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رحالت

السبت  15مايو /أيار  2021م  3شوال  1442هـ ¶ العدد  2448السنة السابعة
Saturday 15 May 2021

رسم إلحدى المعارك
التي خاضها األكراد
ضد التتار ()Getty

ال ـكــرديــة حـكــم املـلــك عـلــى ج ـنــده ،وي ـقــدر على
جـمــع ع ــدد أص ـنــاف عـشـيــرتــه ،ألنـهــم واقـفــون
بصدق كلمته ،وحسن سيرته».
ويذكر وجــود طائفتني أخريني من الكاللية؛
«إحــداه ـمــا مقيمة بـنــواحــي دق ــوق ،وعــددهــم
أل ــف أو دون ـهــا ،واألخ ــرى بــإشـنــة مــن نــواحــي
آذربيجان عــدة رجالها مائتان ،وكــانــوا أكثر
من ذلك عددًا ،وأوفر مددًا ،ملا كان امللك شرف
الــديــن بــن ســار صــاحــب أربــل مــن جهة التتر
ق ـت ـلــه رجـ ــل م ــن ال ـك ـف ــار ،ف ـع ـصــى ق ــوم ــه عـلــى
الـكـفــار ،وهــاجــر بعضهم إل ــى مـصــر وال ـشــام،
وب ـق ــي ولـ ــده األم ـي ــر مـحـمــد حــاك ـمــا ع ـلــى من
بإشنة من قبيلته ،وولده األمير عثمان أميرًا
ملن أقام بوطنه من عشيرته» .ويشير العمري
إل ــى ق ــوم ب ـج ـبــال ه ـم ــذان ي ـق ــال ل ـهــم رنـكـلـيــه،
«أصحاب شجاعة وحيلة وعدتهم ألفان ،يقال
لـهــم جـمــاعــة جـمــال الــديــن ب ــاالن ،يحكم على
بالد كنكور ،وما جاورها من البقاع والكور».

ال ينقص من قيمة نص العمري أنه مسجوع ،فقد كتبه مما رآه
وسمعه ،ولم ينقل عن غيره ،وأتى بمعلومات مهمة عن مرحلة
مفصلية في تاريخ األكراد بعد اجتياح جيوش هوالكو لبالدهم،
ونزوح قسم وافر منهم

رحلة ابن العمري

رصد أحوال األكراد بعد اجتياح هوالكو
الجولمركية
األمويون
ي ـش ـيــر كــات ـب ـنــا إلـ ــى قـ ــوم اسـمـهــم
الجوملركية ،ويؤكد أنهم «طائفة
مــن بني أمـيــة ،يـقــال أنـهــا حكمية
(ن ـ ـس ـ ـبـ ــة ملـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروان ب ـ ـ ــن ال ـ ـح ـ ـكـ ــم)،
اع ـت ـص ـمــوا بــال ـج ـبــال ،ع ـنــد غلبة
الـ ـ ــرجـ ـ ــال عـ ـلـ ـيـ ـه ــم ،واسـ ـتـ ـغـ ـن ــوا
بمنعتها عـنــد اسـتـعـمــال الـبــأس،
ومخالطة الـنــاس ،طلبًا للسالمة
من أعدائهم ،وفرارًا من اعتدائهم،
ف ــانـ ـخ ــرط ــوا ف ـ ــي سـ ـل ــك األكـ ـ ـ ـ ــراد،
فسلموا ،وهــم اآلن في عــدد كثير،
يـ ــزيـ ــدون ع ـل ــى ث ــاث ــة آالف ،ك ــان
ملكهم عـمــاد الــديــن بــن األس ــد بن
متكالن ،ثم خلفه ولــده امللك أسد
الدين ،وتحت يده املعادن ما ينقل
من الزرينجني ،إلى سائر األماكن،
وك ـ ــان ظ ـهــر ل ــه م ـع ــدن ال ـ ـ ــازورد،
فأخفى ،لئال يسمع به ملوك التتر،
فيطلبونه ،ومعقله ال ــذي يعتمد
عليه مــن أمـنــع املعاقل على جبل
عال ،مقطوع بذاته ،قرين الجبال،
قــائــم فــي وسـطـهــا مــع االنـفـصــال،
شامخ في الهواء راسخ فيما حوله
من املاء .والزاب الكبير محدق به،
فاصل بينه وبينها بــإذن ربــه ،ال
محط للجيش عليه ،وال وصــول
ل ـل ـس ـهــام إلـ ـي ــه ،س ـط ـحــه ل ـل ــزراع ــة
متسع ،وفي كل ضلع من جوانبه
كهف مرتفع ،يــأوي إليه مــن شاء
لــامـتـنــاع فيمتنع ،وامل ــاء محيط
بأساسه ،والثلج ال يــزال يشتعل
شيبه بــرأســه ،والصعود إليه في
بعض الـطــريــق يستدعى العبور
على أوتــاد مضروبة مصلحة ملن
يطيق ،ومن ال يستطيع التسليق
َّ
ج ـرًا بــالـحـبــال يـعــلــق بـهــا ،وكــذلــك
ترفع البغال (القمح) للطواحني،
والــذخــائــر التي يحتاج إليها في
كــل ح ــن» .ويخبرنا العمري بأن
ملك الجوملركية يدعى بهاء الدين
ب ــن قـطــب ال ــدي ــن ،وه ــو ذو مكانه
معتبرة عند األك ــراد ،ولــه ابــن عم
يــدعــى شـمــس الــديــن داود ،عصا
على دول ــة امل ـغــول ،وع ـجــزوا عنه،
ولـكــي يــرضــوه منحوه قـصـرًا من
قـصــور الـسـلـطــان ،وأرض تــدر 20
م ـل ـيــون دي ـن ــار س ـنــويــا ،وب ـعــد أن
مات عاد ابنه إلى حربهم ،وصار
يأخذ الخفارة من جميع الطرقات،
من آذربيجان من تبريز إلى خوي
ونقشوان.

بالد السهرية والزرزارية
يحدثنا رحالتنا عن «بالد السهرية املشهورين باللصوصية» ،ويقول« :هي من بالد شقالباد
إلى خفتيان أبي علي ،ويعرف بخفتيان الصغير ،وما بني ذلك من الدشت والدربند الكبير ،وهم
قوم ال يبلغ عددهم ألفًا ،وجبالهم عاصية ،ودربندهم بني جبلني شاهقني يشقهما الزاب الكبير،
ويتقلب على صخورهما بصوت مفزع وهدير قوي ،عليه ثالث قناطر اثنتان منهما بالحجر
والجير ،والوسطى مضفورة من الخشب كالحصير ،علوها عن جهة املاء ،مائة ذراع في الهواء،
وطولها بني الجبلني ،خمسون ذراعًا في عرص ذراعني ،و(هذه القنطرة الخشبية) قد تنقل تارة
من أرضها ،فينقص من طولها أو يزاد في عرضها ،ثم تمر عليها الــدواب بأحمالها ،والخيل
برجالها وهــي ترتفع وتنخفض ،وتنبسط وتنقبض ،يخاطر املجتاز عليها بنفسه ،ويغامر
بعقله ،وهم يأخذون الخفارة عندها ،يجيلون ما شــاءوا بعدها» .ثم يشرح لنا معنى الدربند
بقوله إنه «مضيق على نهر عميق» ،وأن أهل هذه البالد أصحاب «غدر وخديعة ،وقبائح شنيعة،
ال يستطيع املسافر مدافعتهم فيه ،بل ترضيه سالمته
بـنـفـســه» .وينتقل الـعـمــري للحديث عــن قبيلة أخــرى
مجاورة للسهرية يطلق عليهم اسم الزرزارية (بمعنى
ابن الذئب) ،وينقل بعض األقوال فيهم بأنهم من العجم
(أي الفرس) املتكردين املنسوبني إلى ملوكهم ،وقال إن
عددهم كبير «منهم زراع وأمراء وأغنياء وفقراء ،تبلغ
عدة رجالهم خمسة آالف ،قليل بينهم الخالف ،ومنهم
زهــاد يشار إليهم ،وفقهاء يعتمد في الفتوى عليهم،
مساكنهم من مرت إلى جبل جنجرين ،املشرف على
أسنة من ذات اليمني ،وهو جبل عــال ،مشرف بمكانه
عـلــى جـمـيــع ال ـج ـهــات ،ك ــأن هـ ــواؤه الــزم ـهــريــر ،وكــأنــه
لـلـسـحــب مـغـنــاطـيــس ،يـجــذبـهــا بــال ـخــاصــة ،ق ــد نصب
عليه للتحذير ثالثة أحجار» .ويقول إن بالد مالزكرد
والرستاق بقالعها ومزارعها وضياعها هي من جملة
ما بيد هؤالء الزرزارية.

الزيبارية والهكارية

ب ـع ــد ذل ـ ــك ي ـح ــدث ـن ــا عـ ــن ال ـ ـبـ ــاد الـ ـت ــي تـلــي
الجوملركية وهي عقرشوش ،وبالد العمادية،
وبــاد الزيبار وبــاد الهكار .وأمــا الزيبارية
ف ـي ـقــول إن ع ــدده ــم يـبـلــغ خـمـسـمــائــة ،ولـهــم
ســوق وبـلــد ،وكــان بينهم وبــن املازنجانية
حـ ــروب ق ـبــل أن ي ـت ـحــدوا م ـع ـهــم ،وكـ ــان لهم
ملكان «أحــدهـمــا األمـيــر إبــراهـيــم بــن األمير
محمد الزابي ْ،وكان موقرًا في زمن الخالفة،
معروفًا بالحشمة ،وبقي ولده بعده صغيرًا،
فاحتاج إلى االعتضاد باملبارز كنك ،ليكون
لــه ظـهـيـرًا .والـثــانــي الـشـهــاب بــن ب ــدر الــديــن
ب ـ ــرش ،ت ــوف ــى أب ـ ـ ــوه ،وخ ـل ـف ــه ك ـب ـي ـرًا ،ول ــوال
املازنجانية لم يدع لهم سواه أميرًا».
وأما الهكارية فيقول إنهم مقيمون في بالد
الـعـمــاديــة ،وعــددهــم يــزيــد عـلــى أرب ـعــة آالف

مقاتل ،وكانت إمارتهم إلى أميرين أخوين،
أحدهما األمير أبو بكر ،واآلخر األمير علي،
وي ـع ــرف وال ــده ـم ــا ب ــال ـط ــوراش ــي .ويـضـيــف
الـقــول إن الهكارية هــؤالء يــأخــذون الخفارة
فـ ــي أمـ ــاكـ ــن ك ـث ـي ــرة مـ ــن ب ـ ـخـ ــارى إل ـ ــى جـبــل
الجزيرة.

قبائل البختية
يلي الهكارية من جهة املرج جبال القيمرانية
وك ـه ــف داود ،وي ـق ــول إن ه ــذه األم ــاك ــن هي
أوطـ ـ ــان الـبـسـتـكـيــة ،وع ــدده ــم ال ي ــزي ــد على
خ ـم ـس ـمــائــة ،وأم ـي ــره ــم مـقـيــم بــالـقـيـمــرانـيــة،
ويقابل الجوملركيه من جهة املوصل البختية،
وه ــم ق ــوم كــانــوا يـضــاهــون الـحـمـيــديــة ،لكن
شعبهم أكثر ،وقبيلهم أكبر ،فكان لهم كبراء

تيسير خلف

ك ـ ـ ـتـ ـ ــب ال ـ ـك ـ ـث ـ ـي ـ ــر م ـ ـ ـ ــن الـ ـ ــرحـ ـ ــالـ ـ ــة
وال ـج ـغــراف ـيــن ال ـع ــرب واملـسـلـمــن
عن األكراد وبالدهم ،ولكن األصيل
ً
في هــذه الكتابات بقي قليال ،فمعظم ما يرد
عـنـهــم ف ــي امل ــوس ــوع ــات وال ـك ـتــب الـجـغــرافـيــة
والبلدانية منقول عن مصادر قديمة ،ومكرور
ف ــي م ـع ـظ ـمــه ،بــاس ـت ـث ـنــاء ب ـع ــض ال ـن ـصــوص
ذات القيمة النوعية ،ومنها ما كتبه الرحالة
األديـ ـ ــب ش ـه ــاب ال ــدي ــن أح ـم ــد ب ــن ف ـضــل الـلــه
العمري في موسوعته «مسالك األبـصــار في
م ـمــالــك األمـ ـص ــار» ،وال ـ ــذي س ـبــق ل ــه أن عمل
رئـيـســا ل ــدي ــوان اإلن ـش ــاء ف ــي ب ــاط الـسـلـطــان
الناصر محمد بن قالوون قبل العام  741هـ /
1341م .وال ينقص من قيمة نص العمري أنه
مسجوع ،فقد كتبه مما رآه وسمعه ،ولم ينقل
عن غيره ،وأتــى بمعلومات مهمة عن مرحلة
مـفـصـلـيــة ف ــي ت ــاري ــخ األكـ ـ ـ ــراد ب ـع ــد اج ـت ـيــاح
جـيــوش هــوالكــو لـبــادهــم ،ون ــزوح قسم وافــر
مـنـهــم ،واس ـت ـقــرارهــم ف ــي أقــال ـيــم ب ــاد الـشــام
واليمن ومصر.

بالد الجبال
يـقــول الـعـمــري إن األكـ ــراد يـسـكـنــون فــي بــاد
الجبال إلى جوار أمم أخرى هي اللر ،والشول،
وشـنـكــارة .وفــي تبيانه لـحــدود بــاد الجبال
يقول إنها «الجبال الحاجزة بني ديار العرب
وديـ ـ ـ ــار الـ ـعـ ـج ــم ،واب ـ ـتـ ــداؤهـ ــا جـ ـب ــال ه ـم ــذان
وش ـهــرزور ،وانـتـهــاؤهــا صياصي الكفرة من
ب ــاد ال ـت ـك ـفــور ،وه ــي مـمـلـكــة سـيــس وم ــا هو
مـضــاف إليها بــأيــدي بيت الون» ،واملقصود
ب ـم ـم ـل ـكــة سـ ـي ــس وبـ ـ ــاد الـ ـتـ ـكـ ـف ــور أرم ـي ـن ـي ــا
ال ـص ـغــرى ال ـتــي كــانــت عــاصـمـتـهــا قــريـبــة من
أضنة الحالية .ويـقــول رحالتنا إنــه لــم يذكر
َّ
من عشائر األك ــراد إال من كــان به خبيرًا ،ولم
يسم فيها منهم إال بيت ملك أو إمارة ،ابتداءً
ب ـج ـبــال ه ـم ــذان وشـ ـه ــرزور وأربـ ـي ــل ،ويـشـيــر
إلــى أن ما ذكــره هو خالصة املقصود« ،إذ لم
يـبــق إال أك ــراد الـجــزيــرة وق ــرى م ــاردي ــن ،وهــم
لكل مــن جــاورهــم مــن األع ــداء املــارديــن ،مــع أن
أماكنهم ليست منيعة ومساكنهم للعصيان
غـيــر مـسـتـطـيـعــة» .ويـضـيــف« :فـمـنـهــم طائفة
بجبال همذان وشهرزور يقال لهم الكورانية،
منهم جند ورعية ،وكلهم أولو شوكة وحمية،
مقيمون بموضع يـقــال لــه ريــاوســت ،ومكان
ث ــان ي ـقــال لــه درشـ ــك ،أمـيــرهــم األم ـيــر محمد،
وع ــدة ال ـقــوم تــزيــد عـلــى خـمـســة آالف ،ال بني
بينهم وال خالف».
األكراد الكاللية
ويقول العمري حول األكراد الكاللية« :هم قوم
لهم مقدار وكمية ،تعرف بجماعة سيف الدين
صـبــور ،ومقامهم دانـتــرك ونهاوند إلــى قرب
ش ـه ــرزور ،وعــدتـهــم أل ــف رج ــل مـقــاتـلــة قــويــة،
وأميرهم يحكم على من جاورهم من العصابة

وأع ـيــان فهلك أم ــراؤه ــم ،وتـشـتــت كـبــراؤهــم،
وتـفــرق جمعهم املـعـهــود ،ولــم يبق منهم إال
شرذمة قليلة ،تفرقت بني القبائل والشعوب،
وكـ ــان م ــن ب ـقــايــا أم ــرائ ـه ــم ف ـخــر ال ــدي ــن خــدم
صاحب ماردين فأبعده ألقوال قيلت.
ومــن قبائل البختية يـعــدد الـعـمــري :قبيلة
السندية وهي أكثر القبائل عــددًا ،وأوفرهم
م ــددًا ،يـبـلـغــون ثــاثــن أل ــف مـقــاتــل .وقبيلة
املـحـمــديــة ،أمـيــرهــم شــرويــن ،وال يــزيــد عــدد
م ـقــات ـل ـي ـهــم ع ـل ــى س ـت ـم ــائ ــة رج ـ ـ ــل .وق ـب ـي ـلــة
الــراس ـت ـيــة ،وكــانــت أع ــداده ــم كـثـيــرة إل ــى أن
نزح أميرهم البدر بن كيايك من ذلك البلد،
وقد تشتت شملهم ،وتفرق جمعهم ،ويقول
إن ع ــدده ــم ف ــي ب ـلــد امل ــوص ــل ال ي ــزي ــد على
ألــف رج ــل .وقبيلة الدينلية وهــم يسكنون

بالد شهرزور
وحول بالد شهرزور يقول إنه «كان يسكنها
طوائف من األكــراد قبل خــراب البالد (يقصد
ً
غ ـ ــزو ه ـ ــوالك ـ ــو) ،أكـ ـث ــره ــم رج ـ ـ ــاال وأوفـ ــرهـ ــم
ً
أمــواال طائفتان؛ إحداهما يقال إنها اللوسة،
واألخ ـ ــرى ت ـع ــرف بــال ـبــاب ـيــريــة ،رجـ ــال ح ــرب،
وإق ـب ــال وطـعـمــة وضـ ــرب ،ن ــزح ــوا عـنـهــا بعد
واقـعــة بـغــداد فــي عــدد كثير مــن أهــل الـســواد،
بــالـنـســاء واألوالد ،وأخ ـلــوا ديــارهــم ،ووف ــدوا
إل ــى مـصــر وال ـش ــام ،وتـفــرقــت منهم األح ــزاب،
وأصــابـتـهــم األوصـ ــاب ،وعـظــم فيهم املـصــاب،
ولكل أجل كتاب .وقد بقي في أماكنهم ،وسكن
في مساكنهم قوم يقال لهم الخركسية ،ليسوا
م ــن صـمـيــم األك ـ ـ ــراد» .وي ـتــابــع م ـع ــددًا أسـمــاء
ال ـق ـبــائــل ال ـت ــي تـسـكــن ب ــاد شـ ـه ــرزور فـيــذكــر
السيولية ويقول إنهم يسكنون بني شهرزور
وإشنة« ،يبلغ عددهم ألفي نفر ،ذوو شجاعة،
وحميةٍ  ،وهم قسمان؛ قسم مورك بن عز الدين
مـحـمــود ،واآلخ ــر قـســم يـعــرف بــاألمـيــر داود،
وي ـعــرف ب ــداود بـ ــدران .ثــم يليهم الـقــريــاويــة،
وهم يسكنون بعض بالد بسقاد ،وبيدهم من
بالد أربل أماكن أخر ،يزيد عددهم على أربعة
آالف نفر ،كــان أميرهم أبــو بكر يلقب بسيف
الدين ،وتوالهم بعده ولده شهاب الدين».
ثم يذكر قبيلة تسمى الحسنانية ،ويقول عن
رجــالـهــا إنـهــم «ذوو أنـفــس قــويــة ،ينقسمون
ع ـلــى ث ــاث ــة بـ ـط ــون ،وهـ ــم ن ـحــو األلـ ـ ــف ،أكـبــر
ب ـطــون ـهــم ط ــائ ـف ــة ع ـي ـســى ب ــن شـ ـه ــاب ال ــدي ــن
كـ ـ ــراي ،ول ـه ــم ال ـخ ـفــر لـقـلـعــة بـ ــري وال ـح ــام ــي،
وثاني بطونهم نـفــران؛ نفر يقال لهم البلية،
واآلخ ــر يـعــرف بــالـجــاكـيــة ،وك ــان األم ـيــر عبد
ال ـلــه ب ــن ش ـهــاب ال ــدي ــن زن ـكــي أم ـيــر الـنـفــريــن.
وثــالــث بطونهم ك ــان لفخر الــديــن أمـيــر قيم،
واآلن أخ ــوه اخـتـيــار الــديــن عمر بــن أبــي بكر،
وتختص الحسنانية ببالد الكركار (بني آمد
ومالطية) ،وتشاركهم القرياوية في الخفارة
املأخوذة بدربند قرايلي مشاركة اآلخرين ،ثم
يليهم بالد الكرجيني».
بين المغول والمماليك
بعد ذلــك يحدثنا عــن مكان مــن أعـمــال أربيل
يــدعــى «بــن الـجـبـلــن» ،ويـقــول إن أهـلــه «قــوم
يتخدمون للدولتني (أي املـغــول واملـمــالـيــك)،
ويـ ــدارون الفئتني ،فهم فــي الـشـتــاء يعاملون
ال ـت ـت ــر ب ــامل ـج ــام ـل ــة ،وف ـ ــي ال ـص ـي ــف ي ـع ـي ـنــون
س ــراي ــا ال ـش ــام ف ــي امل ـحــام ـلــة ،وع ــدده ــم كـعــدد
الكاللية ،وكان أميرهم تاج الدين الخضر بن
سليمان كاتبًا ذا بنان ولسان ،وفد إلى الباب
امل ـل ـكــي امل ـن ـص ــوري الـسـيـفــي ق ـ ــاوون بمصر
ثــم اخترمته املنية ،وعــاد أوالده األربـعــة إلى
أوطانهم فــي األيــام العادلية الزينية ،مــع عز
ال ــدي ــن سـنـقــر م ــن ال ـش ـه ــرزوري ــة ،واملـ ـب ــارز بن
شـجــاع الــديــن مــن املــازنـجــانـيــة ،وبـهــاء الدين
بــن جمال الــديــن خــوش مــن الحميدية ،إذا لم
يـجــدوا لهم فــي الــدولــة الزينية حرمة مرعية
وال أخبارًا مرضية».
وي ـلــي ه ــؤالء مــن أع ـمــال أرب ـيــل املــازنـجــانـيــة،
ويقول إنهم طائفة تنسب إلى الحميدية« ،لم
يبق لهم أمــر غير أمرائهم ،وعدتهم تنضاف
إليهم في شدتهم ورخائهم ،وال تنقص عدتهم
عن ألف مقاتل» .ويضيف« :هؤالء املازنجانية
يتعانون الصالفة ،ويتشبهون بالناس (أي
املماليك) في اآلالت واللباس ،ألن أميرهم كان
من أمــراء الخالفة من الــدولــة العباسية ،لقب
من ديوان الخالفة بمبارز الدين واسمه كنك،
وك ــان يـ ّـدعــي الـصــاح وتـنــذر لــه ال ـنــذور ،فــإذا
حملت إليه قبلها ،ثم أضاف إليها مثلها من
عنده وتصدق بهما معًا».

الجبال ،ومطلوبون بالخفارة أميرهم يدعى
ك ـل ــي ،وع ــدده ــم ألـ ــف؛ مـتـفــرقــن ف ــي ال ـب ــاد،
متمزقني في كل واد.
ويـضـيــف« :ي ـج ــاور الـجــوملــركـيــة مــن األك ــراد
قوم يسكنون الجبال من بالد تدعى مركوان،
كثيرة الثلوج واألمطار ،مصبة ربيعها زاهر
ب ــأن ــواع الـنـبــات واألزهـ ـ ــار ،وصـيـفـهــا منوط
بــألـحــان األط ـي ــار ،وش ـتــاؤهــا واف ــر األسـمــان
واألل ـ ـ ـبـ ـ ــان ،غ ــزي ــر الـ ـلـ ـح ــوم املـ ـن ــوع ــة ،وه ــي
متاخمة ألرومـيــة من بــاد آذربيجان ،وكان
لهم بها أم ـيــران ،بــدر الــديــن واألمـيــر حسن،
أخـ ــوان شـقـيـقــان ،وبــالــرعــايــا رف ـي ـقــان ،تبلغ
عــدت ـهــم ثــاثــة آالف ،وه ــم مل ــن ج ــاوره ــم من
الزرزارية والجوملركية أخالف ،ويعاملونهم
بالرأفة واإلحسان».

