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قصة قرية تنا

جمعها وكتبها بالسريانية

ّيا " كوركيس "، ابن الشماس  الشماس أو

اوراها،

ابن القس هرمز

ترجمها الى العربية
الب جبرائيل شمامي

4



2007

5



شكر وتقدير

 اقدم شكري الجزيل الى الستاذ "سركيس آغاجان" لتحمله
نفقات طبع كتابي المعنون "قصة قرية تنا".

المترجم
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تقديم الكتاب

 قصة قرية تنا جمع أحداثها الشماس أويا ( كوركيس ) أوراها، وهو من
 أبناء هذه القرية. وقد بذل المؤلف جهودا مشكورة في تقصي أخبار القرية
 وإستقاء المعلومات عنها من المصادر التي تسنى له ألطلع عليها. ومن

 البديهي أن يكون في هذه القصة جوانب غير واضحة، وذلك نظرا الى قلة
الوثائق الخطية التي تتطرق الى شؤون تتعلق بالقرية...

 لقد حاول المؤلف الصديق أن يستقي معلوماته من اهالي القرية أنفسهم،
 ولسيما الطاعنين منهم في السن. فروى لنا الكثير مما يتعلق بإصول السكان

 وبالوضاع والعادات الجارية في القرية، واسهب في ذكر العشائر
وألنساب. وهذا أمر مهم لتخليد تاريخ هذه القرية الجميلة. 

 وقام ألب جبرائيل شمامي، وهو من أهالي هذه القرية، بنقل هذه القصة
 من السريانية الى العربية، وهو ينوي جعلها كتابا ملحقا بكتابه الكبير في

 تاريخ تنا الذي سينشر قريبا إن شاء ال! فنشكر الكاتب والمترجم على هذه
 القصة التي تسلط ألضواء على قرية كانت مزدهرة في أحد الزمان،
 وكانت تزدهي مثل عروس رائعة الجمال في وادي صبنا. ثم شاءت

 الظروف فاصابها ما أصاب معظم القرى الشمالية من الخراب والدمار،
 وُشرد أهاليها في مختلف البلدان. وفي هذه الونة ألخيرة شرع بعضهم

 يعودون الى القرية وأعادوا تعميرها بمساعدة اناس خّيرين. فل يسعني إل
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 أن اتمنى للمؤلف والمترجم مزيدا من النتاج. وللكتاب قبول جيدا وإنتشارا
واسعا، لسيما لدى أهالي القرية، ههنا وفي المهجر.

ألب البير أبونا
2007 ذار 1بغداد 
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كلمة المترجم

   زرت أمريكا،  لتفقد اهلي وأبناء قريتي في2005في صيف عام  
المهجر، وهناك سمعت عن كتاب عنوانه

 " قصة قرية تنا "، لمؤلفه السيد كوركيس أوراها.  فغمرتني سعادة ل
 توصف. وسعيت لحصل على نسخة من الكتاب المذكور فأهداني السيد

طيماثيؤس اسحاق نسخة مستنسخة مشكورا.
 تصفحت الكتاب، فجدت فيه معلومات قّيمة عن قريتي الحبيبة تنا، فقلت
 في نفسي سأستقي منه كل ما ينقص كتابي "قريتي الحبيبة تنا "الذي كنت قد

 بدأت بتأليفه منذ زمن بعيد، وهواليوم قيد الطبع، من معلومات تخص قريتي،
 ومؤلفه اكبرمني سنا وأوفرعلما. ولكن، وانا في الطائرة في طريق عودتي
 الى الوطن، جاءتني فكرة ترجمة هذا الكتاب من اللغة السريانية، التي، مع

 السف الشديد، ليفهمها ألن معظم ألناس، الى العربية، لكي تعم الفائدة
للجميع.

 إستاذنت المؤلف للترجمة فوافق مشكورا. فقمت بترجمة هذا الكتاب
 وترتيبه وتبويبه حسب مواضيعه العامة مع تقديم وتاخير فقرات هنا وهناك،

 وإضافة اسماء ابناء القرية التي  لم يذكرها المؤلف، ليأتي منسقا كما تراه
 ايها القارىء الجليل. اخيرا ل بد لي ان اشكر كل من تعاون معي في ترجمة
 واخراج هذا الكتاب: مثل النسة نجيبة والنسة عقيلة والسيدة ياسمين. وإذا

 نسيت فلن انسى الب البير الذي قام بالشراف عليه وتصحيحه، رغم
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 معاناته الصحية، جازاه ال على اتعابه، اخيرا التمس العذر عن كل خطأ جاء
سهوا في هذا الكتاب. 

المترجم
الب جبرائيل شمامي
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المؤلف السيد كوركيس اوراها

الهداء
   اهدي قصتي هذه الى ابناء قريتي تنا، وبالخص الى اخي حزقيال اوراها،

 الذي هو اقدم شخص في عشيرتنا  "واليوم يسكن ديترويت ". والى وردية
قرياقوس، الوحيدة التي تجاوزت المائة عام،" واليوم تسكن كاليفورنيا". 

    " كتبت ل لمثالي الذين عاشوا الحداث فعل، بل لكي يتعلم الذين يأتون
).159، ص 1من بعدنا ". ( سيرالشهداء - 

   " حزنت كثيرا وتضايقت وأنحيت باللئمة على الكّتاب المتواجدين آنذاك،
 بالرغم من انهم استحقوا ان يروهم ويعاينوا أعاجيبهم، لم يدفعهم الواجب

 ".349ليكتبوا لنا شيئا من  انتصارات اولئك النساك " " كتاب الرؤساء ص 
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المقدمة

 نويت ان اكتب أنساب عشائرنا، إل ان كثيرين من ابناء قريتي ارادوا
 أن اكتب قصة القرية حسب معرفتي. وعندما بحثت كثيرا لم استطع ان

 اعرف متى بنيت قريتنا تنا، ول متى اعتنقت الديانة  المسيحية. ولكن علينا
أن نقول: هي ايضا عريقة في القدم كباقي القرى المذكورة في الكتب. 
 .979يشهد على ذلك ما جاء في زمن يوسف بوسنايا، الذي توفي عام 

 وهو رئيس ديرمار اوراها، في قرية زيويثا.  وكان في هذا الدير راهب من
).149 و143قرية تنا اسمه اسرائيل. ( راجع تاريخ يوسف بوسنايا ص 

 ل نتعجب من قلة ما كتب، لن الولين لم يعتادوا الكتابة عن امور
خاصة لكل قرية وذلك لسببين:

 -  لم يكن في حياة ابناء القرى امور تختلف عن البقية. فكانوا كلهم1 
 يعيشون حياة بسيطة ويشتغلون  بالزراعة وشتل الكروم والشجارالمثمرة

وتربية الغنم والبقار، للحصول على لبنها حسب حاجتهم.  
 -  قليل منهم من كان  يهتم بالقضايا الجتماعية. ويجب القول أنه2

 عندما كان يحدث امر ما،  لم يكن احد يفكر في تسجيله ليحفظ للجيال
 اللحقة. وبعد مرور الزمان كان ُينسى ول يكون ثمة من يعرفه بنوع اكيد.

 فلو كانت المور تسجل كما تحدث،  لما احتاجوا بعد ذلك للبحث باهتمام
 لمعرفة متى او كيف حدثت. وما ُيثير فينا حزنا وغما شديدين، هو فقدان
 الكتب التي تركها لنا ابآؤنا. فُحرمنا من أهم مصدر حقيقي لمعرفة تاريخ
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 الزمنة الغابرة. ورغم هذا، نستطيع ان نكتب بنوع اكيد ما نعرفه عن
 اراضي القرية وسكانها وعشائرهم والى أي جنس ينتمون. بذلت جهدي بأن
 اذكر ما كان محفوظا في ذاكرة ابناء القرية وليس مصدره الكتب، في شأن

تسلسل انسابهم، وكل ما يستحق الذكر من شؤونهم. 
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الول  الفصل

 معنى إسم القرية

 وجغرافيتها، قدمها، نفوسها،

 لغتها، مناخها، وأصل سكان

القرية
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الفصل الول

معنى اسم القرية
 ليس من الضروري ان يكون لكل اسم شخصي معنًى ثابت.  فهناك
 اسماء نقرأها كيفما كان ومنها ما تغّير على مّر الزمان بحيث ل ُيعرف

 أناس يقولون مأخوذ من كلمة " تينا " معناها القديم. اسم قريتنا " تنا - او تن
ِنا -  ِنا وآخرون يقولون من كلمة "" ًةا ِنا    ة ِن ة  ْتَنا -  ْتَنانا - دخان "،-  ـ

 اثر حرق  القرية وتدميرها، واخرون يتساءلون ماذا كانت تسمى قبل ان
.ُتحرق؟ بل شك كانت تسمى تنا

جغرافية القرية
 تقع قرية تنا في منطقة وادي صبناالمذكورة في كتاب يوسف بوسنايا،
 كما ذكرنا  سابقا، وكذلك في قصة مار َزيعا. وهي بين جبلي كاهرا ومتينا،

وتمتد اراضيها حتى سفوحهما.
 تبدأ حدودها من قرية بامرني المذكورة في الكتب بإسم  " بيث

 موردني"، وهي اكبر قرى المنطقة، وتقع على سفح جبل متينا. على بعد
ِرا  - -مسافة قليلة جنوبا، نبع ماء يجري في الوادي ويسمى " نهرا  النهر " ٍني

 تصب مياهه في نهر صبنا. وغربي هذا النبع تعبر حدودنا  لتصل الى
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ًةا  - اراضي قرية زيويثا، عند ارض كثيرة الحـجار تسمى " بستي  ".ٍبس

 ثم تمتد لتصل الى التل العالي المسمى " كرا دراوما"، والذي عليه ُبني دير"
ؤيرا  بيث صياري -  ".بية

 ايخ وتعبرمن هناك لتصل الى مكان يسمى " ايك مال- البيت الوحيد -

 ثم الى حدود قرية شرتي، نزول الى وسط سهل قرية الداودية بقليل،".  مل 
دفقوعةا  وترجع الى" كرا دبقوتا - تل الحبية -  وهي اكلة الحنطة " ةل

 المدقوقة. وجاءت هذه التسمية من أن رجل كان راجعا الى بيته يوما ما وهو
جائع فنظر الى التل وقال:" لو كان هذا التل كله اكلة الحبية!!.

 ثم تطل الحدود نحوالجنوب لتصل الى اراضي قرية كوليي التي فيها
املك شيخ بامرني.

 وهو رجل محترم عند الكراد، له نفوذ كبير في المنطقة، وموجود في
، اقام فيها مذهب ُيسمى " النقشبندية ". 1840بامرني منذ حوالي 

 وُيقال ان هذه القرية تعود الى آباء ايشعيا اسحاق شمامي، وكان له
 شريك حصته الربع، وفي احد العوام جاء ليأخذها  من شريكه، فرفض،

 فغضب وذهب واعطى حصته لشيخ بامرني انتقاما، ثم رجع الى بيته الكائن
 في احدى قرى داسن الُعليا " تياري "، وهكذا ورث شيخ بامرني قرية

كوليي.   
 تنعطف حدود القرية الى النهر نزول الى الكروم الكائنة  جنوبي

 اراضي القرية، وتميل الى الشرق بمحاذاة حدود قرية  "شيخ ماما"، التي ُيقال
 انها لم تكن موجودة، بل لكون اراضي قرية تنا بعيدة عن القرية، اتفق آباؤنا

 ان يبنوا هناك بيتا او بيتين للكراد لغرض الحراسة، واخيرا كثر عددهم
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 واستولوا على الراضي والكروم وحتى إقترفوا القتل، وسميت " شيخ مما ".
 فهم الذين قتلوا ابلحد وردا وميخائيل داود بينما كانا ذاهبين الى بيدر الرز

 في أسفل الرحى والن يحاولون الستيلء على القرية كلها وهم في خصـام
عليها مع الزيويين والشرتيين والكولينين.

 ومن قرية " شيخ مما " تمتد الحدود صعودا الى بامرني من مكان
 يسمى" بلكي " وكرم " قادو" وتل ُيسمى" كيزرتا ". وتلف صعودا لتصل الى

"مطياني " ثم الى النبع " نبوءا ".  هكذا يكمل محيط اراضي قرية تنا.

ِقدم القرية 
 وجدت أن منذ اكثر من ألف سنة سكن المسيحيون في قرية تنا. إل اننا

 نستطيع ان نؤكد أن منذ زمن سحيق سكن النسان في قرية تنا، كما تشهد
 الواني الفخارية التي وجدت بكثرة في الحقول المسقية، عندما قام اهل

 القرية بحفرها لتنظيفها من الحجارة، بغية تحسين الزرع. كانت هذه الواني
 مليئة بالعظام المحروقة، كعادة الهنود الذين يحرقون موتاهم، وهذه ليست
 عادة المسيحيين ول اليهود الذين يدفنون موتاهم، إذ حتى في اليام التي

 كانت الوثنية سائدة، كان آباؤنا يدفنون موتاهم. فتصور ِقدم سكنى الناس في
 القرى الجبلية؟ إنه بل شك يرقى الى آلف السنين، وتشهد على ذلك تلك

 القصة المتداولة التي تقول: كان في قرية تنا ساحرات،  لسبب ما جلسن في
 أواني فخارية " أجاجين "، وذهبن الى الصين ليل في اواسط الشتاء،  وجلبن

من هناك ورود جورية صفراء اللون، فأصبحت مصدر انذهال وتعجب. 
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نفوس القرية
 اراضي القرية واسعة، ومياه وديانها وينابيعها غزيرة، وليسـت قليلـة

 نسبة الى القرى المجاورة. إل ان نفوسها اقل من نفوس قرية الداودية
 وزيويثا. كان فيها ستون بيتا قبل خرابها، لن في ذلك الزمان ليس كل من

 يتزوج ينفصل عن بيت ابيه، بل يبقى الى ان يرزق أولدا،  ثم يبني له بيتا،
وهناك من ل ينفصل ابدا عن ابيه. 

  طلب مني الب يوسف اومي،  رئيس معهد مار يوحنا1953في عام 
 الحبيب، الذي كنت ادرس فيه، لجري احصاء لنفوس قريتي تنا والداودية.

  نسمة في قرية500 نسمة، وأكثر من 350فوجدت أن في تنا ما يقارب 
 الداودية. هذا ما اذكره، لن كل كتبي وكراريسي التي بقيت في القرية

.1961أحرقها الذين سبوها ونهبوها في نهاية عام 
 

لغة اهل تنا 
 كانت لغتنا الرامية السريانية، كلغة سائر المسيحيين اهل الجبل

 والسهل. نلفظ جيدا كل الحروف مثل كل السريان، ول نبدل لفظ حرف الحاء
 الى الهاء، ول حرف الخاء الى حاء أوالعين الى اللف. نتكلم في الخدمة

 الكنسية بلغة الكتاب، لن في اللغة الدارجة من يبدل الحاء الى خاء والعين
 الى الف مثل قسم من السريان. ولهذا  لهجتنا مميزة عن البقية، وقريبة من

 لهجة اهل قرية الداودية اكثر من لهجة اهل قرية ارادن ودهي. لم ار قريتين
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تشابهت لهجتهما في كل شيء.
 

في اصل اهل قرية تنا 
 كما قلنا سابقا، اهل تنا في يومنا هذا جاؤوا من اماكن مختلفة وسكنوا
 فيها، ولم يتبدل جنسهم عن  بقية اهل المنطقة الجبلية. فهم متوسطو القامة،

بيض البشرة، وان اختلف لون كل واحد منهم .

مناخ المنطقة 
 كانت المناطق الجبلية منبوذة في اعين اسيادها، بسبب قساوة مناخها.
 ُيروى أن قرية كانت خلف جبل متينا طمرت تحت الثلوج، ومات اهلها ولم
 ينج  منها ما خل بيتا  واحدا، شعر رب البيت بالخطر عندما رأى السماء

 متلبدة بالغيوم السوداء غير المعتادة، فأمر أولده  ليذبحوا ثورهم المعلوف،
 وفي تلك الليلة كلها ازاحوا الثلج من السطح وهم يأكلون من لحم الثور،
 فهكذا نجوا.  وإذ لم يكن مرافق صحية في القرى الجبلية، كانوا يقضون

 حاجتهم خارج البيت.  في تلك الليلة اضطر احد ابناء ذلك الرجل أن يقضي
 حاجته في السلة التي فيها يضعون روث الثيران اثناء دورانهم في البيدر،

 وعندما اخرجوا السلة في الصيف اثناء العمل في البيادر، تذكر والدهم تلك
 الليلة المشؤومة فقال لهم: " متى تتحسن هذه المناطق كي يستطيع الناس

العيش فيها؟ انصحكم يا اولدي ان ل تمكثوا فيها بعد " فأطاعوا امر والدهم.
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طبيعة القرية ومناخها
 كان وادي صبنا يزهو في الربيع، ويغطي العشب الخضر الجبال

 والتلل والوديان، وتزدان الشجار المورقة  بالورود وتحمّر الحقول بأزهار
 النيسان البهية. اما الصيف فهو حار يحرق كل خضار فيه، عدا الحقول

المسقية.
 في شهر حزيران يبدأون بجمع الغلت، وبسبب البعوض والحر ينامون
 على السطوح ليل، وتهب في النهار رياح  شرقية حارة، تشبه تلك التي تهب

 في السليمانية وتسمى " الرياح السوداء". وفي الخريف يطيب الجو وتكثر
الغلت والفواكه، اما  الشتاء فبارد وقارس ولياليه طويلة وممطرة ومثلجة.
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الثاني  الفصل
             

المباني وموقعها
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الثانيالفصل 

مباني القرية 
 أغلب بيوت القرية مبنية بالحجر الباز، واشتهر البازيون  بالبناء بهذا

 الطراز المعماري. في الفترة الخيرة برز في القرية بناؤون مهرة كما
 سنذكرهم لحقا. علما أن حجرالباز صلب، يقطع بجهد كبير ثم ينقر ويوضع
 في الجبهة الخارجية للبناء، في الداخل توضع احجار صغيرة غير منقورة،

 ويلبخ بالنورة، أوالطين لمن ليس له امكانية مادية. تصنع النورة (الكلس) من
 الحجارة المحروقة في التون، أما الجص  فيصنع في الموصل والسهل، ولم
 يكن مرغوبا في المنطقة الجبلية، ما عداعند اهل السلطة لبناء القلع وبيوت

الولية.
 هناك من كان يبني بلبن طينية ممزوجة بالتبن (طابوق طيني ).
 فتوضع في القالب وتترك تحت الشمس لتجف. وهناك من يقوم بصنع

 الجدران الداخلية للغرف من اغصان الشجار، كسياج حظيرة  الغنم التي
 تقام خارج البيوت. وأكثر البيوت لها طابق في العلى لسكنى البشر،

 والطابق السفلي مخصص للغنم والبقار والحمير. وفي الصيف تصنع لها
حظيرة خارج البيوت ويقيمون عليها حراسة.  

 كانت سقوف البيوت تصنع من اغصان شجرة البلوط والعفص المورقة
 ثم توضع على اوتاد تحملها اخشاب كبيرة، ثم تهّور بالتراب وتدلك في
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 الشتاء كي ل تتسرب منها مياه المطار. إن البرد القارص يجعل التراب
 فوق السطوح رخوا كثيرا، لذا يحتاج الى دلك بحجر مدور اسطواني الشكل

 يسمى " مندروني - حادلة حجرية "، ولسقوف البيوت المتلصقة تكفي
 اسطوانة حجرية واحدة لدلكها. في الفترة الخيرة كانت البيوت تسّقف
 بالسمنت المسلح .  وتدلك السطوح بالطين الحمر صيفا، كي ل تتسخ

 المنامات عند فرشها، اذ كانوا ينامون على السطوح طلبا للبرودة، ويدلكون
 ايضا ارضية الغرف بالطين الحمر، اما الجدران والسقوف فترش بالطين

 البيض، وتعاد هذه العملية في بداية كل صيف لزالة سواد الدخان من اوتاد
السقف بعد ان يتوقفوا من احراق الخشاب شتاًء. 

موقع بيوت القرية
  

 تقع الكنيسة في اعلى القرية بمحاذاة الطريق الذي بلط مؤخرا. شرقي
 الكنيسة يقع بيت الشماس يلدا واخيه دكا  "دنحا " واذ لم يكن له وريث " ذكر"

 سكن فيه بيت اسحاق ساكو متي، وداود بطو والد كوركيس الذي توفي اثر
 حادث سقوط  الكنيسة. ثم يأتي بيت بتو نونا واخيه نونا نونا واسحاق نونا،
 وكلها بيوت متلصقة مع بعضها. وفي السفل بيت سفو توما وأخيه توما

 الذي كان منفصلعن البقية. بجانبه تأتي بيوت ساوا وبرخو يوحنا وهاويل
 ايشوع وزولو ايشوع، يقابله في مدخل الفرع البيت الذي بناه توما زولو،

 خلفه بيت ايليشاع ايشو كدو. هذه البيوت كلها متلصقة. على يمين الكنيسة
 بيت برخو ابن كوركيس بحو. بجانبه بيت هرمز وكيورو ميا " ايرميا ".
 وفي الجنوب بيت وردا وكيورو وعيسو وهاويل حنا  " البقال ". وجنوبي
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 بيت ايليشا يقع بيت توما عزيز واسطيفو دوكا " الطرش " وكان يسكن عنده
 شمعون من بيت خمرو من اهالي آرش، ثم بجانبه بيت ايشعيا اسحاق،

 وامامه بيت عوديشو سفر " صنا "  الذي اخذ مكان بيت هرمز بطرس وبنى
 له بيت آخر عند رأس القرية فوق العين التي تدعى " كرانا " والتي نبعت

 بعد ان حفر لها قناة في الحقل الذي فوقها. كان قد سكن بيت عوديشو صنا،
 بيت رختو احد الغرباء الذين سكنوا قرية تنا. وبعد الحرب العالمية الولى

 تحول بعدئذ الى بيت اوراها يوخنا واخيه دنخا وججو"  بيت وّدو". في وسط
 القرية يقع بيت يوخنا آدم وعلى يساره بيت داود جونا وأمامه بيت شمعون

 زيا وابن اخيه عوديشو جونا وبقربهما منفصل بيت هرمز زخريا وملصق
 لهما بيت جدي القس هرمز، وقد ترك البيت لعمي توما إذ بنى والدي بيتا في

 نهاية القرية جنوبا. وقبل بيت عمي توما يوجد بيت وّدو وبيت نيسان القس
 اوراها الذي هو ملصق لبيت عمي توما من الخلف. وامام  بيت نيسان يقع
 بيت ياقو اخيه، وهو قائم بوحده منفصل كبيتنا. وخلف بيت عمي نيسان بيت

 سكنه مدة اهل بيت يونان. وعبر الزقاق بيت فيه اهل بيت مشكورو. وكل
 هذه البيوت متلصقة مثل بيت اسحاق حنا ويوسف قرياقوس وجبرائيل ابن
 اخيه وهاويل اخيه ودنخا يوسف وننو كوركيس وايليا دنحا وغزالة " خزو "

 واولدها. وقبالة هذين البيتين الخيرين  بيت اسحاق بتو ويونان يلدا
 وخلفهما بيت نويا ننو. وغربي القرية يقع البيت الجديد لولد يوسف

 قرياقوس الذي بنوه بحجر الباز باهتمام كبير. من الجهة الخرى للطريق
 بنى هاويل البقال قهوة شعبية " جاي خانة " سكنها ُمؤخرا بعد خراب القرية.

ويقع الطريق بين الكنيسة والجايخانة.
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الثالث   الفصل
شؤون كنسية
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الثالثالفصل 

 كيف تبع اهل القرية كنيسة

روما
 

 كان ابناء القرية، شأن اهل الجبل جميعهم يتبعون تعاليم الكنيسة الشرقية
 القديمة. وفي احد العياد الكبيرة المارانية التي يكرمها الشرقيون اكراما

 كبيرا، لم يكن للقرية كاهن لسبب ما، فلم يشأ اهل قرية تنا ان يحتفلوا بالعيد
 بدون الصلوات والقداس، فأتوا بكاهن كاثوليكي، واحتفلوا بالعيد كما يجب،

ول ندري من اين اتوا به. 
 يقال ايضا عندما كان مرقس والد بيت مقو ساعورا، جاء احد الباء

 الدومنيكان - وهم كهنة رهبان مثل الكرمليين  وغيرهم من المرسلين.
وطلب ان ُيفَتح له باب الكنيسة. 

 وإذ كان مقو نسطوريا أجابه:" ل اقدر ان افتح لك باب الكنيسة، ستنتهك
 قدسيتها إن دخلتها ". قال مقو هذا الكلم لن الكاهن لم يكن من مذهبه. اجابه

 الراهب وهو يسخر منه: " احقا ما تقول؟، انا كاهن انتهك قدسية الكنيسة،
وانت الذي ترتدي هذه الجواريب ذات الكراكيش ل تنتهكها؟".
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تلوة الصلوات
 تقام الصلوات في كنيسة القرية باللغة السريانية ( الكلدانيـة )، وتقـرأ

 قراءات العهد القديم والرسائل باللهجة المحلية " السورث " بترجمتها
 المباشرة، اما النجيل فيقرأه الكاهن. ويتلون مزامير داود النبي عن ظهر

 القلب وبسرعة فائقة، بحيث يتلون ثلث هوللت بخمس عشرة دقيقة. وهذا
لم يكن امرا مستحسنا.

كنيسة القرية
 

 منذ الجيال الولى، كانت العادة الجارية عند المسيحيين أن يشيدوا
 كذلك اهل قرية تنا بنوا كنيستهم على اسم مار كنائسهم على اسماء القديسين،

 كوركيس الشهيد. وجددها القس روفائيل ايرميا بتوسيع بابها وفتح لها نافذة.
 كانت الكنائس القديمة ذات ابواب ناصية وضيقة، لينحني داخلوها كما

للسجود.
 وفي زمن القس حنا قلو، وهو من مانكيش وجدته من تنا وهو الن
 اسقف نوهدرا وزاخو ودهوك والعمادية. ُهدمت الكنيسة بكاملها، وُبنيت

 بالحجر الباز والسمنت وهي مادة افضل من الكلس والجص، بفضل قوتها
 وصلبتها. ويوم صب سقفها وقبل اكتماله سقط على العمال وعلى كل الذين

  وتوفي في هذه1960 تشرين ألول عام  30اعدوه، كان ذلك يوم الحد 
 الكارثة الكبيرة، الياس برخو، وجبو ( اسطيفان ) يوحنا من بيت ايشو كرا،
 وكوركيس داود من بيت مقو، وشمعون داود من بيت قاشا، وعزرا ايشعيا
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 من بيت شمامي، وشموئيل عوديشو من بيت شمامي، وداود ايليا عوديشو
 من بيت شمامي، هؤلء كلهم قضوا نحبهم إثر سقوط الكنيسة وهم في عز

شبابهم.

 المجلس تحت شجرة التوث "توثا

دكوجكي"
  

 اعتاد رجال القرية التجمع صيفا، بعد تناول الغداء، في الزقاق الواقع
 قبل بيت اسحاق حنا وسط القرية، ويسمى   "مجلس شجرة التوت " وإن لم
 يكن هناك شجرة، ولكنها كانت موجودة قديما. هناك يتحادثون عن اخبارهم

 واعمالهم، واحيانا يمزحون ويضحكون. ثم يذهب كل واحد إلى عمله او
 بيته. وكانوا أيضا يمارسون العابا مختلفة: مثل " الزهار والطاولي " والداما
 والورق. اما الطفال فيلعبون بكرات مصنوعة من اوصال القماش ورمي

الحجار الثقيلة الخ...          
 يقال أنه في احدى السنوات، بينما كان جدي القس هرمز يذهب الى

 الكنيسة ليلة عيد القيامة، رأى هناك رجال يلعبون لعبة الورق، فسمع احدهم
 يقول:" أنزل " البّلي"، " وهي ورقة تغلب بقية الوراق "، فوبخهم جدي

 وقال:" أل تخجلون في قضاء هذه الليلة في اللعب، اما  كان من الواجب ان
تهتموا بالصلة؟ "، فاجاب احدهم واسمه جونا قرو:
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 " اتركنا يا ابونا لم نر احدا رجع من هناك " أي من جهنم " وفي اسفله
 عودا مشتعل ". وهذا كلم الجهلة الذين يظنون ان كل شيء لم يروه ل

يؤمنون به. 
 كان الناس يجلسون شتاء في اماكن محمية من الرياح القوية تسمى
 "اماكن ساخنة "، وبعضهم يحملون في جيوبهم زبيبا فيتناولونه ويقضون

 ايامهم بل عمل، إل إذا انشغلوا في جلب الحشيش واوراق الشجر لغنامهم
وابقارهم.

  هدمتها1988حدثت كوارث اخرى وبقيت الكنيسة مهدمة، وفي عام 
 من اساسها  قوة عسكرية كانت في اينشكي مكونة من الكثرية المسيحية.
 وحتى احجارها سرقت لبناء قصور واسوار في آشوا وسرسنك وإينشكي

وفوق جبل كاهرا.
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الرابع  الفصل
حياة اهل القرى
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الرابعالفصل 

الزراعة في قرية تنا
 

 كما رأينا، ان اراضينا فيها تلول ومرتفعات لغرس اشجار الزيتون
 واللوز والكروم. وفيها سهول ووديان تصلح لزرع الحنطة والشعير والعدس

 والحمص وسائر البذور التي تنمو بمياه المطار. اما الراضي التي تحيط
 بالقرية فيزرع فيها التبغ والطماطم والسمسم والدخن والبصل والثوم وتسقى

بمياه الينابيع.
 اما تبغنا فهو مشهور لدى مدخنيه وليس فيه رائحة كالتبغ الذي على
 سفوح جبل كاهرا، إل أنه غال الثمن لجودة صنعه، والهتمام الكبير الذي

 كان اهل القرية يبذلونه في تنميته. إذ يسمدون حقولهم بسماد عضوي،
ويبيعونه بأغلى الثمان، وبثمنه يبتاعون الشاي والسكر والثياب الخ...

 في يوم من اليام جرى بيع وشراء بين احد اهالي كيرامون من قرية
 برزانا المعتبرين اغنياء منطقة وادي صبنا، لمتهانهم الحياكة، وبين احد

اهالي قرية تنا فقال البرزناوي: " من اين لكم القدرة المالية لشرب الشاي؟ "
 اجابه التناوي:" من واردات التبغ ". قال هذا بسبب ندرة النقود في ذلك

الزمان.
 كان أهالي القرية يزرعون حول حقولهم اشجار التين والرمان، اما في

 بساتينهم فيزرعون كل الشجار المثمرة الخرى. في السنين الخيرة قبل

31



 خراب القرية، بدأ اهلها يزرعون اشجار التفاح من النواع الجديدة
 المستوردة من امريكا. وأول من بدأ بهذا العمل كوركيس ياقو. وعندما رأوه

 قد افلح، قاموا هم ايضا بزرع التفاح. يقال ان اهل تنا زرعوا في حقولهم
 وبساتينهم حول القرية ما يقارب خمس عشرة الف شجرة تفاح، قبل ان

 يهربوا ويتركوها. كان تفاح وادي صبنا من اجود النواع، واكثر جودة من
 تفاح بروار. يقال: كان  في سرسينك شخص وزن تفاحة واحدة فكانت كيلو

وخمسين غراما.
 وكانوا يطّعمون الفستق على شجرة حبة الخضراء فيعطي منتوجا جيدا.

 إن كثرة مياهنا تأتي من النهر، وقد انشئت لها ثلثة سدود تسمى " ْسكرا"،
 وتغذي السواقي الثلث: الساقية الُعليا التي تسقي بساتين شمال القرية، اما

 الساقية الوسطى  الكثيرة المياه فتسقي الحقول الوسطى وتسمى " بيسقلواثا ".
 كانت ساقية الرحى السفلى تسقي الحقول المسماة " بيرابنواثا" واشجارالقوغ "
 السبندار" في الوادي بمحاذاة النهر،  وهكذا كان فيض مياهنا يصب في نهر

صبنا. ويوجد فوق البساتين الُعليا  شمال سهل يسمى " زوريا ".
 تقع المقبرة على سفح تل يسمى " كرا دروما - التل العالي". واما بقية
 اسماء الراضي كما دونت في سجل الطابو، ل يلزم ذكرها كلها، ومن اراد
فليكتب اسماء اراضيه كما يشاء، لكي ل نطيل الكلم هنا اكثر مما ينبغي.

زراعة التبغ
 كانت المحاصيل الزراعية تزرع في كل مكان، عدا التبغ والطماطم، إذ

 ل تشبه الزروع الباقية، ففي نهاية الشتاء تزرع بذورالتبغ  في المشاتل
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 وتغّطى بنوع من النبات يسمى " آرون " كي ل يطاله الصقيع، وفي النصف
 الخير من الربيع ينقل ويشتل في حقول معدة لزرعه، ويسقى كل ثمانية ايام

 أو اكثر بقليل. وإذا عطش نبت حول ساقه عشب ضار يسمى " ديوا "
 وباللغة الكردية " كوركا " فيضعفه ويجعله يجف. وعندما ينمو التبغ  ذراعا
 واحدة، ُيقطع ُبرعم رأسه، كي تقوي الوراق، أما الوراق السفلى " بنكا ـ
 بن آخا"، وهي كلمة كردية، فتعني "على التراب" فتقطع وتفرم ناعما وتفرش

على السطوح لتجف، وتجمع في احدى زوايا البيت انتظارا لبيعها. 
 في بداية شهر تشرين الول تكسر اوراق التبغ، وفي الفترة الخيرة

 كانت تقطع بالسكين، وُتجَمع باقات باقات وُتعلق بأوتاد القوغ  " السبندار "
 الرفيعة ثم تعلق على اوتاد أغلظ واطول. وعندما يجف التبغ  يخزن في

 البيوت ويعلق كي ل تطاله الرطوبة، ويأتي التجار من عرب تلعفر وقرى
 سهل نينوى وتلكيف وباطنايا ليشتروه. وفي الفترة، الخيرة حتى اكراد

 القرى المجاورة اصبحوا تجار التبغ يبتاعونه ويذهبون به الى سهل تلعفر
أوالى سوريا ول يقبضون حتى ثمنه في بعض الحيان. 

 يحكى أن احد التجار من باطنايا اسمه اوسا، اعتاد عند وزن التبغ أن
 يأخذ من الغير الموزون ويرميه في التبغ الموزون. فجاء يوما ليشتري تبغ
 عمي جونا، شقيق جدي فقال له: " ابيع لك إذا لم تقترب من التبغ ". وقبل

  اقترب اوسا وبدأ يسرق،اوسا بشرطه. إل انه عندما بدأ عمي جونا بالوزن
 حفنات من التبغ الغير الموزون ويرميه في التبغ الموزون كعادته، فقال له

 عمي: " يا رجل الم نتفق ان ل تفعل هذا "؟ فقال اوسا:" ل استطيع السيطرة
 على نفسي". فجرى المثل في قرية تنا " مثل نفس اوسا ". ومن اثمان التبغ
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 كان اهل تنا يبتاعون كل ما يحتاجون اليه بالخص  الثياب والسكر والشاي
الخ..

ُقرى   حياة اهل ال
 يترتب علينا ألن ان نقول شيئا عن حياة القرويين الساكنين في هذه
 الجبال ومنطقة وادي صبنا، وهذا أمر  ضروري، لن الذين ولدوا هناك

 طعنوا في السن ومنهم ماتوا. وقام جيل جديد تربى في مدن ما بين النهرين
 والغربة، واوشك أن ينسى قصص آبائنا ونمط حياتهم. فقد تغيرت عادات

هؤلء العصريين. 
 رأينا كيف كانوا يبنون بيوتهم في القرية، وكيف يجمعون مؤنهم من
 محصول الحنطة والشعير وسائر المحاصيل الخرى، وكذلك من اشجار

 الفواكه مثل التين والكروم والجوز وحبة الخضراء واللوز وغيرها  كثيرة.
 ويقتنون الحيوانات كالغنم والبقر للحصول على الحليب واللبن الرائب

 والجبن، والثيران للحراثة، والحمير للحمل، والكلب للحراسة، والقطط لصيد
الفئران والحشرات. 

 كانوا يصنعون من صوف الغنم خيوطا يحيكون بها ثياب الرجال
 المسماة " شل وشبك " وقبعة الرأس، وحذاء من جلد الثور، ويخيطون ثياب

 النساء والفتيات من القمشة التي كانوا يشترونها من سوق الموصل
 والعمادية وبامرني. ويقلدون الموضة ايضا، فيقولون هذه البدلة مخيطة

 حسب موضة بامرني او مكان آخر. إل أن أهل ذلك الزمان كانوا بسطاء ل
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 يفتخرون كثيرا بملبسهم، ويرقعونها بدقة بحيث  ل يعرف اين هو الفتق
 الصلي، ويحافظون على الملبس طويل،  ولهذا قيل:" لول الضيق لما

 استعمل الشباب ثياب العرس "  فيحافظون على ثيابهم ول يلبسون الفاخرة
 منها إل في الحتفالت. وحتى لم يكن في استطاعة كل عريس ان يخيط له

ثيابا جديدة، بل يستعيرها من زملئه. 
 في السنوات الخيرة، تحسنت حياة القرويين شيئا فشيئا، ولسيما فيما

 يتعلق بالطعام والشرب والملبس وضروريات المعيشة، بسبب الوعي الصحي
والتعليم الذي تلقوه في المدارس. 

 كانوا يصنعون من العنب زبيبا "  العنب المجفف "  ومن عصيره
 المغلي  دبسا، وعندما يقل العنب من منطقة داسن بسبب البرد يقول اهل

 تياري لهل صبنا " آكلي الزبيب "، تعجب احدهم كيف ادخلوا عودا في كل
 حبة زبيب. تستعمل الحبة الخضراء للكرز والزيتون لصنع الصابون اما

 الزيت الذي يستخرج منهما فيستعمل للطعام المشاعل وبخاصة لقناديل
 الكنيسة.  أما دهن الجوز فللضاءة، وفي المدة الخيرة إستعملوا النفط

للسراج والفانوس. 
 ليس في الجبل شيء غير نافع، حتى التبن والشجار المورقة استعملت
 كعلف الغنم والبقار، و اخشاب الغصان للحرق والتدفئة والطبخ، والواح

اللبن تمزج بالتبن لتقويتها.
 وليالي الشتاء الطويلة وعدم وجود الراديو والتلفزيون، كان الجيران

 يجتمعون في احد البيوت، والراوية يقّص عليهم القصص التي تشبه قصص
 الف ليلة وليلة. وينامون مبكرا ويستيقظون صباحا للذهاب الى أعمالهم لئـل
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يخسروا عملهم فيصابون بالخجل.
 لم يكن لبيوت القرية كهرباء ول ماء ول مجاري. وكانت  النساء

 والصبايا يجلبن الماء من عين " بيسلقا " و" كرانا "  لغسل الوجه واليدي
والقداح وصحون الطعام.

 اما الستحمام فيتم على الساقية العليا اوعلى النهر في اماكن منحنية او
 مسيجة باحراش واغصان كثيفة. وعندما ينزل الثلج ويبقى على الرض،
 قليلون هم الذين يستحمون خارج البيت، اذ ان المباني لم يكن فيها مرافق

 صحية ول حمامات، لذا يستحمون مرة كل خمس عشر يوما. وهناك من ل
 يبلل جسمه طوال الشتاء، فيتكاثرالقمل في شعر الراس والملبس، وتكثر
 البراغيث عند اختلف المواسم. ولكن  ليتصورّن احد ان حياة القرويين

 اقسى من حياة اهل المدينة.  لن اهل المدينة ايضا  يفتقرون الى الكثير من
ضروريات الراحة.

حلي أهل القرية
 كان الرجال يضعون في اصبعهم خاتما فقط، اذا شاء احدهم ذلك. اما

 النساء فيضعون كل انواع الحلي كالقلئد والساور والحزمة الذهبية
 والفضية، حسب امكانية  كل واحدة. كان هناك حلي يدعى " حمل ال "

 يصنع من الفضة، مرسوم عليه صورة المسيح مع الحمل، كما قال يوحنا
  ). وكان اهل عقرة يصوغون36: 2المعمذان لتلميذه:"هذا حمل ال " ( يو 

كل هذه الحلي ويطوفون بها القرى لترويج بضاعتهم ولتلبية مطالب أهلها.
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انواع الكلت في القرية
 رأينا أن كل شيء ُيعمل بيد القرويين، ول يحتاجون إل الى امور

 بسيطة يشترونها من السوق، ولهذا يأكلون طعاما طيبا غير مغشوش، رغم
 بساطة تحضيره، ويخبزون من قمح الحنطة، وفي زمن الضيق يأكلون حتى

يرحا   " خبزالشعير والدخن. وقد جاء في ترتيلة تكريس الشهر  ":"طوكس
 ل تدعنا نحتاج الى الدخن ". وفي زمن الرخاء يخلطون الشعير بالتبن في

 كيس الدواب " جهوّريه ". ويخبزون على الصاج او في التنور الطيني. وكان
 في القرية ثلثة اواربعة تنانير، ويوم السبت يخبزون " الجوركي " ليوم
 الحد وعليه يضعون البصل المفروم المقلي بالدهن مع التوابل والشحم

 المقلي "سيسقي".  وعجينهم كان مختمرا وليس فطيرا، مثل خبز الرقاق الذي
يخبزونه على الصاج فوق الكانون.

 كانوا يصنعون في العياد خبز " الكادي " والكليجة المحشية بالجوز
 المدقوق او بالطحين المبلل بالدهن والسكر، او بل سكر او بالتمر. ويعطى

 للخّبازة رغيف واحد من كل عشرة ارغفة، فكان تنور في بيت عمتي سيسي
 "سيسيليا " وآخر في بيت غزالة وآخر في بيت بتو نونا والرابع في بيت

 ايشعيا اسحاق والخر في بيت شمعون زيا، اما التنانير فكانت امام البيوت
تقيها من المطر سقيفة  تسمى " كريثا " .

 من الربيع حتى الخريف يأكلون في الفطور اللبن الخاثر والقشطة
 والجبن والبيض. ويوجد في الطابق السفلي الغنم والحمير مع الدواجن. لم
 يكن في الشتاء حليب إل اذا كان لحد بقرة، ولهذا يتكون الفطور من اكلة
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 البرغل المطبوخ بالقليا اواكلة الدخن المخلوطة بحبات الرّز، وتسمى
 "جيجي" ومع الفطور يشربون الشاي. وعند العشاء. قبل غروب الشمس

 يؤكل البيض والجبن في كل وقت، و ل تؤكل في الصوم. أما" الكرذو" اللبنية
 فيطبخونها مع حبات من الرّز، ثم تصب في الصحون حتى تبرد فيصنعون

 في وسطها حفرة يضعون فيها الدهن الحر والدبس. يقال أن اثنين فقط
 يأكلن من الصحن، كل واحد من جهة، حتى يصل احدهما الى حفرة الدهن
 والدبس ليفتحها صـوبه فيقـول:" سـواقي النـهـر تجـري في مـدينة

  ). وعندما يرى الخر ما جرى يقوم بمزج اكلة " الكرذو"46:4ال " ( مز
 ).6: 46مع الدهن والدبس قائل:" اضطربت الشعوب وهاجت الممالك" (مز

 هكذا لم يدع صاحبه يستفيد من الحيلة التي قام بها. وفوق اكلة الرّز
 والبرغل يضعون قطع اللحم، وكل واحد يأكل حصته منها. وهناك من
 يتحايل ويدحرج قطع اللحم الى جهته ويقول:" من رأس اعالي الجبال

 ). فيأكل اللحم ويظل11: 42يصرخون وُيؤدون المجد للرب " ( اشعيا
اصدقاؤه خائبين.

 اما باقي الكلت فهي كمثيلتها في المنطقة مثل الكبة والدولما "اليبرخ"
ومرق الخضار المتنوعة واللحم المشوي والمقلي الخ...

 هناك اكلة ل طعم لها وهي " كرسا " الجريش. وهذه الكلة قدمت يوما
 للقس بثيون الراهب، وكان عنده ضيف فسأله: " ما هذه الكلة؟ " اجابه

القس:" اقطع وابلع ".
 في يوم الحد الول من موسم الصيف، وهوعيد نوسرديل، بعد

 منتصف النهار يخرج الشباب والشابات والصبيان والصبايا الى عين تسمـى
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"عين دشاثا" ويطبخون اكلة الجريش بالحليب، والتي ل طعم لها كما قلنا. 
 وفي اليوم نفسه، يطبخ اهل قرية الداودية اكلة "الهريسة"، وهي خليط

 من لحم الغنم والحنطة المدقوقة  "سمذي - حبية " تحرك كثيرا في القدرعلى
النار، الى أن يذوب اللحم في الحبية. 

 أما اكلة الظهر ( الغداء ) فيتكّون من البرغل اوالرّز مع مرق
 الباذنجان أوالباميا أوالبقوليات كاللوبيا والفاصوليا والباقلء الخ... وتحتوي

 على قطع اللحم، وياكلون معها خبز الرقاق دائما. وعصرا يأكلون قليل
طعاما خفيفا  مع الشاي أو يشربون الشاي وحده. 

 اما الوجبة الرئيسة فكانت في المساء بعد غروب الشمس. وهناك من
 يشرب شيئا من العرق قبل الكل، وهذا المر  خاص بالرجال، لن النساء
 والطفال ل يشربون المسكر. وبعد العشاء يتناولون انواع الكرزات حسب

 مواسم السنة. كانت اكلة المساء ضرورية، لجل ذلك جرى المثل القائل:"من
 لدغته الحية ينام، ومن لم يتعّش ل ينام ".
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الخامس  الفصل

أخبار أهل القرية وعشائرها
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الخامسالفصل 

 أخبارقرية تنا في الزمنة

الخيرة 
 كما راينا لم تبق  اشارة عن تنا في الكتب في الزمنة القديمة، عدا اسم

 الراهب اسرائيل التناوي في زمن يوسف بوسنايا.  مخطوط واحد نجا،
 وهوالن في مكتبة القلية السقفية في كركوك، وكتبه القس حنا ابن القس

 . حسب التقليد الجاري ينتسب القس حنا الى1791عبد الحد ابن زبلو عام 
عشيرة بيت بابا كورا.

اما بقية المخطوطات التي كانت موجودة في كنيسة تنا فهي:   
- كشكول  " ُكتَب في اشيثا بيد القس يونان ". 

- ميامر الباعوثا. 
 - تراتيل اوشعنا والقيامة مع " شورايي " الخاصة بالقيامة، وهي باللغة

 الكردية والتركية، كتبها الشماس عزريا ياقو من بيت قاشا. لكن هذه
 المخطوطات مع بقية الكتب الطقسية المطبوعة ودفترالعماذ تلفت كلها، عندما

 ، خلل احداث الشمال،1961أحرقت القلية السقفية في العمادية عام 
 عندما ثار الكراد مطالبين السلطة بحقوق شعبهم. واليوم علمُت ان قسما من
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 هذه الكتب ُوجدت في مانكيش والداودية وغيرها في دير راهبات القلب
القدس في الموصل.

      دمرت قرية تنا ايضا  مع قرية ارادن وبقية قرى نوهدرا " بهدينـان "،
 عندما سباها "ميراكور- المير العمى" باشا راوندوز في حوالي عام

1841.
 في النهاية تم الصلح بين المتحاربين واعيد الناس الى بيوتهم وزودوا

 ببذور للزراعة وبمساعدات أخرى، ولم تحدث اضطرابات ُتذكرحتى الحرب
". 1918- 1914العالمية الولى "

 عندما دخل النكليز العراق، فصلوا الدول العربية عن المملكة العثمانية
 "التركية"، وأقاموا دويلت كثيرة ضعيفة تخاف الواحدة من الخرى.

 وكثيرون وضعوا امالهم في النكليز، وبنوا أمنهم على الفرنسيين كونهم
 مسيحيين وعلى امل أن يكونواعونا لباقي شعبنا الشريد. إل ان هذه المال
 اصبحت سبب عداوة بيننا وبين الكراد المسلمين، اضطر اباؤنا بسببها إلى

 الهروب الى ابوسيف " جنوبي الموصل بقليل " وهرب اهل تياري الى
 بعقوبة. وهناك خّيرهم النكليز من الرحيل الى كندا او البرازيل. ال ان
 بعضهم تجرأوا ليقولوا:  " لنذهب لنذهب " لن بلد كندا باردة. حينئذ
 غضب عليهم النكليز وطردوهم من المخيم المقام في ابوسيف لمسيحيي

 الجبل. فحرموهم من الغذاء، وعندما رأوا ان النكليز ليهتمون بهم، رجعوا
 مرة ثانية الى قرية تنا وبنوا بيوتا وسكنوا فيها. وعاشوا بهدوء اثناء حكم

 الملوك على البلد، ال ان من وقت الى اخر كانت تحدث سرقات صغيرة،
 ولصوص يعيثون في البلد فسادا، و يجوبون القرى ويخربونها، ويطلبون
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 طعاما، فيذهب اهل القرية لحضاره فيحتجزونهم ويطالبون ذويهم  بفدية
 لجل اطلق سراحهم. قاموا بهذه العملية مرة او مرتين في انشكي وقرى

مجاورة ولكن لم يقترب هؤلء الملعين من قرية تنا. 
 بعد رجوع اهل قرية تنا من ابو سيف رفعوا دعوة على شيخ بامرني

 الذي كتب باسمه قطع الراضي المرهونة وهي ملك لهل القرية، اثر
 المجاعة التي حدثت في الحرب "سفر برلك " (النفير العام )، وفيه رحل كل

فرد من منطقته ". 
 في الخير اراد الشيخ الستيلء على اراضي القرية كلها ولكن خسر

 الدعوة،  لنهم جمعوا مبالغ من المال واعطوها له وارجعوا ما كان مرهونا،
تلفيا للعداوة بينهما.  

  " صعبت التجارة1945 -  1939في الحرب العالمية الثانية عام " 
 بين الشعوب، وقل المال والملبس، وبدأت الحكومة توزع على الناس المواد
 الغذائية الضرورية مثل السكر والشاي واقمشة كتانية بسيطة مع خام اسمر.

وكانت النساء يصبغن القماش ويلبسنه، بسبب ندرة الملبس المزركشة.
 بعد الحرب، انعم الرب على ابناء المنطقة وبدا الناس يفلحون اراضيهم
 بنشاط. ولقد توظف بعض أهالي القرية  لدى الحكومة والتجار والمقاولين في

بناء السدود وحفر آبارالنفط  برواتب تسد حاجاتهم وتزيد. 
 وكثرت البيوت المبنية بحجر الباز. ويوما فيوما تحسنت احوال اهل
 المنطقة الى ان قام عبد الكريم قاسم ورفاقه بقلب النظام الملكي الى النظام

الجمهوري.
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 في المنطقة الكردية رجع المّل مصطفى البرزاني من روسيا بعد ان
 حصل على اموال وسلح، وجاء الى منطقة الزيبار. وحينما راى ان رؤساء

 ، وإبتدأ1961العرب وقعوا في صراعات، ثار من جديد في ايلول عام 
 يحارب  القوات الحكومية. فحدث اثر ذلك قتل وخراب ودمار قرى كثيرة.
 هذا كله اقلق الناس البسطاء، إذ هجم الجيش على الجبال وابتدات الطائرات
 بقصف الثوار بالمدافع، فهرب الثوار الى اماكن وعرة وبداوا يقاتلون حسب

 تعاليم ماوتسي تونك وهو رجل صيني علم الّثوار في كل مكان ان ل
 يجابهوا القوى العسكرية بل يهربوا ثم يعاودوا الضرب ثم يهربوا. لم تنج

 قريتنا من هذه الحرب بل دمرت واحرقت. هكذا تركنا قريتنا تنا ظنا منا اننا
 سنرجع سريعا اليها ككل مرة لنعيش معا بأمان ومحبة كما تعودنا. وكثيرون
 لم يستملكوا بيوتا في المدن  بسبب املهم في الرجوع، لن قلبنا في كل وقت

 كان في تنا.  ورددنا دوما: " انهض يا رب وترحم على تنا إذ حان وقت
الستراحة فيها ". 

 . وساعدت1974 توقفت الحرب في الشمال الى عام 1970     في عام 
 السلطة في بناء خمسة عشر بيتا في خرائب قرية تنا، بعضها ُبني عبر النهر

 ،1961قرب " عين شاثا ". وسكن فيها من ظل في خرائب القرية، منذ عام 
 اوالذين عاشوا في قرية الداودية، إل ان القلة القليلة تمكنوا من العودة الى

القرية.
 بعد ان اكتمل بناء البيوت، لم يرجع اهلنا الى القرية، فسكنها اناس من
 منطقة زاخو مسيحيون  يتكلمون اللغة الكردية. إل انهم لم يمكثوا طويل في
 القرية بل رجعوا الى منطقتهم، وجاء عوضهم اناس من قرية " اوري " من
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 منطقة بروار، لكنهم اساؤوا كثيرا في المنطقة. ويقال ان باسل بولس
 جبرائيل الساكن مع جدته ربقة، قتل بعد ان داهموه ليل وهو آت من قرية

.1983الداودية عام 
 ، هرب هؤلء الوريين ايضا من قرية تنا بعد ان انتهت1988في عام 

 الحرب مع ايران، وجاء الجيش واستولى على المنطقة كلها واخلها من
 سكانها. وتعرض كثيرون للقتل، ومنهم اسحاق حنا. بعد كل ما حدث لنا لم
 نرجع الى القرية لن السلطة اخلت كل القرى الموجودة على حدود تركيا

وايران. 
 عندما هاجم صدام الكويت اجتمعت جيوش ثلثين دولة وضربت بلدنا
 ودمرتها دمارا كبيرا. ومنع الجيش الدخول الى المناطق التي تسكنها الغلبية

 الكردية،  وخّرب مشروع مطار بامرني، اذ جرفت المكائن الثقيلة التلل
 والوديان. واليوم نحن في حيرة من امرنا لنعرف ماذا نعمل. إذ وضعت

 المنطقة الجبلية خارج نظام السلطة،  هكذا قرر المريكيون وحلفاؤهم، ولم
 يتوفر المن والسلم في المنطقة. ورغم هذا رجع بعض اهالي قرية ارادن

 والداودية الى قراهم، ولم يذوقوا طعم الراحة، بل عاشوا بالخوف في كل
 وقت، ولسيما بعد أن  قتل مسلحون مجهولون سبعًة من شباب مانكيش عام

1998.
 بعد كل هذه الحداث لم نستطع الرجوع الى قرية تنا.  وحتى في بغداد

 لم يجد الناس الراحة المنشودة، فكثيرون منهم ارادوا الهجرة الى الخارج،
 لن الحصار جعل الحياة صعبة  وقاسية. ونحن ايضا مع كل الشعب العراقي

ننتظر من الرب ان ينقذنا من ضيقنا ويفرج عنا محنتنا. 
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عشائر اهل تنا وبيوتهم 
 

 كل ما قلناه الى الن كان عاّما. والن نتحدث عن  عشائرنا، واحدة تلو
 الخرى حسب التقليد الجاري، لكي يعرف كل تناوي آباَءه. ل اتذكر

 اسماءاهالي كل القرية، ولكن عندما أذكر نسب العشيرة، كل واحد يستطيع
 ان يضيف اسماء ابناء عشيرته الموجودين اليوم. وإن لم يكن معروفا أي
 بيت اقدم من الخر، إل أننا سنسردها بطريقة أقرب ما يكون الى الحقيقة.

وحبذا لو أن كل عشيرة تنظم سجل مواليد منتسبيها كما ُعرف.
 

- بيت بابا كورا " الب الكبير".1
 أ - ساوا وبرخو اولد يوحنا ساوا.

ب - توما وبطرس وكوركيس وشليمون اولد زولو ايشوع.
 ج - ايشوع وحننيا اولد هاويل ايشوع زولو من ودي، يقع بيتهم على
 انقاض مخازن باشوات العمادية ويسمى "عاقدا " وما زالت آثاره باقية الى

يومنا هذا. ويقال ان لبابا كورا اخوين هما: 

- بيت مرقس " مقو "  2
  أ - هرمز ميا " ايرميا " شمعون، والد القس روفائيل والراهبة حني

ومريم وخني وبروخية.
 ب - كوركيس ميا " ايرميا " شمعون، والد كل من بطرس وبولس

 وشمعون ووديع " إمراة كوركيس كانت مسكو ابنة يوخنا المدعو " باشا "
لن رب البيت كان " شحنا - الجابي " لسياد القرية. 
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ج- ننو كوركيس انجب من مسكو: بنيامين ونويا ويوسف     ورفائيل.
 د- متي وداود وكتي ونعيمة ومكو اولد وبنات اسحق متي وزوجته

كني من بيت ساديكا.
 ه- اسطيفو دوكا " الطرش " وزوجته هيلين والد مريم زوجة يلدا

 ومسكنته زوجة ايليا عوديشو " صنا ". كان له ابن وحيد اسمه كورئيل مات
 بمرض " الزائدة الدودية " إذ إمتنع عن إجراء عملية جراحية له قائل: " من

فتحت بطنه ثم خيطت يفقد رجولته " وهكذا توفي بسبب جهله.
 

- بيت هاويل " هوو"3
      أ - يوسف قرياقوس دانيال، انجب: دانيال وتوما واسخريا وسّره

وإّشو.
 ب- هاويل قرياقوس دانيال انجب: فرنسيس وقيصر وكتي وورينا

وداود الذي قتل في بداية احداث الشمال.
 ج - ايشوع قرياقوس دانيال، وهو اول من سافر الى الخارج واستقر

 في امريكا واتخذ له زوجة انكليزية. وكان له ابن اسمه جيمس، انقطعت
 سنة.40اخباره منذ اكثر من 

د- بولس ويلدا جبرائيل بولس قرياقوس دانيال.
 ه- ايليا واوشعنا دنحا قريو " ايسفا " وبناته بيجي ونيمو ورسوينا

وهوري. 

- بيت قاشا 4
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      يقال ان اباءنا جاؤوا من مركا " تركيا - زاخو". كانوا سبعة اخوة
 هربوا لنهم قتلوا الغا الكردي الذي اغتصب اختهم. احد الخوة لم يأِت مع

 الباقين، فقتله رجال الغا. وبعد مدة جاء اولده ايضا الى قرية تنا، وأحد
هولء السبعة كان قسيسا، والثنان الخران ماتوا بل نسل، ومنهم من خلف.

 أ- بيتنا الذي هو بيت نيسان " القس اوراها ابن الشماس نيسان ابن
الشماس دنحا ابن الشماس نرساي.

 اولده: دنحا " جونا " والقس هرمز ويعقوب.
ب- بيت تومينا: يلدا ودنحا " دكا " وبيلو وتوما ابناء يونان.

 ج- بيت خامو: اسحق بتو - كان له اربعة اخوة: يوسف وبولس
وبيبنكو " اسطيفان " وشابو، ماتوا ولم يخّلفوا.  

 د- بيت خامو: داود شليمون انجب: ميخائيل وشمعون واندراوس
ويوسف وشموني. 

 ه- بيت كيورو بحوابن فرنسيس: ابنه برخو أنجب الياس وجرجيس
وجورجيت وجاني. 

و- سركو " سركون " ايشو دنو أنجب من خونزي ناني زوجة نيسان.
 ي- حنا أنجب اسحاق ابناءه هم: طيماثاوس وحنا وفرج وبولس

وبتشباع ومريم.
 
- بيت كدو5

 أ- كوركيس " كيَورو" يعقوب كوركيس 
اولده: يعقوب " ياقو" وماريا وصالحة. 
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 ب- عيسو يعقوب كوركيس اولده من شموني: يوشيا وصليو وريجينة
وكترينا وآني وصالحة. 

 ج- هاويل حنا كوركيس أولده : حنا وخوشابا ويوسف وملكزدق
وميخائيل وليلى.

 د- ايليشاع ايشو ايشو، يقول عن نفسه أنه من بيت جلو أنجب من أشو:
ايشو وجلل وفيصل وتوما ومجدلية وخنزادا وشوشن. 

- بيت شمامي 6
 أ- اشعيا اسحاق اشعيا اولده: اسحاق وعزرا ويوسف 

وعبدالحد ووردية وماريا وامينة وفلر.
ب- اوراها ابن اخيه يلدا، كان اعمى وتوفي بل نسل. 

 ج- عوديشو سفر عوديشو " صنا -  بّناء "، اولده ايليا وشموئيل الذي
مات اثرسقوط سقف الكنيسة. وبناته  مروشا وخني وهيليني. 

- بيت ايشو كرا " الطرش - دوكا " 7
 أ- بتو نونا بتو، اولده زيا ومرقس وادور ومنو وهيلين وليلى " وهم

اليوم في امريكا "
ب- اسحق نونا بتو، اولده:  البير" وهو في امريكا " 

 ج- نونا نونا بتو، اولده: نجيب وكوركيس وايفلين واشو وكتي، وابنه
البكر فيلبوس الذي مات بمرض الصرع عندما سقط من شجرة الجوز.
د- سفو توما ايشو وتوما هرمز ايشو ابن خاله، توفي بدون نسل.

 ه- وردا بتو، اولده: عبد الحد وموشي وكوركيس ويوئيل وايشا "الذي
مات بمرض الكزاز ولم يتزوج ". بناته: اكتو واشو.
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 -21و- يوحنا آدم، اولده: آدم وجبو وبولس وفيو " التي ماتت في 
 "   وروئيل وريجينا وسارة ووحيدة .1-1996

اولد جبو" اسطيفان " حنا ويوسف وايشوا وريمون. 
ز- ايليا دنحا يوسف، اولده: يوسف وبنيامين ودنحا وأشو. 

 ح- عزيز توما عزيز، الذي حسب من عشيرة بيت ايشو كرا بزواج
النساء، اولده: توما وكوركيس وصبرية وشليمون ونداء.

- بيت مرخايي   8 
  أ- شمعون زيا هرمز اولده: كوركيس وزيا ومريم وشموني وكليليا.
 ب- هرمز زخريا زيا، اولده من زوجته استير: سخريا وياقو وعمو

وورجو وخليت وتريزا. 
ج- عوديشو جونا، اولده: جونا ودرياوش وابرم.

 
- بيت ودو 9

 أ - اوراها يوحنا كان مصابا بعاهة في رجليه ولم يتزوج.
  وهو يناهز1995 تموز 21ب - دنحا يوحنا، توفي في امريكا في 

المائة عام، اولده: يوحنا وادور.
 ج - ججو يوحنا: قتل في مدينة الحبانية وهو يقوم بنوبة الحراسة،
 اولده: بولس، مات وهو نائم، وجيني قتلها يوحنا ابن عمها. وزريفة "
تزوجت شمعون داود شليمون ثم بعد وفاته تزوجت رجًل من تلكيف ".

:داود ابن هليني
من بيت تومينا، اخواته "  من الم وليس من الب ".  
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ججو الذي هو من بيت كدو:  " حورهى " ومن
- مسكو " زوجة ننو "

- شامي " زوجة داود من ارادن "
- ناني " زوجة عوديشو صنا "
- اشو " زوجة كوركيس ياقو " 

 يقال كان هناك رجل اسمه نسطورس من مناطق داسن العليا يختبئ في
 نهر قرية تنا، وهو مطلوب من الكراد ويريدون قتله وهذا ما فعلوه، وكان
 اهل القرية يطعمونه، فجاء داود وهو يتجول حول القرية في وقت الحراسة

 اثناء الليل، فوقف حيث كان من يريد قتل نسطورس وصاح باسمه فرماه
القاتل بطلقة من بندقيته وهرب، فمات داود.

- هرمز بطرس كنو 10
 اولده: يوسف وحنا " اسمه في دفتر العماذ هرمز " إذ ولد بعد وفاة

والده. ابنته اسمر تزوجها والدي في زواج ثاٍن بعد وفاة والدتي زلفي.
 كان والده بطرس قدم من قرية في تركيا، بسبب اضطهاد من الكراد

 في زمن الضيق، فأعطاه اوراها والد جدي ارضا مرتفعة فغرسها كرما،
 وكان يعمل في القرية بالجرة، ويقال هو واخوه يملكان رحًى في القرية التي

جاءا منها.

أهالي ارش
 

"1918- 1914سكنوا قرية تنا بعد الحرب العالمية الولى " 
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- بيت جّوي: 1
أ-  مروكي أولده: نوّيا وقريو.

ب- يوحنا، أولده: ياقو وأورو وكيوو " المجنون ". 
- بيت  رختو: 2

أ- نويا: والد كوركيس" الذي يعيش الن في تلكيف " ومريم.
 ب- ياقو: توفيت زوجته بمخاض الولدة وهم يهربون من مناطقهم في

زمن الحرب العالمية الولى، ولم يتزوج بعدها.
 

- بيت خمرو:3
أ- شمعون اولده: ايشعيا وكيوو وسطانة ومريم. 

- بيت مشكورو:4
أ- دنخا أولده: عوديشوواسمر.

- بيت يونان:5
 كانت ايّنو زوجة يونان منحنية الظهر ولم تستقم ابدا، وفي احد      

 اليام  سكبت علّي مياه اللبن الرائب دون قصد منها، يومها تاثرت كثيرا. في
الونة الخيرة انتقلوا الى قرية جلك.

  ومريم اولد  خوشابا وولدتهم بغدي،- اوشعنا ونيسان وكيوركيس6
. 1953وهم آخر من جاءواالى قرية تنا عام 

 هؤلء الخوة الثلثة تربوا في الدير، توفي كوركيس في بغداد. وفقهم
ال في اعمالهم وتجارتهم. 
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 ظّل أهالي آرش في القرية اكثر من اربعين سنة، وطوال هذه المدة لم
 يدخل احدهم الكنيسة ليشارك في السرار، بل كانوا يذهبون الى قرية

 برزانكي مرة او مرتين في السنة، يأخذون القربان ويرجعون إلى بيوتهم في
 تنا. وهذا ُيظهر كم كان ابناء كنيسة المسيح بعيدين الواحد عن الخر في ذلك

 الزمان. الشكر ل لقد زالت تلك الضغينة بين المؤمنين. اليوم سكان آرش
يحسبون انفسهم من اهالي قرية تنا، واليوم نعيش معا في الغربة.

 من يتأمل اجيال اهل القرية، يرى أن كلهم اقبلوا من اماكن مختلفة، اما
 السبب فهو ان بعض المراء الصغار المتسلطين على القرى ُيسكنون فيها

 مزارعين نشطاء ويطردون منها الكسالى ومحبي البطالة. يقال ان مرة
 اجتمع هؤلء المراء ليتباحثوا في شؤون قراهم، واتفق بعضهم على ان ل
 تكون القرى الجيدة للمسيحيين والرديئة لغيرهم، فقام من استضافهم وامسك
 بيده خبز الرقاق وقال:" نحن نأكل من هذا الخبز من تعب المسيحيين، وإذا

اسكّنا آخرين في قرانا فلن نحصل على شيء"، فانقادوا كلهم إلى رأيه.
 كان يفتخر بعضهم كيف ان العاملين لديهم يحترمونهم كثيرا. فعندما

 جاؤوا الى قرية اقدش اوقدوا  لهم نارا من قشور الجوز  ليتدفأوا الليل كله.

وفي اليوم الثاني جاؤوا الى قرية تنا، فأوقدوا لهم اهلها نارا من لب الجوز.

أخبارعشائر القرية  
 حان الوقت لنقول شيئا عن كل واحدة من عشائر قرية تنا،  وحسب

التقليد الجاري الذي وصل الينا. 
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 - بيت بابا كورا1
 يقال انهم جاءوا من تخوما " تياري "، وهم اول من سكنوا قرية تنا.

 وكان بابا كورا قصير القامة. يقال أن ضيفا جاءه في احد اليام من
 الموصل، فأعد له طعاما وفيرا. فنظر اليه الضيف، والى الطعام الوفير الذي

وضعه امامه، وقال: " انت لست كبيرا ولكن اعمالك كبيرة ".
 يقال ايضا أنه عندما كان القس عبد الحد، وهو من بيت بابا كورا،

 يعمل في احد اليام في بستان ُيسمى " بيرابن "، جاءه رجل بدوي
 (كوجرنايا) " والبدو ينتقلون إثر مراعي اغنامهم "، وطلب اليه ان يكتب

 لبنه " تعويذة " ليشفيه من الحّمى. وإذ لم يكن معه ورقة للكتابة، اخذ ورقة
 شجرة القوغ " السبندار " وكتب عليها: " الحّمة تلزمه، يصعد الى الزوزان

 تكون معه، وينزل الى السهل ل تفارقه ". وبعكس طلب القس، شفي إبن
 البدوي، فشرع  يجلب له كل عام كبشا مسمنا، وظرفا من الجبن وفاًء

لمعروفه. 
 توفي خالي الشماس يوحنا في القرية ونحن اطفال،  وابناؤه: ساوا

وبرخو وهما اليوم في امريكا في ديرويت وكاليفورنيا. 
 توفي ايضا الشماس زولو في القرية ونحن صغار،  وتوفي كذلك في

 القرية ابنه البكر توما. واولد توما  هم: حيزقيا ولعازر وهما اليوم في
 كاليفورنيا، اما توما فوِلد بعد ان توفي والده فسمي باسم ابيه كما كانت العادة

عندنا، وهو ايضا سافر ليصل عند اخوته. 
الشماس كوركيس زولو يعيش مع اولده في بغداد.
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 اما الشماس شليمون زولو فسافر عند ولديه افرام ونرساي في كندا.
 وقد تضلع في اللغة السريانية والطقس. وقد راجع كتابي " قصة قريتنا تنا "

وصحح الكثير منه برضاي.
وأولد المرحوم الشماس بطرس المتوفي في كركوك: 

 - جيرار الذي يسكن بغداد وهو مهندس وشماس ويجيد لغتنا السريانية.
- شوشن طبيبة تسكن ديترويت مع زوجها واولدها. 

- زولو ورافد يسكنان اليونان. 
- هيلين تزوجها كوركيس نونا وهما يسكنان بغداد. 

- رائد تزوج فتاة هندية وسافر الى الغربة. 
 ايشو هاويل: سافراحد ابنائه الى لبنان واسمه كمال، واولده البقية

يعيشون في بغداد. 
 حننيا هاويل: استشهد ابنه جوني في الحرب العراقية اليرانية.

وسافرابنه الخرالى الغربة، والبقية يعيشون في بغداد. 
مرقس ومنير وهما اخوة ايشو وحننيا يعيشون اليوم في امريكا.

- بيت مرقس (مقو)2
      من كلمه مع الراهب الدومنيكي نستطيع ان نعرف ان مرقس لم

 يكن يجهد فكره بهموم الدنيا، ولكن كان جل اهتمامه في الثياب النيقة
 والراحة العابرة، ولم يفكر في أن  يترك لولده املكا جيدة، ويظهر ذلك

 من املكه القليلة رغم ِقدم بيته، لذا كان اولده غير راضين عنه اذ حرمهم
من املك وفيرة. 

اولده:
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 - القس روفائيل هرمز ايرميا " امه حني اخت برخو كيَورو بحو "،
 درس في معهد مار يوحنا الحبيب للدومنيكان. رسم كاهنا في الموصل في

  ايار، خدم اول في ارادن ما16 واقام قداسه الول في 1937 ايار 15
 يقارب سنة واحدة، وسنتين في قرية تنا، وهو الذي ارسل فرنسيس ابلحد مع
 اطفال آخرين ليأتوا بالرسائل والمجلت التي كانت ترسل اليه بواسطة بريد

 بامرني. اخذ الطفال الرسائل ليرجعوا الى قرية تنا، فخرج في إثرهم اطفاٌل
 من مدرسة قرية بامرني وضربوهم. تألم القس على ما  حدث، ولمه آباء

 اولئك الطفال، فكتب رسالة الى ادارة المدرسة مظهرا إستياءه، وهاجم فيها
 بشدة العقيدة السلمية، وارسل الرسالة بيد والده كما يقال، وعندما علم شيخ

 بامرني بالمر اقام شكوى ضده عند الحاكم. فألقي القبض على القس
 روفائيل ايرميا كمذنب،  فتوسط رؤساء الكنيسة عند الحاكم الذي نصح

 الكاهن ان ينكر ما كتبه في الرسالة ليطلق سراحه، فأجاب الكاهن:" كيف
استطيع ان اكذب "، فنفي الى ايران. 

 لقد بنى كنيسة في سنندج، واصيب بمرض القلب، ورجع الى العراق،
 26وادخل مستشفى سان رفائيل لراهبات التقدمة في بغداد، وتوفي في يوم 

 ، ونقل جثمانه الى قرية تنا ودفن في بيت الصلة مقابل قبر1960تموز عام 
جدي القس هرمز.

  محتويا  نظاما لمعرفة1938 وآخر لسنة 1937وضع تقويما لسنة 
مراجع السنة والعياد والتذكارات وبدايات ظهور القمر. 

 - يوسف ننو تزوج حاني اختي وانجب منها كورئيل وجورج وميخائيل
وعدنان وناجي الذي وحده سافر الى كندا. اما البقية فيسكنون بغداد.
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 - بيت هاويل " هوو "3
 هذا البيت ايضا قديم في القرية كما علمنا. يقال أن لصوصا جاؤوا في
 زمن قرياقوس من اشيثا ونهبوا دواب شيخ بامرني، فأرسل الشيخ في طلب

 قرياقوس وترجاه ليصعد الى تياري ويتقصى أخبارهـا. فذهـب الى اشيثـا
ووجد الدواب هناك فأرجعها الى الشيخ. 

 ومن بيت هاويل من سافر الى الخارج بدأ من ايشوع وقيصر ويلدا
والبير ابن دانيال ابن يوسف قرياقوس. 

 اما كمال بكر دانيال فهو متضلع في علم اللكترونيات والحاسوب
 "الكومبيوتر". اما الشماس جوني توما يوسف، فهو شديد الغيرة على امته

 السريانية، وقد تعلم لغتنا جيدا ويعلمها في كنيسة مار ايليا الحيري في بغداد.
 اما دنحا ايسفا رجل عمتي سيسي، فبينما كانوا نائمين  ليًل، سقط من

 السطح على الرض وهكذا كان موته: بعد ان ترك رجل عمتي الدخن يجف
 فوق السطح، صعد فجمعه ووضعه في كيس وربطه بحبل وادله بهدوء من

 فتحة في السقف، فانفك الكيس من الحبل وسقط، أما رجل عمتي فإختل
 توازنه، ومال الى الوراء وسقط من السطح على الحجرة التي كانت امام بيته

تحت شجرة التوت فتهشم ومات.
 ابنه اوشعنا مات بمرض السرطان في بغداد، وإنضم ابنه البكر ايليا الى

 جيش النكليز" الليفي "، شأن كثير من الشباب المسيحيين الذين انخرط في
هذا الجيش.

 كان لهم كلب مسعور اسمه سرحان ينبح على كل العابرين امام بيتهم،
 ويعّض بعضهم، كما عّض مرة مسكو زوجة داود بطو، و له عادة اخرى

57



 وهي أنه  يدخل اعشاش الدجاج وياكل بيضها، فيغلقون الباب عليه
ويضربونه بشدة.

 - بيت قاشا4
قيل لنا ان آباءنا جاؤوا من مركا، ولنا اليوم منصـور ويوحنـا اولد 

باليوس، ابناء اعمامنا و رؤساء مركا. وكما قلنا سابقا منهم من خّلفوا:
 أ-  بيتنا، هو من بيت الشماس نيسان ابن الشماس دنحا ابن علء الدين

 ابن الشماس نرساي، كما وجدت ذلك في المخطوطات، ولعلء الدين، عدا
دنحا، شليمون واسرائيل الذي توفي بدون اطفال.

 - ابنه القس اوراها. وذكر المطران ابلحد صنا وهو من ارادن وقد1
   وهواليوم مطران القوش، عن لسان1958 – 1948خدم في تنا منذ عام 

متوشلح نيسان " متوشا العمى" ما كان مكتوبا على شاهد قبرالقس اوراها:
 " ياإخوتي ابناء الكنيسة، قدموا الصلوات من اجلي. انتقل من هذا العالم

 المؤمن القس اوراها ابن نيسان من قرية تنا في منطقة العمادية - صبنا،
 ". 1883اراحه الرب في الخدر السماوي، في شباط عام 

اولده:  دنحا " جونا "  والقس هرمز و يعقوب " البناء" ونيسان. 
  -  دنحا " جونا ": رغب في الكهنوت، ولكن عندما لم يرَض به اهل2

 القرية إنضّم الى الكنيسة البروتستانتية التي كان لها موضع قدم في بيبادي
 ودهي. وكان عنده كتاب مقدس باللهجة السائدة، السورث، يقرا فيه دائما،

 وينزعج من الصور الكثيرة التي ادخلها الكاثوليك. في احد اليام دخل اليه
 لويس ابن يعقوب اخيه، وعلى صدره مسبحة " الوردية " كلها صلبان
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 وصور، وسأله عن كل واحدة منها وعن  " ثوب العذراء " فأجاب لويس: "
هذا هو طوب العذراء "، والطوب هو المدفع.

 في احد اليام كان ينسج بمكوك المأزر، فجاءت اليه احدى الغجريات
 "قرج" وطلبت صدقة لطفلها وهي تحمله على ظهرها وقالت له: " اعِط رزق

ابن الغجر- ( قوجالي )، اجابها جونا: انا اريد ان اقطع نسل ابن الغجر".
 جونا ولد داود وإيشو وكتي وبيبي وكتولي وتريزا.

ايشو ولد شاول. 
 شاول ولد ايشو من اشو يوحنا، وتوفي بمرض السل وهو شاب. ومن
 مروشا " مريم " بتو: خونزي وعمانؤئيل وزيا  ورومي، وهم يعيشون في

امريكا.
 - القس هرمز: كان شماسا، طلب درجة الكهنوت، مع الشماس حنا3

 والد الشماس هاويل المعروف  " بالبقال "  أختير بعد المتحان، وظل في
 مدرسة البطريركية سنتين، وُرسم كاهنا على يد البطريرك مارعبد يشوع

 . خدم كهنوته في قرية تنا حتى وفاته،  كتب بخط يده1895خياط عام 
 طقس الكهنة النساطرة وهو" هدية من بيت مار شمعون الى القس هرمز من

  تشرين الثاني عام29قرية تنا - صبنا – العمادية - لرضاهم عنه.  في 
 الموصل ".1932

 كما سمعت مرات عديدة من والدي وآخرين  طاعنين في السن، أن
.18/4/1938وفاته كانت في اليوم الثاني لعيد القيامة  في 
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 تاريخ رسامته ووفاته كان مذكورا على حجر المرمرالموضوع على
 قبره. ولكن ل اعلم ماذا جرى لهذا الحجرإثر تجديد الكنيسة وسقوط سقفها،

كما ذكرت سابقا، والقرية كلها خربت، وسأكتب للتذكير ما نقش عليه.
 "رقد هنا على رجاء القيامة المجيدة، المرحوم القس هرمز قاشا. ولد في

 ، وتوفي في1895قرية تنا في منطقة صبنا، رسم كاهنا عام 
18/4/1938."

اعتقد انه كان مصابا بمرض يسميه الطباء ارتفاع ضغط الدم، مثـل 
سائر ابناء بيتنا وتوفي بالسكتة القلبية.

      اولده: الشماس اوراها وتوما وراحيل وسيسي "  سيسليا " وكليليا "
الراهبة".
 . كان له1970/ 15/3 توفي في 1898- الشماس اورها ولد عام 4

 من زلفي ساوا: حزقيال وشمي " شميرام " ومرتا وحاني وخنزادا وأويا "
 كوركيس " ودينا وورينا " توفت وهي طفلة " وهرمز واسمه في دفتر العماذ
 اسماعيل، إذ  بوشر بالكتابة فيه بعد الرجوع من ابو سيف، واسم حزقيال هو

 18/4/1938. وتوفي جدي في 1938اول السماء، اذ ولد في نيسان عام  
ودعي هرمز باسمه و سمى ابنه ابراهيم ايضا.

والن لنا خمسة آباء تعاقبوا هكذا:
 "1972اوراها" + - 

"1938هرمز" +  -  
 "1970 - 1898اوراها " 

 " 1938القس هرمز " + -  
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" 1883القس اوراها "  + -  
 اوراها والدي انجب من اسمر " التي تزوجها في زواج ثان بعد وفاة

 والدتي " هرمز ومغدونيا ومركنيثا وسعاد. ولسمر اربعة اولد ماتوا صغارا
 وهم زلفي ( اربعة اشهر ) وماركريت ( اربعة اشهر ) وايفلين ( سنتين )

ومجدلية  (اربعة اشهر ).
 أرسل والدي الى المدرسة الكهنوتية إل انه لم يستمر فيها. كان والدي
 يقول ان سبب وفاة والدتي ( زلفي ساوا ) هو الزائدة الدودية التي التهبت

 فأخذها الى الموصل بسيارة الحمل ( اللوري ) إذ لم يجد غيرها، وعند
وصولهم الموصل انفجر مصرانها ألعور، ولم ينفعها الطب.

 ،  بعد ان توقف قتال1970 آذارعام 15توفي والدي في بغداد في 
 آذار.  فنقلنا جثمانه الى قرية تنا وُدفن في11الكراد مع السلطة يوم 

 المقبرة، والقبر الذي فتحناه وجدنا فيه امورا شخصية: سكين صغير واشياء
اخرى، فقال حزقيال اخي: " يقال أن هذا القبر يعود الى السيد  تنو".

 اولد حزقيال من وردية ايشعيا: ايليا وزلفي وفونا وكمال وهم يعيشون
اليوم في امريكا.

 اولد اويا: ايميل وله ألبن والن من هيفاء والدتها  نجيبة ابنة عمي
 توما. وتوني وله بيتر من آنا النرويجية وانطوني من بان ابنة اسطيفان ابن

عمي توما. 
اولد هرمز: جوني وجلل وابراهيم، وبناته: جنان وحنان وجاندارك. 

 عمي توما أنجب من مسكو ابنة مرقس: اسطيفان ونجيبة وبهنام
ووردية ونثنائيل وبرناديت. 
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ايليا ابن حزقيال انجب من مريم ساوا: ماريو ومارينو وجينو.
كمال اخوه انجب من هناء يلدا نادين واودين. 

 ياقو ابن القس اوراها كان بناًء. انجب عزريا بكره وكان شماسا، له
 خط جميل باللغة السريانية، وفي زمن ما أصبح معلما للطفال في قرية تنا.

انجب من ماريا:
 شموئيل وله من سيرانوش زيا " من قرية دهي ": فريد، وبناته: سوزان

وامل وهناء ولمياء.
صباح انجب من زلفي حزقيال: وسام وكلوديا.

 الشماس لويس: اجاد اللحان الطقسية، وخدم الكنيسة بل ملل،
 خصوصا كنيسة مار كوركيس في الغدير- بغداد. انجب: ياقو بكره توفي

بحادث دهس  سيارة، وجورج وباسيل، بناته: اشو وفلورنسا واستير.
 

 أ- نيسان ابن القس اوراها، تزوج  وارينا والدة متوشلح "متوشى
العمى ".

 وبكيي اخت هاويل قريو، اخت سرة التي خطفها بنيامين ننو توفيت في
كركوك وهي حبلى بإبنها.

 وتزوج ايضا  ناني ابنة سركو" سركون " والدة اسيت ويوسف وشوشن
وريجينا التي تزوجها اسحاق بتو وتوفيت بل نسل.

ب - بيت تومينا
 يونان توما مروكي أنجب دنحا " دكا " والشماس يلدا. والشماس يلدا
 فقط انجب اولدا ذكورا ( يونان ومروكي ). واخوه دنحا وعمه  ايشو فقد
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 انجبا بنات فقط، وتزوجن رجال من مانكيش وارادن، واخذن نصف الملك
 بعد محاكمات قام بها الورثة زمنا طويل، ومن اولدهن المطران حنا قلو

اسقف بيت نوهدرا " دهوك وعمادية وزاخو وشمكان ". 

ج - بيت خامو
 اسحاق بتو اسحاق  اولده: بطرس ويوسف يعيشان في العراق،

وبولس وجوني يعيشان في امريكا. 
د- ينسب اليهم بيت داود شليمون 

      داود شليمون تزوج شوشي من بيت خامو وانجب شمعون   الذي
 توفي عند سقوط  سقف الكنيسة، وميخائيل  الذي قتل،  واندراوس ويوسف

 توفيا في بغداد، والياس توفي في امريكا، واولدهم يعيشون هناك، وكلهم
ينتسبون الى بيت قاشا. 

د - بيت كيورو بحو ابن فرنسو. 
      ابنه برخو انجب الياس " توفي اثر سقوط سقف الكنيسة "

وجرجيس وتوما ابن الياس اخيه سافرا الى امريكا.
 هـ- محسوب إبن عمه: سركو " سركون " ايشو دنو والذي انجب

ناني من خونزي التي تزوجها بعد وفاته ايشو جونا، وانجب منها شاول. 
 و- اسحاق حنا اسحاق: هذا ايضا ينسب الى بيت قاشا. اولده:

 طيماثيوس - معلم اللغة النكليزية في الموصل، سافر الى امريكا، وحنا الى
 فرنسا، وفرج وبولس وهما يعيشان في امريكا، ومريم وبتشباع هما في

بغداد. 
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- بيت كدو5
      يقال انهم جاؤوا من تياري، وسكنوا قرية تنا. كانوا سبعة اخوة،

أحدهم جاء وسكن تنا.
 - ياقو والد كل من كوركيس وعيسو، كان رجل شجاعا، ولكنه1

 بطيء في سيره. يقال أنه، عندما حدث قتال مع اهل بامرني، كان اول من
رماهم فهربوا.

 - ابنه كوركيس الذي كان اول من شتل التفاح المريكي في قرية تنا.
 وعندما راى اهالي القرية أن في هذا العمل  ربحا كثيرا، شتلوا هم ايضا

 1961التفاح في بساتينهم، واكثروا من زراعتها. ال ان الثورة الكردية عام 
جعلت  تعبهم يذهب ادراج الرياح. 

اولد ياقو كوركيس: 
 منصور وسرة من اختي مرتا،  ومن كترينا من بيت لول "الرادنية "،

 تزوجت اول جونا عوديشو وانجب منها "صباح الذي خرج ولم يعد
وانقطعت اخباره "، وابلحد.

 بعد وفاة زوجها جونا تزوجت ياقو وأنجب منها: بنيامين الذي أّسره
اليرانيون  لمدة عشرة اعوام، ويوسف وكوركيس ويونان وداود. 

 - من ابناء هاويل حنا:  يوسف الذي كان شماسا يعرف الطقس عن2
ظهر القلب وملكزدق " وهو شماس في امريكا "  

 اولد خوشابا: جبرائيل وهو طبيب سافر الى امريكا وسيسيليا وهي
صاحبة دكتوراه. 
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 - اولد ايليشا ايشو: ايشوالذي يعيش في بغداد أما جلل وتوما3
وفيصل ومجدلية يعيشون اليوم في امريكا.

 يقال ان اشخاصا من عشيرة كدو يسكنون في كرمليس.

- بيت شمامي  6
 يقال ان آباءهم جاؤوا من دركني، القرية التي فيها تصنع اواني

فخارية. وقيل ايضا ان من هذه العشيرة يسكنون تلكيف. 
 - ايشعيا اسحاق: توفي بسكتة قلبية. انجب اسحاق وعزرا ويوسف1

وابلحد وفلر.
 - ابنه اسحاق تزوج من شمي اختي وانجب بنين وبنات: بولس ويوحنا

 ويلدا واندراوس وسهام والهام.

 - ابنه الخر عزرا توفي في حادث سقوط الكنيسة وله من تريزيا
 الرادنية نجلء ومرسيل الذي تزوج فاتن ابنة بولس جبرائيل وهما في

المانيا. 
 - يوسف ابنه انجب اولدا من لويزا هرمز وهم ميشائيل وشموني

وليلى وفرنسيس وشعيا، وهم في امريكا. 
وبناته: وردية تزوجها حزقيال اخي.

وامينة تزوجها البير اسحاق.
وماريا.

ب - عوديشو سفر
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 ويسمى صنا وهو مهندس في البناء، كان ماهرا في مهنة البناء اكثر
 من كل البنائين في قرية تنا. وهم الذين بنو كنيسة مانكيش وجلك، وبنوا بيوتا

في تنا وبامرني وقرية حمزا.
اولده: ايليا وشاموئيل.

 ايليا انجب داود الذي توفي في حادث سقوط الكنيسة وبطرس الذي
 استشهد في انشكي في الحرب العراقية اليرانية، وبنيامين يعيش اليوم في
 امريكا وابنه الخر جبرائيل الذي رسم كاهنا وخدم لمدة قليلة في ابرشية

 العمادية ثم انتقل الى بغداد وخدم في كنسية مريم الطاهرة " كمب الكيلني"
 واليوم يخدم في كنيسة مار يوسف شفيع العمال في حي حطين - نفق

 الشرطة والعامرية. كتب مقالت في عدة مجلت عربية مسيحية في بغداد
 مثل مجلة نجم المشرق والفكر المسيحي وربنوثا وترجم من الفرنسية كتاب "
 مادلين والكنيسة " وبعض ملفات الكتاب المقدس. وبنات ايليا: وارينا و ناجية

 وبلندينا وماركريت وسرة " وهي من راهبات القلب القدس واسمها في
الرهبنة سيلين " .

 شموئيل الذي توفي في حادث سقوط الكنيسة اولده: ميخائيل
وكوركيس وصبرية ونجيبة، وكلهم يعيشون في امريكا. 

بيت ايشو دوكا " كرا " 
 هؤلء ايضا ليعرف في أي زمان جاء ابوهم الول وسكن  تنا. ويعتقد

 انه من المناطق العليا " تياري وبروار". ابناء هذه العشيرة اتوا الى تنا
 متأخرا، مقبرتهم كانت اخر المقابر، إل ان املكهم لم تكن اقل من أملك

العوائل ألخرى. 
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 وتتناقل فيما بينهم هذه القصة: يقال ان ابناء هذه العشيرة ترفهوا
 وتكاثروا يوما ما في المال والمقتنى، وسبب ذلك هو عندما كانوا في الحصاد
 رأوا طفلة صغيرة ملفوفة بالقماط موضوعة عند كومة الحنطة فاخذوها الى

 البيت. فتحسنت امورهم واستقامت سبلهم وكثرت اغنامهم وزادت غلتهم
 واصبحوا اغنياء، وعندما كبرت الصبية طلبوا منها في العيد ان تجلب لهم
 ماء من العين. اماهي فتركت جرتها على احد الينابيع وغابت. ومنذ ذلك

 اليوم ذهبت معها كل بركاتهم، ويقال أن أفرادا من هذه العشيرة ُفِقدوا خارج
 القرية. قالت لي لوسيا كنة توما عزيز. عندما جاء الى تنا من ياخذ العشر،

  ظهر معهم رجل يشبه في قامته1953ويسّمون " بالشحني "، في عام 
 ووجهه حماها توما،  يطلب حصته وميراثه من الراضي، مّدعيا انه من

 اقربائهم،  فأجابه شيوخ القرية:" ان الملك التي تتحدث عنها لوجود لها،
 ولم يبق منها ال الحصة التي تعود إلى توما ". وفي صباح اليوم التالي قام
وذهب في طريقه ولم تعرف اخباره، لعله يسكن احدى قرى سهل نينوى .
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ةالخاتم
 هذه المعلومات التي كتبتها واستطعت ان اجمعها، اخبرني بها اهل كل
 عشيرة بما هو واجب ان يكتب، ولم يكن المر سهل لسيما الن وقد تشتت
 اهلنا في العالم كله، بعد أن دمرت قرية تنا وتبدد بنوها، ويظهر أن ل امل
 في ان يجتمعوا ويبنوا القرية مرة اخرى ويعيشوا فيها بمحبة وسلم،  كما

 عملوا في الزمان الغابر. ال انه اينما وجدوا نتمنى ان  يسود بينهم حب
 القرابة، وأن يتعاونوا للحفاظ على العادات التي تركها لنا اباؤنا، ولسيما ان

 يتمسكوا بلغتنا وبالتقليد الذي وصل الينا منهم، وإل سيكون دمارنا شامل،
والرب يحفظ ابناء قرية تنا حيثما كانوا.

.1999 نيسان 9انتهى في 
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تابع 

 ما يلي من المعلومات، ارسلها الّي المطران اندراوس صنا الرادني.
 وقد خدم في تنا مدة قصيرة قبل المطران ابلحد صنا واليوم هو رئيس اساقفة

كركوك ( المتقاعد ). 
- مخطوط مكتبة قلية رئيس اساقفة كركوك. 1
 )   9- التعداد الذي وضعه فوستي. ص ( 2

 يوجد في هذا المخطوط:
 ا - إنتصارات النبياء، كتبها القديس ابيفانوس القبرصي.            

  ب- كتاب غار الكنوز، ويحتوي على تاريخ القبائل من ادم حتى
المسيح. 

ج ـ رؤية عزرا الكاتب.
 د- رسالة الحد 

 وفي نهاية المخطوط مكتوب هكذا: 
 "تم هذا الكتاب بنعمة الرب، ويحتوي على قصص النبياء وغار الكنوز

 ورؤية عزرا الكاتب، إنتهى في اليوم الول من شهر نيسان المبارك الواقع
 ميلدية امين".1791 يونانية المبارك وهو العام 2102الثلثاء من عام 

 كتب وسّطر ونّسق هذه الصفحات الشماس عوديشو ابن القس يونان ابن
القس عوديشو ابن المرحوم القس عبد الحد ابن القس اسرائيل اللقوشي. 

اطلبوا وصلوا من اجله لعل الرب يتحّنن عليه في يوم الدين الرهيب آمين. 
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ثم مكتوب في مكان اخر من هذا المخطوط: 
 " فكر واهتم باستنساخ هذا الكتاب، الكاهن الفاضل القس حنا من قرية

 تنا من منطقة صبنا المباركة. اشتراه من ماله وتعبه ليقرأ  فيه، جازاه الرب
مع ابراهيم واسحق ويعقوب في ملكوت السماء آمين.

جاء فيه اخيرا باللغة العربية: 
 " اشترى هذا الكتاب  يوسف اودو مطران العمادية في شهر كانون

، من توما ابن الشماس يونان من قرية تنا ".1841الول عام 
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الفهرست

5تقديم الكتاب
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  للكتاب باللغة السريانيةالنسخة الصلية

 نقلت هنا قصة قرية تنا باللغـة السريانية

 كمــا كتبهـا السيد كوركيس اوراها  ليتسنى

 للقارىء ان يطلع مليئـــا علـــــى

النسخـــــة الصليـــــة.
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