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ܚــܼܘܕܪܐ ܕܰܡــܪܕܼܘܬܐ ܘܶܣܦܳܪܝــܼܘܬܐ ܕܠܫܢــܐ ܣܼܘܪܝܝــܐ. 
ܝܢ ܕ ܡܪ

ܠܳܫܢــܐ ܓܝــܪ ܐܣܛܼܘܟܣܐ ̱ܗܘ ܪܼܝܳܫܝــܐ ܕܐܼܘܡܬܐ. 
ܕܐܼܝــܬܼܘܬܐ  ܬ̈ܪܥــܐ  ܕܳܦــܬܚ  ̱ܗܘ  ܰܘܩܠܼܝــܕܐ 
ــܬܐ.  ــܬܐ ܘܐܼܘܡܳܬܳܢܝ ــܼܘܬܐ ܟܢܼܘܫܝܳܝ ــܠ ܗܼܝܝ ܡܛ
ܰܘܡܰܫܘܕܥܢــܐ ̱ܗܘ ܕܳܥܠܡــܐ ܰܓܳܘܝــܐ ܕܰܒܪܢܫــܐ 

ܘܰܡــܪܕܼܘܬܐ .
ܕܝܠ̈ܝــܬܗ  ܥــܡ  ܣܘܪܝܝــܐ  ܿܡــܢ  ܘܠܫܢــܐ 
ܝܕܝ̈ܥܳــܬܐ ܰܘܦ̈ܪܼܝܳܫــܬܐ܆ ܳܩܢــܐ ܐܦ ܪܼܘܚــܐ ܛــܒ 
ــܳܕܡ  ــܕ̈ܪܐ ܰܕܩ ــܐ ܠ ــܐ ܥܕܡ ــܬܐ ܕܶܡܣܰܬܒ ܰܥܬܝܩ
ܰܡܘܳܠــܕܐ ܘܳܥܡــܳܕܐ ܘܳܥܡܳܩــܐ ܬܡــܢ ܘܡܬܰܚܒܟــܐ 

. ܕܒܝܬܢܗܪܝــܢ  ܒܫܼܝܳܬܳܢܝــܼܘܬܐ 

ܠܝــܬ ܰܥܡــܐ ܕܡܣܟܝــܢ ܘܳܚــܕܿܘܪ ܡܢــܢ. ܐܢ 
ܘܳܪܥܡــܐ  ܡܣܟܢــܼܘܬܢ܆  ܥــܠ  ܠــܢ  ܳܟܪܝــܐ 
ܥــܠ  ܘܳܒܟܝܢــܢ  ܚــܕܿܘܪܼܘܬܢ܆  ܥــܠ  ܠــܢ 
ܒــܼܘܬܢ܆ ܙܕܩ ܕܢܚــܙܐ ܦܼܘ̈ܪܣــܐ ܕܐܘ̈ܟܳܦܢــܐ 

ܳ
ܘܬ

ܰ
ܬ

ܘܡܨ̈ܥܝــܐ ܛ̈ܒــܐ ܠܒــܼܘܳܗܪܐ ܕܢــܼܘܗܪܐ ܿܗܘ ܕܰܚܦܝــܐ 
̱ܗܘ ܒܪܼܘܚــܐ ܕܠܫܢــܐ ܣܘܪܝܝــܐ: ܗܢــܐ ܕܳܢــܨܐܠ 
ܩܼܘܠــܬܗ ܬܒܼܝــܪܬܐ. ܘܳܫܚــܐ ܥܝܢــܗ ܕܓܼܝܢــܬܐ. 
ܘܳܕܡــܥ ܠܒــܗ ܓܢܼܝܚــܐ܆ ܿܗܘ ܕܣܢܼܝــܩ ̱ܗܘ 
ܠܰܬܫܥܼܝــܬܐ ܚــܿܕܬܐ: ܕܳܕܚܩــܐ ܪܼܘܚــܐ ܕܬܫܡܫــܬܐ 

ܣܒ̈ܘܠܝܐ ܘܩܒ̈ܘܠܝܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ

ܠܝــܐ  ܰܘܩܒ̈ܘܼ ܦ̈ܪܼܝܣــܐ  ܠܝــܐ  ܰܘܣܒ̈ܘܼ ܕܚܼܘܝܳܒــܐ 
ܟ̈ܪܼܝــܙܐ... ܘܳܪܨܢــܐ ܘܳܩܒܝــܐ ܡ̈ܝــܐ ܕܪܥܝܢــܐ ܰܫܦܝــܐ 
ــܼܘܬܐ. ܰܘܡܝܩــܪܐ ܫــܳܘܬ  ܢܰܚܢܳܝ

ܶ
ܕܪܼܘܚ ܫܼܘܡܳܠܝــܐ: ܐ

ــܐ  ــܼܘܗܪܐ ܬܪܝܢ ــܗܪܐ ܒܢ ــܕܐ. ܘܳܒ ܠܡܡܠــܐ ܰܘܥܳܒ
ܰܫܪܒــܐ  ܳܚܒܟــܐ  ܘܐܠ  ܘܚܟܡــܬܐ(.  )ܝܘܠܦܢــܐ 
ܒܰܫܪܒــܐ ܘܣܼܘܳܟــܐ ܒܣܼܘܳܟــܐ ܘܰܥܡــܐ ܒܥܰܡــܐ. 
ܫܥܼܝــܬܐ ܕܳܥــܬܪܐ ܒܰܬܪܥܼܝــܬܐ ܛܒــܬܐ ܘܝܳܪܒــܐ 

ܰ
ܘܬ

ــܬܐ .. ــܬܐ ܡܠܼܝܠ ــܐ ܕܬܫܡܫ ܳܟܡ ܒܚ̈ܘܼ

ܫܥܼܝــܬܐ ܗܕܐ ܚــܕܬܐ 
ܰ
ܐܐܠ ܝܕܝܥــܐ ܕܠــܡ ܫܪܒــܐ ܕܬ

ــܬܐ ܪܘܼܝܚــܬܐ  ــܬܒ ܐܐܠ ܒܰܬܪܥܼܝ ــܐ ܕܢܬܟ ܐܠ ܡܨܝ
ܩܣܐ  ܕܚܘܒــܐ ܰܡܟܝܟــܐ: ܬܪܥܼܝــܬܐ ܕܐܠ ܳܒܥܛــܐ ܥܼܘ̈
ܕܳܣܝܓــܐ  ܪܥܼܝــܬܐ 

ܰ
ܘܬ ܚ̈ܨܦــܐ.  ܡܰܕܒܩــܐ  ܐܐܠ 

ܕܳܚܝܛــܐ  ܪܥܼܝــܬܐ 
ܰ
ܘܬ ܕܡܙ̈ܕܡܝــܢ.  ܬܘ̈ܪܳܥــܬܐ 

ــܐ  ــܬܐ ܕܫܼܘܥ ــܪ: ܬܪܥܼܝ ــܕܐ ܠܡܐܡ ــܐ. ܒܚ ܣ̈ܕܩ
ܕܳܪܚܩــܐ ܼܡــܢ ܟــܠ ܙ̈ܢــܝ ܚܢ̈ܝــܐ ܣܩܼܝــ̈ܪܐ ܘ̈ܪܥܝܳܢܐ 
ܳܚ̈ܠܢܳܝــܐ ܡܟ̈ܝܢــܐ ܘܡܛܠ̈ܥܢــܐ... ܕܢܼܘܳܫܝــܐ ܰܘܬܳܘܪܐ 

ــܼܘܳܕܐܠ ! ܘܫ

ــܳܘܬܐ  ــܢ ܘܰܡܚܣــ̈ܳܪܢ ܰܡܥ̈ܒܳܕܢ ــܢ܆ ܐܦــܢ ܰܡܟ̈ܝܢܝܳ ܐܝ
ܕܢܰܩܼܝ̈ܦــܳܘܬܐ ܰܒ̈ܳܪܝـܳـܬܐ܆ ܐܐܠ ܐܠ ܫܟܼܝــܚ ̱ܗܘ ܪܫܝܳܢــܐ 
ܠــܘܬ ܠܫܢــܐ. ܐܢــܗܘ ܕܢܰܫܝــܫ ܘܢܰܚــܘܒ܆ 

ܝܰܘܶܣܦ ܶܒܓܰܬܫ

ܚــܕܐ ܦܨܚܘܬܐ̄ܝܠــܿܗ ܪܒــܬܐ ܐܕܝــܘ̄ܡ ܕܡܣܓܠܢــܚ  ܒــܗܢ ܪܦܦــܐ ܬܫܥܝܬܢܝــܐ، ܕܝ̄ܗܒــܚ 
ــܐ  ــܝ ܥܡــܢ ܘܟܠܝــܗܝ ܒܨܘ̈ܝ ــܐ ܘܡܘ̈ܪܕܢــܐ ܡــܢ ܒ̈ܢ ــܐ ܘܟܬܘ̈ܒــܐ ܘܡܚــܘ̈ܪܐ ܘܐܡ̈ܢ ܠܟܠܝــܗܝ ܒܨܘ̈ܝ
ــܐ ܒܬܫܥܝــܬܐ ܘܝܘܪܬܢــܐ ܘܡܕܝܢܝــܘܬܐ ܘܡــܪܕܘܬܐ ܕܗܢ ܥܡــܐ ܫܪܫܝــܐ، ܣܒــܪܬܐ ܕܕܥــܪܬܐ 

̈
ܘܝܨܘܦ

ــܐ.  ــܢ )10( ܫ̈ܢ ــܿܗ ܙܘܕܐ ܡ ــܬܐ ܡܘܓܪܫܠ ــܐ،  ܒــܬܪ ܟܠܝ ــܠ( ܠܢܘܦܩ ــܗܝ  )ܒܢܐܦ ܕܡܓܠܬܝ
ــܐ  ــܐ ܠܣܘܟܝ̈ ܒܢܐܦــܠ، ܗܕ ܡܓܠــܬܐ ܡܫܡــܗܬܐ ܘܝܩܝــܪܬܐ ܗܝ ܕܦܘܢܐܠــܿܗ، ܘܥــܠ ܡܬܚــܐ ܕܫ̈ܢ
ܕܟܬܿܘ̈ܒــܿܗ ܘܩ̈ܪܘܝــܿܗ، ܟــܕ ܝــ̄ܗܘܬ ܒܐܡــܐ ܒــܫ ܫܪܝــܪܐ ܘܬܪܥــܐ ܪܘܝܚــܐ ܕܥܒــܪܝ ܡܢــܗ ܒܨܘ̈ܝــܐ 
ــܐ، ܓــܘ ܡܫܛܚــܐ 

̈
ܘܣܦــ̈ܪܐ ܘܐܟܕܝܡܝܝ̈ــܐ ܘܟܬܿܘ̈ܒــܐ ܒــܫ ܡܫܡــ̈ܗܐ ܘܒܕܝܠܝܘܬܝــܗܝ ܡܫܚܠܦ

ܡܪܕܘܬܢܝــܐ ܪܘܝܚــܐ، ܒܦܪܣــܬܐ ܕܣܝܡܝـ̈ـܗܝ ̈ܪܢܝܝــܐ ܘܣܦ̈ܪܝــܐ ܘܕ̈ܪܫܝܬܝــܗܝ ܘܒܘܨ̈ܝــܗܝ ̈ܪܨܝܢــܐ، 
ܘܡܬܘܪܨܠــܗܘܢ ܠܓܢܝــܗܝ ܫܡــܐ ܒܪܘܩــܐ ܥــܠ ܫܘܝــܐ ܕܥܡــܢ ܓــܘ ܩܠܝܡــܐ ܘܐܬܪܐ ܘܓܠــܘܬܐ.  
ܐܕܝــܘ̄ܡ، ܘܐܚܢــܝ ܡܫــܪܚ ܡܢܝܢــܐ ܚــܕܬܐ ܡــܢ ܡܓܠــܬܢ ܪܨܝܢــܬܐ ) ܒܢܐܦــܠ(، ܝܕܥــܚ ܡܠܝܐܝــܬ 
ܓܘܫܡــܐ ܕܡܫܬܐܠܢــܘܬܐ ܥــܠ ܪܘܦܫــܢ ܐܢ ܡــܢ ܓ̄ܢܒــܐ ܕܦܪܣــܬܿܗ ܒܥܕܢــܐ ܩܐܡܝــܐ، ܐܘ ܡــܢ ܓ̄ܢܒــܐ 
ــܬܐ ܘܚܘܦܛܐ 

̈
ܕܢܛــܪܬܐ ܕܐܡܝܢܝــܘܬܿܗ ܒܦܪܣــܬܐ ܒܕܥܬܝــܕ، ܘܥــܡ ܐܠܝܨܘܬܐ ܒܛܒــܘܬܐ ܕܚܒܝܫ

ــܬܐ، ܘܡܪܡــܬܿܗ ܠܫܘܦــܐ ܕܚܫــܚ 
̈
ܠܩܘܝܡــܐ ܒܓــܘܿܗ ܕܢܛــܪܐ ܫܘܝــܿܗ ܥܝܕܝــܐ ܒܐܣܟܝܡــܐ ܘܚܒܝܫ

ܥــܡ ܚــ̈ܕܬܬܐ ܕܕܪܐ، ܫܒــܘܩ ܡــܢ ܣܩܘܒܠܝـ̈ـܘܬܐ ̈ܪܒــܐ ܕܟܠــܝ ܕܪܩܘܒܠــܢ .     
ܡܚܘܬܬܠــܢ ܪܒــܐ ܓــ̈ܗܬܐ ܕܡܕܒܪܢــܘܬܐ ܓܘܢܝــܬܐ ܕܡــܪܕܘܬܐ ܘܐܡ̈ܢــܐ ܣܘ̈ܪܝܝــܐ ܟܠܝــܐ ܥــܠ ܝــܬ 
ــܐ  ــܐ ܘܝܘ̈ܪܬܢܝ ــܐ ܘܣܦ̈ܪܝ ــܬܐ ܡ̈ܪܕܘܬܢܝ ــ̈ܪܘܬܐ ܘܥܒܘܕܘ̈ܝ ــܗܝ ܟܫܝ ــܗܝ ، ܘܟܠܝ ܫܛܚــܐ ܡــܢ ܟܠܝ
ܚ̈ܪܢــܐ، ܐܝܬܠــܗܘܢ ܝܨܝܦــܘܬܐ ܠܓ̄ܢܒــܢ ܘܡܬܒܚܠܗܘܢ  ܥܠ ܚܕ ܕܪܓــܐ ܡܢ ܝܨܝܦ̈ܘܬܢ  

̄
ܘܐܡܢܝـ̈ـܐ ܘܐ

ــܐ ܥــܡ  ــܐ ܠܥܘܕܪܢ ــܐ  ܘܝ̄ܗܒــܚ ܡܛܝ̈ܒ ــܗܝ ܕܠܐ ܦܘܪܫܢ ، ܘܬ̈ܪܥــܢ ܦܬܝܚܐܝܠــܗܘܢ ܩــ̄ܕܡ ܟܠܝ
ܬܝــܐ ܗܘܝــܬܐ ܕܗܢ ܡܢܝܢــܐ ܕܗܘܐ ܒܘܟــܪܐ ܕܚــܕ ܡܫܩــܠܐ ܚــܕܬܐ ܡــܢ ܦܘܬܚــܐ ܥܠ 

̄
ܟܠܝــܗܝ . ܘܟܐ

ܚܪܢــܐ ܘܩܒܠــܬܐ ܕܐܕܫܝــܘܬܐ  ܗܝ ܕܚܫܒܢܚܠــܿܗ ܓــܙܐ ܛܝܡܢــܐ ܠܡــܪܕܘܬܢ ܘܡܙܝــܕ ܡܘܗܒــܬܿܗ، 
̄
ܐ

 ܐ ܐܢــܝ ܒــܕ ܚܒܫܠــܗܘܢ. 
̈
ܘܗܘ ܡܢــܕܝ ܒــܕ ܗܦــܼܟ ܒܐܣܟܝܡــܐ ܓܠܝــܐ ܥــܠ ܡܠــܘܐ

ܟــܕ ܡܬܒــܚ ܒܝܢــܬ ܐܝܕܬ̈ܘܟــܘܢ ܗܕ ܡܐܣــܪܬܐ ܡܫܘܚܠܦــܬܐ ܡــܢ ܡܐܡــ̈ܪܐ ܘܬܦܩܝـ̈ـܬܐ ܘܒܘܨ̈ܝــܐ 
ܚ̈ܪܢܐ، 

̄
ܘܕ̈ܪܫܝــܬܐ ̈ܪܨܝܢــܐ ، ܘܣܘܟܝــܢ ܕܗܘܚ ܐܡܝܢܝـ̈ـܐ ܒܝܢــܬ ܡܒܥ̈ܢــܐ ) ܦ̈ܪܝܫــܐ( ، ܡــܢ ܣܘ̈ܪܝܝــܐ ܘܐ

ܐܢ ܒܓܘ̈ܝــܐ ܕܐܬܪܐ ܐܘ ܒܓܠــܘܬܐ. ܘܡܨܐܠــܢ ، ܘܠܓــܗܐ ܩܕܡܝــܬܐ، ܡــܢ ܒܪܝــܬܐ ܕܚــܕ ܐܐܪ 
ــܕܐ  ــܢ ܚ ــܐ ، ܘܡܫܘܬܐܣܠ ــܐ ܐܢܓܠܝܙܝ ــܝ ܒܠܫܢ ــܝ ܕܟܬܒ ــܐ ܐܢ ــܢ ܣܘ̈ܪܝܝ ــܡ ܟܬܿܘܒܝ̈ ــܘܕܐ ܥ ܥܒ
ــܐ  ܕܡܫܘܬܦــܝ ܥܡــܢ ܓــܘ  ــܐ  ܘܐܟܕܝܡܝܝ̈ ــܐ ܘܒܨܘ̈ܝ ܣܝܥــܬܐ ܡܠܘܟــܬܐ  ܕܝܠܢܝــܬܐ ܡــܢ ܟܬܘ̈ܒ
ܚܘܦܛــܢ ܕܗܘܝــܐ ܒܢܐܦــܠ ܦܪܝܫــܬܐ ܐܡܝܢܐܝــܬ ܨܘܒ ܒܟــܪܘܬܐ ܘܚܦܝܛــܬܐ ܒܫــܪܪܬܐ ܕܢܝܫــܿܗ . 
ܚܘܦܛــܢ ܝܠــܗ ܒܝ̄ܗܒܠــܬܐ ܕܡܢــܬܐ ܣܘܪܝܝــܬܐ ܡܢــܕܝ ܕܚܫܚܝܠــܗ ܡــܢ ܝܨܝܦــܘܬܐ ܘܦܪܝܫــܘܬܐ 
ــܐ ܘܡܥ̈ܪܒܝــܐ(، ܒܥܘܕܪܢــܐ ܥــܡ ܣܝܥــܬܐ  ــܐ ܒܝܢــܬ ) ܡܕܢܚܝ̈

̈
ܬܝܠــܗܘܢ ܡܠــܘܐܿܗ ܡܫܘܚܠܦ

̄
، ܘܐ

ــܐ  ــܐ  ܕܒܘܨܝ ــܬܐ ܕܙܘܥ ــܐ ܘܡܚܝܝ ــܢ ܕܘܪܫ ــܬܐ ܕܐܐܪ ܡ ــܗ ܡܒܪܝ ــܿܗ ܝܠ ــܐ، ܢܝܫ ــܬܐ ܕܠܫܢ ܕܝܠܢܝ
ܝܘܠܦܢܝــܐ ܓــܘ ܚܩــܠܐ ܕܠܫܢــܐ، ܕܦܝܫــܐ ܡܓܠــܬܐ ܕܒܢܐܦــܠ ܚــܕ ܣܗܡܐ ܡــܢ ܬܪܡܝــܬܐ ܡܕܝܢܝܬܐ 

ܢܝܫــܿܗ ܝܠــܗ ܢܛــܪܬܐ ܕܗܝܝــܘܬܐ ܣܘܪܝܝــܬܐ  ܒܐܕܫܝــܘܬܿܗ ܘܥܬܝــܪܘܬܿܗ. 
ܘܒܚܘܬܡــܐ، ܡܩܪܒــܚ ܩܘܒܠܛܝܒــܘܬܐ ܪܒــܬܐ  ܠܟــܠ ܡــܢ ܡܫܘܬܦܠــܗ ܓــܘ ܕܪܥــܬܐ ܕܒܢܐܦــܠ 
ܒܘܙܝــܪܘܬܐ  ܕܟܘܪܕܣــܬܢ ܡܛܘܦܣܢــܬܐ  ܕܩܠܝܡــܐ  ܫܘܠܛܢــܘܬܐ  ܘܦܪܝܫܐܝــܬ،   ، ܠܢــܘܗܪܐ 
ܕܡــܪܕܘܬܐ ܘܥܠܝ̈ܡــܐ. ܘܐܦ ܗܕܟ ܡܛܝܡܢــܚ ܥ̈ܡــܠܐ ܕܣܝܥــܬܐ ܡܠܘܟــܬܐ ܘܟܠܝــܗܝ ܡܫܘܬܦ̈ܢــܐ 
ܒܫــܪܪܬܐ ܕܐܓــܪܬܐ ܕܡܓܠــܬܐ. ܘܐܝܬܠــܢ ܣܒــܪܐ ܕܗܘܝــܐ ܗܕ ܦܣܘܥــܬܐ  ܚــܕܐ ܥܠــܬܐ ܠــܙܘܕܐ 

ܝــܬܐ ܥܒــܘ̈ܕܐ ܒܕܥܬܝــܕ.   
̈
ܡــܢ ܡܫܘܬܦ

ܐ
̈
ܪܫ ܣܝܘܡ

 

ܡܠܐܬ ܕܦܘܬܚܐ

ܡܐܡ̈ܪܐܬ
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ܡܠܐܬ ܒܙ̣ܒܢܐ ܕܕܥܒܪ ܡܬܚܡܐ ܘܗܘܓܝ݁ܗ

ܵܡܐ 
ܵ
ܐ ܘܸܫܪܵܫܐ ܕܗܸܹܡܙܵܡܢ. ܘ̣ܡܢ ܬ

ܵ
ܠܔ ܥܸܩܪ

ܿ
ܐ ܘܪܸܬܵܡܐ ܙܵܘܵܕܐ ̣ܡܢ ܼܥ

ܵ
ܠܔ ܵܩܠ

ܿ
ܝ ܼܥ ”ܒܢܹܐ ܠܿܘܢ ܗܼܘܵܓܝܵܐ ܕܼܝܵ

ܐ ܦܪܼܝܫܹܐ ̣ܡܢ ܚܵܕܕܹܐ.”
ܵ
ܐ ܗܼܘܵܓܝܹ̈ܐ ̈ܪܼܘܫܵܡܝܹܐ ܙܵܘܵܕܐ ܵܒܨܿܘܪ

ܵ
ܬ

ܵ
ܢ ܐܸܕܝܿܘܡ ܬܠ

ܿ
݁ܗ ܕܐܼܝܬܼܠ

ܵ
ܵܝܐ ܝܠ

ܵ
ܹܒܐܬ

ܐ1 
ܵ
ܝܥ ܐ ܹܒܝܬ‐ܼܙܿ

ܵ
ܝܥ ܒܼܝ ܼܙܿ

ܵ
‐ ܪ

ܢܝܢܒ ܠܡܣܘ

ܐ
ܵ
ܠܬ

ܿ
ܡܼܥ

ــܐ )}ܐܿܘܕܿܘ,  ــܪܹܐ ܹܠــܗ ܣܵܘܵܕܵܝ ــܢ ܕܵܩ ــܬ ݁ܡ ــܬ،2 ݁ܗܘ ܐܼܝ ــܬ ܣܼܘܪܹܝ ܘܟܹܝ
ܵ
ــܐ ܐ ــܐ ܕܵܝܘܵܡܵܢ ܵܝ

ܵ
ــܐ ܵܣܦܪ ܵܝ

ܵ
ܬܿܘܪ

ܵ
ــܐ ܐ ܸܠܵܫܵܢ

 ،)}Stoddard, 2004{( ܵܝــܐ
ܵ
1911{(، ܣܼܘܪܵܝܝـܵـܐ ܣܵܘܵܕܵܝــܐ )}ܡܼܘܫـܹـܐ, 1912؛ Maclean, 2003{(، ܣܼܘܪܵܝܝـܵـܐ ܵܕܪ

ܵܝܐ ܣܵܘܵܕܵܝܐ )}ܣܼܝܡܿܘܢܿܘ, ܐܨܥܕ؛ 
ܵ
ܬܿܘܪ

ܵ
ــܐ,2007{(، ܐ

ܵ
ܝܥ ܣܼܘܪܵܝܝـܵـܐ )}ܹܒܝܬ‐ܼܙܿ

݇
ܣܼܘܪܹܝــ̣ܬ )}Rhétoré, 1912{(، ܐ

 Jammo and Younan,{( ܠܵܕܵܝــܐ ܐܼܝــ̣ܬ ܼܟܿ
ܵ
ܕ̣ܬ ܣܼܝܡܿܘܢــܿܘ ܘܸܒܢܝܹܵܡܝــܢ, ܐܨܨܒ؛ ܣܼܝܡܿܘܢــܿܘ, ܐܨܨܘ{(؛ ܘܼܚܿ

ܐ, 2000؛ 
ܵ
ــܬ ܝ

ܵ
ܨܪ ܐ ܘܼܩܿ

ܵ
ــ̣ܬ ܫܼܝ

ܵ
ــܐ )}ܐ ܝܵ

ܵ
ــܐ ܪ̣ܒܼܝܥ ܵܝ

ܵ
ܬܿܘܪ

ܵ
ــܐ )}Solomon, 1995{( ܘܐ ܵܡܝܵ

ܵ
ܪ
ܵ
ܵܝܐ‐ܐ

ܵ
ܬܿܘܪ

ܵ
2014{(، ܐ

ܠܚܿܘܵܕܐܼܝــܬ(  ܵܢܝـܵـܐ ܼܒܿ
ܵ
ܐ )ܟܼܘܵܢܝـܵـܐ ܝܼܘܠܦ

ܵ
ــܕ̣ܬ ــܕ ܟܼܘܵܢܝـܵـܐ ܼܚܿ ܵܢܐܼܝــܬ ܡܿܘܥܸܡــܕ ܒܼܚܿ

ܵ
ܣــܼܘ, 2007{(3، ܘܝܼܘܠܦ ܼܡܿ

ܵ
ܠ

 Hoberman,{ ــܕ ܐ ܒܼܝܿ
ܵ
ــܬ ܕܵܡܝ ܐ ܼܩܿ

ܵ
ــܬ ݇ܢ ܙܼܒܿ ــܐ ܼܒܿ ܐ )ܡܟܿܘܢܝܵ

ܵ
ــܕܬ ــܐ ܼܚܿ ܕܢܵܚܝܵ

ܿ
ــܝ ܼܡ ܪܒܝܵ

ܿ
ــܐ ܼܓ ܵܡܝܵ

ܵ
ܪ
ܵ
ــܬ ܐ ܘܟܹܝ

ܵ
ܐ

ܨ 
ܵ
ܵܝــܐ ܝܹܠــܗ ܩܼܝܵܡــܐ ܒܝـܵـܬܹܗ ܕܐܼܝــܬ ܹܠــܗ ܬܼܘܪ

ܵ
ــܕ ܸܠܵܫܵܢــܐ ܵܣܦܪ ܘ ܚــܙܼܝ ܠܐܼܝܵܩــܪܹܗ ܕ.2(:4 ܼܚܿ

ܵ
ܝ ܐ 1988{ ܚــܼܙܿ

ܦــܵܕܵܕܐ ܝܹܠــܗ ܟܠــܔ ݁ܡــܢ ܕܵܩــܪܹܐ  ܚܝ̈ܵܢـܹـܗ. ܼܘܿ
݇
ܝــܗܝ ܸܠܵܫ̈ܢـܹـܐ ܐ

ܿ
ܐ5 ܦܪܼܝܵܫــܐ ̣ܡــܢ ܟܼܠ

ܵ
ܡܠــܠ

ܿ
ܐ ܘܪܼܘܵܟــ̣ܒ ܼܡ

ܵ
ܡܠــܠ

ܿ
ܼܡ

ܹــܐ  ܚ̈ܪܹܢ
݇
ܝـܹـܐ ܐ

ܵ
ܹــܐ ܵܣܦ̈ܪ ܐ ܕܸܠܵܫ̈ܢ

ܵ
ܘܝــܼܘܬ

ܿ
ܐ ܝܹܠــܗ ܒܼܫ

ܵ
ــܪ ــܐ ܓܡܼܝ ܵܝ

ܵ
ــܐ ܵܣܦܪ ــܕ ܸܠܵܫܵܢ ــܐ،6 ܸܡܛــܠ ܕܼܚܿ ܹܠــܗ ܣܵܘܵܕܵܝ

ܐ: ’ܣܼܘܪܹܝــܬ 
ܵ
ܵܡــܪ

݇
ــܕ ܐ ܛܿܘܢـܹـܐ7 ܼܟܿ

ܿ
ܡܼܪ ܘܝــܼܘܬܹܗ ܼܘܿ

ܿ
ܢܚــܿܘܬܹܐ ܝܹܠــܗ ̣ܡــܢ ܼܫ

ܿ
ܢ ܐܼܝــܬ ݁ܡــܢ ܕܼܡ ܦ ܐܸ

ܵ
ܐ، ܐ

ܵ
ܒܪܼܝــܬ ܼܕܿ

ــܠ ܗܼܘܵܓܝـܹـܗ.’ 
ܿ
ܐ ܼܥ

ܵ
ܐ ܵܓܵܘܵܢܝــܬ

ܵ
ܘܝــܼܘܬ

ܵ
ܦ ܐܼܝــܬ ܐ

ܵ
ܐ ܐ

ܵ
ܝܵــܐ8 ܘܠ

ܵ
ܝܠ ܐ ܼܟܿ

ܵ
ܡܠــܠ

ܿ
ܨ ܼܡ

ܵ
ــܕ ܬܼܘܪ ܝــܬ ܹܠــܗ ܼܚܿ

ܿ
ܼܠ

ܘ 
ܵ
ܢ ܕܗܼܘܵܓܝـܵـܐ ܐ ܝــ̣ܟ ܣܼܘܪܹܝــܬ ‐ ܕܵܗܘܹܐ ܹܠــܗ ܸܩܛــ̈ܪܹܐ ܸܠܵܫܵܢܝـܹ̈ـܐ )ܐܸ

ܿ
ܵܝــܐ ‐ ܼܐ

ܵ
ــܕ ܸܠܵܫܵܢــܐ ܵܣܦܪ ــ݁ܗ ܕܼܚܿ

ܵ
ܐ ܝܠ

ܵ
ܟܝܵܵܢܝــܬ

ܐ  ܐ ܸܩܛــ̈ܪܹܐ ܸܠܵܫܵܢܝܹ̈ܐ ܫܟܼܝ̈ܚܹ ܠܚــܿܘܕ، ܐܼܝܵܢــܐ ܵܗܕ̣ܟܵ ܐ ܕܣܼܘܪܹܝــܬ ܼܒܿ
ܵ
ܐ ܝܹܠــܗ ܸܩܛــܪ

ܵ
ܵܗܐ ܠ

ܵ
ܐ(. ܘܐ

ܵ
ܡܠــܠ

ܿ
ܨ ܼܡ

ܵ
ܕܬܼܘܪ

ــܔ ̣ܡــܢ ܣܼܘܪܹܝــܬ  ܐܼܝــܬ ܚܫܼܝ݂ܒــܼܝ ܠܥܸܠ
ܵ
ـܹـܐ ܕܵܣܦܪ ܢــܼܝ ܸܠܵܫ̈ܢ

ܵ
ܦ ܒܐ

ܵ
ــܐ ܐ ܵܝ

ܵ
ــܐ ܵܣܦܪ ــܕ ܸܠܵܫܵܢ ܝــܗܝ ܒܟــܠ ܼܚܿ

ܿ
ܝܼܠ

ܝــ̣ܟ ܸܠܵܫܵܢــܐ ܐܸܢܓܠܼܝܵܫܝـܵـܐ، ܵܗܘܼܝ 
ܿ
ـܹـܐ،9 ܼܐ

̈
ܦ ܸܠܵܫ̈ܢـܹـܐ ܡܵܫܘܬܦ

ܵ
ܢ ܐܼܝــܬ ܸܣــܕ̈ܪܹܐ ܒܵܣܦــܪܼܘ̣ܬ ܸܠܵܫ̈ܢـܹـܐ؟!(. ܐ )ܵܗܕܹܐ ܐܸ

ܬܼܝــܪ. ܫ̣ܒــܿܘܩ ܵܫܩܸܠــܚ ܠܸܠܵܫܵܢــܐ  ــܪ ܼܝܿ ܟܼܒܿ ــܢ ܒܣܼܘܪܹܝــܬ ܼܘܿ
ܿ

ܢــܼܝ ܕܐܼܝــܬ ܼܠ
ܵ
ܠــܔ ܕܐ

ܿ
ܝــܗܝ ܸܩܛــ̈ܪܹܐ ܵܕܡܝܵܝـܹ̈ـܐ ܼܥ

ܿ
ܼܠ

ܠܚــܿܘܕ ܸܩܛــ̈ܪܹܐ ܟܝܵܵܢܝ̈ـܹـܐ  ܐ ܼܒܿ
ܵ

ــܐ؛ ܠ ܡܼܝ̈ܡܹ ܝ̈ـܹـܐ ܼܚܿ
ܵ
ܡܠܠ

ܿ
ܨ ܼܡ

ܵ
ــܐ ܬܼܘܪ ܫܹ

ܵ
ܦ ݁ܗܘ ܐܼܝــܬ ܹܒــܗ ܕܼܘ̈ܪ

ܵ
ܐܸܢܓܠܼܝܵܫܝܵــܐ، ܐ

ܝــ̣ܟ:
ܿ
ܡܪܼܝܵܟܝـܵـܐ، ܼܐ

ܿ
ܕܐܼܝــܬ ܹܒܝــܬ ܐܸܢܓܠܼܝܵܫܝـܵـܐ ܒܪܼܝܵܛܵܢܝـܵـܐ ܠܐܸܢܓܠܼܝܵܫܝـܵـܐ ܼܐ

 Organization's center ܘ ܵ
 Organisation's centre ܐ

ܗ̈ܪܓܐ

ــܨܐܠ  ــܗܘ ܕܳܢ ــܐ. ܘܐܢ ــܼܘܳܨܪܐ ܘܫܼܘܳܦ ــܢ ̱ܗܘ ܒ ܨܝܕܝ
ܩܼܘܠــܬܗ܆ ܘܳܫܚــܐ ܰܥܝܢــܗ ܕܓܼܝܢــܬܐ܆ ܘܳܕܡــܥ 
ܠܒــܗ ܓܢܼܝܚــܐ܆ ܨܝܕܝــܢ ̱ܗܘ ܥــܼܘܳܕܐܠ ܘܪܼܘܳܫܝــܐ. 
ܕܐܒܼܝܕܼܝــܢ ܣ̈ܘܳܟܠــܘܗܝ ܒܪܝــ̈ܪܐ ܘܰܒܣ̈ܝܡــܐ ܼܡــܢ 
ــܐ ܘܐܠ  ــܕܐ ܕܝܠــܢ ܒܙܼܝܥ ــܬܢ. ܘܰܩ ̈ܪܥܝܳ

ܰ
ــܐ ܕܬ ܶܩ̈ܦ

ܳܥܪܝــܐ ܰܚܠܒــܗ ܠܳܫܢܳܝــܐ ܛܒܐܝــܬ . ܐܝــܟ ܕܐܿܡــܪ 
ــܐܪܐ  ــܐ ̱ܗܘ܆ ܘܠــܘ ܒ ــܬܐܠ: »ܗܼܘ ܰܚܒــܐ ܰܟܪܝ ܰܡ

ــܬܐ ̱ܗܝ.« ܰܥܡܼܝܩ

ܕܰܡــܪܕܼܘܬܢ  ܰܚܩــܐ  ܰܕܬܒــܼܘܪ  ܳܒܥܝܢــܢ  ܐܠ  ܟــܕ 
ܙܕܩ  ܢܳܝܳــܬܐ  ܠ̈ܫܳ ܣܢ̈ܝܩــܳܘܬܐ  ܘܝܳــܪܬܼܘܬܢ܆ 
ܪܥܼܝــܬܐ ܘܰܡܪܕܼܝــܬܐ 

ܰ
ܕܢ̈ܗܘܝــܢ ܡܰܨܝ̈ܒܢܳܝܳــܬܐ ܕܬ

ــܐ  ــ̈ܪܐ ܘܳܣܡ̈ܘܟ ــܐ ܫܪܝ ــܗܘܐ ܰܡ̈ܚܳܒܢ ــܢ. ܘܢ ܕܟܠ
ــܬ  ــܐ ܡܠܬܳܢܐܝ ــܐ ܣܼܘܪܝܝ ــܐ ܕܠܫܢ ܘܐܠ ܶܡܨܰܛܠ̈ܝܢ
ܰܘܥܳܒܕܢܐܝــܬ. ܕܰܚܘܒــܬܐ ̱ܗܝ ܪܒــܬܐ ܕܢܬܰܩ̈ܡܰܛــܢ 
ܛܳܡــܢ ܓܘܡــ̈ܰܪܘܗܝ ܘܢܕܥܟܘܢ 

ܰ
ܫܐ̈ܠــܬܗ ܘܢܬ̈ܩ

̈ܪܡܼܘܰܥــܘܗܝ. ܕܡܰܫܓــܰܙܡ ̱ܗܘ ܰܘܟܪܼܝܟ ܒܠ̈ܘܳܚܡܐ 
ــܨܬ  ــܐ. ܘܙܐܥ ܘܳܪܐܬ ܶܩ ــܐ ܡܣܼܝ̈ܳܦܢ ــܐ ܘܩܢ̈ܛ ܙܩ̈ܝܦ
ــܐ ܐܝــܬܘܬܗ  ــܐ ܘܳܣܪܳܚ ــܼܘܬܐ ܕܳܢܟܝܳ ܣــܼܘ̈ܪܕܐ ܕܰܡܕܳܫܢ

ــܗܪܐ.! ــܬ ܛ ــܳܕܐ ܒܶܡܨܰܥ ــܐ ܕܳܫܝ ــܟ ܪܼܘܚ ܐܝ

ܡܕܝــܢ ܦܐܝــܐ ܕܢــܕܥ: ܟــܠ ܰܥܡــܐ ܘܐܼܘܟܳܦܢــܐ 
ܦــܐ ܕܒܢܝܢــܐ  ܘܶܦܪܝــܐ ܚــܕܬܐ܆ ܳܫــܐܥ ܘܳܡܠــܛ ܣ̈ܚܳ
ܘܫ̈ܪܳܒــܬܐ  ܠܝܼܘ̈ܒــܐ  ܳܕܳܪܢܝــܬܐ  ܕܣܦܪܝــܼܘܬܢ 
ܚܠܼܝــܨܐ  ܰܩܘܡــܐ  ܐܐܠ  ܘܠܝــܬܘܗܝ  ܕܳܒــܬܪܢ. 

ــܢ  ــ̈ܪܘܳܨܬܐ ܕܳܛ̈ܪܝܳ ــܠ ܳܥ ــܳܪܕܐ ܠܘܩܰܒ ــܐ ܰܘܡ ܙܝ ܘܥܳܘܼ
ܒܢܼܘܳܦܫــܐ ܘܛܼܘܳܥܡــܐ ܕܠܫܢــܢ. ܒــܕ ܶܣܦܪܝــܼܘܬܢ 
ܐܠ ܡܬܢܰܦܫــܐ ܘܥ̈ܡــܐ ܘܢܼܝ̈ܫــܐ ܕܐܠ ܰܥܪܒܼܘܢــܐ 
ــܐ ܳܩܝܡܝــܢ ܒܠܥــܕ ܢܼܘܳܚܡــܐ  ــܢ ܰܘܒܚܼܘܳܒ ܳܦܝܫܼܝ
ــܐ ܕܛܡܼܝܪܝــܢ ܗܪܟــܐ  ܳܟܡــܐ ܘܫܼܘܳܒــܐ ܕܣ̈ܘܳܟ ܕܚܼܘ̈
ܘܬܡــܢ ܒ̈ܡــܐ ܛܼܘ̈ܟܢܳܝــܐ ܕܠܫܢــܐ ܣܘܪܝܝــܐ. ܗܢــܐ 
ــܐ  ــܰܕܬܐ ܘܫܳܠܡ ــܐ ܚ ــܬܐ ܕܪܼܘܚ ــܩ ܠܢܳܦܚ ܰܕܣܢܼܝ
ܰܚܣܝـܳـܐ ܘܚܼܘܒــܐ ܰܒܩܝـܳـܐ. ܘܗܼܝ ܗܕܐ ܐܠ ܳܓܡــܪܐ ܐܐܠ 
ܰܒܛܢܢــܐ ܡܰܫܘܬܦــܐ ܕܦܼܘܠܳܚܢــܐ ܐܡܼܝܢــܐ ܡܰܦܪܳܕܢــܐ 

ــܬܐ . ܕܫܢ

ܩܼܘܳܠܣــܐ ܘܫܼܘܒܳܚــܐ܆ ܦܼܘܪܳܥܢــܐ ̱ܗܘ ܕܰܟܫܝــܪܘܬܐ 
ــܬܐ  ــܘܬܐ ܣܢܼܝ ــܕܬܐ. ܘܐܠ ܕܚܰܒܢܢ ܰܘܡܝܰــܬܪܼܘܬܐ ܡܰܚܝܰ
ــܐ܆  ــܐ ܕܐܝܩــܪܐ ܘܢܨܚܢ ــܐ. ܘܪܼܘܳܒܝ ــܐ ܥܕܼܝ ܘܒܛܠܢ
ܰܐܓــܪܐ ̱ܗܘ ܕܰܥܡــܐ ܰܐܡܼܝܢــܐ ܘܰܡܟܳܣــܪܐ ܰܘܬܳܥܫــܐ 
ܡܰܫܘܬܦــܐ. ܳܡܕܝــܢ ܙܕܩ ܕܢــܪܕܘܦ ܒــܬܪ ܚܼܘܒــܐ 
ــܐ  ــܐ ܰܟܣܝ ــܐ ܘܰܒܣܝܡــܐ. ܘܐܠ ܒــܬܪ ܝܼܘܬܪܢ ܰܚܠܝ

ܘܰܦܟܝــܗܐ .

ــܐ  ــܐ ܣܼܘܪܝܝ ــܐ ܕܠܫܢ ܝ
ܳ
ــܐ ܰܐܢܢ̈ܩ ــܪܐ ܕܣ̈ܘܳܟܝ ܒܰܣܒ

ܘܡܫ̈ܒܠܢــܐ  ܪܥܼܝــܬܐ 
ܰ
ܕܬ ܡܰܨܝܳܒܢ̈ــܐ  ܢــܗܘܘܢ 

ܕܟܠــܢ.  ܕܰܡܪܕܼܝــܬܐ  ܘܡܰܗ̈ܕܝܢــܐ  ܪܒܼܝــܬܐ 
ܰ
ܕܬ

ܘܕܝܠܢܐܝــܬ ܕܿܗܢــܘܢ ܰܕܫܩܼܝܠܼܝــܢ ܰܛܥܢــܐ ܕܰܕܪܳܓــܐ 
ܘܬܼܘܟܳܠܢــܐ ܕܰܓــܘܐ. ܐܝــܟ ܕܐܡܼܝــܪܐ: »ܥــܼܘܕ 

ܰܟܪܳܡــܟ܆ ܢܛــܐܒ ܦــܐܪܟ.«

ܡܐܡ̈ܪܐܬ
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ــܗܝ  ܝ
ܿ

ــܢ ܕܼܝܼܠ ــ̈ܝ ܸܠܵܫܼܢܿ ܚܼܡܿ
ܵ
ــܢ ܘ̈ܪ ܝ ܚܼܡܿ

ܵ
ــܵܨܐ ܠ̈ܪ ܬܪܼܝ

ܘܵܣܦــܪܼܘܬܹܗ،  ــܐ29  ܒܣܼܘܪܹܝــܬ 
ܵ
ܥ

ܵ
ܕܪ ــܝ  ̈ܪܼܝܼܟܿ

ܿ
ܼܐ

ܝــܗܝ 
ܿ

ܝܼܠ ܐ 
ܵ

ܕܠ ܝ̈ــܢ30   ܵܢܼܝܿ
ܵ
ܟܵܢܬ ܢــܼܝ 

ܵ
ܐ ܘܟܹܝــܬ 

ܵ
ܐ

ܐ ܸܡܛــܠ 
ܵ

ــܐ ܠ ــܐ ܵܩܢܿܘܵܢܝܵ ܵܗܐ ܗܼܘܵܓܝܵ
ܵ
ــܐ ــܐ ܠ ܵܡ

ܵ
ܫܠ

ܝܗܝ32  
ܿ
ܫܟܼܘܼܬ

ܿ
ܝــܗܝ31  ܐܼܝܵܢــܐ ܸܡܛــܠ ܡܼܦ

ܿ
ܪܢܼܘܼܬ

ܿ
ܼܥ

ܐ. 
ܵ
ــܠ ܵܗܕ ܨ݂ܒܼܘܬ

ܿ
ܐ ܼܥ ــܕ ܟܬܼܝ̣ܒܵ

ܿ
ܒܵܡــܐ ܕܐܼܝــܬ ܠܼܥ

ܐ 
ܵ
ܬ

ܵ
ــܠ ܡܵܢ̈ܘ

ܿ
ܐ ܼܥ

ܵ
ــܪܬ

ܿ
ــ݁ܗ ܵܗܕ ܹܡܐܼܡ

ܵ
ܠܓـܸـܚ ܠ

ܵ
ܸܒــܕ ܦ

ܐ 
ܵ
ܚ̈ܘܵܝــ̣ܬ

ܿ
ܼܬ ܚܙܹܝــܚ 

ܿ
ܼܡ ܸܒــܕ  ܐ 

ܵ
ܡܵܢــܬ ܒܟــܠ  ܼܘܿ

ܐ ܵܘܹܠܐ 
ܵ
ܕܗܼܘܵܓܝـܵـܐ ܬܪܼܝــܵܨܐ ܘܵܩܢܿܘܵܢܝـܵـܐ ܕܵܗܕ ܸܡܠܬ

ــܐ.  ــܐ ܦܫܼܝܵܩ ܵܡ
ܵ
ܙܠ ܐ ܼܒܿ

ܵ
ــܵܨܐ ܘܠ ــܿܘܕ ܚ̣ܒܵ ܕܵܗܘܹܐ ܒܝ

݁ܗ ܒܣܼܘܪܹܝܬ
ܵ
ܦ
ܵ
ܐ ܘܣܼܘܪܥ

ܵ
ܸܫܪܵܫܐ ܕܸܡܠܬ

ܠــܵܘܬ  ــܐ  ̣ܓܵ
ܵ
ܘܦܼܘܠ ܐ 

ܵ
ܸܟܫــܠ ܵܣــ̣ܟ  ܝــܬ 

ܿ
ܼܠ ܐ.ܐ 

ܫܹܝܵܡܝܹ̈ــܐ  ܸܠܵܫ̈ܢܹــܐ  ܝ 
ܿ
ܣܦܼܝــܼ̈ܪ ܼܘܿ ܫܵܢ̈ܢܹــܐ 

ܿ
ܡܼܠ

ܐ 
ܵ
ܕܢܵܚܝܵــܐ ܡܛــܿܘܘܪ

ܿ
ــܐ ܕܣܼܘܪܹܝــܬ ܼܡ

ܵ
ܦ
ܵ
ܕܣܼܘܪܥ

ــܐ  ــܐ ܦܪܼܝܵܫ ܪܵܒ ܒܼܕܿ ــܐ ܼܘܿ ܵܢܝܵ
ܵ
ــܗ ܵܝܬ ܫ̣ܒܼܝܹܠ ــܗ ܼܒܿ ܝܹܠ

ܚ̈ܪܹܢܹــܐ 
݇
ܐ ܫܹܝܵܡܝܹ̈ــܐ  ܕܸܠܵܫ̈ܢܹــܐ  ܦܹــܐ 

ܵ
ܣܼܘ̈ܪܥ ̣ܡــܢ 

 Bergsträsser and Daniels, 1983, p.112;{(
ܹــܐ 

̈
ܦ
ܵ
ــܦ ܣܼܘ̈ܪܥ

ܵ
Lipiński, 1997, p.421{(. ܚܠ

ܠــܬ  ــܠ، ܩܼܛܿ ܝــ̣ܟ ܩܼܛܿ
ܿ
ܬܼܝ̈ܩܹــܐ، ܼܐ

ܿ
̈ܝܹــܐ ܼܥ

ܵ
ܸܡܠܬ

ܘܸܩܛܸܠــ̣ܬ ܕܸܠܵܫــܢ ܓܼܘܫܵܡــܐ33 ، ܣܼܘܪܹܝــܬ ܫ̣ܒܼܝܵܩܐ 

ــܐ 
ܵ
ܡܣܿܘܪܥܸܦ ــܐ ܼܘܿ ܦܹ

ܵ
ــܝ ܣܼܘ̈ܪܥ ܼܢܿ

ܿ
ܝــܗܝ ܼܐ

ܿ
ܝܹܠــܗ ܟܼܠ

ܬܫܵܡܐ 
ܿ

̣ܒܵܢــܐ ܕܵܩــܐܹܡ ̣ܡــܢ ܸܡܼܠ ܝܹܠــܗ ܠܸܡܠــܬܹܗ ܕܼܙܿ

̣ܡــܢ  ــܪ  ܥܼܒܿ ܼܕܿ ̣ܒܵܢــܐ  ܒܼܙܿ ܘܸܡܠــܬܹܗ  ܐ 
ܵ
̣ܒــܿܘܕܬ

ܵ
ܥ

ܵܩܛܹــܠ  ܘܟܹܝــܬ 
ܵ
ܐ ܐ؛34  

ܵ
ܵܚܫܿܘܫــܬ ܬܫܵܡــܐ 

ܿ
ܸܡܼܠ

ܐܼܝــܬ35  )}ܣܼܝܡܿܘܢــܿܘ, 1974 ܦ. 
ܵ
ܩܛܼܝــܠ ܣܕܼܝܪ ܼܘܿ

ــܐ, 2007 
ܵ
ܝܥ 25؛ ܐܿܘܕܿܘ, 1911 ܦ.117؛ ܹܒܝܬ‐ܼܙܿ

ܦ.89{(.

ܟܬܼܝــ̣ܒ  ܼܕܿ ܝܹــܐ36  
ܵ
ܒ̣ܟܼܝ̈ܪ ܫܵܢ̈ܢܹــܐ 

ܿ
ܡܼܠ ݇ܕܟܵܡــܐ  ܼܚܿ

ܝــܗܝ 
ܿ

ܼܠ ܐ ܦܪܼܝــܫ 
ܵ

ــܠ ܣܼܘܪܹܝــܬ ܠ
ܿ
ܼܥ ܝــܗܝ 

ܿ
ܼܠ

ܫܿܘܵܡܐܼܝــܬ37  
ܵ
ܝــܗܝ  ܕܥ

ܿ
ܒܥـܹـܐ ܼܠ ܐ ܼܘܿ

ܵ
ܪ
ܵ
ܵܗܐ ܫــܪ

ܵ
ܠــܐ

ــܪ  ܥܼܒܿ ܕܼܕܿ ̣ܒܵܢــܐ  ܕܼܙܿ ܐ 
ܵ
ܸܡܠــܬ ــ݁ܗ 

ܵ
ܠ ܣــܪܼܝ 

ܵ
ܐ

ــܐ 
ܵ
ܦ
ܵ
ܚܵܡــܐ ܕܣܼܘܪܹܝــܬ )ܩܛܼܝــܠ( ܒܣܼܘܪܥ

ܿ
ܡܼܬ

ــܪ ܕܸܠܵܫــܢ ܓܼܘܫܵܡــܐ  ܥܼܒܿ ̣ܒܵܢــܐ ܕܼܕܿ ܐ ܒܼܙܿ
ܵ
ܕܸܡܠــܬ

 Stoddard,{( ܣܛــܿܘܵܕܪܬ  ܐ 
ܵ

ــܬܠ
ܿ

ܼܡ ــܠ(،  )ܩܼܛܿ

ܹܡــܪ: 
ܵ
ܐ  )}2004 p.108

ܐ ܢ݂ܓܼܝــܪ39  
ܵ

ܵܗܐ ܪܸܢܝܵــܐ ܥܼܘܕܵܝܝܵــܐ38  ܠ
ܵ
ܐܼܝܵܢــܐ ܐ

ــܙܪܼܘ̈ܪܹܗ40  ܒــ݁ܗܝ 
ܿ
ܩ̣ܒܼܝــܪ ܒܼܥ ܝܹ̈ــܗ ܼܘܿ ܝــܗܝ ܼܚܿ

ܿ
ܼܠ

ܝــܗܝ 
ܿ

ܼܠ ܦܪܼܝــܫ  ܐܝــܬ41  ܠܼܝ݂ܓܵ ܫܵܢ̈ܢܹــܐ 
ܿ

ܡܼܠ ܼܕܿ

ــܘܵܕܐ ܝܹܠــܗ ܘܵܓܵܘܵܢܐܼܝــܬ ܡܛܹــܐ 
ܵ
ــܕ ܦ ܵܗܐ ܼܚܿ

ܵ
ܕܐ
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ܵ
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ܕܐ ܦܼܘܣܵܩܵܢــܐ  ــܠ 

ܿ
ܼܥ ܝــܗܝ 

ܿ
ܼܠ

ــܬ  ܝ
ܿ

ــܬ ܼܠ ــܐ ܕܣܼܘܪܹܝ ܚܵܡ
ܿ
ــܪ ܡܼܬ ܥܼܒܿ ــܐ ܕܼܕܿ ̣ܒܵܢ ܕܼܙܿ

ــܢ  ــܪ ܒܸܠܵܫ ܥܼܒܿ ܐ ܕܼܕܿ
ܵ
ــܬ ــܡ ܸܡܠ

ܿ
ܐ ܼܥ

ܵ
ــܿܘܪ ــ݁ܗ ܐܸܣ

ܵ
ܠ

ــ݁ܗ ̣ܡــܢ 
ܵ
ܐ42  ܝܠ

ܵ
ܦ  ܡܝܿܘܸܒܠــܬ

ܵ
ܐ ܐ

ܵ
ܓܼܘܫܵܡــܐ ܘܠ

ــܡ 
ܿ
ܐ ܼܥ

ܵ
ܚܝܵܢــܼܘܬ
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ــ݁ܗ ܐ

ܵ
ܦܹــܗ، ܐܼܝܵܢــܐ ܐܼܝــܬ ܠ

ܵ
ܣܼܘܪܥ

 Lipiński,{( ܵܚܫܿܘܫܹــܗ  ܘܸܫــܡ  ̣ܒــܿܘܕܹܗ 
ܵ
ܥ ܸܫــܡ 

 1997 p.422; Bergsträsser and Daniels,
.)}1983 p.112
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ܵ
ܩܬ
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ܼܠ ܘ ܡܼܛܿ

ܵ
ܐ ܐ

ܵ
ܵܗܐ ܛــܼܘܵܘܪ

ܵ
ܐܼܝــܬ ݁ܡــܢ ܕܵܚــܙܹܐ ܠܐ

ܕܟܵܡــܐ(  ܡــܪܼܝ ܼܚܿ
ܵ
ܝــ̣ܟ ܕܐ

ܿ
ܬܼܝ̈ܩܹــܐ )ܼܐ

ܿ
ܦـܹـܐ ܼܥ

ܵ
ܕܣܼܘ̈ܪܥ

 ,1896 )}داود,  ܐ 
ܵ
ܵܫܝܿܘܛــܬ ܝܵܢــܐ 

ܿ
ܒܼܥ ــܪ  ܟܼܒܿ

ܵܗܐ 
ܵ
ܐ ܒــܐ

ܵ
ܬܼܝــܪܼܘܬ

ܿ
ܦ.282{( ܘܐܼܝــܬ ݁ܡــܢ ܕܵܚــܙܹܐ ܼܥ

ܦܹــܐ’43  
ܵ
ܢـܹـܐ ܹܠــܗ ’ܦܼܘܵܩــܥ ܣܼܘ̈ܪܥ ܡܼܟܿ ܐ ܼܘܿ

ܵ
ܛــܼܘܵܘܪ

ــܪ  ܥܼܣܿ ܪܼܒܿ
ܿ
ܼܐ ܹܠــܗ  ܐܼܝــܬ  ܕܣܼܘܪܹܝــܬ  ܒــ݁ܗܝ 

ــܪ  ــܐ45  ܣܼܛܿ ܙܵܢ ــܐ44 ‐ܼܘܿ ܦܢ̣ܟܵ
ܿ
̣ܒܵܢܐ‐ܼܬ ــܐ ܕܼܙܿ ܦܹ

ܵ
ܣܼܘ̈ܪܥ

ܐ  ̣
ܵ
ܝܵــܬ

̈
ܐ ܵܚܫܿܘܫ ܹ

̈
ܹܐ ܕܸܡــܠ

̈
ــܕܬ ܦܹــܐ ܼܚܿ

ܵ
̣ܡــܢ ܣܼܘ̈ܪܥ

 Paul M. Noorlander and Donald Stilo,{(

   As to the preterite, we find ܵܩــܡ 
 in the ancient, meaning "he ܹܠــܗ

 rose to himself,' i.e. he rose, who
 can doubt that this is nothing
ܠܔ  more or less than ܸܩܡܹܠܐ? So ܐܼܸܙܿ
 in the ancient is equivalent ܹܠــܗ 

ܠــܔ ܹܠــܗ 
ܿ
ܙܹܸܠܐ in the modern, ܢܼܦ

݇
to ܐ

ــܹܠܐ ــܹܠܐ to ܦܪܸܩ ܩ ܹܠــܗ ,ܢܸܦ
ܿ
to ܦــܼܪ

    .and so on

”

”

ܗ̈ܪܓܐ

ܝܵــܐ10 
ܵ
ܝܠ ܼܟܿ ܸܠܵܫܵܢــܐ  ݁ܗܘ  ــܕ  ܼܟܿ ܒــ݁ܗܘ  ܐܼܝܵܢــܐ 

ــ̣ܟ  ܝ
ܿ
ــܥ ܼܐ ܝܕܼܝ ــܐ )݁ܗܘ ܼܕܿ ــܐ ܒܪܼܝܵܛܵܢܝܵ ܕܐܸܢܓܠܼܝܵܫܝܵ

ܐ، ܐܼܝــܬ ܪܸܢܝـܵـܐ 
ܵ

ــܬܠ
ܿ

ܐ(. ܼܡ
ܵ
ܠܟــܬ

ܿ
ܐܸܢܓܠܼܝܵܫܝـܵـܐ ܕܼܡ

ܐ 
ܵ

ܚܵܡــܐ11 ܠ
ܿ
ܐ ܡܼܬ

ܵ
ܙܵܢــܐ ܠ ܼܒܿ ܐ 

ܵ
ܸܡܠــܬ ܹܡــܪ 

ܵ
ܕܐ

 )}Marsh, 2014{( ــ݁ܗ 
ܵ
ܛــܪܸܬ12 ܠ ܡܼܣܿ ܼܕܿ ܵܗܘܵܝــܐ 

 to boldly go ܐ
ܵ

ܵܗܵܢــܘ ܕܹܝــܢ: to go boldly ܘܠ

ܵܗܐ ܙܵܢــܐ 
ܵ
ܐ ܕܐ

ܵ
ــܪܬ ܣܼܛܿ

ܿ
ܸܣــܣ ܼܡ

ܿ
ܡܼܦ ܘܐܼܝــܬ ܪܸܢܝـܵـܐ ܼܕܿ

ــܐܹܐ  ܓܼܝ̈ ܿ
ܐ ܼܣ ܹ

̈
ــܬܠ

ܿ
ــܐ ܐܼܝــܬ ܼܡ ܚܵܡــܐ. ܘܵܗ̣ܟܵ

ܿ
ܐ ܡܼܬ

ܵ
ܠ

ܵܗܐ، ܘܵܗܕܹܐ ̣ܡــܢ 
ܵ
ܝــ̣ܟ ܕܐ

ܿ
ܹــܐ ܼܐ ܚ̈ܪܹܢ
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ــܐ ܐ ܫܹ
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ܠــܔ ܕܼܘ̈ܪ

ܿ
ܼܥ

ــܐ ܸܩܛــ̈ܪܹܐ  ــܬ ܵܗܕ̣ܟܵ ܐ. ܐܼܝ
ܵ

ــܠ ܠ ܨ ܡܼܡܿ
ܵ
ــܒ ܬܼܘܪ ܓܹ

ܕܐܸܢܓܠܼܝܵܫܝܵــܐ  ܐ13 
ܵ
ܒܵܩܠܣܿܘܵܕܝــܼܘܬ ܬܼܝــܪ  ܘܼܝܿ

ܗܼܘܵܓܝܵــܐ  ܐ، 
ܵ

ــܬܠ
ܿ

ܼܡ ܒܪܼܝܵܛܵܢܝܵــܐ.  ܝܵــܐ 
ܵ
ܝܠ ܼܟܿ

ܸܡــܫ  ܼܚܿ ܠܚــܿܘܕ  ܼܒܿ ܹܠــܗ  ܐܼܝــܬ  ܐܸܢܓܠܼܝܵܫܝܵــܐ14 

ܵܩܠܣܿܘܵܕܐܼܝــܬ  ܢ  ܐܸ ܦ 
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ــܬ

ܝ̈ܵ
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ܵܙܘܥ ܐ 
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ܵܘܬ
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ܵ
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ܥܸܣܪܼܝــ݇ܢ  ܹܒــܗ  ܐܼܝــܬ  ܐܸܢܓܠܼܝܵܫܝܵــܐ  ܸܠܵܫܵܢــܐ 

݁ܗ 
ܵ
ــ݁ܗ ܸܩܛــ̈ܪܹܐ ܕܵܝــܬ

ܵ
ܹــܐ.16 ܘܵܗܕܹܐ ܐܼܝــܬ ܠ

̈
ܵܙܘܥ

ܐ ܵܘܹܠܐ 
ܵ
ܝــܬ
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ܐ ܵܙܘܥ

ܵ
ܬܼܘܬ

ܵ
ܒــ݁ܗܝ ܕܟــܠ ܚــܵܕܐ ܐ

ــܐ 
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ܪܒܥ
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ܐ ܒܨܼܝــܪ ̣ܡــܢ ܼܐ
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ܠــܔ ܠ
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ــܐ ܼܥ
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ܘܕܸܥ

ܿ
ܡܼܫ ܼܕܿ

 .)}Ladefoged, 2001, p.28{( ܹــܐ 
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ܵܙܘܥ

ܒܸܠܵܫܵܢــܐ  ܐ 
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ܵܢܝــܼܘܬ ܝܼܟܿ
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ܵ
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ܵ
ــܕ ܸܠܵܫܵܢــܐ ܬܹܐܹܒܝܠ ܐܸܢܓܠܼܝܵܫܝܵــܐ ܕܼܝܹܠــܗ ܼܚܿ

ܐ ܵܗܘܹܐ ܹܠــܗ ܣܼܘܪܹܝــܬ 
ܵ

ــܐ، ܵܕܐ̣ܟــܼܝ ܠ
ܵ
ܡܵܫܘܬܦ ܼܘܿ

ܝــܬ 
ܿ

ܬܼܝــܪ ܒــ݁ܗܝ ܕܼܠ ܐ ܼܝܿ
ܵ

ܢ ܠ ܸܩܛــ̈ܪܹܐ ܵܕܡܝܵܝـܹ̈ـܐ، ܐܸ

ܫـܹـܐ 
ܵ
ܐ ܹܒܝــܬ ܕ̈ܪ

ܵ
ــܕ ܫܼܘܠܵܛܵܢــܐ ܵܒــܬܪܹܗ ܘܠ ܹܠــܗ ܼܚܿ

ܝــܼܘܬܹܗ؟!18
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ܝܠ ܡܼܟܿ

ܿ
ܼܠ ܘܪܸܸܒــܼܝ17 

ܿ
ܡܼܫ ܼܘܿ ܕܵܣܡ̣ܟــܼܝ 

ܕܐܼܝــܬ  ܸܠܵܫܵܢܝܹ̈ــܐ  ܸܩܛــ̈ܪܹܐ  ــܝ  ܼܢܿ
ܿ
ܕܼܐ ̣ܡــܢ  ــܕ  ܼܚܿ

ܗܼܘܵܓܝܵــܐ  ܝܹܠــܗ:  ܵܗܐ 
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ܐ ܕܢܵܚܝܵــܐ 
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ܼܡ ܒܣܼܘܪܹܝــܬ 
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ܵ

ܝــܠ ܚܵܡــܐ19 ܕܼܟܿ
ܿ
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ܵ
ــ݁ܗ ܵܗܕ ܸܡܠــܬ

ܵ
ܕܵܡܝـܵـܐ20.  ܐܼܝــܬ ݁ܡــܢ ܕܵܟــܬ̣ܹܒ ܠ ܼܩܿ

ــܬ̣ܹܒ  ــܢ ܕܵܟ ــܬ ݁ܡ ــܠ[ ܘܐܼܝ ــܵܨܐ ]ܦܥܼܝ ــܿܘܕ ܚ̣ܒܵ ܒܝ

ܚܵܙ̈ܝـܹـܐ ܝܘܹܝܚ  ܵܡــܐ ܦܫܼܝܵܩــܐ ]ܦܥـܸـܠ[، ܼܘܿ
ܵ
ܙܠ ــ݁ܗ ܼܒܿ
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ܠ

ܝــܢ 
ܿ
ــܐ ܕܵܣܦܼ̈ܪ ܣܝ̈ܵܡܹ ـܹـܐ ܼܒܿ ــܝ ܗܼܘܵܓܝ̈ ܼܢܿ

ܿ
ܝــܗܝ ܼܐ ܠܬܸܪܼܘܿ
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ܼܬ
ܵ
ــ̈ܪ ܘܵܣܦ
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ܵ
ــܐ ܪ ــܐ ܵܣܦܵܩ ܵܢ

ܵ
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ܿ
ــܐ ܕܼܡ ̮ܦܵܫ ــܚ ܼܢܿ ܢܼܝ
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ܿ
ــܕ ܼܡ ܵܕܘܼܝــܕ ܕܹܒܝــܬ ܸܒܢܝܹܵܡܝــܢ ܕܼܝــܗܵܘܐ ܼܚܿ

ــܐ  ــܢ ܓܼܘܫܵܡ ــܬ، ܸܠܵܫ ܐ ܒܣܼܘܪܹܝ
ܵ
ــܪ ܣܦܼܝ ــܐ ܼܘܿ ܵܣܦܵܩ

ــܪܬܹܗ 
ܿ

ܒܹܡܐܼܡ ܘܵܝܐܼܝــܬ؛21 
ܿ
ܼܫ ܘܐܸܢܓܠܼܝܵܫܝܵــܐ 

ܕܵܝ̈ܢܹــܐ  ܡܼܗܿ ܕ’ܢــܼܘܵܗ̈ܪܹܐ  ܝ22   ــܼܘܿ
ܿ

ܼܠ
ܿ
ܼܥ ܕܬܚــܿܘܬ 

ــܐ ܕܗܼܘܵܓܝـܵـܐ’ )}ܕܹܒܝــܬ‐ ܕܟܵܡــܐ ܐܸܣܟܹܝܹܡ̈ ــܠ ܼܚܿ
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ܼܥ

ــܠ 
ܿ
ــܗ ܼܥ ــܐ ܝܹܠ ̣ܒܵ
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ــܢ, 2002 ܦ.45{( ܟܬ ܸܒܢܝܹܵܡܝ

ܐ: 
ܵ
ܵܡــܪ
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ܵ
ܵܗܕ ܨ݂ܒــܼܘܬ

ܗܡܿܘܝـܹـܐ 
ܿ

ــܡ ܵܗܕܹܐ ܚܵܙܵܝــܐ ܝܘܹܝــܚ ܕܐܼܝــܬ ݁ܡــܢ ܼܡ
ܿ
ܼܥ

ــܵܨܐ  ܚ̣ܒܵ ܕܝــܿܘܕ  ܗܼܘܵܓܝܵــܐ  ܵܗܐ 
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ܠــܐ ܝــܗܝ 

ܿ
ܝܼܠ

ܕܟܵܡܐ  ܵܝــܐ”23 ܘܐܼܝــܬ ܼܚܿ
ܵ
ܝــܗܝ ”ܛܼܘܪ
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ܝـܹـܗ ܝܼܠ

ܵ
ܩܪ ܼܘܿ

ܚــܬܹܗ 
ܿ

ܦܼܠ
ܿ

ܠܩܼܘ݂ܒــܠ ܼܡ ܝــܗܝ ܼܕܿ
ܿ

ــܙܗܿܘܪܹܐ24  ܝܼܠ
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ܕܼܡ

ܠܵܓــܐ 
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ܼܦ ܹܒܝــܬ  ܨ̈ܝܹــܐ 

ܿ
ܘܼܥ  )}2014 ܵܢــܢ,  )}ܝܿܘܼܚܿ

ܕܟܵܡــܐ  ܐ25  ܚܵܙܵܝــܐ ܝܘܹܝــܚ ܠܼܚܿ
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ܐ ܝܼܠ
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ܐ ܸܡܛܠــܔ 
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ܗܼܘܵܓܝـܵـܐ ܠ

ܐ، ܐܼܝܵܢــܐ ̣ܡــܢ ܚܨܼܝܪܼܘܬ 
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ܝــܗܝ ܸܠܵܫܵܢܝــܬ
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ܡܚܼܝܠܼܘܼܬ

ܬܪܼܝــܨܼܘܬܹܗ.  ܝــܗܝ ܼܒܿ
ܿ
ܬܼܝܬܼܘܼܬ ܼܚܿ

ــܢ ܒــܵܗܕ  ܚܼܢܿ
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̣ܒܵܢــܐ  ܕܼܙܿ ܐ 
ܵ
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ܿ
ــܪ ܡܼܬ ܥܼܒܿ ܕܼܕܿ

ܐ 
ܵ
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ܘܟܹܝــܬ ܩܛܼܝــܠ ܠــܼܝ ܘܠ
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ܚــܵܕܐ ܹܡܐܼܡ ܐ ܼܒܿ

ܵ
ܝــܢ،27  ܠ ܕܼܝܿ

ܿ
̈ܝ ܼ̈ܪ ܦ ܠܸܣ̣ܒــܼܗܿ

ܵ
ܐ

ܐ 
ܵ
̣ܒــܪ ــܢ ܼܣܿ

ܿ
݁ܗ. ܐܼܝܵܢــܐ ܟܼܠ

ܵ
̣ܟــܵܘܬ

ܿ
ܐ ܕܼܐ

ܵ
ܐ ܒ̈ܪܸܒــܵܘܬ

ܵ
ܘܠ

ܝܘܹܝــܚ ܕܸܒــܕ ܵܡܨܹܝــܚ ܵܢܬܸܦــܚ28 ܠܗܼܘܵܓܝܵــܐ 

ܐ 
ܵ

ܐ ܠ
ܵ

ܡܠܠ
ܿ

ܨ ܼܡ
ܵ
ܠܵܡܐ ܕܬܼܘܪ

ܿ
ܵܩܢܿܘܵܢܐ ܼܫ

ܐ ܐܸܣܟܹܝܵܡܐ ܥܩܼܝܵܡܐ؛ ܒ݁ܗܝ  ܵܩܒܹܠ ܵܗܕ̣ܟܵ

ܵܢܝܵܐ 
ܵ
݁ܗ ܐܸܣܟܹܝܵܡܐ ܕܼܝܠ

ܵ
ܝܬ ܠ

ܿ
ܐ ܼܠ

ܵ
ܕܸܡܠܬ

ܐ ܒܸܠܵܫܵܢܐ 
ܵ

ܐ ܕ”ܟܬ̣ܸܒ”، ܠ
ܵ
ܒܨܼܘܪܬ

ܬܼܝܵܩܐ. ”ܟܬ̣ܸܒ” 
ܿ
ܐ ܒܼܥ

ܵ
ܦܠ

ܵ
ܐ ܘܐ

ܵ
ܕܬ ܼܚܿ

ܬ 
ܿ

ܡܵܡܝܵܐ )ܣܵܘܵܕܵܝܐ( ܕܸܡܼܠ
ܿ
ܼܝܹܠܗ ܪܸܬܵܡܐ ܼܥ

ܐ ”ܟܬܼܝ̣ܒ”.
ܵ
ܫܵܡܐ ܓܕܼܝܡܬ

”

”

ܗ̈ܪܓܐ
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ܹܠــܗ 
ܿ
ܵܗܐ ܝܹܠــܗ ܵܡــܐ ܕܵܒܥܹܝــܚ ܵܡܛܹܝــܚ ܼܥ

ܵ
ܘܐ

ܡܵܢــܬ ܐ.ܓ.  ܘܵܕܪܫܹــܚ ܹܠــܗ ܼܒܿ

ܦ 
ܵ
ܐ52 ܕܣܼܘܪܥ ̣ܓܵ

ܵ
ܐ ܘܓܼܘܪ

ܵ
ܛــܼܘܵܘܪ

ܕܣܼܘܪܹܝܬ  ܐ 
ܵ
ܸܡܠܬ

ܫܵܢ̈ܢܹــܐ 
ܿ

ܡܼܠ ܝــܗܝ 
ܿ

ܼܠ ܕܘܼܝــܕ53  ܓــܼܝ  ܿ
ܼܣ ܐ.ܓ. 

ܵܓܵܘܵܢܐܼܝــܬ  ܫܹܝܵܡܝܹ̈ــܐ  ܕܸܠܵܫ̈ܢܹــܐ  ̈ܢܹــܐ54 
ܵ
ܠܠ ܡܼܕܿ ܼܘܿ

ܫܪܼܝ55 
ܵ
ܣܿܘܝܹܐ ܕܦ ــܕ ܡܼܢܿ ܵܢܐܼܝܬ ܼܟܿ

ܵ
ܒܣܼܘܪܹܝــܬ ܕܼܝܠ ܼܘܿ

ܝــܗܝ56 
ܿ

ــܡ ܼܠ ܓــܼܝ ܫ̣ܓܼܝ ܿ
ــܬ. ܼܣ ܐ ܕܣܼܘܪܹܝ

ܵ
ܠܸܡܠــܬ

ܐ ܵܩــܐ ܵܡــܘܕܼܝ ܣܼܘܪܹܝــܬ ܡܚــܿܘܪܸܪ 
ܵ
ܪ
ܵ
ܐ ܕܐ

ܵ
ܨ̣ܒــܼܘܬ ܼܒܿ

ܝܹــܐ 
ܵ
ܦ
ܵ
ܣܼܘ̈ܪܥ ܐ  ܹ

̈
ܝــܠ ܼܟܿ ̣ܡــܢ  ܦܹــܗ 

ܵ
ܠܣܼܘܪܥ ܹܠــܗ 

ܝ  ــܬܹܗ )ܚــܼܙܿ ܐ ܕܵܝ
ܵ
ــܐ ܦܪܼܝܫــܬ ܒܐܼܘܪܵܚ ــܐ ܼܘܿ ܬܼܝ̈ܩܹ

ܿ
ܼܥ

ــܐ  ܡܛܹ ــ݁ܗ57  ܼܘܿ
ܵ
ــܪ ܠ ܐ ܡܢܿܘܓܸ

ܵ
ــܙܼܝ ܐ.ܐ.(. ܠ ܘ ܚ

ܵ
ܐ

ܐ 
ܵ
ܵܗܐ ܛܼܘܵܘܪ

ܵ
ܐ ܕܐ

ܵ
ܐ ܵܓܵܘܵܢܝــܬ

ܵ
ܘܝܼܘܬ

ܵ
ܠــܔ ܐ

ܿ
ܝــܗܝ ܼܥ

ܿ
ܼܠ

ܐ 
ܵ
ܬܹܐ ܹܠــܗ ܠܐܼܝــܬܼܘܬ

݇
ܝܵــܐ ܕܣܼܘܪܹܝــܬ ܐ

ܵ
ܦ
ܵ
ܣܼܘܪܥ

ܘ ܣܼܘܪܹܝــܬ ܩܕܼܝܵܡܝـܵـܐ،58  
ܵ
ܪ ܕܣܼܘܪܹܝــܬ، ܐ

ܿ
̣ܡــܢ ܵܒــܼܬ

ܝــܗܝ 
ܿ

ܼܠ ܓܫܼܝــܦ  ܵܢܝܹــܐ59  
ܵ
ܗܸܢܕܿܘ‐ܐܼܝ̈ܪ ܘܸܠܵܫ̈ܢܹــܐ 

ܚــܵܕܕܹ̈ܐKhan, 2008 p.22{(  60{(. ܡܿܘܩــܸܨܨ 
ܼܒܿ

̈ܢܹــܐ، 
ܵ
ܠܠ ــܝ ܡܼܕܿ ܼܢܿ

ܿ
ܐ ܼܐ

ܵ
ܵܗܐ ܛــܼܘܵܘܪ

ܵ
ܝــܗܝ61 ܠــܐ

ܿ
ܼܠ

ܐ 
ܵ
ܒܵܕܢــܼܘܬ

ܿ
ܡܼܥ

ܿ
ܐ،62  ܼܠ

ܵ
ܵܢܝــܬ

ܵ
ܐ ܡܵܢܬ

ܵ
ܘܵܫܝــܼܘܬ

ܵ
ܒܬ

 Lipiński,{( ܵܢܝـܹـܐ ܹــܐ ܗܸܢܕܿܘ‐ܐܼܝ̈ܪܵ ܐ ܕܸܠܵܫ̈ܢ
ܵ
ܵܢܝــܬ

ܵ
ܟܠ

 1997 p.422; Bergsträsser and Daniels,
ܠܩܼܘܪܕܹܝــܬ  ܵܢܐܼܝــܬ 

ܵ
ܕܼܝܠ p.110 1983{(؛ 

ܹܡــܪ 
ܵ
ܐ ܵܗܕܹܐ  ܘܸܡܛܠــܔ  )}Jastrow, 1997{(؛ 

:)}Lipiński, 1997 p.422{( ܠܼܝܦܼܝܢܣܟــܼܝ 

ܵܢܝܹــܐ، 
ܵ
ܗܸܢܕܿܘ‐ܐܼܝ̈ܪ ܕܸܠܵܫ̈ܢܹــܐ  ܐ 

ܵ
ܒܵܕܢــܼܘܬ

ܿ
ܡܼܥ ݁ܗܝ 

ــܢ64 
ܿ

ܼܠ ܐ 
ܵ
ܝــܬ ܡܼܒܿ ܼܕܿ ܕܩܼܘܪܕܹܝــܬ،  ܵܢܐܼܝــܬ 

ܵ
ܘܕܼܝܠ

ܐ 
ܵ
ــܼܘܬ ܒܵܕܢ

ܿ
ــ݁ܗ ܡܼܥ

ܵ
ܐ ܼܝܠ

ܵ
ــܪܬ

ܿ
ــܐ ܒــܵܗܕܹܐ ܹܡܐܼܡ ̣ܟܵ

ܿ
ܠܼܐ

ܐ 
ܵ
ܕܸܡܠــܬ ــܐ 

ܵ
ܦ
ܵ
ܣܼܘܪܥ ܠــܔ 

ܿ
ܼܥ ܸܠܵܫ̈ܢܹــܐ  ــܝ  ܼܢܿ

ܿ
ܕܼܐ

ܕܣܼܘܪܹܝــܬ.  ܚܵܡــܐ 
ܿ
ܡܼܬ ــܪ  ܥܼܒܿ ܕܼܕܿ ̣ܒܵܢــܐ  ܒܼܙܿ

ܐ65 ܒܣܼܘܪܹܝܬ 
ܵ
ܡܿܘܠܬ

ܵ
ܐ ܥ

ܵ
ܸܡܠــܬ

ܵܢܝܹܐ.
ܵ
ܘܸܦܚܵܡــ݁ܗ ܒܸܠܵܫ̈ܢܹܐ ܗܸܢܕܿܘ‐ܐܼܝ̈ܪ

ܡــܪܸܚ 
ܵ
ܘ ܵܛــ̣ܒ ܕܐ

ܵ
ــܐ66 ܕܣܼܘܪܹܝــܬ ܐ

ܵ
ܐ.ܕ. ܓܵܫܦ

ــܡ 
ܿ
ܼܥ ــܗ  ܹ̈ ܚܝܵܢ

݇
ܐ ܘܸܠܵܫ̈ܢܹــܐ  ܩܕܼܝܵܡܝܵــܐ  ܣܼܘܪܹܝــܬ 

ܵܢܝـܹـܐ ܡܿܘܥܸܒــܕ ܹܠــܗ ܕܣܼܘܪܹܝــܬ 
ܵ
ܸܠܵܫ̈ܢـܹـܐ ܗܸܢܕܿܘ‐ܐܼܝ̈ܪ

ܚܵܡܐ 
ܿ
ܪ ܡܼܬ ܥܼܒܿ ̣ܒܵܢــܐ ܕܼܕܿ ܪܥـܸـܦ ܠܸܡܠܬܹܗ ܒܼܙܿ ܡܼܣܿ

ــ݁ܗ  ܐ68 ܚܵܙܵܝ
ܵ
ــܼܘܬ ܝ

ܵ
ܡܿܘܠܬ

ܵ
ــܬ.67 ܘܵܗܕ ܥ ܐܼܝ

ܵ
ܡܿܘܠ

ܵ
ܥ

ܐ، 
ܵ

ــܬܠ
ܿ

ــܐ. ܼܡ ܬܼܝ̈ܩܹ
ܿ
ܹــܐ ܼܥ ܵܡܝ

ܵ
̈ܪ
ܵ
ــܐ ܐ ܹ ــܚ ܒܸܠܵܫ̈ܢ ܝܘܹܝ

ܘܟܹܝــܬ 
ܵ
)ܐ לי  עביד  ܚܡܼܝܵܢܝܵــܐ: 

ܿ
ܼܐ ܵܡܝܵــܐ 

ܵ
ܪ
ܵ
ܐ

ــ݁ܗ: 
ܵ
ܝܠ ܗܵܘܵܝــܐ  ܵܢܐܼܝــܬ 

ܵ
ܬܼܘܬ

ܵ
ܐ ܠــܼܝ’  ’ܥ̣ܒܼܝــܕ 

ــܐ  ܹ ــܐ ܒܸܠܵܫ̈ܢ ܡܠܼܝ̈ܛܹ ــܼܝ( ܼܕܿ ــܵܕܐ + ܐܸܒ ــܐ ܥ̣ܒܼܝ ܦܼܝܵܫ

ــ݁ܗ ̣ܡــܢ 
ܵ
ܵܝــܐ ܝܠ

ܵ
ܬ

݇
ܝــܗܝ ܕܵܗܕܹܐ ܐ

ܿ
ܫܹܝܵܡܝـܹ̈ـܐ ܚܵܙܵܝــܐ ܝܼܠ

ܬܼܝܵܩــܐ:manā kṛtam  69 ܘܐܼܝــܬ 
ܿ
ܪܹܣܝــܬ ܼܥ

ܿ
ܼܦ

 )}Lipiński, 1997 p.423{( ܚ̈ܪܹܢܹــܐ  ݇
ܐ ܐ  ܹ

̈
ــܬܠ

ܿ
ܼܡ

ܵܡܝـܵـܐ ܕܼܝܗܿܘܵܕ̈ܝܹܐ 
ܵ
ܪ
ܵ
̈ܪܼܝܒـܹـܐ ܠــܵܗܕܹܐ ܦܪܼܝܵܫܐܼܝܬ ܒܐ ܼܩܿ

ܦܹــܐ ̣ܡــܢ 
ܵ
ــܐ ܣܼܘ̈ܪܥ ܕܵܒܒܹܠــܔ ܕܐܼܝــܬ ܹܠــܗ ܵܗܕ̣ܟܵ

ܐ: 
ܵ

ــܬܠ
ܿ

ܼܡ ܐ،70 
ܵ
̈ܢܝܵܢܝܵــܬ

ܿ
ܡܼܫ ܼܘܿ ܐ 

ܵ
̈ܒܼܝܵܩــܬ ܼܕܿ ܐ  ܹ

̈
ܸܡــܠ

ܘܟܹܝــܬ 
ܵ
ܘ̣ܟــܿܘܢ ܐ

ܵ
קמיל לכן ܗ.ܕ. ܩܛܼܝܠــܔ ܠ

 Bar-Asher Siegal,{( ܐ  ܵ
ܢܝܵܢܼܝــܬ

ܿ
ܡܼܫ ܐ 

ܵ
ܸܡܠــܬ

ܐ ܐܼܝــܬ שכיבן 
ܵ
ܒܼܝܩــܬ p.212 2013{( ܘ̣ܡــܢ ܼܕܿ

ܒ̈ܢܿܘܵܢــ݁ܗ ܬܪܹܝــܢ  ܫ̣ܟܼܝ̣ܒــܼܝ71  ܗ.ܕ.  בנה   תרי 
ܵܝܐ ܦ.210(.

ܵ
ܪ ܼܚܿ

݇
)݁ܗܘ ܐ

ــܐ 
ܵ
ܦ
ܵ
ܵܗܐ ܣܼܘܪܥ

ܵ
ܩܪܼܝܵܚــܐ72 ܠܵܩ̈ܪܿܘܝܹــܐ، ܐ ܝــ̣ܟ ܼܕܿ

ܿ
ܼܐ

ܬܫܵܡــܐ 
ܿ

ܕܸܡܼܠ ܓܵܕܵܡــܐ  ܠــܔ 
ܿ
ܼܥ ܝܹܠــܗ  ܸܒܢܝܵــܐ 

ܘܟܹܝــܬ: 
ܵ
ܵܕ̈ܝܹــܐ )ܐ ܼܡܿ

ܵ
ܦܫܵܡــ̈ܗܹܐ ܠ

ܵ
ܚܠ ܐ ܼܘܿ

ܵ
ܵܚܫܿܘܫــܬ

ــܐ(.74   ܒܼܝ̈ܩܹ ܦܫܵܡــ̈ܗܹܐ ܼܕܿ
ܵ
ܐ73  ܕ’ܠــܔ’ + ܚܠ

ܵ
ܠــܬ

ܿ
ܼܦ

ܿ
ܼܡ

ــܐ ܡܛــܿܘܸܘܪ ܹܠــܗ 
ܵ
ܦ
ܵ
ܵܗܐ ܣܼܘܪܥ

ܵ
̣ܒܵܢــܐ ܐ ــܡ ܼܙܿ

ܿ
ܼܥ

ܡܫــܿܘܪܹܐ ܹܠــܗ ܕܵܚــܕܹܪ  ܒܣܼܘܪܹܝــܬ ܩܕܼܝܵܡܝܵــܐ ܼܘܿ

ܐ ܕܣܼܘܪܹܝܬ 
ܵ
ܝـܵـܐ75  ܕܸܡܠــܬ

ܵ
ܝܠ ــܐ ܼܟܿ

ܵ
ܦ
ܵ
ܠــܔ ܣܼܘܪܥ

ܿ
ܼܥ

 .)}Khan, 2007{( ــܐ ܚܵܡ
ܿ
ــܪ ܡܼܬ ܥܼܒܿ ــܐ ܕܼܕܿ ̣ܒܵܢ ܕܼܙܿ

ܬܫܵܡــܐ 
ܿ

ــܐ ܵܛــ̣ܒ ܦܫܼܝܵܛــܐ: ܓ݂ܵܕܵܡــܐ ܕܸܡܼܠ ܒܸܠܵܫܵܢ

ܓــܼܝ ܡܥܿܘܸܒــܕ 
ܿ

ܐ ܼܣ
ܵ
ــܕܬ ܕܢܵܚܝـܵـܐ ܼܚܿ

ܿ
ܵܡܝـܵـܐ ܼܡ

ܵ
ܪ
ܵ
   ܐ

ܵܢܐܼܝــܬ 
ܵ
ܝܹ̈ــܐ،63  ܕܼܝܠ ̣ܒܵ ܒܸܠܵܫ̈ܢܹــܐ ܫܹܝܵܡܝܹ̈ــܐ ܫ̣ܒܵ

ܹܠܗ 
ܿ
ܕܼܥ ܵܢܝܵܐ ܼܘܿ

ܵ
ܕ ܸܠܵܫܵܢــܐ ܐܼܝܪ ܩܼܘܪܕܹܝــܬ ܕܼܝܹܠــܗ ܼܚܿ

ــܐ 
ܵ
ܦ

ܵ
ܠܫܼܘܚܠ ــܐ  ܹ

̈
ܵܣܝܿܘܡ ܩــܸܨܨܼܝ 

ܿ
ܕܼܡ ــ݁ܗ 

ܵ
ܝܠ

ܐ.
ܵ
ــܕܬ ܵܡܝܵــܐ ܼܚܿ

ܵ
ܪ
ܵ
ܐ ܒܐ

ܵ
ــܦ ܸܡܠــܬ

ܵ
ܕܣܼܘܪܥ

”

”

ܗ̈ܪܓܐ

ــܐ  ܵܢ
ܵ
ܠܦ

ܿ
ــܪ ܼܡ ܹܡ

ܵ
ــ݁ܗ ܕܐ

ܵ
ــܔ ܵܗܕܹܐ ܝܠ 2015{(. ܸܡܛܠ

:)}Solomon, 1995 p.59{( ܣܿܘܠܿܘܡــܿܘܢ 

 In the new Stem System of tenses,    
 these old nonfinite elements have now
become the new stems, or "ground-

 form", from which all of a verb's
 inflected forms are derived. Based upon
 this new nonfinite stem system as they
 are, the new grammatically definable
 tenses are far more systematic in their
 generation, more manageable in their
 application, more definite in their
 temporality, and more precise in their
 tense meaning. The new stem system of
 temporality is innately more capable of
 producing a wide range of well-defined,
 well-delineated and grammatically

"...more discernible tense forms

ܚܵܡܐ ܕܣܼܘܪܹܝܬ 
ܿ
ܪ ܡܼܬ ܥܼܒܿ ݂ܒܵܢܐ ܕܼܕܿ ܼܙܿ

ܐ 
ܵ
ܐ ܘܵܚܫܿܘܫܬ

ܵ
݂ܒܿܘܕܬ

ܵ
ܘܸܡܠܼܝ̈ܢ ܫܵܡܐ ܥ

ܕܸܠܵܫܢ ܓܼܘܫܵܡܐ

ــܬ  ــܬ ܐܼܝ ܐ ܕܣܼܘܪܹܝ
ܵ
ــܬ ــܪ، ܸܡܠ ̣ܟܼܝ ــ̣ܟ ܼܕܿ ܝ

ܿ
ܐ.ܒ. ܼܐ

ܡ 
ܿ
ܚܵܡܐܼܝܬ( ܼܥ

ܿ
ܐ )ܒܐܸܣܟܹܝܵܡــܐ ܡܼܬ

ܵ
ܚܝܵܢــܼܘܬ

݇
ــ݁ܗ ܐ

ܵ
ܠ

ــܗ  ܬܫܹܡ
ܿ

ــܐ ݁ܗܘ ܕܸܡܼܠ ــܢ ܓܼܘܫܵܡ ــܐ ܕܸܠܵܫ ܬܫܵܡ
ܿ
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ܦــܬ

ܿ
ܡܣܼܘܪܼܥ ܐ 

ܵ
݂ܒــܿܘܕܬ

ܵ
ܥ
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ܐ ܝܠ
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ܦــܬ

ܿ
ܡܣܼܘܪܼܥ

ܵܕ̈ܝܹــܐ47  ܼܡܿ
ܵ
ܦܫܵܡــ̈ܗܹܐ ܠ

ܵ
ــܡ ܚܠ

ܿ
ܐ( ܼܥ

ܵ
ܢــܔ. ܩܛܼܝــܠ

݂ܒܵܢــܐ  ܐ ܕܼܙܿ
ܵ
ܝــ̣ܟ ܸܡܠــܬ

ܿ
ــܪ( ܼܐ ܣܼܛܿ ــ݁ܗ ܼܘܿ
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)ܹܠــܗ، ܠ

ܚܵܡــܐ )ܩܛܼܝܠــܔ ܠــܼܝ، ܩܛܼܝܠــܔ 
ܿ
ــܪ ܡܼܬ ܥܼܒܿ ܕܼܕܿ

ــܪ(.  ܣܼܛܿ ــ݁ܗ ܼܘܿ
ܵ
ܠ

ܒܸܠܵܫــܢ  ܐ 
ܵ
ܵܚܫܿܘܫــܬ ܬܫܵܡــܐ 

ܿ
ܸܡܼܠ ܵܓܵܘܵܢܐܼܝــܬ 

ܐ  ܹ
̈

ــ݁ܗ ̣ܡــܢ ܸܡــܠ
ܵ
ܐ ܵܗܘܵܝــܐ ܕܵܚܫܸܠــܚ ܠ

ܵ
ܓܼܘܫܵܡــܐ ܠ

ܦ.ܩــܥ{(،48  ܐ 
ܵ
ܝــܬ

ܵ
)}ܕܹܒܝܬ‐ܸܩܠ ܐ 

ܵ
̈ܒܼܝܵܩــܬ ܼܕܿ

ــܢ 
ܿ

ــܬ ܼܠ ــܔ ܐܼܝ ــܬ ܸܡܛܠ ــܚ ܵܓܵܘܵܢܐܼܝ ܐ ܝܘܹܝ
ܵ
ــܪ ܵܡ

݇
ܘܐ

ܦ ܒܸܠܵܫــܢ ܓܼܘܫܵܡــܐ 
ܵ
ܐ ܐ

ܵ
ܝܵــ̣ܬ

̈
ܸܡܠܼܝـ̈ـܢ ܫܵܡــܐ ܵܚܫܿܘܫ

ــܢ، ܩܼܝــܡ ܹܠــܗ 
ܿ

ܫܡܼܝــܥ ܼܠ ܘ ܚــܙܼܝ: ܼܕܿ
ܵ
ܝ ܐ )ܚــܼܙܿ

 )}Nöldeke and Crichton, 1904 p.219{
ܦ 

ܵ
ܐ ܝــܗܝ 

ܿ
ܝܼܠ ــܐ  ܫܟܼܝ̈ܚܹ ܦܹــܐ 

ܵ
ܣܼܘ̈ܪܥ ــܐ  ܘܵܗܕ̣ܟܵ
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ܵ
ܦܫܼܝܛــܬ ܐ 

ܵ
ܩــܬ

ܿ
ܼܦ ܒܼܡܿ ܒ 

ܵ
ܟــܬ ܬ 

ܿ
ܒــܨܼܘܼܪ

ܐ: ’ܚ̣ܟܼܝــܡ ܠــܼܝ’ )}ܣܕܼܝــܪܼܘܬ ܹܒܝــܬ‐
ܵ

ــܬܠ
ܿ

ܼܡ

ــܕܵܓ, 2009 ܠܼܘܵܩــܐ ܐ:ܠــܕ{(.  ܼܝܿ

ــܢ  ܐ ̣ܡ
ܵ
ــܬ ܝܵ

̈
ــܐ ܵܚܫܿܘܫ ــܢ ܫܵܡ ܐ ܕܸܡܠܝܼ̈

ܵ
ــܬ ܐ ܚܵܫܠ

ܵ
ܠ

ܦ 
ܵ
)ܐ ܸܠܵܫــܢ ܓܼܘܫܵܡــܐ  ܵܓــܘ  ܐ 

ܵ
̈ܒܼܝܵܩــܬ ܼܕܿ ܐ  ܹ

̈
ܸܡــܠ

ܐܼܝܵܢــܐ  ܐ  ܹ
̈

ܕܐܼܝــܬ ܚܫܼܝــܠ ــܢ 
ܿ

ܼܠ ܕܡܿܘܚــܘܹܐ  ܢ  ܐܸ

ܕܟܵܡــܐ ̣ܡــܢ  ــ݁ܗ ܕܼܚܿ
ܵ
ܥ̣ܒــܿܘܕܹܐ ܝܠ

ܿ
ܐܼܝــܬ(49 ܼܡ

ܵ
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ܿ
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ܿ
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ܵ
ܕܪ ܼܕܿ ܢــܼܝ 

ܵ
ܐ ܵܢܐܼܝــܬ 

ܵ
ܘܕܼܝܠ ــܵܨܐ،  ܚ݂ܒܵ

ــܬ  ܐ ܕܣܼܘܪܹܝ
ܵ
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ܿ
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ܵ
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ܵ
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 .)}2014 ܵܢــܢ,  }ܝܿܘܼܚܿ ܐ 
ܵ
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ܿ

)ܼܡ ܘܸܫܪܵܫܝــܼܘܬܹܗ 

ܝــܗܝ 
ܿ

ܝܼܠ ܝܵــܐ 
ܵ
ܒܥ ܼܕܿ ܒــ݁ܗܝ  ܵܗܕܹܐ  ــ݁ܗ 

ܵ
ܘܟܠ

ــܢ  ـܹـܐ ܕܸܠܵܫ ܝ̈
ܵ
ܡܠܠ

ܿ
ܨ ܼܡ

ܵ
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ܵ
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 Simon{( ܘܦܼܘܪܵܫܵܢــܐ  ܐ 
ܵ
ܸܩܛــܪ ܵܣــ̣ܟ  ܐ 

ܵ
ܕܠ

Hopkins, 1989; H. J. Polotsky, 1991{(؛ 

ܗ̈ܪܓܐ
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ܵ
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ــܐ ܵܗܕܹܐ  ܐOdisho, 1988 p.57{( 90{(. ܐܼܝܵܢ ܵ
ــܠ ܵܩ
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ܵ
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ܿ
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ܵ
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ܵ
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ܵ
ܐ ܝܠ

ܵ
ܟܝܵܵܢܝــܬ
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ܵ
ܐ ܵܩܠܣܿܘܵܕܝــܬ

ܵ
ܢܵܘܝــܼܘܬ

ܿ
ܹܒܝــܬ ܼܬ
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ܵ
ܐ ܕܬ

ܵ
ــ݁ܗ ܟܝܵܵܢܝــܬ

ܵ
ܐ ܝܠ

ܵ
ܵܝــܐ، ܐܼܝܵܢــܐ ܠ

ܵ
ܸܡܠܬ

ــܕ ܸܠܵܫܵܢــܐ. ܫ̣ܒــܿܘܩ  ܝܹــܐ ܕܼܚܿ
ܵ
ܦ
ܵ
ܠܵܩܢܿܘ̈ܢܹــܐ ܣܼܘ̈ܪܥ
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ܵ
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ܵ
ܪܬܼܝܡــܬ ܵܩܠܣܿܘܵܕܐܼܝــܬ  ̣ܟܼܝܠــܔ( 
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)ܐ  ’ate’ܕ

ܘܟܹܝــܬ ayt، ܐܼܝܵܢــܐ 
ܵ
ܝــܵܕܐ،91 ܐ ــܐ ܡܼܚܿ
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ــ݁ܗ ܒܵܙܘܥ

ܵ
ܝܠ

ܠܿܘܦܹــܐ  ܡܼܚܿ ܠܐܸܢܓܠܼܝܵܫܝܹ̈ــܐ  ܵܚܙܹܝــܚ  ܐ 
ܵ

ܠ ܵܣــ̣ܟ 

 ’ate’ ܓܿܘܝܹــܐ ܠ  ܡܼܗܿ ܼܘܿ ܵܝــܐ 
ܵ
ܸܡܠܬ ܠܐܸܣܟܹܝܵܡــ݁ܗ 
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 .)ayt ــܬ ܘܟܹܝ
ܵ
ــܐ )ܐ ܕܪܸܬܵܡ

̣ܒܵܢܐ ܕܵܩܐܹܡ ܥܝܵܵܕܵܝܐ؟ ܵܡܘܕܼܝ ܒܿܘܕ ܼܙܿ

ܥܝܵܵܕܵܝــܐ92  ܕܵܩــܐܹܡ  ̣ܒܵܢــܐ  ܒܼܙܿ ܐ 
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ــܐ،  ܐ̣ܟܵ
ܿ

ܦ ܼܠ
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ܵ
ــܠ ܝ ــܔ ܼܟܿ ܠ

ܿ
ــܐ ܼܥ ܵܗܘܵܝ
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ܵ

ــܠ
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ܵ
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ܵ
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ܵ
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ܵܝܐ ܵܓܵܢܝܗܝ 
ܵ
ܪ ̣ܡܢ ܫܼܘܪ ܵܩܬܿܘܠܼܝܵܩܝܹ̈ܐ ܼܗܿ
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݇
ܐ

ܙܼܝ ݇ܝܵܢܐ 
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ܿ

ܘܵܚܬܹܪܼܓ

ܕܿܘܟܵܣܝܹܐ 
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̈ܪܬ
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ܿ
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ܵܡــܐ 
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ܙܠ ܚܵܡــܐ( ܼܒܿ
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ܵ
ܵܚܫܿܘܫــܬ

ܵܗܐ 
ܵ
ܐ ܠــܐ

ܵ
ܐ ܝܘܹܝــܬ ܢܵܛــܪ

ܵ
ܦܫܼܝܵܩــܐ ܵܩــܐ ܵܡــܘܕܼܝ ܠ
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ܚ̈ܪܹܢـܹـܐ ܕܸܡܠــܬ
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̣ܒ̈ܢـܹـܐ ܐ ܐܸܣܟܹܝܵܡــܐ ܒܼܙܿ

ܩــܿܘܪܹܐ ܝܘܹܝܚ  ــܢ ܡܼܒܿ ܚܼܢܿ
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ܦ ܼܐ
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ܠ
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ܵ
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ܿ

ܝܼܠ
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ܵܫــܐ ܝܘܹܝــܚ ܹܒــܗ ܠܫܼܘܐ ܚܵܒ̣ ܼܘܿ

ܐ 
ܵ
ܕܥܸܩــܪ ܐ 

ܵ
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ܵ
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̈
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ــܬ ܝܵ

ܵ
ــܵܗܬ ܸܡ̈ܨܥ ܐ ܟ̈ܪܼܝ ܹ
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ܐ
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ܵ
ــܬ ܟܬ ــܘܕܼܝ ܝܘܹܝ ــܐ ܵܡ ــܬ ܵܩ ܘܟܹܝ
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ܕ’ܥــܐ’، ܐ

’ܩܼܝــܡ ܠــܼܝ’ ܘ’ܦܼܝــܫ ܠــܼܝ’؛ ’ܩܼܝܵܡــܐ’ ܘ’ܦܼܝܵܫــܐ’ 

ܐ ’ܸܩــܡ ܠــܼܝ’ ܘܸܦــܫ ܠܼܝ’؛ ’ܸܩܵܡــܐ’ ܘ’ܸܦܵܫܐ’؟ 
ܵ

ܘܠ

ــܪܿܘܕ ܣܼܝܡܿܘܢــܿܘ  ܒــܼܝ ܢܸܡ
ܵ
ܦ ܪ

ܵ
ܙܗܿܘܪܝ/ܙܗܿܘܪܝ ܕܐ

ܐ 
ܵ

ܕܠ ܐ 
ܵ
ܝــܬ

ܵ
ܸܡܨܥ ܬ  ܟܪܼܝــܼܗܿ

ܿ
ܼܠ ܓܹــܐ  ܡܼܗܿ ܐ 

ܵ
ܠ

ــܡ’  ــܐ ’ܩܼܝ ــܪ ܕܵܘܹܠܐ ܕܵܗܘܵܝ ܹܡ
ܵ
ــܵܨܐ، ܘܐ ــܿܘܕ ܚ̣ܒܵ ܝ

ܐ 
ܵ
ܝܬ

ܵ
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ܵ
ܬ ܫܼܘܠ ܟܪܼܝــܼܗܿ ܐ ܼܕܿ

ܵ
ܸܡܠــܬ

ܐ 
ܵ

ــܗ’ ܘܠ ܬܸܐ ܹܠ
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ــ݁ܗ ’ܐ

ܵ
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ܐ
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ܵ

ܐ، ܵܩــܐ ܵܡــܘܕܼܝ ܠ
ܵ
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ܐ ܼܫ
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ܐ ܕܥܸܩܪ
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ܢ ܟܬܼܝــ̣ܒ ܠــܼܘ̣ܟ ܠܸܡܠܬ ܒ. ܐܸ

ــܼܝ  ܐ ܵܕܐ̣ܟ
ܵ
ܪ
ܵ
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ܵ
ܙܠ ܼܒܿ

ــܐ  ܚܵܡ
ܿ
ܐ ܡܼܬ

ܵ
ــܪ ܠ ܥܼܒܿ ــܐ ܕܼܕܿ ̣ܒܵܢ ــܬ ܠܼܙܿ ــܕ ܵܟܬܸܒ ܸܒ

ܦܫܵܡܵܗܵܝــܐ ܗ.ܕ. ’ܩܛܼܝܠــܼܝ ܠــܼܝ’. 
ܵ
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ܵ
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ܐܸܣܟܹܝܵܡــܐ  ܠــܔ 
ܿ
ܼܥ ܦܫܼܝܵܩــܐ  ܵܡــܐ 

ܵ
ܙܠ

ܿ
ܼܠ ــܵܨܐ  ܚ̣ܒܵ
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ܿ
ܵܣܦــܼܪ ܐܿܘ  ܵܢܫܹܝــܬ  ܐ 

ܵ
ܠ ܠــܼܝ’؟  ܕ’ܩܸܛܠــܼܝ 

ܵܡــܐ ܦܫܼܝܵܩــܐ ܒܣܼܘܪܹܝــܬ 
ܵ
ܙܠ ܐ ܼܕܿ

ܵ
ܩܼܝــܪ ــܢ ܼܝܿ ܫܵܢܼܢܿ

ܿ
ܡܼܠ ܼܘܿ
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ܵ
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ܵ
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ܵ
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ܿ
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ܐ 
ܵ
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ܵ
ܢܼܝــܬ

ܵ
ܢ ݁ܗܝ ܵܗܘܵܝــܐ ܡܙܼܝܥ ܹܠــܗ ܐܸ

ܵܡــܐ 
ܵ
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ܵ
ܚــܪܹܬ

݇
ܐ

݁ܗ:113 
ܵ
̣ܬ

ܵ
ܥــܼܘܪܬ ܕܵܗܘܹܐ  ܵܘܹܠܐ  ــܐ  ܵܗܕ̣ܟܵ ܦܫܼܝܵܩــܐ، 

ــܢ 
ܿ

ــܬ ܼܠ ܝ
ܿ

ــܚ ܕܼܠ ــܐ ܝܘܹܝ ــܢ ܚܵܫ̣ܒܵ ܚܼܢܿ
ܿ
qṭǝ́lli-li ܘܼܐ
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ܵ
ــ݁ܗ ܵܗܕܹܐ ܸܡܠــܬ

ܵ
ܬܹܡ ܠ

ܵ
ــܕ ܸܠܥــܵܙܐ ܕܪ ܦ ܼܚܿ

ܵ
ܐ ܐ

ܵ
ܠ

ــܔ.  ــܢ ܠܥܸܠ
ܿ

ܐ ܼܠ
ܵ
ــܿܘܪܬܸܬ ܡܥ ــ̣ܟ ܼܕܿ ܝ

ܿ
ܼܐ

ܠܵܡܐ 
ܿ
ܐ ܼܫ

ܵ
ܐ ܕܥܸܩܪ

ܵ
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ܵ
ܛܦ
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ܵ
ܙܠ ܼܒܿ
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ܵ
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ܵ
ܵܡــܘܕܼܝ ܠ
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ܵ
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ܵ
ܠܸܡܠــܬ ܦ 

ܵ
ܐ ــܐ  ̣ܒܵ

ܵ
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ܠ ܵܡــܘܕܼܝ 

ܵܡــܐ ܦܫܼܝܵܩــܐ ’ܐܸܬ’؛ 
ܵ
ܙܠ ܐ ’ܐܼܝــܬ’ ܼܒܿ

ܵ
ܕܐܼܝــܬܼܘܬ
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ܵ
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ܿ
ܦ ܼܠ

ܵ
ܒــ݁ܗܝ ܕܐ

ܐ؟!
ܵ
ــܪ ܐ ܣ̣ܟܼܝ

ܵ
ــܠ ــܕ ܫܵܩ ܒܼܚܿ

ܪܘܼܝܚܼܘܬ  ܠــܔ ܪܸܥܝܵܵܢܐ ܼܕܿ
ܿ
ܕ.ܒ. ܵܕܥــܪܸܚ ܸܡ݇ܢــܕܪܹ݇ܫ ܼܥ

ܝــܢ، 
ܿ
ܕܵܣܦܼ̈ܪ ܐ 

ܵ
ܣܼܘ̣ܓــܐ ܹܡــܪ: 

ܵ
ܕܐ ܐ 

ܵ
ܚــܬ

ܿ
ܦܼܠ

ܿ
ܼܡ

ܐ 
ܵ
ــ݁ܗ ܸܡܠــܬ

ܵ
ܕܝـܹـܐ، ܵܟܬ̣ܒــܼܝ ܠ

ܿ
ܢــܼܝ ܼ̈ܪ

ܵ
ܵܢܐܼܝــܬ ܐ

ܵ
ܘܕܼܝܠ

ܵܡــܐ ܦܫܼܝܵܩــܐ. 
ܵ
ܙܠ ܚܵܡــܐ ܼܒܿ

ܿ
ــܪ ܡܼܬ ܥܼܒܿ ̣ܒܵܢــܐ ܕܼܕܿ ܒܼܙܿ

ــܐ  ܦܵܫ̣ܟܵ ܐ 
ܵ
ܪ
ܵ
ܐ ܩــܪܸܚ،  ܡܼܒܿ ܼܕܿ ܵܒܥܹܝــܚ  ــܐ  ܐ̣ܟܵ

ܿ
ܼܠ

̈ܝــܢ  ܡܿܘܼܕܿ
ܵ
̈ܪܹܩــܐ ܘܥ ܝــܢ ܼܛܿ

ܿ
ܕܝــܼܘ̣ܬ ܵܣܦܼ̈ܪ

ܿ
ܝܘܹܝــܚ ܒܼܪ

ــܐ 
ܵ
ܝܥ ــܐ ܹܒܝܬ‐ܼܙܿ

ܵ
ܝܥ ܒــܼܝ ܼܙܿ

ܵ
ــܐ ܪ ܝــ̣ܟ ܡܵܢ̈ܚܹ

ܿ
ܸܠܵܫܵܢܝـܹ̈ـܐ ܼܐ

ܢــܼܝ 
ܵ
ــܕ ܕܹܒܝــܬ ܸܒܢܝܹܵܡܝــܢ، ܐ ̣ܒ ܵܕܘܼܝ

ܵ
ܒــܼܝ ܝــܿܘܐ

ܵ
ܘܪ

ــܵܨܐ  ܐ ܒܝــܿܘܕ ܚ̣ܒܵ
ܵ
ܸܡܠــܬ ܵܗܕ  ــ݁ܗ 

ܵ
ܠ ܓــܼܝ  ܡܼܗܿ ܼܕܿ

ܐ 
ܵ
ــܬ ܵܗܵܝ ̣ܒܵ

ܿ
ܐ ܘܼܐ

ܵ
ــܬ ܐ ܸܠܵܫܵܢܝܵ

ܵ
ــܬ

ܵ
ܠ

̈
ــܢ ܥܸܠ

ܿ
ــܼܝ ܼܠ ܘܵܝܗ̣ܒ

ــܐ  ــܬ ܦܼܘܵܫ̣ܟܵ ܢ ܐܼܝ ــܗܝ؟! ܘܐܸ ܝ ܐ ܕܗܼܘܵܓܼܝܿ
ܵ
ܪ
ܵ
ــܼܘܪ ܠܫ

ܝ̈ــܢ ܥܗܼܝــ̈ܕܹܐ، ܵܡــܘܕܼܝ ܒــܿܘܕ  ܼܢܿ
ܵ
ܠܦ

ܿ
ܕܼܝــܼܘܬ ܼܡ

ܿ
ܒܼܪ

ܵܒــܐ، ܢܼܝــܚ 
ܿ
ــܢ ܼܪ ܼܢܿ

ܵ
ܠܦ

ܿ
ܐ ܕܼܡ

ܵ
ܐ ܸܠܵܫܵܢܝــܬ

ܵ
ܵܣܦܩــܼܘܬ

ܐ؟ 
ܵ
ܝــܬ

ܵ
ܫܼܝܵܫــܐ ܵܝܘܸܣــܦ ܕܹܒܝــܬ ܸܩܠ ̮ܦܵܫــܐ ܕܼܩܿ ܼܢܿ

ــܔ  ــܐ ܫܡܼܘܐܹܝܠ ܫܼܝܵܫ ــܗ ܼܩܿ ܹܠ
ܿ
ــܬ̣ܹܒ ܼܥ ــܐ ܵܟ ݁ܗܘ ܕܵܗ̣ܟܵ

ܐ 
ܵ
ــܬ ܣܼܝܩ

ܵ
ܐ ܦ

ܵ
ــܬ ܫܥܼܝ

ܿ
ــܗ ܕ’ܼܬ ܹܒ

ܵ
ــܘ ܟܬ ــܐ ܵܓ ܕܸܢܵܚ

)}ܕܸܢܵܚــܐ,  ܐ 
ܵ
ــܕܬ ܼܚܿ ܐ 

ܵ
ܝــܬ

ܵ
ܬܿܘܪ

ܵ
ܐ ܐ 

ܵ
ܝــܼܘܬ

ܵ
ܕܸܣܦܪ

ܦ.186{(:  1991

ܗ̈ܪܓܐ
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ܐ, ܓܸܠܵܓܸܡــܫ, 
ܵ
ܝــܬ

ܵ
ܣܼܘܪ

݇
ܐ ܐ

ܵ
ܝــܼܘܬ

ܵ
)1992(, ܸܣܦܪ

̈ܪܟܹــܐ ܕܝܼܘܐܹܝܠــܔ 
ܿ
ܢــܬܹܐ: ܹܒܝــܬ ܼܐ

ܵ
ܐܹܝܠــܔ ܣܿܘܒܪ

ܦ.37-20. ܵܒܵܒــܐ(  ܵܗܡ 
ܵ
̣ܒــܪ

ܿ
ܼܐ

 ,)2002( ܵܕܘܼܝــܕ  ̣ܒ 
ܵ
ܝــܿܘܐ ܕܹܒܝܬ‐ܸܒܢܝܹܵܡܝــܢ,   -

̣ܒ ܵܕܘܼܝــܕ ܕܹܒܝܬ‐ܸܒܢܝܹܵܡܝܢ, 
ܵ
ܐ ܝــܿܘܐ

̈
ܹ ܟܼܘܵܢــܫ ܹܡܐܡــܪ

ــܔ(. ܐ ܕܵܡܐܠ
ܵ
ــܬ ܥ ܛܼܒܿ

ܿ
ــܿܘ: ܼܡ )ܫܼܝܵܟܓ

ܫܼܝܵܫــܐ ܵܝܘܸܣــܦ )1924(,  ܐ, ܼܩܿ
ܵ
ܝــܬ

ܵ
- ܕܹܒܝܬ‐ܸܩܠ

ܙܥــܿܘ̈ܪܹܐ,  ܹܣــܐ 
ܵ
ܕ̈ܪ

ܿ
ܼܡ ܵܩــܐ  ܵܝܵܢــܐ 

ܿ
ܬܼܪ ܸܩܪܵܝܵܢــܐ 

ܐ 
ܵ
ܕܥܹــܕܬ ܐ 

ܵ
ܝــܬ

ܵ
ܬܿܘܪ

ܵ
ܐ ܐ 

ܵ
ܥــܬ ܛܼܒܿ

ܿ
ܼܡ )ܵܡܘܸܨܠــܔ: 

ܕܢܵܚــܐ(.
ܿ

ܕܼܡ ܐ 
ܵ
ܬܼܝܩــܬ

ܿ
ܼܥ

)ܐܨ.(  ܵܝܘܸܣــܦ  ܫܼܝܵܫــܐ  ܼܩܿ ܐ, 
ܵ
ܝــܬ

ܵ
ܕܹܒܝܬ‐ܸܩܠ  -

ܠܵܡــܪܝ  ܥ̣ܒܼܝــܕ  ܼܕܿ ܙܹܐ 
ܵ
̈ܪ
݇
ܐ ܦܼܘܵܫــܩ   ,)1927(

ܐ 
ܵ
ܥــܬ ܛܼܒܿ

ܿ
ــܔ: ܼܡ ــܐ, ܵܡܘܸܨܠ ܐ ܕܪܼܘܵܚ

ܵ
ــܪ ــܝ ܸܟܵܢ ܪܼܣܿ ܼܢܿ

ܕܢܵܚــܐ( 
ܿ

ܕܼܡ ܐ 
ܵ
ܕܥܹــܕܬ ܐ 

ܵ
ܝــܬ

ܵ
ܬܿܘܪ

ܵ
ܐ

ܫܼܝܵܫــܐ ܵܝܘܸܣــܦ )1999(,  ܐ, ܼܩܿ
ܵ
ܝــܬ

ܵ
- ܕܹܒܝܬ‐ܸܩܠ

ܐ ܕܸܠܵܫܵܢــܐ ܣܼܘܪܵܝܝܵــܐ, )ܫܼܝܵܟܓــܿܘ: 
ܵ

ܡܠــܠ
ܿ

ܨ ܼܡ
ܵ
ܬܼܘܪ

ــܐ(. ܵܢ
ܵ
ــܐ ܕܬܼܘ̣ܟܠ ܹܒ̈

ܵ
ܹܒܝــܬ ܟܬ

ܐ 
ܵ
ܫܥܼܝܬ

ܿ
ܫܼܝܵܫܐ ܫܡܼܘܐܹܝܠــܔ )1991(, ܼܬ - ܕܸܢܵܚــܐ, ܼܩܿ

ܐ 
ܵ
ــܕܬ ܼܚܿ ܐ 

ܵ
ܝــܬ

ܵ
ܬܿܘܪ

ܵ
ܐ ܐ 

ܵ
ܝــܼܘܬ

ܵ
ܕܸܣܦܪ ܐ 

ܵ
ܣܼܝܩــܬ

ܵ
ܦ

ܐ 
ܵ
ܥــܬ ܛܼܒܿ

ܿ
ܼܡ ܣ: 

ܿ
ܡܼܝܦܼܝــܼܬ )ܕ.1;  ܐ(, 

ܵ
)ܣܵܘܵܕܝــܬ

ــܔ(. ܕܵܒܒܹܠ

ܐ 
ܵ
ܫܥܼܝܬ

ܿ
ܫܼܝܵܫــܐ ܫܡܼܘܐܹܝܠــܔ )1991(, ܼܬ - ܕܸܢܵܚــܐ, ܼܩܿ

ܐ 
ܵ
ــܕܬ ܼܚܿ ܐ 

ܵ
ܝــܬ

ܵ
ܬܿܘܪ

ܵ
ܐ ܐ 

ܵ
ܝــܼܘܬ

ܵ
ܕܸܣܦܪ ܐ 

ܵ
ܣܼܝܩــܬ

ܵ
ܦ

ܐ 
ܵ
ܥــܬ ܛܼܒܿ

ܿ
ܼܡ ܣ: 

ܿ
ܡܼܝܦܼܝــܼܬ )ܕ.2;  ܐ(, 

ܵ
)ܣܵܘܵܕܝــܬ

ــܔ(. ܕܵܒܒܹܠ

 ,)ed.) )1955( ܬܐܿܘܵܡــܐ  ܵܡــܪܝ  ܪܡــܼܘ,  ܼܕܿ  -
ܕܵܡــܪܝ  ܐ 

ܵ
ܥــܬ ܛܼܒܿ

ܿ
ܼܡ ܬܪܼܝܫــܿܘܪ:  ܐ, 

ܵ
ܪܵܓܢܼܝــ̣ܬ

ܿ
ܼܡ

ܵܢــܐ( 
ܵ
ܠܦ

ܿ
ܼܡ ــܝ 

ܿ
ܪܼܣ ܼܢܿ

ــܬ )2014(, ‘ܒܼܘܵܨܵܝــܐ 
ܿ

ܗܼܓ ܡ ܼܒܿ
ܿ
ܟــܼܪ

ܿ
ܵܢــܢ, ܼܐ - ܝܿܘܼܚܿ

ܐ ܒܸܠܵܫܵܢــܐ 
ܵ
ܐ ܣܼܘ̈ܪܵܝܝܵــܬ

ܵ
ܵܚــܬ

̈
ܫ ܠــܔ ܸܫ̈ܪܫܹــܐ ܕܼܚܿ

ܿ
ܼܥ

ܐ ܕܢܼܝܢــܘܹܐ’, ܵܣ̮ܦــܪܼܘܬܵܐ, 5 ܦ.61-52.
ܵ
ܵܝــܐ ܒܕܸܫــܬ

ܵ
 ܵܕܪ

ــܐ  ܐ ܕܸܠܵܫܵܢ
ܵ
ــܬ ܣܼܝܵ̈ܩ

ܵ
ــܢ )1912(, ܦ ܵܢ ــܐ, ܝܿܘܼܚܿ - ܡܼܘܫܹ

ܐ 
ܵ
ܥــܬ ܛܼܒܿ

ܿ
ܼܡ )ܐܼܘܪܡــܼܝ:  ܣܵܘܵܕܵܝــܐ,  ܣܼܘܪܵܝܝܵــܐ 

ܸܡ̈ܪܵܟܝܹــܐ(.
ܿ
ــܐ ܼܐ ܫܠܼܝܹܚ̈ ܼܕܿ

ــܐ:  ܵܝ
ܵ
̣ܬܿܘܪ

ܵ
ــܐ ܐ ــܒ )2007(, ‘ܸܠܵܫܵܢ ــܼܘ, ܢܼܝܢܸ ܣ ܼܡܿ

ܵ
- ܠ

ܕܵܩــܐܹܡ  ܘܥܼܘ̈ܪܵܩــܹܠܐ  ܐܪܼܝܵܚܝܵــܐ 
ܿ
ܼܬ ܐ 

ܵ
ܥــܼܘ̣ܬܪ

ܕܗܸ̈ܪܓܹــܐ  ܐ 
ܵ
ܠــ̣ܬ

ܿ
ܡܼܓ ــܐ’,  ݁ܟܼܝܟܹ̈

ܿ
ܼܡ ــܐ  ܹ̈ ܢ

ܵ
ܘܓܼܘܥܠ

ܸܡܢܝܵܵܢــܐ.1  ܕܼܘܵܒܵܩــܐ.21،  ܝܹــܐ, 
ܵ
ܬܿܘ̈ܪ

ܵ
ܐ ܵܕܵܡܝܹ̈ــܐ  ܼܟܿ

ܿ
ܼܐ

ܦ50-26.

ܐ ܕܸܠܵܫܵܢــܐ 
ܵ
- ܣܼܝܡܿܘܢــܿܘ, ܢܸܡــܪܿܘܕ )1974(, ܸܡܠــܬ

ܢ: 
ܵ
ــܗܪ )ܼܛܿ ܘܸܦ̈ܪܥــܼܘ݁ܗ,  ܣܵܘܵܕܵܝــܐ  ܵܝــܐ 

ܵ
ܬܿܘܪ

ܵ
ܐ

ܠܵܣܝܿܘܵܡــܐ(. ܛ̣ܒܼܝــܥ 

ــܡ ܟــܼܘܪܼܘܫ ܸܒܢܝܹܵܡܝــܢ 
ܿ
- ܣܼܝܡܿܘܢــܿܘ, ܢܸܡــܪܿܘܕ ܼܥ

ܵܝــܐ 
ܵ
ܬܿܘܪ

ܵ
ܐ ܕܸܠܵܫܵܢــܐ  ܐ 

ܵ
ܡܠــܠ

ܿ
ܼܡ ܨ 

ܵ
)1992(, ܬܼܘܪ

ــܐ(. ــܥ ܠܵܣܝܿܘܵܡ ܢ: ܛ̣ܒܼܝ
ܵ
ــܗܪ ــܐ, )ܼܛܿ ܣܵܘܵܕܵܝ

ܐ 
ܵ

ܡܠܠ
ܿ

ܣ ܼܡ
ܵ
- ܣܼܝܡܿܘܢــܿܘ, ܢܸܡــܪܿܘܕ )1996(, ܬܼܘܪ

ــܐ(,  ܝܵ
ܵ
ܗܵܛــܐ ܸܡܨܥ

ܿ
ــܐ )ܼܪ ــܐ ܣܵܘܵܕܵܝ ܵܝ

ܵ
ܬܿܘܪ

ܵ
ــܐ ܐ ܕܸܠܵܫܵܢ

ܐ 
ܵ
ــܪܕܼܘܬ

ܿ
ܘܼܡ ܕܸܠܵܫܵܢــܐ  ܐ 

ܵ
ܫــܬ

ܿ
ܕܼܪ

ܿ
ܼܡ )ܫܼܝܵܟܓــܿܘ: 

ــܐ(. ܹ ܝ
ܵ
ܬܿܘ̈ܪ

ܵ
ܕܐ

ܐ ܒܣܼܘܪܹܝܬ
̈
ܒܘܥܹ

ܿ
ܼܡ

- داود, اقليميس يوسف )1896(, اللمعة الشهية 
مذهبي  كال  على  السريانية:  اللغة  نحو  في 
االباء  مطبعة  )موصل:  والشرقيين,  الغربيين 

الدومنكيين(.
- ريتوريه, االب. جاك )2012(, قواعد لغة السوريث 
سهل  لهجة  حسب  العامية  الكلدانية  أو 
الموصل والبلدان المجاورة, )دهوك: دار المشرق 

الثقافي(.

ܐ ܒܸܠܵܫܵܢܐ ܐܸܢܓܠܼܝܵܫܝܵܐ
̈
ܒܘܥܹ

ܿ
ܼܡ

ܚ̈ܪܹܢܹܐ
݇
ܘܸܠܵܫ̈ܢܹܐ ܐ

- Bar-Asher Siegal, Elitzur A. )2013), 
Introduction to the grammar of Jewish 
Babylonian Aramaic,  361 pages.
- Bergsträsser, Gotthelf and Peter T. 
Daniels )1983), Introduction to the Semitic 
languages: text specimens and grammatical 
sketches, )Winona Lake, Ind.: Eisenbrauns).
- Brock, Sebastian P. and George Anton. 
Kiraz )2015), Gorgias Concise Syriac-English, 
English-Syriac Dictionary, )Piscataway: 

ܗ̈ܪܓܐ

ܝــܬ ܦܝܵܵܫــܐ ݁ܗܘ 
ܿ

ــ݁ܗ ܕܵܝܘܵܡܵܢــܐ ܼܠ
ܵ
ܚܘܿܘܝܹــܐ ܝܠ

ܿ
ܼܡ

ܝـ̈ـܢ  ܫܵܢܼܢܿ
ܿ

ܡܼܠ ܝــܢ ܼܘܿ
ܿ
ܝܵܢــܬ ܵܣܦܼ̈ܪ ܵܢܝـܵـܐ ܼܒܿ

ܵ
ــܐ ܥܹܕܬ ̣ܓܵ

ܵ
ܦܼܘܠ

ܝــܗܝ، 
ܿ

ܚــܵܕ̈ܕܹܐ ܘܵܫܪܹܝــܚ ܼܠ
ܿ

ܘܵܡܨܹܝــܚ ܕܵܩܪܸܒــܚ ܼܠ

ܝــܢ 
ܿ
ܓܼܝــܐܼܘܬ ܸܩܛܼ̈ܪ ܿ

ܝــܗܝ ܐܼܝܵܢــܐ، ܼܣ
ܿ

ܐ ܟܼܠ
ܵ

ܢ ܠ ܐܸ

ܢــܼܝ ܕܗܼܘܵܓܝܵــܐ. ܐܼܝܵܢــܐ 
ܵ
ܵܢܐܼܝــܬ ܐ

ܵ
ܸܠܵܫܵܢܝܹ̈ــܐ ܘܕܼܝܠ

ܐ ܝܘܹܝــܚ ܕܵܗܘܹܝܚ 
ܵ
̣ܒــܪ ܿ

ــܢ ܼܣ
ܿ

ܵܫــܐ ܝܘܹܝــܚ، ܘܟܼܠ ܪ̣ܓܵ

ܝܗܝ 
ܿ

ــܐ ܼܠ ܦــܵܕܵܕܐ، ܕܟܠــܔ ܟܵܡــܐ ܵܣܦــ̈ܪܹܐ ܡܫܿܘܬܐܹܸܣ̈

ܒܗܼܘܵܓܝܵــ݁ܗ  ܼܘܿ  ‐ ܝــܗܝ 
ܿ
ܠܝܼܵܬ ܐ 

ܵ
ܠــܬ

ܿ
ܡܼܓ ܚــܵܕܐ 

݁ܗ 
ܵ
݁ܗ ܠܝܵܬ

ܵ
ܐ ܝܠ ܐ ܚܵܫ̣ܒܵ

ܵ
ܠــܬ

ܿ
ܟܠܔ ܡܼܓ ܵܢܝـܵـܐ ‐ ܼܘܿ

ܵ
ܕܼܝܠ

ܚ̈ܪܹܢܹــܐ 
݇
ܐ ܐ ܼܕܿ

ܵ
ܐ ܸܠܵܫܵܢܝــܬ

ܵ
ܫــܬ

ܿ
ܕܼܪ

ܿ
ــ݁ܗ ܚــܵܕܐ ܼܡ

ܵ
ܕܼܝܠ

ܬܼܝــܪ  ܠــܔ ܼܝܿ ــܡ ܚ̣ܒܵ
ܿ
̣ܒܥــܼܝ ܠܗܼܘܵܓܝـܵـ݁ܗ. ܼܥ

ܵ
ܵܘܹܠܐ ܕܬ

ــܕ ݁ܗܝ؛  ــܢ ݁ܗܝ ܼܟܿ ܵܢܝــܼܘܬ ܸܠܵܫܼܢܿ ܝܼܟܿ
ܿ
ܐ ܘܼܐ

ܵ
ــܕ ܵܕܪ ̣ܡــܢ ܼܚܿ

ܵܢܝـܵـܐ 
ܵ
ــܐ ܥܹܕܬ ̣ܓܵ

ܵ
ܝــܗܝ ̣ܡــܢ ܦܼܘܠ

ܿ
ܝــܢ ܦܪܼܝــܩ ܼܠ

ܿ
ܵܣܦܼ̈ܪ

ܫــܬܼܝ( 
ܿ
ܕܼܪ

ܿ
)ܼܡ ܠــܬܼܝ 

ܿ
ܡܼܓ ܼܒܿ ܝــܗܝ 

ܿ
ܼܠ ܡܫــܿܘܪܹܐ  ܼܘܿ

ــܬܼܘ̣ܟ(.  ܫ
ܿ
ܕܼܪ

ܿ
ــܬܼܘ̣ܟ )ܼܡ ܠ

ܿ
ܡܼܓ ܼܘܿ

ܐ ܡܢܿܘܹܣܐ 
ܵ
ــܪܬ

ܿ
ܝــ̣ܟ ܵܟܬܿܘ̈ܒܹــܐ ܕܵܗܕܹܐ ܹܡܐܼܡ

ܿ
ــܢ ܼܐ ܚܼܢܿ

ܿ
ܼܐ

ܚܘܹܝــܚ 
ܿ

ܕܼܡ ܐ، 
ܵ
ــܬ ̈ܟܼܝ̣ܟܵ

ܿ
ܼܡ ܢ 

ܿ
̈ܡܵܨܵܝــܼܬ ܼܒܿ ــܢ، 

ܿ
ܼܠ

ــܪ  ܥܼܒܿ ̣ܒܵܢــܐ ܕܼܕܿ ܐ ܕܼܙܿ
ܵ
ــܵܨܐ ܕܸܡܠــܬ ܠܗܼܘܵܓܝܵــܐ ܬܪܼܝ

ܕܗܼܘܵܓܝܵــܐ  ܝܘܹܝــܚ  ܚܵܙܵܝــܐ  ــܢ  ܚܼܢܿ
ܿ
ܼܐ ܚܵܡــܐ. 

ܿ
ܡܼܬ

ܵܗܵܝــܐ، ܬܪܼܝــܵܨܐ ܘܵܩܢܿܘܵܢܝـܵـܐ ܵܘܹܠܐ ܕܵܗܘܹܐ ܒܝــܿܘܕ  ̣ܒܵ
ܿ
ܼܐ

ܵܡــܐ ܦܫܼܝܵܩــܐ. ܐܼܝܵܢــܐ ܸܡ݇ܢــܕܪܹ݇ܫ 
ܵ
ܙܠ ܐ ܼܒܿ

ܵ
ــܵܨܐ ܘܠ ܚ̣ܒܵ

ــܚ  ܢ ܼܝܘܹܝ ـܹـܐ ܘܐܸ ܵܢܝ̈
ܵ
ــܚ ܝܼܘܠܦ ــܢ ܵܘܹܠܐ ܕܵܗܘܹܝ ܚܼܢܿ

ܿ
ܼܐ

ܹܠــܗ  ܒܸܠــܚ  ܡܼܩܿ ܼܕܿ ܵܘܹܠܐ  ܵܢܝܹ̈ــܐ 
ܵ
ܝܼܘܠܦ ܐ 

ܵ
ܪ
ܵ
ܫــܪ ܼܒܿ

ــܚ  ــܗ ܝܘܹܝ ܚܵܫܒܹ ــܐ )ܼܕܿ ــܐ ܦܫܼܝܵܩ ܵܡ
ܵ
ܙܠ ــܐ ܼܕܿ ܗܼܘܵܓܝܵ

ܬܸܬܼܝ  ܡܼܣܿ ܩܼܝ̈ܪܹܐ ܵܡܨܼܝ ܼܕܿ ܝــܢ ܼܝܿ ܚܼܡܿ
ܵ
ܢ ̈ܪ ܥܼܘܕܵܝܝـܵـܐ( ܐܸ

ܵܗܵܝــܐ، ܬܪܼܝــܵܨܐ  ̣ܒܵ
ܿ
ܵܡــܐ ܦܫܼܝܵܩــܐ ܼܝܹܠــܗ ܼܐ

ܵ
ܙܠ ــܢ ܼܕܿ

ܿ
ܼܠ

ܝــ̣ܟ 
ܿ
ــܢ ܼܐ ܚܼܢܿ

ܿ
ــܵܨܐ. ܼܐ ܐ ݁ܗܘ ܕܝــܿܘܕ ܚ̣ܒܵ

ܵ
ܘܵܩܢܿܘܵܢܝـܵـܐ ܘܠ

ܢ ܥـܹـܕܬܼܝ 
ܿ
ܝــܬ ܠــܵܘܼܬ

ܿ
ܐ ܼܠ

ܵ
ــܪܬ

ܿ
ܵܟܬܿܘ̈ܒܹــܐ ܕܵܗܕ ܹܡܐܼܡ

ܐ 
ܵ

ܘܠ ܠــܬܼܘ̣ܟ 
ܿ

ܡܼܓ ܼܘܿ ܠــܬܼܝ 
ܿ

ܡܼܓ ܘܥܹــܕܬܼܘ̣ܟ، 

ܐ ܪܸܥܝܵܢــܼܝ 
ܵ

ܫــܬܼܘ̣ܟ، ܘܠ
ܿ
ܕܼܪ

ܿ
ܫــܬܼܝ ܘܼܡ

ܿ
ܕܼܪ

ܿ
ܦ ܼܡ

ܵ
ܐ

ܵܝــܐ 
ܵ
ܪ ܼܚܿ

݇
ܕܵܡܝܵــܐ ܘܐ ــܢ ܼܩܿ

ܿ
ــܢ ܢܼܝܼܫ ܚܼܢܿ

ܿ
ܘܪܸܥܝܵܢــܼܘ̣ܟ. ܼܐ

ܵܝــܐ ܝܹܠܗ: 
ܵ
ــܕ ܸܠܵܫܵܢܐ ܵܣܦܪ ــܢ ܼܚܿ ܸܠܵܫܵܢــܐ ܝܹܠــܗ ܘܸܠܵܫܼܢܿ

ܘܟܹܝــܬ ܣܼܘܪܹܝــܬ؛ ݁ܗܘ 
ܵ
ܵܝــܐ ܐ

ܵ
ܵܝــܐ ܵܕܪ

ܵ
ܬܿܘܪ

ܵ
ܸܠܵܫܵܢــܐ ܐ

ــܗ.  ــܢ ܼܝܹܠ ܚܝܿܘܼܝܿ
ܿ

ــܚ ܘܼܡ ــܗ ܝܘܹܝ ܹ ܚܝܿܘܝ
ܿ

ܕܼܡ

ܝܗܝ 
ܿ

ܝܵܐ ܝܘܹܝــܚ ܕܵܙܡܢܸܚ ܠܟܼܠ
ܵ
ܵܡــܐ ܒܥ

ܵ
ܵܩــܐ ܚܼܘܬ

ܝــܗܝ،  ܼܡܿ
ܿ
ــܢ ܼܥ ܚܼܢܿ

ܿ
ܐ، ܘܼܐ ܹ

̈
ــܠ

ܿ
ــ̈ܝ ܡܼܓ ܨܵܚܼܢܿ

ܿ
ܝــܢ ܘܼܡ

ܿ
ܵܣܦܼ̈ܪ

ــܡ ܚــܵܕ̈ܕܹܐ ܵܫܩܸܠــܚ ܛܼܘ̮ܦܵܣــܐ ܘܵܝܠܸܦــܚ ̣ܡــܢ 
ܿ
ܕܼܥ

ــܫ؛118  ܐ ܕܓܸܠܵܓܸܡ
ܵ
ܠــܬ

ܿ
ܡܼܓ ــ̈ܪܹܐ ܼܕܿ ܫܼܝ ܨܵܚ̈ܢܹــܐ ܼܟܿ

ܿ
ܼܡ

ܗܵܘܬ  ܪܵܣــܐ 
ܵ
ܕܦ ܐ 

ܵ
ܩܼܝــܪܬ ܼܝܿ ܢ 

ܿ
ܠــܼܬ

ܿ
ܡܼܓ ݁ܗܝ 

ܐ 
ܵ
ܠــܬ

ܿ
ܡܼܓ ܕܵܡܝـܹ̈ـܐ ܼܕܿ ܒܸܡܢܝ̈ܵܢـܹـܐ ܼܩܿ ܢــܼܝ ܼܕܿ

ܵ
ܢ. ܐ

ܵ
ــܗܪ ܒܼܛܿ

̣ܒܵܢــܐ ܕܵܩــܐܹܡ  ܐ ܕܼܙܿ
ܵ
ــ݁ܗ ܸܡܠــܬ

ܵ
ܓــܼܝ ܗܵܘܘ ܠ ܡܼܗܿ

ــܐ  ــܔ: ܗܼܘܵܓܝܵ ــܐ )ܵܩܸܛܠ ــܐ ܦܫܼܝܵܩ ܵܡ
ܵ
ܙܠ ــܐ ܼܒܿ ܥܝܵܵܕܵܝ

ــܔ:  ــܐ )ܵܩܛܹܠ ܫܝܵ ــܐ ܼܩܿ ܵܡ
ܵ
ــܦ ܙܠ

ܵ
ــܐ( ܚܠ ܐ ܵܩܢܿܘܵܢܝܵ

ܵ
ܠ

ܐ ܚܵܙܵܝــܐ ܝܘܹܝܚ 
ܵ
ــܪܬ ܗܼܘܵܓܝـܵـܐ ܵܩܢܿܘܵܢܝـܵـܐ(، ܐܼܝܵܢــܐ ܼܚܿ

ܡ 
ܿ
ܝــܗܝ ܕܵܕܹܒــܩ ܼܥ ܝــܗܝ ܠܗܼܘܵܓܼܝܿ

ܿ
ܪܿܘܨܹܐ ܝܼܠ

ܿ
ܡــܼܬ ܼܕܿ

ــ̈ܪܹܐ  ݇ܢܵܒ
ܿ

ــܝ ܼܓ ܼܢܿ
ܿ
ܢ ܼܐ ــܔ(. ܐܸ ــܬ ܵܩܛܹܠ ܘܟܹܝ

ܵ
ــܐ )ܐ ܵܩܢܿܘܵܢ

ܝــܗܝ ܕܵܫܩܠــܼܝ 
ܿ

ــܢ ܘܵܣܦــܪܼܘܬܹܗ ܡــܨܹܐ ܼܠ ܕܸܠܵܫܼܢܿ

ܝــܗܝ،  ܠܗܼܘܵܓܼܝܿ ܪܨܼܝ 
ܿ
ܡــܼܬ ܼܘܿ ܐ 

ܵ
ܣܿܘܥــܬ

ܵ
ܦ ܚــܵܕܐ 

ܝܸܡــܚ 
ܵ
ــܢ ܪ ܚܼܢܿ

ܿ
ܦ ܼܐ

ܵ
ܐ ܵܡܨܹܝــܚ ܐ

ܵ
ܵܩــܐ ܵܡــܘܕܼܝ ܠ

ــܢ  ܪܸܨܚ ܠܗܼܘܵܓܼܝܿ
ܿ
ــܼܬ ܡ ــܗܝ ܼܘܿ ܝ

ܿ
ܘܝܼܘܼܬ

ܿ
ــܔ ܠܼܫ ܠܼܝܠ ܼܩܿ

)̣ܡــܢ  ܚܵܡــܐ 
ܿ
ܡܼܬ ــܪ  ܥܼܒܿ ܕܼܕܿ ̣ܒܵܢــܐ  ܕܼܙܿ ܐ 

ܵ
ܕܸܡܠــܬ

ــܔ(.  ܩܛܼܝܠ
ܿ

ــܔ ܼܠ ܩܸܛܠ

ܐ ܒܣܼܘܪܹܝܬ
̈
ܒܘܥܹ

ܿ
ܼܡ

ܛܼܝܩــܼܝ ܕܸܠܵܫܵܢܐ 
ܿ

ܼܡ
ܵ
- ܐܿܘܕܿܘ, ܬܐܿܘܵܡــܐ )1911(, ܓܪ

ܝܹܐ(.
ܵ
̈ܪ ܼܙܿ

ܵ
ܥ

ܵ
ܐ ܕܠ

ܵ
ܥــܬ ܛܼܒܿ

ܿ
ܣܵܘܵܕܵܝــܐ, )ܐܼܘܪܡــܼܝ: ܼܡ

ܐ 
ܵ
ܣܼܝܡــ̣ܬ  ,)1979( ܬܐܿܘܵܡــܐ  ܵܡــܪܝ  ܐܿܘܕܿܘ,   -

ܐ  ܕܸܠܵܫܵܢــܐ ܣܼܘܪܵܝܝܵــܐ, )ܣܬܿܘܟܗܿܘܸܠــܡ: ܚܼܘܵܝــ̣ܕܵ

.) ܣܘܼܝــܕܸܢ ܼܕܿ ܵܝــܐ 
ܵ
ܬܿܘܪ

ܵ
ܐ

ــܢ  ــܡ ܣܼܘܵܣ
ܿ
ܠܟــܿܘ ܼܥ

ܿ
̣ܒܕܼܝܫــܿܘܥ ܼܡ

ܿ
ܐ, ܼܥ

ܵ
ــ̣ܬ ܫܼܝ

ܵ
- ܐ

ــܐ  ܐ ܒܸܠܵܫܵܢ
ܵ
ــ̣ܬ ܐ )2000(, ܸܡܠ ܵ

ــܬ ܝ
ܵ
ܨܪ ــܦ ܼܩܿ ܵܝܘܸܣ

.)
݁

ــܪܸܒ ̣ܓ ܠܼܡܿ
ܿ
ــܵܕܕ: ܼܐ ــܐ, )ܵܒ̣ܓ ܵܝ

ܵ
̣ܬܿܘܪ

ܵ
ܐ

ــܐ ܸܒܢܝܵܡܝܹــܢ )ܐܨ.( )2009(,  ̣ܒܵ
ܿ
, ܼܐ

ܵ
ــܕܓ - ܹܒܝܬ‐ܼܝܿ

ܪܵܝــܐ  ܕܸܡ̣ܬܼܩܿ ܐ 
ܵ
ܩــܬ

ܿ
ܼܦ

ܿ
ܼܡ ܝــ̣ܟ 

ܿ
ܼܐ ̣ܒ 

ܵ
ܟــܬ ܬ 

ܿ
ܨܼܘܼܪ

ܐ 
ܵ
ܥܹــܕܬ ܐ 

ܵ
̣ܒܥــܬ ܡܼܛܿ ܬ̮ܸܦܠܼܝــܣ:  ܐ, 

ܵ
ܦܫܼܝܛــܬ

ܐ( 
ܵ
ܠܵܕܝــܬ ܼܟܿ

ܛܼܝܩــܼܝ 
ܿ

ܼܡ
ܵ
ܝܥܵــܐ )2008(, ܓܪ ــܐ, ܼܙܿ

ܵ
ܝܥ - ܹܒܝܬ‐ܼܙܿ

ܣܼܘܪܵܝܝܵܐ: 
݇
ܐ ܕܸܠܵܫܵܢــܐ ܐ

ܵ
ܡܠــܠ

ܿ
ܨ ܼܡ

ܵ
ܵܗܵܢــܘ ܕܹܝــܢ ܬܼܘܪ

ــܐ 
ܵ
ܠ̮ܦ

ܿ
ــ̈ܝ ܐܼܘܪܡــܼܝ, )ܫܼܝܵܟܓــܿܘ: ܼܐ ܒܼܢܿ ܝــ̣ܟ ܣــܵܘܵܕܐ ܼܕܿ

ܿ
ܼܐ

̮ܦܼܝــ݁ܟ(.
ܵ
ܓܪ

)ܐܨ.(  ܵܕܘܼܝــܕ  ܵܕܢܼܝܐܹܝܠــܔ  ܕܹܒܝܬ‐ܸܒܢܝܹܵܡܝــܢ,   -

ܗ̈ܪܓܐ
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Present Equivalents’, in Khan, Geoffrey and 
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453482 -.
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Reference Grammar of Assyrian Aramaic, 
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ܐܝܩ̈ܪܐ

ܐ’ )}ܹܒܝــܬ‐
ܵ
ܝــܬ

ܵ
ܣܼܘܪ

݇
ܐ ܐ

ܵ
ܝــܼܘܬ

ܵ
ܘ ܚــܙܼܝ ܹܡܐܡــܪܹܗ ܕ’ܸܣܦܪ

ܵ
ܝ ܐ 1. ܚــܼܙܿ

.)}1992 ܐ, 
ܵ
ܝܥ ܼܙܿ

 
݁
ܠــܔ ܣܼܘܪܹܝــܬ

ܿ
ܵܫــܐ ܝܘܹܝــܚ ܼܥ

ܵ
ــܢ ܕܪ ܚܼܢܿ

ܿ
ܐ ܼܐ

ܵ
ــܪܬ

ܿ
ــܐ ܒــܵܗܕ ܹܡܐܼܡ ̣ܟܵ

ܿ
2. ܠܼܐ

ܝܵــܐ.  ܥܪ̣ܒܵ
ܿ

 ܼܡ
݁
ܠــܔ ܣܼܘܪܹܝــܬ

ܿ
ܵܫــܐ ܼܥ

ܵ
ܐ ܝܘܹܝــܚ ܕܪ

ܵ
ܕܢܵܚܝܵــܐ ܘܠ

ܿ
ܼܡ

ــܬ  ܫܼܢܿ ܼܒܿ ܐ 
ܵ
ــܪܬ

ܿ
ܹܡܐܼܡ ܕܵܗܕ  ــܐ  ܹ

̈
ܵܣܝܿܘܡ ܝــ̣ܟ 

ܿ
ܼܐ ــܢ  ܚܼܢܿ

ܿ
ܼܐ ܢ  ܐܸ ܦ 

ܵ
ܐ  .3

ــܐ  ܵܝ
ܵ
ܬܿܘܪ

ܵ
ــ̣ܟ ܐ ܝ

ܿ
ــܢ ܼܐ ــܔ ܸܠܵܫܼܢܿ ܠ

ܿ
ــܢ ܼܥ

ܿ
ــܿܘܕܸܥ ܼܠ ܡܫ ــܢ ܼܘܿ

ܿ
ــ̣ܒ ܼܠ ــܙ ܟܬܼܝ ݁ܒ

ــܢ  ܼܢܿ
ܵ
ــܢ ܠܝܼܘܠܦ

ܿ
ܪ ܡــܿܘܪܸܘܚ ܼܠ

ܿ
ܝـܵـܐ، ܐܼܝܵܢــܐ ܒܝܵܘܵܡܵܢــܐ ܘ̣ܡــܢ ܵܒــܼܬ

ܵ
ܪ̣ܒܼܝܥ

ܘܕܸܥܸــܚ 
ܿ
ܡܼܫ ــܢ ܠܦܼܘܣܵܩܵܢــܐ ܼܕܿ

ܿ
ܚ̈ܪܹܢـܹـܐ، ܡܛܹــܐ ܼܠ

݇
ܒܸܠܵܫ̈ܢـܹـܐ ܐ ــܢ ܼܘܿ ܒܸܠܵܫܼܢܿ

ܢ 
ܿ
ــ̈ܝ ܐܼܘܡــܼܬ ܝــܗܝ ܒܼܢܿ

ܿ
ــܬ ܟܼܠ ܝܼܢܿ ܝــ̣ܟ ܕܼܝܹܠــܗ ܥܝـܵـ݂ܵܕܐ ܼܒܿ

ܿ
ــܢ ܼܐ ܹܠــܗ ܸܠܵܫܼܢܿ

ܘܟܹܝــܬ ܸܠܵܫܵܢــܐ ܕܣܼܘܪܹܝــܬ. 
ܵ
ܐ؛ ܐ

ܵ
ܘܕܼܝــ̣ܬ

ܵ
ܐ ܵܣــ̣ܟ ܦܼܘܪܵܫــܢ ܸܠܥــܵܙܐ ܘܬ

ܵ
ܕܠ

ــܐ ܝܹܠــܗ ܒــ݁ܗܝ  ܵܝ
ܵ
ܬܿܘܪ

ܵ
ــܢ ܐ ــ݁ܗ ̣ܡ ــܬ ܸܫܪܵܫ ܐ ܕܣܼܘܪܹܝ

ܵ
ܪܬܵܩــܠ ــܐ ܼܒܿ ܵܝ

ܿ
ܘܼܐ

ܵܝܐ 
ܵ
ܬܿܘܪ

ܵ
ܵܝــܐ ̣ܡــܢ ܐ

ܵ
ܐ ܕܣܼܘܪ

ܵ
ܪܬܵܩــܠ ܵܝــܐ ܘܼܒܿ

ܵ
ــ݁ܗ ܕܣܼܘܪ

ܵ
ܐ ܝܠ

ܵ
ܠܸܡܠــܬ

ܿ
ܕܼܥ

.)}Lamassu, 2014; Lamassu, 2013{( ܘ ܚــܙܼܝ
ܵ
ܝ ܐ ܝܹܠــܗ ܸܫܪܵܫــ݁ܗ، ܚܼܙܿ

North East Neo-Aramaic .4

Syntax .5

ܝــ̣ܟ 
ܿ
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ܿ
ܝــ̣ܟ ܟܼܠ

ܿ
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ܵܝــܐ 
ܵ
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ܵ
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ܿ
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ܵ
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ܵ
ܵܕܪ
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ــܠ  ــܐ، ܘܟ ــܐ ܗܵܘܐ ܸܚܫܵܟܵܢ ܚܙܿܘܝܸ
ܿ

ــܕܼܝ ܼܡ ــܠ ܸܡܢ ܟ

ܐ، 
ܵ
ܒܕܼܘܵܡܪ ܐ ܼܘܿ

ܵ
ܙܕܿܘܥــ̣ܬ ܪ̣ܓܿܘܫـܹـܐ ܗܵܘܐ ܼܒܿ

ܿ
ܸܡܢــܕܼܝ ܼܡ

ــܐ  ܥܵܘܵܝ ــܐ ܼܘܿ ܐ ܕܕܹܐ̈ܒܹ
ܵ
ــܪ ܓܵܣ ܐ ܼܕܿ

ܵ
ــܠ ــܐ ܵܩ ــܢ ܕܸܦܵܢ ̣ܡ

ــܐ  ܢܵܩܵܩ ــܐ ܼܘܿ ܠ̈ܒܹ ــܐ ܕܼܟܿ ܵܚ ܢ̣ܒܵ ــܐ)1( ܼܘܿ ܕܢܸ̈ ــܪܿܘ̈ܖܸܐ ܘܼܝܿ ܕܵܝ

ܐ ܠܵܢ̣ܬܼܝ، 
ܵ
ــܪ ܥ̣ܒܵ ــܐ)2( ܕܸܚــܵܘ̈ܘܹܐ ܼܒܿ

ܵ
ܢܵܨܦ ̈ܩܹــܐ ܼܘܿ

݇
ܕܸܦܵܩܥ

ــܐ  ܹ
̈
ܘܒܼܘܡ ܕܢܸܡــ̈ܖܸܐ  ܐ 

ܵ
ܝܵ̈ܢــ̣ܬ

ܿ
ܼܥ ܐ 

ܵ
ܚــܪ̣ܹܬ

݉
ܐ ܘ̣ܡــܢ 

ــܐ،  ــ̣ܬܼܝ ܣܝܵܵܟ ܝܵ̈ܢ
ܿ
ــܗܝ ܼܥ ܝ ــܢ ܸܒ̈ܖܼܩܿ ــܐ ܘ̣ܡ ܒ̈ܖܿܘܸܩ

ܿ
ܼܡ

ܐ 
ܵ
ܪ
ܵ
ــܪ ܫ ــܼܝ، ܼܒܿ ــܿܘܩ ܸܡܢ ܝ ܫ̣ܒ

ܵ
ــܪ ــܐ ܠܼܒܿ ܵܢܵܫ

݉
ــܬ ܐ ܝ

ܿ
ܼܠ

ܐ.)3( 
̈

ܚܠــܼܘܸܠ ܘܼܕܿ ܐ 
ܵ
ܕ̈ܖܼܘܵܚــ̣ܬ ܐ 

ܵ
ܩܪܼܝــ̣ܬ ــ̇ܗ 

ܵ
ܝܠ

ܐ ܕܦܼܝܫܠــܗܿܘܢ ܝܗܼܝ̈ܒܹــܐ ܵܛܠــܼܝ  ܘܵܗܸܠܝــܢ ܫܼܘܵܡــܸܗ̈

ܐ 
ܵ
ــܐ ܠــܵܗܢ ܚـܹـܙܵܘܐ ܕܸܟܵܚܙܹܝــܢ: ܵܡ̣ܬ ܕܼܝܠܝــܗܝ ܵܕܡܝܵܢܸ̈

ܢܸــܐ  ̈ܖܗ̣ܒܵ
ܿ

ܼܡ ܐ 
̈

ܵܩــܸܠ ܐ، 
ܵ
ܫܼܘܟــܬ ܘܼܚܿ ܐ 

ܵ
ܡܼܘܩــܬ

ܿ
ܼܥ

ܐ ܸܡܢܝܵܵܢــܐ 
ܵ

ܐ ܕܠ
ܵ
ــܵܘ̣ܬ

ܵ
ܝ̈ܠ ــܐ، ܼܚܿ ܢܸ̈

ܵ
ܙܕܥ

ܿ
ܐ ܼܡ ܘܸܚــܙܸܘ̈

ܐ 
ܵ

ــܪܙܠ
ܿ
ܼܦ ܹــܐ 

̈
ܠ̣ܒܼܝܫ ܵܢܛــܿܘ̈ܖܹܐ  ــ̇ܗ، 

ܵ
ܠ ܟܵܚــܕܪܼܝ 

ــ̇ܗ. 
ܵ
ܠ ܟܵܢܛــܪܼܝ  ܼܘܿ ̇ܗ 

ܵ
ܥܦܹܢܝܵــ̣ܬ ̈ܖܼܒܿ

ܿ
ܒܼܐ ܦ̈ܖܼܝܹܣــܐ 

ܐ ܠܸܠܒــܼܝ، 
ܵ
ــܪ ܐ ܸܒܥ̣ܒܵ

ܵ
ــ̇ܗ ܙܕܿܘܥــ̣ܬ

ܵ
ܡܫــܼܘܪܹܐ ܠ

ܐ 
ܵ

ܐ ܸܒܪܵܕܵܝــܐ ̣ܡــܢ ܹܒܝــ̣ܬ ܓ̣ܒܼܝܢــܼܝ، ܐܸܠ
ܵ
ܘܕܸܥــ̣ܬ

ܪ 
ܿ
ܵܒــܼܬ ܵܢــܐ 

ܵ
ܐ ܟــܼܘܕ  ܕܵܙܕܥܸــܢ  ܟܵܒــܪܹܐ  ̣ܟــ݇ܝ 

݇
ܕܹܐ

ܡܘܪܝܐ ܚܠܩܝܐ
ܫܿܘܥܼܝܐ̣ܬܵ ܟܪܼܝܐ̣ܬܵ

ܕ ܼܚܿ
ܿ
ܒܕܠܼܐ

ܿ
ܓܼ̰ܝܒ ܼܥ ܪ ܼܢܿ

ܿ
ܘܼܬ ܼܟܿ

ܐ 
ܵ

ܩܒܼܝــܠ ܼܘܿ ܐ، 
ܵ
ܐ ܘܫܼܘ̣ܒܵܚــܐ ܚــܵܕܪ

ܵ
ܫܼܘܠܵܛܢــܼܘ̣ܬ

ــ݇ܝ  ̣ܟ
݇
ــܐ؟! ܕܹܐ ــܐ ܸܚܠܵܩܝܵ ܵܝ

ܵ
ــܼܝ ܵܗܢ ܡܼܘܪ ــܠ ܓܝܵܢ

ܿ
ܼܥ

ــܗ  ܝܢܹ ــܼܝ ܘܼܒܿ ܝܢ ــܫ ܼܒܿ ــܼܘܕ ܦܼܝ ــܢ ܟ ــܪܹܐ ܕܵܙܕܥܸ ܟܵܒ

ܹܠــܗ 
ܿ
ܼܥ ܕܵܡܛܹܝــܢ  ܡܼܝــܬ̈ܖܹܐ  ܠܐܸܵܡــܐ  ــܐ  ܪܼܝ̣ܒܵ ܼܩܿ

ܐ 
ܵ
ــܪ ــܵܕܐ ܕܵܫܡܼܝ ܩܠܼܝ

ܿ
ــܢ ܼܠ ــܘܹܗ ܘܵܫܩܸܠ ــܢ ܒܵܓ ܦܸܩ

ܵ
ܘܬ

ــܗ؟!  ܸܡܢܹ

ܬܝܸܸܡــܢ 
ܿ

ܓܝܵܢــܼܝ ܕܼܡ
ܿ

ܫܩܼܝــܠ ܠــܼܝ ܦܼܘܣܵܩܵܢــܐ ܼܠ

ܐ 
ܵ
ܚܪ̣ܹܬ

݉
ܐ ܐ ܠܵܩ݉ܕܵܡــܐ ܼܘܿ

ܵ
ܣܿܘܥــܬ

ܵ
ܐ ܦ

ܵ
ܠܐܼܘܪܚــܼܝ، ܐܸܠ

ܒܵܢܛــܿܘ̈ܖܹܐ  ܠــܼܝ  ܚܼܝــܪ  ܐ. 
ܵ
ܠܵܒــ̣ܬܪ ̇ܗ 

ܵ
̣ܟــܵܘ̣ܬ

݇
ܐ

ܚܪܹܵܢــܐ، 
݉
ܒــ̇ܗܘ ܐ ܵܒــܐ ܼܘܿ

ܿ
ܕܼܝܠܝــܗܝ ܸܟܠܝـܹ̈ـܐ ܒــܵܗܢ ܼܓ

ــ̈ܕܹܐ  ــ̈ܖܹܐ ܓܡܼܝ ̣ܟ
ܿ
ــ݂ܟ ܦܼܬ ܝ

ܿ
ــܗܿܘܢ ܼܐ ــܢ ܠ ــܡ ܵܚܙܹܝ ܸܟ

ܝــ݂ܟ ܵܒــܵܙܐ ܘܢܸــܵܨܐ، 
ܿ
ܚܝܵܪܬܝــܗܝ ܼܐ ܒܕܼܘܟ̣ܬܝــܗܝ ܼܘܿ

ܐ 
ܵ
ܥــ̣ܬ

ܿ
ܼܪ
ܵ
ܝܵܢــܐ، ܟܵܢܛــܪܼܝ ܠܬ ̣ܬܦܝــܗܝ ܼܙܿ ــܠ ܼܟܿ

ܿ
ܘܼܥ

ܵܡܣــܿܘ. ܥ̣ܒܼܝــܕ ܠــܼܝ ܓܝܵܢــܼܝ 
ܿ

ܪܵܝــܐ ܘܼܠ
ܿ
ܝــ݂ܟ ܼܐ

ܿ
ܼܐ

ܐ ܵܩ݉ܕܵܡــܐ ܙܪܼܝܵܙܐܼܝــ̣ܬ 
ܵ
ܪܚܼܝــܫ ܠــܼܝ ܬ ܟܝܵܵܢܝܵــܐ ܼܘܿ

ܹܠــܗ 
ܿ
ــܐ، ܕܼܝــܩ ܠــܼܝ ܼܥ

ܵ
ܪܥ

ܿ
ܡܛـܹـܐ ܠــܼܝ ܠܼܬ ܗܿܘܠ ܼܕܿ

ܐ، ܘܦܼܝــܫ ܹܠــܗ ܦ̣ܬܼܝܵܚــܐ ܵܛܠــܼܝ 
ܵ
ܒܟــܠ ܸܫܠܝــܼܘ̣ܬ

ܐ.
ܵ
ܠܼܝܠــܼܘ̣ܬ ܒܼܩܿ

ܣܦܪܘܐܬ

.They attributed .61
Somewhat erroneously .62

Neighbouring .63
That concerns us .64

ܐ 
ܵ
ܐ ܕ’ܸܡܠــܬ

ܵ
ܪܬܵܩــܠ ــܢ ܠــܵܗܕ ܼܒܿ

ܿ
ܢ. ܚܫܼܝܠــܔ ܼܠ

ܿ
ــܼܬ

ܵ
65. ̣ܡــܢ ܚܫܼܝ̈ܠ

ܐ 
ܵ

ــܠ ــܐ ܣܼܘܵܟ ــܔ’ ܕܵܝܗ̣ܒܵ ܠ ܹܡܠܔ/ܥܼܡܿ
ܵ
ܐ ܕ’ܥ

ܵ
ــܬ ــܢ ܸܡܠ ܐ’ ̣ܡ

ܵ
ــܬ ܡܿܘܠ

ܵ
ܥ

ܘ ܚــܙܼܝ 
ܵ
ܝ ܐ ܕ’ergative verb’ ݁ܗܝ ܕܸܫܪܵܫــ݁ܗ ̣ܡــܢ ܸܠܵܫܵܢــܐ ܵܝܘܵܢܝـܵـܐ )ܚــܼܙܿ

 ergatos ــܢ ܵܢܐܼܝــܬ ̣ܡ
ܵ
ܐ( ܘܕܼܝܠ

ܵ
ܡــܠ

ܿ
}Trask, 1993 p.92{(: ergon )ܼܥ

 Active( ܐ
ܵ
̣ܒــܿܘܕܬ

ܵ
ܐ ܥ

ܵ
ܐ ̣ܡــܢ ܸܡܠــܬ

ܵ
ܪܸܫــܚ ܠܣܼܘܵܟــܠ

ܵ
ܕܦ ܐ(. ܼܘܿ

ܵ
ܡــܠ

ܵ
)ܥ

ܓــܼܝ  ܐ ܼܣܿ
ܵ

ــܠ ــ݁ܗ ܣܼܘܵܟ
ܵ
ــܬ ܠ ܕܐܼܝ ــܢ ܼܘܿ ܐ ܒܸܠܵܫܼܢܿ

ܵ
ــ݁ܗ ܕܪܼܝܫــܬ

ܵ
verb( ܕܼܝܠ

)Ergative verb( ܠܬܼܘܵܚܵܡــܐ  ܐ 
ܵ
ܡܿܘܠــܬ

ܵ
ܐ ܥ

ܵ
ܦܪܼܝܵܫــܐ ̣ܡــܢ ܸܡܠــܬ

ܐ 
ܵ

ــܠ ܘ ܚــܙܼܝ )}Dixon, 1979{(، ܚܫܼܝ
ܵ
ܝ ܐ ــܼܙܿ ܐ ܚ

ܵ
ܡܿܘܠــܬ

ܵ
ܐ ܥ

ܵ
ܕܸܡܠــܬ

ܐ 
ܵ
ܪܹܣܝــܬ ܸܡܠــܬ

ܿ
ܦ ܒܼܦ

ܵ
ܠــܔ’. ܐ ܹܡܠܔ/ܥܼܡܿ

ܵ
ܐ ̣ܡــܢ ’ܥ

ܵ
ܡܿܘܠــܬ

ܵ
ــܢ ܥ

ܿ
ܼܠ

کنندگــی  ̣ܡــܢ  ــ݁ܗ 
ܵ
ܕܼܝܠ فعــل کنایــی  ــ݁ܗ 

ܵ
ܡــܪܼܝ ܝܠ

ܵ
ܐ ܐ 

ܵ
ܡܿܘܠــܬ

ܵ
ܥ

ــܔ(.  ܹܡܠ
ܵ
ܒܹܕ/ܥ

ܵ
ــܢ کــردن )ܥ ــܗ ̣ܡ ــ݁ܗ ܼܝܹܠ ܐ ܘܸܫܪܵܫ

ܵ
ــܬ ܡܿܘܠ

ܵ
ــܬ ܥ ܘܟܹܝ

ܵ
ܐ

Contact .66
 .In an ergative form .67

Ergativity .68
Old Persian .69

)Jewish Babylonian Aramaic )JBA .70
ــܬ  ܒܣܼܘܪܹܝ ــܢ ܼܘܿ ــܐ ܫ̣ܟܼܝ̣ܒܼܝ̈ ــܢ ܓܼܘܫܵܡ ــܗܝ. ܒܸܠܵܫ ܝ

ܿ
ــܬ ܼܠ 71. ܗ.ܕ. ܡܼܝ

ــܐ.  ܬܫܵܡ
ܿ

ܓــܵܕܡ ܸܡܼܠ ܼܒܿ
As it has been made clear .72

Preposition .73
Pronominal Suffixes .74

Standard Conjugation .75
ــܬ  ــܘ ܩܼܘܪܕܹܝ ܐ ܵܓ

ܵ
ــܬ ܩ

ܵ
ܛܠ ܐ ܼܘܿ

ܵ
ــܬ ܡܿܘܠ

ܵ
ܐ ܥ

ܵ
ــܬ ــܬܼܘܬ ܸܡܠ 76. ܠܐܼܝ

)}Thackston, 2006{( ܘ ܚــܙܼܝ
ܵ
ܝ ܐ ܚــܼܙܿ

Modern science .77
Innately .78

Ergative inflection .79
.)Araxes-Iran Linguistic Area )AILA .80

Identically .81
 Verbal Paradigm .82

Phonological Conditioning .83
Closed Syllable .84

Stress .85
Stressed .86

Phonologically .87
Precedes .88

Meaning the penultimate syllable .89
Polysyllabic .90
Diphthong .91

Simple present base .92
Advocating .93

Furthermore .94
The educated among them .95

 )personal emails( 96. ̈ܪܸܥܝܵܢܹــܐ ܕ̈ܪܼܝܫܹــܐ ܒܫܼܘܘܵܓــ̈ܪܹܐ ܩܢܿܘܵܡܝܹ̈ــܐ
ܹܐ.

̈
ܓܼܝــܐ ــܬ ܼܣܿ ܝܼܢܿ ــܐ ̈ܪܥܝܵܢـܹـܐ ܐܼܝــܬ ܼܒܿ ܚܹܡــܐ، ܘܵܗܕ̣ܟܵ

ܵ
ܕܟܵܡــܐ ̈ܪ ــܡ ܼܚܿ

ܿ
ܼܥ

Old manuscript .97
Sound idea .98

ܐ: 
ܵ
ــܐܬ

ܿ
ــܕ ݁ܗܝ ܼܦ ܠــܔ ݁ܗܝ ܼܟܿ

ܿ
ܐ ܼܥ

ܵ
ܢــܼܘܬ

ܵ
ܚــܵܕܐ ܡܥܼܝܪ ܹܡــܪ ܼܒܿ

ܵ
ܝــܢ ܐ

ܿ
ܟܼܠ

ܿ
99. ܼܡ

ܚܵܡــܐ[ 
ܿ
ܐ ܡܼܬ

ܵ
ــܪ ܠ ܥܼܒܿ ܐ ܕܼܕܿ

ܵ
ܬܡــܼܝ ܹܠــܗ ]ܒܸܡܠــܬ

ܵ
ــܵܨܐ ܪ ܚ̣ܒܵ ܪܸܬܵܡــܐ ܼܕܿ

ܝــ̣ܟ ـܸ .
ܿ
ܼܐ

ــ̣ܟ  ܝ
ܿ
ܐ: ܼܐ

ܵ
ܪ
ܵ
ــܪ ܵܗܐ ܫ

ܵ
ــܐ ــܢ ܠ ܝ ܐ ܕܵܩ̈ܪܿܘܼܝܿ

ܵ
ــܚ ܙܼܘܵܗܪ ــܚ ܕܵܓܪܸܫ 100. ܵܒܥܹܝ

ــܪܝ  ــܢ ܵܡ ܼܢܿ
ܵ
ܠܦ

ܿ
ــܼܝ ܕܼܡ ܡܛܼܝܩ

ܿ
ܼܡ

ܵ
ܓܪ ܵܕܐ ܼܕܿ

ܵ
ــܼܘܬ ܐ ܒܥ

ܵ
ــܬ ــ݁ܗ ܩܪܼܝܚ

ܵ
ܕܼܝܠ

ܡܠܹܠــܗ 
ܿ

ܼܡ ܨ 
ܵ
ܠــܬܼܘܪ ܹܠــܗ  ܟܬܼܝــ̣ܒ  ܐ 

ܵ
ܠ ݁ܗܘ  ܐܿܘܕܿܘ،  ܬܐܿܘܵܡــܐ 

ܓܡــܿܘܪܹܐ  ــܐ ܠܼܡܿ ــܬ، ܐܼܝܵܢ ــܢ ܣܼܘܪܹܝ ܹــܐ )Standarising( ܸܠܵܫ ܝܠܿܘܝ ܡܼܟܿ
ܿ

ܼܠ
ܛܠܼܝ̈ܒـܹـܐ ܗܵܘܘ ܸܡܢـܹـܗ ܕܵܟــܬ̣ܹܒ  ــܐ ܵܩܬܿܘܠܼܝܵܩܝـܹ̈ـܐ ܼܕܿ ܫܠܼܝ̈ܚܹ ܐ ܼܕܿ

ܵ
ܠܵܒܥــܼܘܬ

ــܐ  ــܼܝ’. ܘܵܗܕ̣ܟܵ ــܐ ܕܐܼܘܪܡ ــܐ ܣܵܘܵܕܵܝ ܐ ’ܒܸܠܵܫܵܢ
ܵ

ܡܠــܠ
ܿ

ܨ ܼܡ
ܵ
ــܕ ܬܼܘܪ ܠܼܚܿ

ܛܹــܦ ܠܪܸܬܵܡــܐ ܐܼܘܪܡܝܵܝܵــܐ؛ ݁ܗܘ 
ܵ
ــ݁ܗ ܕܗܼܘܵܓܝܹــܗ ܥ

ܵ
ܐ ܝܠ

ܵ
ܟܝܵܵܢܝــܬ

ܐ ܝــܗܵܘܬ 
ܵ
ܹܠــܗ ܵܢܚــܿܘܬ

ܿ
ܐ ܕܵܡــܪܝ ܬܐܿܘܵܡــܐ ܐܿܘܕܿܘ ܼܥ

ܵ
ܚܝܵــܪܬ ܸܠܥــܵܙܐ ܼܕܿ

ــܐ  ــܗ: ”ܘܸܠܵܫܵܢ ــܪ ܹܠ ــܐ ܵܚܹܩ ــܐ ܕܵܗܕ̣ܟܵ ܵܝ
ܵ
ــܵܙܐ ܛܼܘܪ ــܦ ܠܸܠܥ ܛܹ

ܵ
ܐ ܥ

ܵ
ܘܠ

ــܫ  ــܐ ܘܒܼܝ ܵܝ
ܵ
ــܫ ܪܗܸܛܪ ــܐ ܝܹܠــܗ ܘܒܼܝ ــܫ ܸܚܠܝܵ ــܵܘܪ ܒܼܝ ܪܵܓ

ܿ
ــ̈ܝ ܼܬ ܕܸܒܼܢܿ

ܐ...”. 
ܵ
ــܪ ܦܼܝ

ܿ
ܼܫ

Critical mind .101
Phonology of Urmian dialect .102

Open Syllable .103
Standardise .104

Looks carefully .105
A quick scan .106
Discrepancy .107

ܐ 
ܵ
ــܗܝ ܝܵܕܥــܬ ܝ

ܿ
ــܬ ܼܠ ܹــܐ ܐܼܝ ܕܝ

ܿ
ــܢ ܼ̈ܪ ܝ̈ ــܚ ܕܵܩ̈ܪܿܘܼܝܿ ܹܐ ܝܘܹܝ

̈
ــܬ ܬܼܝ 108. ܼܚܿ

ܝـ̈ـܢ:  ܝــܗܝ ܸܠܵܫܼܢܿ ــܐ ܒܬܸܪܼܘܿ
ܵ
ܝܥ ــܐ ܹܒܝــܬ ܼܙܿ

ܵ
ܝܥ ܒــܼܝ ܼܙܿ

ܵ
ܐ ܕܪ

ܵ
ܠــܔ ܵܣܦܩــܼܘܬ

ܿ
ܼܥ

ܨ 
ܵ
ܐ ܬܼܘܪ

ܵ
ــܵܘܬ ــܼܘܬܹܗ ܒܸܨ̈ܒ ܡܠܼܝܛ ــܐ ܼܘܿ ــܢ ܓܼܘܫܵܡ ܦ ܸܠܵܫ

ܵ
ــܬ ܘܐ ܣܼܘܪܹܝ

ܐ. 
ܵ
ــܬ ܝܵ

ܵ
̈ܡܠܠ

ܿ
ܼܡ

Respectively .109
ܝܵܐ. ܥܪ̣ܒܵ

ܿ
ܐ ܒܣܼܘܪܹܝܬ ܼܡ

ܵ
110. ܠ

Geminates .111
In another word .112

 ’transliteration’ ܘܟܹܝــܬ 
ܵ
ܐ ܢ 

ܿ
ــܼܬ

ܵ
ܚܫܼܝ̈ܠ ̣ܡــܢ  ܐ 

ܵ
ܸܡܠــܬ  .113

ܦ 
ܵ
ܐ ــܐ  ܘܵܗܕ̣ܟܵ الحرفــي.  النقــل  ܘܟܹܝــܬ 

ܵ
ܐ النقحــرة  ܹܒܝــܬ 

ܵ
ܪ
ܿ
ܒܼܥ ܼܘܿ

ܐ( 
ܵ
ــܼܘܬ ܢ

ܵ
ܥܒܪ

ܿ
ــܪ )ܼܡ ــܢ ܥܼܒܿ ܐ ̣ܡ

ܵ
ــܠ ܪܬܵܩ ــܢ ܵܗܕ ܼܒܿ

ܿ
ܐ ܼܠ

ܵ
ــܠ ــܢ ܚܫܼܝ ܚܼܢܿ

ܿ
ܼܐ

ــܢ 
ܿ

ܼܠ ܸܒــܕ ܵܗܘܹܐ  ܐ ܘܸܡܵܢــ݁ܗ 
ܵ
̣ܬ

ܵ
ܐ( = ܥــܼܘܪܬ

ܵ
ܵܢܝــܬ

ܵ
ܐ )ܐܬܼܘܬ

ܵ
ܬܼܘܬ

ܵ
+ ܐ

ــܚ  ــܐ ܝܘܹܝ ܚܫܿܘܚܹ
ܿ

ــܪܬܿܘܬܹܐ. ܘܼܡ
ܿ
ܪܬ̣ܸܬ/ܡܼܥ

ܿ
ܐ ܡܼܥ

ܵ
ــܬ ܝ

ܵ
ܐ ܪ̣ܒܼܝܥ

ܵ
ــܬ ܸܡܠ

 ’Transciption’ܐ ܕ
ܵ

ܪܫܼܘܢــܼܝ ܒܣܼܘܵܟــܠ
ܿ

ܐ ܕܼܓ
ܵ

ܪܬܵܩــܠ ܦܸܠܸܚــܚ ܠܼܒܿ
ܿ

ܕܼܡ
ܐ 

ܵ
ܘ ܚــܙܼܝ ܠܣܼܘܵܟــܠ

ܵ
ܐ ܝ  ܚــܼܙܿ ܪܫܿܘܢܹــܐ’. 

ܿ
ܕ’ܡܼܓ ܐ 

ܵ
ܸܡܠــܬ ܘܸܡܵܢــ݁ܗ 

)}Brock and Kiraz, 2015 p.30 col.I{( ܒ  ܪܫܼܘܢــܼܝ 
ܿ

ܕܼܓ
ــܗ  ܬܹܐ ܹܠ

݇
ــܗ ܕܐ ــܐ ܝܹܠ ܝܵ

ܵ
̣ܒܥ ــܘܵܕܐ ܼܛܿ

ܵ
ܵܗܐ ܦ

ܵ
ــܚ ܕܐ ــܐ ܝܘܹܝ 114. ܚܵܫ̣ܒܵ

ܝــܼܘܬܿܘ݁ܗ’.
ܵ
ــܐ ܝܘܹܝــܚ ܕܵܘܹܠܐ ܕܵܗܘܵܝــܐ ’ܘܒܸܡܨܥ ــܢ. ܚܵܫ̣ܒܵ

ܿ
ܒܼܥ

ܿ
ܵܓــܘ ܼܡ

Pedagogue .115
ܵܒــܪ 

ܿ
ܼܠ

ܿ
ܦܿܘܠܼܝܵܛــܐ ܕܼܡ

ܵ
ܪܡــܼܘ، ܡܼܝܛܪ ܦ ܵܡــܪܝ ܬܐܿܘܵܡــܐ ܼܕܿ

ܵ
116. ܐ

ܨܵܚܵܢــܐ 
ܿ

ܘܼܡ ܣܼܘ̈ܪܵܝܝܹــܐ 
݇
ܐ ܫܵܢ̈ܢܹــܐ 

ܿ
ܡܼܠ ܼܒܿ ܵܣܦܵܩــܐ  ݁ܗܘ  ܕܗܸܢــܕܿܘ،  ܼܘܿ

ܢ ܒܝــܿܘܕ 
ܿ
ــ݁ܗ ܠــܵܗܕ ܸܡܠــܼܬ

ܵ
ܵܢܝـܹ̈ـܐ ܵܟــܬ̣ܹܒ ܠ

ܵ
̈ܒܹــܐ ܥܹܕܬ

ܵ
ܓܼܝــܐܼܘܬ ܟܬ ܕܼܣܿ

ܐ ܕܵܡــܪܝ 
ܵ
ــܬ ܪܵܓܢܼܝ

ܿ
̣ܒ ܼܡ

ܵ
ܟــܬ

ܿ
̣ܒܥـܹـܗ ܼܠ ܝ ܠܼܛܿ ܘ ܚــܼܙܿ

ܵ
ܝ ܐ ــܵܨܐ. ܚــܼܙܿ ܚ̣ܒܵ

ܡــܼܘ̈ܕܹܐ: ܸܠܵܫــܢ 
ܿ
ܬܪܹܝــܢ ܼܥ ܦܪܼܝــܣ ܼܒܿ ــܐ ݁ܗܘ ܼܕܿ ــܪ ܒܪܼܝ̣ܟܵ ̣ܒܕܼܝܫــܿܘܥ ܼܒܿ

ܿ
ܼܥ

ܫܼܝܵܫــܐ  ܐ ܕܼܩܿ
ܵ
ܓܼܘܫܵܡــܐ ܘܣܼܘܪܹܝــܬ )ܣܼܘܪܹܝــܬ ܡــܐܿܘܸܨܚ ̣ܡــܢ ܣܪܼܝܛــܬ

ܪܡــܼܘ, ܵܡــܪܝ  ــܝ ܕܵܒــܙ(: ܼܕܿ
ܿ

ܪܼܣ ܡܵܢܵܚــܐ ܵܡــܪܝ ܼܢܿ ܐܸܠܝـܵـܣ ܕܵܒــܙ، ܵܒܒـܹـܗ ܼܕܿ
ܐ ܕܵܡــܪܝ 

ܵ
ܥــܬ ܛܼܒܿ

ܿ
ܐ, ܬܪܼܝܫــܿܘܪ: ܼܡ

ܵ
ܪܵܓܢܼܝــ̣ܬ

ܿ
ܨ.( )1955(, ܼܡ

ܿ
ܬܐܿܘܵܡــܐ )ܼܐ

ــܐ(. ܵܢ
ܵ
ܠܦ

ܿ
ــܝ ܼܡ ܪܼܣܿ ܼܢܿ

ܵܝܵܢܐ، 1912.
ܿ
117. ܸܡܢܝܵܵܢܐ 24 ܵܟܢܿܘܢ ܬܼܪ

ــܐ  ــܐ: ܡܵܢ̈ܚܹ ܕܢܵܚܝܵ
ܿ

ــܬ ܼܡ ــܪܼܘܬ ܣܼܘܪܹܝ ــ̈ܪܹܐ ܕܵܣܦ ݇ܢܵܒ
ܿ

ــܿܘ̈ܕܹܐ ܼܓ ܡ
ܵ
118. ܥ

ܒــܼܝ 
ܵ
ܡܵܢܵܚــܐ ܕܪ ܠܵܚــܨ ܼܘܿ

ܿ
ــܐܢ ܼܐ ܒــܼܝ ̰ܫܵ

ܵ
ܠܵܚــܨ، ܡܵܢܵܚــܐ ܪ

ܿ
ܝ ܼܐ ܼܕܿ

ܿ
ܒــܼܝ ܼܐ

ܵ
ܪ

ــܿܘ. ــܪܿܘܕ ܣܼܝܡܿܘܢ ܢܸܡ

ܗ̈ܪܓܐ
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ܠܵܟــܐ 
ܿ

ܝܒــܼܘ̣ܬܼܝ ܵܛܠــܼܘ̣ܟ ܵܝــܐ ܵܡــܪܼܝ ܼܡ + ܩܼܘܵܒܠܼܛܿ

ܸܒــܫ ܵܛܠــܼܝ  ܫܸܩــܬ 
ܿ
ܡܼܦ ܼܕܿ ܸܡܢــܼܘ݂ܟ  ܘܵܒܥــܼܘ̣ܬܼܝ 

ܘ ܕܵܓܹܠܝــܬ ܠــܼܝ ܸܩــܵܨܐ ̣ܡــܢ ̈ܖܸܡــܙܼܘ݂ܟ؟ 
ܵ
ܙܼܘ݂ܟ ܐ

ܵ
̈ܖ
݉
ܐ

ܐ 
ܵ
ܐ ܘܚܹܝ̣ܬ ܕܸܚ̣ܟܡ̣ܬ

ܵ
ܦ ܕܐܼܝــ̣ܬܼܘ̣ܬ

ܿ
ܼܠ
ܵ
ܵܢــܐ ܝــܸܘܢ ܐ

ܵ
- ܐ

ܘܪܹܫ  ܐ 
ܵ
ܝܵܢܝــܼܘ̣ܬ ܕܼܩܿ ܘܩــܿܘܦ  ــܐ 

ܵ
ܕܝܼܘܵܕܥ ܘܝــܿܘܕ 

ܐ.  
ܵ
ܒــܼܘ̣ܬ

ܿ
ܕܼܪ

ܐ 
ܵ

ܡܼܝــܪ ܠــܼܝ: ܐܸܠ
݉
+ ܸܟــܡ ܵܫܹܩــܠ ܠــܼܝ ܛܵܢܵܢــܐ ܘܐ

ܪܝــܼܘ݂ܟ 
ܿ
ܠܝܵــܐ، ܢܦܼܝــܠ ܹܠــܗ ܼܐ

ܿ
ــܢ ܡܼܥ ܠܼܟܿ

ܿ
ܵܝــܐ ܼܡ

ــܐ ܕܢܸܫــܪܼܘ݂ܟ، ܘܵܗܢ ܸܡܢــܕܼܝ 
ܵ
ܬ̣ܒܼܝــܪ ܹܠــܗ ܓܼܘܠܦ ܼܘܿ

ܐ! 
ܵ
ــܪ ــܗ ܒܼܘܵܩ ܐ ܝܹܠ

ܵ
ܠ

ܝܵܡــܐ ܵܗܘܵܢܵܢــܐ: »ܟــܠ 
ܿ

ܠــܼܝ ܐܿܘ ܥܼܠ
ܿ
- ܫܡــܿܘܥ ܼܥ

ــܐ،  ــ̇ܗ ܒܵܚܪ̣ܒܵ ــܠ ܓܝܵܵܢ
ܿ
ܐ ܼܥ

ܵ
ܐ ܦܠܼܝ̣ܓــܬ

ܵ
ܠܟــܼܘ̣ܬ

ܿ
ܼܡ

ــܠ 
ܿ
ــܐ ܼܥ ܐ ܦܠܼܝ̣ܓܵ

ܵ
ܝــ̣ܬ ܘ ܼܒܿ

ܵ
ܐ ܐ

ܵ
ܘܟــܠ ܡܼܕܼܝ݉ܢــܬ

ــܗ  ــܥ ܹܠ ̣ܟ ܙܪܼܝ ــ̣ܟ،«)4(  ܵܗܼܕܿ ܐ ܟܵܣܹܡ
ܵ

ــܗ ܠ ܹ ܓܝܵܢ

ــ̣ܬ ܸܚ̈ܛــܼܝ ܙܼܝܵܘܵܢــܐ ܘܡܿܘܩܸܛܠ  ܝܼܢܿ ــܐ ܼܒܿ ̣ܒܵ ܒܥܸܠܕ̣ܒܵ

ܪܝــܼܝ ܘ̇ܗܘ 
ܿ
ܪܝــܼܝ ܒܢܸܫــܪܼܝ ܘܢܸܫــܪܼܝ ܒܼܐ

ܿ
ܸܠــܗ ܼܐ

ܬܠܼܝــܚ  ܼܘܿ ܦ ܵܓܚܵܟܵܢــܐ، 
ܵ
ܵܚܙܵܝܵܢــܐ ܘܐ ܝــܗܝ 

ܿ
ܥܼܠ

ܫܝܵــ̣ܬܼܝ ܘܡܿܘܚܸܫــܟ ܹܠــܗ ܠܸܫܡܫــܼܝ 
ܿ
ܕ̈ܖܼ

ܿ
ܹܠــܗ ܼܡ

ܐ 
ܵ
̣ܒــܪ ܗܵܝܵܢــܐ. ܒܼܣܿ

ܵ
̣ܓــܼܝ ܠ

ܵ
ܘܡܼܘܕܥܸــ݂ܟ ܹܠــܗ ܫܪ

ــܼܝ.  ــܬ ܝܕܼܝܥ ــܸܘܢ ܕܵܗܘܹܝ ܝ

̣ܒ ܠــܼܝ ܦܵܣܣــܼܘ݂ܟ  ܠܵܟــܐ ܼܗܿ
ܿ

ܘܕܼܝ ܵܝــܐ ܵܡــܪܼܝ ܼܡ
ܵ
+ ܬ

ܕܵܝܗܸܒــܢ ܠــܼܘ݂ܟ ܦܼܘܵܢܝـܵـܐ.

ــܐ 
ܵ
ܦ

ܵ
ــܐ،)5( ܪܦ ــܐ ܵܓܪܿܘܵܡ

ܵ
ܦ

ܵ
ــܗ ܪܦ ܬܹܐ ܹܠ

݉
ܵܗܐ ܐ - ܘܼܕܿ

ܐ 
ܵ
ــܬ ܘ ܫܵܩܠ

ܵ
ــܼܘ݂ܟ ܐ ــܐ ܵܛܠ ــܼܘ̣ܬ ܚܼܘܟܵܡ ܦܝܵܢ ܡܼܣܿ ܼܕܿ

ܝــ݂ܟ ܕܼܝܹܠــܗ ܵܩܢܿܘܵܢــܐ 
ܿ
ܕܪܹܫــܼܘ݂ܟ ܡܓܼܘܫܡــܼܘ݂ܟ ܼܐ

ܒܼܘ݂ܟ: 
ܿ

ܵܝــܐ. ܦܵܣܣــܼܝ ܵܛܠــܼܘ݂ܟ ܘܦܼܘܵܢܝـܵـܐ ܠܼܓ
ܵ
ܕܡܼܘܪ

ܵܢــܐ؟
ܵ
ــܢ ܝــܸܘܢ ܐ

̇
ܡ

ܠܵܓܐ، 
ܿ
ܐ ܩܼܝܵܡܐ ܒܼܦ

ܵ
݇ܢــܬ ܼܝــܸܘܬ ܟܼܘܵܚــܐ ܙܥــܿܘܪ

ܿ
+  ܼܐ

ــܿܘܕ  ܐ، ܘܝ
ܵ
ــܗܼܘܪ ܐ ܼܒܿ

ܵ
ــܬ ܝ ــ̣ܬ ܕܼܒܿ ــܸܘܬ ܹܒܝ ــܬ ܼܝ ݇ܢ

ܿ
ܼܐ

ܘ 
ܵ
ܐ، ܘܬ

ܵ
ܦܼܝــܪ

ܿ
ܪܼܘܵܩــܐ ܘܼܫ ܡܼܝܵܢܐܼܝــ̣ܬ ܼܝܿ

ܿ
̣ܒܵܫــܐ ܼܐ ܕܼܝܿ

ܐ ܘܗܹܐ 
ܵ
݉ܢܵܒܪܬ

ܿ
ܠܵܟܝـܵـܐ ܘܢــܼܘܢ ܕܢܼܝܢــܘܹܐ ܼܓ

ܿ
ــܐ ܼܡ ̣ܓܵ

ܵ
ܕܬ

ܪܵܟܵܢــܐ ܘܪܹܫ ܕܪܹܝܵܚܵܢــܐ 
ܿ
ܐ ܸܡܬܼܬ

ܵ
ܵܒــܐ ܘܠ

ܿ
ܕܵܗܘܵܢــܐ ܼܪ

ــܬܹܐ  ܫ
ܿ

ــܐ ܕܼܡ ܵܡ ــܿܘܕ ܕܼܝܿ ܐ، ܘܝ
ܵ
ــܼܘ̣ܬ ܪܝ ܿ

ــܪ ܼܣ ܥܸܛ
ܿ

ܕܼܡ

ـܹـܐ  ܝ̈ ــܐ ܕܼܚܿ
ܵ
̣ܒܥ ܐ ܘܼܢܿ

ܵ
ܐ ܘܢــܼܘܢ ܕܢــܼܘܗܪ

ܵ
ܪܵܢܫــܼܘ̣ܬ ܠܼܒܿ

ܐ 
ܵ
̣ܒــܪ ܐ ܒܼܣܿ

ܵ
ــܐܹܫ ܣܒܼܝــܪ

ܵ
ܟܦ ܟܝܵܢـܹـܗ ܼܕܿ ܘܢܼܘܵܚܵܡــܐ ܼܒܿ

ܪ 
ܿ
ــܼܬ ــܐ ܵܒ ــܸܗܪ ܠܸܚܫܵܟ ܢ

ܿ
ܐ ܘܼܡ

ܵ
̣ܬ

ܵ
ــ̈ܘ ــܸܗܪ ܠܸܠܵܒ ܒ

ܿ
ܕܼܡ

ܦܼܘܵܢܝܵــܐ ܵܗܵܢــܐ. 

ܐܝܩ̈ܪܐ

1. ابن آوى والضبع.
2. الفحيح.

ܐ شبح هائل مفزع. ܵ
ܚܠܼܘܠ 3. مفردها ܼܕܿ

ܝ 12: 25
ܿ
ܼܬ

ܿ
4. ܼܡ

5. اللحظة الحاسمة

ܗ̈ܪܓܐ

ܠܵܟــܐ ܟܵܣܒـܹـܪ ܠــܼܘ݂ܟ، 
ܿ

- ܦܩــܿܘܕ ܥ̣ܒــܿܘܪ ܵܡــܪܼܝ ܼܡ
ــܕ ̣ܡــܢ ܵܢܛــܿܘ̈ܖܹܐ. ܡܼܝــܪ ܹܠــܗ ܵܛܠــܼܝ ܼܚܿ

݉
݂ܟ ܐ ܵܗܼܕܿ

ܠܵܟܐ.
ܿ

ܵܡܐ ܵܝܐ ܵܡܪܼܝ ܼܡ
ܵ
ܵܡܐ ܘܪܼܘܡܪ

ܵ
+ ܫܠ

ــܼܘ݂ܟ  ܠ
ܿ
ــܼܘ̣ܬܼܝ ܘܼܥ ܠܟ ــܼܘ݂ܟ ܠܼܡܿ ܬܹܐ ܠ

݉
ــܐ ܐ ܝܵܢ

ܿ
- ܒܼܫ

ــ̣ܬܼܝ. ــܐ ܒܼܘܪܟ ܵܫܪܵܝ

̣ܒــܕܼܘ݂ܟ 
ܿ
ܼܥ ــܐ: 

ܵ
ܢ̣ܟܼܝܦ ܐ 

ܵ
ܒܵܩــܠ ܠــܼܝ  ܡܼܝــܪ 

݉
ܐ  +

ــܐ ܝܹܠــܗ ܕܵܫܹܡــܥ  ܝ̣ܒܵ ܡܼܛܿ ܼܘܿ ــܐ 
ܵ
ܵܩ݉ܕܡــܼܘ݂ܟ ܟܼܝܦ

ܵܩܠــܼܘ݂ܟ.

ܒ ܐܸܵܡــܐ 
ܿ
̣ܬܪܼܝ، ܼܪ

ܿ
ܵܢــܐ ܼܝــܸܘܢ ܫܼܘܠܵܛܵܢــܐ ܕܼܐ

ܵ
- ܐ

ܵܛܠــܼܝ،  ܟܵܣ̣ܓــܕܼܝ  ܢܹــܐ 
ܵ
̣ܒ̣ܬ

ܵ
ܩ̈ܖ ܼܘܿ ܝ̈ــܹܠܐ  ܕܼܚܿ

ــܐ،  ܹ ܕܸܡܣܟܹ̈ܢ ــܐ ܼܘܿ ܹ
̈
ــܐ ܕܐܸܢܫ ــܸܘܢ ܕܙܸܕܸܩ̈ ــܐ ܝ ܵܢ

ܵ
ܛܪ ܡܼܢܿ

̈ܢـܹـܐ 
ܵ
ــܐ ܕܐܼܝܠ ̈ܖܦܹ ܐ، ܘܼܛܿ

ܵ
ܝ̈ــܵܘ̣ܬ ــܠ ܼܚܿ

ܿ
ܡܫܼܘܠܵܛــܐ ܼܥ

ܐܼܝــ̣ܬ  ܟܵܢــ̣ܬܪܼܝ.  ܐ 
ܵ

ܠ ܸܡܢــܼܝ  ܫܼܘ̣ܒܵܩܵܢــܐ  ܐ 
ܵ

ܕܠ

ܩــܪܸܬ ܗܿܘܠ  ــ̈ܖܹܐ ܡܼܒܿ ܐ ܒܼܘܵܩ
ܵ
ــ̣ܬ

ܵ
ܠــܼܘ݂ܟ ܙܸܕܵܩــܐ ܬܠ

ــܼܘ̣ܟ  ــܥ ܠ ܢ ܝܕܼܝ ــܐ، ܐܸ ــܬ ܦܼܘܵܢܝܵ ــܬ ܵܝ݉ܗܸܒ ܕܵܡܨܹܝ

ــܐ  ̣ܓܵ
ܵ
ܠܬ ̣ܒܸܫــܬ 

ܵ
ܒܠ ܼܘܿ ܐ 

ܵ
ܠܚܼܘܛــܪ ܒܵܫܩܸܠــܬ 

ܢ  ــܬ، ܘܐܸ ــܼܝ ܒܝܵܬܸܒ ــܐ ܕܫܼܘ̣ܒܚ ــܠ ܟܼܘܪܣܝܵ
ܿ
ܘܼܥ

ܐ 
ܵ
ܐ ܣ̈ܖܼܝܵܚ̣ܬ

ܵ
ܝـ̈ـܵܘ̣ܬ ܐ ܕܼܚܿ

ܵ
ܝܸܫــܬ ܹܡܐ̣ܟܼܘܠــܬ

ܵ
ܐ، ܒܦ

ܵ
ܠ

ܦــܬܼܘ݂ܟ ܸܒــܫ  ܪܼܩܿ ܒܵܓــܘ ܼܩܿ ܐ ܼܘܿ
ܵ
ــ̣ܬ

ܵ
ܠ

ܵ
̈ܒ ܐ ܼܚܿ

ܵ
̈ܖܵܚــ̣ܬ

ܵ
ܘܦ

ܡــܪܸܬ ܒܵܩܒܸܠــܬ 
ܵ
ܪܣــܼܝ، ܵܡــܐ ܟܐ

ܿ
ــܹܠܐ ܼܥ

ܵ
ܸܒــܕ ܥ

ــܐ؟ ܵܝ
ܵ
ــܗ ܡܼܘܪ ܹܠ

ܠ̈ܟܹܐ.
ܿ

ܠܵܟܐ ܕܼܡ
ܿ

+ ܐܹܝܢ ܒܵܩܒܸܠܢ ܹܠܗ ܵܝܐ ܼܡ

݉ܕܵܡܝܵܐ. ܪ ܠܒܼܘܵܩܪܼܘ݂ܟ ܼܩܿ ܼܩܿ - ܡܼܒܿ

ܐ، 
ܵ
ܘܐܼܝܵܩــܪ ܐ 

ܵ
ܝــܠ ܼܚܿ ܵܢܐܼܝــ̣ܬ 

ܵ
ܟܠ ܵܡــܪܼܝ  ܵܝــܐ   +

̇ܗܘ  ܵܛܹܠــܗ  ܓܠــܼܝ  ܼܘܿ ̣ܒــܕܼܘ݂ܟ 
ܿ
ܼܥ ܐ 

ܵ
ܬ ܫ̣ܒــܿܘܩ 

ܐ 
ܵ
ــܠ ܸܫܡــܼܘ݂ܟ ܬ

ܿ
ــܪ ܼܥ ܼܩܿ ܡܼܒܿ ܸܡܢــܕܼܝ ܡܛܼܘܫܝܵــܐ، ܼܕܿ

ܕܵܝــܗ̣ܹܒ ܠــܼܘ݂ܟ ܦܼܘܵܢܝܵــܐ؟

ܵܢܝܵܐ  ܗ̣ܒܵ ܐ ̣ܡــܢ ܟܼܘܪܣܝـܹـܗ ܼܕܿ
ܵ
ܩܼܝــܪܼܘ̣ܬ ܩܼܝــܡ ܹܠــܗ ܒܼܝܿ

ܦܫܼܝــܛ  ̈ܖܟܹــܗ ܼܘܿ
ܿ
ܪܚܼܝــܫ ܹܠــܗ ܨܿܘܒ ܹܒܝــ̣ܬ ܼܐ ܼܘܿ

̈ܒܹــܗ ܘܸܟــܡ ܵܢܫـܹـܩ 
ܵ
ــܕ ̣ܡــܢ ܟ̣ܬ ــܠ ܼܚܿ

ܿ
ܹܠــܗ ܐܼܝــܕܹܗ ܼܥ

ܹܗ ܘܵܣܕܹܪ 
̈
ــ̣ܬܵܘܬ

ܵ
ܩܸܠ̇ܒ ܒܦ

ܿ
ܹܠــܗ، ܘܦܼܝــܫ ܵܚــܕܹܪ ܘܼܡ

ܫܹــܡ 
ܵ
ܟܪ ܼܘܿ ܐ 

ܵ
ܚــܪ̣ܹܬ

݉
ܐ ܼܕܿ ܐ 

ܵ
ܒܸܣــܕܪ ܚــܵܕܐ  ܐ 

ܵ
̣ܬ

ܵ
̣ܬ̈ܘ

ܵ
ܐ

ــܠ ܓܝܵܢـܹـܗ: 
ܿ
ܐ ܘܵܟܐܹܡــܪ ܼܥ

ܵ
ܦܼܝــܪ

ܿ
ــܕ ܸܣܪܵܛــܐ ܼܫ ܒܼܚܿ

ܐ 
ܵ
ܥــ̣ܬ ܼܝܼܕܿ ܐ 

ܵ
ܬ ܵܒــܐ 

ܿ
ܼܪ ܚܼܘܒــܼܘ݂ܟ  ܒܪܿܘܢــܼܝ  ܵܝــܐ 

̈ܒܹــܐ 
ܵ
ܟ̣ܬ ܡܛܼܘܫܝܵــܐ:  ܕܵܓܹܠܝــܢ  ܠــܼܝ  ܟܵܫܒܹــܩ 

ܢܹــܐ 
ܵ
̣ܒ̣ܬ

ܵ
ܩ̈ܖ ܐ ܼܘܿ

ܵ
ــܵܘ̣ܬ

ܵ
ܝ̈ܠ ̈ܢܹــܐ ܘܼܚܿ

ܵ
ܛܼܝܵܡ̈ܢܹــܐ ܘܝܼܘܠܦ

ܪܵܝــܐ 
ܿ
ܘܼܐ ܝــܼܘ̣ܬܼܝ،  ܗܼܝܵ ܗܵܘܘ  ܝ̈ܢܹــܐ  ܘܼܙܿ ܘܸܒܢܝ̈ܵܢܹــܐ 

ܝ ܝܹܠــܗ ܸܫܡــܼܝ 
ܵ
ܐ ܪܸܡــܵܙܐ ܕܐܼܝــ̣ܬܼܘ̣ܬܼܝ. ܐ

ܵ
ܘܢܸܫــܪ

ܐ ܕܵܗܘܹܐ ܒــܼܘ݂ܟ 
ܵ
ــܪ ̣ܒ ܠܟــܼܘ̣ܬܼܝ، ܒܼܣܿ

ܿ
ــ̇ܗ ܼܡ

ܵ
ܝ ܝܠ

ܵ
ܘܐ

ܫܩــܿܘܠ  ــܕܼܘ݂ܟ ܼܘܿ ܐ. ܦܫــܿܘܛ ܐܼܝ
ܵ
ܕܵܫܪܹܝــܬ ܠܸܩܛــܪ

ــܐ. ܵܢ
ܵ
ــܸܘܢ ܐ ــܢ ܼܝ

̇
ــܕܿܘܥ ܡ ــܪܼܝ ܘܼܝ ܩ ــܼܝ ܼܘܿ ̣ܒ

ܵ
ܟ̣ܬ

ــܐ  ــܐ ܝــܸܘܢ ܕܸܪܵܝ ܵܢ
ܵ
ܩــܪܹܐ ܠــܼܝ: ܐ + ܫܩܼܝــܠ ܠــܼܝ ܼܘܿ

ܐ. ܵܒܒــܼܝ 
ܵ
ــܗܪ ̣ܬ ܼܢܿ

ܵ
ــܠ ܦــܪ

ܿ
ــܐ ܼܥ

ܵ
ܐ ܘܛܼܝܦ

ܵ
ܠــ̣ܬ ܒܼܣܿ

ــܐ،  ܠܵܡ
ܵ
ــܗ ܥ ܒܸܫܡــܼܝ ܟܵܫܓـܹـܫ ܟܹܠ ــܐ ܼܘܿ ܡܛܼܘܫܝܵ

ܵܢــܐ ܝــܸܘܢ 
ܵ
ܠ̈ܟـܹـܐ. ܐ

ܿ
ــ̣ܬ ܼܡ ܝܼܢܿ ܘܫܼܘ̣ܒܚــܼܝ ܦܪܼܝܵܣــܐ ܼܒܿ

ܐ 
ܵ

ܐ ܟܵܓܠܝـܵـܐ ܘܪܸܫ ܕܪܼܘܵܚــܐ ܕܠ
ܵ

ܫܼܝــܢ ܕܸܫܡܵܫــܐ ܕܠ

ــܐ 
ܵ
ܪܥ

ܿ
ܐ ܟܵܢܦـܹـܠ ܠܼܐ

ܵ
ܥــܵܕܐ ܕܠ ܐ، ܘܵܘܐܘ ܕܼܘܿ

ܵ
ܟܵܡܝــ̣ܬ

ܐ ܟܵܟــܹܠܐ ̣ܡــܢ ܡܵܚܝـܵـܐ، ܘܝــܿܘܕ 
ܵ

ܐ ܕܠ
ܵ
ܘܵܟــܦ ܕܸܟܵܢــܪ

ܫـܹـܡ 
ܵ
ــܐ ܕܪ ܘܪ̣ܒܵ

ܿ
ܕܼܝــܗܵܘܐ ܵܒܪܿܘܵܝــܐ ܘܢــܼܘܢ ܕܢܼܝܵܫــܐ ܼܪ

ܟܼܝܵܡــܐ...  ܹܠــܗ ܟــܠ ܼܚܿ

݂ܟ  ــܕܼܘ̈ ܥ̣ܒܵ ܼܘܿ ܵܡــܪܼܝ  ܹܡــܐ 
ܵ
̈ܖ ܟܵܡــܐ  ܫܼܘܵܡــ̈ܗܼܘ݂ܟ 

ܠــܼܝ 
ܿ
ــ̇ܗ ܼܥ

ܵ
ܪܹܝــܬ ܠ

ܵ
ܐ ܥ

ܵ
ܐ ܠ

ܵ
݉ܢܵܒــ̈ܖܹܐ، ܐܸܠ

ܿ
ܵܡــܐ ܼܓ

̣ܒــܕܼܘ݂ܟ 
ܿ
ܚܵܡܢــܼܘ̣ܬܼܘ݂ܟ ܵܫܪܵܝــܐ ܠܼܥ

ܿ
ــܪ ܡܼܪ ܒــܼܝ ܟܼܒܿ

ܿ
ܼܪ

ܐ 
ܵ
݉ܢܬ ܢܹܝــܬ ܹܠــܗ ܙܼܒܿ

ܵ
ܝܒــܼܘ ܘܬ ̣ܒــܕܸܬ ܵܛܠــܼܝ ܼܛܿ

ܵ
ܘܥ

ܐ ܸܫܡــܼܘ݂ܟ؟
ܵ
ܚــܪ̣ܹܬ

݉
ܐ

ܵܢــܐ ܝــܸܘܢ 
ܵ
̣ܒܵܢــܐ ܘܐ ܵܢــܐ ܝــܸܘܢ ܼܙܿ

ܵ
ܝܵܡــܐ، ܐ

ܿ
- ܵܝــܐ ܥܼܠ

ܐ 
ܵ

ܪܵܒــܐ ܕܠ ܵܢــܐ ܝــܸܘܢ ܚܹܝــ̣ܬ ܕܼܚܿ
ܵ
ܐ. ܐ

ܵ
ܫܥܼܝــ̣ܬ

ܿ
ܼܬ

ܐ 
ܵ
ــܐ̣ܬ ܼܣܿ

ܿ
ــܡ ܕܼܡ ܐ، ܘܡܼܝ

ܵ
ــܼܘ̣ܬ ܪܝ ــܠ ܼܣܿ

ܿ
ــܐ ܼܥ ܚܵܡ

ܵ
ܟܪ

ܪܼܝــܵܕܐ  ܕܼܘܿ ܘܵܘܐܘ  ܐ، 
ܵ
ܒܵܫܘܝــܼܘ̣ܬ ܐ 

ܵ
ܕܵܟܝــܠ

ــܢ 
̇

ــܠ ܡ ــܐ ܠܟ ــܐ ܕܵܡܹܚ ̮ܦܵܫ
ܿ
ܐ، ܘܪܹܫ ܕܼܪ

ܵ
ــܼܘ̣ܬ ܕܟܹܐܢ

ܐ، ܘܹܒܝــ̣ܬ 
ܵ
ܹܠــܛ ̣ܡــܢ ܵܢܡܿܘܣــܼܝ ܒܸܩܫܝــܼܘ̣ܬ

ܵ
ܕܦ

ܐ 
ܵ
ܐ ܘܝܿܘܕ ܕܵܝܘܵܢــܐ ܛܥܼܝܢܬ

ܵ
ܬܗܼܝــܪܼܘ̣ܬ ܕܵܒܒܹܝــܠ ܼܕܿ

ܐ. 
ܵ
ــ̇ܗ ܒܪܼܝــ̣ܬ

ܵ
ܐ ܟܠ

ܵ
ܵܡــܐ ܬ

ܵ
ܫܠ ܵܣܘܵܟــܐ ܼܕܿ

ܗ̈ܪܓܐ
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ــܡ ܚــܵܕܕܹ̈ܐ 
ܿ
ܝــܗܝ ܼܥ

ܿ
ܓܹــܐ ܠܗܼܝــܛ ܼܠ

ܵ
ܬܪܹܝــܢ ܫ̈ܖ

ܹܩــܐ:
ܵ
̈ܖ ܢܝܹ̈ــܐ ܘܼܘܿ ܝــ̈ܗܝ ܒܼܩܿ ܼܝܿ ܘܡܿܘܸܩــܕ ܠܝــܗܝ ܼܚܿ

 
ܝܪ ܒܼܘܪܵܕܐ ܵܫܸܟܪ ܣܼܝܦܿܘ  ܘܙܼܘܼܗܿ

ܐ... 
ܵ
ܕ݂ܬ ܢ ܼܚܿ

ܿ
ܐ ܕܵܕܼܪ

̈
ܬܪܹܝܢ  ܓܸܠܵܓܡܼܝܫܹ

ܐ 
ܵ
ܵܘܬ

ܵ
݂ܒــ̈ܖ ܼܚܿ ܢܼܝܟܼܝــܕܿܘ  

ܿ
ܘܼܐ ܓܸܠܵܓܸܡــܫ  ــܢ  ܼܝܿ

 . . . ܵܡܝܹ̈ــܐ ܿܘ ܡܬ

ܐ ܪܫܼܝــܡ 
ܵ
ܐ ܵܓــܘ ܕܝــܿܘܬ ܹ

̈
ܐ ܘܸܡــܠ

ܵ
ــܬ

ܵܢܝ̈ܵ
ܿ
ܝـܹ̈ـܐ ܕܼܬ

ܵ
ܠܦ

ܿ
ܼܐ

̣ܓܕܹܝــܕܹܐ  ܐ ܕܼܒܿ
ܵ
ܬ

ܵ
ــܬ̈ܘ

ܿ
ــܠ ܼܦ

ܿ
ܝــܗܝ ܼܥ

ܿ
ܠܝــܗܝ ܨܼܘ̈ܖܼܬ

ܝــܗܝ ܩــܵܕܡ  ܸܠܼܒܿ ܵܓــܘ  ܕܼܝــܗܵܘܐ  ܝــܗܝ 
ܿ
ܡܕܼܝ݇ܢܼܬ

ــܕܹܐ.  ̣ܓܕܹܝ ــܐ ܕܼܒܿ ــܘ ܸܠܵܒ ܕܵܗܘܼܝ ܗܵܘܘ ܵܓ

ܪܒܼܝــܠ 
ܿ
ܼܐ ܵܓــܘ  ܒــܼܘܪܵܕܐ  ܝــܪ  ܙܼܘܼܗܿ ܹܠــܗ  ܗܘܹܐ 

ܹܠــܗ  ܡܬܿܘܸܡــܡ  ܵܡــܢ݉ 
ܿ
ܼܬ  .1952 ܕ  ܐ 

ܵ
ܢــܬ

ܿ
ܒܼܫ

ܐ ܒܸܠܵܫܵܢــܐ ܩܼܘܪܵܕܵܝــܐ. ܘܟܕ 
ܵ
ܝــܬ ܪܼܘܿ

ܿ
ܫــܬܹܗ ܼܫ

ܿ
ܕܼܪ ܠܼܡܿ

ــܗ ܠܡــܘܨܠ ܐܬܐ  ــܗ ܫܘ̣ܓܹܠ ــܗ ܵܒܒܹ ــܐ ܹܠ ܡܫܘܢܹ

ܝܗܝ..ܬܘܡܡܠــܗ 
ܿ
ܠــܗܘܢ ܠܒ̣ܓܕܝــܕܐ ܡܕܼܝܢܼܬ

ܫܹــܗ ܒܠܫܢــܐ ܥܪܒܝــܐ. 
ܵ
ܙܘܗܝــܪ ܕܪ

ܵܝــܐ ܓــܘ ܡܓܠܝــܬܐ 
ܵ
ܘܡܫܘܪܹܐܹܠــܗ ܚܘܹܒــܗ ܠܩܪ

ܘܬܘܢܝـܹ̈ـܐ ܕܫ݂ܒــ̈ܪܹܐ ܘܟܙܼܝــ̈ܪܹܐ ܡܫܡــܗܹܐ ܐܝــ݂ܟ ܗܘ 

ܒܓܢـܹـܗ ܐܡــܪܹܗ ܠܩܢܼܝــܬܐ ܕܐܠܣܘܪܝܢܼܝܝـܵـܐ.  

ܫܟــܪ ܣܝܦــܘ ܗܘܹܐܹܠــܗ ܒܫܢــܬܐ 1954 ܪ݂ܒܹܐܹܠــܗ 

ܢܝܵܵܢܐ 
ܿ
ܡــܢ ܙܥــܘܪܘܬܹܗ ܥــܡ ܵܣ݂ܒـܹـܗ، ܕܝــܗܘܐ ܡܼܬ

ــܗܘܐ  ــܠܐ ܫܡܥ ــܠ ܠܝ ܐ.. ܘܟ
ܵ
ــܪ ܐ ܡܗܼܝ

ܵ
ــܪ ܵܡ ܘܼܙܿ

ܫܐܟــܪ ܚܘܟܼܝــܬܐ ܘܬܘܢܝــܬܐ ܡــܢ ܝــܪܬܘܬܐ 

ܝܗܝ 
ܿ
ܝــܗܝ  ܘܫܘܥܝ݂ܵܬܼ ܗ ܪܡܼܙܿ

ܵ
ܕܒܓܕܝــܕܐ ܕܦܼܝܫܠ

ܚــܪܹܗ.
ܿ

ܚــܕ ܣܗܡــܐ ܡــܢ ܫܹܥــܪܹܗ ܘܼܡ

ܓܪܘܣܠܗܘܢ ܘܓܪܘܣܠܗ ܚܠܡܝܗ ܥܡܝܗܝ..

ܣܼܝܵܢܪܝܘ ܕܚܝܘܐܬ ܕܬ̈ܪܝܢ ܡܚܘ̈ܪܹܐ

ܐܬ̈ܡܐ ܕܒ̣ܓܕܝܕܐ

ܡܚܘ̈ܪܐ ܫܟܪ ܣܝܦܘ ܘ ܙܗܝܪ ܒܘܪܕܐ

ܥܐܕܠ ܕܢܘ
ܣܝܕܢܝ 2022

ܣܦܪܘܐܬ

ܢܝܢܘܐ

ܬܼܘ
ܿ
ܪ ܼܐ ܢܼܘܿ

ܿ
ܕ: ܼܐ ܒܼܝܿ

ܪ 28 ܹܒܗ 2017 ܼܕܿ
ܵ
ܐ

ܝܵܐ
ܵ
ܵܗܐ ܒܝܵܘܵܡܐ ܫ݂ܒܼܝܥ

ܵ
ܠ

ܿ
ܪ ܕܡܿܘܢܝܸܚ ܹܠܗ ܼܐ

ܿ
ܵܒܼܬ

ܐ
ܵ
ܒܼܝܫܬ ܐ ܼܝܿ

ܵ
ܪܥ

ܿ
ܡܫܿܘܕܸܪ ܹܠܗ ܠܼܐ

ܐ ܵܓܢܹܐ
ܵ

ܐ ̣ܡܢ ܸܫܡܵܫܐ ܠ
ܵ
ܕ ܸܩܛܥ ܼܚܿ

ܢܹܐ
ܵ
ܐ ܦ

ܵ
݂ܒܵܢܐ ܠ ܐ ܕܼܙܿ ܡ ܣܼܘܪܵܗ݂ܒܵ

ܿ
ܘܼܥ

ܬ ܫܪܹܐ ܹܠܗ
ܿ

ܐ ܕܕܸܩܼܠ
ܵ
ܪܼܘܩܬ ܐ ܼܝܿ

ܵ
ܠ ܸܣܦܬ

ܿ
ܼܥ

ܹܠــܗ ܕܪܹܐ 
ܿ
ــܪ݂ܸܟ ܹܠــܗ ܘܸܫܵܡــܐ ܕܢܼܝܢــܘܹܐ ܼܥ ܵܩــܡ ܡܼܒܿ

ܹܠــܗ

ܕܵܡܝܵــܐ  ܼܩܿ ܠܼܘܵܚــܐ  ــܠ 
ܿ
ܼܥ ܹܠــܗ  ܟܬܼܝــ݂ܒ  ܼܘܿ

: ܐ
ܵ
ܫܥܼܝــܬ

ܿ
ܼܬ ܕ

ــܐ  ܐ ܝܸܵܡ
ܵ
ــܬ ــܐ ܒܬܼܘܠ

ܵ
ܪܥ

ܿ
ــܠ ܼܐ

ܿ
ــ̇ܗ ܼܥ

ܵ
ــܐ ܝܠ ܐ̣ܟܵ

ܿ
ܼܠ

ܐ
̈
ܡܕܼܝܵܢــܬܹ ܼܕܿ

ܐ
ܵ
ܪܥ

ܿ
ܠ ܼܐ

ܿ
ܵܗܵܝܐ ܼܥ

ܵ
ܠ

ܿ
ܐ ܕܙܸܠܵܓܐ ܼܐ

ܵ
ܝܬ ܪܸܫ̣ܟܵ

ܵ
ܐ

̈ܖܕܵܘܬܹܐ
ܿ

ܐ ܘܝܸܵܡܐ ܕܼܡ
ܵ
ܡܕܼܝܵܢܝܼܘܬ ܸܫܡܵܫܐ ܼܕܿ

ܹــܐ 
̈
ܛ̣ܒܼܝܥ ܵܟܘ̣ܟ̈ܒܹــܐ  ܠܵܚܕ̈ܖܵܘܵܢــ̇ܗ  ܬܠــܼܝ 

ܵ
ܦ

ܹܐ
̈
ــܵܘܬ

ܵ
ܝܠ

ܿ
ܕܼܠ ܡܼܝܵܢــܐ 

ܿ
ܼܐ ܡܵܛܵܢــܐ 

ܿ
ܒܼܥ

ܐ ܒܕܸܵܡܐ!
ܵ
ܐ ܡܿܘܥܸܡܕܬ

ܵ
ܐܿܘ ܡܕܼܝ݉ܢܬ

ــܠ 
ܿ
ܦــܼܝ ܢܼܘ̈ܢܹــܐ ܢ݂ܒܝܹ̈ــܐ ܼܥ

ܿ
ܟܵܡــܐ ܵܓــ̈ܗܹܐ ܸܒــܕ ܼܪ

ܥܡܼܝــ̈ܖܹܐ ܘܸܡܫܵܛܹܚ̣ܟــܝ  ܣܼܝ̈ܢܹــܐ  ܼܚܿ ܫܼܘ̈ܖ̣ܹܟــܝ 

ܗ̣ܹܟــܝ 
ܵ
ܠ

ܿ
ܹܡــܐ ܹܠ̣ܟــܝ ܼܐ ܘܟــܠ ܥܸܵܕܵܢــܐ ܵܩــܡ ܡܼܚܿ

ܵܣ݂ܓــܿܘ̈ܕܹܐ! ܕܒܢܿܘ̈ܢ̣ܹܟــܝ  ܐ 
ܵ
ܝܵܡܢــܼܘܬ ܘܼܗܿ

ܐ   ܹ
̈

ܢ̣ܹܟــܝ ܢ̣ܟܼܝــܠ
ܵ
ܡ̈ܖ

ܵ
ܟܵܡــܐ ܵܓــ̈ܗܹܐ ܸܒــܕ ܵܗܘܼܝ ܥ

̈ܒܹــܐ ܒܥܸܠ̣ܒܵ ܼܘܿ

ܝ̣ܟ ܵܡ̈ܖܿܘܕܹܐ!
ܿ
ܠܦܼܝ ܠܸܠܒܹ̣ܟܝ ܘܠܥܼܘ̈ܗܵܕܢ̣ܹܟܝ ܼܐ ܼܨܿ

ܐ 
ܵ
ܚܵܡܢــܬ

ܿ
ܡܼܪ ܝܸܵܡــܐ  ܝــ̣ܟ 

ܿ
ܼܐ  ... ݉ܢــܬܝ 

ܿ
ܼܐ ܐܼܝܵܢــܐ 

ܚܵܢܵܢــܐ ܼܕܿ ــܐ 
ܵ
ܘܢ݂ܸܒܥ

ــܬܝ  ̣ܟܼܝܿ ܡܼܕܿ ܝــܗܝ ܵܩــܐ ܼܕܿ
ܿ
ܬܵܝ݂ܒܼܘܼܬ

ܿ
ܬܝ ܼܠ

ܿ
ܟܹــܐ ܵܣܒــܼܪ

ــܬ 
ܿ

ــܐ ܕܕܸܩܼܠ
ܝ̈ܵ ܝــܗܝ ܒܼܡܿ

ܿ
ܼܠ

ܝــܗܝ ܕ̣ܡــܢ ܥܼܘܵܒــ̇ܗ
ܿ
ܫܥܼܝܼܬ

ܿ
 ܵܩܘܵܡــܐ ܕܵܝܕܥــܼܝ ܕܼܬ

̇ܗ 
ܵ
ܒܪܹܐ ܠ

̇ܗ 
ܵ
ܘܐܼܝܵܡܢ ܕܵܩܛܠܼܝ ܠ

̇ܗ
ܵ
̇ܗ ܘܵܡܹܚܐ ܠ

ܵ
ܬ ܠܚܼܝ ܠܥܸ̈ܩ݂ܒܵ

ܵ
ܘܬ

ܝܗܝ ܝܗܝ ܘܸܫ̈ܖܵܝܼܢܿ
ܿ
ܝܗܝ ܠܸܫ̈ܖܼܫ

ܿ
ܐ ܝܼܠ

ܵ
ܸܒܩܵܛܥ

ܡܵܛܵܢــܐ 
ܿ
ܠܼܥ ܝــܗܝ ܼܕܿ

ܿ
ܝــܗܝ ܠܸܫܡܼܫ

ܿ
ܕܥܿܘܟܹــܐ ܝܼܠ

ܿ
ܘܼܡ

ــ̇ܗ.
ܵ
ܠܵܡــܐ ܓــܹܠܐ ܠ

ܵ
ܕܥ

ܐ ܵܓܘ ܢܼܝܢܘܹܐ
ܵ
ܦܪ ܒܼܨܿ

ܪܼܝ
ܿ
ܐ ܸܒܕ ܡܼܫ

ܵ
ܕܬ ܐ ܼܚܿ

ܵ
݉ܢܬ

ܿ
ܐ ܘܼܫ

ܵ
ܪ݂ܒܼܝܥ ܙܼܘܵܝܵܚܐ ܼܕܿ

݉ܢܵܒ̈ܖܹܐ
ܿ

ܐ ܼܓ ܠܟܹ̈
ܿ

ܫܿܘܪ ܘܼܡ
ܵ
ܐ ܕܐ ܒܛܼܘܵܝ݂ܒܵ

ܐ
ܵ
ܝܼܘܬ ܪ ܠܼܚܿ

ܿ
ܐ ܥܸܫܼܬ

ܵ
ܒܵܕܥܪ ܼܘܿ

ܐ
ܵ
ܕܥܹܐܵܕܐ ܕܚܼܘܵܕܬ

ܿ
ܪܹܐ ܼܥ

ܿ
ܡܼܫ ܼܘܿ

ܹܐ
̈
ܡܕܼܝܵܢܬ ܐ ܼܕܿ

ܵ
ܡܕܼܝ݉ܢܬ ܐ ܼܕܿ ܹ

̈
ܐ ܣܩܼܝܠ ܒܸܡܫܵܛ̈ܚܹ

ܹܐ
̈
ܐ ܕܩܼܝܵܢܬ

ܵ
ܘܵܝܪܹܡ ܵܩܠ

ܵܡܐ
ܿ
ܬܚܼܝ ܵܩܐ ܼܥ

ܵ
ܘܦ

ܠ
ܵ
ܫܿܘܪ ܵܒܢܼܝܦ

ܵ
̈ܖܟܹܐ ܕܐ

ܿ
̈ܖܥܹܐ ܕܹܒܝܬ ܼܐ

ܿ
ܼܬ

ܢܚܼܝܪ݂ܹܒ ܒܹܪ ܵܙܘܵܚܐ ܕܼܣܿ
ܵ
ܘܥ

ܫܟܼܝ ܘܢܸܪܵܓܠ
ܿ

ܸܡܫ ܘܼܡ
ܿ
ܵܕܕ ܘܼܫ

ܿ
ܐ ܕܼܐ ܹ

̈
ܥܠ

ܿ
݂ܡܢ ܼܡ

ــܵܗܐ 
ܵ
ܠ

ܿ
ܐ ܒــܪܹܐ ܹܠــܗ ܼܐ

ܵ
ܐ ܪܚܼܝܡــܬ

ܵ
ܒــ̇ܗܝ ܡܕܼܝ݉ܢــܬ

ܠܝܸܡــܼܝ

ــܐ 
ܝ̈ܵ

ܿ
̈ܖܼܝــܕܼܝ ̣ܡــܢ ܼܡ ܝــܗܝ ܼܘܿ

ܿ
ــܐ ܝܼܠ

ܵ
ܦ
ܵ
ــܡ ܣܪ

ܿ
ܘܵܗܼܠ

ــܬ 
ܿ

ܕܕܸܩܼܠ ܐ 
ܵ
ܫܥܼܝــܬ

ܿ
ܕܼܬ

ܝܵܢ̇ܗ 
ܿ
̇ܗ ܒܼܥ

ܵ
ܚܙܹܐ ܠ ܘ̣ܡܢ ܕܸܵܡܐ ܕܣܼܝܡܼܝܹܠܐ ܼܕܿ

ܐܿܘ ܝܸܡܼܝ!

ܐ ܟܹܠܐ ܹܠܗ ݂ܒܵ
ܵ
ܫܸܚܕܸܢ ܹܠ̣ܟܝ ܩܪ

ܿ
ܼܡ

ܐ؟
ܵ
ܪ
ܵ
ܫܪ ܐ ܼܒܿ ݂ܒܵ

ܵ
ܸܒܕ ܵܟܹܠܐ ܩܪ

ܐ .... ݂ܒܵ
ܵ
ܐ ܵܟܹܠܐ ܩܪ

ܵ
ܠ

ܐ 
ܵ
ܬܪ

ܿ
ܐ ܢܼܝܢܘܹܐ ܠܼܐ

ܵ
ܐ ܵܕܥܪ

ܵ
ܢ ܠ ܐܸ

ܐ ܠܢܼܝܢܘܹܐ؟
ܵ
ܬܪ

ܿ
ܐܼܝܵܢܐ ܐܼܝܵܡܢ ܸܒܕ ܵܕܥܹܪ ܼܐ

ܣܦܪܘܐܬ
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ــܗܪܐ  ــܐ ܕܒ ــܐܪ( ..ܠܣܦܪܝܘܡ
ܵ
ܥ

ܿ
ــܡ ܡܘܣܼܬ )ܐܸܸܣ

ܕܝܡܘܩܪܛܝــܐ  ــܐ 
ܵ
ܵܙܘܥ ــܗ 

ܵ
ܗܘܐܠ ــܪܸܣ 

ܵ
ܕܦ

ܝــܐ ܡܘܟܠܝــܐ.   
ܵ
ܐܬܘܪ

ــܐ  ܪܒܝܵ
ܿ

ــܗ ܠܼܓ ܵܘܐ ܒܐܘܪܚܹ
ܵ
ــܗ ܘܐ ܟܬ݂ܒܠــܗ ܚܵܕܵܓ

..ܩــܡ  ܵܫــܐ 
ܵ
ܕܦܘܬ ܢܘܩــܙܐ  ܓــܘ  ܕܥــܪܐܩ.. 

ܐ 
ܵ
݂ܬ ܹܩــܐ ܘܟܬܼܝ݂ܒܵ

ܵ
ܠ ܘ̈ܪ

ܿ
ܢـܹـܐ ܼܥ

ܵ
ܩܪܼܝܹܠــܗ ܡܫܬܐܠ ܼܒܿ

ــܪ  ــܪܹܗ ܵܫܐܟ ــܐ.. ܐܡ ــܐ ܣܘܪܵܝܝܵ ــܐ ܒܸܠܵܫܵܢ ܹ
ܟܬܼܝ݂ܒ̈

ܗܘܢ  ܝــܗܝ 
ܿ

ܝܼܠ ܐ 
ܵ
ــܵܘ݂ܬ

ܵ
ܘܨܠ ܐ 

ܵ
ܥܼܘܢܝܵــ݂ܬ ܢــܝ 

ܵ
ܐ

ܐܝــܬ  ܕܡــܪܝ  ܠܥــܕܬܐ  ܝــܗܝ 
ܿ

ܼܠ ܡܢܒــܘܹܠܐ 

݂ܒܩܼܝــܢ ܹܠــܗ.
ܿ
ــܡ ܼܫ ܐܠــܗܐ ܓــܘ ܕܗܘܟ.. ܘܼܩܿ

ــܐ ..  ــܗ ܗܕ݂ܟ ــܕ ܥ݂ܒܕܹܠ ــܐ ܟ ــܪܝ ܠܒ ــܗܘܐ ܡ ܝ

݂ܒܩܼܝــܢ ܗܵܘܐܹܠــܗ ..  ܡܬܡܨܝܢــܬܐ ܗܘܐ ܕܼܕܿ

ܫܘܵܡܢܹــܐ  ܬ̈ܪܘܝــܢ  ܝــܗܘܘ  ܙܗܝــܪ   ܘ  ܫܐܟــܪ 

ܐ..
ܵ
ܕܫܹܥــܪ ܐ 

ܵ
݂ܒــܬ

ܵ
ܟ݂ܬ ܓــܘ  ܘܕܝܵܘܢܹــܐ 

ــܐ  ܹ
̈
ــܐ ܡܵܫܚܠܦ ܘ ܩܼܘܛ̈ܒܹ

ܵ
ܪܢܹــܐ ܐ

ــܢ ܼܣܿ ܘܐܝــ݂ܟ ܬܪܹܝ

ܐ 
ܵ
ܫܢܼܝ݂ܓــܼܘ݂ܬ ܵܡــܪ  ܸܒــܫ  ܵܩܘܵܡــܐ  ܡܥ݂ܒــܕܼܝ 

ــܐ ܫܐܟــܪ ܘܙܘܗܝــܪ  ܘܬܦــܼܘ݂ܬ ̈ܪ݂ܸܓܫܹــܐ، ܗܕ݂ܟܵ
ܿ
ܡܼܫ ܼܘܿ

ܐ 
ܵ

ܚܝــܠ ܝ 
ܿ
ܵܡــܼܪ ܸܠܵܫܵܢܝܹ̈ــܐ  ܒܪܵܝ̈ܢܹــܐ 

ܿ
ܼܡ ܝــܗܵܘܘ 

ܐ ܓــܘ  ܹ
̈

ܐ ܵܓــܘ ܡܘܠــܘܕܹܐ ܕܣܼܘܵܟــܠ
ܵ
ܢــܬ ܝܼܡܿ ܘܼܗܿ

ܵܝــܐ 
ܵ
݂ܬܪ

ܿ
ܼܐ ܫܘܝــܐ  ܥــܠ  ܐ 

ܵ
ܝــܬ

ܿ
ܚܼܪ

ܿ
ܼܡ ܐ 

ܵ
݂ܒــܬ

ܵ
ܟܬ

ܪܵܒܝܵــܐ..
ܿ
ܘܼܥ

ܓــܘ  ܗܵܘܘ  ܡܛܐܠܼܝــܢ  ܘܫܐܟــܪ  ܙܗܝــܪ 

ܐ ܘܠܵܫܵܢــܐ ܒܬܩܢܼܝܩــܘܬܐ ܥܠܝــܬܐ، 
ܵ
ܚܫܵܚــ݂ܬ

ــܐ  ــܗܝ ܫܼܘܵܕܥܹ ܝ
ܿ
ــܘ ܡܘܫܵܚܼܬ ــܗܝ ܓ ܝ

ܿ
ܘܡܘܒܪܹܐܼܠ

ܦــܨܠܐ  ــܕ  ܒܼܚܿ ܸܠܵܫܵܢܝܹــܐ  ܘ̈ܪܡــܙܹܐ  )ܕܠܐܠܐܬ( 

ܡܢܝــܗܝ.. ܚــܕ  ܠܟــܠ  ܦܪܼܝܫــܐ 

ܙܗܝــܪ : ܡܛܐܠــܬܹܗ ܝــܗܵܘܬ ܓــܘ ܓܘܫܡــܐ 

ܘܫܦܼܝــܪܐ  ܐܵܝــܐ 
ܿ
ܼܦ ݂ܟܵܣــܐ  ܼܛܿ ܝــ݂ܟ 

ܿ
ܼܐ ܵܝــܐ 

ܵ
ܡܚܪ

ܝـܸـܪ(. ܐ ) ܡܘܼܚܿ
ܵ
ܐ ܡܬܘܼܝܵܗܢــܬ

ܵ
ܢــܘ݂ܬ ܵܕܐ ܐܝܼܟܿ

ܵ
ܠܣــܪ

݂ܒــܬܹܗ ܝܠــܗ ܪܫܡــܐ ܠܘܵܚــܐ 
ܵ
ܛܘܵܟܵܣــܐ ܕܟ݂ܬ

ܐ.
ܵ
ܐ ܕܵܡܚــܘܪ

ܵ
ــ݂ܬ ــܐ ܓــܘ ܵܝ ܵܝ

ܵ
ܠܡܢــܕܼܝ ܕܼܝܹܠــܗ ܒܪ

ܬܐܘܹܡــܗ  ܡــܢ  ܝــܗܘܐ  ܡܫܘܚܠܦــܐ  ܫܐܟــܪ 

ܙܗܝــܪ.. ܬܪܡܼܝــܬܐ ܕܡܚــܪܐ ܕܫܐܟــܪ ܝــܗܵܘ݂ܬ 

ܐ ܵܚܝـܵـܐ 
ܵ
ܐܡــܪܐ( ܫــܵܘܪ ܐ ܓــܘ ܸܩܢܵܛــܐ.. ) ܡ݂ܓܵ

ܵ
ܫــܵܘܪ

ܵܡܝܵــܐ 
ܵ
ܓــܘ ܡܘܵܛܝܵــܐ ܡܕܼܝܵܢܝܵــܐ ܘܪ݂ܸܓܵܫܝܵــܐ ܘܕܪ

ܐ.
ܵ
ــܬ ܝ

ܵ
ــܘܬܐ ܬ݂ܹܒܼܝܠ ــܡ ܣܦܪܝ ܐ ܥ

ܵ
ــܠ ܘܫܩܠܗ݂ܒܵ

ــܐ  ܠܵܡــܐ ܘܛܼܝ̈ܡܹ
ܵ
ــܠ ܥ

ܿ
ܵܕܐ ܼܥ

ܵ
ܡܚــܪܹܗ ܝــܗܘܐ ܡــܪ

ܵܢܝـܵـܐ 
ܵ
ܗܠ

ܿ
ܢـܹـܐ، ܘܚܕܟܡــܐ ܵܓــܗܹܐ ܼܡ

ܵ
ܚܠܦ

ܿ
ܐ ܸܡܫܼܬ

ܵ
ܠ

ܹــܐ  ܒܪܿܘܝ ــ݂ܬܼܝ( .. ܘܢܸܣܝܘܢܹــܐ ܠܼܡܿ ܼܒܿ
ܿ
ــܐ ) ܼܥ ܥܝܵܵܢܝܵ

ܿ
ܼܫ

ܐ.
ܵ
݂ܒــܬ

ܵ
ــܕܬܹܐ ܕܟ݂ܬ ܫ݂ܒܼܝــܹܠܐ ܼܚܿ

ܫܚܠܦــܬܐ  ــܗ 
ܵ
ܝܠ ܐ 

ܵ
݂ܒــܬ

ܵ
ܟ݂ܬ ܫܐܟــܪ  ܓܹܝــܒ 

ܐ 
ܵ
ܵܡܚــܘܪܬ ܐ 

ܵ
ܵܝــ݂ܬ ܵܓــܘܹܗ  ܝܩــܕܐ  ܠܬܢــܘܪܐ 

ܠܐܸܒܵܛــܐܢ 
ܿ
ܼܐ  ( ܐ.. 

ܵ
ܝــܬ

ܿ
ܚܼܦ

ܿ
ܘܼܡ ܐ 

ܵ
ܝــܬ ܒܵܟܼܣܿ

) ܓܸ̰ــ̇ܒ ܠܼܚܿ
ܿ
ܼܐ ܘ

ــܐ ܕܫܐܟــܪ ܝــܗܘܐ ܟܬ݂ܒܠــܗ ܒܠܫܢــܐ 
ܵ
ܦ

ܵ
ܘܫܘܚܠ

ܐ ܓــܘ ܡܫܘܚــܬܐ 
ܵ
ܝܵܡܝܵــܐ .. ܡܘܥ݂ܒــܪܗ ܚــܘܵܕܬ

ܣܘܪܝܝــܬܐ ܒܦــܨܠܐ ܦܪܼܝܫــܐ ܘܒܬܩܢܼܝܩــܘܬܐ 

ܡܥܒــܪܐ  ܡܥــܠܐ  ܡܘܚܙܹܐܹܠــܗ   .. ܥܠܝــܬܐ 

ܠܡܫܘܚــܬܐ ܚــܕܬܐ..

ܫ݂ܒــܘܩ ܡــܢ ܫܥــܪܐ ܬܪܘܝــܢ ܙܗܝــܪ ܘܫܐܟــܪ 

ܢܵܩــܵܕܐ  ݂ܒܵ 
ܵ
ܕܟــܬ ܒܢܸܣܝܘܵܢــܐ  ܡܫܘܬܦܠــܗܘܢ 

ܦ 
ܵ
ܘܐ ܦــܪܼܘܬܐ..  ܘܼܣܿ ܐ 

ܵ
ܕܐܘܵܡܢــܼܘ݂ܬ ܒܵܚܵܢــܐ 

ܝــܗܝ ܡܛܐܠܝــܬܐ ܕܒܝܡــܐ ܒܦܪܼܝܫܘܬܐ 
ܿ

ܟܬ݂ܸܒܼܠ

ܫܐܟــܪ ܣܝܦــܘ.. 

ــܐ  ݂ܒܵ
ܵ
ܕܟܬ ܩܢܵܛــܐ  ܓــܘ  ܝــܗܝ 

ܿ
ܫܘܼܹܪ ܘܬ̈ܪܘܝــܢ 

ܥܣܩــܐ..    ܒــܫ  ܐ 
ܵ
ܝــܼܘ݂ܬ

ܵ
ܣܦܪ ܗܝ  ݂ܒــ̈ܪܹܐ.. 

ܿ
ܠܼܫ

ܢܹــܐ ܠܐ ܦܪܫــܼܝ ܗܵܘܘ ܡܚــܵܕܕܹܐ.. 
ܵ
ܝــܗܵܘܘ ܚܒ̈ܪ

ܐ.. ܟــܕ 
ܵ
ܘܼܘ݂ܬ

ܵ
ܗܘܹܐܠــܗܘܢ ܚــܕ ܛܘ̮ܦܵܣــܐ ܕܚܒــ̈ܪ

ܫܘܬܦܼܝــܢ ܗܵܘܘ ܡܚــ݂ܵܕܕܹܐ ܒܥܕܥܹــܕܹܐ ܘ̈ܪܡܫܹــܐ 

ܚــܕ  ܘܐܢ  ܝܹــܐ.. 
ܵ
ܡܚ̈ܪ ܘ̈ܪܡܫܹــܐ  ܵܢܝܹــܐ 

ܵ
ܡ̈ܪܕܘ݂ܬ

ܡܢܝــܗܝ ܥ݂ܒــܪ ܗܘܐ ܠܚــܕܐ ܕܘܟܬܐ ܠܚــܘܕܹܗ.. 

ــܐ..  ܚܹܪܵܢ
݇
ــܗ ܗܘ ܐ ــܐ ܝܹܠ ــܗ ܐܝܟ ــܪܼܝ ܗܘܐܹܠ ܩ ܼܒܿ

ܵܕܡــܼܘ݂ܬܐ  ܙܗܝــܪ ܘܫܐܟــܪ ܝــܗܘܘ ܬܐܿܘܹܡــܐ ܒܼܗܿ

ܣܦܪܘܐܬ

ܐܘܪܚــܐ  ܡܒܗ̈ܪܢــܐ  ܫ̈ܪܓܹــܐ  ܬ̈ܪܘܝــܢ  ܝــܗܘܘ 

ܩܕܡــܐ  ܩܡــܐ  ܘܝܕܥــܬܐ  ܕܡܒܪܝܢــܘܬܐ 

ܐ 
ܵ
ــܪܬ ܼܚܿ

݇
ܘܐ ܘܡܘܨܠܝܹ̈ــܐ  ݂ܓܕܝܕ̈ܝܹــܐ  ܕܡܘ̈ܪܕܸܢܹــܐ 

ܕܫܥــ̈ܪܹܐ  ܕܟܬ݂ܒــܬܐ  ܐܘܪܚــܐ  ܓــܘ  ܥ̈ܪܩܝܹــܐ 

̮ܦܵܫــܐ  ܕܼܢܿ ̈ܪܓܫܹــܐ  ܥــܠ  ܐ 
ܵ
ܬܢܝܵــܬ ܘܵܡܩــܘܕܹܐ 

ܘ̈ܪܹܩــܐ..  ܥــܠ  ܘܡܦܫܘܪܝــܗܝ 

ܟــܐ ܕ݂ܟــܪ ܗܘܐ ܙܗܝــܪ ܗܘ ܦܪܨܘܦــܐ ܕܐܼܝــܬ 

ܘܕܝܗ݂ܒܠــܗ  ܥܹܠــܗ  ܡܥܒܕܢــܘܬܐ  ܗܘܐܹܠــܗ 

݂ܟ  ܘܵܗܼܕܿ ܗܝــܬܡ  ܘܠܐܚܘܢܹــܗ  ܵܛܐܹܠــܗ  ܸܠܵܒــܐ 

݂ܒــܪܹܗ  ܐܘ ܬܐܘܹܡــܗ ܵܫܐܸܟــܪ، ܝــܗܘܐ ܡܠܦܢــܐ  ܼܚܿ

ܕܠܫܢــܐ ܥܪܒܝــܐ ܓــܘ ܡܕܪܫــܬܐ ܬܪܝܢܝــܬܐ 

ܕܒܓܕܝــܕܐ ܡܚــܘܪܐ ܡܘܨܠܝـܵـܐ ܡܫܡــܗܐ ܡܥــܕ 

ܐ 
ܵ
ــ݂ܬ ܠܝܵ

ܿ
ــܐ ܕܡܡ݂ܬܼ ݂ܒܵ

ܵ
݂ܬ ܐ ܘܼܟܿ

ܵ
ܐܠܓ̰ܒــܘܪܼܝ. ܵܡܚــܼܘܪ

ܹܒܝܵܡܝܹــܐ...  

ܡــܢ ܩܘܪܒــܐ ܩــܕܡ ܚܡܫــܼܝ ܫܢــܐ ܟܬ݂ܒܠــܗܘܢ 

ــܐ  ــܐ ܘܣܪܛܠــܗܘܢ..  ܘܥــܠ ܛ̈ܪܦܹ ܹܩ
ܵ
ܥــܠ ܘ̈ܪ

ܵܝــܐ 
ܵ
ܘܡܛܘܫܹܐܠــܗܘܢ.. ܘܠܵܓــܗ ܩܕܡܝــܬܐ ܒܫܘܪ

ܓــܘ  ܕܦܪܣــܼܝ  ܬܘܚܡܢܠــܗܘܢ  ݂ܒܥܼܝܝܹــܐ 
ܿ
ܕܼܫ

ܐ..  ܹ
̈

ــܠ ــܐ ܘܡܓ ܹ
̈
ܣܦܪܝܘܡ

ܩܕܡܝــܬܐ  ܡܫܘܚــܬܹܗ  ܙܗܝــܪ   ܦܪܸܣܹܠــܗ 

ܒܫܢــܬܐ 1972 ܓــܘ ܣܦــܪ ܝܘܡــܐ ܐܠܪܼܝܣــܐܠܐ 

ܡܘܨܠܝــܐ.

ܦ ܵܫܐܟــܪ ܣܼܝܦــܘ ܒܐܢــܝ ܸܫ̈ܢܹــܐ ܦܪܣܹܠــܗ 
ܵ
ܘܐ

ܡܠــܘܐܹܐ ܩܕܵܡܝـܵـܐ ܓــܘ ܥܝܢــܐ ܕܣܦܪܝܘܡــܐ  ..

ــܕ  ــܘܬܐ ܚ ــܗ ܓܠܝܘܢ
ܵ
ــܐ ܦܼܝܫܠ ܘܡــܢ ܗܘ ܝܘܡ

ــܗܝ.  ܝ
ܿ
ܝܘ݂ܬܼ ــܢ ܼܚܿ ــܐ ܡ ܣܗܡ

ܦܘܢــܕܹܐ  ܬ̈ܪܝــܢ  ܢــܼܝ 
ܵ
ܕܐ ܒــܗܪܐ  ܡܫܘܪܹܐܹܠــܗ 

ܓــܘ  ܵܣــܐ 
ܵ
ܘܦܪ ܦܠܛــܐ  ݂ܓܕܹܝܵܕܝܹــܐ  ܡܚــܘ̈ܪܹܐ 

ܫܡܝــܐ ܕܣܦܪܝــܘܬܐ ܥܪܩܝــܬܐ.. ܘܒܗܪܹܠــܗ 

ܹܒــܐ 
ܵ
ܬ ܘܼܟܿ ܵܡܚــܘ̈ܪܹܐ  ܒܝܢــܬ  ܝــܗܝ  ܟܘܟܼܒܿ

ܩܝـܹـܐ.. ܘܡܫܘܪܹܐܠــܗܘܢ ܒܵܢܝـܵـܐ ܼܝܣــܘ̈ܪܹܐ ܥــܡ 
ܵ
ܥ̈ܪ

ܝــܗܝ ܓــܘ 
ܿ
ܦܼܬ

ܿ
݂ܬ݂ܒـܹـܐ ܥܪܵܒܝـܹـܐ.. ܒܥܸܵܕܵܢــܐ ܕܫܘܼܬ ܼܟܿ

ܡܫـܹـܐ 
ܿ
ܵܢܝـܹـܐ ܘܼ̈ܪ

ܵ
ܥܕܥـܹـܐܕܹܐ ܘܒܝــܬ ܘܥــܕܹܐ ܡܪܕܘ݂ܬ

ــܐ  ܹ
̈
ܹــܐ ܡܫܘܚܠܦ ܪܟܝ

ܿ
ــ̈ܪܹܐ ܒܗܹܘܼܦ ــܐ.. ܩܛܼܝ ܹ ܝ

ܵ
ܚ̈ܪ

ܿ
ܼܡ

ܝܹــܐ.
ܵ
ܪ ܵܘ݂ܬܐ ܼܒܿ

ܵ
ܐ ܕܥــܪܐܩ ܘܓــܘ ܐܬ̈ܪ

ܵ
ܬܪ

ܿ
ܓــܘ ܼܐ

ܐܡــܪ ܙܗܝــܪ  ܟــܕ ܣܥــܕܼܝ ܝܘܣــܦ ܘܣܪܓــܘܢ 

ــܪܼܝ  ــܐ ܐܡ ܹ ܚ̈ܪܹܢ
݇
ــ̈ܪܹܐ ܐ ــܐ ܓܿܘ݂ܒ ݂ܒܹ

ܵ
݂ܬ ــܘܣ ܘܼܟܿ ܦܘܠ

ــܿܘ݂ܟ..  ــܐ ܵܒܥܹܐܠ ــܐ ܐܚܹܪܵܢ ــܪ ܐܚܹܪܵܢ ــܼܝ ܙܗܝ ܗܘܐܠ

ܐ 
ܵ
ܘܙܵܝܦــܬ ܚܪܒܣــܬܐ  ܝــܗܵܘܬ  ܐ 

ܵ
ܵܨܘܬ ܐܝــܐ 

ــܢ ܗܘܐ ܠܡܛــܘܘܪܹܐ  ــܐ  ܘܦܠܚ ܵܩܕܵܡ
ܿ

ــܼܝ ܼܠ ܛܐܠ

ــܼܝ.    ܵܓܢ

݂ܒܹــܐ 
ܵ
݂ܬ ܝــܗܝ ܥــܡ ܵܡܚــܘ̈ܪܹܐ ܘܼܟܿ

ܿ
ܼܝܣــܘ̈ܪܹܐ ܕܼܝܼܠ

ܕܵܚــܙܼܝ  ــܗ 
ܵ
ܡܘܥ݂ܒܕܠ ܘܥ̈ܪܵܒܝܹــܐ،  ܵܩܝܹــܐ 

ܵ
ܥ̈ܪ

ܵܣــܐ ܣܗܵܡــܐ ܵܙܘܵܕܐ ܡــܢ 
ܵ
ܐ ̈ܪܘܼܝܹܚــܐ ܠܦܪ

ܵ
ܐܘ̈ܪܵܚــ݂ܬ

ܝــܗܝ ܫܦܼܝــ̈ܪܹܐ ..  ܢܼܝܿ ܛܹــܐ ܕܼܩܿ
ܵ
ܦܘܠ

ܠــܹܠܐ 
ܿ

ܘܡܼܓ ܣܦܪܝܘܡــܐ  ܓــܘ  ܝــܗܝ 
ܿ

ܘܦܪܣܼܠ

ܛܪܼܝــܩ  ܐ.. 
ܵ
ܘܪ

ܵ
ܠــ݂ܬ

ܿ
ܼܐ ܕ  ܣܦܪܝܘܹܡــܐ  ܡܐܝــ݂ܟ 

݂ܟــܼܝ، 
ܵ
ܐ
ܿ
ܐܠܼܬ ــܐ،  ܐܠܓ̰ܡܗܘܪܼܝܵ ܥܸــ̇ܒ، 

ܿ
ܐܠܼܫ

ــܐ،  ܐ، ܐܠܩܐܕܸܣܼܝܵ
ܵ
ــܐ ܕܒــܨܪ

ܿ
ܐܠܥــܪܐܩ، ܐܠܡܪܼܦ

ܡــܐܢ، ܐܠܟــܐܬܸ̇ܒ  ܠܼܙܿ
ܿ
ܼܐ ــܵܘܐ،  ܝܼܢܿ ܼܢܿ ܕܒــܐܐ،  ܐܠܼܚܿ

ܒܼܝܵܐ،  ܐܠܣܪܝܐܢܼܝ، ܕܼܝܓـ̰ـܠܐ، ܐܠܛܠܼܝܥܐ ܐܠܐܼܕܿ

ــܘܥ  ܠܐܸܣ̇ܒ
ܿ
ــܢ، ܼܐ ــܗܐܪ ܓــܘ ܸܠ݂ܒܵܢ ܣܦــܐܪ، ܐܠܼܢܿ

ܿ
ܼܐ

ܵܩܦܼܝـܵـܐ 
ܿ
ــܐ، ܐܠܚܝــܐܬ ܐܠܼܬ ̇ܒــܼܝ ܓــܘ ܣܘܪܼܝܵ ܼܕܿ

ܿ
ܐܠܼܐ

ܓــܘ ܬܘܢـܸـܣ، ܐܠܦــܨܘܠ ܐܠܐܪܒܥــܐ ܕܠܼܝܒܼܝـܵـܐ، 

ܐܠܫܥــܪܐܐ ܓــܘ ܦܠܣܛܼܝــܢ ܘ ܢــܙܘܐ ܕܥܘܡܐܢ.. 

ــܐ ܥ̈ܪܵܒܝـܹـܐ   ܹ
̈
ܐ ܘܣܦܪܝܘܡ

ܵ
ܚܹ̈ܪܢـܹـܐ ܡــܢ ܡܓܠܝـܵـ݂ܬ

݇
ܘܐ

ܵܒــܐ ܵܫܘܦܹــܐ ܐܸܠܟܬ̈ܪܘܵܢܝܹــܐ ..
ܵ
. ܘܗܕ݂ܟ ܪ

ܫܐܟܪ ܝܗܘܐ ܫܘܡܢܐ.. ܘܙܗܝܪ  ܡܩܕܫܢܐ..  

ܫܐܟــܪ ܡܫܘܪܹܐܹܠــܗ ܒܙ݂ܒܢܐ ܕܚܠܼܝــܨܘܬܐ ܕܐܼܝܬ 

ܗܘܐ ܡــܢ ܫܘܠܛܢــܐ ܕܥ݂ܒــܪ ܓــܘ ܥــܪܐܩ .. 

ܫܝܵܐ  ܦܝـܵـܐ ܡܼܛܿ ــܬܹܗ ܒܫܡــܐ ܡܼܚܿ ܡܵܫــܕܘ̈ܪܹܐ ܟܬܼܝ݂ܒܵ

ܣܦܪܘܐܬ
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ܝܵܐ ܕܹܒܝܬ ܢܼܝܵܣ̈ܢܹܐ  ܐ ܕܵܓܘ ܫܼܡܿ
ܵ
ܝܪ ܝ݂ܟ ܼܛܿ

ܿ
ܼܐ

ܐ ܵܚܝܪܸܢ ܵܒܬܪܼܝ 
ܵ

̈ܢܼܝ ܘܠ
ܵ
ܟܹܐ ܵܡܹܚܝܢ ܠܓܼܘܠܦ

̣ܒܪܼܝ  ܐ ܕܼܣܿ
ܵ
ܡܬܼܝ ̣ܡܢ ܕܝܿܘܬ ܪܼܣܿ ܫܸܡܢ ܠܼܒܿ

ܵ
ܟܪ

̣ܒܪܼܝ  ܹܐ ܕܼܩܿ
̈
ܝܼܘܬܼܝ ̣ܡܢ ܟܹܐܦ ܘܵܒܢܹܝܢ ܠܼܚܿ

̣ܡܢ ܕܼܘܵܟܐ ܠܕܼܘܵܟܐ 

ܐ 
ܵ
ܡܕܼܝ݇ܢܬ

ܿ
ܐ ܼܠ

ܵ
̣ܡܢ ܡܕܼܝ݇ܢܬ

ܐ 
ܵ
ܝܬ ܪ ܼܒܿ

ܿ
ܝܵܐ ܵܒܼܬ

ܵ
ܛܥ

ܬܸܵܡܠ݇ܝ 
݇
ܝܬܼܝ ܕܐ ܼܒܿ

ܐ ܕܐܸܕܝܿܘܡ 
ܵ
ܪ ܕ̣ܟܵ

ܝܬܼܝ ܕܐܸܕܝܿܘܡ  ܘܼܒܿ

ܐ ܠܩܼܘܕܹܡܐ 
ܵ
ܪ ܕ̣ܟܵ

ܬܸܵܡܠ݇ܝ 
݇
ܘܚܼܘܵܒܐ ܕܐ

ܐ ܕܐܸܕܝܿܘܡ 
ܵ
̣ܒܪ ܘܼܣܿ

ܐ ܠܩܼܘܕܹܡܐ 
ܵ
ܡܪ ܼܚܿ

ܝ̈ܢܼܝ 
ܿ
ܪܬܹܝܢ ܼܥ

ܿ
ܢ݇ܝ ܼܬ

ܵ
ܐ

ܢ̣ܒܼܝܵܐ ܛܪܼܝܵܕܐ 
ܿ

ܐ ܼܠ
ܵ
ܵܢܘܪ

ܵܢܐ ܝܩܼܝܵܕܐ 
ܵ
ܝܗܝ ܠܐܼܝܠ

ܿ
ܐ ܝܼܠ

ܵ
ܚܵܕܐ ܨܼܘܪܬ

ܐ 
ܵ
ܦ
ܵ
ܐ ܸܒܛܪ

ܵ
ܝܪ ܠ ܪܹܫܹܗ ܼܛܿ

ܿ
ܕܼܥ

ܢܹܗ 
ܵ
ܝܬܹܗ܂܂܂ ܠܐܼܝܠ ܵܩܐ ܠܼܒܿ ܫ̣ܒܵ

ܵܩܐ 
ܵ
ܵܢܐ ܸܒܥܪ

݇
ܚܹܪ

݇
ܐ ܐ

ܵ
ܝܬ ܠܼܒܿ ܼܘܿ

̣ܡܢ ܕܼܘܵܟܐ ܠܕܼܘܵܟܐ 

ܐ 
ܵ
ܡܕܼܝ݇ܢܬ

ܿ
ܐ ܼܠ

ܵ
̣ܡܢ ܡܕܼܝ݇ܢܬ

ܐ 
ܵ
ܝܬ ܪ ܼܒܿ

ܿ
ܝܵܐ ܵܒܼܬ

ܵ
ܛܥ

ܐ 
ܵ
ܕܼܘܬ ܪ ܼܚܿ

ܿ
ܝܵܐ ܵܒܼܬ

ܵ
ܛܥ

ܝܐܵܬ ܼܒܿ

ܼܒܕܼܝܫܿܘܥ
ܿ
ܵܝܘܸܣܦ ܼܥ

ܐ 
ܵ
ܡܬ ܿ

ܪܼܣ ܪ ܼܒܿ
ܿ
ܵܒܼܬ

ܐ 
ܵ
ܙܸܠܵܩܢܬ

ܿ
ܢ ܼܡ

ܿ
ܐ ܕܵܡܼܪ

ܵ
ܘܸܩܫܬ

ܐ 
ܵ
ܚܵܒܵܩܐ ܕܛܼܘܪ

ܿ
ܕܵܛܪܵܝܐ ܠܼܝ ܼܠ

 ܬܚܼܘܵܒܐ 
݁
ܝܬ

ܿ
ܝܵܟܐ ܕܼܠ

ܿ
ܠܼܐ

ܐ 
ܵ
ܐ ܸܒܢܝܵܐ ܫܼܘܪ

ܵ
ܘܠ

ܚܼܝܵܢܐ 
ܿ
ܡܫܼܘܵܡܐ ܼܫ

ܿ
ܦܝܵܐ ܠܼܝ ܬܚܿܘܬ ܼܫ

ܵ
ܕܪ

̣ܓܪܼܝ ܬ̣ܒܼܝܵܢܐ 
ܿ
ܒܢܼܝܵܫܐ ܕܵܕܟܹܐ ܼܦ

ܪܵܩܐ 
ܵ
ܝܼܘܬܼܝ ܥ

ܵ
ܵܩܘܵܡܐ ܕܢܼܘ̣ܟܪ

ܐ 
ܵ
ܐ ܸܚܙܵܝܐ ܵܢܛܿܘܪ ܵܢ̣ܒܵ

ܿ
ܝ̣ܟ ܼܓ

ܿ
ܼܐ

ܘܢܼܝܚܼܘܬܼܝ ܙܵܪܵܩܐ 

ܐ
ܵ
ܠ ܪܹܵܫܐ ܕܛܼܘܪ

ܿ
ܝ̣ܟ ܸܫܡܵܫܐ ̣ܡܢ ܼܥ

ܿ
ܼܐ

ܼܡܢ ܕܼܘܵܟܐ ܠܕܼܘܵܟܐ 

ܐ 
ܵ
ܡܕܼܝ݇ܢܬ

ܿ
ܐ ܼܠ

ܵ
ܼܡܢ ܡܕܼܝ݇ܢܬ

ܐ 
ܵ
ܝܬ ܪ ܼܒܿ

ܿ
ܝܵܐ ܵܒܼܬ

ܵ
ܛܥ

ܐ 
ܵ

ــܠ ܐ ܣܩܼܝ
ܵ
ــܿܘܪ ــܐ ܓ̣ܒ ܫܟܵܢ

ܿ
ــܗ ܼܡ ܐ ܝܹܠ

ܵ
ܐ ܠ

ܵ
ــܬ ܝ ܼܒܿ

ــܐ ܗ̣ܒܵ ܒܼܕܿ

ــܪܹܚ  ــܗ ܵܣ ــܢ ܨܸܠܦܹ ــܐ ܕ̣ܡ ــܗ ܟܼܘܪܵܚ ܐ ܝܹܠ
ܵ

ܦ ܠ
ܵ
 ܘܐ

ܵܗܵܘܐ 

ܝܵܐ  ܕ ܟܝܵܵܢܐ ܝܹܠܗ ܼܚܿ ܐ ܼܚܿ
ܵ
ܝܬ ܼܒܿ

ܪܵܢܵܫܐ  ܐ ܠܼܒܿ
ܵ
ܢܛܼܝܪ

ܝܵܐ  ܐ ܚܼܒܼܝܵܫܐ ܠܼܡܿ
ܵ
ܗܪ ܝ̣ܟ ܼܢܿ

ܿ
ܼܐ

ܵܢܫ̣ܒܼܝ ̣ܡܢ ܓܼܘܵܕ̈ܢܹܗ ܢܸܫܵܡܐ ܘܪܼܘܵܚܐ 

ܘܵܢܗܪܼܝ ̣ܡܢ ܵܟܘܬܹܗ ܪܸܢܝܵܐ ܘܫܼܘ̣ܒܵܚܐ 

ܐ ܝܹܠܗ 
ܵ
ܬܪ

ܿ
ܐ ܼܐ

ܵ
ܝܬ ܼܒܿ

ܝܗܝ  ܪ ܬܸ̈ܖܼܘܿ
ܿ
ܝܵܐ ܝܘܸܢ ܵܒܼܬ

ܵ
ܵܢܐ ܛܥ

ܵ
ܘܐ

ܟܐ
̇
ܬ ̈ܒ ܛ ܒܢܼܝܵܣܢ، ܫܼܢܿ

ܣܦܪܘܐܬ

ܝܹــܐ ܐܝــ݂ܟ ܚܘܵܝــܵܕܐ ܕܣܦــ̈ܪܹܐ 
ܵ
ــܐ ܣܦܪ ܕܛܘܵܟ̈ܣܹ

ܕܣܦــܪܐ  ܘܚܘܝــܕܐ  ܣܘܪܵܝܝܹــܐ  ــܐ  ܹ
̈
ܘܣܝܘܡ

ܥܪܵܒܝܹــܐ.  ܕܣܦــ̈ܪܹܐ  ܘܚܘܝــܕܐ  ܵܩܝܹــܐ 
ܵ
ܥܼܝ̈ܪ

ــܬܐ  ــܘܬܐ ܕܡܓܠ ــܬܐ ܕܵܣܝܘܡ ــܐ ܕܣܼܝܥ ܹ
̈
ܕܡ ܘܼܗܿ

ܐ.
ܵ
ܕܵܣܦــܪܘܬ

ــܐ ܩܢܛܪܘܵܢܝـܵـܐ  ܦܼܝܫܹܠــܗ ܙܗܝــܪ ܗܕܡــܐ ܕܡ݂ܟܬ݂ܒܵ

ܕܚܘܝــܕܐ ܓܘܢܝــܐ ܕܣܦــܪܹܐ ܘܣܝܘܹܡــܐ ܥܪܵܩܝܹܐ.. 

ܕܚܘܝــܕܐ  ܵܙܐ ܓܘܢܝــܐ 
ܵ
ܪ
݇
ܕܢܛــܪܐ ــܐ 

ܵ
ܘܬܚܠܘܦ

ܐ ܓــܘ 
ܵ
ܐ ܣܘܪܵܝܝــܬ

ܵ
ــܐ  ܕܡــܪܕܘ݂ܬ ܘܪܸܫ ܡ݂ܟܬ݂ܒܵ

ܚܘܝــܕܐ. 

ــ̈ܪܹܐ  ــܵܕܐ ܕܓܸܠܝܘܵܢ ــܐ ܕܚܘܵܝ ــܗܘܐ ܗܵܕܵܡ ܫܐܟــܪ  ܝ

ܠ 
ܵ
ܐ ܦܢܼܝܦ ܹ

̈
ܵܩܝـܹـܐ. ܘܓــܘ ܣܝܘܡܘܬܐ ܕܡܓــܠ

ܵ
ܥܼܝܪ

ܘܟܘܟ݂ܒــܐ ܕܒܝــܬ ܢܗܪܹܝــܢ. ܘܡܫܬܐܠܢܐ ܕܡܢܬܐ 

ܐ  ܓــܘ ܪܕܝܘ ܘܦܪܣܚــܙܘܐ ܕܐܫܘܪ 
ܵ
ܝــܬ ܼܢܿ

ܵ
ܡܪܕܘܬ

ܡܕܒܪܢــܐ  ܝــܗܘܐ  ܘܐܚــܪܬܐ  ܢܼܝܢــܘܹܐ.  ܓــܘ 

ܕܦܪܣܩــܠܐ ܕܐܫــܘܪ ܡــܢ 2005 ܘܗܠ 2007.

ܟــܕ  ܝܹــܐ  ܼܚܿ ܓــܘ  ܡܢــܕܼܝ  ܟــܠ  ܫܘܚܠܦܹܠــܗ 

ــܫ..  ــܐ ܕܕܐܥܸ ܹ ܝ ــܕ ܪܗܼܝ݂ܒܵ ــܘܸܨܠ ܒܝ ــܗ ܡ
ܵ
ܢܦܠܠ

ܘܒ݂ܓܕܹܝــܕܐ ܦܼܝܫܠــܗ ܡܕܼܝܢــܬܐ ܣܦܼܝܩــܬܐ .. 

ــܐ  ــܬܹܐ ܘܡܘܠܵܟܢܹ ܹــܐ ܵܒ ܝ ܘܡܘܚܪ݂ܒܠــܗܘܢ ܪܗܼܝ݂ܒܵ

ــܘܬܐ ܕܐܘܐ  ܹܐ .. ܘܡܥܒܕܢ
̈
ــܬ ــܗܘܢ ܵܒ ܘܡܘܩܕܠ

ܓܕܫــܐ ܝــܗܘܐ ܪܒــܐ ܓܘ݂ܒــܪܐ ܥــܠ ̈ܪ݂ܓܫــܐ 

ܵܒــܗ 
ܵ
݂ܬ ܩ̈ܢܹــܐ ܘܐܦ ܥــܠ ܣܦܪܝــܘܬܐ ܘܼܟܿ

ܿ
ܡܼܬ ܼܕܿ

ܐ..
ܵ
݂ܒــܬ

ܵ
ܐ ܕܟܬ ܹ

̈
ܘܫ݂ܒܼܝــܠ

̈ܪ݂ܓܫܹــܐ  ܡــܢ  ܗܘܐ  ܡܠܝــܐ  ܝــܗܝ 
ܿ
ܓܵܘܵܝܼܬ ܟــܕ 

ܡــܢ  ܡܠܝــܐ  ܝــܗܘܐ  ܘܩܢܝــܗܝ  ܥܡܼܝ̈ܩܹــܐ.. 

ــܕ  ــܗܝ ܚ ــܕ ܡܢܝ ــܗܝ ܟܠܚ ــܘܬܐ.. ܟܬ݂ܒܠܝ ܕܝ

ܹــܐ .. ܡܢܝܢــܐ ܪܒــܐ ܡــܢ ܟܬ݂ܒ̈

ܩܕܵܡܝܵــܐ  ݂ܒܹــܗ 
ܵ
ܟܬ ܦܪܣܠــܗܘܢ  ܘܬ̈ܪܘܝــܢ 

 1996 ܒܫܢــܬܐ

ܣܦܪܘܐܬ

ܦܪܸܣܹܠܗ ܙܗܝܪ غدا يكون الوقت قد فات« 

1996  ܘܦܪܸܣܹܠܗ ܫܐܟܪ   سأقف في هوائه 
النظيف 1996 ܘܠܐ ܟܠܐ ܠܗܘܢ ܗܠ ܡܘܬܝܗܝ.
ــܐ ܕܡܚــ̈ܪܹܐ  ــܐ ܟܘܵܢܫܹ ݂ܒܹ

ܵ
ܦܪܣܹܠــܗ ܙܗܝــܪ 21 ܟ݂ܬ

ــܪܹܐ.  ܘܣܦܪܝــܘܬܐ ܕܫ݂ܒ

ܹــܐ ܕܡܚــ̈ܪܹܐ 
̈
ܘܫܐܟــܪ ܦܪܣܠــܗ ܥܣــܪܐ ܟܘܵܢܫ

ܒܸܠܵܫܵܢــܐ ܥܪܵܒܝܵــܐ .. ܘܐܫــܬܐ ܟܘܵܢܫܹــܐ ܕܫܥــ̈ܪܹܐ 

ܒܠܵܫܵܢــܐ ܝܵܡܝـܵـܐ.. ܣܘܪܵܝܝـܵـܐ .. ܘ3 ܟܬ݂ܒܹܐ ܕܢܵܩܵܕܐ 

ܐ.. ܘܫ݂ܒܥــܐ ܛܐܠܝــܬܐ ܠܓܘ݂ܒــ̈ܪܹܐ 
ܵ
ܒܚܵܢܢــܼܘ݂ܬ

ܘܫ݂ܒــ̈ܪܹܐ ܒܬܪܘܝــܢ ܠܫ̈ܢـܹـܐ ܣܘܪܵܝܝـܵـܐ ܘܥܪܵܒܝــܐ. 

ܟܬܼܝ݂ܒــܬܐ  ܡــܢ  ܡܢܝܢــܐ  ܐܗܐ  ܠܦــܘܬ 

ܘܙܗܝــܪ   ܕܫܐܟــܪ  ܦܪܼܝܫــܬܐ  ܘܒܡܗܼܝــܪܘܬܐ 

݂ܒܹــܐ 
ܵ
ܬ ܼܟܿ ܡــܢ  ܪܒــܐ  ܥܠܝــܗܝ  ܟܬ݂ܒܠــܗܘܢ 

ܵܒܝـܹـܐ.. ܓــܘ ܡܓܠܝܬܐ 
ܿ
ܼܪ
ܿ
ܚܵܢܢـܹـܐ ܘܵܢܩــܘܕܹܐ ܼܥ ܘܡܼܒܿ

ܓــܘ  ܦܪܼܝܫܹــܐ..  ݂ܒܹــܐ 
ܵ
ܟ݂ܬ ܘܐܦ  ܘܣܦܪܝܘܡــܐ 

ܕܥــܪܐܩ..  ܝܹــܐ 
ܵ
ܘܒܪ ܥــܪܐܩ 

ܸܡــܪ ܫܐܟــܪ  ܦܩܥܠܝــܗܝ ܢܗ̈ܪܘܬܐ ܓــܘ ܨܕܪܼܝ 
ܵ
ܐ

ــܗ  ــܼܝ ܘܫܛܚܹܠ ــܘ ܫܪܝܢ ــܬ ܓ ــܗ ܕܩܠ ܘܫܥܫܹܠ

ܘܦܼܝܫܠــܼܝ  ܕܬܡܢܝــܐ..  ܫܡܝــܐ  ܗܠ  ܐܬܪܐ 

ܕܚܦــܪ  ܫܡــܐ  ܡܨܹܐܹܠــܗ  ܗܕ݂ܟــܐ  ܵܩܝܵــܐ.. 
ܵ
ܥܪ

ܓــܘ  ܦܪܨܘܦܝــܬܐ  ܬܫܥܼܝــܬܹܗ  ܘܡܫــܬܐܸܣ 

ــܐ  ܣܓــܠܐ ܕܒܪܢܫــܘܬܐ ܒܚــܕ ܪܘܩܡــܐ ܚܪܵܫܝܵ

ܕܬ݂ܹܒܹܼܝــܠ  ܣܿܘܦܹــܐ 
ܵ
ܦܼܝܠ ܥܹܠــܗ  ܒܡــܵܨܘܬܼܝ 

ܵܝــܐ.. 
ܵ
ܵܝܬ ܪܵܒــܐ 

ܿ
ܕܼܫ ܹܒــܐ 

ܵ
ܬ ܘܼܟܿ

ܝܹــܐ ܡܬܿܘܵܡܝܹــܐ ܒ12  ܡܫܼܘܢܹܐܹܠــܗ ܫܐܟــܪ ܠܼܚܿ

ܵܝܵܢــܐ  ܫܢــܬܐ 2022
ܿ
ܟܢــܘܢ ܬܼܪ

ܘܬ݂ܒܸܥܹܠــܗ ܹܠــܗ ܙܗܝــܪ  ܒܝܘܡــܐ ܕ26 ܒܢܼܝܣܐܢ 

.2022

ــܐ  ܝܸــܫ ܟܬܼܝ݂ܒܵ
ܵ
ܝــܗܝ ܒܦ

ܿ
ܝــ݂ܟ ܕܡܢܘܹܒܐܼܠ

ܿ
ܐܸܠܐ ܼܐ

ܩܢـܹـܐ.. 
ܿ
ܓܕܹܝــܕܹܐ ܵܡܚــܼܘܪܹܐ ܡܼܬ ــܠ ܬܐܿܘܵܡــܐ ܕܼܒܿ

ܿ
ܼܥ

ܟܐܦــܐ  ܥــܠ  ܐ 
ܵ
ܚܦܼܝــܪ ܫܡܝــܗܝ  ܝܸــܫ 

ܵ
ܘܒܦ

ܢ.
ܿ
ܕܵܕܼܪ ܕܣܦܪܝــܘܬܐ 
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̣ܒ̈ܒܹــܐ  ܒܥܸܠܕ

ܫܿܘܪ ܸܟܠܝܵܐ ܚܵܙܵܝܐ ܒܵܟܘܹܐ
ܵ
ܘܐ

ܵܡܘܕܼܝ ܒܵܗܘܹܐ

ܵܚܐ ܵܒܒܼܝ ܝܸܡܼܝ 
ܵ
ܒܪܿܘܢܹܗ ܨܪ ܼܘܿ

݁ܗ 
ܵ
݁ܗ، ܢܦܼܝܠ ܠ

ܵ
ܫܦܼܝܠ ܠ

ܐ܂ 
ܵ

ܠ ܝܸܡܼܝ ܩܛܼܝܠ
ܿ
ܵܒܒܼܝ ܚܙܼܝ ܼܥ

ܫܿܘܪ، ܸܟܠܝܵܐ ܒܸܠܵܒܐ ܸܫܠܝܵܐ 
ܵ
ܘܐ

ܢ̈ܕܹܐ  ܫܿܘܪ ܣܛܹܐ ܹܠܗ ܼܒܿ
ܵ
ܐ

ܐ( 
ܵ
ܡܪ ܕܵܚܐ ܕܼܚܿ ܪܹܒܗ  )ܼܩܿ

ܿ
ܕܪܹܐ ܹܠܗ ܼܫ ܘܹܐ ܼܘܿ

ܵ
ܕܪ

̈ܒܹܐ  ܒܚܼܘܵܒܘ̣ܟܿܘܢ ܫ̣ܒܵ

ܢ ܸܠܵܒܐ ܕܵܒܒܹܗ ܵܟܘܹܐ ܐ ܐܼܝܼܡܿ
ܵ
ܒܪܿܘܢܹܗ ܣܵܒܪ ܼܘܿ

ܬܿܘܪ ܵܓܘܹܗ 
ܵ
ܓܹܫ ܒܚܼܘܵܒܐ ܕܐ

ܵ
ܘܪ

ܐ ܪ̣ܓܼܝܫ ܹܠܗ 
ܵ

ܫܿܘܪ ܠ
ܵ
ܐܼܝܵܢܐ ܐ

̈ܒܹܐ ܦܼܝܫ ܹܠܗ ܒܥܸܠܕ̣ܒܵ ܒܚܼܘܵܒܐ ܼܕܿ ܼܘܿ

ܐ 
ܵ
ܫܿܘܪ ܡܓܿܘܹܒܐ ܹܠܗ ܵܡܘܬ

ܵ
ܐ

ܹܐ 
̈
ܝܗܝ ܵܡܘܬ

ܿ
ܒܼܘܫ ܸܚܪܵܒܐ ̣ܡܢ ܟܼܠ

ܐ ܝܸܘܢ ܚܵܙܵܝܐ 
ܵ

ܹܡܪ ܠ
ܵ
ܵܚܙܹܐ ܘܐ

ܐ 
ܵ
ܐ ܝܸܘܢ ܫܵܡܥ

ܵ
ܹܡܪ ܠ

ܵ
ܵܫܹܡܥ ܘܐ

ܘܵܩܹܠܗ، ܵܩܹܠܗ ܡܙܼܘܒܵܢܐ 

ܵܝܐ 
ܵ
ܠܢܼܘ̣ܟܪ

ܐ ܕܵܗܘܹܐ ܗܵܘܐ ܸܨܦܝܵܐ ܛܼܘ̣ܒܵ

ܐ ܵܗܘܹܐ ܗܵܘܐ ܡܪܿܘܦܝܵܐ ܐܼܝܕܹܗ 
ܵ

ܘܠ

ܐ 
ܵ
ܢ ܕ̣ܒܼܝܵܩܐ ܹܠܗ ܨ̣ܒܼܘܬ ܐܼܝܼܡܿ

ܐ 
ܵ
ܝܕܼܝܥ ܹܠܗ ܵܒܥܝܵܐ ܐܼܘܪܙܼܘܬ ܼܘܿ

ܠܚܿܘܕ ܸܫܵܡܐ  ܫܿܘܪ ܦܠܼܝܛ ܹܠܗ ܼܒܿ
ܵ
ܐ

ܐ ܕܝܸܵܡܐ  ܠ̣ܒܵ ܢܫܹܐ ܹܠܗ ܼܚܿ ܼܘܿ

ܫܿܘܪ 
ܵ
ܐ ܝܹܠܗ ܐ

ܵ
ܐ ܠ

ܵ
ܫܼܝ ܠ ܘܼܚܿ

ܕ ̣ܡܢ ܐܸܵܡܐ ܝܹܠܗ  ܫܿܘܪ ܼܚܿ
ܵ
ܐ

ܐ  ܹ
̈

ܥܠ
ܿ

ܡܝܹ̈ܐ ܘܼܠ ̈ܖܹܐ ܘܼܣܿ ܵܗܕܸܵܝܐ ܒܵܩܝܡܼܝ ܼܟܿ

ܠܵܟܐ ܵܟܹܠܐ 
ܿ

ܝ̣ܟ ܼܡ
ܿ
ܫܿܘܪ ܕܼܐ

ܵ
ܒܵܚܙܹܝܬ ܹܠܗ ܐ ܼܘܿ

ܐ
̈

ܬܼܝ ܵܩܹܠ
ܵ
ܝܗܝ ܘܵܨܪܚܼܝ ܵܓܘ ܦ

ܿ
ܠܼܓ

ܿ
ܵܓܘ ܼܦ

ܐ  ܹ
̈

ܵܢܐ ܝܸܘܬ ܘܟܠܼܘ݂ܟ ܕܼܘܓܠ
ܵ
ܕܼܘܓܠ

ܝܗܝ 
ܿ

ܐ ܝܼܠ ܹ
̈

ܢܼܘܼܟ ܕܼܘܓܠ
ܵ
ܒ̈ܖ ܘܟܠ ܼܚܿ

ܣܦܪܘܐܬ

ܐ  ܹ
̈

ܵܢܐ ܝܸܘܢ ܘܸܡܠܝܵܐ ܕܼܘܓܠ
ܵ
ܕܼܘܓܠ

ܝܗܝ 
ܿ

ܐ ܝܼܠ ܹ
̈

ܢܼܝ ܕܼܘܓܠ
ܵ
ܒ̈ܖ ܝܗܝ ܼܚܿ

ܿ
ܘܟܼܠ

ܣܠܼܝܩ ܹܠܗ ܕܪܼܝܡ ܹܠܗ ܼܘܿ ܸܡܛܠ ܟܠ  ܼܚܿ

ܐ ܦܼܝܫ ܹܠܗ ܸܣܩܹܠܗ
ܵ

ܢ ܕܼܘܓܠ ܐܼܝܼܡܿ

ܐ
ܵ
ܠܬ

ܿ
ܼܓ ܡܼܕܿ ܐ ܵܟܪܒܼܝܬܿܘܢ ܼܒܿ

ܵ
ܠ

ܐ ܹ
̈

ܝܗܝ ܸܫܒܠ
ܿ

ܐ ܦܼܝܫ ܼܠ
ܵ

ܥܠ
ܿ
ܒܢܿܘ̈ܢܹܐ ܕܼܬ

ܐ ܟܠ ܸܫܚܵܛܵܢܐ 
ܵ
ܠܬ

ܿ
ܼܓ ܡܼܕܿ ܼܒܿ

ܠܸܫܚܵܛܢܼܘܬܹܗ ܡܨܹܐ ܹܠܗ ܕܵܫܐܹܦ

ܐ 
ܵ
ܪ
ܵ
ܫܪ ܐ ܼܕܿ

ܵ
ܐ ܠ̣ܒܼܝܫ ܹܠܗ ܠ̣ܒܼܝܫܬ

ܵ
ܕܼܘܓܠ

ܐ 
ܵ
ܝ ܐܼܝܵܩܪ

ܿ
̈ܝܢ ܵܡ̈ܖܼ ܘܦܼܝܫ ܹܠܗ ܵܓܼܘܿ

ܐ 
ܵ
̣ܟܦܼܘܬ ܐ ܒܼܢܿ

ܵ
ܪܼܝܪܼܘܬ

ܿ
ܘܼܫ

ܐ 
ܵ
̇ܗ ܘܸܡܠܝܹ̈ܐ ̣ܡܢ ܙܕܼܘܥܬ

ܵ
ܚ ܠ

ܿ
ܡܙܼܸܡ ܼܗܿ

ܐ 
ܵ
ܝܼܘܬ ܵܗܐ ܼܚܿ

ܵ
ܐ ܵܗܘܵܝܐ ܐ

ܵ
ܒܪܼܝ̣ܟܬ

ܐ 
ܵ
ܵܢܐ ܡܓܿܘܹܒܐ ܠܼܝ ܵܡܘܬ

ܵ
ܘܼܟܿܘܢ، ܐ

ܵ
ܵܩܬ

ܐ 
ܵ
ܵܢܐ ܡܓܿܘܹܒܐ ܠܼܝ ܐܼܝܬܼܘܬ

ܵ
ܐ

ܐ 
ܵ
ܵܢܐ ܡܓܿܘܹܒܐ ܠܼܝ ܚܹܐܪܼܘܬ

ܵ
ܐ

ܐ 
ܵ
ܵܢܐ ܡܓܿܘܹܒܐ ܠܼܝ ܵܡܘܬ

ܵ
ܐ

ܵܓܘܹܗ ܟܵܡܐ ܕܵܡܨܹܝܢ ܵܨܪܸܚܢ 

ܐ ܵܕ̣ܒܩܼܝܬܿܘܢ ܸܠܵܫܢܼܝ 
ܵ

ܘܠ

ܪܸܚܢ 
ܵ
ܢܬܼܝ ܦ ܚܼܡܿ

ܿ
ܐ ܒܼܬ

ܵ
ܘܚܹܐܪ

ܢܼܝ̈ 
ܵ
ܣܪܼܝܬܿܘܢ ܓܼܘܠܦ

ܵ
ܐ ܐ

ܵ
ܘܠ

ܐ 
ܵ
ܿܗ ܫܵܡܛܬ

ܵ
ܐ ܝܠ

ܵ
ܐ ܠ

ܵ
ܐ، ܚܹܐܪܼܘܬ

ܵ
ܠ

ܐ 
ܵ
ܬ

ܵ
ܠ

̈
ܕܢܼܝ̈ܖܹܐ ܘܵܩܘ̈ܕܹܐ ܘܸܫܫ

ܝ̈ܖܹܐ  ܝ̣ܟ ܼܛܿ
ܿ
ܹܐ ܚܹܐ̈ܖܹܐ ܼܐ

̈
ܵܢܫ

݇
ܐܼܝܬ ܐ

ܝ̈ܗܝ 
ܿ
ܢܝܼܵܬ ܚܼܡܿ

ܿ
ܝܗܝ ܒܼܬ

ܿ
ܣܼܝ̈ܖܹܐ ܝܼܠ

ܿ
ܘܼܐ

ܐ 
ܵ
ܣܼܝܪ

݇
̣ܓܪܼܘ݂ܟ ܐ

ܿ
ܢ ܵܗܘܹܐ ܼܦ ܦ ܐܸ

ܵ
ܐ

ܐ 
ܵ
ܐ ܗܘܼܝ ܚܹܐܪ

ܵ
ܢܬ ܚܼܡܿ

ܿ
ܐܼܝܵܢܐ ܒܼܬ

ܵܡܐ 
ܵ
ܐ ܫܼܘܠ

ܵ
ܒܥܼܘܡܵܩܐ ܕ̈ܖܸܢܝܼܘ݂ܟ ܕܠ ܼܘܿ

ܐ 
ܵ
ܝܪ ܕܼܛܿ ܝܼܟ  ܼܚܿ

ܿ
ܐ ܼܐ

ܵ
ܦܪܿܘܚ ܒܹܚܐܪܼܘܬ

ܐ 
ܵ
ܝܼܘܬ ܐ ܘܼܚܿ

ܵ
ܝܢ ܵܡܘܬ ܐ ܼܒܿ

ܵ
ܒܼܝ ܠܐܼܝܬܼܘܬ

ܿ
ܡܼܓ

ܐ! 
ܵ
ܵܢܐ ܡܓܿܘܹܒܐ ܠܼܝ ܵܡܘܬ

ܵ
ܐ

ܐܠ ܚܐܪܘܐܬ

ܦܪܹܝܡ
ܿ
ܵܕܐ ܼܐ

ܵ
ܵܡܘܠ

ܕ ܟܢܼܘܫܝܵܐ  ܢ ܚܝܵܝܵܐ ܝܸܘܚ ܵܓܘ ܼܚܿ ܚܼܢܿ
ܿ
ܼܐ

ܢ ܗܼܘܡܙܸܡ ܠܼܘܼܟ ܒܵܡܝܬܸܬ ܐܸ

ܢ ܫܬܼܝܩ ܠܼܘ݂ܟ ܸܫܬܵܩܐ ܒܵܩܛܹܠ ܠܼܘ݂ܟ  ܘܐܸ

ܐ 
ܵ
ܵܢܐ ܡܓܿܘܹܒܐ ܠܼܝ ܵܡܘܬ

ܵ
ܘܐ

ܡܼܝܪ ܹܠܗ 
݇
ܐ ܵܡܢܼܝ ܐ

ܵ
ܪ
ܵ
ܫܪ ܢ ܚܝܵܝܵܐ ܝܸܘܚ، ܼܒܿ ܚܼܢܿ

ܿ
ܼܐ

ܢ ܚܝܵܝܵܐ ܝܸܘܚ؟  ܚܼܢܿ
ܿ
ܕܼܐ

ܐ؟ 
ܵ
ܝܼܘܬ ݁ܗ ܼܚܿ

ܵ
̣ܟܝ ܝܠ

ܵ
ܹܡܪ ܵܩܬܼܝ ܕܐ

ܵ
ܐ

݁ܗ؟ 
ܵ
ܐ ܝܠ

ܵ
݁ܗ؟ ܵܨܵܘܢܬ

ܵ
ܐ ܝܠ

ܵ
ܦܼܝܪܬ

ܿ
ܼܫ

ܐ 
ܵ

ܝܼܟ ܣܼܘܵܟܠ
ܿ
݁ܗ؟ ܼܐ

ܵ
 ܠ

݁
ܝܬ

ܿ
ܐ ܼܠ

ܵ
ܦ ܸܦܨܠ

ܵ
ܘ ܐ

ܵ
ܐ

ܐ؟ 
ܵ

ܥܠ
ܿ

ܡܝܵܐ ܘܼܠ
ܿ

ܐ ܘܼܣ
ܵ
ܪ ܘ ܕܵܚܝܹܐ ܝܹܠܗ ܼܟܿ

ܵ
ܐ

ܵܡܢܼܝ ܸܡܵܢܘܼܟܿܘܢ ܚܝܵܝܵܐ ܝܹܠܗ  

ܚܵܙܵܝܐ ܝܹܠܗ   ܝ̈ܢܹܐ ܼܘܿ
ܿ
ܵܡܢܼܝ ܐܼܝܬ ܹܠܗ ܼܥ

ܐ ܝܹܠܗ؟ 
ܵ
ܫܵܡܥ ܐ ܼܘܿ

ܵ
ܵܝܬ

̈
ܘܬܸܪܬܹܝܢ ܵܢܬ

ܐ 
ܵ

ܘܐܼܝܬ ܹܠܗ ܵܩܠ

ܪܸܡ ܵܩܹܠܗ ܘܵܨܪܹܚ: 
ܿ

ܼܡ

ܵܢܐ ܚܝܵܝܵܐ ܝܸܘܢ 
ܵ
ܹܡܪ ܐ

ܵ
ܐ

ܐ 
ܵ
ܝܼܘܬ ܹܡܪ ܵܩܬܼܝ ܕܵܓܘ ܼܚܿ

ܵ
ܘܐ

ــܕ  ܼܝܿ ــܠ 
ܿ
ܼܥ ܐ 

ܵ
ܢܦܼܝܠــܬ ــ݁ܗ 

ܵ
ܝܠ ܐ 

ܵ
ܠ ܬܿܘܪ 

ܵ
ܐ

ܣܦܪܘܐܬ
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ــܐܹܫ 
ܵ
ܐ܂܂܂ ܕܦ

ܵ
ܒــܬ

ܿ
ܐ ܼܪ

ܵ
ܵܗܐ ܐܼܘܡــܬ

ܵ
ܐ ܕܐ

ܵ
ܘܡܕܼܝܵܢܝــܼܘܬ

ــ̇ܗ܂ 
ܵ
ــܐ ܐܸܠ ܝــ̣ܟ ܕ̣ܸܒܵܚ

ܿ
ــܼܝ ܼܐ ܦܼܘܠܵܚܢ

ܠ̈ܒܹــܐ  ܼܩܿ ܵܓــܘ  ܢ 
ܿ
ܵܘܼܬ

̈
ܬ
ܵ
ܠــܐ ܕܪܹܐ ܠــܼܝ  ܐ 

ܵ
ــܪܬ ܼܚܿ

݇
ܐ

ܠܿܘ̈ܚܹــܐ  ܝــܗܝ  ܐܼܸܒܿ ܠــܼܝ  ܪܫܼܝــܡ  ܼܘܿ ܡܵܢܝܹ̈ــܐ، 
ܿ
ܼܐ

ܐ 
ܵ
ܬ
ܵ
ܠܐܸܓــ̈ܖ ܛܥܼܝ̈ܢܹــܐ  ܣܼܘܵܟܵܡܝܹ̈ــܐ  ܓ̈ܖܼܝܵܕܝܹــܐ 

ܐ 
ܵ
ܡܕܼܝܵܢܝــܼܘܬ ܘܟܹܝــܬ 

ܵ
ܐ  - ܢ 

ܿ
ــܼܪ ܥܼܒܿ ܼܕܿ ܣــܪܼܝ 

ܵ
ܕܐ

ܦ 
ܵ
ܢ، ܘܐ

ܿ
ــ̈ܝ ܐܼܘܡــܼܬ ܒܼܢܿ ــܐܹܡ ܼܕܿ ܐ – ܒܵܩ

ܵ
ܝــܬ

ܵ
ܬܿܘܪ

ܵ
ܐ

ܢ 
ܿ
ــܪܼܘܼܬ ܢ ܘܵܣܦ

ܿ
ــܪܕܼܘܼܬ ــܢ ܠܼܡܿ ܛܸܦ

ܵ
ــܼܝ ܕܥ ܡــܨܹܐ ܠ

ܚ 
ܿ
ܡــܼܪ

ܵ
ܐ ܵܡܨܹܝــܚ  ܝܵܓــܐ  ܼܗܿ ܝــܗܝ܂܂܂  ܒܐܼܘܪܼܚܿ

ــܗܝ  ܝ ــܐ ܵܓܼܘܿ ــܗܝ ܡܿܘܦܸܠ̈ܚܹ ܝ
ܿ

ــܫ ܼܠ ــܼܝ ܕܦܼܝ ܕܠܿܘ̈ܚ

ܹــܐ܃ 
̈
ܕܫ

ܵ
ܐ ܬܪܹܝــܢ 

ܿ
ܼܠ ܝــܗܝ 

ܿ
ܝܼܠ ــܐ  ̣ܓܵ

ܵ
ܸܒܦܠ ܐ 

ܵ
ܵܘܬ

̈
ܬ
ܵ
ܐ

ܠܿܘܵܚــܐ  ܕܵܫــܐ، 
ܵ
ܐ ܵܗܐ 

ܵ
ܐ ܵܓــܘ  ܕܵܡܝܵــܐ܃  ܼܩܿ ܕܵܫــܐ 

ܵ
ܐ

ــܕ  ܪܨܼܝ ܠܼܚܿ
ܿ
ــܼܬ ܐ ܡ

ܵ
ܐ ܕܠ

ܵ
ܵܘܬ

̈
ܬ
ܵ
ــܐ ــܐ ܠ ــܐ ܵܛܥܵܢ ܟܹ

ܟܹــܐ  ܐܼܝܵܢــܐ  ܵܡــܐ،  ܸܦܬ̣ܓܵ ــܕ  ܠܼܚܿ ܘ 
ܵ
ܐ ܐ 

ܵ
ܣܼܘܵܟــܠ

ܐ 
ܵ
ܓܪܼܝܵܕܝــܬ ܐ 

ܵ
ܨܼܘܪܬ ܚــܵܕܐ 

ܿ
ܼܠ ܘܵܒܢــܼܝ  ܵܟܦܫــܼܝ 

ܵܓــܘ  ܐ 
ܵ
ܓ̣ܒܼܝܠــܬ ܐ 

ܵ
ܪܢܼܝــܬ

ܿ
ܼܡ ܚــܵܕܐ  ــܐ 

ܵ
ܛܦ

ܵ
ܕܥ

ܐ܂ 
ܵ
ܝــܬ

ܵ
ܬܿܘܪ

ܵ
ܐ ܐ 

ܵ
ܡܕܼܝܵܢܝــܼܘܬ ܼܕܿ ̈ܖܸܡــܙܹܐ 

ܕܵܫــܐ، ܟܹــܐ ܵܟܬܸܒــܢ 
ܵ
ܵܗܐ ܐ

ܵ
ܵܝܵܢــܐ܃ ܒــܐ

ܿ
ܕܵܫــܐ ܬܼܪ

ܵ
ܐ

ــܐ ̣ܡــܢ  ܐ ܢܣܼܝ̣ܒܵ
ܵ
ܘ ܚــܵܕܐ ܹܡܐܡــܪ

ܵ
ܵܡــܐ ܐ ــܕ ܸܦܬ̣ܓܵ ܠܼܚܿ

ܘ 
ܵ
ــܐ ܐ ܟܼܝܵܡ ــܪ ܼܚܿ ܚܼܝܼܩܿ

ܿ
ــܢ ܼܐ ܘ ̣ܡ

ܵ
ــܐ ܐ ܕܼܝܵܫ ــܐ ܼܩܿ ̣ܒܵ

ܵ
ܟܬ

ܐ 
ܵ
ܝــܼܘܬ

ܵ
ــܡ ܚــܵܕܐ ܸܒܣܬܪ

ܿ
ܵܡܼܥ

ܿ
ܐ ܼܥ

ܵ
ــܕ ܵܣܦــܪ ــܢ ܼܚܿ ̣ܡ

ܢ 
ܿ
ــܪܼܘܼܬ ܢ ܘܵܣܦ

ܿ
ــܪܕܼܘܼܬ

ܿ
ــܐ ܼܡ

ܵ
ܥܵܛܦ

ܿ
ܐ، ܼܠ

ܵ
ــܬ ܠܚܼܝܡ

ܢ܂ 
ܿ
ــܼܘܼܬ ܝܵܡܢ ܘܼܗܿ

ܐ 
ܵ

ــܝ، ܐܼܝــܬ ܠــܼܝ ܠܿܘ̈ܚܹــܐ ܠ ܼܢܿ
ܿ
ܫ̣ܒــܿܘܩ ̣ܡــܢ ܕܼܐ

ܐ 
ܵ

ــܕ ܸܦــܨܠ ــܐ ܵܫܩܠــܼܝ ܼܚܿ ܣܼܝــ̈ܖܹܐ ܒܸܣܪܵܛــܐ، ܘܟܹ
݇
ܐ

ܢ 
ܿ
ܡܕܼܝܵܢܝــܼܘܼܬ ܼܕܿ ܠ̈ܖܸܡــܙܹܐ  ܛܥܼܝܵܢــܐ  ܓܪܼܝܵܕܵܝــܐ 

ܐ܂
ܵ
ܝــܬ

ܵ
ܬܿܘܪ

ܵ
ܐ

ܡܵܢܝܹ̈ܐ؟ 
ܿ
ܝܵܟܐ ܓܠܼܝܚ ܠܼܘ݂ܟ ܠܦܼܘܠܵܚ̈ܢܼܘܼܟ ܼܐ

ܿ
ܫ܂ ܼܐ

ــܐ،  ̈ܚܹ
ܵ
̈ܝ ܓܠ

ܿ
ܵܒــܐ ܵܒــܼܬ

ܵ
ܦ. ܡܫــܿܘܘܬܸܦ ܠــܼܝ ܵܓــܘ ܪ

ܫــܿܘܪ 
ܵ
ܵܚــܐ ܕܐ

ܵ
ܐܼܝــܬ ܵܓــܘ ܹܒܝــܬ ܓܠ

ܵ
ܬܼܝܪ ܐܼܝܵܢــܐ ܼܝܿ

ــܿܘܪ  ܫ
ܵ
ܐ ܕܐ

ܵ
ــܘ ܟܢܼܘܫــܬ ــܵܕܐ ܵܓ ــܐܹܫ ܗܵܘܐ ܥ̣ܒܼܝ

ܵ
ܕܦ

ـܹـܐ  ܹ̈ــܐ ܘܬܸܫܥܼܝ̈ ܬܵܡܢܼܝ ـܹـܐ ܼܕܿ ̣ܓــܵܕܕ ܒܸܫ̈ܢ ــܠ ܕܼܒܿ
ܵ
ܵܒܢܹܐܦ

ــܢ  ــܿܘܩ ̣ܡ ــܕܹܐ، ܫ̣ܒ ̣ܓܕܹܝ ــܐ ܕܼܒܿ ܵܚ
ܵ
ــܬ ܓܠ ــܡ ܹܒܝ

ܿ
ܼܥ

ܝــܗܝ  ܗܘܹܐ ܠــܼܝ ܵܓܼܘܿ ܼܕܿ ــܐ  ̈ܚܹ
ܵ
̈ܝ ܓܠ

ܿ
ܢــܼܝ ܵܒــܼܬ

ܵ
ܕܐ

ܝــ̣ܟ 
ܿ
ܐ ܼܐ

ܵ
ــܪܬ ܼܚܿ

݇
ــܐ ܵܓــܘ ܢܼܝܢــܘܹܐ ܘܐ

ܵ
ܝــ̣ܟ ܵܝܠܿܘܦ

ܿ
ܼܐ

ــܬ܂ ܩ ܵܓܵܘܵܢܐܼܝ
ܵ
ــܪ ــܘ ܥܼܝ ــ̇ܗ ܵܓ ܵܢ

ܵ
ܡܬܸܠ

ܿ
ܼܡ

ܵܛــ̣ܒ  ܵܓܘ̈ܢܹــܐ  ܢــܼܝ 
ܵ
ܐ ܝــܗܝ 

ܿ
ܝܼܠ ܝܢــܼܝ 

ܿ
ܼܐ ܫ܂ 

ܵܡــܘܕܼܝ؟  ܘܵܩــܐ  ܠܿܘ̈ܚــܼܘܼܟ،  ܵܓــܘ  ــܐ  ܡܿܘܦܸܠܹܚ̈

ܡܢــܼܝ 
ܿ
ــܐ ܵܓــܘ ܼܐ ܢــܼܝ ܵܓܘ̈ܢـܹـܐ ܵܛــ̣ܒ ܡܿܘܦܸܠ̈ܚܹ

ܵ
ܦ. ܐ

ܐ 
ܵ
ܪܵܩــܐ، ܘܥܸܠܬ ܝــܗܝ ܣܡܿܘܵܩــܐ ܘܼܙܿ

ܿ
ܵܓܵܘܵܢܐܼܝــܬ ܼܝܼܠ

ܐܼܝــܬ ̣ܡــܢ 
ܵ
ܬܼܝܪ ܝــܗܝ ܵܓــܘ ܠܿܘ̈ܚــܼܝ ܼܝܿ

ܿ
ܕܐܼܝܬܼܘܼܬ

ܝܗܝ 
ܿ
̇ܗ ̣ܡــܢ ܐܼܝܬܼܘܼܬ

ܵ
ــܐ ܝܠ

ܵ
ܥ ܚ̈ܖܹܢـܹـܐ ܸܒܢ̣ܒܵ

݇
ܵܓܘ̈ܢـܹـܐ ܐ

ــܐ  ܹ ــܢ ܵܓܘ̈ܢ ــܗܝ ̣ܡ ܝ
ܿ

ܦ ܕܼܝܼܠ
ܵ
ܬܿܘܪ ܘܐ

ܵ
ܐ ܕܐ

ܵ
ܬ
ܵ
ــܘ ܐ ܵܓ

ܵܓܘ̈ܢܹــܐ  ܝــܗܝ  ܸܡܼܢܿ ܡــܬܿܘ̈ܖܨܹܐ  ܝܫــܼܝ 
ܵ
ܕܦ ̈ܖܹܵܫܝܹــܐ 

ــܐ܂  ܚܼܒܼܝ̈ܛܹ

ܝܵــܐ 
ܵ
ܒܥ ܐ ܼܘܿ

ܵ
ܢــܼܘܬ

ܵ
ܒܠ ܵܝــܐ ܡܼܩܿ

ܿ
ܓــܼܝ ܠܼܐ ܘܕܼܝ ܼܣܿ

ܵ
ܬ

ܡܼܝܵܢــܐ.
ܿ
ܐ ܼܐ

ܵ
ܡܼܝܿܩــܪܼܘܬܼܘ݂ܟ ܟܼܘܵܫــܪ

ܿ
ܝــܸܘܚ ܼܠ

ܵܩــܬܼܝ  ܝܹܠــܗ  ܐ 
ܵ
ܐܼܝܵܩــܪ ܐ 

ܵ
ܪ
ܵ
ܫــܪ ܼܒܿ ܸܡــܕܸܡ،  ܐ 

ܵ
ܠ

ܡــܼܝ 
ܿ
ܐ ܼܥ

ܵ
ܢــܼܘܬ

ܵ
ܒܠ ܵܝــܐ ܡܼܩܿ

ܿ
ܘ̣ܟــܿܘܢ ܠܼܐ

ܵ
ܥ̣ܒܼܝــܕ ܠ ܼܕܿ

ܘ̣ܟــܿܘܢ 
ܵ
ܠܬ

ܿ
ܡܼܓ

ܿ
ܼܠ ܝــܸܘܢ  ܝܵــܐ 

ܵ
ܒܥ ܵܢــܐ 

ܵ
ܐ ܦ 

ܵ
ܘܐ

ܡܼܝܵܢــܐ. 
ܿ
ܼܐ ܐ 

ܵ
ܟܼܘܵܫــܪ

ܠܢܘܐܬ
̈
ܡܩܒ

ܵܢܝܵــܐ ܼܝܹܠــܗ ܵܓــܘ 
ܵ
ܬܼܘܬ

ܵ
»ܩܦܼܝܣــܼܘܬ ܢܸܣܝܵܵܢــܐ ܐ

ܥܝܵܵܕܵܝــܐ  ܝــܗܝ  ܐܼܸܣܿ ̣ܡــܢ  ܐ 
ܵ
ܵܘܬ

̈
ܬ
ܵ
ܐ ܓܪܼܝܵܕܝــܼܘܬ 

ــܐ  ܹ ــܐ ܣܼܘܵܟܵܡܝ̈ ܠܒܹ̈ ــܘ ܼܩܿ ــܬܹܗ ܵܓ ܢ ܼܝܿ
ܿ
ܡܼܥ ــܐ، ܼܘܿ ܝܵ

ܵ
ܵܩܠ

ܐ 
ܵ
ܵܢܝـܹـܐ ܠܼܝܿܗ̣ܒــܿܘܹܠܐ ܫܼܘܦــܪ

ܵ
ܢܼܘܬ

ܵ
ܥܒ̈ܖ

ܿ
ܡܵܢܝـܹ̈ـܐ ܘܼܡ

ܿ
ܼܐ

ܐ ܕܵܓܘ̈ܢܹــܐ 
ܵ
ܡــܬ ܠܼܚܿ

ܿ
ܐ ܒܐܼܘܪܵܚــܐ ܕܼܡ

ܵ
ܠܠܿܘܚܼܝــܬ

ܵܢܝܹــܐ܂« 
ܵ
ܨܼܘ̈ܖܬ ܐ 

ܵ̈
ܚ̣ܒܼܝܵܫــܬ ܼܘܿ

ܢ ܹܒܝܬ ܫܡܼܘܐܹܝܠ
ܿ

ܼܠ
ܿ
ܼܐ

ܘܒــܿܘܕ  ܝــܼܘܬܼܘܼܟ  ܼܚܿ ܒــܿܘܕ  ــܢ 
ܿ

ܼܠ ܢــܼܝ 
ܿ
ܡܼܬ ܫ܂ 

ܼܟ؟ ܝــܼܘ
ܵ
ܪ ܫܼܘ

ܐ ܕ 1956، ܡܼܘܸܚــܒ 
ܵ
݇ܢــܬ

ܿ
ܦ. ܸܒܪܵܝــܐ ܝــܸܘܢ ܒܼܫ

̣ܡــܢ  ܵܓܵܘܵܢܐܼܝــܬ  ܡܵܢــܐ 
ܿ
ܘܼܐ ܠܸܣܪܵܛــܐ  ܠــܼܝ 

ܐ 
ܵ
ܵܫܪܵܘܝــܬ ܐ 

ܵ
ܫــܬ

ܿ
ܕܼܪ

ܿ
ܼܡ ܵܓــܘ  ܙܥــܿܘܪܼܘܬܼܝ 

ܵܓــܘ  ܐ 
ܵ
ܕܵܡܝــܬ ܼܩܿ ܣܿܘܥــܬܼܝ 

ܵ
ܘܦ ܐ، 

ܵ
ܝــܬ

ܵ
ܘܸܡܨܥ

ܪܫܵܡــܐ  
ܿ

ܵܛــܐ ܼܝــ݇ܗܵܘܐ ܵܓــܘ ܼܡ
ܵ
ܣܪ ܡܵܢــܐ ܼܘܿ

ܿ
ܐ ܕܼܐ

ܵ
ܩــܠ ܼܚܿ

ܐ 
ܵ
ܝــܢ ܕܵܓــܘ ܡܕܼܝ݇ܢــܬ

ܿ
ܒܼܝܼܥ

ܿ
ܠܼܪ

ܿ
ܐ ܕܐܼܘܡ ܼܐ

ܵ
ܫــܬ

ܿ
ܕܼܪ

ܿ
ܕܼܡ

ــܐ ܵܛــ̣ܒ ܥ̣ܒܼܝــܪ ܠــܼܝ ܬܚــܿܘܬ  ܕܵܡــܘܸܨܠ، ܘܵܗܕ̣ܟܵ

ــܢ  ــܿܘܩ ̣ܡ ــܐ ܫ̣ܒ ܡܵܢ
ܿ
ــܐ ܕܼܐ ܹ ̈ܢ

ܵ
ܠܦ

ܿ
ܐ ܕܼܡ

ܵ
ــܼܘܬ ܥܒܵܕܢ

ܿ
ܼܡ

ܸܣܪܵܛــܐ  ܠــܼܝ ܒــܿܘܕ  ܝــܗܝ 
ܿ

ܫܩܼܝܼܠ ܼܕܿ ܐ 
ܵ
ܕܼܘ̈ܖܵܝــܬ

ܐ ܕܵܡــܘܸܨܠ܂ 
ܵ
ܵܒܝܵــܐ ܵܓــܘ ܡܕܼܝ݇ܢــܬ

ܵ
ܪ
ܿ
ܼܥ

̣ܟــܝ ܝܠܼܝــܦ ܠــܼܘܼܟ ܠܸܠܵܫܵܢــܐ ܐܸܡܵܗܵܝــܐ 
ܵ
ܫ܂ ܕܐ

ܩܪܸܸܒܬ 
ܿ

ܘܟܹܝــܬ ܣܼܘܪܵܝܝـܵـܐ؟ ܘܵܡــܐ ܡܨܹܐ ܠــܼܘ݂ܟ ܼܡ
ܵ
ܐ

ــܢ 
ܿ
ܼܠ
ܿ
ــܐ ܼܐ ܫܿܘܵܡ

ܵ
ــܐ ܘܪ ــܡ ܵܣܪܿܘܵܛ

ܿ
ܩــܐܵܬ ܼܥ

ܵ
ܬܦ

ܹܒܝــܬ ܫܡܼܘܹܐܝــܠ

ܡܩܒܠܢܘܬܐ ܒܝܕ: ܝܘܣܦ ܥ̣ܒܕܝܫܘܥ

ــܼܘܼܟ؟  ܡܢ
ܿ
ܵܗܐ ܼܐ

ܵ
ܐ ܕܐ

ܵ
ــܼܘܬ ܝ

ܵ
ܒܸܡܨܥ

ܐ، 
ܵ
ܦ. ܝܠܼܝــܦ ܠــܼܝ ܠܸܠܵܫܵܢــܐ ܐܸܡܵܗܵܝــܐ ܵܓــܘ ܥـܹـܕܬ

ܕܢܵܚܝܵــܐ 
ܿ

ܼܡ ܠܸܣܪܵܛــܐ  ܕܵܝܠܸܦــܢ  ܠــܼܝ  ܡــܨܹܐ  ܼܘܿ

ܵܝــܐ 
ܵ
ܩܪ ܝـܵـܐ ܒܐܼܘܪܵܚــܐ ܼܕܿ

ܵ
ܢܓܹܠ

ܵ
ܝـܵـܐ ܘܐܸܣܛܪ ܥܪ̣ܒܵ

ܿ
ܘܼܡ

ــ̈ܝ  ܒܼܢܿ ܚܵܙܵܝــܐ ܒܵܣ̈ܖܿܘܛـܹـܐ ܼܕܿ ܐ ܼܘܿ
ܵ
ܵܓــܐ ܣ̈ܖܼܝܵܛــܬ

ܵ
ܗܪ ܼܘܿ

ــܡ ܵܡܐ 
ܿ
ܵܡܼܥ

ܿ
ܠܩــܿܘܫ ܼܥ

ܿ
ܢ ܦܪܼܝܵܫܐܼܝــܬ ̣ܡــܢ ܼܐ

ܿ
ܐܼܘܡــܼܬ

ܐ܂ 
ܵ
ܝــܬ

ܵ
ܫ̣ܒܼܝــܩ ܹܠــܗ ܵܩܵܫــܐ ܵܝܘܸܣــܦ ܕܹܒܝــܬ ܸܩܠ ܼܕܿ

ܐ ܬܪܼܝܵܨܐܼܝܬ 
ܵ
ܵܘܬ

̈
ܬ
ܵ
ܫܸܡܢ ܠــܐ

ܵ
̣ܟــܝ ܪ

ܵ
ܝܠܼܝــܦ ܠــܼܝ ܕܐ

ــܐ،  ــܐ ܒܢܼܝܵܚ ــܗܝ ܢܼܝܵܚ ܝ ܐ ܵܓܼܘܿ
ܵ
ــܼܘܵܘܪ ــܕܸܢ ܛ ̣ܒ

ܵ
ܘܥ

ܐ 
ܵ

ــܨܠ ــܕ ܸܦ ــܗܝ ܼܚܿ ܝ
ܿ

ــܼܝ ܐܼܸܠ ــܼܒ ܠ ܐ ܝܗܼܝ
ܵ
ــܪܬ ܼܚܿ

݇
ܘܐ

ܠܿܘ̈ܚܹــܐ،  ܝــܗܝ  ܸܡܼܢܿ ܠــܼܝ  ܡــܬܿܘܪܸܨ  ܼܘܿ ܐ 
ܵ
ܦܼܝــܪ

ܿ
ܼܫ

ــܢ  ܐ ̣ܡ
ܵ
ܬܼܘܬ

ܵ
ــܐ ܕܐ ــܗ ܢܼܝܵܫ ــܦ ܹܠ ــܐ ܡܫܿܘܚܸܠ ܵܗܕ̣ܟܵ

ܘ ܒܼܘܥــܵܕܐ 
ܵ
ــܐ ܐ ــܕ ܪܼܘܫܵܡ ــܐ ܠܼܚܿ ܠܚــܿܘܕ ܸܩܪܵܝܵܢ ܼܒܿ

ܐ܂
ܵ
ــܪܬ

ܿ
ــܐ ܚــܵܕܐ ܐܼܸܓ ܡܛܹ

ܿ
ܘ ܼܡ

ܵ
ܐ ܐ

ܵ
ܚــܙܹܐ ܫܼܘܦــܪ

ܿ
ܕܼܡ

ــܕ ܦܼܘܵܫܵܩــܐ ܵܛــ̣ܒ ܪܘܼܝܵܚܐ  ܫ܂ ܵܡܨܹܝــܬ ܵܝܗܸܒــܬ ܼܚܿ

ܐ ܕܵܩܡ 
ܵ
ܬ ܐ ܚܼܕܿ

ܵ
̣ܒــܬ

ܿ
ܩܼܪ

ܿ
ܘ ܼܡ

ܵ
ܐ ܐ

ܵ
ܵܗܐ ܛــܼܘܵܘܪ

ܵ
ܒــܿܘܕ ܐ

ــܢ ܣܼܘܪܵܝܝܵܐ؟  ــ̇ܗ ܠܸܣܪܵܛܐ ܕܸܠܵܫܼܢܿ
ܵ
ܩܪܸܸܒــܬ ܠ

ܿ
ܼܡ

ܐ 
ܵ
ܢ ܵܒــܨܿܘܪܼܘܬ

ܿ
ܐ܂܂܂ ܚــܙܹܐ ܠــܼܝ ܕܐܼܝــܬ ܼܠ

ܵ
ܪ
ܵ
ܫــܪ ܦ. ܼܒܿ

ــܢ، ܵܩــܐ ܒــܿܘܕ  ܐ ܕܸܣ̈ܖܛܹــܐ ܵܓــܘ ܸܠܵܫܼܢܿ
ܵ
ܕܵܫܵܢܝــܼܘܬ

ܵ
ܒܐ

ܹܐ 
̈
ܕܬ ܒܪܿܘܝܹܐ ܸܣ̈ܖܛـܹـܐ ܼܚܿ ــܐ ܦܠܼܝــܚ ܠــܼܝ ܠܼܡܿ ܵܗܕ̣ܟܵ

ܹܐ 
̈
ܵܓــܘ ܡܠــܿܘܐ ــܐ  ܝܫــܼܝ ܡܿܘܦܸܠܹܚ̈

ܵ
ܕܦ ܒܢܼܝܵܫــܐ 

ܐ 
ܵ
ــܪܕܼܘܬ ܒܼܡܿ ܝܵܡܢــܼܘܬܼܝ  ܼܗܿ ܸܡܛــܠ  ܙܵܢܵܢܝܹ̈ــܐ، 

ܠܢܘܐܬ
̈
ܡܩܒ
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ܐ 
ܵ
ܩܝܵــܨܬ ܼܒܿ ܝــܗܝ 

ܿ
ܕܟܼܠ ܐ 

ܵ
ܦــܬ

ܿ
ܡܵܫܘܼܬ ܪ 

ܿ
ܵܒــܼܬ

ܐ 
ܵ
ܝــܬ

ܿ
ܼܪ

ܿ
ܡܼܫ ܼܒܿ ܐ 

ܵ
ܥــܬ ܝܼܕܿ ܠܼܡܿ ܐ  

ܵ
ܩܥܼܝܠــܬ

ــܐ  ̈ܖܚܹ
ܵ
ــܗܝ ܐ ܝ

ܿ
ــܪ ܼܠ ܐ ܚܕܼܝ

ܵ
ــܪܬ ܼܚܿ

݇
ــܐܵܕܐ، ܘܐ ܕܥܹ

ܿ
ܕܼܥ

ܐ 
ܵ
ܚܵܙܝܬ

ܿ
ܵܢܝـܵـܐ ܼܠ

ܵ
ܐ ܕܫܼܘܵܩܐ ܝܼܘܪܬ

ܵ̈
ܡܵܢــܵܘܬ ܩــ̈ܖܹܐ ܼܒܿ ܡܼܝܿ

ܵܢܝܹــܐ܂ 
ܵ
̣ܡــܢ ܦܼܘܠܵܚ̈ܢܹــܐ ܝܼܘ̈ܖܬ ܵܡــܐ ܕܐܼܝــܬ 

ܐ، ܝܗܼܝــ̣ܒ ܹܠܗ 
ܵ̈
ܼܒــܿܘܕܵܘܬ

ܵ
ــܝ ܥ ܼܢܿ

ܿ
ܐ ܕܼܐ

ܵ
ܩــܬ

ܵ
ܪ ܦܪ

ܿ
ܵܒــܼܬ

ܐ 
ܵ

ܡܠــܠ ܵܢــܐ ܠܼܡܿ
ܿ
ܡــܙܼܝ ܐܿܘ̣ܓܼ

ܿ
ܠــܕܿܘ ܼܪ ܐ ܼܟܿ

ܵ
ܡܼܝܿܩــܪ

ܡ̈ܢܹــܐ 
ܿ
ܐ ܘܼܐ

ܵ
ــܪܕܼܘܬ

ܿ
ܐ ܕܼܡ

ܵ
ܐ ܵܓܵܘܵܢܝــܬ

ܵ
ܢــܼܘܬ

ܵ
ܒܪ ܡܼܕܿ ܼܕܿ

ܵܓܵܘܵܢܝܵــܐ،  ܵܢــ̇ܗ 
ܵ
ܒܪ ܡܼܕܿ ܝــ݂ܟ 

ܿ
ܼܐ ̇ܗܘ  ܣܼܘ̈ܖܵܝܝܹــܐ 

ܟܼܝــܬܿܘ 
ܿ
“ܼܐ ܡܠܹܠــܗ܃ 

ܿ
ܼܡ ܵܓــܘ  ܹܠــܗ  ܘܡܼܘܕܸܟــܪ 

ــܐ ܵܓــܘ 
ܵ
ܬܼܝܵܩــܐ ܝܕܼܝܥ

ܿ
ܼܝܹܠــܗ ̇ܗܘ ܥܹــܐܵܕܐ ܵܛــ̣ܒ ܼܥ

ــܗ  ــܗܝ ܹܒ ܝ
ܿ

ــܚ ܼܠ ܐ، ܡܙܼܘܝܸ
ܵ
ــܬ ܵܢܵܫܝ

݇
ܐ ܐ

ܵ
ــܼܘܬ ܡܕܼܝܵܢܝ

ܐ 
ܵ
ــܬ ܗܪܼܝܵܢܝ ܐ ܼܢܿ

ܵ
ــܼܘܬ ܡܕܼܝܵܢܝ ــܐ ܼܕܿ ܹ ܢܝ̈ܵܢ ܢ܂܂܂ ܼܒܿ

ܿ
ܼ
̈
ــܵܗܬ ̣ܒܵ

ܿ
ܼܐ

ــܐ ܕܐܸܵܣــܐ 
ܵ
ܝــܗܝ ܟܹܐܦ

ܿ
ܼܠ ܐ، ܘܡــܼܘܬ̣ܸܒ 

ܵ
ܸܫܪܵܫܝــܬ

ܝــܗܝ 
ܿ

ܼܠ ܡܫــܼܘܬܐܸܣ  ܼܘܿ ܐ 
ܵ
ܵܢܵܫܝــܬ

݇
ܐ ܐ 

ܵ
ܫܥܼܝــܬ

ܿ
ܠܼܬ

ܐ 
ܵ
ܪܓܼܘܫــܬ ܗܪܼܝــܢ ܼܕܿ ܐ ܕܹܒܝــܬ ܼܢܿ

ܵ
ܬܪ

ܿ
ــ̇ܗ ܒــܼܐ

ܵ
̈ܢ
ܵ
ܠܝܼܘܠܦ

ܵܗܐ 
ܵ
ܢــܼܝ ܕܵܝܕܥــܼܝ ܐ

ܵ
ــ̇ܗ. ܘܐ

ܵ
ܒܼܘܥ

ܿ
ܐ ܘܼܡ

ܵ
ܡܕܼܝܵܢܝــܼܘܬ ܼܕܿ

ــܝ  ܼܢܿ
ܿ
ܝــܗܝ ܕܵܝܕܥــܼܝ ܕܼܐ

ܿ
ܦ ܵܘܠܝܵــܐ ܼܠ

ܵ
ܸܡܢــܕܼܝ܂܂܂ ܐ

ܵܫܐ 
ܵ
ــܵܕܐ ܟܼܘܬ ـܹـܐ ܸܒܥ̣ܒܵ

̈
ܓ ̣ܒܵ ܝــܗܝ ܼܢܿ

ܿ
ܐ ܐܼܝــܬ ܼܠ

ܵ̈
ــܵܗܬ ̣ܒܵ

ܿ
ܼܐ

ܐ 
ܵ
ܒܵܢܝܬ ܝܗܝ ܼܒܿ

ܿ
ܡܼܝ̈ܢـܹـܐ ܝܼܠ

ܿ
̣ܒܵܕܵܢܐ، ܘܼܐ

ܿ
ܠܩܿܘ̣ܒــܠ ܼܐ ܼܕܿ

ܐ 
ܵ
ܠܬ ܿ

ܐ ܒܼܝܿܗ̣ܒܼ
ܵ̈
ــܵܗܬ ̣ܒܵ

ܿ
ܐ ܕܼܐ

ܵ
ܠــܬ ܐ ܕܹܡܐܼܙܿ

ܵ
ܡــܬ

ܿ
ܼܡ

ܿ
ܡܼܬ ܼܘܿ

ــܐ،  ܹ ܡ̈ܢ
ܿ
ܐ ܘܼܐ

ܵ
ــܪܕܼܘܬ

ܿ
ــܐ ܘܼܡ ܹ ̈ܢ

ܵ
ــܢ ܝܼܘܠܦ ܐ ̣ܡ

ܵ
ــܼܘܬ ܝ ܕܼܚܿ

ܐ.” 
ܵ
ــܼܘܗܪ ܐ ܘܢ

ܵ
ــܼܘܬ ܝ ܐ ܠܼܚܿ

ܵ
ــܪ ܐ ܒܙܸܡ

ܵ
ــܬ ܚ ܼܝܿ ܡܼܙܿ ܼܘܿ

ܐ 
ܵ
ܐ ܕܫܼܘܠܵܛܢܼܘܬ

ܵ
ܡܠܠ

ܿ
ܬܹܐ ܹܠܗ ܼܡ

݇
ــܐ، ܐ ܪ ܵܗܕ̣ܟܵ

ܿ
ܵܒــܼܬ

ــܕ  ܒܼܝܿ ــܐ  ܡܼܘܩܪ̣ܸܒܵ ܹܠــܗ  ܘܦܼܝــܫ  ܩܹܠܝܵܡــܐ  ܼܕܿ

ܐ 
ܵ
ــܼܘܬ ܢ

ܵ
ܐ ܕܵܡܘܒܠ

ܵ
ــܪ ܪܼܝ

ܿ
ܪ ܼܫ ــܘܼܗܿ

ܿ
ــܿܘ ̰ܓܼ ܢ

ܵ
ܐ ܐ

ܵ
ــܪ ܡܼܝܿܩ

ܵܗܐ 
ܵ
ܐ ܹܠــܗ  ܫܸܒــܢ  ܐ ̇ܗܘ ܕܵܩــܡ ܡܼܚܿ

ܵ̈
ܣ̣ܒܼܝܣــܵܘܬ ܼܘܿ

ܵܩܐ 
ܵ
ܪܵܘܵܙܐ ܘܙܼܘܵܝܵܚــܐ ܵܓــܘ ܪܼܘܣܬ ܵܝܘܵܡــܐ ܦܼܘܪܵܣــܐ ܼܕܿ

ܣܼܘ̈ܖܵܝܝܹــܐ  ܠܵܕ̈ܝܹــܐ  ܕܼܟܿ ܐ 
ܵ
ܝــܬ ܪܫ̣ܟܵ

ܿ
ܼܐ ــܐ،  ܢܵܟ̣ܒܵ

ܿ
ܕܼܥ

ܗܪܼܝــܢ،  ܐ ܕܹܒܝــܬ ܼܢܿ
ܵ
ܬܪ

ܿ
̈ܖܸܡܵܢܝـܹـܐ ܵܓــܘ ܼܐ

ܿ
ܝـܹـܐ ܘܼܐ

ܵ
ܬܿܘ̈ܖ

ܵ
ܐ

ܢ 
ܵ
ܩܹܠܝܵܡــܐ ܕܟܼܘܪܕܸܣــܬ ܡܒــܼܘܪ݂ܸܟ ܹܠــܗ ܒܸܫܵܡــܐ ܼܕܿ ܼܘܿ

ܐ 
ܵ
ــܪܕܼܘܬ

ܿ
ܕܼܡ ܵܓܵܘܵܢܝܵــܐ  ܵܢــܐ 

ܵ
ܒܪ ܡܼܕܿ ܼܕܿ ̈ܛܹــܐ 

ܵ
ܠܚܼܘܦ

ــܠ 
ܿ
ــܐ ܼܥ ̈ܚܹ

ܵ
ܠ

ܿ
ܐ ܕܼܦ

ܵ
ــܗܠ ــܡ ܼܝܿ

ܿ
ܡ̈ܢـܹـܐ ܣܼܘ̈ܖܵܝܝـܹـܐ ܘܼܥ

ܿ
ܘܼܐ

ــܢ  ܼܢܿ
ܵ
ــܐ ܒܝܼܘܪܬ ــܵܗܐ ܠܙܼܘܵܝܵܚ ــܐ ܬܡܼܝ ܵܗܐ ܦܼܘܠܵܚܵܢ

ܵ
ܕܐ

ܪܡܼܝــܙ  ܐ܂ ܼܘܿ
ܵ
݇ܢــܬ

ܿ
ܣܼܘܪܵܝܝܵــܐ ܘܙܼܘܵܝܵܚــܐ ܕܪܹܵܫــܐ ܕܼܫ

ــܬܿܘܬܹܐ  ــܐ ܐܸܕܝــܿܘܡ ܡܼܚܿ ܝܒܹ̈ ܹــܐ ܡܼܛܿ
̈
ܹܠــܗ ܕܸܟܢܫ

ܐ 
ܵ

ــܠ ܡܠ ــ̇ܗ ܒܼܡܿ
ܵ
ܐ ܝܠ

ܵ
ܢ ܠ

ܵ
ــܬ ــܗܝ ܕܟܼܘܪܕܸܣ ܝ

ܿ
ܝܼܠ

ܐ 
ܵ

ܵܢܝـܹـܐ، ܐܸܠ
ܵ
ـܹـܐ ܝܼܘ̈ܖܬ

̈
ܠ̣ܒܼܘܫ ܐ ܼܒܿ

ܵ
ܐ ܘܠ

ܵ
ܬ
ܵ
ܙܡܼܝــ̈ܖ ܘ ܼܒܿ

ܵ
ܐ

ܐ 
ܵ
ܩܵܒܠܬ ــ̇ܗ ܕܫܼܘܢܵܚܝـܵـܐ  ܼܘܿ

ܵ
ܐ ܝܠ

ܵ
ܬܪ

ܿ
ــܕ ܼܐ ܐ ܼܚܿ

ܵ
ܪ
ܵ
ܫــܪ ܼܒܿ

ــܐ܂  ܹ ܚ̈ܖܹܢ
݇
ܐ ܼܕܿ

ܐ 
ܵ
ܪܕܼܘܬ

ܿ
ܐ ܕܼܡ

ܵ
ܪܼܝܪ

ܿ
ܐ ܕܼܫ

ܵ
ܡܡܠ

ܿ
ܬܹܐ ܹܠܗ ܼܡ

݇
ܐ ܐ

ܵ
ܪܬ ܼܚܿ

݇
 ܐ

ܐ 
ܵ

ܠ ̇ܒــܼܕܿ
ܿ
ܐ ܚܠܼܝــܠ ܼܥ

ܵ
ــܕ ܡܼܝܿܩــܪ ــܐ ܒܼܝܿ ܝ̈ܡܹ

ܿ
ܥܼܠ ܼܘܿ

ܐ،  
ܵ
ܪܼܝــܪܼܘܬ

ܿ
ܕܼܫ ܵܢــܐ 

ܵ
ܕܐܿܘܣܬ ܵܓܵܘܵܢܝܵــܐ  ܵܢــܐ 

ܵ
ܒܪ ܡܼܕܿ

ܐ ܕܗܼܘܵܢܝܹ̈ــܐ 
ܵ
̣ܒــܬ

ܿ
ܩܼܪ

ܿ
ܡܠܹܠــܗ ܼܡ

ܿ
ܚ̣ܒܼܝــܫ ܹܠــܗ ܼܡ

ــܐ،  ܝ̈ܡܹ
ܿ

ܥܼܠ ܼܘܿ ܐ 
ܵ
ــܪܕܼܘܬ

ܿ
ܼܡ ܪܼܝــܪܼܘܬ 

ܿ
ܕܼܫ ܒܸܫܵܡــܐ 

ܝـܹـܐ ܒܦܼܘܪܵܣــܐ ܕܪܹܵܫــܐ 
ܵ
ܬܿܘ̈ܖ

ܵ
ܠܵܕ̈ܝـܹـܐ ܐ ܝــܗܝ ܼܟܿ

ܿ
ܠܟܼܠ

ܡܚــܼܘܬܸܬ  ܼܘܿ ܐ، 
ܵ
ܝــܬ

ܵ
ܬܿܘܪ

ܵ
ܐ-ܐ ܝܬܵ

ܵ
ܵܒܒܹܝܠ ܐ 

ܵ
݇ܢــܬ

ܿ
ܕܼܫ

ܐ 
ܵ
ܕܵܫܵܢܝــܼܘܬ

ܵ
ܐ ܒܐ

ܵ
ܪܼܝــܪܼܘܬ

ܿ
ܐ ܕܼܫ

ܵ
ܹܠــܗ ܠܼܝܿܨܼܝܦــܼܘܬ

ܢ، 
ܵ
ܐ ܕܐܼܝܬ ܵܓܘ ܩܹܠܝܵܡܐ ܕܟܼܘܪܕܸܣܬ

ܵ
ܵܢܝــܬ

ܵ
ܪܕܼܘܬ

ܿ
ܼܡ

ܐ
̈
ܛܒ

ܕܥܹــܐܵܕܐ 
ܿ
ܕܼܥ ܐ 

ܵ̈
̣ܒــܿܘܕܵܘܬ

ܵ
ܥ ܝــܗܝ 

ܿ
ܼܠ ܡܫــܼܘܪܹܐ 

ــܐ  ܢܵܟ̣ܒܵ
ܿ
ܼܥ ܵܓــܘ  ܵܝܵܢــܐ 

ܿ
ܵܢــܐ ܣܼܘܪܵܝܝܵــܐ ܬܼܪ

ܵ
ܕܝܼܘܪܬ

ܵܝــܐ 
ܵ
ــܐ ܬܠܼܝܬ ̣ܒܵ

ܿ
ܕܼܝܫــܼܘܬܹܗ ܵܡــܪܝ ܼܐ ــܐ ܕܼܩܿ ܒܛܼܘܵܝ̣ܒܵ

ܕܢܵܚــܐ 
ܿ

ܕܼܡ ܐ 
ܵ
ܕܥܹــܕܬ ܪܵܟــܐ  ܪܼܝܿ ܼܛܿ

ܵ
ܦ ܵܩܬܿܘܠܼܝܵܩــܐ 

ܪܹܫ  ܪܵܕܐ  ܼܘܿ ܝ 
ܿ
ــܼܬ

ܿ
ܼܡ ܵܫــܪ  ܼܒܿ ܘܵܡــܪܝ  ܝܹــܐ 

ܵ
ܬܿܘ̈ܖ

ܵ
ܕܐ

ܪܹܒܝــܠ 
ܿ
ܕܼܐ ܐ 

ܵ
ܪܥܼܝــܬ

ܿ
ܕܼܡ ܥܝܵــܐ 

ܵ
ܘܪ ܹــܐ 

̈
ܸܦܣܩܿܘܦ

ܿ
ܼܐ

̮ܦ 
ܿ
ــܼܪ

ܿ
ــܕ ܼܫ ــܪܝ ܢܼܝܵܩܕܹܝܡــܿܘܣ ܵܕܘܼܝ ܐ، ܘܵܡ

ܵ
ــܬ ܠܵܕܝ ܼܟܿ

ܢ 
ܵ
ܘܟܼܘܪܕܸܣــܬ ܕܵܡــܘܸܨܠ  ܹــܐ 

̈
ܸܦܣܩܿܘܦ

ܿ
ܼܐ ܪܹܫ 

ܵܢܬܐܹܝــܠ  ܘܵܡــܪܝ  ̈ܖܬܿܘܕܿܘܟܵܣܝܹ̈ــܐ 
ܿ
ܼܐ ܕܣܼܘ̈ܖܵܝܝܹــܐ 

ــܠ  ܪܹܒܝ
ܿ
ــܬ ܼܐ ܘܟܹܝ

ܵ
ــ̣ܒ ܐ ܼܝܿ ܚܼܕܿ ــܐ ܼܕܿ

ܵ
ܸܦܣܩܿܘܦ

ܿ
ــܵܙܪ ܼܐ ܼܢܿ

ܵܢــܢ  ܒــܪܸܣ ܝܿܘܼܚܿ
ܿ
ܕܣܼܘ̈ܖܵܝܝـܹـܐ ܵܩܬܿܘܠܼܝܵܩܝـܹ̈ـܐ ܘܵܡــܪܝ ܼܐ

ܵܢــܐ 
ܵ
ܕܪ

ܿ
ܡܼܥ ܼܘܿ ܪܟــܼܘ̇ܟ  ܘܼܟܿ ܵܢــܐ  ܕܼܝܵ ܼܕܿ ــܐ 

ܵ
ܸܦܣܩܿܘܦ

ܿ
ܼܐ

ܝܹــܐ، 
ܵ
ܬܿܘ̈ܖ

ܵ
ܕܢܵܚــܐ ܕܐ

ܿ
ܐ ܕܼܡ

ܵ
ܪܵܟܝܵــܐ ܕܥܹــܕܬ ܪܼܝܿ ܼܛܿ

ܵ
ܦ

ܐ 
ܵ
ܢــܼܘܬ

ܵ
ܠܦ

ܿ
ܐ ܕܼܡ

ܵ
ــܪ ܪܼܝ

ܿ
ܪ ܼܫ ــܼܕܿ ــܕ ܼܩܿ ܼܡܿ ܡ ܡܼܘܼܚܿ

ܵ
ܪ
ܵ
ܘܕ܂ ܐ

ܐ 
ܵ
ܪܼܝــܪ

ܿ
ܘܼܫ ܵܢܝܵــܐ 

ܵ
ܝܼܘܠܦ ܘܒܼܘܵܨܵܝــܐ  ܐ 

ܵ
ܝــܬ

ܵ
ܥܸܠ

ــܡ 
ܿ
ܐ، ܼܥ

ܵ
ܟܼܝܠــܼܘܬ ــܐ - ܒܼܘܿ ܝ̈ܡܹ

ܿ
ܥܼܠ ܐ ܼܘܿ

ܵ
ــܪܕܼܘܬ

ܿ
ܕܼܡ

ܐ 
ܵ
ــܼܘܬ ܢ

ܵ
ܐ ܕܵܡܘܒܠ

ܵ
ــܪ ܪܼܝ

ܿ
ܪ ܼܫ ــܘܼܗܿ

ܿ
ــܿܘ ̰ܓܼ ܢ

ܵ
ܐ ܐ

ܵ
ــܪ ܡܼܝܿܩ

 ܥܕܥܐܕܐ ܕܝܘܪܬܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܚܬܝܡ ܠܗ

ܒܛܘܝ̣ܒܐ ܕܟܢܫܐ ܪܒܐ ܘܥ̣ܒܘܕ̈ܘܐܬ ܒܣܝ̈ܡܐ

ܐ 
ܵ
ܪܼܝܪ

ܿ
ܥــܪܼܘ̮ܦ ܼܫ

ܿ
ܝܕܸܢ ܼܡ

ܵ
ܐ ܐ

ܵ
ܡܼܝܿܩــܪ ܐ ܼܘܿ

ܵ̈
ܣ̣ܒܼܝܣــܵܘܬ ܼܘܿ

ܐ 
ܵ
ــܪ ܡܼܝܿܩ ܐ، ܼܘܿ

ܵ
ܬ

ܵ
ــ̈ܘ ܠܼܝܠ ܐ ܕܼܩܿ

ܵ̈
ــܵܘܬ ــܐ ܠܸܨܒ ܩܹܠܝܵܡ ܼܕܿ

ܝܼܘܵܡܐ  ܪܹܒܝــܠ، ܘܼܩܿ
ܿ
ܪܵܟܐ ܕܼܐ

ܿ
ܐܼܘܹܡܝــܕ ܚܿܘܫܵܢــܘ ܗܹܘܼܦ

ܡــܼܝ ܢــܼܘܪܼܝ 
ܵ
ܐ ܪ

ܵ
ــܐ ܡܼܝܿܩــܪ ܢܵܟ̣ܒܵ

ܿ
ܵܩــܐ ܕܼܥ

ܵ
ܕܪܼܘܣܬ

ܦܠܼܝܫܸܛــܢ  ــܵܕܐ ܕܪܼܘܣܝܵــܐ ܘܦܿܘܠܿܘܢܝܵــܐ ܼܘܿ
ܿ

ܘܐܸܙܼܓ

ــܕ  ــܡ ܼܚܿ
ܿ
ܵܡܼܥ

ܿ
ــܐ، ܼܥ ܹ ܚ̈ܖܹܢ

݇
ܐ ܐ

ܵ
ܵܘܬ

ܵ
ܬ̈ܖ

ܿ
ــܢ ܼܐ ــܐ ̣ܡ ܘܸܡܢܝܵܵܢ

ــܬ  ــܐ ܕܹܒܝ ܹ
̈
ܵܕܡ ــܐ ܘܼܗܿ ܹ ܐ ܵܟܗ̈ܢ

ܵ̈
ــܵܗܬ ܼܒܵ

ܿ
ــܢ ܼܐ ــܐ ̣ܡ ܸܡܢܝܵܵܢ

ܦܵܛ̈ܢܹــܐ  ܡܼܚܿ ܼܘܿ ܐ ܫܼܘܠܵܛܵܢܝܹ̈ــܐ  ܹ
̈

ــܐܠ
ܿ
ܡܼܫ ܼܘܿ ــܐ  ܹ

̈
ܝܼܘܡ ܼܩܿ

ܵܒــܐ܂   
ܿ
ܟܢܼܘܫܝܵــܐ ܡܕܼܝܵܢܝܵــܐ ܘܸܟܢܵܫــܐ ܼܪ ܼܕܿ

ܵܒــܐ 
ܿ
ܬܒܼܫ

ܵ
ܬܠ ܼܕܿ ܡܵܫــܐ 

ܿ
ܒܼܪ ܝــܗܝ 

ܿ
ܼܠ ܡܫــܼܘܪܹܐ 

ــܐ  ܵܢ
ܵ
ــܐܵܕܐ ܕܝܼܘܪܬ ܕܥܹ

ܿ
ܐ ܕܼܥ

ܵ̈
ــܿܘܕܵܘܬ ̣ܒ

ܵ
2022/4/5 ܥ

ܹܠــܗ  ܕܦܼܝــܫ  ܐ 
ܵ
ܵܝܢــܬ

ܿ
ܬܼܪ ܐ 

ܵ
ܒــܕܼܘܪܬ ܣܼܘܪܵܝܝܵــܐ 

ܐ 
ܵ
ܵܓܵܘܵܢܝــܬ ܐ 

ܵ
ܢــܼܘܬ

ܵ
ܒܪ ܡܼܕܿ ــܕ  ܒܼܝܿ ܡܛܼܘܟܵܣــܐ 

ܩܹܠܝܵܡــܐ  ܼܒܿ ܣܼܘ̈ܖܵܝܝܹــܐ  ܡ̈ܢܹــܐ 
ܿ
ܘܼܐ ܐ 

ܵ
ــܪܕܼܘܬ

ܿ
ܕܼܡ

ܘܟܹܝــܬ 
ܵ
ܐ ܐ 

ܵ
ܬܸܠ ܪܩܼܘܼܒــܠ  ܼܒܿ ܢ، 

ܵ
ܕܟܼܘܪܕܸܣــܬ

ــܐ܂  ܢܵܟ̣ܒܵ
ܿ
ܒܼܥ ܥܸܬܵܩܝܵــܐ  ܐ 

ܵ
ــܨܪ ܕܼܩܿ ܐ 

ܵ
ܪܼܘܡــܬ

ܐ
̈
ܛܒ
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ܐ
̈
ܛܒ

ܕܥܹــܐܵܕܐ 
ܿ
ܵܗܐ ܼܥ

ܵ
ــܐ ܵܓــܘ ܕܐ ܦܼܝــܫ ܹܠــܗ ܡܼܘܩܪ̣ܸܒܵ

ܐ 
ܵ
ــܗܪ ܵܝــܐ ܦܪܼܝܵܫــܐ ܛܥܼܝܵܢــܐ ܸܫܵܡــܐ ܕ‹ܼܒܿ

ܵ
ــܕ ܙܡܼܝܪ ܼܚܿ

ܐ܃ 
ܵ
ܦܵܩܢــܼܘܬ

ܿ
ܘܼܡ ܐ 

ܵ
ܢــܬ ܚܼܡܿ

ܿ
ܼܬ ܢ‹،  ܿ

ܵܝــܪܬܼܘܼܬ ــܠ 
ܿ
ܼܥ

ܐ܃ ܵܝܘܸܣــܦ 
ܵ̈
ܐ ܘܩܼܝܵܢــܬ

ܵ
ܚــܪ

ܿ
ܵܢــܐ، ܼܡ ̮ܦܼܝــܩ ܢــܼܘܪܼܝ ܼܚܿ

ܿ
ܼܪ

ܝــܢ 
ܿ
ܝ̈ܡܼ

ܿ
ــܐ ̣ܡــܢ ܥܼܠ ܐ ܕܸܡܢܝܵܵܢ

ܵ
ܦــܬ

ܿ
ܡܵܫܘܼܬ ــܙ، ܼܒܿ ܙܼܝ

ܿ
ܼܥ

ــ̈ܖܹܐ܂  ܫܼܝ ܢ ܼܟܿ
ܿ
ܼ
̈
ــܬ ܝܵܡ

ܿ
ܼܠ

ܿ
ܘܼܥ

ܕܥܹــܐܵܕܐ، 
ܿ
ܕܼܥ ܵܝܵܢــܐ 
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ܡܵܫܘܼܬ ܗܪܼܝــܢ ܼܒܿ ܼܢܿ

ܐ 
ܵ
ܬ
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ــܪ ܐ ܒ

ܵ
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ܿ
ــܼܬ ܵܒ

ܵܢــܐ 
ܵ
ܕܝܼܘܪܬ ܕܥܹــܐܵܕܐ 
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ܦܼܝܫــܠ ܹܠــܗ ܚܬܼܝܵܡــܐ ܙܼܘܵܝܵܚــܐ ܼܥ

ــܕ ܸܡܢܝܵܵܢــܐ  ܙܼܝــܙ ̇ܗܘ ܕܡܼܘܩــܪ̣ܸܒ ܹܠــܗ ܼܚܿ
ܿ
ܵܝܘܸܣــܦ ܼܥ

ــܐ  ܬܹܗ ܒܛܼܘܵܝ̣ܒܵ
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ܚܠܦ
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ــܐ ܕܼܥ ܵܒ
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ܿ
ܵܗܐ ܼܥ
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ܕܼܟــܿܘܪܹܐ ܕܐ ــ̇ܗ ܠܼܡܿ
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ܵܩــܐ ܕܼܥ
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ܵ
ــܬ ܐ ܵܓܵܘܵܢܝ
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ــܼܘܬ ܢ
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ܩܹܠܝܵܡــܐ  ܼܒܿ ܣܼܘ̈ܖܵܝܝܹــܐ  ܡ̈ܢܹــܐ 
ܿ
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ܵ
ــܪܕܼܘܬ
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ــܐܵܕܐ ܼܥ ܕܥܹ

ܿ
ܐ ܕܼܥ

ܵ̈
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ܵ
̣ܒــܿܘܕܼܘܬ

ܵ
ܥ

ܐ ܒــܼܘܕ 
ܵ
ܵܫܝــܬ

ܵ
ܐ ܕܼܘܪ

ܵ
̣ܒــܬ

ܵ
ܣــܼܘ(  ܚــܵܕܐ ܝܬ ܼܡܿ

ܵ
ܠ

ܐ 
ܵ
ܵܝــܬ

ܵ
ܚ̈ܖ

ܿ
ܐ ܼܡ

ܵ
ܵܝــܬ

ܵ
ــܡ ܩ̈ܖ

ܿ
ܵܡܼܥ

ܿ
ܝـ̈ـܢ ܼܥ ܵܩــܐܹܡ ܕܵܟܬܿܘܼܒܿ

ܹܡــܗ ܵܡܚܿܘ̈ܖܹܐ 
ܿ
ܝــܗܝ ܼܥ

ܿ
ܡܫــܿܘܘܬܸܦ ܼܠ ܒܣܼܘܪܹܝــܬ ܼܘܿ

ܪܘܼܝــܢ 
ܿ
ܼܦ ܡܼܝــܠ، 

ܿ
ܠܼܓ

ܿ
ܼܐ ܡܼܝــܠ 

ܿ
ܼܓ ــܐ܃  ܘܵܟܬܿܘܹܒ̈

̣ܬܼܝــܪ ܢܿܘܚ܂ 
ܿ
̣ܒܕܼܝܫــܿܘܥ ܘܼܐ

ܿ
ܸܫܡܥــܿܘܢ، ܵܝܘܸܣــܦ ܼܥ

ــܐ  ݇ܕܵܡܝܵ ــܐ ܼܩܿ ــܐ ܕܵܝܘܵܡ ̈ܛܹ
ܵ
ــܗܝ ܚܼܘܦ ܝ

ܿ
ــܡ ܼܠ ܚܬܼܝ

ܦܬܼܝܵܚــܐ   ܐ 
ܵ

ܵܩــܠ ــܢ  ܩܼܛܿ
ܿ

ܡܼܠ ̣ܒــܿܘܕܼܘܬ 
ܵ
ܒܥ

ــܕ  ܐ ܒܼܝܿ
ܵ
ــ̇ܗ ܡܼܘܩܝܸܡــܬ

ܵ
)Open Mic( ܕܦܼܝــܫ ܠ

ܐ ܵܓــܘ 
ܵ
ܟــܪ ܝ ܼܟܿ

ܿ
ــܐ ܵܡــ̈ܖܼ ܝ̈ܡܹ

ܿ
ــܕ ܸܡܢܝܵܵܢــܐ ̣ܡــܢ ܥܼܠ ܼܚܿ

ܐ܂ 
ܵ
ــܪ ܐ ܘܙܸܡ

ܵ
ــܪ ܚ

ܿ
ܼܡ

ܐ 
ܵ
ܵܓܵܘܵܢܝــܬ ܐ 

ܵ
ܢــܼܘܬ

ܵ
ܒܪ ܡܼܕܿ ــܿܗ 

ܵ
ܠ ܦܬܼܝــܚ 

ܹܒܝــܬ  ــܡ 
ܿ
ܼܥ ܣܼܘ̈ܖܵܝܝܹــܐ  ܡ̈ܢܹــܐ 

ܿ
ܘܼܐ ܐ 

ܵ
ــܪܕܼܘܬ

ܿ
ܕܼܡ

ܐ 
ܵ
ــܬ ܦ

ܿ
ܡܵܫܘܼܬ ܐ ܼܒܿ

ܵ
ــܬ ܐ ܣܼܘܪܵܝܝ

ܵ
ــܪܕܼܘܬ

ܿ
ــܐ ܕܼܡ ̈ܖܟܹ

ܿ
ܼܐ

ــܢ ܘܸܡܢܝܵܵܢــܐ ̣ܡــܢ  ܼܡܿ
ܿ
ܡܓܼܘܒܝـܹ̈ـܐ ܕܼܥ ̣ܡــܢ ܡܼܘ̈ܖܕܸܢـܹـܐ ܼܘܿ

ــܐ، 
̈
ܝܼܘܹܡ ــܐ ܕܹܒܝــܬ ܼܩܿ ܹ

̈
ܵܕܡ ܵܢܝـܹ̈ـܐ ܘܼܗܿ

ܵ
ܐ ܕܼܘܟܬ ܹ

̈
ــܐܠ

ܿ
ܡܼܫ

ܡܵܫــܐ 
ܿ
ــܐ ܦܬܼܝܵܚــܐ ܒܼܪ ̣ܒܵ

ܵ
ܟܬ ܵܚــܐ ܼܕܿ

ܵ
ܠܒܹܝــܬ ܓܠ

ــ݇ܕ ܵܩܛܿܘܵܢــܐ  ܵܒــܐ 2022/5/11 ܵܓــܘ ܼܚܿ
ܿ
ܥܒܼܫ ܪܼܒܿ

ܿ
ܕܼܐ

ــܐ  ــܐ ܣܼܘܪܵܝܝܵ ܵܢ
ܵ
ــܐ ܕܝܼܘܪܬ ــܐ ܠܒܹܝــܬ ܥܸܬ̈ܩܹ ܪܼܝ̣ܒܵ ܼܩܿ

ــܐ  ܹ ــܢ ܡܼܘ̈ܖܕܸܢ ــܐ ̣ܡ ــܐ ܕܸܟܢܵܫ ــܐ، ܒܛܼܘܵܝ̣ܒܵ ܢܵܟ̣ܒܵ
ܿ
ܒܼܥ

ܚܵܒ̈ܢܹــܐ ܕܸܩܪܵܝܵܢــܐ܂ 
ܿ

ܘܼܡ

ــܬ  ܘܟܹܝ
ܵ
ܐ ܐ

ܵ̈
ــܵܘܬ ــܘ ܡܵܢ ــܐ ܵܓ ــ݇ܕ ܟܪܼܘ̣ܟܝܵ ܪ ܼܚܿ

ܿ
ــܼܬ ܵܒ

ــ̇ܗ 
ܵ
ܠ ܡܼܘܩــܪ̣ܸܒ  ܵܚــܐ، 

ܵ
ܓܠ ܕܹܒܝــܬ  ــܐ  ܹ

̈
ܗܡ ܼܣܿ

ܐ 
ܵ
ــܪܬ ܼܩܿ ــܐ ܡܼܝܿ ــܐ ܣܼܘܪܵܝܝܵ ̈ܖܟܹ

ܿ
ܐ ܕܹܒܝــܬ ܼܐ

ܵ
ܐܠــܬ

ܿ
ܡܼܫ

ܡܫܪܝܐܬ ܕܥ̣ܒܘܕ̈ܘܐܬ ܕܒܝܬ ܓܠܚܐ 

ܕܟܬ̣ܒܐ ܦܬܝܚܐ ܓܘ ܥܢܟ̣ܒܐ

ܐ 
ܵ
ــܬ ܠ ܼܒܿ ܡܼܩܿ ܐ ܼܕܿ

ܵ
ــܠ ܡܠ ــܿܘܢ( ܠܼܡܿ ــܐܐ ܸܫܡܥ ܝܵܚ

ܿ
)̮ܦܼ

ܡܚــܼܘܬܸܬ  ــܐ، ܼܘܿ ܵܚ
ܵ
ــܬ ܓܠ ــܐ ܕܹܒܝ ̈ܖܚܹ

ܵ
ــܐ ܒܐ ܝܵܢ

ܿ
ܒܼܫ

ܕܸܩܪܵܝܵܢــܐ  ܐ 
ܵ
ܢܵܩܝــܼܘܬ ܼܢܿ

ܵ
ܐ ــܠ 

ܿ
ܼܥ ܵܓــܘܹܗ  ــ̇ܗ 

ܵ
ܠ

ܵܩܝܵــܐ 
ܵ
ܪ ܼܘܿ ــܐ  ̣ܒܵ

ܵ
ܟܬ ܼܕܿ ܐ 

ܵ
ܠܵܨܝــܼܘܬ

ܵ
ܠܐ ܼܘܿ ܵܓܵܘܵܢܐܼܝــܬ 

ܐ  ̣ܒܵ
ܵ
ܟܬ ܐ ܼܕܿ

ܵ
ܝــܵܘܬ

ܵ
ܩܼܘ̣ܒܠ

ܿ
ܠܩܼܘ̣ܒــܠ ܼܣ ܵܢܐܼܝــܬ ܼܕܿ

ܵ
ܕܼܝܠ

ܐ 
ܵ
ــܠ ܵܕܘܪ

ܿ
ــ̇ܗ ܼܥ

ܵ
ــܼܘܬܸܬ ܠ ܡܚ ــܐ، ܼܘܿ ܠܼܝܩܛܪܿܘܵܢܝܵ

ܿ
ܼܐ

ܒܐܼܘܪܵܚــܐ  ܐ، 
ܵ
ܫܥܼܝــܬ

ܿ
ܼܬ ܵܓــܘ  ̈ܒܹــܐ 

ܵ
ܟܬ ܼܕܿ ܵܒــܐ 

ܿ
ܼܪ

̇ܗ 
ܵ̈
ܡܝܵــܬ

ܿ
ܼܡ

ܿ
ܡܼܬ ܼܘܿ ܐ 

ܵ
ܡܕܼܝܵܢܝــܼܘܬ ܼܕܿ ܐ 

ܵ
ܝــܬ ܼܢܿ

ܿ
ܡܼܫ ܼܕܿ

ــܢ܂  ܢــܼܝ ܕܵܩــ݇ܕܡ ܸܡܼܢܿ
ܵ
̈ܢܹــܐ ܕܐ

ܵ
ܘܝܼܘܠܦ

ܵܢܝܹܐ 
ܵ
̈ܖܕܼܘܬ

ܿ
ܐ ܼܡ

ܵ̈
̣ܒܝܵܬ

ܵ
ܝܗܝ ܝܬ

ܿ
ܪ ܟܹܝܢ، ܡܫܼܘܪܹܐ ܼܠ

ܿ
ܵܒܼܬ

ܵܚܐ، 
ܵ
ܐ ܕܹܒܝܬ ܓܠ

ܵ
ܠ ܸܣܦ

ܿ
ܝܗܝ ܥ̣ܒܼܝ̈ܕܹܐ ܼܥ

ܿ
ܕܦܼܝܫ ܼܠ

ܝ  ܼܘܿ
ܵ
ܠ

ܿ
ܼܥ ܕܬܚܹܝܬ  ܐ  ̣ܒܵ

ܵ
ܟܬ ܼܕܿ ܥܵܢܐ 

ܵ
ܕܪ ܫ 

ܵ
ܓܪ ܼܒܿ

ܕ  ܚܼܡܿ
ܿ
ܕܼܐ ܐ 

ܵ
ܬ
ܫܼܘܥܝ̈ܵ ܒܵܓܘ  ܐ 

ܵ
ܝܬ

ܵ
ܦܵܫܪ ܐ 

ܵ
ܝܬ

ܵ
»ܩܪ

ܐ
̈
ܛܒ
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ܐ 
ܵ
ــܪܕܼܘܬ

ܿ
ܐ ܕܼܡ

ܵ
ܐ ܵܓܵܘܵܢܝــܬ

ܵ
ܢــܼܘܬ

ܵ
ܒܪ ــ̇ܗ ܡܼܕܿ

ܵ
ܩܼܝــܡ ܠ

ܢ 
ܵ
ܕܟܘܪܕܸܣــܬ ܩܹܠܝܵܡــܐ  ܼܒܿ ܣܼܘ̈ܖܵܝܝܹــܐ  ܡ̈ܢܹــܐ 

ܿ
ܘܼܐ

̮ܦܵܫــܐ  ܼܢܿ ܠܢܼܝــܚ  ܵܝــܐ 
ܵ
ܒܼܘܵܝܐ ܡܵܫــܐ 

ܿ
ܼܪ ــܕ  ܒܼܚܿ

ܵܒــܐ ܙܼܘܗܹܝــܪ ܒــܼܘܪܵܕܐ ܵܓــܘ 
ܿ
ܐ ܣܼܘܪܵܝܝـܵـܐ ܼܪ

ܵ
ܘܵܡܚــܿܘܪ

ܵܟܕܼܝܡܝܵܝـܵـܐ 
ܿ
ــܐ ܼܐ ܵܘܵܢــܐ ܕܓܸܠܵܓܸܡــܫ ܒܒܹܝــܬ ܣܵܡ̣ܟܵ

ܵ
ܐ

ــܐ  ܵܒ
ܿ
ܬܪܹܝܢܒܼܫ ــܐ ܼܕܿ ܡܵܫ

ܿ
ــܐ، ܒܼܪ ܢܵܟ̣ܒܵ

ܿ
ــܐ ܒܼܥ ܟܢܼܘܫܝܵܝܵ

2022/6/6܂
ܵܝــܐ 

ܵ
ܡܵܫــܐ ܒܼܘܵܝܐ

ܿ
ܵܗܐ ܼܪ

ܵ
ܦܼܝــܫ ܹܠــܗ ܡܼܘܩܝܸܵܡــܐ ܐ

ــܢ 
ܵ
ܡܥ

ܿ
ــܵܙܪ ܼܣ ܬܢܼܝܐܹܝــܠ ܼܢܿ ــܐ ܕܵܡــܪܝ ܼܢܿ ܒܛܼܘܵܝ̣ܒܵ

ܗ܃  ــ̣ܒ  ܼܝܿ ܚܼܕܿ ܼܕܿ ܐ 
ܵ
ܪܥܼܝــܬ

ܿ
ܕܼܡ ܦܿܘܠܼܝܵܛــܐ 

ܵ
ܡܼܝܛܪ

ܢ 
ܵ
ܪܹܒܝــܠ ܘܟܹܠــܗ ܩܹܠܝܵܡــܐ ܕܟܼܘܪܕܸܣــܬ

ܿ
ܕ܃ ܼܐ

ܪ  ܘܼܗܿ
ܿ
ܢܿܘ ̰ܓܼ

ܵ
ܐ ܐ

ܵ
ܡܼܝܿܩــܪ ܠܣܼܘ̈ܖܵܝܝـܹـܐ ܵܩܬܿܘܠܼܝܵܩܝـܹ̈ـܐ، ܼܘܿ

ܐ 
ܵ
ܣ̣ܒܼܝܣܼܘܬ ܐ ܼܘܿ

ܵ
ܢــܼܘܬ

ܵ
ܐ ܕܵܡܘܒܠ

ܵ
ܪܼܝܪ

ܿ
̇ܒܕܿܘܵܟــܐ ܼܫ

ܿ
ܼܥ

ܵܕܐ 
ܿ

ܢ، ܘܐܸܙܼܓ
ܵ
ܒܫܼܘܠܵܛܢــܼܘܬ ܩܹܠܝܵܡــܐ ܕܟܼܘܪܕܸܣــܬ

ܦܠܼܝܫܵܛܝܹ̈ــܐ ܵܓــܘ ܩܹܠܝܵܡــܐ  ܐ ܼܕܿ
ܵ
ܬܪ

ܿ
ܵܓܵܘܵܢܝܵــܐ ܕܼܐ

ــܢ  ــܐ ̣ܡ ــܙܼܘܪܼܝ، ܘܸܡܢܝܵܵܢ ــܼܝ ܼܚܿ ܼܕܡ ܢ ܼܢܿ
ܵ
ــܬ ܕܟܼܘܪܕܸܣ

ܐ 
ܵ̈
ــܵܗܬ ̣ܒܵ

ܿ
ܘܼܐ ܒܝܹ̈ــܐ 

ܿ
ܘܡܼܓ ܦܼܘ̈ܖܵܢܵܣܝܹــܐ  ܐ  ܹ

̈
ــܐܠ

ܿ
ܡܼܫ

ــܐ  ܟܢܼܘܫܝܵ ܐ ܼܕܿ
ܵ̈
ــܬ ܣܝܵ ܼܟܿ ܡܼܛܿ ــܐ ܼܕܿ ܹ ̈ܢ

ܵ
ܡܬܸܠ

ܿ
ــܐ ܘܼܡ ܹ ܵܟܗ̈ܢ

ܡܵܢܵܚــܐ ܘܸܟܢܵܫــܐ  ܐ ܼܕܿ
ܵ
ܝــܬܼܘܬ ــܡ ܼܒܿ

ܿ
ܡܕܼܝܵܢܝܵــܐ ܘܼܥ

ܡܪܕܘܐܬ ܣܘܪܝܝܐܬ ܩܝܡܠ̇ܗ ܒܪܡܫܐ ܒܘܝܐܝܐ 

ܠܡܢܚܐ ܡܚܘܪܐ ܣܘܪܝܝܐ ܪܒܐ )ܙܘܗܝܪ ܒܘܪܕܐ(

ܐ ܘܵܩ̈ܖܿܘܝـܹـܐ 
ܵ
ـܹـܐ ܕܵܡܚــܿܘܪ ܚܵܒ̈ܢ

ܿ
ـܹـܐ ܘܘܼܡ ̣ܡــܢ ܡܼܘ̈ܖܕܸܢ

ــܗ܂  ܣܝ̈ܵܡܹ ܼܕܿ

ܕܚــܵܕܐ  ܐ 
ܵ
ܝــܬ

ܵ
ܟܠ ܼܒܿ ܡܵܫــܐ 

ܿ
ܼܪ ܹܠــܗ  ܡܫــܼܘܪܹܐ 

ܡܵܢܵܚــܐ  ܼܕܿ ܪܼܘܵܚــܐ  ــܠ 
ܿ
ܼܥ ܕܸܫܬܵܩــܐ  ܐ 

ܵ
ܛܼܝܢــܬ ܼܩܿ

ܐ 
ܵ
ــܪܕܼܘܬ

ܿ
ܕܼܡ ــܐ  ܹ

̈
ܵܣܝܿܘܡ ܝــܗܝ 

ܿ
ܕܟܼܠ ܐ 

ܵ
ܘ̈ܖܼܘܵܚــܵܘܬ

ܐ 
ܵ

ܡܠــܠ
ܿ

ܼܡ ܘܵܓــܘ  ܡܫܼܘܢܝܹ̈ــܐ،  ܐ 
ܵ
ܣܼܘܪܵܝܝــܬ

ــܐ  ܹ ܡ̈ܢ
ܿ
ܐ ܘܼܐ

ܵ
ــܪܕܼܘܬ

ܿ
ܐ ܕܼܡ

ܵ
ــܬ ܐ ܵܓܵܘܵܢܝ

ܵ
ــܼܘܬ ܢ

ܵ
ܒܪ ܡܼܕܿ ܼܕܿ

ܵܢــ̇ܗ ܵܓܵܘܵܢܝܵــܐ 
ܵ
ܒܪ ܣܼܘ̈ܖܵܝܝܹــܐ ܡܼܘܕܸܟــܪ ܹܠــܗ ܡܼܕܿ

ܡܵܢܵܚܐ  ܐ ܼܕܿ
ܵ̈
ܦܝـܵـܬ

ܿ
ܡܵܫܘܼܬ

ܿ
ܵܢــܐ ܼܠ

ܿ
ܡــܙܼܝ ܐܿܘܼܓ

ܿ
ܠــܕܿܘ ܼܪ ܼܟܿ

ܹــܐ 
̈
ܚܠܦ

ܿ
ܡܼܫ ܵܢܝܹــܐ 

ܵ
̈ܖܕܼܘܬ

ܿ
ܼܡ ܐ 

ܵ̈
̣ܒــܿܘܕܵܘܬ

ܵ
ܥ ܵܓــܘ 

ܝܹــܐ 
ܵ
̈ܖ ܼܚܿ

ܿ
ܡܫܹــܐ ܼܡ

ܿ
ܵܢܝܹــܐ ܘ̈ܖܼ

ܵ
̈ܖܕܼܘܬ

ܿ
ܹــܐ ܼܡ

̈
̣ܡــܢ ܵܫ̣ܒܿܘܥ

ܐ 
ܵ
ܚــܙܼܝ ܠــܵܕܘܪ

ܿ
ܢــܼܝ ܕܼܡ

ܵ
ܵܫܝܹــܐ ܐ

ܵ
ܐ ܕ̈ܖ

ܵ̈
ܩܝܵــܬ

ܿ
ܼܠ ܘܼܚܿ

ܐ، 
ܵ
ܵܩܝــܬ

ܵ
ܥܼܝܪ ܐ 

ܵ
ــܪܕܼܘܬ

ܿ
ܼܡ ܵܓــܘ  ܕܣܼܘ̈ܖܵܝܝܹــܐ 

ܡܵܢܵܚــܐ ܙܿܘܗܹܝــܪ  ܕܼܟــܿܘܪܹܐ ܼܕܿ ــ̇ܗ ܠܼܡܿ
ܵ
ܐ ܝܠ

ܵ
ܣܢܼܝܩــܬ ܼܘܿ
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 كلمة أولى
يسرنا اليوم أن نسجل هذه اللحظة التاريخية، إذ نزف إلى جميع الباحثين والكتاب والشعراء  
والفنانين والمثقفين من أبناء شعبنا وسائر الباحثين والمهتمين بتاريخ وتراث وحضارة وثقافة 
هذا الشعب العريق، بشرى عودة مجلتهم )بانيبال( إلى الصدور، بعد توقف دام أكثر من عشر 

سنوات. 
بانيبال، هذه المجلة الغراء التي لطالما لّبت، وعلى مدى سنوات، طموح كتابها وقرائها، إذ 
كانت المنبر األصدق والباب األوسع الذي يطّل منه كبار الباحثين واألدباء واألكاديميين والكّتاب 
واألدبية  الفكرية  نتاجاتهم  نشر  عبر  حب،  الرَّ الثقافي  الوسط  على  تخصصاتهم،  بمختلف 
ودراساتهم وأبحاثهم الرصينة، فصنعت لنفسها اسًما المًعا على مستوى شعبنا في اإلقليم 

والوطن والمهاجر.
اليوم، ونحن نطلق عدًدا جديًدا من مجلتنا الرصينة )بانيبال(، ندرك تماًما حجم المسؤولية الملقاة 
على عاتقنا سواء لجهة إعادة إصدارها في الوقت الراهن، أم لجهة  الحفاظ على استمراريتها 
في الصدور مستقباًل، فضاًل عن االلتزام بجودة المحتوى والسعي ال للنهوض بها لتحافظ على 
مستواها المعتاد في الشكل والمحتوى فحسب، بل واالرتقاء بهما بما يتناسب مع مستجدات 

العصر، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهنا. 
لقد أكدنا  مراًرا على أن المديرية العامة للثقافة والفنون السريانية تقف على مسافة واحدة 
وسواها،  والفنية  والتراثية  واألدبية  الثقافية  والفعاليات  النشاطات  جميع  وأن  الجميع،  من 
أولوياتنا، وأن  بالقدر نفسه من االهتمام ونضعها على درجة واحدة في سّلم  لدينا  تحظى 
أبوابنا مفتوحة أمام الجميع دون استثناء ومستعدون للتعاون مع الجميع. فتأتي والدة هذا 
العدد ليكون بكر مرحلة جديدة من االنفتاح على اآلخر المختلف وقبول التنوع الذي نعّده كنزًا 
ثمينًا يغني ثقافتنا ويغزر عطاءها، هذا ما سينعكس بشكل واضح على المواضيع التي سيضّمها. 
إذ نضع بين أيديكم هذه الباقة المتنوعة من المقاالت واللقاءات واألبحاث والدراسات الرصينة، 
فطموحنا أن نواصل مّد الجسور بين المبدعين، من السريان وسواهم، داخل الوطن وفي المهاجر. 
فقد تمكّنا، وألول مرة، من التواصل وخلق بيئة تفاعلية مع كتابنا السريان الذين يكتبون باللغة 
اإلنكليزية، كما أسسنا هيئة استشارية متخصصة من الكتاب والباحثين واألكاديميين الُحَصَفاء 
ليساهموا معنا في سعينا لتكون بانيبال متميزة دوًما طامحة إلى الريادة ومجتهدة في تحقق 

أهدافها.
مواضيعه  فجاءت  والتمّيز،  االهتمام  يستحقه من  ما  السرياني  القسم  جاهدين إليالء  سعينا 
باللغة السريانية متنوعة بين )الشرقية والغربية(، بالتعاون مع لجنة لغوية متخصصة، هدفها 
خلق أجواء من النقاش وإنعاش حركة البحث العلمي في المجال اللغوي، بغية أن تبقى مجلة 

بانبال جزًءا من مشروع حضاري هدفه الحفاظ على الهوية السريانية بتنوعها وغناها.
ختاًما، نود أن نقدم جزيل الشكر وجميل العرفان لكل من ساهم  في إعادة بانيبال إلى النور، 
وعلى وجه الخصوص، حكومة اإلقليم ممثلًة بوزارة الثقافة والشباب. كما نثّمن جهود الهيئة 
االستشارية وجميع المساهمين في تحقيق رسالة المجلة. وكّلنا أمل أن تشّكل هذه الخطوة 

حافًزا للمزيد من المساهمات الفاعلة في المستقبل.
رئيس التحرير

المحتويات
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دراسات

تحديد تاريخ الكنيسة

لم نجد أي مصدر مختص بتاريخ الكنائس يذكر 
هذه الكنيسة، مع أنها كنيسة قديمة جًدا، 
ولم نعرف تاريخ بنائها وال اسم مؤسسها، 
وكان المصدر الوحيد الذي ذكرها هو )رحالت 
األنبا شموئيل( التبشيرية أواخر القرن التاسع 
عشر )1( تحديًدا في عام 1885م إذ بعد زيارته 
وصل  وديانا  وحرير  شقالوة  وكنائس  لقرى 
رواندوز، ويذكر أنه اتجه إلى قرية بالك وقرية 
بعد،  )بلنكر(  اسمها  يكن  لم  أي  هوديان، 
ويذكر أنها قرية كانت للمسيحيين النساطرة 
ثم هجروها وأنه شاهد خرائب كنيسة مبنية 
غرب  الجبل  أمام  أوراهام(  )مار  اسم  على 
شموئيل  األنبا  زيارة  هدف  وكان  القرية، 
ويتجه  للكثلكة،  تحويلها  هو  القرى  لهذه 
بعدها إلى مناطق شيروانا، ويدخل منطقة 
)براز   يدعى  نهًرا  وصل  أنه  ويذكر  برادوست 
كر/ بهكرت( وفيها قلعة )أي قرية بهكرت(. 
هذه  عن  وجدناها  التي  المعلومات  هذه 

الكنيسة تدل أنها كنيسة نسطورية)2(. 
المسيحي  المنطقة  تاريخ  عن  بحثنا  بدأنا 
التي  المسيحية فيها واألسقفيات  وبدايات 
كانت فيها، وبدأنا بتاريخ هوديان التي كان 

اسمها القديم )حفتون(، حفتون هذه حسب 
ما ذكر إيشوع دناح في كتابه العفة )صفحة 
153، بغداد 2006( أنها أسفل بيت بغاش أي 

أسفل قرية بخشاش اآلن. 
أما فيي في كتابه آشور المسيحية )ج1صفحة 
شمال  حفتون  أن  فيذكر   )2011 بغداد   ،15

حدياب سالخ أعلى منطقة شقالوة وحرير.
من  الرؤساء  في  المرجي)3(  توما  وكذلك 
ساكنيها  ويسمي  الميالدي،  التاسع  القرن 
)بني حفتون(، يصف حفتون أنها أبرشية تتبع 
حدياب وهي شمال سالخ أي شمال شقالوة 
مار  كنيسة  منطقة  أبرشية  فهي  وحرير، 
القرن  من  وتذكر  رواندوز،  في  إبراهيم 
السادس  القرن  وفي  الميالدي.  السادس 
عشر وصف كتاب الشرفنامة للبدليسي، وهو 
خفتيان  هي  هوديان  أن  كوردي،  مؤرخ 

وهفتيان أي حفتون قديًما.
موقع  تحديد  تم  المصادر  هذه  ووفق 
وفيها  اآلن  هوديان  قرية  أنها  حفتون)4( 
كهف وهي قرب دير مار إبراهيم في بلنكر 

ا. حاليًّ
والمصدر األقدم الذي ذكر حفتون هو كتاب 
مار  سيرة  في  المشرق()5(  شهداء  )سير 

قرداغ، أنه في حفتون سكن والدا مار قرداغ 

خارطة راوندوز وموقع هوديان بقايا كنيسة بيا

دراسات

بعد أربيل وطريق حرير وراوندوز، عندما نتجه 
من رواندوز إلى جهة قرية مركه سور، وقبل 
وصولنا إلى قرية هوديان، نأخذ الجهة اليسرى 
من الطريق ونتوجه إلى قرية صغيرة تسمى 
مرتفعة  تلة  نرى  القرية  وسط  في  )بلنكر(. 
تغطيها أشجار ضخمة، وهناك سور في داخله 
آثار دير قديم، بقايا جدران على ارتفاع يقارب 
متًرا واحًدا، وهي آثار دير مار إبراهيم، وقرب 
هذه اآلثار شجرة بلوط ضخمة جًدا قطر جذعها 
معمرة،  أنها  على  يدل  مما  المترين،  قرابة 
وقد وضعنا مخّطًطا لبقايا األساسات والجدران 
عند زيارتنا لها في 2014م. ندخل الكنيسة من 
باٍب في جهتها الغربية، وتوجد مقبرة حول 
مقبرة  وهي  للكنيسة  المتبقية  اآلثار  هذه 
سمك  أن  وجدنا  البقايا  تلك  ومن  حديثة، 

الجدران قرابة 1م، وهي مبنية من حجر وجص. 
ندخل من جهة الغرب إلى قاعة، ومن القاعة 
األولى يظهر أنه قد كان للقاعة الثانية بابان، 
التي  الكنيسة  قاعة  هي  الثانية  والقاعة 
يكون شرقها المذبح، ولكن لم نجد أي بقايا 
للجنوب  وجوارها  صخور  المذبح سوى  لغرفة 
بقايا غرفة العماد وهي صخور متهدمة أيًضا. 
وغرفة  قاعتين  من  متكونة  إذن  فالكنيسة 
أسفل  في  وترى  العماد،  وغرفة  المذبح 
الجدران بقايا بوابات كانت بين هاتين القاعتين 
ونرى أيًضا آثار روازين ويظهر أن أعلى البوابات 
كان معقوًدا من األعلى، وقد وضع زوار هذه 
لوضع  حديد  من  منضدة  قاعدة  الكنيسة 
الشموع والنذور عليها، وهذا كل ما تبقى من 

الكنيسة.

 تاريخ كنيسة مار إبراهيم في قرية
)بلنكر( بهوديان

 د. بروين بدري توفيق
 دكتوراه في تاريخ أديرة وكنائس شمال النهرين

الباحثة في كنيسة مار إبراهيم لعمل مخططبقايا كنيسة مار إبراهيم، الجهة الغربية للكنيسة
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5  - ألبير أبونا: سير شهداء المشرق ص206 بغداد 

.1985
6  - المصدر نفسه: ص 168.

7  - توما ص113.
8  - مشيحا زخا: كرثولوجيا أربيل- أربيل 2001 ص181.

9  - إيشوع دناح البصري: الديورة في مملكة الفرس 
والعرب )العفة( بغداد 2006 ص 143.

10  - توما ص243.
11  - كانــت عالقــة كنائــس هــذه المنطقــة مــع أبريشــة عقــرة 
النســطورية وأن رهبانًا وأســاقفة المنطقة كانوا من بيث عابي 
فــي القــرن 8م. مــار يوحنــان أســقف المنطقــة أي بغــاش وهــو 
رئيــس ديــر عابــي وعمــه عنــا يشــوع، وربــان شــمعون الــذي 

بنــى كنيســة شــرمن.
12  - توما ص113

13  - أبونا : ديارات العراق – بغداد 2006، ص264.

السادس  القرن  في  أنه  ذلك  يؤكد  ومما 
الميالدي عندما كان إيشوع زخا أسقف سالخ 
شقالوة  من  حدودها  منطقة  أسقف  أي 
ذلك  ذكر  كما  شيروانا،  إلى  وحرير  وماوران 
توما المرجي، أنه جّدد كنيسة مار قرداغ في 
كتابه  في  يذكرها  دناح  وإيشوع  حفتون 

العفة)9(.
ومن المؤكد أن هذا الدير بسبب الِقَدم من 
زخا  إيشوع  خرب، فجّدده  300 سنة قد  بعد 
أي  الميالدي،  السابع  القرن  في  )األسقف( 
أنه دير نسطوري، وبقيت أديرة هذه المنطقة 
من  أساقفة  عليها  ن  يعيَّ وحفتون(  )بغاش، 
ومن  عقرة  في  النسطوري  عابي  بيث  دير 
األساقفة كان طيمثاوس وعمه كوركيس)10( 
رئيس  شمعون  ومار  يشوع  عبد  واألسقف 
كنيسة )بيث بغاش( ومار نرساي)11(. ومن بعد 
القرنين )9-8م( ال نعرف مصير هذه الكنيسة 
وكيف أصبح اسمها مار إبراهيم، وبناؤها هو 
شبه الكنائس النسطورية في عقرة كنيسة 
من جناحين وغرفة المذبح وغرفة العماد، إلى 
وذكر  1885م  عام  جميل  شموئيل  زارها  أن 
خربة، ويظهر  لكنها  نسطورية  كنيسة  أنها 
المسيحيون  هجرها  قد  المنطقة  هذه  أن 
بقت  لكنها  وخربت  الكنيسة  تركت  لذلك 
كنيسة مقدسة إلى اآلن، ورغم بقايا آثارها 
ويوقدون  يزورونها  فالمسيحيون  القليلة 
الشموع ويدفنون حولها. وقد بني لها سور 

لمنع التجاوز عليها)12(.
كنيسة  تاريخ  كشفنا  لقد  القول:  خالصة 
قديمة في منطقة رواندوز وهي كنيسة مار 
قرداغ من القرن الرابع الميالدي، وهي التي 
بناها مار قرداغ كما ذكرنا. وله كنيسة ثانية 
في أربيل والتي بنيت بعد استشهاده وأمام 
قصره في ملقى أو تل ملقى وهي منطقة 

كفر حزا )13( ولنا بحث آخر عن كشف موقعها 
الوثائق  حزا في  كفر  موقع  أن كشفنا  بعد 
أي  نجد  ولم  عليها،  اعتمدنا  التي  الكلدانية 
بحثنا  عين وكشف موقعها. وفي  باحث قد 
قرية  اآلن  الكبير،  الزاب  قرب  منطقة  هي 

)كوركوسك(. 

لم نجد في بحثنا عن تاريخ كنيسة مار إبراهيم 
في  فيي  جان  األب  مثل  يذكرها  مصدر  أي 
ديارات  كتاب  وال  المسيحية  آشور  كتابه 
العراق أللبير أبونا مع أنهم المصادر المهمة 

التي كتبت عن األديرة.

دراسات

المصادر

وكان جوار دارهم معبد للنار وعند دخول مار 
قرداغ المسيحية حّول معبد النار إلى كنيسة 
باسمه )أي كنيسة مار قرداغ( ويعود تاريخها 
إلى القرن الرابع الميالدي. ومن األسقفيات 
)بيث  أسقفية  هناك  المنطقة  في  القديمة 
حدياب  أبريشة  تتبع  أسقفية  وهي  بغاش(، 
ومن قرية بيث بغاش، والتي وجدنا أن اسمها 
شمال  سور  مركه  في  بخشاش  قرية  اآلن 
القرن  في  القرية  هذه  من  كان  هوديان، 
الرابع الميالدي الناسك عبد يشوع الذي صار 
ا على يديه، وكما ورد في  مار قرداغ مسيحيًّ
مار  أن  قرداغ،  سيرة  المشرق،  سير شهداء 
في  صومعته  في  عنده  يذهب  كان  قرداغ 
كنيسة  الجبل  أسفل  في  وكانت  )بغاش(، 
الرابع  القرن  في  للصالة،  فيها  يجتمعون 

الميالدي.
إن هذه المعلومات لتعيين المواقع المسيحية 
المهمة في هوديان وصواًل إلى مركه سور، 
وفيها كنيسة مار قرداغ في هوديان )ق4م( 
وكنيسة  اسمه،  وعلى  بناها  الذي  وهو 
)بغاش( لمار عبد يشوع وهي أيًضا من القرن 
الرابع الميالدي، واآلن تسمى قرية بخشاش/ 
أخرى مهمة  مواقع  وهناك  شمال هوديان. 
شمال  المرجي  توما  ذكرها  المنطقة  في 
هوديان وهي قرية شيروان التي فيها ولد 
توما المرجي وهي قرية أجداده)6( إذ يذكر 
أباه  كان  الميالدي،  الثامن  القرن  من  أنها 
قريته  وفي  شاروناني  بيت  من  يعقوب 
سنديانة يعبدها الوثنيون من القرن السادس 
الميالدي زمن األسقف إيشوع زخا الذي جاء 
قرية  وفيها  الوثنية،  وأزال  المنطقة  إلى 
كنيسة  فيها  كانت  نحثون  تسمى  صغيرة 
مزينة )أي أن هناك كنيسة أخرى( في منطقة 
شيروان مزن، ومن األسقفيات المهمة أيًضا 

في المنطقة هي )بيا( وفيها كنيسة أيًضا 
ومدفن أساقفة قرية )بيا()7(.

 وقد زرنا هذه القرية شمال هوديان ومازالت 
تسمى )بيا( وقد وجدنا فيها مقبرة قديمة 
جدران  بقايا  أعالها  توجد  عالية،  تلة  قرب 
القرن  من  بيا  كنيسة  وهي  1م،  سمكها 
وكان  صورناها،  وقد  الميالدي،  السادس 
الصعود إليها صعًبا. وقرية بيا تقع بعد قرية 
بخشاش وفي طريق ذهابنا إلى قرية بيديال. 
وزراران وطريقهما  بوت،  كاني  قرية  وهناك 
األبريشات  ومن  الجبال.  بين  ووعر  صعب 
الشمال،  وإلى  المنطقة  هذه  في  المهمة 
أي شمال مركه سور، أبرشية مهرقت والتي 
لم يعين موقعها وذكرها كتاب مشيحا زخا)8( 
كانت  إذ  الميالدي،  الخامس  القرن  من  أنها 
زمن مجمع مار إسحق )410م(، كما ذكر كرسي 
أساقفة )بيث بهرقت(، وحددنا موقعها مما 
إلى  اتجه  أنه  األنبا شموئيل،  رحلة  ورد في 
منطقة في شمال هوديان- برادوست تسمى 
)براز مهرقت(، من هذه المصادر استطعنا أن 
المنطقة  لهذه  المسيحية  تاريخ  ندرس 
قراها  في  القديمة  الكنائس  ومواقع 
ونكشف تاريخ كنيسة مار إبراهيم في قرية 
من  تعرفنا  أن  وبعد  اآلن(،  )بلنكر  هوديان 
في  كان  والديه  منزل  أن  قرداغ  مار  سيرة 
هوديان )حفتون( وأنه بنى كنيسة في حياته 
قبل استشهاده في  القرن الرابع الميالدي 
قرب دار والديه وسماها باسمه )كنيسة مار 

قرداغ( بعد أن أزال معبد النار.
كنيسة  غير  هوديان  في  نجد  لم  أننا  وبما 
القرية القديمة، في بلنكر، أصبح اسمها )مار 
ألصل  تاريًخا  نضع  أن  نستطيع  إبراهيم(، 
األصل  في  كانت  أنها  إبراهيم  مار  كنيسة 
كنيسة مار قرداغ من القرن الرابع الميالدي، 

دراسات
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دراسات

الكتابة السريانة وتوظيفها 
على الحجارة والجص

 أنواع الخطوط واألقالم السريانية      
   

أو  المفتوح  الخط  أسطرنجيلي:  خط   .1

الثقيل، ويقال له األسطرنجيلي )بالسريانية: 
ܐܣܛܪܢܓܐܠ، نسخ حرفي: أسطرنجال( هو أحد 

خطوط السريانية الثالثة، ويعتبر أقدمها إذ 
 6 سنة  الخط  بهذا  رقيم  أقدم  على  عثر 
كتابة  في  الخط   هذا  ِاستخدم  ميالدية. 
األناجيل السريانية، ولعل أبرز مخطوطة كتبت 
الثاني  القرن  في  البشيطتا  إنجيل  هو  به 
الميالدي. يختلف الباحثون في أصل تسمية 
اللفظة  إلى  يعزوه  فبعضهم  الخط،  هذا 
السريانية ܣܪܛܐ ܐܘܢܓܠܝܐ َسطرا إيَونجليا، 
أي »خط اإلنجيل« بينما يعتقد آخرون بعودته 
سترونجيلي   στρογγύλη اليونانية  إلى 
قلَّ  شكله.  إلى  نسبة  »المدور«  بمعنى 
العصور  من  بدايًة  الخط  هذا  استعمال 
الوسطى ليحل محله كلٌّ من الخط السرياني 
والخط  المشارقة  السريان  لدى  الشرقي 
ما  أنه  غير  المغاربة.  لدى  الغربي  السرياني 
الكتب  عناوين  كتابة  في  يستعمل  يزال 
باألشكال  مقارتنه  فباإلمكان  والمجالت، 

الكبيرة باألبجديتين اليونانية والالتينية.
خط  أو  الغربي  السرياني  الحرف   .2

ܣܪܛܐ(، كما يسمى  )بالسريانية:  السرطا، 
أحيانا بـالخط اليعقوبي والخط البسيط لكونه 
بّسط خط األسطرنجيلي األقدم بتقليل عدد 
خطوطه ورسماته، وهو أحد خطوط األبجدية 
أساس  بشكل  المستعمل  والخط  السريانية 
لدى الكنائس السريانية الغربية أي الكنيستين 

والكاثوليكية  األرثوذكسية  السريانية 
والكنيسة المارونية. يعود أصل تسمية هذا 
الحرف إلى كلمة ܣܪܛܐ سرطو التي تعني 
بهذا  كتابات  أقدم  وتعود  )الخط(.  ببساطة 

الخط إلى القرن الثامن.
خط  أو  الشرقي  السرياني  الخط   .3

المدنحايا، )بالسريانية: ܡܕܢܚܝܐ( كما يسمى 
خطوط  أحد  هو  النسطوري،  بالخط  أحيانا 
األبجدية السريانية، ويستعمل بشكل رئيس 
لدى الكنائس السريانية الشرقية، أي كنيسة 
اآلشورية  والكنيسة  اآلشورية  المشرق 
أصل  يعود  الكلدانية.  والكنيسة  القديمة 
أي  ܡܕܢܚܐ  »مدنحا«  كلمة  إلى  التسمية 
حيث  الفرات  نهر  إلى شرق  إشارًة  »الشرق« 
مكتشف  نص  أقدم  يعود  الخط.  هذا  نشأ 

بهذا الخط إلى القرن السابع الميالدي)1(.

اإليـــوان والواجهــــات والحنيــــات   
 والكوشــــات

اإِليوان، اإلَوان والجمع: إيوانات وأواوين: دار 
شامخة مكشوفة الوجه معقودة السقف، أو 
لها  واسعة  ُصّفة  هيئة  على  كبير  مجلس 
سقف محمول من األمام على عقد، مرتفعة 
ثالثة  بها  تحيط  البيت  أرض  مستوى  عن 
مسدود  غير  مؤزج  بيت  أيًضا  وهو  جدران، 
هو  لشيء  سناد  وكل  الوجه،  من  الفرجة 
كلمة  أنها  الظن  على  ويغلب  له.  إيوان 
قاعة  بمعنى  )إيڤان(  أصلها  معربة  فارسية 
لفظ  ويأتي  كسرى.  إيوان  ومنه  العرش 
المعماري  األثري  المصطلح  في  اإليوان 
قاعة  هيئة  على  كبير  مجلس  على  للداللة 
أو  بهو  على  مفتوحة  مقسمة  بقبة  مقببة 

دراسات

المقدمة
ُعني الموصلي بتحلية منزله بعناصر زخرفية وكتابية قام بتوزيعها على جوانب ومواضع كثيرة 
من منزله، ولعل أهم ركن كان له نصيب األسد من تلك التقسيمات السكنية هو )صدر اإليوان( 
حيث صبَّ الفنان الموصلي السرياني المسيحي عصارة خبرته في انتقاء نصوص تناسب الداخل 
دعائية  نصوص  لوجود  المنزل  على  التي ستحل  للبركة  طلًبا  وكذلك  انتباهه  لجذب  الدار  إلى 
وحكم وآيات من الكتاب المقدس ال سيما المزامير. ومن هنا جاء اختيارنا للموضوع الذي يندرج 

ضمن مادتي العمارة والفنون الكتابية.
بجمع  قام  التاسع عشر،  القرن  منتصف  الموصل،  فرنسا في  )نيقوال سيوفي( قنصل  أن  رغم 
رة في  الكتابات المحّررة في أبنية مدينة الموصل في كتابه الموسوم »مجموع الكتابات المحرَّ
متحف  مدير  چي  الديوه  سعيد  المرحوم  ونشره  بتحقيقه  ُعني  والذي  الموصل«  مدينة  أبنية 
أنه لم يكترث  المؤسف  1956م، إال أن  آنذاك ونشره في مطبعة شفيق/ بغداد عام  الموصل 
وُيعَن بجمع الكتابات المحّررة على البيوت والدور التراثية العائدة للسريان المسيحيين، لكن األب 
المرحوم بطرس حداد، الذي اهتم بكتابات الكنائس في مدينة الموصل، تناول بعضها. لذا جاء 

هذا البحث ليسلط الضوء على هذه النصوص والنقوش الكتابية.

 العبارات والنقوش الكتابية السريانية
 والعربية على واجهات البيوت التراثية

المسيحية الموصلية

أ.د. عامر عبد هللا الجميلي
 مركز دراسات الموصل - جامعة الموصل
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قنطرة  قرب  المصّفي  جامع  مقابل  الخان 
النعلبند نقرأ فيه:

يخبر  والفلك  هللا.  بمجد  تحّدث  »السموات 
وليل  يذيع كالًما  يوم  الى  يوم  يديه.  بعمل 
إلى ليل يبدي علًما« )مز19: 1 - 2 (، بخط الثلث 

المحقق.
كتابات  فيها  مستطيلة  حنيات  وتحتها 
داخل  السريانية  الكلمات  وترجمة  سريانية. 
الحشوات الزخرفية المستطيلة الثالثة هي: 

ܒܪܝܟ بريخ: )مبارك( 

ܐܠܗܐ أالها: )هللا( 

ܠܥܠܡܝܢ لعلمين: )لألبد(.

الميدان/  منطقة  في  موصلي  تراثي  *بيت 
محلة النجارين بجوار حمام القلعة، واضح من 
يعود  أنه  للمنزل  الدينية  الكتابية  النصوص 
ألسرة موصلية مسيحية، البيت تعرض ألضرار 
براثن  الموصل من  تحرير مدينة  في عمليات 
2017م،  عام  في  اإلرهابية  داعش  عصابات 

دراسات

اؤون. "إن لم يبِن الربُّ البيت،  فباِطاًل يتعُب البنَّ
يسهُر  فباِطاًل  المدينة،   الربُّ  يحفظ  لم  إن 

الحاِرس". 
1891 مسيحية

البيت  إيوان  في  المنقوش  اللوح  نص 
الكور(  )رأس  منطقة  في  الكائن  الموصلي 

وهو مدون ومنقور بالخط السرياني 
السطرنكيلي ومقتبس من )مز 1:127(

تراثي  بيت  *لوح كتابي في واجهة ومدخل 
أنها  يبدو  التي  الجميل  آل  ألسرة  موصلي 
اشترته من ُأسرة مسيحية في محلة حوش 

ا كان نوعه، وذات مؤخرة  فناء بواسطة عقد أيًّ
مغلقة بَحصائر، أو هو مجلس كبير على هيئة 
ُصّفة واسعة لها سقف محمول من األمام 
وهو  القوم)2(.  كبار  فيه  يجلس  عقد  على 
أو  مربعة  معمارية  وحدة  عن  عبارة  بذلك 
غالًبا ومسطح  ذات سقف مقبى  مستطيلة 
أحياًنا تحيط بها ثالثة جدران من ثالث جهات 
فقط، أما الجهة الرابعة فهي مفتوحة، كما 
ا كان نوعه، ألن هذه الجهة  أسلفنا بعقد، أيًّ
الرابعة إذا كانت مسدودة سمي اإليوان في 
أن  المعتاد  من  وكان  مجلًسا،  الحالة  هذه 
ترتفع أرضية هذا اإليوان عن أرضية البهو أو 
األحيان  معظم  في  يتقدمة  الذي  الفناء 

بدرجة واحدة تقريًبا)3(.

حرفة النقارة على الحجارة والرخام 
والكلس والجص وتوظيف الكتابة 

السريانية عليها 

عديدة  خامات  الموصلي  المعمار  ِاستعمل 
في إنجاز عمارة البيت السكني، ومنها مادتا 
الحجارة الكلسية المعروفة بـ)الحاّلن( والرخام 
الموصلي(  بـ)الفرش  ا  محليًّ المعروف  األزرق 
فضاًل عن الجص، وقد ساعد استخدام هاتين 
المادتين في توظيف عناصر زخرفية وكتابية، 
الحرفيين  الصّناع  أعالم  من  العديد  وبرز 
السريان  والخطاطين  والنّقارين  والنقاشين 
نذكر  المهمة  هذه  أداء  في  الموصليين 
منهم على سبيل المثال: توما قندال وبهنام 
لويس وإبراهيم بن نوري الشماس وإسطيفان 
متي  وموسى  حّراق  وجميل  الشماس 
تنفيذ  أما  القسيس)4(،  الراهب  الموصلي 
فيتم  والكتابات،  كالزخارف  الفنية  النواحي 

دراسات

مسبًقا  المهيئة  الرخام  على قطع  تنفيذها 
بواسطة أسلوب الحفر والنحت والتنزيل ويتم 
قلم  بواسطة  الفني  العنصر  برسم  ذلك 
القطعة  وجة  على  الطباشير  أو  الرصاص 
األرضيات  تحفر  ثم  عادة  المصقولة  الرخامية 
التي بين العناصر من قبل النقاش في حال 
نفسها  العناصر  تحفر  أو  بارزة  العناصر  كون 
بصورة غائرة فيحدث العكس وتبدو األرضية 
بارزة بداًل من العناصر. بينما على الجص، يتم 
ذات  الترابية  األصباغ  بنوع من  األرضية  طالء 
اللون األزرق. الالزوردي )الچويت( فيما تبقى 

النقوش الكتابية بلون الجص األبيض)5(.

نماذج من الكتابات في بيوت 
المسيحيين في الموصل 

*لوح جصي كتابي محفور في صدر إيوان بيت 
تراثي موصلي أُلسرة مسيحية يقع في محلة 

النبي جرجيس مقابل حوش البيعة.
بفعل  المهشم  الكتابي  اللوح  من  يبَق  ولم 
عبارة  إال  2017م  عام  في  الحربية  العمليات 
آلوهو  حاد  قاديشو  وروحو  وبرو  آبو  »بشيم 
واالبن  اآلب  »بسم  وترجمتها  آمين«  شاريرو 

والروح القدس إله واحد آمين«.
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قد  وجسمي  قلبي  الرب.  ديار  إلى  نفسي 
ابتهحا باإلله الحّي. مثل العصفور الذي وجَد 
عشًا  أصابت  التي  اليمامة  ومثل  مسكنًا  لُه 
يا  مذابحك  على  أفراخها.  فيه  لتضع  لذاتها 
للسكان  القّوات ملكي وإلهي. فطوبى  رب 

في بيتك وإلى األبد يسبحونك« 
 )مزمور 84: 4-1(.

الّلوح سطور كتابية على الحنية  *وفي هذا 

َيْبِن  َلْم  »ِإْن  منزل  إيوان  صدر  الوسطى في 
َلْم  ِإْن  اُؤوَن.  اْلَبنَّ َيْتَعُب  َفَباِطاًل  اْلَبْيَت،  بُّ  الرَّ
بُّ اْلَمِديَنَة، َفَباِطاًل َيْسَهُر اْلَحاِرُس.«  َيْحَفِظ الرَّ

)مز 127: 1(.

*هناك بيت تراثي مميز يقع في محلة النجارين 

 المطلة على شارع غازي بجوار مسجد الَخالل.
من  كوشة  توجد  اإليوان  صدر  أعلى  وفي 
أزرق،  الزوردي  ترابي  بلون  المصبوغ  الجص 
وقد  نباتي،  بتوريق  ومزخرفة  الشكل  تاجية 
الشكل  مستطيل  نطاق  وهوى  سقط 

وما  األرض  »للرب  مضمونها  المحقق  الثلث 
)مزمور24:1(.  وساكنيها«  البالد  وجميع  فيها 
ثم: » افتحوا أيها الملوك أبوابكم وارتفعي 

أيتها األبواب الدهرية ليدخل ملك المجد«.

*كوشة واجهة)6( بيت تراثي موصلي سرياني 

محلة  في  الهداد(  )َخضوري  آلل  مسيحي 
يعني  مغولي  اسم  وهو  )الچوالغ(،  األوس 
مقطوع اليد، قبالة كنيسة مار توما للسريان 
ܫܠܝܚܐ  ܐܬܘܡܐ  ܕܡܪܝ  ܥܕܐܬ  الكاثوليك 
الُسرر  الموصل.  بمدينة  الساعة  حي  في 
فوق  التي  الكتابية  واألشرطة  والشمسات 
صليب  )يعلوها  النباتية  الزخرفية  الطرحة 
األسلوب  على  الثلث  بخط  وتحتها  مورق( 
العثماني للخطاط الموصلي السرياني )توما 

قندال( بحدود سنة 1863م.
أُلَناٍس  »ُطوَبى  الصورة:  هذه  في  النصوص 
)مزمور  ُقُلوِبِهْم«  ِفي  َبْيِتَك  ُطُرُق  ِبَك.  ُهْم  ِعزُّ

84 : 5(. ثم )ما شاء هللا(.

ات تشتاق وتميل  »ما أحبَّ مساكنك يا رب القوَّ

دراسات

يسبق  وهو  اليونانية  الثقافة  من  تبنوه 
تاريخ  أن  أي  عاًما،  بـ)311/2(  الميالدي  التاريخ 
من   )311( طرح  ناتج  يوافق  البيت  هذا  بناء 
ليكون  لإلسكندر،   )2134( المثبت  التاريخ 
نكون  وبذا  1823م،  يوافق  الميالدي  التاريخ 

إزاء لوح تأسيسي لدار عمرها مئتا عام. 
ومن الطبيعي استخدام السنوات اليونانية إذ 
في  المسيحية  الطقسية  الكتب  كل  إن 
القرون  ومنذ  الموصل،  ومنها  الشرق 
والخامس  الرابع  كالقرن  األولى،  الميالدية 
والتقويم  التاريخ  تعتمد  كانت  الميالدي 

اليوناني. 

قرب  موصلية  مسيحية  ألسرة  تراثي  *بيت 
كنيسة مار توما للسريان األرثوذكس و هذا 
الثلث،  جلي  بخط  ومنقور  منفذ  النص 
»وادعني   :)15:50 )مزمور  آية من   : ومضمونه 

في يوم حزنك أنقذك فتمجدني«. 

أُلسرة  تراثي  بيت  لواجهة  كتابي  *لوح 
الجامع  مقابل  الميدان  محلة  في  مسيحية 
بخط  مكتوبة  القنطرة،  رأس  بقرب  األموي 

الهندسية  الزخارف  يالحظ وجود كوشة من 
الحائط  وسط  تغطي  )التوريق(  والنباتية 
)جداريات( وفي صدر اإليوان وفوق الشبابيك 

الثلث  بخط  كتابية  وأشرطة  أفاريز  توجد 
البسيط، تضم ثالثة نصوص من ِسفر المزامير- 
العهد القديم، حيث نقرأ في الزنار الكتابي 
في  التقديس  ينبغي  رب  يا  »لبيتك  االول: 
طوال األيام« )سفر المزامير 93: 5(، ونقرأ في 
أحلى مساكنك  »ما  الثاني:  الكتابي  الشريط 
يا رب القوات« )مزمور 84: 1(. أما في الشريط 
األنقاض  حجبت  وقد  الثالث  الكتابي 
النص،  بدايات  رؤية  الجدار  المتساقطة على 
البيت،  الرب  يبِن  لم  »إن  تقديرها:  تم  لكن 
الرب  يحفظ  لم  إن  البناؤون.  يتعب  فباطاًل 
المدينة، فباطاًل يسهر الحارس« )مزمور 127: 1(، 

سنة 2134 يونانية )اإلسكندر المقدوني(. 

تاريخ  هو  التاريخ  هذا  أن  بالذكر  وجدير 
النقش  في  كتب  وإن  المقدوني  اإلسكندر 
يوناني، حيث استخدمه السريان مع جملة ما 

دراسات
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*حنية كتابية ذات أرضية من التوريق النباتي، 

قراءة النص: »عز من قنع، ذل من طمع«، نوع 
الخط : جلي الثلث وهو بيت جان، وهي ُأسرة 
عبدوني  لبيت  مالصق  موصلية  مسيحية 

األثري في محلة المياسة أي منطقة خزرج.

*لوح كتابي في بيت تراثي في محلة خزرج 
الكاثوليك،  للسريان  مارتوما  كنيسة  قرب 

ونصه: 
» فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم، ِافعلوا 

هكذا أنتم ايضًا بهم، الن هذا هو الناموس 
واالنبياء« 

)متى 7: 12(، ومؤرخ بسنة 1871م.

واللوح منفذ بخط الثلث باألسلوب والطريقة 
ومن  الرخام،  حجر  على  منقور  العثمانية، 
أسلوب الخط وتاريخ التنفيذ يحتمل أنها بخط 

الخطاط السرياني توما قندال.

مسيحية،  ألسرة  هو  البيت  هذا  أن  ويبدو 
القلعة  الميدان قرب حمام  ويقع في محلة 
بيت  عن  ببعيد  وليس  النجارين  وسوق 
عواد  گورگيس  والمحققين:  المؤرخين 

وشقيقه ميخائيل عواد.

*حنية كتابة بهيئة كوشة تاجية الشكل منفذة 

من الجص ذات لون ازرق الزوردي جويت(
قراءة النص:  »حسبنا هللا ونعم الوكيل«.

نوع الخط هو جلي الثلث ذات أرضية زخرفية، 
وهو بيت فرمونية قرب الساعة.

دراسات

لدى  المعتبرة  قليان: هذه أسرة من األسر 
السريان الكاثوليك، بمحلة القلعة، كان لهم 
بيتان واسعان قرب سوق النجارين، برز منهم 
المطران قليان، مطران بغداد المتوفى سنة 
عشرين  األبرشية  هذه  خدم  وقد  1949م، 

سنة، وقبل ذلك في دمشق و ماردين كان 
قسيًسا في دير مار بهنام، قبل األسقفية، 
التجارة،  يتعاطون  األسرة  هذه  رجال  وكان 
وآخر  اإلسكندرية،  نزيل  قليان،  كامل  منهم 
وهو  قليان،  بهجت  وكان  إسطنبول،  في 
في  ناحية  مدير  بهنام،  المطران  شقيق 
مدير  قليان  وجرجيس  1937م،  سنة  ألقوش 
مترجًما  كان  قليان  وجميل  بعشيقة،  ناحية 

في القنصلية التركية بالموصل«. 

*كما وجدنا نصًا آخر في بيت آخر، نقرأ فيه: 

»رأس الحكمة مخافُة هللا« )سفر األمثال 1:7(. 
داخل  اإليوان،  صدر  في  كتابي  نص  وهو 
الذي  الصليب  عالمة  تعلوها  وَحنية  كوشة 
تركيب  وهو  سفينة،  مرساة  بشكل  ينتهي 
بخط الثلث على الطريقة واألسلوب العثماني، 
)الَفرش  الرخام  على  منقورة  والكتابة 
يرد   Colophon بتذييل  وتختتم  الموصلي( 

فيه: »سنة 1907 مسيحية». 

دراسات

يضمه  كان  بما  الحجرة  أرض  على  وتهشم 
على  يحتوي  األغلب  وعلى  كتابي  نص  من 
حكمة عربية بخط الثلث على نحو ما ُألف من 
كما  الفترة،  تلك  من  معمارية  وحلي  عناصر 
حنايا  ثالث  التحتي  اإليوان  صدر  في  يوجد 
وهي  النوافذ،  األبعاد،  في  مماثلة  صماء 
الكتابي  والنقش  نباتية  بزخارف  مشغولة 
على  حفرها  تم  و  الوسطية،  الحنية  يعلو 
المنزل  صاحب  اسم  عليها  دون  الرخام  حجر 

وتاريخ البناء. 

على  الثلث  بخط  مدون  الشريط  أن  نالحظ 
األسلوب والطريقة العثمانية، ويوحي أسلوب 
الخط أنه األسلوب ذاته الذي تمت فيه كتابة 
الحنيات المربعة في كنيسة مار توما للسريان 
هو  كتبه  من  أن  نعلم  الذي  الكاثوليك، 
توما قندال، ألنه كان قد  السرياني  الخطاط 
الزنار  ذلك  ختام  Colophon في  تذيياًل  دون 
الكتابي بعبارة: الكاتب توما قندال سنة 1863 
مع  لمطابقته  يدفعنا  ما  وهو  مسيحية، 
كتابات ذلك الخطاط المعاصرة للفترة الزمنية 
ذاتها لتجديد تلك الكنيسة، أوبعدها بسنوات 

قليلة. 

وهذا البيت هو ألسرة قليان الموصلية، جاء 
سليم  بهنام  الموصلي  الباحث  كتاب  في 
في  المسيحية  األسر  الموسوم:  حبابه 

الموصل، صفحة 225 ما يأتي: 
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دراسات

االستنتاجات

النقوش في صدر اإليوان  تم تنفيذ هذه   .1
واألعمدة  والحنيات  والواجهات  والكوشات 

والشبابيك واألقواس.
2. تنوع التنفيذ إما بطريقة الحفر البارز على 

الحالن والفرش أو الجص.
3. تم استخدام أربعة أنواع من الخطوط في 
السطرنجيلي  الخط  وهي  النقوش  تلك 
)السرطا(  والغربي  )النسطوري(  والشرقي 

وخط الثلث العربي.
الكتاب  من  آيات  النقوش  نصوص  ضمت   .4

المقدس والمزامير وبعض الحكم.
هما  النقوش  تلك  بخط  قام  من  أشهر   .5

الخطاطان توما قندال وبهنام لويس.

 
المصادر
- كتاب الرسامات الكلداني.

- الجادر، عادل هامل : اللغة السريانية - قواعد 

وتطبيق -، دار الحكمة، بغداد، 1980.
الترمخيم  مهنة  قاسم:  احمد  الجمعة،   -

ندوة  وقائع  الموصل،ضمن  في  التراثية 
)المهن والحرف الشعبية القديمه في مدينة 

الموصل، مركز دراسات الموصل.
- رزق، عاصم محمد: معجم مصطلحات العمارة 

مدبولي،  مكتبة  اإلسالمية،  والفنون 
القاهرة،200.

الناطقة-  الحجارة  الياس:  سامر  سعيد،   -

العمارة  اسفار  في  مسيحية  بصمات 
الموصلية، مطبعة هارون، ودهوك، 2012.

- الصابوني، محمد علي، صفوة التغايير، ج3، 

بيروت 1981.
الطقسية، ج2، ج3،  الصالة  كتاب  الكداني:   -

)طبعة بيجان(.

- کتاب جامع للصلوات الطقسية )حوذرا (.

- حداد، االب بطرس: الكتابات السريانية في 

في  السريانية  اللغة  مجمع  مجلة  العراق، 
العراق. مج 1، 1976  مطبعة التايمس، بغداد.

الموصلي  التراث  جميل:  عامر  فندقلي،   -

دهوك،  الثقافية،  المشرق  دار  الموروث، 
الموصل/  في  المهنية  )الحرف   ،2016

النقارون(، ص 169-171.
في  المسيحية  األسر  حبابه:  سليم  بهنام   -

الموصل، المديرية العامة للثقافة السريانية، 
أربيل،  2012.

المحررة  الكتابات  مجموع  نقوال:  سيوفي،   -

بتحقيقها  عني  الموصل،  مدينة  ابنية  في 
ونشرها سعيد الديوه چي، مطبعة شفيق، 

بغداد، 1956. 

الهوامش

قواعد  السريانية -  اللغة  هامل :  عادل  الجادر،   )1(

وتطبيق -، دار الحكمة، بغداد، 1980، ص 8.
العمارة  مصطلحات  محمد:معجم  عاصم  رزق،   )2(

القاهرة،  مدبولي،  مكتبة  اإلسالمية،  والفنون 
200، ص 21

)3( رزق، المصدر السابق، ص 22

)4( سعيد، سامر ألياس: الحجارة الناطقة- بصمات 

مطبعة  الموصلية،  العمارة  أسفار  في  مسيحية 
هاورا، دهوك، 2019، ص 92.

التراثية  الترخيم  مهنة  قاسم:  أحمد  الجمعة،   )5(

في الموصل، ضمن وقائع ندوة )المهن والحرف 
مركز  الموصل،  مدينة  في  القديمة  الشعبية 

دراسات الموصل، ص 3.
التراث  جميل:  عامر  فندقلي،  كذلك:  ينظر  للمزيد 
الموصلي الموروث، دار المشرق الثقافية، دهوك، 
النقارون(،  الموصل/  في  المهنية  )الحرف   ،2016

ص 169-171. 
ينظر:   الواجهات   عن  المعلومات  من  للمزيد   )6(

المعاضيدي، عادل عارف فتحي: الواجهات الفنية 
رسالة  الموصل،  في  التراثية  للدور  والعمارية 

ماجستير غير منشورة، جامعة الموصل، 2002.

دراسات

العثماني  العهد  من  موصلي  تراثي  *بيت 
سريانية  ألسرة  )الخزرج(  محلة  في  األخير، 
مسيحية، نقرأ في كوشة واجهة صدر إيوان 
المنزل عبارة )ما شاء هللا، ال قوة إال بالّله( 
األزرق  باللون  أرضية جصية  على  الثلث  بخط 
للغرفة  المجنبة  وفي  )الچويت(  الالزوردي 

اليمنى.
على  منقور  الثلث  بخط  كتابي  ُزّنار  و  شريط 
رخام أزرق رصاصي )الَفرش الموصلي( يشتمل 
العهد  المزامير/  سفر  من  كتابي  نص  على 

القديم وفيه نقرأ:
حوا الرب يا جميع األمم وامدحوه يا سائر  "سبِّ
الشعوب ألن قد َقِوَيْت رحمته وحقُّ الرب يدوم 

إلى الدهر". هـ )هللويا( هللوا وسبحوا للرب.
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تاريخ

يشوع  بن  إبراهيم  الزعيم  وهو  يشوع:  ِابن 
الغساني األصل، التكريتي المولد، الذي جاءت 
السريان  مضان  بعض  في  إليه  اإلشارة 
العتيقة، كونه رئيس تكريت وحاكم قلعتها 
وزعيم مجتمعها وحامي ذمارها إبان منتصف 
القرن السابع الميالدي، كما وجاء الحديث عن 
شخصيته الشهيرة والكبيرة بالقول: »إنه رجل 
جليل ميمون النقيبة ماجد األعراق من أهل 
الِحسان  المساعي  اإلصالح كان معواًنا على 
حفظ  على  ويحرص  ويحّرض  حكيًما  وكان 
المّلة  في  جلت  وقد  التعامل،  في  األوامر 
غيرته وشملت الخلق محبته، فقد كان يتعهد 
عمت  حتى  ببّره  ويتناولهم  ببشره  الناس 
بمن سبقه  مرافده فاحتذى  منافعه وطابت 
من البناة وأنشأ الكثير من شواخص العمران 
يداه  وتدفقت  وضواحيها  بتكريت  المدني 
وإن  فيها.  إحسانه  وانتشر  عليها  باألفضال 
كان فوق ذلك يفرد لبعض أهل العلم بهباته 
قول  بهكذا  الكرامة«.  بصنوف  ويتعهدهم 
إبراهيم  الرئيس  المضان شكل  بعض  صورت 
بن يشوع، وهكذا إذا هي حقيقته بال فخفخة 
ا له أن  او أسطرة. ثم هكذا كان قد بات مقدرًّ
ا.  ا مهمًّ يشهد في نهاية عهده حدًثا تاريخيًّ
فترة  يشهد  أن  المقادير  له  مكنت  قد  إذ 
يعاصر  أن  أي  لتكريت،  العقيدي  التحّول 
انتقالتها الثقافية من المسيحية إلى اإلسالم 
والتي كان الخيط الفاصل لها هو يوم 1حزيران 
جمادى   2 لـــ  الموافق  ميالدي   637 عام  من 
األولى من عام 16 هجري. أما عن نهاية حياة 
هذا الرجل فقد جاء عنه بما مفاده : لقد بقي 
بعد  تكريت  في  يشوع  بن  إبراهيم  الزعيم 
فتحها في 16هجري فلم يغادرها وعاصر فيما 
عمر  الثالثة:  الخلفاء  عهود  حياته  من  بقي 
السنين  في  وفاته  كانت  إذ  وعلي،  وعثمان 

األخيرة من حكم الخليفة علي.

ماروثا في  القديس  ولد  المفريان:  ماروثا 
لها  ويقال  بانوهدرا  بلد  من  شوزرق  قرية 
اليوم دهوك، من أبوين صالحين تقيين غنيين، 
وكان  لقريته،  ومديًرا  رئيًسا  والده  وكان 
من  األبرار،  وأفاضل  األحبار  كبار  أحد  ماروثا 
ألبس  الذي  السريان،  وأعيان  الزمان  حسنات 
بالد الشرق حّلًة من المجد قشيبة وعقد على 
ولما  الالمع.  الشرف  تاج  كنيستها  هامة 
ترعرع، دخل دير مار صموئيل الجبلي المجاور 
واألدب  المعرفة  ِلبان  راضًعا  فتخرج  لقريته 
اإللهية.   الكتب  ضياء  على  بصيرته  فاتًحا 
والنجابة  الذكاء  بنعمة  خّصه  قد  هللا  وكان 
فحظي بذلك لدى معلميه، فضاًل عن وداعته 
وحسن شمائله وانصرافه بكليته إلى العلم 
ثم انتقل إلى المدارس التي كانت قد ُأنشأت 
منها  انتهى  ولما  الجهات.  تلك  في  حينها 
ولج في الحياة النسكية فلما تألألت فضيلته 
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قي، وإن المجتمعات ذات الصيت إنما هي تلك التي  إن الشعوب ذات العظمة، وإن اأُلمم ذات الرُّ
تنجب أو تخلق الرموز األفذاذ العظماء، ثم تمتلكهم وتفخر وتتباهى بهم وبمنجزاتهم، مثلما 

ُتعنى وتهتم بتراثهم، وبأدوارهم وأخبارهم وآثارهم.
لذا صارت مهمة تدوين وتبيين تراجمهم وسيرهم عبر األجيال من أنفس الذخائر ذات الكمال التي 
َخر ومن أعّز األعمال الفضيلة التي يحفظها سجل األبطال األذفر ومن األمور التي تثير العزم  تدَّ
بأهل الهمم وحملة القيم لالقتداء بمآثرهم ومفاخرهم والسير على خطى مناهجهم وتقاليدهم. 
ويقيًنا إن كل من سبر التاريخ وكل من طالع الموروث لسوف يرى كيف أن جميع الفئات والطوائف، 
على اختالف عناوينها ومشاربها وتنوع مطالبها ومضاربها، قد جمعت سير شخصياتها الفذة 
في قراطيس أو في طوامير تحيي بها أمرهم وتخلد فيها ذكرهم. وهكذا هو حال ُأمة المسيحيين 
في أعالي عراق النهرين حيث ما فتئ يتباهى بزهٍو برموزه المخلصين. وإننا هنا في هذا المقال 

سنسلط الضوء على قبس معتبر منه ومفاده رموز مسيحية سريانية ذات أصول تكريتية:  

شخصيات تاريخية سريانية
ذات أصول تكريتية

في ِسفر َحَملة مشعل المسيحية

إبراهيم فاضل الناصري
عضو االتحاد الدولي للمؤرخين

الكنيسة الخضراء - إحدى أقدم الكنائس السريانية في العالم
تقع وسط مدينة تكريت

تكريت
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نصبُه  القديسين،  من  والعقد  الحل  أهل 
كرسي  على  مفرياًنا  البطريرك  قرياقس 
في  يستقر  كاد  ما  ولكنه  الرسولي.  تكريت 
أبرشيته حتى ناهضه أسقف كرمي فتخّوف 
في  وانزوى  قريته  إلى  وانهزم  المفريان 
إحدى صوامعها وكتب صّك استقالته وأوفدُه 

إلى األساقفة.

قرياقوس  واسمه  البطريرك:  قرياقس 
التكريتي، ويعد من أفضل األحبار األنطاكيين 
تكريتي  وهو  وفقًها،  وعلًما  وورًعا  سيرة 
المنبت والمنشأ، ولد في تكريت في منتصف 
دير  إلى  هاجر  شّب  لما  ثم  الثامن  القرن 
العمود بالقرب من الرقة وتهذب وترهب فيه 
وأصاب  الالهوتية  العلوم  في  تخرج  حيث 
وكثرت  فضائله  وجلت  وافًرا.  حًظا  منها 
بطريرًكا  المقّدس  المجمع  فاختاره  محاسنه 
793م وعقد  الرسولي وسيم سنة  للكرسي 
خمسة مجامع في كورة قنسرين وفي بيت 
جبرين وفي حران وفي الموصل ودّبر الكرسي 
وعشرين  أربًعا  مدة  أنطاكية  في  الرسولي 

سنة كانت مليئة بالمتاعب.

إذ تجرع في سبيل اإلصالح غصًصا ومرائر، بيد 
أنه كان ذا نفسية قوية جبارة متوثبة فتغلب 
وساس  الروحية،  بشجاعته  الشدائد  على 
الكنيسة بحكمة ثاقبة وإدارة رشيدة سديدة 

وثمانين  ستة  حبريته  مدة  خالل  رسم  وقد 
مطراًنا واسقًفا، أدرج ميخائيل أسماءهم في 
تاريخه الكبير. وتوفي في الموصل في 16 آب 
محل  تكريت،  إلى  نقل  ومنها  817م  سنة 
والدته وبلدة أهله، ودفن بها ، تارًكا مجموعة 
نفيسة من المؤلفات فقد وضع مصنًفا في 
التعليم الالهوتي وأنشأ كتاب رسائل وكتب 
الهوتية  مسائل  على  جوابات  عشرة  أيًضا 
وسّن اثنين وسبعين قانوًنا نشرها برسالة ما 
زالت محفوظة في الفاتيكان وباريس ولندن، 
لرئاسة  المرشحون  يتلوه  كتاًبا  وضع  كما 
ست  في  يقع  رسامتهم  قبل  الكهنوت 
بليغة  خطب  ثالث  أيًضا  وله  كبيرة  صفحات 

وله أيًضا ليتورجية.

ذاته  وهو  البطريرك:  ثاودوسيوس 
رومانوس الطبيب، التكريتي األصل والمولد، 
في  ولد  الذي  بــ)ثاودوسيوس(  المشهور 
تكريت في النصف األول من المائة التاسعة. 
ترّهب وقرأ العلم في دير قرتمين او قرطامين 
شرقي طور عابدين في ضواحي مذيات. كان 
اليونانية  تعلم  بالسريانية،  اإلنشاء  متين 
ودرس علم الطب وحذق فيه فعّد من مهرة 
األنطاكي  للكرسي  بطريرًكا  رسم  األطباء. 
عام 887م ورحل إلى جوار ربه في سنة 896م. 
الطب  في  نفيس  كناش  التأليف  من  له 
المنحول  إيرثاوس  لتفسير  شرح  وكتاب 
وجاء  الرمزية   الفالسفة  حكم  في  ورسالة 
الحكماء  من  كونه  المصادر  بعض  في  عنه 
الرياضيين ولقد كان ذا شهرة اسـتحقها عـن 
جـدارة وله تصانيف في الرياضيات والهندسة.

توما المفريان: وهو توما الثاني التكريتي 
هاجر  أن  فتئ  ما  ثم  تكريت  ولد في  الذي 
إلى الرها فأضحى من تكارتة الرها، حيث صار 
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ولما  ًرا.  ومفسِّ أستاًذا  ُأقيم  علمه  واشتهر 
كانت نفسه النزاعة إلى االرتشاف من مناهل 
علماء يتوجب االستزادة منهم، خرج في طلب 
وأقام فيها عشر سنين  الرقة  العلم وقصد 
في  تعمق  حتى  المالفنة  كتب  في  ينظر 
الحكمة وتفسير العلوم البيعية ثم توجه إلى 
المباركة  الرها  لمدينة  المجاورة  المناسك 
التي  الخط  اعتكف وانصّب على صنعة  حيث 
تشهد  كما  المعلى،  القدح  فيها  نال 
القديسين  بعض  إلى  صار  ثم  مخطوطاته. 
وأخذ عنهم فلما هبت ريحه وبعد صيته اختير 
لكنه  بانوهدرا،   أبرشية  على  ُأسقًفا  ليكون 
أبى زهًدا واتضاًعا فعاد إلى وطنه ليزرع فيه 
العلم وينفع به ذويه. فجاء إلى دير مار متي 
وتفسير  الالهوتية  العلوم  رهبانه  س  ودرَّ
وقوانين  رسوًما  لهم  ووضع  المالفنة  كتب 
في  شيرين  دير  إلى  وقع  ثم  نافعة  بيعية، 
المدائن فشارك في إصالح حالهم ورتب لهم 
على  وحثهم  مقدسة  ونواميس  قوانين 
أن  حصل  629م  سنة  وفي  الكتب.  قراءة 
عموم  في  المنوفيستية  الكنيسة  توحدت 
الشرق، الحال الذي قدر أن يرسم مار ماروثا 
رئيس كهنٍة لتكريت ومن ثم يتقلد المطرانية 
السلطان على كافة أساقفة  اليعقوبية أي 
تحت  ترتبت  إذ  وكنائسها،  المشرق  بالد 
عشرة  اثنتا  تكريت  في  واليته  أو  قيادته 
كرسيه  ودشن  مهمته  في  فباشر  أبرشية. 
الرسولي في تكريت وزينه بالعلوم الصحيحة 
والنواميس المقدسة ثم بات يسوس رعيته 
وعلوه  الرشيدة  وسياسته  الفاضلة  بسيرته 
ونمت  الرئاسة  خدمة  في  ونشاطه  الشهير 
بذوره الصالحة التي زرعها في تربة القلوب 
الطيبة وجاءت بالثمار المطلوبة. قال مار دنحا 
المفريان تلميذه وخليفته وكاتب سيرته: إن 
هذه  كل   .. الحسن  والترتيب  البديع  النظام 

المحاسن الشائقة ترجع إلى فضل مار ماروثا 
ومساعيه الحسان كما يعود إليه الفضل في 
ا لكنائس المشرق،  صيرورة تكريت عاصمًة وُأمًّ
وفيها كان يجتمع األساقفة واآلباء فينزلون 
من أهلها أكرم منزلة. وبعد أن تولى كرسيه 
عشرين سنة، انتقل إلى جوار ربه شيًخا كبيًرا 
649م  سنة  أيار  في  وذلك  الثمانين  يناهز 
في  بناها  التي  الكبرى  البيعة  في  ودفن 

القلعة. 
لألناجيل  تفسيره  فهي  مصنفاته  أما 
البطريرك  إلى  ورسالة  القداس  وليتورجية 
أبي السدرات وتراجم لبعض األعياد السيدية 
منها ترجام لألحد الجديد ومقتطف من كتب 
ابن  تاريخ  في  عنه  جاء  ولقد  البيعة.  آباء 
العبري: إنه عضد المسلمين في فتحهم من 
المسلمين قلعة تكريت  خالل فتحه لجيوش 
المسلمين  فتح  دوًرا مهما في  أدى  وبهذا 

لتكريت ورحب بقدومهم.

حبيب  بن  ماروثا  وهو  الرئيس:  ماروثا 
الذين  السريان  أعيان  من  وكان  التكريتي، 
علت مرافدهم. هاجر إلى ديار مصر وسكنها 
القرن  أوائل  في  مصر  ألمير  كاتًبا  أصبح  ثم 
الثامن الميالدي. وكان له من النفوذ والشأن 
كبيًرا  تاجًرا  وكان  كما  ديار مصر.  واألمر في 
نعت  ولهذا  للتجار،  رئيًسا  أضحى  أنه  حتى 
بالرئيس الكبير، وهو يعد أول من سعى إلى 
تملك دير السريان الكبير بصعيد مصر وجعله 
وقًفا لرهطه من السريان المشارقة ومنهم 
أهله التكارتة، وكان ذلك في نحو سنة 720 م.

نرسباد  في  شربل  ُولد  المفريان:  شرِبل 
الساحل  في  بتكريت  كانت  قرية  وهي 
العلم  من  وبلغ  كبر  وعندما  منها،  الشرقي 
إلى  صيته  وصل  ما  التمكين  مبلغ  اإليماني 
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في الموصل وعندما كبر وازداد فضيلًة، تولى 
خدمة كنيسة التكريتيين في الموصل وبعد 
تكريت  مفريانية  إلى  رّقاه  العطاء  من  حين 
)1003-987م(  الخامس  أثناسيوس  البطريرك 
وهو في دير البارود في 19 شباط 991م ثم 
بعد  أنه  بيد  الدير  في  وهو  حادث  عارضه 
وواصل  تكريت  إلى  رحل  الحادث  هذا  انجالء 
ورسم  سنة  وعشرين  خمسًا  أبرشيته  رعاية 

أربعة عشر أسقفًا.
 

الملقب  إبراهيم  هو  العميد:  ابن  االسعد 
التكريتي  الياسر  أبي  العميد  ِابن  باألسعد 
شقيق الشيخ المكين ابن العميد عاش في 
الفاطمية  الخالفة  نهايات  وعاصر  مصر 
وبدايات السلطنة األيوبية، أديب أريب حسن 
الجيوش في  أصبح كاتب  اللغة.  الخط قويم 

عهد الملك العادل األيوبي.  
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يقيم في دير مار سويريوس في جبل الرها 
قبل  من  رسم  أن  برح  ما  ثم  التنسك،  ألجل 
الرسولي األنطاكي ليكون مطراًنا  البطريرك 
)مفرياًنا( لكرسي المشرق السرياني، والذي 

إليها،  رحاله  فشّد  تكريت.  في  مقره  كان 
المفرياني  كرسيها  خدمة  في  بقي  ولقد 
مدة 13 عاًما حتى توفي ودفن في تكريت 

في سنة 1158 يولياني الموافق 847م.

الحقيقي  واسمه  األول:  أثناسيوس 
وعندما  تكريت  ولد في  التكريتي،  سركيس 
شّب هاجر إلى دير مار سويريوس بجبل الرها 
سطع  وعندما  فيه  وترهب  العلوم  وتلقى 
سعده استدعاه البطريرك الرسولي رومانوس 
مفريانا  ليكون  ورسمه  آمد  إلى  التكريتي 
لكرسي تكريت في سنة 1198 يولياني فشد 
رئاسة  لتسنم  الرها  من  تكريت  إلى  رحاله 
كنيستها ثم بعد خدمة 17 سنة في تكريت 

توفي ودفن فيها سنة 1215 يولياني.

شمعون المفريان: هو شمعون ابن عمرايا 
التكريتي األصل. الذي تعلم وترهب في دير 
العمود ثم تتلمذ للبطريرك قرياقس التكريتي، 
فرسمه مفرياًنا مطرافوليًطا لكرسي تكريت 
سنة حدود  في  منه  ُأقيل  ثم  806م   سنة 

813م ولقد كانت وفاته سنة 815م.

مار سرجيس: تزهد في دير علوك وهو من 
ثم  تكريت،  بها  تتباهى  كانت  التي  األديرة 
بيعة  في  المفريانية  دفة  إلى  ارتقى 
التكريتيين التي في الرقة في سنة 872 م 
تحّزب  تكريت  في  أبرشيته  إلى  عاد  ولما 
أليشع وبرَحد بشبا األسقفين اللذين رسمهما 
التكريتيون  عليِه  فضغن  المشرق  أساقفة 
في  مات  ولقد  الذبتخا.  من  اسمه  وأبطلوا 

الكنيسة  خدم  ان  بعد   883 الثاني  تشرين 
إحدى عشرة  تكريت  التي كرسيها  الشرقية 

سنة. 
حوران  اسمه  وأصل  قرياقوس:   الكاهن 
وهو من تكارتة نصيبين، وكان كاهًنا لكنيسة 
التكارتة فيها. استدعاه البطريرك األنطاكي 
التي  المشرق  لكنيسة  مفرياًنا  وارتسمه 
مقرها تكريت في عام 351 هجري. فشد رحاله 
ليتولى  أجداده  بلد  العراق،  تكريت  إلى 
المنصب فيها وبعد خدمة 18 سنة توفي في 

سنة 369 هجرية ودفن بأهم كنائسها.

التكريتيين  من  وهو  المفريان:   يوحنا 
الساكنين في دمشق واسمه دينار بن يشوع، 
ولقد كان في مبتدأ عمره الكنسي شماًسا 
بلدة  إلى  هجرية   371 سنة  في  فاستدعي 
مرعش ورسم مفرياًنا لكنيسة المشرق التي 
مقرها تكريت، فشد الرحال إليها، ولقد قدر 
حيث  سنوات  ست  مدة  فيها  يخدم  أن  له 
ودفن  يولياني   1299 عام  في  فيها  توفي 

في إحدى كنائسها العتيقة.

مار يوحنا الثالث:  تكريتي من أصل سرياني، 
إلى  والديه  مع  رحل  ثم  تكريت  في  ولد 
981م  سنة  وفي  واستوطنوها.  دمشق 
استدعي إلى بلدة مرعش من قبل البطريرك 
لكرسي  مفرياًنا  ورسم  وقتها  الرسولي 
إلى  عائًدا  رحاله  فشّد  السرياني،  تكريت 
تكريت، فساس منصبه بهدوء وسكينة وخدم 
حيث  988م  عام  حتى  بنزاهة  المفريانية 

توفي.

أصل  قيقي(  )بار  المفريان:   قيقي  ِابن 
بابن  يعرف  صار  أنه  بيد  اغناطيوس،  اسمه 
قيقي، من أصول سريانية تكريتية، لكنه ُولد 
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والمظلومة، وهي الغالبية من أبناء الشعب، 
لقتال العدو فقط، حفاظا على حياة الطبقة 
يجنيها  التي  والمغانم  والمكاسب  الحاكمة، 
هذه  لتعيدنا  الحروب.  هذه  من  الحكام 
في  العراق  دخول  إلى  والمغانم  المكاسب 
سنة،  ثالثين  قبل  أي   ،1991 العام  الكويت، 
عندما سطا المسؤولون على كل ما هو ثمين 

ونفيس وجلبوه معهم إلى العراق.  
من  صفحات   )208( في  الرواية  هذه  تقع 
الحجم الكبير للنسخة الورقية، أقول للنسخة 
تزال  ما  وهي  قرأتها  ألنني  الورقية، 
في  وإصدارها  طبعها  قبل  أي  مخطوطة، 
كتاب، موزعة على )16( وحدة رقمية، مقسمة  
كل وحدة إلى عدد من األجزاء، وقد جاءت كل 
واحدة من هذه الوحدات تحت عنوان معين، 
)بطل  بعنوان  األولى  الوحدة  بادئة  جاءت 
)النهايات(.  بعنوان  األخيرة  والوحدة  إليبو(، 
ِاحتوت الوحدة األولى على 5 أجزاء، والثانية 
8 والثالثة 4 والرابعة 6 والخامسة والسادسة 
 5 على  منها  واحدة  كل  عشرة،  والثالثة 
والسابعة والعاشرة والثانية عشرة على 4 لكل 
واحدة منها، والرابعة عشرة على 6 والتاسعة 
منهما.  واحدة  لكل   3 على  عشرة  والحادية 
عدد  البالغ  الثانية  الوحدة  تكون  وبذا 
الرواية،  في  الوحدات  أكبر   8 وحداتها 

والتاسعة والحادية عشر أصغر الوحدات.   
أمام  )بخديدا(  تمثلت  الرواية،  أقرأ هذه  وأنا 
الرواية قد جرت قبل  أحداث  أو كأن  ناظري، 
سبعمائة سنة ونيف، قبل الميالد، في مدينة 
كما  أو  صغيرة.  قرية  كانت  عندما  بخديدا، 
تراءت لي كذلك من  )حي(،  السارد  يسميها 
فيه  يسكن  الذي  الحي  لبعد  وصفه   خالل 
للرواية، مسيرة  المحورية  )إيلياب( الشخصية 
من  ليجعل  نينوى،  مشرق  لجهة  ساعات 

أدب

القديم  األكدي  االسم  ذات  )ديتا(،  بخديدا، 
المكان  السم  مرادًفا  ولد،  حيث  )بكديدو(، 
الذي يعيش فيه. ذلك أن مفردة بخديدا ما 
عدا تشابهها إلى حد كبير مع مفردة بكديدو، 
فإن وقوعها شرقي نينوى، وبعدها مسيرة 
تؤكد كل هذه  األقدام،  على  ساعات مشًيا 
األسباب، أن السارد الضمني يمّني نفسه، أو 
بخديدا في عهد اآلشوريين كانت  بأن  يحلم 
تسمى )بكديدو(، أو أن بخديدا هي بكديدو 

نفسها.
التجارية،  القوافل  طرق  من  قربها  أن  كما 
يشي بازدهار الحالة االقتصادية فيها، وهو 
بين  مقارنة  يجري  التأويل،  شئنا  إن  بذلك 
وضعها االقتصادي السابق والحالي. وهكذا 
التي  الشمالية  لساحاتها  بالنسبة  أيًضا 
تعمها مراكز لتدريب الجنود والتي تشير إلى 
إشارة  في  اآلشورية،  الدولة  وعظمة  قوة 
اآلشوريين  وضع  بين  المقارنة  إلى  واضحة 
وضعهم  تردي  خالل  من  والحالي،  السابق 
قياًسا  موقفهم،  وضعف  االقتصادي، 
بالقوميات األخرى التي تقطن العراق حاليا. 
ولعل هجرة معظم أبناء هذه الطائفة  إلى 
للنظر،  والفت  جماعي،  بشكل  العراق  خارج 

أثبت دليل على ذلك.            
من  تتطلب  التاريخية  الرواية  طبيعة  ألن 
والواقعي،  المحتمل  بين  المراوغة  الراوي 
األحداث،  كل  نقل  عن  تنأى  ما  غالًبا  فإنها 
وتكتفي بنقل األحداث الكبيرة التي تنسجم 
مع خطابها. وتبًعا لذلك فإنها إن اختلفت مع 
تتفق  لكنها  الجزئيات،  في  الفنية  الرواية 
أو  كاختيار شخصية،  العموميات،  في  معها 
أسرة، ليجري من خاللهما رسم معالم وأبعاد 
هذه الشخصية، والوقوف على طبيعة هذه 
األسرة، بهدف الكشف عن التكوين الجمالي 

أدب

إيلياب اآلشوري
ل والتاريخ بين المتخيَّ

إلبراهيم كوالن

 صباح هرمز

كتابة  يجيد  أو كل من  راٍو،  بوسع كل  ليس 
من  مستمدة  وشخصياتها  أحداثها  رواية، 
التاريخ، أن يجمع بين ثناياها عنصرين يتنافران 
مع بعضهما، وهما الوثيقة التأريخية، والفن 
مثل  يختار  الذي  الشخص  أن  ذلك  الروائي، 
يكون  أن  منه  مطلوًبا  ليس  المنحى،  هذا 
على  فضاًل  وإنما  فقط،  السرد  بتقنات  ا  ملمًّ
ذلك، أن يكون قد أحاط في خزينه المعرفي 
التاريخي  الحدث  عن  المعلومات  من  بفيض 
الذي يتصدى له. وإبراهيم كوالن، مؤلف هذ 
الرواية، عندما وجد نفسه مؤهاًل لخوض هذه 
لها.  التصدي  عن  يتوان  لم  الصعبة،  التجربة 
اإلمبراطورية  حروب  من  يتخذ  أن  وارتأى 
بابل  مملكة  مع  خاضتها  التي  اآلشورية 
الملكوك  عهد  في  ومصر  والعيالميين 
المحور  وآشوربانيبال،  وأسرحدون  سنحاريب 
الرئيس ألحداث روايته. لذا فإن رواية )إيلياب 

رواية  األولى،  للوهلة  بدت  وإن  اآلشوري(، 
تأريخية، إآل أنها ال تخلو من مقومات الرواية 
الفنية، وتتوافر فيها معظم العناصر الناجحة 

للرواية الحديثة. 
واختيار هذا الحدث التاريخي، لم يأت اعتباًطا، 
أو من فراغ، بل ارتباًطا بالحاضر. ليذكرنا بحروب 
الكورد،  مع  الداخل  في  المتعاقبة،  صدام 
رفاقه  مع  ومثلهما  له،  المناوئة  واألحزاب 
أيًضا. وفي الخارج مع إيران تارة، وتارة أخرى 
مع الكويت، إلى أن جاء سقوط مدينة بغداد، 
على يد أمريكا والدول المتحالفة معها، كما 
سقطت نينوى على يد البابليين. وبهذا يكون 
السارد قد اختار الجانب السلبي لإلمبراطورية 
المعروف  الحضاري  الوجه  وليس  اآلشورية، 
الممالك،  عنها، عبر شّن غزواتها على هذه 
والقيود المفروضة على حرية الرأي، من خالل 
الفقيرة  الطبقة  وتسخير  األفواه،  كم 
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إلى أن يلقيا حتفهما في زريبة منسية، بل 
إلى  للوصول  نجاحاته  وراء  الهًثا  انساق 
المناصب العليا، بلوًغا حكم آشور، إلى الحروب 
مع الدول األخرى حتى لو أبيد نصف سكان 
استلموا  الذين  كل  فعل  كما  اإلمبراطورية. 
من  إبتداًء  اآلشوري،  العهد  في  الحكم 
بآشور  وانتهاًء  بأسرحدون،  مروًرا  سنحاريب، 

بانيبال.
يذكرني مصرع سنحاريب، على يد نجليه، وقد 
الجنود  وفرار  فوضى،  في  المدينة  أصبحت 
وسرقة الغالل من قبل أفراد الشعب، يذكرني 
مع  األمريكان  دخول  أثناء  بغداد،  بسقوط 
العاصمة  إلى  معها  المتحالفة  الدول 
أشباح،  مدينة  إلى  تحولت  وقد  العراقية، 
إاّل  يسكنها  ال  مهجورة  مقبرة  إلى  أقرب 
إلى  منها  واللصوص،  والحرامية  الموتى 
بالسكان، وقد خرج األربعون  مدينة مأهولة 
شارع  نهاية  في  الواقعة  القوارير  من  ا  لصًّ
السعدون بين حيي الكرادتين، في ليلة ليالء، 

وتوزعوا في العاصمة بغداد.  
مثلما لم يّعول السارد على عدم سرد أحداثها 
بشكل متسلسل ومنتظم، كذلك فلم يعتمد 
معظم  وعلى  جرت،  كما  أحداثها  كل  على 
شخصياتها كما دونت في بطون التاريخ. لذا 
والعكس صحيح  بالتاريخ،  المتخيل  مزج  فإنه 
أيضا، التاريخ بالمتخيل، كما في حادثة مقتل 
الوقت  ففي  المثال.  سبيل  على  سنحاريب، 
الذي تشير فيه السجالت والكتاب المقدس 
إلى أن سنحاريب ربما قتل على يد أحد أبنائه، 
في الوقت نفسه يعتقد البروفيسور )سيمون 
باربوال(، أن )أردا موليتسي( قتل الملك على 
أمل أن يخلفه. كما أن شخصية إيلياب ووالديه 
شخصيات متخيلة، فضاًل عن النصائح والحكم 
التي  ابنه  إلى  إيلياب  والد  يسديها  التي 

أدب

أحيقار  شخصية  إلى  أقرب  أنها  لي  تبدو 
منها  الحكيمة،  بنصائحه  المعروف  الحكيم 
إلى شخصية والد إيلياب، ولهذا أطلقت عليه 
بصورة  إظهاره  عن   فضاًل  الحكيم،  صفة 

المتآمر على سنحاريب.  
أحيقار(  )حكم  كتاب  في  جاء  ما  بحسب 
المكتوب عام 500 قبل الميالد: )كان  أحيقار 
وزيًرا لكل من سنحاريب وأسرحدون، وقد قام 
لكن  يخلفه.  لكي  )ناداب(  أخيه  ابن  بتبني 
األخير يخون عمه، ويبلغ أسرحدون بما ينوي 
في  أحيقار  فيسجن  عليه،  اإلقدام  أحيقار 
عن  المسؤول  يخبر  أنه  غير  إعدامه.  انتظار 
عملية اإلعدام كيف أنقذه من الموت سابًقا، 
فيقوم هذا بقتل أحد السجناء بداًل منه. بيد 
أن نسًخا أخرى تذكر هربه إلى مصر ومن ثم 
عودته منتصًرا إلى منصبه بعد إثبات إخالصه 

ألسرحدون()2.( 
على  القائم  الرواية  في  الموضوع  لوحدة 
الخيانة والتآمر، لم يلتزم السارد الضمني بما 
وإنما  الحكاية،  من  الثاني  الشطر  في  جاء 
للملك  خيانته  وهو  منه،  األول  بالشطر 

واإلمبراطورية اآلشورية. 
السلبي  الجانب  تصوير  بالرغم من  أحيقار  إن 
معه.  يتعاطف  المتلقي  أن  إآّل  لشخصيته، 
إيلياب  يقنع  لم  ألنه  مهمة،  النقطة  وهذه 
مساوئ  حول  السديدة  بطروحاته  فقط 
اآلشوريون  يخوضها  التي  الطاحنة  الحروب 
من  لها  ستسببه  وما  األخرى،  الدول  ضد 
مشكالت، إنما المتلقي اقتنع هو اآلخر بها. 
وها هو إيلياب بعد لقائه األول بأحيقار، يخرج 
يقول:  وهو  منه  ورآه  سمعه  مما  منبهًرا 
)أتأمل كل كلمة وحكمة قالها، أخذت تنتابني 
أفكار غريبة، أهناك آلهة ال نعرفها؟ شعرت 
بأنه فتح مغاليق كثيرة في عقلي، غفرانك 

أدب

وأسرته،  إيلياب  شخصية  في  كما  للرواية، 
على سبيل المثال، ومن ثم تفكيك عناصرها 
وبنائها من جديد من قبل المتلقي على كال 
الصعيدين، وإعادة قراءة التاريخ وكتابته من 

جهة، وإنتاج الرواية من جهة ثانية. 
على  يقوم  الرواية،  بناء  أن  للنظر  والالفت 
الخالفات السائدة بين األسر نفسها، كالخالف 
سبيل  على  )زاكوتو(،  وزوجته  سنحاريب  بين 
المثال، وإيلياب ووالده، و)أدرملك( و)شراصر( 
مع والدهما سنحاريب، كما يقوم على الصراع 
سنحاريب  بين  الناشب  كالصراع  الحكام،  بين 
من  والشعب،  الحكام  بين  والصراع  وأحيقار، 
ذريعة  تحت  الحروب،  إلى  األخير  خالل سوق 
يشاركون  ال  الذين  على  اآللهة  غضب  إنزال 
هؤالء  يلحقه  الذي  والظلم  الحرب،  في 
الحكام بالفقراء والكهنة على حد سواء من 
كما  أمره،  على  المغلوب  الشعب  هذا  أبناء 
ظلم آشور بانيبال الكاهن الذي دخل المكتبة 
دون أن ينحني له، ليطرده منها، وضرب العبد 

لمجرد أن يظهر بأنه ذو سطوة.             
التاريخية  الرواية  بين  األبرز  االختالف  إن 
الرواية  التزام  في  هو  الفنية،  والرواية 
متسلسل  بشكل  األحداث  بسرد  التاريخية 
ومنتظم، بعكس الرواية الحديثة التي تعتمد 
في سردها على عدم االنتظام والفوضى. أو 
كما جاء في الكوبيديا: )إن الرواية التاريخية 
ضرب من الرواية، يمتزج فيه التأريخ بالخيال، 
بهدف تصوير عهد من العهود، أو حدث من 
األحداث الضخام بأسلوب روائي سائغ مبني 
على معطيات التاريخ، ولكن من غير تقيد بها 

أواإلتزام في كثير من األحيان( )1(.
بصددها  نحن  التي  الرواية  هذه  في  كما 
السارد  بدأ  حيث  االلتزام،  هذا  عن  الخارجة 
الرواية وهي تشرف  الضمني، يسرد أحداث 

على نهايتها، وليس من بدايتها. لذا فإنها 
مثل خطابها وهو الحرب تتحرك بشكل دائري، 
االنفتاح،  على  القدرة  لها  تكون  أن  دون 
الذي طوقت  لالنغالق  الناجع  البديل  وإيجاد 

به نفسها، أال وهو الحرب.
فأرى  الثمانين،  تجاوزت  قد  )ها  هكذا:  تبدأ 
الثمانين حماًل ثقياًل، لم يبق معي من كان 
معي، بعد أن رحل أبي وأمي إلى دار اآلخرة، 

وفقدت أغلب معارفي وأصدقائي ...(.
وتنتهي: )ها قد جاوزت التسعين وبلغ مني 
الهرم وغشى بدني الوهن، لم يبق لي إاّل 

أن يمنحني اإلله الراحة األبدية بسرعة ...(.
المحور األول  الرواية في ثالثة محاور.  تدور 
هو الحرب، والمحور الثاني تتناول فيه عدم 
الوالدين، من خالل عدم  بنصيحة  األبناء  أخذ 
امتثال )إيلياب( لطلب أبيه، بأن ينأى بنفسه 
والمحور  العسكري،  بالسلك  االلتحاق  عن 
الثالث هو عن خيانة األبناء آلبائهم، واالقتتال 

بين اإلخوة لالستيالء على كرسي الحكم.
األبناء  أخذ  وعدم  الحرب،  الثالثة،  والمحاور 
بنصيحة الوالدين، وخيانة األبناء آلبائهم، إن 
شئنا التأويل، تلتقي الثالثة مع بعضها بعًضا 
في نقطة واحدة، وهي أن إغراءات الوصول 
الدولة ال شيء  المتقدمة في  المراكز  إلى 
إلى  يتحول  أن  من  اإلنسان  يردع  أمامها 
ويقضي  )المسخ(،  بعضه  مع  يتقاتل  حيوان 
على  والحصول  البقاء  أجل  من  غرمائه  على 
ال  اإلغراءت،  هذه  هذه  أمام  طعام،  وجبة 
ليتبّوأ هو  والده  االبن  يقتل  أن  يردع  شيء 
ومعه  ملك(  )أدر  فعل  كما  الحكم،  كرسي 
بقتلهما  سنحاريب  نجال  )شراصر(  شقيقه 
والدهما، حينما كان جاثًيا على ركبتيه أمام 
يتلون  والكهنة  خشوع،  في  نسروخ  تمثال 
المسنين  لوالديه  إيلياب  إهمال  أو  التراتيل. 
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أدب

2. الحلم:  
سنحاريب،  الملك  رأس  في  ألم  من  يبدأ 
وينتهي بالكابوس الذي يأتيه في  كل ليلة 
في المنام، وفي كل مرة يقف أمامه هذا 
الهالك )توبيت( ليقول له، إن مقتله سيكون 
على أيدي أحد أوالده، وإن خراب نينوى بات 
على  يقتل  إذ  فعال،  يحدث  ما  وهذا  قريًبا. 
أيدي كليهما، ويعم الخراب نينوى، بسقوطها 

على يد بابل.

3. من خالل تنبؤ العرافين:
)موالي سترى  للملك:  العراف  يبدأ من قول 
أوالدك يجلسون على العرش، وينتهي في 

جملة: )النتيجة غير مالئمة(.
تقنية  استخدام  إلى  السارد  عمد  مثلما 
اإليحاء، فقد لجأ كذلك إلى استخدام تقنية 

)األصوات المتعددة(.
الشخصيات/  تدخل  حالما  التعددية  )تتكشف 

األصوات في حوار جدلي يكشف عن جوهر 
القضية المطروحة بشرط وجود تناقض في 
وجهة  في  االختالف  أن  أي  األفكار،  هذه 
النظر هو أساس بروز األصوات المتعددة()3(. 

للرواية،  المحورية  الشخصية  إيلياب  لكون 
وساردها، فمن الطبيعي أن يعلو صوته على 
وجود  مع  واتساًقا  شخصياتها.  كل  أصوات 
إيلياب  تناقض في هذه األفكار، فإن صوت 
يتناقض أول ما يتناقض مع والده، ألنه اختار 
ا مغايًرا للتوجه الذي أراده له،  لنفسه توجهًّ
العسكري.  السلك  في  انخراطه  تجنب  وهو 
كما أن صوت والده يتمظهر كلما وقع إيلياب 
األيام    )كم من  له:  يقول  ما. وهو  في خطأ 
مضت دون أن نراك؟ لقد أصبحت ملك المعبد 
فيما  سقطت  قد  ها  أهلك...  ملك  وليس 
واألمراء(،  القادة  مع  تعمل  أن  منه،  حذرتك 

هو  ذلك،  إلى  باإلضافة  األب  صوت  أن  كما 
والديه،  ضياع  وبالتالي  ضياعه  إلى  إيحاء 

وتعرضه للمخاطر. 
الذي  هو  الشخصيتين  هاتين  صوت  ليس 
بل  فقط،  الرواية  أحداث  سطح  على  يطفو 
مثل شخصية  فيها،  أخرى  أصوات شخصيات 
زاكوتو وشخصية أحيقار، في اختالفهما مع 
توجه سنحاريب الرامي إلى توسع إمبراطوريته. 
وكذلك صوت )يونينا( التي تتودد إلى إيلياب 
نينوى  من  للهروب  مساعدتها  بهدف 
ويأخذها معه إلى اإلقليم الذي جاءت منه. 
ملك  أدر  نجلي سنحاريب   على صوت  عالوة 
يراه  الذي  )توبيت(  عن صوت  وشراصر. فضال 
محذًرا  ثقياًل،  كابوًسا  حلمه،  في  سنحاريب 

إياه في مصرعه على يد أحد أبنائه. 
في الحوار الدائر بين زاكوتو وابنها أسرحدون 
وإيلياب، تتكرر مفردة )اللعنة( أربع مرات. هذه 
اللعنة التي بدأت بمرض سنحاريب، وتنتهي 
بخراب آشور، مثلها مثل الخراب الذي تعرضت 
الذين  والملوك  سنحاريب  يد  على  بابل  له 
سبقوه على دست الحكم. وما عليهم إال أن 
زاكوتو،  تقول  كما  الخطيئة  هذه  يمسحوا 
وبعكس ذلك سيبقى غضب اآللهة وانتقامها 
فحل  يمسحوها،  لم  ألنهم  ولكن  يالحقهم. 
عام  من  اللعنة  تلك  ومازالت  حل.  ما  بآشور 
705 قبل الميالد وإلى يومنا هذا تالحقها، 

وعلى ما يبدو، ال نهاية لها، وستظل كذلك 
إلى األبد، بفضل انشقاق الكنائس، وتشظي 
من سّولوا ألنفسهم قيادتنا لمآربهم الخاصة.

ليس غريًبا أاّل يربط أسرحدون بين بابل وآشور، 
بينهما، وتصيبه  القائمة  الوشيجة  والعالقة 
الدهشة، أو العجب، عندما تشير والدته إلى 
اللعنة التي ستصيب آشور، جراء الحروب التي 
بعد  الحكم  استلم  ألنه  بابل،  على  تشنها 

أدب

إلهي آشور(.  
من  بالرغم  )زاكوتو(  سنحاريب  زوجة  أن  كما 
الحكم،  تقاليد  على  بسطوتها  تصويرها 
بآرائها، غير  وتتمتع  بقدر كبير من االعتداد 
أن قوة شخصيتها، ونظرتها إلى بابل كما لو 
كانت أخت نينوى، في الوقت الذي تتفق في 
هذه النظرة مع أحيقار، تكسبها في الوقت 
الذي  العطف  هذا  المتلقي.  عطف  ذاته، 
تقول  هي  وها  أيضا.  أحيقار  إلى  ينسحب 
يا  أحبك  لماذا  )أتعرف  أسرحدون:  البنها 
أنظر  مثلما  بابل  إلى  تنظر  ألنك  أسرحدون؟ 
إليها أنا، إنها األخت،  خالفا ألبيك(. لتذكرني 
اآلشوريين  بين  القائم  بالصراع  العبارة  هذه 
الناجم  العصر، والتشرذم  والكلدان في هذا 
بين الكنيستين. أو كما لو كانت زاكوتو، تدعو 
العراق  في  المسيحية  والطوائف  الكنائس 

إلى الوحدة.         
ا لحي  كان والد إيلياب اآلشوري طبيًبا شعبيًّ
بكديدو، وكان يحب أن يعلمه صنعته، ويمنحه 
كان  التي  النصيحة  ولكن  الكثيرة،  نصائحه 
يرددها على أسماع ابنه أكثر من غيرها من 
النصائح هي ردعه: من )أن يتجه صوب الكبار 
له  من  وكل  الشأن  ورفيعي  المناصب  من 
سلطان، ذلك ألنه ليس من طينتهم(. إاّل أن 
يمّني  )كان  والده:  توجهات  بعكس  االبن، 
ويجول  ا،  جنديًّ يكون  أن  يكبر،  حين  نفسه، 

على فرس والسوط في يده(. 
ابتداًء من هذا الخطأ الذي يقع فيه إيلياب، 
للخطأ  الموازي  والده  بنصيحة  التزامه  بعدم 
الذي يقع فيه سنحاريب، في خوضه للحروب 
المتوالية، اللذين يؤديان إلى سقوط االثنين، 
إيلياب وسنحاريب في المستنقع نفسه، وهو 
مستنقع حب الجاه والثروة والمناصب. إيلياب 
من خالل ذكائه ومثابرته واجتهاده في كل 

الوظائف التي شغلها، وسنحاريب عبر فرض 
المماليك.  من  كبير  عدد  على  وقوته  إرادته 
والديه،  إهمال  حساب  على  األول  ولكن 
والثاني على حساب تقديم دماء شعبه قرباًنا 

لغزواته.
عن  بروايته  النأي  إلى  الضمني  السارد  لجأ 
ثالث  استخدام  عبر  والتقريرية  المباشرة 
تقنيات، تكاد أن تكون قريبة من بعضها، إن 
لحالة  أو  نفسها،  الحالة  الثالث  تشّكل  لم 
واحدة، وتصب في المنحى ذاته، وهي تقنية 
اإليحاء، والحلم، والتنبؤ عن طريق العرافين، 
هذا  وبلوغ  جمالية،  تشكيالت  لتكوين 

السقوط.   

1. تقنية اإليحاء:
تشي  التي  التقنية  بهذه  الرواية  تطفح 
بمديات توق إيلياب ألن يتحلى بما يميزه عن 
غيره، شروًعا من الصفحات األولى لها. ولعل 
قوله: )... كبرت وحيًدا متمتًعا بما يغدقه أهلي 
فهم  هدايا،  من  علّي  وجيراني  وأقربائي 
خالًفا  ا  محميًّ أتمنى،  وبما  أريد  بما  يهتمون 
التراب  بين  يتعفرون  الذين  اآلخرين  ألوالد 
والطين(. أدل نموذج على ذلك. كما أن: )إعجابه 
البرونز التي  بالعجلة الصغيرة المصنوعة من 
بغلته وأخذت  تعثرت  الذي  التاجر  له  أهداها 
هذا  القديمة(  عجلته  عن  مستغنًيا  تعرج، 
للجديد،  حبه  على  يدل  اآلخر  هو  المقطع 
وطموحه في مستقبل زاهر. ومقطع: )بعدها 
بالناس  المكتظة  الصاخبة  نينوى  أن  عرفت 
والجيش،  والجنود  القوافل  ومئات  والباعة 
هي السبب في كل هذه المشاعل واألصوات، 
ا(، مثله  أمّني نفسي حين أكبر أن أكون جنديًّ
مثل المقطعين السابقين، يمنح المعنى ذاته. 

ومقاطع كثيرة أخرى ال مجال لذكرها هنا.
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وتعبيريته،  وشكله  السرد  نمط  في  ميدانًيا 
معطيات  على  يضفي  قد  المتكلم  أن  ذلك 
جهد  مطابًقا،  عقلًيا  موضوعًيا  ثوًبا  الفكر 
للواقع، ولكنه في أغلب األحيان  المستطاع 
يضيف إليها بكثافات متنوعة. عناصر عاطفية 
الكامل  صفائه  في  األنا  صورة  تكشف  قد 
أشخاص  مردها  أجتماعية  ظروف  تغيرها 

آخرين أو استحضار خيال المتكلم لهم()5(.
ولو حاولنا نقل تجربة هذه السطوة إلى هذا 
النص، لنجد إنها تتطابق معه إلى حد كبير. 
وأعتقد أن هذه التجربة مثل ما تنطبق على 
هذا النص، كذلك يمكن تطبيقها على معظم 
النصوص التي تتخذ من السرد الذاتي القائم 
على التفكير نهًجا لها. ولعل نزوع السارد من 
بداية الرواية إلى المزج بين التاريخ والمتخيل 
التي تتناول أحداًثا وشخصيات تاريخية، جعل 
نزوعه هذا، أن يسطو الثاني على األول إلى 
الفني، من  الرواية وجهها  حد ما، ويكسب 
خالل استخدام التقنات المتمثلة في اإليحاء 
السرد  عن  فضاًل  المتعددة،  واألصوات 
عبر  ومضموًنا  والمونولوج.  الموضوعي 
وعدم  متخيلة،  وأحداث  بشخصيات  تدشينها 
التقيد باألحداث التاريخية غير المهمة. ال وبل 
لإلمبراطورية  السلبي  للجانب  التصدي 

اآلشورية، وإهمال الجانب اإليجابي.
وإذا كانت سطوة السرد الذاتي، هي التي 
وتعبيراته،  وشكله  السرد  نمط  في  تتحكم 
فإن الراوي المشارك، كما في هذه الرواية 
في  جوهرًيا  دوًرا  يلعب  إيلياب،  هو  الذي 
يرد  كما  الرواية،  داخل  سارد  فهو  أحداثها، 
على سبيل المثال ال الحصر في هذه الجملة: 
)في الليالي المقمرة أخرج من مكمني إلى 

العراء، أنظر إلى القمر فأرى وجهها بالقمر(. 
هنا يوجه السرد إلى مروي له غير ممسرح. 

وقد يروي السارد لمروي له ممسرح يتمثل 
التالي:  المثال  في  كما  المتكلم  ذات  في 
)قلت في نفسي، إن ورث العرش هذا الصبي 

وهو اآلن ولي العهد لن تكون المملكة كما 
هي في عهد أبيه، هذا الصبي سيكون له 

شأن أكثر من آبائه(. 
إن وظيفة السرد في المقطع األول سردية، 
والتفسير.  للشرح  فهي  المقطع،  في  أما 
وقد يتنحى السارد إذا كان متسامًحا، ليفسح 
المجال أمام بعض الشخصيات لتقوم بعملية 
صوته،  جانب  إلى  صوتها  ليتمظهر  السرد، 
كما في هذا المقطع: )وهنا بدأ  العبد يتكلم 
كالًما لم أسمعه من قبل: »إنها قصة طويلة، 
بين  والحق،  الباطل  بين  الحرب  قصة  فهي 
ا أملك  العدل وظلم األثرياء للفقراء، كنت حرًّ
مع  أسكنه  وكوًخا  وماشية  أفلحها  أرًضا 
من  علينا  تدره  بما  فرحين  وأوالدي،  زوجتي 
رزق، ورمتني األقدار إلى أن يكون جاري من 
األثرياء، فوضع عينه على األرض التي أفلحها 

ليضيفها إلى ممتلكاته(.

المصادر

1. الكوبيديا.
2. المصدر السابق نفسه.

صابر  محمد  د.   . الروائي  النص  معمارية   .3
عبيد و د. سوسن البياتي.

4 . عمان، الطبعة األولى 2021. 

5. المصدر السابق نفسه.

6. المصدر السابق نفسه.

أدب

مصرع والده، وهو في سن ال يؤهله لقيادة 
بهذه  اهتمامه  لعدم  وربما  اإلمبراطورية، 
التي  اأُلخّوة  صلة  بمسألة  كذلك،  المسألة 
تربط بين نينوى وبابل، بقدر اهتمامه بملذاته 
الشخصية، شأنه شأن ابنه آشور بانيبال الذي 
)إاّل  إيلياب:  يقول  كما  لسبب،  ال  عبًدا  ضرب 
هذه  على  ومعّلًقا  الملوك(.  ابن  أنه  ليريني 
ورث  )إن  نفسه:  مع  يتحدث  وهو  الحادثة 
كما  المملكة  تكون  لن  الصبي  هذا  العرش 
هي في عهد أبيه. هذا الصبي سيكون له 
شأن أكثر من آبائه(. مربط الفرس، أن الذين 
ما  بقدر  اآلشورية،  اإلمبراطورية  يحكمون 
الضعفاء  على  عضالتهم  قوة  إبراز  يعنيهم 
والفقراء، وغزوهم لبابل والعيالميين ومصر، 
ال يعنيهم ما تلحقه اعتداءاتهم وغزواتهم 
ال  كما  ومحن،  كوارث  من  الشعوب  بهذه 
وحضاراتها.  ثقافاتها  على  االطالع  يعنيهم 
لذا فمن الطبيعي جًدا أن يكرر مقطع )لعنة 
مرة  ألول  يسمعها  وكأنه  باندهاش،  بابل( 
قارًئا  كان  بانيبال  آشور  أن  مع  حياته.  في 

نهًما، وأسس مكتبة باسمه.
عن  الناجمة  الغريبة  الدهشة  هذه  ولكن 
نقيض  بابل!(،  )لعنة  يقول:  وهو  أسرحدون، 
للجملة التي تأتي بعدها، وال تنسجم معها، 
)أنا  ألسرحدون:  زاكوتو  تقول  عندما  سيما 
أنظر  أنا  ما  مثل  بابل  إلى  تنظر  ألنك  أحبك 
بابل  إلى  ينظر  أسرحدون  كان  فلو  إليها(. 
مثلما تنظر إليها زاكوتو، لتخلى عن غزواته 
تعليق   أن  كما  آشور،  سقطت  ولما  لها، 
إيلياب على تصرف آشور بانيبال الصبي في 
ضرب العبد، ومقارنته بآبائه الملوك السابقين، 
غزوات  بلوغ  بعدم  يوحي  أنه  من  بالرغم 
الذين سبقوه، غير  الملوك  أسرحدون غزوات 
أنه لم ينج منها هو اآلخر، من غزواته لبابل 

الذي يجاهر بأنها أخت آشور، بدليل أن والدته 
عندما دعته إلى مؤازرتها للقضاء على أخويه 
المتمردين، واستالم الحكم إثر مصرع والده، 

كان منهمًكا في إحدى غزواته.          
مستويات  ثالثة  من  الذاتي  السرد  )ينطلق 

حكائية تتخذ ضمير المتكلم شكاًل لها، أول 
في  يأتي  الضمير  أن  هو  المستويات  هذه 
حالة تعريف الشخصية بنفسها. أما المستوى 
الثاني من مستويات السرد الذاتي فيبرز في 
أو  الظاهر  المتصل  المتكلم  استخدام ضمير 
أو  الفاعل  تاء  عليه ضمير  والغالب  المستتر، 

ياء المتكلم.( )4(. 
ألن  الثاني،  المستوى  هو  نحن  يهمنا  وما 
في  جاء  كما  حكايته  بسرد  يقوم  السارد 
قد  )ها  بجملة:  يبدأ  حيث  السابق،  التعريف 
ثقياًل(  حماًل  الثمانين  فأرى  الثمانين  تجاوزت 
التي استخدم فيها ضمير المتكلم المقرون 
وإن  الجملة،  هذه  وفي  الفاعل.  تاء  بضمير 
كان يتحدث بصيغة الحاضر إال أنه في الجملة 
التي تليها مباشرة، يتحدث بصيغة الماضي، 
وهو يقول: )لم يبق معي من كان معي، بعد 
أغلب  وفقدت  اآلخرة،  إلى  أبي  رحل  أن 
معارفي وأصدقائي(. ثم ينتقل ثانية ومباشرة 
يقول:  وهو  الحاضر،  بصيغة  الحديث  إلى 
)أصبحت أشعر أني وحيد وغريب عن الحياة(، 
وهكذا ينتقل السارد بين هاتين الصيغيتين 
في الجزء األول من الوحدة الترقيمية للرواية، 
إلى أن يستقر في الجزء الثاني من الوحدة، 
كفة  على  الماضي  صيغة  كفة  تميل  حيث 
صيغة الحاضر، وهو يشرع بالحديث عن المكان 

الذي ولد فيه.
السرد  )إن  عبيد:  صابر  محمد  الدكتور  يقول 
القائم على التفكير يحيل على سطوة ضمير 
تتحكم  التي  السطوة هي  وهذه  المتكلم، 
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وهو  ث،  تحدَّ المعجم  هذا  مقدمة  في 
عالقته  عن  الكبير،  والمفهرس  المعجمي 
المعجمي  العالمة  عواد،  كوركيس  باألستاذ 
الكبير، وقال إنه ارتبط به بعالقة متينة عندما 
وتلك   ،1968 سنة  بغداد  في  يدرس  كان 
العالقة كان لها أثرها في توجهه المعجمي، 
ذلك  أكان  عليه سواء  التردد  كثير  كان  حيث 
في مكتبه في مكتبة الجامعة المستنصرية 
أم في داره، فتعلم منه أهمية الببليوغرافيا 
أو الفهرسة، وقد اطلعه األستاذ كوركيس 
والكتاب  المستشرقين  جهود  على  عواد 
أن  وكيف  الفهرسة،  مجال  في  الغربيين 
الفهرسة ُتعّد من عالمات النهوض الحضاري. 
وقد تزامن ذلك مع نشره للكتاب الذي استمر 
في تأليفه ثالثين عاًما، وهو )معجم المؤلفين 
عشر  التاسع  القرنين  في  العراقيين 
والعشرين(. وقال األستاذ الدكتور صباح نوري 
إليه  بالنسبة  كان  الكتاب  ذلك  إن  المرزوك 
من  السريان  تآليف  على  لالطالع  نافذة 
الرجل سرياني تربطه  العراقيين ال سيما أن 
عاصرهم،  ممن  الكثير  مع  متينة  عالقة 
تابع  وقد  ونتاجاتهم  آثارهم  على  ومطّلًعا 
التأليف العراقي منذ بواكيره حتى سنة 1968. 
األستاذ  المرحوم  أن  هو  الجميل  والشيء 
نشط  وهو  المرزوك،  نوري  صباح  الدكتور 
على  عكف  التأليف،  مجال  في  ودؤوب 
العراقيين  والكتاب  المؤلفين  )معجم  تأليف 
الطريف  ومن  قرن.  ربع  قرابة   )2000-1970

المؤلفين  )معجم  تأليف  في  اشتغل  أنه 
المؤلفين  )معجم  يكمل  أن  قبل  السريان( 

والكتاب العراقيين 2000-1970(.
مما يؤكده المؤلف أن الحديث عن السريان 
حديث  وثقافتهم،  تاريخهم  العراق،  في 
طويل، فإسهاماتهم كبيرة، وأياديهم على 
ذلك  بيضاء  العراق  في  والثقافة  الحضارة 
أنواع  شّتى  في  الكثير  الكثير  قدموا  أنهم 

يتطلب  مما  وهذا  اإلبداع،  وحقول  المعرفة 
نفسه  ندب  وقد  للناس  وإظهاره  توثيقه 

لهذا الهدف النبيل.
أعتقد أن ال أحد يعّد نفسه مثقًفا في العراق 
والوطن العربي والعالم يستطيع أن يستغني 
عن هذا المعجم )معجم المؤلفين السريان(، 
والمهتم،  والكاتب،  والمؤرخ  فالباحث 
والمثقف عموًما، يحتاجه ويعود إليه ويفيد 
منه، فالكتاب يرصد ويتتبع كل اآلثار المطبوعة 
وأطروحات  ورسائل  كتب  من  للسريان 
وكراريس ونشريات مكتوبة باللغة العربية أو 
الشرق والغرب  لغات  العربية من  اللغة  بغير 
للسريان العراقيين ومعهم األرمن منذ ظهور 
بالسنة  البحث  ويحددها  بالعربية  الطباعة 
الحديث  النهوض  طالئع  إن  ويقول   ،1800

السريان  وقدم  تقريًبا،  السنة  بتلك  ابتدأت 
مجاالت  في  الكثير  عموًما  والمسيحيون 
وساعدهم  والفن  والفكر  الثقافة  وميادين 
)المطبعة(،  ودور  أهمية  إدراكهم  ذلك  على 
الدومنيكان  اآلباء  مطبعة  أسس  من  فهم 
في الموصل، وهم من أّسس مطبعة النجم 
وهم من أّسس المطبعة الكلدانية، وهم من 
)إكليل  أصدر الصحف والمجالت ومنها مجلة 
من  وهم   ،1902 سنة  الموصل  في  الورود( 
الثقافية، ومنها  المجالس والصالونات  أقام 
الكرملي،  أنستاس  العالمة  األب  مجلس 
من  وهم  صائغ،  سليمان  المطران  ومجلس 
الدينية.  القصص والمسرحيات والكتب  أّلفوا 
اصدره  بما  ألنوه هنا  عذًرا  القارئ  واستميح 
في  الموظف  محمود  محمد  عصام  االستاذ 
كتابه  وأقصد  الموصل  في  العامة  المكتبة 
)مطبوعات الموصل منذ سنة 1970-1861( وطبع 

في مطبعة الجمهور في الموصل سنة 1971 
وفيه وقف عند الطباعة في الموصل والتي 
بيصون  األب  من  باقتراح   1858 سنة  ابتدأت 
وكانت  عشر  الرابع  بندكتس  البابا  وإجازة 

كاتب وكتاب كاتب وكتاب

في يوم 27 من أيلول سنة 2013، أهداني األخ 
والصديق األستاذ الدكتور صباح نوري المرزوك، 
له الرحمة والمغفرة، كتابه الجديد، ال بل هو آخر 
مؤلفاته، أصدره قبل وفاته، وكنت فِرًحا بهذا 
السريان(.  المؤلفين  )معجم  الموسوم  الكتاب 
والكتاب يقع في )421( صفحة من القطع الوزيري، 
ا من المراجع التي نعتمد  ووجدته مرجًعا مهمًّ
عليها عند حاجتنا  إلى العودة إلى ما قدمه 

الُكّتاب السريان من إنتاج فكري.
ا إلى أن أقول إن المؤلف كان  ولست مضطرًّ
ُحّجة في موضوعه، فهو باحث وأديب ومؤرخ 
ومعجمّي دؤوب سبق له أن أصدر عن طريق 

معجم المؤلفين السريان
لألستاذ الدكتور صباح نوري المرزوك*

أ.د. إبراهيم خليل العالف
أستاذ التاريخ الحديث المتمرس – جامعة الموصل 

معجمه  2000م  سنة  الحكمة  بيت  مؤسسة 
العراقيين  والكتاب  المؤلفين  )معجم  الجميل 
1970-2000( بثمانية مجلدات. وكان ذلك المعجم 

مكمالًّ لمعجم المؤلفين العراقيين الذي أصدره 
المرحوم األستاذ كوركيس عواد. 

الدكتور  لألستاذ  السريان(،  المؤلفين  و)معجم 
صباح نوري المرزوك صدر عن المديرية العامة 
الثقافة  بوزارة  السريانية  والفنون  للثقافة 
العراق ضمن  كوردستان  إقليم  والشباب في 
سلسلة الثقافة السريانية بالرقم )32( في اربيل 
سنة 2013. وقد حرص على أن يكون هذا المعجم 

في متناول الجميع.
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والببليوغرافيات. وقد كتبت عنه أكثر من مرة 
الجديدة  كتبه  إلي  يرسل  كان  ما  وغالًبا 
بمركز  مكتبي  زارني في  كما  عنها،  وأكتب 
الدراسات التركية– اإلقليمية بجامعة الموصل 
حين كنت مديره، ومرة كتبت عنه وقلت : » 
المرزوك   نوري  صباح  الدكتور  األستاذ  إن 
مواليد  من  العراقيين  المفهرسين  شيخ 
مدينة الحلة الفيحاء بالعراق سنة 1951 يذكر 
سنة   الجامعية  الشهادة  على  حصل  أن 
على  حصل  ثم  العربية  اللغة  في  1972م 

جامعة  من   1985 سنة  الماجستير  شهادة 
1989 من  الدكتوراه سنة  ثم شهادة  أنقره 
الجامعة ذاتها  وحصل على مرتبة األستاذية 
مفهرس  المقارن،  األدب  في   2009 سنة 
لمركز  مديرا  أستاذ.عمل  العلمية  مرتبته 
أستاذ  بابل،  جامعة  الحلة–  ودراسات  وثائق 

النصوص–  وتحقيق  األدبي  البحث  مادة 
الثقافية  الرواد  جمعية  رئيس  بابل،  جامعة 
عديدة  مؤلفات  وله  بابل.  محافظة  في 
بثمانية  والمؤلفين«  الكتاب  »معجم  أبرزها: 
أو  الحلة  شعراء  »تكملة  وكتاب  مجلدات 
البحث  »منهج  وكتاب  أجزاء  البابليات«بثالثة 
و«مكتبة  ونشرها«  النصوص  وتحقيق 
السياب« و«جميل بن معمر« و«حليات«و«النهضة 
الفكرية في الحلة« و«لمحة عن ماضي مدينة 
الحلة وحاضرها » و«محمد باقر الحلي سيرته 

وشعره« و «مؤلفات الحليين المطبوعة«.

كانون   16 في  مروري  حادث  في  توفي 
الثاني سنة 2014 وكانت وفاته تعد خسارة 
العراق  في  والببليوغرافيا  الفهرسة  لعالم 

المعاصر. 

   المحرر: ُيذكر أن األسبوع الثقافي السرياني السادس الذي أقامته المديرية العامة للثقافة والفنون السريانية في بغديدا، حينما أعلنتها عاصمة الثقافة 
السريانية لعام 2013، قد شهد في اليوم الخامس والختامي إقامة حفل لالحتفاء بتوقيع كتابين، األول )معجم المؤلفين السريان( للدكتور صباح نوري 

المرزوك، والثاني رواية )عمكا( للدكتور سعدي المالح، مساء يوم الجمعة الموافق 27أيلول على حدائق مركز السريان للثقافة والفنون.
وخالل جلسة التوقيع التي أدارها القاص والروائي هيثم بهنام بردى، قال عن )معجم المؤلفين السريان(: "كتاب جديد، نحتفي به اليوم والذي تفتقده 
رفوف المكتبة العراقية، وقد دّون فيه المؤلف كل شاردة وواردة بعد بحٍث مضٍن وعسير في طوايا الكتب والدوريات والصحف وحتى المخطوطات". مضيًفا: 
هذا المعجم عن المؤلفين السريان والذي جاء بــ)423( صفحة من القطع الكبير، يمكن اعتباره مناًرا أبجدًيا يجد فيه الضال درًبا لألمان ويروي ظمأ العطش 

إلى المعلومة الدقيقة.
فيما أشار الدكتور صباح المرزوك إلى مراحل إنجازه هذا الكتاب مشيدًا باألعالم السريان الذين لهم أياٍد بيضاء على الحضارة، فرسموا بالكلمات آالف األوراق 

في شتى أنواع المعرفة وحقول اإلبداع. مؤكًدا أنه قد أخذ على عاتقه مسؤولية تكملة مشروع )شيخ المفهرسين( كوركيس عواد بعد وفاته.
فيما أشار الدكتور سعدي المالح مدير عام المديرية العامة للثقافة والفنون السريانية في حينه، الجهة الناشرة للكتاب، إلى أنه يضم بين دفتيه جهًدا طيًبا 
ا بذله المؤلف في جمع وإعداد وترتيب ما تيسر له من مؤلفين سريان ومسيحيين في العراق المعاصر، وهو جهد يتسم بالمثابرة والرصانة وطول  وهامًّ

أناة من أكاديمي متخصص بالتاريخ الثقافي والببلوغرافيا.

*

كاتب وكتاب

مطبعة بدائية حجرية إلى غاية سنة 1863 ثم 
وكانت   1860 سنة  حديثة  مطبعة  اشُتِرَيت 
والعربية  بالفرنسية  حروف  على  تحوي 
الشماس  أسس  .ثم  والسريانية  والكلدانية 
روفائيل مازجي مطبعة باسم مطبعة الكلدان 
سنة 1863 في الموصل وهكذا ابتدأت الطباعة.

السريان(   المؤلفين  )معجم  كتاب  الى  أعود 
ألقول إن المؤلف وضع أسلوًبا إلعداد معجمه 
يقوم على أساس ذكر اسم المؤلف السرياني 
والدته  ومكان  المهنية  أو  الدينية  وصفته 
المؤلفات  وعناوين  وفاته  ومكان  وسنتها 
مرتبة حسب السياقات الهجائية وعدد أجزاء 
الكتاب، وعدد طبعاته، واسم المطبعة ومكان 
وبيان  الكتاب  صفحات  وعدد  وسنته  الطبع 
تحقيق،  أم  ترجمة  أم  تأليف  التأليف:  نوع 
ولغة التأليف وهيئة التأليف مفرد أو مشترك.

وقد عاد إلى مصادر كثيرة منها كتاب األستاذ 
في  الدومنيكان  )اآلباء  حبابه  سليم  بهنام 
 )2005-1750 وخدماتهم  أخبارهم  الموصل: 
وكتاب   ،2006 سنة  أربيل  في  طبع  الذي 
خليل  إبراهيم  للدكتور  موصلية(  )شخصيات 

 ،2008 سنة  الموصل  في  وطبع  العالف 
)تاريخ  عفاص  فضيل  بهنام  األستاذ  وكتاب 
الطباعة والمطبوعات العراقية( وطبع ببغداد 
في  الموصل  أعالم  و)موسوعة   ،1985 سنة 
القرن العشرين( لألستاذ الدكتور عمر الطالب 
وكتاب   ،2007 سنة  الموصل  في  وصدرت 
المطبوعة(  وإصداراتهم  كركوك  كتاب  )دليل 

كركوك  في  وطبع  البازركان  صباح  لألستاذ 
سنة 2010، وكتاب األستاذ مير بصري )أعالم 
لندن  الحديث( وطبع في  العراق  األدب في 
1990، وكتاب أ.نزار حنا الديراني )أضواء على 

األدب السرياني وجذوره( وطبع ببغداد 2007، 
وكتاب المطران صليبا شمعون )تاريخ أبرشية 
الموصل السريانية( وطبع ببغداد سنة 1984 

وكتب أخرى.

االستاذ  لكتاب  قدم  المالح  سعدي  الدكتور 
الدكتور صباح نوري المرزوك )معجم المؤلفين 
السريان( وقال : »إن الكتاب يضم، بين دفتيه، 
وإعداد  جمع  في  المؤلف  بذله  طيًبا  جهًدا 
سريان  مؤلفين  من  لديه  تيّسر  ما  وترتيب 
ومسيحيين في العراق المعاصر، وهو جهد 
من  أناة  وطول  والرصانة  بالمثابرة  يتسم 
الثقافي  بالتاريخ  متخصص  أكاديمي 
المالح  الدكتور  أشاد  وقد  والببليوغرافيا«. 
من  وهو  السو  إدمون  األستاذ  األخ  بجهود 
راجع الكتاب وصّحح بعض األسماء والتواريخ 
إلى  المذكورة  المؤلفات  بعض  وأضاف 
نجد  ومع هذا  وهو جهد مشكور.  مؤلفيها 
أسماء  ورود  قبيل  من  واخطاء  هنات  هناك 
على  منهم  معروفين  مسلمين  لمؤلفين 
سبيل المثال زميلي  في كلية التربية بجامعة 
رشان  جميل  لؤي  الدكتور  االستاذ  الموصل 
كنت  وأنا  الحياة  علوم  لقسم  رئيًسا  وكان 
جامعة  التربية–  بكلية  التاريخ  لقسم  رئيًسا 

الموصل  1995-1980. 
أقول هناك كم كبير وكبير جًدا من المؤلفين 
السريان من العراقيين، قّدموا عصارة جهدهم 
وأصدروا كتبهم ونتاجهم العلمي والفكري 
الحياة  والفني والثقافي في كافة ميادين 
والتخصصات، واألسماء كما قلت مرتبة حسب 
جًدا  كبير  هذا  والعمل  الهجائية  الحروف 

م جًدا. ومفيد جًدا وقيِّ
المؤلف  عن  ألتحدث  قلياًل  اقف  أن  بقي 
رحمة  المرزوك،  نوري  صباح  الدكتور  األستاذ 
ومفهرس  وموثق  كاتب  فأقول  عليه،  هللا 
عمل  بابل،  محافظة  الحلة–  أهل  من  عراقي 
ُأستاًذا لمادة األدب العربي في قسم اللغة 
التربية األساسية في جامعة  بكلية  العربية 
عن  تزيد  المؤلفات  من  كبير  عدد  وله  بابل 
الـ)32( كتاًبا في تخصصه األدبي وحول مدينة 
والمعاجم  الفلكلورية  والدراسات  الحلة 
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ال نبالغ إن قلنا إن المديرية العامة للثقافة 
هي  كوردستان  بإقليم  السريانية  والفنون 
البيت الكبير الذي لطالما اتسع ليضمَّ الفنانين 
من  المجاالت  والمبدعين في شتى  واألدباء 

أبناء شعبنا. 
وعندما نقول إنها بيت، نعني أن الجميع ُأسرة 
واحدة، وهكذا كان زهير بردى فرًدا من هذه 
للثقافة  العامة  المديرية  ُأسرة  اأُلسرة، 
والفنون السريانية، لم يكد يغـيب عن أيٍّ من 
في  تنظيمها  على  دأبت  التي  نشاطاتها 
حقبة إدارتها من قبل الراحل الدكتور سعدي 
المالح، إذ  كان حاضًرا في األسابيع الثقافية 
الحلقات  وفي  الجزيلة،  الشعرية  بأمسياتها 
الدراسية التي تسّلط الضوء على  دور السريان 
في الثقافة العراقية... لم يكن مجرد مشارك، 
يتدارسها  التي  المحاور  أحد  شعره  كان  بل 
األكاديميون المشاركون، لما له من خصوصية 
وتمّيز. هذا فضاًل عن كونه مساهًما في تحرير 
)مردوثا(  وجريدة  )بانيبال(  الغراء  مجلتنا 
سلسلة  حظيت  كما  لتحريرهما.  ومستشاًرا 
مديريتنا  عن  تصدر  التي  السريانية  الثقافة 
بشرف إصدار مجموعته الشعرية )المكان إلى 
األبد( في بواكير إصداراتها حاماًل التسلسل )7( 
راغًبا  كان  وكم  والسريانية.  العربية  باللغتين 
في أن تعود هذه اأُلسرة إلى سابق نشاطها 

وتألقها.
كان  بردى  زهير  أن  إلى  هنا  نشير  أن  ونود 
سفير الثقافة السريانية إلى محيطه العربي، 
عبر  النادرة،  الشعرية  موهبته  ف  وظَّ فقد 
عن  جميلة  صورة  نقل  في  بالعربية،  الكتابة 
النهرينية  والميثولوجيا  والثقافة  الحياة 

السريانية، إلى العالم الرحب.
الكبير،  السرياني  بشاعرنا  نحتفي  إذ  اليوم 
محاولين أن نفَيه شيًئا مما يستحقه من تكريم 
وتقدير، كّنا نود أن يكون لشخصه ال لروحه،  ال 
أيها  السالم  لروحك  نقول:   أن  إال  يسعنا 
اللطيف  الودود،  المحّب  اإلنسان،  اإلنسان 

الطاقات  لكل  والمساند  الداعم  البشوش، 
ا  الشبابية. وكم كان داعًما ومسانًدا لي شخصيًّ
والفنون  للثقافة  العام  المدير  منصب  ألتبّوأ 
السريانية، وكله أمل في أن تعود إلى سابق 
عهدها، بيت اأُلسرة الثقافية السريانية الكبير، 
بل  يمّيز..   يفّرق، يدعم وال  الذي يجمع و ال 
العصر  مستجدات  وتواكب  وتزدهي  وتتطور 

بروح الشباب واندفاعهم.
لقد تشرفت شخصّيا بالتعرف إلى قامٍة كبيرة 
وإلى  مثلك...  نظيرها  قّل  رائعة،  وشخصيٍة 
)سرى(  الراحلة  سيما  ال  الكريمة،  عائلتك 

الفقيدة الغالية.
نم قرير العين يا أبا سدير، فهذا البيت الذي 
إلى سابق عهده وتألقه،  أن يعود  له  أردت 
ضاّمًة  مترابطًة  أردتها  التي  اأُلسرة  وهذه 
لكل األحّبة من المبدعين سواء أكانوا سريان 
أم من المهتمين بالشأن والثقافة السريانية، 
قد بدأت عهًدا جديًدا وأبوابها مشرعة أمام 
الجميع، ونكرر ما دأبنا على قوله: كمؤسسة 
ثقافية، نقف على مسافة واحدة من الجميع، 
وأبوابنا مشرعة أمام الجميع، داعين إلى فتح 
صفحة جديدة، تتجاوز أخطاء الماضي وتعثراته. 
المختلف  اآلخر  على  االنفتاح  هو  فنهجنا 
يغني  ثميًنا  كنًزا  نعّده  الذي  التنوع  وقبول 
كنت  ما  كل  لنحقق  عطاءها،  ويغزر  ثقافتنا 

تتمنى وتساند وتدعم. 
لترقد روحك بسالم

نــص كلمــة المديــر العــام للثقافــة والفنــون الســريانية فــي الحفــل التأبيني 
الــذي أقامتــه المديريــة للشــاعر الســرياني الكبيــر )زهيــر بردى(

ملف خاص

 الشاعر السرياني الكبير زهير بردى 

المهيبة  التأبينية  اأُلمسية  السريانية  والفنون  للثقافة  العامة  المديرية  ِاستهلت  الكلمات،  بهذه 
التي أقامتها للشاعر السرياني الكبير )زهير بهنام بردى(، وبها نستهل هذا الملف الذي نخصصه 

للراحل الكبير.
والكاتب  الشاعر  نعت  بإقليم كوردستان، قد  السريانية  والفنون  للثقافة  العامة  المديرية  وكانت  
واألديب السرياني الكبير )زهير بهنام بردى(، الذي رقد على رجاء القيامة ببغداد صباح الثالثاء 26 
الفحول، كما  السريانية، أحد شعرائها  العراقية، ال سيما  الثقافة  برحيله  إذ فقدت   .2022 نيسان 
فقدت اإلنسانية إنساًنا رائًعا لطالما رفد الحياة بأجود كتاباته وأرقى كلماته وأكرم المشاعر اإلنسانية 

وأنبلها.
ُيذكر أن الفقيد كان يشغل مسؤولية المكتب السرياني باالتحاد العام لألدباء والكتاب في العراق، 

له إصدارات شعرية ونثرية متعددة، إذ رفد المكتبة الثقافية بغزير إنتاجه األدبي.
المديرية العامة للثقافة والفنون السريانية، وضمن إصداراتها المعروفة )سلسلة الثقافة السريانية(، 
كانت قد أصدرت للفقيد كتابه )المكان إلى األبد( باللغتين السريانية والعربية بالتسلسل )7( عام 
2010، فضاًل عن كونه من المؤسسين لفعالياتها الثقافية وحاضًرا ومشارًكا دائًما فيها: كالحلقات 

الدراسية حول دور السريان في الثقافة العراقية، األسابيع الثقافية السريانية واألمسيات الشعرية 
المتعددة، إضافة إلى نشر كتاباته في مطبوعاتها الدورية كمجلة بانيبال وجريدة مردوثا اللتين كان 

ا لهما وعضو هيئة تحريرهما. مستشارا ثقافيًّ
الكبير الراحل  أسرتها،  من  فرًدا  فقدها  مع  المتزامن  الصدور،  )بانيبال(  مجلتنا  معاودة   ومع 

)زهير بردى(... نهدي إلى روحه هذا الملف الخاص

"يجمعنا اليوم شاعرنا السرياني 
الكبير )زهير بردى(، ال لننتِحَب 

ونحَزن، وال لَنْنِشَج ونتحّسر،
َجن     ال وقوًفاعلى أطالل الشَّ

والفقدان، بل على مشارف 
الزهو واالفتخار واالعتزاز.. 

قد غاب زهير جسًدا.. فاَرَقنا 
إلى حيث األحّبة الذين لطالما 

افتقدهم ورثاهم... 
أّما روحه.. فحمامُة سالم حائمة، 

ولعلها معنا اآلن حاضرة".
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أرواحنا، فلن تغيب قط هذه  وأفنان وأفياء 
العطايا الباذخة النّيرة في أعطافنا حتى وإن 
األبد  غبت عنا كجسد، ولكنك ستبقى وإلى 
عليقة من نور ونار في حشية أشجار أرواحنا، 
بالحياة  المعّمدون  إاّل  حناياها  يدخل  ال 
تّلوح  وأنت  لنا  وتركت  واالنبعاث...  والتسرمد 
الذي ال  يد، ويراعك  التي ال تشبهها  بيدك 
ينضب مداده، وقرطاسك الذي ال حّد لمداه 
المزدهي وهو يضيء بروح كلماتك الوضاءة،  

ملف خاص

أناملك  صلصالها  تشيد  نهارات  إلى  تفضي  التي  الليالي  صنو  يا  زهير...  يا 
المبدعة لترسم خط مداد يفضي إلى كل ما هو ساحر، وضحكاتك البريئة براءة 
البياض اللدن الذي يتدفق  األطفال، تجعل فضاء أيامك وأيامنا يعرف معنى 
كسيل من مياه الينابيع البكر إلى أعماق الخالئق فيتشّرب كل ما هو حولك 
بتفاصيل حيوات تحّدث عنها المنظرون والفالسفة كحلم قصّي ولكنه تجسد 

في روحك األثيلة يا زهر الفضاءات البكر....

كّل هذا البهاء. فال عجب أن يكون حالنا نحن 
الذين نتدله محبة بك حال يوليسوس وهي 
أجل  من  والموت  والمحال  الصعاب  يخوض 
الوصول إلى )إيثاكا(..ك، لنجد بينولوبي الشعر 
واألمل  والسلوى  الصبر  بنول  تحوك  وهي 
خيوط الرجاء كي تكتمل السجادة على هيئة 
فضاء يغرق في العتمة الساجية كي يأتي 
المطاولة  بمداد  ويكتب  يوليسيوس«  »زهير/ 

ملحمته الزهيرية السرمدية الخالدة.

ملف خاص

ورد معنى زهير في حواضر المعاجم العربية 
أصٍل  من  مذّكر  اسم  هو  ُزهير  ِاسم  هكذا: 
حرف  بفتح  العربية  باللغة  وينطق  عربّي، 
ُزَهير، وهو تصغير كلمة زهر، والزهر  الهاء، 
معناه َنور من الشجر المفّتح حديًثا، أْي الزهر 
في  النمو  الحديث  النبات  على  ينبت  الذي 

الربيع.
هيثم  عنك،  هيثم  يقول  أن  يمكن  ماذا 
والصبا  الطفولة  منذ  رافقك  الذي  شقيقك 
والشباب وحتى الكهولة... وإلى أبد اآلبدين. 

يقول هيثم:
وبعد يا زهر شجرة آل بردى الوارفة... لم تشأ 
نحن  بيننا  فيما  نورك  عطاء  حدود  تكون  أن 

)نص التعليق الذي كتبه القاص والروائي هيثم بهنام بردى، على الفلم الوثائقي الذي أنتجته 
المديرية العامة للثقافة والفنون السريانية وُعِرَض في الحفل التأبيني الذي أقامته يوم 6 حزيران 
2022 بعنكاوا، وكان بعنوان )من سيكون هنا معي بعدك(: فكرة وإعداد: بطرس نباتي، كتابة النص: 

هيثم بردى، قراءة النص: شمعون متي وإخراج: ليث بنيامين عن حياة الراحل وأبرز إسهاماته الشعرية 
وكيف وّظف موهبته الشعرية باللغة العربية ليفتح آفاٌقا جديدة أمام الثقافة السريانية وليكون 

سفيرها لدى الثقافتين العراقية والعربية(. 

زهير ... يا زهر الحياتين

هيثم بهنام بردى
قاص وروائي وكاتب عراقي

عائلتك وإخوتك وأعمامك وأبناء عمومتك، بل 
آثرت أن تكون نورًا معّلقًا كقنديل في فضاء 
اإلبداع والمعرفة بكل مضانها، فكنت وتكون 
تشرق  أشمل  وزهيرًا  شاماًل  زهرًا  األبد  إلى 
ال  الوضاء،  البارق  بالنور  المؤتلقة  سيماؤك 
نفسه،  النور  ينير  بل  حسب  العتمات  ينير 
في  المرنقة  قصائدك  هذا  على  ودليلنا 
فضاءات اإلبداع كالحمائم البيض التي تنوس 
أيها  وأنت  اآلخرين،  مراتع حياتنا وحياة  في 
الزهر المضاء أضأت فضاءات اإلبداع العراقي 
والعربي بفيض ما فاضت به قريحتك الشعرية 
النادرة، فكانت أشعارك وقصائدك كرات من 
بلور تتعالق وتتقاطر وتتالحق وهي تتسربل 
بالنور، تتألق في أبصارنا وبصائرنا وفي أفنية 
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زهير بهنام بردى الشاعر السبعيني الذي ظل 
مسكوًنا بالشعر، يتنفسه ليعيش الجمال بكل 
يصنع  كما  كبيرة  بلذة  ويصنعه-  أشكاله، 
قهوته الصباحية بمعية صوت أمه فيروز- كي 
يحيا به، أخلص له فمنحه نفسه وظل صنوه 
إلى أن رحل، كان عونه في الملمات، وسعده 
التجارب العميقة،  في المسرات، ونبضه في 
هو الوحيد الذي يشاركه في الحب، ويقاسمه 
الحبيبة، كما يقاسمه اللوعة، والفرح، والغضب، 
والمضاجعة،  والصراخ،  والبكاء،  والحسرة، 
والرؤيا،  الرؤية  ويشاطره  والفعل،  والخلق، 
والبصر والبصيرة، ما حاد عنه يوًما وال هو حاد 
لهما  انفصام  ال  والساحل  البحر  إنهما  عنه، 

أبًدا.
هكذا عرفت زهير شاعًرا، عرفته منذ مجموعته 
دموع  من  أصابع  )عشر  الثالثة  الشعرية 
الشمس( مروًرا بمجاميعها المتوالية ) الجسد 
تشبه  نصوص  و)  فانوس(  وأحفادي  أمامي 
إلى  )الليل  إلى األبد( و    )المكان  عينيك( و 
قداس   ( و  باص(  مظلة  تحت  )عيون  و  اآلن( 
المرايا( و ) ونشيد الجسد في اليوم الثالث( و 
في  وجسد   ( و  السفر(  حقائب  في  )عراء 

)غبطة  و  نساء(  )العاشرة  و  مقهى شرقي( 
)فردوس  و  إيمومو(  )سيرينيات  و  حضرتي( 

ملف خاص

زهير بردى الشاعر المؤتلف والمختلف

أ.د. خليل شكري هياس
 دكتوراه في األدب العربي الحديث

)جنون  و  جسد(  بصيغة  حضارة  و)  شخصي( 
ليسلمني  يأتيني  إصدار  كل  مع  وهو  إنانا(، 
إياه مثل قرص خبز حار ال يريده ليبرد قبل أن 

ألتذ بطعمه.
إنه شاعر بشاعرية عالية، أراه في شعره طائًرا 
يحلق مع سرب الشعراء ليأتلف معهم حيًنا، 
ويحيد عنهم حيًنا ليختلف، كما وسمته في 
عنوان مقالي هذا، ولعل المؤتلف فيه كامن 
في  الشعري  الثقافي  للوسط  مجاراته  في 
وتنقالته  العربي  الشعر  حركة  مواكبة 
التشكيلية التي خلقت تنوعات كثيرة وكبيرة 
على صعيد التجنيسي فظهرت لدينا كم كبير 
من األنواع الشعرية الخالصة والمتالقحة مع 
غيرها من األجناس واألنواع األدبية، ومجاراة 
اإلنساني  الماحول  على  المنفتحة  الرؤيوية 
بكل مساراته وتشعباته على نحو تخلق معها 
والسحر  اللذة  من  الكثير  يحمل  حيويًا  فضاًء 
ويغري ويسيل لعاب الكثير من القراء لكشف 
ركوبه  في  وكذلك  الشعرية،  التجارب  كنه 
موجة الحداثة وما بعد الحداثة ركوب قبطان 
خبير بأسرار ومكائد ومخاطر الموج، ومن قرأ 
وتنوعه  ثرائه  بكل  الشعرية  زهير  تجربة 
التشكيلي والرؤيوي والحداثي يدرك تماًما ما 
نذهب إليه، وليس من الصعب رصد حركة هذا 

ملف خاص

األحبة  يتنكب  عندما  نحاول  دومًا،  وكديدننا 
نحو  محلقة  وتنطلق  النارية  إيليا  عربة 
خطى  زهير  يا  اقتفيت  وحين  الفراديس،  
سلفك الذي آثر أن تكون بداية حياته األخرة 
لم  القشيبة،  الفراديس  بأجواء  المغسولة 
نارًا  استقللت  بل  بالنار  مجببة  عربة  تستقل 
إلى  وارتقيت  عربة  بهيئة  طهورًا  مقدسة 
جنان الخلود السماوي بعد أن رسمت لنفسك 
منذ والدتك بتاريخ 16 / 6 / 1952 في مدينة 
أولى  ودشنت  األربعة،  اآلشورية  اآللهة 
نحو  االسفلتي  الشارع  تتوقل  وأنت  خطاك 
رحاب قلعتها العتيدة وهي تتسربل بتاريخها 
الموغل في العراقة معانقة شعفة السماء، 
الكوردية  باللغة  األول  الحرف  تلقيك  ومنذ 
اآللهة  مدينة  في  يسكن  الوالد  كون 
السرمدية األربعة »أربيل« كموظف في البنك 
العثماني الذي يربض في فم شارع المظفرية 
الزاهر، ومن ثم انتقال األسرة إلى بغديدتنا 
الوالد وظيفيًا  النتقال  نظرًا  األثيلة  العريقة 
إلى مصرف الرافدين بالموصل، حيث أضيفت 
إلى ذائقتك اللغة العربية فضاًل على اللغتين 
االمتحان  وأديت  تعلمتها  التي  الكوردية 
الوزاري بها وتخرجت في السادس االبتدائي 
منها في مدينة أربيل العام 1966، فضاًل على 

الوالد  إياها  عّلمك  التي  السريانية  اللغة 
العربية،  الجديدة  اللغة  فأحببت  والوالدة، 
أتقتنها  قياسية  فترة  وخالل  رويدًا  ورويدًا 
في  أقرانك  على  بها  تفوقت  وبجدارة 
نهل  على  مواظبتك  خالل  من  المتوسطة 
ابتناه  الذي  الكنز  خالل  من  المعرفة  فيض 
الشاب حينذاك  الشاعر  العربية  اللغة  مّدرس 
إبان مستهل سبعينيات القرن الفائت األستاذ 
المتفتحة  زهير  ذائقة  فكانت  الجبوري.  معد 
كالزهر تفيض من نور شجرة المعرفة كل ثمر 
وذائقتك  ذاكرتك  فتفتقت  بكر  معرفي 
وانفتحت على ممالك القصيدة، فكتبت شعر 
في  األولى  محاوالتك  ونشرت  التفعيلة 
في  تصدر  كانت  التي  »الرسالة«  صحيفة 
واصلت  ثم   ،1972 العام  مستهل  الموصل 
المهرجانات  في  والمشاركة  والنشر  الكتابة 
العراق  وخارج  داخل  والندوات  والملتقيات 
شهرتك  تسبقك  ونيف،  عقود  أربعة  طيلة 
والمثابرة  بالجهد  لِبنة  لِبنة  شيدتها  التي 
والتجدد في كتابة قصيدة التفعيلة ومن ثم 
قصيدة النثر وأدب الطفل، إضافة إلى تجربة 
فكنت  واإلعالم،  الصحافة  في  عريضة 
وستكون أحد الشعراء البارزين على مستوى 

العراق والوطن العربي.
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ومن األجناس األدبية التي ينهل منها الشاعر، 
وال  كانت  عريقًا  جنسًا  تعد  التي  المسرحية 
تزال منبعًا قرائيًا ثًرا يقصدها المتلقي ليجد 
وذهنه  خياله  عليه  وليتغذى  ضالته  فيه 
وذاكرته عبر تجارب حكائية وجدانية واجتماعية 
عميقة وكثيفة تكتظ بكل معاني الحياة حًبا 
وواقعًا  وحياًة،  وموًتا  وفرًحا،  وحزًنا  وكرًها، 
وحلًما، وانتصاًرا وهزيمًة، ووطًنا وغربًة، وصبًرا 
وسأًما، والتي تشكل في تفاعلها اإلنساني 
تغذية  في  تسهم  وقرائية  حياتية  قيًما 
والداللية،  التعبيرية  رؤيتها  وتعزز  الحكاية 
على نحو ما نراه مبثوثة في مختلف مجاميعه 

الشعرية.
ويكتسب التالقح الشعري مع المسرحي في 
تجسيده  خالل  من  الجمالية  أهميته  شعره 
انطلقت  التي  والدين  لألسطورة  الرؤيوي 
الواقع،  إلى  الخيال  من  الوجودية  فكرتها 
فنرى الشاعر يخلق حوارية تفاعلية تواصلية 
بينه وبين النص من جهة، وبين النص والقارئ 
به  نعني  ال  هنا  والتفاعل  ثانية،  جهة  من 
االهتمامات  في  االشتراك  ولكن  اإلقناع، 
معها،  والتفاعل  التأويلية  األنساق  وإدراك 
أن  إلى  اإلشارة  البد  األسطورة  ذكر  وعلى 
زهير بردى مولع باألسطورة التي ظلت وسيلة 
وغدت  شعره،  في  مهمة  شعرية  وتقانة 
مرجعية ثقافية وحضارية وتاريخية مهمة من 
األخرى  المرجعيات  جانب  إلى  نصه  مرجعيات 
والفلكلورية،  والشعبية،  والدينية،  التراثية، 
والرمزية، التي عمقت كثيًرا من رؤاه وصوره 
الشعرية بكل بهائها التشكيلي والسينمي 
والفوتوغرافي المعبرة عن سيميائيات داللية 
شعريًا  نسيجًا  مجملها  في  لتخلق  متنوعة، 
ودهشته  ورهافته  حساسيته  له  ممايًزا 

الشعرية الخاصة.
أيًضا  شعره  في  المهمة  السمات  ومن 
عالية،  بقصدية  المدروس  العتباتي  اشتغاله 
للعتبات  فائقة  خصوصية  يعطي  نحو  على 
يقف  ومن  الشعرية،  مجاميعه  ترافق  التي 

عند صياغة عناوينه مثاًل يجد قوة انزياح كبيرة 
تخلق معها صوًرا شعرية بكيفيات تشكيلية 
العنواناتية  النصوص  تمنح  وتدليلية متعددة 
والنصوص المتنية مًعا جماليات قرائية تقود 
إلى  للوصول  معمقة  حفريات  إلى  القارئ 
أن  أساس  على  الشعرية.  العالمات  جوهر 
العنوان والنص عالقة إسنادية،  العالقة بين 
بالمعنى  يمده  للنص  نواة  العنوان  يشكل 
تضبط  أولية  معرفة  للقارئ  ويقدم  النابض، 
القراءة، وهو عالمة سيميائية تشكل  مسار 
في فضائها العام مجموع العالمات اللسانية 
وتعينه،  النص،  على  تدلل  أن  يمكن  التي 
وترسم فضاءه القرائي، ويعد المتن المسند 
يستطيع  ال  إذ  العنوان  عليه  يستند  الذي 
تعمل  ال  افتقار،  بنية  ألنه  دونه  من  العمل 
بمعزل عما تعنونه، وال تحمل في ذاتها صفة 
من  يستوجب  الذي  األمر  الداللي،  اإلكتفاء 
القارئ قراءة مرحلية ال تتجاوزه وال تقف عند 
القراءة  حدوده حسب، مما يدخل على فعل 
إمكانية قراءة العنوان قراءة طوافة، أي من 
العنوان إلى النص ثم العودة بها إلى العنوان 

ثانية.  
أما المختلف في شعر زهير فيمكن رصده في 
قضيتين أساسيتين، األولى تشكيلي والثاني 
موضوعي، وأما التشكيلي فيكمن في جنوحه 
نحو االنعتاق من قيود األطر الشعرية والتحليق 
برؤية كتابية مفتوحة تقترب كثيًرا من النص 
في  النص  تبقي  مهمة  ميزة  مع  المفتوح 
الشعر  بقوة  التمسك  وهي  الشعر،  فضاء 
األسلوبية  والصياغة  اللغة  في  الكامنة 
انفتاح  مع  المعجمي،  المعنى  عن  المنزاحة 
تنوعاته  بكل  األجناسي  الماحول  على  كبير 
الكالمية والسمعية والبصرية، على نحو تجعل 
القراءة األجناسية لنصوص زهير في مجامعيه 
معها  أفرزت  ومعقًدا،  شائًكا  أمًرا  األخيرة 
ومنحتها  النصوص  أثرت  قرائية  إشكاليات 
التهجين  فاعلية  من  نابعة  خاصة،  شعرية 
تركيب  يعني  الذي  اإليجابي  بمعناه  النوعي 

ملف خاص ملف خاص

لمجاميعه  قراءته  يسلسل  لمن  التطور 
آخره، وسنقف  إلى  إصدار  أول  من  الشعرية 

لنرصد بعض مالمح هذا التنوع في شعره. 
جنوحه  شعره  في  التنوع  مظاهر  أبرز  لعل 
الواضح نحو االنفتاح األجناسي، وعدم وفائه 
لفكرة الصفاء النوعي، فنراه ينهل من مختلف 
في  تجد  إذ  والبصر،  والسمع  القول  فنون 
تجد  مثلما  التشكيلية،  اللوحة  عناصر  شعره 
فيه عناصر فن المسرح أو السينما، أو عناصر 
السرد بكل أنواعه التخييلية والسيرية،  فهو 
من النوع الذي ال يستكين على حالة شعرية، 
)بتشكيل معين( وال يحده موضوع،  يتأثر  وال 
وال يخضع لسلطة النوع أو الجنس الذي يكتب 

فيه.
ومن الرؤى القرائية األخرى لشعر زهير هي 
أنوية شعره التي تتشكل ظاهرة الفتة في 
نصه، فهو ينحت في كثير من نصوصه نوًعا 
السيرة  مع  الشعر  فيه  يتالقح  جديًدا  أدبيًا 
الذاتية لينتج لنا القصيدة السيرذاتية الحاضرة 
– مثااًل وليس حصًرا- في نصوص من ديوان 

غريب(،  )سيرة  ومنها قصيدة  غبطة حضرتي 
السيرية،  النظر في قصائده  يلفت  ولعل ما 
أنه اشتغل عليها بحرفية عالية حافظ معها 
ووظف  جهة،  من  وتألقه  الشعر  بهاء  على 
التقانات السيرذاتية توظيفا تجنيسيًا استطاع 
من خاللها تقديم جوانب من سيرته الذاتية، 
فتراه حاضًرا في نصه طفاًل، وكهاًل، عاشًقا 
ومعشوًقا، محًبا ومحبوًبا، طيًعا ومتمرًدا، فرًحا 
وحزيًنا، واقعيًا وعبثيًا فاعاًل ومسلوًبا لإلرادة 
فيه  تتجلى  نحو  وعلى  وزمانه،  مكانه  في 
الجرأة والقصدية العالية والصدق في كتابة 
هذا النوع من القصيدة، إذ كثيًرا ما نجد في 
نصوصه تجليات الذات الشاعرة وهي تسكن 
الذي  الحدث  خلق  تعيد  أو  وتخلق  زمكانها 
كانه ليرى ما سيكونه في النص بعد أن يخضع 
للذاكرة بكل فلسفتها ورؤاها لتفعل فعلها 

في الحدث. 
وال نخرج بعيًدا عن هذه المنطقة التالقحية 

التي  السردية  القصيدة  على  الضوء  لنسلط 
فيها  ووجد  الشاعر،  عليها  اشتغل  ما  كثيرًا 
مالًذا لتجاربه الشعرية ذات الحس القصصي، 
وهذا النوع من التالقح يحظى بأهمية بالغة 
من لدن النقاد والدارسين في حقل الدراسات 
الذين  الشعراء  لدن  ومن  جهة،  من  النقدية 
أعلنوا تمردهم على قوالب الشعر الكالسيكية، 
القولية  فنون  أغلب  أو  كل  باتجاه  فذهبوا 
لنمطهم  ليؤسسوا  والسمعية  والبصرية 
الشعري الخاص والجديد المعبر عن هويتهم 
الشعرية من جهة أخرى، واألمثلة على ذلك 
الخمس  مجامعيه  في  سيما  وال  جًدا  كثيرة 
األخيرة، التي تنوعت في توظيفاتها السردية 
في  وكذلك  السيرية،  ومنها  المختلفة 
مثاًل  الصعيد  هذا  فعلى  التقانية،  تنوعاتها 
يحضر المكان بقوة كبيرة وهو في جله أمكنة 
سيرية عاشه الشاعر في مراحل عمرية مختلفة 
ومكانه  الشاعر  معشوقة  ببغديدا  بدًءا 
األمومي الذي فيه ولد وفيه مارس طفولته، 
)أربيل  العراق  وإليه عاد بعد جولة في مدن 
هذه  عند  يقف  ومن  وبغداد(،  والموصل 
العالقة  تلك  قوي  نحو  على  يرصد  األماكن 
القوية التي تعكس روح المواطنة العراقية 
األصيلة، وذاك الحب العميق لألرض والوطن، 
ولقربي من هذا الشاعر األصيل أعرف تماًما 
كم كان وطنًيا في طرحه ومواقفه، ونحسب 
أن اشتغاله على المكان جاء بناء على هذه 
المعطيات وعلى تلك العالقة الحميمية التي 
تربط الشاعر بالمكان، حاضرًا وتراثًا تجلت في 
الطفولة  ببيت  بدًءا  ومتنوعة  عديدة  أماكن 
وانتهاء ببيت الكهولة وما بينهما من أمكنة 
اإلنسان  بردى  لزهير  وصانعة  شاهدة  كانت 
والحي  النهر،  ويظل  والتربوي،  والشاعر 
والمكتبة  والمدرسة  والمقهى،  الشعبي 
بغداد  العراقية  والمدن  بغديدا،  في  العامة 
أمكنة  تمام،،  أبو  وتمثال  وأربيل،  والموصل 
شاخصة وحية في وجدانه وشعره ال تندمل 

وال تتحول إلى أطالل. 



91 90

تركت السماء في بخديدا بال نظرتي
تركت نشيد الجسد على الطاولة

يانًعا أخضر يتمايل بغنج مثل ببغاء في قفص
لم يكن خرخاشة ضجيج بل فوضى لذيذة 

وربما كبيضة أحبها مسلوقة كل صباح من غير 
صفار

تركت أصابعي معها كأنها عش داهمه ظل 
شيء

تركت أوتار أصابعي تعرقت بالطين في الماء
تركت السماء بال نظرتي

وغرفة نومي بال رماد ذكريات 
كانت تقع مني تحت وسادتي 

تركت التقويم بال تاريخ شخصي
وعش سقوف كان يتدلى من فتحة الزقاق

بسبع عيون زرق هربت إلى جهة غير مسبوقة
تركت مئات السنين في كيس ورق عتيق
تركت المسامير تعلق دمى تالميذ صغار

في ضمير من الجن يسقط أمام عيني
كنت أحتاج إلى سنوات أخرى

ألكمل مع شهرزاد سهرة بال ظالم

ملف خاص

بخديــدا

للشاعر السرياني الراحل
زهير بهنام بردى

في الضوء موت وانثياالت موسيقى تراب
يصبه الموتى لنا بقدح هياكلهم في المقبرة

تركت قوري الشاي بالهيل والينسون واألخضر 
بالعشب

ورائحة القهوة المرة بالمسك والعنبر والمن 
والسلوى

وكان ما زال ساخًنا يضحك من نافذة المطبخ 
للشمس

وكان صديقي سارتر يشرب معي الكالم 
والماء يعزف من غيمة خفيضة 

كنت أراها قرب بيتي حين أنشد دجلة الخير 
ممزوًجا بأنشودة المطر

وقربنا يجلس نديًما في الليل كرسي فارغ
زيتون  قنينة  تلتهم  كانت  امرأة  وهذيان 

وتقشر الفستق
وتعدل من وضع مرآة مكسورة القلب
جلبتها من خرائب جمهورية أفالطون

نطفئ شمع السهرة في فم أنكيدو 
ونضحك على صاحبة الحانة شمخي

ونشاهد فلًما عن حضارة المحبة أوروك 

ملف خاص

مرجعيات  من  عناصره  يستمد  جديد  نوعي 
قواعد  وفق  على  صوغها  وإعادة  معروفة، 
مغايرة، تعمل على إرساء آليات وركائز  قرائية 
جديدة تمنح النص رؤية ولذة قرائية خاصة، 
التوجه  هذا  في  حريص  بردى  بهنام  فزهير 
على غوض غمار ما بعد الحداثة التي تعمل 
التمنع  شعرية  على  النص  آفاق  فتح  على 
والمخاتلة التي تجعل القارئ في قلق وارتباك 
للقراءة  أسيًرا  البقاء  حاول  ما  إذا  قرائي 
بكسر  تقبل  ال  التي  التقليدية  األجناسية 
تقاليد القراءة الشعرية، فبمجرد دخوله إلى 
عالم النص يفلت من بين يديه خيوط القراءة 
النوعية إلى أفاق رحبة من القراءة المفتوحة 
القراءة  بزمام  اإلمساك  معها  تصعب  التي 
فيما  المعالم  واضحة  قرائية  رؤية  لتشكيل 
يخص اآلليات واألدوت المشكلة ألدبية النص. 
بل إن األمر لم يتوقف عند هذا الحد عند زهير 
بردى، وإنما  قام في قلب معادلة التالقح بين 
العمود  على  الحفاظ  على  القائم  األنواع 
فإذا  األديب،  فيه  يكتب  الذي  للنوع  الفقري 
الجانب  على  يحافظ  الشعر  في  يكتب  كان 
الشعري للنص مع األخذ مثال من السرد على 
الشعري،  في  السردي  مالحظة  يمكن  نحو 
وإذا كان يكتب في السرد يحافظ على الجانب 
السردي مع إمكانية األخذ من الشعر على نحو 
يمكن مالحظة الشعري في السرد، لكن زهير 
في مجموعته هذه يعقد ميثاًقا مع القارئ 
على أن ما تضمه هذه المجموعة تنتمي إلى 
عالم الشعر، ثم يتفاجأ القارئ في المتن أن 
وليس  السرد  هو  النص  هذا  في  المتسيد 
فنون  مع  أخرى  تالقحات  عن  فضاًل  الشعر 
القولية والسمعية والبصرية، ومن هنا تأتي 
خيوط  عالية  بمهارة  لترسم  التمنع  شعرية 
النص وتفتح أبواب النص مشرعة على الماحول 

األجناسي. 
بالثيمة  المتعلقة  الثانية  القضية  أما 
ذكوري  شعره  أن  في  فكامنة  الموضوعية 
أنه  بذلك هو  الهوى والتشكل، وما أقصده 

مثلما ظهرت لدينا نظرية الجنوسة التي وقف 
السنوات  في  كثيرًا  عندها  النقدي  الدرس 
والعقود األخيرة، يمكن لنا الحديث عن نظرية 
الذكورة  على  الضوء  بتسليط  تعنى  مقابلة 
بوصفها ثقافة ومتًنا، ليس بالضرورة أن يقع 
عليها حيف كبير -كما هو حاصل في مسببات 
نتناولها  حتى  الجنوسوية-  النظرية  ظهور 
بالنقد والدراسة، وكل ما عدا ذلك من مسارب 
قرائية يمكن أن نجد لها مماثاًل أو مقاباًل أو 
الذكورية، مع  النظرية  أو ممايًزا في  مناظًرا 
الخاصة  كينونتها  منهما  لكل  أن  اإلقرار 
ورؤيتها وخطابها. وشعر زهير يمكن أن يكون 
في  ليس  الذكوري،  للخطاب  تطبيقيًا  مثااًل 
الموروث  التي نجدها في  تجسيده للفحولة 
على  جاءت  والتي  العربي،  الشعري  والحاضر 
حساب قمع األنوثة، بل في تجسيده للنظرية 
الذكورية برؤيتها الحداثوية الباحثة عن شعرنة 
يحلم  وما  عليه،  هو  بما  الذكوري،  الوجود 
ثقافة  ترسيخ  إلى  والساعية  إليه،  ويطمح 
وعالقة جديدة مع األنوثة بوصفها جزًءا رئيًسا 
ومكماًل لها، عالقة قائمة على التكامل من 
جهة، وعلى اإلستقاللية في الهوية والتفكير 
والرغبة، والحرية في الفعل من جهة أخرى. 
التي  الدراسات  أن  نحسب  الصدد  هذا  وفي 
سلطت الضوء على الجسد في شعر الشاعر، 
وإن كانت قد أضاءت جانًبا من جوانب الذكورة 
أغفلت عن جوانب كثيرة ظلت  أنها  إال  عنده 
واالكتشاف،  الكشف  عن  وممتنعة  متوارية 
وبحاجة إلى تسليط الضوء عليها، هذا فضاًل 
عن أن دراسة الجسد لديه ال تشكل غير جزء 
من  الذكورية في شعره،  النظرية  من  يسير 
نظرية  تطبيق  أن  ثقة-  -وبكل  نحسب  هنا 
مع  المتصالح  الحداثوي  بمفهومها  الذكورة 
النظرية النسوية وليست العكس، على شعر 
زهير بهنام بردى يمكن أن يفضي إلى دراسة 
مهمة في الحقل األكاديمي – في الدراسات 

العليا- أو في الحقل النقدي العراقي.



93 92

ملف خاص

والفنون  للثقافة  العامة  المديرية  أقامت 
تأبينية  ُأمسية  كوردستان،  بإقليم  السريانية 
بردى(،  بهنام  )زهير  الكبير  السرياني  للشاعر 
الكاديمي  بالنادي  كلكامش  قاعة  على 
حزيران   6 اإلثنين  مساء  عنكاوا،  االجتماعي/ 
مطران  سمعان  نزار  نثنائيل  مار  بحضور   ،2022

أبرشية حدياب – أربيل وسائر إقليم كوردستان 
وزير  عبدوكا  جوهر  وآنو  الكاثوليك،  للسريان 
النقل واالتصاالت بحكومة إقليم كوردستان، 
إقليم  في  فلسطين  لدولة  العام  والقنصل 
كردستان نظمي حزوري، وعدد من المسؤولين 
وممثلي  الكهنة  واآلباء  والحزبيين  اإلداريين 
عائلة  عن  فضاًل  المدني  المجتمع  منظمات 
الفقيد وجمهور من المثقفين ومحبي الشاعر 

الراحل، ومتذوقي إبداعه الشعري.

صمت  دقيقة  بالوقوف  اأُلمسية  ِاستهلت 
رواد  جميع  وأرواح  الفقيد  روح  على  حداًدا 
كلمة  وفي  الراحلين،  السريانية  الثقافة 
المديرية العامة للثقافة والفنون السريانية، 
عن  أوغنا  رمزي  كلدو  العام  مديرها  تحدث 
الثقافية  الفعاليات  في  الراحل  إسهامات 
المنوعة التي دأبت المديرية على إقامتها “إذ 
كان حاضًرا في األسابيع الثقافية بأمسياتها 

الدراسية  الحلقات  وفي  الجزيلة،  الشعرية 
في  السريان  دور  على  الضوء  تسلط  التي 
الثقافة العراقية، ولم يكن مجرد مشارك، بل 
يتدارسها  التي  المحاور  أحد  شعره  كان 
األكاديميون المشاركون، لما لها من خصوصية 
وتمّيز.. هذا فضاًل عن كونه مساهًما في تحرير 
)مردوثا(  وجريدة  )بانيبال(  الغراء  مجلتنا 
سلسة  حظيت  كما  لتحريرهما..  ومستشاًرا 
مديريتنا،  عن  تصدر  التي  السريانية  الثقافة 
بشرف إصدار مجموعته الشعرية )المكان إلى 
 ،)7( التسلسل  إصداراتها،  بواكير  في  األبد( 
إلى  أشار  كما  والسريانية”،  العربية  باللغتين 
الشابة  والمواهب  للطاقات  الراحل  دعم 
قيادة  في  فرصتها  لتأخذ  لها  ومساندته 
السريانية  ثقافتنا  لتكون  الثقافية  المسيرة 

دائًما في المكانة التي تستحقها.

تلتها كلمة مار نثنائيل نزار عجم ُأسقف أبرشية 
فيها  تناول  الكاثوليك  للسريان  حدياب 
متناقضات الحياة والتضاد الذي تضعنا أمامه، 
يجرح  أحدهما  والوصول،  “الرحيل  وأضاف: 
عن  فالرحيل  الجروح،  يبلسم  واآلخر  القلب 
األهل واألصدقاء واألدباء يجرح القلب بالتأكيد، 
لكن الوصول إلى األبدية يبلسم قلوبنا جميًعا. 

الثقافة السريانية تحتفي بالشاعر السرياني الكبير
)زهير بردى( في ُأمسية تأبينية 

ملف خاص

ومن تنور قرب عتبة الحوش
وفوق جرن من ماء عماذ ابن جاري

كانت فيروز تدندن بالسريانية
وتقبل خلسة غيمة فوق رأس ناقوس

صباح أحد فصح فات كأنه عيد صفح
ومثل عالمة تعجب تأتي بالمقلوب

كان األفق األسود يأتي إلّي
وعكازة رامبو تلعب دوالب الهوا معي

وتأخذ بيدي إلى طابور سادس يهتف خلفي
لم ألمح قط في عقارب الساعة يوًما
تقويم حرب طمرت في ضمير منفصل

تاريخ آخر ُمرُّ مرَّ بلفتة نوم
وكنت أجعده مثل ورقة مهملة

وأركله في جوف سلة مهمالت حمراء
تركت كل سنتمتر من حياتي هناك

تكفيني  عادية  أشياء  إال  معي  أجلب  ولم 
بضعة عمر

لم أجلب إال ما أتسلى به مثاًل صابون حالقة 
ومحفظة فارغة

تشبه  التي  وقامته  الجواهري  كليتة  تشبه 
ألف العراق

ودفتر  لقلم  إال  تسع  ال  مقعرة  وحقيبة 
مالحظات ونسخة واحدة من كتبي ومالبس 

تكفيني شدة أيام
ولم أكن أتوقع أن أسمع أبًدا إلى الوراء در 

مخّلة  وعقوبة  حمراء  بكنية  تسرحت  ألني 
بالجسد

وأنظر  الحشيش  أهرش  كنت  عادي  وكزبون 
إلى الشاشات

مرة  وألول  أيًضا  والفنجان  الضوء  ويناديني 
كان يصدق 

النظر  على  تقوى  ذات قدم ال  حين تمشيت 
إلّي من الملل

أورفيوس  بنظرة  ا  متعثرًّ بالرؤيا  أتسوق  وأنا 

وكوميديا دانتي
وكنت آمل أن أعثر على حياتي

مرَّ أكثر من ظالم على موت ذاكرتي
وحياتي تخرج من خرم إبرة 

وتطعن كفارس شرقي مهزوم
للريافة  وقت  إلى  تحتاج  أضواء  في  وترغب 

والتهذيب
مرَّ اكثر من إله وذهب إلى النوم

وأكثر من قمر وصغار جاري يتخاصمون
تنور  من  البلدي  والخبز  الكرفان  رائحة  بين 

الطين
مرَّ أكثر من غيم صعد من خيمة تنام في عين 

رجل 
يسهر مبلاًل منديله بجوف يده كطائر

يحضن طفله الذي يجلس راكًضا خلف طائرة 
ورقية

في الطريق إلى السماء
ترفع  خيمة  جوف  تظلل  شجرة  غصن  ويهز 

ثقوبها إلى القمر
إلى  المبللة  بعربته  التالميذ  حاماًل  أبسو  مرَّ 

المدرسة
ومرَّ أكثر من خوف وشمس وثلج

وأدفأ من ذراع وذراع 
وتفتحت من ابتسامتنا أكثر من زنبقة ومحار 

وألننا لم ننس نشيد الحب على الطاولة
وأصوات نواقيس البلدة السبعة

وتاريخنا الشخصي من عتبة البيت
إلى عتبة الكنيسة 

وألننا ندخل كل ليلة إلى مذود مضاء بوحدتنا
ينظر إلينا الرب ونحن نترك أقدامنا هناك 
بكل أنواعها تتقوس أمام تمثال العذراء 

ونلبس حبات شموع صالتنا ونضع النار فوقها
ونرتل إيشوع ومريم ساكن فيها.
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المديرية العامة للثقافة والفنون السريانية، 
بذلوه  ما  كل  على  وكوادرها،  العام  مديرها 
من جهود في إعداد وتنظيم هذه اأُلمسية 
للمديرية  العائلة،  باسم  متمنيًة  التأبينية، 
العامة دوام التطور واالزدهار ولمديرها دوام 
الموفقية ومزيًدا من النجاح. ثم قّدم المدير 
لعائلة  السريانية  والفنون  للثقافة  العام 
الفقيد  بمآثر  عرفاًنا  تكريمًيا  درًعا  الفقيد 

وتكريًما لمنجزه الفكرّي الثر وتحيًة لروحه.

ُعِرض بعدئٍذ الفلم الوثائقي )من سيكون هنا 
نباتي،  بطرس  وإعداد:  فكرة  بعدك(:  معي 
كتابة النص: هيثم بردى، قراءة النص: شمعون 
متي وإخراج: ليث بنيامين عن حياة الراحل وأبرز 
موهبته  وّظف  وكيف  الشعرية  إسهاماته 
جديدة  آفاٌقا  ليفتح  العربية  باللغة  الشعرية 
أمام الثقافة السريانية وليكون سفيرها لدى 

الثقافتين العراقية والعربية.

ملف خاص

نحزن  إذ  والفرح،  الحزن  هو  الثاني  التناقض 
لفراقه ومغادرته الحياة األرضية ونفرح لعلمنا 
أننا سنلتقي في الحياة األبدية. إنها تناقضات 
قد تجعل من لحظات ألمنا لحظات فرح وأمل 
عائلته  إلى  “رسالتي  بالقول:  وختم  ورجاء”. 
بكتاباته  بيننا  حاضًرا  سيبقى  زهير  هي: 
وشعره، كل كلمة كتبها ستبقى خالدة في 

سماء بغديدا والوطن”.

ثم جاءت كلمة األديب روند بولص عن االتحادين 
واتحاد  العراق  في  والكتاب  لألدباء  العام 
الشاعر  سيرة  فيها  تناول  السريان  األدباء 
المرأة، في  و  الطفل  و  للوطن  وكيف كتب 
ناثًرا  قرن،  نصف  الى  امتدت  أدبية  مسيرة 
و  الدوريات  معظم  في  ونصوصه  كتاباته 
االلكترونية  والمواقع  والمجالت  الصحف 
صدور  إلى  مشيرصا  العربية،  و  العراقية 
مجموعة شعرية جديدة ،بطبعة أنيقة، بعنوان 
و  لالدباء  العام  االتحاد  )أكسيوس حواء( عن 

الكتاب في العراق، بعد رحيلة بأيام قليلة.

رثاء  قصيدة  نوري  عبدهللا  الشاعر  ألقى  ثم 
مهداًة إلى روح الفقيد، تلتها شهادة حياة 
الرحمن  أنس عبد  الشاعر  الفقيد قدمها  عن 
برفقة الشاعَرين جميل الجميل وآرام أبو وديع، 
ثم قصيدة رثاٍء للشاعر أمير بولص، أعقبتها 
شهادة حياة عن الراحل قدمها سعد بهنام 

بردى، شقيق الفقيد.

المصحوب  بغديدا  كورال  أن  بالذكر  جدير 
ن  بأوركسترا كّنارة بقيادة األب دريد بربر قد زيَّ
التراتيل  من  بمجموعة  التأبينية  اأُلمسية 
المعزوفات  من  وباقة  العريقة  السريانية 
أجوائها  على  وأضفى  الشجية  الموسيقية 
روحانيًة وشجًنا شفيًفا يحاكي شاعًرا مرهف 

الحس كاالستاذ زهير.
بردى(  زهير  )رؤى  اآلنسة  تلت  الختام  وفي 
كلمة عائلة الراحل )زهير بردى( شكرت خاللها 
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السريانية، وكلنا أمل أن تكون مفعمة بالعمل 
والنشاطات على جميع الُصُعد. واضعين في 
خططنا أن تكون سنة 2022 متميزة وحافلة 
تميزًا  أكثر  ُأَخر  سنوات  وتتبعها  باإلنجازات، 
شعبنا  أبناء  ومآزرة  تعاون  بفضل  وإنجازًا، 
الكلداني السرياني اآلشوري، وتشجيع ودعم 
كانت  التي  والشباب،  الثقافة  وزارة  وزارتنا، 
ومازالت داعمًة لنا رغم ظروف األزمة المالية 

وتبعاتها.

وأضاف: كمؤسسة ثقافية، نقف على مسافة 
أمام  مشرعة  وأبوابنا  الجميع،  من  واحدة 
وفنانين،  شعراء  وأدباء،  مثقفين  الجميع،  
داعين إلى فتح صفحة جديدة، تتجاوز أخطاء 
الماضي وتعثراته، مستلهمين روح المؤسس 
والرائد الراحل الدكتور سعدي المالح،  الذي 
الذهبي  عصرها  بإدارته  المديرية  شهدت 
ونافست في تنوع  وضخامة نشاطاتها أكبر 
عراقيًا  كوردستانيًا،  الثقافية،  المؤسسات 
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وعربيًا، ونتشرف اليوم بحضور عدد من أصدقائه 
ومعاونيه.

هو  الجديد  المديرية  نهح  أن  أوغنا  وأكد 
التنوع  وقبول  المختلف  اآلخر  على  االنفتاح 
ويغزر  ثقافتنا  يغني  ثمينًا  كنزًا  نعّده  الذي 
المنجز  على  يقتصر  لن  ونشاطنا   عطاءها. 
الكالسيكي فقط، بل ندعم كل صّناع المحتوى، 
الشباب على وجه الخصوص، ونضع في الدرجة 
الجيل  نشجع  أن  أولوياتنا  سلم  من  األولى 
الجديد على االهتمام بثقافة وحضارة وتراث 
شعبه، فيتطلع إلى المستقبل دون أن ينسى 

عمق جذوره الموغلة في أرض النهرين. 

وفي الختام شكر المدير العام سلفه السيد 
االنتقالية  الفترة  إدارة  على  جندياتي 
مزيد  إلى  الموظفين  جميع  داعيًا  بالمديرية، 
لمديريتهم  خدمًة  والنشاط  التعاون  من 
ولثقافة شعبنا الكلداني السرياني اآلشوري .

بحضور السيد خليل عبدهللا مدير عام ديوان 
إقليم  بحكومة  والشباب  الثقافة  وزارة 
الثقافة  وزير  السيد  عن  ممثاًل  كوردستان 
جبار  جنان  والسادة  والسيدات  والشباب، 
وروبينا أويملك عضوي برلمان إقليم كوردستان، 
رامي نوري سياوش قائممقام قضاء عنكاوا/

السرياني  التعليم  عام  مدير  حنا  نزار  وكالًة، 
ووفد محلية عنكاوا للبارتي وعدد من ممثلي 
والفنية  والثقافية  األكاديمية  المؤسسات 
من  مجموعة  عن  فضاًل  الوزارة،  من  ووفد 
موظفي المديرية العامة ودوائرها الفرعية، 
بمبنى   2022 آذار   17 الخميس  صباح  جرت 
المديرية العامة للثقافة والفنون السريانية، 
مراسم تسليم  واستالم مهام المدير العام 
كلدو  والسيد  جندياني  هلكورد  السيد  بين 

رمزي أوغنا.

بالحضور معربًا  السيد هلكورد جندياني  رحب 
للثقافة  العامة  المديرية  بإدارة  عن سعادته 

الماضية،  األشهر  طيلة  السريانية  والفنون 
وامتنانه لموظفيها على تعاونهم وتفانيهم، 
تسنمه  بمناسبة  رمزي  كلدو  السيد  ومهنئًا 

مهام منصبه الجديد.

ثم تحدث السيد خليل عبدهللا مدير عام ديوان 
وزارة الثقافة والشباب معربًا عن ثقة الوزراة 
في السيد أوغنا ومشيدًا بدوره كمدير للتراث 
السرياني طيلة فترة عمله هناك وحجم التطور 
الذي آل إليه المتحف خالل تلك الحقبة، كما 
تحدث عدد من الحضور مشيدين بنشاط  وهمة 
السيد اوغنا ومعربين عن ثقتهم العميقة فيه 
نشاطًا  القادمة   المرحلة  تشهد  أن  آملين 
والفنون  للثقافة  العامة  للمديرية  واسعًا 

السريانية بإدارتها الجديدة .

أوغنا:  قال  بالمناسبة،  مقتضبة  كلمة  وفي 
في  جديدة  حقبة  أعتاب  على  اليوم  نقف 
والفنون  للثقافة  العامة  المديرية  مسيرة 

كلدو رمزي أوغنا
مديرًا عامًا للثقافة والفنون السريانية

األخبار
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مهرجان التراث السرياني في دورته الثانية، 
الذي تنظمه المديرية العامة للثقافة والفنون 
السريانية بإقليم كوردستان، أمام أطالل تل 
قصرا األثري بعنكاوا. وبعد أن تشارك الجميع 
المهرجان،  بانطالق  إيذانًا  الشريط  في قص 
جال السادة الضيوف في أروقة البازار التراثي 
مشغوالت  من  يتضمنه  ما  على  لالطالع 
ثم  مبدعة،  أيٍد  صنعتها  تراثية  وممنتوجات 
بدأت االحتفالية الرسمية بأوبريت لفرقة )نابو( 
االستعراضية القادمة من بابل، بدخول رمزي 
للملك والملكلة البابليين من بوابة المهرجان 
أنغام  على  الحشود،  وسط  متقدَمين 
ببدء  ليأذنا  المسرح،  إلى  وصواًل  الموسيقى 
يروي  أوبريتًا  الفرقة  قدمت  ثم  المهرجان. 
بعنوان  النهرين،  بين  ما  بالد  حكاية حضارات 

)فونيمات بابلية(.

للثقافة  العامة  المديرية  كلمة  ذلك  تلت 
أوغنا،  السريانية، قرأها كلدو رمزي  والفنون 
مديرها العام، أشار فيها إلى »أن أكيتو هو 
على  اإلنسانية  الحضارة  عرفته  عيد  أقدم 
اإلطالق، حينما احتفل به أجدادنا، ُبَناُة حضارتنا 
األساس  حجر  وواضعو  العريقة،  النهرينية 
لعلومه  سون  والمؤسِّ اإلنساني  للتاريخ 
مهِد  النهرين،  بين  ما  بالد  في  المختلفة، 
ذلك  يعرفون  والذين  ومنِبعها..  الحضارة 
يعرفون أيضًا، أن ألولئك األجداد أحفاًدا مازالوا 
يصارعون االنقراض، ويواصلون البناء مكملين 

بالعلوم  الحياة  رفد  في  األجداد  مسيرة 
يقاومون،  وبالبهجة  والفنون..  والثقافة 

ويحتفلون ويغنون للحياة والنور«.

آنو  ألقاها  اإلقليم  حكومة  كلمة  أعقبتها 
جوهر وزير وزير النقل واالتصاالت الذي عّده 
يومًا آخر لالبتهاج واالحتفال في قضاء عنكاوا، 
عاصمة الكلدان واآلشوريين والسريان واألرمن 
في بالد مابين النهرين، مباِركًا، باسم حكومة 
إقليم كوردستان، جهوَد المدير العام للثقافة 
والفنون السريانية والفريق العامل معه، على 
السرياني  بتراثنا  لالحتفاء  الرائع  العمل  هذا 
واالحتفال برأس السنة. مشيرًا إلى أن هذه 
كوردستان  أن  تؤكد  اليوم،  الحاضرة  الحشود 
بالمالبس  وال  باألغاني  أو  بالكالم  ليست 
التراثية، بل بحق، تعّد موطن التعايش األخوي 

وقبول اآلخر.

ثم جاءت كلمة وزارة الثقافة والشباب تالها 
السيد خليل عبدهللا مدير عام ديوان الوزارة، 
وزارة  باسم  التهاني،  بتقديم  استهلها 
الكلدان  جميع  إلى  والشباب،  الثقافة 
البابلية  السنة  رأس  بمناسبة  واآلشوريين 
بالتنوع  الوزارة  اهتمام  مؤكدًا  اآلشورية، 
كوردستان،  إقليم  به  يحظى  الذي  الثقافي 
بشؤون  تهتمان  عامتين  مديريتين  من خالل 
للثقافة  العامة  المديرية  هما  المكونات، 
والفنون السريانية والمديرية العامة للثقافة 

األخبار

بحضور قداسة مار آوا الثالث بطريرك كنيسة 
المشرق اآلشورية ومار بشار متي وردة رئيس 
ومار  الكلدانية  أربيل  إيبارشية  أساقفة 
أساقفة  رئيس  شرف  داؤد  نيقوديموس 
األورثوذكس  للسريان  وكوردستان  الموصل 
للسريان  حدياب  ُأسقف  نزار  نثنائيل  ومار 
ديانا  أسقف  يوخنا  أبرس  ومار  الكاثوليك 
لكنيسة  البطريركي  والمعاون  وكركوك 
المشرق اآلشورية. و د. آرام محمد قادر وزير 
التعليم العالي والبحث العلمي، وزير الثقافة 

المديرية العامة للثقافة والفنون السريانية تنظم  
فعاليات مهرجان التراث السرياني الثاني في عنكاوا

والشباب/ وكالة، السيد آنو جوهر وزير النقل 
واالتصاالت والسيد آيدن معروف وزير اإلقليم 
خوشناو  أوميد  والسيد  المكونات  لشؤون 
محافظ أربيل ، وقائممقام قضاء عنكاوا السيد 
السعادة قناصل روسيا  نوري وأصحاب  رامي 
فضاًل  الدول،  من  وعدد  وفلسطين  وبولونيا 
البرلمان  وأعضاء  الكهنة  اآلباء  من  عدد  عن 
منظمات  وممثلي  الحكوميين  والمسؤولين 

المجتمع المدني وجمهور غفير. 
ِانطلقت عصر الثالثاء 5 نيسان 2022 فعاليات 
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ألهب  للمهرجان،  الثاني  اليوم  ختام  وفي 
الفنان الرائع توني كابرييل، القادم من كندا، 
أغانيه  مع  تفاعل  الذي  الجمهور  حماس 
المتميزة والتي قدمها ألكثر من ساعة ونصف 

وسط أجواء من الفرح والسرور. 

ِاختتم  حاشد،  جماهيري  حضور  ووسط 
المقامة  الثانية  دورته  فعاليات  المهرجان 

بعنكاوا، يوم الخميس 7 نيسان 2022.

فقرات  تقديم  الختامي  اليوم  منهاج  تضمن 
غنائية منوعة لمطربي شعبنا: دريد زمارا، زانا 
استعراضية  فواصل  تخللتها  وأوكر.  مجيد، 
راقصة لفرقتي )برمايا( السريانية وفرقة )نابو( 
ألياس  سعاد  الفنانة  قدمت  كما  البابلية، 

مجموعة من أجمل أغنياتها.
أزياء  عرض  تقديم  الختامي  الحفل  وشهد 
العالمية  العراقية  األزياء  لمصممة  د  متفرِّ

)وفاء الشذر( مستوحى من حضارتنا النهرينية 

العريقة، بمشاركة عدد من الصبايا المتطوعات 
فضاًل عن مشاركة متميزة لملكة جمال العراق، 

ِابنة شعبنا )ماريا فرهاد(.
تال ذلك تقديم الدروع التكريمية باسم مهرجان 

التراث السرياني لرعاته وداعميه األساسيين.
واختتم الحفل مع الفنان )يوسف عزيز( الذي 
قدم باقة منوعة ومتميزة من اجمل أغانيه، 
جمهور  من  كبيرين  وتفاعل  حماسة  وسط 

المهرجان.
فعاليات  شهد  قد  عنكاوا  قضاء  أن  يذكر 
تنظمه  الذي  السرياني  التراث  مهرجان 
السريانية  والفنون  للثقافة  العامة  المديرية 
نيسان   )5-7( من  للفترة  كوردستان،  بإقليم 
2022 وسط حضور كنسي ورسمي وجماهيري 

أكثر من رائع.

والفنون التركمانية، فضاًل إقرار برلمان اإلقليم 
لحقوق جميع المكونات عبر قانون خاص.

برمايا  فرقة  ذلك،  بعد  المسرح،  ِاعتلت 
السريانية، القادمة من »بيث زالين« )القامشلي/
سوريا( لتقديم فقرة من دبكاتها الفلكلورية، 
من  باقة  مع  المهرجان  فقرات  تواصلت  ثم 
وككي  ألياس  سعاد  آوارا،  شعبنا:  مطربي 
االحتفال  ليتواصل  وأنغام دي. جي كريستو، 

في أجواء من البهجة والحبور.
التراث  مهرجان  فعاليات  أن  بالذكر  جدير 
 2022 نيسان   6-7 ليومي  تتواصل  السرياني 
بفعاليات متجددة كل يوم، مع استمرار فعالية 

البازار التراثي.
ثم  واصل مهرجان التراث السرياني فعاليات 
رائع، إذ  الثاني وسط حضور جماهيري  يومه 
بلغتنا األم، وعلى وقع أناشيد بأصوات أبنائنا 
والحب  يغنون لألرض  المدارس، وهم  تالميذ 

األخبار

السرياني  التراث  مهرجان  واصل  والسالم، 
فعاليات يومه الثاني، األربعاء 6 نيسان 2022 

بحضور جمهور غفير من عشاق التراث.

لفرقة  راقص  تراثي  استعراض  ذلك  تلى 
بغديدا،   من  القادمة  الفلكلورية  السريان 
قدمه الشباب والصبايا الخديديون بمالبسهم 
التراثية الزاهية، أعقبه تقديم فقرات غنائية 
لباقة من مطربي شعبنا: ستانلي ربان، بيرتا 
نوزاد الحكيم، نينوس أدور . تخللتها فواصل 
و)برمايا(  البابلية  )نابو(  لفرقتي  استعراضية 
بمشاركة  زالين(.  )بيث  القادمة من  السريانية 

دي جي كريستو.

غنائي  أوبريت  تقديم  المهرجان  شهد  كما 
ال  )بهرا  عنوان  حمل  متميز  استعراضي 
وإخراج:  فكرة  تراثنا(،  على  اضاءة  يرتوثان_ 
عزيز  يوسف  وألحان:  شعر  حنا،  نوري  رفيق 
بمشاركة عدد من شاباتنا و شبابنا المبدعين. 
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بفقرة  األول  اليوم  فعاليات  واختتمت 
الشباب  من  باقة  إبداعات  مع   Open Mic

والغناء. الشعر  في  الموهوبين، 
 

ثم تواصلت يوم الخميس 2 أيار 2022، فعاليات 
الذي  المفتوح  الكتاب  لمعرض  الثاني  اليوم 
والفنون  للثقافة  العامة  المديرية  تنظمه 
الشارع  في  السريانية  المكتبة  السريانية/ 
المحاذي لمتحف التراث السرياني وسط حضور 

وتفاعل جمهور متميز.

وكانت أولى فعاليات اليوم الثاني مع توقيع 
المجموعة القصصية )كثقوٍب في جداٍر طينّي( 
الدكتور  وتقديم  عرض  بولص،  أمير  للكاتب 
غنائية  فقرة  أعقبتها  ألياس،  خلف  جاسم 
تراثية سريانية مع عزف على العود مع الفنان 

) دالور مرقس(.

ثم شرعت أعمال الجلسة الحوارية حول تراجع 
اإللكتروني  الكتاب  إزاء  الورقي  الكتاب  دور 
جورجينا  أدارتها  عام،  بشكل  القراءة  وتراجع 
بهنام حبابه بمشاركة الدكتور سمير خوراني، 
علي البيدر، الدكتور كوثر نجيب ونينب الماسو، 
األوضاع  تأثير  بين  تنوعت  تناولت عدة محاور 
السياسية على القراء كونها أحد أهم أسباب 
عموًما،  الثقافي  بالشأن  االهتمام  تراجع 
والدور الذي تلعبه دور النشر ومدى تأثيرها 
ايًضا  تناولت  كما  القراءة،  بتراجع  رها  وتأثُّ
أسباب العزوف عن القراءة ومدى تأثير الكتاب 
اإللكتروني سلًبا وإيجاًبا في موضوعة القراءة.
فرقة  قدمتها  تراثية  غنائية  فقرة  أعقبتها 
Open Mic الـ  فقرة  تلتها  الموصلية،  جذور 

من  مجموعة  من  متميزة  تفاعلية  بمشاركة 
المواهب الشابة.

األخبار

ِانطالق فعاليات
معرض الكتاب المفتوح في عنكاوا

والفنون  للثقافة  العامة  المديرية  ِافتتحت 
السريانية/ مكتبة الثقافة السريانية، بمشاركة 
نخبة من مثقفي شعبنا وعدد من المسؤولين 
الكتاب  معرض  البرلمان،  وأعضاء  المحليين 
في   2022 أيار   11 األربعاء  مساء  المفتوح، 
السرياني  التراث  لمتحف  المحاذي  الشارع 
بعنكاوا، بحضور جمهور من المثقفين ومحبي 

القراءة.
وبعد جولة في أروقة المعرض، ألقت السيدة 
السريانية،  المكتبة  فيحاء شمعون مسؤولة 
المعرض، أكدت فيها  كلمة ترحيبية بضيوف 
الكتاب  وأهمية  عام  بوجه  القراءة  أهمية 
تحديات  إزاء  سيما  ال  خاص،  بوجه  الورقي 
الكتاب اإللكتروني، ومؤكدًة على الدور الكبير 
الذي لعبته الكتب عبر التاريخ، في نقل حضارة 

شرعت  ثم  سبقونا.  من  وعلوم  ومنجزات 
هامش  غلى  المقامة  الثقافية  الجلسات 
في  تأويلية  )قراءة  كتاب  بتوقيع  المعرض، 
روايات أحمد خلف( للناقد المسرحي األستاذ 
صباح هرمز الشاني، في جلسة أدارها األستاذ 
صابر  محمد  الدكتور  بمشاركة  نباتي  بطرس 

عببد.

تلت ذلك فقرة موسيقية غنائية قدمها الفنان 
األغنيات  من  مجموعة  مع  عثمان(،  )رياض 
السريانية والكوردية والعربية. أعقبتها جلسة 
حوارية تناولت الشعر السرياني أدارها الشاعر 
نينب الماسو بمشاركة الشعراء:جميل الجميل، 
نوح،  وأثير  عوديشو  يوسف  شمعون،  بروين 

تخللتها قراءات شعرية مقتضبة.
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عدة نوافذ مخصصة للتعريف بالمديرية العامة 
والمؤسسات التابعة لها، األخبار والنشاطات، 
اإلصدارات الورقية، تقويًما بالنشاطات القادمة 
ومجموعة من مقاطع الفيديو القصيرة لبعض 

فعالياتها.

موقع  زوروا  والفائدة،  االطالع  من  للمزيد 
مردوثا على الرابط التالي:

www.mardutha.com

األخبار

والفنون  للثقافة  العامة  المديرية  أطلقت 
منصتها  كوردستان،  بإقليم  السريانية 
اإللكترونية )مردوثا( يوم الثالثاء 31 أيار 2022، 
الورقية(  )مردوثا  مؤسس  روح  إلى  مهداًة 
ذكرى  في  المالح،  سعدي  الدكتور  الراحل 
لتواصل   2014 أيار   31 في  الموافقة  رحيله 
)مردوثا  جريدة  مسيرة  اإللكترونية(  )مردوثا 
استثناء،  دون  الجميع،  إطالع  في  الورقية(، 
أخبار  وعلى  وتراثنا،  وحضارتنا  ثقافتنا  على 
للثقافة  العامة  المديرية  فعاليات ونشاطات 

والفنون السريانية، الحالية والمستقبلية.

المديرية العامة للثقافة والفنون السريانية
تطلق منصتها اإللكترونية )مردوثا(

المديرية  نافذة  هي  اإللكترونية،  )مردوثا( 
العامة للثقافة والفنون السريانية التي تطّل 
حب، أطلقتها لتكون  من خاللها على العالم الرَّ
ونشر  وإبراز  الحتواء  دوًما  المشرعة  بوابتها 
واألدباء  والكّتاب  المثقفين  وإبداعات  نتاجات 
وكل  واألكاديميين،  والصحفيين  والفنانين 
والتراثي  الثقافي  الشأن  في  المبدعين 
والفني السرياني، من أبناء شعبنا وسواهم، 
وجزالة  وفاعلية  أهمية  بتأكيد  المهتمين 
إرثه  وغزارة  السرياني  الثقافي  الحضور 
النفيس. كما تضم المنّصة، فضال عما سبق، 
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كما شاركت أكاديمية سابيس للفنون اإلبداعية 
بتقديم عروض رقص تعبيري وألعاب أكروباتيك، 
فيما شاركت منظمة عنكاوا للمرأة والطفل 
تراثي  أزياء  وعرض  شعبية  رقصات  بتقديم 
دعم  منظمة  من  أطفال  قدم  كما  لألطفال، 
وتنمية الشباب عروًضا لمهارات التحكم بالكرة، 
فضاًل عن مشاركة متميزة من فرقة شمشا 
للتمثيل التي قدمت مسرحية دمى لألطفال 
عنوانها  الراعي والذئب الجائع شوانا وتوركا 

كبينا، من إعداد وإخراج لطيف نعمان سياوش.
وقدم فريق البسمة التطوعي فقرات راقصة 
وأخرى تمثيلية وفقرات متنوعة كما اشتملت 
الفعاليات أيًضا على فقرات غنائية حية للفنانة 
من  الكثير  والكثير  جي  الدي  وأنغام  ميالد 
هامش  على  والممتعة  المسلية  األلعاب 
الفعاليات األساسية، ويذكر أن المديرية وفرت 
تذكرة مجانية تضمن مشاركة كل طفل في 

عدد من األلعاب مجاًنا.

األخبار

ِانطلقت مساء األول من حزيران 2022 فعاليات 
المديرية  نظمتها  التي  الكبرى  االحتفالية 
بإقليم  السريانية  والفنون  للثقافة  العامة 
قضاء  قائممقامية  مع  بالتعاون  كوردستان 
المجتمع،  منظمات  مع  وبالتنسيق  عنكاوا 
وتواصاًل  العالمي  الطفل  يوم  بمناسبة 
 ،Ankawa Festival عنكاوا لنشاطات مهرجان 
)Children’s day( ا ألطفالنا ليكون يوًما احتفاليًّ

االجتماعي  األكاديمي  المركز  حدائق  على 
بعنكاوا.

العامة  المديرية  بكلمة  االحتفالية  بدأت 
السيدة  ألقتها  السريانية  والفنون  للثقافة 
الطفل  ثقافة  شعبة  مسؤولة  جالل  فيان 
بالمديرية أشارت فيها إلى اهتمام المديرية 
بالطفل  السريانية  والفنون  للثقافة  العامة 
احتياجاته  وإشباع  مواهبه  وتنمية  وتثقيفه 
إلى التعلم واللعب واالستمتاع مؤكدًة على 

دور اأُلسرة، ال سيما األب واأُلم، في ذلك عبر 
إعطائه االهتمام الكافي وعدم اهمال دوره 
كعضو في اأُلسرة، فالطفل هو أساس بناء 
ُأسرة صحيحة في المجتمع وأضافت لقد دأبت 
مديرتنا على إقامة نشاط سنوي احتفااًل بيوم 
الطفل، لكن الفعالية هذا العام جاءت على 
مع  بالتعاون  تمّيًزا  وأكثر  أوسع  نطاق 
فعاليات  وضمن  عنكاوا  قضاء  قائممقامية 
شكرنا   ..  Ankawa Festival عنكاوا  مهرجان 
والمساندة  الداعمة  الجهات  لكافة  الجزيل 
المديرية  لموظفي  وللتقدير  الشكر  وجزيل 
بكافة  السريانية،  والفنون  للثقافة  العامة 
أقسامها وشعبها، على جهودهم المبذولة 

لتنظيم وإنجاح هذا النشاط.

التي تضمنت  المتنوعة  الفعاليات  ثم شرعت 
سريانية  باللغة  وأوبريتات  وأناشيد  أغنيات 
لعدد من مدارس ورياض األطفال في عنكاوا، 

ــرى  ــة كب الثقافــة الســريانية تنظــم احتفالي
ــوم الطفــل العالمــي بمناســبة ي
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المدير العام للثقافة والفنون السريانية يتفقد فرع المديرية بدهوك

للثقافة  العام  المدير  أوغنا  رمزي  كلدو  زار 
والفنون السريانية، يرافقه عدد من موظفيها، 
السريانية  والفنون  الثقافة  مديرية  مكتب 
بدهوك، يوم اإلثنين 11 نيسان 2022، لالطالع 
آخر  على  والوقوف  فيها  العمل  سير  على 
المتكامل  التعاون  تنشيط  بغية  مستجداته، 
بين المديرية العامة ومديرية دهوك، لتفعيل 
دورها ضمن سلسلة نشاطات المديرية العامة 
المزَمع تنظيمها في المرحلة القادمة وفق 

التقويم السنوي للفعاليات.

زار وفد من المديرية العامة للثقافة والفنون 
رمزي  كلدو  العام  مديرها  برئاسة  السريانية 
المديرية،  موظفي  من  عدد  يرافقه  أوغنا، 
 11 اإلثنين  يوم  الكلدانية،  دهوك  مطرانية 
نيسان 2022، لتقديم التهاني لراعي األبرشية 
سيادة المطران مار آزاد شابا بمناسبة رسامته 
األسقفية. كما قّدم سيادة المطران التهاني 
منصبه  مهام  تسنمه  بمناسبة  أوغنا  للسيد 
مديًرا عاما للثقافة والفنون السريانية، متمنًيا 

له دوام التوفيق والنجاح.

وفد المديرية العامة للثقافة والفنون السريانية يزور مطرانية دهوك 
 الكلدانية

الزيارات

األخبار

برنارد يوسف عاشور
مديًرا لمديرية التراث والمتحف السرياني

بحضور كلدو رمزي أوغنا المدير العام للثقافة 
سياوش  نوري  ورامي  السريانية  والفنون 
التعليم  قائممقام عنكاوا ونزار حنا مدير عام 
اآلثاريين  نقيب  خورشيد  وعبدهللا  السرياني 
وأثيل المقدسي مسؤول محلية عنكاوا للحزب 
اليوم  صباح  جرت  الكوردستاني،  الديمقراطي 
اإلثنين 13 حزيران 2022، بمبنى  مديرية التراث 
والمتحف السرياني، مراسم تسّلم السيد برنارد 
مديًرا  الجديد  منصبه  مهام  عاشور  يوسف 

لمديرية التراث والمتحف السرياني بعنكاوا. 
وفي كلمة مقتضبة خالل المراسم، هّنأ المدير 
العام للثقافة والفنون السريانية، مديَر التراث 
مهام  تسلمه  بمناسبة  السرياني  والمتحف 
منصبه الجديد ومؤكًدا في الوقت نفسه الثقة 
يوسف  برنارد  السيد  في  الموضوعة  الكبيرة 
الدائم  واستعدادهم  المتحف  وفي موظفي 
مسيرة  الجميع  ليواصل  وتفانيهم  للتعاون 
التطوير التي بدأت في متحف التراث السرياني، 
ال سيما عبر مشروع الحفاظ على التراث الثقافي 
الوكالة  مع  بالتعاون  العراق  في  لألقليات 
اآلثاريين  الدولية ومنظمة  للتنمية  األمريكية 
الدولية، الذي يواصل عمله في المتحف. فيما 
المحافظة  دعم  عنكاوا  قائممقام  أكد 
والقائممقامية لكل الجهود التي تبذلها مديرية 
التراث والمتحف السرياني في سبيل الحفاظ 

على تراثنا السرياني من االندثار.

من جانبه شكر المدير الجديد للتراث والمتحف 
السرياني الجميع على ثقتهم مؤكًدا االستعداد 
جهده،  قصارى  وبذل  الحثيث  للسعي  التام 
التراث  على  للحفاظ  الجميع،  مع  بالتعاون 
السرياني وصيانته وتقديمه للعالم بما يستحقه 
من التقدير من خالل متحف التراث السرياني، 
شاكًرا في الوقت نفسه القائمين على إدارة 

المتحف في الفترة السابقة. 
برنارد يوسف عاشور هو من مواليد  أن  يذكر 
1981/ عنكاوا. وحاصل على شهادة بكالوريوس 

من كلية اآلداب قسم اآلثار والمتاحف بجامعة 
صالح الدين- أربيل بتقدير جيد جًدا سنة 2004.

موظف في مديرية آثار أربيل 2005.
ممثل المديرية العامة آلثار أربيل في تنقيبات 

تل قصرا بعنكاوا 2005 - 2006.
موظف في المديرية العامة للثقافة والفنون 

السريانية 2008.
موظف في ديوان وزارة الثقافة والشباب 2014.
والفنون  الثقافة  مديرية  في  مدير  معاون 

السريانية - أربيل 2015.
موظف في بورد الثقافة الشفاهية في ديوان 
وزارة الثقافة والشباب بدرجة رئيس مالحظين و 
حاصل على شهادة تقديرية من منظمة األمم 

المتحدة للتربية والثقافة )اليونسكو( 2022.
وأخيًرا مديًرا لمديرية التراث والمتحف السرياني 

بعنكاوا.
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المدير العام للثقافة والفنون 
السريانية يزور ديانا وإدارة سوران

للثقافة  العام  المدير  أوغنا  رمزي  كلدو  زار 
والفنون السريانية بإقليم كوردستان، يرافقه 
نينا  واإلعالمية  اإلدارة  مدير  شمعون  فؤاد 
هرمز، مشرَف إدارة سوران المستقلة هلكورد 
نجيب بمقر اإلدارة بسوران، يوم الخميس 23 

حزيران 2022
يترون  األب  السريانية  الثقافة  وفد  زار  كما 
الشهيد  كوركيس  مار  كنيسة  راعي  يونان 
ديانا  مركز  رئيس  جاني  إيفان  بحضور  بديانا 

اإلعالمي
التعاون  سبل  بحث  اللقائين  خالل  وجرى 
المشترك، وتسليط الضوء على الدور الثقافي 
وإمكانية  المنطقة  الفاعل ألبناء شعبنا في 
عبر فتح فرع  به ال سيما  والنهوض  تطويره 
جديد لمديرية للثقافة والفنون السريانية في 

إدارة سوران المستقلة

المدير العام للثقافة والفنون 
السريانية يزور مطرانية زاخو

للثقافة  العام  المدير  أوغنا  رمزي  كلدو  زار 
والفنون السريانية بإقليم كوردستان، سيادة 
مار فيليكس سعيد الشابي راعي أبرشية زاخو 
الكلدانية، بدار المطرانية في زاخو، يوم السبت 
30 تموز 2022، بحضور عدد من اآلباء الكهنة 

األفاضل.
وجرى خالل اللقاء بحث سبل التعاون المشترك 
وسبل تنشيط الواقع الثقافي في زاخو ودعم 
الحركة الثقافية في قرى تواجد شعبنا، مع 
لشعبنا  الفاعل  الثقافي  الدور  على  التأكيد 
مسلة النصر للملك اآلشوري آسرحدون ) 669-680 ( قبل الميالدفي المنطقة وإمكانية تطويره والنهوض به.



ئهمڕۆ خۆشحاڵین به تۆمارکردنی ئهم ساتهوەخته مێژووییه، وەک چۆن موژدە دەدەین بۆ ههموو توێژەران 
و نووسهران و شاعیران و هونهرمهندان و ڕۆشنبیرانی گهلهکهمان و توێژەرانی تر و ئهوانهی ئارەزووی 
مێژوو و میرات و شارستانیهت و کولتوری ئهم گهله دێرینه دەکهن، ههواڵی گهڕانهوەی گۆڤاری )بانیپاڵ(

یان بۆ باڵودەکهینهوە، دوای پشوویهکی زیاتر له دە ساڵ.
بانیپاڵ، ئهم گۆڤارە شکۆمهندە که ههمیشه لهگهڵ، بهدرێژایی سااڵن، ئاواتهکانی نووسهر و خوێنهرانی 
بهدیهێناوە، وەک چۆن راستهقینهترین پالتفۆرم و فراوانترین دەرگا بوو که لێکۆڵهرە بااڵکان و نووسهران 
به  دەکرد  فراوانیان  کولتووری  سهیری  لێیهوە  جۆراوجۆر  پسپۆڕی  نووسهرانی  و  ئهکادیمییهکان  و 
باڵوکردنهوەی بهرههمه فیکری و ئهدەبییهکانیان، لێکۆڵینهوە و لێکۆڵینهوەی تۆکمه، بۆیه بۆ خۆی 

دروستی کرد ناوێکی درەوشاوە لهسهر ئاستی گهلهکهمان لهههرێم و نیشتمان و تاراوگه.
ئهمڕۆ که ژمارەیهکی نوێی گۆڤاری بهناوبانگمان )بانیپاڵ( باڵودەکهینهوە بهتهواوی ئاگاداری قهبارەی 
پاراستنی  لهڕووی  یان  ئێستادا،  له  باڵوکردنهوەیهوە  دووبارە  لهڕووی  چ  جا  خۆمانین،  بهرپرسیارێتیی 
بهردەوامییهکهی له باڵوکراوەکاندا له... داهاتوو، ههروەها پابهندبوون به کوالیتی ناوەڕۆک و ههوڵدان 
بهرزکردنهوەیان  تهنانهت  و  ناوەڕۆکدا،  و  له فۆرم  ئاسایی خۆی  ئاستی  پاراستنی  بۆ  باشترکردنی  بۆ 

بهگوێرەی پێشکهوتنهکانی سهردەم، سهرەڕای ئهو تهحهدایه گهورانهی که ڕووبهڕوومان دەبنهوە.
ئێمه چهندین جار جهختمان لهوە کردووەتهوە که بهڕێوەبهرایهتی گشتی رۆشنبیری و هونهری سریانی 
له یهک دووری له ههموو الیهکهوە وەستاوە، ههروەها ههموو چاالکی و رووداوەکانی رۆشنبیری و 
ئهدەبی و میرات و هونهری و تریش ههمان بایهخیان پێدەدرێت و ئێمه له ئاستێک له ئهولهویهتهکانماندا 
لهگهڵ  بۆ هاوکاری  ئامادەین  و  جیاوازی  بهبێ  بۆ ههمووان  کراوەن  دەرگاکانمان  و که  دایاندەنێین، 
ههمووان. لهدایکبوونی ئهم بابهته دێته پێشهوە بۆ یهکهم قۆناغی قۆناغێکی نوێی کرانهوە بهڕووی 
ئهویتری جیاواز و قبوڵکردنی فرەچهشنیدا، که ئێمه به گهنجینهی بهنرخ دەزانین که کولتوورەکهمان 
دەوڵهمهند دەکات و ئهمهش به ڕوونی ڕەنگدانهوەی لهسهر ئهو بابهتانه دەبێتهوە که ئهو لهخۆدەگرێت.

له کاتێکدا ئێمه ئهم کۆمهڵه بابهت و کۆبوونهوە و لێکۆڵینهوە جۆراوجۆرە دەخهینه دەستتان، ئاواتمان 
بهردەوام بین له دروستکردنی پرد له نێوان خوڵقێنهران، له سریانیهوە و ئهوانی دیکه، لهناو زێدی و له 
نووسهرانی  لهگهڵ  کارلێککارانه  ژینگهیهکی  و  بکهین  پهیوەندی  توانیومانه  یهکهمجار  بۆ  کۆچبهردا. 
ڕاوێژکاری  دەستهیهکی  ههروەها  دەنووسن،  ئینگلیزی  زمانی  به  که  بکهین  دروست  سریانیمان 
تایبهتمهندمان له نووسهران و توێژەران و ئهکادیمییه شارەزاکان دامهزراندووە بۆ ئهوەی لهگهڵمان 
بهشداری بکهن له ههوڵهکانماندا بۆ دروستکردن بانیپاڵ ههمیشه جیاواز، ئاواتخوازی سهرکردایهتی و به 

پهرۆش له گهیشتن به ئامانجهکانی.
ئێمه ههوڵمان داوە ئهو گرنگی و جیاکارییهی که شایهنیهتی به بهشی سریانی بدەین، بۆیه بابهتهکانی 
به زمانی سریانی له نێوان )ڕۆژههاڵت و ڕۆژئاوا(دا جۆراوجۆرن، به هاوکاری لهگهڵ لیژنهیهکی زمانهوانی 
تایبهتمهند، که ئامانجیان دروستکردنی کهشێکی گفتوگۆ و زیندووکردنهوەیه بزووتنهوەی توێژینهوەی 
زانستی له بواری زمانهوانیدا، بۆ ئهوەی گۆڤاری بانيبال وەک بهشێک له پڕۆژەیهکی شارستانی بمێنێتهوە 

ئامانجی پاراستنی ناسنامهی سریانییه له فرەچهشنی و دەوڵهمهندییهکهیدا.
له کۆتاییدا سوپاس و پێزانینی خۆمان ئاراستهی ههموو ئهو کهسانه دەکهین که بهشدارییان کرد له 
گهڕاندنهوەی بانیپاڵ بۆ ڕووناکی، و به تایبهتی، حکومهتی ههرێم که لهالیهن وەزارەتی ڕۆشنبیری و 
بۆ  بهشداربووان  ههموو  و  ڕاوێژکاری  دەزگای  ههوڵهکانی  ههروەها  دەکرێت.  نوێنهرایهتی  الوانهوە 
بهشداری  بۆ  پاڵنهرێک  ببێته  ئهم ههنگاوە  دەنرخێنین. هیوادارین  بهرز  گۆڤارەکه  ئهرکی  به  گهیشتن 

چاالکتر له داهاتوودا.

 یهکهم  پهیڤ
ووتاری سهرنووسهر
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ووتار ووتار

مهڵبهندی  مێژوو،  بهدرێژایی  كوردستان  
پێكهاته  نێوان  ئاشتییانهی  ژیانی  پێكهوە 
پێكهاته  بووە،  ئایینیهكان  نهتهوەیی و 
ئاشوور،  كلدان،  )توركمان،  نهتهوەییهكانی 
ئاینزاكانی  ئاینی و  كۆمهڵه  ئهرمهن( و 
مهندائی،  سابیئهی  ئێزیدی،  )مهسیحی، 
زەردەشتی و  فهیلی،  شهبهك،  كاكهیی، 
ئهوانی دیكه(، بهئارامی و ئاسوودەیی لهم 
واڵتهدا ژیاون و بۆنه نهتهوەیی و ئایینیهكانیان 
بهئازادی ئهنجام داوە و لهبوارەكانی سیاسی و 
فهرههنگیدا   كۆمهاڵیهتی و  ئابووری و 

خزمهتیان كردووە.
لهدوای راپهڕینی بههاری 1991،  بایهخی زیاتر 
ئایینیهكانی   نهتهوەیی و  بهپێكهاته 
پهرلهمان و  له  پشكیان  درا و  كوردستان 
پێدرا و  خۆجێییهكان  ئهنجومهنه  حكومهت و 
لهههموو خولهكاندا نوێنهریان بهشداری كرد. 
یاسای  كوردستان،  پهرلهمانی   2015 ساڵی 
كوردستان  پێكهاتهكانی   مافی  پاراستنی 
پاراستن و  بهمهبهستی  ئهوەش  دەركرد، 
مهدەنی و  مافه سیاسی و  دەستهبهركردنی 
پێكهاتهكان  ئابورییهكانی  كۆمهاڵیهتی و 

ههرێمی كوردستان: مهڵبهندی پێكهوەژیان

 حهمهی حهمه سهعید
وەزیری رۆشنبیری و الوان

نێودەوڵهتییهكان،  ناوخۆیی و  یاسا  بهپێی 
ئهوەش لهپێناو چهسپاندنی گیانی رێزگرتن و 
لێبوردەیی و پێكهوەژیان لهنێوان هاوواڵتیانی 

كوردستاندا.
لهم خولهی ئێستای پهرلهمانی كوردستاندا، 
ئاشور،  كلدان،  )توركمان،  پێكهاتهكانی 
نوێنهری   5( بهشدارن،  نوێنهر   11 به  ئهرمهن( 
توركمان، 5 نوێنهری كلدان و ئاشوور، 1نوێنهری 

ئهرمهن( .
لهم كابینهیهی حكومهتیشدا،  پێكهاتهكان 
له داموودەزگاكانی  بهدوو وەزیر بهشدارن و 
خۆجێیهكانیشدا  ئهنجومهنه  حكومهت و 

نوێنهریان ههیه.
بایهخ به بواری كولتووری پێكهاتهكان دراوە، 
وەزارەتی   )2011( لهیاسای ژمارە)12(ی ساڵی 
كوردستان و  ههرێمی  الوانی  رۆشنبیری و 
ئاماژە  دووەمدا،  مادەی  دووەمی  لهبڕگهی 
كولتووری و  هزری  لهفرەیی  رێزگرتن  به 
نهتهوەكانی  بهزمانی  بایهخدان  نهتهوەیی و 

دیكه دراوە.
وەزارەتی  یاسای  مادەی سێی  بهپێی  ههر 
بهرێوەبهرایهتیی  دوو  الوان،  رۆشنبیری و 

گشتیی تایبهت به پێكهاتهكانی  توركمان و 
سریان ههن.

یهكهم: بهڕێوەبهرایهتیی گشتیی رۆشنبیری و 
هونهری توركمان

لهساڵی 1998ەوە بهرێوەبهراتیی رۆشنبیری و 
كرا   2007 ساڵی  دامهزرا،  توركمان  هونهری 
لهیاسای  گشتی و  بهبهرێوەبهرایهتیی 
وەزارەتی  )2011(ی  ساڵی  ژمارە)12(ی 
بهرێوەبهرایهتی  وەك  الواندا،  رۆشنبیری و 

گشتی جێگیر كرا.
به  خزمهتی  گشتییه  بهرێوەبهرایهتییه  ئهم 
رەسهنی  هونهری  كهلهپوور و  كولتوور و 
كاروچاالكییانهی  ئهم  كردووە و  توركمانی 

ئهنجام داوە:
به  تایبهت  توركمانی  سااڵنهی  1-فیستڤاڵی 

توركمانی  كهلهپووری  هونهر و  و  ئهدەب  
ئهنجام داوە.

بهزمانهكانی  )بارش(  گۆڤاری  دەركردنی   -2

توركمانی و كوردی و سریانی و عهرەبی.
ئهدەبی و  كتێبی  چهندین  چاپكردنی   -3

هونهریی توركمانی.
4-دامهزراندنی ماڵی توركمان بۆ ئهنجامدانی  

چاالكی رۆشنبیری و ئهدەبی و هونهری.
5-دامهزراندنی رادیۆی ماڵی توركمان.

6-دامهزراندنی كتێبخانهی توركمانی.

كهلهپووری  سهنتهری  7-دامهزراندنی 

كۆنی  كهلوپهلی  جلوبهرگ و  كه  توركمانی، 
توركمانی لهخۆگرتووە.

8-دامهزراندنی تیپی ههڵپهڕكێی توركمانی.

9-دامهزراندنی چهندین سهنتهری تایبهت به 

نووسهران و  ئهدیبان و  گهنجان و  ژنان و 
هونهرمهندان.

10-ئهنجامدانی فیستڤاڵی شهوانی مانگی 

رەمهزان.
لهبوارەكانی  هاوینه  خولی  11-ئهنجامدانی 

زمان و هونهری موزیك.
رۆژی  سااڵنهی  رێوڕەسمی   12-ئهنجامدانی 

كولتووری
توركمانی له رۆژی 17/11ی ههموو ساڵێكدا.

13-یادكردنهوەی رۆژی رۆژنامهگهری توركمانی 

ههموو ساڵێك له رۆژی 25ی شوباتدا.
دووەم: بهڕێوەبهرایهتیی گشتیی رۆشنبیری و 

هونهری سریانی
بهبڕیاری پهرلهمانی كوردستان،   1996 ساڵی 
ئاشوورى  رۆشنبیری  بهرێوەبهرایهتیی 
دامهزرا و ساڵی 1998 له عهینكاوە كرایهوە و 

دەستی بهكارو چاالكی كرد.
لهتشرینی یهكهمی 2007دا ناوەكهی گۆڕا و 
بوو به بهڕێوەبهرایهتیی گشتیی رۆشنبیری و 
هونهری سریانی و لهیاسای ژمارە12ی ساڵی 
2011رۆشنبیری و الواندا  ئهو ناوە جێگیر كرا و 

كهوته ئهنجامدانی كار و چاالكی.
لهچهند  گشتییه  بهرێوەبهرایهتییه  ئهم 
لهوانه:  پێكهاتووە،  بهرێوەبهرایهتییهك 
سریانی و  كتیبخانهی  سریانی،  مۆزەخانهی 
بهرێوەبهرایهتی  دیكه،  بهشێكی  چهند 
لهپارێزگای  سریانی  هونهری  رۆشنبیری و 

دهۆك.
بایهخی  گشتییه،  بهرێوەبهرایهتییه  ئهم 
هونهر و  كهلهپوور و  كولتوور و  بهبوژانهوەی 
ئهدەبی  سریانی داوە و ئهم كارو چاالكییانهی 

كردووە:
1-چاپكردنی 55 كتێب لهبوارەكانی رۆشنبیری و 

سریانی و  بهزمانهكانی  هونهری  ئهدەبی و 
كوردی و عهرەبی.

2 - سازدانی فیستڤاڵی سااڵنهی كهلهپوور و 

ئهدەب و هونهرەكانی سریانی.
دیكۆمێنتاری  فیلمی  3-بهرههمهێنانی 

كهلهپووری  كولتوور و  مێژوو  و  به  تایبهت 
سریانی.

4- بایهخدان بهزمانی سریانی.

5- كردنهوەی پێشانگای نیگاركێشانی تایبهت 

بههونهری سریانی. 
 لهكارنامهی چوار ساڵی  وەزارەتی رۆشنبیری و 
الوانی كابینهی نۆیهمی حكومهتی ههرێمی 
تهسهل  تێر و  بهرنامهیهكی  كوردستاندا، 
دانراوە بۆ ئهنجامدانی فیستڤاڵ و كۆنسێرت و 
كارو چاالكی ئهدەبی و رۆشنبیری و هونهری 
سریانی و  گشتییهكانی  بهرێوەبهرایهتییه  بۆ 

توركمانی. 
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لێکۆڵینهوە

ماهیر حه ربی )1945 - مووسڵ( هونه رمه ندێكی 
به   وتاره   ئه م  عیراقه .  كریستیانی  ئایین  به  
باسی  كورتی  به   كه   ده زانم،  ده رفه ت 
ئه گه رچی  بكه م.  عیراق  كریستیانی 
ڕێژه یه كی  كه   ئاشناین،  به وه   هه موومان 
حه زره تی  په یڕه وانی  له   واڵتمان  خه ڵكی 
عیسا )س( و ئایینی كریستیانن، به اڵم به شی 
باره ی  له   زانیاریمان  كه م  زۆر  زۆرمان  هه ره  

كریستانی واڵتی خۆمان هه یه .
ڕیشه ی ئایینی كریستیان له  كوردستان و له  

ماهیر حه ربی
 الپه ڕه كانی مێژوو هه ڵده داته وه

تاريق كارێزی

دووچۆمان  كۆنه .  عیراقدا،  عه ره بستانی 
باكووره كه ی  ئێستا  كه   )میزۆپۆتامیا( 

عه ره بستانه ،  باشووره كه ی  و  كوردستان 
یه كه مین زێدی له  ئامێز گرتنی په یامه كه ی 
حه زره تی مه سیح بوو. مێژوونووسان له وه دا 
و  كریستیان  كڵیسه كانی  كۆنترین  كۆكن، 
مه سیحی،  ئایینی  ڕێبازه كانی  دێرینترین 
و  )كوردستان  میزۆپۆتامیا  بۆ  ڕیشه كه یان 

عه ره بستانی عیراق( ده گه ڕێته وه .
له  چوارچێوه ی ده وڵه تی عیراقدا، له  باره ی 

لێکۆڵینهوە

به ر  له   ورد  داتای  كریستیان  ڕێژه ی  و  ژماره  
ده ستدا نییه . سیاسه تی ده وڵه تی عیراق وا 
بوو، پێ ده چێت ئێستاش هه ر وا بێت، زانیاری 
وه ك به شێك له  نهێنیی ده وڵه ت و ته نانه ت 
وه ك شتی قه ده غه  لێی ده ڕواندرێت. ڕاسته  
له  سه ره تای دامه زراندنی ده وڵه تی عیراق له  
جارێك  ساڵ   10 هه ر  دا،   1921/1920 ساڵی 
له   سه رژمێریش  دوایین  كراوه ،  سه رژمێری 
هیچ  ئه نجامی  به اڵم  كراوه ،  1997دا  ساڵی 
كام له و سه رژمێرییانه  به  شێوه یه كی ورد و 
زانستیانه  نه خراونه ته  به ر دیده  و گوێی ڕای 
بكات،  باسی  نه بووه   بۆی  میدیاش  گشتی، 
كه   ده وڵه ت  تایبه تمه ندی  دامه زراوه ی 
)ده سته ی گشتیی ئامار(ه ، ئه و ده ره نجامی 

ئه و  كردووه ته وه ،  باڵو  سه رژمێریی 
ده ره نجامه ش به  گوێره ی ڕێنمایی به رپرسانی 
هه ره  بااڵی ده وڵه ت و به  گوێره ی خواست و 
ئه جیندای ئه وان، به  ڕه چاو كردنی سانسۆر، 

به  چاودێرییه كی ورده وه ، باڵو كراوه ته وه .

ئه سته مه   پێشوو،  دۆخه ی  ئه و  ده ره نجامی 
بتوانین له  باره ی جۆر و پێكهاته ی ئه تنكیی 
وردمان  زانیاریی  عیراقه وه ،  دانیشتووانی 
ده ست بكه وێت. وێڕای ئه وه ، من مه به ستمه  

له  ده روازه ی ئه م وتاره وه ، ڕۆشناییه ك بخه مه  
ده وڵه تی  گرنگی  زۆر  پێكهاته یه كی  سه ر 
عیراق )به  كوردستان و عه ره بستانی(یه وه ، بۆ 
و  پوخت  زانیارییه كی  نه بێت  هیچ  ئه وه ی 
له   گرنگ  زۆر  به شێكی  باره ی  له   به راییمان 

پێكهاته ی گه ل و واڵتمان، هه بێت. 
كریستیانی عیراق له و په ڕی باكووری واڵته وه  
بۆ  بووبوونه وه .  باڵو  باشووری  په ڕی  ئه و  تا 
نموونه  كریستیان له  دهۆك و زاخۆ هه ن، له  
شاری  گه لێك  له   هه ڵبه ت  هه ن،  به سراش 
شه قاڵوه ،  هه ولێر،  )كه ركووك،  كوردستان 
به رچاوی  ڕێژه ی  به   ئاكرێ(،  هه ریر،  كۆیه ، 
كریستیان هه ن، له  گه وره  شارانی عیراقیش 
به   هه بوون،  كریستیان  زۆری  ڕێژه یه كی 
كریستانه كان  مووسڵ.  و  به غدا  له   تایبه تی 
پێكهایه كی ئاشتیخواز و كراوه ن، ئه گه رچی 
له  چه ند شوێنێكدا به  چڕی هه ن، بۆ نموونه  
ده شتی نه ینه وا، وێڕای ئه وه  ئه وان به  ڕێژه ی 
پارێزگاكانی  زۆری  هه ره   به شی  له   جیاجیا 

كوردستان و عیراقدا هه بوون و هه ن.
شێوه یه كی  به   واڵته كه   ڕه وشی  نائارامیی 
نه رێنی ده رهه ق به  كریستیان ڕه نگی دایه وه ، 
كۆچیان  هه نده ران  به ره و  زۆریان  ڕێژه یه كی 
كرد و ڕیشه یان لێره دا سڕایه وه . پووكانه وه ی 
ژماره ی كریستیان و دابه زینی ڕێژه یان، زه ره ر 
و  شارستانی  و  كۆمه اڵیه تی  زیانێكی  و 
قه ره بوو  كه   واڵتمان،  بۆ  كولتوورییه  
سه ر  ده چینه   لێره وه   ئه سته مه .  كردنه وه ی 
به   عیراقدا.  له   كریستیان  ژماره ی  ده ریچه ی 
ئاماری  گوێره ی  به   و  فه رمی  شێوه یه كی 
كریستیان  ڕێژه ی  عیراق،  ده وڵه تی  فه رمیی 
ده هێنا.  پێك  عیراقیان  دانیشتووانی  %3ی 

ئه م ڕێژه یه  له گه ڵ ئه و ژمارانه دا ناته بایه  كه  
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الیه نانی په یوه ندیدار له  باره ی ژماره  و ڕێژه ی 
بۆ  ده گه یه نن.  ڕای  عیراقدا  له   كریستیان 
خالید جه مال  2019دا  ئۆكتۆبه ری  له   نموونه  
له   كریستیان  كاروباری  گشتیی  به ڕێوه به ری 
له   ئایین  كاروباری  و  ئه وقاف  وه زاره تی 
گه یاند  ڕای  كوردستان  باشووری  حكومه تی 
و  عیراق  له   كریستیان  ملیۆن   1,8 كۆی  "له  
 300 ته نیا  2019دا  ساڵی  له   كوردستاندا، 
)یه ك  ملیۆن   1,5 واتای  به   ماون"،  هه زاریان 
كۆچیان  هه نده ران  به ره و  نیو(  و  ملیۆن 
له   دی،  سه رچاوه یه كی  پێی  به   كردووه . 
ساڵی 2005دا ژماره ی كریستیان له  عیراقدا 
دانیشتووانی  %3ی  بووه ،  636 هه زار كه س 

عیراقیان پێك ده هێنا. ژێده ری دیكه ش ده ڵێن 
ژماره ی كریستیان له  عیراقدا 1,5 ملیۆن بوو، 
له  پاش هاتنی سوپای ئه مریكا و ڕووخانی 
ڕژێمی سه دام، گرووپی چه كداری توندڕه و و 
واڵته كه   كریستیانی  كرد،  ته شه نه یان  تیرۆر 
ناچار كۆچیان كرد و ته نیا 300 هه زاریان لێ 

مانه وه .
به شی هه ره  زۆری كریستیان )%80(یان، سه ر 
ئه م  كاسوولیكن.  كلدانی  كڵیسه ی  به  
زاییندا  سه ده ی  یه كه مین  له   كڵیسه یه  
ئارامی  شێوه زارێكی  به   كلدان  دامه زراوه . 
بوو  مه سیح  حه زره تی  زمانی  كه   ده دوێن 
كریستیانی  دیكه ی  به شێكی  سریان  )س(. 

عیراقن، %10ی كریستانی عیراق سریانن، به  
ئه سه دۆكسن.  بڕێكیان  و  كاسوولیكن  زۆری 
سریانی كریستیان به  چڕی له  ده شتی نه ینه وا 
و  باشیك  حه مداینه "،  "قه ره قوش:  )به غدیدا 
ئه رسه دۆكس  ئه رمه نی  هه ن.  به رتلله (دا 
عیراق  كریستیانی  تێكڕای  %3ی  ئه مانیش 
پێك ده هێنن. به شی هه ره  زۆریان له  ئه رمه ن 

یه كه مین  و  عوسمانی  سه رده می  قڕانی 
شه ڕی جیهان به ره و عیراق هاتوون. ئاسووری 
پێك  عیراق  كریستیانی  %5ی  )ئاشووری( 

ده هێنن، له  یه كه مین شه ڕی جیهاندا به ره و 
عیراق هاتوون.

كریستیانی عیراق به  شێوه یه كی گشتی 14 
تیره ن، به اڵم به  شێوه یه كی سه ره كی چوار 
ئاسووری  ئه رمه ن،  سریان،  )كلدان،  تیره ن 
كڵیسه ی  ئه وانیشدا،  پاڵ  له   "ئاشووری"(. 

ئه رسه دۆكسی  ئه رسه دۆكس،  یۆنانی 
هه ندێك  هه ن.  كاسوولیك،  ڕۆمی  قیبتی، 
 2003 ساڵی  له   به ر  وایه   پێیان  ژێده ریش 
عیراقدا  له   كریستیان  ملیۆن   1,5 نزیكه ی 
عیراق  دانیشتووانی  ژماره   ئه وكات  ده ژیان، 
نزیكه ی 27 ملیۆن بووه ، به م پێیه  بێت ڕێژه ی 
كریستیان له و ساڵه دا له  عیراق له  نێوانی 5% 
بۆ %6 بووه ، به اڵم ئێستا )2022( كه  ژماره ی 
ژماره ی  ملیۆنه ،   40 عیراق  دانیشتووانی 
هه زار   300 بۆ   200 نێوانی  له   كریستیان 
ئه م  ده دات  پیشانی  ئه مه ش  كه سه . 
پێكهاته یه ی عیراق به  شێوه یه كی زۆر فراوان 
به ره و هه نده ران كۆچی كردووه ، بۆیه  ژماره  
و ڕێژه یان به  شێوه یه كی دراماتیكی دابه زیوه . 
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ڕێژه ی  و  ژماره   دابه زینی  دیارده ی  ئه م 
كریستیان له  ته واوی ڕۆژهه اڵتی ناوه ڕاستدا 
سه رده می  كۆتایی  له   ده كرێت.  به دی 
و  نۆزده   سه ده ی  )كۆتایی  عوسمانی 
ڕێژه ی  بیسته م(دا،  سه ده ی  سه ره تای 
كریستیان له  كۆی دانیشتووانی سووریا 25% 
بوو، له  كۆتایی سه ده ی بیسته مدا بۆ %8 تا 
%10 دابه زی. له به ر ئه وه ی كۆچی كریستیان 

ڕۆژهه اڵتی  دیكه ی  پێكهاته یه كی  هه ر  له  
شێوه یه كی  به   ده بینین  زیاتره ،  ناوه ڕاست 
نائاسایی ڕێژه یان له  چاو ڕێژه ی پێكهاته كانی 
جیهان،  ناوچه یه ی  ئه م  واڵتانی  دیكه ی 

داده به زێت.

هونه ری ماهیر حه ربی

له  ڕۆژهه اڵتی ناوه ڕاستدا، تا ئێستا كێشه ی 
ناسنامه  هه یه . ده وڵه ت به  یاسا و ده ستوور، 
له   جیاواز  چاوی  به   ئه جیندا،  و  كردار  به  
به   هێنده   كێشه كه   ده ڕوانێت.  هاوواڵتیانی 
ناوچه یه   ئه م  ده وڵه تانی  چووه ،  قووڵدا 
هه یه ،  ناسنامه یان  و  هاوواڵتی  كێشه ی 
هاوواڵتی.  ده وڵه تی  نه بوونه ته   ئه وان 
نه ك  ئه تنیكه   و  گرووپ  ده وڵه تی  ده وڵه ت، 
ئیدی  لێره وه   گه ل.  ته واوی  ده وڵه تی 
هاوواڵتی ده كه وێته  به ر گومان و سانسۆری 
حكومه ته وه ، هاوواڵتیش هه ست به  نامۆیی 
و نائارامیی ده روون ده كات. به  كورتییه كه ی، 
پۆلێن  ئه تینك  بنه مای  له سه ر  هاوواڵتیان 
ئه وروپا  له و واڵتانی  به رانبه ردا،  له   ده كرێن. 
باپیره وه   نه ك هه ر ئه و كه سانه ی له  باب و 
هه موو مافێكی هاوواڵتی و واڵتایه تییان بۆ 
ده سته به ره ، به ڵكوو من و تۆش ئه گه ر ڕوو 

ئه وه ی  له گه ڵ  هه ر  واڵتانه ،  ئه و  بكه ینه  
ناسنامه ی ئه و واڵتانه  وه رده گرین، له  هه موو 
خاترجه م  واڵتایه تی  و  هاوواڵتی  مافێكی 

ده بین.
له م  عیراق، هه م  ده گه ڕێینه وه  سه ر دۆخی 
واڵته  و هه م له  ته واوی واڵتانی ڕۆژهه اڵتی 
ناسنامه ین.  گیرۆده ی  ئێمه   ناوه ڕاستدا، 
ئه گه رچی له  عیراقدا كریستیان پێكهاته یه كی 
مه ده نی و زۆر ئه رێنی بوون. هاوواڵتیی بێ 
سیسته می  به اڵم  بوون،  واڵت  كێشه ی 
به ره و  هاوواڵتی  واڵته كه ،  حوكمڕانی 
ته نگه به ری گومان ده بات. كریستیانی عیراق 
به شی هه ره  زۆریان ڕیشه یان له م واڵته دا زۆر 
كۆنه ، ئه گه رچی له  ڕوانگه ی مافی هاوواڵتی 
ته رازوو  له   نوێ  و  كۆن  واڵتایه تییه وه ،  و 
نادرێت، واته  ئه وان به  هه ر شێوه یه ك بێت، له  
ڕووی مێژووییه وه  هاوواڵتیی ڕه سه نی ئه م 
له   ئه وه ی  دوای  به شێكیشیان  واڵته ن، 
ڕووبه ڕووی  عیراق  دراوسێی  واڵتانی 
هه ڕه شه  مه رگ و سڕینه وه  بوونه وه ، ڕوویان 
زۆر  هاوواڵتیی  الشیان  هه ردوو  كرد.  لێره  

باش و سه رڕاست و بێ كێشه  بوون.
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)وه ك  حه ربی  ماهیر  هونه ری  له   ئه گه ر 
ببینه وه ،  ورد  كریستیان(  هونه رمه ندێكی 
هاوواڵتیانی  خه سڵه تی  به   تایبه ت  سیمای 
كریستیانی عیراقی تێدا به دی ده كه ین. تابلۆ 
و مۆتیڤ و هێڵكارییه كانی ئه م هونه رمه نده  
وه ك ده قی جوان و ستاتیكی، ڕه نگدانه وه ی 
زۆر  به  چه شنێك  عیراقه .  ژینگه  و كولتووری 
ناسنامه ی  هونه رمه نده   ئه م  قووڵ 
به   ده كرێت  ڕوو،  ده خاته   نیشتیمانێك 
شێوه یه كی فراوان وه ك كولتوور و میراتی 
بكه ین.  پێناسه ی  )میزۆپۆتامیا(  دووچۆمان 
ئه و جوگرافیایه ی میراتی شارستانیی سه روو 
6 هه زار ساڵی له خۆ گرتووه ، جگه  له  میراتی 
بوونی  په یدا  له   به ر  مرۆڤی  شارستانیی 
ئێستا  كه چی  كۆن،  چاخانی  و  شارستانیه ت 
پێستی ته نگ بووه  و هاوواڵتیان نامۆ و واڵت 

به ده ر ده كات. 

قسه  كردن ده رباره ی هونه ری ماهیر له  دوو 
باری  ناچینه   ئێمه   ڕوو.  ده خه ینه   شه قڵدا 
ئه وه ی شرۆڤه  و خوێندنه وه یه كی فراوان بۆ 
ده رفه تی  من  چونكه   بكه ین،  هونه ره كه ی 
به   ئه و  به رهه می  و  تابلۆ  نه بووه   ئه وه م 

شێوه یه كی زیندوو ببینم، له  پاڵ ئه وه شدا، 
ژماره یه كی زۆر كه م وێنه ی به رهه می ئه وم 
له   كردنم  قسه   ده رفه تی  ئه مه ش  بینیوه . 
ده كاته وه .  ته سك  ئه وه وه ،  هونه ری  باره ی 
وێڕای ئه وه ، ئه و چه ندین به رهه مه ی ئه و كه  
)كارمه ندی  جۆرجینا  خاتوو  یارمه تیی  به  
ڕۆشنبیریی  گشتیی  به ڕێوه به رایه تیی 
سریانی( به ده ستم كه وتن، بایی ئه وه  هه ن 
به رهه مه كانی  بۆ  به رایی  خوێندنه وه یه كی 

بكه م.
تابلۆیهكانی

له   فیگه ر  چه ندین  ماهیردا،  هونه ری  له  
ده كرێ  ده بنه وه .  دووباره   تابلۆدا  داڕشتنی 
بڵێین ئافره ت، شێوه  و فیگه ری ئه فسانه یی، 
پاشماوه ی  ڕووه ك،  گه اڵی  و  نه خش 
شوێنه وار، پیت و نووسین، ئه مانه  به  تێكڕا له  
ده بنه وه .  دووباره   به رهه مه كانیدا  ته واوی 
هه ر خۆیان ده بنه  ئه لف و بێی هونه ره كه ی، 
پێ  ئه وی  ستاتیكاییانه ی  گوتاری  و  په یام 
ئه ودا  هونه ری  له   ئافره ت  ده بێت.  گه اڵڵه  
مێ  به ڵكوو  نییه ،  ژیان  ڕواڵه تێكی  ته نیا 
و  ژیان  جه مسه ری  فره   ڕه هه ندی  ده بێته  
هه موو  له   ده دات.  پێ  قووڵی  واتایه كی 
خوێندنه وه ی  شارستانیه تێكدا،  و  كولتوور 
ده كرێت،  ئافره ت  بۆ  هه مه چه شن  و  تایبه ت 
ئه م  ژینگه یه ی  له و  مێژوو  قوواڵیی  لێره دا 
هونه رمه نده  تێیدا ژیاوه ، له  پاڵ ئاماده  بوونی 
ژیانی  له   كاریگه ر  ڕه گه زێكی  وه ك  ئافره ت 
مرۆڤ به  دێژایی ئه و مێژووه ، ڕه گه زی مێ 
بۆ  گه وره   پاشخانێكی  و  كه ره سته   ده كاته  
هۆنینه وه ی هونه ر و ڕۆچوون به  نێو دنیای 
ژینگه ی  شارستانیی  دۆخی  داهێناندا. 
هونه رمه ند، له  شارێكی دێرینی ڕۆژهه اڵتدا، 

كه  تێیدا ئافره ت توخمێكی زۆر كاریگه ری 
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به و  ماهیری  خه ڵكه كه یه ،  ژیاری  و  ژیان 
ئاراسته یه  بردووه ، خوێندنه وه ی هه مه جۆر بۆ 
ئاماده  بوونی ئافره ت له  بواری كۆمه اڵیه تی 
و  كۆمه اڵیه تییه   بوونه وه رێكی  ژن  بكات. 
زۆرترین كاریگه ریی به سه ر كۆمه ڵه وه  هه یه . 
ئافره ت  شارستانیدا،  گۆڕانی  گرێژه نه ی  له  
له   نه خاسمه   ده بێت،  به ركه وتی  گه وره ترین 
نێو كۆمه ڵگه یه كی نه ریتیدا كه  سێبه ری داب 
و نه ریت و میتافیزیك، زۆر به  چڕی و خه ستی 
ڕه نگدانه وه یان به سه ر دۆخی كۆمه اڵیه تییه وه  
هه یه ، هه ر ئه مه ش وای كردووه  ئافره ت له  
وه ك  جار  زۆر  هونه رمه نده دا  ئه م  تابلۆی 
ئه وه ی  وه ك  نه ك  ده ربكه وێت،  تارمایی 
سه رچاوه ی بوون و ژیان و جوانی و به های 

به رز بێت. 

ناكرێ  جوگرافیا،  و  شوێن  وه ك  مووسڵ  له  
ئاماده   و  كاریگه ریی  له   خۆی  هونه رمه ند 
بوونی مێژوو به دوور بگرێت. گه وره  شارانی 
پایته خته كانی  و  ده ڤه ره   ئه و  دێرینی 
خورساباد،  )نه ینه وا،  ئاشوور  نه ته وه ی 
و  پاشماوه   هه موو  ئه و  و  نه مروود( 
و  دیجله   ڕووباری  نزیك  له   شوێنه واره ی 
شوێنانی دوور و نزیكی ئه وێ، وایان كردووه  
مێژوو به شێك بێت له  ژیانی خه ڵكه كه ، ئیدی 
عه وام هه ستی پێ بكات یان نه كات، پاشماوه  

بۆ  ئاشووری  ئمپراتۆریه تی  شوێنه واری  و 
و  هه ست  پارچه   یه ك  كه   هونه رمه ندێك 
دۆخێكی  ده بێته   سركییه ،  و  هۆشیاری 
ئۆرگانی و هاوشانی ژیانی ئه م سه رده مه  له  
زه ین و بیركردنه وه  و خه یاڵی ئه ودا ئاماده یه  
و ئاماده  ده بێت. لێره وه  ده بینین له  تابلۆی 
ماهیر حه ربیدا سیمبوڵ و هێما و نه خشه كانی 
دوێنێی شارستانیه تی ئاشوور و شارستانیه تی 
نه ته وه كانی دیكه ی دووچۆمان )میزۆپۆتامیا( 
به  چڕی ئاماده ن. ئه و نه خش و هێمایانه  به  
واتای قووڵ و پرسیاری فه لسه فی بارگاوین. 
ئه مه ش ده بێته  پاڵپشتێك بۆ به تاڵ كردنه وه ی 
هونه رمه ندی  ده روونی  و  ناخ  ژووی  و  ژان 
ئه ویش  دیده ییانه ی  گوتاری  شێوه كار، 
له م  ده كات.  دامه زراوتر  و  تۆكمه تر 
گۆشه نیگایه وه  هێما و سیمبۆڵ وه ك فیگه ر 

زۆر به  چڕی له  تابلۆی ئه ودا ئاماده ن.
ڕه نگه  بایه خ دانی مرۆڤ به  جیهانی ڕووه ك 
له وه وه  سه رچاوه  بگرێت، كه  ڕووه ك بۆ خۆی 
ئیدی  له وێوه   ژیانه ،  جومگه ی  یه كه مین 
زنجیره ی زایه ند و ڕێچكه ی بازنه ی ته واوكارانه ی 
ژیان ده ست پێ ده كات. بۆیه  له  هیچ بسته  
خاكێكی سه ر گۆی زه وی، مرۆڤ نه یتوانیوه  
به ده ر له  ڕووه ك یان دوور له  جیهانی ڕووه ك 
ژیان وێنا بكات، یاخود به ده ر له  ڕووه ك بتوانێت 
ئه مه   بكات.  گوزه ران  و  بژی  كرده نی  به  
ده ره تانێكی  مرۆڤ  و  حه تمییه   كارێكی 
بابه تی  ئه گه ر  نییه .  به رده مدا  له   دیكه ی 
چه ڤی  كه   هونه رمه ند  ژینگه ی  ئه وه ی 
ناوه ندێكی گرنگی دووچۆمانه  و سه رچاوه  و 
شۆڕشی  كردنی  پێ  ده ست  ناوه ندێكی 
له به ر  تێده گه ین  سه ر،  بخه ینه   كشتوكاڵه ی 
چی ڕووه ك نه ك هه ر له  ژیانی مرۆڤی ئه م 

ده ڤه ره دا زۆر ئاماده یه ، به ڵكوو له  دۆخی 
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سه رخانی مرۆڤی ده ڤه ره كه ش ئاماده ییه كی 
زۆری هه یه . ڕووه ك له  هه موو ده قێكی وێژه  
شێوه كان  له   شێوه یه ك  به   ئه فسانه دا  و 
بنه ڕه تی  سه رچاوه ی  ناكرێت  ئاخر  ئاماده یه ، 
ژیانی مرۆڤ و گیاندارانی دیكه ی سه ر گۆی 
وای  ئه مه ش  هه ر  بگرین.  نادیده   زه وی، 
و  دار  به ری  و  نه خشی چڵ و گه اڵ  كردووه ، 
و  تابلۆ  له   كاریگه ر،  به شێكی  وه ك  دره خت 
ستاتیكا زمانی داڕشتنی ئه م هونه رمه نده  به  
هه ر  نه ك  كاره ی  به م  ئه و  بن.  ئاماده   چڕی 
خۆی  كاریگه رانه ی  بوونی  ئاماده   پاساوی 
ده داته وه ، به ڵكوو وه ك كه ره سته ی جوانی و 
جۆشی  خۆیدا  هونه ری  نێو  له   ده ربڕینیش 

داوه . 
له  درێژه ی قسه  كردنمان له  باره ی پێكهاته ی 
حه ربیدا،  ماهیر  هونه ری  له   تابلۆ  داڕشتنی 
ئه وه مان لێ ده خوازرێت به  وردی له  ئاست به  
فراوانی ئاماده  بوونی پیت و نووسین له  نێو 
تابلۆی ئه ودا هه ڵوه سته  بكه ین. پیتی ئه لف 
و بێی عه ره بی )كه  ده گه ڕێته وه  سه ر ئه لف 
فۆرمێكی  دارای  ئارامی(،  نه به تی/  بێی  و 
ئه لف و  به م  نووسین  به وه ی  نه رم و شله ، 
بێیه  به  هه ر زمانێك، ده رفه تی ئه وه  ده هێنێته  
پێش به  ئه ندازه  و سنوورێكی بێ كۆتا، بازنه  
و  بوون  تێكه ڵ  شێوه ی  و  پیته كان  هێڵی 
پێكه وه  گرێدانیان ده سته به ر بێت. ئه مه ش له  
زۆری  مه ودایه كی  فۆرمه وه   و  ڕووی شێوه  
فۆرمبازی ده سته به ر ده كات. بۆ هونه رمه ندی 
شێوه كار ده روازه یه كی گه وره ی كار و جوانی 
و په یام ده كاته وه . نه خاسمه  ئه گه ر ئه وه ش 
دارای دوو  پیتی عه ره بی  بكه ین، كه   ڕه چاو 
ڕه هه نده ، له  الیه ك وه ك هه ر ئه لف و بێ و 
نووسینێكی دی، ده كرێت سه رچاوه ی تۆمار 
كردن و گواستنه وه ی گوتار بێت له  زاره وه  بۆ 

جووڵه ی  دیكه وه   الیه كی  له   په ڕاو،  سه ر 
به   به ستنی  پێتانه  و پشت  بازنه ییانه ی ئه م 
هێڵی چه ماوه  نه ك هێڵی تێك شكاوی ڕه ق 
ستاتیكایه كی  هه ڵگری  ده كات  وا  گیر،  و 
له و  بێت. ماهیر حه ره بی  فراوانی شێوه یی 
بێی  و  ئه لف  به   نووسین  و  پیت  نهێنییه ی 
عه ره بی گه یشتووه ، بۆیه  به  فراوانی پیت و 

وشه  و ڕسته  له  تابلۆكانی هه ن.

مۆتیڤه كانی

كاری  ده یان ساڵ  درێژایی  به   هونه رمه ندێك 
و  زۆر  به رهه مێكی  دڵنیاییه وه   به   بێت،  كرد 
ئه زموونێكی خه ست و قووڵی هه یه . بۆ په ی 
و  ماهیر  هونه ری  كۆبه رهه می  به   بردن 
ورده كاریی ئه زموونه كه ی، توێژه ر و ڕه خنه گر 
پێویستی به وه یه  له  نزیكه وه ، به  شێوه یه كی 
زیندوو به رهه مه كانی ببینێت. من ئه و ده رفه تم 
كه م  بڕه   ئه و  گۆشه نیگای  له   بۆیه   نه بووه ، 
به رهه مه ی ئه و كه  دیومه ، خوێندنه وه یه كی 
ده كه م،  هونه رمه نده   ئه م  كاری  بۆ  به رایی 
له وه شدا ناكرێ شرۆڤه  و خوێندنه وه كه م به  
ئه وه ی  هێنده ی  بدرێت،  قه ڵه م  له   گشتگیر 
شه ره فی ئه وه م پێ ده بڕێت، سه ره  قه ڵه مێك 

له م باره یه وه  بخه مه  ڕوو.
به   بایه خی  وه ك پێ ده چێت، ماهیر حه ربی 
ئه و  مۆتیڤانه ی  له و  داوه ،  مۆتیڤ  هونه ری 
كه  من دیومن، ئه زموون و بوێرییه كی زۆر له  
گه ڕان و بزواندنی هێڵ به دی ده كرێت. له  الی 
تا  كاردایه ،  له   زیاتر  )خاڵ(  له   )هێڵ(  ئه و، 
و  ده كات  فه رامۆش  خاڵ  ئه وه ی  ئه ندازه ی 
به   ئه و،  هه مه چه شنی  و  سرك  هێڵی 
و جمیندان،  له  جووڵه   ئاراسته ی جودا جودا 
له و جووڵه  و جمینه  ڕه ها و ئازاده شدا، هێڵ 

لێکۆڵینهوە

فیگه ری هه مه جۆر )به رد، ژن، نه خش، گه اڵی 
نووسین،  و  پیت  نووسین،  مێخه   ڕووه ك، 
هێمای هه مه جۆری ڕابردوو، دروشم و ئارم، 
نه خشكاری.. هتد(، به رجه سته  ده كات. هه موو 
ئه مانه  مۆتیڤی چڕ و پڕ گه اڵڵه  ده كه ن، جاری 
واش هه یه ، یه ك فیگه ر، به  تایبه تی ئافره ت، 
ده بێته  بابه تی مۆتیڤێك، له مه شدا بوێری له  
داڕشتن  به   زۆر  هێزێكی  هێڵدا،  جووڵه ی 
ده دات. ئه مه شیان زاده ی ئه زموونی قووڵ و 
ئه م  مۆتیڤی  گشتی  به   زۆره .  كاری 
هونه رمه نده ، دوو ڕووبه ر ده نوێنێت، له  الیه ك 
هێڵی ئاراسته  و به رحوكمی هزر و هه ستی 
ستاتیكاییانه ی ئه وه ، له  الیه كی دیكه شه وه ، 
شه ڕه   و  خه تۆك  خه ت  له   كه   هێڵێك  چڕه  
پشیله ی مندااڵن ده چێت، هێڵ به  نێو یه كدا 
چڕ ده بێته وه  و هێڵستانێك چه شنی تارمایی 

دروست ده كات.

ڕه نگ له  تابلۆی ئه ودا

ڕه نگسازه .  كرۆكدا  له   نیگاركێشێك  هه موو 
دروست  كاریگه ری  توخمی  دووه مین  ڕه نگ 
كردنی تابلۆیه . ئاشنا بوون به  ڕه نگ و ئاماده  
ئه وه ش  پێش  هێنانی،  به كار  و  كردن 
به   په یوه ستن  ئه مانه   هه موو  هه ڵبژاردنی، 
مرۆڤه وه   )سایكۆلۆژی(ی  ده روون  دۆخی 
پاڵ  له   شێوه كاره (،  هونه رمه ندی  )لێره دا 
ئه وه شدا ژینگه  و ده وروبه ر و ژیانی منداڵی 
بیركردنه وه ، بێ له   بیر و باوه ڕ و  تا ده گاته  
هه موو  خه یاڵ،  و  ئه ندێشه   بوونی  ئاماده  
و  هه ڵبژاردن  له   كارا،  ڕه گه زی  وه ك  ئه مانه  
دانانی ڕه نگدا، نه خشی كارا و ڕه نگدانه وه ی 

به رجه سته  و به هێزیان ده بێت. 
په یوه ندییه كی  فیگه ر  و  ڕه نگ  ئه گه رچی 
تۆكمه  و ئۆرگانی پێكه وه یان ده به ستێته وه ، 

ڕایه ڵێكی زاده ی تێكه ڵه ی هه ست و نه ست، 
هه م فیگه ر و هه م ڕه نگ له  زه ینی نیگاركێشدا 
دیاری ده كه ن، یه كه میان وه ك شێوه  گه اڵڵه  
ده بێت، دووه میان به ر حوكمی سه لیقه یه كی 
ئۆرگانه   به سه ر  و  ستاتیكایه   شاراوه ی 
په نجه ی  و  ده ست  جووڵه ی  میكانیزمی 
هونه رمه نددا زاڵه ، به و جۆره ی هه ستی ئاگا 
و نائاگا ڕێنمایی ده كات، جڵه وكێشی كرده ی 
هونه ركارانه ی ئه و ده كات و تابلۆ به  شێوه  و 
گه اڵڵه   ڕه نگه وه ،  سه مفۆنیای  و  پێكهاته  

ده بێت.
ڕۆحیی  میراتی  و  كولتوور  و  هزر  پاشخانی 
مووسڵ، كه  ده ڤه ر و شارێكی فره  كولتووری 
شكۆمه ندییه كی  خاوه ن  ده وڵه مه ندی 
نێو  له   حه ربی  ماهیر  مێژووه ،  دره وشه داری 
بووه ،  ئاشنا  ژیان  به   كولتوورییه دا  فره   ئه و 
له   جوانی  به   زۆر  فره ییه   ئه و  په نجه مۆری 
هونه ره كه یدا خۆی ده نوێنێت. جا بۆیه  ڕه نگی 
مات و خامۆشی مۆری مه یله و خۆڵه مێشی، 
زه ردی مات و خاكی و چه ندین جۆره  ڕه نگی 
له   ئه م هونه رمه نده ،  له  الی  دیكه ی سارد، 
مێژووه وه   به   كردن  هه ست  قوواڵیی 
سه رچاوه یان گرتووه ، بازنه  شه به نگی ڕه نگی 
و  ئاوێته   ڕه شی  كردووه .  دیاری  ئه ویان 
بوونی  ئاماده   ئه مانه ش  پیرۆزه یی،  ڕه نگی 
ئه گه ر  هه یه ،  ئه ودا  هونه ری  له   فراوانیان 
ڕه نگی گه رمی وه ك زه رد و سووریشی به كار 
و  مات  ڕه نگی  به   تێكه ڵ  هێنده   بێت،  هێنا 
و  ساردی  سیمای  كردوون،  خامۆشی 

خامۆشییان به سه ردا زاڵ بووه .
به  هه ر شێوه یه ك قسه  بكه ین، ده بێ بڵێین، 
ئه م هونه رمه نده  له  ڕه نگسازیدا تایبه تمه نده ، 
ڕه نگی  كه   ده هێنێت،  به كار  ئه وتۆ  ڕه نگی 
ئه م چركه ساته ی زه مه ن نییه ، به ڵكوو ڕه نگی 
ئه وتۆن كه  له  قوواڵیی مێژووه وه  هاتوون و 

الپه ڕه كانی ڕابردوو هه ڵده ده نه وه .

لێکۆڵینهوە
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 چراکانی نیشتمان
ولیهم یوحهننا بناغهدانهری موزیکی نوێی کوردی

خهلیل عهبدولاڵ

گهورە و  هونهرمهندێكی  یوحهننا  ولیهم 
گهورەی  خزمهتێكی  كوردستانه و  ناوداری 
بههونهری موزیکی كوردی كردووە و شوێن 
پهنجهی به پێشخستنی ئهو هونهرەوە دیارە.
بهیهكێك  گهورەیه  هونهرمهندە  ئهم 
نوێی  موزیکی  تهالری  لهبناغهدانهرانی 
كوردی دادەنرێ  و زیاتر لهنیو سهدە تهمهنی 

خۆی بهو هونهرە بهخشی.
شاری  گۆیژەی  لهگهڕەكی   1934 ساڵی 
لهئامێزی  بووە،  لهدایك  سلێمانی 
هونهرپهروەردا  مهسیحی  خانهوادەیهكی 

گهورە بوو.
زۆریان  كاریگهری  هونهرپهروەرە  خێزانه  ئهو 
لهسهر ولیهم یۆحهننا بوو، ههر لهمنداڵی  و 
هونهری  هۆگری  ساوایانهوە  لهباخچهی 
موزیک بوو، ئیدی لهوێوە كاروانی هونهری 
سهدەدا  لهنیو  زیاتر  ماوەی  له  كهوتهرێ  و 
وەك  كرد و  پێشكهش  زۆری  بهخششێكی 

هونهری  درەوشاوەی  ئهستێرەیهكی 
زێرینهكانی  لهالپهرە  كوردی  مۆسیقای 

مێژوودا بهنهمری ئهمێنێتهوە.

ساڵی 1940 خرایه بهرخوێندن و له قوتابخانهی 
دوو  ئهو  سلێمانی  ناوەندی  فهیسهڵییه و 

قۆناغهی خوێندنی بهسهركهوتوویی بڕی.
ساڵی 1954 له بهشی موزیكی پهیمانگای 

وەك  وەرگیرا و  بهغدا  جوانهكانی  هونهرە 
بڕوانامهی  پهیمانگایه،  ئهو  خولی  یهكهم 
هونهر   بهمامۆستای  بهدەستهێنا و  دبلۆمی 

لهسلێمانی دامهزرا.

وەك  پهروەردە  لهكهرتی  لهنیوسهدە  زیاتر 
بهخوێندكاران  خزمهتی  هونهر  مامۆستای 
موزیک  هونهری  بهگشتی و  بههونهر  كرد و 
بهتایبهتی ئاشنای كردن و چهندین كهسی بۆ 

بواری ئهو هونهرە گۆش و پهروەردە كرد.
مامۆستا ولیهم یوحهننا رۆڵی دیاری ههبوو 
لهدامهزراندنی چهند تیپێكی هونهری مۆسیقا 
خزمهتێكی  تیپانه  ئهو  سلێمانی و  لهشاری 
كرد و  گۆرانی  موزیک و  بههونهری  زۆریان 
پایهكانی ئهو هونهریان لهكوردستان بههێز 

كرد.
دەستهی  ئهندامی  وەك   1955 ساڵی 
تیپی  لهدامهزراندنی  بهشداری  دامهزرێنهر، 
مۆسیقای مهولهوی كرد و لهرێی ئهو تیپهوە 
پێشكهش  بهرچاوی هونهری  دیارو  خزمهتی 

كرد.
ساڵی 1962 بووە بهرپرسی بهشی موزیكی 
هونهری  چاالكی  تێبینیاری  فهرمانگهی 

سلێمانی.
تیپی  لهدامهزراندنی  بهشداری   1967 ساڵی 
كه   1975 ساڵی  كرد.  سلێمانی  مۆسیقای 
مامۆستای وانهبێژ بوو له زانكۆی سلێمانی، 
دامهزراند. زوین(ی  مۆسیقای)زێرین و  تیپی 
ساڵی 1977 )تیپی مۆسیقای مهولهوی نوێ (

ی دامهزراند.
زیاتر  لهماوەی  یوحهننا  ولیهم  مامۆستا 
پڕ  هونهری  تهمهنی   ساڵی  لهپهنجا 
زۆری  خزمهتێكی  سهروەریدا  لهداهێنان و 

بهكاروانی هونهری مۆسیقای كوردی كرد.
سهرپهرشتی و بهشداری دەیان كارو چاالكی و 
ناوخۆ و  ئاستی  لهسهر  هونهری  فیستڤاڵی 
دەرەوەی كوردستان كردووە و سهركهوتنی 
چهندین  بهدەستهێناوە و  هونهری  گهورەی 

خهاڵتی وەرگرتووە.
هونهرییه  كهسایهتییه  هونهرمهند و  ئهم 
خهرمانێك  زۆر و  خزمهتێكی  پاش  گهورەیه، 
كاری هونهری جوان و بهرز، له 14ی ئهیلولی 
كرد و  ماڵئاوایی  جاری  دوا  بۆ    2005

لهگۆڕستانی مهسیحییهكانی شاری سلێمانی 
سهروەرانی  ریزی  چووە  سپێردرا و  بهخاك 

نیشتمانهوە.
بۆ ھهتا ھهتایه ناوو ناوبانگ و كارو بهرههمه 
یوحهننا  ولیهم  مامۆستا  هونهرییهكانی 

بهنهمری و زیندوویی دەیهێڵنهوە.
درود بۆ رۆحی پاك و بێگهردی ئهو هونهرمهندە 
گهورەیهی كه ههموو ژیانی خۆی بۆ خزمهتی 

هونهری موزێکی كوردی تهرخان كرد.

سهرچاوە:
کتێبی ولیهم یوحهننا ژیان وکاری ھونهری - 

شنه عهبدوڵاڵ -
 

لێکۆڵینهوە لێکۆڵینهوە
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دەرگا کلۆمدراوەکهمان1 

                                                                                    
                                                                                         زادوق ئادەم

 له عهرەبییهوە کردۆته کوردى

لێکۆڵینهوەلێکۆڵینهوە

ئێستاى  میناى  بوو  تهمهنم ههشت سااڵن 
یوسفى کوڕم ، کاتێک که باوکم منى ناردە 
که  دیالما  گوندى  کهنیسهى  قوتابخانهى 
و  گهورەبووم  و  بووم  دایک  له  تێدا 
پێگهیشتم ، دواى سێ ساڵ رێزدار ئیسحهق 
کوێخاى گوندەکه و خاوەنهکهى که باوکم 
یارمهتى  کاریدەکرد  لهالى  دڵسۆزییهوە  به 

دام که بچمه قوتابخانهیهکى پله بهرزتر . 
پاش شهش ساڵ له فێربوون و خوێندنهوە 
کچى  ئیستهرى  جوانیى  کۆیلهى  بوومه 
ڕێزدار ئیسحهق هاوڕێى منداڵیم و هاوڕێم 

و  من  نێوان  خۆشهویستیى   ، خوێندندا  له 
ئیستهر به نهێنى زۆر نهمایهوە ، بهڵکو له 
خهڵک  ههموو  و  بوو  ئاشکرا  گوندەکه 
کوڕى  ئیشاى  خۆشهویستیى  له  باسیان 
گوندیان  کوێخاى  کچى  ئیستهرى  و  داود 
براى  یۆلیۆسى  که  کاتێکیش   . دەکرد 
له  چوونهدەرەوەى  زانى  بهمهى  ئیستهر 
ژوورێکى  له  و  قهدەغهکرد  خوشکهکهى 
و  کرد  زیندانى  کۆشکهکهیان  گهورەى 
چونکه   ، داخست  لهسهرى  دەرگاکانى 
لێم  رقى  بهدەر  ئهندازە  له  یۆلیۆس 

منیش   ، دەترسام  لێشى  و  دەبووەوە 
و  خهیاڵهکانم  و  خهون  دیلى  بوومه 
ئامۆژگاریى باوکم و پاڕانهوەکانى دایکم و 
له  ئهوتۆى  کارێکى  هیچ  فرمێسکهکانى 
من نهکرد که بگهڕێمهوە سهر عهقڵى خۆم 
چونکه   . بکهمهوە  مهسهلهیه  لهو  بیر  و 
ئهویش  و  بهلهنگاز  و  ههژار  کوڕە  منێکى 
 ، خاوەنهکهى  و  گوندەکه  کوێخاى  کیژى 
خۆشهویستییهکهمان کۆتایى به خۆشى و 
مایهى  ببێته  ڕنگه  و  نایهت  بهختهوەرى 
 . دواڕۆژدا  له  بۆمان  دەردەسهرى  و  کێشه 
بهالمهوە  دایکم  فرمێسکهکانى  من  بهاڵم 
و  بهسهریدا  کێشام  و  نهبوون  گرنگ 
ئامۆژگارییهکانى باوکیشم مستهکۆڵهیهکى 
و  هێڕ  وەکو  ،منیش  و  کرد  دەرخواردى 
ئهو  دەورى  له  خوالنهوە  کهوتمه  دێوانه 
به  و  ئیستهر  بووەزیندانى  که  کۆشکهى 
پهنجهرەوە  لهپشت  ئهوەى  ئومێدى 
تارماییهکهى ببینم ، زۆرترین کات ساڵومان 
له ڕێگهى لهییاى خزمهتکارە دڵسۆزەکهیان 
ئاگرى  زیاتر  ئهمه  بهاڵم   ، دەکرد  ئاڵوگۆڕ 
خۆشهویستى له دڵمدا گڵپهى دەداو ، کار 
شتێک  ههموو  له  رقم  ئهوەى  گهیشته 
ببێتهوە ، یۆلیۆس ، باوکم ، دایکم و ههموو 
خهڵکى گوندەکهم . له دواییدا له شهوێکى 
درێژیى تاریکدا بیرێکم به خهیاڵدا هاتهوە و 
به  و  کۆشکهکه  گهیاندە  خۆم  بهپهله 
بۆرییهک به سهربانى کۆشکهکه سهرکهوتم 
ژوورى  گهیاندە  خۆم  راڕەوەیهکدا  له  و 
قهروێلهیهک  لهسهر  بینیم  و  ئیستهر 
نووستووە و به ڕامووسانێک له خهوەکهیم 
ویستى  بینى  منى  ههرکه  و  بێدارکردەوە 
بقیژێنى دەمیم گرت و گووتم ئێستا کاتى 

نییه و ههمووشتێکم تێگهیاند و له بڕیارى 
ئاگادار کردەوە که  جێهێشتنى گوندەکهم 
و  سهرههڵدەگرین  خابووریا  گوندى  بهرەو 
له  و  ههیه  تیایدا  ناسیاوم  ههندێک  من 
وێدا ژیانێکى نوێ دەستپێدەکهین ،ئیستهر 
ڕەزامهندیى لهسهر ئهو بیرۆکهیه دەربڕى و 
باولیهک  له  جلوبهرگمان  ههندێک  بهپهله 
دانا و ئیستهر بڕێ پارەشى کهلهالى خۆیدا 
و  ههڵگرت  خۆمان  لهگهڵ  دابووەوە  گلى 
دواى ئهوەى کورته نامهیهک بۆ برایهکهى 
کردبوو  بۆ  ڕۆیشتنهکهى  باسى  و  نووسى 
به  نهوەکو  پێبڵێت  شوێنهکهى  بێئهوەى 

دوایاندا بچێت . 

ڕۆیشتنهکهمان دەستیپێکرد بێ ئهوەى له 
درێژى و سروشتى ڕۆیشتنهکه شتێک بزانین 
سهردانى  پێشتر  یهکێکمان  هیچ  چونکه 
و  سهخت  ڕێگا   . نهکردبوو  گوندەکهى 
بهردەاڵن بوو ، سهرمایهکى له رادەبهدەر ، 
باووبارانهکهوە  به  سروشتدا  لهگهڵ 
به  گهیشتن  بۆ  دەکردوو  ملمالنێمان 
. به درێژایى شهو  ئازادى  خۆشهویستى و 
ڕۆژێ له ڕۆیشتن بهردەوام بووین . که شهو 
ماندوێیتى  و  ترس  و  برسا  له  ئێمه  ڕاکشا 
شهکهت بووبووین . له پڕ خۆمان له بهردەم 
 ، بینی  بچکووکم  کۆلیتێکى  پهنجهرەى 
که  کهلهگهت  پیرەمێردێکى  دەنگى 
کاسێکى مهى به دەستیهوە بوو ، دەبینرا 
که گۆرانى دەوت ، هیچ چارەیهکمان نهبوو 
، جگه لهوەى یهک لهم دوورێگایه ههڵبژێرین 
، یا تووڕەیى سروشت یاخود ئهو مرۆڤهى 
مرۆڤ  له  لهوەى  زیاتر   ، دەچوو  کهڵهگا 
بچێت ، به دەسته سڕبووەکهم له دەرگام دا 
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ساتێک  دواى  کپبوو  گۆرانییهکه  دەنگى   ،
دەرگاکه کرایهوە و ئهو مرۆڤه کهڵهگهته 
گۆڕیبوو  تهواوى  به  روخسارى  مهى  که 
گووتى  و  لێکردین  گهرمى  پێشوازییهکى 
و سوریاى  من   ، خۆتان  ماڵى  بۆ  فهرموون 
هاوسهرم الیى ئێوە میوانین . ئهو به ناوى 
به  دەستى  ناساندو  خۆى  گولیات 
بهرزکردنهوەى کاسهى مهى یهک به دواى 
دووکاسه  یهک  کرد  ناچار  منى  و  یهکدا 
تامهکهیم  خۆمدا  ژیانى  له  که  بنۆشم 
ئهوەى  کارگهیشته  تا   ، نهچێشتبوو 
ئیستهریش کهمێکى لێبنۆوشێت ، کاسهى 
و  کرد  گولیات  له  خۆى  کاریگهرى  مهیهکه 
و  کرد  ماچى  هاوسهرەکهى  دایه  پڕی 
و  به ماچکردنى منى کرد  دوایش دەستى 
و  هاوڕێم  ئیستهرى  سهر  هاته  نۆرە  ئینجا 
له  خۆى  و  کرد  هاوارى  ماچکرد  الجانگى 
بۆ  دەستم  منیش  قورتارکرد  دەستى 
بن  له  ههمیشه  که  درێژکرد  کێرەدەکهم 
بۆ  دڕەندەکه  پڕ  له  بهاڵم   ، بوو  پشتێنم 
و  گهڕایهوە  خۆى  مرۆڤانهى  سروشتى 
بهگریانهوە داواى لێبوردنى کرد ، من دڵنیا 
ئهو  و  ههیه  میهرەبانى  دڵێکى  که  بووم 
کاسهکانى  کاریگهریى  کردى  که  کارەى 
گولیات  کۆلیتهکهى  له  شهو   ، مهیبوون 
بهسهر برد ، ئهویش یهکێک له ئهسپهکانى 
حافیزیى  خوا  دوایى  و  فرۆشتین  پێى 
ئهو  و  بهرە  ئیستهر  و  من  ئینجا   ، لێکردین 
الیهنه ڕۆیشتین که گولیات دیارى کرد . له 
کاتێکدا که من ههنگاوم ههڵگرت و جلهوى 
تارمایى   ، بوو  بهدەستهوە  ئهسپهکهم 
هاته  دەباراند  فرمێسکى  که  دایکم 
شهپاز  کاتێکى  هاتهوە  بیرم  و  پێشچاوم 

باوکم  لهیهکم به روویدا کێشاو ههروەها 
بهدواى  کوڕم   : گوتى  که  هاتهوە  بیر  به 
لهو ساتهیه   .. رامهکه  کوێر  خۆشهویستى 
چاوم  فرمێسکهکانى  کرد  ههستم 
دەسووژێنێت ئهو مستهکۆڵهم به بیرهاتهوە 
که  کاتێکدا  له   . کرد  پڕخوێنى  دەمى  که 
به  بینى  سوارێکم   ، دەرۆیشتین  ئێمه 
دوامانهوە رایدەکرد ، سوارەکه گولیات بوو 
ئیستهر  که  لوولدراوە  قوماشه  پارچه  ئهو 
ئهو برە پارەیهى لهگهڵ خۆیدا هێنابوو له 
پێش  له  مرۆڤه  ئهو   ، پێچابوویهوە  ناویدا 
که  کرد  ههستم   ، مهزنتربوو  زێتر  چاومدا 

باوک و کهس و کاریشمه .

ئهو  گهڕاندنهوەى  له  سوپاسکردنى  پاش 
بڕە پارەیهى له ماڵهکهیدا له بیرمانکردبوو ، 
بۆى  سهربردەکهى  که  لێکردم  داواى 
بگێڕمهوە که بۆچى بهرە و خابووریا دەڕۆم 
و گوندەکهى خۆم دیالما به جێهێشتووە ، 
ههموو شتێکم بۆى باسکرد ، پێى گوتم : 
غبهمهر  کارى  ههمیشه  عاشقان  ئێوەى 
گهڵتان  له  گوتى  پاشان   .... ئهنجامدەدەن 
خابووریا  دەتانگهینمه  بهسهالمهتى  و  دێم 
.. سهرلهنوێ دەستمان به ڕۆیشتنهکهمکان 
کرد و گولیات به ڕێوە گۆرانى دەچڕى . له 
کوتایى شهوگار و لهنزیک خابووریا دوو دز 
و  من   ، داین  پهالماریان  و  پێشمان  هاتنه 
له  ئاسانى  به  ههردووکمانهوە  به  گولیات 
به  ئهوەى گولیات  دواى  و  کۆڵمانکردنهوە 
سووکى برینداربوو ، له دەوروبهرى خابووریا 
گهڕایهوە  و  بهڕێیکردین  و  وەستا  گولیات 
ماڵهکهى خۆى و گووتى : ئهگهر ئاگام له 
کوێ  و  بهرە  و  بووایه  ئێوە  سهربردەى 

جێ  به  ماڵهکهم  نهمدەهێشت   ، دەڕۆن 
کاریگهرى  مهى  کاسهى  بهاڵم   ، بهێڵێن 
پاشاو  چهند  مهیهى  ئهو   ، کردبوو  خۆى 
مهلیک له سهرتهختى البردووە و گهورەیى 
و  وونکردووە  مهزنهکانى  مێرخاسیى  و 
خوێنى  و  ههژار  کردۆته  دەوڵهمهندانى 
مهى   ، رشتووە  باوکانیان  بۆ  منداڵهکانى 
زانینى کهمکردۆتهوە و به هێز و مهزنهکانى 
الواز و بێهێزى کردوون ، ئینجا پهنجهى بۆ 
و  به   : گوتى  کردوو  درێژ  گوندەکهى 
ماڵى  که  بڕۆن  گوندەکه  ئاراستهیهى 
قهشهى گوند لهوێیه و پێى بڵێن : گولیات 
مسۆگهر   ، ناردووە  تۆ  الى  بۆ  ئێمهى 
و  دەکات  لێ  پێشوازیتان  بهخۆشحالییهوە 
خواحافیزیى  دواى   ، دەکات  هاوکاریتان 
خۆى  گوندەکهى  و  بهرە  ئهسپهکهى 
سووراندوو به غاردان بۆى دەرچوو و ئێمهى 

جێهێشت .  
 

نێو گوندەکهى خابووریا و کچێکى  چووینه 
ماڵى  پرسی  لێمان   ، بینى  منداڵکارانهمان 
قهشه کامهیه ، دیاربوو ئهو پولیناى کچى 
به  گوندەکه  قهشهى   ، ئهخیقاربوو  قهشه 
دواى  کردین  پێشوازیى  گهرمى 
له  خۆمان  چیرۆکهکهى  حهسانهوەمان 
کهموزیادە  بهبێ  کۆتایى  تاکۆ  سهرەتاوە 
بۆى گێڕایهوە ، سهربهردەکهمان کاریگهریى 
 ، بێت  هاوکارمان  پێداین  بهڵێنى   ، لێیکرد 
مامۆستاى  ببینه  که  بهڵێنماندا  ئێمهیش 
زانیمان  که  گوندەکهیان  بۆ  خۆبهخش 
مامۆستایان نییه ... پاش ههفتهیهک ئێمه 
بهخهڵکى گوندەکهى ناساند وەکو مامۆستا 
 ، گوندەکهیان  ساویلکهکهى  قوتابخانه  له 

هاوسهرگیریمان  ئیستهر  و  من  دوایى 
کردوو به شهرعى بووینه ژن و مێرد و ههر 
زوو وەکو خهڵکى گوندەکه ئهژماریانکردین 
مامۆستایان  ئیستهرى  ههموویان  و 
پارەیهى  بڕە  بهو  ئهویش   . خۆشدەویست 
بچووک  قوتابخانهیهکى  بڕیاریدا  مایبوو  که 
خۆى  ئهرکى  لهسهر  گوندەکه  بۆ  نوێ  و 
. ئیستهرى خۆشهویستم که  دروست بکات 
که  سهلماندى   ، دەبرد  بۆ  سوجدەم 
کهیبانووێکى  و  ڕێکوپێک  هاوسهرێکى 
ههموو  له  مرۆڤێکه  و  لێشوەشایه 
روویهکهوە ، ههستم دەکرد که بهختیارترین 
کهسم له دونیا ئێمه نموونهى ژن و مێردێکى 
دڵسۆزین ، ههرچهندە شتێک ههبوو جاروبار 
دڵتهنگى دەکردین ، ئهویش ماڵهکهمان بوو 
لهگهڵ   ، به جێمان هێشتبوو  دیالما  له  که 
بیرەوەرییهکانیان ئێمهیان  کهسوکارمان که 
خابووریا  له  ههژدەسااڵن   : دەکرد  لهتلهت 
بهرههمى  تاکه  کوڕم  یوسفى   ، ماینهوە 
هاوسهرگیرییهکهمان بوو ، ئێستا ههروەکو 
سهرەڕاى  ساڵه  ههژدە  تهمهنى  کرد  باسم 
گوندە  خهڵکى  چاکهکهى  و  سادەیى 
نوێیهکهمان . ئهم ههموو سااڵنه نهیانتوانى 
له  زێدمان   ، گوندەکهمان  خۆشهویستى 
له  کاتێک   ، ڕۆژێکیان   ، بسڕنهوە  دڵماندا 
دەرسم  قوتابخانه  پۆلهکانى  له  یهکێک 
دەوتهوە قوتابیهک هاتوو گوتى : میوانێک 
هاتووە و له ژوورى قهشه چاوەڕێت دەکات 
، که ڕۆیشتم بینیم یۆلیۆسى براى ئیستهرە 
له شوێنى خۆمدا رەق وەستام ، ههستم به 
 ، لهشمدا  له  کرد  تووڕەیى  خوێنى گهرمى 
ههروەها ترس و دڵهڕاوکێم له دەم و چاوى 

یۆلیۆسدا بهدى کرد .   
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بهاڵم خۆم گرت و توورەییهکهم شاردەوە ، 
خزمى  که  ئێستا  که  هاتهوە  بیرم  چونکه 
چاکوچۆنیمان  هاوسهرەکهمه  براى  و  منه 
مابوو  هندە  ههر   ، برد  ماڵهوەم  بۆ  و  کرد 
و  بدات  باڵ  لهشققهى  خۆشیا  له  ئیستهر 
دوورکهوتنهوە  ههژدەساڵ  پاش   ، بفرێت 
خوشک و برا چاویان به یهکترى دەکهوێت ، 
ماچ  ئهوالى  و  ئهمال  پیاکردوو  باوەشیى 
کرد له خۆشیا رۆندکى چاوان دەباراند و له 
و  کهسوکار  و  خزم  و  دایکى  و  باوک 
خزمهتکارەکانیان دەپرسیى ... لهو شهوەدا 
بۆ  کرد  گوندەکهمان  خهڵکى  بانگهێشتى 
بهبۆنهى  که  خنجیالنهیهى  ئاههنگه  ئهو 
من  بهاڵم   . سازماندا  براکهى  هاتنى 
 ، نهمدەبینى  سروشتى  به  چڕوچاوى 
ترسم  و  دڵمهوە  کهوته  گومان  ههربۆیه 
لێنیشتهوەبهتایبهتیش دواى ئهوەى گوتى 
: سااڵنێکه له ماڵهوە دەرچوومه و به دواى 
له  بیکوژم  تاکو  دەگهڕێم  ئیستهر 
شهرەفى  پاراستنى  و  سهرههڵگرتنهکهى 
ئێوە  دیدارى  به  که  بهاڵم   ، خێزانهکهمان 
پهشیمان  بیرەکهم  له  شادبوومهوە 
و  بهختهوەر  زۆر  که  ئێستا  و  بوومهوە 
شادومانم ، سهیرم کرد یۆلیۆس کێردێکى 
که  و  شاردۆتهوە  خۆى  پشتێنى  ژێر  له 
خۆیدا  شوێنى  له  نووستنیش  بۆ  ڕۆیشت 
هێشتهوە ، منیش بڕیارمدا به جل و بهرگى 
کارى  بۆ  کێردەکهشم  و  بنووم  خۆمهوە 
 ، هێشتهوە  پشتێنهکهم  لهبن  نائاسایى 
زۆر  کاتێکدا  له  لێکهوت  خهوم  چۆن  نازانم 
نارەحهت بووم ... بهاڵم له دەنگى یوسفى 
و  دەیقیژاند  که  بێداربوومهوە  کورم 
بۆ  یهکسهر  دەڕپهڕاند،  خهو  له  ههمووى 

ژوورى نووستنى یوسف و ئیستهر ڕامکرد ، 
بینیم یۆلیۆس به کێردەکهى بهربۆته گیانى 
ئیش... دەکات  هاوار  ئهویش  و  ئیستهر 

ئیش... ڕزگارم بکا لهو کاتهدا عهقڵم نهما ، 
دواى  بهاڵم   ، ئهوکارەکرد  چۆنم  نازانم 
به هۆش خۆم هاتمهوە و  ساتێکى کورت 
خۆمم له دەستى خهڵکى گوندەکه بینیهوە 
له  تادەست   ، ، که ههوڵى گرتنمیان دەدا 
کهله  بهربدەم  یۆلیۆس  کهللهسهرى 
الشهکهیم کردبووەوە و له زەویم دەدا .. 
خوێنمژەکهى  برا  بهدەستى  و  مرد  ئیستهر 
کوژرا ، ئهو ڕۆژەى ئیستهر مرد منیش مردم 
شتێک  هیچ  به  پێویستیم  ئێستاکه  من   ،
ههیهنیه  مردن  به  پێویستیم  ئهوەى  وەک 
،ههرچییهکهم ههبوو له دەستمدا ، ئیستهر 
 .. منهوە  نیسبهت  به  بوو  شتێک  ههموو 
و  باوک  ههژدەساڵ  له  بهر  ئهوەى  دواى 
له  ناسیاوەکانم  و  وکار  کهس  و  دایک 
دەستدا ، پاش ئیستهر ژیانم بووە دۆزەخ و 
فرمێسک له چاوانم نابڕێت ، بیرەوەرییهکانى 
خانووەکهى  کهلهبهرى  و  قوژبن  ههموو 
قهشهى  ئامۆژگارییهکانى   . دەکرد  تژى 
گوند و خهڵکهکهى هیچ سوودێکى بۆ من 
نهبوو ، داوایان لێکردم خانووەکهم جێبهێڵم 
و بگوێزمهوە بۆ خانووێکى دیکه تاوەکو له 
پێشووم  خانووى  بیرەوەرییهکانى 
ئهوە  نهمتوانى  بهاڵم   ، دووربکهومهوە 
بکهم .له دوایدا خهڵکى گوندەکه بڕیاریاندا 
و  دەرکرام  خابووریا  له  بهڵى   ... دەربکرێم 
پێشووم  گوندەکهى  بگهڕێمهوە  بڕیارمدا 
و  بکهم  ماچ  باوکم  دەستهکانى  و  دیالما 
بهڵکى   .. ببهم  سوجدە  دایکم  پێى  لهبهر 
ئازارێکى  ئێشوو  ئهوەى  پاش  لێمدەبوورن 

خۆم  لهگهڵ  زادم  برێک   ، پێگهیاندن  زۆرم 
ههڵگرت و دەستى یوسفى کوڕم گرت و به 
ههژدەساڵ  پێش  ڕێگایهى  ئهو  ههمان 

پێداهاتم گهڕامهوە بۆ زێدى خۆم .. 
 .. ماڵهکهم  بۆ  و  گوندەکهم  بۆ  گهڕانهوە 
ڕێگاکه   .. دایکبوونم  له  جێگهى  و  شوێن 
، زەحمهتێکى زۆرم هاته  گهلێک سهختبوو 
کۆتایى  یوسفیش  پرسیارەکانى  پێش 
نهدەهاتن : باوکم ئێمه بۆ کوێ دەڕۆین ؟ 
تۆ  چى  بۆ  ؟  ماڵهوە  بۆ  ناگهڕێینهوە  بۆ 
گهورەیت و بهسهر شاخان دەکهویت و من 
 .. دەکهوم  بهسهریان  تۆ  هاریکاریى  به 
ههموو  ئهو  وەاڵمى  چۆن  نهمدەزانى 
پرسیارانه بدەمهوە ؟ ناچاردەبووم ههندێک 
گوندەکهى  به   .. لهگهڵبکهم  درۆى  جار 
به   ، تێپهڕیم  دێرینم  دۆستى  گولیاتى 
بۆ  نامهیکم  مهڕومااڵتى  شوانهکهى 
ڕەوانهکرد ، کاتێک که شهوێک ڕێگهم مابوو 
که  زەالمێک   ، دیالما  گوندى  بگهمه 
لهگهڵ  بوو،  تووشم  پێبوو  عارەبانهیهکى 
یوسفى کوڕم سوارى عارەبانهکهى کردین ، 
گهیشتمه  دونیا  رووناکبوونهوەى  له 
تا   ، منداڵیم  سهردەمى  گوندەکهى 
ئێستایش ههموو شتێکم له بیرماوە ، ئهو 
کۆاڵنهى که بهرەو ماڵمان دەچێت .. من و 
دەرگا  بهردەم  له  ڕۆیشتین  کوڕم  یوسفى 
چاوم به باوکم کهوت ، سهرەڕاى که پیرببوو 
ناسیمهوە ، بهاڵم ئهو منى نهناسیهوە ... 
و  چاک  پیاکردو  باوەشم  و  پێناساند  خۆم 
چونییهکى گهرمم لهو باوکه کرد که لێمدا 
لهکیژى  که  کردم  ئامۆژگارى  چونکه 
دەوڵهمهندان نزیک نهبمهوە ، چونکه گوتى 
دیکهت  هیچى  زێر  سوێرى  و  تاڵى  :له 

رۆندکه  به  ههستم   ، چنگناکهوێت 
سهر  دەڕژانه  که  دەکرد  گهرمهکانى 
رووخسارم ، دوایى چیرۆکى سهربردەکهیم 
بۆ گێڕایهوە ، ئهویش باسى مردنى دایکمى 
 ، گریاین  پێکهوە گهلێک  کرد ههردووکمان 
شادییهکهمان بوو به شین .. پاش سێ ڕۆژ 
ئیسحاقى  ماڵى  بۆ  دەستبهستراوى  به 
پێشکهشى  و  برام  گوندەکه  کوێخاى 
ئهنجوومهنى گوندەکهى کردم بۆ دادگایى 
رفاندو  کیژەکهیم  ئهوەى  لهبهر   ، کردن 
کچهکهى  کوشتنى  هۆکارى  بوومه 
یۆلیۆسى کوڕى . به حوکمى دادگاوە سزاى 
ههتاههتایى بۆم بڕایهوە و کوێخا ئیسحاق 
کوڕەکهم له جیانى کوڕەکهى خۆى بردەوە 
و منیان بهرەو بهندینخانه برد تاوەکو ژیانم 
تێدا تهواو بکهم و چاوەڕێى مردن بکهم که 
باوکى  حوکمى  باسى  و  ئیستهر  بگهمه 
.ههموو  کوڕەکهمانى سهندەوە  که  بکهم 
تاچهند  که  دەناسرێت  بهوە  نووسهرێک 
لهگهڵ رووداوى چیرۆکهکهى یهکانگیربووە 
دەورووژێنێت  مرۆڤهکان  ههستى  و 
سۆزەکانى  و  دەروون  قوواڵیى  رۆدەچێته 
خوێندنهوەى  بۆ  خوێنهر  و  دەبزوێنى 
چیرۆکهکهى رادەکێشێت . میشایل الزار به 
نووسهرێکى داهێنهر دادەنرێت لهم بوارەدا 
،  هیچ رۆمانێکى سریانى وەکو ئهم ڕۆمانه 
) دەرگا داخراوەکهمان ( بایهخى پێنهدراوە 
و  خوێنهوەران  دڵى  له  خۆى  جێگهى  و 
نهبینیوە..رەوانشاد  ئهدەب  عاشقانى 
رووداوەکانى  گێڕانهوەى  له  الزار  میشایل 
واى  و  سهرکهوتووبووە  چیرۆکهکهى 
داڕشتوون که سهرنجى خوێنهرى رابکێشێت 
دەستپێکردنى  لهگهڵ  دەکات  ناچارى  و 
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چااڵکییهکانلێکۆڵینهوە

سێ  اواى  مار  قهداسهتى  بهئامادەبوونى 
یهم پاتریارکى کهنیسهى ڕۆژههاڵتى ئاشورى 
و مار بشار متى وەردە سهرۆکى مهترانهکانى 
مار  و  کلدانى  ههولێرى  ئیبارشییهى 
نقودیموس داود شرف سهرۆکى مهترانهکانى 
موصل و کوردستان بۆ سریانى ئهرسۆدۆکس 
نزار مهترانى حدیاب بۆ سریان  نثنائیل  و مار 
کاسۆلیک و مار ابرس یوخنا مهترانى دیانا و 

 بهڕێوەبهرایهتى گشتى ڕۆشنبیرى و هونهرى
 سریانى ههڵدەستێت به سازدانی چاالکییهکانى

ڤیستیڤاڵى کهلهپووری سریانى دووەم
له عهنکاوە

کهرکوک و یاریدەدەرى پاتریارکى کهنیسهى 
ڕۆژههاڵتى ئاشورى . و د . ئارام محمد قادر 
وەزیرى خوێندنى بااڵ و توێژینهوەى زانستى 
، و وەزیرى ڕۆشنبیرى و الوان / به وەکالهت 
، و بهڕێز أنو جوهر عبدوکا وەزیرى گواستنهوە 
وەزیرى  معروف  ایدن  بهڕێز  و  گهیاندن  و 
ههرێم بۆ کاروبارى پێکهاتهکان و بهڕێز اومید 
قایمهقامى  ههولێرو  پاریزگارى  خوشناو 

لێبهرنهدات  دەستى  کۆتایى  تا  خوێندنهکه 
میشایل  چیرۆکهکانى  کارەکتهرەکانى   ..
الزار ، پاڵهوانى خهیاڵى نین ، بهڵکو مرۆڤى 
سادە و سروشتین ، دەیانبینى دەجوڵێن و 
دەئاخوون و میناى ههموو خهڵکانى دیکه 
به بێ زیادەرەوى و خۆههڵکێشان میشایل 
و  جوانى  به  زۆر  ههمووى  ئهمانه  الزار 
و  گرێداون  پێکهوە  ئهدەبیانه  شێوازێکى 
به  رێکى  به  خهڵکى  سۆزى  و  ههست 

خهڵکى گهیاندووە . 
بهو  پشت  داخراوەکهمان  دەرگا  رۆمانى 
ملمالنێیه ئهزەلییه دەبهستێت که له نێوان 
ئازادى و کۆیلهیى دێته ئاراوە ، ئازادیى که 
لهم   ، دەکهوێت  دیار  به  جۆرەوە  بهگهلێک 
دڵدارییه  ئهو  شێوەى  له  ئێمهدا  رۆمانهى 
گهورەیه دەبینرێت له نێوان ئیشا و ئیستهر 
درووستبوو و گهشهى سهندوههردووکیان 
 . قوربانییهکهى  و  ئازادى  پاڵهوانى  دەبنه 
کهسایهتى  له  خۆی  کۆیلهتى  بهاڵم 
یۆلیۆسى  و  گوندەکه  کوێخاى  ئیسحاق 
دڵهکهى  که   ، دەنوێنێت  خراپهکهى  کوڕە 
پڕە له رق و کینه و خۆبهزلزانین و بهچاوێکى 
دەکات  ئیشاى  سهیرى  سووکهوە 
لهو   ، ههژارەو  چینى  له  لهبهرئهوەى 
و  رق  و  زاوایان  ببێته  که  نییه  ئاستهدا 
کینهکه پاڵى پێوە دەنێت که خوشکهکهى 
شووى به یهکێک کردووە له ئاستى ئهوان 

نزمترە .

ههروەها گیانى نهتهوەیى و نیشتمانى له 
 ، دیارە  ئاشکرا  به  الزارەوە  میشایل  الیهن 
ئهو وا له گوندى دیالما زێدى ئیشا دەڕوانێت 
جێگهیهکى  و  خۆى  بۆ  بهههشتێکه  که 

ئهو  ئهندازەیهک  تا   ، نییه  نموونهى  دیکه 
نێوان  مهزنهى  خۆشهویستییه  و  دڵدارى 
ئیشا و ئیستهر نهیتوانى نیشتمانى زێدیان 
ئیشاى   . بباتهوە  بیریان  له  خهڵکهکهى  و 
کردبوو  دروستى  که  ماڵهکهى  دەرگاى 
 .. نیشتمانهکهى  گهڕایهوە  و  دایخست 
نهتهوەیى  گیانى  جاران  گهلێک  ههروەها 
رۆمانهکهى  له  زمانهکهى  خۆشهویستیى 
زمانه  ئهو   ، دەڵێت  کاتێک  دەنگدەداتهوە 
باپیرانمان  و  باوک  که  مۆسیقیه  پیرۆزە 
زمانى  له  ههروەها   .. نووسیون  پێوەى 
که  دەکات  نیشتمان  باسى  ئیستهرەوە 
له  که  گهورە  کۆشکى  له  ئهگهر  دەڵێت 
و  بهسهرببهین  ژیان  بنیاتنرابن  ئاسمان 
لهسهر تهخت و تاراجى پاشایان نوستین و 
مهلهوانیمان  دەریاکانه  له  پهریان  لهگهڵ 
مهالییکه  ئیمپراتۆریهتى  له  و  کرد 
سهمامانکرد و شهومان بهسهر برد ، بهاڵم 
دایک  له  تیایدا  ئهوەى  وەکو  خانوویهک 

بووین و پهروەردەکراین بهدى ناکهین .

پهراوێز:
یوسف  توێژینهوەى:  و  کردن  پێشکهش 
پاشکۆى  له  نووسینه  ئهم   ، کانون   نمرود 
چاپى رۆمانه که باڵوکراوتهوە و کاتى خۆى 
رۆشنبیریى  الپهڕەى  له  نمرود  یوسف 
ئاشوورى رۆژنامهى ئهلتهئاخى ژمارە 1205 
دا   1972 ساڵى  یهکهمى  کانوونى   6 ى 

باڵوکردۆتهوە.
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قهزاى عهنکاوە رامى نورى سیاوش و بهڕێزان 
و  روسیا  وواڵتانى  له  ههریهک  قونسولى 
پولونیا و فهلهستین و ژمارەیهک له وواڵتان 
و  بهڕێزەکان  قهشه  له  ژمارەیهک  لهگهڵ   ،
ئهندامانى پهرلهمان و بهرپرسانى حکومى و 
نوێنهرى ڕێکخراوەکانى کۆمهڵگهى مهدەنى 

و خهڵکانێکى زۆر .

 
ئێوارەى ڕۆژى سێ شهممه 5 نیسانى 2022 
کولتوورى  ڤیستیڤاڵى  چاالکییهکانى   ،
سریانى دووەم دەستیان پێکرد ، کهلهالیهن 
بهڕێوەبهرایهتى گشتى ڕۆشنبیرى و هونهرى 
کوردستان  ههرێمى  حکومهتى  له  سریانى 
قهصراى  گردى  بهرامبهر   ، سازدەکرێت 
ئهوەى  دواى   . عهنکاوە  له  شوێنهوارى 
ههموویان بهشداربوون له بڕینى قردێله بۆ 
دواى  و   ، فیستیڤاڵ  دەستپێکردنى 
نێو  له  بهڕێزەکان  میوانه  گهڕانهوەى 
بهشهکانى بازارى کولتوورى بۆ چاوپێخشاندن 
بابهته کولتوورییهکان  به کاردەستییهکان و 
که به دەستى ڕەنگینه دورستکراون ، دواتر 
به  پێکرد  دەستیان  فهرمییهکان  ئاههنگه 
ئۆپهرێتى تیپى )نابو( که له پارێزگاى بابلهوە 
شاژنى  و  پاشا  هاتنهژوورى  به   ، هاتووە 
نێو  به  ڤیستیڤاڵ  دەروازەى  له  بابلییهکان 

ئاوازەکانى  لهسهر   ، جهماوەردا  ئاپۆرى 
بۆ   ، شانۆ  به  گهیشتن  تاکو  مۆسیقا 

دەستپێکردنى ڤیستیفاڵ . 
تیپهکه ئۆپهریتێکى پێشکهش کرد . که باس 
وواڵتى  شارستانییهتهکانى  چیرۆکى  له 
)فونیمات  ناونیشانى  به   ، دەکات  نههرین 
بابلیه ( . ئینجا ووتارى بهڕێوەبهرایهتى گشتى 
ڕۆشنبیرى و هونهرى سریانى ، که له الیهن 
بهڕێز کلدو رمزى اوغنا . بهڕێوەبهررى گشتى 
)ئهکیتۆ کۆنترین جهژنه  ، ووتى  خوێنرایهوە 
که شارستانییهتى مرۆڤایهتى ناسیبێت ، و 
باوباپیرانمان ئاههنگیان پێگێڕاوە ، بنیاتنهرانى 
دانهرانى  و   ، کۆن  نههرێنى  شارستانیهتى 
و  مرۆڤایهتى  مێژووى  بناغهى  بهردى 
له   ، جۆراوجۆر  جیهانگیرى  دامهزرێنهرانى 
و  شارستانییهت  النکى  و  نههرێن  وواڵتى 
 ، دەزانن  ئهمه  ئهوانهى  و   .. سهرچاوەکهى 
دەزانن بۆ ئهو باو باپیرانه نهوەیهک ههیهکه 
له  بهردەوامن  و  دەکهن،  لهنێوچون  شهڕى 
بنیاتنان و تهواوکهرى ڕێپێوانى باوباپیران له 
و  ڕۆشنبیرى  و  زانست  به  ژیان  پڕکردنهوەى 
 ، دەکهن  بهرگرى  خۆشى  دڵ  به  هونهر...... 
ئاههنگ دەگێڕن و گۆرانى بۆ ژیان و ڕۆناکى 

دەبژن (.
أنو جوهر   . دواتر ووتارى حکومهتى ههرێم 
وەزیرى گواستنهوە گهیاندن پێشکهشى کرد 
خۆشى  بۆ  کرد  ئهژمارى  تر  بهڕۆژێکى  و   ،
دەربڕین ئاههنگ گێڕان له عهنکاوە ، پایتهختى 
له  ئهرمهن  و  سریان  و  ئاشورى  و  کلدان 
لێکردنى  پیرۆزباى  و   ، نههرین  وواڵتى 
و   ، کوردستان  ههرێمى  حکومهتى 
گشتى  بهڕێوەبهرایهتى  ههوڵهکانى 

ڕۆشنبیرى وهونهرى سریانى وتیپى کارکهر 

چااڵکییهکان

ئاههنگێڕان  بۆ  ئیشهشازە  وئهم  لهگهڵى، 
بهکولتوورە سریانییهکهمان و ئاههنگێڕان به 
سهرى ساڵ . وەههروەها بهڕێزیان ئاماژەى 
ئهمڕۆ  جهماوەرەى  ئهم  که  کرد  بهوەش 
که  دەکاتهوە  لهوە  جهخت   ، ئامادەبووە 
کوردستان تهنها به قسه  یان به گۆرانى و 
ڕاستى  به   ، نیه  کولتوورى  بهرگى  و  بهجل 
برایانه و قبولکردنى  ژیانى  وواڵتى پێکهوە 
یهکترە . پاشان بهڕێز خلیل عبدهللا بهڕێوەبهرى 
وەزارەتى  ووتارى  وەزارەت  دیوانى  گشتى 
ڕۆشنبیرى و الوانى خوێندەوە ،و بهدەسپێکى 
پیرۆزباى پێشکهش کردن به ناوى وەزارەتى 
و  کلدان  ههموو  بۆ   ، الوان  و  ڕۆشنبیرى 
بابلى  بۆنهى سهرى ساڵى  به  ئاشورییهکان 
ئاشورى ،  و جهختى کردەوە به گرنگى دانى 
له  ڕۆشنبیرییهى  ههمهجۆرە  بهو  وەزارەت 
، له ڕێگهى دوو  ههرێمى کوردستان ههیه 
بهڕێوەبهرایهتى گشتى که گرنگى دەدەن به 
ئهوانیش   ، پێکهاتهکان  کاروبارى 
بهڕێوەبهرایهتى گشتى ڕۆشنبیرى و هونهرى 
سریانى و بهڕێوەبهرایهتى گشتى ڕۆشنبیرى 
وەههروەها   ، تورکمانى  هونهرى  و 
پهسنکردنى یاسایکى تایبهت له پهرلهمانى 
کوردستان بۆ مافى پێکهاتهکان . دواتر تیپى 

ى   ) زالین  )بێث  له  که   ، سریانى  بهرمایهى 
)قامشلى/سوریا (وەهاتووە چوە سهر شانۆ 

 ، کولتوورى  شایی  کردنى  پێشکهش  بۆ 
بوون  بهردەوام  ڤیستیڤاڵهکه  بهشهکانى 
بیژانى  گۆرانى  له  بژاردەیهک  لهگهڵ 
الیاس و ککى و  أوارا ،سعاد   : گهلهکهمان 
ئاوازەکانى دى – جى کریستو ، بۆ ئهوەى به 
دڵ خۆشى کهشى ئاههنگێڕان بهردەوام بێت 

.

شایهنى وەبیرهێنانهوەیه که چاالکییهکانى 
بهردەوام  سریانى  کولتوورى  ڤیستیڤاڵى 
به   2022 نیسانى  و7   6 ڕۆژانى  بۆ  دەبێت 
بوونى  بهردەوام  لهگهڵ   ، نوێوە  چاالکى 

چاالکى کولتوورى . 

کولتوورى  ڤیستیڤاڵى  دواترچاالکییهکانى 
له  بوون  بهردەوام  رۆژى دووەم  بۆ  سریانى 
 ، زۆر  جهماوەرێکى  ئامادەبونى  ناوەڕاستى 
که بهزمانى دایک و لهسهر ئاوازى سرود و 
 ، سریانییهکان  قوتابخانه  قوتابیانى  دەنگى 
و  خۆشىویستى  و  وواڵت  بۆ  گۆرانى  که 
ئاشتى دەچڕن ، شایهنى باسهچاالکییهکانى 
ڤیستیڤاڵى کولتوورى سریانى بهردەوام بوو 
، له ڕۆژى چوارشهممه 6ى نیسانى 2022 به 
له  بهرچاو  جهماوەرێکى  ئامادەبوونى 
تیپى  .وەههروەها  کولتوور  عاشقانى 
سریانى کولتوورى سهماکهر که له بهخدێداوە 
هاتوون و بهجلو بهرگى کولتوورى رەنگاوڕەنگ 
و  کرد  پێشکهش  کولتوورییان  سهماى 
گۆرانى  له  چهپکهیک  ئهوان  دوابهدواى 
بیژانى  گۆرانى  لهالیهن  کران  پێشکهش 
گهلهکهمان : ستانلی ربان ، بیرتا نوزاد حکیم 
، نینوس ادور ، ناوبڕى سهماکهر تێپهڕی بۆ 

چااڵکییهکان
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ههردوو تیپى )نابو( ى بابلى و)بهرمایه( یهى 
جى   – دى  بهژدارى  به  زالین  بیث  سریانى  
کردنى  پێشکهش  لهگهڵ   . کریستو 
ئۆپهرێتێکى گۆرانى نایاب له ژێر ناونیشانى 
خستنهسهر  تیشک   – یرتوثان  ال  )بهرا 
دەرهێنانى:  و  ئامادەکردن   ) کولتوورمان 
رفیق نورى حنا ، شیعروئاوازى : یوسف عزیز 
کچانى  کۆرو  له  ژمارەیهک  بهژدارى  به 

بههرەمهند .

  ، ڤیستیڤاڵ  دووەمى  رۆژى  کۆتاى  له  و 
گۆرانى بێژى گهلهکهمان تونى گابریل که له 
پهرۆشى  هاتووە  کهنهداوە  وواڵتى 
وگڕوتینهى جهماوەرەکهى زیاتر خۆش کرد به 
و  کاتژمێرێک  له  زیاتر  نایابهکانى   گۆرانییه 

نیوى خایاند له کهشێکى دڵخۆشکهردا. 
 ، جهماوەرى  ئاپۆری  ئامادەبوونى  به 
له  دووەم  سریانى  کولتوورى  ڤیستیڤاڵى 
، له  عهنکاوە کۆتاى به چاالکییهکانى هێنا 

7ى نیسانى 2022 .

پڕۆگرامى دواین ڕۆژى ڤیستیڤاڵ پێکهاتووە 
له پێشکهش کردنى چهندین بڕگهى گۆرانى 
ههمهجۆرلهالیهن هونهرمهندانى گهلهکهمان 
:درید زمارا، زانا مجید ، وأوگر ، و دواتر ههردوو 

جۆرى  کهچهندین   ) برمایا   ( و   ) )نابو  تیپى 
لهگهڵ   ، کرد  پێشکهش  سهمایان 

کهبژاردەیهک  سعادالیاس  خاتووهونهرمهند 
 . کرد  پێشکهش  گۆرانییهکانى  جوانترین  له 
وەههروەها ئاههنگى کۆتاى نمایشى جل و 
بۆ  بینى  بهخۆیهوە  تاکالیهنى  بهرگى 
دیزاینهرى عیراقى وجیهانى )وفاء الشزر( که 
له شارستانیهتى نههرێکى کۆنمان وەرگێراوە 
و  خۆبهش  کیژۆلهى  چهندین  بهشدارى  به   ،
شاژنى  نایابى  کردنى  بهشدارى  سهرەڕاى 
جوانى عیراق ، کچى گهلهکهمان )ماریا فرهاد (  

ڤیستیڤاڵى  ناوى  به  ڕێزلێنان  میتاڵى  دواتر 
کولتوورى سریانى پێشکهش به سپۆنسهرو 

الیهنگرە سهرکییهکانى کرا .
به  کۆتاى   ) یوسف  )عزیز  هونهرمهند 
کردنى  پێشکهش  به   ، هێنا  ئاههنگهکه 
خۆشترین  و  نایابترین  له  چهپکهیهک 
وکارلێکى  پهرۆشى  ناو  له   ، گۆرانییهکانى 

گهورەى جهماوەرى ڤیستیڤاڵ .
عهنکاوە  قهزاى  که  باسه  شایهنى 
چاالکییهکانى ڤیستیڤاڵى کولتوورى سریانى 
و  ڕۆشنبیرى  گشتى  بهڕێوەبهرایهتى  که 
کوردستان  ههرێمى  له  سریانى  هونهرى 
سازى دەکات  ، له ماوەى )7-5( ى نیسانى 
2022 لهنێو ئامادەبووانى دینى و فهرمى و 

جهماوەرى و زیاتر له شازى بهخۆیهوە بینى . 

چااڵکییهکانچااڵکییهکان

بهڕێوەبهرایهتى گشتى ڕۆشنبیرى و هونهرى 
سریانى / کتێبخانهى ڕۆشنبیرى سریانى ، و 
ڕۆشنبیرانى  له  بژاردەیهک  بهشدارى  به 
گهلهکهمان و ژمارەیک له بهرپرسانى ناوچهکه 
کتێبى  پیشانگاى   ، پهرلهمان  ئهندامانى  و 
ڕۆژى  ئێوارەى  له   ، کردەوە  کراوەى 
چوارشهممه بهروارى 11 ایار 2022 له شهقامى 
تهنیشت مۆزەخانهى کهلهپوورى سریانى له 
عهنکاوە ، و به بهشدارى خهڵکى ڕۆشنبیر و 

ههوادارانى خوێندن . 
دوابهدەواى گهشت کردنێک بۆ نێو بهشهکانى 

 دەستپێکردنى چاالکییهکانى پیشانگاى
کتێبى کراوە

پیشانگا که ، خاتوو فیحاء شمعون بهرپرسى 
بهخێرهێنانى  ووتهى  سریانى  کتێبخانهى 
گرنگى  له  جهختى  تێیدا  و  کرد  پێشکهش 
خوێندنى  و  گشتى  شێوەییکى  به  خوێندن 
خودى کتێب  به تایبهتى کردەوە ، دەربارەى 
 ، ئهلیکترۆنى  کتێبى  تهحهداکانى  
وەههروەها ئهو ڕۆله گهورەى که به درێژاى 
گواستنهوەى  له  گێڕایهتى  کتێب  مێژوو 
له  زانستهکانى  و  داهێنان  و  شارستانیهت 
پهراوێزى  له  ههر  و  دواتر   ، پێشینهکانمان 
پیشانگاکه و له پانێلى ڕۆشنبیرى دەست کرا 
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به واژوو کردنى کتێبى ) قراءة تاويلية في 
شانۆى  ڕەخنهگرى  بۆ   ) خلف  احمد  روايات 
مامۆستا صباح هرمز الشانى ، که له الیهن 
به  بهڕێوەبردرا  نباتى  بطرس  مامۆستا 

بهشدارى دکتۆر محمد صابر عبید . 
بڕگهیکى مۆسیقا و گۆرانى به دواى داهات 
و  هونهرمهند ) رياض عثمان ( چهپکهیهک له 
عهرەبى  و  کوردى  و  سریانى  گۆرانى 

پێشکهش کرد .

 
دواتر پانێلێکى دیالۆگى تر پێشکهش کرا و 
شیعری سریانى له خۆگرت و له الیهن شاعیر 
له  ههریهک  و  بهڕێوەبردرا  الماسو  نینپ 
 ، شمعون  پروین   ، جمیل  جمیل   : شاعیران 
یوسف عودیشو و أثير نوح  بهشداریان تێدا 
کرد و به خوێندنهوەى  چهند کورته شیعرێک 

تێپهڕی  . 
چاالکییهکانى ڕۆژى یهکهم کۆتاى پێهێنرا به 
داهێنانهکانى  لهگهڵ  open micو  بڕگهى   
و  شیعر  له   ، لێهاتوو  گهنجى  ژمارەیهک 

گۆرانى گووتن دا .

 

له  بهردەوامه  کراوە  کتێبى  پیشانگاى 
سهرکهوتنهکانى له دووەمین ڕۆژى دا 

ئهمڕۆ پێنج شهممه 12 ایار 2022 ، چاالکییهکانى 
کراوە  کتێبى  پێشانگاى  ڕۆژى  دووەمین 
گشتى  بهڕێوەبهرایهتى  که  بوون  بهردەوام 
بهشى   / سریانى  هونهرى  و  ڕۆشنبیرى 
له  ئهنجامى دەدەات    ، کتێبخانهى سریانى 
مۆزەخانهى  تهنیشت  شهقامى  سهر 
ناوەڕاستى  له   سریانى  کهلهپوورى 

ئامادەبوون و کارلێکى جیاکراوەى خهڵک دا.
و یهکهمین چاالکى له دووەمین ڕۆژ بریتى 
بوو له واژوو کردنى ژمارەیهک چیرۆک       ) 
كثقوب في جدار طيني ( بۆ نووسهر امیرپولص 
، وپێشکهش کردنى دکتور جاسم خلف الیاس 
، دواتر بڕگهیهکى گۆرانى فۆلکلۆرى سریانى 
الیهن  له  عود  ئامێرى  ژەنینى  لهگهڵ 

هونهرمهند ) دالور مرقس ( پێشکهش کرا .

 
پاشان پانێلێک دەربارەى  پاشهکهشهى ڕۆلی 
کتێبى کاغهز بهرامبهر کتێبى ئهلیکترۆنى  و 
پاشهکهشه کردنى خوێندنهوە به شێوەیکى 
جورجینا  الین   وله   ، پێکرد  دەستى  گشتى 
بهشدارى  به  و  بهڕێوەبردرا  حبابه  بهنام 
ههریهک له دکتور سمیر خورانى ، على البیدر 
، دکتور کوثر نجیب  و نینب الماسو ، و چهندین 
کاریگهرى  نێوان  له  گرتبوو  خۆ  له  الیهنى 

بارودۆخى سیاسى لهسهر 

چااڵکییهکان

خوێنهران،کهبهیهکێک لهگرنگترین هۆکارەکانى پاشهکهشهى بایهخ دان به پرسى ڕۆشنبیرى 
مهوداى  و  دەیگێڕێن  باڵوکردنهوە  خانوەکانى  که  ڕۆلهى  ئهو  و   ، دادەنرێت  بهگشتى 
کاریگهریهکه به پاشهکهشه کردنى خوێندن ، وەههروەها  له الیهکى تریشهوە هۆکارەکانى 
ئهرێنى  و  نهرێنى  شێوەیکى  به  ئهلیکترۆنى  کتێبى  کاریگهرى  و  خویندن  له  دورکهوتن 

بابهتى خوێندنهوە.  لهسهر 
پێشکهش  موصلیه  جذور  تیپى  الیهن  له  و  هات  دوادا  به  فۆلکلۆرى   گۆرانى  بڕگهیکى 
بههرەمهندى  له  ژمارەیهک  وجیاکراوەى  کارلێک  بهبهشدارى   Open Mic بڕگهى  کرا،دواتر 

گهنج و بهچهپکهیهک له گۆرانى سریانى هاته پێشکهش کردن  . 
کتێبى  پیشانگاى   ، چاالکییهکانیدا  پڕۆگرامى  پهراوێزى  له  ههر  وەبیرهێنانهوەیه  جێگاى 
کراوە میواندارى کرد له واژوو کردنى کتێبى )منور( ى خاتوو فادیا صائب توزى ، و کتێبى 

)لست وقحه( ى دکتورە سارە نزار .
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ئێوارەى ١ى حوزەیرانى 2022 چاالکییهکانى 
که  پێکرد  دەستیان  گهورە  ئاههنگى 
بهڕێوەبهرایهتى گشتى ڕۆشتبیرى و هونهرى 
ئامادەى  کوردستان  ههرێمى  له  سریانى 
کردبوو به بۆنهى ڕۆژى جیهانى مندااڵن و به 
ههماههنگى لهگهڵ قایمهقامیهتى قهزاى 
ڕێکخراوەکانى  ڕێکخستنى  به  عهنکاوە 
چاالکییهکانى  دوابهدواى   ، کۆمهڵگه 
 ،  Ankawa Festeval عهنکاوە  ڤیستیفاڵى 
منداڵه  بۆ  ئاههنگێڕ  ڕۆژێکى  ببێته  تاکو 

له   ،  Chldrens day خۆشهویستهکانمان 
باخچهکانى سهنتهرى ئاکادیمى عهنکاوە . 

بهڕێوەبهرایهتى  ووتارى  به  ئاههنگهکه 
گشتى ڕۆشنبیرى و هونهرى سریانى دەستى 
پیکرد که لهالیهن خاتوو ڤیان جالل بهرپرسی 
هۆبهى ڕۆشنبیرى منداڵ له بهڕێوەبهرایهتى 
پێشکهش کرا ، و تێیدا ئاماژەى بهوە کرد که 
بهڕێوەبهرایهتى گشتى ڕۆشنبیرى و هونهرى 
سریانى گرنگى به منداڵ و به ڕۆشنبیرکردنى 
و پهرەپێدانى تواناکان و پێویستییهکانى بۆ 

 ڕۆشنبیرى سریانى ئاههنگیکى گهورە
 ئامادەکات به بۆنهى ڕۆژى جیهانى مندااڵن

چااڵکییهکان

دەدات  چێژوەرگرتن  و  یارى  و  فێربوون 
وەههروەها جهختیشى کرد له ڕۆڵى خێزان 
به تایبهتى باوک و دایک ، ئهویش به گرنگى 
ڕۆڵى  فهرامۆشنهکردنى  و  تهواو  پێدانى 
وەک ئهندامێک له خێزان دا ، چونکه منداڵ 
له  دروسته  خێزانێکى  درۆستکردنى  بناغهى 

وەههروەهاووتى: کۆمهڵگهدا 
بهڕێوەبهرایهتییهکهمان سااڵنه چاالکى ڕۆژى 
بهاڵم   ، سازدەکات  مندال  جیهانى 
شێوەیکى  به  ساڵهدا  لهم  چاالکییهکهمان 
فراوانتر و جیاوازتر دەرکهوت به ههماههنگى 
لهگهڵ قایمهقامیهتى قهزاى عهنکاوە و له 
عهنکاوە  ڤیستیڤاڵى  چاالکییهکانى  ناو 
Ankawa Festeval ، سوپاسى بێ پایانمان بۆ 

ههموو الیهنى پێشتگیر و ڕێکخهر و سوپاس 
بهڕێوەبهرایهتى  فهرمانبهرانى  بۆ  ڕێزمان  و 
به  سریانى  هونهرى  و  ڕۆشنبیرى  گشتى 
و  ئهرک  له   ، هۆبهکانییهوە  و  بهش  گشت 
سهرخستنى  و  ڕێکخستن  بۆ  بونیان  ماندوو 

ئهم چاالکییه . 

دواتر چاالکییه جۆراوجۆرەکان دەستیان پێکرد 
و  سروود  و  گۆرانى  له  پێکهاتبوون  که 
له  ژمارەیهک  بۆ  زمانى سریانى  به  ئۆپهرێت 
 ، عهنکاوە  ساوایانى  باخچهى  و  قوتابخانه 
لهگهڵ بهشدارى کردنى ئهکادیمیاى سابیس 
به  ئهویش  هونهرییهکان  داهێنانه  بۆ 

پێشکهش کردنى نمایشى سهمای دەڕبڕێن و 
یارى ئهکرۆباتیک، و ڕێکخراوى عهنکاوە بۆ ژن 
ومنداڵ به شدارى کرد به پێشکهش کردنى 
سهماى فۆلکلۆرى و نمایشى جل و بهرگى 
کولتوورى بۆ مندااڵن ، وەههروەها مندااڵنى 
گهنجان  پهرەپێدانى  و  پشتگێرى  ڕێکخراوى 
تۆپیان  کردنى  کۆنتڕۆڵ  تواناکانى  نمایشى 
پیشکهش کرد . لهگهڵ نایابى تیپی شمشا 
کردنى  پێشکهش  به  ئهویش  نوواندن  بۆ 
شانۆى بوکهلهى مندااڵن له ژێر ناونیشانى ) 
الراعي و الذئب الجائع – شوانا و توركا كبينا ( 
نعمان  لطيف  دەرهێنانى  و  ئامادەکردن   ،

سياوش .

بڕگهى  چهندین  خۆبهخش  بسمهى  تیپى  و 
جۆراوجۆرى  بڕگهى  و  نواندن  و  کردن  سهما 
چاالکییهکان  وەههروەها   ، کرد  پێشکهش 
چهندین بڕگهى گۆرانى الیڤ ى له خۆگرت که 
سهر  له  و  میالد  هونهرمهند  لهالیهن 
لهگهڵ  کران  پێشکهش     D J ئاوازەکانى 
له  چێژوەرگر  و  دڵخۆشکهر  یارى  زۆرترین 
پهراوێزەکانى چاالکییه بنهڕەتییهکان . جێگاى 
ئاماژە پێکردنه که بهڕێوەبهرایهتى بلیتى به 
خۆڕاى دابینکردبوو بۆ بهشدارى پێکردنى ههر 

منداڵێک له یارییهکاندا .
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 ،  2022 حوزەیران   6 دووشهممه  ئێوارەى 
بهڕێوەبهرایهتى گشتى ڕۆشنبیرى و هونهرى 
ئێوارە   ، کوردستان  ههرێمى  له  سریانى 
سریانى  شاعێرى  بۆ  سازکرد  ماتهمینیهکى 
گهرە ) زهیر بهنام بردى ( ، له هۆڵى گلگامش 
 / کۆمهاڵیهتى  و  ئاکادیمى  سهنتهرى  له 

عهنکاوە .
سمعان  نزار  نثنائیل  مار  ئامادەبوونى  به 
ئهسقوفى ئیباریشییهى حدیاب – ههولێر و 
جوهر  انو   ، کاسۆلیک  سریان  بۆ  کوردستان 
له  گهیاندن  و  گواستنهوە  وەزیرى  عبدوکا 

 ڕۆشنبیرى سریانى له ئێوارە کۆڕێکى
 ماتهمینیدا ڕێوڕەسمێک بۆ شاعێرى سریانى

گهورە )زهیر بردى ( دەگێڕێت

ونظومى   ، کوردستان  ههرێمى  حکومهتى 
له  فهلهستین  گشتى  کونسوڵى  حزورى 
له  ژمارەیهک  و   ، کوردستان  ههێمى 
قهشه  و  حیزبى  و  حکومى  بهرپرسانى 
ڕێکخراوەکانى  نوێنهرانى  و  بهڕێزەکان 
کۆمهڵگهى مهدەنى وەههروەها خانهوادەى 
و  ڕۆشنبیران  له  ژمارەیهک  و  خوالێخۆشبوو 
و   ، کۆچکردوو  شاعێرى  ههوادارانى 
 . شیعرییهکانى  داهێنانه  له  چێژوەرگران 
ئێوارە ماتهمینییهکه به دەقیقهیهک وەستان 
بۆ گیانى پاکى خوالێخۆشبوو و گیانى گشت 

چااڵکییهکان

دەستى  سریانى  ڕۆشنبیرى  پێشهنگهکانى 
پێکرد ، و له ووتارى بهڕێوەبهرایهتى گشتى 
، بهڕێوەبهرى  ڕۆشنبیرى و هونهرى سریانى 
گشتى کلدو رمزى اوغنا . باسى بهخشینهکانى 
ڕۆشنبیرییه  چاالکییه  له  کرد  خوالێخۆشبوو 
جۆراوجۆرەکان که بهڕێوەبهرایهتى بهردەوام 
بوو له ئهنجام دانیان ، ئهویش به ئامادەبوونى 
ئێوارە  به  ڕۆشنبیرییهکان  ههفته  له 
خوێندنهوەکان  زنجیرە  له  و   ، شیعرییهکانى 
که تیشکیاک دەخسته سهر ڕۆڵى سریانیهکان 
وەک  تهنها  که   ، عیراقى  ڕۆشنبیرى  له 
شیعرەکهى  بهڵکو  نهبوو  بهشداربوێک 
تهوەرێک بوو که ئاکادیمییه بهشداربووەکان 
هۆى  به   ، دەکرد  بۆ  خوێندنهوەیان 
وە   .. دا  جیاوازییهکهى  و  تایبهتمهندى 
دەرکردنى  ڕاوێژکارى  بهشداربوو  ههروەها 
 ( ڕۆژنامهى  و   ) )پانیپال  گۆڤارى  ههردوو 
مردوثا ( بوو ، زنجیرەى ڕۆشنبیرى سریانى که 
دەردەکرا  بهڕێوەبهرایهتییهکهمان  لهالیهن 
ژمارە  چاپکردنى  به  مهندبوو  شهرەف 
چاپه  له   ) االبد  الى  )المکان  شعریهکهى 
زمانى  به ههردوو   )7( زنجیر   ، نۆبهرییهکانى 
سریانى و عهرەبى ، وەههروەها ئاماژەى دا 
بههرەى  تواناو  بۆ  کۆچکردوو  هاندانى  به 
ئهوەى  بۆ  لێکردنى  پشتگیرى  و  گهنج 
ڕۆشنبیرى سریانى ههردەم لهو جێگایه بێت 

که شایهنییهتى . 
دواتر ووتارى مار نثنائیل نزار عجم ئهسقوفى 
کاسۆلیک  سریان  بۆ  حدیاب  ئیبارشییهى 
و  ژیان  له  باسی  تیایدا  و  کرا  پێشکهش 
دژییهکانى کرد و ووتى : کۆچکردن و ڕۆیشتن 
برین  ئهیتر  و  دەکات  بریندار  دڵ  یهکێکیان   ،
سارێژ دەکات ، کۆچکردن له خانهوادەو برادەر 

و ئهدیبهکان دڵ بریندار دەکات ، بهاڵم 

ههمووان  برینى  ههتاههتاى  به  گهیشتن 
پهژارەو  دووەم  دژیهکى   . دەکات  سارێژ 
بۆ  دەبین  پهژارە  و  غهمبار  کهوا   ، خۆشییه 
دڵخۆش  و  زەوى  سهر  ژیانى  له  کۆچکردن 
ههتاههتاى  ژیانى  له  دەزانین  که  دەبین 
 : ووتى  کۆتایدا  له  و   . دەبینینهوە  یهکتر 
نامهى من بۆ خانهوادەکهى : زهێر لهگهڵمان 
ههر   ، شیعرەکانى  و  نووسین  به  ئامادەیه 
ووشهیکى نوسیبێت به زیندووى دەمێنێتهوە 

له ئاسمانى بهغدیدا و وواڵت . 
پێشکهش  بولص  روند  ئهدیب  ووتارى  دواتر 
و  ئهدیب  یهکێتى  ههردوو  جیاتى  له  کرا 
و  ئهدیب  یهکێتى  و   ، عیراق  نووسهرانى 
نووسهرانى سریانى و تێیدا باس له ژیاننامهى 
شاعێر کرد که چۆن بۆ وواڵت و منداڵ و ژنى 
نووسیوە ، له ڕێپێوانێکى ئهدەبى دا که زیاتر 
و  پهرش  و   ، بوو  بهردەوام  سهدە  نیو  له 
باڵوبوونى نووسین و دەقهکانى له زۆربهى 
ڕۆژنامه و گۆڤار و پڕۆتاڵه کۆمهاڵیهتییهکانى 
عیراقى و عهرەبى دا ، لهگهڵ ئاماژە کردن به 
دەرکردنى ژمارەیهک شیعری نوێ ، له چاپێکى 
ڕێکپۆش به ناونیشانى ) اکسیوس حواء ( له 
الیهن یهکێتى ئهدیب و نووسرانى عیراق به 

چهند ڕۆژێکى کهم له کۆچکردنى . 
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پارچه  نورى  عبدهللا  شاعێر  وەههروەها 
شعرێکى بۆ گیانى کۆچکردوو پێشکهش کرد 
، دواتر بهڵگهنامهى ژیان دەربارەى کۆچکردوو 
لهالیهن انس عبدالرحمن و به یاوەرى ههردوو 
شاعێر جمیل الجمیل و ارام ابو دویع پێشکهش 
شعرێکى  پارچه  خوێندنهوەى  لهگهڵ   ، کرا 
امیر  شاعێر  لهالیهن  کۆچکردوو  بۆ  الواندن 
ژیان  ،بهڵگهنامهى  ئهو  دوابهدواى  بولص، 
دەربارەى کۆچ کردوو ، لهالیهن سعد بهنام 
بردى ى ، براى هاته پێشکهش کردن . جێگاى 
وەبیرهێنانهوەیه کۆراڵى بغدیدا و بهیاوەرى 
ئۆرکێستراى کنارە و به سهرۆکایهتى قهشه 
درید بربر ئێوارە ماتهمینییهکهیان به ژمارەیهک 
تهرتیلهى سریانى کۆن و چهپکهیهک له پارچه 
له  غهمناکیان  کهشێکى  غهمبار  مۆسیقاى 
هۆڵه که دروست کرد ، کهههرله شاعێرێکى 
زهێر  مامۆستا  وەک  باریک  ههست 

دەوەشێتهوە . 

و له کۆتایدا خاتوو ) رؤى زهیر بردى ( ووتارى 
ى   ) بردى  )زهیر  کۆچکردوو  خانهوادەى 
سوپاسى  تیایدا  و  کرد  پێشکهش 
بهڕێوەبهرایهتى گشتى ڕۆشنبیرى و هونهرى 
سریانى و بهڕێوەبهرە گشتییهکهى و گشت 
فهرمانبهرانى کرد ، بۆ ئهرک و ماندوبوونیان 
ئێوارە  ئهو  ڕێکخستنى  و  ئامادەکردن  له 

ماتهمینییه ، و بهناوى خانهوادەکهى هیواى 
بۆ  بهروپێشڤهچون  و  پێشخستن 
بهڕێوەبهرایهتى و سهرکهوتن بۆ بهڕێوەبهرە 

گشتییهکهى خواست . 
و  ڕۆشنبیرى  گشتى  بهڕێوەبهرى  دواتر 
بۆ  ڕێزلێنان  میتاڵى  سریانى  هونهرى 
و  دەوڵهمهندەکهى  بیرییه  دەسکهوته 
، پێشکهشى خانهوادەى  ساڵوڕێز بۆ گیانى 

کۆچکردوو کرد .

 
من   ( دۆکۆمێنتهرى  فیلمى  کۆتاییدا  له 
سیکون هنا معي بعدك ( له ئامادەکردنى : 
بطرس نباتى ، نووسینى دەق : هیثم بردى ، 
و  متى  شمعون   : دەق  خوێندنهوەى 
ژیانى  سهر  له  بنیامین  لیث   : دەرهێنانى 
کۆچکردوو بهرزترین دەسکهوته شیعرییهکانى 
و چون توانا شیعرییهکهى به زمانى عهرەبى 
له  نوێ  ئاسۆى  کردنهوەى  و  بهگهڕخست 
پێش ڕۆشنبیرى سریانى تاکو ببێته باڵوێز له 

ههردوو ڕۆشنبیرى عیراقى و عهرەبی دا .

ئابگاری پێنجهم ئۆکما/کۆمۆ )ڕەش(
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memorial evening: wishing, on behalf of 
the family, great success and prosperity 
for the General Directorate. Then the 
Director General of Syriac Culture and 
Arts presented the family of the deceased 
with an honorary shield in gratitude for 
the deeds of the deceased, in honour of 
his rich intellectual contributions.
Then a documentary film ‘Who will be 
here with me after you’ was screened. 
The idea of the documentary film was 
was developed by Boutros Nabati, the 
script was written by Haitham Barada, the 
voiceover was done by Shamoon Matti 
and it was directed by Laith Benjamin. 

News

The late poet was an active participant and 
contributor to a number of national and 
international literary fora, where he shed 
light on the role of Syriac culture in Iraq 
and where his poetry were also centripetal 
subjects of study and scrutiny due to 
their creative value and uniqueness. The 
late poet was also a regular contributor 
to many literary magazine and journals 
on which he served as an editor and an 
advisor. 
These magazines and journals include: 
Banipal Journal, Mardutha Newspaper. 
The directorate is also proud to state 
that a number of his literary works were 
published through its cultural series, such 
as his  collection under the title of ‘The 
Place Forever’, which wass published in 
Arabic and Syriac. This of course serves 
as testemant to the directorates pivotal in 
leading the cultural march which elevates 
the Syriac culture and arts to the lofty 
position they so deserve. 
His Beatitude, Mar Nathanael Nizar Ajam, 
the bishop of the Syriac Catholic Diocese 
of Hadyab, also gave a warming speech 
in which tuched on the life’s contractions: 
birth and death, he added: “birth and 
death, one of them injures the heart and 
the other heals thewounds.  The second 
contradiction is sadness and joy, as we 
mourn his departure from earthly life and 
rejoice in the knowledge that we will meet 
in eternal life. They are contradictions 
that transform our moments of pain into 
moments of joy and hope.”  He concluded 
his speech by stating: «My message to 
the late poet’s family is: Zuhair will remain 
among us through his writings and poetry. 
Every word he wrote will remain immortal 

hovering over Baghdida’s skies  and that 
of our  homeland in general.»
Rawand Poles, the representative of 
General Union of Iraqi Writers and the 
head of Syriac Writers Union, also gave 
a speech in celebration of the late poet. 
In his speech, Poles, touched on the 
poet’s biography and how he wrote for 
the homeland, the children and love: in a 
literary career that spanned half a century, 
publishing his writings and texts in most 
of distinguished periodicals, newspapers, 
magazines, and respected Iraqi and 
Arab websites. Poles also pointed to the 
publication of a new poetry collection, in 
an elegant edition, entitled ‘Axios Eve’, 
which was published posthumously 
– only days after his passing - by the 
General Union of Iraqi Writers.

Poles’ speech was followed by an elegiac 
poem written and recited by the poet 
Abdullah Nouri and a testimony presented 
by the poet Anas Abdel Rahman who 
was accompanied by the poets Jamil 
Al-Jamil and Aram Abu Wadih. Then 
another elegiac poem was recited by the 
poet Amir Boulos, which was followed by 
a testimony presented by Saad Bahnam 
Borda, the brother of the late poet.

News

It is worth mentioning that Baghdida’s 
choral group, accompanied by the Kinara 
orchestra and led by Father Duraid Berber, 
created a spiritual atmosphere through 
their ancient Syriac hymns and melodic 
instrumental music, a performance 
full with melancholy reflecting the loss 
of such a great poet and mirroring his 
creative works. 
In conclusion, Ms. Roaa Zuhair Borda, 
the late poet’s daughter, read a speech on 
behalf of the late poet’s family in which 
she thanked the General Directorate 
of Syriac Culture and Arts, its General 
Director and its cadres, for all their 
efforts in preparing and organising this 
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The General Director of Syriac 
Culture and Arts visits Diana and 

the administration of Soran 

Kaldo Ramzi Oghanna, the General 
Director of Syriac Culture and Arts in 
the Kurdistan Region, accompanied 
by Fouad Shamoun, the head of the 
directorate’s Administration and Media 
and Nina Hormuz, visited the mayor of 
Soran›s independent administrative unit, 
Mr. Halgurd Najib, at the administration›s 
headquarters in Soran, on Thursday, June 
2022  ,23.
The delegation of Syriac culture also 
visited Father Yatroun Younan, pastor of 
Diana’s St. George Church. Present in the 
meeting was Mr. Evan Jani, the head of 
the Diana Media Centre.
In the two meetings, potentials for joint 

News

cooperation were discussed: highlighting 
the active cultural role of Christians in the 
region and the possibility of developing 
and promoting it, especially by opening 
a new branch of the Directorate of Syriac 
Culture and Arts in the independent 
Soran administrative unit. 

The General Directorate of Syriac 
Culture and Arts Celebrates the 
Great Syriac Poet: Zuhair Borda

The General Directorate of Syriac Culture 
and Arts in the Kurdistan Region held a 
memorial evening for the great Syriac 
poet Zuhair Bahnam Borda, at Ankawa’s 
Social Academic Club’s Gilgamesh on 
the evening of Monday, June 2022  ,6. 
The distinguished guests who attended 
this memorial evening included: His 
Bettitude Mar Nathanael Nizar Semaan, 
Metropolitan of the Diocese of Hadiab - 
Erbil and the rest of the Syriac Catholic 
Kurdistan Region;  his excellency Mr. Ano 
Jawhar Abduka, Minister of Transport 
and Communications of the Kurdistan 
Regional Government; the Consular 
General of the State of Palestine in the 

News

Kurdistan Region, Nazmi Hazuri; and 
a number of administrative and party 
officials, clergy, civil society organisations 
and actors, as well as the family of the 
deceased, an audience of intellectuals 
and avid lovers of the late poet’s works 
and poetic creativity.
The evening began with a minute of 
silence in honour of the deceased and all 
the late pioneers of Syriac culture.  This 
was then followed by a short biography 
of the poet, which is succinctly presented 
below. 
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of Ankawa District and celebrated it in 
conjunction with the Ankawa Festival.  
The celebration included so many 
wonderful events, which included: songs, 
chants, and operettas in the Syriac 
language for a number of schools and 
Ankawa’s kindergardens.

The Sabis Academy for Creative Arts also 
participated in presenting expressive 
dance shows and acrobatic games while 
the Ankawa Organisation for Women and 
Children participated in presenting folk 
dances and a traditional fashion show for 
children. Children from  the Youth Support 
and Development Organisation presented 
ball control skills show.

  

The Shemsha Acting Group presented 
a puppet show for the children entitled 
‘The Shepherd and the Hungry Wolf, 
which was prepared and directed by Latif 
Numan Sayawsh.

Al-Basma volunteer team presented 
dance and acting performances and 
various other shows. The activities 
also included live singing segments by 
the artist Milad and DJ Angham, and a 
lot of entertaining and fun games on 
the sidelines of the main activities.  To 
ensure adequate child participation, the 
directorate provided free tickets for the 
children. 

The Syriac culture organizes a 
major celebration on the occasion 
of the International Children`s Day 

On the evening of June 2022  ,1, grand 
festive activities were launched, which 
were organised by the General Directorate 
of Syriac Culture and Arts in the Kurdistan 
Region, in cooperation with the Mayor 
of Ankawa District and civil society 
organisations to celebrate International 
Children’s Day as a continuation of the 
activities of the Ankawa Festival. The 
celebration was held in the gardens of 
Ankawa’s Social Academic Club. 
The celebration began with the speech of 
the General Directorate of Syriac Culture 
and Arts delivered by Ms. Vian Jalal, 
the head of the directorate’s division for 
Childen’s culture. In her speech Ms. Vian 

News

touched on the interest of the General 
Directorate of Syriac Culture and Arts 
in children’s education, developing 
their talents and quenching their thirst 
for learning, play and enjoyment by 
emphasising the role of the family, 
especially the parents who must provide 
their children with adequate attention and 
not neglect their role within the family 
because these children are the foundation 
for a healthy and productive society.  Ms. 
Vian added: “our directorate has always 
held an annual activity to celebrate 
Children›s Day, but this year›s event came 
on a larger and more distinguished scale, 
in which we cooperated with the mayor  

News
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Open Book Fair in Ankawa 

The General Directorate of Syriac Culture 
and Arts and its affiliated Library of 
Syriac Culture, with the participation of a 
group of our people’s intellectuals and a 
number of local officials  and members 
of parliament inaugurated the Open Book 
Exhibition, on the evening of Wednesday, 
May 2022  ,11 in the street adjacent to 
the Syriac Heritage Museum in Ankawa 
with the presence of an audience of 
intellectuals and book lovers.
After a tour of the exhibition, Mrs. Fayhaa 
Shamoun, the Syriac Library official, 
gave the welcoming speech to the 
exhibition›s guests in which she stressed 
the importance of reading in general 

News

and the importance of printed books in 
particular, especially in the face of the 
challenges of the e-book and she also 
stressing the great role that books have 
played throughout history in conveying  
civilization, the scientific achievements of 
the past.  Then, the cultural sessions held 
on the side-lines of the exhibition began 
with the book signing of ‘An Interpretive 
Reading in the Novels of Ahmed Khalaf’ 
authored by the theatre critic, Mr. Sabah 
Hormuz Al-Shani, this session was 
moderated by Mr. Boutros Nabati with 
the participation of Dr. Muhammad Saber 
Abed.
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This was followed by a musical segment 
presented by the artist Riyad Othman 
with a group of Syriac, Kurdish and Arabic 
songs.  This was followed by a dialogue 
session on Syriac poetry moderated by 
the poet Nineb Lamassu and the panlests 
included such poets as Jamil Al-Jamil, 
Perween Shamoun, Yousif Odisho and 
Atheer Noah who also recited some of 
their poetry.

The activities of the first day concluded 
with an open mic segment in which a group 
of talented young people participated 
with their poetry and songs. 
Then, on Thursday, May 2022  ,12, the 
activities of the second day continued: 
the first event of the second day was with 
the signing of the story collection ‘Like 
Holes in a Mud Wall’ written by the Amir 
Boulos, the presentation of Dr. Jassem 
Khalaf Elias, followed by a Syriac heritage 
lyrical segment with the playing of the 
lute with the artist Delewar Marx.
Then, the work of the dialogue session 
began with a panel focusing on the role of 
the printed book in contrast to the e-book 
and the general decline in reading.

This sessions was moderated by 
Georgina Behnam Hababa, the panellists 
were: Dr. Samir Khourani, Ali Al-Baydar, 
Dr. Kawthar Najib and Nineb Lamassu

The panel touched on a number of 
themes including the impact of political 
conditions on the readers being one of 
the most important factors behind the 
decline in interest in cultural affairs in 
general; the role played by publishing 
houses and the extent to which they are 
affected by the decline in reading. It also 
addressed the reasons for reluctance to 
read and the extent to which the e-book 
has negatively and positively affected the 
reading culture.

This was followed by a traditional singing 
segment presented by Roots of Mosul, 
followed by the Open Mic segment, with 
distinguished interactive participation 
from a group of young talents.
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presentation of a variety of lyrical paragraphs for the singers of our people: Duraid 
Zamara, Zana Majid, and Uker.  It was interspersed with dance breaks by the Syriac 
(Bermaya) band and the Babylonian (Nabu) band, and the artist Souad Elias presented a 
group of her most beautiful songs.
 The closing ceremony witnessed the presentation of a unique fashion show by the 
international Iraqi fashion designer (Wafa Al-Shather) inspired by our ancient riverine 
civilization, with the participation of a number of female volunteers, as well as a 
distinguished participation by Miss Iraq, the daughter of our people (Maria Farhad).
 This was followed by the presentation of honorary shields in the name of the Syriac 
Heritage Festival to its main sponsors and supporters.
 The ceremony was concluded with the artist (Youssef Aziz), who presented a diverse 
and distinguished bouquet of his most beautiful songs amid great enthusiasm and 
interaction from the festival audience.
 It is noteworthy that Ankawa district witnessed the activities of the Syriac Heritage 
Festival, organized by the General Directorate of Syriac Culture and Arts in the Kurdistan 
Region, for the period from (7-5 April 2022), amid a more than wonderful ecclesiastical, 
official and public presence.

The General Directorate of Syriac 
Culture and Arts participates in the 

Akito Cultural Festival in Dohuk

 A General Directorate of Syriac Culture 
and Arts delegation, headed by its Director 
General, Mr. Kaldo Ramzi Oghanna who 
was accompanied by a number of the 
directorate’s staff members, participated 
in the activities of the Akitu Cultural 
Festival that was held in Duhok, on 
Monday morning 2022/11/4.
It is worth noting that the Akitu Cultural 
Festival is held under the auspices of 
the Ministry of Culture, Tourism and 
Antiquities of the central government 
and the Ministry of Culture and Youth of 
the Kurdistan Regional Government, in 
cooperation with the Syriac Writers Union 
and the Syriac Office of the General Iraqi 
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Writers Union.
Kaldo Ramzi Oghanna, Director General of 
Syriac Culture and Arts, accompanied by 
a number of the directorate’s staff, visited 
the office of the Directorate of Syriac 
Culture and Arts in Dohuk, on Monday, 
April 2022 ,11: to oversee their progress 
and efforts; and to evaluate the latest 
developments in order to activate an joint 
cooperation between the Directorate 
General and the Directorate of Dohuk, 
activate the role of Dohuk’s directorate 
by incorporating their efforts within the 
activities of the General Directorate, 
which are organised according to the 
annual calendar of events.
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Syriac Culture and Arts in the Kurdistan 
Region, were launched in front of the 
ancient ruins of Tell Qasra in Ankawa.  
After everyone participated in cutting the 
ribbon to mark the launch of the festival, 
the guests toured the corridors of the 
heritage bazaar to see what it contains of 
traditional crafts and products made by 
creative hands.  The gate of the festival, 
ahead of the crowds, to the sound of 
music, all the way to the stage, to signal 
the start of the festival.  Then the band 
presented an operetta that tells the story 
of the civilizations of Mesopotamia, 
entitled (Babylonian phonemes).

 This was followed by the speech of the 
General Directorate of Syriac Culture and 
Arts, which was read by Chaldo Ramzi 
Ogna, its general director, in which he 
pointed out that “Akitu is the oldest 
feast known to human civilization at all, 
when it was celebrated by our ancestors, 
the builders of our ancient riverine 
civilization, the laying of the foundation 
stone for human history and the founders 
of its various sciences.  In Mesopotamia, 
the cradle and source of civilization.. 
Those who know this also know that 
those ancestors are still struggling 
with extinction, and they continue to 

build, completing the ancestral path in 
providing life with science, culture and 
arts.. With joy they resist, celebrate and 
sing of life and light. This was followed by 
the speech of the Regional Government 
delivered by Anu Jawhar, Minister of 
Transport and Communications, who 
considered it another day of rejoicing 
and celebration in the district of Ankawa, 
the capital of the Chaldeans, Assyrians, 
Syriacs and Armenians in Mesopotamia, 
congratulating, on behalf of the Kurdistan 
Regional Government, the efforts of the 
Director General of Syriac Culture and 
Arts and his team, on this  Wonderful 
work to celebrate our Syriac heritage and 
celebrate New Year.  Pointing out that 
these crowds present today confirm that 
Kurdistan is not in words or in songs or in 
traditional clothes, but rather, in truth, it 
is the home of brotherly coexistence and 
acceptance of the other.

Then came the speech of the Ministry 
of Culture and Youth, which was read 
by Mr. Khalil Abdullah, Director General 
of the Ministry’s office, who began it by 
extending congratulations, on behalf of 
the Ministry of Culture and Youth, to all 
Chaldeans and Assyrians on the occasion 
of the Assyrian Babylonian New Year, 
stressing the ministry’s interest 
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in the cultural diversity enjoyed by the 
Kurdistan Region, through two general 
directorates concerned  In the affairs 
of components, they are the General 
Directorate of Syriac Culture and Arts 
and the General Directorate of Turkmen 
Culture and Arts, as well as the regional 
parliament›s approval of the rights of all 
components through a special law.
 After that, the Syriac Parmaya Ensemble, 
who came from Beth Zalin (Qamishli / 
Syria), took to the stage to present one of 
its folkloric dances, and then the festival›s 
performances continued with a group of 
our people›s singers: Awara, Souad Elias, 
Keki and Angham D.  J Christo, may the 
celebration continue in an atmosphere of 
joy and happiness.
 It is worth noting that the activities of the 
Syriac Heritage Festival will continue on 
6 and 7 April 2022 with renewed activities 
every day, while the heritage bazaar 
continues. Then the Syriac Heritage 
Festival continued the activities of its 
second day in the presence of a wonderful 
audience, as our mother tongue, and with 
the sounds of chants by the voices of our 
schoolchildren, as they sing for the land, 
love and peace.

This was followed by a traditional dance 
performance by the Syriac folklore group 

coming from Baghdida, presented by 
the Khedidian boys and girls in their 
bright traditional clothes, followed by 
the presentation of lyrical paragraphs 
from the singers of our people: Stanley 
Rabban, Berta Nawzad Al-Hakim, Ninos 
Adour.  It was interspersed with show 
breaks for the Babylonian (Nabu) and 
Syriac (Parmaya) bands coming from 
(Beth Zalin).  With DJ Christo.

 The festival also witnessed the 
presentation of a distinguished lyrical 
operetta titled (Behra Al Yertuthan - 
Lighting On Our Heritage), idea and 
direction: Rafik Nouri Hanna, poetry 
and music by: Youssef Aziz, with the 
participation of a number of our creative 
young women and men.
 At the conclusion of the second day 
of the festival, the wonderful artist 
Tony Capriel, who comes from Canada, 
inflamed the enthusiasm of the audience, 
who interacted with his distinguished 
songs, which he presented for more than 
an hour and a half in an atmosphere of 
joy and pleasure. In the presence of a 
large crowd, the festival concluded the 
activities of its second session, which 
was held in Ankawa, on Thursday, April ,7 
2022.
 The final day›s curriculum included the 

News
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Jewelry designer 
Given my existing love and appreciation for the historical art of the ancient Assyrian 
empire, I naturally discovered that I also had an interest in designing jewelry that was 
inspired by my beautiful ancient culture. 
As such, I integrated symbols and elements of stories from that rich history to make 
beautiful, chic & modern pieces of jewelry to be loved and worn daily by the modern 
woman or man.

Art

The Syriac Heritage Festival
2021/5/4

The Syriac Heritage Festival concludes 
its activities with a large crowd and 
remarkable performances The launch 
of the activities of the second Syriac 
Heritage Festival in Ankawa
In the presence of His Holiness Mar Awa 
III, Patriarch of the Assyrian Church of the 
East, Mar Bashar Matti Warda, Archbishop 
of the Chaldean Diocese of Erbil, Mar 
Nicodemus Daoud Sharaf, Archbishop 
of Mosul and Kurdistan for the Syriac 
Orthodox, Mar Nathanael Nizar, Bishop of 
Hadyab for the Syriac Catholic, Mar Abers 
Yokhna, Bishop of Diana and Kirkuk, and 
the Assyrian Patriarchal Associate of the 
Church of the East.  friendship.  Aram 
Muhammad Qadir, Minister of Higher 
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Education and Scientific Research, 
Minister of Culture and Youth/Acting, 
Mr. Anu Jawhar, Minister of Transport 
and Communications, Mr. Aidin Marouf, 
Minister of Region for Components 
Affairs, Mr. Omid Khoshnaw, Governor of 
Erbil, Mayor of Ankawa District, Mr. Rami 
Nuri, and their Excellencies the Consuls of 
Russia, Poland, Palestine and a number of 
countries,  As well as a number of priests, 
members of Parliament, government 
officials, representatives of civil society 
organizations and a large audience On 
the afternoon of Tuesday, April 2022  ,5, 
the activities of the Syriac Heritage 
Festival in its second session, organized 
by the General Directorate of 
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The Art of My Nation 

Atour Loza Mirad 
Assyrian Abstract 

Art

I wasn’t always a painter. My academic 
achievement was made up of Masters in 
Civil Engineering, Industrial Economics 
Engineering and down the track Interior 
Designs. Moreover, suddenly I was 
representing a whole culture identity 

design that others could discover and see 
themselves through.
My artistry is an embodiment and 
modernization of historic Sumerian tales 
and ancient writing in cuneiform. I use an 
abstract with the addition of cuneiform 

I wasn’t always a painter..

When I started painting it was because of the excessive echoes in my home, whilst 
trying to reduce the echoes, canvas after canvas I discovered I had a real touch for 
art and so did my community.

writing and symbols to express 
the Sumerian and Assyrian history and 
culture.

Alongside Sumerian cuneiform my art 
encompasses the Neo-Assyrian writing 
in the form of tree trunks, being the 
beginning and the trunk of the big tree of 
the languages in the world. I aim to pay 
homage to the roots of these intertwined 
civilizations. 

Art
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Antiochian traditions of biblical exegesis, 
based on the works of Theodore of 
Mopsuestia, handed down by Narsai to 
his beloved students. During his years 
in Edessa, Narsai was exposed to the 
theology and the biblical interpretation of 
Theodore of Mopsuestia (d. 428), whose 
works were translated into Syriac in and 
around the School of Edessa in the first 
half of the 5th cent. and had a lasting 
impact on Narsai. In the Ecclesiastical 
History attributed to Barhadshabba, 
Jacob of Sarug is explicitly mentioned 
as the one who preceded Narsai in 
composing mēmrē and triggered Narsai’s 
response with compositions in this same 
genre. Narsai and Jacob share a number 
of themes, motifs, and approaches, 
which must reflect their common 
Edessan background. There is an intense 
rivalry between these two authors. The 
theological position of Jacob provoked 
Narsai in such a way that his creation 
became a reaction against that of his 
theological rival. So, we can say that 
Narsai had received impulses and fruitful 
stimuli for his literary creation from Jacob 
of Sarug. Among his contemporaries, 
he enjoyed immense reputation. His 
capabilities secured him ahigh place 
which caused both his adversaries and 
some of his friends to envy him. With his 
poetic gifts, he charmed his hearers. His 
proficiency in Syriac language made him 
a master of the Syriac idiom.
Literary Output and Lifestyle
 Narsai was a copious writer, both in 
prose and verse. Narsai wrote in prose 
and verse. All of
 Narsai’s extant works belong to the 
distinctive Syriac literary genre of the 
mēmrā, or homily

in verse. He employs two different 
meters— one with couplets of seven 
syllables (heptasyllabic1) per line, the 
other with twelve (dodecasyllabic2). 
The mēmrā were designed to be recited 
in church or religious school, and each 
one being an exposition of a particular 
religious theme. The later Syriac writer 
Abdisho of Nisibis suggests that Narsai 
wrote 360 mēmrē in twelve volumes.
Although many of his works are likely lost, 
around eighty of his mēmrē (ܡܐܡــ̮ܪ̮ܐ ), or 
verse homilies are extant. Many mēmrē 
deal with biblical interpretation, either OT or 
NT; others are devoted to specific liturgical 
feasts or address topics of theological or 
moral significance. His works comprise 
commentaries on the Bible, explanation 
of the Holy Sacrifice of the Eucharist 
and Baptism, a book on the corruption of 
morals, a number of consolatory poems, 
expositions, canticles, hymns, sermons, 
and instructions. Narsai’s literature on 
liturgical subjects reveals his desire to 
foster church life and make its liturgy alive 
and meaningful. His literature gives us an 
insight into that which Narsai taught at 
both Schools. Some of his works are meant 
for didactic needs. Hiscommentaries on 
baptism and Eucharist are an inspiration 
throughout the centuries for the scholars 
and believers. His literature testifies to his 
deep knowledge and great command of 
language. His style is polished, elegant, 
and rich in similes and occasionally 
decked with rhymes, either in the 
beginning or at the end of the verses. 
Every one of his strophes almost always 
contains acomplete sense. The divine 
office of the East Syrians contains a good 
part of his writings. Some of his homilies 
are 6 mēmrē on Creation, 4 on baptism 
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and Eucharist, 5 on dominical feasts 
(Nativity, Epiphany, Passion, Resurrection, 
Ascension), 6 on OT topics (Enoch and 
Elijah, Flood, Blessing of Noah, Tower of 
Babel, Tabernacle, Brazen Serpent), 5 on 
Gospel Parables (Ten Virgins, Prodigal 
Son, Rich man and Lazarus, Workers in the 
Vineyard, Wheatland Tares). A. Mingana 
provided the first list of all existing 
mēmrē. He edited 47 of them in his 1905 
publication. Apart from mēmrē, a number 
of sugyoto carry Narsai’s name, but most 
of these are very likely not his. Narsai’s 
mēmrē focus on salvation history as an 
ongoing learning process for humanity, 
in which Christ’s incarnation, with his two 
natures (God and man) preserved intact, 
is the key moment. The great majority 
of mēmrē reveal that his heart found 
its pleasure in the sphere of practical 
religiosity. Narsai’s mēmrē represent an 

important phase in the formation of East 
Syriac theological and exegetical tradition, 
which depended heavily on the thought of 
Theodore. The mēmrē were widely read 
and used in the later tradition.
He was an ascetic and chastised his 
bodily needs. The ideal of poverty found 
an eminent exponent in him. He had no 
other possessions than his books. He 
followed a rigorous lifestyle, by eating 
only the minimum, using a very simple 
bed, following poverty, inflicting self-
torture and so on. He wrestled with his 
own sleep and tried to sleep very little. 
His life was always subject to agitation 
by the undertakings of his theological 
adversaries. His adversaries used every 
opportunity to needle him and to discredit 
him in the eyes of the people.
Main Source – A. Vööbus, History of the 
School of Nisibis, CSCO 1965 ,266.

Icon refers to the explanations of St. Narsai to the ten virgins proverb
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Narsai the Tongue of the East

 Narsai (ca. 399 – ca. 503) was one of the foremost of Syriac poet-theologians, perhaps 
equal in stature to Jacob of Sarug, both second only to Ephrem the Syrian. He is the most 
important writer of the Church of the East, in which he is known as the ‘Harp of the Spirit. 
The Nestorians praised him in the highest terms. They called him the “the poet of religion”, 
“the tongue of the East”, “doctor and tongue of the Orient”, “the admirable doctor”, and 
“the lyre of the Holy Spirit”. Because of his trenchant criticism against the Jacobites he 
earned the name “Scourge of the Jacobites”. All his reputation has earned him the title 
of honor Rabā ‘the Great’. At the same, it is interesting that his theological rivalries called 
him “Leper”. Narsai was born at Ain Dulba (ܥܝــܢ ܕܘܠܒــܐ) in the district of Ma ‘alta (ܡܥܠــܐ) 
in the Sassanid Empire (today in Iraq). Being orphaned at an early age, he was raised by 
his uncle, who was head of the monastery of Kfar Mari (ــܪܐ ܕܟܦــܪ ܡــܪܝ  near Beth Zabdai (ܕܝ
 According to sources, Narsai must have reached the age of 103 years. He died .(ܒܝܬ ܙܒܕܪ)
around 503 A.D. The earthly remains of Narsai were laid to rest in a church in Nisibis.
Schooling and Teaching at School of Edessa
He went to Edessa where, after completing his studies in Greek and in Biblical and 
theological subjects, he became a teacher of the Edessan school. When he was seven, he 
started his studies in the school. He was an outstanding student and had extraordinary 
talents. According to Barhadbeshaba, his period in the school would be between 407 and 
416. Narsaispent ten years as a student at the school, and later returned there to teach 
(ca. 437), eventually becoming head of the school. After his schooling, he spent his time 
at the monastery of Kfar Mari. His directorship, which probably did not begin before ca. 
450, is said to have lasted twenty years, and came to an end with his expulsion. In the 
controversy between the Nestorians and the Monophysites, he sided with the Nestorians 
who enjoyed the patronage of Hiba, bishop of Edessa. Narsai was always in favour of 
propagating theteachings of Theodore of Mopsuestia and Nestorius. After the death of 

Joseph Kalariparampil
Syriac theology and Syriac language Researcher
St. Ephrem Ecumenical Research Institute, 
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Hiba, Narsai and his Nestorian colleagues 
were expelled from Edessa. The date of 
this expulsion is uncertain; itmay have 
taken place at any time between 457 and 
489. According to A. Vööbus, the date 
might be after 471. How long Narsai was 
at the School of Edessa, we do not know.
School of Nisibis
After the expulsion, Narsai went to Nisibis. 
With the support of Barsauma, bishop of 
Nisibis, Narsai founded the Nestorian 
school of Nisibis. This School was 
organized according to the model of the 
School of Edessa, its Alma Mater. All the 
traditions in teaching and administration 
of the School of Edessa were put into 
effect at the School of Nisibis. So, one 
can say that the School of Edessa is 
transplanted to Nisibis. When his former 
school was ordered closed by Zeno in 
489, Narsai’s reputation, renown and fame 

attracted almost a considerable part of 
teachers and students of Edessa. Narsai 
is considered to be the man behind the 
statutes of the School of Nisibis. Evidence 
from the statutes of the school, drafted 
in 496, shows that Narsai was still alive, 
and he must have been a venerable old 
teacher in his nineties. During his tenure 
at Nisibis, due to tensions and discord 
arose between Narsai and Barsauma, he 
left the school and went to the monastery 
of Kphar Mari. And later he returned the 
School after Barsauma had repented. 
Narsai died sometime early in the sixth 
century and was buried in Nisibis in a 
church that was later named after him. 
The reputation of the School of Nisibis 
rested on its chair of biblical exegesis, 
headed by its first director Narsai. As the 
School of Edessa served as the model for 
the School of Nisibis, so too were the 
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«Painting on the harp of the Holy Spirit» refers to St. Narsai
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A Treasure of Thirty Years of Family 
Letters and Research Objects.

D. Eden naby
Assyrian-Iranian cultural historian of 

Central Asia and the Middle East.

Between April and June 2022 an exhibit based on a cache of some 150 letters written 
in Neo-Aramaic among Assyrian family members from a village outside Urmia, Iran, 
examines issues related to a thriving Assyrian community in northwest Iran and Eastern 
Turkey.  This community, virtually forgotten by most historians, flourished during the 19th 
century until the genocide during World War I terminated its numbers by two-thirds.

The letters are posted from various locations such as Urmia and Tiflis, the current capital 
of Georgia, to Mountain View, California, where Dr. Joseph settled on a cherry orchard 
when what is now Silicon Valley was still idyllic farmland.  Many letters from 1896 to 1904 
deal with how Dr. Joseph, his Irish wife, Bertha Menaul, with their young family, adjusted to 
living in villages and towns in northwest Iran (1903-1896) as they built a lucrative medical 
practice among Armenians, Kurds, Azari and Persian nobility as well as Assyrians.  After 
returning to the United States due to his wife’s poor health, Dr. Joseph continued his 
active correspondence with his father, brothers, and American missionaries through the 
period of the genocide.  He died when his car crashed into a train in Turlock, California in 
1922.  His father arrived in the US in 1923 but never saw his eldest son again after 1903 
though they had a prolific and loving correspondence.
Through these letters, preserved by the descendants of Dr. Joseph, we have indigenous 
writing of about a thirty-year period in the history of modern Assyrians. The letters cover 
the Assyrian genocide when the Joseph family had to flee their village of Qarajalu as the 
Ottoman army moved into Iranian Azerbaijan with the aim of controlling the Baku 

oil fields. The letters shed light on the 
desperate struggle to provide funds for 
the refugees, get them US visas, and leave 
Tiflis, then Istanbul in 22-1921, when civil 
war raged in the defunct Russian Empire, 
and Mustafa Kamal (Ataturk) began the 
struggle to create an independent Turkey.

An important aim of this exhibit is to 
encourage Assyrians worldwide to 
preserve family records, especially 
correspondence, no matter in which 
language, because it is through such 
research tools that we can preserve the 
history of the Aramaic language, the 
first continuous alphabetically written 
language in the world.

Thanks to the cooperation of many 
Assyrians in American diaspora from 
the Middle East, these letters will form 
an important part of the archive on 
modern Assyrian history at the University 
of California at Berkeley.  The exhibit 
will travel for about a year to American 
campuses on the West Coast, the Chicago 
area, and to the East Coast of the United 
States. The exhibit was accompanied by 
four lectures all of which may be viewed 
on the website.  The lecture subjects are 
as follows:

“The Earliest Assyrian Settlements in 
California” (Arianne Ishaya), 
“The History of Assyrians in Medicine, 
Including the first Medical School in Iran 
Established in 1879” (Dr. Samir Johna), 
“The Life of Dr. Joseph” (presented in 
Aramaic by Vladimir Moghaddasi), 
“Assyrian Villages on the Urmia Plain” (Dr. 
Nicholas al-Jeloo). 

A catalogue of the exhibit is available 
for purchase (25$) at the website of the 
exhibit www.qarajalutosantaclara.com.

This image of Dr. Joseph and his wife 
(seated) comes from the Ali Khan Vali 
album at Harvard University’s Fine Arts 
Library. It dates from about 98-1896.

Postcard from Qasha David Joseph to his 
two sons posted from Tiflis, Georgia on 
May 1915 ,26 where he and his daughter 
were refugees from their village of Qarajalu.  

ResearchResearch
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held and taught that Christ as the Son of God 
did not always exist (eternally) with the Father, 
but was created, and as such distinct from 
the nature of the Father. Thus, for Arius the 
Father was greater than the Son (an idea 
based on John 14:28). Arius’ teaching was 
condemned as heretical at the first ecumenical 
council of Nicea (325), and the condemnation 
was reiterated at the second ecumenical 
council of Constantinople I (381). 
The Hūdrā was printed between the years 
62-1960 in Thrissur, Kerala, South India by the 
Mar Narsai Press and with the express 
permission of the late His Holiness Mar Eshai 
Shimun XXIII (1975-1908), Catholicos-
Patriarch. This being the first Assyrian edition 
of this liturgical formulary, the other two 
liturgical books—the Gazza (containing the 
offices for feasts of our Lord and 
commemorations of the saints which are not 
based on the Sunday-cycle) and the Kashkul 
(containing the propers for the night, morning 
and evening offices for the ferial days, 
excluding all Sundays, feasts and 
commemorations)—were combined into one 
volume, and are now collectively referred to 
as the Hūdrā. Hereafter abbreviated as Hūdrā. 
   Stated by Prosper of Aquitaine (ca. 
455-390), in the eighth book of his concerning 
the grace of God and free will: «Let us consider 
the sacraments of priestly prayers, which 
having been handed down by the apostles are 
celebrated uniformly throughout the whole 
world and in every catholic Church so that the 
law of praying might establish the law of 
believing.” See Patrologia Latina 210-51:209.
  Cf. W. C. Van Unnik, Nestorian Questions on 
the Administration of the Eucharist by 
Isho’yahb IV (Haarlem 1937; reprinted 
Amsterdam 148 (1970. 
  See: A. Baumstark, Geschichte der syrischen 
Literatur mit Ausschluss der christlich-
palästinensischen Texte (Bonn 198 (1922. W. 
F. Macomber, “A List of the Known Manuscripts 

of the Chaldean Hudra” Orientalia Christiana 
Periodica 306-275  (1973)  39; Idem., “The 
Oldest Known Text of the Anaphora of the 
Apostles Addai and Mari” Orientalia Christiana 
Periodica 371-335  (1966)  32; cf. Idem., “A 
History of the Chaldean Mass,” Worship 51 
112  (1977).   Cf. B. Varghese, “East Syrian 
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humanity was seen from the house of 
David, and he reigns over the house of 
Jacob and there is no limit to his dominion.

The angel announced to Mary and gave 
greetings full of mercy to the Virgin, and 
the hope which is full of good things he 
announced to the Holy One, ‘Peace be to 
you, O Blessed among women, full of 
hope; peace be to you and blessed are 
you, O who gives birth without intercourse. 
For, from you shall shine the Master of the 
height and the depth and that is in them—
glory be to him from every mouth. 
Glorious, O my Lord, is the day of your 
Annunciation.” 
For the Sunday after the Feast of the 
Ascension, the ‘Antiphon of the Basilike’ is 
even more expressive of the Church of 
the East’s understanding of ‘Christology 
from above.’ This antiphon is based on 
Philippians 2:7, Romans 5:18 and ending 
with Galatians 9-1:8: “He who in his 
essence is God the Word, increased his 
compassion towards our crippled state 
and put on our image that it might be a 
dwelling for his Godhead. And he took it [= 
our image] and affixed it to the Cross and 
gave it up to death that by it he might give 
us life. And he made it to ascend and 
seated it in the heavens, above the 
principalities and powers. That in the 
manner of the First Adam we were made 
guilty, through the Second Adam we were 
justified—who can recount his marvelous 
generation! In this manner do we glorify 
and we believe with knowledge and give 
thanks in wonder, even as we have learned 
in truth. For, neither an angel from heaven 
if he were to come and persuade us and 
change us by his [own] Gospel, outside of 

that which we were evangelized—we shall 
not reject his humanity nor shall we 
ascribe passion to his Godhead.”  
The christological expressions of the 
Hūdrā are for the most part simple, yet 
theologically rich. The main focus is the 
duality of the natures, in keeping with the 
strict diaphysite christological position of 
the Church of the East, and the unity of 
the natures of the Godhead and humanity 
in the one person of Sonship. The classic 
hymn ‘Blessed is the Compassionate One’ 
by Mar Babai the Great (ca. -551 (ܒܪܝܼܟ ܚܢܢܐ)
628) is really the only ecclesiastical 
composition in the Hūdrā which expresses 
in a liturgical manner the Church of the 
East’s position concerning the duality of 
Qnoma in Christ. 

3.1. A Brief Note on the Meaning of 
Qnoma

The ecclesiastical compositions of the 
Hūdrā very rarely make use of the term 
Qnoma in the antiphons. The duality of 
natures in our Lord Jesus Christ, yet 
stressing the unity of the natures in the 
one Son of God is of essential importance. 
‘Qnoma’ is defined as “individual nature” 
or “unique nature.” In his synodical letter 
which deals with Christology, Patriarch 
Mar Isho’yahb II of Gdhala (646-628) 
speaks about the meaning of Qnoma in 
the Christological position of the Church 
of the East. He became patriarch in the 
very year that Mar Babai the Great died 
(i.e. 628), who was the celebrated author 
of the Book of Union (ܥܠ ܒܼܒܝ  ܕܡܪܝ   ܡܐܡ̈ܪܐ 
ܕܚܕܝܘܼܬܐ ܦܪܨܘܦܐ  ܘܥܠ  ܢܫܘܼܬܐ 

َ
ܐ ܘܥܠ   Babai  .(ܐܠܗܘܼܬܐ 

the Great is the first to formally express 

the Church of the East’s Christological 
formula of two natures (ousia), two 
qnoma and one person of Filiation, i.e. 
Sonship.
Isho’yahb II presented the orthodox faith 
contained in his Letter to Rabban Abraham 
d’Beth Madaye,  concerning how one 
ought to confess the only person of Christ, 
and which in the ancient codices was 
contained in the ‘Eastern Synods’ or 
Synodicon Orientale.  Concerning the 
definition of Qnoma, Mar Isho’yahb II 
writes: “And how would it be possible for 
the nature of the Father to be seen in his 
Son, if ‘qnoma’ were not in every place the 
definition of [a] nature and its 
demonstrator. On account of this, it was 
also fittingly named ‘individual nature’ 
(ousia), that is, a singular nature…”   Mar 
Isho’yahb further states that qnoma is the 
“genuine nature” which as the individuated 
nature is ‘self-subsistent.’ He concludes 
when speaking about the duality of 
natures in Christ: “…they do not constitute 
two Gods nor two Sons, but rather one is 
Christ in all things pertaining to him—one 
Son, one Only Begotten, one Firstborn, 
one Lord, one High Priest, one God—one 
in his being numbered with his Father, and 
one in his being numbered with us. This is 
what the union has accomplished, this is 
the unsearchable mystery of the economy 
of our Savior…”  

 4.0 Conclusion

At the heart of the Church’s christological 
expression is the mystery of the 
Incarnation—that the Son of God became 
Man for our salvation. The Assyrian 

Church of the East ardently holds to the 
duality of natures in Christ—the divinity 
and the humanity—yet clearly expresses 
the unity of the natures in the singularity 
of the person of Christ the Son. The 
communicatio idiomatum, therefore, is 
found not in the Qnoma but in the one 
Parsopa of the Son of God incarnate. The 
main liturgical formulary of the Church of 
the East, the Hūdrā, is replete with 
christological expressions that 
demonstrate the orthodoxy of her faith. I 
conclude with yet another antiphon, found in 
the night office (lelya) for the Fourth Saturday 
of the Resurrection: “We have gained great 
pride without limit over death by the Cross of 
Christ. By his resurrection from among the 
dead, he wiped out the judgment of death 
which entered upon us through his Passion. 
With great praise that is limitless we all cry 
out and say: ‘O Only Begotten, God the Word, 
he who was clothed with our mortal body, 
have pity upon your servants who have 
confessed your Cross.’” 

Sources and references:

See John 1:1; I John 1:1.
‘Docetism,’ from the Greek dokein (meaning, 
‘to appear/seem’) was the heresy that arose 
first in the letter of Serapion of Antioch 
(bishop 203-197), who held that Jesus only 
‘seemed’ to be human and that his physical 
body was only a phantasm. 
Apollinaris of Laodicea (died 390) held that 
Christ did not have a human mind, but a 
human lower soul and a divine mind. Along 
with Eutychianism, Apollinarism is the 
extreme form of monophysitism.  
‘Arianism’ was the heresy espoused by Arius, 
a presbyter of Alexandria (ca. 336-250). He 
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Why is it that since the beginning of the 
year is Tishrin II, and that there is no feast 
from Tishrin to Kanon I, the blessed  
Išo‘yahb kept the Annunciation and the 
beginning of the penqīthā18 until Kanon, 
and did not make its beginning [to be] 
from Kanon? The Church celebrates four 
beginnings in counting the year, and every 
one of them has a day and month, I mean 
the beginning of the year and the beginning 
of the penqīthā, and the beginning of the 
books and the beginning of the governors.  
The beginning of the year is Tishrin I; the 
beginning of the penqīthā is Kanon I; the 
beginning of the books is the beginning of 
the season of the Fast of the Passion; and 
the beginning of the governors is the 
beginning of the season of Resurrection…
and the second [of the beginnings] is that 
of the dispensation, i.e. the penqīthā… 

Thus, according to the usage of penqīthā 
in the Expositio, it could refer to none 
other than the Hūdrā itself.   Again, the 
author of the Expositio writes:  “Why is it 
that since the [period of] Consecration of 
the Church is before all of the liturgies, 
including Baptism [Epiphany], the blessed 
Išo‘yahb ordered the beginning of the 
penqīthā [to be] the Annunciation, and 
placed the baptism at Resurrection, and 
after all of the Hūdrā, ordered the 
Consecration of the Church…” 
The so-called penqīthā of Išo‘yahb is also 
mentioned by ‘Abdišo‘ of Nisibs in his 
Catalogus Auctorum. Concerning the 
writings of Išo‘yahb he mentions that he 
ordered the penqīthā d- Hūdrā, or the 
‘volume of the Khudra.’   Here the 
understanding is clear—the penqīthā and 
the Hūdrā are one and the same volume.  

It seems that in the period lasting from 
the christological controversies to the 
reforms of Išo‘yahb III, the East Syrians 
used to refer to the Hūdrā as the Penqīthā, 
in agreement with the West Syrian usage 
which is in sway to this very day. A Hūdrā 
manuscript of 08/1607, Cambridge 
Additional 1981, has this interesting rubric 
for the commemoration of ‘One Person’ 
(celebrated on the second Friday 
preceding the beginning of Lent): “The 
Commemoration of ‘One Person’ (ܚܕ ܦܪܨܘܦܐ) 
and it is also known as that of Mar Aba 
the Catholicos.  And know, O sir reader, 
that in the ancient penqyāthā [pl.] it is 
assigned [the commemoration] of Mar 
Bar Sawma of Nisibis.  However, the 
Catholicos Ezekiel assigned it to the 
honor of ‘One Person,’ that is of Mar Aba 
the Catholicos his master.”   
It is highly likely that even after the period 
of Ezekiel’s pontificate (581-570), the 
Hūdrā was in fact referred to as the 
Penqīthā, and that its name was changed 
most probably by Išo‘yahb III once elected 
patriarchate, the reason being the aversion 
of the Church of the East to a name which 
the West Syrian ‘adversaries’ were utilizing 
for their main prayer book as well and a 
need to distinguish themselves from the 
‘heretics.’ In conclusion, upon noting that 
the West Syrian equivalent to the Hūdrā is 
in fact a huge volume referred to as the 
Fenqīthō, and that there are many rubrics 
contained in the Hūdrā itself, one is led to 
believe that in fact, the penqīthā of Išo‘yahb 
and the Hūdrā are one and the same.
The final formative period of the Hūdrā 
comes with the redaction of the 
Catholicos-Patriarch Mar Elia I (-1028
1049).   The Hūdrā underwent a revision 

sometime around 1250 AD.   According to 
Adolf Rücker, the last of the most famous 
master of the Upper Monastery to be 
mentioned by name was Mar Yahb’Alaha 
II (1222-1190); it is most likely that this 
reform of ‘around 1250’ mentioned by 
George Percy Badger is in reference to 
this patriarch. 

3.0 A Precursory View of  the 
Christology of the Hūdrā

The Christology of the Hūdrā is expressed, 
obviously, in the ecclesiastical 
compositions of this liturgical formulary. 
The very opening of the Hūdrā, which 
begins with the four Sundays of the 
Annunciation (Subara), in the first 
‘Antiphon of the Basilike’ (ܐ ܕܼܒܣܠܝܩ̈  ,(ܥܘܢܝܼܬܐ 
which is the main vesperal antiphon for 
Sundays, Feast Days and 
Commemorations, begins on a very high 
note, christologically speaking. The 
ecclesiastical compositions for the 
opening of the liturgical year recall the 
dispensation of God which was begun in 
Abraham, with whom the promises 
concerning the Christ began: “God the 
Word [who is] from the Father, did not take 
the form of the servant from angels but 
from the seed of Abraham. And He came 
[by means of] our humanity in His 
goodness, that He might save our race 
from error.”  The first of the Old Testament 
readings is, in fact, very much tied to this 
antiphon, for all of Genesis 17 is to be 
read. It recalls the election of Abraham 
and the giving of the Covenant and its 
sign (between God and Abraham) to his 
and his children after him.  

Similarly, for the Second Sunday of 
Annunciation, the same antiphon 
proclaims: “The great mystery which was 
hidden from centuries and generations, 
was revealed to us at the end of times: for, 
the Only Begotten who is in the bosom of 
his Father came and was clothed with the 
form of the servant in his goodness. He 
has recounted and revealed to us 
concerning the fullness of the faith of the 
Trinity.”  This second antiphon is based on 
Ephesians 3:9, where St. Paul speaks of 
the revelation of the hidden mystery of 
Christ among the nations: “…and to make 
all see what is the economy of the mystery, 
which from the of the ages had been 
hidden by God who created all things…”  
The ‘Antiphon of the Basilike’ for the Third 
Sunday of Annunciation is equally 
Christological and incarnational in nature. 
The antiphon proclaims: “He who is 
incomprehensible and not confined by 
creatures fulfilled his economy by our 
humanity. For, the divine nature was joined 
to the human nature which was assumed, 
while not undergoing change. The Virgin 
gave birth in a holy manner to Christ—the 
Power and Wisdom of God. This [same] 
One we worship while we all proclaim one 
Son—he who is the Savior of the world.”  
This antiphon recalls the words of St. Paul 
in I Corinthians 1:24, “…but to those who 
are called, both Jews and Arameans, 
Christ the Power of God and the Wisdom 
of God.”
Finally, the season of Annunciation closes 
with the Fourth Sunday, which the major 
vespertine antiphon again recalls the 
message of the annunciation of the 
eternal Son in his humanity: “The Radiance 
from the Father who was revealed in our 
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A Brief Survey of the Christology of the 
Assyrian Church of the East as Expressed in the Hūdrā

Introduction:s

The question of the Church’s christological expression finds its roots in the very question 
of the Lord Jesus himself, posed to his Disciples in Caesarea of Philippi: “Who do you say 
that I am,” Matthew 16:15. That is really at the foundation of every, and any, discussion 
concerning how the Church confesses the one Son, Jesus Christ. The response of Peter, 
“You are the Christ, the Son of the Living God” constructs a framework for later 
Christological expressions of the Church.
The apostolic kerygma, therefore, is foundational for dogma—the Church’s official 
expressions and formulas of faith; without the apostles, there can be no apostolic faith, 
nor can there be an Apostolic Tradition, as such. Without the living Tradition of the 
apostles, there can be no valid apostolic expression. This living Tradition of the apostles, 
in turn, is outwardly expressed and experienced by the faithful in the Church’s life of 
worship and prayer—her Liturgy. For the Assyrian Church of the East, the main liturgical 
formulary is the Hūdrā, or ‘Cycle,’ which contains the offices and prayers for all Sundays 
of the liturgical year and the Feasts of our Lord and commemorations that are observed 
on Sundays5.  
A very important and continuously viable principle expressive of the importance of the 
Church’s liturgical nature, and indeed the very content of the liturgy, is the famous axiom 
“the law of prayer establishes the law of belief.”6 

His Holiness Mar Awa III
Catholicos-Patriarch 

 02 The Formation of the Hūdrā

The major formularies with regard to the 
liturgical prayer are the Khudra, Gazza and 
the Kashkol; these have been formulated 
and organized at the Upper Monastery at 
Mosul7.The Hūdrā, a Syriac term meaning 
‘cycle’, is the principal liturgical formulary 
of the Church of the East.  It has already 
been effectively studied by Anton 
Baumstark and William Macomber8.   The 
oldest extant copy of the Hūdrā (10th-th11 
century)9 ,which has come to be known as 
the ‘Mar Eša‘ya Khudra’ (belonging to the 
parish at Mosul under this name), was 
effectively discovered by W. Macomber, 
who writes concerning the Hūdrā:
[the Hūdrā] contains the variable chants of 
the choir for the divine office and the Mass 
for the entire cycle of the liturgical year.  
The compilation of the Khudra is 
traditionally attributed to the Catholicos 
Patriarch Išo‘yahb III of Adiabene (-9/648
9/658) and his collaborator, the monk 
‘Enanišo‘, and there is no compelling 
reason for doubting the attribution.10 
We have already discussed the redaction 
of the Hūdrā initiated by Išo‘yahb III, whose 
liturgical reforms actually began while he 
was yet metropolitan of Adiabene11.   The 
fact that the recension of the Hūdrā 
standardized by Išo‘yahb while he was 
already patriarch, residing at the Upper 
Monastery, has gained for the name of 
this formulary, “according to the order of 
the Upper Monastery of Mar Abraham 
and Mar Gabriel at Mosul.”12 The 
manuscript tradition almost always refers 
to this work as the “Hūdrā dam-
dabranootha,” i.e., the Hūdrā ‘of the 

dispensation.’13   This refers to the whole 
liturgical year, with its different seasons 
and feasts in between, as celebrating the 
divine economy or mdabraootha—the 
economy of salvation authored by God 
the Father and realized in his Son, Jesus 
Christ.
The early history of this most-important 
formulary is not known.  Whether some 
sort of ‘primitive’ recension of the book 
prior to the seventh century reforms ever 
existed cannot be known.  The earliest 
witnesses to the Khudra outside the book 
itself are the Liber Superiorum (Book of 
Governors)14   of Thomas of Marga and 
the Expositio Officiorum of Pseudo-
George of Arbel (ܐ ܼ

̈
ܥܕܬܢܝܬ ܐ  ܼ

̈
ܕܬܫ̱ܡܫܬ    .(15ܢܘܗܪܐ 

The author refers to the penqīthā made by 
Išo‘yahb a number of times. At first glance, 
the title penqīthā, no doubt coming from 
the Greek πινακιδίον seems to refer to a 
lost work of Išo‘yahb which describes the 
various reforms he effected and an 
explanation of the rubrics he had 
stipulated16.   According to Baby Varghese 
the penqīthā:
…was a commentary on the ceremonies of 
the eucharist, daily office and other 
liturgical rites.  This work seems to have 
given a theological rational for the liturgical 
actions.  The theological explanation given 
to the liturgical actions by an influential 
patriarch invested them with ‘a sacrosanct 
quality to change.’  This liturgical 
commentary, now lost, is used in an 
anonymous commentary on the anaphora 
and other liturgical ceremonies probably 
written in the ninth century17.    
However, according to Pseudo-George of 
Arbel, the penqīthā in question seems to 
be none other than the Hūdrā:
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As we place in your hands a diverse collection of articles, interviews, sound research 
and sound studies, we would like to assert that our ambition is build bridges between 
the creative souls among the Syriacs and others within the homeland and diaspora. 
We have thus managed, and for the very first time, in communicating with and creating 
a participatory environment with our Syric writers who write in English and we also 
established an advisory board consisting of specialist academic writers and researchers 
so that they too can contribute along with us in our aspiration  to make sure that Banipal 
is always distinguished and aiming to be a vanguard and striving to achieve its objectives. 

We strived to give the Syriac section its merits in terms of care and distinction and 
based on this you would notices rich subjects written in both the eastern and western 
scripts, which was achieved through the collaboration of a specialised committee whose 
objectives are to create a ripe and suitable environment for discussions and invigorating 
the scientific research movement in terms of linguistics so that Banipal remains an 
integral and pivotal part of a civilised project whose primary and sole objective is to 
preserve the rich and diverse Syriac identy. 

In conclusion, we would like to express our sincere gratitude and appreciation towards 
every single individual that contributed in the rebirth of Banipal, especially the government 
of KRG represented by the Ministry of Culture and Youth as we equally value the efforts 
of the advisory board and all the contributors who have an essential part in realising the 
message of their journal. We are very hopeful that this step shall achieve many more 
proactive contributions in the very near future. 

We are elated to record this historical moment in which we announce to all our people’s 
researchers, poets, artists and intellectuals; and all researchers who possess an avid 
interest in the heritage, civilisation and culture of this ancient nation of ours: the good 
news of the revival of their Banipal journal, which is once again being issued after a 
hiatus that lasted more than ten years.  

Banipal, this respected journal that had met the aspirations of its writers and readers 
was the most sincere and wide reaching medium through which great researchers, 
litterateurs and academics of different specialties would publish their intellectual and 
literary works along with their sound studies and research. Thus, it gained acclaimed on 
various leves: our people, the region, nationwide and among the diaspora. 

Today as we embark on publishing a new issue of our most respected journal, Banipal, we 
fully fathom the magnitude of the responsibility we are burdened with be it with respect 
to publishing it in this moment in time or in its sustainability, in addition to maintaining 
the quality of its content and its revival so that it meets the expectations that our writers 
and readers are accustomed to find within its covers. Furthermore, we seek to raise the 
bar so that our journal is in par with the developments of our time despite all the great 
challenges that we are met with.  

We have repeatedly reiterated that the General Directorate of Syriac Culture and arts 
stands at an even distance with respect to everyone and that all the cultural, literary, 
heritage and artistic ect. events and activities enjoy the same interest and care from 
us because we assign all these equal priorities. We have also repeatedly emphasised 
that our doors are open to everyone without any exemptions and we are ready to work 
and collaborate with them all. Thus, the rebirth of the journal through this issue marks 
the beginning of a new phase of opening to the other that is different and welcoming of 
diversity, which we consider to be a wealth that would enrich our culture and highlights 
our contribution; and this is what shall be clearly reflected in the subjects and topics 
covered by the journal’s content. 
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