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ان الرسول (ص) حz قال: أفضل اجلهاد كـلمة حق عند سلطان جائر. عبَّر بحق عن واقع
يجب أن يعـيش فيـه الناس -كل الناس- وهو عـدم الرضـا بالظلم} وعـدم السكوت على
مـايراد لالنسـان من قبـل الطغاة من: كـبت احلـريات} وجـعل الناس عـبيـدا أذالء ينفـذون

أهواء فئة متسلطة جبارة.
ومنذ فـترة من الوقت غـيـر يسيـرة كنا نعـاني من هذا الواقع} فكانت األفـواه مكممـة}

واألقالم ملجَّمة} واألفكار والقرائح مجمَّدة.
وليس من الســهل احلـديث عن مـعناة قـرابـة اربعـة عـقـود لشـخص خــاض غـمـار خـضم
جـحيم االحـداث اجلـسـام} واكتـوى بنار االرهاب الفكري والبـدني} ونال حظاً عظـيمـاً من
ويالت مشـاهدة اجلرائم التي اليستطيـع الوقوف بوجهـها او احلد منهـا… ليس من السهل

احلديث عن هذه االمور وغيرها عبر أسطر} بل مقاالت} ور�ا كتب ومؤلفات.
لكن �ا كــان يحـزّ في نفـسي مـع جـملة أمـور أخـرى حz كـنت أنشـر مـجلدات كــتـابي
(إحـياء تـأريخ العلمـاء األكراد من خـالل مـخطوطاتهم) وأفـرز البطاقـات اqذكـورة فـيهـا

مـدارس كـردسـتان} وأمـرّ علـى البطاقـات التي حتـوي مـعلومـات عن كـركوك ومـدارسـهـا
ومدرّسـيهـا األكراد} أضطر إلى غض الطرف} وكف اليـد عن ضم تلك اqعلومـات إلى ما
أدونها عن اqدارس األخرى; إذ اإلشارة إلى كردية كركوك كانت كافية حلجب كتابي عن

الصدور} بل كانت كفيلة بحجبي عن احلياة والظهور.
واآلن -وقـد أزال الله عنا الكابوس- ورفـعت الكمـامات عن األفـواه} وأطلقت االقـالم
عن إسـارها وجلامـهـا} وحررت االفكار} انتـهـزت الفرصـة -ولو في وقت مـتأخـر- ألرجع
إلى ما جمعته من اqعلومات حول مـدارس كركوك وعلمائها وأدبائها… وما إلى ذلك من
اqعلومــات والوثائق التي  يط اللـثـام عن بعض مـا حلق بـهـذه البـقـعـة الطـيـبـة من أرض
العراق والكرد من حـيف وجور} وما طمـس من آثار ومعالم بغـية حتقـيق عملية التـعريب
البــغـيــضـة} وانـتـزاع األمــالك واألراضي من سكانهــا األصليz} وتـشـريدهـم أو إبادتهم

باألساليب التي بدت تتكشف بعض حلقاتها.
وكان دافعي قـبل مراجعة ما بحـوزتي من اqعلومات علمي بأن اqرحوم عبـاساً العزاوي
كان قـد ألف كتـابا عن كركـوك} كما ألف عن شـهرزور - السليـمانيـة} واربل} وكان لي
شــرف نشــرهمـا} فــأحــبـبـت أن أحظى بهــذا الشــرف أيضــا} وأحلق كـركــوك بأخــتــيـهــا:

السليمانية} وأربل.
إذ يقول اqرحوم العزاوي حول تأريخ كركوك في رسالة بعثها إلى بسيم آتاالي:

«ومـا ذكـر£ - يا حـضرة األخ األسـتـاذ - عن امـارات التـرك في العـراق} فقـد كـتـبت
(تأريخ اربل) و (تأريخ السليمانية) و (تأريخ كركـوك) وفيها الشيء الكثير. ولألسف
ال تزال هذه مــخـطوطة…»(١) و�ا يؤسـف له أشــد األسف أن آثار العــزاوي قــد تعــرضت
لإلهمال والتبعثر} قبل أحداث احلـرب األخيرة} وما بقي منها - وكان في اجملمع العلمي
العــراقي - قــد تعـرض من جــديد لإلتـالف والسلب واإلحــراق} وال ندري مـصــيــر تأريخ
كركوك} ومن حسـن احلظ كنت قد  كنت أثناء قيامي بنشر كتـابي: شهرزور} وأربل من
اسـتنسـاخ بعض مـايتعلق بـكركوك} وهي مـسـودات مـضطربة ومـتكررة} لكنهـا ال تخلو
عن الفـائدة الـعلمـيـة} وتخليــدا خـدمـة أخـرى من خـدمــات العـزاوي الكثـيـرة التـي لفـهـا
االهمـال. ومع هذا نبقى بانتظار النسـخة الكـاملة من تأريخ كركـوك لعلها وقـعت في يد

حريصة حافظت عليها} وانقذتها من الضياع.

(*) نشــرت جـريدة التــآخي اثنتـz وعـشـريـن حلقـة مـن هذا الكتـاب} أي مــعظم القــسم االول اqتــعلق
بـ(هوية كركوك الثـقافية) في اثنz وعشرين عـددا بدءاً بالعدد ٤٠٤٥ في ٢٠٠٣/٨/٥ ومرورا

باالعداد: ٤٠٤٦ و ٤٠٥٧ و ٤٠٥٨ وانتهاءً بالعدد ٤٠٧٣ في ٢٠٠٣/٩/١٥.
ثم اضـفت إليـه قسـمـا ثانيا بعنـوان (هوية كركـوك االدارية). وبعـثتـه إلى اجلـريدة اqذكـورة بغيـة
نشـره} بيـد أنه تأخـر ذلك ألسـبـاب تتـعلق بأمـر اجلـريدة} ومنذ صـدور احللقـات االولى من القـسم
اqنشـور كنت أراجعـها وأصحح األخـطاء اqطبعـية} وأضيـف إليها مـا أقف عليـها} من معـلومات

جديدة واسماء أشخاص فاتنى ذكرها.
وأطلعت االستـاذ محمـد مصطفى (ïÐ W?LŠ—© على عملي هذا فـقرأه قراءة متـأنية} فأضاف إليـها
مـعلومـات وأمـورا أخـرى لم أظفـر بهـا سـابقـا} فـأحلقـتـهـا �ا كنت كـتـبـتـه} كل في مـوضـوعـه مع
اإلشارة إلى اqأخـذ} فتكوّن من كل ذلك ماجتـده -قارئي العزيز- بz دفـتي هذا الغالف} آمل أن

يكون إسهاما متواضعا في موضوع كركوك الذي أصبح اآلن - أكثر من أي وقت مضى -
حـديث الساسـة والسـياسـة} ومبـحث األخـذ والرد في أوساط عـديدة خـارجيـة وداخلية} وأرجـو أن

(١) لديّ نسخة مصورة من بعض مسودات كتاب كركوك للعزاوي وهذه جزء منها.يجلي بعض احلقائق التي كانت خافية على كثير من تلكم االوساط ألكثر من سبب.
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وكـركوك أخت أربيـل} وقلعتـهـا األثرية خـير شـاهد على ذلك} غـيـر أن تأريخ كركـوك
غـامض إلى فتـرة متـأخرة جـدا} ونقـرأ في العصـور اإلسالمـية اخملـتلفـة عن تأريخ أربيل
وقلعـتـهـا} وربض القلعـة} ومظفـريتـها} ومـا دارت فـيـهـا وحولـها من االحـداث اqعـروفـة
واqدونة} مـاال نـقـرأوها عن كـركــوك} بل ال جنـد لهـا ذكــرا باسـمـهـا احلــالي إال في زمن

متأخر. ويقول العزاوي بهذا الصدد:
«فـفي سنة ١١٠١هـ استـولى البـابان على شهـرزور واشتـد النزاع بينهم وبz مـتصـرف
أيالة كـركـوك فـقـتل اqتـصـرف في نتـيـجـة النزاع} وهنا نسـمع بإيالة كـركـوك وجنـد لواء

شهرزور} ولم يعثر بوجه على انه كان لواء كركوك موجودا قبل هذا التأريخ».
فال ³كننا -واحلالة هذه- توقّع وجود إحصـائيات للعلماء واqدرسz واألدباء والشعراء
في كــركـوك قــبل هذا التــأريخ. كــذلك اqدارس واجلـوامـع. وأول إحـصــاء جنـده مــايورده

األستاذ العزاوي نقال عن قاموس األعالم إذ يقول:
«وقـد قال صـاحب قامـوس األعالم: إنهـا مركـز لواء شهـرزور} كمـا عرفـها في أيامـه.
وهي كائنة على شط} والصحـيح أنها على فرع من فروعه (خاصـه چايي) (سماه األدهم
نقـال من األجانب غلـطا) قال: ونفـوسـها ثالثون ألفـا} وفـيه ٣٦ جـامعـا ومـسجـدا} و ٧
مـدارس} و ١٥ تـكيـة وزاوية} ولهــا قنطرة علـى النهـر} وفــيـهــا مـدرسـة رشــدية} و ١٨

مكتب صبيان} وثالث كنيسات} وحارة واحدة} وأهلوها ثالثة أرباعهم كرد}(١)
وربع واحــد عــرب وترك} وفــيـهــا ٧٦٠ إســرائيليــا} و ٤٦٠ كلـدانيــا} وفـيــهــا أنواع

األثمار} ومياهها معدنية وملحية.
وفي اqدينة مقامات األنبياء دانيال والعزير عليـهم السالم. وفيها مراقد بعض اqشائخ
وآل البيت} وفـيهـا مزاراتهم اqقصـودة من الكثيـرين». وهذا اإلحصاء اليـتطرق إلى ذكر
اqدرسz والطلبـة وأعدادهم وهوياتهم القومـية. ويبـقى البحث والتقـصي الفيـصل احلاسم

في مـجـال كـهذا. وأنـا بدوري جمـعت مـعلومـات مـتناثرة في ثـنايا اخملطوطات وخـواتيم
حواشيها. وهي مع أنها ال تعطي صورة كامـلة وواضحة} غير أننا ال جند أوفر منها} بل
ال جند غـيرها في الوقت احلاضر كي نحـتكم إليه. لذلك أورد ما بحـوزتي من اqعلومات

.µمبوبا إياها حسبما ارى فيه تقريب الصورة للقار¶ الكر
وأقـول -وليس من قبـيل احلكم السابق ألوانه- مـن خالل تتـبعنا وقـراءتنا للمعلومـات
ونتائجـها أن الدور اqشـهود في كركـوك حz كونهـا قرية} وقـصبة} وبلدة للعلـماء الكرد

وحدهم} ونكاد ال جند في ثنايا اخملطوطات -طلبة ومدرسz- ذكرا لغيرهم.
وال يفـوتني وأنا أتطرق إلى هذا اqوضـوع الذي ال أرى من سبـقني إليـه} أن أشيـر ألى
أني جـمـعت اqعلومـات بحـيـاد كامـل ودون انحيـاز أو مـيل إلى جـهـة دون أخـرى. بل لم
أفـر¸ط �علومـة مـهـمـا كـانت صـغـيـرة حـسب طاقـتي احملـدودة} ودونت مـا وقع حتت يدي

وبصري حول اqوضوع.
كـما ال تفـوتني اإلشـارة إلى أن مـا أورِده هنا ليس كل مـا ³كن جمـعـه حول اqوضـوع}
فر�ا مـررت �علومات وتهـاونت في تدوينها بسـبب التراخي الذي أصـابني جزّاء الشـعور
باإلحـبــاط حـول كـركـوك} بـسـبب خطورة وضـعــهـا وخطورة التــحـدث عن كل مـا يتــعلق
بهـويتـهـا القـومـية. كـمـا أن القـار¶ يالحظ في كـثـيـر من األحـيـان إشـارة مقـتـضـبـة إلى
اqدرسـة أو شـيـخـها أو طالبـها. وكـانت اqبـاشـرة ببـحـثي في وقت كـانت اqكتـبـة مـغلقـة
بسـبب االوضـاع التي ³ر بهـا الـبلد} ولم يتـيـسـر بحـال من األحـوال الرجـوع إلى مـصـادر
مـعلوماتي إلضـافة اqـزيد عليهـا. وال نقطع األمل في سنوح فـرصة مـواتيـة الحقـا فنرجع

إلى اqصادر} ونغني البحث �ا يثريه ويوث¸قه أكثر �ا هو عليه اآلن.
وقـبل الـبـدء بكتـابة مــا بوّبنا من اqواضــيع نقف قليــال عند أقـدم إشـارة وجــدناها في

اqصادر; نقرأ في:
«اخملطوطة اqرقـمـة (٢٦٣٦ مكتـبـة األوقـاف اqركـزية فـي بغـداد) تنبـيـه الغـافلz من
أحـاديث النبوي: £ عـلى يد عبـد الضـعيف احلـقـير الفـقـير اqذنب احملـتـاج إلى عفـو ربه
الغني زين العـابدين} ابن مـال حاجي} ابن تاج الـدين ابن محـمد األردالنـي غفـر الله لهم
أجمعz. وقع الفراغ من كتابته في بلد كركوك وقت الضحى يوم األربع} بعون الله اqلك
الوهاب مـن الشــهــر اqبــارك ذو القــعــدة لـسنة ١١١٧هـ. والبد مـن التنبــيــه هـنا إلى ان
الكاتب يورد اسم (بلد كـركوك) ونقـرأ في اخملطوطة التي كُتِـبتْ بعد هذه بعـشر سنوات

(١) ويجب ان ال يغيب عن بالنا أن االسـتاذ شمس الدين سامي حz ثبَّت هذه النسبـة للكرد لم يستند
في إحـصائه إال علـى مركـز مدينـة كركـوك} دون األخذ بنـظر االعتـبـار نسبـة الكرد في القـصبـات
والنواحي والقـرى التي ال تشـوبهـا نسـبـة قـومـيـة أخرى ونسـبـة الكرد فـيـهـا مـائة باqائة. وكـذلك
القصـبات والنواحي التي فـيها نسـبة للتـرك والعرب ولكن نسبـتهم ضـئيلة بالنسبـة للكرد} ولدى
مالحظة هذه األمـور مجتمـعة مع ما ذكرها صـاحب قاموس األعـالم فإن نسبة الكرد في مـحافظة

كركوك تقفز إلى ارقام عالية وقياسية.
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(قرية كركـوك) فهل تعرضت كركوك خـالل تلك الفترة إلى أحداث وجـوائح أعادتها إلى
قـرية} أو أن في التـأريـخ االول لبـسـا? اذ نقـرأ بعـد اخملطوطة التـي ندون تأريخـهـا ذكـر

التطور الطبيعي لواقع كركوك من قرية إلى قصبة فبلدة.
واخملطوطة (٢٠٦٢٩ د. ع)(١) -رسالة ناقصة في النحو- جاء في آخرها:

« ت بعون الله اqلك الوهاب من يد احلقير الغريب محـمد ولد خضر ابن أحمد اqنشور
بقهرابادي اqكري في (قرية كركوك) في مدرسة حمزة أفندي سنة ١١٣٥هـ).

ونقرأ في اخملطوطة (٣٠٦٦ د. ع) «قد £ الكتاب اqشهـور باسم مؤلفه عصام الدين
في علم الوضع على يد أضـعف العـباد وأحـقـرهم إلى رحمـة اqلك العـالم مـحمـد بن علي
بن مـحمـد بن مـصطفى الكاني أجنـيري في يوم اخلـمـيس في شـهر اqبـارك مكرم(٢) ربيع
األول في (قصـبة كـركوك) عند جـامع االنبياء - صـلوات الله عليهم وعلى نبـينا محـمد

-صلى الله عليه وسلم- سنة ١١٥٩»
ونقــرأ في نهــاية اخملطوطة (٢٨٨٣٨ د.ع) االعــالم بقــواطع االســالم} أن أحـمــد ابن
السـيد عـبداجلـبـار ابن الشيخ حـسن »!~œ—“WKي كـتبـها الجـل شيـخه وعـمـه الشيخ حـسن

»!~œ—“WKي عام ١١٨٨ في (قصبة كركوك).

œdJ"« W!UIŁ
مع أنه توجد مـعلومات مـوثقة تؤكد وجـود كتابة باللغـة الكردية قبل االسـالم} ووجود
ابجـدية خـاصـة بهـذه اللغـة} بل وجـود كـتب علمـيـة بهـذه اللغـة تتناول مـواضـيع النخـيل
والبـستنة} وأنهـا ترجـمت من الكردية إلى العـربية… مع ذلـك ليس بأيدينا اآلن شيء من

ذلك(٣)

وال نعرف تأريخ الثقافة الكردية قبل االسالم.
إذن يجب أن نؤرخ لـثـقــافـة الكرد منـذ مـجيء االســالم} ذلك اجمليء الذي رافق نـشـر
اqدارس ومـراكز تعليم القـرآن الكرµ في كل قـرية أو قصـبـة يدخل أهلُها االسـالم} وأول
مايبنى فيه اqـسجد الذي كان يؤدي أدوارا مهمة في مـقدمتها التعليم. فـثقافة الكرد -
مع أن الثقافة الكردية اqعـروفة متأخرة بعض الشيء - ثقافة اqسـجد} والتلميذ الكردي
يبـدأ منه} وتتـوسع آفـاق مـعـارفه ومـداركـه من هناك. وظل هذا الوضـع قائمـا إلى فـتـرة

متأخرة جدا} والتزال آثاره مشهودة اآلن في كثير من قرى ومدن وقصبات كردستان.
بل النذهب بـعـيـدا إذا قلنـا: إن مـشـاهيــر الكتـاب واألدباء الـكرد في العـصــر احلـالي
تزوّدوا باqعــارف في اqســاجـد} ومن ليس مـنهم كـذلك ال يـتـمـتـع �ا يتـمــتع به خـريـجـو

اqدارس الدينية من عمق التفكير} ودقة التعبير} وسعة األفق.
وكركوك التستـثنى من هذا العموم} وكما ذكرنا جنـد اqركز التعليمي فيـها هو اqسجد
منذ أول نشوئها كقرية. لذلك حz نتحدث عن ((((ههههووووييييةةةة    ككككررررككككووووكككك    ااااللللثثثثققققااااففففييييةةةة)))) البد أن نبدأ من
هذه النقطة. ومع أن الكتـابة باللغـة الكردية أتت متـأخرة - كـما نأتي على ذكـر أسبـاب
لهـا - فــإن التـدريس وطرق الـتـعليم على مــرّ تأريخ التـدريـس في مـراكـز التــدريس في
كردسـتان كـان باللغة الكرديـة. بل الكتب اqنهجـية التي كـانت تدرس في تلكم اqدارس

مع كونها باللغة العربية كانت وطنية} اي أنها من مؤلفات علماء الكرد.(١)
ø„u#d# w! b−*% ‰Ë« u¼U%

ال نعرف جواب هذا السـؤال - ور�ا ال نعرفه أبدا - لكن الذي يكون معقـوال ومنطقيا
أن اول بقـعة مـسكونة في كـركـوك هي قلعـتهـا الشـامـخة التي ال نعـرف -ايضـا- تأريخ
بدء بنائها. مـن هنا يكون البحث عن أول مسـجد في كركـوك في مسـاحة قلعتـها. وعند
تقصّي أخـبار مساجد القلـعة وقفنا على ذكر مـسجدين فيهـا. هما مسجـد النبي دانيال}
ومسجد السليمانية. و½يل إلى ان يكون مسجد النبي دانيال هو اqسجد االول اqبني في
قلعة كركوك} ألن التيمن بذكره والتبـرك �قامه يجعله اqرشح لبناء أول مسجد يقام على

قمة تلك القلعة.

(١) هذه اqكتـبة كانت حتت اسـم (دار صدام للمخـطوطات) فزال صدام وعـادت الدار للشعب الـعراقي
كـبقـية مـوروثاتنا احلـضارية والثـقـافيـة} فرأيت ان أرمـز إليـها إلى أن يأتي يوم تـستـقل فيـه هذه

الدار باسم يليق بها بـ(د. ع) اي (دار العراق للمخطوطات).
(٢) نبقي النصوص في الغالب - اذا كانت باللغة العربية - كما هي دون تصحيح أخطائها اللغوية.
(٣) راجع: كان للكورد أيضا حروفهم التي يكتبون بها. مـحمد اqال عبدالكرµ} گوالن العربي. العدد

٤١ تشرين االول} ١٩٩٩.
و: ابن وحشية واحرف الكتابة الكردية} جرجريس فتح الله گوالن العربي} العدد ٤٨ أيار ٢٠٠٠.

و: ابن وحشية تعقيب على تعقيب} ژين احمد عبدالله} گوالن العربي: ٥٢ ايلول ٢٠٠٠.
(١) راجع: مقـاال لنا بعنوان: مزاكر ثقـافية مغـمورة في كردستـان ومالحظات. جريدة العـراق العددان:

٦٤٤٠ و ٦٤٤٥ في ١٩٩٧/١٢/٢٥} و ١٩٩٨/١/١.
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ومـهــمـا يكن من أمـر وأيّ اqـسـجـدين يكون األول} فــإن اqدرس اqعـروف فـيــه هو من
علماء الكرد} وبذلك -أيضا- تترسخ لـدينا احلقيقة القائلة بأن نشأة الثقـافة في كركوك
حz كـانت قـرية} وحz كـانت قـصـبـة} وحz كـانت بلـدة} وكـذلك اذا بحـثنا عن اqسـجـد
االول واqدارس فيها… كانت نشأة على يد العلماء الكرد} فمسجد النبي دانيال كان بيد
عـدد من العـلمـاء العـسكريz - اqـنسـوبz الى قـرية عــسكر - يتـولون التــدريس فـيـه}
ويديرون شــؤونه. ومـسـجــد السليـمــانيـة في القلـعـة عـرفنا أن اqـدرس فـيـه هو العــالمـة
عبدالرحمن الروژبياني. لكن أول مدرسة وجدنا لها ذكرا في كركوك مسجد موالنا حمزة
في قـرية كــركـوك} وال نسـتـبــعـد أن يكون اسم مـال حــمـزة قـد غلب عـلى االسم االصلي
للمسجد واqدرسة} فيكون اqال حمزة مدرسـا في مسجد النبي دانيال في القلعة} فعرفت

اqدرسة باسمه.
وعلى هذا األســاس نرتب أبواب هذه اqعلومـات بـدءاً �درسـة مـوالنا حـمــزة} فـمـدرسـة
مـسـجد النـبي دانيـال التي كـانت بيد الـعلمـاء العسكـريz} ثم مـدرسة اqال عـبـدالرحـمن
الروژبيــاني. فـبــقــيـة اqســاجـد واqدارس الـتي توفـرت لـدينا اqعلومــات عن مـدرّســيـهــا

وطلبتها.
:zويتكون البحث من فصل

الفصل االول: ثقافة الكرد في اqساجد في كركوك
الفصل الثاني: األدباء والشعراء في كركوك

„u#d# błU*% w! œdJ"« W!UIŁ
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من أقــدم مــا وقــفنـا على آثارها مـن اqدارس في كــركــوك (مــدرســة مــوالنا حــمــزة)
الســورچي الســوراني. ومـوالنا حــمـزة مـن أسـرة علمــيـة قــد³ة عــرفنا نســبـهم من خــالل
اخملطوطات على النحـو التـالي: حـمزة ابن علي أفـندي ابن محـمـد افندي ابن اسـماعـيل
افندي} ابن علي افندي} ابن پير افندي. ويكتب أيضاً علي بن محمد السورچي احلريري

مولدا.
وأقــدم مـا عــثـرنا عليــه من التــواريخ يدل على أن هـذه اqدرسـة كــانت قـائمــة عـامــرة
بطالبها ومدرسيها في كركوك حz كانت قرية} إذ وردت في نهاية اخملطوطة (٢٠٦٢٩

د. ع):  ت بعـون الله اqلك الوهاب مـن يد احلقـيـر الغـريب مـحـمـد ولد خضـر بن أحـمـد
اqنشور بقهرابادي اqكري} في (قرية كركوك) في مدرسة حمزة أفندي سنة ١١٣٥.

وعلمنـا خـالل وثائق بيـت خـادم السـجــادة في كـركــوك ان مـوالنا حــمـزة كـان مــفـتــيـا
لكركـوك أيضــا. وال ندري اين كـانت تقع هذه اqـدرسـة} والذي نعـرف عنهـا أنـهـا كـانت
مـدرسـة كبـيـرة فـيهـا مـخطوطات األسـرة احلـريرية السـورچيـة التي ينتـسب إليـها شـيـوخ
اqدرسـة أبا عـن جـد. ومـخطوطاتـهم مـوقـوفـة علـى أوالدهم الذكـور} وكـان qوالنـا حـمـزة
ختمان يختم بهما مخطوطاته في أحدهما عبارة (بنده ازلي حمزة بن علي) وفي الثاني:

(بندهء لم يزلي حمزة ابن علي).
ونعلم من خــالل اخملطوطات -ايضـا- أن أحــد أجـداد السـورچيz هؤالء كــان في عـام
١٠٧٤هـ شـيـخــا وعـاqا في قـرية سـردشت اإليـرانيـة} وال ندري كـيف ومـتـى انتـقل إلى

كركوك} ومتى وصل إليها واستقر فيها.
والذي الجـدال فـيـه أن مكتـبـة مـوالنا حـمـزة كـانت مكتـبـة عظـيـمـة} بل ر�ا من اعظم
مكتبـات العراق في حينـها} إذ إن معz مـخطوطاتها ال ينضب} وأنها مـن الكثرة �كان
كنا جنـــد إلى فــتــرة وجـــيــزة قــبــيـل بدء حــرب حتــرير الـعــراق زحف أو نزوح أو تـقــاطر
مـخطوطات هذه اqكتـبة دون انقطاع - على (د. ع) وظـفرنا بزيارة بعـضـها واالسـتفـادة
منها} واستـقاء اqعلومات منها. بل وال نزال جنـد لدى أشخاص من أهالي كركـوك بعضا
من هذه اخملطوطات} علمـا أن هؤالء األشـخاص ال ³تّـون إلى تلك األسـرة بصلة} �ا يدل
على أن ايادي السبا لعبت بهذه اqكتبة} وتفرقت كنوزها} بعد أن أفل جنم علماء األسرة

واضمحل أفرادها.
و�ا ال شك فيه أنه كانت بz مخطوطات هذه اqكتبة مـؤلفات لعلماء األسرة نفسها ال
نعرف أعـدادها وعناوينها ومـواضيعـها} بيد أننا وقـفنا على ½اذج منها ضـمن ما وردت

إلى (د. ع) منها:
١- حـاشيـة على شكل نقـد على حـاشيـة عـصام الدين علـى مواضع في تفـسـير سـورة

النبأ يقول في مقدمته:
«وبعد فـيقول اqـفتقـر إلى أفضال ربه الغنـي علي بن محمـد السورچي احلريـري: بينما
نحن نتــذاكـر في أنوار التنزيل وأســرار التـأويل للعـالم الـرباني سـيـد احملـقـقـz القـاضي
البـيضـاوي} نوَّر الله ضـريحه} وجـعل خيـر مونـس رفيـقه} مـراجعz إلـى حاشـية للمـدقق
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الفـاضل عـصـام الدين} أعلى الله درجـتـه في أعلى العلـيz… وقـفت على إيراداته عليـه
في سورة النبأ} فاشتغلت بجرحها} مستمدا من الله لردها».

ويقول في نهايته:
«£ ماقـصدناه بقلب مـجروح بتـراكم سهـام الفÁ} وطبع مقـروح بأمواج الهـموم بالبـعد
عن الوطن. نسأل الله أن يجـعل التوفيق رفـيقنا} والصراط اqسـتقيم طريقنا. رحـمه الله

.«zqواحلمد لله رب العا .zقائال يقول آم
٢- رسالة أخرى للشيخ السورچي احلريري في اqوضوع نفسه. جاء في مقدمته:

«وبعد: بهذا نبـذ �ا وقع باخلاطر الفاتر} من دفع بعض إيرادات احملـشي اqدقق عصام
الدين} على كـالم سند احملقـقz وقدوة الـراسخz} االوحـدي االqعي القاضي البـيضـاوي}
طاب الله ثراه وجعل اجلنة مثواه} في جزو سورة النبأ حال اqذاكرة مع بعض أهل الدراسة
من الطالب} وفـقـدان مـا نرجع الـيه مـن الكتـاب} أفـردته برسـالة وجـيـزة} وكـتـابة أوراق
قليلـة} بطبع مـقــروح بالبـعــد عن األهل والوطن} وقلـب مـجـروح بـحـوادث الدهر وســهـام
الفÁ} حـــتى كـــاد ان ال يســتـــقــر الـذهن على مـــبــحـثٍ حلظة} ومطـلبٍ حملــة} وإلـى الله
اqشتكى} ومنه اqـبتغى} ليـتبرّك بأنامل ناصـر السنة} وإمام األمة} مـعz احلق} ظل الله
على اخللق} أغـرّ الـلقب} شـريف النسب} كـرµ الشـيم} ولي الـنعم} مـوالنا شـيخ االسـالم
االوحــدي} الســيــد فــيض الـله أفندي} الزال كــاســمــه فــيـض الله على الـبــالد} وملجــأً

للعباد…».
وجاء في خا ته:

«£ بحمد الله وحسن توفيقـه مصلّيا على النبي وآله} سنة ألف ومائة واثنى عشر(!)
آخر الشهر اqبارك ذي احلجة} راجيـا من الله أن ينفعنا به عاجال وآجال آمz. واحلمد لله

.«zqرب العا
٣- حـاشيـة العالَّمـة علي السـورچي احلريري على تفـسيـر سـورة يس من أنوار التنزيل

وأسرار التأويل.
جاء في مقدمته:

«وبعـد: فـيقـول اqفـتـقر الى اللـه الغني اqغني علي بن مـحـمد الـصهـراني احلـريري: qَّا
كان بـعض من أهل الدراية مشـتغـال بقراءة تفـسيـر سورة يس من (أنوار التنزيـل وأسرار

التـأويل) عليَّ} وحتـرير فحـوى مـبـاحثـه لديَّ… أردت أن أجـمع �ا جـرى على الدرس من
تقريرات} أدّى إليـها الفكر القاصر} والذهن الفـاتر} رسالة وجيزة} وأوراقـا قليلة} تذكرة

لألحباب} وتبصرة للطالب».
وجاء في خا ته:

«احلــمــد للـه على اإل ام} والـصــالة والســالم على خـــيــر األنام} وعلى آلـه وأصــحــابه
الكرام} وعلى تابعيهم وتابعي تابعيهم في عقائد الدين وفروع اإلسالم…»

٤- رسالة في علم الهيئة:
جاء في مقدمته:

«وبعـد: فــهـذا نبــذ من اqسـؤل بيــانه} وأ½وذج من اqطلـوب تبـيـانه} كــتـبــتـه في أوان
انقباض الطبـيعة بصرّ الغمـوم} واجنماد القريحة بصـر¸ الهموم} لتبشـر بلمح ميعن الدين}

اqتمسك بحبل الله اqتz} أقضى قضاة زمانه} عبدالله أفندي…».
وجاء في خا ته:

«وكل ذلك يتضح باqراجعة إلى الشكل الذي رسم في الشرح} هذا آخر ما وقع بخاطر
اqفتقر الى الله الغني اqغني} علي بن محمد السورچي احلريري مولدا…».

هذا آخــر مـا وقــفنا علـيـه من رســائل هذا العــالم اqنسي تـأريخـه وآثـاره} والذي ³كن
اسـتنتاجـه من اخملطوطة الـتي نقلنا منهـا هذه الرسالـة أن شيـخنا هذا كـان ذا حظوة لدى
الدولة العثـمانية. وذا مكانة من بz علماء ذلك العـصر} إذ جند قبل هذه الرسـالة رسالة
مؤلفة في احـتماالت كلمة احلـمد} والرسالة لعالم كـردي أيضا يطلب مؤلفهـا من العالَّمة

السورچي إيصالها إلى اqعنيz في دار اخلالفة ويكتب بهذا الصدد:
«أيها األخ الـساعي في نصب رايات الدين} القـامع لقوة أهل األهواء وزيغ اqلـحدين}
إعالل الله تعـالى (!) في مدارج أهل التقـوى واليقz} موالنا وأوالنا عليّ األعلى صـفة
ومقـاما} إني أرسلت إليكم هذه الرسـالة على غاية العـجلة} ونهاية السرعـة} حتى كـتبنا
بالصورة اqسودّة} فـإن رأيت فيها خلالً فـأصلحها} فإن الله اليضيع أجـر اqصلح. وثانيا
ألتمـس منكم بحق األخوة أن توصل هذه إلى من كـتبتُ وعنونتُ بـاسمه} وتسـعى في أن
يحـصل لنا مـعـاش} حـتـى نتـوجـه إلى الطاعـة والتـعليم} وتـصـيـر سـبـبـا لذلك} والسـبب
كاqباشـر} وال ننسى منك ذلك} وال نستطيع هذا اجلزاء إال بالدعاء} بـل كلما كان عندي
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فلك البتة. وأمـا محل اqعاش اqلتمس فـمفوض إليك} ونرجو منك أن تذكـر مولى نعمنا
حسz بيك(١) في مجالس األمراء والوزراء} فإنه يحسن إلينا غايتها…».

ويقول اqؤلف لهذه الرسالة في صلب كـتابه: … «هذا فإن اخطأت في الضرب أو اqبلغ
فـال تلمنـي} فـإنه قـد كـتب في يوم ونصف عـلى غـاية العـجلة إذ مـرّ بنـا فـاضل العـصـر
وكامل الدهر اqشار إليه علما وصالحا وصدقا وديانة موالنا علي بن محمد} حينما كان
مـتوجـها إلى باب الدولة العليـة} والتشـرف بلقـاء أركان الدولة اqصطفـوية} فاسـتعـجلت
بكتابة هذه النسخـة لعله يصل لديه إلى يد رأس السلسلة العثمانية اqلتـجأ إليه الوزارة

العلية والعلماء االسالمية…».
ولم نقف - عـدا الرسـائل األربع - على أثر آخـر للعالمَّـة السـورچي هذا. ووقـفنا على
اسم عالم آخـر هو اqال رسول يحمل لـقب االنتساب إلى العـشيرة نفـسها (السـورچية) ال

ندري هل هو -أيضا- من األسرة العلمية التي نحن اآلن بصدد احلديث عنها ام ال.
∫wÇ—u*"« ‰uÝ—

و�ا أن هذا العالم أصبح -فيما بعد- ذا مكانة علمية وله حواش كثيرة على كثير من
الكتـب} ولم يُعــرّف به إلى اآلن في مــصــادرنا} ال نرى بأســا في ايراد مــا وقــفنا عليــه
بصدد حياته العلمـية ومسيرته. وما وقفنـا عليه عبارة عن عبارات كتـبها السورچي هذا

حz كان طالب علم يتجول في مدارس كردستان:
١-  ت احلاشـية اqسمـاة �يرزا جـان} بعون اqلك اqنان} في بلدة هيـزان} على يد أضعف
العـباد وأحـوجهم إلى الغـفران} رسـول بن ككال اqشهـور بشيـخالن} طائفـة من قبـيلة
من قبائل الصـهران} اللهم اغفر لهما وجلـميع اqسلمz بحرمة سيـد اإلنس واجلان} قد
وقع الفراغ منها في وقت اqغرب في يوم السـبت السابع من الشوَّال سنة ألف واحدى

وعشرين من الهجرة النبوية اqصطفوية.
٢- هذا آخـر مـا قـصـدنا إيراده في شـرح رسـالة إثبـات الواجـب} £ الكتـاب بعـون اqلك
الوهاب عـلى يد أضــعف الـعــبــاد وأحــقــرهـم رســول بن ككل} فـي بلدة بدلـيس} في
مدرسة اإلخالصية} في شهر شعبان في يوم اإلثنz} بz الطلوعz} سنة ألف وخمسة

وعشرون (!) من هجرة سيد البشر} اللهم اعتقنا من نار السقر.

٣-  ت الرسـالة اqبـاركـة اqتبـركـة في إثبـات الواجب اqنسـوبة إلى اqولى احملـقق مـوالنا
جالل الدواني الصـديقي} على يد أضعف العباد وأحـقرهم رسول السورچي} فـي شهر
الله اqبـارك جـمـاد اآلخـر. في يوم األربعـاء} في وقت الـضحـى} في بلدة هيـزان} في

مدرسة ميدان} سنة ألف واثنتان وعشرون (!) من هجرة سيد اإلنس واجلان.
٤-  ت رسـالة إثبـات الواجب qولى احملق (!) الرباني جـالل الدواني} في يوم اآلخـر من

جماد اآلخر في وقت االستواء في قرية سينان على يد رسول سورچي…
هذا الطالب أصبح فيـما بعد -كما قلت- عـاqا كبيرا له مسـاهمات في العلوم} ونقرأ له

في خواتيم احلواشي والتعليقات حواشي كثيرة في كثيرة من اخملطوطات.
وقـبل ان ننهي احلديث عن هذه اqدرسـة نرى من اqفـيد ان ندون مـا وقفنا عليـه من اآلثار

اqتعلقة بهذه اqدرسة في ثنايا اخملطوطات} فنقرأ في نهاية:
١- اخملطوطـة اqرقـمــة ٢/٧٧٥٥ (د. ع) أنه كــتــبــهـا أحــمــد بن علـي السـورانـي سنة

١٠٢٦ في بلدة بدليس في مدرسة اإلخالصية لدى العالَّمة اqال محمد شروين.
٢- وفي اخملطـوطة (٣٩٤٩١ د. ع) نعلـم أن العــالَّمــة علـي ســورچي كــان حـــيــا عــام

١٠٧٤هـ.
٣- وكذا جنـد اخملطوطة (٧٩٠٥ د. ع) وهي شرح أحمد بـن أحمد العمـادي على رسالة

عرب سينا في احلساب كتبها علي السوراني عام ١٠٨٩.
٤- واخملطوطة (٣٩٤٨٥ د. ع) كــتــبت عـام ١١١٠هـ مـن أجل مـوالنا حــمــزة بن علي

السورچي.
٥- وجنـد اخملطـوطة (١٥٣٧٩ د. ع) عـبـارةً عـن فـتـاوى علي افـندي السـورچي بالـلغـة

التركية} وأنها كتبت عام ١١٢٥هـ.
٦- وجنــد اخملطوطة (١٥٧٧٨ د. ع) وهي حــاشــيــة على شــرح التــفـتــازاني} كــتــبـهــا

إسماعيل السورچي سنة ١١٨٤هـ في مدرسة گورانكه ألجل اqال جامي الكليچي.
٧- كـمـا أن اخملطوطة (٢٤٠٦٤ د. ع) عـبـارة عن اإلجـازة بتـدريس البـخـاري الشـريف
من مــصـطفى بن ولـي الدين ابن بيـــرام الســوركي} مـنحــهــا qصـطفى بن أحـــمــد بن

مصطفى البرخالي في ناحية لوانة.
وحz ننهي هـذا اqوضـوع -اآلن- نرى من اqفـيــد -أيضـا- أن نشـيـر الى مــخطوطات (١) يبدو ان اqقصود هنا هو األمير حسz أمير العمادية آنذاك.
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عليها  لك أو وقفية أسرة حمزة السوراني:
١- جند على اخملطوطة (٤٣١٩٧ د. ع) وقفية حمزة بن علي السوراني.

٢- وعلى اخملطوطة (٢٦٥٥٤ د. ع)  لك (حمزة بن علي).
٣- واخملطوطة (٢٤٥٨ د. ع) عليها ختم األسرة.

٤- وكذا اخملطوطة (٢٥٣٦} د. ع).
٥- واخملطوطة (٢٦٢٥ د. ع) حتمل اخلتم نفسه.

٦- واخملطوطة (٢٦٧٩ د. ع) الـتي هي عـبــارة عن (هدية قـطب شـاهي در اســتـخــراج
آيات كالم إلهي) عليها  لك علي بن حمزة افندي بن علي بن محمد افندي.(١)

∫ÍdJ*F"« dLŽ ö*«
هو عمر بن حيدر} بن ميرزا علي} بن استاد محمد.

هذا الرجل الذي أصبح بعد التجوال في مدارس كردسـتان اإليرانية والعراقية علماً من
االعالم} واستقرَّ به اqكـان في نهاية اqطاف في مسجد من مساجد كـركوك} وهو مسجد
النبي دانيال} لم جند فيما بأيدينا مـن اqصادر من تطرق إلى حياته} أو تدريسه} وحلسن
احلظ انتـقلت بقايا مكـتبـته الشـخصـية الـتي معظمـها بخط يـده إلى (د. ع) فتـتبـعناها
وqملمنا شتـاتها} وسرنا مـع مسيرته اqـباركة في حتصـيل العلوم خطوة فخطوة} ومـدرسة
فمـدرسة} فظفـرنا من خالل ذلك التـتبع بشيء من حـياته العلمـية} ندونها هـنا وال نيأس

من احلصول على اqزيد.
- في وإذا أردنا قبل ذلك أن نبـحث تأريخ والدته فيمكننا أن نقول: أنه ولد -تخـميناً
(١٢٠٧هـ - ١٢١٠هـ) إذ وجــدنا أقــدم مـخطـوطة له كــتـبــهـا حـz كـان طالـب علم في

١٢٢٧هـ} وبأيدينا وثائق وبراهz حياة له بعد ذلك qدة التقل عن أربعz سنة.
ونعـرف من خالل اخملطوطة (٥١٨٥ د. ع) أن االسـتاذ عـمـر العسكري كـان في فتـرة

-أو فـتـرات- من الزمن طالبـا للعلم فـي موطـنه األصلى قـرية عـسكر} إذ يذكـر في هذه
اخملطوطة - وهي كتاب الـتصريف - أنه كتبـها عند عمه اqال مصطفـى في قرية عسكر
سنه ١٢٢٨. كـمـا جنــد إشـارة - غـيـر واضـحـة - في هذه اخملطوطـة إلى أن والد حـيـدر

مكري} أي من مكري وهي عشيرة ومنطقة في ايران.
* وتبدأ رحلته العلمية من قرية كاريـزه التابعة لناحية شوان إذ كتب اخملطوطة (٥١١٩

د. ع) في تلك القرية عام ١٢٢٧.
* ثم جند له أكثر كتبه في أحد مساجد السليمانية عام ١٢٣٢.

* ثم ينتقل إلى قصبة ساوجـبالغ (مهاباد) ليكتب هناك اخملطوطة (٥٠٩١ د. ع) عام
١٢٣٤. ويبــــقى هـناك إلى عــــام ١٢٣٥ فـــيـكتب اخملـطوطة (٥١٦٥ د. ع) وكــــذا

اخملطوطة (٥١٧٣) في السنة نفسها.
* نرى بعــد ذلك شـيـخـنا العـسكري يـتـحـول من مــهـاباد إلى مـنطقـة (بالك) فـي السنة

نفسها كما في اخملطوطة (٥١٨٤ د. ع).
هذه اخملـطوطة (٥١٧٣ د. ع) تضـم مــعلـومــات قـــيــمـــة عن بـعض تنقـــالت الشـــيخ
العسكـري وسيرته العلمـية. ومن أهمـها تدوين اإلجـازة التي منحهـا إياه الشيخ مـعروف

النودهي ونصها كما يلي:
««««أأأأججججــــززززتتتت    ععععــــاااالللليييي    ااااجلجلجلجلنننناااابببب    أأأأخخخخيييي    ااااqqqqالالالال    ععععــــممممــــرررر    ببببتتتتــــالالالالووووةةةة    ااااللللققققــــررررآآآآنننن    ععععــــللللىىىى    ممممــــذذذذههههبببب    ععععــــااااصصصصمممم    ببببررررووووااااييييةةةة    ححححــــففففصصصص
ععععننننهههه}}}}    ووووببببددددالالالالئئئئلللل    ااااخلخلخلخلــــييييــــررررااااتتتت}}}}    ووووببببححححززززبببب    ااااإلإلإلإلممممــــاااامممم    ااااللللننننوووووووويييي}}}}    ووووببببححححــــززززبببب    ااااللللببببــــححححرررر}}}}    ووووححححــــززززبببب    ااااللللببببــــرررر    للللللللققققططططبببب    أأأأببببيييي
ححححسسسسنننن    ااااللللششششــــااااذذذذلللليييي}}}}    ووووببببااااللللددددوووورررر    ااااألألألألععععللللىىىى    للللللللششششييييخخخخ    ااااألألألألككككــــببببرررر    ممممححححيييي    ااااللللدددديييينننن}}}}    ووووببببــــإإإإققققررررااااءءءء    ددددررررووووسسسس    ععععللللوووومممم    ااااللللدددديييينننن}}}}
ووووآآآآالالالالتتتتههههــــــــاااا}}}}    ووووإإإإففففــــــــااااددددتتتتههههــــــــاااا    للللللللممممــــــــححححــــــــصصصصللللــــzzzz}}}}    ووووببببأأأأذذذذككككــــــــاااارررر    ااااللللصصصصــــــــببببــــــــااااحححح    ووووااااqqqqسسسســــــــااااءءءء}}}}    ووووسسسســــاااائئئئــــرررر    ااااألألألألذذذذككككــــــــاااارررر    ااااqqqqططططللللققققــــــــةةةة

ووووااااخملخملخملخملصصصصووووصصصصةةةة    ببببااااألألألألووووققققااااتتتت    ووووااااألألألألححححوووواااالللل}}}}    ووووأأأأججججززززتتتتهههه    أأأأييييضضضضاااا    أأأأنننن    ييييججججييييزززز    ببببههههاااا    ممممنننن    ررررآآآآهههه    أأأأههههالالالال    للللذذذذللللكككك....
ههههذذذذاااا    مممماااا    ققققااااللللهههه    ببببففففــــممممهههه    ووووككككتتتتببببــــهههه    ببببققققللللممممهههه    ااااللللععععببببدددد    ااااللللففففــــققققييييرررر    ااااqqqqللللههههووووفففف    ممممححححــــممممدددد    ااااللللششششههههييييــــرررر    ����ععععررررووووفففف}}}}    ففففيييي    ااااللللييييوووومممم

ااااللللثثثثااااللللثثثث    ععععششششرررر    ممممنننن    ششششههههرررر    ررررببببييييعععع    ااااآلآلآلآلخخخخرررر    ممممنننن    ششششههههوووورررر    سسسسننننةةةة    ثثثثالالالالثثثث    ووووأأأأررررببببععععzzzz    وووومممماااائئئئتتتتzzzz    ووووأأأأللللفففف»»»»....
وجند في نهاية حاشية في اخملطوطة ذاتها أنه كتبها في اربيل عام ١٢٥١.

* ثم جنـده في نهاية اخملطوطـة (٥١٦٠ د. ع) طالبا في خـانقـاه اqسمى بدار العلم عـام
١٢٣٦} ولكن ال يحدد مكان اخلانقاه هذا.

* ونقـرأ بعـد ذلك في اخملطوطة (٥٠٦٤ د.ع) ان شـيخنـا حتول وهو طالب الـى كركـوك

(١) في اجلزء الثالث من كتابنا (إحياء تأريخ العلماء االكراد) كتبنا بشيء من التفصيل عن كشكول
شعـري عائد لهـذه األسرة فـيهـا اشعـارهم باللغة الفـارسيـة} وان الكشكول هذا كتب الجل مـوالنا

حمزة عام ١١١٠هـ. (راجع: اqصدر اqذكور ص: ٣٢٥).
وراجع اجلـزء السـادس من كتـابنا (إحـياء تـأريح العلماء االكـراد) من خـالل مـخطوطاتهم} والذي

حتت الطبع اآلن.
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فـيكتـب اخملطوطة اqذكـورة هناك بـعـد شـفـائه من اqـرض} ويدوّن لنا تأريخـا مــوافـقـا
لتلك احلالة وهو ذهاب محمود پاشا إلى جانب شهزادهء تبريز.

* وجند الشـيخ العسكري بعـد ذلك ال يضع عصـا الترحـال واليزال طالب علم} إذ يكتب
خالصة احلساب لبـهاء الدين العاملي في قرية ("WJð—u) لدى استاذه عبـدالغفور عام

١٢٤٠. كما في اخملطوطة (٥١٠٧ د.ع)
* ونراه بعـد ذلك يكـتب اخملطوطة (٥٢١٣ د.ع) في سنة قـحط شــديد ³وت فـيـهـا كل

يوم مائة من األنام.
* ويكتب بعـد ذلك بخـمس سـنوات اخملطوطة (٥١٥٥ د.ع) في سنة قـحط مـدمـر} في

حجرة اخلانقاه أي عام ١٢٤٧. ولكن ال يحدد أيضا أي خانقاه يقصد.
* ونقــرأ فـي نهــاية اخملطوطـة (٥١٢٦ د.ع) والتي علـيــهــا حــواش كــثــيــرة لشــيـــخنا

العسكري} هذه العبارة:
« ت هذه الصفحـة بأنامل احلقير الفقـير الذليل} حسz مال خضـر في شهر أربيل} ألجل
أستـاذي موالنا مـعظم اqكرم الفـاضل احملقق اqدقق مـال عمر (أحـمد) العـسكري في

سنة ١٢٥٠} وقت ظفر اqظفر على قلعة عمادية».
* وعــثـرنا فـي نهـايـة اخملطوطة اqرقــمـة (٥١٥١ د.ع) عـلى نصz إلجــازتz منحــهـمــا
الشـيخ العـسكري لعـاzq هـما: عـبـدالرحـمن أفـندي بن عـبـدالله احلنفي القـادري عـام

١٢٦٥ وعبدالرحمن أفندي ابن مال مصطفى عام ١٢٦٧.(١)
ويتأكـد لنا فيـما بعـد من خالل اخملطوطـة (٤٢٤١٥ د.ع) التي كتـبها صـالح بن أبي
بكر القيتـولي أن شيخنا العسكري كـان عام ١٢٧٤ في مدرسة تعرف باسم مـوالنا عمر

العسكري. وتؤكد ذلك اخملطوطة (١٣٨٧٢ د.ع) أيضا.
وكذلك اخملطوطة (١٨٤٩٣ د. ع) وهي شرح تصريف الزجناني كتـبها عبدالله بن مال

إسماعيل بن مال مولود في مدرسة موالنا عمر العسكري سنة ١٢٧٤.
هذا ما توصـلنا إليه من سيـرة حيـاة موالنا عمـر العسكري من خـالل اخملطوطات التي
كتبـها بيده أو كتـبت ألجله} وكذلك آثار طالبه والشيوخ احملـيطz به. وإذا أعدنا الكرة
مـرة أخـرى لنـنقب عن جـوانب أخـرى من حــيـاة شـيـخنا وسـيــرته العلمـيـة جنـابـه بانقطاع

الوثائق واخملـطوطات اqتـعلـقـة بهـذه الـناحـيـة qـا يقـرب من عــشـر سنوات. ثم بعــد ذلك
تسـعــفنا وثائق ووقـفــيـات وترشـدنا إلى أن مــوالنا عـمـر العــسكري كـان حـيــا إلى عـام
١٢٨٨. وبعـد ذلك تنقـطع اآلثار} والنقف على مـايدل على نـشـاط علمي او اجـتـمـاعي

لشيخنا العسكري. وال ندرى عن بقية عمره وتأريخ وفاته شيئا.
والوثائق األخـيرة في حـياة شيـخنا دليل قـوي على أن الشيخ العـسكري ال يريد للدينا
شيئا} ويحاول أن تكون حياته �تدة بعده من خالل مخطوطاته وآثاره في صدقات جارية
وعلم نافع. وأول وأكـبـر دليل عـلى ذلك نقـرأه في أن الشـيخ العـسكري - كـمـا يبـدو -
ليس له شيء في الدنيـا يعتـز به ويعـده ثروة} إال عصـارة سيـرته العلميـة �ا خطها بيـده
الكر³ة} او اقتناها بنفـائس أمواله من الكتب العلمية والفـقهية واحلديثـية… اqتداولة في
عـصـره} فيـوصي بوقف - كـمـا يظهـر لنا من الوقـفـية - مكتـبـتـه ويجـعل توليـتهـا بيـد
شخصz} ونرى من اهتـمامه بهذا اqوضـوع أنه يكتب وصيته مرتz} ويوثـقها عند نائب
مـوليـخـالفـة} وبشـهـادة شـهـود مـعـتـبـرين مـرة أخـرى. اqرة األولى في عـام ١٢٦٨ واqرة
الثانيـة عام ١٢٨٣} ويكتب أحدى الوصـيتz باللغة الفـارسية} والوصـية الثانيـة اqوثقة

لدى نائب موليخالفه باللغة التركية.
ونالحظ من خــالل نص الوقــفـيــة أن الشــيخ العـسـكري يقـتـني و³تلك نســخـا عــديدة
لكتـاب واحـد يبلغ عـددها خـمسـة أو سـتـة. ويجعل الـتوليـة في الوقـفـيـة األولى للكتب
العلمية بيد اqال أحمد جديد بن سلمان الصـفار} وجعل ابن عمه اqال عبدالرحمن - الذي
يبــدو أنه اqال عــبــدالرحــمن العــسكري الذي يـرد ذكـره ضــمن هـذه الدراسـة - مــتــوليــا
qوقـوفــاته من القـرآن الـكرµ} وجـمـيع كــتـبـه الفــقـهـيــة} واqصـابيح} واqطـول واجلـامي}
والســيـوطـى} وسـعــدالله الكبــيــر} ويشـتــرط ضـمـن التـولـيـة أن ال ³نع اqـال احـمــد اqال
عبـدالرحمن وغـيره من االفـادة من هذه الكتب} كمـا يشترط أن ال تخـرج هذه الكتب من

مدينة كركوك.
ومــا دمنا بصــدد توثيق آثار الشــيخ العــسكري ال نرى بـأسـا بدرج نص وثـيـقــة غـيــر
مؤرخـة تتعلق بطلب تعيz أحـد طالب الشيخ} واسمـه أحمد} وال ندري هل هو احـمد بن

سليمان الصفار الذي جعله متوليا على موقوفاته أو غيره? والنص هو اآلتي:
««««ممممــــععععــــررررووووضضضض    ااااللللددددااااععععيييي    ااااحلحلحلحلــــققققــــييييــــرررر    إإإإللللىىىى    ننننظظظظرررر    ششششــــررررييييفففف    ااااللللووووززززييييرررر    ااااqqqqششششــــييييــــرررر}}}}    ههههوووو    أأأأنننن    ((((ااااللللففففــــررررززززنننندددد    ااااألألألألررررججججــــممممنننندددد))))
أأأأححححــــممممــــدددد    أأأأففففننننــــدددديييي    ققققــــدددد    ققققــــررررأأأأ    ععععنننندددديييي    ممممنننن    أأأأوووولللل    ااااألألألألممممــــثثثثللللــــةةةة    إإإإللللىىىى    ااااآلآلآلآلنننن    ااااللللذذذذيييي    ييييققققــــررررأأأأ    ككككــــتتتتــــاااابببب    ااااللللتتتتــــــــششششــــررررييييحححح    ااااللللذذذذيييي

(١) راجع: احياء تأريخ العلماء االكراد من خالل مخطوطاتهم ج٢} ص ٣٢٤.
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ييييتتتتككككمممملللل    ببببهههه    ااااللللططططــــللللببببةةةة    ففففــــيييي    ووووالالالالييييتتتتنننناااا    ووووييييؤؤؤؤذذذذننننوووونننن    ببببااااخخخخــــتتتتــــتتتتااااممممــــهههه}}}}    ووووككككــــاااانننن    ففففــــققققــــييييرررر    ااااحلحلحلحلــــاااالللل    أأأأششششــــدددد    ففففــــققققــــرررراااا}}}}    ووووككككثثثثــــييييــــرررر
ــــرررر    ووووللللمممم    ييييتتتتــــههههــــااااوووونننن    ففففيييي    ااااالالالالششششــــتتتتغغغغــــاااالللل    ووووااااالالالالسسسســــتتتتــــححححصصصصــــاااالللل}}}}    ووووخخخخــــددددممممننننيييي    ممممــــثثثثلللل ّ ااااالالالالححححــــتتتتــــييييااااجججج}}}}    ووووممممعععع    ههههذذذذاااا    للللــــمممم    ييييققققصصصصّّّ

ااااللللععععببببييييدددد    ببببالالالال    تتتتللللككككييييفففف    ووووككككسسسسالالالالنننن!!!!
ِمممم....    ووووااااررررججججــــوووو    ممممنننن    ااااللللللللــــهههه    تتتتععععــــااااللللىىىى    أأأأووووالالالال    أأأأنننن    الالالالييييضضضضــــييييعععع    ممممــــششششــــققققــــتتتتــــهههه    ووووخخخخــــددددممممــــتتتتــــهههه.... ُــــددددِِِ َمممم    خخخخُُُ ــــددددَََ َ ووووممممــــععععللللوووومممم    أأأأنننن    ممممنننن    خخخخَََ
ووووأأأأررررججججــــــــوووو    ثثثثااااننننييييــــــــاااا    ممممنننن    ااااللللپپپپــــــــااااششششــــــــاااا    أأأأنننن    ييييععععططططــــييييــــهههه    ههههــــذذذذاااا    ااااحملحملحملحملللللوووولللل    ااااللللققققللللــــييييلللل    ااااللللككككااااففففيييي    إلإلإلإلددددااااررررتتتتهههه....    ووووههههــــوووو    أأأأححححقققق    ممممنننن
أأأأغغغغــــييييااااررررهههه    ألألألألننننهههه    صصصصــــااااححححبببب    ااااسسسســــتتتتععععــــدددداااادددد    تتتتاااامممم}}}}    ووووققققااااببببــــلللل    ببببzzzz    ااااخلخلخلخلووووااااصصصص    ووووااااللللععععــــوووواااامممم....    ووووككككــــففففىىىى    ششششااااههههدددداااا    qqqqاااا    ححححــــررررررررنننناااا}}}}
ممممككككتتتتــــــــووووبببب    ككككــــــــااااكككك    سسسســــــــييييــــــــدددد    أأأأححححــــــــممممــــــــدددد    ااااللللببببــــــــررررززززجنجنجنجنيييي}}}}    ووووممممككككتتتتــــــــووووبببب    ممممــــــــصصصصننننــــفففف    ااااللللووووققققتتتت    ااااللللششششــــــــييييخخخخ    ععععــــــــببببــــــــددددااااللللققققــــــــااااددددرررر
ااااللللسسسسننننننننددددججججيييي}}}}    ففففيييي    ححححقققق    ااااألألألألففففــــنننندددد    ااااqqqqذذذذككككوووورررر    تتتتععععــــررررييييففففــــاااا    ووووللللييييااااققققــــةةةة}}}}    ووووييييررررججججــــوووو    ااااللللددددااااععععيييي    ممممنننن    ججججننننااااببببككككمممم    ااااألألألألككككــــررررمممم    أأأأنننن

....zzzzييييححححسسسسنننن    ااااللللييييهههه    ����اااا    ااااسسسستتتتددددععععااااهههه    ففففإإإإنننن    ااااللللللللهههه    الالالال    ييييضضضضييييحححح    أأأأججججرررر    ااااحملحملحملحملسسسسنننن
ّ    ععععممممرررر    ااااqqqqددددررررسسسس    ااااللللععععسسسسككككرررريييي»»»»(١) ااااللللددددااااععععيييي    للللددددووووللللتتتتككككمممم    ااااحلحلحلحلررررييييّّّ

بعـد تناولنا لهـذه النصـوص والوثائق حول األسـرة العـسكرية ال نصل إلى مـا ترتاح له
النفس بصدد كثير من األمور} وال ³كننا القطع بكثير منها �ا ينبغي معرفتها.

فـال نعــرف قـبل كل شيء تأريخ وفــاة الشـيخ عـمــرالعـسكري. والذي جنــده في أواخـر
حـيـاته وقـفيـتـه اqؤرخـة عـام ١٢٨٣. ثم جنـد ذكـرا لعـدد من العلمـاء العـسكريz كـانوا
مـدرسz في كـركـوك في مـسـجـد النبي دانيـال وغـيـره} فـمـتى كـانـوا هناك? وهل توافق
تدريسهم مع تـدريس الشيخ عمـر? أم أن الشيخ عمـر انتقل إلى مـسجد آخـر وحل محله
الشيـخ أويس الذي نقرأ عنه انه كـان في رمضـان عام ١٢٧٥ مدرسـا في مسـجد حـضرة
دانيـال} كـمـا وردت في اخملـطوطة (١٣٩٤٧ د. ع)? ونقـرأ في التـأريخ عـيـنه كـمـا في
اخملطوطة (١٧٣٤٨ د. ع) أن اqال عـبـدالرحـمن البـاسي كـتـبـهـا في خدمـة مـوالنا عـمـر

العسكري.
ويبـــدو لنا من خـــالل اخملطوطات أن هـذا اqســجــد ومـــدرســتــهـــا كــانا بـيــد العلـمــاء
العـسكريz لفـترة من الزمن} ونقـرأ بعـد ذلك في اخملطوطة (٦١٣٢ د. ع) أنهـا كتـبت

عام ١٢٩٠ في شهر رمضان ببلدة كركوك في مدرسة اqال أويس العسكري.
نقـرأ بعد ذلك في اخملطوطـة (٢٥٨٢ د. ع) أن عبـدالله بن بهرام بـن علي كتـبهـا في
بلدة كـركـوك في مـسجـد ريزدار مـحـمد آغـا في مـدرسـة مـال عبـدالرحـمن العـسكري في
السنة نفـسهـا -أي ١٢٩٠- لكننا ال ندري إن كـان هذا اqسـجد مـسجـداً آخـر تعz فيـه

مدرس عسكري آخر هو اqال عبدالرحمن ام ال?
ونقـرأ في مـخطوطة - مـصـورتهـا في مـكتـبـتي - أن اqال عـبـدالرحـمن العـسكري قـد
توفي عام (١٣٠١ أو ١٣١٠) - الكتابة غير واضـحة - ومن اجلدير باإلشارة أننا نقرأ
من خــالل اخملطوطات أن الشــيخ عــبـدالرحــمن كــان له جنل عـالـم نقـرأ له فـي اخملطوطة
(٥٠٨٤ د. ع) أنه كـتـبـهـا عـام ١٢٧٦/ كـمـا نقـرأ له قـبل ذلك فـي اخملطوطة اqرقـمـة

(٤٢٤٠٤ د. ع) مايلي:
 ت الكتـاب اqسمى بربع اجلـراح بعون اqلك الوهاب} عـلى يد حقـير احملـتاج الى عـفو
اqلك الغـفار مـصطفى ابن اqال عبـدالرحمن العـسكري} في ليلة االثنz في شـهر جـمادي
األول في سنة ألف ومـائتـz وخـمـسة (!) مـع سـبـعz. بعـد وفـاة شـيـخنا ومـرشـدنا وتاج

رأسنا الشيخ عبدالرحمن الطالباني.
كـما أننا توصلنا من خـالل اخملطوطات والوثائق أن اqال أويس العـسكري أجنب أوالدا
علماء لكننا لم نعرف عن دورهم في التدريس والتعليم شـيئا} سوى أننا نقرأ عنهم أنهم
يحـملون لقب (اqال) ويسـتشـهد بهم و�كانـتهم في األمـور االجتـمـاعيـة} والذين توصلنا

إلى ذكر لهم في ثنايا اخملطوطات هم?
١- مال محمد صالح بن ويسي أفندي.

٢- مال عبدالله بن مدرس ويسي أفندي.
٣- عبدالرحمن نوري بن ويسي أفندي.

وجـدت ذكرا لألولz مع أبيـهم في وثيـقة قـد³ة غيـر مؤرخـة كـتبت من أجل إطفـاء نار
فـتنة دعـوى قـتل حـيث قـتل عـبـدالقـادر بن مـصطفى} فـاتّهم إخـوته عـبـدالله ابن حـاجي
مـحـمــد وغـيـره من أهالي قــرية قـره دره} ثم لم يثـبـت لهم شيء فـأبطلـوا دعـواهم وبرأوا
ساحة اqتهمz} وأشـهدوا على ذلك عددا من الناس من بينهم اqال ويسي أفندي} وجناله
اqال محمد صالح} واqال عبدالله. أما مـحمد نوري بن ويس أفندي العسكري فقد وجدنا
له ذكــرا فـي اخملطوطة (٣٦٤٨٦ د. ع) ويـذكــر أن أباه كــان مــدرســـا في جــامع الـنبي

(١) يبدو أن هذه مسودة طلب} وأول ما يستفاد منه معرفة صعوبة حصول العلماء على ما يعيشون به
من أجل إدامـة حـيـاتهم وخـدماتهـم العلمـية. كـمـا نقـرأ اإلشـارة إلى رسـالتz لعـاzq جليلz همـا
الشيخ عبدالـقادر اqهاجر وكاك أحمد الشـيخ} غير أنه من اqؤسف ³كن اعتبارهمـا ضمن الضائع

من وثائق تراثنا العلمي.
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دانيال.
ومن اجلـدير باإلشـارة - ونحن نتـحدث عن العلمـاء العـسكريz - أن عـاqا أخـر اسمـه
مــحـمــد نوري العــسكري كـان مــدرســا في مـحلـة شـاترلو عــام ١٣١٢هـ كــمـا جــاء في
مخطوطة تصـريف اqال علي التي كتبهـا جدي األعلى محمـد ابن السيد رسول بن الـسيد

.(١)zاحمد االمام التكي
(٢)::::w½UOÐ˛Ëd"« sLŠd"«b³Ž ö*«

هذا الشــيخ عـلم من اعــالم الكورد} له خــدمــات مــثلى ويد طـولى في تعليـم الطالب
ونشـر العلوم واqعارف} يكتب عنـه االستـاذ اqدرس انه من قرية فـرقان التـابعة حملـافظة
كـركـوك} وتلقى العلوم مـن العـالمـة عبـدالـرحيـم الزياري} واخـذ االجـازة منه} ورحل الى
بغداد فتـعz مدرسا في التكية اخلـالدية في عصر موالنا خالد} ثـم حتول الروژبياني الى
جـامع احـمـد باشـا اqشـهـور بجـامع االحـمـدي} وتخـرج علـيـه كـثيـر مـن العلمـاء الكبـار}
واستـمر علـى اخلدمات النـافعة لـلعلم والدين الى ان توفي في بغداد عـام ١٢٧٠} ورثاه

عدد من االدباء والشعراء} منهم عبدالباقي العمري الذي قال في حقه:
قــــد قـــــضى عــــمــــره بـزهد وتـقــــوى
وصـــــالة مـــــشــــــفـــــوعـــــة بـصـــــالت
ببـنان البــــيــــان في الـبـــحـث كم قــــد
حـل لــلـطـالــبـz مـن مـــــــــــــشــكـالت
وبقـطر الـعــــراق مــــحــــســــور فــــضل
مــــــــــــــــــــــــثـــلــه ال اتـــى وال هــو آت
بـعـــــــده اضــــــــحـت اqـدارس حـــــــتـى
مـن حـلي كـل فــــــــاضـل عــــــــاطـالت

هذا مـاذكره االسـتاذ اqدرس بشـأن الروژبياني نقلناه بـاختـصار(٣). بيد اننا وقـفنا في
µنهـاية مـخطوطة على امـور ومعلومـات لم جنـدها في كـتاب شـيـخنا االسـتاذ عـبـدالكر

اqدرس} نرى نقلهـا هنـا من االمـور النافـعـة qعـرفـة حـياة الـروژبيـاني} ومكانتـه العلمـيـة
وتدوينها:

١- لم يرد فـيما في ايـدينا من اqصادر ان العـالمة الروژبيـاني كان مـدرسا في كـركوك}
غــيـر اننـي وجـدت في اخملـطوطة اqذكــورة ان الروژبيــاني كــان مـدرســاً في مــسـجــد

السليمانية في قلعة كركوك كما جاء في النص اآلتي:
 ت احلـواشي الـشـريفـة الشــريفـيـة} الواقـعــة على اqبـادىء الكـالمـيـة بأنامل الـنحـيف
اqسكz احمد بن ابراهيم بن ابي بـكر بن نور الدين الجل شيخه واستاذه وملجـئه ومالذه
عــبـــدالرحــمن افـندي الزالت ظالل جـــالله مــتظـاهرة مــتطاولـة} والبرحت افــاضـــة انواره

متشارقة متتالية في اqدرسة السليمانية} بقلعة كركوك} 
ضحوة اجلمعة من ايام شهور سنة ثنتz واربعz بعد اqائتz وااللف من الهجرة النبوية

على صاحبها افضل الصالة واكمل التحية.
٢- نقــرأ في الـصــفـحــة عــيـنهــا من اخملطوطـة اqذكــورة نصــا جــمــيــال في الثنـاء على
الروژبيـاني} والنص فـوق كـونه قطعـة ادبيـة يبz مـا بz العلمـاء والطلبـة الكورد من
االحـتـرام والتـقـدير} ومـا للـروژبيـاني من مكانة عـاليـة بz اقــرانه في عـصـره} لذلك

رأينا ان ننقذ هذه القطعة من الضياع واالهمال بنشرها هنا} وهي:
هذا واحلـمد في البـدء واخلـتام لله اqـوفق لال ام} وا£ الصالة واكـمل السـالم} على من
 ت له نعم اqفضل اqنعام} محمد خـتام فصّ الرسالة} ومنتهى اصول نص الداللة} وعلى

آله سفائن النجاة} واصحابه االجنم الهداة} ما افاد اخملتصر} اصول شرعه اqطهر.
وبعد: فقد وقع الفراغ} وفاز القلم باالسبـاغ} من تنميق هذا القدر} من شرح اخملتصر}
امـتـثـاال المــر من يوجب النجـاح امـره} ويـورث الفـالح نهـيـه وزجـره} زبـدة علمـاء دهره}
وعـمـدة فـضـالء عـصـره} تذكـرة من تقـدم} وتبـصـرة من تأخـر} امـام زمـان وعـقله احلـادي
عـشر} جـامع الفنون منقـوال ومـعقـوال} وحـائز العلوم فـروعا واصـوال} السـحـاب الهامـر}
والنحـرير اqاهر} الذي من خاض جلـة بحر عـلمه الزاخـر} قال بلسـان حاله وقـاله: كم ترك
االول لالخـر? كـشـاف اqعـضـالت بصـحـاح تقـريراته} وحـالل اqشكالت} بقـامـوس طبـعـه
ومـحكم تعـبيـراته} مـولى الشـفاء عـن داء اجلهل بلطـيف االشارات} ومـأوى الهـداية الى
مواقف مـقاصد العلوم بشـريف العبارات} الكرµ الـذي يعطي واليخشى الفقـر} واجمليب
الذي اليرى لديه اqنـع والنهـر} صغـيـر النفـس. عظيم العلم والعـمل} طويل البـاع قـصـيـر
االمل} شـيخي واسـتاذي} وكـهـفي ومالذي} سـواد عيني} وسـويداء جناني} عـبدالرحـمن

(١) هذا العالم جدى من قـبل أمي آمنة بنت عبدالكرµ بن صالح} واخملطوطة لدى اqال عثـمان اqفتش
في مديرية أوقاف السليمانية.

(٢) الى هنا لم يحظ بالنشر في اجلريدة.
(٣) راجع علماؤنا في خدمة العلم والدين} ص:٢٧٢
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افندي الروژبهـانـي} الزال بابه مـحط رحـال العلمـاء االعـالم} وعلمـه مـنتـشـرا في مـدينة
الســالم} وسـائـر بلدان االسـالم} ولـم يأل جـهــدا - شكر اللـه مـســاعـيــه احلــمـيــدة - في
تصـحـيـحـه عند الكتـابـة بإحـضـار نسخ عـديدة} ومـالحظة كل من تلـك النسخ السـالفـة}
وتدبر معـاني عباراتهـا اqتخالفة} حـرصا على ان يسطر في هامش الكتـاب ماهو االولى
والصـحـيح والصـواب} وصـرفنا اجلـهـد وبذلنا الوسع والطـاقة فـي ان يكتب مـايتـعلق كل
صـفـحـة من احلـاشيـة به فـوقـه. ولم نظفـر بذلك لعـلة مانـعة عـن ذلك متـحـقـقـة} وهي ان
هامش أكـثـر صـفحـاتهـا مـشـحـون باحلواشي اqـدونة واqتـفرقـة} ومع هذا جـاء بحـمـد الله
وشاح صدور صفحات الكتاب} كما ان اآلمـر بتحريره بهاء صدور محافل اولي االلباب}
وانا الفقيـر اقل خدام عتبتـه} واذل الالئذين به من طلبته} احملتـاج الى لطف الله اخلفي}
عـيسى البندنيـجي اخلـالدي احلنفي} جـعل الله يومه خـيرا مـن امسـه} وصانه عن أشـراك

مكائد نفسه} وآنسه بأنسه عند وحدته في رمسه.
وكـان ذلك بـعـون الله اqســتـعـان} فـي بعض ايام شـهــر شـعـبــان} من سنة ارخـهــا ثلث

ونصف ونصف شعبان ان كنت من احلساب فعليك احلساب» (٤٤٥٢ د.ع)
واخملطوطة (١/١٩٢٤٦) القره باغي كـتبها احـمد بن ابراهيم بقلعة كـركوك لدى اqال

عبدالرحمن -أي الروژبياني-.
ومن اجلــديـر باالشــارة اننـا لم نقف عـلى اثر او مــؤلـف لهــذا العـــالم الكبــيـــر} و�ا ان
مكتـبـتـه الشـخـصـيـة قـد بيـعت في بغـداد باqزاد النسـتـبـعـد ان يكون له آثار ومـؤلفـات
واشــعـار} اال انهــا تفــرقت او ضـاعت. ونـقـرأ في اخملطـوطة (٨٥١٠ د.ع) ان العـالمــة
الروزبياني رد على كتـاب (نهج احلق وكشف الصدق البن مطهر احللي) غـير اننا لم جند

له اثرا وال ذكرا في مكان آخر.
وعثرنا في (د.ع) على بقايا مكتبته التي عليها  لكاته. ندون منها مايلي: 

zعليه  لكه} واشتراه احمد ابن السيد ياس zفي شرح االربع zبq١- (٩٣٨٨) الفتح ا
القادري} من اqزاد الذي اقامه ابنه احمد الروژبياني qكتبته في بغداد.

.z٢- (٨٦٣٨) عليها  لك وختم الروژبياني عبدالرحمن بن حس
z٣- (٢١٣٥) عليــهـا الـتـملك واخلــتم} وانتــقلت بالشــراء الى احــمـد بن الـسـيــد ياس

القادري.
٤- (٤٤٠٣٠) مجموعة من احلواشي على التجريد عليها  لك العالمة الروژبياني.

٥- (١٠٤٧٧) تهذيب الكالم عليه  لك الروژبياني.

∫Í—u$d"« dLŽ ö*«
العالم الـكبير واالديب الشـهيـر اqال عمر (رجنـوري)} هو احد العلمـاء الذين استـقر به
اqقـام في كـركـوك بعـد ان نـهل من ينابيع اqعـرفـة} وارتوى مـن مـصـادر صنوف الثـقـافـة
اqتـاحة في عـصره} واصبح عـلما من اعـالم عصـره. وبعد ان اسـتقر به اqـقام في كـركوك
يبدو �ا احتفنا به البـاحث االستاذ عبدالرقـيب يوسف أنة تعz اماما ومدرسا في مـسجد

زيوه في كركوك.
لكن قبل ان نعرج على امر هذا اqسجد يجدر بنا ان نعرف الشيخ الرجنوري:

هو عـمـر بن خـالـد بيك بن عـمـر »!WÐW!U?Aگي عـشـيـرة} والشـافـعي مـذهـبـا} والعلواني
واالبداالني طريقة. ولد عام ١١٦٤هـ ١٧٥٠- ١٧٥١م.

نعـرف من خالل حتـديد والدته بنفـسه ذلـك. ثم نعرف انه نزح الى كـركـوك مرتz: مـرة
في عام ١١٩٧ وسكن قرب اqسجد اجلديد.

ونقــرأ في تأريـخ آخـر انـه هاجــر من جــديد الى كــركــوك عــام ١٢٠١هـ ويبــدو ان هذه
الهجرة هي اqرة االخيرة} حيث اسـتقر في كركوك ليقضي فيها بقـية عمره} ويخدم اهلها

بالعلوم واqعارف التي تزود بها في مدارس كوردستان.
غير انه �ا يحزّ في النفس -كما يتحقق منه االسـتاذ عبدالرقيب- أن مكتبة اqال عمر
الرجنوري قد دفنت حتت مـحراب مسجده} ثم تناثرت -كـما شاهدها الناس- مع الرياح}
وضـاعت} ففـقـدنا اوثق الوثائق عن حـيـاته ودراستـه واqراكـز العلمـيـة التي انتقـل اليهـا

وتواجد فيها} والشيوخ الذين تلقى اqعارف منهم} وما إلى ذلك.
والذي نعـرفه انه اصـبح مـدرسا في مـسجـد “|Èu الذي يقع في مـحلة امام قـاسم خلف

تكية الشيخ عبدالكرµ الكرپچني.
ضريح رجنوري:

وصل االستاذ عـبدالرقيب بعد التحـري واالستفسار الى أن ضـريح الشيخ رجنوري يقع
في مقـبرة امام قـاسم} وان ضريحه كان مـزارا معروفـا يزوره مريدوه بعد وفـاته} وينصون

على انه كان شيخهم.
غيـر انه بعد فتـرة من الزمن تهدمت قـبة ضريحـه} واهمل مرقـده} حتى خرب مع قـبور

اخرى} واصبح جزءاً من حديقة تعرف االن باسم (حديقة مشتل بلدية كركوك).
والنعـرف سنة وفـاته} والذي نعـرفـه من خالل آثـاره وديوانه الشـعري انه كـان الى عـام

١٢٢٥هـ على قيد احلياة.
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رجنوري العالم واالديب:
كـما ذكـرنا فان آثار رجنـوري اخلطيـة ومكتبـته الشـخصـيـة قد ضـاعت} وخسـرنا بذلك
ثروة التقـدر بثـمن من آثار عـالم فـريد في مـعـارفـه} نابغـة في عـصـره} فـذ في عـالقـاته
وتعامله مع محيطه. عالم متعدد اqواهـب} متنوع الطاقات والرغبات} عالم فاق اقرانه}
من هنا النشـك في ان له مـؤلفـات فـريدة} واثارا نفـيـسـة فـي مـواضـيع وابواب نادرة قـد
دفنت وضــاعت مـن آثار هذا العــالم ضــمن مكتــبــتــه التي دفنت حتـت جـدران مــحــراب

مسجده ومدرسته.
فلو بقـيت لنا - فقط - رسـائله اqتـبادلة مع شـعراء عـصره الذين راسلهم واجـاب على
رسائـلهم بقصـائد عصـماء ورائعـة} وما من شك انهم سـعوا ان يجـاروه في اجوبتـهم… لو
بقيت لنا ثمـرة هذه اqراسالت التي نرى ½اذج لها في ديوانه الشعـري} لكانت بأيدينا ما

تكون نواة لتأريخ االدب الكوردي في الفترة التي عاش فيها رجنوري.
ان اqطالع لديوانه الشـعـري يرى سـعة افق رجنـوري} وعـمق تفكيره} وحتـلقه في اجـواء
شـعرية لم يـدن منها مـعـاصروه} او لم يسـتطيـعـوا ان يدانوه فيـمـا اتى به} بل تطرق الى
اغـراض شعـرية ال نغـالي اذا قلنا سـبق غـيره فـيـها. وهذا مـع ان الديوان الذي بأيدينا -
الشك - انه ليس كـل شـعـره} بل ر�ا ال³ثل اال جـزءاً من ديوانه} اذ لم نقـف على ديوانه

بخطه} ولم نقف على ديوان راجعه او اجازه او استُنسِخ على ديوانه.
اما آثاره االخرى فـان عاqا خطا خطوات سبق فيهـا غيره} وترك كثيـرا من اقرانه خلفه
ظهـريا} وابدع او ابتكر في مـجاالت مـثل الفلك والنجـوم والطب واالدوية} النراه عاجـزا
عن االتيـان �بتكرات في مـجاالت اخـرى} بيد ان حظـنا وفألنا خـاب في النيل بذلك} اذ

وريت التراب مع صاحبها او بعده بقليل!
آثاره:

ال½لـك في مـــثل هذه اqـواقف غـــيـــر ان نكرر - مـع بالغ االسـف - نبـــأ ضـــيـــاع آثار
الرجنوري. وما جنا من تلك الكارثة عبارة عن:

١- ديوان رجنوري} الذي ³ثل مابقي من قصائده واشعاره} والذي جمعناه وحققناه في
٢٦٠ صفحة} طبع في مطابع آفاق عربية عام ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م.

٢- تقوµ رجنوري:
رسالة في التـقوµ ومعـرفة االوقـات واqواسم وما الى ذلك باللغة الـفارسيـة. توجد منه

نسخة في (د.ع) بالرقم (٢/٣١٦٥٠).
٣- تسكz القلوب:

رســالة في الطـب واالدوية اqيــســورة آنذاك} والتي تـعلمــهــا الرجنــوري بتــجــاربه} او
اسـتفـادها من غيـره. وهي مخطـوطة باللغة الفـارسيـة وتوجـد نسخـته اخلطيـة في (د.ع)

بالرقم (٢٦٠٥١) و (١٧٢٤١).
٤- جنت من كــارثة دفن مكتــبـة رجنـوري - حــسب علمنا - مــخطوطتـان حتــدث عن
إحـديهـمـا االسـتـاذ عـبـدالـرقـيب يوسف} والثـانيـة مـحـفـوظـة بالرقم (٢/١٣٩٩٠) وهي
عــبـارة عـن رسـالة فـي بيــان آداب الزوجـيــة وحق الزوج والـزوجـة. البن احلــاج. كــتــبـهــا

الرجنوري عام ١٢١٠جاء في نهايتها:
« ت هذه الـوريقـات مـن يد احلــقـيــر الفــقــيـر عــمــر بن خــالد بيك العــسكري} اqـلقب
برجنوري يوم السبت السادس والعشرين… وراح قبل هـذا اليوم بيومz عبدالله بيك امير

اربيل مع عسكر الكركوك الى البغداد} وراح معهم ابن ابن عزيز مجروحا».
كما قلنا كـان الرجنوري متعدد اqواهب} فكذلك كـان متعدد االهتمامـات} فالى جانب
كونـه شاعـرا مبـدعا} كان فـلكيا} وكـذلك كان حكيـماً - حـسب مصطلح ذلك الـزمان -
ومع هذا وذاك كان مهـتما بالتأريخ وتسـجيل الوقائع} كمـا نرى ذلك جلياً في اخملطوطة
احملـفوظة في مكتـبة االوقـاف اqركـزية ببغـداد} التي دون فـيهـا حوادث ووقـائع وتواريخ

الجندها عند غيره(١).
* واخملطوطة (٩٧٤/ اوقاف بغداد) مجـموعة بخط الرجنوري فيها طبقـات الشافعية

وايقاد الضرام على من لم يوقع طالق العوام الن احلاج.
∫ÍËU½e*« œuL×% ö*«

من العلمــاء الذين تعلمـوا على الـشـيـوخ االجـالء في مـدارس كـوردسـتــان} وتشـبـعـوا

(١) راجع حول هذا اqوضوع:
أ - ديوان رجنوري بتحقيقنا.

ب - احــيـاء تأريـخ العلمــاء االكـراد من خــالل مــخطوطاتهم} اجلــزآن: االول ص ٢٦٥ و ٣٧١}
والثالث ص ٥٨.

{w#WÐW!U?ý Í—u$ Á— Í— t?"uŽ ô ثقف اجلديـد} العدد ١٠٧} مهqا - Íu½ ÍdO?³MýË— ج - مجلة
عبدالرقيب يوسف} ص ٠١٤٥
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باqعـارف اqتداولة في عصـرهم} ونالوا اإلجازة الـعلمية لـدى الشيخ -او الشيـوخ- الذين
اختـاروه ليمنحهم رخص تبـوء سجادة التـدريس} واستقـر به اqطاف االخير في "كـركوك"

اqال محمود اqزناوي.
نقـرأ عنه فـي اqصـادر التي بأيدينا: انـه من اهالي قـرية (مـزناوا- مـه زنـاوا) التـابعـة

حملـافظـة كـركـوك} ولد عــام ١٢٧٥هـ}
بدأ دراســـتــه في مـــدارس b????AÐ…—} ثم
واصلها في مدارس السليمانية} ليحط
رحله اخـيـرا عند عـالمة عـصـره الشـيخ
عـبــدالقـادر اqهـاجــر في السليـمــانيـة}
ويتلقـى منه االجـازة العـلمـيـة. بـعـد ان
انهى السـنة االخـيــرة من حتــصــيله في

خدمته.
والنتـســاب الشـيخ اqزناوي بالـشـيخ
الطالبـاني} هـاجـر الى كـركـوك واصـبح
مــدرسـا فـي احـد مــســاجــدها} وواظب
على التـدريس فـيـه} الى ان انتـقل الى

جوار ربه عام ١٣٥٣.(١)
هذه خالصة ما في اqـصادر اqتوفرة}
فال نرى فـيهـا تعيz اqدرسـة التي كان
فـيـهـا الشـيخ اqزناوي} وال سنة وجـوده
فـــيـــهـــا} وال شـــيـــوخـــه عــدا الـشـــيخ
عـبــدالقــادر اqهـاجــر} وال طالبه. وهذه

فـصول وحلقـات من اqهم والضـروري مـعرفـتـهـا لالحاطة باطار شـخـصـية أي انسـان يراد
معرفته.

وال ندعي اننا وصلنا الـى تفاصـيل االمـور اqذكورة كـلها} غـيـر ان في ما جـمـعناه من

نتف ومنثــورات بz سطور وحـواشي وثنايا اخملـطوطات} ³كن من خـالله إلـقـاء بصـيص
من النور على جوانب �ا ذكر.

فمن خالل مخطوطة تتميم اqرام للشيخ عبدالقادر اqهاجر نعلم:
١- ان اqال مــحـمـود اqـزناوي كـان عــام ١٢٩٤ طالبـا لدى شــيـخــه الشـيـخ عـبـدالـقـادر

اqهاجر.
٢- انه كــان شـاعـرا} ولـه شـعـر بالـلغـات: العــربيـة}والفــارسـيــة} والكوردية. وان لقــبـه

الشعري (هجري).
٣- له ختم مكتوب فيه (عبده محمود الهجري).

٤- وفـوق هذا وذاك حz كـان طـالبـا كـان عـاqا وعلى قـدر كــبـيـر من القـابليـة الـعلمـيـة
واالدبية} ³كن ان نستشف شيئا من ذلك من خالل هذه االسطر:

"احلمد لله الذي منَّ على العبـد الفقير بكتابة الكتاب اqسمى بتتـميم اqرام مع مبحث
اإلمـامـة تتـمــة لشـرح اÁq بالتـمـام} من تـقـريب اqرام في شـرح تهـذيب الـكالم} كـالهمـا
للفـاضل الكامل} البارع الوارع الشـارع} الفريد الوحـيد} اسـتاذ الكل في الكل} سـيدي
وسندي الزال سـحـاب عاصـفـتـه مرويا لـرياض التحـقـيـقات} فـي مظاهر العلوم الدينيـة}
zسلمqومالـيا بدرر التـدقيـقات ألصداف اذهـان طالبي الرسوم اليـقينيـة} وال برح جهـة ا
من نور شـمس علمـه في فلك احلقـائق بسـواد الغـبرات مـشـدوة مهـدية} وشـرذمة كـواكب
الطاغz الغــاوين من اشـعـة ذاته مـخـفـيـة ومـنفـيـة} جـزاك الله يا تاج الـكرام �ا وشـحت
تهـذيب الكالم} سـقـيت الدين رحـراح اليـقz سـقـاك الله في دار السـالم. جـزاك احلق في
الدنيـا بعفـو وفي العقـبى بحور في اخلـيام.. عـبدالقـادر التخـتي} بشرى لكم بالفـوز في

هول القيام} شربت الراح من كاس النبي بفضل الرب من حسن اخلتام…"(١).
ونعـرف قبل ذلك ومـن خالل اخملطوطات… ايضـا… ان العـالمة اqزنـاوي كان طالبـا في
مسـجد سـرخ عند االستـاذ اqشفق مفـتي افندي عبـداحلكيم في كركـوك عام ١٢٨٨ كـما

في اخملطوطة (٢٠٣٧٠ د.ع).
والذي نعـرفـه ايضـا من خـالل اخملطوطات وهو مـن االهمـيـة �كان qا نحن بصـدده} ان
العالمـة اqزناوي كان مـدرسا في جامع نائب اوغلـى في كركوك} كـما يكتب هذا تلمـيذه

(١) راجع مشاهير كورد لبابا مردوخ الروحاني} ج ٢} ص٢٠١} وعلماؤنا في خدمة العلم والدين} ص
(١) راجع: احياء تاريخ العلماء الكورد من خالل مخطوطاتهم} ج٢ ص٥٦٠.٩٧
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خضـر بن خليفـة بن مال احـمد اqشـهور بالبـشيـر} في نهاية مـخطوطة الكفايـة للبيـتوشي
احملفوظة في (د.ع) بالرقم (١٩١٢٢).

كـــمـــا نعـــرف مـن خـــالل اخملطوطـتz (٥٤٠٦ د.ع) و(٣٥٦٩٨ د.ع) واالولى بـخط
محمد صديق بن اqال عبدالقـادر البيريادي وآخرين} ان اqزناوي كان في عامي ١٣١٢ و

١٣١٣ مدرسا في كركوك.
ونعـود بعد ان عـينا بعض هذه االمـور لتـسجـيل معلـومات مـتفـرقـة عن سيـرة اqزناوي
العلمـيـة لعلنا -او غيـرنا- نتـمكن من الرجـوع الى هذه اqصـادر واضافـة مـا اهملناه في
حينه من اqعلومـات القيمـة واالشعار والقـصائد التي تلقي اضواء سـاطعة على كثـير من

جوانب حياة اqزناوي العلمية واالدبية واالجتماعية:
١- حاشيـة الشيخ عبدالقادر اqـهاجر عن مسألة العلم لعـبد احلكيم} كتبـها اqزناوي عام

١٢٩٥ وهي نسخة جديرة بالدراسة والتقييم واالستفادة منها (٤٣٣٦٨ د.ع).
٢- حاشـية السـيد شريف بخط مـحمد امz بـن احمد االربيلي حz كـان طالبا في خـدمة

اqال محمود اqزناوي عام ١٣٢٢ (١٧١٤٥ د.ع).
٣- كـتـب مـحـمــد بهـجت اخملطـوطة (٢٦٦٤ د.ع) سنة ١٣١٤ السـتــاذه اqال مـحــمـود
اqزناوي. وفي هـذه اخملطوطة قــصـائـد عـربيــة وفــارسـيــة في اqراثي في وفــاة علمــاء

وفضالء عصره لشيخه اqزناوي.
٤- واخملطوطة (٢٩٧٢١ د.ع) مجموعة فارسية كتبها اqزناوي عام ١٢٩٣.

٥- واخملطوطة (٢٥٠٣٨ د.ع) عبـارة عن كتاب نقش الصفـيحة في االسطرالب كتـبها
العالمة اqزناوي عام ١٣١٨.

٦- وكـذلـك اخملطوطة (٢/٢٦٦٤ د.ع) بخط العــالمـة اqـزناوي كـتــبـهــا عـام ١٣١٤.
ويبــدو من هذا ان اqزناوي حz كــان مـدرسـا ومــسـتــقـرا في كــركـوك لم يدع الكتــابة

وإكثار الكتب اجليدة في مكتبته.
٧- كـما جنـد كتـاب تهذيب الكالم لـشيـخه الشـيخ عبـدالقـادر اqهاجـر بخطه واخملطوطة

محفوظة بالرقم (٣٦٣٣٨ د.ع).
٨- وفي اخملطوطة (٣٦٤٢٩ د.ع) ابيات للمزناوي.

٩- وجنـد على اخملطوطة (١٨٧٠٩ د.ع) وهي عـبارة عن مـجـموعـة من اqؤلفـات فـيهـا

خط عمر بن الشيخ عبدال بن علي  لكا للمال محمود اqزناوي عام ١٢٠٥.
١٠- وفي آخر اخملطوطة (٣٦٤٢٩ د.ع) خط للعالمة اqزناوي.

∫ÍËU½e*« bL×% ö*«
ومـادمنا بصـدد العـمـاء الذين درسـوا في كـركـوك وطوروا الثـقـافة فـيـهـا} وسـاروا في
ركب العلماء الذين دفـعوا عجلة العلم فـيها نحو التـقدم} نورد عاqا آخر هو أخ للعـالمة
اqال مـحمـود اqزناوي. وهذا العـالم الذي اسـمـه محـمـد ال جند له ذكـرا في اqصـادر التي
بأيدينا} بيـد أنـنا وقـفنا ضـمن مـخطوطات (د.ع) على مـخطوطـات تلقي األضـواء على
جوانب من حياة هذا العالم} وqا أن هذه اخملطوطة هي اqصدر الوحيد -حتى اآلن- الذي
ينير الدرب نحـو معرفـة هذا العالم} نرى أن ننقل منه نصـوصا تفـيد مانحن بصـدده حول

هوية كركوك الثقافية وحول كون هذا العالم -محمد اqزناوي- من علماء كركوك.
هذه النصـوص مـستـقـاة من اخملطوطة احملـفوظة في د.ع بالـرقم: ٣٦٣٥٦ وهي عبـارة

عن مجموعة من اqؤلفات ساهم في كتابتها عدد من العلماء منهم:
١- اqال محمد اqزناوي
٢- اqال يوسف مجمر

٣- اqال موسا بن عيسا
من هذه النصوص:

«قـد اســتـراح أنـامل اقل الطالب من اســتنســاخـة (!) رســالة االسطرالب لعــون اqلك
الوهاب} نرجـو منه أن ال ينقـلنا من طريق الصـواب… الشـهـيـر باqزناوي الثـاني اqعـروف
باآلالني احملـتـاج الـى مـعـرفـة األحـد الصـمــد اqدعـو اqسـمى �حـمــد في سنة ١٣٠٥ في

مدينة كركوك. ال اله اال الله».
ومنها:

«قد £ بيـد أحقـرالعباد واحـوجهم موسـى بن عيسى ليلة األربعـاء} ألجل استـاذي مال
مـحمـد مزناوي ادام الـله… ونفعنا ببـركـاته} در وقت روزي بصحـرا رفـته بودµ از تقـدير
رباني كـه سنگ بر پاى حـقـيـر افـتـاده بود} از آجنـهـة خـستـه و مـعلول در حـجـره افـتـاده

بودم…».
ومنها:
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«قد وقع الفراغ من حتـرير هذه النسخة اqسماة بنخـبة الفكر. بقلم خادم الفقهـاء وغبار
اقـدام النجبـاء يوسف اجملـمر} للفـاضل الكامل اqشـهّـد أعني به حدقـة انسـان الفضـائل}
ونور حديقة احسان الفواضل} اqؤيد بألطاف اخلـالق اqنان اqمجد اqزناوي اqشفق محمد}
.zيا مــجــيب الســـائل zووفــقــهم تـوفــيــقــا لديه آمـ {zالـراغــب zال زال فــوائده لـلطالب

.«١٣٠٥
ومنها:

« ت الرسـالة بحمـد الله وحسن توفـيقـه} والصالة والسـالم على حبـيبـه محمـد -صلى
الله عليـه وسلم- في سنة ١٣٠٣ يوم اخلـمـيس في ٣٠ شـعـبان من يد الـفقـيـر اqملو من
اqسـاوي مـحـمـد الشـهـيـر باqزناوي} في بـلدة كـركـوك �درسـة شـاه غـازي} ال اله اال الله

محمد رسول الله».(١)
∫ÍdC)« tK"«b³Ž ö*«

من العلمــاء الكرد اqشـهـورين الذين خــدمـوا العلوم الدينيـة واqعــارف االسـالمـيـة في
كـركـوك إلى أواخـر أيامـهم} العـالمـة اqال عـبـدالله اخلـضـري} الذي كـانت له مـدرسـة في
مـحلة القورية فـي كركـوك} وبقيـت اqدرسة تعـرف باسـمه qدة طويلة} واqـال عبـدالله هذا
جنل مال سليـمان الذي رثاه العـالمة محـمد فيـضي الزهاوي بقصيـدة عصـماء مكونة من
٣٣ بيـتا فخلـدته وخلدها} ونقتطف هنا ابيـاتا من هذه القـصيدة اqنـشورة في (مفـتى زه
هاوي) ونحــتـفظ نحن بدورنا �ـخطوطتـهـا وهـي بخط اqال عـبـدالـله اخلـضـري} وسنعــيـد
نشرها- ان شـاءالله - في كتابنا الذي حتت الطبع اآلن بعنـوان (محمد فـيضي الزهاوي}

نبذة عن حياته} وشيئ من آثاره).
ومطلع القصيدة كاآلتي:

إال إ½ا الدنيـا سجيـتهـا الغدر
فليس qـغـرور بزخــرفـهــا عـذر
فظـاهرهـا ود} وباطـنهــــا قـلى
وادبارها خـيـر} واقــبـالهـا شـر
ورغبـتهـا غي} ورهبتـها هدى

وطالبــهـا عـبــد} وهاربهــا حـر
وعـزتهــا} ذل وفـرحـتــهـا اسى
وصـحتـها سـقم} وثروتهـا فقـر

وجاء في نهايتها:
فــــاســــعــــد �ـن عنـهــــا ترحل ســـــاqا
من البــاقـيــات الصـاحلــات لهــا ذخـر
وبـدل بـالفــــــــانـي اخملـلـد باقــــــــيــــــــا
له آجـــال اجـــر} وفي العـــاجل الذكـــر
كـما ارحتل اqولى (سـليمـان) ذلك ال
تـقي الـنـقي الـزاهـد الـعـــــــابد الـبـــــــر
بطـول بقــــاء لم يـقـــصــــر من الـتــــقى
تقــــوم لـيــــاليــــه} تـصــــوم له الـنهــــر
ويشـتـاق ان التغرب الـشمس صـائمـا
ويكره فـي األحـيــاء ان يـطلع الفــجــر

(١) راجع: اجلزء الثاني من كتابنا إحياء تأريخ العلماء االكراد من خالل مخطوطاتهم} ج٢} ص ٩٥.

ومن اqـعلوم ان اqال سـليـــمـــان
والد اqال عــبــدالله اخلــضـري قــد
توفـي عــــام ١٢٦٠هـ ويـبــــدو ان
جنله اqال عــبـدالله حل مــحله في
مــســجـــده في مــحلة قـــورية في
كــــــركــــــوك} إال إنـنا النـعــــــرف
تفـــاصــيل حـــيــاة اqـال عــبـــدالله
اخلـضـري والشئ الوحـيـد االكـيـد
الـذي نعــــــــرف عـنه مــــــــاخـلدتـه

½وذج من خط اqال عبدالله اخلضري
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اخملطـوطة اqرقــــمـــة (٢٠٥٩٠د٠ع) (قــــاضي الري) التـي بخط حــــسن بن سـليــــمـــان
الشلمـاشي} كتـبهـا في بلدة كركـوك في مدرسـة اqال عبـدالله اخلضـري} في ٢٧ رمـضان

من عام ١٢٧٥هـ أي ان اqال عبدالله كان مدرسا في مدرسة والده في هذه السنة.
وجنـد قـبل ذلك -أي في سنة ١٢٥١هـ في اخملـطوطة اqرقـمـة (٤٣٨٨٤) وهي اqطول
- اqال عـبـدالله بن مـال سليـمـان بن مال مـصطفـى اخلضـري قـد كـتـبهـا في كـركـوك} وال
- كان مـدرسا في مدرسـتهم في ندري هل أن جد اqال عـبدالله وهو اqال مـصطفى- أيضاً

كركوك أم ال?
واخملطوطة (٢٠١٦٠ د٠ع) االجــرومـيـة كـتـبـهــا احلـاجي القـره داغي وهو مــحـمـد بن

مصطفى- كما في مخطوطات أخرى- في مدرسة اqال عبدالله اخلضري في كركوك.
∫©XLJŠ wKŽ ö*«® Í—uBM%UO*"« »U¼u"«b³Ž sÐ wKŽ ö*«

قـرية سـيـاه منصـور-اوشـاه منصـور- من قـرى مـحافـظة كـركوك} نشـأ فـيـهـا عـدد من
العلمـاء آخرهم-حسـبمـا نعلم- األستـاذ الشيخ عـبدالكرµ الذي كـان مدرسـا في مسـجد
الشيخ عباس في محلة (جوله كان) في السليمانية} والذي كنت تلميذا في مدرسته في

الستينيات من القرن اqاضي.
ومن خالل تتبعي آلثار العلماء في ثنايا اخملطوطات وقفت على بقايا مكتبة عالم من

علماء هذه القرية وهو األستاذ اqال علي ابن احلاج عبدالوهاب السيامنصوري.
لم نتـعـرف علي بداية حـياتـه} وال نشأته الـدراسيـة واqدارس التي تلقـى فيـهـا العلوم}

وال الشيخ الذي نال منه اإلجازة العلمية.
وابرز شئ وقـفنا عليـه في حـيـاته العلمـيـة كـتـابه الذي الفـه واهداه إلى اqرشـد الشـيخ
علي الطالباني} نقتطف بهـذا الصدد شيئا من مقدمـة الكتاب لنلقي به الضوء على اسم

الكتاب وqن ألفه وأهداه:
وبعـد: فـيـقـول الـعـبـد الفـقـيـر إلى الله الـغني} علي بن عـبـدالوهاب الـشـاه منصـوري}
حفهما بالعفو واqغفرة يوم ينفخ في الصور: انه التمس مني الفاضل الزكي سليمان القره
بكي} وفقه الله على اكتساب اجملهـول من اqعقول} ان ابz النسب بz القضايا اqوجهة}
فكتـبت فـرائد بيـمن من هو مـصـبـاح األÌ} ومـفتـاح الكرم} وكنـز العلم واحلكم} ومطهـر
الظواهر مـن الفـســوق والبطالة} والبــواطن من الزيغ واجلــهـالة} واعـني به منبع اqعــاني}

الشيخ علي بن الشيخ عبدالرحمن الطالباني…))
لم نعرف شيئا عن سليمان القره بكى.

وعرفنا بعـد فترة ان الشيخ السـياه منصوري له حـاشية على مخـتصر البيـان للمال أبي
بكر اqيـرروسـتـمي} لـكن جـمع اخملطوطات ونقلهـا إلى مـكان آخـر قـبل بدء حـرب حتـرير

العراق} حال دون اطالعنا عليها} وهي مخطوطة بالرقم (٤٣٨٦٣ د.ع).
- ان اqال علي السـيـاه منصوري كـان مدرسـا في وعـرفنا من خالل اخملطوطات- أيـضاً
كـركـوك} وذلك من خـالل اخملطوطة (٧٧٢٤ د.ع) قـول احمـد التي كـتـبـهـا احمـد عـزت
الكركـوكي بن محـمد بن شـمس الدين في يوم اجلمـعة بعـد العصـر في شهـر محـرم احلرام
في سنة ١٢٠١ في بلـدة كركـوك} في مـسـجـد احلـاج احـمـد آغـا عند العـالم القـابل اqأل

علي الشاه منصوري.
وكذلك اخملطوطة اqرقمة (٤٣١٨١ د.ع) رسالة احلساب لبهاء الدين العاملي- كتبها

احمد بن عبدالرحمن الباداوي في مدينة كركوك لدى األستاذ علي حكمت.
كـما علمـت -ايضا- ان الشـيخ السـياه مـنصوري} كـانت له مكتـبـة النعرف حـجـمهـا}
لكننا نعرف ان عـددا من اخملطوطات منها انتـقل الى (د.ع) اما بخطه او كـتبت الجله}

نحاول هنا ذكر ارقامها والتعريف اqوجز بها:
١- شرح محـمد بن اسعد الصديقي الدواني على الـعقائد العضدية} بخط الشـيخ السياه

منصوري وكتب عليها التواريخ اآلتية:
* وفاة والده عام ١٣٠٢هـ.

* والدة ابنه صبغة الله عام ١٣٠٥هـ.
* والدة ابنه محمد فيضي عام ١٣٠٩هـ.

* والدة ابنه عبدالله اللبيب عام ١٣١٤هـ.
* ويالحظ من تسـميـة اوالده انه يريد ان يحي ذكـرى العلمـاء الكورد البارزين من خـالل
ابنائه امثال: مـحمد فيضي الزهاوي} وصبغـة الله احليدري… اخملطوطة (١/٤٣٨٧٨

د.ع).
٢- واخملطوطـة (٢/٤٣٨٧٨ د.ع) -اجملـمــوعــة- عـبــارة عن رســالة العــروض للشــيخ

النودهي كتبها اqال علي بن عبدالوهاب السياه منصوري عام ١٢٩٤.
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٣- (٤٣٩١٢ د.ع) الفـوائد احلـسنيـة بالعـمل بالربع اجملـيب} تأليـف كجـك مال} كـتـبـه
عبدالكرµ البيباني ألجل اqال علي السياه منصوري عام ١٣١٦.

٤- (١/٤٣٩١٢ د.ع) الرسالة اqاردينيـة. كتبهـا سليمان البـاني عام ١٢٩١الجل اqال
علي السياه منصوري.

٥- (٢/٤٣٩١٧ د.ع) رسـالة احلـسـاب لبـهـاء الدين العـاملي} بـخط اqال علي السـيـاه
منصـوري. عليهـا حـاشيـة اqال عـبدالله بيـره باب} احلـاشيـة بخط محـمـد بن خليل بن

عبدالله (الكورعمري) كتبها سنة ١٣٢١.
٦- (٣/٤٣٩١٧ د.ع) احلاشية البهائية} بخط اqال علي السياه منصوري.

٧- (٤٣٩٢٠ د.ع) رسالة في العمل بالربع اجمليب qعرفة ساعـة الوقت} كتبها عبدالله
بن عـبدالصـمـد السـالني} ألجل اqال علي السـياه اqنصـوري} وعليـهـا حاشـيـة السيـاه

منصوري.
٨- وآخـر اثر وقفنا عليـه} يلقي بعض الضـوء على حيـاة االسـتاذ السـياه منصـوري. هو
اخملطوطة اqرقـمة (٢٦١٥٦ د.ع) إذ يتـبz لنا منهـا- وهي رسالة (البـرهان احلق في
رد من  سك بعــد وقـوع الطالق الثـالث ببـطالن نكاح من سـبق) ان االسـتــاذ السـيـاه
منصـوري كـان عام ١٣٢٤ عـلى قيـد احلـيـاة} إذ ان اqال مـحمـود بن رسـول كـتب هذه

الرسالة ألجل السياه منصوري.
٩- كـما ان اقـدم تاريخ حـول السيـرة العلمـية لالسـتاذ الـسيـاه منصوري وقـفنا عليـه هو
تاريخ ١٢٣٩إذ يبدو من اخملطوطة (٤٣٩٤٠ د.ع) ان االستاذ السياه منصوري كان
تلمــيـذا في تلـك السنة في السلـيـمـانـيـة لدى االســتـاذ الشــيخ مـحــمـد نســيم} وخط

مخطوطة عبدالله يزدي هناك.
ويبدو من هذين التاريخz ان االستاذ السياه منصوري كان من اqعمَّرين.

ولكن نبقى بانتظار ما تكتشفـه اخملطوطات وبقايا اqكتبات لعلنا نصل الى اqزيد من
اqعلومات حـول شيـخنا هذا وغيره} وحـول اqكان الذي كان يدرس فـيه} وآخـر مكان كان

فيه} وطوى فيه آخر صفحة من صفحات حياته اqباركة.
يذكر االسـتاذ اqدرس انه ولد عام ١٢٧٥ وتوفي في حدود ١٣٤٨ في كـركوك ويلقب
بعلي حكمـت} وكان مـن اqدرسz البـارعz اجلـادين} إذ كـان يبـدأ بالتـدريس قـبل صـالة
الفــجــر} ويبـقـى الى ان يدرس جــمـيع طـالبه الدروس اqقــررة} تخــرَّج على يده عــدد من

العلماء منهم اqال محمود اجلوانرودي} واqال اسعد البوري د…ري وغيرهما(١).
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قلنا مــرارا من اqؤسف ان اسـاتذتنـا وشـيـوخنا القــدامى qا كـانوا ال يبـتــغـون من وراء
تدريسهم وخـدماتهم كسـبا او شهـرة} وا½ا كانت اعمـالهم يريدون بها وجـه الله وحده} لم
يهتموا بشؤون الطالب الرسمية} فلم يحتفظوا بالسجالت ولم يدونوا اسماءهم} فال نعلم
مـدة بقائهم في مـراكـز تدريسهم} وال عـدد طالبهم} وال اسـماء الـذين منحوهم االجـازات

العلمية} وال كل ما يتعلق بهذه االمور.
فـمن االمـور الشـائكة واqسـائل اqعـقـدة qن يتـصدى لتـاريخ عـالم من العـلماء مـعـرفـة
شـيــوخـه واسـاتذتـه الذين درس وتخـرج علـى ايديهم} وكـذلك احلــال بالنســبـة لتـالمــيـذه

ومجازي ذلك العالم.
واالسـتــاذ اqال علي حـكمت ال يخــرج من هذا العـمــوم. لكنه مـن حـسن الصــدف لدى

زيارتي الى
 اربيل في ٢٠٠٣/٦/١٦ واســتـفـسـاري عن الكتـب واخملطوطات اqتـعلقــة بكركـوك
ومـدارسهـا} ارشـدوني الى االسـتاذ اqال عـبـدالله اqعروف "�ـال عبـدالله عـوينه" وهو جنل
اqال عثمان اخلـورمله يي} فتشرفت بزيارته في بيته وهو من مواليـد ١٣٣٢هـ كما سجل
والده اqرحـوم ذلك. ويحـتفظ �عظم مـخطوطات مكتـبـة والده اqال عثـمـان} التي هي في

الغالب بخط يده.
واqرحوم مال عثمان كان من اqعمرين وعاش قرابة مائة عام} وتوفي في عام ١٩٥٠م.
كان اqرحوم اqال عثمان عاqا جلـيال تلقى االجازة العلمية من اqال علي حكمت بعد ان
اخذ اكـثر عـلومه منه. ثم انتـقل الى مدارس كـوردستـان اqنتشـرة في قراها} فـتجـول في
كثـير من قرى مـحافظتي كـركوك والسليمـانية} وقدم خـدمات مثلى للعـلم} وتخرج على

يده كثير من العلماء الذين -لالسف- ال نعرف عنهم الكثير.
لالستـاذ اqال عثمـان حواش كثيـرة على اخملطوطات التي كتبـها بخط يده} كمـا ساهم
في التـأليف} وألف رسـالتz صـغيـرتz وقـفنا على نسـخـتـهمـا بخط مـؤلفـهـما. وننـتهـز

.zالرسالت zالفرصة خدمة للتاريخ العلمي ان نعرف بايجاز بهات

(١) راجع: علماؤنا في خدمة العلم والدين} ص ٤٠٣
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الرسـالة االولى: في مسـألة النفس االنسـانية. يقـول في مقـدمتـه بعد احلـمد والصـالة:
اما بعد فيقول خورملي اqفتقر الى رحمة ربه اqقتدر: qا كان تفصيل االختالف في العلم
ومحله امـرا مهما} رايـت نظمه في سلك التحـرير} مستمـدا من احلكيم اخلبيـر} فاعلم ان
النفس االنسانيـة عند جمهور اqتكلمz جسم لطـيف حامل قوة احلياة الى اعـضاء البدن}

سار فيه سريان اqاء في الورد} ال يتبدل ذاته…".
وتأتي نهــايتـه هكذا: "… مـقــولة االضـافـة} كــذا في شـرح اqواقف مع زيادة نـقـال عن
غير. سبـحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك انت العزيـز احلكيم. وصلى الله على سيدنا

."zمحمد وآله وصحبه اجمع
الرسالة الثانية: في توجيه بعض ألفاظ القرآن: يقول في مقدمته:

"وبعـد: فيـقـول الراجي عـفو ربه العـلي} اqشتكـى اليه عـثـمان اخلـورملي: qا كـان في
العـبارات القـرآنيـة إشكال وخفـاء يكون بعـضهـا ماضـيـا} وبعضـها مـضـارعا} وبعـضهـا
امرا… الى غير ذلك من الدال على الزمان} وازلية صفاته تعالى كأزلية ذاته تنادى على
تنزهها عن وقت وآن} كما افصح به كتب العلمـاء القادة النجباء} جمعت في مواضع من

كتب الكالم واالصول ما يزول به اخلفاء} وينزل به الشفاء."
وجـاء في نهـايتـه: "او نـقـول في دفع االشكال: لم ال يجـوز ان تكون هـذه الصـيغ على
كـال القـولz من اqتـشابـهات} وهي الـتي استـأثر الله تـعالى بعـلمهـا} وقـد يطلع عليـهـا
بعض اصــفـيــائه? احلـمـد لـله على اال ام} والصــالة والسـالم علـى خـيـر االنـام}وعلى آله

واصحابه الكرام."
ووقـفنا ضمـن آثار ومخطوطـات مكتبـة اqال عـثمـان اخلـورملي على تواريخ دونهـا في
نهاية الكتب التـي كتبهـا بخطه} تبz لنا بعض االماكن التي تواجـد فيهـا اثناء الدراسة
والتـدريس وخدمـة العلم والدين} وهـي جديرة بأن ندونهـا هنا لنلقي مـن خاللهـا بصـيصـا

من الضوء على حياة اخلورملي العلمية:
١- مجموعة رسائل وهي عبارة عن:

أ. عصام الدين كتبها عثمان اخلورملي سنة ١٣١٧ في قرية (كوزه بانكه).
ب. السيد شريف كتبها عثمان اخلورملي سنة ١٣١٧ في قرية (كوزه بانكه).

ج. رسالة الوضع كتـبها عبدالله بن اqال عـبدالرحمن الكويي ألجل اqال عثـمان اخلورملي
عام ١٣٠٥٫

د. االستعارة كتبها عثمان اخلورملي سنة ١٣١٦ في قرية خورملة.
هـ. شرح االستعارة qال عبدالله الشيخ �ودي كتبها اqال عثمان اخلورملي سنة ١٣١٦.

٢- شرح اqغنى للميالني كتبها اqال عثمان اخلورملي سنة ١٣١١.
٣- تتـمـيم الزجناني -تـصريف اqال عـلي- كتـبـها اqـال عثـمـان اخلورمـلي في بلدة اربيل

عام ١٣١٢.
٤- سعد الله -للتافتازاني- كتبها اqال عثمان اخلورملي عام ١٣١٥.

٥- عصام الدين شرح العضدية كتبها اqال عثمان اخلورملي بعد مضي (غشك)أي: عام
١٣٢٠ من هجرة الرسول.

٦- مجموعة:
أ. رسالة العروض} كتبها محمد صالح سنة ١٣٢٠ ألجل اqال عثمان اخلورملي.

ب. رسالة احلساب لبهاء الدين العاملي كـتبها محمد علي كپنك —…‘ ألجل اqال عثمان
اخلورملي في كركوك سنة ١٣٢٦.

ج. بيان نسب القضايا لعبد الله بن حيدر.
٧- مجموعة:

أ. شرح مسألة العلم لعبد الكرµ} الشارح عبدالقادر السنندجي.
ب. رسالة خلق االفعال جلالل الدين الدواني.

ج. حاشية الشيخ عبدالقادر السنندجي على رسالة جالل الدين الدواني في العقائد.
كتبها احمد الناوبركي في مسجد احلاج احمد آغا في كركوك عام ١٣٢٧.

٨- مجموعة:
أ. االرادة اجلزئية qوالنا خالد.

ب. حاشية للسيد محمد امz البرزجني الواقعة على عبدالله يزدي.
ج. اجزاء القضية للجوري.

د. رسالة اqغالطات مع االجوبة الشافية للسيد حسن البرزجني.
هـ. اجزاء القضية للمال علي القزجلي كتبها اqال عثمان اخلورملي سنة ١٣٢٨.
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في السـفـرة التي ذكـرتها الـى اربيل اطلعني االسـتـاذ حسـام الدين بن الشـيخ عـبـدالله
القالتي على مـخطوطات القت اضواء على مـا كنت ابحث عنه} وكان اجلـهل باqعلومات
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حوله يحول دون الوصول اليه} وباالخص حول معرفة شيء عن االستاذ العالمة اqال علي
سياه منصوري.

وقـبل ذلك نقـول: ان كـركـوك ومـدارسـها لم تـكن مـراكز عـلميـة وتدريـسيـة اعـتـيـادية
فحـسب} بل كانـت كركوك مـركزاً ونقـطة الجتذاب الـطالب النابهz من اqناطق اخملتلـفة
في كـوردستـان} فـرأينا وقـرأنا عن امثـال الشـيخ مـحمـود ابن الشـيخ عبـدالله اخلـرباني}
والشيـخ عمر ضـياء الدين اللذين كـانا طالبz للعلم في كـركوك} مع مـا كان في حلبـجة
وخـرباني وبيارة مـدارس ومراكـز علمـية تضـاهي اqراكز الراقـيـة في كثـير من اqدن. ومـا
تواجـد اqـال عـثـمــان اخلـورملي} واqال عــبـدالله الســالني في مـدرســة العـالمــة اqال علي
حكمت إال دلـيـال جليـا عـلى ذلك} وكم من طالب نابهـz وفـدوا على مـدارس كــركـوك}
ونهلوا من ينابيـعـها العلمـية} وعـادوا الى مـواطنهم بعد تزودهـم �ا ينبغي من اqعـارف}
وتسـلحــهـم بســـالح العلم واالدب والـفــضـــيلة} لـكن ظلمـــهم الـتــاريخ} او اهـملهم ابـناء

جلدتهم} فانطوت آثارهم مع اندثار مدارسهم ومراكز تعليمهم?
وكـمــا نرى هنا �ا ننـقله من آثار الشــيـخz: اخلـورمـلي والسـالني} فــانهـمـا لـم يكونا
طالبz اعتياديz كما يوصف الطالب} بل كانا نابهz بارزين} مـتميزين} ولر�ا رافقهما
في االرتواء من ذلك اqنهل العذب آخـرون وكثيرون مـثلهما} لكن-كـما قلنا- لم يحظوا

بالرعاية والكتابة عنهم وعن آثارهم فلم يعد لهم ذكر واثر.
والشــيخ السـالني الذي حـظينا بنتف مـن آثاره كـان وال شك صــاحب مكتـبــة كـبــيـرة}
عـامــرة باخملطوطات التـي كـتـبــهـا بنفــسـه لنفــسـه او كـتــبـهـا له طـالبه} كـمـا كــتب هو
لشيوخه(١)} لكن شأنها شأن اكثر مكتبـات شيوخنا اندثرت وزالت دون ان  تد اليها يد

رفيقة مخلصة للحفاظ عليها.
وال نعـرف عن الشـيخ السـالني اكثـر �ا وجـدناه بخطه في خـواتيم مـخطوطات كـتـبهـا
بيده} وغير كـتاب واحد ألفه} وال نفوت هنا فرصة تسجـيل هذه اآلثار تقديرا لهذا العلم

من اعالم الكورد} وتخليدا لذكراه} وتثبيتا لذكره مع اقرانه من العلماء.
١- رسالة في معرفة ساعة الوقت:

ننقل مـقــدمـة هذه الرسـالة وهي بخط مـؤلـفـه لتكون ناطقـة بحــال اqؤلف ومـا اراد من

رسالته. يقول بعد احلمد والصالة والسالم:
"وبعـد: فلمـا لم يـكن باب مـعـرفـة سـاعـة الوقت بالربع اجملـيب مـسـطورة في الرسـائل
العـربيـة التي بأيدينـا} ولم يكن بد من كـشـفـهـا وايضـاحـهـا يقـينا} وكـانت عندنا رسـالة
تركية يبحث عنها بحثا مبينا} امرني الـشيخ الذي كان للسراط اqستقيم امينا} االستاذ
العلي اللوزعـي الذي صـار التقـان العلوم حـصنا حـصـينا} بتـرجـمـة ذلك البـحث لتـصـيـر
معرفـته في أذهاننا رصينا} مع عدم علم باللغة التـركية} وقلة فهمي باالصول اqيـقاتية}
فامتثلت ألمـره السامي} فترجمتـه فجاء بحمده احلامي} كمـا يتفكه به الناظرون} ويقبله

…"zعqوهو نعم ا {zتفطنون} بالله استعqاالذكياء ا
ويقول في خا ته:

"… زدناه على ست تصـير ثمـاني ساعـات واربعا واربعz دقـيقـة} فهي ساعـة الوقت.
والله اعلم بـحـقـيـقـة احلـال واليـه اqآب واqآل} وصلى الله علـى سـيـدنا مـحـمـد وعلى آله
وصـحـبــه وسلم اجـمـعz. علـى يد مـؤلفـهـا فــقـيـر رحـمـة اللـه الغـريب بالديار الســوسـيـة
اخلـوزسـتـانيـة الهوشـنجيـة} عـبـدالله بن الشـيخ عـبـدالصـمـد السـالني} في ليلة اخلـمـيس
الثالثz من ذي احلـجة عام اربعة وعشـرين بعد ثالثمائة وألف. اللهم اجعـل خا ة امورنا
خيـرا} وال تلحق بنا من تبـعة شرورنا ضـيرا} ووفـقنا qا حتب وترضى آمz. آه للهـجران}

والبعد عن االهل واالوطان} وتراكم الهموم} وتكاثر…".
و³كـن ان نعـــد هذه الـرســـالة �ثـــابـة تقـــرير او بحـث التـــخـــرج الذي يـكلف بـه طالب
اجلـامـعات في عـصـرنا في مـراحلهـا االخـيرة. ومن هـنا ³كنك ان تنظر الى واقع مـدارس

كوردستان وما بلغت اليه هذه اqدارس في كركوك وغيرها.
وبعـد التـعريف بهـذه الرسـالة ندون نصz آخـرين لشـيـخنا السالنـي كتـبـهمـا في العـام

نفسه وحz كان طالبا:
النص االول:

 ت. حـمـدا qن حـصـن سـيـاسـاتنا الدينيـة والـدنيـوية} بنتـائج االقـالم} وألهـمـنا علومـا
ومعارف تنور البصائر وتشحذ االفهـام} وارسل الينا محمداً (ص) فهدانا لدين االسالم}

فعليه مع آله واصحابه أ£ الصالة واكمل السالم.
وبعـد فـيقـول اqفـتـقـر الدني. الى عـفو اqقـتـدر الغني} عـبـدالله بن الشـيخ عـبدالصـمـد (١) ³كنك ان تتصـور وانت تقرأ انه كتب شرح الـشافية خـالل شهر واحد تقـريباً} كم كتاباً كـتب خالل

عمره الدراسي والتدريسي} ولكن اين هي االن?
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السالني: بعـد ما كنت مـدة مديدة}
وازمانا عديدة} قدمت رجال واخرت
اخــرى} فــتــارة رأيتنـي غــيــر بالغ}
واخـرى اجـدر واحـرى} لكتـابة شـرح
الشــافـيـة لـكمـال الدين الـذي صـار
لفن التــصـريف اqاء اqعz} فــصـار
ذلك خـلجـــــة فـي بالـي} وعـــــقـــــدة
عظيــمـة مــورثة لبلبــالي} افـضــاني
قـضـاء الله تعـالى والقـدر} الى بلد
روي اهله مـن مــاء الكوثر} بـســبب
افـاضـة إفـادات من تخلق باالخـالق
الوهابية} وتلبس بخلع ارتقاء نفسه
اqطمـئنة الى اqقـام اqوسوم باالبيـة.
واقام مقاما عظيـما النتشار العلوم
اآلليـة والرياضـيـة احلـقـيـقـيـة الغـيـر
ريبـــيــة} فـــبــاحلــقـــيــقـــة به يحـــيى
مندرســات الـعلوم} ويجـنى ثمــرات
اqعـقـول واqفـهـوم} وهو العلي الذي
عـال به عـلوم االسـالم} وسـمــا منار
اقــــتـــدار االعــــالم} الزالت رحــــابه
الـزكـــــــــيـــــــــة مـناخ مـطـايـا اربـاب
الـفـــــضـــــائـل} وال برحـت مـنزلـتـــــه

السنيــة. مــآب االمـاثـل} وال انفك امــدادات ظله حلــمـاية نـكات اخلـوالـف واالوائل. هذا
ولسان التوفير} في مدحه مفرط في التقصير} فلما استأمنت بتقبيل اياديه} واستشرفت
لديه بافـادة مطالب العلم ومـباديه} اسـعفـت بشوق الكتـابة اqومـا اليهـا} وطفقت اشـرف
على الهـالك ان اردت ايقاع االعـراض عليهـا} فعلمـت ان هذا من ميـمنته} ونتـائج علوه
ومـسومـته} فـاسـتخـرت الله تعـالى} وشمـرت سـاق اجلد مـبـتدياً بهـا اواسط شـعبـان ليلة
االثنz خلت منه اثنا عـشـر يوما} وفـرغت منه اواخـر رمضـان خـال واحد وعـشرون يومـا}

يوم اخلمـيس فيكون مدة االشتـغال بها ٣٩ يوما} جـعله الله منتفعـا بها ومنعما عليـها}
وال جـعلنا نادمz كندامـة إبان} وصلى الله على سـيـدنا محـمـد وعلى آله وصـحبـه وسلم

تسليما. سنة اربع وثالثمائة وعشرين بعد األلف} هجرية.
حـــررته مـــجـــتــــهـــدا وليس يخـلو عن غـلط
قل للذي يلومني: من ذا الذي ماسـها قط?"

وحتت هـذا خــــتـــمــــه اqكـتــــوب في
اطرافــــه: فــــســـيـكفــــيكـهم اللـه وهو
السميع العليم. وفي وسطه: عبدالله.
ومن اجلــــدير بـاالشــــارة ان الشــــيخ
السـالني كتب في مكان مـحيط بهـذا
الكتــاب على شكل رقم (٧): كـتــبـه
عبـدالله بن الشيخ عـبدالصمـد بن مال
ابراهيم} بن مـال مــحـمـود} بن الشـيخ
صــاحب الفــيــوضـات الـبـاهرة ابـراهيم
مـتــخلص بكبــيـر أبـن مـال كـامــال بن
الشـيخ عمـر السالني. ويتـبz من هذا
ان ثـالثة -عـلـى االقل- مـن اجـــــــداد
الســالنـي كــانوا علمــاء} ور�ـا اكــثــر
علمــا من الشــيخ عــبـداللـه الذي نحن
بصـدد احلــديث عنه} ولكننـا ال نعـرف

شيئا من آثارهم وتاريخهم!
ومـا دمـنا بصـدد مــعـرفــة شيء عن

حـيـاة الـشـيخ السـالني نـرى من االنفع االشـارة الى تاريخ كــتـبـه في احــدى حـواشي هذه
الصـفحـة: انه رزق �ولود سـماه مـحمـد اسعـد} وكـان ذلك في ٢٧ صفـر ١٣٢٥. أي انه
كـتب هذه اخملـطوطات قـبـيل تـأهله واسـتـقــراره بعـد اخـذ االجـازة الـعلمـيـة. ويخــتم هذه

العبارة بختم: (اني عبدالله).
وهذه اخملطوطة تقع في ٣٥٨ صفحة من القطع الكبير.
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ثانيا: يكتب في نهاية رسالة في الفلك وهي الربع اجمليب:
 ت} وعلى الكاتب الرحـمـة} وعلى من دعا لـه باqغفـرة} استـراح انامل احلـقيـر الفـقيـر
عبيد الله بن الشـيخ عبدالصمد السالني في كركوك لدى خدمـة الفاضل موالنا مال علي
دام رأفته ولطفه} في فصل الشتاء} في وقـت العشاء} ليلة االحد سادس ذي احلجة سنة
اربع وثالثمـائة وعـشـرين والف} مـن هجـرة النبي ذي الشـرف} وقت انتـقـال كـوكـبـة علي
اكـبر خـان الى بلدة مـوصل للمـرافـعة مـع الدولة العليـة العثـمـانيـة} ادامهـا الله الى آخـر
الدوران} وصلى الـله على مـحــمـد وآله اجـمــعz واحلـمـد للـه رب العـاzq. آه للهــجـران}

والبعد عن االهل واالوطان.
وفي الصفحة نفسها يكتب في نهاية حاشية هي الستاذه علي حكمت ما يلي:

"وإال فـشـمـال} على الشـاه منصـوري} كـتـبـه عـبـدالله سـالني في كـركـوك لدى خـدمـة
الفـاضـل االqعي اqال علي الشــاه منصـوري} غــفـر الله لنا ولـه} واحـسن خـوا نـا وخـوا ه
خـيرا} وال أحلق بـنا من تبعـة شـرورنا ضـيرا} وصلى اللـه على محـمـد وعلى آله وصـحبـه

.zاجمع
وقت الشتـاء} خامس الدلو} خـامس عشر ذي احلـجة ثالث عشـر كانون} ثامن كـهيك}
وقت رحلة علي اكبـر خان قاصد العـجم للمرافعة مع الدولة العـثمانية. ومـجيء جزوفات
شـاه طهران} وجلوس ابنه مـحـمد علي خـان} على تخت ايران} اللهم اجـمع امـة اqصطفى

حتت يد حاكم ذي عدل ووفا} آمz سنة ١٣٢٤".
وكتـب االستاذ السـالني مرة اخـرى على شكل ٧ -ايضـا- معلومـات قيـمة من اهمـها

ما ارشدنا الى مدرسة اخرى لم نكن نعرف عنها قبل ذلك شيئا إذ يقول:
"كــتـبــتــه مع تلبس الـبـال بـالبـالبـل} وغـشــيــان احلـال بـالرزائل} وقت ســوق العــسكر
العـثـمـانيـة �صـاحـبـة محـمـد فـاضل باشـاي جـجـان} الى مـحـال الهجـان} الخـذ اqلك من

."zالعجم} في بلد كركوك في خانقاه سيد احمد سرگلويي بن سيد حس
فيتـبz من هذا ان خانقاه سيد احمـد كاخلانقهات والتكايا اآلخـرى في كركوك مع اداء
دورها في االرشاد والتـوجيـه الديني كانت مـركزا علميـا مرمـوقا فيـها اqدرسـون والطلبة

اqاهرون.
∫ÁUI½Uš bLŠ« bO*"« WÝ—b%Ë WOJð

يتـحدث (مـؤرخ كردي)} في سلسلة مـقاالت له نشـرت في جريدة االحتـاد عن مـدرسة

السـيـد أحـمـد خانقـاه ومـدرسـهـا وطلبـتـهـا} فـيهـا إضـافـات على مـا ذكـرناه} نرى ا امـا
للفائدة إحلاق مايتعلق �وضوعنا هذا هنا:

بنيت تكية السيـد احمد خانقاه قـرب جامع قايش محمـد پاشا متصرف كـركوك} وكان
يسمى بجامع (WÝ—») ثم قام الشيخ حسz الشيخ قادر بتطويره.

ثم قـام السـيـد احـمـد بن شـيخ حـسz بتـكملة اخلـانقـاه} وقـد سـمي باسم سـيـد أحـمـد}
وكذلك اشتـهر السيد احـمد بسيد أحمـد خانقاه. وكان اخلانقـاه يشغل مساحـة تقدر بعدة

آالف متر مربع على جانب من طريق أربيل.
zكانت مساحة اخلانقاه كبـيرة} وفي وسطها جامع. وفي أطراف اخلانقاه أكثر من ثالث
غـرفـة} وكـان في اخلـانـقـاه ديوانان صـيـفي وشـتـوي} والغـرف االخــرى كـانت مـخـصـصـة
للضـيـوف اqعروفـz والوجهـاء. وكـانت مـفروشـة} وبعض الغـرف األخـرى لفـاقدي الـبصـر

والصوفيz والفقراء. وبعض الغرف للماللي والفقهاء.
وكـان مدرس هذه اqدرسـة في العـهد العـثـماني مـال علي حكمت سـيـامنصوري. وكـان
كل من سيد أحمد خـانقاه والشيخ حسن $uOÇ…d»—} واqال أحمد فرقاني الروژبياني} ومال
ناصح اqدرس وعـشرات اآلخرين قـد نالوا اإلجازة العـلمية لـدى هذا األستاذ الفـاضل في
اخلانقـاه. كان بيت سيـد أحمد مـقابل اخلانقاه} وفـي اجلهة الغربـية كان بيت شقـيقه سـيد

عمر وبيوت أقربائه.
كـان هنـاك على طريق أربيل تكـيـة الشـيخ بـاقي فـقط} وقـد زوج الشــيخ باقي بنتــيـه
واحدة تلو األخـرى إلى اqال محمد اqزناوي شـقيق اqال محـمود اqزناوي. كان اqال محـمد
له ابن شـهم اسـمـه مـصطفى} كـان مـعـروفـا بالشـيخ مـصطفى الشـيخ باقي. وكـان مـوقع

تكيتهم وكل اqنطقة تسمى بالسوراني. وفي اسفل التكية كان جامع السوراني.(١)
كان اqال احمد الباداوي إمام وخطيب اجلامع اqذكور…(٢) ووقفنا ضمن بحثنا في ثنايا

(١) تقـدم في بداية هذا البـحث اسم اسرة حـمـزة بن علي او اqال حـمزة الصـهرانـي -السوراني} وكـذلك
مدرسـة موالنا حمـزة السوراني} وهذه اqدرسة ر�ا أقـدم مدرسة مـعروفة في كركـوك. وال نستبـعد
أن تكون اqدرســة أو اجلـامع الذي يشــيـر إليــه اqؤرخ الكردي من بقــايا هذه اqدرسـة} إذ الـقـاسم
اqشترك بينهما (السـوراني) وكذلك لم جند فيما قرأنا عن مدارس ومساجـد كركوك ذكرا qسجد

آخر يحمل اسم (سوران).
(٢) راجع: االحتاد} العدد (٢٥٤) في ١٩٩٨/٢/٧ سلسلة مقاالت مترجمة لـ(مؤرخ كردي).
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اخملطوطات على ذكر آثار اخـرى للعالمة الشيـخ عبدالله السالني وسـالنيz آخرين على
النحو اآلتي:

اخملطوطة: (١٥٩٢٠د.ع).
شرح تشريح االفالك للعالمة اqال حسz البشدري} نقرأ في نهايتها ان كاتبها عبدالله
بن الشـيـخ احـمـد السـالنـي كـتـبـهـا فـي مـدينة كـركـوك فـي خـدمـة مـوالنا اqـال علي سنة
١٣٢٦هـ ويبدو ان اqال علي هذا هو اqال علي حكمت} ولكن الناسخ لم يذكر اسم اجلامع
واqكان الذي كتـبها فـيه} ونرى كمـا قلت ان السياه منصـوري هو اqقصود بالذكـر وقرب

التأريخ قرينة على ماذهبنا اليه.
ورد لقب او نسبـة (السالني) ولنا آخـرون من الشيوخ والطـالب ينتسبـون ل- (سالن)
ولنا (تالن - ÊôWð)} لذلك النرى خـروجا من اqوضوع اذا ذكـرنا السالنيz الذيـن وقفنا

على ذكر لهم:
¿ نقرأ في اخملطوطة (٨١٨٤ د.ع) - شـرح غاية االختـصار - ان كاتبـها عبـدالقادر بن
ابراهيم اqشهور بالسالني} كتبها الجل رسـول بيك في شهر رمضان في قصبة رواندز

في سنة ٧٤٩(!)
* واخملطوطة (١٨٢٠٧) - رسالة مـحمد بن شـريف احلسـيني - كتبـها محـمود بن اqال
زين الدين في خـدمة العـالمة اqال عبـدالله السالني بـن الشيخ اqال عـبدالصمـد اqلقب

(�دار الدين) في قرية (سالن) سنة ١٣٣١.
* واخملطوطة (١٨٢١٠ د.ع) - تنبـيـه الغافـلz - كتـبـها عـبـدالله السـالني الجل عمـه

اqال عبدالعزيز.
يبـقى هنا ان نذكـر ان (سالن) ويلفظهـا اهل اqنطقـة ب-(ÊW†WÝ) قرية تقع بـz جبلي
هندرين وكاروخ} تابعـة لقضاء راوندوز} وينتـسب اليها عدد آخـر من الطالب والعلماء}
zوردت اسـماء بـعضـهم ضـمن هذا البـحث. ويكتـفي بعـضهـم عند االنتـساب بنسـبـة (ب

اجلبلz) عن ذكر سالن القرية.
∫WO½U³"UD"« WOJ²"«

حz نتـحـدث عن اqدارس واqراكـز الثـقـافـيـة في كـركـوك -وفي كـوردسـتـان كلهـا- ال
يجوز ان نسـتثني التكايا واخلانقاهات مـن هذه اqراكز} ونتصور ان التكايا واخلـانقاهات
كـان دورها الدور اqعـهـود من حلقـات االرشـاد والذكـر ومـا الى ذلك فـحـسب} بل كـانت

هذه االمـاكن} مع دورها االرشادي} تقـدم اخلـدمات العلمـية جنبـا الى جنب مع خـدماتهـا
اqعـهودة} ور�ا كـانت اخلـدمات العـلميـة فيـهـا ارسخ واكثـر شـهودا} ولنـا شواهد وامـثلة
كـثيـرة على ذلك} بل كـان كـثيـر من شـيوخ الـتكايا واخلانقـاهات علمـاء قـبل ان يكونوا
شـيوخـا ومـرشدين. وبذلك تعـانق التـوجيـه الديني مع التـثـقيف العلمـي}وسارا جنبـا الى
جنب لتـقـدم هذه اqـراكـز اخلـدمـات اqثلى في العلوم واqعـارف اqتـنوعـة} وتخـرج الطالب

النابهz} والعلماء اqميزين.
والتكية الطالبانية ال تخرج عن نطاق هذه الدائرة} بل تسـتقر في ابرز وامÁ حلقاتها.
ولكن اqؤسـف هنا ان هذه اqراكــز - التكايـا واخلـانقــاهات -لم حتــتــفظ - شــأنهـا شــأن
اqدارس واqســاجــد- بالقــوائم والســجــالت للعلمــاء اqتــعــاقـبـz} والطالب اqوجــودين}
والعلمـاء اجمليـزين واجملـازين فـيهـا} وبذلك نفـقد ثمـرة اهم فـائدة مـرجوة من هذه اqراكـز
حz نروم تدوين التـاريخ الـعلمي والثـقـافي ألي مـركـز منهـا} ونبـقى نراوح بz اسـمـائهـا

باحثz عن صغير دليل او مجرد اشارة �ا ³كن ان نتشبث به في مهمتنا.
ونعـود الى التكيـة الطالبانيـة فنقـول: من خـالل ما بايدينا مـن االدلة اqتوفـرة: ان هذه
التكيـة كـانت مع كـونهـا تكيـة} مـركزا علـميـا كـبـيـرا درس فيـهـا او تخـرج منهـا طالب
نابهون وعلماء قديرون} نذكر على سبيل اqثال الشـيخ محمود اqفتي ابن الشيخ عبدالله
اخلرپـاني} والشيخ عـمر ضـياء الدين حـيث تزامال فـترة من الزمن في هذه التكيـة طالبي

علم(١).
ومر بنا دليل كـبير عـلى تعانق االرشاد والتـعليم في هذه اqراكز إذ رأينا االسـتاذ اqال

علي السياه منصوري كيف اهدى كتابه الى الشيخ علي الطالباني.
انتــقل هذا الشــيخ اجلليـل بعـد عــمــر مـبــارك الى جــوار ربه عــام ١٣٣٠هـ} ودفن في
تكيـتهم في كـركوك(٢). والشـيخ عبـدالرحمن اqفـوض بالله ابن الشيخ احـمد ابن الشـيخ
µمـحـمـود الـقـادري الطالبـاني الكركــوكي كـان مع حـبـه للعـلم وتشـجـيـعـه علـيـه} وتقـد

اخلدمات qدرسة تكيته; عاqا واديبا وشاعرا وعثرنا له على اثرين هما:
١- شرح مقدمة اqثنوي اqشهور ب-(شرح هزده بيت):

توجد منه نسخة نفيسة في (د.ع) يقول كاتبها في نهايتها:

(١) علماؤنا في خدمة العلم والدين ص٥٥٩ وورود الكورد في حديقة الورود ص٠١٨٩
(٢) راجع: علماؤنا في خدمة العلم والدين ص ٣٩٨



50 49

" ت كـتـابـة هذه الرسـالة الشـارحـة لـبـعض ابيـات اqثنوي بـقلم احلـقـيـر الفـقــيـر اqذنب
{zمـصطفى ابن الشيخ ابراهـيم احلريري البـاباجيكي الـقادري حـسب اشارة قطب العـارف
غـوث الواصلz} الشـيخ اqـؤلف لهـذه الرسـالة أدام الله ظالله على اqسـلمz برحـمـتك يا
ارحم الراحــمz. سـنة ١٢٦٤هـ) اخملطوطـة (١٨٨٨٦ د.ع). تقع هذه اخملطـوطة في ٢٢
صـفحـة. وتوجد في اqـكتبـة اqذكورة نسـخـة اخرى نفـيسـة لهـذا اqؤلف بالرقم (٣٥٢٨٧

د.ع).
٢- ديوان شـعره باللغـتz الفارسـية والتـركـية. يقع هذا الديوان في ٥٦ صـفحـة. وفي

نهايته تقريظ وموافقة على الطبع} جاء في نهايته:
" ام شـد ديوان مسـتطاب المـثـال} منظومة شـيخ فـاضل} ومـرشد كـامل} حـضرة شـيخ

عبدالرحمن الطالباني} بقلم بنده عاصي.
در ٢٢ ماه صـفر ١٢٥٧ (محـرر شد) الكاتب العاصي مـحمد احـمد السيـاه منصوري

وجاء حول طبعه:
"سـابق بغـداد واليـسي مرحـوم ومـغـفـور له دولتلو رشـيـد باشا حـضـرتلرينك مـخـدومي
رشـدي بك مـعـرفـتــيله رضـا افندي بصـمـه خـانه سـنده طبع اولنمـشـد. اللهـم بارك qؤلفـه
وطابعه وكاتبه بحق محمد وآله} حرره محمد علي بن حاجي مال صادق خراساني بتاريخ

شهر ذي احلجة احلرام ١٢٨٤"(١).
توفي هذا الشيخ اجلليـل بعد عمر مـديد في خدمة االسـالم واqسلمz وعلومه ومعـارفه

عام ١٢٧٥(٢).
∫…œU−*"« ÂœUš WOJð

قلنا خـالل هذا البـحث - اكـثـر من مـرة - ان الـتكايا واخلـانقـاهات في كـوردسـتـان لم
تكن مـراكـز ينحـصـر دورها على االرشـاد والتـوجـيـه الديني على الطريقـة اqعـهـودة لدى
شيـوخ الطرق} بل كانت احـيانا تابعـة qدارس ومراكز عـلمية كـبيـرة لها مدرسـوها وفيـها

(١) وترجمته: طبع في مطبعة رضا افندي حتت رعاية رشدي بك} جنل اqغفور له صاحب الدولة حضرة
رشيد باشا والي بغداد السابق.

(٢) راجع اجمللد السـادس من كـتابنا احـيـاء تاريخ العلمـاء االكراد (حتـت الطبع) وعلمـاؤنا في خدمـة
العلم والدين ص٢٧١.
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طالبها ينفق عليهم شيوخ هذه اqراكز.
وتكيــة خـادم السـجــادة التخـرج عن عـمــوم هذا الشـمـول. هـذه التكيـة تشــرف اجـداد
ساكنـيها والراعz لـها بنيل خـدمة السجـادة النبوية الـشريفة الـتي اهداها (ص) لعثـمان
بن عفان (رض) qا قـدم من احلبشة. وهذه السجـادة كان (ص) يصلي عليها في اجلـمعة
والعـيـدين فلما جـاء بهـا انس خـادم رسـول الله (ص) واهداها لعـثمـان قـال (ص): لكل
zنبي رفيـق ورفيقي في اجلنـة عثمـان. فلما قـبضهـا عثـمان وضـعها على الرأس والـعين
وشمها شم الرياحz. وكـان عثمان ال يضع عليها القدم اجـالال لسجادة رسول الله (ص)

وكان يبسط سجادة اخرى حتت قدميه ويضع اجلبهة على سجادة رسول الله (ص).
وبعــد اسـتــشــهـاده - رضـي الله عنه - انتــقلت الـسـجــادة الى ابنه ابـان زوج فـاطمــة
الصغرى ابنة االمام احلـسz (رضي الله عنهم)} حتى انتقلت من يد الى يد ووصلت الى
اجـداد خـادم السجـادة في كـركـوك. ولسنا هنا بصـدد تفـصـيل تاريخ السـجادة واحلـفـاظ
عليــهــا. والذي نريد تدوينـه هنا ان اهل خــادم الســجـادة في كــركــوك كـانـت لهم تكيــة

يحفظون فيها السجادة الشريفة} ويزورها الناس في االعياد واqناسبات.
كـانت مع التكية مـدرسة فـيـها اqدرس والطلبـة} ال نعرف تاريـخهـا بالتفـصيل} ونقـرأ
في اخملطوطة: (٤٣٣٦٠ د.ع) وهي حاشـية احمـد بن حيدر على االسـتعارة} ان محـمداً

الشنغي كتبها سنة ١٣١٥ في مسجد خادم السجادة.
وكـذلك اخملطـوطة (٧٨٩٥ د.ع) هي الكفـاية للـعـالمـة البـيـتــوشي كـتـبـهــا أحـمـد بن

محمود بن شمس الدين في مدرسة خادم السجادة عام ١٢٩٧هـ.
وعندما ادون هذا االيجاز عن السجادة الشريفة اريد ان انوه بأمرين:

االمـر االول: تصحب السـجادة الـشريفـة وثائق تاريخـية قـد³ة لها قـيمـتـها التـاريخيـة
لهوية كركـوك الثقافيـة} إذ ختمت هذه الوثائق بامضـاء واختام عدد من شـيوخ ومدرسي
مسـاجد ومدارس كـركوك} ال جند للكثـير منهم ذكـرا في اqصادر االخرى} وهذه االسـماء

ادلة اخرى على ما نحن بصدده. فقد وردت مع هذه الوثائق اسماء:
الشـيخ عـبدالرحـمن القـادري الطالبـاني. مـحي الدين القـادري الطالبـاني} عـبدالـفتـاح
القادري الطالباني} السيد عـثمان القادري} الشيخ محمد خليفـة عبدالرحمن القادري}…
عــمــر اqدرس العــسكـري} مـحــمــد القــركـي اqدرس بكركــوك/ مــحــمــود اخلــال اqدرس
بكركوك/ محمد النائب زاده} عثمـان الشيخ اqاويلي} السيد محي الدين اqدرس �درسة

عبدالغني اqولى بايالة شهرزور.
الســيــد مــحــمــد اجلــبــاري اqدرس �درســة بالغ في كــركــوك… حــمــزة بن علـي افندي

الصهراني مفتي كركوك(١)
االمـر الـثـاني: في احــد ايام شـتـاء ٢٠٠٣ -لـم اسـجل التــاريخ الدقـيق- عـند ذهابي
كعـادتي الى (دار العـراق للمخطوطات) فـوجئت بسـجادة كـبيـرة موضـوعة على منـضدة
مــدير الدار مع اوراق وسـندات ووثائق بطـريقــة ال تنم عن االحــتــرام والتــقــدير qـثل هذه
zداولة تبqاالشياء} وإذا بهم يسألونني عن تقدير وتقـييم هذه االشياء} وعند احلديث وا
لي انهـا السـجـادة الـشـريفـة وان مـفـرزة من االمن باالشـتـراك مع منـتـسـبz من الدار قـد
سطوا على تكية خادم السجادة واستولوا على هذه االشـياء} وانتزعوها من يد اصحابها
قـسرا} واتـوا بها الى اqكـتبـة} وقـيمـوها تقـيـيـما بخـسـا. ولم يتـجرأ حـتى اآلن احـد من

االمراء والسالطz على مثل هذا العمل.
∫w¹ tM~½e"« œuL×% aOA"«

هو الشيخ محمود ابن يوسف آغـا من أوالد الكاكه سوريz القاطنz في قره داغ. ولد
في ١١٣٠ وبعــد أن تربى فـي بيت والده تربيــة إســالمـيــة} جتــول في مــدارس كـركــوك
واربيل واqوصـل حـتى أكــمل العـلوم} ورجع إلى وطنه فـي قـرية (رمــضــان مـامـكه) في

ناحية قادر كرم.
وكـان يخـدم الطالب ويعـيش على كـسـبه مـن الزراعة وغـيـرها. و سك بالشـيخ أحـمـد
الهندي الالهوري عندمـا مر به وهو ذاهب إلى بغداد لزيارة الشـيخ عبدالقـادر الكيالني.
وqا مر به الشيخ الهندي في طريق عـودته منحه إجازة إالرشاد} فأصبح اqـال محمود من

اqرشدين الكبار على الطريقة القادرية. ثم اغتيل غدرا من قبل خادمz له(٢).
∫Íœ—u% tK'« wKŽ ö*«

نشـأ هذا العـالم و تربى في قـرية جله مورد الـتي كانت فـيـها مـدرسـة قـدمت اخلدمـات
zا} وانتـقل إلى كـركـوك فتـعqثلى للعلوم وطـالبها فـتـرة طويلة من الزمن. وتخـرج عاqا

(١) راجع: تاريخ السـجادة النبـوية} بقلم علي خـادم السجـادة في كركـوك ١٣٥٦هـ} ١٩٣٧م} مطبعـة
آل حداد-اqوصل.

(٢) راجع علماؤنا في خدمة العلم والدين. باختصار.
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إمـاماً في مـسـجد فـرهاد} واشـتغل بخـدمـة العلم والدين. وذهب إلى (أورامـان) واتصل
بحضـرة الشيخ عثمـان سراج الدين} فتـمسك به وسلك في طريقتـه حتى استخلفـه. وكان
على قـدم الـصـدق والصـالح. ورجع إلى مـحـلة كـركـوك مـقـيــمـا على اqسلك الـصـحـيح}
وبينما هو مقيم على ذلك قتله احد مريديه الذي كان ضعيف العقل و طفيف احلال. كان

.(١)zوسبع zذلك في حدود ألف ومائت
∫kŽ«u"« U{— ö*«

هو اqال رضـا بن ويسي من عشـيرة (“…½~WM) كان عـاqا فاضـال نبيـال} يجيد الـلغات:
العربية} والكردية} والتركيـة} والفارسية. نال اإلجازة العلمية من العالمة مـحمد فيضي

الزهاوي بعد أن جتول في مدارس كوردستان و تلقى العلوم من اqشايخ. 
رجع بعـد ذلك إلى كـركـوك} وتعz فيـهـا إمـاما ومـدرسـا} وسلك الطريقـة لدى الشـيخ
علي اخلـالصي و تتلـمذ عـليـه. ووعظ الناس وأرشـد زهاء ثمـانz سنة} وجـاء إلى بغـداد
في زيارة جنله احملامي نورالدين الواعظ. ومرض وتوفى ودفن في مقـبرة األعظمية. كان

ذلك في حدود ١٣٨٣هـ.
هذا مـا ذكـره األستـاذ اqدرس في (علمـاؤنا في خـدمـة العلم والدين) نقلناه بـتصـرف.
ووقـفت في (د.ع) علـى إجـازة علمـيـة منحــهـا األسـتـاذ اqال رضـا الواعظ qـال مـحـمـود
أفندي ابن يـس اqرزيخي. وسلسلة هـذه اإلجـازة هي نفس سلسـلة مـعظم إجـازات عـلمـاء

كوردستان} لكننا نورد اqقدمة التي أوردها األستاذ اqال رضا وهي:
"فـيقـول اqعـتصم باإلمـداد السـماوي اqعنـوي اqبروكي اqسـمـوكي} افقـر الورى مـحمـد
رضا ابن احلـاج ويسي الكركـوكي} عفا اللـه عنهما بالـعفو العـمومي الرمـوكي: إن العلم
الشريف شعار األنبياء} و دثار االصفـياء} وإزار األتقياء واألولياء. من اعتز به ال يذل}
ومن التـــذ به ال يخل} ومـن ازداد به ال يقل} ومـن اهتــدى به اليـضل. ومن ســعـــد به ال
يشـقى} ومن اشـتـهـر به ال يخفـى} همه نـشاط} وغـمـه انبـسـاط} كـساده رواج} ومـرضـه
وسقمه دواء وعالج} طالبه مطلوب} وراغبه مرغوب} وحامده محمود} وحاسده محسود}
معينه معان} ومهينه مـهان. وإن �ن اهتدى بنور الله تعالى إلى الصعود في مدارج هذه
اqرتبـة} و جتلى عليـه أجنم السعـادة في رصـد النظر إلى هذه اqنقـبة} ناقـل هذه الوثيقـة}
وحـامل هـذه النمـيــقـة} فـائز حــقـائق العلـوم واqعـارف} وحـائـز دقـائق الرسـوم والـلطائف}

اqرتقي في إحـراز الفنون مـدارج الكمـال} اqرتفع اqلتـقي سـقـوف الفضـائل بz األقـران و
األمـثال} نتـيـجـة علماء األعـالم} ونخـبـة الفضـالء ذوي األذهان الزكـيـة وأصحـاب ازكى
األفـهام} راقـيـا فيـه ضـياء الـزكاء والفطانة} رقـيـا فـوق رقي الشمس الغـراء في الدرجـة
واqكانة} كأنه كـوكب مريخي} أعني العالم العـامل والفاضل الكامل مال محـمود افندي

ابن يس اqرزيخي…)(١)
وتاريخ هذه اإلجازة ١٣٤٥ وعليـها ختم االسـتاذ الواعظ. وفي الصفـحة االخيـرة منها

دعاء لالستاذ عبداجمليد القطب وتوقيعه في السنة نفسها.
∫w$“d³"« w#u#dJ"« d¼UÞ bL×%

نقرأ في عـدد من اخملطوطات اسم عالم كـان مدرسا في كـركوك ولكن من غـير معـرفة
مـدرستـه ومركـز تدريسـه} وهو اqال محـمـد طاهر احلسـيني البـرزجني} ونعلم - على اقل
تقــدير - ان هذا العــالم كــان مـدرســا في كـركــوك qدة من الزمـن اذ نقـرأ فـي اخملطوطة
(١٦٣٠٦ د.ع) - شرح منهـج -  لك محمـد طاهر الكركوكي} كـما نقـرأ في هوامشـها

تاريخ والدات عدد من اوالد الشيخ الكركوكي} وتأريخ اخملطوطة هو (١٣٠٠ د.ع).
ويالحظ فـي اخملطوطة (٢٠٣٩٨ د.ع) شــرح تشــريح االفــالك} تألـيف العــالمــة اqال

حسz البشدري ان كاتبها هو محمد طاهر الكركوكي عام ١٣١٦.
ونقـرأ في اخملطوطة (١٣٨٨٣ د.ع) - شرح الـرسالة الوضـعيـة qال عـبدالله اqمـودي}
ان كاتـبها هـو عمر بن عـثمـان كتـبهـا في بلدة كركـوك في خدمـة استـاذنا العالم العـامل

الكامل محمد طاهر الكركوكي عام ١٣٢٠.
وجتـدر االشـارة الى ان اqصـادر التـي بأيدينا التتطرق الى ذكـر االســتـاذ مـحـمـد طاهر

الكركوكي.
ولنا عـالـم كـركـوكي آخـر نعـرف تـأريخ وفـاته فـقط} اذ نقــرأ في اخملطوطة (٢٠٤٠٢
د.ع) التي كتبـها احمد بن الشيخ حسz البـاليساني في قرية شقـالوة في خدمة اqال طه

بن اqال صالح عام ٠١٣٥٥ يقول كاتبها:
كتبتها عند وفاة الشيخ عـمر بن القره داغي في شهر صفر} واqال طاهر الكركوكي في

ربيع االول.

(١) راجع: علماؤنا في خدمة العلم والدين} ص ٢٠٥} واخملطوطة اqرقمة (١٨٦٣٣ د.ع).(١) راجع: علماؤنا في خدمة العلم والدين ص ٤٠٣.
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∫Už¬ bLŠ« WÝ—b%
يرد ضـمن مسـاجد ومـدارس كركـوك اسم مسـجد احـمد آغا الـذي كانت فـيه - كـبقـية
مساجد كـوردستان - مدرسة درس فيـها شيوخ وعلماء كورد} النعـرف من هو احمد آغا

ولكن الذي نعرفه ان مدرسته بقيت فترة من الزمن تقدم اخلدمات للعلماء والطلبة.
اول ماورد ذكـر هذه اqدرسة في اخملطوطة (٥١٨٠ د.ع) فـرائض اqنهج كتـبهـا محـمد
اqلقب بفائز بن سليمان بن محمـد في يوم االثنz واثنz شهر ذي القعدة في سنة ١٢٨٧
في شهر (أي بلد) كركوك} في مدرسة حاجي احـمد آغا} وكان مدرسه الفاضل االوحدي

مال احمد اqشهور بناجي…
(عـبث بشيء من الكـتـابة) وصـار اربعـة اشـهـر كـان ببـغـداد. اللهم حـصل مـراده ورده

الينا بالسالمة والسرور.
ونقرأ في اخملطوطة (٧٧٢٤ د.ع) - قـول احمد - ان ناسخـها احمد عـزت الكركوكي
بن محـمد بن شـمس الدين (انهى كـتابتـها) في يوم اجلـمعـة بعد العـصر في شـهر مـحرم
احلرام} في سنة ١٣٠١ في شهر كـركوك في مسجد حاجي احمـد آغا} عند العالم القابل

مال علي الشامنصوري.
واخملطوطة (٤٣٩٣٩ د.ع) - عبدالله يزدي - كتبها محمود الداره شماني بن محمد

بيك سنة ١٣١٤ في مسجد احمد آغا في كركوك.
∫‰Ëô« w$“d³"« s¹b"« w×% aOA"«

هو الشـيـخ مـحي الدين ابن الشــيخ حـسن »!~Íœ—…“WK الكركـوكي البـرزجنـي. ولد ليلة
…œ—…“WKÖ العـاشـر من شـهـر مـحـرم احلـرام - ليـلة عـيـد األضـحى - عـام ١١٣٣ في قـرية

التابعة !d$ WOŠUM…داغ في محافظة السليمانية.
تربي لدى والده العالمة الشيخ »!~Íœ—…“WK} وتلقى منه مباد¶ العلوم واqعارف} فنشأ
في كنف الفـضل والتقـوى حتى اسـتوى} وظهرت علـيه عالمـات النبوغ والكمـال وهو لم
يبلغ بعد مـبلغ الرجال} ونال من الفـضائل ما أهلّه ليـخوض معـترك مجـالس األماثل} اذ
كان عـصره عـصر الـعلم والفضل ورجـاالتهمـا فقط هم الرجـال} فقـد عاصـر الشيخ مـحي
الدين أمـثـال أخيـه السـيـد عبـدالصـمد فـضل الدين} والشـيخ مـعـروف (كوسـه) والشـيخ

معروف النودهي} وابن احلاج} بل أخذ هؤالء اإلجازة منه.

كان عـاqا منقطعا عـن الدنيا يخدم الـطالب} ويجري التـجارب على األعشـاب} وينفع
اqسلمz عن طريق االدوية التي يركبها بتجاربه} ويؤلف الكتب القيمة في هذا اجملال.
بقي عـلى هذا اqنوال إلـى وفــاة والده} وبعــد ذلـك انتــقل إلى قــريـة قــوله في منـطقــة
بازيان. وبعد مكوثه فيهـا مدة من الزمن انتقل إلى قرية $s%Š…d في محافـظة كركوك}
ثم الى قـرية تيمـزاوا} وبقي هناك ٣ سنوات} فـانتـقل الى بلدة كركـوك وسكن في مـحلة
آخور حسz} ثم في مـحلة إمام قاسم} وبنى هناك مسـجدا لدى عz اqاء الذي يرقد اآلن
قـربه في ضـريحـه ومثـواه األخـيـر. واستـمـر هناك على خـدمـة العلم والدين الى أن وافـاه

أجله احملتوم عام ١١٩٤هـ.
وخـدم بجــانب خـدمـاته لـلدين احلنيف بالتــدريس والتـوجـيــه واإلرشـاد جـانب التــأليف

وأواله اهتماما كبيرا فترك آثاراً قيمة منها:
١- مجمع اجلواهر ٤ مجلدات.

٢- السيف القاطع في الدعوات.
٣- أبدال األعمال.

٤- جلب الراحة واإلفاقة في دفع الفاقة.
٥- صنائع األعمال.

٦- معدن الآلل في معرفة حق اآلل.
٧- االوفاق والطب ودفع الشيطان.

٨- كشاف الكروب الباعثة لتليz القلوب.
٩- اصالح النفوس وآداب السلوك في الطريقة القادرية.

١٠- جامع الفوائد.
١١- برء االنام في احلكمة والطب.

١٢- تسهيل الصعاب.
ورسائل أخرى.

وكانت نسخ كـثيرة مـن هذه اqؤلفات لدى الشيخ سـتار عبـدالله البرزجني في كـركوك}
لكنه بعد انتفاضـة آذار وإخمادها من قبل قوات النظام الدكتاتوري واحـتالل كركوك من
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جـديد من قبل هـذه القوات عـاثت هذه القـوات في بيوت الـكرد فسـادا وحـرقا بعـد سلب
ونهب ما كنوا من حـمله ونقله} فأحرقوا اqكتـبات ودمروا اآلثار} وكان ضـمن ما تعرض

للسلب واحلرق مكتبة الشيخ ستار وآثار الشيخ محي الدين البرزجني األول(١) .
∫w¹…œ—…“WK~"« w½U¦"« s¹b"« wO×% aOA"«

هو الســيـد مــحـيـي الدين حـفــيـد فــضل الدين الشــيخ عــبـدالصــمـد بـن الشـيخ حــسن
.w¹…œ—…“WK~!«

النعرف سنة والدته وال وفـاته} والذي نعرفه انه كـان في عام ١٣١٦ على قيد احلـياة}
وكان عاqا مهتما باالمور الطبية} وله مؤلفات بهذا الصدد} وقفنا في (د.ع) له على: 
١- رسالة دسـتورات} او مخـتصر التـحفة} في االدوية والعـالجات الطبيـة} يقع الكتاب
في ١٠٢٤ صـفـحـة} وهي بخط اqؤلـف باللغـة الفـارسـيـة كـتـبـهـا عـام ١٣١٣. وهي

محفوظة بالرقم (٥٩٤٧).
٢- جـامع احلـكمـة. وهو - ايضــا - في الطب واالدوية. ويقـع في ٨٢٤ صـفـحــة} بخط

اqؤلف} كتبه سنة ١٣١٦} ويقع حتت الرقم (٥٩٤٨ د.ع).
و�ا له تعلق باqوضوع هذا مخطوطتان في (د.ع).

االولى: االعالم بقواطع االسالم البن حجر} جاء في نهايتها:
½قه احلقيـر الفقير احملتاج الى عفو اqلك القـدير احمد بن سيد عبداجلبـار بن سيد شيخ
حسن »!~w¹…œ—“WK} الجل شـيـخي واسـتـاذي عمي االكـرم السـيـد شـيخ مـحـيي الدين بن
سـيــد شـيخ حــسن اqذكــور} وذلك في مـحــرم احلـرام في قــصـبــة كـركــوك} سنة ١١٨٨.

واخملطوطة محفوظة بالرقم (٢٨٨٣٨ د.ع).
وهذا هو الشيخ محيي الدين االول.

الثــانيـة: ترغــيب اqشـتــاق في احكام الطالق} لعــبـد اqعطـي السـمـالوي} عـلى انامل
احلـقـيـر العلوي احلـزين} راجي نـصرة ربـه اqعz} حـفـيـد فـضل الدين »!~Íœ—…“WK محـيي

الدين} في سنة ١٣٢٩. (٩٤٨٣ د.ع) وهذا هو الشيخ محيي الدين الثاني.
وال³كن ان يكون علمـاء كـهـؤالء كـانوا بدون مسـجـد ومـدرسـة} لكن لم نقف الى اآلن

على ذكر لذلك.

∫wMG"«b³Ž w{UI"« WÝ—b%
من اqدارس الـتي نقـــرأ عنهـــا في ثنايا اخملـطوطات} ويبـــدو انهـــا قــدمت اخلـــدمــات
للمـدرسz والطـالب لفـتـرة من الزمن (مـدرسـة القـاضي عـبـدالغني) الـتي النعـرف عنهـا
كـثيـراً} كـما النعـرف عن القـاضي الذي سـميت اqـدرسة باسـمـه شيـئـاً} لكن اخملطوطات
تسعـفنا ببـعض اqعلومات التي تؤكـد لنا ان مدرسz كـورداً وطالبا كذلك كـانوا في هذه
اqدرسة ايضاً} ولكن مع االسف النعرف - ايضاً - كثيراً من اولئك اqدرسz وطلبتهم.
فنعـرف من خـالل اخملطوطة اqرقـمـة (٥٨٤٧ د.ع) حـاشـيـة اqسـعودي ان مـحـمـود بن
احمد بن ابراهيم كتبها في مدرسة القـاضي عبدالغني في بلدة كركوك} في خدمة استاذه

السيد محيي الدين} وذلك في سنة ٠١٢٧١
وكذلك اخملطوطة (٢٠٥٠٨ د.ع) - مجـموعة - كتبهـا محمد بن محمـود بن عبدالله
بن رسول اqشهور بآكوكويلي} في مدرسة القاضي عبدالغني} في بلد كركوك} في خدمة

سيدي وسندي -كما يكتبه- السيد محيي الدين اجلباري عام ١٢٧٢.
وجند طالـبا آخر وهو فـيض الله بن خـدامراد بن حيـدر بن بير ويس بـن علي بن محـمد
zكــان طالبــا من ١٢٧١ الى ١٢٧٣ في مــدرسـة عــبـدالـغني} وكـتـب فـيــهـا اخملـطوطت
(١٦٦٣٨د.ع) - الفـرائض - و (٥٩٧٩ د.ع) حاشـية عـبـدالغفـور في سنتي ١٢٧١ و

.١٢٧٣
ويتـــبz لنا من خـــالل اخملطوطات - ايـضــاً - ان الســيـــد مــحــيـي الدين بن الســـيــد
عبدالرحـمن اجلباري مدرس مـدرسة القاضي عبدالغني فـيما بعد} كـان طالبا عام ١٢٥٩

في مدرسة اqسلم في كركوك في خدمة موالنا محمد الكركوكي (٣٦٣٤٩ د.ع).
كـمـا جنـد السـيـد اجلـبـاري يـكتب الرسـالة احلنفـيـة بخـطه عـام ١٢٧١ وهو مـدرس في

مدرسة القاضي عبدالغني. (٣٦٤٥٧ د.ع).
وآخر ماوجدناه للسيد محيي الدين اجلباري  لكه عام ١٢٩٣ على اخملطوطة (٩٠٢٣

د.ع) أي انه كان على قيد احلياة وفي نشاط علمي الى تلك السنة.
∫Èdš« ”—«b%

من خـالل مطالعاتنا للمـخطوطات وتدقيـقاتنا لهـوامشـها اطلعنا عـلى اسماء عـدد من
اqدارس في كركوك مرة واحدة فقط} أي ان اqعلومات حول هذه اqدارس ضحلة وضئيلة}
النصل من خـاللها الـى ايضاحـات وافيـة عن مـدرسيـها وامـاكن اqدارس اqذكـورة. لذلك (١) جمـعت هذه اqعلومات من كراس صغـير أعده السـيد ستار عـبدالله أحمـد البرزجني للطبع} وبعض

.zاألخوة البرزجني
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رأينا - في الـوقت احلـاضــر - ذكـر هذه االمــاكن الثـقــافـيــة من خـالل اخملطـوطات التي
تناولتهـا} لعلنا نقف مسـتقبـالً - ان شاء الله - على مـعلومات وايضاحـات اوفى واوفر

عن هذه االماكن} فنلقي عليها االضواء الكاشفة والكافية.
اخملطوطة (١٥٨٢١ د.ع) - مير ابـو الفتح - كتبهـا عيسى بن حمـزة في كركوك في

مدرسة موالنا بكر في احملرم ١١٣٤.
وكتبت اخملطوطة (١٨١٨٣ د.ع) - الفرائض - بيد احمـد بن مال محمود في مدرسة

مال عبدالفتاح الكركوكي سنة ١٢٥٠.
واخملطوطة (١١٩٥٢ د.ع) - شرح اqغني حملـمد اqيالني - بخط عـبدالله بن درويش

في مدرسة مال امz في كركوك سنة ١٢٧٢.
واخملطوطة (١٢١٥١) من مخطوطات مكتبة االوقاف اqركزية ببغداد.

كـتبـها صـديق بن مـصطفى بن مـحمـد العثـمـاني النسب والشـافعي اqذهب في اجلـامع
الكبير في كركوك ١٢٩٨.

واخملطوطتان (١٦٤٣٤} ١٦٤٣٥ د.ع) كـتبهـما محـمد صالـح بن فقي عبـدالقادر بن
اqال محمد بن اqال يوسف ايلجاخي في خانقاه شيخ عبدالقادر في بلد كركوك ٢٠ محرم

.١٣٠٠
واخملطوطة (٤٣٣٦٠ د.ع) وهي حاشـية احمد بن حيـدر على االستعارة كـتبها مـحمد

الشنغي سنة ١٣١٥ في مسجد خادم السجادة.
واخملطوطة (٢٥٥٦ د.ع) - شـرح العقـائد - كـتبـها عـبدالـله الكويي في كركـوك في

جامع اqفتي افندي سنة ١٩٣١.
واخملطوطة (٢٩٠٣ د.ع) كـتبهـا مصطفى بـن احمد الكورانـي في مدرسة احملـقق اqال

علي زادة في كركوك} واخملطوطة مقدمة في علم احلساب.
واخملطوطة (٢٧١٧٧ د.ع) فيها قائمة بأسـماء الطالب في اqدرسة الغوثية بكركوك}
في تاريـخ ١٩٣٩/٨/٢٢ واخملطوطة (٢١٨٣٢ د.ع) - شـــرعــة االســالم - كــتـــبــهــا
ابراهيـم بن خليل فـي مــســجـد عــيــابـاد} في كــركــوك وقت انتــشــار الطاعــون فـي سنة
١٢١٤(١) يذكر الكاتب ان عنده اqال ابراهيم عـبدالكرµ زاده} وان اqال ابراهيم قد درس

اqال عبدالقادر كوسه سورة البقرة من تفسير ابي الليث.

واخملطوطة (٨٢٣٣ د.ع) - حـسام كاتي - كـتبـه احمد بن اqال مـحمـد بن عبـدالقادر
الصاحلي اجلميلي عشيرة والشافعي مذهبا} في قرية شولي في ناحية شيخ بزيني.

واخملطوطة (١٦٥٧٦ د.ع) - عـصام الدين - كـتبـها مـحمـد صالح بن مـحمـد حبـيب
في قرية قادركرم.

∫rK*% WÝ—b%
هذه اqدرسة من اqدارس اqعـروفة في كركوك} وكان العـالمة محمـد فيضي الزهاوي -

قبل انتقاله الى بغداد - مدرسا فيها.
ويتبz لنا من خالل مخطوطتz ان السيد محـمد اجلباري تولى مهمة التدريس في هذه
اqدرســة ثالثz سنة عـلى اقل تقــدير} اذ نقــرأ ان اخملطوطة (٨٤٣٧ د.ع) - ســعــدالله
الكبير - قد كتبت في مدرسة السيـد محمد اجلباري في كركوك سنة ١٢٧٠ غير ان يداً
اثيمة عبثت باخملطوطة وشطب اسم الـناسخ. ثم جند اخملطوطة (٦٨٨٩ د.ع) كتبت بيد
عبدالعزيز جـهانگير الجل االستاذ اqال محـمد اجلباري في مسجد مـسلم في كركوك عام

.١٣٠٠
ومـادمنا بصـدد احلـديث عن العلمـاء اجلبـاريz} وذكـرنا مـدرسz من هذه االسـرة} نرى
من اqفـيد ان الندع هذا اqوضـوع قبل ان ندون اسـماء طالب وعلمـاء من اجلبـاريz الذين

كان لهم دور بشكل او بآخر في احلركة العلمية.
اخملطوطة (١٤٣٣٧ د.ع) - شـرح اqغني للميـالني - كـتبـها احـمد بن السـيد مـحمـد

اجلباري} في مدرسة السيد محمد الجل استاذه اqال محمود بن ولي عام ١٢٦٧.
واخملطوطـة (٢٥٩٥ د.ع) - شـرح التــهــذيب للـشـيـخ اqهــاجـر - علـيـهــا خط احــمــد

اجلباري.
وكـتب مـحــمـود بن السـيـد عـبــدالله اجلـبـاري اخملطوطـة (٣٦٤٥٩ د.ع) وهي كـتـاب

البرهان عام ١٢٧٧ في زمن حكومة اسماعيل باشا.
واجملـموعـة (٤٢٣٦٠ د.ع) كتـبهـا محـمد اجلـباري عـام ١٣٢٨ في قرية عـسكر لدى

االستاذ الشيخ حسz البرزجني.
واخملطوطة (٤٢٣٦٤ د.ع) رسـالة مـحـمـد امz على جـهـة الوحـدة كـتـبـهـا مـحـمـد بن

مصطفى اجلباري عام ٠١٣٣٠
(١) وصف الرجنوري اهوال هذا الطاعون في قصيدة. راجع ديوان رجنوري.
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وكـذلك اخملطوطة (٤٢٣٦٨ د.ع) - كـمال الدين شـرح الشـافـية - كـتـبهـا مـحمـد بن
مصطفى اجلباري عام ٠١٣٣١

واخملطوطة (٣٣٣٦٥ د.ع) - حاشيـة البينجويني علي عبـدالله يزدي - كتبها مـحمد
صالح اجلباري سنة ١٣٣٢ في كركوك لدى االستاذ سليـمان سالم. ولهذا االستاذ كتاب
يرد ذكـــره في اجملـلد الســـادس من كـــتــابـنا احـــيــاء تـأريخ العلـمــاء الـكورد من خـــالل

مخطوطاتهم (حتت الطبع).
∫w#u#dJ"« ”—b*« œuL×% …dÝ«

ومن خالل متابعة خواتيم اخملطوطات وتدوين اqعلومـات اqوجودة فيها نصل الى جمع
اqعلومـات عن اسـرة او شـخص لهم دور في فـتـرة من الفـتـرات لكن دون ذكـر مسـجـد او

مدرسة} كما نالحظ ذلك في اسرة محمود اqدرس الكركوكي} حيث لهم هذه االثار:
اخملطوطة (٤٢٣٥٤ د.ع) - حاشـية احلفـيد علي عصـام االستعـارة - كتبـها محـمود

بن محمد اqدرس الكركوكي سنة ١٢٥٦.
وكـذلك اخملطوطة (٣٦٣٢١ د.ع) كتـبهـا محـمود بـن محـمد اqدرس الكركـوكي وطنا

والشافعي مذهبا والعثماني نسبا في كوي سنة ١٢٥٧.
واخملطوطة (٣٦٣٣٣ د.ع) - تتمـة االمير ابي الـفتح وهي تتمـة شرح التهـذيب جلالل
الدين الدواني - كتبها محمود بن اqدرس الكركوكي في بغداد عام ١٢٥٩. وكذلك في
هذه اخملطوطة تـأريخ نسخ حـاشـيــة على التـصــريف وكـتب اخـرى ضــمن مـجـمـوعــة سنة

.١٢٦٤
واخملطوطـة (٢٦٨٢ د.ع) -گلنبــوى على شــرح جــالل الدين الـدواني في العــقــائد -

كتبها محمود بن محمد اqدرس الكركوكي سنة ١٢٧٧.
∫w#u#dJ"« ·«dB"« rO¼«dÐ« ö*« sÐ 5ÝU¹ bL×%

هذا العــالم كــتب حــاشــيـة غــيــاث الدين على قــول احــمــد احملـفــوظة في د.ع بـالرقم
(٣/٣٦٤٠١) سنة ١٢٤٢ في مدرسة (مورتكه).

وكذلك اخملطوطة (٣٦٤٠١ د.ع) - تعليقات ابـن ادم على ديباجة ا½وذج البردعي -
كـتـبــهـا مـحـمـد ياسـz بن اqال ابراهيم اqدرس ابن عــبـدالكرµ الصـراف الكركــوكي سنة
١٢٣٨. وكـتب على جـانـب من هذه اخملطوطة ان مـؤلف الكتــاب ابن آدم قـد توفي عـام

.١٢٣٧

واخملطوطة (٣٦٤٠١ د.ع) - قره باغي على احلسـام كاتي - كتبها مـحمد ياسz بن
اqال ابراهيم اqـدرس بن عـبـدالكرµ الصـراف الكـركـوكي سكنا واqكري اصـالً مـن قـبـيلة

اغتاجلى سنة ١٢٤٤ في بلدة قره داغ.
∫„u#d# Ã—Uš ”—«b%

جمـعت خالل تتبـعي للمخطوطات اسـماء ومعلومـات حول مدارس وهي تابعـة حملافظة
كـركــوك} اال انهـا تـقع خـارج مــركـز احملــافظة} نرى ايرادها هنـا في اطار هوية كــركـوك

الثقافية. فنبدأ �درسة (جيمن).
(چيـمن - ÊW?L?OÇ) كـانت قـرية جـمـيلة تقع شـمـال شـرقي كـركـوك على مـقـربة منهـا}
تتـمــتع بأرض زراعـيــة خـصـبــة} وكـانت دائمــة اخلـضـرة} qـا يعـهـدهـا سـاكنوها بالـعناية
والرعـاية ويزرعون فـيـها} �ا يطلق عـليهـا اخملضـرات بانواعـها} وكـانت مـصدرا لتـزويد
كركـوك - بل السليمـانية مـعها - �ا حتـتاجه مـن هذه اqواد. بيد ان النظام الدكـتاتوري

لم يرق له ذلك فقضى عليها ضمن خطة التعريب والترحيل القسري اجلهنمي.
تشـيـر مـا بأيدينا من اqعلومـات الى ان هذه الـقرية قـرية قـد³ة} وكـانت مـركـزا علمـيـا
لواحد او السرة من اعـرق االسر الكوردستانيـة علما} وهي االسرة احليدريـة} لكن يتبادر
الى ذهن القـارىء اqطلع على تأريـخ هذه االسرة سـؤال وهو: ان هذه االسـرة كـانت قـاطنة
في دار العلم ماوران} وكانت لهم هناك مدارس عامرة �درسيها والطالب الذين يقصدون
تلك الدار للتزود من مدارسها التي كانت جامعـة من اكبر اجلامعات في ذلك العصر في
…zالكفـوئ zدرسـqنطقـة} اذ كــانت في مـاوران ٧ مـدارس كـبـيــرة عـامـرة بالطالب واqا

?ÊWLOÇ فمتى نزح علماء احليدرية الى
الذي نعـرفه من جـواب لهذا السـؤال ان صدر الفـحول وأحد اكـابر علمـاء احليدريـة كان
مدرسـا في ÊWL?OÇ عامي ١١٢٤ و ١١٢٥} والنـدري كم امتد وجـود هذا العلم - حـيدر

بن احمد بن احلسz احليدر ابادي الصفوي اqاوراني - في هذه القرية?
ونعرف نزوحـا جماعـيا لالسـرة احليدرية من مـركزها العلمي مـاوران الى قرية (وژنانه)
zهربا من جيش طهـماسب بعد هذا التـأريخ بعشرين سنة. وحتصنـوا في تلك القرية ناقل
مــعــهم طالبهـم ومـركــزهـم العلمي} والندري كـم دام ذلك النزوح والتــحــصن} ولـكن من
اqؤكـد انه كـان مؤقـتـاً} وعادت مـاوران بعـد ذلك الى سـابق عـهدها في التـدريس ونشـر

اqعارف(١)

(١) راجع: مشاهير كرد ج ١} ص ٢١٨. وكذلك مجلة الذخائر} العدد الثامن.
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واستفدنا هذه اqعلومات من اخملطوطات التالية:
١- (٧٨٢١ د.ع) - شرح العـقائد للدواني - كـتبـها يعـقوب بن احـمد النستـاني في
قرية (ÊWLOÇ) في خدمة صدر الفحول موالنا حيدر بن احمد احلسz آبادي سنة ١١٢٤.
٢- واخملطوطة (٢٠٤٣٦ د.ع) كـتـبـهـا بالك بن احـمـد بن مـحـمد بـن اqال ابراهيم بن

احمد في قرية (ÊWLOÇ) سنة ١١٢٥.
٣- واخملطوطة (٥٥٨ اجملـمع) شرح قـصيـدة باللغة الـفارسـية للشـيخ العطار} كتـبهـا
ابو بكر بـن احـمــد بن مــحـمــد بن اqال ابراهـيم بن احــمـد - يبــدو ان هذا النـاسخ ابن عم
للناسخ للمخطوطة السابقة وكان مع ابن عمـه في السنة نفسها في اqدرسة عينها - سنة

١١٢٥ في قرية (ÊWLOÇ) في مدرسة العالمة حيدر بن احمد.
∫bLŠ√ —bOŠ W%öF"«

هو العـالمـة اqعروف بـاحليـدر الثـاني. اذ احلـيدر االول هو حـيـدر بن مـحمـد. هذا أحـد
العلماء احليادرة اqشهورين اqعروفz في العراق والعالم اإلسالمي. االسرة احليدرية أسرة
تكاد تكون عـد³ة الـنظيـر في عـدد علمـائهـا وسـعـة أفـقـهم} ومـدة خـدمـاتهم} وقـد أثنى
عليهم كثـير من اqؤرخz(١)} نقرأ على سـبيل اqثـال ماكتـبه صاحب (الـروض النضر في

علماء العصر) إذ يقول:
«أمـا هذا البيت فـهو سـمـاء فضل من الذكـاء عمـاده} وخيـام علم قـد رقت على سطح
اجملرّة أوتاده} وكرسىّ كمال نصب على عرش البـراعة والفصاحة} وسند معال وضع على
نقش اإلعـجـاز والرجـاحـة} فـمنه انتـشـرت أصناف األدب والفـضـائل} وعنه أخـذت أنواع

الفرائد من اqسائل} كل منهم عالمة زمانه} وفهامة وقته وأوانه…».
ويقول ابراهيم فصيح احليدري في عنوان اجملـد كان من بz علماء هذه األسرة ثالثمائة

صاحب تأليف.
وتطرقت في أكـثر من مكـان إلى مكانة هذه األسرة العلـميـة ودورهم في نشر اqعـارف
اإلسـالمـية} وسـأتناول -ان شـاءالله- بشيء مـن التفـصـيل جـوانب لعـدد من علمـاء هذه
االســـرة في اجملـلد الســـادس مـن كـــتـــابنـا إحـــيـــاء تأريخ الـعلمـــاء االكــــراد من خـــالل

مخطوطاتهم.

ولد حيـدر الثاني عام ١٠٣٦هـ وتوفي عـام ١١٢٩هـ ويذكر صاحـب هدية العارفz أنه
نزيل موصل. ولم أجد من تطرق إلى كـونه مدرسا في (ÊWLOÇ). وال ندري هل بقي إلى
آخر أيامه في ÊWLOÇ ام انتقل منها إلى مكان آخر قبل وفاته? حيث كان في اواخر سني

.ÊWLOÇ كما ورد في اخملطوطات أنه كان عام ١١٢٥ مدرسا في ÊWLOÇ عمره في
∫s¹“WýW¼

واخملطوطة (٥٥٥٢ د.ع) - سـعد الله - كـتبـها مـحمـد بن يوسف بن لطيف} في يوم
الثالثاء عند شروق الشمس آخر جمادى االولى في مدرسة الكامل العالم الفاضل موالنا

جالل الدين في حجرة مال يوسف الهشمزين االصل} في سنة ١٢٠٩.
واخملطوطة (٤٣٨٧٣ د.ع) - شـرح القصيـدة االماليـة - كتبـها الشـيخ عبـدالقادر بن
الشـيخ حـسن بـن الشـيخ مـحـمـود في وقت الربيع فـي قـرية (هشـزين - ¼s¹“W?ýW) عـام

.١٢٣٦
∫Áe¹—U# W¹d,

حz تدقــيق مـابـحـوزتنا من اqـعلومـات حــول اqدارس في كــوردسـتــان نقـرأ اسم قــرية
(كـاريزه) التـابعـة لناحـيـة شـوان} وجنـد النشـاط العلمي مـسـتـمـرا في هذه القـرية لفـتـرة

طويلة} ور�ا تكون اطول �ا ندونه لكننا لم نقف على شواهدها وادلة تواصلها.
واول ما نقـرأ ان اqدرسة كـانت قائمـة في هذه القرية عـام ١١٩٧} وذلك في اخملطوطة
اqرقـمة (٢٤٣٢٣د.ع) - الهـام الصـواب ألولي االلبـاب} تأليف مـحمـد بن عـبدالرسـول

البرزجني - كتبها اويس القرني بن علي افندي في القرية اqذكورة.
ونقرأ دليـل استمـرار النشاط العلمي في هذه القـرية في اخملطوطة (٤٣٩٣٢ د.ع) -
جاربردى - حيث كتبها ابراهيم بن أحمـد الباني عام ١٢٠٥ في القرية اqذكورة في عهد

حكومة عبدالرحمن باشا. وفيها شعر شاعر بازياني باللغة الفارسية.
واخملطوطة (٥١١٩ د.ع) - شـرح اqغني - دليل آخر على ذلك التـواصل العلمي} اذ
كتبها عمر بن حيدر بن ميـرزا علي (اqال عمر العسكري) في قرية كاريزة لدى عمه عام

.١٢٢٠
وكــذلك اخملطوطة (١/٤٨٧} اجملــمع الـعلمي) - مــال احــمــد الكروي الواقــعــة على
اqصـري البراهيم اللقـاني - دليل آخـر على مانـحن بصدده} اذ كـتـبهـا مـحمـد بن فـرهاد

(١) راجع: مشاهير كرد} ج: ١} ص: ٢١٨} كذلك مجلة الذخائر} العدد الثامن.
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الكركوكي عـام ١٢١٧ في القرية اqذكورة} في عـهد والية ابراهيم باشا في كوردسـتان}
وسليمان باشا في بغداد} والسلطان سليم في استنبول. في احدى حواشيها نقرأ:

سمعت من اqفـيد ان ام عريط بنت يقال له (!) بالكوردي (سوتكه) هكذا سـمع اqفيد
من رجل من العرب.

واخملطوطة (٥١١٩ د.ع) - شرح اqغني حملـمد بن عبدالرحـيم اqيالني كتبـها - ايضاً
- اqال عمر العسكري لدى عمه سنة ١٢٢٧ في قرية كاريزه في ناحية شوان.

واخملطوطة (٢/٧٧٤٠ د.ع) - رسـالة مـحـمـد القـره بـاغي في علم االداب - كـتـبـهـا
ابراهيم البـاني بن احـمـد ناوز كـتـبهـا في قـرية كـاريزه لدى عـمـه استـاذه اqال عـمـر اجلله

موردي.
ومـادام احلديث عن ناحـيـة شوان نورد اسم قـرية (علي بيـان) التابعـة لهـذه الناحيـة اذ
ورد اسمـها كمـركز علمي في اخملطوطة (٤٢١٦٧ د.ع) - الفناري في اqـنطق - كتبـها
احـمـد بن اqـال مـحـمـد اجلـيـاجــرمـويي بن عـبـدالقــادر الصـاحلي في القـريـة اqذكـورة عـام

.١٣١٢
∫ÍdH# W³B,

هذه القصـبة تقع ضمن الرقعـة اجلغرافية حملـافظة كركوك} وكان فـيها مدرسـون ومراكز
علمية} النعرف الكثير عنها} بيد اني وقفت في (د.ع) على ذكر لها نورده كما يلي:

١- اخملطوطة (٥٥٤٠ د.ع) كتبـها قاسم - الذي كتب كتاب سـعدالله ايضا - الجل
اqال عمر في قصبة كفري سنة (١١) - الكتابة غير واضحة-.

٢- واخملطوطـة (٤٢٢٦٠ د.ع) - تصــريف اqال علي والـوضع واالســتــعــارة - بخط
محمد شفيق الدلوي كتبها في قصبة كـفري في خدمة اqال محمد سعيد اqفتي في كفري

عام ١٣٢٤هـ.
٣- ونقرأ في اخملطوطة (٤٢٠٩٥ د.ع) تأريخ مدرس كفـري الشيخ حسن افندي عام

١٣٠٦هـ.
والشيخ حسن هذا هو الشيخ حسن القره داغي بن الشـيخ عبدالله بن الشيخ عثمان بن
الشـيخ عـبـداللطيف الكـبـير بـن الشـيخ مـعـروف اqردوخي اqتـوفى في (W!u?$…—…œ) اسـفل

وادي بيارة.
يذكر االستاذ اqدرس انه توفي في حدود الف وثالثمائة وخمس عشرة(١).

∫©tJð—u%® WÝ—b%
من اqدارس التي جنــد لهـا ذكـرا في اخملـطوطات وفي مـا اورده الطالب لـدى وجـودهم
فيها عندما يكتبون مخطوطاتهم. لكننا ال نعرف مدة تواصل الدراسة فيها وال االساتذة

الذين درسوا في هذه اqدرسة.
فمما وقفنا عليه بهذا الصدد ماجاء في:

اخملطوطة (٣/٥٤٥ اجملمع) تعليقا على حـواشي ناصر الدين ابراهيم اللقاني اqصري
الواقعة على شرح التصـريف للتفتازاني. كتبها محمـد بن محمود بن تارويردي في قرية

(مورتكه) لدى االستاذ اqال عبدالغفور سنة ١٢٣٢.
و�ا أفادني به األسـتاذ محمـد مصطفى (ïÐWLŠ›—) أن مدرسة "WJð—ï كانت لفـترة من
الزمن بإمـرة والد (&v$W مـحمـد) الهـموندي رئيس عـشـيرة همـوند وحتت توليـته} وكـان
&v$W مـحمـد شـاعرا كـبـيـرا له قصـائد ثورية حـمـاسيـة} و (&v$W مـحمـد) والد مـحمـود

فهمي الذي كان أيضا شاعرا ولقبه الشعري (فهمي).
وال نعــرف أكـثــر من ذلك عن سـيــرة هؤالء األشــخـاص. ونعلم مـن خـالل مــخطوطات
كثيرة كتبت في مدرسة مورتكه أن هذه اqدرسة كانت قبل (&v$W محمد) ووالده مدرسة
عامرة بـالطالب واqدرسz} ور�ا تأريخها موغل في الـقدم} ونبقى بانتظار مايكشـفه لنا

خزيننا من اخملطوطات(١).
∫dJ*Ž W¹d, ¡ULKŽ ‰uŠ

يذكر األسـتاذ مـحمد مـصطفى (ïÐW?LŠ—) أن نوري سعـيد كـان من أهالي قرية عـسكر
ومن ساللة أولئك األعالم الذين ولدوا في تلـك القرية ونشأوا فيها} وانتـشروا في القرى
والقـصـبــات ومـدينة كـركـوك. ســمع ذلك من (كـويخــا رضـا) الذي كـان مـخـتــارا لقـرية
(حــصــار) الواقــعـة عـلى طريق (كــركــوك - پردى) وأن نوري ســعــيـد ولـد في دار هذا
اخملتار في القرية اqذكورة. وأن سعيدا والد نوري كان إماما لقرية عسكر} ثم انتقل إثر

خالف نشب بينه وبz أقربائه إلى كركوك.
ويضيف االستاذ (ïÐWLŠ—) أن بكر صديقي كان من أبناء عمومة نوري سعيد} وكانت

بينهما مصاهرة.

(١) راجع: احياء تأريخ العلماء االكراد من خالل مخطوطاتهم} ج ٤} ص ٠٣٢٧ (١) راجع: علماؤنا في خدمة العلم والدين} ص: ٠١٦٤
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∫-UÞuD.% U¹UMŁ w! r¼ƒULÝ« -œ—Ë ÊuO#u#d# ¡ULKŽ
كـما جـمعنا من النتف والشـذرات من اqعلومـات حول علمـاء ومدارس كـركوك نقـرأ -
غير ماذكـرنا- انتساب اشخاص الى كركـوك بشكل من االشكال وطريقة من الطرق} اال
اننا ال نعرف هويتهم بصـورة واضحة} والمدارسهم} نرى -ا امـا للفائدة- ايرادهم} لعلنا

نظفر -مستقبالً- �علومات اوفر تضفي بهاءً على اطار (هوية كركوك الثقافية).
١- اخملطوطة (١٣٩١٩ د.ع) - انوار التنزيل - بخط رسول بن علي بن محمد بن ساه
ويردي سنة ١٠٧١. عليها  لك عـمر آغا بن خالد آغا الكركوكي} ويبـدو انه اوقفها
على اqال احمـد االربيلي} عبثت يد آثمة بكتـاباتها. واqال عمر الرجنـوري - عمر بن

خالد آغا - فال ندري صاحب التملك هذا هو ام غيره ?
٢- واخملطوطة شــرح بدء االمـالي مــؤلفـهــا مـحــمـد امz بن ابراهـيم الكركـوكي (الـقـرن

الثاني عشر) اهدى اqؤلف كتابه الى محمد افندي محافظ ماردين.
والناسـخ عــمــر ولي بـن عــبــداجملــيــد الـكركــوكي سنـة ١١٥٨ الجل اســتــاذه مـــحــمــد.

(مخطوطات مكتبة االوقاف القادرية ج ٢} ص ٣٩٤).
٣- واخملطوطة (٦٢٦٩ د.ع) كتبها يوسف الكركوكي ١١٦٩.

٤- واخملطوطة (٢٧٢٩٩ د.ع) - شـرح احلكـمـة وطب الرحـمـة السـمـاعـيل بن احـمـد -
كتبها ابراهيم بن السيد قاسم البرزجني في مدينة كركوك عام ١٢٠٣.

٥ - واخملطوطة (١٥٦٥٥ د.ع) - اعـالل التـصـريف - تأليـف يوسف جـان بن ابي بكر
اqصنف - كتبـها خضر بن عمـر اqنسوب بقبيلة سكير} الجل نفـسه في وقت حكومة

داود باشا} في مدينة كركوك.
٦- واخملطوطة (١٦٢٠٤ د.ع) - رســالة االسـتــعـارة للـمـال أبي بكر اqـيـرروسـتــمي -

كتبها حسz الكركوكي ١٢٩٢.
٧- واخملطوطة (٤٣٧٤٠ د.ع) - شـرح اqغني حملـمد بن عـبدالرحـيم اqيـالني - كتـبهـا

علي بن محمد في بلدة كركوك.
٨- واخملطوطـة (١١٨٤٠د.ع) - زواهر اللغــة تأليف مــحــمــد اجلــوانرودي - كــتـبــهــا

محمود بن الشيخ عبدالرحمن الشوريجة سنة ١٢٩٨ في كركوك.
٩- تشكل اخملطـوطة (١٧٥٦٩ د.ع) مـجـمـوعـة من اqؤلـفـات كـتـبـهـا مـحــمـد امz بن

سليمان بz عامي ١١٧٠ و ١١٧١ في بلدة كركوك.

١٠- واخملطوطة (٦٩١٢ د.ع) - كنز الدقائق - كتبهـا محمد بن حسن من بالدي (!)
كركوك سنة ١٢٠٣.

١١- وتشكل اخملطوطة (١٠١١٣ د.ع) مجـموعة من اqؤلفـات بخط محمد بن قـمر بن
مصطفى في قـرية زالواو} وفي كركوك} وفي السليمـانية} في مسجـد موالنا ابراهيم

الشهير بأسود} سنة ١٢١٤.
١٢ - واخملطوطة (١/٤١٢٨ د.ع) - قول احـمد - كتبـها عبدالرحـمن الكركوكلي سنة
١٢١٧ في قرية كراو} الجل اqال محمـد الكراوي} وفي هذه اخملطوطة مؤلفات اخرى
آخرها خالصة احلـساب} كتبت بخط احمد بن رسول الـكراوي سنة ١٢٣٠ في مسجد

حسن باشا الوزير ببغداد.
١٣ - واخملطوطة (٦٨٤٢ د.ع) عـبـارة عن مـجـمـوعة كـتـبـهـا مـال بكر بن حـاجي علي

خوجه بن مال حسz اصال في كركوك بلدا وسكنا ومولدا (!) ١٢٢٠.
١٤- ٤٤/١١ (خاصـة) - الكفاية للبـيتوشي - كـتبـها احمـد االلبجي في كـركوك سنة

.١٢٢٧
١٥ - واخملطوطة (١٧٦٦٤ د.ع) - حــدائق الدقـائق - كــتـبـهــا خـضـر بن مــرتضى بن
الياس في بلد كركوك عند االستاذ اqال محمود اqشهور بشيخ بهلواني سنة ١٢٣٠.
١٦ - واخملطوطة (١٦٠٥٦ د.ع) - اعالل التصريف - تأليف يوسف جان بن اqال ابي

بكر اqصنف} كتبها عثمان بن محمود علمدار في كركوك عام ١٢٣٦.
١٧- جاء في نهاية اخملطوطة (٢٠٥٨٧ د.ع) ان الرسول البـيرامي قد قرأ الكتاب وهو
حـسـام كــاتي على اسـتـاذه مــوالنا عـبـدالله بن عــبـدالرحـمن الليــالني} سنة ١٢٣٨.

ولرسول هذا في اخملطوطة هذه قصيدة فارسية جيدة في الثناء على استاذه.
١٨- وتشكل اخملطوطة (١٥٨٩٤ د.ع) مـجـموعـة من اqؤلفـات كتـبهـا درويش مـحمـد

الكركوكي سنة ١٢٣٩.
١٩- اخملطوطة (٥١٩٣ د.ع) - سعد الله الكبير - كتبها احمد بن سليمان الكركوكي

سنة ١٢٦٦.
٢٠ - وتشكل اخملطوطة (١٩٤٥٢ د.ع) مجموعة كتبـها محمد امz بن نبي ئاكو سنة

١٢٧٧} حz كون محمود ئاغا الكوي مع اوالده محبوسz في كركوك.
٢١ - واخملطوطـة (٧١٤٥ د.ع) - سـعــديـني - كــتـبــهــا احــمــد بن الواعـظ مـصـطفى
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الكركوكي سنة١٢٩١.
٢٢- واخملطوطة (٥٠٧٢ د.ع) - مختـصر العقائد وشرحـه للشيخ عبدالقـادر اqهاجر -
كتـبها عـبدالرحمن بن الشـيخ معروف القـره داغي من خط اqؤلف بعد ان قـرأها عليه

الجل الفاضل احملقق اqال احمد الكركوكي سنة ١٢٧٩.
٣ واخملطوطة (١٨٦٠٥ د.ع) - شـرح اqغني للميـالني - كتـبهـا فقه مـحمـد شكري بن

درويش محمود في كركوك سنة ١٢٧٩ او ١٣٧٩.
٢٤- واخملطوطة (١٥٣٤١ د.ع) - ذات الشفا البن احلاج - كتـبها حسz بن حمزة في

كركوك سنة ١٢٨٤.
٢٥- واخملطوطة (١٩١١٤ د.ع) شرح التصريف للتفتازاني - كتبها اqال حسz الذكي

بن حسن الكركوكي سنة ١٢٩٥.
٢٦ - واخملطوطة (١٦٠٩٤ د.ع) مكونـة من اربعـة اقسـام} كـتـبـهـا ناسخ لم يذكـر في
مـدارس كسـتانه} وگـناو} والبالق} والقـسم الرابع كـتب في مدرسـة البـالق في خدمـة

االستاذ اqال حسz الكركوكي سنة ١٣١١.
٢٧ - واخملطوطة (١٥٧٦٠د.ع) - شرح تشـريح االفالك للعـالمة اqال حسz البـشدري
- كـتـبهـا عـبـدالله بن حـسن بن عـبـدالله بن احـمد فـي بلدة كـركوك في ٢٩ رمـضـان

.١٣١٨
٢٨ - واخملطوطة (١٩٣٤٠ د.ع) - ذات الشفـا البن احلاج - كتـبها محـمد امz الجل

االستاذ اqال عبدالله الكوركي سنة ١٣١٩.
٢٩ - واخملطوطة (٢٦س /١ خاص) فـيها عدد من اqؤلفـات احدها االظهار للبركـيوى

كتبها احمد بن االسطه خضر النجار البيزويي سنة ١٣١٩ في مدينة كركوك.
٣٠ - واخملطوطة (٣٦٣١٣ د.ع) - مختـصر اqعاني - كتـبها اqال احمد بن اسـماعيل

الكركوكي تولدا الشيخ بزيني اصال في (اوليجامعة) سنة١٣٢١.
٣١ - واخملطوطة (٣٦٤٠٢ د.ع) - بـيـان البــيـان - كــتـبــهـا مــحـمــد الكركــوكي سنة

.١٣٢٢
٣٢ - واخملطوطة (١٤٣٣٤د.ع) - كــتـاب فـقــهي - كـتـبــهـا مـحــمـد الكركــوكي سنة

.١٣٢٥
٣٣- واخملطوطة (٤٣٩٤٤ د.ع) - رســالتــا الوضع واالســتـعــارة - qال ابي بكر اqيــر

روستـمي كتبـها مصطفى بن الشـيخ محمـد بن الشيخ مصـطفى بن الشيخ سعـيد في
السليمانية} وفي كركوك لدى االستاذ اqال توفيق.

٣٤ - واخملطوطة (٣٦٤٠٣ د.ع) تشـكل مـجـمـوعـة مــؤلفـات مكونة من ٧ مــؤلفـات}
كـتبـهـا عبـدالله بن رشـاد بن محـمـد بن احمـد بن ناصـر بن عبـدالله الكركـوكي} سنة

١٣٠٢ في السليمانية.
٣٥ - واخملطوطة (٢٥٥ اجملـمع العلمي) - بيان البـيان - كـتبـها عـمر الكركـوكي سنة

١٣٢٧ في (طرده سور) في مسجد اqال محمود اخلوشناوي.
٣٦ - واخملطوطة (١٧٦٩٠د.ع) - كـفاية القـنوع في العمل بالـربع اqقطوع} حملمـد بن

احمد اqارديني - كتبها عبدالكرµ بن محمد في بلدة كركوك.
٣٧ - يوسف سنان بن احـمد الكركـوكي مؤلف رسـالة في فريضـة اجلمـعة. (مـخطوطات

مكتبة القادرية ١٩٨٢).
٣٨- واخملطوطة (١٧١٣٤ د.ع) - شرح تشـريح االفالك للعـالمة اqال حسz البـشدري

- كتبت في كركوك.
٣٩ - واخملطوطة (٣٦٣٨٣ د.ع) - رسـالة الوضع للمـيرروسـتمي - كـتبـها مـوسى بن

عيسى الجل اخيه اqال عبدالكرµ ببلدة كركوك.
٤٠- واخملطوطـة (٢/٤٢٠ اجملـمع) - تـعليــقـات علـى جـهــة الوحــدة - كــتـبــهــا علي

الكركوكي في السليمانية.
٤١ - واخملطوطة (٧١٥٥ د.ع) -درويشلـك- تأليف اqال صـابر بن حـافظ اqال مـحـمـد
الكركـوكـي من اجلـدير بالذكـر ان هذا الـرجل من الرواد في جـمع اخملطـوطات} وجـمع

في هذا اجملال كنزا من التراث اليقدر بثمن.
ووصل قــسم من هذا الكـنز التــراثي الذي جــمـعــه اqال صــابر وســجل في (د.ع) بدءاً
بالرقم ٢٣٦٤ الى ٢٧٦٩. كـمـا وردت الى اqكتـبـة نفـسهـا مـخطوطات من قـبل صـالح

الدين ساقي ولي} يغلب على الظن انها تعود للمرحوم اqال صابر.
٤٢- واخملطوطـة (٥٧٣٤ د.ع) كـتــبــهــا يحــيى بن احلــاج عــبــدالله بـن احلـاجـي بابا

الكركوكي.
٤٣ - واخملطوطة (٤٢٢١٩} د.ع) - عـبـدالغـفـور على اجلـامي - كـتـبـهـا يوسف بن

اqال شريف بن اqال احمد في بلدة كركوك ١١٦٢.
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٤٤- اخملطوطة (٦٨٦٠} د.ع) - كنز الدقـائق - كتـبـها عـمر بن حـسن بن احمـد في
كركوك١١٢٥.

٤٥ - واخملطوطـة (٢٤١٥ د.ع) كــتــبــهــا درويش مـــحــمــد بن صــابوجنـي مــحــمــود
الكركوكي سنة ١٢٤١ في جـامع دانيال. وهذا هو احد اqسـاجد اqوجودة سابقـاً في قلعة

كركوك} وكان اqدرس فيه فترة من الزمن العالمة اqال عمر العسكري.
٤٦- عيـسى بن احمـد بن ميكائيل اخلـوشناوي السهراني الـفقيـه الشافعـي اqفتي في

كركوك اqتوفى سنة ١٢٠٠. مؤلف:
١- تفسير سورة االخالص.

٢- تفسير سورة الفتح.
٣- تفسير القرآن} وهو من سورة مرµ الى آخر القرآن.(١)

* واخملطوطة (٧٢١٢ د.ع) - النهجـة اqرضية - كـتبها عـبدالغفـور بن اqال مصطفى
بن اqال عـبداللـه الواعظ في كركـوك بن مـحمـد بن منصـور بن خـداداد} في ١٨ رمضـان
١٢٠٤. يقـول: كنت قــد كـتـبت اكـثـر من نصـفــهـا قـبل سنة في قـرية هـزار مـيـرد} لكن
مـشـاغل احلـيـاة حـالت دون ا امـهـا} ثم رجـعت الى ا ام تلـك البـقـعة فـي بلدة كـوية عند
العـالم الفـرد التـقي} ملجـأ االصـدقـاء واالحـبـاب} والعـالم باqسـائل اخلـفـيـة واجلليـة اqال

عبدالرحمن اجللي.
* واخملطوطة (٢/١٢٧٧٩) - الـصـواعق احملـرقــة - جـاء في نـهـايتــهـا: كـتــبت في
كركـوك عام ١١٩٥. وتأتي في نهايتـها قصـيدة فارسـية سقط عـنها اسم الشاعـر بسبب
 زق اخملطوطة} والقـصيـدة في مـدح محـمد بـاشا بن خـالد باشا الـباباني. وتأريخ انشـاء

القصيدة - وهو تأريخ ميالد محمد باشا - هو ١١٨١.
* واخملطوطة (٥٤٣١ د.ع) مـجموعـة كتبـها مـحمد بن مـحمـود الباني} وهو الشـاعر
الكوردي الـكبــيــر (جـفــايـي)} في امــاكن مــتــفـرقــة} وكــتب اثـناء جتــواله في مــدارس
كوردسـتان لتلقي العلوم معلومـات قيمة ودقـيقة نقتطف مـنها مايتعلق بشـأن من شؤون

كركوك التأريخية:
قـد وقع الفـراغ من حترير هـذه احلاشـيـة اqسمـاة باحملـاكـمات للـمولى احملـقق والفـاضل

اqدقق مـوالنا احـمـد بن مـوالنا حـيـدر السـهـراني} علـى شـرح العـقـائد العـضـدية للمـولى
احملـقق} رئـيس العـارفz} جــالل الدين الدواني} حــينمـا كنا ســاكنz في قــرية (وزنانه)
وحتصنا فـيهـا قائمz في خدمـة االستاذ الـفاضل الكامل االوحدي االqعي مـوالنا صبـغة
الله} اصـبــغـه الله بنور جــمـاله} ويسـر لـه طريق آمـاله} بعــد مـا هربنا وارحتلنـا من قـرية
مـاوراء النهـر خـوف شـراير عـسـاكـر طهـمـاسب قليـخـان} حz نزلوا بكركـوك} وحـواليـهـا

واظهروا الفضايح بأهاليها} في شهر شعبان اqعظم على يد اقل العباد محمد ١١٤٥.
كتبته من نسخة اqؤلف} وقرأته في خدمة ابن ابن ابنه.

ÊuO#u#d# ¡ULKŽ
* ونقـرأ فـي اخملطوطة ١٦٠٧٢ د.ع نقش الصــفـيـحــة أن كـاتبـهــا هو عـبـدالـقـادر بن

عبدالله الكركوكي كتبها سنة ١١٥٧هـ.
zال مـحـمـد امqونقـرأ في اخملطوطة هذه أيضـا ان االسـتـاذ اسـمـاعيل احلـيـدري منح ا

الكركوكي اإلجازة العلمية.
ونقـرأ في فـهـرست مخـطوطات مكتـبة الـقادرية ذكـرا حملـمـد أمz الكركـوكي عـاqا له

مؤلف.
* واخملطوطة ٣/٦٩٢١ د.ع شرح اسـطرالب} كتبـها محـمد بن عـبدالقادر ابـن الشيخ

أحمد ابن الشيخ ابوبكر في زيوه العليا ببلدة كركوك في ٢٩ رمضان ١٢١٧.
* واخملطوطة ١٧١٥٠ د.ع عبـارة عن حاشـية عبـدالله بن حيـدر على ميـر أبي الفتح}

كتبها عبدالله بن اسماعيل الكركوكي سنة ١١٧٥.
* واخملطوطة اqرقمـة ٢٤١٤٩ د.ع حاشـية على عصـام االستعـارة} كتبـها عـبدالله بن

اسماعيل الكركوكي عام ١١٧٨هـ.
∫w%«—uN"« dCš ö*«

من العلمـاء الكورد الذين تـوطنوا كـركوك بعـد التـسلح بسـالح اqعـرفـة} واالرتواء من
ينابيـع العلوم} ونيل اجــازة التـدريس وتوجــيـه الطالب نـحـو النور} العــالمـة اqال خــضـر
الهـورامي} الذي النعـرف عنه سـوى اسـمـه} والنعـرف من اين ومـتى ورد كـركـوك} ولوال
وفـاء الطالب لشـيـخـهم وتسـجـيل تأريخ االيـام والسـاعـات اqبـاركـة التي كـانوا يتلقـون

اqعارف في خدمته} لكان هذا االستاذ مثل العشرات واqئات من امثاله نسيا منسيا.
(١) راجع: ذيل كشف الظنون ٣٠٦٫/٣
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من خـالل مـاعـثـرنا عليـه من اخملطوطات نعـرف ان االسـتـاذ خضـرا قـبل ان يسـتـقـر به
اqقـام في كركـوك كان في اربـيل} ور�ا كان - ايضـاً - مدرسـا فـيهـا} اذ جند في نهـاية
اخملطوطـة (٣١١٥ د.ع) وهي (تنقـــيح العــبــارات وشـــرحــهــا تألـيف الشــيـخ مــعــروف
النودهي) كـتـبهـا احـد الطلبة لدى االسـتـاذين اqال عـبدالله واqـال خضـر الهـوراماني عـام

.١٢٩٣
وبعــد ذلك الجنـد ذكــرا للشــيخ الهـورامــاني اال بعــد مـضي ٢٧ سنـة} حـيث نقــرأ في
مـخطوطات احـد الطلبـة} وهو عـبـدالله اجلله مـوردي يكتب في نهـاية مـخطوطاته منهـا}
وهي تصــريف اqـال علي} حتت الرقم (١٨٥٣٤ د.ع) واخملـطوطة (١٨٥٣٥ د.ع) نقــرأ
فـيهـا ان الطالب اqذكـور كتـبـها في سنة ١٣٢٠ في كـركـوك} في خانقـاه الشـيخ خضـر.
وكذلك اخملطوطة (١٨٥٣٢ د.ع) شرح الـتفتازاني على التصـريف كتبها الـكاتب نفسه

في اخلانقاه عينه عام ١٣٢٥.
zرقمـة (١٦٧٩٢ د.ع) وهي العـقـد اجلـوهري في الفـرق بqلكننا نقـرأ في اخملطوطـة ا
قـدرة العــبـد وكـسـبـه qـوالنا خـالد} ان علي بن حــسن اqشـهـور بالـشـوي كـتـبـهــا في بلد
كركوك} في مسجد ميدان} في خدمة الفاضل احملقق اqال خضر الهورامي عام ١٣٢٧.
واخملطوطة (١٦٨٤٧ د.ع) حاشـية علي اخليـالي كتبت في كـركوك سنة ١٣٢٢ بخط

علي بن احلسن في خدمة اqال خضر الهورامي.
والتفـوتنا االشارة هنا الى ان الطـالب للمخطوطات االوليـة وعـبدالله بن اqال مـصطفى
اجلله موردي يذكر في ثنايا مخطوطاته خانقاه الشيخ خضر} بينما يذكر الطالب علي بن
احلـسن الشوي مـسجـد ميـدان لدى اqال خـضر الهـورامي. والندري هنا ان خـانقاه الشـيخ
خضر ومسجـد اqيدان مدرسة واحدة? كما الندري هل الشيخ خـضر واqال خضر الهورامي

هما شخص واحد او ال?
اذ النسـتـبـعـد مع تـقـارب وتزامن التـواريخ لدى الشـخـصz ان تـكون هناك مـدرسـتـان

درس فيهما الشيخ خضر} واqال خضر الهوراماني.
وبعد ذلـك ليس لدينا اآلن شيء عن سيـرة حيـاة وشيوخ وطـالب الشيخ خـضر} او اqال

خضر الهوراماني.
tł—uý œuL×% aOA"«

هو الشيخ مـحمـود بن الشيخ عـبدالعزيز بن الشـيخ محـيي الدين اqتوفى في كـركوك}

بن الشيخ حسن گله “…—œ…} بن الشيخ محمد النودهي البرزجني رحمهم الله تعالى.
ولد صاحب الترجـمة في قرية (ونه له كه) من ناحـية قره حسن التابعـة qدينة كركوك}
وتربى في عـائلته الدينـية} وqا  يـز دخل في الدراسة وخـتم القـرآن الكرµ} ثم ذهب الى
نفس مـدينة كركـوك} ودخل في جـامع نائب اوغلي} ودرس عند اqال مـحمـد القركـه يي}
وكـان عاqا فـاضـال صاحب دين وكـرامـة} وبعد ان اسـتـوى في العلوم انتـسب الى حضـرة
السـيـد كاك احـمـد الشـيخ والى الشـيخ حـسz القـاضي} وسلك الطريق حـتى اسـتـخلف.

فخدم العلم والدين - واهل الطاعة} ثم سافر الى اجلهاد مرتz ورجع ساqا.
اما مؤلفاته فكثيرة} منها:

١- االشـرفيـة في انساب السـادة البرزجنـية. والكتـاب معـروف اليوم ببـحر االنسـاب}
والكتاب ينبوع صاف في تعداد افراد السلسلة البرزجنية.

وتؤخذ منه معلومات قيمة. ويقارب اربعمائة صفحة(١).
٢- حتفة االحباب. £ تأليفه سنة الف وثلثمائة وعشر.

٣- كتاب في بحث العقائد االسالمية والتصوف والروحانيات.
٤- تفسير قسم من القرآن الكرµ باللغة الفارسية.

٥- كتـاب منظوم بالفارسـية في ذكـر رجال الطريقة. وفـيه نبـذة من احوال جـده الشيخ
يحيي الدين بن الشيخ حسن ووفاته.

بنى مـسـجـدا في شـورجـه واسـتـقـام فـيه عـلى خـدمـة اqسلمz حـتى توفي عـام ١٣١٥
ودفن في مسجده(٢).
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ونعـرف من خـالل اخملطوطات اسم مـسـجـد آخـر من مـسـاجـد كـركـوك هو مـسـجـد اqال
محـمد القـرگي. اال اننا النعرف اكثـر من هذا} والنعرف اين كـان يقع? وهل هو باق االن

وحتت أي اسم?
عرفنا هذا االسم من خالل مخطوطة جاء في نهايتها:

(١) لديَّ نسخة مصورة منه.
(٢) علماؤنا في خدمة العلم والدين بتصرف.



76 75

 ت هذه النسخـة الشريفـة اqشتملة علـى فوائد لطيفـة اqسماة باالظـهار} من يد احلقـير
الفقـير اqعلول عـبدالله االباعـبيدي في بـلدة كركوك في مـسجـد مال محـمد قـركه يي في

يوم اجلمعة في وقت العصر في سنة(١٣٠١)(١).

يقـول االستـاذ الشـيخ عبـدالكرµ اqدرس انه ولد في حـدود ١٢٩٥} لكن هذا التـأريخ
اليناسب كـونه طـالبـا عـام ١٣٠١ في كـركـوك. توفي سنـة ١٣٥٧هـ كـان عـاqا ومـدرسـا
كبيراً} معتمداً على نفسه في العيش منتسبا الى الله فيقال له (عبدالله االلهي) لتوكله

الكلي على مواله.
درس في قـرية ابي عـبـيـدة وافاد الطـالب افادة جلـيلة. والف رسـائل وقـفت على نسخ

منها في (د.ع) وهي:
١- رسالة االسـتعـارة. وهي محـفوظة بالرقم ٢٠٣٨٩ كـتبت بخط مـحمد السـرگلويي

في مسجد الشيخ عبدالكرµ في السليمانية} سنة١٣٤١.
٢- رسالة الوضع احملمدي توجـد نسخة منها بالرقم (٥/٢٤٢٠٣ د.ع) كتبهـا محمد
كـرµ بن مـحـمـد اqريواني بخـانقـاه بيـاره عـام ١٣٣٨. واظن ان الناسخ هذا هو االسـتـاذ

الشيخ عبدالكرµ اqدرس.
وتوجد منها نسخة اخرى بالرقم ٤١٣٤٧ كتبها محمد سعيد االباعبيدي.

(راجع اجلـزء السادس من كـتـابنا احيـاء تاريخ العلمـاء االكراد من خـالل مـخطوطاتهم
حتت الطبع. وعلماؤنا في خدمة العلم والدين. ص:٣٥٩).

∫Íœ—uJ"« Íœ«bG³"« V"UD"« vHDB% aOA"« bN²:« W%öF"« sŽ -«—cý
إسـمـه - مـصـطفى بن أسـعـد (أسـد) بن عــبـدالله.
والده من عشـيرة اللك. أمه من عشـيرة —b½Ë…e¹ (إبنة

.(…u# XAÐ قلي خان والي إمارة zأخت حس
ولد فـي بغـــداد سنة ١٨٧٦م �ـحلة الـشـــيخ ســـراج
الديـن في منـطقـــة (UÄW?ð—W????Ý) -بدايـة التلـة- قـــرب
عالوي الـصدرية. كنت صـغيـرا أسأله عن جـدي وجده

أين كانا? وماذا يعمالن?… الخ من األسئلة.
وكان يجيبني - أن والده اسـمه (أسعد) أو (أسد)
ولد في كـركوك وكـان يعـمل معـلماً لألوالد} وكـان له
دكان في سوق القـورية بكركوك وكان ³لك قـسماً من
حـمـام ومطحـنة حـبـوب شـريكاً مع أشـقـائـه في مـدينة
كـرمنشـاه - سكن بغـداد (مـحلـة عكد الكورد). وبعـد

(١) مـصـورة هذه اخملطوطة مـحـفـوظة لدى االخ البـاحث زين النقـشـبندي.وهو حـفـيـد اqال عـبـدالله هذا
واqال عبدالله هذا هو ابن الشيخ قادر من اهالي قرية ابي عبيدة قرب حلبجة.

الشيخ مصطفى الطالب البغدادي
الكوردي
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وفاته دفن في صحن الكاظمية الشريف.
وأمـا عن جـده فكان يجـيبني. أسـمـه - عـبـدالله احليكـم بن شكرالله - ولد في مـدينة
دياربكر كـان يعـمل طـبـيـبـاً متـجـوالً رحـاالً (كـنت أتعـجب وأراه شـيـئـاً غـريبـاً). عندمـا
يحدثنا ويقول - جدي كان يتجول على (بغل) بz مـدن وقرى كوردستان qعاجلة اqرضى
- وكـان يســافـر إلى دياربكـر ومن هناك إلى لندن مـع زمـالء له} حـيث وافــاه األجل في

آخر سفرة له ودفن في لندن.
توفي والده وهو فـي الثـانيـة عـشــرة فكلفـه خـالـه} بعـد سنواتٍ عـمل فـي دكـان له في
عكد الكورد (حالياً الدكان يشغله وكيل للـمواد التموينية) وكان في الوقت ذاته يتلقى
دروسه في القرآن الكرµ والسنة النبـوية والفقه لدى العالم الفاضل عبـداحلسz البغدادي

(رحمه الله) في جامع الهادي بادي} في محلة القشلة ببغداد.
بعـد إكمـاله مـبـاد¶ العلوم الدينيـة - دخل احلـوزة العلمـية في النجـف األشرف} وكـان
³كث في النجف للدراسة qدة ثالثة أشهر ثم يعود للعمل في مقهى قرب شريعة اqصبغة
zنوال لسـنوات طويلة يتنـاوب فـيـهــا بq(عند نهــاية شـارع الـنهـر) واســتـمــر على هذا ا

الدراسة والعمل.
ذات يوم باع اqقهى �بلغ ٤٠ ليرة عـثمانية} واشترى سيارة القنـصل البريطاني ببغداد
(كانت السـيارة نوع فورد) و (كان النـاس يسمون السيـارة عربة يجرها الشـيطان)! بعد
إكمـاله الدراسة وتخـرجه بدرجة مـجتـهد وبتفـوق - على يد سمـاحة حجـة اإلسالم السـيد
أبو احلـسن (رحـمــه الله) - عـينه وكـيـالً عنـه ومـرشـداً في مـحلة عكد الـكورد ببـغـداد}
(بطلب من أبناء احمللة) كانت هدية تخـرجه من سماحة السـيد (رح) - يحث زوجه على
نفـقتـه اخلـاصة (!) شـاء القـدر أن توفيت بـعد أربعـة أشـهر. بعـدها تزوج ثانيـة (فكانت

). وبعد سنوات تزوج الثالثة (وكانت فيما بعد أم أوالده). عاقراً
لم يكن إماماً ومرشداً فقط للكورد الشيعـة اجلعفرية في بغداد حسب} بل كان يراجعه
الكورد الشـافـعـية والـعرب من السـنة والشـيعـة. كـذلك كـان يراجـعـه الكورد من مناطق
ديالى والكوت وغـيـرهـمـا. سـاهم في تأسـيس جـمـعـيـة مـدارس الكورد الـفـيليz وشـجع
التجار الكورد على ذلك} نشط في كثير من األعـمال اخليرية واإلنسانية. رفض منصب

وزير في وزارة الصدر سنة} ١٩٤٨.
(كان جوابه - ال آبيع أخرتي بدنياي).

عام ١٩٤٦ عـرض عليه القدوم إلى مناطق الكـورد الشيعة فـي إيران من قبل سلطات
الشاه آنذاك - حـيث كانت هناك إضطرابات مناوئة للسلطة احلـاكمة - (في الفـترة التي
أبعـد السـيـد روح الله اخلـمينـي)} لغرض إقنـاع اqواطنz الكورد qواالة السلطة وإخـمـاد
اإلضطرابات. (وكان اqبعوث قد جلب مـعه مبلغاً من اqال ما يعادل (٢٠٠٠٠٠ دوالر)
كـهـدية ووعـده اqبـعــوث بتـسـجـيل مـقـاطعـة من األرض باسـمــه - (وكـان جـوابه الرفض

.( أيضاً
في حياته لم يقـابل بصورة مباشـرة من الرؤساء والزعماء العراقـيz إال إثنz - الزعيم

عبدالكرµ قاسم - لتهنئته بثورة ١٤  وز ١٩٥٨ ضمن وفد علماء بغداد.
والزعيم الكوردي اqناضل اqال مـصطفى البارزاني عند عودته إلى العـراق عام ١٩٥٨
حيث قام الكورد الفـيلييون بحفلة اسـتقبال له في دار أحد أبناء الكـورد الفيليz} وكان
في مـقـدمـة اqســتـقـبلz له} وألقى باللـغـة الكوردية كلمـة حب وشـوق واحــتـرام ابتـهـاجـاً

بعودته إلى الوطن وسالمة الوصول.
كان يجـيد اللغـات العربيـة - الكوردية - الفارسـية - التـركيـة وكان يجـيد اللهـجات
الكوردية خملــتلف اqنـاطق: السليــمـانيــة - ودهوك - واللور وغــيـرهـا} ولهـجــة الكورد

.(Í— ÍWÐ) في بغداد - لهجة zالفيلي
عام ١٩٥٠ مرض مرض اqوت} وكان بانتظار ساعـة انتقاله إلى جوار ربه - وفي أحد
أيام اخلريف والوقت كان بعـد الظهر توجه نحو القبلة وغرق في غـيبوبة} في تلك األثناء
أخـذ يتكلم في نومـه كأن شـخـصاً يتـحـدث معـه - وكـان بعض الكالم واضـحاً… أنه قـد
جـاء إليـه نداء من الغـيب - رحـمـة بأوالده الـصغـار - (أمـر الـعلي القـدير)  ديد عـمـره
عشرين عاماً من ذلك الوقت - وبتاريخ ٢٣ رجب ١٣٩٠هـ - ١٩٧٠/٩/٢٤م صبيحة
اخلميس بعد أدائه صالة الفجر إنتـقل إلى جوار ربه وعند عصر ذلك اليوم شيعت جنازته
zقدسة} ودفن في صحن اإلمـام احلسqتـحف العراقي ومن ثم إلى مدينة كـربالء اqحتى ا

(ع)(١).
∫„u#d# w! 5²H*«Ë …UCI"« iFÐ

أول اqفــتz الذين عــرفناهم وتولوا مـنصب القـضــاء واإلفــتـاء في كــركـوك هو مــوالنا
حمزة. كما ورد في وثائق بيت خادم السجادة.

(١) راجع: العدد ٤٠٩٩ في ٢٠٠٣/١٠/٢١.
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∫Í—œUI"« Í—u½ bL×% ö*«
أوردت في اجملـلد الرابـع من كــــتـــابنـا (إحـــيــــاء تأريخ الـعلمــــاء األكـــراد مـن خـــالل
مخـطوطاتهم) ذكر علم من األعـالم عاش فـترة في السليـمانيـة} وله مؤلف ضـخم وردت
نسـختـه الفـريدة التي بخط اqؤلف إلى دار العـراق وعـرّفنا بهـا في حينه. ولـم نتأكـد من
مـولده او مسـقط رأسـه} أو أصله… غـيـر أن األستـاذ (ïÐW?LŠ—) كـتب عن لسـان استـاذه
اqال عبدالله الـ(—…w½U#Wý) أن اqال نوري القادري من أهل كـركوك وكان صـديقا حميـما
لألسـاتذة: أمz فـيضي بگ} ومـحـوي} والشـيخ رضا الطالـباني} والسـيـد احمـد نقـيب.
فـانتقل بسـبب هذه العالقـة احلمـيمـة واqودة اqسـتد³ة الى السليـمانيـة وأصبح مـفتـيهـا}
واحـيل هناك على التقـاعـد} وانتقل الى جـوار ربه بعد قـرابة مـائة سنة من العمـر} ودفن
في حشـد مهيب في مـقبرة سيـوان غربي ضريح الشـيخ معروف} وانتـقلت بعد ثالثة أيام

من موته زوجته إلى جوار ربها} ودفنت بجوار زوجها.
كما يذكر االستاذ (ïÐWLŠ—) أن الرباعيz اqذكورين في ص: ٣٥٠ و ٣٥٧ اqنشورين
في (ديواني مـحوي) سـبب ورودهمـا تلك العالقـة احلـميـمة} وأن (نوورى ديده) اqذكـور

في الرباعي اqذكور اqقصود به هو السيد نوري القادري(١).
ويذكـر االسـتـاذ (ïÐW??L?Š—) ان االسـتـاذ مــحـمـد نوري القـادري كـان إمــام فـوج (امـام
طابور) في اجلـيش العثمـاني} ثم انتقل إلى كـركوك كـقاض ومـفت} قبل أن يتـحول إلى

السليمانية ويتوطنها نهائيا.
بيـد أننا -مع األسف- ال نعرف شـيئـا موثوقـا عن والدته ووفاته} وكل مـا بأيدينا من
التواريخ التي تساعدنا على معرفة شيء من عصره ومعاصريه ما دوناها نقال عن كتابه
الضخـم اqوسوم بـ(العـجالة) اqوجـودة -كما قلـنا- نسختـه الفريدة فـي (د.ع) باالرقام:

.٤١٩٦٤} ٤١٩٦٥} ٤١٩٦٦} ٤١٩٦٧} ٤١٩٦٨} ٤١٩٦٩} ٤١٩٧٠
يؤخـذ من هذا الكتـاب أن األسـتاذ الـقادري بدأ بتـأليـفـه عـام ١٣١١هـ وكان االسـتـاذ
على قـيــد احلـيـاة الى عـام ١٣١٧هـ كـمــا يؤخـذ من تقـريظ للـسـيـد أحـمـد النقــيب على

الكتاب اqذكور.
ويذكـر األســتـاذ الشـيـخ عـبـدالكرµ اqـدرس أنه التـقى به في االربـعـينيـات مـن القـرن

اqاضي في مـدينة السلـيمـانيـة} ويقـول: وجـدته رجـال عـاqا عـامال يلـقي الدروس} ويعلم
.zسلمqالطالب} إضافة إلى وعظ عامة ا

ويقول األستاذ ïÐWLŠ— أن األستاذ القـادري كان صديقاً حـميما للشيخ رضـا الطالباني
ويجلّه الـشـيخ رضــا كـثــيـرا} ومع ذلك يـلمح إليـه فـي بعض أبيـاتـه وقـصــائده} من هذه

التلميحات بيت في القصيدة التي قالها بصدد (فرس #u|)U علي) يقول فيه:
WI¹ô U#—WÝW! Íó|u½ Í—WJÝWŽ w"ULOz —WÖ

w!WÄ—«uÇ w½U#W†U½ wK)…Ë WÐ WłU²Šu" WJ½uÇ

اي: أنهـا جـدير ان يصلي عليـهـا اإلمـام العـسكري} النه مـحتـاج لنيـل نعال قـوائمـهـا
األربع. ويقصد باالمـام العسكري بالطرق البالغيـة االستاذ القادري; ألنه كـان إمام فوج
العسكر} وألنه - كما يقول األستاذ ïÐWLŠ— - كان أيضا من العلماء العسكريz أي من

قرية (عسكر)(١) .

(١) راجع: كتابنا اqذكور ج ٤} ص ٣١١.(١) راجع: اqصدر اqذكور ص ٣١١.
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حz حتدثنا عن ثقـافة اqسجد وافـردنا لها الفصل االول} ونتحـدث في هذا الفصل عن
الشـعـراء واالدبـاء} يجب ان نعـرف العـالقـة الـقـوية بz الشـعـراء واالدباء واqـسـجـد} بل
يجب ان ننظر الى ثقافـة االدباء نظرة الشراكة ان لم نقل نظـرة الوحدة مع ثقافة اqسـجد}
فـاالدباء والشـعـراء في تلك االزمنـة} بل وحـتى فـتـرة مـتأخـرة} والـتي التزال نرى اثارها
واضـحة لدى اجلـيل اqتمكن من ناصـيـة االدب الكوردي في الوقت احلاضـر} كانوا ثمـرة
من ثمـار اqســاجـد}ونتـيـجـة تفـاعل الثــقـافـات ومطارحـة االفكار واآلراء بz الـطلبـة في
اروقة اqساجد} وتأثر بعضهم ببعـض} وتلقيح اللغة الكوردية باللهجات السائدة التي ³ر
بهـا الطالب الكوردي جـراء تنقـله بz اqدارس �واطن كـثـيـرة منهـا} وتاثره بهـا} ومن ثم
اغناء لغـتـه القـوميـة فـاألدبيـة} وتزوده بخـزين كبـيـر من اqفـردات االصـيلة التي هي آلة
التخاطب في الريف الكوردي الذي يعيش فيـه الطالب} ويعتاش على جهود اهاليه ومن

خيرات اراضيه.
∫Íœ—uJ"« »œô« a¹—Qð

وعندمـا نتحـدث عن االدب الكوردي وتأريخـه} علينا ان النذهب بعـيداً} فنعـد االدب
الكوردي وتأريخــه �نأى عن التـاريخ الـكوردي ككل} وكـمـا ان اqؤرخـz الكورد} الذين
تعـتـبـر مؤلـفاتهـم في صدر اqـصادر التـاريخـيـة امـثـال ابن االثيـر اجلـزري} وابن خلكان}
واسمـاعيل باشـا الباباني وغـيرهم… لم يعنوا بتـأريخ شعـبهم} فلم يكتـبوا كـتبـاً مستـقلة
عن تاريخ قـومـهم} ولم يفـردوه بأبحـاث مـستـفـيـضة} بـل لم يكلفـوا انفسـهم ان يخـصـوا
شــعــبــهـم وبني قــومــهـم بفــصل من فـــصــول مــؤلفــاتـهم} يتناولـون فــيــه بعض الـنواحي
التـأريخـية… فـان الذين كـتـبـوا تأريخ االدب في العـراق وغـيره مـن البلدان التي يقطنهـا
الكورد بنسب مـتفـاوتة} لم يلتـفتـوا ايضاً الى االدب الكوردي والشـعراء الكورد} حـتى
الذين كـانوا من ابناء الشـعب الكوردي} ويتـقنون اللغـة الكوردية} بل ولهم اشـعار بلغـة

قومهم.
فعلى سبـيل اqثال عبدالقادر اخلطيـبي qا كتب كتابه القيم(تذكـرة الشعراء) لم يتطرق
الى قومية احد من الذين كتب عنهم وعن ادبهم} وهم في الغالب من الكورد} فضال عن

انه لم يعرب عن هويته الشخصية.
واذا اردنا ان نتـحـدث عن شـعراء كـركـوك وادبائهـا جـابهتنـا االمور اqعـقـدة من بينهـا
جتاهل الشعراء انفـسهم لقوميتهم} ومن ثم - بالطريق االولى - يتـجاهل من كتب عنهم

اصلهم ولغتهم القومية وثقافتهم االصلية.
وقـبل ان نتـطرق الى عـدد من هذه االمــور الشـائكة} نرى- توضــيـحـا لبـعـض مـا³كن

توضيحه - ان نقف قليال عند اسباب تنكر االديب الكوردي للغة قومه:
لدى ارادة ربط االسباب باqسببات} والولوج الى عمق اqوضوع} واخلوض في غمار ما
جـرى على الكورد خالل تـأريخهم الطويل} ومـاعـانت منه الطبـقة اqثـقـفة التي من خـالل
فكرها وقلمـهـا وثقافـتـها تنـهض االمة وتثـور} وعندمـا تصـاب الثورة بالنكـبة} وتسـحق
النهضة بكل وسائل العنف} يكون حظ االديب واqثقف من كل مايحيق باالمة جراء تلك

االنتكاسة احلظ االوفر والنصيب االوفى.
ونقـرأ عبـر تأريخ االمـة الكوردية ثورات مـتـالحقـة وانتكاسـات كثـيـرة} النشك في ان
االديب الكوردي عـانى مـن الكبت واحلـرمـان خـاللهـا �ا المـزيد عـليـه. وتعـرض جـراءها
للتـشــرد والضـيـاع} ان خــرج بجلده سـاqا من اqـعـمـعـة} مــايجـعله يتــوارى عن االنظار}

ويتخفى حتت االستار} واليجرؤ على البوح بشيء من تأريخه وماضيه.
والنبـوح بسر اذا قلنا -واحلـالة هذه- ان الهـوية الكوردية في كثـير من االحـيان كـانت
عالة على صاحبهـا} تسبب له الكثير من اqتاعب} وحترمه من خيرات وامـتيازات يتمتع

بها اصحابه في جوانب احلياة اخملتلفة.
فأيـنما ذهب االديب الكوردي يجـد نفسـه ذلك اqطارد الذي يهاب من شـاخص نفـسه}
ويتـوقع اqالحـقـة عند صـدور ادنى مـايشـعـر بأصله وقـومـيـتـه} فـضـال عن انه اليجـد من

يصغي اليه} اويفهم كالمه} او يشجعه على التعبير عما يريد التعبير عنه.
فيتعرض االديب الكوردي الى االضطهـاد الثقافي والفكري} والتقوقع داخل اطار من

اخلوف والكبت والقلق وظلمة افق مستقبل قومه.
ولم تكن هذه احلـالة طارئة لفـتـرة زمنية تـزول عند زوال اسبـابهـا} بل كـانت مالزمـة -
غـالباً - للمـثقـف الكوردي في تأريخه الطـويل} وسائدة في غـالب اqناطق التي يقطنهـا
الكورد} ومـسـتـمـرة حـتى اآلن} االمـر الذي يجـعل اqثـقف الكوردي الذي يتـمـتع بدرجـة
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كبـيرة مـن الثقـافة} ومكانة مـرموقـة في اجملتـمع الثقـافي} بل ذا حظوة كبـيرة فـي اروقة
اجلامعات العالية… يتنكر لقوميته ولغتـه} ويحاول جاهدا إلصاق نفسه بقبيلة او عشيرة

تبعد عنه (تهمة) القومية الكوردية!
بل كــان الطـالب - وهو في مــراحل دراســتــه االولى - يـحــارَب في ثقــافــتــه ولغــتــه
بأســـاليب مـــشـــينة - وهـو طالب بعـــد ولم يزاحـم احــدا - وال ازال اتـذكــر تـلك اqقـــولة
اqسمـومة الشـائعة في الكتـاتيب واqدارس} ور�ا لها جـذور قد³ة ساهمت فـي قلع عروق
االدب الكوردي من نفـوس ابنـائه لفـتـرة طويلة} تلك اqقـولة التـي كـانت تكتب وتتـداول
من غيـر استـحياء} واحـياناً من غيـر ان يشعـر الطالب الكوردي �ا يراد له من وراء تلك
اqقــولة مـن خــبث ولؤم: (عــربي أول است} فــارسي شـكراست} تركي هـنراست} كــوردي

گوي خراست!).
فخلقت هـذه االحوال جوا من الرعب واالرهاب الفـكري} والتنفير من لـغة االم} واللواذ
باية قشة مهما كانت �جـرد ان تكون موهمة االنقاذ من احلالة السائدة} وابعاد الكوردي
عن شبـحها.فـانذابت اqواهب والقابليـات الكوردية وانصهـرت وانسكبت في منابع آداب
وتراث ومعارف وثقافات اللغات اqهيمن حكامها على مقدرات ابناء الشعب الكوردي.
³كننا من خـالل بـعض االمـثلة - والنسـهب - ان نبـرهن على عـمق تـغلغل هذه احلـالة
و كنهـا من نفـوس االدباء والكتـاب الكورد. ف- (مـسـتـورة) الكوردسـتانيـة الشـاعـرة
واالديبة الكوردية} مع كونها زوجة المير كوردستانـي يحكم كوردستان بصفته القومية}
مع انهـا - أي مستـورة - كانت جتـيد لغـة قومهـا} ولها شـعر بهـا} نقرأ اثارها - شـعرا
ونثرا - باللغـة الفارسيـة} ونقرأ ابداعاتهـا في فنون الشعـر واالدب باللغة الفارسـية} بل

حz تكتب تأريخ الكورد واالمارة الكوردية تكتبه باللغة الفارسية.
وكذلك رسـول حاوي عندمـا كتب (دوحـة الوزراء)} وحتدث فـيه - بل في معـظم اجلزء
الثـاني منه - الذي عـثرنا علـيه عن امـارة بابان الكوردية} الجنـده يتـحدث عن قـومـيتـه
ولغتـه ببنت شفـة} وهو كوردي ابا وجـدا} وجاء من منطقـة كوردية اصـيلة عريقـة قبل ان

يتعلم اللغة التركية ويصبح اديبها وفارسها اqشار اليه بالبنان.
فال غرابة - واحلالة هذه - ان جتد عاqا او اديبـا كورديا - وهو شخص واحد - موزعا
بz ثالث قوميـات} اذ يجد له العربي قصيدة رائـعة فيعده اديبا عـربيا} ويؤرخ له ضمن
تأريخ االدب العـربي. بينمـا يجـد له اqـؤرخ لالدب الفـارسي قـصيـدة اروع من سـابقـتـهـا

فيـتسارع الى درجـه ضمن االدباء الفارسـيz االصالء} واليعـدو اqؤرخ لالدب التركي ان
يقرأ لـه ملحمة تـركية بزّ فـيهـا االدباء الترك} فـيرى في ضـمه الى االدباء التـرك مفـخرة

للغة الترك واالدب التركي! بينما قومه منه براء} ولغته من غير نصيب في ادبه وفنه!
وفضـال عما تـقدم لم ير االديب الكوردي لشعـبه كـيانا} ولم يجد من يشـجع ادبه} فلم
يكن هناك وال او امـيـر يفـهم شـعـره} ويشـد من ازره} فـيـتـحـمس االديب الكوردي للغـة
قومه ويبدع فـيها} وينتج بها نتاجات خالدة} لذلك يضطر الى اللجـوء الى اللغة اqهيمن
حكامها على كـيانه واراضيه} فينضوي حتت خـيمتها} ويبدع في شعـرها ونثرها} ويبالغ
في حتسz كالمـه بالصور البالغيـة لتلك اللغة حيث التنافس في الصـورة} والتسابق في
االبداع} والسـعي لـلفـوز باجلـوائز} ونيل اqـنح من لدن االمـراء والوالة اqشـجــعz لالدباء

.(١)zبدعqوالشعراء ا
والجنـد غـير مـاتقـدم تفـسـيـرا لتـوزع اqئـات واآلالف من االدباء الكورد البـارعz على
سجـالت االقوام االخرى} وتصدرهم لدواوين شـعرائها} والجند لهم في احـسن االحوال اال
ابيـاتاً او قــصـائد يتـيــمـة بلغـة قـومــهم في زوايا اqكتـبــة مندرجـة في هوامـش وخـواتيم

اخملطوطات تهددها اخملاطر احملدقة بها عدا اهمال اهلها لها.
ولوال التـشـرد والضـيـاع وتبـعثـر الطاقـات qا وجـدت فـاضـال مـثل السـيـد عـبداحلـمـيـد
حيرت السجادي يجمع آثار ٢٥٠ شاعرا من شعراء كوردستان في كتابه (كلزار شاعران
كـوردستـان - حديقـة شعـراء كوردسـتان) وال تقـرأ لواحـد منهم في هذا الكتاب قـصيـدة
كوردية} والكتاب اليعدو كونه كتاباً يؤرخ لالدب لفـترة زمنية محددة في منطقة محددة
. دعك عن تأريخ الكورد الطويل ومنطقـتهم العـريضة} وكـذلك احلال لدى االسـتاذ ايضـاً
صـديق البوركـي حz يؤلف كتـبـا عن مجـمـوعة مـن الشعـراء حتت عنوان (بارسي كـويان
كـرد - الشــعـراء الكورد الـذين نظمـوا بـاللغـة الفــارسـيـة) واحلــال لدى رونق في كــتـابه
(حديقة خسروي) اليختلف عن مجـمل هذه االمور. والنخفي مايهمس به البعض - دون

(١) بل كان التشبث باللـغة الكردية واالنضواء حتت خيمتهـا سببا من اسباب حرمـان اqتحدث بها عن
اqناصب} بل عن االرزاق} حتى وصل االمـر بالبعض ان يسمى اللغة الـتركية السائـدة في كركوك
(لغة خـبز!) فـقد ذكر لي االسـتاذ نوري فارس انه سـمع مرارا (مـام سعيـد) العم سعـيد والد اqال
خليل اqوجـود في كـركـوك اآلن} يقـول qال خليل: يا بنـي ماذا دهاك تـتكلم بهـذا اللسـان اqسطح

اخلالي عن الفائدة? يا بنى تعلم (لغة اخلبز!) اي اللغة التركية.
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التـجـرؤ على التـصـريح به - من ان بعـضـا من فطاحلة الشـعـر الفـارسي القـدامى هم من
الكورد} وكـانت لهم آثـار بالكوردية} لكن هذه االسـبـاب اqار ذكـرها وغـيـرها حـجـبـتـهم

وحجبت آثارهم عن تاريخ االدب الكوردي.
ولو تفـحـصت دواوين شـعـراء العـرب منذ القـدµ حـتى اآلن لوجـدت اqئـات من الكورد
الذين هجـروا لغـتهم وفـضلوا االنشـاد بلغـة الضـاد عليهـا} و اسـهمـوا في االدب العـربي

بشكل الفت للنظر وجالب لالنتباه} تتصدر اسماؤهم هذه الدواوين.
والنعدم االمـثلة اذا ارجعنا البصر فـي االدب التركي وتأريخه} ومن اجاد في مـجاالت
الشــعـر فــيـه. فـكم من (وانى) و (آمــدى) و(دياربكرى) و(ســعـرتي)…! وغــيــرهم لهم
دواوين وقصـائد بليغـة باللغة التـركية} بـينما ادب قومـهم اليحظى لكثيـر منهم - ان لم

نقل ألحدهم - بنصيب.-
ويبدو جليـا - الول وهلة - للباحث واqتتـبع qا عليه واقع االدب الكوردي} ومايتـمتع
به االديب الكـوردي من دعم لنشــاطه} وسـاحــة العـمل التـي يتـحــرك فـيـهــا} ان االديب
الكوردي - والعـالم الكوردي ايضـاً - يعـيش منذ فـتـرة طويلة في مـثلث قـاتل} حتـيطه
شعـوب} اليريدون البناء هذا الشـعب ان يعيش في الهـواء الطلق} ويتنفس في جـو ³كنه
فيه التحرك نحو تكوين ادب راق خاص به} ينبىء عن خصوصيته القومية واللغوية} بل
ذهبت عـصـارة جــهـود فكر االديب واqثـقف الكـوردي وانسـالت من منبـعـهــا لتـصب في

جداول جتمع بحيرة - وبحيرات - تراث تلك االÌ لتغنيه كمّا ونوعا.
فلو اخـرجنا جـهـود ونتـاجات علمـاء الكورد وادبائـه وشعـرائه من التـراث االسـالمي -

العربي - لوجدناه بعد ذلك في نقص جلي رغم ضخامة وثراء ذلك التراث.
وهذا ينطبق على القوميتz االخريz التركـية والفارسية بشكل اقل} بسبب كون الدين
االســالمـي احلنيف بـكتــابـه الكرµ واحــاديـث النبي اqـصطفى - ص - ومـــاجــرى لـهــذه
النصوص من شروحات وتفـاسير باللغة العربية} فكان التـأثير اقل في هاتz اللغتz} اذ
التـأثيـر الغـالـب في اجلـانب السـيـاسي فـقط. بيـنمـا تأثيـر اللغـة العـربيــة يأتي بقـوة من

اجلانب الديني والروحي ايضاً.
ونتيـجة لهـذا اخلنق لالديب الكوردي في محـيطه وعلى اراضي وطنه ³كنك ان تالحظ
االديب الكوردي له القـدح اqعلى فـي الشعـر باللغـات: العـربيـة} والفـارسـيـة} والتركـيـة
فضـال عن لغته} بل يجيـد لغات اخرى} امـثال عيسى البنـدنيجي واحمد فـائز البرزجني}

بينمـا لم جند شاعـرا واحدا من تلكـم االقوام يستطـيع او يشاء ان ينظم قـصيدة او قـطعة
من الشــعـر باللغــة الكوردية. ومع ذلـك النسـتطيع ان نـحـصي الذين فــاقـوا من شــعـراء
الكورد مــعـاصـريهم من شــعـراء تلكم االقــوام} ويكفي للتــدليل على ذلك ذكـر امــثـال:
البيتـوشي} واحمد شوقي} والرصـافي} وجميل صدقي الزهاوي} والشيـخ رضا الطالباني

و…
ونالحظ باqقابـل في االمارة البابانيـة مع اضطراباتها وعـدم استقـرار االوضاع فيـها ان
االدب الكوردي خطا خطـوات مشـهـودة في ذلك العـهـد} وكـسـر حـاجـز اخلـوف} وتخطى
عقدة التـبعية لالجنبي - الى حـد - وركن االدباء الى لغة بني قومهم} فـأبدعوا} واغنوا
االدب الكوردي بروائع خـالدة} وظهـر خالل تلك الـفتـرة اساطـz االدب الكوردي امثـال:
نالى} وكــردي} وســالم… وتفــتـقت اذهانـهم عن اغــراض ومـقــاصــد في االدب الكوردي
اليزال االدباء الكـورد يفـتـخــرون بهـا} ويقــتـدون بهــا} ويتـشـجــعـون لهــا} ويخـصــونهـا

بدراسات الينضب معينها.
وكركوك - مع كـونها جزءاً من كوردسـتان وكونها في فتـرات متباينة قلب كـوردستان
وعاصمـتها االدارية - وقعت في فترات حتت النفـوذ العثماني} وتاثرت باللغة التـركية}
ونالت هـذه اللغــة احلـظوة لدى االدباء والشـــعــراء} فطغت الـلغــة التـــركــيــة على الـلغــة
الكـوردية لدى االدبـاء والكتـــاب} وباالخـص حz شـــجع داود بـاشـــا كـــونه والي الـدولة
العثـمانية في بغـداد الثقافـة التركيـة} وقوّى مركـزها من خالل اqصـرفخانة والدفـتردارية
في بغداد} وشـجع لالنخراط فـيها اجملـيدين للغـة التركيـة وآدابها} فنزح نحـو بغداد من
كركوك - بـل ومن السليمانية - ادباء كـبار اتقنوا اللغة التركـية} وابدعوا فيـها} فنالوا
اqكانة السـامـية لدى الـوالي داود} فعـهـد اليهـم العمل في هـذه الدوائر الكتـابية} وكـان
خيـر مايتمناه السـاعون الى لقمـة عيش في ظل امن حتت خـيمة احـترام} في ذلك الوقت

االنتساب الى مثل هذه االدارات.
فــتـأريخ االدب الكـوردي في كـركــوك يعــاني من خلط وارباك كــبــيـرين}وحـz يتناول
مؤرخ مثل اqرحوم عباس العزاوي االدباء والشعراء في كركوك اليضع جدوال فاصال ³يز
الكوردي عن التـركي} ويكتب كل من يقع عليـه بصره ينسب الى كـركوك اديبـا وشاعـراً
كـركـوكـيـا} ويعـتـمـد - في الـغـالب - على مـصـدر واحـد هو تذكـرة الشـعـراء لـلخطيـبي

الشهرباني الذي اشرنا اليه.
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واليسعى - بخالف اعـماله االخرى مثل العشائر الكوردية - للقـاء باالدباء والشعراء
من مختلف الطبـقات ليوسع نطاق بحثه ومعـرفته بالشعراء الكركوكـيz} فيأتي - جراء

ذلك - ما اورده بهذا اخلصوص مرافقا لنقص مشهود.
zواليسع نطـاق من ارخ لهم الشــهـربـاني من الشــعـراء - اال قلـيـال - غــيـر الـدفـتــري

واqصرفيz الذين التقى بهم وعاش بينهم بل كان أحدَهم.
امـا الشعـراء الذين لم ينضـووا حتت راية هذه الكتلة} ولم يطغ عليـهم التـيار التـركي}
zبل صـــمــدوا امــامـــه ولم ينـجــرفــوا مـع من اجنــرف مـن االدباء الكورد} نراهـم مــهـــمل
ومنسـيz} ور�ا هم العـمدة في االدب الكوردي فـي كركـوك} لكن حظهم - كـحظ ادبهم

- لتمسكهم بلغة قومهم التي الناصر وال مشجع لها سوى االهمال والتناسي.
فالشـاعر الكوردي الكبـير اqال عمـر الرجنوري الذي ظفـرنا بقسم من ديوان شـعره} مع
كونه مدرسا في مساجد كركوك ومدارسها} ومع انه لم يغادر كركوك بعد استقراره فيها
الى انتقـاله الى جوار ربه} لم يكتب - حـسبمـا نعلم - الشعر بالـتركيـة} ولم ينجرف مع
التــــيـــار الذي اخــــذ مـــعـــه الكـثـــيـــر مـن االدباء… لم يـحظ بالـكتـــابـة عنه مـع االدباء
الكركـوكــيz} وكـذلك اqال فـتــاح اجلـبـاري} الذي عندمــا كـتب الرسـائـل والشكاوى الى
البـاب العـالي في الدولة العـثمـانيـة كتـب قصـائده باللغـة الفـارسيـة} هو اآلخـر النرى له
ذكـرا ضمن اجلـيل االول من االدباء الكركـوكيz الذين حـفل بهم كـتاب تذكـرة الشعـراء}

للسبب نفسه وهو عدم انسياقه مع من انساق مع التيار التركي.
واول من كتب تأريخ االدب الكوردي بشـيء من التفصيل وبطريـقة علمية هو االسـتاذ
اqرحــوم عــالء الدين الـسـجــادي} وهو لـم يســتطع في كــتــابه او لم يـشــأ ان يفــصل في
مـواضـيع تأريـخـه} ليـتناول من ³كن تنـاوله من الشـعـراء واالدباء} او لنقـل لم يفـرد كل
zنطقــة} ومـضــامqمنطقــة او لواء بفــصل مــسـتــقل يدرس فــيـه اســاليب شــعـراء تلـك ا
شعـرهم}واللهجة او اللـهجات التي اسـتخدمـوها} واالغراض الشعـرية التي تناولوها} بل
الواضح من كـتـابه انه انتـقائي لنـماذج من شـعـراء اqناطق الكوردية.وليس اسـتـيعـابيـا}
ومن هنا يبـقى االدب الكوردي في كـركـوك مـوضوعـاً بكرا لم يحـظ بيد امـينة ومـتـينة}
وقلم حـاذق سـيــال} يشـرح اجـزاءه وفـصـوله} ويضـع البـاحث عنه على بصــيـرة من امـره.

فيبقى البحث في مجال كهذا غير ميسور} والطريق اليه غير معبد وغير مسلوك.
ونحن هـنا بدورنا نســعى لالqـام بنمــاذج ³كن من خــاللهــا إلقــاء الضــوء علـى الواقع

االدبي في كـركـوك} وابراز اسمـاء اهملوا ولـم يحظوا �ا ناله غـيرهـم من معـاصـريهم} ال
لشيء اال لكونـهم لم ينحـازوا الى االدب الشــائع الغـريب عن منطـقـهم وبيـئـتـهـم. لكننا
نبدأ اوال �ن اوردهم اqرحوم العزاوي في مسودة كتابه الذي حتدثنا عنه وظفرنا �سودات
اقسـام منه.ومنها (ادباء كـركوك وشعـراؤها). وكمـا قلنا فان العزاوي اسـتقى مـعلوماته
من تذكــرة الشــعــراء فــقط ولم يـتـوسـع في هذا اجملــال كي يعطـي صــورة شـامـلة الدباء

كركوك.
ومن اجلدير باالشارة اليـه ان اqسودات التي بأيدينا من مسودة تأريخ كـركوك للعزاوي
مسودة مـضطربة فيها النقص والتكرار} نحاول االسـتفادة منها ونقل نص مافـيه الترابط

والتماسك.
∫„u#d# ¡UÐœ«Ë ¡ULKŽ

في ايام اqمـالك نرى اشـتهـار جـماعـة من االدباء والشـعراء والـكتاب مـسـتخـدمz في
احلكومـة} والسـبب واضح من جـراء اشتـغـالهم في التـركيـة و كنهم منه} واسـاسـا ادابهم
تركـيـة} واصل غــالبـهم كـذلك من ايام اqغـول وقــبلهم. امـا الفـارسـيـة ولهــا التـوغل في

االداب التركية واqكانة اqعروفة.
وجــاء في (تذكــرة الشــعــراء) جــملة صــاحلــة منهـم} ومن اهالي اربل… واqـدونات في

ضرورة الى ايضاح ماهنالك} وبيان مايجب او يستدعي الشرح…
واqنتسبون الى كركوك:

١- محمد صالح آل آصف.
٢- بدري مصطفى افندي جنل علي افندي الكركوكي.

٣- ثاقب خضر افندي جنل اqال يعقوب اqاهوني.
٤- رسول حاوي افندي جنل اqال يعقوب اqاهوني.

٥- علي افندي ظلمي بن احلاج حسن افندي الكركوكي.
٦- محمد امz فوزي بن علي افندي العرضحاالتي.

٧- لطفي افندي اqكتوبي بن ابي بكر افندي النائب الكركوكي.
٨- ابو بكر افندي اqفتي بن اسماعيل افندي الكركوكي.

٩- لطف الله افندي بن ولي افندي كاتب الديوان الكركوكي.
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١٠- عمر افندي بن قاسم افندي الكركوكي.
١١- صالح افندي الكوردي بن رستم آغا من عشيرة الصاحلية.
١٢- يعقوب افندي الصباني (الظاهر الضياء) بن رسول حاوي.

١٣ - فضل الله افندي كاتب الديوان ابن ولي افندي.
هكذا اورد العـزاوي الشعراء الـكركوكيz} ويـورد في مكان آخر ترجـمات موجـزة لكل
واحـد منهم نقـال عن كـتـاب تذكـرة الشعـراء} ونحن بـدورنا ندون هذه التـرجمـات تبـاعـاً}
ونعلق على من يتوفـر لدينا التعليق عليـه} لكن قبل ذلك ندون ما اورده في ورقـة اخرى

عن شعراء qا فيها من االختالف مع ماههنا:
∫„u#d# ¡«dFý

١- نورس القـدµ: رأيت ديـوانه في مكتـبـة دار الفنـون باسـتـانبـول} وليس فــيـه الشـعـر
مايخص العراق} وا½ا هو مدح للسالطz ورجال الدولة التركية في استانبول.

٢- اسعد النائب: عندي ديوانه} وهو مهم جداً} اال انه ناقص بعض االوراق.
٣- رسول حاوي.

٤- ابنه ضياء.
وآخرون يراجع عنهم دوحة الوزراء.

واالن نأتي على تراجم الشعراء:
«١- محمد صالح آصف زاده:

كان في كـركوك مـعلم صبـيان} واصله كـركوكي} وهو رجل صـالح جداً} شافـعي اqذهب}
وكـان امامـا في مسـجـد هناك. وهو عابد ورع} تـوفي سنة ١٢٣٧هـ عن ٧٠ سنة من
العمر. (تذكـرة الشعراء ص٢٣)(١) وهنا ال يستهان به مـن جراء ماقام به} وا½ا نرى
اكـابر الشـعـراء واالدباء اتخذوا الـتعليـم مهنـة لهم وحصـلوا على رغـبة العـمـوم} وان
اqتـخـرجz على ايـديهم هم اكـابر رجـال البلد وفـضـالؤه ومـا ذلـك اال qا كـان لهم من

القدرة االدبية.

٢- بدري مصطفى بن علي افندي الكركوكي:
هو كركـوكي االصل} وكان شـاعرا مشـهورا} وله اطالع على العربـية} وله ثالثة دواوين}
وكـان أكثـر ولعـه في الفـارسيـة} وهو طويل القـامـة} وحـاله خراباتـي} عمـر زهاء ٨٠

سنة} وتوفي ١٢٣٦(تذكرة الشعراء ص ٢٤).
٣- ثاقب خضر افندي جنل اqال يعقوب اqاهوني:

هو شـقيق صـاحب دوحة الـوزراء رسول حـاوي كركـوكي االصل(١). نشـأ في طلب العلم}
وقـرأ على داود باشـا} وفي ايام وزارة داود صـار حتت يد كـاتب الديوان} كـان يكتب
اكثـر حتريرات الدولة} وهو مـستـعد في االنشاء} وكـان متـواضعا جـداً} اال انه عليل
دومـا. تـوفي بعلة السل سـنة ١٢٣٣هـ وكـان عــمـره ٢٥ سنة. (تـذكـرة الشــعـراء ص

.(٢٥
٤- رسول حاوي افندي جنل اqال يعقوب اqاهوني:

هو ابن مال يعقوب اqاهوني وشقيق ثاقب خـضر} واكبر منه سنا} كركوكي االصل} وكان
منشئا وشـاعرا} جاء الى بغداد سنة ١٢٣٠ ايـام وزارة علي باشا اqقتول} كـان كاتبا

باqصرف} وهو معجب بنفسه} توفي سنة ١٢٤٢هـ. (تذكرة الشعراء ص٢٥).
واقــول هو صـــاحب (دوحــة الوزراء) وقــد وصــفـت كــتــابه اqذكـــور في تأريخ اqمـــاليك

(الكوالت) فليرجع اليه هناك} وفيه تفصيل عن اqؤلف وكتابه(٢).
٥- علي افندي} ظلمي بن احلاج حسن افندي الكركوكي.

كان شـاعرا ذكـيا خـبيـرا بااللغاز وفك الرمـوز} وكان على قـيد احلـياة اثناء كـتابة تـذكرة
الشعراء} ويبلغ اخلمسz من العمر} وكان مكبا على دراسة االدب.

٦- محمد امz فوزي بن علي افندي العرضحاالتي:

(١) اذا كـانت هذه االشارة الى النـسخـة اخملطوطة التي كـانت في مكتبـتـه} فقـد ترجم الكتـاب كامـال
الى العربية من قبل فؤاد حمدي. وطبع في اجملمع العلمي العراقي عام ١٤٢٣هـ ٢٠٠٢م.

(١) هذا خـــالف مــا فـي التــرجـــمــة اqـطبــوعـــة} اذ جــاء هـناك انه اqاهـوني االصل والسـنندجي اqـولد
والكركوكي اqسكن. وهذا ألن اqرحوم العزاوي يعتمد على النسخة العربية اqطبوعة قبل.

(٢) وانا اقول: قد عثرت عـلى اجلزء الثاني من كتابه القيم} وصححت تأريخ وفـاته الى حد ما} اذ ما
ورد هنا غـير صـحـيح وكـان في ذلك التاريخ عـلى قيـد احلـياة} ولم ينجـز اجلـزء الثانـي من كتـابه
بعــد. (راجع: بـشـرى الـعــثــور على اجلــزء الثــاني من كــتــاب دوحــة الـوزراء} مــجلة هزامــيــرد}

العدد:٢١} ايلول ٢٠٠٢).
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اصله كـركـوكي} كان مـشـهوراً بـاالنشاء في التـركـيـة} وصار كـاتب اqصـرف ايام سـعيـد
باشـا وايام داود باشـا. توفي ايام جنـيب باشا وكـان عـمـره ٦٢ سنة.(تذكرة الـشعـراء

ص ٣٧).
٧- لطف الله بن ابي بكر النائب:

اصله من كركـوك} وكان ابوه نائبـا في كركـوك فعزل} وقـدم بغداد مع والده من كـركوك}
فجـعله داود باشـا دويداراً حينمـا كان داود دفـتريا} وبعـد قليل ولي الوزارة} فجـعله

كاتب الديوان} ودام حتى توفي في الطاعون سنة ١٢٤٦.
(تذكرة الشعراء ص ٣٨).

٨- ابو بكر اqفتي النائب بن اسماعيل الكركوكي:
هو والد لطف الله} توفي في بغداد ايام الطاعون} ودفن في مسـجد بيرداود} وله ترجمة

مفصلة المحل اليرادها: (تذكرة الشعراء} ص٤٠)(١).
٩- لطف الله بن ولي افندي كاتب الديوان:

اصله كركوكي واقام ببغداد} وله معرفة بعلوم كثيرة توفي سنة ١٢١٦هـ.
١٠- عمر افندي بن قاسم افندي الكركوكي:

اصله من كـركوك} ورد بغـداد ايام سليـمان باشـا اqقتـول} وسكن اqيـدان} فكان من اهل
الكمـاالت} وصـار كاتب اqصـرف} وفي ايام سـعـيد باشـا صـار كـاتب الديوان. توفي

سنة هـ (تذكرة الشعراء ص٢٥).
١١- صالح بن رستم اغا الكردي:

من عشيرة الصاحلية (w¹W†UÝ) قدم بغداد} وكان كاتب اqصرف} وهو مجموعة معارف}
وعابد زاهد} توفي سنة ١٢٤١هـ (تذكرة الشعراء} ص ٥٤).

١٢- يعقوب اqلقب بـ(ضياء) بن رسول حاوي:
صار كـاتب اqصرف} وهو ابن رسول حـاوي اqؤرخ اqشهور} وله نصـيب من العلوم وخط}
ويعـد من فقـهاء الشـافـعيـة} توفي سنة ١٢٤٦عن عـمر ٢٧ سنة. (تذكـرة الشعـراء}

ص ٥٥).

١٣- فضل الله بن ولي افندي:
شــقــيق لطف الله كــاتب الـديوان} ولي بعــد وفــاة اخـيــه منصـب كـتــابة الديـوان. سنة
١٢١٦هـ. وفي سـنة ١٢١٧ اعــتــزل. وفي سنة ١٢٢٧ ولـي كــتــابة الديوان. توفـي سنة

١٢٤٦هـ. (تذكرة الشعراء} ص ٥٦ والتفصيل هناك).
كما ترى اورد اqرحوم العزاوي اسماء هؤالء الشعراء فلم يصرح بقومية احدهم} كما لم
يصرح بذلك صـاحب (تذكرة الشعـراء) واورد لهم صاحب تذكرة الشـعراء قصائد تركـية.
ومن خـالل تدقـيق بسيـط تبz لنا ان اربعـة منهم وهم: ثاقب} ورسـول حاوي} ويـعقـوب}
وصـالح بن رسـتم من الشـعـراء الكورد} ونظن بـالبـقـية الـظن الغـالب بأنهم من الشـعـراء
الكورد} لكنهم - كـمـا ترى - لم يجرؤا هم - حـفـاظا على مناصبـهم ومكانتـهم - على

االدالء بشيء يعرف هويتهم} وبالطبع الذي يتنكر لقوميته اليهتم االخرون بقوميته.
∫—UOA¼ Áœœ

هذا من شعراء كركوك} ذكره هجري دده} وقال: هو من الكاكائية} وبينه وبz فضولي
اشـعار. وترجـمـة مفـصلة في (مـذكـرات في شعـراء كـركوك) ولعـل مراجـعـة فضـولي في

ديوانه  يط اللثام عنه} وعن آخرين غيره} كما ان روحي ذكر جملة صاحلة من هؤالء.
واظن هجري دده تكلم على هؤالء �راجعة هذه الدواوين.

وعندي مرجع آخـر وهو (تذكرة الشعراء) لـعهدي البغـدادي} وفيها عـراقيون كثـيرون.
وهذه اذا كـانت االسـتـفـادة منهـا غـيـر مـيـسـورة لنا} فـالشك انهـا تـعz عـقليـة العناصـر
العراقيـة} وتعz ثقافتهم} و يط اللثام عن عـقليتهم وابتكاراتهم} فان اهمالهـا من اكبر
الغلط} ومعـرفتهـا من اعظم الواجبـات} واليهمنا ان يعلم الترك عن بـعض عناصرهم في

العراق} واسباب ثقافتهم} وعقائدهم} �ا المحل اليراده.
وقــد رأيت في عـهــدي البــغـدادي} وفي روحي مــايعz كــثـيــرين �ن لم يـتـعــرض لهم

غيرهما} ولم يتكلم عليهم احد اال قليال(١).
∫w#u#dJ"« w!U& tK"«b³Ž

شاعر مـشهور} اشتهر شـعره في بغداد واqوصل وكركوك} ذهب الى اسـتانبول} وهناك
كـتب منظومـة (افتـرانامـه)… وشـعره فـيـه تواريخ} ووقـائع ذات عـالقة بالعـراق ورجـاله}

(١) راجع مسودات كركوك للعزاوي.(١) لم يرد ذكره في الترجمة العربية لفؤاد حمدي.
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وهو مهم من جـهة التـأريخ} اقتنيت ديوانه} فكان خـير وثيقـة qعرفة حـوادث القطر} وهو
كبير} ومعه افترانامه اqذكورة} وهو مجلد ضخم.

وهذا الشــاعـر ولد سـنة ١٢٠٢ (غـيــر صـحــيح} يراجع ديوانه} فــيـه تـرجـمــتـه)(١) او
١٢٠٤هـ وتوفي سنة ١٣١٦هـ.

وفي شعره غزليات} وامور تافهة. وهو والد بهجة البوليس اqعروف في كركوك.
وهو شاعر ايضاً} وتوفي اال انه لم تكن له ذرية على ما اعلم.

ومثل هذا الشاعر} وتوالي الشعراء في قطر يولد روحا شعريا(٢). ويشوق الى اqزاولة
فيـه} واستخـدام اqواهب} فهـؤالء في احلقيـقة مـربون} واصحاب مكانة مـعروفـة} ويهمنا
كــثـيــرا ان نتـعــرف qثل هؤالء} ونراعـي مـبــاحـثــهم} وندون عنهم مــعلومــاتنا} ونتــصل
بدواوينهم مــبـاشـرة} لنتـمكن مـن مـعـرفـة عـقليــتـهم} وافـتكاراتهم} واجتـاهـات شـعـرهم}
وخـدمــاتهم لالداب. وكـانـت كـركـوك مــخـرجـا للمــوظفz} وطريقــا لالتصـال باحلـكومـة}

والرغبة في االداب} والتمكن منها هو اساس هذا التوظف(٣).
„u#d# ¡«dFý s% WŽuL−%

كتبها هجري دده} وهي مهمة جداً} وفي عصور مختلفة} رأيتها غير مرتبة.
لو كانت تربيـة هؤالء عربية} او اعـد لهم ما يتـغذون به من اجملامـيع الشعرية العـربية
لبلغـوا الغـاية} وفـاقوا غـيـرهم} ولم يضع أمـر. والنرى عـمر العـراق قـد قارب االنـتهـاء}

والعمل ميسور} والباب مفتوح(٤).
وبz شعرائها:

١- فضولي} اطنب فيه كثيراً.
٢- خشيار(٥). معاصر له. (يراجع ديوان فضولي عنه} ولعله تعرض له).

.µ٣- نورس القد
٤- اسعد النائب.

٥- رسول حاوي واخوه.
٦- ثاقب خضر.
٧- الشيخ رضا.

٨- والده(١).
وهكذا آخرون يبلغون زهاء الستz. وبينهم من لم نعثر له على ترجمة.

وشـعرهم �ا يـحفظ} وفي بعـض هؤالء من لم يتمـكن من معـرفـة ترجمـتـه. اال انه نقل
عنـه بعض اqـقطوعـــات. ومن اqـؤسف انه لـم ينقـل عنهـــا في اqـطالب اqـذكـــورة مـــراجع
تأريخية ليعول علـى صحتها �ا قلل من قيمتهـا. ولكن نقطع في ان هذه اجملموعة ذات
قيمة مـهمة وتأريخية. وقد تعب في استـخراجها} وبذل جهوداً اليسـتهان بها} ويصح ان

نقول: التقدر قيمتها. وبينها من رجال الكاكائية والقزلباشية} عديدون.
وقــد ذكــرت غــالبـــه} ولكن اســتــقــصــاءه اليـنكر. وانه من اهـل كــركــوك} والشك ان
اطالعــاته اوفــر واوسع. وقــد ذكــرت بعض هؤالء الذيـن ذكـرهـم. وعـينـت تواريخــهم اال

ماشذ} وبهذا كانت اوفر فائدة(٢).
„u#d# w! ÊËd&UF*« ¡«dFA"«

s¹dšQ²*« s%
±≠ »"w½U³"UD"« U{— aOA::::    وهذا شاعر مشهور اال انه بذيء اللسان هجاء} ماهر في طرق
السب والشـتم} لم يخل احـد من شـتمـه} والجنـا بلد من ذمـه} ولكنه شـاعر فـحل يخـتلق
اqعـاني البـديعة} ويصـور اqطالب بتـصـوير اليخطر على بال} هزلي في مـشـربه وعصـري
في ابتكاراتـه} يقـول ادباء الكورد: انه ال نظيــر له في الشـعـر الكوردي. وفـي التـركـيـة

شاعر فحل} وفي الفارسية كذلك} كما في العربية} اال انه مقل فيها. (١) لم نقف على هذا الديوان لتصحيح مارآه خطأً
(٢) االولى: روحا شعرية.

(٣) راجع: كركوك للعزاوي.
(٤) من قوله (لوكانت تربية هؤالء) كـتبها على الطرف االعلى من الورقة من غير اشـارة الى موقعها

فأدرجناها هنا. فاقتضى التنويه.
(٥) الصحيح (هشيار - هوشيار) كما اورد ترجمته في مكان اخر

(١) لم نسـمع ان والد الشـيخ رضـا كـان شـاعرا} ور�ا الصـحـيح ولده} وهو الشـيخ مـحـمـد اqلقب ب-
(خالصى).

(٢) هنا تنتهي الورقة من مسودة كركوك ور�ا تتبعها تتمة. اال ان اqوجود هو هذا.
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اليجارى} ويخشى الناس من سـالطة لسانه} وفحشه في القول القـذع اqمض} فهو من
الشعراء اجمليدين والقاسz في هجوهم.

له ديوان طبع مـؤخـراً} وهـو اqوجـود من شـعـره} وفـيـه نقص كـثـيـر} طبـع مـغلوطا} بل
�سوخا. كما ان الطبعة لم تكن صحيحة} خطأها كثير اليكاد اqرء يقرأ بيتا من ابياتها
بصـحة(١). واحلكايات عنه كـثـيرة. قـال لي اqرحـوم السـيد مـحـيي الدين الكيـالني: انه
ينظم الشعر وهو في حالة لعب الشطرجن}او يقرأ احلصـن احلصz كورد بعد صالة العشاء
ويقـول: أخزيتـه ورب الكعـبـة} او خذلتـه} او دمـرته} وامثـال ذلك… وعنه يحـفظ الشيء

الكثير} وتدقيق ديوانه يبصر بنفسيته وترجمته} فهو مرآته في احلقيقة.
ولعل طبـيعـته الشـعرية} ومحـيطه} وتبـدل مارآه في بغـداد واستـانبول والبـالد االخرى
من بيــئـــة جــديدة} ونضــارة والهــامــات ســابـقــة والحــقــة… كل هذه �ا اوحـت اليــه رقــة
االحساس} وافاضت بالشـعر} وكركوك لم تكن اول من اجنبت لتكون العـالقة ببغداد هي
التي اثمـرت} وا½ا رأينا فـيـهـا شـعـراء كـثيـرين تأثـروا ب- (فضـولي) وأثر فـيـهم شـعـر
روحي} والدواوين االخــرى} ومن اكـبــر الشـعـراء عنـدهم نورس} فـهـؤالء كـلهم مـشــاهيـر
واليجارون} فاذا اضـيفت اليهم الروح االدبية اqنتشـرة بz ظهرانيهم} والنزعة التصـوفية
الغاليـة اqقتبسـة بتاثير من نسـيمي وامثـاله من الغالة وآدابهم الفارسـية… قطعنا بنضج
الفكرة} وقوة الروح الشـعرية واالدبية مـعا. و�ن اثر في هؤالء نابي في ديوانه} وسـيره.

وهكذا سعدي وحافظ وامثالهما من ادباء فارس.
ولو عددنا شعراء ايران في كركوك وشعراء الترك هناك لتجاوزنا احلد} وكفت الدراسة
لبعض فحول الشعر} ومن ثم تتوضح طريقتها عندهم ودرجات التحصيل. فهناك وان لم
تكن مـدارس عــاليـة بصـورة خـاصـة اال ان طـريقـة التلقي بصــورة عـمليـة مكيـنة} وخـيـر
واسطة لـالخــذ} ومع هـذا لم تعــدم اqـدارس وليــسـت قليلـة للثــقـــافــة وحتـــصــيل الـعلوم
واqعـارف} خــصـوصــا نرى العلم مـبــذوال في الديار االســالمـيـة وســهل التناول qتطـلبـه}
ومـجــالس العلمــاء واالدباء اكـبـر مـن علوم التـدريـس} ودرجـتـه وصــفـوف اهليــه} وكـان
يستـفاد منه من كل نـاحية} ولكل رغـبتـه ومايحـتاج اليه. ويهـمنا ان نشيـر الى ان قطع

اqسافـات في التحصيل التكفـي لتسليم القدرة العلمـية} وا½ا اqوهبة اخلاصـة} وظهورها
هي الدليل على القدرة.

وله في الكاكــائيـة قـصـيــدة كـتـبـهــا في الكوردية(١)} وتعـد فـي نظر قـرائهــا من ابلغ
القـصـائد} ولكننا نرى الشـتم والقـذف هو الذي حبـبـهـا. اال انه حتامل بـها عليـهم لعـداء

كان بينهم وبz الطالبانية على ما افاده كثيرون(٢).
∫„u#d# w! »œô« ‰uŠ WL²ð

قلنا ان مسـودة كتاب تأريخ كـركوك مضطربة} وفيـها تكرار وسقـوط} ومن جملة ذلك
ما نالحظه حول الشيخ رضا الطالباني واالدب في كركوك.

فنقرأ في صفحة مستقلة مايبـدو انها تكرار qا قدمناه حول الشيخ رضا} والفرق بينها
وبz ماوجـدناه اال في االلفاظ والتـعابير} لكنـه يورد في نهايتهـا فقـرات جديدة نرى في

ايرادها افادة وهي:
(وفي االيام االخـيـرة اشـتهـر الشـيخ رضـا الطالبـاني} واثناءه وبعـده ظهـر هجـري دده}
واليزال الى اليوم موفور االدب} جم اqعارف} وهو في شعره وثقافته التركية والفارسية}
واالستـغناء من مـعz االدب العربي مـايغبط عليـه} بل يدعونا الى لزوم تدريـب الثقـافة
باالخذ من النواحي الفارسية والتركية لتكون ادابنا كاملة او متكملة بآداب اجملاورين).
والننا ال نريد ان ندع شـيـئـاً له عالقـة بهـذا اqوضـوع} نورد فـقرات اخـرى للعـزاوي في

صفحة تبدو انها تتمة qوضوع سقط قبله قسم النعرف مقداره} وهي:
(االداب في كــركــوك تكاد تكون مــشــتــركـة} ومــتــمـاثـلة جــداً} واqراجع واqآخــذ في
الدروس} او كتب التعليم تكاد تكون واحدة} اال ان هؤالء امـتازوا في الشعر اqذهبي �ا
يتـعلق بالـطقـوس الدينيـة} او الشـعـر الدينـي اqتـعلق باحللول والوحـدة} واولـئك انهـمكوا
بصنف آخـر قـريب منه} اعني بـه شعـر اqتـصـوفـة الغـالة} كـجـالل الرومي} وابن العـربي}
واشـعـار الطـرق االخـرى} ومن اهمـهـا في غلـوها النقـشـبنديـة} ومـؤلفـاتهم أشـبــه بعـبـادة

اشخاص} ومن اهم مطالبها التوجه وختم اخلواجكان).

(١) اقول: وقـد طبع ديوانه بعد ذلك مـرارا} واصبح مـوضع عناية االدباء} وساهمت في توضـيح كثـير
من االمور اqتعلقة به} ووفرت اqصادر اجليدة لشعره. (يراجع كتابنا احياء تأريخ العلماء االكراد

ج ٤ص} ١٩٧ و٢٤ و ج٢٨٨/٥).
(١) أي كتبها باللغة الكوردية.

(٢) راجع: مسودة تاريخ كركوك للعزاوي.
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االدب العـراقي مـخـتلـف النواحي واqناحي} مـتنوع االلـوان} نراه تارة مـشـبـعـا باالدب
الفـارسي} وطورا باالداب التـركـيـة} واخـرى يتـأثر بالكـوردية} وان كـان قـد تغلبت عليـه
االداب العـربية} وكـل امة من االÌ اجملـاورة الفـاحتة ابقت فـيـه ضربـا من ضروب ادابهـا
وثقافتها وعوائدها وعقـائدها… كان واليزال… تبلبل االلسن او تنوع اللغات} وكذا البدو
والريفـيـون من جانب} واحلـضـريون من جـانب آخـر اثروا فيـه ايضـاً تأثيـرات متـعـددة في
االداب سـواء بصناعـاتهـم} او امـثـالهم او مـحـيطهم… واثرها في الـلغـة الفـصـحى} وهي
عــامل قــوي. وفي كل هـذه النريد ان تكون ادابـه مــضطربة} مــفككـة االوصــال الى هذا
احلد} او مـتضـاربة متـباينة بحـيث نرى آداب كل ناحيـة �عزل عن االخـرى وبعيدة مـنها}
دون علم منابعهاومجرياتها} وا½ا نحاول الـتقريب} واستفادة الكل من الكل لتكون فوق
اجلـميع} ورغـبتنا ان تشـترك هذه االداب في جـمـيع ماعندها من آراء او شـعور مـشتـرك
وثقـافـة راقيـة} وان تكون الـعربيـة حـاملة هذه االداب} او غـيـر بعـيـدة عنهـا} وفيـهـا من
ثقـافـات هؤالء مـا يطمئـن رغبـتـهـا} وان كان يـحتـفظ كل منهـا بطابعـهـا اخلـاص} وتنال
العربية قسطها من آداب هؤالء كما حتصل تلك عـلى ماعند غيرها} وتصير ثقافة الكل
{µفي مستوى واحد} و شي االداب متوازية متوازنة} مـتعاونة في االستقاء بتعارف قو

وألفة مكينة.
واالحــاطـة في هذا اqوضـــوع من جــمــيـع نواحــيــه والـوقــوف على مـــخــتلـف آدابه من
ضـروريات تلـك االلفـة} وذلك التناصــر اqشـتـرك ليـضــاف الى ثروة اللغـة} وان حــاجـتنا
لعظيـمة في ان تؤسس ثقـافتنا بـاالستناد الى دراسـة آداب احمليط في مـختلف الوانهـا}
وهذه من ضـروريات االداب الصـحـيـحـة اqقـبـولة من جـهة عـالقـاتهـا احملـيطيـة} واليقـوم

بأمثال هذه إال عمل منظم وفكرة مشبعة بروح العلم واالدب.
وهذه لم نـلتــفت اليــهـــا حلــد االن} والنرى دراســات عنهــا صــحـــيــحــة} او اشــتــغــاالً
�وضـوعـهـا} فكأن ال روابط هناك والعـالقـات} وان كل جـزء من اجـزاء �لكتنا العـالقـة
لها بغـيرها من االجـزاء االخرى} فلم نبال بهـا} وا½ا جرفتنا تيـارات اخرى قـبل ان نلتفت
اليـهـا} فـكانت ادابنا بعـيـدة عـنا وعنهـا} وصـرنا النشــعـر بآداب اخـواننا ومـواطـنينا بل

وآدابنا.

اقـول ذلك  هـيـداً للـكالم عن شـاعـر عـراقي اديب في اللغـتـz} التـركـيـة والفـارسـيـة}
وشعره شائع مشهور بz ادباء محـيطه يغذيهم به} اعني به الشاعر الفاضل(هجري دده)

وهو معروف بأدبه اجلم} وشعره الرقيق!
وقـيـمـة اqرء مـايحـسـن} وليـست بصناعـة تابعـة للـمـسـاومـة او رواج السـوق} والرجـال

مخابر} المناظر!
والاغالي اذا قلت: الطبـيعة الشـعرية في غالب احـيانها ملهمـة من محيطهـا} ونضارة

موطنها} وثقافة اهليها} وضروب اوضاعهم احلياتية واالجتماعية.
ومن عـرف كـركــوك ووضـعـهـا الطبـيـعـي} وزهو اطرافـهـا} وتنوع اوضـاعــهـا} ونشـاط
هوائها} قطع في االلفـة} وعلم الصلة} وهذه اqناظر اخلالبة} واالوضـاع اqتغيـرة} صادفت
هوى في النـفس} وغـريزة حــسـاســة} اوحت اليــه} وافـاضت بالـشـعــر} فطفح على لـسـان

اديبها.
وهجــري دده لم يكن اول من اجنـبــتـه كــركـوك} فكثــيـراً مـا اثـمـرت غـيــره من االدباء
. نـبغ فـيـهـا امـثـال: فـضـولي} والشـعـراء} فـاليخلـو منهم عـصـر} وهي عـامـرة بهم دائمـاً
روحي} نورس} اسـعـد} ورسـول حاوي} وكـثـيـرون غيـرهم �ن نقـرأ نظمـهم ونثـرهم} وقـوة

شعرهم وشعورهم.
اشـتـهـر هؤالء} وصـار القوم يـتغنـون بشـعرهم} ويـستـقـون من فـيض شـعـورهم} وكلمـا
خـمـدت االداب اثارت زعـزعـا} وبـعـثت روحـا! وهكذا عـرفنا شـدة العــالقـة بz الروحـيـة

االدبية والشعر اخلالد} واالدب احلي} وعالقته باqاضي البعيد والقريب.
وهذا الشاعر الفاضل ذو نزعة ادبية تقويها روحية تصوفية نشأ فيها وتأثر فيها وولع
فـيـها او اجـتـذبتـه. ويسـتند فـيـهـا الى (ناصـر خسـرو} وفـضل الله احلـروفي} ونسـيـمي}
وبكتـاش ولـي). فـتـغـذيه وينطق بـهـا} واالداب الفـارسـيـة اكــملتـهـا} فنضــجت الفكرة}
وحركت الطبيعة الشـعرية فيه} وهكذا كان لشعراء كركـوك في تلك االنحاء ماسحروا به
في اثارة غـريزية} ومثل هذا يقـال في شعـراء ايران والترك} وهم كـثيـرون} وشعـرهم ذائع

بz ظهرانينا.
وهجـري دده ناطق �ختـارات هؤالء} ويتألف مـن مجـموعـها صـفحـات جمـيلة وغضـة}
مشبـعة ببدائع ادبيـة يقصها فنسـمعها منه} وجنـدنا كأنا عشنا بz القوم} ورأينـا صفوف
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الشعراء} وفي الوقت نفسه نشاهد مقابالت بشـعره كان يكسبها رونقا جذابا} وال انسى
مـجـالسـه ومـا جـرى فـيــهـا من ذكـريات شـعـراء تركت في نفـسـي اكـبـر اثر} واليزول من
اخلاطر تالعـبه في البـيان} واستـعراضـه الشعراء فـي مختلف العـصور} وال مـاكان يورده
من رباعــيــات حكيــمـة له مـن شـعــر وادب وافـر. فـكأنه جــمـعــهم على صــعــيـد واحــد}

واستنطقهم �ا قالوا} واستحكاهم فيما نظموا.
وآثاره االدبـيــة شـــاهدة تنـطق انه من شـــعـــراء العــصـــر} واليقـل عن (اجملــديـن!) في

مضماره من دقة} ووصف رقيق} وشعور فياض} وعذوبة…
رأيتـه فوق مـاوصفـت} واثاره اqطبوعـة مـيزان مـقدرته االدبيـة} وهناك مـاهو اعظم من
كل ذلك(تأريخ كركوك) واليزال غير مطبوع} واثاره الشعرية مرآة شعوره} ودليل ادابه}

يكاد يستهوي السامع في معانيه وحسن ابتكاراته �زوجة بنشاطه.
خطتـه شـبـيــهـة بناصـر خـسـرو} بل يعـد مــتـابعـتـهم ضـربا من ضـروب التــقليـد} ويرى
االستنارة بهم التفيد اكثر من مراجعة الفكرة} او االنتفاع كمرجع ال اكثر. شاعر عصري
يراعي عقليـة اليوم} والثـقافة احلـاضرة} ومن توغل في االداب الفارسـية انقـاد بطبيعـته

الى ارائها ومافيها من افكار او خياالت.
نعم هو مشبع باراء (فضل الله احلروفي} ونسيـمي البغدادي} وبكتاش ولي} وفضولي
البغدادي} وروحي…) ومن على شـاكلتهم} ال ينازع في اختياره} (وهو من شـيوخ طائفة
الكاكائية). واليسعنا اآلن الـبحث في موضوعها} ور�ا نعود لهـا في فرصة اخرى} وا½ا
الغــرض تصـوير القــدرة االدبيــة} وحـسن البــيـان} ولكـل رأيه} والشـعــر و االدب يالحظ

فيهما الصناعة واqهارة االدبية اوال وبالذات. وهو �ن برز في هذه الصناعة االدبية.
هذا واكرر واجب العزاء والسالم»(١).

∫Áœœ Íd−¼
اديب شاعـر في التركية والفـارسية} وله فكرة وقادة} وجتـدد في الشعر} اعاد له حـياة
طيبـة مقبولة} ألبـسه كسوة جـديدة} اال انه اليختلف في موضوعـه عن النزعة التصـوفية
التي هو من اكـابر رجـالهـا} واqرشـدين في الدعـوة اليـهـا} ويكاد يسـتـهـوي السـامع في
اوضـاعه ومـعانيـه} وحسن ابـتكاراته} �زوجة في نشـاط} او هزل يقـصد االسـتيـالء على

السامع وجذبه لناحيته.

(١) يبدو ان مـاسبق عن هجـري دده هنا موضـوع كتـبه اqرحـوم العزاوي والقـاه في حفل تأبz الشـاعر.
وجند - كما ندونه - العزاوي معجباً بهذه الشخصية الى حد كبير} اذ يتناول شعره وادبه وحياته
بصور شـتى} ونحن - بدورنا - ندون ما كـتبـه عنه} اذ النعرف اqقـدم واqؤخر} واqتـروك والباقي

لدى العزاوي فيما كتب} النها مسودات غير منسقة.
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واالرشاد غالب عليه في أدبه} وقد حببـه اجلمع والتوحيد} فلم ير مانعا من ذلك} واذا
صح القول فـهو شاعـر متصـوف عصري} يتكلم بـلسان القوم ولهـجة العصـر} ودعواه في
توحــيـد العناصــر} والدعـوة الى مــبـدأ عــام بقـصــد توجـيــه النزعـة الى الـوحـدة مـقــرونة
باالحتـاد… امــر مـشــهـود الينكر منـه. واليخلو من حـمــالت على العـقــائد واوضـاعــهـا}
واالديان وبعـدها من مطلوب اqتـصـوفـة} وهكذا مـورداً امـثلة} ومـقـدما مـن االشعـار مـا

يقرب.
وخطته شـبيهة بناصـر خسرو} وخيـام} اال انه - وله احلق - يرى نفسه فوق الكثـيرين}
ويعد مـتابعتـهم ضربا من التقلـيد} واالستنارة بهم التفـيد اكثـر من االستنارة} ومراجـعة
الفكرة ثم صـوغـهـا بالقـالب اqرغـوب فـيـه} او االنتـفـاع لتوضـيح الغـرض} اعـتـبـار ذلك

كمرجع واساس ال اكثر.
رأيتـه يعــد نفـسـه فــوق الكل} اليريد ان يفكر بدمــاغ غـيـره} او يتــابع رأي االخـرين}
ولكنه على كل حـال لم يخرج - كـما ذكرت - عن اqـوضوع} اال انه حاول افـراغ مطلوبه
بوجـه آخـر وشكـل جـديد في االرضـاء} اسـتـفـادة من عــقليـة اليـوم وجـريانهــا} او بالنظر

لثقافتها} واالقتباس من عقلية العصر} واستهوائها.
والرجل مــشــبع بآراء فــضل الله احلــروفي} ونســيــمي البــغـدادي} وفــضــولي} وروحي
البغدادي} بل هو مغرم بهم ومن على زمرتهم} فهم اليختلفون عن البكتاشية واحلروفية}
وان هؤالء الكاكائيـة منهم اال القليل} استولى عليهم اجلـهل} ونسيان اqبادىء} فـعاشوا
في غــفلة}واليدركــون اال بعض االمـور} ومــا احلى مــا اورد بعض اqقطـوعـات لبكتــاش
ولي} ولنسيمي ولفضولي} فقد رأيته يورد مختارات اشعارهم فيما يتعلق بنحلته} وقال
لي فيـهم: ان هؤالء يعتـقدون باحللول} فأشـار بذلك اشارة خفـيفـة} وان كان اورد مايفـيد

الصراحة.
وهذا الفاضل يظهر انـه درس شعراء كثيريـن بصورة موسعة. قـال عن فضولي: انه من
محلة زندان في كركـوك} وامه من االمرلية من قـبيلة البيات} وابوه سليـمان الكركوكي}

وهو بكتاشي قطعا.
وقــد علمت منه انـه - أي هجـري دده - مـن تولدات سنة ١٣٠٠ او قــبلهــا او بعــدها

بقليل. وله ثمانية عشر مؤلفا في التركية والفارسية} وعدد بينها:
١- يادكار هجري} فارسي وتركي} طبع ايام اqشروطية.

٢- رباعـيـات جـعلتـه نظيـر خـيـام} ومن ½اذجـه انه فـاقـه بكثـيـر} طبع في بغـداد وهو
فارسي.

٣- ترجيع بند} تركي.
٤- جانلي اثر.

٥- ترجمة كلستان سعدي.
٦- كركـوك تأريخي: تركي} وهو جامع لـباقي مؤلفـاته} يتضـمن خطة كركـوك وقراها
ومـعـابدها} الى غـيـر ذلك} ووالتهـا وحكامـهـا وشـعراءهـا وادباءها. رأيت منه مـايتـعلق

بالشعراء. وهذا.
وكان قدمه للمرحوم اqغفور له اqلك فيصل الجل الطبع} استعاده منه بقوله:

التجا ايتدم خلصكارم مقام جديكنه 
يا اراده طبعنه} ياخود اعاده عبديكنه.

وله قصـيدة في اqغفـور له اqلك غازي باللغة التـركية} وهي قـصيدة عـامرة. ورأيت له
قصـيدة في دارون ومـقالته} يسـتهزىء ويسـتنطق القرد في انه اشـرف من بني آدم الذين

يقتل بعضهم بعضا.
مظهر احللول} الكاكائية(١):

عن هجري دده
بابا اسحاق

مير بادوا} في قرية بادوا} يتوطنها الطالبانية.
امام محمد في قرية بادوا.

سيدخان احمد} في محلة اqصلى.
سيد ولد من احفاد هؤالء.

سيد لر
باوه: مرشد

(١) هذه صـفــحـة مـسـتــقلة عن هجـري دده والكـاكـائيـة يورد فــيـهـا العـزاوي اســمـاء بعض شـيــوخـهم
وسادتهم} كما يورد معاني بعض مصطلحاتهم} اوردناها كما هي.
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دده: استاذ الطريقة.
كاكا: سائر الناس.

اكد لي هجـري دده: ان هؤالء ال يفتـرقون عـما يعتـقده نسـيمي} وهم اليختلـفون عنه}
µوانهم االخية انفـسهم} والكاكائية باعتبـار انهم كورد. واما الفتيان! فهـذا مصطلح قد

اليعرف له عالقة به. ابدال منهم ويعد من اصحاب الظهور.
والغـرض ليس بيـان جـمـيع الشـعـراء واالدباء بأربعـة صنوفـهم ومـراتبـهم…وا½ا للنابغـة
الواحـد تاثـيـره لعـصـور عــديدة} فـهـذا اqتـنبي لم ³ت شـعــره}وان جـاء بعـده جـمــاعـة من
الشعـراء. وكذا البـحتري} وابو  ـام واضرابهمـا مثل ابي نواس وهكذا. والشـاعر الكبـير

جتدد االيام حياته وتبعثه مرة بعد اخرى حتى يكتب له البقاء} او لقصائده العامرة.
وهذا قد بسطنا القول عنه في موطن غير هذا فليراجع.

جـاء في جـريدة البـالد البـغـدادية في عـددها ٨٢١ و ١٨ آذار سنة ١٩٣٧ عن هجـري
دده بامضاء (كركوكي) انه حضر في مهرجان الزهاوي في حفلة تأبينية} ونعته:

ب- «الشـاعــر الكركـوكـي اqعـروف هجــري دده الذي القى قـصــيـدة عـصــمـاء باللـغـة
التـركيـة في حـفلة وضع االكليل على قـبـر الشـاعر اqرحـوم جـميل صـدقي الزهاوي. وقـد
ترÒ فيها �زايا الشاعـر الفقيد وسجاياه} وتطرق الى شعره وفلسـفته} واالثار احلية التي
تركـها} ونظم في اqأدبـة اخلاصـة التي اقامـتـها امـانة العاصـمـة على هذه احلفـاوة} واحلق
يقـال ان الشــاعـر هجـري دده  كن من ان يكـون لسـان كـركـوك الناطـق في االعـراب عن
مـبلـغ التـقـدير والتــعظيم اللذيـن يكنهـمـا ابـناء مـدينة الذهـب االسـود (النفط) للشــاعـر

العراقي العظيم…»
واقول كنت حاضر احلفلة وسمعت القصيدة وهي جيدة ومن شعره البليغ…

ونحـن هنا نقـــول: النـدري هل بخـس العـــزاوي حق الشـــاعـــر فـلم يتـطرق الى شـــعـــره
الكوردي} ام ان هجــري دده نفــسـه لم يشــأ ان يذكـر ذلك? واال فــإن هجــري دده له نظم
باللهـجـة الگورانيـة شـأنه شـأن الشـعـراء الكركـوكـيz(١) الذين اوردنا نبـذة عن حـيـاتهم

وسيرتهم وشعرهم.

∫ÍËUŠ ‰uÝ—
الشــاعـر واالديب واqؤرخ الـكوردي الكبـيــر. هو رسـول اqـلقب ب- (حـاوي) ابـن مـال
يعقوب} اqاهوني(١) كتب عنه اqرحوم العـزاوي} ونورد الحقا نص ماكتبـه حوله. وكذلك
كتب عنه اخلطيـبي في تذكرة الشعـراء} واصبح موضـوع رسالة ماجـستيـر بعنوان (رسول
حاوي الكركوكلي} سيرته ومنهجه التأريخي} رسالة ماجـستير غير مطبوعة} مقدمة الى
قـسم الـتـأريخ بكليــة ابن رشـد} جـامــعـة بغـداد ٢٠٠١} من قــبل الطالبـة ايـالف عـاصم

مصطفى)(٢).
واثنى اخلطيبي على كتابه (دوحة الوزراء) �ا المزيد عليه.

وكان الكالم يدور حـول اجلزء الثاني مـن دوحة الوزراء} وكان من يظن ان رسـول حاوي
لم يؤلف هذا اجلـزء اصـال} وكـان هناك من يقـول: ان اجلـزء الثـاني قـد ضـاع} ومن حـسن
احلظ وقفت على نسخة كـاملة لهذا اجلزء} وكتبت عنه مقاال بـعنوان (بشرى العثور على

اجلزء الثاني من كتاب دوحة الوزراء).
وبعـثتـه الى مـجلة اqورد للنشـر} وقطع اشـواطا على طريق النشـر}ووصل الى ان يدفع
الى اqطبـعة} غيـر ان احد اqشـرفz على اجمللة رأى ان هذا اqقال فـيه دعـوة الى القومـية
الكوردية} فضـرب رأي جلنة النشر عرض احلائط} ومنع اqقـال من النشر} فبعثـت بنسخة

اخرى منه الى مجلة (هزار ميرد) في السليمانية ونشر هناك.
وازف بشـرى اخــرى وهي ان االسـتـاذ شكور مــصطفى منهـمـك منذ فـتـرة على تـرجـمـة
اجلزء الثاني من دوحة الوزراء الى اللغة العربية(*). وتوصلت ضمن ماتوصلت اليه حول
اqؤرخ واالديب رسـول حـاوي انه كـان على قـيـد احلـياة الى عـام ١٢٤٣ هـ ال كـمـا اشـيع
وكـتب عنه انه توفي عـام ١٢٤٠هـ كمـا كتب االسـتـاذ موسى كـاظم نورس} او ١٢٤٢هـ

كما في تذكرة الشعراء للخطيبي - النسخة العربية -.
بعد ماتقدم نورد ماكتبه االستاذ العزاوي عن رسول حاوي:

(١) راجع على سـبيل اqثـال: كركوك} دلـيل كركوك بـوابة جبال زاگـروس} حكومة اقـليم كوردسـتان -
العراق} وزارة الثقافة اqديرية العامة لالثار} اربيل - شباط ٢٠٠١} ص ٣٧٫

(١) اظن ان الصـحـيح اqاهويي} وال اسـتبـعـد ان تكون هذه النسـبـة اشارة الـى موطن اqال يـعقـوب وان
يكون("Xý…bO¼U) فانتسب اليها باqاهويي.

(٢) تذكرة الشعراء:١٠٧٫
(*) مع األسف ان اqنيـة عـاجلته فلـم يتمكن من إجنـاز هذا اqشـروع الذي كـان ناويا أن يبـدع فيـه} بل

كان ناويا ان يعيد ترجمة اجلزء االول الذي وفرت له صورة نسخة خطية منه.
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رسول حاوي صاحب دوحة الوزراء:
اليستطيع اللسان ان يبدي فضائل هذا الرجل جميعها ومن كل ناحية.

فـاذا قلنا مؤرخ} فـهو من اكـابر مؤرخي الـعراق} يذكـر الوقائع بكل انتـباه ودقـة} واذا
قلنا اديبا ناثرا(١)} فهو من الدرجة االولى بz رجال عصره.

وأثره دوحة الوزراء} وان كان عنـوان قيمته التـأريخية} فالشك انه اثر ادبي مـهم; فقد
اوضح مـافـيـه العـجب العـجـاب من القـدرة فـي التـعـبـيـر} والتـفÓ في اqوضـوع} وبالغـة
فـائقة. وامـا شـعره فـهـو اعظم من نثره} شـاعـر بالفـارسيـة يعـد من الصنف الراقي} وفي
التركي فـال يجاريه امـرؤ من معـاصريه} واليفـوقه احد من اقـرانه} واكبـر مايعـتمد عـليه
في نثره التـركي} وشعر(٢) الفارسي والـتركي اطالعه التـام على االداب العربيـة} و كن

من ضروب البيان فيها} والمجال لالطناب(٣)} ودوحة الوزراء موجودة شاهدة بالقدرة.
واqلحـوظ انه ترجم نفـسـه في الصـفـحة الـثانيـة من الدوحـة} واشـار الى ان الوزير كـان
امـره - وامـره اqطاع - ان يكتب ذيـال لكلشن خلفـا} فنال مكانـة عنده} وهو مـربي اهل
اqعــارف} وارباب الفــضـائل} فــدخل في زمــرة كـتــابه} وقـام �ـا عـهــد اليـه} وفي خــالل
السطور اورد من االشعـار الفارسيـة مايفوق باخـتياره ومعـرفته اجلـمة} وهكذا ³ضي الى
آخـره بآداب وافرة وكـتـابة جـميلة. اال انهـا على نهج ذلـك العصـر في صناعـتـها االدبيـة

ومبالغاتها اqعتادة} وله مناجاة في الدوحة قال:
آثار مـن بي رنـك بقــــا ايلـمــــه يارب
كلـزارمي بـي آب وهوا ايـلمـــــه يارب
ايـتـــــــدم هـوس غـــــــرس درخـت آثـار
بو دوحه مي بي برك نـوا ايلمه يارب

وقـد يتـجـاوز بـنا البـيـان حـد الغـرض اqقــصـود}ونكتـفي باالشـارة الى قــصـيـدة له في
صـحـيـفـة ٣١٣ وكانت مـقـدمـة خـيـر له} وكـانت السـبب في تأليف الدوحـة} وقـد اكـرمـه
الوزير علـيـهـا اكــرامـا وافـرا} وآملـه عند اخلـتــام بالبـاقي ص ٣١٧ خــتم فـيــهـا} ثم زاد

حوادث سنة…
وله قصيدة اخرى في ص ٣٢٢ و ص ٣٢٣ و ص٣٢٥.

ويضيف العزاوي في صفحة اخرى على هذا} كاتبا:
رسول حاوي صاحب دوحة الوزراء:

ان هذا من ابناء عم هجـرى دده} يتصـالن بجـد واحد} وينقل عنه انه سـاعد داود باشـا
اثناء هربه من بغـداد} واشتـغل له اشتـغاال نافـعـا} فقـربه وعينه للمـصرف} ثم جـعله من
ندمائه} وذكـر ان لديهم وثائق مخابرات تشـعر بذلك. وكان يـقطع بذلك} واليتردد} ومن
جـملة مـاذكـره ان جـد عطا جـمـيل اqـرحـوم كـان قـد سـاعـده رسـول حـاوي وله عليـه عـمل

معروف.
وامــا اصل اسـرتـهم فـانـهـا جــاءت من سنندج الـتـابعــة اليران من زمـن بعـيــد(١)} وان
بيـوتهم قــرب امـام احـمـد} وهو قـريب من بـيت اسـرة هجـري دده. وتسـمى اســرة اجلـمـيع
(مريد زاده) ويـقول: انه #W?#Uيي مـثله. وكان لرسـول حـاوي ابن اسمـه ضيـاء(٢) شاعـر.

وماتوا جميعا في الطاعون.
امـا هجـرى دده فانهء ابـن مال علي افـندي اqعروف (مـريد علي) ابن نـظر قيـصـر} ابن
مـال قيـصر ناصـر بن عبـدالله. ووقف عند هذا} وقـال: الادري طريق االتصال} وبأي جـد

هو} وقد مات العارفون} ولم يتمكن من معرفة ذلك اال انه يقطع في انه ابن عم.
وقال: قد بسطت القول في ذلك في كتاب (تأريخ كـركوك) ولم يكن معه ليرجع إليه.

وكل ماعرف من محفوظاته هو هذا} ولم نقف على اكثر من ذلك.
ويبـدو ان االستـاذ العـزاوي - رحمـه الله - ظل يتـابع هذا اqوضوع - شـأنه شـأن بقيـة
اqواضيع الـتي يستمـر في البحث فـيهـا حتى يصل الى نتـيجـة مقنعة - حـتى وصل الى
تأكيد من هـجري دده على اتصال نسبه برسـول حاوي} اذ يضيف على ما تقـدم} فيكتب

في الطرف االسفل من الورقة نفسها مايلي:
«ثم راجع مـاعنده وحتقق ذلك} فـوجـد انه بالوجه اqصـحح} وانه يتـصل برسول حـاوي}

(١) االولى(اديب ثائر).
(٢) االصح (وشعره).

(٣) في هذه الفقرات شيء من االرباك وعدم الربط التام.

(١) الصحيح ان اسرتهم كانت في سنندج وان رسول حاوي واخاه ثاقب من مواليد سنندج} ونزحوا بعد
ذلك الى السليمانية فكركوك فبغداد اخيراً (تذكرة الشعراء ص:٩٤).

(٢) االصح ان اسمه يعقوب ولقبه الشعري ضيائي. (تذكرة الشعراء ص:٢٥٥).
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فان مال عـبدالله ابن مال يعقوب. وامـا رسول حاوي بن مال يعقـوب اqذكور} ولم يبد أي
تردد فيه»(١).

∫w¹W#UJ"« ©wLKŠ® ”U³Ž ö*« dŽUA"«
هذا الشـاعر من شـعراء(ÊU?O"—W?Ö) وكـركوك} ومن حـسن حظه ان ديوانه او كـثيـرا من

.(w¹W#U# q¹Ëœ—W¼ طالب) اشعاره قد انقذ وطبع ديوانه ونشر من قبل
ولد الشـاعــر عـام ١٨٨٢م وجتـول في كـثـيـر من مـناطق كـوردسـتـان وتلقـى العلوم في

.zوصل وكركوك وخانقqا
وبعـد تلقي العلوم وحـصوله مـبلغا من الـعلوم استـقر في قـرية (علي سـراي) التي تقع

على مقربة من داقوق. ويتزوج هناك عام ١٩٢٥م.
ويعيش من جهده وتعـبه ويعمل في الزراعة والفالحة مفـضالً العيش احلر على أي نوع

آخر من طرق الكسب.
وفي عــــام ١٩٥٩ يصــــاب بالشـلل ويبــــقى طـريح الفــــراش الى ان يودع الـدنيــــا في

.١٩٦٦/٦/٧
كان الشاعر يجيد - ككثير من شعراء عصره ومحيطه - اللغات: العربية والفارسية}
والتـركيـة} فضال عـن اللغة الكوردية (لغـة االم). ونظم قصـائده واشعـاره بهذه اللـغات}

بيد ان الغالب على قصائده هي اللغة الكوردية اللهجة الكورانية.
تناول في اشـعاره االغـراض الشعـرية: الوطنية} والغـراميـة} والقصـصيـة…} كمـا كرس
كثيرا من اشعاره للتراسل مع االصدقاء في كركوك وغيرها} واجابهم على رسائلهم(٢).

Êu¹—U³'« ¡«dFA"«
∫Í—U³'« ÕU²! ö*« ≠±

هو اqال فتـاح بن السيد مـصطفى} بن السيد اسمـاعيل} بن السيـد جاني(٣) من ساللة

السـيد عـبـداجلبـار الذي ينسب اليـه ابناء قبـيلة جـباري النـازحون من قـرية تكيـة التابعـة
لناحـية قـرداغ} وهم ينحدرون من سـاللة االمام حـمزة اqـلقب بابي بكر جنل االمام مـوسى

الكاظم.
ولد اqال اجلـباري - اqال فـتـاح - سنة ١٢٢٥ في قـرية بانكول التي تقع شـمال شـرقي
كـركـوك} وهي قـرية من مـجـموع ٣٦ قـرية يقطـنها اجلـبـاريون. وكـتـبت حـيـاة هذا الرجل

بشيء من التفصيل} واطلعنا على نواح من هذا التأريخ.
فكتب عنه: انه تلقى مبـادىء التعليم لدى اسرته} ثم حتول الى مـدارس كركوك} ور�ا
الى مدارس السـادة اجلبـاريz في كركوك} كـما كـشفنا عن وجودها فـي هذا البحث الول
مـرة. وحz يبلغ مـبلغـا ³كن اعـتـباره مـبلغ االسـتـعـداد وتخطي مـرحلة الطالبـيـة} يضطر
بسبب ظروف قـاهرة الى العودة الى بيتـه واالنقطاع عن الدراسة} والتكفل باعـالة اسرته

عن طريق العمل في حقولهم الزراعية.
لكنه مع هذه احلالـة الينقطع عما توفـرت لديه من اqعارف والعلوم} فـيخدم اهل قـريته
�ا لديـه من مــبـادىء الـعلوم} وينمـي هذه القــابليــة لطرق بـاب االدب والشــعــر بالذات}
فتتفتق قريحته عن قابلية وابداع بديعz} وتتـوثق عالقته بكبار شعراء عصره من امثال
عبـدالرحيم اqولوي} فيلج هـذا اqضمار} ليـحوز فيه قـصب السبق في منطقـته وكثـير من
اqناطق االخـرى. وترك لنا ½اذج من الشعـر الكوردي اجليـد الذي الشك في ان كثـيرا من
آثاره قـد تعـرض للضـيـاع والـتلف} اذ لم نقف على ديوانه او مــجـمـوعـتـه بخطه او خط
غـيـره} والذي £ العـثـور عليـه هو عـبـارة عن قـصـائده اqتـفـرقـة اخـذت من افـواه مـحـبي

االدب ومتذوقي شعره.
طبـعت بقيـة اشـعاره في ديوان صـغيـر من قـبل شهـيد االدب والصـحـافة اqرحـوم جبـار

جباري} عام ١٩٦٨ في مطبعة بلدية كركوك.
تعـرض اqال جـباري مع مـا كـان فيـه من مـتـاعب احليـاة والبـعـد عن احلضـارة} والرضـا
بزاوية الهـجر والنسـيان} qتاعب ومـضايقـات النعرف تفـاصيل اسـبابهـا} غير اننـا نعرف
انه تعرض لالعـتقال واالبعـاد الى استنبـول فترة من الزمن} وقـال في هذا اجملال قصـيدة

عاطفية هياجة.
وكـان مع ذلك مـوضع تقـدير االمـراء والـوجـهـاء في منطقـتـه} فـقـد كـان مـوضع رعـاية

وعناية محمود باشا اجلاف} وكتب اجلباري له اشعارا اعترافاً منه بفضله ومنحه.

(١) راجع: مسودة كركوك للعزاوي.
Ë …ËWð…Ëœd?# Íï?# w¹W?#U?# q|Ë…œ—W¼ V!UÞ ¨w¹W?#U?# wLKO?Š ”UÐW?Ž ôW?" Íd?F?O?ý W†W?"ï?# :(٢) راجع

Ä{uOÝËu½ ïÐ w#WA…} مطبعة اسعد} بغداد} ١٩٨٤.

wá?ÝWz) (٣) لنا الشـاعر وأديب بلقـب} أو أسم} (جاني) له منظمـومـة كبـيرة باللغـة الفـارسيـة بعنوان
˙…‘ - احلـصـان االسـود) ال أدري هل توجـد صـلة بينه وبz (جـاني) هذا? راجـع: اجمللد السـابع

في (من احياء تاريخ…).
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ومع هذا وذاك كـان اليبـالي �ـا يتـعـرض له في حـيـاته} وجـعل من آدبـه وقلمـه وسـيلة
للدفاع عن قضايا يراها بحاجة الى الكتابة عنها ووضع حلول لها} فكان يكتب الرسائل
ويبــعث بالـقــصـائـد الى الوالة واالمــراء يطلب مـنهم مــايراه ضــروريا من احلـلول qســائل

ومشاكل يطرحها.
بقي على هذا اqسلـك الى ان انتقل الـى جوار ربه عـام ١٢٩٥ في قـرية (تاوير به رز)
واعيـد جثـمانه الى مسـقط رأسه في قـرية(بانكول) ليعـاد الى اqكان الذي جاء فـيه الى

الدنيا وترعرع في ربوعه} واستنشق من نسيمه.
∫Í—U³'« wKŽ bO*"« sÐ ÕU²! bL×% bO*"« ≠≤

من الشعراء اجلـباريz} كان رجالً اميـا وشاعرا فطريا} كان يسكن قرية (سـيامنصور)
له شعر رقيق في الغـزل والعقائد والوصف وغيرها. كان حـيا سنة ١٩٤٥م} وكان يحفظ
(شاهنامه الفردوسي) وكان من عجائب الدهر} بيد ان سوء حظ االدب الكوردي نال منه

الكثير.
∫w½Uł bO*"« sÐ qOŽULÝ« bO*"« sÐ bLŠ« bO*"« ≠≥

zالذين كانوا شعـراء بفطرتهم} ملهم zال فتـاح اجلباري} من الشعـراء االميqكان عم ا
القـصـائد واللوحـات الـبـديعـة من اجـواء كـوردسـتـان السـاحـرة. فكان كلـمـا مـر �نظر من
اqناظر اخلالبة نحت له لوحة اروع من سابقتها. عاش في محيط جبال (صلباتو) وانتقل

الى جوار ربه في قرية(بانكول).
∫Í—U³'« ©tðu"® bL×% bO*"« ≠¥

من الشعراء االميz الذين كانوا مفتـونz بجبال ووهاد كوردستان الغناء} بل كان هذا
الشـاعر مـتاثرا ايضـا بكبار شـعراء كـوردستـان امثـال عبـدالرحيم اqولوي} ولدى اqقـارنة
بz قصـائده واqعاني التي اوردها فيهـا تراه اليتخلف عن اqولوي} ويوازيه في كثـير من
االبداعـات واالبتكارات في الوصف للطـبيـعـة. كـان يتـخلص في اشـعاره وقـصـائده ب-

(فقير). توفي في حدود (١٢٩٥- ١٣٠٠هـ).
∫n¹dý ö*« sÐ bLŠ« bO*"« ≠ µ

هذا الشاعـر من اهالي قرية (W!…ËU¹—UÐ) التـابعة لل- (جـباريـة)} كان شـاعراً مـبدعـا}
يتمتع بفـكر دقيق} وذوق رفيع} ينظم الشعـر باللغات: الكوردية} والعربية} والفـارسية.
وكانت له قصـائد كثيرة في االغـراض الشعرية اqتنوعة} بيـد انه ضاعت آثاره} ولم يكن

في محـيطه من يحـرص على احلفـاظ عليها} بـحيث لم يبق من آثاره اال قـصيـدة واحدة}
وهي عـبارة عـن رسالة بعث بـها الى (مـحـمد خـورشـيـد آغا) الداودي جـوابا على رسـالة

بعثها الداودي اليه.
∫tK"« WLŠ— ö*« ≠∂

هو ابن اqال أحمد اqعروف باqال احمـد چاوش} ابن اqال مصطفى} الذي كان في منطقة
(گل) في محيط اجلباري.

ذكـر شفـيق حـفـيد اqال رحـمـة الله أن أباه كـتب في هامش إحـدى مـخطوطاته: أن اqال
رحـمــة الله ولد سنة ١٢٥٤ اqـوافـقـة ١٨٣٨ وتـوفي عـام ١٣٣٧هـ - ١٩١٨ في مــدينة

كركوك أي عاش نحو ٨٣ سنة.
يذكـر األسـتـاذ (ïÐW??L?Š—) أن اqال رحـمـة الله لـم يسـتـسلم أيام (سـفـربر) للـعـسكرية}
وانتحل صـفة عالم دين تارة} ومـهنة قار¶ القصص والشـاهنامات في القرى مـرة أخرى}
وكان أهل األرياف يجلّونه} فساعدوه في طريقته تلك من االختباء والتستر} فكان �نأى

من ويالت احلرب آنذاك.
ولدى انتـهاء احلرب اسـتقـر اqال رحمة الـله في كركوك في مـحلة (WKÖWÐ—) بصفـة إمام

للمسجد ومعلم ومدرس للطالب.
وحتول - عدا كـركوك - في مناطق أخرى بالصفـة نفسها} ومن تلكم اqـناطق (كفري)

و (دوز) وغيرهما.
.zال رحمة الله من اجلباريqأن أسرة ا (—ïÐWLŠ) ويؤكد األستاذ

وخلَّف اqال رحمة الله ابنا عاqا هو اqال مجيد الذي تعلم العلم} وأخذ اإلجازة العلمية}
وكـان إمامـا qسجـد W?(W")) في منطقـة احلويجـة من سنة ١٩٤٤ - ١٩٥٣ وانتـقل إلى

.(W(W") جوار ربه عام ١٩٥٣ في
كمـا خلَّف اqرحوم اqال رحـمة الله ابنا آخـر هو اqال صالح الـذي تعلم وأصبح امـاما في

كركوك. وخلف ابنا هو شفيق الذي كنت أراه إلى عام ١٩٥٩.
كمـا يذكر االسـتاذ (ïÐW?LŠ—) أن اqال أحـمد ËUÇ…‘ - والد اqال رحمـة الله - كان مع

الشاعر الكبير معروف الرصافي ابني عم.
كـمـا يذكر أن اqال رحـمـة الله وابنه عـبـداجمليـد كـانا شـاعـرين وكان لـكل واحد منهـمـا
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ديوان وكـان عــبـداجملـيـد أشــعـر من والده}
غـيـر أن ديوانيـهـمـا - كـدواوين كـثـيـر من

شعرائنا - قد فقدا.
∫Í—U³'« tK"«b³Ž g¹Ë—œ ≠∑

لدى الـبـــــحث عـن الشـــــعـــــراء واالدبـاء
اجلـبـاريz النشك ونقطع بأنـنا لم نصل الى
كل او معظـم شعرائهم لفـترة مـحددة} وهذا
اليخـــصــهـم بل هو قـــاسم مــشـــتــرك لـكل
العشائر والقبائل الكوردية التي بحثنا عن
ادبائهــا} وكـذلك الالتي لـم نتطرق اليــهـا}
ومع هذا وذاك مـادمنا في خدمـة ادباء هذه
العــشـيـرة فلـيس من االنصـاف ان نودعــهم
دون العــروج على شـخـص بارز من كـتــاب
هذه الـعـــشـــيـــرة} بل نرى لـزامـــا عليـنا ان
.zجنعله مسك اخلتام في موضوع اجلباري

في السبـعينيات من القرن اqاضي تعـرفت على رجل شهم} طويل القامـة} جلي النبرة}
قوي الثـقة بنفسـه. عندما يتكلم - يتكلم بقـوة اqنطق} ورزانة احلديث} من غـير اختـيال
وتكبر. كنت اقـرأ في كالمه ومنطقه روح االخـالص لدينه وقومه} واليقبل بـأي اعوجاج}
واليرضى من أي سلوك منحـرف مهمـا كان صـاحبه. وهو مع ذلك ال يتـحدث عن نفـسه.
واليبــوح �اضــيـه} واليتــفــاخـر �ـا هوعليــه من مـوقـف مـتz قــوي} ومــبـدأ التـؤثر فـيــه

االغراءات} والتزعزعه العواصف.
بقيت معرفتي به في هذا احلد واالطار} وهو مـعلم qدرسة ابتدائية} ³ر بz فترة وأخرى
على امــرأة تربطه بهــا صلة قـربى} فــيـسلم عـلي وارحب به} وال يطول احلــديث واجمللس
بيننا كثـيراً} اذ لكل منا مـا يشغله عن اآلخر من امـر الدراسة والتعلـيم} حيث انا طالب
جامـعي مكلف - في الوقت عينه - بادارة جامع وشـؤون بيت واسرة} وهو ³رّ مسـتطرقا

للسالم على تلك اqرأة} مستغال - ر�ا - فرصة درس شاغر او ما الى ذلك.
وامد الله في عـمر الرجل حـتى تعرف علي من خـالل صفحـات اجلرائد واجملـالت} وقرأ

بعض اهتـمـامـاتي باالدب والتـراث الكوردي} فـتـقـرب الي اكـثـر من ذي قـبل} وتطورت
العــالقـة بيـننا} وبدأت الزيارات الـي تأخـذ شكـالً آخـر} وطابعــا مــخـتلفــا عن الســابق.
واطلعني على بعض مـسـاهماته السـابقـة واهتمـاماته بقـضـايا االدب والتراث والتـأريخ}

وكان ذلك عبارة عن ذكر عناوين االبحاث واqقاالت} مع ذكر اسماء اجملالت القد³ة.
وشاء الله ان اظفـر في تلك الفتـرة ببقـايا مكتبة اqرحـوم العالمـة اqال عبدالـله القزجلي
w~½…œ) و (ó¹ËôWÖ) فاقتنيتـها} وكان ضمن تلك البقايا االعـداد الكاملة تقريباً جمللتي
zاجمللت zومن جـملة مـا استـفدت من هذه البـقـايا} او من هات {zالكورديت (…“Uð w²?}Ö
بالذات} تقــوية صلـتي عن قـرب �ـسـاهمــات االديب احلــاضـر اqنـسي االسـتــاذ (درويش
(w²}Ö w~½…œ) عبدالله اجلباري). اذ قل ان جتـد عددا من اعداد هذه اجملالت وباالخص
لم يسـاهم فيـهـا االستـاذ درويش اجلـباري �وضـوع متـرجم من مـجلة او كـتاب الى اللغـة

الكوردية} او كتابة بحث اجتماعي او تاريخي او لغوي.
ومن اجلـدير بالذكـر ان درويشـا اجلـباري اخملـضـرم اليزال على قـيـد احلـياة} وقـد قـارب
عمره اqبارك مـائة عام} وهو يتمتع بهمة الشـباب} وقوة الرجال} ومتانة اqبـدأ والعقيدة}
اللذين سـار عليهمـا طوال رحلته اqبـاركة الطويلة. غـير ان فقـدانه للنظر والبـصر شل من
قــدرته} واخلَّ باســهــامــاته. وكـان الـى امـد قــريب يكـتب ويعــرض افكاره بواسطـة جنله
الوحيد سامان} وكان يشكو دوما من اهمال مقـاالته في جريدة العراق} او تصرفهم فيها
�ا اليرضى عليه هو} فكان يكتب ابحاثا اصيلة} ومقاالت ذات مغزى قومي} ومواضيع
تأريخـيـة وتراثيـة تتـعـارض مع سـيـر خطة اجلـريـدة في طمس الشـعـور القـومي االصـيل}

واهمال اجلانب اqشرق من التأريخ الكوردي} والسعي لتمجيد فالن وفالن.
وانا اكـتب هذه الكلـمات الـتي التفي - بحـال من االحـوال - �كانة وهمـة وشـخـصـيـة
رائد من رواد الكتـابة الكوردية في فـترات غـفلة وسـبات كـثـير من اqثـقـفz الكورد في
اودية االهمــال او النفــور من االدب والثــقــافــة الكورديz} واتذكــر مــاعـاناه هـذا الرجل
الشـهم خـالل السنوات اqاضـيـة القـاسـيـة بالنسـبـة له والمـثـاله الـنوادر الذين لم يرتضـوا
باالر اء في احضـان بعض الدوائر مقابل متع زائـلة} ومكافآت هزيلة} وامتيـازات ثمنها

التنازل عن اqبادىء} والرضا بالطروحات اqريضة الوضيعة.
ارى} وانا اكــتب هـذه الكلمــات التــذكــيــرية} لـزامــا - قــبل فــوات االوان - اqبــادرة
واالسـراع الى جبـر كـسر خـاطره الرقـيق} ورفع ما³ـكن رفعـه من احلـيف الذي تراكم على

الكاتب والصحفي درويش اجلباري عام ٢٠٠٣
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حـسـه اqرهف} وشــعـوره النبـيل} وإشـعـاره} قــبل ان تأخـذه يد اqنيـة} بأن مـن بني قـومـه
الذي} لم يفـرط في شأن من شـؤونه طوال حيـاته} ولم يرض بالوفـاء له بديال} من يتذكـر
تلك اqواقف بإجالل} ويكبر تلك الروح فيه} ويعـتبرها من اعلى االوسمة والنياشz التي

تزدان بها جيد تأريخ امة اجنبت امثاله.
وان الوقت ³ر سريعـاً} والمجال للتريث في تسـجيل وتخزين ما ³كن االحـتفاظ به من
الذكـريات التي تراكـمت في ذاكرة شـخص ³كن ان تكون تأريخـا حـافال بنوادر االحـداث

واqعلومات} اذا عوملت بشكل علمي دقيق.
وان مـا ادونه ليس كـتابة تـاريخ حليـاة الرجل بقـدر مـاهو نداء وتذكـير لتـدارك مـا³كن
تداركـه} وادخـال السـرور الى قلبـه} وهو في هذا العـمـر احلـرج بأن مـا قـدمـه وقـام به من
اخلدمات واqواقف ستبـقى حية في ذاكرة بني قومه}وسيسجل له التـأريخ ماضيه بحروف
من نور} وآمل ان يكون لهذا النداء صدى وموقعا في آذان وقلوب اqعنيz} وان التكون

صرخة في واد(١).
نبذة مختصرة عن حياة الفقير الراحل درويش اجلباري

١- ولد عـام ١٩١٥ في بـغـداد… وحـصل على تعلـيـمـه في مـدارس دينيــة على ايدي
.zعلماء مخضرم

٢- التحق بجامعة االزهر في القاهرة عام ١٩٤٥.
٣- تعz سنة ١٩٤٨ في سلك التعليم (عليا) في محطة اسكي كفري.

٤- في ١٩٦٢/٤/٩ القي الـقـبض عليــه qدة سنة واحــدة النتـمــائه القـومي وكــان له
مكتبة كبيرة… فنهبت مكتبته وكثير منها قد جلبها معه من القاهرة.

٥- احـيـل الى اجمللس العـرفـي العـسكري فـي كـركـوك لعــثـور اجلــهـات االمنيــة على
خمسة كتب �نوعة في مكتبته.

٦- فصل من وظيفته (معلم) qدة سنة واحدة وبعدها اعيد للوظيفة.
٧- نقل الى بغداد في الستينات في القـرن اqاضي} وبقي في سلك التعليم في بغداد

qدة ١٦ سنة واحيل على التقاعد سنة ١٩٧٩.
٨- منذ عام ١٩٤٣ بدأ بـالكتابة في الصحف الـكردية مكتب أول مقال لـه في مجلة
W! œd??Öu???Ö w½U??#) اي (صــوت العـالـم اجلـديد) مــوضــوعـاً بـعنوان (…“Uð w²???}??Ö w~½…œ)
(ó|ËôWÖ) اي (مـعدن الكبـريت في كردسـتان) كـمـا نشر مـقاالته في مـجلة (ÊU?²Ýœ—u?#
ومـجلة (¼ËUðW) وصـحـيـفــة (ژين) ومـجلة (˙…½~5) ومـجلة (ÊU¹WÐ) ومـجـالت وجـرائد

أخرى كثيرة.
٩- كـتب آخـر مـقـال في جـريدة التـآخي بتـاريخ االحـد ٢٠٠٣/٩/٧ حتت عنوان (من
نضاالت الزعـيم الراحل مصطفـى البارزاني} عودته من كـوردستـان ايران الى كوردسـتان

العراق… 
١٠- انتــقل الى جــوار ربه في ٢٠٠٣/١٢/٧ تاركــاً بيننا ذكــراه الطيــبــة وخـدمــاته

اqثلي(١).
∫w!U&d"« ·ËdF% ≠∏

واليفوتنا هنا ونحن نكتب عن االدباء والشعراء اجلباريz ان نشير الى الشاعر الكبير
معروف الرصافي(٢).

اذ هو ابن عــبـدالغنـي اجلـبــاري} ومن كـركــوك من هذه العـشــيـرة} بـيـد انه لســبب من
االسـباب الـتي مرت ترك لغـة قـومـه فكتب الشـعر بالـلغة العـربيـة واصـبح شاعـر العـرب
الكبير} كما ترك االنتساب الى عشيرته وقومه فانتسب الى (الرصافة) في بغداد(٣).

∫„u#d# s% dš¬ rKŽ
يقول االستاذ (ïÐWLŠ—): كنت في عام ١٩٥٩ - ١٩٦٠ (معاون بيطري) في كفري}
وكان لي صـديق اسمه (حـسz كالري) عـرّفني - من خالل رسالة بعـثهـا إلي - بشخص
جدير بالتنويه به والثناء علـيه} هو: (الشيخ سعيـد روته - الشيخ سعيـد العريان) الذي

كان من أهالي قرية (W#Uý‰) القريبة من (كالر).
كـان هـذا الرجل كـر³ا مــضـيــافـا من نوع فــريد} اذ كـان له مــضـيف او ضــيـوف} وإذا

(١) بعد هذا اجـرت جريدة التـآخي الغراء مع درويش اجلـباري لقـاء} وساهم هو بكتابة بـعض اqقاالت}
غــيـر انه مـع األسف لم  هله اqنـيـة - كــمـا كـنا نتـوقـع - طويال فــقـد غــادرنا الى جــوار ربه في

٢٠٠٤/١٢/٧ تاركا ذكراه الطبية بيننا.

(١) راجع: جريدة التآخي العدد الصادر في ٢٠٠٣/٣/٢٤
(٢) راجع: "????{???Ö w~?½…œ Ë ¨≥∞∑ Íœ—u???# w?Ð…œWz ÍËËó????{???Uð w?²“… العــدد ٤ اجملـلد ٤  وز ١٩٤٥}

وديوانه اqطبوع.
(٣) راجع: Ö w~½…œ{Uð w²“… العدد: ٥} اجمللد: ٤} آب ١٩٤٥٫
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صـادف عــدم وجـود ضـيـف لديه نادى على اهل القــرية ليـأتـي بعـضـهم فــيـشــاركـوه في
طعامه.

وكـان مـن عـادته إذا صــادف في طريق تنقـله بz منطقــتـه وكــركـوك واqناطـق األخـرى
إنسانا بائسـا ليست عليه مالبس مـقبولة أن يخلع عليه مـالبسه ويستبـدلها �البس ذلك
البـائس} أو التوجـه إلى مكان قريب ليـشتـري لنفسـه مالبس أخـرى. وكان في كـثيـر من
األحيان يتـخلى عن فرسه وسالحه إذا لم تكن لديه نقـود للغرض نفسه - إكسـاء الفقراء

.-zوالبائس
و�ا يؤسف له أننا ال نعرف تفاصيل حياة هذا الرجل الشـهم وكثيرين من أمثاله الذين

اجنبهم الشعب الكردي في كركوك وغيرها.
∫vÝWÐ w"WŽ włUŠ ≠ v²ÝWÐW"Wz

ومــا دمنا بصــدد رجـاالت كــركـوك الذين كــان لهم دور بازر ومــشـرف فـي ناحـيــة من
نواحي احلياة في كركوك - مع كونهم مثـقفz - نرى من األهمية �كان إيراد رجل اقترن
اسمـه ببطولة الدفاع عن أعـراض نساء كـرديات كركوكـيات تعـرضن للهجوم علـيهن من

قبل مهاجمz ليڤيz - أو ارمن على اختالف في الرواية -.
من هو هذا البطل?

هو احلاج علي - أو حـمه علي- ابن حـمه مراد ابن حـمه مارف. نشـأ هذا الرجل يتيـما
إذ مات أبوه وهو في السـابعة من عـمره} حبـست بعد وفاة والده أمـه نفسـها عليه فـربّته
تربيـة جيـدة} وعـوضتـه عن كفـالة وحنان أبيـه. وأدخلتـه اqدرسة فـتعلـم القراءة والكتـابة
ومـبـاد¶ الـعلوم} واتقن اللغــات العـربيـة والفــارسـيـة والتــركـيـة إضـافــة إلى لغـة األم -

الكردية-.
لم يخضع احلـاج علي للخدمة العـسكرية في (سفـربر) وانضم إلى والد الشيخ محـمود
- الشيخ سـعيد - وبعده كـان من اqالزمz واqقربz لدى الشيخ مـحمود} وكان مـعه في
مـعـركـة (دربندي بازيان) وحz جـرح الشـيخ وأسـر عنه (ÊU?"…—U?$…œ—WÐ) كـان بصـحـيـتـه
(»)vÝWÐ wKŽ ÃU) وحتمل مـعه النفي واإلبـعاد حتى حتـرره وعودته إلى الوطـن ومواقف
أخرى كثـيرة. و£ إعدام اثنz من أبنائه أكـبرهما محـمد الذي اسماه مـحمودا حبـا لزعيم

الكرد الشيخ محمود.
zوالبطولـة التي أشـرنا إلـيـهــا واقـتـرن بـهـا اسم احلــاج علي هي أن عــددا من الليـڤــي

هاجمـوا حمامـا خاصا بالنسـاء ضمن (ÂU"W?Š  Ëuł) بقصـد التعرض للـنساء الكرديات
اqوجودات داخل احلـمام آنذاك} ويصادف ذلك وجود احلـاج علي في اqقهى اqقابل ومـعه
سـالحه وجـواده} ويرى دخـول ثالثة من اqهـاجـمz الى احلـمام فـينقض عليـهم احلـاج علي
ويقتل ثالثتهم داخل احلمام} ويتحصن داخل احلمام ليـقاوم اqهاجمz فيقتل منهم خمسة
آخرين. فيعلو إثر ذلك سطح احلمام} ويقاوم اqهـاجمz ثم جاءه اqدد من شرفاء كركوك}
واحـتـدم القـتـال بيـنهم وبz اqهـاجـمz واحملـاصـريـن للحـمـام حـتى  كنوا من تـشـتـيـتـهم
وتفـريقـهم وتكبـيـدهم خسـائر قـدرت في بعض اqصـادر �ائتي إصـابة بz قـتـيل وجـريح}

وحدد البعض القتلي بـ(٨٠) وآخرون بـ(٥٦).
بقي بـعـد هذه اإلqـامـة الـقـصــيــرة عن هذا البطـل الذي يســتـحـق ان يفــرد بكتــاب يلم
بجوانب حياته… أن ندون ان احلاج علي ولد في حدود ١٨٨٧م وتوفي عام ١٩٦٤م(١).

∫tLŠ t#U# ö*«
كـانت منـطقـة ÊU??O??"—W??Ö - ËU~½W??Ý} مـهــملة من
الناحـية الثـقافـية} وكـاد أن يكون اجلـهل مطبقـا في
أرجائها} وأبناؤها عاشوا فـترات مظلمة بعيدين عن
أنوار اqعرفـة حتى قيض الله لها رجـال مثقفـا واعيا
مخلصا سبق عصره} وابتكر وسائل حملو األمية قبل
أن يُفكـر فـيــهــا كـثــيــر من الدول} واخــتـرع اqـناهج
الدراســـــيـــــة لـطالبـه} وألف لـهم الـكتـب ووســـــائل
االيضــاح والتـعـليم} كل ذلك وهو مــتطوع مــتـبــرع
باجلـهـد واqال في سـبيل إنارة الطـريق أمام الشـبـاب

والفتية في اqنطقة ما استطاع إلى ذلك سبيال.

ÍW??Ö—W???L??A???}Ä Ë ÊU??O???"—W??Ö ÍËuðËWJ?†W¼ Í—W??ýï?J}ð vÝWÐ w?!W??Ž włU???Š ¨w½«u??ý œU?¹d??& :(١) راجع
Æ±ππ∏ØπØ≤± w& ±∑∞≤ ¨Èu½ w½U²Ýœ—u# ¨œËuLŠW" pO!W" w½U"…—U$

¨ÊU???"…—U???$ w?}???ÝWÐ w?!W???Ž włU???Š ¨«b?½U9UÐW???š ÍËËó????}???" W! —«b~?MýdÄ w?#W¹…˙WÄô ¨—ï?ÐW???L???Š ∫Ë
Æ±ππ∏Ø±∞Ø±¥ w& ±∑±π ¨Èu½ w½U²Ýœ—u#

وتعقـيب حول كركـوك في عهد االسـتعمـار البريطاني والعـهود التاليـة. سمكو اجلبـاري} االحتاد}
العدد ٢٩٣} ١٩٩٨/١١/١٤.

اqال كاكه حمه
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ذلك اجلندي اجملهول هو اqال #W"W?Š W#U ابن احلاج سيف الله ابن احلـاج حبيب الله ابن
اqال مير ملك. ولد في السليمانية عام ١٨٨٤م وانتقل فيها الى جوار ربه عام ١٩٦١.
أوردنا هذا الرجل ضــمن علمـاء كـركــوك ألنه قـضى مـعظـم حـيـاته في قـرى مــحـافظة
v$W??& :وكـذلـك قـرى {WM~½…“Ë {…œË«œ Íd??$ Ë ¨W?ÄWð Ûï??Ö و {WMâÄd??# :كـركــوك أمـثــال

"uBM"UOÝË ¨Í—ËWÇ Ë ¨ UÐ«—e$Ë {—W"ï¼ ôW"Ë {U&WDB—… وغيرها.

كان هذا الرجل عجبا من عجـائب الدهر} ونابغة من نوابغ الزمان} ولو كان ابنا لشعب
متـحضر} أو أمـة معـروفة ألصبح جنـما من أqع جنـوم التأريخ} وال ³كننا في مكان كـهذا
إيراد خدمـات وقابليات رجل كـرس كل حياته خلدمـة العلم ومحو األمـية بطريقة مـبتكرة
لم يصل إليها - حـسبما نعلم - أحد بعده. فـقد اخترع أبجدية خـاصة لطالبه علمهم من
خــاللهــا القــراءة والـكتــابة} واخــتــزل الوقت والطـريق مع التــوسع فـي تعليم اqـواد التي
يعل¸مها لطالبه. كانت أبجديته مكونـة من ٣٨ ثمانية وثالثz حرفا} مكونا من األبجدية

العربية وإضافة األحرف واألصوات الكردية من خالل ١٠ احرف ورموز.

كـان -رحـمـه الـله يعلم طالبه من خـالل مـنهج خـاص به} لم يأخـذه من غــيـره} بل كـان
منهجا فريدا مزيجا من الدراسة اqتبعة في اqدارس الدينية والدراسة السائرة في مدارس
اqعارف - كـما كـانت تسمى آنذاك -} يجـمع لطالبه بz االثنz مضـيفا إليـهمـا دروسا
أخرى من إضافاته. وألف لهذا الغرض اكثر من اربعة واربعz كتابا من جهوده وتأليفه.
وكـان يعلم طالبه االخالق واالجـتـماع والكسب الشـريف} والتـربية البـدنيـة} والرياضيـة}

وما إلى ذلك…
كـان الطالب الدارس علـى هذا اqنهج يتـعلم خـالل اربع سنـوات (فـقط) مـا يجـعله في
مسـتوى طالب األعدادية مـن ناحية} ومـستوى طالب مـتقدم ونـشيط من طالب اqدارس
الدينيـة من الناحيـة األخرى. وكان عـدا الدروس العربيـة يعلم طالبه اqواد االخرى بالـلغة

الكردية.
كـان - اثابه الله - مع تركـيـزه الشـديد على منطقـة ÊU?O?"—W?Ö ال ينحـصـر نطاق عـمله
فـيـهـا} فـقـد جـعل من منطقـة شـاسـعـة االرجـاء من بعـقـوبة الى احلـدود االيرانيـة} سـاحـة
لتـعليــمـه ونشـره qبـاد¶ الفــضـيلة والوطنيـة} بـل كـان يصـحب اجلـاف الرّحّـل في رحلتي
ÊUO"—WÖ إلى حدود سقـز وسنندج في كردستان إيران} يعـيش معهم الصيف والشتاء من 
في مراتعـهم ومرابض أغنامـهم} ومع صهيل خـيولهم} ونبـاح كالبهم… ويتـحمل كل ذلك
من غـــيـــر أن يطـلب - او يقـــبل - مـن أحـــد جــزاء او شـكورا} تاركـــا أهلـه واوالده في

السليمانية.
وال يسـعنا ونحن نـكتب هذه التـذكـرة العـجلى عن هذا العظـيم من ابناء شـعـبنا إال أن
نهيـب بالغيـارى واخمللصz ليدركـوا آثار هذا الرجل} ويتداركـوا ماحلـقه من جـور الزمان
وعدم ايفـاء مثـقفي شـعبـه الذين كان أحـرص عليهم من آبائهم} فـينهضـوا لنجدته بـجمع
آثاره ومـا بقي مـن سـيـرته ومـؤلفـاتـه} فـينشـروها في مـجــامع كـاملة قـمـيـنة �ا قـدم من
خدمات مـثلى لشعبـه. كي تقرّ عينه وهو في مرقـده} إذ يعلم أن أبناء شعبه بلـغوا درجة

من الوعي واqعارف يقدرون امثاله حق قدرهم.
∫wž«œ ÁdI"« vHDB% aOA"«

هو ابن الشـيخ مـحـمـود ابن الشـيخ مـحـمـد ابن الشـيخ مـحمـود الشـهـيـر بابن اخلـيـاط
.wſ«œ…dI!«

ولد الشــيخ مـصـطفى عـام ١٣١٢هـ - ١٨٩٥ فـي قـصــبـة $??œ…d»⁄} كـان من العـلمـاء
النوابغ} تدرج منـذ فـتـرة مبـكرة من عـمـره في وظائف إدارية مـرمـوقـة} فـقـد أصـبح عـام

½وذج من أبجدية اqال كاكه حمه
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١٩١٨ كاتبا حملكمـة خانقz} ثم قاضيا في السليمـانية} ثم قاضيا في كركـوك وحاكما
في أربيـل وخـانـقz وزاخــو ومــوصل} ثم حــاكــمــا حملكمــة بداءة بغــداد} ثم مــتــصــرفــا
لسليمـانية وأربيل} ورئيسا للتـسوية} وآخر عمل تقلده مـتصرفية اربـيل مرة أخرى. الى
ان استـقر في بغـداد عام ١٩٤٩ وبقي فـيها الـى ان انتقل الى جوار ربـه عام ١٩٧٣ في

بغداد.(١)
والشـيخ صـالح اخـو الشيخ مـصطفى كـان قـاضـيا فـي كركـوك أيضـا وهو والد الشـيخ

حسن القاضي في بغداد.(٢)
∫„u#d# s% dŽUý ¨w³¼Ë ÕU²! ö*«

هذا الشـاعـر اسمـه اqال عـبدالفـتـاح} ولقبـه الشـعـري(وهبي) وتعرف اسـرته ب (كـاتب
زاده).

ولد وهـبي في كـــركــوك عـــام ١٢٩٦هـ وتـعلم في مـــدارس كـــركــوك} وانـهى مــراحـله
الدراسـيـة االخـيـرة لدى العـالمـة اqال مـحـمـود اqزنـاوي} وزامل في الدراسـة اqال مـحـمـد

اخلالص ابن الشيخ رضا الطالباني} وناال االجازة العلمية من العالمة اqزناوي.
ذهب وهبي بعـد اكـمـاله الدراسـة الـى استـنبـول فـتـعz مـديرا لناحـيـة زيبـار} ثم مـديرا
لناحـيـة داوده في قـضاء عـمـادية} وبعـد ان ابدى جـدارة في اqهـام اqوكلة اليـه} وظهـرت
مـواهبــه} نقل الى اqوصل وعz مــعلمـا في دار اqـعلمz هناك} ومـدحــه سليـمــان نظيف
الدياربكري الذي كـان واليـا في اqوصل وشـكره واثنى على قـابليـاته. ثم عـينه سليـمـان
نظيف مــديرا لناحـيـة اتروش في قــضـاء دهوك} ثم انتـقل الى نـاحـيـة تلعـفـر مــديرا لهـا

ايضا.
وفي سنة ١٣٣٦هـ - ١٩١٨م عـz قـاضـيـاً شـرعـيـاً وارسل الى آمـيـد - عـمـادية} ثم
اصبح باشكاتبا في احملكمة الشرعية في السليـمانية} واستمر في ذلك اqنصب الى عام
١٩٢٨ واحـيل في تلك السنة على التـقـاعـد} فرجـع الى اqوصل واستـقـر فـيهـا} وقـضى

بقية عمره هناك} الى ان انتقل الى جوار ربه عام ١٣٥٩هـ.
وحz كان وهبي في استنبول انشد قصيدة رائعـة باللغة التركية بعنوان (جهان) وعرف

بها بz ادباء الدولة العثمانية بصاحب قصيدة جهان.
كـان يكـتب الشـعــر باللغـات: العــربيـة والفــارسـيـة والـتـركـيــة} فـضـالً عن الـلغـة االم

الكوردية.
وحz كان في الـسليمانيـة كتب كـراسا ادبيـا بعنوان(حجـرة نامه) وارسله الى عـبدالله

مخلص بك السوراني} كان كراساً بديعا استخدم فيه فنون البالغة.
وفي عـام ١٩٣٠ انشـد قـصــيـدة رائعـة في ٨٠ بيـتـا في رثاء عـبــداحملـسن السـعـدون

ومعركة فلسطz باللغة الكوردية.
ويقول اqرحوم حزني اqكرياني: وكتب في ٢٤ تشرين االول عام ١٩٢٩ قصيدة وطنية
رائعة} بعثها اليَّ ونشـرتها انا بدوري في (زارى كرماجني) و(Ê«ó|uÐ w!uÖ W²Ý…œ). وله

قصائد بليغة في مجاالت العشق والغرام وغيرهما(١).
ÊËdš¬ ¡«dFý

اهتم اqرحـوم اqال جـمــيل الروژبيـاني بشـعـراء وادباء كـركـوك} وباالخـص اqنسـيz من
شـعراء الـعشـائر القـاطنz في (سـهل گـرميـان) وبذل جـهودا مـشكورة في هذا اqـضمـار}
w~½…œ) فأنقـذ سيـرة وتأريخ عدد منهم} ونشرهـا على شكل حلقات في اعـداد من مجلة

Uð w²OÖ“…) ونحن رأينا هنا ان نكمل بها اطار هوية كركوك الثقافية.

ونترجـم موجز مـا اورده اqرحوم الروژبيـاني حسب التـسلسل الذي سار عـليه في كـتابة
حلقات ابحاثه حول اqوضوع.

©WM~½ Á“® …dOAŽ ¡«dFý
٤٤٤٤(*) ----    ((((““““…………wwww½½½½uuuuÐÐÐÐ)))) لقب لسليـمان بك من اهالي قـرية ($u²?¹W‰)} من سـاللة ميـر احمـد
بك. اليعــرف تفـصــيل حـيــاته. توفي في حــدود ١٢٠٠ - ١٢٢٠هـ له قـصــائد جـمــيلة

باللهجة الكورانية في الوصف(٢).
{(WM~½…“) من عشيرة (W"u#dNÝ) من قبيلة (⁄U³!u#) ال (نوشا) من اهالي قريةqا -

(١) راجع: اجلزء اخلامس من كتابنا إحياء تأريخ العلماء األكراد من خالل مخطوطاتهم} ص ٢٦٠.
(٢) راجع: العراق بz إحتاللz ج ٨} ص: ٥١.

(١) راجع: Ö w~½…œ{Uð w²“…} العدد:٤ اجمللد الرابع.  وز ١٩٤٥.
(*) هذا اqوضـوع يبـدأ بالـتـسلسل (٤) ويبـدو ان قـبله حلقـة اخـرى} بيـد انـي لم احـصل على االعـداد

الكاملة من اجمللة المأل الفراغ اqوجود هنا.
Æ…“Uð w²}Ö w~½…œ (٢) العدد:٥ السنة الثالثة} ١٩٤٥ من مجلة
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يقـــال انـه توفي فـي حـــدود(١٢٠٠-١٢٥٠)هـ لـه قـــصـــيـــدة (دار U~?½W????ł - شـــجـــرة
اqعركة)(١).

∫—bš 5*Š ÃU(« sÐ 5%« sÐ s*Š ≠µ
كان شـاعرا اميـا ولد في حدود ١٣٢٠} عمل في الزراعـة واالعمال احلـرة} ترك منطقة
“…½~WM لسـوء فهم وخـالف بينه وبz آخـرين} واسـتـقر في قـرية ®ÊUJ!WÐ) التـابعة qنطقـة

.(٢)(s%Š…d$)
∫Už¬ rÝUł sÐ bOý— wI! ≠∂

يقول االسـتاذ جـميل روزبيـاني: لهذا الرجل مـعرفة بسـيطة بالقراءة والكتـابة} لكن له
طبيـعة شعرية جـيدة وله قصائد وطنيـة} ودينية} وغرامـية} ووصفيـة} لكنه بسبب ظروف
(WM~½…“) حـيـاتيـة صـعـبـة اهـمل مـواهبـه} وركن الى العـمل} ويرأس قـبــيلة من عـشـيـرة

.(٣)zويسكن قرية (كولباغ)} ويناهز عمره اخلمس
∫W#WðU' tK"«b³Ž ≠∑

من شـعراء عـشـيرة شـيخـان} ومن سكنة قـرية ($?q¹UJ" ôW) ولد هناك عـام ١٢٣٥هـ
وتوفي هناك ايضاً عام ١٣٠٥.

كان شاعرا اميا} لذلك لم يبق من آثاره واشعاره شيء يذكر.
وقف االستاذ الروزبياني على قصيدة يتيمة له(٤).

∫©ÊuM:« ‚œU& bOÝ® X}ý W(W¹UÝ ÍWÝ ≠∏
هو السيد صادق بن السيد خدر} بن السيد محمود} بن السيد محمد.

من اهالي قـرية (ËU??š—u?Ý ÂW??ł). يقـال انه ولـد في قـرية (علي مـصطـفى) وتوفي في
كركوك سنة ١٣٤٠هـ.

كـان رجال (ال اباليـا) بل كـانوا يقـولون له (مجنون) لـتركـه اqظهـر وامور الدنيـا} واال

فـانه كـان اديبا امـينا} يكفي فـي هذا ان متـصـرف كركـوك عـون الله الكاظمي قـد جـعله
مدرسا لبناته الثالث:

لطيفة} نظيفة} ظريفة.
كان يجيد اللغات االربع: الكوردية} العربية} الفارسية} التركية.

وينظم بها اشعاره التي كان يوجهها الى الشيوخ} والرؤساء. وغيرهم.
اال ان اشعاره ضاعت} ولم يبق منها إال يسير مشوب باالخطاء(١).

©u" Áœ® …dOAŽ ¡«dFý
كان لهـذه العشـيرة - شـأنها شـأن بقية العـشائر الكوردية - شـعراء فطريون} ينـظمون
االشـعـار} ويقولون قـصـائد طويلة جـيـدة في اغـراض شـعرية مـخـتلفـة} لكن االهمـال لف
حياة كثيـر منهم} حتى لم نظفر بأسماء معظمهـم. والذين وقفنا على اسمائهم و½اذج من
اشعارهم} اليعـدو كونهم اعدادا اليشكلون اال نسبة قليلة} وهم مع ذلك يبـقون في عداد

الذين النعرف عنهم اال القليل. من هؤالء:
∫lO! tý «“dO% ≠±

من خالل تقصـينا للمعلومات} وبحثنا عن آثار شـاعر يحمل لقب(lO&Wý) وصلنا الى
ان اربعـــة - في االقـل - من شـــعــراء الـكورد يســـتـــعــمـلون هذا اللـقب في اشـــعـــارهم
وقـصائدهم} منهـم الشاعـر(ميـرزا شـه فيع جـامريـزيي - دلويي) وجمـعنا قـصائد لهـؤالء
الشـعـراء} وعـند جـمع قـصـائدهم يـقع اللبس واالشـتـبــاه} ور�ا اخـتلطت اشـعـار بـعـضـهم

ببعض; اذ كل واحد منهم يحمل اللقب الشعري نفسه} ويقول الشعر باللهجة نفسها.
ويقـال ان شفـيعـا الدلوي عاش فـي حدود ١٢٠٠ - ١٢٥٠هـ وال نعـرف عنه اكثـر من

ذلك(٢).
∫‘uM# s*Š ≠≤

من عـشـيرة ده لو} يقـول اqرحـوم الروزبيـاني: يقـول مـعالي امـz زكي بك: كان أمـيـاً.
لكنه لشـهرته بz عـشيـرتي “…WMÖ ود…!ï لقب (�يـرزا حسن جنونـي) وان الشاعـر الكبيـر (١) اqصــدر السـابق. وقــد نظم عـدد مـن الشـعــراء القـدامى هذا اqـوضـوع واqعنى فـي قـصـائـد طويلة

وجميلة} حتى اصبح هذا الغرض حلبة تنافس بz الشعراء.
(٢) اqصدر السابق} اجمللد ٢٦ سنة ١٩٤٥.
(٣) اqصدر السابق} اجمللد ٢٦ سنة ١٩٤٥.

(٤) راجع: Ö w~½…œ{Uð w²“… العدد ١٧} السنة الثالثة ١٩٤٦٫
(١) راجع: اqصدر السابق.

(٢) راجع: #Íœ—u# wÐ…œWz Í—ËuÄW!W# w†ïJýW} اجلزآن: الرابع واخلامس.
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(محاك) كان ينازعه ويبدو انه كان يتمتع بشيء من التعلم والقراءة والكتابة(١).
ÁœË«œ ¡«dFý

داوده تطلق على منطقة شاسعة تقع بz (W½Uš˘— ÍËUz - ماء روخانه) ووادي (ئه ومه
ربل) حتـيـط منطقـة داوده عــشـائر: U¹WÐ ¨ï?!…œ ¨WM~½…“ ¨w½UÐW?†Uð ¨ÊU??(?O??ý ¨ عُـبــيـد.
وعـشيـرة داودة عـشـيرة كـوردية قـد³ة} تكون(٢٤٠٠) اسـرة} يقطنون حـوالي ٥٨ قـرية}

.¯WÐ «—«œ طاوق} وتوز خورماتو} وقادركرم} وكفري. يرأسها :zموزعة ب
{Èb½…Ë Â…—W?# ¨Èb½…Ë Â«d?OÐ ¨Èb½…ËW?(?}?ý :تتكون عـشـيرة داوده من قـبـائل وفصـائل
¨b½…“) :واخـتلطت بهـا قـبـائل صـغـيـرة مـثل {Í—…ËW½—UÐ {w!«ËW?$ ¨w?½ö¹œ ¨Èb½…Ë nKš

.(w¹W†UÝ ¨w¹W"u# ¨„W!

كـان في هذه العـشـيرة القـد³ة شـعـراء كـثيـرون} لكنه لم يبـق بسبب خـيـوم اجلـهل على
افرادها} وشيوع االمية في ربوعها} أثر اال لعدد قليل منهم:

∫„U×% ≠±
اسـمـه اسطه مـحـمـود ابن اسطـه احـمـد} ابن دارشـال} كـان من عـشـيـرة زه ند}غـيـر انه
لوخـامـة منطقـتـه هاجـر واسـتـقر فـي داوده. كان مـعـاصـراً للشـاعـر حـسن كنوش} وجـرت
بينهـما محـاورات شعـرية. قضى اواخـر ايامه في قـرية (واراني) وهناك انتقـل الى جوار

ربه عام ١٢٩٥هـ(٢).
©—uM% qOKš® ∫w½…ËW!dOÐ qOKš ö*« ≠≤

هو الشــاعــر اqشـهــور الذي نظم الـشـعــر باللغــات: الكوردية} الـفـارســيـة} الـعـربيــة}
التركية} وطبع ديوانه بجهود ¼w¹W#U# è|Ë…œ—W ومصطفى ½W—³ان.

كان يسكن قرية بيره مه وه ن التابعة لداوده} بيد انه من الكاكائية.
وانتـقل الى كـفري وعـاش فـيـها فـتـرة من الزمن} ثم انتـقل الى خـانقz} وهناك انتـقل

(٣)Æ©ÊUO"—WÖ w†ïJýW#) الى جوار ربه عام١٣١٧هـ نأتي له على ذكر آخر في

qÖ ¡«dFý
(گل) عـشــيـرة كـوردية قـد³ة مــتـفـرعـة من كــوران} نزحت الى ÊU??O?"—W??Ö قـد³ا} تبلغ
تعـدادها ٤٠٠ اسـرة} ثم سـيطرت عليـهـم اسرة الـشيـخ حـميـد الـطالبـاني} وجـعلتـهم من

رعاياها.
 كان لهـذه العشيرة شـعراؤها وادباؤها اال ان اجلهل اqطبق} والظروف احملـيطة بها اتت

على آثارهم} ولم يعرف منهم اال شاعر واحد هو:
اqال رحـمة الله ابن احـمد ابن مـصطفى اqال. اخـتار العـيش كـسيـاح يجول في القـرى}
ويقرأ الشاهنامة والقصص القـد³ة} وقضى بعض اوقات حياته في قرى: (UÝWŠ—} وخاله
بازيـاني} Êö¹W!Ë…) وكـــان فـي اواخـــر ايام عـــمــــره في $?????ŒöÐ…—W} وتوفـي هناك عـــام

١٩١٧م(١).
اوردنا فــيـمــا تقــدم نقــالً عن االسـتــاذ ïÐ W???L??Š— ان اqال رحــمـة اللـه ابن عم مـعــروف
الرصـافي وكـتبنا عـنه شيـئـاً ضمـن الشعـراء اجلـباريـz} واورده هنا االستـاذ اqرحـوم اqال

جميل ضمن شعراء گل} و³كن التوفيق بينهما بأنه من اجلباريz وسكن منطقة گل.
ÊWÝWŠ…—W( ¡«dFý

$?ÊW?ÝWŠ…—W منطقـة تتكون من ١٢ قرية} فـيهـا بعض العشـائر} وفيـها سـادة من ابناء
الشــيخ مــحي الـدين ابن الشــيخ حــسن الـكله “…—œ…} الذي ترك وطـنه واسـتــوطن قــرى:
قووله} W1Wð“ ئاوا} وكـركوك(٢). كـان لهذه العـشيـرة ايضـاً شعـراء وادباء} اال ان اثارهم
ضـاعت بسـبب اهمـال اهلهـا اجلـاهلz بقـيمـتـهـا} وعـثر علـى آثار ومعـلومات لبـعـضـهم}

منهم:
∫W−¹—uý œuL×% aOA"« ≠±

هو ابن الشيخ عبدالرحمن ابن الشيخ عبدالعزيز ابن الشيخ محي الدين.
درس في بيتـه ولدى اسرته} وحـصل على معلومـات جيدة في الطب}واجلـفر. كـما الف
كتاب بحـر االنساب للسادة البرزجنيـة} وكان يتخلص في شعره ب-(سـيدا). انتقل الى

جوار ربه ودفن في قرية شوريجه(٣).
(١) راجع: Ö w~½…œ{Uð w²“… السنة الثالثة} العدد العاشر} ٠١٩٤٦

(٢) راجع: Ö w~½…œ{Uð w²“… العدد:١١} السنة الثالثة} ١٩٤٦.
(٣) راجع: اqصدر السابق} العدد١٣} السنة الثالثة} ١٩٤٦} وديوان خليل منور.

(١) اqصدر السابق} العدد ١٩} س ٣} ١٩٤٦٫
(٢) اqصدر السابق} العدد ٢١} س ٣} ١٩٤٦.

(٣) راجع: Ö w~½…œ{Uð w²“…} العدد ٢١ س} ٣} ١٩٤٦.



126 125

∫©ÍdÐU&® s¹b"« r$ aOA"« ≠≤
هو ابن الشــيخ عـبـدالرحــمن ابن الشـيخ مــحـمـود شـوريـجـه. هذا الرجل لم يقــرأ سـوى
القـرآن الكرµ وبعض مـبادىء اللغـة الفـارسيـة. لكنه مع ذلك كـان المـعا اqعـيـا} وذكيـاً

ذكاء مفرطا. حاضر الدعابة والفكاهة.
طبع ديوانه وهو يزخر بقصائد رائعة} ومعان مبتكرة(١).

انتقل الى جوار ربه عام ١٣٦٣هـ - ١٩٤٤م.
∫œuL×% —bš ¨d&U½ sÐ wKŽ ≠≥

من اهالي قـرية u!W¹Wð} ولد عـام ١٢٩٠هـ. لم يكن ذا مـعرفـة واسعـة بالعلوم والقـراءة
والكتابة} ولكنه كان شاعـراً فطريا} يقول شعرا مليئا بالعبـر واqعاني اqبتكرة. لم يعرف

تأريخ ميالده(٢).
∫bM³KF½ rOKÝ sÐ« bL×% sÐ« n¹dý ö*« ≠¥

ولد هذا الرجل عـام ١٢٨٧هـ في حـلبـجة. درس عـلى عـمه صـالح سـليم}ثم انتـقل الى
كركـوك لتلقي العلوم على شـيوخـها االجالء} وانـهى مراحل دراستـه في كركـوك} وتلقى
االجـازة العلـمـيـة سنة ١٣١٧ لدى العـالمــة اqال رضـا الواعظ. وهو االن - اثنـاء كـتـابة
{zسلمqال جميل الروزبيـاني - في قرية حه سار - خاله بازياني} يؤم اqقال من قبل اqا
ويعـلم الطـالب} ويكتـب} ويتـــرجـم الكتـب} وهو شـــاعــــر جـــيــــد يبـــدو ذلـك جليــــا من

مؤلفاته(٣):
١- حالى “…"W½U - حال الزمان.

٢- ترجمة غطريف.
٣- فتح االعزاز.
٤- آخر الزمان.
٥- القبر واqال.

٦- اqال والزمان.

ÊuO½U³"UD"« ¡«dFA"«
الطالبانيون عشيرة حديثة متفرعة من “…½WMJ} تبدأ هذه العشيرة من جدهم االكبر اqال
مـحــمـود الزنكني} الذي كــان امـامـا ومــدرسـا في قـرية تالـه بان ومن هنا جـاءت نســبـة
الطالبانيـة لهذه العشـيرة} وانتسـبت هذه العشيـرة الى السيادة او اqشـيخة اqعـروفة ب-

(شيخ برمال - شيخ السجادة) لتقوى وعرفان اqال محمود اqار الذكر.
{zوطاوق} وكـيل} وكفـري} وخـانق {s%?Š…—W?$Ë {تقطن عـشـيـرة الطالبـانية: كـركـوك

وكذا في احلدود االيرانية} واطراف كويسنجق.
ويكو¸نون �جموعهم (٢٠٠٠) اسرة} ويسكنون حوالي ٧٠ قرية.

وكان لهذه العشيرة علماء وادباء وشعراء… منهم:
±≠ »"w½U³"UD"« sLŠd"«b³Ž aOA:::: الذي ذكرناه ضمن مساجد كركوك ومدرسيها.

::::w%öG"« —œU, aOA"« ≠≤
هو ابن الشيخ عبـدالرحمن الطالباني اqار الذكر. كان يجـيد اللغات االربع: الكوردية}
العربية} الفارسية} التركية} وينظم بها} لكنه مع االسف} ضاعت آثاره} ولم يعثر له اال

على قصيدة فارسية يخمس بها قصيدة لوالده(١).
ÊuO½UOÐ“Ëd"« ¡UÐœô«

الروزبيـاني عشيـرة كوردية قـد³ة} وهي فرع من (كـوران) ويرد ذكر لهـذه العشـيرة في
شــرفنامــه} وكــانت مــوزعــة على حــدود ايران وتـركـيــا} ومــفــرقــة على خط طـويل بدءاً
بـ(سوزبالخ) التابعة !uð…—uI} وقرى فرقان التابعة لقـره حسن} وروژبياني التابعة آللتون
uI!Wz‘} و(كاني rOš—WK!WðË التـابعة لكوير} وقـرية كـوليجـه} وقرى اخـرى في  كوبري} 

زردك - اqقلوب)… حتى آمد.
وكان لهذه العشيرة منذ القدم شعراء وادباء} منهم:

::::w½UNÐ“Ëd"« oýUF"« ≠±
كان فريد دهره وكان شيخا للعالمة سعد الدين التفتازاني.

(١) راجع: ديواني صابري} الطبعة االولى - مطبعة بلدية كركوك} ١٩٦٩} ١٣٨٨.
(٢) راجع: Ö w~½…œ{Uð w²“…} العدد ٢١} السنة ٣} ١٩٤٦.

(٣) راجع: Ö w~½…œ{Uð w²“… العددان ٢٣ و ٢٤ السنة ٣} ١٩٤٦٫
(١) راجع: Ö w~½…œ{Uð w²“…} العدد: ٢٥و٢٦} السنة الثالثة} ١٩٤٦.

وفي نهاية اqوضوع اشارة الى ان للبحث صلة} لكننا لم نقف عليها في االعداد التالية لهذه اجمللة.



128 127

::::w½UNÐ“Ëd"« bL×% uÐ« aOA"« ≠≤
كـان من مـشـاهيـر عـصـره} وانتـقـل الى جـوار ربه عـام ٦٠٦ في شـيـراز. ذكـر صـاحب

قاموس االعالم لهذا العالم اqؤلفات التالية:
أ- تفسير العرائس.

ب- كتاب االنوار في كشف االسرار.
ج- شرح الشطحات.
وله قصائد فارسية.

::::w½UNÐ“Ëd"« Íd³& dO% ≠≥
عاش في عـصر شـاه طهمـاسب الصفوي ٩٣٠ - ٩٨٣. كـان له ديوان شعـر قيم} غـير

انه فقد اخيرا} ولم يبق منه اال نتف.
::::dO³J"« œuL×% ö*« ≠¥

من علمـاء القـرن الثـاني عـشر. اكـمل دراسـتـه في قـرية فرقـان} وترك مـؤلفـات وآثاراً
قيمة} منهـا ترجمة كتاب ملتقى االبحر الـى اللغة الفارسية. وكانت نسخـته موجودة في

قرية فرقان لدى اqال احمد احد احفاده.
::::w½UOÐ“Ëd"« sLŠd"«b³Ž ö*« ≠µ

من علمـاء القـرن الثـالث عـشـر الهـجـري} ذهب الى بغـداد لتـلقي العلوم لدى العـالمـة
صـبغـة الله احلـيـدري ونال منه االجـازة العلمـية. وسلك عـلى يد موالنا خـالد النقـشـبندي

واصبح خليفته} وناب منابه بعد ذهاب موالنا الى الشام.
روي انه قُــتل على يـد ابن اخ له ســفــيـه طلـب منه يد ابنـتـه فــرفض. وكــان ذلك عــام

١٢٧٠هـ(١).
كتبنا عنه لدى احلديث عن مدارس كركوك وعلمائها بتفصيل اكثر.

و�ا يجدر ذكـره - ونحن نستقى اqعلومات من مـقاالت اqرحوم اqال جمـيل الروژبياني
- أنه هو اآلخر من أدباء وكتـاب كركوك} بل هو اqؤرخ الكركوكي اqعاصـر الذي اغتاله
النظام الفـاشي بطريقة خـسيـسة في عـام ٢٠٠٢. وآثاره وجهـوده معروفـة} وال نشك في

أنه يكون عـاجالً مـوصوع بحث ودراسـة االكاد³يz الكورد} وأنه سـيكون مـوضوع أكـثر
من رسالة جامعية مستقبالً.

وكــذلك احلــال بالنســبــة لالســتــاذ الراحل شكـور مــصطفى الكاتـب واالديب واqتــرجم
الكردي الكركـوكي الشـهيـر الذي اخـتطفـته يد اqنون} فـتـرك هو اآلخـر فراغـاً كـبيـراً في

مجاالت عديدة في ساحة الثقافة الكردية �ختلف مجاالتها.
∫Íe¹—U#

ارى قبل طي اوراق احلديـث عن شعراء #ÊUO?"—W ان اتطرق الى موضوع شـاعر النعرف
عنه الكثير وهو (كاريزي).

في كـوردستـان اكثـر من (كهـريز - كاريـز) أي عz ماء جـارية جرت بفـعل البشـر} اذ
حـفـروا االرض مـسـافـة غـيـر قليلة} وحـصـروا احلـفـرة الطويـلة بجـدول مطوي من اجلـهـات
الثـالث - غير السـفلى - بصـخور عريـضة. وهذه منتـشرة في قـرى كوردستـان} وقل ان
جتد قـرية بدون (كاريز) بل جتد احـيانا اكثـر من كاريز في قرية واحـدة} ويصادف كثـيرا
ان تبنى قـرية عـند كـاريز انشـئت قـبل بنـاء القـرية} فـيـسـمـون القـرية بـاسم كـاريز كـانت
موجودة قبلها. لذلك جند قرى عديدة في كوردستان حتمل اسم كاريز. فعلى سبيل اqثال

في منطقة شوان توجد قريتا كاريز وكاريزه.
كـما توجـد قـرب كفـري آثار قـرية كـاريز التي دمرت اثـناء عمليـة التـرحيـل والتعـريب

لقرى كركوك.
لنا شـاعر اسـمه يوسـف} ولقبـه الشعـري (كـاريزي) ونعرف انه توفي عـام ١١٩٦هـ(١)
وله شـعر باللغـة الكوردية (اللهجـة السورانيـة) ووقفنا لـه على قصـائد خمَّـسهـا رجنوري

وغيره} وهو اقدم شاعر عرفنا له شعرا باللهجة السورانية حتى اآلن.
فاذا كـان الكاريزي من سكان احـدى كاريزات ÊU?O"—W?Ö فيـمكن القـول انه اقدم شـاعر

نظم الشعر باللهجة السورانية وله آثار بأيدينا هو شاعر كركوكي.

(١) راجع: Ö w~½…œ{Uð w²“… االعداد: ٣٠ و٣٣} السنة الثالثة والعدد ١ السنة الرابعة} ١٩٤٦.

Ë U½«“ w"W¼—WÐ Ë ÊU?¹˛ W! p}?ýWÐ (١) راجع: مـجلة كـركـوك} العـدد السـادس} السنة الثـانيـة ٢٠٠٠
ÆwÖWÐW†Uý w¹—Ëu$…— Í—W"uŽ ôW" œ—u# ÍdOŽUý

ÆÍœ—u# wÐ…œWz Í—ËuÄW!W# w!ïJýW# :ونشرت له شعرا في
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∫„u#d# ¡«dFýË ¡UÐœ«Ë ÊUO%— tÖ ‰uJA#
اكرر الـقول خالل هـذا البحث كلمـا احتدث عن شـاعر في منطقـة من اqناطق ان اشـعاره
وآثاره قـد ضـاعت} ولر�ا يتـسـاءل قـارىء: مـالذي حـدث لهـؤالء حـتى اليـوم لم يبق لهم

اثر?
نقول: ان االديب والشاعر والكاتب يعتبر نتاجه االدبي كفلذة كبده} كما عبَّر عن ذلك
الشاعـر الكوردي نالي(١). بل ³كن ان يكون النتـاج االدبي والفكري لدى الكاتب احب
اليـه من اوالده} ونتج من هـذا ذلك السـؤال حz يصـدر كـاتب او شـاعـر ديوانا اوكـتـاباً:

بايهما تكون افرح:
باجناب ولد} او باصـدار كتاب? ذلك ان اصـدار الكتاب يبقي للكاتب ذكـرا مديداً ر�ا

اكثر من الذكر اqوجود في ذرية غير بارزة.
وشعراؤنا وكـتابنا القدامى كانوا يحملون الفكرة نفـسها} وكانوا معتـزين بآثارهم اكثر
من اعتـزازهم بثرواتهم و�تلكاتهم} فكانوا يحافظون على هذه اجلـهود كمحـافظتهم على
حدقـات اعينـهم مادامت فـيهم احلـياة(٢). اما حـz تبعـد اqنية يدهم عن اثارهم} وتنتـقل
الى ذرية اليعرفون قدرها} او امرأة عجوز ترى في وجودها في بيتـها وكنفها عبئا ثقيالً
عليها} فاالمر يختلف  اما} ور�ا يتخلصون منها في احسن االحوال بايداعها في مكان
غـيـر آمن} ان لم يسـارعوا الى احـراقـهـا} او دفعـهـا الى امـواج الفـيضـانات العـاتيـة في
الشـتـاء} او دفنـهـا بجـوار قـبـر من القـبــور كي اليتـحـملوا اثم بقــاء هذه االوراق الصـفـر

حبيسة لديهم!(٣)

وهذا الشـأن اليخص االدباء الكورد وحـدهم - وان كنا نرى ان اqـصيـبـة في هذه ايضـاً
عندنا اعظـم - بل ظاهرة تكاد تكون عـامــة وشـاملة} وهذا هو السـبب في انـنا نقـرأ في
حيـاة علمائنا واسالفنا انه الف كـذا وكذا من الكتب في مخـتلف العلوم وفنون اqعارف}

لكننا عند مراجعة االرض الواقع النرى اثرا له او شيئاً يذكر. والتستغرب اذا قلنا:
ان هذا الواقع في الوقت احلـاضر} في عـصر التـكنولوجيـا وسهـولة احلفـاظ على االثار
بشتـى الطرق السهلة اqيـسورة اليزال شـاخصـا للعيـان} ولهذا الداء الوبيل غـير مـاذكرنا

اكثر من سبب وسبب!
وكركوك منطقة سهليـة التتمتع �ا تتمتع به بقية مناطق كوردسـتان من اجلبال الوعرة}
والكهـوف الطبـيـعـيــة التي قـد تقـاوم الكوارث اثناء اجلـوائح والـنكبـات. فـانتـشـار وباء
ونزوح االهالي من القرى كاف ألن يقضي على نتـاج مئات السنz للعلماء واالدباء} وما

اكثر انتشار االوبئة - عدا احلروب واqنازعات - بz حz وآخر في هذه اqناطق!
فتـصور بقاء االثار العلمـية واالدبية في مـثل هذه الظروف ضرب من اخلـيال ليس اال.
واذا بقي شيء من هذا القبيل فيمكن اعتبـاره ضربا من اqعجزات} او ان صاحبه صاحب

اسعد حظ.
واثر جـهود مـضنية} وبحـوث دؤبة مسـتفـيضـة وقفنـا ونقف احيـاناً على ½اذج من تلك
البـقـايا باهداء اصـحـابهـا لنا} او اعـارتها ايـانا} او اقتـنائهـا مقـابل كـتب او غـيـر ذلك.
وحتيط بكـل حالة قصـة المجال هـنا لسردها. و�ا جمـعتـها من هذه العيـنات اوراق �زقة
متناثرة اليربط بينهـا رقم الصفحات} او الدالالت القوية} غـير (التباعـات) وغير شكل

وحجم الورق} ونوع الكتابة عند عدم وجود (التباعات).
ولدي بقــايا اثر كــبـيــر من اثار ادباء وشــعـراء ÊU??O??"—W??Ö. وقلت اكــثـر من مــرة: اننا
نكتـشف عند العـثور على كل مـجـموعـة او كـشكول من بقايا تـراثنا االدبي اسمـاء اجنم
المعة من الشعراء اجمليدين توارت وراء اهمال وجهل وعدم اكتراث بني قومهم بتراثهم}
واحلـال في هذا االثر التخـتلف عن االحوال االخـرى. وبعـد جـهد جـهيـد في ايام مـتـتاليـة
توصلت بعد qـلمة وربط ما³كن الربط بz اوراق هذه اجملـموعة}الى انـها بقيـة اثر نفيس
لكاتب جـليل لم نتــوصل الى مـعــرفـة اســمـه} كــان شـاعــرا في الوقت نفــسـه. جــمع في

(١) راجع: w!U½ w½«u¹œ ص:٦٥٣.
(٢) فـاqرحـوم مال فـتـاح »!q w!œd?ÖUJا جـمع اشـعـار وقصـائد ودواوين عـدد من الشـعـراء في كـشكوله
النفيـس} وكتبـها بخطه اجلـميل يحلف -كـتابة- في اكـثر من موقع بـالتفضـيل} بأغلظ اال³ان -

والقصائد واالشعار لغيره:
مـادامت احلـياة العـارية باقـيـة فيـه اليعطى هذا الكـشكول هبة او اعـارة الي انسـان مـهمـا كـانت
ÙU?Ý ±≥ Ë w!…œd??#U?# wŠUðW??& ôW?" :منزلتـه} ويقـول: فـال يصـدعن احـد نفـيـسـتـه بحـجـر! (راجع

(١٩٧٨ ¨±≥ Ë ±≤ ¨‚«dOŽ ÈuJýUÄ ¨Íœ—u# wÐ…œWz ÍWâšUÐ Íd|ó³†u#

(٣) وقد سـمعت امثلة مدمـية للعيـون والقلوب} وشهدت اثار امـثلة اخرى اشد ايالما} وذكـرت شواهد
للتـأريخ. راجع: مـقـدمـة w¹U?&W??ł w½«u¹œ بتـحـقـيـقنا} ومـقـدمات االجـزاء اخلـمـسـة من كـتـابنا = 

Í—ËuÄW!W?# w!uJýW?# احيـاء تأريخ العلما الكورد من خـالل مخطوطاتهم. واجلـزء اخلامس من = 
ÆÍœ—u# wÐ…œWz
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zعاصـرين له - تقريباً - في الفـترة الزمنية الواقـعة بqا ÊUO"—WÖ مجموعـته اثار شعراء 
اواخر القرن الثالث عشر وبدايات القرن الرابع عشر الهجري.

ومن اqؤسف في هذه اجملـامـيع ان الكاتب qا كـان يكتـب اثار شعـراء مـعـاصـرين له -
غـالبا - ويعـرفهم مـعرفـة جيـدة} ويعرف القـابهم وكناهم} واليفكر في ان من يأتي بعـده
اليعـرفـهم تـلك اqعـرفـة- او اليعـرفـهم اصــال - ال يدوّن في بداية ونهـاية القــصـائد التي
يدونها السمة اqميزة للشاعر عن غيره} واليعطي هوية ولو صغيرة للشاعر كي اليختلط

اثره بأثر غيره.
وفي هذه اجملموعة الكثير من هذه احلاالت.

zتقع اجملموعة} بعد اللملمة والترقيع} في اكثر من ٢٦٠ صفحة} ونالحظ السقوط ب
صـفحـاتها في اكـثـر من ١٥ موضـعا} فـالنعـرف عدد القـصائد وال الـصفـحات السـاقطة
بالتـحديد. وال الشعـراء الذين لم يسعـفهم احلظ بأن يبـقى ذكرهم في الصـفحـات الباقـية

ضمن هذه اجملموعة} فضاع شعرهم وا½حى اثرهم.
ومن اوائـل مــانكـتــشـــفــه ان اثـار الشــاعـــر الكوردي خـليل منـور} الذي حظى ديـوانه
باهتـمام مـتمـيز} اذ ضم الكاتبـان ¼w¹W#U?# q¹Ëœ—W واqرحوم مـصطفى نر³ان جـهديهـما}
وجمعـا اشعار هذا الشاعـر فطبعاه في ديوان… لم تطبع كاملة} واالثر الذي نـتحدث عنه
يضم - ضـمن مايضم - اشـعـاراً وقصـائد خلليل منور} ولدى اqقـابلة والتـدقيق يتـبz ان
مــعظم مــاهنا لم يدخـل الديوان اqطبــوع} وان ههنـا قـصــائد للـشـاعــر خليل مـنور التزال

بانتظار الطبع.
ونكتـشف في هذا االثر اسـماء شـعراء الجنـد لهم ذكـرا في تاريخ االدب الكوردي} بل
في التـاريخ االدبـي اللهم اال اذا كـانت لهم اشـعــار باللغـة التـركـيــة او اللغـات االخـرى}
فظفر بها كتـاب تاريخ ادب تلك اللغات فضموا الشاعر وقـصيدته الى تاريخهم االدبي!
فمـثال نقرأ في هذه اجملمـوعة قصائد جـيدة ورائعة لشـاعر تخلصه الشعـري (كرياني) -
ور�ا هذا اكـثر اqوجـودين في هذه اجملـموعـة شعـرا - لم نقـرأ في تأريخ االدب الكوردي
شيـئاً لهذا الشاعـر} ولم نعثر له على ذكـر في اجملاميع الشعـرية التي وقفنا عليهـا حتى

اآلن.
ومن خـــالل بعض القـــرائن يذهب بي الـظن الى ان (كــريـاني) هو علـي آغــا النفـطجي

الترجيلي.

وكذلـك الشاعـر شوقي الذي اظنه لقـبا لرجل اسـمه سـيد امz} والنعـرف عنه اكثـر من
هذا.

وقل الشيء نفسه حول نورس - ال النورس القدµ - ومصطفى طاوغي} وغيرهم.
ونكتـشف ايضاً من خـالل هذه اجملمـوعة ان اللهـجة الكورانيـة او الزنكنة كانت سـائدة
في اqنطقــة آنذاك} بل ان الطبـقــة الكادحـة والعـامـلة واصـحـاب احلـرف واqهـن الدنيـا -
القـراء منهم - كـانوا يتراسـلون ويتحـاورون فـيمـا بينهم بهـذه اللهـجـة من لهجـات اللغـة
الكوردية} ومـا مراسلة البـيطاليz(١) والنعلبنديz بقـصائـد في مناسبـات اال اجلى دليل

على ذلك.
كـمـا جند مع اولـئك اشعـار شـعـراء مـعروفz امـثـال: الشـيخ رضـا الطالبـاني} وشكري
فـضلي} واحـمـد كنوش} ومـولوي} وغـيـرهم. بل جنـد لهم اشـعـارا غـيـر منشـورة الى اآلن

ضمن هذه اجملموعة.
وقبل ان نترك هذا االثر الذي سميناه (#ÊUO"—WÖ w!uJýW - كشكول كرميان) لكونه
يجـمـع اثار شـعـراء تـلك اqنطقــة غـالبـا} البـد ان نشـيـر الـى ان هذا الكشكول لم يشــمل
تأريخ او اثار شــعـراء اqنطقـة ككـل منذ القـدµ الى اآلن} كـمــا لم يشـمل جـمـيـع شـعـراء
اqنطقـة في تلك الفـترة} وكـذلك لم يضم كل آثـار الذين تطرق اليـهم ودوّن اشعـارهم} اذ
³كن ان نورد عـلى سـبـيـل اqثـال هجــري دده} وسـيـد عــبـاس و… لم يـرد لهم ذكـر فــيـه.
وكـذلك كـمـا قلنا فـانه عندمـا ذكـر وكـتب اشعـار وقـصـائد مـيـرزا خليل فلم يحـو جـمـيع
اثاره} ومع هذا كله يعـتبـر هذا االثر ذا اهمـية بالغـة} بل من اqمكن ان ننظر اليـه كمـرآة
تعكس الصـورة االدبية والثقـافيـة حمليط كركـوك في فتـرة محددة} ولو وقـفنا على آثار
مـشـابهة ألمـاكن وازمنة اخـرى في اqنطقـة نفـسـهـا لكانت الصـورة اجلى واوضح} ولكان
اطار هوية كـركـوك الثقـافـية اكـثـر بهاء وجـمـاال. ومع كل ذلك يؤكـد هذا االثر �ا اليدع
مـجـاال للريبـة كـوردية هويـة كـركـوك الثـقـافـيـة مـضـافـا اليـهـا مـانقف عليـه - اآلن و -
مسـتقبـالً من الشواهد الواضـحة واالدلة القاطعـة من آثار شعراء وعلـماء كركـوكيz منذ

القدم.
كـمـا ينبـغي ان الننسى انـني من خـالل مـحـاولتي اqتـواضـعـة هذه الاروم تدوين كـتـابة

(١) كانوا يقولون للبيطري (بيطال).
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تأريخ االدب الـكوردي في كــركــوك} او حتليـل نتــاجــات شــعــرائهــا} او تقــيــيـم اثارهم
وإبداعـاتهم} بل جـل مـا أبغي إعطاء صـورة تقـريبـيـة لثـقــافـة كـركـوك من خـالل مـا³كن
جمـعه اآلن من االدلة والشـواهد مقـدما للمـؤرخ والباحث حـول تأريخ االدب الكوردي في
كركوك ½اذج ومفاتيح ابواب وفصول من اqمكن ان يلج من خـاللها متوسعا في اqوضوع

بشكل يجلي الصورة اكثر} ويعطي البحث حقه.
واليغـيب عن فكر القـارىء وهو يقـرأ هذا البـحث او غيـره حـول كـركوك مـاتعـرضت له
كركـوك منذ عقـود من الزمن من تشويه صورتهـا} وطمس معـاqها} وتغيـير هويتـها} بل
تغـيـيــر هوية سكانهـا االصـليz قـسـرا} ومـارافق ذلـك من اتالف مـتـعـمـد لـلشـواهد} او
اتالفـهـا بايدي اصـحـابهـا خوفـا وفـزعـا من تبـعـات تلحـقـهم وتلحق اسـرتهم ان شـوهدت

لديهم شيء من ذلك.
وال انسى ابدا ماسمعت ان احدى االسر العلمية العريقة  كنت بطريقة من الطرق اثناء
عـمليات االنفـال من انقـاذ قمـاطر مليـئة باخملطوطـات وايصالهـا الى جمـجـمال} بيـد انه
سرعان ماقامت جالوزة االنفال بانتزاعها منهم ونقلها الى جهة مجهولة} واليعلم اال الله
كم كـانت حتـوي من الشـواهد واالدلة والوثائق �ا نحن بصـدده اآلن} كـمـا اليعلم اال الله
كم ضـاعت واحرقت من االدلة والشـواهد في البيـوتات العلميـة واqساجـد واqدارس التي

ابيدت مع اهاليها!

W¹—«œù« „u#d# W¹u¼

ذكرنا فيمـا مضى ان اqرحوم عباس عزاوي كتب كتـابا عن كركوك. واسم هذا الكتاب
(كـركـوك - اللواء واqدينة) وكنـا نأمل احلـصـول على نسـخـة هذا الكتـاب - مـسـودة أو
مبـيضة - كي نردفـه بأخويه: شهـرزور - السليمـانية. وأربل في مخـتلف العصور. غـير
أن األمل في حتــقـيق تلـك الرغـبــة أو ذلك احللم غــيـر قــوي في الوقت احلـاضــر} إذ رغم
بحــثي الشــديد عنه فـي دار العـراق لـلمـخـطوطات} وفي اجملــمع العلمـي العـراقـي أثناء
قـيـامي بالعـمل في الكتـابـz اqذكـورين وقـبل تعـرض اجملـمع qا تعـرض له في احلـوادث
اqؤسفة األخيرة} لـم أعثر على أثر لذلك األثر. وما وقفت عليه بعد جهـد جهيد} و كنت
- واحلمد لله - من استنساخه قبل ضياعه ضمن(١) ماضاع من أثار العزاوي في اجملمع

(١) نعود للحديث عن آثار العزاوي وما ضـاع منها} ويكاد األسى ³زق صدرنا} إذ ال ننهض من كبوة
ونكبـة من النكبـات الكثـيرة التي حـاقت وحتـيق بآثارنا وتراثنا حـتى تعـصف بأعـز تراثنا مـاحقـة
أشد من األوليات. فـقد وصلنا بعد جهـد جهيد إلى بعض آثار العزاوي} وqلمنا اqـعلومات عنها}
و كننـا من جـرد مــا بقي والتــعـرف على مــاضـاع من هـذه اآلثار} ولم نسـعــد برؤيتــهـا مــحـقــقـة
ومنشـورة حـتى هبـت عليـهـا عـاصـفـة أخـرى اقـتلعـهـا من جـذورها. حـيـث تعـرض مكتـبـة اجملـمع

العلمي العراقي للسلب والنهب} وال ندري مصير ماكانت هناك من آثار العزاوي
ونحن نتـحدث عن آثار العـزاوي من اqفيـد ان نشيـر إلى آثار أخرى له كـان قد أعـدها في حيـاته
للطبع فـلم يتـمكن من طبــعـهـا} ولم نقف علـى نسـخـهـا فـيــمكن عـدّها ضـمن اآلثـار اqفـقـودة أو

الضائعة للعزاوي:

١- تأريخ اليـزيدية. نسـخة مـعـدة لطبـعة ثانيـة}
عدا الطبعة األولى.

٢- عــشــائـر العــراق} اجمللـد األول مــعــد للـطبع
طبعة ثانية.

٣- تأريخ األدب العـربي والتـركي والفـارسي في
العـراق. هذا كتـاب شامل لآلداب الثـالثة}

غير ما طبع منها متفرقة.
٤- تأريخ العمراني.

٥- تأريخ التكايا والطرق في العراق.

٦- تأريخ اqعاهد اخليرية.
٧- الشبك والقزلباش في العراق.
٨- خواطر في اجملتمع االسالمي.

٩- تأريخ العقيدة اإلسالمية في العراق.
١٠- تأريخ عــقـيــدة الشـيـخــيـة والكـشـفـيــة في

العراق.
راجع: العــراق بـz احــتــاللz} ج: ٨} الصــفــحــة

االخيرة.
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عبارة عن مـسودات متفرقـة} وصحفات متناثرة مـكررة حول كركوك} يكرر فيـها اqرحوم
العزاوي ذكر كتابه (كركوك - اللواء واqدينة) ويبدو في كثـير منها أنه كتبها بعد اجناز

كتابه اqار الذكر} ويظهر على بعضها اآلخر أنها مسودات أقسام من كتابه كركوك.
وقـفت أمـام هذه االوراق مليـاًّ} وترددت حـول العـمل عـليـهـا; كـيف أنقـذها وأنشـرها}
وهي مكررة أحــيـانـا} ومـضطربـه أحـيـانـا أخـرى} ال يعــرف أولهـا وآخــرها إال بالقــرائن}
وأردت أن أخلـصهـا وأجمع منهـا اqعلومـات بعد نبـذ اqكرر منهـا. وفي هذه احلالة تخـرج
من كونها كتابا أو مسودات للمرحـوم العزاوي. لذا وألن هذه اqسودات بصورتها احلالية
تصــور مـا كــان عليـه الـرجل من احلـرص واqـثـابرة علـى كـتــابة التـأريخ} وعــدم شـعــوره
بالضجر والسـآمة من تكرار موضوع بصيغ مخـتلفة - وهي متقاربة - حتى يسـتقر رأيه
على الصيغة اqثلى} ولكي نقدم للتأريخ ولبـاحثينا صورة من همة هذا اqؤرخ في البحث
الدؤب} والتفتيش عن األدلة والبراهz للوصول إلى النتيجـة اqرضية من كتابة ما يصبو
إليــه} وليكون هذا النوع مـن العـمل نبــراسـا للـذين يريدون أن يقــتـدوا بأولئك الـرجـال…
رأينا أن ننشر هذه الصـفحات تبـاعا} حسبـما اجتهـدنا في تسلسل صفحـاتها} وال نعلق

عليها إال في مواضع تشتد احلاجة إليها.
وندون هنا بعض اqالحظات:

١- في اكثر من موقع يبدو - كما يذكره العزاوي - أن هذه االوراق واqسودات كتبت
بعد إجناز كتاب تأريخ كركوك.

٢- اqوضـوع األول من هذه األوراق مـبيـضـة بخط اqرحـوم عبـدالرزاق فليح الـبغـدادي}
وذلك بعـد نشـر هذا اqـوضـوع في مـجلة كـركـوك. فـر�ا أعـد هذا ليـكون جـزء من كـتـابه

(كركوك اللواء واqدينة).
٣- هذه ليست اqرة األولى او الكتاب الوحيد الذي تتكرر فيه اqسودة في عدة صيغ}
zثلى عبـر تكرار الصيغ. فـقد وجـدنا تشابها تـاما بqأو محـاولة الوصول إلى الصـيغـة ا
احلالـة في كركـوك ومسـوداتها} وبz كـتابي شـهرزور - السليـمانيـة} وأربل في مخـتلف

العصور.
٤- مـا ننشـره هنا من هذه اqسـودات ال يعوض بحـال من األحـوال عن الكتـاب األصل
(تأريخ كركـوك) وإ½ا نسعى من خالل هذه اqبـادرة إلى التنبيه على وجـود هذا الكتاب}
وليكون دليال فـيما إذا - ال سمح اللـه - لم نعثر ولم يعثـر غيرنا على النسـخة الكاملة

للكتــاب أن كـان للـعـزاوي أثر بهــذا العنوان} وضــاع ضـمن مــا ضـاع من آثاره الـقـيــمـة
الكثيرة.

٥- ³كن تقـدير مـاضاع من هذا الكتـاب بالعـودة إلى الفـهرست أو مـفـردات العناوين
التي تناولها العزاوي في كتابيه شهرزور - السليمانية} وأربل في مختلف العصور.
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لكل من ألوية العـراق خـصائص ومـزايا واوضـاع طبيـعيـة} وأقـوام قد يخـتلف بعـضهـا
عن البـعض اآلخـر} والكل مـتـفـقـون على اسـتـثـمـار هذا القطر} وهم في حـبـه سـواء وفي
تعـاون بينهم} كـمـا نرى فـيـهـا اجلـبـال والوهاد واألوديـة}… وفي كلٍّ نفع وفـوائد التقـدر.
ولكل وجهـة في استـثماره} وفي هذه مناظر جـميلة} ومـواسم مقبـولة} يصح أن تستـخدم

فصول السنة بالوجه الالئق حسب الرغبة.
ومن هذه األلوية (لواء كـركوك) كـان قد عـاش فيـه أقوام عـديدون} ورأوا فيـه كفـاية}
فلم يضق بهم} وال يخلّ �ا فـيه من ثروة زراعيـة او جتارية} وهو متـوسط بz لواء بغداد
ولواء ديالى} وبz لواء السلـيمـانيـة واربل وايران} وضعـه اجلـغرافـي مسـاعـد} وعالقـاته

باجملاورين كبيرة} وأراضيه واسعة وصاحلة للزراعة.
وفي أيامنا ظهـرت ثـروة عظيـمـة فـيـه} وكـانت مـعلومـة إال أنهـا لم تسـتـثـمـر �قـيـاس
واسع} اعني (الذهب االسود) فعاد على العـراق بالنفع العظيم والفوائد الكبيرة} فكانت
هذه أجـلّ ثروة وأغـــزرهـا} ولعل األيـام تكشـف عن عظـم هذه الثــــروة أكـــثـــر وأكــــثـــر.
وموضوعنا (تأريخي) يستدعي ان نسـتعرض احوال هذا اللواء وتطوراته} واحوال اqدينة

وما طرأ عليها من حتوّل. وهكذا ½ضي.
وبحثنا يتناول أمرين:

١- تأريخ اللواء وما حدث فيه من تبدل.
٢- تأريخ اqدينة (كركوك) ومعرفة ماضيها �ا وصل إلينا.

ولم يكن للـمـدينة شـأن وال لألطراف قـيـمـة سـابـقـة ومـهـمـة} نراها منقطـعـة عن العـالم
كشـأن سائر األلوية. كـان اqؤرخون يذكرون بلـدة كركوك. وأنهـا قد³ة ترجع إلى العـصور

(١)( السابقة أليام اqيالد. وكانت تسمى (
ولكن اqنطقة محدودة في زراعتها وغـرسها} وكلها ال يكاد يكفى للحاجة} وإن كانت
جتـارتهـا ال بأس بـهـا. ال سـيـمـا ان اqتـغلبـة كــانوا يزعـجـونهـا دومـا بأعـمــالهم اجلـائرة}

وأوضـاعهم احلـربية من جـراء احلـدود} جندها مـجاورة إليران وللـعشـائر القوية واإلمـارات
اqهمة مثل بابان وجاف.

وال شك أن وضعا مثل هذا يجـعلهم في تأهب للطوار¶} وترقب qا يطرق من األحداث
بل هم في خـوف دائما} فال اسـتقـرار} لم تتيـسر دولة قـوية حتمي الضـعيف وتسـهّل أمر
التجـارة وتؤمّن الطرق} وتقضي على الغـوائل} ولم تكن آنئذ ميـزانية اللواء من اqيـسور
أن يصرف قسم منها على اإلعمار} وعلى اqعاهد اخليرية} وعلى الطرق والقناطر} وعلى
الثـقافـة… بل كان هذا شـأن جـميع األلوية} ال تعـرف مثـل هذه إال في العصـور اqتأخـرة}

وكان اإلسالم يأخذ الزكاة من األغنياء ويردها على الفقراء} فزالت هذه األحكام.
وإن همّ الدولة أن تنال حظا أوفـر من الضـرائب لم تسـد جشـعـها} وأحـوال كـهذه تدعـو
إلى االلتفات} جتـد الدولة غير مكلفة بـأي كلفة} تأخذ اqقرر دون إزعـاج} وبسهولة دون

عناء وال تعب.
وهذا اللواء أراضــيــه جـرداء في غــالب أحــوالهــا} اqزروع قليل} ومــهـدد بـاجلـائحــات
العـديدة} وليس لصاحـبه أمل الفـائدة حتى يتم. آفـاته كثـيرة} منهـا آفات الزرع} ومنـها

آفات بشرية من نهب وسلب وعواد كثيرة.
ومن اqـهم أن نـعz وضـع الدولة وأن نـقــــرّر الـعــــالقــــات بـاألهلz ومـــــا إلى ذلـك من
تشكيـالت إدارية} وتعـاقب دول. وبيـان احلـوادث اqزعـجـة} ثم ذكـر الصالت اخلـارجـيـة}
واجلـوارية والضرائب والـرسوم االعـتيـادية ومـا ماثل. أمـا اqؤسـسات األهـلية من جـوامع
ومـدارس فـإنها قـائمـة �ا يبـذله أهل اخلـير بـسخـاء} ويسـتـحق البـحث} ثم إنه في اللواء
عـشــائر أوضــاعـهـا مـع األهلz واحلكومــة إلى آخـر مــا هنالك. وإال فــال يهّـمنـا أن نعلم
حاصـالتها} ومقـدار واردها وخارجـها} فكل هذا مسـبب عن الوضع اإلداري} وما يلحـقه

من توجيه أو إخالل.
©UNð«—uDðË® W¹—«œù« -öOJA²"«

إن تأريخ اللواء كـغيره من سـائر األلوية يحتـاج إلى التحقـيق عنه} وإلى مراجـعة طرق
عـديدة ومـن أهمـهـا: الـوضع الطبـيــعي} والتـشكيــالت اإلدارية} والوقـائـع السـيـاســيـة}
واألوضاع الـعلميـة} والنتاج األدبي} والثـروة العامـة} وما إلى ذلك �ا يتـعلق باجملتـمع}
وال شك أن مــزاولة هذه األوضـاع تدعــو إلى االلتـفــات} وتوضح عن هذا الـلواء} وهكذا
سـائر مــا له عـالقــة باألهلz} ولكن من بـz هذه (التـشكـيـالت اإلدارية) للواء كــركـوك (١) فراغ في األصل.
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والدول اqتعاقبة} ولسائر األوضاع األخرى �ا يـوضح أكثر ويدعو إلى اإللتفات في مركز
اللواء} وأنه تابع لغيره أحيانا ومستقل أخرى} أو كان غيره تابعا له.

وكـالمنا في هذه التـشكيـالت من ناحـيـة تقلص اللواء أو سـعـتـه} ومن ناحـيـة إدارته}
وما إلى ذلك �ا ³يط اللثام عن الوضع ويكشف عن تأريخـه من أقصر طريق. ولعل في
هذه التجربة أقرب وسيلة للمعرفـة} وأسرع في البيان وإن كانت حتتاج إلى إيضاح الدول
اqتـعاقـبة وحـاالتهـا} والوقائع ومـا ولدت من مـشاكل. هـمنا بيان ذلك لنـبرز صـفحـة من
هذه احلــيــاة} ولم تســتــقل في إدارتـهـا وإ½ـا هي تابعــة للدولـة وتشكيــالتهــا} والرســوم

االميرية واستيفائها} والضرائب وطريق جبايتها.
إن اســتـعــراض التــأريخ بحــوادثه اqتــواليــة يعz لنـا أن تكون القــرية أقــرب إلى هذه

األصقاع.
والعشـائر الكردية اجملـاورة اتخذت هذا اللواء مـقرا لألكراد نرى أصـل حياتهم الـقرية.
وقلّ أن نرى العـشـائر اqتـجـولة إال أن تكون قـد جـاءت من اخلـارج وهي في حـالة بداوة.
والعـشـائر التـركـية كـان وال يزال هذا شـأنهـا} وتخـتلف العـشـائر العـربيـة عن هذه احلـالة
ببداوتها} وأنهـا رحّالة ال تستقر في موطن إال أن ائـتلفت مع محيطها وعاشت عيـشته.
وال ينكر تـأثيـر اللواء عـلى من سكنه; فــالكردي أديب في الـتـركــيـة والعــربيـة} ومــثله

التركي اليخلو من تأثير…
أمــا أهل القــرى واqدن فــإنه ال يخلون من هـذه الصـفــوف الثــالثة. وال تزال نزعــاتهــا
القومـية ظاهرة في غـالب أوصافـها. وهذا ال يدعـو إلى اختـالف. وإ½ا كان ذلك اعـتزازا
بالقومية والوطنية. ونفوس اللواء مستـمدة من ذلك} وال يصح بوجه اغفال هذه الناحية.
ومع هذا نـرى هذا اللواء اســتــمــد غــالـب اهليــه في اqـدن من عناصــر آذربيــجـــانيــة من
التركمـان �ا جعل اللغة التـركية غالبـة فيه} وتكاد تكون اللغة احملليـة بالرغم من وجود
العناصـر. األخرى من عـشائر عـربية وكـردية. بل نشـاهد العناصر األخـرى متـأثرة بذلك}
فنرى أدباء وشـعـراء فـي اللغـات الثـالث} وذلك في وقت رأى اللواء مـناصـرة من الدولة

التركية.
إذن حياة القرية ال يجلب…(١)

وإ½ا يهمنا أن نعرف مـتى كانت كركوك سوقا جتارية فـاتصلت بها البلدان األخرى} أو

تولدت عالقات اقـتصادية} وهكذا شأن العشـائر وسائر ما جاور} فكل هذه تعينهـا حياة
اqدينة بصـورة واضـحـة} والعـالقـات �ن جاور مـن أقوام وضـرورة تبـادل اqنتـجـات} وهذه

احلياة هي اجلديرة باالعتبار} وإن العلماء لم يهملوا أمرا.
والتـأريخ في أوضاعـه ووقائعـه كفـيل باإليضـاح} فإذا رجـعنا إلى احلالة احلـاضرة جنـد

هذا اللواء مكونا من أقضية:
١- كفري
٢- دقوقا

٣- آلتون كوپري أو قنطرة الذهب.
وهذه التشكيالت لم تكن قد³ة العـهد. وإ½ا تكونت بالنظر إلى قوانz إدارة الواليات
اqتـوالية. فـإنهـا قريبـة العهـد. وال تعz إال زمنا مـحدوداً مـن سنة ١٢٨٢هـ وما تعـاقب
من قـوانz. وقد اعـترى ذلك بـعض التحـوالت حتى اسـتـقر �وجب قـانون ادارة الواليات
الصـادر بتأريخ (         ) وتعـديله (        ) ثم قـانون إدارة الواليات اجلديد الصـادر
بتـأريخ (      ) ثم قانـون إدارة األلوية األخيـر الصـادر من حكومـتنا العراقـيـة احلاضـرة

سنة (         ).(١)
ومن هذه نتــبz أن هذا اللواء لـم يكن قـد³ا فـي تشكيـالتـه اإلدارية. وإ½ا هي حـديـثـة
العهد ال تتـجاوز التسعz أو أقل من هذه اqدة. وهنا نحتاج إلى أن نتـصل �ا كان عليه
اللواء. ولـم يكتب هذا الـتــأريخ بعــد. وإ½ا نـســتلهم ذلـك من الوقــائع} ونســـتــوحي من
األوضاع} وهذه خـير مـا وجدناه} واqعـروف ينبئ عمـا ورارءه. فالضرورة تدعـو إلى هذه}
ولذا صح أن نقول: هل كانت التـشكيالت اإلدارية قبل ذلك هذا شأنها? وإال فـما حصل
من حتـول في هذه فــيـمـا إذا رجـعنا إلى الوراء رجـعـة تـأريخـيـة نسـتـوحي منـهـا العـهـود

السابقة لهذا العهد?
١- كـانت قـرية مهـمـة} فـتوسـعت ببناء القلـعة} ثم تدهورت �ـا حدث من وقـائع حـتى
آخـر العـهـد العـبـاسي. وكـان يقـال لهـا: (كـرخـيني) وهذا هو االسم الذي عـرفـه العـرب}
وروعيت هذه الـتسمـية حتى بـعد شيـوع اسم (كركوك) واطـلقت اللفظة على هذه البلدة.
فـالفصـحـاء ينطقـون بها كـمـا نطق العرب بـها. وهي (كـرخـيني). وقبل هـذا عرفت قـبل

(١) كلمة غير واضحة في األصل وفراغات لم حترر.(١) كلمة غير مقروءة في األصل.
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اqيالد أيام الكلدان واآلثوريz باسم (         )(١).
وكان يسكنهـا النسطوريون. ور�ا كان يقيم فيـها (جاثليقهم) أو رئيـسهم الديني. وال

يعرف أنها كانت لواء وكان نطاقها كبيرا.
وفي هذه احلــالة نراها تتناوب في االهـتـمـام مع (دقــوقـا) ور�ا كـانـت تذكـر واسـمــهـا
مـقــرون باسـمـهــاء إال أن الغـالب في هذا اللـواء أن تكون قـاعـدتـه (دقـوقـا) ويقــال لهـا
(دقـــوق) او (طاووق). فكـانت تابعـــة تارة إلـى حلوان او درتـنك} وتارة إلى اربـل} ولم
جنـدها مـسـتـقلة فـي إدارتهـا حـتى سنة ٦٥٦هـ اي الى دخـول هوالكـو بـغـداد. فـهي بلدة

صغيرة تابعة ال متبوعة.
٢- في عـهـد اqغـول من سـنة ٦٥٦هـ الى سنة ٨١٣م كـانت بلدة مـعــروفـة} وتقع على
طريق تبـريز والسلطانية - بغـداد. فكانت محط القـوافل واجليش. صـارت مركـزا جتاريا

او وصال للتجارة بz بغداد} كركوك} شهرزور} آذربيجان.
وتكرر ذكـرها} وتردد بلفظها القـدµ (كرخz) ولم تعـرف بغيـر هذا االسم. وفي تأريخ

العراق بz احتاللz وردت في صفحة (         )(٢)
عنه ولم تكن لها أهمـية سياسيـة} اذ لم تتكوّن فيها مـجموعات تخـشى السلطة منها
او تهــابهـا. وإ½ا اســتـغـلت الوضع االقـتــصـادي بـسـبب تأمz الـطرقـات} وبســبب ســيـر

القوافل} ومحط اجليوش… ولكن ال يزال مركز اللواء (دقوقا) دون كركوك.
٣- في عهود تـيمور والتركمـان. وفي هذه ظهرت قيـمتها} وصارت تذكـر في حوادث
اجلـيوش وحـركاتهـا} فنرى لها ذكـرا في احلوادث احلـربيـة في أيام تيمـور لنگ او تيمـور
گورگان وأخالفه. كما ان ذكرها توالى سياسيا. أيام قراقوينلو ومن تالهم من آق قوينلو

.zو الصفوي
مرّ بها كل فاحت من هؤالء} أو أمير} أو سـياسي} وحوادثها أو تردد ذكرها} وورد في
تأريخ التـركمـان من تأريخ العـراق بz احـتاللz مـرات عـديدة. ولعل الغرفـة القـاحلة في
مـسافـاتها الطويـلة كانت  نع من اqرور فـي طريقهـا… وهو موطن الـعشـائر اليدوية} فـال

تأمن القافلة من اqرور وال تغـرر بنفسها. وفي كل هذا العهـد لم تكتسب وضع أربل} او
وضع شـهــرزور} أو سـائر االلوية} فـهي تـابعـة في غـالب األحــيـان وإن لم تنكر حـيــاتهـا

اإلقتصادية بوجه} ال سيما التجارية.
٤- في العـهــد العـثـمـانـي; تطورت بهـا األحـوال فـصــارت تابعـة لشـهــرزور} أو أنهـا
صـارت قــاعـدة (لواء شــهـرزور). واحلـاجــة السـيـاســيـة واحلـربـيـة دعت إلى ذلك بـسـبب
منازعـات بابان} بـقـيت مـدة على هذا} وأهمل شـأن (دقـوقـا) وظهــرت ظهـورا بينا. وإن
والة شـهـرزور كانوا يـقيـمـون في كـركـوك} وتوالى ورودهم} ومن ثم اكـتـسبـت اهتمـامـا}
نالت مكانا الئقـا بها. وحـوادثها التـأريخيـة كثـرت بل صارت طريق اجلـيوش بz بـغداد

وشهرزور} أو بz بغداد وأربل.
٥- العـهود العـثمـانيـة األخيـرة: ذكرتهـا أعاله} وفي هذه احلـالة راعت مكانتـها مـرة}
وانفصلت منها السليمانية} وصـارت لواء مستقال} او تابعت اqوصل} وهكذا تقلبت بها

االحوال} وهذا تأريخ طويل عريض.
٦- عـهد االحـتالل: كـانت لواء مـستـقال} اسـتـولى عليهـا االجنليـز في تشرين الثـاني

سنة ١٩١٨م.
٧- عـهد احلكومـة العراقـية: نالت مـكانة أعظم بنفطهـا وبسكة حديدها… وعـالقاتهـا
العظـيـمــة} وتقلـبـاتـهـا هذه هـو التــأريخ احلــافل… وتكلمت فـي ذلك بســعـة فـي (تأريخ
كــركــوك} اللواء واqدينـة) وال مـجــال اآلن للـكالم بأكــثــر من هذا. واألمل أن يطـبع هذا

التأريخ يوماً ما.
واqلحــوظ أن احملــاوالت في هذا كــثـيــرة. وإن آخــر من علمنا أنـه كـتب هـو االسـتــاذ
الشاعـر هجري دده. ولم أشـاهد (تأريخـه) وكان قدمـه إلى اqغفـور له اqلك فيـصل} فلم

يكن وافيا باqراد فاستعاده منه بأبيات. قال:
فاعيد إليه(١)
∫„u#d# …bKÐ

ال يؤمل أن تضبط وقائع كل بلدة من بلدان العـراق} وال أن يحرر عن كل لواء تأريخه
بوجه التفصيل} ولكن األلوية اqهمة تركت ذكـرا} وعرفت دون غيرها بسعة} وكركوك لم (١) كلمة غير واضحة في األصل

zقصـود هو الصـفحـتان: ٩٠ و ١٠١ من اجملـلد الثالث من العـراق بqكان اq(٢) بيـاض في األصل وا
.z(١) بياض في األصل. وتقدمت هذه األبيات في موضوع أدباء كركوك. في هوية كركوك الثقافية.احتالل
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تكن خـامـلة االسم} وال مـجـهـولـة اqكانة} وإ½ا هي أشـهــر من نار على علم. ويـهـمنا أن
ندوّن مـا عرف من وقـائعـها كـبلدة وكلواء. والبـالد كـاألشخـاص بينهم اqعـروف اqشـتهـر
أمـره. وبينهم اخلـامل الذكـر الـذي لم يعـرف. وأول مـا عـرفت من تأريخـهـا في عـصـورنا

اqتأخرة ما ورد في جملة مؤلفات. قال االستاذ شمس الدين سامي:
«كركوك بلدة قد³ة} واسمها األول كركورة»(١)

ومثله علي جواد قال:
µوصل. ومقـره كركـوك واسمـها القـدqكـركوك قـضاء من لواء شـهرزور تابع لواليـة ا»

(كوركورا).»(٢)
وهذا اإلجمال ال يكفي في اqعرفة} وإ½ا نحتاج الى ما يكشف أكثر} ويبz أوضح عن
zعـروفة} وال اجلـغرافـية مـا يعqهذه البلدة وتأريخـها. وال نرى في مـؤلفـاتنا التأريخـية ا

هذا االسم ال قد³ه وال حديثه} فماذا كان اسمها عندنا?
ذلك مـا يدعـو إلى البـحث} وليس لكل بلدة حـيـاة مدوّنة} وفـي هذه األيام نشطت هذه
البلدة} فصـرنا نلتمس مـاضيـها أكثـر وأوضح} نقلب صحف التـأريخ} لعلنا جند مـا يبرد
غلة} أو يقطع في أصلها. وفي هذا ما يحقق رغـبة اqتتبع. وال شك أن عظمة هذا اللواء
ظهرت مـتأخرة بعد اخلـمول مدة} �ا نالت من مكانـة في نفطها} وما اكتـسبت بسبـبه من

مكانة.
نعم صـرنا نلـتـمس الكشف عن مـعـمّى هذه البلـدة ونحـاول أن نعـرف احـتـفـاظهـا بهـذه
التـسمـيـة ودرجتـه} وعدنا نسـتنطق لفظهـا وندون مـا علمنا} ومن اqهم أن نلمّ باqوضـوع
من أطرافـه لعلّنا نصل إلى نتـيـجة تأريخـيـة حاسـمـة. أو ندرك تأريخ الظهـور او مبـدأه.

وهذه جتربة قلمية أرجو أن اوفّق فيها من بعض البيان:
١- اسمها القدµ: كانت تعرف قبل اإلسـالم} ومدن مثل هذه كثيرة وقرى عديدة. ولم

(٣)( تنل حظاً كبيرا من الشهرة} وإ½ا كانت قرية تسمى بـ(
وهي غيـر معروفـة الظهور بأكثـر من حصتهـا} وبناؤها على تل صناعي أو حقـيقي في

صحراء مـحيطة بسلسلة جبال} طرأ عليـها اخلوف واحليطة من هجـمات من اخلارج} ور�ا
تزايدت حـتى احـتـاجت إلى هذا الـتأسـيـس الصناعي لصـد الغـزوات السـريعـة القـاسـيـة.
وضعهـا ينبئ عن أمرها في قدµ عهدها. ومن اqـهم أنها تشبه أمثـالها من حصن أربل}
وقلعـة حلب. واسـتنطاق األثر} واسـتطالع الوضع وإلهـامه ال يكفي أو ال يـؤيد أكثـر من

القدم.
ويهمنا تأريخ اqعرفة بهـا} ونقول: إن تأريخها يؤكد لنا أن تأسيسهـا ر�ا كان معاصرا
لتأريـخ أربل} وهذا نوع دفاع وسـالح لصد غائـلة العدو… ورد ذكرهـا في التواريخ كـذكر
تلك. وجـاءت فـي اqصـادر البـابلـيـة وبعـدها اآلشــورية} وهكذا توالى ذكـرهـا في اqراجع
السـريانيـة qا أنهـا كـانت مـركـز عـقـيدة النـسطوريz من النصـاري} وأنهـا كـان يسكنهـا
أحـيانـا (جاثليـق) وهو رئيس ديني عندهم} وبهـذا االعـتبـار ال تخـتلف عن اربل. وجـاء
وضعهـا مفسراً بـهذه. فإذا كانت اربل علمـا في صحرائها} ووضـعها صناعي بz جبـالها

فال شك أن هذه مثلها} إال أن ماءها أوفر} وهل كانت لها مكانة اكبر?
لم جنــد تدوينات في هذا} والوضع يـنبئ عن احلـالـة بأصـرح بيــان} ويشـيـر إلـى مكانة
سيـاسية} وإدارة qا يحـوطها من قرى صـغيرة غـير محصـنة. وال يبقى أمر مـحافظا على
ما فـيه في جمـيع أطواره. وحيـاة اqدن كحيـاة األشخاص في نـشاط تارة وخمـول أخرى.
وأمر جدير بااللتـفات هو قلعتهـا أو حصنها} جعلت اجلـبال احمليطة معـقال} وهذا احلصن

معقال آخر.
w%öÝô« a¹—Q²"«

وتأريخ هذا احلصن كـان وسيلة لبقـاء البلد ودوامه وقدرته على اqقـاومة. ومن اqهم أن
نعـرف احلالة في العـهد االسـالمي وما كـانت عليه من أول االسـالم الى هذا احلz �ا يدل
على دوام هذه احلـيـاة} وهنا زاحمـتـهـا قرية أخـرى في حـياتـها كـان نشـاطها فـي العهـود
العباسيـة االخيرة أكبر واسمهـا مقرون بها أو مالزم لها وهي (دقـوقا) وهذه قد³ة أيضا}

ويرجع تأريخها إلى ما رجعت إليه تلك.
وتغيرت سعة نطاقهما} وحتولتا في إدارتهما} وكانت تعرف كركوك بـ(كرخيني) وهذا
ما عـرف عنهـا في إسالمـها كـما عـرفت (دقوقـا) ومن الغريب أنهـا لم تذكر أيام الفـتح
اإلسـالمي} ومـا ذلك إال ألنهـا لم تسـتطع أن تـكون مـركـزا أو مـحطة للفـاحتz} أو أنهـا
على غــيــر الطريق اqـسلوكــة إلى شــهـرزور… طـريق الغــزاة العــرب} واqوسم في مــيــاهه

(١) راجع: قاموس األعالم} ج: ٥} ص ٨٤٦.
(٢) راجع: �الك عثمانية نك تأريخ وجغرافية لغاتي} ص: ٦٥٦.

(٣) فراغ في األصل.
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يختلف} فلم يـتوقف فيـها جيش السيـما إبان الصـيف. وكانت اqعاقل اqوصل وشـهرزور
ونهاوند.

٢-(١) في العـهـد االسـالمي. لم يعـرف للفـاحتz اqسلـمz ذكـر لهـذه البلدة. وإ½ا نرى
شهرزور قد تردد ذكـرها. ولعلها كانت قرية محدودة} وليس منعـة أو كفاية جليش جلب}
وإ½ا احلركات احلربية في شهرزور كانت محطة عظيـمة ومركزا مهما. وال شك أنها قد³ة

ولكنها غير معروفة في مكانتها. فهي أشبه برجل خامل منزو ينتطر الفرصة اqواتية.
دامت كـذلك الى عــهـد الدولة العـبـاسـيــة} ومن ثم حـصل انكشـاف فـي اqعـرفـة} وفي
احلضـارة} وكثـرت العالقات} فـعرفت بلفظ (كـرخيني). وإن هذا اللفظ تردد فـي اqعاجم
اجلـغـرافيـة إال أنه لم يشـتـهـر اشتـهـار أربل} وشـهـرزور} وما ذلـك إال ألن الشهـرة كـانت
لداقـوق (دقـوقـا) فهي مـركـز اللواء في تلك االنـحاء. وكـركـوك أو كـرخـيني لم تكن إال
حـصنا محـدوداً} يسكنه بعـض رجال الدين من النصـارى النسطوريz} ور�ـا كان منعـزال

بهذه الطائفة.
قال في معجم البلدان:

«كرخـيني… قلعة في وطاء من األرض} حـسنة حصينة بـz دقوقا وأربل. رأيتـها وهي
على تل عالي} ولها ربض صغير…»(٢)

٣- في عهـد اqغول ظهـر اسمـها من جراء أنـها على الطريق شـمال ايران تبريـز بغداد}
فكانت تعد من محطات القوافل} ومراكـز اجليش} ومحل اqرور} عادت كذلك إلى سابق
عهدهـا فهي جتارية عسكرية مـعا. وطريق اqارة بz اربل وبغداد} وبz شهـرزور وبغداد}
ور�ا كانت منحـرفة عن طريق شهرزور بغـداد} أو هناك طريقان طريق بغداد - الغـرفة -
كـركـوك. أو طريق بغـداد - زنگي آباد - شـهـرزور. أو مـا مـاثل مـن الطرق التي كـانت

معروفة} ولكن في ايام اqغول كثر التردد إليها.
والظاهر أن الـتـســمـيـة جــاءت من حتــريف لفظ (كـرخــيني سلوق) أو كــرخـيـني سلوك
فـصارت بـاالستـعـمال كـركـوك. وال شك أنه االسم الشـائع اqتـداول. وأمـا اqستـعـمل في
كتب العرب فهـو (كرخيني) وتكرر اسمها هذا في تأريخ العراق لعـهد اqغول} واqلحوظ

أن مركز اللواء كان دقوقا (داقوق) وال تذكر القرى الصغيرة أو التابعة.
وال شك أنهـا كـانت خامـلة في عهـد اqغـول ولم تظهـر لهـا مكانة} وإ½ا اسـتـمر حـالهـا
على مـاكـانـت عليـه أيام العـبـاســيz. ور�ا أصـابهـا اندثار أكـثــر إال أنهـا زادت وارتفع
شأنها حـتى بدت أيام كركوك} وظهرت مكانتها أيام األمـير تيمور. ال باعتبـارها مركزا

جتاريا. بل كانت منحرفة عن الطريق اqألوفة آنئذ} والنحرافها انزواء.
أصل كـركوك في اqصـادر العربـية (كـرخيني) ذكـرها صـاحب اqعجم ياقـوت احلمـوي.
وجـاءت في احلـوادث اجلـامـعـة بلفظ (كـرخـيـتي) بالتـاء} وليـس بصـواب} وإ½ا هو غلط
ناسخ} وفي النـسـخـة اqصـورة األصليـة وردت بـالنون. ورد ذكـرها �ناسـبــة هجـوم اqغـول
على العراق سنة ٦٢٩هـ ولوال هذه الوقائع لبـقيت منسية مهملة. مـرّ بها اجليش العراقي
العـباسي عنـد التقـائه بجـيش آل بكتكz باربل. وتكرر ذكـرها في هذا احلـادث من تلك

السنة.
وورد ذكـرها في القـامـوس احملـيط للـفـيروز آبـادي بلفظ (كـرخـيـتي) ناشـر (احلـوادث
zالعـالقـة بـ(كـركـوك) وهي هي قطعـا. والصلة مـطلوبة. وبيـانهـا يع zاجلـامـعـة) لم يع
التـبدل فـي االسمـاء} أو التـحول} والظـاهر أن اللفظ عامـيـة. شـاعت بها وترك الـفصـيح
الذي استعمله العرب أو أنهم أول ما عربوه قـالوا (كرخيني). ويرجع عهدها إلى ما قبل
الفـتح اإلسالمي إال أن دقـوقـاء (دقوقي) ورد ذكـرها في حـوادث الفتح اإلسـالمي األول
باعـتــبـارها مـركـز الـوحـدة اإلدارة الكورة أو اللواء �صـطلح اليـوم. وهي أي (كــرخـيني)

تابعة لها.
وكانت في أيام اخلليفـة بيد سنقر أقطعها اخلليـفة الناصر لدين الله له. وذلك أنه -أي
سنقر- كان من خـواص اخلليفة} فصب على يده يوما ماء} فـسقطت الصابونة منه فناوله
غيرها} وقال (دقوق) هو بلغة األتراك دجاجة. فأقطعه (دقوقا) ظنا منه أنه طلبها} فلم
تزل في يده إلى أن تـوفي} فـتـسلمــهـا ابنه مـحـمــد} فلمـا توفي سنـة ٦٣٤هـ عـادت إلى

نواب اخلليفة(١).
وال شك أن كـرخيني تابعـة لها. ومـا ورد من أنها كـرخيـتي غيـر صواب فـإنه النسـخة
اqصـورة جـاءت بالنـون ال بالتـاء. والقـامـوس احملـيط يظهـر أنه حلــقـه التـصـحـيف} فـقـد (١) هذا الرقم (٢-) في بـداية صـحـفـة وال جنـد رقم (١-) في الصـفـحـة التي قـبـلهـا} وال يبـدو (في

التسلسل) انقطاع واضح.
(١) احلوادث اجلامعة: ص ٢١٥.(٢) معجم البلدان} ج ٧} ص ٢٣٥ طبعة مصر.
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وردت في تاج العروس بلفظ كرخيني موافقا qا في اqعجم لياقوت احلموي.
ولوال الوقائع qا ورد لها ذكر. وكثير من القرى والـقصبات خاملة حتى يظهر ما يؤدي
إلى ذكرها فـتتجلى الوقائع. ويزول اإلبـهام عن وضعهـا أو تأريخها} وهذه ال يشتـبه في

أنها مقرونة بدقوقاء. وكانت كورة أو لواء تشمل أصقاعا أخرى.
«دقـوقـاء: �دودة ومـقـصورة. مـدينـة بz اربل وبغـداد مـعروفـة} لهـا ذكـر في األخـبـار
والفتوح. كان بهـا وقعة للخوارج»(١) وذكر أبياتا في هذه الوقـعة مشراة واستـمر ذكرها

إلى أواخر العهد العباسي.
„u#d# w! W¹—«œù« -öOJA²"«

١- مجمل التشكيالت في اللواء بذكر أقضيته ونواحيه.
٢- قرى كل ناحية بالتفصيل.

وبذلك تعرف عماراته ومقاطعاته (راجع قرارات التسوية وإحصائيات العراق).
عشائر اللواء:

تذكر في كل قضاء من عربية وكردية بالتفصيل.
آثاره القد³ة:

داقوقا} وتأريخها} مهمة جدا.
تأريخ اللواء:

في تابعـيتـه لأللوليـته األخـرى. وبيـان تأريخ ذلك في مخـتلف األزمـان وهو من تأريخ
التشكيالت اإلدارية.

كل هذه مباحث يجب أن ندوّن عنها.(٢)

©—uBF"« nK².% w!® W¹—«œù« ¡«uK"« -öOJAð
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إن اللواء ال يـحــافظ علـى مكانتـــه دائمــا. وإ½ا تعـــتــريه حـــوادث مــثل مــا تعـــتــري
األشخـاص في أيام نشاطهم وخـمولهم. فنراه في سـعد أو جفـاء. وهذا اللواء لم يكن في
األصل لواء في تأريخه اإلسـالمي حتى أواخـر الدولة العباسـية} وإ½ا كانت قـاعدة اللواء
(دقـوقا) وهذه كـانت كـورة مسـتـقلة تارة ولهـا أميـر يقـوم بها. وكـركـوك وكانت تسـمى
(كرخيني) أو (كـرخيتي) واحيانا (كـرخانا) تعدّ تابعة لدقوقـا. ولم تكن لها من القد³ة
ما تسـتحق الذكر} وال هي على طـريق (بغداد - شهـرزور) بل كانت في فجـوة أو جانب
منعـزلة ال سيـما حـينما كـانت (اربل) تابعـة qدينة اqوصل وإمارتهـا} فال ضـرورة داعيـة
لالتصـال} بل يعـدّ التـقـرب تدخال فـي السيـاسـة أو في اإلدارة} كـانت منقطعـة االتصـال
باربـل وبطرق أربل - اqـوصل. ور�ا كـــان هذا الـطريق خـــاصـــا وليس بعـــام مطـروق من

القوافل لألمر السياسي اqذكور.
ومـا ذلك إال ألن طريق (بغـداد - دقـوقـا) أو طريـق (بغـداد - شـهـرزور) ينحـرف عن
كـركوك من جـراء أن طريق (اخلـالص - دقـوقـا) غيـر مـسلوك دائمـا ال يتصل بالـعشـائر
التي ال تأمن القوافل سلوكها من جـهة} ولقلة مياهه وصعوبة سلوكه من أخـرى. فتختار
طريق بغـداد - بهـرز قـراغـان} من جـراء أنه ³رّ بقـرى عـديدة} واqيـاه وفـيرة} وسـيـاحـات

عديدة} وتواريخ وقائع تدل على طريق السلوك والنهج العام.
وطريق بغـداد - اخلالـص - دللي عبـاس - عz ليلة - جـبل حمـرين} أو نارين صـعب
اqرور. أو طريق اخلالـص - الغرفة من الصـعوبة �كانة أعظم} فـاختيـر هذا الطريق أعني
طريق قـراغـان الذاهب الى شـهـرزور رأسـا} أو مائال إلى دقـوقـا �ا يعz قـيـمـة اللواء أو
قواعد سـير القوافل فـيه} ومن ثم تتعz الوجهـة االقتصادية فـيه} والعالقات التـجارية}

وأما احلروب ومرور الفاحتz فهذا ال يكون دائما ومستمرا.
ومن اqهم ذكـره أن اخلمول احلـاصل في بلدة كـركوك بقي الى انتـهاء الدولة العـباسـية}
ور�ا حصل بعض االتصـال ألسباب حـربية وسيـاسية إال أن هذه ال تصلح أن تكون عـامة

وسرمدية. وإ½ا هي موقوتة ولزمن محدد بتلك احلاجة.
ولذا ال يصح أن تفرد باعـتبارها لواء} إال أن نلحظ أن اللواء لـم يتغير إال أن قـاعدته
ال تزال في غــيــر كـركــوك بل في (دقــوقــا) وهذا ال ³نع البــحث في اللـواء وتشكيــالته

(١) معجم البلدان} ج ٤} ص ٦٥-٦٦} طبعة مصر.
(٢) ر�ا يكون هذا} بعض خطط بحثه او منهجه في كتابه (تأريخ كركوك).
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اإلدارية. وقواعد اللواء قد تختلف} ومن ثم في هذه احلالة كانت دقوقا هي القاعدة.
واqلحوظ أن هذا اللواء كان تابعا الدولة العباسـية مرة} ولواء شهرزور اخرى} ودرتنك
أو حلوان تارة} أو اربل أحـيـانا. وبهـذا تغيـرت إدارته} وحتـولت كـثيـرا. وفي هذه احلـالة
وجب أن نعz تطوراته} وهذه تابعـة qا كانت عليه سلطة اخلـالفة} فهي مـتغيـرة} انقادت
للدولـة العــبـاســيــة أيام عــزها} ثم حتكّـم بهــا اqتــغلبــة من البــويهــيz} ثم صــارت بيــد
السلجـوقــيz} وهؤالء توسـعت سلطات أمــرائهم فـتـبـعـوا درتنـك مـرة} وأربل أخـرى. ثم

عادت للدولة العباسية} وبقيت بيد أمرائها حتى انتهاء العهد العباسي.
وكـركوك في هـذه األيام يقال لهـا (كـرخيـني) أو (كرخـانا) و (كـرخيـتي). ولم تعـرف
باسم كـركـوك بل الشــائع مـا ذكـر. وهي بلدة صـغـيـرة تابعـة (دقـوقـا) ولـم يكن لهـا من
الشـأن إال مـا يذكـر لقـرية ³رّ بـهـا جـيش} أو تكون إمـارة صـغـيـرة بيـد عـامل ال شـأن له
فتـشير أوضـاعه إلى ذكر اسـمه. فلم يكن لها شـأن يستحق الذكـر أو أمر مهم يسـتدعي
التنويه. يدل على ذلك أنـها لم يشـتهـر فيـهـا خالل هذه اqدة عـالم أو أديب إال أن يكون

غاب عنا اسمه} أو أهمل حاله فطوى اسمه.
وكانت الشـهرة الذائعة لدقـوقا قاعدة الـلواء. عرف اسمهـا من أول الفتح} واستـمر بال
انقطاع حتى اواخـر الدولة العباسيـة في العراق في صقـر سنة ٦٥٦هـ ولم يقف األمر عند
شـيـوع اسـمـهــا} وإ½ا كـانت دار ثقـافـة} انتـشــر العلم من عـاصـمـة اخلـالفــة} فكانت من

البلدان التي تأثرت به. وعرف بها علماء عديدون ولذكرهم موطن آخر.
‰uG*« bNŽ w! ≠≤

١- في عـهد اqغـول لم يعـرف لكركـوك ذكر. وإ½ـا عرفت بـ(كـرخـيني) او (كـرخيـتي)
وفي هذا العهد كانت الشهرة أيضا قد نالت (دقوقا) وهي قاعدة اللواء} إال أن كرخيني
او كرخيـتي ال تزال معروفـة بهذا االسم. وتابعة لبلدة (دقوقـا) وفي بعض احلوادث تردد
اسمـها إال أنها لم تكن لهـا األهمية اqعروفـة فيمـا بعد. ويأتي بعد ذلك مـا يصح ذكره}

أو تسمح اqصادر باإلشارة إليه.
٢- في عهـد التركـمان: قـبل التركـمان أو في أيام اجلـالئرية إبان هجوم األمـير تيـمور
قــد تردد ذكــرها} وجــاء االتصــال ببــعض شــعــوبهــا مــثل ((??u!…—U) أو مــا نســمــيــهم
بـ(الصارليـة) ذاع اسمهم عند هجـوم تيمور} وإن هؤالء التـركمان فرّوا من وجـهه. وتردد
بعـض اqواطـن أمـــثــــال آلـتــــون كـــوپـري (قنـطرة الذهـب) أو (قنطـرة الزاب) وأمــــثــــال

ذلك……(١) التركمان.
واqلحـوظ أن كركوك عـرفت بهذا االسم كـما عـرفت بـ(كرخـيني) أو (كرخيـتي) وتردد
لفظ كـركوك كـثيـرا. وفي تأريخ العـراق بz احتـاللz جـاء االثنان. وال تزال في كل هذه
األزمان الى سنة ٩٤١هـ أيام دخـول العثمانيz بـغداد تابعة (دقوقـا)} ولم تكتسب تلك
األهمـية التي عـرفت في العهـد العـثمـاني} ولكنها تزايـدت قيـمتـها ومكانتـها. وأخـذت

تتقلص منزلة دقوقا.
وفي ذكر الوقائع في حينها ما ³يط اللثام عن حالتها في هذا العهد.

∫w½UL¦F"« bNF"« w! „u#d# ≠≥
قي هذا العهد اكتسبت مكانة كبيرة من وجوه:

٠١ لوقوعها في طريق أربل - كركوك - بغداد.
٢- ال تخاذها مركزا حلركات بابان في شهرزور.

٣- العتبارها قاعدة للواء شهرزور.
متصرف اللواء أن يسكن لواء شهرزور.

وهذه كـانت أوائل طالع السـعـد لهـذا اللواء. صـار قـاعـدة شهـرزور بعـد أن كـان تابعـا
لهذا اللواء. وتزايدت قيمته} بل توالت هذه الزيادة. وال نعجل بالبيان.

وكل مــا نقــوله هنا أن تـصلب أردالن} ثم بابان �ـا دعـا الـى أن يراعى أقــرب اqواطن
qعرفة العالقات وإدراك االوضاع} فكان من الضـروري حتويل مركز اللواء أو قاعدته من
شهرزور إلى كركوك} فهي األقرب لالتصـال. وفي أيامه إلى أن صار قاعدة اللواء تعيّن
االتصـال وعـرفت لـكركـوك أهمـيـتـهـا} فـكان من بواعث ضـرورتهـا لـواء} واعـتـبـار لواء

شهرزور تابعا لها أو أن قاعدة اللواء تغيرت فصارت كركوك قاعدته.
ومن ثم أهـملت (دقــوقــا) بل قلّت قــيــمــتــهــا} وحتــولت إلـى كـركــوك} وهـكذا  ادى

انكشاف كركوك.

(١) كلمات ساقطة بسبب تآكل الطرف االسفل من الصفحة.



152 151

± ∫„u#d#
تقلبت أحـوالهـا قد³اً وحـديثـا بالنظر للتـقـسيـمـات اإلدارية} وتوزيع اإلدارة… واسـمهـا
القــدµ على مــاجــاء في قـامــوس االعــالم (كـركــوره) وبالنـظر qا اقــتـضــاه احملــيط من
السيـاسة الداخليـة صارت في وقت تابعة حللوان مـرة وشهـرزور أخرى ولداقوق او داقـوقا
zتارة. وصـارت لـواء مـسـتــقـال تابعـا لـلمـوصل مـرة} ولـبـغـداد أخـرى} وهـكذا… ومن ب

أوضاعها أن تعددت األلوية فيها أيام السلطان سليمان القانوني.
وصفـتهـا اجلغرافي أشـبه باربل من جـهة أنها لهـا قلعة} ولهـا أقسام أخـرى حتتـية} إال
أن هذه تفتـرق عنها في نهـرها اqار من بz القلعة واألقسـام االخرى… وحتت القلعـة  اما
بيوت وأسـواق} كما أن فـيها مـحالت. وقد قـال صاحب قامـوس األعالم أنها مـركز لواء
شهرزور كما عرفها في أيامه(١) وهي كامنة على شط العظيم. والصحيح أنها على فرع
من فروعـه (خاصه چايي) (سـماه األدهم نقال من األجـانب غلطا) قال: ونفوسـها ثالثون
ألفـا} وفيـها ٣٦ جـامعـا ومـسجـدا} و ٧ مدارس} و ١٥ تكيـة وزاوية} ولهـا قنطرة على

النهر} وفيها مدرسة رشدية} و ١٨ مكتب صبيان} وثالث كنيسات} وحاوره(٢)
واحدة وأهلوها ثالثة أرباعـهم كرد} وربع واحد عـرب وترك} وفيها ٧٦٠ اسـرائيليا} و

٤٦٠ كلدانيا} وفيها أنواع األثمار} ومياهها معدنية وملحية.
وفي اqدينة مقامات األنبياء دانيال والعزير عليـهم السالم. وفيها مراقد بعض اqشائخ

وآل البيت} وفيها مزاراتهم اqقصودة من الكثيرين.

≤ ∫„u#d#
zوأول دخـولي إلـيـهـا كـان لـيـال في السـيــارة} ولم أ كن من مــشـاهدة القـرى  ـامـا ب
دلتـاوه وكــركـوك. وqا أصـبـحت رأيـت بيت نفطچي} فـرأيـت رجـال من مـشـاهيــر الرجـال
وأعيانـهم} صاحب خبرة جـمة في اللغة التركـية وفي سياحـته} في بالد الترك} خـصوصا

في اشتقاق التركية العراقية. أو أن تركية استنبول أثرت على اqتعلمz فيها كثيرا.(١)
قسم القلعة مـرتفع والبيوت حتته} وفي أعـاله بيوت كثيرة} وفي أسـفله أسواق وبيوت
أيضا. وحالتها ال تفترق عن األسواق األخرى في القرى واأللوية} وفي جانب النهر اآلخر
عمارات مهمـة} فيها دار احلكومة} والبريد} والبلدية ومؤسسات أخرى} وعـمارتها جيدة

وجادتها لطيفة} وقهاويها ال بأس بها بعضا وبعضا.
هواؤها جـيد} ومنـاخهـا مفـرح} وفـيه نشـاط لوال أن مـاءها قليل} وفي الصـيف ينقطع

 اما} ويضطرون إلى مياه اqضخة من البئر.
من قرى كركوك التركية:

طاووق
zتسع
ليالن
تركالن

عمرمندان
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من التــحــول اqشــهـود في اســمــهــا داللة على تطور أوضــاع البلـد} وكـان ربض الـبلد
صـغــيـرا في أيام يـاقـوت} ولكنه كــان مـوجـودا قـطعـا} كـمــا أن ربض أربل كـذلـك كـان
مـوجـودا في عـهـده ثم تـطور. وأعـتـقـد أن ذلك كـان أيام العـهـد الـعـثـمـاني حz صـارت
كـركــوك في طريق أربل - كــركـوك - بغـداد. وفـي العـهـد الـعـبـاسي الســيـمــا األتابگة
انقطعت العـالقـة باخلالفـة} فـتجـردت كـركوك فـصـارت تابعة أربل} أو انقـطعت العالقـة
نوعـا. وهكـذا كـانت كـركـوك في هـذا العـهـد} ومن اqهم بـيـانه أن كـركـوك كـانـت تابعـة

الربل.
وبدت للظهـور بعـد أن عـادت العـالقـة للدولة العـبـاسـيـة باربل} فـصـارت طريق الرائح
والغــادي. وصـارت القنـطرة (قنطرة الذهب) أو (آلـتـون كــوپري) في طريق اqرور} يـعـدّ

(١) تراجع في أيام الترك العثمانيz ثم اqماليك} ثم أيام درويش پـاشا في سياحتنامهء حدود. ثم في
مختلف السالنامات. -منه-.

(٢) ر�ا الصحيح (وحارة)….
(١) كـان اqرحـوم العزاوي كـتب هذه االسطر عـلى اجلهـة االعلى من الصـفـحـة بشكل مـائل قبـل عبـارة

(قسم القلعة…) فوضعناها في بداية الكتابة هنا} واقتضى التنويه.
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ذلك أول جتـدد للعـالقــات. ولعل طريق شـهـرزور أدى إلى الصـدود عـنهـا} فـصـارت في
فـجـوة عن الـطريق} وqا جتـددت العـالقــة باربل اتصلت كـركــوك بهـا باعـتـبــارها الطريق
اqوصل بz بغـداد - أربل. وزادت العالقـة في حروب بابان من جـراء ما كان يـحدث من
قــالقل} ومـن تأهبــات ضــد هـذه القــالقل من طـريق بغــداد - كــركـــوك} أو من أربل -
كركـوك بل من الطريقz مـعا. وصارت مـركز أعـمال عسكـرية} يضاف الى ذلك العـالقة
بالتـرك من جهة اربـل. ومن جهة كـركوك} فـاكتـسبت دورا مـهمـا ونالت مكانة من نقطة
التـفــاهم} ولم يقف ذلك عـند هذا احلـد. وإ½ا جتــاوز حـدود نطاقـه الـضـيـقـة} وا½ـا قـويت

العالقة ببغداد لعz السبب.
ذلك كله �ا دعا الى توسع (الربض) وتكاثر أهلـه. وبقيت القلعة على حالهـا محدودة
النطاق. وزاد نطاق الربـض} وهو اqشاهد الـيوم} وكـان بz توسع وخـمـول الى أن تكونت

.(١) الدولة العراقية احلديثة. استولى على كركوك االنگليز في 
ودامت في أيديهم إلى أن تكونت احلكومة اqوقتة} ثم الدولة العراقية احلاضرة.

وفي أحواله السابقة بz أن كان مركـز (لواء شهرزور) او (لواء مستقل) أو تابع للواء
اqوصـل أو والية اqوصل �ـا نتناولـه في مـــحله. وفي هـذه نبض حـــيـــاة اqدينة أو تـأريخ
أوضاعـها فـي عصـورها اqتواليـة. وإال فال نسـتطيع بيان احلـياة مـجردة} وجل مـا أمكن
االتصال به أن البلد محدود بقلعته} وتوسعـه في ربضه وما تدعو إليه احلاجة من توسع.

بل إن محالت اqدينة تعz نطاق حياتها.
١- القلعة. وفيها من احملالت:

٢- الربض ومحالت(٢):
وال نسـتطيع أن نقطع بـأن هذه احليـاة دامت عـلى وضع أو حـافظت عليـه باطراد} وإ½ا

تقلصت أحيانا وتوسعت أخرى.
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كـانـت كـركـوك قــرية بالوجـه اqـذكـور منعــزلة عن القـرى األخــرى أو تابعـة لـداقـوق أو

(دقـوقا) فلم تتكون منهـا وحدة إدارية} ومـا ذلك(١) ال نعـزالها} وألن سـياسـة أربل في
احلقيقة ارتبطت بلواء اqوصل} أو بالشام… فانقطعت الصلة نوعا.

ومن حz االسـتـالء على أربل من الدولة العـبـاسيـة صـار لهـذه البلدة مكانة} أو كـانت
على طريق اqرور بz بغـداد - أربل. ولكن هذا العـهـد كان قـصيـرا. وqا اسـتولى اqغـول
عادت أربل لالنقطاع عـن بغداد. وعادت العـزلة تقريبا} أو حـدث أن روعيت اإلدارة في
االرتبـاط رأسـا باqغول. ولذا لـم يقو ارتبـاط كـركـوك. وهي لم تكن على الطريق أيضـا.

وإ½ا صارت في عزلة.
وفي أيام التركـمان وتيمـور عادت العالقة} وتـردد اسم كركوك} ولكنهـا ثم تقلبت بها
األحـوال كثـيرا. وزادت أهمـيتـها. ولم يصـبهـا خمـول بوجه} وهذه األهمـية الزمـتهـا طول
حـياتهـا في العهـد العثـماني} ولم تفـتر فـي وقت. فمـتى اكتـسبت تلك األهمـية? ومـتى
صارت لواء شـهرزور? ومـتى انفصل منهـا هذا اللواء} فاسـتقلت باسم لواء كـركوك كـما

استقلت السليمانية بلوائها? وماذا طرأ على هذا اللواء من حتوّل?
وqا كانت اqدة للعهد العثماني طويلة} وأن هذه التطـورات كثيرة} فال شك أنها حتتاج
إلى بسط وتوضـيح} وفي ذلك (حـيـاة اللواء) ومـعرفـة مكانتـه} ومـا إلى ذلك من سـائر
أحواله. ور�ا كان في احلقيقة تدقيق التشكيالت اإلدارية خاصة بهذا العهد. حدث فيها

انكشاف ونالت اqوقع اqمتاز} واكتسب احملل الالئق.
وهنا يهمنا استـعراض احلالة في هذه التشكيـالت} ولتفصيل الوقائع مـوطن غير هذا}

وجلّ ما نقوله في تشكيالت اللواء اإلدارية:
١- إن حــوادث شـهــرزور طالت وامــتـدت كــثـيــرا. وفي كلهــا كـانـت اربل من جـهــة}

وكركوك من جهة قد اكتسبتا اهتماما من ناحية سوق اجليش.
ويرجع ذلك إلى تـأريخ النضـال الذي طال أمـدا بz الدولـة وإمـارات شـهـرزور} ووقـائع

اللواء (شهرزور) توضح ذلك. دامت حتى استقر اللواء في كركوك.
٢- اتخـذت مركـزا وقاعـدة للجـيش العثـماني  ده بـغداد من جـهة} والدولة من أخـرى
من أربل} أو من طريـق اqوصل - أربل. وفي هذا لم ينـل تلك اqكانة بل تلـخص في أنه
صار قـاعدة اجليـوش في حركاته احلـربية} ولكن هذه أوجدت صلـة باخلارج من أجل  وين
هذا اجلــيش} فــتكونت جتــارة اسـتــمـرت بـاسـتــمـرار احلــروب بل لم تـنقطع بوجــه إلى أن
استـولت الدولة على لواء شهرزور أو لواء السليـمانية. وفي خـالل هذه اqدة حصلت على

(١) فـراغ في اqسـودة - األصل - وكان االسـتـيالء علـى كركـوك يوم ١٨/تشـرين االول سنة ١٩١٨م
(راجع: العراق بz احتاللz. ج ٨} ص ٣٠٨).

(٢) هنا ترك فراغات كأنه يريد أن يكتب فيها مفردات اqواضيع اqراد بحثها.
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االتصال باجليش} وبالتجارة في  وينه} وهكذا دامت هذه احلالة إلى سنة      (١)
إذ فــيـهــا قـتـل والي شـهــرزور. ومن ثم صــارت كـركــوك قـاعــدة لواء شــهـرزور} فــال
يجـسـر(!) ال تزال مـحـدودة األتصـال إال أن اسمـهـا توضح} وتداول لفـظ كركـوك اكـثـر}

وفي كل أحوالها في هذا العهد لم تخرج عن كونها قرية تابعة دقوقا.
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زاد االهتـمام في هذه القـرية} وقـوي االتصال بهـا بسـبب توتر احلـالة في لواء شهـرزور
وتعدد احلروب ودوامها. ومن ثم اكتسب االهتمام. ألنها صارت محط احلركات.

تكوّن لواء شـهرزور إال أنه لم تسـتقـر إدارته في الدولة نظرا qوقعـه اجلغـرافي. وتوسع
نطاق بابان في سلطتهـا} وتوحيد اإلدارات الكردية الصغـيرة بحيث صارت إمـارة قوية}
وتقلص بلبـاس وإمارة أردالن} واإلمـارات الصغـيـرة العديدة األمـر الذي اضطر الدولة أن
تالزم اجلـيش واألعـمال الـعسكريـة مدة} واتخـذت قـاعـدتهـا كركـوك لتـوسطهـا بz أربل

وبغداد.
دامت هذه العـالقة} ونقل مـركز لواء شـهرزور إلى كـركوك واعـتبـر لواء شهـرزور إمارة

عشائرية يجب مالحظتها} بالنظر…(٢)
ومن ثم اكـتـسب مـكانة وصـارت مـحط القـوة العـسكـرية} واالدارة اqدنيـة} وإن وقـوع

شهرزور في احلدود صارت…(٣)
التـهديـد} زاد االهتمـام بكركـوك من تأريخ دوام احلـروب بشـهرزور. وال يزال التـهـديد
بايران من جهة وبالدولة العثـمانية من أخرى. وصارت لواء في احلقيقـة. وبقيت شهرزور
إمارة عشائرية منفصلة عن إدارة الدولة} ولكنها مراقبة من بعد أو ملحوظة حذر اجلموح
واخلـروج عن العـهــد. اتخـذت وسـائل حلـيـاتهــا تقـربت أحـيـانا إلى إيـران في أيام الشـدة
والتـضـيــيق} أو في الوقت العـصــيب عليـهـا} وعــادت للدولة وقت الضـعف} واســتـقلت

أحيانا كثيرة عن االثنتz} أي الدولتz} وعاشت بنجوة تهدد الواحدة باألخرى.
وإن التـرك العـثمـانz عـرفـوا هذه احلـقيـقـة. عند الكالم على أمـراء العـمـادية نعتـتـهم

بالهـدوء} ولم تكن عندهم أعمـال بابان في جـموحـهم وميلهم إلى األجـانب. والتفـاهم مع
كـركوك سـهل من جـراء معـرفتـهم التـركيـة… ذلك كله مـا سهل الغـرض من تقـوية مكانة
كركوك بحيث عادت لواء. كما أن شهرزور صار لواء. وبهذا زادت مكانة هذا اللواء إال
أن اإلدارة كانـت في العهـد العثـماني مـضطربة وتابعة لـنطاق السلطة. وهذا يحتـاج إلى

تفصيل.
إن تأريخ اللواء مـهم} أو تولّدت أهمـيـة باألوضـاع السيـاسـيـة واحلربـية} وهذه مـتـصلة
بتأريخ لواء شهرزور فعادت الصلة كما كانت قد³ا متصلة بلواء شهرزور أو بلواء حلوان

(درتنگ) ثم (زهاو) أو (لواء زهاب) ويسمى (لواء باجالن) ودرنة.
ويوضح هذه األوضـاع مـا مرّ بيـانه في (لواء شـهـرزور) وال بأس من إجمـال مـا هنالك

من ناحية العالقة لتعرف مكانة هذا اللواء في أيام استقالله كـ(لواء) له كيانه فأقول:
إن التـشكيالت اإلدارية احلـاضـرة لم تظهر رأسـا. وإ½ا كـانت نتـيجـة تقلبـات سيـاسيـة
وحـربيـة طويلة األمـد} فـأدت إلى اسـتـقـرار هذا الـلواء} أو أنه اكـتـسب في هذه األحـوال

مكانة وتوسعا حتى صار لواء عرف بـ(لواء كركوك).
وأول حـادث عــاد فـيــه مـركـز (لـواء شـهـرزور) إلى كــركـوك مــا وقع من حـادث قــتلة

متصرف لواء شهرزور في سنة…     (١)
وإن احلـوادث التأريخـية اqتـوالية تؤدي حـتمـا إلى مـعرفـة هذه التشكيـالت وتطورها.
وإن النقـص ال يسـتــدعي اإلحــاطة من كـل وجـه ولـكن ذلك بال ريب يبــصــر �جــرى هذه

وتعرف بها إجماال.
وال نتـوغل في العـمـومـيات} وإ½ـا نحاول أن نـدوّن ما وصل إلـينا من وقـائع تدل على
هذه التشكيالت وبيان ما نستطيع بيـانه. وبهذا تنكشف صفحة عن هذا اللواء. ويعرف
تأريخـه في هذه أكـثـر �ا نعـرف من وقـائعـه اخلـاصـة اqتـصلة باألشـخـاص} فـهي اجملـرى
احلقيقي حلياة اللواء} وكل ما يعرف منهـا يوضح أكثر عن احلياة العامة في تطور اللواء

ومختلف أوضاعه في أزمانه اqنوعة.
١- العهد العثماني األول:

(١) ترك موضع التأريخ فارغـا} وهو تأريخ سنة ١١٠١هـ حيث قتل فيها دالور پاشا مـتصرف كركوك
(راجع العراق بz احتاللz. ج ٥} ص ١٣٠).

.z(٢)} (٣) كلمتان غير مقروءت
(١) فـراغ فـي االصل والتـأريخ - كــمـا مــر - عـام ١١٠١. (راجع: العــراق بz احـتــاللz} ج ٥} ص

.(١٣٠
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في اجمللد الـرابع من تأريخ العـراق بـz احـتـاللz أوردنـا مـا نعلم منه أن هـذا اللواء لم
يبق على حـالة} وإ½ا اكـتسب مكانة أحـيـانا فاعـتبـر لواء} أو صـار مركـز لواء شهـرزور.
فكان تابعا لهذا اللواء. وهكذا تقلبت األحوال} واألمر يحـتاج إلى بسط أكثر فال يكفى

هذا اإلجمال.
يوضح هذا بتفصيل أننا ال نعرف لواء مستقال باسم لواء كركوك} وإ½ا نرى تردد لواء
باسم (لواء) أو (أيالة شهـرزور) وإن كركوك تابعـة لهذا اللواء. ترددت أسمـاء عدد من
والة شـهـرزور} تـعـرضنا لذكـرهم عـند كل حـادث جتـهــيـزات جـيـوش إلى البــصـرة أو إلى

عشائر الفرات} أو محاربة عشائر بني الم} �ا تعرضنا له عند بيان (لواء شهرزور).
وبعد أن تسلطت إمارة بابان على هذا اللواء جعل بلد كـركوك مركز ومحطة حروب مع
اإلمارة اqذكـورة} ودام ذلك أمداً طويال} ويلقب والي شـهرزور بـ(أمـير أمراء) وجـاء ذكر
جـماعـة ال عالقـة لهم بكركـوك إال أن تكون محطة حـركـات عسكرية وطريق وصـول إلى

الهدف نحو هؤالء. طال أمده حتى استقرت مكانة كركوك فصار لواء.
zفـفي سنة ١١٠١هـ ص ١٣٠ استـولى البـابان على شـهرزور} واشـتـد النزاع بينهم وب

متصرف ايالة كركوك} فقتل اqتصرف في نتيجة النزاع.
وهنا نســمع بإيـالة كـركــوك وجنـد لـواء شـهــرزور} ولم نعــثـر بوجــه على أنه كــان لواء
كـركـوك مــوجـودا قـبل هذا التــأريخ} في حz أننا نرى وقــائع بغـداد…(١) �تـصـرف لواء

شهرزور وحده وال ذكر qتصرف لواء كركوك أو تعرض أليالتها.
ومن مـجرى احلـوادث يتـجلى بوضـوح أن متـصـرفيـة لواء شـهرزور نقـلت إلى كركـوك}
ومن ثم صار يسمى اللواء بـ(لواء كركوك) وإال فإن احلوادث ال تزال متصلة ببغداد. وال
يعــرف غــيــر لواء شــهــرزور وحـده} ثـم ظهــر في سنة ١١٠١هـ وعــاد ذكــره في حــوادث
١١٠٢هـ (ص ١٣١). وال شك أن حــوادث ذهاب مــتــصــرف لواء شــهــرزور إلى بغــداد
متـواليا �ا شجع بابان علـى أخذ شهرزور واالسـتيالء علـيها دون توقف خللوها من أمـير
أمـراء ينظـر في شـؤونهـا ويرقـب أحـوالهـا.ومن ثم  ـكن أمـراء بابان في السـلطة} وقـوي

شأنهم بالنظر ألردالن واألنحاء اجملاورة.
ومن ثم حتـول مـركـز اللواء إلى كـركـوك وصـار يسـمى أمـيـره متـصـرف كـركـوك. وهذا

التـأريخ مـهـم في هذا االنفـصـال ودوام سلطة بـابان وتأريخ قـوتهـا وسـيـطرتهـا} وإال فـال
يعــرف لهــا هـذا الشــأن وانقــيــادها تارة وشــمــولهــا أخــرى. وااللـتــجــاء إلى إيران مــرة

ومحاربتها أخرى واالستعانة بوالة الدولة عليها. وهذا كان بعد     …(١)
من الدولة. ودامت التـسميـة �تصـرفيـة كركوك فـي سنة ١١٠٧هـ وأهمل أمر شـهرزور
اال أنه عـاد ذكـره في حـوادث سنة ١١١٢هـ ص١٤٥ بـاسم لواء شـهـرزور} ولم يعـد ذكـر
كركوك} والسبب معـروف. وتكرر ذكر والي شهرزور في حوادث سنة ١١١٣هـ ص ١٥٤

ولم يتعرض لكركوك.
وهكذا اسـتمـرت األوضاع. وإن الدولة لم تشـأ أن تقف عند تسـميـة لواء كركـوك باسم
البلد (كـركـوك)} وإ½ا عـادت الى تسـمـيتـه بـ(لواء شـهـرزور) ألجل أن ال تقطع العـالقـة
منتظـرة الفـرصــة} ومـتــرقـبــة سنوحـهــا لتـغــتنم مــا تأتي به األيام من ظـروف أو أوضـاع

مساعدة. واألمور مرهونة بأوقاتها.
وفي حوادث سنة ١١٢٠هـ تردد ذكـر محافـط كركوك في ص ١٧٥ وكـان يوسف پاشا
احملافظ جـاء لنصرة والي بغداد في حرب البـصرة. ومثل ذلك جاء ذكـره في حوادث سنة

١١٢١هـ جاء لنصرة الوزير أيضا في حرب غزية ص ١٨٢.
وجاءت حـوادث بابان وشقهم عصـا الطاعة على والة شهـرزور فاقتضى تأديب أمـيرهم
. ثم ألقي القبـض عليه في أنحـاء بغداد. والظاهر أنه جـاء (مـير بكر) وبعـد احملاربة فـرّ

للدخالة فقبض عليه وأمر بقتله. وذلك في حوادث سنة ١١٢٦ في صفحة ١٩١.
وفي هذه تردد(٢) والة كـركوك. كـمـا أنه ذكـر عصـيـان أمـير بابان علـى والة كركـوك.
وال شك أنه لم يفـرق بz والة كـركوك وبz والة شـهـرزور واعتـبـر ذلك مـرادفا. ومـا ذلك
إال ألن أمراء بابان استولى على األنحاء وبقي والة كركوك يراد بهم والة شهرزور أيضا.
ودام هذا مـدة باسـتـمـرار. وسندقق احلـوادث األخـرى إلى أن نعلم بانفـصـال شـهـرزور عن

كركوك.
∫„u#d# ¡«u"

من أهم األلوية وأعظم مـايعلق عليه من اqوارد لـلتتبـعات العلـمية واألدبيـة} ومن اهم
ما يلفت النظر فـيه أقوامـه وعشائره بz كردية وتركـية وعربيـة} وآدابهم فارسية وتركـية

(١) كلمة غير مقروءة.
(١) كلمة غير مقروءة.

(٢) ر�ا سقط هنا كلمة (ذكر).
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وعـربيـة… وهؤالء بz شـيعـة وسنة وكـاكـائيـة وقـزلبـاشيـة… جنـد كل فـريق له نصـيب من
عـقــيـدة واقــتناع بهــا… وهناك طرائق إرشـاديـة ودعـاة لهــاء او مـؤسـســات تابعــة لنحل
عديدة… وهكـذا ال يخلو من غرابة في اخـتالف أوضاعـه اجلغرافـية وعـالقة أهليـه بشتى

الطوائف} فصارت �رور األيام وكرور األعوام ثابتة كثبوت هضباته.
وهذه الطوائف تسـتحق دراستـها القـوميـة كلَّ عناية ورعاية بل اهتـمام زائد} وكـذا ما
تعتنقه هـذه من عقائد} وما تقوم به من تـقاليد وما حتمل من لغـات… عرفت مع كل هذا
أن تعـيش براحـة وطمــأنينة كل واحـدة مع األخـرى بوئام وإلفـة فـي مـعـامـالتهـا} وعـرفت
الواحدة مع األخرى أن ال أمل لها في جذبها ودعوتها qا عندها} وذلك أنها علمت أن ال

مجال لقبول الواحد ما عند اآلخر…
قد يسـتغرب اqرء من انتشـار نحل مخالفـة لالسالمية في مـحيط هو منشأ اإلسالمـية
وركنهـا ومـحل ودعوتـها} ويرى هنـاك أسبـابا أوجـبت هذا البـقـاء إلى االستـقـرار… �ا ال
يأتلف والعقلـية الشائعـة اqنتشرة فلم يجـرف هؤالء تيار دعوة} وال أخـذهم سيل عقـيدة.
وكل هذا يدعونا للـتفكير ويسـوقنا قطعا إلى إعطاء حكم مـهما كـانت درجة صحـته من

احلقيقة.
 ولم أر من تعـرض لهـذه اqبـاحـث} أو حاول تـفـصـيل القـول عنهـا} وأجـدني في حـاجـة
إليضـاح ما عـرفت} وبسط مـا درست. وليكن ذلك اول اqبـاحث والبـاقي يتـرك qن رغب

في إلقاء دلوه.
∫„u#d# ¡«u"

لعل اqرء - ألول وهـلة - يرى أن هذا اللواء من أغــرب مـا فــيـه نـفطه} أو أكـبــر ثروة
عـرفت له حـتى اليـوم. ولكن إهمـال النواحي اqذكـورة} وااللتـفـات إلى هذه وحـدها… من
األمور اجلـالبة واجلاذبة ال لـلعراق بل لالÌ األخرى} وتقـوية أطماعهـم فيه بحـيث صاروا
يخرجون هذه الثـروة وحدهم} وال يشركون أهليهـا معهم. وال يؤدون ضريبتهـا (زكاتها)}
�ا يدل عـلى أقــوى حــرص عــرف في تأريخ البــشــرية. واqـعطى ال يســمن وال يـغني من
zجــوع. أو قل إنه ال يـتناسب واألوضــاع احملليــة لـوكـان ذلـك في بالدهم. ولم نـر األهل
حسن انتبـاه qصاحلهم} وال تكاثفاً للمطالبـة. فكأنه يخرج من بالد أخرى} ونشتـريه كما
يشـتـريه البـعـيدون} ونـرى اجلشع يـحاول أن يبـيع علـينا مـاءنا} ويعـاملنا كـالناس الذين

يشترون اqاء} وقد استكثروا علينا اqبذول عندنا} واqعطى ليس بشيء بالنظر للربح.

يهــمنا أن نـتــعــرض ألمـور أخــرى هـي القــومــيــات} والطوائف. وفــيــهــا من احلــاالت
واألوضاع االجـتمـاعية والدينيـة ما ال يزال بكرا} ولم يدقـق التدقيق الكافـي} ولم يعرف
اqعرفة الصحيحة. وفي هذا ما يكمى من أمور سيئة إذا لم تكن معروفة لناء وتؤدي بنا
إلى ارتكاب أخطاء ال حدّ لها وال نهـاية لسيئاتها. واqعرفة والعـلم ال يسوقان بوجه إلى

الشرور} وإ½ا يؤديان إلى طريق احلكمة والصواب سواء في اإلدارة أو في االجتماع.
zواضـيع اخلــاصـة فـإنهــا تعqوال مـحل لـكثـرة اإليضـاح بـصـورة عـامـة. ولـنرجع إلى ا
الغرض أكثر. ومثالها موضح وإن لم نعلق علـيه} وقصصها ال تقدر فائدته وإن لم ننطق

عنه أو نعلل حوادثه.
كنت كـتبت في بعض أقـوامـه من كاكـائية} وقـرزلباشـيـة} وفي عشـائره الكردية} وفي
اللواء واqديـنة. وال شك أن هذا التــوغل من مــجــمـوعــه يظهــر تأريخ اللواء مـن جـهــاته

الكثيرة ونواحيه العديدة.
∫„u#d#

كانت كـركوك أيام الترك مركـز لواء شهرزور} ويحد قـضاؤها من الشرق بالسليمـانية}
ومن الـشــمـــال بكـوي سنجـق واربل} ومن الغـــرب باqـوصل} ومن الـغــرب اجلـنوبي حتـــد

ببغداد} ومن اجلنوب الشرقي بالصالحية.
ونواحيها:

١- آلتون كوپري (قنطرة الذهب).
٢- كيل
٣- شوان
٤- ملحة

٥- طوزخورماتو
وهذه النواحـي حتـتــوي على ٣٥٢ قــرية. وفـيــهــا من احملـصــوالت الزراعــيـة} وتربيــة
اqواشـي واألغنـام وبعـض اqنـتـــــوجــــات الـصنـاعـــــيــــة مـنهـــــا الـشيء الكـثـــــيـــــر. وفي
(٢) من مـوارد العـراق ال يستـهـان به… وهنا (باباگـورگور)(١) نفط كـثيـر. واليوم مـورداً
كـثــرة القـرى أشـبــه بكثـرة القــبـائل في األلوية األخــرى; ألن الكل سـاروا على نـهج بناء

(١) أهل كركوك يخرجون في أيام الربيع إلى هناك واليوم هو محل النفط} ومركز وفرته. -منه-
.( (٢) االولى (مورد×
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القرية حيثما حلوا. واqفهوم من السالنامات أن قد حدث بعض التبدالت.
وعلى كل سـوف نالحظ التـقسـيمـات اإلدارية احلـاضرة} ونرجع للمـاضي في وضـعهـا}
وال نتعـرض qا زاد من نطاق} أو ضاق من ناحـية. في حz أننا نعلم أن كـركوك قـد كان
نطاقـهـا فـي وقت أقل �ا كـانت عليـه أحــيـانا أخـرى. وكـانت أيضـا األلـوية قـد تعـددت
وزادت في أيام الـسلطان سلـيــمــان} واآلن صــارت ألويـة كــثــيــرة ال تعــدّ كـلواء أربل…
وهكذا. ومـع هذا في وضع هذا الـلواء ومــا كــان يحــتــوي عليــه من ألـوية قــد اندمــجت

وعادت ال تذكر فيجب أن نتعرض لها وqاضيها.
∫„u#d# ∫W¹—«œù« -ULO*I²"«

تقسم كركوك إلى:
١- نفس كركوك} وآلتون كوپري} وملحة.

.W½«ËdOý قلعة {Wáð…d$ {٢- كفري: طوزخورماتو
٣- چمچمال: »d!W−ſ} شوان} سنگاو.

٤- گيل: قادركرم} داقوق.
∫„u#d# bKÐ -ö×%

القلعة:
.wÝWK×" ١- بوالق
wÝWK×" ٢- زندان

٣- دانيال "×wÝWK (حمام).
wÝWK×" ٤- اغالق

حتت القلعة:
wÝWK×" ١- چاى

٢- مصلى
Æ٣- إمام أحمد} أكثر الكاكائية

Æ©zيلفظونها: آخور حس) zأخي حس ≠¥

uIÇ ≠µ— (محلة العرب)

rÝU$ ÂU"≈ ≠∂

٧- بوالق
في اجلانب اآلخر:

١- قورية
٢- شاطرلو
٣- مدرسة

بالقرب من اqدينة:
zقرية تسع

محالت كركوك: (في قورية)
١- محلة بكلر
٢- صارى كهية

٣- شاطرلو
في جهة پيريادي:

١- پيريادي
z٢- أخي حس

٣- بوالغ
٤- چاى

٥- إمام أحمد. فيها الكاكائية
٦- إمام قاسم

٧- تكية (الطالبانية)
٨- قلعة
٩- عربلو

١٠- الطلبانية
١١- التكية القادرية
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١٢- النقشبندية
١٣- القوريات
محالت كركوك

مساجدها
آبار نفطها (باباگورگور)

١- محالت كركوك
جانب القلعة (اجلانب الكبير)

١- إمام قاسم. وضمن هذه احمللة (زيوه) على طريق السليمانية.
z٢- أخي حس

٣- بوالق
٤- آوچي

٥- پريادي. يسكنها اليهود
٦- چقور} يسكنها العرب في األكثر.

٧- مُصلّى} يسكنها الكاكائية ومعهم غيرهم.
٨- چاى} يسكنها في األكثر الكاكائية ومعهم غيرهم. في نفس القلعة.

٩- حمام
١٠- آغالق
١١- ميدان

٢- محالت كركوك في صوب (قورية)
١- صارى كهية

٢- شاطرلو
٣- بگلر

ققققررررىىىى    ككككررررككككووووكككك::::
چر داغلى

ليالن
تركالن

هركشكان
تازه خرماتو

گيل
على سراى

زنقر (زانغر} كذا يكتب)
البو محمد. كاكائية

بشير. اكثرهم كاكائية
طوقما قلي.

قره اجنير (تلفظ قرهنجير)
في طريق السليمانية على طريق الكروان من كركوك إلى السليمانية.

بازيان
اللهى

بابا مرده
چناران

طاسلوجلة (طاشلوجة)(١)
∫„u#d# ¡«u" dzUAŽ

١- العُبيـد. في الشبيچة تابع ناحيـة داقوق} رئيسها حسz العلي. (راجع مـوضوعهم
اخلاص)(٢)

(١) فـيمـا مـرّ نص على أن قـرى كركـوك ٣٥٢ والتي ذُكـرت منهـا ١٧ قرية. فـإذا نقـيس على مـا هنا
النقص في فقرات اqسودة التي بأيدينا يتبz لنا مدى ومقدار النقص الهائل.

(٢) ر�ا يقصـد �وضوعهم اخلاص مـا ورد من تفصيل الحوال هذه الـعشائر في اجمللد الثاني من كـتابه
عشائر العراق الكردية.
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٢- اجلبور. في ناحية اqلحة.
٣- الكروية. في قر…تپة. (راجع موضوعهم اخلاص).

٤- اجلــاف. في سنگاو} وفـي شـيــروانه} رئيــســهم كــرµ فــتـاح. (راجـع مـوضــوعــهم
اخلاص).

٥- البيات. في طوزخورماتو. (راجع موضوعهم اخلاص).
٦- الطالبـاني. كــردية} في قـضـاء گـيل وداقـوق وقـادركـرم} رئيـسـهــا الشـيخ حـبـيب

الطالباني.
٧- زنگنه. كردية} في قادركرم. رئيسها كرµ وادي آغا.

٨- اجلباري} كردية} قادركرم. رئيسها السيد محمد اجلباري.
٩- شوان. كردية} في ناحيتي شوان وآW−ſلر التابعة لقضاء چمچمال.
١٠- ¼b½ËWL} كردية} في قرى چمچمال. (راجع موضوعهم اخلاص).

١١- الداودة} كــردية} في داقـوق وطوزخــورمـاتو} رئيــسـهم دارا بك ورفــعت. (راجع
موضوعهم اخلاص).

١٢- #W#Uيي} كردية} في ناحية داقوق وطوزخورماتو رئيسها علي والسيد فتاح.
١٣- برزجني. كردية} في ناحية سنگاو} رئيسهم شيخ قادر.

آل آوچي
آل يعقوب
آل أرسالن

آل گدگ} لهم محلة تسمى باسمهم. منهم شفيق آغا.
آل قردار
آل كمال

آل النفطچي: هؤالء من اجلاف
أسـرة مشـهورة في كـركوك ولهـا مكانتهـا} ومن أكـبر أشـخاصـها البـارزين: ناظم بك}
فاضـل كامل من وجـوه عديدة. والظاهر أنهم من قـراو لوس (قرا اولوس) كـما يفـهم من

فروع هذه القبيلة. وإال فيجب أن يحقق ذلك عنهم. ويقولون ما ذكر أدناه.

اqشهور أنهم زنگنه} ولكن الوثائق التي بأيديهم تبرهن أنهم من أهالي األناضول.
(نازى) لعله (يورغان تپه) بقرب كركوك.

أثر قدµ في كركـوك معروف حديثا. وهو قرب تركـالن و… وهذا األثر يرجع عهده إلى
أربعة آالف سنة تقريبـا. وقد بحث عنه في رسالة باالجنليزية… وهو غـريب في صناعته.

وكل أسباب الراحة مهيأة فيه. ووجد فيه من ذلك ما يبهر أبناء العصر احلاضر.
ÈdI"« iFÐ ¡ULÝ√

يبـدو �ا بأيينا من االوراق اqتـفرقـة والقصـاصـات اqتعلقـة �سـودات تأريخ كركـوك أن
اqرحــوم العـزاوي نهج فـي كـتــابه هذا النهج نفــسـه الذي سـلكه في كـتــابه (شــهـرزور -
السليـمـانية) إذ سـعى جـاهدا من خـالل مـعارفـه} ومن خـالل مدراء الـنواحي وقائمـقـامي
األقضـية جلمع إحـصائيـات مستـفيضـة حول اسـماء القرى وعـددها ونفوسهـا وانتمـاءاتها
العــشـائرية وغــيـرها من األمــور طبـقـا qـا فـعل في كــتـابه -كـمــا ذكـرنا- (شــهـرزور -
السليـمانيـة) وحصل على مـقدار ال بأس به} كـتـبوها إليـه وله بأشكال ولغات مـختلفـة}
ووقفنا على عدد منها ضمن مسودات تأريخ كـركوك وهي بخطوط كاتبيها} منها ما هو

(١) في آخـر أيامـه كان مـبـعـوثا. وله زوجة هـي خديجـة بنت حـسن بك. ولهـا أخ حـسz بك اآلن نائب
(١٩٣٨) -منه-.

عمر آغا

اسماعيل بگ محمد آغا

عبداللة بگ
صالح پاشا(١)

(قادنيل)سامي
ناظم

بنات نظام

حاجي قادر

كرµ آغا

إبراهيم آغا

خليل بگ

سلطان خان
حسن آغا خالد بگ

أحمد بگ صالح بگ

بنات ابنان صغيرانخالدحسام الدين

محمد شكري
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باللغة العربيـة فكتبناها} وهي بامالء غيـر مايتلفظ بها أهلوها} وقراءتهـا ليست سهلة}
ومن حسن احلظ أن أسـماء أكـثر هذه القرى من مـسموعـاتي} أي كنت قد سـمعت الناس
يتلفظـونهـا كـمـا تلفظ بصـورة حـقـيـقـيـة} فـسـاعـدتني هـذه اqسـمـوعـات لدى كـتـابة هذه
االسـماء} ولم أكـتـبـها - في الوقت احلـالي - كـمـا فعلت في كـتـاب شـهرزور} باإلمـالء

الكردي كما تلفظ لدى أهل اqنطقة.
ومنهـا مـا كتـبت باللغـة التـركـية فـاسـتـعنت ببعـض اإلخوة الذين يـجيـدون تلك اللغـة}
فترجموها لي - مشكورين - إلى اللغة العربيـة} فكتبت ترجمتها العربية} وما دون هنا
ال يشكل إال جـزءاً يسيـرا من اسمـاء القرى والقـصبـات} وبقيت قـرى ونواح كثـيرة نبـقى
بانتظـار النسـخـة الكـاملة} ولدى توفـرها نـبـذل - ان شـاءالله - جــهـدا أكـثـر لنـقـدم هذا

الكتاب كأخيه (شهرزور - السليمانية) للقراء بصورة مرضية.
œdJ"« s% WO,«dF"« W¹u"_« dzUAŽ

ال شك أن اqرحـوم العـزاوي في تناوله لتـأريخ كـركـوك أولى اهتمـامـا كـبيـرا بالعـشـائر
اqنتـشـرة في الـلواء} وبذل مـجـهـودا لتـدوين كل مــا يتـعلق بهـذه العـشـائـر من نواحـيـهـا
اqتعـددة} غيـر أننا لم نعثـر ضمن مسـودات كركـوك على هذه التفـصيالت} لكننـا وقفنا

على بعض ما يتعلق بهذا اqوضوع منها صفحة بالعنوان اqكتوب اعاله جاء فيها:
«ال يخلو لواء مـن ألوية العـراق من كـرد أفـرادا أو قـبـائل بقلـة أو بكثـرة إال أن بعض
األلوية تغلب فـيهـا األكراد. أو أن غالبـيتـهم منهم. ففي العـمارة والكوت وبغـداد يغلب
توغل (اللر الفـيلـية) وهـم قبـائل كـثـيـرة} وانتـشـروا أفـرادا وجـمـاعـات في هذه األلوية}
وتكونت منهم مـجـمـوعات بسـبب اجملـاورة} وقد أفـردتهم في كـتـاب خاص (كـتـاب اللر
الفـيلية) وال تخلو بغـداد من عشـائر اخـرى من (لك) و (كلهور) وغـيرهمـا إال أنهم في

قلة بالنظر للفيلية.
وفي لواء ديالى عـناصـر كـردية أخـرى كـثـيـرة} ال تـوجـد فـيـهـا قـبـائل أصليــة ولكنهـا
مـتـفـرعة من أصـول في ألويـة الكرد األخـرى} وتهمـنا اجملمـوعـات الكبـرى} أي القـبـائل
اqعروفـة التي لها كيـانها وشهـرتها في موطن نـشأتها. وهي اqقـصودة من مبـاحثنا} ولم

يكن بحثنا على سبيل االستقصاء واإلحاطة.
وهنا تتـداخل بعض القـبـائل فـرجحـنا أن نذكر مـا تقـدم من لواء} فـان بلبـاس تتناولهـا
جـملة ألوية من جـراء كـثـرتهـا} فاقـتـصـرنا على بيـانهـا في لواء. ور�ا أشـرنا إليـهـا في

األلوية األخرى} وهكذا سورچي} وجاف} وقبائل عديدة.
١- في لواء كركوك:

داوده
زنگنه
شوان
دلو

داللوه
جاف

طالباني
هماوند

W!UÝيي (صاحلي)
شيخ بزيني
كاكايي

ليالني - في كركوك قرية اآلن ملك الطالبانية. وكذا يحياوه للطالبانية.
بيباني- في كونهم من القبائل الكبيرة نظر.(١)

ÍdH# ¡UC,
�ا ال شك فيـه أن اqرحوم العـزاوي بوصفـه مؤرخاً مـعنياً بجـميع مـا يتناوله} تناول من
خــالل كــتــابة تأريخ األلـوية أقــضــيــتـهــا ونـواحــيـهــا} وقــراهـا} ونفــوس هذه األمــاكن}
واقـتـصادها} وحـدودها ومـا إلى ذلك. وقـد وقـفنا ضـمن االوراق اqتـعلقـة بكركـوك على
ثالث صـفحـات غـيـر مرقـمـة يبدو أن قـبلهـا - في أقل تقـدير - صفـحـة مـفقـودة} وهذه
الصـفــحـات ليـسـت بخط العـزاوي} ور�ا كـلف أحـد األشـخــاص من أهل اqنطقــة ليـزوده
باqعلومـات عن قضـاء كـفري} فكتب له هذه اqعـلومات. ومـهمـا كانـت فإننا ندونهـا هنا

(١) هنا اشارة في طرف الورقة إلى ان ليالني وبيباني ليستا من القبائل الكبيرة.
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بوصـفـهـا جـزءاً من تأريخ كـركـوك إلى أن يأتي اليـوم الذي يكـتب فـيـه تأريخ هذا اللواء
(كركوك) بصورة أشمل:

∫W¹—«œù« ¡UCI"« œËbŠ åœËb(«ò
يحد القـضاء شرقا احلد الفـاصل بz قضائي كفـري وخانقz (نهر ديالى) وغربـا ناحية
سنگاو} ناحـيـة قـادركرم} ناحـيـة طوزخـورمـاتو} شمـاال احلـد الفـاصل بz قـضائي كـفـري
وحلبـجة (جـبل پيكولي). جنوبا قـسم من نهر ديالى ويتـم بجبل حـمرين. فـتبلغ مـساحـة
هذا القـضـاء بصـورة تـقـريبـيـة عـشـرة آالف كـيلومـتـر. نفـوس القــضـاء باعـتـبـار العـمـوم

(٥٠١٠٠) نسمة (١٠٠٠٠) غير مسجل والباقي مسجلون.
∫¡UCI"« a¹—Qð

انشـئت قـصــبـة كـفـري منذ أربعـمـائـة سنة في مـحل (اسكي كـفــري) على بعـد (١٣)
كيـلومتـراً} وفي احملل الذي اتخذ مـحطة للقطار في الوقت احلـاضر. وقـد اضطر السكان
على هـجــر تلك اqنطـقــة والتــغــرب إلى اجلــبــال التي تســاعــد علـى الدفــاع من غــارات
اإليرانيz وغـيرهـم} فاتخـذوا قصـبـة كفـري احلـالية مـحـال لهم بناء على قـربها من اqيـاه

أيضا(١) واجلبال.
ولهذا القـضاء تأريخ حافل باحلوادث الهـامة يرويها اqقدمـون وألهميتهـا قائم مقامـيته

منذ قيام احلكومة التركية بتأسيس التشكيالت االدارية.
أما سـبب تسمية القـصبة بـ(كـفري) فيقـول اqقدمون بان اqنطقـة كانت محاطة بأشـجار
وأدغـال يسمى (كـفـر) فقـطعهـا أحـد القائم مـقـامz وأجرى بـعض االصالحـات فـسمـيت
(بالصـالحـيـة) رمزا إلـى اإلصالح} وظلـت تدعى بهـذا االسم إلى أن أعـيد اسـمـهـا األول

فسميت (كفري) تسمية إلى اسمها السابق.
∫W¹dŁ_«Ë WÝbI*« s#U%_«

يوجـد مرقـد (ابراهيم سـمz) يقـال: إنه من صلب أحـد السـاللة النبوية. وكـذلك يوجـد
مـرقـد (الشــيخ بابا) في منطقــة (قـرتپـه) على نهــر ديالى} وهو أحـد أتبـاع الـصـحـابة.

وهناك على جبل كفري (بابا شاهسوار) واالثنى عشر إمام.
أما األمـاكن األثرية فـإنها كـثيـرة كمـا يظهر من تدقـيق وضعـية اqناطق. انقـرضت وال

زالت آثارها باقـية (كـالرابية) الواقـعة قرب مـقاطعـة (حاجـيلر) وكذلك تلول علـى پاشا
الواقعة في مقاطعة كشكويل.

∫W¹œUB²,ô« W"U(«
يشـتغل سكان القـضـاء بالتجـارة والزراعـة} وحالتـهم االقتـصـادية رديئة بصـورة عامـة
السـبــاب كـثـيـرة. منـهـا: ابتـعـاد قــصـبـة كــفـري عن الطرق العــمـومـيـة} وانقـطاع طريق
السليـمـانيـة} إذ كان قـد³ا قـبل مـدّ سكة القطار إلى كـركـوك  رّ القـوافل من بغـداد إلى
كفري} ومنهـا إلى لواء السليمانية} والعكس بـالعكس. وبعد أن تأسس القطار انقطعت

القوافل من هذا الطريق} فأصبحت كركوك هي اqيناء الوحيد إلى األلوية الشمالية.
أما العـشائر فـتشتـغل بالزراعة وتربيـة اqواشي} وأهم هذه العشائر هـي عشيـرة اجلاف
السيـار التي تقضي فـصل الصيف في أطراف السـليمانيـة على حدود اqملكـة اإليرانية}

وفي الشتاء في منطقتي شيروانه وپيباز.
∫dzUAF"«

تسكن منطقة القضاء عشائر كثيرة مختلفة اqشارب واللغات.
١- عـشائر كـفـري وشيـروانه: تسكن شـرقي كـفري في قـرى اإلثنى عـشـر امام} رحـيم
ورقـه} قــره بوالق… عـشــائر الزنگنة والـطالبـانيــة} وفي اجلـهــة الغـربيــة تسكن اجلــبـور}

والكروي} والگيژ} واللهيب… وغيرهم.
أمـا في شـيروانه فـيـسكنهـا عشـائر اجلـاف اqسكونة والسـيـارة وقسـم قليل من الدلو}
وقد أخذ قسم من عـشيرة اجلاف الرحالة ³يلون إلى االسكان في ناحيتي شـيروانه وپيباز

ويفلحون ويزرعون بدرجة محسوسة. وتنقسم هذه العشيرة إلى الفرق اآلتية:
فهـذه الفرق كلها سيـارة تشتغل في تربيـة اqواشي} وتهاجر صـيفا وشتـاء طلبا للكأل.

(١) في عـبارات كاتـب هذه الصفـحات عن كـفري مـواقع خلل من حيث القـواعد العـربية آثرنا إبقـاءها
على حالها.
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كورده ميرمحمدامz خرامان
كورده مير بهرام
كورده ميرمارف

كورده مير محمد سليمان
به له كاوي
توركه

امام محمد
كاني كول
يعقوبه كومه
توره جار

zعمرآغا علي جان حس
عمرآغا جان روستم والي

چيا چرمگ
گوري اسپ
بكر بايف
بيستانه
شيخ طويل
قلعة تبزان
دوسر

كله شيره
ياره مند

١٥
٩
٦
٧
١٥
١٠
٢٠
٨
١٩
٢٠
٢٢
١٣
٨
١٢
١٦
١٥
٦
٥
٣
٥
٧
١٠
١٢
٢٠
٤٠
١٣
٤٠
٢٥
٨
١٢
٢٠

روغزالي
روغزالي
روغزالي
روغزالي

روغزالي وزنگنه
روغزالي
زنگنه
زنگنه
روغزالي
روغزالي
تيلكو
روغزالي
روغزالي
روغزالي

كهلور وترخاني
گاللي وشيخ قالگا

روغزالي
روغزالي
ماموي
روغزالي
روغزالي
روغزالي
روغزالي
ماموي

شيوخ صوله
ترخاني

شيوخ صوله
شيوخ صوله وگاللي

گاللي
عيسايي
شاطري

العشيرة التي ينتمي اليها القريةعدد البيوتاسم القريةتسلسل
پيباز
پيباز
پيباز
پيباز
پيباز
پيباز
پيباز
پيباز
پيباز
پيباز
پيباز
پيباز
پيباز
پيباز
پيباز
پيباز
پيباز
پيباز
پيباز
پيباز
پيباز
پيباز
پيباز
پيباز
پيباز
پيباز
پيباز
پيباز
پيباز
پيباز

الناحية
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١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢
٢٣
٢٤
٢٥
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩
٣٠
٣١

سرقلعه
ولي حيدر
حيده ره كل
يسد جژني
ناصالح
فتاح عمر
بكره شل
عمر بيل
بلكه
گوبان

چوار شاخ
توكره

عزيز قادر
قلعه چرمگ
بيره قوى
قوالي
شاه نظر
علياوه

كاني عبيد
دروزنه ي حمه ي شاسوار

دروزنه مجيد
كاني ماران
سيخران
سمباق

هواره قوله
تپه سپي
كاكه برا

قلعه قوچاني
كوله جو طه
كوله جو صغير
تپه سوز

٣٠
٢٥
٣٠
٢٠
٢٥
٣٠
٢٥
٥٠
٤٠
٣٠
٤٥
٣٠
٤٥
٢٠
٣٠
٣٥
٣٠
٣٠
٤٠
٢٠
١٥
٤٥
٣٠
٤٠
١٣
٣٠
١٥
٢٥
٤٥
١٢
٣٥

دلو
دلو وگيژ
دلو
دلو

تيلكو وترخاني
ترخاني
دلو

عمر بيل
عمر بيل
دلو

داوده روغزالي
روغزالي
داوده
داوده
داوده
داوده
زنگنه
زنگنه
زنگنه
ترخاني
ترخاني
ترخاني
روغزالي
روغزالي
روغزالي
روغزالي
روغزالي

ترخاني ومامولي
روغزالي
روغزالي
ترخاني

العشيرة التي ينتمي اليها القريةعدد البيوتاسم القريةتسلسل
شيروانه
شيروانه
شيروانه
شيروانه
شيروانه
شيروانه
شيروانه
شيروانه
شيروانه
شيروانه
شيروانه
شيروانه
شيروانه
شيروانه
شيروانه
شيروانه
شيروانه
شيروانه
شيروانه
شيروانه
شيروانه
شيروانه
شيروانه
شيروانه
شيروانه
شيروانه
شيروانه
شيروانه
شيروانه
شيروانه

الناحية
٣٢
٣٣
٣٤
٣٥
٣٦
٣٧
٣٨
٣٩
٤٠
٤١
٤٢
٤٣
٤٤
٤٥
٤٦
٤٧
٤٨
٤٩
٥٠
٥١
٥٢
٥٣
٥٤
٥٥
٥٦
٥٧
٥٨
٥٩
٦٠
٦١
٦٢

پله وشك
ژاالن
خلوه

گومه زرد روغزالي
گامخل

سركل محمد عظم
سركل احمد عظم

ناوه
قالريويله

منصور الكان
هواره برزه
تيمانه

سركل محمود عظم
كوا چرمگ
توران

زرده ي حمه ي محمود
زرده قادر
تيلكو
رزين
بوه

بنكه ي باشكي احمد
نكه ي باشكي خليفه حسن
تلكاوي سيد روستم
تلكاوي حمه شريف

قريه توفيق
قوله مال
قوله سوتاو
تازه دي
برلوط

سيد خليل خليفه محمد
سيد خليل فقي مصطفى

٨
٧
٩
٢٠
٢٥
٢٠
١٩
٢٥
١٨
١٥
٨
٥
١٣
٢٥
٣٠
١٥
١٤
٣٠
٨
٢٠
٦
٩
٦
١٢
١٧
١٨
١٥
٣٥
٤٠
٩
١٥

روغزالي
روغزالي
روغزالي
روغزالي
روغزالي
روغزالي
روغزالي
روغزالي

روغزالي وزنگنخ
ترخاني
ترخاني
ترخاني
روغزالي

يوسف جاني
ترخاني
ترخاني
ترخاني
تيلكو
ترخاني
باشكي
باشكي
باشكي
ترخاني
ترخاني
صوفي وند
عيسالي
عمله

شاطري وعمله
عمله و هاروني

شاطري
شاطري

العشيرة التي ينتمي اليها القريةعدد البيوتاسم القريةتسلسل
شيروانه
شيروانه
شيروانه
شيروانه
شيروانه
شيروانه
شيروانه
شيروانه
شيروانه
شيروانه
شيروانه
شيروانه
شيروانه
شيروانه
شيروانه
شيروانه
شيروانه
شيروانه
شيروانه
شيروانه
شيروانه
شيروانه
شيروانه
شيروانه
شيروانه
شيروانه
شيروانه
شيروانه
شيروانه
شيروانه

الناحية
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مناسبات هـذه العشائر مع بعضـها جيدة. أكثـرها تشتغل بالزراعة سـيحا. أما عـشيرة
اللهـيب وبعض سكان القـرى احملاددة جلـبل حـمرين (و فـشم االحـمر!) فـيـزرع على ميـاه

األمطار.
دعاوى العشائر:

ترتكن العشائر في حسم دعاويها وفق عاداتهم وسننهم اqرعية} وجترى حسم الدعاوى
التي تقـضي اqصلحة بحـسمـها وفق نظام دعـاوي العشـائر. وقد (يـفقد!) احملـسومـة في

ابان ادارتي(١) (١٢) قضية} والباقي (٣) حتت احلسم.
اqعادن:

يوجـد منـجم فـحم حـجـري يقـع قـرب قـرية (ناصـالـح) على بعـد (٧) كـيلومــتـرات من
قصبة كفري. ومن اجلهة الشرقية منه الغاز والفحم احلجري.

يعطى هذا اqنجم بااللزام ألهالي كـفري. فيسـتخرج منه اqلتـزم مآت األطنان يستـعمل
في حـرق الكور العائدة لـلنورة واجلص والطابوق} ويسـتعـمله اصحـاب احلـمامـات وبعض

األهلz في دورهم أيضا.
(٢)ÍdH# ¡UC,

٢٤  وز ١٩٣٣
هذا القضـاء كان مركـزه (كفـري القد³ة) وهي مكان احملطة اليـوم} وتبعد سـبعة أمـيال
ونصف عن البلـدة اجلديدة} وتـعرف بالـصالحـيـة} وتخـتلف أبنيـتـهـا عن أبنيـة بغـداد في
أنهـا في الغـالب تبـنى من صـخـور جـبليـة… وهذه البلدة فـيـهـا بنـاء دار للحكومـة جـديد
وضخم. ومسـتوصف طبي} ونادي(٣) للموظفz… وفـيها خـمسة جوامع منـها جامع كبـير

قريب من السوق.
و³رّ من البـلدة نهـر يقــال له ($??ÊUÄUÇW???ýu) وهو مــتكون من عــيـون كـثــيـرة فـي (سـر

(١) تعرضت هذه القـرى -كلها- لعمليـة االنفال واالبادة اجلماعـية} فأخليت من سـاكنيها} و£ حرقـها
وتهد³هـا. وبعد انتـفاضة آذار وإخـراج القوات الغـازية منها بدأ البـاقون من سكانهـا بالعودة الى
قـراهم وأماكنهم} واعـيـد بناء البـيوت} ودبت احلـياة من جـديد في مـعظم هذه القـرى} لكن بنسب

أقل �ا كانت عليه قبل العملية التي كان الهدف منها ازالة هذه القرى من الوجود الى األبد.

٦٣
٦٤
٦٥
٦٦
٦٧
٦٨
٦٩
٧٠
٧١
٧٢
٧٣
٧٤
٧٥
٧٦
٧٧
٧٨
٧٩
٨٠

گوبان
گوزرد كماله لي
خالد بگ
كيژ دن
كالر
بنگرد

گرده گوزينه
شيخ لنگر

قره بوالغ كبير
قره بوالغ صغير

گيژلر
آوباره محمد آغا
بيره فقيره
(شيكر!)
zسيد حس
رحيم حورقة
عمر آغا جان
پيازه جار

٢٠
١٥
١٣
٢٠
١٢٠
١٣
٣٠
١٥
٦٠
٤٥
٢٥
٢٥
٤٥
٣٠
١٢
٣٠
١٥
١٥

كماله لي
كماله لي
كماله لي
شاطري
بگزاده
گيژ

عمله وگاللي وگيژ
زنگنه وگيژ

طالباني وگاللي
طالباني
گيژ

داوده وبيات
بيات
بيات
نعيم
زنگنه
گيژ

ترخاني(١)

العشيرة التي ينتمي اليها القريةعدد البيوتاسم القريةتسلسل
شيروانه
شيروانه
شيروانه
شيروانه
شيروانه
شيروانه
شيروانه
شيروانه
شيروانه
شيروانه
شيروانه
شيروانه
شيروانه
شيروانه
شيروانه
شيروانه
شيروانه
شيروانه

الناحية

(١) ال نستبعد ان يكون كاتب هذا اqوضوع قائمقام القضاء أو من كلفه هو بكتابته.
(٢) بعـد الذي كـتـبـنا عن كـفـري وكـان بخط شـخـص لم نعـرفـه. وقـفنا ضـمن مــسـودات كـركـوك على
مـعلومـات وإحصـائيـات أخـرى - هذه اqرة - بخط اqرحـوم العـزاوي وا امـا للفائـدة وqا فيـهـا من

فروق مع النص السابق ندونها هنا نصا. وهي محفوظة في (د.ع) بالرقم (٣٩٥٠٦)
(٣) االولى (وناد).

ويوجد بz بعضها عداوات قد³ة. وأهم هذه الفرق شراسة هي فرقة (w!xÖ) التي تسكن
في جـبل شـاكل بالقـرب من قريـة كالر إذ إنهم يـشتـغلون بالسـرقـات ومـشهـورون بسـوء

اخللق.
أمـا العـشائر السـاكنة في نـاحيـة $?W?áð…d فـهي عـشـيرة الكـروية على ديالى والپـاالني

والزند وبعض أفراد من الزنگنه} وفي اجلنوب البيات واجلبور واللهيب.
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قلعـة)(١) ÊUÄUÇW?ýu?$Ë(٢)} وهي على سـفح جـبل شـهـسـوار(٣)} اqسـمـوع أن كـفـر نبـات
غرب والنسبة إليه} واqلحوظ أن كفر هو نوع من القار ويقال أنه هناك.

في قضاء كفري (قبائل):
١- عشيرة الكروية

٢- الزنگنه
٣- الپالنية
٤- الطاطران

٥- الزند
٦- گيج

٧- جاف} االمراء} بگزادة.
وفي ناحية زنگباد من القرى:

١- شيخ بابا:
١- اqعدان

٢- محمد أمz / پالنية
٣- شيخ وهاب

٤- بندر
bM"WKOÝ -٢

٣- w"dÇWáð (االبيض. لغة تركية) رئيسهم رستم خان رئيس الپالنية.
٤- قلعة. رئيسهم اكبر خان. رئيس الپالنية

٥- أحمد گله. رئيسهم كوخه سمz. رئيس الپالنية.
٦- كلوجه (#ułWK) هكذا تلفظ رئيسهم غني. رئيس الزند.

٧- علوش. رئيسهم عباس. پالنية
وفي شيروانه من القرى:

١- قره بالغ - بوالق - الصغير. طلبانية
٢- قره بالغ الكبير} طلبانية.
٣- شيخ لنگر. جاف وغيرهم.

٤- ÊU#W−OÖ. قبيلة گيج.
٥- سيد لر. (السادة)

٦- بناباغ} پالنية} رئيسهم ابراهيم محمد سلطان.
٧- للÛ. ويلفظ العوام (!sÐWKO) أهلها زند.

٨- كبه} زنگنه.
ومن األنهار في كفري:

١- صالحية
٢- قر…تپة

٣- يزدان كاوري (الظاهر انه بردان)
٤- قزل أرن
٥- زنگاباد

٦- محسنه اباد
٧- ببانلو

٨- كشكويل
٩- صيد الن
١٠- كوكس
١١- حاجيلر
١٢- قربوالق
١٣- تليشان

(١) اسم قرية -منه-.

(٢) اسم قرية -منه-.
(٣) الصحيح: بابا شاسوار.
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١٤- سرقلعة.
وصـاحب السالنامـة عـدها عشـرة} وذكر هـذه االسمـاء. ومن هذه الصالحـيـةُ} وسرقلعـة
فإنها واقـعة في احملمودية} ومتكونة من عـيون تنبع من هناك. واألنهار الباقـية تنشعب

.zؤسس هارون الرشيد من اخللفاء العباسيqوجد لها} واqمن ديالى… وا
ومن آثارها العتيقة:

١- كفري القد³ة
٢- قصر زنكى

٣- ويران شهر (البلدة البائدة)
٤- شيروانه

وفي $Wáð…d: مرقد ابراهيم بن أدهم.
وفي زنگاباد: مــراقـد ابراهيم السـمz. مـن اوالد مـوسى الكاظم. واالثناعــشـر إمـامـا

وبابا شهسوار.
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W%bI*«
هذه رسـالة أو تقـرير دوري رفـعهـا مـدير ناحـيـة شـوان الى مرجـعـه
األعلى. وليـست معلومـات قـدمهـا الى اqعنيz بالكتـابة عن اqدن
العـراقــيـة وسكانهـا وكـل مـايتـعلق بـذلك كـمـا كـان يـظن. واحلكم
العثماني كان يهمه جداً أخـذ مثل هذه اqعلومات ومعرفة توجهات

السكان وأحوال العشائر.
وفي إعتـقادنا ان الوثيقـة مهمـة جداً وان تاريخـها يعود ألكـثر من

قرن من الزمان.
وألهمية الوثيقة طلبنا من األستاذ عثمان رشاد اqفتي ان يترجمها
الى العربية… وقد وافق على ذلك رغم مـشاغله الكثيرة} جزاه الله

خير جزاء…
ونثبتها في هذا الكتاب توثيقاً وإ اماً فائدة مع نسخة مصورة من

إحدى صفحها….
WOÐdF"« WLłd²"« h½

التقرير الدوري لناحية شوان
∫œËb(« ≠±

: قضاء چمچمال وناحية آغجه. شرقاً
شماآلً: ناحية طق طق وبينهما نهر الزاب الصغير.

غرباً: ناحية كوپري
جنوباً: كركـوك وناحية… حـسن التابعة لقـضاء ليالن وهـذه اqناطق حتيط وحتد الناحـية

(يقصد ناحية شوان).
≥≠ WIDM*« a¹—Uð: إن ناحية شوان موجودة قبل تاريخ احلكومة التركية(١)

وفي ذلك الزمن} كانت قـرية (حاجي بنجان) تشكل مـركز الناحية قـبل ثالثمائة سنة.
حيث حـلت الناحيـة مكانها. واqسـافة بz مـوقعيـهمـا هي ثالثة أميـال. وال نعلم األسس

واألسباب التي أدت الى هذا التبديل.

(١) يقصد قبل احلكم العثماني.
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:WÝbI*« s#U%_« ≠≥
من االمــاكن اqقـدســة في ناحــيـة شــوان: مـرقــد األمـام (عــمـر منـدان) ومـرقــد االمـام

(خامخالن).
واألمام (عـمر مندان) مـدفوع في قـرية عمر مـندان التي تبعـد ميلz عن الناحـية وهي
مـزار دائمي لزائرين مـن خارج اqـنطقـة. أمـا إمـام (خـامـخـالن) فإنـه يزار من قـبل أهالي

القرية.
¥≠ »"*ÊUJ: سكان الـناحــيــة كــافــة من ســاكنـي الدور. ويبلغ تـعــدادهم ٩٢١٣ نســمــة
يسكنون في مركز الناحية وفي ٨٦ قرية تابعـة للناحية. ويبلغ عدد الدور في تلك القرى
١٩٨٨ داراً وعمـومهم من العنصـر الكردي ومسلمـون وشافـعيوا اqذهـب. و٧٢ قرية من

تلك القرى تسكنها عشيرة شوان} التي تتفرع الى فرعz هما:
(شوان كشك) و(شوان خاصة)

وشوان خاصة ينقسمون الى قسمz هما:
القسم االولى يسمونهم: جنه خاني اسماعيلي

والقسم الثاني يسمونهم: جليلي ابراهيم آغايي
zأما بقية القرى فمنها ١٣ قرية لعشـيرة (شيخ بزي) وهؤالء أيضاً يتفرعون الى فرع

هما:
(شيخ بزي حاجي حمزةيي) و(شيخ بزي مال عباسي).

:(١)‚öšô«Ë -«œUF"« ≠µ
إن أهالي ناحـية شوان يـطيعون مـختـار القرية و(الكويخـا) والسادات واqشـايخ. ولهم

عند أهالي الناحية احترام كبير.
والقسم األعظم مـن جماعـة (شوان كشك) ينتـسبون إلى الطريقـة النقشبـندية (والشيخ

عبدالكرµ شدله). ويعتبرون أنفسهم مريدين لهم.
:(٢)ÊËcHM²*« ≠∂

من جـمـاعة (شـوان/ خـاصة) جلـيلي وإسمـاعـيل كـويخا رشـيـد بنجـةخان وحـاجي مـال
عبيد و(كشك) كويخا رجب…

ومن عشيرة (شيخ بزي) حاجي حمزة پلكانة عبـاس آغا ومحمد قادرآغا (قره سالم).
وكرµ آغا ومحمود آغا وجميل آغا.

وهؤالء ورؤسـاء عـشـائر شوان كـشك وشـيخ بزي منـقادون ومطـيعـون ألوامـر احلكومـة.
لكن جماعة اجلليلي واألسماعيلي ³يلون إلحداث البلبلة.

ورغم وجـود منافـسـة بz اإلسـمـاعـيـلي واجلليلي لكنهـم يتـفـقـون عند حـدوث مـشـاكل
عـشائرية. وعـند حدوث نزاع على األراضـي الزراعيـة بينهـما فـإن مـدير الناحـية ال يأخـذ

بادعاءات اي منهم غير انه يقوم بالتحقيق في اqوضوع.
:÷—ô« WFO³ÞË ŒUM*« ≠∑

إن مناخ منطقـة شـوان مـعـتـدل عـمـومـاً. لكن بعض القـرى تفـتـقـر الى اqيـاه. ومـصـدر
أكــثــرية القــرى للـمــاء هو عــيــون اqاء اqوجــودة. واألراضي تـتـألـف من جــبــال ووديان.
وخصوبة األراضي مناسبـة وجريان اqاء في نهر (تاجه) ضعيف} والزراعـة شتائية} واqاء

في الصيف محدود الكمية.
∏≠ »)W¹œU?B²,ô« W?"U: سكان الناحـيـة أكـثـرهم مـن الفـالحz ورعـاة األغنام} ويزرعـون

األشجار اqثمرة عند حافات السواقي والعيون} والتي تصلح ألشجار الغابات.
وأن أعـداد اqواشي قـليلة نسـبــة الى نهـر (تاجـة) الـكبـيـر} واحلـالـة اqعـيـشـيــة عندهم

متوسطة} وإنهم قد إستفادوا من تلك الغابات.
:WF!UM"« l¹—UA*« ≠π

إن اqشـاريع الـنافـعـة التي تـنفع لتطوير احلــالة اqذكـورة في الفــقـرة (٨) أعـاله إذا £
االعتناء بها وتطويرها فإن االستفادة منها تزداد.

ولو أن عـشيـرة شيخ بـزي إستـقروا في ضـفـاف الزاب الصغـير وأعـتنوا بغـرس أشجـار
الغابات فإنهم سيستفيدون} لكنهم ألفوا معيشتهم احلالية برعي االغنام والزراعة.

ولو أن احلكومة احمللية أعطتهم االرشادات واqستلزمات فإن ثروتهم تزداد.
:W×KÝ_« ≠±∞

إن عدد البنادق اqسجلة لدى العشائر يبلغ (١٤٩) بندقية وهذا العدد يعتبر خطراً.
:(١)-«œ—«u"« ≠±±

واردات الناحية في الشـتاء هي من األغنام والعلف واالثمار واخلضـراوات} وما يفيض

(١) يقصد باألخالق التقاليد والطباع والتأثيرات الفكرية عندهم.
(٢) يقصد باqتنفذون: الوجهاء وأصحاب الرأي والنفوذ.

(١) واردات الناحـيـة: يقـصـد الكاتب صـادراتهـا التي مـنهـا يحـصلون على اqال وهذه األمـوال تعـتـبـر
واردات ألهالي الناحية. ومن هذا األساس كانوا يسمون الصادرات بالواردات.
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منها عـن حاجة الناحـية يسـوقونها الـى أسواق كركـوك. وعند تفريغ احلـمولة في كـركوك
يؤخذ مـنهم الضريبـة (الگمرك). أما ضـريبة األغنام فـي الصيف والشتـاء وحق األراضي

الزراعية واحلاصالت فيجبى منهم بسهولة.
ويبلغ مجموع اqبالغ اqستحصلة منهم كرسوم وضرائب حوالي ٢٠٠ دينار(١).

:dzUAF"« ≠±≤
إن عشائر الناحيـة اليعتبرون رحالة. بل هم مستـوطنون على الغالب. وقد £ ذكر ذلك

بالتفصيل في الفقرة (٦) أعاله.
:ÊuHþu*« ≠±≥

١- كاتب الناحية: عبيد بگ
٢- مـأمــور اqركـز: مـحي الديـن أفندي           وجـمـيــعـهم ذوي أخـالق حـسـنة ولهم

إقتدار عالي
٣- احملاسب: علي سعيد
٤- اجلابي: محمد علي

:dzUAF"« U¹UC, ≠±¥ 
في اqدة التي بقـيت في الناحيـة فإنني نظرت في الدعـاوى البسيـطة العائدة للعـشائر.

وأحلت دعاوي اجلرائم الكبيرة الى احملكمة} ولم تبق دعاوى معلقة.
:WOLÝd"« -U³ðUJ*« ≠±µ

تتم اخملـاطبات الرسـمـية مع مـركـز القضـاء بواسطة سـعاة البـريد ويتم إرسـال وإستـالم
البريد مع مركز القضاء مرتz في االسبوع.

∂±- رغم وجـود اqـنافـسـة واحلــسـادة بz عــشـائر اqنطـقـة (شـوان وشــيخ بزني) وبقــيـة
العـشـائر… اال أنهـا ال تظهـر للوجـود… وذلك بتـأثيـر قـوة السلطة وتأثيـر احلكومـة. فـهم

اليستطيعون التجاوز. وال يوجد شيء آخر يستحق الذكر.

(١) هذا اqبلغ يعتـبر كبيـراً جداً بالنسبـة لذلك الوقت حيث ان ميزانيـة العراق بكامله لم يكن ليتـجاوز
خمسة ماليz دينار فقط.
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