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 الياس حنا كوهاري الشهيد

 نبيل يونس دمان

 

، وگوهاري اسم  (1) ككا الملقب گوهاري هرمز، والده حنا 8291ي القوش عام ولد الياس ف

تي مشيا كل يوم لترضعه أخلف جبل القوش، كانت ت( سيدايه) داإمرأة كردية من قرية سي  

القس عوديشو  ابن اصليو موني ابنةوالدته . بسبب مرض طارئ ألّم بوالدته إنو سيبو ككساكو

ال زال قائما عند قنطرة اودو  ، وبيت جدهيزديناصلهم الى قصر أالذي يرجع خدو بيت من 

ول مدير له  أاواسط الثالثينات، وكان سة االبتدائية في مبنى مار ميخا دخل المدر. الشهيرة

ت تلك وال زال ،عند الجبل على محلة قاشاأفي  دارا  وقد بنى  ،بطرس نعامة من اهالي الموصل

يديهم أالمعلمون الذين درس على ، ثم المدير خليل لعلي، والمدير ابراهيم رسام، وقائمة الدار

حد عوديش، نجيب غزالة، فرنسيس كرمو، الياس القس فرنسيس حداد، والقس عبد األ كل من

 .مدالو، وغيرهم

وائل أعاصريه، حتى انهى االبتدائية في ث عنه مكان تلميذا  نجيبا ، مؤدبا ، وخلوقا ، هكذا تحد

 كثر انفتاحا  ألموصل، وهناك وجد نفسه في واقع ربعينات، فالتحق بثانوية الصناعة في ااأل

وبعد تخرجه منها عمل في شركة نفط . قلمناطقران من مختلف اأات مع صبحت له عالقأو
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المطلبية، شارك فيها بفعالية وعند اندالع مظاهرات العمال في كركوك،  (ي سيپآي ) العراق

، تعرض المضربون الطالق الرصاص،  (2) والموقع گاور باغي 8291ل تموز وائأفي 

حزب عن طريق ابن بلدته ح الى الشّ فسقط عدد من العمال قتلى وجرحى، وفي تلك الفترة ر  

  . (3) أفرام عّما المرحوم

 

 ميخا النوهدريمدرسة مار الشهيد في 

واصر مع العاملين في شد األأسياسة وفي نقابة النفط، وارتبط بفي كركوك صار يعمل في ال

عبد الرحيم اسحق قلو، الياس ميخائيل صفار، : من اهالي بلدته منهم وساط، وخصوصا  ألتلك ا

مواقف  :ما يلي راته كيفية اهتدائه الى الحزبذكّ يكتب توما توماس في م   ،حسقيال يوسف قيا

مراسالت الشهيد الياس حنا مقراطي المتصاعد، ودياط االنكليز المتعجرفة، والمد الالضب

 . (4) گوهاري

كان يمارس النشاط الوطني باخالص واندفاع وشعور عالي بالمسؤولية، فيما كانت سلطات 

لذلك  (عرفها وقوانينها) الذي يعمل فيها تعتبره نشاط هدام في العراقالعهد الملكي وشركة نفط 

، اورباغي الشهيرگاصبح الياس مستهدفا من الشرطة وال سيما مشاركته البارزة في اضراب 

جهزة الشرطة وداهمت بيته في كركوك، أسباب الحقته لتلك األ. وفي وثبة كانون المجيدة

مة، حيث الحكو المفارزواضطر لترك العمل والتوجه الى الموصل مشيا  على األقدام لتالفي 

التي كانت تكبره حوالي عشرة سنوات، ثم قّدم الى شركة نفط  (زادو) نني كانت تعيش شقيقته
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الفترة التالية خير من يتحدث فيها صديقه السيد توما . (5) في عين زالة (ي سيپإم ) الموصل

ما يلي وهو لب موضوعنا  9187 -9 -7فيقول في حديث شيق ومطول بتاريخ  (1)متي حداد 

 :بأكمله

 

 عين زالة

دارة بتني اإلفنسّ  ذهبت الى  االستعالمات، ثم الدائرة فكان اسمي موجودا ، 8299 -2 -81يوم 

ن ربعة أسرة، ألسكأثم اصطحبني احدهم الى غرفة فيها ، قسم االنتاج محطة عزل الغازالى 

عصرا ، دخل شخص مهيب عند الساعة الرابعة . ب لوازميرتّ أفيها مؤقتا ، وبقيت في الغرفة 

 بلغتي السريانيةحّياني لذكاء، فالطلعة، ممتلئ الجسم، متوسط الطول، بادية عليه مالمح ا

انا الياس حنا كوهاري، اعمل هنا رئيسا  : ورديت عليه الجواب، جلس قليال ، ثم قال( ܣܘܪܬ ܼ)

د من سمي توما حداإول مرة، نت ألهال  بك، وانا موظف تعيّ أ: ، فقلتمحطة التوليدللعمال في 

قال كلمات الزالت ترن في ننا سنسكن معا في هذه الغرفة، وأثم تحدث معي ب. بلدة كرمليس

رى خفاذا تأخر تدوس عليه األحصن األ ،قكون في الطليعة، مثل حصان في السباأن أذني، بأ

طلعا جيدا ، فنحن ال يفيدنا اال هذا قرأ، ويبدو عليك م  فأن تقرأ أستطعت إما كلّ . وتمضي
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ذلك ( 9189 -8297) بهنام افنديقريبي كان الياس يكبرني عدة سنوات وهو بعمر . الطريق

: بانه درس مع الياس في اعدادية الصناعة بالموصل، قال لي الياسسليمان ما قاله لي بهنام 

في الكتابة، لكن عالقاته انه ذكي، له اسلوب جيد : هو قريبي، فقال: ؟ قلتهل تعرف بهنام

، ذكيا  ومجتهدا  خبرني بهنام ايضا  بان الياس كان أاعية مقتصرة على الموصليين، وقد االجتم

  .منذ أيام الدراسة تلك

ترقى الى تلك الدرجة، كان يال، فلو بقي : ؟ قال( موظف) ڤتاهل كان الياس س  " ثيحدّ لم   قلت  

ول مرة ا توماس كان خريج اعدادية وعين أل، تومڤستا توما توماس الذي كانالحال مع كما 

عرف لماذا جاء أهو اآلخر كان يعمل في كركوك، لم ، الياس  (يجرگيف چ) الي النفطيّ كرئيس 

النضال الوطني نه كان عنصرا  فعاال  وشارك في أب فيما بعدولكني عرفت . يعمل في عين زالة

روفا ، عين زالة، لم يقولوا له شيئا  النه كان مع ، لقد ترك العمل هناك واشتغل فيالديمقراطي

 .ا  ي السيرة والعمل معف

 

 2117 -شباط -7، سان دييغو لسيد توما متي حدادا

في ريعان وهو  ،قون حوله كل يومعندما كنا نجلس في العصر بعد الدوام، كان العمال يتحلّ 

، كان ا  ويجيد اللغة االنكليزيةويطلقون عليه لقب أستاذ باحترام، كان متكلما  جيد ،آنذاكشبابه 

حة مؤقته كان اويسهم بفعالية في حل مشاكلهم، واذا احتاج احد الى استرا  يساعد العمال كثير
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على ويتكرر هذا المشهد كل يوم تقريبا ، واذا طلب احدهم رخصة فكان يوافق  ،يحل محله

كليز فكانوا ، وحتى االنوضع امتنانهم وتقديرهمكان ممن اإلجازة عودتهم الفور، وعند 

لتزامه الرائع بالعمل، وتحقيق النتائج التي كانوا يتوخونها في قطاع إيحترمونه لمعرفتهم ب

 بيبو ساكو، ساكو، سمحيريساكو، ( خجيجه) نوئيل: كل منفي تلك الفترة عمل معنا  .عمله

سمعان اسطيفان، بونا، عزيز عيسى، رزقو ميخا حنطية، سعيد ايليا، أحنا  ،الياس توسا

، اضافة الى العديد من اآلثوريين الذين قدمو بعد تسريحهم من جيش ونا وغيرهمكّ شمعون ك

 .الليفي، فكانوا يجيدون االنكليزية كتابة وقراءة، وطلقاء في التكلم بها، يكاد ال يضاهيهم احد

عتقاله، لكني إعرف سبب أعتقل بعد ذلك، والى اآلن ال أمن ذلك العام و شهرأعدة   عشنا معا  

اذكر يوما دخل احدهم ونحن جالسين نتحدث كالعادة، واعقبه مدير الشرطة وعددا  من افراد 

 واسمه سعيد قزاز، سلم الموصلف لواء صرّ تالشرطة، سمعتهم يقولون بان الذي دخل هو م  

غادروا دون ان ثم  بجرأة وعقالنية، أسئلتهعن كل  الياس جابهأف احوالنا،علينا وسأل عن 

 .هيعتقلو

وصرت اقرأ فيها،  منه قتنيت اجزاءألصاحبه حلمي مراد، ف" كتابي"سل نصحني بان اقرأ مسل

فيما كان هو يقرأ الجرائد والكتب المجلدة دون ان يطلعني عليها، وال في يوٍم قال اقرأ ما لدي 

ي حزب، وقد قال لي يوما ان االنسان عندما أقل لي او يطلب مني االنتماء الى ابدا ، ولم ي

دون ان يتخلى عنه، كان يعبر عن  ،ه في ذلك االتجاهممن بفكر ما، يكرس كل وقته واهتمايؤ

صاحبك " ذهبت في اجازة وبعد عودتي سمعت بعضهم يقول. عدم قناعته بالناس حوله

وانت تعيش معه في نفس  رأيك به ما :وسألوني" شيوعي" فقالوا ،فقلت لماذا" . اعتقلوه

طرق الى ذلك باستثناء موضوع السياسة، ولم نت ،كنا نتحدث بمختلف المواضيع :الغرفة، فقلت

وماذا فيها كونه شيوعي، انه مدافع عن الحق، ولوالهم لما : ، ثم عقب احدهم قائال  الجانب أبدا  

 .تهحصل احد زيادة فلسا  واحدا  على يومي
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، في احد االيام سمعنا بوصول 8292انقطت اخباره تماما  وانا مستمر في العمل حتى عام 

وانا  ،ال اعرفهم (7) واثنين من الموصل ،وآرا خاجادور ،مكون من الياس حنا ،وفد من بغداد

، صادفناهم فوقعت عيني عليه، وهو في وسط ( كرمليس) في طريقي الى النادي مع سعيد ايليا

لني عن احوالي، فاجبته باقتضاب أا بعضنا، ثم س باالستاذ واحتضنّ اهال  : الجماعة، فصاح

عين زالة يعرفونه  منتسبواوالجميع وقف مشدوها ، ان كيف اعرف هذا الرجل الشيوعي، و

عتقلته الشرطة في إكان مدافعا حقيقيا  عن العمال، ورما ، لم يقم بعمل مسيء، بل رجال  محت

على : لتفقلتقي بك، أاريد ان : دها قال ليالسابق دون شائبة في حياته هنا في عين زالة، عن

في تلك الليلة سألني عن رأي الناس . الرحب والسعة، وفي الليل زارني في غرفتي

بحجة توزيع ، يتنصلون عن العمل تصرفات بعضهم ليست على ما يرام: يوعيين، فقلت لهبالش

انك على صواب، : ، قام الياس واحتضنني قائال  دوائر الشركةفي  الجرائد والمنشورات

بسببهم سيأتينا يوم اسود، وفعال  جاء اليوم األسود : وشكرني على كل كلمة تفوهت بها، ثم قال

حرامات يموت الياس، عند . 8211كوهاري عام  وجرف معه االنسان المثال الياس حنا

ان الياس كان مدرستي : واختتم األخ توما حديثه بالقول . سماعي بموته بكيته بحرقة ومرارة

تعلمت  كان ال يدخن ابدا ، ونادرا  ما يجلس في النادي، وال يشرب اال في المناسبات، في الحياة،

! تصبحوا إثنينءة فول لي ارفع صوتك في القرامنه الكثير، فعندما كنت أقرأ صامتا  كان يق

 .( انتهت المقابلة) الفائدة للحفظ وحسن النطق وتعود

وفي نيته ان يكرس كل وقته لقضية الحزب، ولكن  ،كان والديه يعرضون عليه الزواج فيرفض

وش، ثم كانت ايوب رمو في الق وهي المرحومة نعمي ،ثمر في خطب احدى قريباتهألحاحهم إ

عشية الثورة فة ان تكون ويا لها من مصاد" أخوات الرفق بالفقير" حفلة زواجه في نادي

طليعة، منال، :  اثمر الزواج عن والدة. 8291 -تموز -9يوم الجمعة الموافق الخالدة في 

 .وطلعت
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 1551تموز  -4في بغداد  صورة نادرة لزواج الشهيد الياس من المرحومة نعمي ايوب رمو

 وعضوا   واصبح قائدا  عماليا  بارزا   ، (1) كودالعمل الحزبي وخصصت سيارة له نوع ستفرغ ل

كان الياس ضمن  ،جازة الحزب الى وزارة الداخليةإوعند تقديم طلب  ،في لجنة بغداد فاعال  

ر عن المجيدة، شمّ تموز  89ة في فترة النهوض الثوري بعد ثور .اسم الموقعين عليه 89

من  ،الرهيبة تقل معدنه بفكر العمال وقضيتهم، واختبرته السجون والمعتقالالجد وقد ص   ساعد

، وسجن نكرة السلمان، 8291سجن بغداد المركزي الذي شهد قتل عدد من المضربين عام 

ء القيادة كان منزله عضاالنضال، وعند حصول مطاردات ألقائدا  في معمعان  سفلمع اليا

كان . بكل معنى الكلمة ا ذلك البيت البسيط بيتا  حزبيا  فغد ،ومنهم عبد القادر البستانيأويهم ي

، نوري روفائيل كوتاني، جاسم محمد الرجب، مهدي حميدالشهيد البطل : أللياس اصدقاء منهم

وكان معجبا حنا قالبات،  ،المالح واخيه متي ،الشهيد البطل عبد االحد المالحهادي امين السقا، 

 .ابراهيم كبة .االقتصادي المعروف داالقتصاد، وو التجارة بكل من طلعت الشيباني استاذ كلية

تي أن يولم يبق االّ ا) وخير من يستذكره في تلك الفترة رفيقه ابراهيم الحريري الذي كتب

ز المكلف باألتصال بي حتى انعقاد اجتماع المرك ،الرفيق الياس حنا كوهاري ابو طلعت

كان الرفيق . هرعت لفتحه. عندما سمعت قرعا على باب البيتقيد األنشاء،  ،الحزبي العمالي

وكتب عنه  ( .الباعث على االطمئنان ،الهادئالرائع ابو طلعت على الباب بكل حضوره 

كوهاري الذي استشهد في قصر  وما كلمات الشهيد البطل الياس حنا" الدكتور كاظم حبيب
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النهاية مع رفاقه سالم عادل وجمال الحيدري اال دليل على اخالصه لحزبه وشعبه بعد ان 

اذا عذبتونا نصمد واذا  ،الحزب وهي ارمارسوا كل انواع التعذيب ولم يفشي اي سر من اسر

 . "قتلتمونا اصبحنا شهداء ولكن جهودنا تبقى وانتم تنتهون

 كلية جوخري، 8211من شقيقه هرمز المولود عام  عن الشهيد خير ستطيع الكتابةومن ي

الحوار ) العراقي، وكاتبا  محترما في موقعط في الجيش ااحتي وضابط ،التجارة واالقتصاد

سافرا الى مقبل الشرطة والياس بالصدفة كان  نفيقول ان البيت في كركوك دوهم م (المتمدن

 ،قدامى األفترك كركوك قاصدا  الموصل مشيا  علبكل شيء، خبرناه أوعند عودته  ،القوش

وصل حتى  الحكومية، والمفارز نقاط السيطرةت تجنبا  للمرور باكتورراستعانة بالتواحيانا اإل

 .8291وذلك في عام  ،عندهممختفيا  خته الذي بقي فترة أبيت 

 

 الشقيقان هرمز والياس حنا كوهاري

وسيق الى بغداد  ،اعتقل الياس في بيت اخته بالموصل 8299 الثاني انتفاضة تشرين دوبع

الذي استشهد فيه عدد من السجناء السياسيين، يقول  ،وشارك في اضراب سجن بغداد المركزي

 أجابهجهزتهم فأعاه اليه وطلب منه ان يتعاون مع رجل آخر من معارفه بان مدير السجن د

والنقل  مزيد من التعذيبه لكان جوابه السبب في تعرضّ  "ّوادا  مثلكصبح ق  أن أهل تريدني "

الخروج بكفالة فلم يقبل، وبعد عماق صحراء السماوة، عرض عليه أالى نگرة السلمان في 
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ج رعلى يديه جو ضاء محكوميته تفرغ للعمل الحزبي وعمل فترة في البصرة حيث تتلمذانق

 والذي ،الصغير آنذاك( ابو ايار) واخيه فؤاد ،عدما برة السلمان فينزيل سجن نگ ،يوحانا

خيرة يقود عندما رآه للمرة األ ،ايضا  هرمز ويكتب . 8211نفال عام استشهد في عمليات اال

وقد اعتقل  وكانت الى جانبه زوجته سلطانه الياس مدالو، شباط الدموي، 1ة سيارته صبيح

سمع قصص الناس وبعد خروجه وائل نزالء سجن خلف السدة، أوكان من  ،قبل الياسهرمز 

عام  لتقى سجينا في سجن الحلةاالراحل عبد الرحيم قلو  .ستشهادهإسطوري وألصموده اعن 

 التقيت به وهو في وضع مأساوي ال" ذلك السجين ة فقالالنهاي مع الياس في قصركان  8219

نذال يد مجرمي الحرس القومي األله على يوصف من شدة التعذيب الوحشي الذي تعّرض 

فّضل متروكا بأحدى زوايا  ،حاء جسمهنت تغطي جميع اوقال ان اثار التعذيب الوحشي كان

حد رب به المثل، وسمعت من أيقول هرمز بان شقيقه ض   ."يستطيع الحركة الغرفة دون أن

  ." !!!هل صرت الياس كوهاري ال تعترف" الشيوعيين قيل له في التحقيق

 

 (زادو) حفلة زواج الياس في نادي الفقير ببغداد ، في الوسط اخته نني

دي في اعاشت عائلة القي مدةفي تلك الشهر بعد وقوع االنقالب األسود،  بقي الياس طليقا لمدة

 بهاء الدين نوري في بيتهم، وفي تلك الفترة الفاصلة من حياته عرض عليه (ام سالم) الحزب

فشل وسن   ،وان العملن أاآل :زوجته فكرة تهريبه الى الشمال، فرفض قائال  شقيق رمو  حنا
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القوى الرجعية الداخلية و حالف غير المقدس بيننتيجة الت ثبت نقالبنقالب، ولكن اإلاإل

يوم اعتقاله بوشاية من احد المنهارين،  8211اذار  2الدولية، وكان يوم المخابرات ة وياألقليم

لألسف  :فرجع اليهم قائال   ،حد قادة الحرس القوميتوسط بعض اقاربه لدى أ ةوبعد فترة قصير

وكان أشد ايالمأ  على زوجته واطفاله،  ،قضى في التعذيب، عندها شاع خبر استشهاده البطولي

الى اصابته بالعمى،  ادىالمصاب الجلل، وادى فيما  لم يتحملووالده الذي  ،لك والدتهذوك

 ،عند التحاق بطرس رمو بالثوار. وش ليقضوا بقية عمرهم في اآلهاتورجع الوالدين الى الق

عن اخبار الفالحة  يتكلم فكان العم حنا ،كان كلما سنحت الفرصة يزور والدي الشهيد

يروي قصص سوقه الى جبهات حروب الدولة في البلدة واحاديث اخرى متنوعة، ووالفالحين 

 .(5) ايام السفر برلك العثمانية

  :االستاذ هرمز كوهاري على الخاص نختتم فيه موضوعنا ما كتبهخير ما 

كان والدي قد تعرض الى ظلم وقهر، فقد اقتيد ثالث مرات كجندي في الجيش التركي، وكان 

 ،سوطالوليالي تحت  اياما   سوقونهم مشيا  يحدثني عن فضاعة وقسوة اولئك الجندرمة، منها ي

كان الضابط او العريف يخرجه  ،الرهاق والتعبوان تمرض احدهم او عجز عن السير من ا

من الصف ويصوب عليه عدة طلقات ويتركه جثة على قارعة الطريق، وفي السجون عن 

يوقفهم على الحائط ويرميهم  ،من الهروب كان يختار عدة اشخاص من بينهم طريق تخويفهم

د الى القوش ليحصد يعوليقول هكذا جزاء من يهرب، ومع هذا هرب ثالث مرات ال لسبب اال ل

ܒܝܐ) امال  المخلعمل وهو شاب في بغداد ح.. عمال اخرىيقوم بأ المحصول او على ( ܡܓ 

القفة وكان سباحا  كان يسافر الى بغداد بالكلك او.زقة بغداد لدق الشلب في البيوتأكتفه في 

الياس !!. يوما  قدام في مدة تسعة عشرة ودة الى القوش فجاء مشيا  على األراد العأماهرا ، ومرة 

رقمه التاسع والثمانية قبله رحلوا وهم اطفال بمختلف االسباب، واراد من الياس ان ينشأ قويا  

لبيع البطيخ في  (كروان) قافلةفراح يوما في  ،صلبا  فكان يكلفه باعمال اكثر من عمره

ديا  دون ان كان والدي يحبنا حبا  غير عا. الموصل مع مجموعة من الشباب مشيا  على االقدام

فكان منذ صغرنا يعاملنا  ،والدهلة آنذاك ان يظهر الوالد محبته ألالن لم يكن من الرجو ،يظهره
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كذلك كانت والدتي،  ،كأنه اعتراف بشخصيتنا ،بل بأسمائنا ،ء فلم يدعونا مثال يا ابني،كأصدقا

 ،ورألعاب خطرة وأخطرها كان طفر الصخ ،كان الياس يختار ألعاب مع بعض اصدقائه

 وكان كثيرا  منها اطلقوا عليها اسماء واشهرها ،وكانوا يتراهنون بطفرة الصخرة الفالنية

صل الى عندما كان يدرس في الموصل اول ما ي( . ܓܠܝ)ة اللعبووصينية ( ܩܝܡܐ ܟܝܦܐ)

واحيانا  ،فينزل اليه بسهولة( بئر خال عوديشو) ل عن البئر واقصد البئر العائد لناأالقوش يس

حدى المرات نزل إما كنا نذهب الى بهندوايا وفي  كثيرا  . كان يشترك في تنظيفه حتى قعره

سا  نزل أوبدأ يسبح فيه بطريقة، ور (ܬܢܘܪܐ) الوالد الى البئر الذي ينتهي بدوالب الرحى

وفعال لم اتعلم ال في البئر  ،ال ال مستحيل :قلت ،تعال هرمز :وقال الياس ،الياس وظال يسبحان

وهكذا عندما تلقى فكرة الحزب،  ،كان الياس اذا اقتنع بشيء ال أحد يزحزحه. وال في غيرها

وبعد ان  ،كان يحب العمال والشعب حبا  ال حدود له، وخاصة بعد ان ذقنا الضيم ايام الضيق

 .بل كان يميل ويحسد العمال الماهرين ،اشتغل كعامل

 

 طليعة، طلعت، منال: الشهيد دكوهاري مع اوال االستاذ هرمز
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 :كوهاريمطلع من قصيدة االستاذ هرمز 

 ؟.. بماذا أشّبهك ؟ أبشامخ البنيان.. أخي ألياس 

 أم بمن تبرع بروحه حّبا بالشعب واالنسان 

 وأنت تحملت الصلبان .. تحّمل المسيح صليبا 

 كنت مكابرا بمبدأك ومتواضعا بين االقران 

 من الموت وبعده أقوى من النسيانكنت أقوى 

 كنت حريصا  على عقيدتك حرص القديس لاليمان 

 وعّذبت بصمودك الطغيان .. عذبوك بجسدك 

 

 :الهوامش

 ة،حجار الكريماأل ،ي منهامن گوهار المفردة الكردية التي تأتي بعدة معان ،گوهاري (1)

 .الرجل گوهاران األرمن يسمون  ، وقد الحظت  (تراجي) قراطالمعادن النادرة، األ

= بستان كان يملكه رجل مسيحي في كركوك، فالكلمة تركية من مقطعين گاور: گاورباغي (2)

 .بستان= ، وباغيكافر

القس شمعون القس يوسف القس ( وككّ ) ا منصور يوسف حنا كوركيسعمّ  رمپهو أ (3)

. 8291المولود في القوش في شباط كوركيس القس اسرائيل القس هرمز القس اسرائيل رابا 

،  8281شماسا عام  المرسوم( 8291 -8112)ا منصور ككووالده هو المدراشي الماهر عمّ 

من ) في القوش وخلف العديد من االعمال االدبية واللغوية 8228رم عام پتوفي المرحوم أ

   ( .كتابات األستاذ ادمون السو
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 .9187 -مطبعة آزادي، 89، صفحة رقم اوراق توما توماس (4)

تحدها من  ،وتتبع ناحية زمار في محافظة نينوى ،عين زالة بلدة عراقية فيها حقول نفط (5)

في  زالة عيناكتشف حقل نفط . الشمال الشرقي مدينة زاخو ومن الجنوب الغربي مدينة سنجار

 .تم اكتشاف حقل بطمة 8291وفي عام ، 8212

، اكملت االبتدائية فيها ثم 8211 -81 -91كرمليس في انا توما متي حداد من مواليد  (6)

، درسنا 8299 -8291في الموصل للفترة من ( السيمنير) ذهبت الى مدرسة إعداد الكهنة

يشوع الشابي، كانت تلك الكتب أ المرحوم سنة فلسفة، كنت اقرأ كتب يزودني بها زميلي

ان خليل جبران، ميخائيل نعيمة، جبر: ممنوعة، ونحن كنا نقرؤها بالخفاء، وتعود للمؤلفين

كان بولص شيخو، ( بطريرك فيما بعد) كان اول مدير السيمنير القس .وغيرهم وطه حسين

مطران ) لسيامته مطرانا  على عقرة، بعده جاء القس 8297وقد تركنا عام متميزا  في ادارته، 

الى درجة كبيرة، وبعده جاء  توما رئيس من اهالي ارادن، فكان انسانا  مثقا  يخاف هللا (فيما بعد

حنا اسحق : كان معي كل من. هالي تلكيفمن أ موكوركيس كر( مطران فيما بعد) القس

، عندما كبرت صار لي بعض االنفتاح بالكتب ( قس فيما بعد) زلفاحسقيال جوالغ، وابراهيم 

 (خونا داويثأ) دمي الراهب داوعفطلبت من  ،رسةثم لم اقتنع بالبقاء في المدالتي طالعتها، 

، هناك تعلمت جيدا  الفرنسية والالتينية ولكن 8299، فغادرتها في عام ول ان يخرجنيشنگ

ها، فقبلت في نة قدمت الى شركة النفطبمرور الزمن، في نفس الس بسبب عدم التكلم بها نسيتها

شركة القنصلية البريطانية في الموصل، التي كانت بجانب ة راجعوالتحقت بمركز عملي بعد م

وبقيت فيها حتى عام  وصلت عين زالة 8299 -2 -81موافق فتاح باشا، وفي اليوم الثاني ال

 .8229انتقلت الى كركوك وحتى تقاعدي عام  ، بعدها8219

ومعهم  ،يذكر انه كان ضمن الوفد ،من خالل موضوع للمحامي الراحل عبد الرحيم قلو (7)

 .المتقدم فخري بطرس نگارار ايضا الكاد
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، من المفارقات ( ساعة السوده سكوده) ، تندر اهالي بغداد بها قائلينشكودا سيارة جيكية (1)

عندما ترى سيارة شكودا خضراء طليعة، كات تقول ألبنتها  ،المؤلمة ان زوجة الشهيد نعمي

 .تلك سيارتنا: في شوارع بغداد اللون

يتعالى بان يد عروس حديثة تواجدوا في قرية مسيحية، واذا الصياح : ومن تلك القصص (5)

الزواج قد تعثرت، فذهب يستطلع الوضع، فرآى الناس متجمهرين حول عروس، وقد مررت 

وعند  (ܟܘܪܐ) من المستودع طحينوانحنت تمأل اناء بال( ستونا) يديها حول عمود البيت

من عاقها العمود، وكل من اطلع على وضعها بلم تستطع سحب الوعاء اليها حيث أ عتدالها،ا

لعمود فيهم وجهاء تلك القرية، اقترح قسم منهم قطع احدى يديها، واخرون اقترحو قطع ا

 :عند وصول العم حنا الى المعمعة، والخالف كان. ، مما يؤدي الى انهيار سقف البيتالخشبي

ن يتوقفوا، وكان يمسك بعصاه، فانهال فرفع صوته عاليا بأ! ى ام اليمنى؟أية يد تقطع اليسر

لوا فرحا  وهم وية على يديها، فتركت االناء يسقط وتحررت ايديها، فابتهج الجميع وهلّ بضربة ق

 .يشكرون العم حنا إلنقاذها، وحنا في داخله يضحك ويستغرب من سذاجتهم الى ذلك الحد

 

 :المصادر

عبد الرحيم اسحق قلو، هرمز كوهاري، توما توماس، طليعة الياس كوهاري، سالم صادق 

، ابراهيم الحريري، كاظم ايوب رمو، شابا سعدو قيا، جرجيس يوسف سيبونشيا، بطرس 

 .حبيب

nabeeldamman@hotmail.com 
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