
 القوش ُمهجة العٌن

 نبٌل ٌونس دمان

بعد فراق قسري للبلدة التً أنجبتنً وربتنً وعلمتنً، انساناً شق طرٌقه فً الحٌاة الذي      

احاطته الصعاب، شؤنً شان اترابً من ابناء جٌلً الذٌن عاشوا تقلبات العراق السٌاسٌة، 

درنا الذي مهما كان علقماً وتجرعوا موجات الحروب وضراوة الجوع ومرارة الهجرات، ذلك ق

 .عاما طوٌلة فً كل المقاٌٌس 32علٌنا جرعه، هكذا عدت الى احضان القوش بعد رحلة امدها 

 

(قرزي)  القوش من موقع  بعدستً ....

كنت احلم ان انزل الٌها من الجبل، او اصعد من الموصل، لكن الظروف شاءت ان آتً الٌها       

ٌاً، وحال استدارت السٌارة حول مفرقها ودون ارادتً ساحت من اربٌل عبر طرٌق طوٌل نسب

 .دموعً، فانتبه قرٌبً صباح جهوري الذي اقلنً، فقطع حدٌثه لٌشاركنً عمق مشاعري وآالمً

مرافقتً للتجوال سٌراً فً  استراحة قصٌرة طلبت من اوالدها حال وصولً الى بٌت عمتً وبعد     

لذي لم نعد نعٌش فٌه، فاكتحلت عٌنً برإٌة البٌت الذي عشت ازقة البلدة، وصوال الى بٌت أبً ا

نادٌاً ٌرتاده  كثٌرا  فقصدنا مدارس البلدة، لن اطٌل علٌكم من فٌه قرابة ربع قرن بفرح وطلب العلم

وصرت افاجئ الجمٌع بالسالم علٌهم وباسماء غالبٌتهم المقاربة اعمارهم لً، وكؤننً  العشرات،

 .لعقودقد غادرتهم الشهر ولٌس 



فً االٌام التالٌة صرت ازور مزٌدا من االزقة والساحات واالسواق والكنائس واالدٌرة، حضرت      

قدادٌسا فً كنٌسة مار كوركٌس العتٌقة وكنٌسة المار قرداغ، زرت المطرانٌة وزرت مقرات 

غٌٌرات جمة، لقد طرأت على البلدة ت. الناحٌة وقائمقام تلكٌف االحزاب فً البلدة وزرت اٌضا مدٌر

وهناك احٌاء كاملة كانت فً السابق اراض زراعٌة، كما طال الخراب عدٌد من بٌوتها القدٌمة فً 

) كل احٌائها، رغم ذلك شاهدت البلدة تتدفق فٌها شراٌٌن الحٌاة بعنفوانها، كم كانت منطقة 

ر الفادي حدٌث فً غرب البلدة جمٌلة باشجارها وشارعها الملتوي الى دٌ( خووشا، ورومه د جنقا

رائعة وبمساعدة االهالً الستحداث ( ابو لٌلى) االنشاء، لقد كانت مبادرة العزٌز صباح توماس

النفس، وكم كانت فرحتً كبٌرة وانا ارى تالمذة المدارس فً  به منتزه ٌطرب له القلب وتنتعش

فً اوقات حرجة  البلدة اوكلٌات الموصل صباحات البلدة الرائعة، وهم ٌحملون كتبهم الى مدارس

 .وصعبة للغاٌة، من الظروف المالبسة لتلك المدٌنة األُم

 

3122شباط  -منظر غروب الشمس فً القوش  

حضرت مناسبة كبرى ومتمٌزة فً مرافقة جثمان الخالدٌن توما توماس وزوجته الماس زلفا      

، الذٌن سلموا راٌة االباء الى مثواهم االخٌر فً بلدتهم، لٌمتزج جسمٌهما باجساد ابائهم واجدادهم

فً تلك المراسم التً ٌعجز . من جٌل لجٌل، حتى انتزعها البار توما توماس لٌحملها الى الذرى

عزٌز : القلم عن وصفها، التقٌت بالعدٌد من المعارف السابقٌن ومنهم على سبٌل المثال ال الحصر



بنٌامٌن حداد  (ابو جاسم) نازهاشم الع( ابو سربست) صبحً خدر( ابو نضال )محمد، توما القس

 .وغٌرهم

 

مع الرفٌق حمٌد مجٌد موسى( جٌجو) حبٌب ٌوسف  

 

عبد الجلٌل زلفا، كاتب السطور، سمٌر توما توماس، جنان ٌوسف جهوري( ابو اذار) من الٌمٌن ٌونس رمو  

 وحضرت امسٌة شعرٌة فً الجمعٌة الثقافٌة فالقٌت احدى قصائدي، واستمعت الى عدد من     

كذلك امضٌت عدة ساعات . عبق الجو بكلماتها ونظمها الشعراء من داخل القوش ومن خارجها،



وكان . فً الجمعٌة الثقافٌة الكلدانٌة، وقد احاط بً الشباب من كل جانب فكان ذلك مبعث سروري

على نفسً، فزرت البٌت الذي ولدت فٌه قبل قرابة  شدٌداً  لزٌارتً الخاصة الى محلة اودو وقعاً 

الستٌن عاما، والذي عاش فٌه رئٌس القوش مٌخا دمان، ٌقابله بٌت جدي المً الذي هو االخر 

ٌتحدى الزمن ببوابته والكتابة والزخارف على اعمدته الرخامٌة، والذي فٌه عاش البطرٌرك 

كذلك زرت ضرٌح النبً ناحوم وشهدت الحالة المبكٌة التً فٌها، وهو . المعروف مار ٌوسف اودو

االزمنة الصعبة التً رافقته  طوال سقوط وقد سقط بالفعل جزء من سقفه، لكن مع ذلك ٌشمخآٌل لل

منذ عصور سبقت مٌالد المسٌح وحتى ٌومنا، وفٌه نرى ضرٌحه مغطى بالناإس االخضر وبكتابات 

 .عدٌدة باللغة العبرانٌة فً بقاٌا جدرانه

 

 بوابة بٌتنا القدٌم فً محلة اودو

 



 

2592 -22 -24لدت فً هذه الغرفة و  

اهالً القوش وغٌرهم، هناك رأٌت  كذلك زرت قرٌة بهندواٌا التً كانت وما تزال بمثابة مصٌف     

مسٌرة آالف من السنٌن،  الشاخصة الى ٌومنا هذا بعد ان قطعت( شٌرو) آثار الملكة اآلشورٌة

 د جف فً مقلتٌها،ولكن أحزننً توقف الماء فً طواحٌنها فاضحت مهجورة ٌابسة وكؤن الدمع ق

 عندما كان ماءها ٌتدفق لٌدٌر دوالب الرحى، ٌا اٌها الرحى الذي كنت مترنماً  فراق الزمن القرٌب،

وخرٌر مائك، وشدو أطٌارك، ومٌس أغصانك، هل ٌعود الماضً ألخبره ما فعل  مع دوران دوالبك،

 .!الحاضر

 

 من الٌمٌن عمتً حبوبة، كاتب السطور، جمٌل بلو، سلو السو ثم زوجته

زرت دهوك بعد عبور طرٌق اقصر من السابق بسبب بحٌرة السد، هناك التقٌت زمالء           

عصمت محمد خالد، ومدٌر الطرق  اوشانا، رئٌس جامعة دهوك الدكتور قدامى منهم المهندس توما



االحادٌث والذكرٌات  د الذي زرته فً بٌته فاحسن استقبالً وتبادلنااالسبق الشٌخ مؤمون نور محم

االثٌرة على النفس من نهاٌة السبعٌنات وبداٌة الثمانٌنات، اما زٌارتً ألغا المزورٌة الصدٌق 

 .ابراهٌم علً الحاج ملو، فلم اوفق نظرا لحالته الصحٌة

 

 مع رئٌس جامعة دهوك

 

ومع الصدٌق الدكتور امٌر عبو هٌل  

لٌلة الثالث من اذار طلب سالم تومكا، صدٌق الجٌرة والنضال مصاحبته وولده فً الصباح الى      

مدٌنة الموصل، لم اخف ترددي ومع اصراره قررت النزول وانا احمل هوٌة عراقٌة صادرة عام 

ان، التً شهدت فً السنٌن الماضٌة ذبح االبرٌاء من مختلف الملل واالدٌ الى مدٌنة الرعب 2521

خصوصا االقلٌة المسٌحٌة المسالمة التً تلقت وال تزال اقسى الضربات، هكذا نزلنا وعبرنا القرى 



الشرفٌة، تلسقف، باطناٌا، تلكٌف، ومع وصولنا الى مثلث الطرق شاهدت حٌاً جدٌدا  :والبلدات

نطقة ، ومع انحدار السٌارة الى م2011 -1982 عامرا قد بنً فً فترة غٌابً الممتدة من عام

سوراً موازٌا للشارع من الشرق فسؤلت عنه، فقالوا انه السور الذي بناه  الرشٌدٌة جلب انتباهً

المقبور صدام لٌحٌط مساحة من االرض الغنٌة باآلثار ولٌبنً قصور لهو وعبث كما كان ٌتصرف 

تً التً سرحت السٌارة الى حً الجامعة، شاهدت جامع... بؤٌة بقعة من العراق وكؤنها ملك والده

وكٌف تآكلت من عاملً الزمن واالهمال، فرحت لكون مبنى كلٌة  2591تخرجت منها عام 

الهندسة والعلوم واالقسام الداخلٌة والملعب ما زالوا قائمٌن، كذلك شاهدت محطة الوقود قرب 

ملعب الجامعة تلك المحطة التً كانت عماد تعبئة سٌارات النقل فً بلدتً وغٌرها، ال زالت 

ال اكتمكم كثافة العسكر فً كل . صة، وقد آلمنً سٌل المركبات فً طابور لتعبئة الوقودشاخ

المناطق التً مررنا بها وكذلك السٌطرات ونقاط التفتٌش، ثم توجهنا الى منطقة الفٌصلٌة االقرب 

نٌا، خن :الى قلوبنا فً الموصل كون فٌها كراجات قرانا وفنادق ٌمتلكها ناطقٌن بلساننا امثال فندق

ٌملكه  ، كذلك نزلنا امام المحل التجاري الذي كان(نسٌم الزهور) فندق ثامر، وفندق خوشابا

والذي كان مقفالً، بعد ان اوقفنا السٌارة فً احد الفروع، وفً تجوالنا  االخوان هندو و حنا اسمرو

وٌقول لو كان  فكان ٌبتسم غٌر مبال،!! كنت اقول لسالم لنعد الى السٌارة قبل ان ٌلصق بها شٌئا

هناك خطر علٌك ما اصطحبتك، واخٌرا قفلنا راجعٌن عن طرٌق محاذ لدجلة الخٌر عبر الغابات 

الجمٌلة التً كان المرور فٌها قلٌال فً تلك الساعة، عند نفق الجامعة اوقف صاحبً السٌارة امام 

نا من ماء نٌنوى هناك استقبلنا بحفاوة صاحبه اسامة احمد، روٌنا ظمئ مكتب الدٌري للسٌاحة،

العظمى، وتبادلنا االحادٌث الودٌة خصوصا بعد معرفتهم بانً قادم من امٌركا واخذ احمد ٌسؤل عن 

انهٌنا رحلتنا الى الموصل التً . صدٌق لوالده ٌعٌش فً مشٌگان فكتب رسالة قصٌرة حملتها معً

الخرى، ولتصبح فً ستزول عنها تلك الغمامة ان شاء هللا، فتصحوا من جدٌد لتلحق بالمدن ا

فً تلكٌف توقفنا ألمعن النظر فً تلك االزقة . مقدمتها، وهً مدٌنة التارٌخ والعلم والربٌعٌن



الضٌقة والبٌوت المبنٌة من الجص والحجر منذ عشرات السنٌن، تتحدى الزمن فً بقائها الى 

 .فترة وجٌزةل عندهم فاسترحنا( ابو ٌوخنا) الٌوم، وقد زرنا بٌت المغنً ساندي الرٌكانً

 

 فً قضاء تلكٌف الحبٌب

  

 امام مكتبة سفر الٌاس صفار

 القوش ٌا مهجة العٌن والفإاد، قضٌت عمري أناجٌها، اخاطب شٌبها وشبابها، احلم بؤدٌمها،     

ما زال مخٌما علٌها والبالد طاغوت العصر،  القدمان تطآنها كل مرة كنت اصحو على سراب، فال

آه ٌا القوش الممتدة من آشور حتى ! . ه الفوضى والخراب، الحٌرة واالرتباكحتى زال مخلفاً ورائ

عصر االلف الثالث المٌالدي، ان نارك تضطرم فً داخلً، وبٌن جوانحً الجوى، لن آسف على 

اتمنى ان ارى  .الطٌب عمر مضى، بل امنٌتً ان اختمه فوق ثراها، بجانب من ٌرقد من سلفها



متطورة، هادئة، سعٌدة، تصارع وتتواصل مع الحٌاة، وان ارى من  القوش على مدار االوقات،

كما ٌعود الطائر المهاجر الى عشه،  النهائٌة، مضطراً، ان ٌشملها بالزٌارة او العودة هجرها كٌفاً او

  .المستقبل وكل شًء رهن بالظروف، وتبقى آمالنا معلقة فً

 

 بٌتنا الٌوم

 

 بٌت عمً كامل



 

 بٌت عمً حبٌب

 

 !سنعود الى بٌوتنا ....

nabeeldamman@hotmail.com 

March 23, 2011 
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