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ܵܩܐ ܼ ܲܡ ܲܕ ܵ
ܥܬܐ ܵ
ܥܒ ܼܝ ܵܕܐ) ܒܡ ܵ
ܬܚܐ
ܕܦܝܫܠܗ
ܣܥܝܪܐ ( ܼ
ܼ
ܛܠܐ ܼ
ܼ
ܵ
ܵ
ܲ
ܵ
ܵ
ܵ
ܵ
ܲ
ܵ
ܵ
ܢܝ
ܫܘܠܛܢܐ ܼ
ܒܝܕ ܼ
ܕܩܪ ܼ ܵܒܐ ܬ ܼܹܒ ܼܝܠܝܐ ܼ
ܕܐܬܪܐ ܕ ̰ܓܹܝܪܡܝ ܼ
ܬܪܝܢܐ ܼ
ܕܝܘ ܲ
ܪܘܦ.
ܝܗܘ ܵܕ ܹ̈ܝ ܹܐ ܼ
ܕܗܝܬܠܹܝܪ) ܼܡܢ ܼ
(ܒܪ ܵܫ ܼܢܘ ܵܬܐ ܼ
ܩܛ ܲ
ܫܩ ܵ
ܠܬܐ ܵ
ܠܥ ܵܡܐ ܠܐ ܝܠܗ ܼ ܲܐܚ ̰ܟ ܼܝ ܵ
ܕܒ ܵ
ܪܢ ܵܫܐ ،ܐ ܵܠܐ
ܕܓ ܵܢܐ ܼܲ
ܼ
ܐܝ ܵܢܐ ܲ ܼ ܼ
ܲ
ܲ
ܪܨܘ ܵܬܐ (ܩܫ ܼܝܘ ܵܬܐ) ܵܩܐ ܲ ܼܛ ܼܠ ܵ
ܦܠ ܵ
ܚܬܐ ܕܟܠ ܵ
ܩܬܐ ܼܲ
ܕܚ ݇ܕ ܟܢ ܵܫܐ
ܚܕܐ ܼܲܩ ܼ
ܼ ܲܡ ܼ
ܕܩܛ ܲ
݇
ܠܥ ܵܡܐ ܵ
ܨܘ ܹ̈ܝ ܹܐ ܼܲ
ܟܡܐ ܼܡܢ ܵܒ ܲ
ܕܐ ܵܢ ܹ̈ܫܹܐ ܙܹܐ ܼܲܚ ݇ܕ ܼ ܲܐ ܵ
ܝܠ ܲܗܼܲ .ܚ ݇ܕ ܵ
ܕܫ ܵ
ܪܒܐ
ܕܫܐ ܲ ܼ ܼ
ܵ ܲ ܲ
ܕܩܛ ܲ
(ܣܠ ܵ
ܙܬܐ ܵ
ܘܒܙ ܵ
ܚܪ ܼܒ ܵܬܐ ܵ
ܫܘܪ
ܒܬܐ) ܕ ܵܐ ܼ
ܕܡ ܼ
ܡܘܢ ܹܐ ܝܢܐ ܼ
ܠܥ ܵܡܐ ܼܲܗ ܼ
ܼܲ ܼ
ܲ ܵ ܵ ܲ ܲ
ܚܪ ܼܒ ܵܬܐ ܕܡܹ ܲ
ܒܝܕ ܵܐ ܼܬ ܼܝ ܵܢܐ )ܵ (Athena
ܝܠܘ )ܲ ܼ (Melos
ܒܕ ܹ̈ܖ ܹܐ
ܕܟܐ ܼܡ ܼ
ܘܗܪ ܗ ܼ
ܼ
ܲ
ܵ
ܲ
ܲ
ܼܲ
ܵ
ܵ
݇
݇
ܵ
ܕܩܕܡ ܡ ܼܪܢ (ܒܦܠܫܐ ܕܦܹܝܠܘܦܘܢ ܵ
ܛܘ ̰ܦܣܐ ܝܠܗ ܼܡܢ
ܹܝܙܝܐ) ܙܐ ܼܲܚܕ ܼ
ܒܟܬ ܵܒܐ ܕܣ ܵ
ܩܛ ܲ
ܦܪܐ ܕܡܢܝܵ ܹ̈ܢ ܹܐ ܵ
ܦܝ ܵ
(ܦ ܲ
ܣܘ ܵܩܐ ܵ )31ܗ ܼ ܵ
ܫܬܐ
ܠܥ ܵܡܐ.
ܼܵ
ܕܟܐ ܼ
ܼܲ ܼ
ܒܢ ܹ̈ܝ ܐܝ ܵ
ܣܪܐ ܹܝܠ ܵ
ܵ
ܦܠ ܵܫܐ
ܕܡܘܫܹܐ ܼ
ܢܒ ܼܝܵܐ ܼܲ ܼ
ܟܬܝ ܼܒ ܵܬܐ ܕܒܥ ܵܕ ܵܢܐ ܼ
ܝܠ ܲܗ ܼ
ܩܛ ܵܠܐ ܵ
ܵ
ܕܝ ܵܢܝ ܹ̈ ܹܐ ܘܒ ܵ
ܡܝ ܵ
ܐܝ ܵܢܐ
ܠܟܠܝܗܝ ܲ ܼܓ ܼܒ ܹ̈ܖ ܹܐܼ .
ܝܢܐ ܼܲܒ ܼ
ܝܢܐ ܲ ܼ
ܪܩܘ ܼܒܠ ܼ
ܝܢܐ ܼ ܲ
ܒ ܵ
ܩܒܐܵ ،
ܫܩ ܵܠܐ ܵ
ܕܒ ݇ܬܪ ܵܗ ܵܕܐ
ܣܝ ܼ
ܪܘ ܵܬܐ ܲ ܼ
ܒܐ ܼ
ܠܟܠܝܗܝ ܼܲܫ ܼܒ ܹ̈ܖ ܹܐ ܘܢ ܼ ܹ̈ ܹ
ܒܦܘ ܵ
ܦܝܵ ܵܫܐ ܵ
ܒܬܘ ܵܠ ܹ̈ܬ ܹܐ
(ܫܒ ܲܘܩ ܼܡܢ
ܝܢܐ
ܕܡܘܫܹܐ ܼ
ܼ
ܩܕ ܵܢܐ ܼ
ܩܛܝ ܹ̈ ܹܠܐ ܼ
ܼ
ܕܡܢܝܵ ܼܲܢܝܗܝ ݇ 32000ܗ ܵܘܐ).
ܵ
ܵ
ܕܩܛ ܲ
ܠܚܫ ܵ
ܕܡܘܠܚܡܠܗ ܼܲ
ܠܥ ܵܡܐ ܼܲܝܢ
ܡܟܝܢ ܼ
ܚܬܐ ܼܲ(ܚܒܪܐ) ܲ ܼ ܼ
ܪ ̰ܵܦܐ ܹܝܠ ܠ ܼ
ܠܗܘ ܩ ܵ
ܓܹ ܲ
ܪܡܝܙܠܗ ܵ
ܩܘ ܵܡܐ ܕ1220
ܒܣܝ ܼ
ܛܠܐ ܼ
ܕܩܘܘܡܠܗ ܼ
ܝܢܘ ܵܣܝܕܼ ،
̰
ܵ
ܲ
ܵ
ܵ
݇
ܵ
ܵ
ܵ
ܲ
ܢܝ
ܒܐܘܚܕܢܐ ܕܠ ܼ
ـ  1209ـ ܼ
ܝܟ ܼܚܕ ܼܡܢ ܐ ܼ
ܢܓܕܘܟ ܕܦܪܢܣܐ ـ ܼܐ ܼ
ܹ̈
ܩܛ ܲ
(ܩܛܝܥ ܹܐ) ܼ ܲ
ܘܕܝ ܵܬ ܵܢ ܵ
ܝܬܐܵ .ܐ ܵܗܐ
ܦܣܝ ܹ̈ ܹܩܐ
ܫܥܝ ܵܬܐ ܵܬ ܼ
ܒܬ ܼ
ܼ
ܠܥ ܹ̈ܡܹ ܐ ̰ܟܡ ܼ
ܼܲ ܼ
ܦܢ ܵ
ܵ
ܐܝ ܲ
ܒܢܝ ܵܫܐ ܕ ܵ
ܪܝܐ ݇ܗ ܵܘܐ ܼ ܲ
ܫܘ ܵ
ܝܬܐ
ܒܝܕ ܵܦ ܵܦܐ ܼ
ܦܠ ܵܫܐ ܼ
ܬܠܝ ܵܬ ܵܝܐ ܼ
ܢܘ ܵܣܢ ܼ
2

ܫܡܝܪܡ܇32܇ܩܝܛܐ܇2017

ܠܝ ܵܩ ܵ
ܢܝ ܕܥ ܵ
(ܛ ܲ ܼܠ ܵ
ܕܬܐ ܵܩ ܲ
ܩܬܐ) ܵ
ܝܬܐ ܹܠܐ ݇ܗ ܵܘܐ
ܬܘ ܼ
ܕܟ ܵܬ ܹ̈ܖ ܹܐ ) (Catharsـ ܵܐ ܼ
ܼܲ
ܲ
ܼܲܩ ܼ ܲ
ܪܝ ܹ̈ܖ ܹܐܵ .
ܒܐ ܵܗܐ ܵ
ܡܝ ܲ
ܠܝܘܢ
ܡܫܝ ܵܚܝ ܹ̈ ܹܐ ܼܲܫ ܼ
ܦܠ ܵܫܐ ܼܲܗܠ ܼܲܚ ݇ܕ ܼ
ܝܟ ܼ
ܒܘ ܼܠܝܗܝ ܼܐ ܼ
ܦܝ ݇
ܨܠܝ ܼ ܵܒܝ ܹ̈ ܹܐ ܵ
ܩܛܝ ܹ̈ ܹܠܐ.
ܫܠܗ ܲܘܢ ܼ
ܕܟ ܵܬܪ ܼ
ܼܡܢ ܼ
ܒܕ ܵܪܐ ܬ ܼ ܲ
ܥܣܝ ܵܪ ܵܝܐ ܲ
ܵ
ܢܓܝܙ ܵܚܐܢ
ܡܘܢ ܼܓ ܲܘ ܵܠܝ ܹ̈ ܹܐ ܒܪ ܹܵܫ ܼܢܘ ܵܬܐ ܕ ܼ ܲ ̰ܟ ܼ
ܠܬ ܼ
ܩܛܝܠ ݇ܗ ܲܘܢ ܲ
ܕܡܘܢ ܲ
ܲ
ܛܢܐ (ܟ ܵ
ܕܩܘ ܵ
ܓܘܠܝܵܐܵ .ܒ ݇ܬܪ
ܢܫܐ)
ܠܦܠ ܵܓܐ
ܼ
ܼ
ܼ
ܲ
ܲ
ܲ
ܵ
݇
ܵ
ܵ
ܬܘܗܝ،
ܪܘ ܼ
ܥܪܝ ܼ
ܒܘܬ ܼܒ ܼ
ܕܡܫܡܗܐ ܗܘܐ ܼ
ܡܘܪ ܼܠܢܓܐ ܼ
ܬܝ ܼ
ܢܓܝܙܼ ،
ܼ ܲ ̰ܟ ܼ
(ܥܒ ܼܝܕܠܗ) ܵܪ ܵܒܐ ܩܛ ܹ̈ ܹܠܐܲ ܼ .ܐܝܟ ܼܲܬ ܵܢ ܵ
ܝܬܐ ܕܘܠܝܵܡ
ܣܥܝܪܠܗ
ܼ
ܼ
ܼ
ܡܘܢ ܼܓ ܲܘ ܵܠܝ ܹ̈ ܹܐ ܵ
ܵܪܒ ܵ
ܹܝܢܫܬܐܝܢ )ܲ ،(William Rubenstein
ܫܘܪ ( 1394ـ
ܒܐ ܼ
ܕܬܦܝ ݇
ܩܛܝ ݇
ܒܝ ܼܘܗܝ
ܬܘ ܵܪ ܵܝܐ
)1392
ܠܗ ܲܘܢ ܠܟܠ ܼܲܚ ݇ܕ ܵܐ ܼ
ܩܠܗ ܲܘܢ ܼ
ܼ
ܼ
ܣܠܗ ܲܘܢ ܠܥܕܬܐܵ
ܵ
ܦܘܪܦ ݇
ܟܪܝܬ ܘ ܵܗ ܼ ܵ
ܦܪܝ ܵܫ ܼܐܝܬ
ܕܟܐ ܼ
ܕܬܝ ܼ
ܒܡܕܝ ݇ܢܬܐ ܼ
ܼ
ܼ
ܵ
ܕܢܚܐ ܵ
ܼܲ
ܡܘܪ ܼܲܠ ܵ
ܕܡ ܵ
ܩܛܝܠܗ ܠܪ ܵܒܐ ܼܡܢ
ܢܓܐ ܵܐܦ
ܬܝ ܼ
ܬܘ ܹ̈ܵܖܝ ܹܐܼ .
ܕܐ ܼ
ܼ
ܲܲ
ܓܘ ܹ̈ܖ ܵ ̰ܓܝ ܹܐܵ ،ܐ ܹ̈ܖ ܵ
ܘܬܘ ܹ̈ܖ ܵܟܝ ܹܐ.
ܡܢܝ ܹܐܼ ،ܥ ܼ ܹ̈ܖ ܵܒܝ ܹܐܵ ،ܦ ܹ̈ܖ ܵܣܝ ܹܐ ܼ
ܝܗܘ ܵܕ ܹ̈ܝ ܹܐܼ ،
ܫܝ ܵܥܝ ܹ̈ ܹܐܼ ،
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ܫܠܗܘܢ
ܡܝ ܼ
ܡܫ ܼ
ܼܲܚ ܼ
ܼ
ܡܖܢ ܹܐ ܕܟܘܢܓܘ ܼ
ܥܣܪ ܼ
ܓܒܪܢܘ ܵܬܐ ܵ
ܕܬܚܘܬ ܲܬ ܵ
ܒܦܠ ܵܫܐ ܲ
ܵ
ܢܣܐ ݇ܗ ܵܘܐܵ ،
ܕܦܪ ܵ
ܬܠܬ
ܕܐܠ ܲ ܼܓ̰ ܵܙܝ ܹܪ
ܼ
ܼ
ܲ ܼ
ܡܝ ܲ ݇
ܩܛܝ ܹ̈ ܹܠܐ ܒܡܬ ܵܚܐ ܵ
ܕܦܠ ܵܫܐ ܕܼܲ 1830
ܦܝ ݇
ܘܗܪ
ܫܠܗ ܲܘܢ ܼ
ܠܝܘ ܹ̈ܢ ܹܐ ܐ ܵܢ ܹ̈ܫܹܐ ܼ
ܼ
ܵ
ܠܛ ܵܢܐ ܕܦܪ ܵ
ܵܗ ܼ ܵ
ܫܘ ܵ
ܢܣܐ.
ܕܟܐ  30ܫ ܹ̈ܢ ܹܐ ܼ
ܛܠܐ ܕܐ ܵ
ܩ ܵ
ܫܘ ܵ
ܕܗܘ ܵܕ ܹ̈ܝ ܹܐ ܼ ܲ
ܝܢܝ
ܒܝܕ ܼ
ܠܝܘ ܹ̈ܢ ܹܐ ܼ
ܡܝ ܼ
ܠܛ ܵܢܐ ܕ ̰ܓܹܝܪܡܹ ܼ
ܫܬܐ ܼ
ܩܛ ܲ
ܠܥ ܵܡܐ ܼܲ
ܡܫ ܵ
ܦܝ ܵܫܐ
ܒܪ ܵܫ ܼܢܘ ܵܬܐ ܼ
ܡܗܐ ܝܠܗ ܕ ܼ
ܕܗܝܬܠܹܝܪ ܙܐ ܼܲܚ ݇ܕ ܲ ܼ ܼ
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ܕܒ ܵ
ܲ
ܹܘܝ ܼܘ ܵܬܐ
ܝܘ ܵܬܐ ܘܟ ܼ
ܥܪܝܪ ܼ
ܛܘ ̰ܦ ܵܣܐ ܼܲ ܼ
ܝܟ ܼܲܚ ݇ܕ ܼ
ܝܠܗ ܼ
ܝܕܝܥܝܵܐ ܼܐ ܼ
ܼܲ
ܵ
ܕܒܪܝܬܐ.
ܫܥܝ ܵܬܐ
ܼ
ܒܬ ܼ
ܩܛ ܲ
ܥܘ ܼܬ ܵܡ ܵܢܝ ܹ̈ ܹܐ ܙܐ ܵܡ ܵ
ܒܝܕ ܼܲܚ ܵ
ܵ
ܠܥ ܵܡܐ ܕܲ ܼ 1914
ܘܬܐ
ܝܠ ܵܘ ܹ̈ܬ ܹܐ ܼ
ܦܠ ܵܛܐ ܕ ܲ ܼ ܼ
ܬܘ ܹ̈ܵܖܝ ܹܐ ܘܵ 000،250ܝ ܵ
ܕܵ 1،500،000ܐ ܹ̈ܖ ܵ
ܘܢܝ ܹ̈ ܹܐ ݇ܗ ܵܘܘܵ .ܐ ܵܗܐ
ܡܢܝ ܹܐܵ 000،750 ،ܐ ܼ
ܕܩܛ ܲ
ܩܛ ܲ
ܕܐ ܼ ܵ
ܕܣ ܵ
ܠܥ ܵܡܐ ܵ
ܝܦܐ
ܠܥ ܵܡܐ ܼܲ
ܕܥܝ ܠܗ ܒܫ ܵܡܐ ܲ ܼ ܼ
ܬܘ ܹ̈ܖܝ ܹܐ ܟܐ ܵܝ ܼ
ܼܲ ܼ
ܩܛ ܲ
ܣܪܕ ܵܢܐ ܼ ܲ(ܡ ܵ
ܕܩܘܘܡܠܗ ܒ ܼܐܘ ܵ
ܠܥ ܹ̈ܡܹ ܐ ܼ ܲܡ ܵ
ܡܬܐ
ܙܕܥ ܵܢܐ) ݇ܗ ܵܘܐ ܼ
ܼܲܚ ݇ܕ ܼܡܢ ܲ ܼ ܼ
ܩܛ ܲ
ܠܥ ܵܡܐ ܕܲ ܼ 7
ܬܘ ܵܪ ܵ
ܝܕܝܥܝܵܐ
ܦܝ ܵܫܐ ܝܠܗ ܼ
ܵܐ ܼ
ܒܐܒ  1933ܙܐ ܕ ܼ
ܝܬܐܼ ܼ ܲ .
ܛܘܗܝ ܵܡ ܵ
ܪܡܐ ܕܣܡܹ ܝܠܹܐܵ ،
ܒܫ ܵܡܐ ܕܦ ܵ
ܬܘ ܹ̈ܵܖܝ ܹܐ
ܘܬܐ ܕ 5000ـ ܵ 3000ܐ ܼ
ܦܠ ܼ
ܼ ܲܥ ܹ̈ܵ
ܡܖܢ ܹܐ ܕܣܡܹ ܝܠ ܼ ܲ
ܘܡ ܵ
ܬܘ ܹ̈ܬ ܹܐ ܵ
ܪܘ ܲܗ ݇ܗ ܵܘܐ.
ܕܚܕ ܼ
ܗܒ ܵ
ܦܪܝ ܵ
ܝܬܐ ܵܗ ܵܠܐ ܠܐ ܵ
ܬܘ ܵܪ ܵ
ܐܘ ܵ
ܠܬܐ
ܩܬܐ ܼܡܢ ܼܲܝ ܼܲ
ܝܠ ܲܗ ܼ
ܡܬܐ ܵܐ ܼ
ܐܝ ܵܢܐ ܼ
ܼ
ܬܘ ܲܗܵ .ܗ ܵܠܐ ܙ ܹ̈
ܵ
ܕܩ ܼܘ ܲܗ ܦܝܵ ܵܫܐ ܵ
ܠܐܘ ܵ
ܝܢܐ
ܬܘ ܼ
ܘܐܝ ܼ
ܬܘ ܲܗ ܼ
ܐܪܘ ܼ
ܪܚܐ ܕܚ ܼ
ܕܣܗ ܹ̈ܕ ܹܐ ܼ
ܕܘܫܕ ܹ̈ܫܹܐ ܘܒ ܵ
ܕܒܚܐ ܼ ܲ
ܗܕ ܼܘ ܲܗ ܼ ܲ
ܕܣ ܹ̈
ܫܦ ܼ ܵܟܐ ܝܠܗ ܕ ܵܡܐ ܵ
ܕܡ ܵ
ܒܡ ܵ
ܕܢܚܐ
ܼ
ܵ
ܵ
ܵ
ܡܨܥ ܵ
ܕܟܪܐ ܼ ܲ
ܝܘܚ ܵ
ܝܬܐ .ܘܒܐ ܵܗܐ ܼ ܲܡ ܵ
ܠܣ ܹ̈ܗ ܼ ܲܕܢ
ܝܕܢ ܼ ܲܟܕ ܟܠ ܫ ݇ܢ ܵܬܐ ܒ ܼ
ܩܘ ܵ
ܘܠܕ ܼ ܲܡܝܗܝ ܲܙ ܵܟܝܵܐܵ ،ܘܠܐ ܵ
ܝܠ ܲܗ ܵ
ܕܠܐ ܵܫ ܲ ܼܠܚ ܼܡܢ ܼ ܲܡ ܼ ܲ
ܘܡܢ
ܚܬܐ ܼ
ܼ
݇
ܵ
ܛܠ ܵ
ܵ
ܵ
ܲ
ܲ
ܘܫܘ ܵܝ ܵܫܝ ܹ̈ ܹܐܲ ،
ܕܗܠ ܠܐ
ܒܗܝ ܼ
ܐܘܡܬ ܵܢܝ ܹ̈ ܹܐ ܼ
ܕܩܢ ܐ ܵܢ ܵܫܝ ܹ̈ ܹܐܼ ،
ܒܬܐ ܕܙ ܼ
ܠܩܢ ܼ ܲ
ܕܩܢ ܵ
ܠܗ ܲܘܢ ܙ ܼ ܲ ܹ̈
ܠܒܚ ݇
ܦܛܚ ܵ
ܝܬܝܗܝ ܠܐ ܵܡ ܲ ܼܛܚ ܼ ܲܥܠ
ܵܛ ܼܲ
ܘܠܐ ܵܚ ܲ ܼ
ܟ ܼܘ ܼܲܚ ݇ܕ ܵ
ܦܠ ܵܛܐ.
̰
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ܚܫܐ ܕܠܚܡܐ
ܒܒܓ̰ܢ ܠܥܙܪܝܐܢ
ܨܘ ܵ
ܪܬܐ ܵܒـــܪ ܹܝـــܢ ݇ܗ ܵܘܐ ܼܡܢ ܵܓ ܹ̈
ـܘܢــــܐ
ܼ
ܼܡܢ ܵ
ـܘܢــــܐ ܼܲܠ ܵ
ܒܠܐ ܵܗ ܹ̈
ܢـܝ ܵܓ ܹ̈
ܕܐ ݇
ܘܢــــܐ
ܵ ܲ
ـــܘܘ ܲܗ ܵܝ ܹ̈
ــܘܢــــܐ
ܩ
ـــܪܢ ܵܓ ܼ
ـܫــܬܝ ܡ ܼ
ܼ
ܕܠ ܵ
ܚܡܐ!
ܵܠܐ ܼ
ܫܒ ܼܝܩ ܵܢ ܲܗ ܚ ܵܫܐ ܼܲ

܀܀܀܀܀
ـــــܨܒـܢ ݇ܗ ܵܘܐ ܐ ܵܡــــܐܐ ܼ ܲ
ܕܟ ܹ̈ܖ ܵܡܢــــܐ
ܵܢ
ܼ
ܼܲ
ܢـــــــܗܪ ܼܲܗܠ ܼܲܬ ܹ̈ܖ ܵܡـــܢـــــــــــܐ
ܼܡܢ ܼ ܲܐ
ــܢـــܐ ܵܚ ܹ̈
ܒܚ ܹ̈
ܼ ܲܘ ܹ̈ܖܕܐ ܵܓـــܒܹــܝــܢ ܵ
ـــܢـــܐ
ܕܠ ܵ
ܚܡܐ!
ܵܠܐ ܼ
ܫܒ ܼܝܩ ܵܢ ܲܗ ܚ ܵܫܐ ܼܲ
܀܀܀܀܀
ܝܬܐ ܼ ܲܥܠ ܵ
ܵ
ܩܦ ܵ
ܩܦ ܵ
ܝــܬܐ ܵܒܢ ܹܝـــܢ ݇ܗ ܵܘܐ
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ܕܚܘ ܵܒــܐ ܵ
ܡ ܼܘ ܵ
ܒܬܢ ܹܝـــܢ ݇ܗ ܵܘܐ
ܫܚــ ܵܬ ܹܐ ܼ
ܕܚـ ܵܡ ܹ̈
ܵܗ ܵ
ܘܢــــܐ ܵ
ــــܬܐ ܼܲܠـܒـــ ܹܠܢ ݇ܗ ܵܘܐ
ܕܠ ܵ
ܚܡܐ!
ܵܠܐ ܼ
ܫܒ ܼܝܩ ܵܢܗ ܚ ܵܫܐ ܼܲ
܀܀܀܀܀
ܵ
ܒـܚـܕܪ ܹܝܢ ݇ܗ ܵܘܐ ܠܢـ ܼܘ ܵܪܐ ܼܲܒܠـ ܵܒ ܵܛــܐ
ܒـܠـܝـܠــܐ ܘܒܝܵ ܵ
ـܪܚ ܵ
ـܘܡــܐ ܒ ܵ
ـܛــܐ
ܼܲ
ܪܢ ܵܫــܐ ܵܠܐ ݇ܐܙܠ ܵ
ܕܒ ܵ
ܠܚܠ ܵܛــܐ
ܵܩــܐ ܼܲ
ܕܠ ܵ
ܚܡܐ!
ܵܠܐ ܼ
ܫܒ ܼܝܩ ܵܢ ܲܗ ܚ ܵܫܐ ܼܲ
܀܀܀܀܀
ܩـܘܘ ܵܠܐ ݇
ܝܘܢ ܵܩــܐ ܼܲܒ ܼܟ ܵܬܐ ܵ
ܘܚــ ܵܬܐ
ܼ
ܲ
ܕܝ ܵـܠــ ܲܗ ܵܡــ ܵܬܐ
ܵܓــܘ ܵܣ ܼܥــܬܠ ܼܘܘܐ ܼ
ܼܲܒ ܵ
ـܝــܬܐ ܵܒـܢـــܝܢ ܼܲܬܪܥـــ ܼܘܗܝ ܵܐ ܵܬܐ
ܕܠ ܵ
ܚܡܐ!
ܠܝ ܚ ܵܫܐ ܼܲ
ܐ ܢ ܵܫ ܼܒ ܵܩܐ ܼ
܀܀܀܀܀
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ܐ ܲ
ܕܝــܘܡ ܼ ܲ
ܩܝـ ܵܕܐ
ܒܚ ݇ـܕ ܠ ܵܒــܐ ̰ܟܡ ܝ ܼ
ܠــܐ ܝـܘܢ ܕ ܵ
ܐܝــ ܵܕܐ ܠܐ ܼܝــ ܵܕܐ
ܪܝـــܐ ܼ
ܐܘܦ ܼܲܠ ܵ
ܩܝ ܵܕܐ
ܚܡܐ ܼ
ܼ
ܦܪܝ ܝܠܗ ܼ
ܕܣܘ ܼ
ܥܒ ܼܝ ܵ
ܕܠ ܵ
ܵܗ ܼ ܵ
ܚܡܐ
ܕܟܐ ܼ
ܕܠ ܲܗ ܚ ܵܫܐ ܼܲ
 2017ܐܘܪܡܝ
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ܩܬܢ ܙܡܪܐ
ܫܡܥܘܢ ܒܝܬ ܐܝܫܘ
ܙܡ ܵ
ܲ
ܠــܘ ܼܟ ܵܙܡــــܪܬ ܵ
ــــܪܐ
ـܒـܝــ ܵܒــܐܲ ܼ ،ܟــــܕ ܵܠـــܐ ܡــــܨܐ ܼ
ܐܘ ܼܲܫ ܼ
ܲ ܲ ݇ ܹ̈
ܕܦــܠــܛـــܝ ܵܡ ܵ
ܠـــܝ ܼ ܲܥ ܲ ܼـܠܢܵ ،
ـــــܪܐ
ــܠ
ܼ
ـــܕܢ  ،ܒـܝܵــ ܼ
ܡــܪܝ ܼܝ ܼ
ܒـ ܵܙ ܼ
ـــܝ ݇ܝܠـــܗ ܲܒ ܵ
ܕܓܢـــܐ ܐ ܲ
ܼܡܢ ܵܩــ ݇ܕܡ ܵ
ܕܝــܘܡ ܵܝ ܵ
ܐܟ ݇
ــܗܪܐ
ܼ
ـܘܡـــܐܵ ،ܕ ܼ
ܠـܬ ܵ
ܝـܢــܐ ܵܗ ܵܠـــܐ ܼ ܲ
ܵ
ܟـܡـــܐ ܼܲܩـــܕ ܠـــܐ ܵ
ܪܥـــܐ ،ܕ ܹ̈ܖܝـــܐ ܼ ܲܕ ܼܒــ ܵܪܐ
݇
ܥـܒ ܼܝــ ݇
ܪܗ ܲܘܢ ܫ ܹ̈ـܢـــܐ ،ܠـــܐ ܝـܘܢ ܙܥــ ܲܘ ܵܪܐ
ܢـܝ ܼ
ܵܠـــܐ ܐܡــ ܲܘܪ ܡ ܼ
ܕܐܗ ܵܕ ܵ
ܲ ܲ
ܦܠ ܵܚܐܵ ،ܩـــــܐ ܵ
ܩܠــܘ ܼܟ ،ܦܠ ܲܘܚ ܼ ܲܐ ݇ܢــܬ ܵ
ܘܪܐ
ܟܠܝ ܼܥܠ ܼܐ ܼ
ܼ

ܡـــܐܝـܟ ܲܚ ݇ܕ ܵܢــــ ܵ
ܕܝܠــܗ ܟܠـܝܵــــܐ ܵܩــ ݇ܕ ܵܡــــܐ ܲ
ܘܪܐ
ܐܬܘ ܼܟ ܼ ܲ ܼ ܼ
ܕܦـــ ܼ
ܼ
ܼ
ܠـܢـــ ܵ
݇
ܵܦـܟـܪ ܵ
ܘܡــܐ ܵܢ ܹ̈ܫـــܐ ܫـܢـܝܹ̈ــــܐ ܵܠـܐ ݇ܗܘܝـــܬ ܼܲܚ ܼـܒـــ ܵܪܐ
ܘܪܐ،
ܙܡ ܵ
ܚـܡـــ ܵܪܐ ܲ
ܣܒــܘܪ ܵ
ܼܡܢ ܼܲܚـــ ݇ܕ ܵ
ـــܪܐ
ܫـܘ ݇ ܼܓ ܵܠــܐܵ ،ܠــܐ
ܼ
ܕܐܚـ ̰ܟ ܼـܝ ܼ
ܼ
ܦـܢـܘܟܵ ،
ܵ
ــــܘ ܼܟ ܕܡــ ܼܘ ݇ܕ ܝـــܘܬ ݇ܐ ܵܡـــ ܵܪܐ
ܒܝ ܼ
ܒـܝ ܼ
ܥܓ̰ ܼ
ܕܚ ܼ
ـــــܙܝ ̰ܓ ܼ ܼ
ܲ ܲ
ܕܐ ܵܡـــ ܵܪܐ ܲܠـܝـــܬ ܲܠܢ ܵܟ ܵ
ܕܐܢـــܝ ܣـܩــܝــــ ܹ̈ܕܐ ݇
ــــܪܐ
ܼ
ܼ
ܕܪܘܫ ܼܥــܡ ܵ ܼ
ܼ ̰
ܵ ܲ
ܵ
ܕܩــــــ ܵܕܐ ܵ
ـــܪܚ ܼܲܬ ܼ ܲ ܵ
ـــــܗܪܐ ܼܲ
ـــܒ ܲ
ـــܒــــ ܵܪܐ
ـــܕܚ ܵܫ
ܥ ܼ
ܘܕ ܼܒ ܼ
ܪܥܢ ،ܥ ܼ ܼ
8
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ܵ
ܛـــܘ ܵܪܐ
ܥــܒ ܲـܘܪ ܵܓـــܘ ܛ ܼܝ ܵـܢـــܐܵ ،ܬܪܨ
ܵܩـܪܛــ ܼܝ ܕܪܥـܢــ ܼܘ ܼܟܼ ،
ܼ
ܕܡـܠـــܝ ܒ ܲܣـܒ ܵ
ܩـܝـ ܼܲܪܬܼܲ ،ܬܥـܠـــܡ ܲ ܼܛـܠـܝܹ̈ـــــܐܵ ،
ــܪܐ
ܼ ܼ ܼ
ܼ ܲܡܚـــ ܼܙܝ ܼ
ܥــܒ ܵ
ܐܘ ܵ
ܘܒـܩـܝــــ ܼ ܲܪܬ ܼ ܵ
ـــــܪܐ
ܡـܬܝــــ ܼܘ ܵܬܐ
ܼ ܲܡܠـــܦ ܵܩـــ ܼܲܬܝـــܗܝ ܼ
ܼ

ܵ
ܠــܐܘ ܵ
ܡـܝ ܒـܩــ ܼܘ ܵ
ܵ
ـܕܝ ̰ܵܟــ ܵܪܐ
ܠـܚـܝ
ܼ
ܡــܬܐܵ ،ܦ ܼ
ܕܩܝــ ܼ
ܡـܬܐ ܘܥ ܼـܒ ܼ
ـܠـܛــܐ ܵ
ܢــܝ ܼܲܚ ܵ
ܵܦـܟــܪ ܠܚ ܵ
ܕܐ ݇
ـܠـܛـܝــܗܝ ܓـــ ܼܘ ܵܪܐ
ـܠـܛ ܹ̈ܢــܐ ،ܚ ܲ ܼ
ܠـܒـــ ܵ
ܼ ܲܡܪܥــܫ ܵ
ܗܪܐ
ܕܦ
ـܪܡܝ ܼܲ
ـܠـܛــܝ ܼܡܢ ܵܓـــܘ ܚـܫـ ܵܟـــܐܵ ،ܦـ ܼ
ܼ
ܒـܫ ܹ̈
ــܘ ܼܲܬܢܵ ،
ــܝ ܹ̈
ـــــܖܐ ܵܒ ܵـܒ ܵ
ܒـܓ ܼܲـܢــܝــــܗܝ
ـــܢـܐ ܼ
ܥـܒ ܼ
ܟـܦـܝــــ ܹ̈ܖܐ
ܼ
ܠـܗ ܲܘܢ ܠـــ ܵܐܗ ܐܝـــܬܘ ܲܬܢ ܲܗܠ ܵܐܗ ܵܕ ܵ
ܐܟـــܝ ܚــ ܼܘܡـܝܵــــܐ ݇
ܘܪܐ
ܼ ܼ ܼ ܼ
ܵܕ ܼ
ܵ
ـܪܗ ܲܘܢ ݇
ܡܐ ܼ ܵܟ ܵ
ܟܦܝ ݇
ܕܚ ܼ ܵ
ܠـܬܐ ܼܲ
ـܣـــܪܐ
ـܠـܒـܐ ܘܒ
ـܝــܝ ݇ܗ ܵܘܘ ܼ
ܼܲܩــܕ ܵܚ ܼ

ܠــــܕ ܵ
ܡـܕ ܵ
ܵܐ ܵܗܐ ݇ܗܘܐ ܵܠ ܲ
ܵ
ܕܦـܝـܫـܠـــ ݇ܗ ܲܘܢ ܦـܝܵ ܵـܫـــܐ ܵ
ܘܪܐ
ܘܪܐ
ــــܗ ܼ
ܐܟـــܝ ܵ
ܲ
ܥ ܼـܒ ܲ
ܡـــܘ ݇ܕ ܝــܘܬ ܟـܠـܝܵــــܐܵ :
ـܥـــــܘ ܵܪܐ
ـــܕܚ ܼܲܗܪ ܼܲܦ
ܼ
ܕܕ ܼ ܼ
ܼ
ܥـــܘ ܵܪܐ
ܕܘ ܼܟ ܼ ܲܐܩـــܠـــ ܼܘ ܼܟ ܫـܠـܝܹ̈ـــــܐ
ܫـܡــܝـــ ܹ̈ܛܹــܐ ܼܲܗܪ ܼ ܲܨ ܼ
ܐܝـــــ ܼ
ܼ
ܼ
ـܪܩــܚ ܡܢ ܵܕܐܗ ܲܚـــܒ ܵ
ܩـܘܡــ ܲܘܢ ܵ
ܠܟ ܼܲ
ܥ ܼܲ
ـܢـܫܢ ݇ܐ ܵܡ ܵܪܐ ݇ܝ ݇
ــܪܐ
ܼ ܼ
ܼ
ــܘܬܼ :
ܡـܫــــܐ ܒـــܘܫ ܒــــܕ ܵܚــــ ܵ
ܵܐ ܲܙ ݇ܠــܚ ܼ ܲ
ܡـܐ ܼ ܵܟـــܐܵ ،ܬ ܵܡــــܐ ܫـ ܵ
ܘܪܐ
ܼ
ܼ
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ܝـܬܝـ ܼ ܹ̈ܒܐܲ ܼ ،
ܩـܘ ܵܚـــܐ ܼ ܲܥ ܲ ܼܠܢ ܵ
ܵ
ܟܡـܐ ݇
ܒܥـ ܼܒ ܵـܪܐ
ܝܟ ܼܲܚــ ݇ܕ ܼ
ܕܝـ ܼ ܲܘܚ ܼ
ܡܐ ܼ
ܠܩـܘ ܼ ܲ
ܡـܬܢ ܵ
ܒـܐ ܼ ܲܙ ݇ܠـܚ ܼ ܲ
ܒـܢـܚــܠ ܩ ܵ
ܛܡــܐܵ ،
ܵ
ܠـܩ ܼـܒــ ܵܪܐ
ܒܟܣــܐ ܼ
ܹ̈
ـــܬܪ ܵܡ ܼܲ
ܪܝ ܼܡܢ ܵܒ ݇
ܲ
ܲ
ܙܥـــܘ ܹ̈ܖܐ
ـــܘܬܢ ܼܲܝ ܲ ܼـܠــ ݇ܕܢ
ܡـــܘ ݇ܕ ܒــــܕ ܵܐܡـــ ܼ

ܒــــܕܐܗ ܵܕ ܵ
ܵ
ܘܪܐ
ܡــܝ ܼܲܠܢ ،ܒــــܕ ܼ ܲܡܢــܫــــ ܼܝ ܼܲܠܢܼܲ ،ܗܪ
ܒـــܕ ܵܠــܝــ ܼ
ܲ
ܼܲܚ ݇ ݇
ܒـܝܢ ܵ
ـــܕ ܼܲܚــ ܲ
ܝܟ ܼܲܚ ݇
ܕܐܘܡــــ ܵܬܐ ܼ ܲ
ܥ ܼـܒــ ܵܪܐ
ܕܩـܝـــ ܼܪܬ ܼ
ܪܕܠ ܼ
ܼ
ـــܕ ܐ ܼ
ܘܓـܒ ܵ
ܵ
ܩـܠــܚ ܼܲܣ ܵ
ܵ
ــܪܐ
ـܪܒــܚ ܩــܪ ܼ ܵܒـــܐ ،ܢ ܵـܫــــܐ ܲ ܼ ܼ
ـܝــܦــܐܵ ،ܩ ܼܲ
ܒܫـ ܲ ܼ
ܹ̈
ܐܘܦ ܵܣــܢــܝܵ ܼܲ
ܗܘ ܵܪܐ
ــــܢܢ ܒــ ܵܓـــܪܫــــ ܼܝ ܼ
ܒــ ܵܡــܚــــ ܼܝ ܼ ܲܟـــܦـــــܐ ܼ
ܵ
ـــܬܢــــــܐ ܵ
ܵܩــــــܐ ܩـــ ܹ̈ܵܖ ܼܒ ܵ
ܼܵ
ــــــܗܪܐ
ܥـــܒــــ ܵܕܐ ܵܫ
ܬܘ ܹ̈ܵܖܝـــــــܐ
ܕܐ ܼ
ܵ
ܕܘ ܵ
ܵܫـــ ܵ
ܥــܬ ܹ̈ܢـــــܐܵ ،
ܘܬ ܵܦـܝܹ̈ـــــܐܵ ،ܝـــ ܲ
ــܦــــܪܐ
ܕܠــــــܐ ܼܲܚـــــ ݇ܕ ܼ ܲܥ
ܕܠــــــــــܐ ܲܚــــــــ ݇ܕ ܲܐ ܵ
ܵܐ ܵܣــــــــــ ܵܘ ܹ̈ܬܐܲ ،
ܘܐ ܹ̈ܖܕ ܼܟـــــܠــــــــܐ ܵ
ܬܪܐ
ܼ
ܼ
ܼ
ܥــܒــــ ܵܕܐ ܵܫـــــ ܵ
ܡـــــܘ ܵܬܐ ܼ ܵ
ܐܝ ܵ
ܐܝ ܵ
ــــܕܐ ܼ ܲ
ܗܪܐ
ܒـܚـܡــ ܼܝــ
ܼ
ــــܕܐ ܒــ ܼ
ܼ
ܝـܠ ܲـܗ ܥ ܵـܒ ܵ
ܡـܫـــܐ ܲ
ܡܥ ܲ ܼـܠـܝـــܗܝ ܠــܐ ܵ
ܕܝ ܵـܢܐ ،ܫـ ܵ
ܼ ܲܐ ܵ
ــܪܐ
ܼ
ܝـܟــــܐ ܼ
ܼ
ـــــܬܢ ݇ܐ ܵܡ ܵ
ܕܩ ܼ ܲ
ܡـܚــــ ݇ܕ ܢــ ܲܘ ܼܟــ ܵܪ ܵܝــــــܐ ܵ
ܵܐ ܵܗܐ ܡـــܐܡــــ ܵܪܐ ܼ ܲ
ــــܪܐ
ܒــܘܕ ܝـــ ܼܘ ܵ
ܪܕܘ ܼܲܬܢ ܵ
ܠـܦ ܼܲ
ܕܠـــܐ ܼܲܚ ݇
ــــܕ ܒـــ ܵܨ ܵܪܐ
ــܢܢ ،ܒـــ ܼܘܕ ܼ ܲܡــــ ܼ
ܼ
ܫܒــ ܲܘ ܵ
ܚـܠـܘܨ ܼ ܲܐ ݇ܢــܬ ܵ
ܲ
ܩـܠ ܲـܗ ܵ
ܚܠ ܵ
ܠـܒــ ݇ܬ ܵܪܐ
ܒـܝـܠــ ܼܘ ܵܬܐ ܼ
ــܨܐܼܲ ،ܩ ܼ
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ــܫـܐ ݇ܝ ݇ـܘܚ ܡـــ ܵܕ ܵ
ܵܚــــ ܵܬܐ ݇
ܦܝ ܹ̈
ܼܲ
ܘܐ ܲ
ܘܚــܘ ܵ
ܘܪܐ
ܚـܘ ܵܢـــܐ ܵܚ ܵـܠـܐ
ܪܙܐ ܼ
ܕܐܗ ܲܚ ܵ
ܫـــܬ ܼܝ ܼܡܢ ܵܟ ܵܣــܐ ܵ
ــܡـܪܐ
ܕܝ ܼ
ܬܘ ܼܟ ܼܡܢ ܵ ܼ
ܗܒ ܼـܘܗܝ ݇ܝ ݇ܘܢ ܵܩــ ܼ
ܕܙ ܼܒ ܵـܢـــܐ ܼܲܚ ݇
ܚـܠـܝــــ ܵܬܐ ܼ ܲ
ــــܕ ܵܬܐܵ ،ܩـــ ܼܲܬܢ ܵ
ܒـܙܡـــ ܵܪܐ
ܼܲܚـܡـــ ܵܬܐ
ܼ
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ܫܡܝܪܡ
ܫܡܝܪܡ ܕ.ܦܘܪܝܐܢ
ܒـܪܝ ܵ
ܵ
ܨܘ ܵ
ܡܝــ ܵܪܡ
ܕܫـܘܦــ ܵܪܐ
ܒܟـܠ ܲـܗ ܼ
ܪܬܐ ܼ
ܼ
ـܬܐ ܼܲܫ ܼ
ܫـܡـܐ ܕܚ ܵ
ـܩـܪܐ ܵܓــܘ ܼܲܬܫܥـ ܼܝ ܵ
ܪܘ ܵ
ـܡـܝــ ܵܪܡ
ܼ
ــܬܐ ܼܲܫ ܼ
ܪܬܐ ܡܢ ܲܓ ݇ـܢ ܵـܒ ܹ̈ـܖܐ ܲ
ـܫـܝــ ܹ̈ܢـــܐ
ܼ
ܼ
ܘܥ ܼ
ܒــܘܫ ܲ ܼܓ ݇ـܢ ܼܲـܒــ ܵ ܼ ܼ
ܲ
ܲ
ܕܝ ܼܘ ܲܗ ܘܠـܐ ܵ
ܡܝــ ܵܪܡ
ܝܠـ ܲܗ ݇ܗ ܼ
ܝܟ ܼ
ܘܝ ܵܬܐ ܼܲܫ ܼ
ܼܠܝܬ ܼܐ ܼ
܀܀܀܀܀
ܪܝــ ܵܬܐ ݇ܬܚــ ܲܘܬ ܼ ܲܐ ܵ
ܵ
ܬܘ ܲܗ ܒ ܵ
ܫܡ ܵܛــܐ
ܩܠ ܼ
ܟܠـ ܲܗ ܒـ ܼ
ـܝـܠـــ ܵܘܬܘ ܲܗ ܵܓــــܘ ܐܘ ܹ̈ܖ ܵܚـܬܐ ܒ ܵ
ܼܲܚ ܵ
ــܫــܪ ܵܛـــــܐ
ܼ
ܼ
ܬܘܪ ݇ܗܘܐ ܵܠ ܲ
ـــܕܘ ܲܗ ܼܲܦـܪܦــ ܼܘܪܐ
ــܗ ܒـ ܼܐܝ ܼ
ܵܐ ܵܬܐ ܕ ܵܐ ܼ
ܵ
ܬܡܝـــܗ ܼܘ ܵܬܐ ܒ ܼ ܵ
ـܚـܒ ܵ
ـܛــܐ
ܫ ܼ
ـܡـــܘ ܲܗ ܪ ܵܡــــܐ ܒـ ܼ
܀܀܀܀܀
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ܫـܘ ܼܒـ ܵܗ ܵܪܐ ܼ ܲ
ܕܚ ܵ
ܪܡــ ܵܙܐ ܼܲ
ܫـܥـܝــ ܵܬܐ
ܝـܠــܐ ܵܐܦ ܼ
ܒܬ ܼ
ــܪܘ ܵܬܐ ܠܟـܠــܗ ܵ
ܥ ܵ
ܚـܘܝــ ܵܬܐ
ܠـܡــܐ ܼܲܬ ܼ
ܒـ ܲ ܼܓ ݇ـܢ ܵـܒ ܼ
ܲ ܹ̈
ܡــܬܐ ܵ
ܗܘܟ ܵ
ܝܠ ܲ
ــܗ ܒـܠـܒــ ܵܘ ܹ̈ܬܐ
ܒـܐܠــܦܐ ܫ ܹ̈ـܢܐ ܼ
ܼ
ܚܩܝ ܵ
ܼ ܲܡ ܵ
ܒܪܝ ܵܬܐ
ܪܬܐ ܵܓܘ ܼ
ܠܟܬܐ ݇ܗ ܵܘܐܵ ،ܗܝ ܼ
ܒܘܫ ܼ

܀܀܀܀܀
ܵ
ܣܩܝ ܵ
ܠܒ ܼܝ ܵ
ܒܫܘܦـ ܵܪܐ ܥ ܵܠܝܵــܐ
ܼ
ܠܬܐ ܼ
ܫܬܐ ܚܩܪܐܼ ،
ܼ ܲܐܝܟ ܼ ܲܪܒ ܼ ܲܡ ܹ̈
ܪܣܝ ܼ ܲܡ ܵ
ܠܟܝܵــܐ
ܝܬܝ ܼܒ ܵܬܐ ܼ
ܠܟܐ ܼ
ܠܟܘ ܼ
ܼ
ܦܬܝ ܵ
ܦܫܝ ܵ
ܚܬܐ ܼ ܲ
ܠܐܘ ܵ
ܕܙ ܼܟ ܼܘ ܵܬܐ
ܪܚܐ ܼ
ܕܘ ܲܗ ܼ
ܐܝ ܼ
ܛܬܐ ܼ
ܼ
ــܕ ܵܩ ܵܠــܐ ܒ ܵ
ܚــܬܘ ܲܗ ܟܠ ܼܲܚ ݇
ܫـܠـܝܵــܐ
ܵܩ ݇ـܕܡ ܼܲܩـ ܼ ܲܘ
ܼ
܀܀܀܀܀
ܵ
ܲ
ــܘ ܲܗ ܵܪ ܵܡـــܐ ܵܬܐ ܵܓ ܼ ܲ
ܫـܩــܚ
ـܡـܝــܪܡ ܫـܡ ܼ
ܝܟ ܼܲܫ ܼ
ܼܐ ܼ
ـܝـــܘ ܵܬܐ ܵܬܐ ܵܦ ܼ ܲ
ܹ̈ܖܡܙܐ ܼܲܚ ݇
ـܫـܩــܚ
ــــܕ ܹ̈ܬܐ ܵܩـــܐ ܼܲܚ ܼ
ܒܣ ܵ
ܘܢܐ ܵܐܦ ܒܚ ܼܟـ ܵ
ـܝـܦــܐ ܵ
ܕܗ ܵ
ܡـܬܐ ܼ ܲ ̰ܟܟܒ ܼܲـܢــܚ
ܼܲ
ܡܬܐ ܵ
ܫ ܵܡܐ ܕܐ ܼܘ ܵ
ܘܡܐ ܕܫـ ܼ ܲܡܝܵــܐ ܵܬܐ ܼ ܲܡ ܼ ܲ
ܠܪ ܵ
ܪܡــܚ
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̈
ܚܘܖܓܐ ̈
̈
(ܙܖܥܐ ܐܘܓܐ)
ܕܝܒܣ
ܕܟܬܪ ܡܕܠܢ ݂
ܚܡܢ ݇
ܕܐ ܼܙܝ ܹ̈ܠܹܐ ݇ܗ ܵܘܘ ܼܲ
ܟܡܐ ̣ܡܢ ܼܲ ܹ̈ܖ ܼ ܲ
ܒܫ ݇ܢ ܵܬܐ ܲ
ܼܲܚ ݇ܕ ܵ
ܠܟܢܘܫܝܵܐ
ܥܒܪ
ܼ
ܕܕ ܼ݂ܲ
ܼ
ܬܘ ܹ̈ܵܖܝ ܹܐ ܲ
ܦܘ ܹ̈ܬ ܹܐ ܵ
ܕܫ ܵ
ܕܐ ܲ
ܼܲܫ ݇ܢ ܵܬ ܵܝܐ ܵ
ܘܬ ܵ
ܝܪܝ ܵܟܐܵ :ܪ ܵܒܐ ܚ ܹ̈
ܦܨܝ ܹ̈ܚܹܐ
ܕܝ ܹܐ ܼ ܲܘ ܼ
ܕܐܡܹ ܼ
ܼ
ܡܠܠܹܐ ܓܡܝ ܹ̈ܖ ܹܐ ܲ
ܒܘܬ ܼ ܲܡ ܹ̈
ܘܗܘܩܹܐ ܲ
ܕܝ ܲ
ܡܘ ܹ̈ܩܹܐ
ܘܥ ܼ
ܠܗܘܢ ܥ ܲ ܼܠܢ ܼ
ܪܗܘܢ ܼ
ܼ
ܼ
ܼ
ܵ
ܹ̈
ܵ
ܲ
ܹ̈
݇
ܵ
ܵ
ܵ
ܵ
ܬܡܝܗܹܐ ܗܘܘ ܘܡܠܝ ܹ̈ ܹܐ ̣ܡܢ
ܕܫܡܝܥ ܹܐ ܗܘܘܼ .ܘ ܼ
ܢܝ ܪܒܐ ܼ
ܦܪܝܫ ܼܐܝܬ ܐ ܼ
ܼ
ܚܫܚܝܵ ܹ̈ܬ ܹܐ ܼܲܚܕܬ ܹܐܹ̈
ܲ
ܵ
ܚܡܢܝܵ ܹ̈ܬ ܹܐ ܼ ܲ
ܘܡ ܼܲ
ܘܬ ܼ ܲ
ܫܡܥܬܐ ܹ̈
ܼܲܣ ݂ܒ ܵܪܐ ܼܲܒ ܵ
ܕܖܥܝܵܢ ܹܐ ܼ
ܬܘ ܹ̈ܵܖܝ ܹܐܹ̈ ܼܲ .ܖ ܼ ܲ ݇
ܡܝ ܲ
ܘܥܠܝ ܵܡ ܹ̈ܬ ܹܐ ܵܐ ܲ
ܕܚ ݇ܕ ܵ
ܼܲ
ܪܗܘܢ ܥ ܲ ܼܠܢ
ܥܠ ܹ̈ ܹ
ܚܡܢ ܐ ܼ
ܝܡܐ ܲ ܼ
ܟܡܐ ̣ܡܢ ܲ ܼ
ܕܗܡܘܢ ܹܐ ݇ܗ ܵܘܘ ܲ
ܝܡ ܹ̈ܬ ܹܐ ܒܕ ܵܫܪ ܹܐ ܲ
ܘܥܠ ܵ
ܟܠܝ
ܥܠ ܹ̈ ܹ
ܼ
ܼܲ ܼ
ܠܗܘܢ ܲ ܼ
ܝܡܐ ܲ ܼ
ܕܐܢ ܹܐ ܲ ܼ
ܲ
ܨܝܐ ܵܦ ܵ
ܠܐܘ ܼ ܲ
ܡܬܢ ܵ
ܢܝ ܼ ܲ
ܕܡ ܵ
ܨܥܐ
ܫܒ ܼܝ ܵܠܐ ܼܲܚ ݇ܕ ܵܬܐ ܼ
ܩ ܼ
ܠܚ ݇ܕ ݂
ܛܪܢ ܘܒܕ ܵܒ ܼ
ܟܠ ܵ
ܕܠܐ ܼ ܲܡ ܵ
ܕܡܐ ܵ
ܼܲ
ܠܩ ܵ
ܝܬܐ.
ܫܘ ܵ
ܚܕܐ ܼܲܫ ݇ܢ ܵܬܐ ݂ ܵ ܵ
ܵ
ܩܘܘ ܵܡܐ ܵܓܘ
ܚܠ ܵܦܐ ܠܹܐ ܝܠܹܗ ܼ
ܘܟ ܼܘ ܼ
ܥܒ ܼܝܪܬܐ ܝܠ ̇ܗ ̰
ܬܘ ܹ̈ܵܖܝ ܹܐ ܲ
ܝܪܝ ܵܟܐ :ܟ ܼܘ ܵ
ܘܬ ܵܦܝ ܹ̈ ܹܐ ܵ
ܼܲܚܝ ܹ̈ ܹܐ ܵܫ ܵ
ܕܐ ܲ
ܕܘ ܵܬܐ ܼܲܚ ݇ܕ ܵܬܐ ܼܲܝܢ
ܥ ݂ܒ ܲܘ ܼ
ܕܐܡܹ ܼ
ܼ
̰
ܠܐܝ ܼ ܵ
ܘܟ ܼܘ ܼܲܚ ݇ܕ ̣ܡܢ ܩ ܹ̈
ܚܘ ܵ
ܬܡܝ ܵܗܐ ܠܹܐ ܝܠܹܗ ݇ܐ ܼ ܵ
ܛܖ ܹܐ ܠܹܐ
ܬܝܐ ܼ
ܼ
ܪܙܐ ܼ
ܬܘܬܐ ̰
ܹ̈
ܵ
ܚܕܐ ܵܓ ܵܗܐ ݇ܐܚܪ ܹܬܐܵ
ܵ
ܹ̈
ܠܡܐ ܵ
ܐܝ ܵܢܐ ܥ ܵ
ܘܫܘܬ ܵ
ܦܘܬ ܹܐ ܵ
ܵ
ܦܝܫܹܐ ܫ ܹ̈ܖܝ ܹܐܼ .
ܝܢܐ ܼ
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ܝܢܐ ܼܲܠ ܵ
ܫܬܘ ܵܝ ܹ̈ܬ ܹܐܲ ܼ :
ܪܩܘܙܹܐ ܵ
ܘܡ ܵ
ܕܫܝ
ܬܦܩܝܵ ܹ̈ܬ ܹܐ :ܡ ܼ
ܼܲܩ ܼ
ܚܙ ܵܝ ܹ̈ܬ ܹܐ ܕܒܕ ܵܓ ܼ
݇ ݇
ܟܢܘܫܝܵܐ ܵ
ܡܘܢ ܹܐ ܵ
ܝܘܢ ܵ
ܬܝ
ܕܐ ܵܗܐ ܫ ݇ܢ ܵܬܐܼܲ .ܗ ܼ
ܼܲܒ ܼ
ܕܚܕܐ ܵܓ ܵܗܐ ܐܚܹܪ ܵܬܐ ܒܕ ܵܐ ܼ
ܡܠܠܹܐ ܬܡܝ ܹ̈ܗܹܐ ܲ
ܝܡ ܹ̈ܬ ܹܐ ܘܒܕ ܼ ܲܡܩܪ ݂ܒ ܼܝ ܼ ܲܡ ܹ̈
ܘܥܠ ܵ
ܡܘ ܹ̈ܩܹܐ
ܥܠ ܹ̈ ܹ
ܘܥ ܼ
ܼ
ܼ
ܝܡܐ ܲ ܼ
ܼܲ
ܵ
ܦܝ ܵܩܐ.
ܠܝ ܠܠ ܵܒ ܵܘ ܹ̈ܬ ܹܐ ̣ܡܢ ܼܲܣ ݂ܒܪܐ ܼܲܣ ܼ
ܘܒܕ ܵܡ ܼ
ܵ
ܝܡ ܹ̈ܬ ܹܐ ܒ ܹ̈ܖܝ ܹܐ ܲ
ܫܪ ܵܪܐ ܵܐ ܵܗܐ ܝܠܹܗ ܲ
ܘܥܠ ܵ
ܝܪܝ ܵܟܐ،
ܥܠ ܹ̈ ܹ
ܕܐܡܹ ܼ
ܼ
ܼ
ܝܡܐ ܲ ܼ
ܕܐܢ ܹܐ ܲ ܼ
ܲ
ܵ
ܵ
ܠܗ ܲܘܢ ܼܲܬ ܼ ܲ
ܐܝ ܵܢܐ ܼܲܠܝܬ ݇
ܐܝܬ ݇
ܠܗ ܲܘܢ
ܦܝ ܹ̈ܖ ܹܐ ܼܥܠ ܼ ܲܘܪ ܵܩܐܼ :
ܼ
ܚܡܢܝܵ ܹ̈ܬ ܹܐ ܪ ܵܒܐ ܼܲܫ ܼ
ܲ
ܲ
ܵ
ܵ
ܵ
̮ܫܘܬܐ ܐ ܼ ܲܢ ܵ
ܡܘܡܹ ܐ
ܠܬ ܼ
ܘܕܒ ܼܝܚ ـ ܼ ܲܢܦ ܼ
ܡܘ ܵܩܐ ܼ
ܚܘ ܵܒܐ ܼܥ ܼ
ܼ
ܢܩܝ ܹ̈ ܹܐ ܼ
ܐܘܡܬ ܵܢܝܵܐ ݂
ܲ
ܨܝ ܼܲ
݂ܵ
ܢܝ
ܘܟܠܝ ܵܐ ܼ
ܡܝ ܒܠ ܵܫ ܼܲܢܢ ܼ
ܕܗܡܙ ܼ
ܠܥܒ ܹ̈ܕܹܐ ܲ ܼܓ ݇ܢ ܵܒ ܹ̈ܖ ܹܐܵ .ܐ ܼ
ܢܝ ܵܐܦ ܠܹܐ ܵܡ ܼ
ܼ ܲܡ ܹ̈
ܬܡܝ ܹ̈ܗܹܐ ܒܠ ܵܫ ܵܢܐ ܼܢܘ ݂ܟ ܵܪ ܵܝܐ ܟܹܐ ܼ ܲܡܩܪ ݂ܒ ܼܝ ܲ
ܠܗܘܢ .ܐ ܢ ܼܲܚ ݇ܕ
ܡܠܠܹܐ ܼ
ܚܘ ܵܒܐ ܵ
ܐܝ ܵ
ܕܝܠܦ ܠܹܗ ܠ ܵܫ ܵܢܐ
ܬܝܐ ݇ܐ ܵܢ ܵܫܝܵܐ ܼܲܠܝܬ ܝܠܹܗ ܥ ܵܕ ܵܢܐ ܼܲܝܢ ܼ
ܼ
ܵ ܲ ܲ ܲ
ܲ
ܕܡܨܐ ܼܲܗܡܙܡ ܼܥܡ ܼܲ
ܕܐܘܡܬ ܹܗ ܵ
ܒܪܚ
ܐܟ ܼܝ ܡ ܼܨܚ ܼܨ ܼ
ܐܘܡܬ ܹܗܵ :ܕ ݂
ܒܢ ܹ̈ܝ ܼ
ܼ
ܹ
ܲ
ܲ
ܲ
ܹ̈
ܹ̈
݇
ܡܘܡܹ ܐ ܼܠ ݂ܵ
ܡܢ ܹܗ ܵ
ܐܘܡܬ ܹܗ؟
ܕܓܢ ܵܒܖ ܹܐ ܵܩܐ ܼ
ܕܕ ݂ܒܚ ܠܥ ܵܕܢ ܹܗ ܵܩܐ ܼܬ ܼ
ܥܒܕܹܐ ܼ
ܝܡܐ ܲ
ܼ ܲܐܢ ܹܐ ܲ
ܥܠ ܹ̈
ܝܡ ܹ̈ܬ ܹܐ ܵ
ܕܡ ܲܨܚ ܵܩ ܼܲܪܚ ݇
ܘܥܠ ܵ
ܚܘ ܹ̈ܖ ܲ ܼܓܢ ܼܲܝܢ ܼ ܲܙ ܹ̈ܖ ܼ ܲܥܢ
ܹ
ܠܗ ܲܘܢ ܼ
ܼ
ܼ
ܼ
ܵ
ܐܘ ܹ̈ܓ ܹܐ̇ ،
ܹ̈
ܵ
ܵ
ܵ
ܵ
ܵ
ܲ
ܕܒܘ ܵܫ ܼܝܘ ܼܲܬܝ ̣ܡܢ ܓ ܹܒܐ ܕܒܒܐ ܼܝܢ ܝܡܐ ܼܢܘ ݂ܟܖܝ ܹܐ ܝܢܐ:
ܒܗܝ ܼ
ܼ
ܬܘ ܹ̈ܵܖܝ ܹܐ :ܘܒܥ ܵܕ ܵܢܬ ܹܐܹ̈
ܚܕܐ ܵܓ ܵܗܐ ܕ ܼ ܲܡܝ ܟܹܐ ܵܪܚܪܚ ܵ
ܵ
ܲ
ܠܐ ܲ
ܠܚܘܕ ܼܫ ݇ܢܬܐ ܵ
ܼܲܒ ܼ
ܘܡܝ ܹ̈ ܹܐ ܲ
݇ܐܚ ܹܹ݇̈ܖܢ ܹܐ ܼܲ
ܒܚ ܼ ܲܝ ܹ̈ܝ ܵܝ ܵ
ܒܠܝ ܹ̈ܓ ܹܐ ܼ ܲ
ܘܦ ܹ̈ܖܨ ܲܘ ܵܦܝ ܹܐ ܘܟܹܐ
ܼ
ܘܝ ܼ
ܕܫ ݇ܢ ܵܬܐ ܟܹܐ ܵܗ ܼ
ܵ
ܵܚ ܼܙܝ ܵܠ ̇ܗ ܵܓ ܼܲܢܝ ܵܐܡܹ ܹ̈
ܟܢܘܫܝܵܐ
ܝܘܬܪ ܵܢܐ ̣ܡܢ ܼ
ܩܠܝ ܼ
ܢܝ ܟܹܐ ܵܫ ܼ
ܝܖ ܼܝ ܵܟܝ ܹܐܵ .ܐ ܼ
ܪܡ ܼ ܲ
ܬܘ ܹ̈ܵܖܝ ܹܐ ܵ
ܼܲܫ ݇ܢ ܵܬ ܵܝܐ ܵ
ܕܐ ݇
ܘܢܝ ܘܠ ܼ ܲܦ ܼ ܲ
ܙܠ ܼܝ ܼ ܲ
ܕܐ ܲ
ܚܙܝ ܵ
ܘܠܗ ܵ
ܠܓ ܵܢܝ ܵ
ܝܬܝ
ܘܡ ܼ
ܕܐ ܲ ܵ
ܐܝ ܼ ܲܡܢ ܵ
݇
ܩܪܝ ܲ
ܠܗܘܢ ܵ
ܚܝ ܼ ܲ ̰ܟ ܹ̈ܦܹܐ
ܒܝ ܼ
ܘܡ ܼ
ܠܐ ܵܢ ܹ̈ܫܹܐ ܘܟܹܐ ܼ ܲܡܚ ܼ
ܬܘ ܹ̈ܖܝ ܹܐ ܵܚ ܼ
ܵܩ ܼ ܲܬܝ.
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ܹ̈ ܲ ܲ
ܚܙ ܵ
ܩܪ ݂ܒ ܵܬܐ ܼ ܲ
ܕܡ ܼܲ
ܝܬܐ ܕܚ ܵ
ܚܫܚܝܵ ܹ̈ܬ ܹܐ ܥ ܵܠܝ ܹ̈ ܹܐ ܠܹܐ ܵ
ܵ
ܝܢܐ
ܘܡ ܼ
ܓܘܖ ܹܐ ܼ
ܠܡ ܹ̈ܢ ܹܐ ܼ
ܫܘ ݂ܓ ܵܠ ܹ̈ܢ ܹܐ ܼ ܲܥ ܹ̈
ܕܚܙܹܐ ܚ ܵ
ܣܩܹܐ ܘܟܠ ݇ܐ ܵܢ ܵܫܐ ܵܡ ܹܨܐ ܵ
ܦܝ ܹ̈ܖ ܹܐ ܵܩܐ
ܼ
ܠܡ ܹ̈ܢ ܹܐ ܼܲܫ ܼ
ܐܘ ܼ ܲ
ܐܝ ܵܢܐ ܼܲܬ ܼ ܲܡ ܵ
ܫܘ ݇ ݂ܓ ܵܠܐ ܕܟܠ
ܕܚܘ ܹ̈ܖܙܹܐ ܥ ܵܠܝܹ̈ ܹܐ ܠܹܐ ܝܠܹܗ ܼ
ܡܬܐ ܼ
ܡܬܢܼ :
ܼ
ܲ
ܵ
ܵ
ܲ
݇ܐ ܵܢ ܵܫܐܼܲ .ܚܕ ܼܦܪܨܘܦܐ ܕܐܦ ܠܹܐ ܵܒܥ ܹܐ ܵ
ܕܐܘܡܬ ܹܗ
ܕܝܠܦܠܹܗ ܠ ܵܫ ܵܢܐ ܼ
ܲܡܙܒܘܛܹܐ ܝܠܹܗ ܕܠܹܐ ܝܠܹܗ ܲܫ ܵ
ܐܝܬ ܼ ܲܡ ܵ
ܐܝ ܵܬܐ
ܕܐܘܡܬ ܹܗܼ .
ܚܒ ܵܢܐ ܼ
ܪܝܪ ܼ
ܼ ܼ
ܼ ܼ
ܵ
̇
ܵ
ܵ
ܵ
ܵ
ܵ
ܵ
ܵ
ܕܐܘܡܬ ܹܗ؟
ܘܦܘܪܩܢܐ ܼ
ܫܘܘܫܛܐ ܼ
ܐܟ ܼܝ ܒܕ ܕ ݂ܒܚܠܗ ܓܢ ܹܗ ܩܐ ܼ
ܵܕ ݂
ܲܫ ܵ
ܝܘ ܵ
ܝܬܐ ܵܪ ܵܒܐ ܵ
ܚܨ ܵ
ܠܦ ܵܢܐ ܕܠ ܵܫ ܵܢܐ ܵ
ܚܕܐ ܼ ܲܨ ܵ
ܝܝ ܝܠܹܗ
ܐܝܬ ܼ
ܪܝܪ ܼ
ܼ ܼ
ܨܦ ܼ
ܵ
ܵ
ܹ̈
ܪܝ ܹ̈ܖ ܹܐ ̣ܡܢ ܲܕ ܵܓܠܹܐܼܲ ،ܠܦܪ ܵ
ܼܲܠܦܪ ܵ
ܫܬܐ ܼܲ
ܫܬܐ ܼ ܲ
ܐܘ ܹ̈ܓ ܹܐ!
ܘܓ ܹ̈ ܹܡܐ ̣ܡܢ ܼ
ܕܫ ܼ
ܕܙ ܹ̈ܖܥ ܹܐ ܵܕ ݂
ܼ
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̈
ܦܪܘܡܝܬܝܘܣ ܘܬܪܝܢ ܫܒܝܠܐ
ܦܘܫܩܐ :ܫܡܝܪܡ ܕ.ܦܘܪܝܐܢ
ܢܝ ݇ܗ ܵܘܘ ܕܙ ܹ ܲ
ܝܘܣ ܼ ܲܡ ܵ
ܒܝܵ ܵܡ ܹ̈ܢܐ ܼܲܩ ݇ܕ ܵܡܝܹ̈ܐ ܵܝ ܵ
ܕܟܠܝܗܝ
ܠܟܐ ܲ ܼ
ܘܢܝܹ̈ܐ ܟܐ ܼܲܗܡ ܼ
ܘܦܪܘܡܹ ܝܬ ܲ
ܲ
ܹܝܘܣ ܵܗܘ ܼ ܲܐ ܵܠ ܵܗܐ ܝܠܗ ܕܒ ܵ
ܪܝܐ ܝܠܗ
ܼ ܲܐ ܵܠ ܹ̈ܗܐ ܝܠܗ
ܠܒ ܵ
ܪܢ ܵܫܐ.
ܼܲ
ܲ
݇
ܠܦܪܘܡܹ ܝܬ ܲ
ܲ
ܘܡܐ ܙ ܹ ܲ
ܼܲܚ ݇ܕ ܵܝ ܵ
ܕܘ ܼܟ
ܝܘܣ ܩܪܐ ܠܗ
ܩܘ ܼ
ܡܝܪܗܵ :ܐ ܵܢܐ ܼܦ ܼ
ܹܝܘܣ ܘܐ ܼ
ܪܚܐ ܲ
ܝܘܢ ܼ ܲ
ܘܐܘ ܵ
ܐܘ ܵ
ܕܘ ܵܬܐ ܵܩܐ
ܕܥ ܼܒ ܼ
ܐܪܘ ܵܬܐ ܼ
ܪܚܐ ܕܚ ܼ
ܕܡܚܙܹܝܬ ܵܠ ܲܗ ܼ
ܼ
ܟܠܝܗܝ ݇ܐ ܵܢ ܹ̈ܫܐ.
ܼܲ
ܵ
ܦܪܘܡܹ ܝܬ ܲ ݇
ܲ
ܝܘ ܲܗ ܒܕ ܵܗ ܵ
ܐܘ ܵ
ܘܝܐ
ܒܫܘܪ ܼ
ܐܪܘ ܵܬܐ ܼ
ܪܚܐ ܕܚ ܼ
ܡܝܪܗܼ :
ܹܝܘܣ ܐ ܼ
ܣ ܵ
ܹ̈
ܟܡܐ ܼ ܲܡ ܵ ܹ̈
ܟܪ ܵ
ܢܬܐ ܼ ܲܥܡ ܼܲܚ ݇ܕ ܵ
ܡܝܹ̈ܵܐ
ܘܝ ̰ܟ ܼܘ ܼ
ܟܠܝܵܬܐ ܘ ܼ ܲܡ ܼܲܣܩܝܵܬ ܹܐ .ܠܐ ܵܗ ܼ
ܠܫܬ ܵܝܐ ،ܠܐ ܵܗܘܝ ܲܡܥ ܹ̈ܖܐ (ܕܘ ܵܟ ܹ̈ܢ ܹܐ ܵ ܵ
ܵ
ܠܚܘܕ
ܼ
ܼ ܼ ܒܼ
ܘܝ ܼܲܒ ܼ
ܼ
ܕܥܒܪܐ) ،ܒܕ ܵܗ ܼ
ܲ
ܬܘܐ)ܵ .
ܟܘ ܹ̈ܒܐ (ܟ ܹ̈
ܘܝ ܩ ܹ̈
ܐܝ ܵܢܐ
ܢܛܐ ܠܟܠ ܓ ܵܒܐܼ .
ܼ(ܐܚ ̰ܟ ܼܝ) ܼ
ܘܬ ܵܡܐ ܒܕ ܵܗ ܼ
ܵ
ܚܕܐ ܕ ܵ
ܫܬܐ ܼܲ
ܘܝܐ ܵ
ܩܬܘ ܲܗ ܒܕ ܵܗ ܵ
ܡܫ ܵ
ܘܝ
(ܡܘ ܼ
ܛܚܐ ܼ
ܒܦܪ ܼ
ܫܘܝ ܵܬܐ) .ܒܕ ܵܗ ܼ
ܲ
ܗܖܐ ܠܬ ܼ ܲ
ܘܢ ܹ̈
ܐܖܐ ܼ ܲ
ܐܝ ܵܠ ܹ̈ܢܐ ܕܦ ܹ̈
ܣܩܘ ܵܬܐ ܒܕ
ܕܐܘܪ ܵܚܐܼ .ܥ ܼ
ܪܘܝܗܝ ܓ ܵܒ ܹ̈ܢܐ ܼ
ܼ
݇
ܵ
ܵ
ܲ
ܹ̈
ܵ
ܵ
ܵ
ܵ
ܵܐ ܵ
ܛܝ
ܬܝܐ
ܨܝ ܼ
ܼ
ܢܝ ܒܕ ܡ ܼ
ܚܝ .ܐ ܼ
ܕܡܢܝ ܼ
ܠܫܘܠܡܐ .ܐܢܫܐ ܒܕ ܡ ܼ
ܐܪܘ ܵܬܐ.
ܠܚ ܼ
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ܘܐܡܝܪܗ :ܐܘܪ ܵܚܐ ܲ
ܵ
ܹܝܘܣ ݇
ܦܪܘܡܹ ܝܬ ܲ
ܡܘܙܝܕܠܗ ܲ
ܝܘ ܲܗ
ܒܫܘܪ ܼ
ܕܘ ܵܬܐ ܼ
ܕܥ ܼܒ ܼ
ܼ
ܼ
ܼ
ܼ
ܲ
ܵ
ܚܕܐ ܲܕܫܬܐ ܼܲ
ܟܐ ܵܫ ܵ
ܡܫ ܵ
ܘܝ ܡܠܝܹ̈ܐ ܼܡܢ
ܛܚܐܲ ܼ ،ܡ ܼ
ܥܒ ܹ̈ܖܐ ܒܕ ܵܗ ܼ
ܝܟ ܵ ܼ
ܪܝܐ ܼܐ ܼ
ܩܚܐ ܫ ܹ̈ܵ
ܡܢܝ ܵܚ ܵ
ܦ ܹ̈
ܪܚܐ ܒܕ ܵܗ ܵ
ܐܘ ܵ
ܢܬܐ ܵ(ܪ ܼܲܗܬ)،
ܘܝܐ ܵܪ ܵܒܐ
ܛܖܢܐ ܘ ܼ
ܼ
ܐܙ ܵܠܐ ܵ
ܦܟܐ ܵ
ܬܪܝ ܵܨܐ ܼܝܬ ܒܗ ܵ
ܪܚܐ ܕܒ ܵ
ܐܘ ܵ
ܐܪܘ ܵܬܐ.
ܝܠ ܲܗ ܠܓܒ ܚ ܼ
ܕܗܝ ܼ
ܼ
ܟܠܝܵ ܹ̈ܬܐܲ ܼ ،ܡ ܼܲܣܩܝܵܬܐܹ̈
݇
ܠܚܘܕ ܼ ܲܡ ܵ
ܘܝ ܼܲܒ ܼ
ܼ
ܐܝ ܵܢܐ ܵܒ ܵܬܪܟܢ ܵ(ܒܬܪ ܵܗ ܵܕܐ) ܒܕ ܵܗ ܼ
ܹ̈
ܲ
ܹ̈
ܵ
ܠܟܠܝܗܝ ܓ ܹܒܢ ܹܐ.
ܫܩܝܦܹܐ ܼ
ܘ ܼ
ܡܒܘܥܐ:

http://shortstoriesshort.com/story/prometeus and the two roads
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̈
ܡܬܠܐ ܕܡܠܠܐ ܢܨܪܐܠܕܝܢ
ܕܥܒܪ
ܐܩܦܬܐ ܼܡܢ ܡܢܝܢܐ ܼ
ܝܘܢܬܢ ܒܝܬ ܣܘܠܝܡܢ
ܡܬܠܐ ܝܛ
ܵ ݇ ܵ ܲ ܵ ܲ
ܠܠܐ ܲܢ ܲ
ܨܪܐ ܼ ݇
ܫܒܘ ܵܢܐ
ܡܝܪܗ :ܚ ܼ
ܕܪ ܼ ܲܡ ܼ ܵܕܢ ܼ ܲܡ ܵ ܼ ܼ
ܒܝܪܚܐ ܼ
ܠܕܝܢ ܐ ܼ
ܚܕܐ ܫܢܬܐ ܼ
ܲ
ܵ
ܵ
ܵ
ܵ
ܝܟ ܥ ܵ
ܕܐ ܵܗܐ ܼܲܝ ܵ
ܐܝ ܵܢܐ ܵܩܐ ܕܐ ܵܗܐ
ܠܡܐܼ :
ܪܚܐ ܒܕ ܼܲܚܡܝܢܗ ܼ
ܐܘܦ ܐ ܵܢܐ ܼܐ ܼ
ܨܠ ܼ ܲܗܬ ܵ
ܝܝ ܵܐ ܵܗܐ ܵ
ܪܚܐ ܵܠܙܡ ܵ
ܵ
ܐܘ ܵ
ܝܠ ܲܗ:
ܟܠܝܗܝ ܼ ܲܡ ܼܲ
ܚܕܐ ܼ
ܨܦ ܼ
ܝܠ ܲܗܼ :ܡܢ ܲ ܼ
ܵܓ ܼܲܪܓ ܵܫܩܠܢ ܵ
ܒܝ :ܟܠ ܼܲܚ ݇ܕ ܵܝ ܵ
ܚܘ ܹ̈ܖܡܐ ܵܕܪ ݇
ܘܡܐ
ܬܠ ݇ܬܝ ܼ
ܢܗ ܲܘܢ ܵܓܘ ̰ܓ ܼܝ ܼ
ܚܕܐ ܡ ܼܲܢܝܗܝ ܒܕ ܵܕܪ ܵܢ ܲܗ ܵܓܘ ܵܩ ܵܙܢ ̰ܵܟܐ .ܒܟܠ ܵ
ܵ
ܕܚܘ ܹ̈ܖܡܐ
ܥܕ ܵܢܐ ܼ
ܦܪܝ ݇
ܩܠܗ ܲܘܢܼܲ ،ܚܬܪ ܲ ܼ ̰ܓܡܥ ܒܕ ܵܗܘܹܝܢ ܼܲ
ܦܪܝ ܵܩܐ ܝܠܗܵ :ܐ ܼ ܵ
ܕܝ ܵ
ܕܝܐ
ܪܚܐ ܼ
ܼ
ܲ
ܵ
ܲ
ܵ
ܥܒ ܼܝܕܠܗ.
ܬܘܚܡܢܠܗ ܵܗ ܵܕܐ ܙܐ ܼ
ܝܟ ܼ
ܥܕ ܵܢܐ ܝܠܗܼ :ܐ ܼ
ܵ
ܬܘܗܝ ܚܙܐ ܵܠ ܲܗܼܲ :ܚ ݇ܕ ܵܝ ܵ
ܘܡܐ ܼ ܲܟܕ
ܚܘ ܹ̈ܖܡܐ ܒܪ ܼ
ܫܒܘܢܐ ݇ܗ ܵܘܐ ܼ
ܼ ܲܟܕ ܼܲܚ ܼ
ܵ
ܦܝ ܹ̈ܖܐ ܕ ܼܲ
ܪܝܝܗܝ ܵܠ ܲܗ
ܵܒ ܼ
ܫܩܝ ܵܠ ܲܗ ܼܲܚ ݇ܕ ܼܲܩܕܪܐ ܚ ܼܘ ܹ̈ܖܡܐ ܼܲܫ ܼ
ܒܘ ܲܗ ܵܠܐ ܵܬ ܵܡܐ ܼ
ܟܡܐ ܵܝ ܵ
ܵܓܘ ܵܩ ܵܙܢ ̰ܵܟܐܼܲ :ܚ ݇ܕ ܵ
ܥܒ ܼܝ ܹ̈ܖ ݇ܗ ܲܘܢ ܼ ܲ
ܢܦܝ ܵܠ ܲܗ
ܒܝܪ ܵܚܐ:
ܘܡ ܹ̈ܢܐ ܼ
ܼ
ܡܬܐ ܵܓܘ ܵ
ܡܙ ܵ
ܥܒ ܼܝ ܹ̈ܖܐ ܼ ܲ
ܟܡܐ ܵܝ ܵ
ܠܡܐܵ :
ܥ ܵ
ܼܲܗ ܼ ܲ
ܝܘܚ ܼ ܲ
ܒܝܪ ܵܚܐ؟ ܼ ܲܟܕ
ܘܡ ܹ̈ܢܐ ܼ
ܥܐ݇ :ܗܘܐ ܵܠ ܲܗ ܵ
ܒܝ ܵܕ ܵ
ܝܠ ܵ
ܫܬܐ ܟܡ ܼܲܚ ܵ
ܕܪ ܵ
ܢܬܐܵ :ܗ ܵ
ܝܓܗ ܼܡܢ ܵ
ܕܗܘ
ܠܐ ݇ܗ ܵܘܘ ܼ
̰
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݇
ܠܠܐ ܩܝܡܠܗ ܼ ܲ
ܕܘ ܵ
ܡܘ ܵܢ ܼܲ
ܟܬܐ
ܐܗܩ ܼ
ܡܝܪܗܵ :ܩ ܼ
ܠܐ ܼ
ܩܠܘ ܹ̈ܗܝ ܐ ܼ
ܓ ܵܒܐ ܼ ܲܡ ܵ ܼ
ܒ ܵ
ܲ
ܝܬܘܢ؟ ܼܲܗܪ ܼ ܲܐ ܼ ܲ
ܠܒܐܠ ܵ
ܕܪ ܵܫܐ ܲ
ܕܘܙ ܒܕ
ܫܒܘ ܵܢܐ ܼ
ܒܐ ܵܗܐ ܵܣ ܼܥܬ ܚ ܼ
ܲ ܲ ݇
ܼ ܲܡ ݇
ܵ
ܠܚܘ ܹ̈ܖܡܐ
ܠܡܢܝܵܐ
ܚܝܫܠܗ
ܼ
ܩܝܡܠܗ ܼܐ ܼ
ܝܬܝ ܵܢ ܼ
ܠܒܐܠ ܪ ܼ
ܘܟ ܲܘܢܼ :
ܢܝܝܗܝ ܠܗ ݇ܗܘܐ ݇ ܲ ܲ
ܪܝܝܗܝ ݇ܗ ܵܘܐ ܵܓܘ ܵܩ ܵܙܢ ̰ܵܟܐܲ ܼ :ܟܕ ܡ ܼ ܲ
ܕܕ ܼܲ
ܝܟ
ܠܗܘܢ ܼܐ ܼ
݇
ܡܝܪܗ :ܐ ܢ ܟܠܗ ܵܐ ܵܗܐ
ܐ ܵܡܐ ܘܥ ܼ
ܣܪܝܢ :ܠܟܣ ܵܓܢܗ ܥ ܼܘ ̰ܓܒܠܗ :ܐ ܼ
ܲ
݇
ܬܠܝ ܵܬ ܵܝܐ ܒܕ
ܫܒܘ ܵܢܐ ܵܝ ܼ
ܚ ܼ
ܠܝܼܲ :ܒܣ ܼܲܚ ݇ܕ ܼ
ܗܒܢܗ ܗ ̰ܟ ܐ ܵܢ ܵܫܐ ܠܐ ܼܲܗܡܢ ܼܥ ܼ
݇
݇
ܵ
ܵ
ܲ
ܝܓܗ ܼܡܠܠܐ ܐܬܐ ܠܗ ܼ ܲ
ܵܬܢ ܹܝܢܵ :ܗ ܵ
ܒܡ ܼ ܲ
ܡܝܪܗ :ܐܕܝ ܲܘܡ ܼܡܢ
ܠܝܙܬܐ ܐ ܼ
ܲܝ ܵ ܲ
݇
ܥܒ ܵܪܐ ܵ ݇
ܪܗ ܲܘܢ ܵܩܐ ܼ ܲܡ ܵ
ܪܒܥܝܢ ܵܝ ܵ
ܡܝ ݇
ܘܡ ܹ̈ܢܐ ܒ ܼ ܵ
ܠܠܐ:
ܼ
ܝܢܐ :ܐ ܵܢ ܹ̈ܫܐ ܐ ܼ
ܪܚܐ ܼܐ ܼ
ܵ
ܵ
ܵ
ܵ
ܵ
ܵ
ܵ
ܵ
ܡܘ ܹܒܝܠ ܼܲܝ ܵ
ܐܟ ݇ܝ
ܓܘܪܐ؟ ܐܗܐ ܕ ܼ
ܐܘܚ ̰ܟܐ ܼ
ܘܘܬ ܼ
ܐܝܬ ܬܦ ܼ
ܪܚܐ ܼ
ܩ ܼ
ܲ
ܥܒܪܐܵ
ܵ
ܵ
ܕܥܚ ܐ ܲ
ܕܝܘܡ ܐܫܬܐ ܵܝ ܵ
ܫܘ ݇ ܼܓܠܐ ܝܠܗ؟ ܵ
ܘܡ ܹ̈ܢܐ ܒ ܼ ܵ
ܼ
ܟܡܐ ܕܟܐ ܵܝ ܼ
ܵ
ܲ
ܲ
ܝܓܗ ܼ ܲܡ ܵ
ܘܗ ܵ
ܪܒܥܝܢ ܵܝ ܵ
ܪܚܐܼ :ܐ ݇ܢܬ ܒ ܵ
ܘܡ ܹ̈ܢܐܵ :
ܵ
ܝܢܐ ܼܡܢ ܼܲܝ ܵ
ܠܠܐ
ܐܡܪܐ ܝܘܬ ܼܐ ܼ
ܓ ܼܘܘܒܠܗܵ :ܐܝ ܵܐ ܲ
ܚܘ ܵ
ܬܝܵ :ܐ ܵܗܐ ܙܐ ܒܐ ܼ ܲ
ܝܘ ܲܗ ܝܘܢ :ܐ ܢ
ܢܝܬ ܼܲܬ ܼܢܘ ܼ
ܢܘ ܼ
̰
ܲ
ܲ
ܵ
ܹ̈
ܵ
ܵ
ܵ
ܵ
ܵ
ܲ
ܣܪܝܢ
ܕܚܘܖܡܐ ܓܘ ܩܙܢ ̰ܟܐ ܼܚܫܒ ܼܢܚ ܐܕܝܘܡ ܐܡܐܐ ܘܥ ܼ
ܫܒܘܢܐ ܼ
ܒܚ ܼ
ܵܝ ܵ
ܥܒ ܵܪܐ ܵ
ܪܚܐ ܼ ܵ
ܘܡ ܹ̈ܢܐ ܼܡܢ ܼܲܝ ܵ
ܝܢܐ.
ܡܬܠܐ ܟ
ܡܕܝ ݇ܢ ܵܬܐ ܵܪ ܵܒܐ ܼܲܗܙ ܟܐ ܵ
ܥ ܼܒܕ ݇ܗ ܵܘܐ ܼܡܢ ܲ
ܟܝܡ ܕ ܵ
ܗܒܬ
ܨܘ ܼܲ
ܚܕܐ ܼ
ܼܲܗ ܼ
ܠܠܐ ܼ ܲܢ ܵ
ܐܝ ܵܢܐ ܼ ܲܡ ܵ
ܨܝ ܼ ܲܗܬ
ܕܝܢ ܟܐ ܵܝ ܼ
ܼܲ
ܗܒܠ ݇ܗ ܵܘܐ ܠܗ ܼ ܲܢ ܼ
ܨܪܐܠ ܼ
ܕܒ ܼܟ ܵܬ ܹ̈ܬܐܼ :
ܲܗ ܵܡ ܵܫܐ ܵܩܐ ܵ
ܕܪܚܩ ݇ܗ ܵܘܐ ܼܡܢ ܵ
ܐܝܬ ݇ܗ ܵܘܐ
ܟܝܡ ܼ
ܫܘ ݇ ܼܓ ܵܠܐܼ :
ܕܐ ܵܗܐ ܼ
ܼ
ܐܝ ܵܢܐ ܼܲܗ ܼ
ܵ
ܵ
ܵ
ܵ
ܢܬܐܵ :ܗܝ ܼܲܚ ݇ܕ ܵܝ ܵ ݇
ܚܕܐ ܵܩܪ ܵܘܫ ܪ ܵܒܐ ܫܛܪ ܵ
ܠܗ ܵ
ܟܝܡ:
ܡܝܪ ܲܗ ܵܩܐ ܼܲܗ ܼ
ܘܡܐ ܐ ܼ
ܐܘܚ ܵܟܐ ܟܐ ܵ
ܕܡ ܵ
ܥܪܩܬ ܼܡܢ ܼܲܒ ܼܟ ܵܬ ܹ̈ܬܐ؟ ܓ ܼܘܘܒܠܗ ܼ ܲ
ܠܠܐ ܵܪ ܵܒܐ
ܵܩ ܼ
ܡܘ ܼ ̰
̰
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݇
ܣܝ ܠܗ ܘܠܐ ܝܠܗ ܵܪ ܼܙܝ ܵ
ܡܝ ܵܪ ܲܗܼܲ :ܒܣ ܼ ܲܐ ݇ܢܬ
ܼ ܲܡ ܼ
ܢܕܝܵ :ܗܝ ܐ ܼ
ܢܟ ܼܘ ܼ
ܒܐ ܵܗܐ ܡ ܼ
ܡܙܘܡܹ ܐܵ :ܪ ܵܒܐ ܵ
ܠܝ ܵܩܐ ܼ ܲܡ ܵ
ܠܠܐ ܵܐ ܵܢܐ ܒܕ ܼ ܲܡܫܠܝܵܢܗ ܼܡܢ ܼ ܲ
ܝܝ:
ܠܗ ܼ
ܨܦ ܼ
ܼܲܗ ܼܒ ܼ
ܵ
ܠܡ ܵ
ܟܝܡ ܩܪܐ ܠܗ ܼ ܲ
ܒܗܝ ܵ
ܼܲܗܪ ܵ
ܡܘܚܠܐ ܵܠ ܲܗ
ܠܠܐܵ :ܩܪ ܵܘܫ ܼ
ܥܕ ܵܢܐ ܼܲܗ ܼ
ܝܬܐ ܵܪ ܵܒܐ ܼܲܗܙ ܟܐ ܵ
ܠܠܐ ܙܐ ܼܡܢ ܼܲܩ ݇ܕ ܵܡ ܵ
ܬܘܗܝܲ ܼ :ܡ ܵ
ܥ ܼܒܕ ݇ܗ ܵܘܐ
ܵܩ ܼ
ܲ
ܵ
ܢܦܝܠܗ ܟܡ ܼ ܲܐܝܟ ܼ ܲܟ ܵ
ܲ
ܝܦܐ
ܒܨܘ ܼܲ
ܗܒܬ ܼܥܡ ܵܩܪ ܵܘܫܼ :
ܫܘ ݇ ܼܓ ܵܠܐ ܵܗ ܵܕܐ ܼ
̰
ܼ
ܘܒܐܝ ܵܡ ܵܡܐ ܼ ܲܡ ܵ
ܕܡ ܵ
ܼܲ
ܠܠܐ ܼܲܗܪ ܟܐ ܵܒܥܝܐ ݇ܗ ܵܘܐ
ܒܠܝܠܐ
ܼ
ܠܠܐܼ ܲ :
ܠܗܡܙܘܡܐ ܲܥܡ ܵܩ ܵܪ ܵܘܫ :ܐܝ ܵܢܐ ܵܗܝ ܟܐ ܵܟ ܵ
ܡܪܐ ݇ܗ ܵܘܐ ܠܗܼܲ :ܚ ݇ܕ ܵܝ ܵ
ܘܡܐ
ܼ
ܼܲ ܼ
ܼ
݇
ܠܡ ܵ
ܡܝ ܵܪ ܲܗ ܼ ܲ
ܐܘܚ ̰ܵܟܐ ܡܛܐ ܵܠ ܲܗ ܵ
ܠܠܐ :ܐ ܢ ܡܓ̰ܕ ܟܐ ܵܒܥ ܹܝܬ
ܼ
ܠܓ ܼܢܘ ܲܗ ܐ ܼ
ܲ
ܓܘܪܬܐܵ
ܵ
ܵ
ܲ
ܲ
ܨܘ ܼܟܼ .ܡܠܠܐ ܙܐ ܼ ܲ
ܕܘܬܐ ܼ
ܒܚ ܼ
ܢܠܝ ܼܥܠ ܵܚ ܼ
ܠܝ ܛܥܘ ܼ
ܼ
ܲ
ܵ
ܵ
ܵ
ܵ
̰ܓ ܼܘܘܒܠܗ :ܐ ܵܢܐ ܡܢܬܐ ܒܛܥ ܵܢܐ ܝܘܢܼܲ :ܣ ܼܲܒܒ ܕܐ ܢ ܼ ܲ
ܕܘܬܐ ܼܐ ݇ܢܬܝ
ܒܚ ܼ
ܲ
ܝܘܬܝ ܵܩܬܝܵ :ܩ ܵܪ ܵܘܫ ݇ܐ ܵ
ܨܝ ܣ ܵ
ܩܠܐ ܼ ܲ
ܵܝ ܼ ܵ
ܐܝ ܵܢܐ
ܡܝܪ ܲܗܼ :
ܼ
ܼ
ܬܒܬܝ ܼܥܠ ܵܚ ܼ
ܪܓܐ ܒܕ ܲܡ ܵ ܲ
ܵ
ܒܐ ܵܗܐ ܲ
ܕܚ ݇ܕ ܼܲܣ ܵ
ܩܘ ܵܠܐ ܼܲ
ܨܘ ܼܟܼܲ :ܠ ݇ ܼܓ ܵܡܐ ܙܐ ܒܕ
ܼ ܼ
ܬܒܢ ܼܥܠ ܵܚ ܼ
ܲ
ܕܘ ܵܬܐ ܵܪܙܝ ݇ܗܘܐ ܠܗܲ ܼ :ܐ ܼ ܲ
ܦܘܡ ܼܘ ܼܟܲ ܼ :ܡ ܵ
ܠܠܐ ܼ ܲ
ܠܒܐܠ
ܒܚ ܼ
ܵܡܚܝܵܢ ܼܥܠ ܼ
ܼ
ܵ
ܠܡ ܵ
ܣܘܪܓ ܵܠ ܲܗ ܼ ܲ
ܵܩ ܵܪ ܵܘܫ ܒܛ ܵ
ܠܠܐ
ܟܝܡܵ :ܗܝ ܙܐ ܼ
ܫܘܐ ܼ
ܡܘܚܒܪ ܲܗ ܵܩܐ ܼܲܗ ܼ
ܲ
ܚܕܘܪܗ ܵܓܘ ܵܕ ܵ
ܪܬܐܼ :ܡܢ
ܨܘܗܝ݇ :ܗܘܐ ܵܠ ܲܗ ܼ ܲܡ ܼ
ܘܪܟܝ ܼܒ ܵܠ ܲܗ ܼܥܠ ܵܚ ܼ
ܼ
ܲ
݇
ܠܠܐ ܵ
ܠܡ ܵ
ܵܢܓ ܵ
ܟܝܡ ܐܬܐ ܠܗ ܘܚܙܐ ܠܗ ܼ ܲ
ܒܐ ܵܗܐ ܼܐ ܵ
ܗܘܐܠ:
ܣܬܢ ܼܲܗ ܼ
ܲܗܟܝܡ ݇ܐܡܝܪܗܲ :ܡ ܵ ܲ
ܠܝ ܵܩܐ ܵ
ܕܐ ܵܢܐ ܵܪܚܩܢ
ܠܠܐ ܼܐ ݇ܢܬ ܟܐ ܼ ܲܡ ܼ
ܼ ܼ
ܢܟܣܬ ݇ܗ ܵܘܐ ܼ
ܼ ܼ
ܲ
ܵ
ܐܝ ܵܢܐ ܼܐ ݇ܢܬ ܵ
݇ܗ ܵܘܐ ܼܡܢ ܵܗ ܼ ܵ
ܒܓ ܼܢܘ ܼܟ ݇ܗ ܼ ܵ
ܚܣܝܪ
ܫܘ ݇ ܼܓܠܐܼ :
ܕܟܐ ܼ
ܘܝܐ ܝܘܬ ܼܲܝ ܼ
ܵ
ܵ
݇
ܠܒ ܼܟ ܵܬܐܲ ܼ :ܡ ܵ
ܡܝܪܗܵ :ܐ ܵܢܐ
ܼܲ
ܠܠܐ ܙܐ ̰ܟܡ ܒܪ ܵܒܐ ܼ
ܫܘ ܼܒ ܵܗܪܐ ̰ܓ ܼܘܘܒܠܗ ܘܐ ܼ
ܟܐ ܵܝܗܒܢ ݇ܗ ܵܘܐ ܠܘܟ ܲܢܨܝ ܲܗܬ ܵ
ܕܪܚܩܬ ݇ܗ ܵܘܐ ܼܡܢ ܵܗ ܼ ܵ
ܫܘ ݇ ܼܓ ܵܠܐ ܵܩܐ
ܼ
ܕܟܐ ܼ
ܼ ܼ ܼ ܼ ܼ
ܲ
ܵ
ܵ
ܕܠܐ ܵܢܦܠܬ ݇ܗ ܵܘܐ ܒܐ ܵܗܐ ܼܐ ܵ
ܗܘܐܠ ܕܒ ܵ
ܝܝ ܝܘܬ!
ܚܙ ܼ
21

ܫܡܝܪܡ܇32܇ܩܝܛܐ܇2017

ܡܬܠܐ ܟܐ
ܠܠܐ ܲܢ ܲ
ܼܲܚ ݇ܕ ܵܝ ܵ
ܠܕܝܢ ܒ ܵ
ܚܕ ܵܪܐ ݇ܗ ܵܘܐ ܵܓܘ ܼܲܚ ݇ܕ ܼܲܒ ܼ ܵ
ܪܝܐ :ܚܙܐ ܠܗ
ܨܪܐ ܼ
ܘܡܐ ܼ ܲܡ ܵ ܼ ܼ
ܵ
ܕܡܝ ܼܟ ܵܬܐܲ ܼ :ܡ ܵ
ܵ
ܠܓܘܡ ܵܠܐ:
ܦܘܟܪܗ ܼ
ܠܠܐ ܒܪ ܵܒܐ ܕ ܼܲܩܬ ܼ
ܚܕܐ ܼ
ܓܘܡ ܵܠܐ ܼ
ܠܓܘ ܵ
ܕܗܝ ܵܓ ܵܗܐ ܼܲܩ ݇ܕ ܵܡ ܵ
ܼܲܣ ܼܲܒܒ ܵܐ ܵܗܐ ݇ܗ ܵܘܐ ܵ
ܡܠܐ:
ܝܬܐ ܚܙܐ ܠܗ
ܼ
ܵ
݇
ܕܝ
ܡܝܪܗܵ :ܐ ܵܗܐ ܼ
ܬܘܚܡܢܠܗ ܠܟܣ ܵܓܢܗ ܼ
ܼ
ܘܥܘ ̰ܓܒܠܗ ܪ ܵܒܐ :ܐ ܼ
ܡܘ ܼ
ܲ
ܵ
ܹ̈
ܲ
ܵ
ܵ
ܵ
ܘܦܘܙܐ؟
ܐܝܬ ܠܗ ܼܥܝܢܐ ܼ
ܕܝ ܼ
ܒܕ ܗܘܐ؟ ܐ ܢ ܟܐܦܐ ܝܠܗ ܼܒܣ ܩ ܼ
ܡܘ ܼ
ܲ
ܵ
ܵ
ܝܘܢ ܝܠܗ ܼܲܒܣ ܼ ܲܐ ܵ
ܐ ܢ ܵܐ ܵܗܐ ܼܲܚ ݇ܕ ܼܲܗ ܵ
ܝܟܐ ܵ
ܬܘ ܹ̈ܗܝ؟ ܚܠ ܵܨܐ
ܝܢܐ ܼܐܩܠ ܼ
ܲܡ ܵ ܵ
ܟܝܪ ܼܲ
ܓܘ ܵ
ܚܡ ܵ
ܘܬ ܼ ܲ
ܡܠܐ.
ܠܠܐ ܪ ܵܒܐ ܼ
ܒܘܬ ܼ
ܢܬܐ ܼ
ܼ
ܥܒ ܼܝܪܗ ܒܦ ܼ

ܲ
ܪܓܘ ܲܗ ܵ
ܕܝܬܝ ܼܒ ܵܬܐ ܵ
ܕܘ ܵ
ܼ ܲܡ ܵ
ܝܠ ܲܗ:
ܟܬܐ
ܼ
ܝܝ ܼ
ܓܘܫܩܠܗ ܼܥܠ ܼܲܣ ܼ
ܠܠܐ ܼ
ܨܦ ܼ
ܼ ܲܐ ܼܲ ܲ ݇
ܡܠܐܼ :ܡܢ ܵܢܓ ܵ
ܕܓܘ ܵ
ܘܝܬܝ ܼܒܠܗ ܵܓܘ ܼܲܣ ܵ
ܣܬܢ
ܣܝܩܠܗ
ܪܓܐ ܼ
ܼ
ܠܒ ܼܐܠ ܐ ܼ
ܡܠܐ ܩܝܡܠܗ ܼ ܲ
ܒܐܘܪܚܗܲ ܼ :ܡ ܵ
ܘܫܘܪܐ ܠܗ ܠ ܵ
ܠܠܐ
ܐܙ ܵܠܐ ܼ
ܩܠܘ ܹ̈ܗܝ ܼ
ܠܐ ܼ
ܼ
ܓܘ ܵ ܼ
݇
ܲ
ܵ
ܵ
ܵ
ܵ
ܲ
ܵ
ܠܘܗܝ
ܒܘ ܼ
ܚܫܝ ܼܒܠܗ ܡܘܬܐ ܼܠ ܼ
ܣܝܩܬܐ ܓܘ ܵܗ ܵܘܐܼ :
ܚܙܐ ܠܗ ܕ ܼܘܝܠܗ ܐ ܼ
݇
ܕܓܘ ܵ
ܡܘܡܟܢ ܵ
ܡܠܐ :ܥܠܠ
ܕܡܨܐ ܵܨܠܐ ܼܡܢ ܵܚ ܵܨܐ ܼ
ܝܠܗ݇ :ܐܚܪ ܵܢܐ ܼܲܠܝܬ ܼ
ܵ
ܵ
ܕܡ ܵ
ܼܡܢ ܪ ܵܫܐ ܼ ܲ
ܕܛ ܹ̈
ܝܖܐܼܲ :ܒ ܲ ܼܠܝܗܝ ܠܓ ܵܒܐ
ܠܠܐ ܒܦܪ ܵܚܐ ݇ܗ ܵܘܐ ܼܲܚ ݇ܕ ܪ ܹܝܦܐ ܲ ܼ
ܝܬܘܗܝ ݇ܗ ܵܘܐܵ :ܗ ܵ ݇
ܡܝܪܗ ܵܩܐ ܲ ܼܛ ܹ̈
ܗܘ ܼ ܲܢ ܹ̈ܖ ܼܲܒܢܕܐ ܵ
ܕܗ ܵܘܐ:
ܼܲ
ܝܖܐܵ :ܐܝ ܼ
ܕܒ ܼ
ܝܓܗ ܐ ܼ
ܡܪܝ ܲ
ܒܝ ܵܗ ܼ ܵ
ܠܡܕܝ ݇ܢ ܵܬܐ ܵ
ܬܘܢ ܵܩܐ
ܘܟ ܲܘܢ
ܕܟܐ ܵܐ ܼ
ܼ
ܐܝ ܼ ܲܡܢ ܕܡܛܐ ܵܠ ܼ
ܼ
ܕܒ ܼ
݇
ܲ
ܲ
ܵ
ܵ
ܲ
ܲ
ܚܝܫܠܗ
ܒܝ :ܬ ܼܢܝܬܘܢܼ :
ܪܟܝ ܼܒܠܗ ܼܥܠ ܼܥܠ ܼܡܬ :ܪ ܼ
ܒܪܘ ܼܢܘ ܼܟ ܼ
ܵܒ ܼ
ܠܩܝܵ ܼ ܲܡܬ!
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݇
̈
ܢܘܩܙܐ ܩܐ ܡܪܝܟܬܐ ̈
ܕܚܝܐ
ܚܕܟܡܐ
ܫܡܝܪܡ ܕ.ܦܘܪܝܐܢ
ܣܩܐ ܵ
ܒܕܘܢܝܐ ܕܐ ܲ
ܒܘܫ ܼ ܲܥ ܵ
ܥܒܪ
ܝܠ ܲܗ ܼܡܢ ܼ ܲܕ ܼܲ
ܕܝܘܡ ܼܲܚ ܼܝܘ ܵܬܐ ܼ
ܼ
ܲ
ܘܡܠܝ ܵܬܐ ܝ ܵܠ ܲܗ ܼܡܢ ܬܫܘ ܵ
(ܡܘܕ ܼܒ ܵ
ܫܬܐ
ܥܒ ܼܝ ܹ̈ܖܐ)
ܩܬܐ ܼܥܡ ܵܕ ܹ̈ܖܐ ܼ
ܼ
ܼ
ܵ
ܥܒ ܼܝ ܹ̈ܖܐ ܼܲܚ ܼܝܘܬܐܵ
ܵ
ܹ̈
ܘܕܠܘܚܝܵܐ (اضطراب)ܲ ܼ .
(ܢܝ ܵܓܪ ܼܢܘܬܐ)
ܒܙ ܼܒܢܐ ܼ
ܼ
ܼ
ܲ
ܵ
ܘܚ ܵܡ ܵ
ܙܪܘ ܵ
ܒܢܝ ܵܬܐ ݇ܗ ܵܘܐ ܼܥܠ ܲ
ܕܥ ܵ
ܥܬܐ ܼܲ
ܝܬܐ ܕܩܢܝܵ ܹ̈ܢܐ ،ܘܫ ܵ
ܛܚܐ
ܠܡܐ ܼ
ܕܬ ܲ ܲ
ܬܘܗܝ
ܠܝܘ ܼ
ܦܪܘܗܝ ܘܫ ܼ
ܫܘ ܼ
ܫܘ ݇ ܼܓ ܵܠ ܹ̈ܢܐ ܟܝܵ ܵܢܐ ݇ܗ ܵܘܐ ܒܟܠܗ ܼ
ܪܘܝ ܼܐܢܐ ܼ
ܼ
ܲ
ܵ
ܗܒܐ ݇ܗ ܵܘܐ ܵ
ܕܒ ܵ
ܕܒܝܵ ܼ ܵ
ܪܢ ܵܫܐ.
ܘܪܘ ܵܚܐ ܼܲ
ܢܝ ܼ
ܠܦ ܼܓܪܐ ܼ
ܪܘ ܵܚ ܼ
ܵ
ܝܬܐ ܲ
ܕܐ ܹ̈
ܕܫܐ ܵ
ܡܘܢܬܐ ܠܗ ܼܲܒ ܵ
ܫܝ ܹ̈ܢ ܹܐ ܵܩܐ
ܪܢ ܵܫܐ ܒܒܪ ܵ ܼ
ܐܝ ܵܢܐ ܼ ܲܟܕ ܼ
ܼ
ܕܡ ܼ
ܲ
ܵ
ܵ
ܵ
ܵ
ܲ
݇
ܲ
ܵ
ܦܝܫܠܗ
ܦܠܚܬܐ
ܥܒܕܬܐ
ܼ ܲܡ ܼ
ܼ
ܼ
ܕܐܝܕܐܼ ،
ܕܫܘ ܼܓܠ ܼܢܘܗܝ ܒܠܐ ܼܡ ܼ
ܕܘܠܐ ݇ܗ ܵܘܐ ܵ
ܡܘܪܚ ܵܩܐ ܼܡܢ ܟܝܵ ܵܢܐ ܲ
ܒܗܝ ܵ
ܕܦܠܚ ݇ܗ ܵܘܐ ܵܓܘ ܼ ܲܡܨܢܥܹ̈ܐ
ܼ
(ܕܘ ܵܟ ܹ̈ܢ ܹܐ ܕܦ ܵ
ܡܕܝ ܵܢ ܹ̈ܬ ܹܐ ܕܡܠܝ ܹ̈ ܹܐ ݇ܗ ܵܘܘ ܼܡܢ
ܠܚ ܵܢܐ) ܘܒ ܵܚܝܵܐ ݇ܗ ܵܘܐ ܵܓܘ ܼ
ܼ
݇
ܲ
ܘܗ ܵܘܐ ܲ ܼܛܡܐܐܵ
ܵ
ܵ
ܵ
ܵ
ܲ
ܪܚܫܬܐ ܘܐ ܼܬܝܬܐܵ ،ܩܠܐ ܘܩܘ ܵܚܐܵ ،
ܼܲܒ ܵ
ܫܘܬܐ ܘ ܵ
ܪܢ ܼ
ܘܐܢܐ ܥ ܵܠ ܹ̈ܠܐ ܵܠܐ ܲܒܠܚܘܕ ܵ
ܚܬ ܵܢܐ)ܲ .
ܝܢܐ ܼ ܲܡ ܹ̈ܖܥ ܹܐ ܵܨ ܵܘ ܹ̈ܢܐ ܼ ܲ
(ܫ ܵ
ܒܪ ܵܝܐ ܵ
ܝܟ
ܼ ܼ
ܼ
ܡܐ ܼ
ܲܐܕ ܹ̈ܫܹܐ ܲ ܹ̈
ܪܛ ܵܢܐ ،ܐ ܵܠܐ ܵ
ܒܪ ܵܝܐ ܵ
ܕܣ ܵ
ܐܘ ܼܟ ܵܦ ܵܢܐ (بیقراری)،
ܝܢܐ ܼ
ܡܫܚܠܦܹܐ ܼܲ
ܼ
ܼ
ܵ
ܵ
ܵ
ܬܫܘܫܬܐ ܘ ܲ
ܕܒ ܵ
ܡܕ ܵ
ܡܘܢ ܹܐ
ܒܪܘ ܵܚܐ ܼܲ
ܪܢ ܵܫܐ .ܐܣܝ ܹ̈ ܹܐ ܼܲܗ ܼ
ܒܕ ܼܢܘܬܐ (افسردگی) ܼ
ܼ
ܵ
ܲ
ܵ
ܲ
ܹ̈
ܲ
ܵ
ܝܢܐ ܵ
ܕܪܘ ܵܚܐ ܝܢܐܵ
ܵ
ܵ
ܕܗܘ ܩ ܵ
ܓܘܪܐ ܒܐܗܐ ܼܙ ܼܒܢܐܼ ،ܐܢܐ ܼܡܖܥܐ ܼ
ܒܘܫ ܼ
ܢܛܐ ܼ
23

ܫܡܝܪܡ܇32܇ܩܝܛܐ܇2017

ܠܚ ܵܢܐ ݇
ܵ
ܕܠܐ ܼ ܲܐܚ ̰ܟ ܼܝ ݇ܗ ܵܘ ܵܝܐ ܵ
ܘܦܘ ܵ
ܕܐ ܵܢ ܵܫܐ
ܝܢܐ ܟܠܝܵ ܵܢܐ ܼܲܩ ݇ܕܡ ܼܲܚ ܼܝܘ ܵܬܐ ܼ
ܕܡܚܙܕܓܝ ܲ
ܪܘܗܝ.
ܨܝ ܼ ܲ ܼ ܼ
ܠܦ ܼܓ ܼ
ܐ ܵܠܐ ܟܐ ܵܡ ܼ
ܘܒܘ ܵܕ ܹ̈ ܹܩܐ (تحقیقات) ܵ
ܕܐܣܝ ܹ̈ ܹܐ ܡ ܼ ܵ
ܬܕܝܠ ܹ̈ܢ ܹܐ (متخصص)
ܒܘ ܵܨ ܹ̈ܝ ܹܐ (پژوهش) ܼ
ܼ
ܲ
ܲ
ܹ̈
ܹ̈
ܒܦܥܘܹܐ ܹ̈
ܕܐܝܬ ܼܲܚ ݇ܕ ܵ
ܚܙܘܝ ܹܐ ܵ
ܐܘܖ ܵܚܬ ܹܐ ܵܩܐ
ܼ
ܟܡܐ ܼ
ܝܢܐ ܼ
ܦܖ ܼܝܫܹܐܼ ،ܡ ܼ
ܲ
ܵ
ܵ
ܦܠ ܵ
ܵ
ܠܚ ݇ܕ ܵ
ܛܬܐ ܼܡܢ ܐ ܵܗܐ ܥ ܵ
ܘܩ ܵܢܐ (بحران) ܕܒܕ ܼ ܲܡܢܗ ܼܪܚ ܼ ܲ
ܟܡܐ ܡ ܼܲܢܝܗܝ
ܒܐܠܬ ܹܚܬ:
1ـ ܵ
ܪܢ ܵܫܐ ܣܢ ܼܝ ܵܩܐ ܝܠܗ ܵ
ܠܝܘ ܵܬܐ :ܟܠ ܼܲܒ ܵ
ܕܕܡ ܼܟ ܠܡ ܵ
ܬܚܐ
ܕܡ ܼܟ ܵܬܐ ܒܡ ܼ
ܲ
ܪܚ ܵ
ܕܼܲ 6ܗܠ ܵ 9ܫ ܵܥ ܹ̈ܬܐ ܵܩܐ ܼ ܲܡ ܼܲ
ܪܘܗܝ؛
ܪܘ ܵܬܐ (ܟ ̰ܟ ܵܚܐ) ܼܡܢ ܼܦ ܼܓ ܼ
ܟܕܝ ܼ
ܩܬܐ ܕ ܼ
ܘܥܠ ܹ̈ ܲ
ܝܢܐ ܵ
ܣܢܝ ܹ̈ܩܹܐ ܵ
ܒܘܫ ܵܙ ܵ
ܠܕܡ ܼ ܵܟܐ ܼ ܲܟܕ
ܝܡܐ ܼܥܡ ܵܣ ܼ ܹ̈ ܹܒܐ ܼ
ܘܕܐ ܼ
ܼܲܫ ܼܒ ܹ̈ܖܐ ܲ ܼ
ܥܠ ܹ̈
ܘܥܠ ܵ
ܝܡ ܹ̈ܬܐ ܕܡܠܝ ܹ̈ ܹܐ ܵ
ܥܘ ܵܙܐ (ܐ ܹܝܢ ܹܝܪ ̰ܓ ܼܝ) ܼܲ 5ܗܠ 6
ܝܢܐ ܼܡܢ ܼ
ܝܡܐ ܲ ܼ
ܼܲ
ܢܬܐ ܵ
ܵܫ ܵܥ ܹ̈ܬܐ ܼ ܲܡܠܝܵ ܵ
ܒܗܝ ܕܐ ܢ ܼܲܒ ܵ
ܝܠ ܲܗ ܵܩ ܼ ܲܬܝܗܝܵ .
ܪܢ ܵܫܐ ܵܠܐ ܵܡܨܐ ܼ ܲܡܢܝܚ
ܼܲ
ܥܘ ܼܙܘܗܝ ܠܐ ܵܡܨܐ ܵ
ܵ
ܘܩܢ ܹܐ ܼ ܲ
ܘܡܬܓܒ ܵܪ ܲܗ
ܕܦܠܚ
ܝܠܘܗܝ ܘܠ ܼ
ܠܚ ܼ
ܘܚܘ ܵ
ܠܡ ܵܢ ܼܐܝܬ.
ܬܘܗܝ ܘܒܕ ܵܢܦܠ
ܩܢܘܡܝܵ ܼܐܝܬ ܼ
ܩܘ ܵܬܐ ܐ ܼ
ܒܣܢܝ ܼ
ܼܲܚ ܼܝܘ ܼ
ܼ
2ـ ݇ܐ ܼ ܵܟ ܵ
ܐܟ ܲܘܠܝܵ ܹ̈ܬ ܹܐ ܼܲܫ ܹ̈
ܕܒ ܵ
ܪܢ ܵܫܐ
ܐܟ ܲܘܠܝܵ ܹ̈ܬ ܹܐ ܼܲ
ܠܡܐܲ ܼ :ܟܕ ܡ ܼ
ܠܬܐ ܕܡ ܼ
ܠܚܐ ܼܲ
ܹܐܟ ܲ ܼܠܝܗܝ ܝܠܗ ܵܝ ܵ
ܒ ܼܵ
ܘܡ ܵܢܐ ،ܡܠܝ ܹ̈ ܹܐ ܵ
ܫܚܐ ،ܡ ܵ
ܝܢܐ ܼܡܢ ܡ ܵ
ܘܫ ܼܲܟܪ
ܲ ܵ
ܲ
ܚܫܘ ܹ̈ܚܹܐ ܵ ݇
ܝܟ ܼܲܣ ܵܡܐ ܵ
ܚܝ
ܝܢܐ ܵܩܐ ܼܦ ܼܓܪܐܵ ،ܐܣܝ ܹ̈ ܹܐ ܼ ܲܡ ܼ
ܝܢܐ ܕܐ ܵܢ ܹ̈ܫܹܐ ܼ ܲܡܦܠ ܼ
ܕ ܼܐ ܼ
ܼ ܲܐܕ ܹ̈ܫܹܐ ܼܲ
ܲ
(ܛܥܘܢܝܵ ܹ̈ܬ ܹܐ) ܵܐܦ ܠ ܼ ܲܚ ܵ
ܝܘ ܹ̈ܬ ܹܐ
ܡܫܚܠ ܹ̈ܦܹܐ ܕ ܼܲܝ ܹ̈ܖܩܹܐ (ܓ ܵܠ ܹ̈ ܹܠܐ) ،ܐ ܵܒ ܹ̈ܢ ܹܐ
ܣܪܐ ܕܝ ܵܠ ܵܢܐܝܬ ܠܒ ܵ
ܘܡܒܨܪܝ ܠܒ ܵ
ܕܝ ܵܡܐ ܼ ܲ
ܣܪܐ ܲ
ܵ
ܣܡܘ ܵܩܐ.
ܼ ܼ
ܼ
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3ـ ܵ ܲ
ܲ
ܕܢܛ ܵ
ܛܘ ܵܬܐ)ܵ :
ܐܘ ܹ̈ܖ ܵܚܬ ܹܐ ܵ
ܪܬܐ
ܚܕܐ ܼܡܢ ܼ
ܬܠܝ ܼ
ܼ
ܕܘ ܹ̈ܖܫܹܐ ܼܦ ܼܓ ܹ̈ܵܖ ܵܢܝ ܹܐ ܼ(ܐ ܼ
ܲ
ܵ
ܵ
ܵ
ܵ
ܕܚܘ ܵ
ܠܕܘ ܹ̈ܖܫܹܐ ܼܦ ܼܓ ܹ̈ܖ ܵܢܝ ܹܐ ܝܠ ܲܗ .ܟܠ ܼܲܒ ܵ
ܣܢܝ ܵܩܐ
ܠܡ ܵܢܐ ܩܝܵܡܬܐ ܼ
ܼ
ܪܢ ܵܫܐ ܼ
ܲ
ܬܚܐ ܵ
ܝܠܹܗ ܠ ܼ ܵ
ܕܘ ܹ̈ܵܖܫܹܐ ܼܦ ܼܓ ܹ̈ܵܖ ܵܢܝ ܹܐ ܒܡ ܵ
ܩܝ ܹ̈ ܹܩܐ ܒܟܠ
ܥܒ ܵܕܐ ܼ
ܕܟܡܐ ܼ ܲܕ ܼ
ܬܚܐ ܒܘܫ ܵܡ ܵ
ܘܡܐܲ ܼ ،ܟܕ ܵܝ ܵ
ܵܝ ܵ
ܘܡܐ ܥ ܹ̈
ܘܬܪ ܵܢܐ ܝܠܗ
ܩܝ ܹ̈ܩܹܐ ܼܲܚ ݇ܕ ܡ ܵ ܼ
ܣܖ ܹܝܢ ܼ ܲܕ ܼ
ܝܢܐ ܲ
ܲ
ܵܩܐ ܵ
ܕܥ ܼ ܲܨܠܝܵ ܹ̈ܬܐ
ܕܘ ܹ̈ܵܖܫܹܐ ܼܦ ܼܓ ܹ̈ܵܖ ܵܢܝ ܹܐ ܼ ܲܡ ܼ
ܡܛܝܵܐ ܠ ܵܐ ܵܗܐ ܼܢܝ ܵܫܐܼ .
ܥܒ ܼܘܕܹܐ ܵ ܼ
ܵ(ܡ ܹ̈ܟܐ) ܲ ܵ
(ܕܝ ܵܠ ܵܢ ܼܐܝܬ ܼ ܲܥ ܲܨܠܝܵ ܹ̈ܬܐ ܼ ܲ ܹ̈
ܫܝ
ܕܦ ܼܓܪܐ ܼ
ܼ
ܡܨܝ ܵ(ܓ ܹ̈ܖ ܼ
ܕܐܩܠܹܐ) ܵܠ ܼ
̰ܹ
ܼ
ܲ
ܵ
ܠܓ ܼܲܢܝܗܝ) ܵ
ܒܐܘ ܵ
ܪܚܐ
ܠܗܘ ܵܟ
ܠܣܝܘ ܵܡܐ (کلسیم) ܕܡܛܝܵܐ ܝܠܗ ܠܕ ܵܡܐ ܼ
ܘܡ ܼܐܝܬ ܼ ܲ
ܐܟ ܲܘܠܝܵ ܹ̈ܬܐ ܕܒܹܐ ܼ ܵܟ ܲ ܼܠܝܗܝ ܼ ܲ
ܝܘܚ ܵܝ ܵ
ܘܡܩܘܐ ܠ ܲ ܼܓ ܹ̈ܖܡܹ ܐ ܵ
ܘܕ ܼܒܩ
ܕܡ ܼ
ܵ
ܵ
ܲ
ܲ
ܹ̈
݇
ܵ
ܵ
ܵ
ܕܓܖܡܹ ܐ (پوکی استخوان).
ܟܘܪܗܢܐ ܼ(ܡܪܥܐ)
ܕܫܪܝ ܼ
ܼ
ܠ ܗ ܩ ܕܡ ܼ
ܩܘܬܐ ܼ
ܲ
ܵ
ܲ
ܵ
ܗܢܐ ܼ(ܬ ܵ
ܠܕܘ ܵ
ܦܫܘ ܹ̈ܖ ܹܐ ܵ
ܪܒܐ)
ܼ
ܝܢܐ ܼ
ܕܘ ܹ̈ܖܫܐ ܼܦ ܼܓ ܹ̈ܖ ܵܢܝ ܹܐ ܼ ܲܡ ܼ
ܫܒ ܲܘܩ ܼܡܢ ܵܐ ܵܗܐܼ ،
ܵ
ܲ
ܘܠܚܠܝ ܼ ܵ
ܕܦ ܼܓܪܐ ܼ ܲ
ܫܚܐ ܼܲ
ܨܠܘܝ ܹܐ ܵ
ܝܢܐ ܠܡ ܵ
ܨܘܬܐ ܕܕ ܵܡܐ (فشار
ܘܫ ܼܲܟܪ
ܘܡ ܼ
ܼ
ܼ
خون).

ܒܚ ݇ܕ ܲܡ ܵ
ܚܕܘ ܵܪܐ (محیط) ܫܠܝܵܐ :ܚܝܵ ܵ
ܘܪܘ ܵ
ܚܩܐ
ܚܕܘܪܐ ܫܠܝܵܐ ܼ
ܝܬܐ ܼ ܲ ܼ ܼ
4ـ ܼ ܲܡ ܼ
ܘܩܘ ܵܚܐ ܵ
ܕܒܪ ܵܝܐ ܝܠܹܗ ܵ
ܥ ܵ
ܼܡܢ ܵܩ ܵܠܐ ܵ
ܘܐܘ ܵ
ܐܘ ܹ̈ܖ ܵܚܬ ܹܐ
ܠܨ ܵܢܐܼܲ ،ܚ ݇ܕ ܼܡܢ ܼ
ܘܩ ܵܢܐ ܼ
ܢܫ ܵ
ܠܡ ܵܢܐ) ܵ
ܕܢܛ ܵ
ܝܠ ܲܗܵ .
ܚܘ ܵ
ܡܬܐ ܵ
ܵ
ܕܗ ܵܘܐ ܕ ܼܟܝܵܐ
ܚܘ ܵܬܐ ( ܼ
ܚܝ ܼ
ܪܬܐ ܼܲ
ܕܣ ܼ
ܠܡܛ ܵ
ܵ
ܥܒ ܵܕ ܵ
ܠܚܘ ܵ
ܵ
ܠܡ ܵܢܐ
ܝܬܐ
ܝܠ ܲܗ
ܢܬܐ
ܣܝ ܵܡܐ ܙܐ ܼ ܲܡ ܼ
ܼܲ
ܼ
ܘܒ ܼ
ܼܲܦ ܼܓ ܵܪ ܵܢܝܵܐ.
5ـ ܵ
ܝܬܐ ݇
ܕܘ ܵ
ܒܒ ܵ
ܒܪ ܵ
ܚܝ ܹ̈ܢ ܹܐ ܼܲ
ܟܬܐ
ܪܝ ܹ̈ܖ ܹܐ ܼܲ
ܝܬܐ ܘܒ ܼ
ܘܫ ܼ
ܕܐ ܼ
ܣܘ ܹ̈ܖ ܹܐ ܼܲܫ ܼ
ܪܬܐ ܲ
ܐܘܪ ܵܚܐ ݇ܐܚ ܹ݇ܪ ܵܬܐ ܵ
ܠܚ ܵܢܐ ܙܐ ܵ
ܝܠ ܲܗ ܵܩܐ ܵ
ܦܘ ܵ
ܕܦ ܼܓ ܵܪܐ ܼܡܢ
ܢܛ ܵ ܼ
ܚܕܐ ܼ
ܕ ܼ
݇
ܹ̈
ܚܝ ܹ̈ܢܐ ܼܲ
ܕܪܘ ܵܚܐܲ ،
ܼ ܲܥܡ ܹܠܐ ܼ ܲ
ܪܝ ܹ̈ܖܐ
ܘܫ ܼ
ܒܗܝ ܕܐ ܼ
ܡܚܙܕ ܵܓ ܹ̈ܢܐ ܼ
ܣܘ ܹ̈ܖܐ ܼܲܫ ܼ
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ܠܪܘ ܵܚܐܵ ،
ܒܨܘܪ ܹܐ ܵ
ܘܒܐ ܵ
ܒܢ ܵ
ܕܐܦ ܵܗܝ ܵ
ܫܠܘܝ ܹܐ ܵ
ܝܠ ܲܗ
ܕܓ ܼܢܘ ܲܗ ܼ ܲܡ ܼ
ܝܢܐ ܼ
ܼ ܲܡ ܼ
ܵ
ܠܘ ܹ̈ܖ ܼܝܕܐ ܼ ܲ
ܨܘܬ ܕ ܵܡܐ ܼ ܲ
ܥܒ ܼܘܕܹܐ ܵ
ܝܢܐ ܕܕ ܵܡܐ
ܕܡ ܼ
ܘܡ ܼ
ܠܚܠܝ ܼ
ܼ
ܦܬܘܝ ܹܐ ܝܠ ܲܗ ܼ ܲ ܹ
ܵ
ܲ
ܲ
ܵ
ܵ
ܲ
ܲ
ܵ
ܵ
ܵ
ܵ
ܠܟܠܝܗܝ
ܵܪܕܹܐ ( ̰ܓܪ ܹܐ)
ܒܕܠܝ ܼ
ܠܘܬܐ ܼ(ܗ ܼܣܢ ܼܝܘܬܐ) ܓܘ ܼܦ ܼܓܪܐ ܘܡܛܹܐ ܼ
ܼ
ܲܗ ܵܕ ܹ̈ܡܹ ܐ ܲ
ܼ ܹ̈
ܠܡܠܘܐ ܹܐ ܵܐ ܼ ܲܢ ܵ
ܘܗ ܼ ܵ
ܢܩܝ ܹ̈ ܹܐ ܼ ܲܥ ܲ ܼܠܝܗܝ ܵ
ܕܟܐ ܟܠܗ
ܕܦ ܼܓ ܵܪܐ ܘ ܼ ܲܡܡܛܹܐ
ܼ
ܼ
ܵ
ܵ
ܲ
ܲ
ܕܦ ܼܓܪܐ ܵ
ܘܝܘ ܵܬܐ ܘܒܪ ܵܝܐ ܝܠܗ
ܒܐ ܼ
ܦܠ ܵܚܐ ܝܠܗ ܼ
ܣܬܝܡ) ܼ
(ܣܘ ܼ
ܛܘ ܵܟ ܵܣܐ ܼ
ܼ
ܵ
ܵ
ܚܘܠܡܢܐ.
ܼ
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قتل عام در تاریخ
شامیرام داودپوریان
یک بار دیگر در روز هفتم َاب (طاباخ) یاد شهیدان سمیل را که در
 1933توسط نیروهای نظامی عراق به قتل رسیدند گرامی میداریم .این
روز که در ابتدا قتل عام سمیل نامیده شد ،بعدها نام روز شهدای آشوری
بر خود گرفت تا یادآور تمامی شهدای آشوری (از سقوط نینوا تا به
امروز) باشد .قوم آشور طی هزاران سال مورد قتلعامهای بیشماری
قرار گرفته است .از کشتارهای انجام شده توسط شاهان ساسانی مانند
خسرو پرویز و مغولها وتیمور لنگ گورکانی در قرن  14میالدی تا
قتل عام بدرخان بیک کرد و قتل عام سیفو و سمیل ،همه و همه به نابودی
هزاران هزار آشوری انجامیده و قوم ما را از جمعیتی بزرگ و موثر
به جوامعی کوچک در کشورهای متعدد خاورمیانه تبدیل کردهاند.
اما قتل عام چیست و به چه نوع قتل و کشتاری اطالق می شود؟
نخستین بار رافائل لمکین در سال  1932این واژه یعنی قتل عام
یا  genocideرا به کار برد .قتل عام لفظی است برای بیان خشونت به
کار رفته بر علیه اعضای یک گروه ملی ـ قومی ،نژادی و یا مذهبی که
با نیت نابودی تمامی اعضای آن گروه انجام گرفته شده باشد .این واژه
بعد از جنگ جهانی دوم و مشاهدهی خشونتی که توسط نازیها بر
یهودیان اروپا به کار رفت متداول شد .در  1948سازمان ملل متحد اعالم

27

ܫܡܝܪܡ܇32܇ܩܝܛܐ܇2017

کرد که قتل عام ،یک جرم بینالمللی میباشد .بعدها این واژه برای بیان
اعمال خشونتآمیزی که در یوگوسالوی و روآندا در سال  1990صورت
گرفت به کار برده شد.
در تاریخ جهان قتلعامهای فراوانی به وقوع پیوسته و ثبت شده است.
قتل عام یک نابودی دستهجمعی عمدی و حساب شده و سیستماتیک
بخشی یا تمامی اعضای یک گروه است .در  1944این لفظ را رافائل

لمکین ابداع کرد و در 1948
و مجازات جرم قتل عام  1948به کار رفت .طبق این ماده اعمالی مانند
توسط او در مادهی دوم بیانیهی جلوگیری

کشتن اعضای یک گروه که موجب آسیب جدی بدنی یا روانی آنها شود
یا ضربه زدن تعمدی بر شرایط زندگی گروهها به منظور نابودی فیزیکی
تمام یا بخشی از آن گروه ،به کار بردن تدابیری به منظور جلوگیری از
زاد و ولد در آن گروه و انتقال اجباری کودکان آن گروه به یک گروه
دیگر و مواردی از این قبیل ،مصداق قتل عام میباشند.
تا کنون نویسندگان متعددی به تعریف واژهی قتل عام پرداختهاند.
برخی از محققانی که در این موضوع تحقیق کردهاند وقایعی تاریخی
مانند تخریب و غارت امپراطوری آشور و هم چنین نابودی ملوس
) (Melosتوسط آتن را طی جنگ پلوپونزین در قرن  5قبل از میالد از
این موارد دانستهاند .ارتش اسرائیل همهی مردان میدیانی را به قتل
رساند اما زنان و کودکان را به عنوان غنیمت جنگی به اسارت گرفت
که بعدها همه (به جز دختران باکره) به فرمان موسی کشته شدند .تعداد
کل کشتهشدهها ثبت نشده است اما تعداد دخترانی که زنده ماندند طبق
کتاب اعداد  32000نفر بوده است .قتل هزاران مسیحی در زمان ساسانیان
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(شاپور دوم ،یزدگرد دوم ،بهرام دوم ،بهرام پنجم و خسروپرویز) نیز از
موارد مسلم قتل عام به شمار می رود .یزدگرد دوم تعداد  10اسقف و
 153000روحانی را به قتل رساند .طی  40سال پادشاهی شاپور دوم نیز
 160000یا به روایتی  30000تن از مسیحیان کشته شدند.

رافائل لمکین که ابداعکنندهی لفظ جنوساید میباشد قتل عام  1220ـ
 1209راکه توسط پاپ اینوسان سوم بر علیه جمعیت ملحد کاتار )(Cathar
از منطقهی فرانسوی النگدوک ) (Languedocصورت گرفت یکی از
قطعیترین موارد قتل عام در تاریخ مذهبی نامیده است.
ویلیام رابینشتاین ) (William Rubinsteinچنین روایت کرده است که
تیمور لنگ که به سبعیت و درندگی مشهور است در حملهی خود به
آشور طی سالهای  1394ـ  1393همهی آشوریهایی را که به چنگ
آورد از جمله تمامی افراد موجود در شهر کرکوک (وعمأل کلیسای شرق
آشور) را نابود کرد .وی همچنین شیعههای مسلمان و یهودیان را سالخی
کرد .تیمور لنگ مسیحیان گرجی ،ارمنی و همچنین اعراب ،پارسها و
ترکهارا در حد گستردهای به قتل رساند.
در کشور الجزائر که از مستعمرات فرانسه بود ،طی سه دهه حکومت
فرانسویان سه میلیون نفر بر اثر جنگ ،گرسنگی و بیماری از بین رفتند.
در امریکا طی سالهای  1900ـ  1490با هجوم مهاجران اروپایی و
امریکاییهای سفید ،مردم بومی از طریق قتل عام ،شکنجه ،ترور،
سواستفادهی جنسی ،نظامی ،جابجایی بومیان از سرزمینهای اجدادی
خود ،انتقال اجباری کودکان به مدارس نظامی ،پراکندن و ...نابود شدند.
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طبق نظر راسل تورنتون که یک آنتروپولوژیست (انسانشناس) است
رسیدن اروپاییها به امریکا شروع یک نسلکشی طوالنی بود هرچند
که کورههای حرارتی در کار نبود.
کشتار سمیل یکی از دردناکترین کشتارهای تاریخ قوم آشور به شمار
می رود که به منظور نابودی ساکنان  65روستای آشوری شامل سمیل
و اطراف آن که از هویت قومی و مذهبی مشخصی برخوردار بودند
صورت گرفت .هزاران نفر سبعانه کشته شدند تا حکومت وقت عراق
مشکل قوم آشور را که در پی احقاق حقوق حقهی خود بود حل کند.
یادبود شهدای همهی قتلعامهای اعمال شده بر آشوریها را در حالی
گرامی میداریم که از شروع تأسیس داعش در کشورهای عراق و
سوریه شاهد قتلعام پیوستهی آشوریها هستیم که از طریق بمبگذاری
در کلیساها و مغازهها ،اعدام از طریق سربریدن یا با شلیک گلوله ،آدم
ربایی ،راندن مردم از شهرها و روستاهای خود ،دزدیدن کودکان و زنان
و ...صورت میگیرد و موجب کاهش شدید جمعیت آشوریها در این دو
کشور شده است .از این رو مهمترین اقدام فعاالن جامعهی آشوری،
اطالعرسانی در سطح جهان و تالش برای شناسایی این قتلعامها و
احقاق حقوق مسلم قربانیان این قتلعامها توسط نهادهای حقوق بشر و
سازمان ملل متحد می باشد .فراموش نکنیم که این وظیفهی مهم بر
عهدهی هر فرد آشوری است و بدون شک بدون سعی و تالش ما کسی
برای حمایت از جامعه ی آشوری اقدامی نخواهد کرد.

1- Genocides in history, Wikipedia
منبع:
2- Assyrian Genocide, Aina.com
3- http://www.iranicaonline.org/articles/martyrs- christian martyrs
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اخبار انجمن شامیرام
مادلن استپانس
-

-

-

-

روز جمعههههه  ۹۶/۰۱/۰۴تعههههدادی از اعضههههای انجمههههن بههههانوان
آشهههوری شهههامیرام بههها همراههههی اعضهههای خهههانوادهی خهههود بهههه
تماشهههههای فهههههیلم "خهههههوب  ،بهههههد  ،جلهههههف" در مجتمهههههع تجهههههاری
کههوروش نشسههتند .ایههن برنامههه بههه عنههوان هدیهههی عیههد نیسههان
و نههههوروز تقههههدیم اعضههههای انجمههههن شههههامیرام و خههههانواده آنههههها
شد.
روز جمعهههههههه  ۹۶/۰۲/۰۸بهههههههه روال سهههههههالهای گذشهههههههته بهههههههه
مناسهههبت عیهههد قیهههام مسهههیح ،تعهههدادی از اعضهههاءی انجمهههن بهههه
دیهههههدار سهههههالمندان آشهههههوری در خانههههههی سهههههالمندان حضهههههرت
مریم رفتند .
روز جمعههههههه  ۹۶/۰۳/۲۶اعضههههههای هیههههههات رئیسههههههه انجمههههههن
شههامیرام طههی دیههداری بهها جنههاب کشههیش وانیهها سههرگیز کشههیش
محتههههههرم کلیسههههههای حضههههههرت مههههههریم  -خرمشهههههههر – تهههههههران
مراتب احترام خود را به عرض ایشان رساندند .
روز جمعههههه  ۹۶/۰۴/۱۶بههههر اسههههاس برنامههههه ریههههزی انجمههههن
شهههههامیرام و دعهههههوت از مسههههه ولین کهههههانون شهههههادی کلیسهههههاهای
شهههرق آشهههور ،کلیسهههای مارتومههها و کلیسهههای ماریوسهههف روز
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ادبیهههههات کهههههودک و نوجهههههوان در سهههههالن کلیسهههههای ماریوسهههههف
برگهههههزار شهههههد .مراسهههههم بههههها دعهههههای دسهههههتجمعی کودکهههههان در
حضهههور جنهههاب کشهههیش نینهههوس مقهههدس نیههها  ،جنهههاب کشهههیش
رایههههان عیسههههی و جنههههاب کشههههیش یوبالیههههت آلههههدو و تعههههدادی از
اولیهههای کودکهههان آغهههاز گردیهههد  .ایهههن برنامهههه ،بسهههیار سهههرگرم
کننههههده و شههههامل انههههواع بازیهههههای فکههههری  ،مسههههابقات  ،اهههههدای
هههدایا  ،رقههص و شههادی بههرای کودکههان بههود کههه رضههایتمندی
اولیههها را در پهههی داشهههت .ضهههمنا در ایهههن برنامهههه کتهههاب داسهههتان
ܼܲܢ ܵ
ܪܥــܐ (تبههر) بههه همههراه سههی دی صههوتی آن کههه بهها تههالش بههدون
چشمداشههههت جنههههاب شههههماس چههههارلیز کاتولیههههک و همههههاهنگی
انجمهههن بهههانوان آشهههوری شهههامیرام در اسهههتودیوی تهههارا ضهههبط
گردیهههههده بهههههود ،بهههههین کودکهههههان توزیهههههع شهههههد .انجمهههههن بهههههانوان
آشههههوری شههههامیرام در برگههههزاری ایههههن مراسههههم از همکههههاری
خالصههههانهی عالیجنههههاب اسههههقف مههههار رمههههزی گرمههههو ،جنههههاب
کشهههیش رایهههان و کارکنهههان کلیسهههای مهههار یوسهههف برخهههوردار
بود که بدین وسیله مراتب امتنان خود را اعالم میدارد.
 تعههههداد  9نفههههر از اعضهههههای انجمههههن شههههامیرام در روز جمعهههههه ۹۶/۰5/۰۶در مسیر درکه اقدام به کوهپیمایی نمودند.
 روز چهارشههههههنبه و پنجشههههههنبه  18و  96/05/19تههههههور تفریحههههههی ،شهههاد و خهههاطرهانگیز دو روزهی همهههدان بههها شهههرکت تعهههداد 17
نفههههههر از اعضههههههاء و نزدیکانشههههههان برگههههههزار گردیههههههد  .محههههههل
اسهههکان شهههرکتکنندگان ،کلیسهههای کاتولیهههک همهههدان بهههود کهههه
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در ایهههههن زمینهههههه انجمهههههن شهههههامیرام از همکهههههاری صهههههمیمانهی
عالیجنههاب اسههقف مههار رمههزی گرمههو ،جنههاب کشههیش رایههان و
راهنمهههایی بیدریههه جنهههاب کشهههیش وانیههها سهههرگیز برخهههوردار
بهههود .ایهههن تهههور شهههامل بازدیهههد از آرامگهههاه بهههوعلی ،دیهههدار از
آثهههار تهههاریخی گنجنامهههه و پهههارک عبهههاس آبهههاد ،گشهههت و گهههذار
در شههههر ،بهههازار و در مسهههیر برگشهههت بازدیهههد از اللهههه جهههین
بود .
 روز دوشههههنبه  96/06/20پههههن نفههههر از اعضههههای هیههههات مههههدیره وافهههههراد خانوادهشهههههان در کنسهههههرت نمهههههایش سهههههی کهههههه توسهههههط
همههههایون شههههجریان و در فضههههای بههههاز کههههاخ سههههعدآباد برگههههزار
شههههد حضههههور یافتنههههد .ویژگههههی ایههههن کنسههههرت همههههاهنگی آواز
همههههایون شههههجریان و نوازنههههدگی سهههههراب پههههور نههههاظری بهههها
نمهههایش زال و رسهههتم بهههود وهنرمنهههدان مشههههور سهههینما و ت هههاتر
همچهههون بههههرام رادان  ،صهههابر ابهههر  ،مههههدی پاکهههدل و دیگهههر
هنرمنهههههدان نمهههههایش را اجهههههرا میکردنهههههد  .در ایهههههن کنسهههههرت،
اجهههرای نقهههش اسهههفندیار را هنرمنهههد مجهههرب آشهههوری "بانیپهههال
شهههمون" بهههر عههههده داشهههت کهههه ماننهههد دیگهههر همبازیههههای خهههود
درخشهههید .در پایهههان نمهههایش هیهههات مهههدیره انجمهههن شهههامیرام بههها
ایههن هنرمنههد عزیههز آشههوری مالقههات و بهها تقههدیم یههک سههبد گههل
از ایشان قدردانی نمود .
خانم بال سیمونو مبل  200،000تومان به انجمن بانوان آشوری
شامیرام کمک مالی نمودهاند ،سپاس.
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اشعار بینام
انکیدو
در گذار کاهالنهی شامگاهان
بیدار خواهم نشست
و در آستانهی سپیدهدم
نامت را به آهنگی خوش
فرا خواهم خواند،
 .....تا که برآیی.
----------------------در نیمشب این بهار هنوز بیبر،
ایستاده ،خیره بر آسمان
میبارند و مینشینند بر زمین
دانههای خرمن ماهتاب،
در کوچههای گرسنگی
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کودکان
هنوز بیدار ایستادهاند ،غربال به دست!
من ناله سر میدهم
 ...و همرهان،
با خورجینی پر از نقاب
بذر میافشانند،
در باغچههای بیاعتنایی.
------------------زندگانیام همچون رودیست روان
و تو ،سرچشمهی آن.
وزان هنگام
که راه بربستهاند بر سرچشمهی وجودم،
من از این رود میگذرم
بر روی معبری از الوارهای سقف خود
که میکشانم به دوش
ماللی نیست گر ترا دور بدارند
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در پس کرانههای دور،
خوشا پیوند من با تو
 ...به سوی سرچشمهی رود،
گشتهام روان.
-------------------

بی کسی
سرگیس یوسف
در بی کسی...
باید با سایه صحبت کرد!!!
سالهاست که کسی نیست!!!
درد بی کسی...
می فشارد روحم را
در قفس استخوانی جسمم!!!
بغض...
فریاد میزند در گلویم...
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باید با سایه صحبت کرد!!!
اما...
سایه هم
در گوشهای خاموش است
زانوی غم در بغل دارد
و آرام و بیصدا میگرید!!!
او نیز ناله از بیکسی دارد...
سیگاری نیستم...
اما...
این روزها...
چند نخ سیگار تیر میکشد
قلب رنجورم...
او نیز...
ناله میکند از بی کسی!!!
آری در بی کسی
باید با سایه صحبت کرد...
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تاریخ آشور
ادامه از شمارهی قبل
ترجمه :شامیران داودپوریان
آشور بانی پال ()627-668
هرچند مرگ پدرش دور از وطن اتفاق افتاد ،آشور بانی پال یا شمش
شوم اوکین ) (Shmash Shum Ukinطبق برنامهی قبلی پادشاهی را بر
عهده گرفت .ممکن است او مدیون شانس خود در رابطه با پادرمیانی
مادربزرگش یعنی زاکوتا ) (Zakutaباشد که قابلیتهای برتر او را کشف
کرد .او از تحصیالت متنوع خود توسط کاهنان و آموزش مربوط به
ساخت زره حکایت میکند .ممکن است او تنها شاه آشور باشد که دارای
پیشینهای تحصیلی بوده است .به عنوان ولیعهد او همچنین ادارهی
امپراطوری وسیع را نیز مطالعه کرده بود .مدارک نشان میدهند که طی
اولین سال حکومتش خدایان به او محصول فراوانی اعطا کردند و در
سالهای بعد نیز محصول همچنان خوب بوده است .طی این نخستین
سالهای حکومت ،او در سیاست خارجی نیز موفق بوده و با برادرش
در بابل نیز ارتباط خوبی داشته است.

آشور بانی پال در 668
کشور یعنی تاهارقا )(Taharga

شورشی را در مصر سرکوب کرد و شاه آن
مجبور به فرار شد اما در
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برادرزادهی تاهارقا به نام تانوتامون ) (Tanutamonنیروهایی را به
منظور راه انداختن یک شورش گرد آورد .آشور بانی پال به مصر رفت
و شاهزادهی اتیوپیایی را به جنوب راند .پیروزی قطعی او باعث شد که
صور و سایر بخشهای امپراطوری به پرداخت منظم خراج ادامه دهند.
آشور بانی پال ،پسامتیک ) (Psamticرا به عنوان شاهزادهی منطقهی

سائیس ) (Saisمصر منصوب کرد .در 656
آیونیایی کاریان ) (Carianو آیونیان ) (Ionianنیروهای نظامی آشوری را
پسامتیک با کمک نیروهای

بیرون راند و باعث شد که مصر بار دیگر استقالل خود را بدست بیاورد.
آشور بانی پال سعی نکرد که بار دیگر بر او غلبه کند .یک متحد قبلی
آشوریها یعنی گیگس ) (Gygesاز لیدیه در شورش پسامتیک به او کمک
کرده بود .در پاسخ ،هنگامی که گیگس مورد حملهی کیمریها قرار
گرفت آشور به او کمکی نکرد و گیگس تخت و زندگی خود را از دست
داد .پسر او به نام آردیس ) (Ardysتصمیم گرفت که پرداخت خراج به
آشور را ادامه دهد زیرا خطرش کمتر از تسخیر شدن توسط کیمریها
بود.
در بابل جنوبی که در  664مورد حملهی عیالم قرار گرفته بود ،مشکالت
جدی پدیدار شد .در  653حملهای واقع شد که پس از آن آشور بانی پال
ارتش بزرگی را ارسال کرد که عیالمیها را به طور قطعی شکست داد.
شاه آنها کشته شد و برخی از ایاالت عیالمی تشویق شدند تا از حکومت
مرکزی جدا شوند .عیالم دیگر به اندازهی کافی قوی نبود تا بخش فعالی
در صحنهی بینالمللی باشد .این پیروزی عواقب جدی برای بابل داشت.
شمش شوم اوکین از اینکه توسط برادر سلطهجوی خود اداره شود خسته
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شده بود .در سال  656او با ایرانیها ،عیالمیها ،آرامیها ،عربها و
مصریها یک اتحاد مخفی بر علیه آشور و بابل تشکیل داد .بیرون
کشیدن عیالم شکست خورده از این اتحاد احتماأل دلیل یک حملهی
زودهنگام شمش شوم اوکین در سال  652شد که منتظر کمکی که
مصریها قولش را داده بودند نشد .آشوربانی پال که به حیرت افتاده بود،
بزودی نیروهایی را گردآوری کرد .ارتشهای بابل شکست خورده بودند
و شمش شوم اوکین در شهر تقویت شدهی خود یعنی بابل احاطه شده
بود .متحدان او قادر نبودند که خود را در مقابل آشوریها حفظ کنند.
شهر بابل به مدت سه سال تحت محاصره بود که در  648همزمان با
یک قتل عام وحشتناک سقوط کرد و شمش شوم اوکین در کاخ شعلهور
خود مرد.
بعد از  648آشوریها چندین حملهی تنبیهی را بر علیه اعراب انجام دادند
که قبایل عرب را برای مدت طوالنی در هم شکست .هدف اصلی
آشوریها ،امضای یک توافقنامه اسکان و تثبیت نهایی روابطشان با
عیالم بود .در  647خودداری عیالم از تحویل یک شاهزادهی آرامی
بهانهای برای یک حملهی جدید شد که عیالم را به داخل محدودهاش راند.
به دنبال آن ،در  646حمله به پایتخت کامأل تقویت شدهی عیالم یعنی
شوشا ) (Susaاتفاق افتاد .آشوریها شهر (شامل معابد و کاخها) را تخریب
کردند که موجب خسارتهای وسیعی شد .بر حسب معمول اقشار باالیی
شهری به آشور تبعید و سایر بخشهای امپراطوری و عیالم به ایاالت
آشور تبدیل شدند .اکنون آشور سلطهی خود را تا جنوب شرقی ایران
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گسترش داده بود .کوروش اول از پارس به نینوا خراج و گروگان فرستاد
با این امید که شاید امنیت مرزهایش را تضمین کند.
دربارهی سالهای حکومت آشور بانی پال اطالعات چندانی موجود
نیست .آشور بانی پال سنگنبشتههای بیشتری نسبت به پیشینیان خود به
جا گذاشت .یکی از دستاوردهای قابل توجه او تأسیس کتابخانهی بزرگ
قصر در نینوا ( کویونجیک امروزی  Kuyunjikدر ترکیه) بود که اکنون
یکی از مهمترین منابع برای مطالعهی بینالنهرین باستان به شمار
میرود .شاه خود تأسیس آن را سرپرستی کرد .کتابها حداقل در دو و
یا چند نسخه نگهداری میشدند که برخی از آنها برای مطالعهی شخصی
شاه بودند .کار تنظیم و فهرستبندی در این کتابخانه ،با به کاربردن
قرنها تجربه در ادارهی مجموعههای موجود در آرشیوهای عظیم قصر
(مانند آرشیوهای موجود در آشور) به انجام رسید .در دورهی آشور بانی
پال هنر نقش برجسته به اوج خود رسید .در میان سریهایی که
جنگهای آشور بانی پال را به تصویر کشیدهاند و بویژه جنگهای انجام
شده در عیالم ،صحنههایی مملو از فیگورهای انسانی وجود دارند که از
نظر اجرا عالی هستند.
یکی از دالیل پایداری آشور ،سیاست تداوم تبعید تعداد عظیمی از مردم
از مناطق فتح شده و اسکان مجدد سایرین در کاخ بود .این امر مانع
کسب مجدد قدرت توسط تعدادی از ایاالت فتح شده گردید .برقراری یک
نظام حکومتی بسیار پیشرفته در مناطق فتح شده تحت رهبریت افسران
تعلیم دیده نیز از همان اهمیت برخوردار بود .باالترین رتبهی نظام
اداری ،عنوان تارتان (یک لغت هوریانی) را داشت .تارتانها همچنین
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درغیاب شاه نمایندهی او بودند .نگهبانان کاخ ،ساقی اعظم ،مدیر کاخ و
حاکم آشور در مراتب پائینتر قرار داشتند .ژنرالها اغلب دارای جایگاه
رسمی بلندی ،بویژه در ایالت بودند .نظام اداری شامل صدهزار نفر بود
که تعدادی از آنها ساکنان قبلی ایاالت تحت سلطه بودند .زندانیان تبدیل
به برده شده اما اغلب بعدأ آزاد میشدند.
قانونی برای امپراطوری شناخته نشده است ،هرچند که مدارک به وجود
ضوابط و استانداردهایی برای عدالت اشاره میکنند .در مورد آنانی که
قرارداد را زیر پا میگذاشتند یا حتی در موارد کماهمیتتر ،مجازات
جریمه وجود داشت .حتی در موارد کماهمیت تر ،قربانی کردن یک پسر،
یا خوردن یک پاوند (معادل  450گرم) پشم و آشامیدن مقدار زیاد آب روی
آن که منجر به مرگی دردناک میشد از این جریمهها بودند .زنان ،به
غیر از ملکهها و برخی کاهنهها از جایگاه پایینتری برخوردار بودند.
تا کنون مطالعات دقیقی از جایگاه اقتصادی این دوره وجود نداشته است.
اشراف زمیندار هنوز نقش مهمی را در ارتباط با تاجران شهری ایفا
میکردند .افزایش عظیم مقدار ذخیرهی فلزات گرانبها که به صورت
خراج یا به عنوان خسارت دریافت شده بود موجب اختالل ثبات اقتصادی
بسیاری از مناطق شد.
در این دوره تحت تأثیر حمایت پادشاهان معابد بزرگ ،هنر و صنایع
دستی شکوفا شدند .سیاست اسکان مجدد آرامیها و سایر مردم شکست
خورده در آشور ،بسیاری از هنرمندان و صنعتگران با استعداد را به
شهرهای آشور یعنی جایی که آنها سبکها و تکنیکهای جدید را
معرفی کردند ،آورد.
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در حران مهمترین شهر در بخش غربی امپراطوری ،در همسایگی
هوزیرینا ) (Huzirinzیا همان سلطان تپه امروزی در سوریهی شمالی،
بقایای یک کتابخانهی مهم کشف شده است .متون آرامی بسیار اندکی از
این منطقه کشف شدهاند زیرا آب و هوای بینالنهرین برای نگهداری
پاپیروس و کاغذ پوستی که این متون روی آنها نوشته میشدند مناسب
نیست .شواهدی مبنی بر اینکه در این دوره سنت ادبی مکتوبی به یکی
از این زبانهای مورد تکلم در محدودهی مرزهای امپراطوری آشور
بوده باشد ،به جز در مناطق پیرامونی سوریه و فلسطین وجود ندارد.
بابل از این دوره به بعد در زمینهی اقتصادی و فرهنگی از آشور عقب
افتاد .جنگهای آشور (به ویژه با شکستهای مصیبتبار  689و  )648در
کنار تعداد کمتری از جنگهای قبیلهای ،موجب اختالل بازار محصوالت
کشاورزی و تجاری شد .معابد بزرگ بابل طی این دوره بسیار خوب
عمل کردند زیرا از حمایت شاهان آشور برخوردار بودند .شواهدی
وجود دارد مبنی بر اینکه مدارس کتابت به کار خود ادامه دادند و حتی
سنگنوشتههای سومری برای شمش شوم اوکین تهیه شده بود.
در مقایسه با پیشرفتهای آشور ،هنرهای تجسمی مورد غفلت قرار
گرفتند و احتماأل هنرمندان بابل در آشور کار بدست آورده باشند .طی
این دوره مردم شروع کردند به استفاده از اسامی اجدادی خود به عنوان
یک نام خانوادگی که این امر موجب افزایش آگاهی خانوادگی شد که
احتماأل نشان دهندهی این امر است که شمار خانوادههای کهن رو به
کاهش بوده است .در این زمان پروسهی آرامی شدن حتی به شهرهای
کهن آشور و بابل رسیده بود.
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ظاهرأ این عصر حتی در بابل و آشور نیز برای ادبیات پربار نبوده
است .در آشور سنگنوشتههای سلطنتی بیشماری که بعضی از آنها
به بلندی  1300سطر بودند در میان مهمترین متون قرار داشتند .برخی
از آنها در محتوی با هم متفاوت بوده و بسیار خوب نوشته شده بودند.
اغلب سرودها و دعاها به سبک سنتی نوشته شده بودند .تعدادی پیشگویی
که اغلب محتوایی غیرعادی داشتند به لهجهی آشوری اعالم شدهاند که
در اغلب موارد توسط کاهنههای الهه ایشتار یا آربال نوشته شده بودند.
در آشور همانند بابل شروع یک ادبیات تاریخی واقعگرایانه مشاهده شده
است اما اغلب مولفان تا کنون ناشناس ماندهاند.
در معابد کوچک و بزرگ بابل و آشور ،خدایان متعدد رای مورد پرستش
قرار میگرفتند .مراسم مذهبی مانند ایام قدیم شامل قربانی کردن و تعظیم
و سرایش بود.
بر برخی از برجهای معابد (زیگوراتها) رصدخانههایی برپا شده بود.
قدیمیترین اینها احتماأل رصدخانهی معبد نینورتا در کاالخ از شهرهای
خود شهر در 612
ِ
آشور بوده که به قرن نهم ق.م باز میگردد و به همراه
تخریب شد .مهمترین رصدخانه در بابل در حدود

580

ق.م .باالی

ت ِمناکی ) (Etemanakiدر بابل قرار داشت که معبدی برای
زیگورات ِا ِ
ماردوک بود .در آشور رصدخانهی "ماه و خورشید و ستارگان" قبأل به
باالترین سطح رسیده و وقوع دورهای خسوف و کسوف ثبت شده بود.
بعد از سال  600ق.م .رصدخانههای نجومی و محاسبات به طور مداوم
توسعه یافت و بعد از  500ق.م .یعنی زمانی که ستارهشناسان بابلی و
یونانی همکاری پربار خود را آغاز کردند ،به باالترین حد خود رسیدند.
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یادداشتهای نجومی ناکاملی که در  652شروع شده و تا سال 600

را

پوشش دادهاند تا کنون محفوظ ماندهاند.
سقوط امپراطوری آشور
منابع تاریخی اندکی از سی سال آخر امپراطوری آشور باقی ماندهاند.
بعد از  640ق.م .هیچ سنگ نوشتهای از آشور بانی پال وجود ندارد و
تعداد اندکی از سنگنوشتهها که از جانشینان او باقی مانده است تنها
حاوی اشارههای مبهمی نسبت به مسائل سیاسی هستند .در بابل تقریبأ تا
 625ق.م .یعنی هنگامی که سالنامهها ادامه دارند ،سکوت برقرار است.
سقوط سریع امپراطوری آشور قبأل به شکست نظامی نسبت داده شده
بود ،هرچند هیچگاه روشن نبوده که مادها و بابلیها چگونه به تنهایی این
کار را انجام دادهاند .اغلب تحقیقات اخیر چنین نشان دادهاند که بعد از
 635ق.م .یک جنگ داخلی به وقوع پیوسته که امپراطوری را به شدت
تضعیف کرد چنان که بعد از آن نتوانست در مقابل دشمن خارجی بایستد.
آشور بانی پال دارای پسران دوقلو بود که یکی از آنها آشور اتل ایالنی
) (Ashur_etel_ ilaniجانشین تعیین شده برای سلطنت بود اما برادر
دوقلوی وی یعنی سین شار ایشکون ) (Sin_shar_Ishkunاو را به
رسمیت نمیشناخت .جنگ بین آنها و حامیانشان شاه کهنسال را مجبور
کرد که از سلطنت کناره بگیرد و در  632به حران برود .از آنجا او تا
قبل از مرگش در  627بر بخش غربی امپراطوری حکومت کرد.

آشور اتل ایالنی از 633
شوم لیشر )(Sin Shum Lisher

بر آشور حکومت کرد اما ژنرالی به نام سین
بر علیه او قیام کرد و خود را شاه
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جایگزین نامید .چند سال بعد (629؟) سین شار اوشکون در نهایت موفق
به کسب پادشاهی شد .در مدارک بابلی تاریخهای مربوط به هر سه
پادشاه موجود است و عالوه بر این ،تا سال  626تاریخهای مربوط به
آشور بانی پال و شاهی به نام کندلنو ) (Kandalanuنیز وجود داشته است
که موجب افزایش سردرگمی میشود .در  626نبوپاالسار کلدانی

(Nabu

) Palasar Ushurاز اوروک شورش کرد و بابل را تسخیر کرد .تغییرات
متعددی در حکومت به وقوع پیوست .شاه آشور اتل ایالنی مجبور شد
که به غرب بگریزد و در  625در آنجا درگذشت.

حدود سال 626

سیتیانها سوریه و فلسطین را مورد حمله قرار دادند .در

 625مادها تحت فرماندهی هوخشتره ) (Cyaxaresمتحد شدند و شروع به
فتح ایاالت ایرانی آشور کردند .یک سالنامه ،جنگهای بین سین شار
ایشکون و نبو پاالسار در بابل ( 623ـ  )625را گزارش کرده است .چندی
طول نکشید که آشوریها از بابل بیرون رانده شدند .در  616مادها به
نینوا حمله کردند اما به گفتهی هرودوت تاریخ نویس یونانی توسط
سیتیانها عقب رانده شدند .به هر حال در  615مادها کرکوک یا آراپخای
را فتح کردند و در  614پایتخت باستانی آشور یعنی شهر آشور را تسخیر،
غارت و ویران کردند .اکنون هوخشتره و نبوپاالسار به منظور تقسیم
آشور اتحادی به وجود آوردند .در  612کاالخ و نینوا به قدرت برتر
متحدان تسلیم شدند .انتقامی که از آشوریها گرفته شده بسیار وحشتناک
بود 200 .سال بعد گزنفون تاریخ نویس یونانی هنوز کشور را کم جمعیت
یافت.
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کاخ در حال سوختن خود مرده پیدا شد.
شاه آشور ،سین شار ایشکون در ِ
فرماندهی آشوریها در غرب به اسم آشور اوبالیت دوم تاجگذاری کرد
و خود را شاه شهر حران ( 609ـ  )611خواند .آشور اوبالیت باید با بابلیها
روبرو میشد .آنها حران را در  610ق.م .بدون تخریب کامل شهر فتح
کردند .در  609باقی نیروهای آشوری تسلیم شدند .با این واقعه آشور از
صفحهی تاریخ ناپدید شد .امپراطوریهای بزرگی که بعد از آن به وجود
آمدند از آشوریها در زمینهی هنر و همینطور در سازماندهی ایاالت
بسیار آموختند.
منبع:
The Assyrian Empire
www/anglefire.com/n/Gilgamesh/Assyria.html
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داستانهای مهاجرت
تقدیم به رفتگان و برخی از بازماندگان

-----------------------------ازوخ بخوخ ،لزوخ بخوخ

ܵܐ ܼܙܘ ݇ܠܚ ܼܲܒ ܼܟ ܼܘ ܼܟܵ ،ܠܐ ݇ܐ ܼܙܘ ܼܟ ܵܒ ܼܟ ܼܘ ܼܟ
دکتر هلن ساخو
دوست بسیار گرامیام سالم
شنیدم که به رحمت الهی متوصل شدهای ،ولی حالت چطور است؟! آخر
دوست دیرینه این راه و رسم رفاقت نیست .من بارها و بارها برایت
 Textفرستادهام ،با  Viberتماس گرفتهام و به خاطر تو به  Imoپیوستهام،
به  Face Bookو  Face Timeملحق شدهام ولی همه بی اثر و بی جواب
مانده .یعنی واقعأ آنقدر سرت شلوغ است که فرصت ارسال یک جواب
یک خطی را هم نداری؟ عجب دنیایی است!
واقعیت این است که من فقط نگران و دلواپست هستم .محتاجم که بدانم
حالت خوب است یا نه .همین! البته من به این تأخیرهای تو ،به
بازیگوشیهایت و بدقولیهایت ،بویژه پس از مهاجرت آخرت عادت
کردهام ولی قول داده بودی که دیگر اینقدر آدم را نگران نکنی .راستش
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بهانههای سال قبلت هم زیاد مورد قبول نیست .سالها به دیدار ما نیامدی
چون میگفتی " "White Cardنداری .بعدأ رنگ بهانهات عوض شد به
" !"Green Cardمگر در این آمریکای متمدن ،با این اقتصاد گسترده ،با
این همه پیشرفت تکنولوژیکی و این همه جنجال و هیاهوکه در دنیا راه
انداخته ،عوض کردن رنگ یک کارت چقدر میتوانست طول بکشد؟
راستش دوست عزیزم ،نمیدانم چه باید گفت؟ ولی خوب به رسم عادت
دیرینه و وفاداری رفیقانه ،بگذار کمی از تحوالت اخیر برایت بگویم تا
شاید کمی دلت باز شود و از این بیتفاوتی احساسی خالص شوی.
بار آخری که با هم صحبت میکردیم از تحوالت در "وطن جدیدت" خیلی
ناراحت و عصبی شده بودی .با کمال تأسف باید بگویم که تو واقعأ اشتباه
میکنی و اصأل جای نگرانی وجود ندارد .ببین آمریکاییها صادقترین،
منصفترین و متمدنترین مردم جهانند .آنها همیشه گفتهاند "ما دوست
نداریم ،منافع داریم" .میبینم که باز عصبانیات خواهم کرد .باز باید
راجع به فقر و گرسنگی ،بدبختی و دیگر مطالب منفی صحبت کنیم و
بیهوده عمر گران را تلف کنیم؟ خوب درست است که دهها میلیون نفر
دیگر به صف چند ده میلیونی امریکایی بدون پوشش اجتماعی یا درمانی
اضافه شدهاندو غیره .واقعأ نمی دانم چه باید گفت! به نظر بندهی حقیر
هیچوقت نباید تبعیض قائل شد .تبعیض وحشتناکترین چیز در دنیاست.
میلیونها نفر دیگر در سراسر دنیا با مشکالت مشابه در حال سازش
هستند (دست و پنجه نرم میکنند) .دهها میلیون انسان دیگر بزودی به
علت گرسنگی از بین خواهند رفت .طبق آخرین آمار ،در حال حاضر
ثروت و دارایی هشت نفر در دنیا برابر ثروت چهار و نیم میلیارد نفر
(یعنی نصف جمعیت جهان) است .این به جای خود ،ولی آخر کسی نیست
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که به این اجساد متحرک بگوید که به جای اینکه منتظر بمانند که
غریبهای بیاید و به آنها لقمه نانی بدهد که یک روز دیگر هم زنده بمانند،
چرا خودشان دست به کار نمی شوند تا با راه انداختن چند آشپزخانه و
چند مدرسه و چند بیمارستان خوب خودکفا شوند؟ این که اصأل انرژی
ندارند ،یا پول ندارند که دلیل نمیشود! باالخره باید کمی غیرت به خرج
داد .ولی خیر ،آنها فقط و فقط به شکمشان فکر میکنند .بعد هم بقیهی
ما باید همواره احساس گناه کنیم و غذای شبمان هم حراممان شود! آخر
این انصاف است؟ منکه دلم بیشتر برای امریکاییها میسوزد .آنها با
صدور بهترین مواد غذایی و فرهنگ تغذیه ،همیشه به همهی دنیا کمک
کردهاند .حال اگر نصف مردم خودشان و نصف جهانیان از امراض
مربوط به چاقی مهلک در حال مرگند ،اینهم شد گناه آمریکا؟ نه جانم،
اینطور نیست .تازه بیچارهها برای این مس له هم راه حل پیدا کردهاند.
حتمأ شنیدهای که به تازگی انواع و اقسام قرصهای ضد چاقی ساختهاند
که واقعأ موثرند .بدین صورت با خوردن این قرصها آدم تا حد مرگ
الغر میشود و بعد حق انتخاب واقعی دارد :مرگ از چاقی یا مرگ از
الغری! به نظر من این نهایت خدمت به بشریت است ،به همهی بشریت.
مثأل اگر چین کبیر هزاران سال با مصرف چای سبز و غذاهای به
اصطالح سالم بومی نمیدانست چاقی مفرط چیست و یا مرگ از آن چه
طعمی دارد ،حال مثل بقیهی ما نصف چین دارد از این نوع چاقی حظ
مفرط میبرد .اگر هم احیانأ چینیها هم از این وضع ناراضی شدند،
میتوانند از همین امریکا قرصهای الغری وارد کنند و یا معادل چینی
آنرا که حتمأ ارزانتر خواهد بود بسازند و مانند برخی کشورهای
اروپایی حتی به طور مجانی به مردمشان تقدیم کنند .مس لهی حق انتخاب
و لذت بردن از عمر کوتاه است .حال که صحبت سالمتی است و من
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احساس میکنم که تو هم شاید کمی نگران سالمتی خود من باشی،
خاطرت جمع باید بگویم که من در نهایت سالمتی جسم وجان به سر
میبرم .میشنوم که میگویی که خوب این طبیعیست چون تو همیشه
ورزش کردهای ،سبزیجات خودت را کاشتهای ،از نمک و شکر و آرد
سفید پرهیز کردهای و غیره .دوست عزیزم ،باز هم اشتباه میکنی! اشتباه
بعد از اشتباه! البته خود من هم بیتقصیر نبودم .باالخره بشر
جایزالخطاست .بله من بهترین سالهای عمرم را با همین کارها تلف
کردم ولی باالخره از خواب خرگوشی بیدار شدم و دست از ل بازی
مختص ما آشوریان سادهلوح و عقبمانده کشیدم! چطور؟ وهللا تا حد
دلخواه و کمی هم بیشتر نمک و شکرو شکالت و بیسکویت پرچربی و
چربی حیوانات میخورم ،از اتالف وقت در شنا کردن ،راه رفتن و
ورزش کردن پرهیز میکنم .در نتیجه کلی به وزنم اضافه شده و خدا را
شکرهنوز بیست تا سی کیلوی دیگر هم جا دارم .البته طبیعی است که
در این سن و سال هر کسی مشکالتی خواهد داشت .خوب منهم سالها
به علت زندگی کردن در مناطق سردسیر دنیا دچار پوکی استخوان شده
بودم که آنهم با تشکر قلبی از دکترم با خوردن قرصی به نام "ویتامین
خورشید" یا به قول خودشان ) (The Sunshine Vitaminدر حال بهبودی
است .میبینی عزیزم دیگر انسان حتی به خورشید هم محتاج نیست! البته
اعتراف میکنم که گاهی از اینکه دارم قطعهای از خورشید را می خورم
کمی مشوش میشوم و فشار خونم به طور ناگهانی باال میرود .که آنرا
هم با خوردن یک قرص سیر پائین میآورم .آنها خورشید را تبدیل به
یک قرص کردهاند و با قیمتی مناسب تقدیمت میکنند .منکه میگویم
ماشاهللا! تازه اگر مشتری دائمی این قرص شوی ،قرص سیر و زردچوبه
و روغن ماهیات را هم مجانأ یا با نصف قیمت تقدیمت میکنند .خالصه،
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از بوی گند سیر طبیعی و روغن ماهی طبیعی و یا از اینکه زردچوبهی
طبیعی همه جا پخش شود و همه چیز را به رنگ خودش دربیاورد راحت
شدهام .راستی یادت هست که تو همیشه مرا مسخره میکردی که آنهمه
وقت صرف دمکردن چاییها و گیاهان مختلف طبیعی میکردم؟ واقعأ
راست میگفتی .مژده میدهم که اخیرأ این پزشکان بشردوست چای سبز
را هم تبدیل به قرص کردهاند! دوست عزیز نمیدانی چقدر راحت شدهام!
مصرف روزانهی چند قرص چای سبز کجا و کشت و کار آنهمه گیاه
طبیعی که فقط به درد عطاریهای عقبمانده میخورد کجا؟ تازه باید
صبر میکردی که چای دم بکشد ،بعد هم باید همسایهها را به خوردن
چای دعوت میکردی و ساعتها پای صحبتهای تکراری و درددلهای
بیمعنیشان مینشستی .چایی هم زود تمام میشد و باید دوباره چای دم
میکردی که این آدمها دور هم جمع شوند ،درد دل کنند ،از احوال هم
مطلع شوند و مهمانبازیهای آتی را برنامهریزی کنند .واقعأ چه اتالف
وقتی! با حذف این مسخره بازیهای اجتماعی و به اصطالح انسانی،
چیزی که انسان بدست میآورد ،وقت مفید است .حال که من ساعتهای
وقت مفید زندگیام را افزایش دادهام ،میتوانم ساعتها به راحتی با
هزاران تن از دوستان و اقوامم در سراسر دنیا مالقات کرده ،و با آنها
بدون نگرانی در مورد پذیرایی و ظاهرسازی و غیبت و دعوا و
حرفهای تکراری اختالط کنم .ما روزانه همدیگر را میبینیم ،برای هم
عکس و بوسههای پر از عشق و حرارت میفرستیم .همدیگر را الیک
) (Likeمیکنیم .اگر هم خدای نکرده هم دیگر را به هر دلیلی دیسالیک
) (Dislikeکردیم خب آن را هم یک کاریش میکنیم .حاال خیلی هم دلمان
برای هم تنگ شد ،با فشار یک دگمه در خانههای هم پدیدار میشویم،
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در مراسم عروسی ،تولد و عزاداری یکدیگر شرکت میکنیم .خدا را
شکر که همهی ما از موهبت الهی موبایلهای هوشمند و کامپیوتر
بهرهمندیم.
خوب البته اخبار غمآور همیشه وجود داشته و خواهند داشت .دیروز هم
اعالم شد که در سال گذشته یک میلیون و نیم مهاجر در دریای مدیترانه
غرق شدهاند و اینکه میلیونها یمنی از گرسنگی و قحطی و امراض
مربوطه در حال مرگ هستند .چه کار میتوان کرد؟ باالخره هیچکس
عمر جاودانی ندارد! یا اینکه رئیس جمهور امریکا میخواهد دوازده
میلیون مکزیکی را از آمریکای عزیز اخراج کند .ظاهرأ اینها هیچگاه
مسیحی و عمدتأ کاتولیک نبودهاند و در اصل مسلمان میباشند .او هم که
ظاهرأ تا هفتهی گذشته با مسلمانان خصومت داشته برای رفع این
سوتفاهم در اولین سفر خارجی خود به عربستان دست دوستی بیشیله
پیله را به پنجاه کشور مسلمان که همگی در عربستان جمع شده بودند
دراز کرده و با امضای بزرگترین قرارداد دوستی دراز مدت به ارزش
پانصد میلیارد دالر که شامل همکاریهای نظامی ،فروش اسلحه و خرید
نفت و غیره میشود ثابت کرد که خصومتی در کار نیست .همسر سوم
و دختر بسیار زیبای او هم همراهش بودند و ما با چشم خودمان دیدیم که
بدون حجاب با شیخهای محترم این کشورها اختالط میکردند .تازه ،آنان
برای ادای احترام به همهی ادیان الهی ،به واتیکان هم رفتند و این بار با
رعایت حجاب بار دیگر ثابت کردند که با هیچکس خصومتی ندارند و
همیشه یکرنگ و شفاف به زندگی ادامه خواهند داد.
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در والیت خودمان هم همه چیز امن و امان است .البته به توافق همهی
مس ولین و نامزدهای انتخاباتی مشکالت کوچکی مانند اعتیاد ،فقر ،فساد
و بیکاری بیداد میکند که انشاهللا همگی حل خواهند شد.
راستش اگر از من میپرسیدند ،میگفتم بروید پهلوی عشایر عزیز و از
آنها درس عبرت بگیرید .باور کن بار آخری که به مالقات سرزمین و
قبور اجدادی در شوشتر ،بابل ،شوش ،چغازنبیل و غیره رفته بودم،
احساس میکردم که در بهشت برین به سر میبرم .دیدن آبشارهای
شوشتر و شهرهای اکدی ،به سقوط هواپیما که درآن تقریبأ جان خودم
را از دست دادم میارزید .از اینها گذشته ،وقتی در خیابانقدم میزدی
از بوی نفت و گاز سرمست میشدی .باید هم همینطور باشد .مگر غیر
از این است که اولین چاه نفت خاورمیانه در آنجاست؟ حال اگر این
عشایر اصرار میکنند که به رسم دیرینه همیشه در حال ییالق و قشالق،
سفر و خوشگذرانی باشند ،این دیگر به خودشان بستگی دارد .ولی
متأسفانه آنها نیز مانند خیلی از هموطنان ما هم خدا را میخواهند و هم
خرما را! تو را به خدا قسم ،اگر اینها که همیشه از فقر و بدبختی گله
میکنند ،واقعأ اینها اگر اینقدر فقیر بودند ،میتوانستند اینطور مجلل
حتی در بیابانها هم زندگی کنند؟ آیا زرق و برق لباسهایشان،
گلیمهایشان ،تختههایشان را دیدهای؟ من که واقعأ مات و مبهوت مانده
بودم .سرمست از بوی گاز و نفت ،غرق در رنگهای شاد و شادی و
همیشه در حال گردش و لذت بردن از زندگی .انسان دیگر از زندگی چه
میخواهد؟ زنهایشان هم به قول خودشان یک پا مردند و مردانشان هم
از زنهایشان مردتر! با کمک هم در عرض چند دقیقه همه چیز را به
طور منظم بستهبندی میکنند و غیبشان میزند .من که دلم بیشتر برای
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این حیوانات بیزبانی میسوزد که آنها اصرار میکنند در این سفرهای
بیمعنی همراهیشان کنند .ظاهرأ نمی توانند از این زبانبستهها دل
بکنند .آدم چه میداند ،شاید هم حق دارند .شاید عشق به حیوان باارزشتر
از عشق به همنوع است چون حیوان قادر به تکلم نیست و بنابراین حرف
مفت نمیزند و همیشه وفادار و مهربان باقی میماند.
خوب دیگر سرت را به درد آوردم ولی بگذار قبل از رفتن ،چند خط
مختصر از همقومیهایمان هم بگویم .اکثریت مطلق خوبند .شاد،
خوشحال و راضی از زندگی .مهاجرت همچنان ادامه دارد و از آنجایی
که بین ما هیچگاه درد و غم و یا دروغی وجود نداشته ،باید بگویم که در
کمال تأسف اقلیتی نیز که بیشتر شامل سالمندان میشود در وین و در
خود آمریکا ناپدید شدهاند که آنها نیز انشاهللا بزودی پیدا خواهند شد.
برای مثال ،باالخره هفتهی گذشته عمهی عزیزم را که حال هشتاد و شش
سال دارد و چند ماهی گم شده بود پیدا کردم .باور کن انگار دنیا را به
من دادند .گفت "دخترم پس تو کجایی؟" گفتم "عمه جان تو کجایی عزیز
دلم؟" گفت "ما رسیدیم ولی خدائیش نمیدانم نمیدانم به کجا!" بعد پرسید
که آیا قتل عام تمام شده؟ پرسیدم "عمه جان کدامشان؟ منظورت قتل عام
جدید توسط داعش است؟" گفت "پس داعش رسید به کرمانشاه یا هنوز
در همدان است؟ مرد خیلی خوبی است و من هنوز مغازهی لبنیات او را
به یاد دارم .او تنها کسی بود که ما را نجس نمیدانست و به ما ماست
میفروخت ".خدایا ،پس او هنوز در دوران قتل عام اول به سر میبرد.
طبیعی بود .آدم در این سن و سال به گذشتههای دور و دورتر برمیگردد.
صحبت را عوض کرده و حال خودش را پرسیدم .گفت "برای سنم بد
نیست ولی نمیدانم کی به کرمانشاه میرسیم .تو میدانی؟" گفتم "بزودی
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زود انشاهللا .فعأل تو مواظب خودت باش و از دواهایی که به تو میدهند
استفاده کن و به اطرافیانت اطمینان کن ".گفت "باور کن سعی میکنم،
فقط زبانشان را نمیفهمم چون آنها به هر زبانی حرف میزنند غیر از
زبان خودمان!" خواهش کردم پافشاری نکند و از مترجم گوگل (Google
)Translatorاستفاده کند .بدین طریق این مشکل کوچک هم حل شد .میدانم
که تو به او خیلی نزدیک بودی ،یعنی هستی و امیدوارم که کمی خیالت
راحت شده باشد".
آه ،داشت یادم میرفت .میدانم که تو هم شاعر خوبی هستی و
عالقهی شدیدی هم به شعر داری .پس ایندوغزل هم تقدیمی تو:
دل و دین و عقل و هوشم همه را برآب دادی
ز کدام باده ساقی به من خراب دادی
چه دل و چه دین و ایمان همه گشت رخنه رخنه
مژههای شوخ خود را چه به غمزه آب دادی
دل عالمی ز جا شد چه نقاب برگشودی
دو جهان به هم برآمد چه به زلف تاب دادی
در خرمی گشودی ،چه جمال خود نمودی
ره درد و غم ببستی چه شراب ناب دادی
زدو چشم نیم مستت می ناب عاشقان را
ز لب و جوی جبینت شکر و گالب دادی
همه کس نصیب خود را برد از زکات حسنت
به من فقیر و مسکین غم بیحساب دادی
همه سرخوش از وصالت من و حسرت و خیالت
همه را شراب دادی و مرا سراب دادی
ز لب شکرفروشت دل "فیض" خواست کامی
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نه اجابتی نمودی نه مرا جواب دادی
فیض کاشانی
و این هم از وحشی بافقی:
روم به جای دگر ،دل دهم به یار دگر
هوای یار دگر دارم و دیار دگر
به دیگری دهم این دل که خوارکردهی توست
چرا که عاشق تو دارد اعتبار دگر
میان ما و تو ناز و نیاز برطرف است
به خود تو نیز بده بعد از این قرار دگر
خبر دهید به صیاد ما که ما رفتیم
به فکر صید دگر باشد و شکار دگر
خموش وحشی از انکار عشق او کاین حرف
حکایتیست که گفتی هزار بار دگر
خوب دوست همیشگیام ،وقت خوردن یک قرص چای سبز است .جات
خالی! لطفأ در تماس باش و مرا بی خبر نگذار .همیشه یادت باشد که
هیچ چیز گرانبهاتر از عشق و دوستی ماندگار نیست.
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گفتگو با یک موسیقیدان
هلن سن ونسان
خوانندگان محترم بولتن شامیرام ،در این شماره از بولتن گفتگو با یک
بانوی هنرمند و تحصیلکرده را به شما تقدیم میکنیم که از زنان موفق
و فعال جامعه آشوری به شمار میرود.
س :راشل عزیز با سالم و با تشکر از
اینکه دعوت ما را برای این گفتگو
پذیرفتید .لطفا به خوانندگان ما بگوئید
که آشوری کدام کشور هستید و کجا
بزرگ شدهاید و اکنون کجا زندگی
میکنید ؟

ج :با عرض سالم ،من آشوری
ایراناالصل هستم .در تهران متولد و
همانجا هم بزرگ شدهام .سال  ،2001هنگامی که هنوز یک سال به پایان
دورهی کارشناسیم باقی مانده بود ،به کشور آمریکا مهاجرت کردیم .و
هم اکنون در انگلستان زندگی می کنم.
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س :از کی و چگونه عالقمند به یادگیری موسیقی شدید و از چه زمانی تصمیم
گرفتید که موسیقی را به صورت آکادمیک و حرفهای دنبال کنید و چه
سازهایی مینوازید؟

ج :من از هفت سالگی شروع به یادگیری ساز پیانو کردم 15 .ساله بودم
که متوجه شدم موسیقی جزیی از وجودم شده و میتوانم بگویم ازاین سن
به طور واقعی به موسیقی عالقمند شدم .سال آخر دبیرستان ،هنگامی که
باید برای کنکور دانشگاه انتخاب رشته میکردیم ،تصمیم گرفتم که
موسیقی را هم جزو رشته های انتخابیام قرار دهم .من ساز پیانو
مینوازم و در گروه سرایندگان هم میخوانم.
س :مدارک تحصیلی خود را از کدام دانشگاهها گرفتید و در حال حاضر در
دانشگاه کمبریج در کدام رشته تحصیل میکنید؟

ج :دورهی کارشناسی در رشتهی موسیقی را در دانشگاه سورهی تهران
در ایران شروع کردم و در آمریکا در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در سن
هوزه به پایان رسانیدم .کارشناسی ارشد در رشتهی تاریخ موسیقی را
از دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در سن حوزه دریافت کردم .هم اکنون هم
مشغول تحصیل در رشتهی دکترای موسیقیشناسی قومی در دانشگاه
کمبری انگلستان هستم.
س :شنیدهام که موضوع فوق لیسانس شما در دانشگاه سن هوزه کالیفرنیا
تاثیر قتل عام آشوریان و ارامنه بر موسیقی ویلیام دانیل بوده .چه شد که این
فکر زیبا به ذهنتان رسید زیرا تا کنون کس دیگری با این نگاه به موسیقی
ویلیام دانیل نگاه نکرده .و استقبال استادان چگونه بود؟
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ج :در ابتدا هدفم فقط تجزیه و تحلیل موسیقی ویلیام دانیل از دید نظری
بود و اینکه چرا و چگونه این موسیقی ،صدا و به قول خود آهنگساز
" َرنگی" آشوری دارد .بیشتر هدفم این بود که سبک ملی-آشوریی را که
ویلیام دانیل پایه گذاری کرده بود بررسی کنم .هنگامی که زندگینامهی
این آهنگساز آشوری را مطالعه کردم ،متوجه شدم که او رویدادهای
قتل عام آشوریها و ارامنه را از نزدیک دیده و تجربه کرده است .این
حقیقت سوالی را در ذهنم بوجود آورد و آن این بود که غیر ممکن است
که قتل عام آشوریها تاثیری بر موسیقی ،نوشتهها ،و حتی فعالیتهای
ویلیام دانیل نداشته باشد؛ این تاثیر چیست و چگونه موسیقی ویلیام دانیل
را تبدیل به آنچه کرده که ما آن را به عنوان موسیقی آشوری و موسیقی
ویلیام دانیل میشناسیم.
استادان آمریکایی خیلی از این پروژه استقبال کردند چون برایشان تازگی
و پیچیدگی ویژهای داشت .بیشترشان راجع به نسلکشی ارامنه شنیده
بودند ولی نمیدانستند که آشوریها هم قربانی این نسلکشی شدهاند .از
سوی دیگر ،همهی آنها در مورد آشوریهای باستان شنیده بودند ولی
اطالع نداشتند که آشوریها هنوز زنده هستند و هنوز به زبان آرامی
صحبت میکنند .به همین دلیل این پروژه برایشان بسیار جالب به نظر
آمد در حدی که استاد راهنمای من ،به عنوان یکی از تکالیف کالس
تاریخ موسیقی باستان،از دانشجوهای کارشناسی خود خواست که نام
خود را به خط میخی بر روی گل حکاکی کنند .سپس کتیبههای کوچک
گلی را بر روی صفحهای چسباند و در یکی از ویترینهای دانشکدهی
موسیقی به نمایش گذاشت .روزی دوستی ایرانی و موسیقیدان به
دانشکدهی ما آمده بود .همان روز برای من پیامکی فرستاد همراه با
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عکسی از این کتیبههای کوچک در ویترین و به شوخی نوشته بود:
"راشل ،این زیر سر توست؟" جدا از خنده و شوخی ،در آن لحظه
خوشحال شدم که پایان نامهام کمکی کوچک به معرفی آشوریها و
فرهنگ ،هنر ،و زبانشان به غیرآشوریها کرده است.
س :بسیار جالب است .باید سپاسگزار بود از این تاثیری که در محیط دانشگاه
و بر استادان و دانشجویان داشتهاید .حال خوشحال میشویم بدانیم که تز
دکترای شما در چه زمینهای است.

ج :تز دکترای من تحقیقی در مورد موسیقی کلیسایی کلیسای شرق آشور
است و اینکه چگونه این موسیقی میتواند به عنوان یکی از معدود منابع
موسیقی آشوری به حساب بیاید و اینکه چه نقشی در احیای هویت ملی-
آشوری نسل جوان آشوریها در خارج از خاورمیانه ،به خصوص بعد
از شکل گیری داعش در سال  2014میالدی دارد.
س :شما در ایران و آمریکا و اروپا تحصیل کردهاید .وجه اشتراک و تفاوت
سیستم تدریس در این کشورها چیست؟

ج :وجه اشتراکشان در آموزش نظری و فنی است که در هر سه یکسان
می باشد .وجه تفاوتشان در آموزش مسایل عمیقتر مانند :فلسفه ،فلسفهی
هنر و موسیقی ،تاثیر سبکهای مختلف فلسفه بر روی جامعه و سیاست
و رابطهی مستقیم آنها با هنر و موسیقی میباشد .در این مواردی که نام
بردم ،ایران و اروپا مانند هم هستند و سیستم آموزشی در دانشگاههای
این دو کشور سعی در تربیت موسیقیدانی چیره و زبردست میکند که
همزمان اهل تفکر است و آگاهیهای کاملی از تاریخ و شرایط کنونی
جامعهی خود دارد ،متفکری که به کمک موسیقی ،روایتی از شرایط
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خود و جامعهای که در آن زندگی میکند در اختیار شنوندهاش قرار
میدهد و این شرایط را در هنری که خلق می کند انتقاد و تشویق میکند
و اگر کمبودی یا هدفی دارد ،از طریق هنرش راه حلی ارائه میدهد.
سیستم آموزشی آمریکا اینگونه نیست ،حداقل میتوانم بگویم که سیستم
آموزشی دانشگاههای آمریکا در چندین دورهی اخیر کامال عوض شده
است .این تفاوت را با مقایسهی سبک آموزش و تفکر استادان میانسال
و جوان میتوان به وضوح مشاهده کرد .تمرکز در دانشگاههای آمریکا
فقط برروی تربیت موسیقیدانان ماهر و خبره از نظر نظری و فنی
است .در نتیجه ،فارغ التحصیالن رشتهی موسیقی از دانشگاههای
آمریکایی موسیقیدانانی ،و نه متفکرانی ،بسیار زبردست میباشند.
س :غیر از تحصیل موسیقی چه فعالیتهایی در این رشته داشتید .میدانیم
که چندین گروه کر داشتید و تدریس هم کردهاید لطفا توضیح بیشتری بدهید.

ج :فعالیتهای موسیقایی من در ایران شامل:
 - 1تدریس پیانو و مدیریت موسیقی کلیسای انجیلی آشوری تهران
میشود که خود شامل موسیقی کانون شادی و نوازندگی پیانو
بود.
 - 2در سن هوزه هم فعالیتهای من شامل مدیریت موسیقی کلیسای
انجیلی سن هوزه ( آموزش موسیقی در کانون شادی)
 - 3گروه سرایندگان کلیسایی و نوازندگی در مراسم یکشنبهها
 - 4آموزش گروه سرایندگان پروژهی شبهای میانرودان

))Mesopotamian Nights
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 -5عضویت هیت مدیرهی کمیتهی فرهنگی ویلیام دانیل وابسته به
انجمن آشوریهای سن هوزه میباشد.

(William Daniel Cultural Committee of Assyrian American
)Association of San Jose
س :آ یا خودتان هم آواز میخوانید؟ و در صورت مثبت بودن جواب ،در
چه مراسمی خواندهاید ؟

ج :سابقه آواز خواندن من شامل تک خوانی نمیباشد .من در گروههای
سرایندگان متفاوتی آواز خواندهام از جمله گروه سرایندگان "شبهای
میانرودان" که در کنسرتهای ساالنهی "شبهای میانرودان" در سن
هوزهی کالیفرنیا اجرا داشتهاند .این کنسرتها در حمایت از فعالیتهای
انسان دوستانهی "انجمن خیریهی آشوریهای آمریکا یا

)(Assyrian Aid Society of America
هر سال برگزار میشوند .اما فعالیت اصلی خوانندگی من در گروه
سرایندگان دانشگاه سن هوزه بوده است .من به مدت شش سال در هر
سه گروه سرایندگان دانشگاه ،که از نظر تعداد و مهارت طبقهبندی
میشوند شرکت داشتهام :گروه بانوان سراینده ،گروه بزرگ سرایندگان
و گروه سرایندگان مجلسی یا:

(San Jose State University Women’s Chorus, Concert Choir,
)and Choraliers
ضمنا با چند خواننده مشهور خارجی نیز همخوانی کردهام.
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س :با کدام یک از خوانندگان مشهور همخوانی داشتهاید و تجربه شما چگونه
بود و اگر تفاوتی بین این همکاریها وجود داشته برای ما شرح دهید.

ج :خوشحالم از این که میتوان گفت در این کنسرتها یک آشوری وجود
داشته و نام قوم آشوری برده میشود .هنرمندان غیرآشوری که
میتوانم نام ببرم ،مثل رولینگ ستونز و آندرهآ بوچلی ؛ دیان ورویک
(از بستگان ویتنی هیوستون) در دنیای موسیقی مردمی و در دنیای
موسیقی کالسیک مورتن الردسن و سر راجر نورینگتن هستند.

Rolling Stone, Andrea Bucelli
)(Dionne Warwick, Morten Lauridsen, Sir Roger Norington
از هنرمندان آشوری هم تا اکنون افتخار همکاری با کشیش شموییل
خانگلدی ،سینال آغاسی ،النا آکوپوا ،جانی خانگلدی ،هانیبال یوسف ،و
ادوین الیه را داشتهام.
تجربهام با هنرمندان غیرآشوری بیشتر همراه با شور و هیجان و
ناباوری بوده! در ضمن تحت تاثیر در درجهی اول فروتنی و سپس
خوشخلقی افراد گروه رولینگ ستونز و آندرهآ بوچلی قرار گرفتهام.
انسانهای بسیار خوشقلب و مهربانی هستند .در مورد سر راجر
نورینگتون هم باید بگویم که فرد بسیار بسیار شوخ طبعی میباشند .باورم
نمیشد که شخصی با چنین القاب و اسم و رسمی بتواند تا این اندازه
راحت و خودمانی با نوازندگان و خوانندگان شوخی کند .همین باعث
طراوت و شادابی همه در طول مدت تمرینات طوالنی و طاقت فرسا
میشد.
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در مورد هنرمندان آشوری که نام بردم باید بگویم تجربهام از نوع
همفکری ،فداکاری ،و محبت بوده و البته بسیار مسرتبخش و شاد .حس
میهنپرستی در همهی ما یکدیگر را به هم وصل میکرد .حس اینکه
چگونه میشود به آشوریهایی که میخواهند در پروژههای موسیقایی
ما شرکت کنند یا آشوریهایی که به عنوان تماشاچی میخواهند حاضر
شوند کمک کنیم.
در درجهی اول ،همهی این هنرمندان میخواهند که هنر آشوری را به
خود آشوریها بیاموزند و با اینکه میتوانند در میان غیرآشوریها بسیار
موفق باشند ،تصمیم گرفتهاند که فعالیت اصلیشان را متمرکز بر
جامعهی آشوری و آشوریها کنند .آنچه مرا تحت تاثیر قرار میدهد این
است که همهی هنرمندان نامبرده شناخت بسیار خوب و دقیقی از
جامعهی خودشان دارند که باعث میشود بتوانند تصمیمات درستی در
حین فعالیتهایشان در میان آشوریها بگیرند .شناخت درست از
جامعهی آشوری و استعداد آموزندگی که در میانشان مشترک است
باعث موفقیت پروژههایشان میشود ودر نتیجه همکاری با آنها را
راحتتر و لذت بخشتر میکند .در بسیاری از موارد نیز آنها را الگوی
خود قرار دادهام .به طور کلی ،از همکاری با تک تکشان تجربهای مثبت
و خاطراتی خوش داشتهام .در آینده نیز امیدوارم که افتخار همکاری با
سرایندهی بسیار خوب و دوستداشتنی ،لیه صیاد را داشته باشم.
س :آیا مایل هستید که زمانی هم روی موسیقی فولکلور و روستائی آشوری
تحقیق و کار کنید نه فقط موسیقی کالسیک و یا کلیسائی؟

ج :بله حتما .موسیقی کلیسایی و کالسیک آشوری رابطهای بسیار نزدیک
با موسیقی فولکلور و روستایی آشوری دارند .خواهی نخواهی با این
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شاخه از موسیقی در تماس خواهم بود که بسیار هم جالب و لذتبخش
است .جمع آوری و بررسی موسیقی روستایی آشوری جزو برنامههای
تحقیقاتی آیندهام هستند.
س :گویا جوایزی هم دریافت کردهاید .لطف کنید و بگوئید که این جوایز چه
بودهاند و برای کدام فعالیتتان دریافت کردهاید؟

ج :دو جایزه بابت تحقیق در بارهی موسیقی ویلیام دانیل و تاثیرپذیری
آن از نسل کشی آشوریها برای پایاننامهی کارشناسی ارشدم گرفتهام.
اولین جایزه را از مرکز ایران شناسی دانشگاه ایالتی سن هوزه دریافت
کردم .دومین جایزه نیز جایزهی ساالنهی هنر انجمن آشوریهای سن
هوزه بود .هر دو جایزه را در سال  2015میالدی دریافت کردم.
س :تبریک میگویم  .واقعا اینهمه فعالیت و عالقه قابل ستایش است .بعد
از پایان تحصیل قصد دارید به چه شکل حرفهی خود را ادامه بدهید؟ تدریس
در دانشگاه و یا بیشتر کارهای تحقیقی؟ آیا به آمریکا باز می گردید؟

ج :بسیار سپاسگزارم .قصد دارم در دانشگاه تدریس کنم .تدریس در
دانشگاه همزمان امکان تحقیق را هم برای من فراهم میکند .به خاطر
همین هدفم کار در محیط آکادمیک است .در درجهی اول باید
موسسههایی را پیدا کنم که خود عالقه به تحقیق در بارهی موسیقی
آشوری را دارند .بعضی از موسسات آموزش عالی بیشتر از بقیه تمایل
به تحقیق در مورد فرهنگهای خاور میانهای دارند و از اینگونه
تحقیقات حمایت میکنند که به طور طبیعی استخدام در اینگونه
دانشگاهها مطلوبتر است .در هرجایی که استخدام شوم ،در نهایت ،کار
و حرفهام در جهت رشد و شکوفایی فرهنگ آشوری خواهد بود .تمام
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دانستههایم را در اختیار جامعهی آشوری قرار خواهم داد و به
فعالیتهایم در جامعهی آشوری ادامه خواهم داد .این یک وظیفهی ملی
بر دوش من و تک تک آشوریهاست.
س :مخارج تحصیل در کشورهای غربی بسیار سنگین است .آیا سازمانها
و انجمنهای آشوری از شما حمایت میکنند و توانستهاید وام تحصیلی تهیه
کنید ؟

ج :سه سازمان آشوری در کالیفرنیای آمریکا مرا تحت حمایت کامل و
بی منت خود قرار دادهاند:
 -1انجمن امریکاییهای آشوری سن هوزه

(Assyrian American

)Association of San Jose
 -2بنیاد آشوریهای آمریکا (Foundation of Assyrians of America
 -3انجمن آشوریهای حامی تحصیالت )(Assyrians for Education
بعالوه بنیاد اتحادیهی جهانی آشوریها

(Assyrian Universal Alliance

)Foundation
در شیکاگو نیز تمایل خود را برای تقبل مخارج تحصیلی من اعالم کرده
است که امیدوارم به زودی جواب نهایی را از آنها دریافت کنم.
س :انتظار شما از جوامع آشوری چیست ؟
ج :جواب دادن به این سوال کمی پیچیده است .جوامع آشوری در
مکانهای متفاوت ،بسته به شرایط ،فرهنگ ،و سیاستهای حاکم متفاوت
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هستند و متفاوت عمل میکنند .اما به طورکلی و به عنوان یک آشوری
انتظارمن از همهی جوامع آشوری این است که با یکدیگر همبستگی
داشته باشند و موازی کاری را کنار بگذارند.
س :بسیاری از خانوادهها فرزندانشان را تشویق به انتخاب رشتههای پولساز
میکنند و کمتر رغبت دارند که آنها رشتهی هنر و موسیقی را انتخاب کنند.
آیا پیشنهاد و یا صحبتی با اولیاء در زمینهی ترغیب و تشویق کودکان به
موسیقی دارید؟

ج :موسیقی باعث رشد فکری میشود و تاثیر مثبتی بر قدرت یادگیری
دارد .به عالوه ،موسیقی بهترین روش برای بیان آنچه که به وسیلهی
زبان بیان نمیشود است .در نتیجه تشویق کودکان به شنیدن انواع
گوناگون موسیقی و یادگیری آن ،به حفظ سالمت روان و در نتیجه
سالمت جسمی آنان کمک میکند و آنان را افرادی اندیشمند بار میآورد.
امیدوارم که کودکان خود را با موسیقی دوست کنیم.
س :وضعیت موسیقي آشوری را چگونه میبینید؟ من معتقدم كه موسیقی
ما نیاز به یك ناجی دارد و كسانی مثل شما میتونند این موسیقی را سر و
سامان بدهند.

ج :شرایط سبکهای مختلف موسیقی ما با هم متفاوت است .موسیقی
فولکلورمان احتیاج به جمعآوری و ثبت و ضبط دارد چون شرایط
سیاسی خاورمیانه و اجتماعی غرب احتمال منقرض شدنش را ندا
میدهد .موسیقی ملی خوشبختانه در حال رشد است ،البته توسط
هنرمندانی که شناخت دقیق از موسیقی آشوری و غیرآشوری دارند.
ناآگاهی از تفاوت موسیقی اقوامی که آشوریها در خاورمیانه با آنها
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همزیستی دارند باعث میشود که تلفیق ناآگاهانهای از این موسیقیها
بوجود بیاید و به عنوان موسیقی آشوری شناخته شود که به نظر من
روند خطرناکی است .البته تلفیق آگاهانه ،هیچ ایرادی ندارد و موسیقی
زیبایی را تولید میکند.
موسیقی مردمی ،ولی ،واقعا نیاز به یک ناجی دارد .ترانههایی که
امروزه ساخته میشوند ،اکثرا تحت تاثیر شدید موسیقی کردی و عربی
هستند و از نظر فنی به عنوان موسیقی آشوری قابل قبول نیستند .البته
خوشحالم که تعداد زیادی از آشوریها ،به خصوص نسل جوانتر چنین
شور و شوقی برای ساختن و اجرای موسیقی مردمی آشوری نشان
میدهند ولی کمیت بدون کیفیت کافی نیست .گرچه باید تاکید کنم که
برخی از آهنگسازان و خوانندگان جدید موسیقی مردمی ،بسیار خوب
هستند .امیدوارم که تعدادشان بیشتر شود.
س :در بین آشوریها خواننده و نوازنده زیادی داریم و البته کسانی که این
رشته را تحصیل کرده باشند زیاد نیستند .شاید یکی دو نفر موسیقی شناس
حرفهای داشته باشیم .به خصوص در بین زنان آشوری کسی را نمیشناسم
که این رشته را تا این درجه عالی تحصیل کرده باشد و با پشتکار و همت
راسخ در سه کشور این عالقه و ایمان به کار موسیقی را این چنین ادامه
داده باشد و عرق ملی خود را نیز حفظ کرده باشد .ما به وجود داشتن چنین
هنرمندی در جامعهمان افتخار میکنیم و آرزوی پیروزی و موفقیت هر چه
بیشتر برایتان داریم  .امیدوارم که دختران جوان ما از این پشتکار وتجربهی
شما برای به تحقیق رسیدن آرزوها و عالئقشان بیاموزند.
ج :ز لطف و محبتتان بسیار سپاسگزارم .پیروز باشید.
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نکاتی برای تقویت سالمتی!
فواید آبلیمو :روز را با نوشیدن یک فنجان آب گرم همراه با آب لیموی
تازه آغاز کردن ،نسخهای سنتی برای تغذیهی سالم است و فواید زیادی
برای تندرستی به همراه دارد .این نوشیدنی دستگاه گوارش را فعال و
جگر را پاکیزه میکند.
آب لیمو هم چنین به دلیل داشتن ویتامین ث ،سیستم دفاعی بدن را تقویت
میکند .همچنین اگر بدن کسی دچار اختالل مزمن در تعادل اسید ـ باز
باشد ،آب لیمو به بازگرداندن این تعادل و ثبات آن یاری میرساند.
آب لیمو خاصیت سمزدایی نیز دارد و بطور طبیعی جزو مواد پیشابزا
یا ادرارآور است و همین خاصیت سبب میشود که به بدن کمک کند تا
مایعات و زهرابهها (توکسینها) را دفع کند.
خاصیت دیگر آب لیمو شاداب و مرطوب نگهداشتن پوست است.
خالصه ،آب یک نیمه لیموی ترش در بامداد هر روز بسیار سودمند
است .فقط از آن جهت که لیمو ترش یکی از اسیدیترین مرکبات است
و محیط دهان را اسیدی میکند ،برای محافظت از دندانها باید پس از
نوشیدن ،دهان را با آب شستشو داد.
کمخوابی و مضار آن :در اسطورههای یونانی آمده است که "خواب برادر
مرگ است" .امروزه سبک زندگی کسانی که بیش از هر چیز به
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سودآوری و بازدهی هر چه بیشتر میاندیشند ،تداعیکنندهی این جمله
است؛ خواب در سیستم سرمایهداری جهانیشده ،به هیچ وجه محبوب
نیست.
اشخاصی هستند که مجبورند مدام از یک کشور به کشوری دیگر و از
یک قاره به قارهای دیگر سفر کنند و زندگیشان در  ۱۲پهنهی زمانی
سپری میشود .تنظیم خوابشان به دلیل پروازهای طوالنی و اختالف
ساعت مبدأ با مقصد پروازشان به هم میریزد و از "پرواززدگی"
) (Jetlagرن میبرند .اما از نظر آنان هر کس زودتر خوابش ببرد،
بازی را باخته است.
از این رو وبالگ  puredoxykکه در کانون آن موضوع "خواب" نشسته
است ،خواب چندمرحلهای را به این افراد توصیه میکند .این وبالگ
مینویسد که شش چرت  ۲۰دقیقهای در طول روز کافی است تا افراد
سر حال بمانند .اما چه شکنجهای!
در حقیقت کمبود خواب نه تنها باعث چاقی میشود ،بلکه آدم را خنگ
هم میکند .تحقیقات علمی نشان میدهند که نداشتن خواب کافی توانایی
یادگیری در افراد را پایین میآورد .کمبود خواب میتواند دلیلی هم برای
یبوست و ناراحتیهای قلبی و اختالل در گردش خون باشد.
با این حال تعجبآور است که اگرچه بسیاری از افراد درباره لزوم
استراحت و آرامش حرف میزنند ،باز برای خواب دیر به رختخواب
میروند .طبق پژوهشی جدید که توسط انستیتوی تحقیقات اقتصادی آلمان
انجام گرفته است ،میانگین خواب هر فرد شاغل در آلمان تنها  ۶ساعت
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و  ۴۹دقیقه و  ۴۸ثانیه است .حتی نوزادان در این کشور نسبت به گذشته
مدت زمان بیشتری بیدار میمانند.
نیمی از همه نوزادان بریتانیایی در سنین بین شش ماهگی و یازده ماهگی
با تبلت و گوشی هوشمند بازی میکنند .این در حالی است که به ازای
هر یک ساعتی که یک کودک با چنین دستگاههایی مشغول بازی شود
 و در نتیجه تنش در بدنش افزایش پیدا کند  -شب  ۱۵دقیقه کمترمیخوابد.
تغییرات آب و هوایی نیز بر خواب انسانها تاثیر گذاشته است .وقتی هوا
گرم باشد نیاز به زمان بیشتری برای به خواب رفتن وجود دارد .اگر
گرم شدن هوا همینطور ادامه پیدا کند ،بر شمار شبهای داغ غیرقابل
تحمل هم رفته رفته افزوده خواهد شد.
اگرچه در حکایات آمده است که ل وناردو داوینچی ،هنرمند مشهور
ایتالیایی ،تنها یک ساعت و نیم در شبانهروز میخوابید یا در باره برخی
سیاستمداران گفته میشود که چهار پن ساعت خواب برایشان کافی
است ،اما انسان معمولی نه نیاز به ساعت دارد تا به زور از خواب
بیدارش کند و نه اینترنت و ایمیلی که صدای دینگ دینگش مدام او را
از خواب بپراند .هر انسان معمولی نیازمند آرامش است.
منبع :دویچه وله 2017/6/22
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