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العمادية.. مدينة تعانق  السماء بسحرها األخاذ

كان���ت  الت���ي  العمادي���ة   – ئاميدي���ي 
مدين���ة  ئافاهي���ا(اي  )ام���اد-  ت�سم���ى 
امليدي���ن يف بداي���ة تاأ�سي�سه���ا والذي 
حت���ور ا�سمه���ا اىل ) ام���ادي ( ومن ثم 
)ئامي���دي( و)عمادي���ة( ،  تعت���ر م���ن 
امل���دن القدمي���ة اذا مل نق���ل اقدمه���ا يف 
كرد�ستان . حيث جاء ذكرها يف بع�ض 
اللوح���ات اال�سوري���ة �سن���ة 100ق.م 
با�سم )امادي( وق���د �سجلت يف اخبار 
نبوال�س���ر  �سم����ض  اال�س���وري  املل���ك 
اخلام����ض، وذل���ك يف امل�سلة املحفوظة 
يف املتحف الريطاين يف لندن، حتت 
الرق���م 10. حيث كانت امادي عا�سمة 

للإمراطورية امليدية.

 ومم��ا ي�ؤ�سف له، ان تاري��خ هذه املدينة مثلها مثل 
تاري��خ كرد�ستان و�سعبها، قد طم��ر متاما ومل ينرب 
م���ؤرخ حي��ادي ليكتب ه��ذا التاري��خ الزاه��ر. وكل 
م��ا كتب حل��د االن كان م��ن قبل بع���ض امل�ؤرخني 
والكت��اب والت��ي مل تخ��ل كتاباته��م م��ن التزوي��ر 

واالنحياز بق�سد او غري ق�سد.
لل��س���ل اىل ه��ذه املدين��ة الت��ي تق��ع يف اق�س��ى 
ال�سم��ال ال�رشق��ي م��ن كرد�ست��ان الع��راق م��ا على 
الزائ��ر اال ا�ستئجار �سيارة من مركز حمافظة ده�ك 
واالجت��اه �سماال لي�سل اىل) زاويتة( ومن ثم)�س�اره 
ت�كا( امل�رشفة عل��ى وادي �سبنة وامل�اجهة لقرية 
بام��رين واين�سك��ي وليمتع نظ��ره باملناظر اجلميلة 
واخلالبة ومن ثم لت�ستمر ال�سيارة تتهادى يف طريق 
ذو التفات��ات كثرية لت�سل اىل قرية ى�سكرين وقبل 
ال��س���ل اىل ه��ذه القرية يالحظ بقاي��ا جدار عايل 
ي�س��ل ارتفاعه الثالثة امت��ار الذي بني بت�جيه من 
�سدام �سمن برنامج خمط��ط لتح�يل املنطقة التي 
بع��د اجل��دار  اىل م�ساي��ف ومنتجع��ات  وليقطعها 
م��ن املناطق املج��اورة وذل��ك جلماله��ا واهميتها 
التاريخية واالثارية بحي��ث ال ميكن ال��س�ل اليها 
اال ع��ن طريق ب�ابة رئي�سة تبدء من هذا اجلدار ومن 

هذا امل�قع.
 ومن هن��ا ا�ستمرت ال�سي��ارة يف طريقها اىل لت�سل 
الع�سك��ري  التدريب��ي  املرك��ز  قرية)�سكري��ن(  اىل 
ال�سيف��ي للطلب��ة من خريج��ي اجلامع��ات العراقية 
يف العه��د امللك��ي م��ن الع��راق وباحلقيق��ة مل يكن 
تدريبا بل ا�سطيافا للخريجني يف اأجمل منطقة من 
الع��راق مبناظرها اجلميلة وه�ائه��ا العليل وقربها 
من اأجم��ل املناط��ق ال�سياحية.  ثم لت�س��ل ال�سيارة 
)اأ�س��اوا( والت��ي كان��ت عب��ارة عن قلع��ة يف االيام 
الغابرة م�سم��اة بقلعة ) ا�سب (   والتي دمرها عماد 
الدي��ن الزنك��ي باأ�سناد م��ن جنم الدي��ن والد �سالح 
الدي��ن االي�بي وعم��ه �سريك�، والت��ي وردت ا�سمها 
عل��ى ل�س��ان كل من احلم���ي و امل�سع���دي واللذان 
ادعي��ا خطاأ باأنها هي نف�سه��ا القلعة التي بنى على 
اطالله��ا مدينة ئامي��دي ) العمادية ( علما ان عماد 
الدي��ن مل يبني مدينة اوقري��ة يف كرد�ستان بل دمر 
كل م��ا و�سل��ت الي��ه ي��ده ) 5 (. . وم��ن هن��ا ميكن 
م�ساه��دة قلع��ة ئاميدي من بعيد. ث��م كان ال��س�ل 
اىل م�سي��ف ) �س��ه ر �سن��ك  (  ال�اقع يف قاعدة جبل 
كارة امل�سه���ر  والذي  اتخذت��ه  العائلة املالكة يف 
الع��راق يف اخلم�سينات  كمنتج��ع لال�سرتاحة حيث 
بنت لها ق�رشا منيفا ال زالت اطالله تبكي ا�سحابه.  
وقد بني يف هذه القرية فندق ع�رشي جميل حينذاك 
له من امل�ا�سفات قلما كانت تت�فر يف مثيالته يف 
تلك الف��رتة والذي اأ�سبح االن م��ن االطالل لي�سكنه 
الالجئ�ن من القرى واملناطق املجاورة بحجة عدم 
وج���د اماكن تاأويه��م.  ومن هناك ميك��ن ال�سع�د 
اىل قم��ة جبل كارة والتي بنى عل��ى �سف�حه �سدام 
ح�سني ق�س���را �سبع اىل ان ت�سل اىل قمته وليفتخر 
باأنه ا�ستطاع ان ي�سل اىل اعلى قمة يف العراق التي 
مل ي�ستطي��ع ال��س���ل اليه��ا احد من قبل��ه. ولكن مل 
تبق��ى من هذه الق�س�ر اال بع���ض االثار والتي اأقدم 
عل��ى تدمريه��ا ابناء املنطق��ة بحج��ة الق�ساء على 
كل اث��ر للدكتات�ر يف املنطقة وق��د ي�ساأل �سائل امل 
يكن م��ن االف�سل احلفاظ على ه��ذه الق�س�ر والتي 
كانت من املمك��ن اال�ستفادة منها اقت�ساديا كاأثار 
�رشفت عليها ام�ال ال�سعب الطائلة ولتبقى �ساهدة 
على فرتة من تاأريخ املنطقة بحل�ها ومرها. جميع 
ه��ذه الذكريات وال�سارة تق��رتب من ئاميدي بعد ان 
مر على قرية )قه د�ض( التي تقع على مفرتق طريق 
ئامي��دي وبام��رين وعلى ي�سار الطري��ق ي�جد جدار 
ط�ي��ل ليحم��ي من ق�س���ر �سدام ح�سني ث��م لت�سل 
ال�سيارة اىل )ك�رية كافانا( ومن هناك لتظهر قلعة 

ئاميدي بروعتها التي الميكن و�سفه. 
     كان ) اهرودت ( الي�ناين م�سيبا عندما و�سفها 
عل��ى ل�سان م�ؤ�س�سها ) دي�( ومبعنى الرجل العمالق 
باللغ��ة الكردية والذي طلب م��ن �سعبه ببناء مدينة 
عل��ى جبل عايل يحي��ط بها االنهار وتك���ن ع�سية 
عل��ى االعداء. وه��ا هي نف�سها مل تتغ��ري منذ ح�ايل 
االل��ف �سن��ة قب��ل املي��الد وك��م ه��ي مبارك��ة هذه 

ال�سخ��رة الت��ي حم��ت اهله��ا م��ن الغ��زاة وعلى مر 
الزم��ن. ا�ستمرت ال�سيارة يف �سريها لت�سل اىل قرية 
)بيب��اد( امل�سيحي��ة وم��ن ث��م اىل م�سي��ف �س�الف 

اجلميل الذي يقع �سمال القلعة.
قلعة ئاميديي – العمادية

ت�س��ل ال�سي��ارة بع��د مروره��ا يف وادي كاين �رشك 
اىل مف��رق ئامي��دي – دي��ره ل�ك حيث اقي��م ب�ابة 
عل��ى �سكل ق��ض ميث��ل �سعار ام��ارة بادينان وهي 
ا�ستن�س��اخ ل�سعار االمارة الذي الي��زال على ب�ابتي 
ئامي��دي ال�رشقي��ة والغربي��ة وعل��ى ب�اب��ة ق���رش 
االمارة وال��ذي جنا من التدمري والتخريب وال�رشقة 
العتقاد �س��كان املدينة باأنه يجل��ب اللعنة لكل من 
يح��اول ان مي�س��ه ب��اأذى وي�ساه��د بجان��ب الق��ض 
ال�سالط��ني  بع���ض  ا�سم��اء  ل�ح��ة مكت���ب عليه��ا 
واالم��راء الذي��ن حكم���ا االم��ارة وح�س��ب �سن���ات 
حكمه��م. ويظه��ر ان املعماري ح��اول ان يجيد يف 
اب��راز ال�سعار كاال�س��ل ولكنه مل يك��ن م�فقا. ومن 
هناك ممكن م�ساهدة ال�سفح ال�رشقي لقلعة ئاميدي 
حيث البي���ت املعلقة ف�ق ال�سفح )�سكل5( وامل�سند 
بجداري��ن م��ن ال�سخ���ر ال�سن��اد طري��ق ال�سيارات 
نح� املدينة وال��ذي اأن�سئ يف الثالثينات من القرن 
املا�سي والذي �سبب النهيار ب�ابة البا�سا ال�رشقية 
امل���ؤدي اىل املدينة. كان يحد ه��ذا ال�سفح من جهة 
اليم��ني احدى الب�اب��ات الرئي�سة وامل�سم��اة بب�ابة 
البا�س��ا )ال�رشقي��ة( للقلع��ة وهذه من ماآث��ر املدينة 
التاأريخي��ة وال�س�رة لهذه الب�اب��ة التقطت من قبل 
اح��د الزائري��ن الغرب��ني )�سكل 5( وا�سم��ه ورك�رث 
�سن��ة 1897. وق��د بقي��ت اث��ار ه��ذه الب�اب��ة اىل 
ال�ستين��ات من الق��رن املا�سي ومن ث��م ازيل اثاره 
نهائي��ا ال�ستغالل م�قعها لبناء دور�سكنية من قبل 

بع�ض اهايل املدينة.
ويظه��ر ال�سف��ح ال�رشق��ي للقلعة وعليه��ا اثر حل�سن 

مبني على ال�سفح   
وكان يعل��� هذه الب�ابة ال�سعار ال��زراده �ستي الذي 
ه��� افعى االقح���ان وه��� يحت�سن قر���ض ال�سم�ض 
ويحر�سهما ن�رش الذي ه� رمز للق�ة وال�سيطرة بهيا 
كله��ا ونق��سه��ا اجلميل��ة وكتاباته��ا ال�سعري��ة من 
اهمها البيت��ني من ال�سعر واملكت�ب��ني على �سخرة 
مثبتة يف قمة الب�ابة والتي ت�سري اىل االمري عثمان 
ب��ك اب��ن ي��س��ف خان ب��ك حفي��د ال�سلط��ان ح�سني 
وال��ذي وىل امارة ئاميديي �سن��ة 1699 – 1701 

حيث متت يف عهده هذه الرتميمات وكما يلي: -
رمم ال�سلطان عثمان     بك باب املنا
 اتخذ تاأريخه غبنا        لك رب العنا

ولك��ن يد التخري��ب والهدم و�سلتها بع��د ال�ستينات 
م��ن الق��رن املا�س��ي لتق�س��ي عل��ى ه��ذا ال���رشح 
التاأريخي اجلمي��ل وبحجة بناء دور �سكنية الأهايل 
املدين��ة. ومل يب��ق م��ن ه��ذه الب�اب��ة حالي��ا غ��ري 
ال�سخ��رة املكت�ب��ة عليه��ا ه��ذه االبي��ات ال�سعرية 
وهي مرمية يف حديقة دار عائلة يف ئاميديي دون 

ان ي�ؤخذ لها اية اأهمية.
يف طري��ق متع��رج وبالتفافت��ني ت�س��ل اىل قلع��ة 
ئاميديي-العمادي��ة حي��ث �رشاي احلك�م��ة )ق�سال 
ئاميدي( عل��ى الي�سار و الذي بن��ي يف اخلم�سينات 
-- وبع��د هدم دار االمارة الق��دمي واالثري املبني 
م��ن قب��ل ال�سلط��ان ح�س��ني ل�سلط��ان ح�س��ن �سن��ة 
1576-1556 وخل��ف ه��ذه البناي��ة ظهر اثرين 
لقبت��ني مبنيتني عل��ى �رشيحني احده��م لل�سلطان 
ح�س��ني وزوجت��ه نائل��ة خ��ان وثانيهم��ا لالم��ري 
حك��م  ال��ذي  رو�س��ن  وابنت��ه  االول  ا�سماعيلبا�س��ا 

ئاميدي- العمادية �سنة ) 1768 – 1798م (.
با�سا الثاين وابنته رو�سن

وهذي��ن ال�رشيح��ني  يعت��ربان م��ن االث��ار القدمية 
والن��ادرة يف ئامي��دي وتدل عل��ى معمارية جميلة 
ومتط���رة  قلم��ا ي�ج��د مثيله��ا يف  ك���رد �ست��ان 
وق��د جرت حم��اوالت لهدمهم وازالتهم��ا  بحجة او 
اخ��رى ولك��ن يف كل مرة كان يتدخ��ل بع�ض  ابناء 
مدين��ة ئاميدي��ي- العمادي��ة الإيق��اف مث��ل ه��ذه 
املح��اوالت و كان اولها يف ال�ستينات عند حماولة 
ال�سلط��ات بهدمه��ا بحج��ة بن��اء مدر�س��ة  مت��سطة 
للمدين��ة وق��ام باأزالة  املقربة الت��ي كانت حتيطها 
والت��ي كان��ت القب�ر فيها م��زودة ب�س�اهد ) كيلي ( 
ت��دل عل��ى ا�سحابها واللذي��ن لعب���ا دورا كبري يف 
حي��اة وتاأريخ املدينة ثم كان��ت حماولة اخرى يف 
ال�سبعين��ات ولك��ن التدخل من قبل اعل��ى ال�سلطات 
وبناء على �سك�ى من قبل احد ابناء املدينة اوقفت 
عملي��ة الهدم مرة اخرى. ثم ب��داأت التجاوزات على 
ار���ض ال�رشيح��ني عندم��ا اق��دم بع�ض م��ن اهايل 
والكازين���ات  املقاه��ي  بع���ض  باقام��ة  املدين��ة 
تتدخ��ل  ان  ودون  ال�رشيح��ني  ح���ل  الرتفيهي��ة 
ال�سلط��ات باإيق��اف مث��ل ه��ذه التج��اوزات ولتفقد 
املكان جماليته وقد�سيته واثره التاريخي ولت�سبح 

مرتع��ا لكل من ه��ب ودب وبدون وج���د اي حاجز 
يحمي ال�رشيح��ني واي ا�سارة اىل ك�ن ال�رشيحني 
م��ن االماكن االثرية املهم��ة واملقد�سة والتي يجب 
احرتامه��ا وعدم االقرتاب منه��ا اال ب�سماح من قبل 

جهة م�س�ؤولة يف مثل هذه احلاالت.
و كان  ال�رشيح��ان وم��ا يحي��ط بهما م��ن م�ساحة 
�سا�سع��ة واملمت��دة اىل ال�سف��ح اجلن�ب��ي واجلن���ب 
الغرب��ي م��ن القلعة حي��ث ح�سن ) ا�سق��ه ال( والذي 
يجاورها اثر للمعبد الزراده �ستي ) ك�را�سرييجي (، 
م�اقع لق�ساء  اهل املدينة الجمل اوقاتهم �س�اء يف 
االعياد او زيارة قب���ر م�تاهم او اعرا�سهم ولعبهم 
الفلكل�رية و�سماع غانيهم الفلكل�رية والكال�سيكية 
التي كانت تقدم م��ن قبل بع�ض م�ساهري املغنني و 
يجل�س���ن يف حلق��ات عل��ى �سفح املط��ل على وادي 
�سبن��ه للتمتع مبنظر جب��ل كاره�اوديته وجماري 
انه��اره الت��ي ت�س��ب يف  نه��ر �سبن��ه لي�ستم��ر هذا 
يف جريان��ه وليم��د احلياة مل��ن يري��د انيحيى على 

�سفافه.
ولك��ن مل يب��ق اثرا له��ذه ال�س���رة الرائع��ة للمدينة 
بع��د ان ازيل��ت كل اإثر لهذه امل�اق��ع وبنيت مكانها 

دور�سكنية ودون تخطيط ويف ف��سى ال مثيل لها.
ال ب��د م��ن ا�ست��ذكار �س�رت��ني م��ن ه��ذه امل�اق��ع 
الت��ي �سجلها بع���ض الباحثني الغرب��ني باأجهزتهم 
الت�س�يري��ة الب�سيطة الت��ي ا�سبحت �سهادة على ما 

كانت عليها هذه امل�اقع وهذه ال�ساحات.
 عل��ى الطريق الرئي�سي ال�حي��د والدائري جن�با ثم 
غرب��ا لت�سل اىل ب�ابة بهدين��ان او ما ي�سمى حاليا 

بب�ابة �سه قافا )ده رك هي �سه قافا(.
حي��ث يالح��اظ اجلانب اليمني م��ن الب�اب��ة ال�سفح 
املمت��د واملنح�ت��ه علي��ه متثالني لفار�س��ني يرجع 
تاأريخهم��ا اىل العه��د الفرث��ي وهم��ا ينظ��ران اىل 
الب�اب��ة وكاأنهم��ا يحر�سانه وي�س��ريان اىل ح�سارة 
متقدم��ة يف هذه القلعة االثرية من��ذ القدم وما زال 
ال�سع��ار ال��زراده �ستي يعل��� هذه الب�اب��ة واملتك�ن 
م��ن ال�سم���ض والن���رش واالفع���ان. اجته��ت ال�سيارة 
�سم��اال لت�سل اىل جام��ع املدين��ة ومنارتها والتي 
تق��ع يف و�س��ط املدين��ة ومقاب��ل دار االم��ارة، وه� 
ذو بن��اء حمك��م تعل���ه قب��ة كبريقائمة عل��ى ا�س�ض 
ق�ي��ة وق�اعد �سميكة واعم��دة �سخمة، جميعها من 
ال�سخ���ر الكل�سية املتما�سكة م��ع بع�سها باجلب�ض، 
مم��ا �ساعد على بق��اءه ط�ل هذه الف��رتة اي منذ ان 

بناه ال�سلط��ان ح�سني )املت�يف �سنة 1576( ودون 
ان يح��دث فيه��ا اي ت�سدع.وميت��از اجلامع ب�ج�د 

مق�س�رة خا�سة لالمري وحا�سيته.
منارة املدينة

وق��د �سيدت امام الباب اخلارجي للجامع بقطع من 
احلالن االبي�ض املنح�ت نحتا، بحيث ان كل قطعة 
تتك���ن من درج��ة لل�سع���د واخرى للن��زول يلتف 
ح���ل �سمعة املنارة. يبل��غ ارتفاع املنارة 31مرتا، 
ح����ض  اىل  به��ا  يرق��ى  درج،  م��ن101  تتك���ن 
املن��ارة. اجلدير بالذك��ر ان اجلامع واملن��ارة، بني 
من قب��ل املعماري علي بختي��ار خفتان ) نقال عن 
امل�سن��ني يف ئاميديي – العمادية ( ، وه� من ابناء 
ئاميديي ومن بع��ده ا�ستمر ابناء و احفاده يقدم�ن 
نف�ض اخلدمة اىل املدين��ة واىل ال�ستينات من القرن 
املا�س��ي. وم��ن غري��ب ال�سدف ان ح����ض املنارة 
عندم��ا تعر�ض اىل اله��دم، نتيجة لق�س��ف طائرات 
عب��د الكرمي قا�سم �سنة 1962 قام احد احفاد نف�ض 
املعم��اري وه��� عبداهلل عل��ي خفتان باأع��ادة بناء 
احل����ض، وكذلك بناء ب�ابة بادين��ا الغربي بعد ان 

تعر�ض اىل الهدم نتيجة لذلك الق�سف.
دار االمارة

يق��ع يف اجله��ة ال�سمالية ال�رشقية م��ن القلعة وهي 
بناي��ة قدمي��ة وذات اث��ر ق��دمي ونفي�ض وق��د و�سفه 
الردين��ي وهرني باأنها على �سكل مربع ذو طابقني. 
الطاب��ق االر�سي معد للخ��دم، والعل�ي مقط�ع من 

ال��سط بحاجز ط�يل ق�سمه اىل ق�سمني: -
بن��ي ال��دار يف زمن ال�سلط��ان ح�سني وبقي��ت اثاره 
اىل اخلم�سين��ات م��ن الق��رن املا�س��ي. وكان ال��دار 
مق��ر االم��ري احلاك��م وعائلت��ه. ام��ا بقي��ة االمراء، 
فكان���ا ي�سكن���ن يف ق�س�ر خمتلف��ة داخل املدينة 
والت��ي تعر�س��ت اىل اله��دم والتخري��ب بع��د �سق�ط 
االمارة �سن��ة 1843. وكان امام ب��اب االمارة من 
جهة اليمني مدفع ق��دمي، من خملفات االمري حممد 
ك�ربا�سا الرواندوزي عند احتالله ئاميديي، مكت�ب 
علي��ه )عمله او�سطه رجب �سن��ع يف رواندوز(. بقي 
املدف��ع اىل ال�ستين��ات حي��ث كان ي�ستعم��ل كمدفع 
افط��ار يف املدين��ة اىل ان ا�ستح���ذت عليه مديرية 
االث��ار العراقي��ة ونقلت��ه اىل متح��ف املديري��ة يف 

بغداد بعد هدم االمارة �سنة 1957.
مت ه��دم هذا االأث��ر املهم والعظيم ليبن��ي باأحجاره 

)مق��ر  اجلدي��د  ال���رشاي 

احلك�م��ة( يف ئامي��دي. ومل يب��ق م��ن اث��اره �س�ى 
ب�ابت��ه يف ذل��ك ال�ق��ت )�س��كل 18(. ومن ث��م ليتم 
ته��دمي البقي��ة الباقية من هذا االث��ر �سنة 1971م، 
ولي���زع ار�سه عل��ى �سكل قطع �سكني��ة على بع�ض 
م��ن �سكنة املدين��ة ليبن�ا دورا �سكني��ة عليها بدون 
التفكري مبا لهذه االر�ض وامل�قع من اهمية كبري مل 
يب��ق من اثار االمارة �س�ى �سعار االمارة الذي كان 
يعل��� على ب�ابته��ا وامل�سن�ع من خ�س��ب االبن��ض 
الق�ي واملب�سمر. وال�سعار ميثل طائر العنقاء، يتدىل 
حت��ت رجله اىل اال�سفل، ثعبان��ني �سخمني، ميثالن 
احلكم��ة والفطن��ة، وي�س��ريان عل��ى حر���ض االمراء 
و�سهره��م عل��ى خدم��ة الرعي��ة. والعنق��اء م�سه�رة 
بك�نها تدخ��ر الطعام ل�سغاره��ا يف حياتها ولدى 
حدوث جماعة او قل��ة يف م�سادر الغذاء تق�م ب�سق 
ح��سلته��ا مبنقاره��ا لتغ��ذي اطفاله��ا ث��م لتم�ت 

م�سحية بحياتها.  
املدار�ض العلمية واالثرية يف ئاميدي

مدر�س��ة )جامع��ة( ق�باه��ان – ق�ب��ا تعت��رب ه��ذه 
املدر�س��ة م��ن اه��م املدار���ض، مل تك��ن يف بادينان 
فقط ولكن يف كرد�ستان باأكملها )5(. وهي تقع يف 
�سم��ال غربي قلع��ة ئاميديي العمادي��ة ويف ملتقى 

نهري �س�الف وروبار 
وبني��ت ح���ايل القرن الراب��ع الهج��ري ومل يبق من 
اثاره��ا غري بع�ض اجلدران، نتيجة االهمال واجلهل 
وع��دم معرفة اهمية هذا ال���رشح العلمي الذي كان 
ي���ازي مدر�سة امل�ستن�رشي��ة يف بغ��داد والزيت�نة 
يف املغ��رب. وكان��ت �سغ��رية يف اول عهده��ا، اال 
انه��ا ات�سعت ورمم��ت يف عهد ال�سلط��ان ح�سني ابن 
ال�سلط��ان ح�س��ن ال��ذي كان م��ن ا�سهرام��راء امارة 
ئاميديي – بادين��ان. و�سماها ال�سلطان باأ�سم جده 
قباد خ��ان حيث ح���رت الكلم��ة اىل ق�باهان وقد 
بناها نف�ض باين جام��ع ومنارة ئاميدي املعماري 

علي بختيار خفتان.
1.    ان�ساه��ا االم��ري مرادخان االول �سنة 1635 
قريب��ا من ب�اب��ة البا�سا )ال�رشقي��ة(. بقيت اثارها 
اىل ال�ستين��ات م��ن الق��رن املا�س��ي وكان فيه��ا 
خزان��ة كت��ب خمت�مة عل��ى بع�سه��ا )ال�قف باهلل 
املنان عب��ده مرادخان(. فقدت ه��ذه الكتب مبرور 
االحتف��اظ  ئاميدي��ي  مفت��ي  وا�ستط��اع  الزم��ن 
ببع�سها. ام��ا البناية فقد اندثرت نتيجة لالهمال. 
وحت�ل جزء منها اىل �سارع عام، والباقي ا�ست�ىل 
عليها احدى الع�ائل يف ئاميديي يف ال�ستينات من 

القرن املا�سي.
 مدر�سة االمام قا�سم 

ان�ساأه��ا االأمري غي��اث الدين قا�سم ب��ن بهاء الدين 
وذل��ك �سن��ة 1382، جع��ل فيه��ا خزان��ة كتب يف 
�ستى العل���م وقدت بدورها الكث��ري منها. وت�ارث 

املدر�سة احفاد غياث الدين قا�سم.
٠ املدر�سة اجلديدة    

ق��د ا�س�سه��ا االأمري ح�سن ب��ن االم��ري �سفدين وعلى 
ال�سف��ح ال�سم��ايل م��ن قلع��ة ئاميدي��ي وه��ي اال ن 
دار �سكني��ة لعائلة معروف��ة يف ئاميديي. ومل يبق 
منه��ا غ��ري ب�ابتها الرئي�س��ة وكانت حت���ي كثريا 
م��ن الكتب وال�ثائق قد يك�ن قد احتفظ بها بع�ض 

ابناء واحفاد هذه العائلة )�سكل 17(.
مم��ا �سب��ق يالح��ط ان مدين��ة ئاميدي-العمادي��ة 
غني��ة باأثار قلما جتد مثي��ال لها يف املدن االخرى 
ا�ساف��ة اىل ك���ن ت�اجده��ا على قمة جب��ل انبثق 
م��ن ف�هة بركان وقد اكد بع���ض الباحثني ان هذا 
اجلب��ل عائم على بحر من املياه والطبقات ال�سفلى 
من��ه عبارة عن انفاق ميكن املرور منها واالنتقال 
ب��ني جنبات��ه وتنته��ي اىل اخل��ارج بفتح��ات ال 
يتجاوز ان�ساف اقطارها املرت ال�احد واحدى هذه 
الفتحات كانت ظاهرة للعيان اىل اخلم�سينات من 
الق��رن املا�سي وم�قعها حتت ال�سف��ح القريب من 
ب�اب��ة البا�سا ولكن مل يحاول احد من ال�ل�ج فيها 
وحماولة اكت�ساف هذه االنفاق. وال�س�ؤال املطروح 
هل ال ت�ستحق ه��ذه املدينة ان تك�ن �سمن الكن�ز 

العاملية               
املعروف��ة؟؟؟  �س���ؤال نطرح��ه عل��ى وزارة الثقافة 
واالثار ومن خاللهما على ممثل العراق يف منظمة 

العل�م والثقافة العاملية )الي�ن�سك�(.
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