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الفصل الخامس

األحوال االقتصادية واالجتماعية والثقافية

الكرد جبلفي
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البحث األول

األحوال العامةجبل الكرد ،

العامة ما قبل القرن التاسع عشرع ا األوض

ال توجد دراسات وأبحاث وافية عن األحوال االقتصادية واالجتماعية لسكان جبـل  
قبلاألكراد 332 في المراحل الزمنية التي تعود لما قبل اليونانية أي م، ونعتقـد   ق. عام

في جانب منه التحـري والتنقيـب فـي مواقـع     تقصير في عملياتإلى أن ذلك يعود
ج ومواقعالكرد. االستيطان القديمة في متناثرة في سهول المنطقة ، وهي في أغلبها تالل

. ووديانها

من  ة التي جرت في بعض المواقع األثرية الرئيسية، مثل كهفاألبحاث القليل ولكن
Duderiyê ومن اللقى األثرية التي تظهر إما مصادفة أو…وتالل عيندارا وجنديرس ،

مع أعمال الحفر التي يقوم بها الباحثون عن الكنوز، ومن دراسات بعض العلماء عـن  
فـي سـهل   "ليونارد ووللي"أبحاث العالمكالمواقع األثرية المجاورة لمنطقة عفرين،

 يمكننا التعرف على بعض مالمح الحياة االقتصادية واالجتماعيـة   العمق، من كل ذلك ،
المعتقدات الدينية،كوالثقافية في منطقة جبل األكراد خالل األزمنة التي سبقت اليونانية،

 والفنون، والمعيشة، واألعمال اليومية االعتيادية وغيرها . وطراز العمران ،

جبل الكرد فالمعيشة في بصورة رئيسية قديما ، نواحي الرعـي  علـى كانت تعتمد
. الزراعات البسيطة التي تلبي الحاجات األساسية للمعيشة، وخاصة الحبوبوعلى

فكان منازل أما السكن، عبارة عن أكواخ مبنية من القش والتـراب،  هي تسكن في
. الكهوف أحيانا ومسقوفة بأغصان وجذوع األشجار، كما كانت تستخدم

ال بت أما قوى الطبيعة معتقدات الدينية فكانت الوثنية، آلهـة معروفـة،   ب مثلها وت قدس
تتحكم في فأأمور حيث اعتقد الناس أنها قام لها المعابد والطقوس، الطبيعة وظواهرها،

حياة لهذه المعتقدات ول وكانت نمـط تفكيـرهم،    الناس، وفي تلك اآللهة أثرها الكبير في
مصائرهم االجتماعية ج.  وحتى علـى سـبيل   الكـرد. ومن اآللهة التي كانت تعبد في
. وغيرهم"عشتار"، واإللهة"نبو"، واإلله الرافدي"ميثرا"المثال، آلهة الهوريين مثل
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قبل الميالد ظهرت الزردشتية في إقليم ميديا، ثم انتشرت  وفي أواسط األلف األول
 في سائر أرجاء الشرق األدنى، وأصبحت ديانة اإلمبراطورية الفارسية ومعظم شعوبها

محلَّها عن بعـض  /. من بعدها اإلسالم ، وجاء ومن بينهم األكراد، إلى أن حلَّت المسيحية
تفصيالت الحياة االقتصادية واالجتماعية لفترة ما قبل الفترة اليونانية، يفضل الرجـوع إلـى فصـلي    

. / التاريخ، والحياة الدينية

332 األحوال العامة في الميالدي ق. الفترة ما بين :  م وأواخر القرن الثامن عشر

عن هذه الفترةإن العهود اليونانية، والرومانيـة، أوسع وأشمل الدراسات  تعود إلى
غطي مساحة واسعة من التاريخ، تمتد مـن أواسـط القـرن    هي زمن ي . والبيزنطيةثم

أي الرابع ق. تاريخ رحيل آخر المجموعـات   م إلى نهاية القرن الثالث عشر الميالدي،
أثرت الصليبية من اقليم شرقي البحر المتوسط . عميقـا فـي   حضارات تلك العهود وقد

ج  الكرد .. مختلف أوجه الحياة في

العهد اليوناني  : في

العمران  منذ السنوات األولى من استيالء الجيوش اليونانية على شرقي، في مجال
 ومن بعده سلوقس نيكاتور، مؤسـس اإلمبراطوريـة   المتوسط؛ قام اإلسكندر المكدوني

، نبي هـوري""السلوقية ببناء عشرات المدن في أرجاء الدولة السلوقية، مثل سيروس
، إذ كـان   )١ (الشرق، وتزوجوا منهمبإنسان واختلط اليونانيون. إلخ وإنطاكية، والالذقية..

٢ (الزيتون

واستيطان مناطق فتوحا  تهم الشرقية . السلوقيون يشجعون اإلغريق على الهجرة

الزراعة تقدمت ومن جهة في عهد اإلمبراطورية ، تقدماً كبيـراً،  اليونانية الزراعة
وكان القمح على رأس حاصالت اإلمبراطوريـة،  . وأصبحت أهم موارد المدن السلوقية

كان اهـتم اليونـانيون بزراعـة الكـروم      . كمامن أقاليم ميديا وسوريا وأجود أنواعه
ش من أهم وأعرق المزروعات في األقاليم الغربية ) ة جر والزيتون، وأصبحت

وكان زيت الزيتون من آسيا الصغرى وسوريا من أجـود  . من اإلمبراطورية السلوقية
وهيلها، الزيت والنبيذ إلى تطور صناعة مرافقةفائض انتاج أدىقد ف . أصناف الزيت

اعة النبيـذ مـن أهـم    صـن وأصـبحت . صناعة الفخار في سوريا وآسيا الصغرى )٣ (
 . الصناعات القديمة المنتشرة

                                                          
. ) الميديةروكسانا(زوجته تزوج االسكندر نفسه من-١
(: تقول األسطورة اليونانية-٢ ، هي التي أهدتهم شجرة الزيتون التي تمثل الثروة أثينا) أن إلهة الحكمة

/ – د. والرخاء، .15د العربية، صالكتابات والنقوش على النقو اليأس بيطار
.510-508-507 صفحات- مالمح من تاريخ الفالحينكتاب-٣
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نشروا زراعة أشجار الفسـتق فـي   أول من همالفرس ومن الجدير ذكره هنا، أن
 . شمالي سوريا )١ (

الروماني  : وفي العهد

م؛ ازدهرت الحيـاة  193-14وخاصة في الفترة التي تسمى بالسلم اإلمبراطوري
واشتهرت منطقـة  .  سوريا وآسيا الصغرى""ة بشكل واسع في الوالية الرومانية الشرقي
الكثيرة، إضافة إلى تربيـة المواشـي   الزراعية عفرين الحالية بأشجارها، ومحاصيلها

وعتمدون وكان سكان القرى ي. والنحل تصـديرها  يتم على إنتاج الزيت والنبيذ والخمور
على ذلـك، كثـرة   ويشهد . إلى سائر أرجاء اإلمبراطورية الرومانية ثم البيزنطية الحقاً

. المعاصر الصخرية القديمة المنتشرة في أرجاء المنطقة

اعتمد النشاط الزراعي على األمطار، وجمع مياهها في صهاريج محفـورة فـي   و
ونظراً لضيق األراضي الخصبة الصالحة للزراعة، نسبة إلى كثافة السـكان  . األرض

 لمزروعاتهم . في السفوح الجبليةحينذاك، لجأ القرويون أحيانا إلى بناء المدرجات

 عـن األوضـاع   وهامـة جـدا   ، دراسة دقيقة)٢ (" جورج تات"كتب السيدوقد
االجتماعية واالقتصادية في منطقة الكتلة الكلسية في شمالي سوريا في تلك العهود، بما

: فيها منطقة عفرين الحالية، يقول فيها

ة سـيروس شـهدت توسـعاً    إن الدراسات الدقيقة للقرى القائمة، تظهر أن منطقـ
" خاصة ما بين القرنين الثاني والسادس ديموغرافياً واقتصاديا كبيراً خالل خمسة قرون

. وينقسم ذلك التوسع إلى مرحلتين متتابعتين من االرتفاع واالنخفاض.  الميالديين"

تبدأ بارتفاع مع بداية مرحلة الميالد، وتبلغ ذروتها في النصـف  : المرحلة األولى
وارتبط هذا التوسع. م250الدي، وتتوقف فجأة حوالي عامل من القرن الثالث المياألو

بالفتح الروماني، وال سيما حينما ساد النظام والسلم الرومانيان خـالل ثالثـة قـرونٍ    
حيث عمـد الفالحـون   . وخلقت هذه النهضة مناخاً مناسبا للتوسع الديموغرافي. تقريبا

 إلى الحصول على أراضٍ خاليـة الستصـالحها،   ، الذين ال يملكون أراضي لالستثمار
وذلك وفق تشريع كان يسمح باستئجار أراضٍ تابعة ألمالك اإلمبراطورية لمدة طويلـة

ونستطيع أن نحدد في هذه المرحلة بدء عملية رفع الحجارة مـن الحقـول   . من الزمن

                                                          
١-Fistiqên çiyayê Reşa  نسبة إلى الجبـل   شا) ه فستق جبل ر(   يسمي األكراد الفستق الحلبي ،

Qereçe dax  الذي يسمى باسم عشيرة رشوان الكردية في مناطق عنتاب ، والذي يسمى اآلن .
 لبعثة األثرية للمعهد الفرنسي لآلثار في الشرق األدنى العاملة فـي سـوريا   ،جورج تات، عضو ا-٢

منشورات جمعية 185 عاديات حلب، الكتابين السادس والسابع– ونشر بحثه في . -197 صفحات
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قـول  المستصلحة، ووضعها فوق المرتفعات الصخرية، وهي ال تزال فـي بعـض الح  
فقد حصل كما يبدو فـي مرحلـة    أما التوقف المفاجئ لهذه المرحل، شاهداً على ذلك.

 ، الذي اجتـاح كـل المقاطعـات الشـرقية     "سيبريان"انتشار الطاعون المعروف باسم
 . لإلمبراطورية، في منتصف القرن الثالث بعد الميالد

330: المرحلة الثانية تها في القـرن  للميالد، ووصلت إلى ذرو بدأت حوالي سنة
ثم بدأت تنحدر في النصف األول من القـرن السـادس المـيالدي،    . الخامس الميالدي

540 وأكبـر  انت هذه المرحلة أطول من سابقتها . وكتقريباً و550 وتوقفت بين أعوام
. أثراً

330 كان و550 فبين عامي قد ، أمـا  .  / مـرات5-4/تضاعف عدد أبنية السكن
غنى، ولم يعد اقتصادهم اقتصاد حاجة فقـط، بـل أصـبحوا    الفالحون، فأصبحوا أكثر

ا نتاجهم من الزيتون، وزيت الزيتون، والعنب، والنبيـذ، والحيوانـات    يبيعون جزءاً من
 وأصبحت سعة األرض التي تستثمرها العائلة الواحدة، في حوالي منتصف القرن. أيضاً

5 /3السادس الميالدي، تتراوح وسطيا بين هـذه المرحلـة   نهايـة  ي . وف / هكتارات و
فلم تعد تتوفر األراضي الصالحة للزراعة. وصل االقتصاد الزراعي إلى نقطة مسدودة

بما يوازي تزايد عدد السكان، وإلى جانب ذلك، وبسبب الشـروط المناخيـة السـيئة،    
واالرتفاع الشديد للضرائب، ظهرت األزمات الغذائيـة فـي أوائـل القـرن السـادس      

" . وأوجد فالميالدي "جوسـتنيان قر السكان مناخاً مالئماً لتفشي الطاعون المعروف بـ
540 . م في سنة

وفي فترة الصراع الفارسي البيزنطي واحتالل الفرس للمنطقـة، توقفـت حركـة    
التجارة بشكل كبير، وامتنع البيزنطيون عن استيراد الزيـت والنبيـذ والصـوف مـن     

وتوقف تصديرها، وبمرور الـزمن   التي خضعت للفرس، فتكدست المنتجات،المنطقة
توقف إنتاجها نهائياً، مما أفقد هذه المناطق شيئا من ثرائها، وأجبر سكان بعـض تلـك   

 ومنذ ذلك التاريخ، لم تعـد تبنـى   . المدن والقرى على التفتيش عن وسيلة عيش جديدة
 ولكن جراء الوفيات. البيوت، باستثناء بعض الكنائس في نهاية القرن السادس الميالدي

 . إالالكثيرة في هذه الفترة بسبب الطاعون، استفاد الجيل الجديد من األراضي المهملـة
منطقة الخـامس والسـادس    ، لم تعد ترى مثل نهضتها في القـرنين  " الكتلة الكلسية أن
 وبدأ الكثيرون يتركون ديارهم راحلين إلى المنـاطق المجـاورة السـهلية    . "الميالديين

 والشعير والمحاصيل الشتوية األخرى، في حين بقـي الـبعض   الصالحة لزراعة القمح
 . اآلخر في قراهم عندما تمكنوا بطريقة أو بأخرى من تأمين معيشتهم اليومية
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سـورية  فياالنحطاط االقتصاديهذاقد افتقر السكان كثيرا من جراء والحقيقة، ف
اإلسالمية نحو هـذه  الشمالية في أواخر النظام البيزنطي، وسارع في ذلك تقدم اإلدارة

وزاد األمر سوءا استمرار الحروب بين المسلمين. حيث كانت النتائج مفجعة. المناطق
والبيزنطيين في القرنين التاسع والعاشر الميالديين، فبلغت هجرة السكان مـن منطقـة   

في خلوالكتلة الكلسية ذروتها في هذه الفترة وتسبب من السكان شيئاً فشـيئاً،  المنطقة ت
ادرها الفالحون إلى السهول المجاورة، كما لجأت أعداد كبيرة منهم إلى المدن طلبـاً   وغ

 . لألمان

يمكن القولو إن اختفـاء المراكـز المدنيـة     : على ضوء دراسة جورج تات هذه،
وهجرة السكان من هذه الجبال، تم بعـد مجـيء المسـلمين    بشكل تدريجي المزدهرة،

ال وزوال فجأة، بل بقي كثيـرون  السكان كن لم يختفل . و بيزنطي من هذه البالد الحكم
أن بعض المؤرخين المعاصـرين المحليـين   ، . ويذكرمنهم إلى زمن الحروب الصليبية

"  هربوا أمام الغزو الصليبي، وتنازلوا عـن قـراهم لهـؤالء     ليلون" سكان منطقة جبل
 . الغزاة الجدد بموجب اتفاقيات

أن وبذلك  من الهجرة الكثيفة للسكان من هذه المنطقةالمرحلة األخيرةنعيد ، يمكننا
، إلى فترة الهيمنة الصليبية على سوريا، حينما أصـبح جبلي األكراد وسمعان"" الجبلية

مسرحا لحروب مستمرة بينهم وبـين  للبحر المتوسط وشمالي سوريا، الساحل الشرقي
. المسلمين

" إنـه عنـد   :  إذ يقـول"155،ص ج3 تاريخ نضال الفالحين… ويؤكد ذلك كتاب
نهاية الحروب الصليبية، كان الشريط الساحلي لبالد الشام قد أصبح خالياً تمامـاً مـن   

كانـت شـبه   1516 السكان، وإن مدن الالذقية، وإسكندرون أثناء الفتح العثماني سـنة  
 خالية من السكان .

نعتقد  بدأت منطقتنـا هـذ  ه أنه اعتبارا من أواخر القرن الثالث عشر للميالد،، إننا
" عليها، عفرين" التي تعرف اليوم بجبل األكراد  ، تشهد هيمنة واضحة للعنصر الكردي

في إمـارة  أواخر العهـد الصـليبي،    من حيث السكان والسيادة السياسية، وأنشئت فيها
 . الكردية التي بقيت مستقلة حتى أوائل العهد العثماني"كلس "

التاريخو  أواسط القرن الثالـث عشـر   ذ منأي ثمانية قرون،مدة وخالل، منذ ذلك
بـآليتينالميالدي، تعزز المجتمع الكردي في منطقة جبل األكراد، وكثر عدد :  سـكانها

وب مجموعات أسرية وعشائرية جديدة من داخل كردستان تحـت  توافدب التزايد الطبيعي،
. تأثير عوامل شتى
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 جيالً بعد جيل، وقرناً بعد قرن، عادت كثافة السكان في مناطق الجبل إلىو ، وهكذا
، وتشكل فيها مجتمع متكامل، لـه مالمـح قوميـة     د اإلغريقيةو ما كانت عليها في العه

واضحة مميزة كردية  ، ضمن ، وسمات وأوضاع اجتماعية واقتصادية وثقافية وفلكلورية
فـي  للجبـل  اإلطار العام لخصائص المجتمع الكردي في المناطق الكردية المجـاورة  

. الشمال والشرق

فرضت عل بيعة الجبلية الوعرة للمنطقة،الط وقد ى المجتمع الكـردي   انعزاالً نسبياً
كما أن تعدد االنتماءات القبلية لسكانها، وتنوع المناطق األصلية التي وفد القادمون.  فيها

الجدد منها، أضفى طابعاً خاصا ومميزاً وربما فريدا على نمط حياة وثقافة وحتى البنية
 . اللغوية الكردية في جبل األكراد

له، أنه رغم األحداث الكثيرة التي شهدتها المنطقة والمناطق أنه ما يؤسف
ف  إن ما كُتب عن األحوال االقتصادية واالجتماعية لمنطقة جبل األكراد، المجاورة لها،

في الفترة ما بين القرنين الثالث عشر والثامن عشر للميالد، ال يتجاوز جمالً وعبارات
 ت هنا وهناك في سياق الكتابة حول أحداث وأمور أخرى .عابرة ورد

" لزيارة السلطان سليمان القانوني إلىمثالً شرفخان البدليسي" ففي معرض تطرق
هذه المنطقة في أواسط القرن السادس عشر، وتقرير حسين بك حول حالتها السياسـية  

طقة مـرور للقوافـل   التي قدمها إلى السلطان، يستنتج أن منطقة جبل األكراد كانت من
 ورغم . وعقدة مواصالت وانتقال للقوات العسكرية بين بالد الشام واألناضول التجارية،

وجود إمارة شبه مستقلة فيها، إال أن اللصوص وقطاع الطرق كانوا يجدون في ممراتها
ألعمالهم  في شعابها الوعرة مخابئ جيدة لهم .، و الجبلية مكانا مناسبا

 ونتيجة لتعسف القوات العثمانية وبطش كتائـب االنكشـارية   وربما لذلك السبب،
وحمالتهم المتكررة على أقاليم السلطنة ومناطق األكراد خاصة، الذ السكان بقمم الجبال

وهـذا  .  )١ (وبطون الوديان، هربا مما كانوا يتعرضون له من تنكيل وأعمال سلب ونهب
وفي المواقع الحصـينة  النائية قد يفسر سبب وجود أغلب قرى المنطقة على المرتفعات

 . غير المكشوفة

                                                          
١-) من كتـابهم تـاريخ حلـب    226 و225 في الصفحتين) القرن الثامن عشر يقول األخوان راسل

بالخوزقة يكاد ينحصر بشكل رئيسي باألكراد، ويجبر المحكوم علـى حمـل   الطبيعي، أن حكم اإلعدام
إ وقد نفذ حسين باشا والي حلب في منتصف القرن الثامن عشر حكم. لى ساحة اإلعدام الخازوق بنفسه

اإلعدام بالخوزقة بعشرين كرديا دفعة واحدة خارج أسوار حلب، وبقي عدد منهم أحياء لمـدة طويلـة   
إال أنـه لـم يسـمح    . الحصول على إذن لوضع حد لتعذيبهم بإطالق النار عليهمعلى الخازوق، وتم

. بإنـزال أجسادهم لكي يثير مشهدهم الرعب بين الناس
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كان السكان األكراد  ، وعلى مدى عـدة قـرون   ، أما من ناحية السكن واإلقامة، فقد
الجبلطبيع مع اليتأقلم رحالً يربون الماعز الذي ، ويسكنون الخيام وأكواخ القش فـي  ية ة

أسر مكان محـدد  وكان لكل أسرة أو مجموعة . الصيف، والكهوف والمغاور في الشتاء
ييقيمون ومعروف  مصدراً للمياه، سواء كان نبعاً أو صهريجاً أرضياًبجانبه توفر فيه،

 . قديما أو بئراً مهجورة وأحيانا من صنعهم

منذ أواخر القرن الثامن عشر  األحوال العامة

منذ أوائل القرن الثامن عشر الميالدي، بدأ الناس في المنطقـة يتحولـون رويـدا    
ا من االعتماد على تربية الماشية وحياة الترحال إلى الزراعة واالستقرار، وراحوارويد

فيما بعد الـركن  ت التي أصبحيزرعون األشجار المثمرة كالكرمة والزيتون والحبوب،
في تطورت الحالة االقتصـادية، وبـدأ   هكذا . وحياتهم االقتصادية والمعيشية األساسي

بوادر تَ ضـمن بعـض   ل عائالت غنية مسـتقرة   شَكُ فائض اإلنتاج بالتراكم، وظهرت
في قرى خاصة ح بها، المجموعات القبلية مـن  على مسـاحات واسـعة  ت از بعد أن

ما كانت تملك من الماشية األراضي الزراعية، إلى جانب .  قطعان

ومنذ أواسط القرن الثامن عشر، بدأت أحوال اإلدارة العثمانية بالتردي، وأخذ نفوذ
ات العشائرية الكردية والزعماء المحليين يتعـزز فـي منطقـة جبـل     بعض المجموع

األكراد، مثل عشائر رشوان وشيخان وآمكان وشكاك، وكنج وآل عمو وعمـر سـفونا   
الدينية اإليزدية الكرديةوحسن أفندي، إضافة إلى يعملون لضبط . وراح الجماعة  هؤالء

كي ممتلكاتهم وحماية وتكريس حدود عشائرهم، مد انها، و واستقالل سيطرتها السعي إلى
ال ال على لمنطقتها مناطق و ، وإخضاعها مجاورة راح بعضـهم  حتى زعاماتهم. لنفوذهم

جباية علىال يقوم مقام اإلدارة العثمانية في ، ومـا تنتجـه   المحاصيل الزراعية ضرائب
األشخاص، والماشية  أيضا . من

 حات الزعامـة والسـيادة   تطورت تلك النـزعات العشائرية المحلية وطمووهكذا،
 اجتماعيـة  أعمـالمنذ أواخر القرن الثامن عشر، وراحت تعبر عن نفسها على شكل

هـا  تحقيق وسياسية لبعض المجموعات العشائرية والعائلية الكبيـرة، اسـتخدمت فـي   
النحو التالي  : األساليب العنيفة أحيانا، على

مثلما- حج أومر من التمرد على السلطات العثمانية، رشـوان  قبيلة أقدم عليه آل
. بزعامة ولي آغا ثم خليل آغا، وآل كنج بزعامة بطال آغا وحلفائه اإليزديين

بيـان   و" شـيخان" قيام نـزاعات مسلحة بين العشائر نفسها، كما كان بـين  "-
 . وآمكان"
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والتطورات واألوضاع المحلية،مت الظروف هذا من جهة، ومن جهة أخرى ساه
الحياة االجتماعية واالقتصـادية  عديدة منهامة في جوانب غيراتت، في إحداث العامة

. والثقافية للمجتمع الكردي في الجبل

أخذت الزراعة مكان الصـدارة فـي   واالستقرار في دور وقرى ثابتة،فقد تعزز
الزراعيـة سـتعمال اآلالت واألدوات   إلـى  ابـروز الحاجـة   االقتصاد المنزلي، مما

 الت معالجة المحاصيل، وتأمين مستلزمات بنـاء المعاصـر   كالمحراث، وآ، وصيانتها
األخـرىبعضواستخراج الزيت، وإنشاء طواحين الماء و .  الصناعات اليدوية البسيطة

ل منهادى ا كما ظهرت رغبة لبناء دور سكن أكثـر   خاصة ، لفئات الميسورة واإلقطاعية
. أمانا وتطورا

النجـارين  و نيـين  كالبنـائينومن أجل تحقيق ذلك، برزت الحاجة إلى وجود مه
مثـل . وكان والحدادين.. كلـس وعنتـاب    تأمين المهرة منهم يتم من المدن المجاورة،

وحلب، أي  . سكان المدن القريبة )١ (من وقرخان

ال جـولين الـذين    الباعة المتمن خالل صناع وحرفيي المدن هؤالء، وكذلك وعبر
باوأيضا القرى،يجوبون كانوا  ، اجتمـاعي هـام  حدث تطور لمدينة، باالتصال المباشر
ومجتمعات المدنبجبل الكرد، بالمجتمعات المحيطة ومستمر ةجديدة عالقاتبناء وهو
ساهم فـي تطـور الواقـع االجتمـاعي     وحاسماخاصة، وكان هذا عامال جديدامنها

كبير في من تطور وتغييربه تحقيق تراكم رأسمالي، وما يرتبطمن ثم واالقتصادي، و
 . المجتمع

تغييـر   في ثنايا هذه المرحلة الجديدة من تطور مجتمع جبـل األكـراد، حـدث    ال
كإحـدى   ، وهو اهتمام آغوات وزعماء العشـائر بمظـاهر   الحيـاةاالجتماعي المتوقع

ل الصاعدة ضرورات المكانة االجتماعية في مجتمع ريفي نصف رعوي بـدأ   إلقطاعية
فتحولت قرى اإلقطاعيين إلى. م الخارجي الخروج من عزلته، واالنفتاح على العاللتوه

والقـان  چ وربما أفضل مثال على ذلك، قرية. مراكز جذب لمختلف المهن والمشارب
Çolaqa ،قرية آل سيدو ميمي في أواخر القرن التاسع عشر وأوائـل  ، فقد تحولت وهي

إلى مركز إقطاعي نموذجي في جبل األكراد، يقيم فيها بجـوار اآلغـا   القرن العشرين
" وو األقنان" الفالحون فيهـا الطبيـب والمطـرب    و الصناع، أمهر البناءين والحدادين
" ال ، إضافة إلى الخدم والحشم ، المدرس" والخوجه ، وإقامـة   فنون بينهم طبالون يجيدون

                                                          
في منطقة عفرين، أصلها من حلب، جاءت إلى المنطقة في أوائـل القـرن   ) قضيب البان( عائلة-١

Kurtancî. العشرين كجليالتية  . أي صانع أغطية ظهور الدواب، واليزالون يعرفون باسم
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وضيوفهفراح ل األ بعض اليهود أيضا، ربما لتأمين چوالقانقرية كما كان يسكن. آلغا
الطاقم الخاص تؤلفتلك المجموعات كانتو .  السيولة النقدية الالزمة للمجمع اإلقطاعي

مغادرته أو حتى اسـتقبال سـكان   أفراد ذلك الطاقم اليجوز ألحدو بالمركز اإلقطاعي،
التشـريعية   التنفيذيـة  وجدد إال بإرادة اآلغا، الذي كان يمـارس السـلطات الـثالث    

و  . العثمانية سابقاً، وقوات االنتداب الفرنسية الحقاًة مباركة ورعاية السلطب والقضائية،

ساهمت هذه األوضاع االجتماعية الجديدة، في أن تحسم القلـة الباقيـة مـن    وقد
السكان الرحل أمرهم لصالح االستقرار، فتطورت القرية الكردية فـي الجبـل، وازداد   
عدد سكانها، وبفضل المشاركة بين الزراعة وتربية الماشية، بلغ القرويـون مسـتوى   

وال من المعيشة، وبدأت الفئات الميسورة منهم باالهتمام بالجوانـب الخاصـة مـن    مقب
. حياتهم، كالمسكن والملبس والمأكل

 ، وبأسباب التسلية األخرى؛ فكثـر   كما زاد اهتمام الناس بالجانب الفني والترفيهي
واشتهرت أغاني. المطربون، وأبدع العازفون على اآلالت الموسيقية، وخاصة الطنبور

كردية ملحمية قديمة، تروي قصص البطوالت والحروب، وأبدعت قريحة  المطـربين  
أعـراس األغنيـاء   تحولـت . وأغان جديدة تروي قصص الحب واألحـداث المحليـة  

الفرح  كرنفاالت حقيقية، تعرض فيها أنواع الفنون الجميلة،إلى واإلقطاعيين ومناسبات
 فلكلوري، إلى التمثيليات التقليدية الخاصةمن استعراض لألزياء، إلى الرقص والغناء ال

 المصارعة، وصوالً إلى كرموبمثل هذه المناسبات، إلى سباقات الخيل والرمي بالبنادق
 الضيافة، وكل ما يخطر على البال من أمور ممتعة ومسلية .

االجتماعي ونمط حياة فيمـا  الكرد، سـنتناول سكان ج. وبغية اإلفاضة في الجانب
الجوانب منذ أواخر القرن الثامن عشر وحتى نهاية القرن العشـرين،   المختلفة منها يلي

في سعي منَّا لتوثيق كل ما أمكننا الوصول إليه، وما تحتفظ به الـذاكرة الشـعبية مـن    
إلىأمور وعادات وتقاليد، إضافة إلى عرض األحوال االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 .أيامنا هذه
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البحث الثاني

األحوال االقتصادية

الزراعة

، قامت عين دارا"" ففي قرية . منذ القدمزراعية مناسبة للمنطقة منطقة جبل األكراد
ويعود تاريخ السكن فيها إلى عشـرة  ، في الشرق األدنىاألولى إحدى القرى الزراعية

ت لمناطق شـمالي غربـي   وفي العهود اليونانية والرومانية والبيزنطية كان. آالف سنة
) شهرة واسعة بزراعة أشجار الزيتون والكرمة والحبـوب  ) بما فيها جبل األكراد حلب

. كانت أجود أنواع الحبوب والزيوت والخمور تنتج فيهـاو وغيرها من الغالل الهامة،
 واستمر الحال على ذلك إلى نهاية العهد البيزنطي .

وخاصـة  مـن القـديم   عات المتميزةالكرد مشهورة ببعض الزرا وبقيت منطقة ج.
والكرمة  ، ففي العهد العثماني كان قضاء كلس مشهور ا بكثرة الزيتون وجودته . الزيتون

بسـتان للثمـار    ويذكر الغزي وجود نحو ألفي بستان للزيتون والكـروم ونحـو   100
. المتنوعة فيه

كميات إدارةكبيرة ويذكر أيضا أنه كان يخرج من القضاء  من الرز، وقبل وجـود
" كان يخرج من ناحية الجوم تبغ على غاية من اللـذة والجـودة   ريجي" حصر الدخان

. أيضا

وبدأت الزراعة في المنطقة بشكلها الواسع، مع استعمال الجرارات ذات السالسـل  
مجـال  في الربع الثاني من القرن العشرين، فأحدثت ثـورة فـي   " المجنزرة"الحديدية
المستثمرة أضعافاف الزراعة  . اتسعت المساحات

تعتبر الزراعة المورد الرئيسي لسكان جبل األكراد حاليا، حيث تتـوفر العوامـل   
الرئيسية المناسبة لقيام زراعة جيدة؛ كالتربة الخصـبة، والمنـاخ المناسـب، والميـاه     

ويمر نهر عفرين من وسط المنطقة، كما يـروي النهـر األسـود    . السطحية والجوفية
.  السهول الغربية المحصورة بين مرتفعات جبل الكرد واألمانوس
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ولى في سـوريا مـن حيـث    وتصنف منطقة عفرين ضمن مناطق االستقرار األ
ملم، بوسطي قدره600 و350 تتراوح معدالت الهطول السنوية بينإذ . هطول المطر

كما يتم حاليا تنفيذ المراحل األخيرة من مشروع سد ميدانكي على نهر. ملم تقريبا500
. ألف هكتار30 ومن المنتظر أن يقوم المشروع بإرواء.  عفرين

 : موزعة كالتاليوهي هكتارا،202775 ويبلغ إجمالي مساحة منطقة عفرين

شيخ الحديد جنديرسراجو بلبلمعبطلي شرانعفرين المركز

16550 24574229953523532510 33135هـ37776

))اإلدارية توزع مساحة منطقة عفرين على نواحيها((

 وهي تتوزع من حيث استثمارها على الشكل التالي :

-127000  هكتار . أراض قابلة للزراعة مستثمرة
-75980 هكتار أراض غير قابلة للزراعة

. تزرع في المنطقة محاصيل موسمية عديدة، كالقمح والشعير والعدس والحمـص
 قطـن والبطاطـا، كمـا    كما تزرع الخضار بأنواعها، إضافة إلى الشوندر السكري وال

يزرع نبات التبغ والذرة الصفراء والبيضاء، وعباد الشمس، والسمسم وغيرها في قرى
 وفي النصف األول من القرن العشرين كان يزرع األرز أيضا في القسـم  . سهل جومه

 . Lêçe )١ (الشمالي من سهل العمق

 إلغريـق، ومـن   فتشتهر بها منطقة جبل األكراد منذ عهود ا: األشجار المثمرةأما
. أهمها الزيتون والكرمة، وكان إنتاجها يصدر في تلك العهـود إلـى سـائر األنحـاء    

. واستمرت زراعتها ألغراض االستهالك المنـزلي والمحلي لقرون عديدة

الواسـع ، بعـد زوال   دخل إنتاج الزيتون والعنب في مجال االستثمار االقتصادي
 الكـردي""دداً، وأخذ فائض إنتاج الزيتالحكم العثماني، حيث توسعت زراعتهما مج

يظهر في األسواق المحلية والمجاورة، واستعاد شهرته بعد أكثر من خمسة عشر قرنـا  
. منذ عهود اإلغريق

 بلغ عدد أشجار الزيتون في بداية القرن الواحد والعشـرين حسـب اإلحصـاءات    
وتقدر كميـة انتـاج   مليون شجرة، ثالثة أرباعها في طور اإلثمار،12الرسمية، نحو

                                                          
 . Tîngكان حصيد األرز يهرس بأقدام الثيران، ثم تهرس بآلة يدوية خشبية خاصة تسمى-١

www.tirejafrin.com

http://www.pdffactory.com


-237-

ألف طـن فـي السـنوات    50 ألف طن في األعوام المثمرة، وحوالي180 الزيت بـ
 األخرى، إضافة إلى كميات كبيرة من زيتون المائدة .

أما األنواع األخرى من األشجار المثمرة في المنطقة، فهي السـفرجل، والتفـاح،   
وهنـاك  . شـيخ الحديـد  والحمضيات فيوالرمان، والمشمش، والجوز واللوز والتين

أما التـوت فهـو مـن    . شجيرة السماق التي تنمو طبيعيا على أطراف الحقول والجبال
. معالم الزينة في البيوت الريفية

، 2000وهذه أرقام لبعض أنواع األشجار المثمرة في منطقة عفرين في نهاية عام
أرقامهـا  نعتقد أن صادرة عن مصلحة زراعة عفرين، ورابطة اتحاد الفالحين، إال أننا

 :تقديرية وال تمثل الواقع الفعلي

جمعية في180ة، وبلغ عددها في المنطقة وقد تبنت الدولة نظام الجمعيات الفالحي
14. 2000 عام فيهـا مهندسـون   يعمـل  ، أما الوحدات اإلرشادية في المنطقة فعددها

. زراعيون إلرشاد الفالحين إلى استخدام الوسائل العلمية في الزراعة

جرارا،3065، 2000بلغ عدد الجرارات الزراعية في المنطقة في نهاية عامكما
105 1135 والحصادات . بئرا3500، واآلبار االرتوازية ، ومحركات الري

2000-1995متتاليـة بلغ متوسط إنتاج المحاصيل الرئيسـية لخمسـة أعـوام   و
 الكميات التالية :

                 .  طـــــن1082 = القطـــــن             طـــــن.30624.5 = القمـــــح
 . طن293.17 = التبغ         .    طن55355.83 = الشوندر السكري

المنشآت الزراعية الحكومية-

رغم توفر المستلزمات والمواد األولية الزراعية في منطقة عفرين، لـم  تتأسـس   
 ففـي ثمانينـات القـرن    . منشآت حكومية زراعية ذات شأن في منطقة جبل األكـراد

                                                          
. أعتقد أن هذا رقم تقديري، وال يعبر عن الواقع الحقيقي-١

لوزمشمش دراقتفاح كرمةرمان زيتون

أالف9ألف22ألف70ألف75ألف220مليون1.3مليون11

تينجوز سفرجلأجاص خوخفستق كرز

5000 100005000 50003500 30001000) ١( 
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وفـي  . العشرين، أقامت غرفة الزراعة في حلب ثالث معاصر للزيتون في المنطقـة
التجميعي، إال أن مياهه تسربت إلـى جـوف   " سد عشونة"سبعينات منه، أنشأ نهاية ال

بدأ العمل ببناء سد على نهر عفرين بجانـب قريـة   1984وفي عام . األرض، فأهمل
 ، ومن المؤمل لهذا المشروع الهام، أن يرفع اإلنتاج الزراعـي فـي المنطقـة    "علكي "

. بنسبة كبيرة، ويحسن مستوى معيشة السكان
عشرة صـومعة معدنيـة   تي، اثن Kortikأنشأت الدولة في موقع2000اموفي ع

 لتخزين انتاج المنطقة من القمح .

 )١ (لمحة تاريخية عن تحرير وتوحيد األراضي في المنطقة-

يعود تاريخ تسجيل األراضي في الدولة العثمانية إلى نهاية عقد الخمسـينات مـن   
الخاصة لألراضي قبلهـا، حيـث كانـت    القرن التاسع عشر، ولم تكن تعرف الملكية

خاضعة لما يمكن أن تسمى الحيازة أو التصرف، وتعني حق االنتفـاع مـن خيـرات    
فكانت األرض ملكا لبيـت المـال، أو   . األرض، دون الحق في بيعها أو توريثها شرعا

وإلى جانب ذلك، كانت هناك أراض مشاعة. للدولة ممثلة بالسلطان، أو الوالة المحليين
كمـا كانـت   . قبيلة أو القرية، وهي خاصة باالنتفاع الجماعي، وال يملكها فرد معينلل

. هناك أراض وقفية لألعمال الخيرية

1858 بموجه في عام ملكيـة األراضـي    صدر قانون األراضي العثماني، ونظم
صدر قانون الطابو والتشريعات المتممة الهادفة إلـى  1861وفي عام . والتصرف بها

وكانت تقوم بعملية مسح. رض وتسجيلها، وإعطاء الصكوك الرسمية بملكيتهاتحديد األ
تكن المساحة تحدد أو تعين هندسيا بصورة األراضي لجان يشكلها الوالي العثماني، ولم

 مضبوطة، بل توضح حدود األرض فقط باالستعالم الشفهي والتقديري، وهذا ما أعطى
وزعماء العشائر والطوائف واآلغوات، فرصة للتأثير في هـذه   للمخاتير وشيوخ القرى

 فساعدهم ذلك على توسيع ممتلكاتهم على حسـاب صـغار المـالكين، سـواء     . العملية
 وفي بعض األحيان كان الفالحون أنفسهم يقومون بتسجيل أراضيهم. بالتالعب أو بالقوة

 ا تهربا مـن  باسم أحد المتنفذين، أو باسم السلطان، حماية ألنفسهم من األخطار، وأحيان
. الجندية والضرائب، فأدى ذلك كله إلى تجمع ملكيات واسعة في أيدي أفراد معدودين

                                                          
وتقريـر  ). حكاية األرض والفالح السوري، بوعلي ياسـين( مصدر المعلومات التاريخية، كراس-١

2000 لرابطة الفالحية في عفرين، لنهاية عاممجلس ا
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 أما بالنسبة لألراضي المشاع كالمراعي واألراضي البـور غيـر المسـتغلة فـي     
لمنعالزراعة، فقد 1868 القانون العثماني ملكيتها الجماعية، وتضمن القانون عـدم   عام

اعة باسم مجموعة، بل توجب تسجيلها باسم شخص واحـد  جواز تسجيل أراضي المش
. أي أن ملكية األرض كانت تتحول قانونيا وعمليا إلى ملكية فردية خاصة. فقط

لدى سـنة  حصـولهم   كل هذا عزز نفوذ المتنفذين، وأظهر أسماء إقطاعية جديدة
تحولت1870 صـيرة،  في فترة ق على سندات التمليك العثمانية في الواليات السورية،

الغالبية العظمى من المالكين الصغار إلى فالحين أقنان لدى اآلغوات، يعملون لـديهم  
يعملون هم وعائالتهم بأجور سنويةAzepوفق نظام مرابعة جائر، أو إلى مستخدمين

. استمر تسجيل األراضي إلى نهاية العهد العثماني دون أن ينتهيو . زهيدة

1926 شريعات جديدة بخصـوص تسـجيل وملكيـة    أصدر الفرنسيون ت وفي عام
. بحل األراضي المشاعة وتقسيمها بين الذين يشـغلونها170 فصدر القرار. األراضي

1681926 كما أصدروا القرار ، بتحديد وتحرير األراضي، إذ كانت قبلها غير تاريخ
ثم صدرت تشريعات أخرى، جعلت األراضي في القرى أراض أميرية تملكهـا  . محددة
وأصبح هذا الحق أقرب مـا  . لة، وأجاز لألفراد أن يحصلوا على حق التصرف بهاالدو

أحدثت الدوائر العقارية في سـوريا، وبـدأت   1929وفي عام . يكون إلى حق الملكية
 .تمنح سندات التمليك

عـام  استمرت أحوال الملكية العقارية هذه إلى قيام الوحدة السـورية المصـرية  
صدر قانون ا .1958  إلصالح الزراعي، وانتزعت بموجبه مساحات واسعة مـن   حينها

 . وبموجباألراضي من المالك واإلقطاعيين، ووزعت على صغار الفالحين والمعدمين
88 23 المرسوم التشريعي رقم ، أصبح الحد األعلـى مـن الملكيـة     /1963 /6 تاريخ

16  هكتارا، وفي األراضي البعلية المشجرة الفردية المسموح بها في األراضي المروية
40 80 بالزيتون فتحولت بذلك مجموعـات ال  . هكتارا هكتارا، وفي األراضي البعلية

فيمـا  . بأس بها من العمال الزراعيين والمرابعين لدى اآلغوات إلى فالحـين صـغار  
انهارت عائالت إقطاعية، كانت أصحاب أمالك واسعة ونفوذ، مثل آل سـيدو ميمـي،   

 من التحايل على قانون اإلصـالح الزراعـي وتطبيقاتـه    وآل كنج، بينما تمكن آخرون
. وحافظت على معظم ملكيتها الزراعية

ومن جهة التحديد والتحرير، فقد كانت منطقة عفرين آخر منطقة في سـوريا يـتم   
فيها تحديد وتحرير األراضي، حيث بدأت لجان المساحة عملها في بداية عقد التسعينات

ملها خالل عدة سنوات، ولكنها خلفت مشاكل كثيرة فيمن القرن العشرين، وأنجزت ع
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 قد تجاوزناهاو . التحديد والتحرير، وذلك بسبب عدم الدقة والالمبالة عند معظم اللجان
 . القرن العشرين واليزال المواطن في المنطقة اليعلم إن كان مالكا ألرضه أم ال

تـدخل فيهـا عـدة    تخضع إلجراءات معقدة، تف عملية بيع وشراء األراضي ،أما
وتطول إجـراءات الطـابو   . وزارات، إضافة إلى تقييم أمني وسياسي للبائع والمشتري

وربما دون أن تنجز  .، والحجة في ذلك أن عفرين منطقة حدودية لسنوات طويلة

تـربيـة الحيــوان

وخاصـة  ، فيما مضى المورد الرئيسي لسكان جبل األكـرادالماشية كانت تربية
فيمـا كانـت   . في القـرى الجبليـة  Fîlikنوع األبيض ذي الوبر الطويل الماعز من ال

. المناطق السهلية في جومه أكثر مالءمة لرعي قطعان الغنم

ومنذ أواخر القرن التاسع عشر، تراجعت تربية الماشية إلى المرتبة الثانيـة بعـد   
الزراعةحيث االهتمام وا . بعد ادت زد وفي اآلونة األخيرة، ضاقت مساحات المراعـي،

1954. المساحات الحراجية المحظورة على الرعي قـوانين تمنـع    وصدرت في عام
أدى إلى تراجع أعداد الماشـية، عـدا    . فرعي الماعز في المناطق الحراجية والغابات

"  ، وراحت كل أسرة تربي عددا منها، لتأمين حاجاتها المنزلية فقط . شيروان" ناحية

البقر  إفرادي لتأمين حاجيات األسرة، وهي تشـكل لعـدد   ، فتربى بشكل أما تربية
. قليل من األسر مصدر دخل إضافي خاصة في قرى شيروان

مداجن كمـا يربـي   . حاجة المنطقة إلى لحمهـا تنتج بعضا من وفي المنطقة عدة
أيضا .  الدجاج المنزلي

النحل طبيعة ج، ف أما تربية الكرد توفر بيئة مالئمة لهـا، ويربـي   . كانت والتزال
الناس أعدادا البأس بها من الخاليا، ومعظم العائالت في القرى تملـك بضـعا منهـا،    

وليس هناك إحصاء دقيق بعدد خاليـا  . وهناك من يمتهن تربيتها إلنتاج العسل تجاريا
النحل، إال أن الفالحين المنتسبين إلى الجمعيات الفالحية كانوا يملكون في نهايـة عـام   

. خلية نحل2000،5372

 أخرى تستعمل في الفالحة والنقل في المناطق الجبليـة،  حيوانات منـزليةناك وه
. مثل البغال والحمير، ولكن نقص عددها كثيرا بعد انتشار اآلالت الزراعية

كما يربي بعضهم. وفي غالبية دور السكن في القرى، توجد قطط وكالب منـزلية
 .طيور الحمام بأعداد قليلة على سبيل الهواية
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 ا جدول بعدد رؤوس الماشية والحيوانات المنـزلية فـي المنطقـة، بموجـب    وهن
 :1998اإلحصاء الرسمي لعام

دواجنبغال حميرخيول ماعزأغنام أبقار

3556 6847634265 1762475) ١( 14686700

الصــناعـة

 في مجتمع زراعي رعوي بعيد نسبيا عن مراكز المدن الكبيرة، كان البـد فيمـا   
ن وجود حرفيين مقيمين في بعـض القـرى الكبيـرة القريبـة مـن طـرق       مضى، م

مثل تلك الشروطوالمواصالت، آخرين. في قرى اآلغوات كانت تتوفر  كما كان هناك
. جوالين يبحثون عن العمل أو تصريف منتجاتهم من األدوات المنزلية البسيطة

يـة والمنــزلية،   واألدوات التي كانت تصنع محليا وتستعمل في األعمال الزراع
- Palte, Bivir: هي Tevir, Qazme, Kuling, Mer, Merik ،Misas سكة المحراث ،

Gîsin ،Das منجل ،Qalûç السكاكين ،Kêrالخ … . 

ومـن  . ويقيمون في قرى وأمـاكن معروفـة  ، من األرمنالحدادين وكان معظم
رديا علويـا مـن   شيخو الحداد، وكان ك: الحدادين المعروفين في أوائل القرن العشرين

Bircik أفضـل السـكاكين   أمـا  . كركيان في كفرسفرةو .  عنتاب يقيم في قرية برجكي
Eliyê Xoce'ف ، وعرفت السكاكين بلقب صـانعه كانت تصنع في قرية جويق من قبل

Suxteوال تزال تصنع في جويق من قبل عائلة ،Goçer. وابنها أصالن 

النجارة واألب أما حرفة واب وأقفالها الخشبية والنوافـذ وجميـع    ، أي صنع األدوات
اآلالت الخشبية التي تستعمل في المنـزل وفي الزراعة، فكانـت تمـارس مـن قبـل     
الحرفيين األكراد، وكان هناك نجارون في معظم القرى، ويتوارثون االهتمام بالنجـارة  

. توفره الجبال المغطاة بمختلف أنواع األشجار أما الخشب فكانت. أبا عن جد

"و = كيلين كان النجارون والحدادون ومعهم الحالقون، يعملون بأجور عينية، عادة
 من القمح سنويا، مقابل القيام بصيانة أدوات الزراعة والمنــزل عامـاً    نصف جوال"

. كامالً، وتدفع األجرة في موسم الحصاد

 :وهنا أسماء بعض النجارين وقُراهم في النصف األول من القرن العشرين

                                                          
. يبدو أن هذا الرقم غير دقيق، ففي المنطقة أضعاف هذا العدد من الدجاج المنـزلي-١
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. رشيد عمر حمو مـن أرنـدة   . سى وحسن وعلي داغلي من شيخ الحديدحج مو
. حمد عثمان حدو مـن مغـارجق  . حسن علي  من ترمشكانلي. حيدو من حج قاسملي

خليل شيخو عثمان من صاغر أوبه. محمد خاتي من گاوندا. خليل جامو من حسن دير
محمد نجار من تل. رشيد طاشكي من چوالقان. آديك ووالده وجده من مال خليل. سي
بـبعض األدوات الزراعيـة   القـارئ  وسـنعرف   نجار من خرزان .ن . بكر حسحمو

القديمة  بأسمائها المعروفة: والمنـزلية

أدوات الزراعة

 :عدة الفالحة

ويتألف المحراث من عدة قطع لها أسماؤها. الخشبيصنع من : Hevcarالمحراث
 . الخاصة

Nîr :2 النير ،توضع على رقبة حيوانات جر المحراث. م قطعة خشبية بطول نحو
 وتربط به المحراث .

يوضع فـي رقبـة   ’’ ∧‘‘ قطعة من خشب السنديان على شكل: Darikالعود
 الحيوان، ويربط به النير .

Kedene أوKlopîn :قطعة أسطوانية مغزلية الشكل ‘‘ Ω’’   مصـنوعة مـن ،
ان خلف العود لحمايته مـن األذى  اللباد والجلد ومحشوة بالقش، توضع في رقبة الحيو

Sîrim. أثناء جر المحراث .  ونهايتاها توصالن وتربطان بخيوط من الجلد تسمى

أسماء قطعهو المحراث
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Misas :  ذراعها الخشبية بطول نحو متر، لها رأس معدني مربع الشكل، تسـتخدم 
. إلزالة التراب واألعشاب عن السكة

Başîpe :حبل طويل يربط برأس حيوان الفالحة لتوجيه حركته  .

Bestek :  حبل قصير يصنع من وبر الماعز، يستخدم في تثبيت النير، كما كانـت 
 .على ظهورهن Hîzالنساء يستعملنه في تثبيت الدنان

أدوات مستعملة في أعمال الحصاد

وهناك منجل أصغر. معدنية مقوسة ذات مسكة خشبيةحصادأداة : Qalûçالمنجل
أيضاللDasik يسمى مع أداة خشبية تثبت علىKef"كف "يسمى ومنجل كبير.  حصاد

 اليد اليسرى لتسريع عملية الحصاد .

 كان يتم بالجمال أو البغال والخيول، بواسطة آلة خشبية خاصة تسمى: نقل الحصاد
Şiĝre   تثبت على ظهر الحيوان، ثم ترفع إليها حزم الحصيد بواسطة أداة خشـبية مـن 

ويثبت الحصيد على ظهر الدابة بحبل فـي   ، Şeyaleتسمى ’’  ‘‘ ∠السنديان لها شكل
" Heçi"شناكل نهايتيه خطافات  .، وتساق بأحمالها إلى البيدر خشبية متينة تسمى

خلف دابـة  كان درس الحصيد يتم بربط قطعة مسطحة كبيرة من الخشبقديما، و
يقف عليها شخص للثقـل، ويـتم   و، Gamتسمى تثبت بأسفلها قطع من حجارة صوانية

حول البيدر إلى أن ينجز العمل ذو الـدواليب  Cercer ثـم ظهـر النـورس    .  الدوران
 المعدنية المسننة .

، وآلـة  Milêb" مـذراة" بأداة معدنية ذات أشواك تسمىفتتمالدريسأما معالجة
Sîrĝe ، ومذراة أخرى تشد أصـابعها الخشـبية إلـى     أخرى خشبية ِللَم الدريس تسمى

النورس
Cercer
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. ذراية الدريسلMilêbê Darî بعضها بالجلد تدعى

Serdandinعن يتم فصل الحبو ، يستعمل فيها نوعان من المناخل التراب بعملية
األول  ذو ثقوب صغيرة تسـمى  Bêjing:  اليدوية المصنوعة من الخشب وخيوط الجلد،

، وبـه   ذو ثقوب أكبر قليال يسمى Serad:  . والثانيوبه يعزل الحب عن التراب الناعم
 . يتم آخر مرحلة لفرز الحب من الشوائب

Xirar   أمـا  .  وتخزن الحبوب في أكيـاس خاصـة
 تحت أرضـية  Çalالفائض منها، فكان يخزن في حفرة

 وتحفـظ،البيت، تغطى بالتبن وتسقف بجذوع الشـجر
مـداهمات الـدرك   وكانت تفيد في إخفاء الحبوب أثناء

بحثا عنها  . العثماني والفرنسي فيما بعد

المنـزلية  أدوات المطبخ الخشبية واألدوات

 ملعقة الطعـام العاديـة   : كالمالعق الخشبية، ومنها
Kevçi ملعقة اللبنKevçî dêw ،Hesk .وملعقة كبيرة

Kefgîr ، ذات ذراع طويـل،   تستعمل في القدور الكبيرة
إل مغلي ورأس دائري مثقوب، تستعمل  زالة الرغوة عن

غلي وهناك أداة لخض دبس العنب . الطبخ وخاصة أثناء
 . Fîşekمىاللبن تس

اآلالت الفنية الموسيقية

وهي تحتاج إلـى  … مثل الطنبور، الشبابة، الزمر
 ومن أبرز صناعها في القرن العشـرين،  . مهارة خاصة

من قريـة غزاويـه،   Ĥus xeloالذين عرفنا أسماءهم،
ونـاهز  " كـوران"، وهذا األخير يسكن قرية Adîkو Ĥes necarو1936 توفي عام

 . التسعين من عمره

Fîşeka Dêwخمض اللنب   
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تصنيع المنتوجات الزراعية

وهي معالجة الحبوب والزيتون والعنب، وتحويلها إلى مواد غذائية قابلـة للحفـظ   
 . والبيع

زيت الزيتون-

ال حبيبات الزيتون من استخراج  . الصناعات القديمة فـي جبـل األكـراد    زيت من
صـور  وتشير الدالئل األثرية إلى كثرة معاصر عصر الزيتون فـي الجبـل فـي الع   

. اإلغريقية المتعاقبة

معصـرة لعصـر    في قضاء كلس في نهاية القـرن التاسـع عشـر    72وكانت
بحاجـة إلـى   كما كان وكان إنشاؤها دليل مكانة اجتماعية عالية لصاحبها،.  )١ (الزيتون

. موافقة اآلغا المحلي

والمعصرة القديمة عبارة عن دوالب حجري كبير لهرس الزيتون، يدور بواسـطة  
 وبعد هرس الزيتون، يوضع في أكيـاس خاصـة   . وانات في صحن حجري واسعالحي

تربط على محور خشبي محلزن وسط جرن واسع لتجميع السائل المختلط بالزيت الناتج
. من ضغط األكياس

 وتوجد في المنطقة ما يقارب مـن  250 المعاصر الحديثة فهي ذات تقنية عالية.و
تعمل بشكل مو كما يوجـد معمـل   . سمي أثناء قطف الزيتون معصرة آلية ونصف آلية

"  . الزيت المر" لتكرير زيت العرجون

 )٢ (Meyxaneمعامل المشروبات الروحية-

يـدل عليهـا وجـود    . صناعة الخمر والنبيذ من الصناعات القديمة في المنطقـة
في على هيئة معاصر العنب المنحوتات المحفورة اإلغريق من سـكان   . وكان الصخور

 يصدرون أنواع المشروبات الروحية الممتازة إلى األرجاء الواسـعة   المنطقة ومحيطها
 . لإلمبراطوريات اإلغريقية المتعاقبة

                                                          
. "274 م، ص1903 /هـ1332لعام ) تقويم السنة( Salname سالنامه" : كتاب والية حلب العثماني-١
٢-Meyxane تتألف من كلمتينMey :روب الروحي، و العرق أو المشXane :   ،مكـان أو محـل

Mîrxane . وهناك من األكراد من يلفظها على شكل
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وفي أواخر القرن التاسع عشر، والنصف األول من القرن العشرين، كانت زراعة
فأنشأ بعض األغنياء معامل صغيرة إلنتـاج مشـروب   . الكرمة رائجة في جبل األكراد

محص العنب العرق من  وهذه مواقع وأسماء بعض تلك المصانع :.  ول

 بجانب تـل حلوبيـة، قـرب طاحونـة المـاء علـى جـدول: معمل حلوبية-
Qerecurnê   يعود لصاحبه حنان آغا جلوسي، وتوقف عن العمل في أواسـط القـرن ،

 العشرين .
": معمل أرنده- علـى وادي  Meyxana mala 'Etêr، چقليـات" آلل عطار من

 توقف عن العمل في أواسط القرن العشرين .. شيخ الحديد
-Meyxana Xelîl Aĝa ا بالقرب من تل عنديبةم، إحداه معملي عرق خليل آغا

خرائبه موجودة حتى عقد الستينات من القـرن  كانتو في سهل جويق، بجانب النبعة،
 العشرين، والثانية في قرية چوالقان .

1927 ، تأسـس عـام   " يـان  بوزانـت كيوان"معمل عرق عفرين، لصاحبه-
 واليزال يعمل .

 . Meyxana bîra gûzê" برمجه"في قرية : معمل آل فيلك-
 . في قرية خاللكا" محمود آغا كسو" معمل عرق-

طحن الحبوب-

 استغل السكان مياه الينابيع والجداول ومياه نهر عفرين إلنشاء الطواحين المائيـة،
العشرات أنه ،/274 ص–الدليل السنوي العثماني لوالية حلب/فقد جاء في كتاب.  وبلغ عددها

طاحونة تـدار  25 و ، طاحونة تعمل على الماء31 كان في قضاء كلس1903 في عام
. فرنا للخبز32 مطاحن بالهواء على جبل ليلون، و/ 3/ بالحيوان، و

استمرت غالبية تلك الطواحين في عملها إلى ظهور محركات الديزل قبل حـوالي  
فأهملت وطالها الخراب، وما تزال أبنية بعضها قائمة إلى أيامنا هذه، مثل. نصف قرن

'Elkûrê  بجانب جسر ميدانكي، وكانت تعمل إلى حين غمرهـا بميـاه سـد    .  طاحونة
. 2000ميدانكي في ربيع عام

تصنف تلك الطواحين ضمن النشاطات االقتصادية لسكان جبـل األكـراد، كمـا    
 وفيما يلي أسماء ومواقع بعضها :. تصنف ضمن معالمها األثرية

-" " تليالق" على جدول ماء قرية  : عرب ويران وديرسوان" بين قريتي
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" " عـرب ويـران  " إلى الشرقي من جسر"عدلينه ز" على نبع"آل حج أومر طاحونة
طاحونة محمد دران من آل حج أومر، وموقعها اسفل الجسر السابق بحـوالي  . مباشرة
 . على نفس الوادي قرب نهر عفرين" جاويش أغلو" Çawîş Oĝluطاحونة . م200

-Serê kaniyê  ، ويقسم هذا الجدول إلى قسمين : على جدول ماء كفرجنة

طاحونتان قـرب كفرجنـة، ويليهـا     وعليه: من كفرجنة إلى جسر قرتبه،: األول
Oliq Misto طواحين وآثار مبنى هذه Piskuli،‘Elî Îbrêm ،Ĥenên، ثم طواحين و

قائمة إلى يومنا والطواحين الموجودة بين قريتي كفرجنة ومشعلة تعود لعائلتي.  األخيرة
 .Ĥemkulek حمدوش و

وعليـه  .  ويسمى جـدول  Coĥikê. يمتد من جسر قرتبه إلى نهر عفرين: الثاني
إحداهما ":  طاحونتان، ، وماتزال بعـض أثارهـا موجـودة     بيرم أغلو" تسمى طاحونة
 مقابل قرية قيبار من جهة الغرب .Çamorloاحونة : ط . وثانيهمابجانب جسر قرتبه

-Sabûn Su هناك طاحونتان جنوبي الجسر الرومـاني، إحـداهما   :  على نهر صابون
 كانت لجعفر آغا شيخ إسماعيل .

-Qere curnê  ، طاحونة حلوبية لحنان آغا جلوسي . على جدول
:   على نهر عفرين-

'Elkûr بعـد أن  Aşê Medê ى أيضـا  ، وتسـم"نازا "من قرية Aşê طاحونة
إلـى  Mirteze طاحونـة  . استملكها آل المدرس من حلب بجانب جسر ميدانكي القـديم

شـمالي قريـة   " ثالث عيـون" Sêçavîطاحونة .  الجنوب قليال من الطاحونة السابقة
.  وطاحونة حسن سيدي شرقي األولـى، وتقعـان جنـوبي شـالل كمـروك     . كمروك

Aşê sor و الطاحونة الحمراءAşê gewr وكانتا قائمتين بين قريتـي   الطاحونة البيضاء
 . كفرزيت""و "كفير "

 .شمالي تل القلعة kusikطاحونة : على نبع باسوطه-
بجانب تل عيندارا، على جهته الجنوبية، وملكيتها آلل عمر: على جدول ماء عيندارا-

"  ، والتزال بعض أطاللها ظاهرة للعيان . معراته" سفونا من قرية
ع ثالثة طواحين: لى ماء عنديبه- إحداها اليزال بناؤهـا  . في سهل جويق كانت هناك

Kaniya êş  نبع الطاحونة . قائما، وتقع بجانب النبع المسمى
 .، والتزال خربتها هناك Firfirkêطاحونة : على النهر األسود-
BetmanLêçe على نبع به تمان- نـت  ها كاا كان عليه ثالثة طواحين، أحد:  في سهل

 . على اسم مالكهAşî Qopê تسمى
 .شمالي بلدة معبطلي، بجانب الزيارة :Berbe'ûşê على نبع-
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-Xastiya ن، منها طاحونة علـي  يقال إنه كانت على مياهه سبعة طواحي : على وادي
 . في وادي جرجم، وطاحونة آل معميكه، وأطاللها مازالت ماثلة للعيانآغا
طاحونة تحمل نفس االسم، تقـع شـمالي   :  شيخ عبدالرحمنKanîgewrkê على ماء-

 الزيارة، واليزال جزء من مبناها قائما .
Şiyê  :Mistikaعلى وادي شيخ الحديد-  . كانت عليه طاحونتان أسفل قرية
 طاحونة ماء على نبع تل سلور .-
-Kela  . طاحونة ماء على نبع قرية
-Xidiriya  .  األحمرGelî Sor، على الوادي المسمى طاحونة عند قرية

بعد عقد األربعينات من القرن العشرين، ُأنْشَئت عشرات الطواحين التـي تعمـل   
إلى يومنا هذابمحركات الديزل، والزال بعضها .  يعمل

الخَبز

 خبـز الصـاج   Nanî tenik Sêlêأشـهرهه كـان   أما الخَبز فكان يتم منـزليا، و
Textî Nên  بواسطة عصا ملسـاء   ,Dox التقليدي، وترقق عجنته على مسطح خشبي

Tîrik ثم يشوى على الصاج ،Sêl .    أما األفران فقد ظهرت في مدينـة عفـرين فـي 
فرن آليثالثينات القرن الماضي، وتعممت في القرى الكبيرة ومراكز النواحي، و  هناك

في مدينة عفرين .  كبير

 جرش القمح المسلوق :

Delûb و كانت هناك آلة خاصة بذلك تسمى على ، مـن القمـح   إزالة النخالة تعمل
وهي عبارة عن جرن حجري يدار عليه دوالب حجري . المسلوق، الستعماله في الطبخ

وهيكبير باز اآلن لتي أو من المرمر بواسطة الحيوان، .آليا تدار
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صناعات أخرى

في أواخر القرن التاسع عشر، كانت هناك بعض الصناعات اليدوية الهامـة فـي   
، أن فـي  / ، الصـادر عـام   1904 الممالك العثمانية ص167/قد جاء في كتاب . فقضاء كلس

تنسج بها األقمشة القطنية والصوفية120 القضاء ويعمـل  ، وعشرة مصابغ، نوال يدويا
72 و" نعال جلدية صـلبة لألحذيـة   " Kosere" ه كوسر" فيه الجلد المعروف باسم
59   .  مطحنة معصرة زيتون، و

 العثماني، فقد تعددت الصناعات في منطقة جبل األكـراد واختلفـت   أما بعد العهد
ومـن تلـك   . حسب توفر المواد األولية، والظـروف والعوامـل األخـرى المالئمـة    

 الصناعات :

 صناعة الفحم النباتي :-

 تعتبر صناعة الفحم النباتي من األعمال القديمة في جبل األكراد بسبب توفر أشجار
ويذكر الغزي أن قضاء كلس هو مصدر هام ألجود. ستخدمة فيهالسنديان والصنوبر الم

ويجلب من نواحيه إلى حلب وغيرها .  أنواع الفحم النباتي،
 وبعد دخول القوات الفرنسية إلى المنطقة، نظمت عملية صـنع الفحـم، فمنحـت    

واستمر ذلك بموجب. رخصا خاصة لبعض المتعهدين لقطع األشجار وتحويلها إلى فحم
ذلك العمل في تعرية . فتسببية، حتى أواسط الخمسينات من القرن العشرينعقود رسم

" ونواحي قرى معمل Xastiya"معبطلي مساحات واسعة من الجبال، خاصة في ناحية
هذه واليزال بعض السكان في القرى النائية يمارسون. أوشاغي وچقليات وجبل هاوار

 . ألن القوانين الرسمية تمنع ذلك، المهنة بشكل سري وبحدود ضيقة

 مقالع ومناشر الحجر، وصناعة مستلزمات البناء :-

أمـا المقلـع    توجد في المنطقة أكثر من سبعة مقالع لحجارة البناء في جبل ليلون .
شرقي مدينة بجانب النهر القديم يمتاز فقد أهمل، و عفرين الب هو مرن وسـهوله   حجره
وهناك ثالث كسـارات تنـتج   .  بنيت معظم المباني األولى للمدينة به الحفر عليه، وقد
تتوزع ، إضافة إلى عدة مناشر لحجر البناء األبيض واألصفر النحاته" الحجر الناعم و"

ويصـرف  . حول مدينة عفرين، وتؤمن حاجتها من الحجر الخام من مقالع جبل ليلـون
 معظم إنتاج هذه المنشآت في المنطقة .

" جد خمس مكامن للرخام والمرمـر  ، تو شيخورز" وفي ناحية بلبل، بجوار قرية
 في مؤلفهم تاريخ حلـب الطبيعـي   /الملون وخاصة األسود الذي ذكر األخوان راسل،

من أن الرخام كان يجلب من كلس إلى حلب في القرن الثامن عشر، وبعضـها  ، ص67
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كما توجد في المنطقة خمسة معامـل  . تستثمر من قبل الدولة، واآلخر من قبل األهالي
.  بلوك البناء""الط، وعدد من مكابس صنع لتصنيع الب

: السجاد-

هناك معمل حكومي يدوي للسجاد وآخر للبسط في مدينة عفرين، وهما من أوائـل  
 يعود تأسيسهما إلى أواسط الستينات من القرن العشرين .والصناعات في المنطقة،

 معامل البيرين والصابون :-

خالص الزيت منه، ويقدر متوسـط كميـة   البيرين، هي بقايا ثمار الزيتون بعد است
120 البيرين. ألف طن البيرين المنتجة في المنطقة سنويا بـ في معامل يستخلص من

12 ألف طن من الزيت لصناعة الصابون، كما ينتج منه ما يقدر بـ خاصة ما مقداره
فـي   العرجـوم" وأقيم أول معمل لتصنيع مـادة البيـرين   ". طن من الفحم النباتي25
1978ال " منطقة عام 13 جمعية تعاونية" كشركة مساهمة معمـال ، ويبلغ عددها حاليا

 لألهالي .

الصابون ويقدر ما يصنع منه لصناعة الصابون" مصابن"عشرةففي المنطقة : أما
منذ القديم ، ويذكر الغزي أنه كان يطبخ في كلسبجودتهوهو مشهور طن،4000 بـ

.  قديما الصابون الجيد ويباع في البالد الشامية
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التـجارة

لال كانت مدينة كلس خالل العهد العثماني مركزها التجاري وكانـت  .  جبل األكراد
 جبل تتم فيها وفي مدينة عنتاب إلى الشمال منها، أمـا سـكان   الالتجارية لسكان األمور

"ان قره خـ" توجهون إلى مدينة والعمق، في"ليجه "القرى الغربية المشرفة على سهل
Qirixan ،لعامل اللغة أهميته فيوكان . في أسواق حلبتم تبعض المبادالت كما كانت

التجاري بينمـا  .  ألكراد يجيدون اللغة التركية، لغة الدولـةا كانف .  تحديد سوق التعامل
مـن المجتمـع   قليلة سوى فئةالتحدث بها وال يعرف ، كانت العربية لغة األمور الدينية

. الكردي

الماشـية ومنتجاتهـا،   : تدخل في العمليات التجاريـةكانتوالبضائع التيوالمواد
 .. . ومنتجات المحاصيل الزراعية، الفحم النباتي

يتم تأمينهـا مـن أسـواق    كانأما حاجيات المنـزل واللوازم األساسية لألسرة، ف
تجـات  الباعة المتجولين، وعادة ما كان يتم استبدال السلع واللـوازم بالمنمن المدن، أو

 الريفية، فيتحول العطار إلى بائع للبضائع، ومشتر لما تنتجه األسرة الريفية .

إ ثر الحرب العالميـة األولـى، انقطعـت كافـة      بعد التقسيم االستعماري للمنطقة
. الصالت االقتصادية لسكان جبل األكراد مع األسواق التجارية في الشـمال والغـرب  

.  فأخذ السكان بالتوجه إلى أسواق مدينة حلب إلجراء مبادالتهم التجارية

أما نقل البضائع إلى األسواق المجاورة في حلب وسهل العمق وحواضـر جبـال   
. األمانوس فكانت تتم بواسطة الجِمال، ومن يملك دابة للنقل كان يوفر أسباب معيشـته

" قطيـع إسكان" وعمل كثير من الناس في مرافقة القوافل، فقد كان لخالد آغا في قريته
و " من إبل النقل، قبل ضمه يحتكر نقل البضائع وخاصة الفحم النباتي بين سهل العمق

 وجبل األكراد وحلب . إلى تركيا"

 األسواق التجارية في المنطقة :-

الكرد هما مدينتا كلس وقره ان لمنطقة ج. السوقان الرئيسيت في العهد العثماني كانت
" بـازار"في بعض القرى الكبيرة مثلخان، وكانت هناك أسواق أسبوعية محلية تقام

 وبازار قرية بلبل، ويرتادها أبناء القرى المجـاورة، إال أن أهميـة هـذا    . قرية الحمام
األخير تراجع كثيرا بعد رسم الحدود، فانتقل السوق إلى بلدة راجو التي أصبحت مركز

.  اء شـؤونها التجاريـة ناحية، كما تحولت قرى شرقي بلبل إلى سوق بلدة أعزاز إلجر
ال مشهور منذ نهاية القرن التاسـع عشـر،    والوضع نفسه بالنسبة إلى سوق قرية الحمام

نقل  .جنديرس بعد سلخ اللواءإلى لبلدة حيث
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السـوق   أسواق تجارية أسـبوعية تسـمى بـازار    "عدة توجد حاليا في المنطقةو
 تباع فيها المنتجات الغذائية، واأللبسة واألدوات المنـزلية وأنواع عديدة من.  بالكردية"

. السلع االستهالكية

" ويوجد  تباع فيها أنـواع المنتجـات    سوق الهال" في مدينة عفرين سوق خاصة
وهذا جدول بأسماء. الزراعية والحيوانية، وفيها سوق لتجارة الزيت ومحاصيل الحبوب

 :األسواق التي التزال قائمة، وتاريخ إقامتها، ويومها األسبوعي

، ورأينـا   أما أقدم وأكبر هذه األسواق فهو بازار عفرين، الذي تأسس سـنة  1927
 من المفيد ذكر لمحة موجزة عن تاريخ تأسيس هذا السوق .

 بازار عفرين :-

البغية فعاليـات   تأسيس سوق جديدة في مركز مدينة عفرين المؤسسة حديثا، ونقل
إليها 1927.  التجارية المنزلية خبر إقامة سوق أسـبوعية   أذاع الفرنسيون في ربيع عام

، وهو االسم القديم لموقع مدينة عفرين،"الجسر "Kopriyê كل يوم أربعاء في"بازار "
" جميل آغا بـافي"ة في البازار األول، وكان حينها ودعوا كافة المواطنين إلى المشارك

" بازار عفـرين"ودشنوا فتوافد أهالي القرى المجاورة إلى عفرين. رئيسا لبلدية عفرين
. في ذلك اليوم على أفراح الطبل والزرنة

 أما لماذا اختار الفرنسيون يوم األربعاء إلقامة البازار؟ فنعتقد أنه بموجب التقليـد  
بالقديم لدى دينية، وخاصـة  معانٍ أهالي المنطقة، يعتبر يوم األربعاء يوم عطلة شعبية

في إذ يسود االعتقاد، أن عدم االلتـزام بتقليـد يـوم    . قرى جومه لدى األكراد اإليزدية
، العمل سواء في المنـزل أو الحقول هو نذير شـؤم )١ (التوقف عناألربعاء من حيث

                                                          
األبـيضالخـروف عشـيرةرئيس أوزونبك حسن(تولى حينماأنه :128 صشرفنامة فيجاء-١

وقتئذوكان الكردية،هكاري واليةعلى االستيالءإلى عمدإيران، فيالسلطنة زمام) التركمانية : حاكمها
شيرالكردي األمير (أن يزدلم العدوبمجيء الثغورحماة أنذرهكلما وكان. عزالدين يـوم اليـوم يقول
عـام بحياتـهوأودوا مملكته،واحتلوا التركمان،عليه حملحتى ).الدماء وإراقةالنـزال يومال أربعاء
(الهامش فيوجاء .م1470 ال: الصفحةذات في) عونيعلي محمد للمترجم األربعـاءيـوم يـزال انه
القمريةمن صفَرمن أربعاءآخر كانإذا والسيمااألحمر، األربعاءبيوم معروفا . الشهور

معبطلي راجوشيخ الحديد جنديرسعفرين البلدة
19301994 19401994 1927سنة التأسيس

األحد السبتالجمعة اإلثنيناألربعاءاليوم
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سـايرت معتقـدات   وبذلكإلى ذلك، تنبهتفرنسية اإلدارة الويبدو أن . وله سوء عاقبة
من جهة  ، ومن جهة أخرى أوجدت سوقا ألهالي المنطقـة،   سكان المنطقة لكسب ثقتهم

وقبل هذا وذاك حققت مركزا لحاكميتها في بلدة عفرين، ولفتت نظر السكان إليها كأمر
 كان قـرى المنطقـة   واليزال البازار ملتقى أسبوعيا تجاريا هاما لس. واقع عليهم قبولها

 . ولصغار الباعة، وللتجار الذين يفدون إليه من المناطق المجاورة ومن مدينة حلب

الســياحة

تجتذب الطبيعة الجميلة لمنطقة عفرين، ومواقعها األثرية الكثيرة، أعدادا كبيرة من
قلعة سمعان، تل عيندارا، قلعة نبـي: وأهم المواقع األثرية، هي. السياح والمصطافين

 ومن المتوقع أن تصبح قرى أثرية مثل براد وكيمار وجهة للسياح، بعد أن تـم  . هوري
 . تعبيد بعض الطرق في جبل ليلون

Serê Kaniyê: ومن أماكن االصطياف األكثر شهرة في منطقـة جبـل األكـراد   
، وميدانكي، وبحيرة سد ميدانكي التي تجمعت فيها المياه منـذ أوائـل عـام     كفرجنة""

. وطه، وعيندارا، وزراڤكي، ونبي هوري وشالل كمروك وغيرها كثيـر، وباس2000
وفي المنطقة عدد من المطاعم والمقاصف السياحية، وهي قليلة نسبة إلـى اإلمكانـات   

.  )]20(المصور[. السياحية الكبيرة للمنطقة
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البحث الثالث

األحوال االجتماعية

مشاغلها، مسكنها ، عاداتها األســـرة :

نمط الحياة ،ائل التسلية وس

، األسرة العائلة

تسـمى، من عدد مـن األسـر  في جبل الكرد Famîleأو Malbatالعائلة تتألف
Mal . ويم كان األبناء يقو يعيشون حياةوفي كنفهم، ينجبون األوالد ون مع ذويهم طويال

و  ، حتى يقرر أحـدهم أن يعـي  شيؤدون الواجبات واألعمال بصورة مشتركة جماعية،
 مستقال في مسكن خاص .

سكان كل قرية من وتنحدر أو عـائلتين  قرى الجبل مـن عائلـة واحـدة    معظم
المكان برئيسيتين . مرور الزمن إلى قرية ، استقرت طويال في مكان معروف، وتحول

وعادات تعرف بهـا،  وأنماط معيشة ولألسرة الكردية في المنطقة تقاليد وأعراف
الخاصة بها،كما وقدأيضا ولها لها مآكلها ومشاربها بعضها ألبستها وأزياؤها المميزة،

و  من التراث . حاليا فلكلوراً

القرية والمسكن الكردي

مع اضطراد استتباب األمن في عهد بعض السالطين العثمانيين، وازديـاد عـدد   
بوسعها حماية نف ، السكان، وتشكل مجموعات عائلية وعشائرية كبيرة تـرك  ف سها، صار

ا باالسـتقرار وبنـاء    ويدا رويدا العيش في الخيام والمغاور والكهوف، وبـدؤوالناس ر
بدأ حيـث  منذ أواسط القرن السـادس عشـر،    الدور والمنازل الثابتة، ويعتقد أن ذلك

النواحي الجبلية من أما قرى ظهرت أولى القرى الدائمة في فهي المنطقة،  سهل جومه
 .تعود إلى زمنٍ أقدم
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الجبل وية بنيت القرية منازلهـا  أخذت على السفوح والمنحدرات ومشارف الوديان،
على سقف اآلخريشرف بحيثمدرجات، شكل وعادة مـا يوجـد بجانـب    .  كل منزل

جارٍ .  القرية منهل ماء أو نبع، أو جدوٌل

اسـتفاد   وقد أسست غالبية القرى على أطالل أبنية أثرية قديمـة أو بجوارهـا،   و
ال ومن بناء السكان من أحجارها في لتـأمين ميـاه   اآلبار والصهاريج األثرية القديمـة   ،

التي كانتالشرب . مأهولة سابقا ، إضافة إلى توفر المغاور والكهوف في تلك المواقع

ال كانت أرضيةو يصـبحدار وأساسات جـدار  ال تحفر عميقا في األرض، بحيث
للمنزل باالستفادة الخلفي التضا مستويا مع سطح األرض تقريبا، وذلك ريس المائلة، من

الدار الدورية ليسهل الوصول إلى سطح ف لها ، وإجراء الصيانة  الواجب كان يسـتدعي   ،
تلييس سطح الدار سنويا في أواخر الخريف، ودحله عدة مرات في الشتاء لكي اليرشح

إزالة الثلج من فوق السـطوح أثنـاء سـقوطه    توفير إمكانية إضافة إلى.  )١ (ماء المطر
 ما أن سطح الدار المنخفض يوفر حماية جيدة من اللصوص الـذين كـانوا   ك .  )٢ (الكثيف

. غالبا ما يثقبون الجدار الخلفي للمنـزل للدخول إليه

أما سقف الدار، فكان يغطى بجذوع مستقيمة من أشجار الحور أو سواها، ثم تلقى
 . أمابالتبنفوقها أغصان األشجار وطبقات من القش وتُلَيس بطبقة من التراب المجبول

وهي عزل الدار عن تقلبـات الطقـس فـي    ت جدران البناء فكانت بسماكة المتر تقريبا،
 الفصول المختلفة .

ل وكان من السـطو   حمايته المنـزل التقليدي يحوي عددا قليال من النوافذ الضيقة،
. بما فيها النمر والدب، الحيوانات المفترسة التي كانت كثيرة ومتنوعة في الجبل ومن

كانتو مواصفات المنـزل التقليدي في الجبل في القـرن التاسـع    بصورة عامة،
 عشر، على الشكل التالي :

 الباب عـريض  . واجهة الدار نحو الجنوب غالبا، أو حسب اتجاه ميالن سفح الجبل
وقليل االرتفاع وله قوس، يوضع فوق قوس الباب حجر الواجهة الذي ينقش عليه أحيانا

ومـا   ذكر اهللا، وعبارات تبارك النعمةو اسم البنَّاء، تاريخ البناء واسم صاحب الدار، أو

                                                          
وله مسكة خشبية على شكل قوس، ونهايتها مقوستان للـدخول  Loq الحجر األسطواني كان يسمى-١

.Darloq في الحفرتين الصغيرتين الموجودتين في محور بنهايتي الحجر، ويسمى  
٢-Çel berfê ، أي ثلج األربعين، يؤرخ لشـتاء   هناك تاريخ معروف لدى سكان جبل األكراد يسمى

حيث دام هطول الثلج أربعين يوما، فنظف فيه الناس سطوح منازلهم من الثلج أربعـين  1909-1910
. مرة
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مني وه ، على جانبي حجر الواجهة نوع من الصحون الخزفية الملونةتثبت، وقد شابه
زخارف القرن التاسع عشر، كما شاهدنا نجوما سداسية الشكل على واجهـات بعـض   

على الجهة اليسـرى بجانب الباب من . أماالدور، أو هالال بداخله نجمة ثمانية  ، الداخل
، كان يسـتعمل لالسـتراحة،    )١ (Kevrî bîbalkêيوضع حجر على شكل مقعد يسمىف

كان يعني أنه جاء يطلب شيئا ما،ف جلوس الضيف على هذا الحجر،أما . وللبس األحذية
 وعلى صاحب الدار تلبيته .

العائلة، وتقسـم  مكانةحسب على قنطرة أو قنطرتين،عادةتبنى الدار من الداخلو
 إلى أربع حجرات متصلة تخصص كل حجرة لغرض معين .

كانت لالحجرة األمامية لنوم، وتقام أحيانا مصطبة حجريـة أو   لضيوف ول الغربية
من أجل ذلك ل.  خشبية و والحجرة األمامية الشرقية  . فيهـا موقـد النـار    Pixare لطبخ،

هاتان  مثبتة على حماالت من الخشب بهيئـة  الحجرتان برفوف خشبية مزخرفة وتزين
. رأس الطير، توضع فوقها األواني النحاسية والخزفية التي تستخدم في المناسبات

الغربي الخلفي فهو للنوم أيضا، و أما القسم  فـرش النـوم   Istêrلوضع من المنزل
ل والمؤونة، وكان شح يتجمع فيه الماء المرت يحفر في أقصى زاويته الغربية حفرة عميقة

" من أسفل أساسات البناء،  اخاص فكانالخلفي الشرقي القسمأما . Udik'"عدك تسمى
 . اوالتبن وما شابهه بحيوانات المنزل

Kejiتين القنطرقوسي طرفيتربط بين عادة ماو ، وهو حبل قطعة نسيجية تسمى
 سم مغزول من الصوف والوبر الملون، تعلق عليه المناديل وبعـض/5/ بعرض حوالي

. األشياء القماشية الخفيفة

ل لدار قليل جعل هذا النمط المحصن للمنـزل في الجبل من التحويشة أو بناء سور
 ، تغطى بنبات الـبالن   األهمية، ولذلك اكتفى الناس بتحويطة قليلة االرتفاع من الحجارة

إالاليابس ذي األشواك البطيئة التلف، أما البوابة فهي عبارة عن قطعة خشبية التعيـق
.  حركة الماشية والحيوانات األليفة األخرى

بــ  ومنذ أواخر القرن التاسع عشر، عزلت الحيوانات في مبنى خاص عـرف
Axur عشـرين، تطـور   وفيما بعد، أي منذ نهاية النصف الثاني من القـرن ال. إسطبل

 ، فعزل المطبخ أيضا، وكثرت الغرف، وأدخلت مواد البنـاء الحديثـة   المسكن الكردي
أنهنـا،  والمالحظة الجديرة بالذكر. انتهى نمط البناء المقنطروكاإلسمنت في البناء،

                                                          
. ، أي الحجرة التي دون مسند أو مخدةKevrî bê balgi أن أصل االسم هويعتقد-١
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كانت تبنـى  غالبا ما قرى الجبل كانت تبنى عادة بالحجر، أما في سهل جومه، فمنازل
و  المجفف بأشعة الشمس . بقطع من التراب المجبول

البناؤون عمـاريين األكـراد   من اليهود واألرمن واألكـراد، ومـن الم  ، فكانوا أما
ن . شيخ بريم من قرية عشـونة: ذكر المعروفين في النصف األول من القرن العشرين،

مـن  Feqêقـى  مصطفى فَ. يوسف حيتو وسليمان فاروق وبالل توكو من شيخ الحديد
ومحمـد  Şitkaحمد حنـان  . G.Dîkêشيخو حبش من. محمد حسين من أرنده. شيتكا

محمد حسن حاج خلو. لرحمن خنتك من شيخورز . عبدامجيد وحج حمودي من دالنلي
مصطفى إيسـو  . رشيد كرو من حج حسنلي. يوسف حسو من ترمشكانلي. من بعدنلي
Ĥemê 'Elkê. من سنارة  . G. Ĥeboحنيف من . Qirigolمن حمي علكي

األسرة والمرأة

فـي شـؤون  مطلقة سلطةالرجلتمنح األعراف والتقاليد المتبعة في جبل األكراد
إال أن المرأة تحظى باالحترام من قبل كافة أفراد األسرة، بما فـيهم الـزوج،   .  األسرة

تنوب عن زوجها فـي اتخـاذ   كماوتعتبر مسؤولة مسؤولية كاملة عن رعاية أسرتها،
القرارات، وتسيير األمور، بما فيها استقبال الضيوف والقيام باألعمـال المختلفـة فـي    

أيضاالزراعة وتربية الماشية والبيع وا  . لشراء، وفض المنازعات العائلية

والمرأة في الجبل ذات لباس ساتر، التعرف الحجاب، والتحتجـب عـن الرجـال    
وهناك نساء لهن شهرتهن فـي  . والغرباء، مع الحفاظ التام على عفتها بصورة مشهودة

التي تنسب إليها عائلةSefûnمن آل عمو وHewe xatûnتزعم عائالتهن قديما، مثل
على نا في قرية معراته، وهما من القرن التاسع عشر.سفو  ومن اللواتي أمكننا التعرف

 زوجة المرحوم أسعد آغا في قرية إسكان، وهي"نازلي خاتون"نواحي حياتهن حديثا،
 . التزال تسير شؤون أسرتها باقتدار، وتحظى باحترام مجتمعها

كو نسـاء ا للرجل،م لم تكن تتاح للمرأة الكردية فرص للتعلم  ورغم ذلك، وجـدتُ
"مريم سيدو"مثل القراءة، وخاصة قراءة القرآن ،دن تجاوزن الثمانين من عمرهن ويجِ

 هـي  المن بلبل التي تجيد القراءة والكتابة العثمانية القديمة، و"زينب"من قرية ترندة و
األ ـ  ة حا تزال تمارس هوايتها في قراءة كتبها القديمة، مفضلة ذلك على - ديـث الفارغ

بعد.  على حد قولها- ح المدارس في قـرى   افتتا وفي الربع األخير من القرن العشرين،
وبرزت لـديهن رغبـة   . الجبل، حصلت آالف منهن على الشهادات الجامعية والمعاهد

وفي الفتـرة األخيـرة صـارت. كبيرة للعمل في مختلف المجاالت العلمية واإلنتاجية
 . الكلمة األخيرة لها في شؤون الزواج
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تهتم المرأة الكردية في الجبل بالقضايا السياسية أيضا، وتعمل الكثيرات منهن فيو
السياسية،المنظمات سقط والحركات منهن كما ي ننـ . إال أفي ذلك المجالء شهدا الكثير
أأعتقد أن ن بعض اللواتي هاجرن إلى المدن ما ينتقص من شخصيتها القومية السوية ،

ة عن لغتهن الكردية، وهذا يحملها مسؤولية كبيرة في عدم تعلـم  الكبيرة، يتخلين بسهول
 أبنائهن لغة األم .

اللباس واألزياء

لباس المرأة

لباس ي كانت فئة إجتماعية المرأة  إلى أخرى، فالمرأة في األسرة الغنيـة ختلف من
 فتقتني األقمشة أما المرأة الفقيرة،. تلبس القماش الجيد الغالي الثمن، كالمخمل والحرير

والصفة المشـتركة  . الرخيصة من الخام
كانت األ الزاهية بين لباس الفئتين، .  لوان

واحـدة   أما أسماء وأنواع اللباس فكانت
 تقريبا .

لباس لدى المرأة-  : الرأس

لباس أواخـر  فـيالرأس أختلف
القرن التاسـع عشـر وأوائـل القـرن     

المرأة المسنة والزوجـة  لدىالعشرين،
كانت تضعفكبيرة السن. الشابة والفتاة

مـن اللبـاد،   تصنع وهيKofiالكوفية
مشـغولة   وأحيانا من خيوط الحريـر  ال

استبدلت الكوفيـة بمنـديل   ثم الفضة.ب
ذي ألوان مختلفة، ويوضـع  Şalخاص
منديل أصغر يكلـل الجبهـة مـع    تحته

وBereniيعرف بـالرأس هذا ،  اليزال
موجودا لدى بعـض الشكل من اللباس

المسنات  . النساء
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األصـغر سـنا  المرأة و
فـي  Kum ضع الطربوشت

 أصغر وهي قبعة المناسبات ،
حجما من القبعة الحمراء التي

سكان  المدن فـي   كان يلبسها
 وكانت،أوائل القرن العشرين

تزين في المناسبات بالمعادن
أو الثمينة وبقطـع العملـة  ،

منديال  يسـمى  مميـزا تضع
Çêwre ""راجع زينة العروس  .

 فتضع علـى  االفتاة أما
 سـمىيرأسها منديال جميال
Çêwrê morik أوOye

 صـنع مـن   ، ي Şaşiأحيانا و
الشـــاش األبـــيض الرقيـــق،

يخاط على محيطه شـريط  و
قماشي ملون مشغول بالخرز

الملون، ويعلق على Pûlikو
ــوفية ــرات ص ــا ك زواياه

 صغيرة ملونة .

يلباس البدن- ويو هو ،ن االفستتألف من : أو Kirasإزار داخليفوق لبس ملون
Keras سروال داخليمن، و جومهقرى فيكما يلفظHeval kiras . أكمـام  زينتـ و

وياق بة مزخرف، Zirîfeسمى تة ملونةشرطأب ته اإلزار الداخلي خيوط الحريـر أو   باليد
ف سـروال يشـبه   الـداخلي  فسروالالأما . منظرا جمياله تعطي الخيوط الملونة العادية،

األبـيض  القمـاش منهما وهاتان القطعتان . مصنوع من القماش الملونوهو الرجل،
 لدى المرأة اإليزدية .

أما لباس أحذيـة  كانـت، و QabqabوTasûm، فالمرأة كانـت تنتعـل   القدم-
 . مشتركة بين الرجال والنساء
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لباس الرجل

صف اللباس التقليدي لرجل من أسرة ميسورة في القرن التاسع عشر وحتى النكان
يتألف من  : األول من القرن العشرين

: لباس الجسد-

Kiras :وهو بديل عن اللباس
الداخلي، يغطي الجسم إلى الركبـة،  
ويلبس فوقه قميص طويـل يسـمى   

Miltan : وهو بطول جاكيت معاصر 
مفتوح من األمام،،ذو أكمام قصيرة

يزين بخيوط ملونة صفراء عـادة،  و
 عبـاءة تسـم  ىاالثنينويلبس فوق

'Ebê kizinî ،تصنع يدويا من  وهي
قي من خيوط من وبر الماعز الذي ي

البرد والمطر، وكانت العباءة لباسـا  
. تقليديا واسع االنتشار

أما من األسفل فيلبس السـروال  
ـــدي ـــردي التقلي ـــوق Şelwerالك ف

Derpi sipî  .  سروال أبيض فضفاض
طويـــل.جوالسـروال فـــي    الكـرد

وفضفاض من الخلف، ضـيق عنـد   
الساقين، ويشد إلى الخصـر بخـيط   

سميك مصنوع من الصوفوطويل
Pizi  والوبر المشغول يدويا يسـمى  .

والرجل يشد خصره بلفافة عريضـة  
 Piştêمصنوعة من الحرير تسـمى

Surme) يوضع تحتهـا الخنجـر    )١ ،
والمسدس وأداة التـدخين الطويلـة   

Şivإضافة إلى حزام جلدي يسمى ،

                                                          
وهي منطقـة قريبـة مـن الحـدود     . في كردستان تركيا  Surmeliyê لى منطقةإ قد تكون نسبة-١

 . األرمينية

www.tirejafrin.com

http://www.pdffactory.com


-262-

Palisxe حـذاء  الرجـل  ينتعـل   . وتوضع فيها األدوات الشخصيةله جيوب ومخابئ
Tasûm. األحمر المصنوع من الجلد كحذاء تقليدي دارج 

وهمـا  من الخـام األبـيض،   û derpî sipîKirasأما سواد الناس فكانوا يلبسون
واآلخـر يشـبه   Kiras أحدهما يغطي الجذع إلى الركبـة، قطعتان من الخام األبيض

Derpi لباس شعوب شبه القارة الهنديةشبه وهي ت، السروال والزال هذا .  إلى حد كبير
. النوع من اللباس موجودا لدى كبار السن، ولكنه يلبس تحت الشروال

بال أكمام، يصنع من اللبـاد  رعاة له قبعةفهو لباس خاص بال Kurkî Şivênأما
السميك المؤلف من الصوف وشعر المـاعز،  

 الجسم .يلقى على األكتاف ويغطي كامل

: لباس الرأس-

Kumî qulik غطـاء   : وهي القبعة المثقوبة
الشكل رأس مشهورة ، تعلو الرأس ، مخروطية
10 سم، كانت تصنع منـزليا من-15 بحوالي

 ، ويتم ثقبها بشـكل متناسـق   القماش األبيض
، Pîjkê kipriبواسطة شوكة حيوان النـيس

وتخاط بخيوط من الحرير بواسطة إبرة رفيعة
، خياطـة هـذه القبعـات )١    (بصيرة خاصةوق

وتعلق على قمته طابة صغيرة من الخيوط أو
كان الرجل. Piskulkالصوف األبيض تسمى

يضع قبعته على رأسه ثم يلفها بلفافة خاصـة  
Şe'rê Surme  أو تسـمىŞe'rê Mor  وفـي

بعض األحيان كانت القبعة تصنع من اللبـاد  
Kumkuleĥ،في لباس الرأس لدى األكراد، /96 ص/كتابهم وقد وصف األخوان راسل

و  بأنهم يلبسون قاووقاً طويال، مستَدِقَ الطـرف   في حلب في أواسط القرن الثامن عشر،
 . من اللباد يلَفُ بقطعة قصيرة من الشاش األبيض

                                                          
: كانت هناك أربعة أنواع من إبر الخياطة تسمى بأسماء األشياء التي تستعمل لخياطتها وهي إبـر-١

Derziya Dirûnê ،الخياطة العاديةDerziya 'Eba ،العباءةDerziya Melefa حف والفـرش،  الل
Derziya Kuma القبعات    .
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هذه العادة موجـودة  كانتو كما كان األطفال والشباب يضعون األقراط في آذانهم،
 حتى أوائل القرن ال عشرين، وهناك مثل شعبي كردي حول قرط الرجال يقول :

û ne sala du buhar. Ne kalê bi guhar, ne pîra bi yar

الخير في الشيخ الذي يضع القرط، والعجوز التي لها عشيق، والسنة التي(( أي :
 . فيها ربيعان))

 لباس األقدام :-

 _TasûmأوFîler""تصنع بكاملها.  من األحذية التقليدية لدى األكراد:  صرماية
المتأخرة صار نعلها مـن   األسود، وفي الفتر ةالبرتقالي أو من الجلد األحمر أو البني أو

 . وهو أكثر األحذية شيوعا وينتعله الرجال والنساء. المطاط

 _Çarûxلها كعب، أو مسطح دون كعب: تصنع من الجلد، منها نوعان: جاروخ .
 وكانت ذات مقدمة طويلة .

Qabqab _ قب المياه:  قاب  والطين، تصنع من الخشب، تنتعل في الشتاء حماية من
Gorê Rîsî  مشغول يدويا . ويلبس معها جراب من الصوف

 _Sol :  من األحذية الخاصة للرعاة والفالحين، تصنع كليا من الجلد، وتصل إلـى 
 . Sîrimمنتصف الساق تقريبا، تشد إليه برباطات من الجلد تسمى

يشبه إلى حـد  هو و ، الكرد ج.عام اللباس الكردي التقليدي القديم في هذا هو بشكل
، حيـث يصـف   الهوريين والكاشيين-والميتانيين كبير لباس أسالفهم من شعوب لولو،

بعض ألبسة تلك، ميديا"" من كتابه القيم348 الباحث السوفياتي دياكونوف في الصفحة
بهذا الشكل :  الشعوب

 ف الثالث قبل الميالد تلبس ثوبا قصيرا لحد الركبـة مـع   انت أقوام لولو في األلك
حزام في الوسط، وتوضع قطعة من جلود الحيوانات فوق الكتف، وكذلك كانت مالبس

 كما كانوا يضعون طاقيات الرأس العالية من اللبـاد،  . الميتانيين واألقوام الميدية المتحدة
. ة جلدية ذات نهايات عاليةوأصبحت هذه القبعات خاصة بالميديين، وينتعلون أحذي

أما األزياء الميدية الخاصة، فقد كانت عبارة عن رداء طويل لـه أكمـام طويلـة    
مرتفعة، وسروال مطوي الثنايا بأذيال طويلة، مع روب قصير من قطعة أخرى ملونة،

وكان المواطنون في ميديا الغربية والمركزية يستخدمون هذه. ويلبسون الطاقيات العالية
. البس في النصف األول من األلف األول قبل الميالدالم
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مما ورد أعاله يالحظ أن هناك تشابها كبيرا بين تلك األزيـاء، والـزي الكـردي    
حتى النصف الثاني من القرن العشرين، قبل أن تحل األلبسةالتقليدي  الذي كان موجودا

 المعاصرة محلها .

األسرة وأسماء العلم

 د في تسمية األبناء لدى األكراد عـن الشـعوب اإلسـالمية   ، اليختلف التقليد السائ
والدي الوالدين إخ والعادة تقضي أن يسمى األوالد بأسماء هم، وأحيانـا  أو أقربائ وتهم أو

تصاغ باللفظ . إال أنها بأسماء بعض األصدقاء، أو األسماء اإلسالمية التاريخية  جميعها
مـو،  ، وم م : مـيلفظ على شـكل"محمد "سمفعلى سبيل المثال ا. الكردي حذفاً وتبديالً

وح مو، وححـرف النـداء   يضافو …مد مد، ومحو، ومامد، وم "o "  للمـذكر و "ê "
ف … لعائشة"Eyşê عيشي" لحسن، و"Hiso حسو" يصبح االسم، للمؤنث،

خاصة أسماءو، التزال تستعمل وهناك نسبة البأس بها من األسماء الكردية القديمة
Nazê : فالنساء، مثل  ، كجونةTawê، طاويGulîzar، كليزارGulê، كلي يدان، نازي

Keçûnê سيب ،Besê هوري ،Horê بهار ،Bihar قديفة ،Qedife  بـنفش ،Binefş،
 . الخ ، كيبار…Fener، فنرSînem، سينمMed، مادXanim خانم

معاني ومنذ أواسط القرن العشرين، انتشرت أسماء العلم الكردية، ذات الدالالت وال
 : قومية واجتماعية وأسماء الطبيعة، مثلمن المختلفة،

اإلناث Roşîn:  أسماء ،Hevî وHêvîn، هيفـين  Narîn، نارين نوروز، روشين
Mizgîn  ، همـــرينZozan، كردســـتان، زوزانMîdiya، شـــيرين، ميـــديا مـــزكين

Hemrîn بيريفان ،Bêrîvan مهاباد ،Mehabadالخ   .

، آمـد  Egît، عكيـد  Metîn، متين Dêrsim، ديرسم Kawaكاوا : الذكور أسماء
Amed هاوار ،Hawar جوان ،Ciwan آزاد، شورش ،Şoreşنْدلَو ،Lewend سيامند ،

Siyamend هوزان ،Hozan ريزان ،Rêzan شيار ،Şiyar … وغيرها" . 

طفلة، مسجلين في قيود مدينة130 طفال، و133 ألسماءء وقد قمنا بإجراء إحصا
، بما فيهم أطفال األسر العربيـة  2000شهري كانون الثاني وحزيران لعام عفرين في

أسماء كردية%34.5للذكور، و % 16ت النتيجة بطبيعة الحال، فكان أما فـي  .  لإلناث
25 القرى، فبلغت ت .  % لإلناث45.5للذكور، و %  لك النسبة
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التـاريخفي ذلـك وبذلك يكون متوسط نسبة األسماء الكردية الصرفة في المنطقة
بينما كانت هذه النسب في أوائل السبعينات من القرن.  % لإلناث40للذكور، و % 20.5

 . % لإلناث17.3للذكور، و % 3.2الماضي

 أما ألقاب األسرة واألقارب، فهي :

جهة األب لـدى  Kalik لدى سكان المناطق الجبلية في الشمال،Bapîrالجد :  من
" الوالد والوالـدة"، وهو لقب لوالد Kaloين يقال للرجال المسن. سكان السهول الجنوبية

ابـن  ". Lawê apê، أوPismam، وأوالد العـم  Apoالعم . Bavoاألب . على السواء
لدى سـكان جبـل   Metoأو Metêالعمة . Pisî pismama، وألوالد أوالد العم العم"

 . Birazi، أبناء األخ Kekoأو Keke، وللنداء يستعمل Birakأو Biraاألخ . شيروان

Pit .Pîrêالجدة : جهة األم من الخـال  . Dêk وAnêاألم  .  للمرأة المسنة يقولون
Xalo .أوالد الخال Lawê xalê""ابن الخال ،Qîza xalê أوQîzxalê ""بنت الخال  .

Xaltîk وفي قرى الجنوب السهلية وخاصـة   xaletî، أبناء الخالة ذكورا وإناثا و الخالة
١ (Xak األخت . Pisxaltîلهم بين اإليزديين يقال وفي الجبل يقولـون للنـداء    ، Dot )و

Xakê أوXûçê أو ،Xûşk    وفي المناطق الجنوبية السـهلية ، Ûçêو Dadêوألوالد ،
 .Xarzi األخت

Bûk ، والدهاXasi، والدة الزوجةXezûr، وشقيقهاPaldûz، شقيقة الزوجة الكنة
Ap . الصهرZaveشمالية الغربية يسـمونه  وسكان القرى الجبلية ال nişteÊ  شـقيق ،

Tî  .Gorme أوGorim، وشقيقته الزوج بالنسبة لزوجته

Qiçik Lawik، الصبيانQîzik، البناتKiloz، وسكان شيروان يسمونهم األوالد
 .Law وQîz ومفردهم

Dêmari . Hewi"الضرة"، الزوجة الثانيةBavmari، زوج األم   زوجة األب

                                                          
، أي اختلفت األم وبنتها، Dê û dotê girtin hev, aqilkêma înan kir: هناك مثل شعبي يقول-١

قليلوا العقل  . فصدق
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 المناسبات العائلية

الزواج

) ١

 كان هناك عدة أشكال للزواج، وهي :

 يتم عادة بين األقرباء، مـع األفضـلية فـي االقتـران ألوالد     : الزواج التقليدي-
 . وبصورةالعمومة، ثم يأتي في المرتبة الثانية زواج أوالد العمات والخاالت واألخوال

 . زواج )البطلبعامة كانت أسرة العريس تتولى انتقاء العروس ومفاتحة أهلها

تتم المبادلة بين فتاتين، كل واحدة.  )٢ (GewrandinأوBerdêl زواج المقايضة  -
 . أضحى اليوم في حكم االختفاءوقد لشقيق األخرى،

 . قتيل في النـزاعات العائليةالفدية الفتاة مقابلتزوج : زيجات الدم-

- والدينيـة  جتماعيـة الفقر والجهل والعوائق االهسبب وكان: الزواج بالخطف-
وأحيانا كانت الفتاة تؤخذ . وكان موجودا بكثرة في أوائل القرن العشرين- إيزدي ومسلم

فتتم بعد ذلكأ . عنوة  وهو نادر في أيامنا هذه ..  ما إجراءات المصالحة بين الطرفين

ويفضل األكراد الزواج بين أبناء وبنات قومهم، إال أن الزواج من قومية أخـرى  
. ا وخاصة في المدن والقرى المختلطةليس نادر

                                                          
، فاخترها تجيد الكالممرأة إإذا أردت : في صدد انتقاء المرأة للزواج، تقول الحكمة الشعبية المحلية-١

RojkaBiyan من عشيرة ونساء شكاكا. والمرأة من شيخان جميلة.  فبإمكانها إسكات آغا من عشيرة
. للعمـل فقـط  تصلحن ) وهن حلفاء بيان( ونساء آمكان. سيدات بيت من حيث الكرم والضيافة والطبخ

ن التقييم . ويبدو أأما المرأة من بيان فهي التجيد الحديث وغير أنيقة. والمرأة من جومه كريمة وشجاعة
عام هناك أمثال كردية يل إلغاظة عشيرة بيان .ق في هذا الصدد، مثل وبشكل  : كثيرة

Balê xwe bide dê, bibe qîzêأو ) انظر إلى األم ثم اخطب ابنتهـا  (  أيKeçê mexwaze, 
diya wê bixwaze )التخطب البنت أخطب أمها .(

، إلى مكـان اللقـاء  ان القرية يرافقها أهلها وبعض سكثم عروسه على فرس،يضع كان كل طرف-٢
ليتقدم الطرف اآلخر إيحاء برفعة العائلة، وقده وهناك تقع أمور طريفة، كأن يثبت كل طرف في مكان

يحدث تالسن بين نساء من الطرفين، مما يسبب فسخ التبديل أحيانا، أو يقدم طرف أقوى على خطـف  
وسط مناوشات غنائية طريفة مـن قبـل   عروس الطرف اآلخر على سبيل الدعابة ليعود بالعروسين،

كأن يتغنى كل طرف بجمال ابنتهم وأصالتها، مقابل اإلقالل مـن شـأن الفتـاة     المرافقين للعروسين،
. األخرى وأهلها..
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مراسيم وطقوس الزواج

 :Şêranî  وXwazgêncî الخطبة

إقامة أفراحهـا لدى الطرفين يتمXwazgênci بعد حصول الموافقة على الخطبة
وŞêranîمناسبة خاصة تسمى  ب يتم فيهافرح حفلةتقاميدعى إليها األهل واألقرباء، و ،

Kîse) ١

قطع الذهب أو الفضة، حسب المستوى االقتصادي للعائلتين  . وفي تلبيس الخطيبة بعض
االتفاق عليه يستمر عـدة سـاعات   هذه المناسبة يتم االتفاق على مهر الفتاة، الذي كان

، اآلغا، أو إلـى أي شـخص   معـروفولهذه الغاية كان والد العريس يلجأ إلى. نا أحيا
يقبض وكان ليرافقه إلى بيت العروس . . المهر نقدا بمجرد االتفاق النهائي والد العروس

 أما المهر، ففي الثلث األول من القرن العشرين، كان يحـدد بـالليرات العثمانيـة    
، ويختلـف مقـدار    )الذهبية، المجيدية أو الحميدية أو الرشادية، أو بـ كيسـه  

فالفتاة من أسرة متواضعة كـان متوسـط مهرهـا    . المهر حسب المستوى االجتماعي
ويشترط على أهل العريس تقديم أشياء عينية من مستلزمات المنـزل. كيس15والي ح

، وحبـل   الفرش واللحف والمخدات والسجاد وأدوات صـنع الخبـز   Text û Sêl: مثل
"  نهاية خيوط السجاد الملون المصنوع من وبروهو، Nex "نخ مزين خاص يصنع من

مرآة وإبرة العروس مـن ضـمن   الماعز وصوف الغنم، كما كان صندوق العروس وال
 الحاجيات األساسية .

وفي اليوم السابق لموعد الزفاف، يدعى األهل واألصـدقاء والجيـران إلـى دار    
كما تسمى في جومـه،  Sercihêzأو ،Sertêr عروف بـ )٢ (تالعروس، لحضور مناسبة

 ويجلب المدعوون معهم بع ض الهدايا للعروس كالبسط والسجاد .

 أفراح العرس :

تقاليد خاصة، والعرس النموذجي للعرس يجـرى علـى الشـكل    كان في المنطقة
 : اآلتي

                                                          
. ق19 = المجيدي الفضي. قرش100)= رشادية وحميدية( كانت الليرة المجيدية: النقود العثمانية-١

= برغوت صغير. ق1.9= برغوت . ق2,5 = بشلك . ق 4.75= ربع مجيدي. ق9.5= نصف مجيدي
دليـل حلـب    نحاسـات. (5 =  اره . پ ارهپMetelîk =10متليك . Pere هار پ40 =  . القرشق0.95

20وتساوي كانت متداولة منذ القرن الثامن عشر،وحدة نقدية عثمانية والكيس،).255 ص- السياحي
 .قرش فضة500= مجيديه

٢-Têrظهر علىتوضع ) خرج( مصنوعة من الوبر والصوف مشغولة باليد على شكلقطعة قماشية
و  . توضع فيها أغراض العروس الدواب،
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مؤلفة عادة من القماشXilat قبل موعد العرس بعدة أيام يرسل أهل العريس هدايا
و يتم توزيعثم . يدعونهم إلى حضور العرس في اليوم المحدد إلى أقربائهم وأصدقائهم،

وفي صـباح اليـوم السـابق لزفـة     . هاائالت خارج القرية على عهم من المدعوين من
و خروف ارسل أهل العريس العروس، ي يقصد إلى دار العروس إلعداد الطعام للضيوف،
ال ،Şopiltirkدار العروس برفقـة رجـل يـدعى    أهل العريس جهةمن نساء وفد من

بمشاركة النسـاء مـن   في دار العروس يتناولون الطعام، وفي المساء تبدأ حفلة الحناءف
تقوم إحدى كما، Hevalokسمى الذي يلغناء الخاص بهذه المناسبة الطرفين بالرقص وا

 على صوت تلك األغنية الجميلة، ثم يتم وضـع  بعجن الحناءء المعروفات بالمرح النسا
كما تقوم النساء بإهداء مبالغ من. الحناء على يدي العروس، وأحيانا على أصابع قدميها

. Şabaşa nav ĥenêالنقود باسم

 وفي صباح اليوم التالي تدعى امرأة خاصة، تجيـد تـزيين العـروس    ولباسـها،
Kum - وخاصة قبعتها 25 ، وتقبض كيلين لقاء قيامها بذلك كغ- حوالي  . من الحنطة

زينة وت  العروس من : تألف

وهي عبارة عن طربـوش أصـغر قلـيال مـن     : Kumî Meraşêقبعة مراش
تعلـق  مـن القصـب  من اللباد، فيها ثالث قطعالطربوش األحمر المعروف، مصنوع

عليها قطع الذهب والفضة والعملة المتداولة بقصد الزينة، وتلـف بالمناديـل الملونـة،    
. Perî Mamaبحيث لم يكن يظهر أي شيء من الطربوش، كما يوضع عليه ريش النعام

اية القـرن  عود إلى بدت ورأينا قبعة مشغولة بخيوط من الفضة الخالصة مبطنة بالقماش،
عرائس األكراد كان. العشرين الطرابيش المطرزة بالقصبتضع ت وقد ذكر الغزي أن

 التي تصنع في حلب .

الوجه رأس العروسي قماش قطني أحمر اللون، يغط: Kulikأو Sorik   غطاء
 . وتم استبداله حاليا بغطاء أبيض شفاف. ووجهها

Qedîfe: الفستان  . من المخمل

 . من الحرير يلف بها خصر العروس: Pişta Tereblusêزنار قماشي

Miltan :قميص قماشي بدون أكمام، أو ذو أكمام قصيرة يصل إلى أسفل الظهر . 

Hungulk أوÇarik :    قطعة قماش حمراء مزهرة لها كشـكش، مربعـة الشـكل
تقريبا، ربما استمد اسمها من شكلها الرباعي، وكانت تربط برباط قماشي مـن نفـس   

 الخصر، وتغطي القسم األمامي من النصف األسفل من جسم العروس حتـى  لونها على
 . مستوى الكعبين
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Tasûm :. من األحذية التقليدية لدى األكراد في الجبل، تصنع من جلد أحمر اللون 

 بعد االنتهاء من تزيين العروس وتجهيزها، يكون الموكب األساسي القـادم لـزف   
 لخميس، فتحمل أشياء العروس بمـا فيهـا   العروس قد وصل، ويكون عادة صباح يوم ا

Têr وHekîbتمتنـع   . والذي يستعمل لوضع األغراض الصغيرة الخاصة بـالعروس
في "كقطعة ذهبية" إلى أن يضع أهل العريس شيئا ثمينا العروس عادة عن لبس الحذاء ،

حتى توضع قطعة ذهبية أخرى في جيبهـاالحذا .  ء، كما تمتنع أيضا عن ركوب الفرس
خروج العروس من المنـزل كان البد من إرضاء أخيها الذي يقف وراء البـاب  وقبل

وهوPişqapiمطالبا بما كان يسمىومانعا خروجها، عادة مسـدس، أو مبلـغ مـن     ،
على . ثمإرضاؤه المال، وكان من الضروري ، ويأخذ شـخص  الفرس تركب العروس

- يمشي وراءهـا  - وغالبا ما تكونان امرأتين من أقرب الناس إليها بلجام الفرس وآخر
ممسكة بذيل الفرس كي ال يقوم أحد بقطع شيء منه، لالعتقاد بأنه إذا قام أحـد بقطـع   
 شيء من ذيل الفرس وقرأ الفاتحة بالمقلوب، ثم قام بحرقه، فإن العروس التنجـب،   أو

 أن زوجها سيتزوج عليها .

ل Ke'rî 'Ewîla بعد مغادرة الموكب ، حيـث يقطـع    لقرية، يظهر تقليد آخر يسمى
وذلك كبش أو"بوضع أثقل ماشيته راع أو بضعة رعاة الطريق على موكب العروس،

فإن استطاعت العروس حمله وإخراجه من الطريـق صـار    في وسط الطريق،"تيس
- فما عليهم إال إرضاء الراعـي   وعادة لم تكن تبادر إلى ذلك- ملكها، وإن لم تستطع

بعد خروج الموكـب   . و بإهدائه منديال أو كيسا لوضع التبغ أو أي هدية صغيرة أخرى
Cirît حين الوصول إلى من القرية يتسابق الفرسان بخيولهم في لعبة تسمى قريـة   ، إلى

. العريس

ي يسبق الجميع لإلعـالن   يصل الموكب إلى القرية ويتقدمهم عادة حامل المرآة الذ
و يمة من العروس، وكان لهذا الشخص أهميته حتـى  يحصل على هدية ق عن الوصول

". هل حملت مرآة العـروس  Te neynika bûkê hilgirtiye: "أصبح يقال فيه المثل
وحينها تحـاط العـروس    يركب ولد صغير خلف العروس لكي ترزق باألوالد الذكور،

 بنساء القرية، وتوصل إلى بيت العريس باألهازيج والغناء .

 س كانت العروس تأبى النـزول عادة، إلى أن يعـدها والـد   وفي باحة دار العري
بعـد أن   . وونحو ذلكالعريس ببعض الماشية أو ببقرة أو بستان أشجار أو قطعة أرض

العروس  من الفرس، يقوم أحد شباب القرية المعـروفين بفروسـيته بركـوب     تنـزل
ارة، فإن خـرج  يبدأ الشباب برميه بالحصى والحجثمالفرس وإخراجه من باحة الدار،

وفي تلك األثناء يكون العريس قد أخذ موقعه على سطح. سالما يأخذ هدية من العروس
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من  باب المنـزل، ينثر فوقها قطعـا   الدار فوق باب المنـزل، وحينما تقترب العروس
 . من السكر أو النقود المعدنية، تعبيرا عن الرفاه والنعمة

ع عالمة في مكان بـارز خـارج    بعد وصول العروس، يتسارع الشباب الى وض
و  بإطالق النـار عليهـا مـن     يبدأون القرية، وغالبا ما تكون المرآة الصغيرة للعروس،

 ا عادة مـا كـان   طربوشـبنادقهم، فمن يصيبها أوالً يحصل على جائزة من العريس، و
. Kumî sipîمن الحرير أبيض ا

منهم  حر في دعوة من يشاء من أهل ثم يبدأ المدعوون بالوصول إلى القرية، وكل
يصطحبون معهم الطبالين والمغنـين   قريته وأصدقائه ومن القرى المجاورة، وعادة ما
Boke ، ضمن وفد اجتماعي وفنـي  متكامـل والعازفين والرقاصين وحتى المصارعين

حاليا .  كما يأتون بالخراف والسمن وما شابهه، بديال عن النقود التي يدفعها المدعوون

المو إلى مشارف القرية، يبدأون بإطالق بعض الطلقات إيـذانا  عويين لدى وصول
بالوصول، فيبادلهم أصحاب العرس بإطالق العيارات الناريـة، ويخرجـون بالطبـل    

 . فيوالزرنة الستقبالهم وإيصالهم إلى الدار المحددة لهم، مرحبين بهم بالغناء والرقص
.  ، فيدفع زعيم الوفد الضيف مبلغا من المال إلى الطبالينŞabaşدار الضيافة يجري لهم

على أنغام الموسيقى تطلـق  كمـا  في كل بيت حتى الصـباح،   وتقام السهرات الممتعة
يقوم صاحب الدار بخدمة ضيوفهو وطيلة فترة العرس ، العيارات النارية طوال السهرة .

و  نهارا إلى نهاية العرس . ليال

يرافق صاحب العرس وفي كل صباح على، الطبالون  جميع الضـيوف، ويتجول
التـيو بالبسـط   تفـرش يصطحبهم إلى مكان الحفلة التي تقام عادة في ساحة القرية،

. تبدأ أفراح العرسثم والفرش للجلوس بدل الكراسي الحالية،

فكانت تعقد بأكبر عدد من الطبول، فكلما كثر عـددها دل  Dîlanأما حلقة الدبكة
 صين الذين يجيدون الـرقص المعـروف بــ    ويقوم أحد الراق. على الوجاهة والنعمة

Sergovend ثـم  ويقدم فنونه الجميلة على أنغام الزرنة والطبول،،بمسك رأس الحلقة
يأخذ المغنون بغناء األغاني الملحمية القديمة بالتناوب، أو بغناء أغـان خفيفـة بشـكل    

 . Tekirmeحواري جميل يسمى

Sîngsîngê وت وهناك ألعاب تسلية مشهورة مثل تم بإشـعال نـار وسـط حلقـة      ،
من  كما كانت تقدم تمثيلية ليليـة تسـمى   . فوقها الرقص، ثم الركض من حولها والقفز

Qeşmer المهرج "، يأخذ فيها أحدهم دور" Qeşmer  فيلبس فرو الغنم، ويشمر عـن ،
ساعديه وساقيه، ويدهنهما إضافة إلى وجهه بالهبـاب، وآخـر يأخـذ دور المـرأة أو     
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يتم البحث عنها في لعبةثم، المتنكرة""، ومن أعرافها خطف العروس العروس المزينة
وتعليقاتهم المرحةو أحاديثوسط مسلية  . فرح المتفرجين

وفي آخر ليلة من ليالي العرس التي كانت تمتد أحيانا لسبعة أيام، تجـري عمليـة   
 . Werzavaحناء العريس، على أنغام أغنية مشهورة خاصة  تسمى

حفلة الزفاف تجري مباريات المصارعة على صوت الطبول وسطوفي آخر يوم ل
كان حلقة الرقص، وأ علي قهـوة شهر مصارع في النصف األول من القرن العشرين
. من قرية ترندة

رك جميع المـدعوين حلقـة الدبكـة، ويجـري      وفي الساعات األخيرة للحفل يشا
Kirîf ظهيرة اليوم األخير، يكون . وفيشاباشهم بجمع المال من حلقة الرقص الطبالون

Keşk بيت العريس قد أعد الطعام للمدعوين، ويطلق على هذه الوجبة ثم تنتهـي  .  اسم
. مراسم الزفاف في عصر يوم الخميس

مهرجانـات فنيـة    لم تكن األعراس التقليدية القديمة، وخاصة في قرى اآلغوات،
كانت أيضا وفلكلورية فحسب، بل حيـث يتجمـع    ، تقوم بجوارها سوق تجارية صغيرة

Kebsûn لبنادق الحشـو   الباعة الجوالون لبيع بضائعهم، ومن بينها البارود والصواعق
       وأحيانا يوزع العريس البارود مجانـا علـى ضـيوفه، ومنـه جـاء المثـل      . القديمة

Barût ji kîs zêve ye أطلق ما تشاء فلن تخسر شيئا"ف البارود من العريس"أي . 

 ، تقوم العروس بتوزيع هدايا رمزية علـى أهـل   من الزواجثالثة وبعد يومين أو
 . قريتها الجديدة، وخاصة الذين استضافوا المدعوين

يتبادل العروسين وبمرور عدة أسابيع، يقوم واأللفة الوالئم لمزيد من التعارف أهل
.  بين العائلتين

الزواج ، ر وحفلـة  من حيث اسلوب تعرف العروسين والخطبة والمهـ تغير شكل
في أيامنا هذه حيث العرس حفلة ، وأصبحت أكثر بساطة من ذي قبل، العرس لليلة تقام
في مقصف مقابل أجر وي محدد لذلك، واحدة أمـا  .  دعى إليها بعض المغنين والعازفين

. واستعمال الطبل والزرنة بات هامشـيا. لباس العروس فقد أصبح على النمط الحديث
تقريبافق عادات الضيافة والحناء والطقوس الممتعة والمسلية األخرىأما .  زالت نهائيا

و خاصة في أعـراس القـرى    ولكن بعض الرقصات الفلكلورية القديمة ما زالت باقية،
ي أسوأ ما فـي أعراسـنا    أن . وأعتقدذكرنا بعض جوانبها بأعراس الماضي النائية التي

 . ي والدانيالحالية، فهو جمع المال باسم الخلع الموجهة الى القاص

www.tirejafrin.com

http://www.pdffactory.com


-272-

الوالدة

من المناسبات السعيدة للعائلة، وكانت تتم في المنــزل بمسـاعدة دايـة    ،الوالدة
واألسرة . وعلى الزوج مغادرة الدار أثناء الوالدة. محلية من نساء القريةPîrik"قابلة "

وعند والدته يقدم أصدقاء الزوج. الشرقيينمثل باقي الكردية تفضل الصبي على البنت
 شد أذنه، إشادة بخلفه الذكر .على

اعتقادا ب حمايتها مـن   ومن العادات السيئة منع المرأة من شرب الماء بعد الوالدة،
Pîrĥebok تلـك. التي تسبب المرض والموت األرواح الشريرة  وللحماية التامة مـن

Derziyê 'Eba الشرور، يتم وضع في لباسها أو مخدتها، كما تغطى المرأة إبرة خاصة
طى السوائل واألطعمـة   . وتعشتاء طية سميكة وثقيلة، سواء كانت الوالدة صيفا أوبأغ

Hevalçûk. الحلوة فقط فيدفنها الزوج عميقا في التراب، أو يلقيها في ماء أما المشيمة
كما كان التفاؤل يدعوهم إلى إلقاء سرة الوليد فـي منــزل أحـد األشـخاص     . جار

 أو في محل صاحب مهنة أ مال في اكتساب صفات ومهارات جيدة . ، المشهورين

Qundaqو و يلف الرضيع بقطعة من القماش األبيض مزينـة برسـومات   كانت ،
الورد والطيور، وتوضع داخل اللفافة قطعة خبز وسـكين الكتسـاب صـفات الكـرم     

    تعلق على صدره خرزات زرقـاء وقطعـة مـن الحجـر الصـوان     كماوالشجاعة،
Kevrî Sîva إضافة إلى عودين صغيرين متصالبين على هيئة صليبكتعويذة إيزدية ، .

على األم أن ترضع وليدها أكثـر  كان . ووتكحل عينا الرضيع رجاء حورِهما ووسعهما
يشكل مدة من عامين، األمر الذي كان  الرضاعة . مانعا طبيعيا للحمل طيلة

Dergûşو ، عليه رسـومات   يمضي الطفل طفولته في سرير مصنوع من الخشب
يلة، وقد ينقش على مهد البنات اسم صبي صغير، كابن عمها، أمال فـي زواجهمـا   جم

Serdergûş. مستقبال  ولمزيد من العناية، يضعون سجادة مزركشة على السرير تسمى
 وكانت األم تؤدي أثناء هز سرير ولدها أجمـل  . تتدلى منها كرات من الصوف الملون

 ن والحب الصادقين .وأصدق األغاني الهادئة والمعبرة عن الحنا

تطور الحال في أيامنا الراهنة، بحيث تلد معظم النساء لدى القـابالت أو األطبـاء   
أحيانا. المختصين خطـرا علـى    وزالت تلك العادات والتقاليد القديمة التي كانت تشكل

كمـا أن  . المرأة ووليدها، إال أن عادة تعليق التعاويذ بلباس الطفل ما زالـت موجـودة  
 .ن األمهات ال يرضعن أطفالهن عن جهالة، مكتفيات باإلرضاع الصناعيالكثير م
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الطهور

 كان يجرى في القرية بشكل جمـاعي مـن   غالبا ما، من المناسبات السعيدة للعائلة
وأنسب وقت له كان أثناء تفتح زهـر  . قبل مطهرين يزورون القرى في أوقات متباعدة

 من يحضن الولد أثنـاء إجـراء عمليـة    والعرف المرافق بالطهور، أن. شجرة اللوز
اليجوز بعـدها  إذ ، Kirîfالتطهير، تنشأ بين عائلته وعائلة الصبي عالقة حميمة تسمى

 وكان طهور الولد الوحيد أو البكر لعائلة ميسورة، يأخـذ شـكال   . الزواج بين العائلتين
ما ختـان   . أاحتفاليا كعرس حقيقي، إال ان عملية الطهور تجري اآلن دون طقوس تذكر

 البنات فال يعرفه المجتمع الكردي بتاتا .

المأتم

بعد . يوضعللمأتم طقوس وتقاليد معروفة لم تتبدل منذ عقود عديدة الوفـاة المسلم
و وفمه بواسطة قطعة قماش تمرر من يتم غلق عينيه على ظهره، ورأسه نحو الشمال،

ا للحفاظ علـى اسـتقامة   كما تربط إبهاما القدمين ببعضهم. تحت فكه وتعقد على رأسه
 ويوضع بجانبه مصحف، وإن وجد من يعرف القراءة فعليه أن يقرأ. الساقين وتقاربهما

. بعض اآليات بين الحين واآلخر، بصوت عال أو خافت

الصباح األولى، فإن الدفن يتم صـباحا، وإال   وإن كانت الوفاة ليال أو في ساعات
األمر ادة في داره، وتشيع الجنـازة  علـى حمالـة    ويغسل الميت ع. لليوم التالي ترك

ثـم  ، أما اآلن فتوضع في تابوت خشبي يحمله الرجال إلى المقبـرة،  Darebestخشبية
أهلـه  يقف أقرباء المتوفى و . ثموترافق النساء الجنازة إلى المقبرة. ن ويلق الميت، يدفن

بالعبارات التالية  : على نسق واحد لتلقي التعازي

Serê we xwaş be        يسلم رأسكم
Win û zarokên xwe xweş bin  بسالمتكم وأوالدكم 

Ciyê xwe cinet beمثواه الجنة         
Xwedê sebrekê bi we deاهللا يصبركم        ...

ثم يدعو أقرباء المتوفى وأهـل القريـة   . ويرد على المعزي بنفس العبارات تقريبا
 . المعزين إلى تناول الطعام الذي يكون قد أعد سلفا

 بعد العودة إلى الدار يقام مجلس العزاء، ويستمر بشكله االعتيادي لمدة سبعة أيام ،
خال وفي مجالس العزاء يتصدر.  القرآن، وفي اليوم السابع يقام ما يسمى بالمولدله يقرأ

 .عالم الدين عادة زمام الحديث
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الوفـاةكما يقـوم ذوو الفقيـد   .  تقام مناسبة األربعينية، بمرور أربعين يوما على
بتوزيع قطع من الحلوى أو اللحم على الجيران، أو يدعونهم إلى تناول الطعام فـي دار  

وال تختلف طقوس الدفن والعزاء كثيرا لدى األكراد اإليـزديين عمـا ذكـر    . المتوفى
"". أعاله . راجع فصل الحياة الدينية

المناسبات االجتماعية الجماعية

 عيد الفطر وعيد األضحى

فاألم تعـد  . يمر شهر رمضان على األسرة الكردية في الجبل دون طقوس مميزة
. وعند اإلفطار، يجتمع كافة أفراد األسرة على المائدة لتناول إفطـارهم. طعام السحور

 وليست هناك أطعمة خاصة بوجبتي السحور واإلفطار، إال أن الخبز ودبس العنب كان تا
وجبات السحور  . مادتين أساسيتين في تحضير

"  . ، أي ليلة القـدر قادر" وأبرز ما كان يميز رمضان قديما هو ما كان يسمى بـ
إفطـار جمـاعي   يقـاموبهذه المناسبة وفي النصف الثاني من شهر رمضـان، كـان   

بين القرية، و وبالتناوب اله عائالت  شهر . ذا ما كان يضفي مظهرا اجتماعيا حميما على

ة بإعداد أصناف مختلفـة مـن األطعمـة، كالمحاشـي     في ليلة العيد تقوم األسرو
Kofte  وتستمر حفلة الطبخ إلى ساعة متأخرة من. وغيرها Xewreو واليبرق والكبب

والنوم فـي ليلـة   . الليل، يبقى فيها جميع أفراد األسرة مستيقظين فرحين باستقبال العيد
 العيد كان أمرا غير مستحب .

سرة البالغون بعض السكاكر والحلوى، لزيـارة  وفي الصباح الباكر يحمل أفراد األ
، ثم يوزعون األطعمة على الحضور واألطفـال   قبور موتاهم، وقراءة آيات من القرآن
إلى المكان منذ الصباح الباكر .  الوافدين

 وفي الصباح يجتمع الرجال في دار كبير القرية، لتبادل التبريكات بالعيـد، كمـا   
للعيد مكانة خاصة فـي إنجـاز   قد كان . فأهالي القريةيقومون بإجراء المصالحات بين

".  مثل تلك األمور االجتماعية بالمرور علـى بيـوت    يتقدمهم المسنون " ثم يقوم الجميع
 وبعد االنتهاء من هذه المراسم الصباحية يعود كل إلـى بيتـه،   . القرية بيتا بيتا للمعايدة

 .ة لهموتستعد األسرة الستقبال ضيوفها وتقديم واجب الضياف
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التختلف طقوس عيد األضحى كثيرا عن عيد الفطر، سوى تقديم األضـاحي فـي   
والعيدان من المناسـبات الهامـة   . عيد األضحى حيث تكون الموائد أكثر غنى وتنوعا

 والمحببة لدى األكراد .

 ومن الجدير بالذكر أن األعياد قديما كانت تتحول إلى مناسبات فرح جماعية، حيث
ت الرقص والغناء لستة أيام متتالية، ابتداء من اليوم الثالث الذي يسـبق  كانت تعقد حلقا

 العيد .

عيد نوروز

Newroz واجتماعيـة هذا العيد وكان ل أو اليوم الجديد ، نوروز هامـة   مكانة دينية
الخروج الجماعي إلـى  : ومن طقوسه منذ القدم. عند الشعوب اإليرانية بما فيهم األكراد

".  الطبيعة وإشعال النار  منع إشعال نـار   كالمعتصم" وقد حاول بعض خلفاء العباسيين
نوروز، ووضع آخرون ضريبة خاصة باسمها لالحتفال بها، لكنهم سرعان ما تراجعوا

 عن إجراءاتهم تلك، وبقيت نوروز عيدا شعبيا يحتفل به على مر القرون .

وايـات  لعيد نوروز صلة وثيقة بتاريخ الشعب الكـردي، وتـذهب الر  يعتقد أنو
الكردية إلى وجود صلة بسقوط نينوى عاصمة الدولة اآلشورية بيد الميـديين أسـالف   

.  .مق622األكراد في عام

تقـول  وهي . وهناك روايات أخرى تربطها بأسطورة تتعلق بأصل الشعب الكردي
الملك المستبد ثعبانان، فأشار عليـه العرافـون   "ضحاك "أزدهاك ظهر على كتفيهن بأ

دماغ إنسان، ولكن الجالد كـان يعطـف علـى أحـد     يوميا منهمال واحد بأن يطعم ك
الضحايا ويشير إليه باالختباء في الجبل، ويعوض بدماغه دماغ شاة، إلى أن قام كـاوا  

"بالحداد ، فأشعلت النيران على المرتفعات وقمم الجبال رمزا أزدهاك" قتل الملك الظالم
من هؤالء الناجين الذين استقروا في بـالد  وتقول األسطورة إن. لالنتصار على الظلم

 ينحدر الشعب الكردي . الجبال ؛

ومهما يكن األصل التاريخي أو الديني أو االجتماعي القديم، فإن نيروز يعتبر حاليا
 للشعب الكردي، ويعتبرونه رمزا النهيار الظلم وانتصار الحرية .وطنياعيدا

20ف إلى قمم المرتفعات وأعالي الجبال في ليلة  آذار، تخرج مجموعات من الشباب
 وفي صباح اليوم التالي يخرج اآلالف إلى أماكن مناسبة لالحتفـال  . إلشعال نار نوروز

وفي أماكن االحتفال تقدم الفـرق الفنيـة فنونهـا،    . وسط الطبيعة الخالبة لجبل األكراد
 .ويغني المطربون أغانيهم وأناشيدهم
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زيارة المزارات

حيث يقوم سـكان  .  من التقاليد االجتماعية القديمة المتبعة بشكل صارم فيما مضى
كل قرية، أو عدة قرى مجتمعة، بزيارة مزار القرية، أو إحدى المـزارات المشـتركة   

 ومنذ صباح يوم الجمعة، تحمل كل أسرة لوازم إعداد الطعام، إضـافة إلـى   . المعروفة
ووجـود  . وتعـد األطعمـة  وهناك يقدم القربان،. خروف الذبح، وتتجه صوب المزار

كان . من األمور السارة في تلك األثناء، حيث تقدم لـه األطعمـة   ضيف أو عابر سبيل
كانت تقام حلقات الدبكة علـى أنغـام الطبـل     وفي هذه المناسبات االحتفالية الجماعية،

 وتستمر األفراح حتى المساء . والزمر ،

 وتزار المزارات في بداية شهر نيسان من كل عام، والمناسبة بطقوسها، والخروج
الجماعي إلى الطبيعة، وأجوائها االحتفالية، وتوقيتها الذي يصادف أواخـر شـهر آذار   

يرجح بأن له جذورا تاريخية موغلة في القدم وله ارتبـاط باحتفـاالت   ووأوائل نيسان،
- نوروز مـن  الذي يصادف أول يوم أربعاءSersalالزردشتية ورأس السنة اإليزدية
 نيسان حسب التقويم الشرقي ، وبعض األعياد الدينية القديمة في بالد الرافدين .شهر

نوعا ما  ، ولم تعد تقام إال في قرية عرشقيبار حول مـزار   وقد اختفت هذه المناسبة
Çêlxane وفي جبل ليلون فقط ، .  من قبل بعض العائالت اإليزدية

أحيانا ويتوجه ينقطع فيها المطر، الناس يقـدمون  و إلى المزارات في السنوات التي
 عندها القرابين استسقاء للمطر .

المناسبات الدينية  : ومن

معلـم   أي رأس السنة، وفيه كـان  الخوجـة   "Sersalأو"آمين"تقليد، يسمى-
ويرددون األناشيد الدينية،"الكتاب المواد الغذائية يخرج بتالميذه إلى القرى، ، ويجمعون

 وكان هذا التقليد يقام.  وفي اليوم التالي، تقوم بعض النساء بطبخ الطعام لهؤالء التالميذ
ل  أما تسمية هذه العادة برأس السنة، فأعتقد أن له صـلة بأوائـل   . ا أيض لمطر الستجداء

 . "نوروز "اإليرانيةلسنةشهر نيسان الذي يصادف موعد رأس السنة اإليزدية ورأس ا

، يخبز الخبز المطبوخ بالسـمن  "Qadirويسميه األكراد قادر"وفي ليلة القدر-
Nanî Rûn. ويوزع على الجيران، ومنهم من كان يدعو الجيران الى طعام اإلفطار 

10 Şûrê وفي مناسبة عاشوراء الذبائح، ويتـرك  ، تذبح كما يسمى "شوري" محرم أو
Kutayî  .التقليدية المعروفة صدر الذبيحة ليطبخ منه أكلة
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معتقدات خاصة

والتقاليد، سنذكر هنا بعضهاال يعرف الناس   : كثير من المعتقدات
وهـذا غيـر ممكـن    –Keskesor كل من يتمكن من المرور تحت قوس قزح-
 . والعكسأ فإن كان ذكرا تحول إلى أنثى،_ طبعا

من ضـرب  ن الشخص الذي يتمكنأهناك اعتقاد ب أثناء حدوث الهزة األرضية،-
ألمـراض، فسـيكون بإمكانـه شـفاء     مع ذكر بعض ا يده على األرض ثالث مرات

 . انيهأم تتحققوكذلك . المصابين بها
كسوف الشمس وخسوف القمر، سببه ابتالع العفريت لهم، وبغية منعه وإخافته،-

يقوم الناس بإحداث الضوضاء من قرع األواني المعدنية، وإطالق العيـارات الناريـة،   
. ودق الطبول لتخويف العفريت

السماء، فإن نـزل شهاب من السـماء، فهـذا يعنـي أن    لكل إنسان نجمة في-
Istêrka xwe rijî  . شخصا ما انتهى أجله

ويعتبرها من األشياء. الكردي في الجبل يقسم بالنار وبالشمس وبالنجوم وبالنور-
 المقدسة .
 لألفعى السوداء، مكانة خاصة في المعتقد الشعبي في جبل األكـراد، إذ تعتبـر   -

وأظن أن هذا االعتقاد إيزدي األصل،. ، ورؤيته في مكان ما، فأل خيرحيوانا غير مؤذ 
الفاألفعى السوداء حيوان مبارك لدى اإليزديين، ويعود ذلك إلى رواي التـي تهم  دينيـة

عندما  انثقبت سفينة نوح عليه السالم، وضعت األفعى السـوداء ذيلهـا فـي     تقول بأنه
. ماء إلى السفينةالثقب، وكورت جسمها عليه، فمنعت تسرب ال

 ترسم صورة صليب متساوي األذرع علـى الحاجيـات واألدوات، أو يوضـع    -
والصـليب  . صليب خشبي صغير في عنق الحيوانات واألطفال لحمـايتهم مـن األذى  
" إلـه   ميثـرا - المتساوي األذرع ميتاني األصل كما ذكر سابقا، يرمز إلى اإلله الميتاني

  وربما كان للتقليد الكردي في القسم بالجهـات األربـع  ، الشمس وجهات الدنيا األربع"
Bi çar qulba جذور تعود إلى تلك العهود الميتانية الغابرة ،. 

وحل لمسة المشايخ في شفاء المرضى ، لعامة الناس اعتقاد بالحجب والطالسم وب-
. المشاكل االجتماعية، وفي الزواج والطالق

يعتقد ها من فعل فـي إلحـاق األذى بـاآلخرين،    الناس بقوة العين وما لبعض-
 . يتجنبهم من يعتقد بذلك )١ (و وهناك دائما أناس معروفون بذلك ،

-" عند بناء دار"حجر الزاوية توضع قطعة نقدية معدنية تحت أول حجر أساس
 للسكن، لجلب الحظ والرفاه .

 . جهد خاصوهناك الكثير من هذه المعتقدات التي يحتاج تدوينها والوقوف حيالها إلى

                                                          
١-298  من كتابهم، أنهم سمعوا قصة عن كردي يعيش في حلب في يذكر األخوان راسل في الصفحة

.  أواسط القرن الثامن عشر، انه كان يكسر مزهرية كريستال بمجرد النظر إليها
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األشغال المنـزلية

الصناعة اليدوية مـن  األسرةمستلزمات وحاجياتل يقصد بالصناعات المنـزلية،
يقوم باألشغال المنـزلية جميـع أفـراد األسـرة،    كان و . المواد األولية المتوفرة محليا
 : تلك األشغال هيأهم . ووالمرأة منها بشكل خاص

 :الغزل-

كانتو . ألسرة الكرديةللرئيسية الغزل من المشاغل اكان
الخيوط التي تستعمل في صناعة اللوازم النسيجية تصـنع مـن   

هـي  فـي ذلـك  وأول مرحلة. صوف األغنام وشعر الماعز
إلى خيوط عبر عملية مضـنية تقـوم بهـا النسـاء،      تحويلها

Teşiو ، بعـدها  "المغزل " تستعمل فيها آلة يدوية بدائية تسمى
Arşûjin  فـي المنــزل أو فـي     تتم صباغة تلـك الخيـوط  

 ثـم تنسـج بواسـطة    . المصبغة، وتستعمل أحيانا دون صباغ
Tevinوهو جهاز بدائي مؤلف من عدة قطع خشبية، يمدد في ،

القسم الخلفي من المنـزل عادة، أو في ساحة الـدار صـيفا،   
تتم خياطـة  ووبواسطته يتم حبك الخيوط إلى قطع من النسيج،

ببعضها الغرض المطلوب تلك القطع .  حسب

الحاجيات واألغراض التي كانت تصنع بهذه الطريقـة،  أما
Cil:  فهي  ، وتصنع من خيوط ملونة من الصوف أو الشـعر أو  Ber، و السجاد بنوعيه

خياليخليطهما، وتزين برسوم وأشكال متنوعة، حسبما التي تقوم بالعمـل  المرأة بدعها
. من أوله إلى آخره

األخرى  هي : لتي تشغل باليد ،ا ومن اللوازم

Keji : ووهو تستعمل كحمالة حبل يعلق بين رأسي عمود القنطرة داخل المسكن،
كيس لحفظ المؤونة، ويستعمل لتخزين الطحين والقمح :Xirar.  لقطع الثياب وغيرها

والحبوب وغيرها الحيوانكانت . و والبرغل للنقل هناك لوازم أخرى توضع على ظهر
Hekîb Têr مثل الخرج و ولم تكن تهمل. şivênKurkîالعروس، وعباءة الراعي و

ال المغزولة أية قطعة من Nex أوQetek تسـمى  وTevin خيوط نهايـة  حت ، ف خيوط
أنواع خاصة من الحبـال، كحبـل   في صنع تستعمل لخياطة أطراف السجادة، وكانت

. الخ …Keji العروس و

Teşî  المغزل

www.tirejafrin.com

http://www.pdffactory.com


-279-

: Qolan : تعماالت خاصة نذكر الغزل األخرى التي لها أسماء واسصناعات ومن
Kortan  و .  حبل قصير من شعر الماعز يستخدم لتثبيت غطاء سرج الـدوابBestek

المعدن، أو مـن خشـب شـجرة    من هي مسلةف آلة خياطة الغزلأما . الذي سبق ذكره
Benîştokê  . البطم القاسي

: األواني الجلدية-

التيس ة ومتانـةلمرون وذلك، كانت هذه األواني تصنع من جلود الماعز، وخاصة
 ولهذه األواني أشكال واستعماالت معروفة، ولها أسماؤها الخاصة ..  جلودها

أما آلية صنعها، فكانت تبدأ بذبح الحيوان، ونـزع الجلد عنه بسلخه مـن الـذيل   
Ariyê ه وحتى الرقبة دون تمزيق، ثم طمر نـزع الشعر عن في الرماد يـدويا  ه ليسهل

دبغ نتفه، ثم ومن ثم Ridarه يتم  ، أو قشرة الرمان بمنقوع قشور جذور شجرة السنديان
وأخيرا تـربط  . إلزالة الدهون والشوائب غير المرغوبة منه، وإكسابه مزيدا من المتانة

 فتحات األقدام والذيل بشكل محكم، ويصبح جاهزا لالستعمال .

: Meşkê Dimsê. يستعمل لنقل الماء Kunî Avê: واألواني الجلدية القديمة، هي
 . واسـتخراج الزبـدة   Keyandina للبنا يستعمل مخَض: Meşk. لتخزين دبس العنب

Dewçink :    يصنع من جلد الجدي، يوضع فيه العيران ليؤخذ إلى الرعـاة والفالحـي 
، ويسـتعمل لنقـل أو   يصنع من جلد التيس: rûnî sar Hîzî . والعمال مع طعام الغذاء

 . تخزين السمن والدبس وزيت الزيتون

 إعداد المواد الغذائية :-

 الحليب ومشتقاته :

جالمواد الغذائيةكان الحليب من أهم ، ومنه تشتق أنـواع  الكرد. لدى القرويين في
والمـواد   عديدة من المواد التي كانت تشغل حيزا أساسيا فـي االقتصـاد المنــزلي    .

 وأسماؤها الكردية، هي :

Firo- :تَ حديثا بعد غليهلَدالتي و  . وينتج من تخثير حليب الماشية
. تجمع من سطح الحليب المغلي بعد تبريده: Qeymaqالقشدة-
-Teleme :توضع بضع قطرات من المفرز الحليبيŞîrik  لشجرة التين، أو مـن

أو في الحليب الفاتر، فيجبن الحليب، وهو طعام للرعاة في الفـالةXuşêl مفرز نبات
.  الضيوف في الصباح الباكر
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١ (السمن: اللبن-     ، وعنـدما   والعيـران  Dew ): وتستخرج منه المواد الغذائية التالية
يوضع هذا األخير في كيس من الخام األبيض، يرشح ماؤه ويتحول مجددا إلـى مـادة   

ويمكن تسخين العيران فتطفو على سطحه مـادة بيضـاء   ، Sûzmeلبنية كثيفة  تسمى
Lêri قابلة للحفظ، وتسـتعمل  Keşkمادة صلبة، تسمى، تجفف بالشمس لتصبح تسمى

. في الطبخ واألكل في الشتاء بعد تذويبه في الماء

-Penêr  يصنع من الحليب، ثم توضع البقايا الناتجة فـي كـيس الخـام    :  الجبن 
ويمكن أن يستخلص منهـا السـمن   . Lorikاألبيض للتخلص من الماء، فيسمى قريشة

.     Sûrik أوÇortanأيضا، والباقي يسمى

 الكرمة ومنتجاتها :

أما العنـب  . تستعمل أوراق الكرمة للطبخ كمحشي يبرق، وهي قابلة للحفظ أيضا
فتصنع منه مواد غذائية عديدة، تشكل العمود الفقري لغـذاء األسـرة الكرديـة، منهـا     

 , Bastiq,  Sinciq , Kêsme , Ti'ek: الدبس، والزبيب، واألنواع التالية من المأكوالت
Xuşav Mûj,ومن الحصرم الخل ، Tirşالخ…  .

 وسنتحدث هنا باختصار عن طريقة صنع كل واحدة منها :

و : تMûjالزبيب- تنظف من األوراق ومن الحبات التالفة، ثم قطف عناقيد العنب،
" مع قليل من زيت الزيتون، ثم تنشـر علـى بقعـة    )٢ ( "هصفي في سائل خاص يسمى

Miştaĝe  . ، وتترك لعدة أيام حتى تزال معظم رطوبتها، ثم تحفظ أرض ممهدة تسمى

الناضج : كاندبس العنب- في معاصر حجرية خاصة مقامة فـي  يعصر العنب
يغلى تعطـي  لكـي مع تحريك المغلي بنبتـة  Xuşêl العصير لعدة ساعات الكروم، ثم

 وتستغرق العملية أياما بلياليها، وكانت تعتبر من المناسبات الهامـة. الدبس نكهة العسل
 لألسرة . والسعيدة

Bastiq - :Qetandina şerbetê فبعـد غلـي   ، تبدأ صناعتها من مرحلة تسمى
كـغ  3 + كغ نشـاء  1"عصير العنب، يخلط بمقادير معينة من النشاء والدقيق، عادة

                                                          
مـع  ) قبيلة رشـوان الكرديـة  ( أنه في القرن الثامن عشر كان الرشوانيون: يقول األخوان راسل-١

. 105التركمان والبدو، يزودون مدينة حلب بالسمن الذي يصنع من حليب الماعز، ص
 الصفية، منقوع رماد الخشب، وأفضله الناتج من حرق فروع الكرمة، ونوع آخر من النبات ينبـت  -٢

Şirtفي الوديان ي الرماد سمى في الماء ثم يغلى، ويترك ليترسب ويصبح الماء صافيا تمامـا،   ، يوضع
)  وكانت الصـفية. أفضل وكلما كان الخشب الذي أخذ منه الرماد طريا، كانت الصفيه). صفيه فيسمى

.تستعمل لغلي المالبس وغسلها بدال من الصابون وأدوية الغسيل المعاصرة
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يوضع على النار ويترك حتى يبلغ درجة معينة من الكثافـة  و، "تنكة عصير + طحين
Pelûl ل، ثم يسكب يأخذ قوامـا   على قطع من الخام األبيض، ويمدد ويترك في الشمس

 مطاطيا، حينها يزال عن القماش، ويطوى على طبقات ويحفظ .

-Sinciq :يؤتى بقلب الجوز المقسومة الى حزوزه األربعة، أو قلب اللوز، فينقع 
 يع مـن  في الماء، ليصبح مرنا ويسمح بإمرار اإلبرة والخيط فيه، وعادة يمرر خيط رف

– /4خالل خمس قطع من الجور ويعقد الخيط بعد كل قطعة، ثم تعلق كل عدة خيوط
و/ 6 Senceq على عود،  أو توضع مجموعة كبيرة من األعواد على سكة خشبية تسمى

Îskele بشكل جيد، ويترك الجوز في هذه األثناء تكون المـادة األساسـية قـد    .  ليجف
إلى تنكة مـن عصـير العنـب    وتضاف ، كغ نشاء"3 كغ طحين و2" : أعدت، وهي

ل يأخذ قواما كثيفا، فتغطس خيوط الجوز في هـذا السـائل    المغلي، ويغلى المزيج ثانية
وأفضل وقـت  .  مطاطيا مرات، وتعلق على السكة مجددا لتجفف، وتأخذ قوام ا/ -5 /4

 .معتدلةمناسب للعمل هو فترة الصباح حينما تكون الحرارة

-Kêsme :لطحين، وتخلـط يخلط مقدار معين من السميد األبيض مع قليل من ا 
ويضاف الجوز بعصير العنب المغلي، ثم يوضع على النار إلى أن يأخذ قواما عجينيا،

ثم يسكب هذا الخليط على طبـق بسـماكة عـدة    بعد انتهاء عملية الغلي، واللوز إليها
ل ات صـغيرة،  يجف قليال، فيقطع بالسكين إلى مكعبـ سنتمترات، ويوضع تحت الشمس

. إلى الشتاء حفظها ويمكن فتصبح حلويات مفتخرة، ذات قيمة غذائية عالية،

Ti'ek أو الزبيب: - توضع الحبوب في دن مـن  .  تصنع من حبة العنب الناضجة
Kun وهنـاك  . ، ويضاف إليها الماء، وتترك ليتحول الناتج إلى مادة غذائية لذيذة الجلد

دبس العنب  . من يضيف إليها فيما بعد قليال من

Xuşav ب: - الماء نقعها تصنع من حبوب الزبيب الناعمة التي ليس لها بذور،  في
 ، يؤكل مع أنواع الكبب فـي الشـتاء   .ج نوعا من الشراب الطبيعي اللذيذفينت الساخن،

و نعوم وكانت حلوى معروفة في حلب في النصف األول من القرن التاسع عشر،  يقول
الجمعيةفي /بخاش  عنها بأنها تصنع من التمر والسكر والماء، وبـأن   /405ص2ج ، دفاتر

 . اسمها تركي األصل، والصحيح أنه كردي بمعنى السائل أو الشراب الطيب أو اللذيذ

-Hejîrên hişk الناضجة:  التين اليابس الشـمس  تحت أشعة توضع حبات التين
ثم بغليها لتجف، ال بالصفيه تعالج للحفاظ على طرا وقليل من والتخلص مـن  وتها زيت

بيوض الفراشات التي تتحول إلى يرقات حفظها فيفسد التين، وتعلق في مكـان عـال   
والتين اليابس والزبيب عدا عن كونهما مادة غذائية غنية بالحريرات والمعـادن  . للحفظ

 . والفيتامينات، فهما يفيدان كثيرا في معالجة اإلمساك
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الكرد .ج المطبخ الكردي في

ـ  الكرد بمأكلها، وتجيد المرأة إعداد. تهتم األسرة في ج أنواع عديـدة  مائدة غنيـة ب
األطعمة والمأكوالت مـواد  ال علـى  يعتمد المطبخ الكردي في الجبلوكان .  ولذيذة من

المتوفرة ومشتقاته: هيو ، الغذائية الحليب ومشـتقاته القمح ومشتقاته، العنب ، ، الزيت،
 ل نيئة أو تطبخ أو تجفـف فـي الشـمس    بعض النباتات الطبيعية، والخضار التي تؤك

، إضـافة إلـى    والبامياءلتستعمل في الشتاء، كالبندورة والفليفلة، والباذنجان، والقرع،
الوجبة الرئيسـية ألفـراد    . أمااللحم الذي يتوفر من تربية المواشي والدواجن والصيد

فهي العشاء  . األسرة

 مأكوالت تصنع من القمح :-

التالية ":  يشتق من القمح المواد ، وDan البرغل النـاعم" الطحين والبرغل والسميد
به بالماء ودقه في جـرن بـأداة خشـبية     هو القمح الذي نـزعت عنه النخالة بعد ترطي

Mêkut Toqmaq خاصة تسمى Tomaq أو وتصنع مـن المـواد   . ، والنخالة أيضا أو
كثيرة، منها :  السابقة الذكر مأكوالت

    -Danيصنع منه المأكوالت التاليةو : 

Kutayî :    يغلى القمح المدقوق مع اللحم والسمن والبهارات حتـى يـذوب القمـح 
. المدقوق تماما، ويصبح معداً لألكل

Şorbê dên يطبخ القمح المدقوق مع اللبن الرائب، وتضاف إليه حبـات  :  شوربه
Dan وهي طبخة شعبية معروفة ولذيذة .. من الحمص مع الحليـب لصـنع    كما يطبخ

Şorbê şîr Sutliشوربة الحليب  . أو

Borani :    يسلق العدس والباذنجان وبعض الخضار األخرى مـع اللـبن الرائـب 
. والقمح المدقوق، وهي أيضا أكلة شعبية معروفة

البرغل - : 
 ، حيث يطبخ البرغل مع الماء وتضاف إليه موادGêrmiطبخات البرغل تسمى

 ,Gê.Be'can, Gê. Şi'êre:، فمثال هناكأخرى، فتسمى الطبخة باسم تلك المواد
Gê.Dimsî be'cana "Sorik , Binda", Kundira Gê. Noka,Gê. Nîskê Ser bi 

Gê.Pincêr. zêr, micedere, ،خبيزة، : وتستعمل في طبخ هذه األخيرة نباتات
Kereng وأنواع أخرى غيرها ،. 

:  البرغل الناعم)( _ من السميد

المآكل والكبب  : تصنع منه أنواع عديدة من
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Danik : بوهوDankî sar ، ومنه بالماء الدافئ أنواع ، منه ما يعجن بالماء البارد
Dankî germ .ونوع آخر يسمى Hevîrî zêtêويعجن بالزيت وتشكل منه كتل صغيرة

cûmik . وHevîrî rûnيصنع من عجين السميد ويشكل على هيئة كتل صغيرة تغطس
على اسم المادة التـي تخلـط   Danik اك أنواع أخرى منوهن . بالسمن الطازج وتؤكل

 . البندورة"" Hevîrî be'cana، دبس البندورة""Hevîrî dimsî be'cana معها مثل

 : : المقلية وهيالكبب

Kufte : المحشوة بالخبز المحمص والجوز واللحم . 

Xewre :من السميد الصافي .

Gulîlîkê mêst :تغلى في اللبن الرائب، وهي من كتل كروية صغيرة من السميد
 المأكوالت القديمة .

Kuftê dêw, bêz كانت الكبة االهليلجية تحشى بشحم الماشية، وأحيانـا  :  كبة لبنية
. باللحم، تطبخ باللبن الرائب

Pelûl :  مغمونية كما تسمى بالعربية، وتطبخ من السميد الناعم الذي يقلى بالسـمنة 
 دبس العنب .بأو الزيت، ثم يغلى

الدقيق - :

أ Qarşiqو دقيق القمح، ال قد يطحن خليط من القمح والشعير العجـاف في ، سنوات
دقيق  ويصنع منه :. الذرة البيضاء أيضا وأحيانا

الخبز - :Nanî sêlê وهو الغـذاء     أو الرقيق  Nanî tenikî وأشهره خبز الصاج
 الرئيسي الذي لم يكن منه بد، ويصنع عادة في الصباح الباكر كأول عمل تبدأ به المرأة

خبـز  : وأنواع الخبـز هـي  . ولم يستعمل األكراد في المنطقة التنور إال نادرا. يومها
Nanî tenikî وهو أسمك قلـيال، ومنـه نوعـان    Bizilme، ثم الصاج العادي الرقيق

 بهم . بسمسم وبدون سمسم، ويصنع لألطفال عادة ح باً

-Şîşperek شيشپ المال قطعتصنع من : )١ (كر بـالخبز المحمـص   وة حش عجين
. حبات الرمان، ثم يطبخ باللبنمع بعض واللحم والبهارات وأحيانا

                                                          
سـتة  " كه رپهشيش" بمعنى جناح، ولقطعة  Perikبمعنى ستة، وşeşنأصل هذا االسم كردي م-١

. أجنحة أو زوايا، وأهل حلب أدرى بهذا، فأداة تقطيعها على شكل نجمة لها ستة زوايا
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-Sermîsak ""يقطع العجين إلى قطع دائرية، وتلـف علـى المـادة    :  سمبوسك 
وتسمى باسم المادة التي توضع فيها،. المعدة له، ثم تقلى بالزيت أو تشوى على الصاج

Lorik : Lêriوهي Tirşok قريشة، نـوع مـن النبـات الطبيعـي      من مشتقات اللبن،
Sîrdim  نوع من النبات، الرز، اللحم . حامض المذاق،

-Qetmer :خبز الصاج نصف الناضج، يطلى بالزيت أو السمن، ثم يرش على 
ص .أحد وجهيه السكر الناعم، ويطوى ويوضع على الصاج لينضج جيدا، ويحم 

-Nanî Rûn Meyane : يغلى خبز السمن ، ثـم يتـرك    الدبس مع السمن ونبات
 ليبرد، ويسكب فوق خبز الصاج الطري، ثم يطوى الخبز ويؤكل .

-  Doĝirme :   يقطع خبز الصاج الطري إلى قطع صغيرة، ثم تكـور، ويـؤتى 
يسـكب  و بالعسل أو الدبس أو السكر مع قليل من الماء ويسخن، ثم يترك حتى يبـرد،  

، فيصـبح طيـب   Meyaneأو Darçînليل من القرفةعلى الخبز، ويضاف إليه عادة ق
Cemali. النكهة حلو المذاق  . ومنطقة شكاك تسميه

-Şilik :يوضع العجين في صينية، ويقسم بعد تسخينه قليال إلى قطع متماثلة، ثم 
 . يسكب عليه الحليب ويغلى ثانية ويصبح جاهزا لألكل

-Zengilok أوVijvijk :ة ويقلى بالزيت، ويوضع يقطع العجين إلى قطع صغير
 أو أن العجين نفسه كان يعجن بالدبس ثم يقلى .. بعدها في الدبس، أو محلول السكر

النخالة - :

Perxac ": Sêxurو يصنع  دائـري الشـكل،   "صـمن نوع من الخبز على شكل
يصنع من عجين نخالة القمح والشعير، ويشوى على النار، وهو غذاء خاص بالكالب،

 قابال لألكل .ح ولكن عندما يص نع من الطحين وقليل من النخالة، يصب

 من النباتات والخضار :-

تستعمل أنواع عديدة من النباتات والخضار في الطبخ وما يزال أغلبها يستعمل في
 كالبندورة والباذنجان والبامياء والفاصولياء والفليفلة والقرع بأنواعه والخيـار  . األرياف

تؤكل نيئة أو من النباتات الطبيعية التي تنبت في الربيع، وهيوالقته، إضافة إلى العديد
Kardî Tirşê kardiyê مطبوخة مثل نبتة أو محشية كالمحاشـي  ، وشوربتها المشهورة

 هنا، فهي بحاجة إلى بحث خاص .جميعها ... النرى داعيا لذكرهاواليبرق

 األغذية المحفوظة :-

من : الحليب-
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Mastî kemandî يغلى اللبن حتى يصبح ، آخرشكل هناكو .  السمن، الجبن، اللبنة
أيضاوهي Keşkوهناك . عجينياً ثم يحفظ كما كان يغلـى الحليـب    . من مشتقات اللبن

 . طازجا إلى الشتاءظْ فَحإلى لبن ويْل وح ويرثَ ، ثم يخَ كوز"" ويسكب في أواني بللورية

الثمار - :

Bastiq من العنب : التين والمشمش اليـابس،  و . Sinciq ،Ti'ek، الدبس، الزبيب،
وواللوز، و Kizwan الفستق الحلبي، و ثمار البطم كان يحفـظ فـي   والزيتون األخضر ،

 .العطون الذي يضاف إليه الزعتر البري ويحفظ في الزيتو، دنان من جلد الماعز

 : الخضروات-
الحمراء الكاملـة  ، من أهمها، البندورة، الباذنجان، الفليفلةمنهاتجفف أنواع عديدة

 كما كانت البندورة الفجة التي تجمـع فـي   . والناعمة، البامياء، القرع، حب الفاصولياء
 . آخر الموسم، توضع في التبن وتترك إلى الشتاء، فتصبح قابلة للطبخ

الحبوب - :

Danوالعدس والحمص والفول . القمح والبرغل والسميد و 

: المربيات-

 . مربى المشمش والجوز والباذنجان والقرع

المخلالت - :

 .المخلل الرئيسي هو مخلل الفليفلة، ثم القتة والخيار والبندورة الفجة

    -Qawirme : فـيوهو اليزال ساخنا وهو لحم الضأن المقلي جيدا في دهنه، يوضع

التي يضرب بهاالدسمة وهي من المأكوالت. أواني محكمة السد، ثم تخزن إلى الشتاء
في لذ  تها . المثل

العسل -. 
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البحث الرابع

الطبابة ، اإلدارة التعليم ،

التعليم

"بدأ في النصف الثاني الخوجة" التعليم التقليدي القديم  ، باالنتشار في قرى المنطقة
من القرن التاسع عشر، على شكل حلقات تعليمية تضم عددا غير معين مـن األطفـال   

أما تمع هؤالء في غرفة واحدة، ويجلسون على الحصر أو جلود الماشية .يج . ووالفتيان
 تعليم الفتيات فكان نادرا .

ومادة الدرس األساسية كان القرآن الكريم، إضافة إلى بعض الكتـب التـي تهـتم    
بأمور الدين، واللغة، واإلنشاء والمراسالت، والعمليات الحسابية البسيطة باللغة والكتابة

 ، ومن تلك الكتب التي كانت تدرس في حلقات التعليم علـى يـد الخوجـة   ،العثمانيتين
القرآن  ، نذكر : إضافة إلى

Guldeste ،لتعليم كتابة المراسالتÎnşa   ،خاصة بـالنحو والصـرف Ilimĥal
". لألمور الدينية اللغة العربيـة  فكانوا أكرادا أو أتراكا، اليجيدون"خوجة أما المعلمون

 . في غالب األحيان؛ وال تفسير القرآن

ويعتبر ختم القرآن الكريم، وتعلم المبادئ األوليـة للكتابـة والعمليـات الحسـابية     
حيث لم يذكر أي من المعمرين الذين قابلناهم، أن أحـدا  . األساسية، إيذانا بنهاية التعليم

من أبناء المنطقة حصل على شهادة تعليمية من مدرسة أو معهد مدني إال فـي نهايـة   
". العثمانيالعهد  في العهدين العثماني والفرنسي، الـذين ال   خوجة" ومن أبرز المعلمين

: تزال ذكراهم باقية لدى الناس، وبعضهم مازال على قيد الحياة، نذكر

 مال راغب من جلبـل .. خوجه عبدو عشي من قرية شيتكا خوجه شتلو من جويق .
ان حدو، وبكـر حـدو،    . عثمخليل أفندي من قوجومان. محمد علي خوجة من معبطلي

Şiketka .Hopkaوعبدالكريم  قاسو من خوجـه ره  ".  رشيد حمو، وإبراهيم قادر من
جميل مجيد . من سنارة، جميل كنه من كوردان، خوجه محمود من كورزيل جومه ش"
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بشير كدرو ووالـده مـن   . خوجه رشيد من ترنده. شوكت نعسان من تللف.  Gazê آغا
إبراهيم نعسو. من ناحية بلبل Miĥemed lawê dedî mamedêو Xocê Mûsê . ابين

مـن قريـة   Xoce Lingo ،Xoce Femdîn. من ميركان، وخوجه عيشي في بعدنلي
. باللغة الكرديـة" المولد النبوي- محمد حنيفي" كتاب أناشيد دينية: كمروك وله مؤلف

وغيرهم  . محمد إيبش من قرية قنطرة

" مدرسي في نهاية القرن التاسع عشر تعليمظهر، الخوجه" إضافة إلى نظام تعليم
25 ، وجـود  /274ص، لسـنة  1903سالنامه العثمـاني/رسمي في كلس، حيث يذكر كتاب

في كلسمكتبات / 8/ شعبة ابتدائية، و ، /3 ج نهر الـذهب.../في أما الغزي فيذكر . للكتب
41910في أواخر العهد العثماني أنه كان فيها فـي  بنيت، مدارس ابتدائية، وفي سنة

ومتوسطه  . شرقي المدينة بين البساتين مدرسة ابتدائية

: في فترة االحتالل الفرنسي-

 وأخذت سـلطات  . مع انهيار السلطنة العثمانية، بدأ أسلوب تعليم الكتاتيب بالتراجع
االنتداب الفرنسية تشجع على فتح مدارس رسمية تدرس فيها اللغتان العربية والفرنسية

بادرت إلى إنشاء المدارس في المراكز السكنية ومراكـز إدارتهـا   كما بدل العثمانية .
أول . والمدنية ال أنشئت ال مدا ى ثـم   ،1923ميدانكي عامرسمية في المنطقة في قرية رس

1926في إلى يومنا هذا ، معبطلي عام تم بنـاء  1927وفي عام .  واليزال مبناها قائما
أبنـاء  وفي العام ذاته افتتحت مدرسـة  . "ر عرشقيبا" مدرسة للطائفة اإليزدية في قرية

" كما أنشئت مدرسـة  . وبدأت باستقبال التالميذ ، الكرامة حاليا" عفرين االبتدائية األولى
1930 1933 في بلبل عام وكان التلميذ الذي ينهي المرحلـة  .  ، وأخرى في راجو عام

"  إما متابعة دراسته في حلـب، أو االكتفـاء   : ، أمام خيارين"الخامسالصف االبتدائية
. بهذه المرحلة وترك الدراسة، وهذا ما كان يحدث عادة

االهتمام بالتعليم المدرسي في منطقة جبل األكراد منذ أواخـر عهـد   يزداد ثم أخذ
العائالت االنتداب الفرنسي، أبنات الميسورة، وراحت وخاصة من قبل أبناء ئها إلى رسل

ومن أوائل الذين حصلوا على شـهادة  . مدن حلب ودمشق لمتابعة الدراسة في مدارسها
 الدراسة الثانوية في منطقة جبل األكراد، نذكر :

.  جميل كنة من كوردان، أول مدير للمدرسة االبتدائية في بلدة عفرين عـام  1928
Qujûma 1998 خليل أديب من للمدرسـة  وبقي سـنوات طويلـة مـديرا     توفي عام

ف أحمد جعفر. محمد عبدو تركو من حمام. حيدر حمدي من كفردلة. ي عفرين االبتدائية
 .1939، درس الثالث الثانوي في عام Baxçe Qonaqمن
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. كما نال بعضهم شهادات جامعية، وخاصة من كلية الحقوق في جامعـة دمشـق  
والمحامي حسن القاضي عثمان محمد، ومحمد منان شيخ إسماعيل.: ومن أوائل هؤالء

.  إسماعيل

 مرحلة ما بعد االستقالل :-

مدرسة باسم ثانوية عفرين الرسـمية للبنـين   إعدادية وثانوية رسمية تم إنشاء أول
1958 يلـزم كـل   وهو طبق نظام التعليم اإللزامي في سوريا،1970وبعد عام .  عام

وبلغ عددها في.  ثم انتشرت المدارس في قرى المنطقة. طفل، إكمال المرحلة االبتدائية
 وسـبع  . مدرسة إعدادية50 مدرسة ابتدائية، و/ 249/ ،2001-2000 العام الدراسي

. ثانويات للدراسة العامة، اثنتان منها في مدينة عفرين، إحداهن للبنين واألخرى للبنات
التجارة والصناعة والزراعـة والفنـون النسـوية الخاصـة     : وأربع ثانويات فنية، هي

1962بالبنات،  ، وهي كلها في مدينة عفـرين،   وثانوية شرعية يعود تأسيسها إلى عام
، بعـد أن أغلـق لعـدة    -20002001 كما أعيد افتتاح معهد إعداد المعلمين في عام  

. سنوات

 وهذه جداول بعدد التالميذ والطالب في المراحل الثالثة في مدارس منقطة جبل األكراد، حسـب  
2000اإلحصاءات الرسمية للعام ا  :-2001 لدراسي

المجموع السادسالخامس الرابعالثالث الثانياألول االبتدائي

26022375244624642408226614561ذكور

218413360 20702241 23382128 2399إناث

445027921 45344649 47134574 5001المجموع

التالميذ مجموعالتاسع الثامنالسابعالصف
4094173517547583دادية العامة اإلع

125 2445 56اإلعدادية الشرعية
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المجموعثا3ثا2ثا1

99 3036 33الثانوية الشرعية
884 187239 458العامة
228 8063 85التجارة
84 2430 25الفنون
141 4546 50الزراعة
194 8837 69الصناعة

183 : المجموع59= ثاني         124= أولن معهد إعداد المعلمي
 .) تلميذ وطالب37442 = المجموع العام(

 مالحظات حول واقع التعليم في منطقة عفرين :-

في العقود الثالثة المنصرمة فاألطفال من. توسعا كبيرا في التعليم شهدت المنطقة
 البنين والبنات الذين يبلغون السادسة من أعمارهم، يسجلون ويداومون في الصف األول

بموجب الجداول السابقة، تبين أنه ال يصل إلـى  لكن و . واالبتدائي بشكل فعلي وإلزامي
32 مـنهم يتركـون المدرسـة    % 20، فنسبة %  نهاية المرحلة اإلعدادية سوى حوالي

12  . أثناء االنتقال من المرحلة االبتدائية إلى اإلعداديـة%  خالل المرحلة االبتدائية، و
هموأغ الفتيات لب هؤالء المتسربين من الدراسة للعدم من لمرحلـة   وجـود مـدارس  

أما تترك المدرسـة خـالل المرحلـة     % ف36وهيالنسبة الباقية اإلعدادية في القرى،
10. اإلعدادية فقط من المجموع %  ويجتاز المرحلة اإلعدادية إلى الصف األول الثانوي

 العام للتالميذ .

جيمة، النسب المؤلهذهورغم  من المناطق المهتمة بالتعليم فيالكرد. عتبر مجتمع
دات الجامعيـة والعليـا مـن    سوريا، وهناك نسبة عالية من المتعلمين وأصحاب الشها

ربما تفوق مثيالتها من مناطق أخرى في محافظة حلب، ويلتحق بالجامعـات  الجنسين
منهم الجامعات األجنبيـة  سنويا مئات الطلبة من الجنسين، كما يقصد العشراتالمحلية

تقارب . كمالمتابعة تعليمهم الجامعي والعالي في عدد اإلناث والذكور في مختلف ا يالحظ
واضح على أن األسرة الكردية تهتم بتدريس أطفالهـا   الصفوف الدراسية، وهذا مؤشر

وذلك  .كلما سنحت الظروف بغض النظر عن كونهم إناثا أو ذكورا،
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الطبـابة والصـحة

وت سـالنامة  / يذكر كتاب طورت الطبابة بعض الشيء في نهاية القرن التاسع عشر،

، وجود خمس صيدليات في قضـاء كلـس،   /274 ص،1903لسنة العثماني لوالية حلب
 . أيضاوجود أطباء علىدليل وهذا

ج بشكل شـبه كامـل  كأي مجتمع شرقي، كانت تعتمدالكرد،. والطبابة في مجتمع
و ستعمل فيها ما يتوفر في الطبيعة من نباتات ومواد طبيعية فـي  ي على الطب الشعبي،

الجبل لبخة الحليب وهي على أنواع ؛. فكانت اللبخات النباتية إحدى أهم المعالجات.  بيئة
Merx وتستعمل اللبخـات   ، لبخة التمر، لبخة اللحم… مع الطحين، لبخة شجرة السرو

وهناك الكمادات الدافئـة التـي   . خاصة في عالج اآلفات الجلدية كالدمامل والرضوض
. تفيد في التخفيف من آالم الرضوض وآالم المفاصل

نذكر أيضا  الكي بالجمر، وخاصـة أمـراض المفاصـل    Ba:  ومن الطب الشعبي
والفصادة، ويلْجأ إليها في اآلالم، وأمراض اليرقان والحساسية. المنتشر بين كبار السن

والزيت، أو السكر والزيتكانت . والجلدية  أما معالجـة  .  …الخ الجروح تكوى بالبصل
السـيد  فإنالكسور، فيقوم بها أشخاص قرويون أكتسبوا المهنة وراثيا وبالخبرة، وحاليا

" ، وكمال من خالتان، معروفان فـي هـذا النـوع مـن      مسكه" عبدو حسكي من قرية
 المعالجة .

Wêran ألمـراض  يعتبر مـن ا منتشرا بين أكراد الجبل، وكان كان مرض السل
و القاتلة، ولذلك كان المصاب يعزل عن األسرة، أو يتم إبعـاده إلـى خـارج     المخيفة

القرية، ليعيش في مغارة أو تحت شجرة كبيرة، ويؤخذ له طعامه وشرابه، حتى يشـفى  
 وللعسل مكانة متميزة في جميع المعالجات، وخاصة مرض السل .. أو يموت

خلـف   ن، منتشرا في نواحي كلـس،  ويكما كان وباء التراخوما الذي يصيب العي
لهم قديما أعدادا من فاقدي البصر، بحيث كانت هناك مالجئ خاصة  . في مدينة كلس

كان أوبئة كما ، حيـث يـذكر   Pirikمثل الكوليرا والطاعونقاتلة أخرى ت هناك
بأن الطاعون انتشر في مناطق كلس وعنتاب وأعزاز فـي  ( / :407 ص/ األخوان راسل ،

إلى القرى الواقعة في الجبال المجـاورة، واسـتمر طـوال    انتقلمنها م، و1641 عام
الشتاء، ثم انتقل إلى حلب عن طريق األكراد الذين كانوا يذهبون للحصاد في السـهول  

 . )المجاورة لحلب، وكان يحصد عشرات األشخاص يوميا
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ن ، إضـافة إلـى   و والطالسم التي يكتبها المشعوذNivişt وال ننسى أن األحاجي
.  )١ (عتقدات خاصة أخرى، موجودة في الطب الشعبي قديما وحديثام

إلى حالة تسمىتعزىهم أغلب أمراضوكانت ولألطفال نوع خاص من التطبيب،
Ser binî miha وتستدعي أخـذ  . القمربأوضاع ترتبطهي، و االنقالب الشهري""أي

Xudan dest  الجـة تسـمى   ، والمع الطفل إلى شخص معروف بتدبير مثل هذه الحالـة
Vegirtin رسم شكل صليب بهباب الفحم على جبهة الطفـل  عادةأي الوقاية، حيث يتم

 أما عندما يشكو الطفل من البكاء وعدم النوم والفتق، فإنهم يكوون مكان اآلفـة  . وبطنه
Ûrzelk. بقطعة قماشة فيها جذوة نار أهمية خاصة في المعتقـد الشـعبي    ولثمار نبات

" الكردي، ففي أي مرض، وخاصة عند  ، توضع ثمارهـا علـى    بالعين" يصاب الطفل
تلكصفيحة معدنية، وتحرق فوق رأس الطفل لطرد المرض واألذى الذي لحق به من

 العين المؤذية .

Xurî Koxkê Qîqî إضافة إلى ذلك، كانت أمراض األطفال مثل السعال الجدري،
Sorik سنويا… الحصبة الديكي،  . الخ، تحصد المئات من األطفال

مـن النسـاء والرجـال، ومـن     ن بأعمال التطبيب وكان هناك أشخاص معروفي
Xelê ĥekîm من قرية قره تبه، وإسماعيل المعروفين في مجال الطب الشعبي، المدعو

 وله ابن يقيم حاليا في قرية معمال، ويمارس بعض أنواع الحكمة الشعبية مثـل   الحكيم ،
التزال أسماؤهم تتردد بين سكان الجبل نـذكر. …مص السموم  :  أما من األطباء الذين

Tuxtirê kêl "" ويتجول بحماره على الطبيب األقرع  الذي كان يقيم في قرية جوالقان
ثم جاء بعدهم حسن أفندي من أكراد حمـاه، وكـان   . ، طبيب أسنان Xurênو . القرى

ت في خمسـينات وسـتينا  مشهورا والدكتور مصطفى نوري، وكان. ممرضاً ذا خبرة
والده كردي مـن  كان، وقد حصل على شهادته الطبية من استانبول، و القرن العشرين

 دياربكر ومديرا لمالية عفرين .

طبيـب  30 صيدلية، ونحـو  56 و ا طبيب56في المنطقة أما في أيامنا هذه، فيوجد
 . أسنان، كما توجد فيها أربع مشاف خاصة

                                                          
. فن على مفترق طرقد ثم يتم لفه بقطعة قماش وي، كان يوصى بقتل ضفدع، لمعالجة الثآليل-١
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المؤسـسـات اإلداريـة

ُألحقت منطقة إمارة كلس إداريا بوالية حلب، وعـين  كم العثماني في فترة مبكرة من الح
وفي بعض األحيان كان يتسلم شؤونها من. السلطنةمن حكومتها رجال وموظفون بأمرعلى

في فترة الحقة أصـبحت كلـس    . ووهم اإلقطاعيون، أو األمراء المحليونDere Beg يسمون
من قبل والي حلب أحـدث  1854 سـنة  وفـي  .  سنجقاً يدير شؤونها سنجقدار، أو والٍٍ يعين

وكان هناك مجلس في. قائمقامية أو قضاء يحكمها قائمقامكلس اإلدارة، وسميتفيية القائمقام
الكبير، وهو يقضي في كافة أمور الحكم بما فيهـا الشـؤون   مركز كل قضاء يسمى بالمجلس

ـ  سـمي في القضاء ،مستقلة وبعد تشكل عدلية. القضائية بـالمجلس اإلداري،  س ذلـك المجل
 واقتصرت مهامهه على األمور العمومية .

قائمقام ومجلـس  : في نهاية العهد العثماني كان في كلس من اإلدارات والوظائفو
إدارة، ومجلس بلدية، ومحكمة بداية، ولجنة اوقاف، وشعبة معـارف، ومجلـس بنـك    

" مشاة احتيـاط"زراعي، ومكتب رشدي بمثابة مدرسة داخلية، إضافة إلى جند رديف
/.281 ص1 الغزي ج/يرأسهم بيكباشيان،

 وفي الفترة الفرنسية تشكل قضاء مستقل على قسم من نواحي قضاء كلس القـديم،  
 قطمة وبلبل وراجو والحمام، مركزه: وسمي بقضاء كرداغ، وتألف من أربع نواح هي

ديـة والمستشـار   بلدة عفرين المبنية حديثا، وأصبحت مقرا لقائمقام القضاء ورئيس البل
 الفرنسي وقيد النفوس واإلدارات األخرى .

اتسعت اإلدارات والمصالح الحكومية فـي  وتوجـد  وتعددت، وفي العهد الوطني
عفرين الدوائر التالية منطقة مديرية المنطقة، السجل المدني، المالية، التمـوين،  :  حاليا

" ، بدايـة جـزاء   "نيابة عامة، قاضي شرعي ومدني، قاضي تحقيق، قاضي القضاء
مصلحة التجنيـد، مصـرف التسـليف    شـعبة  الزراعة، مكتب شراء الحبوب، البلدية،

المصرف الزراعي، قسم مؤسسة المياه، فـرع للخـدمات الفنيـة، التوجيـه      الشعبي،
التربوي، مكتب البريد والهاتف، مجموعة الكهرباء، مجموعات للجمارك فـي نـاحيتي   

ألجهـزة األمنيـة، كالشـرطة،     أقسام لمختلف اراجو وجنديرس، شعبة حزب البعث،
واألمن وا والجنائية، والسياسية، وأمن الدولة،  ومـن   . ألمن الجوي، والسجن العسكري،

الجدير ذكره هنا أن أول مركز تلغراف نصب في قضاء كلس كان في كلس نفسها، ثم
" 1887 آل عمو" في قرية عمر آغا /.271 ص1الغزي ج/م، سنة

فعلى سبيل المثال، ونحـن  . طقة تشكو من نقص واضح في الخدماتتزال المن وال
2001  ، ال تزال هناك قرى كثيـرة محرومـة مـن ميـاه الشـرب وطـرق        في عام

2000. المواصالت وخدمات الهاتف والبريد والكهرباء كان عدد القرى ففي نهاية عام
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تقريـر  /قـة، تجمع سكني في المنط360 من مجموع262 والمزارع المنارة بالكهرباء

2000  / . مؤتمر الرابطة الفالحية في عفرين لعام

، مـن   وهنا يجدر أن نذكر، بأن مدينة عفرين رأت نور الكهرباء في عـام  1951
وكانت الشـوارع  . 248حينهاعدد المشتركين محركي ديزل نصبا بجانب النهر، وكان

" ""لوكس قبلها تنار بأضوية عامـل خـاص   ، وتشعل من قبل الكاز" التي تعمل على
Lukiscî يشعلها مساء ويطفئها صباحا .

وقد اهتمت الدولة منذ بداية القرن الواحد والعشرين بتزفيت الطرق الرئيسية بـين  
 وهناك مشاريع عديدة لمياه الشرب إلرواء بعض القـرى، إال  . النواحي والقرى النائية

 صيانة.أن معظمها ال تعمل بالشكل المطلوب، بسبب سوء التنفيذ وقلة ال

كما عانت المنطقة وتعاني بين الحين واآلخر من بعض الخارجين على القـانون،  
ففي أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين اشتهر كل من عبـداهللا عتونـو   

مـن منطقـة تـل    Xilfo : وفي النصف الثاني من القرن العشرين اشتهر. Elqijik'و
من قريـة  "نعسو "و، و من قرية  Elbîskê'شيخ ومن قرى ميدانيات، Golikو أبيض،

مالزم من شيخ الحديد، واليزال يقيم فيها، أما أشهرهم على اإلطالق فكانو، داركير""
"  ، وبقـي مطلوبـا   ، وكان يتصف بـالجرأة من قرية  SalanCeqela"صاالن المدعو

قتـل  للقضاء عدة سنوات، وشاركت أحيانا قوات أمنية محمولة جوا في تعقبه، إال أنـه
1973 . بيد أحد معارفه باالتفاق مع الپوليس سنة
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البحث الخامس

والفنون الشعبية الثقافـة

" ت االجتماعيـة  عديد من الشخصـياال أسماء"تاريخ كلس ذكر القادري في كتابه
تتطلب درجة عالية مـن  منطقة كلس ونواحيها، وتبوأوا مناصبمن واألدبية واإلدارية

ولكن على مذهب معظم الكُتَّاب قديما، لم يـذكر  . في السلطة العثمانيةرفة الثقافة والمع
وأ كما لم يأت أحد على ذكر أسـماء تعليميـة   . القادري قومية هؤالء أو مسقط رأسهم
السبب يعود في ذلك إلى ظروف حيـاة  نعتقد . وثقافية من المنطقة في القرون الماضية

لصغيرة النائية المنعزلة في الجبـال، واألميـة   المجتمعات الزراعية الرعوية، والقرى ا
والتخلف السائدين، وفقدان االتصال بالمدينة كمركـز للعلـوم اإلنسـانية وإبـداعاتها     

. الحضارية

وما تحفظه الذاكرة الشعبية من أشخاص اهتموا بالكتب وبتحصيل المعرفة يعـود  
أسـماء   إلى نهاية القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، وهو ال يتجاوز ه في أقصا

"ال .  خوجة" معلمين الشعبيين

 ورغم وجود حملة شهادات جامعية وخاصة في الحقوق في المنطقة منـذ أواسـط   
 . القرن العشرين، إال أنه لم تظهر أسماء المعة في مجاالت أخـرى كـاألدب والثقافـة   

الكرديـة فـي   ويعتقد أن أول من مارس الكتابة السياسية واألدبية بـاللغتين العربيـة و  
خمسينات القرن العشرين هو السيد رشيد حمو، ونشرت كتاباته في النشرات السياسـية  

 أما أول من كتب الشـعر باللغـة الكرديـة،    . للحزب الديموقراطي الكردي في سوريا
التـي  Çiyaونشرت قصائده فهو المرحوم شوكت نعسان، ونشرت قصيدة له في مجلة

 .1961هو في السجن في عام كانت تصدر في ألمانيا كتبها و

من آغوات آل كـنج المعـروفين فـي    ومن الجدير بالذكر، أن السيد نوري كنج
" الطريـق القـويم  " ، كان يصدر جريدة باللغة العثمانية في مدينة حلب باسـم  المنطقة

Doĝri yolوحافظت على صدورها إلى نهاية العقد الثالث من القرن العشرين ، . 

بعـض النشـاطات   بواكير، ظهرت ء الفرنسيين عن سورياما بعد جال في فترةو
في منطقة جبل األكراد، قام بها بعض الشـباب المـتعلم،   المميزة االجتماعية والثقافية
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نشر المعرفة والثقافة بين أبناء المنطقة تلـك النشـاطات الثقافيـة    وكانت .  وهدفت إلى
لشبيبة الكردية في صـيف  االجتماعية ذات مضامين قومية، ومن بينها تأسيس نادي او

1939 1949 عام 1951 ، والجمعية اإلصالحية في عام .  ، وجمعية ثقافية في عام

1951 قام كما إنه في سنة  من بينهم المحـامي عثمـان محمـد    و بعض الشباب، ،
عثمان، وشوكت حنان، وأحمد رسول، وحنان محمد، ورشيد حمو، وغيرهم، على فتح

بهاو مدرسة تجهيز خاصة في بلدة عفرين، وتـم تـأمين   . إلى رشيد حمو أوكلوا العمل
ودر المحامي عدنان قرجولي مـن  : س فيها كمتطوعين كل من األموال من المجتمعين،

و مفتـي   ، وإبراهيم نعسو مـن ميركـان   "Hopkaإبراهيم قادر من قرية أكراد دمشق،
غلقـت   . ولكنها أ، ورشيد حمو، وقاضى الشرع في عفرين احمد مهدي الخضر"عفرين

بعد فترة قصيرة وصودرت محتوياتها بدعوى أنها كانت تستغل لنشر األفكار القوميـة،  
بسببحينهابعض معلميها ومن بينهم مديرها السيد رشيد حمو كانوا قد اعتقلوافقد كان

كانت . تهتم بنشر الثقافة بين أبناء المنطقة تشكيلهم لجمعية ثقافية،

ات السياسية ساحة النشاط االجتماعي والثقافي فـي  بعد هذا التاريخ، أخذت التنظيم
 فمنذ أوائل عقد الستينات من القرن الماضي، اتسع المجـال أمـام   . منطقة جبل األكراد

ي. انتشار الثقافة بين أبنائها نشر مطبوعـات   وبدأت األحزاب الكردية والحزب الشيوعي
و ف، فإن كتابـاتهم كانـت   كان كتابها من أعضاء تلك األحزاب، ولألس باللغة العربية،

 ومنـذ منتصـف السـتينات    . تنشر دون أسماء أصحابها بسبب ظروف عملها السري
، كانـت Gulîstanأصدرت الحركة السياسية الكردية مجلة دورية باللغة الكردية باسم

توزع في المناطق الكردية، وهي األخرى كانت تغفل ذكر أسماء كتابها، ولكن السـيد  
 بناء المنطقة الذين كتبوا فيها .رشيد حمو كان أحد أ

ا  ختلف الوضع كثيرا بعد عقد السبعينات من القرن العشرين، إذ بدأت تظهـر   وقد
ميادين الثقافة والفنـون، ولعـل مـن    مختلفأسماء شعراء وكتاب وفنانين مبدعين في

أوائل من كتب القصة القصيرة باللغة العربية هو السـيد نيـروز مالـك مـن قريـة      
. وأول من كتب الشعر العربي هو حامد بدرخان من بلـدة شـيخ الحديـد   عرشقيبار،

واليسع المجال هنا لذكر أسماء كافة المبدعين ونتاجاتهم، وسنذكر بعضـا مـن أبـرز    
. هؤالء في فصل الشخصيات الحقا

كان هناك دائما هواة يمارسون فنونا كالحفر على الخشب، ويصنعون أدواتـاً  كما
فناً : صة، مثل قبضات األسلحة والسكاكين والخناجر، ومـن هـؤالء  مهارة خاو تتطلب

الŞiketkaأوسمان حدو من قرية على ، كما أظهر بعضهم ذوقا رفيعا في الخشب، حفر
 .من قرية معمل أوشاغي Çûçik"Meĥemed Simo"منهم المرحومو
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الفنون الشعبية

ا يبتـدعون  لقـرويين كـانو  كان لعرض الفنون الشعبية مناسبات عديدة، بـل إن ا
للترفيه عن النفس التي.  المناسبات ت ومن األوقات والمناسبات السارة فيهـا كانت  عقـد

 األعياد، واألعـراس،  : حلقات الرقص والغناء سواء في ساحة القرية أو داخل المنازل
كانـت بمثابـة   و ، ووجود الضيوف، والطهور، واأليام المشمسة التي تلي هطول المطر

 وغيرها . يوم عطلة للفالح...

 كان هناك زجالون شـعبيون يرتجلـون الشـعر المسـمى     أما من ناحية الفنون، ف
Tekirme المغنى محمد علي تجو من قرية حسـن ديرلـي،   : غناء أو إلقاء، من أمثال 

"خوجه "ومسلم علي بغدادلي من شيخ الحديد، ورشيد على تمو وشقيقه محمد علي تمو
من كـاخور،  Mûradî kûrلحياة، ومراد كور من قرية شيتكان وهو اليزال على قيد ا

 الخ . وحسن بيرم من كيالنلي…

الغنـاء

: تقسم األغاني الكردية التي تغنى في الجبل إلى قسمين

-Kilamên giran األغاني الملحمية  :

وهي أغان طويلة ذات نصوص معروفة، تمتزج فيها البطولـة بـالقيم اإلنسـانية    
فهـي. باألسطورة وبالتاريخوبالحب  وليس بوسع أي كان أداء تلك األغاني الملحمية،

 . فأداؤهاتحتاج إلى صوت قوي، وذاكرة جيدة، وقدرة على التحمل، إضافة إلى الموهبة
على كل مطرب ليصبح ويقال أن يحتاج إلى ساعات طويلة من الغناء والكالم المحكي .

أداء أمهات الغناء الكردي الملحمي مقتدرا في الغناء، أن يجيد  أربع أغان رئيسية تعتبر
وهي   Delal "Dewrêş 'Evdî" وهي سلطان الغناء، وZîn Mem û :الطويل، وهي

. Teyar "Xezala Mendan" وSiyad Eĥmed مفتاح الغناء، إضافة إلى

جواألغاني الملحمية  :هي الكرد. التي كانت تغنى في

Memê Alan. Dewrêş   ê 'Evdî- Delal. Teyar aĝa. Siyad Eĥmedê zilîfî û 
Xeca Mama.  'Eyşa Îbê. Meyrema Miĥo begê. Saliĥê Naso.  Cebelî-Xelîl 
beg. 'Ereba Saliĥ begê û Ûsibê tTerkoxli. Kulikê Silêmên.  Dêli dotmam 
- Ĥesen begê Zîla.  Kela Dimdimê. Ĥesenê dêmez û têli 'Eyş   an. Bêrîvana 
Cindî û Ĥesenê Meyrê. Heycan. Ûsibê   şer. Melek can. Xemê zalim.
Xana dinê. 'Ereb Ĥemadî. Şerîf beg û 'Edûla 'Emer begê. Xezala Reş ît 
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begê. Xelîlê xazî.  Bêmal. Êma Ĥemo. Taymûr begê Lawîn û Lewend 
paş   a. Kela beyazîdê. Gureş.  Ûs û 'Ezîz. 'Ezîzê tek Mistefê.  Zêneba Osê 
û Îbramê Eyş   ê.  Ce'ferê Qurbet.  Bîlal beg. Hey la dilî.  Qember û Arzî.
Devecî. Xezala Siwêrekê. Feteĥ beg. Ĥelwecî gûzel. Ĥûtê çolê. Ĥelûm 
Xatûn. Dêli beg. Sînema ser bi dûman.  'Elê Mamed.  Memê 'Ewan.
Mistefa Çolaq. Gênc Osman. Zêno zênebê. Zêba Ĥemo. Şêx Se'îd. Filîtê 
Quto. Bedo canê. Kalê Bilo. Lo bavo. Lê anê. Nayle canê. 

-Kilamên sivik :  األغاني اإليقاعية الخفيفة

 هي ذات إيقاع رتيب، وألحان بسيطة عذبة، ينسج المغني عليها مـا يشـاء مـن    و
ي السـمر فـي   تغنى عادة في األعراس وليال. كلمات، وما تجود بها قريحته من إبداع

 القرى، كأغان راقصة عادة، وهي :

Gula zer. Meyro. Pisûkê. Wey gulê. Çûm ser bîra Alkana. Kalê   Şetê. 
De durme lê  Êmo. Narê. Zeriyê. Germa havînê tîng da. Neylo neylo 
fîstan e. Ax anê Lingê min. Tozil banê. Ax lê 'Eyş  ê. Xilfano. Şûjinê. 
Mirîşkê. De bi me din. Wey lo lawo. Şefo  - Çûm cizîrê. Kewik. Pepûkê. 
Reşo can. Yek yek ismê Cebar. Xezalê. Zave- Ĥene. De yarî Ĥemdo 
yarî. Ela defek lêketa li ser  şiketa mabeta. Çeçeno. Narînê. Gelînê. 
Tosino. 'Edlê…(١). 

نى في مناسبات معينة، ومما يؤسـف  وكال من األغاني الملحمية والخفيفة كانت تغ
و أتم ت، ولم ي نُسي له أن معظمها قد أهملت سـوى أن األكـاديمي   . كتابتهـاو تسجيلها

الكردي السيد جليل جليلي الذي قام في بداية عقد الثمانينـات مـن القـرن الماضـي،     
 باللغة الكردية مـنجدابالتجوال في المنطقة، ودون بعضا منها، ونشرها في كتاب قيم

 . الفن الشفاهي الكردي""Zargotina Kurdaجزأين أسماه

Berazبينهم أما المغنون فكان من ، وكانوا يأتون ألى المنطقة مـن أكراد برازية
وكانوا يقضون أياما.  عين العرب"" نواحي أورفة في كردستان تركيا وأطراف كوباني

ي قدمون فنـونهم وأغـانيهم    طويلة بلياليها في مضافات اآلغوات في قرى جبل األكراد ،
. Mişoyê Bekebûrê: الرائعة، ومن أشهر هؤالء

 أما المطربون المحليون في النصف األول من القرن العشرين والـذين اسـتطعنا   
 : التقاط أسماءهم من الذاكرة الشعبية، فهم

                                                          
.  ية داالنلي من قرسين بوظو أخذت أسماء األغاني من السيد ح-١
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Ĥemûş Kurik    ،من قرية آشكان  شرقي Îbramê Tirko    ،مـن جقلـي جومـه
'Evdê Şe'rê ، Nazî Ĥesو شيخ سماق و Kundir من ناز أوشاغي، علي مقداد من

من شيخ الحديد، محمـود بـرازي مـن    Elî Ĥemê demircî'وElî 'Egêl' عكانلي،
أرندة، محمد علي ب ل من كفردلة، حج نايف من أبين، بكر خرار من  دGundê Dîkê ،

مـن بلبـل،   Xelê bûd من غزاوية،Omerê Cemlo رشيد معم جوجان من كوتانلي،
Mistê qilûz قرية كردية شمالي قرية كردو على الجانب التركي مـن  "من مام عربا

، محمد علـي  Se'rîncekمن قنطرة، جميل هورو من قرية Evdê Qenterê'، الحدود"
'Elî kapê كل من أحمد بـن  Xilalka"صوالقلي"، ومن قرية تجو من حسن ديرلي،

" ، وكان والده وجـده مشـهورين فـي    Beytaz"به يتاز محمد إسماعيل آغا الملقب
العزف على الطنبور والكمان ويجيدان الغناء أيضا، ومحمد قوشو، والمغنـي جـوهر   

Cewher   ،وأعتقد أنه كان من أكراد عين العرب توفي في ستينات القـرن العشـرين 
. ه ودفن في قرية ترند

 ومن المطربين الشباب المعاصرين الفنان القدير ذو األداء الممتع السيد أبو صالح
من قرية كوردان، والمطرب خبات تيفور وغيرهم كثير، ممن يغنـون فـي األفـراح    

Perîşan. واألعراس  ومن الملحنين ومؤلف األغاني باللغة الكردية األستاذ عبدو محمد
 من قطمه .

األ مسـيات وبطبيعة الحال كانت هناك نساء ذوات أصوات جميلة، يجدن الغناء في
سهرات النساء وتخفف المرح، في . وطأة األعمال المنـزلية وقسوة حيـاة القريـة   ن عن

 ولكن لم تشتهر أي منهن بسبب األعراف والتقاليد التي تمنع خروج النساء للغناء .

كما كان هناك منشدون أجادوا أداء األناشيد والمدائح النبوية في المناسبات الدينية،
 نذكر منهم :و

كتب عـام  " مولد حضرت محمد"ك، وله مخطوطمحمد نظمي خوجه من كمرو
"Xocê Elif أحمد جودت  . م1949 / هـ1369  Xocêخوجـه ممكـالو   .  دمليا" من

memkalê بنه المقيم في عفـرين من شيخ الحديد وا" الضرير"شيخ أمين . من سنارة .
Xocê Qorta وكان من منشدي جماعة المريدين. 
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العزف

 ة المحببة لدى أكراد الجبل، وهي آلة وتريـة قديمـة   اآللة الموسيقيالطنبور يعتبر
 وهنـاك بعـض آالت   . في أغلب البيوت ة موجودمنتشرة بشكل رئيسي بين األكراد، و

والزمر Pîkالنفخ التي تأتي في الدرجة الثانية من حيث االنتشار والشعبية، مثل الشبابة
Zemirتا للرعاة إضافة إلى آلـة  المزدوج القصبة، وهاتان اآللتان، وخاصة الثانية، كان
Bilûr . أماZurneوكانت هناك فئة اجتماعية، لـم  . فهي آلة النفخ الخاصة بفئة الطبالة

تمتهن العزف على آلة الطنبور، وتتجـول فـي   Ecemoĝli' تعد موجودة اآلن، تسمى
أشهر العازفين على الطنبور فـي القـرن   من و . القرى لتقدم فنها سواء بأجر أو بدونه

 : العشرين

Şêxoyê koroĝli  من قريـة غزاويـة .Osê Xelo" Osê Ĥemgemarî "  مـن
مال" من"آديك".  كوران""من Topoyê Xişût.من معبطلي Elî Mûsê' . ترموشكانلي

علي عكيل وأحمد داغلي مـن شـيخ    . "أورفة "من Xelê 'Evdî Ĥesen aĝa.  خليال"
Elî kapê' . الحديد علي، ومحمد بالل، ومنـان  ، ومحمد علي تجو، ورستم وعلي كابي

كثر  . ترك وآخرون غيرهم

الرقص

وGovend  جماعيـة منهـا  ف . تتنوع الرقصات الشعبية الكردية تـؤدى بشـكل    ،
 تؤدى بشكل إفرادي وسط مجلس سمر، أو حفلة أو على رأس ،فرديةوأخرى جماعي،

وتصنف الرقصات حسب تواتر الحركات إلـى  . حلقة رقص في األعراس والمناسبات
 ، ولكل صـنف منهـا موسـيقاها وإيقاعهـا الخـاص      Giranأو بطيئة Sivikيفةخف

ومناسباتها، فالبطيئة تؤدى عادة عندما تعقد حلقات الرقص الواسعة، حيث تتاح الفرصة
Sergovend لتقديم رقصات إفرداية جميلة، ترافقـه فقـرات مـن     هنا لراقص المقدمة

من فنون الرجال عادة دون النسـاء مـع   وكان الرقص. الغناء الشعبي الملحمي الممتع
 وال تزال بعض الرقصات الفلكلورية القديمة موجودة إلـى أيامنـا   . بعض االستثناءات

 والرقصات الكردية المشهورة في الجبل، هي :. هذه، وتؤدى في األعراس

Govend. Yaĝli kenar. Nehli "Duquzli". Qurbetkî. Nofê. Qertel. Qebe.
Ĥew celê. Çiftetêliyê "Awşer"(  ) ١ . Berçepkî. Sûsankî. Rişko ('Ebe 
daweşandin). Sêlinkî. Ĥelebkî. Demirckî. Giran.  Beledî. Şêxanî 

                                                          
(Aw االسم مؤلف من كلمتين كرديتين،-١ بمعنى قتال، أي لحن القتـال، وهـو   Şer ، و لحن) تعني

 . ففي اللحن الكثير من الجد والصرامة وإظهار للقوة ، كذلك
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"Xatûn". Seyran. Ĥemo. Qaser. Goçerkî. Xezalê.  Emîne. Sanci. 
Esmerê…(١). 

يـة  وبتراجع األعراس التقليدية في الجبل، لجأت مجموعات من الشباب، منـذ بدا
عقد الستينات من القرن العشرين، إلى تشكيل فـرق فنيـة تهـتم بـالرقص والغنـاء      

واعتمد هؤالء في لوحاتهم الفنيـة  . ، وتقدم عروضا فنية جميلة في المناسباتالمسرحو
على الرقص التقليدي القديم، إال نهم أعطوها إيقاعات سريعة، وأضافوا عليهاأ الراقصة

تقدم بعض حركات الذراعين والقدمين، وسموا رقصاتهم بأسماء األغاني وألحانها،  كما
 الحصـاد، : Paleلوحات راقصة مستمدة من حياة المجتمـع الكـردي مثـل لوحـات    

Qertel ، Merê ،Destar .، ثـم فرقـة    وأول فرقة فنية شعبية هي فرقة قرية قرمتلـق
شهرة تشكلتا في عقد الستينات من القرن العشر ين، ونالت ان تيلعفرين للفنون الشعبية، ال

هو ورئيس فرقة قرمتلق. فنية واسعة في بعض المهرجانات السورية التي شاركتا فيها
Qertel كما كان للمرحوم منان آغا. ، يعيش حاليا في تركيا السيد محمد إبراهيم الملقب

فريـد سـرور وخليـل    ين مثلما كـان للسـيد  . كور رشيد دورا هاما في فرقة قرمتلق
دور  يعيشان حاليا في ألمانيا .، وهما في فرقة عفرين للفنون الشعبيةيرا ا كب قوندرجي

 بلغ مجموع الفرق الفنية التي نشأت منذ بداية عقد السبعينات إلى يومنا هذا، نحـو  
 ، والغالبية العظمى منها أنشئت في العقد األخير مـن القـرن   Komikثالثين فرقة فنية

لذلك ال تتمكن دائما من تقـديم فنونهـا   و ، العشرين، وهي غير مرخصة من قبل الدولة
وبعض هذه الفرق مختلطة من الشباب والفتيات، وهـذه  . باسم الفن الكردي بشكل علني

 أسماء بعضها :

فرقة قرمتلق بداية الستينات من القرن الماضي، فرقة عفـرين للفنـون الشـعبية    
19691979 1988 ، زوزان ــوروز 1992 ، ن ــانج، آزادي ــتي ، آرم ــار، آش ، به
1988،Jîn 1986.. . 

 لتمثيل والمسرحا

ويبـدو أن منطقـة   . الشعوب بأساليب وأشكال مختلفـة افن قديم، مارستهالتمثيل
المتعاقبـة  غريقيةفي العهود اإل شهدت تطورا كبيرا في فن التمثيل المسرحيالكرد ج.

منه خاصة في نبـيمن العهد الروماني لى ذلك المسرحعدل ، وي وفي العهد الروماني
راق، تَيقدم فيه فن يبدو أنه كانو، "سيروس "ي هور عروضـه كبـار   رض ح مسرحي

مخصصة ألفـراد معينيـين دونـت عليهـا     فهناك مقاعدشخصيات سيروس، رجال و
 التزال موجودة كشواهد على ذلك .و أسماءهم،

                                                          
 . من قرية معراته أخذت أسماء الرقصات من السيد جميل ده دو-١
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جفقد تراجع الفن المسرحي أما في العهود اإلسالمية، و. في نواحي دمـر   الكرد؛
إلـى منطقـة   المنطقـةتحولت كما، كما المدينة نفسهاني في سيروس المسرح الروما

دون استقرار ذلكأحال فبين المسلمين والبيزنطيين، مستمرةتشهد وقائع حربية حدودية
ال السكان في قرى ثابتة، ناهيك عن تأسيس المدن والحواضر مناسـبة  ال بيئـة   ، وهـي

 . المسرحفي مقدمتها لتطوير الفنون المدينية و

فـي  ، تمـارس ألعابا وفنونا من وحي حيـاتهمالريفيون أبدع هذه األوضاع ،في
تجرى في سـاحة  كانت و، Qutêالمصارعة منها ؛ المناسبات العامة وخاصة األعراس

Qeşmerالتمثيل و . دبكة العرس وقـد  . كان من طقوس افراح العـرسو، ويتمثل في
 اختفت هذه الفنون حاليا .

فـرق على تشـكيل  الهواةقرن المنصرم، أقدم بعضومنذ بداية السبعينات من ال
 ، قدمت في البداية فقرات مسرحية قصيرة مرتجلة في األعراسŞanoصغيرة مسرحية

أهميـة الدراسـة،   ، مثـلوالرحالت الترفيهية وأعياد نوروز، لها مضامين اجتماعية
وبعضو السـيئة الزواج القسري للبنات والقمار وشرب الخمور  الممارسات االجتماعية

. األخرى

العروض المسرحية و ثم تطورت مضامين كتابية ذات اعتمدت نصوص ا فيما بعد
 ت بعضها طابعا سياسيا من وحي وضع اإلنسان والمجتمع السوري أخذ أكثر وضوحا،

إال أن الحظـر المفـروض   . هاوالكردي منه خاصة، وشارك العنصر النسائي في تقديم
خار  ج اإلطار الرسمي، حـال دون تطـور تلـك الفـرق      على تقديم النشاطات الثقافية

المسرحية، رغم وجود الحماسة والرغبة لدى الكثير من الشباب، واالستعداد االجتماعي
. لتلقي ذلك الفن

آشتي، آرمـانج،   ن الماضي : ومن الفرق المسرحية التي تشكلت منذ سبعينات القر
،1991، زيالن Agrî ،، نشتمان، فرقة عفرين زوزان، روهالت، خورمال، شانو1989

 . … وغيرهاكرداغ

شـارك   غسان نعسـان،  و: نذكر الذي ينحدرون من منطقة عفرينومن الممثلين
وممن يعملون في مجال اإلخراج الفني، الفنـان   . بنجاح في مسلسالت تلفزيونية سورية

 . الضوئي نديم آدو
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وسـائل التسـلية

Şevbêrk  أمسيات الليل

فكلمـا  . يملكون فراغا كبيرا في ليالي الشـتاء الطويلـة  كان القرويون في الجبل
بروايـة  وبـدأوا الرجال في أحد بيوت القرية أو مضافة اآلغا،أجتمع أتيحت الفرصة

األحداث الطريفة والنوادر، والقصص الخرافية الممتعة التـي تحكـي سـير أبطـال     
وكـان الغنـاء    . أحمد زمجي""الروايات القديمة مثل قصة البطل الشعبي المعروف بـ

 حيـث كـان المغنـون    . وإقامة ليالي سمر منـزلية من أكثر وسائل التسـلية شـعبية  
 . والعازفون يتجولون في قرى الجبل، ويعرضون فنونهم الجميلة فيها

التي تحكى قبل الخلود إلى النوم، وكانـت  ال نصيب كبير في قصص الليلولألطف
 ومن المؤسف أن هذا الفن اإلنسـاني  .  روايتها من مهام الجدة أو األم أو األخت الكبيرة

. الرائع قد اندثر تقريبا، وبات من الصعب جمعه بعد وفاة الجيل الحافظ له

األلعاب

قديما وقد أبدع األولون ألعابا تتناسب والظروف.  األلعاب من وسائل التسلية الهامة
بعض الخصائص ال االجتماعية والجغرافية والبيئية، ويمازجها و أحيانا نمط تفكير قومية،

أيضا  اعتمدت األلعاب على أفكار وحركات اإلنسـان، وعلـى    . فقد ومشاغل المجتمع
كانـت   . وبعض المواد البسيطة المتوفرة في البيئة كأغصان األشجار والحجارة وغيرها

هناك ألعاب كثيرة تمارس في قرى الجبل، قبل أن تقدم لنا الحضارة المدنيـة الحديثـة   
ومن األلعاب ما يخص المناسبات، مثل المراجيح بأغصان األشـجار  . عةألعابها المتنو

، والتـزال   وألعاب الليل مثـل  Dizkî.  ومنها ما كانت تلعب نهارا مثل  Ĥokê. العالية
وفيما يلي أسماء بعـض تلـك   . بعض هذه األلعاب تمارس من قبل األطفال في القرى

 األلعاب :

Gustîlkê, Çavşirtonek "Qirçonek ", Çete û diz "Dizkî ", Mêş   ê lempê, 
Kum revîn, Tûş   ê, Ĥusûmeyne "bîre bîr", Kerkî dûv drêj, Ce firîk "ce û 
genim", Qaq paş  ،Sêkêlê, Firfirînkê ,   pênc kevirkî, Ço ĥokê "١-Kortê , ٢-
Topê ", Qîntê, Ĝilçê "Gilçê", Çeq fiz, Pûltiqe, Bên, Çatma ,Ĥêlkê, Qutê 
"١-Dest, ٢- ling ", Feqrovi, Şekalê, Tepê "١- Çav, ٢-Dest", Tolê, Damê, 
Nihe berkê"pelkê", Sêberkê, Dûberkê,  Gîsneçir "Te'ilûbir", Zoleferê, 
Destgêrkirin, Pîpê, Tiş  tekî "maleka" min  heye…(١). 

                                                          
 . من قرية شيخلر اوباسيد محمد كلين شيخ عبدي أخذت أسماء األلعاب من السي-١
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.  ومن ألعاب التسلية أيضاً، مباريات نـزال الديوك، وتشتهر بها قرية كفرسفرة

وعلـى  . ومباريات جرأة صوت طير الحجل، التي اشتهرت بين آغـوات آمكـان  
العموم فإن اقتناء طائر الحجل كان وربما اليزال من التقاليد المتأصـلة فـي الريـف    

 . الكردي في الجبل

 أما األلعاب الحديثة فقد ظهرت في المنطقة منذ ستينات القرن العشرين، وتأسـس  
فـي  "الفنـي االجتمـاعي- نادي عفرين األهلي الثقافي-"طقة باسمأول نادي في المن

 من وزارة الشؤون االجتماعيـة والعمـل، وذلـك    /  /900بموجب مرسوم رقم1969
بقـرار  1974 بمبادرة من السيد منان مجكو الذي ترأس النادي لحين إغالقه في عـام  

"  وفي .  )١ (مية للمنطقةتتعلق بالخصوصية القوو"أمنية عرفي ألسباب ذكرت حينها أنها
فترة قصيرة صار للنادي فريقا رياضيا وفرقة فنية أقامت عدة حفالت فنية غنائية بحلب

1972 ودمشق، 1973 منها في سوق االنتاج في عامي ، كما شاركت فرقته الفنيـة   و
: وأشهر فناني الـرقص هـو   في مهرجانات فنية في بعض المدن السورية وفي لبنان ،

ت للنادي نشاطات ثقافية أيضا مـن قبيـل افتتـاح دورات تعليميـة      . وكانفريد سرور
.. مدرسية وغيرها

. بعد ذلك قامت مجموعات من الشباب في القرى بتشكليل فرق رياضية لكرة القدم
الثورة التابعـة لحـزب    ويوجد حاليا في منطقة عفرين ناد رياضي تابع لمنظمة شبيبة

العربي االشتراكي، ، وملعب وصالتان أهليتان لبعض ألعاب القوى افتتحتا مؤخرا البعث
 .لكرة القدم

                                                          
 منان مجكو رئيسا، مصطفى قدور نائبا: تشكل أول مجلس إدارة للنادي باالنتخاب من السادة-١

للرئيس، حيدر عمر أمينا للسر، حسن حاجي عثمان أمينا للصندوق، أمين علو ومحمد علي أوسو
      .وفوزي عارف مسلم أعضاء
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