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ܚܒ ̈
ܝܫܬܐ
ܼ
3
5
22
23
11
12
13
12
33
32
35
38
39
21
22
25
28
53
52
58
59
22
29

ܣܡܝܠܐ ܕܕܥܒܪ ،ܣܡܝܠܐ ܕܩܐܡ
ܪܒܝ ܝܘܐܪܫ ܗܝܕܘ
ܚܘܒܐ ܘܙܒܢܐ
ܡ ̈
ܬܠܐ ܐܬܘ ̈ܖܝܐ
ܐܝܟܐ ܝܢܐ ܦܠܚ̈ ܐ ܕܐܘܡܬܢ
ܫܦܝܐ ܣܡܘܩܐ
ܠܟܝ
ܩܘܡ ܼ
ܒܒܐ ܘܬܠܬܐ ܒ ̈ܢܬܘܗܝ
ܟܬܒܐ ܚ ݇ܕܬܐ
ܝܠܘܦ ܠܫܢܐ ܐܬܘܪܝܐ
اخبار
در سالگرد سمیل
سایت جدید آموزش زبان آشوری
مویه
لغات سریانی در زبان فارسی
آسورستان
اسم و اهمیت آن
باغ های معلق بابل یا نینوا
لیال و حیوانات باغ وحش
کودکان زندگی را از ما می آموزند
مطالب رسیده
آشپزی در آشور و بابل باستان
چهاردهمین جشنواره ورزشی فرهنگی تموز

ܣܡܝܐܠ ܕܕܥܒܪ ،ܣܡܝܐܠ ܕܕܥܬܝܕ
ܐܘ ܵ
ܡܬܢ ܕܟܠ ܥ ܵܕ ܵܢܐ
ܠܟܣ ܼ
ܝܠܗ ܼ ܲܡ ܼ
ܪܝ ܵܪܐ ܸ
ܣܝ ܼ
ܒܛ ܼܲܒܚ ܼ ܲܚ ݇ܕ ܼ
ܩܘ ܵܡܐ ܸ
ܼܲܫ ܼܒ ܵܥܐ ܲ ܼ
ܚܘܬ ܨ ܵܦܚܝ ܸ ̈ܵܬܐ ܼ ܲ
ܕܫܐ ܵ
݇ܗ ܼܘܝ ܵܬܐ ܵܝܠ ܲܗ ݇ܬ ܲ
ܕܣ ̈ܢ ܸܐܐ ܸ(ܕ ̰ܫ ܸܡ ܸ ̈ܢܐ)ܸ 82 .ܫ ܸ ̈ܢܐ ܼܵ
ܕܐ ܸ ̈
ܥܒ ܵܪܐ
ܒܐ ܵܗܐ ܸܥ ܵܕ ܵܢܐ ܵܣܝ ܲ̈ܘ ܼ ܲܡܢ ܵ
ܝܠܐ ܘܟܠ ܸܫ ݇ܢ ܵܬܐ ܵ
ܘܐ ܲ
ܡܘ ܼ ܲ ̈ܖܢ
ܓܘܢܚܵ ܐ ܸ
ܝ ܵܢܐ ܼܡܢ ܼ
ܕܣ ܹܡ ܸ
ܬܒ ܼܝ ܼ ܲܐ ܸ ̈
ܠܕܘ ܼܟ ܵܪ ܵܢܐ ܕܵ 3111ܣ ̈ܗ ܼ ܲܕܢ ܵܐ ܼܢܝ
ܸܟܐ ܵܟ ܼ
ܘܡܘܫܚܵ ܸ ̈ܬܐ ܼ
ܕܫܐ ܕ ܼ ܲܡܡܠ ̈ ܸܠܐ ܼ
ܠܕܒ ܼ ܸ̈ܒܐ ܵܛ ܲ
ܒܐܝ ܵܕܐ ܕܒ ܸܥ ܼܵ
ܕܡܝܬ ݇
ܝܠܐ.
ܠܘ ܸ ̈ܡܐ ܼ
ܠܗ ܲܘܢ ܼ
ܒܐܘܚ ܵܕ ܵܢܐ ܸ
ܼ
ܕܣ ܸܡ ܸ
ܡܬܢ ܼ ܲ
ܐܘ ܼܲ
ܕܩܘ ܸܘ ܸܡܐ ܝ ܵܢܐ ܼ ܲܥܠ ܼܲ
ܒܐ ܸܢܐ ܼ ܲܝ ̈ܖ ܸܚܐ
ܓܘ ܸ ̈
ܒܢ ̈ܝ ܼ
ܢܚܐ ܼ ܲܡ ܼ
ܪܝ ܸ̈ܖܐ ܼ
ܼܐܝ ܵܢܐ ܼ
݇ܐ ܼ ܲܚ ܵ̈ܖ ܸܝܐ ܼܲ
ܢܓܘ ̈ܖܝ ܸܵܬܐ
ܝܠܗ
ܼ
ܡܫ ܼ
ܦܪܝ ܵܩܐ ܼܡܢ ܼ ̰ܲܟ ܼ
ܪܘ ܸ ̈ܖܐ ܝ ܵܢܐ ܕ ܼ ܲܥ ܼܲܡܢ ܸܗܫ ܸܠܐ ܸ
ܘܬܐܼܲ .ܒ ܵ
ܕܛܠܘܡܝܵܐ ܘ ܵܡ ܵ
ܚܙܝ̈ܐ ܝ ܵܢܐ ܒ ܸܥ ܼܵ
ܠܕܒ ܼ ܸ̈ܒܐ ܼ ܲܚ ݇ܕ ܸ ̈ܬܐ
ܪܒܪ ܼܝܘ ܵܬܐ
ܼ
ܼ
ܕܡܘ ܼ ܸ
ܕܐܘ ܼܲ
ܡܬܢ ݇ܗ ܼܘܝ ܵܬܐ ܵܝܠ ܲܗ ܸܥ ܵ
ܕܒܪܝ ܵܬܐ.
ܕܟܠܝܗܝ ܼ ܲܥܡ ܵ̈ܖ ܸܢܐ
ܠܬܐ
ܼ
ܕܬܗܝ ܼ
ܼ
ܼ
ܪܘ ܵܬܐ ܲ ܼ
ܬܘ ܵ̈ܖ ܸܝܐ ܼ ܲ
ܼܲ
ܘܫܝ ܵܥ ܸܝ̈ܐ ܥ ̈ܖ ܼܝ ܸܩܐ
ܡܫܝܚܵ ܸ ̈ܝܐ ܵ(ܐ ܼ
ܘܐ ܸ ̈ܖܡ ܵܢ ܸܝܐ)ܽ ܹܝ ܼܙܝ ܵܕ ܸܝܐ ܼ
ܒܐܠ ܸ ̈ܦܐ ݇ܐ ܵܢ ܸ ̈ܫܐ ܼܡܢ ܼ
ܠܛ ܵܢܐ ܸܐ ܵ
ܝ ܵܢܐ ܼܡܢ ܼܲܩ ݇ܕܡ ܵ
ܕܒ ܵ
ܫܘ ܵ
ܝܠܗ ܵ
ܕܡ ܵܪܐ
ܣܠ ܵܡܝܵܐ ܸ
ܨܦܚܝ ܸ ̈ܵܬܐ ܕ ܼ
ܚܫ ܼܵܒܐ ܸ
(ܬ ܵ
ܦܘ ܸ ̈ܩܐ ܼܲ
ܒܥ ܸ ̈ܢܐ) ܵ
ܝܠܗ ܠܕܝ ܵ
ܵܢܬܐ ܕ ܵܢ ܲ
ܕ ܸܙ ܵ
ܘܕܝ ܸ ̈ܵܬܐ ݇ܐ ܸܚ ̈݇ܖ ܸܢܐ.
ܕܬ ܼ
ܕܩܐ ܸ
ܠܨ ܸ ̈ܢܐ ܼ ܲ
ܚܛ ܵܦܐ ܘ ܵܡ ܵ
ܗܘܐܵ ،
ܝܟ ܸܟܦ ܵܢܐܲ ܼ ،ܨ ܵ
ܫܒ ܲܘܩ ܼܡܢ ܼ ܲܐ ܸ ̈
ܘܬܐ،
ܼ
ܕܫܐ ܕ ܼ
ܐܘ ܵ
ܡܐ ܼ
ܝܠܗ ܼ ܲܥ ܼܲܡܢܵ ،
ܐܘ ܼܲ
ܘܫܒ ܵ
ܥܪ ܵ
ܩܬܐ ܼܲ
ܡܬܢ ܼܵ
ܕܡܕܝ ܵܢ ܼܲܬܝܗܝ
ܩܬܐ
ܼ
ܕܒܢ ̈ܝ ܼ
ܼ
ܕܓܪܝ ܼܲܫܝܗܝ ܸ
ܓܘܢܚܵ ܐ ܵܠܐ ܸܡ ܼ ܲ
ܝܠܗ ܵܩܐ
ܫܥܝ ܵܬ ܵܢ ܸܝ̈ܐ ܸܙܐ ܼ ܲܚ ݇ܕ ܼ
ܼܲܬ ܼ
ܬܦܪ ܵܥ ܵܢܐ (غیر قابل جبران) ܸ
ܢܛ ܵ
ܕܣܢܝ ܵ
ܪܬܐ ܵ
ܩܬܐ ܵܝܠ ܲܗ ܠܚ ܵܕܐ ܸܒܝܬ ܵܓ ܵ
ܘܣܐ ܵܩܐ ܵ
ܕܓ ܼܢܘ ܲܗ.
ܐܘܡ ܼܲܬܢ
ܼ
ܼ
ܵܘܡܐ ܕܲ ܼ 29
ܵܘܡܐ ܼ ܲ
ܝܟ ܝ ܵ
ܼ ܲܟܕ ܝ ܵ
ܒܘ ܼܟ ܵܢ ܸܝ̈ܐ
ܕܥܡ ܵ̈ܖ ܸܢܐ ܼ
ܒܐܒ ܼ
ܪܫܝ ܵܡܐ ܸ
ܝܠܗ ܼ ܲܐ ܼ
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ܕܙ ̈ܕ ܼܲܩܝܗܝ ܒܟܠ ܼ ܲܚ ݇ܕ ܼ ܲܐ ܵ
ܝܠܗ ܵ
ܢܛ ܵ
ܢܩ ܼܝܘ ܵܬܐ ܕ ܵ
ܠܐ ܼܲܢ ܵ
(بومی) ܼ ܲ
ܬܪܐ
ܘܡ ܼ
ܕܘ ܸܥܐ ܸ
ܪܬܐ ܸ
ܝܘܚ ܵ
ܒܗܝ ܥ ܵܕ ܵܢܐ ܸܒܚ ܵܙܝܵܐ ܼ ܲ
ܠܝ ̈ ̰ܸܓܐ ܸܙ ܸ ̈
ܼܐܝ ܵܢܐ ܼܲܗܪ ܵ
ܕܩܐ
ܕܠܐ ܼ ܲܐܚ ̰ܟ ܼܝ ܦܝ ܵܵܫܐ ܝ ܵܢܐ ̰ܟ ܼ
ܘܩܛܝ ̈ ܸܠܐ ܵ
ܐܘ ܼܲ
݇ܐ ܵܢ ܵܫ ܸܝ̈ܐ ܼܲ
ܚܛܝ ܵܬܐ
ܒܐ ܵܗܐ
ܡܬܢ ܸܐ ܵܠܐ ܦܝ ܵܵܫܐ ܝ ܵܢܐ ܸܡܚ ܸܝ̈ܐ
ܕܒܢ ̈ܝ ܼ
ܼ
ܼ
ܝܬܐ ܼ ܲ
ܕܐ ܵ
ܫܡ ܵ
ܦܘ ܸ ̈ܩܐ ܵ
ܕܠܐ ܝ ܵܢܐ ܵܢ ܲ
ܪܘ ܵ
ܬܪܐ ܵܐ ܸܦܢ ܕ ܼ ܑܼܝ ܵܢܐ ܵܐܢܝ݇ ܼ ܲܥܡ ܵ̈ܖ ܸܢܐ
ܘܕܝ ܵܬܐ ܼ
ܕܬ ܼ
ܸ
ܼܲܩ ݇ܕ ܵܡ ܸܝܐ ܕ ܼ ܲܐ ܵ
ܬܪܐ.
ܫܬ ܵܐܠ ܵܢܐ ܵ
ܝܠܗ ܸܡ ܼܲ
ܝܠܗ ܵ
ܝܠܗ
ܠܐ ܵܗܐ ܼܢܘ ܵܪܐ
ܼ
ܼ
ܕܢܦܝ ܵܠܐ ܸ
ܕܡ ܼܢܝ ܸ
ܒܘ ܵܩ ܵܪܐ ܵܐ ܵܗܐ ܸ
ܠܦ ܸܝ̈ܐ ܼ ܲ
ܘܬܐ ܼ ܲ
ܠܦܐ ݇
ܕܐ ܸ ̈
ܕܐ ܵ
ܝܠܗ ܸܡ ܼܲ
ܠܡ ܵ
ܫܬ ܵܐܠ ܵܢܐ ܵ
ܕܐ ܵܢ ܸ ̈ܫܐ
ܵܓܘ ܸܒܝܬ ܼܲܢܗ ܸ ̈ܖܝܢ؟ ܵܡ ܼܢܝ ܸ
ܘܓܘ ܵ
ܕܡܝ ܵܵܬܐ ܝ ܵܢܐ ܼܡܢ ܡܚܵ ܵ
ܠܠ ܸ ̈ܬܐ؟ ܼܐܝ ܵܢܐ ܟܠ ܼ ܲܚ ݇ܕ ܵ
ܘܬܐ ܵ
ܕܗ ܸܘܐ
ܕܦܩ ܵܥ ܸ ̈ܬܐ ܼ
ܸܡ ܼܲ
ܚܘ ܵ
ܫܬܐ ܵ(ܡ ܵܗ ܵܢܐ) ܵ
ܠܗܝܵܐ ܠ ܵܐ ܵܗܐ ܼܢܘ ܵܪܐ،
ܡܘ ܼ
ܕܗ ܸܘܐ ܼ
ܫܬ ܵܐܠ ܵܢܐ ܘܒܟܠ ܚ ܵܕܐ ܼ
ܝܠܗ ܼܲܒ ܵ
ܸܠܐ ܵܐܬܝܵܐ ܠ ܵ
ܣܪ ܼܵܒܐ ܵ
ܕܐ ܵܗܐ ܼ ܲܚ ݇ܕ ܵ
ܘܪ ܵ
ܚܩܐ ܼܡܢ ܟܠ ܼ ܲܚ ݇ܕ
ܦܠ ܵܫܐ ܸ
ܪܒܪܝܵܐ ܸ
ܨܠ ܼܒ ܵܬܐܵ ،
ܫܬܐܵ ،
ܡܥ ܵܨ ܵ
ܦܪ ܵ
ܟܒ ܵ
ܩܘܢ ܘ ܵܩ ܲ
ܢܘ ܵܢܐ ݇ܐ ܵܢ ܵܫܝܵܐܼܵ .
ܝܬܐ
ܼܐܝ ܼ
ܬܘܝ ܼ
ܡܬܐ ܘ ܼܲ
ܕܣ ܵ
ܩܬܐ ܵ
ܠܫܒ ܵ
ܦܘ ܸ ̈ܩܐ ܵ
ܕ ܵܢ ܲ
ܼܵ
ܘܕܝ ܼܲܬܗܝ ܼ ܲ
ܝܦܐ،
ܘܕܝ ܸ ̈ܵܬܐ ݇ܐ ܸܚ ̈݇ܖ ܸܢܐ
ܒܚ ܵܝܠܐ ܼܲ
ܕܬ ܼ
ܕܬ ܼ
ܢܬܝܗܝ ܼ ܲ
ܘܙ ܼܲܒ ܼܲ
ܚܛ ܵ
ܵ
ܦܬܐ (ܓ ܵܢ ܼܒ ܵܬܐ) ܕ ܸܢܩ ܼ ܸ̈ܒܐ ܼܲ
ܫܘ ܵܬܐ) ܘܫܪ.
ܠܐ ܼ
ܡܬܘ ܵܬܐ ܼܲ(ܩ ܵܪ ܵܘ ܼ
ܕܡܕܒ ܵ̈ܖ ܸܢܐ ܵ
ܟܠܝܗܝ ܼ ܲܐ ܸܢܐ ܼܲ
ܒܝ ܵܫܐ ܼܲ
ܕܐ ܵܗܐ ܸܒܝܬ ܼ ܲܕ ܵܪܐ
ܡܫ ܼ
ܪܘ ܸܪܐ ܝ ܵܢܐ ܠܟ ܵܝ ܵܢܐ ܼ
ܼܲ
ܕܠܝܬ ݇
ܪܘ ܵ
ܫܘ ܵܬܐ.
ܠܗ ܲܘܢ ̰ܟ ܼܘ ܼ ܲܚ ݇ܕ ܼ
(معرکه) ܲ ܼ
ܫܡܐ ܼܡܢ ݇ܐ ܵܢ ܼ
ܦܪܝ ܵܩܐ ܸܦ ܵ
ܝܠܐ ܘܚ ܵܕܐ ܵܓ ܵܗܐ ݇ܐ ܸܚ ݇ܪ ܵܬܐ
ܝܠܗ ܼ
ܼܲܫ ܼ
ܪܡܐ ܸ
ܕܣ ܹܡ ܸ
ܪܝ ܵܪ ܼܐܝܬ ܸܠܐ ܸ
ܩܛܝ ܸ̈ܠܐ ܵ
ܦܝ ܵܵܫܐ ܼ ܲ
ܕܪ ݇ܫ)
ܕܠܐ ̰ܟ ܼܘ ܚ ܵܕܐ
ܚܛܝ ܵܬܐܼ .
ܼ
ܝܘܚ ܛ ̈ܖ ܼܝ ܸܕܐ ܘ ܼ
ܬܘ ܼܒ ܸ(ܡ ݇ܢ ܸ
ܐܘ ܼܲ
ܠܘ ܸܩܐ ܵܝܠ ܲܗ ܼܲ
ܬܘ ܼܒ
ܡܘ ܲܗ ܼܲܙ ܵܟܝܵܐܼ .
ܥܘ ܲܗ ܸ
ܼ
ܝܠܗ ܸܕ ܼ
ܠܙ ̈ܖ ܼ
ܡܬܢ ܲ ܼܛ ܼ
ܘܒܨܝ ܵܵܦܐ ܸ
ܵ
ܲ
ܵ
ܲ
ܲ
ܲ
ܕܒ ܵܩܐ ܝ ܵܢܐ ܵ
ܘܢܘ ܼܟ ̈ܖ ܸܝܐ ܸܒ ܼܵ
ܘܡ ܵ
ܡܕܝ ܵܢ ܼܬܢ ܵ
ܘܦܢ.
ܠܫ ܼ
ܼ
ܬܘ ܼܬܢ ܸܒܣܦ ܵܩܐ ܝ ܵܢܐ ܼܡܢ ܼܥ ܼܲܡܢ ܼ
ܣܝ ܵܡܐ.
ܸܪ ܼܲܫܢ ܵܗ ܸܘܐ ܼܲܒ ܼ
2
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ܒܝ ܼܝܘ ܵܐ ܵܪܫ ܵܗ ܲ
ܝܕܘ
ܵܪ ܼ

ܘܡ ܵ
ܵܟ ̣ܬ ܲܘ ܵܒܐ ܼܲ
ܡܗܝ ܵܪܐ
ܠܦ ܵܢܐ ܵܐ ̣ܬ ܲܘ ܵܪܝܵܐ ܼ
ܒܝܲܕ:
ܡܘ ܸ
ܼ
ܪܝ ܵܙܐ ܼ
ܵ
ܵ
ܼ ܲܡ ܵ
ܠܦ ܼܢܝ ܵܬܐ ̰ܓ ܼܘܐܢ ܪ ܵ
ܘܣܦ
ܝܗ ܵܢܐ ܵܝ ܸ
ܕܠܝܢ ܵܕܝܒ ܼܝܣ
ܟܬܪ ܵܡ ܹ
ܘ ܵܕ ܸ

ܒܝ ܼܝܘ ܵܐ ܵܪܫ ܵܗ ܲ
ܒܫ ݇ܢ ܵܬܐ ،2923
ܒܗ ܵܒ ܼܢܝܵܐ ܸ
ܦܝ ܹ
ܠܝ ܵܕܐ ܼܲ
ܵܪ ܼ
ܫܠܗ ܼܝ ܼ
ܝܕܘ ܸܕܢܚܵ ܐ ܼ
ܒܡ ܵܬܐ ܵܐ ̣ܬ ܲܘ ܵܪ ܵ
ܕܒ ܵ
ܣܠܗ ܵ
ܪܝ ـ ܵܒ ܵܠܐ
ܦܢܝ ܵܬܐ ܼܲ
ܪܘ ܼ
ܪܘ ܹ
ܘܓܘ ܸ
ܼ
ܝܬܐ " ܹܥܝܢ ـ ܼܢܘ ܹ ̈ܢܐ" ܼܲܒ ܼ
ܲ
ܠܡܕ ܼ ܲܪܫܬܐܵ
ܩܠܗ ܼܲ
(بروری باال) ܒ ܲ ܼܓܪܒܝܵܐ ܕܒܹ ܝܬ ܼܲܢܗ ̈ܖ ܼܝܢܼ ،ܐܝ ܵܟܐ
ܕܦܘ ܸܪ ܹ
ܼ
ܪܘ ܵ
ܼܲܫ ܵ
ܝܬܐ.
ܫܡܝܪܡ܇12܇ܩܝܛܐ܇1212
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ܡܠܗ
ܬܘ ܸܡ ܹ
ܚܘ ܵܒܐ ܕܝ ܸܵܠܦ ݇ܗ ܵܘܐ ܸܠ ܵܫ ܵܢܐ ܵܐ ̣ܬ ܲܘ ܵܪܝܵܐܼ ،
ܼ ܲܟܕ ܼܐܝܬ ݇ܗ ܵܘܐ ܹܠܗ ܼ
ܸܩܪ ܵܝ ܵܢܐ ܼ ܲܕ ܵ
ܕܝ ܹܡܗ ܼܢܝ ܼܲ
ܙܡܘ ܸ ̈ܖܐ ܼ ܲܥܠ ܼܐܝ ܼܲܕܝ̈ ܚܵ ܲ
ܟܬ ܵܒܐ ܼ ܲ
ܫܝ ܵܫܐ
ܠܘ ܵܢܐ ܸ
ܕܡ ܼ
ܚܢܦ̮ ܵܫܐ ܼܲܩ ܼ
ܕܡܕܢܚܵ ܐ ܵ
ܡܥܘܢ ܵܟܗ ܵܢܐ ܕ ܸܥ ܵ
ܸܫ ܲ
ܕܒ ܵ
ܕܬܐ ܼ ܲ
ܕܐ ̣ܬ ܲܘ ܵ̈ܖ ܹܝܐ ܼܲ
ܪܘܪ.
ܪܥܝ ܵܬܐ ܼܲ
ܒܡ ܼ
ܠܡ ܼ ܲ
ܫܬܐ ܸܥ ܵܠ ܵ
ܕܪ ܵ
ܩܠܗ ܼܲ
ܪܫܝ ܵܡܐ
ܝܬܐ ܸ
ܦܝ ܹ
ܕܦܘ ܸܪ ܹ
ܼܐܝ ܼܲܡܢ ܼ
ܫܠܗ ܼ
ܒܫ ݇ܢ ܵܬܐ ܼ ،2959
ܠܦ ܵܢܐ ܼܲܒܚ ܵܕܐ ܼ ܲܡ ܼ ܲ
ܼ ܲܡ ܵ
ܪܘ ܵ
ܕܪ ܵ
ܕܒ ܵ
ܫܬܐ ܼܲܫ ܵ
ܪܝ ـ ܵܒ ܵܠܐ ܼ ܲܐܝ ܵܟܐ
ܦܢܝ ܵܬܐ ܼܲ
ܪܘ ܼ
ܝܬܐ ܼܲܒ ܼ
ܩܪܐ ܹܠܗ ܸܠ ܵܫ ܵܢܐ ܼ ܲܐ ܵ
ܢܓܠ ܵܣܝܵܐ.
ܼ
ܪܒܝܵܐ ܸ
ܕܡܘ ܸ
ܘܐ ܸ
ܕܪܫ ܼܢܘ ܵܬܐ ܵܒ ܼܲܬܪ ܚ ܵܕܐ ܸܫ ݇ܢ ܵܬܐ ܵ
ܚܠܦ ܸܡ ܼܲ
ܣܬ ܵ
ܠܡ ܵ
ܩܠܗ ܼܲ
ܦܩ ܼܢܘ ܵܬܐ
ܫܒ ܹ
ܼܐܝ ܵܢܐ ܸ
ܘܩܪ ܵܝ ܵܢܐ ܼ ܲܕ ܵ
ܟܬ ܹ̈ܒܐ ܲ ܼܛ ݂ܟ ܵܣ ܵܢ ܹ̈ܝܐ
)ܼ (to devote oneself to something
ܠܕܘ ܵ̈ܖܫܹ ܐ ܸ
ܕܡܕܢܚܵ ܐ ܵ
ܣܛܪ ̣ܡܢ )ܵ (in addition to
ܕܥ ܵ
ܕܬܐ ܼ ܲ
ܟܬ ܵܒܐ ܼܲܩ ܼܕܝ ܵܫܐ.
ܸ
ܕܐ ̣ܬ ܲܘ ܵ̈ܖ ܹܝܐ ܲ ܼ
ܵ
ܵ
ܲ
ܲ
ܫܥܝܬܐܵ
ܵ
ܲ
ܲ
ܲ
̈
ܵ
ܕܪ ܹ
ܦܝܵܐ ܼ
ܛܝ ܼ
ܘܬ ܼ
ܘܦܝܠܣܘ ܼ
ܩܝ ܼ
ܫܠܗ ܪܒܐ ܟܬ ܹܒܐ ܼܥܠ ܦܘܠܘ ܼ
ܵܐܦ ܸ
ܫܥܝ ܵܬܐ ܵ
ܪܘܝ ܵ
ܕܐ ̣ܬ ܲܘ ܵ̈ܖ ܹܝܐ ܼܲܘܩ ܹܢܐ ܹܠܗ ܼܝ ܼܲܕ ܵ
ܚܬܐ.
ܥܬܐ ܼ
ܼܲܘ ܼ
ܦܪܝ ܵܫ ܼܐܝܬ ܼܲܬ ܼ
ܩܠܗ ܼ ܲ
ܕܒܓ ܵܕܕ ܼ ܲ
ܠܪ ܵ
ܝܬ ـ ܵܨ ܵ
ܒܦܥ ܵܘܐ
ܘܒܐ ܼܲ
ܦܘ ܸܪ ܹ
ܼ
ܗܛܐ ܕܩ ܵ̈ܖܝ ܹܵܬܗ ܵܓܘ ܒܹ ̣
ܕܣ ܵ
ܵ
ܵ
ܵ
ܫܪܝܢ ܼܲܩ ܵ
ܕܡܝܵܐ ̣ܡܢ
ܢܓܠ ܵܣܝܬܐ ܸ
ܕܬ ܼ
ܸ
ܘܒܝܲܪܚܵ ܐ ܸ
ܒܫ ݇ܢܬܐ ܼ ،2925
ܦܪ ܼܝܘܬܐ ܸܐ ܸ
ܪܫܝ ܵܡܐ ܼ ܲܡ ܵ
ܢܓܠ ܵܣܝܵܐ ܼܲ
ܠܡܕ ܵ̈ܖܫܝ ܹܵܬܐ ܸܥ ܵܠ ܹ̈ܝܐ
ܦܝ ܹ
ܠܦ ܵܢܐ ܸ
ܫܠܗ ܼ
̇ܗܝ ܸܫ ݇ܢ ܵܬܐ ܼ
ܕܠ ܵܫ ܵܢܐ ܸܐ ܸ
ܒ ܲ ܼܓܪܒܝܵܐ ܼ ܲ
ܫܠܗ ܼܲ
ܕܐ ̣ܬ ܵܪܐ ܵ
ܫܠܗ
ܡܫܢܝܵܐ ܼܲ
ܦܝ ܹ
ܘܒ ܼܲܬܪ ܸ 3ܫ ܹ ̈ܢܐ ܦ ܼܝ ܹ
ܠܒܓ ܵܕܕ .ܘ ܼ
ܕܡ ܵ
ܒܛ ݂ܟ ܵܣܐ ܼ ܲ
ܠܦ ܼܢܘ ܵܬܐ ܵܩܐ ܸܡܬܚܵ ܐ ܸ 32ܫ ܹ ̈ܢܐ.
ܼܲ
̣ܡܢ ܵܒ ܼܲܬܪ ܵܢ ܲ
ܪܘ ܵ
ܫܡܝܵܐ
ܩܘ ܵܬܐ )(issuance
ܕܒܘ ܵܕ ܵܩܐ )ܼ (declaration
ܼ
ܦܘ ܼ
ܡܡ ܵ
ܕܡ ܼܲ
ܫܬܟ ܵܢ ܼܢܘܬ ܸܙ ܹ̈
ܕܘ ܵܬ ܵܢ ܹܝܐ ܲ ܼܠ ܼܲ
ܠܠ ̈ܝ ܸܠ ܵܫ ܵܢܐ
ܸ
ܕܩܐ )ܲ ܼ (granting rightsܡ ̈ܖ ܼ
ܵ
ܵ
ܵ
ܣܘܪ ܵܝܝܵـܐ (ܐ ̣ܬ ܲܘ ̈ܖ ܹܝܐ ܼ ܲ
ܘܟܠ ܵܕ ܹ ̈ܝܐ ܘܣ ܼܘ ̈ܖ ܵܝ ܹܝܐ) ܒ ܸܫـ ݇ܢـܬܐ ݇ ،2991ܗ ܸܘ ܸܠـܗ ܼܲܗ ܵܕ ܵܡـܐ
ܼ
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ܝܬܐ ܵ
ܒܣܝ ܵ
ܕ" ܵܫ ܵ
ܪܕܘ ܵܬ ܵܢ ܵ
ܥܬܐ
ܚܠܗ
ܒܒܓ ܵܕܕ
ܕܐ ̣ܬ ܲܘ ܵ̈ܖ ܹܝܐ" ܼܲ
ܘܦܠ ܹ
ܦܘ ܵܬܐ ܼ ܲܡ ܼ
ܘܬ ܼ
ܼ
ܸ
ܒܝܲܕ ܵܫ ܵ
ܦܪܝ ܵ
ܡܓ ܵ
ܕܣ ܲ
ܵ
ܦܘ ܵܬܐ
ܡܘܪ ܸܕ ܵܢܐ ܵܐ ̣ܬ ܲܘ ܵܪܝܵܐ"
ܼ
ܘܬ ܼ
ܠܬܐ " ܼ
ܝܘ ܼ
ܣܬܐ ܼ
ܡܘܬ ܲ ܼ
ܐܬܘ ܹ̈ܬܐ ܵ
ܠܡܬܚܵ ܐ ܼ ܲܕܚ ܵܕܐ ܸܫ ݇ܢ ܵܬܐ؛ ܼ ܲ
ܡܓ ܵ
ܥܗܝ ܵ
ܘܥܠ ܼ ܲܦ ܵ
ܠܬܐ
ܕܬܐ ܸ
ܼ
ܕܐ ܵܗܐ ܲ ܼ
ܵ
ܵ
ܵ
̈
ܬܪܝܢ ܸܠ ܵܫ ܹ ̈ܢܐ ܐ ̣ܬ ܲܘܪܝܵܐ
ܣܠܗ ܪ ܵܒܐ ܹܡܐܡ ܸ̈ܖܐ
ܦܪ ܹ
ܘܒܘ ܵܨ ܹ ̈ܝܐ ܼܲܒ ܹ
ܘܡܘܫܚܵ ܹܬܐ ܼ
ܼ
ܸ
ܼܲ
ܪܒܝܵܐܲ ܼ .ܚܕ ̣ܡܢ ܵ
ܒܠ ܵܫ ܵܢܐ ܵܐ ̣ܬ ܲܘ ܵܪܝܵܐ ܼܝ ܵ
ܘܐ ܵ
ܗܘܐܲ ܼ " :ܥܠ ܸܫ ܵ
ܪܫܐ
ܕܐ ܼܢܝ ܹܡܐܡ ܸ̈ܖܐ ܸ
ܪܒܝܵܐ ܼܝ ܵ
ܒܠ ܵܫ ܵܢܐ ܵܐ ܵ
ܣܘܪ ܵܝܝܵܐ
ܘܫܘ ܵܡ ܹܗܗ" ܼ ܲ
ܗܘܐܵ " :ܐ ܵܪ ܵܡܝܵܐܼ ،
ܕܠ ܵܫ ܼܲܢܢ ܼ
ܸ
ܘܚܕ ܸܡ ܵܢ ̈ܝ ܸ
ܼܝܲܢ ܵܐ ̣ܬ ܲܘ ܵܪܝܵܐ؟"
ܵ
ܒܣܝ ܵ
ܥܬܐ
ܦܠ ܹ
ܒܚܝ ܵܪܐ )ܸ (expert
ܕܠ ܵܫ ܵܢܐ ܼ
ܝܟ ܼ
ܒܐ ܵܗܐ ܸܥ ܵܕ ܵܢܐ ܵܐܦ ܸ
ܚܠܗ ܼ ܲܐ ݂
ܟܣܝ ܲ
ܕܠ ܵܫ ܵܢܐ
ܩܘܢ
ܟܢܘܫܝܵܐ ܸ
ܘܛܘ ݂ܟ ܹ ̈ܢܐ )ܼܲ (idioms and expressionsܒ ܼ
ܼ
ܸ
ܕܠ ܼ
ܪܕܘ ܵܬ ܵܢܝܬܐܵ
ܵ
ܵ
ܲ
ܲ
݇
ܲ
ܲ
ܵ
ܵ
ܕܟܢܘܫܬܐ ܼܡ ܼ
ܣܘܪ ܵܝܝܵܐ ܸ
ܗܘ ܹܠܗ ܼܗܕ ܵܡܐ ܼ
ܠܡܬܚܵ ܐ ܼܕܚܕܐ ܫܹ ܢܬܐܼ .ܘ ܸ
ܼ
ܵ
ܵ
̈
ܵ
ܣܘܪ ܵܝܝܵܐ (ܐ ̣ܬ ܲܘ ̈ܖ ܹܝܐ ܼ ܲ
ܼܲ
ܫܠܗ ܡ ܲ ܼܓܒܝܵܐ
ܘܦܝ ܹ
ܘܟܠ ܵܕ ܹ ̈ܝܐ ܼ
ܒܠ ܵܫ ܵܢܐ ܼ
ܘܣܘ ̈ܖ ܵܝ ܹܝܐ)ܼ ،
ܕܡܠ ܹܠܐ ܸ
ܡܕ ܵ
ܬܝܪ ̣ܡܢ )ܵ (for more than
ܕܣܝ ܵ
ܥܬܐ ܼܲ
ܬܠ ݇ܬ ܸܫ ܹ ̈ܢܐ
ܒܪ ܼܢܝ ܵܬܐ ܼܲ
ܠܝ ܼ
ܼܲܗ ܵܕ ܵܡܐ ܼ
ܼܲܘ ܵ
ܒܣܝ ܵ
ܕܣ ܲ
ܥܬܐ ܵ
ܡܘ ܵܬܐ
ܦܪܝ ܵܫܐ ܼܲܗ ܵܕ ܵܡܐ
ܦܝ ܵܫܐ ݇ܗ ܵܘܐ
ܼ
ܝܘ ܼ
ܼ
ܒܐ ܵܗܐ ܸܡܬܚܵ ܐ ܼ
ܪܕܘ ܵܬ ܵܢ ܵ
ܕܟܢܘ ܵ
ܡܓ ܵ
ܣܠܗ ܵܒ ̇ܗ
ܣܘܪ ܵܝܝܵܐ"
ܦܪ ܹ
ܫܬܐ ܼ ܲܡ ܼ
ܼ
ܠܬܐ " ܵܩ ܵܠܐ ܼ
ܝܬܐ ܼܲܘ ܸ
ܼ ܲܕ ܲ ܼ
ܬܪܝܢ ܸܠ ܵܫ ܹ ̈ܢܐ ܵܐ ̣ܬ ܲܘ ܵܪܝܵܐ ܼ ܲ
ܘܐ ܵ
ܪܒܝܵܐ.
ܹܡܐܡ ܸ̈ܖܐ ܣܒ ܼܝ ܹ̈ܣܐ ܼܲܒ ܹ
ܫܒ ܲܘܩ ̣ܡܢ ܼ ܲ
ܗܘܐ ܼܲܗ ܵܕ ܵܡܐ ܕܚ ܼܘ ܵܝ ܵܕܐ ܵ
ܒܝ ܼܝܘ ܵܐ ܵܪܫ ܼܝ ܵ
ܕܣܦ ܸ̈ܖܐ
ܕܐ ܹܢܐܵ ،ܪ ܼ
ܘܣ ܲ
ܕܣܦ ܸ̈ܖܐ ܵ
ܕܚܘ ܵܝ ܵܕܐ ܵ
ܘܣ ܲ
ܵ
ܝܘ ܹ ̈ܡܐ
ܘܗ ܵܕ ܵܡܐ ܼ
ܥܝ ܵ̈ܖ ܵܩ ܹܝܐܼܲ ،
ܝܘ ܹ ̈ܡܐ )ܼ (Union of writers
ܕܣܝ ܵ
ܘܗܪ ܵ
ܥܬܐ
ܣܘܪ ܵܝܝܵܐܼܲ .
ܒܠ ܵܫ ܵܢܐ ܼ
ܒܗܝ ܸܥ ܵܕ ܵܢܐ ܼܝ ݇ܗ ܵܘܐ ܼܲܗ ܵܕ ܵܡܐ ܼ
ܼ ܲܕ ܼ
ܡܠܝ ̈ ܹܠܐ ܸ
ܵ
ܣܘܪ ܵܝܝܵܐ" ܵ
ܕܡܓ ܵ
ܕܣ ܲ
ܵ
ܣܠܗ
ܦܪ ܹ
ܕܚܘ ܵܝ ܵܕܐ " ܵܣܦܪܐ ܼ
ܠܬܐ ܼ
ܝܘ ܼ
ܘܐܦ ܵܬ ܵܡܐ ܸ
ܡܘ ̣ܵܬܐ ܲ ܼ
ܡܠܘ ܹ ̈ܐܐ ܼܲ
ܲ
ܒܠ ܵܫ ܵܢܐ
ܣܛܪ ̣ܡܢ )(in addition to
ܡܬ ̈ܖ ܹ
ܓܡܐ ܸ
ܵܪ ܵܒܐ ܹܡܐܡ ܸ̈ܖܐ ܲ ܼ
ܝܘ ܲ
ܠܪܫ ܵܣ ܲ
ܵܐ ̣ܬ ܲܘ ܵܪܝܵܐ ܘ ܼ ܲܐ ܵ
ܠܡܬܚܵ ܐ ܼ ܲܕܚ ܵܕܐ
ܫܠܗ ܡ ܲ ܼܓܒܝܵܐ ܹ
ܡܘ ̣ܵܬ ̇ܗ ܸ
ܘܦܝ ܹ
ܪܒܝܵܐ ܼ
ܸܫ ݇ܢ ܵܬܐ.
ܫܡܝܪܡ܇12܇ܩܝܛܐ܇1122
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ܒܚܝ ܵܪܐ ܼܲ
(ܡܢ ܵ
ܓܘ ܵ
ܫܡܐ
ܕܠ ܵܫ ܵܢܐ ܒ ( ܼ
ܦܩܐ ܸ )expert
ܵܩܐ ܵܪ ܵܒܐ ܸܫ ܹ ̈ܢܐ ܼܝ ݇ܗ ܵܘܐ ܼ
ܟܢܘܫܝܵܐ ܼܝܘ ܵ
ܣܘܪ ܵܝܝܵܐ) ܼܕܝ ݇ܗ ܵܘܐ ܵܢ ܵ
ܠܦ ܵܢܝܵܐ
ܦܩܐ )ܼ ܲ (under control ofܠ ܼ
ܕܠ ܵܫ ܵܢܐ ܼ
ܸ
ܫܘ ܵ
ܚܠ ܵܦܐ ܲ
ܒܫ ݇ܢ ܵܬܐ
ܕܗܘ ܹܠܗ
ܒܥܝ ܵܪܩ ܸ
ܛܝ ܵܩܝܵܐ ܸ
ܥܝ ܵܪ ܵܩܝܵܐ̣ .ܡܢ ܵܒ ܼܲܬܪ ܼ
ܼ
ܠܝ ܼ
ܦܘ ܼ
ܼ
ܵ
ܲ
ܕܡ ݂ܟ ܵ
ܕܪ ܵܫܐ ܼ ܲ
ܕܫܘ ܵܟ ܹ ̈ܢܐ
ܬܒܐ
ܚܠܘܦܐ
ܪܫܝ ܵܡܐ
ܫܠܗ
ܦܝ ܹ
ܼ
ܹ
ܼܬ ܼ
ܼ
ܼ ،1113
(Office of
ܡܫܝܚܵ ܸܝ̈ܐ )Endowments of the Christians
ܼ ܲܕ ܼ
ܪܓܐ ܼ ܲ
ܕܥ ܵ
ܒܕ ܵ
ܼܲ
ܕܬܐ
ܝܟ ܼܲܩ ܼܝܘ ܵܡܐ ܸ
ܕܦܪ ܵܢ ܵܣܐ ܵܓ ܵܘ ܵܢܝܵܐ )ܲ ܼ (director generalܐ ݂
ܕܡܕܢܚܵ ܐ ܵ
ܕܣܝ ܵ
ܝܘ ܲ
ܕܣ ܲ
ܥܬܐ ܵ
ܼܲ
ܡܘ ̣ܵܬܐ
ܦܝ ܹ
ܫܠܗ ܡ ܲ ܼܓܒܝܵܐ ܼܲܗ ܵܕ ܵܡܐ ܼ
ܕܐ ̣ܬ ܲܘ ܵ̈ܖ ܹܝܐܵ .ܐܦ ܼ
ܫܘ ܵ
ܣܬܐ ܵ
ܦܪܝ ܵ
ܡܓ ܵ
ܬܐ ܵܣܐ.
ܠܬܐ ܼ
ܒܐ ܵܗܐ ܼ
ܼ ܲܕ ܲ ܼ
ܚܘ ܵ
ܪܘ ܵ
ܦܠܗ ܼ ܲ
ܫܡܝܵܐ
ܕܪܐ )ܼ (course, seminar
ܡܘ ܸܠ ܹ
ܒܚܕ ܼ
ܒܝ ܼܝܘ ܵܐ ܵܪܫ ܼ
ܵܪ ܼ
ܠܡ ܵ
ܘܝ ܵܡܨ ܵܝ ܹ ̈ܢܐ ܼ ܲ
ܠܦ ܹ ̈ܢܐ ܵܐ ̣ܬ ܲܘ ܵ̈ܖ ܹܝܐ ܵ
ܣܘܪ ܵܝܝܵܐ ܼܲ
ܠܦܝ ܸܠ ܵܫ ܵܢܐ
ܕܗ ܼ
ܕܡ ܼ
ܠܠ ܵܫ ܵܢܐ ܼ
ܸ
ܵܐ ̣ܬ ܲܘ ܵܪܝܵܐ ܵܓܘ ܼ ܲܡܕ ܼ ܲ ̈ܖܫܝ ܹܵܬܐ ܵ
ܕܐܝܬ ݇ܗ ܵܘܐ ܼ ܲܚܕ ܸܡܢ ܵܝ ܵܢܐ ܼ ܲܡܠ ܵܝ ܵܢܐ
ܕܐ ̣ܬ ܵܪܐ ܼ ܲܐܝ ܵܟܐ ܼ
ܩܪܝܵܐ ܝ ܹ݇ܠܗ ܵܓܘ ܼ ܲܡ ܼ ܲ
ܵ
ܕܪ ܵ
ܫܬܐ ܵ
ܼܲ
ܕܟܗ ܹ ̈ܢܐ
ܕܐ ̣ܬ ܲܘ ܵ̈ܖ ܹܝܐ.
ܡܘ ܼ
ܘܒܚ ݇ܕ ܸܡܬܚܵ ܐ ܵܐܦ ܼ
ܕܡܕܢܚܵ ܐ ܵ
ܕܥ ܵ
ܠܡܝ ܵܕ ̈
ܕܬܐ ܼ ܲ
ܠܡܬܚܵ ܐ
ܕܐ ̣ܬ ܲܘ ܵ̈ܖ ܹܝܐ ܼܲ
ܘܗܝ ܸ
ܒܒܓ ܵܕܕ؛ ܹ
ܘܬܪܝܢ ̣ܡܢ ܼܲܬ ܼ
ܸ
ܲ
ܼܲ
ܵ
ܕܗ ܲ
ܫܝ ܹ̈ܫܐ ̣ܡܢ ܸܥܕܬܐ ܼ ܲ
ܪܬܝܢ ܸܫ ܹ ̈ܢܐ ܼܝ ܵ
ܢܕܘ.
ܕܬ ܹ
ܕܡܕܢܚܵ ܐ ܼ
ܒܬܝܡ ܵܢܐ ܸ
ܗܘܘ ܼܲܩ ܼ
ܒܫ ݇ܢ ܵܬܐ ݇ 1115
ܘܐ ܸܙ ܹܠܗ
ܠܥܝ ܵܪܩ ܸ
ܫܒ ܹ
ܘܗܠ ܼ ܲܕ ܸ
ܵܗܐ ̣ܡܢ ܸܫ ݇ܢ ܵܬܐ ܼܲ 2998
ܩܠܗ ܼ
ܵ
ܒܣܝ ܵ
ܝܘ ܲ
ܕܣ ܲ
ܥܬܐ ܵ
ܡܘ ̣ܵܬܐ
ܗܘܝܵܐ ܝ ܹ݇ܠܗ ܼܲܗ ܵܕ ܵܡܐ
ܒܝ ܼܝܘ ܵܐ ܵܪܫ ܼ
ܠܐ ܹܡ ܼ
ܝܪܝ ܵܟܐܵ ،ܪ ܼ
ܼ
ܕܦܝ ܵ
ܡܓ ܵ
ܫܬܐ ݇ܗ ܵܘܐ
ܠܬܐ " ܸܟ ܵܢ ܵܪܐ ܼ
ܕܪܘܚܵ ܐ" )ܼ (The Harp of the Spirit
ܼ ܲܕ ܲ ܼ
ܡܝ ܵ
ܣܬܐ ܼܲܒ ܵ
ܕܥ ܵ
ܝܛ ܵ
ܒܝܲܕ ܸܩ ܵܠ ܵ
ܦܪܝ ܵ
ܛܪ ܲ
ܦܘ ܹܠ ܵ
ܕܬܐ
ܼ
ܝܬܐ ܸ
ܝܬܐ ܼ
ܬܠ ܵܬܐ ܸܠ ܵܫ ܹ ̈ܢܐ ܼ
ܡܕ ܵ
ܒܪ ܼܢܘ ܵܬܐ ܵ
ܕܡܕܢܚܵ ܐ ܵ
ܬܚܘܬ ܼܲ
ܼܲ
ܕܛܘܒ ܵܬ ܼܢܘ ̣ܬ ܵܡܪܝ
ܥܝܘ ܵܬܐ
ܕܐ ̣ܬ ܲܘ ܵ̈ܖ ܹܝܐ
ܼ
ܘܪ ܼ
ܼ
ܝܘ ܹ ̈ܡܐ ܼ ܲ
ܪܣ ܵܢܐ ܼ ܲܕܡ ܲ ܼܓ ܵ
ܘܦ ܵ
ܕܪܫ ܵܣ ܲ
ܠܬܐ.
ܨܠܝ ܵܒܐܼ ،ܘܝ ݇ܗ ܵܘܐ ܼܲܬ ܼ
ܪܓܝܣ ܼ
ܓܝ ܼ ܲܘ ܼ
ܼ
ܚܠܘ ܵܦܐ ܸ
ܲ
ܵ
ܵ
ܲ
ܲ
ܵ
ܲ
ܵ
ܵ
ܲ
ܵ
݇
ܵ
ܵ
ܵ
ܕܡܠܦܢܐ ܼܪܒܐ
ܸܫ ܵܡܐ
ܠܥܘܗܕܢܐ ܡܬܘܡܝܵܐ ܼ
ܦܝܫܐ ܗܘܐ ܡ ܼܓܒܝܵܐ ܼ
ܕܡܓܠܬܐ ܼ
ܼ
8
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ܘܟܒܐ ܼ ܲ
ܕܟܐ ܵܦ ܸܐܫ ܸܩܪܝܵܐ ܵܟ ܵ
ܕܩܘ ܵ
ܕܫܐ.
ܪܣܝ ܹ
ܘܟ ܵܢ ܵܪܐ ܼ
ܵܡܪܝ ܼܲܢ ܼܲ
ܕܪܘܚܵ ܐ ܼ
ܕܡܕܢܚܵ ܐ ܸ
ܠܡܝ ܼܲܲܩ ܵ
ܪܬܐ ܵ ̰ܓܝ ܹܢܐ ܸܕܢܚܵ ܐ
ܒܫ ݇ܢ ܵܬܐ 2929
ܒܝ ܼܝܘ ܵܐ ܵܪܫ ܓܒ ܼܝ ܵܪܐ ܝ ܹ݇ܠܗ ܸ
ܵܪ ܼ
ܼ
ܢܬܝ ܵܢܐ ܵ
ܘܚܕ ܲ
ܘܐܝܬ ܲ
ܒܪܘ ܵܢܐ:
ܡܝܠܝܵܐܲ ܼ ،
ܠܘ ܵܢܐܵ ،ܒ ܵܠ ܼ
ܵܕ ܼܘܝܕ ܼ
ܠܗܘܢ  3ܒ ܵܢ ܹ ̈ܬܐܼ :
ܘܐ ܼ
ܩܪܐ ܸܠ ܵܫ ܵܢܐ ܵܐ ̣ܬ ܲܘ ܵܪܝܵܐ ܼܲ
ܠܫ ̈ܖ ܵܘ ܹܝܐ ܼܲܫ ܹ ̈
ܠܡܐ (adult
ܒܝ ܼܝܘ ܵܐ ܵܪܫ ܹܟܐ ܼ ܲܡ ܹ
ܵܪ ܵܡܢܵ .ܪ ܼ
ܐܙ ܵ
ܡܓ ܵ
ܠܬܐ ܕ" ܹܡ ܼܲ
ܠܬܐ"
)ܹ beginners
ܘܟܐ ܵܟ ܹܬܒ ܣܒ ܼܝ ܵܣ ܼܐܝܬ )ܼܲ (copiouslyܒ ܲ ܼ

ܝܕܘ ܼ ܲܥܡ ܝ ܲ
ܒܝ ܼܝܘ ܵܐ ܵܪܫ ܵܗ ܲ
ܕܠ ܵܫ ܵܢܐ ܵܐ ̣ܬ ܲܘ ܵܪܝܵܐ
ܵܠܘ ܹ ̈ܦܐ ܸ
ܵܪ ܼ

ܐܘ ܵ
ܦܪܝ ܵ
ܒܝܲܕ ܵܡ ܵ
ܡܬ ܵܢܝܵܐ ܵܐ ̣ܬ ܲܘ ܵܪܝܵܐ
)(march or procession
ܘܬܒܐ ܼ
ܼ
ܣܬܐ ܼ
ܲ
ܵ
ܵ
ܢܘܝ ܼܲܒ ܵ
ܠܝ ܲ
ܘܐ ܵ
ܪܒܝܵܐ.
ܢܓܠ ܵܣܝܵܐ ܼ
ܕܐ ܼ
ܸ
ܬܠ ܵܬܐ ܸܠ ܵܫ ܹ ̈ܢܐ :ܐ ̣ܬ ܲܘܪ ܵܝܐܸ ،ܐ ܸ
ܫܡܝܪܡ܇12܇ܩܝܛܐ܇1122
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ܟܬܝ ܵܒ ܹ ̈ܬܐ ܵܣܦ ܵ̈ܖ ܹܝܐ ܦ ̈ܖ ܼܝ ܹܣܐ ܵ
ܒܝ ܼܝܘ ܵܐ ܵܪܫ ܝ ܵܢܐ:
ܣܘܥ ܵ̈ܖ ܹܢܐ ܼܲܘ ܼ
ܕܪ ܼ
ܼ
ܕܠ ܵܫ ܵܢܐ ܵܐ ̣ܬ ܲܘ ܵܪܝܵܐ" ܼ ܲܥܡ ܼ ܲܡ ܵ
ܬܘ ܵܪܨ ܼ ܲܡ ܵ
2ـ ܵ
ܠܦ ܼܢܝ ܵܬܐ
ܟܬ ܵܒܐ ܕ" ܼ
ܣܝ ܵܩܝܵܐ ܸ
ܡܠܠܐ ܵܦ ܼ
ܘܣܦܵ .
ܝܠܗ ܲ ܼܠ ܵ
ܡܛ ܵ
̰ܓ ܼܘ ܵܐܢ ܵܪ ܵ
ܛܒ ܵܥܐ)
ܝܒܐ )ܹ (ready
ܝܗ ܵܢܐ ܵܝ ܸ
(ܟܬ ܵܒܐ ܲ ܼ
ܕܠ ܵܫ ܵܢܐ ܵܐ ̣ܬ ܲܘ ܵܪܝܵܐ" ܼ ܲܥܡ ܼ ܲܡ ܵ
 1ـ ܵ
ܠܦ ܼܢܝ ܵܬܐ ̰ܓ ܼܘ ܵܐܢ ܵܪ ܵ
ܟܬ ܵܒܐ ܕ" ܸܗ ܹ̈
ܝܗ ܵܢܐ
ܠܩܐ ܸ
ܚܬܐ ܼ ܲ
ܵܢܝ ܵܬܐ ܛܒ ܼܝ ܵ
ܓܘ ܲ ܼ ،1119ܐ ܲܨ ܵ
ܵܘܣܦ ـ ܫ ܼܝ ܵܟ ܲ
ܒܫ ݇ܢ ܵܬܐ ܵ .1121ܐ ܵܗܐ
ܥܬܐ ܸ
ܝ ܸ
ܬܪܝ ܼ
ܼ
ܝܠܗ ܵ
ܟܬ ܵܒܐ ܵܪ ܵܒܐ ܵܡ ܵ
ܵ
ܢܓܠ ܵܣܝܵܐ ܵ
ܥܝ
ܠܐ ܼܢܝ ܹ
ܘܬܪ ܵܢܐ ܹ
ܘܒ ܼ
ܕܟܐ ܝ ܼ
ܵܕܥܝ ܸܠ ܵܫ ܵܢܐ ܸܐ ܸ
ܠܗ ܲܘܢ ܸܥ ܵܕ ܵܢܐ ܵ
ܕܐ ݇
ܵܠܦܝ ܸܠ ܵܫ ܵܢܐ ܵܐ ̣ܬ ܲܘ ܵܪܝܵܐܼ ،ܐܝ ܵܢܐ ܲ ܼܠܝܬ ݇
ܕܠ ܵܫ ܵܢܐ
ܠܣܕ ܸ ̈ܖܐ ܸ
ܙܠ ܼܝ ܸ
ܕܝ ܼ
ܟܬ ܵܒܐ ܵ
(ܵ .)language classesܓܘ ܵ
ܟܬܝ ̈ܒܐ ܵܐܦ
ܦܝ ܹ̈ܫܐ ݇ܝ ܵܢܐ ܼ
ܟܠܝ ܼ
ܕܘ ܵ̈ܖܫܹ ܐ ܼ
ܢܓܠ ܵܣܝܵܐ ܼܲ
ܵܠܦܝ ܵ
ܣܘܝ ܵܵܥܐ ()help
ܠܡܝ ܹ ̈ܕܐ ܹܟܐ ܵܡ ܼ
ܕܠܐ ܼ
ܨܝ ܕܝ ܼ
ܘܬ ܼ
ܒܠ ܵܫ ܵܢܐ ܸܐ ܸ
ܸ
ܕܡ ܵ
ܼܲ
ܠܦ ܵܢܐ.
ܬܘ ܵܢܝܵܐ ܕ" ̇ܗܘ ܼܲܬ ܼ ܲ
ܚܠܝ ܵܩܐ"
ܪܥܢ
ܢܓܠ ܵܣܝܵܐ ܼ
ܪܓ ܹ
 3ـ ܼ
ܼ
ܬܘ ܸ
ܠܠ ܵܫ ܵܢܐ ܸܐ ܸ
ܡܠܗ ܸ
ܵ
ܵ
ܫܝ ܵܟ ܲ
ܠ ܵܟ ܲ
ܓܘ1119. ،
ܥܝ ܵܣܐܼ ،
ܡܝ ܵܫ ܹܐܝܠ ܠܥ ܵܙܪ ܼ
ܬܘ ܵܒܐ ܼ
2ـ ܵ
ܟܘ ܵܢܫ ܹܡܐܡ ܸ̈ܖܐ ܡ ܲ ܼܓܒ ܹ̈ܝܐ"ܼܲ ،ܒܓ ܵܕܕ1111. ،
ܟܬ ܵܒܐ ܕ" ܼܲܙ ܼ
ܗܪܝ ܸ̈ܖܐܼ :
5ـ ܵ
ܟܬ ܵܒܐ ܕ" ܼܲܘ ̈ܖ ܹܕܐ ܼ ܲ
ܕܡ ̈ܖ ܹܓܐ"ܼܲ ،ܒܓ ܵܕܕ2988. ،
ܬܘ ܵܒܐ ܲ ܼ ̰ܓ ܵ
ܠܠ ܵܫ ܵܢܐ ܵܐ ̣ܬ ܲܘ ܵܪܝܵܐ ܵ
ܟܬ ܵܒܐ ܕ"ܢܒ ܼܝܵܐ" ܠ ܵܟ ܲ
ܒܪܢ
ܪܓ ܹ
 2ـ ܼ
ܬܘ ܸ
ܡܠܗ ܸ
ܵ
ܠܝܠ ܲ ܼ ̰ܓܒܪܢܼܲ ،ܒܓ ܵܕܕ2988. ،
ܼ ܲܚ ܼ
ܠܠ ܵܫ ܵܢܐ ܼ ܲܐ ܵ
ܬܘ ܵܢܝܵܐ ܕ"" The Rogue Registrar
ܪܒܝܵܐ ܼ
ܪܓ ܹ
 9ـ ܼ
ܬܘ ܸ
ܡܠܗ ܸ
ܢܓܠ ܵܣ ܵ
ܠ ܵܟ ܲ
ܝܪܘܬ2989 ،
ܝܬܐ " ܼܲ ، " Leany Collinsܒ ܼ
ܬܘܒ ܵܬܐ ܸܐ ܸ
ܕܩ ܸܪ ܲ
ܬܘܢ ܵ
ܕܚܒ ܵ̈ܖ ܸܢܐ
ܦܘ ܵܫ ܵܩܐ ܼܲ
ܡܘ ܸܚ ܸ̈ܒܐܵ ،ܡ ܸܨ ܼ
ܬܘܢ ܠ ܼ
ܼܲܩ ̈ܖ ܵܝ ܸܢܐ ܼ
ܕܐ ܵܗܐ ܣܝ ܵܵܡܐ ܼ ܲ
ܣܩܐ ܵ
ܡܓܠ ܵ
ܒܦ ܵ
ܠܬܐܵ ( .ܣ ܲ
ܼ ܲܥ ܵ
ܡܘ ܵܬܐ)
ܝܘ ܼ
ܐܬܐ ܕ 29ܕ ܲ ܼ
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ܘܙܒܢܐ
ܚܘܒܐ ܼ
ܝܕܘ
ܼܝܘ ܵܐ ܵܪܫ ܼܲܗ ܼ
ܕܐܝܬ ݇ܗ ܵܘܐ ܚ ܵܕܐ ܵܓ ܼܲܙ ܵ
݇
(ܟܠܝܗܝ) ܸ ̈ܖ ܼܓ ܸܫܐ
ܪܬܐ ܼ ܲܐܝ ܵܟܐ
ܡܪܝ ܼ
ܸܟܐ ܵܐ ܼ
ܕܟܠܗ ܲܘܢ ܲ ܼ
ܪܘ ܵܬܐ ܼ ܲ(ܚ ܵܫܐ)ܼ ،ܝ ܼܲܕ ܵ
ܥܬܐ،
ܟܡܝ ܼ
ܡܪܝ ݇ܗ ܵܘܘ ܸ(ܟܐ ܚܵ ܼܝܝ ݇ܗ ܵܘܘ)ܲ ܼ :ܚ ܼ
ܸܟܐ ܵܥ ܼ
ܕܘ ܵܬܐܼ ،
ܘܫ ܵ
ܚܘ ܵܒܐ ܼܲ
ܪܟܐ ܕ ܸ ̈ܖ ܼܓ ܸܫܐ ݇ܐ ܸܚ ̈݇ܖ ܸܢܐ.
ܼ
ܦܝ ܵ
ܕܓ ܼܲܙ ܵ
ܓܠܝ ܵܬܐ ܠ ܸ̈ܖ ܼܓ ܸܫܐ ܵ
ܪܬܐ ܸܒܕ ܵܦ ܵ
ܒܚ ݇ܕ ܼܡܢ ܝ ܵ
ܼܲ
ܝܫܐ
ܫܠ ܲܗ
ܼ
ܵܘܡ ܸ ̈ܢܐ ܼ
ܕܠܗ ܲܘܢ ܸܐ ܵ
ܛܡܝ ܵ
ܘܫܒ ݇
ܥܒ ݇
݇
ܩܠܗ ܲܘܢ
ܠܦܐ
ܒܝ ܵܡܐ.
ܪܬܐ ܼܲ
ܼ
ܼܸ
ܟܠܗ ܲܘܢ ܸ ̈ܖ ܼܓ ܸܫܐ ܼ ܸ
ܠܓ ܼܲܙ ܵ
ܠܚܘ ܸܕܗ ܼܲ
ܵ
ܲ
(ܒܢ ̰ܦ ܸܫܗ)
ܚܘ ܵܒܐ
ܣܛܪ ܼܡܢ ܼ
ܚܘ ܵܒܐܼ .
(ܫܒ ܲܘܩ ܼܡܢ) ܼ
ܪܬܐ ܲ ܼ
ܠܗܠ ܵ
ܒܓ ܼܲܙ ܵ
ܫܠܗ ܵ
ܪܦ ܵܦܐ ݇ܐ ܼ ܲܚ ܵܪܝܵܐ
ܪܬܐܲ .ܗܘ ܒ ܸܥܐ ܸܠܗ ܼܲ
ܕܣ ܼܲܒܪ ܵ(ܣ ܸܒܪ) ܼܲ
ܼ
ܦܝ ܸ
ܵ
ܵ
ܵ
ܕܓ ܼܲܙ ܵ
ܘܐܝ ܼܲܡܢ ܵ
ܒܩܠܐ ܪ ܵܡܐ ܲ
ܚܠܗ ܵ
ܫܘ ܸܪܐ ܵܠ ܲܗ ܸܠ ܵ
ܕܗܘ
ܼ
ܛܒܥܐܼ ،
ܪܬܐ ܼ
ܡܘ ܸ
ܩܘ ܸ
ܵ
ܵ
ܝܠܗ ܵ
ܥܘܕܪ ܵܢܐ ܼܲ(ܗ ܼ ܲܝܪܬܐ).
ܘܒ ܸܥܐ ܼ
ܸܒܚ ܵܢ ܵܩܐ ܸ
ܥܘ ܵ
ܥܒ ܵܪܐ ݇ܗ ܵܘܐ ܼܡܢ ܵܬ ܵܡܐ ܵܓܘ ܚ ܵܕܐ ܸܐ ܵ
ܼܲ
ܬܪܐ ܸܒ ܼܵ
ܩܪܐ ܸܠܗ
ܘܟܕ ܼ
ܠܦܐܸ ،
ܥܘ ܵ
ܚܘ ܵܒܐ ݇
ܘܐ ܸܡ ܸܪܗܲ " :
ܒܣܘ ܵ
ܬܪܐ ܸܐ ܢ ܵܒ ܵ
ܪܗ ܼܵܒܐ
ܠܘ ܼܟ ܵܬܐ
ܼ
ܣܡܐ ܼ
ܐܘ ܼ
ܼ
ܥܘ ܵ
ܲܙܬܐ) ܵ
ܠܝ ܵ
ܬܪܐܵ " :
ܼܲ
ܝܘܢ،
ܒܠܗ) ܼ
ܘܦ ܸܪ ܼ
ܦܫ ܵܡܐ ܸ
ܩܠܝܼܲ ".ܘܥ ܸܢܐ ܸܠܗ ̰
(ܒܡ ܼ
(ܘܓ ܼܘ ܸܘ ܸ
ܡܠܝ ܵܬܐ ܵܝܠ ܲܗ ܼܡܢ ܼ ܲܕ ܼܵ
ܘܣ ܵ
ܘܠܝܬ ܦܝ ܵܵܫܐ ܼ ܲܐ ܼܬ ܵܪܐ
ܐܡܐ ܲ ܼ
ܗܒܐ ܸ
ܸܠܐ ܵܡ ܸܨ ܢܸ ،ܐ ܼ
ܠܦܝ ܼ
ܠܘ ܼܟ".
ܼ
(ܕܘ ܵܟ) ܸܐ ܼ
ܫܡܝܪܡ܇12܇ܩܝܛܐ܇1122
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ܠܫܘ ܼܒ ܵܗ ܵܪܐ ܸܒ ܼܵ
ܥܒ ܵܪܐ ܵܐܦ ܲܗܘ ܼܡܢ ܵܬ ܵܡܐ ܵܓܘ ܚ ܵܕܐ
ܚܘ ܵܒܐ ܼ
ܘܚ ܸܙܐ ܸܠܗ ܼ
ܵ
݇
ܵ
ܸܐ ܵ
ܦܝ ܵ
ܪܬܐ ،ܘܐ ܸܡ ܸܪܗܲ " :
ܫܘ ܼܒ ܵܗܪܐ ܸܐ ܢ ܵܒ ܵ
ܩܠܝ".
ܠܘ ܼܟ ܵܬܐ ܦ ܸܪ ܼ
ܣܡܐ ܼ
ܐܘ ܼ
ܠܦܐ ܼܲܫ ܼ
ܫܘ ܼܒ ܵܗ ܵܪܐܵ " :
ܝܘܬ
ܼܲܘܥ ܸܢܐ ܸܠܗ ܼ
(ܬܪܝܵܐ) ܸ
ܝܘܢܸ ،ܠܐ ܵܡ ܸܨ ܢܲ ܼ .ܐ ݇ܢܬ ܼܲܬܪܝܵܐ ܸ
ܦܫ ܵܡܐ ܸ
ܼܘܝ ܲ
ܠܦܝ".
ܲܩܘ ܵܪܐ ܸ
ܠܐ ܼ
ܘܒܕ ܵܥ ܼܒ ܸܕܬ ܙ ܵܝ ܵܢܐ ܸ
ܩܘ ܵ
ܪܘ ܵܬܐ ܸܒ ܼܵ
ܪܒܐ ܘܒ ܸܥܐ ܸܠܗ ܸܡ ܵܢ ܲܗ
ܟܡܝ ܼ
ܥܒ ܵܪܐ ܼܡܢ ܼ
ܘܚ ܸܙܐ ܸܠܗ ܼ
ܚܘ ܵܒܐ ܲ ܼܠ ܼ
ܕܪ ܵܢܐ ݇
ܥܘ ܵ
ܡܝ ܵ
ܘܦ ܸܪܩ
ܪܘ ܵܬܐ ܼ
ܟܡܝ ܼ
ܝܒܘ ܵܬܐ ܼ ܲܥ ܼ
ܥܒ ܲܘܕ ܲ ܼܛ ܼ
ܸ(ܡ ܼܢܘ ܲܗ) ܼ
ܘܐ ܸܡ ܸܪܗܼ " :
ܠܝ ܼܡܢ ܵ
ܪܘ ܵܬܐ ܥ ܸܢܐ ܵܠ ܲܗܲ " :
ܚܘ ܵܒܐ ܵܐ ܵܢܐ
ܟܡܝ ܼ
ܛܠ ܵܩܐܸ ".ܐ ܵܠܐ ܼ
ܐܘܗ ܼ
ܼ
(ܐܝ ܵܢܐ) ܼ
ܘܣܢܝ ܵ
ܵܪ ܵܒܐ ܼ ܲܚ ܼܲܫ ܵ
ܕܗܘܝܵܢ ܲ
ܩܬܐ ܼ ܲ
ܢܬܐ ܼ ܲ
ܝܘܢ ܵ
ܕܝ".
ܝܘܢ
ܠܚܘ ܼ
ܼ
ܦܨܝ ܵ
ܘܚ ݇ܕ ܵܗ ܼ ܵ
ܒܣܘ ܵ
ܚܬܐ ݇ܗ ܵܘܐ
ܪܗ ܼܵܒܐ ܼ ܲ
ܕܟܐ ܼ
ܵܐܦ ܼ ܲܚ ܼ
ܥܒ ܵܪ ܲܗ ܼܡܢ ܵܬ ܵܡܐ ܼ
ܕܘ ܵܬܐ ܼ ܸ
ܵ
ܫܡ ܵ
ܕܩܪܐ ܸܠܗܼ .ܡܢ ܸܫ ܵ
ܥܠ ܲܗ ܵ
ܠܬ ܸܢܐ ܼ ܲܚ ݇ܕ
ܕܐܦ ܵܠܐ ܸ
ܠܩ ܵܠܐ ܼ
ܕܚܘ ܵܒܐ ܼܐܝ ܼܲܡܢ ܸ
ܫܡܝ ܵܥܐ ܼ ܲܟܕ ܸܒ ܵ
ܩܠ ܼܢܘ ܼܟܵ ".ܐ ܵܗܐ
ܐܡ ܵܪܐܵ " :ܬܐ ܼ
ܫܠܗ ܼ
ܵܩ ܵܠܐ ܼ
ܚܘ ܵܒܐܵ ،ܐ ܵܢܐ ܸܒܕ ܵܫ ܸ
ܦܝ ܸ
ܕܘ ܸܬܗ ܵ
ܢܫܐ ܸܠܗ
ܘܪܘ ܸܙܗ
ܚܘ ܸܬܗ) ܸ
ܼ
ܚܘ ܵܒܐ ܼܡܢ ܼ ܲܚ ܼ
(ܦܨܝ ܼ
ܟܝ ܵܡܐܼ .
݇ܗ ܵܘܐ ܼ ܲܚ ݇ܕ ܼ ܲܚ ܼ
ܛܒ ܵܢܐ ܼ ܲ
ܚܡ ܵܢܐ) ܼ ܲ
ܐܙ ܵܠܐ ݇ܗ ܵܘܘ ܼ ܲ
ܕܒ ܸܩܪ ܼܡܢ ܲܗܘ ܼ ܲܡ ܼܵ
(ܡܪ ܵ
ܕܠܐܝ ܵܟܐ ܸܒ ܵ
ܡܛܐ
ܼܲ
ܘܟܕ ܸ
ܒܫܝ ܵܢܐ ݇
ܠܚܘ ܵܒܐ ܼܲ
݇
(ܠܒ ܵ
ܘܐ ܸܙ ܸܠܗ.
ܠܝ ܼܲܒ ܵܫܐ ܸ
ܩܠܗ ܼ
ܪܙܐ)ܲ ،ܗܘ ܼ ܲܚ ܼ
ܠܗ ܲܘܢ ܼ
ܫܒ ܸ
ܟܝ ܵܡܐ ܼ ܸ
ܡܥ ܵ
ܕܪ ܵܢܐ؟" ܼܝ ܼܲܕ ܵ
ܚܘ ܵܒܐ ܼܡܢ ܼܝ ܼܲܕ ܵ
ܥܬܐ
ܒܘ ܸܩ ܸܪܗ ܼ
ܼ
ܥܬܐܲ " :ܡܢ ܼܝ ݇ܗ ܵܘܐ ܵܐ ܵܗܐ ܼܲ
ܵ
ܵ
ܒܬ ܵ
(ܒܕܘ ܵܡܪܐ،
ܡܗܐ ܼ
ܒܘ ܸܩ ܸܪܗ ܼ
݇ܐ ܸܡ ܵܪ ܲܗ" :ܐ ܵܗܐ ܼܝ ݇ܗ ܵܘܐ ܼܲܙ ܼܒ ܵܢܐܼܲ " ".ܙ ܼܒ ܵܢܐ؟" ܼ
ܚܘ ܵܒܐ ܸ
ܒܥܘ ܵ ̰ܓ ܵܒܐ)ܼ " :ܐܝ ܵܢܐ ܵܩܐ ܲ
ܪܠܝ؟"
ܡܥ ܸܕ ܼ
ܼ
ܡܘ ܼܲܙ ܼܒ ܵܢܐ ܵܩܡ ܼܲ
ܩܬܐ ݇
ܓܚ ܵ
ܡܝ ܵ
(ܚ ܼ ܸܟ ܵ
ܟܠ ܲܗ ܼܝ ܼܲܕ ܵ
ܘܐ ܸܡ ܵܪ ܲܗ:
ܛܝ ܼܢܘ ܵܬܐ ܸ
ܡܬܐ) ܼ ܲܥ ܼ
ܥܬܐ ܼܲܒܚ ܵܕܐ ܼ ܲܦ ܼ
ܸ
" ܼܲܙ ܼܒ ܵܢܐ ܼܲܒ ܲ
ܠܚܘܕ ܼܝ ܸܠܗ ܸܡ ܵ
ܬܡܨ ܵܝ ܵܢܐ ܕܝ ܸܵܕܥ ܵ
ܚܘ ܵܒܐ".
ܝܠܗ ܼ
ܟܡܐ ܼ
ܛܝ ܵܡ ܵܢܐ ܸ
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ܐ
ܐ
ܡܬ̈ܠ ܐܬܘܖܝܐ
ܫܡܝܪܡ ܕܘܝܕܦܘܪܝܐܢ
ܙ
ܘܓ ܸ ̈ܢܐ)ܵ ،ܠܐ ܙ ܸܕܥ ܼܡܢ ܵܐ ܼܢܝ ܵܦ ܲ
܀ ܙ ܸܕܥ ܼܡܢ ܵܐ ܼܢܝ ܛ ܲ
ܠܘ ܸ ̈ܫܐ.
(ܢܝܚܵ ܐ ܵ ̰ܓ ܵ ̰
ܠܘ ܸ ̈ܫܐ ܼ
ܦܘ ܵܫ ܵܩܐ݇ :ܐ ܵܢ ܵܫܐ ܵ
ܕܪ ܵܒܐ ܼܲܗܡ ܸܙܡ ܵ
ܘܟ ܸܪܒ ܸܠܐ ܵܡ ܸܚܐ ܙ ܵܝ ܵܢܐ ܸܐ ܵܠܐ ܵܗܘ ܵ
ܠܘܗܝ
ܕܩ ܼ
ܼ
ܵ
ܝܠܗ ܦܠ ܵܛܐ ܵܩ ܵ
ܕܒܘܫ ܙ ܵܝ ܵܢ ܵܢܐ ܵܗ ܸܘܐ.
ܘܡܐ ܼ
ܸܠܐ ܸ
ܕܩ ܲ
ܙܘ ܵܠܐ ܵ
ܫܠܗ ܸܡ ܼܢܘ ܼܟ.
܀ ܼ
ܫܘ ܸܢܐ ܸܒܕ ܵܓ ܸܪ ܸ
ܙܠܘ ܼܟ).
ܡܘ ܼܟ ( ܸܒܕ ܼ ܲܥ ܸ̰ܓ ܼ
ܫܝܘ ܵܬܐ ܸܒܕ ܵܬ ܸܦܩ ܼ ܲܥ ܼ
ܒܩ ܼ
ܼ
ܦܘ ܵܫ ܵܩܐܸ :
ܝܠܗ.
ܙܘܪ ܵܢܐ ܼܡܢ ܸܐ ܼ
܀ ܼ
ܫܬܘ ܲܗ ܡܚܵ ܼܝܘ ܲܗ ܸ
ܪܨܐ ܼܵ
ܝܠܗ.
ܥܒ ܼ
ܦܘ ܵܫ ܵܩܐܼ :
ܼ
ܫܘ ݇ ܼܓ ܵܠܐ ܼܲܬ ܵ
ܕܘܗܝ ܸ

ܚ
ܪܦ ܵ
ܘܟ ܵ
ܥܠܗ ܼ ܲ
ܨܠ ܲܗ.
ܦܘ ܸ
ܪܬܐ ܼ
ܩܛ ܸ
܀ ܼ ܲܚ ܼܒ ܵܠܐ ܸ
ܦܪܝ ܵ
ܘܚ ܵ
ܩܬܐ ܵܝܠ ܲܗ.
ܙܡܝ ܼܘ ܵܬܐ ܼ
ܝܠܗ ܸ
ܦܘ ܵܫ ܵܩܐܵ :ܗܘ ܼ
ܼ
ܝܣܘ ܵܪܐ ܼܲܩ ݇ܕ ܵܡܝܵܐ ܸܫܪܝܵܐ ܸ
ܝܟ ܼ ܵ̈
ܪܝ ܵܕܐ.
ܠܝ ܵܓܘ ܼܲܣ ܼ
ܕܡܝܐ ܵܟ ܼ
܀ ܼ ܲܚ ݇ܕ ܼ ܲܐ ܼ
ܫܡܝܪܡ܇12܇ܩܝܛܐ܇1122
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ܠܠ ܵ
ܚܘ ܵܒܐܼܲ ،ܗ ܵܝܡ ܼܢܘ ܵܬܐ
ܝܬ ܼܝܘ ܵܬܐ ܼ ܲ
ܕܚ ݇ܕ ܸܡ ܼ
ܦܘ ܵܫ ܵܩܐܲ ܼ :ܡ ܼ
ܝܟ ܼ
ܼ
ܝܠܗ ܲ ܼ
ܕܘ ܵܥܐ ܸ
ܢܕܝ ܼ ܲܐ ܼ
ܘܫܪܵ .
ܪܝ ܵܕܐ.
ܠܝ ܵܓܘ ܼܲܣ ܼ
ܕܡܝܵܐ ܸܠܐ ܵܟ ܼ
ܒܗܝ ܼ
ܝܘܚ ݇ܬ ܲ
ܬܒܐ ܼ ܲ
܀ ܼ ܲܚ ݇ܕ ݇ܐ ܼܟ ܼܝ ܵܠܐ ܼ ܲ
ܡܘ ܼ ܸ̈
ܚܘܬ ܸܪ ܼܲܫܢ.
ܝܘܚ ܼ ܲ
ܘܚ ݇ܕ ܼ
ܠܗ ܼ ܲܕ ܵ
ܡܨ ܵ
ܕܚ ݇ܕ ܵ
ܛܝ ܵܡ ܸ ̈ܢܐ.
ܪܬܐ ܼ ܲ
ܟܡܐ ܸܡ ܼ ܵ
ܝܬܐ ܼܲ
ܼ
ܢܕܝ ܸ ̈ܢܐ ܼ
ܦܘ ܵܫ ܵܩܐܼ ܲ :ܠܝܬ ܲ ܼܠܢ ܵ
ܩܠܘ ܲܗ ݇
ܕܘ ܵܟܐ ܼܲܢ ܵ
ܦܘ ܵ
ܘܐ ܸܡ ܵܪ ܲܗ:
܀ ܼ ܲܚ ݇ܕ ܼ
ܫܛܐ ܵܠ ܲܗ ܼ ܲܐ ܼ
ܥܠܐ ܡܚܵ ܝܵܐ ݇ܗ ܵܘܘܸ ،ܦ ܵܩܐ ܼ
ܲ
ܕܙܥܘ ̈ܖ ܼܘ ܸܢܐ).
ܒܠ ܵܫ ܵܢܐ
ܵܐ ܵܢܐ ܸܙܐ ܼܐܝܬ ܼ
ܩܠܐ ܸ
ܠܝ ܼ ܲܦ ܸ ̈ܦܐ ܼ ܲ(ܐ ̈ ܸ
ܝܠܗ ܵܓ ܼܢܘ ܲܗ ܼ ܲ
ܛܘ ܲܗ
ܫܘ ܼ
ܩܠܘܗܝ ܼ ܲܦ ܼ
ܘܐ ܼ
ܦܘ ܵܫ ܵܩܐܸ :ܦ ܵܠܢ ݇ܐ ܵܢ ܵܫܐ ܵܪ ܵܒܐ ܸܒܟܝ ܼ
ܼ
ܵܠܘ ܲܗ ܸ
ܝܠܗ ܼ ܲܚ ݇ܕ ܼ ܲ
ܒܐ ܵ
ܕܓܘ ܵ̈ܖ ܸܢܐ.
ܩܠܐ ܼ
ܸ
ܩܘܢܝܵܐܲ ܼ ،ܐ ܵ
܀ ܼ ܲܚ ݇ܕ ܸܟ ܵ
ܨܝ
ܐܦܐ ܼ ܲ
ܠܦܐ ܵܗܘ ܵܢ ܸ ̈ܢܐ ܸܠܐ ܵܡ ܼ
ܕܚ ݇ܕ ܸܫܐ ܵܕ ܵܢܐ ܼ ܲܪ ܸܦܐ ܸܠܗ ܵܓܘ ܼ
ܵ
ܠܛܝ ܸܠܗ.
ܕܦ ܼ
ܠܛܐ ܼܵ
ܫܘ ݇ ܼܓ ܵܠܐ ܸܚ ܵ
ܝܠܗ
ܦܘ ܵܫ ܵܩܐܼ :ܐܝ ܼܲܡܢ ܼ ܲ
ܕܚ ݇ܕ ݇ܐ ܵܢ ܵܫܐ ܼܲܣ ܼܟ ܵܠܐ ܼ ܲܚ ݇ܕ ܼ
ܼ
ܥܒ ܵܕܐ ܸ
ܲ
ܵ
ܵ
ܵ
ܵ
ܲ
ܨܬܘܗܝ ܪ ܵܒܐ ܼܥ ܵ
ܓܘܪܐ ܼܡܢ ܵܗܘ ܵܢ ܸ ̈ܢܐ.
ܼܲܬ ܼܪ ܼ
ܣܩܐ ܝܠ ܲܗ ܐܦ ܵܩܐ ܼ ܲܚ ݇ܕ ܸܡܢ ܵܝ ܵܢܐ ܼ
܀ ܼ ܲܚ ݇ܕ ܸܟ ܵ
ܬܘ ܲܗ.
ܚܘ ܼ
ܠܘ ܲܗܲ ܼ ،ܚ ݇ܕ ݇ܬ ܼ
ܐܦܐ ܼ ܲܥ ܼ
ܪܒܐ ܵ
ܡܙ ܵ
ܡܬܐ ܼ ܲܥܠ ܼ ܲܚ ݇ܕ ܼܲܫ ܵ
ܦܘ ܵܫ ܵܩܐܵ :ܠܐ ܵܗܘܝܵܐ ܼܲܗ ܼܲ
ܵܕܥܝ ݇ܐ ܵܢ ܸ ̈ܫܐ.
ܕܠܐ ܝ ܼ
ܼ
ܠܒܐ ܵ
܀ ܼ ܲܚ ݇ܕ ܼ ܲܟ ܵ
ܦܬܐ.
ܕܐ ܼ ܸܟܠ ܲ ܼܓ ̈ܖ ܸܡܐܸ ،ܠܐ ܚܵ ܸܪܐ ܸܟ ܸ
ܣܒ ܵܪܐ ܵ
ܘܣܪܝܵܐ ܸܠܐ ܵܗܘܝܵܐ ܵ
ܠܛ ܼܒ ܵܬܐ.
ܒܝ ܵܫܐ ܸ
ܼ
ܦܘ ܵܫ ܵܩܐܼ :ܡܢ ܼ ܲܚ ݇ܕ ݇ܐ ܵܢ ܵܫܐ ܼ
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܀ ܼ ܲܚ ݇ܕ ܼ ܲܟ ܵ
ܕܡܢ ܼ ܲܨ ܵܠܚܵ ܵܢܐ ܸ(ܒܝܬ ܼ ܵ
ܢܟ ܵܣܐܼܲ ،ܩ ܵܨܒܚܵ ܵܢܐ) ܼ ܲܚ ݇ܕ ܲ ܼܓ ܵ
ܪܡܐ ܵܓ ܸܢ ܼܒ
ܠܒܐ ܼ
ܼ ܲܐ ܵ
ܩܠܐ ܵ
ܕܓ ܼܢܘܗܝ ܸܟܐ ܵܩ ܸܛܥ ܵܠ ܲܗ.
ܡܗܝܡ ܵܢܐ ܵ
ܕܒܛ ܼܒ ܼܘ ܵܬܐ ܸܒ ܵ
ܦܘ ܵܫ ܵܩܐ :ܟܠ ܼ ܲܚ ݇ܕ ܵ
ܵ
ܬܦ ܵܩܐ ܝ ܵܢܐ
ܠܐ ܼܢܝ
ܕܠܐ ܵܗ ܸܘܐ ܼܲ
ܼ
ܝܠܗ ܸܠܙ ܵܝ ܵܢܐ ܵ
ܕܓ ܼܢܘܗܝ.
ܼ ܲܥ ܼ
ܡܘܗܝ ،ܦܠܚܵ ܐ ܸ
ܘܚ ݇ܕ ܼܡܢ ܼܲܒ ܵܪܐ.
܀ ܼ ܲܚ ݇ܕ ܼܡܢ ܼܲܗ ܵܪܐ ܼ ܲ
ܘܠ ܵ
ܝܠܗ ܼܵ
ܦܘ ܵܫ ܵܩܐܸ :ܒ ܵ
ܕܪ ܵ
ܐܙܐ.
ܠܚܒ ܵܛܐ ܲ ܼ
ܼ
ܪܡ ܵܙܐ ܸ
ܝܬ ܼܝܘ ܵܬܐ ܸ
܀ ܚ ܵܕܐ ܼܐܝ ܵܕܐ ܸܠܐ ܵܗ ܸܘܐ ܵܠ ܲܗ ܵܩ ܵܠܐ.
ܕܡ ܼܲ
ܢܬ ܵ
ܫܘ ݇ ܼܓ ܵܠܐ ܸܥ ܵ
ܠܬܐ ܼ ܲ
ܝܠܗ.
ܚܘ ܵܝ ܵܕܐ ܼ ܲ
ܕܚ ܵܝܠ ܵܘ ܸ ̈ܬܐ ܒܟܠ ܼ
ܦܘ ܵܫ ܵܩܐܼ :
ܼ
ܝܬܐ ܸ
ܕܟܠ ܲܗ ܸܒ ܵ
ܚܪ ܼܵܒܐ ܸܠܗ ܸܫ ܵܡܐ ܵ
ܪܬܐ ܙ ܵܝ ܵܢ ܵ
܀ ܚ ܵܕܐ ܵܬ ܸܘ ܵ
ܩܪܐ.
ܢܬܐ ܸܟܐ ܼ ܲܡ ܸ
ܒܝ ܵܫܐ ܵܗ ܸܘܐ ܵܓܘ ܼ ܲܚ ݇ܕ ܸܟ ܵ
ܢܫܐܸ ،ܒܕ ܝ ܸܵܬ ܼܒ ܲ ܼܠ ܵܟܐ ܼ ܲܥܠ
ܼ
ܦܘ ܵܫ ܵܩܐܸ :ܐ ܢ ܼ ܲܚ ݇ܕ ݇ܐ ܵܢ ܵܫܐ ܼ
ܕܟܠܗ ܵܗܘ ܸܟ ܵ
ܢܫܐ.
ܸܫ ܵܡܐ ܸ
ܘܗܝ ܼܲܩ ݇ܕܡ ܸܩ ܼܢܘܗܝ ܸܟܐ ܵܦ ܵ
ܗܠܘܗܝ ܸܟܐ ܵܐ ܵܙ ݇ܠ ܲܗ ܵ
ܠܛܐ.
ܚܘ ܵܘܐ ܼܡܢ ܸܢܢܚܵ ܐ ܼܲܙ ܼ
܀ ܼ
ܦܘ ܵܫ ܵܩܐܵ :ܐ ܵܗܐ ܼ ܲܡ ܵ
ܦܩܝ ܼ ܲ
ܒܚ ݇ܕ
ܚܝ ܸܠܗ ܼܐܝ ܼܲܡܢ ܕ ܵܪ ܵܒܐ ܵܓ ܸ̈ܗܐ ܵܬ ܼ
ܦܠ ܼ
ܼ
ܬܠܐ ܸܟܐ ܼ ܲܡ ܸ
ܥܝ ܕܚܵ ܼܙܝ ܸܠܗ.
ܘܠܐ ܵܒ ܼ
ܒܝ ܸܠܗ ܸ
ܕܠܐ ܼ ܲܡ ܸܚ ܼ
ܸ
܀ ܼ ܲܚ ܵܠܐ ܼ ܲܚ ܵܝܠ ܵܢܐ ܵܡܐ ܵܢܐ ܵ
ܦܩܥ ܸܠܗ.
ܕܓ ܼܢܘܗܝ ܸܟܐ ܼ ܲܡ ܸ
ܘܚ ܵ
ܡܬ ܵܢܐ ܸܒܙ ܵܝ ܵܢܐ ܵ
ܦܘ ܵܫ ܵܩܐ݇ :ܐ ܵܢ ܵܫܐ ܵܟ ܲ
ܕܓ ܼܢܘܗܝ ܸܟܐ ܵܦ ܸܠܚ.
ܪܘ ܵܒܐ ܸ
ܼ
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ܙܡܐ ܸܐ ܢ ܸܒ ܵ
ܪܡܘܗܝ ܸܟܐ ܵܛ ܸܫܐ ݇
܀ ܸܚ ܵ
ܠܗ ܲܘܢ.
ܕܚܙܡ ܼܘܗܝ ܵܐ ܼ ܸܟ ܸܠܗ ܼܐܝ ܵܢܐ ܲ ܼܓ ܼ
ܣܪܐ ܸ
ܕܚ ܵ
ܠܚ ܵ
ܦܘ ܵܫ ܵܩܐܸ :ܚ ܵ
ܙܡܐ ܵ
ܙܡ ̈ܢ ܼܘܗܝ ܒ ܵܗܝ
ܪܒܐ ܵܗ ܸܘܐ ܼܐܝ ܵܢܐ ܸܠܐ ܼ ܲܡ ܸ
ܟܡܐ ܸ
ܼ
ܢܫܐ ܸ
ܵ
ܠܨ ܵܢܐ.
ܦܠܝ ܼ
ܥ ܵܕ ܵܢܐ ܕܐ ܼܢܝ ܵܢ ܼ
ܒܐܘ ܵ
ܚܡ ܵܛܐ ܼܲ
ܕܟܘ ܼܲܬܢ ܸܠܐ ܵܛ ܵ
܀ ܵ
ܠܩܐ.
(ܛ ܼܲܡܥ ܵܟܪ) ܵܓܘ ܼ
ܟܪܝ ܼܵܒܐ ܼ
ܕܩ ܼ
ܡܝ ܵܢܐ ܲ ܼ
ܬܪܘܗܝ
ܥܘ ܼ
ܦܘ ܵܫ ܵܩܐܲ ܼ :ܚ ݇ܕ ݇ܐ ܵܢ ܵܫܐ ܲ ܼܛ ܼܲܡܥ ܵܟܪ ܵܪ ܵܒܐ ܼ
ܙܗܝ ܵܪܐ ( ܸܗܫܝܵܪ) ܸܟܐ ܵܗ ܸܘܐ ܼܡܢ ܼ
ܼ
ܵ
ܘܠܐ ܼܲܗ ܸܝܪ ܠ ̰ܟ ܼܘ ܼ ܲܚ ݇ܕ ܸܚ ܵ
ܘܚ ܼܒܪܐ.
ܙܡܐ ܼ ܲ
ܸ
ܚܡ ܵܛܐ ܵܪ ܸܦܝܬܸ ،ܠܐ ܵܢ ܵ
܀ ܵ
ܦܠܐ ܼ ܲܥܠ ܼ ܲܐܪ ܵܥܐ.
ܦܘ ܵܫ ܵܩܐܸ :ܒ ܵ
ܪܡ ܵܙܐ ܝ ܸܠܗ ܼ ܲ
ܘܠܐ ܵܗܘܝܵܐ
ܠܚ ݇ܕ ܼ
ܡܠܝ ܵܬܐ ܵܝܠ ܲܗ ܼܡܢ ݇ܐ ܵܢ ܸ ̈ܫܐ ܸ
ܼ
ܕܘ ܵܟܐ ܕ ܼ
ܘܘ ܲܗ.
̰ܓ ܵܘ ܵ ̰ܓܐ ܵܓ ܼ
ܚܠ ܵ
ܚܡ ܵܪܐ ܼܲܗܪ ܵܗܘ ܵ
܀ ܵ
ܦܬܐ ܵܝܠ ܲܗ.
ܝܠܗ ܼ ܲܐܚ ̰ܟ ܼܝ ܵܦ ܵܠ ܼܢܘܗܝ ܼ
ܫܘ ܸ
ܚܡ ܵܪܐ ܸ
ܨܠܘܗܝ ܼܲ
ܦܘ ܵܫ ܵܩܐܵ :
ܦܪ ܵܢ ܲܗ ܵܓ ܼܢܘܗܝ ܼܐܝ ܵܢܐ
ܟܡܐ ܼ ܲ
ܚܠܦ ܸܠܗ ܸܦ ܼ
ܼ
ܘܫ ܸ
ܕܚ ݇ܕ ݇ܐ ܵܢ ܵܫܐ ܼܲܫ ܸ
ܚܠ ܵܦ ܲܗ.
ܝ ܼ
ܵܬܘܗܝ (ذاتش) ܸܠܐ ܼܲܫ ܸ
ܕܚ ݇ܕ ܼܲ
ܝܠܗ.
ܝܠܗ ܼ ܲ
ܒܫ ܵܒܐ ܼ ܲܥܪܝܵܐ ܸ
܀ ܚ ܵܡ ܵܪܐ ܸܙܐ ܒ ܵܕ ܵܥܐ ܸ
ܘܒ ܵ
ܕܚ ݇ܕ ܼܲܫ ܵ
ܗܪ ܵܢܐ
ܦܠܚܵ ܐ ܼܐܝ ܼܲܡܢ ܼ ܲ
ܪܒܐ ܵܗ ܸܘܐ ܸܓܠ ܵܝܐ ܼܲ
ܦܘ ܵܫ ܵܩܐܸ :ܟܐ ܵܦ ܸܐܫ ܼ
ܼ
ܡܘ ܸ
ܲ
݇
ܟܠܝܗܝ ܐ ܵܢ ܸ ̈ܫܐ.
ܵܩܐ ܼ
ܪܛܘܗܝ ܼܝܲܢ ܸܙܐ ܼܡܢ ܼ ܲܚ ܵ
ܚܡ ܵܪܐ ܼ ܲܝܢ ܼܡܢ ܼ ܲܐ ܵ
܀ ܵ
ܨܠܘܗܝ.
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ܕܠܝܬ ܸܠܗ ܼܕܝ ܵܠ ܵܝ ܸ ̈ܬܐ ܵܛ ܼ ܸ̈ܒܐ ܸܠܐ ܵܡ ܲܨܚ ܝ ܼ ܲ
ܢܕܝ.
ܵܠܦܚ ܼ ܲܚ ݇ܕ ܸܡ ܼ
ܦܘ ܵܫ ܵܩܐܼ :ܡܢ ܵܗܘ ܲ ܼ
ܼ
ܼ
ܟܡܐ ܵ
ܩܠܬ ܸܠܗ ܼܲܗܪ ܵܗܘ ܵ
ܚܡ ܵܪܐ ܵ
܀ ܵ
ܝܠܗ.
ܚܡ ܵܪܐ ܸ
ܕܣ ܸ
ܫܘ ܵ
ܪܨܘ ܵܦ ܼܝܘ ܵܬܐ
ܚܘܝ ܵܬܐ (دلیل) ܠܚ ܵܕܐ ܼ ܲܦ ܼ
ܝܠܗ ܼܲܬ ܼ
ܦܘ ܵܫ ܵܩܐܼ :
ܼ
ܦܪܐ ܼܲܒ ܵܪܝܵܐ ܸܠܐ ܸ
ܝܬܐܸ ،ܐ ܵܠܐ ܼܕܝ ܵܠܝ ܸ ̈ܵܬܐ ܕܟܠ ܼ ܲܚ ݇ܕ ݇ܐ ܵܢ ܵܫܐ ܸܟܐ ܵܒ ܼܢܝ ܼ ܲ
ܸܥ ܵܠ ܵ
ܬܘܗܝ.
ܪܨܘ ܵܦ ܼܝܘ ܼ
ܠܦ ܼ
ܚܘܗܝ ܼ ܲ
܀ ܵ
ܝܠܗ.
ܛܘ ܼ
ܝܘܚ ܼ ܲܐܚ ̰ܟ ܼܝ ܼ
ܫܘܠ ܼ
ܚܡ ܵܪܐ ܼ
ܦܪܘܗܝ ܼ
ܦܝ ܵܫܐ ܸ
ܕܘܗܝ ܼ ܲ
ܝܠܗ ܼܲܣ ܵ
ܘܚ ݇ܕ
ܝܘܚ ܼ ܲ
ܗܡܐ ܵܙܘ ܵܕܐ ܼ ܲ
ܫܘ ݇ ܼܓ ܵܠܐ ܼ
ܥܒ ܼܝ ܼ
ܦܘ ܵܫ ܵܩܐܲ ܼ :ܡ ܼ
ܕܚ ݇ܕ ܼ
ܼ
ܕܘ ܸܥܐ ܸ
ܵ
ܗܡܐ ܲ
ܼܲܣ ܵ
ܝܠܗ.
ܙܥܘܪܐ ܸܡ ܼܢܘܗܝ ܦܝ ܵܵܫܐ ܸ
ܝܠܗ ܡܚܵ ܼܝܘܗܝ.
܀ ܚܵ ܼ
ܨܘܗܝ ܼ ܲܥܠ ܼ ܲܐܪ ܵܥܐ ܸܠܐ ܸ
ܘܕܘ ܸܝܐ
ܝܠܗ ܵܡ ܼ
ܦܘ ܵܫ ܵܩܐܵ :ܐ ܸܦܢ ܸ
ܼ
ܝܠܗ ܼܐܝ ܵܢܐ ܸܠܐ ܸ
ܕܦ ܵܠܢ ݇ܐ ܵܢ ܵܫܐ ܸܚܛܝܵܐ ܸ
ܚܛܝܬ ܼܘܗܝ.
ܠ ܼ
ܕܓ ܼܢܘ ܲܗ ܸܟܐ ܵܢ ܵ
ܨܝ ܵܢܐ ܠ ܸܓ ܵܒܐ ܵ
ܓܪܐ.
܀ ܼ ܲܚ ܼ
ܠܝܘ ܵ
ܬܪ ܵܢܐ ܵ
ܕܓ ܼܢܘܗܝ
ܝܠܗ ܼ ܲܐܚ ̰ܟ ܼܝ ܼ
ܦܘ ܵܫ ܵܩܐܼ :
ܼ
ܝܠܗ ܕ ܸܦܠܚܵ ܵܢܐ ܸ
ܒܘܬ ܼ ܲܚ ݇ܕ ݇ܐ ܵܢ ܵܫܐ ܸ
ܒܘܬ ݇ܐ ܸܚ ̈݇ܖ ܸܢܐ.
ܘܠܐ ܼܲܬ ܸ
ܚܡܢ ܼ
ܸ

ܛ
ܛܘ ܵ
ܝܠܗܼܲ ،ܩܡ ̰ܟ ܼܝ ܵ(ܫ ܵ
ܝܠܗ.
܀ ܼ
ܘܛܐ) ܸ
ܦܪܐ ܸܠܐ ܸ
ܦܘ ܵܫ ܵܩܐܸ :ܒ ܵ
ܝܠܗ ܼ ܲ
ܝܠܗ ܼܲܗܪ
ܠܚ ݇ܕ ݇ܐ ܵܢ ܵܫܐ
ܕܒܟܠܗ ܼ ܲܚ ܼ
ܼ
ܝܠܘܗܝ ܸܒܪ ܵܥ ܵܩܐ ܸ
ܸ
ܪܡ ܵܙܐ ܸ
ܫܡܝܪܡ܇12܇ܩܝܛܐ܇1122
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ܥܠܐ ܕܒܥ ܵܕ ܵܢܐ ܵ
ܝܟ ܼܲܬ ܵ
ܘܟܐ
ܦܪܘܗܝ ܼ
ܛܘ ܼ
ܬܪܘ ܵܨܐ ܸ
ܕܥܪ ܵܩܐ ܸܟܐ ܵܕ ܼ ܸܒܩ ܸܠܗ ܼ
ܼ ܲܐ ܼ
ܠܝ ܵ
ܵܥ ܸܪܩ ܼܲ
ܠܘ ܵܬܐ ܼܲ
ܙܬܐ).
(ܒܡ ܼܲ
ܠܝ ܼ
ܒܩ ܼ
ܦܪܘܗܝ ܼܡܢ ݇ܬ ܲ
ܝܠܗ.
ܚܘܬ ܼ
ܛܘ ܼ
܀ ܼ
ܓܕܝ ܵܠܐ ܼ
ܦܠܝ ܵܛܐ ܸ
ܝܠܗ ܸܒܙ ܵܕ ܵܥܐ ܘ ܵܠܐ
ܠܘܗܝ ܼ
ܥܒ ܼܝ ܼ
ܝܠܗ ܸ
ܫܘ ݇ ܼܓ ܼ
ܦܘ ܵܫ ܵܩܐܸ :ܦ ܵܠܢ ݇ܐ ܵܢ ܵܫܐ ܼ
ܼ
ܘܠܐ ܸ
ܕܘܗܝ ܸ
ܸܙܐ ܸܒ ܵ
ܚܫ ܼܵܒܐ ܠ ̰ܟ ܼܘ ܼ ܲܚ ݇ܕ ݇ܐ ܵܢ ܵܫܐ.
ܛܝ ܵܙܐ ܼܲ
ܝܠܗ.
܀ ܼ
ܕܘܥ ܵܢܐ ܸܓܠܝܵܐ ܸ
ܠܩܒ ܵ
ܪܡ ܵܙܐ ܵܝܠ ܲܗ ܼܵ
ܦܘ ܵܫ ܵܩܐܸ :ܒ ܵ
ܕܟܠܝܗܝ
ܠܬܐ ܕ ܼ ܲܚ ݇ܕ ݇ܐ ܵܢ ܵܫܐ ܵܩܐ ܼ ܲ
ܕܚ ݇ܕ ܼ
ܼ
ܫܘ ܼܓ ܵܠܐ ܲ ܼ
ܗܘܡ ܸܙ ܵ
݇ܐ ܵܢ ܸ ̈ܫܐ ܼܵ
ܡܬܐ ܼ ܲܥ ܲ ܼܠܝܗܝ ܼܐܝ ܵܢܐ ܼ ܲܟܕ ܵܗܘ
ܕܘܗܝ ܝ ܵܢܐ ܸܠܐ ܵܝܠ ܲܗ ܦܝ ܵܵܫܐ ܼ
ܥܒ ܼ
ܼܵ
ܢܟ ܵܣܐ .
ܥܒ ܼ
ܝܠܗ ܼ
ܝܠܗ ܦܝ ܵܵܫܐ ܸ
ܕܘܗܝ ܸ
ܡܘ ܼ ܸ
ܟܬܘ ܵܪ ܲܗ ݇
ܡܬܐ ܛܥ ܲܘܡ ܵܠ ܲܗܵ ،ܟ ܸܘ ܵ
ܡܫܐ ܼ ܲܚ ܸܪ ܵ
܀ ܵ
ܛܥ ܵ
ܬܪܐ ܲ
ܘܐ ܼ ܵܟ ݇ܠ ܼ ܲܪ ܵ
ܫܠ ܲܗ.
ܪܓܐ ܵ
ܕܐ ܼܲܢ ܵ
ܦܘ ܵܫ ܵܩܐܸ :ܒ ܵ
ܢܩ ܼܝܘ ܵܬܐ ܕܟܠ ܼ ܲܚ ݇ܕ ܼܡܢ ܥ ܵܕ ܵܢ ܸ ̈ܬܐ
ܝܠܗ ܼ ܲܥܠ ܼ ܲܕ ܵ ܼ
ܼ
ܪܡ ܵܙܐ ܸ
ܲ
݇
݇
ܵ
ܵ
ܵ
ܡܫܐ ܸܠܐ ܝ ܵܢܐ ܼ ܲܚ ݇ܕ ܵܗ ܼ ܵ
ܠܪ ܵ
ܕܐ ܼ ܵܟܠܬܐ ܼ ܲ
ܕܟܐ
ܘܡ ܼ
ܝܠܗ ܕܛܥܡܬܐ ܘܐ ܼ ܵܟ ܼ
ܕܘ ܸܥܐ ܸ
ܝܟ ܵܟ ܸܘ ܵ
ܵܐ ܼܲܢ ܵ
ܬܪܐ.
ܢܩ ܸܝ̈ܐ ܼ ܲܐ ܼ
ܐܩܦܬܐ ܒܡܢܝܢܐ ܕܥܬܝܕ
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ܦܘܫܩ ̈
ܡܠܐ ܕܡܡܠܠܐ:

ܪܒܝ ܝܘܐܪܫ ܗܝܕܘ
ܵܒ ܲ
ܩܘ ܵܬܐ :اعالمیه
ܕܘ ܼ
ܠܝ ܵܦܐ ،متخصص
ܒܚܝ ܵܪܐܲ ܼ :ܝ ܼ
ܼ
ܚܘ ܵ
ܕܪܐ :دوره
ܼ
ܛܘ ܼܟ ܵܢܐ :ضرب المثل
ܼ
ܬܝܪ ܼܡܢ :بیش از
ܼ ܲܝ ܼ
ܸܟ ܵܢ ܵܪܐ :گیتار
ܐܙ ܵ
ܸܡ ܵ
ܠܬܐ :رفتن ،راهپیمائی
ܸܡ ܵ
ܐܡܪܐ :مطلب
ܼ ܲܡ ܵ
ܢܘ ܵܬܐ :تدریس
ܕܪܫ ܼ
ܼ ܲܡ ܼܟ ܼܵ
ܬܒܐ :دفتر
ܡܠܠܝ̈ ܸܠ ܵܫ ܵܢܐ :متکلمان ،سخنگویان
ܼ ܲܡ ܲ ܼ
ܸܡ ܵ
ܣܬ ܵ
ܢܘ ܵܬܐ :وقف کردن ،اختصاص دادن
ܦܩ ܼ
ܼܲ
ܡܫܢܝܵܐ :منتقل
ܸܡ ܵ
ܫܬܟ ܵܢ ܼܢܘܬ ܸܙ ܸ ̈
ܕܩܐ :اعطای حقوق
ܲ
ܡܬܘ ܵܡܝܵܐ :ابدی
ܵܢ ܲ
ܩܘ ܵܬܐ :صدور
ܦܘ ܼ

ܼܲܢ ܵ
ܦܩܐ :تابع ،پیرو
ܐܝܬ :به فراوانی
ܼ
ܣܒ ܼܝ ܵܣ ܼ
ܣܛܪ ܼܡܢ :بجز ،عالوه بر
ܼܲ
ܐܝ ܵܕܐ ܕ  :...زیر دست ،توسط
ܼ ܲܥܠ ܼ
ܼ ܲܦܪ ܵܢ ܵܣܐ ܵܓ ܵܘܝܵܐ :مدیر کل
ܡܝ ܵ
ܠܝ ܵܛ ܵ
ܸܩ ܵܠ ܵ
ܛܪ ܲ
ܝܬܐ :مقر اسقفی
ܦܘ ܼ
ܝܬܐ ܼ
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ܕܐܘ ܼܲ
ܡܬܢ؟
ܼ ܲܐܝ ܵܟܐ ܝ ܵܢܐ ܵܦ ܹ ̈
ܠܚܐ ܼ
ܕܠܝܢ ܵܕܝܒ ܼܝܣ
ܟܬܪ ܵܡ ܹ
ܵܕ ܸ
ܐܘ ܵ
ܒܘ ܵܣ ܵܡܐ
ܡܬܐ ܼܐܝܬ ܵܠ ̇ܗ ܵܦ ܹ ̈
ܠܚܐ ܕܒ ܼܝܚ ܼܲܢܦ̮ ܹ̈ܫܐ ܹ
ܕܟܐ ܵܥܒ ܼ
ܟܠ ܼ
ܪܝ ̣ܡܢ ܼ
ܝܬܐܼ ،ܝܘ ܵ
ܪܨܘ ܵܦܝܵܐܲ ܼ ،ܡ ܼܲ
ܪܨܘ ܵܦ ܵ
ܢܬ ܵ
ܬܪ ܵܢܐ ܵܦ ܲ
ܝܬܐ ܵܦ ܲ
ܵܦ ܲ
ܚܡ ܼܢܝ
ܘܟܐ ܼܲܬ ܹ
ܪܨܘ ܵܦܝܵܐ ܹ
ܒܘܬ ܼܝܘ ܵ
ܘܡ ܼܲ
ܕܐܘ ܵ
ܢܬ ܵ
ܬܪ ܵܢܐ ܼ ܲ
ܗܕܝ ܸ̈ܖܐ ܝ ܵܢܐ
ܡܬܝܵ .ܐ ܼܢܝ ܵܐܦ ܼ
ܝܬܐ ܼ
ܚܘܕ ܼ
ܼܲܒܠ ܼ
ܕܐܘ ܵ
ܕܢܛ ܵ
ܠܢܝ ܵܫܐ ܵ
ܚܝ ܼ ܲ
ܡܬܝ.
ܬܘ ܵܬܐ ܼ
ܕܐܝ ܼ
ܪܬܐ ܼ
ܕ ܵܕܒ ܼ
ܠܚܝܵܝ ܼ
ܐܘ ܼܲ
ܬܘ ܵܪ ܵ
ܡܬܢ ܵܐ ܲ
ܒܘ ܵܫ ܼܝܘ ܵܬܐ ܕ ܵܥ ܵ
ܠܡܐ
ܝܬܐ ܲ ܼܠܝܬ ܦܝ ܵܵܫܐ ܵܦ ܹ ̈
ܼܐܝ ܵܢܐ ܵܓܘ ܼ
ܠܚܐܼ .
ܵܐ ܲ
ܥܠ ܹ ̈
ܒܘ ܵܣ ܵܡܐ،
ܬܘ ܵܪܝܵܐ ܼܲܘ ܼ
ܒܘܬ ܼ
ܠܚܘܬ ܼ
ܚܡܘ ܹܢܐ ܝ ܵܢܐ ܼܲܒ ܼ
ܝܡܐ ܼܲܬ ܼ
ܦܪܝ ܵܫ ܼܐܝܬ ܲ ܼ
ܝܬܐܼ ،ܝܘ ܵ
ܼ ܲܡ ܼܲ
ܢܬ ܵ
ܠܡ ܵܢܐ ܵ
ܘܚܘ ܵ
ܕܓ ܵܢܝ.
ܬܪ ܵܢܐ ܼ
ܐܘ ܵ
ܐܘ ܵ
ܕܝ
ܸܐ ܢ ܵܛ ܼܲ
ܡܘ ܼ
ܩܪܝܼ " :
ܡܬ ܵܢܝܵܐ ܸܒܕ ܼܲܒ ܼ
ܠܢܝ ܵܫܐ ܼ
ܕܗ ܸܝ ܼ
ܡܬܐ ܼ
ܠܒܚ ܸܡ ܵܢܝ ܼܲ
ܪܝ ܼ
ܵܝܠ ̇ܗ ܥܒ ܼܝ ܵ
ܕܬܐ ܸܐ ܲ ܼܠܢ؟" !
ܵܠܦܝ ܵ
ܟܝ ܵܓܘ ܵ
ܩܪ ܵ
ܕܡܘܪ ܸܝ ܵܙܝ ܼ ܲ
ܒܝܵܝ ܼܲ
ܼܝܲܢ ܸܐ ܢ ̰ ܵܟ ܼܲ
ܝܬܐ
ܝܘܚ ܕܝ ܼ
ܟܠ ܹ̈ܣܐ ܼ
ܕܫ ܸܪ ܼ
ܝܕܚ ܼ
ܵ
ܒܠ ܵܫ ܼܲܢܢܸ ،ܒܕ ܼܲܬ ܼܢܝ̣ " :ܡܢ ܸܠ ܵܫ ܵܢܐ ܵܐ ܲ
ܬܘ ܵܪܝܵܐ ܲ ܼܠ ܵ
ܚܡܐ ܹܠܐ ܵܦ ܸܠܛ! ".
ܘܟܬܒ ܵܬܐ ܸ
ܕܥܝ ݇ܗ ܵܘܘ ̣ܡܢ ܵ
ܕܪ ܵ
ܘܠܐ ܵܣܪܒ ܼܝ ݇ܗ ܵܘܘ
ܝܬܐ
ܕܨܠܝ ܵܒܐ ܸܒܩ ܵܕ ܵܠܝ ܹ
ܵܐ ܵܒ ܵܗ ܼܲܬܢ ܹܠܐ ܵܙ ܼ
ܼ
ܠܗ ܵܝܡ ܼܢܘ ܵܬܐ ܵܐ ܸܦܢ ݇
ܛܠܝ ݇ܗ ܵܘܘ
ܒܝܵܝ ܹ
ܣܚ ܼ
ܘܟܐ ܵܩ ܼ
ܼܲ
ܪܝ ݇ܗ ܵܘܘ ܼ
ܕܐ ܹܚ ̈݇ܖ ܹܢܐ ܹܟܐ ܼ ܲܡ ܸ
ܡܬܢ ܵ
ܐܘ ܼܲ
ܕܝܘܡ ܵܪ ܵܒܐ ̣ܡܢ ܼܲ
ܒܘܬ ܼܲܗ ܵܝܡ ܼܢܘ ܵܬܝܸ .ܐ ܲ
݇
ܨܠܝ ܵܒܐ
ܒܢ ̈ܝ ܼ
ܠܗ ܲܘܢ ܼ
ܕܪܝܵܐ ܝ ܵܢܐ ܼ
11
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ܘܚܘ ܵܒܐ ݇
ܝܬܐ ܘܩ ܵܢ ܵ
ܕܡܚ ܵܙ ܵ
ܠܢܝ ܵܫܐ ܼ ܲ
ܕܐ ܹܚ ̈݇ܖ ܹܢܐ !
ܝܬܐ ܼ
ܕܐܝ ܵܩ ܵܪܐ ܼ
ܸܒܩ ܵܕ ܵܠܝ ܼ
ܪܝ ܸ̈ܖܐܼܲ ،ܗ ܸܝ ܵ̈ܖ ܹܢܐ ܕܒ ܼܝܚ ܼܲܢܦ̮ ܹ̈ܫܐ ܼ ܲ
ܕܫ ܵܡܐ
ܘܡ ̈ܖ ܵܡ ܹܢܐ ܸ
ܼܲܒܣ ܼ ܲܐܝ ܵܟܐ ܝ ܵܢܐ ܼܲܗ ܸܝܡ ܵܢ ܹ ̈ܢܐ ܼܲܫ ܼ
ܒܘܬ ܼܝܘ ܵ
ܕܐܘ ܼܲ
ܬܪ ܵܢܐ ܵ
ܕܓ ܹܢܗ ܼ ܲܐܝ ܵܟܐ
ܡܬܢ؟ ܸܐ ܢ ܟܠ ܼ ܲܚ ݇ܕ ܸܡ ܼܲܢܢ ܼܲܬ ܸ
ܼ
ܠܚܘܕ ܼ
ܚܡܢ ܼܲܒ ܼ
ܐܘ ܼܲ
ܵܦ ܵ
ܡܬܢ؟
ܝܫܐ ܼ
ܸܐ ܲ
ܥܠ ̈ܝ ܼܲܡܢ ܵ
ܒܝ ܒ ܵܢ ܹ ̈ܬܐ
ܠܢܘ ݂ܟ ܵ̈ܖܝ ܹܵܬܐ ܼ ܲܟܕ ܹܠܐ ܝ ܵܢܐ ܪ ܵܕܝܵܐ ܼ
ܓܒ ܵܪܐ ܝ ܵܢܐ ܼ
ܕܝܘܡ ܲ ܼ
ܕܐܘ ܼܲ
ܠܒ ܵ
ܡܬܢܼ .ܢܘ ݂ܟ ܵܪ ܵ
ܝܬܐ ܵܐ ܲ
ܬܘ ܵܪܝܵܐ ܼ ܲ
ܩܘ ܹܡܐ ܵܝܠ ̇ܗ
ܚܠܘ ܹܦܐ ܵܝܠ ̇ܗ ܼܲ
ܼ
ܘܡ ܼ
ܝܬܐ ܼܲܫ ܼ
̇
̇
̈
ܲ
ܡܬܢ ܼܢܝܚܵ ܐ ܼܢܝܚܵ ܐ ܒ ܵܨܪܐܵ
ܐܘ ܼܲ
ܲ
ܝܟ ܵܓ ܲ
ܠܝ ܲ
ܢܘܗ ܵ
ܡܬܢܼ .
ܘܝ ܼܲܣܢ ܵܝ ܹ ̈ܢܐ ܼ
ܕܗ ܼ
ܕܐܘ ܼ
ܵܠܘܗ ܼܐ ݂
ܠܝܘ ܵ
ܐܘ ܵ
ܡܬ ܵܢ ܹ̈ܝܐ ܵ
ܥܠ ܹ ̈
ܬܪ ܵܢܐ
ܕܓܒ ܼ
ܝܡܐ ܼ
ܵܝܠ ̇ܗ ܸ
ܪܝ ܼ
ܒܡܢ ܵܝ ܵܢܐܼܲ .ܒܣ ܼ ܲܐܝ ܵܟܐ ܝ ܵܢܐ ܲ ܼ
ܕܐܘ ܼܲ
ܕܐܘ ܼܲ
ܡܝ ܝ ̈ ܹܵܠܐ ܵܐ ܲ
ܡܬܢ ܼ ܲ
ܬܘ ܵ̈ܖ ܹܝܐ ܵ
ܡܬܢ ܼ ܲ
ܕܝ
ܘܡܙ ܸܝ ܼ
ܘܝ ܼܲܣܒ ܵܪܐ ܼ
ܕܗ ܼ
ܼ
ܘܡ ܸܩ ܼ
ܠܡܢܝ ܼܲܵܢܢ؟
ܸ
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ܫܦܝܐ ܣܡܘܩܐ
ܫܡܥܘܢ ܒܝܬ ܐܝܫܘ
ܣܡܘ ܵܩܐ ܵ
ܲ
ܒܓܘ ܵܢܐ
ܫܬܝ ܼܡܢ ܼܲܫܦܝܵܐ،
ܼ
ܩـܪܢ ܠـ ܵܗܘ ܵܢـܐ
ܵܠܐ ݇ܗ ܸܘܐ ܵܙܘ ܵܕܐ ܼ ܲ
ܕܝ ܸ
ܕܒܥܘ ܵ
ܡܪܐ ܼ ܲ
ܝܟ ܼܢܘ ܵܩܝܵܐ
ܵܕ ܼܐܟ ܼܝ
ܼ
ܡܐ ܼ
ܼܲ
ܚܘ ܵܣـܝܵـܐ
ܦܠـܚ ܵܟـܗ ܵܢـܐ ܵܩـܐ ܼ
ܟܡ ܸ
ܡܫܐ ܼܲ
ܒܟܠ ܼ ܲܚ ݇ܕ ܼ ܲܪ ܵ
ܕܫܦܝܵܐ ܵܫ ܸܬܝܬ
ܵ
ܟܡܝـ ܵܠـܐ ܼܲܗ ܸܡܢ ܵ
ܒܡ ܸܛܝܬ
ܠܗܘ ܵܢܐ ܼ
ܘܨ ܸܠܠ ܵܗܘ ܵܢܐ
ܚܡܐ ܼ ܲ
ܫܬܝ ܼ ܲܥܡ ܼ ܲ ̈ܖ ܸ
ܼ
݇
ܵ
ܕܦܝـ ܸܫـܬ ܸܪܕܝܵـܐ ܒـܐ ܵܢ ܸ ̈ܫܐ ܼܲ
ܕܙ ܼܒ ܵܢܐ
ܛܘ ̰ܦ ܵܣـܐ ܼܡܢ ܵ
ܲ
ܦܪ ܵ
ܢܣܝܵـܐ
ܫܩـܘܠ ܼ ܲܚـ ݇ܕ ܼ
ܲ
ܣܡܘ ܵܩܐ ܒܟܠ ܼ ܲܚ ݇ܕ ܼ ܲܪ ܵ
ܼܲ
ܡܫܐ
ܦܠܚ
ܕܟܡ ܸ
ܚܣܘ ܼܟ ܸܠܗ ܼ ܲܚ ܵ
ܼܐܝ ܼܲܡܢ ܵ
ܡܪܐ
ܕܫ ܸܬܝـܬ ܼ
ܟܘܡـ ܵܪܐ
ܪܗܢ ܸܠ ܵܒـܐ ܒـ ܵܕ ݇ܗ ܸܘܬ ܼ
ܠܟܘ ܼܲ
ܼ
ܼܲܗܪ ܼ ܲܚ ݇ܕ ܼܲܩܕܚܵ ـܐ ܒܟܠ ܼ ܲܚـ ݇ܕ ܼ ܲܪ ܵ
ܡܫܐ
ܕܠـܐ ̰ܟـ ܼܘ ܵ
ܟܫــ ܸܬܐ ܸܫܡܥ ܲܘܢ ܵ
ܵ
ܕܪ ܵܫܐ
ܼܲܫܦܝܵܐܲ ܼ :ܚ ܵ
ܡܪܐ ܸܨܦܝܵܐ
11
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ܠܟܝ
ܩܘܡ ܼ
ܬܘܪ
ܩܘܡ ܵܠ ܼܟܝ ܵܐ ܼ
ܼ
ܲ
ܬܥܘܪ ܼ ܲܥܠ ܵܓ ܵܢ ܼܟܝ
ܝܟ ܲ ܼܓ ݇ܢ ܵܒ ܸ̈ܖܐ
ܲ ܼ ̰ܓ ܼ
ܡܥܝ ܼ ܲܚ ܵܝܠ ܼܟܝ ܼ ܲܐ ܼ
ܵܗܐ ܥ ܵܕ ܵܢܐ ܵܝܠ ܲܗ
ܝܡܬܝ ܼ ܲ
ܠܐ ܵ
ܵ
ܕܩ ܵ
ܩܠ ܼܟܝ
ܘܚܵ ܵ
ܒܩܬܝ ܼܲ
ܠܙ ̈ܖ ܵܥ ܼܟܝ
ܕܦܝ ݇
ܫܠܗ ܲܘܢ ܛ ̈ܖ ܼܝ ܸܕܐ ܼܲ
ܒܙܡ ܸ ̈ܢܐ ܘܒ ܵܕ ܸ ̈ܖܐ.
ܼ
ܩܘܡ ܵܠ ܼܟܝ ܸܝ ܵܡܐ
ܼ
ܠܣ ܲ
ܡܛ ܼܝ ܵ
ܚܘ ܵ̈ܖ ܼܟܝ
ܕܒ ܵ
ܠܘ ܵܬܐ
ܸ
ܛܠ ܵܩܐ ܝ ܵܢܐ ܵܓܘ ܵܓ ܼ
ܘܒ ܼܲ
ܝܬܝܗܝ ܠܚܵ ܼ ܲܨܝܗܝ
ܼܲ
ܸܒ ܵ
ܵܝܘ ܵܬܐ.
ܥܪ ܵܩܐ ܝ ܵܢܐ
ܡܥܘܕܝ ܼ
ܼ
ܫܡܝܪܡ܇12܇ܩܝܛܐ܇1122
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ܬܘܪ
ܩܘܡ ܵܠ ܼܟܝ ܵܐ ܼ
ܼ
ܩܘܡ ܼ ܲܥܠ ܼ ܲܐ ܵ
ܩܠ ܼܟܝ
ܼ
ܼܲ
ܐܙ ܵ
ܩܠܐ ܼܲ
ܕܙ ̈ܖ ܵܥ ܼܟܝ ݇ܐ ܸܚ ݇ܪܢ ܸܟܠ ܸܝ̈ܐ ܝ ܵܢܐ ܼܡܢ ܸܡ ܵ
ܠܬܐ
ܕܐ ̈ ܸ
ܩܒ ܵ
ܝܠܗ ܼܡܢ ܼܵ
ܵ
ܠܬܐ.
ܘܩ ܲ ܼܠܝܗܝ
ܼ
ܩܛܝ ܵܥܐ ܸ
ܩܘܡ ܵܠ ܼܟܝ ܸܝ ܵܡܐ
ܼ
ܵ
ܕܣ ܸ ̈
ܗܕܐ ܝ ܵܵܠ ܼ ̈ܟܝ
ܕܦ ܸܩܚ ܸܕ ܵܡܐ ܼܲ
ܵ
ܟܘ ܼ ܲܡܝܗܝ ܵܐܢ ݇ܝ ܼܝܲܠ ݇ܕ ܵܬ ܵܬ ܼܟܝ.
ܠܚܝ ݇ܐ ܼ
ܘܫ ܼ
ܩܘܡ ܵܠ ܼܟܝ ܸܝ ܵܡܐ
ܼ
ܼܲ
ܕܒܐ ܸ ̈
ܒܫ ܵ
ܢܬܐ
ܛܠܐ ܵܠ ܼܟܝ ܸ
ܠܦܐ ܸܫ ܸ ̈ܢܐ ܸ
ܒܡ ܵ
ܝܟ ܝ ܲ
ܦܝ ݇
ܼܲ
ܢܬܐ.
ܵܬܘ ܸ ̈ܡܐ ܚܵ ܝܵܐ ܸ
ܘܙ ̈ܖ ܵܥ ܼܟܝ ܼ
ܫܠܗ ܲܘܢ ܼ ܲܐ ܼ
ܠܒ ܼܟ ܸܠܗ ܼܢܘ ܵܪܐ
ܼܸ
ܢܫ ܸܪܗ ܵܡ ܵ
ܘܬܐ
ܸ
ܼܲ
ܠܦ ܼܓ ܵܪ ܼܟܝ ܢ ܼܝ ܵܡܐ
ܲ
ܣܡܘ ܵܩܐ ܼܲ
ܛܠܝ ܵܡܐ
ܕܙܪ ܵܥ ܼܟܝ
ܡܕ ܵܡܐ
ܼ
ܘܨܒܥ ܵܠ ܲܗ ܼ ܲܐܪ ܵܥܐ ܸ
ܼܸ
12
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ܵ
ܘܗ ܵܠܐ ܼ ܲܐ ݇ܢܬܝ
ܼ ܲܥܝ ܵܢ ܼܟܝ ܥ ̰ܟ ܼܝ ܸ ̈ܡܐ
ܵܠܐ ܸܒܪ ܵܥ ܵܫܐ
ܵ
ܪܓ ܵܫܐ
ܘܠܐ ܸܒ ܵ ܼ
ܝܡܬܝ ܵ
ܼ ܲܟܕ ܥ ܵܕ ܵܢܐ ܝ ܵܠ ܲܗ ܵ
ܕܩ ܵ
ܘܟܠܝܵܬܝ
ܕܡܘܬ ܲ
ܩܢܘܣ ܼܡܢ ܵܓܘ ܼܢܘ ܵܪܐ ܼ ܲ
ܡܚ ܸܝ̈ܐ ܵܡܠܝܵܬܝ.
ܼܲ
ܩܘ ܼ
ܘܒ ܼ
ܬܘܪ
ܩܘܡ ܵܠ ܼܟܝ ܵܐ ܼ
ܼ
ܵܪܡܐ ܵܐ ܵܬ ܼܟܝ ܵܗܝ ܼܲܩ ܼܕܝ ܵ
ܕܝ ܵ
ܫܬܐ
ܗܘ ܵܠ ܵܠܐ ܵ
ܒܟܠ ܲܗ ܸܕ ܵ
ܫܬܐ.
ܕܝ ܼ
ܘܝ ܸܵܪܡ ܵܩ ܵܠܐ ܼ
ܫܡܝܪܡ ܕܘܝܕܦܘܪܝܐܢ
ܐܕܪ 1122
ܦܘ ܵܫܩ ܸܡ ̈ ܸܠܐ
ܼ
ܼܲܙܡ ܸ ̈ܢܐ :ܥ ܵܕ ܵܢ ܸ ̈ܬܐ ـ ܵܣ ܲ
ܠܘ ܵܬܐ:
ܚܘ ܵܪܐܵ :ܐ ܵܘ ܵܪܐ ـ ܵܓ ܼ
ܠܬܐ݇ :ܪܚܵ ܵ
ܐܙ ܵ
ܸܡ ܵ
ܕܡܝ ܼ ܵܟܐ
ܫܬܐ ـ ܼܢܝ ܵܡܐܼ :

ܫܡܝܪܡ܇12܇ܩܝܛܐ܇1122

ܒܘ ܵܬܐ
ܵܝܘ ܵܬܐܼܲ :ܩ ܼ
ܪܝ ܼ
ܥܘܕܝ ܼ
ܼ
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ܒܒܐ ܘܬܠܐܬ ̈
ܒܢܬܘܗܝ
ܕܐܒ ̈
ܗܬܐ
ܚܕܐ ܗܘܩܝܬܐ ܼ
ܕܐܝܬ ݇ܗ ܵܘܐ ܸܠܗ ܵ
ܬܠ ݇ܬ
ܼܐܝܬ ݇ܗ ܵܘܐܼ ܲ ،ܠܝܬ ݇ܗ ܵܘܐܼ ،ܐܝܬ ݇ܗ ܵܘܐ ܼ ܲܚ ݇ܕ ݇ܐ ܵܢ ܵܫܐ ܼ
ܓܒ ܵܪܐܲ ܼ .ܐ ܸ ̈ܢܐ ܵ
ܕܡܛ ܸܝ̈ܐ ݇ܗ ܵܘܘ ܸܠ ܼܵ
ܬܠ ݇ܬ ܒ ܵܢ ܸ ̈ܬܐ ܲ ܼܠܝܬ ݇ܗ ܵܘܘ
ܦܝ ܸ̈ܖܐ ܸ
ܒ ܵܢ ܸ ̈ܬܐ ܵܪ ܵܒܐ ܼܲܫ ܼ
ܠܗ ܲܘܢ ܸܝ ܵܡܐ ܵ
݇
ܫܘ ܼܢܝ ܵܬܐ ݇ܗ ܵܘܐ ܼܡܢ ܵܐ ܵܗܐ ܵܥ ܵ
ܠܡܐ ܼ ܲܟܕ ܵܐ ܼܢܝ
ܒܗܝ ܕ ܸܝ ܼܲܡܝܗܝ ܼ
ܲ
ܙܥܘ ܸ ̈ܖܐ ݇ܗ ܵܘܘ.
ܕܗܝ ܵ
ܢܩܐ ܸܒ ܵ
ܒܘ ܵܬܐ ܵ
ܝܠܗ ܵ
ܵܘܡܐ ܼ ܲܚ ݇ܕ ̰ܓ ܼ ܲܘ ܵ
ܼ ܲܚ ݇ܕ ܝ ܵ
ܒܪ ܵܬܐ
ܠܝ ܼ
ܠܛ ܼ
ܐܬܝܵܐ ܸ
ܓܘ ܵ
ܡܘ ܲܗ ܼ ܲܡ ܵ
ܝܠܗ ܵܩܐ ܲ ܼܛ ܵܠ ܵܒܐ:
ܪܬܐ ܸ
ܕܫ ܼ
ܼ
ܪܓ ܼܢܝ ܵܬܐ ݇ܗ ܵܘܐܵ .ܒ ܵܒܐ ܕܒ ܵܢ ܸ ̈ܬܐ ݇ܐ ܵܡ ܵܪܐ ܸ
ܠܝ ܼ ܲܚ ݇ܕ ܼ ܲܚ ܵ
ـ ܼܲ
ܒܘܬ
ܒܫܝ ܵܢܐ ݇ܐ ܼ
ܒܪܐ ܼ
ܝܘܬ ܼ ܲܥܠ ܼ ܲܥܝ ܼܲ̈ܢܢܵ .ܐ ܵܢܐ ܲ ܼܠܝܬ ܼ
ܬܝܵܐ ܸ
ܕܡܢ ܼܲܩ ݇ܕ ܵ
ܕܥ ݇
ܢܗ ܲܘܢ
ܠܝ ܼ ܲܚ ݇ܕ ܥ ܵܝ ܵܕܐ ( ܵܥ ܼܲܕܬ) ܼ
ܥܘ ܼ
ܬܘ ܼܟܼ ،ܐܝ ܵܢܐ ܼܐܝܬ ܼ
ܵܒ ܼ
ܡܬܐ ܸܒܕ ܼ ܲܡ ܸ
ܩܒ ܵ
ܕܒ ݇ܐ ܼ ܲܚ ܵ
ܪܬܐ ܵܠܐ ܵܗܘܝܵܐ ̰ܟ ܼܘ ܼܵ
ܠܬܐܵ .ܐ ܵܗܐ
ܬܝ ܵܩܐ ܸ
ܕܘ ܵܒ ܸ̈ܖܐ ܼ ܲ(ܚ ̈ܨܝ ܸܵܬܐ) ܕܒ ܵܢ ܼ
ܼ
ܵ
ܓܘ ܵ
ܘܡܢ ̰ܟ ܼܘ ܼ ܲܚ ݇ܕ ݇ܐ ܵܢ ܵܫܐ
ܲܪܝ ܼ ܵܟܐ ܼ
ܪܬܐ ܼܐܝܬ ܵܠ ܲܗ ܼ ܲܚ ݇ܕ ܸܠ ܵܫ ܵܢܐ ܵܪ ܵܒܐ ܼܝ ܼ
ܒܪ ܼ
ܬܝ ܼ
ܘܢ ̰ܓ ܼܝܒ ܼܲ(ܢ ܼܟ ܵ
ܦܝ ܵ
ܪܬܐ ܼܲ
ܐܘܪܚܵ ܐ ܸܠܐ ܵܐ ܵܙ ݇ܠܐܵ .ܐ ܸܦܢ ܼܲ
ܦܬܐ) ܵܝܠ ܲܗ ܼܐܝ ܵܢܐ ܸܠ ܵܫ ܼܢܘ ܲܗ
ܼ
ܕܫ ܼ
ܵ
ܠܘ ܲܗܸ .ܐ ܢ ܵܐ ܵܢܐ ܵܗ ܸܘܝܢ ܼܡܢ
ܵܪ ܵܒܐ ܼ ܲܡ ܼ
ܕܗܡ ܸܙܡ ܼ ܲܥ ܼ
ܘܟܐ ܲ ܼ ̰ܓ ܸܘ ܵܒܐ ܠܟܠ ܼܲ
ܝܠܗ ܸ
ܪܝܪܐ ܸ
ܒܘ ܼܟ ܸܠܐ ܵܓ ܼܒ ܸܪ ܵܢ ܲܗܼ ،ܐܝ ܵܢܐ ܸܐ ܢ ܵ
ܡܘ ܼܟ ܵܝܠ ܲܗ ܵܡ ܸܨܝܬ ܵܓ ܼܒ ܸܪܬ ܵܠ ܲܗ ܵܗܝ
ܒܣ ܼ
ܸܓ ܼ
ܝܠܗ ܼܲܫ ܵ
ܵ
ܡܪ ܵ
ܘܒ ܼܵ
ܬܪܝܢ̰ .ܓ ܼ ܲܘ ܵ
ܝܬܐ
ܓܒ ܼ
ܝܠܗ ܸ
ܒܪ ܼ
ܢܩܐ ܸܙܐ ܼܲܩ ܼ
ܪܘ ܲܗ ܸ
ܒܘ ܸܠܐ ܸ
ܬܝ ܕ ܸ
ܼܕܝ ݇ܗ ܵܘܐ ܵܗܝ ܵ
ܝܬܘܗܝܲ ܼ .ܡ ܵ
ܪܓ ܼܢܝ ܵܬܐ ܸܙܐ
ܝܠܗ ܼܲ
ܠܒ ܼ
ܕܬܪܝܢ ܲ ܼ
ܘܠܒ ܼܘ ܼ
ܠܘ ܲܗ ܸ
ܒܪ ܵܬܐ ܸ
12
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ܵܪ ܵܒܐ ܸܒ ܵ
ܟܪ ܵܒܐ ܵܝܠ ܲܗ ܼܡܢ ܼܐܝ ܵܕܐ ܵ
ܝܠܗ
ܒܘ ܲܗ ܼܐܝ ܵܢܐ ̰ܟ ܼܘ ܼ ܲܚ ݇ܕ ܼ
ܕܒ ܼ
ܫܘ ݇ ܼܓ ܵܠܐ ܸܠܐ ܸ
ܵ
ܕܘ ܲܗ.
ܦܠ ܵܛܐ ܼܡܢ ܼܐܝ ܼ
ܘܚ ݇ܕ ܲ ܼܛ ܵܠ ܵܒܐ ݇ܐ ܸܚ ݇ܪ ܵܢܐ ܸܒ ܵ
ܼܵ
ܥܒ ܵܪܐ ܵܝܠ ܲܗ ܵ
ܝܠܗ ܵܩܐ
ܟܡܐ ܥ ܵܕ ܵܢܐ ܼ ܲ
ܐܬܝܵܐ ܸ
ܝܠܗ :ـ ܼܲ
ܼ ܲܡ ܵ
ܝܘܬ ܼ ܲܥܠ ܼ ܲܥ ̈ܝ ܼܲܢܢ.
ܒܫܝ ܵܢܐ ݇ܐ ܼ
ܕܪ ݇ܫ ܵܒ ܼ
ܬܝܵܐ ܸ
ܒܘ ܲܗ ݇ܐ ܵܡ ܵܪܐ ܸ
ܪܓ ܼܢܝ ܵܬܐܸ .ܡ ݇ܢ ܸ
ܡܪ ܸܢܗ ܵܩܐ
ܒܕܘ ܼ
ܢܕܝ ܼ
ܠܝ ܼ ܲܚ ݇ܕ ܥ ܵܝ ܵܕܐ ܕܟܠ ܸܡ ܼ
ܼܐܝ ܵܢܐ ܵܐ ܵܢܐ ܼܐܝܬ ܼ
ܙܘ ܵܬܐ ܸܟܐ ܵܐ ܸ
ܲ ܼܛ ܵܠ ܸ̈ܒܐܵ .ܐ ܵܗܐ ܵ
ܬܝ ݇
ܪܘ ܵ
ܬܘ ܲܗ ܵܪ ܵܒܐ ܵܟ ܲ
ܝܘܬ ܵ
ܒܬܐ ܵܝܠ ܲܗ
ܒܘ ܼ
ܕܐ ܼ
ܒܪ ܼ
ܠܝ ܼ
ܠܛ ܼ
ܬܝܵܐ ܸ
ܲܪܝ ܼ ܵܟܐ ܼ ܲ
ܒܘ ܼܟ ܸܠܐ ܵܓ ܼܒ ܸܪ ܵܢ ܲܗ؛
ܘܡ ܼ
ܘܐܝܬ ܵܠ ܲܗ ܼ ܲܚ ݇ܕ ܸܠ ܵܫ ܵܢܐ ܼܝ ܼ
ܼ
ܪܝ ܵܪܐܸ .ܐ ܢ ܵܗ ܸܘܝܢ ܼܡܢ ܸܓ ܼ
ܙܥܘ ܵ
ܲ
ܝܠܗ
ܼܐܝ ܵܢܐ ܵܡ ܸܨܝܬ ܵܗܝ
ܪܬܐ ܵܓ ܼܒ ܸܪܬ ܵܠ ܲܗܼ ܲ .ܛ ܵܠ ܵܒܐ ܸܙܐ ܼܲܩ ܼ
ܒܘ ܸܠܐ ܸ
ܝܬܐ ܼܕܝ ݇ܗ ܵܘܐ ܵܗܝ ܵ
ܒܪ ܵܬܐ ܵ
ܝܠܗ ܼ ܲܡ ܼܓ ܵ
ܕܠ ܵ
ܘܒ ܼܵ
ܝܠܗ
ܕܬܠ ݇ܬ ܲ ܼ
ܓܒ ܼ
ܸ
ܒܘ ܼ
ܘܠ ܼ
ܠܘ ܲܗ ܸ
ܪܘ ܲܗ ܸ
ܵ
ܵ
ܪܒܐ ܕ ܼ ܲܡ ܵ
ܝܠܗ ܼ ܲܟ ܵ
ܪܓ ܼܢܝܬܐ ܼܐܝ ܵܢܐ ܼ ܲܚ ݇ܕ
ܼܲ
ܠܒܝܬ ܼܘܗܝ .ܒܐ ܵܗܐ ܵܓ ܵܗܐ ܼ
ܒܘܫ ܸܒܙ ܵܝ ܵܕܐ ܸ
ܡܨܝܵܐ ܕ ܵܥ ܼܒ ܵܕܐ.
ܸܡ ܼ
ܢܕܝ ܸܠܐ ܵܝܠ ܲܗ ܵ
ܘܒ ݇ܬܪ ܼ ܲܚ ݇ܕ ܸܡܬܚܵ ܐ ܸܟܪܝܵܐ ܸܒ ܵ
ܥܒ ܵܪܐ ܝ ܵܠ ܲܗ ܥ ܵܕ ܵܢܐ ܵ
ܼܵ
ܝܠܗ ܼ ܲܚ ݇ܕ ܲ ܼܛ ܵܠ ܵܒܐ
ܐܬܝܵܐ ܸ
ܠܒ ܼܲ
ܘܗܪ ܵܐ ܼܢܝ
݇ܐ ܸܚ ݇ܪ ܵܢܐ ܼܲ
ܕܪ ݇ܫ ܵܒ ܵܒܐ ܼܲܫ ܼ
ܝܠܗ ܼܲܗܩ ܵܝܬ ܼܘܗܝ ܼܲ
ܪܘܝ ܼܘ ܲܗ ܸ
ܝܬܝܗܝܸ .ܡ ݇ܢ ܸ
ܼ ܲܚܒ ܵ̈ܖ ܸܢܐ ܼܲܩ ݇ܕ ܵܡ ܸܝ̈ܐ ݇ܐ ܵܡ ܼ ܲܪܝܗܝ ܸܠܗܼ .ܐܝ ܵܢܐ ܵ
ܝܠܗ:
ܒܐ ܵܗܐ ܵܓ ܵܗܐ ܲ ܼܛ ܵܠ ܵܒܐ ܲ ܼ ̰ܓ ܼ
ܘܘ ܸܒܐ ܸ
ـ ܵܐ ܵܢܐ ܸܒܕ ܵܓ ܼܒ ܸܪ ܵܢ ܲܗ ܵ
ܒܟܠܝܗܝ ܵܐܢ ݇ܝ ܼܕܝ ܵܠܝܵܬ ܼܘ ܲܗ ܸܚ ܵ
ܪܒܐ ܕܵ .ܒ ܵܒܐ ܸܙܐ
ܒܪ ܼ
ܬܘ ܼܟ ܲ ܼ
ܝܠܗ ܵ
ܒܠ ܵܢ ܲܗ
ܒܝ ܼ
ܒܪ ܼ
ܝܠܗ :ـ ܼܲܒܣ ܵܐ ܵܢܐ ܸܒܕ ܲ ܼܠ ܸ
ܬܘܗܝ ܘ ܲ ܼܛ ܵܠ ܵܒܐ ݇ܐ ܵܡ ܵܪܐ ܸ
ܵܗܒ ܼܘ ܲܗ ܸ
ܢܩܐ ܼ ܲܥܠ ܵ
ܪܓ ܼܢܝ ܵܬܐ ܠܡ ܼܕܝ ݇ܢ ܵܬܐ ܵ
ܼ ܲܡ ܵ
ܝܠܗ ܼܢܝ ܵܫ ܵ
ܒܪ ܵܬܐ
ܕܓ ܼܢܝܵ .ܗ ܵܝܓܗ ܼ ܲܡ ܼ
ܬܘ ܼ ܸܒܐ ܸ
ܠܡܕܝ ݇ܢ ܵܬܐ ܵ
ܕܓܢ ܼܘܗܝ ܼܲܗܠ ܝ ܵ
ܘܒ ܵ
ܕܚ ݇ܕ ܼܒ ܼܲܫ ܵܒܐ.
ܝܠܗ
ܵܘܡܐ ܼ ܲ
ܼ
ܸ
ܐܙ ܵܠܐ ܸ
ܝܠܗ ܼ ܲ
ܕܚ ݇ܕ ܼܒ ܼܲܫ ܵܒܐ ܸܚܬ ܵܢܐ ܸܒ ܵ
ܒܝ ܵ
ܝܠܗ ܼ ܲܚ ݇ܕ
ܵܘܡܐ ܼ ܲ
ܘܥ ܼ
ܡܘܗܝ ܼ ܲܡܐ ݇ܬܝܵܐ ܸ
ܐܬܝܵܐ ܸ
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ܠܒܐ ܲ
ܠܘ ܼ ܲܥܡ ܼ ܲܚ ݇ܕ ܼ ܲܟ ܵ
ܙܥܘ ܵܪܐ.
ܣܘ ܵܣܐ ܵܩܐ ܵܓܢ ܼܘܗܝ ܼ ܲ
ܘܚ ݇ܕ ݇ܐ ܸܚ ݇ܪ ܵܢܐ ܸܙܐ ܵܩܐ ܵܟ ܼ
ܼ
ܵ
ܵ
ܵ
ܡܐܘ ܵܕ ܸܠܐ ܸܒ ܵ
ܝܠܗ
ܐܙ ܵܠܐ ܝ ܵܢܐ
ܟܠܝܗܝ ܼ
ܠܥܘܡܪܐ ܵܩܐ ܼ
ܼ
ܼܲ
ܒܘܪ ܼ ܵܟܐܲ ܼ .ܟܕ ܦܪ ܵܩܐ ܸ
ܕܒܘ ܵܪ ܼ ܵܟܐ ܸܚܬ ܵܢܐ ܸܒ ܵ
ܠܗ ܲܘܢ ܵ
ܵܗܒ ݇
ܦܣ ܵܣܐ
ܲ ܼܛ ܼܟ ܵܣܐ ܼ
ܛܠ ܵܒܐ ܸ
ܝܠܗ ܼܡܢ ܼ ܲܚܡܝܵܢ ܼܘܗܝ ܕܝ ܼ ܸ
ܵ
ܕܐ ݇
ܠܒ ܵ
ܝܬܐ ܵ
ܕܓ ܼܲܢܝܗܝ.
ܙܠ ܼܝ ܼܲ
ܘܒ ܵ
ܝܠܗ ܼ ܲܡ ܵ
ܬܪ ܵܥܐ ܝ ܵܢܐ
ܕܣܘ ܵܣܐ ܸ
ܵܗ ܵܝܓܗ ܼ ܲܡ ܼ
ܪܓ ܼܢܝ ܵܬܐ ܼ ܲܥܠ ܚܵ ܵܨܐ ܼ
ܬܘ ܼܒ ܼܘ ܲܗ ܸ
ܠܐܘܪܚܵ ܐܸ ،ܒ ܵ
ܢܦ ܵܠܐ ܵܝܠ ܲܗ ܼ ܲܕ ܵ
ܠ ܸܓ ܵܒܐ ܕ ܼܲܒܝܬ ܼܘܗܝܲ ܼ .ܟܕ ܸܒ ܵ
ܣܬܐ
ܐܙ ܵܠܐ ܝ ܵܢܐ ܼ
ܠܒܐ ܵ
ܕܡ ܵ
ܝܠܗ ܵܩܐ ܼ ܲܟ ܵ
ܕ ܼܲܘܪ ܸ ̈ܕܐ ܼ ܲ
ܕܐ ܸܙܠ
ܪܓ ܼܢܝ ܵܬܐ ܼܡܢ ܼܐܝ ܼ
ܕܘ ܲܗܼ ܲ .ܓ ܼܒ ܵܪܐ ܼ ܲܦ ܼ
ܩܘ ܸܕܐ ܸ
ܘܡ ܸܝ ݇ܬܐ ܵܠ ܲܗ ܼ ܲܕ ܵ
ܣܬܐ ܕ ܼܲܘܪ ܸ ̈ܕܐܼ .ܐܝ ܵܢܐ ܼ ܲܟ ܵ
ܼܲ
ܪܡܘ ܸܝܐ ܼ ܲ
ܠܚܒܪ ܼܘܗܝ
ܝܠܗ ܼ ܲܦ ܼ
ܠܒܐ ܕ ܸܠܐ ܸ
ܸܒ ܵ
ܝܠܗ ܵ
ܝܠܗ
ܒܫܘܦ ܼܘܗܝ ܸ
ܝܠܗ ܸܒ ̰ܓ ܵܘ ܵ ̰ܓܐܵ .ܗ ܵܝܓܗ ܲ ܼܓ ܼܒ ܵܪܐ ܡܚܵ ܝܵܐ ܸ
ܘܠܐ ܸ
ܟܠܝܵܐ ܸ
(ܓܘ ܵ
ܓܠܘ ܵ
ܠܠܐ) ܵܓܘ ܸܩ ܵܨܐ ܼ ܲ
ܘܒ ܵ
ܕܟ ܵ
ܝܠܗ.
ܠܬܐ
ܚ ܵܕܐ
ܠܒܐ ܸ
ܼ
ܼ
ܩܛܠ ܼܘܗܝ ܸ
ܝܬܐ ܵ
ܕܐ ܵܗܐ ܼܲܩ ܼ ܲܘ ܵ
ܪܓ ܼܢܝ ܵܬܐ ܒܚ ܵܙ ܵ
ܡܬܐ ܸܒ ܵ
ܼ ܲܡ ܵ
ܥܬܘ ܲܗ ܘ ܸܠܐ
ܙܕܘ ܼ
ܪܓ ܵܕܐ ܵܝܠ ܲܗ ܼܡܢ ܼ
ܵܝܠ ܲܗ ݇ܐ ܵܡ ܵܪܐ ̰ܟ ܼܘ ܼ ܲܚ ݇ܕ ܼ ܲܚ ܵ
ܒܪܐܲ ܼ .ܟܕ ܵ
ܩܘ ܸܪܐ ܵܝܠ ܲܗ ܼܡܢ
ܡܛܝܵܐ ܝ ܵܢܐ ܼܲ
ܠܒܝ ܵܬܐ ܼܲܒ ܼ
ܕܟܐ ܼ ܲܡ ܸܚ ܸܒܬ ܸܠܗ ܵܐ ܵܗܐ ܼ ܲܟ ܵ
ܒܘܫ ܵܙܘ ܵܕܐ
ܪܘ ܲܗ :ـ ܼܐܝ ܵܢܐ ܼ ܲܐ ݇ܢܬ ݇ܐ ܸܡ ܼ
ܲ ܼܓ ܼܒ ܼ
ܠܒܐ ܼ
ܪܘ ܼܟ ܸ
ܼܡܢ ܵܓ ܼܢܘ ܼܟܼ ܲ .ܓ ܼܒ ܵܪܐ ܲ ܼ ̰ܓ ܼܘ ܸܘ ܸܒܐ ܝ ܸܠܗ :ـ ܸܗܐ ܸܟܐ ܵܒ ܸܥܝܢ ݇ܗ ܵܘܐ ܸܠܗ ܼܐܝ ܵܢܐ ܵܒ ݇ܬܪ
ܵ
ܕܡ ܸܝܬ ݇ܗ ܵܘܐܵ .ܗ ܵܝܓܗ ܵ
ܒܓܢ ܼܘܗܝ ܸܒ ܵ
ܠܝ ܵܠ ܸܙܡ ݇ܗ ܵܘܐ ܵ
ܠܘ ܲܗ
ܫܩ ܼ
ܬܠܗ ܼ ܲܥ ܼ
ܨܝ ܸ
ܡܘ ܸ
ܕܠܐ ܼ
ܝܠܗ ܼ ܲܕ ܵ
ܣܬܐ ܼܲ
ܬܘܗܝ.
ܠܐܝ ܵܕܐ ܼܲ
ܕܘ ̈ܖ ܸܕܐ ܘܒܝ ܼ
ܕܒ ܼܟ ܼ
ܝܠܗ ܼ
ܵܗܒ ܼܘ ܲܗ ܸ
ܸ
ܘܡܛܝܵܐ ܝ ܵܢܐ ܼ ܲܥܠ ܚ ܵܕܐ ܼܲܢ ܵ
ܩܘ ܵ
ܵ
ܕܪ ݇ܫ ܸܒ ܵ
ܪܒܐ
ܐܙ ܵܠܐ ܝ ܵܢܐ ܵܠ ܼܲܩ ݇ܕ ܵܡܐ
ܗܪܐ ܼ
ܸܡ ݇ܢ ܸ
ܪܓ ܼܢܝ ܵܬܐ ܼ ܲ
ܠܒ ܼܲ
ܣܘ ܵܣܐ ܕ ܼ ܲܡ ܵ
ܩܘ ܸܕܐ
ܼܲ
ܝܬܝܗܝܼ ܲ .ܓ ܼܒ ܵܪܐ ܼܲܗ ܼ
ܘܦ ܼ
ܝܠܗ ܼ ܲܥܡ ܼ
ܡܙܘ ܸܡܐ ܸ
ܥܒ ܸܪܬ ܵܠـ ܲܗ ܵܟܠـ ܼܘ ܼܡܢ ܵܓܘ ܼܲܢ ܵ
ܬܘܗܝ :ـ ܵܗ ܼ ܵ
ܗܪܐ ܕ ܵܐܦ
ܝܠܗ ܵܩ ܼ
ܸ
ܕܟܐ ܸܒـܕ ܼ ܲܡ ܼ ܸ
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ܦܬܐ ܼ ܵ̈
ܛܘ ܵ
ܚ ܵܕܐ ܵܢ ܲ
ܣܘ ܵܣܐ ܼܵ
ܝܠܗ ܼܡܢ
ܠܘ ܲܗܼ .
ܕܡܝܐ ܵܠܐ ܵܢܕܝܵܐ ܼ ܲܥܠ ̰ܓ ܼܘ ܼ
ܥܒ ܵܪܐ ܸ
ܟܘ ܲܗ ܸܒ ܵ
ܼܲܢ ܵ
ܘܡ ܵ
ܗܪܐ ܼ ܲ
ܬܪܝܵܐ ܵܝܠ ܲܗܼ ܲ .ܓ ܼܒ ܵܪܐ ܼ ܲܟܕ ܸܒܚ ܵܙ ܼܝܘܗܝ
ܪܓ ܼܢܝ ܵܬܐ ܼܲܗܠ ܸܒܪ ܼ
ܓܠܘ ܵ
ܕܣܘ ܵܣܐ
ܠܬܐ ܵܓܘ ܸܩ ܵܨܐ
ܝܠܗ ܚ ܵܕܐ
ܢܕܝ ܼ ܲܡ ܼ
ܝܠܗ ܵܐܗ ܸܡ ܼ
ܼ
ܼ
ܬܘ ܼ ܸܒܐ ܸ
ܸ
ܝܠܗܲ ܼ .ܡ ܵ
ܘܒ ܵ
ܡܘ ܵܠܐ
ܩܘ ܸܪܐ ܵܝܠ ܲܗ ܼܡܢ ܲ ܼܓ ܼܒ ܼ
ܸ
ܪܘ ܲܗ :ـ ܵܩ ܼ
ܪܓ ܼܢܝ ܵܬܐ ܼܲܒ ܼ
ܩܛ ܼ
ܠܘܗܝ ܸ
ܪܘ ܼܟ ܵ
ܒܘܫ ܵ
ܪܘ ܲܗ
ܬܘ ܼܟ؟ ܲ ܼܓ ܼܒ ܼ
ܡܕܝ ݇ܢ ܼ
ܝܠܗ ܵܓܘ ܼ
݇ܐ ܸܡ ܼ
ܨܦ ܼܝܝ ܼ
ܕܐ ܵܗܐ ܵܗܘ ܼ
ܣܘ ܵܣܐ ܸ
ܝܠܗ :ـ ܸܗܐܼ .ܐܝ ܵܢܐ ܵܐ ܵܢܐ ܼ ܲܚ ܵ
ܡܪ ܸܢܗܲ ܼ .ܡ ܵ
ܪܓ ܼܢܝ ܵܬܐ
ܲ ܼ ̰ܓ ܼ
ܒܪܐ ܚ ܵܕܐ ܵܓ ܵܗܐ ܸܟܐ ܵܐ ܸ
ܘܘ ܸܒܐ ܸ
ܥܬܘ ܲܗ ݇
ܸܒ ܵ
ܢܕܝ.
ܘܐ ܸܚ ݇ܪ ܵܢܐ ܸܠܐ ܵܝܠ ܲܗ ݇ܐ ܵܡ ܵܪܐ ̰ܟ ܼܘ ܼ ܲܚ ݇ܕ ܸܡ ܼ
ܙܕܘ ܼ
ܪܓ ܵܕܐ ܵܝܠ ܲܗ ܼܡܢ ܼ
ܘܚ ݇ܕ ܼܲܩ ܵ
ܕܪܐ ܼܡܢ ܵ
ܐܘܪܚܵ ܐ
ܝܠܗ ܲ ܼܓ ܼܒ ܵܪܐ ܼ ܲ
ܙܘ ܸ ̈ܕܐ ܸ(ܡ ܼܐܟ ܲܘܠܝ ܸ ̈ܵܬܐ ܵܩܐ ܼ
ܸܒܩܝ ܵܵܡܐ ܸ
ܪܓ ܼܢܝ ܵܬܐ ܵ
ܝܠܗ ܼ ܲܥܠ ܚܵ ܵܨܐ ܕ ܼ ܲܡ ܵ
ܘܦ ܵ
ܝܫ ܸ ̈ܢܐ ܸܙܐ
ܕܚܙܘܩܝܵܐ) ܼ ܲܡ ܼ
ܼ
ܬܘ ܼܲܒܝܗܝ ܸ
ܸܒ ܵ
ܝܠܗ ܵ
ܵ
ܘܒ ܵ
ܕܡܛܝܵܐ ܝ ܵܢܐ
ܐܙ ܵܠܐ ܝ ܵܢܐ ܼܢܝܚܵ ܼܐܝܬ ܼܲܗܠ
ܒܓܢ ܼܘܗܝ ܸ
ܛܥ ܼܲܢܝܗܝ ܸ
ܝܬܐܵ .ܬ ܵܡܐ ܵܓܘ ܼܲܒ ܵ
ܠܒ ܵ
ܝܠܗ ܵܩܐ ܼܲܒ ܼܟ ܸܬܗ :ـ ܼܡܢ ܸܐ ܲ
ܕܝܘܡ ܼ ܲܐ ݇ܢܬܝ
ܼܲ
ܝܬܐ ݇ܐ ܵܡ ܵܪܐ ܸ
ܼܲܒ ܼܟ ܵܬܐ ܕ ܵܐ ܵܗܐ ܼܲܒ ܵ
ܘܝܬܝ.
ܝܬܐ ܸܒܕ ܵܗ ܼ ܲ
ܥܒ ܵ̈ܖܐ ܝ ܵܢܐ ܵ
ܵܗ ܼ ܵ
ܬܠ ݇ܬ ܼ ܲܝ ̈ܖ ܸܚܐ ܼܡܢ ܼܵ
ܕܟܐ ܼܵ
ܓܒ ܼ ܲܪܝܗܝܲ ܼ .ܚ ݇ܕ ܝ ܵ
ܵܘܡܐ ܲ ܼܓ ܼܒ ܵܪܐ
ܝܬܐ ݇
ܠܒ ܵ
ܸܒ ܵ
ܬܘܗܝ :ـ ܸܠܐ ܵܒܥܝܵܬܝ ܵܐ ܵܙ ݇ܠܬܝ
ܝܠܗ ܼܲ
ܝܠܗ ܵܩܐ ܼܲܒ ܼܟ ܼ
ܘܐ ܵܡ ܵܪܐ ܸ
ܐܬܝܵܐ ܸ
ܝܬܐ ܼ ܲ
ܕܒ ܵܒ ܼܟܝ ܵܩܐ ܚ ܵܙ ܵ
ܠܒ ܵ
ܕܐ ܼܵܒ ܵܗ ܼܟܝ؟ ܼ ܲܡ ܵ
ܝܬܐ ܵ
ܘܘ ܸܒܐ ܵܝܠ ܲܗ :ـ ܸܗܐ
ܼܲ
ܪܓ ܼܢܝ ܵܬܐ ܲ ܼ ̰ܓ ܼ
ܼܲ
ܒܐ ܵܠ ܵܗܐܵ ،ܪ ܵܒܐ ܵ
ܝܠܗ ܵ
ܕܓܘ
ܩܘ ܼ
ܨܦ ܼܝܝ ܸܒܕ ܵܗܘܝܵܐܵ .ܗ ܵܝܓܗ ܲ ܼܓ ܼܒ ܵܪܐ ܼ ܲܦ ܼ
ܕܘ ܲܗ ܸ
ܩܝ ܸ ̈ܩܐ ܼܲܗ ܵ
ܥܒ ܵܪܐ ܝ ܵܢܐ ܼ ܲܚ ܵ
ܼ ܲܚ ܵ
ܕܪܐ ܵܠ ܲܗ ܵܓ ܼܢܘ ܲܗܲ ܼ .ܟܕ ܼܵ
ܩܝ ܸ ̈ܩܐ ܘ ܸܒܚ ܵܙܝܵܐ
ܡܫܐ ܼ ܲܕ ܼ
ܡܫܐ ܼ ܲܕ ܼ
ܗܕܝ ܵ
ܬܘ ܲܗ :ـ ݇ܐ ܸܚ ݇ܪ ܵܢܐ ܸܕ ܼ ܲܪܢܓ
ܝܠܗ ܵܩ ܼ
ܪܬܐ ܼܲܒ ܼܟ ܼ
ܕܠܐ ܵܝܠ ܲܗ ܼ
ܝܠܗ ܸ
ܬܘܗܝ ݇ܐ ܵܡ ܵܪܐ ܸ
ܸ
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ܝܫܐ ܵܩܐ ܚ ܵܕܐ ܥ ܵܕ ܵܢܐ ݇ܐ ܸܚ ܵ
݇ܗ ܼܘܝ ܵܬܐ ܵܝܠ ܲܗ؛ ܵܦ ܵ
ܪܬܐ.
ܬܘܗܝ :ـ ܼ ܲܚ ܵ
ܩܝ ܸ ̈ܩܐ
ܝܠܗ ܵܩܐ ܼܲܒ ܼܟ ܼ
ܡܫܐ ܼ ܲܕ ܼ
ܕܪ ݇ܫ ݇ܐ ܵܡ ܵܪܐ ܸ
ܵܒ ݇ܬܪ ܼ ܲܚ ݇ܕ ܼ ܲܝܪܚܵ ܐ ܸܡ ݇ܢ ܸ
ܕܗ ܼ ܲ
ܕܪܬܝ ܵܠ ܲܗ ܵܓ ܵܢ ܼܟܝ ܵ
ܠܒ ܵ
ܝܬܐ ܵ
ܕܒ ܵܒ ܼܟܝ.
ܕܐ ܼܲܙ ݇ܠܚ ܼܲ
ܼܐܝܬ ܵܠ ܼܟܝ ܥ ܵܕ ܵܢܐ ܵܩܐ ܼܲ
ܪܓ ܼܢܝ ܵܬܐ ܵܓܘ ܵ
ܒ ܵܐ ܵܗܐ ܵܓ ܵܗܐ ܼ ܲܡ ܵ
ܕܘ ܸܪܐ ܵܝܠ ܲܗ ܼ ܲ
ܬܘ ܼܒ ܼܘܗܝ
ܘܡ ܼ
ܩܝ ܸ ̈ܩܐ ܼܲܗ ܼ
ܬܠ ܵܬܐ ܼ ܲܕ ܼ
ܪܟ ܼܒ ܵܬܐ ܵ(ܟ ܸܠܣ ܵܟܐ)ܲ ܼ .ܟܕ ܸܒ ܵ
ܢܕܝ ܵܓܘ ܼ ܲܡ ܼ ܲ
ܐܬܝܵܐ ܵܝܠ ܲܗ ܕܝ ܼܵ
ܵܬܒܐ
ܵܝܠ ܲܗ ܟܠ ܼ ܲܚ ݇ܕ ܸܡ ܼ
ܕܥ ̈ܖ ܸܒܐ ܸܒ ܵ
ܵܓܘ ܼ ܲܡ ܼ ܲ
ܐܬܝܵܐ ܵܝܠ ܲܗ ܼܡܢ ܸܪ ܵ
ܚܩܐ.
ܪܟ ܼܒ ܵܬܐ ܸܒܚ ܵܙܝܵܐ ܵܝܠ ܲܗ ܼ ܲ
ܕܚ ݇ܕ ܸܝܠܚܵ ܐ ܸ
ܐܒܐ ܸܒ ܵ
ܡܘܕ ܸܝܠܚܵ ܐ ܕ ܸܕ ܼ ܸ̈
ܐܬܝܵܐ ܵܝܠ ܲܗ! ܼܲܒ ܼܟ ܵܬܐ
ܝܠܗ :ـ ܼ
ܚܙܝ ܼ
ܲ ܼܓ ܼܒ ܵܪܐ ݇ܐ ܵܡ ܵܪܐ ܸ
ܘܘ ܸܒܐ ܵܝܠ ܲܗ :ـ ܵܠܐܸ ،ܥ ̈ܖ ܸܒܐ ܝ ܵܢܐܸ ،ܠܐ ܝ ܵܢܐ ܸܕ ܼ ܸ̈
ܝܠܗ
ܲ ܼ ̰ܓ ܼ
ܐܒܐܼ ܲ .ܓ ܼܒ ܵܪܐ ܲ ܼܓ ܼ
ܫܘ ܸܩܐ ܸ
ܕܝܘܡ ܸܡ ܵ
ܵܓܘ ܵܗ ܵܘܐ ݇
ܝܘܢ ܸܐ ܲ
ܝܠܗ :ـ ܸܒ ܵ
ܒܘܫ
ܛܪܐ ܸܒܕ ܵܥܪܝܵܐ؛ ܼ
ܚܫ ܼܵܒܐ ܸ
ܘܐ ܵܡ ܵܪܐ ܸ
ܵ
ܠܒ ܵ
ܠܒ ܵ
ܝܬܐ.
ܝܬܐܵ .ܗ ܵܝܓܗ ܸܒܕܝ ܵܵܪܐ ܝ ܵܢܐ ܼܲ
ܨܦ ܼܝܝ ܵܝܠ ܲܗ ܵܕܝ ܼ ܲܪܚ ܼܲ
ܝܠܗ :ـ ܸܐ ܢ ܵܒܥܝܵܬܝ ܵܐ ܼܲܙ ݇ܠܬܝ
ܵܒ ݇ܬܪ ܼ ܲܚ ݇ܕ ܼܝܲܪܚܵ ܐ ݇ܐ ܸܚ ̈݇ܖ ܸܢܐ ܲ ܼܓ ܼܒ ܵܪܐ ݇ܐ ܵܡ ܵܪܐ ܸ
ܠܒ ܵ
ܕܒ ܵܒ ܼܟܝ ܵܩܐ ܼ ܲܚ ܵ
ܝܬܐ ܵ
ܬܪܝܢ
ܼܲ
ܡܫܐ ܼ ܲܕ ܼ
ܩܝ ܸ ̈ܩܐ ݇ܐ ܸܚ ̈݇ܖ ܸܢܐ ܼܲܗ ܸܕ ܵܪ ܲܗ ܵܓ ܵܢ ܼܟܝܵ .ܒ ݇ܬܪ ܸ
ܫܬܐܵ .
ܪܓ ܼܢܝ ܵܬܐ ܵܩܐ ݇ܪܚܵ ܵ
ܕܘ ܸܪܐ ܵܝܠ ܲܗ ܼ ܲܡ ܵ
ܠܐܘܪܚܵ ܐ
ܦܠ ܵܛܐ ܝ ܵܢܐ ܼ
ܩܝ ܸ ̈ܩܐ ܼܲܗ ܼ
ܼ ܲܕ ܼ
ܟܡܐ ܲ ܼܛܝ ܸ̈ܖܐ ܵ
ܕܦܪܚܵ ܐ ܝ ܵܢܐ ܵܓܘ ܼܲ
ܠܚ ݇ܕ ܵ
ܘ ܼ ܲܟܕ ܸܒ ܵ
ܐܙ ܵܠܐ ܝ ܵܢܐ ܸܒܚ ܵܙܝܵܐ ܝ ܵܢܐ ܼ ܲ
ܫܡܝܵܐ.
ܟܡܐ ܸܢܫ ܸ̈ܖܐ ܵ
ܫܡ ܵܝܐܲ ܼ .ܡ ܵ
ܦܪܚܵ ܐ ܝ ܵܢܐ ܵܓܘ ܼܲ
ܚܙܝ ܵ
ܪܓ ܼܢܝ ܵܬܐ
ܝܠܗ :ـ ܼ
ܲ ܼܓ ܼܒ ܵܪܐ ݇ܐ ܵܡ ܵܪܐ ܸ
ܝܠܗ:
ܲ ܼ ̰ܓ ܼ
ܕܪ ݇ܫ ܲ ܼܓ ܼܒ ܵܪܐ ݇ܐ ܵܡ ܵܪܐ ܸ
ܘܘ ܸܒܐ ܵܝܠ ܲܗ :ـ ܸܠܐ ܝ ܵܢܐ ܸܢܫ ܸ̈ܖܐ ،ܝܵܘ ܵܢ ܸ ̈ܬܐ ܝ ܵܢܐܸ .ܡ ݇ܢ ܸ
ܛܪܐ ܸܒܕ ܵܥܪܝܵܐܵ ،ܕ ܼ ܲ
ܕܡ ܵ
ܠܒ ܵ
ـ ܸܒ ܵ
ܝܬܐ.
ܕܪ ݇ܫ ܸܒܕܝ ܵܵܪܐ ܝ ܵܢܐ ܼܲ
ܝܘܢ ܸ
ܚܫ ܼܵܒܐ ܸ
ܝܪܚܸ .ܡ ݇ܢ ܸ
ܕܗ ܵ
ܕܪܐ ܵܩܐ
ܝܠܗ ܼܲ
ܕܪ ݇ܫ ݇ܐ ܵܡ ܵܪܐ ܸ
ܵܒ ݇ܬܪ ܼ ܲܚ ݇ܕ ܼܝܲܪܚܵ ܐ ݇ܐ ܸܚ ݇ܪ ܵܢܐ ܲ ܼܓ ܼܒ ܵܪܐ ܸܡ ݇ܢ ܸ
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ܐܘܪܚܵ ܐܸ ،ܒ ܵ
ܘܟܕ ܵ
ܠܒ ܵ
݇ܪܚܵ ܵ
ܒܘ ܲܗ ܼ ܲ
ܬܦ ܵܩܐ ܝ ܵܢܐ
ܫܬܐ ܼܲ
ܦܠ ܵܛܐ ܝ ܵܢܐ ܵܓܘ ܼ
ܝܬܐ ܕ ܵܒ ܼ
ܦܝ ܸ̈ܖܐ ܸܥ ̈ܖ ܸܒܐ ܝ ܵܢܐ! ܼܐܝ ܵܢܐ ܵ
ܝܠܗ :ـ ܵ
ܼܲ
ܒܐ ܵܗܐ
ܟܡܐ ܼܲܫ ܼ
ܒܚ ݇ܕ ܸܒܩ ܵܪܐܼ ܲ .ܓ ܼܒ ܵܪܐ ݇ܐ ܵܡ ܵܪܐ ܸ
ܵܓ ܵܗܐ ܼ ܲܡ ܵ
ܦܝ ܸ̈ܖܐ ܝ ܵܢܐܵ .ܗ ܵܝܓ ݇ܗ ܸܒ ܵ
ܐܙ ܵܠܐ
ܪܓ ܼܢܝ ܵܬܐ ݇ܐ ܵܡ ܵܪܐ ܵܝܠ ܲܗ :ـ ܸܗܐܵ ،ܪ ܵܒܐ ܼܲܫ ܼ
ܠܒ ܵ
ܕܡ ܵ
ܝܬܐ ܕ ܵܒ ܵܒܐ ܼ ܲ
ܵ
ܪܓ ܼܢܝ ܵܬܐ.
ܝ ܵܢܐ ܵܠ ܼܲܩ ݇ܕ ܵܡܐ ܼܲܗܠ
ܕܡܛܝܵܐ ܝ ܵܢܐ ܼܲ
ܵܬ ܵܡܐ ܼܲ
ܒܘ ܲ ܼܠܝܗܝ ܝ ܵܢܐ ܵ
ܬܪܝܢ
ܘܒ ܵܒܐ ܼܲܫ ܼ
ܒܫܝ ܵܢܐ ܼܲܩ ܼ
ܕܘ ܸܪܐ ܸ
ܝܠܗ ܵܒ ݇ܬܪ ܵܐ ܼܢܝ ܸ
ܟܠܘ ܼܲ
ܲ
ܢܬܝܗܝ
ܕܒ ̰ܓ ܵܡ ܵܥܐ ܝ ܵܢܐ
ܬܘܗܝܼ .ܐܝ ܼܲܡܢ ܸ
ܬܘܗܝ ݇ܐ ܸܚ ̈݇ܖ ܸܢܐ ܼ ܲܥܡ ܸܚܬ ܵܢ ܵܘ ܼ
ܒ ܵܢ ܼ
ܝܠܗ ܵܩ ܼܲܬܝܗܝ :ـ ܼ ܲܐ ܲ
ܩܘ ܵ
ܓܒ ܼܝ ܸ̈ܖܐ
ܬܪܝܢ ܸܫ ܸ ̈ܢܐ ܼ
ܚܬܘܢ ܼ
ܵܬ ܵܡܐ݇ ،ܐ ܵܡ ܵܪܐ ܸ
ܪܒܐ ܼ ܲܥܠ ܸ
ܵܕܥܢ ܼ ܲ
ܲ
ܝܠܗ ܼ ܲ
ܒܚ ܼܝܘ ܸܬܗ.
ܝܢܝ ܸܡ ܵܢ ܼ
ܘܟ ܲܘܢ ܼ
ܕܐ ܼ
ܝܬܘܢܵ .ܒܥ ܸܝܢ ܝ ܸ
ܒܘܫ ܵܙܘ ܵܕܐ ܸܚܕܝܵܐ ܸ
ܡܘ ܵܪܝܵܐ (مسابقه) ܚ ܵܕܐ ܵܙ ܼܒ ܼܘ ܵ
ܪܬܐ ܵ(ܟ ܵܣܐ) ܼ ܲ
ܕܕ ܼܵ
ܟܠ ܼ ܲܚ ݇ܕ ܵ
ܗܒܐ
ܕܩ ܸܪܡ ܸܠܗ ܵܐ ܵܗܐ ܼ
ܸܒܕ ܼܲܩ ܸܒܠ ܼ ܲܕܫ ܵܢܐ ܸܡ ܼܢܝ.
ܝܠܗ :ـ ܸܐ ܢ ܼ ܲܐ ݇ܢܬ ܵܩ ܸܪܝܬ ܵܠ ܲܗ
ܒܫܘ ܵܪܝܵܐ ܵܩܐ ܸܚܬ ܵܢܐ ܼ
ܼ
ܓܘ ܵܪܐ ݇ܐ ܵܡ ܵܪܐ ܸ
ܬܘ ܼܟܸ ،ܒ ܵ
ܝܘܬ ܵܓܘ ܵ
ܝܠܗ
ܩܝ ܸ ̈ܩܐ ܸܒܕ ܵܐܬܝܵܐ؟ ܵܗܘ ܲ ܼ ̰ܓ ܼ
ܼܲܒ ܼܟ ܼ
ܟܡܐ ܼ ܲܕ ܼ
ܚܫ ܼܵܒܐ ܸ
ܘܘ ܸܒܐ ܸ
ܟܡܐ ܵ
ܒܓ ܵ
ܝܠܗ :ـ ܼܲܒܣ ܩܪ ܼܝ ܵܠ ܲܗ ܼ ܲܚ ܼܲܙܚ ܵ
ܪܫ ܲܗ
ܵܓܘ ܼ ܲܚ ݇ܕ ܼ ܲܕ ܼ
ܩܝ ܵܩܐܵ .ܒ ܵܒܐ ݇ܐ ܵܡ ܵܪܐ ܸ
ܕܐܬܝܵܐܵ .ܗ ܵܝܓܗ ܸܚܬ ܵܢܐ ܸܒ ܵ
ܼܲܗܠ ܵ
ܬܘܗܝܵ .ܗܝ ܸܙܐ
ܝܠܗ ܵܩ ̈ ܸܠܐ ܼܲ
ܒܒ ܼܟ ܼ
ܕܪܝܵܐ ܸ
ܩܝ ܸ ̈ܩܐ ܸܒ ܵ
ܘܘ ܸܒܐ ܵܝܠ ܲܗ :ـ ܵܐ ܼܕܝܵܐ ܸܒܕ ܵܐܬܝܵܢܼ .ܐܝ ܵܢܐ ܼ ܲܚ ܵ
ܓܪ ܵܫܐ ܵܝܠ ܲܗ ܼܲܗܠ
ܲ ܼ ̰ܓ ܼ
ܡܫܐ ܼ ܲܕ ܼ
ܵ
ܣܠܝܗܝ.
ܕܡܛܝܵܐ ܵܝܠ ܲܗ ܸܟ ܲ ܼ
ܝܠܗ ܵ
ܘܘ ܸܒܐ
ܘܗܘ ܲ ܼ ̰ܓ ܼ
ܩܘ ܼ
ܕܬܪܝܢ ܸܙܐ ܼܲܗܪ ܵܗܘ ܒ ܼܘ ܵܩ ܵܪܐ ܼܲܒ ܼ
ܪܘܗܝ ܸ
ܼܡܢ ܸܚܬ ܵܢܐ ܸ
ܩܝ ܵܩܐ .ܐ ܼܝ ܵܢܐ ܼ ܲܟܕ ܸܒ ܵ
ܬܘܗܝ ܵܗܝ ܸܙܐ ܼܡܢ
ܝܠܗ ܼܲ
ܠܒ ܼܟ ܼ
ܝܠܗ :ـ ܵܓܘ ܼ ܲܚ ݇ܕ ܼ ܲܕ ܼ
ܩܪܝܵܐ ܸ
ܸ
ܵܒ ݇ܬܪ ܸܐ ܵ
ܩܝ ܸ ̈ܩܐ ܵ
ܣܠܝܗܝ.
ܡܛܝܵܐ ܵܝܠ ܲܗ ܸ
ܠܟ ܲ ܼ
ܫܬܐ ܼ ܲܕ ܼ
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ܡܘ ݇ܕ ܸܒ ܵ
ܚܫ ܼܵܒܐ ܝـ ܸܘܬ؟
ܝܠܗ :ـ ܼ ܲܐ ݇ܢܬ ܼ
ܵܗ ܵܝܓܗ ܼܡܢ ܸܚܬ ܵܢܐ ݇ܐ ܼ ܲܚ ܵܪܝܵܐ ܼܲܒ ܼ
ܩܘ ܸܪܐ ܸ
ܩܝ ܸ ̈ܩܐ ܸܒܕ ܵܡܛܝܵـܐ ܲ ܼܠ ܼ ܵ
ܝܠܗ :ـ ܲ ܼܓ ܸܫܩ ܘܚ ܼܙܝ ܵܓܘ ܵ
ܐܟܐ!
ܵܗܘ ܲ ܼ ̰ܓ ܼ
ܟܡܐ ܼ ܲܕ ܼ
ܘܘ ܸܒܐ ܸ
ܵܗ ܵܝܓܗ ܸܒ ܵ
ܫܡ ܵ
ܪܘ ܲܗ ܼ ܲܡ ܵ
ܥܬܐ ܵ
ܬܘܗܝ .ܒ ܵ
ܪܓ ܼܢܝ ܵܬܐ
ܝܠܗ ܼܲ
ܕܓ ܼܒ ܼ
ܠܒ ܼܟ ܼ
ܕܩ ܵܠـܐ ܲ ܼ
ܩܪ ܵܝܐ ܸ
ܦܘ ܼܝܘܗܝ ܵܝܠـ ܲܗ ܵܡܐ ܵܢܐ ܵ
ܛܘ ܼܝܘ ܲܗ ܵܝܠ ܲܗ ܵܓ ܼܢܘ ܲܗ
ܕܘ ܲܗ ܸ
ܕܓܘ ܼܐܝ ܼ
ܘܒܪܚܵ ܵܛܐ ܼ ܲܡܡ ܼ
ܼ ܲܪ ܼ
ܵܬ ܵܡܐ.
ܡܠܘ ܼܟܵ .ܙ ܼܒ ܼܘ ܵ
ܝܠܗ :ـ ܼ ܲܐ ݇
ܪܬܐ ܼ ܲ
ܕܕ ܼܵ
ܗܒܐ ܸܙܐ ܼܕܝ ܼܘ ܼܟ
ܩܪ ܼ
ܢܬ ܸ
ܵܒ ܵܒܐ ݇ܐ ܵܡ ܵܪܐ ܸ
ܪܝ ܵܕ ܼܐܟ ܼܝ ܵ
ܚܠ ܵ
ܬܝ ܼ ܲܚ ݇ܕ ܵܗ ܼ ܵ
ܦܬܐ ܵܝܠ ܲܗ؟ ܸܚܬ ܵܢܐ
ܒܪ ܼ
ܡܘ ܼ
ܕܟܐ ܼ
ܵܝܠ ܲܗܼ .ܐܝ ܵܢܐ ݇ܐ ܼ
ܫܘ ܸ
ܬܘܗܝ.
ܵܕܥܐ ܵܕ ܼܐܟ ܼܝ ܼ ܲܚ ܸܡܐ ܵܠ ܲܗ ܼܲܒ ܼܟ ܼ
ܝܠܗ :ـ ܟܠ ܼ ܲܚ ݇ܕ ܲ ܼܓ ܼܒ ܵܪܐ ܵܓ ܵܪܓ ܝ ܸ
݇ܐ ܵܡ ܵܪܐ ܸ
ܚܙܝ ܼܡܢ ܵܗܝ ܵ
ܒܪ ܵܬܐ ݇
ܪܘ ܼܟ ܵܪ ܵܒܐ ܸܠ ܵܫ ܵܢ ܵ
ܒܘ ̰ܓ ܵܪܐ
ܕܐ ܸܡ ܼ
ܼ
ܡܘܕ ܼܲܒ ܼܟ ܵܬܐ ܼ
ܢܬܐ ܵܝܠ ܲܗܼ ،
ܠܟܬܐ ܸܟܐ ܚܵ ܵ
ܝܟ ܚ ܵܕܐ ܼ ܲܡ ܵ
ܘܗܠ ܸܐ ܲ
ܠܘ ܲܗ
ܕܝܘܡ ܸܙܐ ̰ܟ ܼܘ ݇ܐ ܵܢ ܵܫܐ ܵܩ ܼ
ܕܪܐ ܼܲ
ܸ
ܝܘܢܲ ܼ .ܐ ܼ
ܘܙ ܼܒ ܼܘ ܵ
ܬܘ ܼܟܵ .
ܪܬܐ
ܝܒܘ ܵܩ ܼ
ܥܘܗܝܵ .ܒ ܵܒܐ ܲ ܼ ̰ܓ ܼ
ܝܠܗ :ـ ܼ ̰ܲܟ ܼ
ܫܡܝ ܼ
ܝܠܗ ܼ
ܘܘ ܸܒܐ ܸ
ܸܠܐ ܸ
ܼܲ
ܕܕ ܼܵ
ܫܬܘ ܵܬܐ
ܗܒܐ ܒܝ ܼ
ܪܘ ܸܝܐ ܵܝܠ ܲܗ ܸܡ ܼ
ܬܘܗܝܵ .ܗ ܵܝܓܗ ܼܲܫ ܼ
ܝܠܗ ܵܩ ܼ
ܵܗܒ ܼܘ ܲܗ ܸ
ܟܠܘ ܼܲ
ܘܒ ܵ
ܘ ܲ
ܢܬܝܗܝ ܸܒ ܼ ܵ
ܫܬܝܵܐ ܝ ܵܢܐ ܼ ܲ
ܕܘ ܵܬܐ.
ܒܚ ܼ
ܐܟ ܵܠܐ ܸ
ܪܝ ܵ
ܕܦܘܪܝܵܐܢ
ܡܝ ܵܪܡ ܵܕ ܼܘܝ ܼ
ܒܝܲܕ ܼܲܫ ܼ
ܙܬܐ ܼ
ܡܘ ܸ
ܼ
ܒܝܲܕ ܲ
ܪܓܝ ܼܙܝ
ܼ
ܘܝܘ ܸܠܝܬ ܼܲܣ ܼ
ܩܝ ܵܬܐ ܼ
ܗܘ ܼ
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ܟܬܒܐ ݇
ܚܕܬܐ
ܼ
ܵ
ܒܦܪ ܵ
ܢܬܐ ܵܠ ܲܗ ܵܫ ܵ
ܬܘ ܵ̈ܖ ܸܝܐ ܼܲ
ܣܬܐ
ܡܝ ܵܪܡ)
ܦܘ ܵܬܐ ܕ( ܸܢ ܸ ̈ܫܐ ܵܐ ܼ
ܘܬ ܼ
ܼ
ܕܫ ܼ
ܡܘ ܸ
ܕܝܠܗ ܣܝ ܵܵܡܐ ܕ ܼ ܲܡ ܵ
ܵ
ܡܥܘܢ ܸܒܝܬ ܼܐܝ ܲ
ܒܝ ܸܫ ܲ
ܫܘ.
ܠܦ ܵܢܐ ܼ ܲܝ ܼܕܝ ܵܕܐܵ :ܪ ܼ
ܕܟܬ ܼܵܒܐ ܼܲܩܢܝܵܐܸ 2
ܵܐ ܵܗܐ ܵ
ܐܘ ܸ ̈ܬܐܸ ،ܒ ܼܵ
ܟܬ ܼܵܒܐ ܕܲ ܼ 92ܦ ܵ
ܝܠܗ ܼܡܢ ܼ ܲܚ ݇ܕ ܼܲܣ ܵ
ܡܘܫܚܵ ܸ ̈ܬܐ
ܗܡܐ ܼܡܢ ܼ
ܚܒ ܵܫܐ ܸ
ܒܝ ܸܫ ܲ
ܒܡܬܚܵ ܐ ܵ
ܕܟܡܐ
ܣܝ ܸ ̈ܡܐ
ܡܥܘܢ ܸ
ܼ
ܝܠܗ ܵܪ ܼ
ܦܝ ܸ̈ܖܐ ܼܲ
ܘܗܩܝ ܸ ̈ܵܬܐ ܼܲܒ ܼ
ܼܲܫ ܼ
ܕܟܬܝ ܼܲܒܝܗܝ ܸ
ܟܬ ܼܵܒܐ ܵܐܦ ܸܒ ܵ
ܥܒܪ .ܒ ܵܐ ܵܗܐ ܵ
ܬܦ ܵܩܐ ܼ ܲ
ܝܘܚ ܒ ܵ
ܒܠ ܵܫ ܵܢܐ
ܸܫ ܸ ̈ܢܐ ܼ ܲܕ ܼܲ
ܟܡܐ ܼ
ܡܘܫܚܵ ܸ ̈ܬܐ ܸ
ܕܗ ̰ܸܦܙ ܼܲ
ܵܦ ܵ
ܫܝ ܵ̈ܖ ܸܬܐ ܵ
ܪܘ ܸܪܐ ܝ ܵܢܐ
ܕܡܫ ܼ
ܪܣܝܵܐܼ ،
ܦܪܝ ܵܫ ܼܐܝܬ ܼ
ܦܘ ܵܫ ܵܩܐ ܕܚ ܵܕܐ ܼܡܢ ܼ
ܝܒܘ ܵܬܐ ܼ ܲܪ ܵ
ܒܠ ܵܫ ܵܢܐ ܵܦ ܵ
ܕܣ ܲ
ܪܘ ܵܬܐ ܵ
ܒܬܐ
ܠܡܗܝ ܼ
ܼ
ܠܛ ܼ
ܪܣܝܵܐܼ .ܐܝܬ ܲ ܼܠܢ ܼ
ܝܘ ܵܡܐ ܸ
ܩܘ ܵܒ ܲ ܼ
ܡܝ ܵ
ܵ
ܗܘ ܲ
ܗܘ ܼ ܲܡܢ ܲ
ܠܦܘܬ ܼܵ
ܕܟܬ ܼܵܒܐ
ܛܒܥ ܵܬܐ
ܚܘ ܵܦ ܸܛܗ
ܲܩܪܐ ܼ
ܼ
ܪܡܘ ܼܙܝ ܵܩܐ ܼ
ܼܡܢ ܼ
ܘܒܣ ܼܒ ܵܪܐ ܼ ܲ
ܬܪܝ ܵܢܐ ܕ ܼܲܩܢܝܵܐ ܼܲ
ܥܬܝܕ.
ܕܘ ܵܒ ܵܩܐ ܼ ܵ
ܒܕ ܼ
ܪܣܚ ܠ ܼ
ܝܘܚ ܕ ܵܡ ܼ ܲܨܚ ܵܦ ܼܲ
ܼܲ
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ܐܬܘܪܝܐ
ܝܠܘܦ ܠܫܢܐ ܼ

ܼܲ
ܦܘ ܵܬܚܵ ܐ ܕ ܼܲܚ ݇ܕ ܸܒܝܬ ܼ ܲܕ ܵܦܐ ܼܲܚ ݇ܕ ܵܬܐ ܵܩܐ ܼܲܡ ܲ ܼܠ ܵ
ܕܠ ܵܫ ܵܢܐ
ܒܐ ܸܢܐ ܥ ܵܕ ܵܢ ܸ ̈ܬܐ ܸ
ܦܬܐ ܸ
ܒܘܬ ܼ
ܚܒ ܼ ܲܪܢ ܼ
ܕܠܝܢ ܵܕܝ ܼܒ ܼܝܣ ܼܕܝ ܵܠ ܲܗ ܚ ܵܕܐ ܵܥ ܼܒ ܲܘ ܵ
ܕܬܐ
ܵܐ ܼ
ܟܬܪ ܵܡ ܸ
ܬܐ ܵܣܐ ܼ
ܬܘ ܵܪܝܵܐ ܕ ܼ
ܒܝܲܕ ܵܕ ܸ
ܝܠܗ ܡܫ ܼܘ ܸ
ܦܝ ܵܫܐ ܸ
ܒܚ ܵ
ܡܝ ܼܲܲܩ ܵ
ܐܘ ܵ
ܫܝ ܵ
ܕܠܝܢ ܵܕܝ ܼܒ ܼܝܣ ܵܗ ܼ ܵ
ܪܬܐ ܼܲ
ܕܟܐ
ܟܬܪ ܵܡ ܹ
ܕܦܘܠܚܵ ܵܢܐ ܼ
ܡܬ ܵܢ ܵܝܐܼ .
ܩܠܐ ܼ
ܼ ܲܟ ܼ
ܪܬܐ ܵܕ ܸ
ܟܬܝ ܼܒ ܵܬܐ ܵܝܠ ܲܗ ܵܩܐ ܼܲܡ ܼܲܕ ܵ
ܥܗܝ ܵܕܐ:
ܥܬܐ ܕ ܸܒܝܬ ܼ ܲܕ ܵܦܐ ܼ
ܼ
ܠܦ ܸ ̈ܢܐ ܼܲ
ܼ ܲܐ ܼܵܒ ܸ̈ܗ ܽܐ ܼܲܡ ܵ
ܒܡܨ ܵܥܝܵܐ ܵ
ܘܝ ܸܒܬ ܵܡ ܸܨܐ ܲ
ܝܬܘܢ
ܠܚ ̈ܙ ܼ
ܕܟܬ ܼ ̈ܒ ܼܝ ܼ
ܡܘ ܸܚ ܸ̈ܒܐܸ :
ܠܡܝ ܸ ̈ܕܐ ܼ
ܘܬ ܼ
ܘܙܘ ܸ
ܼܲ
ܵܠܦܝ ܲ
ܠܦܝ ܲ
ܩܪܝ ܲ
ܬܘܢ ܼܲ
ܼܲ
ܬܘܢ ܸܠ ܵܫ ܵܢܐ
ܬܘܢ ܠܝ ܵܵܠ ̈ܘ ܼܟ ܲܘܢ
ܘܠܬ ܼ ̈
ܠܡܝ ܵܕ ܼ
ܕܡ ܼ
ܘܟ ܲܘܢ ܼܘܝܲܢ ܝ ܼ
ܘܡ ܼ
ܵܐ ܼܬ ܲܘ ܵܪܝܵܐ ܵ
ܒܝܲܕ:
ܘܟܬ ܼܒ ܼܝ ܦ ܵܝ ܵܫܐ ܝ ܵܢܐ ܼ
ܙܘܒ ܸ ̈ܢܐ ܼ

www. Lulu.com
ܲܠܘ ܸ ̈ܕܐ ܵܐ ܼܬ ܲܘ ܵ̈ܖ ܸܝܐܵ ،
ܵ
ܕܒܠ ܵܫ ܵܢܐ
ܠܚ ܸ ̈ܡܐ ܵܩܐ ܼܝ ܼ
ܦܝ ܸ ̈ܫܐ ܝ ܵܢܐ ܼ
ܕܒܠ ܵܫ ܵܢܐ ܵܐ ܼܬ ܲܘ ܵܪܝܵܐ ܼ
ܘܐ ܼܢܝ ܸ
ܡܘ ܸ
ܟܬ ܼ ܸ̈ܒܐ ܸ
ܦܬܐ ܵ
ܕܩܪ ܵ
ܕܡ ܲ ܼܠ ܵ
ܵܠܘ ܸ ̈ܦܐ ܲ
ܝܬܐ ܼܝܲܢ ܣ ܵܘ ܵܕܐ ܠܝ ܲ
ܒܢܝ ܵܫܐ ܼܲ
ܓܘ ܸ ̈ܖܐ.
ܢܓܠܣ ܵܢܝܵܐ،
ܟܣܐ ܝ ܵܢܐ ܼ
ܡܛܘ ܸ̈
ܼ
ܸܐ ܸ
ܵ
ܵ
ܲ
ܲ
ܲ
ܲ
ܲ
̈
̈
ܵ
ܵ
ܙܘܐ،
ܸܟܐ ܡ ܸܨܐ ܝܬܘܢ
ܕܡܛ ܼܝܒ ܼܝܬܘܢ ܼ
ܟܝܬܘܢ) ܒܟܠ ܸܣܐ ܒܚܙܝܬܐ ܼ
ܠܚ ܸ
(ܡܫ ܸܪ ܼ
ܕܙܘ ܸ
ܼ
ܵ
̈
ܕܩܪܝܬܝ ܵ
ܨܝ ܼܲ
ܫܡܥܝ ܼܲ
ܝܘܢ.
ܠܡ ܸܬܠܝ ܸܵܬܐ
ܕܡ
ܼ
ܲܠܘ ܸ ̈ܕܐ ܸܟܐ ܵܡ ܼ
ܼ
ܼܘܝ ܼ
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اخبار...اخبار...اخبار
܀ انجمن بانوان آشوری شامیرام در تاریخ بیست و نهم خرداد شب شعری را در
محل سالن ویلیام دانیال انجمن آشوری های تهران برگزار نمود .در این برنامه که
با حضور تعداد قابل مالحظه ای از عالقمندان شعر و ادب آشوری به اجرا درآمد،
تعدادی ازهنرمندان شناخته شده جامعه ما به قرائت اشعار خود پرداختند .در این
شب خانم ها :شامیرام داودپوریان ،مادلن استپانس ،شامیران اطانوس ،شرمیال شرما،
ناهرین یوسفی وهم چنین آقایان :شمعون بت ایشو ،سیروس هرمزی ،باباجان
الزاریان ،یولیوس عیسائی و سایمون کرمی سنگر اشعاری را به سمع حضار
رساندند .هنرمندان محبوب :خانم ویولت سرگیزی ،سیروس هرمزی و شرمیال شرما
نیز با اجرای ترانه های ملی به این شب جلوه خاصی بخشیدند .در این شب به یاد
ماندنی کتاب قنیا  2که مجموعه اشعار و مقاالت معلم گرامی آقای شمعون بت ایشو
می باشد به حضور جامعه آشوری معرفی و تقدیم شد.
܀ یک سال از درگذشت شاعر نامدار آشوری نینوس آهو گذشت .وی شاعری توانا
بود و اشعار بسیار زیبایی در امور ملی می سرود که همواره مورد استقبال بسیار
مردم قرار می گرفت .یادش گرامی باد.
܀ مهندس داوید اوشانا که از مفاخر جامعه آشوری به شمار می رفت به رحمت
ایزدی پیوست .این هنرمند طراح ،نقاش ،معمار و موزیسین زمستان سال  8031در
شهر کرمانشاه متولد شد .او فارغ التحصیل رشته معماری از دانشکده معماری
دانشگاه تهران بود .پس از فارغالتحصیلی به استخدام شرکت نفت درآمد و پس از
بیست و هفت سال فعالیت در سال  96بازنشسته شد و البته به موازات کار در شرکت
نفت در دفتر شخصی معماریاش نیز فعال بود .از پروژه هایی که توسط او به اجرا
درآمد بنای کلیسای شرق آشوری تهران ،کلیسای پروتستان تهران و پرورشگاه
کودکان کرمانشاه را می توان نام برد .مهندس داوید اوشانا در تاریخ چهارم مرداد
امسال درگذشت .روحش شاد.
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عکس هایی از مراسم شب شعر
انجمن بانوان آشـوری شامیـرام
2393/3/13

در سالگرد سمیل
قوم آشور اکنون یکی از بحرانی ترین ایام خود را می گذراند .تمامی رسانه های
دنیا روزانه گزارشات متعددی از اوضاع کشورهای عراق و سوریه را به سمع و
نظر جهانیان می رسانند .در این دو کشور خاورمیانه که دارای جمعیت قابل توجهی
از آشوریان هستند مدت هاست که جنگی ناعادالنه بر علیه اقلیت های دینی شروع
شده است .گروه جنایتکار دولت اسالمی که روش کشتن و سر بریدن و تجاوز را
برای نیل به اهداف خود برگزیده ،منطقه را به آشوب کشیده است و در این میان
آشوریان نیز در کنار ایزدی ها ،شبک ها و شیعیان هدف یورش ها و تجاوزات این
گروه قرار گرفته اند .خبرهای ایام گذشته حاکی از فرار هزاران آشوری از
شهرهای تاریخی خود مانند موصل ،قره قوش ،بارطِ ال و کرملیس می باشند و
درعین حال تعداد بیشماری کشته ،زخمی شده و یا بیمار شده اند .رفتارهای وحشیانه
این گروه مانند به صلیب کشیدن افراد ،فروش زنان به بردگی ،اجبار مردم به تغییر
دین با زور و تهدید به مرگ و زنده به گور کردن انسان ها حیرت انگیز است.
در پی این اعمال سبعانه ،پاپ فرانسیس پیشوای کاتولیک های جهان ،دبیر کل
سازمان ملل ،روسای جمهوری های فرانسه و امریکا خواستار رسیدگی به مردم
محنت زده عراق شده اند .عالی جناب ماردنخای چهارم پاتریارک کلیسای شرق
آشوری نیز طی نامه ای به دبیر کل سازمان ملل خواستار توجه این سازمان به
آشوریان شده اند .آشوریان نیز با تجمعات اعتراضی خود در کشورهای مختلف
دنیا ،صدای خود را به گوش جهانیان می رسانند .آنچه که اکنون موجب نگرانی و
ناراحتی آشوریان سراسر جهان شده نه فقط سالمتی و امنیت آشوری های عراق و
سوریه بلکه از دست دادن سرزمین های مادری نیز می باشد .بر طبق آمار ارائه
شده ،جمعیت آشوری های عراق که قبل از تغییر رژیم آن حدود  8.1تا  2میلیون
نفر بوده است ،در چند ساله اخیر به  8/0تقلیل یافته است که خود فاجعه ای دیگر
به شمار می رود .امید است که با اقدامات ارگانهای بین المللی هر چه زودتر این
جنگ سبعانه به پایان برسد و مردم عراق و سوریه به ِویژه آشوری ها در صلح
و آرامش به زندگی خود ادامه دهند.

38

1122܇ܩܝܛܐ܇12܇ܫܡܝܪܡ

سایت جدید آموزش زبان آشوری
اخیرأ سایت جدیدی به منظور آموزش زبان آشوری به عالقه مندان این زبان بر
پا شده است .مؤسس این سایت که ( Learn Assyrianآشوری بیاموزید) نام دارد،
خانم دکتر مادلن دِیویس می باشد که سابقه ای طوالنی و درخشان در امور فرهنگی
جامعه آشوری دارد .وی در دعوت از آشوری ها چنین نوشته است:
"والدین ،آموزگاران و دانش آموزان گرامی :از طریق کتب و ویدیوهای من قادر
خواهید بود به فرزندان و دانش آموزان خود زبان آشوری را آموزش دهید و یا
اینکه خود این زبان را بیاموزید.

شما می توانید کتاب های من را از طریق سایت WWW.LULU.com

تهیه کنید.

کتاب های زبان آشوری برای کودکان و کتاب های انگلیسی به منظور آموزش
افراد بزرگسال طراحی شده اند .شما قادر خواهید بود از طریق مشاهده ویدیوها
در کالسها شرکت کنید و کودکان نیز می توانند به قصه هایی که قرائت کرده ام
گوش فرا دهند".
خانم دکتر مادلن دیویس از فعاالن جدی جامعه آشوری به شمار می رود که همواره
در ارتقاء سطح فعالیت های خود کوشیده است .برای ایشان آرزوی موفقیت
روزافزون در نیل به اهداف فرهنگیشان داریم
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مویه
چشمانت مرگ را دید
و قدم هایت دشت های خون را درنوردید.
تنت بوی درد ،بوی وحشت گرفت در این وادی تاریکی.
می گریزی از مرگ
از شمشیر خون چکان جالدان سیه پوش.
ترا به بردگی می فروشند در بازارهای موصل
و فرزندانت زنده می خوابند در گور سرد و تاریک.
خواهرم!
لباس سیاهت را بپوش
و مویه کن بر روزهای روشنی که تیره شد
و خنده ای که زهر شد بر لبان تشنه ات.
خواهرم!
مویه خواهم کرد
بر جوانیت که پرپر شد
و بر قلب نازکت که هزار پاره شد
از ظلم مومنان بی ایمان
که ظلمت را می ستایند
و بر زمین بذر مرگ می پاشند.
آه ،شرم باد رسوالن اهریمن را
که شادی را می کشند
و امید را به رگبار می بندند.
شرم باد.
شامیرام داودپوریان

 15مرداد 2393
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لغات سریانی در زبان فارسی
شامیرام داودپوریان

ܬ
ܵܬ ܼ ܸܒܗ:
ܵܬ ܵ ܼܓܐ:
ܼܲܬ ܵܓ ܵܪܐ:

تبِه به معنی خراب و نابود شود .لغت تباه در فارسی از این ریشه است.
تاغا به معنی افسر است که در فارسی به صورت تاج رایج می باشد.

تگارا به معنی بازرگان است .این لغت از ریشه اکدی تمکارو(Tamkaru) :

می باشد و در فارسی به صورت تاجر وارد شده است.

ܬܘ ܵܩܐ:
ܼ
ܵܬ ܵ
ܘܪܐ :تور ا همان گاو است که به صورت ثوریا یکی از بروج آسمانی می باشد
توقا به معنی حلقه طال و در فارسی همان طوق است.

که با تبدیل ت به ث وارد فارسی شده است .به همین سیاق کتاب ارتنگ مانی را
نیز ارثنگ نوشته اند زیرا در سریانی (آرامی) حرف ت به صورت ث تلفظ می
شود .دو واژه کتیرا و تفل (تفاله ـ لِرد) در االبنیه عن حقایق االدویه با "ث" نوشته
شده است.

ܬܘܪ ܵܥܐܵ :
ܬܪ ܵ
ܥܐ :تورعا به معنی گذرگاه و ورودی می باشد که به صورت ترعه
ܼ
در فارسی در متون دیده می شود .ریشه این لغت از تراعا به معنی عبور کردن و
جریان است و لغت ܼܲܬ ܵ
ܪܥܐ (تارعا) به معنی در نیز از همین ریشه می باشد.
ܬܘ ܵܬܐ :توتا همان میوه شیرین سفید یا قرمز است که از ریشه اکدی تیتو )(Titu
ܼ
می باشد و در فارسی به صورت توت وارد شده است.
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ܬܘܬܝܵܐ :توتیا همان سرمه است که در فارسی هم وارد شده است .در زبان آشوری
ܼ

ܬܘܬܝܵܐ) یعنی مانند
ܝܟ ܼ
از آن به عنوان مثال ترشی یاد می شودܼܲ ( :ܚ ܼ
ܡܘ ܵܨܐ ܸ
ܝܠܗ ܼ ܲܐ ܼ
توتیا ترش است.
ܚܡܢ :تخمن به معنی فکر کن است که در فارسی هم به صورت تخمین وارد شده
ܼܲܬ ܸ

ܚܡ ܵ
ܼܲܬ ܼܲ
ܢܬܐ

است .از این ریشه لغات
فکر کردن و حدس زدن می باشد.

( َتخ َمنتا) را می توان نام برد که به معنای

ܚܡ ܵ
ܼܲܬ ܼܲ
ܣܬܐ :تخمصتا به معنی خجالت است .در فارسی این لغت تبدیل به دخمصه
شده است زیرا ت و دال به جای هم می نشینند و در رسم الخط سریانی نیز ح و خ
به هم تبدیل می شوند .کسی را به دخمصه انداختن از این ریشه ،و در اصل به معنای
خجالت دادن بوده است اما این واژه امروزه به معنای دردسر و اشکال پدید آوردن
برای کسی به کار می رود.
ܸܬ ܵܟܐ:

تِکا به معنای قسمت است .در فارسی به صورت تکه وارد شده است.

ܼܲܬ ܵܠܐَ :تال به معنای تپه و برآمدگی خاک است .ریشه آن لغت اکدی تِلو ) (Tiluاست
که در فارسی به صورت تل که همان معنا را می دهد معمول است.
ܠܡܝ ܵܕܐَ :تلمیدا به معنای شاگرد و پیرو است که به صورت تلمید در متون فارسی
ܼܲܬ ܼ
ܠܡܕ ( َتلمِد) به معنای آموزش ببیند می باشد.
دیده می شود .این کلمه از ریشه ܼܲܬ ܸ

ܵ
ܬܠ ܵܦܐ :تالپا به معنای از بین رفتن است که از ریشه ܵܬ ܸܠܦ (تالِپ) به معنای از
بین برود می باشد .در فارسی هم کلمه تلف شدن بسیار معمول است.
ܼܲܬ ܸܡܙ:
21

َتمِز به معنای پاک .در فارسی همان تمیز است.

1122܇ܩܝܛܐ܇12܇ܫܡܝܪܡ

ܡܘܙ :تموز به معنای ماه چهارم در تقویم بابلی است .این لغت در زبان اکدی به
ܼܲܬ ܼ
شکل "تموزو

)(Tammuzu

یا "دوموزو" ) (Dumuzuثبت شده است.

ܼܲܬ ܼܵܢܒܐ:
ܢܘ ܵܪܐَ :تنورا به معنای وسیله ای است که در زمین کار گذاشته می شود و جهت
ܼܲܬ ܼ
َتنبا به معنای مجازات است .لغت تنبیه در فارسی از این ریشه است.

پختن نان مورد استفاده قرار می گیرد .این لغت از ریشه اکدی "تینورو" است در
فارسی به صورت تنور وارد شده است.

ܼܲܬ ܵ
ܣܡܐَ :تسما به معنی کمربند و در فارسی به صورت َتسمه معمول است.
ܵܬ ܵ
ܦܬ ܵܦܐ :تاپتاپا به معنای نان گرد ،در فارسی به صورت تاپ تاپه وارد شده است.

ܪܓ ܵܡܐ :تورجاما ،و ܼܲ
ܬܘ ܵ
ܡܬ ܵ
ܪܓܡ ܵܢܐ:
ܪܓܡ :تر ِجمܼ ،
ܼܲܬ ܸ

متارجمانا هر سه از زبان

سریانی وارد فارسی شده اند .فردوسی می نویسد:
ز ترکش برآور کمان مرا

به کار آور آن ترجمان مرا

در این بیت از شاهنامه ظاهرأ معنای ترجمان سخنان می باشد.
هم چنین ابوریحان بیرونی می نویسد" :زبان مترجمی است شنونده را"
خاقانی نیز گفته است:
کنم تفسیر سریانی ز انجیل

بخوانم از خط عبری معما

ܸܬܪܝ ܵܵܩܐ :تِریاقا به معنای دارو است که در فارسی به صورت تریاک مورد استفاده
قرار می گیرد.

ܬܪܝ ܵܕܐ:
ܼ

تریدا به معنای نان خرد شده در غذای آبکی است که در فارسی هم به
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صورت ترید وارد شده است .این کلمه از ریشه ܵ
ܬܪ ܵܕܐ

(ترادا) به معنای خرد کردن

نان در آش یا سوپ است.

ܪܒܝ ܵܬܐ:
ܼܲܬ ܼ

تربیتا همان تربیت در فارسی است که از ریشه ܵܪ ܸܒܐ (رابه) به معنی

پرورش دهد می باشد.
ܸܬܫ ܸ̈ܖܝܢ :تشرین نام یکی از ماه های سریانی و هم چنین تقویم خورشیدی عربی
است .این لغت در متون اکدی به صورت "تشریتو" ثبت شده است .تشرین ماه هفتم
ادامه مطلب در شماره آینده
تقویم بابلی است.

کمک های مالی
شمعون بت ایشو
یولیوس عیسائی
مادلین دیویس
فلورانس بت ایشو
یولیه پطروس
ریموند یونان
ویکتوریا سرگیزی

050،000
000،000
000،000
00
000،000
50،000
000،000

تومان
"
"
دالر
تومان
"
"

سپاس!
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آسورستان
آسورستان ایالتی تابع امپراطوری ساسانی ( 002تا  240بعد از میالد) بود .این
ایالت در ارتباط با ایالت بابل تحت حکومت پارتیان می باشد .ایالت آسورستان از
موصل تا ادیابن را در برگرفته بود .در حالی که دین اصلی امپراطوری ساسانی
دین زردشت بود ،دین آشوری ها از قرن اول و دوم میالدی به بعد مسیحیت کلیسای
شرق بود ،هر چند که هنوز تعدادی از آنها پیرو دین باستانی بین النهرین بودند.
خدای آشور حداقل تا اواخر قرن سوم میالدی هنوز در شهر خود مورد پرستش
قرار می گرفت .یهودیت نیز در آسورستان شکوفا شد زیرا بعضی از مهم ترین
کارهایش محصول آنجا بود .آشوری ها ساکنان بومی آن جا بودند و از نظر جمعیت
بر پارسیان برتری داشتند .زبان اصلی رایج در آسورستان زبان آرامی بود .ساکنان
آن اغلب کشاورز یا تاجر و بازرگان بودند .شهر تیسفون پایتخت هر دو امپراطوری
پارتیان و ساسانیان بود و در آن زمان بزرگ ترین شهر جهان به شمار می رفت.
ایالت ساسانی آسورستان ارتباطات فرهنگی بی همتایی با دنیا برقرار کرد که در
ذیل شرح داده خواهد شد:
آسورستان مرکز کلیسای شرق بود که در زمان خود گسترده ترین کلیسای مسیحی
جهان بود و تا آسیای مرکزی ،چین و هند رسیده بود .این کلیسا توسط توماس رسول
(مار توما) و تادئوس مقدس (مار اَ َدی) بنا شده است و از لهجه سریانی آرامی برای
تألیف کتب مقدس خود استفاده می نماید .یکی از کتب مقدس اصلی کلیسای شرق
یعنی راز مقدس اَ َدی و ماری ،یکی از قدیمی ترین دعاهای شکرگذاری در مسیحیت
در حدود سال  000بعد از میالد سروده شد .کلیسای شرق بعد از شورای سلوکیه ـ
تیسفون که در سال  400میالدی در پایتخت ساسانی در آسورستان تشکیل شد وسیعأ
تحکیم و گسترش یافت .سلوکیه ـ تیسفون به مدت بیش از  200سال به عنوان مقر
اسقفی کلیسای شرق باقی ماند .گاهی از کلیسای شرق به اشتباه با نام "نستوری"
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یاد شده است هرچند که پیروان نستوریوس ( 450ـ  082بعد از میالد) در واقع فقط
در قرن پنجم بعد از تفرقه نستوری در امپراطوری پارس سکونت کردند.
یک پدیده دیگر سریانی ـ آرامی یعنی جهان بینی مانی که توسط مانی ( 072ـ
 )002بنا شد ،در قرن سوم و کمی بعد از کلیسای شرق از آسورستان نشأت گرفت
و در محدوده های وسیعی منتشر شد .در بعضی مناطق ،جهان بینی مانی از کلیسای
شرق هم پیشی گرفت به طوری که حتی در یک مقطع به طور وسیع در امپراطوری
سریانی
روم هم انتشار پیدا کرد .در حالی که هیچ کدام از شش دست نوشته اصلی
ِ
سریانی یکی از نوشته
طوالنی
مانی ها به طور کامل موجود نیستند ،یک بخش
ِ
ِ
های آنها که در بر گیرنده اعتقادات اساسی آنها می باشد توسط تئودور بارخونِی
(نویسنده ای از کلیسای شرق از بیت گرمای) در کتابش به نام ِک َتبا ِدسکولیون که
در  790نوشته شده بود حفظ شد .مرکز جهان بینی مانی نیز همانند کلیسای شرق،
در سلوکیه ـ تیسفون بود.
آشور ساسانی که با امپراطوری ساسانی شروع شده و تا قرن یازدهم ادامه
داشت ،مرکز یهودیت در جهان بود .کتاب اصلی یهودیت یعنی َتلمود بابلی ،بین
آرامی بابلی ـ یهودی نوشته شده بود.
قرن سوم تا پنجم در آسورستان و به زبان
ِ
آکادمی های َتلمودی بابلی تقریبأ در نزدیکی سلوکیه ـ تیسفون مستقر شده بودند.
اولین آکادمی َتلمودی در حدود سال  000در سوریه بنا شد .یکی از موثرترین
مربیان تلمودی به نام راوا ( 050ـ  )070که تحت تأثیر جدل مانوی و خداشناسی
زردشتی بود ،در آکادمی تلمودی دیگری در پومبدیتا ) (Pumbeditaتحصیل کرده
بود.
دین مندائی که معتقدان به آن پیروان اصلی یوحنای تعمید دهنده هستند ،و به نظر
می رسد که تنها گروه عرفانی باقی مانده در جهان هستند ،نیز در همین زمان از
آسورستان نشأت گرفت .زبان و نوشتار آنها فرم مندائی آرامی بود که بسیار نزدیک
به آرامی تلمو ِد بابلی است .دو کار اصلی آنها که هر دو در حدود قرن دوم و سوم
نوشته شده بودند کتاب گِنزا رابا و کتاب مندائی یوحنا هستند.
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شاپور اول که دومین شاه امپراطوری ساسانی بود شخصأ با هر دو نفر یعنی
مانی ( 072ـ  )002که بنیانگذار جهان بینی مانی بود و شموئیل ( 057ـ  )025که
رئیس آکادمی در نِهاردیا ) (Nehardeaبود آشنائی داشت .مانی تنها نوشته خود،
شاپوراگان را که به زبان پهلوی میانه بود به شاپور اول تقدیم کرد .از شاپور اول
بارها در تلمود بابلی به عنوان شاپور شاه نام برده شده است.
به غیر از نوشتار های اصلی این گروه ها که امروزه موجود هستند ،نمونه های
باستان شناسی هر سه این لهجه ها و نیز دست خط آرامی را می توان در هزاران
کاسه طلسم آرامی و مصنوعات سرامیک از عهد آسورستان یافت .در حالی که خط
آرامی عبری فرم مربعی اصلی الفبای آرامی مورد استفاده در آرامی سلطنتی یعنی
ِ
الفبای آشوری را حفظ کرد ،الفبای سریانی و الفبای مندائی هنگامی پیشرفت کرد
که فرم شکسته آرامی پدیدار شد .خط مندائی خود از توسعه خط پارتی به وجود
آمد.
بعد از  240میالدی ،منطقه آسورستان به دست اعراب افتاد و نسبتی از جمعیت
بومی آشوری که اعراب آن را آشوریون می نامیدند به تدریج تبدیل به یک اقلیت
در سرزمین مادری خود شد .تعداد بسیاری از اعراب ،کردها و بعدها ترکها به آن
منطقه سرازیر شدند .این منطقه به مدت  500سال (از قرن هشتم تا سیزدهم)
پایتخت خالفت اسالمی و مرکز تمدن اسالمی شد .به هرحال ،یک فرهنگ مسیحی،
زبان آرامی شرقی و هویت آشوری ـ بین النهرینی در میان یک نسبت قابل مالحظه
ای از آشوری ها بومی پایدار ماند و آنها تا قتل عام مغول ها در قرن سیزدهم و
چهاردهم ،به صورت بخش مشخصی از جمعیت باقی ماندند .به هر حال آشوری
ها تا کنون با تعدادی شهر ،روستا و سکونت گاه های آشوری در منطقه حضور
دارند و جماعات آشوری در اطراف شهرهایی مانند موصل ،کرکوک ،اربیل،
دهوک و آمِدیا باقی مانده اند.
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اسم و اهمیت آن
شامیرام داودپوریان
نام هر شیئ هویت آن را مشخص می کند .هنگامی که به مفهوم یک اسم پی
ببریم ،متعاقبأ اطالعاتی را که آن اسم به همراه دارد درک خواهیم کرد .نخستین
مرحله شناخت انسانها از هم ،با نامیدن یکدیگر آغاز می شود .در نظریه اسم گفته
می شود که هیچ چیزی مفهومی ندارد مگر اینکه دارای اسم باشد" .افسانه آفرینش"
که نخستین منظومه بشریت است چنین آغاز می شود که در ابتدا فقط آشفتگی بود
و هیچ چیزی نام نداشت:
"هنگامی که آسمانها در باال هنوز نام نداشته
و هیچ مسکنی در زیر با نام نامیده نشده بود
وقتی هیچ اسمی ثبت نشده بود."...
در کتاب مقدس نیز آمـده است که خداوند پس از شش روز کار و آفریدن پدیده
های مختلف برای هـر کدام از آنها نامی برگزید .در نتیجه مـی توان نتیجه گرفت
کـه تـا هنگـامی که هیچ چیزی نـام نداشت وجـود خارجـی هم نداشت .از آنجا کـه
نام گذاری بنوعی آفریدن بشمار می رود ،نام شخص مفهومی بیش از یک وسیله
برای تشخیص او بوده است.
نام ،منشأ شخصیت و سرزندگی هر فرد است .در روزگاران گذشته نابود کردن
نام شخص به مفهوم نابودی ابدی شخص بود و بنابراین بیشتر نام های باستانی به
مفهوم فرا خواندن نیروهای آسمانی و حاکی از سرسپردگی به یک خدای ویژه به
شمار می رفت ،بدان امید که شخص ،تحت حمایت ویژه آن خدا یا الهه قرار بگیرد.
نام هایی چون "ایشتار محبوب من است" یا "اَدَ د وارثی اعطا کرده است"" ،مردوک
حامی من است" و غیره ،نمونه هایی از نام های باستانی به شمار می روند.
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در زمینه نام ،بابلی ها با مصری ها دارای نقطه نظرهای مشترک بودند .آنها
عقیده داشتند که نام هر چیزی با طبیعت اساسی آن ارتباط دارد .مصری های باستان
معتقد بودند که نام یک شخص نمود موثری از خود آن شخص است.
اولین نتیجه وجود یک اسم این است که باعث شناخته شدن حامل آن می شود.
ساکنان خاوردور اعتقاد داشتند که یک نام خوب معادل سرنوشت خوب است و
چون این اسم روی زندگی دارنده آن اثر خوب می گذارد ،حتی شاهزاده ها از
اسامی خاصی استفاده می کردند تا ادعا کنند که فرزندان خدایان هستند و این اسامی
را خدایان به آنها اعطا کرده اند .به عنوان مثال نام شهر بابل به معنی "دروازه
خدا" است و این نام را به این منظور به شهر داده بودند تا اطمینان حاصل کنند که
اثر خوبی بر روی شهر و مردم آن دارد .در مورد انسان ها ،نام هایی که انتخاب
می کردند می توانست نمایان گر یک آرزو ،برکت و یا تعریف باشد.
بومی های امریکا پیچیده ترین روش نام گذاری را دارند .در رسوم آنها نوعی
اسامی بر فرزندان گذاشته می شد که توصیفی باشند .به عنوان مثال اسب وحشی،
با گرگ ها می رقصد ،رعد غرنده و . ...همچنین در طول زندگی یک فرد امکان
داشت چند بار نام او تغییر یابد و این امر بستگی به تجارب زندگی آن شخص در
طول زندگیش داشت .بیشتر اسامی بومی ها مانند صدف ،گل و مروارید از
طبیعت گرفته شده بود.
از نظر روانشناسی چنین مطرح می شود که نام شخص در شکل گیری شخصیت
او در حین رشد نقش بسیار مهمی دارد .تحقیقات روانشناسی نشان گراین امر است
که کودکانی با اسامی نامناسب در حین تحصیل دچار افت می شوند و در طی دوره
ابتدایی تحصیل محبوبیت کمتری در میان همکالسی های خود دارند .در دوران
تحصیل در دبیرستان هم بیشتر این افراد تمایل به روان پریشی دارند و دچار آسیب
های روانی بیشتری می شوند.
در جامعه آشوری نام گذاری در طول تاریخ شامل تغییرات بسیاری شده است.
اسامی باستانی آشوری اسامی ترکیبی بوده اند که باورها و برداشتهای آنها را از
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زندگی نشان می داد .به عنوان مثال سناخریب به معنای" خدای سین شمار برادرها
را ازدیاد بخشد " ،اسرحدون به معنای" آشور یک برادر داده است" و آشور بانـی
پال هم به معنی" آشور آفریننده پسر است" می باشد .نام هایی مانند نینوی ،نین لیل،
نین گیرین و نین سون از کلمه نین به معنی بانو مشتق شده است .در کنار این نام
ها اسامی خاصی مانند دیسان و ِبروز و شامیرام ،رامینا و شیرین ،شامرتا و ...نیز
مورد استفاده قرار می گرفت که متعلق به دوران متأخر امپراطوری آشور و بابل
می باشند.
پس از گرویدن به مسیحیت در قرن سوم بعد از میالد ،آشوری ها از اسامی مقبول
در دیانت جدید استفاده کردند .اسامی ذکر شده در تورات و انجیل مانند یعقوب،
یوسف ،ایشو ،شموئیل ،سارا ،راخیل ،ربقه و....متداول شدند .از آنجا که آشوری
ها بعلت تغییر مذهب اسامی قبلی را که یادآور باورشان به بت ها بود را کنار
گذاشته بودند ،در ایاالت خود مختار آشوری و بخصوص در مناطق کوهستانی
آشور ،اسامی خاصی مانند بریخا ـ ممو ـ منتو ـ زنگو ـ منگو ـ کتوـ خمو ـ َگگو ـ
َبرخو ـ خِندو ـ مریوا ـ جندو و( ...برای مردان) و ِزکتو ـ َخمی ـ گولی ـ چورری
ـ ِهندی ـ سولطی ـ صادی ـ سورمی ـ نازی ـ ِکش ِمش ـ ـ َه َمنی ـ َننو ــ و( ...برای
زنان) هم چنان مورد استفاده قرار می گرفت و در عین حال اسامی بیگانه نیز گاهی
شنیده می شد که نشان از تأثیر فرهنگ های بیگانه ای است که در مجاورت کلنی
های آشوری مستقر بوده اند .به عنوان مثال اسامی زرتشتی مانند فریدون ،بهنام،
هرمز و...یادآور قدیسان مسیحی می باشند که اصالتأ زردشتی بوده اند .اسامی
کردی مانند گلیزار ،گالویژ ،خاتون و ...و همچنین اسامی ترکی و عربی نیز مبین
امر فوق می باشند.
از نیمه دوم قرن نوزدهم که رسوالن غربی به مناطق آشوری نشین کردستان و
آذربایجان اعزام شدند تا مسیحیت را تبلیغ کنند ،اسامی غربی غیر مذهبی مانند
اسامی مانند دیزی ،جانی ،ویولت ،نلی ،آلبرت و  ...هم وارد فرهنگ جامعه آشوری
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شد .عالوه بر آن اسامی توراتی نیز کم کم به لهجه انگلیسی و فرانسوی تلفظ شد و
در نتیجه یوحنا تبدیل به جان ،پطروس تبدیل به پیتر ،یوسپ تبدیل به ژوزف ،ربقا
به ربکا ،راخیل به راشل و ...شد .از طرف دیگرمهاجرت های بی شمار این قوم
بال دیده بخصوص بعد از دو جنگ جهانی اسامی ملت های گوناگونی را وارد
فرهنگ ما کرد .برای مثال اسامی روسی مانند والودیا ،یورا ،سریوژا ،سرگئی،
زینا ،لیدا ،آکسینیا و ...حاصل چندین دهه زندگی در روسیه و گرجستان و اوکراین
می باشد .و به همین ترتیب است اسامی عربی که حاصل صدها سال همزیستی با
اعراب می باشد.
اما چرا اسامی بیگانه نفی می شود؟ آیا این اسامی نشان از مدرنیسم نیست و آیا
نباید طبق زمانه پیش برویم و چهره ای مدرن و امروزی داشته باشیم؟ آیا زمان
اسامی قدیمی سر نیامده است؟ همان گونه که قبأل متذکر شدیم نامی که بر فرزندان
خود می گذاریم بر شکل گیری شخصیت آنها تأثیر می گذارد .هنگامی که فرزند
خود را ژاک ،ژان یا لوسی می نامیم ،او قطعأ با جامعه اصلی خود احساس یگانگی
نخواهد کرد .تأثیر این بیگانگی بر روان فرزندانمان بدین گونه خواهد بود که وی
خود را متعلق به جامعه مادری نخواهد دانست و در قبال آن احساس مسئولیت
نخواهد کرد .از آن گذشته فردی که در یک جامعه زندگی کند بدون این که تعلق
خاطری به آن داشته باشد بدون شک با آن جامعه احساس همبستگی نخواهد داشت
و همین امر موجب آسیب دیدن ارتباطات وی با افراد جامعه و در نهایت انزوای
وی خواهد شد .هم از این رو است که به آنان که خواستار تشکیل خانواده و به دنیا
آوردن فرزند هستند توصیه می شود که بر فرزندان خود اسامی اصیل آشوری
بگذارند تا دارای هویت و شخصیت مستقل و سالم شوند .اما تأثیر ناخوشایند دیگری
که استفاده از این اسامی دارد این است که با استفاده از اسامی بیگانه افراد آن جامعه
یا قوم در واقع در جامعه بزرگتر دیده نمی شوند ،به عبارت دیگر نامرئی شده و
هویت خود را از دست می دهند و این بی هویتی یکی از عوامل نابودی آن جامعه
و یا قوم خواهد شد.
در پایان باید خاطر نشان کرد که تعدادی از اسامی معروف و یا تاریخی که
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منشأ آنها برای ما روشن نبوده از اسامی آشوری می باشند .به عنوان مثال نام
سندباد که در کتاب هزار و یک شب در داستان سندباد بحری مالحظه می شود ،فرم
تغییر یافته "سین باالت" است که خود از مشتقات نام سین یعنی خدای ماه سومری
می باشد (مقاله آشوری ها بعد از آشور نوشته پروفسور سیمو پارپوال) .نام ننه که
در فارسی به معنی مادربزرگ است از الهه "نانا" یا "اینانا" مشتق شده است .این
نام در آشوری ها به صورت ننو هنوز متداول می باشد .نام سمیرا فرم معرب شمیرام
است که ش اول اسم تبدیل به س شده است .یونانی ها این نام را به صورت سمیرامیس
تلفظ می کنند ( در زبان یونانی حرف شین وجود ندارد در نتیجه به جای شین حرف
سین را به کار می برند).
در افسانه گیلگمش و آگا ،حریف گیلگمش فردی است به نام آگا یا آغا که فرزن ِد اِن
ـ مه ـ بارآغا ـ سی می باشد .از آنجا که در آشوری ها نام و نام فامیلی آغاسی بسیار
متداول بوده است آیا منطقی نیست که ارتباط نزدیکی با نام ذکر شده در افسانه داشته
باشد؟ به هر حال دقت و توجه در امر نام گذاری فرزندان نشانه احساس مسئولیت
افراد و در عین حال پیش گیری از آثار سوء برگزیدن نام نامتناسب در آینده فرزندان
می باشد.
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باغ های معلق بابل یا نینوا؟
ترجمه :شامیرام داودپوریان
یکی از عجایب هفت گانه جهان باغ های معلق بابل می باشد .این باغ ها توسط
مورخان یونانی مانند استرابو و دیودوروس سیکولوس ثبت شده اند اما به هر حال
مدارک کمی مبتنی بر وجود آنها وجود دارد .گفته شده است که این باغ ها به منظور
شاد کردن همسر بیمار نبوکد نصر یعنی آمیتیس ساخته شده بود .آمیتیس دختر شاه
ماد ،به منظور ایجاد اتحاد بین دو ملت به همسری نبوکد نصر درآمد .سرزمینی که
او از آن جا آمده بود به احتمال زیاد سرسبز و دارای صخره های کوهستانی بوده
و او سرزمین پست و آفتابی بین النهرین را افسرده کننده یافت .پس شاه تصمیم
گرفت تا سرزمین مادری او را با ساخت کوهستان مصنوعی با باغ های پشت بامی
آن احیا کند .باغ های معلق به احتمال زیاد واقعأ معلق نبودند .البته روایتی دیگر
نیز وجود دارد مبنی بر این که این باغ ها به دست نینوس ،پادشاه بابل در سرزمین
بابل که اینک بخشی از عراق و بین النهرین می باشد بنا شد .نینوس برای رفع
اندوه ملکه سمیرامیس دستور ساختن باغ های بسیار زیبایی را در کرانه رود فرات
داد .بهترین صنعتگران و معماران برای ساختن این باغ به بابل فرا خوانده شدند.
باغ های معلق بابل میان تهی بود به طوری که تحمل وزن ساکنان آن را داشت
و خراب نمی شد .تنها راهی که برای معماران وجود داشت ساختن ستون های
سنگی بود که قدرت تحمل بنا را داشته باشند .در ساختن این ستون ها از تخته سنگ
های سنگین و چهارگوش که هر ضلع آن  50متر بود استفاده شده است .کارگران
مجبور بودند برای ساختن این بنا سنگ های بزرگی را از مسیرهای دور به این
منطقه منتقل کنند .در حقیقت باغ های معلق بابل بر مزار جنگلی از ستون های
مرتفع و سنگی و به صورت تراس و طبقاتی ساخته شده بود .مسأله جالب دیگر
نفوذ نا پذیر بودن تپه ها بود که بر روی هم قرار داشتند .مشخص نیست چه وسیله
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به کار می بردند که آب برف و باران از هر یک از باغ ها به طور مستقیم به
پائین نفوذ نکند.
بنا به اعتقاد باستان شناسان برای آبیاری باغ ها و تونل ها ،کانال هایی حفر شده
بود که آب را از طریق چرخ چاه و قرقره از رود فرات به سمت باال و به مرتفع
ترین قسمت باغ ها می رساندند تا بتوانند درختان را آبیاری کنند .هرودوت تاریخ
نگار مشهور یونانی در سال  450ق .م .در مورد باغ های بابل نوشت که دیوارهای
خارجی آنها  52مایل طول و  80فوت ضخامت و  000متر ارتفاع داشتند.
باغ های معلق بابل ،مرتفع و بر همه شهر همانند دژی مستحکم مسلط بوده ،چشم
اندازی بسیار زیبا داشته و از فراز آن ،منظره رود ،شهر ،سربازان ،جاده ها و
عبور و مرور قافله ها که بین شرق و غرب در تردد و حمل کاالهای تجاری بودند،
قابل مشاهده بوده است .بعدها از آجرهای باغ های معلق ،سدی بر فراز رود فرات
ساخته شد .گفته می شود که در مرکز باغ های معلق به دستور پادشاه نینوس فواره
های زیبا ،یک معبد و مجسمه ای از طالی خالص ساخته شده بود .دست یافتن به
بقایای باغ های معلق به نوعی هدف غایی باستان شناسان شده است اما جستجوی
محل بابل (نزدیک شهر الهالل امروزی) تا کنون موفقیت آمیز نبوده است.
در این زمینه خانم دکتر استفانی َدللی که یک متخصص در زمینه تمدن اولیه بین
النهرین از انستیتوی شرق شناسی دانشگاه آکسفورد می باشد نظریه جدیدی را ارائه
داده است .وی که در زبان بابلی باستانی تخصص دارد معتقد است که باغ های
معلق وجود داشته اند اما سوء تفاهمی در مورد محل آنها موجب گمراهی یونانی ها
شد تا محل باغ ها را بابل بنویسند .در این زمینه ،یونا نی ها به نوشته های بروزوس
بابلی استناد کردند اما اصل نوشته بروزوس هیچ گاه به دست نیامده است.
یکی از نکاتی که مورد توجه دکتر َدللی قرار گرفت این بود که در سایر منابع
قدیمی که نبوکد نصر دوم در آنها جزئیات سایر پروژه های ساختمانی خود را ثبت
کرده از باغ های معلق نام برده نشده است .سایر نویسندگان مانند هرودوت ،گزنفون
و پلینی که از بابل دیدار کرده اند نیز از این باغ ها اسمی نبرده اند .حفاری وسیع
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و پرمشقت بابل توسط باستان شناسان آلمانی که به مدت  09سال به طول انجامید
نیز نتوانست دلیلی بر وجود این باغ ها به دست آورد.
در بین النهرین قدیم دو تمدن اصلی وجود داشت .یکی از آنها بابل در جنوب بود
و دومی آشور در شمال که مرکز آن شهر نینوا نزدیک موصل امروزی بود.
در بعضی از نوشته های کالسیک و مذهبی که نبوکد نصر را شاه آشور و محل
زندگی او را نینوا ذکر می کند همواره این دو شهر با هم اشتباه شده اند .در حالی
که نبوکد نصر در واقع در بابل زندگی می کرد .نویسندگان عرب از یک شاه قدیمی
تر به نام سناخریب نام می برند که در بابل بوده در حالی که در واقع او در نینوا
حکمرانی می کرد .خانم دکتر َدللی چنین مطرح می کند که پس از تسخیر بابل
توسط آشور این شهر نام بابل جدید بر خود گرفت زیرا در واقع در بین النهرین
بیش از یک بابل وجود داشت .تحقیقات دکتر دَ للی روشنگر این امر بوده که در
قرن  00ق .م از شهر بورسیپا با عنوان "بابل دیگر" نام برده شده است .وی
همچنین پی برد که پس از تسخیر بابل توسط سناخریب ،او نام دروازه های بابل را
بر دروازه های نینوا گذاشت و بدین ترتیب روشن شد که در واقع نینوا تبدیل به
یک بابل جدید شد .دکتر َدللی با مراجعه به نقشه زمین شناسی هر دو شهر متوجه
شد که زمین های اطراف بابل واقعی باید امکان انتقال آب کافی برای بقای باغ های
معلق را همانطور که در منابع قدیمی تشریح شده است فراهم کرده باشند .با پیشرفت
تحقیقات کامأل مشخص شد که امکان ندارد باغ های معلق در بابل ساخته شده باشند.
باغ های معلق به صورت یک تپه مصنوعی تئاترمانن ِد تقریبأ نیم دایره با ارتفاع
 05متر بنا شده بود .در پایه آن استخری قرار داشت که از جریان های کوچک آبی
که از اطراف آن سرازیر می شدند تغذیه می شد .درختان و گلهای باغ در زمین
های مصنوعی کوچک بنا شده در باالی ردیفی از ستون های سرپوشیده کاشته شده
بود .وسعت تمامی باغ حدود  000متر بود و طبق محاسبات انجام شده با حداقل
 05000لیتر آب از طریق یک سیستم کانال و قنات آبیاری می شد .داخل خود باغ،
این آب توسط پمپ های برنزی بزرگی به باال منتقل می شد .بدین ترتیب تحقیقات
دکتر َدللی ثابت کرده است که تصور تعدادی از تاریخ شناسان مبنی بر این که باغ
های معلق بابل صرفأ یک افسانه است ،کامأل اشتباه می باشد .منبع :اینترنت
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لیال و حیوانات باغ وحش
دکتر هلن ساخو

خوانندگان گرامی ،داستان زیر داستانی است واقعی و مربوط به لیال ،دختر هشت
ساله ای که با مادرش در لندن زندگی می کند .آنها مهاجر هستند و پاکستانی االصل
که هر سال برای تعطیالت تابستان و دیدار اقوام و هم چنین آشنائی بیشتر لیال با
زبان مادری به پاکستان سفر می کنند.
در آخرین سفرشان ،مادر لیال او را به باغ وحش برده بود .او که مانند خیلی از
بچه های هم سن و سال خود شدیدأ به حیوانات عالقمند است بعد از این دیدار که
قرار بود برایش دیداری تفریحی باشد ،به شدت مضطرب شده و حال عادی خود
را از دست داده بود چرا که او شاهد رفتار خشن و زورگویانه نگهبانان باغ وحش
با حیوانات اسیر بود .به گفته مادرش شب ها نمی توانست بخوابد و همواره به فکر
حیوانات دربند بود و این که چرا آنها باید از طبیعت و از محیط طبیعی خودشان به
دور باشند و برای سرگرمی مردم و منفعت صاحب باغ وحش مجبور به انجام
کارهایی باشند که برایشان طبیعی نیست و یا اینکه دردآور است ،کارهایی مانند
رقصیدن ،از روی آتش پریدن و شالق خوردن.
به تشویق مادر و معلمش و هم چنین نگارنده ،لیال اضطراب خود را به صورت
داستانی نوشته که در زیر عینأ از زبان خود او از انگلیسی ترجمه و به شما تقدیم
می شود .پس از ابراز عقیده و شرح داستان تجربه اش ،لیال آرام گرفته و مانند قبل
مثبت فکر می کند .این داستان نمونه ای است از روش های روانشناسی کودک و
بیان احساسات و تجارب منفی از طریق داستان نویسی و یا نقاشی که به کودک
کمک می کند از حالت اضطراب خارج شده و مثبت فکر و عمل کند .امیدواریم که
این داستان مورد توجه شما قرار بگیرد.
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" اسم من لیال است و این نظر من می باشد :حیوانات و آدم ها هر دو بخشی از
طبیعت هستند و آدم ها نباید حیوانات را مورد ضرب و شتم و ستم قرار دهند .من
در سیرک دیدم که حیوانات را کتک می زدند و آن ها را مجبور به انجام کارهایی
می کردند که هدفشان فقط سرگرم کردن بینندگان و دست یابی به پول و منفعت
مالی بود.
به نظر من این کار باید متوقف شود .من در این باره با معلم فقه و اخالقم صحبت
کردم و او گفت که آدم هایی که حیوانات را اذیت کنند به جهنم خواهند رفت و
آنهایی که با حیوانات خوش رفتاری می کنند به بهشت.
من با او موافقم و می خواهم اضافه کنم که ما در دنیای خودمان نیز شاهد نمونه
هایی از جهنم و بهشت می باشیم .برای مثال گربه ای که از آن خوب نگهداری می
شود و تغذیه می شود ،حتی اگر مریض شد به دکتر برده می شود و در بهشت
زندگی می کند و حیواناتی را که من دیدم زندگی جهنمی دارند.
من فکر می کنم که ما باید طوری رفتار کنیم که همه به بهشت برویم .من
پیشنهادات خود را به معلمم ارائه کردم و او آنها را قبول کرد .ما باید حیوانات را
راحت بگذاریم تا بتوانند با خانواده خود در صلح و صفا و امنیت کامل زندگی کنند
و شاد باشند .ما نباید به آنهایی که حیوانات را به زور اسیر کرده و آنها را مجبور
به انجام کارهایی می کنند که برایشان طبیعی نیست پول بدهیم تا آنها به کارشان
ادامه دهند .ما باید به کل طبیعت احترام بگذاریم و کاری کنیم که همه مخلوقات در
این دنیا به زندگی خود ادامه دهند و سالم و راحت از زندگیشان لذت ببرند".
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کودکان زندگی را از ما می آموزند!
دکتر هلن ساخو
خوانندگان گرامی ،نکات زیر چکیده ای است از برخی از دانستنی های علم
روانشناسی کودک .طبق این نکات ،رشد کودکان تابع پروسه طبیعی انعکاس واقعیت های
موجود در اطراف آنهاست و آنچه در روند رشد و بلوغ خود از آن تأثیر گرفته اند .باید
متذکر شد که این نکات یک سری قوانین کلی می باشند و بدیهی است که هر کودک
شخصیت و ذات خودش را نیز دارد و هم چنین تحت تأثیر عوامل بسیار متعدد و مجزایی
می باشد که در مورد همه کودکان یکسان نیست و به طور مساوی مصداق ندارد ،منجمله
طرز برخورد مختلف بزرگترها با کودکانی که ممکن است متعلق به یک جامعه و یا حتی
یک خانواده باشند .نکته مهم این است که مراعات و در نظر گرفتن این نکات به والدین و
دیگر پرورش دهندگان کودک کمک خواهد کرد تا حد امکان تربیتی مثبت و پربار را در
پروسه رشد کودک نهادینه کنند.
܀ کودکانی که مکررأ سرزنش می شوند ،یاد می گیرند که دیگران را محکوم کنند.
܀ کودکانی که در محیط ناآرام بزرگ می شوند ،یاد می گیرند که بجنگند و دعوا کنند.
܀ کودکانی که مسخره می شوند ،خجول و شرمنده بار خواهند آمد.
܀ کودکانی که تشویق می شوند ،اعتماد به نفس خواهند داشت.
܀ کودکانی که در اطرافیان خود صبر و تحمل می بینند ،صبور بار خواهند آمد.
܀ کودکانی که مورد مرحمت قرار بگیرند ،یاد می گیرند که بردبار و بخشنده باشند.
܀ کودکانی که در محیط خانواده ،مدرسه و اجتماع حقانیت و انصاف ببینند ،عادل خواهند
شد.
܀ کودکانی که بزرگترها قدرشان را می دانند ،یاد می گیرند که قدر خود و زندگی را
بدانند.
܀ کودکانی که با آنها رفتار دوستانه شده است ،در دنیای بزرگتر ،دوست ،محبت و عشق
واقعی خواهند یافت.

کودکانمان را دوست بداریم.
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مطالب رسیده
در این شماره از بولتن شامیرام نیز مطلبی از دوست گرامی ،خانم
نینوی پطرس ،تقدیم حضور خوانندگان عزیز بولتن می شود با این
امیـد کـه به کار بردن نکات بهداشتی مندرج در آن بتوانـد در امـر
پرورش فرزندانی سالم تر راهنمای ما باشد.
آلودگی هوا به ویژه برای گروه های سنی کودکان و نوجوانان آسیب های زیادی
به همراه دارد و ممکن است با عالئمی مانند تنگی نفس ،افزایش ضربان قلب،
افزایش سرعت تنفس ،استمرار بیماری های پوست ،سرفه مکرر حلق و گلو،
تحریک چشم ،آب ریزش و حتی اختالالت حلقی و تحریک پذیری بیشتر خود را
نشان می دهد .این روند در طوالنی مدت باعث کاهش سیستم دفاعی بدن شده و به
ایمنی کودکان و نوجوانان آسیب می رساند و روی حافظه کودکان اثر می گذارد.
با توجه به این که پدیده آلودگی هوا به عنوان بخشی از مشکالت زندگی کالن
شهرها در ایران و جهان به شمار می رود ،دانش آموزان و خانواده ها باید توصیه
های زیر را مورد توجه قرار دهند.
܀ کلسیم ،آهن ،فسفر و روی در غذای دانش آموزان
در غذای دانش آموزان باید از مواد غذایی که سرشار از مواد فوق است استفاده
شود که این مواد جذب آالینده ها را در بدن کاهش دهد .مصرف شیر به عنوان
مثال  0تا  0لیوان در روز همراه با مخلوط عسل ،ارده و گردو مفید است .مصرف
سیب ،آجیل های خام تازه ،سبوس دار و جوانه نیز توصیه می شود.
܀ ویتامین ث و افزایش ایمنی
این ویتامین باعث افزایش ایمنی بدن و بهترین منبع آن میوه جات و سبزیجات تازه
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مانند گوجه فرنگی ،کلم بروکلی ،انبه ،لیمو ،اسفناج ،نارنگی و منابعی که دارای
ویتامین ث هستند توصیه می شود.
܀ ویتامین ای از تخریب دیواره سلول ها توسط سموم جلوگیری می کند.
از دانه های گیاهی روغنی مثل آجیل ،روغن سبوس گندم ،روغن آفتاب گردان،
بادام ،ذرت و زیتون استفاده کنید .توصیه می شود خانواده ها در وعده های غذایی
از ساالد های پر سبزی با روغن آفتاب گردان و زیتون استفاده کنند .در شرایط
اضطراری ،دانش آموزان به هیچ وجه از خانه خارج نشوند و در صورت اجبار،
پس از بازگشت به خانه لباس های خود را تعویض و خوب بشویند .از نوشابه ها
و مواد غذایی بدون بسته بندی شده که در معرض گرد و غبار قرار دارند و هم
چنین خرید از دست فروشان و از مصرف غذاهای چرب و سرخ شده ،غذاهای
آماده و غذاهای کنسرو شده و چیپس ،به ویژه در روزهای آلوده پرهیز کنید.
غذاهایی که دانش آموزان مورد استفاده قرار می دهند باید قبل از مصرف خوب
شسته و ضد عفونی شده باشند .دانش آموزان باید در شستن دست های خود دقت
بیشتری به عمل آوردند.
܀ دانش آموزان روزی چند مرتبه چشم ها ،دهان و بینی را شستشو دهند .غرغره
آب نمک نیز به دفع آالینده ها کمک می کند .حتمأ لباس مدرسه را از لباس منزل
جدا کنند و به طور مرتب لباس مدرسه را بشویند تا آالینده ها از لباسها خارج شود.
از ورزش در هوای آلوده نیز خودداری کنند.
܀ دانش آموزان مبتال به اختالالت خونی ،ایمنی ،مشکالت تنفسی از ماسک استفاده
و بعد از روزهای طوالنی آلودگی هوا زیر باران حضور پیدا نکنند ،چرا که با این
باران ها باران اسیدی می گویند که می توانند آسیب های بسیاری برای دانش آموزان
داشته باشند.
منبع :گروه اینترنتی پرشین تی وی
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آشپزی در آشور و بابل باستان
شامیرام داودپوریان
یکی از داغ ترین مواردی که دنیای آشپزی را از زمان کشف آتش تا کنون تکان
داده است غذا های خاورمیانه ای می باشد و نخستین ترجمه چاپ شده قدیمی ترین
دستورهای غذایی مکتوب بخش مهمی را به تاریخ غذا اضافه می کند .در سال
 0998قدیمی ترین لوحه های حاوی دستور پخت جهان توسط یک آشور شناس
فرانسوی به نام "ژان بوته رو" کشف رمز شد .به گفته وی سه عدد از این لوحه
های اکدی که متعلق به  0700سال قبل از میالد بودند ،حاوی چنان دستورهای
غذایی غنی ،آراسته و پیشرفته ای بود که قابل تصور نیست.
قدیمی ترین دستور غذایی شناخته شده به  0000قبل از میالد بازمی گردد .بر
طبق این دستور ،پوست مار ،آب جو و آلوی خشک با هم مخلوط و سپس طبخ می
شدند .یک لوحه دیگر متعلق به همان دوره زمانی محتوی قدیمی ترین دستور تهیه
آب جو می باشد .یکی از دوازده لوح بابلی که در دانشگاه ییل نگهداری می شوند

مردانی در حال حمل خرگوش ،ملخ و میوه
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نیز طرز تهیه خورشتی از گـوشت بزغـالـه را با سـیر ،پیـاز و شیر ترش توضیح
می دهد .بقیه خورشت ها از کبوتر ،گوشت گوساله و طحال تهیه می شدند.
مواد اصلی غذاهای مردم خاورمیانه را سبزیجات تشکیل می دادند هرچند که
از گوشت (گوشت گوسفند ،گاو ،گوساله ،بز) نیز استفاده می شد .گوشت خوک
در اور مورد استفاده قرا می گرفت اما بعد از  0400قبل از میالد حرام شد .گوشت
پرندگانی مانند غاز ،اردک ،لک لک ،درنا ،حواصیل ،مرغ ماهی خوار ،گنجشک،
چکاوک ،کبک ،دراج و کبوتر نیز برای تهیه غذا مورد استفاده قرار می گرفت.
گوشت ماهی در میان مردم خاورمیانه محبوبیت زیادی داشت و نهرهایی که از
آشور می گذشتند منبع خوبی برای تهیه آن بودند .در مدارک مربوط به  0000سال
قبل از میالد از حدود پنجاه نوع ماهی در خاورمیانه نام برده شده است .آن ها ماهی
را به صورت تازه و خشک شده مصرف می کردند .ماهی های بزرگ را تمیز
می کردند و پس از خالی کردن شکم ،آنها را آویزان می کردند تا خشک شوند.
ماهی های کوچک تر را جلوی آفتاب گذاشته و بعد آنها را به صورت یک بلوک
جامد فشرده درمی آوردند .فروش ماهی های سرخ شده از شغل های معمول در
خیابان های پیچ در پیچ شهر اور بود.
شیر و فرآورده های مختلف آن (کره ،شیر ترش و پنیر) نیز از دیگر مواد مورد
استفاده ساکنان خاورمیانه بود .آن ها از بز ،گوسفند ،غزال ،اردک و سایر حیوانات
وحشی روغن تهیه می کردند .انواعی دیگری از چربی مانند روغن کنجد نیز برای
پخت و پز به کار می رفت.
عسل غذای شناخته شده ای بود اما به اندازه شربت خرما مصرف نمی شد .به
گفته هرودوت مورخ مشهور یونانی ،خرما " غذا ،شراب و عسل آشوری ها " بود.
شربت انجیر هم از دیگر غذاهای مورد مصرف آنها به شمار می رفت.
در آشور سه نوع گندم مورد استفاده قرار می گرفت .جو نه تنها به عنوان یک
ماده غذایی بلکه به عنوان یک وسیله پرداخت بها (مانند پول) نیزبود .نان جو از
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اهمیت ویژه ای برخوردار بود و در منابع تاریخی از انواع متعدد آن نام برده شده
است .نان مردم خاورمیانه تخمیر نشده بود .گاهی به نان گوشت ،سبزیجات ،روغن
گیاهی ،شیر ،کره و پنیر ،میوه ،عصاره میوه و دانه کنجد اضافه می کردند .برنج
و ذرت نیز برای تهیه غذا به کار برده می شدند .بنا بر نوشته آریستوپولوس در080
قبل از میالد ،در بابل برنج به عمل می آمد.
نان و پیاز اساس رژیم غذایی مردم آشور و بابل را تشکیل می دادند .نان را به
شکلی که هنوز در شرق پخته می شود تهیه می کردند یعنی به صورت الیه های
نازکی که روی یک سطح فلزی باز می شد و در اجاق پخته می شد .پیاز یک غذای
روستایی به شمار می رفت .پیاز را به صورت خام همراه با غذا صرف می کردند.
در باغچه های حاصل خیز خاورمیانه پیاز ،تره فرنگی و سیر به فراوانی کشت
می شد .این مواد در باغ های َمردوخ باالدان دوم و هم چنین اور َنمو که در 0000
قبل از میالد حکم روایی می کرد کشت می شد .کاهو ،کلم ،خیار ،هویج ،تربچه،
شلغم ،چغندر ،کدو و انواع سبزیجات از خانواده لوبیا مانند لوبیا سبز ،نخود فرنگی
و نخود نیز در خاورمیانه به فراوانی موجود بود .یک خوراک خوب حاوی دو نوع
سبزیجات مانند عدس که همچون لوبیا همواره در دسترس بود ،ارزن جوشیده،
جویی که مانند برنجی که امروزه پخته می شود تهیه می شد ،و به احتمال زیاد
ذرت بود .موادی مانند کدو ،خیار ،هندوانه و خربزه نیز در باغ های خاورمیانه
به عمل می آمد .اما نکته قابل توجه این است که در دستورهای غذایی آنها از
روغن زیتون و انگور به ندرت یاد شده است.
در خاورمیانه از قارچ و قارچ دنبالن نیز برای تهیه غذا استفاده می شد .مردم
خاورمیانه قارچ سمی را از قارچ خوراکی به خوبی تشخیص می دادند .یکی دیگر
از مواد غذایی مورد استفاده مردم آشور و بابل ملخ بود که به صورت کبابی (بر
روی سیخ) تهیه می شد و تصویری از پذیرایی با آنها توسط مستخدمین به همین
صورت از خورساباد کشف شده است.
مردم خاورمیانه غذای خود را با چاشنی های مختلفی مانند مانند گشنیز ،زیره،
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زعفران ،زردچوبه ،مرزنجوش ،نعنا ،رزماری ،رازیانه ،انیسون و خردل مزه
دار می کردند.
به طور دقیق مشخص نیست که از چه تاریخی سومری ها ،آشوری ها و بابلی
ها نوشیدن آب جو و شراب را آغاز کرده اند ،اما لوحه های متعددی کشف شده
است که بر روی آنها تجارت شراب را ثبت کرده اند .عالوه بر آب جویی که از
جو تهیه می شد نوع دیگری از آن از شراب درخت نخل به دست می آمد .آب جو
یک نوشابه ملی بابلی ها به شمار می رفت و آنها با استفاده از گندم و جو به عالوه
عسل ،شانزده نوع آب جو تهیه می کردند .بعالوه انواع مختلف آب جو از نظر
رنگ مانند سفید ،حنایی ،روشن ،تیره و کدر تهیه می شد .آب جو را با استفاده از
لوله های از جنس نی که در انتهای آنها صافی تعبیه شده بود از ظرف اصلی می
نوشیدند .اما شراب را در فنجان و یا جام می نوشیدند .باید گفت که تا زمان حمورابی
تخمیر آب جو توسط زنان انجام می شد .آب جو نزد بابلی ها از چنان اهمیتی
برخوردار بود که حقوق کارگران قصرهای شاهان را با آن پرداخت می کردند .از
مدارک به دست آمده چنین بر می آید که جیره آب جوی هر کدام از کارکنان کاخ
روزی یک گالن بوده است .البته به نظر می رسد که آب جو بر شراب ترجیح داده
می شد زیرا جو در آب و هوای گرم خاورمیانه بهتر از انگور به عمل می آمد .در
سومر  %40گندم بدست آمده برای تهیه آب جو به کار می رفت.
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انواع میوه هایی که عمومأ در خاورمیانه مصرف می شد عالوه بر خرما شامل
ازگیل ،سیب ،گالبی ،گیالس ،انجیر ،آلو ،زردآلو توت و شاه توت ،انار ،به و پسته
( که در آشور به عمل می آمد) بود .میوه ها را در عسل کنسرو می کردند تا از
خراب شدن آنها جلوگیری کنند .بعضی از میوه ها مانند سیب و گالبی را خشک
می کردند تا در آینده مورد استفاده قرار دهند .اما مهم ترین میوه در خاورمیانه
خرما بود که حاوی مقادیر زیادی شکر و آهن می باشد .در خاورمیانه از میوه ها
ترشی نیز تهیه می شد و حتی ملخ را به صورت ترشی نگهداری می کردند.
ساکنان خاورمیانه آتش را برای پختن غذا به کار می بردند .آنها از شعله آتش یا
از ذغال و یا منقل برای این کار استفاده می کردند .روشهایی مانند پختن روی
خاکستر داغ یا تنور را نیز بعدها ابداع کردند .پختن غیر مستقیم در آتش به واسطه
یک مایع را نیز به کار می بردند و برای این کار از دو ظرف اصلی یعنی دیگ
برنزی و قابلمه سفالی استفاده می کردند .روش پختن در آب یک نوآوری بزرگ
و گامی به جلو بوده که موجب غنی شدن و تنوع غذایی شده است .گوشت را به
صورت سرخ کرده یا جوشیده در آب و یا کبابی به کار می بردند .برای نگهداری
گوشت آن را خشک ،نمک سود یا دودی می کردند.

زنان خاورمیانه در حال نوشیدن آب جو
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البته گوشت را اغلب در مراسم جشن و بعد از مراسم مذهبی می خوردند .در
روزهایی که به افتخار یکی از خدایان مراسم برگزار می شد تعداد زیادی از
حیوانات را ذبح می کردند .در این مراسم کاهنان غذای پخته شده را در جلوی
خدایی که به شکل مجسمه بود قرار می دادند و یک پرده جلوی آن می کشیدند تا
خدای مذکور غذا را میل کند .پس از مدتی کاهنان پرده را کنار می زدند و باقی
غذا را خود صرف می کردند .طبق اسناد تاریخی جشنواره های افسانه ای در
خاورمیانه بر پا می شده است .در قرن نهم قبل از میالد در یک جشن که توسط
آشور بانی پال دوم برگزار شد تعداد  29574نفر حضور داشتند .طی ده روز
برگزاری این جشن  05،000بره و گوسفند 500 ،گوزن 500 ،غزال00،000 ،
پرنده 00،000 ،تخم مرغ 00،000 ،قرص نان و هزاران گالن شراب و آب جو
مورد مصرف قرار گرفته بود.
یکی دیگر از اشکال پخت غذا نزد مردم خاورمیانه تهیه سوپ بود .آن ها بیش
از صد نوع سوپ می پختند .دانستن این نکته نیز جالب است که آنها خیلی پیش تر
از لرد ساندویچ (که ابداع کننده ساندویچ در اروپا بود) انواع ساندویچ را به کار
می بردند .حتی نوعی کاسرول بادنجان سرخ شده می پختند که بنا بر گفته یک
پروفسور ادبیات انگلیسی به نام َنوال نصرهللا در کتابی که در زمینه تاریخ آشپزی
نوشته است ،این غذا مادر تمام موساکاهای موجود در دنیا است .موساکا غذایی
است یونانی حاوی بادنجان سرخ شده و گوشت چرخ کرده سرخ شده با پنیر است.
حدود  0500قبل از میالد بابلی ها از گوشت ادویه زده در روده حیوانات سوسیس
تهیه می کردند .یونانی ها از آنها خوردند و رومی ها آنها را سالسوس )(Salsus
نامیدند که ریشه لغت سوسیس می باشد.
در پایان با پختن چند دستور غذایی مربوط به خاورمیانه باستان و چشیدن آنها می
توانید به کیفیت غذاهای خاورمیانه باستان پی ببرید.
 1ـ ساسکو (پوره با خرما)
ساسکو یک پوره است که در مدارک کاخ ماری ثبت شده است .این پوره را می
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توان از گندم یا جو که با شیر ،روغن یا آب پخته شده تهیه کرد .هنگامی که غذا
برای اقشار باالی جامعه تهیه می شد خرما را به پوره اضافه می کردند.
مواد الزم 0 :فنجان شیر یا آب ـ  0/4فنجان آرد جو ـ مقداری نمک و شربت خرما
ـ  0/4فنجان آجیل خرد شده.
طرز تهیه :آرد جو را در یک قابلمه بریزید .شیر را به آهستگی و در حالی که
مرتب به هم می زنید اضافه کنید .زیر قابلمه را روشن کنید و وقتی محتوی قابلمه
به جوش آمد حرارت را کم کنید و بگذارید به مدت  5دقیقه بپزد .سپس نمک و
شربت خرما را اضافه کنید .پوره حاصل را داخل فنجان بریزید و با خرمای خرد
شده تزئین کنید.
 : 2کیک قصر
دستور تهیه این کیک از اسناد کشف شده از قصر "اور" به دست آمده است .در
حقیقت این فرمول قدیمی ت رین دستور تهیه یک کیک است .الزم به یادآوری است
که کلمه "کیک" یک لغت اکدی می باشد که وارد اغلب زبانها شده است.
مواد الزم 0 :فنجان خرما ی خرد شده ـ  0/0فنجان کشمش ـ  0قاشق غذاخوری
رازیانه یا انیسون ـ  0/0فنجان پنیر خانگی ـ  0فنجان کره که در حرارت اطاق
ذوب شده باشد ـ  0عدد تخم مرغ که در حرارت اطاق هم زده شده اند ـ  0/0فنجان
شیر که به حرارت اطاق رسیده باشد ـ  0/0فنجان آرد.
طرز تهیه :اجاق را روشن کنید تا به حرارت  020درجه سانتی گراد برسد .خرما،
کشمش و ادویه را مخلوط کنید و در یک قالب کیک بریزید .پنیر را از صافی رد
کنید تا لخته های پنیر خرد شوند .پنیر را با کره ذوب شده ،تخم مرغ و شیر مخلوط
کنید و به آهستگی و در حال هم زدن داخل آرد بریزید .حاال مخلوط حاصل را
روی میوه های خشک بریزید و به مدت  50دقیقه بپزید .برای جلوگیری از چسبیدن
کیک به ته قالب می توانید از کاغذ پوستی برای زیر کیک استفاده کنید و یا اینکه
به روش قدیمی خاورمیانه از برگ مو استفاده کنید .پس از پخته شدن کیک آن را
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در یک ظرف برگردانده و برگ های مو را از ته آن بکنید.
 3ـ کمپوت میوه های خشک
مواد الزم 0/0 :فنجان انجیر خشک که چهار قسمت شده اند ـ  0/0فنجان آلبالوی
خشک ـ  0/4فنجان برگه های زرد آلوی خشک شده ـ  0قاشق غذاخوری رب انار
ـ  0قاشق غذاخوری شربت خرما ـ آب برای پوشاندن میوه های خشک به اندازه
الزم.
دستور تهیه :تمام مواد فوق را در یک قابلمه بریزید و حرارت دهید تا بجوشد.
جوشاندن را به مدت  00دقیقه تا نرم شدن میوه ها ادامه دهید .میوه ها را با کفگیر
درآورده و کنار بگذارید .تا به دست آمدن یک شربت رقیق ،به جوشاندن آب کمپوت
ادامه دهید .پس از آن دوباره میوه های آب پز شده را به کمپوت اضافه کنید.
در "اور" هر روزه خرما ،انجیر ،انگور و موادی که شیرینی نامیده می شد به
حضور خدایان تقدیم می شد .نرم کردن میوه های خشک موجب سهولت جویدن
آنها می شد و می توان گفت که این از ابتدایی ترین روشهای دندان پزشکی بود.
منبع :اینترنت

28

1122܇ܩܝܛܐ܇12܇ܫܡܝܪܡ

چهاردهمین جشنواره فرهنگی ،ورزشی تموز
در اورمیه
ناهرین یوسفی
روز یکشنبه  21مرداد امسال چهاردهمین دوره مسابقات بین المللی آشوریان جهان
(جام تموز  )2922در شهر زیبای اورمیه و درمحل باشگاه فرهنگی ورزشی آشور
اورمیه برگزار شد .مشعل این مسابقات به دست یکی از ورزشکاران رشید اورمیه
شعله ور شد و سوت آغاز این بازیها بدین طریق نواخته شد .حضور گرم و صمیمانه
مسئولین محترم استان آذربایجان غربی ،روحانیون گرانقدر کلیساهای آشوری و
مسئولین انجمن های آشوری و گروه های وابسته به آنها در این روز بخوبی احساس
شد .تعداد  195نفر از ورزشکاران دختر و پسر خارجی از کشورهای عراق،
ارمنستان ،گرجستان ،روسیه و دانمارک و همچنین ورزشکاران ایرانی از شهرهای
تهران ،اهواز ،فردیس کرج و اورمیه در این رقابت ها شرکت داشتند .رقابت ها
در شش رشته فوتبال ،والیبال ،بسکتبال ،شطرنج ،تنیس روی میز و تنیس خاکی
برگزار شد.
این رقابت ها با استقبال بسیار زیاد مردم روبرو شد .یکی از روزهای برگزاری
این مسابقات یعنی روز شانزده مرداد امسال مصادف بود با روز شهدای آشوری یا
روز هفتم طاباخ .در مراسم این روز که در سالن اجتماعات انجمن آشوریان برگزار
شد مجریان این برنامه دست به ابتکار بسیار جالبی زدند به این ترتیب که تعدادی
شاخه گل در غرفه های برپاشده توسط گروه جوانان فعال درانجمن به فروش رفت
و مردمی که این گل ها را خریداری کرده بودند آنها را در جایگاهی نمادین نثار
روح شهدا نمودند .این مراسم احساسات حضار را به شدت برانگیخته و موجب آن
شد که با چشمانی پر اشک دعا کنند که از این پس هیچ گاه ملت ما دچار چنین ظلم

ܫܡܝܪܡ܇12܇ܩܝܛܐ܇1122

29

و ستمی نشود.
هرچند مراسم رقابت های تموز امسال به خاطر اعمال وحشیانه گروه
تروریستی داعش هم چون سالهای پیش با شور و شادی فراوان برگزار نشد اما
جهت تشویق و ارتقاء روحیه ورزشکاران ،میهمانی شامی توسط انجمن و باشگاه
در محل تفرج گاه بند که محلی زیبا و سرسبز می باشد تدارک دیده شده بود.
فردای آن روز نیز با نهار و موزیک آشوری و پایکوبی در یک باغ زیبا و با شکوه
از ورزشکاران پذیرائی به عمل آمد و همه ورزشکاران به دور از رقابت های
حرفه ای و تنش های ورزشی دست در دست هم به اجرای رقص ملی جانیمان
پرداختند.
بدین ترتیب در شب  28مرداد مراسم اختتامیه بازی ها برگزار شد و این رقابت
های ورزشی بعد از هشت روز به پایان رسید .روز یکشنبه نیز به معرفی و دادن
جوائز و کاپ های ورزشی به نفرات و تیم های برتر در رشته های مختلف
اختصاص داده شد و سوت پایان بازیها به صدا درآمد .با امید اینکه سال آینده شاهد
برقراری صلح و آرامش در سراسر جهان باشیم و این رقابت ها با روحیه ای بهتر
و شاد تر برگزار شود.
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