
  AN-KA´-WAاوا ـكــعن           

 المسمارية عالماتال في ضوء عنكاواإلسم  تحليلية دراسة            

 

  عثرت   فقد   الكتابة،   نشوء   قبل   ما  الى تاريخها    يرجع  القدم  في   الموغلة  القرية   تلك  عنكاوا  

  منها زب  يعود  أثار  على  وغيرها  ماقط  د  روما  و   عنكاوا   ربةوخ  قصرا   تل  في  يةالتنقيب  الهيئات

  الوركاء  بعصر  والمسماة  الكتابة  ظهور  وفترة  .مق  4000  -  5300  العبيد  فترة    حضارة  الى

أ   ٣٥٠٠ عهد   السومرية  العصور   الى   تعود   انها  يق.م،  الى  تعود  وملتقطات  اثار  ظهرت  وكذلك 

التنقيب في تل    ةتقارير بعث)    نظرأ   للمزيد  1ق.م    934الى    2006االشوري القديم و الوسيط الممتد من  

لجامع للسنوات    ةقصرا  الدين  يعود ( 2008و    2006،  2005،  2004صالح  والذي  عنكاوا  كهريز  و 

   . ق.م 681  – 704للملك سنحاريب    ةويعد من أهم مشاريع اإلروائي ةالحديث ة األشوري ة بتاريخه للحقب

العنكاويتين  ورمخم  قضاء  في   اعنكاو  سم اب  اخرى   قرية   هنالك بين  ارتباط    للمزيد   2وال ريب في وجود 

 (.  21. صة) عزيز عبداالحد نباتي. تاريخ عينكاو نظرأ 

  وعهود   بمراحل  ت مر    العراق  في   خيةيالتار والمدن  والبلدات  القرى  من  غيرهاك  فعنكاوا  الحال  بطبيعة 

  سلطة لل   لبحكم  نظام  حسب  سمهاإ   تغيري  ان  البد  السنين  االف  وبمرور  متعددة  وحكومات  ومتغيرة  كثيرة

  ، وقد ذكرت أربيل أسماء  ةسمي ت بعد(، هي كذلك  اربيل    )   مدينة  عاصمتها  الى  ة كما هي بالنسب  ةالحاكم

الطيني األلواح  عد  ة البابليو   ةاألشوري  الوثائقو   ة السومري  ة في  في  ةبأشكال  ذكرت  المثال  سبيل  فعلى   ،

ق.م ذكرت   1716، وفي عام  ق.م تحت إسم ) اوربيلوم (  2100  الىإحدى الكتابات التي يعود تأريخها  

كرت في الوثائق  للملك االشوري شمشي أدد، وكذلك ذ  ةبإسم ) اوربيل (حيث ذكرت في مسل   ةهذه المر

الميالد بإسم أربا  ةاألشوري  التاسع قبل  وقد جاء على لوح    ،ةاألربع  ةهاألل التي تعني  و    ئيلو  -في القرن 

فتر الى  يعود  الطين  الثاني      ةمن  أشورناصربال  الملك  (  859  –  883حكم  أربائيل   ( بإسم    3ق.م  

دخولها   (23ص  .ابنائها  تاريخ  في  عنکاوا .  و تع  حنا  فاروق) بعد  ارويل  و  اربل  باسم  كذلك  جاءت  و 

   . و اخيراً هه ولير ةالعراقي   ةو اربيل بعد تأسيس الدول  ة في المصادر السرياني ة المسيحي



ديد إسم عنكاوا، وما أتمناه  على رقيم أو نص مسماري تذكر بالتحااألن    ة لغاي  ةلم تعثر التنقيبات األثري 

أكث والتنقيب  البحث  جهود  تكثف  أن  أساس  هو  وتحت  ومحيطها  قصرا  تل  في  القريب  المستقبل  في  ر 

عن نفق مبني من الطابوق    2019  ة مار َكورَكيس ) حيث كشفت التعميرات التي أجريت فيها سن  ةكنيس

 ق.م(.  900لى العصر األشوري الحديث األجر ويعود بتاريخه ا

  ملقيا   -  کاوه  عين  -  عنكاوا )    مختلفة  بصيغ  ذكرها  اءوج  والرحالة  ينالمورخ  كتب  في  عنكاوا   ذكر  تم  لقد 

 . (عمکاوه و وكعم – وعمكاباد -

 اتطرق  ولن الرافدين وادي  حضارة الى   بجذورها تقود  التي  التسمية  أصل الى   سأطرق هذا  بحثي  في 

  د بتاريخها الى االحتالل من األلفاظ التي تعو وغيرها(  عمكاباد   و    کاوه - عين  ک)  الدخيلة  سماءاأل  إلى 

  في بالد اشور   ةاالشوري  ةالدول   منذ سقوط أخر حكم وطني للبالد وهي، أي  ةالفارسي و الساساني للمنطق

نينوى الدول   612  وسقوط   ( الحديث  البابلي  العصر  و  بابل     ة الكلداني   ة ق.م  سقوط  في    539(  ق.م 

  ميالدي.  226  ةالساساني  ةالجنوب بيد االخمينيين والدول

تم تحوير لفظها الى عين كاوه و عمكاباد    ةوالمهيمن  ةالمتعدد  ةللحكومات الغازي   اللغات  يبدو أن الختالف 

 (.  18عن تاريخ عنكاوا ماضيها و حاضرها. ص ة) حنا عبداألحد روفو ، لمح 4 و عمكاوا 

لدى  تفسيرمعناها بما    جاهدين  حاولوا   و مدلولها و   اسمها  عنكاوا  عن تاريخ  الباحثين  من  الكثير   كتب  لقد

اللغ،  فقط  ةالسرياني  ةاللغب  إمكانياتهم بتلك  تفسيرها  لم  و  ةفحاولوا  يجيدوألنهم  ولم  اللغات    يدرسو 

اللغ  ةالقديم  ةالمسماري اآلكادي  ةالسومري   ةمثل  البابلي  ةو  فإنهم لم يوفقوا في  (     ةو األشوري  ةبلهجتيها ) 

مع تأريخها العريق الموغل في القدم  بما يتماشى ويتالئم  التعبيراالسم الحقيقي او األقرب إن صح   تفسير 

 . والسريانية  اآلرامية اللغة   ظهور وقبل  ةوالتي تعود وكما ذكرنا الى عصور ما قبل الكتاب

تسميات ذكرت بها عنكاوا من قبل المؤرخين ولها مدلوالت    أربع  اصول  عن  هذه  دراستي  في  سأتحدث 

 .  عمكا و عمكو – ملقيا –اينكاوو  –عنكاوا  -( و منها : ةو أشوري   ة) بابلي ةو آكدي ةسومري

    WA-KA´-AN عنكـاوا -1

 

) عنكاوا (    ةبهذه الصيغ  130( للمؤرخ جان فييه ص  المسيحية  اشور)    كتاب  في  5  عنکاوا   ذکرت 

المالح في كتابه ) عنكاوا في االصل والفصل ( وكذلك في   الكاتب الدكتور سعدي  وحيث يذهب 

برأيه الى    (  7. ص2013الطبع    ة) الدكتور سعدي المالح. عمكا.سن  نظرأ   للمزيد  6روايته ) عمكا (

أربيل ( كان   ةأي قلع  )  أربيل المقابل لعنكاوا والتي  ةأن اسم عنكاوا قد أُخذ أو استلهم من باب قلع

تحميها. انا هنا أؤيد رأي الدكتور سعدي المالح وما ذهب   ةاسم أله  ةبوابات ولكل بواب  ةفيها أربع

أربيل والتي سميت بألهتها   ةلقلع  ة اليه ألن لكل اسم مدلوله و اسبابه فبالنظر الى البوابات األربع

بةالرئيسي كان يسمى  لعنكاوا  المقابل  الباب  بأن  نستنتج  أن  نستطيع  إله    ـ،  أي   ) أنو  اإلله  باب   (

عنكاوا    ( اسم  بتحليل  قمنا  إذا  و  وبحسب    (  AN-KA´-WAالسماء،  بالسومري  لفظها  حسب 

 -وهي :  ة لها نستطيع القول بأن عنكاوا قد جاءت من ثالث مقاطع صوتي  ةالمقاطع الصوتي 

 

 



 

                  AN      وتعني السماء : . 

                  KA´       ة:  تعني الباب او البواب .  

 

                  WA      ة: الحق . 

نصل الى استنتاج    ةالمسماري  ة والكتاب  ةالسومري   ةإلسم عنكاوا بحسب اللغ  ة المقاطع الصوتيبعدما حللنا  

تعني ) بواب الت  ة قلع  ةالذي يحمي بواب إله السماء ( وهو اإلله آنو    ة مفاده أن لفظ عنكاوا قديماً  ي  أربيل 

(    ܕܪܟܐܛܪܐ ܕ    –بالسرياني  دركا  د  طرا )    هي  عنكاوا   في  محلة  أقدم  بأن  عرفنا   واذا عنكاوا.    ةتقابل بلد

  نـصوتي مقطعين من متكونة  ( بالسومري دركا)   مة وكل (  الباب -بالسرياني  ا طر  )  نيعت والتي

 DAR              السحق او الدم : 

  KA´          الباب : 

  ويسال  كل متسلل لها  سحق سوف ي الباب الذي   وهو(    الدم  باب أو  السحق   باب  )  ´DAR-KAدركا  وتعني

من قبل األجداد لألجيال    ةدركا بالسومري متوارث  ةوبقت كلم  اليها  الدخول  حاول  اذا   المعتدي  العدو  دم

السومري المفردات  الكثير من  السرياني  ة واألكدي  ة مثل  إن كانت في  لحد االن  او    ة التي الزالت تستعمل 

  226)َكـ( بعد الحكم الساساني )    الى(  ك)  حرف   ت خفف  السنين  االف  مرورب  و،  ةوحتى الكوردي  ة العربي

  ة الفارسي   ةتعني الباب وفي اللغ  ة الكوردي  ة) درًكا ( في اللغ  ةومن المفارق أن نذكر أن كلمم(    637  –

 يقال للباب بـ) در (. 

 

                   :          واينکاو -2

  

لـ ) جواد      (ة المعارف االسالمي  ةأربيل. دائر  ةفي ) هارتمان في ماد  7اينكاوو  ةلقد جاءت لفظ 

 (.   334. ص6.ج1957علي. تاريخ العرب قبل اإلسالم. بغداد  

فمنهم من كان يكسر حرف العين ويسميها عينكاوه   هاسكانبين    حتىاختلف التلفظ إلسم عنكاوا    

  لدينا   ليس  أنه   الدراسة  بداية   في  ذكرت   ومثلما  ومنهم من يفتح حرف العين و يناديها بـ عنكاوا،  

ً   البلدة  أو   القرية   تلك  تكتب  كانت  كيفتذكر    مسمارية   كتابة   او  ينيط  رقيم   کل   إنو    ،قديما

 لتي بين يدينا.  ا ة المتواضع ةاألدل   حسب للواقع  اقرب اداتهاجت هي کرهماسنذ

التسمي أقتبس منه    ة يذكر الكاتب عزيز نباتي " ال يذكر زمن هذه  الذي  وال يشير الى الموضع 

اللفظ اإلمبراطورية هذه  عهد  الى  ترتقي  وقد  "    ةاألشوري   ة،  بعده  او  قبله           نظر أ   للمزيد  8او 

 (.  22. صة) عزيز عبداالحد نباتي. تاريخ عينكاو

 

 

 



 En -KA´-WA اينکاوو           -:فإذا قمنا بتحليل اسم ) اينكاوو ( مسمارياً فإن 

 

EN   اوAIN              .وتعني الرب : 

KA´                      ة: وتعني الباب او البواب . 

                       WU: ةالحق   . 

  AN-KA´-WAالمغزى من عنكاوا    ة وهي قريب(    الرب  باب   معناها )EN-KA´-WU   ستصبح   حينها 

 . باب رب السماء

 

 :                             a-qi-iluru M  ملقيا -3

أبان تحضيره  كو  للدكتور  االسم  هذا   الكتشاف   الفضل  يعود ثر نجيب الذي عثر على هذا اإلسم 

         المسمى  الكتاب  في  وجد  حيث  المانيا -  هايدلبيرغ  جامعة  من  2014  سنة   الماجستر   لرسالة

  و   وال پ  پار   سيمو   للمؤلفين   الحديث  االشوري   العصر  من  األدنى  شرق لل   يلسنكياله  اطلس)  

  شمال   يا ملق  تظهر   حيث  ة الدراس  مع  مرفق  هو  وكما  ة مديالق  أربيل   خريطة   على (  پورتر  ميخائيل

ً   اربيل   وقلعة   عنكاوا  بين   المسافة  نفس  وهي  عنها   فقط  كلم   5  تبعد  اربيل       والمنشور في   9  تقريبا

أثناء   (.2016  ة . سن52رديا كلدايا. عدد    ة ) د. كوثر نجيب. مجل   المصادر   قائمة  في   البحث  و 

  ة بصيغ  اعنكاول   الثاني   واالسم  ا يملق  يذكر  ما  دناوج

Ainkawa )   و   المصادر  انف  ذلك  من  األهم( 

 .  (  ةوليس كـ) قري(  بلدةعنكاوا كـ)  ذكرت االشورية

Milqia  أربيل  قرب  عنكاوا   وتقابلها  بلدةال   ملقيا    ،  

  أو   البيع  أو   ،   القروض   من  نوع :    تسميتها  أصل  عنيت

  قاموس:    الجبوري   ياسين   علي )  نظر أ   للمزيد،  10  الدخل 

  والتراث   للثقافة   ظبي   أبو   هيئة   ،   العربية   -  األكدية  اللغه 

ملقيا من  (   342  ص     ،   2010  ، اسم  . ويمكننا تهجي 

 : ةالحديث ة االشوري  ةوباللهج  ةاألكدي ة اللغ

 

Milالحساب.  ة : السداد او تسوي     

qiاو المفتش   : محاسب   

a :او االجور او العمل.   ةالسلط               

 

أن  قد  هذا  يبدو    في   القوافل   واستراحة  المواصالت   طرق  محطات  من  محطة  كان   الموضع 

  العصر   في  والضرائب  المكوس   محطات  من  محطة  يكون  أن  ويحتمل  ،  القديمة  العصور

 ومحطات  القوافل  مدن  بعض:    عبدهللا  عامر  ،  الُجَميلي)    نظرأ   للمزيد  ،  11  الحديث  اآلشوري



  مجلة   ،   التاريخية   والمصادر  المسمارية   النصوص  ضوء  في   القديم  االدنى   الشرق   في   الطريق

فقد ذكرت عنكاوا في    (.   2021  ،   6  مجلد   ، 2  ج  ،   الموصل   بجامعة   اآلثار   كلية   ،  الرافدين  آثار 

التأريخي  العديد المصادر  ابن   ةمن  و  الزمان"  تاريخ   " في  العبري  ابن  من  كل  اليها  أشار  فقد 

االوربيين   ة"  في القرن الثالث عشر، و مر  بها العديد من الرحال ةالغوطي في " الحوادث الجامع

و بادجر    1820و ريج    1816بيكنغام  و    1794و أٌوليفييه    1766نيبور    -و كتبوا عنها منهم:

تقع   1907و ميحر سون    1878و ريتوري    1838و ساوثغيث    1822 وأخرون، ألنها كانت 

فيها خان كبير الستراح ( وكان  الكبير  السلطاني  الطريق  الملك )  القوافل رسمه   ة على طريق 

نباتي. تأريخ عينكاوه. ص12بيكنغام ونشره في كتابه   ) عزيز عبداالحد  دليل قوي   8.  ( وهذا 

التجاري  ةيدعم مكان الملوك والقوافل  بأنها تقع على طريق  لتجمع الضرائب و    ة عنكاوا تاريخياً 

مسو  ( بـ  سميت  لذلك  البضائع  لبيع  استراحقيلق  مكان  وصارت   .) والتجار    ة يا  المسافرين 

الكبير هو معبد لها وكانت تسمي    ةويقدمون قرابينهم لإلله إالهانذا عشتار حيث الخان   ةك بـ ) 

والذي يحتوي ايضاً على بيت أكيتو اي ) بيت الحج ( وقد   E´. GAL . EDINشاترو ( في معبد  

: نوري بطرس  ة) جون ميغينيس. ترجم  نظرأ  للمزيد 13 قام الملك أشوربانيبال بترميم هذا المعبد

 (.  16. ص2013بولص. 

شهرتها   ت األولى و زاد  ة األلفي  ة بدايكانت لعنكاوا شأن كبير في العصر األشوري الحديث منذ  

الثاني    ةوالديني   ةالتجاري حيث ذكر اسم ملقيا  ق.م    859  –  883في زمن الملك أشورناصربال 

ق.م حيث   681  –  705)اي مركز جمع الضرائب ( في عهده وايضاً في عهد الملك سنحاريب  

المدني بالمشاريع  عهده  في  الملك  هذا  بالمهندس    ةواالروائي   ة اشتهر  األثاريين  قبل  من  سمي   و 

لي  ةحيث قام ببناء نهر اصطناعي يأتي من بسطور  المدني صل ماء ليمر احدى روافده بعنكاوا 

أربيل وسمي  هذا المشروع بـ )كهريز ( ليجعل    ة الشرب اليهم والرافد االخر يمر من تحت قلع

مساح الصحراء  الزراع  ةمن  فيها  تتواجد  الملك    في  ةوخاص ،  ةالموسمي  ةخضراء  حكم  زمن 

أشوربانيبال   و  الثالث  Porter, -Parpola, simo)  14ق.م    669  –  681شلمناصر 

MICHAEL, 2001. S19) ( وRöllig. W. Milqia, RLA. B.8. 1993- 1997. S. 207- 

208). 

تعني ) كم والتي  مقيال (    )   ة كلم  ةأال وهي لفظأهالي عنكاوا    ة الحظتها في لهج  ة وهنالك مفارق

  ة متحور ة ) مقيال او مقا ( وال عجب أن تكون هذه الكلماو بَكم ( مثالً يقال : كم جنيت الضرائب 

من الملك اشور ناصربال  فهي تعطي تقريباً نفس المعنى إن كان في ز  )عنكاوا(  ا مقيلي  ةبلدمن  

   م. 2022ق.م او في زمننا الحالي   883الثاني 

 

 



 

 

 (   Ka´ –m A) عمكا و                            (  Ku –Am)    عمكو -4

 

مار َكورَكيس أثناء  ةأكتشفت في كنيس  ةعلى صخر ة ورد هذا اإلسم القديم  " عمكو " ضمن كتاب

المالح. عمكا. ص  للمزيد أنظر  15م    816ترميمها تعود لعام   (. بينما يذهب   7) الدكتور سعدي 

من أقدم األثار المدونة في عينكاوة والتي في الكاتب عزيز نباتي بتاريخ احدث من سابقه فيقول:  

القبر الذي ) عزيز عبداألحد نباتي. تاريخ      16م  279الى سنة  بزمنه    يرتقي  حوزتنا هو حجر 

 (.22.صعينكاوة

على ذلك،    ة " عمكو " كانت تستخدم في القرن العاشر ومن إحدى األدل   ة ويقول جان فييه : لفظ

عمكو  ة مار َكورَكيس وقد كتب عليه )) إن القس هرمزد من قري ة هو الحجر الذي وجد في كنيس

سن األول  تشرين  شهر  من  الرابع  في  أنظر  17م    925  ةتوفي  جان   للمزيد  الدومنيكي،  فييه   (

 (.   131 – 130. ص.  2011موريس. ت، توسا، نافع. 

مخطوط مدون ورد فيه ذكرها و صيغة لفظها فيرقى الثاني " عمكا " فقد جاءت في    ةالصيغأما  

المفريان غريغوريوس    1285  –تموز    -29الى   لسان  اللفظة على  العبري ميالدية جاءت  ابن 

الكنسي، )   للمزيد أنظر  18وهي " عمكاباد "   التاريخ  العبري ابو الفرج غريغوريوس  ابن   (3  )

ص   السرياني  النص  والمي،  ابيلوس  نشره  ويذكر   1877  –  1872ن  لوفا  557أجزاء   .) م 

الكوكبري إلحتالل قلع  ةالعباسي بعد وفا  ةالكاتب ايضاً دخول جيش الخليف الدين  أربيل    ةمظفر 

 أربيل.  ة من باب عمكا أكبر بوابات قلع

بمعنى العم او    ةيقول الكاتب الدكتور سعدي المالح أن " عمكا " هو تصغير لـ " عما " السرياني 

 (.  15)المصدر نفسه رقم    20بمعنى الشعب وكال االسمين قابال للتصغير 



دراي عدم  المسماري  السابقين الكتاب    ة وبسبب  لم    ةالقديم  ةباللغات  تفسير  فانهم  من  تلك  يقدرو 

حيث يقول الكاتب عزيز نباتي ) أما كيف    ،ةالدارج  ةالمحكي  ةإال بما يمتلكونه من اللغ  التسميتين

  فهذا ما نجهله العصور الى العصر االشوري،  ةثم في بقي كان هذا األسم يلفظ في العهد المعدني،

( ولعل االكتشافات التي يقوم بها علماء األثار ستميط اللثام   ةضع خط تحت هذه المالحظ) أ   !! 

هام حقائق  الز  ةيوماً  الستار  طواها  وتزيح  التأريخي من  المكونات  أنظر  19ةعن  نفس    للمزيد   (

في    قد تحققت   كاتب المرحوم عزيز نباتي ) إن صح التعبير ( لل   ةنبؤ( ويبدو أن    16مصدر رقم  

أبنائها ( لألستاذ فاروق حنا عتو    ة) عنكاوا في ذاكر     كتاب  ال وبل حتى مؤلف    .دراستنا هذه

(( : قال  الرأي حينما  نباتي بنيت يشاطرني في  المرحوم عزيز  أوردها  التي  جميع اإلحتماالت 

أن    إال  قِدم عنكاوا مخمور،  أساس    تل )   على  األخيرة  السنوات  في  أجريت  التي  التنقيباتعلى 

 وأساتذة  واآلثاريين   المنقبين  من  المختصين  قبـل   مـن   عنكاوا   في  أثري   مـوقع  كأقـدم(  قصـرا 

  أربيل،   -  الدين  صالح   جامعة  اآلداب  كلية  /اآلثار  قسم  لطالب  دورات  أربعة  وفي  متخصصين،

  رعث   وقد.  الميالد  قبل   5000  إلى   4000  أي  العبيد  فترة  إلى   يـعـود  الـتـل  هـذا   تأريـخ  أن  تؤكد

 نحن   التي   عنكاوا   تأريخ  أن  يعني  وهذا.  مختلفة  لحقب  تعود  أثرية  لقى   على   التنقيبات   خالل

بنى  الـ   ولهذا .  مخمور  عنكاوا  إليها  تعود   التي  نفسها   الفترة   إلى   عودت  بصددها ما  يبقى  لم  سبب 

 التنقيبات   هذه  جراء إ   قبل  المبكر،  وفاته   لـوال   لربمـا  التوقعات،  مـن   نباتـي  عزيز   المرحوم   عليه

أنظر  20رأيه  على  آخرا   شيئا  أضافة  أو  أو تصحيح  بتعديـل  لقام هبي.    للمزيد  )فاروق حنا عتو 

 (.   22.ص2017  ةأبنائها.سن   ةعنكاوا في ذاكر

الفتر  " عمكو و عمكا "   ة فاذا عدنا بكلم العتيق الى عهود  فتعطينا    ة واالشوري  ة البابلي  ةللماضي 

 . المذكورين أعاله ذهبوا اليها معاني اخرى تختلف عن المعاني التي

  ة لنأتي هنا ونفسر الكلمتين حسب القاموس االكدي ) االشوري والبابلي ( الذي بين ايدينا بالنسب

 . ةلمقاطعها الصوتي

 

     KuAm  عمكو

 

Am   : ةتعني ثور البري  .  

Ku  .فانها تعني المحراث او مكان لوضع :    

 

  Ka´ –m A عمكا

 

Am   ة: تعني ثور البري.  

 Ka´    تعني الباب : 

 

عمكو فان  الصوتيين  المقطعين  ربطنا  اذا  عمكا  و  اللغ  انستعني  و    ة األشوري  ةالبابلي  ةحسب 

   (. باب الثور  و )بـ ) محراث الثور (  ةالقديم

ت بظروف سياسي ةيبدو أن بلد ايضاً جعلتها تغير   ة ومتقلب ةو متغير ةعديد ة و ديني  ة عنكاوا قد مر 

مع مفاهيم   اسمها تماشياً  الحقب  وسياستها  ة حاكم  ةسلطكل  من  فبعدما كانت عنكاوا    ةفي تلك   ،



العهد السومري تغيرت الى ملقيا في العصر األشوري  أنو في  اإلله  السماء وهو  إله  تعني باب 

وا إلستراحالحديث  مكان  كانت  أسلفنا  كما  والبيع  ةلتي  الضرائب  وجبي  لتصبح   ،المسافرين 

الثور ( الثور او محراث  القديم الوثني الذي ف  ، عمكو و عمكا )مكان لوضع  بعدما تركوا دينهم 

يعبد عد انكي و عشتار  ةاله  ةكان  و  انليل  و  أنو   ( ادد  مثل  و  مردوخ  اشور و  (    و  وغيرهم 

 ةالقديم  ةلغتهم األم األكدي  دينهم بل حتى  فقط  حينها ليسليغيروا    ة مسيحيال   ة ديانل ل أعلنوا إعتناقهم  

األشوري  البابلي  ة وبلهجتيها  لغ  ة األرامي  الى   ة و  أصبحت  سن   ة الكنيس  ة التي  الفي  مع   ة وبمرور 

لتصبح   ةلتمتزج مع االرامي  ةو الموروث   ةالقديم  ةاالحتفاظ بالكثير من الكلمات والمفردات األكدي

التوحيد باال  ة) لغ  ةالسرياني   ة اللغ الجديد، دين  بعدما كانوا يعبدون   "  هللا"  واحد وهو  ال له  الدين 

الف  ةوخاص(    ةمتعدد  ةأله) الغزوات  الساساني   ةرثي بعد  االسالمي  ةو  العباسي  ةوالفتوحات    ة و 

هاديء اسم    بطبيعته  وهو   (   اب الثور وب  محراث الثور   –  و عمكو  )عمكا  ة ليختاروا لبلدتهم تسمي

مفهوم  يبعدك  ومسالم وينبذ  عن  االقتتال  و  بالهدوء  والشرك    ةالوثني  الحروب  يعطيك شعوراً  و 

ك  لو الرخاء ليعلنوا بذ الذي يحب االستقرار  الكادح  من رموز الفالح المزارع  والعطاء النه رمزٌ 

و الريب فيما   . والسالم  ةالمحبتي تغذيها  ال عهداً جديداً بقدوم المخلص يسوع المسيح الى حياتهم  

وبقي عنكاوا  أهل  أن  علمت  من   ة إذا  كثير  في   ) عم  عم   ( مصطلح  يستخدمون  شعبنا  مناطق 

 لوصف الطفل وهو يشرب الحليب  ةً والضحك وخاص  ة االحيان دون قصد ظناً منهم انها للسخري

والسخري  ة شهيب  و  ةبسرع للتنمر  المصطلح  هذا  يستخدم  أحياناً  يلتهم   ة او  عندما  شخص  من 

)    ةالطعام و يأكل بشراس انك تأكل    –عم عم دكخلت موخ تورا  قالت كوموخ    كأن يقول  أي 

 . ة) عم ( تعني الثور في لغتنا القديم ة ن بأن كلموكالثور( وهم ال يعلم ة بشراس

) إن لم  وفي الختام أتمنى أن أكون قد وفقت في دراستي هذه والتي أعتبرها األولى من نوعها  

و تفسيرها   ةأكون مخطأً ( درست اسماء عنكاوا لحقب تعود الى حضارات وادي الرافدين القديم

المسماري  ةمقارن القادم  ةباللغات  السنوات  من  والتحري   ةمتمنين  البحث  من  المزيد  تحمل  أن 

 أكثر .    ةعلها تقطع الشك باليقين لتوضح عندنا الصور ةنقيب واكتشافات جديدوالت

كهامش او احولها   ةاسم مصدرها ولم اسجلها تحت الصفح   ة لقد فضلت أن أكتب أمام كل معلوم

نهاي كقائم  ةالى  الصور  ةالبحث  تكن  ان  رغبت  انني  الى  يعود  والسبب  والمراجع   ة للمصادر 

در بين اكون المصت امام القاريء البسيط الذي ال يعلم باسلوب منهج البحث العلمي و ان  ة واضح

 . ةً يديه مباشر

 

 برنارد يوسف عاشور 

 و مدير التراث والمتحف السرياني  ةبكالوريوس أثار قديم

18 /11/2022 


