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كهف إينيشكي العراقي
معبد توارثته ثالث ديانات وانتهى إلى مطعم

دهوك ـ ميمونة الباسل

خالل التسعة قرون املاضية تنقل 
كهف إينيشكي في محافظة دهوك 
شــمــالــي الـــعـــراق مــن مــعــبــد ألبــنــاء 
الديانة الزرادشتية إلى كنيسة للمسيحيني 
الكاثوليك ثم إلى معبد لليهود وأخيرا إلى 
مستشفى خــاص باملسلحني األكــراد خالل 
املــطــاف  انــتــهــى  املــاضــي  الــقــرن  سبعينيات 
بـــه أخـــيـــرا إلــــى مــطــعــم فــخــم يــقــدم مختلف 
والكردية  والعربية  العراقية  األكالت  أنواع 
ــــرز مــعــالــم  والــتــركــيــة لــيــتــحــول إلــــى أحــــد أبـ
الــواقــعــة فــي مدينة العمادية  جــبــال دهـــوك 
شمال املحافظة الواقعة في إقليم كردستان 
العراق ويقصده آالف الزوار شهريا خاصة 
هـــــواة طـــعـــام الـــحـــيـــوانـــات الـــبـــريـــة كــاملــاعــز 

تجذب المطاعم األثرية آالف الزوار من العراق والبلدان المجاورة )العربي الجديد(

الجبلي والـــغـــزال وغــيــرهــا مــن الــحــيــوانــات 
التي تنتشر في تلك املنطقة.

ــن املـــطـــاعـــم الــســيــاحــيــة  ويــنــتــشــر الــكــثــيــر مـ
الذي  العراق  إقليم كردستان  األثرية داخل 
ــنـــاطـــق الــطــبــيــعــيــة  يـــزخـــر بـــالـــعـــديـــد مــــن املـ
الــخــالبــة الـــجـــاذبـــة لــلــســائــحــني مـــن أقــصــى 
ووســـط الـــعـــراق وحــتــى مــن بــعــض الــبــلــدان 
املـــجـــاورة إال أن هـــذا املــطــعــم الـــواقـــع وســط 
الشاهق ويبتعد 40 كيلومترا  جبل متينا 
أن يكون  املحافظة دهــوك، يمكن  عن مركز 
الطريق  عناء  الـــزوار  يتكلف  الــذي  الوحيد 
فــقــط لــالســتــمــتــاع بـــأجـــوائـــه حــيــث حــرص 
صاحب املطعم الجديد على عدم تغيير أي 
شيء في الكهف وظل على حاله باستثناء 
نـــصـــب اإلنــــــــارة والـــــطـــــاوالت ومــــكــــان طــبــخ 
وشـــي األكـــــالت ويـــقـــول مــديــر مــطــعــم كهف 

إينيشكي الحاج فريق صبري في تصريح 
إنه يحاول اآلن إجراء تغييرات على الكهف 
بــهــدف االســتــمــرار فــي جـــذب الــســيــاح دون 
املساس بروح املكان وتكوينه الذي نحتته 
مــن كل  يــأتــون  »الــــزوار  الطبيعة. ويضيف 
مــكــان لــأكــل والــجــلــوس والــتــقــاط الــصــور 
ــة كبيرة  ــ الــتــذكــاريــة ولــلــمــكــان ســحــر وراحـ

يشعر بها املرء«.
وقــــال أحــــد الــســيــاح ويـــدعـــى ســالــم لطيف 
الجديد«  »العربي  لـ بغداد،  من  عــاًمــا(،   38(
ــراق خــالل  ــعــ فـــي كـــل عــــام نــقــصــد شـــمـــال الــ
فـــصـــل الـــصـــيـــف ألنـــــه يـــزخـــر بــالــكــثــيــر مــن 
املــواقــع الطبيعية فضال عن االخــتــالف في 
درجات الحرارة بني مناطق اإلقليم وباقي 
مدن العراق وإن تحويل الكهف إلى مطعم 
خــطــوة مــهــمــة لــلــحــفــاظ عــلــى هـــذه املــنــاطــق 

والجذب  الناس  وتعريف  من جهة  األثرية 
الكثير  أخـــرى، وهــنــاك  مــن جهة  السياحي 
العراق  كردستان  إقليم  داخــل  الكهوف  من 

مهملة بطريقة تبعث للحزن.
من جهته، قال التاجر أبو سمير املشهداني 
الجديد«  »العربي  لـ ديــالــى  مــن  عــامــا(،   52(
في كل عــام أسافر مع عائلتي مع شركات 
إقليم  في  الطبيعية  املناطق  إلــى  سياحية 
كردستان العراق وقد زرنا أغلب الشالالت 
ــنـــاطـــق الــطــبــيــعــيــة وقـــبـــل فـــتـــرة تــحــدث  واملـ
ــذا الــكــهــف وقــررنــا  ــاء عــن هـ بــعــض األصـــدقـ
أنــه يتواجد  إلــى الكهف خــاصــة  أن نــذهــب 
بــداخــلــه مــطــعــم مـــا يــعــنــي تــوفــر الــخــدمــات 
املــــرجــــوة لــلــعــائــلــة، وأضــــــاف أن مــثــل هــذه 
املــنــاطــق واآلثــــار فــي الــعــراق والــتــي تتمنى 
الكثير من الدول لو انها تملك واحدا منها 

يجب أن تحظى باهتمام أكبر.
ونوه املشهداني إلى أن هناك بعض املواقع 
واملــنــاطــق تــرفــع األســـعـــار كــثــيــرا مــا يــؤدي 
إلى عدم تمكن بعض العائالت من التمتع 
ــتـــجـــمـــام خـــالل  بــالــطــبــيــعــة الـــخـــالبـــة واالسـ
فــصــل الــصــيــف مــا يعني قــلــة عـــدد السياح 
نتيجة الغالء وارتــفــاع األســعــار فضال عن 
االزمة املالية التي تسببت بتقليص نفقات 
الكهف  هــذا  الزرادشتيون  واتخذ  العوائل. 
كمعبد ليتحول الحقا إلى مكان ديني لدى 
املسيحيني أيضا كما يسجل الباحثون أن 
اليهود كانوا يحيون أعيادهم بهذا الكهف 
مطلع القرن املاضي ثم تحول إلى أشبه ما 
املسلحني  يكون بمستشفى منيع لجرحى 
ــراد املــنــاهــضــني لــلــحــكــومــات الــعــراقــيــة  ــ األكــ
املتعاقبة منذ العهد امللكي بالعراق وحتى 

نهاية السبعينيات 
ويــقــدر عــدد السياح الــذيــن يـــزورون مطعم 
كــهــف ايــنــيــشــكــي بــمــا بـــني 3 وأربـــعـــة آالف 
شـــخـــص غــالــبــيــتــهــم مــــن عـــراقـــيـــي الـــوســـط 

والجنوب.  
الواقع  السياحي  إينيشكي  كهف  ويعتبر 
فــــــي قـــــريـــــة إيــــنــــيــــشــــكــــي ضــــمــــن مـــحـــافـــظـــة 
األثرية  املــواقــع  مــن  العمادية  دهــوك قضاء 
والــســيــاحــيــة املــهــمــة فـــي إقــلــيــم كــردســتــان 
الخالبة  املوقع بطبيعته  العراق، من حيث 
وموقعه العالي البارز وصفاء جوه البارد 

صيفا والدافئ شتاًء،
يـــذكـــر إن أكـــثـــر مـــن 860 فــنــدقــا فـــي اقــلــيــم 
كردستان، و1625 مطعما ومقهى سياحيا، 
اغلقت غالبيتها في وقت سابق بسبب قلة 

عدد السياح واالزمة املالية. 
وقــال آســو أحمد أحــد زوار املطعم »دخلنا 
الـــكـــهـــف بـــعـــد رحــــلــــة مـــشـــي عـــلـــى األقــــــــدام 
لــســاعــتــني ركــضــنــا ولــحــقــنــا بــخــنــزيــر بــري 
ــق بــنــا  ــحــ ــم لــ ــ ــي اصـــــطـــــيـــــاده ثــ ــ ــلــــنــــا فــ وفــــشــ
الخنزير وخفنا منه فتركنا الدجاجة التي 
اشــتــريــنــاهــا مـــن مــطــعــم الــكــهــف بــالــطــريــق 
وعــــدنــــا مـــــرة أخـــــــرى لــلــمــطــعــم لـــنـــتـــغـــدى«. 
ويضيف هذه من أحلى األمــور التي يمكن 
عــلــى عتبات  إذا صـــرت  تفعلها خــاصــة  ان 
ــعــــني. مــبــيــنــا أن هـــنـــاك كــهــوفــا أخـــرى  األربــ
لكنه  إينيشكي  كــهــف  تــجــربــة  استنسخت 
يبقى األكبر حجما واألكــثــر ســحــرا«، الفتا 
إلى أننا »نؤكد على الشركات السياحية أن 
كونه  الرحلة  برنامج  ضمن  الكهف  تضع 

مغريا للغاية.

يقع مطعم كهف 
إينيشكي وسط جبل 
متينا الشاهق، ويبتعد 
نحو 40 كيلومترا عن 
مركز املحافظة دهوك. 

■ ■ ■
في كل عام من فصل 
الصيف يقصد اآلالف 

محافظات الشمال 
العراقي هربًا من قيظ 

الصيف في بغداد 
والجنوب.

■ ■ ■
حّول الكهف إلى مطعم 
في فترة ازدهرت فيها 

السياحة في إقليم 
كردستان إذ كان يضم 

نحو 1625 مطعمًا 
ومقهى.

باختصار

إلى كنيسة  زرادشتي  ليتحول من معبد  الشمالية حاليًا،  العراقي في محافظة دهوك  إينيشكي  مرت عهود على كهف 
فكنيس ومستشفى ميداني وأخيرا صار مطعمًا سياحيًا يقدم أشهى المأكوالت العربية والكردية والتركية

هوامش

نجوى بركات

في  غرقها  السورية  الــروايــة  على  هم 
ُ

بعض أخــذ  لطاملا 
الــهــّم الــســيــاســي وطــغــيــان اإليــديــولــوجــيــا عليها. لــكــأّن 
الكاتب السوري محكوٌم، دون سواه، بتقديم براءة ذمٍة، 
كلما أراد التعّرض ملوضوعاٍت تحاكي واقعه، ومطالٌب 
بأن ينتج نصا »مناضال« يفضح فيه ما يرتكبه النظام 
بحق مواطنني أبرياء، وهذا مطلٌب يكتسب شرعيته من 

فداحة ما يعانيه السوريون منذ عقود.
املمثلة واملخرجة السورية، واحة الراهب، في باكورتها 
الروائية »مذكرات روح منحوسة«، والصادرة أخيرا عن 
دار العني في القاهرة، ذهبت في ذاك الخيار إلى أقصاه، 
قــّررت  بــل إنها حتى جعلته مادتها األســاســيــة، حــني 
مــن خاللها  يــتــعــّرف  بــامــتــيــاز،  روايـــة سياسية  كتابة 
القارئ إلى تاريخ سورية الحديث، منذ أيام الوحدة مع 
الثورة، كما  انطالق  مصر وحتى خمس سنوات بعد 
 معارٌض لرواية السلطة الرسمية. والحال 

ٌ
يرويه طرف

أننا نجد أنفسنا بهذا، نحن القّراء، أمام عمٍل »سوري« 
بامتياز، إذ قد ينعكس سلبا على من ال يجد نفسه 
معنيا »بهذا القدر«، بالوضع السوري. »لقد اكتشفُت 
أني تجاوزت مسألة تناقضي بموقفي تجاه السياسة 

إلى حالة شره للحديث في السياسة التي كانت محّرمة 
علينا حوالي نصف قرن، والتي أطلقنا لها العنان إلى 
ــثــــورة...«، هـــذا مــا يــقــولــه البطل  ــ أقــصــى مــداهــا بفعل ال
الــراوي )ص 252(. وعلى عكس ما قد ُيستشف من 
إلــى يوميات عائلٍة كانت  الــراهــب  دخلنا 

ُ
ت الــكــالم،  هــذا 

الطبيب مضر،  األب،  كــان  فــاعــلــة، حيث  بــدايــاتــهــا  فــي 
نــائــبــا فــي بــرملــان الــبــعــث الــعــربــي االشــتــراكــي، قــبــل أن 
ُيبعد بعد استقرار األب األسد في الحكم، سفيرا إلى 
الخارج، ليعود من بعدها فيتعّرض لإلذالل وللمنع من 
ممارسة الطب بسبب آرائه املعترضة. تبدأ الرواية على 
شكل مذكراٍت يدّونها حفيد الطبيب، منذ هيامه روحا 
على األرض، تدخل عدة أرحام قبل أن تستقّر في رحم 
ابنة الطبيب الذي يزّوج ابنته ملهندٍس شيوعيٍّ يلتقي 
وإياه على أفكاٍر كثيرة، باستثناء فكرة اإللحاد، فتلد 
صبيا يدعى كنان، وله أخٌت توأم تدعى بلسم. وكنان 
وتحبط  وتحيا  تـــروي،  التي  الرئيسة  الشخصية  هــو 
بها هو الخوف، 

ّ
وتعاني من رهاب الخالء، وأكثر ما يعذ

ثم الخوف، ثم الخوف. فوالده الطبيب قد أوقف مرارا، 
إلى أن اختفى، حيث ال يدرون له مكانا، وكوابيسه تزيد 
تخرج  عمالقة  دودة  فــي  ال 

ّ
متمث املتعاظم،  رعــبــه  مــن 

منه، لتستولي على جسده كله، محّولة إياه إلى دودٍة 

املراهقة  بــرانــيــة، جــارتــه  يسهل دهــســهــا.  يغرم كنان 
الرئيس،  قريب  الصغير،  للضابط  تباع عذريتها  التي 
إلى  أهلها  يدفع  ما  بكنان،  عالقتها  كتشف 

ُ
ت أن  قبل 

تزويجها من عربي وتسفيرها معه. وكنان الغارق في 
هواجسه، وفي خوفه املتعاظم من »البعبع«، سيلتقي 
أن  إال  الـــزواج.  فيقّرران  الجامعية منى،  زميلته  الحقا 
عــن حماية  قــدرتــه  بعدم  كنان  حــادثــة ستقع وتشعر 
خطيبته، أو الدفاع عنها، حني يجبرها العسكري على 
يحّرك  فال  اغتصابها،  ينوي  ألنــه  الباص،  من  النزول 
كنان ساكنا، بل أنه يمضي عائدا إلى البيت، مختبئا 

مــن نفسه ومــن اآلخــريــن. مــن خــالل صديقه هشام، 
سيعرف كنان الحقا أن منى نجت، لكن ذلك لن يبّدل 
إحساسه بالحقارة والعجز، إلى أن يعاود اللقاء بمنى، 

فيتزوجان وينجبان ولدين وبنتا.
زا على 

ّ
الخوف على نفسه مرك أبــّوة كنان ستجعل 

أطفاله، هو الذي بات ناقدا أدبيا معروفا )اختيار هذه 
املهنة ال يجد مبّرراته في النص(، في حني سيغرق 
صديقه هشام في أزمٍة مع زوجته التي أخذت خيار 
نفوذ.  صاحبة  لتكون  السلطة،  جانب  إلــى  الــوقــوف 
يتطلق االثنان، ويغرق هشام في أزمٍة نفسيٍة خانقة، 
حتى يــقــّرر كنان تــرك كــل شــيء والــوقــوف بجانبه. 
ــيـــر تـــجـــاه صــديــقــه،  ــدا األخـ هـــنـــا، تــرتــبــك مــشــاعــر هــ
ومــا  الجنسية،  الــهــويــة  مــرتــبــك  أيــضــا  أنـــه  فيكتشف 
باريس،  إلــى  املتوقع  ذلــك سفر هشام غير  لــه  يؤكد 

وقطع أخباره عنه.
بــذاك  ح، وإذا 

ّ
األمـــور تتض الــثــورة، وإذا بكل  ثــم تجيء 

التي الحقته كل حياته،  الخوف واالرتباك والتشويش 
تتراجع... »كم أخجل اآلن من ال فعلي طوال هذا الزمن 
ــــذي أهــــدرت فــي حــيــاتــي املـــديـــدة الــســابــقــة، مساهما  ال
بصمتي وخوفي في تكريس وجود القتلة. فالسكوت 

عن الجريمة هو مشاركة بها، ال تقل خطرا...«.

»مذكرات روح منحوسة«

وأخيرًا

واحة الراهب، ذهبت في ذاك 
الخيار إلى أقصاه، بل إنها حتى 
جعلته مادتها األساسية، حين 
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