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، 6523 إىل أيام الغزو ادلغويل فيهاويعود ظلو اجلالية األرمنية يقيم أكثر من نصف أرمن العراق يف مدينة بغداد، 

واألخرى يف بغداد، وتوىل األسقف  ،م أبرشيتان يف العراق إحداعلا يف السلطانيةذل كانتويف القرن الرابع عشر ادليالدي  

مرة أخرى، فيذكر البعض  لالهنيار، إال أن اجلالية األرمنية يف بغداد تعرضت 6521 عام األرمن يف بغداد مطرانيهسركيس 

صادر األرمنية أن بغداد يف ذذ  الفًتة  كانت توجد يف بغداد وضواحيها جالية أرمنية صغرية، وتذكر ادل  6361 يف عام أنه

 .6كانت من أبرز مراكز نسخ ادلخطوطات األرمنية يف الشرق األدىن

وقعت ثالث ذجرات صباعية إىل بغداد، فنشطت اجلالية األرمنية فيها، جاءت ادلوجة األوىل سنة  ويف القرن السابع عشر

ادلوجة  وقدمت .ان، فهاجرت صباعة منهم إىل بغدادمن األرمن الذين ذجرذم الشا  عباس إىل أصفه 6361/6362

عندما دخل العثمانيون  6355، أما ادلوجة الثالثة فوقعت عام اجلالئرينيمن األناضول ذربًا من ظلم  6363الثانية سنة 

 . بغداد

يف  هتميادقيقة عن األرمن يف بغداد يف القرن الثامن عشر، وال توجد معلومات مستفيضة عن ح إحصائياتوال توجد 

مت التأكيد على حقوق البطريركية األرمنية، وكذلك البطريركية الالتينية  للعراق فًتة احلكم العثماين، إال أنه خالل العراق

 6666مؤسبر فرساي عام يف ، و 6545، مث يف مؤسبر برلني عام 6523وذلك يف مؤسبر باريس للسالم عام  ،واليونانية

 .حملافل الدوليةحظيت تلك احلقوق بتأييد صبيع ا

                                                           

، ص (991 دار الحوار للنشر والتوزيع، : الالذقية) ، (لبنان ، العراق، فلسطين، األردن، مصر)الجاليات األرمنية في البالد العربية : هوري عزازيان  

6. 
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 ،واخلبازين ،وصناع األحذية ،واخلياطني ،وادلزارعني ،وادلهندسني ،األطباء :الفًتة تضم تلكاألرمنية يف  ةوكانت اجلالي

ويف اجملال الصناعي كانت أكرب ظاذرة صناعية يف العراق امتالك . موادلمرضني، وغريذ ،والتجار احملالت،وأصحاب 

 .ية أسهًما يف استثمار البًتول العراقياألرمن" ُجلبينكيان"مؤسسة 

يف منطقة كمب سارة، وكنيسة القديس غريغور يف " كرابيت"وتوجد لألرمن عدة كنائس يف بغداد منها كنيسة القديس 

، وكنيسة األرمن يف يف الكرادة الشرقية، وكنيسة سيدة الزذور يف حي الكرادة ، وكنيسة القلب األقدسمنطقة الباب الشرقي

ادرية، وكنيسة مرًن العذراء يف منطقة ادليدان، وذي أقدم كنائس األرمن يف بغداد، كما توجد أربع مراكز ثقافية حي اجل

العديد  وجود نتناسى أال لألطفال األرمن يف بعض ذذ  ادلراكز، وغلب اللغة األرمنية ورياضية أرمينية يف بغداد، ويتم تعليم

.  أكثر من مدينة عراقية، ألسباب شخصية أو اجتماعية أو اقتصادية أو سياسيةنتشرون يفادلمن ضحايا التهجري األرمين 

 .الديانةمتمسكني بقوميتهم األرمنية بغض النظر عن  ظلواومنهم من أعتنق الديانة اإلسالمية، إال أن الكثري منهم 

بغداد "اق، من خالل كتاب معنون وذدفنا ذنا ذو رسم صورة ألرمن بغداد بأقالم رلموعة من الرحالة األوروبيني يف العر 

، يتضمن رلموعة ترصبات لألجزاء اليت تصف مدينة 5664صادر عن دار الوراق للنشر احملدودة بلندن عام " بأقالم رحالة

بغداد يف رحالت فئة من الرحالة، سلتلفي اجلنسيات، والتوجهات، وادلدارس الفكرية، عكف على ترصبتها رلموعة من 

 . ادلًتصبني

 

 

 رستن نيبوركا
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 ، وذو عامل داظلركي من أصلKarsten Niebuhrكارسنت نيبور أول رحالة كتب عن أرمن بغداد، ذو الرحالة الشهري  

ألب  ،6455 مارس 64يف ، Lauenbergمقاطعة الونربغ  من Ludingworthe لدينغورث دبدينةولد  ،أدلاين

امعة قل، مث بدأ تعليمه يف سن الثانية والعشرين، حينما التحق جباحلبدأ حياته فالًحا يساعد والد  يف فالح من سيليزيا، و 

 .، لدراسة الرياضيات وعلم الفلكGottingenن جوتنج

، بناء على مشورة يوذان ديفيد ميخائيلس أستاذ الالذوت ادلسيحي، فريدريك اخلامس ،قرر ملك الدظلرك 6436ويف عام 

وجنوب اجلزيرة  ،بعثة علمية مشًتكة إىل بلدان الشرق األدىن إرسال ،Gottingenوفقه اللغة العربية جبامعة جوتنجن 

 .استدعى نيبور لالنضمام إليهافالعربية، لتقصي األخبار وادلعلومات العلمية عنها، 

يف ن و مخسة علماء متخصص Greenland جرينلندركب الباخرة الدظلركية  6436 يناير اليوم الرابع من صباح ويف

وحفزذم ذدف صمموا على ربقيقه مهما كانت  ،د صبعهم أمر واحدقة، مع خادمهم الدظلركي، و سلتلف فروع ادلعرف

، فاذبهوا ضلو عامل ملئ Arabia Felix السعيدة العربمدفوعني باألسطورة اليت ربدثهم عن بالد  ،الظروف واألحوال

ضمت من خليط من اجلنسيات، ف تتألف فقدوقد وزعت أعمال وواجبات البعثة على أعضائها،  .باجملاذيل وادلخاطر

سًنا الرابعة والثالثني، بينما ذم عادلني داظلركيني، وأدلانيني، وسويديًا واحًدا، وصبيع ذؤالء من الشبان اليافعني، إذ مل يبلغ أكرب 

 .مل يتجاوز أصغرذم الثامنة والعشرين

 Prof. Peterدريك كريستيان فون ذافن الربوفسور بيًت فر : ذموذؤالء العلماء اخلمسة الذين تكونت منهم البعثة 

Friedrich Christian van Haven (دظلركي)  الدكتور والدراسات الشرقية، و  اللغات القدميةمتخصص يف فقه

ادلهندس  متخصص يف اجلراحة وعلم احليوان، و ( دظلركي) Dr. Cristian Carl Kramerمراكريستيان كارل كر 
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اذلر ، و وقد أنيطت به مسؤولية الدراسات اجلغرافية والفلكية والرياضيات( اينأدل) Carsten Niebuhr ركارسنت نيبو 

الرسوم  ةمهمذو رسام أنيطت به و ( أدلاين) Herr Georg Wilhelm Baurenfeindجورج ويلهلم بورينفند 

 طبيًبا للبعثة،( سويدي) Prof. Peter Forsskalالربوفسور بيًت فورسكال ، و الفنية وحفرذا على النحاس

 .يف علم النبات ومتخصًصا

ومل يكن ألحد من ذؤالء الرئاسة على اآلخرين، فكلهم له مؤذالته ومكانته، وإذا كان ألحد منهم الفضل فهو لفورسكال 

وفون ذافن إلجادهتما اللغة العربية، وهبذا قضت تعليمات ادللك، الذي طلب من كل منهم أن يعاون زمالئه، ولكن على 

 .له اخلاص الذي سيقدم عنه تقريرًا عند عودتهأن يظل له ميدان عم

 يوليو 56من ميناء كوبنهاجن، فمرت دبيناء مرسيليا، ومنه إىل اسطنبول حيث وصلتها يف  السفينة الدظلركية وأحبرت

وأمضت البعثة حوايل السنة يف مصر لدراسة أحواذلا وآثارذا، مث بعد ذلك أحبرت من اإلسكندرية . اإلسكندريةف 6436

 .إىل سلا يف بالد اليمن هاأحبرت البعثة من السويس إىل جدة، ومن 6435أكتوبر  2النيل متوجهة إىل السويس، ويف  عرب

من العام نفسه حلق به العامل الطبيعي  يوليو 65، ويف 6435مارس  وقد أصيبت البعثة بصدمة دبوت رئيسها فون ذافن يف

ور مع من بقي من أعضاء البعثة صنعاء، وقابلوا أمريذا، مث عادوا إىل ، وقد زار نيبJerimبيًت فورسكال يف مدينة جرم 

 . سلا لقضاء الصيف فيها

قي ب، ف6431 فرباير 66يف اذلند، وذناك تويف رسام البعثة بوربنفند، مث حلق به فون كرمير يف  يبومباومن سلا أحبروا إىل 

 ،ودأبه ادلتواصل ،وثقافته الواسعة ،اهتا، إال أن علته العاليةنيبور العضو الوحيد الذي وقع على عاتقه مهام البعثة وواجب

ويف . وإرادته احلازمة، كل ذلك دفعه إىل إسبام الرحلة، وإصلاز ما يًتتب عليها من أعمال واسعة ادلقاصد متشعبة األغراض
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وكانت لديه الرغبة يف  فدرس أحواذلا وذبارهتا، مث قفل عائًدا إىل بومباي، Suratإىل سورات  يمارس غادر بومبا 51

 .زيارة الصني، لكنه بينما كان بانتظار السفينة اليت ستقله إليها، عاودته احلمى وادلرض شلا جعله يغري خطته يف السفر إليها

ربون صبمر دبسقط، مث توجه عن طريق اخلليج العريب إىل ف وبعد أن مكث يف اذلند أربعة عشر شهرًا، قرر العودة إىل بالد ،

 4غادرذا يف  ،ومنها إىل شرياز، فخرائب برسيبوليس، وبعد أن قضى هبا أربعة وعشرين يوًما تويف فيها خادمه( عباس بندر)

مايو،  56فوصلها  Khargومنها إىل البصرة، فسافر بسفينة ذولندية صغرية إىل جزيرة خارج  إىل بوشهر، 6432أبريل 

 .أوائل شهر يونيو على أمل أن تنقله سفينة إصلليزية إىل البصرة، يف

لقد انقطعت أخبار كارسنت نيبور منذ وصوله إىل البصرة، وقد ارتدى نيبور ادلالبس العربية منذ أن وطئت أقدامه مدينة 

إىل  مث ،ماردينف، متوجًها إىل حلب فوصل ادلوصل 6433مارس  5وغادر بغداد يف ، البصرة، وانتحل اسم عبد اهلل

ويف عام  .6434نوفمرب  56كوبنهاجن يف  حىت وصولهه، ية ومنها إىل اإلسكندرونذذب مع قافلة إىل إنطاكو  ،حلب

 55وذي فتاة تبلغ من العمر  ،Cristiane Sophie Blumenbergكريستيان صويف بلومنربغ بتزوج  6445

 .ذكراتهعاًما، وكانت ابنة طبيب كان يف خدمة ادللك فردريك، ويف السنة التالية لزواجه نشر اجمللد األول من م

وطفليه  هتبتدئ حياة كارسنت نيبور بالتدذور واالضمحالل عند مطالبته بوظيفة كتابية يف ملدورف اليت سافر إليها مع زوج

، وبالرغم من أن نيبور كان أدلاين األصل والثقافة إال أنه كان ػلمل جواز سفر دظلركي، وكان شعور  6445يف صيف 

عني عضًوا يف اجملمع العلمي الفرنسي، ويف أواخر أيامه اشًتى . اخلامس كفريدريادللك  بدظلركيته قويًا منذ دخوله يف خدمة

 أصابه مثتوفيت زوجته،  6564ويف عام ، أرًضا لفالحتها، فعاد فالًحا كما بدأ، مث توالت عليه النكبات فأصيب بالعمى

، يف ملدورف من تهانتهت حيا 6562أبريل  53ويف ، أعرج يءساقه، فأصبح ذذا الرحالة اجلسور والسائح اجلر يف بكسر 

 .باألعمال العظيمةعن عمر ناذز االثنني والثمانني عاًما مكللة  Dithmarchenمقاطعة ديتماركن 
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وقد التقى نيبور بكثري من األرمن خالل رحلته الربية عرب العراق من البصرة إىل حلب على البحر ادلتوسط، فأول ما التقى 

من إيران إىل  الكثري منهمذجرة ن، شليزًا إياذم من لغتهم ومالبسهم وعاداهتم وتقاليدذم، مشريًا إىل يف البصرة كان األرم

بسبب الفنت والثورات ادلنتشرة فيها، وأن ذؤالء عملوا يف األعمال التجارية والصناعية يف بغداد والبصرة فكانوا من  العراق

الواسعة بالبصرة وبغداد ال تغل إال التمر واألرز واحلنطة، وال تنتج إال  واألرض اخلصبة": عوامل هنوضهما اقتصاديًا، فيقول

، أي ذوات القرون، واخليل، وال تغل وال تنتج ما يرغب فيه الغربيون، غري أن دلدينيت القطر العظيمتني ةاحليوانات القرن

ما ال تزال عظيمة، وقد ذاجر من إيران إىل حسًنا، فإهنما موصل واصل بني اذلند وإيران وتركيا، فالتجارة فيهذاتني مقاًما 

 .للصناعات ادلختلفة 5"بسبب الفنت اليت فيها، وقد أنشأوا يف ادلدينتني معامل األرمنبغداد والبصرة صباعات من 

 الفرنسي أوليفييه

جبولة تفقدية  األوىل الفرنسية اجلمهورية بإيعاز من حكومة 6466عام  G. A. Olivierقام الرحالة الفرنسي أوليفييه 

ادلوصل وبغداد والبصرة وغريذا  سوريا والعراق وإيران ومصر، ويف العراق مر بكل من ، فزاروبالد فارسالعثمانية،  الدولةيف 

 . 6561ثالث رللدات، طبعها يف باريس عام من مدن العراق، وسجل انطباعاته يف 

فية، الزراعية، االقتصادية، والتجارية للمنطقة اليت زارذا، اتسمت مذكرات أوليفييه بوصف دقيق للحالة الطبيعية، اجلغرا

حاول فيها رصد طرق ادلواصالت واحلالة العسكرية للبالد ادلذكورة، فكان موفًقا يف الكثري من ذلك، وتطرق إىل أحوال 

 . السكان وعادات األذايل ومعتقداهتم، فكان أقل توفيًقا

                                                           

 .13، ص (002 دار الوراق للنشر المحدودة، : لندن) بغداد في رحلة نيبور، ترجمة مصطفى جواد، بغداد بأقالم رحالة،: كارستن نيبور  
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يعني نيبور لدجلة ": ا فقالهنر دجلة ينبع من أرمينيُعباب الرافدين، اعتقد أن  ومنذ أن بدأ يطأ بقدمه أرض العراق، وسلر

من ستمائة إىل ستمائة وعشرين قدًما عرًضا، لكننا نظن بأنه أكثر من ذلك إبان شدة ادليا  اليت تكون يف أواخر اخلريف، 

كردستان وبالد ما بني النهرين مع ادليا  وخباصة يف الربيع، إذ زبتلط ميا  األمطار يف ذذا الفصل األخري يف جزء من  

 .5"، وأعايل بالد ما بني النهرينوأرمينياالصادرة عن ذوبان الثلوج يف بالد فارس وكردستان األعلى 

ويذكر رواية أذل بغداد عن أن تعداد سكاهنا يبلغ أكثر من مائة ألف نسمة، ولكنه يفند ذذ  الرواية بأن العدد احلقيقي 

القنصل الفرنسي فيها، ورجل أعمال إيطايل، ال يزيد عن شبانني ألف، يشكل العرب غالبيتهم، ويليهم  بناء على رواية

، ويف هناية ذذا التدرج يأيت اليهود األقل عدًدا بني طوائف بغداد، األرمنالكلدان و : األتراك، فاألكراد، مث ادلسيحيني

ائة ألف نسمة، غري أن روسو الذي ذو منذ زمن وكيل يعترب أذايل بغداد عدد سكان مدينتهم أكثر من م": فيقول

الذي يسكن منذ أكثر من أربعني سنة يف ذذ  الربوع،  ،وليوين رجل األعمال اإليطايل ،(الفرنسية)العالقات التجارية 

، (مسلم)ريب مخسون ألف ع: ورئيس دير الكرمليني الذين ربدثنا إليهم، ال يقدروهنا بأكثر من شبانني ألًفا، ويوزعوهنم ذكذا

ومخسمائة مسيحي من الكلدان  وحرس الباشا، وحوايل ألف كردي،( اإلنكشارية)عشرون ألف تركي، دبا يف ذلك احلامية 

ألف، وألن النصارى غالبًا أكير  00، حتى يتفق مع المجموع مع العدد اإلجمالي 6000لعل المقصود ) واألرمن

 .1"، وألفان ومخسمائة يهودي(-البيان–من اليهود 

                                                           

، (002 دار الوراق للنشر المحدودة، : لندن)، ترجمة يوسف حبي، بغداد بأقالم رحالة،  29 الرحالة الفرنسي أوليفييه يصف بغداد عام : أوليفييه 1

 .00ص 
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كذلك سكن فيها العديد من اليهود واألرمن ألغراض ذبارية ": ، فيقولاألرمن يسكنون بغداد ألغراض ذباريةمث يوضح أن 

 .2"مع تركيا واذلند، فإن الباشا يشجع التجارة بكل ما يف وسعه

 اإلنجليزي بكنكهام

ى سنوات عدة من ، وقد أمض6522، ومات سنة 6453سنة  J. S. Buckinghamبكنكهام اس . جيولد 

عمر  يف أقطار الشرق فزار العراق وسوريا وتركيا وإيران واذلند وغري ذلك من البلدان اليت عين بوصف شعوهبا وأحواذلا يف 

 .ادلؤلفات اليت كتبها

، وقد زار العراق يف أوائل القرن التاسع Travels in Mesopotamia همن كتاب اجلزء ادلًتجم يف ذذا الكتاب

يكن بكنكهام أول من زار بالد الرافدين وكتب عنها، بل سبقه إىل ذلك صباعة من الرحالني، دونوا مشاذداهتم ومل . عشر

 .مراجع نفيسة عن أحوال العراق االجتماعية والسياسية واالقتصادية هاعد بعضت يوانطباعاهتم يف مؤلفا

غداد تشتمل يف الغالب على البضائع وادلنتجات اذلندية وذبارة ب" تبادل ذباري بني بغداد وأرمينياويشري بكنكهام إىل قيام 

 . 3"وآسيا الصغرى وأرمينيااليت تصل عن طريق البصرة من البنغال، وربمل منها إىل سوريا وصلد وكردستان 

بغداد وإىل قيام العراق وبغداد بدور الوسيط بني ادلنتجات الفارسية واألرمنية، فيقوم التجار بنقل البضائع الفارسية إىل 

وكانت بغداد، حىت زمن قريب، ادلخزن الرئيسي للمصنوعات وادلنتجات الفارسية اليت ربمل إىل "، إىل أرمينيا منها تحملل
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أرضروم وتوقات يفضي إىل استانبول، وأصبحت  والًتكية، ولقد وجد الفرس طريًقا أميًنا عرب واألرمنيةاألسواق السورية 

رأًسا إىل العاصمة الًتكية فتؤيت بذلك رحًبا كثريًا للتجار الفرس وخسارة بعكس ذلك  البضائع اليت كانت تودع ذنا ربمل

 .4"الربح لتجار بغداد

احلر الشديد حال "من أصل فارسي، فيشري إىل أن  رئيس الكنيسة األرمنية يف بغدادإال أن ذناك أمر لفت انتباذه وذو أن 

ولكن حرس ادلقيم العام اذلنود أقاموا استعراًضا، وأخذ الزوار وادلهنئون ، لعهددون إقامة االحتفال دبناسبة ميالد األمري ويل ا

دبالبسهم الرمسية يتوافدون إىل الديوان حسب ادلراسيم ادلعتادة، وكان من بني ذؤالء اجلماعة اثنان غريبان فقط، أحدعلا 

 M. Vigorouxصلية الفرنسية ادلسيو طبيب جراح شاب جاء إىل ذنا من دمشق سعًيا وراء عمله، واآلخر سكرتري القن

وكان منحرف الصحة آنذاك، وراذب كبري السن ذو رئيس الكنيسة الكاثوليكية، ورجل فارسي معمر يتذكر حصار نادر 

يف ذذ  ادلدينة، وإىل ذؤالء  األرمنية، ودرس يف روما وجاء ذنا بصفة رئيس الكنيسة 6456عام  دشا  دلدينة بغداد فقد ول

لعل خطًأ مطبعيًا ورد هنا، فقد ذكر أن من الزوار ) .5"من ادلسيحيني واليهود وأفراد من الدراويش فقد جاء عدد

 (-البيان–والمهنئون اثنان غريبان، ثم ذكر أربعة أشخاص 

 األمريكي وليم بيري فوك

قاصًدا  6514ل سنة ائالعراق، فقد غادر أمريكا يف أو  يزورأول سائح أمريكي  Wm. Perry Fogg ك وليم بريي فو 

مصر ببعثة استكشافية اختارذا اخلديوي يف مصر برئاسة الدكتور جريارد رولفس للبحث عن الواحات يف صحراء مصر 
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( بيت لنج)الغربية، وجاء إىل مصر فوجد أن البعثة قد سبقته بأشهر، وعرض عليه السيد فينيس، وذو شاب إصلليزي من 

إىل مصر، أن يسافر معه إىل بغداد، فسافرا مًعا إىل بيت ادلقدس، مث عادا فعربا  تعارف معه على ظهر الباخرة اليت أقلتهما

قناة السويس ونزال يف جدة، مث يف عدن، فمسقط فبوشهر حىت وصال البصرة، مث بارحاذا إىل بغداد، وأقام ذذا السائح 

خلف )يب، ولقي من وايل بغداد رديف باشا األمريكي يف بغداد ردًحا من الزمن قام خالله بزيارة كربالء وأطالل بابل وادلس

عناية تامة، وبعث معه بأحد مرافقيه، فزار ادلؤسسات العامة يف بغداد، كما زار الكنائس، ولكي يطلع على ( مدحت باشا

كان يلبس الطربوش، ويسري منفرًدا يف الشوارع واألسواق، وقد وصف صبيع ما شاذد  وصًفا دقيًقا و احلياة االعتيادية، 

الفكاذة واللطف، وػلدثنا ذذا السائح أنه وجد يف بغداد اصلليزيًا يهوى التصوير الفوتوغرايف  لب عليه مسحة منتغ

وإيوان   ،وسور بغداد ،فاصطحبه إىل عدة مواضع يف بغداد وصورذا، فأضاف إىل وصفه الدقيق صورًا صبيال جلامع مرجان

 Arabistan: or عربستان، أو بالد ألف ليلة وليلة"ا  فجاء كتابه من أنفس ما كتبه السائحون، وقد مس ،كسرى

the land of "the Arabian Nights" ، 6542ومت طبعه يف لندن سنة. 

إىل  ( كنيسة الالتني الكاثوليك)مث ذذبنا منها ": ، وقدم وصًفا ذلا قائالزيارة كنيسة األرمن يف بغدادبوليم فوك وقد قام 

وعلا فرقتان سلتلفتان، وكنيسة األرمن األرثوذكس، تشمل عدًدا من أقدم العائالت كنيسة الكلدان، وكنيسة األرمن، 

صديقه اخلاص، ( سي)وذذ  الكنيسة واسعة أنيقة، وجبانبها مسكن ادلطران، حيث زرنا  أنا والدكتور  .ادلسيحية وأغناذا

جه أبيض المع رقيق، وأخالقه حسنة جًدا، فاستقبلنا باحًتام عظيم، وادلطران رجل صبيل الصورة، ذو حلية طويلة سوداء، وو 

وكان مرتديًا رداء أرجواين اللون من احلرير، وطاقية وحذاء من نفس اللون، وكان قد زار روما قبل مخس سنوات، وقت 

، وذناك اطلرط يف سلك الكرادلة، وذو رئيس كافة الكنائس العائدة دللته يف البالد العربية، وقد انعقاد اجملمع ادلسكوين

للتقاليد السائدة، وقام الطبيب بوظيفة ادلًتجم، وكانت بيننا زلاورة ذات أعلية،  إتباعاوالقهوة العربية  السجائرقدمت لنا 

فقد قدمين الطبيب بصفيت أمريكًيا، فأبدى ادلطران رغبته الشديدة يف زيارة أمريكا، ولكن الذي مينعه خوفه من عواصف 
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تتكرر، وعلمت أن ذذ  الكلمة ذي الكلمة العربية اخلاصة ( ينكي دنيا)ظ أن كلمة األطلنطيك وخالل احملاورة كنت أحل

 .6"(الدنيا اجلديدة)اليت تعين 
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