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هووا اوساهووا توون (ووونا نااووا ا توون اوساهووا اتوون اشمووظ (ووونا اتوون اش ووواط داايووا اتوون اشمووظ
حزت ثا خا(اتا ا اتن اشمظ اعشائيل اشحفيذ ا اتن اشمظ هشمض اتون اشموظ اعوشائيل اشرثيوش اشولموة
ܒܝ ܵܪ ܵܒܐ اشونلم اشرثيش  ،من تيد قا(ا  ،وينشفا تثيد (وراااا اموا فوش فم فيوذ ت تيود
ساتي ساتا ܵܪ ܼ
ساتي (ونا نذ اشمظ اوساها
وشذ اشمظ اوساها في اشماػ يا  21كااا اشصااي و منز طفاشره أحوة شةوح اتائوه و انوذادا كووا أحوة
ذنليم اتاء اشرنيغح اشو شقيح ذلمت لامه في مذسعح اشماػ اشري نذدها أنوذادا منوز اشموش اشغوادط
ش
ا ارة االب (راااا منز صةشا لت ذنلم اشلةح اشغوشياايح  ،فرلولم منفوا و اطلوم لوت دقوائه ذشاشفوا
وغذا مذسعح في اشخط اشغشيااي تأااا ه
سعم كاهناً عونح  2881لوت يوذ اشثيشيوشا مواس ايليوا ثوا اشيااوا اشوزق ا وم تحموه قصويذج موذ
وضنفا في (رل صخشف خيي ها اشضخشف اشزق احن تصذدا هنا
داو اشمظ اوساها لت اشرنلويم و اشروأشيو واعرنغوال اشوخياطواخ اشمذيووح وشموذ وول كاذثو ًا خاصوًا
شذى اشثيشيشا ايليا ثا اشيااا نذما كا ميشاااً لت اشجضيشج و في اوائل اشرغونيناخ مون اشموش
اشراعم ش س حول اشوت اوسميوح فوي ايوشا وسحوة توه وطلوة منوه ذنلويم اشلةوح اشغوشياايح و خيفوا و
االاةا اشيمغيح اشرنغيح و لت اشش ا اطه في اوسميح صذس تحمه من اس تيشيشكي ا لن فيه اشحوش
اشرنغووي ضووذا و وواد اشووت اشنووشا تحووذود  2881واعوورمش فووي قشيرووه اشموواػ منرث وًا لووت اشرراتووح
واعرنغال اشررة فرشا شنا اراناً ادتياً فخوا من اش نش في نويم اغشاضوه وفنااوه فموذ كوا يووضض موا
تين اش نش ونواشيح اشخط اشغشيااي وذذاخله مم تنله شلاصا اشت صخاسف نويلح ذ ول قصائذ
في اغشاض مخرلفح ومن ضونفا هزا اشضخشف اشزق عنحاو ا افرك ذذاخلروه وا وادج قشاءذوه ومون
شم ذشنوره اشت اشنشتيح
ي رل هزا اشضخشف اشخيي قينح (نشيح تاشغشياايح في مذ اشثيشيشا ايليا ثا اشيااوا -2888
 2881ا ويررا من اشني شج تيروًا اشنوي وشيًا اشعواويًا يرخللفوا اشنوا وش تيروًا عوثا ي ًا افشاميوًا
ذذاخلد تثنلفا تاعلاب فني نويل فيه (يء من اشرنميذ
اشضخشف اجوح عذاعيح ذحول سؤوعفا االتياخ اشغثا يح االشني ش ،
في داخل هزا اشنجوح اجوح اخشى عذاعيح اششؤوط ايلًا ذحول االتياخ اش نشيح االشني ش
وذ رل اشنجورا صخشفاً نويال  ،مإطشًا تاطاس خا ٍ من اشرراتوح ومجوواا االتيواخ اش ونشيح االستنوح
واشن شين ذ رل قصيذج واحذج
وقثل ا اثذأ تاشمشاءج اما :
االحظ في سؤوط اشنجوح اشغذاعيح عرح ا(را منينيح ذحراق لت عرح حوشوف اعويشاجيليح هويܦ
ܛ ܪ ܝ ܪ ܟواشمصيذج ذثذأ تحشفܦ الحظ اشغفم ا واشمشاءج تاذجاا اشذاخل
وشنشى األ كيو وظو اش ا ش هزا اشحشوف اشغرح
ا كل حشف من هزا اشحشوف قذ وظو اشرلووح االوشوت مون اشثيود شيموشأ استوم موشاخ فحوشفܦموصال
ܣܝܨ الحظ اذجاا اشغفم
ܦܘ ܼ
اثذأ ته االو الحظ اشغفم ا االشني شق ܼ
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وقذ وضننا عفواً ي يش اشت اشواضم اشزق يذخلنا اشت اشمصيذج ،كوا سعوا خاسطح شلنجووح خاشيوح مون
اشرراتح ،وتااعيح اعفم اوضحنا مغاساا في قشاءج االتياخ االستنح واشن شين ،واشمشاءج عورثذأ تثيود
اشعاوق اشني شق يليه تي د عثا ي أفشامي شم تيود ئشنوي وشق يليوه تيود عوثا ي وهروزا حروت
افايح اشمصيذج
قثل ا اثذأ تمشاءج اشمصيذج اما :
االحظ في سؤوط اشنجوح اشغذاعيح عرح ا(را منينيح  ،ذحراق عورح حوشوف اعويشاجيليح هوي ܦ.

ܛ .ܪ .ܝ .ܪ .ܟ.
استم مشاخ فحشف ܦ مصال واشزق ذثذأ ته اشمصيذج الحظ اشغفم ا امشأا في تذايح اشرلووح االوشوت
ܣܝܨ ،وموشج شاايووح فووي افايوح اشرلوووح االخيوشج موون اشثيوود
مون اشثيوود االو االشنوي ووشق وهوي ܦܘ ܼܘܘ ܼ
ܲ
اشصااي االشني شق و هي ܼܪ ܸܚܦ  ،و مشج شاشصح في تذايوح اشرلووح االوشوت مون اشثيود اشصاشوس اشغوثا ي
ܵ
االفشامي و هي ܦܭ لوا ا ܦ هزا عيشد في
وقذ وظوو اش وا ش هوزا اشحوشوف اشغورح ار ننلنوا اموشأ كول حوشف منفوا

افايح اشرلوح اشري ينرفي تفا اشثيد االخيش اشغثا ي االفشامي اشثيد اششاتوم واشن وشو فوي اشمصويذج
ا واشرلوح هي ܵܝ ܹܡܦ اا ش اشوخيط  -2 -ا

اشوخيط -2-
02
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و هرزا تاشنغثح شلحشف اشصااي االعيشاجيلي مون اشحوشوف اشغورح داخول اشونوين اشصوااي وهوا ܛ هوزا
اشحشف يمشأ مشج في تذايح اشرلوح االوشت من اشثيد اشصاشس
ܲ
ܠܝܧܟ ..ومشج شاايح في
في اشمصيذج وها لت اشاص االشني شق اشنشعاوق  ،واشرلوح هي ܼܝܪ ܼ
افايح اشثيد اششاتم من اشمصيذج االشني

ܲ

ܫܡܛ ،ومشج شاشصح في تذايح اشرلووح مون اشثيود
شق وهي ܼܐ ܸ

اشخامظ من اشمصيذج اشزق ها لت اشاص اشغوثا

ي االفشاموي واشرلووح ܲ ܼܝܘܪ

ܠܘܝ ،لوواً ا اشرلووح
ܼ

االخيشج من اشثيد اششاتم اشغثا ي كااد قذ اارفد تفزا اشحشف  ،واشرلوح هي ܲ
ܩܪܛ
ܼ
شلحشوف االستنح اشثاقيح ܪ ܝ ܪ ܟ ذاتم مغاس قشاءذك مم اذجاا االعفم في اشوخيط  -1-ا

وهروزا تاشنغوثح

مخيط  1ا
واأل شنشى كيو ننلنا اش ا ش امشأ االشو االعيشاجيلي اشوزق ذحرايوه اشوذائشج اشصوةيشج فوي وعوط
اشضخشف
هزا االف ܐا امشأا شالز شج مشج  ،امشأ في
في اشوشج االوشت في افايح اشرلوح االخيشج من اشثيد االو االشنوي وشق فوي اشمصويذج واشرلووح هوي
ܵ
ܪ ܵܣܘܘܐ ،وفووي اشوووشج اشصاايووح فووي تذايووح اشرلوووح االخيووشج موون اشثيوود اشصووااي األشنووي ووشق واشرلوووح هووي

ܬܣܝܧܐܝܮوهرزا عنمشأ هزا االشو شلوشج اشصاشصح في افايح اشرلوح اشري ينرفي تفا اشثيد اشخامظ فوي
اشمصيذج واشزق ناء لت اشاص االشني

شق  ،واشرلوح هي ܵܣ ܵ
ܪܝܐ ،وامشأا في تذايوح اشرلووح اشروي
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ܐܪܝܘܥ
شق في اشمصيذج  ،واشرلووح هوي ܼ

وهروزا عونمشأ هوزا االشوو

يثذأ تفا اشثيد اشغادط االشني
في افايح كل تيد اشني شق فشدق وتذايح كل تيد اشني شق صوني
من االتياخ االشني ش راخ اشاص االشني شق
اما اشوشج اشصاشصح شج فنمشأ االشو االعيشاجيلي هزا مم اشحشوف اشغرح اشواضا ح داخل اشوصلصاخ
اشغرح اشري ذحيط تاشذائشج اشاعييح اشصةيشج االشو حيس ذ رل منفا ماس ايليا  ،وماضنفا في افايوح
اشرلوح ،في حين ذحرل اشويم تذايح اشرلوح وماس ايليا هزا ها اشثيشيشا اشرنيغح اشرلذاايح اشووزكاس فوي
ا الا
تمي ا اما ا اشحشوف اشغرح داخل اشوصلصواخ اشغورح اشروي ذحويط توذائشج االشوو االعويشاجيليح اشروي
ذراعط اشضخشف ذمشأ اشني ش مشج  ،عد مشاخ قثل االشو اشاعييح في االتياخ
اشغرح االشني شيح اشاص اشفشديحا االو واشصاشس واشخامظ واشغاتم واشراعم واشحادق ش ،

ܵܪ ܵܣܐ ܵ .ܣ ܵܪܐܸ .ܠ ܵ
ܒܟ ܵܡܐ ܵ .ܣ ܵܪܐ
ܡܝܐܵ .ܠܐ ݂ .
و عد مشاخ اخشى تنذ االشو اشاعييح
في االتياخ اشغرح االشني شيح اشضونيح ا

ܣܝܧ ܼܐܝ ݂ܮ ܼܲܐ ܼܪܝܥ ܼܲܐܝ݂ܟ ܵܐ ܼܲܐܪ ܼܲܚ ܼܲܪܪ ܲ ܼܣ ܵ
ܼܲܐ ܵ
ܥܡܮ݂ܟ
اا ش اشوخيط  3ا

واأل عوونثني هيروول اشمصوويذج ترفشيووو اشنجووا اشصالشووح موون اوون اشرراتووح  ،اشنجوووح اشخاسنيووح واشنجوووح
اشاعييح واشنجوح اشصةيشج اشوشكضيح واشذائشج اشري ذراعيفا
09
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[ܦ]ܘ ܲ ܼܣܝܨ ܸܦ ܲ
ܣܪܝܨ ܫܘ؛ ܒܩܡܐ [ܪ][ܡ][ܐ]
ܗܘܘܢ ܵܙ ܼ
ܼ
ܲ
ܲ
ܒܘܪܟ ݂ ܵܮ݂ܟ ܼܪ ܸܚ[ܦ]
ܪܥܝ ݂ ܵܮ݂ܟ ܼ
[ܐ][ܡ] ܼܝ ܵܧ ܼܐܝ ݂ܮ ܼܥܢ ܲ ܼܣ ܼ
[ܦ]ܫ ܼܲܥ ݂ܒ ܵܕ݂ܟ ܼܲܘ ݂ܒ ܵܪ݂ܟ ܼܲܝ ݂ܮ ܵܣܐ
ܐ ܲܣܮܝ ܲܕܟ ܵܮ ܵܒ݂ܟ ܵܠܐ ܲ
ܩܪ[ܛ]
ܸܼ ݂ ܼ݂ ݂݂
ܼ
[ܛ] ܼܘ ܼܲܒܝܟ ܵܬ ܹܦܐ ܸܟ ܼܲ
ܐܬ ܵܝ݂ܟ ܵܡ[ܪ][ܐ]
ܧܬܨ ܼܲܘ ݂ܒ ܼ
ܪܝ݂ܟ ܹܣ ݂
ܲ
ܪܦܐ ܕܥ ܵ ܲ
ܫܢ[ܛ]
ܕܬܐ ܼ
ܘܥܢ ܵܩܧ ܹܐܝ ̇ܗ ܵܠ ̇ܗ ܼܐ ܸ
[ܐ][ܪ] ܼܝܥ ܼܲܩ ܵ ܹ
ܘܠܝ ܼܲܫ ܸܒܢ
ܚܘ ܵܒ݂ܟ ܼ
ܪܠܝ ܼ
[ܛ] ܼ
ܠܝ ܒܟܢ ܼ ܲܟ[ܪ]،
ܗܘܝ ܼ
ܼܲܫ ܵܒ ܵܡܐ ܼ
ܲ
ܤܡܗ ܼܲ
ܘܫܗ ܹܪܗ ܕ ݂ܒ ܼܐܝ ܵܤܥ ܘ ܸܠܢ[ ܵܝ][ܐ]
ܟܘܫ ܹܪܗ ܼ
ܒܘ ݂ܬ ܼ
[ܪ] ܼ
ܘܥ ܹ
ܒܥܡܬܤܗ ܵ
ܚܡܦ ܼ ܲ
ܧܪܗ ܵ
ܝܒ[ܪ]
ܣܪ ܲ ܼ
ܫܛ ܵܩܐ ܼܲ
ܒܧܝ ܸܓ ܹ
[ܐ][ܝ]݂ܟ ܸ ܹ
ܚܘ ܵܒ݂ܟ ܵ
ܕܠܐ ܵܐ ܹܠܥ
ܒܘ ݂ܬ ܼ
[ܪ] ܼ
ܠܝ ܼܕܘܟ ܼܲܐ ݂ ܵܒ ܼܲܗ[ܝ]
ܲ ܼܣ ܵܡܐ ܼ
ܘܣܐ ܵ
ܘܚܘ ܹܣܗ ܼܲܕܝ ܵ
ܝܥܝܨ ܼܲܟ݂ܕ ܵܠ[ܐ][ܐ]
ܕܕ ܹܪܗ ܼ
[ܝ] ܼܘܩ ܹܪܗ ܼ
[ܐ][ܐ]ܪ ܲܕܙ ݂ܒ ܹܧܗ ܲ
ܒܝ ܵܬܐ ܲ
ܚܘܗ ܼܲܓܪ[ܕ][ܝ]
ܗ
ܠܛ
ܕ
ܼ
ܘܨ ܹ
ܹ
ܼ
ܼ
ܼ
ܲ
ܠܒ݂ܟ
ܐܬ ܵܝ݂ܟ ܼܐ ܸ
ܠܤ ݂
[ܝ] ܼܘ ܵܐ ݂ܒܝ ܼܲܕ ܹ
ܕܚܘܒ ܲ ܼܣ ݂ܔ ܼ ܲܙ[ܪ]
ܣܮ ܼܝ ܵܛܐ ܼ
ܼ ܲܟ ݂ܒ ܵܡܐ ݂
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ܲ
ܲ
ܡܝܐ ܼܲ
ܣܥ ܵ
ܣܝ ܼܲܩܪ ܒ݂ܟ[ܠ][ܐ]
ܪܩܝܗ ܼܕܐ ݂ܒ ܼܘܢ ܼ
ܣܪܡ ܼ
ܟܘ ܹ
[ܪ] ܸ
[ܐ][ܠ]ܗ ܵ
ܧܪܨ ܼܲܚܪ[ܪ]
ܚܘ ܹܒܗ ܠ ܸܔ ܼܲ
ܟܡܐ ܼܲܕ ݂ܒ ܼܲܝ݂ܕ ܼ
ܠܝ ܼܲܐ ܼܪܝܜ
[ܪ]ܝܜ ܼܪܘ ܵܚ ܵܦ݂ܟ ܼ
ܲ
ܚܝ ܵܪܐ ܵ
ܵ
ܒܥ ݂ܒ ܵܕ[ܟ]
ܚܘܪ ܼ
ܕܣ ܵܪܐ ܼ
[ܟ]ܕ ܵܬ ܹܦܝܨ ܵܣܐ ܼܲ
ܣܬ ܼܲܒܜ ܵ
ܫܤܟ ܵܣ ܼ ܲܪܢ ܵܣܪ[ܝ][ܐ]
ܒܝܘܡ ܼܲܣ ܼܲܥ ݂ ܵ
ܒܛܘ݂ܟ ܲ
ܝܛܘ݂ܟ ܼܲ
ܡܮ[݂ܟ]
ܘܫ ܼ
ܡܘ ܹܕܐ ܼܲܕܙ ܼ
[ܐ][ܝ]݂ܟ ܼܲܝ ܼ
ܲ
ܦܝܦ ܵܒ ܵ
ܪܣܐ
[ܟ ] ܼ
ܘܠܪ ݂ܓ ܼܡܝܟ ܸ
ܝܬܐ ܸ
ܒܤ ܵ
ܡܬ ܵ
ܘܗܐ ܵܝ ܹܢ[ܦ]
[ܐ] ܲ ܼܣܪ ܸ ݂
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