من موروثنا الشعبي

َبخ ّتا
بدران امرايا

العائلة 1هي مؤسسة اجتماعية مقدسة ,ومحور التالقي والتتالق
بين الفرد والمجتمت ,,والحاضتنة البيئيتة الداةئتة واالولت للتنشتئة
والتربية والتعليم ةي حياة الشخص ,وةي احضانها تنشأ االجيال
وتترب ت عل ت نمةيتتة وانةبتتاا تلتتة العائلتتة ,وهتتي بحاجتتة ال ت
الرأس كي يضمن حسن سير االمور ةيها ,الزوج والزوجة هما
العمودان اللذان تتركز عليهما تلة المؤسسة.
َبخ ّتتتا 2ܒܵ ܼܟ ܵܬ ܵܒܵ ܼ ܼ̈ܟܵܬܵܬܬܐ ܵاستتم وشتتور مرك ت متتن بتتي ختايتتا معنتتا
الحصر البخت ا تحت البختت او رحمتة بعلهتا ,وهتذا االستم
 1االسم مشتق من عال يعيل اةراد االسرة.
ܬܵܒܚ ܼ ܵ ليكون المعن
َبخ ّتا ܒܵ ܼܟ ܵ ومعنا الزوجة وامالءها خةأ واالص ܒ ܹܚ ܼܲ
متةابقا ً م ,يحمّي يصون او ذمية محسوبة عل االخرين ,اهل الذمة ,وعند
ܬܵܕܝܘ ܼܵܟوكذلة بالعربية يقال(عل
الترجي نقول باآلشورية بَ َخت ديوخ ܼܲܒ ܼܟ
ܼ
بختة)واني ارى بان هذا االسم ينتقص من مكانة المرأة او الزوجة .ومن
َ
المستحسن ان نستخدم اسم زو َكا ܼܲܙܘܓܐܵا الزوج وزو َكتا ܼܲܙ ܼܲܘܓ ܵ الزوجة ܵ
ܲܙ ܼܲ
ܘܘܓ ܵܵالزواج او التزاوج .ألننا عادة نستخدمها عندما نتحدث عن زوج
ܼ
من االشياء نقول َزو َكا خا زو َكا ا زوج واحد .ونتحاش عن استخدام

باعتقتتاد الختتاص يحتتة متتن منزلتتة الزوجتتة العاليتتة ,واالجتتدر
بحس را ان تسم ܲܙܘܓ ܵ زو َكتتا ا الزوجتة ,والتزوج ܲܙ ܵ
ܘܓܐ
ܼ
ܪܐ ܼܲܙܘܓܐ الذي هو رغم اسم مركب وةويتل،وةي نفتس
َزو َكا .او ܼܲܒ ܼ
الوقتتت الكثيتتر متتن اهلنتتا يتخبةتتون بين ت وبتتين التتزوج ܵ ܼܲܒܪ ܼܲܙܘܓܵܬܵܬܐܵ
وتختلة عليهم االمور لقر التلفظ بينهما ,الزوجة هي الشريكة
والنصف االخر ورةيقة در الزوج ةي انشاء وتأسيس اللبنتات
االساستتتية االولتتت الركتتتان العائلتتتة ,وهنتتتا الكثيتتتر متتتن الرجتتتال
ينسبون ال اسماء زوجاتهم .وخصها شعبنا الكثيتر متن االمثتال
واالقوال المأثورة منها:
َبخ ّتتتتتا ب َشتتتتري ّكي وال منتتتتد ب َشتتتتري ّكي,3الزوجتتتتة بالشتتتتراكة وال
االشياء ,يقال من كثرة المشاكل الناجمة من ةرةي الشراكة ةتي
شيء ما.
َبخ ّتا بأما َكور ,4امرأة بمائة رجل  ,يقال للنساء العظيمات
الالتي حفرن اسمهن شامخا ً ةي ذاكرة الشعو بأعمالهن
االسم المرك َبر زو َكا ܼܲܒ ܲ
ܪܐ ܼܲܵܙܘܓܐ الزوجة
ܪܵܙܘܓܐܵالزوجَ ,برت زو َكا ܼܲܒ ܼ
ܼ
وغيرها.
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ܢܕܝ ܼܲ
ܵ3ܒܵ ܼܟ ܼܲ
̈ܪܝ ܹܟܐ.
ܵܒܫ ܼ
ܐܵܡ ܼ
ܵܒܫ ܼ
̈ܪܝ ܹܟܐܵܘܠ ܸ
4
ܐܵܓ ܼܒ ܹ̈ܪܐ.
ܵܒܐܡ ܼܲܵ
ܵܒܵ ܼܟ ܸ

الخالدة ومواقفهن البةولية الفذة وما اكثرهن بين نساء شعبنا
اآلشور مثل المرحومة اوزون مارو ,ليلي تمرس سرمّا
خانم و ما َكريت جورج وغيرهن.
َكورا ايلي َكاو اما َبختاتا,5ان رجل بين مئة امرأة ,يقال
لإلنسان الجبان الذ يتظاهر بالرجولة ةقة بين النساء.
َبخ ّتا د َبيتا ايال,6انها امرأة البيت ,يقال للمرة العظيمة التي تعمر
وتحسن تدبير البيوت ,وتنشأ االجيال العظيمة.
تود

ܲ
ܘܵܐܡܐܵܒܵ ܼܼ̈ܵܟܬ ܼܐ .
ܼ ܵ5ܓ ܼܒܪ ܼ
ܐܵܝ ܹܠܗܵܓ ܸ
ܵܕܒܝ ܵܝܠ ܲܗ.
ܵ6ܒܵ ܼܟ ܼܲ

