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 اإلفتتاحية  

 رديا كلدايا 

 

يف رأيـي  وال قاسـًيا  يف تنـاول املوضـو    ال أريـد أن أكـون سـلبًيا    أقول: 

وال أظلـــم بريًئـــان غـــري أنـــو أريـــد أن أقـــول مـــا أحـــّس بـــه    علـــى أحـــٍد

 موضوعات تتعلـق إىل الكثري مّنا  يتطرقكحقيقة ينبغي أن تقال. 

التكنولـوجين    شباب اليوم وابتعادهم عن الكتاب يف ضوء التطـور بال

قّلـب يف صـفحات الكتـابن يف الوقـ      ة القليلـة جـًدا تُ  القلّـ  وهـاا مـا ال نكـن إنكـارهن وال جنـد إالّ     

الاي كـان الشـعب العراقـي مـن أكثـر شـعوب املنطقـة مطالعـة وتربطـه بالكتـاب عالقـة الـورد             

ن قــرأ يف بغــدادطبــع يف القــاهرة وُيؤلــف يف بــريوت وُيالكتــاب ُي ّنإ :قــدًناومــن هنــا قيــل  بعطــرهن 

هّمــه هــاه الكتابــات ُتنــا جنــد بــعن الشــعب ال واليــوم وبــالرغم مــن كثــرة املطــابع واملــؤلفني إال أنّ 

مــن قبــل عامــة  -مقــل إنعــدمل ن ْنإ– حبيــق قــّل االهتمــام بهــاوبــات بعيــًدا جــًدا عــن املطالعــةن  

 وماملسؤولن وخباصة فئة الشباب. وهنا يطرح السؤال نفسه أين يكمن اخلللن ومن هو ا الشعب

 هو احلّل؟ وهاا هو األهم.

مـن جـانبني   املوضـو   الكـل هـو مقّصـرن سـعتناول      -الـبع  بـال    ورمبـا يؤيـدني  –أقوهلا 

  .احدهما متعّلق بالنظام التعليمي واآلخر باملؤسسات املدنية

الوضـع الـراهن واملشـاكل اإلقتصـادية واألمنيـة       نكـن إنكـار  ال ن اجلانب التعليميفبخصوص 

السياســية الــيت تبــرب بــالعراق عامــة وبُكردســتان خباصــةن لكــنن أينبغــي أن نقــف          والظــروف

أمامها مكتويف األيدين أم ينبغي أن نقف ضدها؟ الكل أصبح روتينًيـا يف وظيفتـهن أصـبح يقـوم     

ن وهـاا مـا ال   أيًبـا  بعمله لقباء سويعات تواجده يف الدوامن ومع األسف أصبح هاا حال املعلـم 



6102آذار   RADYA  5  CALDAYA                    (26) ملثقف الكلدانيا  

يتعامل مع أجيال يتوقف عليها مستقبل الـبالد بعكملـه. إًذا   -املعلم–ه نكن أن يكون؛ كون

 ما احلّل؟ وماذا نريد من املعلم؟ 

مقارنـــة مبـــدراء صـــحيح أّن املعلـــم هـــو جـــزء ال بـــل اجلـــزء األصـــغر يف العمليـــة التعليميـــة   

ل مـع  تهان فهو الـاي يتعامـ  بطل العملية برّم -يف الوق  نفسه–  ن ولكنهأو... وزراءعاميني أو 

ال يهمـل ذلـ     ن فعليـه أن الطـالب الطالب بصورة مباشرة ووجًها لوجهن فهـو يعـرف احتياجـات    

ــا. لـــو تســـاءلنا كـــم مـــن الكـــوا   وأن ينّمـــي قابليـــاتهم التعليميـــة والتدريســـية تهـــتم   دروُيطّورهـ

باملطالعة اخلارجيةن لكـان اجلـواب ... يزًيـا. فـكذا كـان األمـر مـع املعلـم هكـاان فمـاذا ننتظـر            

م علـى املـنها الدراسـي وجـّل احرتامـي وتقـديري للمعلـمن        ال اتكلّـ –هاا الشخص أن يعطي  من

 للمقابل؟!. -وأنا واحد من هؤالء

 

أصـبح  مشـلولة    كان هلا يف يوم من األيام دوٌر كبرٌين فقد واليت مؤسسات اجملتمع املدنيأّما 

مـة إن  دليـه يف األعـداد القا  نتيجة قطع األرزاق عنهان وهاا حبد ذاته سيكون موضـوًعا نتطـرق إ  

البع  منهان وهاا  شاء اهللن فقد فقدت كل قوتها بعوىل ريح تبربها ومل تستطع الصمود إاّل

مــا نكــن  معظـم نشــاطاته وفعالياتــه وأصـبح يــراوح يف مكانــهن دون أن يسـتغلّ    الـبع  قــد فقــد 

نشاطاتن ال بل وأصـبح   استغاللهن وأصبح  اهليئات اإلدارية جامدة يف مكانهان ال انتخاباتن ال

 حبور بع  األعبـاء فيهـا حجـر عثـرة يقـف عائقاـا أمـام املـثقفني واملعنـيني واملختصـني كـل            

علــى وبــات شــبه منعــدم يقتصــر   وتراجعــه بــدا ى إىل مجــود اإلحســب مؤسســته. وهــاا كلــه أدّ 

 يف قمـة قوتـه ويف أون نشـاطه؛    وهـو  اب مـا يـروي عطشـه   ع  األشخاصن وبالتالي ال جيد الشـ ب

لاا جنده منشغالا بالقطعة املستطيلة اليت ال تفارقه مـن حلظـة فـتح عينيـه وحتـى اغالقهمـان       

يف أحالمهن وبهاا نكون قـد فقـدناه وفقـدنا مسـتقبلهن ولكـن ملـن نقـول ومـاذا نقـول          حتى ال بل و

 .-احرتامي–عااره اجلميع قد شلح ف

***** 
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( كُنّا قد نشرنا ملفًا حول فتح قسم وأكا ميية للغة 49إىل ص 6)م  صجملتنا هذه  العد  الساق  م  يف

السريانية يف جامعات اإلقليم، وتناولنا فيه أمور عدة، وكان لرئيس جامعة صالح الدي  قعد اإلطالع عليه هذا 
 يي على تفهمه الوضع ووعده قفتح القسم. نا العمي  لألستاذ  .أمحد أنور  زهرم شكوضيح. وحن  ننشره نقدّالت
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 بطّي.... وداعًا يا هوزايايا  عًااود
اللغدة السدريانية   فد    ، أحددمما عمدال   عمالقانقل إلى األخدار السماوية انت

ً    ،صحافة العراقيةالاآلخر ف  و سدتذككرنا بممدا داًم دا    جّبدار   وتركا لنا أعمدا
السديد يوندان   والمرحومان مما كل مدن   .خالدان ف  ذاكرتنا كالمماقيا بسيو

وقدد   12/2/1322ثنين اإل يوم  الدكتور فاًق بّطو 03/21/1322األربعاء  ف  يومموزايا 
ء القليل، ولمكا اتصدلنا بالسديد    إرتأت ميئة التحرير أن تككرمما ولو بالش

 ره لمما مخيلتمما.بردى والسيد نبات  ليسردا لنا بعض ا مّما تصّو

************ 

 هكذا عرفنا يونان هوزايا
      

  بطرس نباتي 

عنا ا بدل املطرن وّدوالسماء متطر بغزارة دموًع 94/19/9414 املوافقربعاء يف صبيحة يوم األ

ا بلغة ديًبأا وعالم لغتنا وكاتًبأا من بد علًمىل األإ

ال وهو يونان مرقس أرديةن السورث والعربية والُك

  هوزايا.

ومبناسبة صدور العدد اجلديد من جملة رديا  

خ كوثر جنيب رئيس طلب مو األ كلدايا

 علّي مبا توّد ملرحوما عن حترير اجمللة الكتابة

معنا حلني  ا استمّرا مشرتكاا همًّوتبادلنا مًع ة من الزمنا مّدقبينا مًع عن شخٍص ذاكرتي

 .بديفراقه األ

ه ئعطا ا رمبا يعخا من حياته أو منالكتابة عن شخص يعرفه جيًدبنسان عندما يرغب اإل

 عن عندما يتحدث أو يكتب لكن نيف شخصيته يريد أن يربزه ما او جزًءأا معيًن اموقفا نالثقايف

ل ما جيد يف هاه يتوقف عند العديد من احملطات ليسّج فالبد أن مثل يونان هوزايان شخٍص

ات تستحق وجبدارة و حمّطأمور أعند  فال بد من التوقف ناًرالشخصية اليت غادرتنا مبّك

كتب يا َأأ ل؟ماذا أسّجأتوقف و ةية حمّطأ فعندن نا ال أزال يف حرية من أمريأو نالكتابة عنها
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يف العديد  معه طويالا عملُ  والاي نترى عن عطاء ملفاننا يونان ككاتب باللغة السريانية

. .؟دب والشعريف جماالت األ مأم يف جمال اللغة السريانية أمن اصداراتنا الثقافية والسياسية 

ال  واليت تقافها ذاكرتييف ييليت املزيد من احملطات اليت  ما تعددتحريتي تزداد كّل فعالا

 ..جتاوزها نكنو

ختصر حياة وكفاح أ. هل .ختصرعدري كيف وماذا سأال  ..ختصرأن أ سعحاول ..رغم ذل 

. .و تندثرأن تتحجر أا ّمأمة كادت أحياء ثقافة إجل تطوير وأف كل طاقته من ّظنسان وإ

. .ةحرتام وكل املوّدله كل اإل كّنأا حبق رجل ًرردت االختصار وجدت نفسي مقّصأما فكّل

ل سّجأجتاوز حريتي كي أن أرت خالص لال  قّرواإل كل هاا احلّب ولكونه حبق يستحّق

 جزء من شهادتي بهاه السطور القليلة..

نااك كان قد آمل يكن كالسابق يف نشاطه لكونه  9414ن يونان بعد عر البع  بما يتصّورّب

ء وعن السياسة بالاات ومشاغلهان لكو حسب قربي ضواا عن دائرة األا رويًدن يبتعد رويًدأر قّر

ق طباعة فهو قد حّق نمن كل فرتات حياته ًءكثر عطاأته يف تل  الفرتة ن وجّدهبوالتصاقي 

حباث والدراسات ىل عشرات األإدبية ومعظمها يف الشعر السريانين إضافة ( من مؤلفاته األ1)

 ت.اليت نشرها يف الصحف واجملاّل

لفتها املديرية ألجنة اليت الا جلميع جلسات واجتماعات ًها وموّجركاكان يونان مشا 

واليت كان  غايتها مساعدة الدارسني هلاه اللغة مبا  9419للثقافة السريانية يف عام  العامة

وكان  هاه اللجنة  نسعدي املاحل عمال واليت توقف عملها بعد رحيل د.أكان  تنجزه من 

ا بوضع النظام الداخلي له ومتابعة فاكان الراحل مكّل إذني مبثابة نواة جملمع علمي سريا

  .إجازته

مها سابيع الثقافية اليت كان  تنّظويف األ يةهرجانات الشعراملكما شارك يف معظم  

وكال  كان  له مشاركات رائعة  ندباء السريان ونقابة الصحفينيأواحتاد  املديرية العامة

اليت كان  حتمل عنوان )دور السريان يف الثقافة وحبور دائم يف احللقات الدراسية و

 .اللغة السريانية وغريها العراقية( ومؤمترات

جل لغتنا أمن  توظيف كل قدراته وطاقته ا بقوة وعزنة ال تلني يفنااك منطلقاآيته أوقد ر

جل ألتشكيلها بنفسه من  ه كان يبادرّنألقد كان ضمن كافة الوفود وحتى  نوتطويرها
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 للتباحق معهم قليمخرين يف حكومة اإلربيل ودهوك واملسؤولني اآلأامعات يف اجلاء زيارة رؤس

 .و يف جامعة دهوكأم للغة السريانية سواء يف جامعة صالح الدين سقحول ضرورة فتح 

ا على سريره وهو ًدممد نته وهو يف ذروة معاناته من املرضله وجّد مرة يف إحدى زياراتي

وملا  نحتى انتهى منها اأياًم انتظرته نيدة املطر لبدر شاكر السيابيرتجم إىل السريانيةن قص

بع  العبارات ونتناقش يف  وهو يوجهو ألصحح له نتها لهاءقم  بقر نقرأهاإني بها قال مّد

خرى ليصحو جسده املتعب على رنني وموسيقى أليه مرة إن محاسته تعود عووجدت ب نأخرى

 ؟قصيدة املطر وحنن لسنا يف الشتاء َموِل هي  منها سعلتهوملا انت نبيات القصيدةأعباراته و

ومل  !ح(فاّل)ارا ّكأن  أباملطر ومجال املطر و فقال كيف ال تشعر بالطبيعة وهي ال تزهو إاّل

 غاضٍب ا مبطٍرا والسماء تقطر حزًندفعه لريحل عّنيحبه للمطر س ّنأ حينها يف خلدي تدر

 .يوم رحيله

دابها وطقوسها وهاه آا للغة السريانية وبل عاشقا ن الاقد كان حمبًّرحم اهلل يونان هوزايا ل

 ربيل وتوابعهاأساقفة أاملطران بشار ميت وردا رئيس  عليه )عاشق السريانية( أطلقها التسمية

 .يف املراسيم الكنسية يوم رحيله اليت ألقاها خالل الكلمة الرائعة امشكوًر

ــار مــن    ــة  كــان يونــان  ت ال  يــع الــاين صــادقهم يف حياتــه كــانوا ممــن    ومج يصــادقه بعناي

لـة  يف قلـب ويف ييّ  وصـداقته هـاه سـتظلّ    نمـتهم أدب وخدمـة  الثقافـة واأل  يشغلهم شاغل غـري 

وأن  فه يونان هوزايا من كتـب ّلأستعرض ما أأن وال بد وهنا  .بدىل األإمن عرفه كل وذاكرة 

 .امو غريهأدارة و اإلأخ حلياته ونشاطاته يف الكتابة أؤّر

  ه:من مؤلفات

جهد مشرتك مع ميخائيل بنيامني وسامي  -)نصيبني( قاموس تركي عربي سرياني -1

 .1116ربيل أمخو 

 .1110عام  .جمموعة شعرية :نيسانيات – وةاذبى -9
 .1110ربيل أ .قصص :خبز السواتر اخلما دخومْن -9
 .9441 -1110عمدة جريدة بهرا منا أجمموعة يتارة من (: بهرا)موعد مع  -4

 .1118ربيل أ /ناشيد لتالميا املدارسأجمموعة قصائد و :حنن التالميا يلوْفااخنن  -4
 . 1118ربيل أ :سرياني –قاموس بهرا عربي  -6
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ركز الثقايف املمن منشورات  :ات يف السريانية املعاصرةوظكانونا ملح كنونا -0
 .1111دهوك  /شورياآل

 .9444ربيل أ /جمموعة شعرية :صباحات قدمْيةا -8
ثناء احتفالية ذكرى أطبع ونشر  :اجلامعة السريانية لفريد نزهاكتاب عن مسرية  -1

 .9448ردستان عام قليم ُكإ. مطبعة وزارة الثقافة يف امليالد صحيفة زهريرا دبهر 144

 .9419ربيل أ /جمموعة قصائد :نهراأل -نىذوةا -14
الطبعة  .9419ربيل أوىل يتارات من مقاالت منشورة الطبعة األ :ات وجنومحمّط -11

 .9419نية سدني اسرتاليا الثا

طبع املديرية العامة للثقافة  ن9419طفال جمموعة قصائد لأل :وتاراأل يةرا -19
 .ضمن سلسلة الثقافة السريانية نالسريانية

ربيل أالطبعة الثانية . 9419وىل دهوك الطبعة األ :و لغة السورثأالسريانية املعاصرة  -19

9419. 

 .9414راء دراسة لقصائد مخسة شع :)الظالل( طلنيةا -14
 .9414طبع يف اسرتاليا عام  :صدقاءاأل خبذوةا -14
 .9414ربيل أردية باللهجة البهدينانية قصائد باللغة الُك :سي دار وسي ميفان -16

 .9414ربيل أتينية آلحرف الردية باألباللغة الُكنفسه الكتاب و -10

 

رية وجنم بيق شوكادنية اآلاأل يف: عشرات املقاالت والدراسات املنشورةإىل ضافة باالهاا 

  .دة بهرا وجملة بانيبال والصحف العراقية ويف املهاجرينهرين وجر

 منها: حت  الطبع كتب وله

  .جمموعة قصائد سريانية ومرتمجة عن العربية-

  .ديطوطة اخلط السرياني املوّح- 

  .حروفنا اجلميلة شفيذةااةوْةن خر بعنوان واآل-
 .ةتنا العابغالسورث ل سورة لشنن خليا -



6102آذار    RADYA   12  CALDAYA            (26) املثقف الكلداني     

  :داريةومن املهام الثقافية واإل

  .عمل بعد خترجه كمهندس -1

  .قليموزير الصناعة يف حكومة اإل -9

  .رئيس حترير جملة قاال سوريايا يف بغداد -9

  .شوريةقراطية اآلعالم يف احلركة الدنرئيس حترير صحيفة بهرا ومسؤول اإل -4

  .عبو يف مجعية الناطقني بالسريانية -4

 .دباء السريانأيف احتاد  عبو -6

  .دباء العراقأعبو يف احتاد  -0

 .ردستان وعبو فاعل يف ادارتها لدورتني انتخابيتنيُك يحد مؤسسي نقابة صحفيأ -8
***** 
 

 رائد الصحافة العراقية الدكتور فائق بطي إبداع وريادة
 

 إعداد: زهري بردى

 الفكـــر عمالقـــة أحـــد العراقيـــةن ةالصـــحاف عميـــد مؤسســـيهان وأحـــد العراقيـــة الصـــحافة رائـــد

ــي ــديقن العراقـ ــؤرخ الصـــحفي احلـ ــبري واملـ ــاب.. الكـ  وألقـ

 الراحـل  حبـق  يقـال  أن نكـن  مـا  أقـل  هـاا  عديدةن أخرى

ــب ــةوالعاّل الكاتـــ ــائق مـــ ــ فـــ ــاحب ينبّطـــ ــوعات صـــ  املوســـ

. العراقيــــــة الصــــــحافة موســــــوعة: الــــــثالت الصـــــحفية 

ــوعة ــحافة موســــ ــريانية الصــــ ــراقن يف الســــ  ريخعتــــــ العــــ

 ملـيء  ريخعتـ . رديـة الُك الصـحافة  وموسـوعة . وشخصيات

ــاة الثــرن واألدبــي الصــحفي والنتــان بالعطــاء ــةمكّل حي  ل

 رحل. وباحثيه ودارسيه العراق ريخعلت ةاملهّم باإلجنازات

 بعـد  1194 العـام  يف بغـداد  يف املولـود  العراقية الصحافة مؤرخ لندن يف  94/1/9416اإلثنني يوم 

 يف البكـالوريوس  شـهادة  علـى  الراحل حصل. بعاٍم الثمانني اوزجت عمر عن به أمّل عبال مرض

 جريـدة  ويـرتأس  1169 العـام  يف العـراق  ىلإ ليعـود  القـاهرة  يف كيـة ياألمر اجلامعة من الصحافة
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 يف الـدكتوراه  نـال . بطـي  روفائيـل  الصـحفي  والرائـد  الكاتب والده أسسها اليت آنااك «البالد»

 القرن من السبعينيات عقد نهاية يف العراق بعدها ليغادر ن1101 العام يف موسكو من الصحافة

 .لندن يف اأخرًي ليستقر أوروبا ىلإ املاضي

 الســريان العراقيــة الصــحافة ملــؤرخي امتــداد هــو اًزممّيــ اعراقًيــ اإرًثــ خلفــه بطــي فــائق تــرك

 علـــى اعائلًيـــ احرًصـــ َلمّثــ  إرٌث نيبّطـــ وروفائيـــل الكرملــي  أنســـتاس واألب عيســـى رزوق األوائــلن 

 قيفـرّ  مل نٌقموثّـ  إرٌث بطـين  روفائيـل  والنائـب  الكاتـب  أبـوه  بدأُه الاي الصحفي العطاء مواصلة

 كمـا  اآلخـرن  إقصـاء  أو رسالته داءأ عن يديولوجيةاآل تسحبه ومل العراقين الشعب أطياف بني

 توالتصنيفا التسميات فوق تسمو النبيلة غايته فكان  صحافتهان فةأرّش من الغربة متنعه مل

 للعــراق وحبــه أصــالته يثبــ  موســوعاته صــدور تسلســل ّنأ والباحــق القــار  وســيجد. العرقيــة

 .نظريه قلَّ اأدبًي اوعلًم اقلًم الراحلن كان هكاا.. القوميات عن وترفعه

 1861 العــام يف تعسيســها مـن  ابــدًء الكتـب  مــن طويلـة  بسلســلة العراقيـة  الصــحافة بطـي  خأّر

ــا نـــاكر «الـــزوراء» جريـــدة بصـــدور  الوجـــدانن صـــحفيةن قبـــايا الكـــربىن اخليانـــة أبـــين: منهـ

 عراقيـون  العـراقن  يف رديـة الُك الصـحفية  املوسـوعة  وطـنن  ذاكـرة  عراقيـةن  ذاكرة: بطي روفائيل

 ذكـرى  يف بغـداد  صحف ن1149 العام يف «وتطورها ميالدها.. العراقية الصحافة» الوجدانن يف

 األحــزاب صــحافة»و ن1168 العــام يف «ياهلــاأج وكفــاح ر هــاعت: العــراق صــحافة» و تعسيســهان

 العـام  يف «السياسـي  العـراق  وتطـور  متوز صحافة»و ن1161 العام يف «السياسية احلركة ريخعوت

ــالم»و ن1104 ــحافة يف أعـــ ــراق صـــ ــوعة»و ن«العـــ ــحافية املوســـ ــة الصـــ . 1106 العـــــام يف «العراقيـــ

 املوسـوعة »و ن9446 العـام  يف «املنفـى  يف العراقيـة  الصـحافة »و «العـراق  يف اليسارية الصحافة»و

 يف الســـريانية الصـــحافة» موســـوعة وآخرهـــا.. 9411 العـــام يف «العـــراق يف رديـــةالُك الصـــحافية

 .9414 العام يف «وشخصيات ريخعت العراقن

 يف السـريان : هـي  فصـول  مثانية يف الكبرين القطع من صفحة 448 بـ خريةاأل موسوعته تقع

 منـو  الصـحافةن  تطور يواكبون السريان والصحافةن السياسة بني السريان العراقيةن الصحافة

 الصـــحافة السياســـيةن واألحـــزاب احلركـــات صـــحافة الســـريانيةن الصـــحافة إصـــدارات دوتعـــّد

 الراحــل رصــد. واملنــايف املهجــر يف الســريانية والصــحافة حســني صــدام ســقو  بعــد الســريانية

 العــام يف «النــور أشــعة» صــحيفة دوربصــ واملنطقــة العــراق يف الســريانية الصــحافة بدايــة فيهــا
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 صـدرت  جملـة  أول اأمّـ . صـفحات  بـعربع  شهرية نصف كجريدة إيران يف اورميا مدينة يف 1841

ــوان فحملــ  ــثالث 1144 العــام يف «بغــداد زهــرية» عن ــة: لغــات ب ــة نالعربي  والســريانية االنكليزي

ــان ــا وكـ ــوي األول حمررهـ ــب اللغـ ــتاس األب والكاتـ ــاري انسـ ــين مـ ــم الكرملـ ــا ثـ ــة أعقبتهـ  جملـ

 .«والعمل اإلنان»

 يف ن9449 العــام بعــد مــا الصــحافة يف قولتــه قــال وقــد الإ الســاحة يــرتك أن الراحــل يشــع مل

 خجولـةن  معارضـة  بقيـ   أنها إال يقول كما عهاوتنّو دهاتعّد فرغم الصحفيةن املقابالت إحدى

 بعمســاء مقارنــة اليناحلــ احلكــم مســرية يف األخطــاء وتقــويم لنقــد الالزمــة اجلــرأة متتلــ  مل

 حســني: مثــل واجلمهــوري امللكــي العهــدين يف وتصــديها جرأتهــا مثــن خــاطر طيــب عــن دفعــ 

 صـاحل  إبـراهيم  املـدرسن  فهمـي  صـدقين  بكـر  لطفـي  ميتن يوسف السيدن أمحد حممود الرحالن

 ن(كــاطع أبــو) الياســري مشــران الكــبرين اجلــواهري البــدرين الغفــور عبــد بطــين روفائيــل شــكرن

 العديـد  وتـرؤس  تعسـيس  يف الراحـل  أسـهم  كمـا . غريهـم  وعشـرات  العامـل  رشـدي  شيدنر محيد

 العــراقيني الصــحفيني نقابــة مؤسســي أحــد: منهــا نــاكر واملؤسســاتن والصــحف النقابــات مــن

( التــيخي)و( النــور) صــحف مــن كــل حتريــر ســكرتري. 1108 - 1101 النقابــة جملــس وعبــو

 العـراقيني  الـدنقراطيني  والفنـانني  والصـحفيني  ابالكّت رابطة عام سكرتري(. الشعب طريق)و

 رئـــيس. وكنـــدا املتحـــدة الواليـــات يف العراقـــي الـــدنقراطي حتـــادالا عـــام ســـكرتري. املنفـــى يف

 أصـدر . 1186 – 1184 شهرية نصف لندن يف( الغد عراق) جريدة أصدر(. االحتاد صوت) حترير

 .9449 – 1119 لندن يف( العراق رسالة) جملة

 غريهــاعــن املرحــوم الكــثري والكــثرين كمــا وبعثــ  شخصــيات أدبيــة وسياســية و    ب قــد ُكِتــل

 . هاه النتَف منهازية إىل عائلته وذويهن خنتار برسائل تع

 الصـحافة  عميـد  لـه  املغفور عائلة إىل تعزية رسالة معصوم فؤاد اجلمهورية رئيس لقد بعق

 .بطي فائق الدكتور العراقية

 لـه  املغفور الفقيد وعائلة اجلزائري سعاد ستاذةاأل" :رئاسي بيان حبسب الرسالةن نص يف وقال

 الصحافة عميد رحيل خرب بالغ بعسى تلقينا ..احملرتمني بطي فائق الدكتور الرائد الصحفي

 ابـارزً  اإعالمًي بوفاته والثقافية الصحفية األوسا  فقدت والاي بطي فائق الدكتور العراقية

 ".امللتزمة الصحفية املهنة ورفعة ةاحلّر الكلمة إعالء أجل من وثقافته حياته سكّر
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ــا" وتـــابع ــال بتقـــدير نســـتاكر وفيمـ ــد مكانـــة عـ ــيم ارســـاء يف الفقيـ ــة الصـــحافة قـ  الوطنيـ

 الصــحفي هــاا لعبــه الــاي الكــبري بالــدور اإلعتــزاز عــن اإلعــراب اّلإ يســعنا ال املهنيــةن واألمانــة

 ونشـر  احلـرة  الصـحافة  تقاليـد  ترسـيخ  ويف شـعبه  بقبـايا  اإللتـزام  يف منه جانب ىوجتّل الرائد

 مـن  أجيـال  تكـوين  يف البالغ التعثري ر هعوت ومؤلفاته الفكري لنتاجه كان كما نالتقدم قيم

 بــني القــّيم احليــوي التواصــل عــن اتعــبرًي واملهنيــة النبــالية حياتــه كانــ  فيمــا الصــحفينين

 ".واجملتمع الصحافة

 بهــاا الفقيــد فبــل عــاريف وســائر العراقيــة ةالصــحفي ولألســرة لكــم التعــازي أحــّر" ضــافأو

 حمبيـه  مجيـع  يغمـر  وأن الواسـعة  برمحته يتغمده أن قدرته جّل  املوىل سائلني األليمن املصاب

 ".والسلوان بالصرب

  :السيد مسعود البارزاني ُكردستان إقليم لرئيس بيان يف وجاء

 احملرتمني بطي روفائيل فائق الفقيد عائلة ىلإ

 وأحــد العراقيــة الصــحافة عميــد بطــي روفائيــل فــائق ســتاذاأل وفــاة نبــع وأســى حبــزن تلقينــا

 العراقيـة  الصـحافة  ريخعتـ  يف متميـزة  بصـمة  تـرك  الـاي  العـراقينين  الصحفيني نقابة مؤسسي

ــ ومؤلفاتــه واجنازاتــه الــدؤوب عملــه خــالل مــن  وكافــة نعــزيكم واذ الصــحافةن عــامل يف ةاملهّم

 الفقيـد  ويتغمـد  والسـلوان  الصـرب  يلـهمكم  نأ القدير اهلل وندع اجللل املصاب بهاا الصحفيني

 راجعون ليهإ ناإو هلل ناإ. رمحته بواسع

 أحزانــين يلملــم مــا دنيــاي يف يبــق مل: "(النــاس موقــع)يف  كــريم فخــريوجــاء علــى لســان  

 بهـا  وأسـتدل  عليهـا  ألتكـ   الفكر وإستنارة العقل ورجاحة اليقني نباهة من ابعًب لَي ويستبقي

 ..."معاملها على السوداء الريح أت  طريقن من بقي ام على

 مـن  صحفًيا كان... عادًيا صحفًيا بطي فائق كان يف املوقع نفسه: ما حسني وقال عدنان

ــة معلمــي ومــن خــاصن طــراز ــى يســتفّزهم الــاين احملرتفــني املهن  حتريــري أو لغــوي خطــع أدن

  .أناة وطول أبوي حبنو لصّحا تعليمه على ينكّبون ذل  مع لكنهم مستجدن صحفي يرتكبه

 .احلياة ويف املهنة يف معلمّي أحد ألنه بطي فائق نوت لن عندينويكمل: 

 تالمات  كل ومن مو التقديرية جائزت ... معلماا لي كنَ  ألن  بطين فائق شكراا

 .متواصل..  كبري حّب ورفاق ن وزمالئ 
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 دروس في اللغة السريانية بلهجتيها الشرقية والغربية
 

 درشا قدميا
 ولالدرس األ

 

 / القسم الشرقيكوثر جنيب

 / القسم الغربيعصام ياكو

 
ه ذه السلس لة م       الس ريانية(  /)الكلداني ة  ل يب لغتن ا حملفنا أن نقدّم ( يسعدنا ويشر25ّقدءًا م  هذا العد  )

ديد ملؤلف ه وك و ر   اجل املعلممستقاة م  كتاب وهي الشرقية والغرقية يف آن.  قلهجتيهااللغة الدروس يف تعلم 
 حيضّ رها والتغيريات احلاصلة يف اللهجة الغرقية، وال     ، ونضيف إليها ما هو متعل  قاخلط الغرقيجنيبو

يطّلع أقناء و يتعلم والغرض األول واألخري هو أن. / ترقية نينوىو مشرف اللغة السريانيةياكو االستاذ وعصام
. نرج و أن  ، فاللغة تبقى واحدةاخلط أو اللفظ أو ما شاقه ذلكشعبنا قكافة تسمياتهم على لغتهم وإن اختلف 

 ننتظر ر و كم وآراءكم قهذا اخلصوص. نوفّ  يف إعدا  وتقديم هذه احللقات وأن نستمر حتى النهاية.
أمّا هن ا فسنس تخدم تس مية     .تسمية اللغة الكلدانية استخدم املؤلف يف كتاقه )املعلم اجلديد(: لقد ملحوظة

 .والغرقية لتشمل الشرقية يانيةاللغة السر
 

ـً = ئـ ا =   ب =  اخلط الشرقي  آ املدة العربيةـ

 البمة العربية اخلفيفة (او) = ــَ    نـئ=  ا   = بنب الغربياخلط 

 ااملتكونــة مـن إثــنني وعشـرين حرفاــ  السـريانية  حاول البـدء حبــرفني أولـني مــن األجبديـة    نسـ 

 ركاتمن احل خلمساالشرقية و اللهجة يف احلركات السبع(ن وحركة واحدة من 99) اأصلًي

بع  الكلمات السهلةن منها ما هو متداول يف حياتنا اليوميةن  نااخرت لقد. يف اللهجة الغربية

معرفة القراءة والكتابة ومن ثم  -بالدرجة االساس-والغرض من اختيار هكاا كلمات هو 

  .اإلستفادة من املعاني

ةن وكــّل حبســب طريقتــهن وال متعــّدديكتبــون احلــروف بطــرق وباشــكال  هنــاك الكــثري ِمَمــن 

؛ الن اللغة يف تطّورن رمبا هناك َمن ال يقبـل بهـاا التطـورن ولكـن هـاا      انكن عّدها خطعا جسيًم

هو الواقعن فلغتنا اآلن ليس  لغة مدفونة أو موضـوعة فـوق الرفـوفن أو لغـة ميتـة كمـا يـّدعي        
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قدمة بفبل الغيارى عليهان وأصبح  كثرية اإلسـتعمال بـني   البع ن فقد اجتازت مراحل مت

طلبتنا األعزاء والكادر التعليمي والتدريسي وكـال  يف الكنـائس الـيت كـان هلـا الفبـل يف       

ولســهولة الكتابــة  اولكننــ .نرتنــ نســى انتشــارها الواســع عــرب األ نة حتــى اآلنن وال ابقائهــا حّيــ

مجيع املدارسن وهاه الطريقة تعتمد على خـط الـدفرت    ّتبع الطريقة املتفق عليها واملتبعة يفن

 . ن وخباصة يف اخلط الشرقيساس كل احلروفأ -كونه-

قبل كل شيء نبـع القلـم علـى اخلـط     ب(ب= واآلن لنحاول الرتكيز على تعلم حرف )
بعـــدها نرجـــع إىل خـــط البدايـــة        ـــــعلـــىن ثـــم نســـحبه باجتـــاه اليســـار هكـــاا  ونرفعـــه إىل األ

لينـتا لنـا احلـرف    ـــ      طول من اخلط العلـوي أن يكون أشر   احبه باجتاه اليسار أيًبونس

. وهلاا احلرف ميزة االتصال باحلرف الـاي يسـبقه والـاي يلحقـهن ويـعتي يف املرتبـة الثانيـة        ب

 ن هاا فيما يتعلق باخلط الشرقي. (9)جبدين وهو حرف أولي ووسطي وآخريمن التسلسل األ

اخلط الغربي فنسحبه باجتاه اليمني ثم منيل اخلط إىل أن يصل إىل السطر وبهاا  أّما يف

ويكـون اخلـط السـفلي أطـول مـن اخلـط               وبعدها نرسـم خطاـا باجتـاه اليسـار             الشكل  

 ب.لينتا لنا احلرف  العلوي
وسـحبه باجتـاه    ئــ. يكتـب بوضـع القلـم علـى اخلـط      ا= أّما احلرف الثاني لدرسنا هاا فهو

لينـتا لنـا احلـرف    ـــ    علـى ونصـله بنهايـة اخلـط     ن ثم نعتي خبط مائل من األـ     ـاليسار هكاا  

عــد ئــ.  وهــو حــرف يقبــل االتصــال مبــا يســبقهن أّمـا احلــرف الــاي يلحقــه فــال يتصــل بــه. ويُ   ا= 

 .اأيًب وآخرّي ووسطّي جبدين وهو حرف أولّياألول يف التسلسل األ

ط الغربي ُيكتب بوضع القلم أعلى اخلـط وسـحبه قلـيالا باجتـاه الـيمني وبعـدها       أّما يف اخل

وعندما يـعتي متصـالا مبـا قبلـه يرسـم خـط عمـودي                ُيسحب إىل األسفل ليصل إىل السطر

 ـا.من األعلى إىل األسفل وينزل قليالا من السطر هكاا 

ـًيف الشــرقي أّمــا حركتنــا األوىل الــيت نتعلمهــا فهــي الزقــاف   ــ وهــي عبــارة عــن  ثاا زقــاـ
نقطتني توضعان فوق احلرف )أي حرف كان( بصورة مائلةن وتعد مبثابة املّدة العربيـة أو )ئـا(   

                                                 
1
 حاول إخراج لفظ الحرف فقط، وهذه الحالة طّبقها على الحروف االخرى )أي النطق بلفظ الحرف(. 
2
 .اوآخرًي اووسطًي ال واحد للكتابة، يأتي أولًيالقصد هنا ان للحرف شك 
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أّما يف اللهجة الغربية توضع فوق احلـرف وترسـم باجتـاه األعلـى نيًنـا وبعـدها تنـزل         ردية.الُك

 . (oيزية )نَكل)او( وباإل وتلفظ َــــــمائلةا إىل اليسار بهاا الشكل 
منــا حــرفني وحركــةن حنــاول اإلنتقــال إىل   واآلن وبعــد أن انتهينــا مــن طريقــة الكتابــة وتعلّ  

 خطوة عملية جديدة.

ـًـ ا: ا  ب: ب   التطبيق:  َ: ــــــــ

 

آ=  اَ :ًا ئـ=  ا :ا  با= َب :بً  بـ =ب :ب
 

 (1)َبَبا: ًبًبا

 َبَبا :ًبًبا  َبا :ًبا  َب :بً
     

 َاَبا :ًاًبا  َبا :ًبا  اَ :ًا
      

َبَبا :ًبًبا  َاَبا :ًاًبا  اَ :ًاب
     

 معاني الكلمات:

مثلــق الرمحــة البطريــرك  ّنأ اّلإبن الوالـــد )رمبــا جنــدها كلمــة دخيلــةن األ َبَبــا بًبًــا:
عربـي   -درجهـا ضـمن امللحـق الـاي أرفقـه بقـاموس كلـداني       أالدكتور روفائيل بيداويدن قد 

مّنــا(ن عــالوة علــى ذلــ  وجــدتها ســهلة اللفــظ ويســتعملها الصــغار والكبــارن      للعاّلمــة "اوجــني

اسـم علـم: اسـتعمله آباؤنـا      َاَبـا  ًاًبا:ها الكلمة األوىل اليت ينطق بهـا. ّنأذ إوخباصة الطفل 
أب )الشهر الثامن من السنة امليالدية(.ًاب= يف القرون األوىل من امليالد.

 َاَبا : ًاًبا ،  َبَبا : بًًبا،   َبب : ًبب ،  َبا:  ًبا  ، اَ : ًا  ، َب : ًب  
*****

                                                 
1
 نحاول في البداية االبتعاد عن بعض القواعد، وبخاصة التقشية والتركيخ. 
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 الدكتور داود اجلليب املوصلي
(9781 – 9191) 

 )اآلثار اآلرامية يف لغة املوصل العامية( هوكتاب

 

 

 )*(بهنام سليم حبابه - - - - - - - - - -

 

 
 
ظهرت يف بالدنا على 

عــــــوام الســــــنني واأل مــــــّر

متازت إفريدة  شخصياٌت

ــاالت   ــالنبو  يف جمـــــــ بـــــــ

ــّددة متعــــّد م  الكــــثري قــ

مـــن املؤلفـــات والبحــــوث   

ــينة   ــدة والرصــــــــــ املفيــــــــــ

ــة الـــيت   ــاملختلفـ تحق تسـ

ــاَباإل ــل عجــ ــار أمو ســ فكــ

أصـــــــــحابها ونبـــــــــاهتهم 

 الفكرية والعقلية.

وهــــــــاا الــــــــدكتور داود 

اجللــيب املوصــلي واحــد مــن  

ــؤالء األ ــااذ اجملتهـــدين  هـ فـ

ليف املبتكـرة  ييف كتابة التـ 

علــى عقــل راجــح   دّلتــ الــيت

ــان    ــد كــ ــقن فقــ ــر عميــ وفكــ

ن ان لغوًيـــــــ ان مؤرًخـــــــاباحًثـــــــ

ــ ــاًز اكاتًبــــ ى يف شــــــّت اممتــــ

ــول ىل جانـــب مهنـــة  إ ناحلقـ

 بهـا خـبريٌ   الطب فهو حـاذقٌ 

 ا وأدويتها!ائهوبعسرارها وأد

 
*
مدير سابق لمدرسة شمعون الصفا في الموصل. كاتب وباحث ومؤرخ وتربوي. عضو في جمعية المؤرخين واآلثاريين  

 .في العراق، وعضو في االتحاد العام لألدباء والكتاب في العراق
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 والدته و دراسته -

ــن    ــليم بـ ــد سـ ــد داود بـــن حممـ ــن  أولـ ــد بـ محـ

ــة  بحممــد اجللــيب الط  وصــل امليــب يف مدين

ولية يف مدرسـة  لقى علومه األم وت1801سنة 

حــد لآلبــاء الــدومنيكان يف تلــ  مــار عبداأل

م اللغــتني تعّلفــاملدينــة مــدة مخــس ســنوات   

ــية وأتقنه  ــة والفرنســـ ــالعربيـــ ــد  مـــ ــى يـــ ا علـــ

م اللغــــة  أســــاتاة متخصصــــنين كمــــا تعّلــــ   

ىل جانـب دراسـة   إاآلراميـة    الرتكية ومباد

رياضـيات  ولية من بع  العلوم و املعارف األ

 .وغريها ةجغرافي ريخ وعو ت

عداديـــة لتحـــق بعـــد ذلـــ  باملدرســـة اإل إ

وكانــــ  مـــــدة   ايًبـــــأاملركزيــــة  باملوصــــل   

كملـها  أإال أنـه   سنواتالدراسة فيها مخس 

 ق.فقط وبتفّو سنواتيف ثالث 

ىل العاصـــــمة اســـــتنبول إ ئـــــٍاســـــافر بعد

يــة العســكرية لدراســة الطــب يف الكليــة الطّب

جلـيش  يف ا اطبيبًـ  ُعـّين  إذ 1141ن سنة وختّر

العثمـــــاني مبدينـــــة املوصـــــل برتبـــــة نقيـــــب  

ىل إوم كــال  اود نوبالرتكيــة يوزباشــي( )

ــنة  ــم  1194ســـ ــّينثـــ ــ ُعـــ ــيش  اطبيًبـــ يف اجلـــ

ــا   ــوً ُاالعراقـــين كمـ ا يف اجمللـــس نتخـــب عبـ

ل يف بغــداد العاصــمة التعسيســي الــاي تشــكّ 

لألمــور  ان مــديًروبعــد ذلــ  تعــيّ   العراقيــةن

رتبة ب 1194ية يف اجليش العراقي سنة الطّب

ــيم ) ــكريةن كمـــا أُ  (عميـــد =زعـ ــريالعسـ ت عـ

ــنة     ــدة سـ ــحة مـ ــام للصـ ــدير عـ ــه كمـ خدماتـ

. وأثناء وجـوده يف بغـداد كـان يـداوم     اتقريًب

م ايــأالكرملـي   أنســتاسحبـور جملـس األب   

 اجلمعة.

ىل إفعـاد   1199حيل  على التقاعد سـنة  ُأ

ــزاول    ــمة بغـــداد وأخـــا يـ املوصـــل مـــن العاصـ

ــة الطــب يف عيادتــه بشــار  نينــ     وى قــرب مهن

 منطقة السرجخانة.

يف جملــــس   اعبــــوً  1190نتخــــب ســــنة  ُأ

ربــع أعيــان العراقــي لــدورة واحــدة مــدتها    األ

علـى البحـق والكتابـة     اسنوات. وظـل مـداومً  

ــه الطبّ  ــدوام يف عيادتــ ــع الــ ــة مــ ــر إيــ ىل أواخــ

ــهن  ــار األ  فأيامـــ ــويف نهـــ ــرض وتـــ ــد مـــ ــد قـــ حـــ

ــة ) 91/4/1164 ــبالنازلــ ــلليةفالنصــ  // الشــ

اختــه د. فيصــل   أخربنــي بــال  ابــن كمــا 

ــدوب(. وُد ــرته ) دبـــ ــربة اســـ ــن يف مقـــ ــ  فـــ بيـــ

روق ااجللــــيب( الكائنــــة يف نهايــــة شــــار  الفــــ

ــؤ ــ    املىل إي داملــ ــوري وذلــ ــفى اجلمهــ ستشــ

صباح اليوم التالي بتشييع عسكري من داره 

ــة الد ــة    ويف نهايـ ــوار  املدينـ ــرب شـ ــة عـ ىل إاسـ

 مثواه األخري.

كـــان للـــدكتور داود مخـــس بنـــات ومل    

ختــه أخربنــي ابــن أ. وقــد اًرذكــ اف ولــًد ّلــ

ت )بســــــــام ادريــــــــس اجللــــــــيب رمحــــــــه اهلل    
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ــه د. (94/11/9414 ــى يف  أن خالـــــ داود انتمـــــ

 رىل املاهب الشيعي لكي حيصإأواخر أيامه 

 إرثه يف البنات فقط!!

 

 د. داود ومنزلته العلمية والثقافية  -

ن 1118لـم يف املوصـل ســنة   عأنشـع نـادي  ال  

عسـيس  ستاذ ساطع احلصري يف توشارك األ

مجعيـــة الثقافـــة العراقيـــة ببغـــداد وانتخـــب 

ــوً   ارئيًســـ ــان عبـ ــا. وكـ ــة تـــ  اهلـ ريخ عيف جلنـ

يف جلنـة التـعليف والرتمجـة     االعراق وعبـوً 

مراســالا يف اجملمــع العلمــي   اوالنشــرن وعبــًو

مراســالا يف اجملمــع   االعربــي بدمشــق وعبــوً 

العلمــي العراقــي وجممــع اللغــة العربيــة يف   

 القاهرة .

ىل البـخامة  إقوام نيل كان معتدل ال

 عسكرية !! ةيف مشي
 

 املؤلفات املطبوعة للدكتور اجلليب: -

ــاٌث-عــــدا الكتــــب املطبوعــــة  –لــــه   أحبــ

عديـــــــدة ومقـــــــاالت ودراســـــــات يف جمـــــــالت 

ــاامع العلميــة املــاكورة  اجملــ ــة و آنفا يف جمل

 لغة العرب واملقتطف والنجم املوصلية.

 ومؤلفاته املطبوعة هي:

ه حبــق يطوطــات املوصــلن وفيــ -1

  –عن مدارسها الدينية ومدارس ملحقاتها

 

 .1190ُطبع يف بغداد 

كتـــاب الطبـــيخ حملمـــد بـــن حســـن   -9

 .1194املوصل  –حتقيق  –الكاتب البغدادي 

راميـــــة يف لغـــــة املوصـــــل   اآلثـــــار اآل -9

 .1194املوصل  –مطبعة النجم  –ية العاّم

اقــرتاح يف تســهيل القــراءة والكتابــة  -4

 .1144-ل املوص –يف العربية 

حممد بن زكريا الرازين الطبيب   -4

 .1148املوصل  –الكيميائي الفيلسوف 

املوصـل   –ر يـة  عأربع حماضرات ت -6

1141. 

وهــو مــن أهــم   ( كتــاب )الفنديــداد  -0

ترمجـــه عـــن  –س وني اجملـــيكتـــب الزردشـــت

 .1149بغداد  .الفرنسية

ــتعملة  يف    -8 ــية مســــ ــات فارســــ كلمــــ

ــل ويف  عاّم ــة املوصــ ـــ أيــ ــاء العـ ــا حنــ راق. تليهــ

 .1164بغداد  –ردية وهندية كلمات ُك

 تــــرجم عــــن الفرنســــية مــــا  ــــصّ  -1

ــ ــل عتــ ــاكرات األب النــــ  ريخ املوصــ ــن مــ زا مــ

)هاا عن كتاب املوصل  هاالدومنيكي ونشر

للقـــــس د. روفائيـــــل بيداويـــــد  18يف القـــــرن 

 .1149ريخ الرتمجة عت ن(4ص  ن1141)طبعة 

ــه   -14 ــة امســ ــة الرتكيــ ــاب باللغــ كتــ

 .1148وف( نشره يف استنبول )اصالح حر
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ــزال    ولــه مؤلفــات خّطيــة حمفوظــة ال ت

 تنتظر النشرن من أهمها:

فه جـــدول يف الفـــرائ ن وقـــد صــــنّ    -1

 هـ. 1944ه سنة وكتبه خبّط

 بكة املوصل.اتأريخ عت -9

ريخ عة يف تـ ليّـ ذيل يف زبدة اآلثار اجل -9

أي منـا بـدء   ) ـهـ  194ن عام عالبالد العربية 

يني علـى الـبالد العربيـة يف    استيالء العثمـان 

 .(عهد السلطان سليم األول

ص يف وهو ملخّـ  نةزبدة اآلثار اجللّي -4

ــل عتـــ ــ 641خاصـــة عـــن ســـنة  )ريخ املوصـ . ـ(هـ

ــاب اآل  ــن كتــ ــتخرجه عــ ـــ اســ ــار اجللّيـ ة يف ثــ

ــوادث األ ــاحلـــ ــية لياســـ  بـــــن خـــــرياهلل نيرضـــ

 العمري املوصلي.

معجم مصـطلحات أمـراض اجللـد     -4

 عربي(. –)فرنسي 

عجميــــة املســــتعملة يف فـــردات األ امل -6

املوصــــل: يونانيـــــةن التينيــــةن تركيـــــة.. ا    

 الـــــه كتاًبـــــ  ّنأوقـــــرأت يف بعـــــ  املصـــــادر   

سعل  عنـه   نربيلأريخ ععن ت ايًبأ ايطوطا

ــه األ ا ــن اختــ ــى   بــ ــيب فنفــ ــام اجللــ ــتاذ بســ ســ

 ذل !

 مكتبته:  -

اآلالف  كانــ  مكتبــة داود اجللــيب تبــّم

مهــا مــن اجملموعــات والكتــب والرســائل معظ

ن وقامــ  ا"خاًصــ اوقفاــ"مطبــو . وقــد أوقفهــا 

ــا فتح    ــة هلـ ــة خاصـ ــاء بنايـ ــرته بكنشـ ــا واسـ هـ

  مفتوحــــة للمطــــالعني والبــــاحثنين وظّلــــ  

وقـــاف ىل مكتبـــة األإقلـــ  ببــع ســـنني ثـــم نُ 

 باملوصل.

ــول   ّنإوقــــاف: حصــــائية مكتبــــة األ إوتقــ

مكتبة الـدكتور اجللـيب    اجلناح الاي يبّم

ــه  ــة و  طم 4444فيــ ــو  بالعربيــ ــات  144بــ بلغــ

ــدا يطوطـــــــــات بالعربيـــــــــة    أ ــرىن عـــــــ خـــــــ

والسريانية ومنها باخلط الكرشوني )قـراءة  

ــمّ   ــريانية(. وتبــــــــ ــروف ســــــــ ــة حبــــــــ  عربيــــــــ

ــه   ــات خزانتــ ــدة خّط 164يطوطــ ــة جملــ يــ

ــوي  ــ 904حتـــ ــها   ا.كتاًبـــ ــد فهرســـ ــان قـــ كـــ

اخته الباحق العالمة د.فيصل  فها ابُنوصّن

حسـب موضـوعاتها:    –رمحه اهلل -دبدوب  

)انتخــاب االقتبــاب  د فيــهجمّلــ -1وهــي: 

املشـــتمل علـــى ســـؤال وجـــواب( وهـــو مـــدخل  

ة الطــبن تصــنيف ععلــم صــنا يفللمبتــدئني 

بـن   أبـي خـري املسـيحي   ابن النصر سـعيد بـن   

ن يليـــــه )نهايــــة القصـــــد يف  املطّبــــب عيســــى  

ــد بــــــن ابــــــراهيم      ــناعة الفصــــــد( حملمــــ صــــ

ه باخلط الكرشونين واجمللد كّل .نصارياأل

ــى يــد احل كمــقــد )جــاء يف آخــره   قــري ل عل

ــالف شـــــــــماس الالـــــــــاليل   ري اخلـــــــــاطقـــــــ

ايـان فقـد كتبـه    عبدالكريم بن نعمـو بـن خبّ  
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حــد ابــن قــس حنــا  قــس عبداألالســتاذه أىل إ

. اا  جيعله عليه مباركاحد الصّببن عبداأل

ــ  يف  ــنة   14وذلــ ــوز ســ ــة  9194متــ  –يونانيــ

ــة.  1819 ــو  )ميالديـ ــاكور هـ ــواملـ ــداد أن مـ جـ

  .الدكتور داود!!(

م املســـيح( نســـخة عـــن كتـــاب )ســـّل -9

ــوني   ــاخلط الكرشــ ــأبــ ــس  ايبًًــ ــه القــ ن مؤلفــ

يوحنـــــــا احلكـــــــيم املوصـــــــلي ابـــــــن القـــــــس  

ــبّ عبداأل ــد الصـ ــب   حـ ــخها الراهـ ــام بنسـ ا ن قـ

ــي )   ــعون الربطلـ ــليبا شـ ــاٍ صـ ــران بعدئـ ( املطـ

صــحيفة  69نحــو بوتقــع  ن1149وذلــ  ســنة 

ــاب     ــخة الكتــ ــي ونســ ــدفرت املدرســ ــم الــ حبجــ

 صلية يف برطلة.األ

القــس  ســياحة اخلــوري اليــاس ابــن  -9

ــ     ــن بيــ ــلي عــ ــا املوصــ ــونحنــ ــا عن تعّمــ ر هــ

ــة بالعر م1068 ــةبواملخطوطــــــ ــاء يف  (يــــــ جــــــ

آخرها. كمل هاا الكتاب على يد انـدراوس  

ــداني  قابــــن امل ــدالكريم الكلــ ــي عبــ  1614دســ

 مسيحية.

ــة يف    -4 ــط واللغـ ــرياني اخلـ ــاب سـ كتـ

أمســــاء مفــــردات الطــــب باليونانيــــة مرتبــــة  

ن نقلـــها حممـــد  جبديـــةحســـب احلـــروف األ 

الطبيـــــــب عـــــــن الكتـــــــاب املعـــــــروف جلـــــــيب 

ــيقون ــم =)لكسـ ــول بتـــ  ( المعجـ ــن بهلـ ريخ عبـ

 ورقة. 404م  يف 1946

الدكتور داود اجلليب وكتاب اآلثار -

 اآلرامية يف لغة املوصل العامية

ــل   )م ــة يف املوصــ ــنجم الكلدانيــ ــة الــ طبعــ

 (م1194 ـه1944سنة 

هــو حبــق طريــف ومجيــل ودراســة لغويــة   

ــة معّمعوت ـــ  ر يــــ ــاب بـــ ــع الكتــــ ــةن يقــــ  14 ـقــــ

 صــــحيفةن وقــــد وضــــع لــــه كاتبــــه مقدمــــةا 

أتـــى  علميـــة مفيـــدة بـــثالث عشـــرة صـــحيفة 

فيها باختصار على نشعة مدينة املوصل ومـا  

م يف وقــــّد .ر هــــاعت فيــــه مــــن أدوار يف تمــــّر

ــتني    ــة بـــني اللغـ ــة مقارنـ ــة دراسـ تلـــ  الكلمـ

مقــدار تــعثر اللغــة  َحوشــَر نالعربيــة واآلراميــة

لفظية  اوآثاًر اوحنًو االعربية باآلرامية صرفا

يف هلجــة املوصــل العاميــة وغريهــا مــن املــدن  

ــالد املشـــرقن وأورد أمســـاء الكتـــب الـــيت      يف بـ

هـــاا املوضـــو  وأمســـاء مؤلفيهـــا      يف  حبثـــ

ة وناشــــريها وهــــي: كتــــاب اللغــــات الســــاميّ 

يــــة يف ســــوريا ولبنــــان للمــــؤرخ فيليــــب كاحمل

ــة    ي.ّتــــح ــب البحاثــ ــوام لألديــ ــاموس العــ وقــ

ء الغليــل فيمــا وس. وكتــاب )شــفام دّمــيحلــ

ن الدخيل( لشهاب املـدني  ميف كالم العرب 

ــن   ــاجي )مــــ ــر   اخلفــــ ــادي عشــــ ــرن احلــــ القــــ

الــدليل علــى  وكــال  كتــاب )  .(اهلجــري

( لرشـــيد عطيـــة اللبنـــاني. مـــرادف الـــدخيل

ــر إطّ  ــا ذكــ ــقٍ كمــ ــى حبــ ــه علــ ــوزير  العــ للــ
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يوسف غنيمة كان قـد نشـره يف جملـة لغـة     

ــي    ــاري الكرملـــ ــتاس مـــ ــألب أنســـ ــرب )لـــ العـــ

ــوي امل ــا   اللغــ ــة ومــ ــنتها الرابعــ ــروف( يف ســ عــ

ــدها ب ــوان    عـــــداٍدعبعـــ ــلة حتـــــ  عنـــ متسلســـ

لفــــــــاظ اآلراميــــــــة يف اللغــــــــة العاميــــــــة )األ

وعلـــــى مقـــــال للمـــــؤرخ القـــــس   .العراقيـــــة(

 8/91سليمان صائغ يف جملـة الـنجم )عـدد    

مع اللغوي العربي( ( عنوانه )اجمل1199 /1ت

عان بقـــــاموس )تـــــان العـــــروس( كمـــــا اســـــت

يف لغــة اآلرامــيني(  دليــل الــراغبني  ومعجــم )

 ا.ّنموجني أللقس  يعقوب 

هاا و تم الدكتور داود مقدمته تلـ       

نـي أحسـبو   "إ :قال فيها متواضعٍة خبالصٍة

ــة     ــة يف عاميـــ ــردات اآلراميـــ ــي  املفـــ استقصـــ

مســـاء أاملوصـــل لكـــو أرتـــاب يف استقصـــائي 

ــتعملها   اآلالت واالصـــــــطالحات الـــــــيت يســـــ

 نيحـ الفاكة والحلأصحاب بع  املهن كا

ومل  اافني فرمبــا كــان بعبــها آراميـًـ  واخلّفــ

أن  تدرك علـــّيســـن يأراد أه. فعلـــى مـــن امّســـ

 ."خاصةااحية ىل هاه النإ هيوجه نظر

( كلمـة آراميـة   498يراد )كبعد هاا قام بـ 

اذ كتــب الكلمــة  ا.قاــومعّل اًحوموّضــ اشــارًح

ــة     ــاحلروف اآلراميـــ ــم بـــ ــة ثـــ ــة العربيـــ باللغـــ

 )الكلـــــداني( مـــــع احلركـــــات )العالمـــــات(   

ــهل     ــة ليســـ ــاحلروف الفرجنيـــ ــال  بـــ وكـــ

كل هـاا   ناللفظ على من ال يعرف اآلرامية

مــع شــرح ملعنــى الكلمــة ومناســبتها ليســهل     

 فهمها على املطالع والباحق.

وقــــام بنشــــر هــــاا املوضــــو  الطريــــف يف  

ــة    ــلية للبطريركيــــ ــنجم املوصــــ ــة الــــ جملــــ

 وما بعدها.. 1194الكلدانية سنة 

كما قام  املطبعـة  جبمـع ذلـ  كلـه     

 14بكتــــاب خــــاص معــــروف لــــدى الــــبع  )  

صحيفة( عنوانـه )الكلمـات اآلراميـة يف لغـة     

 .املوصل العامية(

 ...امثانني عاًم قبلكان هاا 

ــ ــا البحــــق  اويف مطالعــ ــتهواني هــ تي اســ

ــًرعاللغـــوي التـــ ملعـــرفيت  ار ي الطريـــف نظـ

.. فقــد بــادرت املتواضــعة بالعربيــة واآلراميــة 

ــع  ــى   جبمــ ــرد علــ ــثرية وردت وتــ ــات كــ كلمــ

ان املوصليني سـوف انشـرها لطرافـة هـاا     لس

املوضو  وقد باتـ  تلـ  الكلمـات والتعـابري     

يف  بنـاء هـاا اجليـل   أمن اآلثار الـيت جيهلـها   

 .يومنا هاا

مــع  498) وهــي نشــر الكلمــات وّدأوكنــ  

قصــر هــاا البحــق بــاكر  أمنــا إ ناملســتدرك(

مخسني كلمة وردت لدى الدكتور اجلليب 

 احفظا ا مجعُ ممكنماذن(  94) بـ بهاقوأع

ــا  ــدث قبــــلهلــ ــا وانــ ــو ازواهلــ  درها علــــى أن أعــ

 النشـــرها )مســـبوقة ببحـــق اجللـــيب( كتاًبـــ 
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إن شـــاء  –ألبنـــاء املوصـــل  اطريفاـــ اتـــاكارًي

 اهلل.
 

مخســون كلمــة مــن كتــاب )الكلمــات     

 اآلرامية( للدكتور داود اجلليب
 

شراكة يف مشـرو  زراعـي    –إشكارا  .1

 .اًرشًكِا :صغري
نن ال يريــد  إمتنــعن زعــال   –إنــتخس   .9

 ِاُةُةِكس. :أن يسمع ويعمل

ــن يلفـــــــات    –بـــــــاطوخ  .9 زبـــــــل مـــــ

ــ ــااحليوانـــ ــمس ويت جيّفـــ ــتف بالشـــ ل معســـ

 .لوقودل

ار لتحبــري إنـاء مـن الفخّـ    –بـاطي   .4

       طٌيةًٌا.ًب: باطي لنب –اللنب 
قطعة من الرخام تستعمل  –ة يوبّت .4

 .ةًياِف :يف البناء
ــّر .6 ــد   –اخ بـــــ ــزوان عنـــــ ــيم الـــــ مراســـــ

 .كً اًربٌو :-تكليل –املسيحيني 
 :آخــر اجلميــع –خــري األ –طــاخ ثــر .0

 .فٌورًةكً ا
 .افُوًخ  :رائحة هواء حار –خة وب .8
ــع  .1 ــاف –بربـــــ ــز   خـــــ ــل وفـــــ  :الطفـــــ

 .ِاة َفرَفع

ــ  .14 ي ألة قفــــالن عمــــل تشــــ  –لة قتشــ

ــلحة مشــــرتكة   ــر أو مصــ ــع اآلخــ ــدا  مــ : خــ

 .َةشَقلًةا

 –مل حيســـن العمـــل    -ل كتفشـــ  .11

: تعثـــــر الطفـــــل يف مشـــــيته –ارختـــــ  يـــــده 

  .شَكلِاة َف
فــالن  –ة مزمنــة مــرضن عّلــ –تــوك  .19

  .ةٌوًكا :ي معلولأك توَّم
شـــجار غـــري غابـــة مـــن األ –ة حويَكـــ .19

   .اًةٌجخوٌي :مثمرة
سم 94خشبة طوهلا حنو -خاطور .14

ــاب عنــــد       ــا الثيــ ــا مقــــب ن يبــــربون بهــ هلــ

 الغسيل. 

أو  –وم الطعام فهو مّخ دفس – خّم .14

 .امخً :استطال  الرأي

ــدربا .16 ــدد الـــرأس    –ة شـ لـــه قبـــيب حمـ

ــل وج ــتعمله   سالســ ــة يســ ــل خرخشــ ــل تعمــ الجــ

   .شيالدراو

ــ –رزي  .10 ــى والثـــ ــإب مبعنـــ ى ن ال رتهـــ

  .ارًز :يصلح لإلستعمال
ــو .18 ــ –  زامـ ــوّ لّفـ ــن اخلبـــز حمشـ ة ة مـ

ــري ذ  ــم أو غــ ــُوًز :تؤكــــل  للــــحلــ : اًرمــ
   !سندويا
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ولـــــــــــــــد صـــــــــــــــغري     –زعطـــــــــــــــو   .11

  .اطُوًطًس
 .تؤلول نبثرة  –زقطاية  .94

: متعصــب وخبيــق  نرديء –زيزانــي  .91

  .ًنازٌيًز
  :مهمـل  ن: مـرذول ّسثــ مســ -ّسـسث .99
 .سَسِف
 .مَسك   :الثوب مسخ –مسخ  .99
ــندارة  .94 ــة امل  –ســـ ــة هـــــي ناعمـــ دقوقـــ

 ا.ها سريًعنيطبخو

ــّب .94 ــروف   –و  شـ ــري معـ ــ  نهـ  :مسـ

   .اطًٌُوَشب
 اجز:تقال للشيخ اهلرم الع –ة شّخ .96

      .اًخسخٌي

البيبـــــة شـــــربها نيئـــــة أو   –شـــــرق  .90

 .شَرق :نصف مسلوقة

غســــله  نشوشــــطف احلــــ –شــــطف  .98

  .فشَطف: اغتسل باملاء  تشّط –باملاء 
 :ةحـــــكريــــه الرائ  وحــــلٌ  –صــــيان   .91

 .اًنسًي
إنـاء مـن املعـدن أو غـريه      -طشـ     .94

 .اًسَطيستعمل لغسل الثياب   

ــق  .91 ــوء  –تشــــــــــويش   -عجــــــــ ســــــــ

 .–تصرف

يصــــدر  :يغــــوغي الطفــــل –غــــوغي  .99

 .جٌيجُو :وكعنه يغو اصواًتأ
ــو  ف .99  :و جــــــــــــل فّطــــــــــــ ف –طــــــــــ

 .اًططُوَف
ــ .94 ــفّيـــ  نو املالبـــــس باملـــــاء أاعني وع املـــ

 .عَيـَفة ِا :ة نهائيةصورفها بنّظ
مــا  –خبصــة  –ضوضــاء  –قرقشــة  .94

 .اشًةرَقَق :يشبه  الفتنة

 .ٌججَل :ر لونهتغّي –الثوب  َقَلع .96
كتابة عربيـة بـعحرف    –َكرشوني  .90

وكتــب هلــا د. اجللــيب     كرســوناآراميــة: 
 :تعليالا مجيالا هو أن

 

الَكرشــوني أتــ  مــن كلمــة قــريش واليــ   )

بيان:  "اختات العرُب اخلط اآلرامي وشا  ال

بــني قــريش الــاين كــانوا يــرتددون كــثرًيا     

ــون اذا     علــى الشــام للمتــاجرةن  فكــان اآلرامي

ُعـــر َض علـــيهم كتـــاب قـــد ُكتـــب بــــال       

ــا كــــانوا      ــم ومــ ــه خبطهــ ــرأوه ألنــ ــط قــ اخلــ

ــون معنــــاه ألن الكــــالم عربــــي فكــــانوا      يعرفــ

 04ص  (يقولون هاا كرشونايا أي قريشي"

 تاب موضو  البحق.من الك
 

حشيشــة حلــوة تظهــر  –َكرَكيمــا  .98

  .اًمرجٌيجٌو :يف الربيع
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 .ذو  سطوة –قوي  –ي  نحك .91

ــة  .44 ــيط  –لعبوطـ ــري خامـــل  –نشـ : غـ

      .َلعُبٌوًةا
ــرب  –لطـــــش  .41 ــخ  –ضـــ ــاه + لطـــ رمـــ

 .شلَط :باحلائط

 :دمـيم اخللقـة   –هزيل  –و  عجم .49

 .اًطٌيعج

ــرمخ  .49 ــق  –مطــــ ــوم عميــــ ــن  يف نــــ مــــ

 .ًناٌيَطرك : طرخينا
ــا .44 ــة  -بو نــــــ ــع  –رأس النبتــــــ طلــــــ

 .اًربُوًن :النابو 
 :بكــــى الطفــــل  –صــــاح  –نعــــوص  .44

 .ؤعَو
 :زقزق العصفور أو الفعر –وصوص  .46

  .ؤؤٌو
الشيء      –ل اطب –أصل اهلاء  –هاو  .40

 .اىًو

 .اًفُوى :فرصة ساحنة –هوفة  .48
يــة كــثرية وفنــو  مــن الك –  ايشــم .41

 .اًقمشًجٌو :االستعمال

ــا .44 ــاء  -حطاطــ ــوّ لغطــ ــرأس ملــ ن لــ

ــزّي ــبومـــــ ــتعملها  نن بالقصـــــ ــال اليســـــ رجـــــ

 أبو حطاطا(.نساء )الو

 

( كلمـة منوذًجــا ممـا مجعــُ    94وهـاه ) 

ــن األ   ــن الكلمــــات عــ ــي مــــع   مــ صــــل اآلرامــ

 :االستعانة بقاموس مّنا

 

تقـــــال عـــــن  –بفـــــتح التـــــاء  –َتـــــخ  .1

 .َةخاجلدار الرطب املائل إىل السقو : 

رت بفعـل امليـاه   اجال  احلمام إذا غـ  .9

 .جًلالكثرية: 
ســتطيع الوقــوف أال  – قــوة –حيــل  .9

: علـــــى حيلـــــي! حنطـــــة حيالنيـــــة = قويـــــة    

 .َخيًلا، ٍخيل

: البنــــــــــ  زون –صــــــــــهر  –خــــــــــنت  .4

  .َخة ًنا
 .َدرجًٌا: نَرَد –ا رَكَد .4
تعميـــــا  – بــــاركَ  – مســـــَح –شــــم  َر .6

  .رَشم: الطفل املشرف على املوت
م الكسالن عمل زيان!! أي اق –زيان  .0

 .زًيًنا: رة!وه عمل مكسّنأ
: شـتعلة املنار اليب هل –نار  تسلهبا .8

 .َشلٍىٌبيٌٌةً ا
 .َشٌبًطا: عصا غليظة –بط َش .1
ــة الــــرأسشــــاش = عما .14 . إمســــ  مــ

 .شًًشا: شاش  ال يطري! 
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ــ .11 ــة  َشــ ــا اخلياطــ ــالفتح( تقوهلــ نز )بــ

 منتظم األطراف. غريب وللث

طفلن تقال –صغري -َطليا–طلي  .19

 . لًياَطعن اخلروف الصغري: 
ــ .19 ــري اتقـــان   ُأم َرَشـ ــا بغـ ــه أي ثقبهـ : ذنـ

  .شَرم
ــّف .14 ــم نّقـــ  ىشـ ــوائب  هااللحـ ــن الشـ : مـ

 .شًفا
ر بتشــديد املــيم = تــرك وهــرب ن مّشــ .14

  .َشَمر: ر رجليه!مّش
ــاذ    .16 ــان عمـــــ ــةن مكـــــ ــرن املعموذيـــــ جـــــ

 .جٌورًنااألطفال: 
ــزة  .10 ــوق  –جربـ ــزة غـــري موثـ ــاا جربـ هـ

 .َجربًزامبعاملته: 

ــال  .18 ــرأة   –شـ ــعه املـ ــوف تبـ ــاس صـ لبـ

 .شًلخاصة على أكتافها: 

يشــرب العطشــان َكمعــة  –َكمعــة  .11

 .ماء

متقّلــب ال يــدري مــاذا    – مفســفس .94

 .مَفسفًسايعملن مرتدد: 
معــدة اخلــروف أو البقــرة  –كرشــا  .91

 .َكرًساة(: ثاضـيعملون منها )
وا(: طار فتـق كـبري بـارز )أبـو     –وا طر .99

 .ربًٌاِج
تقــال للمــرأة بعــد –مغّمــرةن مكّملــة  .99

 احلّمام وقد غّط  رأسها ووجهها.

 عجيانوثا = أعمال صبيانية. .94

ــري و .94 ــتــ ــيـثلطــ ــ– ـــ ــتحقري تقــ ال للــ
 .ةٍري وَفلجٌيواالستخفاف: 
 

 

*****  

 *** 

* 
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 األوىل (11) والفصول الرافدين بالد

 التكوين سفر من

 

 (*) يوسف حبو شهارااألب د. غزوان 

 

 املقدمة
 األول الكتاا   نسام  (. 50-12 ف) الثاان   والكتاا  ( 11-1 ف) األول الكتاا  : كتابني من التكوين سفر يتكّون

 عادن  وجناة  وحاواء  آدم وقصاة  العاامل  ونشاأة  بااخللق ( 5-1 ف) األول قسمه يف يبدأ ألنه ؛"اياتالبد تأريخ"

 قسامه  يف ناو   ما   الطوفاان  قصاة  أتباد  ثام . البشرية وانتشار وهابيل قايني ثم األوىل اإلنسان وخطيئة

 أبا   راهيمإبا  إىل نصال  كا   بابال  بار   عان  ليحاّدثنا ( 11-10 ف) الثالث بالقسم ينته  لك ( 9-6 ف) الثان 

 . املؤمنني

- حّيارت  الا   املوضوعات أصعب من واحدة املقدس الكتا  من األوىل عشر األحد الفصول هذه تعترب

 واحليااة  العاامل  هاذا  بداياة  معرفة دائًما حاول فاإلنسان. ينيالالهوتو والفالسفة العلماء عقول -تزال وال

 أو األساايري  يف سواء العامل بدايات عن قصًصا تالثقافا مجي  فكتبت. اإلنسان وحرية والشر اخلري صلأو

 وماروًرا  الطوفاان  عان  أيراحساي   وقصاة  كلكامش ملحمة من ابتداًء. األديان ملختلف املقدسة الكتب يف

 الرافادين  باالد  وحضاارة  فكار  حبسب الكاتب حياول فيها وال  ،"ايليش انوما" البابلية العامل خلق بقصة

 املؤلاف  ذلا   بعاد  ياات   لك  واإلنسان، العامل خلق وكيفية اآلهلة بداية حدث يروي أن اسطوري وباسلو 

 بوح  ويكتب الواحد لهباإل إميانه يف ويدخلها األسطوري أسلوبها من القصص تل  وجيرد املؤمن الكتاب 

 . التكوين سفر من األوىل عشر األحد الفصول اهلل من

 القرن منذ العلمية النظريات أكثر وكانت ضوعاتاملو هذه إىل العلماء أيًضا تطرق احلديث العصر ويف

 الكتاا   أّن خاالل  مان  خاصاة  بصاورة  نات   وذلا   مسايحيني،  علمااء  ابتكاار  مان  ه  اليوم واملقبولة م 19

 وغاليل  كوبرينيكو من ابتداًء. العامل بدايات قصص من األسطوري األسلو  أزال التكوين سفر يف املقدس

 أصاال" كتابااه يبعااات بعاا  يف يعلاان حبيااث ،(1002-1009) ملحااًدا نيكاا مل نفسااه داروياان حتاا  ونيااوتن،

 كاان  منادل  كاذل  . اهلل لوجاود  مضاادة  ليسات  العلمية نظريته بان يؤكد دائًما وكان مؤمن، بأنه "األنواع

 الطاقاة  تركياز  نظرياة  حتا  . "الوراثياة  اجلينياة  الصافات  تنتقال  كياف " فّسار  الذي وهو مسيحًيا راهًبا

 أّن حبياث  ليماييي  ادوارد جاور   كااثوليك ،  كااهن  ابتكاار  مان  كانات  الكاون  تطاّور  منهاا  والا   األصلية

 ويسااتهزنون منااه يغااارون كاانوا  الااذين ماان الابع   ابتكااره( Big Bang) األعظاام الاادوي املصاطل  

                                                 
*
للفلسوفة   فوي كليوة بابول    الالهوو  رئوي  سسو     برشوية القوو  الكلدانيوة.   والنائوب العوام     كووركي  فوي القوو     خوري كنيسة مار 

سلوي  الشورق   منسوق الرابطوة الكتابيوة فوي العوراق        دكتوراه في الكتاب المقدس من روموا.  فيها.واستاذ الكتاب المقدس  والالهو 
 وسط.ا 
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 إّن تقاول:  والا   الياوم  قباوالا  واألكثار  العاامل  يف انتشااًرا  األكثار  النظرية ذل  بعد أصبحت وال  بأفكاره

 تفسارًيا  يعطا   مل أحاًدا  أن إال.  "سانة  ملياار  11 قبال  الكون بداية حلظة شّكل كبري انفجار" عن نشأ نالكو

 احلياوان  مان  اإلنساان  ليتطور ثم الكون لينشأ دفعته ال  القوة ه  وما اإلنفجار ذل  حدوث سبب حول

  موجود، هو ما": النسبية ظريةبن الفيزياء عامل( 1955-1089 ) اينشتاين ألربت قال. احلال  شكله إىل وصوالا

 . "فهمه ميكن أنه هو أبًدا، فهمه ميكن ال والذي العامل، يف

 وجودنا سبب هو وما اإلميان؟ أم العلم نصدق َمن: والتباس حرية يف الناس وق  النظريات تل  بسبب

 مجاعاة  كال  وأدار ينقطا ،  أن احلاوار  وكاد عقائده، أو نظرياته وراء جانب كل فتمّرس. األرض هذه عل 

 الا   األفكاار  بعا   نوّضا   أن حنااول  املقالاة  هاذه  يف. هناا   اإلحلااد  وسااد  هنا اجلهل فساد لآلخر، ظهره

 يف األسايري ونصوص املقدس الكتا  نصوص أنتجت ال  وجذورها النصوص هذه كتابة زمن إىل تعيدنا

. البابلياة  األساايري  يف قصصال بع  وبني 11-1 ت  قصص بني واختالفات تشابهات هنا . الرافدين بالد

 ومعرفة واإلختالف التشابه ُنَقط خالل من احلضارات بني العالقة إجياد اليوم املقارنة الدراسات وحتاول

 معاّين  نّص ملعن  أفضل فهم إىل الوصول لغرض األخرى، احلضارات عن مييزها وما حضارة كل خصائص

 ماان البشاارية أفكااره  يأخااذ امللاَهم  املؤلااف أن علاا  نيالنّصا  بااني التشاابه  ُنَقااط تاادّل رمباا . مااا حضاارة  يف

 مان  هاذا  القاديم،  األوساط  الشارق  منطقة ألد  املشي  احلضاري اإلرث إىل تعود إنها أو البابلية احلضارة

. اجملااورة  احلضاارات  وجيادل يرف  امللهم الكاتب أن إىل تشري رمبا االختالفات فإن أخرى جهة ومن جهة،

 للبيئاة  أولا   فهام  حماولاة  أوالا جياب  األخارى  حساا   علا   احاداها  صاحة  علا   احلكم قبل املهم، من هلذا

 خنتاار . القصاص  هاذه  يف املهمة العناصر كل مقارنة ثم ومن فيها نشأت ال  واألدبية واللغوية التأرخيية

  تسلسالا متبًعا إليش، انوما أي البابلية، العامل خلق قصة: وأمشلها وأهمها اشهرها الكثرية القصص هذه من

 لآللوهياة  القيادي الدور الظهار الرافدين، بالد لبانثيوم أهمية األكثر األحداث إىل االنتباه يوّجه تأرخيًيا

 احلضااري  التاأثري  لبياان  11-1 تا   قصاص  ما   إلايش،  إنوماا  لعالقاة  النقاش حالة أتناول ثم ومن. وللمل 

 .  واإلميان بشريةوال الكون لبدايات أكثر وفهم الكتابية القصص عل  البابل 

 

 الرافدي  قال  تأريخ خمتصر
 ولاي   حماددة  عقيادة  عل  مبنّية ليست كونها احلديثة؛ الديانات سائر عن ختتلف الرافدين بالد ديانة

 رهباة  عل  يعتمد وأساسها. اإلنسان حياة يف أيًضا تدخل ال  باألسايري مرتبطة جذورها إّن. مؤس  هلا

 باالد  نساان إب فيماا يتعلاق  . عنهاا  يبحاث  الا   واألجوباة  الطبيعياة  فاوق  قاحلقاائ  أماام  وشاعوره  نساناإل

 فمان  وهكاذا . الشار  يف أو اخلاري  يف ساواء  هلياة، اإل اإلرادة مصادره  األرض علا   حدث كّل أّن يعترب الرافدين

 عان  مساؤولة  منهاا  كال  خمتلفة، يةإهل قوى بوجود االعتقاد إىل وصل الطبيعية لألحداث مراقبته خالل

 عادد  جيما   كان الذي الرافدين بالد يف البانثيون فظهر. اآلهلة لعبادة أساًسا بذل  معطيا ينة،مع ظواهر

 حبيث هرم  تنظيم له كان. املتسام  اآلهلة وعامل اإلنسان عامل بني بالفصل يؤمن وكان اآلهلة، من كبري

 وجاود  إىل باإلضاافة  ملالكاة، ا العائلاة  وتشابه  جنساه،  من بآهلة حماط أعل  إله يوجد كان اهلرم أعل  يف إّنه

 إلاه  كل وكان مملكته، يف املل  سلطة تشبه األرض  العامل عل  كبرية سلطة لآلهلة كان. ثانوية أخرى آهلة

 اآلهلاة  عادد  وكان. األرض عل  امللو  بالط يشبه اإلهل  البالط كان هكذا. معينة مدينة وحام  مسؤول

 يف كبري تناقص نلحظ. م.ق الثالث األلف من ابتداًء. األرض  عل امللو  عدد بكثري يفوق حبيث جًدا كثرًيا
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 جند وهكذا. م.ق الثان  األلف بداية م  آهلة 20 إىل العدد يصل لك  إله، 1000 إىل يصل كان الذي اآلهلة عدد

 الا   األخرى اآلهلة صفات أخذت اآلهلة من الكثري إّن حبيث الرافدين، بالد سكان لكل واحد بانثيون أيًضا

 .األقوى اآلهلة فقط توبقي الزمن مرور م  اندثرت

 قبل اإلنسان واجب بينما السماء، يف حيدث ما م  املل  سلو  تطابق يف ببساية تتضمن كانت العبادة

 إىل باإلضااافة- كااثرًيا يؤكاادون الرافاادين بااالد ملااو  ناارى فإننااا وهلااذا لااه،لإل بياات بناااء كااان شاا ء كاال

 عاان التعاابري األساااس يف تتضاامن العبااادة كاناات. لآلهلااة املعابااد ييدهمتشاا علاا  -املعااار  يف انتصاااراتهم

 خلدماة  كهناة  يصابحوا  أن ميكان  كاان  النسااء  أو الرجال سواء. املستويات أعل  إىل ورفعه امللوك  االحتفال

 احتفاال  يف حيمال  اإللاه  متثاال  كاان  األحياان  بع  يف. اخلدمة لتل  خاصة مالب  يلبسون وكانوا اآلهلة،

. البابلياة  السنة رأس ميّثل كان الذي أكيتو، عيد يف خاصة وموسيق ، وأغان  أناشيد م  املدينة، بشوارع

 الباابل   التقاويم  يف أهميتاه  ازدادت بقليال،  األكادي  ساركون  قبال  ماا  فاية  إىل رمباا  يعاود  الذي العيد هذا

 ان كاابرية، أهميااة اتذ غااري مديناة  كاناات الاا  باباال،  مان .( م.ق 1850-1892) محااوراب  امللاا  أراد عنادما 

 هاذا . املايالد  قبال  الثاان   األلاف  بداياة  يف وذلا   بأكملاها  املنطقاة  تضم كانت ال  ململكته عاصمة تصب 

 الهوتياة  نظار  وجهاة  مان  أيًضاا  نوعياة  قفازة  يشاّكل  كان كّلها املنطقة وتوحيد اجلديد السياس  الوض 

 رئيًساا  جعلاه  محاوراب   املل . مردوخ اإلله ملدينة،ا إله أخذه الذي املهم املوق  عل  كثرًيا أثرت إّنها حبيث

 الواضاحة  اإلشاارة (. 26-1: 1 محوراب  قانون) ذل  عل  تشهد قانونه ومقدمة اآلهلة، وأكرب البشر كل فوق

.( م.ق 1101-1121) األول نبوخذنصار  الكلادان   امللا   انتصاار  بعد نراها اإلله هذا عليها حصل ال  واملهمة

 احتفال  بشكل بابل إىل املنف ، يف يويلة لفية كان الذي املقدس، مردوخ متثال نقل مت: العيالميني عل 

- ماردوخ " أي "إيالنا  - شاار  - ماردوخ " املصاطل   الباانثيون  يف مرة ألول جند بالذات الفية هذه ويف كبري،

 كامال  بشكل استبداله تمي إيا-إنليل-انو: القديم اإلهل  الثالوث أّن نرى بالذات الفية هذه يف. "االهلة- مل 

. إقامتاه  ومقار  العاامل  مركاز  بابال  مان  وجعل أيًضا، هوتيةالال األولوية أخذ اإلله هذا. مردوخ بشخصية

 كتباوا  األول نبوخذنصار  ا تااّ ُك فاإن  عقيادة،  وجعلاها  مجيًعاا  اآلهلاة  علا   األولوياة  هاذه  إعاالن  ولغرض

 الاذي  االسام  إعطائهاا  ومت بابل، ومدينته دوخمر اإلله لتعظيم كنشيد البابلية العامل خلق قصة ونشروا

 فرضاات وحينمااا. "األعااال  يف عناادما" اي إلاايش إنومااا: القصاايدة ماان نيتاألولياا الكلمااتني إىل يعااود

 فاإن  املايالد،  قبال  الثاامن  القارن  يف خباصاة  الرافادين  بالد يف السياسية سيطرتها اآلشورية اإلمربايورية

 اإللاه  مكاناة  أخاذ  آشاور  اإللاه . اآلهلاة  باني  أهميتهاا  تازداد  بادأت  شومشا  وإنليل نوآ: مثل اآلشورية اآلهلة

 باسام  اساتبدل  مردوخ اسم إن حبيث "إليش إنوما" العامل خلق قصة من آشورية نسخة تثبته كما مردوخ

 . آشور

 الشارق  منطقاة  كال  علا   سايطرتها  الكلدانياة  بابال  تفارض  ساوف . م.ق والساادس  الساب  القرن ويف

 وحضارة واحدة ولغة واحدة سلطة كله األوسط الشرق فأصب . ومصر وإسرائيل عانكن فيها مبا األوسط

 ثام  ومان  أورشاليم،  حاصار  العساكرية  قوتاه  روةذيف  والاذي  الثان ، نبوخذنصر املل  حكم حتت واحدة

 الفاية  بادأت  وبذل  بابل، إىل الشعب وسب . م.ق 508 سنة يف اهليكل م  كاملة بصورة وتدمريها احتالهلا

 الفاية  هاذه (. 52 ،18-16 ،19 ار ،19 اش ،16 اخ 2 ،21 مال  2) اليهاودي  للشاعب  الباابل   السيب بفية روفةاملع

 التقاليااد ماان الكااثري تكااوين إعااادة ويف القااديم اساارائيل شااعب تااأريخ يف املااؤثرة بصااماتها تااي  سااوف
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 الارغم  علا  . 1 تا   يف الكهنوتياة  التكوين قصص ومنها العامل خلق وقصص الكتابية والكتابات اليهودية

 تادمري  ياتم  مارة  ألول: اليهاودي  الشاعب  علا   كاثرًيا  أثارت  أّنهاا  إال قارن،  نصاف  قصارية،  فاية   كونهاا  من

 يهاوه  اهلل نإفا  لشاعب ا خبصوص .أرضه من الشعب وإبعاد داود املل  ساللة عل  والقضاء واهليكل اورشليم

 املشااركة  عل  جمرًبا اسرائيل شعب كان بة،غري أرض يف(. 2 مراث ) األعداء بأيدي فريسة تركهم قد كان

 الا   "إلايش  إنوماا " العاامل  خلاق  وقصاة  أكيتاو  عيد احتفالية يف وخباصة البابلية واملمارسات الطقوس يف

 حامساة  مرحلاة  احلكام  إىل قاورش  الفارسا   امللا   وصاول  كاان . م.ق 510 سانة  يف. العياد  أثناء تتل  كانت

 . السيب فية ونهاية البابلية المربايوريةل

 

 ايليش انوما وقصة أكيتو احتفالية
 وها   السانة  يف واحادة  مارة  تتلا   "اليش انوما" البابلية العامل خلق قصة تالوة بأن عتقدُي كان السابق يف

 تالوتهاا  باأن  باّين  الياوم  العلمااء  مان  الكاثري  بينما ،(البابل  السنة رأس عيد) أكيتو بعيد اإلحتفال ضمن

 إزاكيل معبد يف( بيل) مردوخ اإلله متثال أمام شهر كل من الراب  اليوم يف نارو الكاهن قبل من تتم كانت

 عياد  مان  الرابا   الياوم  يف تاتم  األهام  الاتالوة  ولكن. كبرية واجتماعية ولوجيةيآيد أهمية هلا كان حبيث

 حبضاور  بابال  العاصامة  يف نيساان  1 وحيتفال باه يف   البابلياة،  السنة من األول اليوم يوافق كان الذي أكيتو

 العياد  هاذا  أخاذ  اجلديد والبابل  اجلديد اآلشوري العصر يف أي امليالد، قبل الثان  األلف يف. والشعب املل 

 حيدد كان ألّنه اململكة، يف سياستهم و أفكارهم لدعم يستعملونه امللو  كان حبيث سياسية صبغة السنوي

 العيد كان امليالد قبل األول األلف يف. كاملة سنة ملدة اململكة يف العاملني كل دور تثبيت فيه ويتم السلطة

 إهلياة  ومهرجاناات  ودعاوات،  ونباوءات  وذباائ   صالوات  مان  املختلفاة  الطقاوس  فيه تقام يوًما 12 يستمر

 كاان  أكيتاو  عيد فان الهوتية نظر وجهة من. الطقسية والزواجات هلةاآل بني احلرو  يقوس وملوكية،

: مهماتني  شخصايتني  حضاور باه   حتفالاإل يتطلبو ،"الرافدين بالد يانةلد واألكرب األهم التعبري"يعترب 

 نقال  بسابب  ملغًياا  االحتفاال  كاان   سانة  20 ملادة . االحتفاال  يلغ  كان أحدهما غيا . واملل  مردوخ اآلله

 امللاو   قاوائم  بعا   ذلا   يشاهد  كماا . م.ق 609 يف للحار   كغنيماة  اشاور  إىل بابال  من مردوخ اآلله متثال

 متثاال  فاإنّ  والعاامل،  الطبيعاة  تنظيم إعادة رمزًيا ميثل كان الذي االحتفال خالل. لبابلينيوا اآلشوريني

 . أكيتو بيت إىل للوصول األنهر يف الزوارق ويف املدينة، شوارع يف محلهما يتم نابو وابنه مردوخ

 تااثري من  هلا ملا د؛العي يف أهمية األكثر املوضوع متثل العيد من الراب  اليوم يف اليش انوما تالوة كانت

 كتاباا " تعتارب  كانات  الايش  انوماا  فإن ، الالهوت لبعدا فبخصوص. سياس  ومستوى الهوت  مستوى عل 

 كانات  أّنهاا  إىل باإلضاافة . للعاامل  الكاون   والتنظايم  للخلاق  دينًياا  تفسارًيا  تعطا   تالوتها وكانت ،"اًسمقّد

 السالطة  ما   الكونياة،  القاوى  ما   امللا ،  أي رضا ، األ اآلهلاة  وممثال  اآلهلة، قبل من احملبو  املختار تربط

 تتلا   كانات  حينماا  كبري تاثري هلا كان مقّدًسا نصًّا باعتبارها. العظم  مردوخ سلطة م  اصةخبو اآلهلية

 يف رمسياة  عطلاة  أيًضا يعترب تعظيًما، واألكثر السنة من األول اليوم نيسان، يف اصةخ املناسبة، األوقات يف

 وأهميتها؛ للعاصمة االجتماع  للبعد القوة تعط  األسطورة هذه كانت سياس  مستوى عل . بابل مملكة

 الايش  انوماا  ملحمة أّن إىل باإلضافة ،كاملة سنة ملدة والكهنوتية امللكية السلطة تنظيم وتثبت تعلن ألنها

 افادين الر باالد  وكمركاز  كمدينتاه  بابال  تثبات و الباانثيون  قماة  يف وتثبتاه  خماردو  اآلله شان من ترف 

 .  القديم
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 انوماا  تاالوة  اثنااء  االعتباار  بنظر تؤخذ كانت ال  القواعد بع  هنا  كانت الطقسية النصوص يف

 كانات  الا   انليال،  اآللاه  متثاال  وعارش  اناو  اآللاه  متثال تا  تغطية شيشكاللو الكاهن عل  جيب إذ: اليش

 عاامل  يف إهلياة  سالطات  عن تعبريات تكان الرموز تل . اآلهلة سائر متاثيل وجوه وكذل  للعبادة، عناصر

 التماثيال  تغطياة  عملياة  األرضا ،  العاامل  ميّثل والعرض فوق، من السماء ميّثل التا : البشر وعامل اآلهلة

 النصار  باان  أيًضاا  ذّكريا  التماثيال  تغطياة  اآلهلة، كل وفوق األرض وعل  السماء، يف مردوخ سلطة توض 

 أي التاال ،  الياوم  يف حادث  ألهام  تهيئاة  أيًضاا  كانات  الايش  وماا ان تالوة. مردوخ متجيد ميثل تيامات ضد

 عنها التعبري يتم مردوخ، لتعظيم وسبب اخلالئق جمد بابل، مبل  تتعلق وال  أكيتو، من اخلام  اليوم

 . للعيد التالية األيام يف

 ملا   هاو  ذيوالا  األرض، علا   ممثله سيكون َمن يعلن بابل إله كان اليش انوما قراءة من التال  اليوم

 عشار  واحلاادي  الثاامن  الياوم  يف تتم كانت وال  السنة أحداث كل نظمي ،اآلهلة سائر م  وباالتفاق بابل،

 حمال ُت العياد  مان  األخاري  الياوم  يف. إقامتاه  مركاز  وبابال  ماردوخ  اآللاه  مسكن املعبد حتديد يتمو. للعيد

 الايش  انوماا  وتاالوة  العياد  ألحداث عرضال هذا. (الراحة بيت) أكيتو بيت إىل وابنه مردوخ اآلله متاثيل

 متات  خالهلاا  والا   بقليال  بعاده  أو املنفا   فاية  أثناء اسرائيل شعب عقلية عل  أثر أنه احملتمل من كان

 . 1 ت  العامل خلق قصة ضمنها ومن الكهنوت  التقليد كتابة

 

 ايليش انوما حمتوى
 تعاود  والا   آشور، يف م 1085 يف مسيث العامل قبل من اكتشافها مت وصلتنا ال  األقدم الطينية األلوا 

 املتحاف  يف وضاعها  مت والا  . م.ق 628 و 660 يف تاؤرخ  أن ممكان  والا   نيناوى  يف بانيباال  آشور مكتبة إىل

 1929و 1921 باني  ماا  اكتشاافها  مت وسيبار كيش مثل خمتلفة مواق  إىل تعود أخرى قط  بينما الربيطان ،

 علا   تقسايمها  ممكان . ساطر  1100 مان  يتكاون  األكادياة  باللغاة  يينية لوا ا سبعة عل  املكتو  النص. م

 : أهمية األكثر املوضوعات تعك  أجزاء سبعة

 ال بعاد  يكان  مل عندما األصلية، الفوض  اخللق، بداية يف العامل كان كيف يشر ( 20-1: 1: )األول اجلزء

 البداياة  يف(. 0-1: 1) اآلهلاة  مجاعاة  وتنظايم  اآلهلاة  والدة ويشار  . "اسم بعد هلا يكن مل" األرض وال السماء

 العنصار  "البحار  املاا،،  املااء " وتياماات  الاذكري،  العنصار  "احللاو  املااء " عبساو : املَولِّاد  الثناائ   فقط يوجد

 حلماو  كاان  الثان  الثنائ . اآلهلة أجيال مولَدين يتزاوجان، كانا أي مياههما، ميزجان كانا اللذان األنثوي،

 وكاان  الكابرية  اآلهلاة  ُوِلادت  ذلا   بعاد (. 10-9: 1) وخصبني جنسيني بالضرورة يكونا مل نواللذا وحلامو،

 يعاين  "كا  " ومن مساء، يعين "ان" من ويتكون سومري هو االمسني أصل. شار -ك  و شار- أّن األول الثنائ 

 النهاياة  ويف(. 11-11: 1) "كلية رضأو كلية مساء" هو لالمسني النهائ  املعن  اي الكل، يعين "شار" ومن أرض

 خلق والذي البكر، انو، والدة يف نراه كما أجيال، أربعة شكل عل  البانثيون يف األخرى اآلهلة مجي  ظهرت

 األوىل األزمة تبدأ( 86-21: 1) القصة من الثان  اجلزء يف(. 20-11: 1) نودميود أيًضا املعروف إيا، صورته عل 

 العائلاة نفساها،   مان  الكباار  اآلهلاة  مجاعة من وأعضاء الشابة اآلهلة بني ما الصراع سببها اآلهلة، مجاعة يف

 قبال  مان  األزماة  حّل مت(. 51-21: 1) األخرية األجيال إىل يصل أن قبل اآلهلة جمتم  تهدد كانت األزمة هذه

 (.  86-55: 1) لقصره موض  ،(معبد) مقدس مكان إىل وحوله عبسو قتل الذي غيا
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 يلادان  دامكيناا  واآلهلاة  إياا  اإللاه : اجلدياد  املعباد  يف مهّماة  والدة سارد  يتم( 101-88: 1) الثالث اجلزء يف

 هلا ، اإل النهاد  مان  حليًباا  رضا   الذي السيد اجلمي ، من وحكمةا ذكاًء األكثر كلها، القصيدة بطل مردوخ،

: انياة الث األزماة  تبادأ ( 110: 1-105: 1) الرابا   اجلازء . الباانثيون  مشا   وأصب  خاصة آلوهية عل  فحصل

 حار   تياماات  اآلهلاة  تعلان  ولاذل   ،(121-105: 1) لتياماات  إزعاا   من سببه وما الشا  مردوخ لعب سببها

 باألمر إيا لهاإل ُأخرب ولذل  الرهيب، باخلوف شعرت اجلماعة هذه(. 1: 2-125: 1) اآلهلة مجاعة ضد كونية

 خطار  من اآلهلة حترير عل  وافق. زمةاأل حّل يستطي  الذي الوحيد مردوخ اإلله يف رأى الذي( 5-111: 2)

( 110-1: 1) اجلمي  ةقمبواف يعطوه أن انتصاره حالة يف اإلله عل  يشيط عليها القضاء قبل ولكّن تيامات،

 ساالطة ضامنها  ومان  الساالطة، اساتلم  أن بعاد ( 111-1: 1) اخلااام  اجلازء  يف(. 150-115: 2) القصاوى  السالطة 

: 1) احلاق  امللا   باسم أيّضا ُعِرف به، وثقوا الذين حياة خيّلص سوف نهأل املنتقم؛ لقب إعطائه مت الكلمة،

 (. 111 -15: 1) تيامات خطر من هلةاآل مجاعة خّلص خالله من والذي بانتصاره تنته  املعركة(. 1-111

 الاذي  جسادها،  مان  العاامل  خيلق تيامات عل  انتصاره بعد األكرب اإلله( 69: 6-115: 1) السادس اجلزء يف

 السافل   والنصاف  الساماء  قبة العلوي النصف: العامل خيلق جسدها ومن كاحملارة يشطرها: مكان إىل لهحّو

 الا   واألرض العاامل  وثباات  توازن عل  حيافظ الذيل بينما اجلبال، خير  الرأس من(. 119-115: 1) األرض

 العلاوي،  اجلازء  بتنظايم  مقاا  ذلا   بعاد . مكاان  إىل حّولاه  قاد  اياا  كان الذي لعبسو احللوة املياه فوق تطفو

 حمّل كان والذي( 116-111: 1) الكبار لآلهلة خاص "كون  معبد" إشارا املسم  كبري، قصر-معبد بن : السماء

 اجلازء  وثّبات  جنوم ثالثة وض  واحد ولكل عشر، االثنا واألشهر السنة أي الوقت، مساء حّدد ثم. إقامتهم

 للسماء العليا األجزاء بتثبيت أيّضا مردوخ قام. أخطاء كا ارت من ومنعها النجوم تناغم لتحديد القطيب

 دوران خاالل  مان  الشاهر  بداياة  وأعياد األيام لتحديد الليل، جوهرة الليل، سلمه الذي "نانا" القمر وجعل

 علا   اخللاق  اساتمر  ،(116-88: 5) اآلهلاة  قبال  مان  األول تعظيماه  بعاد (. 25-1: 5) مشش م  بالتاغم قرصه

 السماء، يف االشارا مستوى وعل  األرض حتت املوجود عبسو مستوى عل  معبد آخر، قصٍر بناء م  األرض

 لآلهلاة،  معااون  حتدياد  مت ذلا   وبعاد (. 120-118: 5) مردوخ إقامة وحمل العامل مركز بابل من جعل الذي

 هادف  توضاي   ياتم  االنيوبولاوج   اجلازء  هاذا  يف(. 10-1: 6) مردوخ ذكاء من ولد "جديد إبداع" اإلنسان

 . ومردوخ إيا بني األخري اخللق عمل وعظمة مسؤولية توزي : اخللق قصة مؤلف

 اآلهلاة  وتقاوم  لآلهلاة  ومساكن  العاامل  مركاز  بابال  اختياار  ياتم ( 162: 8-80: 6) الساب  األخري، اجلزء يف

 معبد يف تتم يةاإلهل االحتفالية هذه. اآلهلة إله أّنه عل  ترّكز لقًبا 50 واعطائه اآلهلة مل  مردوخ باعالن

 يف واحاد  كال  ملسااعديه،  سالطته  مان  بعًضاا  أعطا   األكرب السيد مردوخ: اآلهلة كل حبضور بابل يف ازاكيل

 متّثال ( 112: 8-119: 6) اآلهلاة  قبال  مان  ملاردوخ  املعطااة  امًساا  اخلمساني  قائماة (. 110-99: 6) له احملدد مكانه

 عظمااة" توّضاا  وكاناات أسااطورة شااكل علاا  لقصااةا يف ساارده مت ملااا مماثاال "الهوتًيااا" منتظًمااا دسااتوًرا

 قصاة  ها   مماا  أكثار  ماردوخ  متجياد  قصة تعترب القصة فان وهلذا ،(162-111: 8) "وعمله مردوخ شخصية

 .العامل خللق

 

 اليش وانوما التكوي  قني ما املقارنة
  ىلإ الوصول رضالغ ومقارنتها احلضارات بني ما املعلومات عن البحث يف يتضمن املقارنة دراساتال هدف
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 الايش،  انوماا  وناصّ  1 تا   ناصّ  بني ما املقارنة فكرة ه  هذه. ما حضارة يف معّين نّص معن  أفضل فهم

 .الكتابية اخللق لقصة أكرب فهم لغرض

 البابلياة  احلضاارة  مان  البشرية أفكاره ياخذ امللهم املؤلف أن عل  النصني بني التشابهات تدل قد رمبا

 جهاة  ومان  جهاة،  مان  هاذا  القاديم،  األوساط  الشرق منطقة ألد  املشي  احلضاري اإلرث إىل تعود أّنها أو

 نأخاذ  ساوف . اجملااورة  احلضاارات  وجياادل  يارف   امللاهم  الكاتاب  أّن إىل تشاري  رمبا االختالفات فإَن أخرى

 إحادى  باعتمااد  األفاياض  من أكثر مشيكة حضارية قاعدة وجود إىل تشري التشابهات أّن االعتبار بنظر

 مان  يكان  مل إذا حتا  . أخارى  حضاارة  عل  حضارة تفضيل أو تداخالت دون من األخرى عل  ضاراتاحل

 فهُم املهمة، العناصر كل مقارنة قبل املهم من فإّنه وهلذا. املصطلحات مستوى عل  اختالفات اجياد النادر

 وبصاورة  الرافادين،  الدلاب  األساطوري  العامل يف اخللق قصص يف. واألدبية واللغوية التأرخيية للبيئة أول 

 باني  ماا  صاراعات  بعاد  ياات   اخللاق  فاان  الاوا ،  سابعة  علا   املكتوباة  البابلية اليش انوما قصة يف خاصة

 األزماة  يف اآلهلاة  باني  بالصاراع  تتمثال  الايش  انوماا  يف اخللق، تهدد قوة ه  وال  األولية، الفوض . اآلهلة

 جسدها ومن ،اآلهلة تهدد كانت ال  هلةإلا تيامات، عل  االنتصار من يتمكن مردوخ اإلله. والثانية األوىل

 تتمثال  الايش  انوماا  يف: العامل خبلق البدء قبل موجودة كانت األولية املادة أّن ذل  من نفهم. العامل خيلق

 يف يتخابط  العاامل  كاان . اخللاق  عمال  عناه  ينات   ساوف  ماردوخ  وباني  بينهاا  ما الصراع. تيامات جسد يف

 خلاق  مت ذلا   وبعاد  الساماوية،  األجارام  خلاق  قبال  موجاوًدا  كاان  النهاار  ناور  أّن نم الرغم عل  الظلمات

 احتفالياة  خاالل  بابل معبد يف  مردوخ اإلله تعظيم يتم اخللق نهاية يف. احلّية والكائنات واألرض السماء

 "بااانوم" الفعاال هاا  اخللااق عماال يف الاايش انومااا نااّص يف املسااتعملة املفااردات. اآلهلااة باسااياحة تنتهاا 

(banûm  )انوما) اإلنسان خلق يف اآلهلة قبل من أيًضا يستعمل والذي "إنشاء تكوين، بناء،" يعين والذي 

 انوماا ) "اآلهلاة " خلاق  أثنااء  أو ،(22: 1 الايش  انوماا ) "العاامل  خلاق " إىل اإلشارة أثناء يف ،(129 ،11 ،8: 6 اليش

 (.9 ،2: 8 ،115 ،18 ،15: 1 اليش انوما) أخرى أشياء خلق يف أو ،(01: 1 اليش

 يعطا   كلمتاه  خاالل  مان  اهلل: ذاتاه  اخللق عمل تشر  1 ت  يف األوىل العامل خلق قصة القديم العهد يف

 اللغوياة  البيئاة  مان  األفعاال  مثال  مفردات استعمال يتم. أيام سبعة يف تنظيمه يتم والذي للعامل، األصل

( rcy: )أخارى  أفعال إىل باإلضافة ،"عمل"  مبعن]( hf) والفعل "خلق" مبعن ( arb) الفعل مثل السامية

: 11 ت ) "اقتن " مبعن ( hnq)و( 5: 1 ار ،10 ،8: 15 ،21 ،21 ،2: 11 ،1: 11 اش ،19 ،10 ،8: 2 ت ) "صور" مبعن 

 اصاة خبو األنبيااء  يف اخلالص  عمله م  ربطه يتم سوف اخلالق اهلل عمل(. 22: 0 مثل ،11: 119 مز ،22 ،19

 مبلكااوت وعااده وكااذل  قريااب، تدّخلااه وإّن األوحااد، اخلاالق  اإللااه أنااه علاا  للتأكيااد ،الثااان  إشااعيا عناد 

 أد  ما   الثاان   وإشاعيا  1 تا   باني  ما العالقة مناقشة متت يويلة لفية(.  8-1: 11 ،11-1: 10 اش) السماوات

 بني تشابهةامل ُنَقطال بع  تفسري أجل من وذل  البابلية، اليش انوما م  خاصة وبصورة الرافدين، بالد

 ومفهوم ،لوهةاأل مفهوم مثل اليش، وانوما 1 ت  بني املتشابهة املفاهيم بع  حتديد نستطي . القّصتني

 األخاذ  ياتم  ساوف  أيًضاا  الدراساة  هاذه  يف. الساماوية  األجارام  خلاق  قبال  املوجود والنور األولية، الفوض 

 مان  امليجام  اليوناان   بريوساوس  ناص و 1 ت  بني ما عالقة بوجود ع تّد ال  النظرية االعتبار بنظر

 النظرياة  هاذه  باأنّ  نارى  سوف اليش، النوما املسماري النّص م  عالقة وجود تنف  وال  األكادية، اللغة

 بنظار  آخاذين . بريوساوس  ترمجاة  قبال  ماا  فاية  إىل يعاود  الكتاب  النّص إّن سنجد حبيث صحيحة، غري
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 الشاعب  تعارف  الوقات  ذلا   يف ورمباا  أورشاليم،  يف الثاان   لاهليكا  بنااء  وفية البابل  املنف  فية االعتبار

 فيه الذي أكيتو احتفال يف املشاركة خالل من وذل  أقر  بصورة الرافدين بالد حضارة عل  اإلسرائيل 

 والقصاة  البابلياة  القصاة  باني  املشيكة املفاهيم بع  مقارنة يتم احلالة هذه يف. اليش انوما تتل  كانت

 مااردوخ بااني مااا والصااراع األوليااة الفوضاا  مفهااوم واألوليااة، واملااادة االلوهااة مفهااوم : أهمهااا الكتابيااة،

 الكلماة  ،اإلنساان و احلياة  الكائناات  خلاق  واألرض، الساماء  خلاق  املخلاوق،  والناور  األولية الظلمة. وتيامات

 . السبعة واأللوا  السبعة األيام اآلهلة، واسياحة اخلالقة

 

 للعامل الوحيد السيد هو اهلل
 اهلل هاو  الوحيد الفاعل. اخللق: هل إلا األول العمل تشر ( 2-1: 1 ت ) العامل خلق قصة من األول اجلزء

 اخلالق سيادة إىل يرمز املياه عل  يرفرف الذي اهلل رو . "واألرض السماء" املرئ  الكون كل هو به واملفعول

 خمتصار  بشاكل  يشار   2-1: 1 تا   فاإذن . أياام  ساتة  يف تنظيمهاا  ياتم  ساوف  والاذي  األولياة،  الفوض  عل 

 فإن هكذا. الكونية املادة عن مستقل بشكل األزل منذ موجود واحد باله اجلديد اإلميان إّنه اهلل، وحدانية

 اآلهلة بني الصراع تشر  وال  كإله األولية الفوض  عن تعّبر ال  القدمية األسطورة قدتين القصة كاتب

 ماردوخ  انتصاار  خالل من وذل ( 111: 1-1:1) اليش انوما من األول اجلزء يف نراها وال  الرافدين، بالد يف

 .اآلهلة كل عل 

 

 للعامل الوحيد اخلال  هو اهلل
-1 االيات) األوىل الثالثة األيام يف: جزئني من يتكون والذي اخلالق، اهلل عمل يشر  1 ت  من الثان  اجلزء

 األيام يف. "اخلواء" حالة من األرض بذل  حمرًرا والنباتات والبحر واألرض، والسماء النور، خيلق اهلل فإن 11

 والطياور  والنجاوم  والقمار  بالشام   املخلاوق  الكاون  ويازّين  ميأل الر  فان( 11-11 االيات) األخرية الثالثة

 . "اخلالء" حالة من األرض بذل  حمرًرا اإلنسان خبلقه وينته  واحليوانات، البحرية واألحياء

 مثانياة  خللاق  مارات  مثاان   تتكرر وال  ،"اهلل وقال": اإلهلية الكلمة: بصورتني خللقا عن التعبري يتم

 ،"باالسام  يادعو " ها   الثانياة  والصاورة  ،"واكثاروا  امناوا " هاو  والاذي  لإلنسان أمر العطاء ومرتني أعمال،

 أعمال تظهر 1 ت  يف. معينة خلدمة يوجهها لك  "حقيقة عل  يسيطر"و "الوجود إعطاء" معن  هلا وال 

 الوجاود  وإعطااء  اخللاق  علا   اهلل قادرة  أكثر تظهر وال  وضوًحا األكثر الصورة ه  الثمانية اخلالقة اهلل

 يسارد  فيهاا  وال  ايليش، انوما اخللق لقّصة الناقد الكاتب أسلو  يظهر حبيث اخلالقة، كلمته خالل من

 مصادرها  الفكارة  هذه بأن الواض  ومن. لقاخل يف امكانيته الظهار اختباره يتم املنتصر اإلله بأن الكاتب

 اآلهلاة،  مجاعاة  ختتفا   1 تا   يف. لوهاة باأل مرتبطاة  كانات  إذا فيما اصةخب السحرية، الكلمة بقدرة الثقة

 الكاون   الصاراع  خاالل  مان  اخللاق  فكارة  أيًضاا  ختتفا   اإلياار  هذا ويف اهلل، هو فقط واحد إله يوجد ألنه

 . 1 ت  يف البدء منذ ومرفوضة اليش انوما يف واضحة كانت وال  األول ،

 هاو  اهلل أن علا   وتؤكد الليتورج  التقويم إىل تشري ،"أحد يوم" و "صبا  - مساء" الثنائية املصطلحات

 والا   ،2 اآلياة  يف الفوضا   وقاوى  الغمار  متاأل  كانات  الا   الظلمات عل  يهيمن إّنه: للنور الوحيد املصدر

 الكونياة  األعماال  خلاق  يف أيًضاا  وقوتاه  سلطته بوضو  تظهر لك  حدودها؛ هلا حمدًدا خدمته يف وضعها
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 وهاا  "فكااان" الطاعااة إجابااة تتطلااب "لاايكن" اإلهلاا  األماار إعطاااء يف املسااتعملة املصااطلحات. حقااةالال

 بتسلسال  وذلا   اهليكال،  ببنااء  متعّلقاة  نصوص يف وتتكرر الكهنوت  املؤلف يستعملها خاصة مصطلحات

 يف اهليكال  بنااء  أهمياة  إىل يشاري  والذي( 19 ،16: 10 ،11 ،12 ،11 ،21 ،8 ،5 ،1: 19 ،1: 16 خر) تنفيذ -أمر: خاص

 بابال،  يف ماردوخ  لإلله كإقامة ،"السماوي للهيكل" مشابه"األرض  اهليكل" بناء(: 88: 6-115: 1) اليش انوما

 . للعامل اجلديد املركز

 اجلما   يف املساتعملة  العبارة أّن حبيث قة،اخلال اهلل أعمال يف واضحة يفرة ليشّك 1 ت  يف نساناإل خلق

 الربكاة  عليه حتّل "وأنث  ذكر" اهلل صورة عل  املخلوق نساناإل. العمل هذا أهمية تكشف "نساناإل لنصن "

 عل  مبنية نسانواإل اهلل بني خاصة عالقة إىل تشري البدء من. األرض وميأل ويكثر ينمو أن يستطي  لك 

 علا   اهلل ممثال  ولكناه  الايش،  انوماا  يف كاان  كماا  اآلهلاة  خدماة  أجل من خملوق بعد لي  نساناإل: احلوار

 فااذا  َصاَنَعه  ماا  َجميا َ  اهلُل ورَأى ": اخللاق  عملية كل خيتم اخللق ألعمال اإلجياب  النهائ  التقييم. األرض

 (.1-1: 2 ت ) اإلسياحة سوى شيًئا يبق  ومل اخللق عملية اكتملت ،(11: 1 ت ) " ِجدًّا َحَسٌن هو

 

 هليةاإل الراحة
 نقااد حيااول . أياام  سااتة يف خلقاه  مت قاد  ماا  كااّل الكهناوت   املؤلاف  خيتصار  1 تاا  مان  األخاري  اجلازء  يف

 أكمال  حينماا  واهلل قواتهم، وكل واألرض السماء خلق اكتمل الساب  اليوم يف بأنه مؤكًدا البابلية األسطورة

 يف جنادها  أن ميكنناا  السابت  ياوم  حفاظ  جيب أجلها من ال  األسبا . الساب  اليوم بار  صن  الذي عمله

 عان  السااب   اليوم اهلل مّيز أجلها من ال  األسبا  يسطر األول الكتا : االشياع تثنية وسفر اخلرو  سفر

 للعباادة  خيصاص  أن جياب  وهلاذا  واخلالص، الربكة ينبوع هو السبت يصب  حبيث االعتيادية، األيام سائر

 السابت  يارد  الثاان   الكتا (. 18: 21 خر) اهلل م  مباشرة عالقة يف يدخل أن نساناإل يستطي  لك  اإلهلية

 (. 15-12: 5 تث) ربه مثال يتب  أن نساناإل عل  جيب ولذل  الساب ، اليوم يف اسيا  الذي اهلل بوصية

 حضاارة  يف بال  املقادس،  الكتاا   يف فقاط  لاي   معنا   وذات مهم موضوع ه  اإلهلية االسياحة فإذن

 قبال  مان  منزعجاة  تظهر اآلهلة مجاعة فان القصة هذه يف. ايليش انوما يف خاص وبشكل الرافدين، دبال

 اآلهلاة  علا   انتصااره  بعد مردوخ اإلله هلم يضمنها ال  االسياحة عن يبحثون هم املتمّردة، اآلهلة بع 

 كاان  الذي ،اإلنسان لقخ بعد خاص وبشكل اخللق، أعمال بعد االسياحة تتحقق ثم ومن تيامات املتمّردة

 وهو ايزاكيل العامل  اهليكل يف تتحقق االسياحة وهذه. الراحة يعطيها لك  اآلهلة خدمة هو خلقه هدف

 ماردوخ  مللوكياة  والنهاائ   الرمسا   التنصايب  بعد حيتفل فيه الذي املقدس املكان وهو اآلهلة، راحة مكان

 االحتفاال  هاو  الاذي  السابت : اهلل اسياحة يف املشاركة إىل مدعو اإلنسان أيًضا 1 ت  يف بينما. اآلهلة قبل من

 . اهليكل يف نسانلإل الليتورجية باحلياة وربطها اخلالقة الر  أعمال يف التأمل يف يساعد العامل، خبلق

 

 اهليكل وقناء العامل خل 
 املواقا   يف تظممنا  بشكل األثاث وض  يتم ثم ومن اهليكل، إنشاء يتّم البدء يف الذي اهليكل بناء يف كما

 األمااكن  خيلاق  اهلل فان اخللق، من األوىل الثالثة األيام يف كذل  الليتورجيا، أثناء لالحتفاالت هلا املخصصة

 باني  العالقاة  فاان  الشاكل  بهاذا . نساان واإل واألحيااء  باالنّيرات  وميألهاا  ينظمهاا  األخرية الثالثة األيام ويف

 ذات الشامعدان  فاان  وكاذل   الشامعدان،  اساتعمال  إىل اتالنّيار  تشاري  1 تا   يف: واضاحة  تصاب   كون-هيكل
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 تشاري  النّيرات فإن التوراة كتا  يف فإنه وكذل  السبعة اخللق أيام إىل تشري اهليكل يف شتعلةامل مشوع السب 

 يف لاه  املعطا   الادور  يشاابه  املخلاوق  العاامل  يف اإلنساان  دور. األقاداس  قادس  تنري ال  الشمعدانات نور إىل

 االعاياف  وإىل بااخللق  التمتا   إىل دعاوة  هاو  السااب   الياوم . والراحاة  العمال  باني  للتميياز  كذل و اهليكل،

 . الر  لعمل الستة لأليام معن  واعطاء العامل عل  وبسيادته التأريخ عل  اهلل بسيادة

 صاب  أ قاد  كان البابل  السيب وقت يف الذي اهليكل بناء مكان تأخذ العبادة، يوم السبت، أهمية 1 ت  يف

 انوماا  يف والساماوية  األرضاية  العباادة  مكاان  اهليكل، بناء أهمية أيًضا ذل  من وينت . املختار الشعب رمز

 .  مردوخ اإلله عظمة رمز يشكل والذي اليش

 وباني  األساطورة  باني  القدمية العالقة يف عنه نبحث أن جيب كامل بشكل اخللق فهم مفتا  فان وهلذا

 نا ً مع إلعطااء  بال  العاامل،  أصل عن للكالم فقط لي  تكتب كانت القصص هذه. العام إيارها يف الطق 

 والسانة  احلاضار،  حتدياد  ياتم  لكا   اليش انوما العامل خلق قصة قراءة تمت تنكا أكيتو عيد يف. للحاضر

 وخلاق  الوجاود  اظهاار  ياتم  كاان  القصاة  هاذه  ما  . تهاا ءقرا يقاوس  بداياة  وم  معها تبدأ كانت اجلديدة

 البابلياة  اخللق قصة يف األساسية النقطة. خملوقاتها عل  حتافظ كانت أيًضا اآلهلة فان كلالش بهذا: العامل

 . اخلالق ألنه تيامات؛ عل  املنتصر مردوخ اإلله متجيد كانت

 الاذي  التغايري  إىل األولياة  الفوضا   ترمز فيها ال  الطبيعة أسطورة يروي اليش انوما نّص فإن هكذا

 ومان  الغزيارة  األمطاار  خالل من عنه التعبري يتم الشتاء: الربي  إىل الشتاء نم األربعة الفصول يف حيدث

 مان  الربيا   عن التعبري يتم بينما النظام، عدم وحتدث بابل أرض تغّط  كانت ال  األنهار يوفان خالل

 ةاحليا خيلق الذي الشم ، إله مردوخ، وصول م  والغيوم املياه ختتف  عندما واألرض السماء خلق خالل

 وأقالّ  انتظاماا  أكثر اجلوية األنواء كانت إسرائيل يف بأنه نتذكر أن جيب الصور هذه نفهم ولك . والنظام

 التقالياد  وإىل الرافادين  باالد  فكار  إىل أقار   ها   الكتابياة  القّصاة  تقادمها  الا   الصورة فان وهلذا خراًبا،

 البيئااة حضااارة السااتمرارية  تااأرخي شاااهد القدميااة وحضااارته القااديم إساارائيل فااإن وهلااذا. البابليااة

 التقالياد  مان  تأخاذ  ،1 تا   يف اخللاق  قصاة  فإن هكذا. وبعده البابل  السيب فية يف خاص وبشكل احمليطة

 وجاود  خياصّ  فيما "واآلن هنا" جديًدا شيًئا لنا تقول لك  اليش، انوما أسطورة مثل بها، احمليطة القدمية

 التاأريخ  يف ويتادخل  يسايطر  والاذي  أحاد  واحد اخلالق اهلل عمل تشر  أّنها إىل باإلضافة. والعامل اإلنسان

 فااإذن. اهلل جمااد راااايظه لكا   قااااللخال ادةاالعباا يقادم  أن عليااه جهتااه مان  اإلنسااانو اهليكاال، يف ويسايي  

 ويف اهليكال  بنااء  يف يظهار  الاذي  التمجياد  هاو  اخلاالق  وعان  اخللق عن نتحدث حينما "ليبني ايم السيتز"

 الايش  انوماا  قّصاة  قاراءة  أثنااء  وبااألخص  أكيتو عيد يف املشرو  السنوي الليتورج  الزمن نظام حتديد

 .أورشليم يف اجلديد اهليكل بناء يبدأ حينما وبعده البابل  السيب فية أثناء

 ببنااء  يتحقاق  والاذي  جاًدا،  ومانظم  خملاوق  عاامل  إعالن م  1 ت  يف الليتورجية القصة وتأثري قصد

 يف بقاوا  للاذين  وكاذل   الباابل   السايب  مان  العائادين  لليهاود  الثقاة  إعطااء  هو يم،أورشل يف اجلديد اهليكل

 احلادث  هاذا  ،لشاعب با وفيما يتعلاق : وهيكلها أورشليم دمار يف قوية لصدمة تعّرض قد الشعب كان. بابل

 تهممادين  كانت حبيث البابل  املنف  يف الشعب حالة ميثل والذي 2: 1 ت  يف األوىل الكونية الفوض  مياثل

 اهلل عباادة  املمكان  مان  جيعل حبيث كونية، أهمية له كانت السبت فان هكذا. "وخالية خاوية" أصبحت قد

 اخلاالق  عملاه  يف يهاوه  وميجاد  شاهادة  يعطا   لك  مدعو الشعب فإن الشكل بهذا اخلالق، عمله يف والتأمل
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 باالتحرر  يتحقاق  الاذي  داجلديا  اخلاالص  وهذا اجلديد النظام هذا للشعب يؤكد الثان  إشعيا. واخلالص 

 .البابل  السيب من

 

 اخلامتة
 بيئاة  يف أو الكتااب   احملايط  يف ساواء  الدراسة هذه خالل من جًدا واضحة اخللق موضوع أهمية تظهر

 البابلياة،  القّصاة  يف. اآلهلاة  عاامل  ما   بعالقتاه  يتمياز  القديم األوسط الشرق شعب تأريخ: الرافدين بالد

 باآلهلاة  املتمّثلاة  األولياة،  الفوضا   قاوى  علا   مردوخ لإلله اجمليد النتصاربا االحتفال يتم خاص، بشكل

 يف باه  ُيحتفال  الاذي  احلادث  هاذا . الباابل   البانثيون يف اآلهلة كل عل  السيادة عل  حيصل والذي تيامات،

 نبوخذنصار  انتصاارات  يف يتحقاق  حبياث  حماّددة  تأرخيياة  فية يف البشري العامل يف ينعك  اآلهلة، عامل

 وصاول  ما   احلادث،  هاذا . ماردوخ  هاا إهل اقاماة  وحمل الرافديين العامل عاصمة بابل جعل الذي هو: ألولا

 اآلياديولوج   لإلعاالم  أداة ويصاب   سياساًيا،  بعاًدا  ميتلا   السلطة، إىل الثان ، نبوخذنصر اجلديد، املل 

 دماار  ما  . القديم ألوسطا الشرق يف الوحيدة القوة ه  الكبرية االمربايورية هذه عاصمة بابل: للمملكة

 فاية  وتبادأ  يهاوه،  مان  أقاوى  يظهر مردوخ، اإلله فإن ،.م.ق 508 سنة يف أورشليم ومدينة أورشليم هيكل

 اصاة خب املقادس،  الكتاا   يف القصص من الكثري وعل  اسرائيل تأريخ عل  كثرًيا أّثرت ال  البابل ، السيب

 ومن مل  دون من أرضه، عن ابعيًد إلسرائيل، كبرية أهمية تاذ فية كانت. العامل خبلق ختتص ال  تل 

 املديناة  دّمار  والاذي  املنتصار  اإللاه  قبال  مان  ُغلاب  قاد  كاان  الاذي  اآلهلا ،  الاي   اخترب وألنه هيكل، دون

 الاذي،  املختاار،  الشاعب  إمياان  اختارب  بابال  مديناة  شاوارع  يف ماردوخ  بتمثاال  السانوي  االحتفال. املقدسة

 كانات  األساطورة  فاإن  السياسا   املساتوى  علا  . العاامل  خلق قصة عل  تعّرف السنة، راس بعيد مبشاركته

 الهوتياة  نظار  وجهاة  ومن والكهنوت ، امللك  النظام وتضمن وسيادتها، للمدينة االجتماع  البعد تقوي

 . يهوه ضمنها ومن االمربايورية لكل البانثيون قمة يف مردوخ تض  كانت

 والاذي  الناصارة  مان  يساوع  كتاباه  يف عشار  الساادس  بنادكت   لباباا بكلمات نستشهد أن ميكن اخلتام ويف

 ويكمال  هلل اجملاال  يعطا   لكا   العاامل  كال  يف انتشار  قد كان إسرائيل": هكذا واخللق اخلالص قصة صيلّخ

 هاو : هدفه إىل يشري اخللق، نهاية هو السبت. 1: 2-1: 1 ت  يف اخللق قصة إليها شريت ال  اخللق معن  بذل 

 هاذه  اإلجاباة  مكاان .  "واحلرية الطاعة مكان حّبه، عل  لإلجابة مكاًنا خيلق أن يريد كان هللا ألن موجود

 إنهااا ،(11: 1 ياو ) املتجسادة  الكلماة  يف وحباه  اهلل جماد  ُمظهاًرا  اجلدياد،  العهاد  يف اجلدياد  اهليكال  يف يتحقاق 

 األرض، علا   دت جما  أنا أب ،": هو يوضحه الذي عمله خالل من املسي  بيسوع اكتملت جديدة حقيقة

  (.1: 18 يو) "أعطيتين الذي عمل  مكمالا

***** 
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َعنكاوا يف القرن السادس 
 عشر
 

 د. عماد عبد السالم رؤوف أ.

 

 مقدمة
مليون وثيقاة  تتنااول خمتلاف     150ُيقدَّر عدد الوثائق احملفوظة يف األرشيف العثمان  يف استانبول بنحو 

ة املمتادة مان القارن الساادس عشار وحتا  احلار  العاملياة األوىل،         شؤون الدولة العثمانية يف خالل الفاي 

وينقسم هذا األرشيف الثِر عل  جمموعات كبرية، حبسب املؤسسات ال  صدرت عنها واإلختصاصات ال  

تناولتها. ومن تل  اجملموعات املهّمة ما ُعرف باسم )دفااتر التحريار( أو )دفااتر الطاابو(، وها  ساجالت       

تائ  عمليات املس  واإلحصاء ال  قامت بها الدولة لألراض  الداخلة ضمن نطااق سايادتها،   ُدوَّنت فيها ن

وتشمل املدن والقرى واحلقول والبساتني وغري ذل ، وتتناول هذه امُلسوحات يف األساس تسجيل الضرائب 

ا معلوماات مهّماة   ال  كان يتوجَّب عل  أصاحا  تلا  العقاارات تقادميها إىل الدولاة، إاّل أّنهاا تناولات أيًضا        

أخرى، مثل أمساء القرى، وأمساء دافع  ضرائبها، واملسؤولني عن مجعها، وأنواع احملصوالت الزراعية ال  

ا ، وماا إىل  من رسوم، وأعاداد اأُلَسار، والُعازّ    يتم دف  الضرائب عنها، وأنواع تل  الضرائب، وما يقين بها

ل  اجلوانب اإلقتصادية واإلحتماعية يف ذل  العصر.ذل  من شؤون تفيد الباحث اليوم يف التعّرف ع

(1)

 

ومن تل  اجملموعة الدفي املسم  )دفي حتريار مفصال وإمجاال والياة أربيال(     

(2)

وقاد كتاب، كساائر     

، وهو يشمل مدينة أربيل وما يتبعها مان  1512ها/919السجالت العثمانية باللغة اليكية القدمية،  يف سنة 

الت خمتلفة، ومن املعلومات املهّمة ال  يقّدمها هذا السجل دياناات الساكان،   قرى وحقول ومزارع ومستغ

إسالمية ومسيحية ويهودية، ولي  ذل  إال للعالقة بني هذه الديانات وباني أناواع الضارائب املفروضاة،     

 وفيما يأت  أمساء احملالت والقرى ال  كان يسكنها املسيحيون عهد ذا .

                                                 
1
لبثت أربيل في مطلع العصر العثماني والية سائمة بذاتها، ث  ضمت إلوى إيالوة شوهر،ور، بوصوفها لوواًء، ومون الصوعب تحديود          

انوووت تت يووور بحسوووب ا حووووال والاوووروف. وكثيوووًرا موووا توووداخلت  النطووواق ا داري للوووواء أربيووول عصووور ذال، فووو ن هوووذه الحووودود ك 
الصالحيا  بين أمير أربيل وأمير أمراء شهر،ور، ينار عماد عبد السوالم رووف  دراسوا  وثائقيوة فوي توأريخ الكلورد الحوديث        

 .66-76ص 2112وحضارته ، دراسة بعنوان )أربيل في وثائق القرن السادس عشر(، دمشق 
2
حروف العثمانية الدكتور محمد مهدي إيلهان، في مجلة وثائق التأريخ التركي، سبل نحو عقودين مون السونين،    نشر هذا الدفتر بال 

، والبود هنوا مون تقودي  الثنواء لوه       2112ترجمه إلى العربية الصديق الدكتور خليل علي موراد، ونشورته ا كاديميوة الكلرديوة سونة      و
 وظاته أيضًا.على الجهد الكبير الذي بذله في ترجمته وعلى ملح
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 عدد الُعزا  دد اأُلَسرع  اسم احملّلة أو القرية

 1 9  أربيل، حملة كويل 

 2 20  أربيل، حملة مل 

 0 01  أربيل، حملة زركان

 2 16  أربيل، حملة كوزه جيان

أربيااااال، جمماااااوع عاااااام  

 للمسيحيني

182 150 119 

 1 10  حسيين

ديركه

(1)

  81 10 

شك  )أو مشك (

(2)

  89 22 

صغرى )جعفري(

(1)

  28 5 

  20  عر  كندي

كزنه

(1)

  10 1 

 1 0  كريان

منارة

(5)

  15 6 

 0 11  بو بكر باد

بادي

(6)

   1  

 1 85  باريبه

حزه

(8)

   16 2 

                                                 
1
هي )ديرل( سرية كانت تقع على الطريق العام بين أربيل وعنكاوا، فيها مسيحيون نزحوت مونه  أس ور إلوى عنكواوا، وكوان فيهوا         

)مودير متحوا التورا      فواروق حنوا  تل سدي ، وكنيسة، وسد اندثر  هذه القريوة وشو ل موسعهوا فيموا بعود )مطعو  أبوو شوهاب(. عون          
 السرياني في عنكاوا(.

2
تردد ناشر النص التركي ايلهان سي سراءتوه، واالسو  الصوحيو هوو )مشوك( وذكور السويد فواروق حنوا انهوا تسومى )كلكوه مشوك(               

 وتقع في منطقة )مخمور( وكانت تض  جماعة مسيحية هاجر  إلى عنكاوا.
2
(، وفوي  191آخور )ص  هكذا تردد الناشر التركي ايلهان في صحة سوراء  االسو ، موع أنوه سويذكر االسو  )جعفوري( فوي موضوع          

ا صل أن اسمها اآلخر هو )كراوي( وأنها تابعة  ربيل. سلنا  وكراو سريوة بوين أربيول ومصويا صوالي الودين، وهوي تبعود عون          
ك ، وسد اشتهر  بمرصدها الفلكي، وتقويمها الخاص الذي يعرف بالتقوي  الكراوي نسوبة إليهوا. كتابنوا  مراكوز      22ا ولى بنحو 

 .121، ص2112، أربيل 2كردستان، ط ثقافية م مور  في
4
ك  من شمالي غربي عنكاوا. وذكر فييه أنه كان فيها مسيحيون حتوى موا سبول مائوة سونة مون تأليفوه كتابوه          6تقع كزنه على بعد  

 .144ص 1ج 2111جان موري  فييه  آشور المسيحية، ترجمة نافع توسا، ب داد أي في منتصا القرن التاسع عشر. 
2
 سرب سرية حز .   ل طاحونها ماثاًلسرية لما يز 
7
تردد ناشر النص التركي ايلهان في سراءتها فكتب إلى جانب االسو  بوين سوسوين )يلودىذ( وذكور فييوه أنوه يوجود تول بوين أربيول             

 .144ص 1وعنكاوا وجد  فيه رس  مسمارية، يسمى )تل يلدا( آشور المسيحية،  ج
6
ال نسوتبعد أن يكوون االسو  الصوحيو لهوذه      رًفوا إلوى )خوره( والصوحيو )حوزه( و     تردد هذا االس  فوي عود  مواضوع مون الودفتر مح      

 .122ص 1القرية هو )كفر عزه( بالعين، المخفا من )كفر عو،يل( وسد وصفت بأنها كانت مركز منطقة حّزا. ينار فييه  ج
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كفر حزه

(1)

  19 2 

  1  جالل آباد

  5  آلتون كوبري

 1 0  أمحدي

باد آباد

(2)

  29 6 

 
 عدد السكان:

مانهم، أي بنسابة    1109ّكل املسايحيون  نسامة، شا   10696أّما عل  مساتوى الوالياة، فقاد بلاد عادد الساكان       

 %. 2،002أي بنسبة  1168%،  واليهود 01،501، بنسبة 25010%، بينما كان عدد املسلمني 11،621

ومتثاال قريااة )عنكاااوا( أهميااة خاصااة بااني قاارى واليااة أربياال، ماان حيااث عاادد سااكانها، ونشااايهم 

مناه. وميكان عارض     61-59غلت األوراق الزراع  عل  حد سواء، وقد قّدم الدفي معلومات مهّماة عنهاا شا   

 هذه املعلومات، م  تقديم بع  امللحوظات، عل  النحو اآلت :

 

 التسمية: 

ورد اسم عنكاوا يف دفي حترير املفصل بشكلني، أوهلما )عمكابار(

(1)

وهو يتاالف مان مقطعاني، األول     

ّناه مصاحف عان )بااد( املخفاف مان       )عمكا( وهو االسم القديم لعنكاوا، وأّما املقط  اآلخر )بار( فواضا  أ 

)آباااد( ، الفارسااية، وتعااين )البلاادة، القريااة(. وياارى باااحثون 

(1)

أن أول ذكاار للقريااة ورد يف التااأريخ هااو  

)عمكو(، وقد جاءنا من القرن العاشر حتديًدا، عل  شاهد قرب مّلا يزل مرئًيا

(5)

، أّما اسم )عمكاا( فلام َياِرد    

                                                 
1
،يل( وسد وصفت بأنها كانت ال نستبعد أن يكون االس  الصحيو لهذه القرية هو )كفر عزه( بالعين، المخفا من )كفر عو 

 . ينار عن حزه فييه  اشور المسيحية، الموضع المذكور سابًقا.122ص 1مركز منطقة حّزا. ينار فييه  ج
2
 هي التي تسمى اآلن )باداوه( وسد أصبحت جزًءا من مدينة أربيل. 
2
 .147صدفتر تحرير  
، معتموًدا  121-121ص1الفارسوي   آشوور المسويحية، ج    يذكر جان فييه الدومنيكي إن اسو  عموك آبواد عورف  خوالل العصور      . 4

على الحقة )آباد( الفارسية الوارد  بعد اس  عمكا  في إشوار  أوردهوا ابون العبوري فوي القورن الثالوث عشور، ويناور أيًضوا عزيوز            
يوا كلودايا   وكووثر نجيوب  صوفحا  مخفيوة مون توأريخ عنكواوا، مجلوة رد         22، ص2111عبد ا حد نياتي   تأريخ عينكاوه، أربيل 

، وذكور عزيوز نبواتي بوجوود سريوة أخورى فوي منطقوة         29-21صمون  ، 2112، تشرين الثاني السنة 21)المثقا الكلداني( العدد 
مخمووور تحموول اسوو  عنكوواوا أيًضووا، وسووال إنهووا ترسووى إلووى العصوور المعوودني، معتمووًدا علووى أحموود سوسووة  تووأريخ حضووار  وادي          

شار  في الكتاب المذكور( وأن اسومها انتقول بطريقوة موا فأصوبو يطلوق فوي العصور         )ول  نعثر على هذه ا  44ص 1الرافدين، ج
( إلى سرية أخورى باسو  عنقواوا )كوذا فوي الترجموة العربيوة(        297ص 1الحالية، ويشير جان فييه أيًضا )ج عنكاوااآلشوري على 

يور ، والاواهر أنوه اسوتنتجه مون عبوار  للرحالوة        تعود لليعاسبة، ول  يقودم دلوياًل علوى هوذا الوزع ، ولو  يعوّين مكوان هوذه القريوة ا خ          
هو  مون السوريان الكاثوليوك      Ancona)( تقول بوأن سوكان عنكواوه )يكتبهوا     72اوليفييه )رحلة اوليفييه، ترجمة يوسا حبي، ص

مع أنوه ال   1217التي أشار إليها بكنكهام سنة  (Ain koura)اليعاسبة كما كانوا يسمون سابًقا( ولكنه سال إنها نفسها )عين كورا
وجود لقرية باالس  ا خير، وإنما هو مجرد خطأ وسع فيه بكنكهام، وسد صححه المتورج  سولي  طوه التكريتوي )ولوي  فوؤاد جميول        

من متن كتابه( ويصري نباتي بأن هذا الخان، أو النزل، يقع فوي عنكواوا الحاليوة، وأنوه آل فيموا بعود إلوى         22كما يذكر نباتي ص 
  . 127سة. تأريخ عينكاوه ص أن يكون وسًفا للكني

2
نقوواًل عوون يوسووا حبووي    72-72وذكوور ذلووك عزيووز عبدا حوود نبوواتي  تووأريخ عينكوواوه، ، ص   121فييووه  آشووور المسوويحية  ص  

، ولدى الرجوع إلى الكتاب ا خير لو  نجود فيوه الونص الموذكورى وعلوى       47ص 1922تواريخ سريانية، ب داد، الهيئة السريانية، 
 وثر نجيب صورته في بحثه المتقدم.أية حال فقد نشر ك
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مليالديإاّل يف منتصف القرن الثالث عشر ا

(1)

، لكّنه حتّرف عل  األلسنة يف عهد ال ميكان حتدياده إىل االسام    

الشائ  اليوم: عنكاوا وعينكاوه، فالادفي إًذا يعاني وجاود اسام عمكاا حتا  القارن الساادس عشار يف أقال           

 تقدير.

واما االسم الثان  فهو )عمكايري(

(2)

، و)عمكاير(

(1)

وىل ، وهو اسم غريب فعالا، ميكن أن يكاون مرحلاة أ  

 من حتريفه إىل )عمكايه( ثم )عمكاوا( عل  ما عرف به يف العهود التالية.

 

 أسر السكان

إن أول األمساء ال  يضعها كاتبو الدفي حتت عنوان القرية املذكور هو )شري بن بريام، ابناه قاورقمز،   

لتازم للقرياة، وامساه    بريام : م( وهذه األمساء ال تدل عل  أن أصحابها مسيحيون، وحيتمل أن أوهلم كاان امل 

واسام أبياه فارساايان كاناا شااائعني يف ذلا  العصاار، أّماا اساام ابناه األول فهااو قاورُقمز، امُلحاارَّف عان اساام         

)ُقرقماس(، وهو اسم ترك ، يعين )الدائم( و)يويل العمر( كما نقول يف هذا العصر، أّما اسم االبن الثان  

حبساب   -، يعاين اختصااًرا كلماة )ُمجارَّد( الا  تعاين       فهو بريام أيًضا، ووجود حرف )م( بعد اسام األخاري  

أّنه شا  بالد مل يتزو  بعد. وورود اسم إبنيه بعده مباشارة، يعاين أنهماا     -مصطلحات الوثائق العثمانية

 كانا ملتزمني معه، وأنهما يشاركانه املسؤولية يف دف  ضرائب القرية واإلشراف عل  شؤون فالحيها. 

مجاعة مسيحّية واحدة يسميها واضعو الدفي )مجاعة النصاارى(، ويشاّكلون    وسكان القرية يشّكلون

 ، أي شا  أعز . اًدجمر 12( خانه، أي أسرة أو بيت، فضالا عن 219، )أو 215

، 281، وقد صّح  ناشار الادفي هاذا الارقم فجعلاه      280يذكر واضعو الدفي أن عدد )أنفار( القرية هو 

من بيوت النصاارى، يساميهم )مجاعاة     215م أربا  بيوت أو أسر، منهم وكتب إزاءهم لفظ )خانه( أي أنه

، وبسابب عادم وضاو  أكثار األمسااء املدوناة يف       219النصارى( وصّح  الناشر املاذكور هاذا العادد فجعلاه     

الدفي

(1)

رجاالا، ، وذلا  إلضاافة     56رجاالا،  وهاؤالء يؤلفاون جمموعاة مان       11، مل يعد يقرأ منها إال أمسااء  

راد إىل تل  اأُلَسر، يياو  بني اإلثنني والثالثة من الذكور، من الدرجاة األوىل يف قارابتهم لار     بع  األف

األسرة، فهم أّما ابن له أو أخ له. ونرى أنهام ذكاروا ملساؤوليتهم التضاامنية يف دفا  الضارائب، كماا يانّص         

ثالث أسر مسلمة، جارى العارف     رجالا باسم )ُمَجرَّد( أي شا  ال أسرة له، فضالا عن 12الدفي عل  وجود 

 1150( يكون العدد اإلمجاال  للساكان   5أن تسم  )بّنا (. وإذ يقّدر الباحثون أن متوسط عدد األسرة هو )

عازًبااا( ماان املسايحيني. ويقااي  هااذا العادد ممااا ذكااره املنشاا     12نساامة )بضامنهم    1208نسامة، ماانهم  

نسمة 1500دد بيوتها بنحو ثالمثائة بيت، أي حنو البغدادي يف أوائل القرن التاس  عشر، إذ قّدر ع

(5)

. 

                                                 
1
مؤلا من القرن الثامن الهجري  كتاب الحواد  )المسمى الحواد  الجامعوة والمنسووب إلوى ابون الفووطي( بتحقيقنوا ود. بشوار         

 .61، ص1996عّواد معروف، بيرو ، دار ال رب ا سالمي 
2
 .192دفتر تحرير ص 
2
 .112نفسه ص 
4
 خم . انلق طا سماء غير واضحة ترل مكانها  
2
. وياهور أن عودد سوكان عنكواوا شوهد      66، ص1942رحلة المنشي الب دادي، ترجمهوا عون الفارسوية عبواس العوزاوي، ب وداد        

نسومة فقوط، وال نجود تفسويًرا لهوذا       262( بيتًا، اي 22) 1222يذكر بادجر أن عدده  بلغ سنة  إذتناسًصا شديًدا في السنين التالية 
 .1221بالد من كارثة بشرية نتيجة انتشار وباء الطاعون الذي عّ  البالد سنة التناسص إال ما أصاب ال
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ويتقدم اجلماعة اسم )كتخدا كريياقوز بن شيخ (، وواض  من امسه )كريياقوز( أو )قريااقوس( أّناه   

مسيح ، أما اسم )كتخدا( فهو اسم فارسا  مركاب مان مقطعاني: َكاد )مبعنا  دار(، وُخادا )مبعنا  ر (         

دارة العثمانياة، متخاًذا معااٍن شات ، منهاا أحاد رنسااء الصانف، وهام          فيكون معناه ر  البيت، شااع يف اإل 

احلرفيااون، وأقربهااا لسااياق الاادفي: خمتااار احملّلااة يف املدينااة، وخمتااار القريااة يف الريااف، أو ممثلااها أمااام   

السلطة، وقد أصب  املصاطل  يعاين أيًضاا: نائاب الاوال  ومسااعده. ورمباا خّفاف إىل )كخياه( و)كاخياة(           

)كاهية(و)كهية( و

(1)

. ويذكر املنش  أّن رئي  القرية هو من اهلها

(2)

. 

ويلا  اساام )كريياااقوز( هااذا، إثناان، أوهلمااا ابنااه )خوشاا ( وثانيهمااا )شايخ (، ممااا ياادل علاا  أنهمااا    

 شريكان له يف مسؤوليته، واسم األول فارس  أو كردي، مبعن  حسن، وأّما االسم الثان  فعرب .

)قاشااه(،  ويبلااد عاادد هااؤالء القساا  ثالثااة  ومثااة ثااالث ُأَساار أربابهااا قساا  

(1)

، هاام قاشااا حنااا باان 

عبداملسي ، وله ولاد امساه متا ، وقاشاه عيسا ،  هاو ابان قاشاه تاوريش         

(1)

، ولاه ولاد امساه آداي )أدي(،    

والَقّسان  األخريان كانا ولدي قس  أيًضا. وقاشه مل  شاه بان عبادي، لاه ولاد امساه )مرونا (، وتفساري        

يااة كاناات يف عهااد تنظاايم هااذه الاادفاتر ال تاازال تتباا  الكنيسااة الشاارقية القدميااة    هااذه احلالااة أن القر

)النسطورية( ال  تبي  زوا  الكهنة

(5)

. 

إن نظرة فاحصة إىل أمساء أهل القرية تدل عل  أنها مزي  عجيب مان ماؤثرات خمتلفاة، فها  فضاالا      

لا  تعاقبات علا  حكام املنطقاة أو      عن السريانية عربية وفارسية، ومتّثل هذه املؤثرات مجي  األقوام ا

كان هلم وجود فيها، فمن األمساء العربية نقرأ: شيخ ، نور الدين، سايف الادين، حسان، قاسام، عباد اهلل،      

الكردية نقرأ: خوشا ، حسان شااه، شااه حسان، شاري،        -عيس ، جنم الدين ومجعة. ومن األمساء الفارسية

قلندر

(6)

ها كتبت عل  وفاق إماالء خمتلاف، مثال قرييااقوز، أي      . وسوى ذل  فأمساء سريانية صرحية، لكّن

قرياقوس، وكور  اي كيور ، وعودي  أي عوديش، آداي أي أدي، مرقوز أي مرق ، وغري ذلا . وكاثري   

من تل  األمساء اندثر التسمِّ  به، مثل: معادان ، حباون، جوجاة، باوهلاا، صانوس )حناوش؟(، صاداقو،        

 يأت  قائمة األمساء كما وردت يف الدفي: قصص، رشو، جاق جاق.. وغري ذل . وفيما

 

 شري بن بريام، ابنه قورقمز، بريام : م

 مجاعة النصارى

 كتخدا كريياقوز ]قرياقوس[ بن شيخ 

 إبنه خوش        

 أخوه شيخ        

                                                 
1
 .122، ص2111وسهيل صابان  القاموس الموسوعي للمصطلحا  العثمانية التأريخية، الرياض  27دفتر تحرير ص 
2
 .66رحلة المنشي ص 
2
 .122مسيحية صكان إثنين فحسب. آشور ال 1222يذكر بادجر أن عدد كهنة القرية في سنة  
4
 ربما كان صحيو االس  )سوريش( وهو من ا سماء المسيحية الشائعة. عن فاروق حنا. 
2
 .122يحدد فييه ،من تحول عنكاوا إلى الكلدانية الكاثوليكية في نهايا  القرن الثامن عشر. أشور المسيحية  ص 
7
 من هذا البحث. ما يليينار عن هذا االس   
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 نور الدين بن بدرو

 سيف الدين بن نور الدين

 أخوه مروك        

اغن

(1)

 بن حسن شاه 

 إبنه تومه

 موس  أخوه      

 أ(60)الورقة 

 أخوه معدان       

 قاسم صلمان ]سلمان؟[ بن شاه حسن

 قاشه حنا بن عبداملسي 

 ابنه من  ]مت [      

 ماراه بن قرياقوس

مشعون بن حبون بن جوجه

(2)

 

باوهلا

(1)

 بن تومه 

 ابنه ساول ]شاول[      

مشعون بن صنوس

(1)

 

ابنه رباه      

(5)

 

صداقو

(6)

 بن قصص 

 ديفخرو بن سي

 كوركي  بن أورها

 يوسف بن قش  كوركي 

 هرمز بن ملكيش

 حسن بن جويان

قلندر

(8)

 بن حوشني ]خوشني[ 

 ابنه رسو       

                                                 
1
 االس  هو )اغني(.نرّجو أن يكون صحيو  
2
 جوجة اس  لعد  اسر موجود  في عنكاوا، ذكر السيد فاروق حنا انها نزحت اليها من سرية )دركنه( القريبة من العمادية. 
2
 سيأتي فيما يلي بشكل )ياولها( و)بولها(. 
4
نكواوا، وهوو موأخوذ مون     كذا في ا صل، ويرجو السيد فاروق حنا أن يكون صوابه )حنو ( وهو أحود ا سوماء الشوائعة فوي ع     

 االس  )حنا(.
2
 ربما كان هذا االس  مصحًفا عن )،يا(. 
7
 كذا في ا صل، وصوابه )صادسو( أو )صادق( ذكر السيد فاروق حنا أنه اس  كان شائًعا في عنكاوا في السنين الماضية. 
6
ر نجيوب أن يكوون هوذا االسو  مصوحفا مون       يرجو السيدان فاروق حنا وكوثكلمة فارسية تعني باالصطالي العثماني  الزاهد، .و 

 ( وهو اس   سر  معروفة نزحت من )باتاس( إلى عنكاوا.ثلندر)فلندر/ 
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 ساوا بن قريياقوس

كور  ]كيور [

(1)

 قاشه بن أورها 

عوجه

(2)

 بن يلدا 

 قاشه عيس  بن قاشه توريش

 إبنه أداي       

عبدي بن صليق

(1)

 

 ملكو بن عودي  ]عوديش[

   شاه بن عبديقاشه مل

إبنه مرون        

(1)

 

كوركي  بن جاق جاق

(5)

 

 أخوه قرياقوس      

 عبد اهلل بن جاق جاق

 إبنه عبد املسي        

 أخوه جاق جاق      

دجيه

(6)

 بن ياوهلا 

 

  (60)الورقة 

 رشو بن مجعة

 هرمز بن عاليو

 دجيه بن يار عوديش

 مرحاي بن عوده

إبنه عور    

(8)

 

 بن حونك مرقوز ]مرق [ 

كاورو

(0)

 بن حسن 

                                                 
1
 االس  مجزوء من كيوركي ، أحد ا سماء الشائعة في عنكاوا وغيرها من المناطق المسيحية. 
2
 احب اليد العضب.لعّل الصحيو )جوجه( ويرجو السيد فاروق حنا أن يكون محرًفا عن )ك وجه( أي ص 
2
 كذا في ا صل وفي ال الب ف ن االس  محّرف عن )صليوا(. 
4
 تقودم كذا في ا صل، ويرجو السويد فواروق حنوا أن يكوون هوذا االسو  محرًفوا عون )مروكوي( وهوو اسو  شوائع فوي عنكواوا، وسود                 

 ذكره.
2
فوي مخطوطوة محفوظوة     1766أربيول سونة   يحتمل أن هذا االس  هو مقلوب )كوج كوج( أبو عسكر الذي ورد اسمه كاهًنا فوي   

، واذا مووا تأكوود ذلووك  يكوون الجوود ا علووى آلل عسووكر ا سور  المعروفووة اليوووم فووي   66ص  1فوي كمبووردج. فييووه  مصوودر سوابق ج  
 عنكاوا.

7
 ربما كان صوابها )دنحه( او )دنحا(. 
6
 كذا في ا صل، ونرجو أن يكون االس  الصحيو )عودا( أيًضا. 
2
 حنا أن هذا االس  تص ير الس  )كوريئيل( ويعني )جبرائيل(.ذكر السيد فاروق  
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 دجيه بن سوزي

مشا بن غييب

(1)

 

 أ(61خوشا  بن زاده ]الورقة 

 مشاشا بن بوهلا

 منصور بن مت 

 حنا بن قره

 ألوان شاه بن عجمان

 حوا بن حورمه

 عودا بن حوشني

 جنم الدين بن مشعون

 

 اإلنتا  الزراع  والضرائب:

قتصادي للقرية، بوصافه األكثار أهمياة لادى جاامع       وُيعن  واضعو الدفي، عل  حنو خاص، باجلانب اإل

الضرائب، ولذل   ُيفصِّل الدفي بأمساء املنتوجاات الزراعياة الا  يزرعهاا فالحاو القرياة، وماا يتوّجاب         

عليهم دفعه منها أو أقياُمها، فضالا عن الرسوم األخرى، ويتخذ واضعو الدفي من )التغاار( وحادة قيااس    

ه )الكيلاة(، ويبلاد الطغاار يف أربيال، مثلاه يف املوصال وكركاو  وزًناا يقادر باا            رئيسة لكمية املنتو ، تليا 

 من التغار. 10من  1بلد ت تكيلو غرام، أما الكيلة فكان 256،56

 

 احلنطة:

وتأت  احلنطة يف مقدمة ما تنتجاه القرياة مان حماصايل زراعياة، حياث تبلاد كمياة ماا يتوجاب علا             

آقجاة  1590( كيلو،  وتبلاد قيمتهاا   100581% أي حنو 15.6تغاًرا، ) 192القرية تقدميه منها 

(2)

، وباذل  تكاون   

% مماا  10% مان حاصاالت القرياة، و    15.6آقجاة. )ومتثال هاذه الكمياة نسابة       90قيمة التغار الواحاد حناو   

 كيلة(. 11يغاًرا و 1002تقّدمه مجي  قرى الوالية ال  تنت  

 

 الشعري:

كمية احلاصل، إذ تنت  القرية منه حنو ضعف ما تنتجه من  ويأت  الشعري يف الدرجة األوىل من حيث

كيلو ، وتبلد قيمتها 181000تغاًرا ، أي حنو  668احلنطة تقريًبا، فتبلد كمية ما يتوجب عليها تقدميه منها 

% مان حاصاالت القرياة،    60.08آقجة للتغار الواحد تقريًبا. )ومتثل هذه الكمية نسابة   50آقجة، أي  11181

 تغاًرا(. 1868اصل مجي  قرى الوالية ال  تنت  % من ح11و

                                                 
1
 نرّجو أن يكون صحيو االس  هو )اغني( كما تقدم. 
2
سوراريط،  ويعوزى    7%(، وتوزن  91عملة عثمانية فضوية يعنوي اسومها )المبيضوة( ل لبوة الفضوة علوى معودنها، إذ كانوت تبلوغ )           

 تناسص عيارها في الحقوب الححقوة، حتوى بلوغ فوي القورن الحوادي عشور        م، وسد 1222هـ/629ضربها إلى السلطان أورخان سنة 
 .21م سهيل صابان  ص1221هـ/1224م( سيراًطا ونصًفا. وتوسا ضربها سنة 16)للهجر  
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 العدس:

آقجة للتغاار   90آقجة، أي  150كيلو،  يصل قيمتها إىل  1290تغارات من العدس، أي حنو  5وتدف   القرية 

% مان حاصاالت مجيا  قارى الوالياة      21% من حاصالت القرية، و0.15الواحد. )ومتّثل هذه الكمية نسبة 

 كيلة(. 15و تغاًرا 21،5ال  تنت  

 

 الفول:

عنكاوا واحدة من ثالث قرى تتميز بإنتا  حمصول )الفول( بني قرى والية أربيل، وبلغت  كمية ماا  

 من التغار. 10من  1كيلة، والكيلة وزن قدره  15يتوجب عليها دفعه من هذا احملصول 

الوالياة الا     % من حاصالت مجيا  قارى  60% من حاصالت القرية، و0.15)ومتثل هذه الكمية نسبة  

 أقجات. 1كيلة( وقيمة الكيلة الواحدة  25تنت  

 

 احلمص:

آقجاة، أي أن قيماة الكيلاة مان هاذا       15كيلة من احُلمُّص، وتصل قيمة هذه الكمية إىل  15تقدم القرية 

% ماان  19% ماان حاصااالت القريااة، و0.15املناات  تبلااد ثااالث آقجااات فقااط. )ومتثاال هااذه الكميااة نساابة   

 كيالت(. 8تغاًرا و  10ى الوالية ال  تنت  حاصالت مجي  قر

 

 الريش:

آقجاة، أي أن قيماة    500تغارات، قيمتهاا   10ويذكر الدفي أن عل  القرية أن تقدم من حمصول )تول ( 

آقجاة، ومل نقاف علا  هوياة هاذا احملصاول علا  وجاه الايقني، فالتولا  لفظاة تركياة              50التغار الواحد 

أعشاشهاعثمانية تعين أوكار الطيور أو 

(1)

، ويرج  الدكتور خليل مراد أنها تعين ريش الطيور املضاغوط  

الذي تعد منه الوسائد واحلشايا

(2)

قارى تنات  هاذا احلاصال،      9، وعل  أي حال فإن عنكاوا ه  واحدة من 

% من امجال  حاصاالت قارى أربيال، بينماا     26كيلة يف والية أربيل كلها )أي بنسبة  15يغاًرا، و 10والبالد 

. % من جمموع منتجاات القرياة(، مماا دّل علا  وفارة أوكاار الطياور فيهاا وعناياة الساكان           91ل نسبة ميث

 بيبيتها.

 

 القطن:

تغارات، بينما تقادم قارى أربيال     5املنت  األول للقطن يف والية أربيل، ويبلد ما تقدمه   اكانت عنكاو

آقجاة. )وميثال    100لاد قيماة التغاار الواحاد     آقجاة، وعلياه تب   2000ريالا  قيمتهاا   050تغاًرا  و 9.5مجيًعا 

 % من حاصل القطن يف الوالية(.50. % من جمموع منتجات القرية  و91نسبة 

 

                                                 
1
 .121هـ، ص1221محمد علي ا نسي  الدراري الالمعا  في منتخبا  الل ا ،  
2
 .129دفتر تحرير، حاشية  ص 
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 السمسم:

. % مان  9آقجاة، )وميثال نسابة     215ويتوجب عل  القرية أن تقدم تغاًرا واحاًدا مان السمسام، قيمتاه     

كيلاة هاو ماا تقّدماه والياة أربيال        8ًرا وتغاا  15% من حاصال السمسام الباالد     8جمموع منتجات القرية  و

 كلها(.

 

 الذرة البيضاء:

وعنكاوا واحدة من ثالث قرى تتميز بانتا  الذرة البيضاء )الذرة الرفيعة(، دون ساائر أناواع الاذرة     

آقجاة، تكاون     050تغاًرا، ومبا أن قيمة هذه الكمية هاو  18األخرى ، إذ توجب عليها تقديم مقدار منها هو 

% من حاصال الاذرة يف    11% من جمموع منتجات القرية  و1.51آقجة. )ومتثل نسبة  50غار الواحد قيمة الت

 ريالا(.  22تغاًرا و 120الوالية، البالد 

 

 البصل:

واضافة إىل كل ذل ، ذكر واضاعو الادفي أّناه كاان يتوّجاب علا  القرياة تقاديم كّمياة مان البصال ال            

آقجاة،   2100كنهم ذكاروا ماا مساوه )رسام البصال(،  ومقاداره       نعرف مقدارها حيث مل جيِر حتديدها، ول

% مان ذلا  اجملماوع، وإذ    2.6آقجاة، اي بنسابة    12555بينما يبلد جمموع رسم هذا احلاصل يف والية أربيل 

 كّنا ال نعرف الكمية املنتجة ال نستطي  معرفة قيمة احلاصل نفسه. 

 

 العسل:

نها )رسم كواره(، وهو يفرض عل  خاليا النحال ومثة رسوم أخرى كانت مفروضة عل  القرية، م

(1)

 ،

آقجة، ومل حيدد الدفي عدد تل  اخلاليا ال  يستوف  منها ذل  الرسام، ومبقارناة هاذا املبلاد      151وقدره 

% مان  19آقجة يتبّين لنا أّن ما تدفعه القرية تبلد نسابته   005مبجموع رسوم خاليا النحل يف والية أربيل 

 ما يدّل عل  عناية أهلها بهذا النوع من اإلنتا .ذل  اجملموع، وهو 

 

 رسوم ُعرفية:

الرسوم العرفية ه  ضرائب تفرض مبوجب الُعرف ونزوالا للضارورة ولاي  ألنهاا ضارائب شارعية،      

ا  هاو الفاال    آقجاة، والبنااّ   16القرى، يوجد رسم باسم )رسم البناّاا ( ويبلاد    فف  عنكاوا، كما يف سائر

آقجة 12رعة، ويبلد ما يدفعه من رسم الذي يتصرف بنصف مز

(2)

، وعلياه فاإن عادد مان ينطباق علياه       

 .1هذا الوصف هو 

                                                 
1
، وهي الكوور  لودى    222عربي، ص-انية تعني خلية )كّوار ( النحل )راجع أوجين مّنا. ساموس كلدانيالكوار  في الل ة السري 

ذكر السيد فاروق حنا إّن )الكواره( بحسب ما معروف في عنكواوا تعنوي أيضوًا انواء مون الطوين توضوع فيوه         عامة أهل العراق. وي
 ول هو المقصود هنا.المحاصيل المعد  لالستهالل في فصل الشتاء. ولكن المعنى ا 

2
 .27ص  دفتر التحرير 
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آقجة، وهو رسم موّحد كاان يشامل أوالا املسالمني واملسايحيني،      685ورسم باسم )رسم اسبن ( ويبلد 

آقجة، ثم اختص األخريون بدفعه، عل  أن يكونوا  قاادرين علا  العمال    25ويبلد 

(1)

أّن عادد  . ويعاين هاذا   

 فرًدا. 28من ينطبق عليهم هذا الشرط من دافعيها هو 

آقجاة. ويدفعاه سانوًيا رّ  األسارة      112ومثة رسم آخار يادف  يف القرياة يسام  )رسام ياابو( ويبلاد        

للحصول عل  حق االنتفاع من األرض اخلراجية ال  تقطعها إياه الدولاة، وهاو يعاادل إياراد تلا  األرض      

الفال  ينتقل حق االنتفاع إىل إبنه دون دف  هذا الرسم، وقد مسا  هاذا الرسام    لسنة واحدة، وعند وفاة 

فيما بعد بضريبة العشر

(2)

. 

ويذكر الدفي رمًسا آخر هو )رسم ُبساتان( وها  ضاريبة مفروضاة تساتوف  علا  حماصايل مازارع         

الرق  والبطيخ واخليار وحنو ذل ، عناد جنيهاا وبادء بيعهاا يف األساواق يف كال عاام       

(1)

ال ياذكر الادفي   ، و

آقجاة، هاذا بينماا تصال قيماة هاذه احملاصايل يف والياة          200كّمية هذه احملاصيل ولكنه يقدر قيمتهاا باا   

 .% منها تقريًبا1آقجة، فتكون نسبة ما تنتجه عنكاوا  1912أربيل كلها 

ا ورسم آخر باسم )رسم باد هوا ورسم العروس(، وكلمة )باد َهاوا( فارساية األصال،  تعاين اصاطالحً     

رسوم ُعرفّية متفرقة جتبا  يف حااالت عادة مان لادن صااحب األرض نقاًدا يف كال سانة         

(1)

، منهاا : رسام   

اجلنايات، الذي يفرض عل  من يرتكب جناية ما، أو أحلق ضرًرا مبحاصيل اآلخرين، وغري ذلا ، وتادف    

إىل ملتزم األرض ألنه هو الذي يقوم مبعاقبة اجلناة

(5)

د يدفعاه والاد العاروس    . أّما رسم العروس فهو مبلا 

آقجاة. وتوضا  )القانونناماه اهلمايونياة      1158مللتزم األرض أيًضاا، ويبلاد جمماوع الارمسني عان القرياة       

آقجاة عان البنات     60اخلاصة بوالية أربيل( أن عل  والد العروس أن يادف  إىل صااحب األرض أو ملتزمهاا    

آقجة عن األرملة الشابة 1الباكر، و

(6)

 . 

عدم اإلشارة إىل مطحنة أو مطاحن وميكننا أن نلحَظ

(8)

يف القرياة، علا  الارغم مان كّمياات احلباو         

ال  تنتجها، وسبب هذا فيما يظهر لنا هاو قلاة ماا تنتجاه القرياة مان احلنطاة. كماا أّناه ال يوجاد ذكار            

 للماشية، م  وجودها يف معظم القرى األخرى.

 00500آقجاة، واعادنا مجعهاا فبلغات      01111وجيم  واضعو الدفي هاذه الضارائب والرساوم مجيعااا باا      

 آقجة.

                                                 
1
 .24ص دفتر التحرير 
2
 .124وسهيل صابان ص 24المصدر نفسه ص 
2
إلوى وجوود عودد     2112الصادر  في بيرو  سونة   ويشير ا ديب الراحل سعدي المالو في روايته )عمكا( 22دفتر تحرير ص 

واندرسوت   تين اختفت ول  يعد لها وجود، يبست بعدما اندثر الكهريوز البساه يقول  ولكنمن البساتين في اطراف كهريز سدي  فيها 
فوي عنكواوا بسواتين وال موزارع موع شوديد        قعن )المفوتو( و)االور،لتوا(. ولو  يبو     ا، فضاًلساسية هذا الكهريز وعدد من آباره أيًض

ذا  يووم مليئوة بالبسواتين، إلوى درجوة       ا سا. والساسية الثانية التي كانت تروي الجزء الشمالي من عنكاوا، المنطقوة التوي كانوت   
كانوت تسومى إلوى وسوت سريوب أراضوي موا وراء البسوتان )بواثر            (بحركوة )ا راضي الواسعة خلا تلك البساتين على طريق  أّن

شوجاره  ألوى حقول بوور    إت محل ا شجار بنايا  اسمنتية وتحولت القرية الزراعية الوادعة باسجة( اندرست سبل هذه الساسية. وحّل
    . مارا  وسنابله بيو  متشابهةع
4
 .21سهيل صابان  ص 
2
 .122سهيل صابان ص 
7
 .41-41دفتر تحرير ص 
6
 ذكر لي السيد فاروق حنا أّن عنكاوا عرفت الطواحين، وإّنه يذكر منها طاحونتين في منطقتي )غرغراوه( و)صوجاغ(. 
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Chart Title

حنطه  شعير  عدس ُحمُُّص فول ريش قطن سمسم ذرة

 قائمة اإلنتا  الزراع  والضرائب كما وردت يف الدفي:

   

 آقجة 15290القيمة    تغار 192 احلنطة

 آقجة 11181القيمة   تغار 668 الشعري

 آقجة 150القيمة   تغار 6 العدس

 أقجة 15القيمة  كيل 15 الفول

 آقجة 15القيمة  كيل15 احلمص

 آقجة 50القيمة   تغار 10 تول 

 آقجة 2000القيمة   تغار 5 زهرة القطن

 آقجة 215القيمة  تغار 1 السمسم

 آقجة 050القيمة   تغار 18 ذرة بيضاء

   

 الرسوم

 2100رسم البصل   200رسم البستان   151رسم كواره  

  1158باِدَهوا ورسم العروس   112رسم يابو  

 

 سبة إىل انتاجها العامحاصالت عنكاوا بالن

 

 
 

  

١.٤٥ 0.90 ٠.١١ ٠.١١ 0.91 ٠.٠٥٤ ٠.٠٥٤ 6.80 ٥٤.٦ 

Chart Title

حنطه  شعير  عدس ُحمُُّص فول ريش قطن سمسم ذرة
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Chart Title

حنطة  شعير  عدس  فول  الحمص الريش قطن  سمسم ذرة بصل عسل 

 حاصالت عنكاوا بالنسبة إىل حاصالت والية اربيل

 

 
 

 

 

 

 األوقاف

ويتضّمن الدفي فصالا يتناول أوقاف والية أربيل

(1)

، وتشمل هذه األوقاف مزارع ويواحني وكهااريز   

والية، معظمها أوقاف ُذّرية، وأقلها أوقااف علا  مسااجد ومشااهد يف أربيال      منتشرة يف قرى عديدة من ال

ويف املوصل، منها جام  املظفرية يف أربيل وجام  النيب يون  يف املوصال، ومان تلا  العقاارات املوقوفاة      

 ، وردت اإلشاارة إلياه يف قاائمتني   "قرية عمكاير التابعاة ألربيال  "كهريز يصفه واضعو الدفي بأّنه يق  يف 

ياقااا، والطااق هناا، فيماا يفهام مان ساائر الادفي، الفتحاة الكائناة يف            16منفصلتني، بوصفه يتألف مان  

الكهريز

(2)

، ال  يروي مانها حقالا أو بستاًنا من القرية املذكورة، ويظهر أيًضا أّنه كاان لكال فتحاة مالا      

)ياقاا( فقط،  11يورد أمساء واقف  وقف واردها عل  ذريته. وال يذكر الدفي أمساء مجي  الواقفني، ولكن 

 وهم عل  النحو اآلت :

 

                                                 
1
 .192دفتر تحرير ص 
2
 حنا.المعروفة محلًيا باس  )مفتو(. عن فاروق  

 

 حنطة

 شعير

 فول

 حمص  

 الريش

 سطن

 سمس 

 ذر 

 عسل
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 حصص الواقفني عدد الطاقات

 حصة ورثة شيخو بن بدر ياقات 0

 حصة عالء الدولة بن )؟( مش  الدولة بن خضرو البحران  ياق 1

 حصة درويش بن عبد اهلل نصف ياق

حصة ورثة خوجة بن مثن  ياق 1

(1)

 

 ينوحصة ورثة اداي بن ز ياق 1

 حصة ورثة بلده ]يلده[ بن هرمز ياق 1

 حصة حوسني بن عل  بيوك  ياق 1

 

ومثة واقف آخر كان ورد امسه يف آخر القائمة األخرى

(2)

 هو: 

  
 حصة حوشب بن عل  بتوكج  ياق 1

 

وميكننا أن نلحظ عدم وجود أي من هؤالء الواقفني ضمن قائمة دافعا  ضارائب القرياة املتقادمني،     

ثلااون مجاعااة أخاارى مسااتقّلة عاان سااابقتها، وهاام عاادا ذلاا  ميثلااون خليطاااا ماان املساالمني     فكااأنهم مي

واملسيحيني، فمن الواض  أن ورثة اداي بن زينو، ويلده بن هرماز مسايحيون، بينماا كاان اآلخارون مان       

املسلمني. وأكثر احلصص ميلكها ورثة رجال واحاد هاو شايخو بان بادر الاذي تبتادا باه القائماة، بينماا            

السام التاال  أن صااحبه أماري أو وجياه أو مساؤول، ورمباا يكاون امساه األول واسام أبياه ُكنياتني             يوح  ا

رمسيتني ال أمسني عاديني، فعالء الدولة، ومش  الدولاة وأمثاهلماا، كنا  اخاتّص بهاا رجاال الدولاة، أّماا         

حران ( هو جمرد )خضرو( فيمكن أن يكون ُمَصحَّفاا عن )خصرو( أي )خسرو(، بينما نعتقد أّن لقب )الَب

نسبة إىل )َبَحْركة( القرية واملنطقة القريبة من عنكاوا، ويف هذه احلال يكون هذا رجالا وجيًها أو مسؤوالا 

 كان يقيم يف َبَحركة وله حصة يف كهريز عنكاوا، وهو أمر ممكن للتجاور بني املنطقتني. 

ائمة مجاعاة النصاارى املتقدماة،    وأخرًيا فإن اسم )حوسني( قريب من )خوشني(، الذي وجدناه يف ق

لكّنه هنا  اسم لرجل مسيح ، وهو هنا اسم لرجل مسلم، وميكان أن يكاون جمارد إماالء خمتلاف السام       

)ُحَسني(، ال سيما وأن اسام أبياه )علا ( أماا اسام جاده )بياوك ( فايمكن أن يكاون ُمَرّخماا مان )ُبُياو (             

  اليكية، وتعين )الكبري(.
***** 

  

                                                 
1
 كذا في ا صل، وربما كان صحيحه )متى(. 
2
 .112دفتر تحرير ص 
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 ير اجلص املفقود اكتشاف موقع د

 ودير يونان العبد يف منطقة حفتون

 )يف منطقة ماوران( 

 

 

 الدكتورة بروين بدري توفيق

 دكتوراه يف تاريخ أديرة ُكردستان
 

لفت نظري، يف أ ناء حبثي ع  جمموعة القالع املنيعة ال  أنشأها أمري س وران حمم د قاش ا م ري ك وره،      
الربيطاني ألرقيل هاي، يف أ ناء إقامته احملدو ة يف كُر ستان سنة اشارة فريدة أور ها احلاكم العسكري 

، إىل قلعة أنشأها هذا األم ري يف منطق ة قريب ة م   قلع ة  وي   التأرلي ة، عل ى الطري            9991-9999
الرئيس الذي كان يرقط ق ني عاص مته روان دز وق ني مدين ة      
أرقي  ل، وم  ا وراءه  ا م    ط  رم، يف س  عيه م    أج  ل  قي     

مارت  ه لتك  ون  ول  ة م امي  ة إلطم  وح يف توس  يع مش  روعه ا
 األطراف مهيبة اجلانب.

وجاءت هذه اإلشارة املهمة يف معرض ح دي  ه اي ع   قري ة     
تدعى ) ي ره( أق ام فيه ا قوص فها كان ت من زالً ين زل في ه         
املسافرون الذي  يسلكون هذا الطري ، واملهم أنّه ذكر أن اسم 

ا، فيه ا ققاي ا قلع ة    هذه القرية أخذ م  اسم  ير جماور هل  
 . (9)عالية، شيّدها حممد قاشا مريه كوره أمري سوران

وهكذا صار لزامًا عليّ أن أقصد هذه القلع ة، وق د قص دتها    
 فعالً مرات عدة.
 

 وصف الطريق

نن أوهلمـا يبـدأ مـن    اىل )ديـره( فعرفنـا أن هلـا طريقـ    إسعلنا بع  الفالحني عن الطريق املؤديـة  

                                                 
1
 .222ص 1، ج1962ردستان، ترجمة فؤاد جميل، ب داد سنتان في كل 
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 ثار غرف جانب الكنيسة للديرآ

و)حممـودان(   (1)ن( إىل قرية )زيارت( مارا بقـرى )آشـكه( و)زركـوز(   )صالح الدي منطقة مصيف

عليهــا جبــل قلعــة دويــنن فســلكناه ن وهــو    ثــم )دويــن( حتــى يصــل إىل )ديــر بــروش(ن حيــق يطــلّ   

الطريق األسهلن الاي كانـ  تسـلكه القوافـل يف العصـور السـابقة. وأمـا الطريـق الثـانين وقـد          

يف طريـق   ا( فكذا مـا انتهـى عمرانهـا مبـى يسـارً     ا)شقالوسلكناه يف زيارة أخرىن فيبدأ من بلدة 

مبحاذاة نهـر يسـمى )نهـر مـاوران(.      ينين يسمى )دربند( ثم نبليف مبيق بني جب فرعين نّر

)خيالن( اليت فيهـا   ا منهان منها قرىومثة قرى على ضفتيه يسمى بعمسائها كلما كان قريًب

( بابـــا صـــويف ســـربابي( وتســـمى )بابـــا جيجـــ )مقـــربة 

بقبـــور  رزكـــه( و )عـــني كربيـــ  كـــراو(ن ثـــم  منـــرّ  )ثـــم

العلمــاء مــن أســالف األســرة احليدريــةن ومنهــا نصــل إىل 

بـروش(. فكـان البـد    )قرية )بينكا( القريبـة مـن )ديـره( أو   

لنا من السؤال عما إذا كان مثـة آثـار لـدير فيهـان إال أن     

ا عــن وجــود مثــل هــاه اآلثــارن   مل يكــن يعــرف شــيئً  اأحــًد

ــ ــا إال   فالقريـــة انـ ــق منهـ ــدن ومل يتبـ ــا زمـــن بعيـ دثرت منـ

صخور مهندمة على تالل تقع علـى ضـفة النهـرن وقريـة     

مــن عــدة بيــوت ا تــدعى )ديــر بــروزي( تتــعلف صــغرية جــًد

بدائيــةن فهــاه هــي )ديــر بــروش( احلديثــةن وســعلنا أحــد     

ــر أو     املســنني فيهــا عمـّـ   ا إذا كــان يتــاكر وجــود آثــار دي

رفـ  القريـة بامسهـا    ع َمفلِـ كنيسة هناكن وإن مل يكنن 

ن وإن توجـــد آثـــار لـــدير فعـــالا ها بعنـــهـــاا؟ فعجابنـــا أخـــرًي

ا ملا يتصوره أبناء القريـةن أنهـا لقلعـة.    كان يعتقدن وفقا

ا طلبنا أن يرشدنا إليها مبى بنا يف مسرية نصف ساعةن على طريق حياذي النهر املاكورن ومّل

تــاز منهــا النهــر لنصــل إىل تــلن جتــدون  حتــى وصــلنا إىل نقطــةن قــال لنــا دليلنــا أن علينــا أن جن 

ي مل أكن واثقة من صحة كالمهن إال أننا عربنا النهـر  خلفه آثار ذل  الدير املنشود. ومع أّن

                                                 
1
ان اس  ،ركو، مأخوذ من كلمتين )نذر( و)جوو،( حيوث كانوت هوذه المنطقوة تنوذر اشوجار الجوو، للكنيسوة كموا ذكور ذلوك توموا               

 لمنطقة فيها كنيسة سميت في عهده باس  سرية كوالي.. وكانت هذه ا294المرجي ص
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  الذي يشبه مذب  كنيسة دير بيث بالباحثة ورسم لتصميم املذ

 عاب  عقرة

ن ثم صعدنا تالان حتى إذا وصلنا قمتهن الح  لي من ورائه منهمن موضع خفي  نكن العبور 

ألتفحصها حتى تعكد لـي أنهـا    إليها مساحة كبرية تناثرت عليها صخور بي ن وما أن نزلُ 

ل إىل الـاي حتـوّ   نـ  لـي آثـار الـدير    آثار ذل  الديرن فيـا لسـعادتي يف تلـ  اللحظـةن فلقـد تبيّ     

 قلعة.
 

 تصميم الدير من خالل ما تبقى من آثاره 

ان حتــيط بــه حجــرات تتصــل إحــداها بــاألخرى.    طــول ضــلعه مثــانون مــرتً   ايشــغل الــدير مربعـًـ 

علــى النهــرن وهنــاك آثــار   انــب الشــمالي الشــرقين أي اجلانــب املطــلّ وحتتــل بقايــا الكنيســة اجل 

بعــ  هــاه احلجــرات كــان يســتغل كمدرســة   ن ويظهــر أّناحجــرات يف اجلانــب اجلنــوبي أيًبــ

ــدير. يبلــــــغ ثخــــــن     ــة للــــ تابعــــ

 اجلدران حنـو مـرت واحـدن وأقـلّ    

ن وقــــــد بنيــــــ  بقطــــــع اأحياًنــــــ

احلصـــــى واحلجـــــر واجلـــــصن   

ــرة يف    ــوفر بكثـــ ــواد تتـــ ــي مـــ وهـــ

ــه. كمـــا الحظنـــا    املوقـــع نفسـ

ا وجــود قطــع مــن الفخــارن أيًبــ

ن بنقـــــوش منـــــه مـــــا هـــــو مـــــزّي

جـــــر وقطـــــع مـــــن اآلزخرفيـــــة. 

ه مل جتـر فيـه أيـة أعمـال جتديـدن والتغـيري       القديم يظهر أنها نقل  مـن مبنـى آخـرن وواضـح أنّـ     

اليت تقابـل مـابح الكنيسـةن     ةغالق فتحات األجنحة الثالثإالوحيد الاي أجري فيه يتمثل يف 

ل  الستغالهلا كحجرة مستقلة يف عهد متعخرن حينما اختا املكـان وظيفـة دفاعيـةن ومـن     وذ

ي يف أالـراجح أن يكـون ذلــ  قـد حــدث يف عهـد أمــري سـوران األخــري حممـد باشــا مـريه كــورهن        

  للسكنى. ال  إىل أن تكون معوى للماشيةن أو مكاًنأوائل القرن التاسع عشرن ثم حتّو
ــوب منهــان مســاحتها     يــدخل إىل الكنيســة مــن حجــ    ــغ  4×4رة جمــاورة تقــع إىل اجلن ن بينمــا تبل

ن وهلا بـاب معقـود مـن جهـة الغـربن وتوجـد إىل جانـب هـاه احلجـرة          امرًت 6×4مساحة الكنيسة 

باحة يبدو أنها كان  تشغلها حديقة الـدير. ويوجـد يف صـدر الكنيسـةن حيـق مـاحبهان ثالثـة        
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 ناآل (بروش)عل  دير اجلص  تطّل قلعة دوين ال 

ــا ثـــالث قبـــ     ــتند إليهـ ــ  تسـ ــا كانـ ــر أنهـ ــود يظهـ بن اعقـ

ويتقــدمهان كمــا تــدل احلنايــان ســقف معقــودن وتوجــد    

ــ        ــا كانـ ــر أنهـ ــغريةن يظهـ ــرة صـ ــار املـــابح حجـ إىل يسـ

تســتغل ألغــراض ارتــداء مالبــس الكهنــةن بينمــا يوجــد     

مــن اجلهــة اليمنــى بــاب صــغري ينفــا إىل ممــر بعــرض      

مرت واحدن ونكننا القول أن هـاا التصـميم مشـابه إىل    

ير عـابي. وقـد وجـدنا    مع تصميم د احد التطابق أحياًن

علـى أن   أحد أبـواب الكنيسـة معقـود مـن أعـالهن ممـا دلّ      

أبوابها األخرى تعخا الشكل نفسهن وقد طمرت األتربـة  

ا واألنقــــاض جــــدران الكنيســـــةن حتــــى مل يعــــد ممكًنـــــ    

 من فتحة توجد يف سقف مابح الكنيسة املنهار.  نزوالا الدخول إليها إاّل

ن وتوجد بعد مدخله حجرتـانن  اشابه موقعه يف دير عابي أيًبللدير باب من جهة الشرقن وهو ي

م. وتشــغل وســطه ســاحة كــبرية تــؤدي وظيفــة )حــوش( داخلــي لــه.      8×9مســاحة كــل منهمــا  

وجد آثار طاحون علـى ضـفة النهـرن مـن جهـة الشـرقن كـان يرفـع منـه املـاء إىل الـديرن الـاي             تو

 يقع يف أعلى النهر.

على  ة كبرية تابعة له تتجه شواهدها حنو الشرقن وتدّلكما توجد يف الغرب من الدير مقرب

ــيحي يف    ــة التواجــــد املســ كثافــ

 املنطقة.

حجـــار البنـــاءن كمـــا    أوكانـــ  

ذكــر لـــي أهــل القريـــةن كـــبرية   

ــ  إىل القريــة بعــد     احلجــمن نقل

 تكسريهان لغرض البناء بها.
 

 اآلثار اجملاورة للدير

ــدير    إّن ــاورة للــ ــار اجملــ ــم اآلثــ أهــ

اقعـة قـرب قريـة    قلعة )دوين( الو

 بوا  املتبقية من الديرحد األأ
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  ثار يابوق من العصر الساسانآ

يف أعلى قمة جبـل دويـنن    NW /D /Iمن خارطة اآلثار 99تعرف بهاا االسمن وتوجد يف املربع 

كـمن وحتـيط بهـا وديـان عميقـةن ونـر مـن شـرقها طريـق           9ويبعد الدير عن هاه القلعة بنحو 

ا بعـد.  همـل فيمـ  ه ُأيف طريقهـا مـن أربيـل إىل روانـدزن إال أنّـ      اقديم كان  متر به القوافـل قـدنً  

دة باحلصى واجلـصن علـى الطريقـة الـيت بنيـ  فيهـا جـدران الـديرن وواضـح أنهـا           والقلعة مشّي

كانــ  تــؤدي وظيفــة محايــة ذلــ  الطريــق. ولكــن مل يتبــق منهــا اآلن إال بقايــا أســوار كانــ    

  .فيها فتحات )مزاغل( لرمي السهام واملقاوفات

حيـق  ويقع الدير يف الشرق من هاه القلعةن يف أسفلهان 

 . امرتفعن يشغل الدير مساحته متاًم يوجد تّل
 

 ريخ الديرعت

يــة أو أريخ الــديرن عن تــىل نصــوص تعــيّ إيفتقــر الباحــق  

أن نستنطق الدير نفسهن أو مـا   ليهن فليس لنا إاّلإشارة إ

ه جييــب عليهــا. يبلــغ ثخــن جــدران   ى مــن آثــارهن علـّـ تبّقــ

رات ن وهـاه هـي مسـة الــديا   مـا يقـارب املـرت الواحـد    الـدير  

اليت ترقى إىل القرن السادس للميالدن كما أن تصميم 

املابح يشبه ما سبق أن وجدناه يف ديـر عـابي يف منطقـة    

عقــرةن الــاي يرقــي إىل القــرن املــاكورن وديــر مــار إيليــا     

ــائعً    ــان شـــ ــراز كـــ ــو طـــ ــلن وهـــ ــرب املوصـــ ــرة  اقـــ يف األديـــ

 النسطورية. 

يف عصر الدولـة الساسـانية الـيت كـان      دير من القرن السادس للميالدن أي مفها حنن إذن أما

مـن نـو  العمـارةن وطريقـة البنـاءن وطبيعـة مـوادهن         هلا حكم هاه املنطقة. ونكن لنـا أن نسـتدلّ  

عــن الكلفــة العاليــةن واإلمكانــات الكــبريةن الــيت تســتلزمها أعمــال بنائيــة مــن هــاا النــو ن والــيت    

ان املتنصـرون مـن احلكـام االقطـاعيني     تتجاوز قدرات الرهبان وفالحـي القـرى اجملـاورةن وملـا كـ     

احمللينين املعروفني باسم )الشهارجة( هم الاين كانوا حيكمون البالد باسم تل  الدولةن فكن 

اينن الــاين نلكــون مــن حــد هــؤالء احلكــام املتنّفــأا أن يكــون الــدير مــن إنشــاء مــن املعقــول جــًد
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لـ  العمـل. فهـؤالء األغنيـاء حينمـا      نهم مـن مثـل ذ  اإلقطاعات واملال واأليدي العاملة مـا نكّـ  

 منهان لبناء الكنائس. ادخلوا املسيحية منحوا أمواهلم وأراضيهمن أو قسًم

أقدم مصدر أشار إىل هاه املنطقةن هو )مشيحا زخا( يف حولياته ألربيل يف القرن السادس  إّن

حتــ   والاهــا كانــ  تعــرف باســم حــديابن ويفهــم ممــا ذكــره أنهــا كانــ  أ  للمــيالدن إذ ذكــر أّن

ن لنـا مواقـع القـرى    حكم الفرثينين ثم الساسانينين وقد ذكر سلسلة أساقفة حديابن ومل يعّي

على ما يسميها مشيحان وامسها القـديم بالعربيـة )زيـرا( أو     يف هاه املنطقة سوى قرية )زايرة(

املوقـع الـاي    )زيـارة( اآلنن القريبـة مـن    قريـة  توصلنا إىل أنهاو (1))زرا( ومعناها الشعري االصفر 

م )هابيــل(ن وهــو الســادس بــني مطارنــة   189هــو موضــو  حبثنــان حيــق كــان املطــران فيهــا ســنة    

يف العصــر الفرثــين ووصــف العبــادات الــيت كانــ  منتشــرة يف املنطقــةن ومــن أبرزهــا      (9)حــدياب

ــارن      ــائهم يف النـ ــون إليهـــا خبطـــف األطفـــال وإلقـ ــان الســـكان يتقربـ ــادة الشـــياطنين الـــيت كـ عبـ

 61فراهـا  الثـاني سـنة    أوثنية أخرىن فهاه هي منطقة حدياب القدنة اليت حكمها وعبادات 

ــاله ابنـــه )ورود( ســـنة    ــع الرومـــان وملـــوك      40ق.من تـ  رمينيـــة احتـــلّ أق.م. ويف فـــرتة احلـــروب مـ

نـا(  افراهـا  الثالـق اليهوديـةن علـى يـد )حن     أمن ثم اعتنـق  110االمرباطور تراجان املنطقة سنة 

ا أكـد وجـود اليهـود املتنصـرين األوائـل يف هـاه املنطقـة. وتوجـد يف جبـل          الكاهن اليهودين ممـ 

 . (9)على أن هاا اجلبل كان مقر حكمه حرير منحوتة تدّل

بــني ســكانها  اوحينمـا وصــل  املسـيحية إىل املنطقــة يف القـرن الثــاني املـيالدي وجــدت انتشـارً     

وا كنيسـة هلـم   ؤاكر أنهـم أنشـ  من اليهود الاين ترقى أصـوهلم إىل أبنـاء السـيب اآلشـورين ويـ     

اليت ذهب إليها )هابيل( من )زيـارة(   (4)ا لكرسي أربيلأسقفًي اباسم )مار إبراهيم( لتكون مركًز

املشار إليهان كما أشار )مشيحا( إىل قرية كان  تسمى )ريش( عرف  فيها ديانات وثنيةن مثل 

وىل هنـاكن  التقاليـد املسـيحية األ   ا يفتقديس األخرية وجدت انتشـارً  ّنأعبادة النار واألشجارن و

رش( الكائنــة يف بدايــة جبــل )بريمــام(   معنــى ريــش هــو الــرأسن والقمــةن وقــد رجحنــا أنهــا )ســره و

ر أهلــهان وقــد عرفــ   هلــها يعبــدون شــجرة هنــاكن رســم عليهــا عالمــة الصــليبن فتنصـّـ     أوكــان 

                                                 
1
 .222يهود كلردستان، ص،يار  هو عيد الحج عند اليهود ويسمى عند الكرد )،را( او )،يرا(.  
2
 .122، ا ص2111مشيحا ،خا  كرونولوجيا أربيل، ترجمة وتعليق عزيز نباتي، أربيل  
2
 .42،  ص2111راق، بيرو  احمد سوسة  مالمو من التأريخ القدي  ليهود الع 
4
 . 122مشيحا ،خا ص 
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 ثار بقايا دير يونان العبدآ

ــ  جمه       ــا وكانـ ــيحا زخـ ــا مشـ ــيت ذكرهـ ــة الـ ــة الثانيـ ــي القريـ ــوداءن وهـ ــة السـ ــدى  بالقمـ ــة لـ ولـ

د لنا أننـا نبحـق يف املنطقـة نفسـها الـيت هـي حـدياب القدنـةن وقـد بشـرها           الباحثنين مما أّك

م.. وذكر أن رئيس القرية كان يف القرن الثـانين يـدعى   169باملسيحية القديس )نوح( يف سنة 

 .(1)مردوخ( أي ابن )أو عبد( مردوخ -)راز

ــم )ح    ــة باسـ ــور التاليـ ــة حـــدياب يف العصـ ــره    عرفـــ  منطقـ ــا ذكـ ــابق مـ ــا يطـ ــاا مـ ــون(ن وهـ فتـ

ـــ     ــديابن معيًن ــان حـ ــرة ورهبـ ــن أديـ ــدث عـ ــدما حتـ ــعردي عنـ ــل يف  السـ ــق القوافـ ــا يف طريـ ا مواقعهـ

ن وقــد تتبعنــا أخبــار الرهبــان يف هــاه املنطقــة لنصــل إىل تعــيني هويــة ديرنــا اجملهــولن   (9)حفتــون

جبل خفتيانن حيـق  اليهود كانوا ينتشرون يف  ّنأوهو مقصدنا يف هاه الدراسة. وذكر ياقوت 

ا يبًـ أا مـن كلمـة خفتـونن الـيت تلفـظ      ن ونالحظ أن كلمة خفتيان قريبة جًد(9)تنزل القوافل

قعـان علـى قمـة    تفيها قلعتني امسهمـا زرزارين   ّنإردين وقال حفتون باحلاءن حبسب اللفظ الُك

اري فهـاا  ا زرزمّـ أحتتها جيري نهرن وهاا مـا ينطبـق علـى جبـل دويـن وقلعتـهن و       ّنأجبل هناكن و

. وملـا كانـ  هـاه املنطقـة خاصـة بـاليهود املسـبيني منـا زمـن          (4)هو اسم العشائر النازلة عندها

ــوري شلمامللــــــ  اآل ــر نشــــ اصــــ

ــل   ــابع قبـ ــرن السـ الثالـــق يف القـ

ســــــالالت يهوديــــــة  ّنأاملــــــيالدن و

ــديابن واعتنقـــــــ    حكمـــــــ  حـــــ

ن أاملســــيحية بعــــدهان فيمكننــــا 

ــا  نفّســـ ر كلمـــة )حفتـــون( بانهـ

ــوم ال ــوم  تعـــو اليـ ــو يـ ســـابعن وهـ

ــمى    ــان يســـ ــاي كـــ ــب  الـــ الســـ

                                                 
1
 .122مشيحا ،خا ص 
2
 .424و 427ص 2ج تاريخ النساطر  المسمى بالتأريخ السعردي، ترجمة أدي شير، باري  .السعردي 
2
، 1942ترجمووة عووزرا حووّداد. ب ووداد . وأيًضووا بنيووامين التطلووي )رحلووة بنيووامين(، 427، ص2معجوو  البلوودان، موواد  )خفتيووان(. ج 

 .142ص
4
رأى سبائل الزر،ارية ما ،الت تقطون حوواّلي منطقوة دويون، عنودما كوان حاكًموا         1912( سنة هيذكر هاي حينما ،ار سرية )دير 

 .241سياسًيا  ربيل. سنتان في كلردستان ص
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محـد سوسـة   أتون( يعو أبنـاء السـب . وهـاا يؤكـد مـا ذكـره       ف)بر ح ن وأّن(1)بالعربية )شباتو(

 .(9)األساقفة يف هاه املنطقة كانوا من اليهود املتنصرينن وأن امساءهم تدل على ذل  ّنأمن 

ن البـــــاحثون مكـــــان  مل يعـــــّي

حفتــــــــون حتــــــــى اآلنن ولكــــــــن 

ــا  ــان   قراءتنـ ــيحا زخـ ــة ملشـ املتعنيـ

وتعييننـــــا للقـــــرى الـــــيت أشـــــار  

إليهــان أوضــح  لنــا أنهــا تعــو    

املنطقــــة احملــــدودة بــــني بدايــــة  

ــارً  ــه يسـ ــق املتجـ ــل الطريـ ا مقابـ

قرية )كورا( يف مصيف صـالح  

الـــــدينن حيـــــق توجـــــد تلـــــ     

نن ألنها هاه هي منطقة حفتون. كما أننا اعتمدنا يف حبثنا علـى مـا   يالقرىن وحتى  قلعة دو

كره السعردين بوصـفه املصـدر األقـدم الـاي حتـدث عـن رهبـان املنطقـة وسـريهمن فقـد ذكـر            ذ

وفــد مــن نصــيبنين هــو )مــار بابــاي( اختــا مــن مغــارة تقــع يف جبــل هــاه         اهــاا املصــدر أن راهبـًـ 

و)كماال( تعو امللـ  بالعربيـةن وقـد اشـار     ا لهن املنطقةن بني قرييت )كماال( و)أشكر(ن معتكفا

قريـة  أّم  .(9)رجين يف القرن التاسع امليالدي باسم )كملو أخي( وتعـو اخـي امللـ    اليها توما امل

ىل قريــة دويــن اآلنن وأن إمــا تــزال موجــودةن وتســمى اليــوم )اشــكه(ن وتقــع يف الطريــق    ف ()اشــكر

ب عندهن وكـان قـرب املغـارة عـني     ترّه (4)جملوسي يف جبل حديابن يدعى )يونان العبد( امملوكا

ردي وايشوعدناح أن مار باباي  مأل منهـا جـرة ليونـان العبـد مـرةن فانقلـب املـاء        ماءن ذكر السع

يونــان العبــد وأصــبح  قن وبفعــل هــاه األعجوبــة أعتــان ومــا زالــ  هــاه العــني موجــودة أيًبــامخــًر

كانــ  هــاه   إذعلــى طلــب  بابــاين قــام يونــان ببنــاء ديــر عنــد عــني املــاء املــاكورةن       ن وبنــاًءاحــرًّ

حولــه الرهبــانن وأصــبح ديــره    رجــل شــريف غــو امســه فــروخن بيــدادن والتــفّ    املنطقــة تابعــة ل 

                                                 
1
 .271، ص2117معج  أعالم الكتاب المقدس، سعيد مرسص  
2
 .24-22ينار سوسة  لمحا  ص 
2
 .122الروساء ص 
4
 .164في العبرية )حطيا( وهي تقابل كلمة )خطيا( أي المخطوف معج  أعالم الكتاب المقدس، صلقبه  

 حد مداخل املذب أ
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صومعة مار باباي واالثار ال  قربها دير يونان العبد وعني املا ء 

 مازالت موجودة والصومعة اسفل قلعة دوين

يســمى ديــر يونــان العبــدن وقــد وجــدنا آثــار الــدير فــوق عــني املــاء املــاكورةن وقــرب صــومعة مــار     

نشـئ  بعـدن   باباين وهاه احلوادث كان  يف القرن السـادس املـيالدين ومل تكـن قلعـة دويـن قـد أُ      

  ا له.خاها معتكفان يّتأى مبار باباي ا أّدم وهاافاملنطقة كان  نائيةن 

بة مـع ديـر ايشـو  زخـان حبيـق      ن أنه كان لرهبان ديره عالقات طّي(1)فهم من سرية يونان العبدُي

 يــاهب إىل هــاا الـدير ويقتبــل األســرارن ووصـف أنــه يقــع يف أســفل   يوكـان مــار بابــاي النصـيب  

 أســفل دويــنن فلــم يكــن إال الــدير الــاي  ديــرهن فبحثنــا يف املنطقــة عــن هــاا الــدير الــاي يقــع يف 

ا قصدناه قرب بروشن والاي مساه هاي )ديره(ن فهو ال يبعد عنه بعكثر مـن نصـف سـاعة مشـيً    

ا قــــدام. وبعــــد أن كّنــــ  علــــى األ

ــن    ــا عــ ــة حبثنــ ــاءل يف بدايــ نتســ

ــا  عمؤسســــه وت ر ــــهن تعكــــد لنــ

هاا الدير هو دير ايشو   اآلن أّن

زخــا املكــو بــدير اجلــصن الــاي  

ــه ا لبــاحثونن وقــد خــرب يف   جهل

القــرن التاســع املــيالدين حبيــق    

ــره الرهبـــــانن وجـــــاء إليـــــه     هجـــ

ــر يونــان العبــدن الــاي      رهبــان دي

ــا موقعـــــه يف أســـــفل قلعـــــة  عّي نـــ

ا مــن التلــف رغــم مــرور حنــو قــرنني   دويــنن فنقلــوا رفــات ايشــو  زخــا إىل ديــرهمن ووجــدوه خاليـًـ   

نـهن وديـر يونـان اجملـاور لـهن بعـد أن       ا نبحـق ع ونصف على وفاته. وهكاا وجدنا الدير الـاي كنّـ  

تومـا   ن ويزيد من أهميته أّناا مهًمثرًيأا ن فكان هاا كشفااطواهما النسيانن مدة ستة عشر قرًن

ن أسـقف هـاه املنطقـةن هـو مـار ايشـو  زخـا اآلرامـين دون أن يعـيّ          املرجين أسـقف املـرنن  ذكـر أنّ   

وبهاا نكـون   (9)املبّشرعربية )شا ( أي وهي معخوذة من ال موقعهان واكتفى بتسميتها )سالخ(

                                                 
1
 .2117، ب داد 2وايشوعدناي البصري  العفة، ترجمة بول  شيخو، ط  124و127ص 2تأريخ السعردي ج 
2
المعنوى هنوا هوو )المبّشور أو      . وشليخ بالعبربة لها عد  معاٍن، موا يناسوب  272، ص2119اريك بروار  يهود كلردستان، أربيل  

 الرسول(.  
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ديــر )ن وهــو )ديــرة( أو  (1)قــد وجــدنا مركــز أســقفية ســالخ الــاي كانــ  تتخــا مقرهــا يف ديــره     

( أي ةمـا كـان مدرسـة كنسـية رهبانيـة هلـا )مالفنـ       وإّن نا فقـط بروش( اآلنن فهو مل يؤسس ديًر

يـه أسـس حلجـرات كـثرية     عليـه مبنـى الـدير نفسـهن فقـد وجـدنا ف       معلمون كبارن وهاا مـا دلّ 

  وساحة واسعة.

عرف دير اجلص القديم يف القرون التالية باسم جديد هو )دير بروش( وكلمة بروش معخوذة 

ديــر اجلــص   ّنأن وهــاا يؤكــد  (9)مــن العربيــة )روشــا( وتعــو )االبــي ( اشــارة اىل لــون اجلــص     

 القديم إن هو إال دير بروش نفسه.

ى )فــروخن(ن كــان حيبــر أعيــاد قــة )ســالخ( املســّمكمــا ذكــر تومــا املرجــي أن شــريف منط 

هــاه  د أّنومناسـبات الـديرن وهــو نفسـه فــروخن الـاي ذكــر يف سـرية )يونــان العبـد(ن ممــا يؤكّـ       

املقاطعـة املمتــدة مــن )دويــن( ومصــيف صــالح الــدين إىل منطقــة ديــر بــروش اآلن والقــرى الــيت   

إليـه حتـى القـرن التاسـعن وكـان      نسـب  هـا لبثـ  تُ  لفـروخن هـاان وأنّ   احوهلان كلها كانـ  ملكاـ  

يف    توجـد كانـ ول الـوثنيني فيهـا إىل املسـيحية.    ايشو  زخـا يزورهـا ويبـارك كنائسـهان وحيـوّ     

شــجار اجلــوز الــيت فيهــا علــى الكنيســةن لســد نفقاتهــان وكــان النــاس   أهــاه املنطقــة قريــة تنــار 

هـي قـرب )آشـكه(    يتخاصمون على هاه األشجارن فسمي  )نار اجلوز( وتسمى اليوم )زركوز( و

 ي املنطقة اليت هي مدار حبثنا.أ ناليوم

منطقة )فروخن( هي اليت زارها )ايشو  زخـا( كمـا ذكـر ذلـ  املرجـي       ومبا أننا علمنا أّن

ومدرسـة باحلجـارة والكلـسن يف املوضـع الـاي كـان مغـارة اللصـوص"ن          جلـيالا  اوأنشع فيها "ديًر

بابــاي( فيكــون الــديران: ديــر اجلــص وديــر يونــان  ديــر )يونــان العبــد( يقــع قــرب مغــارة )مــار   وأّن

ن لنا موقع دير اجلصن أي دير ايشو  زخان مـن ديـر يونـانن ومـن     قريبني من بعبهمان ومما يعّي

من فـعتى رهبـان ديـر يونـان     844هاا الدير خـرب سـنة    صومعة )باباي( حادثة أخرى خالصتها أّن

ديــر ايشــو  زخــان وهــو ديــر اجلــص نفســهن   نــاس إىلأه جــاء العبــد فعخــاوا رفاتــه إىل ديــرهم. وأّنــ

                                                 
1
ذكر فييوه أّن جبول حودياب وسوالخ كانوا يقعوان فوي غربوي شوقالوا، وتسومى )سوالخ آبواد( وهوي مركوز اسوقفية حودياب وحفتوون                   

وسماها أبرشية )دبرنيوس(، ومع أّنه ذكر أّنه كان يوجد في هذه المنطقة اشهر ديرين، هموا )ديور يونوان العبود( و)صوومعة موار       
باباي( إاّل اّنهما اختفيا من الوجود فل  يعد يعل  موسعهما، وهذا ما شّجعنا على البحث عنهموا فوي المنطقوة، باالسوتدالل الخططوي،      

 .44ص 1حتى وجدناهما. آشور المسيحية ج
2
 .272اريك بروار  يهود كلردستان، ص 
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لكتل احلصية ار وجباحلالدير بناء 

 املميزة 

هلمن فوقفوا عند مغـارة مـار بابـاين فتحقـق شـفاء ولـدهم الـاي وفـدوا مـن           لطلب الشفاء لولٍد

هم نزلوا من مكان صومعة باباي إىل دير ايشـو  زخـان فيكـون الـدير يف أسـفل املغـارة       أجلهن ثم أّن

ا. وقبــل خــراب الــديرن    ن متاًمــ ن وهــو مــا ينطبــق علــى موقــع ديــر بــروش اآل       اأو الصــومعة حتًمــ 

ل رهبــان ديــر ايشــو  زخــا وكنــائس القــرى اجملــاورة مــن إنــانهم         حتــّو 041ا يف ســنة  وحتديــًد

رثاوكســيةن فعرســل  أبرشــية املــرن اجملــاورة )ومركزهــا ديــر عــابي  النســطوري إىل الكنيســة األ

علـى   ا( مطرانًـ امّـ ا( الراهـب )مـارن ع  وهو دير عوديشو اآلن قرب عقـرة( يف عهـد رئيسـه )مـار أحّـ     

ل أبرشية حديابن فاهب األخري إىل سالقن وسحب السـلطة مـن رئاسـة ديـر ايشـو  زخـان  لتحـوّ       

ن وأعطـــى تبعيـــة مقاطعـــة (1)رهبانـــه إىل االرثاوكســـية

ل بـالتجوّ  االدير إىل أسقف احلديثةن ثم أخا مارن عمّـ 

ن هـاا مـع   نييف هاه املنطقـة إلرجـا  رهبانهـا النسـطوري    

ن فكان هاا (9)نانها باجملوسيةإى على وجود بع  القر

ا يف هجـــر الرهبـــان لـــهن لفقدانـــه أهميتـــه. وذكـــر  ســـبًب

خراب الدير كان بسبب هجـوم بعـ     أّن (9)ايشوعدناح

العشـــــائر احملليـــــة عليـــــهن وال نســـــتبعد أن يكـــــون هـــــاا 

 ر من خصوم الدير من النساطرة.اهلجوم قد دّب
 

 له إىل قلعةمصري الدير وحتّو

ــُه ــديرِج  ملنعتــهوصــار مــعوى للصــوص يف املنطقــةن     ر ال

وقوة بنائهن فهو مبو من اجلص الاي فيه نسبة عالية 

دت قلعـــة دويـــن يف القـــرن ّيعـــد أن ُشـــبمـــن الســـليكات. و

الثاني عشر امليالدين صـار جمـرد مسـكن حصـني ألهـل      

وعرفــــ  املنطقــــة يف الوثــــائق العثمانيــــة مــــن  ن القريــــة

                                                 
1
( أي أتبواع موار أفورام السورياني، نسوبة إلوى تلميوذه        وصا مارن عّما سكان سرى منطقة سالق وحودياب بوأنه  كوانوا )بولوونيين     

 .122)بولونيوس( اي أنه  آرثذوك . الروساء ص
2
 .126الروساء ص 
2
 .144نفسه ص 
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ا باســم )بــري ن مــزاًروهــي قريــة )بــابكري( الــيت تعــد اآل  القــرن الســادس عشــر باســم )ســيس آبــاد(ن 

ىل مبناه القديم لـهن تتمثـل   إضافة مهمة إوقد حتققنا من بقايا الديرن فوجدنا فيه  .(1)بابكري(

فيــهن وهــاا مــا ينطبــق علــى مــا ذكــره احلــاكم  ايف أربعــة أبــران دفاعيــةن كــل بــرن حيتــل ركًنــ

كمـا قـدمنا يف بدايـة هـاه      -ان(ن حينما أشـار  ردستالربيطاني هاي يف كتابه )سنتان يف ُك

وائـل القـرن   أإىل بقايا قلعة حصينةن تنسب إىل حممد باشا كوره أمـري سـورانن يف    -الدراسة

ســـرتاتيجين املســـيطر علـــى الطريـــق القـــديمن موقـــع الــدير اال  التاســع عشـــرن فمـــن الواضـــح أنّ 

مــن باشــا  فيــهن كــل ذلــ  جعــل ية الــيت اســتخدم نشــائوســعتهن وإحكــام بنائــهن وقــوة املــواد اإل

ا من قالعه املنيعـة يف املنطقـة. وقـد زالـ  القريـة القدنـة        تاره ليكون واحًدأن رواندز القوي 

مــن  ار ي القــديمن إال أكوامـًـ عاليــومن ومل تعــد قلعتهــان حيــق ديــر بــروشن أو ديــر اجلــص التــ      

 احلجارة.

 خامتة

 تية: ىل النتائا اآلإلقد توصلنا من خالل هاه الدراسة 

 .عيني موقع دير اجلص اجملهولت -1

 .تعيني موقع دير مار يونان العبد اجملهول -9

 .تعيني موقع صومعة مار باباي اجملهولة -9

تعــيني مواقــع القــرى اجملهولــةن وهــي )ســالخ( و)حفتــون( و)مقاطعــة فــروخن(   -4

 وقرى )اشكر( و)زيرا( و)ريشي( و)كماال(. 

ل وروانــدزن والــاي شــهد  حتديــد الطريــق القــديم الــاي كــان يصــل بــني أربيــ     -4

 إنشاء عدد من القرى حلمايته من اللصوص.
 

 توصيات

ر ية واألثريةن حيق أضاف  صفحات جديدة  عا ألهمية هاه املواقع من الناحيتني التنظًر

وىل وحتى القرن التاسع عشرن ندعو اجلهات املعنية ريخ املنطقة من القرون امليالدية األعلت

  زمة.ثرية الالعمال األعن والقيام باألثرية هاه املواقأإلعالن 
                                                 

1
. وفيه أّن القرية كانت موطًنا لـ 192، ص2112دفتر تحرير مفصل واجمال والية أربيل، ترجمة خليل علي مراد، أربيل  

 .124عائلة مسيحية ص 21
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 يمٌةا دمخوربيًق

  من كٌةٌبا : كلدْيا من شوريا دزٌبنا
 11منٌةا/  

    
  ة:ؤالخ سرجيس دبيٌة محيل - - - -  - - - -

 عوةدا 
( أِمرٍلــم َملًكــا َخمــٌورًبٌي: ًانًــا ٌيــوبن َخمــٌورًبٌي َمخبًنًــا 11) دخبٌوًةمًــا دِمنيًنًــا 

ر( وَكد ِكم َشَدرلٌي  )َمردُوك ( لًفقُودٌوة ًا دَعمًـا باٌورخًـا شـوٌية ًا    دَاًلىًةا )ِعشَة
وًقنُونًـا دٍكـانٌوة ًا بِلشًـًنا     وًفقُودٌوة ًا دَاة رًا دٍرالـٌي ومـٌوِةٌبلٌي نًمُوسًـا دٌيلـيٌ    

ــَدك  مــَةِممٌوُخ ًفســُوًقا دًاٍةا     ــا، وَىــر ىً ــة ًا لكَليــ  أنًشٍْ دَاة رًا لشــٌورًًيا دًطٌب
 ٌيٍلم ًىن ملُوًاا:     بًة ٍرى و

 ًمودًعْنًوةً ا َعل ًقِيمةً ا
ــا دٍكــانٌوة ًا     ــا دَخمــٌورًبٌي َملًك ــا ِدكــِةٌبَلن بشــٌورًًيا دَشــرًبا دَخيٍْ أِمــرَلن َايًك

مٍةى ٌيّىًوة  مَىديًنٌيـة ًا دِاْمـًوةًٌا   ا دَاة رًا دٍبية  َنىذٌين، دًقِيَوخَمدة ًًنا َدخًديٌوةً 
خًٌبشٌي ًقنُونٍْا دِاْمـًوةًٌا خَميـدٍْا وِمنيًنًـا ِمـن َاة ًةًوةًٌا دًعلمًـا      َعةٌيقٍْا وَخّدةٍْا، وبك

ًعلمًًنيٍْا وًةودٌية ًًنيٍْا ِمَني  ؤًخخٍْا وةٌوًةٍؤا ِمـن ؤًخخٍْـا دأٍةالّىـُون ً ـو ًقِيمـة ًا،      
ُى؟ كـدًك رًا   ًماٌيًلُم ىًٍدا ًقِيمة ًا َجّنبًرًةا خَبيٍْا َدبَنْيًنًشا وَايَكـن شـِقلًلُم ًاَننًقيـٌوة ً   

ًقِيمـة ًا  )يـل( ً ـو كـةً بًٌُم ةٍخيـة  ِشـم      اَربٌيَةن مَيَقرًةا )د. َبىٌيحًـا َخلٌيـل ِامسًعٍ  
ــ   ــا دَخمــٌورًبٌي ٍلــايّىوًا َخــّد َاة رًا وَعقبًٌ ــّدًمًيا دَخمــٌورًبٌي( وكــًامًرا: نًمُوسً ا َق

ا ِبش َقـدٌيًما ِمٍنـم ِمـن    ِدمٍطاٍلم ِعَلن ِمن َاة رًا دٍبية  َنىذٌين َعةٌيًقا، ِاًلا اٌية ّىًو
عٍْـا، وِمَنيـ    نًمُوسٍْا َنىذٌيًنٍيا أٍةلّىُون خَبّدكًما ملُواٍْا ًاو بٍاسـٍكيًما َعـل َمقطً  

ــا(    ــاك اُورًكحٌينً ــا )اُورُو َانٌيمكٌينً ــوًةًفيٍْا دَملًك ــو  1531-1511ةٌوًةٍؤا َش ق.م   ً
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ًنا ش بَزٌبنًـا دَملًكـا مـَةرؤً   ( )لُوجًل ًزجٌيرٌي( َعل يٌوًبًلا دِلحـ قبـى )حلش(، ))َخِيٌب )
ق.م مَشة ِاسًـًنا ديٌوًبًلـا    1903-1111ن نًمُوسٍْا د)اُورَنمٌو( )اُورُو َانٌيمٌيكٌيًنا(، وِك

ق.م  َملًكــا مخٌيشًــًيا ِمــن  1013 -1053داٌور ةلٌيــة ًًيا، ونًمُوسٍْــا د)َلبــة ِعشــَةر( 
ق.م،  1999ٌيشــنُوًنا( بقٌوربًــا د َملكٍْــا  ديٌوًبًلــا )ًايِســن( َقــّدًمًيا، ِكــن نًمُوسٍْــا د)ا

وًاف فٌيشــلّىُون ِخزيٍْــا ًقنُونٍْــا أخــذًٍنا َنفٌيقٍْــا ِمنّىــُون مًــا دفٌيشــٍلم ِخزيًــا بَزٌبنًــا  
َنىـذٌين ّىـٍوا    دًدولًةا ًاشُوًريًةا خـَدًةا، ونًمُوسًـا أَخًريـا دفٌيشـٍلم ِخزيًـا ببٍٍيـة       

ا بِشـم )نًمُوسًـا د َنبٌوك ـٌدَنَ ر ةَريًنًـا(.     ّىوًا )نًمُوًسا َكلدًًيا( ًاو دّىٍوا ّىوًا يدٌيًع
ــاك       ــا )اُورُو َانٌيمكٌينً ــَةرؤًًنا َربً ــا ِدم ــِدعَلن نًمُوسٍْ ــٌوُخ دٌي ــم ِدمَبين ــا ٌيٍل وًاَننًقيً
اُورًكحٌيًنا( ً و َةقٍما دطٌيًنـا رِمزلّىـُون دًىـٍوا ًىـو ًنمُوًسـا لشـٌوًرًرا دٍكـانٌوةً ا        

ًسكً ا ِمٍنم لَىل ًدًىا، وًبـَةر ًىـَدك  مٍطـالّىُون ًانـٌي     بَاة رًا، ِاًلا ًلا خٍزاَلن َعل نٌو
نًمُوسٍْا أخذًٍنا ًاو ةَبرةّىُون َعل ٍاسٍكيًما دَمقًطعٍْا، وىًَدك  قٌيملّىُون مَعقبًنٍْـا  
وِمُةُةدٌيًلنٍْا بَةرَجمَةي  َبك ة ٌيٌبًةا ؤبًؤيًةا. وبكةً بًٌا د)نًمُوسٍْا عٌيًذًقٍيا َعـةٌيقٍْا(  

فَُوزٌي َرشٌيد( ٌيٍلم َخّد ِمن ًاَننًقيٍْا دًىٍلني َمبٌوعٍْا... وقٌيمًلُم يًٌدُوعًةا )لًسيُوٍمم د.
ــا     ــرًا ِمــن نًمُوسً ــا ةٌبٌي ــكً ا ةَريًنً ــل( بَةرَجمــًةا دنٌوسً ــا َخلٌي عٌيًرًقيــًةا )د. َبىٌيحً

ِاًلـا   (1099َبٌجًددك ط  –دَخمٌورًبٌي وِكمخًٌبًشاًلُم  ًو كةً بًٌُم )ًقِيمة ًا دَخمٌورًبٌي 
ــًةا     ــم ًقِيمــة ًا دَخمــٌورًبٌي دفٌيشــًلُم شــك ٌيخًةا َبمدٌيّن ــا ٌيٍل ــا ًاك ً ــا دٌيٍلــم ًاَننًقيً مً

، َالشٌوش(  ًو )عٌيًلم(، ِاًلا ِمن ًطبًٌــْة ًا دِجدًشا، َملًكا عٌيًلًمًيا )شـةرُوك  نشًٌوشد)
ًعُم وبدًكـٍةٌب ِشـٍمم   ُونًةا( ىًو ِدجِنٌبٍلم ًقِيمة ًا وببٍعاٍلم دًطِمـر وبمًطٍشـا لَيـدْ   ك نً

( ملـُواٍْا  19)ِعًلُم وبمًسٍجل ًما دبًٍعا، وِمن ًبـَةر مًـا ِدمطٌوٍشـاٍلم ِبـش زًودًا ِمـن      
ِعٍلــم َاًلىٍْــا َجّنبًــٍذا  دبًٍبــل ِان  ٌيــة  ًلْوًطــة ًا ِبــد مَشــدرٌيَلي ًقنُوًنيٍْــا، خٍزاٍلــم ا

ٌيًفنـٌوةً ُى، لًىـَدك  زِدعٍلـم    مطٌوِعلٍلم َخّد أًنًشا َبملُواٍْا دًقِيمة ًا ًاو قٌيمٍلـم بز 
وِكمًطٍشاًلُم دًفٍرق ِمن ًلْوًطة ًا دَاًلىٍْا دبًٍبل، وىًَدك  فٌيشـًلُم نطٌيـرًةا ًقِيمـة ًا،    

َملًكـا )َسـنٍخرٌيٌب(   د و ِعًلُم َعٌبـدٍْا ّىًوٌيَخِيٌبوَسَبب ىًَدك  ِان كًفيًشا ّىًوة  ببًٍبل ِبد 
ــًةا   ـًا َدفـــًرة  َلمدٌيّنـ ــ ــنُوٍيا َمْيــ ــًةا  بَشـ ــًةا ِدمدٌيّنـ ــٌدلّىُون ِلطبًٌعـ دبًٍبـــل ِدعِبـ
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وبطمًرًةا دِعْقبًٌةًٌُى َعةٌيقٍْا ِدكًدعرٌي مِلة خٍْا َدقدًم وبًَةر َزٌبًنا بًٌبًلًيا َعةٌيًقا 
ـًا جًوًيٍْا َدمدٌيّنًةا، َوشِكخًلُم مَشدرٌوة ًا فَرنًسيًةا بٍرًشـنٌوة    بَسَبب ًرمٌوة ًا دَميـْـ

َعل ةَشع ةَبذيًة ًا ِمـن ٍكاًفـا د)ديُورٌيـة( اٌوًكمًـا      1091-1091ا يًٌدُوًعا )شٌيل( َشّنًة
شٌبُوق ِمن ًقِيمة ًا ِشرًشيًةا ومٌويِدعٍلم ِمن كة ٌيٌبًةا دٌيًلُم كة ٌيٌبًةا ً ـًوُى، ٌيًلـُم   
ــُم مــَدبًرنٌوة ًا       ــَدك  قٌيمًل ــر ىً ــٌورًبٌي، وَى ــن ًقِيمــة ًا دَخم ــا ِم ــكً ا ةَريًنً ــّد نٌوسً َخ

)د. مٌوَاَيـد َسـعٌيد َبسـٌيم( وَملًفنٌيـة ًا      بَعَينـًةا  1099َشـّنًةا د  ْقبًٌـة ًا َعجًوًًنيًةا د
ًامٍييــم( مــَدبرًًنا دؤْبؤًيًــة ًا )د. َبىٌيحًــا َخلٌيــل( ِلخــدًا كًفشــًةا َعــم )فرُوفٌيســُورًًا 

مَشدرًا )اٌيزَجـدًا( فَرنسًـًيا   ة ًا َدٌوويًلا  ًو ٍبية  ِعةقٍْا دلُوَفر بدَسىًما َمدخًنًي
ــٌوزِجرلّىُون  ب ــاك مــُورٌيزٍيم(، وس ــًرق )اً ــيًة ًا    عٌي ــة ًا ِشذشً ــُون ةَبذيً ومٌوخِلفلّى

ن قٌيمًلـُم  ن َعْقبًٌةًٌا عٌيًذًقًيـة ًا، وِكـ  دًقِيمة ًا دَخمٌوَربٌي لٌوقَبل كنٌوشًةا ةًنيًةا ِم
ٍبيـة    مَشدرٌوة ًا عٌيًرًقيًةا بٍرشًنٌوة ًا )د. َبىٌيًحا َخلٌيل( لَةَممـًةا دًولٌيـة ًا ً ـو   

ِعةقٍْا دلُوَفر، َايَكًنـا دمُوٍةالّىـُون ةَبذًيـةً ا دًقِيمـةً ا دفٌيشـًلُم نطٌيـرًةا ً ـو        
اٌيزَجدٌوة ًا فَرنًسيًةا خَلّدكًما ِعدًنٍْا قدًٌم ًما دًيٍىٌبَليـ  لٍبيـة  ِعـةقٍْا عٌيًرًقيًـا     

نِطرٍلـم   نـةٌي( ٌوشـةرُوك ًنك  )ش مـٌودِكرًا َملًكـا َجنًبًٌـا    وًفـاٍ  .رًاـىٌدٌيخَبّد زٌوًيًخا 
ًقِيمــة ًا َدةٍةيــن َملكٍْـــا    َليــ  ٌيمًــة ًا أخذًنيًــة ًا   َوشــِبقٍلم ًطَلــن ًاف َةةٍةيــن ًقيْ   

ــا دَملًكــا ) ــ)مًنشةُوســُو( برُونً ــا دَملًكــا جرُوكٌينك َســرشً ــا( وًقِيمــة ًا دَنٌبجً ُون َربً
 دٍراٍلم ِشٍمم ِعَلي .َايًكا ِد نًرم سٌين()ٍلم ٌين( ٌيكرُو)ًش

ــا  (ديُورٌيــة)ٌبٌيــدًةا ًقِيمــة ًا دَخمــٌورًبٌي ِمــن ٍكاًفــا  فٌيشــًلُم ع بًرمــٌوة ًا اٌوًكمً
ــ ــُم  قــٌوط( ســم و111)ٌوة ًا َوبِعلي ــا دٌيًل ــُموب( ســم  161)رًا دِعًليً ( ســم 109) دِاسً

َسىًما ِعًلًيا ِمـن ًقٍيمـةً ا ِمـن ِخـزًوا مَطِفـس ً ـٍوى َملًكـا )َخمـٌوًربٌي(          وِمة خًٍوا
 ل َمكٌيك ـوة ًا وَةمٌيمـٌوة ًا ِمـن َاًلىًـا    ا دَعٌبدٌوة ًا وًاىٌو كًشٍقل بكـ ًنًيٌوًشا دٌيًلَبلٌب

كًشـٍقل   (ٌوة ًاينًَاَكـد واُورُوك( ربمـزٍْا )دٍكـانٌوة ًا وَشـي    )مدٌيًنــْةًٌا دخَمميًًنا ِد( َشمش)
ةرٌي ٌوة ًا كَليـ  فٌوسًقــنٍْا ِبـ    ةرٌي ًا وجدًٌدًٌا دمشـٌوخًةا ددًاٍةا   و خٌوطرًاَقًةا ًا

 ةٌيةٌوة ًا َاّيك  َمسَطرًةا َوبَقطٌينٌوة ًا َاّيك  خٌوشبًنٍْا دجدًٌدًٌا َدمشٌوخًةا.وَس
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ــا  ًقنُو فٌيشــلىُون كــة ٌيبٍْا  ــدًًيا بًبٌ  بنٍْ ــا َاَك ــا َوبربة مً ــا ؤبؤًيً ــا َقنيً ــمىٌوة ًا )ًليً مَش
 يًماِمة سًــلًديــًةا دَالًفــا ةَريًنًــا )ق،م(،   وٍكيــة  َكًا (تس  مية جمازي  ة ) َمعرًبيــًةا(

( ِسـذٍطا َوفلٌيٌجـًةا لةًلـة  منًـــًْوةًٌا، كخًٌبشًـا      595)ا َدكة ٌيٌبة ًا ِمن َاربعـٌين َخقلٍْـ  
و دٌينًـا دَخمـٌورًبٌي   وبةَريًنٌية ًا َعل فٌوسًقنٍْا دنًمُوسًـا اً منًةًٌا َقٌدًميةًٌا ِمن عٌوًةدًا 

شـةرُوك  )َجنًبًٌـا   ِمنّىـُون  َملًكـا   ( ملُواٍْا مَقّدم ًما دًمٍشـا 519)ِمن  سٌيًماداٌيّىوًا 
ــٌونٌ (  ــُواٍْا19)ًنك ـ ــُون ( ملـ ــٌوٌد َبِاديـــُوم  ، وفٌيشـــلّىُون ِمنّىـ ــُواٍْا 191)لخـ ( ملـ

ِمـن فٌوقـدًنٍْا دِعسـذًٍيا    لقٌوربًـا   مـَدميٌ اٌية  َخـّدكًما ملـُواٍْا دنًمُوسًـا     كيًًناٌية وب
وٌيلىـُون:   ( ًفسُوقٍْا 15نًمُوًسا ل ) وفٌيًشا ٌيٍلم فلٌيجًٌاٌيًقا، دَاًلىٍْا  ًو َعىدًا َعة

َافسُونيًـــْةًٌا دَعسـَكذًٍنا م ببيًًنيٍْـا     )ؤبٌبــًْوةًٌا دَجيسًـا )  ،بًززًاو، جنًبًٌا دٌيًنا وًسىدٍْا
ــدُوبٍْا(  ــٍذا (مُتَط  ويعني))نً ــا دَعســَكرٌوة ًا  (اإلحتي  ا )، وزٌوىً ــن ًقنٌونٍْ ـْ(ِك ــ ًوةًٌا (، وًاف ؤبٌبـ

، وزبدقٍْــا نٍْــا دزٌوبًنًــا دَخمــٍذا( ويٌوة رًنًــا، ًقنُوق  روض) زًفـــــْةًٌادًزرعــٌوة ًا، ًعقــٍذا، َي
فًرشـًةا   ينًـا، زٌوًوجًٌـا،  ُونًـا ودَ َرىٌب (اإلئتمان)ىٌوميًًنا  ًوةًٌا دخًنوًيٍْا،وًولًيــْةًٌا دمًًذ

ــةٌوة ًا   ـًْوة ًا دَبي ــ ــٌوة ًاوؤبٌبـ ــَداةٍْ ، دٌي(التبنّ  ي) وَةبٌين ــا، َم ــًةا،  نٍْ ــيٌوة ًا جًوًًني ا، ًاس
ــا وَمًلخــٌوة ًا َوســفيٌْنًة ًا،   ٌبــعً ُو ــا، ًاســيٌوة ًا دَبطــرٌوة ًا، بًنيً ٌوةً ا، ًاســيٌوة ًا دًككٍْ

ًلـا   شـيٍْا ملُوَاْيـ ،  لّىُون ِمشـ َعٌبـدٍْا. ٍديـن ًفسـُوقٍْا دفيٌ   ًوةًٌا وجٌوةٍيـا و َاٌجٍذا دَخْيـ 
ــ ٌوُخ ــ ٌوُخ د ًَويــ ، ِاًلــا ِبــ  ًفســقٌوُخد مً ن وَبينــٌوُخ َخــّدكًما ِمــ دخًــٌٌوُخ مً

ــا ًقنُو ــُوننٍْ ــٌونيٍْا ددٌيلى ــٌورًبٌي دِ   مش ــة ًا دَخم ــن ًقِيم ــدًعرًا لَزٌبِم ــًةا  ك ــا دًدول نً
ل ّعةٌيقٍْا وِمنىـُون بكـ  يٍْا ِمن نًمُوسٍْا ِبش نًليٍْا مشٌونٍْا بًٌبُوًةا وًقنة ًاشٌوًريًةا َخٌد

ــا دَخمــٌورًبٌي، وب  ــا بًٌبكــًدعرٌي ًقنُوشــٌوًرًرا نًمُوسً ــّدةٍْا ملَ نٍْ ــا َخ ــا  ًليٍْ ــا دِشمشً لًك
ــَنبٌو) ــاَك ــ  ٌدَنَ ر ةَريًنً ــا مً ــا ًل ــَا مــرٌوُخددًا ٌوُخ، ِاًل ــٌي ملــُواٍْا دَكــ ميً ــن ًان م ا ِم

ًمـةًٌا  كـة ٌيٌبلّىُون ً ـو ًقيْ  لّىـُون وب ٌبومٌوِة مشـٌونيٍْا فٌيشـلّىُون   عٌيًلًميٍْاًمشٌيلّىُون 
ل َمـن   مـة ًا وًلْوًطـة ًا لكـ   ًةمًـا دًقيِ ِمـن خوٌ  ا  كخًٌبًشاًة، ٍدين منًة ًا ةلٌية ًيدَنقٌيفٍْا

 مَشخِلف  ًًوُى ًاو ًطِمرًلُم.ِد
*****   
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 حــدياب لـــة ميَـذوودا 
 (4بةشي )
  (و393 – 333لة ) ضةوس ندنةوي ضل س َل

 شةهيدةك ني حدي ب
                                                                مجيل عيسى  

 
استة  شاا شااثوري   سةر ئاييين مةسيحي نامةيةكي ئار مةكان هاتةين طةورة ثاشاي رِؤئةوةي قوستةنتي دواي

كاة مةسايحييةكاني َيةار    لةو نامةية ستايشاي دةكاال لةساةر هةلَوية اتة كاشاةكاني كةرام اةر        ،دووةمي كرد
ريةارراوة،    و فورساةكان ط ؤ، ماادا  ئاشات وونةوة لاة نيةاوان  رِ    ئةوانة دووركوون لة ستةمكارى. دةسةآلتييةوة

رِةنرياة  لة سةريانة كةوا ثشاترييي ككاةن    ،را كةكارنةهيةناوةاننوَمدطةلة شاثووري دووة  ضةوسانرنةوةي لة 
ئاةو دةساب كةساةر داهيةناناة دريةاةةي ناةكوو، ضاونكة         ،  ئةو ئاشت وونةوةيةآلكة (1).كىةلة ترسي خوةيان كوو

ن، كةوا ديااركوو  وي و مةكةستة خراثةكاني ئاشكراككاررضةرخايةوة كوة كاري خراثةشةرِانرييةزي كةخيةرايي وة
وولةكاةكان   ،ساةكان وكة هانران لة الياةن مةوو ر ئةمة ثاشاي فورسةكان، هاني دةدةن لةسة كةسهةنريةك 
ماةكان  كارد   ؤداكارانار، لاة ساةرةتادا داواي لةشااي رِ     يان  كةسةر مةسايحييةكانرا ةتي فارسيرا شةرِلة دةولَ

، هاةر كاة   ةتي  فارسرا كوة ماوةي ضل ساالة لة دةولَ كوونكة زةوتي كرد ،كريةرِيةنيةتةوة كةوا ئةو واليةتانةي كوة
  ساوثاكةي  ؤ، لةو كاتاةي كاةوا شااي رِ   رِاطةيانرشةريان لة دَيانرا  ةتكردةوة،ةكةيان رِيمانةكان داخوازيؤرِ

 لاة دواي خا ى  ، اي كارد كوةضاي دو ز 333لاة ساالَي    ،ةتي فارساي ةل كاردن كاوة ساةر دةولَا    ئامادة دةكرد كوة هةملَ
 (نصاي   )ي قوةستةوة و كةرةو شااري  لةكورِةكةي ))قوستةنتينوس(( شويةين طرتةوة، شاي فارسةكان ئة  هة

كاارد كااة  نااةيتواني داطاايي ككااال، لةهااةمان كاتاارا هةساا   ،َ(، طةماروةيااراؤرِ 33هةلَكشااا و كااوة ماااوةي )
يةتاةوة كاوة شاويةين    ز كريةر333ِي كاردةوة كاةوا لاة ساالَ    ل كيي لاةوة  آلماني كةرةو خوةرهةؤهةلَكشاني سوثاي رِ

ة ساةنرنةوة لاة   ق و قيناة و توةلَا  ز لاة رِ 333ي . رِاطةيانرني ضةوسانرنةوةي مةسيحييةكاني دا لاة ساالَ  .خوةي
   (2)مةكان.ؤشاي رِ

                                                 
 
1
 .1وآثور جكلدو  
2
 .هةم ن سةرض وة  
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، نلة كردارةكاني شةهيرةكان دا هاتووة كةوا شاثووري دووة  نامةيةكي نووسي وو كوة فةرمانرةي كةرتاةكا 
كة لةو توةماركردناناةي   –مة خواوةنري ئةواني ترين ئية –مةتان زاني ية: ))هةر كة كة فةرماني ئيةدةلَ تيةيرا

ي الَكي ناةيارااان دادةنريةاب، نااكية كاةرةلَ    ؤكة كةسةرثيةوي تة لةسةرتان شةمعوون كريرن،  كوةمان ناردوون،
كوةكردناةوةي ساةرانة و كااو كاوة دووقاال ككاال،        يريةنامةياة ماوةر ناةكال، وة قاةكوولَ    ككةن تاوةكو ئة  كةلَ

 ة تااةنَا ماناارووكووني شااةريااهيضاايةكيان ني –لةكةرئااةوةي ئيةمااة خواوةنااري ئااةواني ين  –كوةماااني كَاايةين 
و هةساب و  ماة نيشاتةوييةن   تاي ئية آلئاةوان لاة و   ية تاةنَا خوةشاي و كاةير كاردن،    نةكيةب، ئةوان هيضيان ني

( كرا كوة سةثانري سةرانة و اية لة واسليق )شةمعوون كرص اعياتيةك ئة  داوك (1)ةرة((سوةزيان لةطةل قةي 
ئة  ثياوة كة غيةل و خةخموةرة نامةيةكي تونري كاوة   مةسيحييةكان(،ي )يةةعيكاو كوة دوو ئةوةنرة كةسةر رِ

كاة  ةكان ثاكةنار نااكن كاةهوةي ئاةو كاارة قورساة       يشاي فورسةكان نووسي لة نامةكاةدا هااتووة: ))مةسايحي   
، ئاةوا مان لاة دةسا  تاوةدا ،      يةنييةوةدووئةوةنرة كاو كرةن، ئةطةر دةتةويةب كة  كيانريةيةوة كةوا مبضةوس

ةكةمارا، كاة لاة    يةعية وككوَة، من لة مردن ناترسم لةكةر خوةشةوي   رِرةليةرة و سةركربِضةوسيةنة و وةلَمب
زطااركوون لاة    ايةخاران و خيةراكاردن و رِ  ثيةناويرا مان ئاة  ثايةياة  وةرطرتاووة، فاةرماة كةساةر كارة و ك       
كاة خاوةي    ،يةزدارةكة  عي ااي مةسايب    وةورة، خوةزطة  كةخوة  ئةطةر كتواة كة هاوشيةوةي وةكو طةورة و رِ

زطاار  كاة تيةيارا رِ  مردن كة ثةسةنرتر دةزانيةاب،     طةلةكة  ئامادةية وآلكةخب كرد لة ثيةناو مةرِةكانيرا، كة
هاةر كاة شااثووري دووة  نامةكاةي خويةنارةوة شايةب        ةسةر ئةو َيانة كةسةر ضووةدا.((دةكيةب هةتا هةتاية ك

 (2)ة َيةر دةس  خوةي.ندا، ناردي كوة ئةوةي كيَيةنةوانةضوو كةرام ةر كة وورئةتي ئة  ثالَوهار كوو، هةلَ
ماةكان  ؤلة دَي رِ ةرِ، كوة ئةوةي شسةرانة كرالميرا، شاي فارسي داواي ليةكرد كة كاتيةك ئامادةكوو لة كةردة

ةكة  هةَارن، ناتوانن ئةوةي تاوة  يةعيمي دايةوةو ثيةي ول: ))تاكةكاني رِآلثية ئةجنا  كرال، لةسةرةخوة وة
 داوال كردووة كيرةن، من كاو خرِكةرةوة نيم )كاورير( نيم((.

اوةنارةكانيان لاة   كارا كاوة خو   يارا هاةكوو كاةوا ضاوةكرا    طةلَ دواتر داواي ليةكرد كةناوي كرادةرايةتي كاة لاة  
خوةوةكوونةوة وتاي: )خاوةرطيا    كة ةكةي، كةهةموو كاوةريةعيئازادي ك ةخشيةتة رِلَآلي ككال، كةرام ةردا كةرة

، دا كةناركردني  ، كرِياارى كةرام ةر ئةمة شاي فارس تورِةكاوو  (3)((كةرام ةر كة مردني طةورة  عي اي مةسيب
( هانيارةدان لةساةر خاوةرِاطري و ساووركوون     ن، )مار شةمعوونيةكان دةسترييكراَمارةيةكي زوةريش لة مةسيحي

ي هاةق و  آليناةي شاةهيركوون لةساةردةنيةن لاةثيةناو كاةرزكردني ئاا      تااوةكو تاواة طولَ   .ووي زوةردارانارا كة رِ
ي هاةيين يةكاة  مةتراناةكان و َمارةياةق لاة قةشاةكان        كاةتالة  لةناوضوون و لةكاركردني كاوة  و  . لاة رِوَة

                                                 
1
 ايران في عهد الساسانيين.  
2
 ذخير  ا ذهان. المجلد الثاني.  
2
 اآلشوريون في التأريخ.  
 

 2016دار ئا      RADYA   71  CALDAYA  (52رَوشنبريى كةلدان )



 

6102آذار    RADYA   72  CALDAYA            (26) املثقف الكلداني     

لاراني  ةةهيركوونيان ثية ةخشرا. كوة ئة  شةهيرة كية تاواناناة واةَنيةك هةياة كةني اةي ك    تاوةطولينةي ش
 .(1)يةن وةَني دانثيةران انةوة، ثيةي دةلَلة هةيين يةكة  لة دواي وةَني هةلَ يةرِدةطية ك ئاهةنريي 

 

 دا((اثووري دووة  و كراكةي ئةردةشيةر))شةهيرةكاني حرياب لة سةردةمي ش 
كاة لاة كاارودوةخيةكي زوةر نالاةكاردا كاوو. ئةردةشايةر        ،ةدا حارياب زوةرتارين شاةهيري كةخشاي    لةو سةردةمان

ةوشاب  و كةد رِ يةةلة اليةن شا شاثووري دووة  دامةزرا، كة كة درِنرة و خويةن رِ ،يةة كوودةستةالَتراريةكي خويةن رِ
 وة.اتاة كةنرناناة  اخنرية و كيقةشاةي طوناري ))سالوقانا(( كريا    و ( ناوكانريي هةكوو. تواني )ماركوةشاتازاد 

وةرتااران(( كاوو، قةشاةكة    ي كة مةسيحييةل هيةناوة، قةشةكة  نااوي )) زاد كاوةرِكاتيةك كة زاني ماركوشتا
سةكان وي اتيان كيكاةن   ويين خوةي وةرطةرِا، مةوويلة ئا دراو ، كة هةنريةك ئةشكةجنةضوةكي دادا  لة ترسان

تة واار كاوة ئاةوةي وةكاو داردةساتيةك فةرماناةكانيان وية اةوية        كةطالَكوة ئةوةي كيكةن  ،كة خواوةنري خوةيان
: ))فاةرماني  ك كووةوة شةهير كوشاتازاد ثيةاي ول  كاتيةك ليةي نزي هةق كة شةهير ))مارِكوشتازاد((.ككال دةر

وة زطاركاةري دا كةدةساتةوة، تا   كة رِ ،و مونافيق، ضةنر كةيةهوزا دةضيةب وئاغاكانب وية ةوية مةكة ئةي دوورِو
نةل كاة دةيكاةن((   آلكة ك يتة قةشة، خوا ثاداشتب دةداتةوة كاوة ئاةو دةساتة ضاةثة     ،موستةحةقي ئةوةنيب

   (2)كة كة خراث ين شيةوة ئة  ككوَة كوَرا ،ئةمة دواتر رِوويرا لة دواي شةهيركووني ئةو قةدي ة
كي خاويةن رِيةاةي ساي ور و    شةماساية  لة الياةن كة  ،تراري ئةركيليان رِاطةيانرآللةو سةردةمانةدا كة دةستة

 شااي رِوةماناةكان هةياة و    يناةوة لةطاةلة  : ))كةوا مامةكةي عةكريةشاو  ئةسافةن نامةطوةرِ   ئةجنا  دراطزير 
وكاردةوة لةكةرئاةوةي لاة كارةكاةي     آلك وثاطةنرةياةي كا   ئاة  ثرِ  ،ةتي فارساي دةدركايةينة  ةكاني دةولَينَيةني

 ةوية دةكريةب:شيعرةي لةسةر وية  ةالكردراكوو((. ئة  ديةر
 كن  قد بلغ  عو جناية     ملبلغ  الواشي اغشى واكاب  ئنّل

و قوةثيةضي و  ةكةي هيةناوة طزيراتة : ئةطةر توة منب كة تاوانيةك تاوان اركرد، ئةوةي كة هةوالَ
خ اتيانة كةنرناناة و    (( طارل و بكاة  شايةوةية مةوووساةكان ))ئةسافةن عةكريشاوعيا      .دروةزنة

كاة دادطاايي    موكاران موكاردا   ةشيةر دادطاي كرد، دواتر ئاةوةي كاة  لةسةرةتا خودي ئةد دادطايانكرد،
 كاة  (3)ساي كاوة هاوكااريكردن   وة كيةاب لةطاةل دووثيااوي ئااييين مةوو    يا ككال و ساةروةكي ئاة  دادطاي  

  شةهيركردنيانرا.

                                                 
1
 ذخير  ا ذهان. المجلد الثاني. 
2
 .1شهداء المشرق. ج 
2
 إيران في عهد الساسانية. 
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هيركوونيان ثااية  يناةي شاة  تاوةطولَ ي ةياةكي ثااكيزة كااةناوي )وةردة(  اهو رِ لز قةشاة دانيااا 342/ 2/ 22لاة  
خ اتيانن كاوة نااو     ي كاة خاراث ين ئةشاكةجنة دران، قاضاةكانيان  كزماار كاول كاران.       دواي ئةوة .كةخشرا

ساةر   ينياان لاةق ناةكوو لاة    آل  كاةهي  شايةوةيةق ئايادةي ثوة   آلكاة  ،وَةةق كاوة مااوةي ثيةان  رِ   ئاويةكي كةستةلَ
 (1)يةنن.سةريان كثةرِناضاركوون  وة كوةيةمانةداري خوةيان سووركوون و كاوةرِ

 اني ئةركيل و قةشة يةعفوب شةهير كران.  ( مةترِرا )مار ي حةنناهةر لةهةمان سالَ
كياب طاةرماي )طاةرميان( وحارياب، لةكاةر       مةسيحييةكان زياتر ضةوسيةنررانةوة.لةز 343ي هةر لة سالَ

ئةردةشايةري وةق فةرمانارةي    ن،رِوةماناةكا  كردن لةطاةلة ئةوةي شاثووري دووة  ضوو كوة ئةو ناوضةية كاوة شاةرِ  
 (2)كة  كية تاوان كوشب.خةلََمارةيةكي زوةري لةو سوثاكةي داناكوو، 

 131سلوخ( زيااتر لاة   : ))شاثووري دووة  لة كاورمية ))طةرميان(( و )كةرخ ))ماري(( ميةةوونووس دةلَية
 (( كوشب.تي وةزيرةآلهةزاري لة ئاتور )ئاشور( و ئةركيل و و 31وشتووة، هةزار كةسي ك

كااة لااة اليااةن يااةكية لااة  .ضاااثى كااردووة كتية يةااك لااةكارةى كااردارى قةدي ااةكان هةيااة، كااة )كية ااان(
ويَادكردني شةهيرةكاني حرياب، كة لة الي ئيةمةن كة ناونيشانةكةي ئةمةية: ))يةكان نووسراوة، حرياكي

لاة ساالَي ئةوةنارةوة كاوة     كاال: )) وةكيةك كاة  دةساتةواَةية دةساب ثاية دة    (( هاةر ضايِ  و لةنيةوااانرا كوَران
 (3)ضةوسانرنةوةمان((

ةوة طونرةكاةيان كاةوية   يا يهاةر لاة منالَ   ،نكي طوناري )ئاساا(  : خةلَيوةنان و كرنيشوعي كراي -1
هيةشااب و هاتنااة هااةوليةر، يوةنااان لااة خزمااةتكردني ))مااةردان هااةزا ئاكاااد(( كاااوكي يةزدانااروةخب دا كااوو،  

لاة خزماةل ئاةو     ك و ساامانةكةى. ي كاة كريكااري خاوةي لةساةر هاةموو  مولَا      كوةياة كارد   ،ثياويةكي ئةم  كوو
 خيةزانةدا مايةوة تاوةكو دةسريييان كرد.  

ثاايةش ئااةوةي كاااوةر كَيةنيةااب لةطااةل ئةردةشاايةردا دوو دوَمااين سةرسااةخ  ضةوسااانرنةوةي   )قااةردا ( 
لاة دةولَةمةنارةكانيان طارل     يانكةس سةكان نوةوكيةيان دةكرد لة  كوارةدا، مةووثيةشربِ ةكان كوون ويمةسيحي

ةماناةيان  شاةم يين(( و ئ  ،سااكا  ،حاةكي   ،مَاري  ،ئيلياا  ،نوساي ،مارول ،لةعازار ،ئةمانةن : ))زكيناكة 
يوةنان و كراكةي دةسارييكرد  مارزطاركوون. اطري و رِيوةنان هانيرةدان كوة خوةرِمار، ضةوسانرةوة و ئةشكةجنةدان

ضونكة لاة كةنرناناة ساةرداني     يةزةكةيان )يةزدانروةخب(،سةنرنةوة لة َنة كةرِة لةكةر ضاك وونةوة و توةلَ
زطاركةرماة لةضاي ك سام و خاودا هيةازي      وناكيماة و رِ كردن و هةردوكيان سروودي ئيةوارانيان دةول: ))خاودا رِ 

 ..((.  .بم ناترسية  دلَآل  كرةن كةم و ك سم، ئةطةر سوثاكان طةمارؤاوكي ك َيااة لة ضي تووشي دلَةرِ

                                                 
1
 اآلشوريون في التأريخ. 
2
 .1كلدو وآثور ج 
2
 لد الثاني.ذخير  ا ذهان. المج 
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، شاطةشاكة كاوو   اوةساتا و كاتيةك ضاوي طةورةكةي خوةي كةول كة كة تةكياةوة وةساتاوة لاة ويةاي خاوةي رِ     
ياةوة  ماي دا آلول: ))ئة  كايةخ دانة لةكةرضي لة ثيةنااو  دا ئاةي طاةورة و(( وة   زةردةخةنةي كوة كردوو ثيةي ط

ر  مردنةكاةل م اوةطةرة ئةطاةر كاوة ئااطر و خا        آل: ))كةرطيز نامر (( ثيةي كرِيةوةو طوتي: ))من هةثيةي طول
ئةهورامةزدا((، ئةمةي ول لةكاةر ئاةوةي تاا ئاةو كاال       –نةكيب و دان كةخواوةنري طةورةي فارس دانةنيةيب 

  لاة  آلكاة  ،ي كاة مةسايحييةل ناةهيةناكوو، واي زاناي ساوركووني َنةكاة كااري تيةارةكال        يةزدانروةخب كااوةرِ 
خواحافيزي ليةي كرد و كةيةزداناروةخ  ول:   دةضووة دةرةوة،كاتيةك َنةكة  ينةكةي خوةي هةلَنةطةرايةوة.يئا

وةسيةتب كوة دةكة  كة طويةب رِاخةي كوة دةنرياي خاودا لاة ويةدانتارا((.      ،))ضي تر نات ينمةوة كو ةواري دووة 
كاوة ئاةوةي لاة     قةردا (()) مةرزةكانةي كرد. وي   كضيةتة الي ووولَ هةآلل ولةكةر ئةوةي رِوناكي لة دلَيرا 

ةي كاة لاة نيةاوان    يا   لةكةرئاةوةي ئاةو دوَمنايةتي  آللةكةر ئةوةي زاواي كوو. كة رِزطارى ككال، كةنرنانةدا
 (1)دةشيةردا هةكوو ئةمةي كوة نةكرا.ئةو و ئةر

 شةويةك يونانيان فرية داية سةر شةختة، هةر كة ثرسياريان ليةكرد، ضوةن شةوة ساردةكةل كاة  ةكانمةوووس   
 ى وا  ناةديوة خةويةكي هايةمن و ئاارام   و كردو وتي : ))كةتةمةة هي  شةويةك وةكو ئةو شةوة نةنووستوو سةر

 لةوةتةي لة دايك وو ، لةكةر ئةوةي كةالي كةمةوة هةنريةك ئازار  ضيةشب لة ثيةناو عي اي رزطاركةر((.
 يب((.كردووة، كوة خوةل ئازار دةدةينةكةي سرِي))كراكةل ئا دواتر ثيةيان طول:

ك و ساامان و ناة   ناة مولَا   ي كريرية، هي  ثاشايةق ناناسيةب،يةز لة كاوكي ئامساني خوة: ))ئةوةي رِثيةي ول    
ة يا تةكةي ئةزةليآلة تةنَا خودا نةكيةب، لةكةر ئاةوةي دةساتة  يئازار و ئةشكةجنة، ضونكة هي  ثاشايةق ني

ةل ضاوار لاة ساةركازة    كةنرنانةكاة لةطا   لةو كاتة ياةكيةك لاة مةوووساةكان ضاووة نااو      (2)))خودايي ية((
  ئةو دوو كراية هي   نةشيةوان كة هاتين ئاةو  آل، كةئاميةرى ئةشكةجنةدانيان لةنيةو دةسب داكوو كةهيةزةكان.
، ياةكيةك لاة   كاة ئااوازي زوةر خاوة  و ساةرجنراكيةش     ردةوام وون لة وتين مةزمورةكان،كو كةكةلَ ،تاوان ارانة

ةكان ياةق  ين كة كوةسنت لة سارودةكانيان، دواتار ماار يوناان ثيةاي طاول: ))مةسايحي       ي ورِتاوان ارةكان تيةي
كة كة وشةي خودا فيةري كووة، هي  هيةوا  مةكة ئةي مةكركاةر لاة    ،زمانيان هةية، كةهةق لة زمان دةردةضي

كااو ئين ااا كةهااةموو شاايةوازيةك خااراث ين ئةشااكةجنةيانرا و ئااةمانيش وة .وية ااةوية كردنااي تاوانااةكانب((
اطركوون، تاوةكو مار يونانيان كوشب، كةمة وي تيان كة كار لةسةر كراكةي ككةن كاوة ئاةوةي واز   ةوان خوةرِثالَ

وخاا  كاراوة   ةواناة خاوةرِاطرة كاة الشاةي كراكاةي كايين ورد        ئة  ثالَآلينةكةي كَيةينة وكفر ككال. كةيلة ئا
يناةي شاةهيركوونيان   تاواة طولَ  .كاوو  تيةكاةلة  خويةين كراكةي ، خويةين طةشي لةطةلةيةك ةر كاوةشي ثيةرادا

                                                 
1
 رواية يزداندوخت. 
2
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دوكيان كرِي كة ثيةن  سةد درهة  و ساية   ز دواتر ))عةكتوشةتا(( الشة ثاكةةكاني هةر23/1/323لةسةرنا لة 
 (1)لة دوامةنزلريادايريرتن كوة كةني ة و ناشتين ثارضة زيةر و هةلَ

 

فاةرماني شااثووري دووة  لاة الياةن     ز،  و كاة  322ي ي تةمووزي سال21َ: لة )شةماس(  كرحزكش ا -2
تةهشاثورةوة شةماشة كرحزكش ا دةسترييكرا، خوةي شةماس كوو لة شاري هةوليةر، داواي ليةكرا كاةوا ساوورة   

تااوةكو كتاواني    ضةول و ضاةثةلة  دوورِو وكوة خوةر كةريةب و ريةز لة ئاطر وئاو كريريةب، ثيةي ول: ))توة كيةي ئةي 
اكةل وة نااة م، نااةتوة و نةثادشاا يين خااوة  وةرِطااةرية يي مااين كاااوةر لااة ئااا   زال كااةخوةل كاارةي كااوة ئااةوة   

نةكوشنت دةتواني من وياا ككاتاةوة لاة خوةشةوي ا  عي اا، ئاةو كاارة ككاة وا تاوة           ئةشكةجنةدانةكانتان،
دوري خ اتةوة كاوة طوناري حاةزة و لةويةارا لةساةر طرديةاك         ق و قيناة داطارل،  دةيكةي((. كة مةتةهشاثوور رِ

كة مةسيحي كوو لاة كيةاب طةرماياةوة هاات و نااوي ))عاةكاي(( كاوو         كوو راثياويةكي تري لةطةلَ ة،يةوكةستي
رياةرِاوة كةق اةي   ئةطةر كيةب و كرحزكش ا كة دةس  خاوةي ككوَيةاب، ئاة  هةلَ    يةين ثيةرا كةوا ئازادي ككالكةلَ

نةيتواني سةري كثاةرِيةينة لةكاةر     آلكرد و دةس  داية شييةك و هيةرشي كردة سةري كوة حةول وار لة مليرا كة
ترس و لةرينةوة، شية خويةناويةكةي فريةراية سةر زةوي، ئين ا مةوووسةكان طةفيان لية خوارد كة لة نااوي  

ي لاة ليةارال كاةول و    دةساب دلَا   دةكةن دواتر دةس  داية شيةكة كووة هوةي لةناوكردني ئةو قةدي اة و دة  و 
ةي لية كردةوة كةوةي دةس  رِاس  ئةستوور كاوو دواتاريش   ورة يةك ةر توةلَ  خواي طةآلكةوتة سةر زةوي، كة

 مرد.  
مةوووسةكان دوو ثاسةوانيان لةسةر الشةي شاةهيرةكة كاةوية هيةشاب، لاة شاةودا، دوو ثيااوي ضااق و        

ة ريرن و كينيةاةن لاة شاويةنيةكي شاياو كا      ةسب ككةن و الشةكة هاةلَ كةهيمةل توانيان هةردوو ثاسةوانةكة قوةلَ
 (2)تةمووز 21خاوةنةكةيرا، يادطاري ئة  شةهيرة الي كلرانةكان دةكةيةتة 

 

: ثيةشاا  سااةروةكي طااةورة خواوةناارةكاني ))شااةركيل(( كااووة لااة هااةوليةر لااة الي    ئاالهااا  ئيااب  -3
ةق كوو ضارةسةركردني زةمحةل كوو، ئةو هاواري دةكارد هاةروةكو شايةتةكان    يمةوووسةكان، تووشي نةخوةشي

ةكان ئاراستةي دةكال كوة ئةوةي ساةرداني ماةتران مااران    يترياي كب ثةرستةكان، يةكيةك لة مةسيحيلة ثةرس
ةكاةي خاوةي دةرضاوو كاوة مةكةسا       ةكةيرا. لاة مالَ يزخا ككال كة ئةو دةتوانيةب ضارةسةري ككال لة نةخوةشاي 

 رِاسااتةوخ وو   كاتيةااك لااة الي ئااةوان دةرضاا   آل، كااةييينسااةردانيكرني مااةتران و قةشااة و ثياااواني ئااا   
ي خوة  كاوو، هااتوو لاة دةرطااي دا، كاة هاةر كاة ضااويان ثيةاي كاةول تارس            دلَنةخوةشيةكةي ضاق كووةوة،

  ئةو ترساةكةي الكاردن و ثيةاي وتان : ))مةترسايةن مان       آلدايريرتن و وايان زاني كةوا دةستريييان دةكال، كة

                                                 
1
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ةكة  ضااق كوومةتاةوة،   يا ككةن من لة نةخوةشيهاتوومةتة الي ئيةوة كوة ئةوةي كيمة سةر كاوةرِدايتان، تةماش
كاة ئيةاوة دةيثةرسانت((. كاوةرِياان      خوة كةخواي طةورةي زينرو كريار  خةوة كينيوة كة ضي  كب نةثةرستم وة 

يةاك لاة الياان       و كارة ضاكةكاني مةسيحيان كرد،ثيةيكرد و ثيةشوازيان ليةي كرد و فيةري ئين يل  كاوة ضاةنر رِوَة
 ،ةكانيان و كي و رِاكانيان و مةسب كوو كة كايورِاي خاودايي  يتةكانيان فيةركوو لةطةل زانياريمايةوة. لة رِةوش

  كارا  آلكاة  ،وي تيان كةرد كااراني ككاةن  ن زاني ئةشكةجنة و ئازاريان دا   هةر كة مةوووسةكان كةمةياآلكة
يكاردة  ))ح ي اا(( دواتار رِوو   انريان كوة شاري ))شاركورد(( كاوة الي ماةتران  ةكاني يارمةتيانرا و فرِيمةسيحي

لةوية لة ئاو هةلكيةشرا وة فيةري زوةر شاب كاوو لةساةر فةل اةفةي مةسايحي وة كاووة        شاري ))ماحوةز ئاريوةن(( 
و طيفاي مةوووساةكان.    هةوليةر و كةكية طويةرانة هاةرِ  ثيالةيةق كة خيةر و كةرةكةتي لية دةتكا، طةرِايةوة كوة

لاةوية قاةدي   ))كرحزكشا ا((     رد و ناردي كوة طوناري ))حاةزة((،  ةسترييي كهةر كة تةهشاثوور ثيةي زاني د
كة لة وةستةي ئةو شةهيرة   كة كةدةس  مةوووسةكان شةهير كوو، داوايان ليةكرد كة خوةيةنةكة ك يينةكينى 

ر كاة ضااوي     نائوميةري كردن، هاة آلريةرِيةتةوة كةينةكةي هةلَيدةضوةرِايةوة وة تاوةكو ترس داي ريريةب وة لة ئا
ي ضةساثا و ويةرييكاوو، فرمية اكي وةق    كة وةستةكة كةول خوةي ثيةرادا و ماضي كرد و زياتر كاوةرداري لة دلَا 

كاران دةهاتة خوارةوة هةر كة مةوووسةكان كينيان كاوةرداريةكةي لةق ناكيةب، كةسيةكي ترسنوةكيان هيةنا كة 
كاة   ياة اوةريةرِاساتةي كثاةريةين، ئاة  هةلَ   ةوا طويةضاكةي رِ لة كاوةرداري ثاشريةزكوو كاوةوة و داواياان ليةيكارد كا    

دطار سزاي دا دةس  وشك كرد كة ئاةو كاارةي ثاية    وةر  خواي ثةرآل، كةدن و لةترسان كارةكةي كردق ةي كر
 ئةجنا  دا  و كووة ثةنريةك كوة هةموو زوةرداريةك.  

ةساريي كراكاوو، هيةناياناة كاةردة      وة  لةو كاتةدا شةماشة ))حةك ة(( لة طونري ))ماتاا عاةرةكايا(( د  
تةمشاثوور، خوانةناسة ثرسياري كرد توة كيةيو وتي: ))من مةسيحيم لةكاةر ئاةوةي مةسايحيم، هاي  شاتيةك      

. مةوووساةكان  ((سوورة تةنَا كةئةو دةهيةنم و دَ كةخوداية دروةزنةكاةتاة  وناثةرستم تةنَا خودا نةكيةب 
لة كاتي ئةشكةجنةدانيرا هااواري   ي ثيةكردن كة وةلرةي لية كرةن، مانكرِياريرا و فةر ق و قينة دايريرتن ورِ

هةر كة زاناي   لة ثيةناو و خوداي طةورةمرا(( ةوة ئة  ئةشكةنرانة  ثية خوةشةيشادماني دةكرد : ))كة كةير و
كمي ي ئة  ثياوة كةرناكيةب سةرِةراي ئةو هةموو ليةران و ئةشكةجنةدانة، داياة دةسا  حاا   ة)تةمشاثوور( وةر

حرياب كوة ئةوةي كيان اتة الي شاثووري دووة  و لةدواي دوركةوتنةوةيان كوة ماوةي ياةق روَة لاة هاةوليةرةوة     
  آلكاة  ،ناةوة كاوة شاويةين خوةياان    آليان ككاةن و كرِؤ تا فةرمانررا لة اليةن خزمةتكارةكاني كاوة ئاةوةي كاةرةلَ   

تين دزةكاان ئةطاةر كاة ئاشاكرا     آلئاالهاا وتاي : ))ئيةماة هةلَناياةين وةق هاة      ئياب  ئةوانة رِةتياانكردةوة،  
. لةيةارا كاوة ضاةنر    .دان كة كية تاوانيمان نةنيةن، دواتر كة شاري ))شاركورد(( رِاكرياةيةنن  مان نةكةن والَةلَكةرِ

يةك مانةوة، يةكيةك لة قةشةكان كردنية مالي خوةي، ئاةو روةَة ))  ي ةي دةكارد لاة ماالَ   ئاالهاا(( نويةا   ئياب  روَة
كوةياة  زوةر شالةَاو تارس     ،وونااكي ماةزن  ةكاةي ثركاوو لاة رِ   قةشةكة، قةشةكة كة ضاوي خوةي كيين كاةوا مالَ 
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دركيةينة و ئاشكراي ناةكال كاوة هاي  كةسايةك تااوةكو دةمريةاب،       نة ئاالها سويةنري دا كةوا ئةمة ئيب دايريرل، 
ثيةش ثادشا كرنوةشان كوة نةكرد، ثادشا لةمة زوةر تورِة كاوو   دواتر كرديان كوة خاكي هوةزيةكان، هةر كة ضوونة

ئيةاوة   كو كة كرنوشربدنتان كوةمن  ةنط))ئيةوة دوو شةقاوةي نةزانن، كوة كرنوشتان كوة نةهيةنا ، رِ :وة ثيةي وتن
خاوداي  مي دايةوة و وتي: ))مةروم لةسةرخوة  داناوة كةوا كة كرناو  تاةنَا كاوة    ئاالها وةآل ئيب كةياكان(( 

تاق و تةنيا و خولفيةنةري زةوي وئامسان كةر ((. كةماة ثادشاا تووِرةكوونةكاةي زوةرتار كاوو فةرمانيارا كاة        
 (1)ز13/1/323ينةي شةهيركوونيان خ تة سةر خوةيان لة تاوةطولَ ثةرِانرني سةري هةردوكيان و

 

))ئةزوةرشاااخ((  خااوةي علماااني كااوو لااة شاااري هااةوليةر، دةسااترييكرا كااة فااةرماني     مااار خننيااا:  -4
دةستةالتراري حرياب، خاوةن هيةزيةكي هةمة ووةر كوو  لة ئةشكةجنةدان، وةلرةيان كرد كة مةرويةك كوة ساية  
وار، تا واي ليةَال هةموو ئةنرامةكاني لةشي و ئية كةكاني ورد و خا  كوون كة هوةي ئاةو ليةراناة زوةر و ثارِ    

اياان زاناي كاةوا طيااني     ب ئين ا وازياان ليةَيةناا لاة ليةرانارا. و    ئازارة كة كووة هوةي ئةوةي لة هوة  خوةي كضية
َمارةياةكي زوةر  ةكاةي خوةي، ةكان كة نَيةين هاتن و كرديانة مالَيمةسيحي ةوة،و فرِيةيانراية كازارِ لةدةستراوة
و لاةو كاتاةي كاة لاة نااو ويةرياادا دةور دراكاوو، ئاة         يةكان سةردانيانكرد، لةوانة ))ماران زخاا(( لة مةسيحي

قةدي ة هةردوو ضاوةكاني كردةوة، وثيةي وتان: ))هةل ان و نويةاة ككاةن كاوة خاوداي زينارو كاةوا ثاداشا           
 ، دةكةخشارية كاوة ئيةماة  خوةشاريوزةراني     كةساةريانراديةب لاة خراثةكاريارا،   ضةوساوةكان دةكال لاةوةي كاة   

فريشاتةكاني خاودا    مساان، ةويارا و ساةرةكةي دةطاتاة ئا   ئةوةتا لةكةرضاومراية ثةيةةيةق دةكينم لةسةر ز
 ة ساةر ثيةاي و كاةدوامان    يةن: ))خوت ريرة و وةسور كة ئةي خننيا هةلَديةنة خوارةوة دةضنة سةرةوة و ثيةم دةلَ

 فري كاوة تةواو كردني ق ةكانيرا طياني سثارد و هاةلَ  لةطةلة كاش  وخوةش  نيشانرةدةين((. زةويةكي ككةوة،
 ز كووة.343/  1/ 12وةَي خوداي مةزن ئةمة لة رِ الى
 

ووة ساةر كاة   يادي كةخيةر كية قةشةي طوناري ))تالشاليال(( كا    قةشة يةعفوب و مةريةمي خوشكي: -2
 اة كاوو، ))نرساتةمشااثوور(( ئةشاكةجنة و ئاازاري زوةري داون كاة       ياهخوشكةكةشاي رِ  كارطيةرايةتي حرياب

اقوولةكاني خوةي كة نااوي ))مَاراد(( كاووة    لةدواييرا يةكيةك لة ثياوة م ن و وويةنران و كوختان ثيةكرد،ليةرا
ئة  ترسنوةكة هاتة كةردةمي و تاوانة قيةزةونةكاةي وية اةوية كارد     وة كوة ئةوةي سةريان كثةريةينة،كةكارهيةنا

  ئة  ثياوة دوورِوو شةرمةزارة كةواةزاي دادثةروةراناةي خاوةي    آلز  كة13/2/343ضوونةكارواني نةمرانةوة لة 
( لاة كاةناري زيةاي طاةورة، واي زاناي كاةوا رزطااري دةكيةاب لاة ضارةنووسااي           )تال دارا( ) َرالاة طةيشاب وةكاو   
 دياريكراويرا.
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لةو سةردةمانةدا مةوووسةكان ثيةن  راه ةيان طارل كاة هاةردة       ة( قةدي ةكان :يثيةن  )راه -3
و و لة ثارِانةوةدا كوون لة طونري ))كشاز( ئةمانةن : ))تةقال   –مةرياة    –مةرتا  –ة  مةري –لة نويةة و روَة

ئامة( دواتر كرديانن كوة طونري ))حةزة(( وة داوايان لية كردن شوويان ثية ككةن وة هةروةها ساوورة كاوة خاوةر    
دا نةنوانار و كةتووناري رِةتياانكردةوة خاراث ين ئةشاكةجنة و      ة  ئةمانة سةريان كوة ئاةو ملاَورِ  آلكة ،كةرن

: اوارياان كارد كااوة نرسااي تةمشاااثوور   ةكاةةوة و كةياةق دةنااط ه  ضةوساانرنةوةيانرا ثيةياان هااةموويان كةي  
كو خيةارا ككاة لاةوةي كاةوا     ناخةلاةتية ، كاةلَ  هةلَ تةساواوةكانب هاي  كاةو   وة ))نةمان سيةنة ئةي زلة ثياو 

خوةمااان كردوةتااة   ضااروكةمان نيية،ئيةمااةيااارل داوة، لةكةرئااةوةي ئيةمااة هااي  تةماعكاريااةكي ئااةو دونيااا كرِ
يةنةرةكةمان ئيةمة كوةيلة ن  تةنَا كوة خودا نةكيةب، ئيةمة نةزانيش ن   هاةروةكو ئيةاوة، تاةنَا    قوركاني خولف

خودا ثةرست  و  كوة ئةويش كرنوة  دةكةين(( هةر لةو سةردةمة قةشةي طونرةكةشايان طرت او كاةناوي فاوال     
و لةكاةر ئاةوةي ساةروةل و    اياةوة  ينةكاةي خاوةي هةلرَيةرِ  يي دونياا لاة ئا  كوو، ئةماة لةكاةر تاةماعكاري ماالَ    

سامانيةكي زوةري هةكوو ))كة  وا هةية دةولةمةنر كضيةتة ثادشايةتي خودا لةكةر ئةوةي زوةر زةمحةتة كاة دوو  
خواوةنر كثةرس ((. لة دواي ئةوةي كة ئيادةي خوةي لة دةسترا مةوووسةكان كةكاريان هيةنا كوة ئاةوةي ملاي   

مولاك و ساامان   ك و ساامانةكةي. خوةشةوي ا    انرناةوةي مولَا  نااو طةرِ ئةو ث ةن  ثاكيزةياة كثاةريةينة لاة ثية   
سااةري كوةيااان دانواناار كااوة وية ااةوية كردنااي فااةرماني مووووسااةكان، لااة كاااتي      ضاااوةكاني كااويةر كاارد،  

ئاةي   دةساتب كارد كاة لاةناوكردنى ماةرِةكاني خاوةل      اه انة ثيةياان ول )) وية ةويةكردني فةرمانةكةيان ئة  رِ
يان ميةريةلةكةل ساةردةكريةب ئاةي زوةرداري كاة  و نااكوول، كاووي كاة طاورطي         ،ي هيضوو ثووضشواني ترسنوةك

كرسي و هيةر  دةكةيتة سةر ميةريةلةكةي خوةل ئةي رِوورةشي ضرووق، ئيةمة دةرِوةين كوة الي عي اي مةسايب كاة   
ز 3/3/343لاة روةَي   ة((.يا ني ةي كاة تاوة خوةشاب دةويةاب هاي تا         ئاةو مالَا  آلئةو مياتي راستةقينةمانة، كة

  ضاي كةساةر ئاة     آلةكان وةَنيان كوة دةكةن، كاة يوَةدا  كلرانيرِ وينةي شةهيركوونيان وةرطرل، لةتاوةطولَ
 ووةدا هالدوورِ

لةكةرئااةوةي مةوووسااةكان  ثااةتي خ ااتة مليااةوة و خنكاناارى. كوةشااةوةكة موه ااال ناااردي كةدواياارا و
 (1)ةكةي نةزاني.كوة ئةوةي ثاشا كة  هةوالَ يانتتةماعيان لة مالةكةيرا هةكو و كةنَيةين كوش

***** 
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 ملاذا يغيـّر املسيحّي دينـَه؟

 

 

 

 موفق حداد 

 

احلــــــديق واجلــــــدال  

ــرض األ فكـــــــــــار وعـــــــــ

والشكاوى واقرتاحـات  

احللول واملطالبات بتعديل املادة الدسـتورية  

والد القاصــرين مــن غــري اخلاصــة باجبــار األ

ســالمي إذا ق الــدين اإلاملســلمني علــى اعتنــا 

ا( سـالم طبعًـ  ر أحـد األبـوين دينـه )إىل اإل   غّي

رســـل  االعرتاضـــات إىل ُأوعقـــدت النـــدوات و

جملس النـواب ورئاسـة اجلمهوريـة والـوزراء     

نسانية الدولية للوقوف إىل ىل اهليئات اإلإو

قــرة وتــرك حريــة هــاه الِف جانــب تغــيري نــّص

اختيـار الديانــة للقاصــر حلـني بلوغــه الســن   

ل  اجلهـــــــات الدينيـــــــة لقانونيـــــــةن وتـــــــدّخا

ــات    ــدني واملؤسســــ ــع املــــ ــات اجملتمــــ ومنظمــــ

إىل جانــب  الثقافيـة واالجتماعيــة لتصـطفّ  

لكننــا مل نلمــس مــا يشــري إىل    نهــاا املقــرتح 

ــار   األخـــــا بهـــــاه الصـــــيحات بنظـــــر االعتبـــ

ر وتـُعتمد مّرها سوف ُتر َقِفاملادة ِب ونعتقد أنَّ

ىل هــاه كمــا هــي عليــه اآلن دون االلتفــات إ

  .املناشدات مهما كثرت

وهنا البد من السؤال عن جدوى البحـق  

من ان أليس يف املوضو  كنتيجة وليس سبًب

ــق يف    ــة ونبحــ ــتدرك احلالــ ــروض أن نســ املفــ

ر دينـــه يغّيـــ ســـباب الـــيت جتعـــل املســـيحيّ األ

ونناقش املوضو  بصراحة وشفافية لنتمكن 

يقــاف هــاه الظــاهرة؟ ولــتكن النــدوات    إمــن 

ا ي كنائسنا فهم املعنيون سلًبحببور ممثل

ثم هـل هنـاك إحصـائية     .ا باملوضو جياًبإأو 

ســالم؟  عــن أعــداد تــاركي املســيحية إىل اإل   

وهــل العــدد كــبري ويتطلــب إثــارة املشــاكل   

والتشــنجات مـــع  املؤسســـات الرمسيـــة الـــيت  

ــّن هـــي أصـــالا ــوّتمتشـ ــود جة ومتـ رة مـــن الوجـ

ــا المنلـــ     ــدون أننـ ــن متعكـ املســـيحي؟ حنـ

ا لنصــرتنا ا يف الــوطن مســتعدً ثًرا مــؤشــريكا

 َرُثَك
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ــ ــى جتّنـــ حرًصـ ــن   ا علـ ــرفني مـ ــة املتطـ ب نقمـ

ــيتهمون أي    ــا سـ ــاين رمبـ ــرار الـ أصـــحاب القـ

ممـــــا  نناصـــــر لنـــــا بعنـــــه )كـــــافر( أو مرتـــــد

ــا     ــل عليهـ ــثرية حيصـ ــازات كـ ــيفقده امتيـ سـ

ــروعة أو  ــرق مشــ ــروعة مــــا دام    بطــ غــــري مشــ

  .سالميعمل حت  خيمة ومبباركة اإل

ّيـــر دينــــه  ا ســـعحرتم مــــن يغ أنـــا شخصــــيًّ 

بســبب قناعــة عقليــة وحًبــا بالــدين اجلديــد   

فااك من األمور الشخصية والرضا بالفعـل  

وممارســـة حلريـــة الفـــرد يف اعتنـــاق الـــدين     

واملاهب والفكـر السياسـي وهـو حـق طبيعـي      

ــه مـــادام ال  للفـــرد ال ــوز منعـــه منـ ــُي جيـ  يءسـ

غّيـر   لآلخرينن لكنو مل أمسـع عـن شـخص    

يف الوق  الـاي   ندرما ن ا بالدين إاّلدينه حًب

مسعــــ  عــــن كــــثريين أقــــدموا علــــى هــــاه  

العمليــــــة ألســــــباب يف مقــــــدمتها اجلانــــــب  

ــا    نالعـــــاطفي ــابة وهمـــ ــاب بشـــ ــق شـــ إذ يتعلـــ

 ر العالقــة إىل مــا ال ا وتتطــوَّيتلفــان دينًيــ 

نكــــن إصــــالحه إال بــــالزوان أو بقتــــل أحــــد 

( ما يتطلـب  تغـيري   للنتائا الطرفني )غسالا

م ويـــتم الـــزوان ســـالديـــن غـــري املســـلم إىل اإل

  .ورمبا تقام األفراح والليالي املالح 

 مســـــعلة تغـــــيري ديـــــن أي فـــــرد مســـــيحّي 

ا علـــــى عائلتـــــه بعكملـــــها ســـــتنعكس ســـــلًب

ــتبقى القبـــية مثـــار شـــبهات وتـــعويالت      وسـ

ســـبابها وســـتتعثر أخواتـــه وبناتـــه وعائلتـــه أل

سـباب  واأل نوأقاربه وأصدقاؤه بشـكل أو بـيخر  

ن ومـا دامـ    وإسـهابٍ  ليس  حباجـة إىل شـرحٍ  

وىل بالكنيســة القبــية متعلقــة بالدرجــة األ 

ا فعلى املعنيني واملتابعني من املثقفني حصًر

ــيات االجتماعيـــــة التعـــــاون مـــــع     والشخصـــ

الكنيســـة لبيـــان موقفهـــا ووجهـــة نظرهـــا يف  

ــر    ــاالت ونشــ ــاه احلــ ــل هــ ــر مثــ ــع أو حصــ منــ

هــــاه  .ز هـــاه اخلطـــوات  عـــزّ الثقافـــة الـــيت تُ  

رمبـــا نكـــن املســـعلة لـــن تتوقـــف أبـــدا ولكـــن  

التوصــل إىل حتييــدها وحصــرها بعقــل عــدد  

منها مبعاجلتها بواقعيـة شـفافة خاليـة مـن     

االنفعــــــال واملكــــــابرة وباحلكمــــــة ورصــــــانة    

 املنطق.

*****  

*** 
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 دور السريان

 في جماعة كركوك األدبية

 

 نوري بطرس 
 

كانــ  مدينــة كركــوك صــغرية احلجــم  

ــرعان ّنأال إ ناتييف فــــرتة اخلمســــين ــا ســ ــا هــ مــ

حبيــق  1148متــوز  14رت بعــد قيــام ثــورة  تطــّو

ــ ــايف     دّبــــ ــا  الثقــــ ــة والنشــــ ــا احلركــــ فيهــــ

وتعسســ  عــدة مكتبــات لبيــع الكتــب واجملــالت 

ــاك      ــة اوروزدي بـ ــوجني ومكتبـ ــة يـ ــا مكتبـ ومنهـ

نكليزيـة والتابعــة  الـيت كانـ  تبيــع الكتـب اإل   

صدر أكما  نI.P.Cلشركة نفط كركوك 

شـــــاكر اهلرمـــــزي جريـــــدة )آفـــــاق(ن وأصـــــدر  

ــة )الشـــفق(  ــاه جملـ ــّدوُت .عبدالصـــمد خانقـ  عـ

ــنوات   ــابني الســ فــــرتة  1148 – 1146الفــــرتة مــ

الــــاي ن دبيــــةتعســــيس مجاعــــة كركــــوك األ

هـاجر   إذ 1168استمر نشاطها حتـى بعـد عـام    

ىل إىل  بغـــداد والقســـم اآلخـــر إالقســـم مـــنهم 

وقــد تــعثرت مجاعــة كركــوك  .خــارن العــراق

ة بعــدد مــن الشــعراء املعــروفني يف تلــ  الفــرت 

ــال ادونــــــيس ــد   نأمثــــ ــالن حممــــ يوســــــف اخلــــ

 نس احلان. أبو شقرا وأوقي ش ناملاغو 

ومــــن الشــــعراء العــــراقيني نــــازك املالئكــــة  

 وبلند احليدري وبدر شاكر السياب.

ــد  ــان لقــــــــ كــــــــ

ــم  ــاء أمعظــــــــــ بنــــــــــ

لفـــة وتعــــاون  أاجملتمـــع العراقـــي يعيشــــون يف   

ثــو فيهــا  تعــدد األالوحمبــة علــى الــرغم مــن   

يان والرتكمــــان رد والعــــرب والســــرمثــــل الُكــــ

جانب الـاين كـانوا يعملـون يف    األ ىلإضافة إ

 شركة نفط كركوك. 

ــوك    ــة كركـــ ــة تعســـــيس مجاعـــ ويف بدايـــ

ــيس    األ ــل القــ ــون مــــن جليــ ــ  تتكــ ــة كانــ دبيــ

وفاضل العزاوي ومؤيد الراوي وأنور الغسـاني  

ب يوســـف  و وســـركون بـــولص واأل وجـــان دّمـــ 

سعيد وصالح فائق ويوسف احليـدري وزهـدي   

ق مصــــــــطفى وقحطــــــــان الــــــــداوودي وفــــــــارو

ا املبدعون السريان فهم سركون أّم .اهلرمزي

ــولص وجـــــان دّمـــــ   ــف ســـــعيد. و واألبـــ  ب يوســـ

ــّز )الـــروح  هاوي يف كتابـــويتحـــدث فاضـــل العـ

ىل إ  ة( بــــــعن هــــــاه اجملموعــــــة تشــــــتتاحلّيــــــ

ىل إفهاجر مؤيد الراوي  نيتلف بقا  العامل

ا و رحلــة طويلــة مهــاجًراملانيــا وقطــع جــان دمـّـ 

ــا إ ــريوت وعمــ ــم ىل بــ ــويف  إن ثــ ــرتاليا وتــ ىل اســ
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ىل بـريوت ثـم   إب يوسف سـعيد  هناك وغادر األ

ىل الســويد حيــق تــويف هنــاكن وصــالح فــائق     إ

وسـركون    انكلـرت إىل إىل سوريا ومنها إتوجه 

ىل إىل يونــان وبعــدها   إىل بــريوت ثــم  إبــولص 

ىل إاوي مريكا حيق تويف هناكن وفاضـل العـزّ  أ

ن عـاد  ايبًـ أاملانيان كما فعل الزهدي الداودي 

رض الوطن ومسـقط رأسـه   أىل إجليل القيس 

مريكا حيـق  أىل إكركوك بعد رحلة قصرية 

تـــويف يف كركـــوك ومـــازال فـــاروق مصـــطفى  

يواصــل الكتابــة يف مدينتــه كركــوكن كمــا   

 .ايًبأبقى يف كركوك يوسف احليدري 

ــبع    ــول الـ ــن   ّنأويقـ ــات مـ ــاك اختالفـ هنـ

بــدا  ســلوب الكتابــة الســردية ومنــط اإلأحيــق 

ــني ــوك األ  بـ ــة كركـ ــني  مجاعـ ــة وبـ ــاء أدبيـ دبـ

كمـــا هـــو احلـــال بـــني منـــط   ناب بغـــدادوكّتـــ

الكتابـــة لـــدى جليـــل القـــيس وحممـــد خبـــر   

وبــني صــالح فــائق وصــادق   نعلــى ســبيل املثــال 

نور الغساني وسـركون بـولص   أالصائغن وبني 

ــة      ــن جهـ ــدي مـ ــامي مهـ ــيبن وسـ ومالـــ  املطلـ

مجاعــــة كركــــوك  وأحــــدث كمــــا  .خــــرىأ

 املشـهد الثقـايف العراقـي يف    يف ادبية انقالبًـ األ

بدا ن كمـا  سلوب السرد وطريقة الكتابة واإلأ

ــازي     و هــاه اجلماعــة فــرتة ســقو  النظــام الن

ــربن     ــد احلـــ ــيت بعـــ ــر الفاشســـ ــام اآلخـــ والنظـــ

يف العــراق  1169وكــال  ســقو  النظــام يف 

ــأ ــا  ا.يًبـ ــ  قـــد   أ اتمـــؤثر أّنكمـ ــرى كانـ خـ

أثــرت علــى اجلماعــة مــن حيــق تطــور الفكــر       

ــي وا ــراقن  السياسـ ــاعي يف العـ ــايف واالجتمـ لثقـ

تغــيري اخلارطــة الشــعرية العراقيــة   وقــد ألقــى

الســياب والبيــاتي ونــازك  مـن قبــل بــدر شــاكر 

علــى املشــهد  بظاللــهاملالئكــة وبلنــد احليــدري 

  .ايًبأالثقايف 

اب تــعثر الكّتــ نويف جمــال القصــة القصــرية

اصني أمثال فؤاد التكرلي ونزار بعسلوب القّص

عبــادي وموفــق خبــر وخبــري ســليم وغــازي ال

مرين ورغــم أن عبداجمليــد لطفــي كــان  عبــداأل

حسب ضمن مجاعـة  ه مل ُيّنأال إ انمبدًع اقاصًّ

يواصـــل الكتابـــة يف القصـــة  وظـــّل نكركـــوك

ــّوووالروايــــة.  ــل القــــيس يف  أر تطــ ــلوب جليــ ســ

ســلوب جليــل  أر تطــّوو كمــا نالقصــة والروايــة

ــاا    ــدري وهكـ ــف احليـ ــردي ويوسـ ــيس السـ  نالقـ

لكــل عصــر ثقافتـــه    أدونــيس إنّ  كمــا يقــول  و

سلوبه اخلاص وطريقة تفكريه ومدى تعلقه أو

 بداعه.إو

ــك  ــة الســـــــــريان يف تشـــــــ  يلومـــــــــن مجاعـــــــ

ســــلفنا ســــركون أكمـــا   ندبــــيكركـــوك األ 

بـــولص وهـــو مـــن مواليـــد احلبانيـــة ولـــد عـــام  

وكـــان  1146ىل كركـــوك عـــام إوجــاء   1144

الــيت أصــدرها  "شــعر"جملــة  مبراســلةقــد بــدأ 

هـاجر   1161ويف عـام   .ريوتيوسف اخلـال يف بـ  
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ــتقّرأىل إ ــا واســــ ــان   مريكــــ ــاف يف ســــ ــه املطــــ بــــ

هنــــاك حتــــى وفاتــــه عــــام  يفرانسيســــكو وبقــــ

 هوأصدر عدة دواوين شعرية منها ديوانـ  .9440

ــام يــــنأنــــة يمدىل إول )الوصــــول األ  1184( عــ

 1188وبعــدها )احليــاة قــرب االكروبــول( عــام 

و)حامـــــــل  1119ول والثـــــــاني( عـــــــام ثـــــــم )األ

وديـــوان  1116 ليـــل الـــائاب( عـــام الفـــانوس يف

 1118يف مركــب نــوح( عــام    ااذا كنــ  نائًمــ )

مريكـــا أشـــعراء  نصـــدقاء مـــأكمـــا كـــان لـــه 

ــرواك     ــرب ن وكــــ ــن غينســــ ــاعر الــــ ــل الشــــ مثــــ

ــورنس     ــوفن ولـ ــوب كـ ــو وبـ ــوري كورسـ وغريغـ

فريلينغــــــــييت وتــــــــعثر يف شــــــــعره باحلداثــــــــة 

وخاصــة بالشــعراء اليــوت و ســتويل    األوروبيــة

يقـول سـركون يف    ر اودن.باوند والشاع وعزرا

 :إحدى قصائده

 ريخ حياة مفتوحةعت

 تريد االرجتاف وسكنيماضي 

 عصابيأيف شرق 

 ماضي من النثر

 هناك يف وعاء املطر

 

كمـــا كتـــب ســـركون القصـــة القصـــريةن 

بـراهيم  إأول عمل قصصي نشـره لـه جـربا     ّنإو

جملـــة )العـــاملون يف الـــنفط( كـــان عـــام     يف 

ــر 1169 ــد  نشـــ ــ روبـــــني د.ن وقـــ ــل بيـــ ق مشوئيـــ

ــولص قاصًّـــ  كتاًبـــ ــركون بـ ــوان سـ ــام  اا بعنـ عـ

ن قصـــــص ســـــركون القصـــــرية وتبـــــّم 9441

 وهي:

 .1164عام  نالقنينة  .1

 .1164يف  نخرىيام األاأل .9

 .1164عام  نالعالقة .9

 .1166عام  ناحلفرة .4

 .1166عام  نغرفة غري مستعملة .4

 .1166عام  نامللجع .6

 .1166عام  نقطار الصباح .0

 .1166عام  نيف صباح ما هناك .8

 .1160عام  نالنور ضعيف يف السادسة .1

 .1160عام  نعشاء متعخر .14

 .1168عام  نالعلبة والكتلة .11

 .1168عام  ناحلمامة والزجني .19

 .1168عام  نجيوب املدن وهو مي  .19

 .1168عام  نوغمرتو اليقظة كاملاء .14
 

وقــد نشــر الكاتــب واملــؤرخ نــوري بطــرس يف   

كتابــه )شــاعران مــن كركــوك( أكثــر مــن    

اجــــات ســـــركون بـــــولصن  حـــــول نت احبًثــــ  94

ـــونش ــردى يف    ــ ــام بـ ــثم بهنـ ــد  هيـ ــاص املبـ ر القـ

كتابــه )ســركون عنقــاء الشــعر العراقــي( مــا 

ــد     ــه. والبــ ــب عنــ ــا كتــ ــل ومــ ــولأقيــ  ّنإ :ن نقــ

ىل إنكليزيـــــــة لســـــــركون ترمجـــــــات مـــــــن اإل 

 :امنه نالعربية
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منــــه يف   يءشــــ  يوميــــات الســــجن هــــو     .1

 .1168بريوت 

 .1101مريكا أ نكتاب عن فريوز .9

ــعر هنـــاك يف ضـــيا  .9 ــدنان.  نالشـ اتيـــل عـ

 .9444 املانيا

ــا     .4 ــربان. املانيــ ــل جــ ــربان خليــ ــنيب جــ الــ

9448. 

 .9444رقائم لوح الكون. املانيا  .4
 

والكاتــب اآلخــر يف مجاعــة كركــوك مــن   

و وامســه يوخنــا يوســف  الســريان هــو جــان دمـّـ 

يف كركــوك وبــدأ الكتابــة يف   1149ولــد عــام  

ــام  ــة يف جمـــــــــال الشـــــــــعر    1161عـــــــ وخاصـــــــ

 نكليزيةن وكانىل اإلإربية وبالرتمجة من الع

ــع    ــز جتمـــــ ــة مركـــــ ــى اجمليديـــــ ــاء أمقهـــــ دبـــــ

ــوك ــاخنة    نكركـ ــات السـ ــدور املناقشـ ــق تـ حيـ

دب والفــن وأمــور اخــرى يف   فيهــا يف جمــال األ 

وذلـ  ألن الســلطات   نجمـال النقـد والثقافــة  

ــيس    ــة أو تعســـ ــمح باقامـــ ــة مل تســـ ي أالعراقيـــ

ــق  ــايف  أمرفـ ــز ثقـ ــا أو مركـ شـــبه باحتـــاد  أو مـ

عبـاء  أغلـب  أوبعدها اضطر  .دباء والكتاباأل

ــة  ــىل التوإاجلماعــــــ ــداد ويف  جــــــ ــو بغــــــ ه حنــــــ

ىل بـريوت ثـم عـاد    إو السبعينات رحـل جـان دمّـ   

وبعــد فــرتة قبــاها يف بغــداد رحــل    نىل بغــدادإ

ىل اســـرتاليا حتــــى  إىل عمـــان ومنهـــا هـــاجر    إ

ــه هنـــــاك ــدة   .وفاتـــ ــداد عمـــــل يف جريـــ ويف بغـــ

ه قـــد مجعـــوا   ءاصـــدقا  ّنأاجلمهوريـــةن كمـــا  

جــان واصــدروه حتــ  عنــوان     كــل مــا كتبــه    

)امسال( وقد ورد امسه يف كتاب انطولوجيـا  

واغلـب قصـائده كانـ  بـدون      نالشعر العراقي

ــرت  ــاا نشــ ــوان وهكــ ــاه   .عنــ ــرت هــ ــا ونشــ كمــ

نطولوجيــا مــن قبــل زاهــر اجليزانــي وســالم  األ

ــه    ــرجم ديوانـ ــال"كـــاظمن وتـ إىل اللغـــة  "امسـ

( كما صدر عـن  كَونة ثةروكردية بعنوان )الك
ــد ــ دار األمـ ــؤ  اكتاًبـ ــه مبـ ــي  اعنـ ــني علـ زرة حسـ

 يونس ومنار  عبداحلر يف بغداد.

وكاتبنا اآلخر هو األب يوسف سعيد وهو 

دخـــل كليـــة  1199مـــن مواليـــد املوصـــل لعـــام 

ــوت ــاء   الالهـــ ــل وجـــ ــوك إيف املوصـــ ىل كركـــ

ــا  ارئيًســــ ــريانية فيهــ ــة الســ ــام  .للطائفــ ويف عــ

ــاجر  1169 ــام  إهـ ــريوت ويف عـ ــل  1104ىل بـ وصـ

ا بســـبب املبـــايقات الـــيت ىل الســـويد مهـــاجًرإ

ــرة    ــن دائــ ــا مــ ــان يتلقاهــ ــوك  أكــ ــن كركــ مــ

ــد   ــاعر قـ ــدر دواأوكـــان الشـ ــيوصـ ــعرية نـ ه الشـ

 وكتاباته وهي: 
 

 .كركوك 1148 نوىلاجملزرة األ  .1

 .بغداد 1169 نريخ السريان والكلدانعت .9

 .بريوت 1168 ناملوت واللغة .9

  .بريوت 1161 نصوت السريان املعاصر .4

 .بريوت 1161 نحياة امللفان بولص بهنام .4

  .السويد 1186 نويعتي صاحب الزمان .6
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ــعخر  .0 ــتعال املتــ ــمو  ذات االشــ  1188 نالشــ

   .بريوت

 .بغداد 1181 نمملكة عبداهلل .8

  .بريوت 1181 نبدا حبور اإل .1

  .املانيا نالسفر داخل املنايف .14
 

وقـــد كتـــب عنـــه الكاتـــب املبـــد  واملرتجـــم  

ــإ :ردي جــالل زنكابــادي يقــول والشــاعر الكـُـ  ه ّن

ــام ــع األ  1184 بعـــــد عـــ ب تطـــــورت عالقـــــيت مـــ

عطيـه بعـ    أن أيوسف سعيد وقد طلب مو 

ن أدب الكـــردين وقـــد اســـتطع   نتاجـــات يف األ

رديــة مرتمجــة  قصــيدة شــعرية كُ  04 ـزوده بــأ

ــةإ ــان األ .ىل العربيــ ــف ُيوكــ ــّدب يوســ ــن  عــ مــ

ــر ويف  يفالشـــعراء احلـــداثويني  الشـــعر املعاصـ

ى حتّـ  ظـلّ  حقل أدب مـا بعـد احلداثـة. وهكـاا    

يف ســتوكهومل. ويقــول عنــه   9419اتــه عــام وف

م ســـب يوســـف كـــان يّتاأل ّنإفاضـــل العـــزاوي 

ــوفية وال  ــعره بالصـ ــشـ ــوز   نرياليةسـ ــ  رمـ وبعـ

 حــدىإشــعره تتجــه حنــو الوجوديــة ويقــول يف  

 :صائدهق

 ملاذا رحالت  داخل املنايف البعيدة؟

 ملاذا تلب  شيخوخة عم  سروال الغرو ؟

 هل يف أسفار اهلل نقاط حرب؟

 رحة فقط البا

 يومًيا دجلة م  سرداقه البيضاء 

 نيام يف سفوح 

 إّن  استيقظ يف ظهرية النخل

 أحبث عن مدن متعرجة القلب

 

 خرى:أثم يقول يف قصيدة 
 من يقتل شعراننا 

 حيذف مليون حكمة 

 من دفي الشرائ  

 

 : (املاء)ويقول يف قصيدة 

 املاء لغة السماء 

 رذاذ ماء الربي 

  مرئية عرب سنوات الضوءيرافق إشراقات ال

 يفت  املاء رحيقه ليغسل أردان الصبا  

 املاء وجه لكواكب يسورها قمر احملبة

 مرئيةماء يزحف حنو األشياء الال

 نت يف روعة جالل  مهيبأكم 

 يا صان  ماء البحر وخالق تياراته

 

 املصادر

 .2001فاضل العزاوي. الرو  احلّية. بغداد  .1

 .2011كركو . أربيل  نوري بطرس. شاعران من .2

 .2011هيثم بهنام بردى. سركون عنقاء الشعر العراق . أربيل  .1

 .1995سام  مهدي. املوجة الصاخبة. بغداد  .1

 .1908عبدالقادر اجلناب . انفرادات الشعر العراق . بغداد  .5

 .1909د. ابراهيم خليل العالف. تأريخ العراق الثقايف. املوصل  .6

 .2001لسنة  15جملة بانيبال عدد  .0
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   6102ال أمنيات في عام 

 

 

 يلدا الربادوسيت- - - - - - - - - -

1/1/9416 
 

 الزمن وتقي ...ها عقار  الساعة تسابق ّنإ

 .. وعيناَي تراقبازنامة عمريلك  أشطب سنة من ُر ا... واقفانتظر أن ال متّرواقفاا أ ها حلظة مازلُتّنإ

 .يل..لنتصاف الاعقار  الساعة وه  تقي  من 

من بصايص الرمحاة يف يوفاان االنتقاام.. سانة       وع سنة كانت مليئة باخلوف والفزع.. َتخلوّدُأسوف 

يف عااراء  ة... صاارخات مان كال خيمااة جمتثا   الم والعنااء جتارف معهااا كال اآل   كانات الادموع ختلااق سايوالا   

دعااء للار     ..مهات يصارخن يفال من كل شرب ينادي عل  لقمة العيش اينما تكون .. األرض.. بكاء األاأل

 من كل فم يسيل منه لعا  اللعنة.

حالم وتالشات  ربت األلسن كطول العناء وشراذم األنف .. سنة ضاع فيها املصري وُقسنة يالت فيها األ

 ...إن وجدتنسانية اإل عشاألمنيات عل  ضفاف أنهر الدم.. سنة بدأت اجلرذان الكبرية تنبش ن

 منيات ...؟ هل تل  كانت األ

  .2015ع عام جل وهو يوّدخبنفسه سؤال يداعب 

يفال.. فكيف حنلام ومااذا   اليني من البشر ومثلهم األاملربت أمنيات ذا كانت هذه املصائب ه  ال  ُقإ

  !؟جديٍد نتمن  لعاٍم

وال تتمناوا ألن مصاري العاام اجلدياد جمهاول.. فأنياا  اجلارذان         واحت  الكلمات تصارخ ال ... ال حتلما  

وياااله ماان هااذه الساانة... عااام الاابطش  .. ياااا.. والطعااام هااو القمامااة نفسااه مازالاات متنصاالة كالساايوف

.. جنسيته وحت  أصله .. حت  الكلماات  .. عام ينكر كل واحد أرضهوالتنكيل.. عام التهميش والتضليل

نتقاام وظلماة احليااة وكفار     الصاوا  يضاي  يف قاوامي  اإل    .. ألّنق مباا هاو الصاحي    نطا إذ ال ُتتتربأ مناا  

ا تتهافت األفواه حت  تنطبق وتكبت كل األحالم الوردية ا .. رويًدرويًد ... وتتالش  شيًئا فشيًئا،ميان اإل

 يف غمامة الطفولة...

العام؟  هل نتمن  السلم والسالم وحنن ضائعوا احلقاوق..؟ هال نتمنا  االساتقرار      إذن ماذا نتمن  يف هذا

وش عاااء.. مازالاات اجلاارذان تناابش ننااباأل يااادي ملطخااة باادماءواألمااان؟ كيااف يكااون ذلاا ؟ مازالاات األ 

 نسانية واهلل يكون يف عوننا هذا العام..بات الضمري وغفوة اإلحالم يف ُسنسانية.. ضاعت كل األمان  واألاإل

***** 
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 من الرتاث الشعيب اإلنكليزي

 قصرية قّصة

 

 لطاحونة المائيةا
 

 صورنترمجة: يعقوب أفرام م
 

الطاحونـــةن  املــاء وينصــّب علــى خــزان     ينــدفعُ 

والعجلة الكبرية تدورن وصوت الطّحان يدّوين 

ويف أثناء العمل يرتفع صـوت الطّحـان مغّنًيـا    

 بعاوبة هاه األغنية:

 تعّلم لتعمل بعقصى احليوّية

 إشتغل ما دام النهار

فالطــــــــــاحون لــــــــــن   

ــاء الــــــاي    ــَن باملــــ يطحــــ

 اجتازه.

فقــــــــــــال )جــــــــــــاك(   

الصغرين جنـل الطّحـانن   

ــَده :   ــتفهًما والـــــــــ مســـــــــ

ــو يــــــروم  "ملــــــاذا ؟"ن إذ هــــ

 معرفة سبب كل شيء. 

ــه والــــُدهن وهــــو    أجابــ

ــٍح   ــيَس قمـــ ــؤرجح كـــ يـــ

ا لـو  باراعه القوّيـة كمـ  

ــة: "   ــان الكـــيس أخـــفَّ مـــن ريشـ ــاء ال كـ ألن املـ

 يعود بعُد أبًدا."

خــرن )جــاك( مــن مبنــى الطاحونــةن ونظــر  

إىل اجلـــــدول حيـــــق رغـــــوة تّيـــــار الطاحونـــــةن  

ــرن    ــ  اجلسـ ــه حتـ ــَته وفقاعاتـ والحـــظ طرطشـ

ء مروره باملساكنن ثم جرياَنه وئيًدا بني وأثنا

البــفاف اخُلبــر ِعــرب   

املــرون إىل أن تالشــى يف 

 النهر األزرق البعيد.

ــا دوالب  وأخـــــــــــــــــــــــ

ــع   ــاحون يقرقـــــــــ الطـــــــــ

ويعيـــــــد: "ال يعــــــــودن ال  

يعود أبًدا." عاد )جـاك(  

إىل الطـــــاحونن حـــــزين 

الطلعةن متسـائالا: " ِلـَم   

ــود أبــــًدا؟" فقــــال    ال يعــ

 الطّحـــــان : "بـــــوَّن إنـــــه 
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أحــد قــوانني اهللن فالوقــ  والتّيــار ال ينتظــران  

أحــًدا. لكــن ال يهــّمن لــو أننــا منســ  الــدقائق    

وهي متبي سراًعان وهّيعنـا للمـاء أن يعمـل يف    

أوان جريانــه. هلــّمن هــاِت يــدكن وأِعّنــي لنقــل       

 هاه األكياس!"

كـــان )جـــاك( مســـتعًدا متـــام اإلســـتعداد     

ــه     ــدار حمبتـ ــيًئا مبقـ ــب شـ ــاعدة. مل ُيحـ للمسـ

ــم كـــل      ال ــة. فكـــان قـــد تعّلـ عمـــل يف الطاحونـ

األشــياء الواجــب عملــهان مــن تزويــد حَجــَري      

ــةن إىل مــــــــلء     ــيلني باحلنطــــــ ــى الثقــــــ الرحــــــ

األكيــاس بــالطحني األبــي ن إذ ســرعان مــا     

غـــدا منشـــغالا كعبيـــهن وصـــار صـــوت الرجـــل      

والغــالم يرتفعــان مــع قعقعــة العجلــة الكــبرية   

"تعّلـــــم  حينمـــــا ينشـــــدان أغنيـــــة الطاحونـــــة:

بعقصى احليوّية ـ إشتغل مـا دام النهـار    لتعمل 

 فالطاحون لن يطحن باملاء الاي اجتازه."

لكـــــن  صــــــادف أن توّقــــــف الــــــدوالب عــــــن  

ــاءن إذ   القرقعــــةن وانقطــــع الطّحــــان عــــن الغنــ

خـالل أسـابيع طويلـة مل تسـقط  قطـرة مطــر      

واحـــدةن وطفـــق اجلـــدول املـــائي يف التبـــاؤل     

ٍط شيًئا فشيًئا حتى مل يبَق فيه شيء غرَي خي

ا عن تشـغيل  وهاا املقدار كان عاجًز من املاءن

الرحى. بعد أيام وردت رسـالة مـن فـاّلح مـزار       

كان قد أرسل إليه كمية كبرية من القمـح  

ــُيطَحنن ونـــــــص الرســـــــالة "إن مل يتســـــــنَّ     لـــــ

للطّحان أن ُيسّلم للفاّلح املزار  وجبَته األوىل 

مــــن الطحــــني حــــاالان فعلــــى املــــزار  أن ينقــــل 

احلنطـة إىل الطاحونـة اجلديـدة     كميَته من

البخارّية يف املدينة". فتـعّوه الطّحـان احلـزينن    

ــاّلح املـــــــزار  ذلـــــــ ن    قـــــــائالا:" إذا فعـــــــل الفـــــ

ــد      ــل عنــ ــال عمــ ــعغدو بــ ــو ســ ــعهل . ألنــ فســ

هطول املطرن وأكون قد أنفقُ  مـالي كلهـه."   

لـــاا عـــزم الطّحـــان علـــى الـــاهاب إىل املزرعـــة  

ى املــزار  الــيت تنــعى عنــه عشــرة أميــالن ليرتجـّـ 

أن ُيمه َله أسبوًعا آَخر لتسلُِّمه الطحـنين وبـاا   

 يكون قد منَحه فرصةا أخرى.

اه ماضــًيا يف ســريه علــى  الحــظ )جــاك( أبــ 

 حتــ  أشــعة الشــمس الســاطعة.   طريــق ُمغــرب 

ثـــــم نظـــــر حواليـــــه بعســـــىن وإىل الزهــــــور يف     

احلديقـــة العطشــــىن واحلشـــيش احملــــروق يف   

 الريـــــــاض الاابلـــــــة علـــــــى حافـــــــة الطريـــــــقن

واألغصان العارية من األشجارن فرفع ناظريـه  

"ألـــــن ُتمطـــــر  إىل الســـــماء الصـــــافيةن وقـــــال:

 ثانية؟".

يف أقصــى الناحيــة الغربيــةن إســتطا  رؤيــة  

ــاء علــى امتــداد لــون زرقــة البحــرن       ُبقعــة دكن

"ما هو ذاك؟"ن فار كاا عيَنيه لُيحسـَن   وَهمَهم:

النظـــــر. ُرَويـــــًدا رويـــــًدان إزدادت البقعـــــة ســـــعةا 

اًدان وبــدت تقــرتبن وأضــحى اهلــواء ومخاــا  وســو

وحــاًرا. لكــّن ُمَحّيــا )جــاك( الح عليــه الِبشــرن       
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وقلبه طفح بالبهجةن فهتـف مغتبطاـا: أعتقـد    

ــ      ــة الغيــــــق! فكانــــ ــحابة جالبــــ ــا ســــ كونهــــ

ختفـ  زرقـة   ِاكال . قبل أن تنصـرم سـاعةن   

الســماء وراء الغيــوم الداكنــة الكثيفــةن وبــدأ    

ل مدراًرا على الرعد يقرقعن وأخا الغيق يهط

ــيوالا مل   ــك الا بــــال  ســ ــعىن ُمشــ األرض الظمــ

 نهمر مثيلها.ِايسبق أن 

سرعان ما أخات قطرات املاء من السـاقية  

تتساقط على خّزان الطاحونن ثم حتّول  إىل 

ــل    ــاعف صـــوتها كـ ــق مـــبها يتبـ ســـيالن رفيـ

حلظة. فكان )جـاك( يالحـظ بـني حـني وآخـر      

شـديد  دوالب الطاحونة لتبدأ الـدورات بـبطٍء   

أّول وهلةن ثم أسر  فعسـر  مـع مـرور الـدقائقن     

"ال يعـودن ال   وهي تقعقع جاّدةا أكثـر فـعكثر:  

يعــودن ال يعــود أبــًدا". فصــرخ قــائالا :"ال يعــود      

مطلقاـــــا"ن لكنـــــه ســـــيعمل قبـــــل أن  يالقهقـــــر

 نبين وهر  إىل الطاحونة.

ــغيل     مل ــيب تشـ ــى صـ ــري علـ ــن اليسـ ــن مـ  يكـ

يفعـل   الطاحونن لكـن )جـاك( كـان عارفاـا مـا     

بالبــبطن وبــال أقصــى جهــَده. وحــني حتــّول    

سيالن املاء الرفيق من السـاقية ليغـدو هـديًرا    

ــيالن     ــى الثقـــ ــرا الرحـــ ــار حجـــ ــالان صـــ متواصـــ

يطحنــــان حنطــــة الفــــاّلح املــــزار ن وجلجلــــة     

املكــائن وُســحب غبــار الــدقيق املتطــاير دالئــل     

ــة  ــة الطاحونـــ ــ  أن عطلـــ ــال  - ُتنبـــ الـــــيت طـــ

 قد انصرم . -أمدها

ى املساء سدوَلهن كان الطّحان عندما أرخ

ــد     ــ  وقـ ــريه إىل البيـ ــل يف سـ ــن الوحـ ــاني مـ يعـ

 ّنأه كـــــان يف غايـــــة الســـــرور. إذ تبلـــــلن  لكّنـــــ

ــبوًعا      ــار أسـ ــده باإلنتظـ ــد وعـ ــزار  قـ ــاّلح املـ الفـ

ن لتســــّلم  طحينــــهن وإن الغيــــق قــــد هطــــل اآل 

مدراًران وكل شيء سيكون حسًنا. فها هـو قـد   

يف قنـــاة  ابتســـم اآلن بعـــد مساعـــه هـــدير املـــاء 

الطــــــاحونن إذ قــــــال يف صــــــمته : سُعســــــر  يف 

 تشغيل  يا صديقي!

ه وقف مناهالا حني وعى صوًتا معلوفاا لكّن

حتًما إنها اآلن تشتغل!"ن  "ماذا... لديهن وقال:

ــة      ــاب الطاحونـ ــو بـ ــر  حنـ ــو يهـ ــال ذلـــ  وهـ قـ

املفتــــوح. يف الــــداخل متاًمــــان كــــان )جــــاك(     

ن مغــربًّا بالــدقيق املتطــاير كطّحــان حقيقــي   

ــععلى    ــالطحنين وُيغّنـــي بـ ــا بـ وهـــو نـــأل كيًسـ

صوته: "تعّلم لتعمـل بعقصـى احليويـة ـ إعمـل      

مــا دام النهــار ـ فالطــاحون لــن يطحــن باملــاء        

 الاي جاوَزه."

ــربات     ــارف عــ ــو يــ ــارحن وهــ ــان الفــ ــال الطّحــ قــ

ــرب : "بارك ـــــــه!"    ــةن ويبتهـــــــل إىل الـــــ الغبطـــــ

***** 
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 مستمر التسجيل آلة من ااملوسيق صوت

 ... والرجل

 منامه يف رآها ال  الشرفة ذات يف

 ... امرأة  حياور

 ...إيار داخل

 إليه تنظر فقط ه 

 عكو إبراهيم بولص أمري      قدمية بابتسامة ترشقه

 .... مستمرة ااملوسيق

 ... الرجل

  اروًح... الشرفة  يغادر

 ... املرأة

 اإليار داخل

 .. الرجل رو  عن تبحُث

 األخرس ُهظّل تسأل

 جوا  دون مكانه الظّل ريغاد

 ِ دوره النتهاء يغادرها مسرحية كومبارس كأنه

 ... املرأة

 املكان يف حذر هدوء

 ااملوسيق صوت وق  عل  الرجل رو  عن حبثها تعاود املرأة

 وَجَدتها اأخرًي

  ملقاة جثة

 مشارف عل 

 الصورة إيار

 جسده بينما

 املارة وجدوه

 .....شرفته حتت ملق 

 ... جرى ما رغم ةمستمر ااملوسيق
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 ناجي عكوال

 

 يبتلعنا الفرا   كتننٍي

 وتتهاوى شظايا أيامنا

 فتاتا إثر طعنات الريح

 األقدار ما أنفك  تلبسنا

 آخر ما نسـجه املــوت

 ا يف وطنناون قسًرحنن املنفّي

 ذات الوجوه ترتاءى لي 

 يف املشهد اليومي وتتهاوى

 منحسرة كما من مشعة تاوي

 د ثلا  يتالشى راحلةأو عمو

 اىل حيق التيه

 ما حنن إالّ  كائنات أدمن  األستجداء

 وملـّ  منها طوابري الــاّل

 ح كسكارىما زلنا نرتّن

 لـّمـا يفيقوا 

 من سكرهـم بـعـد
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 ا اىل املسكن كلَّراجًع أقفُل

  امساء ألرتقي ُسلـًّم

 كما ظهــٍر  مكسـور

 الليلُ  مقيمٌ  كبيٍف ثقيل 

 ةُ  ترقد حني نستيقظاألسـِّر

 ا متعبة من تقلبناصباًح

 املرير ليالً 

 عن العمل عازبونشبابنا 

 عن الزوان  وبثورهم وعاطلون

 الشبقةيف وجوههم بعدد أحالمهم 

 أمي ترتدي حزنها وأبي ما أنف 

 تهبيلتـحف شي

 املرأة تاكي النار بعصبعها

 وتهرم قبل نبون الطعام     

 وحيق يسجن الصم  الكالم

 لبث  كتيب املبعثرة كعفكاري

 يف صندوق كارتوني متهرىء

 اضاق بها ذرًع

 يستيقظ حريفا ماعوًر

 كّل صباح 

 لبالله ايرحل ملتحفا

 ينسى أن يشرب من خويف

 أرجوحة أفكاري تتدىل 

 بني الواقع والزيف اجيئةا وذهاًب

 أرى يف رواحها تباشري غدٍ مشرٍق

 ُل حتفيويف إيابها أختيـّ

 ها املاضون يف إلياذةواصلوا أيـّ

 نقطـا اتعايبنا واصلوا بال 

 فرمـاد مسائنا مسفونية حزينة

 تعزفها اجلراح بال كــّف

 ا أحبق عن بقايايأجدني أحياًن 

 يف بعبي ويف رفات صميت

 مازل  أمحلُق يف مساٍء أب 

 اًديلنا  ىل اآلن أن متّدإ

 بعد أن تبددت ونفدت أرصدة الصرب

 ىل األسفلإي ثم ال ألبق أشيح بنظر

 حيق األجساد املصلوبة على

 نل الزمصمقا

 انا الرب !؟و ينسَأ 

 انا الرب !؟و ينسَأ      

ذلكم هو الســؤال

****** 
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 كرٌيةً ا نٌيةً اةُو

 مىومينا ونقما
 ًبَنجٌيَورجٌيس ٌ 

 

ــ ــم وب ة ٍلممٌي ــَةلً بًٍب ــِبقٍلم ِمش نٌوة ًا ش
 دَبيــة ًا بٍرٍشــم، فشــٌيًطا، مىٌومينًــا،   

 ًدٍةى.ىوًا دايٌْل ِمن ِشًاٍكك
ى ٍرٍفبٌويًـا ٌيّىـوًا، سـ   يًما ِشـٍمم  ىًو عَل
  ى، ًىيجًـم ة ًوةٍْيـ  خًـ  ٍرى كَلجٍبَىل مٌو

ــًرًةا   ٍلمِممــــةٌوُخ ــٍقل َورديًٌــــا بــ دشًــ
ن ِمــــ  ًلُماّىًوٍعــــا بًدي دشًــــٌبٍةى، ًىــــ  

عٍلم ِيٍمــم خبــٌوٍبم ِدمٌويــ .ٌوٍةىزعــُور
ــًةا َورد ــ بيًٌـــــ ــًلُمٌيفو ًلُمُخا، فـــــ  شـــــ

ــكُولَكم ــأا، ِل ــًازَ  :ُىرًٍم ــًبا ب ّلن َخدبَش
ٍخا ذي َيــــ بًــــة ر ةٍر ،ٌيًلُمك لَبنــــٌوبًط
 مجربشــٍل ِقملّىـُون زٌوًيخًـا دزٌوًوجًٌـا   مٌو

ا ر زٌوًوجًٌـ ا ًبـةَ بٌويًـ  شـٍلم فٌي لَقَدمًةا.
ــا وًي ــا ٍليِل ــاِبفًلخً ــد  ،ومً ــاٌية  َك فرٌيشً

دٍلــم  . زباةٍري َيلــٌودٍْ ًةا شــٍلم بًًبــا   ٌيف
شـٍلم   فٌيا ويـةً ا ًرًدزِبٍنم خـدً وبٌوقٍرى، ي

 .سنٌيًقاق َبيٍةى شًٍب دًلا ًًوُى فًلًخا 
َخٌد أًنًشا وَكم ٍةاٍلم أمًة ًا خَبد ٌمن يًْو

ٍرى دَمطٍفـــــــــاٍلم مًلـــــــــة ًا ًاٍجـــــــــ

ّىُون ـٌبلــــــقٌودَبر
ــا ِدخـــ  ــًةًما اٌورًخـ ــا مـ ــي كًرخًقـ ا دًًىـ

 عة ًا.شً
ب خـدًا ٌمـن   ّنـ شٍلم ٍجخُِرم َمطٍفاٍلم وبَك

مدٌيّنــًةا،   ة  بىًــيّىًوًوٍةى دًخيًــاةْ خًــ
 اعة ًا، وٍليِلـ ِدخدًا ًش قٌورًباٍلم ُخمٌوِن
ر َعـ دًد مٍلـم . قٌيى اَلرعًـا سٍلم جًددٍْفرب

 ًجـٍوى ًخـٍةى،   فًلُم، كًما مشٌوفِلملًٍةى
بَبيـــة ًا. َؤفـــرًا  ًوٍلـــا دًىـــوبنٍرى ٍمـــوأ
ــا وبلةِك ــٍلـــم مًلرًيـ ــا ٍردٍعـ ى، باٌورًخـ

ي ًنـــا ِعٍمـــم ةرٍ قرِدخٍزاٍلـــم َخـــد خوً 
ا دًطٍلم اٌيرًةا، فِشزعُوبة ًا وبَر ا،ؤبمدٍْ

 عٍلـــمة ًا زِديـــمًّدَقب ٍلم،ًقـــّدٍمم، كٍلـــا
م شـٌود ًشـقِلنٍ   :ىأٍمـرٍ رة ًا أَخ، بـ بٌوًيا
بًيٍىٌبلـٌي زٌوزٍْا   وًافالٌي ِبد مًسٍلِميٌن، 

 .دَمطفُوٍيم
 بٌوًيا : اَليًكا ًكاٍزة َعمٌو؟ -
 ة.كة ًا دًمٍطقًنا: لدٌورِدخًو+
 ق.اٌيسٌوك  ومدوٌْة ٌي ؤبأبٌوًيا : ٍم-
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ــا ؤب  ل ًردًٌيــًةاٍلــم لِعــَكــم ًدٍرامــٍدى َربً
ٍلم قِفمـوٌ  قٍلمِسأَكد  .باٌيٍدىرًا وبزعُو
ًةا  ىُونـللـــم ًيّىٍبوَكـــ ًنـــٍذادٌي اَخمًشـــ

ــبٌو ــم قٌويً ــٌولَطَبا َع ــِق .ٍةىيب ٍلم لش
طٍلـم  فِل :ٍرىأٍمبٌوًيا ومبٌورِسمٍلم و

ا ِشــــًما ك ًــــا مبٌوردَؤفرًا،ىًــــٍو ِنفًقــــا
 .دًمرًيا

ــًو    ــاقر ِدًىـــو خـ ــرًا ّىـــوًا ّىٍوا ًنـ َةًجـ
اٍلم ة ّىًوواٌيـــ. (حشـــي )رًا دَســـًما خـــًو

ــا  بِعلــدبًٌَر  ًدرًا ِعٍلــم، وَكــدا، ِبُخــبٍْبً
ــ ــم بًرًدخً مَكـ ــم   زٌيٍلـ ــا، ِكـ ــًةا دبٌوًيـ يـ

ــُم ــ َمكلٌيًل ــد   م َموَك ــًري، َك ــم لَب فقٌيٍل
ــ ــا بٍلم ابٍع ــمٌويً ــةّىوًا دًعِيٍن ــم  َلي ٍب

م قنًــا َقــّدرِدزدعٍلـم، قِطللّىــُون خوً وب
َىـل مٍطـاٍلم    يـٍةى ًرًدب رِكٌبٍلمَعيٍنم، 
ــةًٌ ــما، لَبيـ ــة ًا وب يٍعلٍلـ ــم قِفلبَبيـ ٍلـ
 دٌيًعا.زوىٌو َةرًعا 

ــ    ــاٍلم ًةا َبةٍنــ  أٍةاٍلــــمٍةى مًــــا ك ــ
ــٌوِن ــً ا، وقٌيُخبٍرٍشــــم، مــ مٍلــــم ٍلم ِقــ

 لٌبٌوشٍْـا خٍزاٍلـم   اٍلم ل بمـدًا َربًـ  ُخفِة
ــدًاُخقنًــــا، وَكــــد فــــِةرِدخًوِد  ٍلم ؤبمــ

 ا.زٌوزٍْا ليًًِمِدزعُورًا خٍزاٍلم 
ا ؤبمـدً أخٍرًنا وبدٍراٍلم ًما ومٍلم بًيقٌي 

 طٍراٍلــموب لٍلم َبك ــٍةىا، شــِقيــًةبًرًد

مــَدبًرنٌوة ًا دشــٌورًطا، َكــد مٍطــاٍلم ِل
و ع بىًـ ى خلـُوٍدى دَميـدَ  عٍبٍر، كٍلاٍلم

بٍراٍلــم، ةٍنــاٍلم ًةا مــَدبرًًنا دشًــا ِدِج
ٌورًخا، ىبـش  شٍلم باِدجا ِدمًلدشٌورًطا 

مــــَدبرًًنا ٍرى أٍمــــًلــــا ك ًلــــ ًا  ًاىــــٌو
ٍذا، ســـٌيوَمرفـــٌوٍنم بٍبيـــة  َام ٍنشـــقُوِل

 ة  دٌيًنا.  يبًٌا لٍبرش َؤفرًا مٌوِقدًفٍا
، ًلـا مِشعٍلـم   بٌويًـا مشٌوفِلفٍلم كًما ِد

ِان ّىــوبن ّىــوًا  :بٌويًــا أٍمــٍرىمــَدبرًًنا، 
 !نعنُوِكِدوًا دَميّى نبًاٍة قطٌيٍلم َجلٌو

ًقطُوًلـا، َاي   رًطا: شةُوق يًـا دشٌو م.-
ُخ ِعلـــٌوك ، ًطبًٌـــا درٌوَخـــد َزٌبًنـــا كًخـــ

 ن.َةخٌُِيلٌوك  ًةا دَمنأٍةادلٌوك  ِبع
: ًىا ًرُىأٍمب بٌوًيا وٍجّنَورديًٌا  ُمأٍةاًل

نــــٌوك ، ًلــــا عِبــــدلٌوك  مَرمًــــا َكــــم ًا
زَين ببٌورجًـا، خًـ   يعـُول  ية ٌي، دَسبَةًني
 .!ًنًشاأِينٌوك  ًيا عًَمن ب

ــُوع  - ــا: مشــ ــا   يبٌويًــ ــًةا، َاًلىًــ َبك ــ
ع كًيـدِ  لـٌي، بًىـي  ِخم ِعمَردَخقٌوًةا، ِب

 ن.  دِعن ىًَدك  ًلا  كًزِم ٌيوبن َزًكًيا،
َاسٌيٍذا، ية  مًة ًا بٍبْوشٍلم مٌورفًيا ًيفٌي 

شٍلم ٍخارًا، ٌيشٍلم دٌيًنا، فرة ًا ًلا فٌيخَب
لَطيبــــــٌوٍةى  ًةا َبٌبٍلم قٌومــــــٌوقربو
ــا،مً ــدٍعــ ريً ــا ًةاٍرى بٍرشً يــٍةى.َب ا رًمً
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 ةً اكرٌي ةً انٌيةُو

 اريا ةبري جولفا
 

 َكوَةر َنحٌيب َعسَكر
 2016-1-24َخٌدبَشًباك 

 

ِبفرًخًـا بًروخًـا وَاة ٌيـًرا ِدمَشيًـا دَاربعًـا       ّىًوو بَزٌبنٍْا َقدمًيٍْا كٌود ّىوبُخ
ًةُى. ِشمشًــا وىــٌول َمعَرٌبــ مَكســٌوُخّىًوا اَلرعًــا كًلــُم َومَشيًــا ِمــن َمــدًنَخي
، ٌوٍةى، َخْيًوةً ا َبزرٌيزٌوَةيـ  َماَلكٍْا َعل شٌوخًلف ِجنسىُون، وَبرنًًشا َ ّنًبر

ــةً ا وًاف كلىــُون َفــذٍخا ك  ــا دَيْممً ــا بعٌومًق ــًو ًخيــٌينٌونٍْ ــا  وّى ةٍخيــة  ِطًل
دجٌولًفَنْين، وًرعلٌيّىًوا ِبشَمعًةا دًقَلن. كل َشّنًةا مَزخيٌوُخ ّىًوو بدٌوك رًًنا 

ن ًىو دَليةٍلم سٌيقُوًما دك ٌيًرا، ًيوًما بَشّنًةا فرٌيًشا ًطَلن ِلةًفقَةن دًموًلَد
ــا وًيعلــٌوُخ ّىــًوو ِبشــَمًيا    مَبرعٌيــَةن. كــٌوٌد ًنُخــة ٌوُخ ّىــًوو ِمــن مَشــي مَشيً
ِدةًلةً ا ًفيشـٌي ّىـًوو فذٌيٍسـا قـدًٌَمن اٌوةًخـةً ا َ ًنـــْةً ا وبٌوسـًةًننٍْا وٍفـاٍةا         

ّىًوو مٌوسِةقبلٍْا ِمن ةٌوًخةً ا ًطــْبًٌةً ا وسـيًٌْعةً ا دَماَلكٍْـا    َىنٌياٍْا، وًفيشٌوُخ
ِمن كذٌوٍبا َوسًذٍفا بًقلٍْا وْقٌيًنةً ا، كٌود ِبزًمًرا سُوٌجٌيةً ا لَكلةً ا ًىـي دٌيًلـُم   

بَعْيبًٌـةً ا خـًوٍةا َايـك  َكلـةً ا      (1)َكلةً ا دَجنـةً ا قفٌيلـًةا وَمبُوعًـا خـةٌيًما     
ــا وبسًــىدٌوةً ا دبًــ ســفٌيرًةا خَلــة ًن ــا مَشًينً ــًرا ِلجنُونً َبن ًاَدم ا وىــٌو ِبعبًٌ

نٌوُخ ّىًوا ِمن ًةًما وًنُخة ٌوُخ ّىًوو َلشَمًيا َدةٍرين َعيـَنن  وًخًوا ِيَمن. كٌود مَش
اٍلم ًطَلن مَشًيا كٌود ىٌي سٌجٌيٌدًةا وكل دًرمَش ًخزًياّىًوة  َبىًرا َخيلة ًًنا ِدك

 ُم.َكوك بٍْا وَنىٌيٍذا َعًم

                                                 
1
 (.1و  3: 1)جامعة( ) قُوىَلة  
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ــٍذا       ــذٍخا وَطي ــًوو َف ــرٌي ّى ــًةا مَش ــَمًيا َقٌدًمي ــًوو َبش ــٌوُخ ّى ــن ًيعل واٌيَم
 (1)ِبمَزيُوِخا بًىًنا َعٌدٍعادًٌا َرًبا، وَمِقرٌبٌي ّىًوو كل َكشٌيذًوةً ا َايك  جٌوًلًخا

زيٍْا لَبذٍيا دَارًعا، َمِقرٌبٌي ّىًوو كل بًىًنا فٌورًسا. واٌيَمن دًفيشٌوُخ ّىًوو خُِ
كـل  ّىـًوا  دٍفـاٍةا وبٌوك رىـُون. ًسـٌجدٌي ّىـًوو َملكٍْـا وشـٌولًطنٍْا وًرٍفـا         َادشٍْا

ِاًلـا   ًوو مشٌولطٍْا َعل مَشًيا وَعل َارًعا وَمًيا.ّى َخيًلا قدًٌَمن، وًىَدك  ّىوبُخ
اَلن خَبـَ ن وَكـم ًةٍبـٍرى جـٌولَفن     ًامرٌوُخ َعل َزٌبًنا ًىو ًكفُوًرا دَكـم ًمخٍُـ   ًما

ــ  ــم ًقَل ــم ًقَطــع ٍل ــرخُِن    وَك ــّةبٌي دًف ــا فــٌيش َلي ــٍرى جــٌولفٌي وًل ــن، ةٍب ن، ٍاي
 ن.ِمرِججَمقِطعٍلم ًقلٌي وًلا فٌيش َليّةبٌي ِدوب

وِاديُوم ًبَةر ًما ِدعٍبَريـ  َالًفيٍْـا دِشـنٍْا وًبـَةر ًمـا ِدعِبـدلٌي ِنسـيُوًنا        
ا دًفــرخُِن وًؤيــِدن كــل َخيوًنًــا دخًزبٍنــم وًانًــا بِعليــُوةً ا دَليــةًلُم منًيًــا، ِاًلــ

كلىُون ِنسيُونٍْا لَبطٌيًلا عٍبرىـُون. وبكمًـا ِدبٍعـالٌي دًفـة خُِن ِكمـٌي وًؤرخُِـن       
وَزرزبن ٍةٍبيــل ِاًلــا ًقلــٌي ُخنٌيًقــا وًلــا كًفٍلــة ِمــن ًبلُوعــةٌي. نِفللــٌي بِشــنٍْا  
وفٌيشلٌي َايك  ِنشًرا ةٌبٌيًرا جٌولٍفم لـًدٍةا وًدٍةا، وًاف فٌيشـلٌي مَايـك  َاريًـا     

وَليـةبٌي َخيًلـا دًقـيِمن َعـل      دَدشـًةا روًٍنم كـل َخْيوًٍنـا   ٌي َخـدِ خمٌيًلا كخًـدر 
 بٌوركٌي ًاو دًفة خُِن ِكمٌي وًؤرخُِن وًرعلٌي بدٌوكة ىُون، وبةٍبٍرى َخيلٌي.

ِاديُوّم فٌيشَلن ًىو َارًيا ةٌبٌيًرا جٌولٍفم، كًعرٌوُخ ًنةْ ًيَةن ِمن زدُوعَةن ِمن 
دًلا خًزٌوُخ َارنبًٌا كًعٍرق بَدشًةا كٌود ٍرٍشـم   يكٌوُخ َعْيًنَةنوبكَس ًقًلا دِقرًدا

ــ   ــا ِعَل ــَمًيا وِبجخًًك ــا ِلش ــا    مٌوِعليً ــا، وكلمً ــر جٌولًف ــا ةٌبٌي ــَلن َاريً ن. فٌيش
م جٌولَفن ًاو ًفٍلطَلن جٌولًفا َخٌدةً ا كًاٍةا َمن دكًاٍةا وكنًٍشل دسًفرٌوُخ دبًٍس

مًـا وِسـْفًوةً ا، وفٌيشـَلن دٌيشٍْـا     ةٍري لدٌوَكة  َخد، وًىَدك  فٌيشَلن نفٌيلٍْا قدًٌم ِك
 ةٍخية  َاْقًلةً ا.

                                                 
1
 استعراض. 
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 َفروٌين ِشمعُون َمَةي

 
 اـــا َدرًبــا دًلــًيـــا ؤبفـــخٌوًب  اــــل خٌوًبـــٌي َعــسفٌيًرا ِلب

 اــــًبـــا دَاي ِلــَةُخ َةرًعــبًف اـــا َامٌيًنــــــا اَونًقـــــَامًي
 اـــٌوًبـــُة َاي خـمَشدربةّلٌي َاّن  اـًيا ًمرًي ُوك ـــُوة ٌي ًطلــؤل

 اـــــٌورًبـــٌي قـــنــًةا دًىٍوا ِم  اــمَشدربةّلٌي َاّنُة َاي اَونًق
***** 

 اــًيـًلــا كـًرا دًلــــا سًفـــوًاًن  اـــــًشـرًخـا ِبـــا وِشنٍْــــَيذخٍُ
 اــــم فٌونًًيـــةٍلـــٌي َليــــوِلب اـا َخلٌويٍْـــأٍةالىُون اَونقٍْ

 اــــلىًًيـــٍةى ِبــــا ًفــــاَونًق ٌيــوَخٌد ًيوًما بَرمًشا ُخٍزال
 اــــرًًيــم ِبقـــــٌي َعٍلــــورٌوخ  ٍةىـــــىُون ْمَخًيـــٌي زبدلــِلب

***** 
 مـوأٍةاٍلم لَرمشٌي مبٌوربك ٍل  ٌيـا ِديــم ًقـــــا دٍراٍلـــشًلًم

 مـــُخٍلٌي نٌيــــٍةى ًىونــــِبُخًزي  ٍوىـــِنا ً فٌيشلٌي مَةُخمُو
 مـــٍلـ بُخــُم مٌوفــٌي كًلـــجًين  مــــٌي ًشقَلن شًلٍمـــمٌونٍشال
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 مـــٍلً ــًوُى َاي ِلبــٌي رِكك ـ  ٌوة ًةاـــلـًةا َخــــًاٌد َبرَسم
***** 

 اــــم ًاًنــلٌي َرمٍشـــومبٌوربك   ًراـــا باٌيًقــٌي شًلًمـــشِقلل
 اـــًنــن َبخًنــَلــا شِاشــــشًلًم  نــــاًدا مشٌوٍراَلــٍعاًدا بٍع

 اـــــًنــًمــســةٌي مَبـــًىٍوا ًق  اــــا ًبًبــُوة ٌي ًةا ًمرًيــؤل
 اــطرًًنــةِفقلٌي حبَونًقا ِش  ٌيــــا ًطلــــًمـا َبسٌيــًشــَرم

****** 
 ٌوةً اـــيــم ؤبفــــن كٍلــَبـــوِل  اـــن خًكًيـــَلـشفٌي بىبديٌوةً ا

 ٌوةً اــــا ِف ُخــٌي ِمليٍْـوَاُخن  ةً اـــــن ِبنًخــٍرَشـــًرا لــِمط
 ارٌوةً اـــلٌبٌيشٍْا جٌولفٍْا دٍخ  اــــرًًخـــةً ا فـــك  َفذًخنًيـَاي

 ٌوةً اــٌيُخـَةن بنــــن ًفــكَمشخُِ  نـــَســًرا دَنًثـــفُوًخا مِعط
 ٌوةً اـــٌينـَخنــًدٍدا بــــباٌوُخ  نــَلـــا كَمحِمعــخٌوًبا ؤبفًي
 ٌوةً اـــوشًلًما كًيّىٍبل بٍكان  اـــًمـــا ِشٍمم شًلــَاي اَونًق

 ٌوةً اــــــبـَطي ِملٍيـــْاوَخَين   ٌيـــــا دَخيــــًكـرٌيـم َشـــــٌيٍل
 ٌوةً اـــا وربكك ـــا ٍرخًيـــِمليٍْ  ًوٍةاــــن ةٍري َوةٍدا ُخـــشَلفٌي

 ٌوةً اـــٌي ِبسملوًطٍلم يّىِبل ةً اــًطٍلم كِةٌبلٌي ًاد مشٌوخ
 ٌوةً اــــوَىل ِاديُوم بًداٌيم  اــا اَلي ًيوًمـــكشًكَرن ًمرًي

 
****** 
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 كورتة ضريَوك

 رِووداويةك لة قاوةخانة
 

 نووسيين/ سةعدي ماحل
 و / سةباح شامايا

 

رميـان دةكـردخ خـَور جارجـار     لة جَوخينان يا
و  كــةو سـةري لــة دواوةي هـةورةوة بــة دياردة  

ونــدةبووخ ئــةويط لةئــةة ئَياــةي منــاَة يــاري   
دةكرد. لة دوورةوة لة ناكاو ئوَيبيسيت دةنطَيك 

ثَوش دةضووخ لة زرَى بووينخ بة دةنطي تانك و 
م دوايـــي ةآلئوَياـــان لَينـــةئر خ بـــ   داســـةرةتا

اكَيشا ةوةخ ئَياةي ِربةرةبةرة لة ئَياة نزيك بوو
 .و بةباشي ئوَياان لة دةنطةكة بوو

ــةزرَى  ــةكةثَوش ــاكةن وا .خ دةبابةي .... تةماش
 ... .بةرةو ئَياة دَين

ريةتي وا مناَلَيك لة شوَيين خَوي ها  و هاوا
َيتخ تا ثاش ئةوةي لـة  د دةبابةيةك بةرةو ئَيرة

لة نزيك تـانكَيكي ئـاو    دا كةمةكانثشت خانووة
 ئوندةكة بةديار كةو . لة اليةكي 
ةكـةمان  ي.. ضـوارةم. ياري .تر سَييةم ىدةبابة

واز لَيهَينا رامان كرد بـة هاتوهـاوار القـةكا ان    
خ يـةكَيك لـة دةبابـةكان    ندي لة ئـةرز دةدا بة تو

اندخ وةك تــَو لوولـةي تَوثةكـةي بــَو ئَياـة سـوورِ    
بَلَيــي وامــان هةســت دةكــردخ دَلــة ب ــوكةكةمان 

ثِربوو لـة تـرو و   
ةرزةوة لة ِراكردن نةوةستاين تـاكو ئةيشـتينة   ل

 .بوين لة هةَل وون و تروئةرةكةكةمان ثِر
لة ئةِرةكةكة سَي سةرباز ثاَليان بـة ثياوَيـك   
دةنا و بـة قَونـداو و لوولـةي تطةنطةكانيانـةوة     
لة دووري ئةوانةوة خَيزاني ثياوةكة بة دوايـان  
كــةوتبوو بــانطي ســةربازةكاني دةكــردوو لَييــان  

ي بنخ بانطي ايةوة بة بَي  ئةوةي ئوَيرايةَلِردةثا
ــان     ئَياــةي كــردوو داواي لَياــاني كــرد بــة دواي
ــَو كــوَي    ــت هاوســةرةكةي ب بكــةوين تــاكو بزانَي
ــان و    ــةكان ترســ ــة مناَلــ ــدَي لــ ــةنخ هةنــ دةيبــ

انةوة بَو ماَلةوةخ بةاَلم كةسـانَيك لـة نَيـوان    ئةِر
ثةشيااني و بةدواضون داواكاري ئافرةتةكـةيان  

طةياند منيط يـةكَيك لـةو منااَلنـة بـووم     بةجَي
.. بــــة دواي ســــةربازةكان .كــــةوم دابةدوايانــــ

و بـَي   ئـور   كةوتني سةربازةكان  بة شـةقاوي  
شةرمانة ثَيشرةويان دةكردخ ئَياةش بة حةزةر 
و ترسةوة بة دوايان كةوتبووينخ هةوَلاان دةدا 
بة ثَيي توانا ماوةي نَيوان ئَياـة و سـةربازةكان   
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ياني ِرةبَيـــت. كـــة ئةيشـــتينة ضـــوار   كـــور  د
ــة  ــة)ئةرةكةكـ ــةقامةكانخ   (فلكـ ــة شـ ــةكَيك لـ يـ

شةقامة كورتةكةية كَوتاييةكـةي بـة قاوةخانـة    
دَيتخ. ضاومان بة مناَلَيك كـةو  بـة    (ضاخيانة)

ي ةنطـ امانطر خ ِرخَيرايي بةرةو ئَياةوة دَيتخ ِر
رئي قوتــداخ هــةوَلي قــِو ابووخ تطــىزةرد هةَلطــةِر
ةكاني بـة زمانةكـةي تـةر بكـا خ     دةدا لَيوة وشك

 ئينجا وتي:
 .. جارَيكي تر ؟ .ئةمة سوثاية -
 بَو كوَي ئةيانبةن ؟ -

 بَو باخ ةي ئشيت؟  -

بـَو ماوةيـةكي كـور      (فلكة)يانةكة لة ضواِر 
ةحــةتنيخ ضــووينة نــاو م زَور ناِرآلوةســتاينخ بــة

لـة  بـةدوايان بـووينخ تيشـكي خـَور      وشةقامةكة
ــوو ــاوابوون دابــ ــةورئــ ــةم و خ هــ ــان خــ ي ئامســ

بةســـةر  وة خـــوارةوةخـــخى خســـتثةذارةكـــةي 
شـــةقام و خـــانووة كـــَون و خاثووركراوةكـــان و 
خانووة يةك لة تةنيشت يةكـةكان كـة بةيةكـة    
نووسابوونخ وَينةيةكي ترسناك و غةريب بـووخ  
ــدابوو     ــةذارة و هةَل ــوون ســةري هةَل خــةم و ث
لةسةر سروشيت شوَينةكةخ كة ئةيشتينة نزيـك  

شةقامةكة بة شـةقامي سـةرةكيخ لـة    يةكطرتين 
ناكاو سةرتامشان بيين ئارةزووي ئةرانةوةي بَو 
ــة    ــةي ئَياـ ــة ئروثةكـ ــك لـ ــةبووخ مناَلَيـ ــاَة هـ مـ

زَور كـةي  خَوشـبوومخ منـاَلي    دخ ثشتطريي لَيكـر 
 سَييةم بة توِرةيي سةيري كردو ثَيي و :

 ... .... نةمزاني تَو واي.ترسنَوك

ي وق و قينةخ ئةلَيي توِرة بوومخ ثربوو لة ِرة
خ ئامـــادةبوو بـــَو بـــةوردى تَيــى ِروانـــى تــر بـــة  

م لة اليـةكي  آلشةِركردن وةك دوو كةَلةشَيرخ بة
ــة      ــاَة ب ــر ث ــة ســةربازاني ت ــك  ل ــرةوةخ ئروثَي ت

سـةرةكييةكة بـةالي    شـةقامة ةدةن لة دثياوَيك 
ــة ــاتنخ  دائَياــ ــردندةهــ ــةرةكةيان  واى لَيكــ شــ

اـــة دواخبـــةن و وازي لَيبهَيـــنن. يـــةكَيك لـــة ئَي
ايكــرد و دووةميــان بــةرةو بــةرةو ضــاخيانةكة ِر

 ةوة.ماَل

ــاني   قاوةخانةكـــة كةســـي تيانـــةبووخ دةرئاكـ
ةكان و قةنةفـةكان  يبةنيوة بةجَياابووخ كورسي

و كـةة و   ىبوونخ شووشـةي سـارد   وآلثةر  و ب
وبووبـوون. بـةاَلم   آلثةة لَيرة و لةوَي ثةر  و ب

 رد.ثةخط دةكي سةربازي اديَو كَونةكة هةواَلِر
ــةربازاني   ــاني ســـــ ــتين  دةدا هـــــ ــَو كوشـــــ بـــــ

زانـي و لـةيادم   دةمئةوةي  .شةمشةمةكوَيرةكان
 وتـةى بَيـذةرى  ي كةسَيك نةبوو ئوَيِرايةَل خمابَي

 خنبة قسـةكاني بكـة   اديَوكة بطرَيتخ يان باوةِرِر
ــت ــةر بَيـــ ــةري زَور  و ئةئـــ ــاخيانةكة نةفـــ ضـــ

ــةر ضـــ  ــدابَيتخ هـ ــاخيانةكة  ةتَيـ ــاوةن ضـ ندة خـ
يض جياوازييــةكي تَيــدا نييــة بةجَيهَيشــتبووخ هــ

 كراوة بَيت يان داخرا بَيت.

بـــةدةنطَيكي نـــزم ثرســـيارم لـــة منـــاَلَيكي     
 :كرد كة خَوي ما  كردبووتةنيشتم 

 كوَيرةكاني شةو؟مةكَين شةمشة
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 نازامن.: مي دايةوةآلوة

يةكَيكي تر لةوانةي لة ذَيـر كورسـي خَويـان    
 مي دايةوة دابووخ وةآلشارةح

 ...بـــــةماناي وا  وا شةمشـــــةمةكوَيرةكان 
ــةرِ   ــِرن و بــ ــةوان دةفــ ــة دَوذ شــ ــةون و بــ  ةخــ

 ن.دةواسهةَل ثَييةكانيان خَو

خ بـا بـة ئـارةزووي    ئيشيان بةوان ضـيية  وم:
دةيانـةوَي  ضـَون خَويـان    خبنـون  خَويان بطـِرن و 

كــة لــة  خمــي دايــةوةآلوة تواجنــةوةةكــة بــة مناَل
نــابيين ئَيلــة ئةمـــة    هــةموويان ئــةورةتربووخ  

ــي يا ــاسةرثَي ــــ ــةوانةخ  ي ســــ ــَوي شــــ هاتوضــــ
ــةكوَيرة ِر ــةوة شةمش ــاوي ئ ــا  ةض ــونكة  خناك ض

ةخ ئةئــةر يــَوذ نيتوانــاي بيــنني و فــِريين بــة رِ 
منـاَلَيكي تـر   . تووشي مردن دةبَيت ئةمةى كرد

 َيــت دةســتوتــي: كوشــتين حةرامــةخ دايكــم دةلَ 
بـاوةِرم بـةو    .وشـي زيبكـةمان دةكـا    داني تولَي

 بـــريم قســـانة نـــةكرد و مَيشـــكم وةرينـــةئر خ 
ــرد ــاري ِر ةوةك ــانيهَوك ــان  اون ــة كوَيرةك  شةمش

دةنطي ثَيي سـةربازةكان لـة ضـاخيانةكة    ضيية؟ 
نزيك بووةوةخ ترو و لةرز دَلـة ب ـوكةكا اني   
ــَولةكةيةك   ــا وةك ضـــ ــةرزو تـــ ــةوةخ بةلـــ ئرتـــ

اكَيشـا بـةرةو ذَيـر    بةرةبةرة خَومـان بـَو دواوة رِ  
ــي و مَيزة ــان    كورسـ ــةيةك خَومـ ــة ئَوشـ ــان لـ كـ

ــارداخ ــةخ    وا حةشــ ــَيان و ئارامــ ــي هــ ــان زانــ مــ
ــاردة   ــندوقي ســ ــة ســ ــةكي زَور لــ  مةنىذمارةيــ

لـة بةرزاييةكـةي    خرمان بةريز دانرابووةمبابةر

يـز  بـةرَيك و ثَيكـي رِ   خسندوقةكان وا ديـار بـوو  
بة تايبةتي لـة   خة دابوونلة جووَل و نةكرابوون

ــةر    ــةربازةكان بةرامبـ ــتين سـ ــاتي ئةيشـ ــة كـ بـ
لـةو   ؛ووينقاوةخانةكةخ لة ترسـان نارةحـة  بـ   

كاتةي بةرامبةر قاوةخانةكة وةستانخ ذمارةيان 
ادةسـت كرابـوون   ثَينج كةو بوونخ سَي ئةنج ِر

زَور نــةمابوو هـــا  و   و دةلــةرزين لــة ترســان   
دا خ لـةو كاتـة  نبـة هانامانـةوة بـيَ   هاوار بكـةينخ  

زئـاركردخ سـةرجةم   ِر ىووداوَيكي كتوثِر ئَياـة ِر
رةوة كةوتنة خـوا  ةمةنييةكةسندوقةكاني سارد

 خو بةيـــةك جـــار دةنطَيكـــي ئـــةورةي خوَل انـــد
وبوونةوةخ آلثارضة شووشة شكاوةكان ثةر  و ب

ِرذانخ سةربازةكان وايـان   مةنييةكانئاوي ساردة
بخســــةريان زانـــي ئةمـــة بَوســــةي هَيرشـــَيكة    

شــــــــوَينةكةيان  و بــــــــةِراكردن خَيراييبــــــــة
بةجَيهَيشـــت و ســـَي ئةجنةكـــةيان لـــةبريكردخ    

ــة ئَياــةش  ــَو بــة تــرو و دَل راوكَيوة هةريــةك ب
 كرد.ماناِر ماَلي خَومان

ثاش ضةند ضركةيةك سوثا قاوةخانةكةي بة 
دا بةدةيان ةمةجَور ئةمارَوتانك و ضةكي ه

سةرباز لة ئوندةكة بةدواي خاوةن ضاخيانةكة 
كة لة دذي  ختاوانبار كرابووكة بةوة ةئةرانخ د

 سوثا كردةوةيةكي ئةجنام داوة.
 

****** 
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 ())دوو شيعر(
 
 
 

 ))قذى جوانت((   -1
 هاوذين صليوة     قذ  داوةتة دةست باران -

     يا بخخخى وا ناسك و جوانةخ
 كاتآ دةِرؤى بة هَيانى

 ضةند جوان دةبَيتة جخالنة.
 قذ  وةك تاظطةى ئةوينة -

 هةَلِرذاوة بةسةر شانتخ
 سةرجنى نيطاى ضاوى من

 بخ بةذنى ِرَيكخ ئخناى جوانت.
 نَيكةقذ  وةكو ِرؤما -

 هةر تاَلةى وةك الثةِرةيةكخ
 تاَة تاَة دةخيوَيناةوة

 تا بطةم بة نةتيجةيةك.
 تاأل تاأل قذ  وةكو كةمان -

 ئاوازو نختةى لَيئةتكَىخ
 بة هَيانى هةنطاو بنَى

 تا سةرجنم ثَيوةى بلكَى.
 
***** 

 2016ئادار  (52َوشنبريى كةلدان )ر
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 ))مةيلى جارانت نةماوة((  -2
 واهةست دةكةم ئازيزةكةم

 مةيلى جارانت نةماوة
 ةبَى ضى واى ىَل كردبىد

 ئةو دَلةى تخ وا ئخِراوةخ
 خختخ دةتو  من عاش تم 
 تاوةكو ثلةى فةنا بوونخ

 ئةى ضى لَيها  وتةو بِريار
 كة تخ دةتو  بةساقة  مب؛
 ثَيت ئةوم لَيم دوور مةبة
 من بَى تخ ذينم بخ ضيية؟

 كةضى ئَيستا كة لَيم دوورى و 
 باكت نييةخ

 ض زوو ئائرى خخشةويستيت 
 كوذايةوةخ

 ض زوو الى تخ هةمو شتَيك 
 بِرايةوةخ

 من لةئةَة خخم درؤ ناكةم
 هةر خخشةويستى جارانىخ
 تاكو دةمب بة خخَلةمَيط
 هةر تخى ئيانى ئيانانى.

***** 
  

 (52رَوشنبريى كةلدان ) 2016ئادار 
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 تجاذب طبقات المعنى وتنافره 

 الشاعرة  (0)في نصوص

 

  يفوسقراءة شاكر جميد 

 

 "  فيفيان صليوامائياتراءة يف  "حدوس الشعر العميقة ق

 

تكتـب الشـاعرة فيفيـان صــليوا نصوصـها الشـعرية مبوهبـة مشــبعة بثقافـة كونيـةن فرصــيدها         

ــفته         ــنص وفلسـ ــتمولوجية يف روح الـ ــة االبسـ ــول احلمولـ ــار حلـ ــاند ملسـ ــه السـ ــو املوجـ ــريف هـ املعـ

ة الرمـوز  الشعريةن تتحدد كيانية النصـوص يف متظهرهـا الـداللي واجلمـالي والنفسـي وشـبك      

ــة       ــار اللحظـ ــة وانفجـ ــاء اللغـ ــد يف انتقـ ــا وتتجسـ ــة الـــيت تنسـ ــفية والوجدانيـ واخليـــو  الفلسـ

ىل التكثيــف إالشـعريةن واالنشــطارات احلســية والشــعورية للــاات الشــاعرةن فاالنشــداد احلمــيم  

وحييـل الشـعر    اليـه احليـاة شـعرً   إبرز ميزات النصوص والتئامها الشعري يف قطب جياب أهم أ

تـعتي   ويف إطار من إعالن التمرد داخـل الـنصّ   .اة يف رؤية بصرية ثاقبة للاات الشاعرةىل احليإ

مـام  أفقـه احلركـي وضـغو  األنـا     أاإلشارة الشعرية يف نربة النسق اللغوي العالمـي يف اتسـا    

ر الشـاعرة عـن   عبّـ ذ ُتإ ني معظم أحناء العامل ومنها بالدهـا كدس الكوارث اإلنسانية اليت تغّط

( أمجــل تعــبري )الشــعب يتالشــى بدقيقــة/ والــوطن بعــد   مائيــاتها املوســوم )ّصــم يف َنآلهــاه اآل

/ ال اط ( و )احلـرب عنـدما تعـرف وطنـا    ف السنني( و)ختطيء الدنقراطية يف الـوطن اخلـ  اآل

( و)بلـدي ال يـدخل السـالم/ كـاخلريف/ الـاي ال يـدخل اجلنـة( هـاه هـي جسـامة           اتغادره أبًد

ر الشـــاعرة بهـــاا االنفتـــاح اي يتخلـــق بـــه اإلنســـان العراقـــي... تعّبـــمل الـــالعـــااب العراقـــي واأل

ر وال تشــرح بــل تــوم  وتشــري )الــوطن اخلشــيب/   الــداللين باحثــة عــن ابتكــارات شــعرية ال تفسـّـ  

نــي وطــن نفســي/ وال نفســي للــوطن( تتجلــى متواليــة    إمشالــه لــي/ جنوبــه لــي( و)يبــدو لــي/    

                                                 
1
 .في موسع عنكاوا كوم منشور النصوص التي تناولتها سراءتنا  
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ا األروماتيــة زاخــرة مبحاكــاة الــروح الغائــب يف   املعادلــة الشــعرية بــني األنــا واآلخــر يف صــيغته  

قريبـة   اقاموس حيـاة الشـاعرةن وهـي موشـورات تتمظهـر يف االشـتغال املرياثـين منتجـة نصوصًـ         

ذ تثـري الـنص بـاكاء معـريف ترسـل      إمن احلكي اليومي وكنـوز املاضـي اإلنسـاني الرافـديون     

حيـائين مـرة يف قالبـه احلكـائي     إليقـوم ابـدا  الـنص علـى البعـد ا     وفيه ومنه الداللة وجوهرهـان  

التقريري واخرى يف نسقه التوليدي الرتميـزي يف اجملـال التكـويو )أغصـان قدنـة وحديثـة/       

وراق قدنـــة وحديثـــة/ منســـجمة بشـــجرة واحـــدة( ترتاســـل يف نصـــوص الشـــاعرة منظومـــة         أ

رن احلـدوس والـرؤى يف صــيغة املعادلـة املتحركـة لعناصــر تكـوين الـنصن منهــا صـعوبة احلبــو       

الصورة احلدسـيةن الصـورة العنقوديـةن الصـورة املتشـظيةن الصـورة الرؤيويـةن الصـورة اخلاطفـة          

جبانب  أمرُّمثل قوهلا:  )ياتي اخلريف/ ويسقط شعب الشجرة( الصورة النفسية مثل )كلما 

خيلــة ن ال يكتشــف/ كرهــي لــه( هــاه الصــورة الــيت ترتاكــمن وتتواثــب بــني األ   أغــراب/ أخــاف 

تالحم نربتها اإليقاعيـة احلياتيـة يف نـربات البـؤر البيبـاء والسـوداء وهـي معادلـة          واالنزياحن ت

تبــاد تتميــز بهــا الشــاعرة يف رؤيتهــا احلساســية اجلديــدة احلداثيــة لبنائيــة الــنص الشــعري        

احلداثين تتوها شعرية احلدس يف نصوص الشاعرة بهاه الرؤيـة احلدسـية اذ تتجـادل روحهـا     

مــع اجلســد وعليــهن وصــرا  عالقتهمــا الكونيــة يف بنيــة شــعرية         مــع الــزمن كقيمــة مهيمنــة    

حدسية تتناوب بني املرئي والالمرئي وصـدى الوصـف العميـق واالعـرتاف باخلسـارة والفقـدان       

مـ   خـالف أصـابعي العشـرة( )تعلّ    حـلّ أوثالثون سـنة/ وأنـا    "أربع" ةأمام الزمن و العامل:  )أربع

ين يقــا  اخلفــاء والتجّلــ  إ بدهيــةل صــور الشــاعرة  مــن املــاء أن أكــون أكثــر مــن املــاء( حتتمــ      

ة يف العالقـة يف تـوازي العالئـق    والثاب  واملتحولن واإلشارة واللفظة واحلمولة الدالليةن املخفّي

كــة يف الظــاهر  متحّر اومــن هــاه الــرؤى تنــتا صــورً    نشــاريةن يف انغــالق العالقــة وانفتاحهــا  اإل

وقعية والتوقيعية وتتكاثف يف نسـيا هـارموني يف   حتمالية والتصف باإلوالباطنن صور تكاد تّت

ىل الرتميز التوليدي:  )رمبـا  إحركة من التحوالت املتجاورة من بنية احلكي والقول الشعري 

( و)الكوكب املربع وحيد/ مثل الرب( تبو النصـوص  أثناء العتمة // مزحة الليلكان القمر

ينتجهـا الالوعـي    احيانًـ أصـور يف لقطـات   على بانوراميـة التكثيـف وتشـظي املعـاني واسـتيالد ال     

ىل اخلامتــة  يف ببــع كلمــات تفصــل إالشــعري يف موشــورات غرائبيــة تتحــرك مــن االســتهالل  

ــعري         ــول الشـ ــاني للقـ ــاز اللسـ ــات اجلهـ ــوص مهيمنـ ــة النصـ ــاور لغـ ــر وتتجـ ــن النثـ ــعر عـ ىل إالشـ
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ن تشـاكل يتعـيّ  م عالمـاتي شـارين  إمات االنزياح وخلق حالة التوتر والتـوازي يف نظـام   زينميكا

يقاعــات تراتبيــة تتجــاوز حــدود إذ تبــفي الشــاعرة علــى نصوصــها إ نيف التوالــد الصــوري البــارز

فاقهــا احلدســية الشــعرية  العاليــة )عنــدما  آنــات النصــوص يف ىل تفاعــل مكّوإالقــول الشــعري 

كحنني املطر للماء( و)متنيـ  لـو كنـ      هانة( و )حنني/ترمي به السماء/ يتعرض املطر  لإل

 .(/ ابنة الطبيعةلحفاةس

 

 9مائيات 
 

 الشعب يتالشى بدقيقة 

 والوطن بعد االف السنني 

* * * 

 ختطيء الدنقراطية 

 يف الوطن اخلاطيء

* * * 

 ااحلرب عندما تعرف وطًن

 اال تغادره أبًد

* * * 

 بلدي ال يدخل السالم 

 كاخلريف

 الاي ال يدخل اجلنة 

* * * 

 حيلم بقارة سرية 

 له وحده

 * ** 

 الوطن اخلشيب 

 مشاله لين 

 جنوبه لي

* * * 

 يبدو لي 

 اني وطن نفسي 

 للوطن /)ي(وال نفس

 

 5مائيات 
 

 أغصان قدنة وحديثة

 أوراق قدنة وحديثة

 منسجمة بشجرة واحدة

* * * 

 يعتي اخلريف

 ويسقط شعب الشجرة

 

 3مائيات 
 جبانب غراب مرُّأكلما 

 أخاف أن ال يكتشف

 كرهي له

* * * 
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 وثالثون سنة )أربع( / أربعة

 خالف أصابعي العشرة وأنا أحّل

* * * 

 ي  لو كن  متّن

 كالسلحفاة

 أبنة الطبيعة

* * * 

 م  من املاءتعّل

 أن أكون

 أكثر من ماء

* * * 

 قليب وحيد يف جسدي

 ويف الدنيا

* * * 

 حنيو

 كحنني املطر للماء

* * * 

 من حبارة الزهور

 اتعلم جتفيف املوت

* * * 

 عندما أموت

 أكون قد عرف  مكان اإلله
 

 4مائيات 
 عندما ترمي به السماء

 يتعرض املطر لإلهانة

 التوافق الكبري 

 بني الظالم والليل

 يدهشو

* * * 

 رمبا كان القمر

 مزحة الليل

 اثناء العتمة

* * * 

 الكوكب املربع

 وحيد

 مثل الرب

* * * 

 بصمات أنغام صامتة

 بقايا بيانو

* * * 

 أنظر فوقي

 اعة العظيمةلتل  الس

 ليس هلا رقم واحد

 لكنها أول ساعة مسي  السماء

* * * 

 اأصمم خريفا

 لتفاح عجوز

 غادر شجرته مرغما

 

***** 

***** 



 

2016 آذار   RADYA   108  CALDAYA            ( 26املثقف الكلداني)  

 صياغة المقدمة الغيرية

  "أمحد شهاب"و "اهلل بهنام عطا"

منوذًجا
 

 

 حممد يونس صاحل 

 

، والعماال األدباا  علاا  وجااه  املقدمااة عتبااة مهمااة وأساسااّية يف العماال اإلبااداع  علاا  وجااه العمااوم  

الاذي   ماا تأساي  مرتكازات واضاحة املعاامل يف بنائياة وشاعرية الانصّ         اخلصوص إذ يتي   هلا عل  حنٍو

حتتف  به وتقدمه، وتهتم كذل  مبهيمنات هذا العمل وكفاءتها يف الوصول بالعمل إىل مرحلة الشاذرات  

، ومبا أنهاا خطاا  افتتااح     صريٍ  الرسائل بشكٍل ه، إاّل أنها شذرات واضحة املعامل وُمبِلغةاملقتطفة عّن

 -م  أن لكال منهاا دالالت خاصاة   –)للمقدمة(، حبال  فت  وكسر الدال  ةرجعّية اللغوياملوباالستناد إىل 

ي عمل كان، ومن ثم البد أن تتظاافر فيهاا شاروط االفتتاا      أللعمل،  اإاّل أنهما تتفقان عل  كونها تقدمًي

الصاافة  كونهااا حتتااّل ؛اا قرائيًّااتقارًباا كماادخل باادائ  لتقااار  أعضاااء الاانّص واستشااراف عااوامل الاانّص

عملياة   اإىل القارا، وموِجًها  اًهموّج انصًّ، بوصفها -تقدمه للمتلق  – اووظيفيًّ -يف بداية العمل–اموقعيًّ

ة ال تكاد ختتف  يف عمل ما.املعاينة القرائّية وبوصفها سّن

كماا   ،حتااول حتدياد زاوياة النظار إىل العمال     " لا  كال حاال ها     وع ختتلف املقدمات من عمل آلخر،

ه ال باد مان تقادير ذلا  التوجياه؛ فها  إذن       ه بطريقة ما، وأّنا حتاول إبرازه باعتباره مثرة إنتا  موّج

ضد عدم الفهم وضاد التاأويالت املغلوياة، كماا حتارُص علا  إعاادة تداوليتاه وإباراز           ُتداف  عن النّص

وميكان أن تطار  هاذه    ، حيتاا  إىل قاراءة وحيتاا  إىل تأويال     امكتوًب ارها خطاًبرسالته، لكنها تبق  بدو

القراءة أسئلة تتعلق مبكوناته وبعالقته باخلطا  األساس؛ وهل نقرأ املقدمة من خاالل الانص أو نقارأ    

الطروحاات أم يزياد أحادهما علا      نفا   املنظور ويف  نف  يشيكان يفوهل النص من خالل التقديم، 

 اة يأخاذ أبعاادً  من هنا أخذ خطاا  املقادمات بوصافه جمموعاة عالماات لساانية داّلا        .(1) "ذل  اآلخر يف

من  -اوغرييًّ اذاتيًّ – من الداخل، ومنفصلة يف مقدمات ما، فتجد فيها الطاب  السريي متعالقة م  النّص

ال  تنحاز جيل معني أو جتربة شعرية ال سيما يف مقدمات الدواوين الشعرية  تخالل عرض لتفصيال

حنو نكهة خاصة، ومن هنا فأن العالقة بني النص واملقدمة وبني امُلقّدم والنص عالقة شاائكة ومعقادة   

ير حماددة  ما، وه  حباجة إىل تقسيم ممنه  يتي  لكل مقدمة فضائها اخلاص الذي يعتمد عل  ُأ انوًع

ون املقدم الشاعر ذاتاه، وتنفصال   ينفصل فيها صوت الا)أنا( الناقد عن صوت الا)أنا( الشاعرة عندما يك

التجرباتية عن املقدمة النقدية اخلالصة ملخرجاات هاذه التجرباة مان بعاد، علا         فيه املقدمة الّسريية
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ا مماا  داة تشويه للنصوص، عل  العك  متاًمأمن املقدمات بوصفها  االرغم من أن لكثري من النقاد موقفا

اهليبة وبشكل يساتحق الوقاوف إىل ماا     تعادأثة وما بعدها املناه  النقدية احلدي ّنأيرى البع  اآلخر 

  هملتها الطروحات الفلسفية واإلجرائية القدمية.أوعابر وهامش  ال   هو عادي

إن مقدمااة ديااوان )هكااذا أناات وأنااا ورمبااا حناان(،  للشاااعر بهنااام   

عطااهلل ، تقديم الدكتور جاسم خلف الياس، تندر  ضامن املقادمات   

إىل التسااويق  ويقية الاا  تسااع  علاا  حنااو واضاا ٍ  اإلشااهارية والتساا 

 ومهامٍ  جّيادٍ  ها حتاول الوقوف عل  كمٍّّنأد، إاّل غراء القرائ  املتعّمواإل

اهلل وه  عل  ما يبدو تياو  بني فضاائ    جتربة عطا التمن تفصي

  اإلحتفائّية والتكريم، واملعاينات النقدية  ، وهو جتّلاخلفاء والتجّل

جاات القصايدة   واملرجعّية وما إىل ذل ، وختف   تعّر التقانيةوأسسها 

وإن كان من املمكن عّدها حالة صحّية ويبيعّياة تعايي    ،هنا وهنا 

جتربة من التجار  مهما كان حجم شايوعها وأهميتهاا وها  مان      ةأي

أهم ما ميكن رصده يف أياار اليويا  اإلعالما      مكمالت البشر، ولعلَّ

تهالل  املهايمن علا  الصافحة األوىل    للتجربة ماثالا هاو العارض االسا    

إلصدارات الشاعر واإلصرار عل  تأكيد هذا اليويا  باالعتمااد علا     

-علا  األقال   ل هلاذا اجليا   ابوصافه مربًيا   "معد اجلبوري"رأي الشاعر 

وهو عل  دراية بهذا التكوين ومراقب جّياد، ومان ثام يكاون     - امنايقيًّ جيل احلمدانية الشعري آنذا 

يار التداول والشيوع ضامن  إجتربة شاعرنا وشرعنتها يف  -مبفهومها الثقايف –  حصانةيرحه أقر  إىل

ثقافة هلا مميزاتها وثقافتها ومرجعياتهاا الدينياة والشاعبية واملوارياث اخلاصاة، فضاالا عان يقوساّية         

خر ميكن القول أن هنا  عالقة ثقافية خاصة بني قصايدة املركاز وقصايدة    آقصيدة األيراف، مبعن  

 أليراف. ا

  
  :إشكالّية النوع والتجني 

بصبغة التنافذ األجناس ( –يف إشكالّية النوع الشعري يعلن امُلقّدم أنها تنتم  إىل )الكتابة الّنصّية 

(2 )

ساامه بالطبيعياة مان    شعري يشتغل عل  تأكيد حداثة النوع الشاعري واتّ  –جرائ  إوه  مبثابة ير  

مماا حاّر  املنطقاة النقدياة حناو هاذه األعماال        ، ة من جهة أخرىجهة، وانفتاحه عل  األجناس األدبي

لتأسي  أس  معرفّية جتي  يريقها لتأكيد تداخل األجنااس واألناواع، وهاو مفهاوم ينادر  يف مادى       

عالقة النص بالعلم من حوله وعملية )تطبيعه( وإضفاء صبغة الواقعية عليه وكاذل  عالقاة الانص    "

مساات الكتاباة كمؤسساة     ة وتاداخل النصاوص، ولعالَّ   ّيإىل مفهوم النّصا  بالكتابة ال  بدورها تفض  به

ه من جهة، وعالقة كال منهماا بالكتاباة مان جهاة أخارى،       اجتماعّية ه  ال  تقرر عالقة املؤلف بنّص

وهاو  ( 1) "الكتاباة ها  مؤسساة اجتماعياة هلاا قوانينهاا وأعرافهاا        ويعتمد حتديد هاذه العالقاة علا  أنّ   

لت الا  شاكّ  "اهلل من النصوص  شعر بهنام عطا ّنأعل  اعتبار  ا،يار حتديًديف هذا اإل   يصّبمفهوم نّص

صاور احلازن املادم  يف هموماه الوينياة      "، وهاو ماا أتاا  هلاا متظهار      (1) "ااحلر  هاجساها األكثار تاوافرً   
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ويتوغال يف خلاق التفاعال باني النصاوص واملتلقا  بيمياز         /واإلنسانية، إذ كاان الوجا  يسايطر علا     

مفهوم ومتداول وشائ  إىل  تقان لتخر  مما هو  -اأي التجربة عموًم–منا يسوغ هلا إ، وهو هنا (5) "فافش

منطقة حتتوي الواق  اإلنسان  ومان ثام فها  حباجاة مساوغة لتخار  علا  أعاراف وناوامي  أخاذت           

 ا عل  األقل يف الذائقة العربية باالستناد عل  موروث عرب  أصيل .هادص

الشاعر  "جتاوز  فبعد أن قد أصابها التحّول، اوالقصيدة نقديًّ اجًد ٌ اجملاور اإلبداع  واسفادتها من إإن 
ياة  باأير فنّ  اوصاوتيً  الات النشاأة األوىل بشاكلها العماودي، املاؤيرة بصاريً      مراحل مهمة من حياتاه، مثّ 

ملسااحة  ل يف حادود ها  باحلقيقاة أضايق مان ا     حاق التجاوّ   -أي الصاوت -تناسبه آنذا ، وإن كان للثاان   

شااد  املفروضة للشعر، فعل  حد تعبري أب  العتاهية ))أنا أكرب مان العاروض((، مناتقالا مان مرحلاة اإلن     

( 6)."، وإيالء املنطقة البصرية دورها الفّعال، يف التشاكيل والتادليل والتأويال   واإللقاء، إىل مرحلة القراءة

 .اتقانيًّرف عليه واملتعا (8) "م  السائد الشعري"وهو اختالف كما يرى ناقدنا 

 

 أسلوبية تشكيل الصورة:

ف ، ويوّظايًّا حير  اجلسد شعرالصورة وبالغتها، وكيفية تفعيل اجلسد تفعيالا إيقاعيًّ التصيإن تف

يار نقدي حر بعيد عن كال  إيف  من ثّم عة لتصّبتقانات الشعر املتنّو نويسرد اإيقاعيًّ االصورة توظيفا

  حناو  ه حتارّ ّنا أوكان من أهم عوامل االنفتاا  هاذه    ،قولبة يف حدود ماة واملصطلحات املقوالب النظرّي

وإيقااع الشاعر عالقاة     –السايما الصاوري   - أّن العالقة باني التشاكيل    الفضاء التشكيل  للقصيدة ليؤكد

وييدة مشحونة بأبعاد داللية وعايفياة ووجدانياة، تنبا  مان كونهماا مظهارين مان مظااهر احليااة          

يصادران عان نفا  امللكاة اإلدراكياة، ويتشاابهان يف األسا  النفساية الا  يفايض           والنشاط اإلنساان   

، كٌل حسب مادتاه يف  اوتصويًر اوجودها يف نف  الشاعر والتشكيل   ومن  ثّم يكتمل النض  الفين شعًر

سياق، وانصهار أحدهما باآلخر يف سياق آخر.

(0)

متظهرات صاورة  " يار موضوعات  واحد ينحسر يفإيف  

ويتوغل يف خلق التفاعل بني  /املدم  يف همومه الوينية واإلنسانّية إذ كان الوج  يسيطر عل   احلزن

وهو نساق يكشاف عان تاداخل الصاورة باالرمز علا  النحاو الاذي           (9) "النصوص واملتلق  بيميز شفاف

لويين من قوة احلضور ا امعزًز متداخل م  الرمز تقان يار إخيرجها من اإليارين الفين والبالغ  إىل 

زة يف ذهن املتلق  العراق  عن كل رمز من خالل نقال  خالل تفعيل رموزه ، ومن خالل املرجعية امليّك

 ساطو الرنياة اليومياة    والا  تؤكاد   املتداولة، (10) "ىل املادية احلسّيةإمن نطاق املفاهيم "املعن  الصوري 

اعر يضااهيان الصاورة الواقعياة كماا     بها من دمار وموت وهو تأكيد عل  أن إحسااس وقلاق الشا    مبا حّل

 .يشري

 

   :فاعلّية اهلوية اللغوية

مة باإلحالة إىل دالالت متنوعة إىل أهميتها الدينية واالجتماعّية وتداوهلا بوصفها مقّس االلغة استناًد

ربا   ة، ورواياات البادايات املنهجّياة للنقاد الع    عرفت عل  أنها من املؤسسات الثقافّياة والتواصالّية املهّما   

القديم تروي أهميتها يف السياقات الشعرية، ولعل تفضيل النابغة األعشا  علا  حساان بان ثابات علا        

وفق معايري تارتبط يف الفحاوى الادالل  خاري دليال يف تقليلاه لعاد اجلفاان وساطوة الكارم عنادما قاال             
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)أسايافنا(، يف  من )يلمعن بالضح ( ولو قلت )سايوف( أكثار مان     ا)يربقن بالدج ( خرًي النابغة لو قلت

 بيته املشهور : 

 افنا يقطرن من جندة دمايلنا اجلفنات الغر يلمعن بالضح         وأس

 وه  أهمية ازدادت م  ظهور اللسانيات وعلم النّص ،ويف هذا كم هائل من اإلحاالت عل  أهمية اللغة

 أكثار مان مناسابة يف    والسيمائيات وأسلوبية البناء الشعري، وه  قضية مل يغفل عنهاا ناقادنا هناا ويف   

ماوجزة تاوح  و ال   "التأكيد عل  أهمية مفاردات الشااعر معاصارة الداللاة تتساربل بغماوض لكلماات        

الدينياة  وها  انسايابية خاصاة هلاا مصاادرها       (11) "أنفاس حارة ورنى ال تهت  األسرار ومتور يفتفص ، 

القدسّية علا  القضاية موضاوع التنااول     إضفاء "ة إىل حد كبري والذي يتسبب يف ّيالعامة والثقافّية احملل

وهو منح  يزيد من قّوة تأثري اللغاة   (12) "ة ذات ارتباط مباشر بالواق  اليوم إذا كانت القضّي اخصوًص

يار شعري وصياغات تركيبية تؤكد حضورها األصيل يف يقاوس  إبوصفها قدرة عل  مج  املؤثرات يف 

 ة حتقيق اهلوية.تسع  إىل هيمنة اهلوية أو عل  حنو ما ممارس

 

 الطاب  السريي وشراكة اهلم 

محاد شاها ، تنتما  إىل    أ، للشااعر العراقا  فاارس مطار للادكتور      (ةلرباذ متارات يف ا )مقدمة ديوان 

املقدمات الغريية )وه  الا  يكتبهاا ناقاد مان النقااد غاري مؤلاف الكتاا (، يف املقاام األول إاّل أن الطااب            

واحلازن املشاي  باني       اهلامّ غريي يف مقام وصف  حسبه أن يسقط جتّلم  ال ات  ينمو تصاعديًّذاالسري

ساريية   ُهوياة امُلقّدم وامُلقّدم عنه، إذ جتد الطاب  احلميم  اللحم  يف أكثر من مناسبة وهو سع  لتأكيد 

 االنتماء للوين مشيكة. ُهويةلغوية فضالا عن  وُهويةمكانية  وُهوية

جتما  الشااعر ما  املقادم علا  النحاو الاذي يؤكاد فياه عماق وقادم            يف املقدمة تأكيد عل  عالقة     

، مان القاضاية إىل عّماان )أمار كال ياوم قار  مكاان كاان          اومكانيًّ ار هذه العالقة وامتدادها روحيًّوجتّذ

م، ولد فارس مطر، القاضية ال  أزيلت لك  يبين مكانهاا قصار رئاسا (،     1969يسم  القاضية  فهنا ويف 

واألسااليب   التقاناات ح  بال جدوى وجوده يف مقدمة ديوان شعري حيفال باالكثري مان    الكالم بداية يو

عان قادرة حّياة وفّعالاة يف      وما ين - هاذا الناوع مان التقاديم    -، لكناه  ال  تستحق الوقوف النقادي احلارّ  

 يف واملرجع  وهو هنا إمنا يؤكد علا  أهمياة البعاد النفسا  للمنفا  األول     اببعده الثق التعامل م  النّص

 )القاضية(.

احلزن واخلرا  والّدمار من  تبكل تفصيال وُهويتهاامُلقدمة تسع  بشكل ما تأكيد عراقّية التجربة 

يف حاني تساع  املقدمااة   ، مان جهاة أخاارى   املؤسسااة اللغوياة االجتماعياة واملكانيااة   تجهاة، وبتفصايال  

الكاثري مان الشاعراء لتكاون      التأكيد عل   اهلاج  الويين املتنّوع الذي ميثُل ثيمة مهمة يشاتغل عليهاا  

أرضية خصبة تتحمل الكثري من وجوه هذا الوين بتعدد ألوان ييفه، وظّلت املرجعّيات بكل اجتاهاتها 

عل  سط  الورقة الشعرية عل  سابيل التعضايد والتاآزر، اهلااج       امهيمًن ارافًد -اوالدينية خصوًص–

ازع التأوه واحلسرة والنف  أخذ صداه يف املنت افر به نوضالويين عند شاعرنا/ املُقّدم هاج  مأزوم تت

رخيياة/  أوالعتبات من قبل، فعل  النحو الذي يأخذ به العنوان سيمياء النف   باالستناد إىل املرجعية الت

/ أجاو   أٌسة، أخذت االفتتاحّية الطاب  ذاته )ومن منف / إىل منف / يقودون / وينفاون / أناا ر  بذالر
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قّتال (، وه  مرجعّية أخرى تلتق  يف نسيجها البايين م  مرجعّياة  لم  / عل  راعل  األرض مقطوًع

 عتبة العنوان. 

محاد شاها  املشاار  يف    أ  واضا  وصاري  لآلخار املاوازي الشااعر      ميكن القول أن املقدمة هناا جتّلا    

، يف أسالو  يتمتا  بدرجاة عالياة مان القادرة علا         -النف  من نوع آخر –السقم واحلزن واألمل والنف  

جعل العملّية ه  عملية شراكة يف أهم مرتكازات هاذا العمال الاذي يشاعر  بهيمناة اإلحبااط والزهاد         

قصايدة   -أي الاديوان  –والتقشف والنف  واهلاج  الويين والطااب  الساريي والاديين الا  ميكان عاّده       

 ذاتية واحدة تنفت  عل  كل هذه الثيمات وتلتق  معها. 

 

 املصادر واملراج 

، منتادى منااه    د. حممد خرماش: للشاعر حسن األمران  "مملكة الرماد"دمة ديوان قراءة يف مق-1

 .النقد املعاصر اإللكيون 

د.بهناام عطاا اهلل، دار متاوز،     :نات وأناا ورمباا حنان    أصاوص، هكاذا   نمقدمة د. جاسم خلف الياس، -2

 .8ص،  2012الطبعة األوىل 

 .: د.ميجان الرويلا ، د امعاصًر انقدًي اومصطلًح اًرسبعني تيا مندليل الناقد األدب ، إضاءة ألكثر -1

 .261ص سعد البازع ، املركز الثقايف العرب 
.8: صاملقدمة-1

 .8: صاملقدمة-5

فضاء التشكيل الشعري، إيقاع الرنية وإيقااع الداللاة، حمماد ياون  صاا،، عاامل الكتاب احلاديث،         -6

.101ص ،2011جدار الكتا  العامل ، األردن، الطبعة األوىل 

 . 0ص :املقدمة-8

مجالية الصورة يف جدل العالقة بني الفن التشكيل  والشعر: كلود عبيد، املؤسسة اجلامعية  :ينظر-0

 . 9ص،  2011للدراسات والنشر والتوزي ، بريوت، الطبعة األوىل 

 .10: صاملقدمة-9

 .10 : صاملقدمة-10

 .0 ص :املقدمة-11

ن املناصرة: صادق عيس  اخلضور، دار جمد الوي، عمان، الطبعة التواصل بالياث يف شعر عز الدي-12

 . 51ص ،2008األوىل 

 .0ص :املقدمة-11

التواصل بالياث يف شعر عز الدين املناصرة: صادق عيس  اخلضور، دار جمد الوي، عمان، الطبعة -11

 .51ص، 2008األوىل، 

*****  
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 لم سرياني"ماريانا" ِف

  بروسس وحماضرة للفنان رفيق نوري يف
 

----------------------------------------------------------صخريا شعيا 

قام الفنان املبدع رفيق نوري بتلبية 

دعوة االحتاد األوروب  لعارض الفلام   

السااااااريان  )ماريانااااااا( وتقااااااديم 

حماضرة يف املقر الارئي  لالحتااد يف   

 بروكسل.. 

وقاااد انتهااازت ردياااا كلااادايا هاااذه     

تلتق  بالفنان رفيق ناوري  املناسبة ل

ليسّلط الضوء علا  هاذه النشاايات،    

 قّدم لنا شرًحا مفّصالا عّما قام به يف بروكسل قائالا: إذ

من قبل االحتاد األوروب  عن يريق األستاذ )جوزيف بايدن( يف جامعة فيينا بعاد   ل  مت توجيه دعوة

وتعريفاه مباا يقاوم باه مان أعماال فّنياة        أن قام بزيارة منتدى عنكاوا للفنون وايالعه عل  نشااياته  

وأخذ معاه  استقطبت مجاهري شعبنا مبختلف مسّمياته، إذ ُأعجب بها ونقلها بدوره إىل االحتاد األوروب  

لااام )مارياناااا( باللغاااة الساااريانية  ف

والذي قاام بتمثيلاه أيفاال عنكااوا،     

خاارا  الفنااان إوالفلاام ماان تااأليف و 

 رفيق نوري.

ــدعوة   ــلتكم الـــ ــف وصـــ س/ كيـــ

 اهي نشاطاتكم يف بروكسل؟وم

وصلت الدعوة عن يريق امييل مان  

عضاااو االحتااااد ومساااؤول احلااااز     

الااادميقراي  االشاااياك  النمسااااوي 

تتضاااامن تقااااديم حماضاااارة عاااان   

سايكولوجية العراقيني عامة واملهجرين خباصة وعرض فلم )ماريانا( يف قاعاة املقار الارئي  لالحتااد     

وىل يف تااأريخ السااينما العراقيااة ُيعاارض فلاام نااايق باللغااة    األوروباا  يف بروكساال وهااذه هاا  املاارة األ  

أدار الندوة األستاذ اجلامع  )توماس(، الاذي قاّدم شارًحا ماوجًزا عان شخصاية الفناان         فقدالسريانية، 
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احملاضاار وعاان عنكاااوا وُكردسااتان، وأشاااد باحملاضاارة، كمااا أباادى    

 سروره الحتضان ُكردستان هذا العدد اهلائل مان املهّجارين. حضار   

احملاضاارة والفلاام ممثلااو األحاازا  السياسااية ومنظمااات حقااوق     

اإلنسااان. وتضااّمنت احملاضاارة التأكيااد علاا  معاناااة املساايحيني       

واإليزيدين بالدرجة األساس لتعرضهم إىل التهجري القسري وتار   

ماادنهم وقااراهم والعاايش يف ُكردسااتان الاا  تعتاارب املااالذ اآلماان     

 للجمي .

اياادن( الااذي قااام باادعوتنا قااائالا:    ثاام أشاااد األسااتاذ )جوزيااف ب  

جعلااتين أعيااد النظاار يف فهماا  لسااايكولوجية جمااتمعكم لااذل     "

. بعاد ذلا  قاّدم اإلحتااد     "بامكان  اعتباركم سفرًيا للنوايا احلسانة 

األوروبا  دعاوة أخارى للقيااام بإعاادة الفلام واحملاضارة يف مدينااة       

و ، حيااث اسااتقبَلنا عضاا بهمااا)لينااز( يف النمسااا؛ نتيجااة إعجابااه   

اإلحتاد األوروب  يف النمسا وقدََّمنا للحاضرين هناا  والاذين كاانوا مان أبنااء شاعبنا يف عنكااوا وبلادات         

وشار  بعضاهم ملمثال اإلحتااد األوروبا  باللغاة األملانياة عان دور          ،سهل نينوى، وأشادوا بنشاط الفناان 

الفنااان )رفيااق( ونشاااياته وابداعاتااه،    

وقااد باادا الفاار  والساارور واضااًحا علاا    

وجوههم. وعن تقييمه هلذه املبادرة قال 

تعترب هذه الباادرة  "األستاذ رفيق نوري: 

كبرية للخرو  بفننا ونشاياتنا وتعريف 

العامل بها، كما أّنها تكتسب أهمية كابرية؛  

الّن الفلم نايٌق باللغة السريانية وميّثله 

جمموعة من أيفال عنكااوا، ويعارض يف   

اإلحتااد  أكرب وأشهر حمفال دولا  أال وهاو    

ف ه يف بروكساال ليتعاارّ األوروباا  ومقاارّ 

وقاد أبادى    "العامل عن عدالة قضيتنا وحقوق شعبنا ومعاناة مهّجريناا وحبناا للساالم والعايش بأماان     

الفنان استعداده للقيام بإخرا  فلم وثائق  كبري عن معانااة شاعبنا بكافاة أييافاه ومساّمياته إليصاال       

 احلقائق إىل العامل أمج .

 احلاضرون باعجا  هذه البادرة  وأشادوا بدورنا يف هذا اجملال. وقد تلّق 

املبادع )رفياق ناوري( هلاذا      هاا فّنانهذا النشاط تتقادم بالتهاان  إىل   بوتفتخر وجملة رديا كلدايا إذ تعتّز 

 اإلجناز الفين الرائ  متمنية له دوام التقّدم والنجا  وإىل املزيد من االبداعات.

 ***** 
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 كتابة: منرود قاشا

 

 11 – 29استضااافت جامعااة القاااهرة للفااية ماان 

املؤمتر الدول  األول للدراسات اآلرامية  2011آذار 

السااريانية، وقااد شااار  فيااه 

تساااعة عشااار كاتًباااا وباحًثاااا 

متخصًصاااااااا يف الدراساااااااات 

 اآلرامية السريانية.

در عااان كلياااة  وقاااد صااا 

اآلدا  يف جامعاااااة القااااااهرة 

املؤمتر الادول   "كتاًبا بعنوان 

األول للدراساااااات اآلرامياااااة  

تضااّمن البحااوث   "السااريانية

والدراساااات الااا  ُألقيااات يف   

املااؤمتر. أشاارف علاا  إصاادار  

هااااذا الكتااااا   أ. د. حممااااود 

سالمة عالوي رئي  املاؤمتر  

ورئي  قسم اللغاات الشارقية مامعاة القااهرة     

. صال  عبدالعزيز حمجو  مقارر املاؤمتر   وأ. د

وأساااتاذ اللغاااات الشااارقية وآدابهاااا يف جامعاااة    

 القاااهرة، وقااد أشاارف علاا     

هااذا الكتااا  أ. د. جااابر جاااد  

نصار رئي  جامعة القاهرة، 

ورعاية أ. د. معتز سيد عباد  

 اهلل عميد كلية اآلدا .

شااااار  العااااراق يف هااااذا 

احملفاال بوفااد ضااّم عاادد ماان  

تخصصاااااني أألكاااااادمييني امل

باللغة السريانية ووفد احتااد  

األدباااااء والكّتااااا  السااااريان  

برئاسة روناد باواص رئاي     

االحتاااد، وقااد ألقاا  كلمااة يف   

افتتا  املؤمتر جااء يف جاناب   

 منها: 
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تأس  احتااد األدبااء والكّتاا  الساريان عاام      

يف العااراق وظااّل فاااعالا ومااؤثًرا يف احلياااة    1982

االحتاااااد الثقافيااااة إىل يومنااااا هااااذا، ويضاااام   

شاااعًرا وكاتًبااا وقاصًّااا   150)واحلااديث لبااولص( 

وباحًثا ولغوًيا وأكادميًيا وميمجاا، ونتشارف أن  

نشار  يف هذا املؤمتر الدول  اهلام والذي يقام يف 

جامعة القاهرة هاذا احملفال األكاادمي  العرياق،     

إّنهاااا فرصاااة مثيناااة أن جتتمااا  هاااذه النخاااب   

دول شااات   األكادميياااة والكفااااءات العلمياااة يف  

لتتبااادل املعرفااة ولنناااقش ايروحااات قدميااة   

 وجديدة يف البحث العلم .

وكانااات كلماااة عمياااد كلياااة اآلدا  فاحتاااة  

املؤمتر، واختتمات بكلماة مقارر املاؤمتر والا       

الدراسااااات "جاااااءت بصاااايغة حبااااث بعنااااوان  

 ."1918السريانية يف مصر منذ 

ومن البحوث املهمة ال  القيت، حبث القا   

سااايليوس صااابح  وكيااال الكلياااة   الااادكتور با

ك  بالقااااهرة واالكلرييكياااة لألقبااااط األرثاااذ 

 "يااة السااريانية مبصاارلتااأريخ اجلا"واملوسااوم بااا

مان قسام اللغاة     منشاد وحبث أ. م. مؤيد حسني 

ازدهااار "السااريانية بكليااة اللغااات واملوسااوم بااا  

وحبااث د. صااال   "اخلطااوط اآلراميااة وتطورهااا

شارقية  عبدالعزيز حمجو  مان قسام اللغاات ال   

بدايااة الاادرس  " بااامامعااة القاااهرة واملوسااوم  

النحااااوي عنااااد السااااريان: يعقااااو  الرهاااااوي 

 . "منوذًجا

ويف أد  الرحالت يف السريانية قادمت ديناا   

حممد أبو العال حسنني مدرسة اللغة السريانية 

 /كلية اآلدا  –وآدابها من قسم اللغات الشرقية 

االهاا  جامعة القاهرة حبًثا عن )رحلة مار يهب –

منوذًجاا( وها    نية صوما إىل األراضا  الفلساطي  

 دراسة حتليلية وصفية.

د. جارج  بشاارى حنااا قااّدم حبًثااا بعنااوان  

ترمجااااة اساااام الفاعاااال ماااان اليونانيااااة إىل    "

 ."السريانية يف اجنيل مرق 

وماااان البحااااوث الاااا  قاااادمها أكااااادمييون 

الفعل السريان  مقارنة "عراقيون حبث بعنوان 

 "يااث البعااد واالقاايا   بالفعاال العرباا  ماان ح  

دراسااة حتليليااة مقارنااة، وهااو حبااث مشااي      

ني: حممد راض  زوير من جامعة بغاداد  للباحَث

قساااام اللغااااة السااااريانية   –كليااااة اللغااااات  –

كلياة   –وعبدالرزاق حسني من جامعاة األنباار   

 اآلدا  بغداد.

ومن وفد األدباء السريان قّدم الباحث  زاهر 

ت ومعاااان  مااادلوال"حزقياااا داود حبًثاااا عااان   

 ."وحروف اللغة السريانية

الباحااث رونااد بااولص رئااي  احتاااد األدباااء 

املؤسسااات "والكتااا  السااريان، عنااون حبثااه بااا   

 ."السريانية يف العراق بني الواق  والطو 

اخلطبااااااة والاااااازوا  عنااااااد السااااااريان،  "

، عنااوان "منوذجااااباان العااربي "و  "ايشااوعبخت"

حبث قدمته فايماة الزهاراء نايال مان جامعاة      

 مصر. –جنو  الوادي 

الباحثااة مااااري فاضااال جبااو مااان العاااراق    

)جامعاااة بغاااداد( قاااّدمت حبًثاااا ميمجااااا عااان  

 . "املخطويات السريانية املصورة"

نائب رئي  احتاد األدبااء والكّتاا  الساريان    

)نااادر موشاا  مااراد( قااّدم حبًثااا عاان )الصااحافة 
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السريانية: سريتها وواقعها( منذ زهريرا دبهارا  

وحتاا  صااحافتنا بعااد  1019الثااان   تشاارين 1يف 

2001. 

األديب والباحث )نازار حناا الاديران ( مان     

احتاااد األدباااء والكّتااا  السااريان يف العااراق قااّدم 

 ."جذور القصيدة السريانية"ا عن ًاحبث

كليااة  -د. ثااامر عبدالباسااط عبااد الفتااا     

مصر، قّدم حبًثا بعنوان  -جامعة حلوان  -اآلدا  

فااان "الاااواردة يف كتاااا   )كيفياااة نقااال األلفااااظ

ألرسااااطو إىل اللغااااتني السااااريانية   "اخلطابااااة

 والعربية(.

)مضااامني نقااوش ساارمداء القدميااة( حبااث 

من مركاز   "سليمان عبدالرمحن الذيب"للكاتب 

 املل  فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية.

ماان اجمللاا    "حنااان عبااداملنعم "الباحثااة 

األعل  للجامعات قّدمت )مالما  حضاارية مان    

 حياة السريان يف عصر النهضة اإلسالمية(.

د. سومة أمحد حممد خالد من كلياة اآلدا   

مصاار كتااب عاان )حضااارة  -جامعااة املنصااورة  -

 تدمر(.

د. يوسااف قااوزي ماان جامعااة بغااداد، عضااو 

ا الحتاد األدباء السريان قّدم حبثااً اهليئة اإلدارية 

بعنوان )منهجيتنا يف معجمنا السريان  املقاارن  

 سامًيا(.

د. روباان بيااث مشوئياال عضااو وفااد األدباااء  

الساااريان قاااّدم حبثاااه املوساااوم )تعلااايم اللغاااة   

 1921السريانية الرمس  يف الدولاة العراقياة مان    

 وحت  الوقت احلاضر(.

هذا وقاد أصادر املاؤمتر جمموعاة توصايات      

جااااءت حتااات عناااوان: توصااايات املاااؤمتر األول 

للدراسات اآلرامية والسريانية يف مصار والعاامل   

جامعة القاهرة للفاية   -املنعقد يف كلية اآلدا  و

 . 2011آذار  11 - 29من 

وممااا ورد يف التوصاايات: يوّجااه اجملتمعااون  

ناااداًء لاااوزارات الثقافاااة واهليئاااات واملؤسساااات  

الثقافية والتعليمية يف مصار واململكاة العربياة    

الساااعودية والعاااراق بضااارورة دعااام تااادري   

خااالل نشاار  اللغااتني اآلراميااة والسااريانية ماان 

 ترمجات للمراج  األساسية يف هاتني اللغتني.

وياارى املشاااركون يف املااؤمتر أهميااة احلفاااظ  

عل  التنّوع الثقايف املوجاود يف العاراق وخباصاة    

يف إقليم ُكردساتان وضارورة تنميتاه مان أجال      

تدعيم ثقافة احلوار والسالم االجتمااع . وقاد   

وّجاااه املاااؤمتر إىل ضااارورة فااات  أقساااام اللغاااة  

السريانية يف إحدى جامعات اإلقليم واجلامعاات  

العراقية األخرى بهدف رفد املدارس السريانية 

باااالكوادر األكادميياااة املؤهلاااة، وضااارورة فااات  

 أكادميية علمية سريانية يف أربيل. 

وقاااد اختاااتم املاااؤمتر توصاااياته بتثميناااه 

صدور قانون اللغات الرمسية يف العراق واعتبار 

دى هاذه اللغاات الرمسياة يف    اللغة السريانية إحا 

العاااراق، ويوصااا  بأهمياااة فااات  أقساااام اللغاااة 

السريانية يف اجلامعات العراقياة إلحيااء نشااط    

 هذه اللغة األصيلة والثرية.

 ***** 
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 لقاء مع رياضي ...

 أجرى اللقاء: نوفان شامايا

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ــدايا    ــا كلـ ــة رديـ ــر جملـ ــددها الـــ  أيسـ ــيف يف عـ ــد سلســـ -( 49) ـن تستبـ ــنوبعـ ــات لة مـ  حلقـ

 1186فــرام  مــن مواليــد أالكــابنت رانــدي مــيت  -لكــابنت شــدراك يوســفل (رياضــي اتكر)مــا

كمـــل أن ثــم  ابتدائيـــة يف شــقالو ر اإل بتـــدائي يف مدرســة زيــوَ  اخلــامس اإل  حتــى درس   اشــقالو 

بتــــدائي يف مدرســــة محــــورابي يف عنكــــاوان  واكمــــل املتوســــطة يف مدرســــة بابــــل الســــادس اإل

 /ةيىل الدراســة يف كليــة الرتبيــة الرياضــ   إثــم انتقــل   نانويــة عنكــاوا للبــنني  عداديــة يف ثواإل

ا يف ن معيــًد( وكــان الثــاني علــى دفعتــه  فُعــيّ 9414)ســنة فيهــا جامعــة صــالح الــدين و ختــرن  

بـدأ دراسـة املاجسـتري وقـد قـدم رسـالة املاجسـتري يف ســنة         9419ويف سـنة    .(9411)كليـة سـنة   ال

 9441يف الكـرة الطـائرة وحصـل يف عــام    ز يف جمـال علـم التـدريب    جنـح بتقـدير امتيـا   و (9414)

  .الثانية يف حمافظة اربيل للدرجةكرة الطائرة الشهادة التحكيم يف  على
 

 ىل الدخول يف اجملال الرياضي؟إما هو الشيء الاي دفع  -

، فقاد كنات   اجملال الرياضا  هاو حايب للرياضاة بشاكل عاام       يف+ الش ء الوحيد الذي دفعين إىل الدخول 

أشعر بأنَّ لدّي قدرة بدنية عالية منذ صغري، إذ كنت أذهب )أتردد( إىل مجيا  األمااكن باالرك  بادالا     

من املش ، وكان اساتذة الرياضة يف مجي  املراحل الدراسية معجبني بقدرات  البدنية وكنت أشاار  يف  

  الكثري من الفعاليات الرياضية.

ــدي   ــابنت رانــ الكــ

الشـــــــيء  مـــــــيت:

ــاي   ــد الـــ الوحيـــ

دفعـــــــــــــــــــو إىل 

الـــــــــــــــــدخول يف 

اجملال الرياضـي  

ــو حـــــــــــــيب  هـــــــــــ

 ...للرياضة...
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 ىل اآلن؟ وإلعاب مارس  يف بدايات  أي من األكيف كان  بدايت  مع الرياضة و-

+ بداي   كانات ما  رياضاة كارة القادم، وقاد كنات أعشاقها         

وأمارسها يومًيا. ويف ذل  الوقت مل يكن مثة مالعب أو أندية 

نساّجل )نشاار ( فيهاا كالعاب كارة قادم فتحولات إىل الكارة         

الطائرة، حيث كّنا نلعب يف فريق من فئة الناشائني يف ناادي   

أكاد عنكاوا الرياض  حتت إشاراف املادر  القادير )سارمد(،     

وهاذه الصافة ال ختادم هاذه اللعباة، لكان        ،رغم قصر قاام  

رغم ذل  كنت أجياد مجيا  مهاارات هاذه اللعباة، مماا دفا         

 .2000باملدر  أن يقَبَلين يف الفريق سنة 

 

 ؟ةلعاب الرياضيمجيع األ لىل  الطائرة عملاذا فّب-

ل  مجيا  األلعاا ؛ ألن االهتماام بهاا كاان      + فضلت الطائرة ع

أكثر من سائر األلعا  وخباصة يف نادي أكاد، إذ كان هو النادي 

 الرياض  الوحيد يف عنكاوا وال يزال.

 

 هاه املرحلة من حيات  الرياضية؟إىل شخاص هلم الفبل يف وصول  أهل هناك -

وكمدر  إىل أن وصلت إىل هذه املرحلاة،  + نعم بالتأكيد هنا  اشخاص ُكثر شّجعون  و دعمون  كالعب 

 كما وكان َمن انتقدن  و سخر مين، لكين مل أعرهم اهتمام .

 

ــرد  - ــل يســـتطيع الفـ ــة و  يرتـــزقن أبرأيـــ  هـ ــراق عامـ ــة يف العـ ــن خـــالل الرياضـ ــيإمـ  مقلـ

 اصة؟ خبردستان ُك

ألندياة ختتلاف   القضية متعلقة بوضاعية الرياضا ، فميزانياات ا    إّن :+ يف هذه النقطة أستطي  أن أقول

ملياون   100عن بعضها البع ، وعقود الالعبني ختتلف من لعبة إىل أخرى، إذ توجد عقاود تتخطا  ال   

ألاف ديناار يف    250دينار يف السنة وبراتب مليون دينار شهرًيا، وباملقابال جتاد العابني يتقاضاون فقاط      

 الشهر.

 

 ثناء مشوارك الرياضي؟أما هي الفرق اليت لعب  هلا -

ناادي أكااد   ليف فرق عديدة كمركز شبا  عنكاوا ومنتخب تربية أربيل. وأّما األندية فقد لعبت + لعبت 

 عنكاوا الرياض  فقط.

 

 ي نادي؟ كالعب أو كمدرب؟أهل لدي  عقد مع -

   لفريق الكرة الطائرة النسوي التاب  له. أكاد عنكاوا الرياض ، فأنا مدّرنادي + نعم لدي عقد م  
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 صل  عليها كالعب أو كمدرب؟ ح هل مّثة ألقاب-

 ، تتمثل يف:األلقا  ال  حصلت عليها كالعب للكرة الطائرةنعم، ف+ 

 املركز األول يف حمافظة أربيل واملركز األول عل  اإلقليم م  فريق مركز شبا  عنكاوا. 

 املركز األول عل  حمافظة أربيل واإلقليم م  فريق منتخب اليبية. 

نوات املركااااز األول لااااثالث ساااا

متتاليااااة يف بطولااااة الكليااااات يف 

جامعة صال  الدين ما  منتخاب   

 كلية اليبية الرياضية.

املركاااااااااز األول يف بطولاااااااااة 

اجلامعااات العراقيااة ماا  منتخااب  

 جامعة صال  الدين.

بطل أندية حمافظة أربيل ما   

 نادي اكاد عنكاوا الرياض .

 

أّما األلقا  ال  حصلت عليهاا  

 مساعد مدر  فه :ككمدر  و

 ملركز األول عل  جامعات إقليم ُكردستان م  منتخب جامعة صال  الدين.ا

 ويف نادي أكاد عنكاوا الرياض . 

 ( مرات أبطال العراق.1)-

 مرة واحدة املركز الراب  عل  العراق.-

 ( مرات األول عل  اإلقليم.1)-

 مرة واحدة الثالث عل  اإلقليم. -

 

 قها؟َريف صفوفها أو تدريب ِفخرى للعب أندية أهل ُوجه  ل  دعوة من -

 + نعم ُوجهت ل  دعوة من أندية أخرى للعب يف صفوفها وأيضا لتدريب فريقها لكنين رفضت.

 

ردسـتان  زمـة املاليـة علـى مسـتوى اللعبـة يف العـراق عامـة ويف اقلـيم كُ        األما مدى تعثري -

 اصة؟خب

تسالم الرياضاة منهاا، إذ أّثارت علا       + بصراحة كان هلاذه األزماة تاأثرٌي كابرٌي علا  كال املساتويات ولان         

 ، وخباصة عل  أندية إقليم ُكردستان.األدائ  املستوى
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 ىل مواصفات جسمانية خاصة؟إكرة الطائرة الهل حيتان دخول جمال -

+ نعم بالطب ، فكل لعبة هلا مواصفات جسمانية خاصة ولعبة الطائرة حتتاا  إىل العاب يويال القاماة     

 قدرة بدنية عالية. ميتل و

 

واآلن أنتقل ب  إىل املشرو  األهـمن أال وهـو مشـرو  األكادنيـة الرياضـية للصـغار يف        -

 نادي أكادن حدثنا عنه بع  الشيء.

ريشة الطائرة، واهلدف منها ال+ أكادميية نادي أكاد عنكاوا الرياض  تتضمن  لعبة الكرة الطائرة ولعبة 

قادراتهم املهارياة والبدنياة. وتشامل األعماار دون      داء وتطوير هو كشف املواهب والعمل عل  حتسني األ

 الذين حيق هلم االلتحاق بها والتدريب فيها.فهم  ،( سنة11)

 

ن الاين يعملون وداريواإل نومن هم املدربو نكادنيةاأل هاه من كان صاحب فكرة فتح-

 فيها؟ 

عباة الكارة الطاائرة    + صاحب الفكرة  كان األستاذ )باسل مروك ( الذي يار  موضاوع فات  أكادمياة لل    

وناقشااناه، وكااان األسااتاذ )ساسااان كااوركي ( أول مشااج  وداعاام لاا  لفاات  هااذه املدرسااة، أنااا أدر  يف   

ريشة الطائرة. ويتوىل الاألكادميية الكرة الطائرة. يف حني يقوم األخ العزيز )فان شوق ( بتدريب لعبة 

 القضايا اإلدارية فيها االستاذ )ساسان كوركي (.

 

 رف موقف حدث مع  يف مشوارك الرياضي؟طأما هو -

: يف أحد األيام وبينما هذا املوقفأذكر منها هنا  الكثري من املواقف الطريفة واملضحكة حدثت مع ،  + 

للطاال     ليتسان  ؛فاريقني  ، قّسامت املرحلاة علا    كرة الطائرةالحماضرة للطال  عن التحكيم يف  أقّدم

الطالباات   ىحاد إ(، فجأة تأت  10 – 11ىل )إ تيجة بني الفريقنيوحنن نلعب وقد وصلت الن فيها، التحكيم

 ستاذ !!!أو تسألين مت  سنبدأ اللعب يا 

 

 كرة الطائرة؟ الل يف العب  املفّبمن هو و ؟لما هو نادي  املفّب-

+ انا من مشجع  املنتخب الربازيل  يف الكرة الطائرة وكرة القدم يف آن، ومعجب جًدا بالالعب الربازيلا   

 لسابق )جيبا(.  ا

 

 خرية جمللة رديا كلدايا ؟أكلمة -

 متن  لكم املوفقية والنجا . أ+ يف النهاية أشكر جملة رديا كلدايا عل  هذه املقابلة  و

 
*****  
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ئوَثيَرا هونةري ئةفراندني موزيك 
 وطوَراني وشاجواني هونةرةكان

 

 
 

جميد خَوشن و 
 

دةطةريةتاةوة كاوة   ميةةووي ئوةثيةرا يا شانوةي طوةراني 
ساااةرةتاي ساااةدةي شاااانزةهة  طاااةرِان كاااةدواي 

زاراوةياةكي ئيتاليياة   ئوةثيةراو ماناكاةي دةكيان    
ي هاوةنراوة كاة شايةوةي ئاخاافنت و     واتاكةي شاان  

طوةراني دةطةيةنية، كاكةتةكاني كريتي  لة دراما 
 و داستاني خوةشةوي  .

هةموو كاكةتةكاني هوناةر   لية هونةري ئوة ثيةرا
ةخوة دةطريةاب. لاة هوناةري موزياك كاوني تيثاي       ل

طااوةراني تااةنيايي و كااة   ئوةركية ااب و ساايمفونيا و
كوةمةلة كة كاة كاوةرالة دةناساريةب، كاوني تيةك ا       
طوجناو و داريةةراو لة شيةوةي دراما و ديكوةر وواني 
وااال وكاااةرن و ئةنااارازياري ويةناااة و رِونااااكي،  

لة خوةشي كة كة طوزار   ئوةثيةرا ودميةنةكاني نا
و  و ناخوةشي، كوةمياريا و تراَياريا / َان و ئاازار   

شااادي /  كاردانااةوةكاني دةنااط و كاكةتااةكاني    
كااااة دةكااااال وطيااااان كااااة ئوةثيةراكااااة  ئااااوةثرا

 دةكةخشية....
يةتاةوة كاوة   سةرةتاي لةديك ووني ئوةثيةرا دةطةرِ 

شاااري فلوةرةن اااي سااةرووي ئيتاليااا   1231سااالَي 

كامياتاااا(( وةق لةساااةر دةسااا  كوةماااةلَي ))  
كاردانةوةيااةق كااوة كااوةن وةلة كردنااي ئااةو رِيةضااكة  

كاة   ،ئاوازانةي كة كة ئاوازي كوةليفوةني ناساراكوو 
تةواوي واتاي وشةكاني هوةنراوةي ون كردكوو. كة 

كةني ااة داواي دوةزينااةوةي    ثياااواني ئاااييين و  
كيةشاةيةكي  ةسةري كوة ئةو طرفتاةيان دةكارد.   ضار

ينةوةي شيةوازي تازةي طاوةراني   هونةري كوو كوة دوةز
كااوة ئااة  مةكةسااتة  كوةمااةلَيةك لااة رِوةشاان يو    -

هونةرمةناارو دانااةري موزيااك و ئااةدي  و شاااعيو 
ضيين ناةوي  زادة كوةكوناةوة ئاةو كوةمةلَاة  لاة      
 ،ميةةووي موزيكرا كة )كوةمةلَي كاميتاا( ناساران  

كااة توانيااان ضارةسااةري طرفتةكااة ككااةن كااة      
طاوةراني و شايةوازي ئااداي شاانوةي      طةرِانةوةيان كوة

ساكاري كة  يوناني كوةن، كة طوةراني زوةر كةرِوني و
كاوةري  ئاميةريةكي موزياك كاة كاة لاية ياا مزماار       

 ناسرا كوو دةوترا. 
  آلكااة ،كوةيااة لةسااةر هااةمان هاازرو كااوة ضااوون

ئةجمارة كة كيو هزريةكي فراوان لة نوسيين كاري 
شكردني موزيك كاوة ئاة    دراما و ئاواز نوس  وداكة
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كاااارة درامياااان و دووركةوتناااةوة لاااة شااايةوازي   
كوةليفوةني.. كوة ئة  مةكةساتة  زوةر كااري دراماي    

ئاااوازي كااوة دانااران، كااة ثيةااي وي ااب و  نوسااران و
 (Recitative) ئارةزووي ئاواز دانةر..

ئااةوة  كااوة رِية نيشااانرةر كااوة طااةرِان كااةدواي  
ة لاة كايي كةسارا    شيةوازي تازةي موزيك و ئاواز ك

ناةكوو.. كااة  وااوةرة ئاوةثيةرا لااة دايااك كااوو. دواي   
نوساايين ضااةنر ئوةثرايااةق كااة ثيةااي وي ااب و      

خراياة     (arias)ئارةزووي ئاواز دانةر، طاوةراني  
ساااةري دواي ئاااةوة هاااةردووكيان كوةكراناااةوة..   

طرتةكاةر كاةرةو    اني ئوةثيةرا رِيةضاكةي خاوةي  داهيةن
وةر داهيةنةراني كاة  ثيةشكةوتن لة سةر دةس  ث ث

توانا ئةو كوارةدا اووناةي داناةري كاةناوكانريي    
 Claudio  -ئيتااالي )كالوديااو مااوةنتيفيةردي 

,ontevedi( )1233- 1343 داناااااةري تاااااري )
(  ascarlatti ئيتالي  )ئةلي اانررو ساكارالتي   

ن ولوق (، دانةري ئةملاني كري توة1321- 1331)
(ch- gluck) (1314 – 1333هااااةروة ،) ها

داناااةري كاااةناوكانريي نةم ااااوي كاااةناوكانط    
س مااااااااااوةزارل  ولفريااااااااااانط  ئااااااااااةمادي 

w.A.MOZART  (1323 – 1331 ئااةوةي  )
ويةرياااي كاسااة سااةرهةلَراني هونااةري ئااوةثيةرا لااة 
كاوةشااي ضاايين ئوروسااتوكراتي طةشااةي كااردوة،  
يةكااة  اايشااي شااانوةيي ئااةو هونااةرة لةسااةر    

وةق شانوةكاني كوةشاك وتاةالري شاازادةكان كاوة،     
هونااةريةكي ثلااة و ثايااة كااةرز، يةكااة  شااانوةي    

لةشاااري كونروقيااةي   1333ئااوةثيةرا لااة سااالَي   
 ئيتالي لةدايك كووة.

او كااوة يةكااة  وااار ئااوةثيةراي تيااا اااايش كاار      
ن لةواناة  كاة   وكاو وةماوةريةكي زوةر تيا ئاماادة  

خةلَكانيةكي ث ثوةر و رِةخنةطر كوون كوة دياركردني 
 كااوة ساااالَني داهاااتوو..   رِيةضااكة و ثيةشااكةوتين 

كو هوناةري  هيةشتا ساةدةي حةدرةهاة  تاةواو ناة    
ا كاة  ئوةثيةرا رِيةضكةي خاوةي ديااريكرد لاة دوايشار    

لاااة ثيةشاااكةوتن  هاااةموو ئاااةوروثا كالوكاااوةوة،
 .ؤكةردةوا  كو تا ئةمر

كااة كاااس لااة قوتائانااةي ئااوةثيةراي ئيتااالي  
 –دةكااةن َمارةيااةكي زوةري ئوةثيةرايااان داهيةنااا    

ك لة كاةناوكانري ين ئوةثيةراكااني واوةزكيين    يةكية
َمارةياةكي   وةسيين ))سةرتاشي ئةش يليةية((، رِ

زوةري ئةو ئوةثيةرايانةي كة دةينوس  و ئااوازي كاوة   
دادةنان لةسةر شانوةكاني ميالنوة و ناكوةلي اايش 

 دةكران..
ةكي تةواوي كة ئوةثيةراكاان  يهونةرمةنر طرنريي

فريةناارةر و داهيةنااةري  دةدا وةيااةكيةك كااوة لااة ئة 
هةموو ئوةثيةراكااني هاةلَيةن اوي    ()ئوةثيةراي كوفا

ناخي َياني ميللةل كوون.. واتة كة زماني طشا   
دةنوسران و شيةوازي قوتائانةي ناكوةلي ماوزيكي  

 كوة دادةنان..
وة لاااة ئاااوةثيةرا كةناوكانرياااةكاني ئاااوةثيةراي    

كااة لااة نوسااةرو   ،)عوتااةيل( و )ماااك ي ( كااون
انووسي ئينريليازي )ولياة  شةك ا ي( كاوون.     درام
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ورية لاةو ئوةثيةراياناةي كاة ناوكاانريي ويَانياان      
دةركردكاااااااوو وةق ئاااااااوةثيةراي تانكريااااااارو   

(Tankrido ) لي لااة وااةزائي(  )شااوةخي ئيتااا
لااة  1313مي ( كااة لااة سااالَي ئااوةثيةراي )سااةميا

"فيااةننا" اااايش كاارا.. هااةر كااةو كوةنةيااة     
ان طيةارِاو خاةالَتي   وةماوةري "فيةننا" ئاهاةنريي 

 ))شوكنَان وريان(( ثية كةخشي.
كااة يااةكيةك لااة    (virdiويوسااظ ديةااردي )

كليمااةل و طااةورة دانااةراني ئيتااالي ناساارا كااة    
تاي ااةتي لااة داهيةناااني ئوةثيةراكاااني. ديةااردي     
هورنةرمةنر هةموو سةروةل و سااماني لاة ثيةنااو    
هونةرةكةياارا كةخشااي. ناوكانرييشااي هااةروةكو    

( لةسةر ئاسا  ويَااني و والَتةكاةي    ))داطنةر(
 كالَوكوةوة.

كةتاي ااااةتي لااااة هةلَ ااااةاردني ضاااايوةكي    
قارمانية  و كةرطري لة وةورو ساتة  و ضايوةكي   
خوةشةوي   و ساروودي ساةركةوتن كاة كاكاةتي     

 سةرةكي ئوةثيةراكاني كوون..
ديةردي هونةرمةنريةكي سةردةمي رِوةمانتياك كاو   

ئوةثيةراكااني   كاني وةيا كة قارةماني كارة هونةري
ايةتي و ئةكتاةري ليةَااتو كاوون. )دزةكااني     كةس

دةريااا ، شاايةتةكاني كوةشااك و قااةرةو ، ثياااواني  
، كضاني شوخ و شاةنط( لاة ئوةثيةراكااني    ئاييين 

دةكينااران. ئااة  هونةرمةناارة يااةكيةك كااوة لااة      
هااةلَريراني كاايي ئااازادي و كااةرطري كااردن لااة     

 لي..ضةرخي كوَانةوة و رِيةن اسي ئيتا

كاة   1333ديةردي لة قوةناغي يةكة  دا لة سالَي 
ئوةثيةراي )ئوةكيةرتوة( دةس  ثيةكرد.. ئوةثيةراكااني  

 لةماوةي َيانيرا  ئةمانة كوون:
   1333ئوةثيةراي ئوةكيةرتوة    .1

 1342ئوةثيةراي ن وخزنةسر    .2

ئااوةثيةراي لوةم ااارون لااة شااةرِي خاضااةكان       .3
1342 

 Ernani   1342ئوةثيةراي ئيةرناني   .4

 1344ئوةثيةراي فوةسكاري         .2

 1342ئوةثيةراي وان دارق         .3

 1342ئوةثيةراي ماك ي           .3

  1343ئوةثيةراي لويزا ميللةر       .3

   1343ئوةثيةراي ريغوةليتوة         .3

 1321ئوةثيةراي ليكنانوة          .11

 ئوةثيةراي قاكيل و خوةشةوي    .11

كاة لاة نيةاوان سااالَني     وة لة قوةناغي دووةمارا  
ز( لة  قوةناغةي َيانييرا ديةاردي   1332 – 1321)

َمارةيااةكي زوةر كةرهااةمي ئااوةثيةرالَي داهيةنااا كااة  
 -كري  كوون لة :

  1323ئوةثيةراي تراكادوةر    .1

 ئوةثيةراي التراداتا  .2

 ئوةثيةراي غادة كاميليا  .3

 ز1321ئوةثيةراي ئيةوارة خواني سفلية  .4

 ز 1323كايركا ئوةثيةراي سيمون كوة .2

 ز 1323( maskئوةثيةراي قنا    ) .3

 ز 1333ئوةثيةراي كية كةخ  )قةدةر(  .3
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 ز 1333ئوةثيةراي دوةن كارلوًس  .3

قوةنااااغي سااايةية  لاااة َيااااني ئاااةو كةلَاااة     
ديةاب   1311 – 1332هونةرمةنرة لة نيةوان ساالَني  

كااة سااالَي مالَياااوايي كااردن كااوة َيااان.. كااة كااة   
َيااااني هونةرمةنااار ثيةشاااكةوتوترين قوةنااااغي 

دادةنريةااب، لااة  قوةناغااةدا ئااة  ئوةثيةرايانااةي    
 نوسيوة 
 ز 1331ئوةثيةراي عايرة   .1

 ز1333ئوةثيةراي عةتةيل  .2

ئوةثيةراي دال تاين ثايةش مردناي وساالَي     .3
 ز1333

 

 "ئوةثيةراي عوتةيل"
ئاااوةثيةراي ))عوتاااةيل(( يةكيةكاااة لاااة شااااكارة  
 وواناااةكان وضااايوةكيةكي خوةشةوي اااتيية نيةاااوان 
سةركردةيةكي رِةشي ئازا كوة كضيةكي شوةخ وشاةنط  

تا رِادةيةق دةطاتة توانةوة  ،كةناوي )دي رمون(
لة خوةشةوي تيرا.. كةالَ  لةكةر طومان لاية كاردن   
ودلة ثي كردن، لاةوةي كاة دي ارمون ثةيوةناري     
ثةيوةنري خوةشةوي   لةطةلة يةكيةك  لة ثيااوة  

دواي سااةركردةكان كااةناوي ))كاساايوة(( ئااةويش   
زةماوةنر. كة كةخيانةل لاية كاردن كوةتاايي ديةاب     
ئااةوة  يةكيةكااة لااة شاااكارة مةزنااةكاني وليااة   

 شك  ي.
 

 ئوةثيةراي عايرة
ئااةو ئوةثيةرايااة كاااس كااة ميةااةووي مي ااري كااوةن    
دةكااااال. يةكيةكااااة لااااة شاااااكارة مةزنااااةكاني  

ز لاة  1331هونةرمةنر،  ئة  ئوةثيةراياة لاة ساالَي    
ل كة كوةنةي كردناةوةي  سةردةمي خريوي ئي ماعي

 )كةنالَي سوي ( اايش كرا..
 

 ئوةثيةراي ولية  تيةل
موسيفا ، لاةثالة هوناةرةكاني تاردا، دةوريةكاي     
دياااارو كاااةنرخي لاااة درة وشاااانرن و زاخانااارني 
خااةكاتي مروةقايةتياارا كينيااوة، كااةالَ  موزيااك   
لةطةلة  هونةرةكاني تار زوةر ويااوازة ضاونكة لاة     

ةساااااتةكان وةق كااااااري دانياااااة يةك اااااةر مةك
 هونةرةكاني تر كرال كة دةستةوة.

كاااةلَكو كاااة زجناااية و ثةيرةرثاااةي، رِوداوي  
دةطةكان دةرئةكرِية وئةيزاخيةينة، كةضاي لةتاةق   

هونااةري ئاااوازو   –كليمةتااةكاني ئااة  هونااةرة   
اايشي طاوةراني ئااميةز لاة سةران اةري ويَااني      
شارساااتانيةتةوة هاتوةتاااة كاياااةو ساااةركردةي   

يةتيان رِازانروةتةوة وا كة ض شيةوة خةكاتي مروةَا
كوكيةب ئوةثيةرا، قةسايرةي سايمفونيايي ئاوةثيةراي    
)ولياااة  تيةااال(ي شااااعيي ماااةزني وةرماااةنيش 

( تاكيةكااة لااةو  1312 – 1323فردريااك مشاايللةر ) 
 شاكارو اونة ئةدةكيانةي ئة  هونةرة نةمرة.

 
 ضيوةكةكة

 

 تيةل لةنيةوان ئةف انة وميةةوودا
ي ساايانزةهة ، كةشاايةك كااوة لااة سوي ااراي سااةدة

قةرِاليضةي ثايوةز، كاة كريتيياة لاة ئاةلَمانيا و      
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فةرةن ااااا و نةم ااااا و مةوةرسااااتاني ئااااةمرِوة. 
سوي اااارِةكان ميللااااةتيةكي ئااااازار و كةوااااةرطي 
ضيانشا  و دوَمااين وااةورو سااتة  و ضةوسااامةوة  
كوون.. كية ووضان خةكاتيان دةكرد و سويةنري مان 

و َياااان خواردكاااوو.  وناااةمانيان كاااوة رِزطااااري   
رِةق و سااتةمكاريش هااةكوو، فةرمانرِةوايااةكي دلَاا

ناوي )هيةرمةن كيل ةرِ( كوو، دَي  طةلةكاةي خاوة   
كوو، كيناة و دلَرِةقيةكاةي طةيشات وة رِادةياةق،     
شاااةففةيةكي طاااةورةي لاااة دةوروكاااةري شااااري   
 –))تياارروةن(( لةسااةر تةثوةلكةيااةق دانااا كااو   

ةر كةسايةك  تااكو ها   –نيشانةي تاوي قةرالة كوو 
كةالي ئةو طردة )تةثوةلكةية( تيةثةرِي شةطةي كوة 

 ككال و كرنوشي كوة كةريةب..!
لةو دةمةدا رِاوكةريةكي دلَ ان وكية وةي كةناوي 
)ولية  تيةل( َياوة... روةَيةكيان خاوةي و كورِةكاةي   
كاةالي شااةففةكة رِةل ئااةكن و ساالَوو كرِنااوة  كااوة   

كااةن. شااةففةكة ناكااةن كةخي ااةوة سااةيري دة   
لةسااةر ئةمااة ئااةيريرن و ثااةل كةساا  ئةكااةن و  
ئةياناااةوية كي اااةن كاااوة زيناااران ساااامناكةكةي   
دةرياضااةي لوةساارن.. كةضااي لااة ناكاااو الفاويةااك  
كةرثا ئةكيةب، زةرياوانةكان لة ترسا كةلةثضةي 
دةساا  دةكةنااةوة ئااةميش ضااةونكة ثالَااةوانيةكي 
ئازارو مةلاةوانيةكي شاارةزا ئاةكية، خاوةي رِزطاار و      

ثوةرِةكااة  نفااوو  ئااةكال و ضااةتةكاني نيةااوي  ثا
ئااةخنكيةن.. لاااة ثاشاااا ئاااةرِوا و فةرمانرِةواكاااة  
ئةكوَية و كةماة  كناةماي رِاثاةرين و شوةرشايةكي     

طااةورة لااة سوي اارا سااةر هةلَاارةدال و هااةزاران   
مةشاا ةلة لةسااةر تروثكااي شاااخةكان كااوة ئااة      
مةكةستة ثيوةزة هةلَيةكةن.. ئا ئة   ئةف انةية 

كوةتاة ماياةي سروشااني ))شايللةر((ي      كة نرخة،
شااااعي و ئاااة  دةقاااة كايةخااارارةي كاااردوة كاااة 
شااانوةطةرييةكي يااةك ار كاريريااةر كااوة ميةااةووي     

 تيةكوةشاني مروةدايةتي هيةشتوةتةوة.
 

 )ثوختةيةق لة َياني رِوةسينييةوة(
ئااااواز داناااةري ئاااة  ئوةثيةراياااة، موزيكاااةةني    

اتووي ئيتالي )كراشيموة ئاةنتوةنيوة   –رِوةسايين   ليَة
ياااة كاااة كةياااةكية لاااة موزيكةةناااة هاااةرة  1332

كليمةتااةكان و نااةخوازةلال لااة كااواري مااوزيكي     
طوةراني ئاميةزي نيةو شانوةي ئيتالي ناسراوة و شاان  

ئاة    –كة شاني ديةاردي و )ثوةشايين( ئةوةساتيةب    
هونةرمةنرة، لة تةمةني ير لة كةخشيين خوةيارا  
و  ثااا  لاااة ضااال ماااوزيكي ليكاناااةي دانااااوة     

ناودارترينياااان ))ولياااة  تيةااالة( و )ئوةتيلاااوةو(   
)ئاكلوةقةداني كوةريت ( و )كضة شوةخيةكي ئيتاالي  
لة وةزاير( ئيلزا كية ي شااَني ئينريلتةراياة ئاة     
كةرهةمة  لة تةماةني ساي وحاةول ساالَي و كاوة      

 ماوةي شة  مانط خةريكي كووة.
سااةرةتاكةي كااة شاايةوةيةكي يااةك ار شاايين    

  الي داكة  كردووة..ودةطمةني ئوةرك 
ئاااة  ئوةثيةراياااة، شاااة  ساااةعاتي رِةكاااةق    
ئةخايااةنية و دةيااةها كااةس و دميااةني سااةرن     
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رِاكاايةش و كااوةرس و كضااة سااةماكةري كااالَي تيةاارا   
 ئةدرةوشيةتةوة.

 
 )ئاوازةكان(

سةرةتاي كاةر لاة ئوةثيةراكاة، كريتيياة لاة ضاوار       
 ئاواز 

و زوةر طااةر  و كااةووة  و قااوولة  ئاااوازي يةكااة : 
خيةرايااة كااة كوةن كاساايةكي قةكااة خااوةي ئااةنويةينة 
وطويةرير وا ئةزاني لة نيةو رِوةشنايي كةرةكاةيانيةكي  
نيةااو شاااخةكان دايااة. كاااتيةكيش كااة طاارنط دا     
ئةكشااية و خااوةر ئةكااةوية، سااية كااوةن  كاسااي تاار   
ئااةَةنريةب و طااةردون ثاارِ ئااةكية لااة شااةثوةلي      

 شادماني و درةوشانةوة.
ةنريي كث و هيةمين طيةة لوةكةيةق  رِ ئاوازي دووة :

ئةرِيةةية تادية كةهيةز دةكية ئامرازي كوةرالة تيةكةلَي 
دةنريااي كرِوةسااامراري دةهااوةلة و هااةورة تريشااكة و 
كروسااك دةكيةااب لااة نيةوانياناارا دةنااط و ئاااوازةي  
شوانةكاني كة خةوالوو كةهوةي ئاامرازي فلوتاةوة   

 لة ثةردةي طويةضكةمان دةدال.
رِةنرياي قارةماانية     ية  و دوائااواز: ئاوازةي  ساية 

ولياااة  تيةااال و هةدالاااةكاني و تيةكوةشاااةرةكاني 
كةرطوية ئةكوية.. ئين ا دةنط و كانريةوازي طاةل و  
زجنية ئيفاعي هيةمن و مساي ئةساثةكان َةنايين    
ئوةركية  اكة، كةوثةرِي هيةز و هةرةنط و خةميةكي 
قاااوولة و كاااةهوةي ئاااامرازي ه ااايين )توكاااا(وة  

وامة و مزطيةين دوا  سةركةوتين مةزني طةل كةردة
 دنيا كةرِوكاس دةكال.....

 
 ئوةثيةراي كارمن

ثوةثيةراي كارمن ضيوةكيةكي خوةشةوي   رِوةمان ي 
ثروةم اااثيةر ميةرمةياااة، هونةرمةنااارة و داناااةري   

( ئاوازي كاوة  1332 – 1333فةرِةن ي )ووةرو كيزي 
ن و ئاة  ئوةثيةراياة كااس لاةوواني َياا      –داناكوو 

خوةشةوي اا  سااةركاز و زوةران ااازي ووانااةطاكان  
دةكاااال. كااااس لاااة رِوةَاناااي كاااةهار خوةشاااي      

 )ئةنرةلوس( دةكال. 
))كارمن(( كضة رِة  ئةمسةر و قةرةويةكي شوةخ و 
شااةنط ثالَااةواني ضاايوةكةكةية ئةف ااةريةك كااة   
ثلةي قوةمي  دةكةيةتة داوي خوةشةوي ا  كاارمن   

ن خوةزية(ياة...  ئةو ئةف ةرة طةجناة  نااوي )دوة  
كااةالَ  كاااارمن دلَاااي كةياااةكيةكي تااار داياااة كاااة  
ثالَاااةوانيكي زوةران اااازي ووانرياكاناااة كوةتاااايي  
ضيوةكةكة و دوا ساتةكاني زوةر كةخاة  تراَياريا   
 كة كوشتين كارمن لةسةر دةس  دوةن خوةزية ديةب..

 
 ئوةثيةراي لوةنورا )فيريليوة(

اني، يةكيةكااة لااة ئااوةثيةرا كةناوكانريااةكاني ويَاا 
ئوةثيةراي فيريليوةية لاة داهيةناان و ئااواز داناةري     

ويَاااني هونةرمةناار )لوةوفيااك دااان ويةرمااةني و 
تَوةدن لة ماوةي َيانيرا تةنيا يةق تَودن(... كك
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ئوةثيةراي داهيةنا ئاوازي كوة داناا ئاةويش ئاوةثيةراي    
 فيريليوة كوو..

كةسةرهاتي ضيوةكي ئوةثيةراكة  و رِوداوةكةي لة 
 انيا كوة.ئي ث

فلوةرستان يةكيةك كوة لاة ثيااواني ناةوي  زادة و    
كةسايةتيةكي خوةشةوي   خةلك كاوة. خاةلَكي   
شار زوةر رِيةزيان دةطارل.. تاةنيا الي فاةرمانرِةوا    
نةكيةب كةسايةكي ناحاةز كاو.. هاةر كوةياة كيةازار وة       
فااةرمانرِةواي شااار فااةرماني كةناار كردنااي كااوة     

ةوةي شاااار لاااة دةردةكاااال.. لاااة قةالَياااةكي دةر
كوجنيةكي كةنرنانةي دةرةوةي شار كة توةماةتي  
سياسااي و ئاااَاوة نانااةوة كةنااري دةكااال ساازاي   
تونااري كةسااةردا دةسااةثيةنيةب. ثااا  ماوةيااةق   

 هةوالَي مردني كالَو دةكيةتةوة.
هةر كوةية َنة كةوةفاكةي كة  هةوالَاة دلَتاةنط و   
ن كيةزار دكية غة  دادةطرية.. هةر كوةية ولاي ثيااوا  

دةثوةشااية و كااةناوي فيااريليوة دةكيةتااة كارمةناار و  
سةروةكي زينرانةكة. دةكةويةتة دواي خوةشةوي   
)مارسلينا( كضي رِوةكوة ئاةو ماوةياة هاةر كاة ولاي      
ثياوان ديةب و دةضية دةتوانيةب كةكضة كاوةرِ كيةنيةب 
و كو  فيةلَة كليلي زينرانةكان كة دةسب ديةينة خوةي 

 فلوةرستان و رِزطاري دةكال.دةطةيةنيةتة َووري 
 

 سةرضاوة و ثةراويةز
 

ف    املوس  يقى  –فاض  ل جاس  م الص  فار   .9
-69قداية ف   االوق را ص    – ااعالمً انشأةً تارلً

65. 

االوقرا  –عامل املوسيقى  –زي  نصار  .  .5
 .46 – 42 – 44ص 

فاضل جاسم الصفار ف  املوس يقى نش أة    .3
 – 399جي  و ش  ينو روس  ي  ص  – ااعالمً   اتأرلً  
 .359، 353، 399، 391جيوسل يب فري ي ص  395

َمااارة  –كوةمةلَااةي رِوةشاان يي كااوردي    .4
تاي ااااةتي طوةداااااري رِوةَي كوردسااااتان ) اااا  

لة كةلةثووري شانوةي  –كردستان( حممود زامرار 
- 23- 23لييكةوة ئوةثيةراي ولية  تيةالة الثاةرة   

23. 

 514(   ص 5( )9رقم ) املصدران نفسهما .5
 .G-Bize    جورج قيزي  –

 ةحس  ني ف  وزي / قته  وف  /  ار املعرف   .  .6
مصر / أوقرا فيديليو / خمتارات م  اوقرا فيديليو 

 – 343 – 345 – 349 – 343ص  45مص   نف رق   م  
 قعد تلخيصه.  342 – 344
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مرض تصّلب 
 متعّددال عصاباأل

Multiple Sclerosis 
 

 

 د. جون جودت مشعون(*) 

 

 تعّددعصاب املألتعريف مرض تصلب ا

هو مرض يؤثر على اجلهاز العصـيب املركـزي والـاي يتـعلف مـن       تعّددتصّلب األعصاب امل

املّخن جا  الدما ن احلبل الشوكي واألعصاب البصرية. وهو من أمراض املناعة الااتية وفيـه  

ي األليـاف العصـبية   يهاجم اجلسم على سبيل اخلطـع مـادة تسـمى "املـايلني"ن وهـي الـيت تغطّـ       

يعّطــل هــاا  نفينــتا عــن ذلــ  تلــف الغشــاء العــازل للعصــبونات يف الــدما  واحلبــل الشــوكي 

التلف قدرَة أجزاٍء من اجلهاز العصيب على التواصلن مما يؤّدي إىل ظهور عدٍد مـن األعـراض   

ة مــن النــدوب )الــيت تســمى    تعــّددد" تشــري إىل املنــاطق امل والعالمــات. كمــا أّن كلمــة "متعــدّ   

 ليت تنشع نتيجة هجمة جهاز املناعة.طبقات البالك( ا

 املـخّ  ّنأن نعلـم  أعلـى اجلهـاز العصـيب مـن البـروري       تعـّدد عصاب املب األولفهم تعثري تصّل

والــيت تنقــل    Neuronsيتكــون مــن ماليــني اخلاليــا العصــبية والــيت تســمى العصــبونات        

بهــاا تــتحكم يف  و  نجــزاء اجلســم أ ســائرىل إ شــارات العصــبية باســتمرار مــن املــخّ  وتســتقبل اإل

شــارات كــون مســارات اإل توعــادة مــا   ننســانحاســيس والعواطــف لــدى اإل  فكــار واألفعــال واألاأل

                                                 
*
. 2117- 2112/  الطبيوة  هوولير  جامعوة  - العاموة  والجراحوة  الطوب  فوي  العصبية. بكالوريوس جملةوال الدماغ طب أخصائي 

الطبيوووة  لالختصاصوووا  العراسوووي المجلووو  . ،ميووول2112/  ب وووداد - العصوووبية والجملوووة الووودماغ طوووب فوووي( بوووورد) دكتووووراه
M.B.Ch.B  F.I.C.M.S (Neurology). 
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وهي عبارة عن مادة    myelin sheathبطبقة عازلة تسمى طبقة املايلني  ةالعصبية حممّي

هـي  و نإىل أجـزاء اجلسـم   دهنية حتمي وتساعد على سرعة إيصال اإلشارات العصبية مـن املـخّ  

عصـاب  ب األصـابة مبـرض تصـلّ   وعنـد اإل  نهـدافها أىل إشـارات العصـبية    تبمن وصـول اإل اليت

ــايلني واأل    تعــّددامل وهكــاا تفقــد   نىل تلــفإفهــا ليــاف العصــبية الــيت تغلّ  تتعــرض كــل مــن امل

زوال املــايلني هــو نتيجــة هجــوم خــاطىء   ّنإون شــاراترســال اإلإاخلاليــا العصــبية القــدرة علــى  

جسـام الغريبـة   هـاز املنـاعي والـيت حتمـي اجلسـم مـن األ      اجلهي جـزء مـن    خلاليا املناعة واليت

ــأ اّلإ نكالبكرتيــا والفايروســات تقــوم اخلاليــا  تعــّددعصــاب املب األصــابة بتصــّله يف حالــة اإلّن

ىل حـدوث التهـاب يزيـل طبقـة     إواحلبل الشوكي ممـا يـؤدي    املناعية مبهامجة املايلني يف املّخ

عـراض  مـام األ أيفـتح البـاب   شـارات العصـبية وُ  ش اإلوبهـاا تشـوّ   نافليـ املايلني ويسبب ضـرر األ 

ضــعف يف و نو الشــللأحســاس اخــتالل يف اإل مــع و الشــعور بــالوخز أوالــيت تــرتاوح بــني تنميــل  

حسـاس  و فقـدان التـوازن واإل  أو صعوبة يف املشي أطراف السفلى و األأطراف العليا حركة األ

قـد تكـون    نم والسـيطرة علـى التبـول   وصـعوبة الـتحكّ   زدواجية يف النظر حتـى العمـى  ابالدوار و

مـع أعــراض   .قـد نبـي املــرض بشـكل سـاكن لعــدة سـنوات      نو دائميــةأعـراض مؤقتـة   هـاه األ 

ا علــى شــكل نوبــاٍت منفصــلة )أشــكال ناكســة( أو مرتاكمــة مبــرور الوقــ     جديــدة حتــدث إمـّـ 

 وقد ختتفي األعراض بني النوبات بالكامل. ()أشكال مرتّقية

 

 ب سبااأل

ه حيــدث نتيجــة مــزيا مــن العوامــل     عتقــد أّنــ غــري معــروفن لكــن يُ   تعــّددب املســبب التصــلّ  ّنإ

 .الوراثية والبيئية

يف النساء أكثر من الرجالن ويف األجواء املعتدلة أكثر  تعّددب املوتشيع اإلصابة بالتصّل

ار املرض كلمـا  انتش يقّلىل أجناس مشال أوروبا إمن األجواء غري املعتدلةن وبني من ينتمون 

ــن  ــتواء  اقرتبنـــا مـ ــ .خـــط اإلسـ ــ ن املعلـــوم أّنمـ ــبب نقًصـــ    قّلـ ــرض ألشـــعة الشـــمس ُتسـ ا ة التعـ

عمـار  أوترتاوح  ناأيًب تعّددب املا حمتمالا لإلصابة بالتصّلن وقد يكون هاا تفسرًيفيتامني د يف

  .سنة 44-14ول مرة بني عراض املرض ألأهر عليهم ظالاين ت

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%AF%D9%8A
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مـا  رب الشخص املصاب مع زيادة هـاا االحتمـال كلّ  أقا صابة باملرض بنياإلإمكانية تزداد 

إذا كـان   نطفـل أو األخ أو األخـ (  الكان  صلة القرابة أوثق )أقارب مـن الدرجـة األوىل مثـل    

 كثر.أ تكون باملرض فكن احتمال إصابة أوالدهما باملرض نيين مصاَبكال الوالَد

يف  تعــّددعصــيب املب الرض التصــّلمبــ اصــاًبم اشخًصــ  444ن944قــد ت تشــخيص حــوالي  ل

حالــة جديــدة يــتم  14,444ر بـــ مــا يقــّد الواليــات املتحــدة ومليــون يف مجيــع أحنــاء العــاملن مــع 

 ا.تشخيصها يف الواليات املتحدة سنوًي
 

 عراضاأل

 ونلخصها باآلتي: 

و فقدان أو تشويش النظر أ البصروترتاوح بني ازدواجية يف  ةنضطرابات البصريإلا -1

 .العصب البصرينتيجة اللتهاب البصر 

 ساس.حاختالل يف اإلمع و الشعور بالوخز أطراف تنميل باأل -9

ــة األ  -9 ــعف يف حركـ ــا  ضـ ــراف العليـ ــفلى  و األأطـ ــراف السـ ــي  أطـ ــعوبة يف املشـ و أو صـ

 الشلل.

 فقدان التوازن واالحساس بالدوار. -4

   .لم والسيطرة على التبّوصعوبة التحّك -4

شـعور   نم مزمنـة آلاة السـاق و و صـالب أا و تشـنّ أخـرى مثـل الشـعور بالتعـب     أعراض أ -6

درجـة   بالوهن واإلرهاق املزمن الاي قد يكون أسوأ يف فـرتة مـا بعـد الظهـرن ويف حـاالت ارتفـا       

 .حرارة اجلسم

مسـارات سـريرية    ةهنـاك أربعـ  و ناملتعّدد عّدة أشكال يتلفة األعصاب تصّلبمرض يّتخُا 

  :للمرض

 Relapsing Remittingكس اهلاجع  النا -9

 Secondary Progressiveي رتّقالثانوي امل -5

 Primary Progressiveي ولي املرتّقاأل -3

 Progressive Relapsingر الناكس املتطّو -4
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 Relapsing Remittingكس اهلاجع  النا

نــو  مــن ال ز هــاامّيــمــا ُين ولمــرضبــني األنــوا  األخــرى ل  ا مــنالشــكل األكثــر شــيوعً هــو و

ــّل ــو خـــرىاألد مـــن ب العصـــيب املتعـــّدمـــرض التصـ ــاقم بشـــكل  أن األ هـ ــاتن عـــراض تتفـ انتكاسـ

 .هجمات أو نوبات. وتعقبها فرتات تتمثل بالشفاء الكامل أو اجلزئي بني االنتكاسات 

 

 Secondary Progressiveي الثانوي املرتّق

مـع ذلـ     نهاا النو  من املرض يكون يف البداية على شكل انتكاسات مع فرتات االنتعـاش 

بـات مـع تفـاقم احلالـة     تبعهـا فـرتة مـن التقلّ   تو نبني االنتكاسـات عراض العجز ال ختتفي أ ّنكف

 ض بثبات.راعوتقدم األ

ون  ول )النـاكس اهلـاجع( نـرّ   معظم النـاس الـاين يـتم تشخيصـهم يف البدايـة بـالنو  األ      

ل املــرض لــديهم يف نهايــة املطــاف إىل النــو  الثــاني )الثــانوي  ســوف يتحــّوو نمبرحلــة انتقاليــة

يعــو أن هــاا املــرض ســوف يبــدأ يف التقــدم بثبــات )وإن مل يكــن بالبــرورة       ن وهــو مــا (ياملرتّقــ

 بسرعة أكثر(ن مع أو بدون انتكاسات.
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  Primary Progressiveي ولي املرتّقاأل

. عراض بشكل بطـيء مـن وقـ  بدايـة تشـخيص املـرض      يف هاا الشكل من املرض تتقدم األ

فـرتات للشـفاء    ةن دون التقليلن وليس هناك أيةمن احلّدنفسه عراض تبقى على املستوى واأل

 .عراض بشكل بطيءوتتطور األ

 

  Progressive Relapsing ر الناكس املتطّو

منـا البدايـة بشـكل     عـراض م املرض منا البداية وتسـوء األ ويتقّد ناهاا الشكل نادر نسبًي و

 .أدناهيف الصورة كما هو واضح  وحاد  واضٍح بشكٍل انتكاسات أيًبن ولكن تظهر اإلبطيء

 

 التشخيص

إن الفحــص الســريري واســتما  الطبيــب إىل املعلومــات املفّصــلة أمــران مهمــان مــن أجــل         

تشخيص مرض الَتَصّلب املتعّدد. قد يشّخص املرض لدى بع  النـاس عـن طريـق األعـراض     
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ونتـائا الفحـص الطـيبن وهـاا هـو األسـاس للتشـخيصن غـري أنـه قـد يكـون مـن املفيـد للغايــة              

ا  فحوصات تشخيصية أخرى مثل التصوير بالرنني املغناطيسين واالختبارات الكيميائية اتب

للســائل النخــاعي. ولــدى آخــرينن نكــن أن يكــون التشــخيص غــري مؤكــد ويظــّل كــال           

 لسنوات.

ــة بقــع امليــالني التــالف مــن خــالل التصــوير        تعــّدديعتمــد تشــخيص الَتَصــّلب امل   علــى رؤي

تان الطبيب إىل إجراء الكثري من صور الرنني املغناطيسي أثنـاء  بالرنني املغناطيسي. وقد حي

املـري  ال   كما تسـاعد صـور الـرنني املغناطيسـي يف االطمئنـان علـى أنّ      ن م املرضمتابعة تقّد

 .تعّددب امليعاني من أمراض أخرى هلا أعراض مشابهة للتصّل

لســائل الــدماغي ل فحــص مــن التشــخيص فمــن املمكــن إجــراء  اإذا مل يكــن الطبيــب واثقاــ 

 .عن وجود أي شيء غري طبيعي احبًث الظهرالشوكي من 

ــار       ــاك اختبــ ــثالان هنــ ــاالت يف الــــدما . فمــ ــرعة االتصــ ــيس ســ ــرى تقــ ــارات أخــ ــاك اختبــ هنــ

االســتجابة البصــرية امُلَحرَّضــة الــاي يقــيس ســرعة انتقــال اإلشــارة عــرب العصــب البصــري.         

اي يقـــيس ســـرعة انتقـــال اإلشـــارة عـــرب وهنـــاك اختبـــار اســـتجابة جـــا  الـــدما  امُلَحرَّضـــة الـــ

 .العصب السمعي

نكــن أن يطلــب الطبيــب إجــراء اختبــارات دمويــة للتعكــد مــن عــدم وجــود أمــراض أخــرى   

 .تعّددشبيهة بععراض الَتَصّلب امل اتعطي أعراًض

 

  العالن

هنـاك العديـد    ّنأن إال تعـّدد ب املر عالن شاف معروف ملـرض التصـلّ  على الرغم من عدم توّف

 العالجات املفيدة. من 

داء الوظيفي بعد اهلجمـةن ومنـع وقـو  هجمـات     األهداف األساسية للعالن هي استعادة األ

 .جديدةن ومنع اإلعاقة
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  ب األعصا  املتعّددالتالف )ندو ( ملرض  تصّل صور الرنني املغناييس  ُتظهر بق  املايلني

 

 

 

للمرضــى الــاين يكتشــف الطبيــب عــن طريــق املصــادفة بعــد     اقــد ال يكــون العــالن ضــروريً 

مل يكـن لـديهم أعــراض    إذا تعـّدد صـورة الـرنني املغناطيسـي أنهـم مصـابون مبـرض الَتَصـّلب امل       

حلـدوث   اعـن كثـب حتسـبً    املرضـى  ال. ولكن جيب مراقبة هـؤالء د فّعحاضرة أو َتَصّلب متعّد

 .تعّددنوبة الَتَصّلب امل

ويتبــمن عــالن مــرض تصــّلب األعصــاب مــداواة أعــراض التهــّيا احلــاد للمــرض )عــالن           

جـات أخـرى تهـدف إىل    االنتكاسات(ن واستعمال عالجات لإلقالل من تكرار نوبـات املـرض وعال  

 ختفيف املشاكل العصبية واملباعفات الناجتة عن املرض.

تعاجل النوبات احلـادة للمـرض بعقـاقري الكـورتيزون الـيت تؤخـا عـن طريـق الوريـد ن وهـاه           

 العقاقري نكنها أن تقّصر من مدة النوبةن لكّنها ال تغّير يف النتيجة على املدى الطويل.

ليل من تكرار النوبـات )االنتكاسـات( وتسـاعد مـن السـيطرة      وهناك عالجات تستخدم للتق

املرضــى الــاين يعــانون مــن نوبــات وأعــراض. هــاه األدويــة نكــن أن       علــى تفــاقم املــرض عنــد  

اسـتخدام أدويـة خاصـة تسـاعد علـى      وتشـمل   ر النوبـات اف من األعراض أو تقلـل مـن تكـر   ختّف
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تشـــمل عقـــار  د. وهـــاه األدويـــة  ّدتنظـــيم اجلهـــاز املنـــاعي مـــن أجـــل معاجلـــة الَتَصـــّلب املتعـــ       

 على شكل حقن حت  اجللد أو كحقن يف العبالت. والاي يعطى بيتا  -ن نرتفريواأل

ــا فاعليتهــا للتقليــل مــن حصــول هجمــات أو انتكاســات         وهنــاك أدويــة أخــرى أثبتــ  علمًي

  جديدة ومنع اإلعاقة بسبب املرضن ومنها ما يعطى كحقن حت  اجللد أو عن طريق الفم. 

م ا مــع تقــّدطــرق املعاجلــة تــتغري دائًمــ كمــا أّن نالَتَصــّلبهــاا طــرق عديــدة ملعاجلــة  هنــاك

ا أن يراجـع املـري  الطبيـب بشـكل متكـرر ملعرفـة       . لال  فكن من املهم جـدً بهمعرفة األطباء 

التطـــورات اجلديـــدة. وهنـــاك العديـــد مـــن التجـــارب الســـريرية اجلاريـــة ملســـاعدة املرضـــى يف    

 .الاي يعانون منه ضهاا املرالسيطرة على 

هنــاك بعــ  األدويــة الــيت تهــدف إىل ختفيــف املشــاكل العصــبية. ومنهــا األدويــة الــيت           

نكـن أن تكـون املعاجلـة الفيزيائيـة مفيـدة يف ختفيـف        .تستخدم للحد من صـالبة العبـالت  

 .البعف الاي يبقى لدى املري  بعد النوبة

ب علـى التعـب والتـوتر    ري  على التغّلد بعادات صحية يف احلياة يساعد املالتقّي ّنأكما 

 :. ومن هاه العادات الصحيةتعّددالنفسي الاي يسببه الَتَصّلب امل

 الكافية الراحة. 

 الرياضية املنتظمة التمرينات. 

 تناول أغاية صحية متوازنة.  

 االسرتخاء واحلد من التوتر يف احلياة.  

 ***** 

 *** 

*  
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 ليم ُكردستانمقترحات حول  اإلصالح اإلداري في إق
 اجلزء األول 
 

 )أفكار شخصية( 
 

  (*)صباح يوسف توما املاحل د.
 

 املقدمة

تضر  به ردستان مبرحلة صعبة نتيجة األزمة املالية ال  قليم ُكإمير 

الظروف ال  مر بها العراق بصورة عامة واإلقليم بصورة خاصة  ّنإوقد تطول لفية ليست بالقصرية. 

والذي   النظام اإلشياك  من قبل النظام السابق واإلقتصادية وخاصة تبّن من النواح  السياسية

ت احلكومة كافة النشايات اإلقتصادية واإلجتماعية وال  تتطلب تعيني كافة اخلرجيني مبوجبه توّل

تها بع  اإلدارات لتعيني أعداد كبرية من خرى تبّنأىل إجراءات إضافة إيف املؤسسات احلكومية 

هذه الظروف وغريها  ّنإا عن حاجة احلكومة إلداء مهاماتها.  الدوائر احلكومية بعيدة كلًياملوظفني يف

دارة وتفاقم تكلفة اإل ةم اجلهاز احلكوم  بكوادر غري مؤهلة وظهور البطالة املقنعىل تضّخإت أّد

 احلكومية من النواح  اخلاصة بالرواتب واملخصصات والنفقات التشغيلية.

ىل نظام السوق يتوجب اعادة النظر بالنشايات ال  تقوم بها إلنظام اإلشياك  التحول من ا إّن

ىل القطاع اخلاص وبهذه الطريقة ميكن خلق بيئة جديدة وفرص إاحلكومة وال  تتطلب حتويلها 

املال   بءعمل جديدة يف القطاع اخلاص وتشجي  املوظفني عل  تر  اخلدمة يف احلكومة وختفيف الع

 وخلق فرص جديدة لتعيني خرجي  املعاهد واجلامعات. ةالبطالة املقنع وكذل  ظاهرة

جنا  عملية التنمية إداري كفوء يعترب من املستلزمات األساسية إلدارة الدولة وإوجود جهاز  ّنإ

نظمة أة من جهات ومؤسسات وتعّدداألجهزة اإلدارية امل ّنإاإلقتصادية واإلجتماعية واستمرارها. 

 ها وتفاعلها م  اجملتم  بقدٍرئعضاأمتكاملة البد من اإلنسجام بني وظائف منظومة  لواجراءات تشّك

حتقيق غايتها يقتض   ّنإا بالتغيري املستمر، فمتطلبات التنمية تتسم دائًم ّنأ. ومبا ةمن الكفاء عاٍل

طوير املستمر ا من هذا املبدأ، تعترب عملية التجهزة اإلدارية باستمرار. وانطالقاتطوير املؤسسات واأل

 وىل خطوات التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية يف اإلقليم.ألإلدارة واملؤسسات واهليئات العامة 

 : اآلتيةاذ اإلجراءات لذا نقي  اخت

 ترشيق احلكومة  :أوالا

 ل  اادرة عاق ،ردستان الُكوكفوءة تتمثل فيها كافة شرائ  اجملتم   ةدخلق حكومة قوية موّح .1

                                                 
*
 كثور مون    نفسوها  جستير والدكتوراه من جامعة ليفربول وعمول فوي الجامعوة   . حصل على الما1961كلية االدار  عام خريج  
. عضووو المجلوو  االستصووادي. / إسلوي  كلردسووتان فووي مجلوو  الووو،راء  ا مستشووار أسوودم بدرجوة وكيوول  و،ار يعموول حالًيوو سونة.  12

 رئي  هيئة التقيي  والسيطر  النوعية وكالة.



 

2016 آذار   RADYA   138  CALDAYA            ( 26املثقف الكلداني)  

مال املواينني من خالل توفري األمن وخلق فرص العمل لتحقيق آليم لتحقيق يموحات واحلكم يف اإلق

  .بني كافة املواينني بغ  النظر عن اجتاهاتهم السياسية ومعتقداتهم الدينية ةاملساوا

عادة النظر بهيكلية احلكومة، حبيث يتم تقليص عدد الوزارات ودم  بعضها م  البع  إ .2

ث يتناسب عددها ومهامها م  حجم اإلقليم من ناحية السكان يحبوجعلها وزارات ختصصية، 

 ن تكون الوزارات عل  الشكل التال : أنشطته. لذا نقي  أو

 .للشبا ( ةوزارة اليبية والتعليم العال  )تضم وزارت  اليبية والتعليم العال  واملديريات التابع . أ

 .وزارة الصحة والبيئة )تضم وزارة الصحة وهيئة البيئه( .  

وزارة العدل والشؤون اإلجتماعية )تضام وزارات العادل، العمال والشاؤون اإلجتماعياة، األوقااف        . ت

  .والشؤون الدينية والشهداء واملؤنفلني(

 .وزارة اخلدمات )تضم وزارات البلديات، النقل واإلتصاالت واإلسكان واإلعمار( . ث

عااه واملااوارد املائيااة وهيئااة والتجااارة والزرا والصااناعةوزارة التنميااة )تضاام وزارات التخطاايط  .  

 (اإلستثمار

  .وزارة الثقافة واإلعالم .  

 وبع  مديريات وزارة الكهرباء(.)تضم وزارت  املوارد الطبيعية  ةوزارة الطاق . خ

   .وزارة املالية . د

  .وزارة الداخلية . ذ

 .وزارة البيشمركة . ر

العلمية واخلربة  ةجتاهات السياسية، حسب الكفاءىل متثيل اإلإضافة إن يتم اختيار الوزراء، أ .1

 واملقدرة عل  تول  املسؤولية الكبرية وضرورة متثيل التكنوقراط العطائها صفة الشمولية والعلمية 

ن تتوىل الوزارات يف احلكومة مهمات مبنية عل  الفلسفة اإلقتصادية ال  تتبناها احلكومة أ .1

كيد عل  حتديد دور أيتم التمركزية وتفعيل ودعم دور القطاع اخلاص وباعتماد اقتصاد السوق والآل

الوزارات عل  وض  اإلسياتيجيات بعيدة املدى ورسم السياسات العامة اخلاصة بتوفري اخلدمات 

 .ةاألساسية للمواينني ومراقبة التنفيذ واملتابع

هداف ومهام كل وزارة بوضو ، حبيث ال تتعارض أعادة النظر والتأكيد عل  حتديد إضرورة  .5

يف رسم السياسات. ويف هذا اجملال نقي  الغاء قوانني  ةلية التنسيق واألنسيابيآز م  بعضها وبذل  تعز

الوزارات احلالية وتشري  قانون خاص بعنوان قانون السلطة التنفيذية وحيدد فيه مهمات الوزارات 

املسؤولة عن وض  اإلسياتيجيات ورسم السياسات اخلاصة بنشاياتها، وبذل  تكون مهامات التنفيذ 

 تقديم اخلدمات من صالحية اإلدارات احمللية.و

لكل وزارة ويكونا  عن مستشاَرين إثَنني تقليص عدد املستشارين يف الوزارات بعدد ال يتجاوز .6

 ني وذوي خربة يف جمال مهمات الوزارة.خمتّص

 امديًر 85ن اليتجاوز أتقليص عدد املدراء العامني يف الوزارات حسب املهمات يف كل وزارة عل   .8

 يف احلكومة. اعاًم
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 : إستحداث املؤسسات اآلتية:اثانًي

 اإلجتماع  للضمانمؤسسة التقاعد  .1

إستحداث مؤسسة مستقلة بإسم مؤسسة التقاعد والضمان اإلجتماع  تكون ميزانيتها منفصلة 

تها من اإلستقطاعات اا عن ميزانية احلكومة. تتوىل املؤسسة دف  رواتب املتقاعدين وتكون ايرادكلًي

لتقاعدية من املوظفني العاملني يف الدوائر احلكومية وكذل  العاملني وأصحا  األعمال يف القطاع ا

اخلاص. ولغرض ضمان توفر ميزانية كافية يف الوقت احلاضر يتطلب اختاذ بع  اإلجراءات منها 

ة يف إستثمار يتطلب قيام املؤسس دعوة الشركات النفطية واحمللية للمساهمة يف توفري السيولة النقدية.

 .مواردها لضمان جلب موارد اضافية

 مؤسسة اخلدمة املدنية  .2

إستحداث مؤسسة مستقلة باسم مؤسسة اخلدمة املدنية تتوىل مجي  أمور اخلدمة املدنية ملوظف  

 اإلقليم ال  تتعلق بالتعليمات واليقيات واختيار القادة اإلداريني وتدريب املوظفني.

 مؤسسة املاء واجملاري .1

ستحداث مؤسسة مستقلة باسم مؤسسة املاء واجملاري تتوىل وض  وتنفيذ اسياتيجيات وخطط ا

 لتصريف املياه. الالزمةوتوفري املياه الصاحلة للشر ، وكذل  املستلزمات 

 مؤسسة الكهرباء .1
استحداث مؤسسة مستقلة باسم مؤسسة الكهرباء تتوىل مجي  األمور املتعلقة بإنتا  وتوزي  الطاقة 

 انة األجهزة الكهربائية وجباية األجور الكهربائية.وصي

 مؤسسة السيطرة النوعية .5
لضمان جودة السل  واملنتجات  الالزمةاستحداث مؤسسة مستقلة تتوىل تنظيم مجي  اإلجراءات 

املستوردة واملصّنفة داخل اإلقليم، تشمل األدوية، املواد الغذائية وكافة املواد واملستلزمات املستخدمة يف 

أشخاص تكنوقراط دارة هذه املؤسسات إويتوىل  املشاري  اإلسياتيجية واحلكومية وكذل  احمللية.

 ن يتم اختيارهم حسب الكفاءة واجلدارة.ون ومتخصصومؤهل

 تقليص حجم العاملني يف الدوائر احلكومية  :اثالًث

ني عل  الشهادة إحالة عل  التقاعد العاملني يف الدوائر احلكومية من األميني وغري احلاصل .1

 ا برواتبهم احلالية.عاًم 50يبلغون الذين البالغني ومن اإلبتدائية 

إحالة عل  التقاعد العاملني يف الدوائر احلكومية من محلة الشهادات اإلبتدائية من البالغني  .2

 ا برواتبهم احلالية.عاًم 52والذين يبلغون 

محلة الشهادات املتوسطة من البالغني  إحالة عل  التقاعد العاملني يف الدوائر احلكومية من .1

 ا برواتبهم احلالية.عاًم 55والذين يبلغون 

إحالة عل  التقاعد العاملني يف الدوائر احلكومية من محلة الشهادة الثانوية من البالغني  .1

 ا برواتبهم احلالية.عاًم 60والذين يبلغون 

شهادة املعاهد الفنية من البالغني  إحالة عل  التقاعد العاملني يف الدوائر احلكومية من محلة .5

 ا برواتبهم احلالية.عاًم 61والذين يبلغون 
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 ا.عاًم 65جعل السن التقاعدي للعاملني يف الدوائر احلكومية من محلة  شهادة البكالوريوس   .6

 ا.عاًم 66جعل السن التقاعدي من محلة شهادة املاجستري  .8

 ا.عاًم 60يعادهلا  اجعل السن التقاعدي من محلة شهادة الدكتوراه وم .0

 املمتلكات احلكومية :ارابًع

سعار توص  بها أغريهم وب وأقيام احلكومة ببي  الشقق والبيوت ال  متلكها للساكنني فيها  .1

 و بالتقسيط.أجلنة متخصصة سواء كانت نقدية 

قيام احلكومة ببي  السيارات املخصصة للمسؤولني وباسعار توص  بها جلنة متخصصة سواء  .2

 و بالتقسيط.أنقدية كانت 

 .يتم بيعها خرى غري مناسبة وتكون فائضة عن حاجة احلكومةأممتلكات  ةيأ .1

 األبنية املستأجرة  :اخامًس

إعادة النظر بتوزي  مديريات وأقسام الوزارات والعمل عل  توحيدها يف بنايات مستقلة  .1

 .ةجتمعها ككل وبصورة موحد

خذين بنظر آدفوعة للبنايات احلكومية املستأجرة باإلجيارات امل اخلاصة حتديد سقف لألسعار .2

  .اإلعتبار الظروف احلالية لإلجيارات

 اخلدمات العامة  :اسادًس

 ىل القطاع اخلاص.إعطاء مهمة تنظيف الدوائر احلكومية إ .1

 ىل القطاع اخلاص.إىل الدوائر احلكومية إحتويل مهمة نقل املوظفني من و .2

 ىل القطاع اخلاص.إل اجملاالت قة بكحتويل مهمات الصيانة املتعّل .1

 و القطاع اخلاص.أىل وزارة الداخلية إحتويل مهمات حراسة البنايات احلكومية  .1

 غري الضروريةتقليص املتطلبات  :اسابًع

 ا من تشكيالت وزارة الداخلية. اويكون ني إثَنني( مرافَق2ىل )إتقليص عدد املرافقني للوزراء  . أ

 وكالء الوزارات. لغاء األعداد املخصصة ملرافقة إ .  

لغاء درجة السواق املخصصة للمدراء العامني واملسؤولني احلكوميني ويتوىل كل مسؤول سياقة إ . ت

 اخلاصة به. ةالسيار

 عدا مكاتب الوزراء. دوائر احلكومية واخلدميةاليف كافة الفّراش لغاء درجات إ . ث

 ثامًنا: خصخصة بع  النشايات  احلكومية

بع  النشايات ال  تقوم بها بع  الوزارات وال  اليتطلب القيام ضرورة البدأ بإجراء خصخصة 

جور اخلدمية مثل خدمات ألبها يف النظام اإلقتصادي املعمول به، مثالا املختربات بكافة أنواعها، جباية ا

 استهال  الكهرباء واملاء والضرائب احلكومية.

 تاسًعا: تأسي  شركات مساهمة

ومااة والقّطاااع اخلاااص وعامااة الناااس للقيااام باابع  املهمااات    تأسااي  شااركات مساااهمة بااني احلك 

 والنشايات ال  تقوم بها احلكومة.
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 األسبا  املوجبة  عاشًرا:

 ةفعل  سبيل املثال وزارة الصناع ،عادة النظر بهيكليتهاإرات احلال  يتحتم اواق  الوز ّنإ . أ

زارة التجارة تعن  بالتصدير و ّنأىل إضافة إ ةال يوجد يف اإلقليم صناعات معروف ، إذوالتجارة

معظم املواد تستورد من خار   ّنإو ،قليمىل خار  اإلإرة مواد مصّد ةيأواإلسترياد ولي  يف اإلقليم 

واملوارد املائية  ةينطبق عل  وزارة الزراع نفسه املثلو ،امهمة هذه الوزارة حمدودة جًد ّنإلذا  ،العراق

فه   ،تصاالتإلبا فيما يتعلقوكذل  وبرية،  حبرية، ةقل جويال توجد وسائل ن إذ ،والنقل واإلتصاالت

 تدار من قبل القطاع اخلاص ككل.

تشري   ّنأرات احلالية للمهمات ال  تقوم بها. واوازدواجية بني قوانني الوز هنا  تناق  كبري .  

 زالة اإلزدواجية يف املهمات.إز دور احلكومة وقانون السلطة التنفيذية يعّز

 الالزمةواملؤهالت  ةرات تنقصهم الكفاءايف الوزا حالًي من املستشارين يعملون هنا  عدد كبري . ت

 .اومهمات الوزارة حمددة جًد ،ونمستشار 0يف وزارة معينة هنا   فمثالا ،من ناحية الشهادة والتخصص

جم مقارنة حبا يتجاوز العدد الذي يتطلب تواجده املدراء العامني املوجودين حالًي عدد . ث

امارة دب  تدار من قبل بلدية دب  املسؤولة عن كافة النشايات  ّنأ فمثالا ،اإلقليم سكاناحلكومة و

التعليم، الصحة واخلدمات العامة وهذه البلدية تدار من قبل موظف بدرجة مدير  العمرانية، النقل،

 عام.

بتدائية عداد كبرية من العاملني يف الدوائر احلكومية هم من أميني ومحلة الشهادات اإلأ ّنإ .  

و القيام بها من قبل القطاع أواملتوسطة ومعظم هذه الوظائف ه  وظائف خدمية من املمكن حتويلها 

ل  التقاعد من املمكن توظيفهم من قبل القطاع اخلاص عحالتهم إشخاص الذين يتم ن األ. إاخلاص

 ىل حتسني ظروف معيشتهم املالية.إوذل  قد يؤدي 

ا عن متطلبات املتقاعدين ختتلف كلًي ّنإو ،واملتقاعدينهنا  خلط بني رواتب املوظفني  .  

 والبد من فصلها لضمان استمراريتها. ،املوظفني

ف عداد كبرية من املوظفني األميني ومحلة الشهادات املتوسطة يف دوائر احلكومة يكّلأوجود  ّنإ . خ

يائلة تصرف للمصروفات ىل العالوات السنوية واليفيعات هنا  مبالد إضافة إا يائلة، اخلزينة مبالًغ

لذا البد من غربلة جهاز احلكومة من  ،بشكل سليب عل  كفاءة النظام تؤثر هذه األعدادالتشغيلية. كما 

 خلق فرص جديدة خلرجي  الكليات.اع اخلاص وبذل  ُتهذه الفئات وفس  اجملال هلم للعمل يف القّط

ضافية إجياد موارد إيمكن ف ،متتل  احلكومة بيوت وشقق سكنية غري مستثمرة بشكل جيد . د

 غريهم.لو أكنيها اللخزينة من خالل بيعها سواء كان لس

تواجد عدد كبري من السيارات احلكومية خمصصة للمسؤولني يف الدوائر احلكومية وتعترب  . ذ

هذه السيارات قد يدر مبالد يائلة للخزينة  وبيُ  ،عادة النظر فيهاإهذه من كماليات الوظيفة البد من 

 ن استخدام السيارات اخلاصة بهم وسياقتها بشكل شخص .واملسؤولويتوىل 

ىل إت عدد من الدوائر احلكومياة  حتوّل ةم اجلهاز اإلداري ووجود ظاهرة البطالة املقنعنتيجة لتضّخ

وقاتهم. البد من وض  حد هلذه الظواهر السالبية يف الادوائر   أن لقضاء وها املوظففييتجم  شبه مقاه  

  احلكومية.
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دالة صليوا 
 

ــةدواي خــَوش      ــةوة ب ــة كَون ــةر ل ــرَوظ ه م
اوة خ بَويــة  ئــةرِ  ئــوزةراني و بــذَيوي ذيــاني   

كـــخض  هـــةوَلى داوة بخخخشـــطوزةرانى خـــخى 
لــة شــوَينَيكةوة بــَو شــوَينَيكي تــرخ جــا   بكــا 
 بووبَيـتخ تر وآلتَيكـى بـَو   وآلتَيكـةوة لة  ةئةم

. لة ضوارضَيوةي هـةمان هـةرَيم بَيـت    ياخود
ــ ــةم    كوردســ ــةبووة لــ ــةش نــ ــَي بــ تانيط بــ
انةي كة بةسةري هاتوون. ئـةوةتا  ينةهامةتي

بـوو   2992يةكةم كَوضِرةوي بةهارةكةي سـاَلي  
خةَلكةكة بة لَيشاوخ بة ثري و مناَة لة ترسـي  

تاني دراوسَي بةِرَي كةوتن لة آلذَيم بةرةو وِر
ترســـي هةرةشـــةي كَونـــة ثةرســـيت بـــةع خ 

ا لةوَيــدا ويــان كــردة ئــةوروثهةندَيكيشــيان ِر
ــة  ــوونخ بـ ــاالَ آلجَيطريبـ ــةم سـ ــي م بـ نةي دوايـ

كي يةكجاري بةخَو دي كوردستان ثَيشكةوتنَي
وي ئـــابوري و ئـــةمين و سياســـيخ كـــة ولـــة ِر

ــاتبوو    ــوو وايلَيهــ ــاك بــ ــةَلك ضــ ــذَيوي خــ بــ
نةوة بـةرةو  َيخةَلكانَيكي زَور لة دةرةوة بطةِر

بةشــَيكي زَوريــط لــةم خةَلكــة      كوردســتانخ
ةد مةخابن بَو كوردسـتانة  م سآلوةخ بةنةائةِر

كة وةك دةزانني دوذمناان  خثريَوزةكةي ئَياة
ــر   ــطوزةراني و ثـ ــةم خَوشـ ــاويان بـ زَورة و ضـ

ة هةَلنــةها  نةيانهَيشــت خــةَلك بــة  يــئارامي
ةشيان نوكي ِرئاسودةيي و كامةراني بذيخ ضِر

بَو درَيذكرد و ديسانةوة توشـي نةهامـةتَيكي   
 خووب (داعط)ئةويط شةري   خسةخت بووين

شــةِروو شــخِر  ةىشــوَين موايلَيهــا  خــةَلك لــة
ذَيـر دةسـيت    هةَلبَيت و ئةو شوَينانةى كة لة

ــَيَلن. كخضــكردنى   داعــط  ــوون بــةجَى به دا ب
ــةكاتى شــةِردا كــخض كردنَيكــى    بةناضــارى و ل

ةكان بوونخ خةَلك ئاوارةي  شاركولةمةرئيية.
ــاوارةو     ــةَلَى ئـ ــاوارةن؟ بـ ــان ئـ ــةوآلتى خخيـ لـ



6102 ادارئ  RADYA  143  CALDAYA            (26) لدانةكرَوشنبريي  

نَيكى نـــــــاخخش نـــــــامخنخ ضـــــــونكة ذيـــــــا
كـــةي خـــَوي خـــةَلك لـــة واَلتة تَيدةثـــةِرَينن.

بوونة قورباني و  دةربةدةر بوو ضةندةهايان
بةتايبــةتي ثَيكهاتــة كةمينــةكانخ ئــةوةتا بــة  

 خَيـوة  و هةزارةها خـةَلك كةوتونةتـة ذَيـر    
نـةبووني هـةلي    نةبوونى زةمـانى  ئـةمين و  

كار بَو ئةجنان و فةشةة هَينـاني سياسـة  و   
 خنـــــةكردني خـــــةوني ئـــــةجنانجَيبـــــةجَي 

ــة   ــةو قةيرانان ــةموو ئ ــانةوة ه ــةم  ديس واي ل
َيـي  ِر ؛َيي كَوض بطرنـة بـةر  ِر خةَلكة  كردةوةخ

كـةو   َوذانة بة دةيـان ها  و نةها  ئةوةتا ِر
ــة خــَوراكي ماســي و     ــاني و دةبن ــة قورب دةبن
ــان    ــت و كَيوةكـــ ــة دةشـــ ــيان لـــ هةندَيكيشـــ

خةَلكـة  خَو ئةم ئاثرسيار؟  خثةرةئةندة دةبن
؟  كــة لــة ذيــان بـَي تــا ضــةند نيطــةران بـن  دة

و ذيـاني خـَوي   رَيي ها  و نةها  بطرنة بـةر 
ــي  ــة مةترســ ــي خباتــ ــاَة و خَيزانــ ةوة يو منــ

ون ؟!ئـــاخَو لـــةم نشـــتاانةدا ئاســــَويَيكي ِرو   
ياخود بة ئومَيدَيك  خكة فةرامَوشي بَيديارة؟
 ئــةم نيشــتاانة بــةجَي نــةهَيَلَيت؟  و تَيبــذي

َي كَي بةرثرسيار بَي دةب ئاخَو ئةم كَوض ِرةوة
َيطـرتن  دةبَي حكومـة  ضـي بكـا  بـَو رِ     خلَيي

؟ئاخَو حكومــة  لــة لـةم جــَورة كــَوض ِرةوييـة  
اتوودا بةرنامةَيكي تَوكاةي هةية بَو ئةم داه

ــاخَو ئــةجنا ان   ؟!خةَلكــة فــةقري و دامــاوة  ئ
دواي تةواوبووني خوَينديان دةبَي فورسـةتي  

ني ذيانيـان  دامةزرانديان هةبَيت بـَو ثَيكهَينـا  
ئاسوودةيي؟ ئاخَو لَيرةدا زةمينـةي لـةبار   بة 

ــان.    ــَو ذي ــة ب ــة   هةي ــة وةك كةمين ــاخَو ئَيا ئ
ئاخَو  ؟ةوةييةكان ذيا ان لة هةرةشةدايةنةت
ــرةدا  بــذين  د ــارامي لَي ــة ئ ــوانني ب ــاخَو  ؟ةت ئ

اري ئـــــابووري ئاســـــايي بـــــضـــــاكبوونةوةى 
؟ بوونــةوةي دؤخـــةكان ضـــاوةروان دةكرَيـــت 

منداَلـةكا ان بـة كـوَي    َوذي ِر ئاخَو دةبَي دوا
؟ئاخَو نةبووني هةلي كار بَو ئـةجنا ان  بطا 
رد كوو ئــةو قةيرانانــةي كـة باســم لَيــوة هـةم 

؟ هــةموو زةمينــةي كَوضــكردن خــَوش ناكــةن
ئةو ثرسيارانة و زياتريط هةن كـة نـاتواني   

ــة ضوار ــي   لـــ ــةرةدا جَيـــ ــةم ثـــ ــَيوةي ئـــ ضـــ
نني بَو كَوض  دةرهةموو ئةوانة هانبكرَيتةوة.

كــردن ؟! يــان نــةبووني موضــة ؟!دةبــَي كــَي   
بةرثرسيار بَي ؟! دةبَي كَي لة نةهامةتي ئةم 

ــيَ  ــا  ؟دةبـ ــة بطـ ــةم   خةَلكـ ــةهاناي ئـ ــَي بـ كـ
؟دةبَي كـةي كَوتـايي بـَي بـةم     ميللةتةوة بَيت

 ؟هةموو قةيرانانة
*********
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 شكر وتقدير 

 

ــق تتقـــدم أســـرة حتريـــر جملـــة املثقـــف الكلـــداني )رديـــا كلـــدايا( بشـــكره    ا العميـ

بنتاجـاتهم وإبـداعاتهم    (49) الـاين رفـدوا هـاا العـدد     لكّتاب وفنيي المجلة

وصــمموه بــدون مقابــلن وهــاا بــدوره يــؤدي بنــا إىل املبــيء قــدًما واإلســتمرار يف          

 صدورها ومبوعدها. 

 هنبدي  صفاء صبباح األسرة أن تقّدم شكرها وامتنانها للسيد  كما ويسّر

 عراق والعامل لتربعه مبلًغا وقدره مائتان دوالر.  رئيس الرابطة الكلدانية يف ال

 وّفق اهلل اجلميع وكّثر من أمثاهلم خدمة للثقافة واملثقفني.

 
 



 
 

 تهنئة
تتقدم أسرة حترير جملة  وأكيتووالقيامة اجمليدة  نوروزمبناسبة أعياد 

يكا  ل ى رراا  املثقف الكلداني )رديا كلدايا( بأحر التهاني وأزكى الترب

وا. يف الورت الذي نطلب أن يكون حلول بنا  شعبنا أينما كانَأاجمللة ول ى 

   هذه األعياد نقطة فرح وانطالرة جديدة حنو اخلري والسالم.

 
 


