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فـيروس األنـفـلونـزا وتتـكـاثر وتـسبب
التهابا ثانويا مثل االلتهاب الرئوي.
ضـادات احليـوية مثل وقد اكـتشـفت ا
البنـسل في عام  1928ويستـخدمها
األطــبــاء لــتــقــلــيل احــتــمــاالت حـدوث
الـعدوى الـثـانويـة لـكن في عام 1918
لم تــكن هــذه الــعالجــات والــلــقــاحـات
التي تـساهم في حـماية الـفئـات األكثر
عـــرضـــة لإلصـــابــة بـــالـــفـــيـــروس قــد
اكتشفت بعـد. وتقول جيسيـكا بيلسر
راكز التي تعمل في إدارة اإلنفلونزا 
مــكــافـحــة األمــراض والـوقــايــة مـنــهـا
ـتحـدة: "أصـبـحت أنـظـمة بـالـواليـات ا
الـرعـايـة الـصـحـيـة وأدوات تـشـخيص
األمـــراض وعالجـــهــــا أكـــثـــر تـــطـــورا
ــراحل عــمــا كـانـت عـلــيه فـي مـطــلع

القرن العشرين".
إال أن غـيـاب الـوسـائل الـتـشـخـيـصـيـة
والعالجـية في عام  1918 لم يكن هو
السبب الـوحيد الرتفـاع أعداد ضحايا
وبــاء اإلنـفـلـونــزا بل يـضـاف إلى ذلك
ـعـيــشـيـة في أيـضـا تــردي األوضـاع ا
هــذا احلــقــبــة الــعــصــيــبــة من تــاريخ
الــبـــشـــريــة الـــتي دارت فـــيـــهــا رحى

ية األولى. احلرب العا
إذ كـانت اخلـنـادق مـرتـعـا لـلـبـكـتـيـريـا
ـسـبـبـة لألمـراض ب والـفـيـروسـات ا

اجلنود.
ويقـول بـاتـريك سـاونـدرز هـيـسـتـنـغز
من جـامــعـة كـارلــتـون بــواليـة أوتـاوا:
"ظـهــرت الـفـيـروســات عـنـدمــا جـمـعت
ـعــركــة شـعــوبــا لم يــكن قـد ســاحــة ا
سـبق لـهـا االلـتـقاء بـبـعـضـهـا من قبل.
ـصـابـ بـفـيروس وكـان الـكـثـير مـن ا
اإلنــفــلــونــزا يــخــضــعـون لــلــعالج من
إصــابــات أخــرى ويــعــانــون من ســوء

التغذية".
ويــضـيف أنـه قـد لـوحـظ وجـود عالقـة
وثـيـقـة ب نـقص فـيـتامـ ب حتـديدا

وبــــــــــ زيــــــــــادة
مـعـدالت الـوفـيـات
فـي مــــــــــوجـــــــــات

الوباء األخيرة.
لــــكـن وبـــاء 1918
ـدنـيـ غـيـر طـال ا
ــــــشــــــاركــــــ في ا
القتـال أيضا إذ أن
ــغــلــقـة الــبــيـئــات ا
ـكـتـظـة الـتي كان وا
يـعـيش فيـهـا الـناس
بــعــيــدا عن مــيــادين
الـــقــــتـــال لم تـــســـرع
انـتقـال الـفـيروس من
شخص آلخر فحسب
بل فـاقمت أيـضـا حدة

األعراض.
ويــقـــول بــاركالي: "من

ــــعــــروف أنه كــــلـــمــــا زادت جــــرعـــة ا
الـفـيـروسـات الـتي تـدخل إلى اجلـسم
زادت حـدة األعـراض وتـدهـورت حـالـة
صـاب ألن الفـيروس في هـذا احلالة ا
ـنــاعي ويـتـكـاثـر سـيـجــتـاح اجلـهـاز ا
ويــنــتــشــر بــقــوة في مــخــتـلـف أجـزاء
اجلـــسم". وتــقـــول كــيــرا غـــرانــتــز من
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إذا كـنت بـلغت سـنـا يسـمح لك بـقراءة
ـــقــــال فـــأنت في الــــغـــالب قـــد هـــذا ا
ية عايشت أحـد أوبئة األنـفلونزا الـعا
ـا ال يـكــون الـفـيـروس عــلى األقل ور
ــسـبـب لـهــذا الــوبــاء أقل قــدرة عـلى ا
سبب لوباء االنتشار من الفيــــروس ا
اإلنـــفـلـونـزا الــفــــتـاك الـذي انـدلع في

عام 1918.
فـقـد تـفـشت مـوجـة وبـائـيـة أخـرى في
عام  1957 أُطـلق عـلـيـهـا "اإلنـفـلـونـزا
اآلسـيـويـة" وبعـدهـا مـوجة "إنـفـلـونزا
هـــونغ كـــونغ" فـي عــام 1968. وبـــعــد
أربعـ عاما شـهدنا تـفشي "إنفـلونزا

اخلنازير" في عام 2009.
وتــــتـــشــــابه جـــمــــيع مــــوجـــات وبـــاء
اإلنفلـونزا األربعة في أصـولها إذ بدأ
كـل وبـاء من هـذه األوبـئـة بـطـريـقـة مـا
بــســبب فـيــروس إنــفــلـونــزا حــيـواني
ــنــشــأ تــطــور لـــيــصــبح قــادرا عــلى ا
االنـتــشــار ونـقل الــعــدوى من شـخص
آلخر. لكن ال وجه للمقارنة بالطبع ب
حـصـيلـة ضـحـايـا جـائـحـة اإلنـفـلـونزا
الــــتي وقــــعـت عـــام 1918 وبــ عـدد

ضحايا اجلوائح الالحقة.
إذ يـــقــال إن وبـــاء اإلنــفـــلــونـــزا الــذي
تفشى في عام  1918 قد أودى بحياة
مـــا يــتــراوح بــ  40 و 50 مـــلـــيـــون
ــــوجـــــتــــ مـــــصـــــاب في حـــــ أن ا
الالحــقــتــ إنــفــلــونــزا هــونغ كــونغ
واإلنفـلونزا األسـيوية حـصدتا أرواح
مــلــيــوني مــصــاب وأودت إنــفــلــونـزا
اخلنـازيـر في عام  2009 بحـياة 600

ألف مصاب.
وخــــلف وبـــاء عـــام  1918 خــــســـائـــر
بـشـريـة فـادحـة إلى حـد أن الـكـثـير من
األطباء يـصفونه بـأنه "الكارثة الـطبية

األشد فتكا في تاريخ البشرية". 
اذا كـان وباء اإلنـفـلونـزا في عام لـكن 
شــديــد الــفــتك والــضــراوة إلى 1918

هذا احلد? 
—cŠË WDOŠ

ـمــكن أن تــسـاعــدنـا دراسـة وهل من ا
هـذه األوبئـة وكـيفـية نـشـأتهـا في أخذ
احلـــيــطـــة واحلــذر حتــســـبــا حلــدوث

اثلة من وباء اإلنفلونزا?  موجات 
ال شك أنه لـوال الـقـفـزات الهـائـلـة التي
ا شهدها الطب خالل القرن العشرين 
تـمكنـا من فهم كـيفـية تـطور الـفيروس

إلى وباء واسع االنتشار.
فـفي عـام 1918 كـانـت الـفـيـروسـات ال
تزال حديـثة االكتشـاف ويقول ويندي
بـاركالي بــجـامـعــة إمـبـريــال كـولـيـدج
بــلــنـــدن: "لم يــدرك األطــبــاء حـــيــنــهــا
بـــالــطــبـع أن الــفــيــروســـات هي الــتي

تسبب هذه األمراض".
وكــان الـطـريق أمــامـهم ال يـزال طـويال
ضادة لـلفيروسات الكتشـاف األدوية ا
واللقاحات الـتي تساعد اآلن على كبح

رض وتسريع التعافي منه. تفشي ا
لكن اإلنـفلونـزا قد تـودي أيضا بـحياة
ـــصــابــ فـي الــكــثـــيــر من احلــاالت ا
بـسبب "الـعدوى البـكتـيريـة الثـانوية"
إذ تغزو البكتيريا اجلسم الذي أوهنه

ـــــــدني وكــــــــنت احــــــــضـــــــر الى ا
الفعاليات والـنشاطات واألمسيات
ــؤتــمــرات اخلــاصـة احلــواريـة وا
باالبادة اجلماعية بهدف احلصول
 عـلى مؤلـفـات ومطـبوعـات مـعنـية
بــاالبـــادة واعــمل عـالقــات  مع من
يـهتم بـهذا الـشأن رغم اإلمـكانـيات

الضعيفة.
 { كــيف تــلـــمس  الــتــفــاعـل الــثــقــافي
ـاساة وكـيف تـقيم والـتوثـيقـي مع هذه ا
ن حـصلـت علـى نسخ اجتـاه الـكـتـاب 

كتبهم جتاه هذه احملنة ?
- كــتب مــخــتــلــفـة حتــكي جــوانب
كثيـرة لإلبادة واستفـدت كثيرا من
هـــذه الــكـــتب وســـاعــدت الـــكــتــاب
والـبـاحـثـ والـطـلـبـة اجلـامـعـيـ
إلكــمــال مــشـاريــعــهم الــتـخــرجــيـة
والزلت مـسـتـمرا في تـسـهـيل امور
من يـــــكــــتب عـن االبــــادة من خالل

صادر . توفير ا
امـا من نـاحيـة  اجلـانب التـوثـيقي
وســــرد الــــواقـع االيــــزيــــدي الـــذي
تــــــــتـوفر لديـنا كتب نعـيشه االن 
قـــــــــيـمـة وذات أهمـــــــــيـة كـبـيرة
نبـر ادعو الكتاب ومن خالل هذا ا
والبـاحثـــــــ بـالــــــــسـعي االكثر
لــــــــتــــــــوثــــــــيــــــــق مــــــــا حــــــــصل
لاليـــزيـــــــــــديـــ وفـــضح اعـــمــال
داعش اإلرهــابـيـة وكــشف وجـهـهم

القبيح للعالم .
{ مــاهـي الــســبـل الــتي تــتـــحــصل من
خاللـها على  الكتب الـتي بدات جتمعها
وهل لـــديك مـــنــاشـــدات ورســـائل جتــاه
هـتـم بـتـوثيق اجلـيـنوسـايـد لتـزويدك ا

ا تتطلبه مكتبتك ?
- أتــــواصـل مع مـن يــــكــــتب عــــلى
االبـادة اجلــمـاعــيـة ســواء كـان في
داخل الـعــراق او خـارجه وأطـلـقت
حـملـة عـلى سوشـيـــــــــــــال ميـديا
لــــرفـــد مـــكــــتـــــــــــبـــتي بــــالـــكـــتب
ـطــبـوعـات وابـحث بـكل الـسـبل وا
عن أي مــطــبـوع عـن جـيــنــوســايـد
. والخـفـيك سـرا بـانـني االيــزيـديـ
يومـا بعـد يوم  الـقى استــــــــجابة
ــوضــوع ـــعــنــيـــ بــا اكــبــر من ا bIð.∫ ميسر االداني يقدم كتاباً الحد الباحث
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اذا كان يـوم وفاة األب اسوأ يوم في حياة االنـسان فان يوم وفاة األم هو اآلخر
ال يقل سوءاعن يوم وفاة األب .

ـثابة ضـربة شـديدة الوطء عـلى ابنـائها ال سـيمـا اذا كانوا صـبية ان وفاة األم 
صغـارا اذ من يأخذ بأيديـهم بعد رحيلهـا وهي التي كانت ترعـاهم وحتنو عليهم
وهي من كانت ال يـغمض لـها جـفن كـلمـا اصابـتهم عـلـة تأخـذهم ب أحـضانـها
تسـهر عليهم الليالي وهي من تكابد األمـرين حتى يكبروا ويقوى ساعدهم  لقد
كــانت لـهم اجلـنـاح الــذي يـدفـئـهم والــظل الـذي يـبـعث فـي نـفـوسـهم الـطــمـأنـيـنـة

والراحة .
ان الدار لم تعـد تلك الدار التي كانت عـليها من قبل  لقـد انطفأت فيهـا شعلتها
وتوهـجهـا  ولم تعـد األسرة حتـتويهـا سكـينـة وراحة كـما كـانت علـيه من قبل ..
انه اليـتم بكل معـانيه قد بـات واضحا في اعـ الصبـية الصـغار ومعه الـضياع

الذي يضللهم .
أما األب فـهو األخـر قد فـقـد النـصيـر والشـريك لتـتـبدد آمـاله واحالمه وبات في
موقف ال يـحـسد عـلـيه كـأنه في تـيه وفي صحـراء مـوحـشة  وكـيف ال وقـد غاب
عنه من كـان يالزمه ومن كان سـكنـا له .. انه لم تـعد لـلحـياة ذائـقة بـعد رحـيلـها
ـكن ان يكـون بديال وأن غده لن يـكون افـضل من يومـه على ايـة حال  وهو ال 
لألم ألبـنـائـهـا مـهـمـا بـذل من جــهـد وتـضـحـيـة رغم انه يـشـقى في كـسب الـرزق
العالـتهم .. وقد وهب الله األم عـاطفة غير عـاطفة األب  وهذه الـعاطفة هي التي

شاعر الرقيقة الدافئة . تظلل االبناء با
ـة عـلى مـر الـسنـ في قـلـوب االبـناء واخلالصـة فـان وفـاة األم تـبقـى ذكرى مـؤ

ـفجع في قـلب ابيـهم  وأن هذا االب عالوة عـلى اثره ا
حـــــتى ان تــــــزوج مـن اخــرى فــلن يـــــــــعــود حلــيــاة
االســرة طــعـمـــــــــهــا الــذي كـانـت عـلـــــــيه مـن قـــــبل
ســـــتجدات التي وانـــــــه قـد يزيد الطــــــــ بلة في ا

تطــــــرأ عليــها .

إحياء فيروس فعال من جينات عينات
ــة وحـقــنـوا فــيـروســات خـامــلــة قـد
حـيـوانـات مـخـبريـة مـثل الـقـرود بـهذا
الــفــيــروس الــفــعـال الــذي تــســبب في

حدوث وباء  1918لدراسة آثاره.
والحظ العلماء أن هـذا الفيروس ليس
قــادرا عــلى الــتـكــاثــر بـســرعــة فـائــقـة
فـــحـــسب بل أيـــضـــا كـــان يـــبـــدو أنه
يـسـتـحث اسـتـجـابـة مـنـاعـيـة مـفـرطة
يطلق عليها متالزمة إفراز السيتوك
" أي اإلفـراز أو "عــاصـفـة الـسـيـتـوكـ
ـتالحق لكـميـات هائـلة من الـسريع وا
ــنـاعــيــة واجلـزيــئــات الـتي اخلاليــا ا
ــنــاعــيــة والـتي تــنــظم االســتــجــابـة ا

تسمى بالسيتوكينات.
نـاعية وبـينـما تسـاعدنـا االستـجابـة ا
الــفــعـالــة في مــكـافــحــة الـعــدوى فـإن
ناعية النشطة فرط للخاليا ا اإلفراز ا
فـي اجلــــسم قـــــد يــــؤدي إلى حــــدوث
الـتـهـابـات حـادة وجتمـع السـوائل في
ا يـزيد احـتمـاالت اإلصابة الـرئتـ 
بعدوى بكـتيرية ثانـوية مثل االلتهاب

الرئوي الثانوي.
ــا لــهــذا الـــســبب كـــان الــشــبــاب ور
األصـحـاء هم الـفئـة األكـثـر تـضررا من
وبـاء اإلنـفـلـونـزا عام 1918 فـفي هذه
ـنــاعـيـة احلـالــة تـسـبــبت أجـهــزتـهم ا
الــقـويــة الــتي تــسـاعــدهم عــادة عـلى
ـــرض فـي حـــدوث الــــتــــخــــلص مـن ا
مـتالزمة إفـراز السـيتـوك أو عـاصفة

السيتوك احلادة.
لــكن لــنــفــهم ســر قــوة تــأثــيــر ساللــة
ــــــســبـبـة فـيـــــــروس اإلنـــــفــلـونــزا ا
لــوبــاء 1918 ســنـــــلــقـي نــظــرة عــلى
أصـولـهــا. إذ يـرى الـعـلــمـاء أن ساللـة
الــفــيــروس الـتـي ســبـبـت وبـاء 1918
تـطـورت من سـاللـة لـلفـيـروس تـصـيب

الــــــــطـــــــيـــــــور إذ حتـــــــورت
واكتـسبت الـقدرة عـلى إصابـة اجلهاز
الـتـنفـسي العـلـوي لدى الـبـشر. وبـهذا
أصـبح بـإمـكـان هذه الـساللـة االنـتـقال
عبر الهواء بـسهولة من شخص آلخر

عن طريق زذاذ السعال والعطس.
وترجع أهمـية هذا األمر لـسبب أوال
ــــنــــاعــــة في اجلــــسم لن أن جــــهـــاز ا
يــســتــطـيع الــتــعــرف عـلى الــفــيـروس

ـا ال شك فـيه أن جـامـعــة فـلـوريــدا: "
التطـور الصناعي ومـا ترتب عليه من
حتـسن كـبـير في الـنـظافـة الـشخـصـية
والعنـاية بالصـحة العامـة وانخفاض
مـعـدالت الـفـقـر بشـكل عـام قـد أسـهـما
في تـراجع مـعـدالت الوفـيـات النـاجـمة
ـعـدية عـمـا كـانت عـليه عن األمـراض ا

في مطلع القرن العشرين".
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وبـتحـليل سـجالت من شـيكـاغو تـعود
إلى عـام  1918أثــنـاء تــفـشـي الـوبـاء
اكتشـفت غرانتز أن ثـمة عوامل عديدة
زادت من فــرص انــتــقــال الــعــدوى من
شـخص آلخر مـثل الـكثـافـة السـكانـية
والـبـطـالـة. والـغـريب أنـها الحـظت من
السجالت أن معدل الوفيات في بعض
ــديــنـة ارتــبط ارتـبــاطـا ــنـاطق من ا ا
عدالت األمـية. وقد يرجع ذلك وثيقـا 
إلى الــعـالقــة الـــوطــيـــدة بــ األمـــيــة
ــا لـــعب اجلــهل دورا والـــفــقـــر أو ر

رض. مباشرا في تفاقم أعراض ا
وتـــقـــول غـــرانــــتـــز: "بـــذلت اجلـــهـــات
ـسؤولـة عن الصـحة الـعامـة قصارى ا
جـهـدهـا لـلـتصـدي لـتـفـشي الـوبـاء في
مـديــنـة شــيـكـاغــو إذ أقـامت مــحـاجـر
ـديــنـة صــحـيــة في مــخـتــلف أنـحــاء ا
وأغلقت مدارس وحظرت إقامة بعض
ـنـاسـبـات االجتـمـاعـيـة. لـكن كل هذه ا
الـــتـــدابـــيـــر لن تـــســــهم في احلـــد من
ـرض إال إذا عــرفـهـا الـنـاس انـتـشـار ا

والتزموا بها".
أضـف إلى كل هــذه الـــعــوامل ضــراوة
الـفـيـروس نـفـسـه إذ يـرى الـكـثـيـر من
ـسـبب لـوبـاء الـعـلـمـاء أن الـفـيـروس ا
اإلنــفــلـــونــزا عــام  1918كـــان فــتــاكــا
وسريع االنتـشار بشكل اسـتثنائي إال
أنـنا لم نـفهم أسـباب شـراسته إال بـعد

مرور مئة عام على ظهوره.

فـــبــــالــــرغم من أن تــــقــــنــــيـــات جــــمع
الـفـيــروسـات واخـتـزانـهــا وحتـلـيـلـهـا
وزراعـتـهـا مـخـبـريـا لم تـظـهـر إال بـعـد
اخـتـفاء الـساللـة األصلـيـة الفـتـاكة من
الـــفـــيـــروس بـــعـــقـــود طـــويـــلـــة فـــإن
التطورات احلديثة في مجال الهندسة
الـوراثـيـة قد مـكـنت الـعلـمـاء من إعادة

نـاسـبة له إن لم وتـولـيد االسـتجـابـة ا
ضيف قد أصيب به مسبقا. يكن ا

وثانـيا لم يـكن الفـيروس نـفسه آنذاك
قـــد تــأقـــلم تــمـــامــا مع احلـــيــاة داخل
اجلــــسـم الــــبــــشــــري. فــــعــــلى عــــكس
الـتوقـعات لـيس من مـصلـحة فـيروس

ضيف. اإلنفلونزا أن يقتل ا
ويقـول باركالي: "ال يـريد الـفيروس أن
ـــضــــيف فـــور الـــدخـــول إلى يـــقـــتل ا
جـسمه ألن هـذا سيـقـلل من فرصه في

ضيف آخر". االنتقال 
ــقـابل يــحـتــاج الـفــيـروس أن بل في ا
ضيف ألطـول فترة يظل داخل جـسم ا
ـكـنـة حتى يـتـمـكن من االنـتقـال عـبر
ضيف غيره. ولهذا السعال والعطس 
تـتـطـور معـظم الـفـيـروسـات مع الوقت
صاب. ولكن لتصبح أقل تأثيرا على ا
فـي عـــــام 1918 لـم يــــــكـن فــــــيـــــروس
اإلنفلونزا قد اكتسب هذه اخلصائص

بعد.
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قـابل تكيـفت الفيـروسات التي وفي ا
سببت األوبـئة الالحقـة وأصبحت أقل
فـتــكـا حــتى تـتـمــكن من اإلنــتـشـار من
شـــخص آلخـــر ومن بـــلـــد آلخـــر حــول
ـســبب الــعــالم. إذ ظــهــر الــفــيــروس ا
ـثال نتـيجة لوباء  1957على سـبيل ا
اكـتــسـاب ساللـة فــيـروس اإلنـفــلـونـزا
الـتـي تـصـيب الـبـشـر بعـض اجلـيـنات
مـن سالالت فـيـروس اإلنـفــلـونـزا الـتي
تصـيب الطيـور وأسفـر هذا االختالط
اجلـــيـــني عن نـــشــوء سـاللــة جـــديــدة
شـديـدة الـعدوى لـكـنـهـا أقل فـتـكـا من
ساللة فيروس إنفلونزا الطيور بفضل
مـــا حتـــمـــله من جـــيـــنـــات من سـاللــة
الــفـــيــروس الــبــشــري.واحلــال نــفــسه
ـسبب لـوباء يـنـطبق عـلى الـفيـروس ا
1968 سـمى بإنفـلونـزا هونغ كونغ  ا
ـهــجن كـان يــحـمل فــهـذا الــفـيــروس ا
جـيــنـات فــيـروســات عـديــدة مـوجـودة
بـالـفـعل وكانت الـفـيـروسات األصـلـية
قـد تـكيـفت وأصـبـحت أقل شـراسة من
السالالت السـابقة.أما وبـاء اإلنفلونزا
الـذي تـفـشى عـام  2009 فـكـان سـبـبه
فــيــروس إنــفــلــونــزا اخلــنــازيــر وألن
اخلـنـازيــر بـطـبـيــعـة احلـال أقـرب إلى
البشر على األقل مقـارنة بالطيور فإن
هـذا الفـيروس الـذي يصـيب اخلنـازير
عادة قد تطور ليصبح أقل شراسة من
الـفيـروسات الـسابـقة. وفي ضـوء هذه
الـنـظـرة عن كـثب عـلى عـمـلـيـات تـطور
الفيروسات قد نتمكن من فهم أسباب
تـفشي األوبـئـة في السـابق والـوقوف
عـلى اخلـصـائص اجلـيـنيـة لـلـفـيروس
التي جتعـله قادرا على االنـتشار ونقل
الــعـدوى بــسـرعــة هـائــلــة من شـخص
آلخـر كمـا حـدث في عام 1918 لنـكون
ــنع وقــوع كــوارث أكــثــر اســـتــعــدادا 
اثلة مستقبال.يقول بيسلر: "أرى أن
دراسة الفيروسات التي سببت كوارث
ـاضـي سـتــسـاعــدنـا في بــشـريــة في ا
اتـخاذ الـقـرارات الـسـلـيـمـة وتـوجـهـنا
إلى أفضل الـطرق لتالفي انـدالعها في

ستقبل". ا

مـاسـاتــهم بـالــسـبل اخملـتــلـفـة الى
الــعـالم  وفــضح اعــمــال ارهــابـيي
داعش ومـا يـقـومـون به من جـرائم
بـــــشـــــعـــــة ... تـــــدويـن قـــــصص
الــنـازحــ والــنــاجـ من قــبــضـة
ارهـابـيي داعش وصـدرت مـؤلـفات
فحـاولت ان اجمع وكتب وبـحـوث 
هذه الـكتب واحتـفظ بها النـنا كنا
نــفـتــقـد الى الــكـتب الــتي تـتــنـاول
مـاسـاتـنا وعن اسـتـمـراريـة االبادة

اجلماعية.
كـوني اعـمل مـنـذ اربع سـنوات في
مكـتب انقاذ اخملـتطفـ االيزيدي
فـي دهـوك وهـنـاك تــمـاس وتـفـاعل
يـومي مـع تـداعـيـات اجلـيـنـوسـايد
فـتولـدت لدي والـضحـايا واالعالم 
فــكــرة لــتـاســيس مــكــتـبــة خــاصـة
ـؤلـفـات الـتي تـتـعاطى بـالـكـتب وا
ـة جــيــنـوســايــد االيـزيــديـ جــر
ـشـروع مـكـتـبة فـدشـنت اول نـواة 
كـبـيــرة في نـاحـيــة بـاعـدري  وهي
فـكـرة جـديـدة لــيس عـلى مـسـتـوى
الــــعـــراق بـل في الــــشـــرق االوسط
ـكتـبة وأطـلقت حـمالت لرفـد هذه ا
ؤلفات واالصدارات عن بالكتب وا
االبادة اجلمـاعية ونال اسـتحسان
واعجاب الـكتاب ونشـطاء اجملتمع
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انــشــا الــنــاشط االيــزيــدي مــيــسـر
االداني  مـكـتبـة تـضم كل مـا تـمكن
من جـــــمــــعـه من كـــــتب ومـــــجالت
ومــطـــبــوعــات تــنــاولت مــا تــعــلق
. وعــبـر بــجــيــنــوســايــد االيــزديــ
ـكتـبة االداني عن عـمله بـانه نواة 
ســتـكــون مـتــاحـة امــام الـبــاحـثـ
والدارسـ لتـوثيق  اجلـرائم التي
ارتكبت  ضـد االيزيدي واتـاحتها
لالجيال القادمة بغية التعرف عما
ــكــون جــراء ســيــطـرة حل بــهــذا ا
تـنــظـيم داعـش عـلى مــنـاطــقه ومـا
تـمـخض عن ذلك من جـرائم  الـقتل
والــســبي  والــتــهــجــيــر الــقــسـري
واخلطف واالسترقـاق واالغتصاب
بادرة تبدو مهمة  كونها تلبي  وا
نــوعــا من االهــتــمــام لــلـفـت الـراي
ــصـــادر من الـــعـــام واتـــاحــة كـل ا
ؤلفات  لكل من يرغب في البحث ا
تابعـة  عن االبادة التي تعرض وا
كون من مكونات العراق لها هذا ا
االصـيـلـة حـيــــــث تـتـالف مـكـتـبته
من  54 كـتابـاً ومـطبـوعـاً  منـها  5
بــــــحـــــوث و 7 روايــــــات  وكــــــتب
توثـيقـية عـددها  25 كتـابا  فضال
عن مـجـمـوعـات شـعـريـة  وقـصص

بــاالضــافــة جملـالت تــنــاولت  هــذه
ــاسـاة  (الـزمــان ) الـتـقت االداني ا
في لـقـاء  شـمل الـعـديـد عن مـحاور

بادرة . هذه ا
{ كـيف تبلـورت لديك فكرة جـمع الكتب
ـكون الـتي تـواكب اجلـيـنـوسـايـد جتـاه ا

االيزيدي ?
- لــقــد تــعــرض االيــزيــديــون عــبـر
تاريـخهم الـى اربع وسبـع حـملة
ابــادة جـمـاعـيـة وآخـرهـا كـانت في
الــــــثــــــالث مـن آب عـــــام 2014 في
بـلـدتـي شـنـكال / سـنـجـار وجـمـيع
االنــتــهــاكـات الــتـي حـصــلت بــحق
االيزيديـ منذ عـقود من الزمن  لم
تـوثق من قـبل االيـزيديـ انـفـسهم
او غـــيـــرهم وعـــنـــدمـــا نـــحــاول ان
نـــبــحـث عن اثـــار تــلـك اإلبــادات ال
و جنــد شــيـئــا اال الــقــلــيل جـدا 

اخفاء احلقائق  .
بــــعــــد الـــفــــرمــــان األخــــيــــر عــــلى
االيــزيـديـ وتـعــرضـهم الى الـقـتل
والــســبي والـــتــهــجــيـــر الــقــســري
واخلطف واالسـترقاق واالغـتصاب
 في سـنــجـار وامــام انـظـار الــعـالم
وعـــلــيـه  تــوثـــيق هـــذه اجلــرائم

وتدوينها بطرق شتى  .
فيوااليـــزيـــديـــون حـــاولـــوا إيـــصــال وخـــــاصـــــــــــــة فـي الـــــعـــــراق 

الــبــدايـة البـــــــد ان اشـــــــــيــر الى
الـكاتب حـسـو هـورمي  كان له دور
مـشـرف ودعم كـبـيـر في تـشـجـيـعي
لـــتـــرجـــمـــة الــــفـــــــــكـــرة الى واقع

ملموس.
{ مـا هو نـوع التـواصل الذي تـبديه مع
هتم بتوثيق البـاحث والدارس من ا
كتـبة التي اجليـنوسايـد لالستفـادة من ا

بدات بانشائها ?
- عـادة الـتـواصل يـكـون عن طـريق
ـكـتـبـة الـسـوشـيـال مــيـديـا وبـاب ا

مفتوح للجميع .
{ مـا هـو طمـوحك في هـذا الـشان وهل
لـديك رغبـة بتـعـميم مـبادرتك الفق اوسع
كان تـكون بشان توسيعها بالتنسيق مع
ــنـاطق ـدن وا ــكـتــبـات الــعـامــة  في اا ا

االخرى ?
- عـــلى االيـــزيــــديـــ واألقـــلـــيـــات

االخــرى الـذيـن تــعـرضــوا لـإلبـادة
اجلـمـاعــيـة تـوثــيق اجلـرائم ورفـد
الكـتاب والـباحثـ بالـوثائق التي
بحـوزتهم وحثـهم على الكـتابة عن
مــاســاتــهــــــــم لــيــحــصـــلــوا عــلى
حــقـــوقـــهـم ومــنـع تـــكـــرار اإلبــادة
ويـجب ان نـكـون عـنــاصـر فـاعـلـ
لــفــضح اعـمــال اجملــرمــــــــ ومن
يـؤيدهم حملـو األقلـيات في الـعراق
ونـتـمـسك بـارضــنـا ونـحـافظ عـلى
الـتـنوع .سـأحـاول بـكل إمكـانـياتي
ــــشــــــــــــروع بـــــجــــمع ان أوسـع ا
ـقـاالت والـفيـديـوهات الـتـقـارير وا
ــــكــــتــــبــــة عن االبـــــادة في هــــذه ا
الصـغيرة بـاسم االبادة  اجلمـاعية
لـاليــزيـــديـــ والـــتي تـــضم حـــتى
اليوم  54 كتـاباً وبـحثـاً باالضـافة
الى قـــصص وروايــات مــطـــبــوعــة

ومجالت عن االبادة.

في سلـسـلة بـغداد تـراث وتـاريخ كانت لـنـا محـاضـرة عن حسـو أخوان احملالت
التـجاريه التي كـانت تعـرض وتتولـى كل ما يتـعلق بـالتسـوق والتـبضع  من سلع
ـا بعد الـبيع ببـغداد بحـيث كانت اجلهه الـوحيده الـتي تتولى وبضـائع وخدمات 
خـدمـات مـا بـعـد الـبـيع ألول وجـبـة من الـتـلـفـزيـونـات الـتي  اسـتـيـرادهـا  وهي
ـعـرض الـتـجـاري تــلـفـزيـونـات من نــوع ( بـاي) االنـگـلـيــزيه بـعـد  عـرضـهــا في ا
الـصناعي االنگليـزي ببغداد سنة  1954وافتـتاح محطة تلـفزيون بغداد في عيد
لك فيصل الثاني سنة  1956 وهي مـحطة التلفزيون االولى في الشرق مـيالد ا
االوسط واذا كـانت محالت حـسو أخـوان احملالت االكـبر واالشـهـر بعـد محالت
أوروز دي بـاك بـبـغـداد طــوال الـعـقـود الـثـالث والـرابع واخلـامس والـسـادس من
القـرن العـشريـن فلـقد كـانت منـافسـه قويه حملالت أوروز دي بـاك وان كانـتا في
شـارع الـرشيـد وأنـتـهت بـعـد قـرارات الـتـأمـيم سـيئـة الـصـيت بـعـد قـيـام الـنـظام
اجلـمـهـوري بــسـنـوات فـأن االخــون حـسـو كـانت لــهم اهـتـمــامـات ديـنـيه ذلك ان
نـاصـيف حسـو وبـشيـر حـسـو كان من مـعـاضـدي طائـفـة األدفنـتـست الـسبـتـي
بحـيث ترأس ناصيف حسو هـذه الظائفه وكان أخوه بـشير حسو صاحب الدور
الـرئـيس فـيهـا وهـذه الـطـائفه مـن أبرز الـطـوائف األجنـيـليـه التي طـرحت نـفـسـها
ـقدس كـحـركه مـكمـله لـألصالح الديـني حـيث يـسـتـنـدون عـلى حـرفيـة الـكـتـاب ا
بعـهديه وفي الـعقـد الثـالث من الـقرن الـعشـرين حـقق جتار هـذه الطـائفه جنـاحاً
باهرا بـبغداد مثل االخوين حسو بـحيث تولوا تكوين نواة كـنيسه ببغداد بعد ان
مارسة شعائرهم أيام السبت وفي سنة كانوا يـستخدمون كنيسة البروتسـتانت 
 تـشـيـيـد 1958  افـتـتـاح اهم مـدرسه بـالـشـرق االوسط وفي سـنـة  1947
كـنـيـسـة كـبـيـره في شـارع الـنـضـال قـريـبـاً من سـاحـة االنـدلس وكـان االعـتراف

الرسمي من احلكومه بالسنه التاليه .
لقـد كانت شـركة حسـو اخوان من الـشركـات الكبـيره في بـغداد حـتى ان الدليل
الرسـمي للممـلكه العراقـيه لسنة  1936ذكـر الكثيـر عن هذه الشـركه ومحالتها
ـا دخـلنـاها لـشراء مـالبس اذ أتصـفت بتـواضع اسـعارهـا عن محالت التي لـطا
ـحالتـهـا الـكـائـنه في اجلـهـة الـيـمـنى من نـهـايـة شـارع الـرشـيد الـبـيع االخـرى 
اليبـعد عنها شارع أبي نـواس اال قليال حيث كانت هـذه احملالت تتولى استيراد
االحذيه عـلى اخـتالف أنواعـهـا واستـيـراد االدويه والعـقـاقيـر واسـتيـراد االزهار
الـصـنـاعـيه والـبضـائع مـن اجللـود والـبـطـاريـات ومـارسـة الـتـجـاره الـعامـه وعدد
االدوات اخلـاصـة بـاجلــراحـة وطـبـابـة األسـنـان واســتـيـراد اجلـوارب واسـتـيـراد
احلـلـويـات واسـتيـراد الـدمى وبـيع الـراديـوات واسـتيـراد اآلت الـريـاضه وبـيـعـها
ـارست عـمل الـوكاالت الـعـامة ـفرد وبـيع الـسـيارات واسـتـيراد الـطـابـعات و بـا
والقومـسيونـات ولوازم الصـور الفوتغـرافيه واستـيراد الفراء واسـتيراد الـقبعات
واالالت القـاطعه واسـتيـراد الـقرطـاسيه واالسـطوانـات والـگرامـفونـات واستـيراد
ثـلجـات واخملـازن اخلاصه بـحسـو أخوان االدوات الكـهربـائيه واسـتـيراد عـلب ا

شروبات الروحيه وجـوده في شارع الرشيد واستـيراد ا ا
ـعاطف ـدافئ وجتـارة ا ـطـابخ وا والكـحـول واسـتـيراد ا
ــعــقـمــات وعــمــلـهـم كـمــقــاولــ عـمــومــيـ واســتـيــراد ا

ــــنـــــوعه واســــتـــــيــــراد وجتــــارة ـالبس ا واســـــتــــيــــراد ا
نسوجات. ا
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وسرعـان ما يغـفو الضـباب على كـرات النار ويـولد من رحم االمس بلـور كسيح
يقـفز عـلى منـحيـات اخليـبة ديك أخـرس يلـملم حـبات اخلـشوع ويابـى اخلضوع
كلـما أرتد طرف النداء إالى حـقائب االمل جاء صقر جائع يـنبش قماش اجلسد
وتزحف حـشـرات اليـأس ترتـقب قـديسـاً أحـمق اليصـلى األفى حـوانـيت النـساء
والطـهر رقصـة بلون اخلمـر ترمي كرات من الـثلج على ذلك الـنادى اجملهول كل
األطـفــال بال نــبض بـال روح جـاء الــراهب يــاكل اخلــبــز األســود ويــصـلـى عـلى
سـفوح يخرج من الـنفق تابـوت السفاح كل الـطواغيت تركع من أجل الضـمير ا
الـبـغـاء وتــرسم كـفـنـاً فى جه األبـاء من يـحــمل خـشب اجلـسـد ويـركض مع ذيل
ـا تـمـطر الـوجـوه جـمـراً لم يـبق غـيـر فـتـاة شـقراء فـى ظالم الـشمس الـكـأس ر
حتـصـد زهور الـنـفس وبعض من أجـسـاد بالـيـة حتشـو الـغروب بـالـقطن وحـديد
يصـفر للحريق وعويل من قرية الفقيـر ومازال القديس يدعو فتاة العهر الى الى
زراعـة الـدم طـرف الـرعـد بـعـيـد عن الـيـتم وسـواقى الـصـهيـل تـنفـر مـن نواقـيس
الـفـحم كل الــفـراغـات عـاريـة واألطــراف بال بـاب يـرصـد عش الـغــيم تـقـدم أيـهـا

الراهب وأمأل جفون اجلدول بطاحونة هواء تلعب بطح الفقراء
غدا يـسوق ساعى البريد الرعايا الى ساحة االبتالء والكافر يسجد فى محراب
الـدرهم والـفـلس أفـلس احلكـمـاء انت أيـها الـقـديس فى كل كـتاب حـرفك مـفـتاح
الفـجور والسفـورأراك مع الطواغيت تـشرب من وسائـد النساء وتـثمل من القيح

والصديد وتنحر الريح فى جيوب البغاء
ـوج فـى عيـنـيك لم يـكن الـبـحـر غـيـر كـهف ثـائـر وأنت تـمـسـاح غـادر كـلـمـا مر ا
العب بال طـعم تـبـكـى أراجـيح الـعـيـد عـنـدمـا يـصـرخ ـلح ألى فــاكـهـة ا تـرسل ا
النـجم من صوت الـفـراشات وأنت عـابد لـرحـيق العـاهرات ومـازال الـبلـبل قاتالً
ـعـصم بالـوريـد يـرسل اجلـائعـ خـلف اجلـرائـد فى مالهى الـفسق انت يـلـوى ا
الوحـيد الرجـيم الزائر تـبتهل بـ نهـود النسـاء وترضع من روث االنعـام لم يعد
فى القـرية غـير الـباعـة البـائسـ وأكوام من أبـناء الـسريـر أظن انهم من الـرعاة
ان من العـبيـد وأفعى تـشرب الـرحـيق وتدق عـظام الـرجل الرشـيد وكـواكب األ
الهـالكـ يزحف فى مـذهب ميـادين غريق ويـهفـو ألى معلـقات الـطالسم ياله من
قديس يـقود الفوج العاق كـالبهائم ومن وراء الغاب يـسكر أبريق الدعاء فى ذاك
الكـهف عروق النساء حتت موعد الغوانى حتتفل بـالقانون البائد وبعوض فاسد
يـكـتب عن كـرس عـارِ وأفـخـاد الرجـل كالـثـور الـهـائج أنه كـنـز ورمـز الـدفاع عن
ـوانى وتـشـنق رحم الـنـسـاء وتـعـلق نـهد الـعـقـائـد تاتـى رياح الـسـنـدبـاد حتـتل ا
ـعـابد ولـكن اجلسـداحملـنط فى غرفـة اآلعدام بال القـديس الفـاجـر على قـناديل ا
وعـي باخملـاطـر أرشـد اجلـيـوش ألى حـضرة الـقـديس الـعـائـد من جـوف احملارم
ـطـر ويـغـفـو بـ أحـضـان الـعـواهـر يـصـرخ بـالـصالة ألى الـعـالـم يـرمى زهـرة ا
والـعـالم شاهـد أنك قـاتل ومـازال للـبـغاء مـقـابل فـاسمع صـدى قـراب الـصـغار
تسـبح على عيون الشمس رغم اجلرم مازال ب أسنان السم ثعبان الجئ يغنى
ـزابـل انك األوحـد سـلـطـان الـكـفـر تــصـلى فـوق احلـدبـاء بـقـرار من عـلى وحي ا
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