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تللسقف.. مدينة التاريخ وموقع اآلثار الدفينة

بلدة عامرة تبعد عن 
مدينة املو�صل حوايل 30 
كيلومرتا �صماال وعن بلدة 

باطنايا 7 كم ، يذكر احد 
املواطنني اأن �صكانها كانوا 

مائة وع�صرة عوائل �صنة 
مارتن  االأب  اأما   ، م   1852

فيقدرهم باألف وثمامنائة 
ن�صمة عام 1867 م .

البل��دات  كربي��ات  م��ن  تلل�س��قف  وتعت��رب   
امل�س��يحية يف العراق بعد ق��ره قو�ش وبرطلة 
واألقو�ش . لتلل�س��قف �س��هرة خا�س��ة ب�سناعة 
ب�س��فة  امل��اء(  )حب��اب  والأزي��ار   ، الفخ��ار 
خا�س��ة فقد كانت امل�س��در الرئي�س��ي لتزويد 
مدين��ة املو�س��ل و قراها به��ذه احلباب، وقد 
اآلت هذه ال�س��ناعة اىل الأندثار ب�س��بب توجه 
اأبناء البلدة اىل اأعمال ع�رصية اأخرى اإ�سافة 

اىل اإ�ستغالهم يف الزراعة . 
اإ�س��م ) تلل�س��قف( اأرامي متاأ�س��ل من كلمتني 
) ت��ا( و )�س��قيبا( اأي مبعن��ى )الت��ل( اإ�س��ارة 
اىل تله��ا القري��ب منه��ا ، وه��و تل اأث��ري ، ل 
ي�س��تبعد اأن ي�سم اآثارا يرجع عهدها اىل زمن 
الأمرباطورية الأ�سورية ، وقد روي كلوديو�ش 
جيم�ش ري��ج عام 1820 م اأن اأهل تلل�س��قف 
حف��روا يف ه��ذا التل فعرثوا عل��ى �رصيح يف 
داخله حجر ورد فيه اإ�سم )تلل�سقف( ، وحينما 
اأوغلوا يف احلفر عرثوا على حجارة ، ثم بلغوا 
مدفنا ي�سم اأواين زجاجية وم�سابيح ، متكن 
ريج من اإقتناء اإنائني من الزجاج ، قال اإنهما 
ي�س��بهان الزجاج املكت�سف يف )قطي�سفون( و 

)بابل(.
 ويذكر العامة كيوركي���ش عواد اأن حفريات 
اأخ��رى حدثت ع��ام 1934 م ، مت على اأثرها 
اإكت�س��اف بقاي��ا اأبني��ة اأثري��ة ، كم��ا اأج��رى 
املنق��ب الفرن�س��ي فكت��ور با���ش يف اأوا�س��ط 
القرن التا�س��ع ع�رص حفريات يف تل تلل�س��قف 

، غري اأنه مل يفلح يف العثور على اأية اآثار.
 وق��د ذكر البل��داين العرب��ي ) ياقوت احلموي 
( املت��ويف ع��ام 1229 م  يف كتابه ) معجم 
البل��دان ( ج 1 ���ش 863 قائا : " تل اأ�س��قف 
: بلفظ واحد اأ�س��اقفة الن�س��ارى ، قرية كبرية 

من اأعمال املو�سل ، �رصقي دجلتها "  
م��ن بعي��د تب��دو تلل�س��قف �س��غرية وعندم��ا 
تق��رب منها تتغري ه��ذه الروؤية، عند جتوالك 
بني ازقته��ا القدمية وتلم�س��ك جلدرانها التي 
مات��زال حتتف��ظ برائح��ة التاري��خ ت�ستن�س��ق 
منها عبق املا�س��ي وتر�س��خ يف ذهنك �سورا 
وحركات و م�س��اهد للمدينة يف تلك الزمنة، 
تل��ك ال�س��ور الت��ي تعي��د اىل خميل��ة الزائ��ر 
جوانب من حي��اة هذه املدينة، التي تبدو يف 

ابهى �سورها، تعد موقعا لاثار الدفينة.
ان  يف  ال�س��بب  كان  القائ��ظ  ال�س��يف  ح��ر   
ازق��ة  عل��ى  طبيعي��ة  غ��ري  ح��رارة  ي�س��في 
املدينة، �س��اعة الظهرية كانت اف�س��ل فر�سة 
لت�ستك�س��ف املدين��ة وجماله��ا ال��ذي يختفي 
فيه��ا الزحام حي��ث ال�س��كينة واله��دوء وكل 
زق��اق يق��ودك لاخر م��ن دون ان تخاف من 
ال�س��ياع وفقدان الطري��ق او العودة اىل حيث 
م��ا بداأت.عند الدخ��ول اىل املدينة ال�س��غرية 
الآ�رصة الهادئة ت�ستوقفك نقطة التفتي�ش التي 
ا�س��تحدثت بع��د اح��داث مهاجم��ة الكنائي�ش 
يف املو�س��ل وبلداتها بعد ع��ام 2006، بني 
ال�سارع الرئي�ش للمدينة وال�سارع املوؤدي اىل 
ال�سوق ت�سادفك مبا�رصة �سور وبقايا لبنية 
قدمية يدفعك الف�س��ول لت�ستك�س��فها، تتلم�ش 
جدرانه��ا املبني��ة باجل���ش والآج��ر، تلتق��ط 
ال�س��ور الت��ي من ال�س��عوبة ج��دا ان حتويها 
عد�س��ة اية كامريا ب�س��بب تطويقه��ا بالبنية 

احلديثة.
ب��ني ازق��ة املدين��ة القدمي��ة واحلديث��ة يبدو 
ل��ك املنظر القدمي اكرث اجنذاب��ا، واكرث تاألقا، 
اذ ت�س��اهد اجلدارن التي �س��قطت واخرى ايلة 
لل�س��قوط وثالث��ة مت ترميمه��ا ب�س��كل افقدها 
رونقها احل�س��اري، فجدران الكني�سة الكبرية 
حتتف��ظ ب�س��ابتها و قبتها العلوي��ة املدورة 
له��ا �س��كلها املتمي��ز ب��ني كل ه��ذه ال�س��ور 
تاأخ��ذك املدينة اىل عمق تاريخي، �س��اهدها 
كني�س��تها القدمي��ة التي ترجع لال��ف الرابع 

للمياد ح�سب التاريخ ال�سفاهي لهل البلدة، 
كان��ت  اذ  املي��ادي،  العا���رص  الق��رن  واىل 

موجودة بح�سب امل�سادر التاريخية.
تلل�س��قف عل��ى ل�س��ان اهله��ا  يق��ول الكات��ب 
وال�ساعر ع�سام �سابا فلفل ان تلل�سقف كانت 
م�سهورة ف�س��ا عن هذه ال�س��ناعة ب�سناعة 
الواين الفخاري��ة حي��ث كانت مهنة الن�س��اء 
فيه��ا ح���رصا وا�س��تهرت عوائ��ل كث��رية مثل 
عائل��ة )كوركي���ش عت��و، عائلة ج��ربو عربو، 
وعائلة جب��ور(. ومل تكن اكرث من مائة منزل 

يف مطلع القرن املا�سي.
 يتوق��ف ع�س��ام عن��د معن��ى ا�س��م املدين��ة 
اذ يق��ول عمره��ا اك��رث م��ن ثاثة ال��ف عام، 
وه��ي املنطقة التي لت��زال حتتفظ بتاريخها 
املدف��ون يف تلها الثري ال��ذي يعرف ب�)تا 
زقيبا( ومعناها التل املنت�س��ف او املنت�سب 
ثم ب�س��بب الدغام يف اللغة ا�سبحت تلل�سقف 

وتلل�سقيفا. 
 ت�س��تهر تلل�س��قف بانه��ا تتو�س��ط العدي��د من 
املواق��ع الثري��ة الت��ي تع��ود اغلبه��ا للفرة 
املبك��رة م��ن المرباطورية ال�س��ورية، اللف 
الث��اين قب��ل املي��اد، فبالقرب منه��ا جنوبا 
ت��ل لبقاي��ا قلعة ا�س��ورية ثم يف و�س��ط البلدة 
ت��ل  هن��اك  )3ك��م(  ال�رصق��ي  اجلن��وب  واىل 
)كور�س��كتي– املقربة القدمية( ثم تل باقوفا 
�رصق البلدة ب� 3 كم وتل كوجنان اىل اجلنوب 

الغربي وبقايا دير افني ماران.
برغ��م �س��غر حجم املدين��ة الذي امت��د لفرة 
طويل��ة ب�س��بب الهج��رة امل�س��تمرة ل�س��كانها 
)�س��ابقا اىل بغداد وبقية م��دن العراق( بقيت 
حمافظة على طابعها احل�ساري، الذي ك�سته 
احلداثة بالبنية التي افقدت الكثري من رونق 

املا�سي.
التج��ول ب��ني ازقة تلل�س��قف يعطيك ال�س��عور 
بالم��ان والهدوء، وعندما تق��رب من بقايا 
البني��ة القدمي��ة، الت��ي تاح��ق ناظريك من 
بعيد وهي تقدم لك �س��وراً ولوحات تاريخية 
�س��واء ل�س��كل البناء وزخرفتها او للت�س��اميم 

التي تعد امتدادا لتاريخ املنطقة.
يف مكتب ال�سيد ع�سام اعطتنا الزنابري هدية 
ا�ستقبال جميلة اذ عندما حاول ال�سيد ع�سام 
�رصح تو�سع املدينة من النافذة وال�سارة اىل 
اق��دم مبانيها هاجمتنا حفن��ة زنابري ورغم 

لدغته��ا احل��ارة يف البداي��ة األ انه��م هدوؤين 
بالقول �ساحكني )�سيكون عاجا للعديد من 

المرا�ش(.
ع�س��ام الذي حفظ تاريخ املدنية قدم �رصحا 
با�س��ماء حماتها )دليا – قا�س��ا – الولعليا 
– الزق��اق العايل – �س��يو تقيب��و )اي دجاج 

فرخ( وحمات حديثة البناء(. 
 وبالتطرق اىل ا�سهر مباين البلدة قال ع�سام 
انه��ا بالتاأكيد " كني�س��ة مار يعقوب ثم بقايا 
مبن��ى القاية الت��ي كانت حت��وي 44 قاية 
وبقاي��ا حائ��ط لكن�س��ية تع��ود للق��رن الرابع 
املي��ادي كان��ت يف ف��رة من الف��رات ديرا 

للرهبان اي�سا.
تلل�س��قف الت��ي ت�س��تهر بوقوعه��ا يف �س��هل 
وه��ي  الزراعي��ة  بارا�س��يها  غني��ة  منب�س��ط 
ت�س��تهر بزراعة احلنطة وال�س��عري والبقوليات 
)العد���ش واحلم���ش( ث��م املح�س��ول ال�س��هر 
)بطيخ تلل�سقف(، ي�سري ع�سام اىل ان الهجرة 
الت��ي �س��ملت امل�س��يحيني من خمتل��ف املدن 
العراقي��ة قد غ��ريت طابعها، فك��ربت ب�رصعة 
وا�س��بحت الن تاأوي اكرث من 14000 اربع 
ع�رصة الف ن�س��مة تعد مدينة كلدانية خال�سة 
من �س��كانها وكنائ�س��ها. وكغريه��ا من مدن 
املنطقة وب�س��بب موقعها الذي يقع على طرق 
املوا�س��ات تعر�س��ت تلل�س��قف اىل نكب��ات 
عدي��دة كان اأبرزه��ا املذبح��ة التي ق��ام بها 
املغول ع��ام 1236 م، فقد جاء يف ق�س��يدة 
كلداني��ة لل�س��اعر )كيوركي���ش وردا( و�س��فا 
بليغا للمج��ازر التي اأجروه��ا يف )كرملي�ش( 
قوق��ا(،  بي��ث  و)دي��ر  و)تلل�س��قف(  و)اأرب��ل( 
فقتل��وا الآلف من �س��كانها واأحرقوا احلقول 
وامل�س��اكن و دور العبادة واأبادوا احل�س��ارة 
و���رصدوا الآلف ومل ي�س��لم منه��م اإل م��ن فر 
هاربا ناجيا بنف�س��ه اىل اجلبال الق�سية، ومل 
ت�سلم كني�سة مار يعقوب املقطع يف تلل�سقف، 
فق��د دم��رت بكاملها بح�س��ب الكات��ب حبيب 

حنونا الذي متت ال�سارة اليه انفا.
مقربة املدينة املتاألئة 

لك��ي  لتكف��ي  تلل�س��قف  اىل  واح��دة  زي��ارة 
تتعرف عليها، �سواء اثارها القدمية من ابنية 
و ق�س��ور ذات ط��راز معم��اري لي���ش بغري��ب 
ع��ن غريها م��ن ابنية منطقة �س��هل نينوى او 
للتع��رف عل��ى م��ا تخبئ��ه املدينة م��ن كنوز 

اثارية لت��زال بحاجة اىل البح��ث والتنقيب، 
او للتع��رف على تراث وازياء واأكات املدينة 
التي ت�س��تهر به��ا وخا�س��ة �س��ناعة الزياء 

الراثية.
مق��ربة املدين��ة الت��ي حتم��ل طابع��ا متميزا 
ت�س��كل القب��ور متيزاً ب��ني راقديه��ا وفوق كل 
قرب هن��اك زخرفة وكتاب��ة خمتلفة، ومع كل 
واحدة ت�س��تطيع ان تعرف م�س��تواها وواقعه، 
زائر بني القبور مل يذكرين با�س��مه قال، حتى 
يف املقربة تلل�س��قف تختل��ف وكل واحد مييز 
ق��رب موت��اه وه��ي احيان��ا دللة عل��ى الغنى 

واخرى تقديرا للميت.
ا�س��كال القبور �س��غرية وكبرية كان��ت تتاألأ 
وب��ني ق��رب واخر كنت ت��رى كتاب��ة �رصيانية 
واخ��رى عربي��ة ت�س��ري اىل م��ن يرق��د فيه��ا 
وتاري��خ وفات��ه ومي��اده. لي���ش ه��ذا كل��ه 
فالبلدة التي ا�ستهرت ب�سناعة ازياء خمتلفة 
مل تعد ترى من يرتدي تلك الزياء األ الن�س��اء 
كبريات ال�س��ن، تقول ال�س��حفية خل��ود فريد: 
ان ازي��اء تلل�س��قف لها �س��بغة خا�س��ة وهي 
امت��داد لزي��اء ن�س��اء ال�رصي��ان والكلدان يف 
املنطقة، يرتدينها الن�س��اء كبريات ال�س��ن اىل 
الن، وتتمي��ز باأنه��ا م�س��نوعة من ال�س��وف 
والقط��ن الطبيعي ويتم ا�س��افة اللوان اليها 
اي�س��ا م�سنوعة من الع�ساب الطبيعية. ت�سري 
خلود اىل ان البلدة تكرب كل يوم ومع كل تغري 
يحدث فيها تختف��ي بع�ش ماحمها القدمية 
وهو ما ي�س��ري اىل ان واقعها لن يبقى كما هو 
عليه. ونوهت خلود اىل ان العديد من ا�س��ماء 
املاب�ش التي ت�س��تهر بها تلل�س��قف وتعد من 
الراثيات مثل )به �س��ك، �س��بك، دمري، ية لك، 
�س��قتا )ن��وع خا�ش م��ن القم�س��ان( وغطاء 
الراأ�ش البو�س��ية( ف�سا عن املاب�ش الن�سوية 

التي متتاز باللوان الرباقة واملزرك�سة.
مركز للت�سامح 

تلل�س��قف التي ت�س��تهر بانها تتو�سط عدداً من 
البلدات والق��رى لتباع الديانات والقوميات 
الخ��رى متتاز به��ذه ال�س��فة وحافظت على 
مكانته��ا بانه��ا مرك��ز للت�س��امح والتعاي�ش 
كم��ا يقول ال�س��حفي لوؤي عزي��ز، الذي اعترب 
ان ا�سواق تلل�س��قف منوذجًا للتعاي�ش ال�سلمي 
اذ ت�س��هد اقبال لبناء كل املكون��ات الدينية 
من م�سيحيني وم�س��لمني وايزيدية، من اكراد 

وعرب وقوميات اخرى، الكل يتعاي�ش باأمان 
و�سام.

لوؤي ي�س��ري اىل ان التعاي�ش �س��مة من �س��مات 
اهايل تلل�سقف الذين يتعاي�سون مع الخرين 
رغ��م الخت��اف الدين��ي م��ن ان ه��ذه �س��مة 
له��ايل املدني��ة، فف��ي ا�س��واقها جت��د ابناء 
هذه املكون��ات جميعا ويف ازقتها واعيادها 

يتبادلون التحايا.
تلل�س��قف ذات ال�س��مة املميزة يف ح�س��ارتها 
جت��د ب��ني ابنيته��ا دلئ��ل عدي��دة ت�س��ري اىل 
عراقته��ا فالقبة الكبرية لكن�س��ية مار يعقوب 
تختل��ف م��ن بواب��ة كني�س��ة م��ار كوركي���ش 
وبينهما جتد ازقة قدمية وابوابًا لبيوت تعود 
ملئات ال�س��نني ومن ثم بقايا ق�س��ور تهدمت 
مت فيها مراعاة الت�سميم والبناء ب�سكل مميز.
تلل�س��قف املدين��ة او البلدة التي �س��يدت فيها 
اول مدر�س��ة ع��ام 1940 تبع��د ع��ن مدين��ة 
املو�س��ل ب� 25 كم �س��مال تقع عل��ى الطريق 
بني ق�ساء تلكيف وناحية القو�ش يحدها من 
ال�س��مال الغربي واحدة م��ن اكرب قرى العراق 

)ختارة( ثم جنوبا بلدة باطنيا.
يق��ول جال عرب��و وعائلة عربو تع��د واحدة 
من العوائل العريقة للبلدة ان تلل�س��قف منجم 
للراث، ف��ا تزال الن�س��اء حتتفظن بالدوات 
التي كانت ت�سنع هنا لكل املنطقة وعراقتها 
وقدمه��ا ي�س��ري اىل وج��ود املخاب��ىء يف كل 
بيت ق��دمي فيها، حيث كانت ت�س��تخدم خلزن 
تتعر���ش  عندم��ا  لاختب��اء  او  املحا�س��يل 

للفرمانات.
وا�س��اف: ب�س��بب م��ا عانت��ه املدني��ة عن��د 
ال�س��اه طهما�س��ب عل��ى املو�س��ل مت  حمل��ة 
�س��ناعة وبن��اء )ال ئاخ��ور( ا�س��فل كل دار 
منه��ا  والكرثي��ة  باقي��ة  بع�س��ها  ولت��زال 
تهدم��ت كانت ت�س��تخدم للعديد من الغرا�ش 
وخا�س��ة للخزن. يقول جال اي�س��ا ا�ستهرت 
املدين��ة ب�س��ناعة )هكبة احلراث��ة، واجلنجر 
لطح��ن احلبوب ون�س��لها من ق�س��ورها( كذلك 
بكل امل�س��تلزمات اخلا�س��ة برعاي��ة الغنام 
ومل ي�س��نع من ال�س��وف اي�س��ا من ماب�ش 
وم�س��تلزمات، اذكر منها على الدوام النوعية 
اجليدة من اجلواريب التي كانت ت�سنع يدويا. 
بني كل هذه ال�سور ت�ستطيع القول ان تلل�سقف 

وتنه���ش  تتج��دد 

ب�رصع��ة كبرية وي�س��ري �س��كانها انه��ا عندما 
كان��ت �س��غرية كانت اك��رث هدوءا و�س��كينة، 
وانه��ا م��ع كل ه��ذا حتتف��ظ ب��راث كبري يف 
اثارها، لبد ان يك�سف يوما تاريخها العريق.

اأن اأه��م املواق��ع الأثرية يف ) تلل�س��قف( تقع 
�رصقي البلدة حي��ث موقع دير )اأبنيماران( – 
منطق��ة الت��ل - والذي الآن هو مق��ربة البلدة 
، ويف و�س��ط املقربة يوج��د بئر قدمي مما يدل 
اأن التل كان منطقة م�س��كونة قبل اأن يتخذها 
�س��كان البلدة مقربة ملوتاه��م ، وقد عرث اأهل 
البل��دة يف ه��ذا املوق��ع عل��ى حائ��ط باإجتاه 
ال�س��مال كان عل��ى م��ا يبدو جزءا م��ن بناية 
الكني�س��ة . اأن وج��ود املقربة يف ه��ذا املوقع 
حال دون قيام حتري��ات اأثرية للوقوف على 
حقيق��ة ه��ذا الدير والبل��دة مع��ا ، وللدير يوم 
خا���ش يحتفلون ب��ه التلل�س��قفيون هو اليوم 
الث��اين لعيد الف�س��ح م��ن كل ع��ام ، وقد جاء 
ذكر هذا الدير يف كتاب )التاريخ ال�س��عردتي( 
ملوؤلف جمه��ول، حققه املطران ال�س��هيد اأدي 
�س��ري �س��من الباترولوجية ال�رصقي��ة : " قرب 
ت��ا زقيب��ا – قرية تق��ع على بعد 5 �س��اعات 
اىل�س��مال �رصقي املو�سل – بقايا دير ين�سب 
اىل اأبنيم��اران رئي���ش دي��ر الزعف��ران ... " ، 
غالبي��ة امل�س��ادر ت�س��ري اىل اأن )اأبنيماران( 
الكب��ري كان م��ن )بي��ث كرم��اي( – كرك��وك 
احلالي��ة – ه��و موؤ�س���ش دي��ر الزعف��ران ، ول 
نعرف عل��ى وجه الدق��ة اأن كان )اأبنيماران( 
الكبري هو الذي اأ�س���ش ديرا اآخر يف )تلل�سقف( 
اأم اأن راهب��ا اآخر يحمل نف�ش الأ�س��م قد اأن�س��اأ 
ديره يف )تلل�س��قف( ، فاإن كان املق�س��ود هو 
) ابنيم��اران الكب��ري( فيكون تاريخ تاأ�س��ي�ش 
الدي��ر هو الق��رن ال�س��ابع املي��ادي ، غري اأن 
الأك��رث اإحتم��ال اأن الدير ق��د اأ�س�س��ه )الربان 
اأبنيم��اران ( ال��ذي عا���ش يف الن�س��ف الأول 
م��ن الق��رن العا���رص املي��ادي وال��ذي ج��اء 
ذكره يف �س��رية ) يو�سف بو�س��نايا ( املتويف 
يف اأيل��ول ع��ام 979 م ، كم��ا اأ�س��ار اىل ذلك 
البحاث��ة )�س��ابو( ، اإذ يق��ول يف ماحظته : " 
اأن الرب��ان اأبنيم��اران كان ل��ه �س��ومعة يف 
مرتفع��ات )ج��درون( والتي تبدوا من �س��ياق 
ال�س��رية ، اأن هذه املرتفعات كانت قريبة من 
اإلقو���ش ودير الربان هرمزد .. " ، وباإعتقادي 
اأن مرتفع��ات ج��درون لي�س��ت اإل املرتفع��ات 
امل�س��مات بالكنود والتي تق��ع ما بني اإلقو�ش  
وتلل�س��قف ، اإل ان )اإدوارد �ساخو( له راأي اآخر 
، اإذ يق��ول باأنه مت العثور على لوحة اأثرية يف 
كني�س��ة تلل�س��قف تدل على اأن الدير قد بني اأو 
قد اأعيد بناءه �س��نة 1403 م وبنفقات اأهايل 
)تلكي��ف( ، ولك��ن هذه اللوحة ق��د اإختفت ول 

وجود لها .
 ففي كني�سة )تلل�سقف( جمموعة خمطوطات 
ق��ام الأب الدكتور بطر�ش حداد بفهر�س��تها 
وتتك��ون من 26 خمطوط��ة كلدانية اأقدمها 
يرج��ع تاريخه��ا اىل ع��ام 1698 م وه��و 
الأبر�س��ية  ، ويف خزان��ة  )احل��ذرة(  كت��اب 
الكلداني��ة يف كرك��وك ، خمطوط��ة كلداني��ة 
عنوانها ) ال�س��رية احل�س��نة – �سبري دوبارا ( 
كتبها ال�سما�ش اإبراهيم بن بدعا التلل�سقفي 
ع��ام 1583 م ، وخمطوط��ة اأخ��رى كتبه��ا 
الق���ش اإبراهي��م ب��ن ماري�س��ان التلل�س��قفي 
عنوانها ) مار يوحنان التلل�س��قفي ( وللق�ش 
اإبراهي��م بن ماربينا ثاث��ة خمطوطات يف 
خزان��ة دي��ر ال�س��يدة يرج��ع تواريخه��ا اىل 
 ، م   1796 و   1794 و   1793 الأع��وام 
ويف خزانة برلني ثاث خمطوطات كلدانية 
كتبت يف )تلل�س��قف( يف القرن التا�سع ع�رص 
)كتالوك �ساخو – برلني 1899 ، �ش 215 
)اأ�س��ول  كت��اب  وهن��اك   )352 و   216  ،
الأع��راف( كتب��ه عودي�س��و ب��ن هداي��ة من 
)باطنايا( بطلب خا�ش من الق�ش ع�سكر بن 

عودي�ش التلل�سقفي عام 1702 م . 
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