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: ܘܥܕܐ ܕܡܠܦܢܘܬܐܬܫܪܝܢ            

ܫܡܥܘܢ ܒܝܬ ܐܝܫܘ                                            

 

ܝܵܛܐ ܕܵܐܵܗܐ ܸܫ݇ܢܵܬ )    ܝܗـܝ1823ܼܩܲ ܝܼܟ ܵܪܵܒܐ ܸܡܼܢܲ ܪ ܼܐܲ ܢ ܠܐܼܘܪܵܚܐ  ( ܸܙܐ ܼܗܲ ܕܸܪܐ ܼܠܲ
ܚܘ ܼܒܵܪܐ ܝܼܘܲ ݇ܕ ܸܬܫܸܪܝܢ ܒܼܣܲ ܢ ܼܚܲ ܢ،  ܕܵܗܸܘܐ ܼܠܲ ܗܢܼܝܵܵܢܐ ܵܩܐ ܵܓܼܢܲ ܣܼܝܵܡܐ ܘܼܡܲ ܦܪܼܝܵܫܐܼܝܬ ܼܒܲ

ܥܵܝܸܢ̈ܐ  ܐ ܕܼܛܲ ܒܼܝܸܒ̈ ܢ ܼܚܲ ܲܗ ܕܟܠ ݇ܐܵܢܵܫܐ ܸܟܐ ܕܵܒ݇ܬܪ ܝܼܘܠܦܵܵܢܐ. ܟܵܝܵܢܝܵܬ ܝܠܵ ܵܩܐ ܵܝܠܲܘܼܦܲ
ܠܦܵܵܢܐ ܘܵܩܐ ܐܼܝܵܢܐ ܣܢܝܼ  ܵܒܸܥܐ ܕܵܝܸܠܦ ܠܦܵܢܼܘܵܬܐܝܸܠܗ ܠܼܡܲ ݇ܕ ܸܟܐ ܵܡܸܨܐ ܼܡܲ . ܟܠ ܼܚܲ

ܢ ܵܠܐ ܵܗܸܘܐ ܐ ܵܪܒܼܝ ܸܙܐ ܵܩܸܪܐ ܘܵܝܸܠܦ، ܐܼܝܢܵ ܕܠܵ  ܒܵܝܵܢܐ ܒܫܼܘܵܪܵܝܐ،ܐ ܸܐ ܸܠܐ  ܸܚܙܵܝܐ ܡܼܪܲ
ܵܪܒܼܝ ܝܸܠܗ  ܕܵܐܵܗܐ ܵܠܐ. ܒܵܗـܝܢ ܵܫܘܦܵܐ ܸܪܕܵܝܐ ܘܡܩܼܘܒܵܡܸܨܐ ܵܡܸܛܐ ܠܚܵܕܐ ܕܼܘܵܟܐ ܝܼܲ 

ܢܸ̈  ܠܦܵܵܢܐ ܵܩܐ ܕܸܟܐ ܵܝܕܸܥܐ ܵܕܐܼܟܼܝ ܼܐܲ ܢܸܕܟܘܼܡܲ ܸܪܙܠ݇ܗܲܘܢ ܐ ܼܕܲ ܵܝܸܬ̈ ܕܝܼܘܠܦܵܵܢܐ ܘܝܵܕܥܵܬ ܼܚܲ
ܣ ܸܬܫܸܪܝܢ ܸܠܐ ܝܸܠܗ  ܐ ܕܡܼܘܵܚܐ ܕܵܝܠܲܘܦܵܐ. ܼܒܲ ܠ ܸܣܠܼܘܸܠ̈ ݇ܕ ܘܵܒܸܢܐ ܠ݇ܗܲܘܢ ܼܥܲ ݇ܕ ܼܚܲ ܼܚܲ

ܝܵܢܐ ܕܵܝܠܲܘܦܼܘܵܬܐ ܠܚܼܲ  ܗܵܡܐ ܓܼܘܵܪܐ ܕܼܕܲ ܚܟ̰ܼܝ ܕܵܝܠܲܘܸܦ̈ܐ، ܸܐܵܠܐ ܼܣܲ
ܡ ܘܸܠܩܵܕܵܠܐ ܼܐܲ

ܠܦܸܵܢ̈ܐ ܝܸܠܗ.                                                ܕܼܡܲ

ܠܦܵܢܼܘܵܬܐ ܚܕܵ     ܕ ܐܼܝܵܢܐ ܼܡܲ ܦܵܬ ܦܝܼ ܐ ܕܼܝܵܠܝܵܬ ܝܵܠܲܗ ܵܡܵܪܵܢܝܵܬ ܼܡܢ ܼܟܲ ܼܠܲ ܫܵܬ ܼܡܲ
ܪܵܢܵܫܐ. ܨܵܪܐ ܕܼܒܲ ܸܠܗ ܓܼܒܼܝܵܠܐ ܫܼܘܼܒܵܚܐ ܠܸܫܸܡܗ؛ ܵܒܪܲܘܵܝܐ  ܝܵܠܲܗ ܓܼܒܼܝܠܵܬ ܒܼܝܲ

ܠܦܵܢܼܘܵܬܐ ܒܟܵܠܲܗ  ܪܵܢܵܫܐ.  ܐܼܝܬܼܘܵܬܐ ܕܐܼܝܬܵܝܐ ܵܪܼܓܲܘܵܫܐܼܡܲ ܘܒܵܪܡܼܘܵܬܐ ܸܥܵܠܝܵܬ ܒܼܒܲ
ܝܘܵ ܟܠ ܚܼܲ  ܢ ܼܚܲ ܝܵܘܢܐ݇ܕ ܸܪ̰ܓܵܒܐ ܼܝܲ ܸܠܦ ()ܼܗܲ ܝܼܘܵܬܐ ܕܼܡܢ ܸܟܐ ܼܡܲ   ܵܒ݇ܬܪ ܝܵܠܵܕܐ ܵܠܲܗ ܼܚܲ
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ܥܝܼܘ̈ܗـܝ   ܪܵܢܵܫܐ )ܸܝܵܡܐ( ܘܵܩܐ ܼܙܲ ܠ݇ܕܼܘ̈ܗـܝܼܒܲ ܚܼܘܵܬܐܒܬܼܲ  ܸܙܐ ܠܼܝܲ ̈ܖܵܝܸܬ ܕ݇ܐܼܟܵܠܵܬ؛ ܼܨܲ  ܓܼܒܲ
ܡܵܨܵܝܐ ܕܵܫܼܒܩܼܝܠ݇ܗܲܘܢ  ܵܒܵܒܐ ܸܠܐ ܝܵܢܐܵܠܠܼܘܵܬܐ. ܐܼܝܵܢܐ ܸܝܵܡܐ ܘܘܡܼܲ  )ܚܼܘܠܵܡܵܢܐ(
ܝܗـܝ ̈ܖܼܥܲ ܝܗـܝܠܚܘܼ  ܼܙܲ ݇ܕ ܝܣܼܘܵܪܐ ܡܵܩܘܵܝܵܢܐ ܒܵ  . ܸܐܵܠܐܼܕܲ ܝܗـܝܒܼܚܲ ܝܵܢܐ ܟܠ ܥܵܕܵܢܐ  ݇ܬܼܪܲ

ܪܸܓܠܼܝ.                                       ܕܵܠܐ ܵܚܠܛܼܝ ܘܵܠܐ ܼܬܲ
ܝܗـܝ    ܪܵܢܵܫܐ ܒܟܼܠܲ ܝ̈ ܫܼܒܼܝ̈ܠܸ  ܼܒܲ ܦܵܬ ؛ ܼܘܗـܝܐ ܕܼܚܲ ܼܠܲ ܸܠܐ ܝܸܠܗ ܸܒܫܵܠܵܝܐ ܼܡܢ ܼܡܲ

ܸܡܗ ܒܵܫܘܵܬܦܼܘܸܬܗ ܘܒܸܟܢܸܫܗ.  ܸܢܐ؛ ܕܼܝܵܢܐ ܼܥܲ
݇
̈ܖܸܥܐ ܕܵܓܸܢܗ ܘܠܵܐܢܼܝ ݇ܐܸܚ̈ܖ ܵܒܸܥܐ ܵܠܐ ܕܼܙܲ

ܠܦܵܢܼܘܵܬܐ ̈ܝ ܸܓܢܸܣܗ ܵܩܐ ܼܡܲ ܕܵܠܐ ܵܛܸܠܩ  ؛ܵܒܸܥܐ؛ ܸܥܨܵܝܐ ܝܸܠܗ ܕܵܟܸܠܐ ܒܸܕܦܵܢܐ ܕܒܼܢܲ
ܣܩܼܘܬܵ  ܸܝ̈ܐܝܼܘܵܒܸܠܗ ܘܵܢܸܦܠ ܒܼܥܲ ܘܵܐܵܗܐ ܸܟܐ ܵܥܼܒܸܕܵܠܲܗ ܵܩܐ ܝܼܘܬܵܪܵܢܐ ܕܵܓܸܢܗ  ܐ ܕܼܚܲ

ܝܼܘܸܬܗ. ܵܥܢܵܬ ݇ܗܘܵ ܐܼܝܵܢܐ ܵܐܵܗܐ ܸܠܐ ܝܵܠܲܗ ܒܸ  ܘܟܼܘܵܬܵܪܐ ܕܼܚܲ ܨܼܒܸ
ܠܵܝܢܵܬ ܘܼܡܲ ܵܝܐ ܼܡܲ

ܐܵܠܢܼܘܵܝܸܬ̈ ܵܩܐ ܟܠ. ܕܡܸ  ܕܼܝܵܠܲܗ  )ܫܼܘܼܓܵܠܐ(ܸܒܠܵܙܵܡܐ ܝܵܠܲܗ ܸܠܒܵܪܝܵܬ ܕܸܫܕܵܬܐܸܐܵܠܐ ܫܼܬܲ
ܥܵܘܐ ܕ ܠܦܵܢܼܘܵܬܐ ܵܩܐܼܦܲ ܠܒܼܼܲ ܐܼܘܪܵܚܐ: ܕܒܵܐܵܗܐ  ܼܡܲ ܚܵܬ ܕܡܼܘܵܚܐ ܼܡܲ ܦܼܠܲ ܼܟܵܬ ܘܼܡܲ

ܝܵܬ ܕܵܝܕܲܘܥܵܬܸܢ̈ܐ ܦܼܪܲ ܠܝܼܘܸܢ̈ܐ ܵܩܐ ܼܡܲ ܪܵܢܵܫܐ؛ ܕܼܛܲ ܥܬܼܝܕ ܕܼܒܲ ܸܒܣܵܢܵܩܐ  ܠܝܼܘܬܵܪܵܢܐ ܕܼܕܲ
ܵܠܐ ܘ ܚ ܠܫܼܘܼܓ݇  ܸܒܣܵܢܵܕܐ ܝܼܘܲ

ܵ
ܸܫ݇ܢܵܬ  ܐ ܘܵܪܒܼܝܼܘܵܬܐ. ܸܬܫܸܪܝܢ ܒܟܠܒܝܸܼ ܘܦܼܘܠܵܚܵܢܐ ܕ̈ܖ

ܠܦܵܢܘܼ  ܒܟܵܠܲܗ ܸܬܼܒܸܝܠܘ ܥܵܕܐ ܸܫ݇ܢܵܬܵܝܐ ܕܼܡܲ ݇ܕ ܼܘܲ ܠܦܸܵܢ̈ܐ  .ܝܸܠܗ ܵܬܐܥܼܘܵܬܵܕܐ ܕܼܚܲ ܼܡܲ
ܐ ܒܼܝܸܒ̈ ܸܠܵܢܼܟܲܘܢܫܵܠܵܡܐ ܵܠܘܼܟܲܘܢ؛ ܼܚܲ ܵܠܵܗܐ ܼܚܲ ܪܫܼܝܬܲܘܢ.              ܵܠܐܘ ܼܐܲ   ܼܫܲ
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ܘ̈ܖܝܐ ܒܝܕ ܝܥܩܘܒ ܝܫܘܥܙܡ̈ܖܝܐܬ ܐܬ    

ܕܟܬܪ ܡܕܠܢ ܕܼܒܝܣ                                    

 

ܥܩܲܘܼܒ ܼܝܫܲܘܥ     ܩܵܪܐ ܼܝܲ ݇ܕ ܵܐܬܼ ܡܼܝܲ ̈ܝ ܐܵ ܵܪܝܵ ܘܲ ܼܚܲ ܐ ܵܚܸܝܐ ܪܵܡܸܢܣܵܬܢ ܕܟܸ ܐ ܝܸܠܗ ܼܡܢ ܒܼܢܲ
ܵܡܵܪܐ ܕܵܐܦܵܪܐ ܝܸܠܗ ܒܵܩܵܠܐ ܚܠܼܝܵܡܐ ܬܵܪܐ ܕܦ̰ܵܪܢܵܣܐ ܘܼܙܲ ܵܓܘ ܡܕܼܝ݇ܢܵܬ   (Bass)ܒܼܐܲ

ܵܡܐ ܝܸܠܗ ܙܵܡ̈ܖܵܝܸܬ ܒܸܠܵܫܵܢܐ ܵܐܼܬܼܘܵܪܵܝܐ ܘ ܡܼܘܠܚܸ . ܗܲ (Nantes) ܬ ܕܵܢܢ
ܠ ܬܸܪܝܢ  ܵܫܐ ܝܸܠܗ ܼܡܢ ܕܒܵܓܸܢܗ ܙܡܼܝܵܪܝ ܝܸܠܗ ܼܥܲ ܸܐܣܸܬܝ̈ܖܸܐ. ܟܠ ܸܐܣܸܬܝܵܪܐ ܚܼܒܵ

݇ܕ ܟܵܬܼܒܲܘܵܢܐ ܒܸܠܵܫܵܢܐ  ܙܵܡ̈ܖܵܝܸܬ. 1 ܡ ܼܚܲ ܸܢܐ ܬܸܪܝܢ ܸܐܣܸܬܝ̈ܖܸܐ ܦܵܝܵܫܐ ܝܵܢܐ ܙܼܘܒܸܢ̈ܐ ܼܥܲ
ܼܐܲ

ܵܫܐ ܝܸܠܗ ܼܡܢ ܡܼܘܫܚܵ  ܐ ܵܓܘ ܙܵܡ̈ܖܵܝܸܬ.ܵܐܼܬܲܘܵܪܵܝܐ ܕܚܼܒܵ  ܸܬ̈ ܡܼܘܦܸܠܸܚ̈

 ܸܣܕܵܪܐ ܕܙܵܡ̈ܖܵܝܸܬ ܵܐܵܗܐ ܝܸܠܗ:

 8:(CD)ܐ ܸܐܣܸܬܝܪܵ 

ܐ ܕܵܡܬܼܲ ܐ. ܙܵܡܪܵܬܐ  ܐ:"ܵܡܪܝ ܸܫܡܥܲܘܢ"ܝܢܝܼ ܕܵܣܼܒܵ ܥܩܲܘܼܒ ܼܝܫܲܘܥ . ܸܡܸܠ̈  ܼܝܲ

ܐ: ܦ̰ܵܪܝܕܲܘܢ ܵܐܼܬܲܘܵܪܵܝܐ ܵܟܵܪܐ. ܸܡܸܠ̈  ܒ. ܙܡܲܘܪ ܼܐܲ

ܐ: ܵܡܪ .ܓ. ܨܠܲܘܵܬܐ ܵܩܐ ܐܼܘܡܵܬܼ   ܬܐܼܘܵܡܐ ܐܲܘܕܘܼ  ܝـܸܡܸܠ̈
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ܪ  ܵܠܪ ܼܒܲ ܐ: ܵܐܼܓܵ ܗܵܪܐ. ܸܡܸܠ̈  ܵܐܦܪܼܝܡܕ. ܸܫܡܵܫܐ ܕܼܣܲ

ܐ: ܸܘܠܵܝܡ ܵܕܢܼܝܸܐܝܠܝܼ ـܡܼܘܸܚܒܬܗ.   . ܸܡܸܠ̈

ܐ: ܐ. ܸܡܸܠ̈ ܝ̈ܖܸ
ܪܵܣܢܼܝܣ ܸܒܢܵܝܡܼܝܢ ܘ. ܸܕ̰ܫܸܡܸܢ̈ܐ ܕܼܛܲ  ܼܐܲ

ܡܼܘܼܟ، ܵܠܵܗܐ ܼܥܲ ܥܩܲܘܼܒ ܼܝܫܲܘܥ ܙ. ܼܐܲ ܐ: ܼܝܲ ܝܵܢܐ. ܸܡܸܠ̈  ܵܫܼܒܸܩܢܼܘܼܟ ܒܼܫܲ

ܥܩܲܘܼܒ ܼܝܫܲܘܥܪܚ. ܐܘܼ  ܐ: ܼܝܲ  ܵܚܐ ܕܸܟܐܦܵܐ. ܸܡܸܠ̈

ܥܩܲܘܼܒ ܼܝܫܲܘܥ ܐ: ܼܝܲ  ܛ. ܢܼܝܵܣܢ ݇ܐܸܬܐ ܸܠܗ. ܸܡܸܠ̈

 3:(CD)ܸܐܣܸܬܝܵܪܐ 

ܪܓܘܼ  ܥܩܲܘܼܒ ܼܝܫܲܘܥܐ. ܼܕܲ ܐ: ܼܝܲ  ܫܵܬ. ܸܡܸܠ̈

ܝ̈ ܼܟܝ ܢܼܝܵܫܐ ܒ. ܸܡܢܼܝ ܵܩܬܵ  ܐ: ܸܘܠܵܝܡ ܵܕܢܼܝܸܐܝܝܼ ܕܼܚܲ  ܠ. ܸܡܸܠ̈

ܠܵܚܐܨ ܝ ܼܐܲ ܼܕܲ ܐ: ܼܐܲ ̈ܖܸܐ ܕܸܝܵܡܐ. ܸܡܸܠ̈
 ܓ. ܕܼܟܵ

ܪ ܵܐܦܪܼܝܡ ܵܠܪ ܼܒܲ ܐ: ܵܐܼܓܵ  ܕ. ܕܲܘܵܡܪܼܝܵܢܐ. ܸܡܸܠ̈

ܪܓܼܝܣܗ.  ܪܵܣܢܼܝܣ ܓܼܝܼܘܲ ܐ: ܼܐܲ  ܵܬܝܡܲܘܢ. ܸܡܸܠ̈

݇ܕܵܡܐܘ. ܦܸܣܥܡܲܘܢ  ܐ: ܦ̰ܵܪܝܕܼܘܢ ܵܐܬܼ ܙܵܡܪܵܬܐ ܕܵܡܬܼܲ  ،ܠܼܩܲ  ܵܪܵܝܐܘܲ ܝܢܼܝ. ܸܡܸܠ̈
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ܐ: ܦܵ  ܵܘܵܝܐ. ܸܡܸܠ̈  ܢܘܼ ܼܒܸܝܠ ܚܸ ܙ. ܙܵܡܪܵܬܐ ܕܼܪܲ

ܥܩܲܘܼܒ ܼܝܫܲܘܥܚ.  ܐ: ܼܝܲ ܚ ܠܢܼܝܢܸܘܐ. ܸܡܸܠ̈  ܵܡܼܛܲ

݇ܕܼܒܵܫܵܒܐ ̰ܓܲܘܪܓ̰ ܝܼ ـܼܟܝ ܵܣܘܓܼܘܠܬܵܬܠܵ ܛ.  ܐ: ܼܚܲ ܪܓܼܝܣ( . ܸܡܸܠ̈  )ܓܼܝܼܘܲ

݇ܕ ܵܐܼܬܲܘܵܪܵܝܐ ܕܒܼ     ܥܩܲܘܼܒ ܼܝܫܲܘܥ ܼܚܲ ܩܵܪܐ ܼܝܲ ܢ ـ  ܼܝܚܡܼܝܲ ܚܵܒܵܢܐ ܕܐܼܘܡܼܬܲ ܦ̰ܵܫܐ ܘܼܡܲ ܼܢܲ
 ܘ ܵܗܕܼܟܵܐ ݇ܐܵܡܵܪܐ ܝܸܠܗ:ܼܝܸܠܗ. ܗܲ 

ܚܘܲ   ܼܝ:ܢܵܘܬܼܝ ܘܵܚܬܵܘܬ̈ ܼܐܲ

ܒܠܲܘܢ ܠ݇ܗܲܘܢ ܫܵܠܡ̈     ܡܼܝܵܢܐܼܝܬ ܼܩܲ ܕܼܘܵܬܐ ܵܩܵܬܘܼܟܲܘܢ. ܼܐܲ ܼܝ ܸܡܠܸܝ̈ܐ ܼܡܢ ܚܼܘܵܒܐ ܘܼܚܲ
ܢ ܵܗܸܘܐ ܚܩܼܝܵܪܐ ܸܫܵܡܐ  ܡܙܼܘܸܡܐ ܝܸܘܢ ܘ ܕܐ݇ ܼܝܫܲܘܥ ܡܫܼܝܵܚܐ ܗܲ ܕܵܡܼܪܲ ܸܡܸܪܗ: ܵܐܵܢܐ ܼܗܲ

ܥܢܼܝ ܸܠܵܫܵܢܐ ܵܪܵܡܵܝܐ ܘܸܥܵܠܵܝܐܒܠܸ   High) ܵܫܵܢܐ ܕܵܒܒܼܝ ܘܸܝܡܼܝ: ܸܠܵܫܵܢܐ ܵܐܵܪܵܡܵܝܐ، ܼܝܲ

Language) ܦܠܼܘܚܼܘܗ ܕܢ ܝـܕܼܡܲ ܵܚܐ. ܵܐܵܢܐ ܚܵܕܵܝܐ ܘܦܵܨܵܚܐ ܝܸܘܢ ݇ܗܵܘܘ ܵܓܘ ܼܡܲ
ܢ ܵܙܡܸܪܢܕ ܡܸܙܸܡܢ ܒܵܐܵܗܐ  ܸܟܐ ܵܡܸܨ ܢ ܚܵܕܐ ܐܵܩܦܵܬ ܒܵܐܵܗܐ ܸܠܵܫܵܢܐ، ܘܼܗܲ ܸܠܵܫܵܢܐ. ܸܠܵܫܼܢܲ

ܠܵܕܸܝ̈ܐ ܝܸܠܗ.  ܸܝܐ، ܸܣ̈ܖܵܝܵܢܸܝܐ ܘܼܟܲ
ܵ
ܫܥܼܝܵܬ ܕܵܐܼܬܲܘ̈ܖ ܪܕܼܘܵܬܐ ܘܼܬܲ ܥܵܘܐ ܼܡܢ ܼܡܲ ݇ܕ ܼܦܲ ܘܼܚܲ
ܢ ܵܐܼܬܲܘܪܵ  ݇ܕ ܣܬܲܘܵܢܐ ܵܩܐ ܐܼܘܡܼܬܲ ܢ ܼܝܸܠܗ ܼܚܲ ܠܵܕܝܵܬ ܘܸܣܪܵܝܵܢܝܵܬ، ܗܲ ܘܸܠܵܫܼܢܲ  ܝـܝܵܬ، ܼܟܲ

ܠ ܡܼܲ  ܕܢܵܚܐ ܼܗܲ ܪܒܵܝܐ ܘܼܡܢ ܼܡܲ ܠ ܼܓܲ ܝܡܵܢܐ ܼܗܲ ܐ...ܕܒܼܘܪܸܒܙܵܬܐ ݇ܝܵܠܲܗ ܼܡܢ ܼܬܲ  ܥܪܼܒܵ

ܥܩܲܘܼܒ ܼܝܫܲܘܥ ܐܼܝܬ ܵܠܲܗ     ܩܵܪܐ ܼܝܲ ܸܢܥܡܵܬ ܚܵܕܐ ܡܲܘܣܼܝܩܼܝ ܕܡܼܝܲ
 ܐ(. ܵܐܵܢܐ )ܪܼܘܣܵܢܝܵ  ܪܲܘܵܫܵܝܐ  (Style)ܵܐܼܬܲܘܵܪܝܵܬ ܘܵܐܕܵܫܐ  (Melody)ܘܩܼܝܢܬܵ 
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ܪܨܲܘܦܵܐܼܝܬ ܬܸܪܝܢ  ܚܼܘܵܒܝ ܝܵܘܢ.ܫ ܵܙܘܵܕܐ ܼܡܢ ܟܵܠܝ ܒܘܼ ܙܵܡ̈ܖܵܝܸܬ ܼܦܲ  ܒ ܵܠܐ ܒܼܲ ܡܣܼܲ  ܼܡܲ
ܗܢܵܝܸܢ̈ܐ ܘ ܚܟ̰ܼܝ ܼܡܲ

ܠܸܝ̈ܐ ܝܵܢܐ ܐܼܝܵܢܐ ܵܐܦ ܡܫܼܘܚܬܵ ܼܐܲ ܡܼܝܵܩܐ  ܝـܼܚܲ ܥܵܢܵܝܐ ܼܥܲ ܵܡܵܪܐ ܕܼܡܲ
ܸܢܐ ܙܵܡ̈ܖܵܝܸܬ ܝܵܠܲܗ ܸܡܢܵܝܵܢܐ ܕ ܒܸܫܵܡܐ  3  (CD)ܒܸܐܣܸܬܝܵܪܐ 2 ܝܵܠܲܗ. ܚܵܕܐ ܼܡܢ ܕܼܐܲ

̈ܖܸܐ 
ܕܼܲ ܕܸܝܵܡܐ، ܕܕܼܟܵ ܕ ܼܐܲ ܠܵܚܐܨ. ܵܓܘ ܕܵܐܵܗܐ ܝـܡܫܼܘܚܵܬ ܡܼܘܠܸܚܡܵܬ ܒܼܝܲ ܡܫܼܘܚܵܬ  ܼܐܲ

ܢܵܬ ܝܵܠܗܲ  ܼܫܲ ܝ ܕܼܟܵܵܪܐ ܝܸܠܗ: ،ܕܵܪܵܒܐ ܼܚܲ ܼܕܲ  ܵܪܒܼܝ ܼܐܲ
ܝܵܬ ܕܵܓܘܼܘܗ ݇ܕܡ ܕܲܗܘ ܼܒܲ  ܸܘܐ ܠܼܝ ܼܡܢ ܸܝܵܡܐ:ܗ݇  ܝـܼܩܲ

 ܚܵܕܐ ܸܓܦܵܬ ܦܪܼܝܣܵܬ ݇ܗܵܘܐ ܸܨܒܵܥܬܼܘܲܗ ܒܸܐܵܡܐܐ.

ܩܼܘܸܝܐ ܝ݇  ܐܟܸ  ܝܐܼܟܼܝ ܸܝܡܵ ܸܠܗ ܕܵ ܲܗܝܵܓܲܗ ܼܗܲ ܐ ܕܗܲ ܐ ܼܡܲ ܢܼܒܸ̈
ܸܓܦܵܬ  ܝـܼܟܵܠܐ ݇ܗܵܘܐ ܠ݇ܗܲܘܢ ܼܥܲ

ܥܝܼ̈ܘܲܗ: ܐܼܟܵܠܐ ݇ܗܵܘܐ ܠܼܙܲ ܕ ܵܐܦ ܸܨܸܦܪܵܬܐ ܸܟܐ ܼܡܲ  ܼܟܲ

ܚ ݇ܗܵܘܐ ܸܡܢܼܘܲܗ: ܼܟܼܠܲ ܢ ܸܟܐ ܼܐܲ ܢ ܒܐܼܝܵܕܐ ܕܸܝܼܡܲ ܚܼܢܲ  ܼܐܲ
ܠ ܸܩܢܼܘܲܗ. ܒܵܠܐ ݇ܗܵܘܐ ܼܥܲ ܥܝܼ̈ܘܲܗ ܸܟܐ ܼܠܲ  ܸܨܸܦܪܵܬܐ ܵܩܐ ܼܙܲ

ܵܢܝܬܵ ܐܼܝܵܢܐ ܡܼܘܵܚܸܒܢ ܕܼܡܢ ܵܒܬ݇  ܲܗ ܒܘܼ  ܝܕܸܝܡܵ  ܪ ܕܼܫܲ  ܸܒܙܠ݇ܗܲܘܢ.ܪܵܝܠܼܘ̈

ܪܵܬܐ:ܸܣܬܵܘܐ ݇ܐܸܬܐ ܸܠܗ ܡܼܘܒܸܪܙܸܠܗ   ܠܸܓܦܵܬ ܒܼܕܲ
ܪܵܬܐ. ܝ̈ܖܸܐ ܦ̈ܖܸܚܠ݇ܗܲܘܢ ܘܥܸܪܩܠ݇ܗܲܘܢ ܼܡܢ ܙܕܼܘܥܵܬ ܕܼܩܲ

 ܼܛܲ
ܬܵܪܐ:ܸܝܡܼܝ ܸܢܚܵܠܲܗ ܵܝܠܘܼ̈   ܲܗ ܒܼܘܪܸܒܙܠ݇ܗܲܘܢ ܒܼܐܲ
ܝܢܼܝ ܸܟܐܟܵܡܐ ܕܵܕܼܟܸܪܵܢܲܗ ܸܕܡ  ܵܟܬܵܪܐ. ܥܵܬ ܒܼܥܲ
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ܢ  ܚܼܢܲ ܕܼܟܼܘܪܼܝ ܝܵܠܲܗ ܕܼܐܲ ܚ ݇ܗܵܘܘ ܡܼ ܘܵܐܵܗܐ ܼܡܲ ܼܟܼܠܲ ܸܝܐ ܸܟܐ ܼܐܲ
ܵ
ܚܡܵ ܵܐܼܬܲܘ̈ܖ ܢܵܬ ܢ ܐܼܝܵܕܐ ܡܼܪܲ

ܢ ܵܐܼܬܲܘܪ: ܲܗـܝ ܪܕܼܘܵܬܐ؛ ܐܼܘܵܡܢܼܘܵܬܐ  ܕܸܝܼܡܲ ܕܦܪܼܝܣܵܬ ݇ܗܵܘܐ ܠܸܨܒܵܥܬܼܘܲܗ ܸܡܠܸܝ̈ܐ ܼܡܢ ܼܡܲ
ܢ  ܢ ܫܸܩܠ݇ܗܲܘܢ ܘܸܝܼܡܲ ܢ ܸܡܼܢܲ ܬܼܪܲ ܕ ܼܐܲ ܘܵܝܕܵܥܸܬ̈ ܠܟܵܠܝ ܩܼܘܢ̰ܓܵܝܸܬ̈ ܕܸܬܼܒܼܝܠ؛ ܐܼܝܵܢܐ ܼܟܲ

ܢ ܵܓܘ ܸܬܒܸܼ ، ܸܢܚܵܠܗܲ  ܢ ܦܸܪܣܼܠܲ ܚܼܢܲ  ܝܠ.ܼܐܲ

ܼܟܝ ܬܵ ܒܸܫܵܡܐ:  3  (CD)ܝܵܠܲܗ ܒܸܐܣܸܬܝܵܪܐ 1ܕ ܙܵܡܪܵܬܐ ݇ܐܸܚ݇ܪܵܬܐ ܸܡܢܵܝܵܢܐ  ܲܗـܝ ܼܠܲ
ܪܓܼܝܣ(. ܵܐܦ ܵܐܵܗܐ ، ܓܼܘܠܬـܝܼ ܵܣܘ ݇ܕܼܒܵܫܵܒܐ ̰ܓܲܘܪ̰ܓ)ܓܼܝܼܘܲ ܕ ܼܚܲ ܡܼܘܠܸܚܡܵܬ ܒܼܝܲ

݇ܕܡ  ܦܸ̰ܫܗ ܼܩܲ ܐ ܒܼܢܲ ݇ܕ ݇ܐܵܢܵܫܐ ܝܬܼܝܼܒܵ ܚܙܼܘܸܝܐ ܝܵܠܲܗ ܠܼܚܲ ܕ ܼܡܲ ܢܵܬ ܝܵܠܲܗ ܼܟܲ ܼܫܲ ܙܵܡܪܵܬܐ ܼܚܲ
ܪܵ  ܢ̰ܓܵ ܝܢܼܘܗـܝܚܵܕܐ ܼܦܲ  :ܠܐܼܘܪܵܚܐ ܕܛܠܼܝܒܬܼܘܗـܝ ܐ ܼܥܲ

ܐ ݇ܝܸܘܢ ܗ݇ ܝ݇  ܵܪܐ، ܵܪܵܒܐ ܸܚܫܵ ܬܼܝܼܒܵ ܢ̰ܓܵ ݇ܕܡ ܼܦܲ  :ܵܢܐܵܘܐ ܼܩܲ
 .ܵܐܵܢܐ ܟܵܡܐ ܥܵܕܵܢܐ ܸܠܐ ܝܸܘܢ ܸܚܙܵܝܐ ܵܩܐ ܛܠܼܝܒܬـܝܼ 

ܚܙܼܘܸܝܐ  (Symbolic) ܼܝ ܵܐܵܗܐ ܙܵܡܪܵܬܐ ܸܙܐ ܣܼܘܵܟܵܡܝܬܵ ܠܚܼܘܵܫܒܼ     ܝܵܠܲܗ ܘܼܡܲ
݇ܕܡ ܝܵܠܲܗ ܕܵ  ܢ ܼܩܲ ܦܼ̰ܫܲ ܚ ܒܼܢܲ ܐ ݇ܝܼܘܲ ܢ ݇ܝܬܼܝܼܒܸ ܚܼܢܲ ܣܼܝ̈ܖܸܐ ܐܼܟܼܝ ܼܐܲ

ܵܪܐ ܕܸܒܝܬ ـ ܼܐܲ ܢ̰ܓܵ ܼܦܲ
ܵܘܬܸ )ܐܼܲ 

ܵ
ܝܬ̈ܖ ܕ ܼܥܲ ܸܝܐ( ܼܟܲ

ܵ
ܠ ܐܘܼ ܐ ܢܼܘܼܟ̈ܖ ܢ ܼܥܲ ܚ ܒܼܝܵܲܗ ܪܼܢܲ ܪܦܼܘܸܠܐ ݇ܝܼܘܲ ܢ ܘܼܦܲ ܵܚܐ ܕܸܚܐܪܼܘܼܬܲ

ܢ ܸܠܐ ܝܵܠܲܗ ܐ݇  ܚ ܚܵܙܝܼܘܗـܝܕܵܐܬܵܝܐ: ܐܼܝܵܢܐ ܸܚܐܪܼܘܼܬܲ ܢ ܸܠܐ ܝܼܘܲ ܬܼܪܲ  .ܵܬܵܝܐ ܘܼܐܲ
ܥܩܲܘܼܒ ܼܝܫܲܘܥ ܗܵ  ܩܵܪܐ ܼܝܲ  ܕܼܟܵܐ ܚܵܙܵܝܐ ܘܕܵܝܵܢܐ ݇ܝܸܠܗ ܠܦܼܘܠܵܚܸܢܗ:ܡܼܝܲ

ܪܵܡܝܬـܝܼ  ܒܟܸܠܗ ܵܐܵܢܐ " ܸܢܐ ܙܵܡ̈ܖܵܝܸܬ ܫܵܠܵܡܐ ܕܵܪܵܝܐ  ܸܠܒܼܝ ܘܼܦܲ  ݇ܝܸܘܢ ܒܸܡܨܵܥܵܝܐ ܕܼܐܲ
̈ܝ ܐܼܘܡܬـܝܼ  ܠ ܒܼܢܲ ܠ ܟܠܵ  ܼܥܲ ܦܸ ܝ ܒܼܲ ܘܼܥܲ

ܵܽ
ܸܢܐ ܪܵܢܫܼܘܵܬܐ. ܵܐ ܡܵܬ ܘܙܵܡܵܪܐ ܕܼܐܲ ܠܼܚܲ  ܢ ܕܼܡܲ
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ܕ݇  ـ݇ܕ ܵܗܕܼܟܵܐ ܝܸܠـ ܐ ܙܥܲܘܵܪܐ ݇ܝܸܠܗ: ܐܼܝܵܢـܐܦܼܘܠܵܚܵܢـ ܙܵܡ̈ܖܵܝܸܬ ܼܚܲ ܝܠܼܝ ܼܚܲ  ܗ. ܵܐܸܦܢ ܼܚܲ
ܝܠܼܝ ܸܠܐ ܝ݇  ܸܢܐ ܓܼܘܵܪܐ ܝ݇  ܸܠܗ ܵܪܵܒܐ ܐܼܝܵܢܐ ܚܼܘܒܼܝ ܠܐܼܘܡܬـܝܼ ܕܼܚܲ ܸܠܗ ܘܒܸܡܨܵܥܵܝܐ ܕܼܐܲ

ܚܙܼܘܸܝܐ ܝ݇  ܙܵܡ̈ܖܵܝܬـܝܼ   "...ܸܘܢ ܠܚܼܘܒܼܝ ܠܐܼܘܡܝܼܬ ܘܠܟܠ ܸܡܢܕـܝܼ ܼܡܲ
ܢܵܬ ܕܐܵ     ܼܒܲ ܠܼܘܸܕ̈ܐ ܢܼܝܵܫܐ ܼܡܢ ܦܵܪܣܵܬ ܘܼܙܲ ܪܵܬܐ ܕܼܝܲ ܼܝܲ ܸܝܐ ܵܗܐ ܸܐܣܸܬܝܵܪܐ ܼܝܸܠܗ ܼܗܲ

ܵ
ܵܐܼܬܲܘ̈ܖ
ܐ ܸܒܕ ܵܙܼܒܢܼܝܬܲܘܢ ܼܡܢ ܵܐܗܵ  ܚܬܲܘܢ ܵܩ̈ܖܵܝܸܢܐ ܡܼܘܸܚܸܒ̈ ܚ ܕܼܐܲ ܐ ܕܵܐܪܵܡܸܢܣܵܬܢ. ܘܒܸܗܒܼܝ ݇ܝܼܘܲ

ܠܼܘܸܕ̈ܐ ܵܐܼܬܘܲ ܥܩܘܲ ܸܐܣܸܬܝܵܪܐ ܠܢܼܝܵܫܐ ܕܣܵܢܕܵܬܐ ܕܝܼܲ  ܪܵܬܐ ܕܼܝܲ ܼܝܲ ܸܝܐ ܕܵܐܪܵܡܸܢܣܵܬܢ.ܼܒ ܘܕܼܗܲ
ܵ
 ̈ܖ
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ܐܡܫܘܚܬܐ ܩܐ ܐܘܡܬ          

                  

ܪ                    ܝܼ ܢـܵܕܐܼܟܼܝ ܚܼܘܵܒܼܟܝ ܟܼܒܼܝܫܸܠܗ ܠܓܵ  ܐ ܝܸܕܥܠܝܼ ܵܠــܼܗܲ

         ܝܼ ـܢـܵܝـܪܫܸ ܘ ܵܓـܗ ܚـܸܠـܼܝ ܘܟ̰ܪܸ ܒـܗ ܒܠܸ ܸܠـܵܕܐܼܟܼܝ ܡܸܙܓܼ           

       ܐـܵܚـܒܵܡܛܵܝܐ ܠܢܝܵ  ؛݇ܐܸܡܪܼܝ ܡܚܼܘܵܒܼܟܝ ܒܵܫܠܵܝܐ ܪܼܘܚܝܼ           

       ܝܼ ܵܓـܢــܲܗ ܟـܵܠــܵܕܐ ܸܒـܝـܵܩـــܼܘܵܪܐ؛ ܵܗܐ ܒـܢــܼܝ ܢـܸܦـܠــ          

ܣܼܝ ܢـܪܼܘܚܼܝ ܘܓܵ            ܼܟܝܵܝــܬ ܚܼܒܼܘܫܝـܘ ܒܸ ܵܓـ̈ܖܸܐ ܝܵܢܐ ܼܝـܼܐܲ  

ــܼܘܵܬܼܟܝ ܒܸ ܪܣـܼܝــܐܼܲ ܒـ                    ܝܼ ܵܡـܢـــܘܵܝـܐ ܟܠ ܝـܵܢــــܵܪܐ ܥـܼܒܵ

ـܗ ܦܵܠܵܛܐ ܼܡܢ ܵܐܗ ܵܓܢܼܝ ܸܠـܐ ܝܸܠـ                   ܼܟܝܵܒـܘܼ ܚܐ ܕܸܟـܐܼܒܵ

ــܠ ܟـܵܘܬܝ ܼܝــܸܬܢ ݇ܢــܐܼܲ            ܪܕܼܝ؛ ܼܚܲ ܪܟـ݇ܕ ܼܕܲ ܝܼ ܵܡـܢـــܠ ܼܕܲ  

ـܬ ܝـܠܼܲ            ـܘܼ ܒـܫـܐ ܵܠـܵܪܐ ܦـܘܼ ܫـ݇ܕ ܼܚܲ ܐܠܵ ܗܵ ܒـܐ ܵܠـܸܢ̈ܐ ܼܫܲ ܸܠ̈  

݇ܕ ܸܫܟܵܠܐ ܵܓܘ ܸܪܥܵܝܢܝܼ  ܫܼܒܲܘܩ ܼܡܢ ܫܼܘܦܵܪܼܟܝ           ܝܬ ܼܚܲ ܼܠܲ  
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          ܐܵܫـܵܬ ܸܫܡܝـܐ ܸܡܵܢܼܟܝ ܒܡܵ ܵܩـܕܪܼܘܚ ܐ ܪܚܲܘܩ ܸܡܢܝܼ ܠܵ           

ـܸܪܩ ܵܥـܒ           ـܗܵܪܐ؛ ـܼܒܲ           ܝܼ ܢܼܘܪܗܵ ܟـܠ ܟـܕ ـܸܝـܙܵ ܒـܪܵܬܐ ܡـܼܩܲ

ܒܼ            ـܠ ܟـܸܪܩ ܦܵـܒܸܢ̈ܐ؛ ܒܵܥܼܒܪܼܝ ܼܙܲ ـܸܫـܢܐ ܘܵܒـܘܼ ܚ݇ܕ ܼܚܲ          ܐܼܓܵ

݇ܢܝܬ            ܡ  ܸܒܕ ܦܵܝܵܫܝܬܘܼܐܲ   ܼܘܠܵܡܢܝܼ ܚـܘ ܵܓـܠܵܝܘܵܡܐ ܕܵܥܼܠܲ
܀܀܀܀                            

ܒܘܩܪܐ                      

ܐ ܕܵܕܵܪܐܸܒـܪܵܚـܵܛــܐ ܒـܸܓـܼܓـܵܠـ                      

ـ                  ܦܫܼܘܸܛܐ ܠܸܫܡܵܫـܐ ܘܼܣܲ ܗܵܪܐܼܡܲ  

ܝـܬ ܦܵܠـܵܛــܐ ܵܩــ                  ܢ ܵܐܵܪܐ؟ܼܠܲ ܼܬܲ  

ـ݇ܕ ܕܼܘܵܝـܵܪܐ ܕܵܠـܐ ܕܵܝــ                  ܵܪܐ؟ܒـܼܚܲ  

݇ܕ ܡܵܪܵܪܐ؟                  ݇ܕ ܪܦܵܦܵܐ ܕܵܠܐ ܼܚܲ ܒܼܚܲ  

݇ܕ ܵܝܘܵܡܐ؛ ܝـܲܘܡ ܚـ                  ܼܘܵܪܵܪܐ؟ܒܼܚܲ  

ܫܡܝܪܡ ܕ.ܦܘܪܝܐܢ                                                                                 
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ܬܦܩܬܐ ܒܡܕܝ݇ܢܬܐ ܕܢܝܢܘܐ            

     ܓܝܘܪܓܝܣ ܥܝܣܐ ܚܢܝ                                    

ـܕ ܵܠـ    ܢـܩـܝܼ ܫـܐ ܼܟܲ ܚــܵܠـܐ ܼܡܲ ܚــܸܒـܗܢـ ܬܵ ܼܝـܥـܛܩـ؛ ܵܬܐـܼܝܲ ܚـܼܠܲ    ܬܵ ܼܝ ܒܼܠܲ

ܒـܛܸܠܒ   
ܵ
ـ̈ܖ ـ؛ ܗܲ ܘܼ ܠـܼܝ ܕܵܡـܸܛܢ ܠـܼܚܲ ܼܒـ݇ܕ ܕܼܚܲ     ܼܘܗܲ ܚـܵܒـܩـܢ ܠܐ ܵܕܡـܟܸܼ ـܵܢـܼܙܲ

ܠــܼܝ ܸܠــܵܐܗ ܫـ         ܼܘܵܪܐـܟـܸܘܢ ܐ ܸܠــܐ ܝــ݇ܗܵܘܐ ܙܥــܲܘܵܪܐ؛ ܐܼܘܦ ܵܐܵܢـ ܐܼܘܼܓ݇

ܝـܼܟ ܒـ؛ ܐܵܫـܒܸܪܚܸܘܢ ܸܘܐ ܝـܡܕܼܝ݇ܢܵܬ ܕܢܼܝܢܠـ      ܬܵ ܚܫܼܝܚ ܪܲܘܵܢܐ ܕܐܼܘܡـܬܵ ܼܐܲ

݇ܕܡ ܪܼܘܡܬܼܘܲܗ  ܝܼ ܡܸܛܐ ܠ       ܠܝܼ ܐ ܐ ܠܼܝ؛ ܡܫܼܘܼܒܵܗܵܪܐ ܓܼܘܵܪܐ ܡܠܸ ܟܠܸ ܼܩܲ

ـܠــ    ܝـܼܝ؛ ܠــܐ ܠــܲܗ ܓـܼܘܸܠــܘܼ ܸܠـܒــܼܝ ܼܥܲ     ܝܼ ܝـܸܠــܐ ܠـܼܘܬܼܘܲܗ ܵܟـܵܢـܝــܼܐܲ

   ܵܬܐـܐ ܫـܼܘܚـܸܠـܦـܵܫـܨܼܘܪܵܬܐ ܕܚܼܲ ܵܬ؛ ܒـܒـܣܸܠـ݇ܢܵܬ ܡܘܼ ܚـܸܙܐ ܠـܼܝ ܡܕܼܝـ   

ـ    ـܗܼܒܵ ـ ܬܵ ܢـܼܝܲ ܵܬܐـܠܼܝـܵܬ ܬܼܘܚـܸܠـܦـܵܬܐ ܫــܝـܠ؛ ܠـܪܲܘܡـܼܒܸـܗܵܪܐ ܕܬܸ ܕܼܒܲ  

ــ    ـܪܵܓــܠ؛ ܠܕܼܲ ـܡـ ܪـܝܼ ܥـܼܒܸ ـܸܢـܡـܕܼܝـ݇ܢــܪܵܘܵܙܐ ܕܼܢܲ     ܠܐـܦܵــܵܬ ܕܵܐܫـــܼܘܪ ܼܒܲ

ـ    ܘ̈ܖܼܘܲܗ  ܝܼ ܠـ ܝـܗـܝܸܚـܙܼܝܲ ܝـܵܢـܼܬܲ ܝـܝܗ ܼܥܲ ܐ؛ ܸܬܪܼܘܲ ـܠـܼܝـܬܼܝ ܩــܫـܬܼܝـܸܩ̈ ܐܸܩ̈  
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ـــܵܟـܸܓـܚـ    ܥـܬܼܝ ܼܡܢ ܐܐ ܠـܼܦܲ ــܼܕܲ ــܼܒܼܲ ܵܘܪــܸܒـܕܵܪܵܝــܝܢـܼܝ̈ ܪ؛ ܼܥܲ   ܐ ܼܗܲ

ܢ ܒܢܵ ܝܬܲܘܢ ܒܢܘܲ  ܐܝܟܵ ܐܼܲ     ܢ؛ ܵܩـܼܢܲ ܢܬܲܘܢ ܵܩـܸܝـܐ ܝـܐ ܡܼܘ݇ܕ ܪܼܘܦـܼܬܲ ܼܬܲ  

ـܢـ    ܢ ܸܒــܐ؛ ܸܫـܵܡـــܚـܵܪܵܩــܸܒـܲܘܢ ـܼܟـܘܼܘܵܝــܼܢܲ       ܐܵܠـܵܩــܛـܐ ܕܐܼܘܡـܼܬܲ

ܢ ܒܵܢـܒـ    ܢ ܒܸ ܢܲܘܼܢܲ ܝـܗـܝ ܒܪܵܚـܵܩܐ؛ ܠܼܬܲ ـܸܝـܼܡܲ ـܵܩـܸܒـܫـܼܘܲܗ ܦ̰ ܼܢܲ       ܐـܫـܼܒܵ

ܼܒـܼܡܢ ܸܫܢـ ܗ؛ܸܩـܕܸܠـܝ ݇ܢܬـܝܼ ܡܕܝܼ ܐ ـܸܠܒܼܝ ܵܩـ          ܗܸܪܕܸܠـܐ ܦܵܢـܵܬ ܕܼܙܲ

ـ ܐܵܝـܟܼ ܒܠܼܝ ܒܒܸ ܛܠܸ     ـܠܵܬ؛ ܟ̰ܸـܘܼܦܲ
ܠـܪܼܦܲ ܲ

ـܐ ܸܕܐ ܕܵܠـܡ ̰ܓܼ ܠـܼܥܲ      ܬܵ ܪܼܩܲ

ـ    ܚ ܒـܼܚܲ ـܸܝـܼܕܲ ـܩـܵܬ ܕܥـܵܕܵܢـــܐ ܟ̰ــܐ؛ ܕܵܠــܵܢــ݇ܕ ܸܠܵܫــܼܚܲ ـܼܠܲ       ܐـܼܘ ܼܛܲ

ـ    ـܚ ܚــܦܵـܬܼܚܲ ܢ ܼܥܲ ـ ܠܵܒـܼܩܲ ـܼܝܲ ܢܼܠܲ ܢܵܕܐ ܵܗܸܘܐ ܵܩـܵܙܘܼܘܫ ـܕܒـ؛ ݇ܕ ܼܠܲ  

ܠـ    ـܚ ܼܡܢ ܸܫـܼܝـܵܬ؛ ܵܪܥـܠـ݇ܢܵܬ ܛـܡـܕܼܝـܚ ܠܸ ܕܼܲ ܼܓܲ       ܬܵ ܼܝـ ܚܠܬܵ ܢـܼܫܲ

ـܠــܵܕܝـ    ܚ ܼܡܢ ܼܦܲ ـܵܣــܐ ܕܙܵܝــܵܓـܼܪܲ   ܐـܐ ܕܵܝـܵܢـــܐ ܠـܐܼܘܵܕܸܠــܵܢــܐ؛ ܼܒܲ

ܢ ܸܫܡـܵܝـܒܚܘܼ     ܢ ܒـܼܕܲ ܢ ܡـܵܙܪܵܩـܐ؛ ܐܼܘܡـܼܫܲ ܗܘܵ ܼܬܲ ܐـܪܵܩـܠ ܦܵـܵܐܗ ܼܐܲ  

ܢܢ ܟـܘܲ ـܡــܵܬܝـ    ــ ܼܠܲ ـܫـܸܡـܼܢܲ ܚـܚ؛ ܼܓܲ ــܐ ܼܪܲ ــܸܩـܼܡܢ ܦـܼܘܵܠـܼܓܵ ܚـܼܢܲ  

ܪܬܵܝܢܼܘܵܬܐ ܫܸܡܥܠ    ܝܼ ܐ ܠــܵܩܵܢـܐ ܡܸܠـܼܘܪܼܝ؛ ܡܸܗܼܒܼܝ ܕܦـܠܵܐܗ ܼܡܲ  
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  ܼܝ:ـܸܕܥـܠـܼܝ ݇ܗܵܘܐ؛ ܝܡـܐ ܕܸܝـܠܼܝ؛ ܵܩܵܠـܥـܐ ܡܼܘܫܡܸ ܝܵ ܵܩܠܼܘܲܗ ܸܚܠ   

ــܦـܠـܲܘܛـ    ̈ܖܵܒـܸܢـ ݇ܕܝܼ̈ ܠـܲܘܢ ܼܝܲ ܒـܵܥـܵܬ ܵܐܬܼܘܪ ܐ؛ ܠـܐܼܘܡــܼܙܲ ـــܼܬܲ ܐܸܢ̈  

ــܢ ܸܫـܵܡـܝــܵܕܐ ܕܬܪܸ ܒـܚـܼܘܵܝــ    ـܠـܵܒـܸܢ̈    ܐܢܸ̈ ــܐ؛ ܸܒـــܕ ܵܗܘܼܝــܬܲܘܢ ܼܓܼܲ

ܪܦܼܘܸܠܐ ݇ܝܘ݇     ܪܦܼܘܸܠܐ ܬ݇  ܚܟܵܡܐ ܸܫܸܢ̈ܐ ܝܵܢܐ ܼܦܲ ܩܵܠܸܬ̈ ܼܥܲ   ݇ܘܚܝ݇ ܚܲܘܬ ܼܐܲ

ܠ ܕܼܝـ     ــܼܗܲ ܢ ܵܒܼܥܲ ـܚ ܵܛــܼܡܲ ܪ ܼܠܲ ـܐ ܒܸܕܵܡــܐ ـܸܕܵܡــܚ؛ ܼܗܲ ـܼܚܲ ܚـܼܠܲ  

ــܲܗ ܥـܵܕܵܢـــܸܠــܐ ܝܵܠـ     ــܸܝـܐ ܕܼܚܲ ܚ؟ ܒـܼܚܲ ܚ؟݇ܕ ܸܠܵܫـܵܢــــܼܕܲ ܸܘܼܬܲ        ܐ ܼܨܲ

ـܸܝـ     ـܝـܵܠــܼܚܲ ܚ ܠـܼܚܲ ܢ؛ـܼܕܲ ܥـܸܡـ ܵܘܼܬܲ ܚܠــ݇ܗܲܘܢ ܡـܕܼܝــܼܡܲ ܢـܵܢـــܼܪܲ   ܼܬܲ

ـܝܵܩܐ ܕܚܵ      ܼܠܲ ܐ؛ ܚܛܢ ܸܚـܕ݇ ܼܝ ܼܝܲ ܝܗـܝܼܝـܐ̈ܖܸ   ̈ܖܸܐܐـܸܦـܼܝ ܲܗ ܵܐܢـܵܠـܝ ܼܬܲ

ـܚܠـܵܠـ     ܼܦܲ ـ݇ܗܘܲ ܐ ܼܪܲ ܢ ܢ ܼܩܲ ܚـܼܢܲ ܕ ܼܐܲ ܐ؛ ܼܟܲ ܐܒܸܼ ܬܼܝ̈ـܐ ܝـܸܝ̈ـܠـܫܸ ݇ܕܡ ܸܕܐܼܒܸ̈  

ܐ؛ ܸܐܕܝـܢـܢܝܼ      ܠܼܝܸܛ̈ ـܼܘܲܗ ܠـܼܘܚـܸܪܼܒـܲܘܡ ܡـܸܘܐ ܡܕܼܝـ݇ܢܵܬ ܕܼܫܲ     ܐܼܝـܸܛ̈

ܐ؛ ܢܝܼ ܘܼܘܲܗ ܦܠܢܼܘܢܼܘܲܗ ܼܡܢ ܵܓـܒـ            ܐܸܛـ̈ܖܼܝـܐ ܵܓـܘܼܘܲܗ ܫـܼܘܼܟܵܪܸܝـܸܛ̈

ܠـܵܝـ ܼܝ؛ ܒـܼܘܬܐ ܠـܸܚܵܡـܵܬ ܡܼܘܠܼܘܚـܵܐܗ ܡܫـ     ܪܼܦܲ ܝܼ ܡـܕܸܝـ ܬܸ̈ ܼܦܲ  

ܝܼܟ ܕܵܐܵܢـܼܘܕ ܪܵܬܚܵܬ ܕܸܕܵܡـܐ ܒـ     ܠ݇ܕܼܘܲܗ؛ ܕܼܐܲ ܝܼ ܗ ܸܕܡـܸܠـܪܸܬܚܐ ܕܼܝܲ  
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ܐ                          ܦܘܚܐ ܓܢܒ   
           

ܝܸܬܼܒܠܼܝ ܟܸܬܼܒܠܝܼ                  

ܪ                ܵܬܐ ܟܸܦܢܝܼ ܼܚܲ  

ܩܼܝܡܠܼܝ ݇ܐܸܙܠܝܼ                  

ܪܬܵ                 ܥܵܠܐܼܡܢ ܼܟܲ ݇ܕ ܼܦܲ ܐ ܕܼܚܲ  

ܚܵܡܐ ܓܸܢܼܒܠܝܼ                 ݇ܕ ܼܠܲ .ܼܚܲ  

݇ܐܼܟܸܠܼܝ ܨܼܒܸܥܠܝܼ                  

ܚܵܡܐ ܕܓܸܢܼܒܠܼܝ.                ܼܡܢ ܼܠܲ  

ܠ ܨܠܼܘܵܬܐ                ܝܸܬܼܒܠܼܝ ܼܥܲ  

ܠ ܕ...                ܨܼܘܸܠܐ ܠܼܝ ܼܗܲ  

ܚܵܡܐ ܣܘܼ ܡܵܩܵܢܐ" ܢ ܼܠܲ ܼܒܼܠܲ                 "ܼܗܲ
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ܸܠܐ ݇ܗܵܘܐ ܣܡܲܘܵܩܐـ  ݇ܐܸܡܪܼܝ:                 

ܚܵܡܐ ܕ݇ܐܼܟܸܠܼܝ،               
ܼܠܲ  

ܥܵܠܐ ܦܵܪܐܠܲܗܘ ܕܓܸܢܼܒܠܼܝ ܼܡܢ ܣܘܼ                 ݇ܕ ܼܦܲ ܕܼܚܲ  

ܕ ܸܡܸܢܗ ܟܸ̰ܠ̰ܓܠܝܼ                 !ܼܩܲ  

܀܀܀܀܀                           

ܥܵܠܐܼܡܢ ܟܸ                 ܦܸܢܗ ܼܦܲ  

ܐ                ݇ܐܸܬܐ ܸܠܗ ܵܩܐ ܝܵܬܼܒܵ  

ܚܡܼܘܗـܝ                ܐܼܝܵܢܐ ܼܠܲ  

ܐ                ݇ܕ ܸܓܵܢܼܒܵ ܐ ܒܼܚܲ ܦܼܝܵܫܐ ܓܢܼܝܼܒܵ  

܀܀܀܀܀                          

ܦ ܵܐܵܢܐܐܵ                  

ܐ                ܝܸܬܼܒܠܼܝ ܕܵܟܬܼܒܸܢ ܟܵܬܼܒܵ  

ܐܼܝܵܢܐ...                 
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ܐ                ܐ ܵܠܐ ܝܵܬܼܒܵ ،ܝܬܼܝܼܒܵ  

ܘܦܵܵܢܐܩܼܝܡܸܠܗ ܛܼܲ                  

ܕ݇                 ܦܵܘܵܚܐ ܡܸܚܐ ܸܠܗ ܼܚܲ  

ܠ ܟܬܼܝܼܒܵܝܬـܝܼ                 ܐ ܼܥܲ ݇ܕ ܩܼܘܵܚܐ، ܟܬܼܝܼܒܸ̈ ܼܚܲ  

ܵܩܐܟܬܼܝܼܒܵܬ ܕܥܼܲ  ܟܵܠܲܗ ܝܵܕܥܬـܝܼ                 ܼܪܲ ܠ ܼܘܲ  

ܼܒܵܕܵܢܐ ܲܘܢܸܙܠܗ݇ ܒܸܙܩܠ݇ܗܲܘܢ، ܐ݇                 ܠܼܐܲ  

ܝܵܠܵܢܐ                ܝܵܠܐ ܕܦܵܘܵܚܐ ܼܚܲ ܼܡܢ ܼܚܲ  

܀܀܀܀܀                          

ܐܐܼܝܢܵ                  

ܥܵܠܐ ܓܼܒܼܝܸܠܗ                ܼܦܲ  

݇ܕ ܣܘܼ                 ܦܵܪܐ ܵܣܘܵܕܵܢܐܼܚܲ  

ܕ ܟܵܠܲܗ ܚܼܲ                 ܝܼܘܬܝܼ ܘܼܟܲ  

ܼܒܵܕܵܢܐ.                ݇ܐܸܙܵܠܲܗ ܠܼܐܲ  

ܫܡܥܘܢ ܒܝܬ ܐܝܫܘ                                
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ܐ ܐܬܠܬ                   
̈
ܫܘܐܠ  

ܸܠܝܼܒ ܵܬܠܣܬܲܘܝ                               

  ܢܘܫܩܐ ܼܡܢ ܐܢܓܠܝܣܝܐ: ܫܡܝܪܡ ܕ.ܦܘܪܝܐܦ                    

    

ܢ ܚܵܕܐ ܵܓܗܵ     ܠܵܟܐ ܕܸܐ ݇ܕ ܼܡܲ ܡܼܝܵܢܐܼܝܬܵܝܸܕܥ ܐ ܬܼܘܚܸܡܢܸܠܗ ܼܚܲ   )ܟܠ ܥܵܕܵܢܐ( ܼܐܲ
ܼܒܵܢܐ ܬܪܼܘܨܵ  ܕܵ ܕ ܐܠܼܙܲ ݇ܕ ܥܼܒܵ ܝܵܬ ܕܟܠ ܼܚܲ ܼܪܲ ܝܢܼܝ ݇ܐܵܢܵܫܐ  ܐ، ܘܵܝܸܕܥܼܫܲ ܨܸܝܬ ܘܡܼ ܕܠܼܐܲ ܢ ܼܡܲ

ܝܢܝܼ  ܚܸܩܢ، ܘܒܘܼ  ܼܐܲ ݇ܕ ܸܡܢܕܼܝ؛ܼܪܲ ܢ  ܫ ܸܥܸܠܠ ܼܡܢ ܟܠ ܼܚܲ  ܵܝܸܕܥܟܠ ܥܵܕܵܢܐ ܸܐ
ܵܕܐ ܕܡܼܘܕܝܼ  ܓܡܼܘܸܪܐ؛ ܒܼܘܫ  ܝܸܠܗ ܵܗܘ ܥܼܒܵ ܢܵܩܵܝܐ ܠܼܡܲ ܼܢܲ ܼܓܸܠܒܼܐܲ ܩܸܪܡ( ܸܠܐ ܼܡܲ  )ܼܡܲ
ܢܸ ܒܵܐܢܼܝ 

ܵ
ܝܗـܝ ܐܣܼܘܥ̈ܖ                           .ܸܒܩܵܕܸܠܗ ܝܸܠܗ ܕܸܒܫܵܩܼܠܲ

ܚܡܼܘܸܢܐ ݇ܗܵܘܐ    ܕ ܼܬܲ ݇ܕ  ܼܟܲ ܬܸܪܗ ܕܸܒܕ ܵܝܗܼܒܸܠ ܼܚܲ
ܠܵܐܵܗܐ؛ ܡܼܘܚܸܒܸܪܗ ܒܟܵܠܲܗ ܼܐܲ

ܝܢܼܝ ܝܸܠܗ ܵܗܘ ܟ̰ܸܡ ܬܪܼܘܵܨܐ 
ܸܠܦܸܠܗ ܕ: ܼܐܲ ܪܨܲܘܦܵܐ ܕܼܡܲ ݇ܕ ܼܦܲ ܫܵܢܐ ܓܼܘܵܪܐ ܵܩܐ ܟܠ ܼܚܲ ܼܕܲ

ܪ ܓܼܡܲ ܼܒܵܢܐ ܵܩܐ ܼܡܲ ݇ܕ ܸܡܢܕܝܼ ܼܙܲ ܝܢܼܝ ܝܵܢܐ ؛ܵܬܐ ܕܟܠ ܼܚܲ ܐ ܝܼ ܵܐܢ ܘܼܐܲ ܢܵܩܸܝ̈ܐ ݇ܐܵܢܸܫ̈ ܼܢܲ  ؛ܒܼܘܫ ܼܐܲ
ܝܢܼܝ ܝܸܠܗ ܵܗܘ ܟ̰ܸܡ  ܵܝܸܕܥܕܵܐܦ ܵܕܐܼܟܼܝ ܸܟܐ ܵܡܸܨܐ  ܵܠܐ ܕܼܐܲ ܢܵܩܵܝܐ ܫܼܘܼܓ݇ ܼܢܲ ܼܐܲ

ܕܵ                                                       ܐ.ܸܠܥܼܒܵ

ܐ ܠ݇ܗܲܘܢ ܵܪܵܒܐ ݇ܐܸܬܐ  ܠܵܟܐ ܐܼܝܵܢܐ ܝܸܗܼܒܠ݇ܗܲܘܢ ܦܼܘܵܢܸܝ̈ܐ݇ܐܵܢܸܫ̈    ܵܝܕܲܘܸܥ̈ܐ ܠܸܟܣ ܼܡܲ
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ܚܠܸܦ̈ܐ ܠܫܼܘܵܐܠܸ̈  ݇ܕܵܡܵܝܐܡܼܫܲ ݇ܕܟܵܡܐ ݇ܐܸܡܪ݇ܗܲܘܢ ܕܵܩܐ ܝܵܕܥܵܬ  ؛ܗ. ܒܼܘܬ ܒܼܘܵܩܵܪܐ ܼܩܲ ܼܚܲ  
݇ܕ ܸܣܕܵܪܐ ܼܡܢ ܵܝܘܵܡܸܢ̈ܐ؛  ܸܕܪ ܼܚܲ ܵܕܐ؛ ܵܘܸܠܐ ܕ݇ܐܵܢܵܫܐ ܼܗܲ ݇ܕ ܥܼܒܵ ܼܒܵܢܐ ܬܪܼܘܵܨܐ ܵܩܐ ܟܠ ܼܚܲ ܕܼܙܲ

ܠ  ̈ܖܸܚܐ ܘܸܫܸܢ̈ܐ؛ ܘܵܚܸܝܐ ܼܥܲ ܬܸܐܣܵܬ ܕܵܗܘ ܸܣܕܵܪܐ.ܼܝܲ ܚܟܼ̰ܝ ܒܵܐܵܗܐ  ܵܐܢܼܝ ݇ܐܸܡܪ݇ܗܲܘܢ ܼܫܲ ܕܼܐܲ
 
݇
ܼܒܵܢܐ ܬܪܼܘܵܨܐ. ݇ܐܸܚ̈ܖ ܵܕܐ ܒܼܙܲ ܕ݇ ܥܼܒܵ ܓܡܼܘܸܪܐ ܠܟܠ ܼܚܲ ܸܢܐ ݇ܐܸܡܪ݇ܗܲܘܢ ܸܦܨܵܠܐ ܸܟܐ ܵܗܘܵܝܐ ܼܡܲ

ܼܒܵܢܐ ܬܪܼܘܵܨܐ؛ ܵܡܛܝܼ ܢ ܢܵܬ ܕܡܼ ܨܝܵ ܕܸܠܐ ܝܵܠܲܗ ܸܡܬܡܼܲ  ݇ܕܡ ܡܵܛܝܵܬ ܕܼܙܲ ܠܚܵܕܐ  ܼܩܲ
ܝܗـܝܩܵܛܥܵܬ ܵܩܐ ܚܼܲ  ܵܕܐ ܘܵܛܠܩܼܝ ܵܠܲܗ ܥܵܕܼܢܲ ܘ݇ܐܵܢܵܫܐ ܸܟܐ ܵܡܸܨܐ ܣܪܼܝܵܩܐܼܝܬ  ݇ܕ ܥܼܒܵ

ܘܼܘܸܡܐ ܝܸܠܗ؛ ܵܗܝܵܓܗ ܵܥܼܒܸܕ ܕ
݇ܕ ܸܡܢܕܼܝ ܕܼܩܲ ܚܸܨܐ ܠܟܠ ܼܚܲ ݇ܕ ܸܡܢܕܼܝ ܼܨܲ ܠܟܠ ܼܚܲ

ܢܵܩܵܝܐ ܼܢܲ                                                       .ܼܐܲ
ܠܵܟܐ ܵܗܸܘܐ ܙܗܼܝܵܪܐ ܠܦܼܘܬ ܵܗܘ ܸܡܢܕܼܝ     ܸܢܐ ݇ܐܸܡܪ݇ܗܲܘܢ ܕܟܵܡܐ ܕܼܡܲ

݇
ܸܡ݇ܢܕܸܪ݇ܫ ݇ܐܸܚ̈ܖ

ܘܼܘܸܡܐ ܝܸܠܗ؛ ܐܼܝܵܢܐ ܸܠܐ ܝܸܠܐ ܒܥܵܬ ܩܛܵ  ܝܵܠܲܗ ܸܡܬܵܗܘܵܝܢܵܬ ܕܵܡܸܛܐ ܠܚܵܕܐ ܕܼܩܲ ܕ݇ ܼܠܲ ܼܚܲ
݇ܕܡ ܟܠܢ ܡܼ  ܵܕܐ ܼܩܲ ܼܒ̈ܖܸܐ  ܵܬ ܵܡܠܲܘܼܟܬܵ ܥܚܵܕܐ ܣܝܼ  ܕܦܸܵܪܫ ܸܐܵܠܐ ܵܘܸܠܐ ،ܥܼܒܵ

ܼܡܢ ܼܓܲ
ܟܼܝܡܸ̈  ܝܸ ܼܚܲ ܡܬܵ ܡܸܠܗ ܒ ܪـܝܼ ܐ ܼܗܲ ܼܚܲ ܼܒܵܢܐ ܬܪܼܘܵܨܐ  ܼܬܲ ݇ܕ ܕܼܙܲ ܪܵܬܐ ܕܟܠ ܼܚܲ ܓܼܡܲ ܕܼܡܲ
ܵܕܐ.                                                        ܥܼܒܵ

݇ܕܟܵܡܐ  ܐܼܝܵܢܐ ܸܡ݇ܢܕܸܪܫ݇     ܸܢܐ ݇ܐܸܡܪ݇ܗܲܘܢ: ܐܼܝܬ ܼܚܲ
݇
ܠܵ ݇ܐܸܚ̈ܖ ܕܸܠܐ ܵܗܘܵܝܐ ܣܵܒܵܪܐ ܐ ܢܸ̈ ܫܼܘܼܓ݇

ܠ ܕܦܵܝ ݇ܕ ܫܼܒܲܘܩ ܼܡܢ  ،ܣܼܝܥܵܬ ܵܡܠܲܘܼܟܬܵ  ܫܼܝ ܣܼܘܪܸܥܸܦ̈ܐ ܵܓܘܼܗܲ ܵܐܵܗܐ ܕܵܩܐ ܟܠ ܼܚܲ
ܵܠܸܢܐ؛ ܪܦܵ  ܼܡܢ ܵܐܢܼܝ ܫܼܘܼܓ݇ ܝܢܼܝ ܡܸ ܦܵܐ ܵܫܩܠܼܝ ܦܼܘܣܵܩܵܢܐ ܼܒܲ ܝܗـܝܕܼܐܲ ܦܵܝܫܼܝ  ܼܢܲ

ܕܵܡܐܼܝܬܝܵܠܲܗ ܡܼܘܓܸܡ̈ܖܸܐ. ܐܼܝܵܢܐ ܠܦܼܘܬ ܫܵܩܠܵܬ ܕܦܼܘܣܵܩܵܢܐ؛ ܵܘܸܠܐ  ܵܝܕܸܥܐ  ܕ݇ܐܵܢܵܫܐ ܼܩܲ
ܸܘܡ ܚ̰ܟܼܝ ܵܐܫܲܘܸܦ̈ܐܘ ܕܡܼܘܕܼܝ ܸܒܕ ܼܩܲ ܵܪܫܵܟ̈ܖܸܐ(ܼܐܲ  ܸܡܢܕـܝܼ  ܵܐܵܗܐܝܵܢܐ ܕܸܟܐ ܵܝܕܥܼܝ ܸܠܗ  )ܼܚܲ
ܠ ܵܗܵܕܐ ܩܵ  ܼܒܵܢܐܐ ܝܵܕܥܵܬ ܕܘܼܥܲ ݇ܕ  ܼܙܲ ܵܕܐ ܵܘܸܠܐܬܪܼܘܵܨܐ ܕܟܠ ܼܚܲ          ܝܵܠܗܲ  ܥܼܒܵ

       

܇ܫܡܝܪܡ81ܐ܇܇ܬܫ̈ܖܝ3182                               31  



                               ܵܫܸܩܠ ܡܼܘܠܵܟܵܢܐ ܼܡܢ ܵܐܫܲܘܸܦ̈ܐ.ܕ݇ܐܵܢܵܫܐ  

ܝܗـܝ  ݇ܕܟܵܡܐ  ܟܼܠܲ ܚܠܸܦ̈ܐ ݇ܗܵܘܘ. ܼܚܲ ܦܼܘܵܢܸܝ̈ܐ ܠܫܼܘܵܐܵܠܐ ܬܪܼܝܵܵܢܐ ܸܙܐ ܵܗܕܼܟܵܐ ܡܼܫܲ
ܠ ܵܡܠܲܘܟܸܼ̈ ܠܵܟܐ ܣܢܼܝܵܩܐ ܝܸܠܗ ܡܼܲ ܸܡܪ݇ܗܲܘܢ ܕܐ݇  ݇ܕܟܵܡܐ ، ܐܼܥܲ ܠܼܚܲ ܵܟܗܸܢ̈ܐ  ܪܸܡܙܠ݇ܗܲܘܢ ܼܥܲ

݇ܕܟܵܡܐ  ܸܢܐ ܘܼܚܲ
݇
ܠ ܸܙܐ ݇ܐܸܚ̈ܖ ܸܢܐ ݇ܐܸܡܪ݇ܗܲܘܢ ܕ ܵܐܢܼܝ ݇ܐܚܸ ܵܐܣܸܝ̈ܐ. ܟܼܲ ܼܥܲ

݇
ܼܒܵܬܸܢܐ̈ܖ

ܵ
ܵܐܢܼܝ  ܕܩ̈ܖ

ܢܵܩܸܝ̈ܐ ܼܢܲ ܐ ܒܼܘܫ ܼܐܲ ܝܵܢܐ. ܵܩܐ ܦܼܘܵܢܵܝܐ ܠܫܼܘܵܐܵܠܐ ܬܠܼܝܵܬܵܝܐ ܒܼܘܬ ܵܗܘ ܒܼܘܫ  ݇ܐܵܢܸܫ̈
݇ܕܟܵܡܐ  ܵܕܐ؛ ܼܚܲ ܢܵܩܵܝܐ ܥܼܒܵ ܼܢܲ ܢܵܩܵܝܐ ܸܡܢܕܼܐܲ ܼܢܲ  ܼܝ ܒܒܪܼܝܬܵ ̰ܓܼܘܸܘܒܠ݇ܗܲܘܢ ܕܵܗܘ ܒܼܘܫ ܼܐܲ

ܐ ݇ܕܟܵܡܐ ܪܸܡܙܠ݇ܗܲܘܢ ܠܡܗܼܝܪܼܘܬ ܩܵܪܼܒܵ ܸܢܐ ݇ܐܸܡܪ݇ܗܲܘܢ  ܝܼܘܠܦܵܵܢܐ ܝܸܠܗ ܘܼܚܲ
݇
ܘ݇ܐܸܚ̈ܖ

ܐ ܸܥܕܵܬܵܢܸܝ̈ܐ ܒܘܼ  ܼܟܸܣ̈ ܢܵܩܸܝܐ ܝܵܢܐ.ܕܼܛܲ ܼܢܲ                                ܫ ܼܐܲ

ܕ݇     ܠܵܟܐ ܠܟ̰ܼܘ ܼܚܲ ܚܠܸܦ̈ܐ ݇ܗܵܘܘ؛ ܵܠܐ ܩܼܘܸܒܸܠܗ ܼܡܲ ܕ ܦܼܘܵܢܸܝ̈ܐ ܵܪܵܒܐ ܡܼܫܲ ܝܗـܝ ܼܟܲ  ܸܡܼܢܲ
ܫܸܢܗܘܵܠܐ ܝܗܸ  ݇ܕ ݇ܐܵܢܵܫܐ ܼܒܸܠܗ ܠܼܕܲ ܫ̰ܟܸܚ . ܐܼܝܵܢܐ ܵܗܵܠܐ ܒܝܠܵܐܦ ܼܚܲ

ܐ ݇ܗܵܘܐ ܕܼܡܲ ܼܘܵܐܼܒܵ
ܕܵܫܸܩܠ ܡܼܘܠܵܟܵܢܐ ܩܸܛܥܸܠܗ ܒܸܪܥܵܝܸܢܗ ܵܗܝܵܓܗ  .ܐ ܵܩܐ ܫܼܘܵܐܸܠܗ̈ ܠܦܼܘܵܢܸܝ̈ܐ ܬ̈ܖܼܘܨܸ 
ܢܘܵ  ݇ܕ ܼܥܲ ܡܵܗܐ ݇ܗܵܘܐ ܒܼܘܬ ܸܚܼܟܸܡܸܬܗ.  (اهدز)ܵܝܐܼܡܢ ܼܚܲ

ܢܘܵ ܕܵܪܵܒܐ ܡܼܫܲ ܸܟܐ ܵܚܸܝܐ  ܵܝܐܼܥܲ
ܕ݇ ݇ܗܵܘܐ ܒ ܐ ܕܟ̰ܼܘ ܥܵܕܵܢܐ ܸܠܐ ݇ܗܘܵ  ܼܚܲ ܸܒܠ ݇ܗܵܘܐ  ܐ ܦܠܼܝܵܛܐ ܼܡܢ ܵܓܸܘܗܵܥܼܒܵ ܘܸܠܐ ܼܩܲ
݇ܕ ܠܟ̰ܼܘ  ܐ ܒܪܼܝܖܸ̈ ܼܚܲ ܠܵܟܐ ܐ. ܵܗܝܵܓܗ ܫܼܒܲܘܩ ܼܡܢ ݇ܐܵܢܸܫ̈ ܐ ܥܵܝܵܕܸܝ̈  ܼܒܸܫܸܠܗܠܼܡܲ ܐ ܠܼܒܼܘܸܫ̈

݇ܕܡ ܕܵܡܸܛܐ ݇ܗܵܘܐ ܠܘܡ ܢܘܵ  ܟܼܘܪܵܚܐܼܩܲ ܗ ܕܣܼܘܣܸ ܵܨܐ ܠ ܚܼܲ ܥܼܲ ܢ ܸܠܐ ܸܠܗ ܡܼ ܵܝܐ؛ ܨܕܼܥܲ
ܦ̰ ܠܵܒܬ݇  ܠܵܢܛܼܘܸܪܗܘܫܼܒܸܩܸܠܗ                               ܸܫܗ.ܸܪܗ ܘܪܸܚܫܸܠܗ ܒܼܢܲ

ܢܘܵ ܐܼܝܡܼܲ     ܠܵܟܐ ܵܬܵܡܐ؛ ܼܥܲ ݇ܕܡܢ ܕܡܸܛܐ ܸܠܗ ܼܡܲ ܪܵܥܐ ܕܼܩܲ    ܵܝܐ ܸܒܚܦܵܵܪܐ ݇ܗܵܘܐ ܠܼܐܲ
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ܠܵܟܐ ܩܼܘܸܒܸܠـܗ ܸܒܫܵܠܡܵ ܗܸܚـܟܼܘܪ ( داد ادامه) ܐ ܵܩܸܬܗ ܘܟܸܬܸܪܗ. ܒܚܵܙܝـܵܬ ܕܼܡܲ  
ܓܼܝܵܪܐ ܵܗܘ  ܠܚܦܵܪܸܬܗ. ܕܵܥܸܨܗ ݇ܗܵܘܐ ܸܡܐܸܪܗ ܘܟܠ ܵܓܵܗܐ ܕܒܸ ݇ܗܵܘܐ ܘܡܚܼܝܵܠܐ ܼܒܲ
ܪܵܥܐ ܚܕܼܘܸܪܐ ܵܓܘ ܼܐܲ ܦܵܪܐܠ݇ܗܵܘܐ  ܘܼܡܲ ܦܸ̰ܫܗ ݇ܗܵܘܐܦܵܠܵܛܐ ؛ ܼܥܲ ܦܼܲ ) ܼܢܲ ܣܩܼܘܵܬܐ.  (ܗܣܸ ܼܢܲ ܒܼܥܲ
ܠܵܟܐ  ܠܸܒܢ ݇ܐܬܼܝܵܐ ܝܸܘܢ ܸܟܣܠܼܘܼܟ ܵܩܐ ܕܛܵ  ܐܸܪܗ: ܵܐܢܵ ܠܸܓܸܒܗ ܘ݇ܐܡܸ ݇ܪܸܚܫܸܠܗ ܼܡܲ

ܢ ܵܐܵܢܐ ܵܝܕܸܥܢ ܠܵܗܘ ܟ̰ܸܡ ܬܪܼܘܵܨܐ ܠܦܼܘܵܢܵܝܐ ܕܬܵܠ݇ܬ ܒܼܘܵܩ̈ܖܸܐ ܸܡܢܼܘܼܟ. ܵܕܐܟܼ  ܼܝ ܵܡܸܨ
ܼܒܵܢܐ؟ ܡܵ ܬܪܼܘܵܨܐ  ܸܡܢܕܼܝ ܒܵܗܘ ̰ܟܸܡ ܝܗـܝܝܵܢܐ  ܝܼ ܢܼܙܲ  ܵܐܢܼܝ ܕܒܼܘܫ ܣܢܼܝܵܩܐ ܝܸܘܢ ܸܐܼܠܲ

ܢܩܵ  ܼܢܲ ܸܕ̈ܐ ܒܼܘܫ ܼܐܲ ܝܢܼܝ ܥܼܒܵ ܸܣܸܡܢ ܵܒܵܠܐ ܘܼܐܲ ܠ ܵܡܢܼܝ ܵܘܸܠܐ ܕܼܡܲ ܵܝܨܸܦܢ ܕܸܝܐ ܝܵܢܐ ܘܼܥܲ
ܝܗـܝ ܕܵܡܐܼܝܬ؟ ܸܐܼܠܲ                                                 ܼܩܲ

ܢܘܵ     ܠܵܟܐ ܐܼܝܵܢܐ ܵܠܐ ܦܸܢܐ ܸܠܗܵܝܐ ܨܝܼ ܼܥܲ ܵܗܘ  ܸܐܸܠܗ. )̰ܓܼܘܸܘܒܸܠܗ( ܬܸܠܗ ܠܼܡܲ
ܚܟ̰ܼܝ ܪܸ 

ܸܦ̈ܐ ܕܐܼܝܕܼܘ̈ܗـܝ ܸܠܗܩܼܐܲ ܪܵܥܐ.  ܒܼܟܲ ܠܵܟܐܘܟܸܬܸܪܗ ܠܚܦܵܪܵܬܐ ܕܼܐܲ : ݇ܐܸܡܸܪܗ ܼܡܲ
݇ܢܬ ܟܟ̰ܼܝܵܚܐ ܝܸܘܬ؛ ܫܼܒܲܘܩ ܕܵܐܵܢܐ ܵܫܩܸܠܢ ܠܸܡܐܵܪܐ ܘܦܵܠܸܚܢ 

݇ܕܟ̰ܵܐ ܼܐܲ ܵܩܬܼܘܼܟ. ܼܚܲ
ܢܘܵ  ܣܼܝܵܡܐ. ܘܝܸܗܼܒܠܸ ܼܥܲ ܠܵܟܐܗ ܠܡܸ ܵܝܐ ݇ܐܸܡܸܪܗ: ܵܗܸܘܬ ܼܒܲ ܒܵܓܸܢܗ ܝܸܬܼܒܸܠܗ ܘ ܐܵܪܐ ܵܩܐ ܼܡܲ
ܢ ܕ ܠܥܼܲ  ܪܵܥܐ. ܐܼܝܼܡܲ ܠܵܟܐ ܚܼܐܲ ܝܗـܝܼܡܲ ܟܸܠܐ ܸܠܗ ܘܬܸܢܐ  ܐ؛ܚܛܼܘܛܸ̈ ܬܸܪܝܢ ݇ܗܵܘܐ  ܦܼܝܼܪܲ

ܢܘܵ ݇ܢܕܸܠܗ ܠܒܼܘܵܩܸܪܗ. ܡܸ  ܗ؛ ܐܼܝܵܢܐ ܩܼܝܡܸܠܗ ܘܦܼܘܫܵܛܐ ܵܝܐ ܵܩܬܸ ܸܪ݇ܫ ܵܠܐ ܦܸܢܐ ܸܠܗ ܼܥܲ
ܢܸܝܚܸܠܗ ܐܼܝܸܕܗ ܠܸܓܒܵ  . ܐܼܝܵܢܐ  ܘܫܼܒܲܘܩ ܕܵܐܵܢܐ ܦܵܠܸܚܢ ܐ ܕܸܡܐܵܪܐ ܘ݇ܐܸܡܸܪܗ: ܵܐܕܼܝܵܐ ܼܡܲ

ܠܵܟܐ ܵܠܐ ܝܸܗܼܒܸܠܗ  ܵܪܲܗ ܚܵܕܐ ܵܫܥܵܬ ܥܒܸܼ  ܸܡܐܵܪܐ ܵܩܸܬܗ ܘܟܸܬܸܪܗ ܠܚܦܵܪܸܬܗ.ܼܡܲ
ܪܵܬܐ ܐܓܵܢܝܵ ݇ܐܸܚ݇ܪܵܬܐ. ܫܼܘܸܪܐ ܵܠܲܗ ܸܫܡܵܫܐ ܒܸ ܘܚܵܕܐ  ܠܵܟܐ ܵܒ݇ܬܪ ܐܼܝܵܠܸܢ̈ܐ ܘܒܼܚܲ  ܼܡܲ

ܪܵܥܐ ܘ݇ܐܸܡܸܪܗ:  ܟܼܝܵܡܐ ܵܐܵܢܐ ݇ܐܬܼܝܵܐ ܝܸܘܢܕܸܥܨܸܠܗ ܠܸܡܐܵܪܐ ܵܓܘ ܼܐܲ    ܸܟܣܠܼܘܟܼ  ܵܝܐ ܼܚܲ
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ܢ ܠܸ  ܐ ܫܵܩܠܵܬ ܕܦܼܘܵܢܸܝ̈ܐܩܵ  ܸܘܸܒܬ ܠܼܝ؛ ݇ܐܡܼܘܪـܝܼ ܕܫܼܘܵܐܠܼܝ. ܸܐ ܲ
ܘܵܗܝܵܓܗ  ܐ ܵܡܸܨܬ ܕ̰ܓܼ

ܝܬـܝܼ  ܸܒܕ ܵܕܝܸܪܢܵܐܵܢܐ  ܢܘܵ . ܠܼܒܲ ݇ܕ ܐ݇ ܸܠܗ ݇ܗܵܘܝ: ܵܝܐ ݇ܐܸܡܸܪܗܼܥܲ ܸܒܐܵܬܵܝܐ ܵܢܵܫܐ ܸܒܪܵܚܵܛܐ ܼܚܲ
ܚ ܵܡܢܼܝ ܝܸܠܗ.   ܢ؛ ܫܼܒܲܘܩ ܕܵܚܼܙܲ                               ܠܸܓܼܒܲ

ܠܵܟܐ ܘܚܙܸ     ݇ܕ ݇ܐܵܢܵܫܐ ܸܕܩܵܢܵܢܐ ܕܸܒܪܵܚܵܛܐ ܦܵܠܵܛܐ ݇ܗܵܘܐܦܸܬܸܠܗ ܼܡܲ ܼܡܢ  ܐ ܸܠܗ ܠܼܚܲ
ܐ ܘܒܸ  ܝܗـܝ ݇ܗܵܘܐ ܵܓܘ ܵܥܼܒܵ ܠ ܟܸ  ܐܼܝܕܼܘ̈ܗـܝܚܵܠܼܨܲ ݇ܗܵܘܐ ܼܡܢ  ܸܒܪܵܕܵܝܐܸܣܗ ܘܸܕܵܡܐ ܪ݇ ܼܥܲ

ܢ݇ܬܚܼܘܬ ܐܼܝܕܼܘ̈ܗـܝ ܪܵܥܐ ܕ . ܐܼܝܼܡܲ ܠ ܼܐܲ ܠܵܟܐ ܢܸܦܸܠܗ ܼܥܲ ܕ ܡܸܛܐ ܸܠܗ ܠܼܡܲ ܢܼܘܸܚܐ ܼܟܲ ܼܬܲ
ܢܘܵ ܒܡܚܼܝܠܼܘܵܬܐ݇ܗܵܘܐ  ܠܵܟܐ ܡܼܘܪܸܦܐ ܠ݇ܗܲܘܢ ܠܸ . ܼܥܲ ܡ ܼܡܲ ܗ ܠܵܝܐ ܼܥܲ ܘܚܸܙܐ ܼܒܼܘܸܫ̈

ܕ݇ ܸܨܠܦܵܐܠ݇ܗܲܘܢ ܠ ܠܵܟܐ  .݇ܪܸܣܗܓܼܘܵܪܐ ܵܓܘ ܟܸ  ܼܚܲ ܪܵܒܐ ܟ̰ܸܡ ܨܦܵܝܼܝ  ܗܠܸ ܐ ܠܵ ܚܼܘܠܸ ܼܡܲ
ܼܕܲ

ܢܕܼܝܵܠܐܸܠܗ  ܘܝܣܼܝܵܪܐ ݇ܕ ܼܡܲ ܢܘܵ ܐ ܸܫܦܵ ܫܘܲ ܘ ܒܼܚܲ ܵܠܐ ܸܕܵܡܐ  ܵܝܐ. ܐܼܝܵܢܐܕܐܼܝܬ ݇ܗܵܘܐ ܸܠܗ ܼܥܲ
ܠܵܟܐܵܬܐ ܸܚܪ݇ ܘܚܵܕܐ ܵܓܵܗܐ ܐ݇  ܟܸܠܐ ܸܠܗ ܼܡܢ ܪܵܕܵܝܐ ܟܣܼܝܬܵ ܫܼܘܚܸܠܦܸܠܗ  ܼܡܲ  ܠܼܬܲ

ܪܵܒܐ.ܵܪܐ ܸܠܗ ܸܠܗ ܘܝܣܝܼ ܐ ܠܵ ܘܚܼܘܠܸ                                  ܼܕܲ

ـ    ܢ ܕܟܸܠـܐ ܸܠـܗ ܸܕܵܡـܐ ܼܡܢ ܪܵܕܵܝــܪܵܬܐ ܒـܼܚܲ ܗ ݇ܐܵܢܵܫܐ ܠـܵܓـܸܢـ ܪܸܗܬܸܥـܐ؛ ܐܼܝـܼܡܲ
ܠܵܟܐ ܸܝܐ ܸܠܗ ܘܛܸܠܒܸܠܗ ܡܼܝܵܐ ܵܩܐ ܫܵܬܵܝܐ. ܡܼܘܬ݇  ـ݇ܕܟ̰ܵܐ ܡܼܝܵܐ ܵܩـܸܬܗ. ܒـܵܐܵܗܐ ܼܡܲ ܼܚܲ

ܐ  ܐܸܡܬܵܚܐ ܸܫܡܵܫـ ܢـܵܗܝ ܵܘܐ.݇ܗܵܘܐ ܗܼܲ ܓܢܼܝܵܬ ݇ܗܵܘܐ ܘܦܼܝܼܓܵ ܠܵܟـܐ ܘܼܥܲ ܵܝـܐ ܘܵ ܵܓܗ ܼܡܲ
ܪܵܒܵܢܐ ܗ݇ ܠܼܘܸܒܠـ ܠ ܬ݇ ܐ ܘܡܼܘܕܸܡܼܟܠ݇ܗܲܘܢ ܪܵܚـܘ ܟܘܼ ܵܓـܲܘܢ ܠ݇ܐܵܢܵܫـܐ ܼܕܲ  ܵܬ.ܫܘܼܝـܼܥܲ

ܠ ݇ܬܫܘܼܝـܬܵ  ܪ ܕܕܸܡܼܟܸܠܗܵܒܬ݇ ܢ ܡܼ   ܘܫܸܬܩܸܠܗ. ܢܼܘ̈ܗـܝܝܗ ܥܼܲ ܸܠـ ܝܗـܝܡܼܲ ܥܟ̰ܝܼ ؛ ܼܥܲ
ܠܵܟـ ܡـܵܠـܐ ܕܓܪܼܝܫـܘܐ ܐ ݇ܗܵܘܐ ܼܡܢ ̰ܓܘܼܘܓ̰ܵ ܵܒـܐ ܫܼܘܪܫܼܝܵـܪܵ ܕ ܟܼܲ ܐ ܐܼܝܵܢـܐ ܼܡܲ   ܼܘܗـܝܼܥܲ

ܝܬܵ  ܸܠܗ ܸܡܚܵܕܐ ܘܕܸܡܼܟܸܠܗ ܟܸܠܗ   ܛܸܠܐ ؛݇ܗܵܘܐ ܫܼܘܡܸܫܡܸܠܗ ܒܸܐܣܩܼܘܦܵܬ ܕܼܒܲ  
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ܝܸܠܐ ܸܟܪܵܝܐ ܕܸܡܬܵܚܐ ܕ ܝܵܛܐ.ܵܗܘ ܼܠܲ ܦܵܪܐ؛ ܵܪܵܒܐ  ܼܩܲ ܕ ܪܸܥܫܸܠܗ ܼܡܢ ܸܫܢܸܬܗ ܒܼܨܲ ܼܟܲ
ܸܪܗ  ܠ ܕܕܼܟܸ

ܝܵܟܐ ܝܸܠܗ ܘܵܡܢܼܝ ܝܸܠܗ ܵܗܘ ݇ܐܵܢܵܫܐ ܢܼܘܼܟܵܪܵܝܐ ܕܓܸܪܫܵܠܲܗ ܼܗܲ ܸܕܩܵܢܵܢܐ ܘܼܐܲ
ܠ ݇ܬܫܘܼܝܵܬ ܘܸܒܚܵܝܪܵ ܕܕܡܼܝܼܟܵܐ ܝܸܠܗ  ܝ̈ܢܼܘܗـܝܼܥܲ ܠܒܨܵ  ܐ ܝܸܠܗ ܸܐܸܠܗ ܒܼܥܲ     ܐ.ܢܸ̈ ܼܒܲ

ܕ ܚܸܙܐ ܸܠܗ ܕܪܥܼܝܵܫܐ ـ  ݇ܕ ܵܩܵܠܐ ܡܚܼܝܵܠܐ ܼܟܲ ܸܚܠܼܝ. ݇ܐܸܡܸܪܗ ݇ܐܵܢܵܫܐ ܸܕܩܵܢܵܢܐ ܒܼܚܲ ܼܦܲ
ܠܵܟܐ ݇ܐܸܡܸܪܗ: ܵܐܵܢܐ ܸܠܐ ܝܸܘܢ ܒܝܼ  ܗ. ܼܡܲ ܠܵܟܐ ܘܸܒܚܵܝܵܪܐ ܝܸܠܗ ܒܼܝܸ

ܵܕܥܼܘܼܟ ܝܸܠܗ ܼܡܲ
ܝܬ ܟ̰ܼܘ 

݇ܕ ܘܼܠܲ ܚܸܠܢܼܘܼܟ ܒܼܘܬ ܼܚܲ ܗ.ܸܡܢܕܼܝ ܕܼܦܲ                         ܕܼܝܸ

݇ܢܬ ܸܠܐ ܵܝܕܸܥܬ ܠܼܝ. ܐܼܝܢܵ ـ  ܼܒܼܘܼܟ ܐ ܐ ܵܐܵܢܐ ܸܟܐ ܵܝܕܸܥܢ ܵܩܬܼܘܼܟ. ܵܐܢܵ ܼܐܲ ܵܗܘ ܒܸܥܠܕܼܒܵ
݇ܢܬ  ܐ ܕܵܫܩܸܠܸܢܗ ܬܼܘܥܠܼܝ ܸܡܢܼܘܼܟ ܒܵܗـܝ݇ܗܘܵ ܐ ܝܸܘܢ ܝܸܘܢ ܕܸܝܡܝܵ  ܝܸܘܬ  ܸܬܠܵܝܐܕܼܐܲ
ܝܸܘܢ ݇ܗܵܘܐ ܟܸܠܗ ܥܼܘܬܸܪܗ. ܵܐܵܢܐ ܒܼܝܵܕܵܥܐ ܠܝܸܘܬ ݇ܗܵܘܐ  ܘܙܼܘܒܸܛܵܢܐ ܚܲܘܢܝܼ ݇ܗܵܘܐ ܠܐܼܲ 

ܦ̰ܫܼܘܼܟ ݇ܐܬ ݇ܢܬ ܒܼܢܲ ܢܘܵ ܕܼܐܲ ܵܝܐ ܘܒܸܥܐ ܠܼܝ ܕܵܩܛܸܠܢܼܘܼܟ ܼܝܵܐ ܝܸܘܬ ݇ܗܵܘܐ ܠܚܵܙܝܵܬ ܕܼܥܲ
ܫ̰ܟܸܚܢܼܘܼܟ ܘ݇ܐܬܸ  ܵܝܪܬܼܘܼܟ. ܵܗܝܵܓܗ ܦܸܠܛܠܼܝ ܼܡܢ ܟܸܡܐܵܢܐܒܐܼܘܪܵܚܐ ܕܕ ܐ ܠܼܝ ܕܼܡܲ

ܠܝܼ  ܸܠܗܵܢܛܲܘܵܪܐ ܘܵܗܘ ܪܼܓܸܫܠܸܓܵܒܐ ܕ . ܵܐܵܢܐ ܥܸܪܩܠܼܝ ܐܼܝܵܢܐ ܗ ܵܩܬـܝܼ ܘܕܼܘܪܸܒܢܸ  ܼܥܲ
ܪܒܝܼ ܵܠܐ ܵܗܸܘܬ ݇ܗܘܵ ܢ ܐܸ  ܵܐܵܢܐ  .ܕܼܘܡܵܕܵܡܐܵܩܘܵܡܐ ܕܵܡܝܸܬܢ ݇ܗܵܘܐ ܼܡܢ  ؛ܐ ܝܣܼܝܪܼܘܲܗ ܼܕܲ

݇ܢܬ ܦܼܘܸܪܩܠܼܘܼܟ ܵܩܬـܝܼ ݇ܗܵܘܐ ܕܵܩܛܸܠܢ ݇ܗܵܘܐ ܠܼܘܼܟ ܘ ܵܒܸܥܢ ܵܝܐ ܦܵܝܸܫܢ ܼܐܲ ܢ ܼܚܲ . ܵܐܕܼܝܵܐ ܸܐ
݇ܢܬ ܵܒܸܥܝܬ ܢ ܼܐܲ ܡܸܫܢܸܒܕ  ؛ܘܸܐ ܝܼܟ ܚܼܲ ܵܩܬ ܡܼܫܲ ܼܒܵܕܐܼܘܼܟ ܼܐܲ ܢ ܦܸ ܣܼܲ ܡܗܼܘܡܵܢܐ ܘܸܒܕ  ݇ܕ ܼܥܲ

                                 .ܵܗܕܼܟܵܐ ܵܥܼܒܕـܝܼ  ܵܐܦ ܵܐܢܝܼ ܼܝ̈ ܕـܠܕ݇ ܝܼܲ ܵܩܐ 

ܠܵܟܐ ܸܚܕܵܝܐ ݇ܗܵܘܐ ܵܪܵܒܐ ܼܡܢ ܵܐܵܗܐ ܕ ܡ ܒ ܣܼܘܙܸܓܵܪܐ ܝܸܠܗܼܡܲ ܼܒܸܗ ܘܸܩܢܵܝܐ ܼܥܲ
ܸܥܠܕܼܒܵ  
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݇ܕ ܪܵ  ܚܟܼ̰ܝ ܦܼܘܚܸ ܝܸܠܗ ܼܚܲ ܕܸܒܕ ܸܠܗ ܵܩܸܬܗ ܸܐܵܠܐ ܩܼܘܸܘܸܠܗ ܚܵܡܐ ܵܩܐ ܵܓܸܢܗ. ܘܵܠܐ ܼܐܲ
ܸܒܕ ܩܼܘܸܘܸܠܗ ܕܵܐܦ  ،ܘܵܢܸܛܸܪܗ ܵܒ݇ܬܪ ܵܐܣܵܝܐ ܕܵܓܸܢܗ ܕܵܒܸܣܡ ܗـܝܵܓܵܘܬܘܼ ܖܸ̈  ݇ܗܲܘܢܸܕܪܫܼܲ 

ܸܕܸܪܗ                                       ܥܼܘܬܸܪܗ ܵܩܸܬܗ.ܟܸܠܗ ܼܡܲ

ܪܵܒܵܢܐ؛ ܪ݇     ܠܵܟܐܼܡܢ ܵܒ݇ܬܪ ܪܵܚܫܵܬ ܕ݇ܐܵܢܵܫܐ ܼܕܲ ܘܛܼܘܸܥܸܠܗ ܵܒ݇ܬܪ  ܠܸܣܦܵܐ ܸܚܫܸܠܗ ܼܡܲ
ܢܘܵ  ܩܬܵ ܼܥܲ ݇ܕܡ ܫܼܒܵ ܕܵܗܘ  ݇ܐܸܚ݇ܪܵܬܐ ܝܼܘܸܐܼܒܸܠܗ ܚܵܕܐ ܵܓܵܗܐ؛ ܕܼܘܟܬܵ  ܝـܗܵ ܕ ܵܝܐ. ܼܡܢ ܼܩܲ
ܸܘܒ ܲ

ܪ ܼܡܢ ܵܐܵܘܵܢܐܠܼܘ̈ܗـܝܫܼܘܐܵ ݇ܗܲܘܢ ܠ݇ܗܵܘܐ  ̰ܓܼ ܢܘܵ  ؛. ܠܼܒܲ ܠ ܵܝܐ ܼܥܲ ܐ ݇ܗܵܘܐ ܼܥܲ ܝܬܼܝܼܒܵ
̈ܖܸܥܐ ܵܓܘ ܸܒܙܵܪܵܥܐ ݇ܗܵܘܐ  ܒܼܘ̈ܖܵܟܟܼܘܗـܝ ܪܼܙܲ ݇ܕܟܵܡܐ ܼܒܲ ܝܗـܝܐ ܚܛܼܘܛܸ̈ ܠܼܚܲ ݇ܗܵܘܐ  ܕܥܩܼܝܼܪܲ

ܕܵܡܐܼܝܬ.                                                      ܼܩܲ

ܠܵܟܐ ܡܸܛܐ ܸܠܗ    ܪܵ ܸܟܣܸܠܗ ܘ݇ܐܸܡܸܪܗ: ܵܩܐ ܵܓܵܗܐ  ܼܡܲ ܪܦܼܘܸܠܐ ܝܸܘܢ ܒܝܼ  ܝܬܵ ܼܚܲ ܼܘܼܟ ܼܦܲ
ܢܘܵ  ܸܘܸܒܬܠܼܝ. ݇ܐܸܡܸܪܗ ܼܥܲ ܲ

݇ܢܬ ܫܩܼܝܠܼܘܗـܝܕ̰ܓܼ ܕ ܵܗܵܠܐ ܘܝܸܘܬ ܦܼܘܵܢܝܼܘܼܟ.  ܵܝܐ: ܼܐܲ ܼܟܲ
ܝܗـܝ ܩܠܼܘ̈ܗـܝ݇ܗܵܘܐ  ܛܥܼܝܼܦܲ ܐ ܕܼܐܲ ܠܵܟܐ ܕܸܟܠܵܝܐ  ؛ܸܥܸܠܠܠܗ ܓܼܘܸܫܩܠܸ  ؛ܵܫܸܩ̈ ܠܼܡܲ

ܐܸܬܗܗ݇  ݇ܕܡ ܼܦܲ                                              .ܵܘܐ ܼܩܲ

ܠܵܟܐ ܒܼܘܸܩܸܪܗ   ̰ܓܼܘܸܘܒܸܠܗ ؟ ܼܘܟܼ ܢܼܝܫܸܠܗ ܝ ܝܼ ܼܝ ܠܦܼܘܵܢܝܼܝ؟ ܡܼܘܕܵܕܐܼܟܼܝ ܫܸܩܠ: ܼܡܲ
ܢܘܵ  ܢܼܥܲ ܠ  ܐ݇ܗܘܵ ܵܠܐ ܵܗܸܘܬ  ܵܝܐ: ܸܒܚܵܙܵܝܐ ܝܸܘܬ! ܸܐ ܠܒ ܡܚܼܝܠܼܘܬـܝܼ ܪܚܼܝܵܡܐ ܼܥܲ ܝ ܸܐܬܼܡܲ
ܝܸܘܬ ݇ܗܵܘܐ ܐ ܗܵ ܘܠܵ  ܝܗـܝ ܗـܝܚܦܼܝܼܪܲ ܘܵܗܸܘܬ ݇ܗܵܘܐ  ܬـܝܼ ܩܵ ܐ ܚܛܼܘܛܸ̈  ܵܐܢܝܼ  ܟܼܠܲ

ܼܒܵܪܐ ܵܢܸܫܪܐܼܘܪܵܚܐ ܕܵܓܢܪܚܼܝܵܫܐ ܠ ܠܼܘܼܟ  ܼܘܼܟ؛ ܵܩܘܵܡܐ ܕܵܗܘ ܼܓܲ ݇ܢܬ ܦܵܫܸܡܬ ݇ܗܵܘܐ ܼܥܲ ܘܼܐܲ
ܡܼܝ. ܵܗܝܵܓܗܦܼܝܵܫܐ  ܝܸܘܬܐ ܕܠܸ ݇ܗܵܘܐ  ܼܒܵܢܐ  ܼܥܲ ܢܵܩܵܝܐ ܒܼܘܫ ܼܙܲ ܼܢܲ ܼܒܵܢܐܵܗܘ ܼܐܲ     ݇ܗܵܘܐ ܼܙܲ
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݇ܢܬ  ܢܵܩܵܝܐ ݇ܐܵܢܵܫܐ  ܘܵܐܵܢܐ ܐܠܚܛܼܘܛܸ̈ ܚܸܦܪܼܘܼܟ ܕܼܐܲ ܼܢܲ ܝܒܘܼ  ؛ܝܸܘܢ ݇ܗܵܘܐܵܗܘ ܟ̰ܸܡ ܼܐܲ ܵܬܐ ܘܼܛܲ
ܵܕܐ ܢܵܩܵܝܐ ܥܼܒܵ ܼܢܲ ܢ ܕܵܗܘ ݇ܐܵܢܫܵ . ܵܒ݇ܬܪ ܵܗܵܕܐ ܐ݇ܗܵܘܐ ܵܩܝܼܬ ܵܗܘ ܟ̰ܸܡ ܼܐܲ ܐ ݇ܐܸܬܐ ܸܠܗ ܼܝܼܡܲ

݇ܢܬ ܡܼܘܸܣܡܠܼܘܼܟ ܠܓܸ  ܼܒܵܢܐ ݇ܗܵܘܐ ܕܼܐܲ ܢܵܩܵܝܐ ܼܙܲ ܼܢܲ ܢ؛ ܵܗܘ ܟ̰ܸܡ ܼܐܲ
ܢ ܵܠܐ ܵܒܵܠܐ ܸܐܠܸ ܼܒܲ ܗ ܘܸܐ

̈ܖܒܼܘܗـܝ ܝܗـܝ ܼܕܲ ܕ ܸܠܐ ܵܗܘܼܝܬܲܘܢ ݇ܗܵܘܐ ܵܩܘܵܡܐ ܕܵܡܸܐܬ ݇ܗܵܘܐ ܟܼܲ  ܵܗܸܘܬ ݇ܗܵܘܐ ܝܣܼܝܼܪܲ
ܣ ܗܲ  ܣܼܘܙܸܓ̈ܖܸܐ ܢܵܩܵܝܐ ܐ݇  ؛ܘܸܡܚܵܕܸܕܐ. ܼܒܲ ܼܢܲ ܵܠܐ ܕܥܒܸܼ ̰ܟܸܡ ܼܐܲ ܕܠܼܘܼܟ ܵܢܵܫܐ ݇ܗܵܘܐ ܘܵܗܘ ܫܼܘܼܓ݇

ܵܠܐ ܕܼܝܼܘܼܟ ݇ܗܵܘܐ. ܕܵ  ܢܵܩܵܝܐ ܫܼܘܼܓ݇ ܼܢܲ ܚܟ̰  ܼܟܸܪܬܵܩܸܬܗ؛ ܵܗܘ ܟ̰ܸܡ ܼܐܲ ܼܒܵܢܐ ܕܐܼܝܬ ܼܐܲ ݇ܕ ܼܙܲ ܼܝ ܼܚܲ
ܢܵܩܵܝܐ: ܵܐܕܼܝܵܐ! ܘܵܐܵܗܐ  ܼܢܲ ܢܵܩܵܝܐ ܒܗܵ ܼܐܲ ܼܢܲ ܼܒܵܢܐ ܼܐܲ ܚܟܼ̰ܝ ܵܐܵܗܐ ܝܸܠܗ ܵܗܘ  ܝـܝܸܠܗ ܵܗܘ ܼܙܲ ܕܼܐܲ

ܚ ܝܵܠܵܢܐ ܝܼܘܲ ܼܒܵܢܐ ܕܵܓܸܘܗ ܼܚܲ ܪܨܲܘܦܵܐ ܼܙܲ ܢܵܩܵܝܐ ܼܦܲ ܼܢܲ ܸܡܗ ܝܸܘܬ ܗܲ . ܵܗܘ ܟ̰ܸܡ ܼܐܲ ܘ ܝܸܠܗ ܕܼܥܲ
݇ܕ ܸܠܐ ܵܝܕܸܥܐ ܕܵܐܵܪܐ  ܒܵܗـܝ  ـ ܵܗܸܘܐ ܸܠܗ ܫܵܩܠ ܸܒܕܵܓܵܗܐ ݇ܐܸܚ݇ܪܵܬܐ  ܚܵܕܐܕܟ̰ܼܘ ܼܚܲ
ܐ ܢ ܵܠܐ ܝܵܗܼܒܵ ݇ܕ ݇ܐܵܢܵܫܐ ݇ܐܸܚ݇ܪܵܢܐ ܼܝܲ ܡ ܼܚܲ ܢܵܩܵܝܐ ܥܒܼܵ  ؛ܼܥܲ ܼܢܲ ܵܕܐ ܵܐܵܗܐ ܝܸܠܗ ܘܵܗܘ ܒܼܘܫ ܼܐܲ

ܝܒܘܼ  ܕܵܥܼܒܸܕܬ ܚܟ̰ܼܝ ܒܼܘܬ ܐܵ  ܵܬܐ ܵܩܸܬܗ ܒܵܗـܝܼܛܲ
ܘ ݇ܐܵܢܵܫܐ ܵܗܐ ܢܼܝܵܫܐ ݇ܗܵܘܐ ܕܗܲ ܕܼܐܲ

ܝܼܘܬܼܘܼܟ.   ݇ܐܬܼܝܵܐ ݇ܗܵܘܐ ܵܓܘ                                               ܼܚܲ

ܐ ܣܸܩ̈ ܸܢܐ ܼܥܲ
ܵ
ܒ̈ܖ  ܼܚܲ

کمیته  :ܵܡܠܲܘܼܟܬܵ  ܣܼܝܥܬܵ ـ   رتمشو ܡܼܘܠܵܟܵܢܐ: ـ  ساده ܒܪܼܝܵܪܐ: ܦܫܼܝܵܛܐ؛

ܢܵܘܵܝܐ: ـ  کلبه، ܟܼܘܠܼܘܚܬܵ  ܟܼܘܪܵܚܐ: ـ  مشورتی ـ   نشین گوشه، زاهد ܼܥܲ

ܐ:  ـ کنم توجهܵܝܨܸܦܢ:  ܢܕܼܝܵܠܐـ  خط ها ـ ردیف هاܚܛܼܘܸܛ̈ ـ   دستمال: ܼܡܲ
ܟܣܼܝܬܵ ـ  خونریزیܕܼܘܡܵܕܵܡܐ:  ـ  لهوح :ܫܲܘܸܫܦܵܐ   ـ  پانسمان، پوشش :ܼܬܲ

      دیروز :ܸܐܬܵܡܠܝـ  ایوان: ܸܐܣܛܵܘܐ: ܸܣܦܵܐ ـ شدن جاریܪܵܕܵܝܐ: 
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ܡܬ̈ܠܐ ܐܬܘ̈ܖܝܐ                  

ܫܡܝܪܡ ܕ.ܦܘܪܝܐܢ                                      

 

ܵܠܵܗܐ  ܢ ܕܼܐܲ ܝܵܬ  ؛݇ܐܵܢܵܫܐܲܗ ܵܓܵܢܐ ܕܵܒܸܥ̈ܐ ܵܫܸܩܠܵ ܀ ܐܼܝܼܡܲ ݇ܕܼܡܲ    .ܗܸܟܐ ܵܫܸܩܠܸ ܵܗܘܸܢܗ ܼܩܲ

ܕܼܘܸܥܐ ܝܸܠܗ ܕܩܼܲ  ܪܵܢܵܫܐܼܡܲ ܝܵܬ ܕܵܡܘܵܬܐ ܕܼܒܲ ܼܪܲ ܠܵܬ ܕܵܗܘܵܢܐ ܼܫܲ          ܝܵܠܲܗ. ܠܼܩܲ

ܵܠܵܗܐ ܦܸܵܪܩ ܠܼܘܟܼ  ܦܸܣܐ ܕܸܫܟܵܘܵܢܐ )ܟ̰ܸܘܟ̰ܵܵܢܐ( ܀ ܼܐܲ
ܵ
                  .ܼܡܢ ̈ܖ

ܢܼܝ ܸܠܗ ܵܐܵܗܐ  ܬܵܠܐ ܵܩܐܸܟܐ ܼܬܲ ܪܸܘܣـܘ ܵܐܢܼܝ ܕܵܪܵܒܐ ܵܙܕܲܘܵܥܸܢܐ ܝܵܢܐ ܼܡܲ ܗ ܼܝ ܠܸ ܸܟܐ ܼܓܲ
݇ܕ ܸܡܢܕܝܼ                                                .ܟܠ ܼܚܲ

ܠܵܝܵܒܸܢ̈ܐ؛ ܩܼܘܠܵܝܵܒܸܢ̈ܐ܀  ܐ ܘܬ̈ܖܸܝܢ ܵܕܵܒܸܢ̈ܐ. ܫܬܵ ܐܸ ؛ ܼܐܲ
ܩܸܠ̈                     ܼܐܲ

ܬܠܵ ܵܐܵܗܐ  ܸܢܐܸܟܐ ܦܸܵܐܫ ܡܼܘܦܸܠܵܚܐ ܵܩܐ ܵܐܢܼܝ ܕܸܟܐ ܐ ܼܡܲ
ܵ
ܒ̈ܖ ܡܸܙܡܼܝ ܼܚܲ    ̈ܖܼܝܸܩܐ.ܣ ܼܗܲ

ܢ ܵܠܐ ܵܫܸܩܠ  ܠܼܘܸܥܐ. ݇ܐܸܡ̈ܖ݇ܗܲܘܢ: ـ ܸܡܼܢܲ ܐ ܝܸܠܗ ܼܦܲ ܐܼܟܵܐ ܵܝܸܠ̈ ܼܠܲ ܀ ݇ܐܸܡ̈ܖ݇ܗܲܘܢ: ـ ܼܡܲ
ܢ ܵܠܐ ܵܝܗܼܒܸܠ!

                                             ܵܩܼܬܲ
݇ܬܸܝܢܼܘܼܟ ܘܓ̰  ܪܥܼܘܼܟ ܸܬܼܒܵܢܐ ܼܡܲ ܼܘܸܘܒܸܠܗ܀ ݇ܐܸܡܸܪܗ ܦܵܘܵܚܐ ܵܩܐ ܡܼܘܵܠܐ: ܦܬܼܘܚ ܠܼܬܲ  

ܸܒܠ ܡܼܘܵܠܐ: ܵܗܸܘܢ ܚܵܠܦܼܘܟܼ   ܝ݇ܬـܼܝ ܘܵܠܐ ܼܠܲ                      !ܵܠܐ ܼܡܲ
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ܐ ܢ ܬܸܪܝـ ܬܸܠ̈ ܐ݇ܐܢܵ ܼܘܬ ܵܐܢܼܝ ܕܸܥܸܠܠ ܒـܼܡܲ ܝــ ܐܝܵܢـ ܸܫ̈ ܗܼܘܫ ܵܙܘܸܕܐ ܝܸܠـܒـ ܗـܝܕܙܵܝܼܢܲ  
ܝܗـܝ                                               .ܼܡܢ ܝܼܘܬܵܪܼܢܲ

ܢ ܵܒܸܥܬ ܵܝܕܸܥܬ ݇ܕ ݇ܐܵܢܫܵ ܀ ܸܐ ܥܢܵ ܐ؛ ܵܠܸܙܡ ܸܠܗ ܼܚܲ ݇ܕ ܼܛܲ ܸܡܗ.ܐ ܸܡܠܚܵ ܵܐܼܟܸܠܬ ܼܚܲ ܐ ܼܥܲ  

ܢ ܵܒܸܥܬ ܵܝܕܸܥܬ ܝܼܟ ܝܼܘܩܪܼܘܼܟ ܵܐܼܟܸܠܬ ܸܡܠܵܚܐ ܀ ܸܐ ݇ܕ ܼܐܲ ݇ܕ ݇ܐܵܢܵܫܐ؛ ܵܠܸܙܡ ܼܚܲ ܸܠܗ ܼܚܲ
ܸܡܗ.                                                       ܼܥܲ

ܕܼܘܸܥܐ ܝܵܢܐ ܐ ܕܸܥܸܠܠ ܼܡܲ ܬܸܠ̈ ݇ܕ ݇ܐܵܢܵܫܐ ܸܠܐ ܝܵܠܲܗ  ܬܸܪܝܢ ܼܡܲ ܵܪܵܒܐ ܕܝܵܕܥܵܬ ܕܼܚܲ
                                        ݇ܐܵܣܵܢܝܼܘܵܬܐ(.ܒܒܕܠܼܝܠܼܘܵܬܐ)

ܡ ܵܡܪܵ  ܀ ܒܪܼܘܝܗ ܼܥܲ ܐ ܼܚܲ ܢ ܸܓܵܢܼܒܵ ܝܵܬ ܐ ܕܸܐ ݇ܕ ܵܥܼܒܸܕܸܠܗ ܵܐܦ ܵܬܘܵܪܐ ܼܡܢ ܼܒܲ
ܸܘܐ ܵܟـܼܚܲ

                                              ܸܒܕ ܦܵܠܛܼܝ ܸܠܗ.

ܢܵܩܝܘܼ  ܼܢܲ ܕܼܘܸܥܐ ܝܸܠܗ ܒܼܘܬ ܼܐܲ ܝܵܬ.ܼܡܲ ܐ ܕܼܒܲ ܵܕܸܡ̈             ܵܬܐ ܕܡܗܼܘܡܢܼܘܵܬܐ ܕܼܗܲ

ܐ ܵܙܸܕܥ ݇ܗܘܵ  ܀ ܢ ܸܕܐܼܒܵ   .ܛ ݇ܗܵܘܐܝܸ ܕ ܚܵ ܸܒـ ܗܢـܸ ܐ ܓܵ ܩܵ ܐ ܼܘܪܟܵ ܟ݇ܕ ܚܼܲ  ܪܵܬܐܩܼܲ ܐ ܼܡܢ ܸܐ

ܕܘܼ ܬܵܠܐ ܸܟܐ ܦܵܐܸ ܵܐܵܗܐ ܡܼܲ  ݇ܕ ݇ܐܵܢܵܫܐ ܠܼܡܲ   ܸܥܐ ܕܸܠܐ ܝܸܠܗ ܸܒܙܵܕܵܥܐ.ܫ ܡܼܘܦܸܠܵܚܐ ܒܼܚܲ

ܸܬܼܒ ܸܪܫܼܘܼܟ ܘܕܡܼܘܼܟ. ܐ ݇ܐܸܡܪ݇ܗܲܘܢ ܵܪܵܘܵܝܐ ܝܸܘܬ ܼܡܲ ܢ ܬܸܪܝܢ ݇ܐܵܢܸܫ̈           ܀ ܸܐ

ܕܼܘܸܥܐ ݇ܕ ܟܢܼܘܫܵܝܐ ܝܸܠܗ ܒܼܘܬ ܼܡܲ ܢܵܬ ܕܼܚܲ ܚܼܡܲ ܠ ܼܬܲ ܢܵܩܝܼܘܵܬܐ ܕܫܵܠܡܵܬ ܼܥܲ ܼܢܲ    .ܼܐܲ
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ܢܸ  ݇ܢܬ ܒܵܝܘܡܵ ܀ ܼܐܲ ܪܸܥܬ ܠ݇ܗܲܘܢ؛ ܐܐ ܸܥܸܙ̈ܐ ܕܼܐܲ ܝܸܠܐ ܩܼܲ  ܸܟܬ ܼܡܲ  ܵܐܵܢܐ ܒܼܠܲ
݇
ܵܢܵܢܝ ̈ܖ

ܝܗـܝ                                              .ܝܸܘܢ ܫܡܼܝܼܛܲ

ܕܼܘܸܥܐ ܝܸܠܗ  ݇ܕ ݇ܐܵܢܵܫܐܼܡܲ ܪܵܒܐ. ܒܼܘܬ ܼܚܲ ݇ܕ ܼܫܲ   ܕܸܟܐ ܵܚܸܩܪ ܒܵܓܸܢܗ ܒܼܘܬ ܼܚܲ

ܢܸ  ܐ ܝܵܢܐܐ ܀ ܼܐܲ ܐ ܵܩܬܼܘܼܟ ܥܼܝܸܩ̈ ܘܸܠ̈ .)ܵܐܵܗܐ ܟܼܘܣܼܝܵܬ ܵܪܵܒܐ ܓܼܘܪܵܬܐ ܝܵܠܲܗ ܼܨܲ
                                                   ܵܩܬܼܘܼܟ.( 

ܐ ܕܸܥܸܠܠ  ܬܸܠ̈ ܕܬܸܪܝܢ ܼܡܲ ܪܨܼܘܦܵܐ ܕܒܵ  ܵܢܐܼܘܸܥܐ ܝܼܡܲ ݇ܕ ܼܦܲ  ܦܵܣܲܘܥܵܝܬܸ̈ ܐ ܵܫܸܩܠ ܸܥـܠܼܚܲ
ܝܸܠܗ. ܠܼܘ̈ܖܸܐ ܘܸܥܠܸ ܓܐ ܒܵ ܪܵ                                    ܼܡܢ ܼܚܲ

ܪܵܬܐ ܸܟܐ ܦܵܝܫܼܝ ܟܦܼܝܸܢ̈ܐ. ܸܢܐ ܼܚܲ
݇
ܚܵܡܐ ܕ݇ܐܸܚ̈ܖ  ܀ ܵܐܢܼܝ ܕܵܚܩܪܼܝ ܒܼܠܲ

ܕܼܘܸܥܐ ܝܸܠܗ ܕ ܸܠܓ ܒܦܘܼ ܵܫـܟܠ ݇ܐܢܵ ܵܘܸܠܐ ܕܼܡܲ ܐ ܵܠـܸܢܗ ܝـܗ ܘܥܼܲ ܸܢــܐ ܕܓܵ ܵܢــܠܚܵ ܐ ܼܒܲ
ܠ ܚܼܲ  ܸܢܐ.ܵܗܘܵܝܐ ܼܥܲ

݇
ܝܼܘܵܬܐ ܕ݇ܐܸܚ̈ܖ  

ܝܵܬ ܒܵܟܢܘܲ ܀ ܐ݇  ܫܵܬ.ܵܢܵܫܐ ܒܠܼܒܼܝܫܵܬ؛ ܼܒܲ  

ܢܵܩܝܼܘܵܬܐ  ܼܢܲ ܝܼܟ ܼܐܲ ܪ ܼܐܲ ܝܵܬ ܼܗܲ ܢܵܩܝܼܘܵܬܐ ܕܸܕܼܟܝܼܘܵܬܐ ܕܼܒܲ ܼܢܲ ܕܼܘܸܥܐ ܝܸܠܗ ܠܼܐܲ ܫܵܬ ܼܡܲ ܕܠܼܒܵ
ܦܼܝ̈ܖܸܐ

ܐ ܸܕܼܟܸܝ̈ܐ ܘܼܫܲ                                         .ܕܠܼܒܼܘܸܫ̈

ܼܒܵܪܐ. ܼܒܵܪܐ ܵܓܘ ܼܩܲ ܐ ܕܼܓܲ ܚܵܬ؛ ݇ܐܵܢܸܫ̈ ܠ ܼܬܲ ܼܟܵܬ ܼܥܲ ܐ ܕܼܒܲ  ܀ ݇ܐܵܢܸܫ̈

ܕܼܘܸܥܐ  ܼܟܬܵ  ܗܝܠܸ ܼܡܲ .ܸܟܐ ܵܗܘـܝܼ ܵܪܐ ܵܩـܵܪܐ ܕܐܝܼ ܡܵ ܫ ܒـܘܼ  ܕܸܚܙܵܡܸܢ̈ܐ ܕܼܒܲ  
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݇ܕ ܐܼܲ  ܩܠܼܘ̈ܗـܝ܀ ݇ܐܵܢܵܫܐ ܼܚܲ ܸܟܐ ܦܸܵܫܛ ܠ݇ܗܲܘܢ. ܝܼܟ ܝܼܘܪܼܟܵܐ ܕܦܪܼܝܣܸܬܗ ܼܐܲ  

ܕܼܘܥܸ  ܝܼܟ ܡܵܨܝܸܬܗ. ܐ ܝܸܠܗ ܕܟܠ ݇ܐܵܢܵܫܐ ܵܠܸܙܡ ܕܵܫܸܩܠ ܦܵܣܲܘܥܵܝܬܸ̈ ܼܡܲ ܼܐܲ  

ܝܢܼܘܗ̈                     ܵܠܐ ܦܸܵܠܛ. ܗܦܵܠܛܼܝ ܐܼܝܵܢܐ ܸܫܡܸ  ܝـ܀ ݇ܐܵܢܵܫܐ ܼܥܲ

ܕܼܘܸܥܐ ܝ ݇ܕ ݇ܐܵܢܵܫܐ ܵܘܠܸ ܼܡܲ ܒܼܘܬ ܸܕܼܟܝܼܘܵܬܐ ܕܸܫܸܡܗ ܙܗܼܝܵܪܐ ܐ ܕܵܗܸܘܐ ܸܠܗ ܕܟܠ ܼܚܲ
ܢ ܦܸܠܛܸܠܗ ܸܫܸܡܗ  ܒܵܗـܝ ܕܼܝܢܸܚܪܵܒܐ؛ ܕܸܐ ܼܒܲ ܕ ܼܐܲ ܼܒܲ ܠ ܼܐܲ .ܸܠܐ ܦܸܵܐܫ ܸܢܫܵܝܐ ܼܗܲ  

ܐ ܸܟܐ ܵܗܘܸ ܀ ݇ܐܵܢܵܫܐ ܫܼܲ  ܵܠܸܗ̈ .ܸܠܗ ܐܦܼܝܵܪܐ ܬܸܪܝܢ ܼܐܲ  

ܕܼܘܸܥܐ  ܦܼܡܲ ܼܘܸܬܗ ܝܼܘ̈ܖܸܣܐ ܒܚܼܲ ܦܐ ܒܵ ܫ ܪܵ ܘܼ ܗ ܒܠܸ  ܐܘܸ ܵܪܐ ܸܟܐ ܗܵ ܝܼ ܝܸܠܗ ܕ݇ܐܵܢܵܫܐ ܼܫܲ
ܵܚܸܬܪ ܫܼܘܦܸܪܗ. ܼܘܬ ܒ  

ܠܵܬ)܀    (.ܢܒܸܣܵܡܠܬܼܲ  ܸܟܐ ܵܝܸܣܩ݇ܐܸܚ݇ܪܵܢܐ ܵܐܵܗܐ ݇ܐܵܣܵܩܐ ܒܸܣܼܡܲ

ܢ.ܵܐܗ ݇ܐܸܚ݇ܪܵܢܐ ܵܐܵܗܐ ܝܸܠܗ: ـ  ܦܼܘܵܫܩܼܘܗـܝ ܪܡܼܝܸܠܗ ܸܠܵܫܼܢܲ ݇ܕܟ̰ܵܐ ܸܟܐ ܼܦܲ ܼܚܲ  

.ܸܛܸܠܗ ܙܵܡܵܪܐܘܼ ܒ؛ ܀ ݇ܐܸܬܐ ܸܠܗ ܚܵܡܵܪܐ  

ܢܕܸܟܐ ܗܼܲ  ܵܐܢܝܼ  ܒܼܘܬ ܡܵܬ ܸܟܐ ܸܒܝܬ  ܡܸܙܡܼܝ ܵܠܐ ܒܥܵܕܵܢܐ ܼܝܲ ܡܼܙܲ ݇ܕ ܼܗܲ ܠܵܓܐ ܕܼܚܲ ܼܦܲ
ܪـܝܼ  ܬܵܠܐ ݇ܐܸܚ݇ܪܵܢܐ.ܸܠܗ  ܼܫܲ ݇ܕ ܼܡܲ ܼܚܲ  

ܢ )̈ܖܼܘܣܵܢܸܝܐܗܸܘܐ ܵܠܲܗ ݇ܐܵܬܝܵܬ ܕ ܗ܀ ݇ܐܵܬܝܬܸ  ܠܸܟ̈ܐܼܝܲ .(ܼܡܲ  

 

܇ܫܡܝܪܡ81ܐ܇܇ܬܫ̈ܖܝ3182                               21  



ܢ ܕܦܸܟܐ ܦܸܵܐܫ ܡܘܼ  ݇ܕ ܸܡܬܵܚܐ ܐ ܵܣܸܒܪ ݇ܐܵܢܫܵ ܸܠܵܚܐ ܐܼܝܼܡܲ ܪܵܪܵܒܐ ܼܚܲ ܬܵ ܼܝܼܟܵܐ ܵܩـܐ ݇ܐܵܬܝـܼܝܲ  
݇ܕ ݇ܐܵܢܵܫܐ ܕ ܢ )ܼܚܲ ܕ݇ ܼܝܲ ܐܼܚܲ .(ܟܵܡܐ ݇ܐܵܢܸܫ̈  

ܐܼܟܵܐ ܀  ܼܠܲ ܪܵܒܒܵܢـܐ ܫܵܩܠܵܬ ܕܓܵ ܵܩـ݇ܐܸܬܐ ܸܠܗ ܼܡܲ ܸܙ݇ܠ ܲܗܘ ݇ܐܸܡܸܪܗ:  ؛)ܵܡܵܪܐ( ܐ ܕܼܐܲ
                                      .ܝܸܠܗ ܵܓܘ ܦܵܵܓܐ ܸܪܓܝܼ 

ܥܸܪܩܼܝ ܢـܬ ܐܵ ܘܼ ܒـ ܐ ܘܝـܲܗ ܵܓܢܼܲ ܵܠـܼܝ ܕܸܟܐ ܼܡܲ ܣܩܵܘܸܬ̈ ݇ܗܲܘܢ ܠـܐ ܵܕ̈ܖܼܝ ܸܟـܗـܝ ܼܡܢ ܼܥܲ
ܢܸ 
݇
ܐ ݇ܐܸܚ̈ܖ )ܐܩܦܬ ܒܡܢܝܢܐ ܕܥܬܝܕ( ܐ.ܒܩܵܕܵܠܐ ܕ݇ܐܵܢܸܫ̈  
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پائیزی دیگر                     

شامیرام داودپوریان                                                                 

 

ه ای به خود می طبیعت رنگ های زرد و قرمز و قهو کههر سال در این هنگام    

از هجوم ابرها آسمان  پائیزی زمین را فرش می کنند وگیرد، برگ های خشک 

رقه می کنیم تا با کیف و کتاب بدرا مان دلبندرنگ تیره به خود می گیرد، فرزندان 

ما گونه که  درست همان بیاموزند.اند کسب علم کنند و دانش و ادب چنان که گفته 

عازم مدرسه می شدیم روز اول مهر پا،  کیف و کفش نو بهدرایام خردسالی خود 

و مدارسمان که سوسن و شرق آشوری و بهنام و حضرت مریم و پیشداد و...نام 

بودند  . و این مدارس به غیر از اینکه مملودآغوش باز ما را پذیرا می شدناشتند با د

و آن این بود که در  دیگر نیز داشتند  گیدوست و آشنا و قوم و خویش یک ویژ از

                                         کنار دروس عمومی زبان مادری را نیز می آموختیم.

مادری، باید گفت که زبان مادری فقط آموختن یک زبان دیگر  و اما در باب زبان  

که با آن به نیست که شاید یک روز به کار بیاید یا اینو فرانسه مانند انگلیسی  

. اهمیت بت بخیر شدو عاق و شغل بهتری بدست آورد علمی رسیدمدارج باالتر 

در شرایط کنونی،   ست.اعنوان یک آشوری ه زبان مادری در حفظ هویت ما ب

عنوان ه وابسته است. هویت ما ب تنها به زبان مادری ی تنها وحفظ هویت آشور

ل می شود که هر کشوری در جهان( تنها هنگامی مسج)از یک آشوری مسیحی

در غیر این  با آن صحبت کنیم و بنویسیم. یمرا بیاموزیم و قادر باشزبان مادری 

       بدون هویت قومیعراقی یا امریکایی و... رانی یاصورت ما تنها یک مسیحی ای
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واهیم بود.                                                                       ود خخ     

آموختن خواهان ، از پیر و جوان افرادی در سنین مختلفهمواره در جامعه ما     

اند افرادی که با فداکاری و بدون هیچ چشمداشتی زبان مادری هستند و همیشه بوده 

ویژه ای  بسیاربه آموزش این زبان بپردازند. اما در این میانه خانواده ها از اهمیت 

که نیست ای خارجی که اهمیت زبان مادری کم تر از زبانه د. باید گفتبرخوردارن

. صرف آموزش آن می کنند  ی رامبالغ هنگفت و اوقات بسیارخانواده ها هر ساله 

آنچه که نیاز فرزندان ما را در تثبیت هویت آشوری خود برطرف می کند زبان 

ماندگان آن قوم غیوری هستند که مادری است.  فرزندان ما نیاز دارند بدانند که باز

طوری های امپرا دانش را به بشریت هدیه کردند و یکی از بزرگترین بنیان علم و

بر تمدن جهان  ات شگفت انگیزی و بابل تأثیر تمدن آشورجهان را بنا گذاشتند. 

پس از کشف آثار آن هنوز موضوع بررسی باستان  دو قرنچنان که گذاشته است 

. از این رو شایسته است که فرزندان جهان می باشدبرجسته شناسان و تاریخ نگاران 

اریم تا در محیطی متأثر از زبان فرهنگ و ادب را به مدارس آشوری  بسپخود 

 بایسته است و آشوری را بر خود داریم نام  دان مافرزن آشوری پرورش یابند. ما و

و به افتخار آن  چنان زندگی کنیم که شایسته این نام پر افتخار باشیم

                                                                                                .بیفزاییم

 آموزگاران کمبود کاهش تعداد دانش آموزان و همین طور  مانندمسائلی البته    

کافی شی جهت ارتقا سطح دانش آموزگاران، نبود دوره های آموزآشوری در کنار 

 اختصاص داده می شود و هم چنینآموزش زبان آشوری امر  ی که نبودن ساعات

توجهی به بازنگری کتاب های درسی از مشکالتی است که در این راه وجود  بی

ه در ک آموزگاران زبان آشوری استمسئوالن مدارس و  بردر این میان دارد. 

اقدام  ،بکوشند وبا توجه به پیشرفت سطح زندگی در جهان اعتالی سطح آموزش آن

در کنار مطالعه متون ان آموختگان این زب نمایند تاکتب درسی آشوری  به بازنگری

و  سیاسی نوشتن مقاالت اجتماعی، اقتصادی، قادر به خواندن و ،و تاریخیمذهبی 

                                                                                        باشند. هنری
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  منم این                 

 

روکمچ پر چهره و سپید موی با ،خودم با          

    شدم مواجه آینه در        

مبختخوش شما آشنائی از ،سالم: بگویم خواستم          

بود آن زا تر مترقبه غیر مالقات این ولی          

باشد نآ حاصل گفتگو این که          

   نبودم من این ،نه        

داشت قبش سیاهی به مویی و شیشه شفافیت به چشمانی که آنی          

امروز با چشمانی بی فروغ بر خویش می نگرد و می گوید:          

"این منم"؟          

آری این منم!          

زائیده آن فکرهای سیاه و شقاوتی که بر خود روا داشتم          

آری این منم!          
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جز این چه انتظاری می توان داشت؟          

اینک از خود می پرسم: چه باید کرد؟          

با باقیمانده زندگی چه کنم؟          

خوشبختانه این را دریافتم که فردا مال من نیست          

دارد همین امروز است و این لحظه دآنچه وجو          

و این حقیقت مطلق          

   . اگرچه بسیار تلخ و گزنده      

  من تلخی و تندی لیموی ترشی را که زندگی به من داد چشیدم        

و بعد از مدتهای مدید درد و رنج و سرگردانی          

و عدم خواست و پذیرش حقیقت        

   شیرین ساختم و می سازماز آن شربتی         

مرا بس است. ،همین بهانه برای زنده و شاد بودن          

فلورا قاجاریان                                                              
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...اخبار...اخباراخبار                                   
 

 

از اول آبان  دوره جدید کالسهای آموزش زبان آشوری و انگلیسی انجمن شامیرام܀ 

ماه  آغاز خواهد شد. در دوره جدید، کالس ابتدایی توسط رابی شمعون بت ایشو، 

کالس متوسطه توسط خانم شامیرام داودپوریان و کالس انگلیسی توسط خانم مونا 

 از طریق ایمیل یا تلفن شرما  اداره خواهد شد. عالقمندان می توانند جهت ثبت نام،

                                              شامیرام تماس حاصل کنند. با مسئولین انجمن بانوان

درپی  و  3152 سال  جوالی 51نینوس آهو شاعر و فعال اجتماعی آشوری در  ܀ 

که چهره شناخته شده ای در جامعه جهانی  وی یک بیماری طوالنی درگذشت.

آشوری است، به سه زبان سریانی کالسیک، سریانی محاوره ای شرقی و سریانی 

                                  .روحش شاد .محاوره ای غربی تسلط  داشت و شعر می سرود
           

                 

انجمن بانوان شامیرام   از دوستان عزیزی که به                   

.سپاسگزاریم  ،کمک مالی نموده اند                         

تومان  111،311                     دیاسرح شیرآقای یزدان          

"   111،511"   فیودور استپانس                                    

"   111،511خانم ویکتوریا سرگیزی                               

"    111،11"    ویویان آغاسی                                     
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شعری برای زمین                     
      

 

خواهم نوشتشعری                            

و محبت را خواهم سرود                            

های زمانه تا جاری شود در رگ                           

و بزداید تلخی زندگی را                            

از لبان چاک خورده دهر                           

                                  *****  

طرحی خواهم ریخت                            

و سبز برگها  و سرخ گلها را                           

خواهم کشید بر چهره دنیا                           

تا بهار در آغوش گیرد                           

مرده و غمگین را دنیای دل                           

                                   *****  

نغمه ای خواهم سرود                           

و عشق را تقدیم خواهم کرد                           

به قلب مضطرب زمین                          

که در تنهایی غمگین خود                          

یخ زده است                           

                                   *****  

مرهمی خواهم ساخت                           

از دوستی و شفقت                           
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و بر زخم های کهنه جهان خواهم گذاشت                           

تا تسلی بخشد                           

درد و رنج تن های خسته و رنجور را                           

                                   *****  

روح امید را خواهم دمید                           

در کالبد فرسوده این عالم سالخورده                           

هایش را خواهم زدود و اشک                           

ش تا بشکفد لبخند بر چهره شکسته ا                           

که داغ کهنه فقر و ستم به دل دارد                           

                                  *****  

ن بهار را دعوت خواهم کردم                           

به خانه قلب های یخ زده                           

تا زمستان رخت بر بندد از گیتی                           

و شکوفه های رنگین شادی                           

بشکفد بر شاخه های نیمه جان زندگی                           

دهمر تا بازیابد این دنیای دل                           

آرزوهای گمشده را                           

و برخیزد                            

از بستر کهنه بیماری خود                           

                                   *****  

شعری خواهم نوشت                           

  ......نغمه ای خواهم                         

طرحی ...............                           

شامیرام داودپوریان                                            
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تأثیر سریانی در زبان فارسی                   

 

شامیرام داودپوریان                                                  

 ܩ

در فارسی قبا است. لباسی که بر روی پیراهن می پوشند. قابا  به معنی  ܵܩܵܒܐ:  

ܼܒܵܪܐ: .است قبر صورته ب فارسی در .گور معنی به (براق  )وراق   ܼܩܲ  

ܕ فارسی است. در زبان ارزش. همان قدر قیمت و قدرا به معنی ܵܪܐ:ܼܩܲ  

استفاده می شود. دیمق  صورت ه معنی گذشته که در فارسی ب قدیم به ܩܕܼܝܡ:  

ܢܵܓܐ: از خانواده غاز. در فارسی کلنگ تلفظ می  است پرنده نوعی قولنگا ܩܼܘܼܠܲ

ܐ شود. در آشوری اصطالح  ܢܸܓ̈ .است متداول( ها کلنگ و غازها)ܵܩܸܙ̈ܐ ܩܼܘܼܠܲ  

.تلفظ می شودر فارسی قمقمه د .آب نگهداری برای ظرفی نام :ܩܼܘܩܵܡܐ: ܩܼܘܡܵܩܵܡܐ  

 بصورت فارسی در که است بچه االغ معنای هب ارکور یا ارقور :ܩܼܘܪܵܪܐ: ܟܼܘܪܵܪܐ

                                                           .است شده وارد رهک

.همان غاز است فارسی در .است پرنده نام وازا یا قازاܵܩܵܙܐ:ܵܘܵܙܐ:   
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ܗܵܬܐ ܗܼܩܲ ܚܩܼܘܸܚܐ: ܼܩܲ ܚܵܬ: ܼܩܲ ܚܼܩܲ  فارسی در که باشد می دشدی خنده معنی به ختاخقق: ܼܩܲ

                                  .است ریشه این از قهقهه لغت و شده وارد هم

 صورته ب فارسی در که تسا کردن جدا و بریدن معنی به طاعاق ܩܵܛܵܥܐ: ܵܩܸܛܥ:

                                                                           استفاده قرار می گیرد.مورد  قطع

صورت قتل ه کشتن در فارسی ب .  لغتال به معنی بکشدطق   ܸܩܛܵܠܐ: قاطل و: ܵܩܸܛܠ

                                                                                            و قاتل وارد شده است.

ܛܵܪܵܢܐ:  فارسی در که ماده ای حاصل از نفت معنای به است قطران همان قطرانا ܼܩܲ

                                                             .است شده وارد هم

ܝܵܕܐ: به معنای بند است.: قید معنای ببندد( همانبه  ܵܩܸܝܕ از ریشه)ق یدا  ܼܩܲ  

.است قیرماده سیاه رنگ مورد استفاده در آسفالت یعنی  همان قیرا ܩܼܝܵܪܐ:  

ܝܵܬܵܢܐ  در یطانقلغت  .دارد اکدی ریشه ر است ونوا و رابط معنای به یتاناق   :ܼܩܲ

                                                                     است. فارسی از همین ریشه

.است شده زبانها اکثر واردبه صورت گیتار  ،چنگ معنای به قیتارا :ܩܼܝܵܬܵܪܐ  

ܠܼܝܵܠܐ: در فارسی بصورت قلیل وارد شده است. .و سبک کم معنای به قلیال ܼܩܲ  

       می شود. استفاده  و مقاله صورت قال در فارسی ب. صدا معنای به قاال ܵܩܵܠܐ:
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ܠܵܝܐ به همین صورت در فارسی وارد شده است. قلیا به معنای آهک.: ܼܩܲ  

ܵܠܝܵܬ: ܵܠܐ: ܼܩܲ  جمع) قالیه ورتصه بی رساف در .استراهبان  زندگی محل قال ܼܩܲ

                                       .است شده اردو ها صومعه معنی به (قال

ܐ: ܠܼܒܵ قالب  که در فارسی هم وارد شده است. معنای به قلوا ܼܩܲ  

.است لیدا به معنای مفتاح)وسیله باز کننده فقل(.  در فارسی همان کلیدق ܐ:ܠܼܝܕܵ ܩ  

ت.اس شده وارد اقلیم صورته ب فارسی در .سرزمین معنای به قلیما ܩܠܼܝܵܡܐ:  

ܠܵ  قلم در زبان فارسی به کار  صورته بت. اس ننوشت وسیلهبه معنی  قلما ܵܡܐ:ܼܩܲ

.می رود  

ܠܵܥܐ: قلعه است.همان . در فارسی  قلعا به معنی بارو و حصن ܼܩܲ  

.فارسی زبان در قفلبستن در. همان  وسیله معنای به قوپال :ܩܼܘܦܵܠܐ  

است.صورت غالف وارد شده ه قلپا به معنی پوسته که در فارسی بܠܦܵܐ: ܩܼܲ   

ܡܵܪܐ وارد فارسی شده است. کمرصورت ه میانه بدن است که ب معنی به قمرا :ܼܩܲ  

ܢܵܕܐ: .فارسی در است قند همان قندا ܼܩܲ  

ܢܕܼܝܵܠܐ .است شده فارسی وارد قندیل صورت به که بلور یخ معنای به قندیال :ܼܩܲ  

ܢܵܛܵܪܐ                 .است قنطار قدیمی. در فارسی  وزن واحد عینو قنطارا :ܼܩܲ
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                 . است قانون همان فارسی در .ترتیب و نظم به معنای قانونا :ܵܩܢܲܘܵܢܐ

       .است ناغ صورته ب فارسی در .ثروت و لمحصو معنی به قنیانا :ܸܩܢܵܝܵܢܐ

   قسط در فارسی است.به معنی سهم و جزء. همان   قسطاܸܩܣܵܛܐ: 

.استاز این ریشه  فارسی در قاب. گلی ظرف نوعی معنای هب قاپا ܵܩܦܵܐ:  

ܦܵܣܐ:   انبار معنی به( قپاسا) ܩܦܵܵܣܐ سا به معنای جعبه و صندوق است از ریشهقپܼܩܲ

   این لغت دارد. ریشه در فارسی کلمه قفس. انبار: قپاسا بیت: ܸܒܝܬ ܩܦܵܵܣܐ .کردن

است.صورت قسمت ه در فارسی ب است. و شانس به معنای طالع  صماق   ܸܩܨܵܡܐ:  

ܨܵܪܐ: فارسی از این ریشه  است.درلغت قصر . است کاخ معنای به قصرا ܼܩܲ  

ܝܵܟܐاز ریشه اکدی  :ܵܩܐܩܼܲ   صورته ب فارسی در کهاست  () کیکا به معنی کیک ܼܟܲ

                                                              شده است. وارد لی لی قاقا و قاقا

ܐ ܪܼܒܵ ه در فارسی ب. است شراب نگهداری برایاز شیشه یا چوب  ظرفی رواق :ܼܩܲ

                                                                   رد شده است.صورت قرابه وا

ܐܪܩܵ  .است قارب همان ی ارسف در. کوچک کشتی معنای به قاربا ای روااق :ܼܒܵ  

ܝܵܣܐ ܪܼܛܲ صورت قرطاس وارد شده است.ه در فارسی ب .رطیسا به معنای ورقهق :ܼܩܲ  

ܐ ܪܼܝܼܒܵ          .قریب است صورته ب فارسی در. نزدیک عنایم به ریباق   یا اریوق   :ܼܩܲ
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          قریه وارد شده است. در فارسی به صورت. روستا معنای به قریتا ܵܬ:ܩܪܝܼ 

ܪܵܢܐ: صورت لغت ترکیبی ه شاخ است. در متون قدیمی فارسی بقنا به معنای  یا قرنا ܼܩܲ

 لغت کرنا .تفاده قرار می گیردسا ،  مورد ذوالقرنین به معنای موجود دارای دوشاخ

  گرفت.            برای جار زدن استفاده می هم از این ریشه است به معنی بوق که 

ܪܢܼܝܬܵ             فارسی. در رنیهق همان و است نارهک و گوشه معنی به رنیتاق   :ܼܩܲ

ܢܦܼܘܵܠܐ: ܼܪܲ        صورت قرنفل وارد فارسی شده است.ه ب قرنپوال به معنای میخک. ܼܩܲ

               است.فارسی قرقره همان  و ،نخ وریآ جمع  وسیله قرقارا :ܸܩܪܵܩܵܪܐ

ܪܵܬܐ: ܪܼܩܲ ܪܸܩܪ  است که از ریشهرتا به معنی شکایت و مجادله قرق ܼܩܲ به معنای غر ܼܩܲ

                                      بزند می باشد و لغت غرغر کردن از این ریشه است.

ܫ ܫܼܩܲ معنای آب ماست خشک شده است که در فارسی هم قشکا به  یا قشقا ܵܟܐ:ܵܩܐ: ܼܩܲ

                                                              صورت کشک وارد شده است.ه ب

ܐ:  ܫܸܡܫاز ریشه:   هقشمیشܸܩܫܡܼܝܸܫ̈ ه ب کهاست  کند خشک معنای به (قشمش)ܼܩܲ

                                        .است شده فارسی وارد کشمش صورت

ܪܵܨܐ:    ه است.ت است که لغت قرص از آن مشتق شدجامد و سف معنای به رصاق ܼܩܲ

                                                                                                

  

   ادامه در شماره آینده                                                                               
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آشورآشوری ها بعد از                      

 

پروفسور سیمو پارپوال                                                                 
ترجمه: شامیرام داودپوریان                                                                       

 

معرفی  اتفاق افتاده است که  پس ازشوری ها بارها آ برای اکثریت قریب به اتفاق   

و  روبرو می شوند انخود به عنوان یک آشوری با چهره های شگفت زده مخاطب

مورد این سوال قرار می گیرند که مگر از آن قوم جنگجوی تاریخ اثری نیز باقی 

مانده است؟ در عین حال بسیار خوانده و شنیده ایم که ما را آشوری واقعی یعنی از 

یک قبیله گمشده از دوازده سبط هی ما را اعقاب آشوریهای تاریخ نمی دانند. گا

 دان که انگلیسی ها این نام را بر ما نهاده و گاه گفته شده )قبیله( اسرائیلی نامیده اند 

و هیچ بیاد نداریم و ما نیز هزاران سال است که خود را سورایه )سریانی( نامیده ایم 

ی که از قرن نوزدهم که  چگونه نام آشوری را از دست دادیم. اما مطالعات تاریخ

ت انگیزی که توسط در بین النهرین شروع شده و تا کنون ادامه دارد و کشفیات حیر

ورت گرفته است روز بروز پرده از چهره این مجهول بر میدارد باستان شناسان ص

                                  ما می دهد. حیاتی هایی مستند به این پرسش  و جواب

نشگاه هلسینکی در فنالند سیمو پارپوال که مدیر دپارتمان آشورشناسی دافسور پرو   

مطالعه تاریخ آشور کرده  خود را صرف سالهای بسیاری از زندگی  می باشد،

  فتخاریا یتاین زمینه عضودرخشان خود در های  فعالیت دلیله وی که ب  است.

 رزشمندی را تألیف ار اورده است،  مقاالت بسیـرا بدست آ جامعه جهانی آشوری

 است. ه به بسیاری از مجهوالت در این زمینه پاسخ قاطع و روشنی دادهنموده ک
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ه بسیاری ـنیز یکی از این مقاالت می باشد ک  ور"ـوری ها بعد از آشـآش مقاله "

 5111روشن کرده است. این مقاله در سال از نکات مبهم در تاریخ آشور را 

                                      عرضه شده است.

قبلی گزار  خراجقبل از میالد، بعد از یک جنگ داخلی طوالنی، دو  253در  "

ردند. یعنی بابل و ماد، پایتخت امپراطوری آشور یعنی شهر نینوا را منهدم ک آشور

 .قبلی خود را بدست نیاوردمقام تش سوخت و هرگز آ این شهر بزرگ در شعله های

ویران کردند و غربی آشور بود  که کالن شهررا حران  ،سه سال بعد همان یاغیان

اوبالیت دوم را در هم شکستند. مقاومت آخرین شاه آشور یعنی آشور سنگرآخرین 

ست که  این واقعه مهر پایانی بر سرنوشت امپراطوری آشور زد و درست همین جا

                     بطور معمول داستان آشور در کتابهای تاریخ به پایان می رسد. 

بعد از سقوط آشور چه بر سر آشوری ها آمد؟ این سوالی است که به دو علت    

. در وهله نخست این موضوع توسط آشور داد پاسخنمی توان به آسانی به آن 

بطور ضمنی موافق ایده یک اغلب آنها شناسان مورد بررسی قرار نگرفته است. 

ط سیدنی اسمیت مطرح شده است. توس 5131پاکسازی کلی هستند که در سال 

در تاریخ  قابل توجهفرد و ه همواره یک پدیده منحصر ب دید شدن مردم آشور"ناپ

از بین رفته باستان باقی خواهد ماند. سایر پادشاهی ها و امپراطوری های مشابه  

چنین مانند آشور اند اما مردم به زندگی خود ادامه داده اند...هیچ سرزمین دیگری 

                                                          نرفته است."و غارت  به تاراج 

دوره امپراطوری، اطالعات مربوط  فراوانی اطالعات از له دوم علیرغمدر وه   

شد. فقدان با بسیار اندک و پراکنده می شوری ها بعد از امپراطوری آشور و آ به

موجب تقویت ایده یک قتل عام خواهد شد،  آشور تقریبأ کامل اطالعات در مورد

  تقویت باستانین عینی شاهداشهادت های که به نظر می رسد خود این ایده توسط 
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سقوط نینوا  سال بعد از 311 ، گزنفون، اریخ نویس یونانیمی شود. هنگامی که  ت

کرد، چیزی  دو شهر بزرگ آشور دیدن  از محلاز قلب سرزمین آشور گذشت و 

در مورد  مجاوری از روستائیان جز خرابه پیدا نکرد و نتوانست اطالعات چندان

ده در آن قرار داشتند اکنون که این دو شهر ویران ش آنها بدست آورد. منطقه ای

کردند که ساکنان قبلی آن دو شهر نیز مادها بوده  جزو ماد بود و یونانی ها تصور

                                                                                          اند.

 در موردقتل عام عمده یک  چونهرگز چیزی همواضح است که کامأل اکنون   

که برخی از شهرهای  ی آشوری ها رخ نداده است. این نکته صحیح می باشدتمام

زیرا باستان شناسی ) بزرگ آشور بطور کامل نابود شده و مورد غارت قرار گرفتند

از  د هایی صورت گرفته و احتماأل بخش ممتازیتبعیقطعأ  (،این را ثابت می کند

شوری وسیع و قتل عام شده بودند. بهر حال آشور کمهاجمان وسط اشرافیت آشور ت

زندگی بطور  ،از معدود مراکز شهری تخریب شده پر جمعیت بود و در خارج

مربوط به دوران بعد از  این امر از طریق یک آرشیو عادی پیش می رفت.

و در کنار رود خابور که اخیرأ از دورکاتلیمو که پایتخت ایالتی آشوری  امپراطوری

ی بوده که به خط کار . این آرشیو شامل مدارککشف شده است  ،واقع شده بود

از  است. گذشته میخی آشوری و یک دهه )یا بیشتر( بعد از سقوط نینوا نوشته شده

یک شاه بابلی یعنی سلطنت  سالهای  خ این مدارک در حدوداین واقعیت که تاری

ین یا ظاهر خارجی ا ست، چیز دیگری در ترکیب تعیین شده ا نبوکد نصر دوم

شده نامپراطوری آشور نوشته  که آنها در دوران دارد که  ثابت کندمدارک وجود ن

کشف شده در آشور که به یک نوع خط میخی ناشناخته  دیگرک یک آرشیو کوچاند. 

مانی( نوشته شده است، ثابت می کند که آهنگران آشوری در زمان خط )احتماأل 

تحت حکومت مادی ها( کار می هر چند اکنون عد از امپراطوری هنوز در شهر)ب

                                                                                     کردند. 

ـی  آشوری در مدارک مال ویژههای  عالوه اخیرأ حدود صد آشوری با نامه ب  
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قبل از میالد می  414تا  231ق بابلی متعددی که مربوط به کشف شده از مناط

این مدارک  در  تعداد بیشتری از آشوری ها و بدون شک شناسایی شده اندباشند 

فراد . ما نمی دانیم که آیا این اشوندشناسایی ند که در آینده نزدیک باقی مانده ا

 (تحت سلطه آشور)نها  قبأل در بابل د یا مهاجرینی از آشور که اقوام آتبعیدی بوده ان

زنده ماندن  صراحتأ این مدارک   ، ند. در هر کدام از این مواردته بودسکونت یاف

تعدادی از آشوری ها بعد از امپراطوری و ادامه هویت، مذهب و فرهنگ  آشوری 

نام  شامل این نامها را  در دوران بعد از امپراطوری ثابت می کنند. بعضی از

دارای مقامات کامأل بلندی بوده اند مربوطه و بعضی افراد می باشند  )خدا(آشور

 121ی شاهزاده کامبیز در زمان کوروش دوم در مانند َپن ـ آشورـ لومور که منش

                                                                   قبل از میالد بوده است.

در متون متأخر آرامی و یونانی که از آشور، هاترا، دورا ـ اوروپوس و پالمیرا     

تا شروع دوره ساسانیان  و ندیافت شده ا آشوری  اسامی متمایز بدست آمده اند نیز

 که در آنها ثبتاین نامها از طریق اسامی خدایان  .مورد تأیید قرار گرفته اند هم

ه قبأل کسایر اسامی  شناسایی می باشند، و این در حالی است که اجزاء شده اند قابل

 متن و دستخط افهاین امر به اض آرامی هستند. منحصرأاکدی بودند، اکنون   عمدتأ

دیگر به اکدی به  ،های متاخره دوراین شوری های است که آ گواه اینمتون  آرامی

موارد  آنها به  هر حال در سایره ن زبان مادری خود صحبت نمی کردند. بعنوا

شور، شه روآ، اشتار، نانایا، ن آخدایا  های دوره امپراطوری ادامه داده اند. سنت

 چنان در آشور هم     ،سوم بعد از میالدحداقل تا اوایل قرن ، بل، نبو و نرگال

همان تقویم دوره امپراطوری  ،محلیتقویم مذهبی مورد پرستش قرار می گرفتند، 

ن فرمانروایاالواح شده بود، و     در قرن دوم بعد از میالد بازسازی د آشوربود، معب

ذکر شاهان آشوری در دوره امپراطوری بود. همچنین الزم به الواح  محلی، مشابه

 های دیواری دوراننقاشی  و  ها وشتهاست که تعدادی از اسامی آرامی که در ن
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متعلق به دوره سلطنتی قبأل در متون   آشور وجود داشته اند بعد از امپراطوری 

 .اند قرار گرفتهتأیید مورد ل( کشف شده از همان محل سال قب 011)  امپراطوری

آئین  ، مذهب وبود که بعد از سقوط  امپراطورینتنها شهری به هیچ وجه آشور     

ر میانه قرن ششم قبل از میالد معبد سین، خدای دآشوری در آن حفظ شده بود. دینی 

ید شاه بزرگ بابل بازسازی شده بود و کورش نبون  حران، توسطشهربزرگ ماه 

تندیس اشتار نینوا را به معبدش در نینوا بازگردانده شاه بزرگ پارسی ادعا داشت که 

در سایر شهرهای سوریه تا اواخر را آشوری آئین دینی ادامه  ،است. منابع کالسیک

بل، نبو، کال، کنیسین، آئین ند. مثأل در حران، مورد تأیید قرار داده ا دوره باستان

ون وز در متبعد از میالد پابرجا ماند و هن 51تموز و سایر خدایان آشوری تا قرن 

ی مخروطی بلند آشوری با کاله ها  د. کاهنان نمونهمی شو اسالمی به آنها مراجعه

شف رومی ک بناهای یادبود یونانی ـخود در بسیاری از  متمایزو تونیک های بلند 

                                          . آناتولی شرقی رسم شده اندشده از سوریه و 

اسی آشور در دهه های بعد از اطالعات اندکی درباره اوضاع سیدارای ما    

دجله در  غربی امپراطوری تا  اما به نظر می رسد که بخش سقوطش می باشیم

رزمین های مرکز و س بخش های شرقی شاملها افتاد ، در حالیکه  دستهای بابلی

غربی   تحت امپراطوری هخامنشیان، نواحی شمال آشور تحت حکومت مادها درآمد.

امی تلفظ آرمشتق از نام یک لغت  ) "آتورا"بابل یک ساتراپی بنام  در انضمام با

 "ادام"اتحاد  با ساتراپی  آشور( تشکیل داد، در حالیکه سرزمین مرکزی آشور در

هر دو ساتراپی ها  برای مبارزات نظامی ( باقی ماند. مدیای )نام قدیمی پارسی برا

د. بر اساس سرباز می دادن ومانی شاهان پارسی، ساالنه خراج و پروژه های ساخت

بر علیه یونانی  شاه  خشایار اردوکشی شوری درسربازان آ ،نوشته های هرودوت

 ساتراپی "آتورا"دو قبل از میالد( شرکت داشتند و آشوری هایی از هر  401) ها
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قبل از میالد( همکاری  111ت  411) کاخ داریوش در شهر شوش در بنای و "مادا"

  .می کردند

لعاب بودند که طالکاری و  )اهل ماد( جالب توجه است که این آشوری های مدیان   

الوار الزم های ساتراپی آتورا  این کاخ را انجام دادند، در حالیکه آشوری کاری

ه تورا بنام آ پارسی،متن بابلی  ردند. درنسخهلبنان تهیه ک برای کاخ را از کوه

ترجمه  رودخانه )فرات( ن آنطرف ا سرزمیی " (Eber Nahri)عبر نهری"صورت 

)در اصل آرامی( امپراطوری  ه غربینشاندهنده این امر است که نیمشده است و 

و این امر مهمی  آشور شناسایی شده بود عنوان ملکه ن قویأ  بشور در این زماآ

 است که در آینده به آن خواهیم پرداخت.

به دو  به این ترتیب ما مشاهده می کنیم که در دوره هخامنشیان، هرچند آشور   

و نظامی سیاسی دارای قدرت اقتصادی  نهاد عنوان یک ه باما نیمه تقسیم شده بود، 

قبل از میالد، هر دو آتورا و مادا در قیام  131در شده بود.  قابل توجهی پدیدار

هر چند سعی کردند که استقالل خود را بدست آورند.  ومتحد شده علیه داریوش 

شده  ه برقراردوبار قبألین قیام شکست خورد اما به یک مفهوم امپراطوری آشور ا

لکیت خود را عوض هرگز نابود نشده بود بلکه م ،هاییدر واقع، در تحلیل ن بود.

          کرده بود: نخست به سلسله های بابلی و مادی و بعد به یک سلسله پارسی.

تفاوت  جانشینانشخر یونانی بین امپراطوری آشور و مورخان معاصر و متأ   

یا "حاکمیت جهانی" که اولین بار " سلطنت مطلقهقائل نشدند: از دید آنها " چندانی

ب توسط آنها غصوجود آمد، به آسانی به ملل دیگر منتقل شد یا ه ها ب توسط آشوری

در "می نویسد:   (Cnidus)هل کنیدوسا   (Ctesias) کتسیاس عنوان مثاله . بشد

 5211ها بعد از  آشوری )حکومت( ی امپراطور زمان  حکومت سارداناپال بود که 

 به دست مادها افتاد.  سال  ، 
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سال بعد از سقوط نینوا حکومت کرد و در واقع  21نبونیدوس شاه بابل، که    

ان عنوه آشوربانیپال و اسرحدون ب یک شهر آشوری به نام حران بود، ازاصالتأ از 

تاریخی یونانی و در  به همین طریق درروایات برد."اجداد سلطنتی" خود نام می 

عنوان شاهان به  ر اول اردشیاو نبوکد نصر و کوروش شاه پارس و  جداز ،انجیل

 که ید. استرابو، که در زمان تولد مسیح می نوشت، می گوآشور نام برده شده است

 آشور" هستند،" و بابل را یک "کالن شهر ها شوریها مانند رسوم آ رسوم پارسی"

ا در حالیکه کامأل ویران شده بود، طور بود، زیر ) که البته در واقع همین می نامد

 در اوایل قرن هفتم قبل از میالد توسط آشوری ها بازسازی شده بود(.

نسخه موفق عنوان ه امپراطوری های بابل، ماد و پارس بباید به به این ترتیب    

جنگ قدرت داخلی   کدام از آنها  از یکهمان ساختمان قدرت چند ملیتی  که هر 

نگریسته شود )همانطور که در عهد باستان به  ،خود حاصل شده بود درون ساختار

هر بار امپراطوری تحت یک رهبریت آنها نگریسته می شد(. به عبارت دیگر، 

              دیگر منتقل می شد. ی به ملتملت ید زاده می شد و قدرت سیاسی ازجد

کرد. بهر حال، در کل، می  یر رهبری، امپراطوری نیز تغییرالبته با هر تغی   

حاکم از بودند. زبان طبقه )ظاهری(  و می شود گفت تزئینیت نسبتأ جزئی تغیییرا

 زمینه پوششآشوری به بابلی، مادی و فارسی و در نهایت به یونانی تغییر کرد. در 

خدایان  و طبیعتأ ،لی خود را دنبال کردم نیز به همان گونه طبقه حاکم سنت های

  اجه در ابتددر نتی. دمورد پرستش قرار داداشت(  را )که قدرتش را از آنهاخود 

ئوس یونانی ز ( و درنهایتخدای ایرانیان)، سپس اهورا مزدا بابلی ماردوک

                            ادامه مطلب در شماره آینده شد. جایگزین آشور خدای سلطنتی

زمین پارس اطـالق می شـد که از م: ساتراپی به ایالت هایی در سرـتوضیح مترج

    تاری نسبی برخوردار بودند.خودمخ
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 هویت های باستانی و پایدار بشری       
 بنیامین در شمال افریقاهنر استاد عیسی            

                                                        
دکتر هلن ساخو                                                                            

 

با تشکر قلبی از استاد عیسی بنیامین عزیز و کسب اجازه جهت استفاده از هنر    

و )ملی  ایشان و همچنین سپاس از زحمات چندین ده ساله ایشان در زمینه ثبت و

شوری و ایرانی، این داستان واقعی را به ( کردن هنر، زبان و ادبیات آبین المللی

کنیم. امیدواریم که در کنار مقوالت دیگری ایشان و به خوانندگان گرامی تقدیم می 

مانند مهاجرت، جهانی شدن، هویت های پایدار و غیر قابل انکار و اصالت و 

این نشریه  ه در حد امکان در شماره های آیندهمعرفت انسانی و دوستی ملل ک

                                               گنجانده می شوند، مورد پسند قرار گیرد.

 

تولد عزیزی است و من می خواهم یک یادگاری مناسب برایش تهیه کنم که باید    

س در دانشگاه محلی. موضوع ماندنی باشد. در شمال افریقا هستم و مشغول تدری

است. هو  ملت  ها  همیشه مهاجرت، جهانی شدن، فرهنگ ها، اقتصاد درس همچون

دانشگاه که به علت اعتراضات عمومی سه روز دیگر وقت داریم زیرا کالسهای 

مهلت داریم که مباحث را  آن قدرند و ما  دانشجویان بسته بود دوباره باز شده ا

درجه  31طور که در گرمای  بطور فشرده در یک دوره سه روزه بگنجانیم. همان

در ذهنم حل می شود. به خاطر می  محل سکونتم قدم بر می دارم، معمابه سوی 

نهایت ارزشمندی به دوست بسیار عزیزی هدیه بی سفر آخر به ایران ورم که در آ

     و کره زمین اثر ( زبان)  ܸܠܵܫܵܢܐ)نقاشی(  لوحهکپی  عنوان یادگاری به من داد:
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 را استاد او که این از را خاطرش اطمینان چنین هم و بنیامین عیسی نامی استاد 
 معرفت و فرهنگ راه در هنرش که این از ایشان که داند می و شناسد می شخصأ
این یادگاری  در واقعه یاد می آورم که ب. شد خواهد خرسند گیرد قرار استفاده مورد

را به همراه دارم زیرا در کنار دیگر یادداشت ها و دفاتر و کتب دیگر بود و همانجا 

                                                                باقی مانده است.

 چرم، کاری رنگ و بری چوب و کاری کاشی هنر، افریقا شمال سراسر در   

شهرتی جهانی دارد و خیلی از که  می شود تولید دستی  کارهای اصوأل و سازی

محالت و بازارهای مناطق و شهرهای مختلف آن شباهت زیادی به بازارها و 

همچنین کارگاه های کوچک تولید صنایع دستی ایران دارد: همان جاده های باریک 

نایع و پر از مردم که ده ها کنج و گوشه بازار را به هم مرتبط می کند و همان ص

                        شده است. وچک که قرنهاست ادامه دارد و حفظ دستی و تولید ک

ه می شود می روم. به یک کارگاه کوچک که توسط سه جوان ادار ،با شخصی آشنا   

و قانع هستند. با رئیس کارگاه  مردم این جا بطور عجیبی میهمان نواز، متواضع

م را برایش شرح می دهم. نقاشی و طرح های مشغول صحبت می شوم و خواسته ا

مورد نظرم را برای قاب دور آن به او نشان می دهم و می پرسم که آیا می تواند آن 

را برایم به صورت یک تابلوی چوبی با برجستگی های خاص درآورد؟ کمی آن را 

ه بعدأ می پرسد: این چیست؟ چه زبانی است و چنگاه می کند و می گوید: "البته". 

معنایی دارد؟ توضیح می دهم که این زبان حضرت عیسی مسیح است که در حقیقت 

ن هم همچنین در زبان فارسی و مشتقات آ ریشه زبان عربی و عبری نیز می باشد و

زبان مادری من  وفور دیده می شود و این کهه داشته که امروزه نیز ب یتأثیر مستقیم

و فرهنگ هر  شاید اصلی ترین شاخص تمدنیی که معتقدم زبان نیز هست و از آنجا

را به عربی برایش  ܸܠܵܫܵܢܐبه عزیزی هدیه کنم. کلمه  ملتی است، می خواهم آن را

   گونه "ش" به "س" تبدیل شده و در  می نویسم : "ل سان" و تعریف می کنم که چه 
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عربی "الف" آخر حذف می شود و این که در اصل همان کلمه است. او که خود  

، تقریبأ مات و مبهوت با "ل" در فارسی و عربی شده" ܠشیفته شباهت بین حرف"

ست. ناگهان همگی متوجه می شویم که محیط و مکان کارگاه شلوغ شده ا مانده است.

ی تکلم می تلف دنیا که به زبانهای گوناگونخرهای ممی بینیم چندین توریست از کشو

در مورد ارتباط از آن ن را بررسی می کنند و بعد کنند به نقاشی استاد خیره شده  و آ

طوالنی به راه می  صحبتی گرم و ،و تداخل زبانها، فرهنگ ها و ادیان

                                                                                                   افتد.

"عبدالرزاق" است قول می دهد که تابلو را حتمأ تا چند  صاحب دکان که نامش   

روز دیگر آماده کند و قبل از پرواز به من برساند. فردای آن روز دوباره از کنار 

چوبی  سه تابلویبه جای یک تابلو کارگاه رد می شوم و با کمال تعجب می بینم که 

ویترین خیابانی مغازه به نمایش گذاشته شده  لف از کار استاد عیسی بنیامین درمخت

ای است: یکی همان سفارش خودم، و دوتای دیگر با طرح های مختلف گل کاری بر

ورد و نظرم را می پرسد. کارهای اولیه را کامل کرده قاب کردن. تابلو را پائین می آ

پیاده کرده و ظاهرأ فقط رنگ   ص و بطور صحیحو نقش مورد نظر را با دقت خا

کاری آن باقی مانده است. از او راجع به آن دو تابلوی دیگر می پرسم. در کمال 

خونسردی می گوید: " دو نفر دیگر که دیروز هنگام سفارش شما حاضر بودند، یک 

که با ان نیز آن را سفارش دادند و البته با طرح های خودش ،ایتالیایی و یک هلندی

دیشب تا دیر وقت مشغول کار  ." و ادامه می دهد: "طرح های شما تفاوت دارند

خودش تابلوی خاک خورده ن روز "عبدالرزاق" با موتور سیکلت فردای آ بودیم."

از واقعأ زیباست.  ی دهد. همه اجزاء تابلو"لسان" را به محل سکونت من تحویل م

شغول انجام کارشان هستند. کارگرانش مر می پرسم. می گوید که آن دو مشتری دیگ

ن حضرت مسیح کار ما را جهانی وبا فروتنی و تواضع خاصی ادامه می دهد: "زبا

                                                                                                 "کرد!

اما چیزی ذهن مرا به خود مشغول کرده است و شاید به گفته خیلی ها مظهری       
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گذاشت و آن این است: چه گونه می توان  نباشد از فرهنگ های عجیب غربت نشی

یی را در نقاط مختلف جهان تزیین کند بدون این که  که اثری به این زیبایی خانه ها

مسئله را با این ساکنان خانه بدانند که هنرمند مبتکر این هنر کیست و چه می گوید. 

که انسان باید وجدانش  او در میان می گذارم و دوباره توضیح می دهم که از آن جائی

اسم هنرمند را پائین تابلو بگذاریم. او که قبأل هم با این امر موافقت  راحت باشد ما باید 

" را در دو تابلوی دیگر نیز حک است، حال باید نام "عیسی بنیامین کرده

                                                                                                    کند.

بنیامین و تمامی هنرمندانی که اهمیت چند جانبه حفاظت اززبان با سپاس از عیس    

 در هنرشان ح و دوستی انسان ها راها و فرهنگ های قومی ـ ملی برای آزادی، صل

             منعکس کرده اند و به همین دلیل آثارشان پایدار، ماندنی و انسانی هستند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Atour.comتصویر از سایت 
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گفتگو                      
 

در این شماره از بولتن شامیرام با یکی از 

فعال جامعه آشوری و شناخته شده و افراد 

سابقه  کلدانی به گفتگو نشسته ایم که

 طوالنی در فعالیت های  اجتماعی جامعه

از فعاالن کلیسای عین حال داشته  و در ما

می باشند. فعالیت ایشان در نیز کاتولیک 

ن که تعداد قابل توجهی از برهه ای از زما

عنوان اسیر در ه عراقی ب آشوری های

و کشور ما به سر می بردند بسیار موثر 

. از این رو شایسته دانستیم مثبت بوده است

 وی کوتاه خاطراتگفتگیک که از طریق 

را به عرض خوانندگان  و تجربیات ایشان

                                                                     عزیز بولتن شامیرام  برسانیم.

                                                                   را معرفی کنید. فأ خودس: لط

بیب در شهر سنندج  از پدری بنام ح 3131 سالج: من سیروس هرمزی هستم. در

بود و لقب  دخانیات شهر . پدرم رئیس دارائی وبدنیا آمده ام هللا و مادری بنام شمیران

علت امین بودن و صداقت در کار ه . بدریافت کرده بوداز رضا شاه ک را اعتمادالمل

             دوازده دارای  ن بود. پدر من آسنندج  و توابع   دارائی سال رئیس حدود سی
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ر من که مادجی بود. اولین همسر پدرم سنند. شت پسر( بود)چهار دختر وهفرزند  

ه بودم مادرم دار فانی همسر دوم او بود کلدانی عراقی بود. هنگامی که من سه سال

این البته بعد از مرگ مادرم پدر سومین زن خود را نیز گرفت که  .را وداع گفت

                                                                                         ازدواج دیری نپائید. 

                         س: لطفأ در مورد زندگی در سنندج برای خوانندگان ما بگوئید.

آنها از تل کیپه . *ا کلدانی های سنندج ازعراق کوچ کرده بودندی ܣܼܝܵܢܸܝ̈ܐ() ایهج: سین

سنندج اقامت کرده بودند.  آمده و در اورمیه وعراق  و سایر روستاهایو القوش 

ی که آن زمان در یکلیسا کشاورز بودند و البته احشام هم داشتند.اکثر مردم سنندج 

 بعدهاد. یک دیر نیز وجود داشت که سال قدمت دار 022 اکنون سنندج ساختند

کردند. ساختمان کلیسا در زمان قاجاریه شروع و در زمان رضا شاه به  تخریب

ماریوحنا سیس شد. کمک های خیریه مردم سنندج تأ ا باالبته این کلیساتمام رسید. 

خانوار  022 تا 122عراق آمده بود. در آن زمان نیز ازنیسان که اسقف کلیسا بود 

زمان سنندج زندگی می کردند. آنها کشت و زرع می کردند و  در محله آغاکلدانی 

از عراق به دنبال آنها چون در کشاورزی و دامپروری موفق بودند اقوامشان  هم 

پولدار شدند و زمینها را خریدند و مالک دهات شدند. روستایی  کم کمآن ها آمدند. 

و باغ ویال  رد حاجی َپموخ نام داشت. خلیچیانمی ککه پدربزرگم در آن زراعت 

 روستاهایی که مالکین ،رضا شاه بعدها به امربود. کلدانی روستای دیگر  نام دو

این مصادره اموال تأثیر بسیاری بر زندگی کلدانی  .ندکلدانی بودند مصادره شد آنها

در شغل خود پیشرفت کنند می  بسیاری از آنها که توانسته بودندچنان که ها گذاشت 

زبان کلدانی صحبت کنند. و حتی اسامی فرزندان خود را به فارسی ه ترسیدند که ب

تا سایر مردم نها به فارسی صحبت می کردند با آبیرون از خانه و می گذاشتند 

هستند.                                                          متوجه نشوند که کلدانی   

نفر بود و  022زمانی که ما در سنندج  زندگی می کردیم تعداد کلدانی ها      
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مدرسه  یک اجازه تأسیس یوحنا نیسانباسواد بودند. مار تمام زنان و مردانتقریبأ 

بود که  در محله آغا زمان قرار را گرفته های پهلوی  مدرسه کلدانی نامویژه به 

هترین مدرسه سنندج بود دروس کالس بود. در این مدرسه که ب 53و دارای  داشت

)توسط کشیشان( آموزش  و همچنین زبان آشوری (توسط معلمین مسلمانرسمی )

موزش و به استخدام آ ،التحصیل شدند ارغا فداده می شد. بعدها که فرزندان م

این معلمان افرادی مانند جمله پرورش درآمدند و در این مدرسه تدریس کردند. از 

را  بعدها آنزبان فرانسه خوانده بود و  در مدرسه میسیونریمیرزا حبیب بود که 

در مدرسه کلدانی ها تدریس می کرد. این مدرسه تا زمان انقالب برپا بود و بعد از 

                                      کوچ مردم به تهران و خارج از کشور تعطیل شد.

 

جآقای هرمزی در سنند حبیب هللا )اعتمادالملک( پدر خانواده از عکسی          
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توسط  برادرم ن و ششم از دنیا رفت وپدرم که هفت سال داشتم هنگامی    

کالسهای ابتدایی را در سنندج گذراندیم و بعد از فوت خواهرهایمان بزرگ شدیم. 

من و دو رپرستی سکه فرهنگی بود لویس برادرم در تهران پدر به تهران آمدیم. 

ادامه دادیم. پس از  خودتحصیال ت به را بر عهده داشت. هر سه ما  برادر دیگرم

تومان حقوق استخدام شدم. بعد از چند  012در بانک صادرات با من  ،گرفتن دیپلم

ادامه  از آن و بعد رشته حسابداری شدم ر بانک موفق به اخذ فوق دیپلم درسال کار د

سالگی  00تحصیل دادم و لیسانس امور اداری را از دانشگاه تهران گرفتم. در سن 

در شرکت ذوب آهن در قسمت کارگزینی  همسرم راشل ازدواج کردم و سپس با

عنوان ه ب 3101در سال  . و به مدت پنج سال در این سمت خدمت کردم استخدام شدم

و به مدت پنج سال در این پست  شدم مدیر واحد عملیات به شهرستان جلفا منتقل

محلی برای  ،کارکنان ذوب آهن . در آن زمان در جلفا کارگران وخدمت کردم

موافقت استاندار آذربایجان شرقی را برای  ،سکونت نداشتند و من در بدو ورود

نهارخوری کارمندان یک برای  چنین وهم احداث محل سکونت کارمندان گرفتم

کردم و امکان برپایی  یک آمفی تئاتر تأسیس درآن شهر 3101ال تا سم.  کانتین ساخت

به تهران منتقل شدم و در تهران  0310فراهم کردم. بعد از را تنها سینمای شهر 

پس از مدتی  به درخواست   عهده داشتم.ه ریاست امور بازرگانی ذوب آهن را ب

                                                                             . م بازنشسته شدم خود

                                  در مورد فعالیتهای اجتماعی خود صحبت کنید.کمی س: لطفأ 

گذاری  عنوان شماس دسته را بمعیسایی یوحنا  اعظم ماراسقف  3111در سال ج: 

کوچک خدمت می  عنوان شماسه کودکی در مراسم رازا ب کرد چون من از دوران

 یوحنا سرودهای قدیمی را تلمذ نموده و از شماسان فرهیخته در محضر اسقف کردم. 

ی مار در گروه کر کلیسا  یل  بسیار آموختم. بعدهاسیمونو، اسرائیل و جبرائمانند 

           سولیست گروه کر عنوانه و ب مار یوحنا اداره میشد فعالیت  وسطکه تیوسف 
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 ،بعد از جنگ تحمیلی از طریق یکی از دوستانانجام وظیفه می کردم.  آن کلیسا

ه مسئولیت اسرای مسیحی عراقی اعم از آشوری، کلدانی، سریانی و ارمنی را ب

                                                                                            عهده گرفتم.

                                                  س: در این سمت چه کاری انجام می دادید؟

اعیاد در به کلیسا را را اسامور مربوط به نقل و انتقال  ج: از من خواسته بودند که 

و گروه   کشیش  و شماس ها. اوائل با اسقف و بر عهده بگیرم  و مراسم روحانی

 یعشامراسم نفر 022تا  122د م و برای حدویانجمن کلیسا به پادگان ها می رفت

د که به آنها انجیل هایی به نفر بو 0222می کردیم. تعداد اسرا حدود ربانی  برپا 

گاهی بعد از مراسم عشای  ی مختلف ) انگلیسی، عربی و آشوری( می دادیم.هازبان 

آشوری مانند کوفته ی سنتناهار می بردیم و با غذاهای صرف را برای اسرا   ،ربانی

ی اسرا ،و کتلت و کوبه  و دلمه برگ از آنها پذیرایی می کردیم. بعد از پایان مراسم

یاد خانه و خانواده ه و آن ها را ب از این غذاها که برایشان خاطره انگیز بود حاضر

                                                                         با خود می بردند. شان می انداخت

در یکی از این ین است که رات شیرینی که از آن روزها دارم ایکی از خاط     

و در میان این  یوسف آمده بودند به کلیسای کاتولیک مار اسیر 122مراسم حدود 

در جنگ کشته شده است  دیگریآن ادر که هر دو فکر می کردند نفر دو بر 122

در یکی از شرق و دیگری راب ود ،همدیگر را در کلیسا دیدند. در میان جمعیت زیاد

یسا فریاد کشیدند و همدیگر را در آغوش کشیدند و گریه کردند و همه غرب کل از

 سال 30مدت ه حضار اعم از مسیحی و مسلمان را به گریه انداختند. این دو برادر ب

 به سر می برد و پرندک و دیگری در مشهدنها در از هم خبر نداشتند زیرا یکی از آ

این است که یکی  م. خاطره دیگردیگر را پیدا کرده بودندیکطوالنی مدت  بعد از این

نامش در  زیراسختی قرار داشت  بسیارنام پطرس در شرایطی ه از اسیران ب

      برادرش بود. تنها صلیب سرخ و هالل احمر ثبت نشده  هیچکدام از لیست های
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به هر دو این نهادها مراجعه کرده اما نتیجه ای نگرفته  در سوئد اقامت داشتکه  

 توسط اسقف خبردار شدم که سال پیش 30ـ  31 درست روز اول فروردینمن بود. 

چنین شخصی در جستجوی برادرش به ایران آمده است. بالفاصله دست به کار شدم 

در و این این دو برادر را در پادگان حشمتیه با هم روبرو کردم.  ،فروردین 0و در 

و زمانی که برادر  برادر بزرگش را به جا نمی آورد ،در کوچککه برابود حالی 

او در همان شبی که قرار  کی هستی؟غوش می کشید می گفت: تو او را در آ گبزر

بود فرزندش به دنیا بیاید اسیر شده بود. قبأل با همسرش قرار گذاشته بودند که اگر 

بعدأ در ایران اسم دخترش را روی دستش  دختر باشد اسمش را ریتا بگذارند و نوزاد

بزرگش او را در آغوش  خالکوبی کرده بود. در پادگان حشمتیه هنگامی که برادر

راست می گویی بگو اسم : اگر ه بودبه او گفت ،و می گفت تو برادر من هستی کشیده 

اسم پدر و سایر افراد را گفته بود و در آخر اضافه کرده  برادر بزرگ  پدرم چیست. 

 هبود که اسم دخترت هم ریتا است. در این لحظه برادر کوچک شروع به گریه کرد

همدیگر را بغل کرده و در حدود ده دقیقه گریه می کردند. همه شاهدان آن دو و 

هم نتوانستند از گریه  بودماجرا از جمله حاج آقا روح نواز که رئیس کل امور اسرا 

                                                                                      .خودداری کنند

تصور می  بود که اقوامش خبری از او نداشتند و اسیری ،در یک ماجرای دیگر   

گرفته بودند. درست ختم برایش مراسم به همین جهت  کردند که کشته شده است و

به خاله اش زنگ زدم و خبر دادم که نام او در لیست  در حین برگزاری مراسم من

به  یرد ودیدن من آمد تا از او خبر بگمی باشد. بعدأ خاله این اسیر به موجود اسرا 

آزاد شدند و به جزو اولین سری از اسرایی بود که مالقات او برود. این شخص 

از اقوام اسرا از کشورهای مختلف مانند  ر خود برگشتند. در این رابطه بسیاریکشو

 من در تمام استرالیا و آلمان مراجعه می کردند تا گم شده های خود را پیدا کنند.

در نهایت سال در این مقام فعالیت کردم تا  01دود . ح.می کردم مراحل آنها را یاری

آقای  حسینی که              در این رابطه توسط البته فیلمی .این قضیه به آخر رسید  
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ر باشد تهیه شد که سال پیش دسازی از موسسه فرهنگی شهید آوینی می مستند 

                           به نمایش درآمد.  ایران مستندفیلم بین المللی جشنواره ششمین 

                     د؟فعالیت اجتماعی دیگری هم داشته ایغیر از امور اسرا ه س: آیا ب

یک دوره عضو هیئت مدیره بوده ام که  در انجمن آشوری های تهران نیز ج: بله.

استعفا دادم چون  أ(. بعد1031)سال  عهده  داشتنده ریاست آن را دکتر عورشانو ب

 .استای بی نتیجه فعالیت بود و من دیدم که  صحبت از اختالفات قبیله ای و فرقه ای

کلیسا  مدت چند سال عضو انجمن کلیسا و بعد مدیر نشریه پیامه ا  بدر زمان ماریوحن

بودم و در این رابطه با وزارت ارشاد )امور اقلیتها( در ارتباط بودم. بعد از فوت 

منأ در این مدت با گروه کر کلیسا کناره گیری کردم.  ضهم ز این فعالیت ماریوحنا ا

 در کنار هم اکنون نیز به سرپرستی مرحوم پولوس خفری همکاری می کردم. 

با نقاشی و بیکار نیستم و  البته در خانه هم  همسرم راشل از زندگی لذت می برم.

های من در همین وم. تا کنون دو عدد از کاریکاتورکشیدن کاریکاتور سرگرم می ش

                            بولتن شامیرام چاپ شده است.                                                         

                            و قبیله ای چیست؟ ظر شما در مورد اختالفات فرقه ایس: ن

ج: به نظر من هیچ اختالفی وجود ندارد. برای  من که در امور اسرا  فعالیت می 

کردم هیچ فرقی بین آشوری و کلدانی وجود نداشت. بیشتر دوستان من آشوری هستند 

ری ها ازدواج کرده اند. به نظر من آنهایی که آتش و تعدادی از اقوام من با آشو

هیچ گونه اختالف  پی منافع خاصی هستند و در واقع می کنند در اختالفات را روشن

                                                 بین آشوری ها و کلدانی ها وجود ندارد. واقعی

                                                                دارید؟آیا پیامی برای مردم این گفتگو س: در پایان 

جز جامعه کسب کرده ام پیامی ور کلیسا وج: با تجربیاتی که من از فعالیت در ام  
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الها فعالیت باز هم اگربه ملت ندارم و با وجود سصادقانه تشویق جوانان به خدمت   

دریغ نخواهم کرد. ه خدمت به جامعه آشوری و کلدانیاز هر گون امکان داشته باشد  

 

و فرود شیخ خزعل" در اواخر بر اساس نوشته "عبالنبی قیم" در کتاب خود به نام "فراز توضیح: 

و به دنبال کشتار معروف ارامنه به دست عثمانی ها، شیخ خزعل به مسیحیان کلدانی  قرن نوزدهم

که از سرزمین های خود متواری شده بودند اجازه داد که در خرمشهر کلیسا بسازند و در اهواز کلیسا 

ی پاپ بندیکوس پانزدهم طی مراسم خاصو مدرسه خود را بنا کنند. از این رو به پاس این مساعدت، 

                                                                 .شان گریگوریوس را به شیخ خزعل عطا کردن
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داستانهای مهاجرت                  

بوب ترین غذاخوری همدانرستوران "سیروس" : مح             

 

دکتر هلن ساخو                                                                                      

 

سال پیش، در شهر باستانی همدان، در میدان اول، خیابان سنگ شیر،  12حدود     

تأسیس شد که سریعأ به تمیزترین، محبوب ترین و بنابراین پرفروشترین رستورانی 

رستوران شهر تبدیل شد. این اولین رستوران شهر بود که توسط یک "زن" تأسیس 

وردیه ایشو" بود. داستان زیر به نقل از تنها بازمانده  و اداره می شد. نام او مرحومه"

سالها در مدرسه الوند که  ) ریا ایشورابی ما ر ایشان،این زن استثنایی یعنی دخت

رنده که در گفتگوهای متعدد ن از خاطرات و یادداشتهای نگاو همچنی آموزگار بودند(

در مقاطع  ( در طی سالیان طوالنی و)ملقب به ننه وردی با شخص وردیه ایشو

خانم به خوانندگان عزیز تقدیم می شود.  ، وری شده بودمختلف زندگی ایشان جمع آ

                                                                د:ماریا ایشو چنین روایت می کن

برادرم به " من یک ساله بودم که با مرحومه مادرم، خانم "وردیه ایشو" و دو    

ن رسیدیم . البته همراه اقوام و صدها خانواده دیگر به شهر همداایران و در نهایت 

کومت عثمانی در سراسر منطقه پراکنده عام بزرگ و فروپاشی ح ه پس از قتلک

شده بودند. پس از پایان جنگ اول جهانی ارتش سرخ عده زیادی از زخمی ها و 

       آوارگان را به قصد معالجه و سکونت احتمالی با خود به شوروی سابق برد. به
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که هنگامی  هادنیا آمدیم. بعده در آنجا بهمین دلیل خود من و دو برادرم بزرگترم هم 

آشوری ها به ایران بازگشتند، مادرم به تنهایی مسئولیت نگهداری از سه فرزندش 

مانند هزاران مرد آشوری دیگر در کمپ های کار  پدرم عهده گرفت زیراه را ب

براین  بنا همان زندانها جان خود را از دست داد.استالین زندانی بود و باالخره هم در 

                                              گاه پدرم را ندیدم و نشناختم.من در حقیقت هیچ

همچنین  که از فروش اجناس خانه در شوروی و مادر مرحومم با سرمایه اندکی   

حمایت کرده بود، با وری آجمع  پس از سالها کار شاق در حاشیه اقتصاد درهمدان 

طور ه ت. او براه انداخبه ران "سیروس" را در آنجا ، رستوخود پشتیبانی اقوام و

سه فرزندش را  د و شب و روز زحمت می کشید تا زندگیعجیبی کاری و جدی بو

ن در عرصه نازایران منجمله شهرستان ها، سر تأمین کند. در آن زمان در سرا

در نتیجه موم باشد، حضور نداشتند. عکارهایی که در رابطه با  ه درجامعه و بویژ

آزار و اذیت اشخاص متعصب و بی وجدان قرار می گرفت. اما  گاهی موردمادرم 

ل که یک فرد مسلمان اسبان محاشخاصی که از او حمایت می کردند. از جمله پبودند 

ایت می کرد و در تازه وارد حمو جوان  به عنوان زنی مستقل، مسئول،او  بود از

                                  می ایستاد. افراد نادان و متعصبمقابل رفتارهای ناپسند 

یک شاگرد عرب االصل که از بغداد به همدان  با کمکخود را مادرم رستوران    

در خانه هم را، بود اداره می کرد. غذاها  وچ کرده بود و زبان فارسی را آموخته ک

با غذاهای مختلف خانگی مانند  دند. در رستورانه می کرتوران تهیرس درهم و 

االدهای متنوع از مشتریان که ، کتلت، برنج و انواع س)کوفته( ا، دلمه، کپتهشورو

"سیروس" به عنوان  خیلی زود شد. پذیرایی می هم آشوری بودند وهم غیرآشوری، 

ترین و همچنین تمیزترین  به عنوان خانگیو  محلی که   تفاوتی با خانه نداشت

                                                                            رستوران شهر شناخته شد.

   این رای چند میز کوچک برای نشستن و صرف غذا بود.اد"سیروس" ن رستورا   
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که از شدت پاکیزگی برق می زد و  های سفیدی ا رومیزیطی روز بمیزها در 

شد. گاهی مردم قبل از ترک محل، غذای فردای خود  گلدانهای کوچک گل تزئین می

د. ف می کردننیز سفارش می دادند و همیشه از محیط سالم و تمیز رستوران تعری را

 "سیروس"ره با لبخندی جدی از لطف آنها تشکر می کرد. رستورا ن نیز هموامادرم 

پس از آن به قصد مهاجرت به تهران  جهانی دوم نیز برقرار بود و تا پس از جنگ

نیز در همدان مستقر شده بود،  Levisبه فروش رسید. در دوران جنگ که ارتش 

ا صرف  یک ی "سیروس" رونق و محبوبیت خاصی پیدا کرده بود و سربازان بجای

مه قابلمه می خریدند و میل می را قابل"ننه وردی" بشقاب ، غذاهای خوشمزه  دو

 دند! کر

الزم به ذکر است که همزمان با "سیروس" غذاخوری های متعدد دیگری نیز در    

  وس"رشده بود و پس از "سی سشهر همدان توسط هم قومان عزیز آشوری تأسی

یت فوق موفق ازدر این کار و  ست گرفتنددآنها را باز بعضی اداره  یگرزنان دی

با قدردانی از همه زحمات و فداکاری های آنها در توسعه  دند.برخوردار شالعاده ای 

                                                  باد! تمدن و فرهنگ مدنی ایران. روحشان شاد
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آشپزی آشوری                      

شامیرام داودپوریان                                                         

 

 َکِده)گاتا(

 

گرم ماست  022گرم خامه ـ  022گرم ـ  022بسته خمیر مایه ـ کره  0مواد الزم: 

کیلو شیر ـ نصف لیوان روغن مایع ـ نصف لیوان آب ـ   3.0عدد تخم مرغ ـ  0ـ 

ق.چ                     3ق.غ بیکینگ پودر ـ جوش شیرین  0آرد به مقدار الزم ـ   

ریم امی آرد مخلوط کرده و کنار می گذکق.غ مایه خمیر را با یک لیوان شیرو  0

و خمیر مایه آماده شده را به آن می زنیم و باال بیاید. تخم مرغ ها را تا پف کند 

اضافه و خوب مخلوط می کنیم. بعد شیر و کره و در آخر آرد را اضافه میکنیم. 

آرد به حدی اضافه می شود که خمیر به دست نچسبد. این خمیر باید چند ساعت 

د تا ورآید )در زمستان یک شب تا صبح الزم است(. بعد از ورآمدن خمیر بمان

ه قسمت تقسیم می کنیم و هر قسمت را ب 30)خمیر باید نخ نخ شده باشد( آن را به 

تا مرحله بعدی را انجام گذاریم صورت یک چانه شکل می دهیم و روی میز می 

                                                                                       دهیم. 

              کیلو کره ـ آرد به اندازه الزم ـ نمک   3.0:مواد الزم برای مایه داخل 

کره را با آرد خوب تفت می دهیم تا مخلوط حاصل کمی سفت شود و بوی خامی 

 های خمیردر مرحله آخر هر کدام از چونه سپس کمی نمک اضافه می کنیم.  .دهدن

و کمی از مایه داخلی را روی یک نیمه از آن باز می بصورت دایره باز کرده  را

     به هم  کنیم و سپس آن قسمت خالی را روی قسمت دیگر می آوریم و لبه ها را
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حین پخت باز نشود. جهت خوش رنگ شدن روی کده، از زرده درمی چسبانبم تا  

تا حدی که روی  را در فر می پزیم  سپس آنهاوتخم مرغ زده شده استفاده می کنیم 

                                                                                        نها قرمز شود. آ

 

 نازوک

 

عدد تخم  0ا لیوان روغن )مخلوط روغن مایع و کره( ـ  لیوان شکر ـ  1مواد الزم: 

               ق.م بیکینگ پودر 32قاشق بزرگ آمونیاک ـ  3لیوان ماست ـ  1مرغ ـ 

لیوان روغن جامد ـ کمی وانیل  0لیوان شکر ـ  1مواد الزم برای مایه داخل نازوک: 

                                                                                ـ آرد به اندازه الزم.

 

هم می به تخم مرغ ها را با شکر می زنیم. سپس روغن را اضافه می کنیم و باز 

زنیم. بیکینگ پودر و آمونیاک را در ماست ریخته و به مخلوط قبلی اضافه می کنیم. 

خمیر حاصل به دست نچسبد.  زه ای اضافه می کنیم که خمیردر آخر آرد را به اندا

و روی آنها را  و هرکدام را روی میز بازکرده قسمت مساوی تقسیم می کنیم 0را به 

با مایه داخلی پر می کنیم. سپس خمیرها را از طول لوله کرده و داخل یک سینی 

را با  عدد زرده تخم مرغ 0صاف می کنیم.  قرار می دهیم و روی آنها را با دست

م. در م و با یک قلم مو روی هر کدام از این لوله های خمیر می مالیچنگال می زنی

 ،ساعت می پزیم. پس از سرد شدن 3ریم و به مدت نهایت سینی را در فر می گذا

                                                                        لوله ها را برش می دهیم.

 

ن اضافه می شکر و وانیل را به روغ ،روی حرارت: طرز تهیه مایع داخل نازوک

حاصل سفت و گلوله      که مخلوط د را به اندازه ایسپس آر کنیم  و به هم می زنیم.  

  

62                               3182܇ܬܫ̈ܖܝܐ܇81ܫܡܝܪܡ܇  



 بعد از روی آتش بر می داریم و می گذاریم سرد شود تا . اضافه می کنیمگلوله شود 

                                               برای داخل نازوک مورد استفاده قرار بگیرد.

                                         

 نازوک گردویی

 

 1کره ـ   گرم 002لیوان شکر ـ  1گرم گردوی خرد شده ـ  102عدد تخم مرغ ـ  1

ق.م ـ  32ق.م جوش شیرین ـ بیکینگ پودر  3دارچین ـ  لیوان ماست ـ کمی هل یا

                                                                         آرد به اندازه الزم.

م عدد تخ 0. زرده م مرغ اضافه کرده و خوب به هم می زنیمعدد تخ 0 شکر را به 

تخم مرغ قبلی اضافه می کنیم. دو زرده  0و سفیده ها را به  مرغ باقیمانده را جدا

م مرغ که با شکر مخلوط شده ریم. به زرده تخنازوک کنار می گذارا برای روی 

در و ست هم میزنیم. سپس بیکینگ پوبود کره آب شده را اضافه می کنیم و با د

. هنگامی در مخلوط قبلی ریخته و خوب هم می زنیمآرد را  سرماست و در آخر 

 0خمیر را به سپس است.  میر حاصل به دست نچسبد، آمادهخ ،که در حین هم زدن

صورت بیضی روی میز ه برا  قسمت 0ی تقسیم می کنیم. هر کدام از قسمت مساو

ین هل و دارچهمین طورلیوان شیر و  3قبأل با  باز می کنیم. گردوی خرد شده را که

 3دهیم تا تمام سطح خمیر را بپوشاند و فقط مخلوط کرده ایم روی خمیر قرار می 

یستی سانتی متر از طرفین خالی بماند. سپس خمیر را از طول لوله می کنیم و در ل

چرب کرده ایم قرار می دهیم و اگر الزم باشد سطح آن را صاف می کنیم قبأل  که 

شته عدد زرده تخم مرغ را که کنار گذا 0 )یعنی لوله های خمیر برآمده نباشد(.

می مالیم. این  لوله های خمیربا قلم مو روی  بودیم با چنگال هم می زنیم و سپس

ها را با چاقو به آن  ،در فر بماند. پس از پخته شدنساعت  3 به مدت خمیرها باید

                                                            برشهای کوچک تقسیم می کنیم.

ادامه در شماره آینده                                                                        
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     از بهار برگ خیز تا پائیز برگ ریز                       

 

  ناهرین یوسفی                                                            

           )اورمیه(

 

فصل کار  ر دشت زیبای اورمیه با شروع بهار که د های آشوری ها ولیغمش دل      

شروع می شود و در کنار کار، است باغات  وش در مزارع وکشاورزی و جنب و ج

یادبود تقریبأ هفته ای نمی گذرد که جشنی به  است. وجشنهای ملی و مذهبی )شارا( 

اکثر  از قدیسان در کلیسای روستاهای اطراف شهر اورمیه برگزار نگردد.یکی 

می  از این مراسم .ی کنندو بعضأ ارامنه شهرمان در این مراسم شرکت م آشوری ها

                                  توان از عید حضرت مریم یا جشن تبرک انگور نام برد.

قدیم برگزار می گردد. این جشن به تاریخ عید حضرت مریم در دو تاریخ جدید و    

گویالن و خسروآباد سلماس، و  مرداد در روستاهای قره گز، 01در  هر ساله ،جدید

به تاریخ قدیم در روستاهای انهر، ینگیجه و تکه اردوشاهی به صورت بسیار 

یکی از دالیل  ی برگزار می گردد که به جشن انگور نیز معروف است. هباشکو

ن لزوم رسیدن کامل خوشه انگور که محصول استراتژیک منطقه  بوده آبرگزاری 

                   می باشد.  سابقه برگزاری این جشن به پیش از مسیحیت باز می گردد. 

اما خصوصأ بعد از تعطیلی مدارس و با شروع تابستان به جز شرکت در مراسم     

اورمیه و اطراف، عصر هر جمعه تا ها و ارامنه شهر  )شارا(، آشوری یاد شده

ه در دامن یز واقع در جنوب دشت شهر اورمیهپاسی از شب را در روستای مارسرگ

بساط پیک نیک آشنای خود همراه با خانواده های  کوه سیر به سر می برند و آنجا

                          ساعاتی را به خوبی و خوشی در کنار هم می گذرانند. را برپا نموده و 

هم چنین در اواسط تابستان بازیهای ورزشی جام تموز آغاز می شود که خود      
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         . است اورمیه زیبای  شهر سبز و برای ساکنین آشوری مشغولی دیگری دل

ی های اورمیه برگزار می شود و در آن عالوه به همت انجمن آشور جام تموز    

بر جوانان آشوری کشور عزیزمان ایران، جوانانی از کشورهای آشوری نشین مانند 

شرکت عراق، سوریه، روسیه، گرجستان و ارمنستان جهت رقابت های ورزشی 

خشند. این جام هم می ببه این جام لطف و صفای دیگری  می کنند که با حضورشان 

ی آشوریها از شرایط و اوضاع زندگی یگدیگر می شود آگاه جب آشنائی وچنین مو

 ی جهانها و در واقع می توان جام تموز را همایش فرهنگی ورزشی آشوری

                                                                                                    دانست.
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