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ܐ  ܫܠܡܐ ܘܢܸܫ ܹ̈

ܪܝܐܢܘܫܡܝܪܡ ܕ.ܦ  

 

ܐܵܬܐ ܕܒܪܼܝܵܬܐ ܪܵܢܵܫܐ ܠܼܦܲ ݇ܕ  ،ܵܗܐ ܼܡܢ ܒܵܪܝܵܬܐ ܕܼܒܲ ܐ ܝܹܠܗ ܼܚܲ ܫܵܠܵܡܐ ݇ܗܘܼܝܵ
ܹܐܼܡܢ ܝܼܘܵܐܼܒ   ܢܵܬܐ ؛ܼܘܗܝ ܓܼܘܖ  ܚܼܡܲ ܐ ܥܛܼܝܵܦܐ ܝܹܠܗ ܵܓܘ ܼܬܲ  ،ܘܵܐܵܗܐ ܝܼܘܵܐܼܒܵ
ܝܼܘܬܹ  ،ܵܬܘܕܼܝܵܬܐ ܩܵܠܐ ܕܼܚܲ                   ܗ.ܐܼܘܵܡܢܼܘܵܬܐ ܘܟܠ ܚܵܕܐ ܼܚܲ

ܒܵܪܐ ܕܫܵܠܵܡܐ ܟܠ ܝܵ   ܦܝܵܵܫܐ ܝܹܠܗ ܪܬܼܝܵܡܐ ܘܡܼܘܦܸܠܵܚܐ ܒܼܝܲܕ  ܘܵܡܐܼܚܲ
ܢܹܐ  ܡܖ ܵ ܸܡ ܐܵ ܼܥܲ ܒܵܪܐ ܟ  ܝܼܘܵܬܐ ܕܒܪܼܝܵܬܐ ܒܲܗܝ ܕܵܗܘ ܼܚܲ ܢܵܩܝܵܐ ܝܹܠܗ ܒܼܚܲ ܼܢܲ

ܚܙܼܘܝܹ ܕ ܵܪܐ )ܐܸܢܼܝܲܬ( ܐ ܝܹܠܗ ܠܪܸܢܝܵܐ ܘܬܸܐܪܵܬܐ ܼܡܲ ݇ܕ ܕܥܼܒܵ ܵܛܼܒܵܬܐ ܕܟܠ ܼܚܲ
ܢ ܸܒܬܵܦܵܩܐ ܝܹܠܗ  ݇ܕ ܕܼܘܵܟܐ ܼܝܲ ܝ  ܓܸܢܹܣܗܝܹܠܗ ܒܼܚܲ ܢܹܐ.         ܒܒܼܢܲ   ݇ܐܸܚܖ ݇

ܪܵܢܵܫܐ ܸܡ ܨܵܦܝܼܝ  ܼܒܲ ܠ ܐܵ ܟ  ܵܫܐ ܝܹܠܗ ܼܥܲ ܕ ܸܒܪܼܓܵ ܢܵܩܝܼܘܵܬܐ ܕܫܵܠܵܡܐ ܼܟܲ ܼܢܲ
ܐ ܸܚܙܵܝܐ   ܹ ܐ ܸܫܢ ܠܦܹ  ܐ ܹܠܐ  ܝܹܠܗܘܦܼܘܪܡܼܝܵܐ ܒܸܡܬܵܚܐ ܕܼܐܲ ܕܦܵܠܵܛܐ ܕܩܵܪܼܒܵ

ܪܵܥܐ ܘܵܣܚܲܘܪܼܘܵܬܐ.           ،ܚܪܼܘܼܒܝܵܐ ،ܘܵܬܐܡܵ  ،ܝܹܠܗ ܫܼܒܲܘܩ ܼܡܢ ܼܡܲ  

ܫܥܼܝܵܬܐ  ܹܐ ܩܼܘܸܘܹܡܐ ܝܕܒܪܼܝܵܬܐ ܒܼܬܲ ܹܐ ܘܙܥܲܘܖ  ܼܒܹܐ ܓܼܘܖ 
ܵܢܐ ܵܪܵܒܐ ܩܖ ܵ

ܐ ܐܼܝܬ ܐܼܝܵܢܐ  ܡܗܹ  ܼܒܹܐ ܡܼܫܲ
ܒܼܘܵܬܐ ܓܼܘܪܵܬܐ ܬܪܹܝܢ ܩܖ ܵ ܼܪܲ ܕܫܼܒܼܝܹܩܐ ܝܵܢܐ ܼܚܲ

ܐ ܕܼܝ݇ܗܵܘܘ ܵܓܘ ܦܵܠܵܫܐ. ܐ ܵܩܐ ܐܸܡܵܘܬܹ  ܐ ܵܡܘܵܬܢܹ                ܘܒܡܼܝܠܝܼܘܢܹ 
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݇ܕ ܣܼܘܵܟܵܠܐ ܝܹܠܗ  ؟ܐܼܝܵܢܐ ܡܼܘܕܼܝ ܝܹܠܗ ܫܵܠܵܡܐ ܟܹܐ ܵܦܐܸܫ ܕܫܵܠܵܡܐ ܼܚܲ
 ܹ ܪܵܢܵܫܐ ܵܚܝ ܝܵܟܵܢܝܼܘܵܬܐ ܕܼܒܲ ܝܼܟ ܚܵܕܐ ܼܐܲ  ،ܠܝܼܘܵܬܐܐ ܵܓܘܼܘܲܗ ܒܫܸ ܦܼܘܫܵܩܐ ܼܐܲ

ܝܵܢܐ ݇ܕ ܐܼܘܠܵܨܵܢܐ.  ،ܪܵܘܵܚܢܼܝ ܘܼܫܲ ܪ ܒܵܗܝ ܥܵܕܵܢܐ ܵܗܘܹܐ ܪܸܚܵܩܐ ܼܡܢ ܟܠ ܼܚܲ ܘܼܗܲ
݇ܕ ܦܼܘܵܫܵܩܐ ݇ܐܚܹ݇ܪܵܢܐ  ܝܵܟܢܝܼܘܵܬܐ ܝܵܠܲܗ ܵܐܵܗܐ ܝܹܠܗ ܕܕܫܵܠܵܡܐ ܼܚܲ ܚܵܕܐ ܼܐܲ

ܢ ܕ ܪܵܢܵܫܐ ܵܗܘܹܐ ܪܸܚܵܩܐ ܼܡܢ ܐܼܝܼܡܲ ܕܵܫܐ ܕܼܒܲ ݇ܕ ܼܐܲ ܐܟܠ ܼܚܲ ܵܐܼܓܲܘܵܢܐ  ،ܩܵܪܼܒܵ
ܪܣܼܘܵܬܐܘܥܢܼܘܦܝܵܐ  ܕܵܥܐ ܫܸ ܒ ܘܵܗܘܹܐܵܪܢܼܘܵܬܐ( ܸܣܟ ،)ܼܩܲ ܠܝܼܘܵܬܐ ܕܼܡܲ

ܵܢܐܘ ܚܼܡܲ ܐ ܵܚܝܼܝ  ،ܼܬܲ ܝܗܝ ݇ܐܵܢܫܹ  ܒܚܵܕܐ ܵܐܘܝܼܘܵܬܐ ܡܐܸܚܵܕܕܹܐ ܘܟܼܠܲ
  .                                                          ܘܚܹܐܪܼܘܵܬܐ ܓܡܼܝܪܵܬܐ

ܪܵܢܵܫܐ ܪܼܓܼܝܵܫܐ ܝܹܠܗ ܠܐܵ  ܕ ܼܒܲ ܢܵܩܝܼܘܵܬܐ ܕܫܵܠܡܵ ܘܼܟܲ ܝܼܘܬܹܗܼܢܲ  ،ܐ ܒܼܚܲ
ܵܢܐ ܕܵܦܸܠܚ ܒܐܼܘܪܵܚܐ ܕܢܵܛܪܬܹܗ. ܒܼܘܬ ܵܐܵܗܐ ܝܹܠܗ ܟܠ ܥܕܵ  ܼܘܦܵܛܐܚ

ܐ  ݇ܕ ܸܡܢܝܵܵܢܐ ܓܼܘܵܪܐ ܕܫܼܘܬܵܐܹܣ  ܹܐ ܝܵܠܲܗ ܕܸܒܢܝܵܐ ܝܹܠܗ ܠܼܚܲ ܹܐ ܘܓܼܘܖ  ܙܥܲܘܖ 
ܐ  ܐ ܘܫܵܩܠܵܬܐ ܕܵܦܣܲܘܥܝܵܬܹ  ܟܵܠܝܵܬܐ ܕܩܵܪܼܒܵ ܠܵܨܵܝܐ ܝܹܠܗ ܼܡܲ ܝܗܝ ܼܐܲ ܕܢܼܝܼܫܲ

ܢܹܐ ܵܩܐ ܒܵܪܝܵܬܐ  ܕܫܵܠܵܡܐ.                                      ܵܡܘܬܖ ܵ  

ܐ  ܝܼܟ ܚܵܕܐ ܢܸܫܹ  ܪܵܢܵܫܐ ܐܸܵܠܐ ܼܐܲ ݇ܕ ܼܒܲ ܝܼܟ ܼܚܲ ܼܝ ܼܐܲ ܚܟ 
ܐ ܪ݇ܬ ܵܙܘܓܵ ܒܼܲ ܙܹܐ ܵܠܐ ܼܐܲ
ܸܡ ܨܵܦܝܝܼ  ،ܘܚܵܕܐ ܝܸܵܡܐ ܢܵܩܝܼܘܵܬܐ ܕܫܵܠܵܡܐ ܪܼܓܼܝܫܹܐ ܝܵܢܐ ܠܐܵ  ܟ  ܼܢܲ
ܼܝ ܡܫܵ ܒܒܪܼܝܬܵ ܘܢܵܛܪܬܹܗ  ܚܟ 

ܐ ܝܵܢܐ ܘܬܼܘܦܹ ܐ ܘܒܼܘܬ ܵܐܵܗܐ ܵܠܐ ܼܐܲ
ܩܵܠܐܼܘܬܵܐܹܣ  ܒܫ ܹ ܐ ܕܦܵܠܵܚܐ ܝܵܢܐ ܒܵܐܵܗܐ ܼܚܲ ܐܸܵܠܐ ܒܵܪܵܝܐ ܝܵܢܐ  ،ܐ ܵܓܵܘܵܢܝ
ܐ ܬܘܼ ܫ ܹ ܵܐܹܣ  ܪܵܢܫܼܘܵܬܐ. ܘܼܡܢ ܚܹܐܖ  ܝܗܝ ܠܸܟܣ ܼܒܲ ܪܵܬܐ ܕܵܘܠܼܝܼܬܲ ܓܼܡܲ ܐ ܵܩܐ ܼܡܲ

ܐ ܵܩܐ ܫܵܠܵܡܐ  ܐ ܝܵܢܐ: ܵܫܘܵܬܦܼܘܵܬܐ ܕܢܸܫܹ  ܢܹܐ ܫܼܘܬܵܐܹܣ  ܝܣܼܝܪܵܬܐ ܼܐܲ
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ܝܕܹ ܐܣܵ ܫܼܘܬܐܵ ܒ ܐ ܡܼܚܲ
ܐ ܵܩܐ ܫܵܠܵܡܐܐ ܕܬܵ ܵܫܘܵܬܦܘܼ  ،ܐ ܕܐܸܡܵܘܬܹ   ،ܢܸܫܹ 

ܐ ܵܩܐ ܫܵܠܵܡܐ ܘܕܼܝܵܢܐܵܫܘܵܬܦܼܘܵܬܐ ܕ ܘܝܼܘܵܬܐ ܬܹܐܼܒܼܝܠܵ  ،ܢܸܫܹ  ܪܼܐܲ ܐ ܼܒܲ ܝܵܬܐ ܕܢܸܫܹ 
                                          ܘܫܪ. ،ܘܚܹܐܪܼܘܵܬܐܵܩܐ ܫܵܠܵܡܐ 

ܝܕܹ   ܐ ܡܼܚܲ
ܐ ܵܩܐ ܫܵܠܵܡܐ ܕܫܼܘܬܵܐܵܣܐ ܕܐܸܡܵܘܬܹ  ܐ ܵܫܘܵܬܦܼܘܵܬܐ ܕܢܸܫܹ  ܐ ܵܗܕܼܟܵ

ܪܵܬܐ ܕܚܵܕܐ ܵܥܼܒܲܘܕܼܘܵܬܐ ܵܩܐ  ܓܼܡܲ ܵܦܫܼܘܩܼܘܗܝ ܝܵܠܲܗ ܢܼܝܫܼܘܲܗ: ܼܡܲ
ܢܸܡܫܵܬܘܫܵܛܢܼܘܵܬܐ ) ܼܠܲ ܐ( ܘܐܼܝܵܩܵܪܐ ܵܩܐ ( ܕܚܼܘܡܵܣܵܢܐ )ܚܵܡܠܬܵ ܵܬܐܼܚܲ

ܝܵܢܐ.   ܵܫܘܵܬܦܼܘܵܬܐ ܥܗܼܝܕܵܬܐ ܒܵܪܝܵܬܐ ܕܚܵܕܐ ܒܪܼܝܵܬܐ ܡܠܼܝܵܬܐ ܼܡܢ ܼܫܲ
ܫܡܼܘܢܹܐ ܵܐܦ  ܠܡܼܘܢܹܐ( ܡܼܓܲ ܝܗܝ ܝܵܠܲܗ )ܼܨܲ ܠܚܵܕܐ ܒܪܼܝܵܬܐ ܕܟܼܠܲ

ܢܼܘܲܗ ܵܡܨܼܝ ܵܩܢܼܝ ܝܼܘܠܵܦܵܢܐ ܡܖ ܵ ܵܗܘܹܐ ܠ݇ܗܲܘܢ ܚܹܐܪܼܘܵܬܐ ܵܩܐ ܕܵܚܝܼܝ  ،ܼܥܲ
ܚܕܼܘܵܪܐ  ܘܒܫܵܠܵܡܐ ܓܵ  ݇ܕ ܼܡܲ ܵܘܢܹܐ( ܼܚܲ ݇ܕܟܵܡܐ ܗ ܠܹ ܕܵܗܘܹܐ )ܵܚܕܸܖ  ܼܚܲ
ܐ ܝܟܼ  ܕܼܝܵܠܵܢܝܵܘܬܹ  ܼܒܵܪܐ ،ܐܼܝܵܩܵܪܐ ،: ܚܼܘܡܵܣܵܢܐܡܼܐܲ  ،ܸܡܬܵܫܘܫܵܛܢܼܘܵܬܐ ܘܼܣܲ

ܹܐ ܘܦܵ  ݇ܕ  ܼܡܢܝܫܼܝ ܢܛܼܝܖ  ܪܵܒܐ )ܥܢܼܘܦܝܵܐ ܘܟܠ ܼܚܲ ܕܥܢܼܘܦܝܵܐ. (ܓܵܙܡܵܬܐܼܗܲ  

ܠ ܐܸܕܝܲܘܡ ܵܘܬܹ  ،ܼܗܲ ܬܖ ܵ ܐ ܼܡܢ ܼܐܲ ܪ ܢܸܫܹ  ܥܼܣܲ ܡܼܫܲ ܐ ܼܚܲ ܚܠܦܹ   ܕܒܪܼܝܵܬܐܐ ܡܼܫܲ
ܢܹ  ܫܵܢܐ ܕܫܵܠܵܡܐ ܕܢܲܘܹܒܝܠ. ܼܐܲ ܐ ܦܠܼܝܹܚܐ ܩܼܘܒܹܠܐ ܝܵܢܐ ܠܼܕܲ ܝܵܢܐ ܐ ܢܸܫܹ 

ܫܝܼܘܵܬܐ ܘܕܼܒܼܝܹܚܐ ܝܵܢܐ ܠܵܪܵܒܐ ܫܸ ܒ ܹ  ܼܩܲ ܝ  ܐ ܼܡܢ ܚܼܲ ܢ ܗܵܛܐ ܕܒܵܪܝܵܬܐ ܗܝ ܼܝܲ ܒܼܪܲ
ܝܗܝ  ܕܫܵܠܵܡܐܘܢܵܛܪܵܬܐ  ܠܘܸܡܼܢܲ ܚ ܼܥܲ ܚ ܵܪܡܼܙܲ ܵܘܢܵܓܪܼܝ ܵܡܵܬܐ  :ܵܡܼܨܲ

ܬܵܪܐ ܕܟܹܝܢܝܵܐ  (Wangari Mata Maathai)ܵܡܵܬܝ  ܕܫܩܼܝܠܵܬܐ ܝܵܠܲܗ ܼܡܢ ܼܐܲ
݇ܢܵܬܐ  ܫܵܢܐ ܒܼܫܲ ܲܗ ܒܒܵܢܝܵܬܐ ܕܫܼܘܬܵܐܵܣܐ ܒܼܘܬ ܚܼܘܵܦܛܘܼ  2004ܠܵܐܵܗܐ ܼܕܲ

ܡܵܪܐܕ ܒܼܘܒܹܼ ـ  (Green Belt) ܐܩܼܝܢܵ  ܼܩܲ ܗ ܠܵܥܠܵܡܐ ܵܩܐ ܙܵܪܥܵܬܐ ܐ ܝܠܹ ܕܡܼܠܲ
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  ܹ ܐ ܵܩܐ ܚܼܘܵܦܛܼܘܲܗ ܒܐܼܘܪܵܚܐ ܕ ـܐܕܐܼܝܵܠܢ ܪ ܵܗܕܼܟܵ ܫܵܠܵܡܐ ܒܵܢܝܵܬܐ ܕܘܼܗܲ
ܵܡܐ( ـܡܲܘܩܵܪܛܼܝܵܐ )ܫܼܘܠܵܛܢ ܝ  ܕܘ ܦܵܠܵܛܐ ܕܦܼܘܠܵܚܵܢܐ ܕܵܘܢܵܓܪܼܝ  .ܼܥܲ

ܡܵܪܐ  ܠ ܐܸܕܝܲܘܡܕ ܵܢܐ ܵܐܵܗܐ ܝܹܠܗܩܝܼ ܒܫܼܘܬܵܐܵܣܐ ܕܼܩܲ ܼܝ ܬܵܠܬ݇  ،ܼܗܲ
ܹ ܐ ܦܼܝܫܹܐ ܝܢܵ  ܐ ܐܼܝܵܠܢ ܦܪܼܝܵܟܐ. ܐܡܼܝܠܝܼܘܢܹ             ܙܪܼܝܥܹܐ ܒܼܐܲ

ܫܼܘܪܹܐ ܵܠܲܗ ܼܡܢ ܵܦܟܼܝܣܵܬܐܢ  (Malala Yousafzai)ܵܙܝ ܦ  ܵܠܵܠܐ ܝܼܘܣܸ ܡܵ 
ܕ ܵܥܼܒܼܘܕܼܘܬܠ ܪܬ݇ ܼܘܲܗ ܼܟܲ ܐ  ܼܒܲ  ܹ ܪ ܸܫܢ ܥܼܣܲ  ܒܐܼܘܪܵܚܐ ܕܚܵܕܐܘ݇ܗܵܘܐ ܫܼܒܼܲ

ܹܐ ܕܐܼܝܬ ܼܝܼܝܲܗܝ ܡܼܘܕܥ ،ܘܹܝܒܵܠܓ ܐ  ܵܠܲܗ ܸܟܬܖ  ݇ܗܵܘܐ ܒܐܼܘܪܵܚܐ ܕܢܸܫܹ 
ܬܪܼܘܲܗ ܵܩܐ ܩܵܢܝܵܬܐ ܕܝܼܘܠܵܦܵܢܐ. ܘ ܐ  ܵܗܝܵܓܵܗܐܕܼܐܲ ܝܵܠܵܘܬܹ  ܨܦܼܝܚܠ݇ܗܲܘܢ ܼܚܲ

ܠܘܼ  ܐܼܝܵܢܐ . ܸܩܫܝܵܐܼܝܬ ܲܗ ܘܦܼܝܫܵܠܲܗ ܨܠܼܝܦܵܬܐ )ܕܼܘܪܸܒܢܵܬܐ(ܕܵܛܠܼܝܵܒܢ ܼܥܲ
ܕ   ܡܼܝܢܵܬܐ)ܼܘܲܗ ܘܟܬܼܝܵܪܲܗ ܵܗܝ ܵܠܐ ܟܹܠܐ ܵܠܲܗ ܼܡܢ ܥܼܒܵ ( ݇ܗܘܹܐ ܵܠܲܗ ܼܐܲ

ܐ ܹܣܐ ܕܩܵܢܝܵܬܐܼܘܲܗ ܵܩܐ ܒܵܪܝܵܬܐ ܕܦܼܘܖ  ܠܦܼܘܠܵܚܢ  ܕܝܼܘܠܵܦܵܢܐ ܵܩܐ ܢܸܫܹ 
ܐ ܘܒܵܦܟܼܝܣܵܬܢ  ܵܘܬܹܐ ܕܢܸܫܹ  ܬܖ ܵ ܝܗܝ ܼܐܲ ܝܗܝ ܸܒܬܵܦܵܩܐ ܝܵܢܐ ܒܟܼܠܲ ܵܓܼܘܲ
ܐ  ܟܵܠܝܵܬܹ  ܗܛܵ ܒܼܡܲ  ܐ.                                   ܒܵܐܵܗܐ ܼܪܲ

ܐ ܪܫܼܝܡܼܘܝ ܝܹܠܗ ܵܝܘܵܡܐ  ܝܕܹ  ܐ ܡܼܚܲ
ܒܐܼܝܠܼܘܠ  21ܫܼܘܬܵܐܵܣܐ ܕܐܸܡܵܘܬܹ 

ܝܼܟ ܵܝܘܵܡܐ ܬܹܐܼܒܼܝܵܠܝܵܐ ܕܫܵܠܡܵ  ܡܙܼܘܝܸܵܚܐ.ܒܟܵܠܲܗ ܒܪܼܝܵܬܐ ܟܵܦܐܸܫ ܕܐ ܼܐܲ  

 ܡܒܘܥ ܐ:
1-Merriam-Webser Dictionary 

2-Vocabulary Dictionary  

3-http://www.unwomen.org/en/what-we-do/peace-and-security 

4-https://www.usip.org/publications/2016/03/women-and-peace-special-role-violent-

conflict 
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ܗܟܝܢܐ ܪܥܝܫܠ  

 ܐܕܝ ܕܘܘܕ

 

 ܟܝܵܵܢܐ ܪܥܼܝܫܹܠܗ ܼܡܢ ܸܫܢܵܬܐ ،ܢܼܝܵܣܢ ܙܪܼܝܩܹܠܗ ،ܸܣܬܵܘܐ ܦܪܼܝܩܹܠܗ

ܐ ܦܫܼܝܪ݇ܗܲܘܢ ،ܥܪܹܐ ܠ݇ܗܲܘܢ ܝܸܡܛܖ ܵ   ܹ ܠܓ ܠ ܩܼܝܢܵܬܐ ،ܼܬܲ ܪܵܥܐ ܚܕܼܝܵܪܲܗ ܼܥܲ  ܼܐܲ

ܝܵܪܐ ݇ܕ ܼܛܲ ܹܝܦܹܐ ܸܒܕܵܝܵܪܐ ،ܕܼܟܼܝܵܪܐ ܠܸܩܢܼܘܗܝ ،ܟܠ ܼܚܲ ܹܝܦܹܐ ܖ   ܖ 

ܵܟܵܪܐ ܹܡܐܵܪܐ ܒܐܼܝܕ ܪܵܡܐ ܘܕܸܫܵܬܐ ܸܒܩܝܵܵܪܐ  ،ܗܝܘܼ ܼܐܲ  ܠܼܟܲ

ܕ݇  ܟܠ ܝܹܠܐ ܘܒܝܵܘܵܡܐ ܸܦܠܵܚܵܢܐܚܼܲ  ܼܚܲ  ܝܵܐ ܵܩܐ ܐܼܝܬܼܘܬܼܘܗܝ ܒܼܠܲ

ܗܵܪܐ  ܸܠܵܒܐ ܡܗܼܹܒܼܝ ܸܒܫܵܚܵܢܐ ،ܒܙܵܪܩܵܬܐ ܕܸܫܡܵܫܐ ܘܦܵܪܣܵܬܐ ܕܼܒܲ

ܢܵܕܢܵܬܐ ،ܵܓܘ ܕܵܐܗ ܵܕܘܵܪܐ ݇ܕ ܐܼܝܬܵܝܐ ܐܼܝܬ ܸܠܗ ܣܼܝܥܵܬܐ ܼܣܲ  ܟܠ ܼܚܲ

ܢܵܬܐܒܼ ܼܡܢ ܕܼܝܼܘܼܟ ܵܐܬܼܘܵܪܵܝܐ  ܦܪܼܝܵܣܐ ܒܕܼܘܢܝܹܐ ܼܠܲ  ܩܫܼܒܘܲ   ܼܟܵ

ܩܠܼܘܟܼ ܟܠܼܝ ܥܼܲ  ،ܪܥܲܘܫ ܼܡܢ ܸܫܢܵܬܐ ܝܹܐ ،ܠ ܼܐܲ ܢܫܼܝ ܣܵܢܕܵܬܐ ܠܢܲܘܼܟܖ ܵ  ܼܡܲ

ܫܥܼܝܬܼܘܟܼ  ܸܚ ،ܩܪܼܝ ܼܬܲ ܫܟ  ܐ ݇ܐܚܼܲ ܕܸܚܠܛܼܘܼܟ ܵܓܘ  ܼܡܲ  ܹ ܼܒܢ ܝܹܐܵܐܢ݇ܝ ܼܙܲ  ܖ ܵ

ܼܒܛܼܘܟܼ  ܼܒܛܼܝ ܼܫܲ ܐ ،ܥܸܕܬܼܝ ܥܸܕܬܼܘܟܼ  ،ܼܫܲ  ݇ܗܘܹܐ ܵܠܲܗ ܥܸܠܵܬܐ ܕܦܼܘܵܠܼܓܵ
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݇ܕ ܐܼܘܪܵܚܐ ،ܵܠܐ ܒܚܼܘܵܝܵܕܐ ܝܬ ܼܚܲ ݇ܕ   ،ܼܠܲ ܼܠܲ ܵܣܐ ܼܝܲ  ܢ ܸܒܛܵܠܵܩܐܬܼܲ ܢ ܒܵܢ  ܼܒܲ

ܢ ܸܒܥܵܪܵܩܐ ،ܼܘܪܵܚܐ ܕܵܗܵܘܐܵܬܐ ܡܐܪ݇ ܚܹ ܐ݇  ܐܵܓܗܵ   ܚܙܹܐ ܠܼܝ ܐܼܘܡܼܬܲ

ܐ ܥܒܼܵ   ܵܐܵܗܐ ܥܵܪܵܩܐ ܵܠܐ ܦܵܪܵܩܐ ،ܵܪܐܗܼܸܒܼܝ ܒܨܵ  ،ܵܪܐܸܫܢܹ 
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ܡܩܘܚܚ ܫܠܡܐ    

 ܐܕܝ ܕܘܘܕ 

             

ܐ ܫܡܲܘܛܲܘܢ  ܹ ܢܓ ܐ ܬܠܲܘܚܲܘܢ ،ܬܼܘܼܦܲ ܓܼܘܵܕܢܹ   

ܹܐ ܠܹܚܐܪܼܘܵܬܐ ܦܬܲܘܚܲܘܢ  ܵܥܢܹܐ ܕܼܒܼܝܖ  ܖ  ܼܬܲ  

ܵܣܐ ܝܸܠܗ ܸܩܛܵܠܐ ܵܣܐ ܝܸܠܗ ،ܼܒܲ ܕܸܵܡܐ ܼܒܲ  

ܐ ܠܚܼܘܵܒܐ ܩܕܲܘܚܲܘܢ ܢܹܐ ܬܠܼܝܹܚ   ܓܸܫܖ ܵ

ܵܝܵܕܐ ݇ܢܬܸܢ ܼܨܲ ܢܫܼܝ ܵܠܲܗ ܸܩܫܵܬܐ ،ܼܐܲ ܼܡܲ  

ܵܙܵܠܐ ܵܪܥܝܵܢܼܝ ܒܕܸܫܵܬܐ ،ܫܼܒܲܘܩ ܵܠܲܗ ܼܓܼܲ  

ܵܣܐ ܝܸܠܗ ܸܒܼܟܝܵܐ ܵܫܐ ،ܼܒܲ ܵܣܐ ܝܹܠܗ ܼܚܲ ܼܒܲ  

ܠ ܐܼܘܪܵܚܐ ܦܼܝܫܵܬܐ ܝܵܢܐ ܕܸܡܵܥܢܵܬܐ ܼܥܲ  ܼܥܲ

ܐ ܵܣܪܩܝܼ  ܚܼܒܩܼܲ ܵܠܐ ܫܵ  ܝܵܢܬܹ  ܕܸܡܥܹ ܐ ܡܼܥܲ  

ܢ ܐ ܬܼܘܼܦܲ ܐ ܵܫܪܩܝܼ ܵܫܘܵܦܐ ܕܒܼܘܠܒܼܘܹܠ   ܹ ܓ  

ܪܵܢܵܫܐ ܹܠܐ ܝܸܘܬ ܵܦܪܲܘܛܵ  ݇ܢܬܸܢ ܼܒܲ ܐܼܐܲ  
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ܪܥܸܫ ܵܠܲܗ ܬܸ  ܐ ܵܦܪܩܝܼ ܼܒܹܝܠ ܼܡܢ ܦܵܠܫܹ  ܐܼܡܲ  

ܐܼܡܲ  ܢ ܕܵܫܡܥܼܝ ܵܢܬܵܝܬܹ  ܚ ܹܠܗ ܵܩܼܠܲ ܪܼܡܲ  

ܐ ܚ ܫܵܠܵܡܐ ܵܩܐ ܟܠ ܐܸܡܵܘܬܹ  ܩܸܘܼܚܲ  ܼܡܲ

ܚ ܼܡܲ  ܐ ،ܵܠܲܗ ܟܼܝܵܢܐܢܼܫܲ ܵܗܵܕܐ ܦܼܘܵܠܼܓܵ  

ܐܐܕܵܦܩܚܼܝ ܦܼܲ  ܐ ،ܬܵܘܬܹ  ܵܓܚܟܼܝ ܸܣܦܵܘܬܹ   
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ܛܪܚܠܗܲ ܐܬܘܪ ܒܕ ܢ  

ܝܡܣ ܫܝܢܘ                  ܓ 

(ܐ)   

 ܸܒܪܵܬܵܚܐ ܝܸܠܗ ܒܸܫܪܵܝܢܼܝ ܕܸܵܡܐ

ܪܵܬܐ ܝܸܵܡܐ ݇ܢܼܒܲ  ܕܸܵܡܐ ܕܵܐܬܼܘܪ ܼܓܲ

 ܚܵܠܵܦܐ ܕܵܗܘ ܫܼܘܦܵܪܐ ܘܸܫܵܡܐ

ܪܨܼܘܢܼܘܲܗ ܝܠܸ ܕ ܪܼܘܲܗ، ܼܦܲ ܐܬܝܼ  ܗܼܟܵ ܼܦܲ  

 ܸܫܡܼܘܲܗ، ܸܚܠܝܵܐ ܒܸܣܦܵܘܬܝܼ 

ܪܵܬܐ ܵܐܬܘܼ  ݇ܢܼܒܲ ܪ ܝܸܵܡܐ..ܼܓܲ  

(ܼܘܢܼܝܵܬܐܥ܇)ܒ  

ܪܫܹܝܬ ܵܠܲܗ ܪܼܘܚܼܘܟܼ   ܵܠܐ ܼܫܲ

ܢܫܹܝܬ ܵܠܲܗ ܐܼܘܪܚܼܘܟܼ ܠܵ  ܐ ܼܡܲ  

 ܸܟܠܝܵܐ ܩܼܘܵܝܐ، ܵܚܡܼܝ ܟܵܠܝܬܼܘܟܼ 

 ܵܠܐ ܵܩܪܡܼܝܹܠܗ ܡܼܘܚܼܘܟܼ 
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 ܸܠܒܼܘܼܟ ܵܠܐ ܵܣܸܩܕ

ܸܩܕ  ܗܼܸܒܼܝܼܘܼܟ ܵܠܐ ܼܡܲ

ܚ ܵܠܲܗ ܵܐܬܼܘܪ ܝܸܵܡܐܒܢܵ  ܛܼܪܲ  

(ܓ)  

ܫܥܼܝܬܼܝ ܓܡܼܝܪܵܬܐ ܵܝܐ ݇ܝ݇ܘܢܩܪܵ ܕ ܒܸ ܟܼܲ  ܠܼܬܲ  

ܐ، ܒܸܚܼܟܡܵܬܐ ܚܩܼܝܪܵܬܐ  ܹܒܝܠ ܐܸܡܵܘܬܹ 

ܐܼܝܵܢܐ ܵܠܐ ܦܫܼܝܪܵܬܐ ،ܝܩܼܝܕܵܬܐ  

ܪܬܼܘܚܹܐ ܝܸܠܗ ܕܸܡܝܼ ܫܼܘܗܲ ܪܸܓܼ    ܼܡܲ

ܓ ܵܢܛܪܸܵܢܲܗ ܝܸܡܝܼ   ܵܓܼܪܲ

ܪܵܬܐ ܵܐܬܼܘܪ ܝܸܵܡܐ ݇ܢܼܒܲ  ܼܓܲ

(ܐܼܘܢܼܝܵܬܐ)   

 )ܕ(

 ܫܡܥܼܝ ܸܠܗ ܸܠܥܙܼܝ، ܟܵܡܐ ܸܚܠܝܵܐ ܘܸܡܠܝܵܐ

 ܸܒܣܵܡܐ ܝܸܠܗ ܕܵܐܵܗܐ ܸܠܒܼܝ ܸܒܠܝܵܐ

݇ܕܡ ܟܠ ܚܵܕܐ ܡܚܼܘܵܬܐ ܸܟܠܝܵܐܩܵ   
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ܪܕܼܘܵܬܐ  ܪܫܼܝܡܬܼܘܲܗ ܝܸܵܡܐ ܕܼܡܲ

ܒܼܘܵܬܐ ܐ ܕܼܪܲ  ܵܐܬܼܘܪ ܵܟܘܼܟܼܒܵ

ܪܵܬܐ ܐܵ  ݇ܢܼܒܲ ...ܬܼܘܪ ܝܸܵܡܐܼܓܲ  

(ܼܘܢܼܝܵܬܐܥ)   

 )ܗ(

ܢ ܢܩܼܝܵܪܐ  ܸܫܵܡܼܟܝ ܚܩܼܝܵܪܐ، ܒܸܠܒܵܘܼܬܲ

ܢ ܙܩܼܝܵܪܐ  ܪܼܘܵܚܼܟܝ ܵܪܵܡܐ ܒܪܼܘܼܚܲ

ܢ ܒܫܼܘܼܒܵܗܵܪܼܟܝ ݇ܐܣܼܝܵܪܐ  ܸܚܩܼܪܲ

ܕܫܼܝܵܠܼܟܝ ،ܵܢܼܟܝܒܢܘܲ  ܒܵܢܵܬܼܟܝ ܡܼܩܲ  

ܢܫܼܝܵܠܼܟܝ ܕ ܹܠܐ ܼܡܲ ܼܒܲ ܠ ܼܐܲ  ܼܗܲ

ܪܵܬܐ ܵܐܬܼܘܪ ܝܸܵܡܐ ݇ܢܼܒܲ ...ܼܓܲ  

(ܼܘܢܼܝܵܬܐܥ)  

 ܀܀܀
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 ܼܡܢ ܚ݇ܕ ܚܼܒܪܐ ܩܐ ܚܼܒܪܐ

 

ܢ ܩܪܹܐ ܠܼܘܼܟ ܘܓܼܘܹܒܐ ܠܼܘܼܟ، ܸܒܕ ܵܦܪܹܡܝܬ  ܐܸ

ܢ ܦܼܘܪܹܡܐ ܠܼܘܼܟ، ܸܒܕ ܵܗܝܸܪܸܬ  ܐܸ

ܚܸܒܬ ܢ ܗܼܘܝܸܪܼܘܼܟ، ܸܒܕ ܼܡܲ  ܐܸ

ܼܘ ܒܵܪܟܵܬܐ ܢ ܡܼܘܸܚܒܠܼܘܼܟ، ܸܒܕ ܵܚܝܸܬ ܕܵܠܐ ܟ   ܐܸ

ܠ ܒܼܝܫܵܬܐ، ܸܒܕ ܵܦܝܸܫܬ ܕܵܠܐ ܠܼܒܼܝܫܵܬܐ ܢ ܗܼܘܸܡܢܼܘܼܟ ܼܥܲ  ܐܸ

ܐ ܠܼܒܼܝܫܵܬܐ ܠ ܒܼܝܫܵܬܐ ܒܨܵܠܵܘܬܹ  ܢ ܗܼܘܸܡܢܼܘܼܟ ܼܥܲ ،ܐܸ  

ܝܬ ܗܸ  ܪܵܢܵܫܐܼܠܲ ݇ܕ ܼܒܲ ܼܘ ܵܫܘܵܦܐ ܕܵܩܪܼܝ ܠܼܘܼܟ ܼܚܲ ܼܒܼܝ ܘܵܠܐ ܟ   

ܩܵܬܐ            ܼܠܲ ܝܼܟ ܚܵܕܐ ܼܗܲ ܼܒܵܪܐ، ܵܓܘ ܵܐܵܗܐ ܒܪܼܝܵܬܐ ݇ܗܘܼܝ ܼܐܲ ܣ ܵܝܐ ܼܚܲ                ܼܒܲ
ܪܵܢܫܼܘܵܬܐ.            ܕܢܼܘܵܪܐ ܓܡܼܝܪܵܬܐ ܵܓܘ ܸܫܫܠܵܬܐ ܕܼܒܲ
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 ܗܩܝܬ ܐ ܕܡܠܠܐ ܢܨܪܐܠܕܝܢ

 ܐܩܦܬܐ ܼܡܢ ܡܢܝܢܐ ܕܥܒܪ

ܝܘܢܬܢ ܒܝܬ ܣܘܠܝܡܢ                                              

 ܡܬܠܐ ܟܒ

݇ܕܟܵܡܐ  ܵܢܐ ܼܚܲ ܠܕܼܝܢ ܸܒܪܵܚܵܫܐ ݇ܗܵܘܐ ܠܫܼܘܵܩܐ ܠܙܼܒܵ ܨܪܼܐܲ ܠܵܠܐ ܼܢܲ ݇ܕ ܵܝܘܵܡܐ ܼܡܲ ܼܚܲ
ܒܼ  ݇ܕ ܼܡܢ ܼܚܲ ܐ: ܬܦܼܝܩܸܠܗ ܒܼܚܲ ܬܼܘܗܝ: ܵܗܘ ܒܼܘܸܩܪܸܗ ܼܡܢ ܖ ܵ ܸܡܢܕܵܝܢܸ  ܼܒܵ

ܠܵܠܐ ܵܢܐ  :ܼܡܲ ܝܵܟܐ ܸܒܪܵܚܵܫܐ ܝܸܘܬ؟ ݇ܐܡܼܝܪܸܗ: ܸܒܪܵܚܵܫܐ ܝܸܘܢ ܠܫܼܘܵܩܐ ܠܙܼܒܵ ܼܐܲ
ܝܵܠܐ ܚܼܲ  ܩ: ܵܬܢܼܝ ܒܼܚܲ ܚܼܡܲ ܝ ܼܐܲ ܼܒܪܼܘܗܝ ݇ܐܡܼܝܪܸܗ: ܼܐܲ ܐ: ܼܚܲ ݇ܕܟܵܡܐ ܸܡܢܕܵܝܢܸ 

ܐ. ܵܗܝܵܓܗ  ݇ܕܟܵܡܐ ܸܡܢܕܵܝܢܸ  ܵܢܐ ܼܚܲ ܵܠܵܗܐ ܸܒܪܵܚܵܫܐ ܝܸܘܢ ܠܫܼܘܵܩܐ ܠܙܼܒܵ ܕܼܐܲ
ܼܝܒܼܝ: ܵܗܘܢܼܝ ܒܪܸܫܼܝ: ܸܡܢܕܼܝ  ܠܵܠܐ ܘ݇ܐܡܼܝܪܸܗ: ܙܼܘܙܸ ܐ ܵܓܘ ܓ  ܼܘܸܘܒܸܠܗ ܼܡܲ ܓ 

ܵܠܵܗܐ؟  ܙܸܐ ܵܓܘ ܫܼܘܵܩܐ: ݇ܐܸܚ݇ܪܵܢܐ ܡܼܘܕ ܵܠܙܸܡ ܝܸܠܗ ܸܠܐܵܡܵܪܐ ܝܵܠܐ ܕܼܐܲ ܒܼܚܲ
ܝܗܝ  ܠܵܠܐ ܦܼܘܠܼܛܲ ܼܝܒܓܼܝܪ ܙܼܘܙܸ ܐ ܕܼܡܲ ݇ܕ ܓ  ܝܵܕܡܵܬܐ ܵܓܘ ܫܼܘܵܩܐ ܼܚܲ ܒܼܩܲ
ܝܬܼܘܗܝ: ܸܡ݇ܢܕܪܸ݇ܫ  ܠܵܠܐ ܕܼܝܪܸܗ ܦܫܼܝܵܡܐ ܠܼܒܲ ܼܝܒܼܘܗܝ: ܼܡܲ ܸܠܗ ܼܡܢ ܵܓܘ ܓ 
ܠܵܠܐ: ܡܼܘܕܼܝ ܙܼܒܼܝܢܼܘܼܟ ܼܡܢ  ܼܒܪܼܘܗܝ: ܵܗܘ ܒܼܘܸܩܪܸܗ ܼܡܢ ܼܡܲ ܬܦܼܝܩܸܠܗ ܒܼܚܲ

ܝܼ  ݇ܕ ܓ  ܼܘܸܘܒܸܠܗ: ܼܚܲ ܠܵܠܐ ܓ  ܝܗܝ ܵܓܘ ܫܼܘܵܩܐ؟ ܼܡܲ ܒܓܼܝܪ ܙܼܘܙ ܼܝ ܦܼܘܠܼܛܲ
ܵܠܵܗܐ. ܝܵܠܐ ܕܼܐܲ ܵܠܵܗܐ: ܵܠܘܛܵܬܐ ܵܗܘܵܝܐ ܒܪܸܫܼܘܗܝ ܒܼܚܲ ܝܵܠܐ ܕܼܐܲ    ܸܠܗ ܒܼܚܲ
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 ܡܬܠܐ ܟܓ

ܦܵܬܐ ܸܒܣܵܪܐ.  ܠܵܓܐ ܕܚܵܕܐ ܼܗܲ ܠܕܼܝܢ ܫܩܼܝܸܠܗ ܼܦܲ ܨܪܼܐܲ ܠܵܠܐ ܼܢܲ ݇ܕ ܵܝܘܵܡܐ ܼܡܲ ܼܚܲ
ܼܟܬܼܘܗܝ ܒܼܲ ݇ܬܝܹ ܝܡܘܼ  ܝܵܬܐ. ݇ܐܡܼܝܪܸܗ ܵܩܐ ܼܒܲ ݇ܕ ܵܙܐܕ ܐ ܸܠܗ ܠܼܒܲ ܢ ܼܚܲ ܸܫܼܠܲ

ܼܟܵܬܐ ܒܼܘܸܫܵܠܗܲ  ܥܵܡܵܢܐ. ܼܒܲ ܡ  ܸܒܣܵܪܐ ܘ݇ܐܼܟܼܝܵܠܗܲ ܼܛܲ ܝܼܟ  ܕܲܘܣ   ܼܥܲ ܬܲܘܲܗ ܼܐܲ
ܝܦܼܘܲܗ. ܸܡ ܵܪܵܒܐ ܟܦܼܝܵܢܐܸܠܗ ݇ܐܬܹܐ  ܼܟܲ ܠܵܠܐ ܟ  . ܛܠܼܝܒܸܠܗ ܵܙܐܕ ܼܡܲ

ܼܟܵܬܐ ݇ܐܡܼܝܵܪܗܲ  ܼܘܸܘܒܵܠܲܗ ܼܒܲ ܚܵܡܐ. ܓ 
ܝܬ :ܘܼܠܲ ܒ ܵܐܵܢܐ ܕܵܠܐ  ܵܙܐܕ ܼܠܲ ܼܒܲ ܼܣܲ

ܠܵܠܐ ܙܹܐ  ܦܵܬܐ ܕܸܒܣܵܪܐ. ܼܡܲ ܒܵܪܐ ܵܩܛܼܘ ݇ܐܼܟܼܝܠܬܼܘܗܝ ܝܵܠܲܗ ܼܗܲ ܼܚܲ
ܐܵܬܐ. ݇ܗܘܹ  ܸܠܗܕܼܒܼܝܩܸܠܗ ܠܵܩܛܼܘ. ܬܩܼܝܵܠܐ  ܼܣܲ ܠܵܓܐ ܒܼܡܲ ܐ ܵܠܲܗ ܼܦܲ

ܣ  ܦܵܬܐ ܝܵܠܲܗ. ܼܒܲ ܠܵܓܐ ܕܼܗܲ ܐ ܵܩܛܼܘ ܼܦܲ ܠܵܠܐ ݇ܐܡܼܝܪܸܗ ... ܵܐܕܼܝܵ ܦܵܬܐ. ܼܡܲ ܕܼܗܲ
ܢ ܸܒܣܵܪܐ ܕܐܼܲ  ܣ ܝܼܘܩܵܪܐ ܝܼܘܩܼܟܝ ݇ܗܘܹܐ ܹܠܗ؟ ܐܸ ܵܪܐ ܕܸܒܣܵܪܐ ܝܹܠܗ ܼܒܲ
                                               ܼܟܝ ݇ܗܘܹܐ ܹܠܗ؟ܕܵܩܛܼܘ ܕܐܼܲ 

 ܡܬܠܐ ܟܕ

݇ܕ ݇ܐܵܢܫܵ  ܬ ܥܼܒܼܝܕܹܠܗܐ ܼܚܲ ܼܩܲ ܼܦܲ ܠܵܠܐ ܼܫܲ ݇ܕ ܵܝܘܵܡܐ :ܠܼܡܲ ܝܬ ܼܚܲ ܪܵܚܐ ܘܼ ܠܼܒܲ ܗܝ ܼܐܲ
ܼܝܕܹܠܗ ܠܣܼܘܦܵܪܐ  ܪܹܗܐ ܼܡܢ ܸܒܣܵܪܐ ܒܼܘܸܫܸܠܗ. ܗܼܘܕܸ ܨܵܦܝܼܝ ܫܼܘܪܒܼܵ  :ܟ 

ܠܵܠܐ ܡܼܘܬܼܸܒܹܠܗ ܠܵܠܐ ܼܘܗܲ ܠܲܘܢ ܠܡܼܝ  ܼܟܘܲ ܐ݇  :ܠܼܡܲ : ݇ܐܡܼܝܪܸܗ ܼܡܲ
ܫܩܲܘܠ݇ܗܲܘܢ ܠܸܒܣܵܪܐ ܹܠܐ ܝܹܠܗ ܒܫܼܝܵܠܐ: ܚܵܕܐ ܵܓܵܗܐ ܒܫܼܝܹܠܗ ܒܵܬܘ: 

ܪܵܚܐ ܝܘܹܢ ܵܩܐ ܕܵܗܘ: ܡܗܲܘܪܹܫܵ ܪܹ݇ܫ ܡܵܬܐ ܹܡ݇ܢܕܝܕܼܲ ܩܵ   ܼܘܗܲ ܐ ݇ܐܬܹܐ ܹܠܗ ܠܡܼܝ  ܼܐܲ
ܙܵܬܐ  ܠܼܝܲ ܩܠܼܘܗܝ ܟܹܠܐ ܹܠܗ: ܒܼܡܲ ܗܵܝܐ ݇ܗܵܘܐ: ܠܼܐܲ ܵܠܐ: ܚܙܹܐ ܸܠܗ ܕܼܢܲ ݇ܐܼܟܵ
ܝܵܬܐ ܪܓܼܘܵܕܐ ܕܼܝܫܹܠܗ:  ܕܵܡܝ ܓܪܼܝܫܹܠܗ: ܠܵܡܵܪܐ ܕܼܒܲ ܠܸܒܣܵܪܐ ܠܼܩܲ
݇ܕܵܡܝܵܬܐ ܵܩܐ  ܠܵܬܐ: ܼܩܲ ܪܼܦܲ ܵܠܵܗܐ ܒܼܦܲ ܝܗܝ ܸܠܗ ܕܖ ܵܥܵܢܢܼܘܗܝ ܠܼܐܲ ܦܬܼܝܼܚܲ



2018܇ܬܫ̈ܖܝܐ ܘܣܬܘܐ 33ܫܡܝܪܡ܇  

 

 
15 

ܝܵܬܐ  ؟ܸܦܟܼܝܪܼܘܟܼ  ܸܠܗ ܨܠܲܘܵܬܐ. ܡܼܘܕܼܝ ܝܵܠܗܲ  ܸܒܣܵܪܐ ܨܼܘܹܠܐ ܠܵܡܵܪܐ ܕܼܒܲ
ܐ ܵܩܡܼܘ: ܸܒܣܵܪܐ ܵܠܐ  .݇ܐܵܡܵܪܐ  ܹ ܐ. ܸܠܐ ܵܐܬܵܝܐ ܒܵܫܠܵ ܵܩܐ ܬܪܹܝܢ ܵܝܘܵܡܢ

  ܹ ܩܼܝܢ ܵܐܵܗܐ ܸܒܣܵܪܐ ܕܢܼܒܼܝ ܝܵܪܐ ܝܹܠܗ: ܼܝܲ ܢܼܘܝܹܐ ܸܒܣܵܪܐ ܕܼܛܲ ܐ ܠܼܬܲ
                                                                ܝܸܠܗ.

ܗܡܬܠܐ ܟ  

݇ܕܵܬܐ  ܗܵܪܐ ܼܚܲ ܢ ܕܼܣܲ ܠܕܼܝܢ: ܐܼܝܼܡܲ ܨܪܼܐܲ ܠܵܠܐ ܼܢܲ ݇ܕ ܵܝܘܵܡܐ ܒܼܘܸܩܪ݇ܗܲܘܢ ܼܡܢ ܼܡܲ ܼܚܲ
ܬܼܝܵܩܐ ܡܼܘܕܼܝ ܟܹܐ ܵܥܼܒܕܼܝ ܹܠܗ؟  ܗܵܪܐ ܼܥܲ ܣ ܵܗܘ ܼܣܲ ܸܒ݇ܗܵܘܵܝܐ ܝܹܠܗ: ܼܒܲ

ܼܘܸܘܒܹܠܗ  ܠܵܠܐ ܓ  ܠ ܼܡܲ ܐ ܝܬܲܘܢ. ܼܗܲ ܚܵܡܹܩ  ܐ ܘܼܐܲ ܵܙܢܹ  ܘ݇ܐܡܼܝܪܹܗ: ܸܡܓ ܹܕ ܵܪܵܒܐ ܼܢܲ
ܹ ܐ ܝܬܲܘܢ ܵܗܵܠܐ ܠܹ  ܗܵܪܐ ܝܬܲܘܢ ܐܵ  ܐܕܵܐܵܗܐ ܥܵܕܵܢܐ ܸܡܛܝ ܵܗܐ ܒܼܝܵܕܥܝܼܘܲܗ: ܼܣܲ

ܐ. ܚܸܛܚܼܝ ܹܠܗ ܘܟܹܐ ܵܥܼܒܕܼܝ ܹܠܗ ܵܟܘܼܟܼܒܹ  ܬܼܝܵܩܐ ܟܹܐ ܼܛܲ               ܼܥܲ

 ܡܬܠܐ ܟܘ

ܕ݇  ܐܠܕܼܝܢ ܼܚܲ ܨܼܪܲ ܠܵܠܐ ܼܢܲ ݇ܕ ܵܝܘܵܡܐ ܼܡܲ ܐ ܼܚܲ ܝܵܬܐ ܸܒܣܟ ܵ ܵܪܐ ܡܼܘ݇ܬܝܹܐ ܸܠܗ ܠܼܒܲ
ܼܟܬܘܼ  ܫܲܘܹܠܐ ܼܡܢ ܕܵܐܵܗܐ ܗܝ: ܵܩܐ ܼܒܲ ܒܼܘܩܵܪܐ ܹܠܗ: ܡܼܘܕܼܝ ܟܹܐ ܵܡܨܵܝܬܝ ܠܼܒܲ

ܠ ܟܵܡܐ ܚܘܼ  ؟ܸܒܣܵܪܐ ܼܟܬܼܘܗܝ  ؟ܖ ܵܓܹܐ ܸܒܕ ܵܗܘܹܐ ܵܐܵܗܐ ܸܒܣܵܪܐܼܗܲ ܼܒܲ
ܢ  ܣ ܐܸ ܠܵܠܐ ݇ܐܡܼܝܪܸܗ: ܼܒܲ ܓ ܟܹܐ ܵܗܘܵܝܐ: ܼܡܲ ܼܘܸܘܒܵܠܲܗ ܟܠ ܚܵܕܐ ܚܼܘܼܪܲ ܓ 

ܝܗܝ ܵܒܸܫܠ. ܐ ܝܵܠܲܗ ܼܡܢ ܟܼܠܲ                                        ܵܗܕܼܟܵ
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 ܟܬܒܐ ܚ݇ܕܬܐ
 

ܡܼܝܵܪܡ ܒܦܵܪܣܵܬܐ ܕ ܝܹܐ ܕܼܫܲ ܐ ܵܐܬܼܘܖ ܵ ݇ܕ ܡܼܘܢܬܹܐ ܵܠܲܗ ܵܫܘܵܬܦܼܘܵܬܐ ܕܢܸܫܹ  ܼܚܲ
݇ܕܵܬܐ ܒܸܫܵܡܐ ܕ ܐ ܼܚܲ ܹܐ ܟܵܬܼܒܵ ܒܐܼܘܡܵܬܐ ܵܐܬܼܘܵܪܝܵܬܐ. ܵܕܟܬܸܪ ܬܵܠ݇ܬ ܸܨܦܖ 

ܹ ܐ  ܐ ܒܬܪܹܝܢ ܸܠܵܫܢ ܡܼܝܵܪܡ ܵܕܘܼܝܕ ܦܼܘܪܵܝܐܢ ܟܬܼܝܼܒܬܹܗ ܝܵܠܲܗ ܵܐܵܗܐ ܟܵܬܼܒܵ ܼܫܲ
ܡܵܫܐ ܗܼܲ ܵܗܝ ܵܐܬܼܘܵܪܵܝܐ ܘܵܦܪܵܣܝܵܐ.  ܠ ܐܸܕܝܲܘܡ ܟܬܼܝܼܒܵܬܐ ܝܵܠܲܗ ܠܼܚܲ

ܐ ܘܡܼܘܪܝܸܙܵܬܐ ܝܵܠܲܗ  ܐ ܟܼܘܵܪܵܣܐ ܓܵ  33ܟܵܬܼܒܹ   ܹ ܵܘܵܝܐ ܕܵܫܘܵܬܦܼܘܵܬܐ ܸܡܢܝܵܢ
ܡܼܝܵܪܡ.   ܝܹܐ ܕܼܫܲ ܐ ܵܐܬܼܘܖ ܵ                                               ܕܢܸܫܹ 

ܡܼܝܵܪܡ  24ܒܝܵܘܵܡܐ  ܝܹܐ ܕܼܫܲ ܐ ܵܐܬܼܘܖ ܵ ܒܬܸܫܪܹܝܢ ܒ ܵܫܘܵܬܦܼܘܵܬܐ ܕܢܸܫܹ 
݇ܕ ܚܼܘܪܵܙܐ  ܐ ܥܗܼܝܵܕܐ ܒܼܚܲ ܝܼܒܼܘܵܬܐ ܸܡܠܝܵ ܡܼܘܓܹܠܐ ܵܠܲܗ ܠܟܵܬܼܒܵ ܐ ܘܒܡܼܛܲ

ܝܵܢܵܢܐ ܼܡܢ ܒ ݇ܕ ܸܡܢܝܵܵܢܐ ܡܼܒܲ ܢ ܒܡܕܼܝ݇ܢܵܬܐ ܕܬܸܗܵܪܢ.ܕܼܚܲ ܝ  ܐܼܘܡܼܬܲ        ܼܢܲ
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ܐ ܕ ܹܐ ܟܵܬܼܒܵ ܡܵܫܐ ܬܵܠ݇ܬ ܸܨܦܖ  ܵܫܐ ܝܸܠܗ ܼܡܢ ܼܚܲ ܩܝܼܲ ܸܒܚܼܒܵ ܐ ܕܼܝܵܢܐ ܒܘܼ ܼܗܲ  ܬܬܹ 
ܠ  ݇ܕ ܸܩܵܢܐ ܼܥܲ ܝ ܵܓܘ ܼܚܲ ܝܗ  ܼܗܲ ܼܒܵ ܡ ܼܐܲ ܹܐ ܕܸܒܵܚܝܵܐ ܝܵܢܐ ܼܥܲ ܹܐ ܙܥܲܘܖ  ܬܵܠܬ ܸܨܦܖ 

ܹܐ ܐ. ܬܵܠ݇ܬ ܸܨܦܖ  ݇ܕ ܵܥܼܒܵ ܐ ܕܐܼܝܵܠܵܢܐ ܕܚܼܘܵܪܐ ܒܼܚܲ ܥܵܘܢܹ  ݇ܕ ܼܡܢ ܼܦܲ ܸܒܢܵܦܵܠܐ  ܼܚܲ
ܝ  ܝܗ  ܼܗܲ ܼܒܵ ܪܵܬܐ ܕܼܐܲ ܼܝܲ ܕ ܒܼܗܲ ܹ ܐ ܘܼܟܲ ܐ ܸܩܫܝ ܝܵܟܵܢܝܵܘܬܹ  ݇ܕܟܵܡܐ ܼܐܲ ܝܵܢܐ ܒܼܚܲ
ܝܗܝ ܹܒܝܵܠܵܦܐ  ܚܼܝ ܚܵܕܐ ܐܼܘܪܵܚܐ ܵܩܐ ܦܵܠܵܛܐ ܸܡܼܢܲ ܫܟ  ܦܼܘܛܹܐ ܝܵܢܐ ܕܼܡܲ ܼܚܲ
ܐ ܵܩܐ   ܹ ܐ ܛܼܝܵܡܢ  ܹ ܹ ܐ ܘܸܒܩܵܢܝܵܐ ܝܵܢܐ ܢܸܣܝܵܢ ܢܵܩܝ ܫܹܐ ܵܐܼܢܲ ܝܵܢܐ ܵܪܵܒܐ ܕܼܘܖ ܵ

ܝܗܝ.                                 ܝܼܘܼܬܲ                           ܼܚܲ

ܐ  ܡܼܝܵܪܡ ܵܐܦ ܡܼܘܝܕܸܥܵܠܲܗ ܠܬܪܹܝܢ ܠܼܘܚܹ  ܝܹܐ ܕܼܫܲ ܐ ܵܐܬܼܘܖ ܵ ܵܫܘܵܬܦܼܘܵܬܐ ܕܢܸܫܹ 
݇ܕܵܡܝܵܐ ܵܪܒܼܝ ܸܫܡܥܲܘܢ  ܐ )ܣܼܝ ܕܼܝ( ܒܚܼܘܪܵܙܐ ܥܗܼܝܵܕܐ ܕܒܵܗܘ ܼܩܲ ܛܼܝܹܡ  ܼܐܲ

ܐ ܕ ܼܘܗܝܹܒܝܬ ܐܼܝܫܲܘ ܸܩܪܝ ܓܸܠܵܓܡܼܝܫ )ܣܼܝܵܡܐ ܗܼܘܵܡܵܣܐ ܕܝܹܠܗ ܟܵܬܼܒܵ
ܠܵܚܐܨ( ܘܠܼܘܵܚܐ ܕܼܝ ܼܐܲ ܼܝܵܣܬܹܐ  ܒܼܝܲܕ ܼܐܲ ܪܵܥܐ )ܼܡܢ ܦܖ  ܐ ܕܼܢܲ ܵܢܐ ܟܵܬܼܒܵ ܬܪܼܝܵ

ܝܹܐ( ܒܵܩܵܠܐ  ܕܸܩܢܛܪܲܘܢ ܐ ܵܐܬܼܘܖ ܵ ܝܹܡ  ܪܕܼܘܵܬܵܢܝܵܐ ܕܥܼܠܲ ܐܼܘܡܵܬܵܢܝܵܐ ܘܼܡܲ
ܪܠܼܝܣ ܵܟܬܲܘܠ̣ܝܟ ܝܹܠܗ.     ܵܡܵܫܐ ܟ ܵ                                        ܕܼܫܲ

ܐ   ܹ ܡܼܝܵܪܡ ܒܸܡܬܵܚܐ ܕܥܸܣܵܪܐ ܸܫܢ ܝܹܐ ܕܼܫܲ ܐ ܵܐܬܼܘܖ ܵ ܵܫܘܵܬܦܼܘܵܬܐ ܕܢܸܫܹ 
ܢܹܐ ܦܼܘܠܚܵ  ܹ ܐ ܘܵܡܘܬܖ ܵ ܠܵܨܝ ܐ ܼܐܲ ܢܼܘܲܗ ܫܩܼܝܠܵܬܐ ܝܵܠܲܗ ܵܪܵܒܐ ܵܦܣܲܘܥܝܵܬܹ 

ܹܐ  ܼܒܖ  ܩܵܠܐ ܕܵܣܦܵܪܝܼܘܵܬܐ ܵܐܬܼܘܵܪܝܵܬܐ ܘܦܪܼܝܵܫܐܼܝܬ ܵܣܦܵܪܝܼܘܵܬܐ ܕܼܫܲ ܒܼܚܲ
ܢ ܵܩܐ ܒܵܬܐ ܒܐܼܘܡܼܬܲ ܚ ܕܐܼܝܬ ܚܵܕܐ ܣܢܼܝܩܼܘܵܬܐ ܼܪܲ ܕ ܟܹܐ ܵܝܕܼܥܲ  ܘܼܟܲ

ܥܵܘܐ ܢܹܐ ܒܵܐܵܗܐ ܼܦܲ ܐܹܐ ݇ܐܸܚܖ ݇ ܐ ܘܡܠܼܘ  ܐ  ،ܟܵܬܼܒܹ  ܢܹ  ܕܵܪܐ ܕܼܐܲ ܛܼܝܵܡܐ ܘܼܩܲ
                               ܼܘܠܵܚܢܼܘܲܗ ܸܒܙܵܝܵܕܐ ܝܹܠܗ ܒܼܘܫ ܵܪܵܒܐ.  ܦ



2018܇ܬܫ̈ܖܝܐ ܘܣܬܘܐ 33ܫܡܝܪܡ܇  

 

 
18 

 

ܡܼܝܵܪܡ ܸܒܕ ܵܦܠܵܚܐ ܘܸܒܕ  ܝܹܐ ܕܼܫܲ ܐ ܵܐܬܼܘܖ ܵ ܐ ܵܫܘܵܬܦܼܘܵܬܐ ܕܢܸܫܹ  ܕܵܠܐ ܦܼܘܵܫܼܟܵ
ܐ  ܣܼܝܹܡ  ܐ ܒܼܘܫ ܼܒܲ ܹܐ ܘܛܥܲܘܢܝܵܬܹ  ܦܼܝܖ  ܐ ܒܼܘܫ ܼܫܲ ܕܹ  ܵܗܘܹܐ ܵܠܲܗ ܥܼܒܵ

ܫܥܼܝܵܬܐ ܕܣܸ  ܹ ܐ ܒܼܬܲ ܝܵܫܢ ܥܬܼܝܕ ܕܸܒܕ ܵܗܘܼܝ ܼܦܲ ܢ ܵܐܬܼܘܵܪܝܵܬܐ.  ܦܵܪܝܘܼ ܒܼܕܲ ܼܬܲ  
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 ܒܕܪܝ

ܐܢ ܐܠܚܐܨܫ    

 

ܕܪܝܼ  ܐܢ ܠܸܣܦܵܪܐ ܕܼܒܲ ܪܼܘܝܹܐ ܝܹܠܗ ܫ ܵ ܐ ܡܼܫܲ :ܵܗܕܼܟܵ  

ܥܝܵܐ...!  ܐܲܘ ܵܕܵܝܐ...! ܐܲܘ ܸܫܡܥܲܘܢ...! ܐܲܘ ܚܼܘܵܢܐ...! ܐܲܘ ܼܠܲ

ܐ ܠ݇ܕܵܬܬܹ  ܠܼܘܕܹ ܐ ܘܼܝܲ ܐ ܕܼܝܲ ܢܹܐ ܵܩܹܠ  ܝܼܸܟܹܐ  ،ܼܐܲ ܹ ܐ ܡܼܘܖ  ܪܬܼܝܹܡܐ ܒܗܼܸܓܝܵܢ
ܝܗܝ ܖ ܵܡܵܘܬܹܐ ܕܵܩܵܠܐ  ܕ݇  ،ܡܵܥܵܢܐܕܸ ܒܟܼܠܲ ݇ܕ ܼܚܲ ܡܐܼܘܵܕܹܠܐ ܸܒܪܵܝܵܡܐ ݇ܗܵܘܘ  ،ܼܚܲ

ܹ ܐ ܝܗܝ ܓܹܵܒܢ ܵܛܐ  ،ܡܟܼܠܲ ܡܼܘܙ. ܸܒܚܼܒܵ ܼܘܡܝܵܬܹܐ ܵܓܘ ܸܚܫܵܟܐ ܕܼܬܲ ܠ ܖ  ܡܼܥܲ
ܝܢܼܝ ܕܼܝ݇ܗܵܘܘ ܵܗܙܸܪ ܐ ܼܐܲ ܗܹ  ܼܒܵ ܐ ܕܼܐܲ ܒܝܵܬܹ  ܼܘܲ ܲ

ܝܵܬܐ  ،݇ܗܵܘܘ ܒܓ ܼ ܹܒܐ ܘܵܦܘܼܦܲ ܕܥܸܖ 
ܐܗܼܲ ܘ  ܹ ܪܵܬܐ ܕܸܩܢܝܵܢ ܪܼܒܲ ܐ ܘܼܒܲ ܡܵܬܐ ܕܣܼܘܵܣܵܘܬܹ  ݇ܕ ܘܸܒܐܣܵ  ܪܼܗܲ ܵܩܐ ݇ܗܵܘܘ ܼܡܢ ܼܚܲ

ܪܵܓܐ ܙܥ ܪܵܙܐ ܕܐܼܘܪܵܚܐ ܓܼܘܪܬܵ ܘܲ ܼܡܲ ܐ  ،ܐܵܪܐ ܠܼܡܲ ܡ ܬܸܵܢܐ ܕܟܼܘܵܠܫܹ  ܼܥܲ
ܵܥܢܹܐ  ܖ  ܚܵܬܐ ܕܼܡܲ ܼܢܲ ܹܐ ܘܼܬܲ ܐ ܙܥܲܘܖ  ܹܠ݇ܕ  ܡܵܚܐ ܝܩܼܝܵܕܐ ܘܸܒܼܟܝܵܐ ܕܼܝܲ ܘܪܹܝܵܚܐ ܕܼܩܲ

ܵܒܢܹܐ ܘܠ ܖ  ܐ ܘܼܕܲ  ܹ ܸܗܝ ܠܵܬܐ ܕܓ  ݇ܕ ܝܗܝ ܝܵ ܘܩܼܒܵ ܼܠܲ ܠ ܼܝܲ ܐ ܼܥܲ ܗܹ  ܼܒܵ ܝܵܬܐ ܕܼܐܲ
ܪܸܒܫ ܝ ܗܝ. ܟܵܠܲܗ ܵܐܵܗܐ ܵܚܼܒܛܼܘ ܼܚܲ ܼܗܲ ܼܒܵ ܠ ܼܐܲ ܐ ܼܥܲ ܹܠ݇ܕ  ܪܗܼܘܢܹ  ،ܘܕܼܝܲ ܐ ݇ܗܵܘܐ ܼܟܲ

ܝܵܐ ܒܥܹܝܩܼܘ  ܫܘܸܒܐܵܣܵܩܐ ܠ ܝܵܐ. ܘܫܼܡܲ ܫܼܘܝܼܘܲܗ  ،ܕܵܠܐ ܵܫܼܓܵܫܐ ݇ܗܵܘܐ ،ܼܡܲ ܼܛܲ
ܪܵܬܐ ܵܥܡܘܲ  ܐܬܼܘܲܗ ܒܚܵܕܐ ܟܲܘܼܟܲ ܘ݇ܐܟܲܘܡܵܬܐ.             ܵܬܐ ܛ݇ܗܵܘܐ ܼܦܲ  
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݇ܕ ܫܩܼܝܵܦܐ ܵܪܵܡܐ ܪܵܙܐ ܕܐܼܘܪܵܚܐ ܼܡܢ ܵܓܘ ܼܚܲ ܕ ܵܬܵܡܐ ܠܼܡܲ ݇ܪܬ ،ܼܟܲ ܕܪܼܝ ܼܒܲ  ܼܒܲ
ܐ  ܹ ܪ ܸܫܢ ܝܼܟ ܚܵܕܐ ܵܩܝܸܡܵܬܐ ܕܟܹܐܵܦܐ ،ܬܪܸܥܼܣܲ ܠ ܸܡܠܵܐܐ ܩܼܲ  ،ܼܐܲ ܙܼܘܕܹܐ ݇ܗܵܘܐ ܼܥܲ

ܪܵܢܫܼܘܵܬܐ ܕܸܒܪܵܚܵܫܐ ݇ܗܵܘܐ ܕܵܠܐ ܟܵܠܝܵܐ ܐ  ،ܓܼܘܵܪܐ ܕܼܒܲ  ܹ ܚܼܒܼܝܵܛܐ ܒܸܩܢܝܵܢ
ܝܼܟ ܸܡܠܵܐܐ ܸܡ ܼܐܲ ܪ ܟ  ܵܒܢܹܐ. ܘܼܗܲ

ܵܩܐ ݇ܗܘܵ  ،ܘܒܵܥܖ ܵ ܵܙܢܹܐ ܐܸܒܫܼܒܵ ܖ  ܐ  ،ܠܼܡܲ ܵܣܼܒܹ 
ܐ ܩܛܼܝܥܹ ܐ ܵܥܢܝܵܬܹܐ ،ܘܵܣܼܒܝܵܬܹ  ܖ  ܵܥܢܹܐ ܘܼܡܲ ܖ  ܹ ܐ ،ܼܡܲ ܒܼܝ ܐ ،ܼܨܲ ܨܵܠܢܝܵܬܹ   ،ܼܗܲ

ܹ ܐ ܝܬܼܘܵܬܐܸܡܢܕܼܝ  ،ܵܚܠܼܝ ܫܼܝܹܐ. ܟܹܠܗ  ،ܹܡܐܼܟܼܘܠܵܬܐ ،ܕܼܒܲ ܐ ܫܼܘܖ   ܹ ܸܩܢܝܵܢ
ܥܵܬܐ  ܝܵܟܐ ܘܕܵܠܐ ܝܼܕܲ ܠ ܼܐܲ ܵܐܵܗܐ ܸܡܠܵܐܐ ܸܒܪܵܚܵܫܐ ݇ܗܵܘܐ ܕܵܠܐ ܝܵܕܥܵܬܐ ܠܼܗܲ

ܢ. ܟܹܠܗ ܵܝܘܵܡܐ ܸܒܪܵܚܵܫܐ ݇ܗܘܵ  ܠ ܐܼܝܼܡܲ ܝܹܠܐ ܸܒܪܵܚܵܫܐ  ،ܐܠܼܗܲ !ܐ݇ܗܘܵ ܟܹܠܗ ܼܠܲ  

ܵܪܐ ݇ܗܵܘܘ ܐ ܸܒܥܼܒܵ  ܹ ܼܘܟܸܒܢ ܐ ܟ  ܵܪܐ ܗ݇  ،ܵܓܗܹ  ܐ ܸܒܥܼܒܵ ܹ ܐ ܙܡܼܝܛܹ  ܼܘܟܸܒܢ  ،ܵܘܘܟ 
݇ܕ ܵܩܐ ܵܓܢܼܘܗܝ ܒܸ  ܵܪܐ ݇ܗܵܘܘ. ܟܠ ܼܚܲ ܐ ܸܒܥܼܒܵ  ܹ ܐ ܕܼܘܠܕܸܢ ܵܚܵܫܐ ݇ܗܵܘܐ. ܪܘܵܓܗܹ 

ܝܗܝ  ܕܵܝܵܢܐ ܡܐܼܘܵܕܹܠܐܟܼܠܲ ݇ܕ ܡܼܗܲ ܸܒܪܵܚܵܫܐ ݇ܗܵܘܘ.  ܸܒܪܵܚܵܫܐ ݇ܗܵܘܘ. ܕܵܠܐ ܼܚܲ
ܢܵܕܵܢܐ ܸܒܪܵܚܵܫܐ ݇ܗܵܘܘ. ܕܵܠܐ ܓܘܼ  ݇ܕ ܼܣܲ ܵܪܐ ܘܙܥܲܘܵܪܐ ܸܒܪܵܚܵܫܐ ݇ܗܵܘܘ. ܕܵܠܐ ܼܚܲ

ܬ ܸܒܪܵܚܵܫܐ                                    ݇ܗܵܘܘ!   ܕܵܠܐ ܥܵܕܵܢܐ ܘܵܣܼܥܲ

ܝ   ܝܵܫܼܢܲ ܢܵܬܐ ܠܼܦܲ ܚܼܡܲ ܝ  ܕܵܠܐ ܼܬܲ ܢܵܬܐ ܠܵܡܘܵܬܼܢܲ ܚܼܡܲ ݇ܕ  ،ܗܝܗܝ ܘܕܵܠܐ ܼܬܲ ܒܼܚܲ
݇ܕ ܢܼܝܵܫܐ ܸܨܦܝܵܐ ܒܸ  ،ܵܚܵܫܐ ݇ܗܵܘܘܪܸܠܵܒܐ ܣܦܼܝܵܩܐ ܒܸ  ܵܕܝܹܡ  ،ܵܚܵܫܐ ݇ܗܵܘܘܪܠܼܚܲ
݇ܕܵܡܐ ܸܒܪܵܚܵܫܐ  ܼܩܲ ݇ܗܵܘܘ!                                                 ܼܠܲ  

ܝܗܝ ܵܠܐ ܢܛܼܝܵܪܐ ،ܝܗܝ ܵܠܐ ܩܼܒܼܝܵܪܐܼܡܢ ܟܠ ܡܼܝܬܼܲ   ،ܼܡܢ ܟܠ ܫܼܒܼܝܼܩܲ
ܝܵܡܐ ܩܛܼܝܵܪܐ ܫܵܬܐ  ،ܘܼܡܢ ܟܠ ܦܼܝܵܫܐ ܥܼܠܲ ܘܼܡܢ ܟܠ ܸܡܢܕܼܝ ܒܼܕܲ
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ܫܼܒܲܘܩ ܠܼܝ ܙܹ݇ܠ! ܒܪܼܝ ܸܡܢܼܝ  ،ܸܒܫܵܡܵܥܐ ݇ܗܵܘܐ ܸܠܵܒܐ ܛܡܼܝܵܪܐ ،ܚܛܼܝܵܪܐ
ܪܸܩܠ  ܙܹ݇ܠ!                                   ܙܹ݇ܠ! ܥܪܲܘܩ ܙܹ݇ܠ! ܵܠܐ ܼܥܲ  

ܫܵܬܐ ،ܵܗܐ ܚܵܙܝܵܬܐܒܐܵ  ،ܒܼܘܬ ܵܐܵܗܐ ܒܵܐܵܗܐ ܫܵܡܥܵܬܐ  ،ܒܵܐܵܗܐ ܪܼܓܵ
ܐ ،ܸܒܪܵܚܵܫܐ ݇ܗܵܘܘ  ܹ ܫܼܲ  ،ܸܒܦܵܪܵܚܐ ݇ܗܵܘܘ. ܟܦܼܝܢ ܹ ܐ ܕܵܠܐ ܼܓܲ ܐ ܸܡܠܝ  ܹ ܥܢ ܩܵܬܐ ܒܼܛܲ

ܐ  ܕܹܐ. ܕܵܠܐ ܕܵܪܝܵܬܐܕܸܚܛܹ  ܐ. ܕܵܠܐ  ܘܸܦܖ  ܐ ܫܼܒܼܝܹܩ   ܹ ܕܐܼܝܵܕܐ ܠܸܩܢܝܵܢ
ܩܵܬܐ ܕܥ ܼܠܲ ܐܕܵ ܼܛܲ  ܹ ܝܗܝ ܛܼܝܵܢܐ  ،ܵܢܐ ܸܒܪܵܚܵܫܐ ݇ܗܵܘܘ. ܸܨܗܝ ܐ ܒܦܼܘܼܡܲ ܸܒܡܝܵܓ ܵ

ܝܗܝܩܵ  ܗܼܘܲ ܝܵܬܐ ܕܼܨܲ ܟܼܠܲ ݇ܗܵܘܘ!                 ܕܵܠܐ ܟܵܠܝܵܐ ܸܒܪܵܚܵܫܐ  ،ܐ ܼܡܲ  

ܠܵܬܐ ܕܪܹ  ܠܼܩܲ ܝܗܝܝܵܩܐ ܼܩܲ ܝܗܝ ،ܼܫܲ ܼܨܲ ܦܼܝܼܲܓܵܬܐ ܕܼܚܲ ܢܼܝܲܚܵܬܐ  ،ܵܩܐ ܼܡܲ ܵܩܐ ܼܡܲ
ܝ   ܩܼܠܲ ܦܵܪܐ ܟܲܘܣܼܝܵܬܐ ܕܒܼܘܵܚܵܪܐ ،ܗܝܕܼܐܲ ܼܘܹܡܐ ݇ܗܵܘܘ ܒܼܥܲ ܡܟ  ܲ ܼܘܵܠܐ  ،ܟ ܼ ܓ 

ܝܗܝ  ،ܕܵܡܗܼܘܬ ܪܹܵܫܝܵܐ ܐ. ܘܼܡܢ ܓܼܹܒܲ  ܹ ܐ ܕܓܸܠܵܕܐ ܛܼܝܵܡܢ ܝܗܝ ܵܨܘܹܠ  ܪܕܼܘܼܝܲ ܼܚܲ
ܝ   ܩܼܠܲ ܝܗܝ ܓܸܠܝܵܐ݇ܗܵܘܘ ܼܐܲ ܐ. ܪܼܹܫܲ ܐ ܕܓܪܼܝܼܒܵ ܒܵܬܵܩܐ  ،ܗܝ ܒܸܩܛܵܥܛܹ 

ܡܵܬܐ ܸܒܪܵܚܵܫܐ ݇ܗܵܘܘ. ܕܵܠܐ  ܪܼܛܲ ܕܨܼܘܕܵܪܐ ܸܒܪܵܚܵܫܐ ݇ܗܵܘܘ. ܕܵܠܐ ܼܛܲ
ܵܬܐ ܸܒܪܵܚܵܫܐ ݇ܗܵܘܘ ܚܼܡܲ                                                   !ܼܬܲ

ܝܗܝ. ܵܠܐ! ܼܓܼܪܲ ܩܵܬܐ ܕܼܦܲ ܼܪܲ ܢܹܐ  ܹܠܐ ݇ܗܵܘܘ ܸܒܐܵܙܵܠܐ ܵܩܐ ܼܦܲ ܝܗܝ ܼܐܲ ܟܼܠܲ
ܐ ܬܹ  ܗܼܡܲ ܢܹܐ ܼܙܲ ܝܗܝ ܼܐܲ ܹܐ ܘܟܼܠܲ ܖ  ܼܘܢܓ ܵ ܐ  ،ܓ  ܢܕܼܝܢܼܘܹܣ  ܢܹܐ ܹܩܼܘܲ ܝܗܝ ܼܐܲ ܟܼܠܲ

ܝܗܝ ݇ܗܵܘܘ ܒܼܘܼܠܲ ܝܗܝ.  ܐ ݇ܗܵܘܘܠܹ . ܼܩܲ ܼܓܼܪܲ ܬܸܪ ܕܼܦܲ ܼܡܢ ܵܐܵܢܝܼܘܵܬܐ ܒܼܘܬ ܼܚܲ
ܸܡ ܨܵܦܝ ݇ܕ ܟ  ܒ ܟܠ ܼܚܲ ܼܒܲ ܸܒܠ ݇ܗܵܘܐ  ،ܟܹܐ ܵܝܕܹܥ ݇ܗܵܘܐ ܝܼ ܼܣܲ ܢ ܸܫܡܥܲܘܢ ܼܩܲ ܐܸ
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ܒ ،ܕܵܦܐܸܫ ܸܩܪܵܝܐ ܵܩܣܼܝܡ ܝܼܢܲ ܕ݇  ܗܸܟ   ،ܘܵܡܪܵܬܐ ܼܙܲ ܼܓܵܪܵܢܝܵܐ  ܼܚܲ ܚܼܘܙܵܕܵܓܐ ܼܦܲ
ܝܗܝ.                                              ܹܠܐ ܵܡܛܹܐ ݇ܗܵܘܐ ܵܩܼܬܲ

ܝܹܐ  ܢܹܐ ܵܣܗܕܹ ܐ ܵܐܬܼܘܖ ܵ
ܪܨܲܘܵܦܝܵܬܐ ܕܼܐܲ ܝܗܝ ܼܦܲ ܝܼܘܼܬܲ ܹܠܐ ݇ܗܵܘܘ ܒܼܘܬ ܵܚܬܹܪ ܕܼܚܲ

ܐ ݇ܗܵܘܘ ܸܒܪܵܚܵܫܐ ܕܵܦܝܫܼܝ ݇ܗܵܘܘ ܠܹ ܹܒܐܵܣܩܼܘܲܗ ݇ܗܵܘܘ ܵܐܵܗܐ ܵܓܼܓܲܘܠܵܬܐ. ܵܠܐ! 
ܹܐ ܒܐܼܲ  ܐܵܬܐ ܕܵܐܵܗܐ ܕܼܘܢܝܹܐܒܼܘܙܸܒܩ  ܵܘܬܹܐ ܠܼܦܲ ܹܐ  ،ܬܖ ܵ ܣܼܝܖ  ܘܕܵܗܘܼܝ ݇ܗܵܘܘ ܼܐܲ

݇ܕ ܵܣܵܦܐ ܼܝܫܹܐ ܒܼܘܬ ܵܚܬܸܪ ܕܼܚܲ ܼܝܫܹܐ ܦܖ  ܐ ܦܖ  ܚܵܡܐ!        ܵܩܐ ܵܛܝܸܦܹ    ܕܼܠܲ

ܢܹܐ ܸܒܪܵܚܵܫܐ ݇ܗܵܘܘ ܒܚܵܕܐ ܐܼܘܪܵܚܐ   ܐܼܘܪܵܚܐ.  ܵܩܐ ܕܵܕܝܪܼܝ ܒܚܵܕܐ ،ܵܠܐ! ܼܐܲ

ܝܗܝ. ܐܼܲ  ܝܵܬܐ ܕܐܼܝܬܼܘܵܬܐ ܕܵܛܝܼܸܦܲ ܼܡܲ ܹܠܐ ݇ܗܵܘܘ  ܐܢܹ ܸܒܪܵܚܵܫܐ ݇ܗܵܘܘ ܵܩܐ ܼܚܲ
ܝܗܝ ܸܒܪܵܚܵܫܐ. ܝܗܝ ݇ܗܵܘܘ ܒܵܓܼܢܲ ܼܝܲ ܢܹܝܬ ܸܒܛܼܪܲ ܝܗܝ  ،ܼܬܲ ܪܙܼܘܼܦܲ ܢܹܝܬ ܼܚܲ ܼܬܲ

ܝ   ܼܘܵܚܬܹܐ ܕܵܣܗܼܕܲ ܹ ܐ ܕܖ  ܐ ܸܛܫܝ ܝܗܝ ݇ܗܵܘܘ ܐܼܝܵܕܬܹ  ܐ ܕܕܼܒܼܝܼܚܲ ܗܝ ܘܵܓܵܢܬܹ 
ܝܗܝ ݇ܗܵܘܘ. ܒܼܘܼܠܲ                                                      ܘܼܠܲ

ܝܼܟ ܕܒܵܡܪܲܘܕܼܘܵܬܐ ܸܒܟܵܠܝܵܐ ݇ܗܵܘܘ ܝܗܝ ܼܐܲ ܝܵܐ ݇ܗܵܘܘ ܒܸܫܠܝܼܘܵܬܐ.  .ܸܡܼܢܲ ܸܒܒܼܟܵ
ܐ  ܝܼܟ ܫܹܐܵܕܢܹ  ܝܗܝ. ܼܐܲ ܵܘܼܢܲ ܠ ܵܚܕܸܖ  ܐ ܼܥܲ ܸܒܚܝܵܵܪܐ ݇ܗܵܘܘ ܘܸܒܚܵܙܵܝܐ ܠܫܼܒܼܝܹܩ 
ܝܗܝ ܒܚܵܕܐ  ܝܗܝ. ܘܟܼܠܲ ܸܒܩܝܵܵܡܐ ݇ܗܵܘܘ ܘܸܒܩܵܡܵܛܐ ܠܡܵܛܝܵܐ ܠܼܝܲܗܼܠܲ

ܝܵܬܐ ܕܗܸܟ  ܵܠܐ ܵܗܘܵܝܐ ،ܪܼܘܵܚܐ ܸܒܪܵܚܵܫܐ ݇ܗܵܘܘ ܼܡܲ ݇ܕ ܢܸܡܼܘܵܢܐ  ،ܵܩܐ ܼܚܲ ܼܚܲ
ܝܵܬܐ  ܼܡܲ ܝܗܝܵܐܬܼܘܵܪܵܝܐ. ܒܗܼܹܒܼܝ ܕܼܚܲ ܒܗܼܹܒܼܝ  ،ܕܐܼܝܬܼܘܵܬܐ ܕܵܛܝܼܸܦܲ

ܝܗܝ                                       ܸܒܪܵܚܵܫܐ ݇ܗܵܘܘ. ،ܕܢܵܛܪܵܬܐ ܕܹܠܵܫܼܢܲ
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ܩܵܬܐ ܕ ܼܠܲ ܝܗܝܵܩܐ ܵܠܐ ܼܛܲ ܦܝܵܢܼܘܼܬܲ ܦܝܵܢ ،ܼܣܲ ܝܗܝ ܚܠܼܝܵܬܐ ܘܼ ܼܣܲ ܼܬܲ
ܢܵܬܐ ܼܫܲ ܹܐ ،ܘܼܚܲ ܝܢܼܝ ܕܵܗܐ ܼܡܢ ܥܸܣܪܼܝܢ ܘܐܸܫܵܬܐ ܵܕܖ  ܝ   ،ܼܐܲ ܼܗܲ ܼܒܵ ܗܝ ܼܐܲ

ܐ ܘ ݇ܗܘܵ ܚܼܘܡܝܼܘܲܗ ݇ܗܵܘܘ ܘܡܼܘܡܛܼܝܼܘܲܗ  ܝܗܝ ܼܡܢ ܵܓܵܘܐ ܵܓܘ ܵܠܗܹ  ܵܩܼܬܲ
ܢܹܐ ܕܼܘܦܝܹܐ. ܐܼܘܦ ܼܐܲ ܐ ܘܖ   ܹ ܹ ܐ ܘܵܛܘܵܦܢ ܡܵܬܐ  ،ܘܦܼܘܵܢܝ ܼܡܲ ܵܩܐ ܼܬܲ

ܝܗܝ ܡܵܬܐ ܕܚܹܐܪܼܘܵܬܐ ،ܕܵܘܠܼܝܼܬܲ ܹܐ ܒܢܼܫܲ ܕ ܕܩܼܝܖ  ܼܘܵܚܬܹܐ  ،ܼܟܲ ܢܹܐ ܖ  ܼܐܲ
ܹܐ ܡܵܬܐ ،ܚܹܐܖ  ܹܐ ،ܼܡܢ ܥܼܘܡܵܩܐ ܕܚܵܕܐ ܼܝܲ ܣܼܝܖ  ܒܫܵܡܛܵܬܐ  ،ܼܡܢ ܹܒܝܬ ܼܐܲ

ܝܗܝ ܝܗܝ ،ܕܢܼܝܼܪܲ ܐ ܕܐܼܝܬ ݇ܗܵܘܐ ܗܼܹܒܼܝ ܵܐܕܝܼܵ  ،ܸܒܩܵܛܥܵܬܐ ܕܸܫܫܵܠܼܬܲ
                                              ܸܒܥܵܪܵܩܐ ݇ܗܵܘܘ. ،ܕܚܹܐܪܼܘܵܬܐ

݇ܕ ܵܩܐ  ،ܸܒܦܵܪܵܚܐ ݇ܗܵܘܘ ،ܸܒܪܵܚܵܫܐ ݇ܗܵܘܘ ܢܹܐ. ܟܠ ܼܚܲ ܩܵܬܐ ܠ݇ܐܚܹܖ ݇ ܼܫܲ ܕܵܠܐ ܼܓܲ
ܡ ܐܼܘܵܕܹܠܐ ܸܒܪܵܚܵܫܐ ݇ܗܵܘܘ. ܸܒܐܵܣܵܩܐ  ܸܒܪܵܚܵܫܐ ݇ܗܵܘܐ. ܵܓܢܹܗ ܝܗܝ ܼܥܲ ܟܼܠܲ

ܵܪܵܚܐ ܠܵܐܵܗܐ  ܹܐ݇ܗܵܘ ܘܸܒܟ  ܕܼܝܫܵܬܐ  ،ܵܓܼܓܲܘܠܵܬܐ ܕܡܵܪܖ  ܒܗܼܹܒܼܝ ܼܩܲ
ܥܬܼܝܕ ܸܡ ܩܼܘܪܵܒܐ ،ܕܒܼܕܲ ܥܬܼܝܕ ܟ  ݇ܕ ܼܕܲ ܹܐ ،ܒܼܚܲ  ،ܸܒܕ ܵܗܘܼܝ ݇ܗܵܘܘ ܚܹܐܖ 

ܝܗܝ  ܝܗܝ ܘܒܵܬܘܕܼܝܼܬܲ ܝܗܝ ܘܒܹܠܵܫܼܢܲ ܝܗܝ!              ܒܵܓܼܢܲ ܝܵܢܼܘܼܬܲ ܘܒܼܣܲ  

ܕܼܝܵܫܐ ܡܼܘܣܡܹ   ،ܹܠܐ ݇ܗܵܘܘ ܸܒܚܵܙܵܝܐ ،ܼܝܲܝܗܝ ݇ܗܵܘܐ. ܒܼܘܬ ܵܐܵܗܐܵܐܵܗܐ ܢܼܝܵܫܐ ܼܩܲ
ܝܗܝ ܒܼܘܚܵܪܵܢܝܵܬܐ.  ،ܵܫܐܹܠܐ ݇ܗܵܘܘ ܸܒܪܓܼܵ  ܗܵܘܼܠܲ ܪܡܼܘܝܹܐ ܠܼܐܲ ܹܠܐ ݇ܗܵܘܘ ܼܦܲ

ܝܼܟ ܕܵܓܘ ܸܚܠܵܡܐ ܸܒܪܵܚܵܫܐ ݇ܗܵܘܘ ܠܗܼܘܕܹܐ ܸܒܪܵܚܵܫܐ ݇ܗܵܘܘ  ،ܼܐܲ ܠܗܼܘܕܹܐ ܼܡܲ ܼܡܲ
ܪܵܗܵܪܐ ܕܒܸ  ܝܗܝܓܠܓܹܵܒܐ ܕܼܗܲ ݇ܗܵܘܐ!                                     ܵܪܼܫܲ  
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݇ܕܵܡܐ ܝ   ،ܒܟܠ ܦܵܣܥܵܬܐ ܵܠܼܩܲ ܝܼܢܲ ܹ ܐ ܸܒܚܝܵܵܪܐ ݇ܗܘܵ ܼܥܲ ܠܵܐܵܬܐ  ܘܗܝ ܸܣܛܝ
ܝܗܝ ܸܵܙܼܢܲ ܟܖ  ܝ   ،ܕܚܹܐܪܼܘܵܬܐ ܟܪܼܝܼܟܵܬܐ ܒܼܡܲ ܫܼܝܼܫܲ ܝ   ،ܗܝܒܼܩܲ ܗܝ. ܒܵܐܒܼܘܼܢܲ

ܬܵܬܐ ،ܕܵܠܐ ܙܕܲܘܥܵܬܐ ܬܼܪܲ ܝܗܝ ،ܕܵܠܐ ܼܪܲ ܕܵܠܐ ܣܵܢܕܵܬܐ  ،ܒܹܠܵܫܵܢܐ ܕܵܓܼܢܲ
ܝܵܠܐ ܵܐܬܼܘܵܪܵܝܐ ݇ܕ ܢܲܘܼܟܵܪܵܝܐ. ܒܼܚܲ ܝܹܐ ،ܠܸܗܟ  ܼܚܲ ܢܹܐ ܕܵܐܬܼܘܖ ܵ  ،ܒܥܼܘܡܖ ܵ

ܟܫܼܘܛܹܐ ܝܵܢܐ ܝܹܐ ܼܡܲ ܐ ܕܵܐܬܼܘܖ ܵ ܵܕܐ ܝܵܢܐ ܸܒܣ ،ܸܒܚܵܩܵܪܐ ܝܵܢܐ ،ܒܡܕܼܝܵܢܬܹ  ܼܓܵ
ܢܹܐ ܵܣܗܕܹ ܐ ܕܵܐܵܗܐ 

݇ܕ ܪܼܘܡܵܪܵܡܐ ܓܼܘܵܪܐ ܠܼܐܲ ܵܓܼܓܲܘܠܵܬܐ.               ܒܼܚܲ  

ܡܼܘܙ ܸܒܢܵܛܵܪܐ ܝܵܢܐ  ،ܼܡܢ ܓܸܒ ܵܒܥܼܘܵܬܐ ܕܵܝܘܵܢܢ ،ܘܟܠ ܸܫ݇ܢܵܬܐ ܒܼܬܲ
ܐ ܩܼܘܕܹܐ ܝܵܢܐ ܸܒܣܹܡ  ܡܼܘܙ. ܵܗܐ ܕܼܘܝܵܠܲܗ ܕܼܡܲ ܦܼܘܝܹܐ ܝܵܢܐ  ،ܵܒܥܼܘܵܬܐ ܕܼܬܲ ܼܬܲ

ܐ ܕܘܼ  ،ܦܼܘܢܕܹ  ܹ ܐܪܹ ܼܒܲ ܦܼܘܼܟܹܐ ،ܐ ܝܵܢܐ ܙܵܘܕ ܐ ܼܫܲ ܙܒܼܘܹܩܐ ܝܵܢܐ  ،ܝܵܢܐ ܫܵܬܵܝܬܹ  ܼܒܲ
ܼܘܵܚܬܹ  ܠ ܖ  ܐ ܼܥܲ ܐ ܕܵܓܵܢܐܸܦܩܹܚ  ܢܹܐ ܕܼܒܼܝܹܚ  ܐ ،ܐ ܕܼܐܲ ܐ ܕܕܼܒܼܝܹܚ   ،ܕܼܒܼܝܹܚ 

ܐ ܕܟܠ.                                                          ܕܼܒܼܝܹܚ 

ܢ ܒܵܐܵܗܐ ܥܵܕܵܢܐ ܐ! ܐܸ  ܹ ܕܵܠܢܵܬܐ ،ܸܡܣܟܹܢ  ،ܼܡܢ ܓܹܵܒܐ ܕܵܐܵܗܐ ܨܼܘܪܵܬܐ ܡܼܫܲ
ܪܵܗܪܵ  ܝܗܝ ،ܐܵܓܘ ܵܐܵܗܐ ܼܗܲ ܗܵܡܐ ܓܼܘܵܪܐ ܼܡܢ ܵܛܝܼܸܦܲ ݇ܕ ܼܣܲ ܵܠܐ  ،ܵܚܙܼܝ ݇ܗܵܘܘ ܕܼܚܲ
 ܹ ܼܝ ܢܸܫܝ ܚܟ 

ܪ ܼܐܲ ܼܝ ܢܸܫܝܹܐ ܝܵܢܐ  ،ܐ ܝܵܢܐ ܠܵܐܵܗܐ ܕܵܪܵܡܐܼܗܲ ܚܟ 
ܪ ܼܐܲ ܵܠܐ ܼܗܲ

ܝܗܝ ܵܒܼܬܲ ܖ  ܝ   ،ܠܼܕܲ ܼܗܲ ܼܒܵ ܵܘܬܹܐ ܕܼܐܲ ܼܒܖ ܵ ܝܗܝ ،ܗܝܠܼܩܲ ܝܗܝ ،ܠܝܵܪܬܼܘܼܬܲ  ،ܠܵܛܝܼܸܦܲ
ܝܗܝ ܦܝܵܢܼܘܼܬܲ ܝܗܝ ،ܠܼܣܲ ݇ܕ  ،ܐܼܝܵܢܐ ܐܼܘܦ ܠܹܠܵܫܼܢܲ ܢ ܵܚܙܼܝ ݇ܗܵܘܘ ܕܼܚܲ ܘܐܸ

ܗܡܵ  ܝܗܝ ܸܒܦܵܠܵܚܐ ܝܵܢܐ ܵܩܐ ܬܵܠܚܵܬܐ ܕܥܼܘܡܖ ܵ ܼܣܲ ܝܗܝܐ ܸܡܼܢܲ ܵܩܐ  ،ܼܢܲ
ܦܵܬܐ  ܼܟܲ ܣܵܠܝܵܬܐ ܘܼܡܲ ܗܵܡܐ ܓܼܘܵܪܐ  ،ܕܖ ܵܥܼܝܲܝܗܝܼܡܲ ݇ܕ ܼܣܲ ܢ ܵܚܙܼܝ ݇ܗܵܘܘ ܕܼܚܲ ܐܹ
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ܼܒܗܼܘܪܹܐ ܝܵܢܐ ܒܹܠܵܫܵܢܐ  ܡܙܼܘܹܡܐ ܝܵܢܐ ܘܫܼܬܲ ܣܠܼܘܝܹܐ ܝܵܢܐ ܘܼܗܲ ܝܗܝ ܼܡܲ ܸܡܼܢܲ
ܝܗܝ ،ܢܲܘܼܟܵܪܵܝܐ ܣܵܠܝܵܬܐ ܘܣܵܪܼܒܵܬܐ ܕܹܠܵܫܵܢܐ ܕܵܓܼܢܲ ܢ ܵܝܕܥܼܝ  ،ܒܼܡܲ ܐܸ

ܝܗܝ ܦܪܼܝܵܩܐ ݇ܗܘܵ  ܗܵܡܐ ܸܡܼܢܲ ݇ܕ ܼܣܲ  ،ܵܠܐ ܦܵܪܵܩܐ ܼܡܢ ܵܐܵܗܐ ܵܥܘܵܩܵܢܐܕܘ ܕܼܚܲ
ܢܹܐ  ܕܒܸ  ܵܘܬܹܐ ܘ݇ܐܚܹܖ ݇ ܬܖ ܵ ܝܵܬܝܼܘܵܬܐ ܕܼܐܲ ܝܗܝ ܵܓܘ ܼܠܲ ܵܪܦܼܝ ݇ܗܵܘܘ ܵܠܗ ܵܓܼܢܲ

                                                           ܒܙܵܡܪܵܬܐ:

ܼܒܵܪܐ  ܪܡܼܘܢܼܡܲ  " ܫܩܘܼ  ،ܪܹܝܵܫܘܼܟܲܘܢܡܼܩܲ ܼܟܲܘܢ.ܢ ܠܦܵܠܵܛܐ ܕܢܼܝܵܫܘܼܓܲ  
ܬ ܐ ܒܼܘܬ ܵܚܬܸܪ ܕܸܡܼܠܲ ܝܵܘ   ،ܕܼܒܼܝܹܚ  ܚܵܬܐ ܕܼܚܲ "ܼܟܲܘܢ.ܵܗܵܒܣ ܕܼܒܵ  

ܢ ܵܗܘܼܝ ݇ܗܵܘܘ  ܪܵܗܵܪܐܐܸ ܕ ܵܐܢܼܝ ܵܓܘ ܕܵܐܵܗܐ ܼܗܲ ܢ  ،ܸܚܙܝܹܐ ܠܵܐܵܗܐ ܸܚܙܵܘܐ ܼܟܲ ܘܐܸ
ܨܲܘܦܹܐܵܗܘܼܝ  ܖ  ܢ ܼܦܲ ܐ ܼܝܲ ܗܹܡ  ܢܹܐ ܼܣܲ ܝܗܝ ܼܐܲ ܸܡ  ،݇ܗܵܘܘ ܝܕܼܝܼܥܲ ܡܟ  ܲ

ܹ ܐ  ،ܵܚܬܸܪܓ ܼ ܝ ܼܚܲ
ܝܗܝ ܝܗܝ ܬܚܘܲ  ،ܸܒܕ ܵܗܘܼܝ ݇ܗܵܘܘ ܚܛܼܝܼܪܲ ܝܗܝ ܕܼܘܫܕܼܸܫܲ ܩܵܠܼܬܲ ܬ ܼܐܲ

ܐܕܸ ܕܼܘܡ ܐ ܒܸܟܬܘܹ  ܐ ،ܹܡ  ܐ ܕܟܹܐܦܹ  ܙܼܝܹܐ ܒܣܼܝܦܹ  ܦܵܪܐ  ،ܦܼܘܖ  ܹ ܐ ܒܼܥܲ ܸܟܘܝ
ܢ ܵܗܘܼܝ ݇ܗܵܘܘ ܝܕܼܝܥܹܐ ܚܼܝܵܢܐ. ܐܸ ܝܗܝ  ،ܼܫܲ ܹ ܐ ܸܒܕ ܵܗܘܼܝ ݇ܗܵܘܘ ܚܢܼܝܼܩܲ ܝ ܘ ܓܵ ܼܚܲ

ܪܓܼܘܫܵܬܐ                                                             !ܼܕܲ

ܚܡܼܘܢܹܐܐܼܝܵܢܐ ܒܲܗܝ ܕܒܵܐܵܗܐ ܥܵܕܵܢܐ ܥܼܝܩܬܵ  ܘܹܠܐ ܵܡܨܼܝ  ،ܐ ܹܠܐ ݇ܗܵܘܘ ܼܬܲ
ܚܡܼܘܢܹܐ ܪ ܕܵܐܵܗܐ ܣܼܘܪܵܥܵܦܐ ،݇ܗܵܘܘ ܠܼܬܲ ܪ ܕܵܐܵܗܐ  ،ܵܩܐ ܕܼܡܢ ܵܒܼܬܲ ܼܡܢ ܵܒܼܬܲ

ܵܢܐ ܐ ܕܼܒܼܝܚܼܘܵܬܐ ،ܓܼܹܗܲ ܪ ܚܵܕܐ ܵܗܕܼܟܵ ܚܼܝ ݇ܗܵܘܘ  ،ܼܡܢ ܵܒܼܬܲ ܫܟ  ܸܒܕ ܼܡܲ
ܨܲܘܦܹܐ ܕܵܥܪܩܼܝ ݇ܗܵܘܘ ܼܡܢ ܢܼܝܵܫܐ ܖ  ܘܵܦܠܛܼܝ ݇ܗܵܘܘ ܼܡܢ ܐܼܘܪܵܚܐ ܵܗܝ  ،ܼܦܲ

ܡܵܬܐ  ،ܒܪܹܵܫܐ ܵܪܵܡܐ ،ܼܘܵܬܐ ܘܐܼܝܵܩܵܪܐܕܼܝ݇ܗܵܘܐ ܕܵܝܪܵܬܐ ܒܹܚܐܪ ܼܩܲ ܵܩܐ ܼܡܲ
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ܝܹܐ ܢܹܐ ܵܐܬܼܘܖ ܵ ܕܖ ܼܲ  ،ܕܥܼܘܡܖ ܵ ܝܹܐ ܫܝܵܬܹܐܼܡܲ ܟܠ ܸܡܢܕܼܝ ܵܐܬܼܘܵܪܵܝܐ.  ،ܵܐܬܼܘܖ ܵ
ܹܐ ܹܐ ،ܵܕܝܪܼܝ ݇ܗܵܘܘ ܚܹܐܖ  ܝܼܟ ܚܹܐܖ  ܹܐ.  ،ܵܙܝܕܼܝ ܼܐܲ ܝܼܟ ܚܹܐܖ  ܪܸܘܣܼܝ ܘܵܚܝܼܝ ܼܐܲ ܼܓܲ

ܢ ܵܠܐ ܐ ܒܼܘܫ ܨܵܦܝܼܝ ܝܵܠܲܗ ܡܝܵܬܵܬܐ ܒܹܚܐܪܼܘܵܬܐ ܼܡܢ ܗܵܘܝܵܬܐ ܩܼܘܠܹܠ   ،ܐܹ
݇ܕ ܵܛܝܸܵܦܐ ݇ܐܚܹ݇ܪܵܢܐ ܩܵܬܐ ܕܹܠܵܫܵܢܐ ،ܕܼܚܲ ܼܠܲ ܪܵܬܐ  ،ܼܡܢ ܼܛܲ ܫܼܡܲ ܼܡܢ ܼܡܲ

ܦܝܵܢܼܘܵܬܐ ܹܐ  ،ܼܡܢ ܣܵܪܼܒܵܬܐ ܕܼܝܠܼܝܕܼܘܵܬܐ ،ܕܼܣܲ ܩܵܬܐ ܕܹܒܝܬ ܩܼܒܼܘܖ  ܼܡܢ ܫܼܒܵ
ܐ ܗܹ  ܼܒܵ                         ܕܐܼܘܡܵܬܐ ܘܵܬܘܕܼܝܵܬܐ. ܐܕܕܼܒܼܝܹܚ   ،ܕܵܣܗܕܹ ܐ ،ܕܼܐܲ

ܕܼܝܵܫܐ. ܵܐܵܗܐ ݇ܗܵܘܐ ܩܵܫܐ ܼܩܲ ܵܗܝ ܗܼܹܒܼܝ. ܵܐܵܗܐ ݇ܗܵܘܐ ܵܗܝ  ܵܐܵܗܐ ݇ܗܵܘܐ ܵܗܘ ܼܢܲ
ܼܸܓܫܹܐ  ܝܗܝ. ܵܩܐ ܒܼܘܬ ܵܐܵܗܐܨܼܘܪܵܬܐ ܕܖ   ،ܐܼܘܡܵܬܵܢܝ ܹܐ ܨܼܝܪܼܘܲܗ ݇ܗܵܘܐ ܵܩܼܬܲ

ܝ ܝܗ  ܝܼܢܲ ܹ  ܼܥܲ ݇ܕܵܡܐ ،ܐ ܒܪܩܼܝܵܥܐܸܣܛܝ ܕܵܠܐ  ،ܸܒܪܵܚܵܫܐ ݇ܗܵܘܘ ܵܕܝܸܡ ܵܠܼܩܲ
ܢܵܬܐ ܠܚܵ  ܚܼܡܲ ܝܗܝܼܬܲ ܵܘܼܢܲ ܝܗܝ ،ܕܸܖ  ܝܵܫܼܢܲ ܫܵܬܐ ܒܼܘܬ ܼܦܲ ܕܵܠܐ  ،ܕܵܠܐ ܚܵܕܐ ܪܼܓܵ

ܝܗܝ ܒܼܘܙ ܵܫܐ ܒܼܘܬ ܸܡܢܕܼܝܲ ܢ  ،ܸܒܵܩܐ. ܵܠܐ ܒܼܝܵܕܵܥܐ ܸܒܕ ܵܡܛܝܼ ܼܚܲ ܼܡܢ ܼܝܲ
ܪ ܟܵܡܐ ܸܒܕ ܵܢܦܠܼܝ ܠܸܫܦܲܘܠܵܬܐ ܕܵܐܵܗܐ   ܵܓܼܓܲܘܠܵܬܐ.               ܵܒܼܬܲ

ܐ ܕܚܹܐܪܼܘܵܬܐ ܠܹܚ  ܢܹܐ ܼܦܲ ܹܐ ،ܸܒܪܵܚܵܫܐ ݇ܗܵܘܘ ܼܐܲ ܣܼܝܖ  ܲܘܕܹܐ ܕܹܒܝܬ ܼܐܲ ܢܹܐ ܵܡܖ   ،ܼܐܲ
ܝܹܐ ܕܵܐܬܼܘܪ ܢܹܐ ܓܼܘܖ  ܐ ܕܐܸܫܵܬܪ. ܒܸ  ،ܼܐܲ ܢܹܐ ܒܬܼܘܵܠܬܹ  ܵܚܵܫܐ ݇ܗܵܘܘ ܪܼܐܲ

ܠܼܘܠܼܘܬܵ  ܒܦܼܘܵܡܐ ܒܪܼܝܵܙܐ.  ،ܒܟܹ݇ܪܵܣܐ ܣܦܼܝܩܵܬܐ ،ܒܸܠܵܒܐ ܸܟܘܵܝܐ ،ܐܒܼܩܲ
݇ܕ ܵܩܐ ܵܓܢܼܘܗܝ ܸܒܪܵܚܵܫܐ ݇ܗܵܘܐ ܝܗܝ ܡܐܼܘܵܕܹܠܐ ܸܒܪܵܚܵܫܐ  ،ܟܠ ܼܚܲ ܟܼܠܲ

ܐ ܸܒܪܵܚܵܫܐ  ،݇ܗܵܘܘ ݇ܗܵܘܘ!                              ܟܵܡܐ ܥܵܕܵܢܐ ܵܗܕܼܟܵ  
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ܕ ܥܼܒܼܝܪܸܗ ܵܪܵܝܐ ܼܟܲ ܐ ،ܵܗܘ ݇ܐܼܚܲ ܩܼܝܹܩ  ݇ܕܟܵܡܐ ܼܕܲ ܢ ܐܼܘܪ ،ܵܩܐ ܼܚܲ ܝܼܟ ܕܐܸ ܵܚܐ ܼܐܲ
ܝܗܝ ܵܐܢܼܝ ܕܼܝ݇ܗܵܘܘ  ،ܫܹܠܐ ܵܠܗܲ  ܵܦܐ ܡܹܚܐ ܹܠܗ. ܟܼܠܲ ݇ܕ ܼܠܲ ܢܹܝܬ ܼܚܲ ܐܼܝܵܬܐ ܼܬܲ
ܐ  ܹ ܝܗܝ ،ܬܼܒܼܝܢ ܝܼܟ ܬܥܼܝܪ݇ܗܲܘܢ ܠܵܓܼܢܲ ܝܗܝ  ،ܼܐܲ ܝܼܠܲ ܡܹܚܐ ܠ݇ܗܲܘܢ ܼܚܲ
ܵܪܵܝܐ ܐ  ،݇ܐܼܚܲ ܐ ܘܵܣܼܒܝܵܬܹ  ܘܼܝܓ  ܠ݇ܗܲܘܢ. ܵܣܼܒܹ  ܸܢܹܐܘܓ  ܵܒܢܹܐ ،ܩܼܘܛܖ  ܖ   ،ܼܕܲ

ܹܐ ݇ܗܵܘܘ ܓ ܒܼܘܓ  ܵܥܢܹܐ ܼܒܲ ܖ  ܦܫܼܘܦܹܐ ݇ܗܵܘܘ ،ܼܡܲ ܐ ݇ܗܵܘܘ ܠܼܘܦܹ ܦܨܼܲ  ،ܼܫܲ
ܵܠܵܗܐ ܐ ܓܵ ܕܵܠܐ ܵܫܼܒܸܩ ܠ݇ܗܲܘܢ ܕܵܦܝܫܼܝ  ،ܘܸܒܛܵܠܵܒܐ ܼܡܢ ܼܐܲ ܘ ܐܼܝܵܕܬܹ 

ܐ. ܼܒܹ                                                             ܕܒܥܸܠܕܼܒܵ

ܐ ܸܒܪܵܚܵܫܐ ݇ܗܵܘܘ ܐ ܙܵܪܟ ܵ ܢ ܒܟܠ ܵܦܣܲܘܥܵܬܐ ܵܗܘܵܝܐ ݇ܗܵܘܐ  ،ܙܵܪܟ ܵ ܝܼܟ ܕܐܹ ܼܐܲ
ܢܕܼܘܪܹܐ ܸܒܪܵܚܫܵ  ܢܕܼܘܪܹܐ ܼܟܲ ܼܘܹܠܐ ݇ܗܵܘܘܚܵܕܐ ܗܼܹܒܼܝ. ܼܟܲ ܢܟ  ܲ ܝܼܟ  ،ܐ ݇ܗܵܘܘ. ܟ ܼ ܼܐܲ

݇ܕ ܸܒܢܵܦܵܠܐ ݇ܗܵܘܘ ݇ܕ ܼܚܲ ܢ ܕܵܒܥܼܝ ݇ܗܵܘܘ ܕܵܝܪܡܼܝ ݇ܗܵܘܘ. ܼܚܲ ܸܒܫܵܠܝܵܐ  ،ܕܐܸ
ܵܪܝܵܬܐ ،݇ܗܵܘܘ ܕ ܸܒܕ  ،ܸܒܫܵܬܵܩܐ ݇ܗܵܘܘ ܵܩܐ ܵܓܵܗܐ ݇ܐܼܚܲ ܼܒܲ ܠ ܼܐܲ ܒܗܼܹܒܼܝ ܕܠܼܗܲ

ܵܪܐ  ܹ ܐ ܕܪܚܼܝܫ ܠ݇ܗܲܘܢ. ܵܓܘ ܕܼܟܵ ܝܵܫܢ ܹܐ ܕܵܐܢܼܝ ܼܦܲ ܖ  ܹ ܐ ܵܓܘ ܕܼܟܵ ܝ ܵܦܝܫܼܝ ݇ܗܵܘܘ ܼܚܲ
ܐ ܹܠ݇ܕ  ݇ܕܝ   ܕܼܝܲ ܼܠܲ ܫܥܼܝܵܬܐ ܕܼܝܲ ܝܗܝ.                     ܗܝ ܘܵܓܘ ܼܬܲ ܕܵܛܝܼܸܦܲ  

ܪ ܒܲܗܘ ܫܩܼܝܵܦܐ ݇ܗܵܘܐ ܕܪܼܝ ܼܗܲ ܪ ܒܵܗܝ ܵܪܡܼܘܵܬܐ ،ܼܒܲ ܐ ،ܼܗܲ ܼܘܲܗ ܕܼܒܼܝܹܩ  ܩܠ   ،ܼܐܲ
ܐ ܼܘܲܗ ܒܪܼܝܹܠ  ܝܢ  ܐܼܟܵܬܐ ܬܼܒܼܝܢܵܬܐ  ،ܼܥܲ ܼܠܲ ܝܼܟ ܚܵܕܐ ܼܡܲ ܕܸܡܼܘܲܗ ܩܪܼܝܵܚܐ. ܼܐܲ

ܝܼܟ ܫܪܼܝܙܵܬܐ ܒܟܹܠܗ ܵܐܵܗܐ ܸܚܙܵܘܐ ܝܢܝܼ  ،ܟܠܼܝܵܬܐ ݇ܗܵܘܐ. ܼܐܲ  ܕܒܟܵܠܲܗ ܼܐܲ
ܩܼܝܩܼܘܬܹܗ ܝܗܝ ܵܩܠܼܘ   ،ܼܕܲ ܝܼܟ ܕܚܵܕܐ ܨܼܘܪܵܬܐ ܦܼܝܫ ܠ݇ܗܲܘܢ  ،ܗܝܒܟܼܠܲ ܼܐܲ

ܪ  ،ܵܓܘ ܵܓܢܼܘܗܲ  ،ܛܼܒܼܝܥܹ ܐ ܵܓܘ ܸܠܒܼܘܗܲ  ܐ.    ܵܓܘ ܡܼܘܚܼܘܲܗ ܕܬܪܸܥܼܣܲ  ܹ ܸܫܢ  
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ܼܝ  ܚܟ 
ܗܵܘܐ ܫܬܼܝܩܵܬܐ ݇ܗܵܘܐ. ܼܐܲ ܒܼܝܵܐ ܼܡܢ ܸܟܦܵܢܐ ܫܠܼܝܵܬܐ ݇ܗܵܘܐ. ܼܡܢ ܼܨܲ ܼܨܲ

ܒܝܼܘܢܹ  ܝܵܬܐ ܕܼܝܼܘܲܗ ܼܡܲ ܝܪܼܘܵܚܐ ܼܚܲ ܝܢܼܝ  ܐܒܠܼܝܹܩ   ܼܘܗܲ ܢ  ܐ ݇ܗܵܘܐ ܒܼܥܲ ܼܐܲ
ܪ ܸܫܠܵܚܐ ܕܢܼܝܵܚܐ ܢܼܝܵܚܐ ܸܒܛܵܠܵܩܐ ݇ܗܵܘܐ ܼܡܢ ܣܕ ܝܗܝ ݇ܗܵܘܘ ܵܒܼܬܲ ܛܼܝܼܬܲ

ܒ ܵܐܢܼܝ  ܼܘܲܗ. ܵܝܐ ܼܪܲ ܗ  ܼܒܵ ܸܚܵܬܐ ܠܼܐܲ ܩܵܕܡ ܚܵܙܝܬܼܘܲܗ ܕܵܓܘܹܗ ܹܠܐ ݇ܗܵܘܐ ܡܼܘܫܟ 
ܢ ܗܹܫ ܹܠܐ ݇ܗܵܘܘ  ؟ܥܼܒܼܝܪܹܐ ݇ܗܵܘܘ ܕܵܠܐ ܚܵܙܝܼܘܗܲ                  ؟݇ܐܬܼܝܹܐܼܝܲ

ܕܪܼܝ  ܵܩܐ ܡܼܘܕܼܝ ܹܠܐ ݇ܗܵܘܐ  ؟ܸܒܣܵܒܵܪܐ ݇ܗܵܘܐܒܼܘܬ ܡܼܘܕܼܝ ݇ܐܚܹ݇ܪܢ ܼܒܲ
ܐ  ܹ ܵܙ݇ܠܢ ܝܵܬܐ ؟ܸܒܪܵܚܵܛܐ ܕܵܡܛܝܵܐ ݇ܗܵܘܐ ܠܼܐܲ ܪܼܫܲ ܒ ܕܼܫܲ ܼܒܲ ܗܵܘܐ ،ܸܟܦܵܢܐ ،ܼܣܲ  ،ܼܨܲ

ܼܘܗܲ  ܗ  ܼܒܵ ܚܵܬܐ ܕܼܐܲ ܫܟ ܼܲ ܢܹܐ ܐܼܘܪܓܸܓ ܵܬܐ  ؟ܘܙܕܲܘܥܵܬܐ ܕܵܠܐ ܼܡܲ
ܝܗܝ ܼܐܲ ܒܟܼܠܲ

ܐܬܼܒܼܝܢܵܬܐ  ،݇ܗܵܘܐ ݇ܕܟ ܵ ܼܝ ܼܚܲ ܚܟ 
ܐ ،݇ܗܵܘܐ. ܼܐܲ ݇ܕܟ ܵ ܸܡ ܼܚܲ ܵܙܘܵܥܐ ܦܝܵܵܫܐ ݇ܗܵܘܐ  ،ܟ 

ܚܼܡܲ  ܼܘܗܲ  ،ܢܬܼܘܗܲ ܒܼܬܲ ܝܢ  ܚܵܬܐ  ،ܒܵܓܘ ܼܥܲ ܫܟ ܼܲ ܐܼܘܦ ܵܗܝ ܒܗܼܹܒܼܝ ܕܼܡܲ
ܼܘܲܗ! ܚܵܒܢ                                                               ܕܼܡܲ
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  و زنانصلح 

 شامیران داودپوریان

  

همواره با خطرات  وی ،زمینی بر روی کرهانسان  آغاز زندگی از

اری، بالیای طبیعی و جنگ روبرو بوده گوناگونی مانند گرسنگی، بیم

باالترین میزان مرگ از  در میان این بالیا جنگتوان گفت که میاست. 

بزرگترین  یکی از. از این رو صلح برخوردار استو میر و ویرانی 

     . تالش نموده استآن حصول که همواره برای  ی بشر بودههاآرزو

 وضعیتگاهی ح را صلشود؟ اما صلح چیست و چگونه تعریف می

و وضعیتی که در آن  مشکالت در جامعهآرامش و یا سکون، نبودن 

توصیف  باشدامنیت توسط قانون یا رسومات یک جامعه تآمین شده 

میکنند.1  گاهی نیز به عنوان وضعیت امنیت و آرامش عاری از فشار 

آید که جنگ و درگیری تعریف می شود که هنگامی به وجود می روحی

آزادی قرار در در یک هماهنگی عالی و همه چیز و  بودهن اندر می

 داشته باشد.2                                                                   

شادی، صلح و آزادی آل صلح جهانی مفهومی است از یک وضعیت ایده

صلح یک آرمان جهانی محسوب مامی مردم و ملل روی زمین. تدرونی 

توان گفت که تمام بشریت در پی برقراری آن بر روی د و میمی شو

ها و نهادهای گوناگونی اعم خاکی است. هم اکنون سازمان یاین کره

                                                           
1 Merriam-Webster Dictionary 
2 Vocabulary.com Dictionary 
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در از مذهبی، سکوالر، سیاسی و اجتماعی به منظور برقراری صلح 

تحصیل، مهندسی، طب جهان از طریق کاربرد حقوق بشر، تکنولوژی، 

                                              نمایند. فعالیت میوماسی و یا دیپل

متعددی جهان و به ویژه های ی اخیر جنگدر حالی که در چند دهه

خاورمیانه را در بر گرفته و موجب قتل و غارت و ویرانی و آوارگی 

شده است، نیاز به صلح بیش از پیش احساس می شود. گناه مردم بی

و خطرناک است برای ساکنان آن و به همین  امروز جهان مکانی ناامن

گیرد.         ی برای پیشبرد امر صلح انجام میفراوانهای علت فعالیت  

مسلمأ زنان نه تنها به عنوان یک ست؟ کجااما جایگاه زنان دراین امر 

احساس  ترانسان بلکه به عنوان یک زن و یک مادر نیاز به صلح را بیش

را پذیرفته است که شراکت زنان در امر ملی این الی بینجامعهکنند. می

باشد. زنان عوامل تغییر هستند و باید حیاتی می ،حصول و ابقای صلح

شورای امنیت  2000قادر باشند حتی بیش از آن را انجام بدهند. در سال 

را در مورد زنان، صلح و  1325ی تاریخی نامهسازمان ملل متحد قطع

نامه زنان را برای شرکت در بنای صلح، قطعامنیت تصویب نمود. این 

های حقوق بشری و برخورداری از امنیت بیشتر در برابر خشونت

تبعیض فرا  محوچنین خدمات مربوط به دسترسی به عدالت و هم

  خواند.                                                                    می

برای پیشبرد امر صلح تشکیل شده ن زنان های گوناگوسازماناکنون هم

توان انجمن زنان سازمان ملل ها میکنند. از این سازمانو فعالیت می

ن برای صلح و حکمیت، مشارکت ابرای صلح، زنان برای صلح، زن

     المللی زنان برای صلح و آزادی را نام برد.لیگ بین آموزش زنان،

دف خود را انجام فعالیتی که ه ،سازمان ملل انجمن زنان برای صلح  

آفریدن جهانی پر از صلح ترویج کند،  راستایبردباری و احترام را در 
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کند که در آن زنان . این انجمن دنیایی را تجسم میتعریف کرده است

                      برخوردار باشند: ی زیرهافرصت زاجهان  ینقطهدر هر 

                                                    دسترسی به تحصیالت -1

     فرصت برای تماس با جوامع اطراف با ظرفیتی مثبت و معنادار -2

های بردباری، ن در صلح و در محیطی با مشخصهیستآزادی ز -3

                                                   احترام، توانمندسازی و امید 

                              شونت و تهدید خشونتدر مقابل خ مصونیت  -4

ی این امر است که هرگاه زنان به طور موثر در دهندهتحقیقات نشان

اند، احتمال حصول توافق به میزان بسیار مذاکرات صلح شرکت کرده

زیادی افزایش یافته است. به عنوان مثال، در لیبریا، هنگامی که زنان 

ی جنگ داخلی کشورشان کنار گذاشته اتمهدر مذاکرات مربوط به خ

مذاکره کنندگان را محاصره  رسدبکه توافق به امضا زمانی تا  ،شدند

یک دارای . در گواتماال جایی که شورشیان و حکومت هر کدام کردند

شد  موجبشد، ، فشاری که از طرف زنان وارد میبودندی زن نماینده

د. در بگیرنقرار  دنامهعهحقوق بومیان، جنسیت و کار در یک که 

از اینکه زنان در مذاکرات صلح به پیروزی رسیدند،  پسایرلند شمالی 

در  نیازهای قربانیان و زندانیان سیاسی را در دستور کار قرار دادند.

به منظور برقراری آتش برپاشده های ادی از کمپیندکلمبیا زنان در تع

ها اعث آزادی گروگانهای نظامی وارد شده و بهای محلی با گروهبس

ای را شورشیان را تحت فشار قرار دادند تا موانع جاده ،زناناین شدند. 

                      دند.شجرایم حقوق بشری موفق به ثبت چنین بردارند و هم

اند ی صلح نوبل، شانزده زن موفق شدهدر طول تاریخ اعطای جایزه

از خانم وانگاری توان زنان میاین از این جایزه را از آن خود کنند. 

و که برای تأسیس سازمان حرکت کمربند سبز را نام برد  کنیاکشور 
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در که این سازمان تمرکز اصلی فعالیت نمود. چنین برقراری صلح هم

کاشت درختان و حقوق زنان بر یت دارد فعالی محیط زیست زمینه

       .خود کرد را از آنی صلح نوبل جایزه 2004در سال وی . باشدمی

در سن نوجوانی به خاطر نوشتن وبالگی  ،پاکستانیزای مالله یوسف

یعنی  شرایط سیستم تحصیلی کشورش ،برای بی بی سی که درآن

 ،شریح کردتبرای زنان جوان را  ضرورت کسب تحصیلو پاکستان

توسط طالبان  2012. او در سال خشم مخالفان تحصیل زنان را برانگیخت

مجروح شد و پس از بهبودی به شدت صد قرار گرفت و مورد سوء ق

از مشهورترین مدافعان تحصیل فعالیت خود را پی گیرانه ادامه داد. وی 

به خاطر  وی 2014در سال به همین خاطر  باشد ومیعلم در جهان 

کرد.                       کسب ی صلح نوبل را های خود جایزهفعالیت  

برای  سپتامبر را به منظور تشویق فعالیت 21سازمان ملل متحد روز 

 روز جهانی صلح نامیده است. نخستین بار در ،برقراری و حفظ صلح

های ها، گروهاین روز برگزار شد و پس از آن برخی از ملت 1982 سال

. اما برای جهانی که دادندهای نظامی و مردم آن را ادامه سیاسی، گروه

است  ضروریباشد، ریزی میخونی جنگ و مرگ و هر روز صحنه

بعمل آید.               هر روز و هر ساعت برای برقراری صلح تالش   

 

 منابع:

1-Merriam-Webser Dictionary 

2-Vocabulary Dictionary  

3-http://www.unwomen.org/en/what-we-do/peace-and-security 

4-https://www.usip.org/publications/2016/03/women-and-peace-special-role-

violent-conflict 
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 امید

                       انکیدو

 

... رسیده سر دیگر خزانی       

های درخت آرزوهایمبرگ       

افتندمی بر یکایک       

.احساسبی  خاک بستر بر       

وزدمی باد       

رنگینشان تندواند می       

،سوی هر به       

  است آن بر امید مرا و...      

  بار دیگر تا     

سبز برآیند       

سرد و پرسوز زمستانی پس از       

!دیگر بهاری به...   
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!من یوسف  

             امیل شیبا

ترجمه از آشوری: شامیرام داودپوریان                      

اممن، یوسف  

،ندارم به غیر از رویاهایم  

.مبرادران جمعزمطرود   

 

 گناهم! داشتن باالپوشی رنگین،

.پدرم ی ازخلعت   

 

ای ماندمچو بیگانه  

،برادرانم انگاردر   

هگشتگم  

م.پدر در پیوگریان   

 

در انتظارم برادرم را   

بیابد مرا گرکه   
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روشدم فمی  

گرسنه نماند. خود تا  

 

مبینمن آن رویا  

،برادرم پریده از خوابشو   

،در نگاهشنفرت نشسته   

  ستهبا دلی شک

.یخ بستهو قلبی که محبت در آن   

 

مبینمن یوسف رویا  

 امروز

امگشتهگم  

برادرانم دور از و   

 با دستی دراز

یاری؛ نیازمندو  

شوخمپدرم پیری   

  .اشبره سرنوشتدر جستجوی 
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امبه گردشدر پی برادرم   

...ی خودهتا بیابد مرا و بازگردیم به خان  

پنداشتمش خود شبان  وبرادرم که   

.من بر است هرگی شدگ  

 

مبینمن یوسف رویا  

 امروز

باالپوشام بیاندهم  

:گریم بر مزار مادرمو می  

 مادرم!

نامم را زدایدیبرادرم م  

فروشدمبه بیگانه می  

بردمی یغماتاریخم را به   

گذارد.میجا  ربو مرا برهنه   

 

ام حقم رابه گدائی  

 و برادرم!

کند مرا انکار می  
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استو شاد   

:ماراز آز  

را انمخویشی یابدنمیدربرادرم   

 و من

 به سادگی کودکان

در پی برادرم. گریانم  

 

؟سپارمفراموشی می پنداری رویایم را بهمی  

؟باددست به و هویتم را   

بدین سان؟نامم شود و گم می  

شود به آب؟ل میمبدیا که خونم   

 آیا ز یاد بردی که هستم من؟

 

 من یوسف رویابین هستم

ادرم!و تو بر  

 

2016، 2ی اول، شماره ی اشلی ن سابا، دورهنامهمأخذ: فصل  
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ناخبار انجم  

 کاترین یدکار

 

هیئت مدیره و جمعی از  1396روز پنج شنبه بیست و پنجم آبان ماه ܀ 

اعضای انجمن بانوان آشوری شامیرام در مراسم رونمایی از کتاب 

ی نمرود سیمونو در ویلیام سرمس نوشته شده توسط آقا یامهنزندگی

 شرکت نمودند. کلیسای امیرآباد

)به راسم رونمایی از کتاب سه گنجشک م 1396روز جمعه سوم آذر ܀

و  (به زبان آشوری)، کتاب صوتی گیلگمش زبان آشوری و فارسی(

ی انجمن به همت هیئت مدیره (به زبان آشوری)کتاب صوتی نارعا 

نامه با دعا و سخنان پر مهر بربانوان آشوری شامیرام برگزار گردید. 

خانم لورن دیویس توضیحات سپس،  کشیش وانیا سرگیز شروع شد.

گیلگمیش ، سه گنجشک و نارعا  یای حماسههلی در مورد کتابمفص

از کلیات مراحل تهیه ای خالصهنیز رابی شمعون بت ایشو  ارائه دادند.

دی الخاص محتوی سی دی به همراه شرحی از زندگی آقای اچنین همو 

فیلم سخنان خانم پس از آن  کتاب به سمع حضار رساندند. ینویسنده

سه گنجشک کتاب ی تألیف منشأ ایده داودپوریان در مورد مدکتر شامیرا

کتاب به دو زبان آشوری و فارسی این و قصد ایشان از نگارش کوچک 

 پخش گردید.

رد سی دی شماس چارلیز کاتولیک سخنانی در مو، ی برنامهدر ادامه

کتاب نارعا و تکثیر  یتاریخچهچنین همو آن  یتهیه ینارعا و نحوه

خانم لورن  مجدد آن توسط انجمن شامیرام به سمع حضار رساندند.
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ی نوشته در رابطه با محتویات کتاب رامینا پتنتهتوضیحاتی نیز دیویس 

 دومینیا در نجناب کشیش نینوس مقدس .ویلیام دانیال ارائه دادند

را ای تاریخ ادبیات کودکان ایران هجلدی کتاب دهسری سخنرانی خود، 

در طول مراسم، هنرمند محبوب آشوری خانم چنین هممعرفی نمودند. 

برای حضار نشینی دلای هترانهخود  ویولت سرگیزی با صدای گرم

محبت اسقف مارنرسی پر در انتها با دعای خیر و سخنان  اجرا کردند.

برنامه  م بود،ر وصف خدمات انجمن بانوان آشوری شامیراکه دبنیامین 

 استقبالانجمن با  یهیئت مدیره ،از برنامه پس رسید. خود پایانبه 

روبرو  ی مورد ارائهاهیدو سی هاکتابی حضار جهت تهیه نظیربی

 به پایان رسید.گرامی حضار برنامه با پذیرایی از . شدند

از مراتب امتنان خود را  ،وری شامیرانبانوان آش ی انجمنهیئت مدیره

ا نینوس هاسقف مار نرسی بنیامین، کشیش :حضور روحانیون محترم

جناب آقای بت کلیا  چنینو هم مقدس نیا، وانیا سرگیز، رایان عیسی

نماینده محترم آشوریان ایران در مجلس شورای اسالمی، اعضای 

دوستداران فرهنگ و تمامی دوستان و  محترم انجمن آشوریان تهران 

یا ننین از کشیش نینوس مقدسچ. همندرسابه اطالع میو هنر آشوری 

دو جلد  یجلد کتاب تاریخ ادبیات کودکان ایران و اهداده  معرفیجهت 

گزاری سپاس ،انجمن بانوان شامیرامی ارزشمند به هااز این سری کتاب

 د.نمایمی

انجمن بانوان شامیرام  1396آذر  و هفدهم شانزدهم ،در تاریخ پانزدهم܀

در بازار کریسمس انجمن آشوریان  کتاب و سی دی آشوریی با ارائه

 شرکت نمودند. تهران

بانوان آشوری ی انجمن هیئت مدیره 1396شنبه شانزدهم آذر روز پنج܀

( شرکت در کانون شادی کلیسای حضرت یوسف )فرصتشامیرام 
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را فراهم شادی آنان  اتوجبکودکان مبه  هدایا با تقدیمو ه حضور یافت

 د.نمو

بانوان ی انجمن اعضای هئیت مدیره 1396در تاریخ هفدهم آذر ܀

کانون شادی کلیساهای مارتومای امیرآباد و شامیرام در آشوری 

کلیساها آن  جهت شادی کودکانو حضور یافته را آمارتومای شهر

 قدیم نمودند.تهدایایی 

انجمن  یعضای هیئت مدیرها 1396روز جمعه بیست و چهارم آذر ܀

در مراسم رونمایی از کتاب حافظیه و شعر  ی شامیرامربانوان آشو

که کار مشترک آقای مهندس ویکتور دانیال و خانم گلنار تاجدار  ،گدار

 برگزار شد، حضور یافتند.در محل انجمن آشوریان تهران 

 

 

  

های مالی به انجمن شامیرامکمک  

 

تومان 100،000      وئل رامسین               آقای دکتر امان          

"   100،000"          امیل ملک                                        

  

 سپاس!
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توان یک زبان را از انقراض نجات دارد؟چگونه می  

 ِریِچل نوِور

 ترجمه: شامیرام داودپوریان

 

ی بوده وبهگوناگونهای ارای ملیتکنیم که ساکنان آن دما در دنیایی زندگی می  
ترین عواملی است که انسان را یکی از مهمزبان  کنند.های مختلفی صحبت میزبان

چنین از ضروریات زندگی اجتماعی زبان هم کند.از سایر موجودات زنده متمایز می

نوعان خو را از است و انسان بدون آن نه تنها امکان برقراری ارتباط با سایر هم

سازی، های هنری مانند آوازخوانی، فیلمالیتعقادر به انجام فدهد بلکه ست مید

                                                                                                .خواهد بود سرایش شعر و داستان و... ن

ند، شوتغییر میدچار  هان جاین مانند هر چیزی در  ها هم زبان ،در طول زماناما 

ها به وجود آمده، رشد کرده و اگردچار فترت شوند از بین گونه که ملتدرست همان

 استحیاتی بسیار ای زبان مسئلهها مانند آشوریاما برای برخی از اقوام  روند.می

 پردازد.ذیل به بررسی این مهم می ینوشتهبینند.  زیرا بقای خود را در حفظ آن می

مترجم( )  

ی انقراض هستد، اما گفته می شود که صدها زبان دردنیای ما در آستانه

هامتعلق به اقوامی توان از این امر جلوگیری کرد؟ البته این زبانآیا می

تکلم ها تعداد کسانی که به آنهستند که از جمعیت کمی برخوردار بوده و 

                                                                        باشد.کنند بسیار اندک میمی

چهارصد زبان یعنی هر سه ماه یک زبان، از بین گذشته حدود  طی صد

 6500 پنجاه درصد ازاند و اغلب زبان شناسان تخمین می زنند که رفته

ی دنیا  تا پایان  قرن اخیر از بین خواهند رفت.  امروزه زبان باقی مانده

توان کند. آیا میتکلم میاز جمعیت  جهان به ده زبان رایج حدود نیمی 
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یا ما در مسیری به سوی تبدیل شدن و  این تنوع زبانی را حفاظت کرد،

                                                        زبانه هستیم؟ی تکهایگونهبه 

نامیدن یکی  مورد مخاطره وجود دارند، هایزباناز بسیاری از آنجا که 

رین زبان غیرممکن است، تمورد مخاطرهاز آنها به عنوان نادرترین یا 

مورد  ،شماری از افرادصد زبان دنیا توسط تعداد انگشتدست کم اما 

در ژاپن و  (Ainu)توان زبان آینو ند که از میان آنها میگیرقرار میتکلم 

توند مشکل باشد. د نیز مییافتن این افرا در شیلی را نام برد. (Yagan)یاگان 

کنند، بت میحها صحتی اگر هنوز تعدادی از مردم به یکی از این زبان

از هم زندگی کنند و به مدت چندین  یبسیار دور یممکن است در فاصله

حتی یک  ،ون تمرین صحبت کردندسال قادر به مکالمه با هم نباشند. ب

 شروع به انحطاط خواهد کرد. زبان بومی نیز 

 شان توسط زبانی ها بعد از جایگزینیشناسان، معموأل زبانه اعتقاد زبانب

 یت به نقطهـی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی حاکم شده اسکه در زمینه

 ی بهـحاکم کلیدی برای دسترس رسند. در این شرایط، زبانی میـبحران 

 عـویژه در جوامبی، ـگاه های دیگر است.الت و فرصتـغل، تحصیـش 

 ندانشان آموزشگیرند زبان مادری را به فرزمهاجر، والدین تصمیم می 

 ندهند با این دیدگاه که زبان مادری مانعی در مقابل موفقیت فرزندانشان 

        در زندگی خواهد بود. 

 ها در تمامی جهان در حال از بین رفتنبه دالیل فوق و سایر دالیل، زبان

 ی جهان که توسـط یونسکو تهیه خاطرههای مورد مهستند. اطلس زبان 

 هایی که در وضعیت بحرانیبا عنوان زبانرا زبان  567شده اسـت، تعداد 

 مخاطره مــورد  هایوان زبانــقرار دارند در کنار هزاران زبان با عن 

           . اعالم کرده است
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نین شناسی در دانشگاه لندن است چی زبانپیتر آستین که پروفسور رشته
افتد. عمأل تمام دارد "بیشتر این موارد در امریکا اتفاق میاظهار می

های اقلیت در امریکا و کانادا در خطر هستند. حتی زبانی مانند زبان
بندی قرار کنند، در آن دستهناواجو با هزاران نفری که به آن تکلم می

." استرالیا گیرد زیرا تعداد بسیار اندکی از کودکان آن را می آموزندمی
های مورد مخاطره را دارد. هنگامی که اروپائیان رکورد جهانی زبان
زبان بومی در سراسر کشور مورد تکلم قرار  300به استرالیا رسیدند، 

اظهار اند، و بنا بر گرفت. از آن زمان، حدود صد عدد نابود شدهمی
ک دوجین تنها ی های باقی در حال نابودی هستند.زبان 95%زبانشناسان 

              زبان اصلی هنوز به کودکان آموزش داده می شوند. 300از 

ی ی دورافتادهدر یک گوشه ،که یک زبان ظاهرأ مانعمسئله این اما آیا 
از مردم دارد؟ برخی  یدهد اهمیتجهان موجودیت خود را از دست می

از بین های ند گونهن، مانکنند که از بین رفتن یک زبامطرح می چنین
های ی زمین است. اما بحثا یک واقعیت زندگی بر روی کرههتن ،رفته

ند. مارک تورین که یک آنتروپولوژیست و وجود دار یمخالف فروان
گوید "تعدادی از مردم یل می باشد چنین میشناس در دانشگاه ی  زبان

کشند تا بگویند چه اهمیتی دارد. اما ما مبالغ داروینیسم را پیش می
رف صها و تنوع زیستی  یمی پول در جهت حفاظت از گونهعظ
چرا چیزی که به طور قابل توجهی ما را تبدیل به انسان کنیم، پس می
کند )زبان( نباید به همان طریق تقویت و حفاظت می

                                                   "                       شود؟

یک پیشرفت  ،نوشتن امل انتقال میراث انسانی هستند.ها عبعالوه، زبان
های نوشتاری فقط برای نسبتأ متأخر در تاریخ انسان است. سیستم

تنها راه انتقال زبان  غالبأن دلیل یهای دنیا وجود دارد. به همزبان
که آنباشد. ایلیاد قبل از ها و شعرهای یک جامعه میها، داستانترانه

اودیسه.             طور نداستان شفاهی بود و همی ط یکقنوشته شود ف  



2018܇ܬܫ̈ܖܝܐ ܘܣܬܘܐ 33ܫܡܝܪܡ܇  

 

 
44 

 
اشد بی مقابل استدالل حفاظت از تنوع زیستی مییک استدالل دیگر نقطه

حاوی ها ها و چه ناشناسهای دنیا چه شناخته شدهین معنی که زباندب
جغرافی، وحش شناسی، ریاضیات،  یزمینهای از دانش در هپیکر
شناسی، هواشناسی و غیره ی، داروشناسی، گیاهشناسیابی، ستارهجهت
                                                                            هستند.

هایی برای تفسیر جهان هستند، و هیچ زبانی عینأ ها راهدر نهایت، زبان
 یدر زمینهتوانند بینشی شبیه زبان دیگر نیست. از جمله، آنها می

ی ما )انسان( های زبانی گونهشناسی، روانشناسی و ظرفیتعصب
ای متمایزی از هوشهای مختلف رگوید "زبانند. هریسون مینبیافری

کنند."  میهایی برای تفکر و حل مشکالت فراهم تفکر، و چهارچوب  

ها را که به سرعت ع این زبانوکند تنتقال می ناناسشن، زبافوق دالیل هب
ی های آنها شامل تهیهتالش مستند و بایگانی کنند. ددی هستندر حال نابو

های ی داستانهای آنها و ترجمهوسنت های لغات، ثبت تاریخفرهنگ
صورت گوید "اگر مستند سازی واقعأ خوبی شفاهی است. تورین می

ها در که این زبان داشت، در این صورت این شانس وجود خواهد  دبگیر
بار بتوانند احیا شوند تا  ،بین رفتند اینکه ازی بعد از ی نزدیک، حتآینده
ن اظهار می مورد تکلم قرار گیرند."دیگر "به هر حال بدون  داردمافو 

مند به احیای آنها، این افرادی که به آن زبان صحبت کنند یا افراد عالقه
        ی صنایع دستی هستند."ها در یک موزهها مانند " حفظ زبانتالش

ند، رها در معرض نابودی قرار دااز فهمیدن اینکه این زبان سپ 
هایی به عمل آمد تا زبان چروکی را نجات دهند. به این منظور تالش
ای ویژه تاسیس شد که در آن دروس پایه مانند ریاضیات و علوم مدرسه

گاه محلی شچنین در داند. این زبان هموشبه زبان چروکی تدریس می
                                                                 شود.تدریس می
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ای اندک دیگری نیز وجود دارند که حاکی از احیا شدن یک زبان همثال
، آخرین متکلمان به زبان 1960پس از نابودی هستند. در حدود سال 

یکی با کوشش ی امریکا ساکن بودند درگذشتند. میامی که در غرب میانه
، این زبان اکنون زنده است و در دانشگاه ی قوم میامیعضای قبیلهاز ا

                                             در اوهایو تدریس می شود.واقع میامی 

ها کمک کند. تورین اظهار تواند به این کوششتکنولوژی تا حدودی می
نند از کها صحبت مید "تعدادی از افرادی که به این زباندارمی

قابل  پیش از آنعأ جالب که یک نسل قتکنولوژی برای انجام کارهای وا
در  8کنند." به عنوان مثال یک ورژن ویندوز تصور نبود استفاده می

سازد که پ چروکی افراد را قادر میچروکی موجود است و یک ا  زبان 
خاص با این زبان پیام بفرستند. تعداد زیادی سایت اینترنتی به یک زبان 

و ابزار تدریس  اندخاص اختصاص داده شده یهای یک منطقهیا به زبان
کنند."                                                          میمتعددی فراهم   

توانند به زبان خود ها مینفر از کودکان چروکی شصتامروزه حدود 
آمار بسیار خوبی است.  نسبت به قبل از انجام این برنامه صحبت کنند که   

 منبع: 
 http://www.bbc.com/future/story/20140606-why-we-must-save-
dying-languages 
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ی آشورسمیرامیس، ملکه  

 
 ترجمه: شامیرام داودپوریان
 

 
ی ورسای پاریس نگهدری که در موزه 1861نقاشی رمزآلود ادگار ِدگا متعلق به سال 

کند. این ای آن است بازدید مییرامیس از بنای بابل که خود بانی افسانهشود، ملکه سممی

است.         ی سمیرامیس  قدرت خود را از دست  نداده گر این است که افسانهنقاشی نشان  

                                                                                              

رودان باستان مونث بودند. لیکن آنانی ی از فرمانروایان میاناندک دتعدا

که فرمانروایی کردند مهر خود را بر تاریخ زدند. در حکومت نو آشوری 

از آسیای )گ بزریک زن بر تمام امپراطوری  ،قرن نهم قبل از میالد

وایی کرد. رمحک (غیر تا آنچه که امروزه ایران غربی نامیده می شودص

مورامات بود که به معنای آسمان مرتفع است. حکومت پنج نام او شا

رسد که بانی احترام دیرپایی در ، به نظر میکوتاهی او، هرچند ساله

است.                                              جهان بوده چنین همرعایایش و   
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چنین ، نویسندگان یونانی و هماموراماتش ها بعد از حکومتقرن

تمرکز کردند. آنها نامش را به  شهایو موفقیت ویین بر مورخ

ی . ازاینجا ملکهاست تغییر دادند سمیرامیس که فرم یونانی شامورامات

آشوری از جهان واقعیات به قلمرو اسطوره پا گذاشت. برخی او را در 

استان عشقی تراژدیک قرار دادند. دی مونث زیبا در یک قالب یک فاخته

های عظیمی مانند فرماندهی ارتش، وبنای سیک دستاوردنویسندگان کال

دیوارهای بابل و بناهای یادبود در سراسر امپراطوری را به وی نسبت 

                                                                                      دادند.

شاعر قرون  کاهش نیافت. بعدها او الهام بخشجذابیت او در گذر زمان 

یک تراژدی  ،ی فرانسویولتر  نویسنده وسطایی ایتالیایی یعنی دانته شد.

 در مورد او نوشت که بعدها توسط روسینی به اپرای سمیرامید تبدیل شد.

داستان واقعی گوشت و خون شامورامات دست نیافتنی باقی مانده است. 

ت آورد که چه موفقیتی بدسوی سال پیش  2800ی است که قاین سوال با

های رومانتیکی در مجذوب خود کرد و اجازه داد افسانه چنانآندنیا را 

                                                      اطراف میراث او جوانه بزند؟

که  شدند صنایع دستی مهمعدد چهار  موفق به یافتن  باستان شناسان

 دهند.گرافی وی ارائه میبیو کنار هم گذاشتن قطعاتشواهدی را برای 

ی وقف در شهر باستانی نمرود )واقع در عراق امروزی( دو مجسمه

 خاطرنشان، نام او یعنی شامورامات را کتابتشده به نَبو، خدای دانش و 

از شهر کیزکاپانالی  آنها نکه اولی وجود داردچنین دو لوحه کنند. هممی

نام او  ،واقع در عراق امروزی( و دیگری از آشور ی)شهری در ترکیه

بندی داستان او را نوشته با هم استخوانکنند. این چهار سنگرا ذکر می

دهند: ملکه سمیرامیس به طور قطع بین قرون نهم تا هشتم ق. تشکیل می

 811تا  823م. در امپراطوری آشور می زیست، با شمشی ادد پنجم که از 

یک بود.  نیراری سوم ق. م. حکومت کرد ازدواج کرده و مادر ادد 
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ی که در دانشکدهنقاشی قرن نوزدهمی از خوزه کاسادو دل آلیسال 

گونه که دانته هنرهای زیبای مادرید قرار دارد، سمیرامیس را که همان

شاعر ایتالیایی در بخش دوزخ کتاب کمدی الهی خود تشریح کرده به 

ی جهنم، هدانته ملکه سمیرامیس را در دومین حلق تصویر کشیده است.

اند اختصاص داده جایی که برای افردای که مرتکب گناه شهوت شده

نیز همراه گران مانند هلن تروا و کلئوپاترا است قرار داد. سایر وسوسه

                                                                   ملکه سمیرامیس هستند.

ند اکرده رسمتری از اهمیت او روشن یمورخان ایده ،با وجود این کلیدها

اند که وی در موقعیتی که برای امپراطوری آشور هبه این واقعیت رسیدو 

ی پادشاه بزرگ یعنی بحرانی بود وارد تاریخ شده است. شوهر او نوه

آشور ناصرپال دوم بود که در اوایل قرن نهم ق.م. کاخ با شکوهی را 

هزاران میهمان ی جشن که لوحهدر  در شهر نمرود بنا کرد. این واقعه

، انعکاس یافته و ضیافت را که به مدت ده روز ادامه داشت ذکر کرده

ی رحمانهبیاز طریق سرکوب امپراطوری را  ،. آشور ناصرپالاست

از انتقامی که در یک شهر  ، وینوشتهیاغیان تثبیت کرد. در یک سنگ

کند "منمیحکایت   بخصوص در  قلمرو او از یاغیان گرفته شده است  

و پوست همگی بر پا کردم ی شهر ستونی ساخته شده در دروازه 

رهبرانی را که شورش کرده بودند کندم و ستون را با پوست آنها پوشاندم. 

های برخی را برفراز ستون بر چهارمیخ کشیدم و سایرین را بر میخ

                                                                         اطراف آن بستم."

محتمأل پایدار  ،آشور ناصرپال دوم به ارث برد یهامپراطوری که نوآن 

و ثروتمند بوده اما به مدت طوالنی در آن وضعیت باقی نماند. به نظر 

رسد که پادشاه شمشی ادد پنجم منابع بسیاری را برای مغلوب کردن می

تخت سلطنت را تصاحب کند صرف  برادر بزرگتر خود که قصد داست

ق.م. فوت کرد، امپراطوری  811کرده باشد. هنگامی که شمشی ادد در 

از نظر مالی و سیاسی ضعیف شده بود.پسر جوان او، ادد نیراری سوم 
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برای حکومت کردن بسیار جوان بود. بازگرداندن ثبات به آشور باید از 

       یس گذاشته شده باشد.ی  ملکه سمیرامطریق نایب السلطنتی بر عهده

 

 

 

 

 

 

 

 
ی متعلق به قرن نهم ق.م. که در معبد نَبو در شهر نمرودیک لوحه  

کشدپادشاه شمشی ادد پنجم را به تصویر می افت شده استی )عراق کنونی(   

 

یا  کنند که آیا او مدعی نیابت شدهرچند چهار منبع اصلی مشخص نمی

که برخالف هر زن دیگری در تاریخ ند سازها روشن مینوشته، سنگنه

ی به کار برد. به عنوان مثال ودقدرت سیاسی را تا حدوی  ،النهرینبین

کند که هنگامی می خاطرنشانی یافت شده از شهر کیزکاپانلی چنین لوحه

، که پسر ملکه به منظور جنگ با شاه شهر آشوری آرپاد از فرات گذشت

آن زمان غیرعادی بود و این  ملکه او را همراهی کرد. حضور او در

کند، ی مذبوراز شراکت وی با عدم رضایت یادآوری میواقعیت که لوحه

                       بخشد.شامورامات احترام و افتخار عظیمی می قداماتبه ا



2018܇ܬܫ̈ܖܝܐ ܘܣܬܘܐ 33ܫܡܝܪܡ܇  

 

 
50 

کند که هنگامی که شمشی ادد ی کشف شده از آشور چنین نقل میلوحه

ات با قدرت و ثبات خود  رعایایش سوم به سن پادشاهی رسید، شامورام

طراز با همهایش او را تقریبأ نوشتهرا تحت تأثیر قرار داده بود. سنگ

ی شمشی ادد، پادشاه دهد و به شامورامات، ملکهن مذکر قرار میاحاکم

عالم، پادشاه آشور: مادر ادد نیراری، پادشاه عالم، پادشاه آشور تقدیم شده 

                                                                                      .ندا

ها رسد که پس از مرگ شامورامات، نام وی در میان تمام نسلبه نظر می

شاخ ای با یک سنت شفاهی غنی، مقداری ه باشد. در جامعهانعکاس یافت

روایت به یک از رسد به نظر میکه  ه شدفزودابه داستان وی  و برگ

یونانی   مورخ بزرگهرودوت، دیگر رشد کرد و بزرگتر شد. روایت 

ی این ملکه را با به کار بردن فرم یونانی نام خاطره ،در قرن پنجم ق.م.

کرد.     وی یعنی سمیرامیس که امروزه به آن مشهور است، جاودانی   

این دیودوروس سیکولوس، یک محقق یونانی که در دنیای رومی 

ی سمیرامیس بود که بیشتر افسانه ،نوشتو آگوستوس میژولیوس سزار 

وقایع  ،را به تبلور درآورد. کار عظیم و نیمه تاریخی او یعنی بیبلیوتک

کند. در این کار، های آفرینش تا زمان خود وی بررسی میرا از اسطوره

ی آشور ارائه العاده از ملکهاو یک روایت دقیق و به نوعی خارق

ی نوشتهز کارهای دیودوروس سیکولوس بر اساس یک دهد. برخی امی

یک دکتر یونانی که در قرن چهارم ق.م. در دربار پارسیان خدمت  پیشین

                                                                            بود. ،کردمی

ی آمیزش الهه ِدرسوتو )نسخهاز دیودوروس، سمیرامیس حاصل  نقلبه 

در ی بابلی بود ی  فنیقی بود و ایشتار که الههمحلی آستارته که الهه

ای ( و یک مرد جوان سوریهآسکلون واقع در اسرائیل امروزی بدنیا امد

نوزاد دختر را ترک کرد. در ابتدا با شرم ساری ازاین واقعه، بود. الهه 
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ه آشور پادشا کردند و سپس چوپان اعظم وزاد نگهداری مینکبوتران از 

            بر عهده گرفت و او را سمیرامیس نامید. سرپرستی کودک را 

شد.  ایالعادهجوان با زیبایی خارق یو تبدیل به زند رشد کر سمیرامیس

ان سلطنتی ایالت سوریه که اونِس نام داشت هنگام بازرسی رحکم

ت. های سلطنتی او را دید و بشدت تحت تأثیر زیبایی او قرار گرفگله

 و ی سمیرامیس را برای ازدواج بدست آورداونِس رضایت پدر خوانده

از عروسی، سمیرامیس را با خود به نینوا برد. بعدأ اونِس برای  پس

ی شهر باکترا در آسیای مرکزی فرستاده شد. سمیرامیس نه محاصره

   ی دورافتاده سفر کرد بلکه نقطهبه این راهی با شوهرش برای همتنها 

ره شده صای را ارائه داد که موجب تسلیم شهر محااتژی  فاتحانهاستر

                                                                                  گردید.

 ار دیدارجالب خبردار شد، خواست یواقعههنگامی که شاه آشور از این 

شد. به نقل از با این قهرمان شد و سمیرامیس به حضور او آورده 

 آننینوس بود که شهر نینوا بر مبنای  ،دیودوروس سیکولوس، نام شاه

نامیده شد. نینوس در همان ابتدا به عشق سمیرامیس گرفتار شد و به 

تا زن خود را با یکی از دختران نینوس معامله کند. اونِس فرمان داد 

ر نهایت اقدام اونِس شدیدأ مخالفت کرد اما چنان توسط شاه تهدید شد که د

ی آشور با نینوس ازدواج کرد و ملکه ،بیوه به  خودکشی کرد. سمیرامیِس 

، نینوس درگذشت. به نقل از دیودوروس در شد. چند سال بعد از ازدواج

گیرد و به عنوان ه سمیرامیس مسئولیت حکومت را بر عهده میمرحلاین 

                        کند.      مینایب پسر خود که هنوز یک طفل بود عمل 

ی جدید ی ملکهلبانهطهای ساختمانی جاهبه اعتقاد مورخان یونانی، پروژه

ی براروع  کار شود که در شگفته میتحسین نقش جدید وی شد.  بموج

در سواحل  یشهر  به بنایر امشوهرش، او  یکار یبرنامه تقلید از

مطرح می  چنینی دیودوروس سیکولوس حتبابل کرد. شهر یعنی  فرات
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کند که سمیرامیس نه تنها شهر بلکه سایر جزئیات آن یعنی کاخ سلطنتی، 

 –سایر مولفان یونانی  برپا نمود.نیز معبد ماردوک و دیوارهای شهر را 

انگیز های معلق شگفتاز جمله استابرو ادعا کردند که ساخت باغرومی 

، کار سمیرامیس شتقرار دابابل که در شمار هفت عجایب دنیای باستان 

بوده است اما شواهد تاریخی به هیچ وجه ادعای آنان را تأیید 

                                                                               کنند.نمی

گوید که چگونه بعد از بنای بابل، سمیرامیس دوروس سیکولوس میودی

های موجود در شرق وبی طغیانهای نظامی متعددی را برای سرکیورش

ترین و مهم وی پارس و لیبی در شمال افریقا براه انداخت. سپس

غم راما علیکرد. دهی سازمانیعنی حمله به هند را   هاترین یورشمشکل

ی مذکور شکست خورد و سمیرامیس ی او، حملهمحتاطانه یهنقش

                                                                                     شد. مجروح

گوی افریقا، سمیرامیس در مصر توقف نموده و با پیش بهطی یورش او 

بینی کرد که پسر گو چنین پیشآمون خدای مصری مشورت نمود. پیش

وی نینیاس بر علیه او توطئه خواهد کرد و او را خواهد کشت. به دنبال 

ی بینی به حقیقت پیوست. به گفتهپیشاین جنگ هند، شکست در 

د تا کرتوطئه میدیودوروس، پسر سمیرامیس یعنی نینیاس بر علیه او 

، او سمیرامیس اما در این حکایت از زندگی را تصاحب کند. ویتخت 

عاقالنه تصمیم گرفت که با پسرش وارد جنگ نشود. به جای آن، قدرت 

                                        را به طور مسالمت آمیز به پسرش واگذار کرد.

اند. یک نوشتهبرای این حکایت های متفاوتی سایر مورخان پایان

ی رومی به نام گایوس ژولیوس هوگینوس که در قرن اول نویسنده

ی ای خود را روی یک پشتهی افسانهگوید که ملکهت میسزیمیالدی می

ی ژوستین ادعا کرد که سوزان انداخت. مورخ قرن سومی رومی یعن

بود.                           ی پسرش کشته شده در واقع بوسیلهسمیرامیس   
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های عهد باستان ی با سایر افسانهبدیه نکات مشترکی سمیرامیس افسانه

باشد. ترک او در دارد. الوهیت او پژواک پهلوانانی مانند هرکولس می

سرگون پادشاه اکدی و همین طور یادآور داستان طفولیت  ،زمان طفولیت

ود و شفر خروج تورات که در آن موسی در زمان طفولیت رها میسِ 

مشورت سمیرامیس با آمون است. کند، او را پیدا میدختر فرعون مصر 

و کوشش وی برای حمله به هند در داستان اسکندر کبیر مورد استفاده 

                                                                         قرار گرفتند. 

ای متولد شد که ملکه سمیرامیس افسانه ،ملکه سامورامات تاریخیاز 

دستاوردهای اجتماعی او در حد زیبائیش مورد ستایش قرار گرفته است. 

زن و هر دو سمیرامیس گونه چماند این است که می جاآنچه که بر 

ر سنتی مربوط به  فرمانروایان مرد ی که به طوسائلبه خاطر م ،افسانه

                                                         بودند. هستند مورد تجلیل قرار گرفته

 منبع:
All Things Assyrian 

Semiramis, the Assyrian Queen 

By Marcos Such Gutiérrez 

https://www.nationalgeographic.com 
Posted 2017-11-27 22:54 GMT 
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هنرمند گفتگو با یک  

 شامیرام داودپوریان

 

، با شامیرام در این شماره از بولتن

کنیم توانا گفتگو می و زنی هنرمند

زیبا با مضامینی  بسیار یهایتابلوکه 

و شاد  زنده  آمیزیگیرا و رنگ

 یبسیار قو یکه تأثیرد کننقاشی می

به جا بیننده و روان  بر روح 

گذارد.می  

 

 س: لطفأ خود را معرفی کنید.

ج: من اودت تومیک خسروآبادی هستم و در روز چهارم بهمن ماه 

مادر هردو اهل سلماس بودند  وای که پدر در خانواده ،در تهران 1343

و مادرم زحمت به دنیا آمدم. ده ساله بودم که پدرم را از دست دادم 

گرفت.                     بزرگ کردن من و برادر کوچکترم را بر عهده   

وانیم با انقالب ایران شروع جدختر بسیار محجوب و خجالتی بودم. نو

ی شش شد. در دبیرستان وارد تیم والیبال شدم و بعدأ عضو تیم منطقه

تخب تیم . یک بار هم منشدم در باشگاه حجابمشغول بازی تهران و 

های کل ایران مقام اول را بدست آوردیم. بعدها تهران شدم که در بازی

شده و  هدم وارد تیم والیبال دانشگاکردانشگاه  شروع به تحصیل در که
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ک تا یمدت به التحصیلی به بازی در این تیم ادامه دادم. فارغتا زمان 

نوجوانی  توانم بگویم دوراندو سال هم کمک مربی دانشگاه بودم. می

و جوانی را در زمین بازی سپری کردم و بعدها نقاشی درکنار والیبال 

                                                                        جا پیدا کرد.

  ی هنر و بویژه نقاشی شدید؟ چگونه وارد عرصه س:

به دست سالگی عروسک بازی را کنار گذاشتم و مداد رنگی  نهج: از 

خواستم طراح لباس بشوم. نقاشی برای من مداد رنگی بود گرفتم. می

بیشتر کپی کارم چند سال بعد با گچ پاستل شروع به نقاشی کردم.  اما

از کارهای نقاشان بود. بعد از دبیرستان توسط یکی از دوستان مادرم 

اه که به استعداد من ایمان داشت و زمانی هم یک از فعاالن ادبی دانشگ

ی های کنکور هنری برد تا آمادهتهران بود من را به یکی از کالس

کنم ای کاش فکر میگردم به آن زمان برمیکنکور شوم. اکنون که 

رفتم! من استعداد خوبی در روانشناسی دارم هیچوقت به آن کالس نمی

من االن بود اشت زیرا اگر دوجود نولی در آن زمان ارزیابی کودکان 

بودم و مجبور نبودم مسئولیت هنرمند بودن را مانند ی موفقروانشناس 

با  1365م!! به هر حال دو سال بعد، سال بر دوش بکشصلیب مسیح 

هنری قبول شدم ولی با اصرار معلم  یامتیاز خوب در چند رشته

من به   کنکورم نقاش را انتخاب کرده و وارد دانشگاه الزهرا شدم.

ام را تغییر بدهم  اما این کردم که رشتهو سعی  داشتم گرافیک عالقه

شان را تحصیلی یند نفر دیگر هم رشتهچامکان به وجود نیامد چون 

تغییر دادند و برای من جا نبود! پس به نقاشی ادامه دادم و به سرعت 

گرفتم.                                                  اساتید قرار  مورد توجه  

کنید؟ز چه سبکی پیروی میدر نقاشی ا س:  
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برد چون بدون شود من را به فکر فرو میوقتی صحبت از سبک می ج:

کنم. شاید بشود گفت در اینکه متوجه سبک بخصوصی باشم نقاشی می

تنوع توان چندین سبک را دید. در آمریکا با هنرمند هر نقاشی می

سبک خاصی یا آشنایی پیدا کردم به این معنی که از   Divers Artistیا

ی من بیشتر کنم! شاید سبک آزاد به روحیهموضوع واحدی   پیروی نمی

شود در کارهایم مشاهده اما چیزی که به طور حتم مینزدیک باشد. 

بینم، ترکیبی از چیزی که می است. دگراییمان د سمبولیسم یا شومی

عی آید، برای نشان دادن موضوواقعیت، و چیزی که در ذهنم بوجود می

تواند به من الهام یا احساسی. به قول یکی از دوستان، هر چیزی می

 والژو از تکنیک ک کنمبدهد! از کاردک یا چاقوی پالت زیاد استفاده می

)استفاده از عکس یا کاغذهای رنگین یا پارچه و غیره  چسبندانییا نقاشی 

 برم.ی زیاد میدر نقاشی( بهره

 ید؟تحت تعلیم کدام مربیان بود س:

که از اساتید بسیار خوبی تعلیم بگیرم. دو م داشت را افتخارمن این ج: 

. بودم آقای محمد معمارزاده و بهمن بروجنیتحت تعلیم سال اول دانشگاه 

خانم ایراندخت محصص و استاد طراحیم آقای  استادمهای بعد سال

م با التحصیل شدبعد از اینکه از دانشگاه فارغ پیچ بودند.یعقوب عمامه

م ابال الخاص آشنا شدم که توسط ایشان مسیر هنری و فکریاستاد هانی

جان یا استیل تغییر پیدا کرد. بدین معنی که از کشیدن منظره و طبیعت بی

به طور کلی به هنر آشوری   الیف به موضوع اساطیر آشوری رو آوردم.

   کردم.ها استفاده میهای کتیبهگرایش پیدا کردم. از طراحی

 اید؟از کدام نقاشان تأثیر گرفته س:
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توانم بگویم ی نقاشی من نزدیکتر هستند میج: از نقاشانی که به روحیه

ی پل گوگن، هانیبال الخاص، مارک شاگال و گوستاو کلیمت مورد عالقه

 من هستند.

چیزهایی قصد دارید تم اصلی شما در نقاشی چیست و یا اینکه چه  س:

کنید؟                                               ی بیان خواهید با نقاشرا می  

هایم اساطیری بود. اساطیر آشوری ج: بیست سال پیش تم اصلی نقاشی

نکیدو، رقص آشوری و غیره بودند. آنها را اگمش، ایشتار، گیلمانند 

ها کردم. در دوردستاز گذشته وارد زندگی روزمره کنونی می

بود که توسط رودخانه )برگرفته از دجله و فرات( ای یا شهری دهکده

شد یعنی دوران گذشته و حال را در یک نقاشی از زمان حال جدا می

های تزئینی طراحی زدادم با موضوع کوچ یا مهاجرت. انشان می

مردم بودند. گاهی هم سری به گل  ،کردم و تم اصلیآشوری استفاده می

بیشتر موضوع  ،بیست سال بعدعنی اکنون یزدم! و پرنده و طبیعت می

 هایم به زنان و احساساتشان رسیده است، به روزگاری که همهنقاشی

ی دو دلدار در باغ یا پشت چیز با طبیعت یکی بود. قرارهای عاشقانه

ها شاهدشان بودند! صفای دشت آن روزها  آرامشی درختی که پرنده

 الی در زندگیم آشنا بودم.بود برای نفس انسانی... من با زنان قوی و فع

که  ،ها این تصور برایشان پیش بیاید که من فمینیست هستمشاید خیلی

خودشان را در  گاههر دو جای اناین طور نیست! برای من زنان و مرد

تری در زندگی بر عهده دارند. ی مشکلخلقت دارند. اما زنان وظیفه

پیش بردن برای بیشتر ر هستند و با وجود توان تر و احساساتیتعاطفی

ر از مردان هستند. زنان عشق را تیک زندگی )اگر بخواهند!( شکننده

ای که وظیفه گردند!بان می -بان یا مهر -کند و به دنبال عشق تقدیم نمی

د قدر شناخت. مرد و زن یی هر زنی قرار داده را باطبیعت بر عهده

نسلی را بوجود بیاورند خودشان را باید انجام بدهند که  یهر دو وظیفه
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و تعلیم دهند. مثل اینکه در این دوران این وظیفه یا تغییر کرده یا بهم 

گیرم و به طبیعت پناه ریخته! گاهی اوقات از مخلوقات خدا کناره می

کنم. ها و روستاها نقاشی میها، برگبرم! با استفاده از کوالژ، از گلمی

ا کاردک نقاشی چندین کار با موضوع کوزه دارم که ب

                                                                         اند. شده

هایتان گذاشته است؟زن بودن شما چه تأثیری در نقاشی س:  

ه و باعث تعجب  دن بودن کار مشکلی است!! همیشه بوزج: اصوأل  

کنند سعی میهست! در آمریکا هم خیلی از زنان  ست که هنوز همامن 

تواند مانند مردها زندگی کند یا  نمیخودشان را ثابت کند. هیچ زنی 

توانند مانند زنان فکر کنند. این قانون طبیعت است بالعکس مردها نمی

کنند که فرقی با مردان ندارند! د میعولی خیلی از زنان خود را متقا

شماری بی این طرز تفکر تعادل طبیعت را به هم زده و باعث مشکالت

در خیلی از جوامع زن را هم ی از زنان شده است. هنوز بسیاربرای 

ی خص! به عقیدهشبینند با یک سری وظائف میک موجود ضعیف می

شمه گرفت. مثل چحرکت فمینیستی از این جا سرمن به وجود آمدن 

نقاشان مرد بیشتر مورد توجه هستند  اینکه برای زن بودن باید جنگید!

کنند که آنها بتوانند نی دارند که فضا را برایشان آماده میچون همسرا

به هنرشان بپردازند. زنان ما با وظایف بیشماری که دارند زمان کمتری 

هم ند چون باید به کارهای دیگری کنصرف میرا برای استعدادشان 

مالی پشتیبان از یک رسیدگی کنند. این قانون برای زنان هنرمندی که 

زنان هنرمند بسیاری هستند ز هنودارند تأثیری ندارد. وریا معنوی برخ

ادامه راهشان را همچنان  ،فراوانبا سختی و مشکالت هر چند که 

به هر حال هنوز هم هنرمندان  دهند. من را هم جزو این زنان بدانید.می

گیرند.میزنان مورد استقبال قرار  ها بیشتر از ها و گالریمرد در موزه  

اید راضی هستید؟ارهایی که تا کنون انجام دادهآیا از ک س:  
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اندازم، خودم را می ینگاههای قدیمی خودم ج: وقتی به نقاشی

داشتم. االن  یتر و جسورتری قویوران روحیهدآن در شناسم! نمی

کر جای جسارت را گرفته و فبیشتر شده، ت متر هستند، دقتها پختهرنگ

ام هم کمتر شده! به تر شدم. حوصلهاز نظر نقاشی و تکنیک مسلمأ قوی

واهم خمیام، کارهایم آرامتر شده و رو آورده (simplicity) ساده سازی 

شور جوانی  امکارهای قدیمی بیشتر به کار بگیرم.فضا را در کارم 

پسندم. به داشت، کارهای جدید بلوغ فکری. کارهای جدید را بیشتر می

ادم استفاده نکردم، نه در ایران و نه طور کلی آنطور که باید از استعد

 کنم.ام را میسعیدر کل بتوانم ولی در آینده در آمریکا. شاید زمانی 

 هایی دارید؟برای آینده چه برنامه س:

داستان  کتابسه جلد های سن حوزه اقدام به چاپ ج: انجمن آشوری

از آن  که نقاشی سه بخشاست ویلیام دانیل کرده  ینوشتهقاطینا گابارا 

در ام. تا یک ماه دیگر کارها تمام خواهند شد. را من بر عهده گرفته

 Assyrian)سن حوزه انجمنی تأسیس شده به اسم انستیتوی هنر آشوری 

Art Institute) گاه برای هنرمندان آشوری است. اجرای نمایش شکه هدف

گزار ها برگاه دیگر در شیکاگو در یکی از موزهسه ماه دیگر یک نمایش

ها افتتاح خواهد شد. در شهر سن حوزه هم یک گالری برای آشوری

اگر کارهای البته  ،مبرگزار کندر آن گاهی شده که در نظر دارم نمایش

 روزمره مجالی به من بدهند.

 بینید؟کار نقاشان آشوری را چگونه می س:

ابسترکت یا مدرن سوق داده ج: نقاشی در آمریکا بیشتر به سمت 

ها را دیدم که بسیار خوب هستند. . کارهای چند نفر از آشوریشودمی

به شرطی که حمایت بشوند. مردم ما آن وجود دارد، جای امیدواری 

 د.نکنطور که باید از هنرمندان پشتیبانی نکرده و نمی



2018܇ܬܫ̈ܖܝܐ ܘܣܬܘܐ 33ܫܡܝܪܡ܇  

 

 
60 

 کالم آخر؟ س:

ج: اجازه بدهید تشکری از شما برای این مصاحبه داشته باشم. از 

بخصوص هنرمندان زن آشوری دارید  ،و هنرمنداناهمیتی که به هنر 

ست و بودن در کار هنری ا گزارم. هنرمند بودن کار سختیسپاس

رانی داشت تر. به یاد دارم زمانی استاد الخاص در آمریکا سخنمشکل

 کودککرد که یک جا. از زمانی صحبت میبرای ایرانیان مقیم این

ده بود شینقاشی که کیک برای در کالس و اینکه چطور  هشت ساله بود

و مورد تشویق قرار گرفته بود. هانیبال با  تعریف شنیدهمعلمش  از

ق قرار نگرفته بود یقت مورد تشووعصبانیت ادامه داد که ای کاش هیچ

ون تحسین معلم باعث روآوردن ایشان به نقاشی شده بود! اگر تشویق چ

و زندگی راحت  ت بیاوردستوانست شغل بهتری بدمعلمش نبود، می

ماندن درهنر فرستاد!!! خوب، کرد!!! به آن معلم لعنت میتری پیدا می

ی مالی است. اگر کسی تصمیم گرفت که هنری یمستلزم حمایت و توانا

باید از نظر مالی توانایی داشته باشد.  ،استعداد عالوه بررا شروع کند، 

و کردند مایت میهنرمندان ح زو یا پادشاهان ا هاصدها سال پیش کلیسا

اند.اگر ملتی ارزشمندی شدند که تا به حال به جا مانده رآثاآفرینش باعث 

زبانی  ،شود. هنرنکند، هنرش نابود میحمایت از هنرمندانش ی یا قوم

حمایت و قدردانی اساس پیشرفت است. و باشد،میالمللی و ماندگاربین

 به امید آن روز!

بسیار سپاس گزار هستیم که دعوت ما را بولتن شامیرام: ما نیز از شما 

بهایتان را در اختیار ما گذاشتید. برای گفتگو قبول کرده و وقت گران

کنیم.افزون میبرای شما آرزوی سالمتی و موفقیت روز  
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 آداب و رسوم آشوری

 شامیرام داودپوریان
 
 

آداب کفن و دفن درگذشتگان نزد عشایر آشوری : به خاک سپردن اموات

توسط م.ا.الالیان  1914ی وان )واقع در ترکیه( در سال ساکن منطقه

ی تحریر درآمده است. او چنین نوشته است "هنگامی که روسی به رشته

سپارد، اولین اقدامی که ی آشوری جان مییکی از اعضای یک خانواده

بندد. گیرد این است که یک فرد شجاع چشمان میت را میصورت می

کنند اش قرار داده و پاهایش را دراز میرا بر روی سینههای میت دست

ز بمانند، اگویند که اگر چشمان میت بتا در حالت مستقیم قرار گیرند. می

بدین معنی است که او در انتظار یکی از اقوامش که در سفر به سر 

گردانند و زیر باشد. سپس صورت میت را به سمت قبله برمیبرد میمی

                                                           کنند.دود میپاهایش کندر 

چنین ی میت خبر کردن اقوام و دوستان و هماز دیگر اقدامات خانواده

بر بالین میت کتاب مقدس را   ضور،باشد. کشیش پس از حکشیش می

سازد و آن را در یک دیگ پر صلیبی از چوب می . سپسکندقرائت می

کند که آن را گرم کنند. آنگاه یکی دهد و درخواست میآب قرار میاز 

                                          دهد.از افراد حاضر میت را شستشو می

ی دست راست میت را با آب تبرک جهت شستشو نخست انگشت اشاره

آنگاه با آب گرم و  کند.شوید و بر پیشانیش صلیب رسم مییافته  می

پس از آن، بازو   شوید.صابون بازو و تمام سمت راست بدن میت را می

                                      دهد.و تمام سمت چپ بدن میت را شستشو می
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پس از شستشو،  بخشی از  آبی را  که در دیگ مانده است در تشتی 

                                                     ریزند.ریخته و باقی را دور می

پس از آن، صلیب چوبی را از درون دیگ خارج کرده و در تشت  

گذارند و شمعی نیز در کنار تشت قرار داده و دیگ را طوری بر این می

گردانند که هوا به شمع برسد و روشن بماند. این شمع به مدت میدو بر

                                                                      سه روز می سوزد.

ی کفن است. بر بدن میت پیراهن یههشود تدومین کاری که انجام می

پوشانند و با نمد پاها، کمر و بازوان وشلواری که تازه دوخته شده می

پوشانند. آنگاه بندند. صورت میت را تنها با یک دستمال میمیت را می

که از  یده شده، بر روی برانکاردجسد میت را که در یک کفن پیچی

یا در یک صندوق چوبی قرار و بستن دو تکه چوب دراز تهیه شده است 

دهند. سپس برانکار یا صندوق را دو یا سه بار از روی زمین بلند می

                      روند.و از آنجا به قبرستان می گذارندکرده  بر زمین می

جایی که میت روی آن قرار گرفته بود ی میت، شمعی را در در خانه

هنگام بردن  ماند.د که تا سه روز بر جای خود  روشن مینکنروشن می

روند و چهار نفر هم صندوق یا جسد می پیشاپیشد، کشیش و شماس سج

کنند. ثروتمندان همراه هایشان حمل میبرانکار محتوی جسد را بر شانه

                                                    برند. خود اسبی به قبرستان می

دهند و در منزل، در مکانی که جسد قرار داشت، یک زین قرار می

بر  یریاندازند. برخی نیز شمشی رنگین بر روی آن میای پارچهتکه

       دارند.میگیرند برای را که واژگون به دست میآن آویخته و اسلحه

ان، جسد را بر زمین گذاشته وزنان شروع به س از رسیدن به گورستپ

دهند زنان گریه کنند زیرا مینکنند. بیشتر اوقات اجازه گریه و شیون می

کند و موجب آزار آن مکان را خیس می ،اعتقادشان بر این است که اشک
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ند اما ردگی میت  باز میشود. پس از این کار زنان به خانهمیت می

ند و آنگاه به سمت رداو برمی رندگذازمین می مردان جسد را سه بار بر

ند. هنگام گذاشتن جسد ومزاری که برای آن میت تهیه شده بود می ر

میت در گور، کشیش و هر کدام از افراد حاضر در آنجا مشتی خاک در 

دهد آن چنگ خود برداشته و بعد از اینکه کشیش آن خاک را تبرک می

                                                         ند.زریرا به داخل گور می

با آب نهری که از را  و صورت خود  دستهمگی پس از دفن میت، 

شویند و برای نماز میت به کلیسا باز گذرد و یا آب جوی میآنجا می

ی اقوام نزدیک برای صرف نهاری که بوسیله پس از نماز، گردند.می

روند. پس از صرف نهار و دادن زا میی عتهیه شده است به خانه

گشتند.             بازمیهایشان سرسالمتی به صاحبان عزا، مردم به خانه  

مانده از شستن میت را در ظرفی گلی ریخته در روز سوم، زنان آب باقی

، به گورستان استی دست کشیش و آن را همراه صلیب چوبی که ساخته

د و آن آب را به شکل صلیب بر نکمی برند. کشیش قبر را تبرک می

د. سپس آن نکپاشد و صلیب چوبی را هم در خاک قبر فرو میمزار می

ند و وربعد از آن همگی به کلیسای روستا می ظرف گلی را می شکند.

پز را بین آورد. پس از نماز، گوشت آبکشیش نماز میت را به جا می

شت با دو قطعه نان کنند و به هر فرد یک قطعه گومردم توزیع می

                                                                                 دهند.می

روند و بعد از مراسم نماز در کلیسا، روز نهم، بار دیگر به گورستان می

روند. بعد از رفتن مردم، ساقدوش ی صاحب عزا میبرای نهار به خانه

دهد و میهدایایی فرادی که رخت عزا به تن دارند به تمامی ا ،خانواده

برد. همسر ساقدوش مردان را نیز برای اصالح صورت به سلمانی می

                                          نیز آب گرم نموده و سر زنان را می شوید.
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ی برای سالگرد میت، بار دیگر به زیارت قبر او رفته و پس از آن همه

             روند."ی صاحب عزا میوستا به صرف نهار به خانهاهالی ر

 رفتاز دنیا میردی از اهالی فدر روستاهای اورمیه وسلماس، هرگاه 

ی ی زیادی به خانهدادند. در این روز عدهخبر میی خویشاواندان همهبه 

آمد. اما برای رفتند و دعوتی در این باره به عمل نمیصاحب عزا می

و صرف اقوام و دوستان را برای شرکت در مراسم  ،سوم و چهلم مراسم

در روز ختم و روز سوم بعد از به خاکسپاری،  کردند.دعوت مینهار 

     که  شدپس از بازگشت از گورستان، با صبحانه از مردم پذیرایی می

              ی انگور( و خاگینه بود.شامل نان، کره، پنیر، عسل )یا شیره

که میت را به خاک می سپردند، چند تن از جوانان روستا با شبی 

دادند تا های خود به گورستان رفته و تا صبح سر گور کشیک میتفنگ

غذا و  شانمبادا کفتار جسد میت را از خاک درآورد. صاحب عزا برای

پرداختند تا ی شب به شلیک گلوله میو آنها تا نیمه ندبردنوشیدنی می

های اخیر در روستاهای ی دهند. این رسم تا سالکفتار را فرار

گرفت.                                                 مینشین سلماس انجام آشوری  

ی صاحب زنان فامیل در خانهاز روز فوت شخص تا هفت روز بعد، 

سماور را روشن و چای را  آنهاهر روز یکی ازشدند و عزا جمع می

برد ی صاحب عزا میاستکان و قند و گاتا به خانهراه با آماده کرده و هم

تا در این مراسم دست تنها نباشند. همسر ساقدوش نیز به مدت هفت روز 

 مردم  کرد تا در انجام کارهای خانه و پذیرایی از در آن خانه اقامت می

                                                                             کمک کند. 

و زنان  پوشیدندمیرخت سیاه برای ادای احترام به میت همگی اقوام 

هرگاه  بسیار دورکردند. البته در روزگاران روسری سیاه نیز به سر می

ی کرد همسر وی تا پایان حیاتش یک لچک سفید به نشانهمردی فوت می
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ریش خود را پوشیدند و یاه میسکرد. مردان هم پیراهن سر می هعزا ب

                                                         تراشیدند.تا چهل روز نمی

کردند و برای درآوردن سیاه از تن عزاداران، تا چهل روز صبر می

برد و همسر وی به سلمانی میبرای اصالح مردان را ،سپس ساقدوش

 بررنگی  سیاه زنان را یکی یکی برداشته و روسریهای روسری

ی پایان عزا و ماتم بود. اما اقوام درجه یک انداخت که نشانهسرشان می

رفتند و بعد پوشیدند و بعد از آن به گورستان میمیت تا یک سال سیاه می

کردند. پس از آن هر سال در روز از دعا و نماز سنگ قبر را نصب می

اموات خانواده ی اندوه به گورستان رفته و سنگ قبر میت و سایر جمعه

سوزاندند. از دیگر رسومی که انجام را شسته و باالی آن کندر می

نهار آن روز را با خود برده غذا و نوشیدنی برای دادند این بود که  می

کردند.                                              میو کنار همان گور صرف   
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های مهاجرتاستاند                                                           

 حد و حساب صداقت "صادق"

هلن ساخودکتر  

 

،خوانندگان گرامی  

کنیم. امیدوارم که طبق روال قدیمی، داستان واقعی زیر را تقدیمتان می 

 ی های قبلی این بولتن، مکررأ دربارهاز خواندن آن لذت ببرید. در شماره

ایم و ها صحبت کردهو خصوصیات آن (Global Cities)شهرهای جهانی

ترین و در واضح ،تریندر مورد مهاجرت که یکی از مهمور طهمین

های های این دوران است زیرا با مهاجرتترین پدیدهعین حال پیچیده

شوند و خواهی کنند و جابجا میها هم مهاجرت میعمده، فرهنگ

هایی خواهند شد گیلب ویژهی اطراف جذب و جمحیط تازه درنخواهی 

 شند.می بای میزبان اثرگذار در عین حال، خود نیز بر فرهنگ جامعه و

 یعمدهی نکتهها همیشه در حال تحول هستند ولی بدین صورت هویت

تر داستان فعلی این است که همانطور که خواهید دید، هویت هرچه اصیل

تواند رر تاریخ نیز نمیتر باشد، پایدارتر است و حتی جبر مکو قدیمی

 ی آن را نیز بپسندید.گرایانهامیدوارم که طنز واقع شرافت آن را محو کند.

 

ܵܬܐ)ی اندوه روز جمعه ܒ  ܵܫܐ ܥܪܘ   Good  هاو یا به قول غربی( ܕܚ ܲ

Friday   !و به قول اعراب عزیز "کول شی معکوسKol shi makoos! "

ها بور عزیزانم دیدن و به آنتوانم از قاینکه نمیاست. و من غمگین از 
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مان در مرکز شهر گیرم به کلیسای محلهعرض احترام کنم، تصمیم می

ور طهمیشه تاریک لندن رفته و شمعی روشن کرده ونیایشی بکنم. همان

ی جهان ایم، لندن نیز مانند اکثر شهرهای عمدهکه قبأل نیز اشاره کرده

و مهاجرانی از اقصاء  تمل تبدیل شده است به وطنی دوگانه برای صدها

نقاط جهان. در حال حاضر بیش از نیمی از شهروندان لندن غیرانگلیسی 

جذب بازار   افرادجویان، اکثرشر پناهندگان و پناهق میانباشند. در می

از  ه سختیشوند و بشوند، سالیان سال استثمار می"اقتصاد سایه" می

کنند ا این وجود احساس میآیند. بی خود برمیی مخارج روزانهعهده

های اخیر یکی از نه راه پیش دارند و نه پس. در سال ،نداشته یاچاره

های اخذ پناهندگی، تغییر دین است و بدین ترین راهترین و موفقرایج

 جو شانس بیشتری برای ماندن دارد.ترتیب شخص پناه

حدود شش شوم. ساعت صدا وارد میدر کلیسا باز است و من آرام و بی

ای به من نزدیک شده و بعدازظهر است و کلیسا تقریبأ خالی. راهبه

ای؟" بدیهی است که کمی جا پرسد: "دخترم برای غسل تعمید آمدهمی

و این  ستاحتیاجی به غسل تعمید نی، دهم که نهخورم و توضیح میمی

کند: "دخترم، خجالت ها قبل انجام شده است. او اصرار میکار سال

است، بعد عادت خواهی سخت اول کار  همینطور هستند. همه .نکش

 کرد!"

دانستم بودم و اصأل نمی خوانندگان گرامی، باور کنید مات و مبهوت مانده

زند. با احترام کامل توضیح دادم که دارد راجع به چه چیزی حرف می

االصل هستم و از اولین مسیحیان جهان، زبانی که با آن من آشوری

گوید: "ببین کنم زبان مقدس حضرت مسیح است و... مییصحبت م

عزیزم، اینجا لندن است و همه جور آدم داریم، از هر نژاد و دین و 

ها به کنار، اگر محتاج ویزا هستی ی اینباوری. اینجا همه آزادند... همه

 کنیم."توانی به من اطمینان کنی. ما اینجا به همه کمک میمی
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کم از  از این دیدار عجیب گذشته، کلیسا دارد کم ساعتی حال که نیم

شود. در بین آنان تعدادی از های مختلف پر میملتهایی با انسان

های متعدد در حال ورود به کلیسا بینم که با قابلمهوطنان ایرانی را میهم

ی انسانی مهاجران قدیمی در هستند! به حکم تاریخ،  جغرافیا و وظیفه

آنان آشنا هستم و در امور من با تعدادی از  ،دیدترقبال مهاجران ج

صادق نام ( !طبیعتأ)ام. یکی از آنان که بودهنیز مهاجرت آنان درگیر 

گوید: "سالم دکتر هلن. چه عجب! زده میبیند هیجاندارد، تا مرا می

کنی؟ مگر گویم "آخر تو اینجا چه میسرافراز کردید!" می ،خوش آمدید

گوید "به قرآن مجید قسم، دروغ ی؟" میویدروغ نگقرار نبود دیگر 

ام، به گویم! از همین خواهر گرامی بپرسید. من واقعأ مسیحی شدهنمی

ام. بله اولش به خاطر ویزا بود، "بشارت" کردن هم کمی مسیح پناه آورده

ام خواست. ولی خوب، من انگلیسیخوب می سخت بود چون انگلیسیِ 

ها خوب بود. وکیل بهم گفت که یا باید سال خودم (Case) یسکِ  در حد

بکشم تا باالخره ویزا بدهند یا ندهند، یا اینکه  رمنتظر شوم و زج

های مذهبی به ی فعالیتهایی از خودم را در حال بشارت و بقیهعکس

بگذارم تا قضیه تمام شود. البته  (Facebook)در فیس بوک طور مکرر 

ای با کردم و در مصاحبهخیلی مطالعه میهم آسان نبود. باید  هاقدراین

ی مهاجرت به سواالت زیادی در مورد مسیحیت جواب مسئولین اداره

کرد و خود خانمی که با من مصاحبه می ،دادم. باور کن هلن خانممی

دادم تعجب می هانگلیسی( از اطالعات دقیقی ک –خود مترجم )فارسی 

ود که اتفاقأ اگر فرصتی بدهید ها صفحه سوال و جواب بکرده بودند. ده

ها ها را به شما نشان بدهم چون زبانم هنوز ضعیف است. من جوابآن

کرد و دادم، خانم مترجم فارسی به انگلیسی ترجمه میرا به فارسی می

نوشت. ولی حاال که جواب مثبت باالخره ها را میخانم انگلیسی زبان، آن

که من خودم  گفتمحال... داشتم می آمد، همه چیز به انگلیسی است... بهر



2018܇ܬܫ̈ܖܝܐ ܘܣܬܘܐ 33ܫܡܝܪܡ܇  

 

 
69 

و اصوأل اهل صلح و کم معتقد شدم زیرا دیدم که مسیح هم بد نگفته  کم

 "بخشش است و...

پرسم که آیا امروز هم حضورش در این کلیسا بخشی از همین از او می

داند که امروز چه روزی است؟ چه نوع بشارت است و اصوأل می

دهد "نه، نین توضیح میچر چیست؟ و او ای است؟ این قابلمه دیگجمعه

ارت عمدتأ مال یکشنبه است و از کلیسای دیگری و بعد از مراسم شب

شود. امروز جمعه است ولی به رسم کلیسا به زبان فارسی انجام می

شویم و امروز در کنار هم در حیاط کلیسا جمع می ،خودمان در ایران

 خوریم!"قورمه سبزی می

کنید که بدین ترتیب "نماز جمعه" حتمأ مالحظه می خوانندگان گرامی،

که در ایران همواره بخش مهمی از سنت و فرهنگ دینی بوده، حال در 

های اروپا نیز به روزهای جمعه منتقل شده است و همراه دیگر سنت

معمول، در این روز خوردن قورمه سبزی و دیگر غذاهای لذیذ ایرانی 

 را نیز به دنبال دارد.

 یگوید! بوی قورمه سبزی همه جا پیچیده است. راهبهراست میصادق 

 بینی عزیزم، ماگوید "میو می پیونددالی به ما میـگرامی هم با خوشح 

 دادیم و هنوزهمی مجانی میقبأل در این کلیسا روزهای یکشنبه صبحانه 

 ها، های مختلف به جای یکشنبهی این مردم از ملیتدهیم و حاال همهمی 

 دهند روزهای جمعه دور هم جمع شوند. رسم و رسوم و مذهبترجیح می

 ق لندن. به به!" باـه عاشـشوند و همه راضی میـبا هم ترکیب شده هم 

 دولت بهتر نبود أ ـگویم "آیا واقعیـمحترم م یادای احترام به این راهبه 

 رای گرفتنکه ب داد که آنان احساس نکنندیـو مـان عفـی پناهندگـبه تمام

 ؟ آیا این با اصـولویزا مجبورند دروغ بگویند و حتی تغییر دین بدهند 

 اولیه ی مسیحیت که راستگویی جزئی از آن بود کمی مغایرت ندارد؟"               
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ها مربوط رسد ولی این دیگر به دولتطور به نظر میگوید "البته اینمی

طور که من مطمئنم همان شود و نه به کلیسا. اینجا اروپاست ومی

ی مقبول اکثریت مطلق دانید، جدایی دین و حکومت از اصول اولیهمی

ها را مجبور به شهروندان آن است... در ضمن یادتان باشد که کسی آن

توانند به مملکتشان ها هر وقت اراده کنند میتغییر دین نکرده و آن

ها خواهد نقد هم به آنبرگردند و تازه، دولت مخارج سفر و مقداری پول 

داد. به هر حال... امیدوارم که همه از این شب زیبا لذت ببریم."  با او 

افتم. در خانه، شمعی روشن کنم و به طرف خانه راه میخداحافظی می

 بهتر است. یطورخواهم کرد. این

 ناگهان صادق دوباره پدیدار می شود. ای بابا!

با خواهر بودید. گفتم مزاحم نشم. ـ "ها هلن خانم، سخت سرگرم صحبت 

اش هم راستش زیاد برام مفهوم نبود. حاال برای قورمه سبزی انگلیسی

 بمونید دیگه. به خدا خودم درستش کردم."

ی منه. دونی چیه؟ تصادفأ قورمه سبزی غذای مورد عالقهگویم "میمی

 ن خودت!"ااما این بار نوش ج

ها برای ما دنبال ا حق دارید. سالباور کن هلن خانم. شما به گردن مـ 

ایم. البته هاست آوارهی مناسب بودی. .. ما که سالوکیل و کالج و خونه

اینجا ویزا گرفت دیگه کمتر که گردیم ولی کسی میگیم هم برمی

خواهید وهم تی که شما هم خدا رو میفگگرده. خودت همیشه میبرمی

 "!خرما رو

 را دارید."جا هر دو ـ "بله صادق و این

کنم و او را با دوستانش تنها از صادق به خاطر شفافیتش سپاسگذاری می

دیگرند، که در آفرینش ز گذارم. به هر حال "بنی آدم اعضای یکمی
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ه خانه برای هر بیک گوهرند". پس به امید حق سفر و بازگشت امن 

های ی ملل و فرهنگجو و به امید همزیستی انسانی همهمهاجر یا پناه

جهان و به امید پایداری همیشگی برای هم قومان شریفمان زیرا تاریخ 

 .بوده و خواهد بود آنهاال متمدن بشری 
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یک زندگی شادتر نتسیزیازده روش برای   

 دکتر ِکلی نِف

 

اما  و دست می شکنیم برای آن سری ما  شادی چیزی است که همه

انگیز ربن چالشحفظ آوردن یا حتی کنیم که بدست آبسیاری از ما فکر می

اظهار داشته است " چنین . دکتر رابرت پوتنام از هاروارد اخیرأ است

اما نه چندان زیاد." به نظر  بخش باشدتواند شادی پول به تنهایی می

تری با پول دارد تا با تصورات و یا حتی با مردم رسد شادی ارتباط کممی

کنیم، در چه راهی پول را خرج میاطراف ما و اینکه چگونه زندگی 

ای زندگی خود چه هکنیم، چه درکی از خود داریم و از تجربهمی

                                                                             آموزیم. می

برای ایجاد یک  روش یازده ،بر اساس آخرین تحقیقات روانشناسی

دارد:                   باطی با پول ندارند وجود زندگی شادتر که هیچ ارت  

مردم شاد بدون توجه به این که چه کاری انجام  .باشید قدرشناس

که همیشه چیزی برای قدرشناسی و امتنان  شوندمتوجه میدهند، می

دارند. تحقیقات روانشناسی مثبت نشان داده است که مردمی که قدرشناس 

تواند حتی شخص می. کمتری دارندسردگی و افهستند شادترند، استرس 

از طریق چیزهای کوچکی مانند یک غذای لذیذ، یک کتاب خوب، یک 

                           کالس یوگا یا لبخند یک غریبه در خیابان آن را بیابد.

به مفهوم غرق  Flowدر روانشناسی مثبت، فلو  .در فعالیت غرق شوید

، مانند زمانی در این حالتر خویش است. شدن کامل در فعالیت به خاط

یا یک کتاب عالی و می نویسیم  یدویم، آهنگکه در یک مسابقه می
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رسد که شود. به نظر میکنیم، خودآگاهی ما از هم پاشیده میمطالعه می

کنیم و زمان متوقف شده و ما بر کاری که در دست داریم تمرکز می

خواهند میند، دهمیانجام را  ملاین عکنیم. مردمی که آرامش پیدا می

توانید با پرداختن به کارهایی که برایتان می شاد، خالق و سازنده شوند.

انجام  هبرسید. به عبارت دیگر زمانی را ب تبخش هستند به این حاللذت

                                                    وست دارید اختصاص دهید.دآنچه که 

مرده هستید یا اینکه روز کنید دلاگر شما احساس می .ی کنیدبیشتر شاد

اید، این امکان وجود دارد که خیلی ساده و از طریق فکر سختی داشته

آورد، که لبخند بر لبانتان می یکردن به یک شخص، یک مکان یا موقعیت

ی خود را بهبود ببخشید. بعالوه، تحقیقات روانشناسی نشان داده روحیه

عمل لبخند زدن شما راشادتر خواهد کرد حتی اگر قصد لبخند است که 

شده است که لبخند زدن  گفته  کجی کنید.زدن نداشته باشید و فقط دهان

کند و باعث رسیدن گردش خون به عضالت صورت را منقبض می

                                                     شود.های  قدامی مغز میلوب

یعی بهای ناکاملی هستیم و طی ما انسانهمه .ات خود را بپذیریداشتباه

است که اغلب اوقات دچار خطا شویم. زندگی کردن با  انکار اشتباهات، 

های تنها انسان را نا امید و غمگین خواهد کرد و از آموختن درس

خواهد شد بازخواهد داشت. با  او  ارزشمندی که باعث رشد و پیشرفت

ی شما این ات خود، قادر خواهید بود خود را ببخشید و جایزهقبول اشتباه

است که دیگران شما را واقعأ بیشتر دوست خواهند داشت. به قول دکتر 

شود مردم در نظر دیگران الیوت آرونسون "اشتباه کردن باعث می

                                                               "تر شوند.تر و داناجذاب

تری پاسخ مرم شاد نسبت به وقایع منفی به روش مثبتفکر کنید. مثبت 

دهند. دکتر مارتین ِسلیگمان، مثبت اندیشی را به عنوان عکس العملی می

اطمینان و توانائی شخصی باال در برابر مشکالت توصیف  همراه با
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تند. به ویژه با آگاهی از این که وقایع منفی معموأل گذرا هس ،کندمی

تحقیقات نشان داده است که مثبت اندیشی با طول عمر، بهبود بیماری، 

های مدیریتی و برطرف کردن افزایش مهارت تی عمومی بدن،مسال

                                 های سخت در ارتباط است.مشکالت در موقعیت

 دماننحتی اگر گاهی این زندگی . مردم قرار دهید یحلقهخود را در 

سفری انفرادی به نظر برسد، الزم است که به مردم اطرافمان اطمینان 

اده دداشته باشیم تا احساس شادی کنیم. در واقع، تحقیقات اخیر نشان 

از تر قویشادی بوده و  عواملترین قوی ،است که ارتباطات اجتماعی

باشند. دکتر رابرت پوتنام  در یکی از مطالعات درآمد و یا ثروت می

 پیدا کردن یک دوست خوب  شادیِ  د به این نتیجه رسیده است کهخو

تعلق داشتن به شادی و  ،قوقشدن حسه برابر شادی حاصل از معادل 

  .استدو برابر حقوق فرد شادی حاصل از یک کلوب اجتماعی معادل 

ما دیویس که یک روانشناس است دکتر تِ . یدیبیاموزید چه زمانی نه بگو

به این معنی است که یاد بگیریم به چیزها ها  شادیبه  گوید "گفتن بلهمی

                            "یا مردمی که باعث استرس ما می شوند نه بگوئیم.

 ناراحتباعث ها و رفتارهایی که دانند که باید به مردم، ایدهمردم شاد می

عث با تواندنه بگویند. گفتن بله به هرکس و هرچیز می شوند،آنها می

شوید و بیشتری استرس هستید و دچار شدید زیر فشار احساس کنیدشود 

کنید.                    تری برای شما باقی  بماند که از خود مواظبت کمزمان   

ما باید مدتی را در خارج از شهر . بیشتری را در طبیعت بگذرانید زمان

ها و های حاصل از موبایلی تکنولوژی، اشعهو دور از همهمه

کنند که حق دارند م شاد درک میدبگذرانیم. مر ی کامپیوترهاهاصفحه

بدهند. اختصاص ن آرامش به خودشان دوقت کافی برای تأمل و پیدا کر

خارج در هاروارد ، زمانی را که  2010بهداشتی جوالی ی بنا بر اطالعیه
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ا نور زیر داردبا شادی  یگذرانیم ارتباط مستقیماز خانه و در طبیعت می

می بخشد.                خلق و خوی  ما را درست مانند ویتامین د بهبود   

مان توسط افرادی که در زندگیقبأل از ما که  برخیاین را شاید . ببخشید

تجربه کرده باشیم. اما  ،ایمهای روانی شدهاند دچار آسیبوجود داشته

 هچه اتفاق افتادگوید "بخشیدن به این معنی نیست که  آنجیمی اوم می

خواهید بیشتر از آن بلکه فقط بدین معناست که شما نمی ،اشکالی ندارد

، غیظ و ترس نسبت به ید. هنگامی که خشمداشته باشاین درد را با خود 

ایی را درون ما اشغال در واقع جافراد را در خود نگه داریم، آنها این 

                        ".مکنیشوند که احساس شادی و رضایت ه و مانع میدکر

ند فراتر برومرزها از مردم شاد از اینکه . چیزهای جدید را امتحان کنید

حقیقات دکتر ریچ واکر تترسند. و به چیزهای جدیدی دست پیدا کنند نمی

کنند احساس جدید شرکت می مسائلدر کسانی که نشان داده است که 

چیز یک ن آزمودگوید "یرضایت بیشتری دارند. دکتر الکس لیکرمن م

آورد که از خواهد و این امکان را برای شما بوجود میجدید شجاعت می

تر اینکه باعث رشد آن لذت ببرید. این امر مانع کسالت شما شده و مهم

                                                                         "شود.شما می

گاه کنید و بگوئید "دوستت دارم"آینه ن ههر روز صبح ب  

ترین چالش و مانعی برای شادی عشق به خود بزرگ ،برای برخی ازما

های عمومی به ما افراد خانواده، آموزگاران و بویژه رسانه هااست. سال

ی کافی موفق نیستیم، ی کافی خوب نیستیم، به اندازهاند که به اندازهگفته

ی کافی توانا نیستیم و... که باعث م، به اندازهی کافی جذاب نیستیبه اندازه

ارزش بودن شویم. برخی از ما دچار احساس شکست و بیاست شده 

ت این است که اهمیتی ندارد شما چه هستید و چه اتفاقی در واقعی

تان افتاده است، شما لیاقت عشق و محبت را دارید. این را با زندگی
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هاست ور کنید. روانشناسان مدتدتان بگویید تا باوصدای بلند به خ

دانند که عزت نفس به طور غریزی با شادی در ارتباط است. اما می

آورد؟                  را بدست  دتواند عزت نفس خوچگونه یک فرد می  

شود. عزت نفس از طریق تمرین دوست داشتن و پذیرش خود حاصل می

دهید این است که هر روز  توانید انجامهایی که میکارترین یکی از ساده

صبح در آینه نگاه کنید و به خودتان بگویید "دوستت دارم." این کار 

تواند ساده و آسان و برای برخی دیگر چالش برای برخی افراد می

برانگیز باشد. ممکن است در ابتدا به نظر مشکل بیاید اما انجام مداوم 

داشته باشیم و بعد از  شود یاد بگیریم خود را دوستاین تمرین باعث می

 مدتی احساس بهتری کسب کنیم.                                                         

 

 مأخذ: 

http://themindunleashed.com/2014/07/11- ways- live- happier- life- according-
psychologist- hint- nothing- money.html 
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