
 صدور الطبعة الثالثة من كتاب )سناط في الذاكرة(

 لمؤلفه جميل زيتو

 

من جديد يستنفر السيد جميل زيتو عبد االحد السناطي ذاكرته الحية ، حول البقعة الحبيبة من هذا الكون 

به يحاول ان يرسم  وكأنيالواسع التي اطل عبر بوابتها على العالم ليلقي مزيداً من االضواء عليها، 

ريسها من جديد برفق المحبة التي يحملها لها، تلك هي قرية سناط التي امست من خالل كتاباته وكتبه تضا

به  وكأنيواحاديثه التي ال تنقطع عنها ، توام روحه والبقعة االشد توهجاً في هذا العالم من وجهة نظره، 

عنها واالشادة بمميزاتها قد تمازجت افكاره بها، وادمنت روحه الطواف حولها، وعشق لسانه التحدث 

العلمية والفنية وبخاصة عالقاتها االجتماعية الحية ، وعطاؤها المتعدد االشكال واالتجاهات ، وكوادرها 

 سيرة الحياة االنسانية.مناء التي اسهمت في اغ

( بعد ان وسوم )سناط في الذاكرةموفي هذا المجال، اصدر السيد زيتو قبل ايام ، الطبعة الثالثة من كتابه ال

نفذت الطبعتان االولى والثانية ليعود المتوله بحب سناط حد العشق ، العادة النظر في الطبعتين االولى 

والثانية فيضيف الكثير ويعدل الكثير ، ويغني الطبعة الثالثة بالمزيد من الصور التي توثق الحياة 

ياة اليومية فيها ، وال يدع مكاناً او زاوية الى ادق تفاصيل الح  في مختلف جوانبها ، وليتغلغل قلمهالسناطية

اال وتغلغل فيها ، ليرسم بفرشاة مبدعة لوحة حية من المحبة لتلك القرية التي عشقها ... كيف ال وهي 

التي كانت البوابة التي شهدت خطواته االولى نحو الحياة، والتي احتضنته طفالً ، وصاغت منه شاباً 

ستطيع في اغناء المسيرة الحياتية من خالل المواقع التي سهمت بما ت معطاءة مبدعة اورجالً وطاقة 

ورد الدين بهذا الكم من المحبة التي وظفها في توثيق ابرز جوانب الحياة في تلك وكان الجزاء، احتلتها 

كانت القرية التي ابتلعتها الظروف المأساوية التي مرت بها، ولم تبق منها ، اال اطالالً تهمس للعالم،  هنا 

 .بقعة مضيئة اسمها )سناط(

( صفحة من الحجم 224وفي الطبعة الثالثة من هذا المطبوع التوثيقي الحيوي الذي احتلت تفاصيله ، )

( صورة وثائقية ، يدلف السيد جميل زيتو من بوابة اسم قريته ومن اين 232المتوسط ، واضاءت وقائعه )

م ، ويثري ذلك بالعديد من االمثال والحكم ، وهو يستعيد جاء ، يقلب صفحات من تاريخها الموغل في القد

ويتوقف ازاء التركيب االجتماعي والرئاسة ومجلس ادارة شؤون القرية واالعياد  1956صورة بلدته عام 

 والمناسبات واالزياء الشعبية وطبيعة االعراس ومراسيم الزواج .

وطبيعة المدارس والدراسة فيها ، متلمساً عدداً من وال يفوته ان يتوقف ازاء الكنائس واالديرة القديمة ، 

سناط المسيرة االنسانية ، علماً ، وادباً ، وثقافة ، ال سيما  الوجوه والطاقات البارزة التي أغنت من خاللها

ة من ارفع المستويات العلمية دوان احدى تلك الطاقات السناطية المميزة قد اوصلت احد ابنائها الى واح 

 اً في وكالة ناسا الفضائية .ليصبح عالم

ً ولعل من ابرز عناوين الطبعة الثالثة من )سناط في الذاكرة ( التي تمثل جهداً انسانيا  بالوفاء ، الى   مترعا

جانب ما تطرقنا له )معالم فصول السنة االربعة وما يتخللها من مناسبات وممارسات اجتماعية ، 

وراهب دومنيكي الى اسقف تشع طلعته  قسمحلية( و )من واالعراس ومراسيم الزواج( و )الصناعات ال



نوراً ( و )مفارقات فولكلورية سناطية( و )المدرسة والدراسة في سناط( و )شهيدتا العفة والشرف( و 

اط( و )ماذا بعد سناط واين )زيارة الملك غازي الى سناط( و )الوجهاء والرموز البارزة من ابناء سن 

 ( .اهلها

ليس لكونه كرة( يمثل جهداً وثائقياً مهماً اخيراً ، فان الطبعة الثالثة من هذا المطبوع الحيوي )سناط في الذا

يعيد القاء الضوء على هذه القرية المنسية وحسب ، بل وهذا االهم النه جهد تتمازج في كل فاصلة فيه، 

جسد السيد جميل زيتو عبد االحد  وفي كل كلمة وحرف صاغت ابوابه وفصوله االمانة والمحبة ، ولقد

 وأي وفاء هذا؟ ؟ذلك كله ، بعنوان ملفت في مقدمة الكتاب )سنا نورك اضاء طريقي( فأي محبة هذه

 منظر عام لقرية سناط 



 

 

الطبعة الثالثة (  –)غالف كتاب سناط في الذاكرة   



 

 

 نظر خالب لبساتين سناط في منطقة روبارا حيث الفواكه بمختلف انواعها واشكالهام



 

 

 خريج مدرسة سناط يصبح عالماً فضائياً في وكالة ناسا!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
هذه الصورة لطالب كلية الهندسة في بغداد في الزمن الملكي ويظهر العالم  

فيليب خمو في وسط الصورة وهو وزمالئه منهمكين بفحص واختراع اجهزة  

 الكترونية جديدة 



 

 

 

 :زة والمواجهة للقرية وهي كاالتيلصورة وخلف هذين الشابين حميد ومنير يعكس بعض المعالم البارهذه ا

 بيواريلمدخد -١

التي تشكل بداية السلسلة  والصخرةا التي كانت تحمل شجرة الجوز الباسقة العمالقة ت ريشاسه ر -٢

 يواريالتي تحيط بمنطقة بالصخرية 

 دئه رموني (ت خو). منطقة ٣

 قه م كبي( المنطقة التي تغذي القرية بمياه الينابيع)ل شال -٤

 (ئة للتا)منطقة  - ه

 فل الفريةسبعض المباني التي تقع ا -٦

 

 

 

  



 

 شيرا عيد انتقال مريم العذراء



 

المنظر هذا يعكس بساتين سناط في منطقة روبارا وخلف البساتين  

تظهر قمة جبل )زنارا( وعلى القمة الفاصل الحدودي بين العراق  

 وتركيا 

 هذا هو الزي النسوي لفتاة سناط 

انها الشابة فلاير بطرس حنا كاكو تجد خلفها سالسل جبال سناط  

 وكرومها 

في الوسط الكاهن يوسف اليشروان الذي خدم كنيسة سناط لعدة سنين ، وبجانبه ولده )منصور( كان تلميذاً في السنمير  

 ً  ثم خور أسقف في فرنسا وتوفي فيها ونقل جثمانه الى كنيسة دهوك.  ورسم كاهنا

 انه الكاهن المثابر وله مؤلفات كثيرة والذي سمّى بالخوري فرنسيس اليشروان ،

اما في الجانب االيسر للناظر فهو الشخصية المعروفة توما شقيق القس يوسف حسبما اعتقد أما الشاب في الجانب  

 يه االيسر قد يكون أبن اخ



 

 

 

 
 منظر من جبل سناط  

 رية مع البساتين المحيطة بهاصور تجمع الق



 

 طلعته نوراً  تشعمن قس راهب دومنيكي الى أسقف  

لدى زيارة نيافته الى المجلس الشعبي ويظهر في الصورة على يمين الناظر كل من جميل ابراهيم و امجد  

 عبد االحد و هاالن هرمز و رفيقة ايليا و القاضي رائد اسحق 



 

ة  ترقية القس نوئيل الى رتب خور أسقف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الواقفون  -1972عام  أمام مزار مارت شموني في سناط مجموعة من اآلباء الكهنة والمعلمين وافراد الشرطة

  -القس عمانوئيل من شرانش -القس كورئيل من بيدار -المعلم جميل زيتو -من يمين القارئ المعلم سعيد متي

الجالسون من يمين القارئ الشرطي مرقس  -المعلم بطرس يلدا الشرطي دنو من دير شيش -المعلم متي يونان

الشرطي المرحوم عريف   -المرحوم توما يونان  الشرطي -الشرطي رمزي ايليا -يوسف السيد فرج شعيا 

 الشرطة شليمونجالزار



 

 



 


