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العطاررؤوف / الدكتور كلمة

بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

كبن املرحوم  الدي كل فرتة يرنل لي جزءا من مذكرا   ب د حديث دار  
كثرية متى الكثري من املذكرات لشخصيبت  حققتبيين  بين  ل دة مرات اقوح ل  

 مل يكن يهتم حينهب بطليب هذا  كل مار  يقاوح لاي ب اد ان     . نتكتب مذكرا ك
اكمل كتببي هذا  ب دهب االخر ا  ان يف يوم قبح ناببدا ببلكتببايف يف بدايايف نانيف     

 مل ارى مبكبن يكتب  لكن كبن حيدثين بكل  فبصايل كتببب ا   انات ر      1002
كتبب  بشكل مستمر هلب كب ت حمطبت بكتببتهب  قت طويل جدا حيث مل يستمر ببل

فقد كتعهب مبب يقبرب اح  1022/  2/  12بني  بليف  لكتع  ا  ان ارنلهب لي يوم 
 :ب ثهب لي ب نوان  قدنع يف عشر عبمب 

 (.مذكرات عمبد ا  رؤ ف)

لقد امسب ي ب رؤ ف  سعتب جلاد  رؤ ف ال طابر الاذي كابن مان ر اد      
يف    ها  جاد     الاد   كاون علاى  ه ا      كيلطريقب لنب رنم ، الرتبييف  الت ليم

 .طلب ال لم  الثقبفيف

 نبرفق يف هذا الكتبب ب ض من صاور لوحب ا  القد ايف  اثديثايف الا       
 .أربيال  رمسهب حني ا تقبل  من ب داد ا  اربيل حيث بدا ببلت واح بني ازقيف قل يف

 . صور لع ض من الشهبدات  اال مسيف  الصور الشخصييف

ق الفناون مان املونايقى الك ناك  فان التصاوير       كبن من عبئلايف   شا   
كتب مع اخو    زار  عصبم  هلم  شبطبت انعوعييف برنم  كتببايف الر ايابت   ال 
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 اويف صاعب    .  القصص  اثمد هلل هذ  عكسهب علينب ا ب  اخو ي فيصل  فاواد 
 دفن يف اربيل يف مقربة كسانزان جناب    1012/  6/  17يوم االحد املصبدف 

. احاد كلم   احد  ذكرت ا   الرجل الذي مل خيتلف على حعا     نبذكر.  الد  
 . شر    بزي  رمح   الذكر الطيب الرمحيف  اخللود

 عمبد ععد الس م رؤ ف رؤ ف. د" 

 اربيل/ انتبذ يف قسم التصميم  امل مبري 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 تقديم

 الدكتور مجال الدين فاحل الكيالني 

 

رخاون  ٔلفيهب منزليف خبصايف،  ي ناى بهاب املاو    ٔ  نشر ب د  فبة موللكتب ال 
 ال  الكتب مان االعا م املشاهورين    هذ  ذا كبن صبحبٕعظم،  خبصيف أعنبييف ا

رخاني  ٔ ف مان االعا م املاو   ٔبل  مايف عمابد ععاد السا م ر     ف .جداح يف ذلاك 
 . احملققني  املفكرين يف هذا ال صر

 هاب   ارب عان اراء    ٔا حياث  يف جدا مان مهم ال نبييف بهذ  الكتب لذا كب ت 
درجايف الرقاي  الكمابح فهاي الكتاب الا  ناعق           صول  لف ب د  ضوج ٔاملو

 حاني طلاب ماين  لاد      .مب ينطعاق علاى هاذا الكتابب       شرهب يف حيب  ، هذا
تقديم هلذا الكتبب، ال "الصديق الصد  "  فٔعمبد ععد الس م ر   فٔالدكتور ر 

مهمايف اابقيف،    ،التقديم ملذكرات قبميف علميايف عبليايف   الن مهميف  ح االمرٔ رددت ا
  .ي هو انتبذي  ايخي ال بل خبصيف مب يف  برخيييف ثقيليفٔ ا

قاوم با    ٔعلاي ان ا   اجاب مفار     ثم قعلت االمر قعل كل اايء ال ا    
علاى   لا   عنادمب كنات  لمياذا    بفضال   ي ا غمر هذا ال لم الذي كتلميذ لل  ميف

، مبب ادهب  ابن رااد ابم ايف ب داد   /ييف الرتبييفيف كل األ لييف اثقيقيف، ففي دران 
بطريقتا    يف التبريخ،  قد بهر اي كثرية خذت علي  در نب ٔامن الدرانبت ال ليب، 

 ال ر   هي الطريقيف ذا هب ال  يتع هب يف كتعا   مقبال ا ،    يف العاث  التقصي
  ضو  يف ال ار   بسابطيف يف االنالوب   فابذ الفكار       من االحبطيف الشبمليف

iPhone

iPhone
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 ااب ر  يف اغلاب  ٔاهلل، فقاد كنات ا   رمحا    فب    مل  نقطع صل  ب  حتى د،الوقب

 . يف جممل حيب ي ال لمييف  غري ال لمييف   ئاو

ب اد  ٔيف هذ  املذكرات، فقد عرضهب عرضب هاو ا  اهد ل  ا   كبن موفقبٔفب .
،    د اضابفيف  د ى ايء ا  مجبح الفن  عذ بت ٔحقب عن جفبء ال لم  جفو  ،  ا

كتعيف ال ربييف  إثراء مثني هلب، الغنى عنهب للدارس يف التابريخ، أ  م اين   قيميف للم
ببلت رف على مسرية الفقيد، إ   كتبب كمب جيب ان يكون الكتابب،  ال غار  أن   
يكون بهذ  القيميف ال   صفنب  بهب فإن هذ  القيميف إمنب حصيليف علو ك ب ال  ميف 

ال  يتمتع بهب،  الا  هاي خاري    رؤ ف يف الدرانبت ال لمييف،  الصفبت  املزايب 
  .املزايب  الفضبئل ال  جيب أن  توافر يف املؤرخ املوثو 

 أناكن  فساي     فلين م القراء بفضال هاذا الكتابب،  رحام اهلل الفقياد      .
  ئ  ال لمي   وقد ذكبئ،  هو الذي خطفت  املنييف من بني ظهراينب يف عز عطبجنب  

 لاك در س  عارب   .. .ياالماب   غنىٔاملثل  ا رفعٔمسى امل ب ي  أمت ء ر ح  ببإ 
جرى انتخ صهب  تي يف انتقراء التبريخ، فهل  كن ان  ستوععهب   فيد منهاب يف  

 العبئس قدمًب ا  األمبم؟"  اق نب"حتريك ع ليف 

  .بقىٔن يسدد اخلطى  يوفق اجلميع ملب هو اخلري  أا ح اهلل   ب ٔنبٔا 

 دكتور مجبح الدين فبحل الكي  ي

 ئرالزان مييف ٕنتبذ التبريخ  اثضبرة االٔا 

  الصني_ الييف قب صو/ ن مييف ٕم هد الدرانبت اال

 

 



– 22 – 

 

 

 مذكراتي

 كتبها

 الدكتور عماد عبد السالم رؤوف

 0221بدأ يف كتابتها يف حزيران سنة 
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 هداءإلا

 

 عزاءألا  طلع  ا

 مؤرخي املستقعل
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 بسم اهلل الرحيم الرحيم

 
 النشأة

يف  ألنرة موصالييف األصال ععبناييف النساب،      لدت يف األعظمييف بع داد،
، يف دار مل  كن  ع د عن مدخل جبمع 2912اليوم التبنع من كب ون الثب ي ننيف 

،  قد أزيلت هاذ  الادار يف أثنابء  ونا يف اابر       براإلمبم األعظم إاّل بعض يف أمت
املقببليف لل بمع املاذكور، بياد    اإلمبم األعظم،  هي اليوم داخليف يف أر  السبحيف

أ ي ال أ ذكر ايئًب من  لك الدار لص ر نين حينمب غبدر هب أنر ي إ  دار أخرى 
يف حمليف الس د ن، فلم يكن عمري يت ب ز يومذاك السنتني،  قد أجهدت  فسي 
فيمب ب د أن أ ذكر ايئًب من  لاك املرحلايف املعكارة مان حياب ي، فلام أ اذكر إاّل        

، ثظيف كنت جبلسًب على كتاف  الاد ي، فقاد    رة قعل م بدرة الدااللاظيف األخري
طر  مس ي صوت العبب اخلشعييف الثقيلايف  هاي  صافق بقاوة للمارة األخارية،       

 . كب ت بقييف األنرة قد  قدمتنب فيمب يعد  يف مسري هب إ  العيت اجلديد

 كب ت دار ب يف الس د ن قد ايدهب  الدي علاى أر  تتلكهاب  الد ا ،    
مسبحتهب حنو ألفي مرت مربع،  مسابحيف كاعرية كهاذ  مان ااأ هب أن  تاي           علغ

للطفل جمباًل رحعًب من حرييف اثركيف  الل ب،  كبن  الدي قد اعتنى اعتنبًء ظبهرًا 
،  أ اوا   (السيساعبن )بتنظيم  صف مسبحيف اثديقيف، بأن غرس حوافيهب بأا بر 

ريشيف الطابئرة، أماب النصاف    من الزهور، كمب ج ل قسمًب منهب مل عًب لل ب كرة ال
اآلخر من اثديقيف فقد  ركهب د ن عنبييف فبكتظت بنعبت القصب،  أحبطات بهاب   

ال م قيف، فكب ت أاع  ب ببيف، فلم يكن أمجل لطفل مثلاي  ( اليوكبلعتوس)أا بر 
أن يقضي نبعبت هلو   ل ع  يف مثل هذا اجلو اع  الريفي،  كثريًا مب كنات أرى  

الرحمن
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ب يضا بن رياا الادجبل علاى رأنايهمب  ينطلقابن       أخوي،  زار  عصبم،  هما 
راكضني  همب يصدران أصاوا ًب عبلياًب ااعيهيف بأصاوات اهلناود اثمار، أ  هماب        

إ  آخار   جيوببن غببيف القصب من خ ح طرقبت فيهب ي رفب هب جيدًا،  رمبب مضايبً 
هذ  اثديقيف حيث أخذا بصيد اثمبم الذي يتخاذ مان فار   األاا بر ال بليايف      

 مل يكن جيب ر دار ب إال دار ز ل عم  الكربى احملابمي عيساى طا ،    .  كنبت ل 
 يف احد االيبم غبفلت انر ي  مضيت ا  اخر اثديقيف  قفزت من فو  اجلادار  
الطيين الذي كبن يفصل بني دارينب،  مضيت إ  دار عم  حيث  جدت األنارة  

 بمل ب د ذلك اجلادار   ستقعلين حبفب ة مل أكن أ وق هب،  املهم أ ي اكتشفت ن يف ال
 .كتشبفإلالطيين،  عرفت ح  ة ا

 كب ت  قببل دار ب هذ  معب ي اركيف  فط ال را  الربيطب ييف،  مل أكن أعاي  
ببلطعع أهمييف هذ  الشركيف، إاّل أ ي ابهدت يف صعب  أحاد أيابم الصايف،  أ اب     
على نط  دار ب، طفً  أاقر  صف  ال لوي عبر، جيلس يف أعلى دار  قع ضامن  

نشآت الشركيف، فت  عت من نانت ،  ملاب ناألت  الاد ي عان هاؤالء الاذين       م
،  كب ت هذ  أ ح مرة أمسع فيهب بهاذا  (إ كليز)يسكنون يف الشركيف، قبلت إ هم 

االنم،  مل ألعث أن مس ت ب  مارات عادة مان كعابر األنارة، يف أثنابء ب اض        
 .2951التظبهرات ال  جرت ننيف 
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 بدايات الوعي

 

 أ ب يف السبدنيف من عمري، أن اابهد أ ح األحادا  ال بمايف،    قدر لي، 
 قارر   2951أيابر نانيف    1ال  يت ب ز مداهب  طب  العيت  األنرة، ذلك أ ا  يف  

( حبفظ القبضي) توي  فيصل الثب ي ملكًب على ال را ، فقصدت األنرة عمبرة 
ز ل عما   يف نبحيف امللك فيصل الثب ي، نبحيف الوثعيف فيمب ب د، كبن يتخذ فيهاب  

الكربى عيسى ط ، مكتعًب للمابمبة،  من على ناط  ال مابرة رأيات الشاوار      
احمليطيف  قد غصت حبشود من النبس الذي جبء ا لتاييف امللك  هو جيتبز مبوكعا   
امللكي جسر امللك فيصل الثب ي، جسر األحرار فيماب ب اد، ليصال إ  السابحيف،     

فل، أن امللك نيظهر  هو يضع  كنت ا تظر ظهور هذا املوكب لتصوري،  أ ب ط
كمب كنت أمسع يف اثكبيبت عن امللوك ال   قصهب (  بجًب من ذهب)على رأن  

 كم كب ات خيعايف ظاين حينماب     . عليَّ خبدميف كب ت   مل يف بيتنب يف ذلك الوقت
رأيت املوكب امللكي أخريًا،  كبن امللك جيلس إ  جب ب خبل  ععاد اإللا ، فا     

قع يف طويليف كقع بت الطهبة، ثم علمت ب اد نانني أن هاذ     يضع على رأن  إاّل 
!.  ال ع قيف هلاب ببلطهابة باأي حابح    ( الفيلد مبرابح)القع يف كب ت جزًء من زي 

هذ  من أهم أحدا  حيب ي يف  لك املرحليف من عماري،  ( التتوي )كب ت حبدثيف 
حباد    قد بقيت يف كل  فبصيلهب مبثليف يف ذاكر ي حتى اآلن، كمب كب ت اثبدثايف، 

ذا هب، نععًب يف إيقبظ  و  من الوعي املعكر لدي،  هو ماب ااكل  اواة ملزياد مان      
 .االهتمبمبت يف املراحل التبلييف من حيب ي

 مرة أخرى ابهدت امللك فيصل الثب ي، فقد أخذ ين  الد ي يف أحد أيبم 
ياوم إفتتاب  جسار    ( نبحيف التارير فيمب ب اد )إ  نبحيف امللكيف عبلييف  2957ننيف 
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ألابهد حفل اإلفتتب  املذكور،  أ ذكر أ هاب دنات   ( جسر التارير)كيف عبلييف املل
أ ظر ياب  لادي لتاكاي أل الدك حينماب  كارب      : رأني بني زحبم املتفرجني قبئليف

فكبن أن رأيت امللك  خبل  يسريان ماع ثلايف مان الاوزراء     ! قصيف بنبء هذا اجلسر
 ناط  صافيق اجلمهاور      املقربني جمتبزين اجلسر من جب ب الكرخ إ  السبحيف،

قصافت   2992 قد حتقق  وقع  الد ي تبمًب، ففي أ ح ننيف . على جب يب الطريق
طبئرات م تدييف جسر التارير  ا هبر جازء مهام منا ،  طفقات أصاف لولادي       
رؤ ف  غري  من ص بر األنرة حبد  افتتب  اجلسر، كمب رأيت  قعال ثلاث قارن    

 . قريعًب

فطرياًب ببلتابريخ، فضاً  عان أ هاب         اض  أن  الد ي كب ت تلاك حسابً  
درنت  ملدة مب يف كلييف امللكيف عبلييف على يد أنب ذة أكفبء، مانهم الادكتور صابحل    
أمحد ال لي  غري ،  كب ت من املتفوقبت يف هذ  املبدة خ ح نين درانتهب عبميف، 
 من مدرنب هب املشهورات، اللاوا ي  اوق ن هلاب مساتقعً  يف التابريخ الادكتورة       

ني جويدة، ال  هبجرت فيمب ب د إ  الواليابت املتاادة األمريكيايف   ع ات     ألرب 
 2921هنبك،  كبن من حمبنن التقدير إ ي التقيت بهاب يف  زارة اخلبرجيايف نانيف    

اإليرا ييف،  كب ت  الد ي  -على مب أظن،  كب ت  ؤلف كتببب عن اثرب ال راقييف
ن  كون جزءًا مان  ساي    حريصيف على أن  كون لي ذكريب ي اخلبصيف ال   كن أ

 افتتب  جسر امللكيف عبليايف هماب   ( التتوي )اخصي  يف املستقعل،  ليست حبدثتب 
الوحيد بن اللتبن دلتب على عمق هذا اثس،  إمناب كب ات مثايف حاواد  أخارى      

لل  ل من مر   2955مشببهيف،  قد صبدف أن نبفر  الدي إ  نويسرا ننيف 
أ ح مااب ف لتاا   الااد ي يف غيبباا ، أن الساكري الااذي أصاابب  عهااد ذاك، فكابن   

اصطاعتنب، أ ب  أخويَّ، إ  املتاف ال راقي،  كبن يش ل معنى املتاف الع دادي 
اثبلي، حيث قضينب نبعبت  حنن  تفرل على اآلثبر امل ر ضيف في ،  مان  بفلايف   
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القااوح أن  لااك الزياابرة املعكاارة للمتاااف، كاابن هلااب أثرهااب يف اااد ي إ   لااك 
هي اهتمبمبت غري  اعييف يف حينا ، إاّل أ هاب كب ات كبفيايف لشااذ      امل ر ضبت،  

 .حسي الفطري ببملبضي  اإلع بب بآثبر املبضني

 من اثواد  الطعي ييف ال  أثرت يف ملب أدت الي  مان اضاطراب يف حيابة    
،  كابن بيتناب   2951أنر نب،   ر  مدينيف ب داد ا  خطر الفيضبن اهلبئل يف ننيف 

قييف ال  بب ت اثبجز الوحيد الذي حي ز ميب  الفيضبن عان  قريعب من السدة الشر
ب داد،  صبرت امليب   ر فع  درجييب يف حديقيف بيتنب الوان يف،  مس ت أل ح مارة  

 هاي  ادفق املياب  ا  اثادائق     ( النزياز )يف حيب ي عن هذا اخلطر،  عن ظابهرة  
هاذ     العيوت  تي يف ض ط مياب  الفيضابن علاى  لاك السادة، يف العادء كب ات       

ال  ( الطشوت)الظبهرة ال ختلو من طرافيف، حيث انتخدمنب، أ ب  إخو ي، ب ض 
يف املنزح ز ار   طوف بنب يف اثديقيف ال  أصعات جمرد مسط  مبئي كعري، لكن 
املبء مب ا فك يف ار فب  حتى أ اك على دخوح ح رات املنزح، فبضطر  الادي  

قرب اجلسار  ( الصرافييف)ئن يف حمليف ل  تقبح بنب لل يا مؤقتب يف بيت جدي، الكب
 . اثديدي،  مل   د ا  بيتنب اال ب د ن ا تهى الفيضبن  جفت ح رات العيت

يف  لك االيبم ال صيعيف رأيت أخي األكرب  زار،  اعبن كثري ن مثل ،  هام  
ي ملون م ظم النهبر متطوعني يف ملء أكيبس الرمل   ر يعهب على السدة املذكور 

ر فبعهب،  قيل أن نيبرة نوداء  قفت مرة قرب موقاع ال مال،   ليزيد ذلك من ا
  زح منهب ابب يبفع ص ري ير دي م بس  ظيفيف، فإذا ب  خيلاع نارت  ،  يكاف    

 يعدأ ببل مل يف ملء أكيبس الرمل، مثل  مثل أ راب  مان  ( كركًب)بنطلو  ،  حيمل 
بن، لقاد كابن   الشعبن،  مل ي رف أحد من اثبضرين هويت  إال ب د م بدر ا  املكا  

 !امللك فيصل الثب ي
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 يف بغداد القدمية

 

 قدر لألنرة أن   ابدر دارهاب يف حملايف السا د ن إ  دار حديثايف يف حملايف       
راغعيف خاب ون،  كنات يوماذاك يف الصاف األ ح اإلبتادائي، فب تقلات،  أخاي        
عصاابم، للااد ام يف مدرناايف اثريااري اإلبتدائياايف، بينمااب ا ااتظم اخااي االكاارب يف 

 مل ألعاث أن  . املركزييف حيث اختابر الدرانايف يف القسام ال لماي فيهاب      االعدادييف
ا تقلت،  حادي هاذ  املارة، إ  مدرنايف أخارى هاي أقارب إ  دار اب،  ادعى          

 كب ت  ش ل دارًا مستأجرة قريعيف من دار ب اجلديدة،   قع هذ  الادار  ( النيِّرات)
يكن مساتوى الت لايم     مل(. كلييف القب ون حبليًب)خلف معنى كلييف اآلداب القد يف 

يف هذ  املدرنيف جيدًا، كمب أن عددًا كعريًا من   ميذهب كب وا من نكبن الصرائف 
القبطنني  راء السدة الشرقييف، فقاررت أنار ي  قلاي إ  مدرنايف أخارى قارب       

عدادييف املركزييف للعنبت ال  عينت فيهب  الد ي مدرنيف آ ذاك،  هكاذا  إلاملدرنيف ا
بتدائييف،  كب ت  قع يف زقاب  ضايق   إلا( القعس)مدرنيف  جدت  فسي  لميذًا يف 

نبحيف )يتفر  من دربو يف يتصل أحد منفذيهب بشبر  األمني املتصل بسبحيف األمني 
 هي نيدة كعرية طيعايف  ( بهييف) كب ت  صاعين إ  املدرنيف يوميًب (. الرصبيف اليوم
شا ل  عداديايف املركزيايف    إل كب ات ا . يف مدرنايف  الاد ي  ( فرااايف )كب ت   مل 

 لكم ا فت بهذ  الدار، فهاي  . يومذاك دارًا كعرية ضخميف  قع يف حمليف ال بقولييف
تثل طرزًا من الد ر مل أر  من قعال، يف  ناطهب حاوب كاعري،  توناط  حديقايف       
 ان يف  سعيًب،  حوح اثوب طبرمبت  ليهاب صافوف مان اث ارات الفسايايف،      

د إلي  بس مل  قاع يف   مثيف طببق علوي مشبب  يف  صميم  للطببق األرضي، يص 
.  للدار نط   انع ل  أنوار مان صافي  كسابئر الاد ر املمبثلايف     . أركبن املعنى
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 كنت اكتشف يف كل مرة  فبصيل جديدة يف هذا املعنى الرتاثي اجلميال، فابزداد   
ا عهبرًا بر عيف  لك التفبصيل  مب يكمن فيهب من مجابح،  كام كنات أختيَّال مناط      

 هذ  الدار أيابم إ شابئهب،  هويابت األااخبي الاذين      اثيبة ال  كب ت دائرة يف
عان صابحب الادار،  مصاري ،  كياف      ( بهييف)نكنوا في  أ ح مرة،  كم نألت 

 يف الثمب ينبت زرت معنى املدرنيف فاإذا بهاب قاد    . حتولت دار  إ  هذ  اإلعدادييف
قاد   حتولت إ  خبن جتبري غري م بملهب، فتأملت، ثم زر هب يف التس ينبت، فإذا بهاب 

 . ا هبر م ظمهب،  أ هبر ببقيهب، بسعب حريق أ ى عليهب، فزاد ذلك من أملي

 كبن الطريق الضيق الذي يصال باني الادار  مدرنا  مكتظاًب بابلعيوت       
، فكنات كلماب مضايت فيا  ذاهعاًب إ       (انبااي ت )القد يف، مزدمحًب فضبؤ  ببلاا 

يف اجلميليف،  رمباب انارتقت   املدرنيف أ  آيعًب منهب،  تع ت بنظري  لك املظبهر العنبئي
النظر إ  داخل أحواب العيوت إذا كب ت أبوابهب مفتوحيف،  مل  كان مثايف ناتبئر    
حت ب جوف العيت عن أ ظبر املبرين، أحب ح أن أ صور اكل اثيابة يف بياوت   

من : عتيقيف،  أن أ صور كيف كب ت  د ر اثيبة يف املبضي،  لكم نألت  الد ي
: سكن ذاك؟ فكب ت اجببتهب  أ ي خمتصارة  حبمسايف  بنى هذا العيت؟  من كبن ي

هاؤالء جيال   ( أهل األ ح)،  قد دار يف خلدي أ ح  هليف أن (أهل األ ح)إ هم 
حمدد من النبس بنى كل هذ  العيوت،  أعطوا للايبة اكلهب، ثم مضوا أ  ببد ا، 
 كبن ي ني عقلي على ختيل املبضي مب كنت أقرأ  من قصص األطفبح،  أكثرهاب  

تعيف األدياب رائاد هاذا الناو  مان األدب، كبمال كي  اي، فاع ض هاذ           من مك
القصص يستوحي الرتا  ال رباي القاديم  يقدما  يف صاورة اابئقيف لألطفابح،       
 ي زز  لك الصورة برنوم متخيليف تتع القابر    اثري اا ف ،  كنات أ صاور،      
 تي يف ذلك كل ، أن أرى الرايد مثً ، الذي هاو مادار ب اض  لاك القصاص،      

، (دراباني )يف مثل مب كنت أرا  من د ر،  عسَّ لايً  فيماب أناري فيا  مان      عبب 
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 بهذ  الصورة امتزل املبضي لدي ببثبضر،   اداخلت حيابة ال صاور السابلفيف     
ببثيبة امل بايف  داخً  ع يعًب،  كم لذ لي أن أد  خيبلي يسر  ب يدًا عن الواقع، 

طيع حتديادهب،  لكنهاب   إ  حيث كبن النبس ي يشاون يف عصاور مبضاييف ال أنات    
 .مضت على أييف حبح

ا تقلت إ  دار كعرية  قع يف  هبييف زقب  قريب ( القعس) أذكر أن مدرن  
من جبمع خضر بك يف حمليف قنرب علي، فكنت أقطع نلسليف مان الادرابني حتاى    
أصل إليهب،  يف كل دربو يف كب ت  ت لى لي م م  اثيبة الع دادييف قعل أن  أ ي 

لت يري،  قد الحت أ ح مقدمبت  لك الريب ، حينماب فوجئات، أ اب    عليهب ريب  ا
 زم ئي من   ميذ املدرنيف،  قاد عاد ب إ  الدرانايف ب اد عطلايف صايفييف، باأن        
الشمس  سطع يف  هبييف ب ض األزقيف، فلمب بل نب  لك النهبييف،  جد ب فضبءًا كعريًا 

ك الزقب  قد حتولات  قد حل حمل بقييف الزقب ،  أن العيوت اجلميليف ال  حتيط بذل
إ  أكوام من األ قب ،  علمت يف حين  أ هب  قضت ألغرا  فت  ابر  جديد 

 أبدح ب اد ثاورة   )عريض، ثم مس ت أن هذا الشبر  مسي بشبر  امللكيف عبلييف 
، (إ  ابر  اجلمهوريايف،  مساي ب اد ث ثايف عقاود بشابر  اخللفابء        2952توز 

يف ثد   هاذا الت ايري، فا ف مجياع      أنتطيع اآلن أن أقرر بأ ي مل أا ر بفرح
زم ئي، فلقد  أملت ألن عبملًب مجيً ، ظليً ، أليفًب إلي، اختفى مرة  احدة، لياال  
حمل  أنفلت أصم،  أرصفيف جرداء،  ضرب فيهب مشس الصيف اثبرة، ف  جتاد  

 ست ري ب  من أا تهب،  ال  رى فيهب أبوابًب ذات مسبمري بابرزة،  ( انبايل)حتتهب 
 .حنيبت مزخرفيف  ثري اخليبحأ  

قضيت يف حمليف ال بقولييف  لميذًا يف مدارنهب حنو ننتني، كبن هلب أثر عمياق  
يف  فسي،  لقد خيل لي أ ي   رفت يف خ ح هذ  املادة علاى ب اداد اثقيقيايف،     
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ب داد ألف ليليف ال  طبملب قرأت عنهب يف قصص كبمل كي  ي،  مل  كن الساكنى  
 .ا اإلحسبس القوي ببملبضييف ضواحي تن  مثل هذ
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 مونيةأامل

 

 حرصًب من األنرة على  وفري مستوى دراني أعلاى، فقاد قارر  الاديَّ     
يف موق هاب  ( املدرنايف املأمو يايف  ) قلي إ  إحادى املادارس النموذجيايف،  كب ات     

اجلديد يف حمليف الوزيرييف، هي الا  جارى اختيبرهاب ألكاون أحاد   ماذ هب،  يف       
عبن مب الحظت ار فب  مستوى املأمو ييف عمب عرفت  من مادارس،  الواقع فإ ي نر

فكبن مثيف منط خمتلف من الت ليم،  اهتمبم خابي ببلنشابطبت ال صافييف، مثال     
 قد  جدت يف هاذ  النشابطبت ماب لع اى     . املونيقى  الرنم،  رح ت مدرنييف

د طموحب ي، فب صرفت إ  الرنم يف مرنم املدرنيف،  إ    لم املونيقى على يا 
ناتمرار يف  إلم لم خمتص،  بينمب جنات ببثبرة اهتمبم م لميف الرنم، فشلت يف ا

در س املونيقى،  أ ذكر أ ي عدت إ  العيت ذات يوم  أ ب أبكاي حبرقايف، فقاد    
، هذا مع إ ي (أذ ًب مونيقييف)أخرب ي م لم املونيقى يف ذلك اليوم بأ ي ال أملك 

 نايكييف ال ربيايف، ب اد أن اقتنات     قد بدأت، منذ مدة، ببناتذ ا  املونايقى الك  
، مع عدد كعري من اإلناطوا بت املونايقييف، مان مازاد     (كرامبفون)األنرة جهبز 

 .أقيم لعيع أثب  أحد املوظفني األمريكيني ال بملني يف ب داد آ ذاك

 على أييف حبح فقد  جدت يف الرنم اجملبح الذي أنتطيع أن أعرب ب  عان  
ال صفييف الا  ختصصاهب املدرنايف ملمبرنايف      فسي، فكنت أحضر مجيع السبعبت 

الرنم،  كب ت رنومي  تميز بب س بم ألوا هب،  إن مل يكن مقصودًا أ   اعياًب يف  
أكثر األحيبن،  أ اذكر أن املدرنايف كب ات ختتابر ي ألرنام عناد زيابرة إحادى         
الشخصيبت املهميف،  من  لك الشخصيبت  زير الثقبفايف املصاري السايد كمابح     

، كابن قاد   2952نمب زار املدرنيف يف صعب  أحد األيبم من ننيف الدين حسني، حي
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قدم ال را  آ ذاك قعل أن  أخذ ال  قبت ال راقييف املصرييف ببلتدهور الساريع إثار   
 صبدف أن زار ال را  ملك امل ارب  . نيطرة الشيوعيني ال راقيني على السلطيف

ل ،  قد مضى موكع  حممد اخلبمس، فبخرجنب ا  الوزيرييف القريعيف لنكون يف انتقعب
نم د لت ، فكابن ذاك  إيبم،  مسي بألابر  جديد كبن قد افتت  يف  لك ا نبلكًب

 .الشبر  هو ابر  امل رب

 كب ت يف الطببق ال لوي من املدرنيف غرفيف كاعرية الحظات أ هاب ضامت     
أكدانًب من كتب،  كم كنت مسر رًا حينمب عنيت املدرنيف بتنظيم ال رفيف  ج لهب 

 يف،  عينت موظفًب خمتصًب برعبيايف ااؤ  هب،  قاد  ارددت إ  هاذ       مكتعيف للمطبل
املكتعيف مرات عديدة،  أخذت أنت ري الكتب منهب بب تظبم،  أ ذكر أ ي قرأت من 

،  ب ض مسرحيبت أمحاد ااوقي، ماع أن عماري مل     (ديوان الكبظمي)حمتويب هب 
عايف بادأ   يكن يت ب ز الثب ييف عشرة، حيث كنت يف الصف السبدس،  يف هذ  املكت
 أ ذكر . حيب للقراءة،  ا في ببلكتب،  فبصيف الكتب ال   تاد  عن املبضي

أن إدارة املدرنيف قد  ظمت لصفنب هذا رحليف إ  مزرعايف الزعفرا يايف النموذجيايف،    
ُباين بقطاع مان اآلجار     ( كارد ) يف هذ  املزرعيف انتهوا ي بنابء قاديم لاد الب    

لقطع إ  العيت، فقد قررت ف أة، الفراي، فمب كبن مين إاّل أن آخذ ب ض هذ  ا
 ال أ ذكر اآلن مب هي ماربرات ذلاك القارار ال  ياب، أن يكاون لاي متافاي        
اخلبي يف العيت، فكب ت  لك القطع من اآلجر الفراي هي  واة ذلاك املتااف   

مب موعايف مان القطاع    ( املتاف)بيد أ ي انتط ت أن أمني حمتويبت هذا ! ال تيد
التقط  من املواقع ال  كبن حيد  أن أز رهب بصااعيف  الفخبرييف  اآلجر، ممب كنت 

املدرنيف أ  األنرة،  أ ذكر أ ي كنت أن ل علاى كال قط ايف مكابن التقبطهاب،      
 .  بريخ ذلك
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 من  بحييف أخرى، فإن  ل ي ببلقراءة،  أ ب يف هاذ  السان الصا رية، قاد     
ياًب أ   أمنى لدي ميواًل أدبييف،  قد خيل لي لع ض الوقت أ ي  كن أن أكاون ر ائ 

ابعرًا مثً ، بيد أ ي فشلت املرة  لو املرة يف كال مان جمابالت اإلبادا  األدباي،      
 لكين مع ذلك فزت مبب هو أكرب أهمييف يف حيب ي ال ملييف،  لك هي القدرة علاى  
الت عري عن أفكبري بأنلوب  اض  جهد اإلمكبن،  هو األمر الذي دف ين ب اد  

 .يستأثر بكل اهتمبمي، أعين التبريخننوات إ  الكتببيف يف جمبح جديد نوف 
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 وعي سياسي

 

 مل  كن هذ  املرحليف هي ال  اهدت  ايقظ إحسبناي الفطاري ببملبضاي     
فاسب، بل   ريف على أحدا  عبميف مهميف، أحادا  امتازل فيهاب األمل ببألمال     
على حنوع يب،  عبات فيهب األنرة، ك ريهب من أنر أخرى، جوًا ملتهعاًب مان   

طنييف القوييف، ففي حنو السبب يف من عمري، مس ت، أل ح مرة بابلطعع،  املشبعر الو
، ثم علمت أ   كبن أ ح رئايس جلمهوريايف مصار،    (حممد جنيب)عن رجل يدعى 

 أ ذكر أن أنر ي كب ت  ت بطف مع مواقف  السيبنييف، ثم بدأت أمسع أن رئيسًب 
ن جديادًا يف مصار، امساا  مجابح ععاد النبصاار، أخاذ يتخاذ مواقااف منب ئايف ماا       

حرتام،  يف مسبء أحد أيبم إنت مبر،  إن ذكر  يف أحبديث األنرة كبن يقرتن بإلا
رأيت أخوي،  زار  عصبم، قد جلسب يص يبن إ  الراديو  هو ينقال   2956ننيف 

خطببًب يذا  على اهلواء معبارة جلمبح ععد النبصر،  كبن  الاداي خابرل العيات    
 هب طابرا فرحاًب عنادمب  ارددت يف     حينذاك، فأ صت إ  اجلهبز مثلهمب،  أ ذكر أ

،  ملب  صال الوالادان إ  العيات،  كب اب قاد مس اب       ( أميم القنبة)اخلطبب كلميف 
اخلرب، كب ت الفرحيف قد جتب زت كل اثد د،  قد  سبءلت يف حينهاب عان م ناى    

، فلم  كن اإلجببابت لتقتصار علاى هاذ      (قنبة السويس)،  عن موقع (التأميم)
 طو  كعبر األنرة بقص حديث القنبة منذ حفرهاب  حتاى   امل ب ي فاسب،  إمنب 

 . أميمهب على حنو معسط ج لين أحس حبرارة اثد   أهمييف م زا 

 مل تض إاّل مدة بسرية حتاى الحظات أن أحاداثًب مدهلمايف أخاذت  شاد       
األنرة إ  جهبز الراديو من جديد،  بدا القلق  اضاًب على  جو  اجلميع، فهاب  

يشنون عاد ا ًب مشارتكًب علاى مصار،   ادفقت      ( إنرائيل)  هي بريطب يب  فر سب
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األخعبر من الراديو عن قصف ملدينايف بورنا يد،  ماآس  قاع هنابك،  مقب مايف       
ا عييف جتري يف اوار  املدينيف،  إ زاح لل نود امل تدين ببملظ ت،ف بات األنرة 
أيبمااًب عصاايعيف مل يكاان صاا عًب علااي أن أدرك خطور هااب،  باادت األبصاابر  قااد  

ت  هي  تببع األحدا  املتسبرعيف،  أ ذكر أن  الد ي ذهلت عان إعاداد   اخص
 .ط بمنب يوم ا قطع ارنبح اإلذاعيف املصرييف، بسعب قصف الطبئرات امل تدييف هلب

ابء القدر أن ينتدب  الدي،  كبن موظفاًب يف مديريايف العلاديبت يف  زارة    
بلديايف ملدينايف    بصفيف خعري، بهادف  أنايس أ ح  ( دبي)الداخلييف، لل مل يف إمبرة 

دبي آ ذاك،  لثب ي مرة، ب د نفر  إ  نويسارا،  عقاى أنار نب مان د  ا ، ففاي       
نفر   األ   كبن قلق  الد ي منصعًب على صايف  الدي، إاّل أ   يف نفر   الثب ييف 
كبن قلقهب منصعًب على أخي األكرب  زار،  ذلك أن  زارًا قد أخذ يتدخل، على مب 

نايف،  علمات أن السيبنايف   اين هناب املشابركيف يف       مس ت من  الادي، يف السيب 
املظبهرات الصبخعيف ال  كبن يقوم بهب طلعايف الكليابت بع اداد،  كابن أخاي قاد       
أصع  طبلعًب يف الكلييف الطعييف،  كبن هلذ  الكلييف ال تيادة  صايعهب العابرز يف  لاك     

لفرجيف املظبهرات،  هكذا دخلت السيبنيف أل ح مرة يف بيتنب،  مل   د ايئًب جتري ا
علي  يف خبرل العيت،   داف ت األحدا  بسرعيف ب د عودة  الادي مان ا تدابا     
الذي انت ر  حنو ث ثيف أاهر، فنزار مل ي د هو  فس  ذلك الشبب الودياع الاذي   
يأتر بأ امر  الدي بصورة عميبء،  إمنب فتات ل  مشبركت  يف املظبهرات الوطنييف، 

جديدة،  طموحبت عريضيف كابن الباد أن       رف  على اعبن  طنيني مثل ، آفبقًب
 صطدم حبري  الدي على ن مت  الشخصييف، بل نيطر   التبميف على ااؤ   ،  
كمب كبن جيري من قعل،  بدأ القلق يسود بيتنب هذ  املرة ألنعبب جديدة غري ال  
  ود بهب، فلم  تثل  زار هاذ  املارة أل امار الوالاد اثاريص،  ا ادفع ببل مال        

خذت املنشورات جتد طريقهب إ  أرفاف مكتعتا ، إ  جب اب كتاب     السيبني،  أ
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الطب  عظبم املو ى ال  كبن حيصل عليهب ألغارا  الادرس،  بادا  الادي يف     
حينهب  هو حيب ح أن  سك بزمبم األمر بيد قوييف، ماع أن الزمابم قاد فلات منا       

ب  يواج  حتديًب مل يكن خيطر بعبل ،  لو للاظيف، أن ي صي ل  أحد أمرًا، فإذا . تبمًب
 يف اثقيقيف كبن أخي مستقيمًب يف كال  صارفب  ، إاّل   . خطريًا من أقرب النبس ل 

كبفييف بأييف حابح، فسا ميف أخاي     -يف  ظر  الدي -أن انتقبمت  الشخصييف مل  كن
مهااددة ببالعتقاابح يف كاال ثظاايف،  احتماابح  فتاايا الشاارطيف للعياات حبثااًب عاان 

قبئم،   أثري ذلك كل  على  -خشيت  للموتال  كبن  الدي خيشبهب  -املنشورات
مستقعل أخي،  هو أكرب أبنبئ ،  م قد آمبلا   رجبئا ، بادا  اضااًب مان خا ح       

 .ا ش بح  زار ببملظبهرات،  ا صراف  التدرجيي عن الدرس
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 فن الرسم

 

 ل ت يف السنني املعكرة من عمري ببألق م  األلاوان، فااري  الاداي    
طاببي إ  م بر  الرنم ال  كب ت  قبم يف ب اداد  على  نمييف حسي الفين، ببص

بني حني  آخر، يف  بدي املنصور،  يف النبدي األ مليب يف نبحيف عنرت ببألعظميايف،  
 غري ذلك،  كب ت ن بد ي غبمرة حني كب ت  الد ي  صطاعين إ  مرنم كليايف  
امللكيف عبلييف حيث  درس هنبك، ألقضي نبعبت حلوة من كل يوم مخيس يف هذا 

ملرنم اثبفل ببثركيف،  الذي يتو  اإلاراف علي  الفنبن املعد  الادكتور خبلاد   ا
اجلبدر،  قد  و  اجلبدر  شا ي ي علاى الرنام،  كابن حيسان الظان بقببلياب ي        
الفنييف، على الرغم من ص ر نين،  أ ب أذكر مبزيد مان ال رفابن طاوح أ ابة هاذا      

، ثم حتولت الصاداقيف إ  زمبلايف   الفنبن املربي الذي مل يعخل علي فرب    صداقت 
حمععيف حينمب قدر لي ب د ننوات أن أعمل مدرنًب يف كلييف الرتبيايف اجملاب رة لكليايف    
اآلداب،  كبن ي مل أنتبذا للرنم يف مرمسهب،  مل  نقطع هاذ  الصاليف إاّل عناد    

 2920يرا ييف نانيف  إلم بدر   ال را  بصورة  هبئييف، قعيل ا دال  اثرب ال راقييف ا
 .رمح  اهلل2922ار  يف امل رب ثم  فب   هنبك ننيف  انتقر
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 حب التاريخ

 

أ ذكر أ ي كنت يف السنيف الراب يف من دران  ببملدرنيف املأمو ييف حاني لفات   
 ظري  جود  شرة مدرنييف م لقايف علاى اجلادار الاداخلي للمدرنايف  تصادرهب       

ساني  صورة لرجل ايخ يلعس الكوفييف  ال قبح، علمت فيمب ب د أ   الشاريف ح 
بن علي،  ليهب صور ألاخبي  عد  عليهم نايمبء النعبلايف،  حتات كال صاورة      
  ريف بد رهم، مع صورة متميزة للملك فيصل الثب ي،  كنات أعرفا  بساعب    
 جود صورة ل    لو نعورة الصف الذي أدرس  زم ئاي فيا ،    لاو النشارة     

ماب ب اد، ال   قرأت النشرة بش ف،  أعادت قراء هاب في  (. األنرة اهلبمشييف)ععبرة 
حعًب مبن ضمتهم من أصابب الصور، بقدر أ هب أيقظت يف احسبس فطري حباب  
املبضي،  االهتمبم بشخوص ، لقد حترك يف إذًا الش ف ببلتبريخ، ذلاك الشا ف   

 . ال  يب الذي ملك علي إحسبني   جدا ي عمري كل 

ا رت ان  الدي كبن يتوقع حد ثهب، أل    2952 حني قبمت ثورة توز 
ال  اابرك فيهاب أخاي     2956يستقر   ذرهب، ال نيمب ب د مظبهرات ننيف  كبن

 زار،  بدا لي أ   كبن يتوقع من الثورة ان  كون بداييف   يري ضر ري بب ت الع د 
يف حبجيف الي ، لكن  أخذ يش ر ببلقنوط حينمب اخذت األخعابر  ارتى عان مقتال     

ب الربيء يف حديقايف قصار   األنرة املبلكيف،  منهم النسبء الصبثبت  امللك الشب
الرحبب،  زاد أمل  حينمب ابهد  قبئع حمبكميف ن يد قزاز ثم علم ببعداما ، فقاد   

للداخلييف، أيبم كب ت مديرييف العلاديبت ال بمايف  بب ايف هلاب،  كابن       كبن قزاز  زيرًا
 . الدي م  عب بنزاهت  املطلقيف  صفب   اثميدة األخرى ا  حد ب يد
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دت  فسي أقرأ ببنتمتب  كل مب  قاع عليا  يادي     يف السنتني التبليتني  ج
الص رية من قصص  د ر يف أجواء املبضاي، ال نايمب ماب كنات أقارأ  يف جملايف       

الا   صادرهب آ اذاك دار    ( أ الد اب )املصرييف، ثم أخذت أقرأ ر ايابت  ( نندببد)
امل برف مبصر ببلقبهرة،  هي ر ايبت أعدت خصيصًب للنبائيف،  أغلعهاب مرتجام   

كب ت  لك القراءات املستمرة نععًب يف حتسان أنالوبي   . ألدب ال بمليمن ر ائع ا
 يف ال طليف الصايفييف الا   لات    . يف الكتببيف،  زادت من قدر ي على فهم مب أقرأ

( الرافادان )ا هبئي للدرانيف االبتدائييف  قع بيدي كتبب أع عين جدًا، هاو كتابب   
ال ربييف األنتبذان ط  ببقر   أليف مفتا اآلثبر الربيطب ي نيتون لويد،   رمج  إ 

 بشااري فر ساايس، فقرأ اا  مسااتمت ًب بكاال ععاابرة  ردت فياا ،  كاابن يساات ر  
بأنلوب ايق  ذكي  بريخ ال را  منذ أقدم ال صور حتاى عهاد امللاك فيصال     
الثب ي،  قد أثبر هذا الكتبب خيبلي، فصارت أ صاور اخوصا   كأ هاب ب ثات      

 جدا ي،  ارعت أفتا عن أي  حييف،  حينمب فرغت من  ا رت بفراغ هبئل يف
كتبب من  وع   كن أن  أل لي هذا الفراغ،  ب د حبث  جدت كتببًب كبن  الدي 

ال صاور  )قد اارتا  لوالد ي يف أثنبء الدرانيف يف كلييف امللكيف عبلييف،  هاو كتابب   
جلورل هنري برنتد،  رمجيف األديب دا د قرببن، فشرعت بقراء   بانهم،  ( القد يف

 قد . م ،  قدم طع ت ،  كو   قد ألف لي ئم املستوى اجلبم يرغم ضخبميف ح 
أمت ين الكتبب إ  حد مل أكن أ صاور ،  مل أكتاف بقراء ا ،  إمناب حبفاظ مبد ا ،       
 كنت أعيد رنم صور ،    لمت من  كتببيف اثر ف اهلري غليفييف، بال حفظات   

ذ  اثار ف  أصوا هب،  كنت ن يدًا حينمب أكتب امسي أ  أمسبء افراد عبئل  به
 أ ذكر أ ي كنت أقضاي نااببيف  هابرات  لاك ال طلايف  أ اب       . الصورييف ال  يعيف

مستلق يف عربيف دفع، كبن ب ض عمبح العنابء قاد  ركوهاب يف حديقايف الادار إثار       
 ماب أن ا تهيات مان الكتابب حتاى      . اجنبزهم ب ض األعمبح الرتميمييف يف العيت
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الانه  القاويم يف التابريخ    ) انتهوا ي كتبب آخر، من كتب  الد ي أيضًب، امس 
ملؤلف يدعى هبريف بور ر،  كبن ممب يدرس يف الكلييف اإلجنيلييف يف بري ت ( القديم

، فقرأ ا  بشا ف مل يقال عان اا في ببلكتاببني       (اجلبم يف األمريكيايف فيماب ب اد   )
 زادت مت   بقاراءة  . السببقني، مع أن أنلوب  رمجت  مل يكن مبستوى ط   همب

 كبن يتضمن مقدمبت يف  بريخ مصر ( دليل املتاف املصري) كتبب كعري عنوا  
 حينمب ا تهت .  افييف ثرييف يف املتاف،  ار حًبألالقد يف، مع صور امل ر ضبت ا

للتبريخ، ا تقل مان كتابب ا  آخار،     ال طليف الصيفييف ا رت أ ي أصعات مدمنًب
 .   ضيق  فسي إذا مل اجد كتبب  بريخ أقرأ 

 يف أ ح . ابغلي األ ح،  مصدر ن بد ي الوحياد كبن التبريخ قد أصع  
نين الدرانيف املتونطيف مل أا ر ببييف رغعيف مبمبرنيف ريبضيف كرة القدم أ  غريهب من 
أ وا  الريبضيف، بل مل أكن أابرك زم ئي أيًب من هوايب هم،  كابن جال هماي أن    
أمجع من مصر يف اليومي معل ًب أتكن ب  من ااراء كتابب،  كب ات مثايف مكتعايف      
كعرية  سعيًب يف ابر  الس د ن أقصدهب فأاارتى ماب أتكان مان اارائ  يف كال       
انعو ،  هكذا عرفات قادمبي طريقهماب أل ح مارة إ  مكتعابت بياع الكتاب،        
 صرت أا ر مبت يف كعرية  أ ب أ طلع إ  أغلفيف الكتب املصفوفيف، فأقرأ عنب ينهاب،  

هاب ي  اعين  ي ئام     أمسبء مؤلفيهب،  أ صفاهب حتى أ تهي إ  ااراء  احاد من  
 كب ت أمي ختشى أن احرم  فسي مان متاع الطفولايف،    . ن ر  مب مج ت من مبح

أخشى أن  ندم حينمب  كارب  : فكب ت كثريا مب  نصاين ببلل ب مع أ رابي،   قوح
  اهلل مل ااا ر  . فإ ك ال   طي هلذ  املرحليف من عمرك حقهب من اللهو  الل اب 

 .مر كبن ببلضد من ذلك تبمبأللييف،  امنب ابهذا الندم قط يف ننوات عمري التب

، (متوناطيف الشارقييف  ) حينمب ا تهت ال طليف الصيفييف، ا تقلت للدرانايف يف  
حبكم قربهب من دار ب،  كب ت هذ  املدرنيف  ش ل يومهب دارًا قد ايف مساتأجرة يف   
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الكرادة الشرقييف، يف درب يقببل اليوم نبحيف الفت ، حياث املسار  الاوطين،  مل    
يعًب إذن أن يلفت اهتمبمي ببلتبريخ ا تعب  مدرس هاذ  املابدة يف املدرنايف،    يكن غر

 كبن من حسن حظي، أن موضو  التابريخ الاذي يادرس يف السانيف األ   مان      
،  قد دها مدرس التبريخ حينماب كنات   (التبريخ القديم)الدرانيف املتونطيف هو 

من اين : رة مت  عًبأجيب عن أنئلت  بتفصيل مل يكن يتوق  ،  أ ذكر أ   نألين م
لك هذ  امل لومبت، فذكرت ل  املصبدر ال  ذكر هب من قعل،  أكثر من األنائليف  
فأكثرت من األجوبيف، فأثبر ذلك دهشات   اار   تادحين أمابم الطلعايف مماب أثابر        

 .زهوي مبب أعرف

 شابئييف الا  كنات أكتعهاب     إلببلقطع ا كبن مدرس مبدة الل يف ال ربييف م  عًب
على طلع ، فكبن ان اختبر ي أمينب ملكتعيف املدرنيف، ال  كب ات  شا ل    ألقيهب بنبء 

، ال   صبر بون ي ان اقرأ (املنصب)بض يف رفوف من د الب،  قد ن دت بهذا 
كتعوا علاى  )من الكتب مب مل يكن متوفرا يف العيت،  أذكر ا ي قرأت منهب كتبب 

 .ألد رد كيريا،  ب ض مسرحيبت علي ببكثري،  غريهب( الطني

 أذكر ا ي جبزفت مرة فشبركت يف مسببقيف لقصص االطفبح اعلنت عنهاب  
ال  كب ت  صدرهب دار اهلا ح مبصار،  كابن فرحاي غابمرا حاني       ( مسري)جمليف 

أعلمتين اجملليف بفوزي،  ارفقت رنبلتهب بكمييف من الل ب غلفت بكيس كعري مان  
قت  يف الع نتك،  لكين نرعبن مب اكتشفت ان م ظم هذ  الل ب قد جرت نار 

 .ب القليلّلالربيد  مل يتعق منهب ا
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 !اكتشاف

 

 كبن أن ا تقلت األنرة إ  بيتناب اجلدياد الاذي اايد   الادي يف منطقايف       
،  كبن قد اارتى أرض  مان مج يايف إناكبن ماوظفي  زارة     2961الريموك ننيف 

ذ  الداخلييف، فقد كبن هو موظفًب يف مديرييف العلديبت ال بميف التبب يف يومذاك إ  ها 
جارداء، يف أطاراف    الوزارة،  مل  كن منطقيف الريموك يف ذلك الوقات إال أرضابً  

ب داد ال ربييف، ال عمبرة ب دهب،  كب ت يومب مزار  لل ات إال أن هاذ  الزراعايف    
،  كبن بيتناب مان   2956أهملت، ثم  زعتهب الوزارة املذكورة على موظفيهب ننيف 

ثم  جدت  فسي يف بيئيف جديدة أ ائل العيوت ال  ايدت يف هذ  األر ،  من 
تبمًب، فليس أمبم بيتنب إال أر  قبحليف على مدى العصر،  خني ت ب يدة ال أكثر، 
 أذكر أن ب ض زم ئي يف املدرنيف، ممان كاب وا يساكنون يف منطقايف قريعايف مناب،       
أخرب  ي بإ   يف أثنبء جرف اللوريبت األ ربيف يف منطقايف غاري ب يادة عان مكابن      

بن قد يف هنبك، فذهعت بصااعتهم إ   لاك املعاب ي، فوجاد هب     نكننب، ظهرت مع
 تمثل يف جمموعيف من اجلدران ال ريضيف من اآلجر املطعوخ، مع جدران أخرى من 

ثاين عشار   إلآجر  يئ،  ب ض هذ  اجلدران  تد ملسبفيف طويليف  سعيًب، قد  ت ب ز ا
حياث   مرتًا، أثبرت هذ  الشواخص خيبلي  حب انتط عي، ف ادت إ  الادار  

 عدت إ  الشواخص حيث  تع ت امتدادات  لاك  ( فيت ) ( كرك)أخذت م ي 
اجلدران بإزاليف مب ي لوهب من األ ربيف،  قمت بقيبس أب بدهب ب بييف مان اناتط ت   
من الدقيف،  رمست خمططًب بدائيًب للموقع كل ،  يف اليوم التبلي قصادت مديريايف   

   ال  أدخل إليهاب،  قاد ناألت    اآلثبر ال بميف يف الصبثييف  كب ت هي املرة األ
فرااًب كبن جيلس على كرني خبرل أحاد أباواب ح را هاب عان املادير ال ابم،       
فأدخلين إ  ح رة فيهب موظف يظهر أ   كبن نكر ريًا،  ب د اناتئذان، أدخلاين   
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إ  قبعيف كبن جيلس يف صدرهب موظف علمت أ   هاو املادير ال ابم لرثابر، ثام      
يكن ص عًب علي أن أرى على  جه  ع مبت الت  اب   علمت أ   فؤاد نفر،  مل

حينمب  جد أمبم  ابب ص ري، ال يعلغ من ال مر أكثر من أرب يف عشر عبمًب  هاو  
حيمل م   ملفًب،  بسرعيف أخرب   مبب رأيت من أمار  لاك الشاواخص،  موق هاب،     
 أظهرت ل  املخطط الذي  ض ت ،  ب د أن  أمل املخطط لدقبئق، قبح أن األمر 

لو أمكن مجع ب ض اللقى املوجودة يف املوقاع، فوعد ا  باأ ي     كون مهمًب ف ً ني
نوف أحضر ل  ب ض  لك اللقى،  يف اليوم  فس  ذهعت مع زم ئي إ  املوقاع  
حيث مج ت جمموعيف كعرية من الكسر الفخبرييف،  ب ضهب كبن مزج اًب مبختلاف   

وم التابلي محلات كيساني    األلوان،  ب ضهب كبن رقيقًب من الزجبل امللون،  يف الي
كعريين من هذ  الكسر  قصادت مديريايف اآلثابر حياث طلعات مقببلايف ماديرهب        
املذكور،  مب أن دخلت إ  مكتع  حتاى  ضا ت الكيساني أمبما ، فأخاذ خيارل       
الكسر قط يف ب د أخرى،  يض هب على مكتع ،  ب د أن أجبح  ظر  فيهب متفاصًب 

على مب قمت ب ،  أخرب ي أ ا  نايمنع    إيبهب، قبح أن املوقع مهم جدًا،  اكر ي
الت ديبت على  لك الشواخص،  طلب من أحد اآلثبريني أن يتوجا  إ  املوقاع   

ط   املعبار علي ،  حينماب  صالنب،  جاد ب اللوريابت مساتمرة يف      إلبصاع  ل
متناب  عان   إلجرف الرتاب   قل ، فلم يكن من هذا اآلثبري إال أن طلب منهم ا

ثام أدار ظهار   غابدر املنطقايف،  ماب أن ابت اد حتاى عابدت         ال مل يف املوقاع،  
كبن  صرف اآلثبر على هذا الناو العبرد، ب د كل مب قدمت  . اللوريبت إ  عملهب

من بيب بت  لقى، خميعًب آلمبلي،  على أييف حبح فمن املرج  أن هذ  الشاواخص  
ملست صام  كب ت بقبيب قرييف احملوح الواق يف على  هر عيسى، حياث اايد اخلليفايف ا   

قصرًا ل  هنبك،  من املؤنف أن زاح املوقع كل  بشواخص     لا  ال نيايف  لقاب     
املنتثرة على منطقيف  ان يف حول ،  حتولت أرض  لتكون جزءًا من مقرتببت ابر  



– 17 – 

لقد أا ر ين هذ  اثبدثيف مدى ثراء ب د اب ببآلثابر،  كثارة ماب هاو غاري       . املطبر
 .ن إهمبح مشنيم ر ف منهب،  مدى مب  ت ر  إلي  م
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 خطط بغداد

 

ا تقلت للدرانيف يف متونطيف املأمون،  كب ت  قع يف  هبييف حي املنصور، يف 
قريعيف من بيتنب،  غري ب يد عنهب ( يمب ب دفطعبء ال يون ألاختذت عيبدة )دار كعرية 

افتتات مكتعيف عبميف أ يقيف هاي مكتعايف املاأمون ال بمايف، مقببال النابدي الرتفيهاي        
ط الذي أ شئ فيمب ب د بسنوات عادة، فوجادت طريقاي إ  هاذ  املكتعايف      للضعب

أغرتف منهب مب أاتهي  من الكتب،  زاد  ارددي إليهاب،  ا ساع  طاب  ماب كنات       
دليال خبرطايف   ) أذكر أ ي انت رت ذات يوم كتببًب انتهوا ي عنوا  ،  هو . أقرأ 

نون ، فقرأ ا   من  أليف الدكتور مصطفى جواد  الدكتور أمحد ( ب داد املفصل
بش ف اديد، حتى أ ي أارتيت فيمب ب د  سخيف خبصيف بي،  صرت أقرأ  قراءة 
ت ن   أمل،    رفت من خ ل  على خطط ب داد القد ايف، ال نايمب يف ال صار    
ال عبني،  مب كبن يقوم فيهب من منشآت مهميف،   جدت طريقاي هاذ  املارة إ     

علاى  اقاع ب اداد اآلن،    ( خرائطا  ) ( الادليل )ب داد  فسهب، أقببل مب أقارأ  يف  
ثرييف القد ايف،  أل أ ذكر أ ي كنت أقف طويً  متأم  الدر ب  املسبجد  املعب ي ا

حينمب بل ت اخلبمسيف عشر مان عماري قاررت أن  كاون لاي مكتاع  اخلبصايف،        
فصرت أنتقطع م ظم مصر يف األنعوعي ألارتي يف  هبيايف كال أناعو  كتبباًب     

قراء   حتى أارتي كتببًب آخر،    رفت أل ح مرة على جديدًا،  مب أن أ تهي من 
ابر  املتنيب،  صرت أ ردد على مكتعيف املثنى، حياث أاارتي ماب حيلاو لاي مان       
الكتب،  يف هذ  املكتعيف كنت أرى ب ض رجبح الفكر  األدببء  املؤرخني، منهم 

 . كوركيس عواد  فؤاد ععبس  غريهم
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ن أابهد يف صعب  يوم كئيب، ب د  لكم كبن حز ي عميقًب حينمب قدر اهلل أ
ننوات عديدة، مكتعيف املثنى  هي حترت  بف ل فبعل جمهوح،  قد جتمهار حوهلاب   
النبس،  امتألت مسبء ابر  املتنيب برائاايف الكتاب احملرتقايف  دخب هاب، فكتعات      

 برا املصرييف الذي كنت ألمقبال حزينًب أرثيهب في ، مشعهب ذلك اثد  حبريق دار ا
 .2970يف اثنبء  جودي يف ار  الكنب يف ننيف  يضًبقد ابهد   ا
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 وىلألكتابة البحوث ا

 

 صبدف أن ا تسب أخي األ نط عصبم إ  كلييف اآلداب، فخي ر  عميادهب  
عدادييف، بني دخول  إليومذاك  بجي م ر ف،  كبن من   مذة جدي يف املدرنيف ا

،  هكاذا  ل  قاد زاد ا ب ابً  ،  بني قسم التبريخ فيخرقسم الفلسفيف فيتخرل كبفرًا
دخل القسم األخري،  كنت يومذاك يف الصف الثب ي املتونط،   جد أخي  فس  
مكلفًب بنسخ حمبضرات أنب ذ  ،  هي كثرية، إذ مل يكان مثايف أجهازة انتنسابخ،     
فصبر يكلفين بذلك ملسبعد  ،  مل أا ر بضيق  أ ب أقضي السبعبت الطواح مان  

ن حمبضرات، بل كنت أا ر بشو  إ   لك املهميف، إذ الليل أ سخ بيدي مب فب   م
 جد هب  زيد من ن يف م رف  التبرخيييف، بل كنت أن د حينماب بادأت أكتاب لا      
مجيع مب كبن يكلف ب  من حبو ، لا   لاع ض زم ئا ،  كابن اارطي الوحياد       
للكتببيف أن يست ري لي مب أحتبج  من مصبدر من مكتعيف الكليايف،  صارت أقضاي    

بطوهلب يف الكتببيف، خملصًب يف عملي، متلذذًا يف إ قب ا ، مت لماًب مان     نبعبت الليل
 . املصبدر  فسهب اكليبت العاث،  أصول 

الحظت  الد ي اا في ببلتابريخ،  اناتقطبعي م ظام مصار يف لشاراء       
الكتب، فش  تين  ش ي ًب كعريًا،  أعلمت  الدي ببألمر، فصبر يشارتي لاي ماب    

من  وفري مثنهب،  أ ب أ ذكر اآلن أ   فبجأ ي ذات  أريد  من الكتب ال  ال أتكن
املناتظم يف  )بأجزائ  التسا يف، ثام كتابب    ( الكبمل يف التبريخ)مرة بإهدائي كتبب 

بن اجلوزي بأجزائ  اخلمسيف، ب د أن علم برغع  يف اثصوح عليهماب،  إل( التبريخ
ي، علاى   قد قرأت الكتببني مبت يف كعرية،  زادت م رف ، من خ ح ابان اجلاوز  

دليال  )خطط ب داد يف ال صور ال عبنييف املتأخرة، فصرت أزيد على مب قرأ ا  يف  
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( اثواد  اجلبم يف)من م لومب ي اجلديدة، ثم أ ي اارتيت كتبب ( خبرطيف ب داد
الذي حقق  مصطفى جواد من مكتعيف حسني الفلفلي يف نو  السراي،  جردت 

ارتيت ب ض املخطوطبت ال  مب احتوا  من م لومبت يف خطط ب داد، بل ا ي ا
عظمي يف مادخل ناو  الساراي،    ألكب ت  عب  جهرة من مكتعيف اثبل ابراهيم ا

 هكذا كب ت حصيل  يف هذا اجملبح يف ازديبد مستمر،  صبر ديدن . م قوح بس ر
أهدت  2965األنرة أن  هدي إلي كتببًب أريد  يف كل منبنعيف،  أ ذكر أ   يف ننيف 

اجلبمع املختصر من عيون التبريخ  أعني )حدثتهب عن ، هو  لي  الد ي كتببًب كنت
 يف ذكارى ماي دي يف السانيف    . بن السبعي، من حتقيق مصطفى جاواد إل( السري

لي قوب نركيس ازئي ،  كب ت مت   ( معبحث عراقييف)التبلييف أهدت لي كتبب 
 .بهذ  الكتب ال  وصف

فكارة أن أجارب    بدأت مكتع  اخلبصيف  نمو،  مع منوهب  لدت عنادي   
الكتببيف،  ببلطعع كبن التبريخ هو جمبهلب الوحيد،  قد بادأت هاذ  الت ربايف بنشار     

يف جملايف اناعوعييف م ماورة امسهاب     ( املبرنتبن ال ضدي)أ ح مقبح لي،  عنوا   
كبن يتو  حتريرهب الشيخ إبراهيم السبمرائي،  جيري طع هب يف ( صوت اإلن م)

ري، ال  طع ت فيهب أ ح كتيب،  هي  قع يف مطع يف العصري لصبحعهب علي العص
،  كب ت مصابدري  (الرصبيف اآلن)أ ح زقب  ضيق يدخل إلي  من نبحيف األمني 

يف هذا املقبح ال  ت ب ز عدة كتب،  لكنهب أصلييف،  هي املنتظم  الكبمل  رحليف 
ابن جعري  كتبب اثواد  اجلبم يف  كتبب أ  كتببني آخارين،  ملاب صادر ال ادد     

من املقبح طرت ب  فرحاًب،  فرحات با  األنارة،  قارأ   الادي علاى         هو يتض
. جدي،  كبن ايخًب كعريًا، فكبن ذلك نععًب يف أن يوصي مبكتعتا  لاي فيماب ب اد    

( جابمع السايد نالطبن علاي    ) قد ا  ين هذا على املضي يف كتببيف حبو  عن 
بجا   مس د   مابن جلايب الع  ) ( اثبل أمحد آغب) ( جبمع الشيخ نرال الدين) 
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 غريهاب،  مل أكان أكتفاي فيماب أكتاب ماب  اذكر         ( املدرنيف الساليمب ييف ) ( جي
املصبدر،  إمنب مب أن ل  من م حظابت معباارة يف زيابرا ي املت اددة للمكابن،      

أ ي حينمب كتعات   حيث مل أزر مكب ًب إال  ظفرت مب حظيف جديدة، من ذلك مثً 
نبحيف )رب نبحيف الوثعيف عن مس د   مبن العبج  جي،  هو مس د ص ري يقع ق

اكتشفت  جود ببب ص رية ينفذ منهب إ  نلم طويال  ( امللك فيصل الثب ي نببقًب
يصل إ  أر  نرداب أ  قعو عميق،  قد اضطررت ل ر  انتكشبف  أن أ قد 

من الشمو  يف كل مكبن في ،  إذا بي أرى أن هذا القعو يسعق يف  جود  ( دنتيف)
مثيف قعور هلب اواهد مؤرخايف بتاواريخ ناببقيف،     بريخ املس د  فس ، حيث  وجد 

 ملب كب ت املنطقيف قعل أن يعين فيهب العبج  جي مس د  بسب ني غري م مورة، فقاد  
انتقر عندي أن ذلك القعو، ب مق   اكل آجر ، يرقى إ  ال صر ال عبني،  من 

كل  الراج  أ   كبن جزءا من معب ي دار اخل فيف ال عبنييف ال  كب ت  ش ل املكبن 
 (.دليل خبرطيف ب داد املفصل)يف ذلك ال صر، كمب قرأت يف كتببي املفضل 
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 اول املخطوطات

 

 يف ال طليف الصيفييف ال   لت الدرانيف املتونطيف عرفت طريقاي إ  مكتعايف   
املتاف ال راقي يف الصبثييف، هذ  املكتعيف ال  أدين ملكنو ب هب من الكتب النابدرة  

بتكويين ال لمي األ ح، فصرت أحري على أن   املخطوطبت  الصاف القد يف
أدخل إليهب مع بدء الاد ام الرمساي ملوظفيهاب  أخارل ماع خار جهم،  كنات        
أنت ري الكتب منهب، انت برة داخلييف،  أقرأهب بنهم،  ملب مل يكن يف ذلاك الوقات   
أجهزة انتنسبخ، أضطررت إ  ملء الدفب ر  لو الدفب ر مبب انتنسخ  بيدي،  ماب  

ن م حظبت،  مب اقتعس  من فقارات،  اناتمرت زيابر ي اليوميايف إ      أن ل  م
 تظبم،  يف قسم املخطوطبت الذي يف الطببق ال لوي إاملكتعيف يف السنوات التبلييف ب

غبيايف  )على أ ح خمطاوط يف حياب ي،  كابن     2965من معنى املكتعيف اطل ت ننيف 
 مل يكان قاد طعاع يف    ليبنني ال مري، ( املرام يف  بريخ حمبنن ب داد دار الس م

مطع يف دار العصري ب د،  قد  ساخت الفصاوح الا   ت لاق ببل صاور املتاأخرة       
بيدي،  هي  ؤلف ايئًب كثريًا من الكتبب،  أ ب أدين هلذا الكتابب ببلفضال أل ا     
هو الذي أ حى لي ببختيبر موضو  املبجستري ب د ننوات عديدة، فقاد  ضامن   

خرتت هاذا املوضاو  عنوا اًب لرنابليف     إ، فا فصً  عن  الة اجلليلايني يف املوصال  
 . املبجستري

 زادت قراءا ااي يف خمطوطاابت املتاااف ال راقااي،  مناات م حظااب ي     
 اقتعبنب ي منهب،  أذكر أن ممب انتهوا ي منهب  بريخ ال يبثي الذي يؤرخ للقار ن  
ال  أعقعت احت ح امل وح ب داد،  كنت قد   رفت على امس   موضاوع  مان   

رطيف ب داد املفصل،   قلت من  أايبء كثرية ال نيمب أمسبء مواقاع  كتبب دليل خب
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م بمل ب داد يف  لك القر ن،  ن يت إ   صوير  سخيف من  على مبيكر فيلم مان  
خ ح الش عيف الفنييف يف اجملمع ال لمي ال راقي،  ملب حصلت عليهاب صارت أقارأ     

ت الطواح يف بوانطيف جهبز بدائي يشع  الفب وس الساري،  كنت أقضي السبعب
 كام كب ات   . قراءة هذ  املخطوطايف كلمايف كلمايف د ن أن ينتاببين   اب أ  ملال      

ن بد ي حينمب رأيت الكتبب مطعوعًب بتاقيق الصديق الدكتور طبر  اثمادا ي  
فبااارتيت مناا   سااخيف فااورًا،  ماان ب ااد ذلااك مل أعااد أرجااع إ    2975ناانيف 

خطوطبت الا  صاور هب يف    من امل. املبيكر فيلم، فقد أغنى التاقيق اجليد عنهب
كشط الصدا  غسل الران يف زيابرة ال ارا   ماب  االهاب مان      ) لك السنيف رحليف 

ملصطفى بن كمبح الدين الدمشقي،  قد  سخت منهب، ببلطريقيف  فساهب،  ( العلدان
رب هب األ ح،  من املكتعبت ال   ارددت عليهاب أيضاًب مكتعايف املدرنايف القبدريايف       

ض خمطوطب هب،  على مكتعيف اخل  ي القريعيف منهاب،  ال بميف، حيث اطل ت على ب 
 . على مكتعيف اثبل محدي يف األعظمييف

ثم أ ي أخذت ببلرتدد على مكتعيف األ قبف ال بمايف،  كب ات  شا ل ااقيف     
 ان يف يف الطببق ال لوي من عمبرة قد يف قرب جبمع الفضل، مطليف على اابر   

اهلل اجلعاوري،  قاد    ،  هنبك   رفات علاى ماديرهب ععاد    (ابر  الكفب )غبزي 
، ثام ا قط ات   1006 شأت بيننب صداقيف  مودة دامت أرب يف عقود أي حتى ننيف 

ف أة إثر اختبذ  جتبهي موقفًب عادائيًب ع يعاًب مل أفهام أناعبب  إ  حاد اآلن، علاى       
اطل ت يف . الرغم ممب كنت أكن  حنو  من مودة  احرتام يف أثنبء هذ  املدة الطويليف

على مؤلفبت اآللونيني اخلطييف،  على مؤلفابت ععاد الكاريم     هذ  املكتعيف ال نييف
اجليلي ذلك الصويف الذي أ ل ت با ،  علاى غاري ذلاك مان الكتاب ال نايمب        

 .اإلجبزات ال لمييف لع ض علمبء ال را 
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 ايئًب فشيئًب اعتبدت عيين علاى قاراءة أ عار املخطوطابت خطاًب،  أدقهاب       
يف كبمريا جيدة كبن  الادي قاد   حرفًب،  قد صورت عددًا من املخطوطبت بوانط

جلعهب لي من براغ، يف رحليف ل  ا  هنبك ل ر  ال  ل،  أضابف اليهاب عدنايف    
للماؤرخ  ( يارا يني يف ال ارا   إلحار ب ا )أملب ييف مقربايف،  مماب صاور   خمطوطايف     

 .نليمبن فبئق بك،  غري ذلك

عان    كب ت لرح ت األنرة السنوييف ا   ركياب  اياران  اليو ابن، فضا ً    
ثابر املهمايف   آلخرى، د ر مهم يف اط عاي علاى املتابحف،  ا   ألقطبر ال ربييف األا

 أذكار أن مماب   . هنبك، من امل بمل القد يف،  الق  ،  اجلوامع،  قصور السا طني 
انتهوا ي يف انتب عوح، علاى حناو اناتثنبئي، مقببرهاب ال ثمب يايف ذات الشاواهد       

  أملهب، بينماب اناتهوا ي يف   الرخبمييف املناو يف، فكنت أقضي السبعبت الطواح يف
بيت حممد علي، قعال  ( ا  قول  كمب كبن يكتعهب ال ثمب يون)مدينيف كبفبال اليو ب ييف 

 يف إحادى  لاك الارح ت،  كناب     . ان يرحل ا  مصر  يصع  حبكمهب املتفارد 
 نزح يف ا طبكييف، طلعت من أبي ان يشرتي لي مخسني قط يف مان النقاود، أغلعهاب    

ن مي، من رجل كبن ي رضهب للعيع هنبك، فف ل،  بقيت م تزًا بيز طي،  أقلهب ا
ثبر ال بميف،  كنت يوماذاك يف أ    آلبهذ  النقود ننني ا  أن أهديتهب ا  مديرييف ا

، مقعض كار ي  ثبر ال بميف ايضًبآل ممب أهديت  ا  مديرييف ا. نين الدرانيف اجلبم ييف
ر أنود اللون، صاقيل،  الشكل  قريعب كبن أبي قد  رث  عن جدي،  هو من ح 

قد كتعت علي  كتببيف بأحرف مسمبرييف،  قاد صاورت هاذ  الكتببايف  قادمتهب ا       
مني، انتبذ التبريخ القديم فلم ي رف م نبهب، ثم عرضهب على ألالدكتور حممود ا

خمتصني آخرين فلم ي رفوهب هم ايضًب،  اكتفى األمني ببلقوح ا هب بل ايف غريعايف مل   
 .املسمبري ي رفهب  إن كتعت ببخلط
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 حنو فهرسة املخطوطات

 

 
  رفت على السيد مجبح الارا ي،  كابن حمبمياًب  متولياًب      2965 يف ننيف 

على جبمع السيد نلطبن علي املقببل لدار ،  قد   رفت علي  من خ ح قريعيف ل  
 سيف بلقيس الرا ي، ال  أصعات ز جيف للشبعر  ازار قعاب ي فيماب ب اد،     آلهي ا

د ي يف التدريس يف إحدى مدارس العنابت يف األعظميايف،  يف    كب ت زميليف لوال
ر ضايف األعيابن يف   )املرة الوحيدة ال  زر   فيهب أطل ين على خمطوطني، أ هلماب  

خار  آلهاا،  ا 750بن محبد دكني املوصلي املتاوفى نانيف   إل( أخعبر مشبهري الزمبن
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أذن، ثام   ت  بنقل  صوي مهميف من أ هلماب فا  ذللرفبعي،  انتأ( خعبرألنرال ا)
ط   على املخطوطبت احملفوظيف يف مكتعيف جبمع السيد نلطبن علي، انتأذ ت  لإل

،  منذ اليوم التبلي على هذ  الزيبرة أخذت أ ردد على مكتعيف اجلابمع  فأذن أيضًب
املذكور،  يف كل زيابرة هلاب كنات أنا ل م حظاب ي يف  صاف جمموعايف مان         

ال راقي ألقببل هذ  امل حظابت   املخطوطبت، ثم أ وج  ب دهب ا  مكتعيف املتاف
( كشف الظنون عن انابمي الكتاب  الفناون   )على م بجم الكتب  يف مقدمتهب 

مسبعيل بباب الع دادي، حياث  إل( ايضب  املكنون)للابل خليفيف،  ذيل  املسمى 
مل اكن أملك هبذين الكتببني اللذين ال مند حيف عنهمب يف عمل كبلذي كنت اقوم 

 ربيف،  ختلو حتى مان مر حايف عبديايف،    ألكمييف هبئليف من ا ل ،  كب ت   لو الكتب
أكملات مهمايف الفهرنايف،  ظال       أخارياً . بينمب كبن الفصل صيفب،  اثر قبئضابً 

على اكل حلقبت يف جمليف املكتعايف الا     الفهرس عندي حتى أخذت أ شر   عبعًب
كب ت  صدرهب مكتعيف املثنى لصبحعهب الكتيب قبنام حمماد الرجاب يف السانوات     

يف جمليف املاورد   2991، ثم مج تهب يف عمل  احد   شر   يف ننيف 2970 -2967
ع م، فكابن فهرنا  هلاذ  املكتعايف ا ح     إلالرتاثييف، ال   صدرهب  زارة الثقبفيف  ا

  رف لي على فهرنيف املخطوطبت،  بداييف لقيبمي بفهرنايف عادد مان املكتعابت     
 .القيميف فيمب ب د

يف مكتعايف املتااف ال راقاي كتابب       كبن ممب انتهوا ي من كتاب التابريخ  
اي حديقيف اخللفبء،  أليف مر ضى  ظمي زاد ،  هاو كتابب فابئق    ( كلشن خلفب)

األهمييف يف عرض  لتبريخ ال را  يف القر ن املتاأخرة،  ملاب كابن الكتابب ببلل ايف      
ال ثمب ييف القد يف، فقد اضطررت إ  بذح جهود مضنييف لفهم هذ  الل يف من خ ح 

 قد نبعد ي ذلك على فهم  صوي كاثرية يف كتابب نا ل     م  مني كعريين،
عثمب ي حملمد ثريب،  رحليف أ ليب جلايب،   ابريخ   يماب،  غاري ذلاك،  ماب كابن        
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إ  ( كلشن خلفب)نتبذ مونى كبظم  ورس حني  رجم كتبب إلأحسن مب قبم ب  ا
 .ال ربييف فسهل على أبنبء الضبد قراء  

و ارب ني ننيف من ذلك التبريخ،  من املؤنف ا ي زرت السيد مجبح ب د حن
 كبن قد  رك ذلك العيت القديم يف ابر  السيد نلطبن علي،  نكن يف إحدى 

الا  رأيتهاب عناد ،    ( عيبنألر ضيف ا) يقيف، فسألت  عن خمطوطيف ألاقق الصبثييف ا
ا   فقدهب يف ظرف غريب مل يوضا  لي،  قد دف ين جواب  ا  ان  فأخرب ي آنفًب

صورة لنسختني مستقلتني من الكتبب، موجود ني يف م هد  أن ى للاصوح على
 .املخطوطبت ال ربييف، بهدف حتقيق ،  ل لي أ فق ا  ذلك ان ابء اهلل

 

 

 

 

 



– 19 – 

 التاريخ واملؤرخون

 

 كنت قد اقتنيت،  أ ب يف الصف الثبلث املتونط، كتببب كبن ل  أثر بليغ يف 
مان  (  القرن التبنع عشرالتبريخ  املؤرخون يف مصر يف)حيب ي، ذلك هو كتبب 

 أليف الدكتور مجبح الدين الشيبح، فقرأ    انتمت ت ب  كثريا،  لعث يف مكتاع   
الص رية، أطبلع في  بني حني  آخر،  من خ ل    رفات علاى أمسابء ماؤرخني     
كعبر، منهم ععد الرمحن اجلرب ي،  رفبعيف رافاع الطهطاب ي،  غريهماب،  حينماب     

خطر بعبلي ان أحاذ  حاذ  هاذا الكتابب، باأن امجاع       داب، آلا تسعت ا  كلييف ا
 راجم املؤرخني ال راقيني يف ال صر ال ثمب ي، م رفاًب مبؤلفاب هم التبرخييايف،  ماب     

 مج ت قدرا ال بأس في  من الرتاجام  امل لومابت،   . طعع منهب  مب لعث خمطوطب
نوا اًب  خرية من الدرانيف اجلبم ييف قررت أن أختذ من هذا املوضو  عأل يف السنيف ا

 لرنبل  لنيل درجيف املبجستري،  كنت متامسب ل  غبيايف اثمبنايف، إال أن ظر فابً   
م ينيف حبلت د ن اختيبر ،  مع ذلك فقد صاعين هذا املشر   اكثر مان ارب اني   

 .ننيف، كمب نأذكر ب د قليل
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 اول املؤلفات

 

  جدت يف ذلك التش يع ناععًب يف املضاي يف جتربايف العااث يف التابريخ      
تببت ، فكبن أن كتعت نلسليف من العاو  الص رية اخاتص كال منهاب بتابريخ      ك

إحدى مدارس ب داد يف ال صر ال عبني، فكب ت  لك العاو   واة أل ح كاتيب  
 كبن  أليف هاذ  الكتابب ناععًب يف   اريف     (. مدارس ب داد يف ال صر ال عبني)

،  كابن  2965على املرحوم املؤرخ الدكتور ععد ال زيز الد ري يف صايف نانيف   
ذلك اللقبء مهمًب ف ً  يف حيب ي ال لمييف،   فصيل هذا األمر إ ي ملب مل  كان لاي   
جتربيف نببقيف يف  شر الكتاب، فقاد أرنالت مبساودة الكتابب،   قاع يف دفرتيان        
كعريين، إلي  بوانطيف صديق ل  هو الدكتور فبضال القدناي، عمياد كليايف طاب      

 كنات  . رأي  في ،  يف جد ى  شار   األننبن آ ذاك،  أحد أصهبر أنر ي، ليعني
يف ذلك اثني اببًب يبف ًب مل أجتب ز السبب يف عشر من عمري،  لكين حب ع ياب  

رئيسًب لدائرة  -فيمب أظن –للتبريخ، ال نيمب  بريخ ب داد ال عبنييف، بينمب كبن هو 
التبريخ اإلن مي يف جبم يف ب اداد،  مل يكان يادر يف خلادي أن جياد الادكتور       

على كثرة مشبغل    نو  مسؤ ليب   اإلدارييف  ال لمييف، من الوقات ماب    الد ري،
ينفق  على قراءة كتبب كتع  ابب مثلي، مل يدخل اجلبم ايف ب اد، ال نايمب  أ اي     
كتعت  فط ببلغ الدقيف، على مسبفبت متقبربيف جدًا من السطور،  لكن مب أن مضى 

ني برغعيف الدكتور الد ري أنعو   احد أ  يزيد قليً ، حتى أبل ين الدكتور القد
هتمبم  بي  بكتببي الوليد،  ذهعات  يف لقبئي يف مكتع  ابم يف ب داد،  دهشت إل

إلي ،  كم كبن نر ري حينمب  جدت مسودة الكتبب علاى مكتعا ،  قاد أثعات     
فيهب  ريقبت بيض إابرة إ  مواضع أراد أن  كون موضاوعًب ثديثا  إلاي،  يف    

يث الشيق، فقد أبدى اع ببا  الشاديد ببلكتابب،    الواقع فإ ي ال أ س ذلك اثد



– 52 – 

 فطت ،  مقدمت ،   فبصيل ، كمب أبدى اع ببًب خبصًب فريطتني كعري ني كنت قد 
أثقتهمب ب ، تثل األ   مواقع مدارس ب داد يف ال صر ال عبني،  الثب ييف خبرطيف 
 خططييف جلب ب من ب داد الشرقييف يف ذلك ال صار،  األهام مان ذلاك كلا  أ ا       

بتوضاع   –ا  ين على طع   فورًا  د ن أن يعدي م حظبت  اذكر،  أخرب اي   
نتقعبلي ألي اأن مان ااؤ ن ال لام،   وقاع لاي مساتقعً        أ   مست د إل -جم

 أحسست،  أ ب أغبدر مكتعا ، أن الاد يب مل  كان    . حممودًا يف جمبح درانيف التبريخ
مال ااهبدة  الد ا      س ين، فلم أكن أ وقع أبدًا أن خيارل كتاببي األ ح  هاو حي   

 كبن من . موق يف بيد هذا املؤرخ الكعري،  مل أكن أ تظر كل هذا التش يع اجلميل
مثبر ذلك اللقبء أ ي قدمت كتببي للطعع يف مطع يف دار العصاري، الا  ناعق ان    

 .صفايف كعرية 110، ابغً  حنو 2966أارت اليهب،  خرل للنبس يف اتبء ننيف 

ى الكتبب فإن  أليف فتاى يف السابب يف عشار     يف  ظر كثري ممن اطل وا عل 
من عمر  كتببًب يف  بريخ جب ب مهم من اثضبرة اإلن مييف يف ب اداد كابن أمارًا    
مدهشًب  ملفتًب للنظر،  أذكر أ اين حينماب ذهعات إ  األناتبذ نابمل اآللوناي يف       
مكتع  يف  زارة الثقبفيف الكابئن معنبهاب يف مكابن مطع ايف اثريايف احملابذي لل سار        

ثديد يف العبب امل ظم، ألهدي إلي   سخيف من ، دها حينماب رآ اي،  قابح لاي     ا
مست ربًب أ   كبن يقرأ مقبال ي يف جريدة العلاد م  عاًب بهاب،  قاد ناأل  املرحاوم       
الدكتور مصطفى جواد عين،  قبح كنب  تصورك ايخًب ال فتى،  قد نررت بهاذا  

اآللوني يكرر هذ  الشاهبدة يف  الك م جدًا  اعترب   إطراء مب ب د  إطراء،  ظل 
 كبن يومذاك مدير املركز الوطين للوثبئق، إللقبء  -جمبلس عديدة،  حينمب دعب ي

للتابريخ   حمبضرة عن  اقع الوثبئق ال ثمب ييف يف ال را ،  كنت يف حينهاب أناتبذاً  
ثم أ اي أهاديت   . اثديث يف كلييف الرتبييف، قدمين للاضور بهذ  الشهبدة الطريفيف

الكتبب إ  الدكتور مصطفى جواد عن طريق ،   سخيف اهديتهب بنفسي  سخيف من 



– 51 – 

إ  الدكتور حسني أمني يف مكتع  يف كلييف الرتبيايف، فأع اب ببلكتابب،  أهادا ي     
الذي كبن قد صدر قعل أاهر (  بريخ ال را  يف ال صر السل وقي)ببملقببل كتبب  

تابب امل ار فني يف   من  بريخ زيبر ي ل ، كمب أهديت  سخًب أخرى ل دد مان الك 
ذلك الوقت، منهم الدكتور ععد ال زيز الد ري مش  ي األ ح،  القبر  األ ح 

 .ملسودة الكتبب قعل طع  ،  الدكتور صبحل أمحد ال لي،  غريهمب

التقيت ببل  ميف الدكتور مصطفى جاواد،  كابن يوماذاك     2962 يف ننيف 
ضمن مب ي رف اليوم ) م زمب فراب املر  يف مستشفى ابن نينب يف كرادة مريم

( املنابر ) ناعب ذلاك اللقابء، أ اي كتعات مقاباًل يف جريادة        ( ببملنطقيف اخلضاراء 
أرد في  علي  بشأن مسأليف جزئييف  ردت يف مقبح ( 10/20/2967يف )الع دادييف 

 فاي  ( من ذلك الشاهر  26 شر يف املنبر أيضب يف )كتع  يف حتقيق قرب ابن اجلوزي 
القارب املدرنايف الا  درس فيهاب ال  مايف ابان       في  أن يكون ذلاك موضاع ذلاك    

اجلوزي، مسرتجاب أن يكون موضع مدرنيف أخرى،  نسب ا  ععد الوهبب ابن 
نرتجب  ب يد جدًا، النيمب  أن هاذا القارب   قبضي داقوقب،  قد رأيت أن هذا اإل

بان اجلاوزي،   على ابطئ دجليف يف حمليف السانك،  هاو منساوب إل    موجود ف ً 
من أبنبئ  كب وا يدرنون فيهب،  قد  شرت الرد ببنم مسات بر،   مجيع آح اجلوزي 

عرفتا  مان   )لكن الدكتور عرفين بذكبئ  امل هود،  اذكر ا ا  كتاب   ( ب دادي)هو 
، فقصد   ا  املستشفى ابكرا  م تذرا يف  قت  احد،  متفقدا صات  (ادب  اجلم

ظهار علاى اباايف    أيضب،  يف الواقع فإ ي كنت من أكثر املتبب ني ل  حينمب كابن ي 
لوني، حتى أ ي كنت انا ل كال كلمايف يقوهلاب،     نتبذ نبمل اآلالتلفزيون مع األ

 كب ت هذ  هي املرة الثب ييف ال  أرا  فيهب، فقد التقيت ب  يف انتب عوح قعل ذلاك  
،  كابن هاو   بث   ننوات،  كنت يومذاك بصاعيف  الدي الذي ي رف  اخصايبً 

لقبئي ب  يف املستشفى قصاريا بساعب حبلتا      كبن . يف طريق  ا  الع ل للسعبحيف
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مادارس  )الصاييف لكن  كبن لقبءا ممت ًب،  قد ضاك كثريا  أبدى اع بب  بكتببي 
 مبب كتعت يف ذلك املقابح،  أبادى أ ا  كابن جياب عليا  الارد، فشاكر           ( ب داد

ب ننيف ا  يزياد حتاى   اب      خرجت مقدرا أدب ال لمبء   واض هم،  مل تض اّل
 . نفنيآالنبس يف  شيي    النبعي  خرل
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 حتقيقات صغرية

 

كبن   ريف على جريدة العلاد لصابحعهب الصاافي القاديم      2966يف ننيف 
 أخذت أ شر يف هذ  ( ن مصوت اإل)ععد القبدر الرباك، فرتكت النشر يف جمليف 

اجلريدة مقبالت  برخيييف يد ر م ظمهب حوح موضاوعبت خططيايف،  رد د علاى    
 قد أثعت فيا  أن القارب   ( حتقيق قرب اث ل)س ، من أهمهب أخطبء يف املوضو   ف

امل ر ف بقرب اث ل الكبئن يف مقربة اجلنيد بع داد، ليس للصويف الشهري اثسني 
بن منصور اث ل  إمنب لرجل آخر  ويف ب د  بناو قر ني، اارتك م ا  ببللقاب،   

 شارت حبثاًب آخار     أن الرحبليف ابن جعري هو أ ح من أخطأ يف  ساعت  إليا ، كماب    
 وصلت في  إ  أن ( دار القرآن العشريييف  هل هي مس د السيف القديم)ب نوان 

دار القرآن ال  أ شأ هب السيدة ببب بشري هي يف  فاس املكابن الاذي أ شائ فيا       
مس د السيف يف الكرخ، قرب مديرييف التقبعد ال بميف،  حبث حاوح حتقياق قارب    

برخيي جلبمع الساراي هاو مسا د النبصار     صل التأبي اثسن األا ري،  أن األ
لدين اهلل،  حبو  أخرى،  كب ت جريدة العلد يف حينهب  تخاذ مان دار قد ايف يف    

 كابن  ( جمماع األدبابء الياوم   )حمليف جديد حسن بباب خلف معنى أمب يف ال بصاميف  
مكتب املرحوم الرباك يقع يف الطببق ال لوي،  كنت كلمب دخلت إلي  أجد ب ض 

دامي يتادثون، أ  ينبقشون، ماب اابهد   أ  عاب و ، مان جتابرب      السيبنيني الق
األنارار  )نيبنييف يف ال هد امللكي،  كثري ممب كب وا يتادثون في  يادخل يف بابب   

،  كنت أمحل للرباك احرتامًب عميقًب، فهو متفبئال دائماًب،   لاو  جها      (السيبنييف
 يف . 2995فب   ننيف ابتسبميف طيعيف،  قد ظلت صليف االحرتام  املودة بيننب حتى  

زا ييف من ذلك الطببق كب ت ح رة ص رية يش لهب مكتب الصافي زهاري امحاد   
 قاد  . القيسي،  كنت أع ب بطريقت  يف التارير الصافي،  صيبغت  لل ناب ين 
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ا  قدت بيننب من ذلك اثني صداقيف  احرتام متعبدلني، اناتمرا حتاى جتب ر اب يف    
، ثم علمت أ   اعتكف يف دار  عدة ننوات منطقيف ال زالييف،  قد زر   عدة مرات

 .1021عتكبف حتى  فب   ننيف فب قط ت عن زيبر   احرتامًب لرغعت  يف ذلك اإل

   رفت يف الوقت  فس  على املرحوم ععد الوهبب السبمرائي، مادير دار  
الرتبيايف  )الرتبييف اإلن مييف يف الكارخ،  كب ات هاذ  الادار  صادر جملايف ب ناوان        

 كابن  ( جبمع قمريايف يف ال صاور ال عبناييف   )مت إلي  حبثًب ب نوان فقد( اإلن مييف
اختيبري للم ليف أن الدار كب ت قريعيف من اجلبمع املذكور، ثم  شرت حبوثًب أخرى 

 (.مدارس ابن اجلوزي)عن ب ض املدارس يف ب داد يف  لك ال صور، منهب 

ناى   مل  كن  صدر يف ب داد يومذاك جم ت ثقبفييف، فضً  عان جما ت     
بنشر العاو  التبرخيييف، ببنتثنبء جمليف اجملمع ال لمي ال راقي  جمليف كليايف اآلداب  
 جمليف األنتبذ ال   صدرهب كلييف الرتبييف،  هي اجملليف ال  أصعات عضوًا يف هيئايف  

 حينمب أصدرت  زارة الثقبفايف  اإلراابد جملايف األقا م كابن      . حتريرهب فيمب ب د
قبفييف، أل هب أصعات منربًا ينشر في  الكتبب حبوثهم، ذلك حدثًب مهمًب يف اثيبة الث

 الش راء قصبئدهم، فقصدت هذ  اجملليف حيث  شرت فيهب عدة حبو  من أهمهب 
،  هو اعبدة جذرييف للمقبح الذي كتعتا   (الشيخ ععد الكريم اجليلي)حبث ب نوان 

ليايف،  كبن زمي  لي يف الك، عن  يف جريدة العلد من قعل،  من املؤنف أن اخصًب
ال  أصدر هب  زارة الثقبفيف ( املورد)قبم ببلسطو على العاث فنشر  حبرف  يف جمليف 

ب ان  عهات اجمللايف ا  هاذا الساطو     ع م ب د عقد من السنني، فمب كبن مين اّل اإل
 ..يف ال دد التبلي من اجملليف،  ح عت عن  مكبفأ   فنشرت اعتذارًا
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 دابكلية اآل

 

بن ب ، أ  بتفو  على  ج  الدقايف،  كنات قاد     أ هيت الدرانيف اإلعدادييف
عقدت النييف على ان أدخل قسم التابريخ مان كليايف اآلداب، فاذلك هاو هاديف       

ختيابرات، ك اريي مان    الوحيد،  ال خيبر لي غاري ،  ملاب  سالمت اناتمبرة اإل    
املتخرجني من اإلعدادييف،  جد هب  ضام مخساني خيابرًا،  مل يكان ملؤهاب مجي اًب       

فيمب ب د، فلم أمأل منهب إال حق   احدًا، كتعت في  انم كليايف   إلزاميًب كمب حد 
اآلداب،  انم قسم التبريخ،  اطعت على اثقوح الا   ركتهاب خبليايف بابثرب،     
مب نى أن ال خيبر لي غري درانيف هذا ال لم،  ال ايء ب د ،  ب د ا تظابر  جياز   

أكان قاد دخلات     أخرب  ي بقعولي يف ذلك القسم،  أن علي مراج يف الكلييف،  مل
هذ  الكلييف إال مرة أ  مر ني بصاعيف أخي عصبم، فذهعت إليهب،  كب ات  شا ل   

كلييف القب ون، فذهعت إ  قسم التس يل الذي  2962املعنى الذي ا لت  منذ ننيف 
كبن يش ل بيتًب مستأجرًا خبرل معنى الكلييف،  هنابك أخرب اي موظاف التسا يل     

األمار للفرحايف الا  أصاببتين، حبياث       بقعولي يف القسم الذي أريد، فلم أصاد  
اضطر أن يكرر ك م  مرة أخرى،  كبن مثيف مقببليف اكلييف  وجاب أن أحضارهب   
قعل أن أذهب إ  القسم،  نألت عن مكابن إجرائهاب، فأاار ا إ  ح ارة  قاع      
مقببل مكتب ال ميد،  ذهعت إ  املكبن املقصود،  هبلين أ ي مس ات أصاوات   

اث رة،  ملب  صلت إليهب فوجئت ب دد من الطلعايف  بكبء   شي   نطلق من  لك 
يتصبحيون م رتضني،  طبلعابت ياعكني للساعب  فسا ،  ملاب ناألت عان ناعب         
الصيب   العكبء أخرب  ي بأن الكلييف قد زجتهم زجًب يف قسم التبريخ علاى رغام   
أ وفهم، مع أ هم يكرهون التبريخ، فبنت ربت من ذلك إذ مل أكن أ صاور كياف   

أن ال حياب التابريخ،  أخاريًا  صالت إ  القسام  ا تظمات باني          كن إل سبن
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ط ب ،  أ ب أجزم اآلن أن أمجل ثظيف يف حيب ي هي جلوني يف قبعيف الدرس، يف 
هذا القسم، مستقرًا علاى أن لان أدرس اايئًب غاري التابريخ،  التابريخ  حاد ،        
 ببلف ل ا فت مباب كنات أدرنا  يف هاذا القسام مان ماواد،   فوقات يف كال          
الدر س، حتى كنت األ ح فيهب مجي ًب،  قد نبعد ي علاى ذلاك ماب قرأ ا  مان      
قعل،  مب كنت مواصً  على قراء   من الكتب ال  صارت انات ريهب ببناتمرار    
من مكتعيف الكلييف ال نييف،  كنت ن يدًا ببلاد ام يف الكليايف، حزيناًب حينماب  نقطاع      

أ  فريق مانهم، باني حاني     ضراببت ال  كبن يقوم بهب الطلعيف،الدرانيف بسعب اإل
بء،  زادت م ارف  بهام،    آخر،  يف السنني الدرانييف   رفت على أناب ذة أجّلا  

  قديرهم لي، من خ ح اجببب ي على مب كب وا يطرحو   من أنئليف،  ماب كنات   
أكتع  من حبو ،  مب كنت أ شار  يف اجملا ت،  مان هاؤالء األناب ذة الادكتور       

لد ال سلي،  الدكتور ج فر خصعبك،  األناتبذ  صبحل أمحد ال لي،  الدكتور خب
حممد  وفيق حسني،  الدكتور حممود األمني،  قد انتمرت ع ق  بهم حتى ب د 
خترجي من الكلييف، بل  حتى األيبم األخرية من حيب هم، فصرت أهدي إليهم مب 
أ شر ،  قد أهد  ي هم ببملقببل ب ض مؤلفاب هم،  كنات أعتاز بهام  ب عابرات      

 . الرقيقيف املش  يف ال  كب وا يكتعو هب على  لك املؤلفبتاإلهداء 
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 اساتذة كبار

 

أع عين يف الدكتور ال لي قدر   على ارجتبح املبدة،  نيطر   التبميف عليهب، 
 تقابد لكتاب السارية النايمب      كابن كاثري اإل  ( السرية النعوييف) كبن يدرننب مبدة 

ؤمنون ب  من أفكبر ال من أجل  قديم الكتب ال  كتعهب أصاببهب إبرازًا ملب كب وا ي
صورة حقيقييف للسرية،  قبح أ   يكتب اآلن السارية اثقيقيايف،  نينشارهب علاى     

 كياف نانميز   : النبس قريعًب،  أذكر أ ي مج ت مب أملك من ا بعيف حني نألت 
هذ  السرية عن غريهب من مئبت السري مب دام كل كب ب يدعي أ   كتاب اثقيقايف   

: ت أن ي طينب ع ميف   رفهب بهب،  وقف ثظيف مفكرًا ثام قابح  د ن غريهب،  رجو
أظان أن إ ابن   :   رفو هب ممب نتاصل علي  من  أييد القراء   صديقهم بهب، قلت

على صايف الكتبب، فلو افرتضنب أن كل أهال   ال دد األكرب من النبس ليس دليً 
: فكار أكثار  ، مب كبن هذا صاياًب، قبح ب د أن 5= 1×1األر  أمج وا على أن 

 ليس هذا دلايً   : ال،  لكن  الكتبب الذي ينبح  صديق النبس ملدة طويليف، قلت
أيضًب أال  رى أن املدة ال  آمن خ هلب النبس بأن الشامس  اد ر حاوح األر     
كب ت أطوح بكثري من املدة ال  آمنوا خ هلب بأن األر  هاي الا   اد ر حاوح     

نأ شارهب  للنابس أن   : جبببت عند الشمس، نكت برهيف ثم قبح  قد  فدت اإل
فكابن ذلاك اثاوار هاو بدايايف م ارف        ! يقعلوهب أ  أ  يرموا بهب ب ر  اثبئط

 .ببلدكتور ال لي

حرتام خبي لألنتبذ حممد  وفيق حسني، على الارغم مان   إ كنت أا ر ب
عدم  أييدي أفكبر  الدينييف،  عز ف  املطلق عن العاث  التأليف،  ناعب ذلاك   

الرجل كبن جيمع بني ثقبفتني، غربييف  إن مييف،  قدرة ع يعايف علاى    حرتام أناإل
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حتليل النص  انتقصبء أب بد ،  كنت أعلم بتقدير  لاي،  هاو  قادير حتاوح إ      
كابن  وفياق حساني    . صداقيف حقيقييف انتمرت حتى خر ج  من الكلييف ببلتقبعاد 

بأناب ذة كعابر   حيمل اهبدة املبجستري من اجلبم يف األمريكييف يف بري ت،  قد  أثر 
نتبذ اند رناتم، الاذي   هنبك،  منهم انب ذة يف اجلبم يف اللعنب ييف، من ابرزهم األ

(. منه  العااث التابرخيي  )ليابضر ب في  يف مبدة ( مصطل  التبريخ)اختبر كتبب  
ب ناوان    أذكر ا   حينمب كلفنب بإعداد حبو  يف هذ  املبدة اخرتت ان اكتاب حبثابً  

،  كنت قاد ا ل ات عناد ذاك بقاراءة     (ن ميصوف اإلجتمبعي للتالتفسري اإل)
كتب التصوف، ال نيمب كتب ابن عربي  مدرنت ،  فتات لي  لاك القاراءات   

التصاوف  )آفبقًب فكرييف رحعيف  جمابالت  انا يف للتأمال،  حينماب قارأت كتابب       
ذ أباو ال ا  عفيفاي، أثابر ذلاك رغاع  يف       تبنلأل( ن مالت ربيف الر حييف يف اإل

من جب ب آخر،  هو مدى  فبعل هذا الفكار مبات ريات الواقاع     درانيف التصوف
السيبني، متصورا أن الفكر، أي فكر، ال يتارك ك يمايف يف الفضابء،  إمناب هاو     
يتفبعل مع الواقع  يتطور بتطور ،  هكذا خرجت من العاث بنتي ايف  قاوح ان   

ع اب   قد أ. التصوف بدأ ليكون ثورة على الواقع،  ا تهى ألن يكون  ربيرا ل 
يف املستقعل،  ًبنتبذ حسني ببلعاث  ا  ين على املضي يف  طوير  ليكون كتبباأل

 د منب   يري، ب د اكثر من ارب ني ننيف يف  لقبئ ،  صًبإلكين مل اف ل،  إمنب اكتفيت ب
 .مؤتر عبم عن التصوف، فنبح انتاسبن املشبركني،   شر يف جمليف مرموقيف

التابريخ القاديم، فلام أكان أميال إ       أمب الدكتور حمماود األماني، أناتبذ    
، لكين أافقت علي  (التافيظ)طريقت  يف التدريس، بسعب اعتمبدهب املطلق على 

جدا حينمب اضطر إ  م بدرة ال را  ف أة إ  الس ودييف، خشييف من اعتقبلا  ب اد   
 ، فكبن يومذاك مديرًا2962لقبء صافي أجرا  م   ب ض الصافيني ب يد ثورة 

را كلني األمريكييف للنشر،  حب ح أحد ا لئك الصافيني أن يثري  لفر  مؤنسيف ف
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 ،  كابن رد األماني قويابً   (مؤنسايف انات مبرييف  )ببألنئليف، قبئ  أن هذ  املؤنسيف 
ب أن غبدر ال را  ليعقاى  ، ممب أثبر خمب ف  من م عيف مب قبح، فمب كبن من  إّل منف ً 

، فيفات  الرقياب رنابل      كنت أخشى أن أكتب إلي ،  فابءً . خبرج  حتى  فب  
يف ا هبمي بوجود ع قيف لي بهذ  املؤنسيف األمريكيايف، إذ كابن     يكون ذلك نععًب

 لكاين ا تهازت فرصايف    . يف  لاك اثقعايف   ناه ً   وجي  مثل هذ  اإل هبمبت أمرًا
 جودي يف مصر، فكتعت إلي  رنبليف يظهر أ هب كب ت مف ميف مبشبعر الوفبء، فقاد  

 . ي الوحيد الذي  ذكر  ب د م بدر   ال را ،  قبح أجبء رد  مؤثرًا

 رباي الادكتور يبناني ععاد الكاريم آح ععابس،        كبن أناتبذ التابريخ األ  
حمبضرًا ممت ًب يف اثديث عان ذكريب ا  الشخصاييف أكثار مان حمبضارا   يف جمابح        
ختصص ، أ  أ   كبن  زل بني اإلثانني، مباب يزياد مان مت ايف طلعتا ،  لكنا  كابن         

ء الدرجبت، فلم يكن طبلب مهماب بلاغ مان اثاري، أن  زياد      يف إعطب متشددًا
للفيلساوف  ( السالطبن )درجب   عان الساتني، كماب كابن كاثري اإلطاراء لكتابب        

 كليزي بر را د رنل، حتى كنب  سمي  كتبب  املقدس،  قد ا  ين هاذا علاى   اإل
أن اارتي  سخيف من هاذا الكتابب،  قرأ ا  فلام ي  اعين أكثار ، علاى خا ف         

ل األخرى،  حينمب طلب منب أن خنتابر موضاوعبت العااو  الا      مؤلفبت رن
يتوجب علينب كتببتهب ك زء من درن ، اخرتت أن أحتدا ، فكتعات عناوان حبثاي    

،  قلت يف  فساي أ ا  أماب ناي طيين     ( قد كتبب السلطبن لرنل)املقرت  كبآل ي 
:  قبح ،92درجيف كبمليف، أ  أن ي طيين صفرا كبمً ،  فوجئت بأ   ي طيين درجيف 

 ! يف الكلييف أ   مل  ن  أحدًا درجيف كهذ  منذ أن عمل مدرنًب

 أذكر أ ي حينمب كنت يف املرحليف األ   من الكلييف، بل مل يكن قاد مضاى   
ب اهر  احد،  شرت حبثًب يف جريدة العلد، عان صاويف كاعري    على ا تظبمي فيهب إّل

مماب كنات قاد     اعتمدت في  علاى عادد مان خمطوطب ا      (ععد الكريم اجليلي)هو 
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راج ت  يف مكتعيف األ قبف ال بميف،  صبدف أن قرأ العاث أناتبذ الل ايف ال ربيايف،    
مسي، إ هو الدكتور حممد ار  اإلن م، فماب كابن إال أن  ابدا ي يف الفصال با     

 نألين مب إذا كنت كب ب العاث، فلمب أجعت ، مل خيف دهشت ،  ار  يسألين عن 
 تدحنى أمبم الطلعيف،  يطري اط عي علاى   فبصيل  فلمب  أكد من أ   لي، أخذ 

املخطوطبت  جهدي يف الكتببيف،  قد أثبر هذا املدي  حسد ب اض زم ئاي ماع    
 . األنف

 اذكر ا   نألين عن نعب اهتمبمي بهذا الصويف د ن غري ، فأخرب   ا اي  
اكتشفت قرب  قعل ان اكتشف افكابر ،  كابن هاذا القارب مرئياًب يف مسابحيف مان        

زقب  ضيق متفر  من ابر  السيد نلطبن علي بع داد، فمب كابن   األر   قع يف
مان  (  ائال  اخار  األ  سابن الكبمال يف م رفايف األ   اإل)ب ان اارتيت كتبب  مين إّل

مكتعيف املثنى بع داد،  ارعت بقراء  ،  ملب كبن هو الكتبب الوحيد املطعاو  مان   
يف طيعايف مان    قبف حيث  وجد جمموعا مؤلفب  ، فقد  جدت طريقي ا  مكتعيف األ

كتعا  املخطوطايف، فصاارت أ اردد علااى املكتعايف طيلايف فصاال الصايف، ألناا ل       
م حظب ي على مب كنت اقرأ  من  لك الكتب، ال نايمب حيب ا  الشخصاييف كماب     

 ي لعثات أزياد يف هاذا العااث     إكب ت  رتاءى بني أنطرهب،  على ايايف حابح فا   
هب  زارة الثقبفايف  ال  كب ت  صادر ( ق ماأل)اضبفبت مهميف، حتى  شر   يف جمليف 

 .2970رابد ننيف  اإل

 أذكر أن األنتبذ الدكتور  وري محودي القيسي كبن يدرنانب مابدة الل ايف    
ال ربييف يف الصف الثب ي،  قد بدأ حمبضارا   يف طريقايف كتببايف األرقابم  األعاداد      

عراب   مب إ  ذلك، فطلب منب حنن أال ربييف،  كيف خيبلف ال دد امل د د  طريقيف 
ثضور يومذاك أن يأ ي كل منب امليف فيهاب عادد،  اار  الطلعايف باذكر      الطلعيف ا

  نع  األنتبذ إ  أ اي  ! كر مت امل لميف الطبلعتني  أكلت  فبحتني: اجُلمل من قعيل
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أجلس يف الصف األخري من الصف  مل أرفع يدي ألعطي  مجليف فيهاب عادد كماب    
فكارت بابألمر،  لكاين      مل أكن قد!  أ ت: ف ل اآلخر ن، فإذا ب  يفبجئين قبئ 

   يف خمطوطايف مصاورة ب ناوان    أ ذكرت يف  لك اللاظيف أ ي أحفظ بيتًب طريفب قر
ملصاطفى بان   ( كشط الصدا  غسل الران يف زيبرة ال را   مب  اال  من العلدان)

كمبح الدين الصديقي الدمشقي،  كنت قد حصلت على  سخيف من هذ  املصورة 
 :ب أن هتفت فورًافمب كبن مين إّل من مكتعيف اجملمع ال لمي ال راقي،

 أمب أ ب فأقوح قوال  احدا إ ي جهوح يف صفبت إهلي

اثبر اجلواب السريع انت راب األنتبذ  اع بب ، فشار  يساألين ملان هاذا     
العيت، قلت ل  أ   ملصطفى الصديقي الدمشقي، نألين عن  بريخ  فب ا  فأجعتا    

، لف  ييف،  ذكرت لا  عنوا هاب كابم ً   فورا، ثم نألين أين قرا  ، أجعت  يف رحلت  ا
 نألين أين  وجد هذ  الرحليف ؟ قلت ل  أ هب ملب  زح خمطوطيف،  منهب  سخيف فريدة 
يف مكتعيف جبم يف كمربل،  منهب  سخيف مصورة يف مكتعيف اجملمع ال لماي ال راقاي،   

م، حبسب الرتقيم القديم،  أن عنادي  56قسم املخطوطبت يف جملدين حتت رقم 
منهب، أثبرت اجببب ي السري يف اع بب  الشديد،  أثنى علاي ،  مان     سخيف مصورة

ذلك اليوم  وثقت صل  ب ،  حتولت إ  صداقيف متينيف، مل  نقطاع إال عناد  فب ا     
 . رمح  اهلل

خارية مان درانا      هي السانيف األ  2962 كبن ان ا تقلت الكلييف يف ننيف 
دارة  ات  شا ل  كليايف اإل   فيهب، من معنبهب القديم قرب ابر  امل رب ا  معنى كب

قتصبد، قرب حمطيف نكيف قطبر كركوك القد ايف،  هاو معنبهاب اثابلي  فسا ،       اإل
 كبن أهم من   رفت علي  يف هذ  السنيف انتبذين فبضلني، ا هلماب هاو الادكتور    

 ح فكبن حيبضار ب يف  ج فر خصعبك  ثب يهمب هو الدكتور خبلد ال سلي، فأمب األ
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ثديث،  هو أنتبذ ضليع يف  دريس  هذ  املبدة،  قد د ى امبدة  بريخ الشر  األ
فأثبر ذلاك  قادير ،   ( مدارس ب داد يف ال صر ال عبني)أهديت ل  كتببي األ ح 

ب د ان قرأ ،   فاص مصبدر ، النيمب كو ي ألفت   طع ت  قعل دخولي اجلبم يف، 
  ، دخال ا (يلخاب يني ال ارا  يف عهاد امل اوح اإل   ) أذكر أ   حينمب ألاف كتببا    

الصف  هو حيمل حقيعتا  اجللديايف الضاخميف، فاأخرل منهاب  ساخيف مان ذلاك         
الكتبب،  طلب مين أن ا قدم ا  منصت ، فلمب  قدمت اليا ، أهادا ي إياب ،  قاد     

( اخل...ناتبذ هدي  ا  الطبلاب اإل )هو  طريفًب كتب على صفايف ال نوان اهداءًا
ن هديتا  بوصاف    ليا  اآل  أ اب أرد ا   قبح ان هذا الطبلب نعق أن أهادا ي كتببابً  

، فأن د ي من  هذا املوقاف،  أدركات أ ا  ينطاوي علاى  قادير        ال طبلعًب مؤلفًب
، ا  ال ميق،  لكم حز يف  فسي حينمب علمت أ   احيل، مع حنو مثب ني  دريسيًب

( رج يابً )،  كبن نعب ذلك على مب قيل ا ا  كابن   2962التقبعد يف ا اخر ننيف 
   مل خيف كرها  الشاديد للثاورة    إيبم،  يف الواقع ف هي  هميف خطرية يف  لك األ
مب أابد ببلت ربيف اليببب ييف علاى ا هاب    ص  ،  كثريًا الثورات،  ميل  بدهلب ا  اإل

ص   املتدرل الساريع، ال انالوب الثاورة الشا عييف،  ماع      اعتمدت انلوب اإل
 راقاي  ذلك ظلت صل  ب  طيعيف  مت ددة كلمب التقيت با  يف اجملماع ال لماي ال   

 .2991حتى  فب   رمح  اهلل يف ننيف 

خر، فهو الدكتور خبلد ال سلي،  قد بباار التادريس يف   امب التدريسي اآل
 لك السنيف ب د عود   من بريطب يب،  كب ت املبدة ال  حيبضر ب فيهب هاي التابريخ   

اي ( التقابرير )ال عبني،  أذكر أ ا  طلاب مناب مارة ان  سا ل لديا  عنوا ابت        
من متطلعابت الادرس يف  لاك     جيب ان  قدمهب الي  بوصفهب جزءًا العاو  ال 

،  لاك  (الصاايفيف الصافراء  )للعااث هاو    املبدة،  قد اخارتت يوماذاك عنوا ابً   
الصايفيف ال  ادعى ال عبنيون، يف ف ر دعو هم، أ هم  سلموهب من اباي هباام   
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 ح، ععد اهلل بن حممد بن اثنفييف،  على أنبناهب قبمات دعاو هم يف ف رهاب األ    
 هاي عهاد   ( هعيف قسطنطني)مبب قرأ   عن   كنت قد اخرتت هذا املوضو  متأثرًا

مرباطاور العز طاي قساطنطني قاد  هعا  إلايهم،       ادعى العاببوات يف ر ماب أن اإل  
 فوضهم مبوجع  حكم ايطبليب، ثم اكتشف أحد املؤرخني،  امس  لاور ز  فابل    

L Valla لنقاد التابرخيي امل ر فايف    أ ح طرائق ا زيفهب مستخدمًب 2110، فى عبم
كل النصوي ال   ساعت    ببلف ل ا همكت بكتببيف العاث، مستقصيًب. عهد ذاك

أخعابر  )على حنو خبي على مب  رد عنهب يف كتبب  إ   لك الصايفيف،  م تمدًا
ملؤلف جمهوح،  كبن هذا الكتبب يومهاب ماب زاح حعايس  ساخيف     ( ال عبس   لد 

 قبف الكبئنيف يف ابر  الكفب ،  ل دم  جود خمطوطيف فريدة حمفوظيف يف مكتعيف األ
 نبئل  صوير يف ذلك الوقت، فقد اضطررت لنسخ م ظم املخطوطيف بيدي، ثام  
 بقشت  صوصهب  حللت مضبمينهب  قر ت ذلك بدرانيف اخصاييف أباي هباام    
 ظر ف الدعوة ال عبنييف، فبنتوى العاث يف حنو من نتني صفايف كاعرية،  ملاب   

، (ممتابز )،  أعبد  إلي  مزدا اًب بكلمايف   لي أثنى علي  طويً قدمت  إ  الدكتور ال س
 أخرب ي بأن يف  ن ي أن أ شار العااث إن اائت يف أيايف جملايف علميايف،  بقاي        

يف كلييف الرتبييف فنشار   حبرفا  يف جملايف     العاث يف درل مكتيب حتى عينت مدرنًب
ايايف  ، فكب ات  لاك اثبدثايف بد   2977ال   صدرهب  لك الكليايف نانيف   ( نتبذاأل)

نتبذ الفبضل،   وثقت صل  ب  فيمب ب د، حتى أ   كابن الساعب   لت ريف بهذا األ
. 2976املعبار يف   ييين مدرنًب يف كلييف الرتبييف ب د حصولي على الدكتورا  ننيف 

 ظل موقف  املش ع مين حيًب يف  جدا ي لسنني طويلايف ب اد  فب ا ،  كام كنات      
، حينماب  1001يف ننيف    ذلك ف ً أتنى أن  تب  لي فرصيف لرد مجيل ،  قد حد

اقرتحت على مديرييف الشؤ ن الثقبفييف ان  قوم امع درانب   املتنبثرة يف اجملا ت  
ب أن كلفاتين باأن أقاوم بهاذا     ال لمييف،   طع هب يف كتبب مستقل، فمب كبن منهب إّل
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ال مل، فتفرغت جلمع  را  الرجل من مظب  ،   عويع ،  مراج ت ، ثم  ر يع  يف 
درانبت يف  بريخ ال ارب قعال   ) احدًا هو  ني كعريين،  اخرتت هلمب عنوا ًبجرئ
،  كتعات لا  مقدمايف  ضامنت  رمجتا       (ن م  يف ال هاود اإلنا مييف املعكارة   اإل

الذا ييف،  كم كنت ن يدا حينمب  سلمت أ ح  سخيف من املطعاو ، أل اي اا رت    
 أدركت أن كثريا حينذاك بأ ي قد نددت دين ،  رددت ل  موقف  النعيل جتبهي، 

مان طلعاتهم مل ُي ان ام هاب      كبد يني ضبعت   عاددت ألن أحاداً  من جهود األ
 . اخراجهب يف كتبب أ  كتب لتعقى صدقيف جبرييف ب د رحيل أصاببهب
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 دراسة حمببة 

 

 كمب حيد  عبدة للطلعايف يف مارحلتهم اجلبم يايف، كب ات حياب ي يف كليايف       
، فقاد كب ات درانايف التابريخ يف     ة ايضًبداب مف ميف ببجلد  الدرس،  ببلس بداآل

لكنا   ثال قمايف     تبمابً  جابداً  ار قتهب تثل ن بدة غبمرة،  كتببيف العااو  عما ً  
النشوة، لقد ادركت بسرعيف جوا ب الوجاد الاذي يصايب دارس التابريخ  هاو      
يتصف  كتبب التبريخ، ثم ي مض عيني  للاظبت لاريى حاواد  املبضاي  هاي     

لكب عيف امريكييف   ا ذكر أ ي قرأت كتببًب. هب  نعض ببثيبة تارك امبم  جدا    كأ 
التابريخ درانايف   )رب عان احسبناي ذاك،  كابن عنوا ا       ا ب نوان طريف لكنا  ي 

قرتاب مان ال مال السيبناي، ذلاك      مل ااأ ان أ  ص هذ  الس بدة ببإل(. مسلييف
يف  الذي خشيت  كل اخلشييف منذ طفول  بتأثري  وجي  األنرة كماب  قادم  ( الع عع)

اضاراببت   إّلاب    هذ  املذكرات، مل افهم مان السيبنايف يف نانوات اجلبم ايف األ    
خر  ا قطاب   آ اعتصبمبت يدبرهب طلعيف م د د ن من  نظيمبت خمتلفيف بني حني  

للد ام، ممب كبن حيرمين من نا بد ي يف حضاور حمبضارات التابريخ الا  كنات       
 -هاذ  املارة   -رات م دة مسب دةمظبه إّلبخرية احعهب،  مل افهم منهب يف ننيهب األ

 قطع عان حضاور حمبضارا هب    أللسلطيف، ي بدر فيهاب الطلعايف قبعابت كلياتهم، فا     
 .علي  ن بد ي  هد ء  فسي مر من صًب  اثبلني كبن األ،  يف ِكمضطرًا

ثبر ذلك اجلو اهتمبمب ي الفكرييف لكن مع الوقوف ب يادًا  أ على أييف حبح، 
اي  نظيم، فقرأت كل مب أناتطيع مان كتاب    خنراط يف عن ال مل السيبني  اإل

ألحزاب متقبط يف يف ايديولوجيب هب، يسبرييف،   ينيايف علاى حاد ناواء، لكاين يف      
فكابر تثال   لع ال املشبرك، كب ت  لاك األ ب موقف املّطّلاثبلني مل اكن اقف منهب ا
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ب من التبريخ  فس ، أل ي كنت أا ر بأ ه من امل بمرات الفكرييف ا  جزءًا لي  وعًب
،  من ثم ال يستاق األمر أن يتامس هلب أحاد ا  حاد   نتصع  يف يوم مب  برخيًب

 ا ذكر ا ي قرأت يومهب ععبرة يف كتابب  ابريخ   . ان يهدد ذلك مصري   مستقعل 
 قوح ا   ال فكرة  ستاق أن حتر  بيت جابرك  ( ببملر)ال بمل ملؤرخ امريكي امس  

: نقهب تبمب،  صرت أقوح يف  فسيمن أجلهب، فأع عتين،  نرعبن مب  جد ين أعت
 .نبس، فتأمل  على هذا األكل ايء نيصع   برخيًب
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 الرسم مرة اخرى 

 

 صبدف أ ي  جدت لوحيف ص رية قد ثعتت يف مدخل قبعيف منخفضيف حتتل 
، فكابن أن  (املرنام )شبت، كتاب عليهاب ععابرة    قمن قبعيف كعرية للمنب مكب ًب قريعًب

يارقعهم   طلعيف يرمسون على مسب د خبصايف،  أناتبذاً  دخلت إليهب،   جدت في  
 هو على مكتب خشيب يف ركان القبعايف،  كام كب ات دهشا   فارح  حينماب        
اكتشفت أن هذا األنتبذ هو الفنبن الكعري الدكتور خبلد اجلبدر،  قد ذكرت مان  
قعل يف هذ  املذكرات أ ي عرفت هذا الفنبن أ ح مارة، ب اد عود ا  مان فر ساب      

 -ن يومذاك مدرنًب للرنم يف كلييف امللكايف عبليايف، إذ كب ات  الاد ي    معبارة،  كب
ختيبرييف من كل انعو ،  صاعين إلي  يف مرنم الكلييف يف السبعبت اإل -رمحهب اهلل

على مب ا ذكر،  كنت عهاد ذاك طفا  يف    2956  2955 ذلك يف خ ح نن  
الفان   السبب يف من عمري، أعشق الرنم، فوجدت في  خري مشا ع  م لام هلاذا   

غابدر هاو ال ارا ، حياث عمال يف اململكايف ال ربيايف         2961 منذ ننيف . اجلميل
ف بتدريساهب يف  معباارة ليكل ا   2962للمبدة  فسهب،  عبد ب د  الس ودييف مدرنًب

كلييف اآلداب،  يف قبعيف مرمسهب املتواض يف جتددت صل  ب ،  أناتأ فت هاواي    
يف حينا  برنام الرتاثيابت      ابً املفضليف يف الرنم بإاراف  هاذ  املارة،  كنات مول   

األلوان الزيتييف،  كبن يشبركين ذلك املرنم عدد مان الطلعايف    الع دادييف مستخدمًب
 الطبلعبت، املهتمني ببلرنم بأ واع ، منهم الصديق منري ال عيادي الاذي اصاع     

ال باأس    نرعبن مب أمثر ا دفبعنب،   وجي  األنتبذ القدير، أعمباًل. مرموقًب فنب ًب
فكبن أن أقبمت لنب الكليايف م رضاًب اا ل قبعتهاب الرئيسايف،  لقاي  شا يع        بهب، 

ز ارهب،  أذكر أن ال ميد يومذاك،  هو األنتبذ الدكتور حمماود غناب ي، ذلاك    
املربي الفبضل، قد أهدى كل منب هدييف هي جمموعيف من الكتب ال  كب ت مودعيف 
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أطلاس الفان   )يف خمزن الكتب،  كبن  صييب منهاب جمموعايف ل ال أهمهاب كتابب      
للدكتور زكي حمماد حسان، فكابن مصادر مت ايف ال  وصاف كلماب        ( اإلن مي

 قد ا ع ذلاك  .  صفات    أملت مب ازد بن ب  من صور املآثر الفنييف اإلن مييف
، (مجبعايف اآلداب )الن ب  الدكتور اجلبدر على أن يشكل منب مجبعيف فنيايف مسبهاب   

الفناب ني التشاكيليني يف     قد أقبمات هاذ  اجملموعايف م رضاهب الوحياد يف قبعايف      
مان   املنصور،   بح قعوال طيعًب،  بي ت لي لوحتبن زيتيتبن، تثل كل منهمب زقبقابً 

يف أثنبء افتتب  امل ر ، إذ كنت يومذاك قاد   أزقيف ب داد القد يف،  مل أكن حبضرًا
 التاقت بدرانيف املبجستري يف جبم يف القبهرة،  لكين علمت من أنر ي أن رجً 

 تسابب ا  اجلم يايف  املشابركيف يف    اارتاهمب م ًب،  ا  ين ذلك على اإل أمريكيًب
 شا بلي ببلدرانايف   ب ض م برضهب السنوييف، ثم ا قط ت عن ذلاك ب اد حاني إل   

 .على مب ذكرت،  اهمبلي جتديد عضوي  بسعب ذاك
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 يف الكلية 

 

 صبدف أن قدم إ  الكلييف انتبذ مصري ببر ، هو الدكتور حييى اخلشبب، 
إياران  )األديعيف األكبد ييف امل ر فيف نهري القلمب ي،  مرتجم الكتبب الشهري  ز ل

زائرًا، فألقى علينب حمبضرا   يف  لكرنتنسن،  قد جبء أنتبذًا( يف عهد السبنب يني
كماب  ( ملزميف)التبريخ السبنب ي، ملدة اهر كبمل، د ن أن يلقي  ظرة يف كتبب أ  

د ن  وقف  كأ   يستاضار   تاد  مسرتنً كبن يف ل أكثر أنب ذ نب،  إمنب هو ي
أمبمنب د ن أن جيلاس علاى   ( يتمشى)مصبدر التبريخ كلهب، يف ل ذلك كل   هو 

على مبد   إ  حد ب يد، يصوغ منهب ععبرا   بأنلوب عربي  منصت ، كبن مسيطرًا
نليم، بل بليغ أحيب ًب، فأثرت  لك الت ربيف يف  تبمب،    لمت منهاب ماب رأيتا  يف    

 .الطريقيف املثلى يف فن األلقبء حين 

 أنسات   ثم أ ي  جدت طريقي إ  مكتعيف الكلييف،  هي مكتعيف غنيايف ف ا ً  
منذ عدة عقود من السنني، فصرت انت ل أ قبت الفراغ احملد دة يف قضبء ب ض 
الوقت فيهب اطبلع مب أمكن من كتاب،  أذكار أن أ ح كتابب قرأ ا  فيهاب كتابب       

مستشار  د زي،  ماع أن الكتابب ببألملب يايف إال أ ا       لل(  كمليف امل بجم ال ربييف)
ب حينماب   كن فهم  ألن ألفبظ  ببل ربييف،  كنت قد مس ت ب ،  مل أقف عليا  إّلا  

 جدت  سخيف من  يف مكتعيف الكلييف،  صرت من حينهب مول اًب ببصاطيبد األلفابظ    
. يفعتنابء يف دفاب ر خبصا   إال ربييف املولدة ال  أجدهب يف كتب الرتا ،  أنا لهب ب 

نت برة اخلبرجييف للكتب، فكنت أنت ري منهب  ممب أ بحت  لي هذ  املكتعيف فرصيف اإل
يف كل حني كتعًب متنوعيف،  يف الوقت  فس  مل أ قطع عن مراج يف مكتع  املفضاليف،  
مكتعيف املتاف ال راقي، يف أكثر األيبم الا  أناتطيع فيهاب املواءمايف باني مواعياد       
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ام املكتعيف، ال نيمب ب د أن ماددت ادارة املكتعايف   احملبضرات يف الكلييف  مواعيد د 
 كب ت هذ  املكتعيف  تميز بوفرة كتعهاب، النايمب   . د امهب ليشمل  قت املسبء أيضًب

ثبر،  امهابت املصابدر الرتاثيايف،  قاد  ارددت      كتب الرح ت القد يف،  كتب اآل
ت علاى  ا  قسم املخطوطبت الكبئن يف الطببق ال لوي من املكتعيف،  اطل ا  كثريًا

عدد من املخطوطبت هنبك،  ملب مل يكن  صوير للكتب، فقاد اخاذت اصاور ماب     
 من  بحييف اخارى، زاد  ارددي علاى    . ا املطورة ال  امحلهب م يرياحتبج  ببلكبم

منهاب ماب    يابر  املتنيب  نو  السراي، حياث الكتاب  مكتعابت العياع، ااارت     
، فيسار لاي ذلاك  نميايف     انتطيع اراؤ ،  مل  كن امثب هب مر ف يف على ايايف حابح  

مابكن  أجيابد  إ  إ  فارة،  اضاطررت     الشخصييف يف العيت،  زادهب  نوعًب مكتع
 .جديدة لوضع الكتب،   ر يب رفوف كبفييف هلذا ال ر 

 يف السنيف الثب ييف من دران  اجلبم ييف تلكاتين رغعايف ع يعايف يف ان أؤلاف     
 نانوات حكمهام   يشتمل على جدا ح عديدة  ضم أمسبء حكبم ال ارا    كتببًب

حت ح الربيطب ي،  كنات اعلام   حت ح امل ولي  حتى اإليف اثقعيف املمتدة من اإل
ان الفكرة ص عيف التنفيذ لتفر  املبدة التبرخيييف عن هذ  اثقعايف يف مصابدر كاثرية،    

 كاعرياً   مع ذلك مل أ رك املشر   مصممًب على أن أبدأ ببألنهل، فبارتيت دفارتاً 
مراء  الاوالة  الزعمابء الاذين  ولاوا     بدفين من األ ارعت ان ل كل انم يص

اثكم يف املدن  النواحي ال راقييف،  صرت أجرد كال كتابب  قاع عليا  يادي،      
من  رددي الدائم إ  مكتعيف املتاف ال راقي،  مع مر ر الوقات بادأت    مستفيدًا

 .ب ض القوائم  تكبمل،   اصلت ال مل مسررًا
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 نفاذ اىل ماض خالب

 

دت على ار يبد موقع العبب الونطب ي، القرياب مان كلاي ،    كنت قد اعت
، على هيأ   األ   ثر ال عبني الوحيد الذي ظل ابخصًببني حني  آخر، فهو األ

، يف هذ  املنطقيف من ب داد، فأجتوح يف برج ،  اص د على ن مل  اخلبرجييف،  قريعًب
جلس هنبك نبعيف من   ال    طي برج ، ألع ت أطل من مزاغل  ال بلييف، ثم أعلو ق

النهبر، أ أمل منظر ب داد من ب يد، مبآذ هب  قعببهب،  معب يهب ال بلييف،  كب ت قليليف 
 كبن ممب يسهل أمر  أمل ذلك املنظر اجلميل، الفضابء الواناع الاذي    . عهد ذاك

نتثنبء جبمع الشايخ عمار   إكبن يفصل بني العبب  بني اجلزء امل مور من ب داد، ب
  ، فكبن منظر ب داد ينفت  أمبمي كمب لو كبن بب وراماب هبئلايف   السهر ردي  مقرب

 سب ،  كب ت خميل   صور لي املراحل التبرخيييف ال  مرت علاى هاذا املشاهد    اإل
 كأ هب  تعدح امبمي   ت بقب مثل فيلم متارك،  كب ت  لك ال اودة ا  املبضاي   

ن ضا ي  عابملي     زح عأ، بل  دخل الراحيف  السكينيف ا   فسي، ف س د ي جدًا
امل بصاار ب ااض الوقاات، أل صاال بتلااك ال ااوامل اخل باايف، بنبنااهب،  خلفبئهااب،  

طابئر   إّلاب  مل يكن يشبطر ي يف جملساي ال رياب هاذا    .  علمبئهب،  فبحتيهب ايضًب
 .رايق يقف يف الركن اآلخر من قعيف الربل حيث بنى عش  هنبك( لقلق)

عب وراماب الا  كب ات     لقد بقيت ذكرى  لك السبعبت اهلبدئايف،  مشاهد ال  
ع ماي   رتاءى لي من عبمل اخليبح يف ذهين، مهماب مارت السانون،  أذكار أن اإل    

الدكتور جميد السبمرائي، نألين،  هاو حياب ر ي يف لقابء خابي يف أربيال نانيف       
أي األمابكن أحاب ألياك ان    (: أطراف اثديث)ب نوان ( الشرقييف)لقنبة  1021

 !قعيف العبب الونطب ي :ن؟ فأجعت  على الفورجتلس فيهب اآل
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 ول على قسم التاريخاأل

 

م،  كابن  قاديري   2969/2970خترجت من الكليايف يف ال ابم الدراناي    
األ ح على قسم التبريخ، فقررت مج ييف املؤرخني أن  قيم حفاً  لتكاريم الطلعايف    
األ ائل من خرجيي التبريخ  اآلثبر يف كلاي  اآلداب  الرتبيايف،  كابن حظاي أن     

من املكارمني الث ثايف،  قاد أقايم اثفال يف حديقايف كليايف اآلداب،         أكون  احدًا
 حبسب طلب الدكتور حسني أمني،  كبن رئيس اجلم ييف آ اذاك، ألقيات كلمايف،    
هي األ   يف حيب ي، اكرت فيهب أنب ذ ي،  اجلم ييف، على مب بذلو  مان جهاد   

د   هديايف  ، بتقيف  دريسنب،  قد  عد ب الدكتور حسني علي حمفوظ،  كبن حبضرًا
لكان   لكل طبلب مكرم، هي جمموعيف من كتب مكتعت ،  قاد قادم الكتاب ف ا ً    

خ لي من ين من  سلم هدي ،  كم  دمت فيمب ب د على ذلك،  مع ذلك كب ت 
 لك اثبدثيف بداييف   ريف على الدكتور حمفوظ   وثق صل  ب   هاي صاليف زادت   

 عاأ  فب ا  رمحا  اهلل نانيف     ربيال ثام بل اين    أ  إ ثبقيف  مودة حتى غبدرت ب داد 
1009. 
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 حنو الدراسات العليا 

 

خرية من الدرانيف اجلبم يايف بادا لاي أن موعاد حتقياق حلماي       يف السنيف األ
  هاذ  املرحلايف   إ،  قد قررت أن اقادم للادخوح   ببلدرانيف ال ليب قد أصع  قريعًب

ن أبدف ن  ت ري األمور ف أة، فقد صا أمب رد خترجي من الكلييف، لكن ابء   ب  
داء اخلدمايف  أقاب ون جدياد للت نياد يلازم خرحياي اجلبم ايف با        2969صدر ننيف 

لزامييف ب د خترجهم معبارة، ف شت اهورًا كئيعيف  أ اب أرى حلماي   ال سكرييف اإل
قد  عدد أ   أجل إ  أمد غاري م لاوم،  كتعناب، أ اب  أصادقبء لاي، عارائض إ         

نياد ب حتاى ب اد اكمبلناب     مسؤ لني كعبر  رجوهم فيهاب املوافقايف علاى  أجيال جت    
نت بب القدر، ال املسؤ لني، فقاد  االدرانيف ال ليب،  لكن د منب جد ى،  أخريا 

، يف ياوم مان أنا د أنا د أيابم      صدر قرار بقعوح العدح النقدي،  دف تا  فاوراً  
 .ت ب دهب مل ب دة الس ي يف حتقيق اثلم املنشود، درانيف التبريخقحيب ي،  ا طل

 راقي،  كنت أمحل، أإ  اجلبم يف يف اجلبدرييف، ألقدم  يف اليوم التبلي ذهعت
فض  عن اهبدة الكليايف،  زكيايف مان رئايس القسام يف حينا ، الادكتور فيصال         

منشورة  كتبباًب مطعوعاًب،    السبمر،  شهد بتفوقي يف درانيف التبريخ،  أن لي حبوثًب
مس فقط، لكين فوجئت ببملوظفيف املسؤ ليف خترب ي بأن  قت التقديم قد ا تهى ببأل

 مهمب حب لت أن أقن هب أن فر  يوم  احاد لايس بابخلطري ليمناع اابب حماب       
: ،  قبلت بكل هاد ء ب أ هب مل  قتنع مطلقًبلل لم من أن حيقق طموح  املشر  ، إّل

هكذا أنقط !  ستطيع أن  أ ي يف مثل هذا الوقت من السنيف املقعليف لتقدم أ راقك
ن، فقد مرت ارب يف  عشر ن نبعيف ب د يف يدي، ف  أمل  ال حلم  ال هم حيز و

 !ا تهبء موعد التقديم
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 حينمب عدت إ  العيت، أخذت  أنر ي،  فكر حبل هلذ  املشاكليف،  كابن   
اثل هو مواصليف الدرانيف يف خابرل ال ارا ،  بارزت جبم ايف القابهرة لتكاون       

ى   قدت النييف علاالعديل ال ذب، جلبم يف ب داد مبوقفهب املت نت ب  مربر،  هكذا 
التقديم هلذ  اجلبم يف، فقدمت أ راقي  صبدقت عليهب السافبرة املصارييف حساب    
األصوح،  أرنلتهب ببلربيد يف ظرف كعري،  مضت األيابم  ال جاواب، فقاررت    

ن يصاعين يف هاذا  أ قرر  الدي . السفر بنفسي إ  القبهرة ملتبب يف املوضو  هنبك
من قعل،  مل يكان يساتطع   ا  خبرل ال را   يالسفر اذ مل اكن قد نبفرت  حد

عرف القبهرة  مل  كان لاي ناببقيف يف    أألجنز هذ  امل بمليف املصريييف،  ا ب ال  صربًا
 .مراج يف الد ائر حببح

،  بتوفياق  2970نبفر ب، أ ب  أبي، إ  القبهرة يف كب ون األ ح مان نانيف    
فابت  ربب ي، يشع  امل  زات، عثر ب على امللفيف اخلبصيف بي بني مئابت أ  آالف املل 

املشببهيف يف دائرة الوافدين، الكبئنيف قرب ضري  الازعيم نا د زغلاوح، يف حاي     
القصر ال يين،  قصدت كلييف اآلداب حيث قدمت األ را ،  كابن جملاس قسام    

دخبهلب إ  اجمللس،   قرر قعولي طبلعًب يف فار   إ  قبد، فتم التبريخ على  اك اإل
قعال الطلعايف اثبصالني علاى     التبريخ اثديث، حبسب طليب،  كبن هاذا الفار  ي  

 ،  ملب كنات حبصا ً  (جيد)ف ف أقسبم أخرى  كتفي بتقدير ( جيد جدًا) قدير 
نا يد ععاد الفتاب     ) دكتورعلى التقدير األ ح، فقاد جارى قعاولي،  خارل الا     

 .نتبذ ال صور الونطى، ليعشر ي بذلك القعوح،  اثمد هللأ ،(عباور
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 يف جامعة القاهرة

 

درانيف يف ننيف حتضريييف، كمب جرت أ ظميف م ظم اجلبم بت كبن البد من ال
ال ربييف، فب تظمت يف الدرانيف،  ا تظمت م هب حيب ي ال ملييف، ذلاك أن  الادي   

من جبم ايف القابهرة،  صارت،  ياب      انتأجر لي اقيف يف حي الدقي القريب جدًا
لس بد ي، أمسع دقبت جرس نبعيف اجلبم يف يف كل حني،  أطل من ارفيف الشقيف 

حدائق  م عب اجلبم يف،  كبن يشبركين يف الشقيف طبلب نوري فبضل من على 
يدرس الطب يف كلييف طاب القصار ال ايين،  مل أكان     ( فواز حسني)دمشق امس  

إل ش بل  ببلدرانيف املضنييف، بينمب كبن يشبركين الدرانيف طبلب لعنب ي  ب ملبمًبأرا  إّل
أاهر، دخلنب اإلمتابن،  ،  ب د حنو مثب ييف(غسبن نر ر)على دمث اخللق امس  

 لكنا  غابدر القابهرة ف اأة      ، أمب نر ر فقد جن  هو أيضابً  جنات مب دح عبٍح
 .يف ب ض املدارس يف لعنبن،   رك الدرانيف  هبئيًب ليلتاق ببل مل مدرنًب

خرتت إيف آخر السنيف التاضريييف حزمت أمر اختيابر موضاو  الرنابليف، فا    
الاذي كنات   ( را  يف ال صار ال ثماب ي  حركيف كتببيف التبريخ يف ال ا )موضوعًب هو

ب أن رئيس الفر  الدكتور السايد  أعددت كثريًا من مواد ، كمب ذكرت من قعل، إّل
ختيبر، على أنبس ا   موضو   انع  ال حد د ل ، رجب حراز مل ُياعِّذ هذا اإل

 اليايف املوصال يف عهاد آح    )هو  جديدًا قرت  علي  موضوعًبأن أ  إفدف ين رأي  
 اي كناات قاارأت  أ  إ،  ي ااود ناعب اختياابري هااذا  (2211 -2716اجلليلاي  

الا  ناعق أن   ( غبييف املارام ) انتنسخت بيدي  راجم  الة اجلليليني يف خمطوطيف 
اارت اليهب،  صبرت لدي فكارة الباأس بهاب عان حكام أنار هم يف املوصال        

نتاسان  إ، ف  كتببيف مثل هذا املوضو  مطلقًبإ عصرهم،  مل يكن أحد قد نعق 
 .كتور السيد رجب حراز، رئيس الفر ، هذا املوضو ،  جرى  س يل  ف ً الد
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 عداد الرسالةإ

 

عدت ا  ب داد ألقوم امع مصبدر الرنبليف،  كتببيف مب أمكن من فصاوهلب،  
  املوصل، بصاعيف  الادي، ل ار  زيابرة مكتعابت     إ ب د مدة قصرية نبفرت 

صاوي يف خمطوطب هاب،   املدينيف من جهيف،  انتنسابخ كال ماب لا  ع قايف مان الن      
لتقبء بشخصيتني مهمتني من اجلليليني، كبن  الدي على م رفيف نببقيف بهماب،   اإل

ناتفد مان   أهمب الدكتور الطعيب حممود اجلليلي،  الدكتور صديق اجلليلي،   مل 
  هلماب كابن ف ابالً   أن لقابئي ب اب على فضل   مب أبدا  من  ش يع، إّل خري ايئًباأل

 كبن ا ح لقبء لي ب  حتاى  .  يأ انتمر حتى  فب   كمب ني   حد ب يد،إ  مفيدًا
 قد أزيلت هاذ  العساتبن   )قصد   يف دار  يف حمليف الد انيف مقببل بستبن الفستق 

ذا كب ات األنارة   إ ناألت  عماب   ( فيمب ب د  اقيم يف ارضهب مل ب لكارة القادم  
نارييين   صالييف أحتتفظ بوثبئق  ت لق مبدة حكمهب، فأجببين أن لديا   ثيقايف مهمايف    

 ن  فيا  السالطبن ععاد اثمياد      عثمب يًب ايبهب،  ملب اطل ت عليهب  جد هب فرمب ًب
   الاي املوصال اثابل حساني     إ ح قرييف قر  قوب بكبفيف حقوقهب  لواحقهب األ

اب  ننيف  بباب اجلليلي ملوقف  الش ب  يف الدفب  عن املوصل حينمب حبصرهب  بدر
بمايف  اجلمابح،  قاد طليات مسابحبت منا        ،  كبن الفرمبن يف غبييف الفخ2711

بقشرة من الذهب، فأبديت رغع  بتصوير ، فوافق يف اثبح  صور  علاى  فقتا    
كماب أ ا  صااعين ا  مدرنايف حيياى ببااب       .  أهدا ي النسخيف املصورة فيماب ب اد  

  ب اض الاد ر الفخمايف الا      إاجلليلي حيث أطل ين على خمطوطب هب النبدرة،  
ظلات صال  ببلادكتور    . ني يف املوصل يف القرن التبنع عشركب ت لوالة اجلليلي

النعيل مستمرة مل  نقطع كمب نيأ ي بيب  ،  قاد زر ا  ب ادهب يف دار  املاذكورة يف     
املوصل  يف دار ل  يف حي الوزيرييف بع داد، حيث كبن ينزح في  كلمب قصد ب داد 
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. فيا   وًاالنيمب عند حضور  جلسبت اجملمع ال لماي ال راقاي الاذي كابن عضا     
 اذكر ا   طلب مين يف آخار لقابء، أن أز ر  يف الوزيريايف،  حينماب ذهعات اليا        

  إ جد   يطل ين على كمييف من الوثبئق ال ثمب ييف كبن قد جبء بهب من رحلايف لا    
قرتحات  إ  ال ربيايف، ف إراد  ا  من يقوم برتمجتهب أن أانتب عوح،  قد طلب مين 

 ي ذكار  فيماب يلاي مان هاذ  املاذكرات،       نتبذ فؤاد محادي الاذي نايأ   علي  األ
 . أراد   ا  عنوا   يف كركوك،  أظن أ   قصد  هنبك  ا    رمجهب ل  ببلف ل

 ممن ن دت مب رفتهم يف هذ  الرحليف ال لمييف الدكتور يونف حايب،  قاد   
التقيت ب  يف املطرا ييف الكلدا ييف يف حمليف ميبنيف يف املوصل،  كبن حديث ال هد بهب 

  حياث يوجاد   إمن ر مب يف ذلك ال بم،  قد طلعت من  أن يقاود ي  ب د عود   
نرة اجلليلييف موضاو  رنابل ، فلام    القرب الذي قيل أ   ل عد اجلليل، مؤنس األ

يرتدد يف أن يقود ب، ا ب  أبي، حتت  ابل من املطر، ا  كنيسيف مش ون الصافب، يف  
يف للكنيسايف،  يريناب قط ايف    صلييف املنخفضر  األ،  يهعط بنب ا  األةاحملليف املذكور

د  يعا لنب ا هب هي للقرب املذكور،  قد أخرب   ا ا  ال   من الرخبم، يف السلم، ذاكرًا
 ببكي، فأيد ي يف ذلك، على القط يف ا هب لقرب،  امنب هي ملسيل مبء من الطراز األ

ثم   ددت لقبءا نب . هذا مب يقبح  مل أحتقق من ،  عليك ان  تأكد من ذلك:  قبح
  جلنايف الارتا  ال لماي يف اجملماع     إلك،   وثقت صداقتنب،  ب اد ضامي   ب د ذ

صعات لقبءا نب انعوعييف،  مل  نقطاع  أفيهب،  ال لمي ال راقي، ال  كبن هو عضوًا
 .1000حتى  فب   ننيف 

 من املكتعبت ال نييف ال  قصد هب يف املوصل، مكتعيف الدكتور دا د اجللايب،  
 كبن قد  قفهب علاى العابحثني،  يتوالهاب صاهر        قع يف بيت  يف حمليف الد انيف، 

 محيمابً  الدكتور فيصل دبد ب، فأفدت من مكنو ب هب أ ب فبئدة،  كبن هو صديقًب
 . قبف ال بميف عند إ شبئهب  مكتعيف األإت مكتعت  مَّجلدي حممد رؤ ف،  قد ُض
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 منهب أيضب املكتعيف املركزييف ال بميف، ففيهب جمموعايف مهمايف مان املخطوطابت     
 .   ت لق حبكم الوالة اجلليليني  مب قيل فيهم من الش رال

 ب د أن مج ت كل مب أمكن من  صوي،  بنخًب ب ضهب بيدي،  مصاورًا  
 ادف ت يف   إ  ب اداد لكاي أبادأ رحلايف كتببايف رنابل ،       إالع ض اآلخر، عدت 

الليل ببلنهبر، حتى أجنزت، خ ح نتيف   دفب ، مواصً إال مل بكل مب أملك من 
،  احاداً  فصا ً  بفيمب أ ذكر، م ظم فصوح الرنبليف ال شرة،  مل يعق لي اّلا  أاهر

   ي تمد على  ثبئق غري منشورة حمفوظيف يف دار الوثابئق القوميايف   ألأجلت كتببت  
  إ نابفرت  , التبرخيييف الكبئنيف عهاد ذاك يف قل ايف حمماد علاي يف قمايف املقطام      

ر  ناليمبن ببااب يف  ناط    القبهرة ب دهب، حيث أقمت يف أحاد فنبدقهاب يف ااب   
 . العلد
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 منيةأموافقات 

 

طا    ثم أ ي أخذت مبراج يف دار الوثبئق للسمب  لي ببلدخوح اليهاب  اإل 
ن أناتمبرة الادخوح، طلاب ماين     إحتبج  من  ثبئقهب،  ب د أن ماألت  إعلى مب 

من يف الوزارة،  ب اد   تظر  صوح اهلوييف اخلبصيف ببلدخوح ب د مصبدقيف دائرة األأ
 تظبر   كرار املراج يف،  فد صربي،  أخربت مادير الادار   ثيف ااهر من اإلحنو ث 

بأ ي يئست تبمًب،  ب د إثب  مين  افاق علاى أن أ اببع بنفساي الادائرة األمنيايف       
عسى أن يفيد ذلك يف اثصوح علاى املوافقايف املنشاودة،  ملاب كب ات مؤنسابت       

ذهب أن أالقبهرة، صبر علي الوزارة  توز  يف عدد من املعب ي يف أحنبء متفرقيف يف 
،  ب د ألي اخرب ي احدهم مبكبن  جودهاب يف قصار مارت ك يف حاي     اليهب مجي ًب

الزمبلك على النيل، يسمى قصر عبئشيف فهمي،  ببلف ل قصدت القصر الكاعري،  
ااعب ،   أكادت مان  جاود     لأل خلتا  الاوزارة قصاراً   أن أالذي صبر يشع  ب د 

نط  القصر،  حينماب صا دت اليهاب  جادت      منييف يف غرفيف  قع علىالدائرة األ
  املوافقيف ألكمل فصاوح  إمن مهذبني مب بس مد ييف، فأخرب همب حببج  اضببطي 

منهاب ا هماب أرادا    رنبل ، ف بم  ي بلطف،  نأال ي عدة انائليف كابن  اضاابً   
م رفيف هوي  السيبنييف، فأجعتهمب على حنو أقن همب بأن ال صليف لي ببلسيبنيف مان  

ب يد،  كبن ذلاك صااياًب تبماًب،  يف الياوم التابلي أخاذت املوافقايف،         قريب ا 
 . قصدت دار الوثبئق فرحًب مسر رًا،  كنت أ ح عراقي يدخلهب كمب قيل لي

( بار الشابم  )  قبعيف املطبل يف،  طلعت امللفبت اخلبصيف مبب ي ارف  إدخلت  
ثبئق األصلييف لوف أ  اكثر من الوفإذا بهب عدد كعري من امللفبت  ضم عشرات األ

  حمماد علاي يف القابهرة يف اثنابء اثكام      إال  كب ت القيبدة املصرييف  رنل بهب 
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املصري يف الشبم يف الثلث األ ح من القرن التبنع عشر،  صرت أقصاد الادار   
يف كل يوم على مدى ننيف كبمليف، أ صف  فيهب  لك الوثبئق،  انتنسخ بيادي ماب   

عيف املطبل يف كب ت  فسهب غرفيف  وم حممد علي أرا  مهمب منهب،  من الطريف أن قب
 ي   رفت علاى رجال   أ صبدف .  فس ، ممب زاد من إحسبني مبت يف قراءة  ثبئق 

  فبقابً إخلي ي كبن ي مل يف مجع الوثبئق املصرييف املت لقيف مبنطقيف اخللاي ، ف قاد ب   
فاوا  أن أطل   على الوثبئق ال   هما ، مماب  ار بيادي مان  ثابئق بار الشابم،         

ذا مب مرت علي  يف ملفبت اخللاي   إ يطل ين هو ببملقببل على الوثبئق ال  ختصين 
ال  كبن يتصفاهب،  هكذا أفبد كل منب ممب لدى اآلخر،  اجتم ت لدي جمموعايف  
مهميف من الوثبئق اخلبصيف ببل را ،  فبصيف  الييف املوصل يف اثنبء  الييف آخر  الة 

كبن ذلك العبحث هاو علاي التابجر، اخاو      . اجلليليني،  هو حييى بباب اجلليلي
مهدي التبجر الذي   رف علي   الدي يف أثنبء اقبمت  يف دبي يف منتصاف القارن   

، 2956 ح بلدييف يف دبي ننيف أمن جملس الوزراء ال راقي لتأنيس  املبضي موفدًا
لكن  أصاع  فيماب   ( الر بيبت) قد عين   الدي يف هذ  العلدييف برا ب حمد د من 

 .كعريًا لد ليف اإلمبرات يف بريطب يب،  مليو ريًا ًانفريب د 
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 !نفهأسياسي رغم 

 

أجنزت الرنبليف،  أثقت بهب جمموعيف مان الوثابئق غاري املنشاورة،       أخريًا
 فعل ت اكثر من نع مبئيف صفايف من القطاع الكاعري،  اارعت أعرضاهب فصا ً     

يقرأ ،  حينمب  على املشرف الدكتور حراز،  كبن يعدي إع بب  الشديد مبب فصً 
  عضاوي جلنايف   إمن النسخ،  صبر علاي  قاد هب    أمت قراء هب طع ت منهب عددًا

املنبقشيف،  همب الدكتور حمماد أ ايس أناتبذ التابريخ اثاديث يف آداب القابهرة،       
 الدكتور أمحد ععد الرحيم مصاطفى، أناتبذ التابريخ اثاديث يف جبم ايف عاني       

س يف مكتع  يف جبم يف القبهرة،  أ اب  مشس،  صبدف أ ي ملب قصدت الدكتور أ ي
محل الي  رنبل ، كب ت القبهرة  لتهب بثورة الشعبب على الرئيس الراحل أ اور  أ

السبدات مطبلني ببثرب من أجل انرتداد نينبء  عودة امله رين من مدن القنبة 
ا  مد هم،  كبن م ظام املظابهرات  ت ماع يف اجليازة حياث منازح السابدات،        

 ملب بل ت ميدان  هضيف مصر املقببال لل بم ايف،  جادت    . لقبهرة حيث جبم يف ا
من قوات األمن املركزي بهارا ا هم  در عهام الع ناتيكييف حيتلاون      كعريًا عددًا

امليدان،  حييط بهم عدد أكرب مان الشاعبن املتظابهرين، فبضاطررت ا  أن أقاف      
 بماب هاي اّلا     بوابيف اجلبم يف،  إ راء صفوفهم ألرى مب حيد ، ثم ألجد طريقي 

قف يف آخر صفوفهم، أدقبئق حتى ه م جنود األمن املركزي على الطلعيف الذين 
  اجلاري مثلاهم،   إفركض اجلميع منساعني علاى ع ال،  بابلطعع اضاطررت     

فعد ت، ببلنسعيف ملن كبن يشهد ذلك املشهد من  رائنب،  كاأ ي ا اب الاذي كنات     
ت أخشاى ماب أخشاب  أن    كنا . أ قدمهم، مع أ ي كنت فعل دقبئق أقف يف آخرهم

يرصد ي أحد رجبح األمن فيظن أ ين مشبرك يف  لك املظبهرة،  كابن ناه  يف   
  دائارة األمان أل اذر    إظل  لك الظر ف املتو رة أن جيري انتدعبئي حيناذاك  



– 21 – 

نبعيف، فتضيع عليَّ فرصايف منبقشايف الرنابليف     12مب بدرة األراضي املصرييف خ ح 
 مل ينقذ ي من املوقف اثرل غري أ اي  . صفر الدين   طين إ هبئيب،  أعود خبئعًب 

 جدت مدرنيف ابتدائييف يف الطريق، فدخلت فيهاب  اختاذت مان ح ارة حابرس      
املدرنيف خمعأ لي،  ب د قليل حضر مدير املدرنيف  طلب مين أن ا تقل إ  ح ارة  

على حاد   اعري ،  أدركات أ ا  يظانين قبئادًا       ( اجلمبعيف بتوعي)يف آخرهب حيث 
من املتظبهرين،  اضطررت أن ألازم الصامت    لمب ذهعت  جدت عددًاهلؤالء، ف

خشييف من أن  فضاين هل   بأ ي لست مصريًب، فيشك يف ،  ال ريب أ هم حينمب 
، ختيلوا أ ي رجل أمن ا دنست بينهم،  هكاذا عاد ي الاع ض     جد  ي صبمتًب

ي حتاى  على املتظبهرين،  لعثت يف مكاب   خر ن جبنونًبزعيمًب، بينمب عد ي اآل
، فمضيت يف طريق جب يب حتى  صلت النيل  مان هنابك   خ  ابر  اجليزة تبمًب

  اجلب ب اآلخر،  أثبر  صريف هذا دهشيف املدير  أذكر إفبرًا بنفسي  ركعت ز رقًب
  هاذا اثاد، فمبلاك  مابح قيابدة      إ( خوافابً )يب بين مب دمت : ا   قبح لي مشفقًب

( طعيب رغام ا فا   )شهورة ملوليري امسهب هنبك مسرحييف م: املظبهرات؟، قلت ل 
 !  أ ب اآلن زعيم رغم ا في
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 مناقشة

 

  املركاز  إ  املضاربني،  ا تقال   إ ضام  إثم أ ي علمت أن الدكتور أ ايس  
فقصاد   هنابك،   ( مركز  ثبئق مصار امل بصار  )الذي أنس  يف دار الكتب،  هو 

فوجئات بأ ا  خيرب اي     عرضت علي  رنبل  طبلعًب من  أن حيدد موعد املنبقشيف،  
 عرضت علي  حً  بأ   لن يزا ح عمل  أل   متضبمن مع الطلعيف املضربني،  أخريًا

،  هو أن جترى املنبقشيف يف قسم اآلثبر الذي كبن يش ل معناى قصار قاديم     نطًب
،  كب ت م حظبت الل نيف خفيفيف خبرل معب ي اجلبم يف،  هكذا جرى األمر ف ً 

، قررت الل نيف مناى درجيف املبجستري بتقدير جيد جاداً بل طفيفيف،  ب د املنبقشيف 
ن قبعايف  أ أالالقليل من األصادقبء،   بّلإ اثمد هلل،  مع أ ي   مدت أن ال أدعو 

 .املنبقشيف امتألت ببثبضرين

 يف خ ح  لاك األيابم الا   لات املنبقشايف أفادت مان الوقات املتعقاي،          
جتمبعيايف يف  اثيابة اإل )ي  فس لت موضو  الدكتورا   قد اخرتت عنوا هب كبآل

تبمااًب،   كاابن موضااوعهب جدياادًا( م2212 -2719ال اارا  يف عهااد املمبليااك 
 .  ب داد ألار  امع مبد هب ال لمييفإ عدت 

 كنت أقضي مب يتعقى من الوقت يف مكتعيف جبم يف القبهرة،  قد اكتشافت  
ي هاو  أن فيهب جمموعيف من املخطوطبت النفيسيف، من مقتنيبت طعيب عيون منساب  

ح بر الكر يف ع عت مبخطوطيف منهب غري مطعوعيف يف علم األُأمبكس مبيرهوف،  
،  111ليوحناب بان مبناوي ، املتاوفى نانيف      ( كتابب اجلاواهر  صافب هب   )ب نوان 

فنسختهب بيدي،  علمت بوجود  سخيف اخرى منهب يف دار الكتب، فقببلتهب عليهب، 
 .ذا مب  وفرت الفرصيفإ صممت أن أحققهب 
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ن أ ن  جاودي يف القابهرة فرصايف كاعرية ا ياات لاي  علاي        أ كنت أا ر
 ي مل أكان أعايا فيهاب  حساب، أ      أن ببمكب ي القوح اليوم إاغتنمهب،  لذلك ف

هي يف كل يوم، أجوب علاى قادمي   ( أدرنهب)أ ي كنت أدرس فيهب،  إمنب كنت 
  اوارعهب  أنواقهب القد يف،  أقبرن بني مب كب ات  عاد  يف اخلارائط   ( حواريهب)

القد يف  بني  اق هب اثبلي،  أ فاص م بملهب العبقيايف النايمب مان عصار حمماد      
نار  ،  مانهم اخلاديوي امسبعيال الاذي كب ات       أعلي،  من عهود أعقبب  مان  

مان حادائق    ذات ياوم جازءاً  ( اثياوان ) ( األ رمابن )جبم يف القبهرة،  حديثتب 
 يقاف  حياداً    ًببادي  قصر ، حتى أ ي فرحت مرة حينمب اكتشفت عمودًا رخبميًب

من حديقيف اثيوان يف اجليزة، فقد كبن هذا ال مود هاو كال    يف موضع  بٍء منفردًا
 بارا باني حاني  آخار امتاع        دار األإ صرت أ ردد . مب  عقى من قصر  الداثر

كنات   احسبني ببل صر الذي بنيت في ،  املنبنعيف ال  دعت ا   أنيساهب،  كام  
يبم، فهابلين منظار ألسانيف اللاهيب     صعب  احد األحينمب قصدت ميدا هب يف  حزينًب

 هي  تصبعد من قعتهب الفخميف،  نايبرات اإلطفابء  صاب ميبههاب فيهاب صاعًب،       
  املشهد املؤمل عن إحدى السيدات الواقفبت  هن يشخصن بأبصبرهن إ نألت 

 برا،  كبن املشهد، احرتقت دار األ: جلييف مب جيري، فأجببت  هي جتها ببلعكبء
شبعر اجلمهور، مؤملب  ممضًب، لقد كبن اجلميع ير ن يف حريق هذا املعناى  ممتزجب مب

 !حريقب جلزء عزيز من  بريخ مصر

حضر يف القبعيف الكربى جلبم يف القابهرة  أأن  2971 قدر لي يف اتبء ننيف 
ن أحفليف للسايدة ام كلثاوم، أظان ا هاب كب ات آخار حف  هاب يف مصار،  أذكار          

يدرس يف القبهرة،  يسكن يف  فاس الفناد  الاذي    عرف  كبن أ امريكيًب مستشرقًب
  هذ  اثفليف،  ملب أخاذت  إصطاع  أ، نألين أن (داننت)كنت أنكن في ، امس  

فإ هاب  لادت   !   ين نألين عن عمرهب، قلت أ هب من مواليد القرن التبنع عشار 
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من الد ليف  اي يف عهد اخلديوي ععبس حلمي، أيبم كب ت مصر جزءًا 2292ننيف 
أ ي أماز ،  التفات عاين  مضاى      ن ضاك متصورًاأب ييف، فمب كبن من  إّلال ثمب 

يف مشبهد هب  مسبعهب  هي   ين م ربة عن مشبعر الشعبب الذين كب وا  مست رقًب
 .أمبمهب يف غبييف الطرب  النشوة
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 يف اجملمع العلمي العراقي

 

ع  حينمب عدت إ  ال را ، ا  ين ب ض األصدقبء  امل برف على أن أمج
حدى اجلبم ابت، ماع قيابمي    إ  الت يني يف إبني ال لم  ال مل، مب نى أن أن ى 

امع املصبدر  امل لومبت ال زميف لكتببيف اطر حايف الادكتورا ،  ببلف ال قادمت     
أ راقي ا   زارة الت ليم ال بلي  العاث ال لمي،  كب ت  شا ل معناى يف بابب    

خيبران، أماب الت ايني يف جبم ايف    امل ظم قرب مكتعيف اال قبف،  هنبك كبن أمبمي 
ضبفييف،  أماب الت ايني يف جبم ايف العصارة ماع منااي       إاملوصل، مع مناي درجيف 

ضاابفييف بهاادف  شاا يع اثبصاالني علااى درجااتني،  كب اات  لااك الاادرجبت اإل
 قليمييف ال  كب ت  شاكو يف ذلاك  قصابً   الشهبدات ال ليب ال مل يف اجلبم بت اإل

ال رضاني الساخيني، فلام أجاد غابي  يف أي      من التدريسيني، فكارت يف   فبدحًب
 حادهمب  ال ايا    منهمب،  السعب أن ك  منهماب نيضاطر ي ا   ارك  الادي     

، بل  ب يدًا عن املكتعبت ال  ألفتهب يف ب داد،  هي املكتعبت عنهمًب  حدي ب يدًا
ال نييف ببلكتب  املخطوطبت ال  ال اك يف أ ي لن أجد مب ي و  عنهاب إن أ اب   

  أي مدينيف اخرى،  صبدف أن التقيت ببلدكتور حممود اجلليلاي  إ داد غبدرت ب
فأخرب   ببألمر، فمب كبن من  أال أن اقرت  علاي أن أعمال بصافيف مسابعد خاعري      
علمي يف اجملمع ال لمي ال راقي، حياث كب ات  تاوفر درجايف  ظيفيايف فيا  بهاذا        

 اي مان  ال نوان،  ماع أن را اب هاذ  الوظيفايف كابن أقال بكاثري مان را ايب يف         
، فبجملمع كبن مؤنسايف  اجلبم تني، إال أ ي  جدت يف هذا ال ر  مب ي ئمين تبمًب

ذات مهببيف حبكم من  ضم  اليهب من كعبر ال لمابء  اكابد يني، كماب كابن يضام      
مكتعيف حتوي أكثر من ارب ني الف كتبب يف ذلك الوقت،  مكتعيف أخرى فيهب عدد 
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طار ح   أد ي د ن ااك يف مجاع ماواد    كعري من املخطوطبت املصورة، ممب نيفي
 .املنشودة

محاد اهلل  أببارت يف هذ  املؤنسيف،  كب ت أ ح دائارة أ ظاف فيهاب،  أ اب     
ختيبر، ففي غرفهب ال ديدة، حيث يتفرغ أعضبؤهب،   هذا اإلإ  أن  فقين إ  ب  

 يف أر قتهب  قبعب هب،   رفت على خنعيف من ال لمبء، منهم رئيس اجملمع الادكتور  
عد الرزا  حميي الدين،  أمين  ال بم الدكتور فبضال الطابئي،  الادكتور جاواد     ع

نتبذ كوركيس عاواد،  ثري،  األنتبذ ط  ببقر،  الشيخ حممد به يف األعلي،  األ
نتبذ  ابجي م ار ف،  الادكتور يوناف عاز       اللواء حممود ايث خطبب،  األ

اجملمااع  كمااب أفاادت ماان مكتعاايف . الاادين،  الاادكتور نااليم الن يمااي  غريهاام 
نات ل  أ خمطوطب  ، النيمب  أن مكتيب كبن يقاع يف قسام املخطوطابت، فكنات     

من بطبقبت العاث امللو يف  كعريًا كل يوم عددًا الوقت يف مراج يف ذلك كل ، فأمأل
 .بنصوي أقتعسهب من  لك املصبدر الثمينيف

نا مي امل ار ف   على الشابعر اإل   كبن مع ث نر ري أ ي   رفت أيضًب
للثقبفايف الشا رييف الوانا يف  اخللاق      ًبعظماي، الاذي كابن منوذجا    األ اثبل  ليد

دبيايف  أث يا نرتاحيف مان ال مال يف أحبد  ن مي الرفيع، فكنب  قضي أ قبت اإلاإل
ب ض قبصدي مكتعيف اجملمع من املطبل ني،  جلهم مان   ايقيف، يشبركنب فيهب أحيب ًب

 فب   رمحا  اهلل،   قد انتمرت الصداقيف بيننب  طيدة حتى . طلعيف الدرانبت ال ليب
ارتكنب خ هلب يف أكثر من عمل علمي،  قد رثيت  يف كلمايف ماؤثرة صابدرة مان     إ

 قاد  أكاد   . مبم أبي حنيفيفأعمب  القلب يف اثفل الذي أقيم لتأبين  يف جبمع اإل
 .لي، يف منبنعبت عديدة، أن هذا الرجل حمفوف ببلكرامبت
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يف املخطوطاابت ناتبذ ميخبئياال عاواد مبهمايف فهرنا     صابدف أن كلاف األ  
ختري ل  مكتب يف الطرف املقببل ملكتيب أاملصورة احملفوظيف يف القسم اخلبي بهب، ف

فشيئب صر ب  تعبدح اثاديث عان املخطوطابت  الكتاب،      من قبعيف املكتعيف،  ايئًب
   فساي،  مل  كان املهابم    إمن م لومب   يف هذ  الشؤ ن احملععيف   قد أفدت كثريًا

نتفبدة مان الوقات املتعقاي يف املطبل ايف،     ممب يسَّر عليَّ اإل ال  أكلف بهب ببملرهقيف،
دبييف، ثم أ ي حققت رنابليف   يف كتببيف حبو  ص رية صرت أ شرهب يف اجمل ت األ

مهميف يف أحواح حر ف اجلر،  ظمهب ابعر موصلي  ببا ، هاو خليال بان علاي      
ر مان جادي رؤ ف ال طاب    ليَّ إرثابً إالعصري، عن  سخيف فريدة كب ت قد ا تقلت 

،  قمات  2971  جملايف اجملماع فنشارت نانيف     إ،  قادمتهب  (2965املتوفى ننيف )
ببلدرجيف األ    ح يبنني املف ، م تمدًاآبدرانيف عن ابعر منسي، هو حممد أمني 

على حتليل  برخيي لشا ر  يف ديوا ا  املصاوراملخطوط الاذي  قفات عليا  باني        
ري  يايف، فنشارت يف أحاد    خمطوطبت املكتعيف، قد أرنلت بهب إ  جملايف األدياب الع  

 لكم ن يت، فيمب ب د، للاصوح على  سخيف مصاورة مان   . 2975أعداد ننيف 
بوصف  يكشف عان علما    ( الشفبء ال بجل  الد اء الكبفل)كتبب  الطيب النفيس 

يف مكتعيف مدرنيف حييى  2970الوانع  املت مق ببلطب  التشري ،  قد رأيت  ننيف 
ن من   سخيف مصورة على أبطبئل، ثم علمت بباب اجلليلي يف املوصل، فلم أظفر 

طوطابت ال ربيايف يف القابهرة، فسا يت مان خا ح       خيف م هاد امل ( مبيكر فيلم)
من كتيب، للاصوح عليهب،  قد ف ل  الصديق نرال عثمبن، الذي طعع لي عددًا

حتى ارعت بدرانتهب بتأن،   وض  لاي ا هاب ال    ليَّإن  صلت أ،  مب مشكورًا
، يضًبأالطب فاسب،  إمنب  كشف عن جوا ب من حيب     كشف علم مؤلفهب يف

 عن الثقبفيف الطعييف يف بيئت   عصر ، فمب كبن مين إال أن أعدت كتببيف  لك املقبلايف  
على  فق مب حتصل لدي من م حظبت جديدة عديدة انتفد هب من هذا الكتبب 
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. رة ح ما  من خمطوطبت   ثبئق اخرى، ب د أكثر من أرب يف عقود من كتببتهاب أل 
إن من الطعي اي  :  حينمب انت رب صديق من ال ودة ب د كل هذ  املدة، قلت ل 

أن  نشأ بيين  بني من أكتب عنهم صداقيف محيميف،  أ ب ال أ س أصدقبئي، فرتا اي  
 .أعود إليهم، متفقدًا، كلمب  قفت على م لومبت أنبنييف جديدة عنهم

رات الدفب  املد ي، أخذ اجملمع ببل مل بنظبم خفب 2971 أذكر أ   يف ننيف 
 مل يكن ذلك النظبم مطعقًب في ،  رمبب يف د ائر اثكوميف األخارى، مان قعال،  مل    
 كن  لك اخلفبرات موضع  رحيب من املوظفني القليلني الذي ي ملون يف اجملمع 
عهد ذاك، إاّل أ ي  جدت فيهب فرصيف طيعيف لي لقضبء مزيد من الوقت يف مكتعايف  

 قد قضيت أ ح خفبرة لي باني رفاوف  لاك املكتعايف،  مل      اجملمع يف الليل أيضًب،
أا ر إاّل  الضوء  أل املكبن،  أقدام املوظفني  طر  األر قيف اجملاب رة، ف بدر هاب   

 كب ت مثرة  لك الليليف السابهرة أن  ضا ت خطوطاًب عبمايف     . مضطرًا ال خمتبرًا
 مونيقي  ،  هو أديب مؤرخ(ععد علي اثويزي)لعاث أكملت  فيمب ب د ب نوان 

 .عبب يف اثويزة  يف العصرة يف القرن اثبدي عشر لله رة
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 ديوان مشؤوم

 

 يف ذات مرة، قرأت خمطوطيف مصورة كبن حيتفظ بهب اجملماع، هاي دياوان    
لشبعر ب دادي هو حسني بن علي ال شبري، كب ت ل  مواقف نيبنييف مان  الة  

 ظري حيب ا  العبئسايف علاى      لفتت( م22)عصر ، يف القرن الثب ي عشر لله رة 
أع عاتين  لاك   ، ًب بابرزاً يها الرغم من ن يف علم ، فقد كبن عبملًب كعريًا  مؤلفًب  فق

الشذرات التبرخيييف ال   نبثرت يف ديوا ا ، فقاررت أن أكتاب حبثاًب عان حيب ا ،       
 ااارعت ببلكتبباايف ف ااً ،  صاابدف أن أطل اات اثاابل  ليااد األعظمااي علااى  

ب أن  ت ب ن على حتقيق الاديوان  فسا ، فاأقوم أ اب      فقنإمشر عي، فأع ب ب ،  
بكتببيف املقدميف التبرخيييف املطوليف،  الت ليقبت التبرخيييف،  يقوم هو بضعط الش ر من 
النواحي الل وييف  ال ر ضييف،  ارعنب ببل مل ف اً ، إذ بادأ اثابل  لياد بنساخ      

ب موجاودة يف  املخطوطيف بيد  تهيدًا ملقبر تهب ببلنسخ األخارى، الا  علمات أ ها    
 مب أن بدأ ب ال مل حتى بدأت نلساليف  . مكتعبت عدة يف داخل ال را   خبرج 

من املضبيقبت، فقد أثبر عملنب هذا حسد ب اض املاوظفني، ممان كابن ي مال يف      
الش عيف الفنييف، يف اجملمع، فقرر ا  ثعيط همتنب بأن بثوا إابعيف  فيد بأن احد احملققني 

  مواك على الفراغ من عمل  قريعًب،  ع عنب مان  ي مل على حتقيق الديوان،  أ 
هذ  اإلابعيف فبلديوان الذي قعع على الرفوف منذ  فبة مؤلف  قعل حناو قار ني مل   
جيد من يلتفت إلي ، فمب أن ارعنب بتاقق  حتاى  اعني باأن غري اب قاد قابم بهاذا        

بكال  ال مل،  كد ب أن  صد  اإلابعيف، إاّل أ نب قرر ب املضي يف ال مال، ف ملناب   
هميف   شبط،  قببلنب النسخيف على النساخ األخارى،  قمات أ اب بكتببايف املقدمايف       
ف بءت بناو مثب ني صفايف،  كتعت الت ليقبت التبرخيييف الكاثرية علاى هاواما    

 فقنب من إالديوان، بينمب  و  اثبل  ليد كتببيف الت ليقبت الل وييف  ال ر ضييف كمب 
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د،  عناد إجنابز ال مال فكر اب يف طريقايف      قعل، ف بء الديوان متكبمً  إ  حد ب ي
 أ ح مب فكر ب با  أن  قادم الكتابب إ   زارة الثقبفايف  اإلعا م      . لطع     شر 

لتتو  هي طع  ،  كب ت الوزارة يومذاك  ش ل عمبرة مان بضا يف طواباق  طال     
على نبحيف التارير،  قدمنب الكتبب ببلف ل إ  جلنيف النشر فيهاب،  أخاذ ب  ارتدد    

صدارات الوزارة إأنببيع ل لنب  ظفر بعشرى املوافقيف على طع   ضمن عليهب عدة 
كمب جرت ال بدة عهد ذاك، ثم أ هام ضاربوا لناب موعادًا أخاريًا لتسالم القارار        
ببلنشر،  حينمب ذهعت أ ب لتسلم ، خرل علي الصاديق ععاد اثمياد ال لاوجي،     

عان  شار ،    كبن يومذاك عضوًا يف هذ  الل نيف،  أخرب اي باأن الل نايف   تاذر     
 بابلطعع مل يكان هاذا ناععًب     !  حينمب نألت  عن السعب، قبح أل ا  كاعري اث ام   

حقيقيًب، أل ي رأيت يف  لك الزيبرة ديوا ًب ضخمًب لشبعر لعنب ي قد طع ت  الوزارة 
أخذ ب الديوان  حنن    ب . رغم أ   يزيد يف عدد صفاب   على ديوان ال شبري

دة  اذكر ب صاديقنب الادكتور ععاد اهلل      ب اد ما  . من ناوء حاظ صابحع  ال ابثر    
اجلعوري،  مب أظن  قد أصع  دكتورًا آ ذاك،  كبن مديرًا ملكتعيف األ قابف ال بمايف   
 رئيسًب أ  عضوًا يف جلنيف الرتا  اإلن مي يف  زارة األ قابف، الا  يتوالهاب يف    

 صل ب  اثبل  ليد األعظمي بشأن إذلك الوقت الدكتور ععد الستبر اجلواري، ف
درال الديوان ضمن الكتب الا    ضاد الاوزارة  شارهب ببملابح،  ظارًا للطاببع        إ

اإلن مي الذي يتسم ب  ا ر ،  ألن صبحع  ال شبري كبن عبملًب جليً   مفتيًب يف 
 كبن موقف . العصرة،  هو جد أبي الثنبء اآللوني، ألم ، ال  ميف املفسر الشهري

لديوان إلي  ب ييف  شار ،  ببلف ال حصالت    اجلعوري إجيببيًب   عد خريًا، فذهعنب بب
املوافقيف، إاّل أ نب فوجئنب بزهبدة املعلغ الذي  دف   الوزارة علاى ناعيل الت ضايد،    
 هو عشرين دينبرًا للملزميف الواحدة، بضمنهب ن ر الور   فس ،   جد ب أ فسانب  

 جناد   د ر على مجيع املطببع يف ب داد،  أكثرهب يومذاك كبن يف ابر  املتنيب، فا  
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مطع يف  رضى بهذا املعلغ الضئيل،  أخريًا عثر ب علاى مطع ايف متواضا يف جادًا يف     
مسهب مطع يف األميف، قعلت بهذا املعلغ،  كب ت املطع ايف  إزقب  يقع يف حمليف امليدان، 

 ش ل جب عًب مان بيات قاديم متاداعي،  جياري الطعاع فيهاب بطريقايف التصافيف          
كب وا أبنبء صبحب املطع ايف،  مل جناد    معييف يظهر أ هِصاليد ي،  يقوم ببلتصفيف 

بدًا من  قديم الديوان إليهم ليتولوا طع  ،  ب اد حناو أناعو  أ  أكثار،  سالمنب      
امللزميف األ   فهبلنب مب رأينب من كثرة األخطبء الطعبعييف،  ارعنب  صا  مب أمكن 
 صايا ،  ب د بر فيف  بر فتني  ث    افقنب على الطعع،  ملب طع ت قادم لناب   

عييف املطع يف امللزميف، فإذا بهب خبلييف تبمًب من الفوارز  النقابط،  هاو  قاص    حد ِصأ
خمل بسعب أن ععبرات مقدميف الديوان كلهب مس وعيف،  عدم  جاود فاوارز باني    
هذ  ال عبرات يضيع على القبر   هبيبت نا  ب هب،  نابء ب األمار كاثريًا،  ملاب      

د هلب ضر رة فرف هب،  هكذا نألنب  عن نعب ذلك، أجبب بكل بسبطيف بأ   مل جي
خرجت امللزميف األ   من الديوان  هي على ذلك الانقص الفابد ، فأدركناب أن    

للقوح بأ نب عب ينب من  صاي    ال داٍ . صبحعنب ال شبري الناس مب زاح م زمًب
نبئر امل زم الكثري، النيمب  أن الديوان كبن يت ب ز الساع مبئيف صافايف كاعرية،    

 ،  فرحنب ببإلجنبز الشاب ،   سالمنب حصاتنب مان  ساخ ، العبل ايف        أخريًا مت طع 
مخسون  سخيف،  ارعنب  وزعهب على ناعيل اهلديايف علاى مان رأيناب  يساتاقهب،       
 كب ت أ ح  سخيف لوزير األ قبف بوصف  صابحب الفضال األ ح علاى طع ا ،     

ير بسععنب،  ب د أيبم فوجئنب ب عد اهلل اجلعوري خيرب ب أ   لقي   نيفًب اديدًا من الوز
نم الوزارة هو ديوان ا ر ال كتابب  إألن الوزير اكتشف بأن الكتبب الذي محل 

 فسري أ  فق  كمب كابن يتوقاع، فكابن اجلعاوري ضااييف أخارى لاذلك الاناس         
 حبساب القبعادة املتع ايف يف منشاورات الاوزارة مت      . ال  يب الذي الزم ديوا ناب 

ف لكي  قوم هاي بتوزي ا ،  كابن     سليم الكمييف املطعوعيف إ  خمزن  زارة األ قب
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خمز هب يش ل بنبييف كعرية ملاقيف اابمع عبدلايف خاب ون يف حملايف الصارافييف،  ب اد       
ا تظبر ل دة أاهر،  فد صرب ب، فذهعت إ  املخزن املذكور لنتعني ناعب التاأخري،   
 إذا بي أخرب بأن  سخ الاديوان  ضا ت يف آخار املخازن، ف ابءت مطعوعابت       

عهب تبمًب،  هم ينتظار ن  فابد هاذ  املطعوعابت اجلديادة      الوزارة األخرى، لتا 
لكي يسهل عليهم إخرال النسخ   وزي هاب،  مباب أن مطعوعابت الاوزارة بطيئايف      
التوزيع، فمب زاح الديوان حعيساًب يف مكب ا  مان املخازن، حمبصار بكميابت مان        
املطعوعبت ال  حتوح د ن إط   نراح ،  أدركنب أن الاناس ماب زاح م حقاًب    

شبرينب حتى ب د طعع ديوا  ،  ا تظر ب ناتيف أااهر أخارى  مل يظهار الاديوان،      ع
نات  ل أمار التوزياع،  إذا باي أفبجاأ باأمر       فذهعت إ  خمزن عبدليف خاب ون أل 

من  تبمًب،  أخرب ي املسؤ ح أ   جرى  وزي   كل   مل  تعق  ع يب، فبملخزن خبٍح
غاري عابدي قاد حصال،     من   سخيف  احدة، ف  عنب من األمر،  أحسسنب بشايء  

:  أين  زعت النسخ  حنن مل  ر  سخيف منهب يف أي مكتعايف، قابح  : فسألنب املسؤ ح
 كياف  !!  ملابذا أفريقياب الوناطى   : لقد  زعت يف أفريقيب الونطى،  زاد ع عنب

أبدًا، كل مب يف األمر أن رئايس مجهوريايف أفريقياب    :  صل إ  هنبك؟؟ قبح بعسبطيف
محاد صا     أاعتنبقا  لإلنا م،  مساى  فسا       مس  بوكبنب، أعلنإالونطى،  

الدين،  نبفر إ  الس ودييف  إ  اإلمبرات املتادة لطلب األمواح حب ايف ال مال   
على  شر اإلن م بني بين قوم ، ثم أ   قصاد ال ارا ، حياث التقاى بابلرئيس،      
 كبن أمحد حسن العكر، لل ر   فس ، ثم التقى بوزير األ قبف حيث طلب من  

عبت الدينييف لكي  سبعد على  شر اإلن م يف ب د ، فماب كابن مان    ب ض املطعو
الوزير إاّل أن أمر بإعطبئ  الكميبت املتوفرة من مطعوعبت الوزارة الا  يف خمازن   
عبدليف خب ون،   فذ مسؤ ح املخزن األمر بدقيف، فكبن أ ح مب اان على طابئرة  

إ  جمبهل أفريقياب  الرئيس األفريقي  سخ ديوان ال شبري،  هكذا ذهب الكتبب 
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 ضبعت أخعبر  هنبك، ف  أهلهب ي رفون ال ربييف،  ال هم مسلمون،  ال بوكبنب 
 فساا  أصااع  مساالمًب،  ادعاابؤ  اإلناا م كاابن جملاارد رغعتاا  يف اثصااوح علااى 
مسبعدات مبلييف من د ح النفط ال ربييف، ثم ا ض  أ   مبزاح  ثنيًب إذ ثبرت حول  

 هكذا الزم الناس عشابرينب  ! ل ثوم األطفبحفضيايف مد ييف  قوح بأ   كبن يأك
 . حتى آخر ثظيف من عمر ديوا   املشؤ م

 ا  نب حتقيقنب لديوان ال شبري على ال مل على حتقيق دياوان األدياب    
الذي حققت  فيماب  ( حديقيف الز راء)املؤرخ ععد الرمحن السويدي، صبحب كتبب 
ب املاذكور لكثارة اثاواد     للكتاب  ب د،  ذلك أن هذا الديوان كبن ي د مكما ً 

التبرخيييف ال   نب لتهب قصبئد ، فتقبمسنب ال مل، ا ب  اثبل  ليد،  اجنز اب حتقياق   
،  قد طع ت  طع يف حماد دة يف ب اداد نانيف    ب أن طع    أخر كثريًا، إّلالديوان كبمً 

 .1001بينمب  ويف هو يف ننيف  1000
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 حتقيق ونشر

 

ن ال رفيف اجملب رة ملكتيب يف اجملمع، صوت   مس ي مإ يف ذات مرة،  نبهى 
ثابر اجلليايف يف   زبادة اآل )عضبء  هاو ياثين علاى كتابب خمطاوط ب ناوان       احد األ

الذي ألف  املؤرخ املوصلي يبناني ال ماري  ا تخاب زبد ا      ( رضييفاثواد  األ
الدكتور دا د اجللايب،  هاو يتناب ح  ابريخ ال ارا   الاع د ال ربيايف يف القار ن         

  إدراج  يف قبئميف املخطوطبت ال  يتعنى اجملمع دعام  شارهب،   إيدعو املتأخرة،  
حاد  أ ملب كنت قاد حصالت علاى  ساخيف مصاورة مان هاذا املخطاوط،  كابن          

مصبدري يف رنبل  للمبجستري، فإ ي اارعت بتاقيقا  بابذاًل غبيايف جهادي يف      
يكان   الت ليق علي   التقديم ل   فهرنت ،  قد نبعد ي اجملمع مبعلغ مان املابح مل  

ضطررت لطع   يف مطع يف اآلداب يف الن ف حيث الطعبعيف هنبك إيكفي لطع  ، ف
،   ولات الادار الوطنيايف للتوزياع     2971يف ننيف  أقل كلفيف،  قد أجنز طع   ف ً 

ن حتتكار  وزياع   أجال  أ وزي  ،  هي مؤنسيف انتادثت يف ذلاك الوقات مان    
اب  ساخ الكتابب     هذ  الدار ألنإ كم كب ت ن بد ي حينمب ذهعت . الكتب

، مين ا هب مل جتد من يشرتيهب، فأجد الكتبب قد  فدت  سخ  تبمابً  لف،  صورًااأل
، لقد كب ت جتربيف  بجايف اذن، على الرغم من أن عنوان الكتابب مل يكان مشاوقبً   

لقد أدركت يف حينهب ان كتبب التابريخ الرصاني   . ألكثر القراء بل مل يكن مفهومًب
رفوف املكتعابت يف ذلاك    لكتب السيبنييف ال  كب ت تألمبم كثرة اأيعقى  طيدًا 

 .الوقت
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 ا  تين هاذ  الت ربايف علاى أن أطعاع رنابل  عان املوصال يف ال هاد         
حرتاماب  إاجلليلي،   ز ال عند رغعيف الدكتور حممود اجلليلي، الذي أكن لشخصا   

، (حمللاي املوصل يف ال هد ال ثمب ي، فارتة اثكام ا  )  إ، فقد غريت عنوا هب عبليًب
نام اجلليلايني،   صاور    وعاب مان      إ مل أدر نعب هاذ  الرغعايف يف عادم ذكار     

  الرقببايف آلخاذ موافقتهاب علاى طع ا ، كماب       إالتواضع،  حينمب قدمت الكتبب 
عرتا  الرقيب على انم آخار، هاذ  املارة،    إكب ت  قضي الت ليمبت، فوجئت ب

حماتلني  ال جياوز  سامييف    على أنبس أن ال ثمب يني كاب وا  ( ال هد ال ثمب ي)هو 
ناتط ت أن أقناع   إ مسهم،  هكذا ضب  ال نوان باني الطارفني،  أخارياً   إال هد ب

الرقببيف ببل نوان األخري، ب د جهد بذلت    انطيف انت نت بهاب،  مضايت ب ادهب    
  هذ  املطع ايف،  إنعوعى   الرتدد اإلإداب،  عدت   الن ف، حيث مطع يف اآلإ

 كب ت املطع يف ال  ستطيع طعع أكثر من ملزمتني يف أقوم بتصاي  جتبرب الطعع، 
بلغ عادة ااهور،  ماع ذلاك      طويً  قتضى طعع الكتبب  قتًبإاألنعو ،  لذلك 

كب ت الزيبرة اإلنعوعييف للن ف ممت يف بكل املقبييس، فقد   رفت على مكتعب هاب،  
مهميف،  مج تين لقبءات علمييف  بف يف ماع رجابح فضا ء مان       اارتيت منهب كتعًب

 .علمبئهب  مثقفيهب
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 خمطوطات دار الرتبية اإلسالمية

 

 زماي ً   يف  لك األيبم املزدمحيف بأعمبح متنوعيف ممب ذكرت،  ذكرت أن طبلعًب
لي يف كلييف اآلداب بع داد، أخرب ي بوجود مكتعيف غنييف ببملخطوطبت يف مكتعيف دار 

قيايف أنساهب يف   الرتبييف اإلن مييف يف الكرخ،  كب ت هذ  الادار  ضام مدرنايف را   
مخسينبت القرن املبضي مف  ب اداد الشايخ أجماد الزهاب ي،  ملاب كنات اا وفًب        

يصاف خمطوطب هاب، قاررت صانع      علميابً  ببملخطوطبت،  مل يكن للمكتعيف فهرنًب
 قضاابء د ام اجملمااع إ  املؤنساايف املااذكورة إفهاارس  صاافي هلااب،  ذهعاات ب ااد 

رغاع ، فوافاق مرحعاًب،      أطل ت مديرهب الشيخ ععد الوهابب السابمرائي علاى   
ارتيت دفرتين كعريين،  أخذت أفهرس خمطوطًب إ ارعت على الفور ببل مل، ف

ب د آخر، ب بييف ال نبييف،  كنت أخرل من اجملمع ب د ا تهبء نبعبت الد ام يف كل 
يوم،  أ طلق إ  املكتعيف، حيث افت  دفب ري  أار  ببل مال ل ادة نابعبت،  مل    

  قبعيف إلقبمايف جملاس الفبحتايف، بال     إني  تاوح املكتعيف ب مضطرًا حأكن أ وقف إّل
كنت أعمل حتى يف أثنبء  نظيف القبعيف، فيماتأل فضابؤهب ب بصافيف مان األ ربايف      
 ال عبر النبمجيف عن كنسهب،  مع ذلك مل يثنيين هذا عن الصمود على مكتيب، ذلك 

 على الوقت، ال أرغاب يف  ضايي   ملثال هاذ  األناعبب،  يف      أ ي كنت حريصًب
كنت أقوم مبراج يف مب نا لت  مان بيب ابت علاى مصابدر       العيت  يف اجملمع أيضًب

( بر كلمابن ) ( إيضاب  املكناون  ) ( كشف الظنون)الكتب امل ر فيف، مثل كتبب 
 تهاى  إااهر  أ ب د حنو ث ثيف .  غريهب ممب ي رف  املشت لون يف فهرنيف املخطوطبت

نع الشيخ السبمرائي بضر رة قأن أ،  حب لت ،  ا ل الفهرس جملدًاًبال مل تبم
ب أ   مل يقتنع، رمبب ألنعبب مبليايف هاو أعلام بهاب،  ظال هاذا الفهارس        طع  ، إّل

خمطوطًب حتى  شر  ، ب د عدة ننوات يف عددين متتبب ني يف جمليف املورد الرتاثيايف  
 .2977ننيف 
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 مكتبة العزاوي

 

ب حضار  ب مارة  حيادة يف حياب ي، حينما    مل ألتق ببملؤرخ ععبس ال زا ي إّل
يصاع   لد  فبضال،  2965جملس فبحتيف جدي حممد رؤ ف ال طبر،  ذلك ننيف 

اكلت جلنيف جلارد حمتويابت مكتعتا  الشاهرية مان       2970 حينمب  ويف هو ننيف 
املخطوطبت، ال  كب ت  ش ل الطببق األرضي مان دار  الكاعرية الكبئنايف علاى     

اجلعاوري  : مابر  أبي  ؤاس،  كب ت هذ  الل نيف  تاألف مان ث ثايف أعضابء ها     
 فس ،  أنبميف النقشعندي،  أ ب،  قد نررت يف العداييف حينمب أخرب اي اجلعاوري   
بضمي إليهب، أل ي نأطلع على املكتعيف ال  طبرت ااهر هب يف اآلفاب ،  مل يرهاب    

ب أن  الدي  صاين ببال سابب من هذ  الل نيف فورًا،  من أي إ س  ال جبن، إّل
ساهل ا هبمهاب، ألد اى ناعب، فيب ايف األمب ايف،       جلنيف جرد يف املستقعل، ألن من ال

 ساعت منهب آنفًب،  ال أدري ب دهب مب كبن من هاذ  الل نايف،  ماب أد ا  مان      إف
 .عمل

بنايف ععابس   إا صلت بي نيدة مسنيف قبلات أ هاب راجاايف     2971 يف ننيف 
ال زا ي،  كنت يومذاك أعمل ببحثًب يف اجملمع ال لمي ال راقاي،  أخارب ين أ هاب    

 الدهب جمموعيف كعرية من مؤلفب ا  اخلطيايف مودعايف يف صانبديق يف      تلك من كتب
بيتهب،  طلعت مين أن أ فاصهب ألحدد قيمتهب،  مب  كن أن  ف ل بهاب، فاذهعت   
إ  بيتهب يف املوعد املضر ب،  كابن ععابرة عان ااقيف صا رية مان ااقق  ابدي         
 املنصور، يف حي املنصاور،  هنابك أطل اتين علاى جمموعايف مان الصانبديق مان        

متألت ببملخطوطبت،  جلست أل فاصاهب، فا   لاي أ هاب     إالكبر ون الثخني، 
من مسودات كتب ال زا ي، ب ضهب فط ،  ب ضهب فاط  بناخ  اخلابي     مجي ًب
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ععد الرزا  ابن فلي ،  منهب مب  صل با  إ  العياب ،  منهاب ماب اا ل أ راقاًب       
سودات هاي  مفرقيف مج هب يف كيس من الور  األمسر،   جدت أن ب ض هذ  امل

ط   عليهاب،   تهيت من اإلإلكتب طع هب ال زا ي حتت عنب ين أخرى،  ب د أن 
ن لت عنوا ب هب يف أ را  منفصليف، أ دعتهب عندهب،  ااب ر ين فيماب  كان أن    

قرتحت عليهب أن  عي هب إ  اجملمع ال لمي ال راقي، حياث  كان أن   إ ف ل  بهب، ف
إ  املبح لتقوم برحليف ع جييف كب ت بأمس  يفيد منهب العبحثون،  كب ت هي حببجيف

  قلت للدكتور ععد الارزا  حمياي الادين ماب عرضات  علاى هاذ         . اثبجيف اليهب
  املكتعيف حيث لعثت مادة طويلايف ب يادة    إالسيدة، فوافق،  جرى  قل الصنبديق 

خارتت  إعن  نب ح العبحثني، ثم أخاذت طريقهاب إ  أياديهم  عبعاًب،  كنات قاد       
هو الدكتور أمحد ال ريري، األنتبذ اآلن يف جبم ايف  )محد ال ريري مس  أإلطبلب 
أن يكتب رنبليف املبجستري بإارايف عن ععبس ال زا ي  منه   يف كتببيف ( الكوفيف

التبريخ، فتو  جرد هذ  املسودات  أ د  عنوا ب هب يف رنابلت ، ثام قابم الشايخ     
زيان النقشاعندي   حممد علي القرداغي بنشر ب ض خمطوطب هب، كمب حقاق السايد   

 هكذا آ ت  صيا  أكلهب  أصعات . خمطوطيف منهب يف  بريخ الطعبعيف  الصابفيف
 . مؤلفبت ال زا ي، النيمب مب مل يطعع منهب، متبحيف للماققني
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 املكتبة القادرية

 

يف اجملماع    بجي م ر ف،  كابن عضاواً   دكتور يف أحد األيبم، أخرب ي ال
 قابف  سايد يوناف الكي  اي، متاولي األ    ال لمي ال راقي، أ   رااين لادى ال 

، ألن أ و  فهرنيف ( اخر ال هد امللكيألوزارة اخلبرجييف يف   كبن  كيً )القبدرييف 
خمطوطاابت املكتعاايف القبدرياايف، علااى غاارار مااب ف لاات يف حمطوطاابت دار الرتبياايف 

ن مييف،  أن السيد الكي  ي  افق على الفكرة،  طلب اللقابء باي يف دياوان    اإل
الشيخ ععد القبدر الكي  ي،  ذهعُت  السيد القبدرييف الكبئن مقببل جبمع قبف األ

 فقنب أن أبدأ ال مال  إمثقفب كيسًب، حمعًب لل مل ال لمي، ف ، فوجد   رجً إلي  ف ً 
فورًا،  يف اثقيقيف كنت متامسًب لل مل أكثر من السيد يونف، فقد كنات أعلام   

  فهم اجملمع مهم ، فصرت . لمي كعريأن فهرنيف هذ  املكتعيف ال ريقيف هلب م نى ع
  املكتعيف القبدرييف حياث أعمال   إ تهبئ  بسبعتني،  أذهب إأخرل من الد ام قعل 

 هو موعد إغ   املكتعيف،  أخريًا أجنزت اجلزء  ًامسبء 9ب  ا قطب  حتى السبعيف 
خاتص بفهرنايف خمطوطابت    إي،  قاد   110 ح من الفهرس،  كبن يقاع يف  األ

حادى  إلتفسري  علوم القرآن  علوم اثديث،  جرى طع   يف املصبحف  كتب ا
، مبعلغ كبن قد  رب  ب  أمري الكويت عناد زيبر ا    2971مطببع ابر  املتنيب ننيف 

ثم أ ي  اصالت ال مال فاأجنزت  األيف اجلازء الثاب ي،  هاو خياتص         . لل بمع
عب   ذلك،  لكن  مل يطعع، ا   أخر طع  ، بسإمبخطوطبت الفق   الفرائض  مب 

 . قبف القبدرييف جود مشكليف مبلييف يف ديوان األ

 صبدف أن مس ت ذات مسبء،  أ ب يف هذ  املكتعايف مسات ر  يف ال مال،    
ض يف  صخعًب،  أصوات  تنبدى،  زعيق ي لو، فتصاورت أ هاب مظابهرة  هتاف     
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 هبلين مب  كن أن حيد  لو داهم رجبح األمن ببحيف اجلابمع،   وط اثكوميف،بسق
ال  أقعع يف إحدى ز ايبهب، ثم انت م ت ا بع ، أ  مب  عقاى  أ  حتى املكتعيف 

منهب،  خرجات إ  الطبرمايف اخلبرجيايف ألعارف ماب جياري،  هنابك علمات أن         
ب جتم ًب يومياًب م تابدًا جلمهاور كابن حيضار ُمسالاًب بابأل ا ي        املظبهرة مل  كن إّل

هاي دار  ،  (الشورب  خب  ) الطبنبت  الكبنبت ليأخذ عطبء  من الشوربيف من 
خمصصيف لطعخهب  إعدادهب   وزي هب كل مسبء، طلعًب للشعع أ  رغعايف فيماب كاب وا    

 ! ي تقد    من بركب هب على حد نواء
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 عداد للدكتوراهإ

 

 من أجل مواصليف الدرانيف يف القبهرة، حيث ن  لُت عناوان أطار ح ،   
يعيف كعرية مليئيف   اإلنتقبليف من اجملمع،  نبفرت ا  القبهرة  م ي حقإاضطررت 

أجنلاو  )بعطبقبت العااث،  ب اض املعبحاث املكتوبايف،   زلات مؤقتاًب يف فناد         
يف  نط القابهرة، حياث بادأت برت ياب     ( ابر  اال تكخب  )الواقع يف ( نويس

ي،  ارعت بكتببيف فصوح األطر حيف،  ب د حناو ااهر، ا تقلات ا  ااقيف      بطبقب
نيال، مطلايف علاى النيال،  كابن      مجيليف يف ابر  ععد ال زيز آح نا ود يف حاي امل  

يشبركين يف السكن فيهب صديقي الساوري، فاواز حساني، الطبلاب بكليايف طاب       
القصر ال يين،  كب ات إقابم  يف هاذ  املادة مليئايف ببل مال،  لكان ماع نابعيف          
ببيولوجييف م كونيف، فكنت أبدأ ببلكتببيف يف السبعيف السبب يف مسبء،  ا وقف عنهاب  

  النوم،  ال أنتيقظ إال لتنب ح ط ابم  إخلد ب دهب أيف السبعيف السبب يف صعبحًب،  
  مكتيب ألحعس  فسي إال ذاء،  التنز  ب ض الوقت  زيبرة األصدقبء، ثم أعود 

كبن  ظبمًب صبرمًب لكن  كبن  بف ًب تبماًب، ففاي الليال ال    . في  حتى الصعب   هكذا
أ  ( املكاوى بتاب   )يز رك صديق،  ال يقطع افكبرك  لفون،  ال جتد عند ببباك  

 .، بل جتد هد ءًا مطلقًب،  ذهنًب صبفيًب ال يكدر  اي(نبعي الربيد)

الا   ( اجلاواهر  صافب هب  )  طعاع خمطوطايف   إ  يف القبهرة ا صرفت أيضًب 
 بار، هو صبحب مكتعيف ال رب يف حي الف َّبلايف ببلقابهرة    حققتهب، ف ر  عليَّ

الكتاب يساتلزم اثصاوح     أن يقوم بنشر الكتبب،  ملب كبن طعع خمطوطيف مان دار 
ز ر أعلى موافقيف الدار، على  فق  ظبم قديم مل ي د أحاد يلتازم با ، قاررت أن     

الدار ألحصل منهب على هذ  املوافقايف،  هنابك قببلات ماديرهب الادكتور حمماود       
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الشنيطي،  عرضت علي  الطلب، فإذا ب  يأخذ بقراءة الكتابب،  ب ادهب بابدر ي    
طع ا  ضامن  فابئس ماب  تاو  طع ا  مان كتاب          برغعت  يف أن  تو  دار الكتب

أي أن ( جاب أ   بلام ثور ) أذكر أ   عزز معبدر   مبثل مصري يقوح . الرتا 
الدار أ   بنشر  فبئس خمطوطب هب،  ببلطعع  افقت مسر رًا،   ولت دار الكتاب  

, طع   يف مطع تهب الكبئنيف يف الطببق األرضي من مكتعتهب القد يف يف بابب اخللاق  
،  كنت قد حصلت على ااهبدة الادكتورا ، أرنالوا    2977ملب أجنز طع   ننيف  

حص  من النسخ املطعوعيف على عنوا ي يف ب داد  هو حيمال لقايب ال لماي     إليَّ
 .اجلديد

، أخاذت  جنزت كتببيف الفصوح اخلمسيف ال   تألف منهب أطر ح أ ب د أن 
سيد رجب حراز، فكبن يقارأ  إ  أنتبذي املشرف الدكتور ال فصً  بتقد هب فصً 

مار حتاى   كل فصل بتم ن  يعدي م حظبت طفيفيف، فآخذ بهب،  هكذا جرى األ
نتنسال، حادد موعاد    جنزت طعبعتهب علاى اإل أفرغ من قراء هب كبمليف،  ب د أن 
محاد حمماد اثتايف،    ألف مان األناتبذ الادكتور    أمنبقشتهب،  كب ت جلنيف املنبقشيف  ت

حيم مصطفى،  قد عقدت املنبقشيف هاذ  املارة يف   محد ععد الرأنتبذ الدكتور  األ
أحد مدرجبت جبم يف القبهرة،  حضرهب مجهور كعري من طلعيف الدرانبت ال ليب، 

  مصر هلاذ  ال بيايف،  ا تهات املنبقشايف     إ كبن ممن حضرهب  الداي اللذان قدمب 
 .مبناي درجيف الدكتورا  بتقدير ممتبز،  اثمد هلل

إل هابء م بملايف التصاديق علاى الشاهبدة،       عبد  الداي قعلي،   أخرت أ ب
 . تظبري،  كبن نر ري ال حد ل إ ب دهب عدت ألجد أنر ي ب
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 صغرالتدريسي األ

 

 ب د أنببيع قليليف بدأت مب بمليف الت يني ببجلبم يف،  ابءت األقدار أن أعني 
يف كلييف الرتبييف  ليس يف كلييف اآلداب كمب كنات أرجاو،  ناعب ذلاك أن  ظابم      

ثام   قليميايف أ الً بن يقضي حينذاك أن ُي ر  طليب علاى اجلبم ابت اإل  الت يني ك
قليمييف، فقد  صاين الادكتور  إ خشييف من أن أعني يف جبم يف . على جبم يف ب داد

خبلد اجلبدر ببلعدء بإلقبء احملبضرات على طلعايف قسام التابريخ يف كليايف الرتبيايف،      
 اذاك  آس القسام    إختصبصي،  كبن هاو صاديقًب لارئي   إفبلقسم كبن يف حبجيف 

لقابء  إمني،  قد كلما  يف أماري فوافاق علاى قيابمي ب     أمري حممد الدكتور ععد األ
احملبضرات على طلعيف املرحليف الثبلثيف يف موضو   بريخ الوطن ال رباي يف ال صار   

نتمراري قي إلقبء إال ثمب ي،  كب ت  لك جترب  األ   يف التدريس،  قد رجَّ  
قليميايف   الكلييف  اإلنت نبء عن مفبحتيف اجلبم بت اإلاحملبضرات من فرصيف   ييين يف

 ي كبن صبحب الفضل يف هذا الارأ . يف أمر   ييين كمب كب ت  قتصي  الت ليمبت
هو الدكتور خبلاد ال سالي، أل ا  كابن يوماذاك يشا ل منصاب مسابعد مادير          

 هكذا صدر األمر اجلبم ي بت ييين يف كلييف الرتبييف . الت يينبت لشر ن اال سب يبت
 . ابم يف ب داد،  عمري مل يكن يت ب ز الثبمنيف  ال شرين

:  أذكر أن مديرة الذا ييف يف إدارة اجلبم يف قبلت،  هي  تأمال أمار الت ايني   
،  قد  ذكرت هذ  ال عبرة حينمب مارت  !إ ك اآلن أص ر مدرس يف جبم يف ب داد

 اي أن  ث ثون ننيف ب د هذا التبريخ، فإذا مبسؤ ليف القلام الساري يف الكليايف خترب   
 . سب ييف يف جبم يف ب دادأقدم على الكليبت اإل جملس اجلبم يف اختبر ي أنتبذًا
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ببارت التدريس يف الكلييف املذكورة اد   شابط،  حرصات علاى أبقاى     
خنراط يف أي  نظيم حزبي،  قد   رضت بسعب هذا املوقف املعدئي ب يدًا عن اإل

خنراط يف اثازب يف  من اإل   كثري من املواقف احملرجيف،  مع ذلك فقد ختلصتإ
 .كل مرة
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 بني التدريس والبحث

 

صمود العصرة يف حصبر ) أذكر أن أ ح حبث كتعت  ب د   ييين مدرنًب هو  
ال   صادرهب كليتناب فنشار    ( األنتبذ)  جمليف إ،  قد قدمت  (2711 بدراب  ننيف 

ري على جمموعيف ابغً  منهب حنو نتني صفايف،  كبن ممب ا  ين على كتببت  عثو
غري منشورة من الوثبئق اخلطييف ال  تثل الرنبئل ال  ب ث بهب اجلب ب اإليرا اي  
ا  القيبدة الرمسييف  غري الرمسييف يف العصرة،  كب ات هاذ  الوثابئق حمفوظايف يف     

 قاد  . داب بع اداد  قت كتبب  للعاث يف مكتعايف الدرانابت ال لياب يف كليايف اآل    
كتببيف أي موضو  مب مل  كن حتت يدي  ثابئق غاري   اعتدت على أن ال أقدم على 

 .منشورة  دعم العاث   كشف أنرار 

على أن حيب ي يف الكلييف مل  كن كلاهب  األيف  حباث  حساب، إذ ماب أن      
 ض ت قدمي يف القسم حتى كلفت بتدريس مجلايف مان املاواد ل ادد كاعري مان       

عمل ممل جادًا   الش ب، ممب كبن يقتضي مين  كرار املبدة  فسهب مرات عدة،  هو
 بريخ الوطن ال ربي يف ال صار  )  حد كعري،  أكثر مب درنت  من املواد إ مت ب 
،  قد لفت  ظاري التشابب  باني    ( بريخ جنوب ارقي آنيب  اليبببن) ( ال ثمب ي
قطب  نم التيمبر يف الد ليف ال ثمب ييف   ظبم اإلإقطب  ال سكري امل ر ف ب ظبم اإل

اي يف اليببابن، هاذا ا  جب اب ماواد اخارى كنات       ال سكري امل ر ف ببلسبمور
 .ندًا لشبغر مب أكلف بهب أحيب ًب
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 رحلة علمية حمبطة

 

ب ننيف  احادة،  صالتين   ،  مل  كن قد مضت على   ييين إّل2977 يف ننيف 
دارة الثقبفييف يف جبم يف الد ح ال ربييف، رنبليف من م هد املخطوطبت ال ربييف يف اإل

بنام اخلطابط،  هاو خاعري عراقاي  ببا  يف جمابح        ناتبذ ق يطلب ماين مادير  األ  
املخطوطبت، أن أز د  بقبئميف ببملكتعبت ال   ضم خمطوطبت عربييف يف العبكستبن، 

  ذلك العلد لتصويرهب، على  فق مب كبن امل هاد يتع ا    إإلرنبح ب ثيف من امل هد 
   العبكساتبن، برفقايف مصاور،  رمباب    إيف عمل ، كمب طلب ماين أن أ هياأ للسافر    
 قاد ناررت جادًا بهاذا التكلياف،      . مع و  آخر، لتنفيذ هاذ  املهمايف ال لميايف   

ب قبئمايف   أعددت القبئميف املذكورة،  مل يكن لي مثيف مصدر أعود اليا  بشاأ هب إّلا   
،  ب اد أن  (دب ال رباي  ابريخ األ )املكتعبت ال  رجع اليهب بر كلمابن يف كتببا    

ييف أطلب في  املوافقيف علاى السافر،     عميد الكلإ  امل هد، قدمت طلعًب إأرنلتهب 
 أداء هذ  املهميف ال  ال  ست ر  أكثر من اهر  احد يف أقصاى  قادير،  كنات    

حد منتسيب كليتا   أعتمد على إأ صور أ   نريحب ببألمر، على أنبس أن امل هد 
د ن الكثري من امل نيني يف األقطبر ال ربييف، لكين فوجئت برفض  العبت، املقار ن  

نتبذ قبنم ال اواي ل ادم     األإعتذار   اإلإ ضطررت أخريًاإ،  ب ضب مسترت
 عند رفض عميد الكلييف،  مل يكن صا عبً  لتاب  بع ثيف التصوير  ز اًلتكين من اإل

 .أن افهم نعب هذا الرفض القبطع
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 فؤاد سزكني

 

ملب ي الرتكاي األصال فاؤاد نازكني،     زار ال را  ال بمل األ 2972 يف ننيف 
وح على دعم مبلي يسبعد  يف  أنيس م هاد الارتا  ال لماي     كبن هدف  اثص

الذي ا شأ  فيمب ب د يف فرا كفورت بأملب يب،  قد احتفاى با  أناب ذة التابريخ يف     
 كابن أن  . ضرار التخميف  التلُعاك أال را  يف دعوات عديدة أصببت م د   منهب 

د املاؤرخني  التقيت ب  أ ح مرة حينمب دعب  الدكتور حسني أمني، أماني عابم احتاب   
ال رب يف ذلك الوقت، إللقبء حمبضرة عن ال لوم عند ال رب يف معناى اإلحتابد،   
الكبئن يومذاك يف حي  و س يف الصليخ،  كابن موضاو  احملبضارة هاو التقادم      

ختاذ جملسا  يف صادر    إال لمي الذي حقق  املسلمون يف ال صور الونطى،  قاد  
ظ اجلميع ا   كابن يقارأ حمبضار      القبعيف  أحبط ب  املدعو ن من اجلب عني،  الح

مكتوبيف يف أ را  أمبم ،  امل ر ف عن  أ   كبن يرفض أن  سا ل حمبضارا  ، أ    
أن يطلع عليهب أحد قعل أن يقرأهب،  قاد عرفات الساعب، ذلاك ا ا  كابن ي ياد        

  ذلك يف  د ة ا  مؤتر، كمب كبن يكار   إقراء هب يف منبنعبت عديدة كلمب دعي 
يسمع أد ى صوت ا  همس يف أثنبء إلقبئ  حمبضر  ، على أ    أن يقبط   أحد، ا 

 اج  يف  لك السبعيف كل هذ  احملظورات، فمب أن بدأ بقراءة حمبضر   حتاى كابن   
  ناطورهب قعال أن يصال  ظار     إأنتبذ فبضل جيب ر  يف اجمللاس يسارت  النظار    

حاظ  نزكني اليهب، فأزع   ذلك السلوك ا ب ازعابل،  زاد مان ا زعبجا  ا ا  ال    
 جود مس ل يس ل حمبضر   على اريط،  بلغ غضع  أاد  حينمب دخل فراب 

اليهب  هو حيمل يف  ين  صينييف كعرية عليهب عدد كاعري مان   ( ِدعيِّر)القبعيف املسمى 
نتكب   علاى الطب لايف،   إنتكب بت الشبي، فشر  كل  احد من اجلبلسني بوضع إ

عبليًب،   كننب أن  تصور الض يف   من ثم أخذ يقلب الشبي ببملل قيف ُمادثًب صو ًب
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نتكب بت كبن ال يقل عن عشرين الصبدرة عن هذ  ال ملييف إذا علمنب ان عدد اإل
ضطر أن يكمال القاراءة   إأ  ث ثني انتكب ب،  هبلت نزكني هذ  الض يف،  لكن  

 جه  غضعًب،  زاد غضع  ادة حينمب فت  ببب النقبب، ف لقات علاى    محرَّإ قد 
،  لاو  ن وا الثل ، ببلقوح أ هم عرفو   لكنهم مل يصن و  ف ا ً قول  أن ال رب ص

ساتورد ن الاثل  مان    يكب وا قد صن و  ملب  جد ب اخلليفيف  علييف القوم يف ب اداد  
 شابء م مال   إب د مشاقيف،  لقابموا ب   إّلبجعبح الربز يف مشبلي ايران، ف  يصلهم 

من عدم  جاود م مال    ًا،  أ هوا املشكليف،  كنت متأكدللثل  يف دار اخل فيف مثً 
 ف ابح ع ياب،   إذا ب  يطري صواب  فيصر على م لومت  اخلبطئايف ب إل  يف ب داد،  

ب أن أظهرت غضيب  غبدرت املعنى د ن أن أ دع ،  ب اد ياومني   فلم يكن مين إّل
  ال شابء يف مط ام لؤلاؤة يف    إلوني بادعو نب علاى اارف     نتبذ نبمل اآلقبم األ

ن أ مشرتطًب -ثب إب د  -سعب املذكور، ثم حضرتعتذرت للإحديقيف الز راء، ف
عمب أبدا  من غضب غري مربر،  حينمب حضار فوجئات بأ ا      عتذارًاإمسع من  أ

لوناي ذلاك، أ  أن اظهار أ اب رغعايف يف      عتذار حتى د ن يطلب من  اآليعبدر ببإل
نتكب بت  انتعب   ظر ذلك بأ   إمنب فقد ا ور  بسعب عبصفيف اإل مسبع ، مربرًا

كعبري إياب  يف  إ  ا راق   مزع بت اخرى ذكرهب، فأكرب   يف  واض   إرين اآلخ
 كبن أن التقيت  مرة اخرى يف الند ة الد لييف الثب ييف لتابريخ ال لاوم عناد    . غضع 

 .ال رب ال  عقدت يف حلب ب د حنو عبمني، حيث ألقى  لك احملبضرة  فسهب
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 علي الوردي

 

 د طاوح ا قطاب ،  أخرب  اي بنياتهم      ا صل بي ديوان الوقف القبدري ب
على إكمبح مشر   فهرنيف خمطوطبت املكتعيف القبدرييف،  ا هم  فر ا املبح الا زم  

قعل أن أنبفر إ  مصر للدرانيف،  حبثت عن مطع يف  لطعع اجلزء الثب ي امُلَ د أصً 
ذات أن بر م قوليف، فوجدت  احدة يف منطقيف ببب امل ظم،  صرت أ ردد عليهب 

ن الطعبعايف كب ات بطريقايف    أ اخر،  جرى طعع م زم اجلزء  عبعًب حياث   بني يوم
 650مت طعع اجلزء  كبن ضخمب بل ت صافاب   حناو    التصفيف اليد ي،  أخريًا

 على الفور انتأ فت كتببايف اجلازء الثبلاث،  خياتص بكتاب التصاوف       . صفايف
ييف  األ سابب   ال قبئد  املنطق  مب إلي ،  الرابع،  خيتص ب لوم التبريخ  اجل راف

 ال لوم العاتيف  الوثبئق،  أخريًا اخلبمس،  يضم اجملموعبت الا  حتتاوي علاى    
 حبثت عان مطع ايف أفضال    . 2920 تهى طع   ننيف إأكثر من كتبب  احد،  قد 

من نببقتهب فوجدت مطع يف امل برف يف ابر  املتنيب،  هي مطع يف قد يف  أنسات  
جتري بطريقيف ال ينو  يب، فكنات    طع ت كتعًب عديدة،  طعبعتهب 2910يف ننيف 

أجلس يف ركن من هذ  املطع يف حيث أ و   صاي  املا زم املنضادة،  يف هاذ     
جازاء  األجواء الطعبعييف   رفات علاى الادكتور علاي الاوردي،  كابن يطعاع األ       

،   يسار لناب مان    (حملبت اجتمبعييف من  بريخ ال را  اثاديث )األخرية من كتبب  
يف اثاديث عان موضاوعبت عادة مان  ابريخ ال ارا         الوقت مب أ ب  لناب فرصا  

جتمبعياايف يف ال اارا  اثااديث، الناايمب  أن موضااو  أطاار ح  هااو اثياابة اإل
التابريخ االجتمابعي لل ارا     )اثديث،  أ ذكر أ ي نألت  مرة ِلَم مل يسمي كتبب  

املتواضا يف  ( اللماابت )أ  مب ابب  من ال نب ين، فهذا أكثر داللايف مان   ( اثديث
ب على النظرة ال ببرة، ال املت مقيف، قبح أ   ملب كبن ال ياؤمن بوجاود    دح إّل ال  ال
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التابريخ  )قوا ني اجتمبعييف أ  اقتصابدييف حتارك التابريخ، فإ ا  اناتع د مصاطل        
كتفى ببلقوح أن يف التابريخ  إال   وحي بوجود مثل هذ  القوا ني،  ( جتمبعياإل

حارتام  وثقت ع قتنب املعنيايف علاى اإل  ال أقل  ال أكثر،  كلمب  ( حملبت اجتمبعييف)
املتعبدح،  كثرت حوارا نب يف منبنعبت خمتلفيف،  أكد لي مادى اقتنبعا  بفكارة أن    

أي د ن اخلضاو  إ  أي قاب ون مان أي  او  كابن،      ( صادفويبً )التبريخ يتارك 
عتنق هذ  الفكرة يف أيبم درانت  يف امريكب، حيث كب ات األفكابر   إ  أكد لي أن 

هي السبئدة، بينمب كب ت املبركسييف  دعو يف الوقات  فسا  إ   جاود     (املكبرثييف)
 قد ألقيت عن هذا املوضو  حمبضرة مبنبنعيف مار ر  . قوا ني حتمييف حترك التبريخ

ننيف على  فب   رمح  اهلل يف دار ب ض حمعيا  يف الكبظميايف،  شار هب فيماب ب اد يف      
د األدببء  املؤلفني، قمنب حنان  حتب حينمب ا تخعت رئيسًب إل. جريدة الزمبن اللند ييف

بان الناديم   إقبميف حفل  كر ي كعري لا  يف قبعايف   إدارييف ل حتبد، بأعضبء اهليئيف اإل
بن  إحتفبح ببملكتعيف الوطنييف،  ملب مل يستطع اثضور بسعب مرض ،  و  تثيل  يف اإل

الفياديو  ببثيوييف ُن ِّل على  حسبن، ثم ا تقلنب إ  بيت  حيث عقد ب حوارًا مف مًبإ
 مب زلت أذكر ايئًب مان حديثا ،  هاو ماب مل     .   قلت من  مقبطع على التلفزيزن

  لندن، التقى بأحد أمراء إأ   حينمب كبن يف إحدى زيبرا   : يذ  يف حين ، إذ قبح
أن أحناى   إّلب( مسو األمري)، فمب كبن من نرة اهلبمشييف املبلكيف يف ال را  نببقًباأل

مل ا تقدت النظبم امللكي يف ال را  يف كتعك، هال آذاك هاذا    :علي  ببل ئميف قبئً 
 زع ك يف ايء؟ أالنظبم، هل 

 !ل  ال بل كب ت كتيب مدحيًب يف النظبم ال  قدًا: قلت

  كيف؟: فقبح
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لقد  شرت كتيب يف ظل النظبم مبب  ضمنت من  قد،  أ ب مطمائن أن  : قلت
  سين النظبم بكلميف، أال  قرأهب النبس،  مل ال يسيء لي أحد،  قد صدرت ف ً 

 !للنظبم أكثر من هذا ي رب هذا عن حرييف الرأي  الت عري، فهل علمت مدحًب
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 تاريخ مياه الشرب

 

كنت قد ُعنيت منذ عهد الدرانايف اجلبم يايف اماع املاواد األ ليايف لكتابب       
 هاو  (  ابريخ ناقبيبت ب اداد   )، مسيت  على حناو مؤقات   ا لين موضوع  تبمًب

 بريخ مشكليف  وفري ميب  الشرب يف ب اداد مناذ أن أ شاأ املنصاور مدينتا        يتنب ح
 حتى  هبييف ال صر ال ثمب ي، ثم كتعت  علاى اآللايف الطبب ايف الا  كنات أقتنيهاب،       

طلاب ماين رئايس حتريار جملايف       2972 يف صيف نانيف  . بل  سيت    ركت  جب عًب
بعاث يف ال دد اخلبي  نتبذ ععد اثميد ال لوجي أن أابركالرتاثييف األ( املورد)

املزمع اصدار  عن ب داد،  بسرعيف  ذكرت الكتبب الذي كنت كتعتا ، ف رضات   
 ابريخ مشابريع مياب  الشارب يف     )  إعلي  موضوع   إن غريت عنوا   بسارعيف  

،  نعب هذا الت يري أ   قفز إ  ذهين يف  لك اللاظيف انم دائرة كبن أخي (ب داد
ب دائارة مشابريع مياب  الشارب، ضامن بر ابم        ، عنوا هعصبم ي مل فيهب موظفًب

مم املتادة يف ال را ،   قع يف نبحيف كهرمب ايف يف الكارادة،   إلحدى منظمبت األ
خرتت امسهب ليكون عنوا ًب للعاث املذكور،  رحب ال لوجي بفكرة املوضو  إف

  العيت إ مل يسعق أن كتب في  أحد،  عدت  ،  قبح ا   موضو  جديد ف ً فورًا
أفكر يف الت يريات الا  يساتوجعهب جتدياد كتببتا ،  حينماب بادأت ببل مال         أ ب 

  مكابن قرياب   إ ي ذهعت مرة أ أذكر .  جد ين أعيد النظر يف كثري من جزئيب  
من نبحيف اخل  ي ألنتنسخ كتببيف على لوحيف من الرخبم كب ت عند نقبييف قد ايف  

شهر رمضبن،  الفصال  ، فبلهنبك  سمى نقبييف اثبل فتاي،  كنت يومهب صبئمًب
صيف،  الوقت هو السبعيف الثبلثيف ب د الظهر،  خيل لاي أ اي نأقضاي عطشاًب،     

  اايئًب فشايئبً  . ب ب د أن أجنز ماب ذهعات مان أجلا      لكين صممت أن ال أعود إّل
جتم ت مواد جديدة،  أعدت النظار يف مشابريع كنات قاد  نب لتهاب علاى حناو        
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قتا  برناوم هلاب كنات قاد رمستهاب       معتسر،  يف  صور عمل  لك املشبريع،  أث
بيدي،  كم ُنرَّ ال لوجي حني نلمت  العااث،  أثناى عليا ،   شار  يف ال ادد      
الصبدر يف صيف ذلك ال بم،  لكن  شر  مل ين  عملي في ، فقد كنت أضيف إلي  

 شار   دائارة    جدياداً  ناتوى كتببابً  إكل مب يست د عندي من م لومابت، حتاى   
 علاى أيايف حابح، كابن ذلاك      . بابل نوان  فسا    1002الشؤ ن الثقبفييف يف نانيف  

ناتبذ ععاد   ، بدايايف لت اريف علاى األ   2971العاث،  حبث نببق  شر   فيهب ننيف 
اثميد ال لوجي،  الت ب ن م   فيمب أصدر    زارة الثقبفيف  اإلعا م مان كتاب    

 . ب دهب، على مب نيأ ي الك م علي  فيمب يلي
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 !سلوك غري اكادميي

 

على خمطوطيف فريادة فاط    2967ل ت يف املكتعيف القبدرييف ننيف كنت قد اط
مؤلفهب املؤرخ ععد الرمحن السويدي  تنب ح  بريخ ب اداد  العصارة يف املادة مان     

ب أ هاب حبفلايف   ،  على الرغم من قصر اثقعيف ال  يؤرخ هلب، إّلا 2772ا   2771
مب مان املادن   ببثواد  اجلسبم، منهب الطبعون الذي داهم ب داد  العصرة  غريه

،  مب أصببهمب من الكاوار  املهولايف بساعع ،  حمب لايف أحاد الساوقيف       2771ننيف 
مس  ع م حممد التوصل إ  منصب  الي ب داد، يف نلساليف مان املاؤامرات،    إ 

 تفبضيف ال  خبضهب الع داديون ضد  الي ب داد ععد اهلل بباب،  د ر زعمابء   اإل
 معكرة إ  مدينيف الكويت،  مب إ  ذلك ابرة مهميف إال عيد يف  زعم املنتفضني،  

 تظرت إللفن التشكيلي ينوي حتقيقهب،   من اؤ ن،  قيل لي يف حينهب أن أنتبذًا
ننني، ليخرل للنبس بهذ  املخطوطيف  قد حققهب، مع أن اختصبصا  ب ياد   ر عش

قمات   2977كل الع د عن جمبهلب، فلام يف ال،  حيناذاك، أي يف غضاون نانيف      
 ستاق ،  بذلت كل جهد  ر فيلم  قررت أن احققهب حتقيقًببتصويرهب على مبيك

 علم امتلكهمب يف حتقيقهب  الت ليق عليهب،  النيمب  هاي  كاتظ ببملصاطلابت    
ال ثمب ييف،  بأمسبء امل بمل اخلططييف  اجل رافييف،  بأمسبء أع م النبس، مماب يادخل   

  إ نت ل كل نبعيف فاراغ لاي فأذهاب   أهتمبمي،  كنت إختصبصي  إيف صميم 
( ريدر)داب اجملب رة لكليتنب حيث يوجد جهبز مكتعيف الدرانبت ال ليب يف كلييف اآل

 حيد هنبك، فأقوم بقراءة املبيكر فيلم على هذا اجلهابز،   ساخ  يف دفارت كاعري     
، م ي،  حينمب أ هيت ال مل، قدمت  إ   زارة الثقبفيف لتقوم بطع  ،   ولتا  ف ا ً  

 أ ح  سخيف  صالتين منا   ضا تهب علاى      ،2972فخرل للنبس يف خريف ننيف 
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ن الكتبب طعع، ثم إ ي  سايت األمار   أل  ب مكتب ذلك اإلنتبذ هدييف ل   اا برًا
 تماى اليا    إيف اثزب الاذي   كل ، فإذا فرب يصلين يفيد بأن األنتبذ ااتكى عليَّ

 ،  مل يكان صا عبً  أن الكتبب من  أليف ،  أ ي إدعيت  لنفساي ز راً  ، مدعيًبحديثًب
عبت اثقيقيف، فعم رد أن اطلع مسؤ ل  على الكتبب،  علم أ   خمطوطيف حمققايف  إث

،  أ   مود  يف مكتعيف عبميف،  من حاق أي ا سابن حتقيقهاب، حتاى ردت     ال مؤلفًب
،  أدركات أن صافيف   ،  كب ت  لك اثبدثيف غريعيف ف ا ً اديدًا اكوا   أ ب  أ يعًب

 على اييف حبح لقى . كهذا م يعًبال تنع حبملهب من أن يسلك نلوكًب ( األكبد ييف)
ن الدكتور اابكر  أجيدًا يف ال را   يف د ح اخللي  ال ربي، حتى  الكتبب ر اجًب

مصطفى رئيس قسم التبريخ يف جبم يف الكويت أثنى علي  يف مقابح لا   شار  يف    
جمليف ال ربي،  اقتعس من  النصوي ال   ردت في  عن مدينيف الكويات يف ذلاك   

 ا صل لي السفري ال راقي يف العاارين يطلاب ب اض    . برخيهبالوقت املعكر من  
 .  م نيني هنبكإالنسخ ليقدمهب 
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 املؤرخون العراقيون مرة اخرى

 

حركايف كتببايف التابريخ يف ال ارا  يف     )ل يف كتببايف   ذكرت مشر عي املؤجَّا 
لرنبل  للمبجساتري، ف ادت    الذي كنت أتنى أن يكون عنوا ًب( ال صر ال ثمب ي

سودا   من جديد،  ارعت ببعابدة كتببايف ماب كنات قاد مج تا  مان ماواد،           مإ
 أضفت إليهب مواد كثرية أخرى جتم ت لدي ب دهب، ثم كتعات درانايف مونا يف    

نلوب لدى املؤرخني ال راقيني يف هاذا ال صار،   عن  طور الد افع  املنه   األ
 ارامجهم،   أمب الكتبب  فس  فكبن يتضمن بعليوغرافيب ابمليف أل لئاك املاؤرخني،  

 مصبدر الدرانيف عنهم،  مؤلفب هم التبرخييايف، خمطوطايف  مطعوعايف، فاإن كب ات      
خمطوطيف بينت أمبكن  جودهب،  ارقبمهاب،  صافتهب،  إن كب ات مطعوعايف أثعات      

  ذلاك مان م لومابت    إ واريخ طع هب  أمسبء األمبكن ال  طع ت فيهاب،  ماب   
عتنيات جادا بكتببايف    إ  أي مان  لاك املؤلفابت،     إضر رييف يف  صوح العبحث 

  إ  ث ثايف عهاود ال   إال صار ال ثماب ي يف ال ارا      املقدميف أ  الدرانيف، مقسمًب
 بريخ ال ارا   )ف ععبس ال زا ي كتبب  ّلأارب يف كمب جرت عبدة املؤلفني منذ أن 

،  حينمب اكتمل الكتبب قبمت بنشر  دار  شر حديثيف بدأت اعمبهلب (حت لنيإبني 
ذا،  كب ت املطع ايف  قاع يف اابر  املطابر الاد لي،  صارت       يف ال را  بكتببي ه

خارتت  إأ ردد على هذ  املطع يف حتى مت طع    قد صممت غ ف  بنفسي حياث  
لل ب اب الشابطئي   ( هيوبابرد )مس  إخرتت صورة رمسهب نبئ  أ ربي، إلو    

 5000، فقد بي ت من  حنو من ب داد الشرقييف،  حقق الكتبب معي ًب نري بً  جيدًا
 . س ب أخيف،  أدى لي ذلك رحبًب ال ب س
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فرصايف الوقاوف علاى املؤلفابت      1007  اربيل ننيف إ تقبح  ا ب  لي اإل 
التبرخيييف ل دد آخر من املؤرخني الكارد،   ساخ مان خمطوطاب هم  مطعوعاب هم      

  دار  شر عربييف يف إدف ت   النبدرة، ممب زاد الكتبب ثراء يف مبد   ال لمييف،  أخريًا
  اربيال  ب اداد   إطعبعت    شر  يف حليف قشيعيف   صلت  سخ منا    لندن فتولت

نت ر  من الوقات،  إ   إببجلهد الذي بذلت  يف  أليف ،  يف الواقع ف فلقيت إع ببًب
ن ارعت امع مواد  األ    حتى صد ر الطع يف األخارية منا  حناوًا مان     أمنذ 

 .أرب يف عقود من السنني
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 دير العاقول

 

لتنقيب  التنقري عن الوثبئق،  يف مرة عثرت يف مكتعيف خبصايف   كنت كثري ا
على  سخيف من  قفييف قد يف من القارن الثاب ي عشار للاه رة ألر   انا يف يف      

، فقدرت أ   دير ال بقوح (دير ابن ال بقولي)جنوب ب داد فيهب إابرة مل لم ببنم 
 رة،  ملب كبن هلذا حت ح امل ولي لل را  يف القرن السببع للهالذي ا دثر ُبَ يد اإل

الدير أهمييف خبصيف بوصف  املكبن الذي ُصر  عند مشابرف  الشابعر املتانيب، فقاد     
انرتعت الوقفييف إهتمبمي، على أنبس أن   يني مكب ا  نيسابعد ب علاى   ايني     
مكبن دفن املتنيب،  ارعت أدرس بتأٍن ببلغ كل املواقع ال   ردت يف الوقفييف ممب 

فارائط  فصايلييف رمستهاب مديريايف املسابحيف       ر، مسات ينبً يفيد يف   يني موقع الدي
ال بميف يف الث ثينبت،  ب د درانيف مت مقيف لتلك املواقاع  مقببلتهاب علاى املواقاع     

  اكتشبف موقع الدير فاسب،  إمناب   ايني عادٍد مان     إاثبلييف،  وصلت، ليس 
ب  زح   رف  مل( همينييف) ( بر ي )ال   سمى اليوم ( بنبر )املواقع حول ،  منهب 

قد  شرت هذ  الدرانيف . ببالنم  فس ،  دير ُقن ى،  قرب  بل ال رفني،  غري ذلك
 .ال  أخذت  صدرهب مؤنسيف بيت اثكميف يف ب داد( اثكميف)يف جمليف 
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 جتماعيةاحلالة اإل

 

 ز جت،  ب د ننتني رزقات بولاد مسيناب  رؤ ف،     2920يف بداييف ننيف 
رزقات   2922عًب بسري   ال لمييف،  يف نانيف  إحيبء لذكرى جدي الذي كنت م  

يف أن أمسي ثب يهمب فبر قاًب، علاى    بتؤأمني، مسيتهمب فؤاد  فيصل،  كنت راغعًب
ب أن  الاد ي أبادت م حظايف مهمايف     ي مصر من أنرة حممد علي، إّلا َكِلي َممَسإ

مفبدهب أن فبر قًب مل يتمتع بسرية محيدة،  مان ثام ال يساتاق أن  سامي الطفال      
 ماع أن  . متواض ًب مؤنسًب مل يقد  يف ُخلق  أحاد  بينمب كبن فيصل ملكًبمس ، إب

هتمابم با ، مل   ب أن التابريخ، أ  حتاى اإل  ختبر ، إّلإكلهم كبن  عيهًب يف اجملبح الذي 
ألي منهم، على الرغم من حمب ال ي لتوجيههم،  اصطاببي إيبهم يف  يكن جمباًل

ى مطبل ايف القصاص التابرخيي،    جوالت يف ب داد القد يف،   شا ي ي إيابهم علا   
 الد، أن حتصال علاى   ببنتثنبء ز ج  ال  تكنت رعم أععبء العيات،   ربيايف األ  

قليمي للوثبئق، ثم   الفرغ اإلإدبلوم من م هد الوثبئقيني ال رب، التببع يومذاك 
أن حتصل على اهبدة العكبلوريوس يف التبريخ من كليايف اآلداب ابم ايف ب اداد،    

املت ريات الدينييف )املبجستري يف التبريخ القديم، يف رنبليف عنوا هب ، ثم 1001ننيف 
،   اصلت الدرانايف متاديايف ظر فاًب ببل ايف     1007ننيف ( يف عهد الوركبء الثب ي

يف أطر حايف    الص وبيف، إذ كنب قد ا تقلنب إ  أربيل، حتى  بلات ااهبدة الادكتورا   
، ثام  1021نانيف  ( يف بريخ األديارة يف منطقايف عقار   دهاوك  ال مبديا     )ب نوان 

 .ختبر   من ختصصإا طلقت ب د ذلك يف جمبح العاث ال لمي ضمن مب 
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 الرتاث يف مطعم لؤلؤة

 

ألقى صدام حسني،  كبن يومذاك  بئعًب لرئيس جملس قيابدة   2972يف ننيف 
حوح إعبدة )يف مكتب اإلع م القومي ببثزب، ب نوان  الثورة، حمبضرة أ  حديثًب

  د ر القبئاد يف صانبعيف   إعان التابريخ  الارتا ،  صاواًل     حتد  فيا   ( التبريخ
 مب إ  ذلك، ثم أ ا  أمار بإثابرة املوضاو  يف  نابئل      ( هو املطلوب)التبريخ،  

 صع  ف أة حديث اجلميع، ( عبدةاإل)اإلع م املختلفيف،  بني املثقفني، فإذا بهذ  
ريخ إ   اد ة  األنعوعييف، دعت عددًا من  دريسايي التاب  ( الف ببء)حتى أن جمليف 

يف مقرهب يف ببب امل ظم هلذا ال ر ،  ابء نوء حظي أن أدعى بينهم، فتوجهنب 
إ  مقرهب املذكور،  بدأ ك م طويل، ب عبرات مصفوفيف ال  ت ب ز مب قبل  صادام  

يف حمكمايف،  ( كب اب ضاعط  )يف حديث ، بينمب كبن موظف يف ركن ال رفيف ي مل كا
على هذا ال مل، فأضب   ع فإ   مل يكن مدربًبمهمت  أن يس ل مب يقبح،  يف الواق

 ملاب جابء موعاد    . بذلك م ظم مب دار من ك م، على فر  أ   كبن ك مًب مهمًب
ال ذاء،  جب  القوم، بش ر هم اجملليف بأن الط بم ينتظرهم يف دعوة خبصيف يف مط م 

لناب  لؤلؤة،  هو مط م فخم جديد كبن حيتل ركنًب من حديقيف الز راء،  حينمب ا تق
  ذلك املط م، فوجئ القوم بأن ادار   اللعنب ييف قد أعادت فيا  مان املقاع ت،     إ

، طواهاب   املشر ببت، مب ج لهم ينقضُّاون عليهاب  بناني موضاو  الناد ة تبمب     
 .النسيبن
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 دابعمادة كلية اآل

 

ااتعكت خطوط التلفون بني مركز إحيابء الارتا    2921يف أحد ايبم ننيف 
 صبح بهب يف ااأن مان ااؤ ن املركاز،     لي،  كنت أحب ح اإل  زارة الت ليم ال ب

أيان ا ات، الاوزير    :  م، قبح: ا ت ف ن؟ قلت: ، قبئً ف عليَّفإذا بصوت يت ر 
 كبن الوزير يومذاك الدكتور ععد الرزا  اهلبمشي،  ذهعت الي ، فإذا ب  ! يريدك

اآلداب ابم ايف   مل خيطر لي على ببح،  هو أن ا و  عمبدة كلييف أمرًا ي ر  عليَّ
ص   الدين يف أربيل، فوجئت ببل ر   مل أدر كياف أعتاذر عان قعولا ، ألن     

عتذار كبن  كن أن يفسر على أ   ترد يف ذلك الوقت،  أ    كاوح عان   جمرد اإل
إن  راياي هلذا املنصب  شاريف ماب  راء   شاريف،    : قلت أداء مهميف،  أخريًا

يب نايبدة الاوزير، لث ثايف    : ؟، قلتَمِل  :قبح.  لكين لست الرجل املنبنب لتولي 
أنعبب، أ هلب أن الكلييف يف أربيل  أ ي لست مان أهلاهب،  ثب يهاب أن ل ايف العلاد      

اهلل، إذ  إّلاب الكردييف  أ ب ال أعرفهب،  ثبلثهب أن الظرف متاو ر،  أ اب ال ناند لاي     
  م، :  لكنك من الشمبح، قلت: أل ي لست حزبيًب كمب   لم، قبح لست مسلاًب

 لكن هذا ال يكفي،  إمنب جيب على من يتو  هكذا منصب أن يكون مبواصفبت 
ال، اهلل هاو الاذي   :   رف ؟ قلات  طيب هل  ذكر امسًب: م ينيف  ت ب ز ذلك، قبح

 ن يكون كرديابً أ -2: مب هي؟ قلت:  فس،  لكن عندي مواصفب  ، قبحيزكي األ
يف جماابح  حقيقيااًب بملااًبن يكااون عأ -1 .ملل تاا  األ ن يكااون متقنااًبأ -1 .صاارحيًب

ااراف اربيال ال مان ناوقتهب حتاى ال يشارف        أأن يكاون مان    -1 .ختصبص إ
: أن يكون م ر فًب حبسن نري    خلقا ، قابح   -5. املنصب  إمنب هو الذي يشرف 

ال؟  يف الواقع فإن أنعببًب اخصييف  َم ِل:  بكل هذ  الصفبت  ريد  خملصًب، قلت
   جودي م هماب،  إ رة، أ هلب حبجيف  الديَّأخرى كب ت  دعو ي إ  رفض الفك
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  قربهمب،  كنات أذكار دائماًب حاديثًب     إملب كب ب ي ب يبن من أمرا   ستلزم العقبء 
،  ثب يهب إ اي كنات   (  الوالدين ععبدةإالنظر )ر ا  الشيخ م ر ف الكرخي هو 

اارتيتهب بشاق   إمش واًل يف ذلك الوقت بعنابء دار ل ابئل  اجلديادة علاى أر      
ب نبعيًب نكبن ذ ي الكفبءات، ف  جتد ي إّلإ فس، يف حي ال زالييف، من مج ييف ألا

،   كديس أكيبس اإلمسنت،   ارك كال   (ايا اثديد)لشراء الطببو ،   وفري 
أرجاو أن  نساى حاديثنب    : قبح. هذا ي ين أن حترم أنر ي من بيت ا  مب ابء اهلل

 مل ! نلواقاع إ اي  سايت  اآل   ا: هذا حينمب   بدر غرف ،  نفست الص داء  قلات 
 .نتثنبء الصديق الدكتور حمسن حممد حسنيإأذكر هذا اثديث ألحد ب
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 احملكمة الشرعية

 

درال عنوا ب هاب  برز  شبطي جليًب فيمب كتعت  من حبو   كتاب، ال جمابح إل  
اآلن، فقررت هيئيف كتببيف التبريخ يف ال را ،  كبن يرأنهب الدكتور صبحل ال لي، 

فكبن أ ح مشر   طرحت  يف هذ  اهليئايف   2921هب،  ذلك يف اتبء ننيف ضمي إلي
هو ال مل على  قال نا  ت احملكمايف الشارعييف يف ب اداد مان مقرهاب القاديم         
امل ر  إ  الرطوبيف  خمتلف اآلفبت إ  مكتعيف اجملمع ال لمي ال راقي، أ  املكتعيف 

أن يسا ى يف النقال،   الوطنييف، ألقوم بإعداد درانيف عنهب،  حب ح الدكتور ال لي 
  الشيخ ععد القبدر اباراهيم قبضاي ب اداد األ ح، لكان احملكمايف      إ ذهعنب نوييف 

رفضت ذلك،  ن ينب لدى  زارة ال دح، أيبم  زيرهب الادكتور مناذر الشاب ي،    
لتاقيق املشر   فلم جيد ذلك  ف اًب،  أخاريا اضاطررت إ  أن أقاوم ببلدرانايف      

 .  حدي،  يف ظر ف ببل يف الص وبيف

كب ت الس  ت موضوعيف يف رفوف عبلييف  كبد  لمس نقف ح رة رطعيف 
 اطئيف يف مدخل احملكميف،  كل ايء حوهلب رطب ر ،  كبن علاي أن اختاذ مان    

، نا  ً  692دّكيف هنبك مكتعًب لي،  أقوم بفهرنيف الس  ت،  قاد بلاغ عاددهب    
 احدًا ب د آخر، فأن ل  بريخ فات  كال نا ل   ابريخ إغ قا ،  موضاوع ،       

. نم القبضي،  منبذل من األحكبم املس ليف فيا ،  ماب إ  ذلاك مان  فبصايل     إ 
منهب   كب ت   لو هذ  الس  ت طعقيف مسيكيف من األ ربيف، أل ي أ ذكر أن ن ً 

راايف  نقط على األر ، فبمتألت اث رة ب عبر كثياف،  اضاطر موظاف األ   
كبن من اثنني بآخر ب ييف  فض الرتاب عن ، فمب  املوكل ببث رة أن يضرب ن ً 

ب أن هع ب م بدرين املكبن بسرعيف  هم يشاكوان مماب عمهماب    من كتبب ال رايض إّل
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يف مثل هذا اجلو امللاو ،  املكابن   . على حد   عريهمب( عمى عيو همب)من غعبر 
 اي  إأن أعمال فيماب أرد ا  مان عمال، ثام        امل رب،  اث رة الضيقيف، كبن علايَّ 

ب قارب السايدة عبدلايف خاب ون     يهب مل  كن إّليف ال  كنت اجلس علاكتشفت أن الدّك
بنت أمحد بباب،  الي ب داد،  جمددة معنى احملكميف يف القرن الثبمن عشر،  مل أجد 
غريهب جملسًب، فكنت أقرأ على ر حهب الفبحتيف   ويضًب عمب أنعع  هلاب مان إزعابل    

   اهليئيف،إفرغت من فهرنيف الس  ت  قدمت من   سخيف   أخريًا. يف كل صعب 
  إحتفظُت بنسخيف أخرى من ،  قد قدمتهب فيماب ب اد   إرايفهب، بينمب ألتضم  إ  

 .2921جمليف املورد، فنشرت يف أحد اعداد ننيف 

 بلغ من حمب ال ي لتصوير هذ  الس  ت أ اي التقيات ذات مارة بأمحاد     
حسني رئيس دياوان رئبنايف اجلمهوريايف، فادثتا  عنهاب،  أظهارت لا  ضار رة         

حدى اجلهبت ال لياب يف الد لايف هاذ  املهمايف،  هناب      إن  تو   صويرهب،  نألت  أ
هتمبم،  نألين كم يعلغ عدد األ را  ال   صور، فأجعتا  باأن   أظهر ايئب من اإل

 را  يف كال نا ل   ن ل،  إن متونط عدد األ 690عدد الس  ت يعلغ حنو 
لقطايف،  يظهار أ ا      69000 رقيف، فيكون جمماو  اللقطابت املطلوبايف     200حنو 

 .كثر هذا ال دد بدالليف ا   مل يف ل ايئب من أجل  صويرهبنتإ

 مع كل هذا العخل ببلوثبئق املذكورة فقد ابء القدر أن  تداعى اثاواد   
ب د أكثر من عقد من السنني، فيؤ ى بهب غنيميف ببردة لتاتل مكب هب علاى أرفاف   

لوثابئق  املركز الوطين للوثبئق، يف قبعيف كعرية مضايئيف مان قبعابت دار الكتاب  ا    
جناات   2991 تقبح اهلبد  قصت ، ففي نانيف   هلذا اإل.  قببل معنى  زارة الدفب 

مسبعي اثبل أمني املميز، يف اثصوح علاى موافقايف  زارة ال ادح علاى   ماري      
ح رة دفن السيدة عبدليف خب ون   رميم قربهب   ضع اابهد عليا ،  ملاب كب ات     

 امللفابت الكاثرية الا  تاأل      لك األعمبح  ستلزم إخ ء اث رة من الس  ت 
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أرففهب، فقد اضطرت احملكميف إ  هذا اإلخ ء،  لكان املشاكليف كب ات يف   ايني     
اجلهيف ال  نتنقل إليهب  لك األرفف،  من هنب ن يت لدى دار الكتب  الوثابئق  

يف  إ  التقدم بطلب  قلهب إ  إحدى قبعب هب  حفظهب فيهب،  كنت يومذاك عضوًا
ب أن  افقت على الطلب املذكور، ييف للدار، فمب كبن من احملكميف إّلنتشبراهليئيف اإل

ناكندر مادير   إفنقلت  صبرت يف متنب ح العبحثني،  قد أخرب ي الدكتور بشاري  
أصبب هذ  الس  ت يف أثنبء  أن  لفًب كعريًا 1021عبم الدار، يف لقبء ب  يف اتبء 

،  أن 1001نانيف  حات ح األمريكاي لع اداد    حواد  الفوضى الا  رافقات اإل  
 .عملييف  رميم جتري اآلن لصيب يف مب  عقى منهب

 ن الوعي ببلوثبئق حمد د حتى لدى املسؤ لني الكعبر،  كاثرياً أكنت أدرك 
خبصايف يف الاوزارات باأ امر    ( حمابر  )جرى إ  فهاب يف   من الوثبئق املهميف جدًا

.  نيايف رمسييف، ال لشيء إاّل أل هب كب ت  شا ل مسابحبت مان خمابزن الادائرة امل     
 حينمب أ شبت الد ليف م مل الور  يف ال مبرة كبن املفار   أن يصانع ع ينايف    

ب أن الاذي  الور  من قصب الربدي الذي يكثر  جود  يف أهوار  لك املنطقيف، إّلا 
أن امل مل أخذ يستورد ع ينيف الور  جبهزة من اخلابرل،   -كمب فهمت –حد  

ست مل ليقاوم هاو بتاويلاهب     األ كى من ذلك أ   كب ت جتمع اكداس الور  امل
جارى إ ا ف أكاداس مان     (   م مل الاور  إحتويلهب )ا  ع ينيف،  حتت ا بر 

  الكليايف  إالوثبئق يف مجيع د ائر الد ليف، ب ضهب مهم ف  ، بل أ ذكر أ ي ذهعت 
   فرياغ  إمرة يف أثنبء ال طليف الصيفييف فوجدت ال ميد يوج  جمموعيف من ال مبح 

  نيبرة  قل،  ملب نألت  عمب جيري أخرب ي أ ا   إكتب   قلهب خمزن كعري ممتلئ ببل
 كثرية ب ضهب جديد تبمًب   م مل الور ،  هكذا خسرت الكلييف كتعًبإأمر بنقلهب 

 .متبر يف ذلك املخزنأيف نعيل اثصوح على بض يف 
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  أحد الطوابق ال لياب يف  زارة الت لايم   إكمب أ ذكر أ ي بينمب كنت أص د 
حي اجلبدرييف  جدت كوميف كعرية من امللفابت اخلبصايف ببلطلعايف الاذين     ال بلي يف 

رب ينبت، منهم أنب ذة فض ء أصاعات  درنوا يف جبم بت خبرل ال را  يف األ
نريهم جزءًا من  بريخ الت ليم ال ابلي يف ال ارا ،  علمات أ هاب نات مع ماع       

ئق كداس من  ثاب   م مل الور ،  هكذا صرَت جتد األإكومبت أخرى لرتنل 
الد ليف  رنل حيث   دم على هذا الناو، مع  جود مركز  طين للوثبئق  قب ون 

 .ب ب د أخذ موافقت  نع إ  ف اي  ثيقيف إّل

 أذكر أ ي كتعت يف جمليف عربييف كب ت  صدر يف ببريس يوماذاك أدعاو فيا     
رايف ال بمليايف فقاط،   قتصبر على  صوير الوثبئق احملفوظيف يف د ر األإ  عدم اإل

إ  إ قبذ الكميبت اهلبئليف من الوثبئق ال ربييف يف األقطبر ال ربييف  فسهب، فاإذا  "  إمنب
كب ت الوثبئق املوجودة يف د ر الوثبئق األ ربييف حمفوظيف  فاق طرائاق  أنابليب    

غري حمدد، فإن من الوثبئق ال ربييف مب هو حببجيف إ  إن بف   كفل هلب الوجود أمدًا
 ثبئق قد يف،  فتقر إ  الكثري من مقومابت   نريع حتت ن  يف أحسن الظر ف د ر

اثفظ  الصيب يف،  أغلعهب مب زاح موجودًا يف أقعييف احملبكم الشرعييف أ  على رفوفهب 
هذا  بهيك عن أعاداد ضاخميف مان الوثابئق     .. ال بلييف، ل دم اإل تفب  منهب عمليًب

،  إ  م رضيف يوميًب إ  التلف العيئاي،  تي ايف الرطوبايف  آفابت الاور  املختلفايف      
اإل  ف املت مد حتت ا بر ختليص الد ائر ممب يثقل علي  حفظ  من أ را  مل   د 
مدار   بمل، هذا على رغام قاوا ني حفاظ الوثابئق الصابدرة يف أكثار مان بلاد         

إن  ثبئقنب احمللييف قعل غريهب، يف حبجيف إ  إ قابذ حقيقاي،  إن آالفاًب مان     .. عربي
الرمسيايف ناتت ر  إ  مصاريهب احملتاوم كلماب      امللفبت املكدنيف يف ز ايب الد ائر 

احتي  إ  مب  ش ل  من مسبحبت،  إن جلبن حر  الوثابئق أ  إ  فهاب   مال يف    
علمًب بأن جمرد صد ر القاوا ني الرادعايف ملثال هاذا     .. خمتلف اجلهبت اد   شبط
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محبييف خمز  نب الوثبئقي الضخم،  إمناب   -على مب علمتنب الت ربيف –ال مل، ال ي ين 
هو يتوقف على إجيبد  عي  ثبئقي عبم، حيري على الوثيقيف،  يرى فيهب، إضبفيف 
إ  قيمتهب ال ملييف اآل ي يف، قيمايف علميايف مساتقعلييف أل هاب نتصاع  مرج اًب موثقاًب        

كب ون الثب ي  26جمليف الطلي يف ال ربييف، ببريس، " )اخل..ثد ، أ   ظبم، أ  ع قيف
2921.) 

املركاز الاوطين   )أن أ ح رئيس ملركز الوثبئق  البد من القوح بهذ  املنبنعيف 
هو الدكتور يبناني ععاد الكاريم،  كابن املركاز      ( ثفظ الوثبئق، كمب كبن يسمى

  رئيساهب الادكتور   إ  جبم يف ب داد، إذ ي ود الفضال يف  أنيسا    إ بب ًب يومذاك 
ن أل   ظاراً . ععد ال زيز الد ري،  قد ا ل بنبيايف مساتأجرة يف نابحيف الوزيريايف    

دكتور يبنني كبن عبزبًب مستد ًب، فقد اختذ من املركز مسكنب ل  يعيت في ،  ي اد  ال
أخذت صاايفيف الثاورة  قاوم مباداهمبت صاافييف       2962ط بم ،  ب د ا ق ب 

، فكابن  (مسب   النظبم ال بريف الساببق )الكشف عن  لع ض الد ائر حتت ا بر
ق من الصايفيف، على حنو من حظ الدكتور أن ُيداِهم مركز  يف الصعب  املعكر فري

يشع  مداهميف أ كبر اجلر يف،  مل يكن هو مست د هلذ  الزيبرة املفبجئيف، بل ماب زاح  
ير دي العي بمب، ممب نهل هلم  صوير ،   صوير بقبيب ط بم عشابئ  العسايط،  يف   

ب أن أخارل  صاافييف، فماب كابن إّلا    ( خعطيف)بوصف  ( الثورة)اليوم التبلي  شرت 
  كليت ،  فك ار عبط املركز ببجلبم ايف،  ربطا    إموق    أعيد الدكتور يبنني من 
 علمات أن  . لوناي نتبذ نابمل اآل ب  فيمب ب د األثم  وّل. ع مبوزارة الثقبفيف  اإل

 الوزير لطيف  صيف جبنم فكر، ب د  قبعد األخري، يف  راياي ألكاون رئيسابً  
، عن درجا  اثزبيايف،   هلذا املركز، لكن ملب نألين  كيل الوزارة، ععد اجلعبر حمسن

، اطب على الرتاي  ببلقلم ال ريض، فقد كابن اارطًب ملان     كبن جوابي نلعيًب
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كهذا، يف ذلك الوقت ببلذات، أن يكون حزبياًب،  هاو ماب حرصات      يتو  موق ًب
 .على أن أبقى ب يدًا عن  كمب ذكرت غري مرة يف هذ  املذكرات
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 معرض الكتاب

 

خ ح أحد اجتمبعبت اهليئايف،  قاد حضار  آ اذاك      أذكر أ ي طبلعت من 
طبر  عزيز،  بئب رئيس الوزراء، ببقبميف م ر  ننوي للكتبب يف ب داد،  قلت 
أن ب داد أصعات منقط يف عن الكتب،  الد لايف مشا وليف عان الكتابب بساعب      

اء، على ال عابد مان املاثقفني  القار     ( حسرة)ظر ف اثرب،  أن الكتبب أصع  
 املؤلفني،  ضربت املثل يف امل ار  الاد لي للكتابب الاذي     عن الكتبب  فضً 

يقبم ننويب يف أر  امل بر  يف القبهرة،  كنت قد حضرت ا  هذا امل ر ، يف 
  ، يف أثنبء إقبم  يف القبهرة،  قيل يف يومهب أن عدد الكتب امل ر ضيف د ر   األ

ري ت، علاى  بلغ  صف مليون كتبب، كمب ذكرت م بر  الكتبب ال   قبم يف ب
قبمايف امل ار  لان    إهلييف فيهب عهد ذاك،  قلات أن  الرغم من اات بح اثرب األ

فأر   منشآت م ر  ب داد الد لي جابهزة  قابدرة علاى      كلف الد ليف ايئًب
 كنات  . انتي بب ،  النبار ن هم الذين نيدف ون مثن مب يستأجر ن من مكابن 

داريايف،  ليسات يف األماور اإل   أن املشكليف يف إقبميف مثل هذ  امل ابر   أعلم جيدًا
ماور املت لقايف ببلرقببايف علاى املطعوعابت الا  ناي ري إدخبهلاب إ           لكن يف األ

امل ر ، فقد كب ت الد ليف حريصيف على عدم اناترياد اي كتابب ماب مل ي ار      
على دائرة الرقببيف يف  زارة الثقبفيف  اإلع م،  هي  قوم بإحبلت  إ  أحد خربائهب، 

سيبني،  ب د أن يقدم  قريار  إليهاب،  قارر ادخابح الكتابب إ       ممن  ثق برأي  ال
ال را  من عدم ،  ال اك يف أن اتبم هذ  الد رة اإلدارييف يستلزم مان الوقات   

قبميف امل ر ،  قد  نتهي أيبم   الكتبب ملب يازح حتات   م ظم الزمن املخصص إل
ببحيف ن ميل  إ  اإلعتذار، أكثر مأ ظبر اخلعري،  اخلعري ميبح بطع   إ  الرفض  اإل

، إ  اثاد الاذي دفاع بطابر  عزياز إ        يعد  أن طلايب كابن مقن ابً   .  تشبر اإل
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 صبح ببلدار نت ببيف السري يف، فكلف مدير مكتع  الدكتور عزمي الصبثي ببإلاإل
، الوطنييف للنشر  التوزيع  جهبت أخرى لتنفيذ الفكرة،  قد  لدت الفكرة ف ا ً 

يف أر  م ر  ب داد الاد لي،  حضار  املهتماون     حيث أقيم امل ر  املنشود
ببلكتبب،  كنت ببلطعع منهم،  لكين فوجئت بأن احملبذير الرقببييف فرضات ظلاهب   
على امل ر  كمب كنت أخشى، فصبر على املشرتين أن خيتبر ا مب يشابؤ ن مان   
الكتب،  يدف ون مثنهب،  يس لون عنب ينهب عند  باريهب، ثم ينتظار ن  صاوهلب   

ر طويل، جيري خ هلب فاص كل مطعو  حبسب الطريقيف امل تبدة من قعل، ب د عم
 أظن أن هذ  اآللييف مل  كن م ر فيف يف أي من م بر  الكتاب يف ال ابمل،  لاذا    

قبميف امل ر  يف السنوات التبلييف، إنتمرت إ،  مع ذلك فقد فشلت الفكرة عمليًب
باأ ي كنات     رًا كنت مسار .  جرى التخفيف من  لك اإلجراءات إ  حد كعري

صبحب املعبدرة األ   إلقبميف أ ح م ر  للكتابب يف ب اداد علاى الارغم مان      
 .حتديبت  لك الظر ف

جتماب  املاذكور  فسا  بتأنايس مركاز للدرانابت       كمب أ ي طبلعت يف اإل
التبرخيييف،  مل يكن بيت اثكميف قد  أنس ب د ليتو  مهمت ، ف رت املوافقيف على 

زمي الصبثي، مدير مكتاب طابر  عزياز أن أعاد     ذلك،  طلب مين الدكتور ع
مشر   قب و  ، فف لت،  قدمت  الي ،  مت ال ثور علاى بنبيايف منبناعيف يف املنصاور     

ن أهلذا املركز،  ف أة  وقاف املشار  ،  أل يات الفكارة،  علمات       لتكون مقرًا
نعب ذلك هو حبليف التقشف ال  فرضت على أجهازة الد لايف يف ذلاك الوقات     

 .يرا ييفر رات اثرب ال راقييف اإلعن ض  ز اًل
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 كتب جديدة

 

صادار نلساليف مان الكتاب     إأخذت هيئيف كتببيف التابريخ ب  2926 يف ننيف 
كتبباايف ال اارب )التبرخيياايف امليساارة، فشاابركت فيهااب بث ثاايف كتااب، األ ح ب نااوان 

ععااد اهلل السااويدي، نااري   ) اآلخاار ب نااوان ( لتاابرخيهم يف ال صاار ال ثمااب ي
 ح فكبن يف أصل  حمبضارة  ، فأمب األ(املدرنيف ال لييف يف ب داد) ،  الثبلث( رحلت 

ألقيتهب على طلعيف د رة أقبمهب م هد املخطوطبت ال ربييف يف ب اداد قعال نانوات    
  إبراز اخلطوط ال ريضيف ثركيف كتببيف التبريخ يف إمن ذلك التبريخ،  ن يت فيهب 

خر فكبن موضاوع  نارية   الع د ال ربييف خ ح ال صر ال ثمب ي،  أمب الكتبب اآل
النفايف املسكييف يف الرحلايف  )ال  ميف ععد اهلل السويدي  انت را  رحلت  املسمبة 

 كنت قد حصلت على  سخيف مصورة من خمطوطتهب احملفوظيف يف املتااف  ( املكييف
الربيطب ي بنييف حتقيقهب،  قد حققتهاب ببلف ال كماب نايأ ي بيب ا  ب اد قليال، اماب         

لدرانايف يف خطاط ب اداد نايأ ي الكا م عليهاب        عًبالكتبب الثبلث فكبن موضو
 . فصيً 

مضت حيب ي يف الكلييف على حنو هبد ، مع أن مجيع الظر ف ال  كبن  ر 
بدأت اثرب ال راقييف اإليرا ييف،  أخاذت   2920بهب ال را  مل  كن هبدئيف، فمنذ 

شا لين  ي اثيبة  أخذ جمرى مل  ألف  من قعل،  كنت مصممًب على أن ال أد  اايئبً 
عن العاث  كتببيف التبريخ، فكتعت درانيف عن اجل رافييف التبرخيييف ملنبطق اثاد د  

 نا مي  ال ثماب ي فضا ً   يرا ييف، انتندت في  إ  مصبدر التبريخ اإلال راقييف اإل
، كاعرياً  عن مصبدر  ركييف  ايرا ييف متنوعايف،  انات ر  ماين هاذا العااث جهاداً      

ق،  قد  شر ضمن جمموعيف من العاو  ل دد  غوصًب بني اخلرائط القد يف  الوثبئ
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اثاد د  )ب ناوان   2921نب ذة يف كتبب صدر عن مج ييف املاؤرخني نانيف   من األ
 (.الشرقييف للوطن ال ربي درانيف  برخيييف

 يف  قت قريب من ذلك، ألفت، مشبركيف مع أحد الزم ء، كتببًب يف  بريخ 
بئق الربيطب يايف،  قاد   حواز يف القرن الثبمن عشار حبساب الوثا   إمبرة ك ب يف األ

من  ثبئق ااركيف اهلناد الربيطب يايف،    ( نبلدا ب)اعتمد ب في  مب  شر  املؤرخ اهلندي 
عقادت يف   2926 يف نانيف  . حاواز أيضابً   كتببًب آخر يف ب ض جوا ب با د األ 

ب داد  د ة كعرية ابرك فيهب ضعبط مصريون كعبر  ببحثون عراقيون موضاوعهب  
م ركايف عاني   )قاد اابركت فيهاب بدرانايف ب ناوان       ( التبريخ ال سكري ال ربي)

ركابن،  كنات مول اب  قتهاب ببلتابريخ      ا ع ت فيهاب مانه  اطابري  األ   ( جبلوت
الا  كب ات   ( ليادح هابرت  )ال سكري،  كثري القراءة لكتع ،  يف مقدمتهب كتاب  

 قد اجتهادت يف  صاور امل ركايف، د اف هاب     . ركبن يف بريطب يب درس يف كلييف األ
طعاع يف  لاك السانيف،      هب  كل مب يتصل بهب، مبب ألف منهاب كتببابً    قبئ هب   تبئ

 كبن آخر كتبب اقرأ  على  الدي، فقد  ويف . ببخلرائط ال  رمستهب بيدي م ززًا
 ح لكال ماب   اهر يسرية،  كبن رمح  اهلل يصر على أن يكون القابر  األ أب دهب ب

 .أكتع ،  هو أمر كبن يس د ي كثريًا
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 !كرامة لوثر

 

كب ت األاهر القليليف ال  أعقعت نقوط  ظابم الشاب  يف اياران،  ناعقت     
حرجيف  متو رة األعصابب،  أذكار أ اي     يرا ييف، ااهرًاا دال  اثرب ال راقييف اإل

القساام يف الكلياايف،  تنااب ح التصااوف ( مسناابر)كناات ألقااي حمبضاارة عبدياايف يف 
املهادي  )هاور  ن مي، فثبر  قبب بني اثضور عن امور اتى،  منهب مسأليف ظاإل

يف القيبدة   ربى انتبذ نوري، كبن عضوًاإف. ، اكل   مكب    مب إ  ذلك(املنتظر
، إن اإلمبم املنتظر مل ي اد منتظاراً  :   ال را  آ ذاك، قبئً إالقومييف السورييف املنفييف 
،  حنن   رف ، إ   حازب الع اث، أال  ر  ا   األ األر      أل   موجود بيننب ف ً 

، فأجببا  زميال لاي،  هاو الادكتور حمماد        جورًا كمب ملئت ظلمًب  قسطًب عداًل
مسي  أن أ كيف يكون هذا  اثديث النعوي يقوح أن امس  كا : حسني الزبيدي

على خد  خبح؟   ش ب اثديث،  ابرك فيا  آخار ن يارد ن عليا ،  هاد ين      
ير  ،  أن هنبك من ياد حبنيف نبدنيف ا  نبب يف ال أدري، ا  أن اثوار مل ي د بريئًب

 أ ات ماب   : ب ر  كشف آراء اثبضرين ال أكثر،  ببلف ل، فوجئت مبن يساألين 
رأيك يب دكتور،  حتت  اأثري ذلاك الشا ور اثاذر الاذي تلكاين، حو لات دفايف         

  اهلل ا ب مسات رب مان  : قلت. اثديث ا  جمبح آخر ال صليف ل  مبوضو  السؤاح
ملب يايف، ظهار    ينيايف ا  األ لوثر، فاينمب كبن يرتجم الكتبب املقدس من ال  مبر ن

ل ، كمب يقوح املؤمنون ب ، الشيطبن حمب اًل أن يثني  عن عمل ، فمب كبن مان لاوثر   
إاّل أن قذف  ببحملربة ال  أمبم ،  مب زالت بق يف اثارب الا  لوثات اجلادار يقعلاهب      

، مب ع قيف لوثر ببملهدي، بل ببثديث كل ، ال ع قيف بابلطعع .! للربكيف أ عبع  طلعًب
 لكن  كبن جمرد هر ب ممب كبن الك م ين ر الي ،  ب د يوم أ  يومني قرأ اب أمارًا   
يقضي بفصل مجيع من ابرك يف اثوار عدا قليل، كنت ا ب مانهم،  مل أدر جليايف   
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يف ذلاك السامنبر، أن    ذ انر ي أحد الزم ء،  كبن حبضرًاإب ب د عبم، األمر، إّل
ري  ،    يني مواقف املشبركني في ، ثام  اثوار كبن قد ن ل يف حين ،  جرى  ف

 كبن من املفر   أن  كون أ ت أحدهم،  لكان مان أيان    : نكت قلي ،  قبح
خرجت علينب بقصيف لوثر هذا، ال  قط ت بهب جمرى اثديث،  ختلصت با  مان   

اللهم آمناب بكرامايف   : جببيف احملرجيف ب د أن كبدت أن  ؤدي بك، فقلت ضبحكباإل
 !لوثر

لدكتور  ريب عمر أمني حينمب كبن يقوح ان كلميف مسنابر   صد  الصديق ا
 (. بر) ( نم)يف أصلهب كلمتبن همب 
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 رئيس مركز احياء الرتاث

 

بتنسييب،  أنتبذ فبضل، هو الادكتور بشابر عاواد     2921فوجئت يف ننيف 
م ر ف، احملقق امل ر ف، ا  مركز احيبء الرتا  ال لمي ال رباي،  ناعب ذلاك    

يف اجلبم يف  جدت أن هذا املركز قد فقد أهميت     ثر  شبط ، ب اد  ن رئبناالنقل 
 صبحب فكر   الدكتور يبناني خليال، فقاد     2979أن أخرل من  مؤنس  ننيف 

 وا  علي  رؤنبء غري مفارغني،  حاني أعياد ا  رئبنات  الادكتور خليال، كابن        
ز املركاز  ا دفبع  قد فرت تبمب،  ا  دمت همت  لل مل،  خشييف من إل بئ ، فقد عز

 ب د مدة قليليف،  قل الدكتور يبنني من رئبنيف املركاز،  صادر   . بنب،  هكذا كبن
 .أمر مفبجئ لي، بت ييين رئيسب ل ،  كب ت  لك أ ح مرة ا و  فيهب موق ب إداريب

كبن املركز حيتال دارا كاعرية مساتأجرة، يف الوزيريايف، صابحعهب األ ح هاو       
الوصي ععد اإللا  يف أثنابء ثاورة     الشريف ارف، الوصي على ال رب إثر عزح

،  كبن مكتيب حيتل جزءا من صبليف الضيوف القد يف يف هذ  الدار،  كنت 2912
كلمب جتولت يف أبهبء الدار  ح را هب  ارفب هب حتركت يف خيبلي اخوي الدار     

يف ذلك ال هد، فعدت  كأ هب عابدت حيايف أمابم  ابظري،  كابن  نساييب مع اث        
هذا املركز أنتطيع أن أجد من الوقت مب يكفاي لل مال يف   نر ري العبلغ، ففي 

اجنبز مشبريع كنت أتنى أن اجنزهاب، فضا  عان أ اي ناأبت د عان جاو الكليايف         
اكتشافت  . الصبخب ببلطلعيف  التدريسيني، إ  هد ء هذا امل تكف ال لمي الفريد

فهاوم،  ب د اهر  احد من  ولي رئبنيف املركز، أ   مل ي د مركزا علمياب بابمل ين امل  
 إمنب حتوح بسعب االهمابح املرتاكام إ  ماب يشاع  أن يكاون بيتاب مه اورا، فا          
مشبريع علمييف يتوالهب،  ال بابحثني ي ملاون،  ال  شابطبت جتاري،  أ اذكر أن      
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ضببطب كعريا من دائرة عساكرييف قريعايف أراد أن يتصال مارة مان هاب ف املركاز،        
مب هاذ  الادائرة؟ قلات    : لين حينمب فرغ من مهب فت ،   ضع مسبعيف اهلب ف، نأ

أن دائر ي جتب ركم منذ مدة  مل أعلم ! ع يب  اهلل: أ هب مركز كذا، قبح مندهشب
أن جريا ي مركز علمي إال هذ  اللاظيف، خ لت يف داخل  فسي، أي مركز هذا 
ال ي لم ب  أحد حتى جريا  ،  قررت أن أف ل اي ايء من أجل أن أعيد اثيابة  

الاذي  ( التقشاف )ا ييف املركز الا  باني يادي، فرأيات أن     إلي ،  عدت أ أمل ميز
، بينمب  جدت معل اب  (إصدارات املركز)فرضت  ظر ف اثرب قد أ ت على بند 

، فقررت أن أقاوم بطعاع  تبجابت    (الطعبعيف على االنتنسل)ال بأس ب  حتت بند 
املركز على االنتنسل،  أغلفهب ب  ف مطعاو ، كماب جياري األمار يف الرنابئل      

م ييف،  أببدهلب مع املراكاز ال لميايف يف اجلبم ابت ال ربيايف  األجنعيايف، ألعازز       اجلب
حمتويبت املكتعيف املتواض يف ببإلصدارت اجلديادة لتلاك اجلبم ابت،  قاد حصال      

لكن  اجهتين مشكليف أخرى،  هي أن العبحثني امل د دين يف املركاز  . ذلك ف  ،
كااب وا مشاا ولني مل يكو ااوا متفاارغني للعاااث بااأي حاابح،  نااعب ذلااك أ هاام 

ببحملبضرات التدريسييف ال  يلقو هاب يف هاذ  الكليايف ا   لاك لكاي حتتساب هلام        
ألغرا  التفرغ اجلبم ي، بينمب ال يضامن هلام العااث ذلاك، فسا يت القناب        
رئيس اجلبم يف،  كبن يو مذاك، الدكتور طا   بيا  الن يماي، مباناهم خمصصابت      

ركاز د ن التادريس خبرجا ،    التفرغ اجلبم ي على  فاق نابعبت العااث يف امل   
  افقت اجلبم يف على مضاض إذ مل  كان مثايف ناببقيف قب و يايف،  ألن النظارة ا        
العاث كب ت د ن النظرة ا  التدريس بكثري،  مع ذلاك أمثارت هاذ  اخلطاوة     
إلزام العبحثني ببل مل يف املركز،  كلفت كل ببحث بتاقياق خمطوطايف، ا  كتببايف    

هب، مبب  سم  ب  امليزا ييف الضئيليف، على االنتنسل، حبث،  ب د اجنبزهب مجي ب طع ت
 جتليدهب ب  ف بسيط لكن  أ يق،  هكذا أجنز املركز يف ننيف درانييف  احدة اكثر 
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 فض  عن ذلك فقد ن يت ا  حتريك اجلو ال لمي يف املركاز  . من عشرين كتببب
و  بأن عقدت  د ة علمييف قطرييف،  دعوت اليهب انب ذة متخصصاني اللقابء حبا   

يف جوا ب خمتلفيف من الرتا  ال لمي، كبن منهم الادكب رة خبلاد  ابجي  كمابح     
 صااي  ان  . ال لاي  حساني علاي حمفاوظ  غريهام     امحاد  السبمرائي  صبحل 

اثضور كبن قلي   وعًب إال أن الند ة جنات بكل املقبييس،  فتات الطرياق ا   
رة د ريايف   من جب اب آخار أصادرت  شا    . عقد  د ات اخرى   شبطبت خمتلفيف

 أذكار اآلن أ ا  بينماب كابن منتساعو      .  تضمن أخعبر املركز ال لمييف  مب ا  ذلاك 
م التابلي،  إذا باد ي هبئال    واملركز مشا ولني ببالعاداد الفتتاب  الناد ة يف اليا     

لصبر خ ايرا ي نقط يف مكبن قريب،  ف يف امتأل جو املركز بابلرتاب، فتوقفات   
طرق اي  بت،  هي الدكتورة رمزيايف األ األيدي عن ال مل،  كبدت احدى املنتسع

ال جمابح  : أن  سقط م شيب عليهاب، فماب كابن ماين إال أن أصاي  باأعلى صاو ي       
للتوقف،   اجعنب ان  ن   الند ة مهمب كب ت الظر ف،  ف   عبد املنتسعون من 
العبحثني  املوظفني ا  ال مل  مل يرتكوا املركز إال يف نابعيف متاأخرة مان عصار     

 .ذلك اليوم

ل ريب ا ي كنت أثاظ، كلماب مضايت ببل مال، أ واعاب مان املشابكل         ا 
املصطن يف حتد  بني ب ض ال بملني يف املركز، من  قبرير كبذبيف  رفع،  ا صبالت 
بع ض مسؤ لي اجلبم يف جتري ألغرا   ضع ال راقيل،  مشبغعبت جلييف  د ر، 

ساؤ ال   علمت ان جنب  املركز اثبر حساد ب اض املساؤ لني يف اجلبم ايف،  أن م    
اداريب كنب مر عطني ب  أراد   يني قريب ل  يف رئبنيف املركز ب د ان كبن املركز  سيًب 
منسيب منذ ننوات طواح، فقررت  ارك رئبنايف املركاز غاري آناف،  ال اودة ا        
التدريس يف اجلبم يف،  قد آليت على  فسي أن ال أ و  منصعًب اداريًب مهمب كب ات  

 .االنعبب
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 دراسات عليا

 

ممب حسَّن لي هذا اخليبر، افتتب  الدرانبت ال ليب أل ح مارة يف كليايف    كبن 
الرتبييف، فتفرغت منذ ذلك الوقت اللقابء احملبضارات علاى طلعايف املبجساتري ثام       
الدكتورا ،  مل أعد ا و  التدريس يف الدرانابت اال ليايف إال يف حابالت  ابدرة،     

من مهميف  صلي  األعداد  فأراحين ذلك  أفبد ي أيضًب، أمب الراحيف فأل ي ختلصت
الضخميف من الدفب ر االمتاب ييف،  هي مهميف اابقيف ال ي رفهاب اال مان يكببادهب،     
 أمب الفبئدة فتتمثل يف أ ي مل أعد أعيد احملبضرة يف كل ا عيف دراناييف كماب كنات    
اف ل من قعل،  صرت ألقيهب مرة  احدة فاسب،  هو مب فسا  اجملابح لاي ألن    

أثنبء إلقبئهب، أي أ ي كنت أر اب أفكابري  أ اب أرجتلاهب      اؤلف احملبضرة  أليفب يف
معبارة،  هو أمر كبن مرحيب لي أل   نبعد ي على  ر ياب افكابري  كتببتهاب يف    

 .كتب  حبو  أصدر هب ب د حني

 كبن من أحب مب حبضرت في  يف هذ  املدة، لطلعايف الادكتورا  خبصايف،     
 بريخ ال ارا  االجتمابعي يف   ) (  بريخ ال را  االقتصبدي يف ال صر ال ثمب ي)

أمب لطلعيف املبجستري فقاد  ( اإلجتبهبت الفكرييف ال ربييف اثديثيف) ( ال صر ال ثمب ي
كناات أحبضاار هلاام يف موضااوعبت  ت لااق مباانه  العاااث التاابرخيي،  فهرناايف  
املخطوطبت،  مب ا  ذلك،  لعثت أحبضر يف مثل هاذ  املاواد حتاى ا تقابلي ا      

 .1007جبم يف ص   الدين ننيف 

 اعتقد أ ي انتط ت من خ ح صل  املعبارة بطلع  يف الدرانبت ال ليب، 
االنعوعييف ال  كب ت   قد يف القسام يف كال اناعو     ( السمنبرات)ا  من خ ح 

أن أمبرس د را مهمب يف  وجي  أ لئك الطلعيف ا  اختيابر موضاوعبت رنابئلهم    
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بر موضوعبت جديدة  أطبرحيهم،  موطن األهمييف أ ي كنت اا  هم على اختي
يف التبريخ االجتمبعي  االقتصبدي، ب د أن كاب وا خيتابر ن موضاوعبت ي لاب     
عليهب التكارار  املشاببهيف يف التابريخ السيبناي،  أذكار ان م ظام املوضاوعبت        
املفضليف عندهم كب ت نري السيبنيني   بريخ االحزاب السيبنييف، د ن ان يولاوا  

 صارت أدعاو ا  االجتاب  حناو درانايف       اجلوا ب اثضبرييف حظهب مان عنابيتهم،  
(  ابريخ الساكك اثدياد   )مؤنسبت غري نيبنييف لكنهاب طاورت اجملتماع، مثال     

 ابريخ  ) (  بريخ القضابء يف ال ارا  يف ال صار ال ثماب ي    ) (  بريخ العلديبت) 
 غري ذلك من املوضاوعبت  (  بريخ اخلدمبت الصاييف) ( قب ون دعب ى ال شبئر

مب يف ذلك الوقت، كمب أ ي ا  ت الطلعيف على الكتببيف ال  كب ت   د جديدة تب
يف  بريخ املدن، ب د أن مل يكن مرغوبًب  نب هلب من قعل، بادعوى أن  ابريخ اجلازء    
يتنبقض مع معدأ  بريخ الكل، اي  بريخ ال ارا  كلا ، فبناتط ت أن أقناع، مباب      

ملب كابن  حبضرت في   كتعت عن ، زم ئي  طلع  بأن ال بأس يف درانيف اجلزء طب
ي رب عن خصبئص الكل  يتمثل ر ح ،  هكذا فقد اخارتت لطبلعايف مان مدينايف     

أن  كتب رنبليف املبجستري عن مدينتهب يف ال صر ال ثماب ي،  اخارتت   ( ال مبرة)
لطبلب من اثليف أن يكتب عن مدينت  يف مرحلايف مهمايف مان  برخيهاب، بال كتاب       

ثام حاد  ب اد ذلاك     ( يد ر القعبئل يف ال را  يف ال صار ال ثماب   )طبلب عن 
ا فتب  ع يب على مثل هذ  املوضوعبت الا  طبملاب عبرضات اختيبرهاب جلابن      

، ا  (الوحادة الوطنيايف  )الدرانبت ال ليب من قعل، على أنبس أ هب  ت بر  ماع  
 ممب  جهت الي  طلع  ايضب التبريخ للتبريخ  فس ،  هاو  (. الن رات القعلييف) ثري 

ر إلياا ، فكاابن أن اخاارتت أن أااارف علااى اجتااب  جديااد مل يكاان أحااد قااد باابد
جمياد خاد ري   )،  (ععبس ال زا ي  منه   يف كتببيف التابريخ )موضوعبت مثل 

رناوح حاب ي   ) اقرتحت على آخارين الكتببايف يف موضاوعبت، منهاب     ( مؤرخب
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من مؤرخي ال را  يف ال صار ال ثماب ي، أاارف    ( نليمبن فبئق) ( الكركوكلي
ديد لدرانيف علم التابريخ مان خا ح درانايف     عليهب زم ء لي،  بذا فت  ببب ج

جتبرب املؤرخني أ فسهم، حتى أن طبلعًب  ببهًب، من طلعايف جبم ايف صا   الادين،     
 !.اختبر ي أن أكون موضوعًب لرنبلت 
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 تاريخ القرى

 

كنت مقتن ًب بأن مب   ترب   برخيًب للمبضي ال  ثل إال  بريخ املدن فاساب،  
حبجيف ا  من يدرنا  لتتكبمال صاورة هاذا املبضاي،       أن  بريخ الريف يظل يف 

حتى أذكر أ ي اقرتحات علاى الادكتورة  بجيايف ععاد اهلل، يف بدايايف الثمب ينابت،        
( ريااف ب ااداد يف ال صاار ال عبنااي)موضااوعب ألطر حتهااب للاادكتورا ، عنوا اا  

فبختبر   ف    إن اقتصرت لطاوح اثقعايف علاى القار ني األخرييان مان ذلاك        
أن أختابر موضاوعبت    2925لعت ماين إذاعايف ب اداد يف نانيف      حينمب ط.ال صر

أحبديث ألقيهب كل مسبء يف حلقبت متتبب يف، اخرتت أن أج ل كل حلقايف ختاتص   
ببثديث عن  بريخ قرييف من قرى ال را ،  كنت انتند يف ذلك ا  مب  رد عان  
 لك القرى يف كتب الرح ت فض  عان الوثابئق الا   اوفرت عنادي  كتاب       

 رايف ال ربي،  قد جنات فكرة اثلقبت،  دا مت علاى كتببايف هاذ     الرتا  اجل
اثلقبت  إلقبئهب بصو ي من اإلذاعيف بض يف أنببيع، قعل أن أغاري موضاوعهب ا    

الذي  اصلت إلقبء  يومياًب عادة أناببيع اخارى مان      ( قراءة يف خمطوط مل ينشر)
يف  ابريخ قارى    على اييف حبح أ حت لي  لك اثلقبت أن اقوم بكتبب. ذلك ال بم

ديب  قرييف فقرييف على اكل معبحث يف درانيف  احدة، فكنت أخصص لكل قرييف 
أحد أيبم اجلم يف، فأز رهب  التقي مب مريهب حيث اجارى حاوارات عان  برخيهاب     
 ا  رف على م بملهب القد يف  أصور  لك امل بمل، ثم أعزز هذ  املبدة مبب لديَّ مان  

كر هب،  ملب كبن البد لي مان غطابء رمساي    م لومبت مستمدة من املصبدر ال  ذ
أنتطيع ان احترك حتت  د ن ان  لفت جوال ي  حاوارا ي ريعايف السالطيف أ   اثري     
 سبؤالت أ ب يف غنى عنهب، فقد قررت أن أ شر كل درانايف يف أحاد أعاداد جملايف     
الف ببء االنعوعييف،  مع أن اجملليف مل  كان خمتصايف مبثال هاذ  الدرانابت لكنهاب       
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ن أحصل منهب على كتبب رمسي يفيد بأ ي أعد حتقيقبت  برخييايف  كب ت  كفي أل
مصورة لنشرهب فيهب،  هكذا ارعت ببل مل،  كنت أختبر يف كال اناعو  قريايف    
لتكون موضوعب لدرانيف مستقليف، م ادا قبئمايف طويلايف مان االنائليف الا  كنات        
أطرحهب على أكرب م مري القريايف الحصال مانهم علاى اجببابت  فصايلييف عان        

  ال بميف ال  ابرك فيهب ابنبء القرييف،  امسبء من اابرك فيهاب،  مواضاع    اثواد
مدافنهم،  عن  واريخ م بملهب من مراقد  مشبهد  د ر  خب بت،  مب  جد   يف 
أرضهب من لقى،  مب إ  ذلك،  مع مر ر الوقت    ادد الزيابرات  العااث يف    

 كبن املفار   أن  ( هب بريخ قرى ديب    واحي)الوثبئق، منب عندي كتبب ب نوان 
جيري  شر  أ ال يف حلقبت يف جمليف ألف ببء، إال أن جب عب ممب كتعت عن  من قرى 
ضب  لدى أحد ال بملني يف اجملليف،  فقد تبمًب، أمب اجلب ب اآلخر فقد  شار ف ا ،   
 ب ض من  ابركت ب  يف  د ات  برخيييف أقبمهب مركز احيابء الارتا  ال لماي يف    

قارى دياب    )تنوعايف، ثام أ اي  شارت درانايف مساتقليف ب ناوان        ديب  مبنبنعبت م
اناتخرجت فيهاب النصاوي املت لقايف بهاذ       (   واحيهب حبسب الوثبئق ال ثمب يايف 

القرى  النواحي مماب  جد ا  يف نا  ت األ قابف بع اداد،   شار هب يف جملايف        
 كابن احتابد أدبابء دياب ،     . 1001اثكميف ال  أخذ بيت اثكميف بإصدارهب ننيف 

ي رأن  الصديق السيد ععد اثليم املد ي قد  ج  إ  دعوة إللقبء حمبضرة يف الذ
 نب لات فيا    ( األصوح التبرخيييف لقرى دياب  )االحتبد، فبخرتت موضوعب ب نوان 

ببلتاليل أمسبء عدد كعري من  لك القرى، ُم يَّنب مواق هب بدقيف  كأ ي من أهلاهب،  
 أذكار ان  زيار الثقبفايف    .   الء  يف الواقع فاإ ي كنات مان أهلاهب ف ا  حمعايف      

:  اإلع م لطيف  صيف جبنم نألين مرة،  قد منب إ  علم  خرب مب أكتاب عنا   
 كيف يفت  لك النبس قلوبهم  عقوهلم حبيث  ظفر منهم بكل هذ  امل لومابت،  
مع أ هم يف ال بدة منطو ن على ا فسهم،  ال  يلاون ا  اثاديث ماع ال ربابء؟     
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ب السيد الوزير، هو ا ي أنتثري ذكريب هم احملععايف،  ماآثرهم   لسعب بسيط ايه: قلت
، أطر  الاوزير  امورهم املبلييفاملور ثيف،  ال انأهلم، كمب يف ل كثري ن اليوم، عن 

 !هذا صاي : برهيف ثم قبح
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 يف اجملمع العلمي

 

صدر قب ون جديد للم مع ال لمي ال راقاي، فصابر  بب اًب     2920يف ننيف 
ال لي امحد ليم ال بلي بدال من  زير الرتبييف،  اختري الدكتور صبحل ا   زير الت 

رئيسب ل ،   شكلت جلب   اجلديدة،  قد ا تخعتين جلنيف الارتا  ال لماي يف اجملماع    
ال لمي ال راقي عضوًا فيهب، فكنت أص ر أعضبئهب نانب،  كب ات الل نايف   قاد     

حل ال لاي،  هاو رئايس    اجتمبعب هب يف صعب  كل يوم ث ثبء برئبنيف الدكتور صب
اجملمع يف الوقات  فسا ،  عضاوييف علمابء فضا ء، مانهم األناتبذان طا  بابقر          
 كوركيس عواد،  اللواء حممود ايت خطبب،  الادكب رة كمابح السابمرائي،      

 كنات أحاري علاى حضاور هاذ       . يونف حيب،  جببر الشاكري،  آخار ن  
ذكيايف  هبدئايف  قلاب    اجللسبت ال نييف ببمل رفيف، حيث كب ت  د ر فيهاب حاوارات   

 جهبت النظر يف طر حبت خمتلفيف،  أذكر أ هب أ فقت ذات مارة أرباع جلسابت    
،  كبن الدكتور ال لي هو الذي يطر  موضاو   (حكميف)متصليف يف   ريف كلميف 

النقبب غبلعب،  يعدأ األعضبء بإبداء مب لديهم من آراء غنييف،  رمبب أج ل اثوار ا  
كبن يكلف عضو ببلقابء حمبضارة قصارية يف     جلسبت اخرى،  يف ب ض االحيبن

موضو  حمدد لينبقا ب دهب ببنتفبضيف،  قد ألقيت عادة حمبضارات أذكار منهاب     
 هاو موضاو  كابن يشا ل     ( مشكليف املصطل  ال لمي يف عهد حممد علاي )اآلن 

على أن األهم ممب   لمتا  مان هاذ  اجللسابت مل     . اهتمبمي منذ مدة،  غري ذلك
السلوك ال لمي، فهذ  النخعيف من الشيوخ كب ت   ارف ان  يكن ال لم  فس   امنب 

 نبقا أكثر األفكبر مدعبة للخ ف بأنلوب ببلغ اَثيادة  اهلاد ء، فا  اعتاداد     
زائد،  ال صخب،  كنت أقبرن بني مب درجت علي  هذ  النخعايف  باني ماب كابن     

لسن حيصل يف مسنبرات الكلييف من احتداد  جتري  فأجد الفر  كعريا، رمبب كبن ل
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د ر  يف هذا الفر  يف السالوك،  لكان الساعب األكثار عمقاب هاو   اري القايم         
 .  السلوك بني جيل  اخر

 أ ذكر على نعيل املثبح أ ي حتدثت مرة عن  هر كبن جياري مان الفارات    
ا  دجليف يف ال صار ال عبناي جمتابزا اجلب اب ال رباي مان ب اداد، يسامى  هار          

ذلك اجلب ب مب زاح ي رف بهذا االنم   قد  سب الي  حي  انع يف( الدا  دي)
حتى اليوم، فمب كبن من الدكتور صبحل إال أن أ كر  جود هذا النهر كليب،  قابح  

 مل جياد  ( ناومر )أ   درس مجيع أ هبر اجلب اب ال رباي يف حباث  شار  يف جملايف      
مصدرًا  احدًا يشري ا  مثل هذا النهر،  حتدا ي يف أذكر أ ب مصدرًا يؤيد  جود ، 

طر ي إ كبر  ا  أرد على حتدي  بأن طلعت منا  ان يكلاف مساؤ ح املكتعايف،     فبض
( حكبيايف اباي القبنام الع ادادي    ) كبن امس  صعب  األعظمي، أن يأ ي بكتبب 

، فأ ي ب ،  هناب طلعات منا  أن يفات  الصافايف      2902الذي حقق  آدم متز ننيف 
 اداد نابهمًب،   الثبمنيف، ففتاهب،  إذا بنص يفيد أن رج  كبن جيلاس يف جملاس بع  

مل أ ات نابهم؟ هال غرقات نافنك يف  هار       : فإذا بعطل اثكبييف يساأل  نابخرا  
 !الدا  دي

هذا هاو املصادر إذن، فهال ب اد هاذ  اث ايف مان        : قلت للدكتور صبحل
ح يف؟ هذا هو النهر،  هذا هو املثل مب زاح يرتدد حتاى اآلن، ناكت برهايف ثام     

. ا النهر،  ا تهى األمر بكل هد ءكل  كتعت  ببلور  إال الزلق يف هذ: ضاك قبئ 
 كبن موقفًب أقل من هذا يف مكبن أخر كفيال حباد   مشاكليف  عقاى آثبرهاب ا       
حني، ذلك أن التو ر،  اال ف بح السريع، كبن قد أخاذ يارتك آثابر  علاى جممال      

 .اثيبة الثقبفييف بل  االجتمبعييف يف ظل حرب مل ي رف أحد متى  نتهي
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حاوار ال  )مقبال يف هذا املوضو  ب ناوان   2992 أذكر أ ي كتعت يف ننيف 
مب أحوجناب أ  ل ايف حاوار  اعين  ال ختارب،   شا ع  ال       "، أ هيت  بقولي (خوار

حتعط،  حترتم الطرف اآلخار  ال  سا ى لتصافيت ، ل ايف يكاون هادفهب اثقيقايف        
 حدهب، ال ايء  راءهب  ال قعلاهب، ل ايف مؤدبايف،  كشاف عان أدب صابحعهب،       

ماب جابدلين عابمل إال غلعتا ،  ماب      "يقوح اإلمابم علاي     . ت مهذبيف  شف عن  ربي
فبلقدرة على حوار املثقفني حقاب ممكنايف،  هلاب جمبال هاب     "! جبدلين جبهل إال غلعين

املشاار عيف، أمااب اجلاابهلون الااذين  ااأل ن األر  خااوارًا،  يزرعو هااب فتناايف،    
االحتابد  جريادة  ". )فيتصور ن أ هم غبلعون، مع أ هام يف النهبيايف عام اخلبنار ن    

7/1/2992.) 

انتمرت صل  ببلدكتور ال لي قوييف حتى  فب  ،  قد دا مت على زيبر  ، 
ال نيمب ب د احبلت  ا  التقبعد، غري مرة يف كل انعو ،  قد كنات أع اب مان    
 جود مؤلفبت ل  مل يتيسر ل   شرهب، ثم  ويف  مل  ار الناور،  ال أعلام مصاريهب     

ل الارأي أن يعقاي كب اب كتبباب لا  ب اد       ب د ،  قد   لمت من ذلك أن من خط
مو  ،  ان علي  ان يعبدر ا   شر  مب دام حيًب، ففي ب د اب ال قيمايف لألحيابء فماب     

 .ببلك ببألموات
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 علماء يف حياتي

 

كبن   ريف ببلدكتور كمبح السبمرائي، صبحب املستشافى الشاهري املسامى    
 2979حاد أمبناي نانيف    ببمس ، مصبدفيف ظلت ذكراهب عبلقايف يف ذهاين، ففاي أ   

ا صل بي هب فيًب رجل يتاد  بأنلوب مر ، رغم أ   مل يتاد  الي مان قعال،   
ليوحنب بن مبناوي ،  هاو   ( اجلواهر  صفب هب) قبح أ   مسع بأ ي حققت كتبب 

نررت بطلعا ،  أخرب ا  ان الكتابب    . يرجو أن أخرب  ببنم املكتعيف ال  يعب  فيهب
صف نبعيف، حتى كنت يف مكتع  يف مستشفب  نيصل  حبال،  مب ان ا قضت مدة  

 أ ب امحل الي   سخيف من الكتبب املذكور، ُنر  لسرعيف االنات ببيف،  صابر يتصال    
بي بني حني  آخر  از ر  يف مكتع  أحيب اب،  يف إحادى املارات  جادت عناد       

ال، قابح  : أ  لم من هؤالء، قلات : ضيوفًب، فلمب ا صرفوا عن ،  دخلت الي ، قبح
لون من جهيف خبصيف عليب ليخرب  ي بأن املستشفى الكعري الاذي أ شاأ     إ هم ُمرَن

 عملت في  عدة عقود من السنني قد صودر ثسبب الد ليف، هكاذا  د ن بيابن   
 مل أدر كيف أعزي  يف مصبب ،  عللت األمر بب    كن أن يكاون فيا    . اي نعب

ضاطهبد  خطأ مب،  حتمل الرجل الصدميف  لكن  ظال ي اب ي بساععهب مان عقادة ا     
مريرة، ف دا يتلفت  راء  كلمب مشى  حد  يف الطريق،  أ ذكر ا   دعب ي ا  بيت  
مرات، طبلعب مين أن ال أ كلام اال بصاوت خبفات خشاييف مان أن  سام نب آذان       
خفييف،  حينمب ا تخعنب، أ ب  هو،  بأمر  احد، عضوين يف جلنيف الرتا  ال لمي يف 

ق  ا  حد مب،  مل ينتهي األمر إال ب اد  اجملمع ال لمي ال راقي، خفف ذلك من قل
 .ُعو  مبستشفى حديث آخر على جزء من ار  مستتشفب  القديم

ظلت صل  ببلدكتور السبمرائي مستداميف،  حينمب رأنات إحتابد الكتابب    
 املؤلفني أقمت ل  حف  خبصب لتكر  ، يف قبعيف املكتعيف الوطنييف حضر  مجاع مان   
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بد اهبدة  قديرييف،  رغم بسبطيف االحتفابح فإ ا    عبريف فضل ،  منات  ببنم االحت
 رك أثرا مجي  يف  فس ، بدليل أ   كتب عن  يف مذكرا   ال  كبن قد بدأ ببصدار  

 . أهدا ي إيبهب  عبعب إذ بل ت أرب يف جملدات

 كنت أكن احرتامًب خبصًب لألنتبذ كوركيس عاواد،  إع بباب بأنالوب  يف    
ا مب كنت امس   عن  من أخيا  االناتبذ ميخبئيال    الكتببيف،  زاد ي إع ببًب   قدير

كابن  . عواد، يف أثنبء فرتات االنرتاحيف الا  جتم ناب يف اجملماع ال لماي ال راقاي     
الرجل عصبميب تبمب، مل يدرس يف جبم ايف،  لكان مؤلفب ا  أصاعات  ادرس يف      
اجلبم اابت، كمااب كاابن يتمتااع بصاارب ع يااب علااى العاااث، ال ناايمب يف جماابح  

الذي بر  في ، كمب كبن هبدئب يف   بمل  مع اآلخرين،  يف أنلوب   العيعلوغرافيبت
 يف ذات مرة أهدا ي  سخيف مصورة من خمطوطيف يف دار الكتاب  . يف الكتببيف أيضب
للسايد   مابن خاري الادين     ( فهرنات مكب اب ب اداد املوقوفايف    )املصرييف ب نوان 

( الع داديايف  مجهرة املراجع)االلوني،  كنت قد قرأت عن هذا الفهرس يف كتبب 
 - قد ألف  مشبركيف مع ععد اثميد ال لاوجي  صادر مبنبناعيف احتفابالت ب اداد     

عكفت علاى درانايف الفهارس املخطاوط بشا ف،  أكثار       . 2962الكندي ننيف 
ال نوا بت ال  في  هي ملخطوطبت، احتو هب  سٌع مان مكتعابت ب اداد يف القارن     

 ح حمب لايف لفهرنايف   أ)التبنع عشار، فبختاذت منهاب موضاوعًب لدرانايف ب ناوان       
الا   ( املكتعايف ال ربيايف  ) شر هب يف ال دد اال ح من جملايف  ( املخطوطبت يف ال را 

،  كبن الشبعر ععد الارزا   2921-2922صدرت عن دار الكتب الوطنييف ننيف 
ععد الواحد مديرهب ال بم، ثم أ ي  شرت املخطوطيف كبمليف يف كتابب طعاع علاى    

بء الرتا  ال لمي ال ربي ابم يف ب اداد   صدر عن مركز احي( االنتنسل)طريقيف 
،  اخريا طعع طع يف ا يقيف  صدر عن ديوان الوقف 2921ايبم كنت رئيسب ل  ننيف 

 .1021السين ننيف 
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 دار األزياء العراقية

 

اقتضى قاب ون دار االزيابء ال راقيايف أن يكاون هلاب جملاس إدارة تثال فيا          
امل باس اجلابهزة،  األناوا      الوزارات ال  هلب ع قيف بصنبعيف النساي ،  جتابرة  

املركزييف،  مب إ  ذلك، بأعضبء بدرجيف مدير عبم،  من ال  يب ف   أ ي أبل ت 
ذات مرة يف  بريخ ال أ ذكر  االن،  رمبب يف ا انط الثميب بت، ببختيبري عضاوًا  
يف هذا اجمللس،  ذلك أن قب ون الدار كبن يشرتط أن يكون من بني أعضبء جملس  

،  الظبهر أن ب ض املسؤ لني قد لفتت  ظر  مب كنت (ص ببلرتا أنتبذ متخص)
أ شر  من درانبت  راثييف،  كو ي أ و  رئبنيف مركز أحيبء الرتا  ال لمي، فوقع 

 ب د عدد من االجتمبعبت، الحظت مدى فشل . اختيبر  علي ألكون عضوًا في 
مان  اقاع  ساعيف    هذا اجمللس يف عمل ، فبملفر  ، حبكم قب و هب، أن تاوح ذا ياًب   

حمددة من أربب   لك اجلهبت املمثليف يف اجمللس مقببل خربا هاب يف جمابح االزيابء،    
إال أن األعضبء مل يكو وا مقتن ني أص  مبهميف الدار،  من ثم مل يعد ا أي   اب ن  
مع مدير   السيدة فريبح الكليدار،  بب ت هي يف مشكليف حقيقييف، فبلقب ون يلزمهب 

من خ ح  لك النسب املفر ضايف مقببال خادمب هب،  أعضابء      بأن توح  شبطب هب
كيف أف ل، مبذا ا صارف؟ قلات   : اجمللس يرفضون أ  ال يت ب  ون،  نألتين مرة

 من يكون، قلت رئيس الوزراء ال راقاي  : أن أحدهم مر بنفس مشكلتك، قبلت
األنعق ععد احملسن الس د ن، إذ خلص املشكليف ب عبرة مشهورة كتعت على ابهد 

األهبلي، يريد الش ب، يريد ن اخلدميف  اال كليز ال :  مب هي؟ قلت: رب ، قبلتق
 !ا تار:  مبذا ف ل ثل هذ  املشكليف؟ قلت: يوافقون، قبلت
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 !قصر الثقافة حيث اصوات املوتى

 

نيدة أعلمتين أ هب ماديرة   2927ا صلت بي يف ظهرية يوم قبئض من ننيف 
القي حمبضارة عان  ابريخ هاذا القصار يف      قصر الثقبفيف  الفنون،  طلعت مين أن 

مونم ثقبيف   د ل ،  يف اثقيقيف كابن للقصار  ابريخ طويال يساتاق أن يكاون       
موضوعب حملبضرة دمسيف، إذ كبن أ اًل مدرنايف   ارف ببملدرنايف ال ليايف  ساعيف ا       

،  ان هذ  املدرنيف حتولت بأمر 2761منشئهب  الي ب داد علي بباب، املقتوح ننيف 
 2269مدحت بباب لتكون ا ح مدرنيف للصنبيع يف ال را  نانيف   من  الي ب داد

ثم حتولت ا  قصر للملك فيصال اال ح فم لاس ل مايف ثام حمكمايف عساكرييف       
خبصيف فمتاف عسكري، ثم مت جتديادهب جتديادا جاذريب لتتخاذ قصارا للثقبفايف       
 الفنااون،  ااارعت يف العاااث،  هااد ين زياابرا ي ال دياادة ا  معنااى القصاار،  

بم اآلجر، ا  أن جزءا من  يرقى ا  عهد اقدم من القارن الثابمن    دران  ألح 
عشر، الذي اهد ا شبء املدرنيف ال لييف، بينمب كشفت الدرانايف اخلططيايف عان أن    

هاا مسيات    696هذ  املدرنيف ا شئت على جزء من مدرنيف قد يف  رقى ا  ننيف 
كم ال ارا   ببملدرنيف ال  ئييف،  سعيف ا  مؤنسهب ع ء الدين السكرجي، أخو حاب 

ععد املؤمن السكرجي،  ان النصف الشبطئي منهب أزيال يف  قات متاأخر ليعناى     
بآجر  نور ب داد من جهيف النهر،  هكذا أدت درانيف املكبن ا  اكتشابف هويتا    

 أ ذكر ا ي أخربت مديرة القصر عن قصيف مقتل مؤنس املدرنيف علي . التبرخيييف
ف ناالت جثتا  ا  املدرنايف    بباب  هو يصلي يف جبمع السراي القرياب،  كيا  

لتدفن يف ببحتهب،  ختمت حديثي ببلقوح أن الرجل قتل مظلوماب، ف لقات هاذ     
الكلميف يف ذهنهب، فإذا بهب خترب ي ب د حني أ هب  سمع، حينمب  ضطر ا  العقابء يف  
مكتعهب ا  نبعيف متأخرة من  هبر اليوم، أصوا ب غريعيف  نع ث مان أمكنايف خمتلفايف    
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مكتعهب معكارا،   صاورت أن هاذ  السايدة      دى بهب ا  أن   بدرمن القصر، ممب أ
 أثرت مبب ر يت  هلب من قصيف دفن علي بباب،  لكن ب د مر ر ننوات عدة علاى  

بيات  )هذا اثديث،  حتوح القصار  فسا  ليكاون مقارا ملؤنسايف جديادة ببنام        
أخرب ي حراس هذ  املؤنسيف،  هم أاداء مسلاون، أ هم يسام ون يف  ( اثكميف

بئهب لاي  أصاوا ب  همهمابت غريعايف د ن أن يشابهد ا اايئًب ملموناًب، مماب         أرج
يف خبرجهب حيث يعيتون ( كبرفبن)اضطرهم ا   رك املعيت داخلهب،  اال تقبح ا  

 ! م هم أنلاتهم خوفب ممب يسم ون 

 على أي حبح، فقد  اصلت ال مل يف  ابريخ هاذا املعناى حتاى اناتوى      
( املدرنايف ال ليايف يف ب اداد، قصار الثقبفايف  الفناون      ) عندي كتببًب مستقً  ب نوان

 أثقت ب  خرائط  خمططبت عديدة،   ولت دارالشاؤ ن الثقبفيايف ال بمايف نانيف     
 .طع     شر  2922
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 وزارة اخلارجية

 

، أن جيدد مان  2921أراد طبر  عزيز، ب د أن صبر  زيرا للخبرجييف ننيف 
 رآهاب مفيادة، فكابن ان ألاف     دمبء  زار  ، ا  يدخل عليهب ب ض اللمسبت ال 

جلنيف انتشابرييف مان عادد مان االكابد يني، أكثارهم مان املتخصصاني بابل لوم          
السيبنييف،  منهم اثنبن من املختصني ببلتبريخ اثديث، كنت أ اب  احادا منهماب،    
 تو  مهبم مت ددة، ذات طعي يف فكرييف حبتيف،  كبن ي لن لنب ان الل نايف هاي عقال    

 .الوزارة املفكر

يستدعي  جودهب، فبخرتت لنفساي مهمايف   اثربييف،مل  ل  لك األجواءيف مث
هي اقرب ا  عملي االكبد ي،  هي  ضع ضوابط علمييف للعاو  الا  يتقادم   
بهب موظفو اخلدميف اخلبرجييف، بوصافهب مان مساتلزمبت  ارقيتهم مان درجايف ا        

ن أعلى،   قييم هذ  العاو  عند  قد هب،  كبن عملي هذا مفيادا حياث مل  كا   
أمب من  بحي  اخصيب فقد أ ب  لاي هاذا ال مال    ،مثيف ضوابط منه ييف قعل ذلك

االط   على ملفبت مهميف  ت لق ب  قبت ال را  اخلبرجييف ل قود مبضييف،  هي 
ملفبت كب ت  صل  ألن  كون مبدة دمسيف ملئبت من العاو   الدرانبت فض  

لوم السيبنييف،  كب ات  عن الرنبئل  األطر حبت يف جمبلي التبريخ امل بصر  ال 
تأل عددًا كعريا من الد اليب اثديدييف،  لكم أنفت حينمب علمت أن أكثر هاذ   
الد اليب دمر أ  احر  يف أثنبء االجتيب  االمريكي لع داد، ففقاد ال ارا  ثار ة    

 أ اذكر  . من امل لومبت كبن من اأ هب أن  فيد العبحثني  املؤرخني ألجيبح مقعليف
 أبي ان  نقل ملفب هب ا  املركز الوط  للوثابئق ا  أن  ت اب ن   أن اخلبرجييف كب ت 

 .م    فقب لقب ون املركز حرصب عليهب،  هب هي قد دمرت فلم يفد منهب احد
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 ابتالء وتدبري

 

البد لي هنب أن أذكر ايئب من منن اهلل علي، فمنهب ا   مناين ذات مرة من 
ذلاك ا اي كنات مادعوا     عمرا اضابفيب ال أدري ان كنات اناتاق ،    2995ننيف 

ثضور املؤتر الش يب االن مي الذي كب ت الد ليف   قد  يف كال عابم يف قبعايف    
املؤترات الكربى مقببال فناد  الراايد،  يف اثقيقايف مل اكان أحاب مثال هاذ          
املؤترات،  أا ر أ هب كب ت تثل هدرا للمبح،  لكن للضر رة أحكبمهاب، فمان   

   إال ا همات مباب ال حتاب، فركعات نايبر ي      الدعوات مب ال  كن االعتذار عنا 
القد يف   وجهت بهاب ا  فناد  الراايد حياث جيتماع املادعو ن،  يف الطرياق        
صبدفتين نيبرة عسكرييف مسرعيف، فلم يتمكن نبئقهب السيطرة عليهب، بسعب ععور 
طفل من أمبم ،   وج  حنوي معبارة ليصدم نيبر ي بقاوة،   وقفات السايبرة،    

منهب بص وبيف،  جلسات علاى الرصايف ألرى مابذا اف ال،        انتط ت أن أ زح
  جدت السيبرة ال سكرييف قاد ا طلقات معت ادة كماب هاو م تابد يف مثال هاذ          
اثبالت، أمب نيبر ي فقد  جد هب قد كعس  صفهب فدخل يف النصف االخر، بال  

 يف . جرى اختصبرهب ا  النصف،  ال أدري كيف نالمت أ اب مان االختصابر    
( عسى أن  كرهوا ايئب  هاو خاري لكام   )رجل ا  جب يب  تتم   لك الدقبئق مر

مب ع قتهب ببملوقف الاذي أ اب فيا     :  انت ربت اختيبر  لرييف الشريفيف،   سبءلت
اآلن، أمب كبن أ   بهذا الرجل أن حيمد لي الس ميف قعل كل ايء، أمب كبن أ   

ب السايبرة ا   لساا ( كارين )ب  أن يقدم لي عو ب،  يف اليوم التابلي اناتقدمت   
مركز ارطيف كمب جتري األصوح حتى أحصل على   اويض مان ااركيف التاأمني     
الوطنييف بوصفي قد أمنت على السيبرة فيهب قعل ااهر  احاد،  يف الطرياق فات      
نبئق الكرين الرادياو لنسامع  شارة االخعابر،  إذا فارب ع ياب، فلقاد ناقط         
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خسابئر يف االر ا   صبر خبن على فند  الراايد فادمرا صابلت  السافلى،  ان     
 ق ت بني موظفب   هنبك، ذهلت، فبلفند  كبن مقصدي بابألمس،  يف  وقيات   
الصبر خني  فس ،  هذ  الصبليف ذات النوافذ الكعرية كب ات هاي جملساي الاذي     
نأختذ  حتمب، للتهرب من حضور اجللسبت يف الداخل،  لاو مل  صادم السايبرة    

يف فقط، لكنت ا  جاوار    اب    ال سكرييف نيبر ي قعل ذاك التوقيت بنصف نبع
محدت اهلل،   ذكرت ذلك الرجل اجملهاوح الاذي أمس اين    . مع موظفبت الصبليف

ذهب بسرعيف، لقد كب ت رنابليف معباارة أ صالهب     (االييف....  عسى أن  كرهوا)
ثم  ذكرت أ ي كنت قد أم نت على السيبرة  ز ال عند اثب  ااديد  . لي  مضى

ر  احد، فأدركت أن األمر كل  مدبر،  هاب قاد   من حمبم صديق، منذ أقل من اه
خرجت من اثبد  املهلك نليمب، ب د أن اا لين عان حضاور املاؤتر إاا باًل      
 بمًب، فخلصين من اهل ك احملتم بصبر خني دمرا كل ايء،  هب ا ب اصل  السيبرة 

  . أعيد إليهب عبفيتهب،  لقد مد اهلل يف عمري عمرا جديدا، فبثمد هلل
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 اف قرب املستعصماكتش

 

أهدا ي الدكتور حسني علي حمفاوظ  ساخيف مصاورة مان      2929 يف ننيف 
، كبن قد حصل عليهب من بيت احاد  (األصيلي)خمطوطيف قد يف يف النسب ب نوان 

السبكنني يف العقب  يف لعنبن،  هي من  أليف املؤرخ ابن طعبطعب الطقطقاي الاذي   
 ها702كبن حيب ننيف 

األمر اهتمبمب  ستاق ، ثم صبدف أن اصطاعتهب  مل أعر املخطوطيف يف ببد 
م ي ذات مرة ا  الكلييف ألقرأ فيهب نبعيف فراغ لي هنبك،  بينمب كنات مسات رقب   
يف قراء هب،  إذا بي أفبجأ بر اييف غريعيف مل  لفت  ظري من قعل،   ني بدقيف موطن 

قت ل زا مدفن اخلليفيف األخري املست صم ببهلل ال عبني،  كبن مدفن  حتى ذلك الو
حيَّر العبحثني،  مصدر الر اييف هاو ابان أجناب السابعي،  هاو م بصار ثبدثايف        
احت ح امل وح ب داد،  املقرب من االنرة ال عبنييف، فا  منلاك ناععب للشاك يف     
ر ايت ،  قلت يف  فسي لو كبن ابن السبعي غري دقيق يف ر ايت  ملب اعتمادهب ابان   

ي تماد ر ايايف غاري صاايايف  هاو      طعبطعب  هو م بصر للاد  ايضب، ثم كيف 
الذي قدم كتبب  هدييف ا  أصيل الدين بن  صري الدين الطوني،  أبو ، اي  صري 
الدين، هو الذي اقرت  اعدام املست صم، اذن فسند الر ايايف صااي  تبماًب، أماب     

ثمابن  جالر اييف  فسهب فمفبدهب أن مشس الضاى ااب  لعناى االيوبيايف أخرجات     
 وح،  أمرت بدفن  يف مشاهد الناذ ر،  مشاهد الناذ ر     اخلليفيف من حيث غيع  امل

هذا يف االعظمييف  ي رف بأم راب يف،  ليست راب يف إال ابنيف ابهلعنى  قاد دفنات   
 كتعت درانيف حوح هذا املوضو  اخلططي املهام  . قرب قرب امهب يف العق يف  فسهب

  قدمتهب ا   زير الثقبفيف  االع م يف حين  لطيف  صيف جبنام،  لكان طعاوح   
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ط ت على موضو  الدرانيف فأهملت، ثم أ ي  شارت هاذ     2990اثرب ننيف 
 ،2991ال   صدرهب  زارة األ قبف، ننيف ( الرنبليف اإلن مييف)الدرانيف يف جمليف 

 :مطبلعب بتاقيق مب يأ ي

انتم ك الد ر اجملب رة لقعيف أم راب يف،  هي يف األصال  قاف علاى القارب     - 2
ًب صرفًب،    ويضهم عن ملكيب هم  فقًب  فس ، ثم انتملكوهب ابغلوهب ملك

 .للقب ون

إزاليف هذ  الد ر املستادثيف  الكشف عن املنطقيف آثبريًب، للتوصل إ  أناس  - 1
املنشآت ال  كب ت  ش ل األر  اجملب رة بعقييف،  الا    ارف منهاب ربابط     
زمرد خب ون،  املدرنيف ال صمتييف،  إعبدة بنبئهب  فق  لك األنس مب أمكن 

 .ذلك

  . رميم قعيف الضري ،  القعيف اجملب رة هلب،  رميمًب ابم - 1

 . ضع ابهد على القرب يوض  هوييف صبحع  - 1

 شرت الدرانيف  مضت،  مل حتارك لادى اجلهابت امل نيايف نابكنًب،  لكان       
 .ابءت االقدار ان يكون هلذا املوضو  اأن آخر ب د حنو عقد من الزمن

ن يف السبدنايف عشار مان      ر   لدي رؤ ف الذي كاب  2997ففي ننيف 
عمر  ا  حبد  مؤنف، حيث صدمت  نايبرة مسارعيف د ن أن  توقاف،   قال     
علاى إثرهااب ا  املستشاافى،  أجرياات لاا  عاادة عملياابت كااربى ال قاابذ حيب اا ،  
 أضطررت مل زميف نرير  يف املستشفى عدة أنببيع،  حينماب عادت ا  العيات،    

أمابم العيات،   ازح منهاب      أخرب ي ب ض اجلريان أن نيبرة نوداء فخميف  قفات 
اخصبن يسأالن عين،  ملب مل جيدا جوابًب، غبدرا املكبن،  قد أخربا ا لئك اجلريان 

اناات ربت ل ماار،  ا عبعاب لألصااوح يف مثاال هااذ   . ا هماب ماان ديااوان الرئبنايف  
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اثبالت، قصدت يف اليوم التبلي انت  مبت ديوان الرئبنيف، ا  القصر الرئبني، 
ب قصدت،  أخربت من كبن فيهب ببألمر، م تاذرا باأ ي كنات    ال أدري اليوم ايهم

م زمًب  لدي يف املستشفى،  مل  ض ياوم ا  يومابن حتاى ا صالوا باي هب فياب،       
 طلعوا مين اثضور يف صعب  ال د ملقببليف الرئيس،  مل خيطر يف خلدي نعب هذا 

ضر ب ا  االنتدعبء مطلقب،  مب اأن الرئيس بي، املهم أ ي ذهعت يف املوعد امل
االنت  مبت،  من هنبك أقلتين نيبرة خبصيف ا  معنى آخر ل  تظابر،   جادت   
هنبك رجلني يف اال تظبر ايضب، أحدهمب كبن الدكتور مبلك د هبن اثسن،  هاو  
أنتبذ قب ون يف كلييف الرتا  اجلبم يف يف املنصور يومذاك،  قاد أصاع  أ ح  زيار    

حت ح االمريكي، أمب اآلخار فكابن   لل دح يف عهد جملس اثكم الذي اعقب اال
ضببطًب كعريًا مل أعد  ذكر  اآلن، ثم قدم لنب ط ابم الفطاور،  كابن كال اايء يف      
اجللسيف هذ  يعد  مرحيًب،  أخريا أدخلنب  عبعًب ا  ح رة ص رية قريعيف مان مكتاب   

 .الرئيس،  منهب الي  معبارة

ع بي،  قارأ لاي،    ي مل التق ب  من قعل،   اض  أ   مسبود مع  انتقعلين 
 جلست قعبلت   أ ب ا تظر أن أعرف نعب هذا االنتدعبء غري املفهوم يف  ظاري،  
 إذا ب  خيرل  رقيف كعرية من مكتع   اعني لاي ا هاب  تضامن  ساخيف مكاربة ملقابح        

الادكتور عمابد ععاد السا م رؤ ف يقاوح ان      ) ذكر   فورا،  هو حيمل عنوان 
 جابح يف ذهاين فاورًا    (. حت ح الفر سيال راقيني ابركوا يف حترير مصر من اال

قصيف هذا املقبح، مع أ ي مل أكن كب ع ،  كل مب يف األمر أن صافيًب كبن قد طلب 
مين،  كنت آ ذاك يف  زارة الثقبفيف  االعا م، عناد  هبيايف د امهاب الرمساي، أن      
أعلم  بآخر مب أقوم بدرانت ، فأخرب  ،  أ ب أهعط نلم اخلر ل مسرعًب، إ ي اقوم 

: حبليب بدرانيف يف  ثبئق احملكمايف الشارعييف، فماب كابن منا  إال أن هتاف مت  عاب       
احملكميف ؟  مب حتوي حمكميف االحواح الشخصييف،  هي احملكميف الشرعييف، إال قضبيب 
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الز ال  الط    النفقيف؟ أجعت  بب هب  ضم يف ال صر ال ثمب ي  ثبئق مهميف، منهب 
ن املتطوعني من  الييف ب داد للمشابركيف   ثيقتبن رأيتهمب  شريان ا   شكيل قوة م

يف اجلهد ال سكري ال ثمب ي من أجل حترير مصر من الفر سيني،  كبن هذا كال  
مب يف االمر، فمب كبن من الصافي إال أن صبغ هذا اثديث يف مقبح ا ل الربع 

. االخري من الصايفيف،  هو املقبح الذي قرأ  الرئيس،  يعاد  أ ا  أثابر اهتمبما     
ن أخلص ل  املوضو  فلخصت ،  طلاب ماين أن أرنال اليا  فيماب ب اد        نألين أ

درانيف حوح هذ  املشبركيف مع صورة الوثيقتني، فف لات ذلاك  مت إدخابح فقارة     
 . بشأ هب يف كتب التبريخ املنه ييف  منهب املقررات اجلبم ييف

 ا تهزت الفرصيف فأخرب   مبوضو  اكتشبيف قرب اخلليفيف ال عبني املست صم 
خلصت ل  النصوي  األنب يد ال  اعتمد هب يف   يني موضع هذا القارب،  ببهلل،  

 اكدت يف حديثي على م نيني، أ هلماب أن املست صام هاو آخار رماوز ال ارا        
املستقل،  أ   كبف  من اجل الدفب  عن ال را  مب انتطب  ذلك،  لكن الظر ف 

ال  كبن  ر بهب، كب ت اقوى من   من امكب بت ال را  يف  لك اللاظيف التبرخيييف 
مشاس   ى ثب يهمب أن عنبييف كنت ، ز جايف  لاي عهاد اخل فايف ال عبناييف، اابهلعن      

الضاى االيوبييف بإعبدة دفن جثمب  ،  اختيبرهب ان  دفن ا  جب ع ،  ثال  حادة   
العيتني ال عبني  االيوبي،  أن قربهب  ثل آخر الرماوز املبديايف للسالطبن العطال     

ت حديثي بطليب أن جيرى اهتمبم ببلقربين  املشاهد  ص   الدين االيوبي،  ختم
يف املنطقايف  ( جمسابت )بوح  عبم،  أن يصبر ا   كليف اهليئيف ال بميف ل ثبر ب مل 

للتأكد من  جود القعور على الصفيف ال  ذكر هب املصابدر،  الكتشابف املنشاآت    
رنايف عرفات   املهميف ال  أ شأ هب ابهلعنى االيوبييف يف املنطقيف املاذكورة،  منهاب مد  

ببل صمتييف، فأيد الفكرة  حتماس هلاب ف ا ،  أمار ببال صابح بكال مان الادائرة         
اهلندنييف يف ديوان الرئبنايف   زارة اال قابف  اهليئايف ال بمايف لرثابر الناتم ك       
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االر  احمليطيف ببملكبن،  القيابم ببجملسابت االثبريايف،  إعاداد التصابميم ال زمايف       
ين ان اب ث الي  بدرانيف اخرى عان هاذا    يف الوقت  فس  فب   طلب م. للمشهد

 .املوضو  فف لت

القبئاد ياأمر بات مري قارب     " شرت الصاف خربًا ب نوان  2/9/2992 يف 
 زارة األ قابف  " أ ردت فيا  أن  " املست صم بابهلل آخار خلفابء الد لايف ال عبناييف     

 الشؤ ن الدينييف  ض ت التصبميم اهلندنييف ال زميف  نتشر  بتنفيذ أمار السايد   
ئيس ضمن خطتهب لل بم القبدم ليظهر على الناو ال ئاق بصابحع ،  مشاوح    الر

 كبن الدكتور عمبد ععد الس م رؤ ف قاد أعاد   .. املنطقيف كلهب ببلتطوير الشبمل
درانيف مستفيضيف عن قرب املست صم ببهلل،  رافق ب ثيف اإلحتبد يف حتدياد مكب ا  يف   

 (.ريخ املذكوراالحتبد يف التب" )ابر  عشرين يف منطقيف األعظمييف

بدأت االثبر ب مل اجملسبت  انت ر  عملهب حناو نانيف، اكتشافت خ هلاب     
أنس ث ثيف قعور كعرية مت اب رة  رقاى ا  ال هاد امل اولي االيلخاب ي، أحادهب       
رئيسي يقع حتت قعيف املشهد ببلضاعط،  هاو قارب املست صام، االخر يف جادار ،      

نت  اابهلعنى  ابنتهاب راب ايف،     هذ  هي صفيف قعور املست صم  ك . الثبلث مقببل 
 كبن ممب اكتشفت  أيضاب مقاربة مجبعيايف  ضام عاددا كاعريا مان ال ظابم العشارييف          
ألجدا   ض ت على غري  ر يب، يظهر أن أصاببهب مب وا اثر  ببء جابرف، أ   

 .قتل مجبعي لسعب من األنعبب ال  نكت عنهب التبريخ

و مجيال،  مل يتوقاف   ثم ارعت الدائرة اهلندنييف بتشاييد املشاهد علاى حنا    
ال مل إال عند االحت ح االمريكي لع داد،  اناتؤ ف فيماب ب اد  أضايف اليا       
مس د أ يق متونط املسبحيف، فامدت اهلل على أن هيأ من األنعبب ماب أدى ا   

 .كشف هذ  الرموز فض  عن ا شبء املس د املذكور



– 261 – 

 االستاذية

 

، مديرة القلم السري يف اقرتحت عليَّ السيدة اقعبح الرا ي 2922يف ننيف 
كليتنب، أن ارا   فسي لنيل مر عيف االنتبذييف،  كب ت املدة الزمنييف ب د  يلي مر عيف 

قد ا قضت،  صرت مؤه  لنيال املر عايف التبليايف،  قاد دهشات      ( انتبذ مسبعد)
حينمب أخرب هب ب ز يف عن التقديم لنيل  لاك املر عايف الرفي ايف، موضااب أن هاذا      

انتمبرات عديدة جدا،  أ ب قد مللت ملء االنتمبرات، اذ  التقديم يستلزم ملء
مل يكن  ضي اهر  احد اال   ضطر ا  ملء انتمبرة جديدة خمتلفايف يف الشاكل   
 متطببقيف يف املضمون، فيهب من امل لومبت املطلوبيف مب ي  ز صابحعهب، فطماأ تين   

مأل  اال مبهو بأ هب نتتو  مسبعد ي يف ملء اكثر االنتمبرات،  لن  رتك لي مب أ
مهم ف  ،  هكذا جرى األمر،  أرفقت الطلب بستيف كتب،  ملب كبن مان امل تابد   
حتى ذلك الوقت ارنبح العاو  ا  مقيمني من جبم بت يف خبرل ال را  فقد 
علمت فيمب ب د أ هب أرنلت ا  أنب ذة فض ء يف عدد مان اجلبم ابت ال ربيايف،    

 ابت اخارى مل اعرفهاب،  جابءت     منهب جبم يف الكويات  جبم ايف دمشاق،  جبم   
، 2922االجبببت كلهب اجيببييف  صادر األمار الاوزاري برتقاي  يف ا اخار نانيف       

 .فكنت ا ح من  بح هذ  الدرجيف، يف كليتنب يف جمبح التبريخ، حتى ذلك الوقت
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 خري جليس يف احلرب

 

بأن يف مكتعيف  الدهب خمطوطايف   2929أعلمتين السيدة إقعبح الرا ي يف ننيف 
 ابريخ  )، عنوا هب 2916يف من  أليف السيد حممد ن يد الرا ي املتوفى ننيف  فيس

فطلعت منهب أن  ستأذن اببهب يف أن أ و  حتقيقهب، فوافق ( االنر ال لمييف يف ب داد
ب د  ردد،  كب ت املخطوطيف  ضم  راجم عدد كعري مان علمابء ب اداد يف القارن     

الرتاجم يضم م لومبت جديادة  الثبمن عشر  ا ائل القرن ال شرين،  أكثر  لك 
 انرارا مل   رف من اثيبة السيبنييف  االجتمبعييف  الثقبفييف قي ال را  عهد ذاك، 
فزاد ذلك من عز   على حتقيقهب حتقيقب علميب لتكون مصدرا جديدا من مصبدر 

عكفت على  سخ الكتبب ثم الت ليق عليا   التقاديم لا ،    .  بريخ ال را    راث 
بب ضخمب يت ب ز اخلمسمبئيف صفايف فقد انت ر  مين جهدا مضنيب  ملب كبن الكت

  قتب طوي ،  كلمب مضيت يف ال مل، كب ت  ذر اثرب  قرتب،  قررت، كماب  
حد  م ي يف غري مرة، ان ال أد  ايئب يش لين عن ال مل، فبات لت يف الكتبب 
بكل هميف،  سبعد ي يف ذلك مكتاع  الشخصاييف الا  مج ات فيهاب مان الكتاب        

 . املخطوطبت  الوثبئق م ظم مب كنت احتبج  يف عملي

ا دل ت اثرب ف    أخذت الطبئرات االمريكييف  الربيطب ييف  دك ب اداد   
ببلقنببل  الصواريخ بينمب كنت منصرفب تبمب ا  حتقيق الكتبب،  كب ات املشاكليف   

دت  كمن يف ا قطب  الكهرببء،  من ثم عدم إمكبن السهر ليً  كمب كنت قد اعتا 
على ال مل نببقب،  حب لت أن انت يض عن الكهرببء بونبئل بدائييف   مل على 
النفط، لكن هليب  لك الونبئل كبن غري كبف ل ضبءة املستقرة، ممب اضطر ي ا  
 رك الفكرة  هبئيب  االكتفبء بضوء الشمس فقط، فكنت انتيقظ مناذ ان  تسالل   
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 وقاف  قريعاب حتاى امل ارب،      ا   اا يف الشمس ا  مكتيب  ابادأ ببل مال د ن  
فبضطر حينذاك ا  النز ح حيث جتتمع ال بئليف يف صابليف امل يشايف،   عادأ بسامب      
اصوات القصف  اال ف برات مع ازيز الطبئرات حتى الف ر،  يف اثقيقيف كابن  
اال صراف الكلي ا  حتقيق الكتبب  ثل  وعب من اهلار ب مان عابمل اثارب ا      

 الوقت الذي كبن النبس منش لني بتتعاع اخعابر اثارب    عبمل املبضي الوديع،  يف
متسم ني مب كب ت  ذي   االذاعبت االجنعيايف، كنات منشا   بكتببايف هابما يف      
 وضي  م لومايف  ردت يف املخطاوط، مان م لام خططاي، ا   رمجايف ل ابمل، ا         
  ريف بكتبب،  كأ ي ال اعيا يف ال بمل ال   د ر في   لك اثاواد  املدهلمايف،   

 يف ذات ياوم فكارت ان آخاذ    . أ ي فككت ا صبلي ا  حد مب بذلك ال ابمل ا  ك
كتببي  ب ض مصبدري  اذهب ا  مل أ قريب أعرف  حيث أ  م بضوء كهرببئي 
مستقر،  أمبن مري  يسم  ببل مال  لاو لسابعبت الليال،  ماب ان  وجهات ا        

مريكيايف  غبي  حتى  قل لي أحد املبرين اخلرب املف ع، لقاد قضات الطابئرات اال   
مل اأ  )على هذا املل أ  دمر   ببلكبمل،  قتلت كل من في ، لقد كبن املل أ هاو  

،  كبن حمتومب علي ان ااابرك ا لئاك الشاهداء مصاريهم لاوال لطفا        (ال بمرييف
 .   ب 

 اخريا فرغت من حتقيق الكتبب  مل  نت  اثرب ب د، فلم اجد مب يشا لين  
قا  ثام  وقفات مناذ مادة، فرأيات ان       عنهب غري كتبب اخر كنت قد بدأت بتاقي

 ابريخ بعو ابت ب اداد يف    )انتفيد من الوقت الضبئع بأن اكمل حتفعف ،  مسيتا   
 أليف ععد الرمحن حلمي السهر ردي،  كبن هلاذا الكتابب   ( القرن الثبلث عشر

قصت  هو ايضب،  قد بدأت حينمب اهدا ي خمطوطت  املرحوم صافبء الساهر ردي   
مدير الذا ييف يف مركز احيبء الرتا  ال لماي ال رباي،    ،  كبن يومذاك2921ننيف 

 قد اهدا ي   فض  من  ملوقف انديت  ل ، فقد اخرب اي ذات مارة ا ا   وجاد يف     
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جبمع الشيخ عمر السهر ردي خمطوطبت مفرقيف كثرية من بقبيب مكتعيف عم  كمبح 
 الدين امابم اجلابمع،  كب ات املكتعايف قاد صابدر هب مكتعايف املتااف ال راقاي يف         

ال ( ما زم )السع ينبت،  مل يعق منهب اال هذ  الكتب،  هي مفرقايف علاى ااكل    
يربط بينهب رابط،  قد رافقت  ا  اجلبمع فوجدت هذ  العقبيب  قاد فراات ار    
احدى اث ارات هنابك،  اقرتحات عليا  ان يعي هاب ا  مكتعايف اجملماع ال لماي         

لشرائهب،  اقرتحات  ال راقي،   ونطت لدى رئيس اجملمع الدكتور صبحل ال لي 
معل ب رضي ب  السيد صفبء  هو مخسمبئيف دينبر، اال ان الدكتور صابحل رف ا  ا    
مثبمنبئيف،  تت الصفقيف   قلت املخطوطبت ا  مكتعيف اجملمع ال لمي  ضامت ا   
قسم املخطوطبت فيهب حيث افبد منهاب كاثري مان العابحثني  اثماد هلل،  مل جياد       

ثام ا اي   . متنب   لي اال ان اهدى الي ذلك املخطوطالسيد صفبء مب ي رب ب  عن ا
قرأ   ب د حني، فوجد   يكشف عن حواد  غري م ر فيف حدثت يف  هبيايف عهاد   

م،  في   فبصيل مهميف عان انار ب اداد    2212/ها2117املمبليك يف ب داد ننيف 
  عياابن لااد رهب السيبنااي  االجتماابعي يف خضاام  لااك اثااواد ،  باادأت   

يف ( اخلفابرة ) ،  مل اجد لادي مان الوقات اال نابعبت     ببنتنسبخ  بهدف حتقيق
الكلييف، حيث فر  علينب الوزير ععد الرزا  اهلبمشي، حنن االنب ذة ان  تناب ب  

يف  لك السبعبت، اال ( اخلفري)على اخلفبرة انعوعيب،  ملب مل يكن مثيف عمل يؤدي  
ا هيتا ،  عدهب، فقد افدت من الوقت املضيع ععثب ببنتنسبخ ذلك الكتبب، حتاى  

ثم ا لتين عن  الظر ف، حتى اذا قبمت اثرب،  بقيت لدى فسايف من الوقات  
يف اعقببهب، عكفت علي  حتقيقب    ليقب حتى ا هيت حتقيق ،   ض ت لا  مقدمايف   
 تنب ح اهميت    رمجيف ملؤلف ،  ملب كبن مؤلف  قد اغفل  ضع عنوان ل ، فقد مسيت  

ينتظر فرصيف لطع   يف ظل ظار ف ببل ايف    بذلك ال نوان املتقدم،  بقي يف خزا  
السوء،  ب د نت ننوات من ا تهبء اثارب، عار  علاي الصاديقبن االناتبذ      
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حممد اخلبقب ي  الصافي ن م الشمب  ان يتوليب طع   يف مكتاب للنشار انسا     
ا هلمب يف حي الكرادة بع اداد، فوافقات،  اضافت اليا  ملاقاب طاوي   ضامن        

ديايف   وارخيهاب  امسابء اع مهاب اناتخرجتهب مان       جد ال بأمسبء االنار الع دا 
ن  ت اال قبف ال  نأ طر  اليهب فيمب ياأ ي،  طعاع الكتابب ف ا    فاذت      

ا  دار (  بريخ االنار ال لميايف  ) يف السنيف  فسهب قدمت .  سخ  ب د  قت قصري
الشؤ ن الثقبفييف ال بميف لتتو  طع  ، فطعع،  اعيد طع   ثب ييف يف الدار  فسهب نانيف  

1007. 
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 التاريخ، وآفاق املستقبل

 

كبن من أفضل مب اضطل ت ب  جبم يف املوصل، ب د اهرين فقط من ا تهبء 
، أن عقادت  اد ة مونا يف ملنبقشايف  اقاع الدرانابت       2990ي  نانيف لحرب اخل

التبرخيييف يف ال ارا ،  آفاب   طورهاب،  يف الواقاع فاأن د اعاي عقادهب مل  كان         
عن نؤاح ببت يتل ل  يف الوجدان الوطين عبمايف،   اكبد ييف حبتيف،  امنب كب ت   رب

اين  قف حنن اليوم؟  مب الذي ينتظر ب يف االفق؟ فبلتبريخ مل يكن هناب  : خ صت 
درانيف املبضي  إمنب   عري عن احسبس اديد بابلزمن يف   اري ، يف  قات كب ات     

 قاد اابركت يف هاذ     . الثوابت  هتز في  منذرة بت ريات مقعليف ال يتوق هاب أحاد  
 طورالدرانبت ال راقييف حوح  بريخ ال ارا  يف ال صار   )الند ة بدرانيف عنوا هب 

،  نب لت في  مراحل  طور هذ  الدرانبت منذ  أنيس الد ليف ال راقييف (ال ثمب ي
 حتى  بريخ الفراغ من اعداد الدرانيف،  قد اكتشفت مان خا ح ماب كتعات ان     

جديادة لتابريخ الد لايف    هذ  الدرانبت بدأت بكتب منه ييف ارادت  قديم رؤييف 
ال ثمب ييف ب يدة عن الد ليف ال راقييف، تثلت مبب كتع  ضببط بريطب ي هو لو كريك، 

، جتلات  (املت لعيف)يستوعب  بريخ الد ح ( عراقي)ثم مباب ليف حملييف ال تبل  بريخ 
مب موعيف الكتب ال  ألفهب ععبس ال زا ي، ثم برؤييف قومييف مشولييف بابدر إليهاب،   

أنتبذ مصري هاو ععاد ال زياز  اوار، قعال ان يتوالهاب أكابد يون        يف الستينبت، 
عراقيون يف ا ائل السع ينبت مان ذلاك القارن،  الحظات ان د افاع االهتمابم       
كب ت  ت ري حبسب   ري االحواح السيبنييف لل ارا  املت بقعايف عليا ،  ان اثارب     

 ابريخ الد لايف    ال راقييف االيرا ييف كبن هلب د ر أنبس يف  وجي  اإل تعب  ا  درانايف 
ال ثمب ييف ببعتعبر أن  ابريخ ال  قابت باني الاد لتني إن هاو إال امتاداد لتابريخ        
املشبكل اثد دييف املرتاكميف بني الد ليف ال ثمب ييف  الد ح ال    بقعت علاى حكام   

 .ايران خ ح القر ن االخرية
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 التاريخ على وفق األسر

 

 ابريخ بيو ابت   )كتابب   (  بريخ األنار ال لميايف  ) قبد ي حتقيقي لكتبب 
 دران  لكتاب أخارى يف املوضاو   فسا ، ا  ان اطار  علاى  فساي        ( ب داد

درانيف للتبريخ (  حدة)مل يتخذ املؤرخون القدامى من االنرة  َمِل: السؤاح اال ي
االجتمبعي، ا  حتى اطبرا لرتاجم اعا م عصارهم، فلام  قارأ أن مؤلفاًب ر اب       

ال ابدة برت ياعهم علاى  فاق مدارناهم      أع م  على  فق أنرهم،  إمناب جارت   
الفكرييف، أ  ختصصب هم، أ  علاى  فاق السايب  الازمين لوفياب هم، أ  يف األقال       

 هكذا  جد ين أؤرخ جملبح جديد يف درانيف  بريخ ب اداد  . حبسب حر ف امل  م
االجتمبعي برز، د ن جذ ر  قريعب، يف اثقعيف املمتادة مان بدايايف القارن التبناع      

موضوعًب للكتببايف  ( األنرة)القرن ال شرين،  هو الذي ي تمد  عشر،  حتى  هبييف
يف  برخيهب، أ  نلكب ينتظم فيا  ذلاك التابريخ،  ذلاك يف كتببايف درانايف ب ناوان        

 نب لت فيهب أهمييف درانايف  ابريخ   ( بيو بت ب داد يف درانبت املؤرخني احملدثني)
: علاى التاوالي   األنر،   تع ت ظهور هذا االجتب  يف أعمبح كتبب ب داديني، هم

ععد الارمحن حلماي الساهر ردي،  اباراهيم فصاي  اثيادري،  حمماد نا يد         
الرا ي،  حممد به يف األثري،  اباراهيم الادر بي، ثام كتابب أرخاوا ألنار يف       
حم ت ب دادييف بذا هب، منهب األعظمييف،  الكبظمييف،  الكرادة الشرقييف،  الكارخ،  

ال   وليت رئبنيف حتريرهب ( أنفبر) قد  شرت هذ  الدرانيف يف جمليف .  غري ذلك
 قد  ليت رئبنايف حتريرهاب   ( املشكبة) أعدت  شرهب يف جمليف ( 2997عدد توز )

 (.1001، 2عدد )أيضب 

 



– 272 – 

 ضوابط اخالقية

 

يواج  احملقق إاكبال حمرجب حينمب ي ماد ا  حتقياق خمطوطايف مل يصال بهاب      
يف، بل مقذعيف، يف حق إ سبن مؤلفهب ا  حد االكتمبح، فت د فيهب أحيب ب الفبظًب  ببي

كبن خصمًب ل  قي  قت  أليف  كتبب ، أ    ريض قبس بأنر  ، أ  اتم صري  ال 
مربر ل ،  موطن اثرل ا   جيد يف  شر هاذا الكا م مان ااأ   أن يضار بذريايف       
املؤلف، أل   نيخلق من اخلصومبت ماب ال ينتهاي أثار ، إال ببحملابكم ا  ب ريهاب      

ر  ب   ذريت  ضررا بلي ب ال يقل عن ضرر خصم ،  أذكر أحيب ب، كمب يضر ببمل 
أ ي رأنت  د ة دعوت إايهب يف احتبد املؤرخني ال رب، حضرهب عادد كاعري مان    
احملققني، ملنبقشيف الضوابط األخ قييف للماقاق اذا ماب  اجهتا  مشاكليف مان هاذا       
 النو ،   وصل اجلميع ا  أ   جيوز للماقق،يف حبالت حمد دة، أن يساقط هاذ   

ال عبرات املسيئيف من النص احملقق، على أنبس أ هب ال تثل رأي املؤلف االخاري،  
طبملب ا   مل يكتع  للنشر، أ  مل فرج  مان املساودة إ  العياب ،  ان لكال عمال      
ضوابط  االخ قييف،  من ضوابط هذا ال مل ان ال يكاون ناععب يف   ماد أهب ايف     

. لك من  ع بت اجتمبعيايف خطارية  أحد،  الت ريض ب   بسلوك  ملب يرت ب على ذ
 صبدف أن مرت عليًّ يف أحد املخطوطبت الا  حققتهاب ععابرات قليلايف كتعهاب      
املؤلف منف   كمب يعد ، يف ثلب، ا  اتم، ب ض االنر الع دادييف د منب مربر غري 
 جود خصوميف بين   بني ب ض أبنبئهب، رمبب ا قضت ب دهب،  لكن بقاي ماب كتعا     

حين ، فأجزت لنفسي حاذفهب،  حينماب  شار الكتابب،  جاد       مثعت فيمب كتع  يف
ب ض اثبندين، ممن أعر    سخيف املخطوطيف بنبء على اثبحا ، يف حاذف  لاك    
ال عبرات فرصيف يف قدحي،  انت داء من هم مثل  ضدي،  صبر ا يتخذ ن مان  

قميصب يسرت ن  راء   ياب هم اثقيقيايف يف االنابءة لشخصاي،     ( األمب يف ال لمييف)
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كنت مؤمنب تبمب بس ميف موقفي مان النابحيتني ال لميايف  االخ قيايف م اب،      لكين 
فليس يف ال عبرة احملذ فيف أي اضبفيف م رفييف  فيد قبرئهاب،   اربر  شارهب، كماب ان     
 شرهب يضر كل االطراف  يتنبقض مع أبسط معبد  اخللق  الدين ال  جياب ان  

حتملات لكاين لعثات     حتملات مان هاؤالء ماب     . يتالى بهب اال سبن، اي ا سابن 
 كنت موقناب أن مؤلاف   . متمسكب مبوقفي تبمب، ف  عمل ب  ضوابط،  ب  خلق

ذلك الكتبب لو علم أن كتبب  نياقق  ينشر،  يصال ا  النابس كبفايف،  مانهم     
 يف . املقصود بشتم ،  قد أصعات أنر   ذريايف كاعرية، ل ادح عناب كتعا  حتماب      

الء املو ور ن أن يثري  ا  مان غعابر ضابر،     اثقيقيف فب ي مل آب  كثريا ملب حب ح هؤ
أل ي صرت أعلم ان د اف هم مل  كن علمييف  زيهيف، ا  موضاوعييف، بابملرة،  إمناب    

 . صفييف ثقد ا  حسد د اف   اخصييف تبمب
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 خمطوطات تقود إىل أخرى

 

 من  بحييف اخرى، فإن حتقيق آثبر السيد حممد ن يد الرا ي غري امل ر فيف، 
طاا   علااى مكتعتاا  الشخصااييف،،  هااي مكتعاايف غنياايف بنفاابئس   ادى بااي ا  اال

املخطوطبت كب ت انر   حتفظهب بعبلغ اثري،  حينمب ادركت اهميتهب حتركات  
حب املخطوطبت، فبنتأذ ت  لد  السيد مجيال الارا ي باأن    ( غريزة)يف داخلي 

ا و  فهرنتهب فهرنيف علمييف، فوافق مشكورا،  صارت انات ريهب جمموعايف ب اد     
 و  فهرنتهب يف داري، حتى فرغت منهب، فإذا ببلفهرس صابر كتبباب يف   اخرى ال

خمطوطب  جمموعيف خطييف،  لعث يف درل مكاتيب   227صفايف، يضم  صف  176
مدة من الوقت،  اخريا عرضت على االنتبذة  عيليف ععد املن م دا د رئيسيف مركز 

ن اصادار    احيبء الرتا  ال لمي ال ربي، ان يتو  املركز طع ا   اصادار  ضام   
ال لمييف، فوافقت جزاهب اهلل خريا،  مت طعع مبئ   سخيف من ،  زعهب املركاز علاى   
املراكز  املكتعبت اجلبم ييف  عدد من املختصني بفهرنيف املخطوطبت،  كبن ذلاك  

، ثاام أ ااي  ضاا ت  مااؤخرا علااى اااعكيف اال رت ياات فعلااغ عاادد  1001يف ناانيف 
 .املستفيدين منهب أض بف ذلك ال دد
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 يخ مساجد بغداد واثارهاتوار

 

عنيت بتبريخ مسبجد ب داد يف  قت معكر من حيب ي ال لمييف،  حتديادا يف  
املراحل اال   من دران  اجلبم ييف،  رمبب كبن اهتمبمي بهب مان الاد افع اال     
ال  دف تين ا  اختيبر  بريخ القر ن االخرية جمبال لتخصصي، ب د ان كنت أجاد  

ن مي اكثر من غري  من جمبالت التبريخ،  بلغ مان اا في    فسي يف التبريخ اال
بهذا اجملبح الذي جيمع بني التبريخ  بني االثبر  ال مبرة، أن عزمت علاى  األيف   
كتبب يف اجزاء يتنب ح كل جزء عددا من املسبجد القد يف، فكنت انتقصاي مان   

كماب   كتب التبريخ  الرح ت  الوثبئق كل ابردة ا   اردة عان هاذ  املنشاآت،   
كب ت اقوم اوالت مستمرة اليهب، فبرنم خرائطهب،  أقيس مسابحب هب،  أصاور   
مب عليهب من كتبببت  ذكبرييف،  مب ا  ذلك،  كبن اهتمبمي السببق بدرانيف خطط 
ب داد يسبعد ي يف م رفيف هوييف االر  ال  بنيت عليهب هذ  املسبجد يف ال صور 

مسابجد ب اداد   )اجلزء اال ح ب نوان  السببقيف،  من مثبر هذا االهتمبم ا ي الفت
 نب لت في  ارب يف مسبجد قد يف،  مضيت يف  أليف جملد (  برخيهب  م حمهب الفنييف

ثبن،  عرضت مب كتعت  على االثبري املصري الدكتور أمحد فكري،  كبن خدمب   
م برة ا  جبم يف ب داد، فش  ين على املضي يف ال مل، كمب ( 2967ننيف )يومئذ 

لى الدكتور صبحل ال لي، فاأبدى ب ض امل حظبت ال  التزمات بهاب،   عرضت  ع
 طلب مين أن أمضي يف درانيف مسبجد اخارى، إال ا اي مل أناتمر يف املشار  ،     

 . بسعب نفري ا  مصر للدرانيف

على أ ي حققت عددا من املخطوطبت ال   تناب ح هاذا املوضاو ، أ هلاب     
 األيف ععاد   ( د  املسابجد  اجلواماع  ال قد ال ماع بآثابر ب ادا   )خمطوطيف ب نوان 
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اثميد ععبدة،  هي خمطوطيف فريدة فط مؤلفهب، كب ت يف مكتعايف املاؤرخ ععابس    
دار صادام  )ال زا ي، ثم ا تقلت ا  قسم املخطوطبت يف مكتعيف املتاف ال راقي 

،  كنت قد قرأت عن هاذا الكتابب املهام يف    (للمخطوطبت كمب مسي فيمب ب د
ا ي بوصف  أحاد املخطوطابت النفيسايف الا  حتوزهاب      ب ض مؤلفبت ععبس ال ز

خزا يف كتع  الشهرية،  بت أحلم ببالط   على هذا الكتبب، حتى إذا  ويف رمحا   
اهلل،  انتقر يف مكتعايف املتااف ال راقاي،  كنات ا اب اعمال يف اجملماع ال لماي         
ال راقي، طلعت ببنم اجملمع اثصوح على  سخيف مصورة من ، فلم  ست ب  لك 

تعيف للطلب د ن ذكر السعب،  يف بدايبت الثمب ينبت ا صل باي رئايس قسام    املك
املخطوطبت الن أابرك ، هو  ز جت ، حتقيق الكتبب، فوافقت ب د  ردد، أل   مل 
 كن مثيف فرصيف ل ط   علي  اال ببلقعوح ببل ر ،  ا همكت بتاقيق املخطوطيف 

قوم اريكبي باد رهمب يف   الت ليق عليهب حتى أ هيتهب تبمب،  ارعت أ تظر أن ي
اضبفيف ب ض الت ليقبت،  ربر  ضع إمسيهمب على غ ف ،  مر عقدان من السنني 
د ن أن يتارك نبكن، ممب اضطر ي ا  أن أعياد حتقياق املخطوطايف مان جدياد،      
م تمدا على النسخيف املصورة ال  اعتمد هب أ ال،  الت لياق عليهاب مساتندًا هاذ      

ديدة مل  كن متوفرة لدي يف املارة األ  ،  أخاريا   املرة على خمطوطبت   ثبئق ج
 1005جنز الكتبب كبم ،  طع ت  على  فق  اخلبصيف،  خارل ا  النابس نانيف    ُأ

ابغ  حنو ارب مبئيف صفايف، فأضيف بذلك مصدر مهم،  فريد يف م لومب  ، من 
 .مصبدر درانيف  بريخ م بمل ب داد يف ال صر ال ثمب ي

، حتاى اارعت بتاقياق خمطوطايف     1001نيف  مب أن صدر الكتبب قي نا  
أخرى حصلت على مصورة منهب لدى انرة السيد حممد نا يد الارا ي، الاذي    

 ملب مل يكن هذا املخطوط (.  بريخ األنر ال لمييف يف ب داد)حققت من كتع  كتبب 
حيمل عنوا ًب فقد اقرت  الصديق العبحث السيد زيان النقشاعندي لا  عنوا اب هاو      
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 جبءت   ليقب ي علاى هاذا الكتابب أكثار     ( يخ مسبجد ب دادخري الزاد يف  بر)
 فصي ، حيث كنت أقصد كل مس د ا  م لم أحقق  بزيبرة ميدا ييف الي ، ألقبرن 
بين   بني مب كتع  املؤلف منذ حنو  س ني عبمًب،  كبن يصاعين يف هاذ  الزيابرات   

يف مط م ا يب كعبب (  فرين)العبحث النقشعندي، لتنتهي بنب كل جوليف ا   نب ح 
يف حمليف ببب الشيخ،  لكن جوال نب كب ت حمفوفيف مبخبطر حقيقييف بسعب مب كب ت 

بسعب الفتنيف ( 1006صيف ننيف ) ت ر  الي  ب داد من حواد  اغتيبح  خطف 
الطبئفييف ال  ا دل ت عنيفيف آ ذاك،  لكن اهلل لطاف بناب،  قادمت الكتابب ب اد      

 ا ،  خارل ا  النابس يف ا اخار ذلاك      اجنبز  ا  ديوان الوقف السين فتاو  طع 
 حينمب  فدت  سخ  أعبدت  زارة الثقبفيف اصدار  ضمن مب أصدر   مان  . ال بم

ثام أ اي   .1021نانيف  ( ب داد عبصاميف الثقبفايف ال ربيايف   )كتب مبنبنعيف احتفبالت 
داد، أ هلاب فصال    حققت عددا من الرنبئل اخلطييف ال   نب لت  بريخ مسبجد ب

 أليف ععبس بن رجب ( ل املراد يف أحواح ال را   ب داد ي)من خمطوطيف ب نوان 
 ليف حممد خلوصي النبصري،  ثبلثهب (  كمليف مسبجد ب داد)الع دادي،  ثب يهب 

 أليف حمماد صابحل الساهر ردي،    ( ب ييف الواجد يف اجلوامع  املسبجد)حمطوطيف 
  ،  طع تا (داد يف كتببابت األجاداد   ا مسبجد ب) مج تهب يف كتبب  احد، مسيت  

على  فق  اخلبصيف يف  قت كبن الوضع األماين يف  ادهور ناريع بساعب الفتنايف      
 .الطبئفييف املذكورة
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 دراسات وثائقية وخمطوطات حمققة

 

 كبن ممب عثرت علي  يف أثنبء عملي يف فهرنيف خمطوطبت املكتعيف القبدريايف،  
د ببااب  بني  الاي ب اداد نا ي   ( م برنيف)جمموعيف من الوثبئق النبدرة، تثل عقود 

 موضاو  هاذ  الوثابئق مهام ف ا ، أل ا        ,  ب ض املزارعني يف بساب ني اثلايف  
يكشف عن ار ط  و  من ال قود الزراعييف يف ال را  مل يكن م ر فاب قاط مان    
قعل، كمب أ   يلقي الضوء علاى األحاواح الزراعيايف يف الرياف يف القارن الثابمن       

هب من النبحيتني التبرخيييف عشر، فمب كبن مين اال أن صور هب،  عكفت على درانت
 القب و ييف،  انت نت من النبحييف االخرية بصديق قديم،  زميل لاي يف الدرانايف   
االعدادييف، هو الدكتور عد بن امحد  لي ال زا ي،  كبن قد  بح درجيف املبجساتري  

، ف بءت الدرانيف أصيليف تبمب،  شرت فيهب  صوي (عقود امل برنيف)يف موضو  
قدمت لكل  ص مبقدمايف ضار رييف  علقات عليهاب بت ليقابت      ال قود املذكورة،  

ضاوء جدياد علاى    ) وضياييف،  أخريا  شر هب يف جمليف املاورد،  كب ات ب ناوان    
 (.ال  قبت الزراعييف يف ال را  يف القرن الثبمن عشر، درانيف يف  ثبئق جديدة

 كناات قااد انتنسااخت بياادي، يف اثناابء اقاابم  يف القاابهرة، عااددا ماان   
التعيابن يف  )دار الكتب املصرييف، كبن من بينهب خمطوطايف ب ناوان   املخطوطبت من 

البن الرف يف،  هي ا ح كتبب مستقل يف هذا املوضو  املهم مان  ( املكيبح  امليزان
موضوعبت الرتا  ال لمي االن مي، أل   كابن يعااث مفرقاًب يف كتاب فار        

قيقا   الفق ،  ي د جزءا منهب ال علاى أنابس أ ا  موضاو  مساتقل، فقمات بتا      
 الت ليق علي  بكل مب  ن ين من جهد  علم، حتى فرغت من  تبمًب،  دف تا  ا   

 .2922جمليف املورد فنشر يف أحد أعدادهب ننيف 



– 272 – 

 من املخطوطبت ال  كنت قاد صاور هب مان دار الكتاب بنيايف حتقيقهاب،       
 أليف مفتيهب ععد الس م املف  املابرديين،  (  بريخ مبردين)خمطوطيف فريدة ب نوان 

 قد اختاذ هب مصادرا لرنابل  للمبجساتري  أطار ح  للادكتورا ، ثام حبلات         
الظر ف د ن حتقيقهاب، حتاى قابم بنشارهب ببحثابن فبضا ن يف مدينايف دهاوك،         

لكين ا  تين فيمب ب د علاى أن اقارت  علاى إحادى     . فب صرفت النييف عنهب تبمب
ردين يف عهاد  ماب )طبلعب ي يف كلييف االداب ان ختتبر موضوعب ألطر حتهب ب نوان 

فكب ت  لك املخطوطيف مصدرا أنبنيب هلب  املوحي ببختيابر ذلاك   ( ممبليك ب داد
 .ال نوان

أمب الوثبئق اخلبصيف حبكم حممد علي،  ال  انتنسختهب من مركاز الوثابئق   
يف القبهرة، فقد أفدت منهب يف عدد ممب كتعت من كتب  درانبت،  كب ت م ايين  

يخ ال اارا  مل  كشاافهب الوثاابئق  املصاابدر يف اكتشاابف  فبصاايل جدياادة يف  اابر
امل ر فيف، ثم رأيت أخريا أن  شرهب حمققيف نيفيد العابحثني ايضاب، ف كفات علاى     
حتقيقهب  الت ليق عليهب مبب يوض  معهمب هاب مان املصاطلابت ال ثمب يايف  احملليايف      
 املواقع  االع م،  قدمت لكل  ثيقيف مبب  هد لظر ف إصادارهب، كماب قادمت    

كلهب مبقدميف عن أهمييف  ثبئق حممد علي ببلنسعيف ا   بريخ ال ارا  يف   للم موعيف
النصف اال ح من القرن التبنع عشر،  أخريا اكتمال ال مال مان كال جوا عا       

( ال ارا  يف  ثابئق حمماد علاي    ) انتوى كتببب مستق ،   ض ت ل  عنوا ب هاو  
،  قاد أ حات لاي هاذ  الوثابئق      2999 صدر عن مؤنسيف بيت اثكمايف نانيف   

ب نوا بت ل دد من الدرانبت ال  ابركت بهب يف  اد ات علميايف ا   شار هب يف    
 .د ريبت م ر فيف

كب ت الوثيقيف ضبل  ف  ،  أذكر هنب على  ج  خبي أ ي عثرت صادفيف  
يف اثنبء عملي يف فهرنيف خمطوطبت دار الرتبييف االنا مييف علاى  ثيقايف يف  رقايف     
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من داخل  ل ر   ثخين ،  حينمب  احدة ألصقهب جملد على غ ف جمموعيف عبدييف 
قرأت الوثيقيف  جد هب  كشف عن نر من انرار االمري فخر الدين امل ين الثاب ي  

، إذ  تضمن جوابًب من اريف مكيف حمسن ا  اماري  (2615اعدم ننيف )امري لعنبن 
لعنبن املذكور على رنبليف ب ث بهب األخري الي  يطلاب فيهاب الادخوح يف م بهادة     

طلب من   سهي ت ليقوم برحليف نرييف ا  مكيف ببنم اداء فريضيف نرييف بينهمب،  ي
اث  بينمب هي يف اثقيقيف البرام  لك امل بهدة،   اض  من نرية األمري املف مايف  
ببلطموحبت التون ييف أن امل بهدة كب ت موجهيف ضد الد ليف ال ثمب يايف،  أثابرت   

هاذ  القار ن، فا     الوثيقيف دهش ، إذ كيف  كن هلذا األمر أن يعقى نارا لكال   
 كشف عن  إال هذ  الورقيف ال  أراد بهب جملاد اجملموعايف  قويايف غا ف جمموعتا       
ببلصبقهب على هذا ال  ف من داخل ،  رأيت من املفيد حتقيق الوثيقايف  درانايف   
ظرفهب التبرخيي،  هكذا ف لت، لكين مل أ شرهب يف حينهب،  لعثت لادي خمطوطايف   

مشر   رحلايف األماري فخار    )اللكرت  ييف ب نوان حتى  شر هب على ب ض املواقع ا
 (.الدين السرييف ا  مكيف

ايخًب كاعريًا يف دار  يف منطقايف    2992 ابء القدر أن أز ر يومب، من ننيف 
 كنت حريصًب على زيبرة أمثبل  من الشايوخ  ( ابراهيم   يف)ال لوييف، هو املرحوم 

كشاف أنارارا   الحتمبح احتفبظهم بوثبئق  كن ان  كون موضوعبت لعاو   
 برخيييف،  قد ص  مب  وق ت  ف  ، فقد أخرل لي، بطلب مين، صند قًب قد ًب مان  
اجللد حوى عددًا من الوثبئق األصلييف  كرانبت خمطوطيف،  أدركت على الفاور  
أ ي أمبم كنز من امل لومبت اجلديدة، فطلعت من  أن يسم  لي بتصوير حمتويابت  

 .  ، ابكرا ل  موافقت الصند  ، فأذن لي،  قمت بتصويرهب ف

 ملب عادت ا  داري اارعت ا صاف  بتاأٍن ماب حتصال لاي مان الوثابئق          
حمياي  ) الكرانبت، فوجدت منهب خمطوطيف كبمليف كتعهاب أدياب موصالي امسا      
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 2272يصف فيهاب ببلتفصايل ال ا ء الفابد  الاذي عام املوصال نانيف         ( الدين
 ال  ء،  يعني أنعبب   أن بر املواد ال ذائييف يف نو  املوصل يف حبلي الرخص

 .ال  ء  الطريقيف ال  تت فيهب م بجليف آثبر 

أدركت  أ ب اقرأ هذ  املخطوطايف ا اي اقاف أمابم أ ح أثار ملاؤرخ ياؤرخ         
لظبهرة اقتصبدييف حبتيف، إ   اذن مؤرخ اقتصبدي ي نى ببلظبهرة االقتصبدييف  يس ى 

رت غبياب هم يف  ا   فسريهب، د ن مئبت مان املاؤرخني ال اراقيني الاذين احنصا     
  جدت يف املخطوطيف، على .  س يل اثد  التبرخيي ال اكثر من ذلك  ال اقل

الرغم من عدم م رف  مبؤلفهب اال امسا  اال ح ا  كنيتا ، فوائاد كاثرية، فقمات      
قراءة يف  ص مل ينشر، غ ء املوصال نانيف   )بتاقيقهب  درانتهب يف درانيف ب نوان 

رصيف  شارهب يف ال ادد اال ح مان جملايف     ،  لعثت يف درجي حتى  ا ت ف(2272
اي ب د عقد من اكتشبيف  2992اثكميف ال   صدرهب بيت اثكميف يف ب داد ننيف 

 .خمطوطتهب يف ذلك الصند   اجللدي القديم

على أن أنرار الصند   مل  فرغ ب د، ففي ق ر  كب ات مثايف دفاب ر قد ايف     
أملاهب عرفات ا هاب    ذات أغلفيف جلدييف، أااع  ببملاذكرات الشخصاييف،  ب اد أن      

( اثابل خليال   ا    )كتعهب رجل، هو جد اعلى البراهيم    ، امسا   ( مفكرات)
 رك ب داد يف رحليف طويليف  صل فيهب ا  االنكندرييف  منهاب ا  اجلزائار، حياث    
أقبم مادة يف مدينايف قساطنطينيف،  قاد حفلات  لاك املفكارات ب ادد كاعري مان           

  ن لهب صبحعهب، فقد كبن مهتمب بهاذ   امل حظبت التبرخيييف  االدبييف  الطعييف ال
اجملبالت مجي ب، فثميف أبيبت  ظمهب يف منبنعيف ماب،  فبئادة طعيايف يف عا ل مار       
خطري،  أخرى يف طريقيف حفظ مبدة غذائيايف ملادة طويلايف،   صافبت ر حيايف ا       
نارييف،  مستاضر يف صعغ الش ر،  مب ا  ذلك من اؤ ن متنوعايف،   اذكرت   

 ب ض الوقفيبت ال  ختاص انار  ،  ارثاب ا  اابهدا،     أ ي قرأت انم الرجل يف
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فض  عن  جود جمموعيف  برخيييف ل  يف مكتعيف ععبس ال زا ي فقدت ب اد  فب ا ،   
خليال   ا ،   ) ديوان ا ر ضبئع، فشكلت هذ  املوجودات مبدة لدرانيف ب نوان 

،  كأن الضيب  كبن ي حق الرجل، فقاد ضابعت الدرانايف    (نري  ، آثبر ، رحلت 
ضب بني اكداس من أ راقي،  مل اعثر عليهب اال ب د ننوات طواح، فنشر هب هي أي

 !يف جمليف  برخيييف  صدر يف اربيل خشييف عليهب من الضيب  مرة اخرى
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 عبث الكتابة يف زمن اجلهالة

 

أصعات الكتببيف يف عقد التس ينبت يف ال را ،  وعاًب مان ال عاث يف  ظار     
، فقد 2990اي حرب اخللي  لسنيف (  بركام امل)الطعقيف اجلديدة ال  ظهرت ب د 

احنط اأن الكتبب يف ذلك ال قد احنطبطب ع يعب، حتى أ ي أذكر أن أحد املثقفني 
ال رب،  قد زار ب داد عهد ذاك، أبدى    ع  من أكداس الكتب الا   جادهب   
 عب  على ارصفيف ابر  املتنيب يف يوم مج يف صاعت  في ، فتصاور أن كثارة الكتاب    

ظبهرة  دح على ار فب  اعاداد املاثقفني يف ال ارا ، لكاين أخرب ا  أن      امل ر ضيف 
األمر ببل كس ممب  صور ، فهذ  الكتب كبن ي رضهب املثقفون الاذي اصاعاوا ال   
 لكون، ليقتنيهب آخر ن  تلكون  لكنهم ال يقرأ ن، فقد أدت  داعيبت اثصابر  

إفقبر الطعقيف الونطى، الذي ضرب على ال را   ا هيبر ن ر الدينبر ال راقي ا  
 هي الطعقيف املنت يف للثقبفيف  املستهلكيف هلب، فأصع  الكتبب جمرد نال يف بابئرة، إن   
 جدت من يشرتيهب فلكي يض هب كديكور ال ليقرأهب،  أ ذكر ان احد اصادقبئي  
من زم ئي القدمبء صبدفين  أ ب أخرل مسرعًب من املكتعيف املركزييف جلبم ايف ب اداد   

طًب كتببني انت رتهمب من املكتعيف ب د يئست من اثصوح عليهماب  يف الوزيرييف متأب
يف مكتعبت العيع، فسألين عمب أف ل ،  أخرب   بس بد ي يف ذلك اليوم إذ حصلت 

 اهلل ع يب، ااوف النابس   : على الكتببني،  إذا ب  يصفق كفب بكف  هو يقوح
تاأبط   ين  صلوا  ا ت ب دك يف مكب ك من التخلاف،  فار  بكتابب  كأ اك      

لقاد كابن النابس يف الساببق حتاى      : كنزا، قلت،  قد اع عين ك م  لقوة داللت 
األمي منهم يتأبطون كتببًب ليدح ذلك على  قدمهم  متابب تهم ملاب جياري يف عابمل     
الفكر،  االن فإن  أبط كتبب ال يدح إال على ختلف حبمل  عمب جياري يف ال ابمل   

ثم أ ي ر يات هاذ  املفبرقايف ا     .  هذافب ظر اي مفبرقيف يف. من  كبلب على املبح
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الدكتور اثبر  ععود،  كنت م  عب حبديث  اليومي االذاعي يف كل صعب ، فلام  
يكن اال أن ج لهب حديثًب القب  يف يومني، هذا ب د أن خفاف مان ععبرا ا   وعاب     

 .لياتمل  املسؤ لون عن الثقبفيف يف  لك االيبم

يهب كتاب عناد كاتيب أعرفا  يف      أ ذكر ا ي رأيت مرة صنبديق قد رصت ف
الكبظمييف،  ملب اخذت ا صف  ب ضهب ببدر فأخرب ي أ   ببعهب ف   بثمن بابهض،  
 صورت أ هب خمطوطابت ا  مطعوعابت  ابدرة، لكنا  قابح أ هاب يف الواقاع أ فا          

،  أمثبل  ممب  قال قيمتا    2956الكتب، حتى أن منهب دلي  لتلفو بت ب داد لسنيف 
 مب فيهب أن رج  من اثريبء اثرب االخارية ااارتى بيتاب    ال لمييف،  لكن القصيف 

فخمب يف حي املنصور الراقي، يف صبلت  د اليب فابخرة، فابقرت  عليا  مهنادس     
الديكور أن  ألهب ببلكتب، اي كتب، فمب كبن من  إال أن كلاف هاذا الكاتيب أن    
يشان صنبديق  مبب يشبء من كتب ب ض النظر عن قيمتهب،  لكان بشارط  احاد    
هو أن  كون جملدة بلو ني، امحر  أناود، لتنسا م ماع لاو ي الساتبئر املخمليايف       

 اهلل إن هذ  الاد اليب  :  الس بجيد االيرا ييف، فف ل هذا مب أمر ،  قبح ضبحكب
 !لن  فت  اال ب د مو  ، ف  يهم االن مب  كون

 كنت أمسع مقولايف الكتعايني يف الساببق أن مصار  كتاب  لعنابن ياوز         
أ، فإذا ببل را ، يف التس ينبت  رمبب مب ب ادهب، ال يكتاب  ال ياوز      ال را  يقر

 أذكر أ ي أعرت ب ض كتيب، ممب الفت  ا  حققت ، ا  رجل كابن يارتدد   .  ال يقرأ
ي رضهب لدى بابئع يف  - تي يف حبجت  ا  املبح –الي،  كنت أظن  صديقب، فإذا ب  

 .لك العبئع مب ًارضب ابر  املتنيب،  مل أنت دهب إال ب د أن دف ت ا  ذ

يف نو  السنك بع اداد، حياث    2992كمب أ ذكر ا ي كنت يومب، يف ننيف 
احمل ت الت بريايف يف كال   ( نر قفليبت) عب  املواد االحتيبطييف للسيبرات،   ر فع 
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حني، فصبدفين رجل يظهر أ   ي رفين،  نألين  هاو يشاري ا  دكابن صا ري قاد      
كتور كم رحبت بشراء هذا الدكبن  بي   ب اد  صعغ  اجهت  بلون فبقع، أ  لم يب د

: ط ئ ؟ لقد رحبت معلغ مليون دينبر  قريعب، ثم نكت برهايف،  اناتأ ف نابئ    
مثال  (   عيايض ال ياون  ) أ ت يب دكتور، هل  ناك عملك يف التأليف  السهر 

هذا الرب  السريع؟،  حرت كيف أجيع ،  لكين  ذكرت بيتب ل مبم علي بن ابي 
 لنب علم  لل هبح مبُح برضينب قسميف الرزا  فين: الس م فأ شد  طبلب علي  

  !فسكت قلي  ثم ا صرف  مل جيب
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 املرأة يف التاريخ

 ابء القدر أن  دعو ي السيدة منبح االلوني رئيسيف االحتابد ال ابم لنسابء    
ال را ، مع الفقي  القب و ي الكاردي الادكتور مصاطفى الزملاي، ثضاور  اد ة       

قوا ني املرأة يف مقر االحتبد يف الوزيرييف، فاب تهزت الفرصايف ألعار     عقد هب عن 
عليهب مشر عب طبملب طمات ا   نفيذ ،  هو كتببيف كتبب يرصاد أعمابح اخلدمايف    
ال بميف ال  قبمت بهب النسوة يف ال را  يف التابريخ،  كابن طلايب الوحياد هلاب ان      

علاى نا  ت    تونط لي لدى  زير اال قبف كي ييسار لاي فرصايف االطا       
الوقفيبت احملفوظيف يف الوزارة،  ملب كبن طليب متواض ب  غري مكلاف ألحاد فقاد    

 . افقت،  كتعت كتببب ا  الوزير املذكور لتيسري مهم 

 كب ت مسأليف د ر املرأة يف التبريخ،   قدير ح ام هاذا الاد ر يف حركايف     
جريادة   التبريخ، قد ا لتين منذ مدة، حتى أ ي كتعت مرة ضامن عماود لاي يف   

أن للمرأة يف ب د ب  بريخ مل " قلت في  (  للمرأة  بريخ أيضًب)اإلحتبد مقبال ب نوان 
يكتب حتى اآلن، أ  يف األقل، مل جتمع أجزاؤ  لتشكل صاورة متكبملايف  وضا     
صااورة األد ار الاا  أد هااب، نااواء أكب اات نيبنااييف أم اقتصاابدييف أم ثقبفياايف أم   

 كنت قمات مارة بإحصابء االعمابح     (.17/20،2992االحتبد " )اخل..اجتمبعييف
اخلريييف يف ب داد  املوصال، يف ال صار ال ثماب ي، مان بنابء املسابجد  املادارس        
 السقبيبت  اعمبح اخلدميف ال بميف، ف حظت أن اكثرهاب مان إ شابء نايدات ال     
رجبح، خ فب للصورة السبئدة عن املرأة يف  لك ال صور، من أ هب كب ات ب يادة   

ثيبة ال بميف،  قابد ين هاذ  املقدمايف لدرانايف أعمابح اخلادمبت       عن املسبهميف يف ا
ال بميف ال  قبمت بهب املرأة  فصي ، ببلرجو  إ  ن  ت اال قبف،  امل لومابت  
املتوفرة يف املصبدر  الوثبئق،  قد بدأت ال مل ف   ببن كنت أقضي ناببيف كال  
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فاأخرى،  يوم من ايبم ااهري ال طلايف باني هاذ  السا  ت، ا فاصاهب  ثيقايف        
مستخرجب منهب كل مب في  ع قيف ب مل خريي قبمت ب  املرأة، من أعمبح اخلدمايف  
ال بميف، هذا فض  عن مراج   املصبدر التبرخيييف األخرى ال   نب لت يف ثنبيبهاب  
ا شبءهب مثل هذ  املنشآت النبف ايف يف ال صار ال عبناي، ثام ا اي عاززت مبد ا         

حيث جتتمع أكثر  لك األعمبح النسوييف،  ببلسفر ا  ا  كل من املوصل  كركوك
فأقببل مب ن لت  من الوثبئق على  اقع مب هو موجود ف   مان منشاآت، حتاى    

 بريخ اخلدمبت النساوييف ال بمايف يف   )انتوى لي ب د حني كتببًب قبئمب بذا   عنو ت  
بنشر هاذا الكتابب،   ( االحتبد ال بم لنسبء ال را )،  كنت أرجو ان يقوم (ال را 

 الحظت أن هاذا االهتمابم فارت تبماب حاني أخاربت السايدة منابح بإجنابز          لكين
املشر  ،  صبر جبهزا للنشر، فبكتفت بطع   ب دد حمد د من النسخ، بينمب لعثت 

 . مسودات الكتبب على مكتيب مدة،  نتظر فرصيف  شر   شرة يستاقهب

ضام  ( خب داد يف التابري ) ابء القدر أن  تو  كليتنب اصدار كتبب ب نوان 
 بريخ اخلادمبت  )جمموعيف درانبت جيدة عن ب داد، فشبركت في  بفصل عنوا   

ا تزعت  من كتببي غري املنشور، ثام أ اي  شارت فصا      ( النسوييف ال بميف يف ب داد
يف جمليف املورد ب د ننني (  بريخ اخلدمبت النسوييف ال بميف يف املوصل)آخر ب نوان 

صوح االخارى فلعثات حعيسايف املساودة مل     ، أمب الف(2999، 2، ال دد 17اجمللد )
على ان اهليئيف املشرفيف على اصدارات ب داد مبنبنعيف االحتفابح بع اداد   .  طعع ب د

عبصميف الثقبفايف ال ربيايف اختابرت الفصال اخلابي بع اداد فرتمجتا  ا  الل ابت         
اال كليزييف  الفر سييف  االناعب ييف  جارى صاد ر هاذ  الطع ابت  عبعاًب يف نانيف        

1021. 
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 امرأة قويةسرية 

 

كنت أحتد  ا  االنتبذ الدبلومبني أماني  2927 يف أحد االيبم من ننيف 
املميز، يف دار  الكبئن على ابطئ  هر دجليف يف حملايف الصارافييف، عان اخلادمبت     
ال بميف للمرأة يف ب داد، فبجنر الك م ا  أعمبح السيدة احملسنيف عبدليف خب ون بنات  

 الي ب داد نليمبن بباب اال ح،  كب ت هذ   الي ب داد امحد بباب  ز جيف خلف  
السيدة صبحعيف خريات كثريات، إذ أ شأت يف ب داد  غريهب عاددا مان املنشابت    
اخلدمييف النبف يف، فبقرت  الدبلومبني الشايخ أن أقاوم بتاأليف كتابب يف ناري هب      
يتو  هو طع   على  فقت  اخلبصايف، ذلاك أن أنار    ناادر مان ذريايف عمتهاب،        

جد من أالفكرة معدئيب لكين  رددت يف  نفيذهب،  صورًا مين ا ي لن   افقت على 
   أرنل الي العبحث الصديق زين أاملصبدر  الوثبئق مب يكفي لتاقيقهب،  أ ذكر 

النقشعندي غري مرة القنبعي ببلعدء يف ال مل،  أخريا بدأت في  ف ا ،  اارعت   
ى املاؤرخني الساببقني يف   ببلكتببيف، فتنب لت مسأليف الكتببيف عان  ابريخ املارأة لاد    

ال صر ال ثمب ي، ثم انت رقت يف ال مل، متطرقاب ا  ظار ف جميائ أنار هب ا      
ب داد،   شأ هب،  ز اجهب،   دخلهب يف نيبنيف ز جهب نليمبن بباب اال ح،  ماب  
 سب اليهب من مؤامرات ب د  فب  ،  أعمبهلب اخلدمييف الكاثرية  منشاآ هب اخلرييايف    

،  قلت للمميز ان هذ  السايدة كب ات  تمتاع بشخصاييف      مب ا  ذلك من اؤ ن
ذات طعي تني خمتلفتني، اخصييف قوييف ا  حد ا هاب حكمات ال ارا  مان خا ح      

 شاعيهب هلاب   ( مساز  ب شار ال ارا    )ز جهب بيد من حديد، حتى  كن ان  سميهب 
، 2921برئيسيف  زراء بريطب يب ال  خبضت حرب جزر فوك  د يف  يسابن نانيف   

قيف رحيميف كثرية اإلحسبن حتى عرفت بأم اخلاريات، فلماب اجنازت     اخصييف رقي
الكتبب قبم هو ببال فب  علاى طع ا ،   ولات الادار الوطنيايف للنشار  التوزياع        

 . وزي  ، فنفد
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 معامل بغداد

 
كبن اط عي على  قفيبت ب داد نععًب يف أن افكر بتنفياذ مشار   جدياد،    

ت الشارعييف يف  األيف كتابب عان     هو االفبدة من الوقفيبت  اث    االع ماب 
خطط ب داد  م بملهب يف القر ن االخرية، بوصفهب من مًب غنيًب حيفل ببل دياد مان   
اإلابرات ا  احمل ت  املسبجد  التكبيب  االنوا   اخلب بت  اثمبمبت  املقببر 
 املشبهد  الضواحي يف ب داد،  أكثر هاذ  االاابرات ال جناد مثلا  يف املصابدر      

كبن البد من القيبم ارد  فصيلي لتلك الوثبئق من جديد، فصاممت  االخرى،  
حقل يتضمن انم الواقف،  آخر يتضمن انم :  نقسم ا  عدة حقوح( انتمبرة)

ال قبرات املوقوفيف،  ثبلث خمصص ألمسبء الشهود علاى الوقفيايف،  راباع لناو      
 ال ملاايف املساات مليف  مااب ا  ذلااك ماان م لوماابت،  اقرتحاات علااى دار الكتااب

 الوثبئق ان  تو  طعع كمييف من هذ  االنتمبرة فف لت،  ارعت ببل مل حياث  
أدخلت هذ  امل لومبت يف حقوح االنتمبرات، ثم انتخرجت أمسبء ال قابرات  
املوقوفيف   صفهب، من اثقل املخصص،  ر عتهب علاى املوضاوعبت  اثار ف،    
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 عيف الكمعيو ر يف  ملب مل يكن لدي جهبز كمعيو ر يف ذلك الوقت، فقد انت نت بش
م ابمل ب اداد يف القار ن    )مؤنسيف بيت اثكمايف،  أخاريا أجناز الكتابب فساميت       

 صادر عان بيات    ( املتأخرة يف ضوء الوقفيبت  اث    االع مابت الشارعييف  
ي،  من املؤنف ان حبلات أزمايف الاور  يف     150يف حنو  1000اثكميف ننيف 

 . حينهب د ن  ز يد  ببلفهبرس اهل بئييف ال زميف

 فد الكتبب يف فرتة قيبنييف مل  ت ب ز الشهرين  ناعب ذلاك أ ا   ضامن     
كثريا من امل بمل الع دادييف ال  داععت أمسبؤهب ذكريبت الع داديني،  أل    ضمن 
أيضب أمسبء أعداد غفرية من نراة الع داديني، ممب أفبد ا لئك الذين كب وا يعاثون 

 .وم بإعداد طع يف جديدة من ن أق اآل. عن أصوح أنرهم  عقبرا هب املنسييف

 

 

 

 

 



– 290 – 

 مشاهد ومعامل

 

مل أكن أدري، على  ج  التاديد، الد افع ال  كب ت  دعو صدام حساني  
ل هتمبم بت يني قعور املشابهري  األ ليابء  الصابثني يف ب اداد أ  يف خبرجهاب،      
فمنذ أ ائل الثمب ينبت، كبن  زير األ قبف،  هو يومذاك ععد اهلل فبضل، يرنال  

 مان  (  جَّ  السيد الرئيس إ  القيبم بدرانيف عن قرب ف ن)يَّ كتعب  عدأ ببل عبرة إل
 لك القعور مث  قرب ابو  واس،  قرب اجلنيد،  قرب بهلوح،  قرب منساوب ا  مان   

يف مشبلي  كريت،  قرب منسوب إ  السيد أمحد بان السايد   ( أبو خلخبح)يدعى 
يف ديب ،  قرب عمار األاارف يف ذي    ،  آخر لش يب(جعيف)حسن املثنى، يف قرييف 

 ال ريب أن هذ  الكتب الرمسييف كب ت  صلين إ  الكلييف  هاي  . قبر،  غري ذلك
،  كنات  (نري، اخصاي، علاى الفاور   )يف ظرف م لق كتب على طرف  ععبرة 

انت رب هذ  األلفبظ، فبلقعور  زار عبدة  من ثم ف  نرييف فيهب،  زيبر هب عبميف، 
ب اخصي طع ب،  هي موجودة يف مكب هب منذ أن دفان فيهاب   ف  يتوفر فيهب جب 

( على الفور)أصاببهب ف  ينتظر منهب أن   ري أمبكنهب مث  حتى يربر ذلك ععبرة 
 زادت هذ  الكتب مع الوقت حتى مل يكن  ر ااهر  . لتوخي السرعيف يف اإلجببيف

القارب ا    إال  أكلف ببعداد درانيف أ   قرير دقيق يف مصبدر   أنب يد  عن هاذا 
ذاك،  مل خيلو ذلك من جهد   قت،   ذكرت أن  الدي رآ اي يوماًب  أ اب اقارأ     

للدينوري،  قد اارتيت  حديثب،  كبن امتابن العكبلوريب ( األخعبر الطواح)كتبب 
للصف الثبلث املتونط على األبواب، فاأراد أن يصارف هما  عان قراء ا  ا       

ياب  لادي، مهماب كب ات كتاب      : فقابح  قراءة الكتب املنه ييف اخلبصيف ببالمتابن،
ماب  : ، فقلات يف  فساي  !التبريخ ممت يف فهي لن جت ل منك أكثر مان حفابر قعاور   

،  لو مج ت ماب قدمتا  مان هاذ      (حفبر قعور مريي)أع عهب من  عوءة، فهب أ ذا 
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 كنات مطمئناب إ  أن الفرصايف متبحايف جلم هاب فهاي       . الدرانبت لشكلت كتببب
 قابف يف بابب امل ظام، إال أن  ادمري هاذ  الاوزارة       حمفوظيف ب نبيايف يف  زارة األ 

 . حرقهب يف أثنبء االجتيب  األمريكي لع داد أ دى بتلك الدرانبت مع األنف

ثم أ ي قدمت إ  بيت اثكميف عددًا من الدرانبت اخلططيايف الا  ختاتص    
مبشبهد  قعور داثرة،  كنت انتهدف منهب   يني مواقاع جديادة، أ  إحاداثيبت،    

يف ب داد،  كن على  سبعد على إغنبء م لومب نب عن خطاط املدينايف يف   على خبرط
ال صور ال عبنييف،  قد كشفت كل درانيف عن موضو  بذا  ، فواحدة عينت فيهب 
موضع قرب املؤرخ الطربي، من خ ح درانيف مفصليف عن خطط حم ت الرصابفيف  

ع يف حديقايف  القد يف،  هي األعظمييف اليوم،  قد  رج  عندى يف حين  أ   كبن يق
ص رية  طل على ابر  عشرين،  سمى اليوم حديقيف الرحيب، فدعوت إ  إقبمايف  

كمب قادمت درانايف   . ابخص هنبك يذكر النبس بقيميف هذا املؤرخ املفسر ال ظيم
أخرى عن   يني موضع قرب اإلمبم أمحد بن حنعل،  كبن قد دفن يف مقاببر بابب   

الشمبح ال ربي من قصعيف الكبظمييف حرب،   أكد لي أن هذ  املقببر كب ت  قع يف 
اثبلييف،  حتتل موق هب اليوم مقربة اهلعنيف، فيسر ذلك   ايني القارب، بابفرتا  أ ا      
يقع يف أعلى  قطيف يف هذ  املقربة، ال  هي النقطيف املركزييف فيهب، ذلك أن قرب  كبن 

. نععب يف كثبفيف الدفن عند ،  ار فبعهاب عماب ناواهب مان أر  املقاربة األخارى      
درانيف أخرى  وصلت فيهب ا    يني مواضع قعاور اخللفابء ال عبنايني،  ذلاك      

بتاديد مقربة  رب اخللفبء يف الرصبفيف، كماب كب ات  سامى يف عصارهم،  هاي      
حتتل اليوم املسبحيف املمتدة بني حديقيف الن مبن يف األعظمييف  اعداديايف األعظميايف   

املدفو ني يف هذا املكبن  للعنبت،  اقرتحت إقبميف ابخص  ذكر في  أمسبء اخللفبء
   ريف بهم،  غري ذلك من الدرانبت، ثم أ ي علمت أن ب ض الكتابب أخاذ   

 . ي يد  شر هذ  الدرانبت ببمس  د ن اابرة إ  مب بذلت  من جهد فيهب
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 كبن نبدن القرب املنسوب إ  اإلمبم ابي حبمد ال زالي، يف مقربة ال زالاي  
لقرب ل  ف ً ، مستندًا إ  أقاواح ب اض اهلناود    بع داد، قد حب ح إقنبعي بأن هذا ا

الذين كب وا يز ر    د ن أن يكون هلم أد ى علم بهوييف صابحع ،  قاد اعتابد أن    
يثري ض يف بني حني  آخر حوح اكتشبف  هذا،  أن حيصال علاى  أيياد أي جهايف     
رمسييف الدعبئ  هذا،  قد أفهمت  يف كل مرة أن حقبئق التبريخ ال  كان أن   اري   

حترف، امع التواقيع،  لو أن كل أهل األر   ق وا على ببطل فلان جت لا    أ  
يف طوس، ( الطببران) واقي هم حقًب، ذلك أن قرب ال زالي م ر ف تبمًب يف مقربة 

 أ   ملب يزح قبئمًب  عندي صور  ،  لكن الرجل كابن يصار علاى ادعبئا  ب نابد      
ب،  كابن يوماذاك الادكتور    ع يب،   صل ب  إ  حمب ليف اقنب   زير األ قبف بها 

ععد املن م، فمب كبن من األخري إال أن انتدعب ي إ  مكتع  ثسم هذا األمر،  يف 
مكتع   جدت الرجل صبحب اإلدعبء جبلسًب قعبلت ،  ببدرت فأ ضات للاوزير  
الدالئل  النصوي الكثرية ال   ؤكد دفن ال زالي يف طاوس،  طبلعات املادعي    

أ ا  رأى منبماًب   : يف إدعبئ ، فلم حير جواباًب، ثام قابح   بإبراز دليل  احد على صا
فلقاد رأيات يف   ! ع يب: لل زالي خيرب  بنفس  أن هذا هو قرب ، فقلت ل  مت  عًب

املنبم قعل أنعو  أن  ليب صبثب، هو ف ن،  مسيت ، خيرب ي أ   مدفون يف  ناط  
كعرية يف  نط  ابر  الرايد تبمب، عند نبحيف الوثعيف،  علي  فإ ي أطبلب بعنبء قعيف

الشبر  ختليدًا لذكرا ،   سهي  لزيبر  ،  ببلطعع فقد أفام الرجل  خارل  هاو   
على أ   مل ييأس، إذ مب أن مرت أااهر حتاى   .  بقم علي إبطبلي الدعبئ  ال ريب

ن ى عند ب ض د ائر ديوان الرئبنيف ل قد  د ة كربى  شهد ل  بصاايف ادعبئا ،   
إن مار ر بضاع نانوات    "رد في  علي ،  قلت  هنب اضطررت إ  أن أ شر مقبال أ

على حسم اجلهبت الرمسييف املسؤ ليف  ال لمييف األمر على ماب  ضاانب، ال جيياز    
إحيبء اإلدعبء  فس  من جديد،  حشد املاؤرخني يف  اد ة لان ياؤدي إ  حارف      
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اثقيقيف، أ  لي عنق التبريخ، إذ ال  كن لعبحث أن ينفي حقيقايف  برخييايف  أثريايف    
املؤرخني على اإلط  ،  على مدى قار ن مت بقعايف،  حنان  طبلاب      أكدهب مجيع

الشيخ، طبملب جدد دعوا ، أن يأ ي مبصدر  احد كتع  ماؤرخ خماتص قعال القارن     
ال بار لله رة، أاابر فيا  إ  أن اإلمابم ال زالاي دفان يف مقاربة ناوى مقاربة         

ن الرجل  قد علمت فيمب ب د ا(. 2/2/2999جريدة اإلحتبد " )اخل(..الطببران)
 .من متب  الد يب ًبكبن يرجو من ادعبئ  ايئ

 فيمب ل    لق بع داد أيضب، أ ي ألقيت عدة حمبضارات عان جوا اب مان     
خططهب يف  بدي الصيد، مدعوا من مج يايف صا رية لكنهاب ف بلايف ببنام أصادقبء       

، (جوليف نايبحييف يف ب اداد ال عبناييف   )ب داد،  كبن أكثرهب طرافيف حمبضرة ب نوان 
 هب بنقطايف  فيهب اثضاور، يف خيابهلم طع اًب، يف جولايف نايبحييف بادأ        قد صاعت

القديم يف منطقيف بابب امل ظام،  مضايت    ( احمل ر)افرتاضييف قرب معنى الكر تينيف 
بهم يف ب داد ال عبنييف، مقرتبب من دار اخل فيف من جهيف،  من جابمع القصار مان    
جهيف أخرى،  صوال إ  منطقيف السنك على دجليف، ثم عدت بهم نبلكًب أزقيف دار 

األ  ،  أدركت مان خا ح ااان اجلولايف     اخل فيف لل عبنييف إ   قطيف اإل ط   
مبشبهد دقيقيف من ب داد ال عبنييف، إ ي جنات يف أن أمحلهم بطريقيف  شع  مب ف لت  

إلل جي  يلز، حينمب ختيل آلايف  نقال اإل سابن إ  أي عصار     ( آليف الزمبن)ر اييف 
 بلغ من جنب  احملبضرة يف ااذ خيابح اثضاور أن ب ضاهم أخرب اي أ ا       . يريد

 األمبكن  فسهب  نبر فيهاب متخاي  أ ا  يسالكهب يف ذلاك ال صار        قصد الطر 
 .التبلد

كمب حب لت من خ ح عضوي  الف بليف يف جلنيف  سمييف الشاوار   احملا ت   
يف أمب يف ب اداد، أن أعياد  سامييف عادد مان هاذ  الشاوار   احملا ت بأمسبئهاب          

ملاؤرخني  ال عبنييف، أ  إط   أمسبء اخصيبت بابرزة مان ال لمابء  األدبابء  ا    
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( كلاواذا )عليهب،  أذكر أ ي اقرتحت  سمييف أحد اوار  الكرادة الشارقييف ببنام   
 هو امسهب اآلرامي القديم منذ أ ائل ال صر ال عبني، فكبن ذلك االنم موضع 

 كنات قاد   . انت راب اديد من أهل ذلك اثي، حيث مل يسم وا با  مان قعال   
هاو اابر  امللاك غابزي،     اقرتحت إعبدة  سمييف ابر  الكفب  ببمسا  القاديم    

ختليدا ملوقف  الوطين،  قد رفض ديوان الرئبنيف هاذا املقارت ، لكنا  عابد فوافاق      
 ملب كبن أكثر الشوار  اجلديدة ال أمسبء هلب،  هي  سمى عبدة بأي ع مايف  . علي 

لوجود دائرة لشرطيف مكبفايف اإلجرام هنبك،  ابر  ( ابر  املكبفايف)داليف، مثل 
 ساعيف إ   ( العدالايف )يف، مع أ   خيلو من ا رة  احدة،  ابر  يف ال زالي( املش ر)

 جود دائرة بداليف التلفو ابت يف  هبيتا ، فبجتهادت، ماع أعضابء كارام يف هاذ         
الل نيف، ببط   أمسبء مقعوليف عليهاب، مساتمدة مان الارتا ، فبلشابر  املسامى       

ري، بشبر  مدير األمن،  سعيف ا  أحد من نكن في ، مسيت  بشبر  اثسن العصا 
فقد كنت م  عب بأقوال ، كمب مسيت ابرعًب ببنم الدكتور مصطفى جواد  آخار  

 أقار  . ببنم املؤرخ ععبس ال زا ي،  هكذا االمر ببلنسعيف ا  غري  من الشاوار  
 قد . 6/22/2929اجمللس الوطين كل  لك املقرتحبت يف جلسيف خبصيف بتبريخ 

أ   كمب من حق االبنبء عليناب   أقوح في ( من حق ب داد علينب)كتعت مقبال ب نوان 
أن خنتبر هلم أمسبء ذات دالالت مجيليف، فإن من حق ب اداد، بشاوارعهب  أزقتهاب    

 (.12/2/2992 حتبداإل) حم  هب، ان خنتبر هلب امسبءا  نبنب  راثهب التليد 
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 استشارات غريبة

 

اعتدت على أ لقى من حني ا  آخر ا واعب خمتلفيف من االنئليف، من جهبت 
: ليب، ب ضهب غريب ف  ،  كبن علي االجببيف عنهاب، فمان  لاك االنائليف ماث      ع

 متاى ظهار   ( 2/20/2999) وضي  قعبئل ال رب النصرا ييف يف فات   كريات   
 قليد إط   املدف ييف قذائفهب يف االحتفبالت،  مب هو عدد مب اعتيد على إط قا   

حبساب مساتويبت     هل كبن لتقليد اختبذ أخعبر بألوان خمتلفايف ( 25/9/2999)
 أذكار أن رجاًر قادم    . املسؤ لني جذ ر يف اثضبرة اإلن مييف؟  ماب إ  ذلاك  

يقرت  فيهاب إل ابء رماز النسار مان اا بر الد لايف،        حسني س صدام يدرانيف للرئ
 إبدال  ببلصقر، فمب كابن مان صادام إال ان حاوح الدرانايف ا   زارة الت لايم       

نهاب ا  مركاز إحيابء الارتا  ال لماي      ال بلي، فاولت  هذ  ا  جبم يف ب داد،  م
ال ربي،  كنت يومذاك رئيسًب ل ،  قرأت الدرانيف فوجد هب معنييف على أنبناني،  
أ هلمب أن من اأن النسار أن يقتابت علاى بقبياب الارمم، علاى خا ف الصاقر،         
 ثب يهمب أن النسر طبئر غريب عن منطقتنب، ال يز رهب إال مهابجرا أ  مابرًا يهاب،    

ال  لاي ان كب عهاب  نقصا  درايايف يف التابريخ، فبضاطر ي ذلااك إ         ملاب قرأ هاب   
انتدعبئ ،  ب د  قبب قصري  جدت ان د اف   غري علمييف،  إمنب  دخل يف  طب  
طلب الشهرة ال أكثر،  قدرت كم نيكلف  نفيذ هاذا املقارت  مان مابح إذا ماب      

فيهاب أن   أبدلت ا برات الد ليف، ال نيمب يف اجليا، فكتعت درانيف مقببليف أثعات 
ال قبب،  هو النسر  فس ، ال نيمب الاذهيب منا ، كابن رمازا لكاثري مان الاد ح        

 ا برا للقبئد ( ي)االن مييف بل أ   كبن امسًب إلجدى رايبت الرنوح الكريم 
 من الواضا  ان درانا  كب ات مقن ايف إذ مب ات فكارة       . األيوبي ص   الدين

 .ة أ  التكريمالت يري مرة  احدة،  خبب أمل مقدمهب يف الشهر
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 من  لك االنتشبرات ال ريعيف أن كب عب من العصرة، يدعى حبمادًا، كتاب   
يف جريدة القبدنييف،  هي جريدة القوات املسلايف، مقباًل يذكر في  أن جدًا لصدام 

كبن أمريًا على العصرة،   سب الي  د رًا مهمًب يف الدفب  عن هذ  (  بصرا)يدعى 
م ًب، يف غضون القرن السبدس عشر،  لذلك فهو  املدينيف ضد الفرس  ال ثمب يني

يطبلب بتخليد انم  بصار املاذكور ببط قا  علاى أحاد م ابمل العصارة املهمايف،         
كبجلبم يف مث ، فمب كبن من صدام إاّل أن طلب من لطيف  صيف جبنم، بوصف  
 زيرًا للثقبفيف  االع م، رأي  يف هذا املقبح،  الواقع كبن األمر حمرجاًب لكال مان    

لب من  أن يدلي برأي ، فمثل هذ  املقرتحبت ال   ت لق بنسب صدام كبن ينظر ط
إليهب ادييف كعرية،  ابء حظاي أن يقاع اختيابر الاوزير علاي   علاى اثانني مان         
األصدقبء، همب الدكتور حممد املشهدا ي  ععد اثميد ال لاوجي لنقادم رأيناب يف    

ن  قاوم علاى اي أنابس    هاذا مل  كا  (  بصار ) قد كنت مدركب ان فكارة  . األمر
 برخيي نليم،  أ   ال دليل على  جود  أمريا يف العصارة يف ذلاك التابريخ،  أن    
بواعثهب مل  كن علمييف بأييف حبح، فطلعت أن  يسار لناب رحلايف علميايف ا  العصارة      
لنراجع مكتعيف آح ببب أعيبن ال  كنت أصعو ا  االط   على مكنو ب هب النفيسيف 

د خريا من هذ  الفرصيف لزيبر هب،  هذا ماب حصال ف ا ،    منذ عهد ب يد،  مل أج
فقد قصد ب العصرة،  فتات لنب املكتعيف الا  ال  فات  ألحاد إال  ابدرا،  قضاينب      
يااومني فيهااب اطل اات خ هلمااب علااى كاال مااب كناات أرجااو االطاا   علياا  ماان 
 خمطوطب هب، ال نيمب مب يت لق منهب بتبريخ العصرة  فسهب يف ال صر ال ثمب ي،  قد

االنار اثبكمايف يف   )ن لت م حظبت عديدة أفدت منهب، فيمب ب اد، يف كتاببي   
التابريخ  املؤرخاون يف ال صار    ) يف كتاببي االخار   ( ال را  يف القر ن املتاأخرة 

.  قد  أكد لي صايف  صوري بب تفبء ر اييف كب ب املقبح من كال  جا   ( ال ثمب ي
ل نتفسابر عان مصادر      حينمب عد ب ا  ب داد، طلعت انتدعبء صبحب املقبح 
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 مل يكن يتوقع إال أن  شكر    هنئ  ببكتشبف  هاذا،   يف هذ  الر اييف،  حضر ف  
اال ا   فوجئ بي أنأل  عن مصبدر ،  ملب مل يربز ايئب ي تاد با ، قابح ا ا  ماؤرخ      
 من حق املؤرخ أن جيتهد،  هذا األمر من اجتهبد ،  نألت  عن ار ط االجتهبد 

 فكرة لدي  عن االجتهبد كل ،  علي  ختمات األمار بكتببايف     أ واع ، فظهر ا   ال
 قرير يفيد ب دم صايف هذ  الدعوى من أنبنهب،   قع زميلياي عليا ،  قادمنب     
إ  الوزير الذي رف   إ  صدام،  الظبهر أن التقرير كبن مقن ًب إ  اثد الاذي مل  

ن خنرل مان    د  سمع ايئب عن املوضو ،  أ ذكر أن ال لوجي قبح ضبحكًب  حن
أخشى أن يصيعنب مب يصيعنب بسعب  قريرك هذا، على أن ايئب من ذلك مل : الوزارة

 .حيد ،  خببت آمبح كب ب املقبح يف  كريم كبن يتوق  

 يف ذات مرة قصد ي الصديق الدكتور بهنبم ابو الصوف لينقل الي حديثب 
ان : قاوح عريعب، خ صت  ان عدي مس ين مرة يف حاديث لاي علاى التلفزياون ا    

جزءا من  الييف  2212 -2750مدينيف مبردين كب ت يف عهد ممبليك ال را ، بني 
ب داد،  ا   مهتم بهذ  امل لوميف  يريد ان  رنم ل  على خبرطيف نيبناييف،  قلات   

يرجو ان يطبلب من خ ح هذ  اخلبرطيف مببردين ليضمهب إ  ( االنتبذ)ل  اذا كبن 
الوقات كابن ال ارا  جازءا مان الد لايف       ال را  ف ليك ان ختارب  بأ ا  يف ذلاك    

ال ثمب ييف،  همست يف أذ  ،  كنت اثق ب   أئتمن ، يكفينب مب حنن في  من  يا ت  
 على اييف حبح ! االن ازء من  ركيب ولبطبلعيف ببلكويت، فمب ببلك لو طاملبسعب 

اخرب ي ابو الصوف ا   رنم اخلبرطيف املطلوبيف  قدمهب إ  عدي،  لكن ايئب مان  
 .م مل يرت ب على ذلك  اثمد هللاإلع 

أراد بببب الفب يكابن يوحناب باولس السابدس أن      2999 يف ايلوح من ننيف 
فكلفاين   -على مب قيال يف ذلاك الوقات    -" شي يف خطى األ عيبء"يز ر ال را  لا

 زير األ قبف أن أعد درانيف مركزة عمب  عقى من  لك املشابهد، فب صارفت إ    
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جمموعيف من األمبكن ال   سعت لع ض أ عيابء ال هاد    إعداد هذ  الدرانيف لتشمل
القديم،  ب ضهب مل يكن مؤكدا، أ  غري صاي  ببملرة، ثم علمات أن أصال هاذا    

 ب ادهب أعتاذر    التكليف من ديوان الرئبنيف الذي كبن مهتمًب بإجنب  هذ  الزيابرة 
 .العببب  ا تهى االمر
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 ندوة عن احلجاج

 

شعبب الذي كبن يشرف علي  عادي صادام   أذا   لفزيون ال 2996يف ننيف 
مان بطولايف الفنابن  اور     ( عمر بن ععاد ال زياز  )حسني مسلس  مصريب، ب نوان 

مسبحيف كعرية  مهميف ( اث بل بن يونف الثقفي)صييف خالشريف، احتلت في  ا
 .من حلقب  ،  يظهر أن ظهور هذ  الشخصييف الصبرميف،  املكر هيف، أثبر ل طًب مب

،  هاو ععابس اجلناببي،  طلاب ماين      (عادي )ي  ا صل بي أحد مسبعد 
التوج  إ  معنى اإلذاعيف حيث يكون يف ا تظبري ب اض املاؤرخني،  مان هنابك     
 ت   ا  االنتديو لنس ل  د ة عن املسلسل، كبن يتكلم بله يف آمرة  كأ    لي 
أمرا ال يطلب طلعب عبديًب،   طيَّرُت من األمر،  اضطررت ا  االعتذار لا  باأ ي   

تصب ببل صر األموي،  ال علم لي ب ،  اقرتحت بدي  لي هاو الادكتور   لست خم
صبحل ال لي رئيس اجملمع ال لمي، فهو أدخل يف اختصبص ، فض  عن أ   ألف 
كتببًب يف نرية عمر بن ععد ال زيز،   صورت أ اي جناات يف اقنبعا ،   نفسات     

النبهي،  الص داء،  لكن مب ان مضت  صف نبعيف، حتى ا صل بي بصو   اآلمر
خمربًا إيبي أن ال حميص عن املشابركيف يف الناد ة املاذكورة،  هناب اضاطررت ا       
الذهبب يف املوعد املضر ب، ألجد بب تظبري عادد مان الازم ء، بيانهم صابحل      
ال لي،   زار اثديثي،  يديرهب رايد اجلميلي،  مل يكن أحد يادري علاى  جا     

املوضو  مهم،  أن  اد ة ناببقيف قاد     اليقني مب  راء هذ  الند ة،  لكن علمنب أن
ن لت ثم أل يت ألن كا م املتااب رين مل ي  اب املساؤ لني،  أخاريا بادأت       
الكبمريا ببلد ران،  أخذ الك م يأخذ جمارى  ربيار أعمابح اث ابل علاى أ هاب       
ضر رة فرضتهب رغعت  يف إقرار األمن،  حينمب  صل الد ر لي، أدركت بأ ي إن 
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ب ، فسأفقد كل مب بنيت  من مصاداقييف أمابم النابس دف ايف      كلمت بنفس هذا االجت
  احدة، فمب كبن مين إال أن ا طلقت موضااًب أن اث ابل فار  األمان ببلادم     

 أن فلسفت  يف حفظ األمن بهذ  الونايليف  حادهب هاي املساؤ ليف عان        اثديد،
 شوب اال تفبضبت ضد  ظبم  مب رد أن  ويف،  قلت أ   كبن طعي ياب أن حياد    

فوجئ املشبركون يف الند ة بهذا الطر  الذي ينبقض تبمب كل مب قيال مان   هذا، 
 لكنا  كابن حيفاظ    : قعل،  حب ح مدير الند ة أن خيفف من  طأة الكا م قابئ   

املسلم مان نالم املسالمون مان     )لو كبن حيفظ حديثًب  احدًا هو : اثديث، قلت
ح لسب    ال مان بساط   ملب ف ل مب ف ل، فبملسلمون مل يسلموا من طو( لسب    يد 

إ ي أرى رؤ نًب قاد أين ات  حابن قطبفهاب  إ اي لصابحعهب،       : يد ،  هو القبئل
 الحت لي أن  جو  اثبضرين قد امتق ت،  بهت الزميل مقدم الند ة،  أعلن 
عن ا تهبئهب،  حينمب ا تهت كنت مدركب تبمب أ   مل  عق أر  حارام إال  دنات   

ف لت ،  قيل لنب ان الرب بم  نيذا  ب د ان يفاص، فيهب،  عليَّ أن ا تظر م ع يف مب 
 حني عدت ا  الدار ابهد  ،  ب د عرض  أخاذت ببناتقعبح هوا اف املهنائني     
على مب قلت، كبن أ هلم الصديق يبناني اثسايين،  يف الياوم التابلي كابن مثايف       

بأصبب هم  كأ ي رجل فضبء،  ب ض ناوا  االجارة كاب وا     يَّأطفبح يشري ن إل
 سلم اجر هم إكرامب لي،     عت ععليف ال زا ي حينماب رأ اي أدخال    يرفضون 

 هال  : هل مب زلت تشي على رجليك؟ قلت ضابحكب : قبعتهب للفنون،  هتفت
ال،  لكناك   لام ماب قلتا      : كنت  توق ني أن أمشي علاى رأناي ماث ، قبلات    

ب إن كبن م: العبرحيف،  زادت ا عي  لدى ا بس كثريين مل أكن أعرفهم،   سبءلت
قلت  خطريا إ  هذا اثد، فلمب مساوا ب رض ،  على اييف حبح مضت االيابم  مل  
 سنى نوء،  ا رت ان اهلل   ب   قف م ي بقوة  أ قذ ي من  هلكيف أخرى ماب  

 أذكر ان الدكتور مؤيد ن يد، مدير االثبر، قبح لاي مارة   . كبن لدف هب من نعيل
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أ ات  تمتاع بشا عييف    : الناكبن  حنن حنضر جملس الفبحتيف ألحد موظفي  يف حي ا
 !صبمتيف يب دكتور

محبدي،  زير الثقبفيف يومذاك، ا  مكتع  يونف  ب د مدة انتدعب ي حبمد 
 فبحتين مبوضو  غريب ف  ، إذ طلب مين أن اقدم حلقايف  لفزيو يايف موضاوعهب    
حب ال راقيني لعنبء القصور،  ان مب يعني  زعمبؤعم منهب هاي قصاور الشا ب،    

الا  كب ات  تخاذ مان بنابء      ( االذاعبت املاأجورة ( )خترصبت)  ذلك للرد على
قصور الفخميف مبدة للتشهري ب ، كب ت الفكرة غريعيف  غري م قوليف،  بدا لالرئيس 

،   صاورت  ( كتايف )أيبم اثصبر نتكون أن فكرة  لع ال راقيني بعنبء القصور يف 
رت عان  أين نتنتهي مصداقي  لو ان خرجت على النبس بهذا الكا م، فبعتاذ  

 قديم ماب أراد،  أحل هاو  اعتاذرت،  زاد اثبحاب بينماب زدت أ اب ثعب اب علاى         
اعتذاري،  بررت موقفي الرافض بأن بنبء ال راقيني للقصور يف ال ارا  كابن يف   
ال صور القد يف  االن مييف،  هي ليست من اختصبصي، امب ال صار اثاديث،   

اة  حمتلني،  ععثب حب لت  هو اختصبصي، ف ميع مب بين في  من قصور فهي ل ز
أن أقن   بأمسبء اخرى نعق ان   بملت مع التلفزيون،  منهب الدكتور بهنابم اباو   
الصوف، املتخصص ببلتبريخ القديم، لكن  حينمب يئس مين تبماًب، أ هاى اللقابء،    

 .  خرجت من مكتع  أ نفس الص داء مرة اخرى
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 رسائل ودراسات وثائقية

 

يف االنتشابرييف لادار الكتاب  الوثابئق فرصايف ذهعيايف        كبن ضمي ا  اهليئا 
ل ط   على مزيد من الوثبئق النبدرة،  امللفبت ال  كب ت  صل ا  الادار مان   
ب ض املؤنسبت اثكوميايف  عبعاب،  كاثريا ماب كنات أقارت  لطلاع  يف مارحل          
املبجستري  الدكتورا  موضوعبت  تخذ من  لك اجملموعبت الوثبئقيايف مابدة هلاب،    

ذلك مث  أ ي اطل ت ذات مرة على حنو مخسني ملفب ختص املزار  امللكييف يف  من
ال را ، فبقرتحت على أحد الطلعايف أن يتخاذهب مابدة لكتببايف رنابليف مبجساتري،       

،  اطل ت علاى ملفابت كاثرية    (املزار  امللكييف يف ال را  درانيف  برخيييف)ب نوان 
تهاب متهرئايف  مليئايف باذر       ختص لواء الديوا يايف يف ال هاد امللكاي، كب ات أغلف    

الطيور، ممب دح على أ هب كب ت ملقبة على نط  ب ض الد ائر، فبقرتحات علاى   
(  بريخ قب ون دعب ى ال شبئر يف ال را )طبلب ان يكتب رنبليف ا  اطر حيف عن 

 قاد عمادت   . ذلك ان م ظم  لك امللفبت كبن يت لق بتلك الادعب ى،  هكاذا  
حني  آخر،  تنب ح موضوعبت  ثبئقيايف حماددة،   الدار ا  عقد  د ات علمييف بني 

 كبن للهيئيف االنتشبرييف الد ر األنبس يف االعداد هلب  اختيبر حمب رهب   كلياف  
العبحثني ببلكتببيف فيهب،  أ ذكر أ ي اابركت يف احادى هاذ  الناد ات مبوضاو       

 نب لات فيا   ثابئق األ قابف   ثابئق      (  اقع الوثبئق ال ثمب ييف يف ب داد)عنوا   
حملكميف الشرعييف   ثبئق الطببو، بينمب اقرتحت أن يتو  الصديق الدكتور ابراهيم ا

الوثابئق ال ثمب يايف يف   )من جبم يف املوصل، كتببيف حباث عان    ال  ف، خليل امحد
نا  ت ال مابذ   ) أن يتو  رجل دين مسياي كتببيف حبث ثبلاث عان   ( املوصل

د ن فيهاب  اواريخ    هاذ  السا  ت هاي الا   ا     ( مصدرا للتبريخ االجتمابعي 
 الدات االطفبح اجلدد،   ذكر امسبء ذ يهم  فصي ، مماب ييسار علاى العبحاث     
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 س يل  بريخ األنر  مواطنهب األ    أمسابء ذ يهاب ل ادة أجيابح،   وجاد يف      
ال را  ن  ت من هذا النو   رقى ا  منتصف القرن التبناع عشار،  مل أجاد    

 رنايس  )نذ أكثر من مثب ييف عقود، هاو  أحدا أفبد منهب أال ببحث أرمين  احد، م
يف حبو  قليليف  شرهب يف جمليف ل ايف ال ارب  جما ت مساياييف أخارى      ( صبئ يبن

صدرت يف الث ثينبت مان القارن املبضاي،  كنات م  عاب بطريقتا  يف  وظياف        
م طيب هب يف كتببيف حبو  م مقيف يف التبريخ األجتمابعي لتلاك األنار،  هاو ماب      

عن منه    مصبدر  ب د حنو ربع قارن كماب ناريد ذكار     دف ين ا  الكتببيف عن   
ذلك فيمب يأ ي،  قد طع ت هذ  االحبب  يف دار الكتب  الوثبئق على الكمعيو ر 

 .بنسخ قليليف مع االنف
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 سجالت الطابو

 

 مبنبنعيف اثديث عن الوثبئق أذكر أ ي اقرتحت مرة علاى أحاد طلاع  يف    
التاببع لل بم ايف املستنصارييف عهاد ذاك أن      م هد الدرانبت القومييف  االارتاكييف

 سا يل أراضاي ال ارا  يف عهاد مادحت      )يكتب موضوع  للمبجستري ب نوان 
،  لكي أا    على هذا املوضو  أخذ   بنفسي ا  عمبرة الدفرتدار املطليف (بباب

على دجليف يف ابر  النهر،  أطل ت  على الطاببق الوناطي مان ال مابرة،  هاو      
كعرية ازدمحت كل منهب مبلفابت الطاببو ال ثمب يايف،    ( س كعرييك)يكتظ بناو مبئيف 

 كثري منهب يرقى ا  عهاد مؤناس دائارة الطاببو مادحت ببااب،  قاد أخرب اي         
املسؤ ح عنهب يف ال مبرة بأن  زارة املبلييف ال    ود اليهب ملكييف هذ  الوثابئق قاد   

م مل الاور    ضبقت بهب،  هي  فكر بب  فهب، ا  يف أحسن اثبالت إرنبهلب ا 
يف ال مبرة لي ري حتويلهب ا  ع ينيف  رقييف  يصنع منهب الور  اجلديد،  قادرت  
عظم اخلسبرة ال  نتاد  إن حتقق هذا اال  ف، فاذهعت يف الياوم التابلي ا     
املركز الوطين للوثبئق  قد أدم  بدار الكتب  الوثبئق،  أ ضات ملدير ، الاذي  

سبرة ال را  هذ  الثر ة من الوثابئق األصالييف   ال أ د أن أذكر امس  االن، عن خ
فيمب لو  فذت  زارة املبلييف  عيادهب،  طلعات منا  أن ي مال علاى جلاب هاذ         
الكمييف ا  املركز لي ري فاصهب   صنيفهب  حفظهب  فقب للقب ون، فمب كابن منا    
اال أن ابدى ضايق  ببلطلاب، متشاكيًب مان قلايف موظفيا ،  قلايف املخابزن،  قلايف          

 هكذا .  ض ف التخصيصبت املبلييف،  مب ا  ذلك من أعذار  اهييف اإلمكب بت،
ببءت حمب ل  ل لتفبت ا  هذ  الوثبئق املهميف ببلفشل  خرجت من عناد  خبئعاًب   
حزينًب، أمب الطبلب الذي قد   اليهب فقاد هارب هاو اآلخار مان اختيبرهاب مابدة        

 .لرنبلت 
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 سلسلة وثائقية

 

أن  ثبئق الاع ط امللكاي احملفوظايف يف     على ذكر الوثبئق، كنت قد عرفت 
دار الكتب  الوثبئق حتوي جمموعيف كعرية  مهميف ممب كبن يع ث ب  ممثلو ال را  يف 
السفبرات  القنصليبت ا  الع ط امللكي منذ  أنايس  زارة اخلبرجيايف ال راقيايف    
 حتى نقوط النظبم امللكي،  أن هذ  الوثبئق  تضمن  قبرير نيبنييف  م لومبت 

عن الد ح ال  كبن لل ارا  م هاب ع قابت دبلومبناييف، فصارت أطبلاب        مهميف
بضر رة إعدادهب للنشر،  يف إحدى الند ات ال  عقدهب املركز الاوطين للوثابئق   
يف دار الكتب  الوثبئق، كررت مطبلع  هذ ،   عهات ا  أهميتهاب الفبئقايف لايس     

ح الا   جاد لل ارا     ببلنسعيف لتبريخ ال را  امل بصر فاسب،  امنب لتبريخ الاد  
 .م هب تثيل دبلومبني

 صبدف أن كبن رئيس بيت اثكميف، ععاد األماري م لايف، حبضارًا، فأياد       
جلنيف )فكرة  شر هذ  الوثبئق،  اكل على الفور جلنيف دائميف يف بيت اثكميف ببنم 

برئبنا ، علاى أنابس أن أقاوم بتنفياذ املشار  ،  ببلف ال        ( السلسليف الوثبئقييف
أنب ذة فضا ء، مانهم الادكتور طابر  اثمادا ي  الادكتور        اكلت الل نيف من

 ااوري ععااد اثميااد ال ااب ي  الاادكتور ج فاار ععاابس محياادي  الاادكتور مؤيااد 
 الادكتور صاعاي  ابظم  كبمال      -رمح  اهلل -ربياثالو دا ي،  الدكتور ع ء 

عباور رئيس مركز الوثبئق يف دار الكتب  الوثبئق،  بدأ ب بتصاوير  ساخيف مان    
ت اثكميف،  عرضهب على ب ض اعضبء الل نيف إلعدادهب يالع ط امللكي لع ثبئق 

للنشر على  فق خطيف حمكميف اارتكنب مجي ب يف  ض هب،  أعددت كتاببي ب ناوان   
اململكيف ال ربيايف السا ودييف باني اثاربني ال ابمليتني، يف ضاوء  قابرير القنصالييف         )
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تب الوثبئقييف، ثم جبءت ليكون  احدًا من هذ  السلسليف من الك( ال راقييف يف جدة
 فبة االنتبذ م ليف،    يني رئيس جديد بدال من ،  رئيس جديد لقسم الدرانبت 
التبرخيييف بدال من نببق ، لتكون أنعببًب يف   ثر عمل الل نيف   ضاع ال راقيال يف   
طريقهب، حتى اضطرر ب أخريا ا  التوقف عن ال مل، ب اد أن أصادر ب جمموعايف    

ملهميف، أمب كتببي املذكور فقد  ولت دار  شر أرد ييف اصادار   من الكتب الوثبئقييف ا
 . أعيد  شر  مرة أخرى فيمب ب د 1001يف عمبن ننيف 
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 جمالس ثقافية

 

ُعرفت ب داد يف  برخيهب كلا  ببجملابلس االدبيايف  الفكريايف  الت بريايف، بال       
ل حساب   املونيقييف، ال  كب ت   قد يف بيوت نرا هب، فياضر اليهب النابس، كا  

، حتى أن مؤلفًب هو ابراهيم (قعوال)اهتمبمب   يف يوم م لوم من كل انعو  يسمى 
الدر بي كتب كتببب مستق  يف  بريخ هذ  اجملابلس احصاى فيهاب ماب يزياد علاى       
الث مثبئيف جملس، على أن ظبهرة اجملبلس هذ  ا طفأت ف أة يف السع ينبت بسعب 

أن ي رضهم ا  املسبءليف إن أنايء  قال   خوف أربببهب  ر ادهب من م عيف مب  كن 
مب يقبح ا  جهيف امنييف،  منذ ا انط الثمب ينبت اخذت هذ  الظبهرة   ود  لكان  

 .على مهل

 من اجملبلس ال  اعتدت على ار يبدهاب يف ذلاك الوقات جملاس احملابمي       
حبزم املف ، يف بيت  يف ابر  ط  مسبء كل يوم مج يف،  قاد دعاب ي اليا  فصارت     

كبن جملسًب هبدئًب أ يقب، اعتبدت علاى حضاور    . على حضور  حتى  فب   مواظعًب
خنعيف ص رية من املثقفني الذين كب ت هلم ذكريب هم ال نيايف، اذكار مانهم الادكتور     
الطعيب خبلد  ابجي،  االناتبذ مادحت اجلابدر، مادير الدعبيايف يف الساتينبت،        

جسابم يف    غريهم،  كنت أنتمتع جدا بشهبدا هم عماب عبصار   مان احادا     
ال را ،  أافق على  لك الشهبدات أن  دفن مع أصاببهب ان رحلوا عان هاذ    

 ملب كبن صبحب اجمللس حمدثب لعقب،  ل  جتربايف عريضايف يف السيبنايف، فقاد     . الد يب
كنت اا    د مب على كتببيف مذكرا  ، حتى أخاذ بكتببتهاب ف ا ،  قاد مسبهاب      

بمشي  بكار صادقي،  كابن    يقصد بهماب عهاد يبناني اهلا    ( ال را  بني عهدين)
،  بوفب ا   فار    2912متايزًا ل  ح على الثب ي،  قد ابرك يف حواد  ثاورة  
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ر اد اجمللس،  أغلق ببب ، ثم أبل تين السيدة ز جت  فيمب ب اد، أ ا  أ صابهب باأن     
 ؤ ح مذكرا   إلي أل و   شرهب، فمب كبن مين إال أن راج تهب بدقيف،  قدمت هلاب  

صبحع ، ثم ا فقت مع  بار أعرف  علاى أن يقاوم بنشارهب،    مبقدميف عن الكتبب  
صافايف،  صابرت مرج اب     171فف ل،  هكذا ظهرت يف كتابب أ ياق اابغليف    

للعبحثني الذين يتنب لون  لك اثقعيف املهميف من  بريخ ال را  ببطبرحيهم  كتاعهم  
اهبدة حييف لرجل عابب األحادا  بكبفايف  فبصايلهب،   قال ااهبدات       "بوصفهب 

نبعيف  قو  اثد   فس ،  كبن قريعب من قابدة اثقعايف  اخوصاهب     م بصري  يف
 ".العبرزين

 هنب جيب أن أذكر أ ي ا  ت غري  احد مان ذ ي الت ابرب ال ريضايف    
 الذكريبت ال نييف ان يكتعوا مذكرا هم انوة مبب يف لا  امثابهلم يف ال ابمل،  كاب وا     

فيا  عماب كتعاوا،     ي تذر ن،  رمبب كب وا على حق، بأ هم خيشاون يوماب يسابءلون   
حيث كبن اخلوف هو الش ور الذي  لكهم كلماب دار اثاديث عان جتابربهم ال     

أ ي   رفات مارة علاى املرافاق األقادم للملاك         أذكر هنب. نيمب السيبنييف منهب
غبزي، فوجد   حيتفظ بشهبدات عيبن ببل يف الدقيف عن مصار  امللاك،  ؤكاد ا ا      

يف حاي القبدناييف بع اداد، ألنا ل هاذ       أغتيل اغتيبال،  ملب عدت اليا  يف دار   
الشهبدات  جد هب ينكرهب ببلكلييف، بل يدعي جهل  ببثبد  كل ،  ععثاب أخرب ا    
ا   ال بأس علي   قد مضى أكثر من أرب ني حواًل على اثد  أن ير ي  كمب رآ ، 
فإن من الواض  ا   كبن قد أصيب ب قدة اضطهبد حبدة ج ل خوف  مساتمرا ال  

 .  حد د زمنييف ل

على أن عقد التس ينبت اهد عودة لظبهرة اجملبلس يف ب داد،  لو يف  طب  
حمد د  وعًب، فصارت أ اردد ا  جمابلس ثقبفيايف خمتلفايف، منهاب منتادى ب اداد يف         
الكبظمييف، الذي كب ت  دير  أمب يف ب داد،  منتدى االمابم أباي حنيفايف،  جملاس     
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ييف،  جملس آح ععد الارزا   اثبل محدي االعظمي يف مكتعت   ك همب يف االعظم
حميي الدين،  زير الوحدة  رئيس اجملمع ال لمي السببق يف حين ،  جملس احملبمي 
الدكتور خبلد ال زي يف حي املستنصرييف،  قبعيف اال رفلاي يف املنصاور،  جملاس    
الربي ي،  جملاس آح الشا رببف يف الكارادة،  جملاس السايدة اارقييف الارا ي،        

 .بضرات فيهب اذا مب دعيت ا  ذلك كنت ألقي احمل.  غريهب
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 بني الرتاث والباراسايكولوجي

 

أ اي كنات قاي حمال      2922 من املصبدفبت الطريفيف ال  صابدفتين نانيف   
ح   أعرف  يف حي الريموك أ تظر د ري يف اث قايف،  تضاييف للوقات أخاذت     

تهوا ي كب ت موضوعيف على طب ليف قريعيف، فبن( املصور)أقلب جمليف مصرييف أظنهب 
،  مل أكن قد قارأت عنا    ( ونرتاداموس)مقبح عن متنعئ ع يب االطوار امس  

من قعل،  كابن حماور املقابح عرضاًب للتنعاؤات ال  يعايف الا  نا لهب يف كتببا           
 قد  وصل كب ب املقبح ا  أن مان مجلتهاب  نعاؤ  بابثرب ال راقيايف      (. التنعؤات)

 .االيرا ييف ال  كب ت قد اات ل أ ارهب ا ذاك

انااتهوا ي املقاابح جاادا،  ا صاارفت ب اادهب ا  العاااث عاان كتاابب       
 ونرتاداموس هذا، ف لمت أ    رجم ا  الكثري من ل بت ال بمل إال ال ربييف،  أ   
ال  جود ل  يف أي من مكتعبت ب داد،  يف أحد األيبم كنات مادعوًا  عادد مان     

يايف، فادثتا  عان    األصدقبء ا  بيت اجلرا  الشهريالدكتور خبلد  بجي يف الوزير
هذا املتنعئ   عوءا   ال ريعيف،  عن اا في يف اثصاوح علاى  ساخيف مان كتببا ،       
 فوجئت بأ   خيرب ي بوجود  سخيف من  لديا  ببال كليزيايف، فطلعات إعبر هاب لاي      
  افق،  أدركت أن الكتبب أهم ممب كنت أ وقع،  مل أجد من أحدث  عن ضر رة 

ذ أمحد املوصلي، مدير دائرة الرقببيف يف ذلاك   رمجت  ا  ال ربييف إال الصديق االنتب
الوقت،  كبن مهتمًب ب لم العبرانبيكوبوجي،  يزمع إصدار نلسليف مان الكتاب   
يف جمبل ، فتامس ل    عد ي بأ   ني مل على  كليف أحد كعبر املرتمجني لنقلا   
ا  ال ربييف،  ب د مدة غري طويليف أخرب ي أن الكتبب  رجم ف  ،  أ ا  نيصادر   
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اصدارات دائر   يف نلسليف العبرانابيكولوجي الا  أخاذ ببصادارهب،  مل      ضمن
 .تض مدة حتى اقتنيت الكتبب

أثبر الكتبب مند أ ح صد ر  اهتمبم الكثريين، الذين أخذ ا يربطون باني  
 عوءا    بني مب كبن  ر ب  ال ارا  مان من طفابت نيبناييف  عساكرييف خطارية،       

أض بف مثنهب،  حينمب  ق ات حارب   فنفدت  سخ   صبرت  عب ، إن  جدت ب
إثر غز  ال را  للكويات،  جارى علاى ال ارا  ماب       2990اخللي  اال   ننيف 

عن كل مب  -كمب بدت هلم -جرى بسععهب،  جد قراء الكتبب في   عوءات صرحييف
حد ،  ملب ا تهت اثرب، قرر املسؤ لون أن َيِل وا هم هذا اجملبح، ف رى ا شبء 

 –مركااز ال لااوم النفسااييف)ابم اايف ب ااداد  مسااي  مركااز جديااد ربااط اااكليبً 
 (.العبرانبيكولوجي

أمب بقدر   لق األمر بي، فقاد أثابرت فضاولي طريقايف  ونارتاداموس يف      
التنعؤ،   جدت فيهب  شببهب مع ممبرنبت ارقييف  دخل يف ببب السار،  من هنب 
 جدت يف موضو  السار مبدة  ستاق الادرس،  الحظات أن كاثريًا مماب كابن      

ل ضمن عنوا   أصع  ي د اليوم داخ  يف جمبالت العبرانبيكولوجي،  مان  يدخ
هنب  لدت يف ذهين فكرة ان يكون مثيف لقبء بني هذا ال لم  بني الرتا  ال رباي،  
 من هنب اقرتحت على االنتبذة الفبضليف  عيليف ععد املن م، ال   ولت رئبنيف مركز 

رتكيف باني املركاز  مركاز    احيبء الارتا  ب ادي، أن يصابر ا  عقاد  اد ات مشا      
العبرانيكولوجي يتم فيهب إفبدة كل طرف مبب لدى اآلخار مان طرائاق  خاربات     

 .  جتبرب

حعذت االنتبذة  عيليف الفكرة   قلتهب ا  الدكتور اثبر  ععد اثميد رمح  
اهلل رئيس مركاز العبرانابيكولوجي، فأيادهب هاو اآلخار،  عقاد أ ح لقابء باني         
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كرة الت ب ن ال لمي يف هذا اجملبح،  قلت أن كاثريا مان   املركزين،  ارحت أ ب ف
جتبرب العبرانبيكولوجي مل يكن جديدا يف اثضابرة االنا مييف،  لكنهاب كب ات     
تبرس حتت انم السار  أمسبء اخرى،  اقرتحات املشابركيف يف  اد ة مشارتكيف     

باني الساار  العبرانابيكولوجي يف الارتا      )  قد هلذا ال ر  بدرانيف عنوا هب 
، إال أن ب ضهم،  أظن  الدكتور اثبر ،  ع ا  إ  أن رئبنايف اجلبم ايف    (ن مياال

فمب كبن مين إال أن أبادلت ال ناوان   ( نار)رمبب لن  وافق على عنوان في  كلميف 
 يف الواقع جبء ال نوان األخاري أكثار   (. التأثري عن ب د يف الرتا  االن مي)ا  

ذا االجتماب  الادكتور حساني علاي       عريًا عمب كنت أقصد ،  كبن ممن حضر ه
حمفوظ،  آخر ن من مركز العبرانبيكولوجي ال ا ذكرهم االن،  على ايايف حابح   
عقدت الند ة  ن لت جنبحب كعريا،  انتقطعت إهتمبم عدد كعري من العابحثني،  

 يف السنيف التبلييف جارى  .  اقتن ت اجلبم يف ببلفكرة ب د أن كب ت مرتددة يف قعوهلب
يف املوضااو   فساا ،  قااد ااابركت فيهااب بدراناايف عنوا هااب  عقااد  ااد ة أخاارى 

آراء ) يف  د ة ثبلثيف بدرانايف عنوا هاب   ( انتاضبر االر ا  يف الرتا  االن مي)
 حتدثت فيهب عن اكتشبف رجل 2996ألقيتهب ننيف ( الكشنب ي يف ال لوم السرييف

ف يدعى الكشنب ي طريقيف التنويم امل نبطيسي ل  ل ب ض األمرا  قعل أن   ر
هذ  الطريقيف يف ال رب مبدة طويليف،  قد عثرت على الكتبب النبدر يف مكتعيف احد 
الفض ء يف الن ف،  هكذا  والت الند ات السانوييف   والات مشابركب ي فيهاب     
حضورًا  حبوثب   قباب،  مل يتوقف هذا النشبط إال ب د اإلحت ح االمريكي نانيف  

 . انتشهبد اثبر  ععد اثميد رمح  اهلل 1001

 من طريف مب حيسن ذكر  يف هذا السايب ، أن طلعات ماين الفنب ايف ععلايف      
ال زا ي،  قد افتتات نلسليف من احملبضرات الثقبفييف يف قبعتهب الا  أ شاأ هب يف   
حي ال زالييف، أن ألقي حمبضرة يف موضو  اختبر  فبخرتت أن ألقي حمبضار ي يف  
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ف ل حضار املادعو ن،   ،  ببل(انتاضبر االر ا  يف الرتا  االن مي)موضو  
 مجي هم كبن مثقفًب،  ب ضهم كبن صافيب، ا  القبعيف يف املوعد احملادد،  بادأت   
ببلقبء احملبضرة  قد اد هم تبمًب حبكم طعي يف مب  تاد  عن ، حتاى اذا  صالُت   

ا ف ار ف اأة مصاعب     ( إن األر ا   نع  األحيابء إ  حضاورهب  )ا  ععبرة  قوح 
ثبر إ فب  ال عبرة مع اال ف بر هلع اثضاور،  جايء   زئعقي كعري فو  منص ، فأ

بقد  من املبء إذ امتأل نببق  بزجبل املصعب  املكسور،  ارعت أكمال احملبضارة   
من ال عبرة  فسهب، فإذا بب ف بر مصعب  آخر من النو   فس ،  زاد هلع اثضور، 

عبرة  ب د أن هدأ ر عهم، عدت النتكمبح احملبضرة،    مدت أن أكرر  فس ال 
ألثعت هلم أن ال ايء يستدعي اهللع،  إذا بصوت أ  بر عود  تقطع  احدا ب اد  
اآلخر،   عني أن أحد الشعبن قد  ضع عودًا ل  على طب ليف قريعيف بهدف بي هب ا  
آخر ب د احملبضرة، فإذا بأ  بر ال ود  تقطع على ذلك النااو ال رياب،  مل  كاد    

رين ا  د رهم القريعيف،  يف اليوم التبلي احملبضرة  نتهي حتى أنر  اثضور م بد
 شر احد اثبضرين،  كبن صاافيب، خاربا طريفاب يف إحادى الصااف ب ناوان       

 ( !!األر ا  حتضر حمبضرة الدكتور عمبد ععد الس م رؤ ف)

 

 

 

 

 

 



– 121 – 

 عقرقوف يف فيلم وثائقي

 

انتدعب ي  زير الثقبفايف، لطياف  صايف جبنام، ا  مكتعا  عصار أحاد         
ذهعت الي ، اقرت  علي أن أكتب   ليقب يست ر  عدة صفابت لفيلم  االيبم، فلمب

 ثبئقي ني ري  صوير  لزقورة عقرقوف، ذلك االثر الكعري الشبخص يف منطقيف 
أبي غريب يف اجلب ب ال ربي من ب داد،  ان طاوح الفايلم املقادر هاو عشار ن      

 أ اب بهاذا     ملبذا يكلفين: دقيقيف،  قد ُصدعت ببلطلب، لكنين  سبءلت يف داخلي
االمر، أمب كبن ا   أن يكلف احاد املختصاني ببلتابريخ القاديم فهاو أدخال ا        
اختصبصهم؟  على أييف حبح عدت ا  مكتيب ألرى مب أف لا ،  كنات أعلام أن    
املبدة التبرخيييف املتوفرة عن هذا الربل، رغم ضخبمت ، قليليف لل بييف، ال  زيد علاى  

 ساعيف ا  مؤنساهب   ( د ركوريكابلز  )سامى  أ   جزء من م عد، يف مدينيف كب ت  
امللك الكباي كبركيبلز  اال ح، لكن املشكليف كب ت  تمثل يف أن هذ  امل لومبت 
ال   طي، إن هي كتعت   ليت، مدة الدقبئق ال شرين املطلوبيف،  مل أجد ماب  األ   
الوقت املتعقي إال أن اقتعس ب ض النصوي ال  كتعهب الرحبلون اال ربيون ممان  

 ا املكبن خ ح القر ن االخرية،  هي  صوي ي لب عليهاب الطاببع االدباي    زار
املف م ببخليبح،  رأيت أن  لك االقتعبنبت  ضفي على الفيلم ر حًب اكثر  شويقب 
للمشبهد، كمب ا هب  ضمن إطبلايف الت لياق لي طاي الوقات املطلاوب،  يف الياوم       

 . حد  ب د ذلك التبلي كنت أضع الت ليق يف مكتب الوزير،  مل أدر مب

 ب د ننيف من هذ  اثبدثايف، صااعت  لادي رؤ ف ذات ياوم ا  الاربل      
املذكور ألفرج  علي ،  ص د ب ا  قبعد   اجملددة حديثب لنزداد اقرتابًب من الاربل،  

قد ( ثريمستون) هنبك فوجئت بأكداس من صخورالعنبء الصنبعييف امل ر فيف ببنم 
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ت بني جادار القبعادة  باني أصال الاربل      ردمت بهب الفراغبت الكثرية ال  جنم
 فس ،  انت ربت هلذا ال مل، املدمر على املدى الع ياد، هلاذا األثار الشابخص،     
 قصدت املهندس املقيم يف املكابن،   اعني أ ا  ي ارفين،  ناألت  عماب إذا كاب وا        
ي رفون م بمل تدد هذا اث ر يف ظر ف  جود  بني هاذا الكام مان الطاببو      

لذي ايد ب  جسم الربل، فبجبب ال، قلت إذا كيف  ردم با  هاذ    الطيين الينء ا
الفراغبت احمليطيف ب ، أال  كن أن يكون  جود  مدمرا للربل يف املستقعل ا  حاد  
يشع   ضع متف ر قرب ، قبح   م، هذا صاي ،  لكن لألمر قصيف نأر يهب لك، 

لقد ! هو السعب :قبح. أ ذكر !   م: أ ذكر ذلك الفيلم الذي كتعَت   ليق ، قلت
صبدف أن ابهد  الرئيس صدام فبنرتعى ا تعبه  أن الكبمريا أ ت علاى ثقاوب   
نود كب ت  اضايف يف جسم الربل، فماب كابن منا  إال أن ا صال باوزير الثقبفايف       
نبئ  عن  فسري هذ  الثقوب،  كمب حياد  يف هاذ  اثابالت، فقاد اصاطاب      

ر مؤيد ن يد، لي يع  على  سبؤل ، الوزير رئيس اهليئيف ال بميف ل ثبر،  هو الدكتو
 هنبك أخرب  األخري بأن هذ  الثقوب هي فتابت  ركهب مشيد  الربل من اجال  
 سريب الرطوبيف ال بلييف املختز يف داخل ،  نأل  الرئيس  ملبذا ال  قوم اهليئيف بإعبدة 
بنبء الربل  العقبيب االخرى للم عد، فأجابب باأن ذلاك يساتلزم ميزا يايف خبصايف       

على املشر  ، ال  قل عن مليون دينبر، فوافق صادام علاى املعلاغ فاورا      ل  فب 
. بشرط ان  نتهي أعمبح العنبء خ ح ننيف  احدة يدفع املعلغ خ هلب على دف اتني 

 هكذا بدأت األعمبح،  ال أقوح أعمبح الصيب يف،  إمناب العنابء الساريع ل لتازام     
الفراي امل ئم هلاذا الناو  مان     ببملوعد احملدد،  بداًل من إ تبل  و  من الطببو 

األبنيايف اارعنب ببناات مبح كال ماب هااو متاوفر مان مااواد ألجال العنابء،  منهااب         
الذي رأيت ، د ن أي حسبب ل ثبر املدمرة املرت عايف عان انات مبح    ( الثريمستون)

هذا التنو  ال  يب من املواد، فمن حسن التقدير أن هذا املشر   غاري املاربر مل   
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إن هاي إال فتنتاك ياب    : هندس املقايم حديثا  ال رياب ضابحكب    يكتمل،  ختم امل
 !دكتور
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 رئيس االحتاد العام للكتاب 

 

انتدعى  وري املرنومي، الوكيال األقادم لاوزارة الثقبفايف      2991يف ننيف 
 االع م، أرب يف من الكتبب، هم الفقري ا  اهلل،  الدكتور كبظم هباام الن مايف،   

جبم ايف ب اداد،  الادكتور نالمبن الواناطي، أناتبذ        أنتبذ ال لوم السيبناييف يف 
االدب اال كلياازي يف اجلبم اايف املستنصاارييف،  الصااافي مؤيااد ععااد القاابدر، ا  
اجتمب  يف مكتع ،  يف أثنبئ  طلب منب أن  را  أ فسنب لنكاون أعضابء يف اهليئايف    
االدارييف الحتبد للكتبب،  أن التصويت ني ري علينب علنب، يف مقببال مراااني   

خرين، فلم يكن امبمنب اال املوافقيف، ثم طلب مين ان أرا   فسي ألكون رئيساب  آ
ل حتبد، يف مقببل مرا  أخر على رئبنيف االحتبد هو هب ي  هياب رئايس حتريار    
جريدة الثورة،  يف القبعيف كبن اثضور كثيفب،  فوجئنب ب دد كاعري يراا   فسا ،    

تف  عان اثازب، ب يادا عان      كنب مجي ب، عدا مؤياد ععاد القابدر، اكبد ياب مسا     
 اعني  ( الساعورات )السيبنيف،  حينمب جرى التصويت  فارزت األصاوات علاى    

فوز ب حنن األرب يف،  قد حزت ثم الدكتور الن ميف م ظم األصاوات بينماب مل حياز    
 . املرااون االخر ن،  هم أعضبء كعبر يف اثزب، إال ببلقليل منهب

ن من الفوز تبماب،  فسار الادكتور    أثبرت النتبئ  دهشتنب،  كنب قعلهب آيسو
الن ميف ا  مرانل إذاعيف مو ت كبرلو هذا األمر، بأن الرأي ال بم أصع   يال ا   
املستقلني، فأثبر هاذا الارأي،  هاو صابئب تبماًب، لاوم ب اض مان مس ا  مان           

 هكذا أصعاُت أ ح رئيس الحتابد الكتابب   . املسؤ لني على مب أخرب ي يف حين 
كب ت  قببل فند  ميليب منصور، ( الصبثييف)ب اقيف يف عمبرة يف  املؤلفني،  أعطين

 مب أن افتتانب املقر، حتى  قبطر علينب إ بس أكثرهم مل  كن . ليكون مقرا ل حتبد
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ل  أييف ع قيف ببلكتببيف،  إمنب  صور ا أن عضويتهم يف هذا االحتابد اجلدياد ناوف    
د نايوز  قطاع ارا  علاى    تناهم قدرًا اجتمبعيًب،  األهم  صورهم بأن االحتب

أعضبئ  فبنرعوا للفوز حبصتهم من ال نيميف،  علمت أن ب ضهم كبن يسار  ا   
أي مج ييف ا  احتبد ا   قببيف فينضم اليهب طلعب ملثل هذ  امل بمن،  كبن علي ان أضاع  
ضوابط هلذا االمر،  هو أن يكون لطبلب ال ضوييف  تبل كتببي يتمثل يف كتببني يف 

د صفابت كل منهمب عن نتني صفايف، فض  القاوم باأ هم ال   األقل ال يقل عد
 لكون مثل هذا ال دد،  خفضنب نقف الشرط، بأن اكتفينب بكتبب  احد  عادد  
من العاو  على ارط أن  كون ذات صفيف ابداعييف يف جمبهلب، ذلك أ ناب فوجئناب   

  لايم الل ايف الف  يايف يف    ) ( كيف  صل   لفزيو ك يف بيتك)بكراريس من  و  
 مب ا  ذلك من مطعوعبت ال  رقى ا  ان  كون مسوغبت ( انعو  ا  ث ثيف ايبم

 .عضوييف يف احتبد بهذ  الصفيف

يف ااأن رجال جلاأ ا     (  رقايف  اوت  ) أذكر أ ي كتعت مرة مقبال ب نوان 
ليس عيعًب أن ال يكون الرجال  " ز ير هوييف االحتبد ليخفي أميت  الثقبفييف، أقوح في  

فقليل من النبس من يكون كذلك، إال أن ال ياب، كال ال ياب،     مؤلفًب، أ  كب عًب،
إن يدعي صفيف ال  تلكهب،  ليس ل  اثق يف ادعبئهب بونيليف رخيصيف، كبل  ذكر ب 

فليست مثيف أزميف يف الثقبفيف، كمب حيلو لع ض املتشابئمني  (  أعين بهب  ز ير هوييف)
ثقبفيف من د   ، فليس مثقفًب القوح أحيب ًب، إمنب األزميف يف اخللق الذي ال  كون مثيف 

 (.1/6/2992جريدة اإلحتبد " )من كبن كبذبًب،  ليس أديعًب من مل يكن مؤدبًب

انتمر اثبح على هذا الناو حتى أل ي االحتبد، أ  دما  ببحتابد االدبابء،    
،  كلفين ععد ال ين ععد 2997فأصع  يسمى احتبد االدببء  الكتبب،  ذلك ننيف 

ثقبفيف  االع م يف حين ، برئبنيف جلنيف حتضريييف  قوم ب ربلايف  ال فور،  كبن  زيرا لل
األمسبء الكثرية ل عضبء الوهميني، ا  املتوفني، ا  الذين ال ي رفاون أن يكتعاوا   
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حتى امسبءهم، ممن قعلت عضويتهم يف الفرتة السببقيف،  كب ت الل نيف  تبلف مين 
اليبناري،  رعاد    رئيسب،  نبجدة املونوي،  الدكتور بدر خبن السندي،  علي

بندر رئيس االحتبد السببق،  الشبعر   مبن مبهر الكن ب ي،  حساب اهلل ج فار،   
 آخرين  سيتهم،  كنب جنتمع يف  قت ال صر مان اكثار أيابم االناعو  يف معناى      
االحتبد،  قد جنات أ ب  الدكتور السندي يف محل األعضبء، ال نيمب الذين قعلت 

 .لى إل بء  لك ال ضويبت الوهمييفعضويتهم يف ايبم رئبنيف بندر، ع

 البد من اإلابرة هنب إ  أ اي عملات، يف أثنابء  رؤناي املؤقات إلحتابد       
األدببء  املؤلفني، على  أنيس احتبد أ  مج ييف للنسببني ال راقيني  نظم ااؤ  هم،  
  دفع عنهم املتطفلني على هذا ال لم من مدعي ، ذلك أ ي كنت أالحاظ مادى   

بن  برن  عدد ممن  صفوا أ فسهم بهذا الوصف، حتى أن ح م التز ير الذي ك
، فرأيت أن  أنيس ( سببني)ال (  صببني)ب ضهم،  رمبب كبن على حق، يسميهم 

مج ييف أ  احتبد ينتظمهم جي ل من الص ب ترير ذلك التز ير على مجيع النساببني  
يف  فار   املهتمني بشؤ ن النسب، بينمب  كن ف ل ذلك إذا بقاي األمار حمصاورًا    

قليل من النسببني املتفرقني الذين قد يست لون جهل املناتف ني مبانه  العااث يف    
النسب، ال نيمب ببخرتا   ثبئق  همييف  مش رات زائفيف،  قد دعوت عددًا مان  
النسببني احملرتمني ا  معنى احتبد األدبابء  الكتابب لوضاع قاب ون خابي ببحتابد       

   مل يكتمل بساعب اخل فابت الشخصاييف    النسببني املزمع  أنيس ، على أن املشر
 .  غيبب ر   ال مل كفريق كمب كنت ارجو

 ملب كب ت مهميف الل نيف التاضريييف مؤقتيف   نتهي ببجراء اال تخبببت، فقاد  
ا تهت مهم  ببجرائهب،   وا  على رئبنيف االحتبد ب دهب كل مان هاب ي  هياب،    

عهاديهمب،  ربطات بايين     ثم جنمبن يبنني،  كنات عضاوا يف اهليئايف االداريايف يف    
 بينهمب صداقبت طيعيف، رغم املنبفسيف ال  قبمت بايين  باني أ هلماب علاى رئبنايف      
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الا  كابن يصادرهب    ( أنافبر ) أذكر أ ي رأنت حترير جملايف  . االحتبد كمب ذكرت
حب لت أن احناو فيا  منااى    ( 2997توز )االحتبد، فأصدرت منهب عددًا  احدًا 

تهاب جملايف حمكمايف، هلاب هيئايف انتشابرييف حمرتمايف،        آخر غري منابهب الساببق، ف  ل 
  شرت فيهب جمموعيف من الدرانبت اجلبدة ل دد من الكتبب امل ر فني، أكثارهم  

السبئد يف االحتبد عهد ذاك أعبد اجملليف ب د ذلاك  ( الذ  )من االكبد يني، اال أن 
 .ا  مب كب ت علي ، جمليف  نشر حمب الت الش راء الشعبب

ت إ  عدد مان اهليئابت االنتشابرييف جملا ت ثقبفيايف       مع ذلك فقد ضمم
درانابت  )ال   صدرهب كلييف الرتبييف،  جمليف ( األنتبذ) أكبد ييف خمتلفيف، منهب جمليف 

 جملايف  ( آفاب  عربيايف  )ال  يصدرهب قسم التبريخ يف بيت اثكميف،  جمليف (  برخيييف
 الصبدر ني عن دائرة الشوؤن الثقبفييف ال بميف( املورد)
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 !مطالع الروح

 

، إ  2922كنت قد ا صرفت، منذ ا تهبء اثرب ال راقيايف االيرا يايف نانيف    
حتقيق كتبب مهام جادا يف  ابريخ ال ارا   اارقي اجلزيارة ال ربيايف يف ال صار         

الاذي ألفا    ( مطبلع الس ود بطيب أخعبر الوالي دا د)ال ثمب ي، ذلك هو كتبب 
م،  كب ت من   سخيف 2216وفى ننيف الشيخ عثمبن بن نند العصري الوائلي، املت

يف مكتعيف األ قبف ال بميف يف ب داد،  ملب مل يكان مثايف جهابز انتنسابخ يف املكتعايف      
آ ذاك، كلفت إحدى املوظفبت يف املكتعيف بنسخهب، ثم ارعت مبقببليف ماب  ساخت    
على أصل املخطوطيف، ثم ارعت بتاقيق الكتبب  الت ليق علي  عسى أن  سم  

 شاطت الادار الوطنيايف     2990عل اهور من ا ادال  حارب    ق. الظر ف بنشر 
للنشر،  هي دائرة رمسييف  بب يف لوزارة الثقبفايف، بشاخص ماديرهب اجلدياد امحاد      
املوصلي،  قررت أن  ت   إ   شر الكتب ال راقييف املهميف، ب د أن كب ت مهمتهاب  

ل   قتصر على  وزيع الكتب املطعوعيف، فتألفت جلنيف لل مل على اقرتا  الكتب ا
 ملب كنت أحد أعضبئهب،  وهات بأهميايف هاذا    . ينع ي أن  درل ضمن اصدارا هب

الكتبب، يف  س يل  ثواد  ال را   حركيف قعبئل   مب يتصل ب  من  بريخ ارقي 
اجلزيرة ال ربييف، فنبح ببلف ل موافقيف الل نيف،   قرر أن أقدم املسودة لتقاوم الادار   

تببايف مقدمتا ،  الت لياق علاى ماب هاو       بطع  ، لذا عكفت على إكمبح حتقيق ،  ك
ضر ري من   ليقبت موضايف لكثري من االع م  املواقع  مصطلابت اثضبرة 
في ، فلمب أجنز،  كب ت اثرب على األبواب  اثصبر قاد بادأ يضارب أناوار      
على العلد، اعتذرت  زارة الثقبفيف عن  شر ، بساعب  وقفهاب عان طعاع الكتاب      

على حد   عريهب،  أناقط يف يادي، ثام    ( ختدم امل ركيف ال )الثقبفييف، اال الكتب 
أ هم  جاد ا اثال، فبلكتابب يتااد ، فيماب يتااد ، عان غاز ات الد لايف          
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الس ودييف اال   على ختوم ال را   قعبئل  يف ا ائل القرن التبناع عشار،  عليا     
أمكن  وجي  الكتبب على ا   يؤرخ لذلك ال ز ، الذي  كن ان يكاون ارهبصاب   

ال   شأت ب ز  ال را  الكويت،  الصرا  الاذي  شاب بساعب هاذا      للمشكليف
ال ز  بني اثكومتني ال راقييف  الس ودييف،  هكذا انتثين الكتبب من قرار الوزارة 
  قرر طع   يف مطببع دار اثكميف التبب يف ا  جبم يف املوصال،  بادأت بتصااي     

املواص ت  ا قطاع  جتبرب  اال  ،  يف أثنبء ذلك ا دل ت اثرب   وقفت طر  
الكهرببء الذي ب   د ر املطببع،  اضطربت االحواح،  مب أن  وقف اط   النبر 
 بدأت االمور ببلتاسن  سعيب حتى أخذت أ ردد ا  املوصل ل اراف على طعع 
الكتبب،  كبن السفر املستمر يف كل انعو   مراج يف جتبرب الكتبب مع ا قطاب   

مطابلع  )ت عب جادا، حتاى كنات أمساي الكتابب      الكهرببء بني حني  آخر أمرا م
 500 أخاريا أجناز طعاع الكتابب  جابء يف حناو       (! مطابلع السا ود  )ال ( الر  

مماب  . صفايف،   ولت الدار  وزي   فلم يعق يف خمبز ا  اال فارتة حماد دة ثام  فاد     
ا  اعبدة حتقيق  ببلرجو  ا  اصل خمطوطتا ،  مقببلتا     1009اضطر ي يف ننيف 
وثبئق ال ثمب ييف،  املخطوطبت الا   اوفرت لادي ب اد صاد ر      على م طيبت ال

يف  -طع ت  األ  ،   ولت دار  شر يف لعنابن  شار ، فخارل بطع ايف أ يقايف، كابن      
 .يستاقهب -الواقع
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 كتاب احلوادث

 
الذي  ساع  الادكتور   ( اثواد )كنت قد اقتنيت،  أ ب يف االعداييف، كتبب 

اثاواد   )رزا  ابن الفوطي،   مساب   مصطفى جواد ا  املؤرخ ال راقي ععد ال
علاى أنابس أن هلاذا املاؤرخ كتبباب      ( اجلبم يف  الت برب النبف يف يف املبئيف السبب يف

ببالنم املذكور  نب ح في  حواد  القرن السببع لله رة،  قد ا عع جواد يف هاذ   
النسعيف رأي ي قوب نركيس،  هو ببحث مت مق حبث يف االمر  ا تهاى ا  هاذا   

ثم أن الدكتور جواد عبد عن هذا الرأي ب د أن حقق اجلزء الرابع من  االجتهبد،
الاذي  (  لخيص جممع االداب يف م  م االمسبء  االلقابب )كتبب ابن الفوطي 
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 جد  يف املكتعيف الظبهرييف بدمشق،  قد اعتمدت على هذا الكتبب يف  بليفي ا ح 
الوقت  ازديبد  ،  مع مر ر2966ننيف ( مدارس ب داد يف ال صر ال عبني)كتيب 

قراءا ي يف كتب الرتا ، صرت أرى أن من الضر ري اعبدة حتقيق هذا الكتبب 
حتقيقب اابم ، ال نايمب  أن مصاطفى جاواد مل  تاوفر لا   ساخيف مصاورة مان          
املخطوطيف حينمب حققهب،  إمنب اعتمد على  سخيف فط أحاد النسابخ يف القابهرة،    

قاد فارغ مان حتقيقا   ا تهاى       حينمب انتطب  اثصوح على  سخيف مصورة كبن 
 .االمر، فبكتفى بوضع منبذل منهب يف مقدميف الكتبب

ان  ت اب ن  دا د  عرضت على االنتبذة  عيليف ععد املان م  2926 يف ننيف  
على حتقيق الكتبب مبقببلت  على النسخيف املصورة ال  علمت ا هب قد انتقرت يف 

  حبلت د ن حتقياق  لاك   مكتعيف اال قبف، على أن ظر ف االنتبذة  عيليف يف حين
فبحتين الدكتور بشبر عواد م ر ف بفكرة الت اب ن م ا  يف    2996النييف،  يف عبم 

حتقيق ، فرحعت ببملشر  ،   قبمسنب ال مال علاى أنابس أن  شارتك يف مقببلايف      
املخطوط، ثم أ و  ا ب الت ليق على املواضع اخلططييف  اجل رافيايف  املصاطلابت   

و بابلت ليق علاى  اراجم االعا م،  يف الواقاع فابن       اثضبرييف  غريهب،  يقوم ه
قسميف ال مل كب ات متواز ايف، فب طلقناب يف  نفياذ املشار   يف جاو مان الت اب ن         
 املودة، حتى إذا فرغنب من حتقيق الكتبب  الت ليق عليا ، دف ا  ا  دار ال ارب    

 مع أن هذ  الطع ايف  اأخرت عان    . االن مي يف بري ت فأخرجت  اخراجب مجي 
ع يف اال   مبب يزيد على نتني ننيف، إال أن أحدا مل يقدم علاى حتقيقهاب خا ح    الط

هذ  املدة الطويليف،  لكن مب أن ظهرت طع تنب حتى ظهارت طع ايف جديادة منا ،     
م تمدة على طع تنب،  اعيد  شر  ببلتصوير يف قم ببيران، د منب اذن مناب  ال مان   

ُينصار هاذا الادين    )ديثب ماؤدا    قد  ذكرت يف هذ  املنبناعيف حا  . النبار اللعنب ي
 (! ينشر هذا الكتبب ببلرجل السبر )فقلت م قعب ( ببلرجل املبر 
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 ندوة عراقية مصرية

 

جرى اإلعداد لند ة مشرتكيف بني جبم ايف الزقابزيق  احتابد     2929يف ننيف 
مل جيار  ! ،  لساعب افهما   (ال  قبت ال راقيايف املصارييف  )املؤرخني ال رب ب نوان 

ند ة   برخيهب اال يف األيبم االخرية قعل ا  قبدهب،  حينماب علمات    علي ي بأمر ال
بذلك ارعت بكتببيف حبث كبن موضوع  يش ل ببلي منذ مدة، بل كنت ارجو ان 

مصر يف كتببابت املاؤرخني ال اراقيني يف ال صار     )أؤلف في  رنبليف ا  كتببًب، هو 
أن مجياع   ،  خ ح مدة قصارية  ساعيب كابن العااث جابهزا، هاذا ماع       (ال ثمب ي

مصبدري كبن من املخطوطبت،  ب ضهب  بدر،  لو مل أكن قاد انتنساخت هاذ     
املخطوطبت منذ ننني،  ا لين املوضاو  مناذ أيابم  جاودي يف مصار،  لاو مل       
أحب مصر منذ طفول ، مب انتط ت أن أجنز العاث على ذلك الناو،  يف ذلك 

 ابركت بإلقبء حبثاي،  الوقت القصري،  عقدت الند ة يف قبعيف جبم يف الزقبزيق، 
  شر يف أعمبح الند ة، ثم قدمت  للنشر يف جمليف آفب  عربييف ال   صدر يف ب داد، 
فنشر،  لكن ب د حذف غري مربر لع ض الفقرات، الا  فهام منهاب االنابءة ا      

 !الد ليف الس ودييف ايبم كب ت ع قيف ال را  بهب مزدهرة  يب لل اب
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 مع السرياميك

 

فرتة مخوح يف جمبح النشر، صااي    2990ل  اعقعت حرب كب ت الفرتة ا
أ ي حققت كتببني مهمني يف أثنبء اثارب  فساهب، إال أن األيابم التبليايف مل  كان      
ببملستوى  فس  من النشبط،  من هنب  جدت  فسي أمبرس هواييف جديدة مل ختطر 
 بعبلي من قعل، هي فن السرياميك، فقد ا فت بهاذا الفان مان خا ح ماراقع      

للفنب يف ععليف ال زا ي  هاي   مال يف مشا لهب اجملاب ر ملنزلاي يف حاي ال زاليايف،        
   لمت ب ض أنرار ال مل يف الطني،   لوين ،   ض   يف الفارن اخلابي با ،    
 قمت ب مل أاكبح عديدة من السارياميك، ب ضاهب  ثال اخصايبت  برخييايف،      

مان هماومي     ب ضهب اآلخر  ثل رماوزا  راثيايف، كنات أحاب ح ان ا ساى اايئب      
الشخصييف  إحعبطب ي الوطنييف يف الطني، فكبن الطني الذي خلقنب من   إلي    ود، 
يف  لك املدة،   م الرفيق األ يس،  الصديق األليف يف  لك احملنيف،  كنت اعاود  
الي  بني حني  أخر،  قد عرضت ب ض أعمبلي يف م بر  قبعايف ععلايف، فكتاب    

ع أن املؤرخ  اخلططي امل ر ف الدكتور قد ال ي رف اجلمي"أحد الصافيني يقوح 
عمبد ععد الس م رؤ ف، الذي ا لت درانيف التبريخ  اخلطط كال  قتا ، هاو    
فنبن  شكيلي أيضب، مبرس الدكتور عمبد الرنم منذ طفولت ، حتى صابر عضاوا   
يف مج ييف الفنب ني التشكيليني ال راقيني يف السع ينبت من القرن املبضاي،  اناتمر   

م ييف لسنوات طواح، مشبركًب يف ب ض امل بر  الا   قيمهاب، ثام    يف عضوييف اجل
 اصل الرنم يف بيت  حتى ا صل يف بدايايف التسا ينبت مان القارن املبضاي بفان       
السرياميك إذ ا ت  عددًا من القطع الفنييف ذات الط م التبرخيي الرتاثي، مزل فيهب 

ععليف : ببرزين، منهم إن ل  ع قبت مع فنب ني" ثم قبح"  ذ ق  للفن  حس  ببملبضي
أ ا   " خاتم مقبلا  بقولا     " ال زا ي،  خبلد الرحبح،  حممد غين حكمت  غريهم
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ينوي إقبميف م ر  مبش وال   الفنييف اجلديدة من السارياميك،  لكنا  مل حيادد إ     
 (.21/22/1001جريدة القبصد " )اآلن ال  نيقيم فيهب هذا امل ر 

ح الرتمجايف لصابحعت ، فكابن أن     خطر بعبلي أن أؤرخ هلذا الطني من خا  
بابلطني  (  ل اب )أخذت ان ل م حظب ي عن نري هب ال صبمييف منذ ان بادأت  
كب ات ععلايف يف   .  هي طفليف حتى  لك اللاظيف ال  اخذت ان ل فيهاب ناري هب  

ذلك الوقت قد بل ت السع ني من عمرهاب،   ايا باني ااقتهب  مشا لهب الا        
بعتهب الفنييف، مبب كابن يقابم عليهاب مان     ،   شبرك يف  شبطبت ق2926أ شأ   ننيف 

 حينماب أجنازت   . م بر   يلقى فيهب من حمبضرات نبهمت أ ب فيهب غاري مارة  
ععليف ال زا ي، نرية ذا ييف  فنيايف، رحلايف باني    )كتببيف السرية أطلقت عليهب عنوان 

 مل أكن افكر بطعع الكتبب، إال ا هب حينمب قرأ   قاررت ان  تكفال   ( املبء  الطني
أثابر صاد ر الكتابب    . 1005 قد طع ت  ف    خرل ا  النبس يف نانيف  بطع  ، 

انت راب كثري ممن قرأ ، فلم أكن قد كتعت نرية ا سابن ي ايا يف هاذ  اثيابة،     
 مجيع من كتعت نري   كب وا من نكبن القعور، إال أن الفر  عندي بني األحيابء  

 فساهب عان املاوت إال     األموات مل يكن كعريا إ  هذا اثد، بل ال يفصل اثيبة 
الوثيقايف   1021ثظيف،  على أييف حبح، أصع  الكتبب ب د  فب هب يف أ اخر نانيف  

 .الوحيدة املكتوبيف عن حيب هب
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ان الفنابن التشاكيلي، حاني    " كتعت مرة عن ع قيف الرنم ببلتبريخ فقلت 

يرنم لوحيف جتد  ي يا يف  فبصيلهب، يكبد يلتصق بهب،    ايا هاي يف  جدا ا     
من أعمبق ، أ  م ربة عنهب،  هو يف الوقت  فس  جتد  يقف بني حني  آخر قريعيف 

ب يًدا عنهب ليتأمل م حمهب  ليكتشف ال  قيف بني مكو ب هب؛ من خط  كتليف  لون، 
 إذا كبن مثيف فر  بني صنيع التشكيلي  املؤرخ، فهو أن املاؤرخ ال حيتابل إ  أن   

 إمنب هاو ي ايا اللاظاتني مً اب؛ فهاو      ي بدر موق   بني حني  آخر، قرًبب  ُب ًدا، 
قريب  هو ب يد يف آٍن  احد،  على نعيل املثبح، فإ   لو كابن يعااث يف  ابريخ    
األحزاب يف بلد مب،   جد  فس  ميبًلب إ  أحد هذ  األحزاب، َفَقَد حيد  ؛ أل ا   
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مل ي د يرى إال هذا اثزب الذي ا تمى إلي  يف  جدا  ،  للماؤرخ انات داد ألن   
ح املسبفيف بني الذات  املوضو ؛ فهو  كن أن يكون ذا يًّاب  موضاوعيًّب يف آن   خيتز

 احد، ذا يًّب يف قدر   على انتعطبن املوضو  من داخل ، ليكون أقرب فهًماب لا ،   
 موضوعيًّب يف قدر   على رؤييف الذات من خبرجهب ليتعني ع قب هب ماع الاذ ات   

املسابفيف باني األمارين،  تعابين     األخرى،  حبسب قدرة املاؤرخني علاى اختازاح    
 . مكنتهم يف كتببيف التبريخ جودة  ض ًفب
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 الرتاث واحلرب مرة اخرى

 

كنت مصممب على أن أحقق  ا شر كل مب أمكنين من أصوح  بريخ ال را  
يف ال صر ال ثمب ي،  رأيت أن أبرز  لك األصوح  أ الهاب بابلتاقيق، خمطوطايف    

 ( الوزراء حديقيف الز راء يف نرية)كتبب 

 
الذي ألف  عبمل ب داد  أديعهب الشيخ ععد الرمحن السويدي،  قاد أرخ فيا    
لل را  منذ بداييف عهد حسن بباب  حتى  فبة ابن  أمحد بباب، اي خ ح النصاف  

 -األ ح من القرن الثابمن عشار،   ناب ح مان خ لا   ابريخ اثارب ال ثمب يايف        
مليبت الدفب  عن ب اداد الا  خبضاهب    االيرا ييف ال  خبضهب أ هلمب يف ايران،  ع
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، كمب  ضمن الكتبب ااابرات مهمايف   2711ثب يهمب يف أثنبء حصبر  بدراب  ننيف 
عن صمود ال راقيني يف  ج  ذلك اثصبر، فض  عن م لومبت كاثرية اخارى،   
 قد انتط ت أن أحصل، مان أجال حتقيقا ، علاى  ساخيف املؤلاف احملفوظايف يف        

تور صفبء خلوصي، الذي كبن ي يا يف لندن عهد املتاف الربيطب ي،  كبن الدك
ذاك، قد  شر قط يف من أ ح املخطوطيف  تنب ح  الييف حسن بباب د مناب درانايف ا    

،  حد  أن التقيت ب  مرة يف احتبد املؤرخني ال رب 2962  ليق، يف ب داد ننيف 
يف املنصور،  أخرب   ب زمي على حتقيق الكتبب كبم  فرحب،  ان مل يفسار لاي   

ب  وقف  عن اكمبح  شر نبئر ،   رج  لي ان اختصبي الادكتور يف األدب  نع
اال كليزي ج ل  ب يدا عن حتقيق كتبب يف  بريخ ال ارا  ال ثماب ي،  مان  لاك     
اللاظيف بدأت مبهميف حتقيق  الكتبب كابم ، فبنتنساخت  بيادي علاى ضاخبمت ،      

واقاع،   ارحت غوامض  مان األمسابء  املصاطلابت اثضابرييف  االعا م  امل     
 قدمت ل  بدرانيف عن أنعبب  بليف ،  اهميتا ،  مصابدر ،  ماب ا  ذلاك مان      

 مبب أن السويدي  فرد يف الك م على عصر مل يشبرك  احد من ال راقيني . اؤ ن
يف  صف ، إال قلي ، فقد عمادت إ  مقببلايف م لومب ا  علاى م طيابت الوثابئق       

ال راقيني مل يسعقين يف حتقيق كتبب ال ثمب ييف معبارة،  أظن أن أحدًا من العبحثني 
 أخريًا اجنز الكتبب تبمب،  قدمت  ا  . يف  بريخ ال را  ال ثمب ي على هذا الناو

 دارت . اجملمع ال لمي ال راقي لنشر ، حيث جرت املوافقيف على طع   يف مطع ت 
ع  ت املطع يف  اخذت م زم الكتبب  ظهر  عبعًب،  مع د را هب كب ات طعاوح   

قاد اصاعات  قار  فتصام اآلذان بااد يهب،      1001اخللاي  الثب يايف نانيف    حارب  
 أصعات أنر  يف  صاي  الرب فبت  حث ال مبح على االنرا  بابلطعع لائ    
 نشب اثرب يف أي ثظيف فتتوقف ع  ت املطع يف، إال ان القدر كبن خيعئ ايئب 

مان  آخر، فقد  شعت اثرب ف  ،  دخل اجليا االمريكي ب داد،  كابن قسام   
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الكتبب قد طعع ف  ، بينمب لعثت م زم القسم املتعقي مطر حيف علاى االر  مل  
جتمع يف كتبب ب د،  كبن هذا االمر ال خيلو مان فبئادة غاري حمساوبيف، ذلاك أن      
السرا  الذين دخلوا معنى اجملمع يف األيبم اال   ل حات ح  نارقوا كاثريا مماب     

م املطر حيف ارضب ال هم مل جيد ا فيهاب ماب   احتوا  اجملمع من كتب، مل ي عأ ا ببمل ز
يستاق عنبء محلهب  بي هب ا  مشرتى الاور ، فرتكوهاب جب عاًب،  هكاذا نالمت      
م زم الكتبب من السرقيف،  ظهر ا  النابس فاور اناتقرار اال ضاب  يف ب اداد      

 . سعيب، فكبن أ ح كتبب يظهر ا  النبس ب د االحت ح
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 تراث علمي

 

فبحتاايف دراناابت لااي يف هااذا ( اجلااواهر  صاافب هب)تاابب كاابن حتقيقااي لك
األح ابر الكر ايف   )دعيت اللقي حمبضرة يف موضو   2972املوضو ، ففي ننيف 

يف الند ة الد لييف ال  عقدت يف جبم يف حلاب،  كب ات  لاك أ      ( عند ال رب
مشبركب ي يف  د ات يف خبرل ال ارا ، فابخرتت أن يكاون موضاو  احملبضارة      

طيف  بدرة  جد هب يف املكتعيف القبدرييف ايبم كنت أفهرس خمطوطب هب، درانيف يف خمطو
قطااف األزهاابر يف خصاابئص امل اابدن  االح اابر   تاابئ  امل اابرف   )عنوا هااب 
ملؤلف مصري من أهل القرن اثبدي عشر، امسا  أمحاد بان عاو      (  األنرار

ب ثم أ ي ابركت يف م ظم  د ات مركز إحيبء الرتا  ال  كب ت  قيمها . امل ربي
رئيست  األنتبذة  عيليف ععد املن م ببلت ب ن مع احتبد اجلبم بت ال ربييف،  كابن مان   
أهم مشبركب ي يف هذ  املؤترات حبو  يف  را  االح بر الكر يف،  هو املوضو  
األثري عندي،  يف الواقع فأ ي كنت ا وفًب بهذا اجملبح، أ صيد كل م لومايف فيا ،   

يف ال بمل، ال نيمب املكتعيف الوطنييف يف بابريس،   أصور كل مب  كنين من خمطوطب   
ل طابرد اثبناب،   ( منابفع األح ابر  )حيث صورت منهب خمطوطبت مهميف هاي  

املنساوب إ   ( كتابب األح ابر  )ثانني بان انااب ،     ( خصبئص األح ابر ) 
امسابء  )ارنطو  هو ليس ل ،  غاري ذلاك،  قاررت أن اضاع م  ماب ب ناوان       

فشارعت اناتخرل هاذ  األمسابء     ( ند ال رباألح بر الكر يف  مصطلاب هب ع
 املصطلابت من مجيع م بجم الل يف امل تمدة،  من كتب األد يايف املفاردة،  مان    
كتب الكيميبء، فض  عن كتب األح بر  فسهب،  من غاري ذلاك مان املصابدر،     
حتى اجتم ت لدي حصيليف كعرية رمبب زادت علاى األلاف بطبقايف مان بطبقابت      

ص وببت يف التصنيف  االنارتجب ، بساعب التزاياد    العاث، ثم بدأت  واجهين 
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املستمر يف العطبقبت،  مل يكن مثيف كمعيو ر اخصي يف  لاك الفارتة، مماب ج ال     
املشر   يت ثر  درجييب،  اكتفيت بكتببيف حبث عن  ببل نوان  فس ، ابركت فيا  يف  
 د ة علمييف عقدهب مركز احيبء الارتا  ال لماي ببلت اب ن ماع احتابد اجلبم ابت       

ألوان األح بر الكر ايف  )ل ربييف،  أردفت  بعاو  أخرى يف املوضو   فس ، منهب ا
 غري ذلك،  ب د حنو ( مصبدر العري  ي يف علم األح بر الكر يف) ( عند ال رب

عقد من السنني عر  علي أحد النباارين أن ينشار هاذ  العااو  جمتم ايف يف      
يف علام األح ابر    درانابت )كتبب  احد، ف م تهب   قاتهب يف كتابب عنوا ا    

 صدر ب يد ا تهبء ال مليبت ال سكرييف، اثر ال ز  األمريكاي  ( الكر يف عندال رب
 .1001لل را  ننيف 

 كنت أعر  مب جتمع لدي من م حظابت يف جمابح حتقياق املخطوطابت     
ال لمييف، يف حمبضرات أدعى ا  إلقبئهب يف الد رات ال لمييف ال  كب ات االناتبذة   

ا د، رئيسيف مركز احيبء الرتا  ال لمي ل رباي،  قيمهاب يف كال     عيليف ععد املن م د
عبم،  خطر بعبلي ذات مرة أن أنا ل هاذ  احملبضارة لتاوز  علاى طلعايف  لاك        

حتقياق  )الد رات، فف لت،  جبءت احملبضرة يف صاورة رنابليف مساتقليف ب ناوان     
مان  ،  نب لت فيهب اجلوا ب ال  خيتص بهب حتقيق هذا النو  (املخطوطبت ال لمييف

املخطوطبت، د ن غري  من األ وا  األخرى، يف جمبح أناس اختيابر املخطاوط،    
 مل أكان  .  ثقبفيف حمقق ،  مشبكل مصاطلاب   الفنيايف،  فهبرنا ،  ماب إ  ذلاك     

ا صور مقدار الر ال الذي لقيت  هذ  الرنبليف، فقد  فدت مجياع ماب طعاع منهاب،     
نفاادت هااي أيضااًب،  اعاابدت دار  شاار يف االعظمياايف طعااع كمياايف كااعرية منهااب ف 

 اضطررت أن اض هب على ب ض املواقع االلكرت  ييف امل نييف بابلرتا  املخطاوط،   
 . فعلغ عدد قرائهب حتى اآلن أكثر من ث ثني الف قبر 
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 قد ان د ي ان احد قراء هذ  الرنبليف كتب لي على اال رت يت يف املوقاع  
 :املذكور، امس  فواز بن عبمر، مب يأ ي

 أخي الكريم " 

  م عليكم  رمحيف اهلل  بركب  الس

 لقد انتمت ت بكل حرف قرأ  

 بل رفع ذلك من هم 

 اكرا لك على املوضو  املميز،  الطر  الرائع،  التنسيق املتفن

 أتنى لك التوفيق يف حيب ك  الف   يف الدارين

 الس م عليكم  رمحيف اهلل  بركب  
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 سرقة جهد

 

اجلبم ييف، فممب قرأ   يف  لك املرحليف كبن التصوف أليفي منذ أيبم الدرانيف 
من حيب ي ب ض مؤلفبت ابن عربي،   خمطوطبت ععد الكريم اجليلي  مطعوعا   

،  رنبئل ل عد ال ين النببلسي  ابن زر    غري (اال سبن الكبمل)الوحيد آ ذاك 
 قد نعق أن ذكرت أ ي ا فت ببجليلي منذ  قت معكر، فكتعت عن  حبثاًب  . ذلك

ة العلد، ثم أعدت كتببت  ب دمب أ ن ت   فصي  يف جملايف االقا م،    شر   يف جريد
كماب ناعق أن ذكارت،    ( املاورد ) نطب علي  أحدهم فأعبد  شر  ببمس  يف جملايف  

 كنت أرجو يف حينهب ان أجد من الوقت مب يسم  لاي بتأليفىابب عان ناري       
 .  افكبر   مصطلاب  ،  هي ث ثيف جمبالت غنييف يف حيب  

ملااي يف احاادى جلاابن بياات اثكماايف،  هااي جلناايف التصاانيف  يف أثناابء ع
 التعويب، التبب يف لقسام الفلسافيف، عرضات أن أقادم كتبباًب عنا  يتضامن هاذ          
املوضوعبت الث ثيف،  بينهب م  م بأفكبر اثيلي مر عيف على حر ف امل  م،  يف 

 حينمب . الواقع فأن هذا الكتبب كبن  ثل مثرة جلهد انت ر  مين ننوات عديدة
قدمت الكتبب ا  رئيس قسم الفلسفيف فوجئت بكتببت  امس  على غ ف  مراج ًب 

 حادة  )ل ، مع أ   مل يقرأ  مطلقاًب،  لاو قارأ  مل يفهما ،  لكان أع عا  عنوا ا         
،  كبن رد ف لاي ازاء  (الوجود، درانيف يف أفكبر ععد الكريم اجليلي  مصطلاب  

 . ،  عادت با  إ  العيات   هذا السلوك غري ال لمي أن ناعت الكتبب من مكتعا 
 يف الواقع كابن هاذا السالوك م تابدا لادى      .  ععثب حب ح أن يست يد  ب د ذلك

ب ض رؤنبء االقسبم ال لمييف يف بيت اثكميف،  رمبب يف د ائر أخرى،  كنت أرا  
جمرد انت  ح منصب ال أقل  ال أكثر،  من ثم فهو داخل يف  طب  نرقيف جهود 

 . اآلخربن ليس إال
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 الت بغداداصول حم

 

أحد أمنابء ب اداد،    2991 من املصبدفبت املفيدة، أن ا صل بي يومب ننيف 
 قد  سيت امس  اآلن،  طلب مين اثضور إ  مكتعا  يف معناى األمب ايف، مسابء،     
فلمب ذهعت إلي  أطل ين على كتابب رئبناي يتضامن   ليقايف فاط امحار أعرفا         

كري ابت،  جزيارة ام    تسبءح عن م نى أمسابء ثا   حما ت بع اداد، هاي ال     
اخلنبزير،  حمليف أخرى  سيتهب،  قبح ان هذ  الت ليقيف فط صدام حساني  مل  ادر   

لى  سبؤل ، فأجعت  أن اجلواب ناهل،  هاو كاذا  كاذا، قابح   ام       عكيف جنيع  
الواردة ب د الت ليق، فأين  نتهي هاذ  احملا ت،  مابذا    ( اخل) لكن الحظ كلميف 

مب  ا ب نأكتب  قريرا خمتصرا  مركزا بشامل   شمل، قلت أعطين مدة عشرين يو
، فاوا  علاى الفاور،  اارعت     2951حمليف كب ت  تاألف منهاب ب اداد يف     250

ببل مل  ب د ا قضبء املدة ببلضعط قدمت التقرير  كابن يشامل امسابء احملا ت     
القد يف  اصوهلب  انعبب  سميهب، فشكر ي  ا صرفت،  ب د حنو اهر علمت ان 

لتقرير يف كتبب لي ري  وزي   يف مكتعبت العيع،  طعع التقرير الرئيس امر بطعع ا
بصور   ال  قدمت  عليهب،  مل  ت  لي فرصيف مراج ت   التونع في ، فأ ب أعلم ان 
صدام ال حيب االنهبب يف االجببيف،  لذلك مل أطل فيهب  اقتصرت على مب يريد 

على اعبدة  شر ،  طلب مين احد النبارين موافق  1001 يف ننيف . م رفت  فقط
فوافقت بشريطيف أن أقوم مبراج ت  مراج يف ابمليف،  أزيد عليا   فبصايل جديادة    
عن  طور كل حمليف،  اهم م بملهب حبسب الوثبئق ال   جد هب خ ح هاذ  الفارتة   

  طور الكتابب  . ال   لت طع ت  اال  ،  أزيد يف عدد احمل ت موضو  الكتبب
يف  لك السنيف، ثم  كرر طع  ،  خلصت حمتويب ا     زاد  فصي ،  طعع طع ب أ يقب

يت مرات عديدة،  يف حلقابت يف ب اض الصااف،     يف موضوعبت على اال رت
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يأخاذ منا  مان يأخاذ د ن ااابرة الاي       (  قفب خريياب )حتى ببت يشع  ان يكون 
الكتبب االصل من قريب ا  ب يد، بل أعبد  بار عراقي يف بري ت طع ا ، د مناب   

افقيف، مع ا اي مل اكتاب الكتابب للمختصاني  امناب جليال مان        اي انتئذان ا  مو
 .الشعبب جيهل  بريخ مدينت   نيزداد اجليل التبلي جه  بهب
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 الزبري والبصرة

 

ا صل بي ذات مرة االنتبذ ععد اثميد ال لوجي، مادير عابم دار الكتاب    
رة يف  الوثبئق،  أخرب ي ان امبم  خمطوطيف جمهوليف املؤلف  عاث يف  ابريخ العصا  

أ اخر ال صار ال ثماب ي، ألات ا  الادار مان مقتنيابت مكتعايف الاوزير االدياب          
مصطفى علي،  يظهار أن أنار   أ صات بهاذ  املكتعايف ا  دار الكتاب،  قابح        
ال لوجي أن قب ون الدار ال يسم  باأن حتاتفظ ببملخطوطابت  امناب ببملطعوعابت      

م للمخطوطابت  فاسب،  أ   نرينل املخطوطيف حبساب القاب ون ا  دار صادا   
، فطلعت من  أن يسم  لي بابالط   عليهاب،   (املركز الوطين للمخطوطبت اليوم)

  صوير  سخيف منهب قعل أن يرنل بهب ا  هنبك، حيث ال يطلع عليهاب إ اس  ال   
جبن، فوافق بأرحييت  امل هودة،  حينمب اطل ت على املخطوطايف هابلتين أهميتهاب،    

 الزبريي ابن ال ما س، الاذي  اويف يف     عرفت مؤلفهب، فهي من مؤلفبت ال بمل
ث ثينبت القرن ال شرين،   ضم يوميبت  فصيلييف عن جمريبت اثواد  يف الزبري 
 العصرة للنصف االخري من عصر الد ليف ال ثمب ييف، ا تهابء بادخوح الربيطاب يني    

صاورت املخطوطايف  لعثات عنادي يف     . العصرة يف بدايبت اثرب ال بملييف اال  
شخصييف عدة ننني مركو يف يف ركن منهب، ثم عدت اليهب ب د االحات ح  مكتع  ال

االمريكي، فوجد هب  ستاق التاقيق  النشر،  عكفات علاى  ساخهب  حتقيقهاب     
بكل  شبط، يف  قت كبن كل ايء يف ب داد نيئب  ينذر مبزيد من الساوء،  ب اد   

دمايف  عمل متصل انت ر  عدة اهور، أتمت حتقيق املخطوطيف،  قادمت هلاب مبق  
طويليف  نب لت نرية املؤلف  مؤلفب  ،   صف املخطوطيف  بيبن أهميتهب  ماب ا   
ذلك،  ملب مل يكن املؤلف قد كتب هلب عنوا ب، فقد  ض ت هلب عنوا اب اابم  هاو    

 ( بريخ الزبري  العصرة مع اابرات ا   بريخ الكويت  االحسبء)
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ب اض الن اديني     يظهر أن.  صدر الكتبب عن دار  شر أرد ييف يف عمبن 

الذين هبجر ا من الزبري ا  أحنبء من الس ودييف  الكويت اا ر ا أن يف الكتابب   
مب يسيء اليهم، إذ قدم املؤلف صورة دقيقيف ألنرهم ايبم كب ت   يا يف الزبري، 
 رمبب مل  كن لرتضي  لك الصورة أبنبء  لك األنر،  قد   اري بهاب اثابح نا يف     

بصاف    هدد بأ   نيقيم دعوى بهذا الشأن عليَّ جبهب  مكب يف، حتى أن ب ضهم 
إن الكتابب ال  : أثبر ذلك اخلرب دهش ،  أخربت النبار ضابحكبً . حمقق الكتبب

حيمل أييف إنبءة ألحد،  لكن إن أراد أحد أن يرفع دعوى بهذا الشاأن فليف ال،   
فبملؤلف جندي كبن ي يا قعل حناو قارن يف الازبري،  مقايم الادعوى نا ودي،       

أرد ي،  احملقق عراقي، لذا أظن أن دعوى كهذا ال  سمع إال يف حمكمايف   النبار 
 على اييف حبح مل حيقق أحد هذ  النيايف،   فادت  ساخ    ! ال دح الد لييف يف الهبي

 .1022الكتبب بسرعيف  أعبد النبار طع   مرة اخرى ننيف 
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 مؤمتر تارخيي يف بغداد، ولقاءات يف تونس

 

 ييف املاؤرخني  االثابريني يف ال ارا ،    أيضب ا تميت ا  مج 2922 يف ننيف 
 كب ت يومذاك برئبنيف الصديق الدكتور  زار اثديثي،  كبن م ظام االكابد يني   
من املختصني يف التبريخ  االثبر اعضبء فيهب، لذا جنات اجلم ييف يف أعمبح عادة  
ذات أهمييف، منهب عقد  د ة كربى ابرك فيهب مؤرخون مان أقطابر عربيايف عادة،     

،  قد أدهشين ا اي التقيات مباؤرخني    (الفكر ال سكري ال ربي)هب  كبن موضوع
من امل رب  اجلزائر قد   رفوا علي من كتاب  حباو   شار هب، مانهم الادكتور      
الدبلومبني ععد اهلبدي التبزي، مستشبر امللك اثسان الثاب ي،  أذكار أ ا  نار      

( ملكتعيف القبدريايف االثبر اخلطييف يف ا)للقبئي ب د أن   رف الي،  قبح ا   قرأ كتببي 
الذي اهدا  ايب  ديوان الوقف القبدري،  ا    سلم  سخيف اخرى مهداة ا  امللاك  
فقاادمهب الياا ، فكاابن هااذا اللقاابء بداياايف لت ااريف علااى هااذا املااؤرخ االكاابد ي   

 .  الدبلومبني الكعري

 ممن   رفت اليهم يف التبريخ  فس  املؤرخ التو سي الادكتور ععاد اجلليال    
،  قد بدأت صداق  الوطيدة (اجملليف التبرخيييف امل ربييف)ذي كبن يصدر التميمي، ال

،  ملاب كب ات   2922ب  حينمب زر   يف مكتع  يف اثنبء نافرة لاي ا   او س نانيف     
ز ج  بصاع  فقد   رفت على ز جت ،  هي فر ساييف مسالميف،  علمات أ هاب     

ان مييف قو يف، فبجمللايف   سبعد  يف ادارة األمور املبلييف للم ليف،   ربي ابنتيهب  ربييف 
 أ اذكر أ ا    . كب ت مشر عًب فرديًب يقوم ب   حد ،   وطدت صداقتنب فيماب ب اد  

ا صل بي هب فيب يف ب داد،  كبن قد  صل اليهب يف زيبرة علمييف،  طلاب ماين أن   
ألتقي ب  يف فند  أغبدير يف حي ال لوييف،  حينمب التقيت ب  عر  علاي مساودة   
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اجلم يايف ال ربيايف للدرانابت    )،  هو ا شبء مج ييف ببنم مشر   يقوم ببالعداد ل 
،  جلسنب   د مسودة املشر  ،  أ ذكر ا   ج ل لل م ييف هيئايف عبمايف،   (ال ثمب ييف

 عني هلب اجتمبعبت د ريايف يف كال نانتني،  أضابف أن لارئيس اجلم يايف حاق        
، انتدعبئهب ل   قبد يف اثبالت الطبرئيف ال  يراهب، فبنت ربت مان هاذ  الفقارة   

  سبءلت عن طعي يف هذ  الاد اعي الطبرئايف، هال  كاون ماث    ار  الد لايف        
ال ثمب ييف ا  عد ان د ليف اجنعييف، ا    رضهب ا  خسابئر جسايميف يف م ركايف ماب،     
 ا رت يف  لك اجللسايف ان الادكتور التميماي يضاع  ظبماب لد لايف عثمب يايف ال        

ني امل بربايف ماتامس   جلم ييف   نى بتبرخيهب،  يف الواقاع فب ا  ككاثري مان العابحث     
للد ليف ال ثمب ييف  حضبر هب حتى أ   أنس فيمب ب د مركازا للدرانابت ال ربيايف    
عن الد ليف ال ثمب ييف، على أر  كبن  لكهب يف ضواحي  و س،  بلغ مان لطفا    

امحد بن )أ   ضمين ا  اهليئيف االدارييف لل م ييف،  ابركت يف جملت  بدرانيف ب نوان 
،  هو  فس العااث الاذي   (علم امل بدن  االح بر عو  امل ربي  خمطوطت  يف

نعق أن ألقيت  يف الند ة الثب ييف لتبريخ ال لوم عند ال رب ال  ا  قدت يف م هاد  
 حينمب عقدت اجلم يايف أ    . 2972الرتا  ال لمي ال ربي يف جبم يف حلب يف 

مؤترا هب ابركت بدرانيف عن  ظابم األصانبف يف ال ارا  يف ال هاد ال ثماب ي،      
، على أ اي مل  2925 شر فيمب ب د يف اجملليف التبرخيييف امل ربييف، عدد كب ون الثب ي  

أنتطع املشبركيف يف املؤترات العبقييف بسعب ظار ف اثصابر الاذي فار  علاى      
 .فلم أعد عضوا يف اهليئيف االدارييف لل م ييف املذكورة 2990ال را  ب د حرب 
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 دور اجلماهري

 

السيبنيف، ال نيمب من السيبنيني الذين اعتيد  رمبب كبن  فوري الطعي ي من
على  س يل كل اجنبزات ا وبهم بأمسبئهم،  أخطبئهم بأمسبء  لك الش وب، 
هو الذي دف ين ا  مزيد من اجلهد يف اكتشابف د ر القاوى التاتيايف يف حترياك     
التبريخ،  صنع اثد ،  مع ذلك ال يذكرهم املؤرخون اال قلي ،،  كلمب زادت 

يف درانيف التبريخ، صرت أكثر إدراكب إ  إن العاث يف عوامل خفييف كهذ  جتبربي 
يشع  مب يقوم ب  اجليولوجي يف العاث عان اثركابت الا  حتاد  يف األعماب       
السايقيف من ببطن األر ،  ال   ن م عنهب   ايريات جسايميف علاى ناطاهب،     

هرة،  هو أيضًب يشاع   كب ف بر الرباكني ف أة، أ  ز اح اجلزر، أ    يري امل بمل الظب
 . عملييف التنقيب عن األنس اخلفييف من العنبء، ال جمرد  عني م حم  اخلبرجييف

إن  قديري ال ميق لد ر القوى التاتييف، هو الذي دف ين إ  كتببيف درانبت 
 قد  شر يف جمليف امسهاب  ( مواقف نيبنييف ل لمبء ب داد يف ال صر ال ثمب ي)مثل 

ذلك أن أ لئك ال لمبء مل يكو وا ي رفون، كمب رنام  ، 2997، 2ال دد ( الر اد)
صور هم مؤرخو عصرهم، إال بوصفهم فئيف من زلايف عان مجبهريهاب، ال  ت اب ز     
اهتمبمب هب  دريس  فر حمد د من الطلعيف املاتالقني حاوهلم،  لكاين اكتشافت أن     
ذلااك النشاابط احملااد د مل يكاان إال الصااورة الاا  أراد إبرازهااب مؤرخااوهم، أمااب 

م االجتمبعييف اثقيقييف، بل  السيبنييف، فلم  ربز  مل   رف، إال من خا ح  أد اره
 ثبئق مل جتر درانتهب،  هكذا  جد ين أ نب ح من خ ح  لك الوثبئق الوج  غاري  

حسني ال شبري،  ععد الرمحن السويدي، : امل ر ف ألرب يف من علمبء ب داد، هم
فهم منابذل علاى ماب كابن      ععد ال ين آح مجيل،  إبراهيم فصي  اثيدري، بوصا 
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 حينماب دعيات ا    .  ؤدي   لك الفئيف من د ر يف التاأثري علاى حركايف جماتم هم    
 15املشبركيف يف  د ة كربى أقبمتهاب  زارة الثقبفايف  اإلعا م يف املوصال بتابريخ      

نبنعيف مر ر قر ني   صف على صمود املوصل يف  جا   م مب2971 شرين األ ح 
د ر اجلمابهري يف  )ن اابرك يف حبث ب نوان اخرتت أ 2711حصبر  بدراب  ننيف 

، هذا مع  قديري لد ر قبئدهب اثابل حساني اجلليلاي، إال ا اي     (صمود املوصل
الحظت ان هذا الد ر مل يكن إال م ربا عان الاد ر االكارب الاذي أد ا  القاوى       
التاتييف يف اجملتمع املوصلي، مب نى أ   كبن يستمد قو   أ ال من د ر اجلمبهري، ال 

 . ستمد اجلمبهري قو هب من موقف ، على ا بعيف ذلك املوقف  ص بت ان 
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 التاريخ والسياسة

 

إعبدة )كنت أخشى دائمب من  دخل السيبنيني يف كتببيف التبريخ حتت ا بر 
إ هام  ادخلوا يف كال اايء     : ،  كم قلات لاع ض مان أثاق بهام     (كتببيف التبريخ

د ن أن يفساد  ،  أ اذكر أن إمبماب    فأفسد  ، مل يعق إال التبريخ،  حتى هذا يري
مب ع قيف التبريخ ببلسيبنيف ياب دكتاور؟ فلام أجاد يف     : ألحد جوامع هيت نألين

 فسي الرغعيف يف  فصيل اجلواب،  اختصار   ب عابرة  احادة، خطارت بعابلي يف      
،  َنيَّس األ   مفهوميف، من السيبنايف،  (من َنيَّس فقد َنيَّس) لك اللاظيف، هي 

فقبح اإلمابم أ ا    ( خف  ز   ف رف   يبر املبء) ببل بمييف الع دادييف أمب الثب ييف فت ين
 . نيكلف خطبطب بأن خيطهب ليض هب فو  مكتع 

، قلت لرئيس بيت اثكميف، حبماد  2992 يف أحد أيبم اهر توز من ننيف 
أ نب ال حنتبل أ    سيس التبريخ، أل   : محبدي،  حبضور عدد من امل نيني ببلتبريخ

أن خنلصا  مان    -ببلضد من ذلاك  –ف دائمب يف صفنب،  إمنب  ريد يق -بعسبطيف –
إن السيبنيف هي كال  : أدران السيبنيف  اوائعهب،  إذا برئيس العيت يرد علي قبئ 

ايء يف حيب ناب الثوريايف أ  ماب اابب  ذلاك مان األقاواح الا  كب ات  ارتدد يف           
القارن،  ال نايمب يف ناع ينبت   ( التثقياف عليهاب  )اآلجتمبعابت اثزبيايف  جياري    

 ببلطعع مل أ بقش  لئ  يسيء فهم    قل ،  إمنب كتعت مقبال يف اليوم التبلي  شر   
 قاد  !( التبريخ  السيبنيف)يف جريدة اآلحتبد،   ض ت  على مكتع ،  كبن ب نوان 

منذ أن ار ف ت أ ح دعوة إ  إعبدة كتببيف  ابريخ األمايف   "قلت في  ببثرف الواحد 
سود ب ض األ نبط املثقفيف هنب  هنبك، مفبد  أن إعبدة ال ربييف،  مثيف فهم م ني ي

بأن يكتب املبضي على  فاق  (  سييس التبريخ) -ببلضر رة –كتببيف التبريخ   ين 
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رغعيف هذا النظبم أ  ذاك،  أن يسلط الضوء على ي ئم الذ   السيبني السابئد،  
 ،  نابعد  أ  أن يرتك مب جيب ع ،  أن  طر  من التفسريات مب خيدم آرائ   أفكابر 

على  أكيد هذا الفهم أن الدعوة إ  إعبدة كتببيف التبريخ ار ف ت أ اًل من أقطابر  
عربييف ذات مواقف آيديولوجييف حمددة، أ  أ هب كب ت  دعو إ  إص   اجتمابعي  

يف حبجيف إ  إص   من النظبم، مثلمب  صل  ( التبريخ)ابمل، ففسر األمر  كأن 
ع،  ال رياب أن  قارأ مان امل نايني ببلتابريخ،      يف اجملتم( مؤنسبت)أ  ( جوا ب)

 من املؤرخني أ فسهم، فهموا األمر على هذا الناو،  راحوا يربر  ا   ربيارات   
نيبنييف هي األخرى ب يدة عن الواقع،  يف اثقيقيف ليس ايئًب أخطر على التبريخ 
 كتببت  مثل هذا الفهم املضالل، فلايس م ناى إعابدة كتببايف التابريخ أن  تادخل        

سيبنيف يف التبريخ،  إمنب ال كس تبمًب، إ ا  ببلضاعط ختلايص التابريخ مان آثابر       ال
كبن هاذا أجارأ ماب  كان أن     (. 7/7/2992جريدة اإلحتبد، ")السيبنيف   وازعهب

يقبح يف ذلك الوقت يف الرد على مسؤ ح مبستوى حبمد محبدي،  كبن  كان أن  
ال نايمب  أ ا  جابء ردًا     يودي بي إ  مب ال حتمد عقعب ، إن   كار دما  بساعع ،،   

معبارًا على رأي ، الذي صر  ب  أمبم اآلخرين،  لكن اهلل   اب  لطاف  نالم،    
 .بس م( الواق يف)ك بد   م ي يف منبنعبت أخرى،  مرت 

مب كبن يردد  الع ض من أن الد قراطييف ليست هلاب جاذ ر    الد اهي  من 
آلخارين،  إن مؤنساب نب   يف ب د ب،  أ هب طرأت على  برخينب من  اقاع جتابرب ا  

الد قراطييف، كبلربملب بت، مل  كن إال  قليدًا ملب هو قبئم يف أ ربب،  ا تهاى ب ضاهم   
إ  انتنتبل أكثر خطورة، خ صت  أ   إذا كب ت الد قراطييف غري أصيليف يف ب د ب، 
فلمبذا ال  طرحهب جب عاًب لن اود إ   قبلياد ب الشارقييف األ   حاني مل يكان هلاذ         

 جهايف  ( املادفع الاذي ال يصابدر   )أي  جود؟،  كتعت يف مقبح ب نوان ( دعيفالع)
 ظر على الضد من  لك الطر  ال ريب، فأثعت من خ ح أمثليف عديدة، أن ر   
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الد قراطييف كب ت دائمب موجودة يف ممبرنب نب، فكلكبما كابن ي اد  صاف إلا ،     
 يف  برخينب اإلنا مي   مع ذلك مل يكن يقطع أمرا إال ببل ودة إ  جملس املدينيف، 

كبن اخللفبء ال يولون السلطيف إال ب د بعي تني، خبصيف  عبمايف، بال حتاى اايوخ     
أصنبف اثرفيني ال يتولون مواق هم إال ببختيبر زعمبء الصنف،  كذلك زعمابء  
القعبئل، فهم رغم ص حيب هم بوصفهم زعمبء قعبئلهم  قبد هب، ال يصدر ن عن 

لقعيليف،  ا تهيت إ  القوح باأن الاذي أفساد هاذ      رأي إال ب د أخذ رأي جملس ا
الت ربيف هو االنت مبر األ ربي  فس ،  أن الد ح األ ربييف هي ال  كب ت  تدخل 
من خ ح ممثليهب يف أعمبح اجملبلس النيببييف حتى أفسدت عملاهب تبماًب،  عاززت    

املدفع الذي ذلك بأمثليف التبرخيييف، ثم ا تهيت إ  القوح بأن الد قراطييف اثقيف هي 
 كنات أعاين بهاذ  الل ابن     . أن   طل حركتا  ( الل بن اخلبصيف)ال  كن ألعتى 

جلبن االمم املتادة ال  اعتبدت على مصبدرة ماب كابن ي ارف بأنالايف الادمبر      
الشبمل،  أظن ان هذ  ال عبرة هي ال  مررت املقبح للنشر، على الرغم مماب فيا    

  ان الد قراطييف جمرد بدعيف مستوردة، من رد على ا لئك الذين كب وا ير جون ا
 . أن حكم الفرد هو االصل الذي حتتبج  الع د د ن غري 
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 !شجرة الفستق تطرح أسرارها

 
عنيت بتصوير امل بمل اثضبرييف ال  قبمت املرأة بإ شبئهب،   زيزا ملبدة كتببي 

آ اذاك بتأليفا ،   الذي كنت مشا وال  (  بريخ اخلدمبت النسوييف ال بميف يف ال را )
 ملب كب ت مدينيف املوصل حبفليف بتلك امل ابمل، مثال املسابجد  املادارس  خازائن      

 من الطريف . لتصوير  لك املؤنسبت 2991الكتب، فقد قصد هب يف اتبء ننيف 
املوصل، أي أزقتهب، ايخًب حمين الظهر، امسا   ( عوجبت)ا ي صبدفت يف أحدى 

تاد  لي عن أنار  ، ف حظات،  هاو    دا د السرال، أضبفين يف دار ،  ار  ي
منطلق يف اثديث،  جود ا رة فستق عم قايف يف مقدمايف الادار،  مل أكان قاد      

إن عمرهب حنو قار ني  : رايت ا رة فستق بهذا اث م، فسألت  عن عمرهب، فقبح
: إن عمرهب يعلغ ث ثيف قر ن، قلت:  صف، فسألت   كم عمر هذ  الدار اذن، قبح
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من اي  و  كبن؟ عقاد اارعي،  قفيايف، عقاد بياع اي       هل  وجد لديك  ثبئق 
ايء؟ فبجبب   م عندي،  أخرل لي ن   كعريا  قال فيا  مجلايف مان الوثابئق      

ضاد اثكام    2219القد يف  تاد  عن ا تفبضيف كعرية حدثت يف املوصال نانيف   
ال ثمب ي املعبار، ففرحت مبب  جدت،  انتأذ ت  يف انتنسبخ الوثابئق املاذكورة،   

تيب ادرس مااب حصاالت علياا ،  اكتشاافت ماان خ هلااب أن هااذ   عاادت ا  مكاا
اال تفبضيف كب ت بقيبدة رجل من زعمبء اخلزاعال، اعتقلا  ال ثماب يون يف منطقايف     
ال راف اثر حركبت عسكرييف جرت هنبك،  أ   ن ن يف املوصل مدة، ثم خارل  

 ليقود ا تفبضيف  ان يف مل يقم هب  الي املوصل حممد 

  ذكرت أ ي قرأت اايئب عان هاذ     . بح املدف ييفاين   بريقدار اال ببنت م
اال تفبضيف يف  قرير نري كتع  احد اجلوانيس ا  ابراهيم بباب ابن حمماد علاي،   
أيبم اثكم املصري يف الشبم،  عدت ا  التقرير فوجد   يؤكد صايف الوثبئق ال  
عندي،  هكذا اجتم ت لدي مبدة  ثبئقييف  كشاف عان حاد  مهام يف  ابري       

 ى ال ثمب يون ا  اخفبئ ،  كبن مثرة هاذ  املابدة ا اي كتعات درانايف      املوصل ن
ضوء جديد على ا تفبضيف املوصل املنسييف ننيف )موثقيف عن  لك اال تفبضيف ب نوان 

، (2997، 2، اجلازء  11اجمللد )  شر هب يف جمليف اجملمع ال لمي ال راقي ( 2219
يف نبحيف ذلاك    صرت كلمب عدت اليهب  ذكرت صورة ا رة الفستق ال م قيف

العيت ال تيق، لقد   لمت من هذا اال فاب  ال  ياب أ ا  يتوجاب علاى رجال       
التبريخ ان ال يضيع فرصيف يف الوصوح ا  الوثبئق فهي ضبلت  يف كال األحاواح،   

ان علاى املاؤرخ أن   :  كنت أقوح ضبحكب لط بي يف مرحلايف املبجساتري خبصايف   
ئق املخعأة، إن كب ات يف االدرال  قوييف ليستدح بهب على الوثب( حبنيف ام)يتمتع با

 !املهمليف ا  حتى  راء اجلدران
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 أذكاار أ ااي رف اات هااذ  الدراناايف ب ااد ناانني عدياادة علااى اإل رت ياات  
، كتب لي أحد قرائهب،  هو أنبميف غب دي، رنبليف يف ناطرين،  (12/2/1021)

 لكنهب زاخرة ببمل ب ي، فقبح

, خ جمياد  مقتادر   حيتفظ الدكتور ععد الس م رؤ ف ببثرفييف كو ا  ماؤر  "
كابن هاذا   . كمب حيتفظ ببلدأب على ايراد كل التفبصيل م اززة  مذيلايف ببألدلايف   

أتناى  . املقبح إضبءة حقيقييف لفرتة مهميف من  بريخ ال را   املوصل بشكل خبي
 ".ل نتبذ الدكتور ععد الس م الن ب  املطرد

رانايف، علاق    حينمب أعبد احد املواقع امل نييف بتبريخ املوصل  شر هاذ  الد 
مقبح مجيل جادًا  موثاق إ  اثاد الاذي يع اث علاى       "الكب ب  فس  عليهب قبئ  

أمجل مب  رد يف املقبح إضابفيف  .. االطمئنبن إ  انتنتبجب  ،  بقلم مؤرخ ثقيف أيضًب
إ  الكشف عن أحدا   برخيييف، هو التأصيل لع ض ال وائال  األ سابب،  هاو    

تت اإلاابرة إ  ب اض حما ت املوصال،      أصيل رمبب خيدم ب ض العبحثني، كمب 
بيات املوصال يف   ..". ) د رهب   شكيلهب الفكري  الثوري، كبن املوضاو  رائ ابً  

20/6/1021.) 
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 مراكز ثقافية كردية

 

كنت أهتم يف اثنبء فهرن  للمخطوطبت بأمسبء القرى ال  مت فيهب  أليف 
يايف الفهارس،  خطار    الكتبب ا  ارح  ا   سخ ، بل أصنع هلب ثعتب خبصب يف  هب

بعبلي أن أمجع كل مب  يسر لي من أمسابء  لاك القارى يف م  ام مر اب علاى       
اثر ف، فيشكل ذلك اضابفيف ا  م لومب ناب عان مراكاز غاري م ر فايف أ ت ات        

 . الكتبب يف ظل ظر ف ص عيف

 كلمب مضيت يف ال مل  كشف لي عظم الد ر الاذي أد ا  هاذ  القارى     
يف قمم اجلعبح  املتوندة نافوحهب،  ثعات عنادي     النبئييف عن ال مران،  املنتشرة

 جود انتثنبء كعري يف النظرييف ال  ر  ل هلب ب ض املستشارقني مان ان الثقبفايف ال    
جتد ازدهبرا إال يف املدن حيث  وجد املدارس، فإن  لاك املراكاز كب ات ال  زياد     

مان أي   على ان  كون جمرد قرى ص ربة متنبثرة، ال  شبط هلب اال الزراعيف،  ختلو
 صابدف  .  شبط جتبري بل ا هب  قع يف امبكن ب يدة كل الع د عن طر  الت ابرة 

ا ي حدثت الصديق الدكتور بدرخبن السندي عن الكتبب،  كبن يومذاك ماديرا  
. 2997لدار الثقبفيف الكردييف، فرحب بنشر   صدر عان هاذ  املؤنسايف يف نانيف     

  ال لميايف،  لكان صا وبيف     كنت أا ر ببثبجيف ا  مزيد من ال مل الغنبء مبد ا 
اال تقبح ا  كردنتبن يف ذلاك اثاني،  التفتايا عان املخطوطابت يف خزائنهاب       
ال بميف  اخلبصيف كبن جي ل من هذ  الفكرة جمرد  ييف حسانيف ال أكثار،  مل خيطار يف    

أن نتتوفر لي الفرصيف إلجنبز ماب تنيتا  ب اد عقاد  احاد كماب        -يف حين  –ببلي 
 .نيأ ي
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 يةاملذكرات الشخص

 

 يف إحدى الند ات ال لمييف ال  كب ت   قد يف اجملماع ال لماي ال راقاي،    
  رفت على الدكتور ج فر ضيبء ج فر،  كبن عضوا يف اجملمع،  يتو  منبصاب  
مهميف، منهب  زير الكهرببء،  مستشابر الارئيس لشاؤ ن الطبقايف،  رمباب منبصاب       

ضايبء ج فار،  د ر  يف   اخرى ال أعرفهب،  حتدثنب عن املنبصب ال  ا لهب ابو  
بوصاف  قاد اا ل     2952السيبنيف النفطييف  املبلييف  التقنييف يف ال را  قعل ثاورة  

املبلييف،  االقتصبد،  االعمابر،  الصانبعيف،  يف الواقاع فاب ي     : أربع  زارات هي
كنت م  عب بسرية ضيبء ج فر من خ ح مب اطل ت علي  من  ثبئق  احملفوظايف يف  

 حدثت  عن هذ  الوثبئق، فبقرت  علي أن أؤلف كتبباب يف  املركز الوطين للوثبئق، 
. نري  ،   عد ي بأ   نيدعمين بوثابئق  ماذكرات حتاتفظ بهاب انار   يف لنادن      

 رأيت ال ر  نخيب ف   من النبحييف ال لمييف،  ارعت يف ال مال، معتادئب مباب    
 جد   نببقب من  ثبئق  ملفبت ختص الاوزارات الا  اا لهب، ثام مان ملفتا        

ثم أ   أحتفين بوثبئق أخرى ال  قل أهمييف عن انار  ،  حصالت مان    . صييفالشخ
خ ح أخي  الصديق االنتبذ حييى ضيبء،  كبن مديرا لشركيف صانبعييف  قاع علاى    
ابر  ابي  واس، على عدد من املذكرات ال  كتعهب ابو  مماب ا دعتا  االنارة يف    

ريًا مان اثقابئق   لندن،  هي مذكرات يف غبييف االهميايف، مان ااأ هب أن   اري كاث     
 مشابريع جملاس االعمابر،   اوفري أ ح      2951امل ر فيف عن ا فبقييف النفط نانيف  

ان  2952غطبء ذهيب للدينبر ال راقي،  هو ال طبء الذي لوال  ملب امكان لثاورة   
 من الطرياف ا اي   . خترل ال را  من منطقيف االنرتليين،  غري ذلك من االنرار

  ال   ق تهب اثكوميف ال راقييف مع اركيف  فاط  اكتشفت ان ا فبقييف منبصفيف االربب
ال اارا ،  الاا  صاابرت السااعب يف  هضاات  ال مرا ياايف املتمثلاايف مبشاابريع جملااس 
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االعمبر، فقدت تبمب،  مل ي د هلب  جاود حتاى يف  زارة الانفط،  لاذلك قمات      
 .يبء ج فرضبنشرهب يف م حق الكتبب م تمدًا على  سخيف الدكتور 

غعيف يف اجنبز الكتبب،  ب اد عادة أااهر فرغات منا       زاد ين هذ  الوثبئق ر
تبمب،  زاد  قيميف ان مس  لي الدكتور ج فر بب تقبء جمموعيف كاعرية مان الصاور    
الفتوغرافييف ال    د  ثبئق بذا هب فأ دعتهب صفابت الكتبب،  كبن قد اقرت  أن 
 يطعع الكتبب لدى إحدى د ر النشر يف لندن، فلم أحعذ هاذ  الفكارة، ذلاك ان   

الكتبب كبن يصب يف صبحل النظبم امللكي يف ال را ،  ضيبء ج فر  فسا  كابن   
 زيرا يف ذلك النظبم،  صديقب مقربًب ا  رئيس الوزراء  اوري السا يد،  عضاوا    
يف حزب ،  كبن  شر مثل هكذا كتبب يف التس ينبت،  يف لندن ببلذات، رمبب يفسر 

ت   ايا هنابك،  الا  كابن ب اض      بأ    و  من الدعبييف لألنرة امللكييف ال  كب 
 قاد أياد ي   . أعضبئهب يطماون ا  اداء د ر مب يف ال را  ب د ز اح النظبم فيا  

 . الدكتور ج فر يف هذ  الفكرة،  طع   يف مطع يف جيدة يف ب داد

 ب د نقوط النظبم،  االحت ح االمريكي لل را ، افتقدت الدكتور ج فر 
ب د ننوات ا صال باي حيياى ببهلاب ف،      أخب  حييى،  ضبعت عين أخعبرهمب،  

 كنت يومذاك قد  قلت خدمب ي ا  جبم يف صا   الادين يف اربيال،  علمات     
من ، أ    اخب  ي م ن يف الشبرقيف حيث كب ت هلمب  الخيهمب الثبلث محيد اركيف 

دعاوة كر ايف مان األنارة      1021 كم نررت حينمب  صالتين نانيف   .  فط هنبك
كب ت فرصيف لي للقبء صديقي القديم الدكتور عد بن لقضبء انعو  يف الشبرقيف، ف

امحد  لي ال زا ي، الذي نعق ان ذكر   من قعل حينماب انات نت با  يف درانايف     
،  ل ط   على النهضيف املدهشيف ال  اهد هب  لك الع د خ ح (امل برنيف) ثبئق 

  هي  زهو ب مبرا هب الشوامخ   طورهاب ( دبي) قت قصري  سعيب،  حينمب رأيت 
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لتأنيس ا ح بلدييف فيهاب، ياوم    2956اهلبئل،  ذكرت يوم أ فد  الدي اليهب ننيف 
 .مل يكن فيهب اال بيوت من طني، عدا دار امريهب ال  كب ت معنييف ببث ر

 قدر لي يف الوقت  فس   قريعب أن  صالتين مساودة كاعرية مان ماذكرات      
فب ضبت الانفط،  لوزير آخر من  زراء ال هد امللكي، كبن صنو ضيبء ج فر يف م

 ا ل  زارات عدة، هو ععد اجمليد حممود،  كب ت  ربط أنار ي بأنار   ع قايف    
عبئلييف متينيف منذ أ اخر األرب ينبت، حتى أن ز جت  السيدة ام اثبر  حضارت  
 الد ي،  كنت أكن هلب احرتامًب خبصًب هلذا السعب، كمب كنت أكن  قاديرا عبلياب   

اع بب  بدران  للتبريخ،  قد أهادا ي مارة   ألبي اثبر   فس ،  كبن هو يظهر 
 هي جمموعيف من احملبضرات القيمايف ألقبهاب أعضابء    ( جمموعيف  بدي القلم)كتبب 

 كب ت مسودة املذكرات حمفوظيف لادى  لاد    . هذا النبدي الذي هو من مؤنسي 
الذي ي يا منذ مدة يف الواليبت املتادة،  قد عب يت مب عب يت يف فاك  ( علي)

حعهب، إذ كبن خط  رديئاب،  انات نت بز جتا  أم اثابر  الا       ط نم خط صب
أن اقاوم  ( علاي )كب ت  تميز بقدر هب على قاراءة هاذا اخلاط،  عرضات علاى      

بتاقيق هذ  املذكرات  التقديم هلب   شرهب فرحب ببلفكرة جدا،  كابن اارطي   
الوحيد أن يقوم بطعع الكتبب يف حبح إجنبز  حتى ال يذهب   يب ندى،  صاور  

 سخيف منهب،  قمت ب دهب بتارير  سخيف منقايف،  صاات أخطبءهاب  هاي   لي 
كثرية،  عبجلت مب اعتور فقرا هب من ضا ف يف الصايبغيف، ثام اارعت ببضابفيف      
هواما  وضياييف   رِّف ببألع م الكثريين الاذين حتفال املاذكرات بأمسابئهم،     

بن ا  بريطب ياب   املواقع ال  دارت  قبئع املذكرات فيهب، إن كب ت يف ب داد ا  لعن
ا  الواليبت املتادة حيث أكمل درانت ،  حصل علاى املبجساتري يف االقتصابد    
الزراعي، حتى إذا مب اجنزت حتقيق الكتبب،  كل عن ا فبقنب على  شر ،  ضرب 
برغعيف أم  عر  اثبئط، لسعب مل أفهم  حتى هذ  اللاظيف،  كذلك ف ل أخ لا   
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ب مين إل ابء فكارة  قد ا  ا  إحادى     امس  فيصل،  ليس هذا فاسب،  إمنب طلع
د ر النشر، على أ ي مل أعر طلعهمب ببال، أل ي كنت خمو اًل من أمهمب ببل مل على 
 شر ،  مل أكن ألضيع جهد ننتني مان ال مال املضانى  از ال لطلاب غرياب مل       

ب ناوان    وض  لي انعبب ،  قدمت الكتبب ا  إحدى د ر النشر اللند يايف فنشار  
 احتل موق   يف ( جمليد حممود، الوزير يف ال هد امللكي يف ال را مذكرات ععد ا)

 .مكتعيف املذكرات ال راقييف

 من املذكرات االخرى ال  عنيت بتاقيقهاب، ماذكرات املهنادس فخاري     
الفخري،  هو آخر امني عبصميف لع داد يف ال هاد امللكاي،  قاد حصالت علاى      

 علاى الارغم مان أن    . رةمسود هب من ابن  حسبن، الذي  ربطنب ب  صاليف مصابه  
الفخري كبن من فئيف التكنوقراط تبمب،  مل  كن ل  أييف اهتمبمابت نيبناييف اال أن   
مذكرا   كب ت مهميف  حبفليف ببمل لومبت عن  طور اخلدمبت ال بمايف يف ب اداد يف   
ا اخر ال هد امللكي،  ملب كب ت املذكرات غري متصليف من حيث السايب  الازمين،   

دت ا  إعابدة  ر يعهاب علاى  فاق هاذا السايب ،  قمات         فيهب ث رات، فقد عم
كبل بدة ببلت ليق عليهب مبب يوض  خفبيبهب،  كتعات نارية صابحعهب بابلرجو  ا      

 .الوثبئق  امللفبت اخلبصيف ب 

 كنت قد عرضت على أ س قبنم الرجب،  كبن زماي  لاي يف املدرنايف    
 صابحب مكتعايف املثناى    املأمو ييف، أن أ و  حتقيق مذكرات ابي  الكاتيب الشاهري،   

الا   ( املكتعايف )بع داد، ممب كبن ينشر  منهب يف جريدة العلد الع دادييف، ثام يف جملايف   
اصدرهب يف ا انط الستينبت مان القارن املبضاي،  مقببلايف املنشاور منهاب علاى        
أصوهلب ال   وجد فط ،  كبن ارطي الوحيد، كمب ف لت ببلنسعيف ملذكرات ععاد  

 هو  شر هذ  املاذكرات، إذ مل يكان م قاوال أن أ او  أ اب      اجمليد حممود، أن يتو 
ذلك، ب د كل اجلهد الذي ابذل  يف حتقيقهب  كتببيف نرية صابحعهب، فوافاق أ اس    
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ابكرا،  بدأت ال مل بكل هميف   شبط، حتى إذا أجنزت الكتبب،  كتعت نارية  
 صبحع ،  قدمت هلذ  السرية مبقدميف عن  ابريخ ناو  الساراي  اابر  املتانيب،     

حيث الكتب  املكتعبت يف ب داد،  كل عان  شار ، بال أغفال االاابرة اليا  يف       
الدليل الذي  شر  عن اصدارات مكتعت  يف املستقعل، ممب أثبر رياع  مان  واياب ،    
 لعث الكتبب لديَّ عدة ننني، ثم صبدف أن أقايم م ار  للكتابب يف اربيال،     

ر ، فنشار  ب ناوان   فب فقت ماع احاد النباارين ال اراقيني يف باري ت علاى  شا       
 196 اا ل  ( مذكرات قبنام حمماد الرجاب، صابحب مكتعايف املثناى بع اداد       )

 .صفايف

 على الرغم ممب أظهر ا  انار   مان غضاب لنشار ، إال أ هام نار  ا يف         
د اخلهم، فقد أعبدت املاذكرات  مقادمتهب صابحب مكتعايف املثناى ا  الاذاكرة       

 كنت حريصاب علاى أن ال   . ال راقييف ب د مر ر حنو  صف قرن مرت على  فب  
ا قبضى ايئب جزاء مب ا فق  من  قت  جهد  مبح لتاقيق كتابب املاذكرات، إال   
أ ي الحظت أن ب ض األبنبء كبن ينكل عن  شرهب، ا  حتى املسبهميف يف  شرهب، 
بل يضع ال راقيل د ن ذلك النشر،  يظهر أن أنعبب  لك املواقف عميقيف  ت لق 

لفهمهاب، هاذا ماع أن اصاابب  لاك املاذكرات       بأمور خبصيف جدا ال جمبح لاي  
 .اخصيبت عبميف  تصل نري هم بتبريخ اجلمهور ال بتبريخ أنرهم فاسب

 على الرغم من صداق  للفنبن النابت خبلاد الرحابح، الا  بادأت يف      
أخر السع ينبت، إال أ ي مل خيطر بعبلي أن أناأل  عماب إذا كابن حياتفظ مباذكرات      

، نألت  لد  (2926ننيف )ب، حتى إذا مب  ويف رمح  اهلل كتعهب، أ   ثبئق حيتفظ به
حممد،  هو صديق لولدي رؤ ف، السؤاح  فسا ، فاأخرب ي أن ألبيا  ماذكرات     
اخصييف كتعهب ببإليطبلييف يف أثنبء نانوات درانات  يف ر ماب،  املهام أ ا  حياتفظ       
مبذكرات كتعهب جد  مهدي بن صبحل الرحبح، يف أثنبء مشابركت  ضامن اجلايا    
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مب ي، يف اثرب ال بمليايف األ  ، فطلعات منا  أن أطلاع عليهاب، فلعاى طلايب        ال ث
مشكورا،  إذا ببملذكرات قد كتعت يف دفرت كعري، ابغليف من  عاددا مان اال را ،   
 حينمب ارعت بقراء هب أدركت أ ي أمبم مذكرات فريدة لضببط عراقاي اا ب    

( كبليعولي)يف ( قل يفجنب  )ابرك يف جعهبت السويس،  أدر  ،  غزة، ثم منطقيف 
ثم يف اجلعهيف األ ربييف،  أ   ب اد اعا ن اهلد ايف، ا سااب إ  اناتب عوح فالاب       

،  ارنال يف  (اجلايا ال رباي الساوري   ) ابرك يف جيا الثورة ال ربييف املسمى 
. 2912مهميف خبصيف إ  ب داد، ثم مشابركت  يف  أنايس اجلايا ال راقاي نانيف      

هب حتتوى على أنارار مل   ارف،  ااهبدة مل     املذكرات، على قليف أ راقهب، إال أ 
 د ن، فصورت منهب  سخيف ظلت عندي، ثام أ اس حققتهاب،   شار هب يف جملايف      

، 5، السانيف  22ال ادد  )ال   صدر عان مج يايف املاؤرخني يف كردناتبن     ( ميز  )
1022.) 

 من ذلك أ   ا صل بي ذات يوم صديق كريم من أهل الكبظمييف  أخرب ي 
الدكتور صبئب ااوكت، طعياب امللاك فيصال األ ح،     أ   حصل على مذكرات 

 أقرب أصدقبئ  إلي ،  اقرت  علي أن اقصد  لإلط   عليهب، اكر    ذهعت ا  
دار  فورًا حيث أطل ين على حنو عشرين  رقيف خفيفيف من أ را  الرنبئل األزر  
اللون، قد كتب عليهب بقلم حرب، نطرا ب اد ناطر،  قارأت ب اض الصافابت      

 هب لصابئب ااوكت ف ا ، فأنالوب  أعرفا ،  كاذلك اما ؤ ، فهاو         فتأكد لي ا
 ناألت  . ض يف  كثري اهلفوات،  في   أثر اديد ببلل يف الرتكييف ال  كبن يتقنهاب 

مان بابئع   ( مزهريتني)الصديق الكبظمي كيف حصل عليهب، فأخرب ي ا   اارتى 
هاذ    ا تيكبت،  حينمب أخذهب إ  العيت   فاصاهب رأى يف إحاداهب لفبفايف مان    

األ را ،  عرف ا هب للدكتور املذكور،  أن ببئ هب مل يرهب عندمب ببعهب إلي ،  إال 
 . لزاد يف مثن مب ببع 



– 152 – 

صورت املذكرات على الفور،  عادت ألقرأهاب باتم ن،  الحظات أ هاب      
 كشف أنرارا خطرية، منهب اك  الصري  ببألنعبب ال  اعلنات يف حينا  عان    

امللك مل يكن يشكو من آالم  ساتاق  سافري  إ     فبة امللك فيصل، فقد ذكر ان 
خبرل ال را ،  أ   يقرر ذلك بصفت  طعيع  اخلابي،  أ ا  حينماب ذهاب لرؤيايف      
امللك كبل بدة، منع من الدخوح الي  حب يف ان امللاك ال يرياد رؤيتا ،  ان الاذي     

 ثام . من   هو الطعيب السوري أمني ر حييف،  أن  فب   املفبجئيف مل  كن مربرة طعيب
أ   عرَّل على  فبة امللك غبزي،  قرر أ هب كب ت اغتيبال مادبرا،  أن اثانني مان    
صبئدي الفراابت اال كليز كب ب موجودين يف مكبن ار طبم نيبرة امللك بابل مود  
الذي ا دى حبيب  ، قعل اثبدثيف بيوم  احد، فإن ال مود كبن جديدا  ظيفاب إذا ماب   

نلك ،  أنرارًا أخرى من هاذا النااو،    قورن بسبئر األعمدة على الطريق الذي
 كنت مزم ب  شرهب، فأخربت برغع  الصديق احملابمي علاي الساويدي، حمابمي     
ال بئليف املبلكيف يف ال را  عنهب،  كابن يف زيابرة ا  ب اداد، بوصاف  كابن صاديقب       
لصبئب اوكت،  ملب أريت  إيبهب أكد أ هب لشوكت على  ج  اليقني،  ا   مسات د  

 بلاغ  عاأ عثاوري علاى املاذكرات ز جايف       . ت  على هذ  الشاهبدة ليكتب مصبدق
صبئب اوكت، فمب كبن منهب إال أن ا كر هب ببلكلييف، مع أ هب مل  رهب أصا ، ثام   
علمُت من احملبمي السويدي أ هب إمنب ف لات ذلاك خلشايتهب مان أن  كاون هاذ        

املاذكرات   املذكرات  ضم أمورا اخصييف ختص حيب همب املنزلييف، فلمب  أكد هلب ان
نيبنييف حبتيف  ال ع قيف هلب مبب ظنت، عبدت فبعرتفت بأ هب فطا   أ هاب مذكرا ا     

 مع أ ي مل أ شر هذ  املذكرات، لكين كنت أضارب بهاب ماث  لط باي يف     . ف  
خ ح مرحليف املبجستري، فاأقوح ان علاى العبحاث أن ال يصاد      ( الوثبئق)مبدة 

 ا  جياوز ان ينكار اابهد ااهبد   اذا ماب       أل( االعرتاف نيد األدليف)دائمب القوح 
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ا  بابئع اال تيكابت، فقاد    ( املزهريايف )أمب كياف  صالت   .  صور ا هب  سيء الي 
علمت أن أحدا من األنرة بب  ب ض حتف العيت ا  ذلك العبئع د ن ان يلااظ  

 .حقيقيف مب ببع 

 ممب ل    لق بهذا، أن جرس اهلب ف األرضي رن يف داري منتصاف ليال    
،  ملااب رف اات الساامبعيف جاابء صااوت الاادكتور حسااني امااني، 1006م أحاد ايااب 

فبنت ربت أن يتصل بي يف ذلك الليل العهيم،  قعل أن انأل  عان جليايف األمار،    
ببدر هو فأخرب ي أ   فرغ على التو من كتببيف مذكرا  ،  قاد أ د  فيهاب خ صايف    

ات الاي   جتربت  يف اثيبة،  أعلماين أ ا  اخارب أنار   بأ ا  يوصاي بهاذ  املاذكر        
اخصيًب،  أن لي قرار  شرهب من عدم ،  على  فق الطريقيف ال  أراهب، بال ا ا    

تلكاتين يف  لاك اللاظايف رعادة،     . كتب  لك الوصاييف كتببايف  أعلام بهاب أهلا      
 احتعست دم يف كعرية يف عيين، فلقد أحسست أن الرجل مناين عصابرة خرب ا    

نون، ثام اابءت األقادار أن     مرت الس. يف اثيبة كلهب،  أدركت مقدار ثقت  بي
 لتقي يف السليمب ييف، ب د ننوات، حيث كنب أعضبء يف جلنيف منبقشيف أحاد الطلعايف   
لنيل اهبدة الدكتورا ، فأكد لي مب أ صى ب ،  اكر  ،  فوجئت يف مسابء ياوم   

بأحد الصافيني يتصل بي هب فيب، ين ى لي الادكتور أماني،    1021أيبر ننيف  11
 -كلميف لتذا  يف الراديو، فهبجات عربا اي،  أمليات عليا      طبلعًب مين ان أؤبن  يف

كلميف  ضمنت كل مب اختز ت  يف  جدا ي من مشبعر، ثم ا صل باي   -على الفور
ب ض األصدقبء يسألين عن خرب املذكرات،  متى نتظهر للقراء، فأخرب   بوصييف 

شارهب،  املرحوم،  ا ي ا تظر من أنر   أن  رنل بهب الايَّ أل او  ال نبيايف بهاب       
 ا صلت ف   ببلسيدة ز جت ، أذكرهب بأمر الوصييف، فاأخرب ين أ هاب   مال االن    
على  ر يب مكتعت ، ثم أخرب ين بإ هب  جدت املذكرات،  أ هب نتقرأهب ا ال قعال  
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ان  رنل بهب،  كررت طلايب، فتكارر اعتاذارهب بأناعبب خمتلفايف، ثام احرتمات        
 أدر ماب ف ال اهلل   اب  بتلاك     رغعتهب يف عدم  شارهب،  مل أعاد أ صال بهاب،  مل    

املذكرات ال  أ وقع أن  كون مهميف ف   يف رصد حيبة ماؤرخ  اناع الت ربايف،    
 . اهبد   على عصر امتد على اكثر من نع يف عقود عددا
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 رحالة كردي

 

 كنت قد صورت من دارالكتب املصرييف عاددا مان املخطوطابت املهمايف،     
( ط  العبليساب ي )هب رحبليف صويف امس  منهب كتبب  ضمن  س ي  لرح ت قبم ب

منطلقب مان قريتا  ببليسابن يف كردناتبن ف ابح يف منابطق  انا يف مان ال ارا           
 اال بضوح  ب د الشبم فمصر  ب د اث بز،  قد انت رقت رح     لك اكثار  
من ث ثيف عقود،  صف خ هلب قرى  ق عب يف با د  كردناتبن،  ماد ب  م ابمل     

  مر بهب ا  أقبم فيهب،  ذكار ال لمابء الاذين التقاى بهام،  يف      خمتلفيف يف الع د ال
الواقع فإ   كبن الرحبليف الكردي الوحيد يف عصر ،  قاد ا تقلات رحلتا  ا  دار    

، صاورت هاذ    2970الكتب يف القبهرة حتى إذا أقمت يف مصر للدرانيف نانيف  
السنني،  املخطوطيف،  اعتمد هب يف رنبل  للمبجستري،  لعثت لدي عدة عقود من

عزمت على حتقيقهب،   جد هب قد حاوت  صوصاب ادبيايف ببل ايف      2999 يف ننيف 
الض ف،  أا برا فيهب ركيف ظبهرة، ف ردت الرحليف منهب،  أبقيت على نبئرهب، 

 كنت مرة احد  عنهب االناتبذ خبلاد خواانب ،    .  أارت ا  ذلك يف مقدمتهب
ؤنسات ،  طع ات بطريقايف    مدير الثقبفيف الكردييف بع داد، ف ر  أن ينشارهب يف م 

التصوير  ب دد حمد د بسعب ظر ف اثصبر الذي فر  على العلاد عهاد ذاك،   
 صرت أحتني الفري إلعبدة  شرهب، حتاى  ا اتين ف ا  حاني  ولات مؤنسايف       

 .1007مكريب ي يف أربيل اصدارهب ب د ان  قاتهب  ذلك ننيف 
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 حتقيق خمطوطة نادرة

 

قد أذا  بني املهاتمني ببملخطوطابت أ ا      كبن احد املتبجرين ببملخطوطبت 
(  اذكرة الشا راء  ) لك  سخيف فريدة كبمليف من كتبب ببلرتكييف ال ثمب يايف عنوا ا    

 أليف ععد القبدر الشهرابب ي،  هو كتبب مهم في   راجم حنو نتني ابعرا برز ا 
يف القرن الثبمن عشر  الثلث األ ح من القرن التبنع عشر،  كبن األب أ ستبس 

الكرملي قد  شر خمتصرا عربيأ ركيك ال عبرة جادا هلاذا الكتابب، ب ناوان      مبري
، فأحععات ان  2916 صادر نانيف   ( ا راء ب داد  ادببؤهاب يف ايابم دا د ببااب   )

القببلهب على املختصر املذكور،  أخاريا  (  ذكرة الش راء)أحصل على  سخيف من 
 أ ا  خيتلاف   انتط ت أن أحصل على  سخيف مصورة من ،  ارعت مبقببلت  فتعني

عن خمتصر  بتفبصيل كثرية، كمب أ   كتاب برتكيايف عبليايف، بينماب كتاب املختصار       
ب ربييف هزيليف،  ا صلت على الفور ببالديب الرتكمب ي فؤاد محادي، الاذي كابن    
ي يا يف كركوك،  عرضت عليا  أن يتاو   رمجايف الكتابب ا  ال ربيايف، ألقاوم       

 ال مل بكل هميف   شبط،   وليات أ اب   بتاقيق   الت ليق علي   التقديم ل ، فتو 
التاقيق  الت ليق، فكنت أب اث اليا  اناعوعيب بقط ايف مان املخطاوط املصاور،        
 يع ث هو الي مبب عند  ب د  رمجت ، فأقوم بتاقيق ،  أرنل ب  ا  كب عيف الطبب ايف  

فتقوم بطعبعت  على اثبنوب، ثم أقوم مبقببليف املطعو  على املساودة،  ( أم نبالر)
صبر ال مل يأخذ اكل دائرة مفرغيف، حتى مت إجنبز ،  كتعات لا  مقدمايف      هكذا

.  ضمنت االجببيف على كثري من االنئليف ال  رافقت صاد ر املختصار مان قعال    
 كبن األديب فؤاد محدي قد  رجم الش ر الرتكي ا  ال ربييف  ثرا، مع ابقبئ  على 

أبقاي علاى  صا     النص الرتكي ا  جب اب الرتمجايف ال ربيايف،  كابن يفارت  أن      
االصلي  مب يقببلهب من  رمجايف، اال أن االمار مل يكان ميساورا يف مطع ايف اجملماع       
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ال لمي ال   ولت طعبعت ، حيث مل يكان أحاد ي ارف الرتكيايف ليتاو   صااي        
النص،  هكذا خرل النص مرتمجًب، د ن أن يرفق ببصل  الرتكي،  مع ذلك فإ ا   

ا  يف ذلاك ال صار، بينماب كابن     قدم صورة  اضايف عان حبلايف األدب يف ال ار   
املختصر الذي  شر  الكرملي قعل حنو نتني ننيف مل يقدم إال صورة ببئسيف عنهب ال 

 .تثل الواقع بشيء
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 املطراقي زاده

 

كل من الدكتور حسني علي حمفوظ  االناتبذ   2922زار ي يف داري ننيف 
كتبباًب مهماًب هاو     مجيل الكبظمي،  آخر ن،  قد أن د ي الكبظمي باأن أهادا ي  

 أليف املاؤرخ  الرنابم املابهر  صاو  افنادي مطراقاي زاد ،       ( رحليف ال راقني)
 يتضمن الكتبب  قبئع رحلت  بصاعيف جيا السلطبن نليمبن القب و ي ا  ايران 

صاورة ملو ايف    211،  األهم من ذلك احتاواؤ  علاى حناو    2511 ال را  ننيف 
ل الذي قط   اجليا من املدن  القرى بريشيف املطراقي تثل مراحل الطريق الطوي

 اجلعبح  األ هبر  غري ذلك، ففكرت أن من احملزن ف ً  أن يعقاى هاذا الكتابب    
النفيس حعيس  سخت  الرتكييف،  رايت أن من املفيد جدًا  قلا  ا  ال ربيايف،  لاذا    
ا صلت ببلصديق الدكتور صعاي  بظم، ليقاوم برتمجتا  ا  ال ربيايف فف ال، ثام      

الت ليق على النص املرتجم مباب يشار  مصاطلاب  ،  ي ارف بابملواقع        وليت أ ب
الكثرية ال   ردت يف  ضبعيف الرحلايف،  ب اد أن جناز الكتابب عرضات  علاى       
الصديق حممد اخلبقب ي، فبقرت   قد   ا  اجملمع الثقبيف يف أبو ظيب ليتو  طع ا ،  

 .2992 قد ف ل، فخرل الكتبب مطعوعًب بشكل أ يق ننيف 

ى الرغم من أ بقيف الطعبعيف، فب ي كنت أا ر أن الكتبب مل ُيويف الصور  عل
الدقيقيف امللو يف مب  ستاق من درانايف، ال نايمب ماب يت لاق منهاب بابل را ، مد ا         

اارعت أعمال علاى حتقياق      1021 فيبفي   مشبهد   م بمل  املختلفيف،  يف ننيف 
، رنام فيهاب   مشر   يقضي ببعداد درانيف لناو مخسني صورة من صور الكتبب

املطراقي  لك امل بمل بب قبن مدها  ألوان خ بيف،  جبءت الدرانيف بث ثيف أب ابد،  
ب د  برخيي ا  خططي، ببعتعبر أن هذ  امل بمل تثل مد ب  مشبهد هلب  برخيهب،  ب د 
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آثبري يت لق بنو  عمبر هب   طور أنبليعهب العنبئيايف  ماب ا  ذلاك،  ب اد ثبلاث      
لعاات، مان حياث ألوا هاب  طريقايف  نفياذهب  انالوب        يتصل ببجلب اب الفاين ا  

 قد  ولت طع   بباللوان مؤنسيف االعلمي يف بري ت، فخرل إ  قرائ  . ختطيطهب
كمب أ ي  شارت درانايف مساتقليف عان الصاور ني اللاتني       . صفايف كعرية 122يف 

يف ( كارب ء كماب رمسهاب املطراقاي زاد     )رمسهمب املطراقي ملدينيف كرب ء ب نوان 
يصادرهب مركاز كارب ء    ( السعط)من جمليف جديدة هي  1026الثب ي لسنيف  ال دد

 .ل حبب  هنبك
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 تطور علم اخلطط

 

التبريخ للتبريخ جمبح جديد يف كتببيف التبريخ يف ب د اب،   ظارا الهتمابمي    
املعكر ب لم خطط ب داد، فقد خطر بعابلي مارة ان أؤرخ هلاذا ال لام،  اعاين با        

يف  االنتدالح على املندثر منهب من خ ح مب هو ابخص،  قد درانيف  طور املدين
نعق أن اارت ا  أ ي كنت مول ب بهذا النو  من االنتدالح،  حينماب عرضات   
فكرة الكتبب على الدكتور صبحل ال لي مل يعد اهتمبمب كعريا بهب، بال  سابءح إن   

حيكما    كبن مقعوال أن  سمي درانيف خطط املدن علمب،  قلت ل  هو علم مب دام
منه  حبث، فبنتمر على عدم اقتنبع ،  ماع ذلاك فقاد اارعت بتتعاع مراحال       
العاث يف خطط ب داد، بدءا ببحملب الت األ   ال  قبم بهب مؤرخو ب داد ال صر 
ال ثمب ي حتى  هبيبت القارن الثبلاث عشار،  أكثرهاب يقاوم علاى   ايني قعاور         

،  أبرزهم ليسرت    هرزفيد، األ ليبء، ثم درانبت املستشرقني يف املوضو   فس 
 مب اضبفو  من منه  يقاوم علاى االناتدالح بدرانايف األ هابر  اجتبهب هاب، ثام        
كتبببت حممود اكري اآللوني  ععد اثميد ععبدة  حممد نا يد الارا ي، الا     
 نب لت  صف امل بمل اخلططييف الشبخصيف، من مسبجد   كبيب  نقبيبت  غريهاب،  

ى جواد  امحد نونيف، ال  اعتمدت خريطايف  فدرانبت ي قوب نركيس  مصطف
ب داد املتأخرة يف فهم امل لومبت اخلططييف يف النصوي األدبييف  التبرخيييف،  صوال 
ا  درانبت صبحل ال لي  فس ، ال   ظرت إ  علم اخلطط على أ    نيليف لفهم 
 نظيم اإلدارة   نبئل اال صبح  ال  قبت اإلجتمبعيايف ألهلاهب، ال غبيايف قبئمايف     
بذا هب، متتع ب  طور منبه هم  د اف هم   تبئ هم، فخرل الكتبب  هاو ي طاي   

 هو احاد  ( ملتقى القبموني)قر ب كبم  من جهود املؤرخني،  ابء اهلل ان يتو  
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خطاط ب اداد يف درانابت    )املنتديبت الثقبفيايف يف ب اداد  شار ، فصادر ب ناوان      
 .1001 ذلك يف ننيف ( املؤرخني احملدثني
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 دادمتحف لبغ

 

دعوت ملدة عقدين ا  إ شبء متاف لع داد، متاف يساتطيع مشابهد  أن   
يتتعع  بريخ املدينيف   طور عمرا هب  خدمب هب من خ ح ث ثيف عشر جمسمب كاعريا،  
قد ز د كل جمسام منهاب باد ائر الكرت  يايف  وضا  أمابكن املادارس  القصاور         

أ   حيوي م لومبت  املستشفيبت  الق    اثصون  غري ذلك يف كل قرن، كمب 
متااف  :من ذلك مث )مصورة  جمسميف ملظبهر اثضبرة فيهب عرب عمرهب الطويل 

،  مديناايف انااتثنبئييف، جرياادة اإلحتاابد  12/1/2992لع ااداد، جرياادة اإلحتاابد، 
 قد  ض ت درانيف  فصيلييف عن هذا املشر  ، فكر  ،   قنيب  ، (25/7/2992

 ، عرضتهب على أكثر مان أماني    غبيت ،  أنلوب عرض ،  صور متخيليف الجزائ
لع داد، النيمب األنتبذ خبلد اجلنببي الذي  و  منصاع  يف أ اناط الثمب ينابت،    
 كبن متامسًب إلحيبء  راثهاب، إال أن  قلا  مان منصاع  ا هاى الفكارة، فأعادت        
عرضهب علاى األمنابء التابلني  عبعاب،  كاب وا مجي اًب ي  عاون بهاب،  يتامساون          

 .ائمهم  فرت عنهب  ينصرفونلتنفيذهب، ثم إذا ب ز

 أذكر أ ي كتعت مرة درانيف مفصليف عن العبب الونطب ي، آخار ماب  عقاى    
من أنوار ب داد،  نب لات فيهاب  ابريخ  أنيسا ،  ختطيطا ،   صاميم عمبر ا ،        
 ذيلتهب امليف من املقرتحبت ل ر  حتويل هذا العبب ال تياد ا  م لام نايبحي    

يصبر ا  ج ل  مشار   ضاوء  صاوت حيكاي      ثقبيف ببرز من م بمل ب داد،  ان 
 بريخ ب داد يف َعر  خ ب،  شبرك في  مؤثرات خمتلفيف، انوة مبشر   الضاوء  
 الصوت الذي ابهد   يف أهرام اجليزة مبصر، حيث يتببع املشبهد عرضًب  بطقاًب  

 كبن العبب الوناطب ي عهاد ذاك قاد اصاع      . مضيئًب لتبريخ مصر عرب ال صور
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للقمبميف،  قد جتب زت الدكبكني  الكراجبت على أرض ،  علت جمرد ملقى كعري 
عرضت املشر   على االنتبذ مدحت اجلابدرجي، مسابعد أماني    . أكمب   القعور

ب داد، فقرر أن  تعنب  االمب يف، ثم كبن ان غبدر منصع  فنسي املشر  ، ثم أعادت  
 منبقشت   عرض  على الدائرة اهلندنييف يف ديوان الرئبنيف،  عقدت جلسيف لدرانت 

حضرهب لفيف من املؤرخني  االثبريني  املهندنني،  لكن املشار   ماب لعاث أن    
 سي،  رمبب ط ت علي  اهتمبمبت أخرى، فلم يذكر  أحد حتاى احات ح ب اداد    

 . 1001ننيف 

بعنبئا   ( بابب اثلعايف ال عبناي   )كمب دعوت ا  إعبدة احيبء بابب الطلسام   
اهليئايف ال بمايف ل ثابر يف أثنابء ا شابء      جمددًا على  فق األنس ال  كشفت عنهاب  

قارب  ( طريق حممد بان القبنام  )الطريق امل لق حوح ب داد الشرقي الذي مسي 
نبحيف النهضيف،   فقب للصور الفتوغرافييف الدقيقيف ال  أخذت لا  قعال ان ينساف     

آذار ننيف  27اجليا ال ثمب ي املنساب عشييف دخوح القوات الربيطب ييف ب داد يف 
،  كبن  كن لو أعياد بنابء   (2/9/2992اإلحتبد، طلسم ب داد  جريدة_ 2927

هذا العبب اجلميل أن  ست يد ب اداد أحاد أر   م بملهاب التبرخييايف،  أن  تااوح      
 .املنطقيف العبئسيف حول  ا  مقصد للمواطنني  السبئاني

مابذا  )ب ناوان  ( 2/2/2992 كتعت مرة مقبال يف جريدة اإلحتابد بتابريخ   
أكثرٌي على ب داد، هذ  املدينيف ال  حتاد ت  " سبءلت في  ( د املقعلنييعقى ألبنبء ب دا

أكثر من إثين عشر قر ًب مضت، أن  عقي من أحيبئهب حيًب  احدًا، أ  حمليف  احادة،  
أ  حتى زقبقًب، حيتفظ بنكهيف املدينيف الرتاثييف اجلميليف،  يذكر األجيابح القبدمايف مباب    

 مب يضو  يف أرجبئهب من أري  جمد  بلد، كبن خيتعئ  راء جدرا هب من قيم  عيليف، 
لن  ل من حمليف ب دادييف  احدة، يف األقل، هديايف مان أهال    " ختمت  ب عبرة  قوح 

هذا اجليل، إ  أبنبء األجيابح القبدمايف، فاإن مل  ف ال، فلان يعاق يف أيادي  لاك         
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األجيبح من مدينتهم إال ذكرى ال  اقع يقاوم عليا ،  خياباًل ال جسام يتمثلا ،      
جريااادة اإلحتااابد  )ًب يف كتاااب ماااع غيااابب املوصاااوف  فسااا       أ صااابف

 كنت كلمب اقرتحت ايئب فصوي ختلياد م لام يف ب اداد ا     (.22/2/2992
 .احيبئ  فرتت اهلميف عن  نفيذ 
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 اكتشاف مركز املدينة املدورة

 

دعوت غري مرة، فيمب حبضرت  كتعت، ا  أن  قوم اجلهبت اآلثبرييف اهد 
دينيف املنصور، أ  املدينيف املد رة كمب صبرت  سامى مان   خبي الكتشبف موقع م

ب د، من ذلك مث  أ ي كتعت يف جريدة االحتبد، ال  يصدرهب احتابد الصانبعبت   
( أيان مدينايف املنصاور؟   )، مقبال عن هذا املوضاو  ب ناوان   2992ال راقي، ننيف 

بحيف لقد ابءت ال نبييف اإلهلييف أن  عقاي علاى مسا   "أكدُت في  هذ  الدعوة،  قلت 
كعرية من األر  ال  كب ت  قوم عليهب مدينيف املنصاور خبليايف مان العنابء حتاى      
اليوم،  من ثم ليس مستاي  يف عرا  مل ي رف املستايل قط، أن  وظف اجلهود 
ال لمييف،   وفر اإلمكب بت الفنييف، للقيبم حبمليف مكثفيف،  طويلايف الانفس، للعااث    

فقهب التليادة،  إ ناب علاى يقاني باأن      عن أنس املدينيف املد رة، أ  عن أي من مرا
األجيبح املقعليف نتذكر ألبنبء هذا اجليل، بكل فخر، أ   هو الذي  فاض الارتاب   
عن مدينيف االجداد عرب القر ن،  أ قد رمز ب داد اخلبلدة مان مطاب ي النسايبن،    
 أكد، مرة أخرى، على  عل إحسبن  ببملبضي،   فبئ  لعنبة حضابر   ر اد ال ابمل   

إذا مب علمنب أن املدينيف بأنوارهب الدائريايف،  ‘" كبن ممب قلت  أيضب ". ل صوريف  لك ا
 مركزهب املتونط،  تخذ اك  هندنيب منتظمًب، فإ   يصاع  ممكناًب إذا مت ال ثاور    
على أي جزء منهب، رنم نبئر حد دهب،  م رفايف ااكلهب علاى حناو يطاببق ماب       

تشابفًب كهاذا نايكون لا  ااأن،      كب ت علي ، أ  قريعب من  يف األقل،  اعتقد أن اك
 ".  أي اأن، يف ال بمل كل 

م نييف ببألمر، فلم حترك نبكنًب، حتاى إذا بادأت   ( اجلهبت امل نييف) مل  كن 
إذ  1000 -2999أمب يف ب داد مبشر عهب بتكسييف اواطئ ب داد ببلصاخر، نانيف   
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على ( ال طيفييف)يف منطقيف  2/20/2999اكتشف مهندنوهب  عمبهلب صدفيف، يف 
أمتبر حتات   7-6ئ اجلب ب ال ربي من ب داد، أنس لقبعيف كعرية على عمق ابط

االر ، قد فرات ارضيتهب ببلطببو  الفراي الكعري،  تصل بنفق عبح يت   حنو 
الشمبح ال ربي،  يتخلل نقف  امل قود نلسليف مان الفتاابت، ف ارى اإل صابح     

مابح  نقيعيايف ناري يف    ببهليئيف ال بميف لرثبر، ال  أ قفت ال مل مؤقتاب،  قبمات بإع  
 وصلت من خ هلب ا  ان هذ  القبعيف  قاوم فاو  مقاربة فرثيايف ناعق  جودهاب       

 قطاع  قديايف   ( ععاد اهلل بان حمماد   ) أنيس ب داد، كمب عثرت على ختم ببنام  
 كبن نه  أن يقرتن االكتشبف ببنم اخلليفيف املنصور (. الد ا يق)م ر فيف ببنم 

امسا ،  الاد ا يق هاي ال ملايف الا  ااب         مؤنس املدينيف املد رة، ف عد اهلل هو
ضربهب يف عهد  حتى عرف ببلد ا يقي، لكن املشكليف كب ت  تمثال يف   ايني أي   
م لم من م بمل هذ  املدينيف كبن هذا الذي جرى اكتشبف ،  كبن الصاافي نا م   
الشمب  قد أذا  خرب االكتشبف بني عدد من العبحثني، من بينهم الدكتور حساني  

الذي كبن يسكن يف مكبن قريب من موضع االكتشبف، فتوصل ا  علي حمفوظ، 
أ   ليس إال قصار اخللاد، مساتندا علاى قارينتني، اال   ا ا  قصار مان قصاور          
املنصور،  الثب ييف ا   يقع على ابطئ دجلايف،  هاذا ماب ا صاف با  قصار اخللاد        

، ببلضعط،  حينمب  ج  الي  السؤاح  فسا ، كب ات اجابب  ختتلاف اخت فاب بينابً      
فصاي  ان  جود ختم اخل فيف  هو حيمل انم املنصاور يادح علاى أن القصار     
عبئد حتمب هلذا اخلليفيف، لكن  ليس قصر اخللد باأي حابح،  الادليل علاى ذلاك      
 جود ذلك النفق امل قود ذ  الفتابت ال لوييف ممب أاار ب اليا ،  كابن قاد أ شاأ       

من الفرات، يف الشمبح ل ر   وصيل امليب  من  هر كرخبيب،  هو  هر كبن يأخذ 
ال ربي من ب داد،  أن املنصور  فس  قبح ذات يوم أ ا  أ شاأ  فقاًب بهاذ  الصافيف      
يستطيع أن يسلك  إذا مب حوصر يف قصر ، فيخرل منا  علاى مسابفيف فرناخني،     
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 قد قبح م بصر   أ   كبن يقصد ب  هذا النفق، فأي دليل أقوى من هذا الادليل  
 ح م لم أ شأ  يف ب اداد؟ أماب أن  جاود القصار     الذي يثعت ا   قصر املنصور أ

على  هر دجليف،  قصر املنصور كبن يقع يف  نط املدينيف املد رة ببلضاعط، فهاذا   
ألن دجليف جرف  صف املدينيف املد رة  درحييب فلم يعاق اال  صافهب ال رباي، أماب     
النصف الشرقي فمب زاح يقعع يف ق ر دجليف،  قد انت نت الثعبت هذا الت يري يف 

الا  التقطتهاب األقمابر    ( التاسس النبئي)جمرى دجليف بدالئل عدة، أهمهب صور 
الصنبعييف جملرى النهر،  حصلت على دالال هب مان خا ح عاون مشاكور قدما       

 كنت أ وقاع أن يسا د هاذا الت ايني املساؤ لني يف      . الدكتور ج فر ضيبء ج فر
صر املنصاور نايؤدي ا    اجلهبت الثقبفييف،  منهب اهليئيف ال بميف لرثبر، فبكتشبف ق

اكتشبف املدينيف املد رة بأبوابهب االرب يف  مرافقهب الكثرية، لكين فوجئات ب ضاب   
مسترت يسري يف كل ايء أحبط بهذا االكتشبف، أ هلب اجلهبت االثبرييف، إذ بدت 
م حم  بقيبم اهليئيف بدفن م بمل القصر ببلشف ت بسرعيف، ُمخفييف كل اثبر ،    ليل 

هب يقضي بذلك،  أن املصلايف ال بمايف  ساتلزم ، أل ا  حياوح د ن     ذلك بأن قب و 
. ا تشبر الع و  يف املنطقيف،  يف الواقع فإ   كبن ناععًب يادعو ا  الضااك ف ا     

 حينمب راجع الصديق الصافي نا م الشامب  دائارة االثابر مل يار إال  جوهاب       
حينماب   . عوابس،   هديدات معطنيف ببغ   املوضو   عدم طرح  يف الصاابفيف 

أبل ت األمر ا   زير الثقبفيف  األع م مل يكن رد ف ل  بأفضل من رد ف ل دائارة  
االثبر،  أايع يف حين  أن موقع القصر كبن قريعًب من أر  كب ت  ستاوذ عليهب 
امرأة ذات  فوذ  حظوة،  مل يكن مرغوباًب أن جتاري أعمابح  نقياب قريعايف مان       

يكاون أهام االكتشابفبت اخلبصايف      هكذا مبت اكتشبف كابن  كان أن   . أرضهب
بع داد منذ  أنيسهب  حتى  هبييف القرن ال شرين،  دفن ببلشف ت خشييف ا تشابر  

 !الع و  يف مدينيف الس م
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 مسالك االبصار

 

طلعت مين مؤنسيف اجملمع الثقبيف يف ابو ظيب أن  قوم ببعبدة  2992يف ننيف 
لطعع، فبلكتابب  فادت   البن مبنوي ،   افقت بب( اجلواهر  صفب هب) شر كتببي 

 سخ  الث ثيف آالف منذ ان طع ت  دار الكتب قعل حنو عشارين نانيف،  قاد طعاع     
ببلف ل على حنو أ يق كسبئر مطعوعبت هذ  املؤنسايف،  األهام أ ا  صابر بدايايف      

طلعات أن   1001لت ب ن بيين  بينهب، أمثر إصداَرهب عددًا من كاتيب، ففاي نانيف    
مسابلك األبصابر يف ممبلاك    )ين مان موناوعيف   أ و  حتقيق اجلزء الثب ي  ال شر

،  كب ت هاذ   (ها716املتوفى ننيف ) أليف أمحد بن فضل اهلل ال مري ( األمصبر
املؤنسيف قد نلكت مسلكًب محيدًا إذ  زعت أجزاء هذ  املونوعيف على عادد مان   
احملققني،  مل  تكل يف ذلك على حمقق  احد، على أن يقاوم كال  احاد بتاقياق     

بن األنتبذ فؤاد نزكني قد  شر  لك االجازاء ببلتصاوير ك بد ا ،    جزء بذا  ،  ك
فأهدى اجملمع ذلك اجلزء الايَّ  اارعت بتاقيقا ،  ب اد أن قط ات يف عملاي       
اوطًب ال بأس ب  أدركت أن ابن فضل اهلل مل يف ل ايئب غري ا   خلص موادا على 

، فقمت مبقببلت  البن العيطبر( اجلبمع لقوى األد ييف املفردة)غري  ر يب من كتبب 
على هذا الكتبب بدقيف،  لكن املشكليف مل  نتا  عناد هاذا اثاد، ألن كتابب ابان       
العيطبر  فس  مل يكن حمققب،  من ثم من الص ب اعتمابد النساخيف املطعوعايف منا ،     
فبضطررت ا  بذح جهد آخر يف  رجي  اللفظ األص ،  زاد األمار صا وبيف أن   

فلام يكان ممكناًب ضاعط اللفاظ إال بضاعط        كثريا من هذ  أصوح األلفبظ يو ب ييف،
االناام ال لمااي للماابدة إن كب اات  عب ااًب أ  ح اارًا، هااذا فضاا  عاان اهلااواما 

 قد طعع الكتبب، ضمن اصادارات اجملماع الثقابيف، نانيف     . التوضياييف األخرى
 .صفايف كعرية 191،  جبء يف 1001



– 175 – 

  ا  ين عملي يف الكتبب على حتقيق النصوي اجل رافييف يف كتابب ابان  
العيطبر،  هي حنو أرب مبئيف  ص م ظمهب يقع خابرل املاواد الا   ارد يف املكتعايف      
اجل رافييف ال ربييف،  ذلك ال هب  تنب ح موادا من ال ابمل اليو اب ي  الر ماب ي الا      

. يندر أن زارهب رحبليف عربي،  منهب جزر  بئييف يف أحنبء متفرقيف من العار املتونط
هذ  النصاوي مان  رمجايف عربيايف قد ايف لكتابب        ملب كبن ابن العيطبر قد اقتعس 

لديسقوريدس،  هلذ  الرتمجيف  سخ عدة يف ال بمل، فقد اضاطررت ا   ( األعشبب)
مقببليف هذ  النسخ،  أكثرهب حمفوظ يف اجملماع ال لماي ال راقاي، مرجااًب اللفاظ      
األص  ببلرجو  ا  كتب ج رافييف ال بمل الك نيكي، قعل أن أقببال ماب ا تهيات    

ج رافياب  )لى كتبب ابن العيطبر،  هكذا جنز الكتبب  اخرتت ل  عنوا ب هو الي  ع
،  مل يكن هذا ال نوان خيلو من مفبرقيف، ألن ابن العيطبر مل ُي رف إال (ابن العيطبر

 قد لعث هذا الكتبب عندي حتى قدمت  ا  دار  شر مصارييف  . عشببًب ال ج رافيًب
،  خارل يف حناو مابئ     1005نانيف  م ر فيف يف القبهرة، فتولت طعبعتا    شار    

 .صفايف
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 كسر احتكار خمطوط

 

بل ين يف هذ  الفرتة أن ف  ب من النبس قد ح ز خمطوطبت مهميف يف مكتعيف 
خمطوطبت يتو  ادار هب، ف  يريهب ألحد حتت ح    اهييف، منهب أ   ي مل علاى  

ؤمان ان  حتقيقهب، أ  أ   حققهب ف  ،  كنت أكر  هاذا الناو  مان االحتكابر،  ا    
الكتبب صدقيف جبرييف ال جيوز اثيلوليف د ن  صوهلب ا  طبلعيهب،  كبن مان  لاك   

اخعبر ب داد  مب جب رهب من )كتبب مهم يف  بريخ ب داد عنوا   ( امل تقليف)الكتب 
 أليف ال  ميف السيد حممود اكري االلوني،  هو كتابب ضاخم أااع     ( الع د

ت أن أقاوم بتاقيقا ،  اناتط ت مان     مبونوعيف يف م بمل ب داد   برخيهاب، فقارر  
خ ح عون صبد  قدم  الصديق السيد زين النقشعندي اثصاوح علاى أصاول     
اخلطييف،  عكفت على حتقيق   الت ليق علي  مبب يوض  أع م   م بمل ،  قدمت  ا  

لتتو  طع     شر ، إال ان الت ريات ال  جرت  1001مؤنسيف بيت اثكميف ننيف 
نسيف أدت ا  اإلح بم عان طع ا ، فبضاطررت ا  نااب     على رئبنيف هذ  املؤ

مسود  ،  بقيت عندي حتى ا تقبلي ا  اربيل،  هنبك دف تا  ا  أحاد النباارين    
، ليش ل حنو ناتمبئيف صافايف كاعرية،    1020ال راقيني يف بري ت فقبم بنشر  ننيف 

 . جرى من ثم كسر مب أراد  الع ض من احتكبر   حرمبن النبس من االفبدة من 
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 حماضرات عامة

 

 فض  عن احملبضرات االكبد ييف يف الكلييف، فقد كنت ألقي حمبضرات عبميف 
يف جبم بت اقليمييف  منتديبت ثقبفييف   قبببت يف خمتلف أحنبء ال را ،  ال ا اذكر  
أ ي اعتذرت عن إلقبء حمبضرة، ا   رددت يف اإلنت ببيف ثضاور مونام ثقابيف،    

جزءا من رنبل  ال لمييف  ليس  شبطب زائدا،   كنت موقنًب بأن ذلك اثضور  ثل
من ذلك أ ي ألقيُت حمبضرة يف فار  احتابد الكتابب  املاؤلفني يف دياب  ب ناوان       

حللت فيهب امسبء حنو مخسمبئيف قرييف ا  اصوهلب ( اصوح  سميبت القرى يف ديب )
ضارائب صانف القصاببني يف اثلايف يف     )اال  ،  حمبضرة يف جبم يف بببل ب نوان 

 حمبضرة يف الكوفايف عان ماؤرخ جنفاي هاو السايد حساون        ( لقرن التبنع عشرا
انت رضت فيهب أعمبح عدد ( د ر الن ف يف كتببيف التبريخ)الرباقي،  أخرى عن 

من مؤرخي هذ  املدينايف يف ال صار ال ثماب ي، كماب ألقيات حمبضارة يف نابمراء        
  االن، بال بلاغ   ،  غري ذلك ممب لسات أذكار  (نبمراء يف القر ن املتأخرة)ب نوان 

،  أ ب أعتاز  (الصويرة)األمر أ ي ألقيت مرة حمبضرة يف مدرنيف متونطيف يف مدينيف 
اآلن بكتبب اكر  جهت  الي هذ  املدرنيف رمبب اكثر مان كتاب ااكر ملؤنسابت     

 ألقيت حمبضرة ب د أاهر فليليف من احت ح االماريكيني ب اداد   . علمييف  اكبد ييف
 اكثار مان   (. صفابت من  بريخ هيت)عهب يف أحد جوامع هيت الكعرية موضو

 عنيات   1001ذلك ا   حينمب ا تخعات رئيساًب جلم يايف املاؤرخني اجلديادة نانيف       
مشر عًب اللقبء جمموعيف من احملبضرات يف مقب  عبميف  تاد  عن  ابريخ احملا ت   
ال   قع فيهب منذ ال صر ال عبني  حتى ال صر اثديث،  ذلك من أجل  وعيايف  

 ت بقيميف األر  ال  يقف عليهاب،  كب ات العدايايف يف الكارخ،     ا سبن  لك احمل
حيث ألقيت حمبضرة يف مقهى كعري على ابطئ دجليف، حتدثت فيهاب عان  ابريخ    
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العق يف ال  كنب جنلس فيهب يف ذلك املقهى،   بريخ مب حول  من احملا ت،  أذكار   
يايف أن يكاون   أن اثضور كبن كعريا، بل أكرب ممب  وق نب بكاثري، مماب أكاد لاي أهم    

للمؤرخ حضور  لادى االمنسابن ال ابدي ال ان يكتفاي حبضاور االخارين اليا         
أدى ا   وقاف كال    1005على ان اخت ح اال ضب  األمنييف ب د ننيف . فاسب

 . لك النشبطبت املفيدة مع االنف

 ممب أن د ي أخريًا أن صافيًب، امس  ععد الكنب ي، كتب يف صايفيف يومييف 
 كبن حيري يف مجيع حتقيقب ا   كتببب ا  التبرخييايف علاى     "عين  صدر بع داد، يقوح 

إبراز  حدة الش ب ال راقاي  بطوال ا  مبواجهايف التااديبت اخلبرجيايف  ال از        
  االنت مبر االجنيب، 

 الصرا  بني هذا اال سبن  كل ماب حولا  مان حتاديبت بشارييف  طعي يايف،       
لوااابئ  جي لا  يضاع قضااييف با د   صاب عينياا   العااث عان كاال مابيقوي ا       

 ال  قبت بني أطيبف   مكو ب    الناي بكتببب   عن النفس الطبئفي  الت صاب  
 كبن جيوح ادغبح التبريخ الوعرة . القومي  كل مب يتاسس من  املواطن ال راقي

الشبئكيف للعاث عن دليل ا م لوميف   زز اللامايف ال راقيايف   شادهم ب ضاب ا      
ععاد الكناب ي، جريادة    " )االحقابد ب ض د منب حسبنيبت أ  مب ياثري الضا بئن    

 (.11/1/1026الصعب ، 
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 إرث العلماء املبدد

 

كب ت زيبرا ي املتكررة ملدينيف الن ف نععًب يف   ريف على خنعيف من علمبئهب، 
ال نيمب ممن عنوا بدرانيف التبريخ، فضا  عان االفابدة مان خازائن خمطوطب هاب       

شيخ حممد حساني آح كبااف   الكثرية، من ذلك أ ي  جدت طريقي ا  مكتعيف ال
ال طب، الكبئنيف يف أحد أزقيف املدينيف القد يف،  كنت م نيًب يف ذلك الوقت ببلكتببيف يف 
نرية مؤرخ جنفي مكثر، هو السيد حسون الرباقي،  كابن م ظام ماب ألفا  ظال      
خمطوطًب،  ب ض  ضب   فقد ب د  فب  ،  قد ن دت إذ  حدت عددا ال بأس با   

زا يف القيميف،  ملب كب ت اخلزا يف حتتل رفوفًب خشعييف عديدة يف من مؤلفب   يف  لك اخل
دار قد يف مهمليف، فقد  جدت طعقيف من األ ربيف   طي كل ايء فيهب،  حتوح د ن 
اجللوس على اي من كرانايهب القليلايف، فبضاطر ي ذلاك ا  أن افارتب ب اض       
الصاف اليومييف على االر  ألقضي السبعبت الطواح عليهب أ صاف  مؤلفب ا    
املخطوطيف  انتنسخ مب أرا  مهمًب، أ  أن اجلس على عتعيف الدار اخلبرجييف التمبنب 

 ب د عدة أاهر مان هاذا الناو     . لشيء من الضوء حني ينقطع التيبر الكهرببئي
من ال مل الحت لي أن الدرانيف أجنزت،  خطر بعبلي أن أكملهب بلمسيف أخارية،  

خرب ي أ ا  زاح باز اح الزقاب     هي   يني مكبن قرب ، لكن أحد األصدقبء هنبك أ
الذي دفن في ،  يف ليليف مطرية عبصفيف رن اهلب ف يف داري،  إذا ببلصديق علاي  

قارب  :  مبذا  جادت؟ قابح  : ، قلت ل ! جد  !  جد  :   ميف اثلو خيرب ي هب فًب
غادًا ناآ يك،   : ، قلات لا   (ع ينيف)الرباقي، ا   ملب يزح موجودًا يف دار  يف زقب  

نوء األحواح اجلوييف،  غزارة األمطابر، يف الياوم التابلي، فقاد      على الرغم من 
هنابك،  ( نرداب)قصد    ذهعنب فورًا إ   لك الدار، حيث اطل ت على قرب  يف 

ثم ا ي ألقيت ملخص هذ  الدرانيف يف  د ة . كمب  قفت على ب ض آثبر  اخلطييف
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 رباي، الا    خبصيف عن هذا املؤرخ عقدت يف الن ف،  دف تهب ا  جمليف املؤرخ ال
الرباقاي ماؤرخ   )ب ناوان  2996يصدرهب احتبد املؤرخني ال رب، فنشرت يف عدد 

 (.الكوفيف

 يف التس ينبت،   رفت على أحد علمبء اثوزة يف الن اف،  هاو السايد    
حسني ابو ن يدة،  كبن  سببيف ااتهر بتاقيق األ سبب،  ل  عدة كتب مهمايف يف  

( الربا اي )  بني حني  اخار يف دار   هذا ال لم،  رجم لي يف أحدهب،  كنت أز ر
حيث مكتع ، بينمب زار ي يف بي  يف ال زالييف،  املهم أ ا  قابد ي مارة، بنابء علاى      
طليب، إ  دار قد يف يف الن ف، قد امتألت ببلكتب  أكثرهاب خمطاوط أ  مطعاو     

عديادة قاد اكتظات باآالف العطبقابت قاد       ( جمار ات ) بدر،  فيهب د الياب ذات  
حظبت املهميف يف الرتاجم  املخطوطابت  األ سابب،  كب ات  لاك     اكتز ت ببمل 

،  فيهب دفن،   جدت (ها2129 ويف ننيف )الدار مكتعيف للشيخ الشهري اقب بزرك 
يف هذ  امل حظبت ثر ة علمييف يقتضي ال مل على  صنيفهب   شرهب،  اقرتحات  

 تو  هاذا  على السيد أبي ن يدة أن يصبر إ   كليف جلنيف من املثقفني الن فيني 
األمر،  عرضت علي  أن أعب  هب إذا مب اقتضى األمر ذلك، إال أن ايئب من ذلك 

 .مل حيد  يف حين ،  ال أدري مب حل بهب الدهر ب دهب

إن أكثر علمبئنب حينمب يتوفبهم اهلل ال جياد ن مان ي اتين باأرثهم الثقابيف،      
ل لمبء كعابر   فيؤدي ذلك إ   عدد ذلك اإلر   ضيبع ،  كم  جدت كتعًب مهميف

 عب  على أرصفيف ابر  املتانيب، ال ألمار إال ألن  رثاتهم مل يهتماوا حبفظهاب، أ       
( 1006  ويف ننيف  2921 لد ننيف ) أ ذكر أن الشيخ ج ح اثنفي . ضبقوا بهب

كبن حيوز كميبت كعرية من امللفبت ال  ن ل فيهب أ واعب من اليوميابت الدقيقايف   
يف عقاود يف أقال  قادير،  مشابريع كتاب،      ممب جرى يف ب اداد علاى مادى ناع     

 مسودات عديدة،  م حظبت ذات  فع كثري،  مذكرات،  حينمب  اويف، جارى   
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 أبين  يف حفل حضر  ، فبقرتحت على اثضور أن يصبر إ  مجع  لك اليوميابت  
 امللفبت  أن ي هد بهب إ  جلنيف  قوم يف  صنيفهب   عويعهب على حنو يؤهلهب للنشر 

اجلميع ببلفكرة  أيد هب، لكن مب أن ا فض السبمر حتى ا تهاى   يف كتب،  رحب
 . كل ايء،  ال يدري أحد مصري أرث  الثقبيف ب دهب

 كنت أقوح دائمب أ نب  هلل لألحيبء، حتى اذا مب وا ا طوى اأ هم   سيهم 
 أذكر أن الرحبلايف  . النبس، فضبعت آثبرهم، أ  بي ت بثمن فس على االرصفيف

ب داد يف القرن الثابمن عشار، نا ل م حظايف  صاب يف هاذا        يعور، الذي زار 
االجتب ، إذ قبح ا ك ال جتد يف ب داد كتعب  عب   لكن ا تظر قلي  حتى  وت عبمل، 

 .  حني ذاك جتد كتع ،  كلهب خمطوطبت ببلطعع،  عب  على األرصفيف بس ر الرتاب
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 الثعبان احملرتق

 

ميز يطلب لقابئي يف بيتا ، لكاي    أبل ين الصديق زين النقشيندي أن أمني امل
، (الكنابب )يطل ين على مواد كثري مج هب لتأليف كتبب اختبر ل  عنوا ب عريعب هو 

 الكنبب كلميف آرامييف قد يف   ين الدفرت الذي ُيقي د فيا  الطعياب ماب يلتقطا  مان      
فوائد د ائييف متنوعيف على غري  ر يب م ني،  قد رغب،  ظرا لكرب نان ، إذ بلاغ   

تس ني، أن ي هد إلي  بتلك املواد أل او  أ اب  األيف الكتابب، فاذهعنب يف      آ ذاك ال
ظهر أحد ايبم الصيف للقبء ب ، فإذا مب موعيف من املصابدفبت ال ريعايف جتتماع يف    
ذلك النهبر القبئض،  أ هلب أ نب مب أن  جلنب إ  العيات،  هاو يقاع علاى اابطئ      

مييف حتاى مار  مان بينناب     دجليف يف حمليف الصرافييف،  ص د ب درجبت نلم  الرخب
ث عبن أنود اللون بسرعيف خبطفيف،  انتقر حتت أصيص خبح للزهاور،  تلكاتين   
يف  لك اللاظيف ر   من الش بعيف مل أملكهب يف حياب ي، ال نايمب جتاب  الث اببني     

كبن ( كرك) األفبعي، فقد كنت أخشبهب خشييف املوت، فأمسكت مبقعض طويل لا
ف هب ب نف حتب  الث عابن مارات،  هاو  ار      مسندا إ  جدار املدخل،  صرت أد

أمبمي بسرعيف ع يعيف، فلم أتكن منا ، بينماب اناتقر مارة أخارى حتات اصايص        
الزهور،  لكن جذ ة الش بعيف مل  كن لتنطفئ يفَّ ب د،  صاات مطبلعاًب بساطليف    
من النفط، ف يء لي بهب،  اارعت أغار  األصايص  ماب حولا  بابلنفط، ثام        

كأ   ا ليف من  ابر،  ا تظارت أن خيارل الث عابن مان      أ قدت في   برًا حتى ببت 
مكمن  فلم خيرل،  إمنب ا كسر األصايص بف ال اثارارة،  ماب أن أزحات كسار       
األصيص جب عًب حتى رأيت الث عبن  قد التف على  فس ،  فت  فب   ب د ثظبت 

. يف  لك اللاظايف ( ر ح  طل ت) يعس تبمًب بينمب ظل فم  مفتوحًب،  الظبهر أن 
ب إ  الدار حيث انتقعلنب الدبلومبني القديم يف مكتع ،  قضينب نبعيف  هاو  دخلن

عن الضاك اجملل ل،  قص الذكريبت املمت يف، هبزئاًب   -مبب طعع علي  –مل ينقطع 
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 مان أيان   : من بلوغ  التس ني،  كأ   يف أ انط عمر  ال يف آخر ،  خطر بعبلي
ات ماب مج ا ، فاإذا با      يأ ي املوت ا  هذا الرجل؟  على أي حابح فقاد  صاف   

رنبئل من اخصيبت عبميف،  مقبالت كتعهب،  لقبءات كتعهب عن  غاري ،  محلات   
امللف  خرجنب، م تذرين عن العقبء مدة أطوح، على الارغم مان إثاب  السايدة     
ز جت  لكي  شبرك  ط بم ال ذاء الذي أعد  ،  عدت إ  بي   صوت صاكب   

 . د ي يف أذ ي

صل بي السيد زين ليخرب ي بنعأ  فبة املميز، ففوجئات   يف اليوم التبلي ا  
تبمًب،  طبفت بي ذكريبت األمس، ال نيمب قتل الث عبن  حرق ،  كنت أعلام أن  
من م تقدات الع داديني القد يف أن قتل حييف العيت يؤدي إ  ماوت رب العيات،   

 تين فهل كبن قتل ذلك الث عبن نععًب فيمب حد ،  على أي حبح فإن السيدة طمأ
 إمنب كبن طبرئًب على العيت، جبء الي  مان اابطئ   ( حييف بيت)بأن الث عبن مل يكن 

 . دجليف القريب
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 ملب كبن  شر أخعابر الوفيابت يف الصااف ممنوعاًب يف ذلاك الوقات فقاد        
  لن بهب عن اخلرب لقراء كتب املميز  عبريف فضال   ( حيليف ارعييف)اضطررت إ  

عان اار ع  اماع ماواد كتببا  اجلدياد       ( بريئًب) حمعي ،  هم كثر، فكتعت خربا 
، فنشارت  (املرحوم)،  هو يف هذا ال مر، ثم أقامت قعل امس  كلميف (الكنبب)

اخلرب د ن أن  نتع  إ   لك اثيليف، مماب  ( 27/6/2997اجلمهورييف يف )الصايفيف 
 . أثبر ا تعب  القراء  طفقوا يتصلون بأنر   حتى اب  اخلرب  ذا 

بل مل،  رأيت أن يتوال  السيد زيان، فهاو أقارب إ      ب د مدة ارعت ب
املميز،  أدرى ب  يف  لك الفرتة من حيب  ،  اكتفيت ببلتقديم ل   الت لياق عليا ،   
فلمب جنز الكتبب تبمًب، قدمنب الكتابب إ  دائارة الرقببايف يف  زارة الثقبفايف ألخاذ      

لت الدائرة الكتبب موافقتهب،  هنب خرل علينب ث عبن آخر، امس  الرقيب، فقد أحب
إ  دائرة األمن لتأخذ رأيهاب،  كأ هاب مل  كتاف بارأي خعريهاب اإلع ماي، فاإذا        
ببلكتبب يتأخر عندهب،   كررت مراج تنب للوزارة  املوافقيف  أبى أن خترل،  طبح 

 نذر حبرب  ايكيف،  كناب  رجاو   ( أم امل برك)إ تظبر ب، هذا بينمب كب ت مقدمبت 
أن  ندلع اثرب، فإذا ببثرب  ندلع ف ا ،  كب ات  زارة   أن خترل املوافقيف قعل 

الثقبفيف أ   املؤنسبت ال  قصفت ببلصاواريخ حتاى دكات دكاًب، فلام   اد يف       
حبجيف إ  موافقيف أحد، فكبن أ ح مب قمنب ب  ب د  وقف األعمبح اثربييف أن طع نب 

 فينب للرجال  فخرل إ  النبس حرا طليقب، مطعوعب أ يقب،  ا ر ب بأ نب ( الكنبب)
 كنت يوماذاك عضاوا يف   . السبخر من زمب  ، حق ،   شر ب آخر عصبرات ذهن 

اهليئيف اإلدارييف يف احتبد األدببء  الكتبب، فدعوت إ   أبين  حبفال يقابم يف قبعتا ،    
 حضر  كثري ن،  كبن ممن أًبن  الدكتور حسني أمني،  زين النققشايندي،  ممثال   

 . أنر  ،  أ ب
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 التاريخهيت امللجأ و

 

،  كنات يوماذاك مشا وال تبماًب     1001قرعت طعوح اثرب ثب ييف يف ننيف 
يف مطع يف اجملمع ال لمي ال راقاي،  (  ذكرة الش راء)ببإلاراف على طعبعيف كتببي 

 (حديقيف الز راء) التهيؤ لطعع كتببي اآلخر 

 
كمب ذكرت هذا قعل قليل، بل كنت أتنى أن يتأخر إع  هب اهرا آخر، إذا  

ن البد ان  قوم، ريثمب أجناز طعاع الكتابب األخاري،  لكان قار  الطعاوح زاد        كب
ار فبعب،  زاد األمر نوءا ا نب أ ذر ب بوجوب  ارك بيتناب يف ال زاليايف لضار رات     
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فقد كب ت اظبيب الصواريخ ال راقييف املضبدة للطابئرات  ( مقب ميف طريان امل تدين)
ات االمريكيايف  الربيطب يايف    تسبقط على الد ر الساكنييف د ن أن  صايب الطابئر   

بأذى،  اضطرر ب ا  اال تقبح ا  بيت األنرة الكعري يف منطقايف الريماوك، حياث    
  يا  الد ي املسنيف،  حينمب أخذ القصاف امل ابدي يقارتب مان هاذ  املنطقايف،       
اضطر اخي عصبم ا  اصطابب  الد ي  أنر   ا  مدينيف هيت علاى الفارات،   

ن قد جن  يف انتئ بر بيات هنابك،  بقيات أ اب     ال قبذهب من خطر القصف،،  كب
 أنر ي  حنن منسي   صع  على صوت اال ف برات ال نيفايف  هاز العيات هازا،     
 الحظت أن اثي أخذ خيلاو مان ناكب  ،  مشابعر التاوجس  اخلاوف  ساود        
اجلميع، حتى أادهم بأنًب، فقررت يف  لك السبعيف أن أغبدر ب داد،  حبثت عان  

لم أجد، ب د حبث  ا تظبر، إال نيبرة أجرة رضي صبحعهب نيبرة  قلنب ا  هيت ف
ببيصبلنب ا  حيث  ريد، غبدر ب ب داد اذن مضطرين،  أ ذكر أن آخر مب مرر ب با   
 حنن   بدرهب، مط مني كعريين للعبجايف،  قاد  صابعدت األفارة مان قاد رهب،       

حيث  زلناب   كأن حربًب ال جترى يف اي مكبن يف الد يب،  أخريًا  صلنب هيت لي ، 
 .يف العيت الذي انتأجر  أخي  ارعنب ببنتمب  اخعبر ب داد

 على الرغم من مرارة مب كنب  سم  ،  مب  ثري  فينب أخعابر  قادم القاوات    
ال بزييف من هلع، فب ي  جدت يف العاث عن املبضي املل أ الوحيد الاذي  كان   

ن مضى اناعوعبن  ان أجلأ الي  ب يدًا عمب جيري حولي من مآس  متبعب، إذ مب أ
أ  يزيد حتى قررت أن أؤلف كتببب يف  بريخ هيات،  بادأت حبثاي عان املسانني      
الذين من املتوقع أن أجد عندهم  ثبئق  فيد ي يف ذلك،  يف الواقع كبن منظري 
غريعب ا  طريفب ب ض الشيء، فعينمب كنت ال  سمع يف العلدة اال حديثب عن ب داد 

 بر املواد ال ذائيايف  ماب إ  ذلاك، كنات أجاد       االحت ح  اجليا  امل برك  ان
طريقي ا  بيوت االنر القد يف، حيث التقي مبسنيهب، احبث عندهم عن كل  ثيقيف 
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كيف : ال   ش لين هي( مشكليف العاث)متبحيف، بل كل م لوميف مور ثيف،  كب ت 
كب ت هيت حتكم يف ال صر ال ثمب ي، من هي األنر ال  حكمتهب،  من   بقاب  

هب،  ايئًب فشيئًب أخذت ب ض األنر  كشف لي عان  ثبئقهاب،  منهاب    على حكم
 قفيبت مهميف،  نندات أرا ،  عقود خمتلفيف، كمب ا  قدت بيين  بني عدد مان  
فض ء املدينيف صداقبت حقيقييف، فكنب خنرل يف يوم ل طا   علاى هاذا النابعور     

أناوارهب الزائلايف    ذلك العستبن،  يف يوم آخر على بقبيب قل تهب املخربيف،  مواقع 
 خناادقهب املناادثر،  بيااوت نااكب هب القاادامى،  مساابجدهب ال اابمرة،  أضاارحيف 

 كنت أحري . ا ليبئهب،  جزرهب اجلميليف يف  نط النهر،  نبئر م بملهب األخرى
يف  لك اجلوالت أن أصور كل مب يستاق التصوير من  لك امل بمل، حتاى إذا ماب   

اد النتأ ف ال مل يف  األيف الكتابب الاذي    بل نب  عأ  وقف القتبح، عد ب ا  ب د
 (.هيت يف التبريخ) ض ت ل  عنوا ب هو 

 يف داري،  بااني كااتيب   ثاابئقي، أخااذت م ماا  الكتاابب  توضاا ،     
 خطوط  ال ريضيف  ت لى،  ا رت بأن من الضر ري الاذهبب ا  هيات مارة    
ب د مرة حتى انتكمل جوا ب الكتبب،  قاد ف لات، فكنات أذهاب اليهاب ماع       

 ي  برة،   حدي  برة اخرى، اكمل مب مج ت  من ماواد علميايف،  اصاور ماب     أنر
فب ين  صوير ،  أصف مب نكت عن  صف ،  أخريا أجناز الكتابب تبماب، فكابن     
مشتم  على ث ثيف فصوح، األ ح يف  ابريخ هيات مناذ ال هاود القد ايف  حتاى       

 أعا م هيات،   االحت ح الربيطاب ي يف اثنابء اثارب ال بمليايف اال  ،  الثاب ي يف     
 C.D الثبلث يف م بملهب،  كنات أرجاو أن أخارل الكتابب أيضاب علاى قاري        

لتصوري أن النبائيف يف هيت يتفرجون ال يقرأ ن،  قد جنات يف  نفيذ  حبمد اهلل 
  ب ، لكين مل ا شر  على اعكيف النت إذ مل  كن  نايليف اال صابح بهاذ  الشاعكيف     

ال ح من الكتابب يف جملايف اثكمايف    متبحيف يف ذلك الوقت، لكين  شرت الفصل ا
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ال  اخذت ببصدارهب مؤنسيف بيت اثكميف،  ب ثت بع ض  سخ اجملليف ا  هيت، 
 . ال لئك الفض ء الذين ا  و ي على كتببيف  بريخ مدينتهم الطيعيف

 

 

 

 



– 129 – 

 هجوم امريكي

 

، كنت يف مكتيب يف الطببق ال لوي من 1001يف إحدى ليبلي خريف ننيف 
خري الزاد يف  بريخ مسبجد )منصرفًب بكلي  إ  حتقيق خمطوطيف  داري يف ال زالييف،

، بينمب كب ت أنر ي متالقيف يف الطببق األرضي، منصرفيف ا  ب ض اأ هب، (ب داد
 إذا بصوت ا ف بر هبئل يهز العيات،  يتساعب يف  كسار مجياع زجبجا ، دف ايف       

     العابب   احدة،  تز  الستبئر ال  مل  ض على  ض هب غري أنببيع، بل  ا
الرئيسيف للعيت  تي يف للض ط ال نيف الذي احدثا  ذلاك اإل ف ابر، ثام مس ناب      
أصوات جنود أمريكيني فو  نط  العيات، كاب وا قاد هعطاوا اليا  مان طابئرة        
مر حييف ضخميف حتلق فوق ،  ا تقل صوت اجلناود إ  الشابر  القرياب،  بادأ ب     

جنود ل ،  ض ي  عبح،   سمع أ وا  األصوات، ركل لعبب دار قريب،  اقتابم
 صوت راقبت رصبي كثيف،  كل ماب يع اث علاى اخلاوف يف  لاك الليلايف       

 ب د أن هدأت الض يف،     اجلنود، خرجنب لنرى جلييف اثد ، فاإذا  . الكبثيف
بآثبر حرب حقيقييف، حيث قصد األمريكيون دارًا ال  ع اد عان دار اب إال ب شارة     

قد   رفت علي  من قعال،  يظهار    خطوات، كبن يسكن فيهب ضببط نببق مل أكن
أن م لوميف  صلت إليهم  فيد أن فيهب مب يستاق املداهميف، فمب كبن مانهم إال أن  
اختذ ا من نط  دار ب منصيف ألط   قنببل صو ييف على  لاك الادار،  الطا      
الرصبي حنو ، بينمب لعثات الطابئرة املر حيايف يف الفضابء القرياب  نتظار إ هابء        

ى القنببال،  أزياز الطابائرة،  هادير الرصابي،  صاراخ       مهمتهم، فابجتمع د  
اجلنود، فض  عن  كسر الزجبل،  ار طبم األبواب، مب ج ل املشهد مرععب حقًب، 
 كبن من اللطف اإلهلي أن  ض ت ز ج  الساتبئر الثقيلايف الا  ااارت هب علاى      
النوافد الزجبجييف ال ريضيف، خلف املق د الذي أجلاس عليا  يف مكاتيب معباارة،     
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 ذلك مبنبنعيف عاود ي مان ال مارة الرمضاب ييف، فاابح القمابب املخملاي د ن        
ا ط   اظبيب الزجبل على رقع  املكشوفيف،  لوالهب مب خرجت ناليمًب مطلقاًب،   
 لرمبب حنر ي الزجبل املتشظي حنرا،  لكن جي ل اهلل   ب  لكل ايء نععًب ف  ال  

 .ة حمتوميفيف  لك الستبرة الثقيليف نععب لن ب ي من إصببيف خطري

 اضطرر ب إ  م بدرة الدار،  قاد صابرت  وافاذ  با  زجابل،  ل اب يف       
ح را   ريب  اخلريف العبردة،  ب د حنو أنعو  انتط ت أن أقنع أحد أصاابب  
حم ت الزجبل،  قد  فق نوقهم  تي يف حواد  ممبثلايف، بابجمليء   ضاع زجابل     

ت رعاب،  أيابم مان    للدار كل ، فكلفين ذلك مبال، فض  عمب كلفين مان نابعب  
القلق،  لكن مب أن عدت إ  الدار،  قد أصلات  وافذ ، حتى عدت أعمل من 

بكل هميف  هد ء ممكن، أدفن بني أ راقا  ماب أصاببين مان     ( خري الزاد)جديد يف 
هلع مب ،  آت متوقع،  انهر الليل من أجال اجنابز  يف ظال  لاك الظار ف      

 .ال كرة

اثارس الاوطين،  مان اجلناود       أذكر أ نب د همناب غاري مارة مان جناود     
االمريكيني، فكب ت م بمليف األ لني حسنيف لل بييف، ال نيمب ب ادمب علماوا هاوي     
أنتبذًا يف اجلبم يف،  قد انتقعلتهم بنفساي خاري اناتقعبح، أماب األمريكياون فقاد       
ص د ا أ ح مب ص د ا إ  مكاتيب، فهابهلم ماب  جاد ا، اجلادران م طابة حتاى        

ببلكتب،  اجمللدات الا  ضابقت بهاب االرفاف  ضا ت       السقف ببلرفوف املليئيف
على أرض   يف كل مكبن في ،  امللفبت  الوثبئق القد يف  فرتب أركب  ، فمب كبن 
منهم إال أن  زلوا من   ا سلوا بهد ء خبرل الدار،  أظن أ هام فكار ا باأن مان     

لدي    لك هذا الكم من الكتب  الوثبئق ال  كن أن يكون ذا خطر، ا  أن يكون
 .أي  و  من ا وا  الس  ، أ  أن يشكل  هديدا ألحد مهمب كبن  وع 
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 كلية للبنات يف هيت

 

كب ت إقبم  املؤقتيف يف هيات يف أثنابء االحات ح االمريكاي لل ارا  نانيف       
نععب للت رف، ليس على  برخيهب فاسب،  إمنب على  اق هاب أيضاًب، مان     1001

 كب ت   يشهب فتيبت املدينايف، حياث كان    ذلك ا ي اكتشفت األزميف الت ليمييف ال 
يضطررن ا  االكتفبء ببملرحليف االعدادييف  جيلسن ب دهب يف العيت،  ناعب ذلاك   
ا   مل  كن مثيف كلييف يف مدينتهن  وفر هلن فرصيف مواصاليف الت لايم، كماب مل  كان     
هنبك كليبت قريعيف،  أقرب كلييف اليهن كب ت يف جبم ايف األ عابر يف الرمابدي،  مل    

 قبليد املدينيف احملبفظيف  سم  بذهببهن ا  هذ  املدينيف كل ياوم، أ  املعيات يف    كن 
أقسبم داخلييف ب يدة، فخطرت يف ببلي فكرة حتل هذا اإلاكبح   سم  ال لئاك  
الفتيبت مبواصليف   ليمهن اجلبم ي،  ذلك بتأنيس كلييف جبم يايف بفار   عمليايف    

 بأس يف نا تهب  يف جاد هب   مت ددة يف هيت  فسهب،   قع اختيبري على بنبييف ال
كب ت نببقًب مقرا ل حتبد ال بم لنسبء ال را ،  أصعات ب د ا هيبر النظبم  ال بء 
االحتبدات  اجلم يبت خب يايف علاى عر ااهب،  عرضات األمار عاد عادد مان         

املدينيف فبنتاسنوا الفكارة جادا،  اارعت ببلعااث عان  دريسايني       ( ختيبرييف)
م كهب  ليتولوا رئبنايف أقسابمهب،   دريسايني     متقبعدين من أهلهب ليكو وا على

آخرين يف  ن هم القبء احملبضرات فيهب على  فاق ختصصاب هم،  ببلف ال حتقاق     
 قدم يف هذا اجملبح،  مل يعق إال اثصوح على املوافقبت الرمسييف على  فق قب ون 
اجلبم بت االهلييف،  لكن املشكليف أ   مل  كان مثايف  زارات ا  حكومايف يف ذلاك     

قت، فب تظرت حتى  شكيل جملس اثكام للاصاوح علاى  لاك املوافقابت،      الو
 كبد املشر   ان خيرل ا  النور ف  ، إذ  عنى أحد اعضبء جملس اثكم  نفياذ ،  
 أخذ ب ببلتارك من اجل  كوين م كب   من التدريسيني  املاوظفني، إال أن كال   
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 1001الفلوجيف ننيف ايء  وقف ف أة بسعب اال تفبضبت املستمرة ال  قبمت يف 
 أدت ا  ا قطب  الطريق،  اضطراب حعال األمان، فلام ي اد منطقياًب       1005 

االنتمرار يف املشر   يف ظل  لاك الظار ف العبل ايف التادهور  الساوء،  بهاذا       
كب ت  هبييف مشر   لو قدر ل  الن ب  ألنهم يف رفع مستويبت الفتيبت يف  لاك  

 .املنبطق النبئييف، بل  يف  طويرهب ايضب
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 أم زيدان

 

، قرر حمتلو  إ هبء خدمبت رؤنبء 1001حينمب جرى احت ح ال را  نتى 
اجلبم بت  عمداء الكليبت  رؤنبء االقسبم دف يف  احادة،    ايني غريهام مان     
خ ح ا تخبببت حرة معبارة، بشرط أن يكاون املراااون مساتقلني،  مباب أ اي      

يف يوم ا تخابب ال مياد مجهارة مان     كنت على الد ام مستق ، فقد زار ي يف عشي
ل ر  اقنابعي برتااي   فساي،  اعتاذرت،     ( ببصًب)الزم ء يف الكلييف مستقلني 

 يف صاعب  الياوم التابلي، أي قعيال     . رغم كثرة اثبحهم النبجم عن ثقاتهم باي  
اال تخبببت معبارة، فبجأ ي عدد كعري منهم يطلعون أن أرفاع يادي فقاط ليثناوا     

ببلعبيف، فرفضت بشدة مربرا اعتاذاري باأن لاي مراااب     على الرتاي   يتكفلوا 
 أم زيدان هذ  هي فراايف كب ات   مال   ! من؟ قلت أم زيدان: نأختبر ، فهتفوا

يف القسم منذ ننني طويليف، فأدركوا من جوابي السابخر أ اي عابزف تبماب عان      
 حاني جارى  وزياع    . ا ل هذا املوقع،  ال اارتي  بشيء، مهمب كب ت م ريب ا  

اال تخبب، ا تخعت الدكتور ععد االمري دكسن عميدًا،  اختبر  آخار ن   ريقبت 
أيضب، ففبز ببل مبدة لسنوات عديدة  حتمل مسؤ ليتهب عن جدارة، أمب أم زيادان  

 مل ال، فبن را يب الذي : هلب، فُسر ت نر رًا ببل ًب،  قبلت(  راياي)فقد  صلهب 
ن ادارة االحت ح  زعت علاى  أ قبضب  مسب  تبمًب لرا ب ال ميد،  قصد بذلك ا

مجيع منتسيب الكلييف يف الشهر الذي أعقب  وقف ال مليبت ال سساكرييف مقادارًا   
 سب ى في  را عهاب ماع را اب ال مياد  ازار      ( إعب يف حرب) احدا من املبح بصفيف 

 .اثديثي
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 التاريخ الشفوي

 

يف  قات معكار مان حياب ي اجلبم يايف،      ( التبريخ الشفوي)ا لين موضو  
ذكرت من قعل ا ي كنت أجاد لادى الشايوخ مان الر ايابت ماب يساتاق         فلقد

التس يل،  لكنهم يرحلون ا  رمحيف ربهم د ن ان يس ل أحد مب ير  ن،  كنت 
أكلف طلع ، يف السنوات األخرية من درانتهم اجلبم ييف، ببعداد حباو    تماد   

تا  ا   أص  على الر ايبت الشفوييف،  كنت أختبر لكل طبلب أن يكتب عان قري 
قعيلت ،  أكثرهم قد احندر من قرى  قعبئل،  كنت أضع هلام خطايف حباث   تماد     
على انتنطب  اعوخ القعبئل  مسين القرى،  جبءت النتبئ  جيادة ف ا ، فعاداًل    
من  لك املوضوعبت املكررة ال  اعتبد الطلعيف الكتببيف فيهب،  الا  كابن أكثارهم    

هم ا طلقاوا ا  كتببايف موضاوعبت    يشرت  هب جبهزة من صبحب  بدي الكلييف، فب 
جيدة عن قرى  بئييف  قعبئل  عشبئر مت ددة،  هكذا جتم ات عنادي م لومابت    

 . كثرية انتقيت من  بريخ مل يد ن من قعل

( مركاز  كريات  ) حينمب  أنس يف جبم ايف  كريات مركاز أحباب  ببنام      
ليايف   اجهت رئيس ،  هو الصديق ععد اجمليد التكاري ، مشاكليف قلايف الوثابئق احمل    

اخلبصيف بهذ  املدينيف، لتكون قبعدة م لومبت  صل  أن  شاكل منطلقاب للعابحثني    
للكتببيف عنهب،  أذكر ا ي اقرتحت علي  يف حينا  أن يل اأ ا  التابريخ الشافوي،     

 جهبز  س يل عابدي،  ( االنتنطب ) لن حيتبل ا  أكثر من ببحث مدرب على 
تلف االختصبصابت املهنيايف، ثام    في رى لقبءات مع أكرب أهل املدينيف ننًب، من خم

 قلت إن الوثابئق  الكتاب موجاودة    . جيري  فريغ ر ايب هم يف ن  ت خبصيف
 نتعقى كذلك، أماب األفاراد اي الشاهود فاب هم نيمضاون غادا أ  ب اد غاد،         
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 بدأ ال مل (. التبريخ الشفوي) نتدفن م هم اهبدا هم،  كبن هذا ببلضعط هو 
ركز يضم غري جهبز  س يل  مكتب  عدد من على هذا الناو حثيثب،  مل يكن امل

، ثم أ ي  سيت األمر كل  فلم أدر ماب جارى بشاأ  ،    (د الب)الدفب ر الكعرية يف 
 صبدف أن دعت  زارة الثقبفيف  اإلع م ا  كتببيف مونوعيف عن  بريخ  كريات،  

الثقبفايف  ) ( اثرف  الصانبعبت ) دعيت للمشبركيف فيهب، فبخرتت أن أكتب عن 
 .يف  كريت يف ال صر ال ثمب ي(  الت ليم

املذكور،  إذا باي أجاد الادفب ر    ( املركز) قصدت  كريت حيث راج ت  
اخلبلييف قد امتألت بشهبدات ببل يف االهمييف عن خمتلف جوا ب اثيبة االجتمبعيايف  
 االقتصبدييف  الثقبفييف يف املدينيف أخذت من افب  فض ء مسنني ا تقلاوا ا  رمحايف   

م ينب للعبحثني،  أ ب منهم، ي زز ن من خ هلاب حباوثهم،    ربهم  بقيت اهبدا هم
 . قد  شر العاثبن يف املونوعيف ال  ظهرت فيمب ب د يف عدة جملدات

 مثل ذلك مب اقرتحت  علاى أحاد رؤنابء مركاز الكوفايف، التاببع جلبم ايف        
 قد دعوت ا  إ شبء مركاز خابي   . الكوفيف،  على رؤنبء مراكز جبم ييف اخرى

ي، أ  يف االقل مج ييف  برخيييف،  قد ألقيت عدة حمبضرات يف هاذا  ببلتبريخ الشفو
املوضو ،  كنت أعلم أن د اًل أخرى، بل ا وبًب حتت احات ح، قاد ناعقتنب ا     

 . حتقيق اجنبزات كعرية قي هذا النو  من كتببيف التبريخ

 حينمب  قلت خدمب ي ا  جبم يف صا   الادين  اصالت هاذ  الادعوة،      
ق الدكتور حممد كبك  نور،  بئب رئيس اجلم ييف التبرخييايف   اقرتحت على الصدي

يف كردنتبن  أنيس مج ييف مستقليف للتبريخ الشافوي، ا  يف األقال  ار عط إدارياب     
ام ييف املؤرخني،  قد  عني أن عم  كهذا يساتلزم إمكب ابت مل  كان متاوفرة، ال     

وقت،  علاى أي  نيمب يف ظل الظر ف املبلييف ال  أخذ  ر بهب االقليم يف ذلك ال
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 نظيم أ ح د رة  دريعييف ( أصوات ال را )حبح فقد  ولت منظميف اع مييف  سمى 
يف اربيل،  قاد أدى هاؤالء املتادربون مهابمهم علاى حناو جياد،  اناتم وا ا          
حمبضرات مكثفيف ألقبهب الدكتور كبك  نور  أ ب  آخر ن،  لكان  شابط املنظمايف    

يف السليمب ييف ا  إلقبء ( زين) مؤنسيف  وقف عند هذا اثد فيمب أعلم، كمب دعتين
حمبضرة على عدد من املتدربني، فألقيتهب،  لكن ال ادري مب ف لت املؤنسيف فيماب  

 .ب د
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 اجملمع العلمي واللصوص

 

انتدعب ي الدكتور منذر الشب ي،  زير الت لايم ال ابلي، ا  بنبيايف اجمللاس     
قب ون جديد للم ماع ال لماي    بصدد اصدار( القيبدة)الوطين، حيث أخرب ي ان 

ال راقي،  طلب ماين،  مان أناتبذ آخار، أن  سابعد  يف اختيابر أعضابء جادد         
للم مع اجلديد،  كبن اجملمع قد فقد م ظم أعضبئ  بسعب ا تقبهلم التادرجيي ا   

،  مل  كن املهميف نهليف بأي حبح، ف ضاو اجملماع عليا  ان    2920رمحيف ربهم منذ 
ن يكون عبملب يف جمبح اختصبص ،  ب اد جهاد   يتصف بسلوك خبي فض  عن أ

  قليب لألمر على  جوه ، أتمنب املهميف،  اخرت ب أمسبء عدد من األعضبء  فق 
م بيري علمييف  نلوكييف حمددة، ال ع قيف هلب بسلوكهم السيبني،  درجايف  الئهام   

ف ارى   يريهاب حتاى مل يتعاق منهاب إال      ( القيابدة )للازب،   رف ت القبئميف ا  
لون،  ملب اكلت جلبن اجملماع، مت إل ابء جلنايف الارتا  ال لماي الا  اا لت        األق

عضويتهب ل شرين ننيف متواصليف،  صبر اختيابري عضاوًا يف جلنايف املخطوطابت     
 جلنيف التبريخ،  لعثت عضوًا فيهمب حتى اإلحت ح االمريكي   وقف اجملمع عان  

 .ذ ذلك اثنيعمل  كليًب يف السنوات التبلييف،  مل أعد أ ببع أخعبر  من

 مان الطرياف ذكاار  أن ب اض اللصااوي داهماوا اجملمااع يف أثنابء اياابم      
االحت ح األ  ، حني ا فلت حعال األمان تبماًب،  صابر اللصاوي ي يثاون يف       

على املكتعيف ( جهودهم) قيل لي أن أ لئك اللصوي ركز ا . األر   هعًب  نلعًب
كتعهااب،  ب ااض  د ن غريهااب ماان أثااب ، حيااث ناارقوا الطع اابت الناابدرة ماان 

املخطوطبت املصورة، فأثبر ذلك انت رابي، فأي لص مثقف هذا الذي  يز باني  
طع بت ليدن  بوال  القد يف  بني الطع بت اجلديدة للكتب  فسهب،  يفار  باني   
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الكتبب النبدر  الكتبب املعذ ح يف األنوا ،  قلت ملن  قل لي هذا اخلرب،  كبن 
هلل الذي ج ل يف ب د ب لصًب مثقفًب ل  هذا الاوعي  اثمد : عضوًا فبضً  يف اجملمع

ال بلي بشؤ ن الكتاب، كابن اللصاوي مان قعال أمياون،  اآلن هام  راثياون         
 !متخصصون ببمتيبز
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 أول مقال بعد االحتالل

 

أ ج ين مب اب  يف  نبئل اإلعا م  لادى عبمايف النابس، ب اد اإلحات ح       
كبن أ ح مقبح لي كتعت  ب د ، ف(نقوط ب داد)األمريكي، من مصطل  جديد هو 

ب اداد مل  ساقط   )اإلحت ح األمريكي بناو نتيف أاهر، حيمل عنوا ًب صارحيًب هاو   
يظهر أن " قد قلت في  (  إمنب نقط النظبم السيبني  اخللط بني الوصفني مقصود

هنبك خلطًب خطريًا قد حاد  باني أ را  ااتى يف حمب لايف  فساري ماب حاد  يف        
،   عبين هاذ  األ را  يف  فساريهب باني أن يكاون     1001التبنع من  يسبن ننيف 

نقوطًب للنظابم السيبناي، أ  ناقوطًب لع اداد، أ  ناقوطًب للد لايف ال راقيايف، أ         
 أظن أن جب عًب من هذا اخللط كبن مقصودًا، فمب حد  يف . نقوطًب لل را   فس 

 مل يكن إال نقوطًب للنظبم، أماب الد لايف فلام يكان للنظابم د ر يف      9/1/1001
أي قعال  أنايس النظابم    2912إ شبئهب، لسعب بسيط، هو أ هب  أنست يف عابم  

الذي نقط بناو  صف قرن،  مل يكن أيضب نقوطًب لع داد، ألن ب داد أ شئت يف 
القرن الثب ي اهل ري أي قعل ظهور النظبم السيبني ب شرة قر ن،  هكذا فإ   مل 

ًا منذ أمد ب ياد،  مل يكان   يكن أيضًب نقوطًب لل را  ذلك أن ال را  كبن موجود
النظبم مسؤةاًل عن إ شبئ  ببلتأكيد ليسقط بسقوط ، فمب حد  مل يكن إال نقوطًب 
عسكريًب لنظبم  قل ننوات عمر  عن كل مب ذكر ب،  مل يكن هو الاذي أ شاأ أي   

أفهم  ز ير التبريخ على أ   "  كبن ممب قلت  أيضب ". مفردة ممب ذكر ب لتسقط بسقوط 
 مدة لتقديم املبضي على حنو م بير للصورة ال  حاد  بهاب،  باذلك    حمب ليف مت

فإ   خيتلف عن الت بير الذي حياد  باني ر ايابت ااهود ال يابن بساعب  عابين        
 (.17/21/1001جريدة الزمبن " )اخل.... جهبت  ظرهم  موق هم من اثد 
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 ني يف اربيلخاحتاد املؤر

 

يكاي لل ارا ، إل ابء مجياع     ، اثابكم االمر (بر ار )كبن من أ   قارارات  
اجلم ياابت يف ال اارا ، حتااى الثقبفياايف منهااب،  بااذلك مت ال اابء مج ياايف املااؤرخني 
 االثبريني يف ال را ، ثم أن عددا منهم، أخذ يس ى، ب د عدة أاهر إ   أنايس  
احتبد آخر، فوقع اختيبرهم عليًّ ألرا  لرئبنت ،   ز ال لرغعتهم فقاد رااات   

لتصاويت، يف ماؤتر  أنيساي عقاد يف قبعايف اجلبم ايف        فسي،  جرى ا تخببي، بب
،  مب رد ا تهبء املؤتر أخذ ب ببل مل، 1001املستنصرييف يف كب ون اال ح من ننيف 

 أخذ ب   قد في  جلسب نب يف كل أناعو ،  ( علي الصبحل)فبنتأجر ب دارًا يف حي 
دة   زايد عدد األعضبء،  قرر اب أن  قاوم برحلايف علميايف إ  أربيال بهادف اعاب       

التواصل مع املؤرخني الكرد، النيمب اجليل اجلديد منهم، ب د مر ر أرب يف عشار  
عبمًب من اال قطب  حبكم الظر ف ال  مرت على ال را  ب د حرب اخللي  نانيف  

 كم كبن مفرحب لل ميع  لك اثفب ة ال  جرى فيهاب اناتقعبلنب حينماب    . 2990
ب  رحيب السيد رئيس اإلقلايم،   صلنب أربيل،  قد  قل الدكتور حسن اجلبف الين

ضيوفًب،  انتقعلنب رئيس جبم يف ص   الدين حيث ( برل أربيل) أ زلنب يف فند  
عقد ب جلسيف حوار مع عدد من األنب ذة يف مقر رئبنايف اجلبم ايف،  ألقاى ب اض     
أعضبء الوفد حمبضرات  تناب ح جوا اب مان  ابريخ الكارد، يف ب اض قبعابت        

حممد حسني يتو   رمجتهب إ  الكرديايف، كماب كابن    اجلبم يف،  كبن الدكتور حمسن 
. ينقل   ليقبت الطلعيف إ  ال ربييف،  قد جرت حوارات جريئيف، لكنهب  ديايف جاداً  

 دعينب إ  لقبء السيد  بئب رئيس الوزراء املرحوم نبمي ععد الرمحن، حياث دار  
اقاي فكارة   ملبذا يستنكر الشابر  ال ر : حوار بيننب،  أذكر أ   نألين نؤاال معبارا

إذا كبن املقصود الفيدرالييف الكردييف فهو ال يستنكرهب، لسعب : الفيدرالييف، قلت ل 
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بسيط، هو أ هب أصعات  اق ًب م باب،  ل  مربرا   السيبنييف  القوميايف  الل ويايف   
 الثقبفييف، فمن الص ب إ كبرهب،  لكن  خيشى من الفيدراليبت القبدمايف،  مب ناى   

مربر هلب إال الطبئفييف  حدهب،  نأذكر لاك مثابال، ا اي    أد ، الفيدراليبت ال  ال 
أنكن حي ال زالييف،  لي جبران أحدهمب عان  ايين مان الشاي يف،  اآلخار عان       
مشبلي من أهل السنيف،  أ ب يف  نطهمب،  ال إدري إن قبمات الفيادراليتبن أيان    

. الاذي ياربط بينناب   (  اير التلفاون )نيمر خط اثد د بينهمب، أظن أ   نيمر مع 
فهاذا املشار     ( ببرك أربيل)دعو ي أصاعكم إ  : ضاك األنتبذ نبمي،  قبح

كبن منذ  الد   ابنًب لي، فلطبملب حلمت ب ،  صممت ،   فذ  ، فأصع  رئيف ألربيل 
 ملب قبد ب إ  هذا العبرك األ ياق،  جتولناب   . ب د أن كبن يش ل مكب   م سكر كعري

يف،  بسبط  السندني، أدركنب م نى ماب  بني أا بر  العبنقيف،  حوح بركت  الرقراق
قبح،  كم حز ب حينمب بل نب خرب انتشهبد  مع  فر من رفبق  يف حبد  مشؤ م يف 

 .1001اال ح من اعبط ننيف 
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 معهد التاريخ واملهمة االخرية

 

م هاد التابريخ   )م هد ببنام   2991 أنس يف احتبد املؤرخني ال رب ننيف 
بجساتري  الادكتورا ،  قاد اابركت يف م ظام       ن  خرجيي  ااهبد ي امل ( ال ربي

 شاابطب   ال لمياايف، ال ناايمب يف جماابلي االاااراف علااى الرناابئل  األطاابري ،   
 كنت منذ بدء ال مل يف هذا امل هد متامسًب ل ، إال أن قعوح امل هاد  .  منبقشتهب

لطلعيف متخرجني أص  من كليبت ب يدة كل الع د، يف ختصصاب هب، عان التابريخ    
لنقد كثريين، ممب دفع مبؤنس  الدكتور مصطفى ععد القبدر الن ابر  ج ل  موض ب 

ليتسااع  طبقاا  فيشاامل (  الاارتا  ال لمااي)إ  إضاابفيف ععاابرة إ  عنوا اا  هااي 
 كبن أخطر مب أضيف إلي  الضعبط مان  . املتخرجني من مجيع التخصصبت  قريعب

ري، على محليف اهبدة األركبن، للاصوح على اهبدة الدكتورا  يف التبريخ ال سك
أنبس أن اهبدة األركبن   بدح املبجستري،  هذا مب أثبر  قدا أ نع مان جاب عني   
م ًب، أ هلمب أن خري  األركبن ال يدرس التابريخ مطلقاب يف أثنابء اإلعاداد هلاذ       
الشهبدة،  ثب يهمب أن درانيف الضاعبط يف م هاد كاثري مان ط با  مان جنسايبت        

االخات ط الاذي قاد ياؤدي إ  إفشابء       عربييف، أثبر قلق املسؤ لني من م عيف هذا
 علاى  . أنرار عسكرييف،  هو مب أدى إ  اغ   قسم التابريخ ال ساكري ف اأة   

الرغم من نهبم النقد الذي أصببت هذا امل هد، فإ ي أاهد بأن رنبئل  أطبري  
جيدة قد خرجت من ، رمبب كبن ب ضهب أفضل من مثيل  يف كليبت أخارى،  كابن   

املقب ماايف )يهااب يف قساام التاابريخ ال سااكري ب نااوان  أ ح اطر حاايف أااارفت عل
 قد أعدهب عمياد ركان  ببا  هاو     ( االن مييف لل ز  امل ولي حتى احت ح ب داد

 قد  شأت بين   بين  صداقيف أدت . ،  كب ت أطر حت  ممتبزة ف  (صعاي  بظم)
جلناايف السلسااليف )إ  أن  ت ااب ن يف أكثاار ماان مشاار   علمااي،  حينمااب رأناات 
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يف بيت اثكميف، دعو   إ  اال ضمبم إليهب، فأخرل عاددا مان الكتاب     (الوثبئقييف
الرتكيايف، اناتمدهب مان  ثابئق الاع ط       -الوثبئقييف ال   تنب ح ال  قبت ال راقييف

رئايس  ( الارئيس ععاد السا م عابرف    )امللكي، فض  عن  أليف  كتببًب مهمًب عن 
كبن يف عهد  ضاببطُب   اجلمهورييف األنعق، اعتمد في  على مشبهدا   الشخصييف إذ

مجابح الادين فابحل    )عليهم السايد الادكتور   " أارفت"،  ممن يف حرن  الشخصي
 هو ببحث جبد  مؤرخ حبذ  أنتطب  خ ح  قات قصاري  ساعيب أن    ( الكي  ي

يتاف املكتعيف ال ربييف  االن مييف ب ددا غري قليل من املؤلفبت املهميف ال   نب لت 
مي ال نيمب من  الرتا  القبدري الرتا  الذي جوا ب متنوعيف من الرتا  االن 

جنم عن اجلهود ال ظيميف ال  بذهلب السيد الشايخ ععاد القابدر الكي  اي املتاوفى      
ه رييف  انتطب  العبحث ان ي ياد حتقياق عاددا مان مؤلفابت       562بع داد ننيف 

السيد الشيخ الكي  ي  يكتب درانبت متنوعيف  م مقيف يف اعابدة قاراءة ناري      
ء  ان يكتب يف جوا ب من امتدادت الطريقيف القبدرييف يف اصقب  االر  ال امل طب

نيمب يف جنوب ار  انيب  الصني  هي املنبطق الا  عابب فيهاب السايد مجابح      
الكي  ي حينب من الدهر  درس فيهب  اطلع على  اقع الطر  الصوفييف يف  لاك  

هاذا  ( العابز األااهب  ج رافييف )الع د رمبب كبن من أبرز مؤلفبت الكي  ي كتبب  
، "موفقاب "الكتبب حقيقيف مهمب يف فكر    يف منه    يف النتبئ  ال  التوصل اليهاب  

حبث يف نرية الشيخ الكي  ي  حتد  عن موطن  اال ح  حب ح ان حيقق مكابن  
 الد    اقبمت   ا  غري ذلك ممب ل  اهمييف يف درانيف نري ال ظمبء، كمب ا ا  الاف   

 كتعاب أخارى يف هاذا    ( م الشايخ ععاد القابدر الكي  اي    هكذا  كلا )كتببب مسب  
 .املوضو   يف التبريخ االن مي  خرل بنتبئ  مهميف

فقد أارفت، يف االقسبم االخرى، على طلعيف مل أعد أ اذكر   مب فض  عنه 
 كب ت مسأليف االعرتاف ببمل هد  م بدليف ااهبدا   مسابليف   . أمسبءهم مع األنف
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لى الد ام كلمب  و   زارة الت ليم  زير جدياد،  قد يف  لدت بوالد  ، مت ددة ع
جلنايف مان الادكتور ععاد      1006 ب ييف حل هذ  املشكليف فقد ألفت الوزارة نانيف  

، دا د  االناتبذة  عيلايف ععاد املان م     ابن رااد،  االمري دكسن، عميد كلييف الرتبييف
رئيسيف مركز احيبء الرتا ،  مين، ثسم قضييف م بدليف ااهبدات امل هاد، فشارعنب    

  فاص مجيع رنبئل   اطبرحي ،  مب رفاق بهاب مان ااهبدات ناببقيف   ثابئق       يف
درانييف،  ب د عدة ااهر من ال مل املضين، أ هينب مهمتنب بن ب ،  كبفأ ب الاوزير  

( املكبفاأة الساخييف  )ننيف ا  ننوات خدمتنب،  ببلطعع مل  كن هاذ   ( قدم)ببضبفيف 
 علاى أيايف حابح،    .   م ابً   ين لنب ايئب، ف مي نب قد  صل نقف را عا   خدمتا  

كب ت  لك املهميف آخر مب قمت ب  من خدمبت علمييف لاوزارة الت لايم ال ابلي يف    
 .ب داد، قعل ان أغبدر ب داد  فسهب ا  اربيل
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 مغادرة بغداد

 

كنت غبرقًب حتى أذ ي  1006حينمب ا ف رت الفتنيف الطبئفييف يف ب داد ننيف 
( مسبجد ب داد يف كتبببت االجاداد ) ( خري الزاد) ( ال قد ال مع)يف طعع كتيب 

 مل يكن ذلك خيلو من اخلطورة اثقيقييف، فأحد هذ  الكتب كبن يطعع يف مطع ايف  
 قع يف أحد أزقيف حي السا د ن، أي يف جناوبي ب اداد،  اآلخار ُيطعاع يف حاي       
الصليخ، أي يف اقصى مشبلي اجلب ب الشارقي مان ب اداد،  الثبلاث يف اابر       

ل بني هذ  األمابكن املتعبعادة يقتضاي اخارتا  أحيابء ااديدة       املتنيب،  كبن التنق
التو ر،  أمبكن مف ميف مبشبعر الكر  األعمى، الذي مل يكن  يز بني رحل يشا ل  
 برا،  بني آخر يس ى ليطبلع كتبب يف الرتا ،  ماع ذلاك فابن اهلل قاد نارت ي      

ت بسرت ،  ضيقت من  طب   نقلي مب رد الفراغ من طعع هاذ  الكتاب،  حعسا   
حبق،   ذكرت بيتب رأيت  على ( رهني احملعسني) فسي يف بي   بني أ راقي فصرت 

 :ظهر خمطوط يف مكتعيف جبمع السيد نلطبن علي هو
 أدبااااين الزماااابن فمااااب أباااابلي

 
 أنااابر اجلااايا أم ركاااب األماااري   

 
على أ ي كنت أببلي ف   مبب كبن يد ر حولي، فابلوطن قاد احتال ف ا ،     

ضيب  حبضرا  تقطع أ صبهلب أمابمي،  حم  هاب الا  طبملاب      ب داد ال  أحععتهب مب
  زح بينهب جادران عبليايف مان    ( كب تو بت)درنت  برخيهب  شرذمت فلم   د اال 

اإلمسنت األصم،  صابر الاذهبب ا  ال مال م ابمرة،  ععاور جسار خمابطرة،        
 أذكر ا ي كنت أنري ا  صيدلييف قريعايف مان داري،   .  املشي يف األنوا  مؤامرة

إذا بسيبرة  قف يف  نط الطريق  خيرل منهب ابب حيمل بياد  مسدناًب فضاي     
اللون،  حيمي ظهر  رج ن عن  اني  مشابح،  إذا با  يتقادم حناوي معباارة،       



– 106 – 

فوقفت  قرأت الشهبد ني، متوق ب اط   رصبصت  يف اي ثظايف، إال أ ا  مضاى    
  وق ات   مت ب زا إيبي  كأ   مل ير ي،   اض  ان املقصود كابن ااصاب آخار،   

 .ا ي نأمسع صوت الرصبصيف  صيب ذلك املقصود لكن اهلل لطف فلم أمسع

  كررت حواد  االغتيبح،  مداهمايف العياوت،  اخلطاف، حتاى بب ات       
الكتببيف يف مثل هذ  الض وط ضربب من مستايل، فبألعصابب متاو رة،  ال ياون    

رة م بدرة زائ يف،  صفبء العبح لسبعيف  احدة امر يت ذر حتقيق ،  هكذا أخذت فك
ب داد ا  حيث املكبن اآلمن  عد  م قوليف،  صبدف أن زار ي الصاديق الادكتور   
حسن اجلبف داعيب إيبي ا  حضور مؤتر يف اربيل ببنم مؤتر املصابثيف،  قلات   

 مع !  مع من أ صبحل؟ أ ب مل أخبصم أحدا يف حيب ي أل صبحل م   : ل  مندهشب
عند رغعتا ،  يف أربيال حضارت املاؤتر،     ذلك فقد نبفرت م   ا  اربيل  ز ال 

 على أييف حبح .  كبن  راء   وايب خرية، لكن النتبئ  مل  كن مبستوى  لك النوايب
كب ت زيبر ي للمدينيف ال  مل أزرهب منذ ا اخر الثمب ينبت  عشر فري على املستوى 
الشخصي، ذلك أ ي أ ي زرت كلييف االداب،  التقيت بصديقي اثميم  القاديم  

دكتور حمسن حممد حسني،  حدثت  عن أ ضب  ب داد  خمبطر اثيبة فيهب، فطر  ال
عليَّ فكرة طبملب را د ين يف خا ح السانتني الساببقتني،  هاي ال مال يف جبم ايف       
ص   الدين أمب بصفيف مؤقتيف ريثمب  ن لي االمور، ا  بصفيف دائمايف ان مساات   

بد ي ا  مكتاب رئايس    ب د  ردد لدقبئق،  افقات مقتن اًب، فقا   . الظر ف بذلك
القسم  كبن يوماذاك الادكتور قابدر،  منا  ا  مكتاب عمياد الكليايف الصاديق         
الدكتور ن م خوانب ، عبرضني عليا  أمار النقال ا  الكليايف، فرحاب ال مياد       
بأرحيييف ال  نسى،  أثنى عليَّ من  اقع مب قرأ  لاي مان كتاب،  نابرت األماور      

هاذا اال تقابح،  أخاريا صادرت     بسارعيف،  أحسسات ان اهلل   اب  را  علاى     
،  يف ال بم التبلي جرى النقل على م ك قسم (عقد)املوافقيف على ال مل بصي يف 
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التبريخ  مل يتعق اال انتاصبح موافقيف جبم ايف ب اداد   زارة الت لايم ال ابلي يف     
ب داد،  ب د ذهبب  إيبب مت عني،  مراج ابت مرهقايف صادرت املوافقايف علاى      

 ي التقيت صدفيف مبسبعد رئيس جبم يف ب داد،  هو يتو   قلي، فنقلت،  أ ذكر ا
: آ ذاك رئبنتهب ببلنيببيف،  دها حينمب رآ ي أ ببع م بمليف  قلي ا  اربيل،  هتاف 

أين أ ت يب رجل؟، كنب  عاث عنك لنوليك رئبنيف مركز ب داد، ثام أ اي،  هاذا    
أل تهاي مان   هو االهم، مل أكن أتنى يف  لك اللاظيف إال أن يوقع على أمر النقل 

 اهلل لو  ليتمو ي ب داد بأنرهب  ليس هذا املركاز  : رحليف امل ب بة، فقلت ضبحكًب
 هكاذا نابفرت ب اد أن أ هيات امل بملايف ا       . ملب قعلت إال أن أغبدرهب ا  أربيل

بباارت يف  ( 1/9/1007الصابدر يف  )اربيل،  يف اليوم التابلي لصاد ر االمار    
م التبريخ بكلييف اآلداب،  كبن ذلاك الياوم   التدريس يف مقر عملي اجلديد يف قس

من أن د أيبم حيب ي، ال  بثل  ن بدة إال يوم معبار ي يف جبم يف ب داد قعل حناو  
ث ثني عبمب،  انتأجرت منزاًل ص ريًا، ال يع د عن املكتعيف املركزييف جلبم يف ص   

ئب، الدين إال بض يف خطوات،  أخذت بنقل كتيب الضر رييف من ب اداد اايئًب فشاي   
 زادت كمييف الكتب حتى أخذت تأل ال رفيف ال لوييف من املنزح، فب تقلات ا  دار  
أخرى يف حي قريب، ثم  فقين اهلل ا  ان أارتي بيتب يف حي جمب ر،  بدت اثيبة 

 .في  أكثر انتقرارا

كبن  قل املكتعيف أكثر املشبكل ص وبيف، ف نب ين كتيب بل ت ماب يقارب مان    
م ظم غرف العيت،  فيهب عدد كعري من املخطوطبت  عشرين الف كتبب، احتلت

املصورة  الوثبئق، فأخذت ببلتخفف منهب بأن أهديت جب عب منهب ا  مكتعيف  ابدي  
الصيد ال راقي الكبئن يف ابر  األمريات يف حاي املنصاور،  هاذا املكابن ياوفر      

يف كب ت للمطبل ني في  جوا هبدئب يسم  ببلقراءة، كمب أهديت جب عًب آخر ا  مكتع
قد أ شأ هب أمب يف ب داد يف معنى احملبكم القديم قرب ابر  املتنيب يف ب اداد،  هاو   
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املعنى الذي ا ل أر  مدرنيف األمري ن بدة يف ال صر ال عبني، بينمب احتفظت 
ثام  . ببجلب ب األكثر مسبنًب بعاوثي يف عدد من أركابن داري يف اربيال  ز اياب    

ب داد فيمب ب د إلي  اربيال يف عادة رحا ت      و   لدي رؤ ف  قل كتيب ال  يف
 ..مكوكييف كمب يقبح

 مل أعد إ  ب داد ب دهب إال يف أحبيني متعبعدة لزيبرة أمي، ال   ركات إ   
جب عهب رؤ ف لريعبهب،  كب ت آخار زيابرة لاي إليهاب حينماب حضارت منبقشايف        

 ادهب   ب. 1021ز ج  يف أطر حتهب لنيل ااهبدة الادكتورا ، يف بادايبت نانيف     
قدمت  رؤ ف ا  اربيل،  انتقرا فيهب،  حني نألتين أماي أيان  ادفن، أجعتهاب     
أ ي أ صيت أنر ي بأن  كون أربيل مقبمي، فرضيت مبب قرر ا ،  هكاذا جارى    

 .دفنهب، رمحهب اهلل   ب ، يف ذلك ال بم  فس 
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 استئناف البحث

 

ذت يادي حتان ا    مل  ض على اقبم  يف اربيل أنعوعًب  احادًا حتاى أخا   
القلم  ذهين يتو  ا  الكتببيف، فشرعت أكتب نلسليف مان العااو  الصا رية يف    

، من عنوا ب هاب ماث    (الصوت االخر)جمليف أ يقيف  صدر ببل ربييف يف اربيل عنوا هب 
مادارس  ) ( ناليمبن بعا   ) ( الساورا يون اال ائال  ) ( بني ال مبديايف  العصارة  )

م حظاابت عاان الكاارد يف رحلاايف ) ( يد ر الكاارد يف فاات  قاارب) ( ال مبدياايف
 غري ذلك،  كب ت م ظم هذ  الدرانبت  ستمد مبد هب ( 2220بريكهبرت ننيف 

من الوثبئق ال ثمب ييف،  الوثبئق املصرييف،  من الوثبئق احمللييف  املخطوطبت،  ب اد  
ننيف  قريعب  جدت أن عدد هذ  العاو  قد  ضخم،  بب ات  را د اي فكارة أن    

حااد،  انتأ ساات باارأي الاادكتور قاابدر فاابقرت  أن أمسياا  أمج هااب يف كتاابب  ا
فوجادت ال ناوان منبناعب ف ا  ملضامو        ( درانبت  ثبئقيايف يف  ابريخ الكارد   )

ففيا  مان العااو  ماب خياتص      (  حضابر هم ) اضفت الي  كلمايف  احادة هاي    
 قادمت الكتابب ا   زارة الثقبفايف فتمات     . ببجلوا ب اثضبرييف من هذا التبريخ

ع   يف مطع تهاب،  زاد مان قيمايف الكتابب أن كتاب لا  الصاديق        املوافقيف على ط
االنتبذ فلك الدين كبك  يي،  زير الثقبفيف آ ذاك، مقدميف طويليف  ضمنت اضبءات 
لع ض الز ايب اخلفييف من  بريخ الكرد،  صدر الكتابب يف ارب مبئايف صافايف،  مل    

يد  شر ، تض اال ااهر حتى  فدت  سخ ،  طبلعين اصدقبء  زم ء كرام بأن أع
فلم اف ل،  امنب ارعت ببضابفيف درانابت جديادة اليا ، حتاى اذا ماب  ضابعف        
ح م ،  زادت قيمت ، دف تا  ا  مكتاب التفسريللنشار يف اربيال، فتاو   شار        
ببلت ب ن مع دار الزمبن يف دمشق، فخرل ا  القراء يف حليف قشيعيف  حب م جاب ز  

 . الستمبئيف  مخسني صفايف
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 سابق طبعة جديدة من كتاب 

 
  ذكرت، منذ األنببيع اال   لوجاودي يف اربيال، أ ا  آن األ ان لتنفياذ     

، فأ اب  (مراكز ثقبفييف م مورة يف كردناتبن )طموحي يف اعبدة النظر كليب يف كتببي 
اآلن يف قلب كردنتبن،  هي فرصيف  ستاق أن   تنم يف االط   على مزيد مان  

ملؤلف أ   بنخ يذكر فيهب انام  املخطوطبت عسى أن أجد يف خوا يمهب اابرات 
القرييف ال  أجنز فيهب عمل ، فب طلقت ا فقاد الكتاب اخلطيايف ال نايمب يف أربيال،      
 كنت أقضي السبعبت يف هذ  املكتعيف ا   لك أن ل امل حظبت عن قرييف  ساخ  
فيهب كتبب يف علم كذا، أ   ضع فيهب ار  أ  حباييف على منت من املتون، حتى 

ث مثبئيف قرييف، أي ضا ف ماب احتاوا  الكتابب يف طع تا        اجتمع عندي أكثر من
 . األ  



– 122 – 

 مل يكن العااث عان املخطوطابت، ال نايمب يف املكتعابت اخلبصايف، هاي        
املشكليف الوحيدة يف عملي،  إمنب كب ت املشكليف اثقيقيايف  كمان يف عادم  جاود     

ياد  دليل، أ  م  م، بأمسبء القرى الكردييف، ي ني مواض هب فض  عن  برخيهب، أف
من  يف   يني  لك القرى حيثمب  رد يف خمطوط مب، فبضطررت إ  أن أناأح كال   
من أناتطيع ناؤال  عان هاذ  القريايف أ   لاك، ال نايمب املسانني مان مقاب لي           
العيشمركيف السببقني، فإن حيب هم يف اجلعبح   نقلهم املستمر، مناتهم القدرة على 

 أخريا مت الكتبب  قاد  ابهزت   .   يني مواقع  لك القرى مست ينني بذاكرة قوييف
صفاب   الث مثبئيف صفايف،   ولت مؤنسيف موكريب ي مشكورة طع   طعبعيف ا يقيف 

 .1002ننيف 

 عهين العاث عن أمسبء القرى    يني مواق هب إ  فداحايف الانقص القابئم    
ج رايف ي ني العبحثني يف الت رف على هاذ  امل ابمل،    -ب دم  جود م  م  برخيي

ح أن يسأح ببحث عن قرييف هذا  ذاك من النابس عنهاب،  مانهم    فليس من امل قو
من ختو   ذاكر   أ  خيطئ، ف بد إذًا من عمل علمي  قاوم با ، أ   قاود ، هيئايف     
علمييف، فمب كبن ماين إال أن قادمت إ  السايد  زيار الت لايم ال ابلي، الادكتور        

ات ،   ض(مونوعيف كردنتبن اثضبرييف)إدريس، مشر   كتببيف مونوعيف ببنم 
اكلهب بأ هب  نقسم إ  قسمني كعريين، مواد كال منهماب مر عايف حبساب حار ف      

قسام  ابرخيي، يشامل درانابت مكثقايف عان الاد ح  اإلمابرات         : امل  م، همب
 الس الت اثبكميف  األحزاب  اجلم يبت  القبدة  ال لمبء  الصوفييف  األدبابء  

طق  املدن  القارى   الش راء  الفنب ني،  قسم ج رايف يتضمن درانبت عن املنب
 الق    القنبطر  املدارس  التكبيب  اثصاون املختلفايف، فضا  عان الكهاوف      
األثرييف  غريهب،  اجليابح  الوديابن  املضابيق  األ هابر  ال ياون  الشا الت،       

إن األغلعييف السبحقيف من هذ  امل بمل ال ي رف عن  غاري امسا  فقاط، فا      :  قلت
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أن يف جعابح كردناتبن   .   وارخيهاب اايئب   ي لم ناعب  ساميتهب،  عان أمبكنهاب،    
 ا ببهب آالفًب من هذ  امل بمل املهميف حيتبل إ  حبث   قصي   صوير،  قد ختمت 
هذا املشر   بأن من املهام أن  صادر ببلكرديايف أ ال، علاى أن  رتجام، بشاكل       

 .متزامن، إ  ال ربييف  اال كليزييف

ًب،  ب د أاهر أخرب ين مل يصلين رد على مشر عي،  مل حترك الوزارة نبكن 
زميل  يف القسم، الدكتورة  شتمبن، أن أمرًا  رد من الاوزارة يقضاي باأن أقاوم     
بإلقبء حمبضرة عن هذا املشر   يف السمنبر االنعوعي للقسم، فلام ألقهاب، أل اي    
ا رت بأن طريقيف الت بمل الرمسي مع املشر   كب ت د ن مب أرجو  من اهتمبم 

مت من الصديق الدكتور ن دي عثمبن أن االكبد يايف   ب د ننوات عل. يستاق 
الكردييف   مل على إجنبز مشر   مشبب  من ب ض الوجو ، يقتصر علاى اجلب اب   

اثيابة ال قليايف يف كردناتبن يف    )التبرخيي من ،  ا هب كلفتين بكتببيف مابدة ب ناوان   
عابد   ،  كتعت املبدة ف   على  فق املواصفبت احملاددة،  لكنا   (ال صر ال ثمب ي

 .فأخرب ي أن النييف ا صرفت عن اجنبز هذ  املونوعيف أص 

 على الرغم من ب ض الص وببت ال بديايف، فقاد كب ات اثيابة يف أربيال      
ن يدة بكل م نى الكلميف، بل أن جمرد الت اوح يف حما ت قل تهاب القد ايف كابن      
مع ث نر ر حقيقي،  قد ا تهزت فرصيف اخ ئهب مان ناكب هب تهيادا لصايب تهب     

أهيلهب، فصرت أخذ م ي كرانيف الرنم  أص د اليهب ألرنام ازقتهاب  بيو هاب      
القد يف، أمب بتخطيطهب ببثرب، ا  برمسهب بباللوان املبئييف، لقد ايقظت هذ  القل ايف  
ال تيقيف يف  جدا ي هواي  القد يف ببلرنم ب د ان ا لتين الظر ف عن  اكثار مان   

 . ارب يف عقود من السنني عددا
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 رتحاتدعوة ومق

 

 كنت كثري التأمل هلذ  القل ايف، أ ارك لقادمي أن  ساري يف أزقتهاب الرثايف،       
فأ فاص قطع اآلجر الذي بنيت ب ،  أحب ح أن أحدد عمر  من  اقع مب أعرفا   
عن دالالت أح بم ،  أ صور كيف  كن أن جتري صيب يف مئبت من الد ر فيهب، 

مبت عن  بريخ هذ  الد ر  مب الذي جيب أن يصبن منهب،  كيف، مع غيعيف امل لو
خ ح القر ني األخريين،  همب القر بن اللذان أحساب أن م ظام معاب ي القل ايف     

أ ابقا فيا  هاذ     ( الصوت اآلخار )  ود إليهمب،  أذكر أ ي كتعت مقبال يف جمليف 
( صيب يف   أهيل قل يف أربيل، أفكبر ص رية يف قضاييف كاعرية  )اإلاكبالت، ب نوان 

مساأليف جتازؤ ملكيايف الاد ر يف القل ايف يف ال صار         كبن أبرز  لاك اإلااكبالت  
ال ثمب ي، حتى بب ت كل دار  ؤلف عددا من الد ر الص رية، مماب خلاق مشاكليف    
حقيقييف أمبم مشر    لك الصيب يف،  أرخت ملشبريع الصيب يف الساببقيف،  قلات أن   
أنوأهب مب قبمت ب  دائرة اآلثبر حني ايدت  لك العابب االااورييف بادح العابب     

يف،  رمبب كنت أ ح، أ  من أ ح، من دعب إ  هدم العبب اثبدثيف  إعبدة بنابء  القد 
 لسنب هناب يف  قاويم العوابايف  فساهب، لكنناب  قاوح أن       " العبب األصلييف، فقد قلت 

 صور القبئمني على املشر   بأن بوابيف مدينيف آاورييف ينع اي أال  كاون إال بوابايف    
ينيف مل   د تات لل صار اآلااوري باأد ى     آاورييف، كبن  صورًا خبطئًب تبمًب، فبملد

صليف،  هي ب د مر ر عدد من ال صور املتطب ليف، غدت مدينيف تت بطارز بنبئهاب   
إ  القر ني األخريين يف أقصى  قادير،  هكاذا أدى التصاور اخلابطئ إ   تي ايف      
خبطئيف ببلضر رة، حيث أقيمت بوابايف آااورييف علاى مدينايف كرديايف، يف ال هاود       

هذا قميف التنباز يف األجواء التبرخييايف للمدينايف،  مان املؤكاد أن     ال ثمب ييف، فكبن 
العوابيف القد يف كب ت أكثر ا س بمًب،  أقوى صليف، من العوابيف اآلااورييف اجلديادة،   
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 من ثم كبن من األ   إعبدة بنبئهب على  فق أنسهب ال  ال ااك يف أ هاب ببقيايف    
 رأيات  ". اخل...قعل هادمهب حتت األر ،  الصور الفو وغرافييف ال  التقطت هلب 

أ   من الضر رة أ ال حتديد عمر كل بيت جتري صيب ت ،  هو مب يقتضي التوصل 
إ  التاابريخ اثقيقااي إل شاابئ  أ ح ماارة، قعاال أن تساا  يااد التفتاات  التاااوير  

،  يف هذا اقرتحت الرجو  إ  " التشوي ،  هي عملييف  برخيييف قعل أن  كون أثرييف
تاوز   22الصوت اآلخار،  )بف،  مصبدر أخرى ذكر هب ن  ت الطببو،  األ ق

 يف اثقيقيف فإن دعو ي االخرية كب ت من  اقاع جتربايف لاي يف درانايف     (. 1007
( ناو  محابدة  ) ( التكبر يف) ( ببب الشيخ)املنبطق ال  جرت إزالتهب من حم ت 

 غريهب من حم ت ب داد، حينماب كنات أدعاو ا  االنات ب يف بسا  ت الطاببو       
 كم كب ت نا بد ي غابمرة حينماب    .  برخييب لدرانيف  لك احمل ت الزائليفمصدرا 

مس ت االنتبذ  وزاد هبدي، حمبفظ أربيل، يعشر ب، ب د نعع ننوات من  شاري  
هذ  الدعوة، بأ   ني رى اعبدة بنبء العوابيف القد يف على  فس اكلهب السببق قعل 

 .ان  هدم
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 كلية ازهرية يف كردستان

 
را دت املساؤ لني يف  زارة اآل قابف يف كردناتبن فكارة      1007يف ننيف 

جيدة،  هي املعبدرة ا   أنايس كليايف أزهريايف يف أربيال،  كاون فرعاًب لل بم ايف        
األزهرييف ال ريقيف يف مصر، من أجل ان  كون ركيزة للفكر االن مي امل تادح يف  

ريايف   نط التيبرات الفكرييف املتطرفيف ال  بب ات  شاكل خطارا علاى اثيابة الفك     
 االجتمبعييف بوج  عبم،  جرى  شاكيل  فاد مان ممثال لاوزارة اال قابف، هاو        
االنتبذ عثمبن املف ، املستشبر يف الوزارة،  مماثلني لاوزارة الت لايم ال ابلي، ا اب      
 السيد عميد كلييف الشري يف يف جبم يف ص   الدين،  ممثل جلهيف   ليمييف أخارى،  

املادارس الدينيايف يف عماوم كردناتبن      يف م يتنب عشرة من الطلعايف املتفاوقني يف   
 نبفر ب من مطبر السليمب ييف ا  القابهرة يف  . ل ر  قعوهلم يف الدرانيف األزهرييف

 هبييف ذلك ال بم،  هنبك جرى انتقعبلنب حبفب ة مشهودة،  نرعبن ماب ر اب لناب    
بادا الشايخ   . لقبء ببإلمبم الشيخ حممد طنطب ي ايخ األزهار، لل ار  املاذكور   

ض ًب لل بييف،  رحب ببملشر  ،  لكن  قبح أ   خيشى على هذ  املعبدرة اجلليل متوا
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من ال ثرات بسعب االخت ف بني مستويبت الطلعيف الكرد عن منبه  الدرانيف يف 
األزهر، فبلطلعيف الكرد ال حيفظون من أجزاء القرآن الكريم إال ب ضاهب، بينماب ال   

حفطوا م ظم أجزائ ، فضا    يتقدم الطلعيف من االمم االخرى ا  االزهر إال  قد
عن ال لوم االن مييف االخرى،  نعب ذلك هو أن الدرانيف االزهرييف ال  عدأ من 
اجلبم يف االزهرييف،  إمنب من املادارس االبتدائيايف فبملادارس االعداديايف  الثب ويايف،      
  صانب بأن  عدأ أ ال بب شابء مدرنايف أزهريايف إعداديايف لتكاون الدعبمايف األ         

املنشودة،  أمر بتز يد ب بكبفيف املنبه  املتع يف يف هذ  املادارس هلاذا   إل شبء الكلييف 
ال ر ،    هد ببملسبعدة لتأنيس مثل هذ  املدرنيف يف كردنتبن،  بدت الفكرة 
مقن يف ف  ، فشكر ب ، ثم أ   رحب ببلطلعيف الذين يف م يتنب كمب لو كابن يرحاب   

مراج ت  اخصايب يف اي  بأ الد ،  أبدى   بطف  م هم،  اخربهم ان يف  ن هم 
ثم ا نب التقينب ب د ذلك ببلسيد رئيس جبم يف االزهر، الادكتور  . أمر د ن انتئذان

الطيب،  قد أصع  ايخب لألزهر ب د  فبة االمبم طنطب ي رمح  اهلل، فأبدى مان  
الطيعيف مب يوافق امس ،    هاد بقعاوح أي عادد مان طلعايف كردناتبن يف كليابت        

اقبمتهم جمب اًب يف املدينايف اجلبم يايف،   يساري مهمايف رفاع       اجلبم يف د منب حتديد، مع 
مستواهم ببل ربييف  حفظ القرآن من خ ح خمتربات الصوت، بل   هد بأن يلتقي 

. بكل طبلب على حدة مان أجال مسابعد هم علاى اختيابر ختصصاب هم املقعلايف       
 هكذا بدأ هذا املشر   الرائد بكل هد ء  ب يدا عن صخب االعا م،  جارى   

امل هد األزهري ف   يف اربيل، ليكون خري  واة لا ،  اختاذ لا  مقارًا يف      أنيس 
جنب  كعري من جبمع خدجييف الكربى، أحد جوامع اربيل الكعرية،  اناتقدم اليا    
عدد من فض ء ال لمبء االزهريني،  صرت كلمب مررت ب ،  رض يت على االمبم 

وجو  اخلرية الا   الطنطب ي،  ذكرت خلف  الطيب،  طبفت بي ذكريبت  لك ال
 .نهلت هذا ال مل املأجور إن ابء اهلل
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 طماي الزهايرة

 

 داعت  زارة الثقبقيف يف كردنتبن ا  عقد  اد ة كاعرية يف أربيال، يف نانيف     
ل حتفبء بذكرى املرتجم الكردي العبرز حممد علي عو ي،  دعات إليهاب    1007

 قاد  . افيني املصاريني ابنت  السيدة درييف،  ابن  الدكتور عصبم، مع عدد من الص
دعب ي األنتبذ كن بن املف ، الذي كبن  راء هذ  الفكرة  منفاذهب، إ  املشابركيف   

صا ت  )يف هذ  الند ة بعاث ألقي  فيهب،  قد اخارتت أن ألقاي حبثاي ب ناوان     
حتدثت فيهب عن جذ ر هاذ  الصا ت مناذ    ( ثقبفييف متعبدليف بني مصر  كردنتبن

لييف، حتى ال هاد اثاديث، مؤكادا علاى د ر ر ا      ال صر األيوبي،  ال هود التب
األكراد يف األزهر،  الص ت بني مدرنيف قعهبن يف ال مبدييف  اجلابمع األزهار يف   
القبهرة،  األنر الكردييف ال  برزت يف اجملبح الثقبيف يف مصار،  أبرزهاب األنارة    
التيمورييف،  غري ذلك من اؤ ن،  كبن من أفضل مثارات ذلاك اللقابء،   اريف     
على السايدة دريايف،  هاي نايدة مثقفايف، هلاب  شابط جام يف الصاابفيف،  علاى           
الصافيني املصريني الذين كب وا بصاعتهب،  أرادت الوزارة  نظيم جولايف للوفاد   
الط ع  على ربو  كردنتبن، فطلب مين القبئمون عليهب مصبحعيف الوفد، فعدأت 

حتسني بك، ثام رئيساهب   الرحليف بزيبرة م عد اللا، حيث انتقعلنب أمري االيزيدييف 
الر حي بببب ايخ،   ظمت لنب جوليف ا  داخال امل عاد،  مان هنابك  وجهناب ا       
عقرة،  منهب ا  السليمب ييف، فوصلنبهب لي ، حيث بتنب هنبك،  يف الصعب   دعناب  

 كبن من أهم مب حصالت عليا  مان أ را  دريايف     . الوفد الذي غبدر ا  القبهرة
الرنابليف ال و يايف يف ا سابب    ) الادهب عنوا هاب     سخيف مصورة عن خمطوطيف فاط 

 هي من  أليف ،   تنب ح  بريخ هذ  االنرة الكردييف ال ريقايف،  ( االنرة التيمورييف
  رتجم لرجبال هب   سبئهب، فقمت بتاقيقهاب  التقاديم هلاب ثام  شار هب يف جملايف       

 .االكبد ييف الكردييف
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ي لتأنيس كلييف  مل تض اال اهور حتى كنت يف القبهرة، ضمن  فد كرد
ازهرييف يف كردنتبن، فكبن أ ح ماب قمات با  زيابرة السايدة دريايف يف ااقتهب يف        
الزمبلك،  دارت بيننب أحبديث عن إمكبن جميء طلعيف من كردنتبن ل فابدة مان   
مكنو بت االرايف املصري يف درانيف  بريخ الكرد يف اثنبء حر ب حمماد علاي،   

 يف مقدمتهب حمماد علاي عاو ي،      درانيف عدد من الشخصيبت الكردييف يف مصر
بوصف  رئيس قسم الرتمجيف الذي ي ود الي  الفضل يف  رمجيف جب ب كعري من  لاك  

   هدت السيدة درييف بتسهيل مهبم ا لئاك الطلعايف يف حابح جميائهم، ال     . الوثبئق
نيمب يف جمبح اثصوح على املوافقبت ال زميف لدخوح دار الوثابئق،  قاد  قلات    

يد  زير الت ليم ال ابلي، الادكتور ادرياس، يف حينا ، اال أن     هذا ال ر  ا  الس
عدم  وقيع بر  وكوح ثقبيف بني جبم يف القبهرة  احدى جبم بت كردنتبن ضايع  

 . فرصيف الت ب ن املنشود

 نألتين دريايف عماب أحاب أن أرا  يف مصار،  يف الواقاع فاإ ي كنات قاد         
نأهلب اايئب فاب ين أن أرا ،   ابهدت م ظمهب يف اثنبء إقبم  فيهب، فخطر بعبلي أن أ

 أ د اآلن أن أف ل ذلك، ذلك هو قرييف طمبي الزهبيرة التبب يف ملركز السنع  ين 
. يف حمبفظيف الدقهلييف، فتلك هي القرييف ال   لدت فيهب السيدة ام كلثاوم   شاأت  

  افقت درييف على الفور،  مضينب يف طرياق زراعاي طويال متوغال يف أعماب       
لقرييف،  انتم نب ذكريبت ب ض مسانيهب عان ماب قبمات با       الدلتب، حتى  صلنب ا

السيدة ام كلثوم من اعمبح خري  بف يف،  منهب ا شبؤهب جبم هاب الكاعري،  مشا ل    
 عد ب  قد  ابح مناب الت اب كاثريا، إال أ هاب      . للفتيبت،  مستوصف،  غري ذلك

  فابة  كب ت رحليف ممت يف تبمب،  من املؤنف ا هب مل  ت دد ا  ان  نبهى الينب خارب 
 .1001هذ  السيدة الفبضليف قي ننيف 
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 بطل منسي

 

،  قد اارت الي  فيمب نعق من هاذ   2997كبن لقبئي بصدام حسني ننيف 
املذكرات، فرصيف ألحدث  عن اخصييف كرديايف  عيلايف، هاي اخصاييف باري جاب،       
بوصف  أحد الذين  طوعوا، مع رهط من اا  بن قريتا  عقارة، للاارب ضاد      

أع عتا  القصايف،  رأى ا هاب  ساتاق أن  اربز اع مياب       الفر سيني يف مصر،  قد 
   ليميب،  أمر نكر ري  على الفور ببال صبح اهبت حددهب كيمب  اذكر ضامن   

 قد كتعت يف حينهاب مقابال يف جريادة االحتابد     . كتب التبريخ املدرنييف  اجلبم ييف
( بري جاب )ب نوان ( 25/9/2992)ال  كبن يصدرهب احتبد الصنبعبت ال راقي 

إذا كب ت األمور  قبس مب ب يهب ال مبعب يهاب كماب يقاوح أهال     "تتات  ب عبرة  قوح اف
املنطق،  اوهرهب ال مبظهرهب كمب يرى أهل الفلسفيف، فإن مب ف ل  الرجل العسيط 

 حينمب ا تقلات  ". املدعو رجب بن حسن الزيعبري الكردي ال قرا ي ي ين الكثري
 كب ت ( حكبييف مكبن)بة فضبئييف ببنم ا  اربيل، قدمت جمموعيف من اثلقبت لقن

عقرة  احدة موضوعب إلحدى  لك اثلقبت، فوجد هب فرصيف لزيبرة بقبيب  كيتا   
الكبئنيف يف حمليف قد يف على ن   جعلاهب،  ج لات هاذا املكابن موضاوعًب رئيساًب       
للالقيف، ثم أ ي كتعت عن ، ب د حني، بتونع اكرب ممب كتعت ناببقب،   شارت ماب    

. ال  كنت أ شر فيهب م ظم حباوثي يف  لاك املادة   ( الصوت االخر)كتعت  يف جمليف 
 مل أكتف بذلك  امنب ألقيت حمبضرة عن  يف منتدى ثقبيف هنابك يف عقارة حضار     
مجع كعري من مثقفي عقرة،  ال ريب أ ي أكتشفت أن أكثر اثضور ال  لك أد ى 

العطال النعيال يف    فكرة عن بري جب، فطبلعت يف آخر احملبضرة أن يقبم تثبح هلذا
مكبن ببرز من املدينيف،  أن يسمى ابر  ببمس ، إحيبء لاذكرا ، إال أن اايئًب مان    

 .لقد غبب بري جب يف ُجب النسيبن مرة أخرى. ذلك كل  مل حيد  مع األنف
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 تاريخ بهدينان

 

 كبن من مثبر هذ  االقبميف املستقرة،  اجلو املليء ببحملعيف الذي عشت فيا ،  
 الزم ء  حمعيف اجلريان بل حتى حمعيف العقبح  اخلعابز الاذين كاب وا    حمعيف االصدقبء 

يراعون غرب  بلطفهم، أن عدت بسرعيف ا  عبملي اجلميال الاذي اضاطررت ا     
 رك  يف الشهور ال سرة األخرية من  جاودي يف ب اداد،  كنات أطما  مناذ أن      

ال عبني ننيف ، الذي أصدر  االنتبذ حمفوظ (امبرة بهدينبن ال عبنييف)قرأت كتبب 
، أن أطلع على مصدر  األنبس يف  أليف كتبب  هذا،  هو خمطوطيف  سب 2969

ف رفات الوثيقايف   ( زياو  كاب  )امراء بهدينبن ال  ظلت حمفوظيف لدى نبدات قرييف 
ببنم ببلزيوكييف  سعيف اليهب، فب تهزت فرصيف زيبرا ي ا  دهوك ألنأح عنهب االخوة 

يف املكتعيف املركزييف جلبم يف دهوك،  لكاين  هنبك، ثم علمت أن منهب  سخيف حمفوظيف 
حني ذهعت اليهب مل اجد امسهب مد  ًب بني خمطوطب هاب،  لاذلك مل  كان م ر فايف     
لدى ادارة املكتعيف، فكبن من لطف مدير املكتعيف أن  ثر أمبمي كال ماب حتاتفظ با      

: املكتعيف مان خمطوطابت عساى أن أجاد بينهاب ضابل ،  ف اأة  جاد ين اهتاف         
لقد كب ت املخطوطيف  تخذ اكل لفبفايف طويلايف  تضامن  صاب     !. هب هي!  جد هب

طوي  جدد على مراحل  برخيييف مت بقعيف،  فيهب م لومبت  سعييف   برخيييف يف غبيايف  
االهمييف عن ظر ف  شأة امبرة بهدينبن،  ماواطنهم األ   الا  احنادر ا منهاب،     

مايف يف حكابرى،    أمرائهم األ ائل،  الص ت النسعييف ال   ربطهم ببألنرة اثبك
 يف غريهب من قرى بهدينبن،  ع عت كيف ظلت هذ  املخطوطيف املهميف قبب يف يف 

صاورت املخطوطايف علاى    . هذ  املكتعيف د ن أن  نل حظهب من التاقيق  الدرس
الفور،  عدت ألعمل على درانتهب درانيف دقيقيف بكل ماب  نا ين مان علام يف     

ب يوضا  ال دياد مان املواقاع     جمبح درانيف الوثبئق، ثم حققتهب  علقت عليهاب مبا  
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 األع م ال  حتفل بهب،  حينمب قدمتهب إ  األكبد ييف الكردييف ل ار  طعبعتهاب،   
اعتذرت ألنعبب احرتمهب تبمب، فتو  مكتب التفسري يف اربيل طع هاب   شارهب،   
 بذلك كب ت هذ  املخطوطيف أهم مصادر عان  شاوء اإلمابرة  أقادمهب، بال أن       

ألقدم علاى اإلطا  ، اذ ناعقت ماب ذكار  العدليساي يف       اقسبمهب األ   كب ت ا
 (.الشرفنبميف)كتبب  الشهري 

 مب ان فرغت من الش رة الزيوكييف حتى ا صرفت ا  حتقيق خمطوطيف كنت 
ر ضيف االخعبر )قد صور هب من مكتعيف املتاف الربيطب ي منذ ننني،  هي ب نوان 

ثب ي عشر لله رة، لكنا   ملؤلف موصلي عبب يف القرن ال( يف ذكر أفراد األخيبر
مل يذكر امس ،   وصلت ب د درانيف االمر ا   للمؤرخ املوصلي يبنني بان خاري   

زبادة االثابر   )اهلل ال مري،  ذلك خلرب ي بأنلوب ، حيث نعق أن حققت كتببا   
يف نع ينبت القرن املبضي،  مج ت يف مكتع  مجيع ( اجللييف يف اثواد  االرضييف

يف السليمب ييف ( زين)حققت   علقت علي ،   ولت مؤنسيف مؤلفب   التبرخيييف،  قد 
 ألن هاذ  الطع ايف جابءت حماد دة مان حياث كميايف        . 1020طع     شر  ننيف 

املطعو ، د ن فهبرس ه بئييف،  انت ببيف لرغعيف  بار يف بري ت، فقد أعدت  شر  
  كمن أهمييف هذا الكتبب يف أ   قدم اضبفبت . ب د ننتني مز دا بتلك الفهبرس

يف ا   بريخ امراء بهدينبن،  ناوران،  بببابن، ف ابء الكتابب مان ثام  ثال        مهم
 .مصدرا جديدا  أصي  للعبحث يف  بريخ هذ  االمبرات الكردييف

 يف الواقع فقد كنت مهتمب جدا يف العااث عان األصاوح التبرخييايف هلاذ       
اإلمبرات بكل نعيل، من ذلك ا اي حينماب زرت قل ايف ال مبديايف، مركاز إمابرة       

نبن  قبعد هب، لفتت  ظري كثارة الشاواهد االثريايف يف املقاربة القد ايف الا        بهدي
عرفت مبقربة االمراء ا  املقربة السلطب ييف، فخطر بعبلي أن أقوم مبشر   ل  اهميت  
يف الكشف عن ب ض اثلقبت اجملهوليف من  بريخ االمابرة مان خا ح قاراءة ماب      



– 111 – 

 ائل   واريخ حكمهم،   كررت على  لك الشواهد من أمسبء أمراء بهدينبن اال
زيبرا ي ا  ال مبدييف  ا  مقرب هاب القد ايف، فازاد ذلاك مان عزماي علاى  نفياذ         
املشر  ، ثم عرضت الفكرة على الدكتورة  رمني علي امني، التدريسييف يف قسام  
االثبر يف كليتنب ل ر  انتاصبح املوافقبت الرمسيايف ال زمايف لل مال،  اخاريا     

،  بصاااع  اناار ي،  قبماات ز جاا  1020يف ناانيف قصااد ب ال مبدياايف يف صاا
بتنظيف الشواهد بكل عنبييف، ثم قمت بشف الكتببايف علاى الشاواهد علاى  ر      
خفيف من أجل  فري   على الور ،  قبمت الدكتورة  رمني بوضع االرقبم على 
الشواهد،  نبعد ب يف كل هذ  االعمبح  لداي فؤاد  فيصل،  صورت الشواهد 

 .د انن ر  ال مل عشرين يومب متصليفعلى حنو  اض ،  ق

 كنت أعمل، ب د ا تهبء ال مل يف كل ياوم علاى  كاعري الشاواهد علاى       
جهبز اثبنوب من أجل التوصل ا  قراءة نليميف ملاب  قاا عليهاب مان امسابء      
  واريخ،  حينمب عدت ا  العيت يف اربيال راج ات كال اابهد ب بيايف الدقايف،       

رفقت  بصور الشواهد،  مبلاق  ضامن  اراجم    أرخت للمقربة، اجنز الكتبب، فأ
 افياايف ألصاااببهب،  قاادمت الكتاابب ا  االكبد ياايف الكردياايف فتفضاالت بنشاار   

، فتاقق بصد ر  حلم طبملب را د ي يف خدميف  بريخ 1022بباللوان،  صدر ننيف 
هذ  االمبرة،  رمبب كبن أهم مب عثرت علي  ابهد ألقدم اماري   رفايف مان اماراء     

 .ني، هو نعف بن حممد،  ابن  االمري حسناالمبرة اال ل

ا  ين اجنبز هذا الكتبب على القيبم مبشر   آخر، قريب من نببق ،  هو 
يضام ماوادا   ( امل  م التبرخيي إلمبرة بهدينبن) أليف م  م  برخيي حتت عنوان 

كثرية مر عيف على حر ف اهل بء تثل امراء بهدينبن  امريا هاب   زرائهاب  قبد هاب    
 م نيهب  ا رائهب  مدارنهب  مسبجدهب  قنبطرهب  خب ب هاب  م بملهاب     علمبئهب

االخرى، فيكون بذلك أاع  ببملونوعيف املص رة هلذ  االمبرة،  مل  كن هذ  املهميف 
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ميسرة بأييف حبح، يف ظل  فر  املصبدر  قلتهب،   درة الوثبئق احمللييف، ممب دف ين ا  
من قعل يف درانيف  بريخ هاذ  االمابرة،    االنت ب يف مبصبدر مل  كن قد انتفيد منهب

ال نيمب االرايف ال ثمب ي،  خمطوطبت  بدرة،  م طيبت اجلوالت ال ديدة ال  
قمت بهب يف احنبء املنبطق ال  كب ت يوماب ممتلكابت االمابرة  مسارحب لنشابطهب      

 ب د إتبم الكتبب  ولات األكبد يايف الكرديايف    . السيبني  ال سكري  اثضبري
 .1022لوان ايضب،  صدر ضمن اصدارا هب ننيف طع   ببال

 ! لكين مع ذلك م لق القلب حبب بهدينبن  أمرائهب

تكنت من اثصوح علاى  ساخيف مصاورة مان خمطوطايف       1021ففي ننيف 
 بدرة فط مؤلفهب القبضي حميي الدين ععداهلل بان راايد الادين ععادالظبهر بان      

مؤرخ كعري ماتقن مان ماؤرخي     َ شوان اجُلذامي السَّ دي الرَّْ حي املصري،  هو
األلطابف اخلفيَّايف مان السارية الشاريفيف      )القرن السببع لله رة،  انم املخطوطيف 

 يتضمن نرية السلطبن اململاوكي األاارف خليال    (. السلطب ييف امَلَلكي يف األارفييف
 أصل املخطوطيف يف مكتعيف ميو يخ،  بينماب  ( م2191 -2167/ها691 -666)

نصوي الفريدة ال  ضم هب هذا الكتبب  صب طوي  كنت اقرأهب  جدت أن من ال
يشتمل على أخعبر نفبرة قبم بهب من ُيدعى الشيخ ععداثميد ُموفاًدا مان زعايم    

إ  األماري َنانَ ر بان ععاداهلل     ( ع ء الادين اهلكابري  )ب د اهلكبر الذي يدعى 
الش بعي اثليب  بئب السلطبن األارف يف دمشق يف اهر ربيع األ ح من نانيف  

م، ينقل فيهب رغعيف هذا الزعيم الكردي يف عقاد ا فاب  ا    2191اعبط /ها692
  ساكت املصابدر   . حتبلف بني ب د   بني الد ليف املصرييف ضد اي عد ان حمتمل

عن   يني هوييف ع ء الدين اهَلكبري إاّل أ ي  وصلت بقارائن قويايف ا  أ ا  كابن     
د اهلكبرييف،  من ثم فمن احملتمل أمريا لل مبدييف، يوم كب ت هذ  املدينيف قبعدة لع 

 هكاذا أدت هاذ    . أن يكون من األجداد األ لني لألنارة اثبكمايف يف بهادينبن   
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الوثيقيف ا  اكتشبف حلقيف معكرة غري م ر فايف مان  ابريخ االمابرة الا  صابرت       
 .ا لي الشبغل
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 أعالم من الكرد

 
ت عضاوا  طرحت مج ييف املؤرخني يف كردنتبن،  قد صار  1009 يف ننيف 

فيهب، فكرة اصدار نلسليف من الكتب يتنب ح كل منهب نرية علم ببرز مان أعا م   
( صافبء الادين عيساى العناد ي ي    )كردنتبن، فكبن أن قدمت اليهب كتببب ب نوان 

ا  ( منادلي حبلياب  ) نب لت في  نرية هذا ال بمل النبب ، الذي احندر من بناد ي ني  
صبر رئيسب ملدرني ب داد،  ألف عددا من ب داد، حيث بز أقرا   علمب  عم ،  

الكتااب،   اارجم كتببااًب مهمااًب ماان الرتكياايف ا  ال ربياايف عااوح علياا  املؤرخااون   
 .1009 املستشرقون يف درانب هم فيمب ب د،  طعع الكتبب ف   ننيف 

 ا ع ت  بكتبب آخر عن عبمل كردي كعري، هو حممد ن يد الزهب ي، مفا    
ب  فهرنب ملخطوطب   الكثرية ال  كنت قاد فهرناتهب   ب داد  ابن مفتيهب،  أثقت 

يف دار الرتبييف االن مييف بع داد،  طعع الكتبب ضمن اصدارات اجلم يايف ايضاب،   
 ي اد هاذا   ( السلطبن حسني الولي، امري بهادينبن ) كبن الكتبب الثبلث ب نوان 

 السلطبن املؤنس الف لي ل ظميف االمبرة  بب ي جمادهب،  قاد ما  الاد يب  اا ل     
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الناابس بسيبناات  اثكيماايف،  مح  اا  النبجااايف،  اعمبلاا  ال مرا ياايف الكااثرية،    
 . املؤنسبت ال لمييف  الدينييف ال  أ شأهب يف عموم امبر  

،  كابن  (اباراهيم الشاهرز ري الكاورا ي   )امب الكتبب الرابع فهو ب نوان  
ن هذا عبملب جمددا  جمودا، طور الفكر االن مي يف عهد  اأخر ،  الاف اكثار ما    

كتببب  رنبليف،  فرقت يف مكتعبت ال بمل،  كبن نعب م رف   اهتمابمي با     210
حينمب كنت افهارس خمطوطابت اجلازء اال ح مان فهارس       2971ي ود ا  ننيف 

 تضامن  ( االمم اليقبظ اهلمام )املكتعيف القبدرييف إذ  قفت على خمطوطيف ل  ب نوان 
 عتين هذ  الرنابليف يف  قبئميف بأمسبء ايوخ   أغلعهم من رجبح اثديث،  قد أع

الساببع عشار   )انتي ببهب عددا كعريا مان علمابء القارن اثابدي عشار اهل اري       
 أثبر ع يب ا ي مل أجد أحدا اختاذ مان مؤلفهاب موضاوعب لدرانايف ا       ( املي دي

أطر حيف ا  كتبب،  مضت ارب يف عقود من السنني  الوضاع علاى حبلا ، علاى     
يف من خ ح اعكيف اال رت يات، فقاررت   الرغم من  وفر مواد كثرية صبثيف للدران

أن اختذ  موضوعب لكتبب مستقل،  ارعت ببل مال،  كلماب مضايت فيا  زدت     
اع ببب بهذا ال بمل الكردي الفذ، حتى بت أا ر أن صداقيف مب جتم نب،  عدت ا  
مصاابدر  رمجتاا  انااتخلص منهااب كاال ااابردة   اردة،  ا  اجبزا اا  ال لمياايف،   

 كن فهم  من مؤلفب   ال  اناتط ت الرجاو  اليهاب     اجبزات   مذ  ،  ا  مب 
من خ ح اال رت يت، ثم عكفت على انتقصابء هاذ  املؤلفابت ا  عنوا ب هاب يف     
األقل يف فهبرس خمطوطبت ال بمل، يف ال را   مصر  الشبم  اثرمني  اهلند بال  

 تلمذ حتى جزر امل يو  اليبببن،  هبلين اال تشبر الوانع هلذا الرجل،  كثرة من 
 ماب  . على يد ،  من رانل  يف قضبيب علمييف كب ت  ش ل أذهبن النبس يف عصر 

أن أجنزت الكتبب حتى قدمت  ا  الدكتور حممد كبك  نور،  بئاب رئايس مج يايف    
املؤرخني، فأبدى اع بب  ب  ال نيمب مبصبدر  ال  اعتماد هب،  مل  اض ااهر ا     
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د نانوات طلاب ماين مكتاب     اهران حتى أصع  الكتبب يف ايدي قرائا ،  ب ا  
التفسري ان اقوم امع هذ  السري األربع يف كتابب  احاد فف لات،  صابر كتبباب      

( أمراء  علمبء يف  بريخ كردنتبن يف ال صر ال ثماب ي )كعريا أطلقت علي  عنوان 
 قد طعع يف دمشق طع ًب ا يقب،  عر  يف م ار  القابهرة الاد لي للكتابب يف     

 .وح  رمجت  ا  الل يف الكردييف قريعب من املأم( 1026)هذا ال بم 

 كب ت مج ييف املؤرخني  صدر منذ  أنيسهب جمليف دمسيف ببلعاو  حتت انم 
اي التبريخ،  أذكر ا ي صبدفت الدكتور كبك  نور أ ح مرة  أ ب اجتبز ( ميز  )

،  كنت حديث ال هد ببربيل، ف ار  علاي، بطيعتا     ( يشتمبن)ابرعب يف منطقيف 
حبوثي يف هذ  اجملليف،  مل اكن قد   رفت عليهب من قعل،  كنت امل هودة، أن أ شر 

، ففتات دعو   لاي  (الصوت االخر)أ شر كل مب أكتع  حتى ذلك اثني يف جمليف 
اجملبح للنشار يف منارب جدياد متخصاص ببلدرانابت التبرخييايف،  هكاذا صارت         

. على أن أ شر يف كل عدد من اعادادهب درانايف جديادة    1002حريصب منذ ننيف 
 هي درانيف عن ( جنيب عبز ري  القضييف الكردييف)ذكر ان ممب  شر   فيهب مث   أ

أ ح مشر   القبميف مملكيف كردييف يف بزعبميف آح بدرخبن يف بداييف القارن ال شارين   
 . غري ذلك فيمب يتصل بتبريخ الكرد  درانبت اخرى

 من  بحييف أخرى فقد دعب ي الصديق الدكتور حمسن حممد حسني، عضاو  
ييف الكردييف،  رئعس حترير جملتهب يف ذلك الوقت ا  النشر فيهاب، فف لات،   االكبد 

 صرت أ شر يف كل عدد منهب درانيف  ت لق ببلتبريخ الكردي خبصيف،  أذكار أن  
اضاواء جديادة علاى امابرة بهادينبن يف      )أ ح درانيف  شر هب فيهب كب ت ب ناوان  

حتى اليوم،  مان    اعقعتهب درانبت اخرى يف كل عدد  قريعب( 27  26القر ني 
حملبت عن اثيبة ال قليايف يف كردناتبن يف ال صار    )عنوا بت  لك الدرانبت مث  

( االثابر الكرديايف يف املكتعايف القبدريايف    ) ( التكيايف اخلبلديايف يف ب اداد   ) ( ال ثمب ي
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الرناابليف ال و ياايف يف  اابريخ االناارة  ) ( االثاابر الكردياايف يف املكتعاايف الرا ياايف ) 
 .ري غري ذلك كث( التيمورييف
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 مشاريع قوانني

 

الحظت،  أ ب افتا عن مزيد من املخطوطبت إلكمبح الطع يف الثب يايف مان   
، عدم  جود مركاز متخصاص حبفاظ    (مراكز ثقبفييف م مورة يف كردنتبن)كتببي 

املخطوطبت  ال نبييف بهب   وفريهب للعبحثني يف كردنتبن، هاذا علاى الارغم مان     
من املكتعبت املوقوفايف  املسابجد  املكتعابت     فرة املخطوطبت املنتشرة يف ال ديد 

اخلبصيف ممب صبدفت  يف أثنبء جوال ي  حبثاي عنهاب، فكابن أن قادمت مفرتحاب ا       
 زارة اال قبف يف كردنتبن لتقوم بتأنيس مثل هاذا املركاز،  بينات اهميتا  يف     
حفظ جب ب مهم من  را  العلد،   ش يع العبحثني على فهرنت ،  درانت ، بل 

 . ب هو من جدير بتاقيق ،  مب ا  ذلك من اؤ ن حتقيق م

 على إثر  قديم املقرت ،  شكلت جلنيف لدرانات  يف جملاس الاوزراء، تثال     
 زارات اال قبف  الت ليم ال بلي  الثقبفيف،  كلفت ببعداد قب ون للمركز، الاذي  

،  جرت درانيف القاب ون املقارت  بتفصايل،    (الدار الكردييف للمخطوطبت)مسيت  
قوا ني اخرى ملراكز مشببهيف ل ر  املقبر يف، ثم ف أة  وقف كال اايء،    قدمت 

  ضع القب ون على الرف، ألنعبب مل أعرفهب يف حين ،  ب اد مادة كنات أر ي    
( ميز  )للصديق الدكتور حممد كبك  نور قصيف هذا املركز، فبقرت  أن  نشر جمليف 

درة املهمايف،  قاد    ص مشر   قب و   الذي قدمت  بوصف   ثيقيف  اؤرخ هلاذ  املعاب   
 . شر   ف   يف احد أعدادهب

 من  بحييف أخرى فب ي الحظت أيضًب عدم  جاود مركاز  طاين للوثابئق،     
ي نى حبفظ الوثبئق ال   صدر عن املؤنسبت الرمسييف  اع  الرمسييف ب د ا تهابء  
مد هب القب و ييف، العبل يف ث ثني أ  أرب ني ننيف، كمب هو م موح با  يف م ظام د ح   
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، كمب أن من اأ   أن حيصل على  سخ من الوثبئق الا   ت لاق بكردناتبن    ال بمل
من مراكز الوثابئق  اآلراايفبت ال بمليايف، خبصايف يف املركاز الاوطين للوثابئق يف        
ب داد، حيث  وجد  ثبئق احملبفظبت الكردييف الصبدرة منذ  أنيس الد ليف ال راقييف 

مباب ال يقال مان مبئايف     ،  يف اآلراايف ال ثماب ي، الا  حياتفظ     2990حتى ننيف 
 مخسني مليون  ثيقيف،  ش ل أمور كردنتبن منهب عددا ال يستهبن ب ، هذا إضابفيف  
إ  اآلرايف الربيطب ي  الفر سي  الر ني  األمريكي،  هاي أراايفبت  فياد    
العاابحثني فبئاادة قصااوى يف حبااوثهم  طلعاايف الدراناابت ال ليااب يف رناابئلهم     

رتحاًب بتأنايس مركاز متخصاص      لكل  لاك األناعبب قادمت مق   .  أطبرحيهم
للوثبئق، مع مشر   ا لي لقب ون املركز املقرت  ا  رئبنيف جبم يف صا   الادين،   
 علمت أن اجلبم يف رف ت  ا  جهبت أعلى ملنبقشت   اقارار ،  أخاريا  صال ا     
الربملبن حيث  ولت جلنيف الثقبفيف في  منبقشت   إعبدة صيبغت ،ثم ا ي دعيات ذات  

يف يف برملبن كردنتبن حضرهب عدد من امل نايني مان  زارات   يوم ا  حضور جلس
عدة ملنبقشيف مشر   القب ون،   عد ب السيف أخرى الكمبح منبقشت ، بيد أن هاذ   

 .اجللسيف أجلت ا   قت غري م لوم، فلم أدر مصري املشر   ب د ذلك

 



– 112 – 

 جيةـحول االسرة الربزن

 

مصورة مان    كبن من بواعث نر ري ا ي انتط ت اثصوح على  سخيف
خمطوطيف فريدة فط مؤلفهب حممد بن ععاد الرناوح الربزجناي حمفوظايف يف مكتعايف      
اال قبف يف السليمب ييف، كنت ارجو اثصوح عليهاب مناذ أن  وهات بأهميتهاب يف     

 ( التبريخ  املؤرخون ال راقيون يف ال صر ال ثمب ي)كتببي 

 
بمي بهاب  ،  موضع اهتما (الفصوح يف  سب آح ععد الرنوح) هي ب نوان 

ا هب ا ح رنابليف  ؤلاف يف  ساب   ابريخ السابدة الربزجنيايف الاذين د ى ال ابمل         
كماب  . االن مي،  ليس كردنتبن  حدهب، بصيتهم ال لمي  مؤلفاب هم الكاثرية  
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. أ هب  تضامن ااذرات مهمايف مان  ابريخ كردناتبن يف حقعايف غبمضايف  برخيهاب         
دمايف  نب لات    عكفت على حتقيق هذ  املخطوطايف بكال همايف،  قادمت هلاب مبق     

اهميتهب  مب  قدم  من جديد،  مع ذلك فمن املؤنف أن أحاد مان ينتساب ا     
األنرة ممن اطلع عليهب انت رب حتقيقي هلب أ ب انت راب،  ذلك الحتوائهب على 
كرامبت  سعت الن ف أنر   يص ب على اال سبن امل بصر  صديقهب، ماع أ ا    

فب تا  د افاع اجلهاد  الوقات اللاذين      لو قرأ االنطر اال   من  لك املقدميف ملاب  
بذلتهمب من أجل ان خترل ا  د يب العبحثني حمققيف مضعوطيف مشر حيف على النااو  

 . الذي ف لت
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 رحالت ونصوص

 
انتيقظ يف حب ادب الرح ت من جديد، ب د أن أعدت  شر رحلايف طا    

ساخيف مان   العبليسب ي، فكلفت الصديق زين النقشعندي أن يصور لاي مشاكورًا    
رحلتني مهمتني ألفهمب الرحبليف الدمشقي ابن فضل اهلل بن حمب اهلل احمليب املتوفى 

م  همااب حمفوظتابن يف املركااز الااوطين للمخطوطاابت يف  2672/هااا2021نانيف  
ب داد،  حينمب  صلتين هذ  النسخيف ادركت ا ي امبم  صني بابل ي االهميايف مان    

 مار بهاب يف با د الشابم،  يف     أدب الرح ت، حتد  يف أ هلمب عن العلادان الا   
اال بضوح، ثم يف انتب عوح،   نب ح فيهب  صف امل بمل  الرتمجيف ل ع م ببنلوب 
بليغ مجيل،   صف يف الثب ييف رحلت   اقبمت  يف القابهرة،  أخاذ  عان علمبئهاب،     
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 مشبهد   مل بملهب االن مييف، ال نيمب االزهر،  قررت أن احققهماب جماتم ني يف   
،  قاد ف لات،  اضافت اليا  يف     (الرحلتبن الر مييف  املصرييف)ببنم كتبب  احد 

آخر  رنبئل مهميف للمؤلف مل  نشر،  جاد هب يف املكتعايف  فساهب،  أخاريا صادر      
 .صفابت 101ابغ   1021الكتبب يف دمشق ننيف 

ثم ا ي ا صرفت ب د هذا ال مل معبارة ا  حتقيق رحلايف اخارى حصالت    
فوظيف يف دار الكتب املصرييف ببلقبهرة،  ماع  على  سخيف مصورة من خمطوطتهب احمل

أن الرحليف جبءت خلوا من انم مؤلفهب، إال أ ي انتط ت ان ا وصل من خا ح  
ب ض القرائن ا  أ هب من  أليف ابب مثقف من اهل بيت املقدس، يدعى حممد 

، فب صرفت ا  حتقيقهب 22ابو الس ود املقدني،  ان  بريخ قيبم  برحلت  هو ننيف 
رحلايف مان   )ليق عليهب  التقديم هلب،  إذ مل يثعت هلب املؤلف عنوا اب مسيتهاب    الت 

،  قدمتهب ا  دار النشر ال  نعق ان طع ات ناببق  لتتاو     ( ببلس ا  ان معوح
طع     شر ،  مبب ان مطع يف هذ  الدار كب ت يف دمشق، فقد قضت أهواح اثرب 

لاك الظار ف ثا   نانوات     األهلييف يف نورييف ان يتأخر طعع الكتبب بساعب   
 كم كب ت ن بد ي حينمب ا صال باي عان طرياق     . 1025كبمليف حتى طعع ننيف 

موق ي على اال رت يت اخص ال اعرفا  مان مدينايف القادس يساأح عان كيفيايف        
 .اثصوح على هذ  الرحليف ذاكرا أ   من آح ابي الس ود،  أن مؤلفهب جد ل 

ال مابرة  )ن عنوا هاب   كنت قد دعيات للمشابركيف يف  اد ة عبمليايف يف عماب     
  دهب اجلبم يف االنا مييف هنابك ببلت اب ن ماع مؤنسايف      ( ال ثمب ييف يف ب د الشبم

 قد اخرتت املشبركيف 1021آذار ننيف  1 ركييف م نييف مبثل هذ  اجملبالت،  ذلك يف 
ال مابرة ال ثمب يايف يف   )مبوضو  قريب من اهتمبمي الشديد بأدب الرح ت، هو 

، انتقصيت فيا  ماب أ رد  الرحابلون    (ح ت ال ربييفب د الشبم حبسب كتب الر
من أ صبف امل بمل ال مرا ييف من اخلب بت  املسبجد  التكبيب  اثمبمابت  القا     
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 غريهب،  م ظم  لك الرح ت ممب نعق أن حققت ،  هو األمر الذي أثبر اهتمبم 
  كبن ممن ناررت . اثبضرين ألن اكثرهم مل يكن ل  علم بصد ر هذ  الرح ت

بلقبئهم، بل كنت ا تظر هذا اللقبء، االنتبذ الدكتور حممد االر بؤ ط، املتخصص 
 .يف التبريخ ال ثمب ي،  قد كنت م  عب مبب ألف   رجم يف هذا اجملبح

 من املخطوطبت ال  طبملب دار يف خلادي أن احققهاب  مل يتاوفر لاي مان      
 ( كر الوزير نليمبنبه يف االخوان يف ذ)الوقت اال مب  يسر لي يف اربيل، كتبب 

 
كاابن حيااب ناانيف ) ااأليف عاابمل ب اادادي هااو حممااود باان عثماابن الاارحيب  

،   وجد هذ  املخطوطيف يف مكتعيف املتاف الربيطب ي،  منهاب  (م2719/ها2261
 سخيف مصورة يف مكتعيف اجملمع ال لمي ال راقي،  هي النسخيف الا  اعتماد هب يف   

انيف عن  شوء  ظابم املمبلياك يف   حتقيق ،  قد كتعت هلب مقدميف مطوليف  ضمنت در
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ال را ،  الظر ف ال  ادت ا   ولي نليمبن بباب امل ر ف بأبي ليليف السلطيف يف 
ب داد   واب هب يف ننيف  أليف الرحيب هلذا الكتبب،  قدمت الكتبب ا  دار النشر 
ال   ولت  شر نببق ، فتأخر  شر  للسعب  فس ،  أخريا صادر يف دمشاق نانيف    

 .صفايف 221ابغ   1025

 ا  ين حصولي على  ثابئق جديادة  مهمايف علاى أن أ ظار جاذريًب يف       
، ف كفات علاى إعابدة    (عبدليف خب ون صفايف من  ابريخ ال ارا   )كتببي السببق 

كتببت  من جديد مست ينًب مبب  وفر لي من  ثابئق   صاوي  خمطوطابت مل  كان     
د حققتا   متوفرة عندي قعل عقدين من السنني،  ب ض هذ  املخطوطبت كنت قا 

يف خ ح هذ  املدة، كمب رفد   ب دد من الصور ال  تثل األمبكن الا  ار عطات   
مبراحل حيب هب،  اخرتت صورة لسيدة من ال صر ال ثمب يايف  عاد  عليهاب خمبيال     
القوة  اجلمبح  اهليعيف لتكون صورة ال  ف، فهذ  هي صفبت عبدليف خب ون كمب 

،  قاد اا ل   1025 دمشاق نانيف   جتلت لي من خ ح دران ،  أخريا صادر يف 
 .صفايف 265

 فوجئت  أ ب ا صف  ب اض املواقاع امل نيايف بشاؤ ن  اوادر املخطوطابت       
 ر د حديقايف  )بوجود خمطوطيف يف مكتعايف جسارت با  يف دبلان ببيرلنادا ب ناوان       

 ااأليف الشاايخ حممااد ناا يد ( الااوزراء بااذكر  ر د  زارة مااواليهم يف الااوزراء
( النفايف املسكييف)بن ععد اهلل السويدي صبحب السويدي،  حممد ن يد هذا هو ا

 ( حديقيف الز راء)الذي نعق أن حققت ،  أخو ععد الرمحن السويدي صبحب 
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 قد حققت  ايضب،  مل أكن قد قرأت عن هذ  املخطوطايف أ  مس ات عنهاب    
من قعل، فوجدت أن من الضر ري أن أحققهب ال هب  كمل مؤلفبت انر   الا   

 .ويليفعنيت بهب منذ ننني ط
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 انتط ت ان احصل على  سخيف مصورة منهاب، فاإذا بهاب ااهبدة عيابن       
مهميف ملؤلف مثقف عبب ننوات عصر  اثبفليف ببثواد  املدهلميف، فأدركت أ ي 
أمبم كنز جديد من كنوز  بريخ ال را  يف ال صر ال ثمب ي،  أن جمرد  صول  ا  

. ت علي   ارعت بتاقيق يدي   ميف جزيليف من   م    ب  أ  م بهب علي،   وكل
 مب أن بدأت ببل مل حتى  اجهتين صا وبيف حقيقيايف يف قاراءة الانص، ذلاك ان      
كب ب املخطوط،  هو املؤلف  فس ، قد انت مل يف كتببت  حربًا أضبف الي  اايئب  
كثريا من مبدة صم ييف، فلمب جرى حفظ املخطاوط يف مكابن رطاب فيماب يعاد       

ب فعبت عسريا على متصاف  الكتابب أن   التصقت حر ف كل صفايف ببل   قببله
يقرأ ، إال  جيد هنب كلميف ا  جزءا منهب قد ذهب حربهب، فلم   د  قرأ، أ  التصق 
حرب نطر بسطر مقببل ف مض لفظا   طماس م ناب ،  هكاذا أصاعات قاراءة       
املخطوط مهميف عسرية ف ا    ساتدعي جهادا اضابفيب فاو  اجلهاد املعاذ ح يف        

  يسر لي فك م ظم ط نم خطا ،  باذلت ال بيايف يف    حتقيق ،  بتوفيق من    ب 
حتقيق   الت ليق علي ،  التقديم ل ، حتى إذا اكتمل قدمت  ا  الادار الا   ولات    

 .صفايف 222ابغ   1021 شر نببقي ، فتمت طعبعت   صدر ننيف 
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 اشراف وتوجيه

 

 انند لي قسم التابريخ مناذ أ ح اقابم  يف أربيال  ادريس مابدة ب ناوان       
 هي مبدة حمععيف لنفسي على حنو خبي، فكبن  دريساي  ( الوثبئق  املخطوطبت)

إيبهب منبنعب الهتمبمي منذ ان  ض ت قادمي يف هاذا اجملابح مناذ ارب ايف عقاود       
 قريعب،  حب لت أن أ قل لطلع  جترب  يف جمبح درانيف الوثبئق  طر   وظيفهب يف 

 جودهب، ال نيمب مب يت لاق منهاب   العاث،  اإلفبدة منهب عمليًب يف بنبئ ،  مواطن 
أمب يف جمبح املخطوطبت فقد ن يت ا  اط عهم على منابه   . بتبريخ كردنتبن

ثم أنندت . حتقيقهب مستفيدا من جترب  الطويليف يف التاقيق  الفهرنيف  مب اليهمب
 بريخ كردناتبن االجتمابعي   )اليَّ مواد أخرى كب ت أحب ا   فسي، من أهمهب 

 بريخ كردنتبن االقتصبدي يف القار ني  ) ( دس عا  السببع عشريف القرن السب
، ذلااك أ ااي كناات أرى يف التاابريخ االجتماابعي (الثاابمن عشاار  التبنااع عشاار

 . االقتصبدي القبعدة ال   كن ان  فسر التطور السيبني

 كلفااتين كلياايف االداب يف جبم اايف نااوران ببلقاابء حمبضاارات انااعوعييف يف 
،  هي مبدة مثرية للتفكري ا  حاد ب ياد،   (التبريخ فلسفيف)موضوعبت مهميف منهب 

لكنهب   تمد على درانيف جهود علمبء اكثرهم من اال ربيني، فاب لت ان اعطي 
مسبحيف لث ثيف من ال لمبء الكرد الذين عباوا يف القر ني الساببع عشار  الثابمن    

إباراهيم  : عشر،  كب ت هلم اناهبمب هم يف  فساري التابريخ، هام علاى الت بقاب      
لكورا ي،  حممد بن ععد الرنوح الربزجني، ثام موال اب خبلاد النقشاعندي، بال      ا

ثام أن جبم ايف   . كب ت كبدت جهودهم  شاكل مدرنايف يف فهام حركايف التابريخ     
السليمب ييف أنندت إلي  دريس مبدة مل يسعق أن أنند  دريسهب إ  أحد من قعال،  
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غاريت عنوا هاب    على طلعيف مرحليف الدكتورا ،  قاد ( حتليل النص التبرخيي) هي 
فبلتاليل هاو ذ بابن الشايء،  التفكياك الوصاوح إ       ( حتليل)ال (  فكيك)إ  

 .أجزائ  املكو يف لكتلت ،  ال   كن إعبدة بنبء كتليف جديدة بهذ  األجزاء

 من  بحييف أخرى أنند إ  األااراف علاى مان عادد رنابئل املبجساتري       
ع  يف أثنبء السنيف التاضاريييف،   اطبري  الدكتورا ، كنت اقرت  عنوا ب هب على طل

د ر ال لمابء الكارد يف الد لايف    ) ( حسني حز اي مكرياب ي مؤرخاب   ) أذكر منهب 
االحاواح  ) ( املؤرخون الكرد يف القر ني الثبمن عشر  التبنع عشر) ( ال ثمب ييف

، كمب أارفت على رنبئل (مصطفى بباب يبملكي) ( االقتصبدييف يف امبرة نوران
 .يضبيف جبم يف املوصل ا
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 مؤرخون سريان

 

دعياات ا  مجعااع النااد ات الساانوييف الاا  كب اات   قاادهب مديرياايف الثقبفاايف 
السريب ييف يف عنكب ا،  كنت حريصب عن املشبركيف يف كل  د ة بدرانايف هلاب  تابئ     

ناليمبن الصابئغ   ) ( موقع دير ال ابقوح )جديدة، من ذلك مث  درانيف ب نوان  
،  يف الواقع فإن كال  احادة مان    (عصرهمنريبن يؤرخون ثواد  ) ( مؤرخب

هذ  الدرانبت اقرتحت علي موضو  كتبب مساتقل، فأماب اال   فكب ات  اواة     
لكتبب امجع في  مب كتعت  عن م بمل ببدت، امثبح هذا الدير الشاهري،  أماب الثب يايف    
فكب ت نععب يف حتقيقي ل دد من النصاوي الساريب ييف التبرخييايف كابن االب ادي     

مبد هب من هواما كتعيف نريبن،  هي  ؤرخ ل ادة عصاور مت بقعايف،    اري قد مجع 
،  قد طلعات مان الادكتورة  ارمني علاي ان      2920  شرهب يف حمليف فر سييف ننيف 

 نقلهب ا  ال ربييف، فف لت،  قمت أ ب بكتببايف درانايف عنهاب،  حققتهاب،  علقات      
، (1021، 11ال ادد  )عليهب   ليقبت كثرية،   شر هب يف جمبة االكبد ييف الكرديايف  

 هي  ؤرخ ل دة عصور مت بقعيف،   تضمن ر ايابت ببل ايف االهميايف عان  ابريخ      
  بريخ ال مبدييف يف عهاد اماراء بهادينبن،    ( اال  قوينلو)كردنتبن يف عهد د ليف 

 أمب الثبلثيف فأدت ا  ان ا نب ح موضوعب جديدا هو  طور منه  العاث التبرخيي 
هم كل من بطرس  صري الكلادا ي،   لدى عدد من املؤرخني السريبن االخرين،

 ديو سيوس افرام  قبايف،  ععد االحد جرجي،   رنيس صبئ يبن، فضا  عان   
نليمبن الصبئغ  فس ،  قد  جدت ان القبنم املشرتك بني هؤالء املاؤرخني هاو   
 قصيهم الدقيق للوثبئق يف خمتلف االديرة،  قدر هم الفبئقيف يف حتليال م طيب هاب،   

هم،  حينمب اجنزت  أليف الكتبب  ولت ث   د ر  شار يف    وظيفهب يف درانب 
 .ب داد  بري ت  كندا  شر ، ممب ادى ا  حتقيق  ا تشبرا حسنب
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 خمطوطات جديدة

 

حمماود ععاد   ) كبن مان حمبنان املقابدير أن صاديقًب لاي مان ب اداد هاو         
 سخيف مصورة مان خمطوطايف    1021أرنل لي يف ا ائل ننيف ( الصبحب ال عبني

 ( زهيف األدببء يف علمبء  أدببء دار الس م الز راء) نوان اال ي حتمل ال

 
 أليف الشيخ حممد أمني بن ععد الارمحن بان ععاد احملسان الساهر ردي،       

 بريخ بيو بت ) ععد الرمحن ابو  هو مؤلف الكتبب الذي نعق أن حققت  ب نوان 
رتجم حملموعيف من فهو ي(  زهيف االدببء)، أمب (ب داد يف القرن الثبلث عشر لله رة

ال لمبء  األدببء  الش راء  زعمبء القعبئل بل  ب ض املونيقيني،  مانهم مان مل   
يرتجم هلم أحد من قعل، لذا رأيت أن من املفيد حتقيقا    شار ، ف كفات علاى     

 .ذلك مقبب  إيب  على مؤرخي عصر  حتى جنز تبمب،  ل ل  يطعع يف قببل األيبم
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دكتور زرار  وفيق قبئ  أ   حصال علاى    صبدف أن ا صل بي الصديق ال
 سخيف مصورة من خمطوط حمفاوظ يف املكتعايف الوطنيايف يف بابريس، حتمال عنوا اب       

 ذكرة املقتفني إثر أ لي الصفب   عصرة املهتادين لطرياق السايد أباي     )مطوال هو 
 أليف اهبب الدين أبواهلدى أمحاد بان ععاد املان م الشاهري ببلشربيساي       ( الوفب

مقرتحب علي ان  ت ب ن على حتقيقهب،  حينماب  ( ها777حيب ننيف كبن )الوانطي 
ارنل الي هذ  النسخيف قرأ هب ب نبييف، ف حظت ا هب من األهمييف مبكبن، الن مان  
اأ هب ان  كشف العادايبت اال   ال تشابر التصاوف يف كردناتبن، مان خا ح       

ئال   رمجتهب لر اد الصوفييف من الكرد، كماب  ضامنت م لومابت مهمايف عان القعب     
اجعت الدكتور زرار علاى  . الكردييف   قبليدهب االجتمبعييف  مب إ  ذلك من أمور

الفور،  ارعنب ببل مل مت ب  ني، حتاى أجنز اب ،  قادمنب الكتابب ا  االكبد يايف      
 . الكردييف لنشر  ضمن اصدارا هب ان ابء اهلل
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 ندوات يف كردستان

 

رجهب، أذكر منهب  د ة دعيت للمشبركيف يف  د ات عديدة يف كردنتبن  خب
مدارس ال مبدييف يف عهاد امابرة   )عن  بريخ ال مبدييف ابركت فيهب بعاث عنوا   

عقادت يف  ( حمماود اثفياد ملاك كردناتبن    ) يف  د ة د لييف عنوا هاب  ( بهدينبن
اابركت  ( موال ب خبلاد )،   د ة أخرى فيهب أيضب ب نوان 1002السليمب ييف ننيف 

،  قد ألقيت في  الضوء علاى هاذ    (لدييف يف ب دادالتكييف اخلب)فيهب بعاث عنوا   
التكييف ال  اختذهب الشيخ خبلد النقشعندي مركزا لنشبطب   الر حييف  األجتمبعيايف  
يف ب داد يف اثنبء اقبمت  فيهب، كمب ابركت يف الند ة الد لييف عن  بريخ الكارد يف  

اايف  املشار   الساورا ي حبساب  ثابئق االر    )ال صر ال ثمب ي بعااث عنوا ا    
،  قد اعتمدت في  على عدد من الوثبئق املهميف غري املنشورة ال  كنات  (املصري

 يف . قد إطل ت عليهب يف دار الوثابئق يف القابهرة باني أ را  حمماد علاي ببااب      
عقرة )الند ة الد لييف ال  عقد هب كلييف الرتبييف يف مدينيف عقرة كبن لي حبث ب نوان 

  ببلدرانيف الفقرات ال  أ ردهب هذا الرحبلايف   نب لت في( يف رحليف ط  العبليسب ي
يف رحلت  ال  نعق ان حققتهب،  املهم أن إحدى  لك الفقارات دلاتين ا  موقاع    
مقربة االمراء ال  طبملب حبثت عنهب من قعل،  كنت قد  بب ت فيهب خطى الرحبليف 

، (رز  ماري )خطوة خطوة حتى اكتشفت أن موق هب االن يش ل  بستبن ي ارف باا  
إن اكتشبف هذ  املقربة من اأ   ان يكشف ب ض أنرارهب، إذا . بستبن األمري اي

 علاى ايايف   . مب مت ال ثور على اواهد أمرائهب،  هذا هو موطن أهمييف االكتشبف
 1021ايابر   17حبح فقد  شرت الدرانيف يف جمليف االكبد يايف الكرديايف  يف نانيف    

رننك القيات حمبضارة عان    عقدت مديرييف الثقبفيف السريب ييف يف دهوك  د ة يف ن
كنبئس بهدينبن يف القرن السابدس عشار، حبساب  ثيقايف خطيايف  رقاى ا  عهاد        
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السلطبن حسني الولي،  قف فيهب السلطبن املذكور معبلغ من القر ب املفر ضايف  
على  لك الكنبئس لتكاون ماوردًا لإل فاب  علاى مدرنايف قعهابن الا  جاددهب         

ك الند ة كال مان الادكتورة بار ين       ن هب قرب ال مبدييف،  قد ابركين يف  ل
 .بدري،  الدكتورة  رمني علي
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 لقاءات تلفزيونية

 

كبن التلفزيون صديقب قد ب لي، فقد ظهرت على ابات  منذ نين  أنيسا   
اال  ، يف بر بم  عن الفن التشكيلي، ضمن فريق من زم ئي   ماذة املدرنايف   

ك االنتوديو اال ح املشيد على ع ال  ،  مب زلت أ ذكر ذل2959املأمو ييف، ننيف 
، (اجلينكاو )يف معنى االذاعايف ال راقيايف كماب كب ات  سامى،  املساقف بصافبئ         

علاى ان  .  صوت قطرات املطر  هي  ر طم با ، إذ كابن اجلاو يوماذاك مابطرا     
لقبءا ي بهذ  االداة االع مييف املهميف   ددت   كررت يف السنني ال حقايف، ففاي   

للااديث عان   ( ال لام لل مياع  )مل الدببغ يف بر بجما   انتضبفين كب 2971ننيف 
، (رناابليف يف انااتخرال ال ماار)رناابليف كناات قااد حققتهااب للعري  ااي  عنوا هااب  

ألحتد  عن املؤلفبت ال ربييف اال   يف علام   2921 انتضبفين مرة اخرى ننيف 
ليوحنب بن مبناوي ، الاذي   ( كتبب اجلواهر  صفب هب)االح بر الكر يف،  فبصيف 

حضابرة  ) يف ا اخر ذلاك ال قاد،  كارر ظهاوري مان خا ح بر ابم         . حققت 
الذي كبن يقدم  الدكتور ع ء  ورس، ثام يف نلساليف حلقابت بر ابم      ( ال را 

 بج ، كبن ي د  الصافي ن م الشمب ، كنت أحتاد  يف كال حلقايف منا  عان      
م لم من م بمل ب داد الرتاثييف، فالقيف عن العابب الوناطب ي،  ثب يايف عان جابمع      

لفبء،  ثبلثيف عن املدرنيف املستنصرييف،  راب يف عن انوار ب داد،  خبمسايف عان   اخل
موقع دار اخل فيف ال عبنييف،  هكذا،  كنت أا ر بأن هذ  املوضوعبت قريعيف مان  
ذ   املشبهدين، فهي  ذكرهم بكل مب هو أليف  حمعب   ليد مان مبضايهم، يف   

 بيب بت  صاور مان     قت كب ت ا قبت العث مزدمحيف بربام  نيبنييف  عسكرييف
ان اقادم   1006 ممب يؤكد هذا أن قنبة فضابئييف عرضات علاي يف نانيف     . امل ركيف

أل نب ح يف حلقب   م بمل خمتلفيف من ب اداد،  ( حكبييف مكبن)بر بجمب مسلس  ب نوان 
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اال أن ا هيبر الوضع األمين الذي حد  يف أ اخر ذلك ال ابم ا قاف املشار  ،    
حتى انتأ فت ال مل يف ذلاك املسلسال، فاأجنزت      لكن مب أن ا تقلت ا  أربيل

من  عشر حلقبت، مشلت م بمل  برخييايف يف كردناتبن، منهاب حلقتابن عان قل ايف       
. اربيل،  ثبلثيف عن عقرة،  راب يف عن كوي   حلقتابن عان ال مبديايف  غاري ذلاك     

 أظن ا هب لقيت قعوال حسنب يف ب داد  مدن عراقييف أخرى، فهذ  امل ابمل مل  كان   
اال يف كردنتبن، بسعب حبليف اال قطب  الطويليف باني االقلايم  باني نابئر     م ر فيف 

 .،   وقف السيبحيف ا  كردنتبن بطعي يف اثبح2990احنبء ال را ، ب د ننيف 

 مل ينسين التلفزيون ب اد ذلاك، فتكاررت اللقابءات ماع قناوات فضابئييف        
هاب،  كب ات    غري( عشاتبر ) ( ب داد) ( ال راقييف) ( الشرقييف)مت ددة، منهب مث  

م ظم اللقبءات  تنب ح جوا ب ممب عنيت بدرانت  يف حيب ي، مثال  ابريخ املادن،    
  واريخ حم ت ب داد،   بريخ االمبرات الكرديايف، آراء يف مبهيايف التابريخ،  يف    

 .كتببت ،  مب ا  ذلك

أن أحتاد  يف   1001 أذكر أن إحدى هذ  القنوات عرضت علي يف ننيف 
أختبر عنوا  ،  أ نب ح يف كل حلقايف منا  مرحلايف مان     عشرين حلقيف من بر بم ، 

مراحاال  اابريخ ال اارا ، علااى ان جيااري  ساا يلهب يف انااتوديوهب هب يف عماابن، 
 مضمو   هو حتليل أهم ( اجلذ ر)فوافقت على املشر  ،  اخرتت ل  عنوا ب هو 

يف الظواهر التبرخيييف يف ال را   كردنتبن يف اثقعيف املمتدة من االحت ح امل ولي 
أمب هدف الرب ابم  فهاو التأكياد علاى     . 2952حتى ثورة توز ننيف  2152ننيف 

. ال وامل ال  صن ت هوييف الع د يف عهد اهتزت في  هذ  اهلوييف  فقدت ألوا هاب 
 يف عمبن اجنزت اثلقبت املطلوبيف،  يظهر أ هب  بلت قعوال  ان ب من مشبهديهب 

 .بدالليف اعبدة بثهب غري مرة
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قد طلعت من أحد كتببهب العبرعني أن جيري ( لصوت اآلخرا) كب ت جمليف  
مل  هاتم  : ، فكبن أن افتت  حاوار  ببلساؤاح اآل اي   1002حوارًا م ي، يف صيف 

أن أهمييف التبريخ  كمن لدى الش وب يف أ   يقادم  : الش وب ببلتبريخ؟، فأجعت 
ق إال صورة اجلذ ر ال  يقف عليهب ذلك الش ب، إذ حينمب ختتل املفابهيم ال يعا  

التبريخ هوييف ثببتيف ل ، فبألميف ال  جتهل  برخيهب، أميف ب  هوييف،  من ال هوييف لا ،  
أمكن أن يقع ضاييف اآلخرين،  يسقط حتات  اأثري التااديبت املساتمرة،  رمباب      

 التابريخ ال  ثال   . اختلت قنبعب    نلك مسلكًب يضر مبصبث  الوطنييف  القومييف
 رمبب كبن ال كس صاياًب أيضب، , ض بواق هبببلضر رة حبفزًا ألميف مب لكي  نه

فيكون التبريخ ععئب على هذ  األميف، ي ياق حركتهاب،  يضايق عليهاب ناعيلهب إ       
التقدم،  يف هذ  اثبليف يكون التبريخ متكئاًب  تكائ عليا   جتارت ماب قدمتا  مان        
 إجنبزات مبضييف،  رمبب خلق هذا يف  فسهب قنبعيف أ هب أدت الكثري،  أن هذا الكثري

يكفيهب جمدًا  أهمييف، د ن أن  وظف التبريخ  وظيفًب حسنًب حبيث  ضيف إليا  ماب   
يكمل ،  مب  تد ب  إ   اق هب الذي   يش ، فاينمب  توقاف األمايف عان م حقايف     
التقدم  تخلف   تأخر،  عند ذلك ال يكون يف جوفهب إال  راثًب مبضيًب،  التابريخ  

هوييف ثببتيف  دف هب إ  األمبم،  إن  ظاف  إن  ظف  وظيفًب جيدًا كبن قوة داف يف  
على غري هذا الناو نيكون ععئًب عليهب، أل   نيكون ايئًب زائفًب،  رمبب خبدعًب هلب، 

 11الصوت اآلخر )اخل ...كمب ف لت أمم كثرية،   نت مببضيهب فنسيت حبضرهب
 (.1002توز 
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 مطبوعات يف مصر

 

 ا   يف منه ا ، بال  يف     كنت قد ا فت منذ مدة بكتبب غرياب يف فكر 
،  أليف أديب مصاري  (هز القاوف يف ار  قصيدة أبي ابد ف)عنوا  ،  هو 

من مدينيف اربني يف دلتب مصر، امس  يونف الشاربيين، عابب يف القارن الساببع     
عشر، الف  على اكل ار  لقصيدة طويليف على لسبن اخصييف  همييف مسبهب أبب 

واح الرياف،  حيابة الف حاني،    ابد ف،  يتضمن مقدميف طويليف  صف فيهب أح
 ملتزمااي األراضااي الزراعياايف،  طعااب  أهاال الريااف،  أخ قهاام،  أمساابئهم، 

اماب القصايدة  فساهب    .  م بسهم،  أا برهم،   سبئهم،  فقهبئهم،  غري ذلاك 
بيًتب، خلاص فيهاب أحاواح الرياف  لخيًصاب باديً ب،        291فهي أرجوزة طويليف يف 

تابب فهاو ال ا  حيتاوي علاى ثار ة مان         بأنلوب نبخر، أمب نعب ا في ببلك
األلفبظ  املصطلابت الريفييف املصرييف يف ذلك ال صر، فخطر بعبلي ان اناتخرل  
هذ  االلفبظ  أدرنهب مقبر ب إيبهب بأااعبههب يف أقطابر عربيايف أخارى، فصان ت      

، (الفبظ ريفييف مصرييف مان القارن الساببع عشار    )م  مب من  لك االلفبظ مسيت  
،  عار  يف م ار  القابهرة    1021ري فصادر يف نانيف    دف ت  ا   بار مصا 

 .الد لي للكتبب يف كب ون الثب ي من السنيف التبلييف
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 بينمب كنت ا صف  فهبرس املخطوطبت احملفوظيف يف جبم يف االمابم حمماد   
بن ن ود يف الريب ، انتلفتت  ظري خمطوط فريد من القرن التبناع للاه رة،   

 ( بر املصرييفأعمبح ب د الدي)فط مؤلف ، ب نوان 
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 قد نقط انم مؤلف ،  مل أجد ناعي  للاصاوح علاى  ساخيف مان هاذا       
املخطوط إال ببالنت ب يف بع ض املواقع االلكرت  ييف ال  اعتدت على النشر فيهاب،  
 قد ن دت ف   حينمب  صلتين النسخيف املنشودة، فوجد هب تثال  صاًب مهماًب يف    

 ر ف بأمسبء املدن  القارى فيهاب،   إدارة مصر يف عهد املمبليك،  م  مب غري م
فمب كبن مين اال ان حققتهب  علقت عليهب، متتع ًب مواقع  لك امل بمل على اخلبرطيف 
اثديثيف،  دف ت الكتبب ا  النبار  فس ، فصدر يف السنيف املاذكورة  عار  يف   

 .م ر  القبهرة الد لي ايضب

جملاادات جرياادة الااز راء  2929 حااد  أ ااي جااردت، يف صاايف ناانيف 
ا   2269احملفوظيف يف املكتعيف الوطنييف،  ال  صدرت خ ح الفرتة باني مان نانيف    

، ف حظت ان هذ  اجلريدة الرائدة مل  كن   نى بتتعع أخعابر ال ارا    2926ننيف 
فاسب،  إمنب كب ت  تببع خمتلاف الشاؤ ن ال ساكرييف  السيبناييف  االجتمبعيايف      

ال ربيايف  الايمن، مان خا ح       االقتصبدييف ملنطقيف اخللي  ال ربي  ارقي اجلزيرة
 محا ت   2269مرانليهب الذين كب وا بصاعيف محليف مدحت بباب يف اخللي  نانيف  

ال ثمب يني يف جند  اليمن، فقررت أن أختذ هذ  التقبرير موضوعًب لعاث أاابرك  
، ج لاين  2990ب  يف مؤتر خلي اي ناي قد يف مساقط، اال ان ا ادال  حارب      

قيت ماواد  مركو ايف لادي، ثام التفات إليهاب       ا صرف عن اجنبز ذلك العاث،  ب
مؤخرا، ف مدت ا   ساخ  قابرير ا لئاك املرانالني الار اد،  قمات بدراناتهب        
 حتقيقهب  اار  ماب غماض مان ألفبظهاب،  قادمت هلاب بدرانايف عان أهميتهاب           

اخللاي  ال رباي   ) انلوبهب، فلمب انتوت كتببب مستق   ض ت ل  ال نوان اال ي 
 عمدت ا   شر  من خ ح النباار  فسا  يف   ( ة الز راءيف  قبرير مرانلي جريد

 .القبهرة
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 يف التاريخ العسكري

 

 من  بحييف اخرى، فقد قرأت  سخيف مصورة من خمطوطيف طريفايف ال ناوان   
 (   ليم العلط ييف)هي

 ملب كب ت حمفوظيف يف مكتعيف االمبم حممد بن ن ود ايضاب فقاد تكنات مان     
سهب،  املخطوطيف ععبرة عن كرانيف   ليميايف  اثصوح على  سخيف منهب ببلطريقيف  ف

اصدرهب اعدت لتدريب صنف العلط ييف يف جيا حممد علي يف مصر،  ختاتص  
مهبم هذا الصنف حبفر النفب  املؤدييف ا  الق    انوار اثصون من أجل دكهب، 
فض  عن اعمبح اخرى،  هذ  املهبم ال صليف هلب مبفهوم العلط يف الاذي ااب  يف   

 أهم ماب يف هاذا املخطاوط كثارة املصاطلابت      . ي امل بصر ببلطععاالع م ال رب
االصلييف  امل ربيف، فكبن أن حققت املخطوطيف   ض ت درانايف عنهاب  شار هب يف    

 (.قراءة يف خمطوطيف   ليم العلط ييف)أحد املواقع االلكرت  ييف ب نوان 

 صبدف أن دعتين جبم يف نوران،  هي جبم يف أثرية ا   فسي، ألن م ظم 
هب  مدرنيهب املسابعدين هام مان ط باي يف جبم ايف صا   الادين، ا         مدرني

املشبركيف يف ا ح  د ة كربى   قدهب عن  بريخ ر ا د ز، ال نيمب يف عهد امريهاب  
القوي حممد بباب مريكور،  ملب كبن هذا األمري رائدًا يف صنبعيف املدف ييف الثقيلايف يف  

 دا د بباب يف ال را ، فقد  عصر ، نعق فيهب م بصري  حممد علي بباب يف مصر،
ضوء على صنبعيف املدف ييف الثقيليف )اخرتت ان أكتب درانيف يف هذا الشأن ب نوان 

،  مل أاأ أن أكرر الفقرات القليلايف الا  اعتياد علاى كتببتهاب كلماب       (يف ر ا د ز
 طر  أحد إ  هذا املوضو ،  إمنب حب لت انتقصبء اجلوا ب الفنييف العاتايف مان   

فقصدت مب  عقى من  لك املدافع،   فاصت املكبن الذي أ شائ  هذ  الصنبعيف، 
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في  مصن هب،   قفت على خبمبت اثديد املتعقييف في ،  أجريات قيبنابت دقيقايف    
للمدفع موضو  الدرانيف،  قبر ت بين   بني املدافع ال  صن ت يف عصر   فس ، 
  مب إ  ذلك من اؤ ن،  أدركت أن حايب للتابريخ ال ساكري قاد اناتيقظ يف     

داخلي ف أة،  كم تنيات أن أناتأ ف هاذا اثاب يف درانابت مقعلايف،  تناب ح        
جوا ب أخرى من هذا التبريخ اثبفل بكثري من األنائليف الا   نتظار مان حمعيا       

 .إجبببت
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 تكريم

 

مل أكن ألهتم بتكريم أحٍد على جهد بذلت ، بل رمباب كنات أحتبااى ذلاك     
ن كبن هذا صاياًب ا  حد مب،  إمنب ألن أحيب ًب،  ليس ذلك  واض ًب فاسب،  ا

التكريم حبد ذا    كان أن يكاون ناععًب للاساد، ا  اإل هابم بأ ا  مثارة ملمابألة         
السلطيف،  كنت ن يدًا بأ ي ظللت ب يدًا عمب كبن كثري من النبس يتهبفتون علي ، 

ا ا  أن أ يات لي مرة فرصيف اإلط   على ملف  الشخصييف يف ذا ييف اجلبم يف، فإذ
بهب قد ازدمحت بأكثر من مخسني كتبب  قادير  ااكر، بينماب خلات مان كتابب       

 احد، فامدت اهلل على أ اي مل أناع ا   احاٍد منهاب،  إمناب هاي مثارة        (  نعي )
 .ارعييف ملب بذلت  من جهد ليس إال

 كبن أبلغ مب حصلت علي  من  كريم يف حيب ي االكبد يايف اختيابري مان    
داء كليب هب، أنتبذًا أقدم على الكليبت اإل ساب ييف،  قعل جملس اجلبم يف،  يضم عم

، فضا  عان عادد كاعري مان الشاهبدات       2997 أنتبذًا أقدم على كلي ، نانيف  
التقديرييف ملشبركب ي املستمرة يف الند ات  املؤترات ال لمييف ال  كنت أدعى اليهب 

فكب ات،   يف جبم بت ب داد  اجلبم بت االقليمييف األخرى، أماب املكبفاآت املبليايف   
 !حبمد اهلل،  ضل نعيلهب إليَّ

 أذكر أن ببئ ًب للكتب كبن يفرتب بكتع  رصيف ابر  املتنيب، نألين ذات 
، عمب أحقق  (الَعْسطيف)مرة  هو يؤار بيد  ا  عدة كتب لي كب ت م ر ضيف على 

ال ايء ياذكر، ألن م ظام ماب كنات     : من أربب   تي يف عملي يف  أليفهب، فأجعت 
 مل  ؤلفهاب اذن؟  : ود فأ فق  على كتب أخرى، فتسابءح مسات ربب  أحصل علي  أع

هل لديك أ الد؟ فنسي نؤال  يف ثظيف،  أجبب بأن لدي  : قلت مت بهً  نؤال 
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ث ثيف منهم، فسألت  عن أحواهلم، فشكى من عبء  اربيتهم  ال نبيايف بشاؤ  هم،    
هم، ال، بل اناهر علاى إط ابمهم  إنا بد    :  هل  قصر يف حقهم؟ قبح:  نألت 
لقاد أجعات اآلن علاى    : قلات . أل ي أؤدي رنبل   حساب :  مل؟، قبح: فسألت 

 . نؤالك، فأ ب أنهر  أ  ب  أ فق مثلك ببلضعط ألن ال لم رنبل   حسب

 أ اب أعمال يف جبم ايف صا        1022 مع ذلك فقد فوجئت يومًب، نانيف  
ن قاد  الدين، بدعو ي إ  حفل  كاريم لاي يف املنطقايف اخلضاراء بع اداد،  مل أكا      

دخلتهب منذ االجتيب  األمريكي لل را ،  ال أحب دخوهلب، ففكرت يف اإلعتذار، 
ثم اضطررت إ  اثضور،  هنبك نلمين الدكتور ابراهيم اجل فري جبئزة ببنام  

، فتسلمتهب،  خرجت من القبعيف  أ اب أمحاد اهلل علاى السا ميف     (ايخ املؤرخني)
أراد احتابد املاؤرخني    1021  يف نانيف . أكثر من اكر  علاى  يال  لاك اجلابئزة    

ال رب  كريم عدٍد من املؤرخني، فكنب أحد هؤالء، فكابن أن أرنال مناد بني    
عن  إ  أربيل،  يف حفل اقيم يف كلييف اآلداب، منات  نبم االحتبد أ  درعا  أ   

 .ايئًب مثل ذلك

 كنت أؤمن دائمب بأن خري  كريم لي،  ألمثابلي، هاو أن يادعو نب   مال     
– د احد أمبمنب عصب  كون ناععب ألن   ثار بهاب فنساقط، أل ناب       بهد ء د ن أن

 .لن جند ن بدة يف ال بمل اكثر ممب حنن في  -بعسبطيف
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 !لي عدو

 

البد لي من االعرتاف أخريًا، أ   مل يكن لاي طيلايف حياب ي مان  كان أن      
أمسي  عد ًا، فلقد كنت أحب زم ئي،  أقدر حتى أخطبءهم حنوي، إن كبن مثيف 

بء أص ،  ال أحب أكثر منهم إال ط باي، الاذين كنات أحرتمهام  أاافق      أخط
عليهم،  حينمب رقيت إ  مر عيف األنتبذييف، أقابم القسام حفا  صا ريا، حضار       
الزم ء مجي ب،  طلعيف الدرانبت ال لياب،  طلاب ماين أن ألقاي كلمايف ببملنبناعيف،       

األحاول   -تكماب قادر   –فبخرتت أن أ جههب إ  الطلعيف د ن غريهم، بوصفهم 
أ نب علمنبكم مب   لمنب ،  مل يعق إال أن  ت لموا مناب ماب مل   : قلت هلم. إ  مسبعهب

  لمكم إيب ، ا هب احملعيف، احملعيف الا  ال  كان أن  كاون موضاوعب حملبضارة تلاى،       
 لكنهب  قتعس اقتعبنب كش ليف من  ور، فتشع يف قلوب احملعني، هب حنن أنب ذ كم، 

عايف ماب ال جتد  ا  إال يف األااقبء، ال  تنابفس يف أمار، إمناب        جتم نب من ر ابط احمل
 ت ب ن يف اؤ ن العاث كمب  ت ب ن يف اؤ ن اخلاري،   رياد مانكم أن  كو اوا     
هكذا  أفضل، حتاببوا،   اب  وا، جتاد ن كال اايء قاد أصاع  أمجال،  أدعاى          

كنت لقد . للس بدة،  عبغضوا لن جتد ا األايبء إال نوادا حبلكًب،  أدعى للازن
خملصب يف كل حرف قلت ،  أظن أن احسبني الصبد  هذا  صل إ  قلوبهم ألن 

 .ب ضهم ذّكر ي ب  ب د عدة عقود من السنني

، كابن يقلاين يف حاي    (اار ا ي اخِللقايف  ) ال أ س أن نابئق نايبرة أجارة،    
ال زالييف حيث أقيم، يف مسبء أحد األيبم ال   لت اإلحت ح االمريكي، قابح لاي   

عندك عد   رياد أن  اتخلص منا ؟، فوجئات ببلساؤاح،      ! ، ح  يح  ي: ف أة
 أجعت  ببلنفي، فأحل بأ   البد أن يكون لي عد ،  لاذلك فب ا  نيخلصاين منا      
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،  ادركت أ   كبن جابدًا ال هابزاًل، كماب ُخيِّال لاي أ ح      ( نزي ت)بأجر م قوح 
لا  لقابء    ثظيف،  أ   جمرد قب ل حمرتف يقتل بأجر،  أ   يعاث عن زببئن يدف ون

:  ب د إثب  من  غري ُم د،  اعتذار مين غاري مقعاوح، قلات لا     . هذ ( خدمب  )
لي عد  ف  ،  ال أدري كيف أختلص من ، : خري؟ قلت:  اهلل  ذكرت اآلن، قبح

أمب قلت لك ا   البد ل  سبن من : قبح.  نأدفع لك إن كب ت  هبيت  على يديك
جيم، فأ اب ارجاوك أن ختلصاين منا      امس  الشايطبن الار  : أعداء، فمن هو؟ قلت

أي ( هاذي ثخينايف  )ال، : ، نكت ثظبت  كأ   يفكر،  قابح (أصري لك ممنون) 
 .ببل يف الص وبيف

 



– 159 – 

 1ملحق

 من هو املؤرخ؟

  

بذح املؤرخون  ف نفيف التابريخ، مناذ أن عارف اإل سابن كتببايف التابريخ،        - 2
 هويتا     وضاي  حاد د ،    ايني   ( التابريخ )جهوًدا مجيف يف جمبح   رياف  

 فسا ،  ( املاؤرخ )  ظيفت ،  مع ذلك فإن جهًدا ممبثًلاب مل يعاذح يف   رياف    
 هو الكب ب للتبريخ، من هو؟ مب صفب  ؟ مب تيز ؟ مب هاي االنات دادات   
الواجب  وفرهب في  قعل أن يكون مؤرًخب؟ مع أن التابريخ، بوصاف  علًماب،    

بلييف إااكبًلب أن  هو  تبل عمل املؤرخ،  مثرة جهد ،  مماب زاد هاذ  اإلااك   
ينصارف إ  م نايني ال م ناى     -رجال التابريخ   : أي -( املاؤرخ )مصطل  

مان  : أ   من يقوم بتس يل اثد  نابعيف  قوعا ،  الثاب ي   :  احد، أ هلمب
،  ال يتساع   رياف   (املسا لني )يكتب التبريخ مستنًدا إ  اهبدات أ لئك 

هو اابهد عيابن، ال    (املس ل للتبريخ)؛ فبملؤرخ مب نى املؤرخ للم نيني م ًب
أقل  ال أكثر، يكتب اهبد   عمب رآ  أ  مسع ب    ضي،  املاؤرخ بابمل نى   
اآلخر هو ببحث يف اهبدات غري ، ال حياق لا  أن  كاون لا  ااهبد   باني       
الشهود؛ فهو قبٍ  يقضي مستنًدا إ  مب بني يدي  من اهبدات،  ال حيق ل  

  مثال نابئر الشاهود،  لاو     أن يرتك منصت  فيفقد حيد   حني يدلي بشهبد 
باذلك امل ناى    ال يصع  مؤرخابً : ، أ  مب نى آخرً أص ف ل ملب أصع  قبضيًب

 .الذي ذكر ب

إن ا سب  مصطل  املؤرخ ليشمل  اوعني مان املاؤرخني خيتلاف د ر كال       - 1 
، من ذلك أن عًبع ي منهمب عن اآلخر، من اأ   أن خيلط بني الد رين خلطًب
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على حناو  ( الشبهد)تبريخ حدد مواصفبت املؤرخ مجيع من كتب عن علم ال
د ن غري ؛ فهم يطلعون من  أن ( العبحث)ال  كن أن ينطعق إال على املؤرخ 

يكون حمبيًدا حيدة مطلقيف جتاب  اثاد  الاذي جارى  سا يل ،  زيًهاب عان        
ال ر ، نليًمب يف حوان   يف ميول ،  دقيًقب يف  صف ، متالًيب ُفلاق عابٍح   

 يف األ عيبء  الندرة النبدرة من أهل التقى  الص  ،  هاذ   قد ال يوجد إال
األ صبف ال  كن أن  نطعق على الشبهد،  ال ينع ي أن  نطعق علي ؛ أل هم 
يتنبَنْون أ   قعل أن يكاون اابهًدا هاو جمارد إ سابن ا ف ال حباد  ي نيا          

اياز  الت -ضمًنب  -فس ل ،  لو مل ينف ل ب  ملب ن ل  أصًلب،  اال ف بح ي ين 
لطرف أ  ألطراف فبعليف للاد ،  أن يتأثر بهاب  مبوقفهاب، بال أن يكاون     
مشبرًكب يف صنع اثد   فسا ؛ فبلتابريخ علام اإل سابن، أ  علام مبضاي       
اإل سبن،  كل منهمب  تبل ال  كبس صورة اآلخر علي ، ف   كن أن يكون 

 . هو حمبحالشبهد قبضًيب حمبيًدا بأييف حبح،  إال يكون خبرل إطبر إ سب يت ، 

أمب املؤرخ العبحث يف التبريخ، فهو قبٍ  يقف خبرل اثد  مبسبفيف زمنييف  - 1 
 قي  من م عيف التايز إ  أيٍّ من أطراف اثاد ،  هاو كبلقبضاي عليا  أن     
يرتجل عن منصيف القضبء إن  جد  فس ، أ   جد  النبس، متايًزا غري منزٍ  

ماب أباي  للشابهد، فاإن      يف متبب يف القضييف املطر حيف أمبم ،  علاى خا ف  
القبضي، أ  العبحث هنب، ببحث عن اثقيقيف؛ فهاو الاذي عليا  أن يطبلاب     

إ  غري ذلك من صفبت القضبة اثميادة، إ ا    .. ببثيدة  النزاهيف  الصد 
يستقصي اهبدات الشهود، أصاابب الر ايابت امل ر ضايف أمبما ، يقابرن      

اثقيقايف، فا  خيتلاف     بينهب،  يتأمل جزئيب هب برب دة أعصبب، ليتوصال إ  
عمل  هنب عن عمل القبضي إال بفبر   احد،  هو أ   يت بمل مع ااهبدات  
مبت أصاببهب، فلم ي د ممكًنب مراج تهم فيمب اهد ا ب ،  لكنا  ماع ذلاك    
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قبدر على أن يتفاصهب،  يت رف على مب هو صاي  أ  أقرب إ  الصاايف  
لام التابريخ، أ  ماب ُنامِّي     منهب، أ   عذهب أحيبً ب، إن ا عع يف ذلك قواعد ع

منه  العاث التبرخيي،  هو مثل القبضي، يستطيع أن يفت  ملف أي قضييف 
 برخيييف، إذا  وف ر ل  من الوثبئق  املصبدر اجلديدة مب من اأ   أن ي ري  تبئ  

 .األحكبم، أ  القنبعبت السببقيف

رف علاى  العبحث يف التبريخ، ب د رحيل الشهود، هاو ماب حنتابل إ  الت ا     - 1 
هويت ،  خصبئص ،  ملكب   املوهوبيف، أ  انت دادا   الفطرييف؛ أل   هو الذي 

إن ف ً ب أ  ف ً ب هو يف ذميف التبريخ، فبملقصاود  : يقرر األحكبم،  حني يقبح
أ   يف ذميف القضييف ال  ينظرهب املؤرخون ب اد حاني ال   رفا ، فيساتنطقون     

اعد ال لم؛ عل هام أن يصالوا إ    الشهبدات،  يقبر ون بينهب،  يست ينون بقو
مب يقرب من حقيقيف مب حد  ف ًلب،  من املؤكد أن رجًلب يتو  هاذ  املهمايف   
ال بد أن جتتمع في  من اخلصابئص  املواهاب  االنات دادات ماب يساتاق      
العاث،  هو مب   تقد أ   مب زاح يف حبجايف إ  مزياد مان اجلهاد، يساب ي      

 .س اجلهد الذي بذح يف درس التبريخ  ف

من هو هذا املؤرخ إًذا؟ إ   يف  ظر ب ليس رجًلاب درس التابريخ، أ  حتاى     - 5 
قضى عمر  يف درانت ،  كفاى، إمناب هاو رجال ملاك مان االنات دادات        
النفسييف مب ج ل  مؤهًلب للكشف عن خفبيب ،   قرير أحكبم ، إن املؤرخ هنب 

 إن  ال يشعه  في  أحد من أ لي االختصبصابت األخارى،  (  كوين خبي)
هذا التكوين يف أنبن  فطري، موجود في  قعل أن يت ا  إ  درس التابريخ   

: على أي مستوى من مستويبت الدرس،  أ ذكر أن أحادهم ناأح أناتبذ    
عليك بقاراءة كاذا  كاذا    : مبذا أف ل ألكون مؤرًخب؟ فقبح ل  ذلك األنتبذ

تاب  من كتب املؤرخني، مع أ نب   لم أن السبئل لو ف ل ذلك،  قارأ كال ك  
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املؤرخني السبلفني، مب صانع ذلاك منا  مؤرًخاب باأي حابح،  كابن األ          
 هل تلك انت داًدا فطريًّاب لكاي  كاون    : ببألنتبذ أن يسأل  قعل كل ايء

مؤرًخب؟ هذا حتى جينع   ضييع  قت    عديد جهد  يف قراءة األنفبر املطوليف 
 .د ن جد ى

ن العبحاث يف التابريخ ذا   إن أ ح هذ  االنات دادات أ  املواهاب أن يكاو    - 6 
رؤييف أ  بصرية  بفذة، قبدرة على النفبذ إ  املبضي؛ فبلتبريخ ليس إال علام  
درانيف املبضي،  من ي  ز عن حتقيق ذلك النفبذ لان يكاون مؤرًخاب مهماب     
ف ل، إ   يستطيع أن جيمع الر ايبت التبرخيييف، أ  اهبدات الشهود، يف حبث 

ماع إ  فهام ماب  راء ،  مان ثام ال      أ  كتبب، لكن  لن يت اب ز ذلاك اجل  
يستطيع التوصل إ  أي قنبعيف، أ   قرير أي حكام،  بابلطعع فاإن املاؤرخ،     
كسبئر العشر، حمد د بزمب  ، فت ب ز  حد د زمب   إ  زمبن مضى ليتصاور   

 . يتخيل ، ال بد ل  من قدرات فبئقيف ال  توفر لدى غري  من النبس

 اثبدثايف هاي   )حي مبضاي اثبدثايف املبضاييف     او ( املبضي)رمبب كب ت كلميف  - 7 
، فمضي الشيء ذهبب   ز ال ،  لكن املبضاي  (الوحدة الص رى يف التبريخ

من اثواد  ال يذهب  ال يز ح، مهمب ببعدت املسبفيف الزمنييف بينناب  بينا ،   
إمنب هو يتوارى  راء الواقع من اثواد  اثبضرة، ال   رتاكم عليا  ثظايف   

يرى،  املبضي ال  ضي،  إمنب يعقى حبضًرا من خ ح  بلاظيف حتى ال ي ود
مب ي قع  من حواد ، مب نى أ   ي طينب اكلنب  نلوكنب، بل  حيدد اجتبهبت 
مستقعلنب؛ ذلك أ   كبمٌن فينب، بل كبمن يف كل ايء حولناب، ال حت عا  عناب    

؛ فبثبضر ال يكاون حبضاًرا لاو مل يساتند إ      (اثبضر)إال قشرة رقيقيف من 
يف كل ثظايف تار بناب،  مهمايف     ( مبضًيب) هذا اثبضر  فس  نيكون  مب ،
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لينفذ بنظر  إ  ماب  ساتند إليا  مان مابٍ       ( القشرة)املؤرخ هي إزاليف هذ  
 .كبمن

من زمن،  حتى هذ  ( ثظيف)ليس من فر  إًذا بني املبضي  اثبضر نوى  - 2 
 إمناب هاي   ليست  تبًجب لا ،  : اللاظيف ليست متولدة من داخل التبريخ؛ أي

 تي يف السبعيف اخلبرجييف للزمن؛ فبلتبريخ مببضي   حبضر   مساتقعل  أيًضاب،   
جتربيف  احدة ال  نقسم  ال  ت زأ،  هو موجود فبعل مؤثر، حتى لو مل ي اد  

 .النبس ير   

يستطيع املؤرخ إًذا أن يرى مب ال يرا  اآلخر ن؛ ألن أي قشرة من اثبضر  - 9 
  مب  راءهب، قاُرب ماب  راءهاب عنا  أ  بُ اد،      ال    ز  عن إ فبذ بصري   إ

إن أي إ سبن يساتطيع أن يف ال ذلاك إذا أحابط علًماب      :  رمبب قبح ب ضهم
املبضني  درانتهب على  فق ( اهبدات)جيًدا ببملبضي، عن طريق انتقصبء 

إن جزًءا من هذا القوح صاي  ف ًلب؛ إذ ال : منه  العاث التبرخيي،   قوح
عمل  متعً ب قواعد هذا املنه ، بال ال طرياق لا  ناوا ؛     بد للمؤرخ أن يعدأ 

فهذا املنه  قد انتقر عرب جتبِرب املئبت من املؤرخني،  لكن نلوك الطريق 
ال يؤدي إ  غبيت ، إال إذا  وفر ايء خيتص ب  املؤرخ،  يوجد فيا   حاد    

 .االنت داد ل 

م هاذ    أ ح هذ  االنات دادات أن يكاون ذا خيابٍح  اناع،  قاد  صاد       - 20
اهبدات الشهود : أي -الكلميف القبر ؛ لتصور  أن ا ضعبط املؤرخ ببلنص 

يتقبطع مع ا ط قيف اخليبح،  لكن  هنب خيبح منضاعط تبًماب،    -ال  بني يدي  
خيبح خمتلف عن اخليبح السابئب؛ أل ا  ال ينطلاق إال ب اد اناتنفبذ مانه        

لريى اثيابة   العاث قواعد ؛ من درس دقيق لكل  فبصيل اثد ، فينطلق
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قد دبت يف الصورة اجلبمدة للمبضي، ممب  وصل إلي  عرب ذلك املانه ،  إن  
مل يَر مؤرٌخ اثيبة  هي  تارك يف اخوي املبضي، فلن يساتطيع أن يارى   
املبضي  هو يتارك،  من ثم يعقى مب مج   جمرد م لومبت، حتى لو كب ات  

قبت، ال   صال بينهاب   صايايف يف ذ ا هب، لكنهب  فتقر إ  اللاميف، أ  ال  
 بني ب ضهب لتكون صورة مف ميف ببثيبة، قببليف لوصفهب   سا يلهب، اثيابة   
إًذا هي ال بييف ال  يس ى املؤرخ إلدراكهب يف الصورة ال  يتوصل إليهب مان  

أمر ال ( اثيبة)خ ح ا عبع  املنه ،  لكن هذا املدرك يعقى ب يًدا؛ ألن هذ  
بح  بفذ ينطلاق إ   اص ال ِحاس فيا ، فتتمثال       كن أن يدرك إال بقوة خي

اخوص  أحيبء يتاببون  يكرهون، يت ب  ون  يتعبغضون،  حتركهم نابئر  
النواز  اإل سب ييف، فيفهم حني ذاك ماربرات أف ابهلم،  رد د أف ابهلم، بال     

ر   :  نلوكهم كل ، فيؤدي ب  هذا إ  فهم حركايف التابريخ، أ  إن اائت   
، كماب قابح ب اض    (اخللاق )بن اخليبح ضارًبب مان   التبريخ ال قشر  ،  إذا ك

( خلاق )، فإن املؤرخ بتخيل  للمبضاي يقاوم بإعابدة    (2)الصوفييف املسلمني 
اخوص ،  ظر ف ،  ع قب ا ؛ أل ا  لاو مل يف ال، ال  كنا  أن يارى،  أن       
يصف مب يرا ،  كلمب تتع مؤرخ فيبح أكثر قوة   ركيًزا، أصع  أكثر قادرة  

، فيكتب عن   كأ   حبضر أمبم ،  بذا يستطيع أن على رؤييف موضو  درن 
ينقل صور   إ  قرائ ،  إن مل يف ل   ات هذ  الصورة، أ  بدت ببهتيف يف 
أحسن  قدير؛ أل هب نتكون مفتقرة إ  اثيبة  فسهب،  بت اعري آخار ال ر     
فيهااب،  إذا كب اات الطاابئرات ال  قلااع إال ب ااد أن  سااتنفد آخاار ماارت يف    

 نطلق حملقيف ب د ، فكذلك هو املؤرخ، إ ا  يساتنفد قواعاد     ثم( مدرجب هب)
املنه  كل  حتى آخر قبعادة فيا ، في ماع  يقابرن  ينقاد  حيلال  جيتهاد        
 يستنت   يصوغ، ثم جيلس ليتأمل بهد ء مب ف لا ، فاإذا ماب حلاق عبلًياب،      
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ا قش ت أمبم بصري   ح ب الزمن، فريى مب درن   هو مبثال أمبما ،  ال   
بقدرة هبئليف على العصر،  ذلك ماب يتمتاع املاؤرخ با  د ن     يكون ذلك إال 

 .النبس مجيً ب

فإذا مب  راءى ل  املبضاي حيًّاب متارًكاب أمبما ، أمكنا  أن يت اب ز جمارد         - 22 
بهذا املرئي،  هذا بد ر  موهعيف، أ  انت داد آخر ( اإلحسبس)إ  ( الرؤييف)

يعد  أ   قضاى،   مببٍ ( ُيِاسَّ)خيتص ب ؛ إذ كيف  كن إل سبن حبضر أن 
فبملؤرخ ل  قدرة  مب مل  توض  صور   أمبم  حتى  عدَ   كأ هب  تنفس اثيبة؛

على اإلحسبس ببألموات  كأ هم أحيبء أمبم ، لسعب بسيط، هو أ   جتاب ز  
مو هم إ  حيب هم؛ فبلفر  بني اثيبة  املوت عناد  فابر  ضائيل ال يكابد     

  جمارم أ  إ سابن عابدي،    حيس،  هو حني يدرس اخصييف قبئاد أ  عابمل أ  
( حيايف )مبت منذ عشرات أ  مئبت السنني، فإن صورة هذا اإل سبن  نهض 

أمبم   كأ ا  قاد عابب م ا ، أ  كأ ا  مل يفابر  اثيابة إال قعال دقابئق أ           
  ات أمبم  ح ب الازمن لاريى ماب  راءهاب مان      : نبعبت،  مب نى آخر

َن على حنٍو قريب من حيبة دافقيف،  حينئذ فقط يستطيع أن يفهم ذلك اإل سب
حقيقت ،  مب ا صل ب  من حواد  على حنو أقرب إ  مب جارى، فانان ال   
 تصور أن يفهم مؤرخ إ سبً ب أ  حدًثب مب مل يكن قد حقق  وًعب مان الرؤيايف   

با ، فاإذا كتاب عان اثيابة يف مدينايف       ( اإلحسبس)ل ،  صل أحيبً ب إ  حد 
ب د درس دقيق   أمال  بفاذ،   ب داد مثًلب يف ال صر ال عبني،  وضات ل ، 

در بهب  قصورهب  مسبجدهب  مدارنهب،  أحس حبركيف النبس يس ون باني  
م بملهااب،  مسااع أصااوات اخللفاابء يف قصااورهم  حمبفلااهم،  ال لماابء يف  
مدارنهم  جمبلسهم، بل  العبعيف يف أناواقهم،  إذا كتاب عان القابهرة يف     

ا هااب،  أبوابهااب عهااد املمبليااك،  وضااات لاا  هااذ  املديناايف فططهااب  حبر
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 أنواقهب،  جتلى أمابم  بظريا  املمبلياك  هام  تطاون اابخمني صاهوات        
جياابدهم،    م اات أمبماا  زيناابت أزياابئهم الفخماايف،   صاال إ  مس اا  
أصوات ننببك اخليل  هي  ضرب على أديم املدينيف،   راءت ل  يف الوقت 

ابذين،  فس  فئبت من طعقبت السكبن األخرى، جتبًرا  علمبء  صنبًعب  ا
( يتمثال )أ  ( يت لاى )يتادثون  يت ولون   برنون حياب هم ال بديايف، فاا   

ايء ممب أحس ب  من هذا كل  يف حبث ،  إال نيكون مب يكتع  إثعبً ب لنصوي 
 .جبمدة ال حيبة فيهب،  من ثم  عقى  بقصيف؛ أل هب  فتقر للايبة

يف إ  هاذا   إذا كبن للمؤرخ قدرة على االقارتاب مان الصاورة التبرخييا     - 21 
اثد، فإن ل  قدرة ع يعيف على أن يعقى ب يًدا عن  لك الصورة؛ لئ  يصال  
ب  القرب إ  حد اال دمبل بهب، فيكون طرًفب فيهب،  هذا مب  كن أن يتاقق 
لدى القبر  ال بدي؛ فبخليبح قد يؤدي بهذا القبر ، اخلبلي من االنات داد  

يبل   ِحس  على ال صر اثبضر الفطري للمؤرخ، إ  أن ُيسِقط عصًرا رآ  ف
الذي ي يا في ، عبدًّا  فس  أحد املوجودين يف ذلك ال صر،  برًكب لنفس  أن 
 تشرب قيم   مفبهيم ،  رمبب اكل   مظهر ، فرتا  يتامس ملاب احنابز إليا     
حتمًسب هبئًلب،  ي بدي من مل جيد  فسا  مناابًزا إليا ،  ظاري ماب صاور  لناب        

،  هاذا ماب  سامي     (د ن كيخو ا  )تس يف رائ تا   األديب اإلنعب ي ِنارفب  
،  هو ليس إال نوَء فهٍم قعيًاب للمبضي، حتى لو حقق ايًئب مان  (إنقبًطب)

االقرتاب من ، أمب املؤرخ فهو  إن كبن قبدًرا على النفابذ إ  ذلاك ال صار    
 االقرتاب من   اإلحسبس ب ، كمب مر بنب من قعل، فإ  ،  هذا انت داد آخر 

على ضعط املسبفيف بين   بني موضو  درن ؛ أي أال يصاع  جازًءا    في ، قبدر
من الصورة التبرخيييف، إ   يرى الصورة بوضو ،  حيس بهب مف ميف ببثيابة،  
لكن  ال يستطيع أن يكون جمرد جزء منهب، أ  طرف فيهب، لسعب  احد، هاو  
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بز أ   لو أصع  جزًءا منهب، ملب انتطب  أن يرى إال مب أمبم  من جزء،  الحنا 
إ  هذا الطرف أ  ذاك، فيفقد قدر   على اإلحبطيف ببل  قابت الا   صال    
بني نبئر أجزائهب،  من ثام رؤيايف الصاورة رؤيايف اابمليف حميطايف فطوطهاب        
 كتلهب  ألوا هب، كمب يقوح التشكيليون، إ   نريى لوً ب د ن نبئر األلاوان،  

ب يتداخل م هاب   خطًّب ب يًدا عمب يشتعك ب  من خطوط،  كتليف ال صليف هلب مب
 .من فهم الصورة كلهب، أ  جزء منهب -من ثم  -من كتل،  نيارم 

 إذا كب ت املسأليف  عد  م قدة،  رمبب مساتايليف، لادى النابس ال ابديني،      - 21 
فإ هب ليست كذلك لدى املؤرخ؛ أل ا  كبلقبضاي يساتطيع أن حيقاق اقرتاًباب      

لشهود،  يف الوقت ذا   متفهًمب من كل من  ثل أمبم منصت  من املتهمني  ا
يف  ن   أن حيتفظ بنفس  ب يًدا عن االحنيبز إ  أي طرف مبثل أمبم ، على 

قبدر على أن ي وي يف الصورة التبرخيييف، فت يا  -فو  هذا  -أن املؤرخ 
في   ي يا هو فيهب يف  و  من احتبد صويف،  يف الوقت  فس ، جتاد  حيلاق   

رؤييف  اضايف  مساتوععيف للصاورة بكال    فوقهب ببر فب   كن  من االحتفبظ ب
أب بدهب، إ   خيتزح هنب املسبفيف بني الُقارب  الُع اد،  ال يشاعه  يف ذلاك إال     
الفنبن التشكيلي، فهو حني يرنم لوحايف جتاد  ي ايا يف  فبصايلهب، يكابد      
يلتصق بهب،    يا هي يف  جدا   قريعيف من أعمبق ، أ  م ربة عنهب،  هاو  

ني حاني  آخار ب ياًدا عنهاب ليتأمال م حمهاب       يف الوقت  فس  جتد  يقاف با  
 ليكتشف ال  قيف بني مكو ب هب؛ من خط  كتليف  لون،  إذا كبن مثيف فار   
بني صنيع التشكيلي  املؤرخ، فهو أن املؤرخ ال حيتبل إ  أن ي ابدر موق ا    
بني حني  آخر، قرًبب  ُب ًدا،  إمنب هو ي يا اللاظتني مً ب؛ فهو قريب  هاو  

 احاد،  علااى ناعيل املثاابح، فإ ا  لاو كاابن يعااث يف  اابريخ      ب ياد يف آٍن  
األحزاب يف بلد مب،   جد  فس  ميبًلب إ  أحد هذ  األحزاب، َفَقَد حيد ا ؛  
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أل   مل ي د يرى إال هذا اثزب الاذي ا تماى إليا  يف  جدا ا ،  للماؤرخ      
 انت داد ألن خيتزح املسبفيف بني الذات  املوضو ؛ فهو  كن أن يكون ذا يًّاب 

 موضوعيًّب يف آن  احد، ذا يًّب يف قدر   على انتعطبن املوضو  من داخلا ،  
ليكون أقرب فهًمب ل ،  موضوعيًّب يف قدر   على رؤييف الذات من خبرجهاب  
ليتعني ع قب هب مع الذ ات األخرى،  حبسب قدرة املؤرخني على اختازاح  

 .دة  ض ًفباملسبفيف بني األمرين،  تعبين مكنتهم يف كتببيف التبريخ جو

 ال  كن للمؤرخ إال أن يكون هبدًئب بطع  ، ب يًدا عن اال ف ابح،  هاذا    - 21 
اهلد ء هو يف حقيقت  انت داد آخر يف اخصيت  لدرس التابريخ،  يف اختابذ   
أحكبم ،  يف فهم  لل زئيبت ال   ت مع أمبما ؛ فبلتابريخ علام إ ساب ي،     

ًعاب مان جتربايف النابس الاذين       جمرد فهم  ي ين أن على املؤرخ أن يكون قري
يكتب عنهم، فهذا القرب ارط الحرتام  إيبهم،  االحارتام باد ر  اارط    
لاتفهم ناالوكهم يف املبضااي،  مان ثاام كتبباايف  ابرخيهم،  كمااب أن القضاابة    
يتفهمون السلوك الذي أدى ببملذ ب لري كب مب ار كع ، فإن املؤرخ ياتفهم  

  مباب أدى با  إ   صار    نلوك ا ب يف ثظيف مان  برخيا   -بُيسٍر ملاوظ  -
حمقق أ  هز يف منكرة، فلو كتب مؤرخ  ابريخ الصاني مثًلاب، كابن عليا  أن      
يدرس العوذييف  الكو فوايونييف؛ أل   د ن فهم هب ني الديب تني ال  كن أن 
حيقق اقرتاًبب من نلوكيبت اإل سبن الصايين يف املبضاي،  هكاذا اثابح إذا     

داد  كمؤرخ ياأبى عليا  أن يكاون    درس أي ا ب يف ال بمل، على أن انت 
طرًفب، ضد أ  مع، هب ني الديب تني؛ فبقرتاب  هذا ال ي ين أن يكون ل  موقف 
اخصي من أ عب  هذ  الديب ايف،  ذلاك الشا ب،  إمناب جمارد فهام أعماق        
لسلوك كل منهمب؛ لذلك كبن املؤرخ بطعي ت  ب يًدا عن التاياز  التطارف،   

حكبم،  اال زان يف  كوين القنبعبت،  قاد   هو أميل إ  اهلد ء يف اختبذ األ
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ينساب هذا اهلد ء  اال زان على نلوك  يف حيب  ، كمب ذكر اب، رمباب كابن    
اإلع ميون  السيبنيون أكثر النبس ا ف بًلب يف أحكبمهم؛ أل هم ي يشون يف 
اثبضر  حد ، بأزمب    حر ب   صراعب    مشبكل ، إال أن املاؤرخني هام   

م عن الت صب؛ فهم ال يعاثون يف اثد   قت حد ث ، أهَدُؤهم،  أب ده
 من ثم ال ينف لون،  ال يتأثر ن،  إمنب يصرب ن علي  حتى إذا مب برد تبًمب، 
 مل ي د ل   أثري على حبضرهم،  نب لو  ببلعاث بأيٍد هبدئيف،   دبر   علاى  

ماب    فق منه  علمي حمدد، ثم مَضْوا يف  أمل  بهد ء أيًضب للنفبذ إ  حقيقيف
حد ، ال أكثر  ال أقل؛فبإل سبن ال صببي أ  اال ف بلي ال  كن أن يكاون  

 .مؤرًخب بأي حبح

 على الرغم من اهلد ء الذي يتالى با  املاؤرخ، فإ ا  ميابٌح إ  الشاك       - 25 
فطرة فيمب يقرأ  يسمع، فهو ف ف كثريين ال  يل إ   صديق كال ر ايايف،   

د ؛ أل   نعيل  إ  إحسبن  بذا    األخذ بكل  ص،  الشك بوج  عبم يس 
أ ًلب، فثقت  بذا   ال  تاقق إال بنقص ثقت  مبب ير يا  اآلخار ن، مماب يشاكل     
دافً ب أنبنيًّب لنقِد  مصبدَر ؛ فهو ال يتور  عان ا هابم اابهد ببلكاذب، أ      

العاث ببلنقاد التابرخيي،   : التز ير، أ  اجلهل،  هذا مب مسب  امل نيُّون مبنه 
طل  النقد ظهر يف الدرانبت التبرخيييف قعل قر ني،   صل  صاي  أن مص

إ  ب د ب يف مطلع القرن املبضي فقط، إال أن النقد  فس  كبن موجوًدا مناذ  
أن باادأت كتبباايف التاابريخ، أخااذ باا  املؤرخااون عمليًّااب يف كتببااب هم يف كاال 
ال صور،  دليلنب على ذلك أن اقتصبرهم على  س يل ر ايبت بذا هب كابن  

هم بر ا هب،  ي ين هذا أ هم  ركوا غريهب ممب مل يثقاوا با   بر ا ا ، فا      لثقت
يكون املؤرخ مؤرًخب مب مل يكن  لك من اجلرأة ماب يدف ا  إ  طار  ر ايايف     
لشك  بقبئلهب، أ  أن ينتخب منهب مب يرا  صدًقب  يلقي مب عادا ؛ لقلايف ثقتا     



– 170 – 

لدى املاؤرخ، فماب   بذلك،    تقد أن النقد  ثل أحد االنت دادات الفطرييف 
 من قابح لاك   : أن  ر ي ر اييف إال فبجأك بسؤاح ي لن في  عن اك ، مثل

ذلك؟  كيف لك أن   رف ذلك؟ فبلشك جمعوح يف طعي ت ،  هاو  برنا    
 .يف عمل  طبملب أن عمل  نينتهي إ  إصدار أحكبم،   وصل إ  قنبعبت

كبم ، فهاو كبلصاويف ال     ظًرا ألن املؤرخ  يل إ  اهلد ء  اثيدة يف أح - 26 
يفرح   ال حيز   مب جرى أمبم  من حواد  املبضي،  ال  هما  النتابئ  إال   
بوصفهب مقدمبت لنتبئ  أخرى  نعين عليهب، إمنب  كمن ن بد   بتتع   حركايف  

اقرتاًبب  برة،  ُب اًدا   -التبريخ حبد ذا هب،  رمبب اعرتا   هو يتببع هذ  اثركيف 
ماب ُيشاِع  حبلايف مان      -برًعب مرة   عبطًؤا مرة غريهب  حتليًقب  برة أخرى،  س

الوجد الصويف، حبليف انت را  ممتع، يقط   عمب حول  من حبضر،  هاو يف  
ذلك يشع  املتببع لفيلم يشبهد ، يستهوي   يعهر ، ب ض النظر عمب يف الفيلم 
من مشبهد  دعو إ  الفر  أ  إ  األمل، إ هب  شوة  ابدرة رمباب ال حيساهب إال    
املؤرخ  حد ،  هذ  النشوة هي املكبفأة السخييف ال  حيصل عليهب ملب يعذلا   

 .من جهد ُمْضٍن يف جمبح عمل  الذهين

املبضااي املختعاائ  راء قشاارة اثبضاار ( ياارى) املااؤرخ ال يكتفااي بااأن  - 27 
إ  إاراك قبرئ  بهذ  الرؤييف، بتقديم مب  -ن يًدا -فاسب،  إمنب هو يس ى 

 كن أن يراهاب أي قابر ؛  هلاذا فهاو هناب  تلاك       ( ةصور)رآ  على هيئيف 
، ب ض النظر عن طعي ايف ماب يشاكل ،    ( شكيليًّب)انت داًدا خبصًّب ألن يكون 

فهو قبدر على أن ي يد  شكيل اخوي املبضي، بل املبضي  فس ، د ن أن 
يت بر  هذا مع  قيد  مبنه  العاث التابرخيي، بال ينسا م م ا  إ  حاد      

نب كنب  تاد  عن صاورة  برخييايف، فاإن هاذ  الصاورة ال      ب يد؛ أل نب مب دم
 تكون إال بإعبدة  شكيل الشخوي املكو يف هلب،  الفبر  الوحيد بني عمال  
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أن األ ح ير ب ألوا   علاى لوحايف خبصايف    : الفنبن التشكيلي  عمل املؤرخ
بيد ،  يشر  مبزل األلوان على الناو الاذي يرياد أن  ظهار فيا  الصاورة      

نم، أمب املؤرخ فإ    زل بني اثقابئق الا  دلا  عليهاب مانه       الفنييف ال  ير
يكتشف ال  قبت بينهب، ليشكل منهب الصاورة التبرخييايف الا     : العاث؛ أي

يكتب، فهذا املؤرخ ال  لك انت داًدا فطريًّب ألن يكتشف ال  قبت املركعايف  
ذ  لي يد  شكيل ها  بني مكو بت املبضي فاسب، لكن   تلك انت داًدا آخر

املكو بت ارأة الفنبن  هو يضرب بفراب   على قمبب لوحتا  متوخًياب أن   
 أ ي الصورة على  فق رؤيت  للواقع الاذي يارا ، باأي صاورة مان صاور       

تثال  احاًدا مان أهام انات دادات املاؤرخ       ( التشكيل)الرؤييف، فبجلرأة يف 
يف مب الفطرييف،  من د  هب ال يستطيع أن يشرك اآلخرين،  هم قراؤ ، يف رؤي

يرا  هو،  مب حيس ،  من هنب فإ    تلك انت داًدا كبمًناب لتصاور أكثاَر مان     
بداييف للاد ،  أكثَر من  هبييف،  أكثَر من مسبر  احاد،  باذا فإ ا   تلاك     
قدرة على إعبدة شكيل الصورة التبرخيييف الواحدة غري مرة،  هو هنب يقارب  

يقادم يف النهبيايف   من أن يكون كب ب نينبريوهبت عدة لقصيف  احدة،  هاو  
 .لقرائ  السينبريو األكثر إقنبًعب بأ   القريب ممب حد  ف ًلب

 ببلطعع، ليس كل إ سبن ل  انت دادات ممب ذكر ب، هو ببلضر رة مؤرًخب،  - 22
 لكن بد  هب ال يصع  اإل سبن مؤرًخاب،  ال يتفبضال املؤرخاون إال بهاب،     

يفكر بأن يكون خمتصًّب بهذا  على اإل سبن أ ًلب أن يكتشفهب يف  فس  قعل أن 
 .النو  من الدرانيف

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

جيب أال خيتلط هذا االصط   ببملفهوم القرآ ي للَخلق الاذي خياتص با    اب       (2)
  حد 
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 صور

 الدكتور عماد عبد السالم رؤوف

 
ن احملبمي  االنتبذ رؤ ف ال طبر جاد املرحاوم الادكتور عمابد  هاو ما       
يف حمليف بابب الانيب ببملوصال كابن مادير املدرنايف        2965 ويف /  2272مواليد 

الثب وييف ببملوصل  مدير م برف املنطق  الشمبلييف املوصل اربيل كركوك السليمب ييف 
 ب دهب مدير م برف العصرة   ضام ال مابرة  النبصارييف  الديوا يايف  عمال يف      

 احملبمبة 
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 الد الدكتور عمبد ا ل منصب مادير  االنتبذ احملبمي ععد الس م رؤ ف 

اثسبببت  امليزا ييف يف  زارة الداخلييف  كبن ايضب مهندس ختطيط مدن حيث هو 
كخاعري د لاي    2956ا ح من انس بلدييف دبي ببيفبد من اثكوم  ال راقييف نانيف  

 ا شبء ا ح قب ون خبي ل مبرات ال ربييف غري عن القب ون ال راقي ا  املصاري  
 يف حينهب
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 خوة الدكتور عمبد على اليمني اللواء الركن  زار  االنتبذ اثبل عصبم ا
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على اليسبر اجلبلس جد الدكتور عمابد اب  الد ا  نا يد افنادي رئايس      

 خبح الواء الاركن امار الكليايف ال ساكرييف      2271كتبب  زارة املبلييف من مواليد 
 ربييف امللكييف ععد القبدر  االنتبذ يونف   اخلبح منري انتبذ يف الكلييف اث
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 2970ا  2969دف يف خترل كلييف االداب ننيف 

 
 الدكتور عمبد مع جمموعيف من املؤرخني  ال لمبء يف كلييف االداب 
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 يف احدى منبقشبت الدرانبت ال ليب

 
 على اليمني  1002الدكتور عمبد مع فضيليف امبم  خطيب اجلبمع االزهر 

 بف االنتبذ عثمبن املف  مستشبر  زارة اال ق
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لس م على االاراف اطر حايف الادكتور مجابح    موافقيف الدكتور عمبد ععد ا

 الدين الكي  ي 



– 121 – 

  
 الدكتور عمبد مع الفنبن حسني فهمي الدكتور عمبد يف زيبر   لدبي 

 لتقديم مسلسل  برخيي عن اربيل  

 
 الدكتور عمبد مع فضيليف ايخ االزهر ببلقبهرة عقب اداء ص ة اجلم يف 



– 121 – 

 
مانه  الكتببايف   ) قاديم اطر حتا     الدكتور عمبد مع االنتبذ  يشر ان اثنبء
 (التأرخيييف عند املؤرخ عمبد ععد الس م رؤ ف

 
الدكتور عمبد  الدكتورة بر ين  الل نيف املشارفيف علاى اطر حايف االناتبذ     

  يشر ان 
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 الدكتور عمبد مع فضيليف ايخ االزهر

 
الدكتور عمبد  الدكتورة  عيليف ععد املن م  الدكتورة بر ين بدري  االنتبذ 

 ن النقشعنديزي
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 الدكتور عمبد يف حمبضرة الدكتورة بر ين بدري عن االديرة

 
 الدكتور عمبد مع االنتبذ زين النقشعندي
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د بر ين احتفبح اقبميف تثبح ل نتبذ د حمسن حممد حساني   عمبد  الدكتور 

 يف ا ح مدرنيف يف اربيل  كر ب ل 

 
 1002لقبهرة الدكتور عمبد مع رئيس جممع العاو  االن مييف بب
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 حضور  الدي يف احدى م برضي الشخصييف يف االفتتب  

 
كلميف  الدي لي من قعل اكثر من عشر ن عابم يف ا ح م ار  لاي ب اد     

   رضي ثبد  ا اكت ب  على املوت 
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ا  االدياب الفنابن    يف قديري ةالدكتور عمبد ععد الس م رؤ ف يقدم اهبد

 خسر  اجلبف
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لسليمب ييف مع االنتبذ عثمبن املف    دكتاور امحاد   الدكتور عمبد يف مطبر ا

 مصطفى  طلعيف ال لوم الدينييف املتوجهون للدرانيف يف االزهر 

 
 حفل  أبني الدكتور عمبد ععد الس م رؤ ف يف بيت الثقبفيف  الفنون
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 اخر صورة لي مع  الدي الرمحيف  اخللود لذكراك 
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 بعض من

 شهادات الدكتور

 عماد عبد السالم رؤوف
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 رثائي

 أي  ليٍل  أي  صعٍ 

 صعبحي من ُيداري  من ُيدا ْي جراحي 

 ال  ُلْمين ملب  رى لست  دري  

 ُرب  صب   ظن  غري صب 

 ال َ ُلمين فإن يف القلب ايٌء 

 ال ُيدارى  ليس  او  مبحي 

 بء ايٌء عظيٌم  فراِ  اآلب 

 مب لذكرى هموم  من َبرا 

 كيف أ سى من كبن كبلعدر  

  ورًا قد أضبءت من  ورِ  كلُ  نبِ  

  نراجًب إ  امل بلي منريًا 

  دليً  إ  در ِب الن ب 

 كيف أ سى من كبن حع ي  قليب  

  حيب ي  جن    ارِ َيبحي 

 كبن يف ليلنب نراجًب منريًا 

   فتوارى بنور  يف الصعب

 قد مسب للسمبء  الر   صبرت 
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 يف جواِر ال ليِم ببألر ا  يف جواٍر أ  م ب  من جوار

 هو أهل الثنبء  األمدا   

 َربِ  أهلْم  ثببت القوح  اج ل 

 حول  القرَب من جنبٍن ِفسبِ 

   قع ل  صببرًا  اهيدًا  

  رفيقًب أهَل التقى  الص ِ 

 فْزَت يب  الدْي بقوٍح نديٍد  

 نرُي كبملصعبِ  بوجٍ  ُي

 لَك فرٌ    اجٌب يف ص  ي  

 بدعبٍء بوافِر اإلثبِ 

 لَك خرُي الدعبِء مب دْمُت حيًب 

  رجبئْي يف فبلِق اإلصعبِ  

 أ ت حٌي أراك يف كل درٍب  

 من در بي  َحيثمب كنُت  بحي

 يف بيوٍت بنيتهب ابهقبٍت  

 ابهداٍت فرِي كٍف  راِ 

 أ ت حيٌ  أراك يف العدر ملب  

 يت ّلى بنور  الوضبِ 
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 أ ت حٌي ذكراك يف كل ايء 

 يف  صبيبك يف مجيع النواحي 

 ذكريبت أصوهلب من خنيٍل 

 ببنقبٍت  زهرهب من أقب   

 حكميف منك يب أبي كيف أ سى 

 حني مجع األكف راحًب براِ 

 لك ذكرى كثرية يف الوصبيب  

 كنت  اهلل ني د الن ص بِ  

 كنت  ر ي قلوَبنب ببلوصبيب 

 طعيعًب مدا يًب لل راِ   

  لعيعًب إذا   ّلق ببب 

 جبء منك اجلواب كبملفتبِ  

  بدٌر يف الرجبح اهٌم كريم 

 حسُن اخَلْلِق ظبفٌر ببملداِ  

 فس ٌم عليك يف كل ليل 

  ن م عليك كل صعبِ 

  ن ٌم عليَك مب طبَر طرٌي  

 أ    ن ي بصو ِ  الص د اِ  
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  ن ٌم عليَك مب قبَم َ ْعٌت 

  انتمبلْت أغصبُ ُ  ببلريبِ  

  ن م عليَك مب َاع   وٌر 

 أ   واَرى يف َغد ٍة أ  ر اِ 

  ن م عليك يف كل حني  

 يب اعيهًب للعدر يف اإليضب 
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 اخلامتة

 

 هش مش هس مس هث مث هت مت هب  مب هئ مئ  ُّٱ
 .صد  اهلل ال ظيم 220: الكهف َّلك

 مل الصبحل لوج  أذكركم   فسي بتقوى اهلل،  ببل الكتبب  يف خبتيف هذا
برت يب  مجع مذكرات  الدي املرحوم الدكتور اهلل   ب ،  قد بذلك جهدًا كعريًا 

عسى ان ياوفقين اهلل ان اكاون الولاد الصابحل       هو عمل خبلصًب هلل   ب ،عمبد 
الذي يدعوا ل   ان اصون انم هذا ال بمل الكعري ا هب ملسؤلييف كعرية ادعاوا اهلل ان  

أ رك العبب مفتاو  للطا ب ألن يكملاون علاى       املذكرات هذ ب. يقويين عليهب
الانه   هذا العاث،  يقدموا مب لديهم من أفكبر جديدة،  ذلك لكي   مل على 

كب ات ا ح كلمايف    لتقادم   هضايف أمتناب اإلنا مييف،    لماي  عااث ال  الصاي  لل
 .للمرحوم يف مذكرا   اهدي هذ  املذكرات لطلع  مؤرخون املستقعل

 يف  هاذ  املاذكرات،  ب  قد  فقين،  ل ل قلمي  فق يف  قديم  ل ل اهلل   
 الرمحايف   هبييف األمر فإ ين بشار أصايب  أخطائ،  إ اين أ وجا  إ  اهلل ببلادعبء       

 . اثمد هلل الذي هدا ب إ  هذا لل  ميف عمبد ععد الس م رؤ ف،

ٱَّ مص خص  حص مس خس حس جس ُّٱ 

 صد  اهلل ال ظيم

 ابنك املخلص
 الدكتور

 د الس م رؤ فرؤ ف عمبد عع

 0208توز  81اربيل / ال را  




