
ة الحديثةاللغة الشوري
صمود الهوية بوجه موجات التزوير

آشور كيواركيس – بيروت

يتفق العلماء بأن القومية ترتكز على عوامل مترابطة بشكل كلي، وهي : الثقافة المشتركة، النتماء الجغرافي المشترك، التاريخ المشترك.

 وهناك عاميل رابيع وهيو آخير ميا تمّي زيادتيه على نظريية "عواميل القوميية"، إل وهيو "الشعور القوميي المشترك"، إل أن الكثيير مين علماء الثنولوجييا
 رفضوا هذا العامل الجديد كونه من الممكن أل يشعر النسان بأنه من قوميته، وهذا الرفض منطقي جدًا، فلو أخذنا على سبيل المثال الشعب الشوري،
 نرى بأن بعيض أبنائه يرفضون بأن يسيّموا آشورييين علمًا أنهيم يعترفون بأنهيم يشاركون "الشورييين" بالعواميل الثلث الولى، ويعود ذلك الرفيض إلى

أسباب عّدة لسنا في صددها، ولكننا نستطيع تقسيم هؤلء إلى ثلثة أقسام فقط ل غير:

آشوري ل يعرف الحقيقة فعل-
آشوري يعرف الحقيقة ويتنكر لها -
آشوري ل يريد أن يعرف سوى ما يقوله رجل الدين-

 إذا هؤلء هم ثلثة أقسام: آشوري جاهل، وآشوري كاذب، وآشوري متعّصب كنسيًا -  ولكن في النهاية هم آشوريون أي يخضعون إلى العوامل الثلثة
أعله، التي يشترك بها الشوريون ليس كقوميّية فحسب، بل كي"أمّية" كذلك. ولدى انعدام تلك العوامل مجتمعة أو منفردة، تنعدم القومية كذلك.

 والنقاش في هذه المقالة المتواضعة سيكون حول العامل الّول )الثقافة( كونها جزء من الهوية القومية المتمثلة بالعوامل المذكورة؛ الهوية القومية الثقافية
  اليونانية، أي "الكلمة"(، تعّد إحدى أهّم“Logos اللغة )من “)اللغة والعادات(، الهوية القومية الجغرافية )الرض(، الهوية التاريخية )السم(. وبما أّن

 العناصير الثقافيية إلى جانيب التقالييد فيي تكويين مقّومات القوميية لي شعيب، فماذا لو كان هذا الشعيب ينتميي إلى مجموعية ثقافيية ممييّيزة عين محيطهيا
 المعادي دينيًا وقوميًا، وميا بالك لو كانيت ثقافتيه مرتبطية ارتباطًا وثيقًا بماضييه الثقافيي والجغرافيي، وأخيرا ولييس آخرا، ميا بالك لو زّور الناطقون بهذه

اللغة تاريخهم وسّموها بألقاب مستوَردة ؟

 لو تطّرقنيا إلى بدايات انتشار النزعية القوميية فيي أوروبيا لوجدنيا بأنهيا بدأت بنزعية الثقافات )العادات واللغية( وهذا ميا عبيّير عنيه الكثيير مين المفكريين
 Richard Bockh اللماني ولوجياالوروبيين من خلل كتاباتهم أو تعاملهم مع الواقع الوروبي الجديد خلل أو بعد الثورة الفرنسية، ومنهم عالم الثن

 لذلك، فحتيى لو لم يوافيق البعيض هذا العالم فيميا هيي ألمانيية ميع بعيض العبارات العبريية، Yiddishالذي اعتيبر يهود الشكناز ألمانًا لمجّرد أن لغتهيم اليي 
 قاله، على القل علينا إعطاء لغتنا وهويتها، الهمية التي تستحقّيها – بينما نرى اللغة الشورية اليوم تنال حصتها من التهميش الهويّياتي، وعلى يد إناس
 معروفين بمواقفهم المخجلة، فما يثير العجب هو أن مهّميشي اللغة الشورية هم أنفسهم الداعين إلى تكريد المزيد من الراضي الشورية )هذا من ناحية
 المطلب القوميي(، وهيم أنفسيهم متبنيي التسيمية "المسييحيّية" أو المركبية )هذا مين ناحيية النتماء(، فبتهميشهيم لهويية اللغية التيي تعّد مين أهيم أسيس القوميية
 الثقافية، واغتيالها قوميًا، يُيكملون المهّمة الموكلة إليهم من جميع النواحي، ول يعود نجاحهم  إلى دهائهم بقدر ما يعود إلى بساطة قسم كبير من الشعب

الشوري وانجراره وراء كل ما هو مدّمر لعقيدته القومية )لو فهمها(، تحت شعار "الوحدة من أجل الكرسي".

 ولو أردنيا التطّرق إلى موضوع تشوييه هويية اللغية الشوريية لن نسيتطيع تجنيّيب الدخول فيي السيياسة، لن التسيميات الجديدة المركبيّية منهيا والمسيتبَدلة،
 يتمتع بإسم هو مجموعة قومية وليست سياسية، والشوريمنطقيًا، فالشعب كلها "سياسية" باعتراف كافة مبتكريها، ولكن رغم ذلك سنعالج الموضوع 

 قوميي لمجتميع قوميي، ولغتيه القوميية يجيب أن تكون بإسيم قومييّييته بغضّي النظير عين مشاعير مار فلن أو الناخيب الفلنيي، وهذا يقيع على عاتيق المثقفيين
 وخصوصًا منهم اللغويين الذين عليهم أن يفهموا جيدًا الفارق بين معاني عبارتّي "السم" و "التسمية"، فالسم يكون مبتكرًا ذاتيًا )أي يطلقه الشعب على

  )التسمية السريانية يونانية، والتسمية الكلدانية الحديثة فاتيكانية، أما السم الشوري فهونفسه( أمّييا "التسمية" فهي ما يتسّمى به هذا الشعب من الخارج
. (1)آشوري( 

وتدخل مشكلة "هوية اللغة" ضمن مشكلة "هوية الشعب" ومن نفس المنطلقات: عقدة الواقع، المصالح النتخابية، جهل "المثقفين"

 ( بطرق ملتويية، مبالغية فييChristologyوقيد عانيت اللغية الشوريية ميا عانتيه بسيبب عواطيف كنائسينا ومحاولتهيا عيبر التارييخ إثبات مسييحانيّييتها )
 اللتصاق بالمسيح، رغم أن كنيسة المشرق هي أّول كنيسة مسيحية وليس هناك أي داعي للتضحية بالثوابت التاريخية )إن لم نقل "القومية"( في سبيل

 . ما نتكلم عنه هنا هو عبارة "نحن نتكلم لغة السيد المسيح" وهذا خطأ فادح وتعتبر كنائسنا لمن اعتنق المسيحية بعدنا بقرون وقرونإظهار المسيحانية
 كافية مسيؤولة أمام الشعيب الشوري فيي توجييه المجتميع بالطرق السيليمة ليفهيم تاريخيه وإل فلتبتعيد كنائسينا عميّيا تجهله، كون المسييح لم يتكلم الشوريية

  رغيم كونهيا الوحيدة المخلصية لهويتهيا الشوريية )حتيى الن(،بتاتًا، ولو تكلمهيا فيكون هيو مين تكلم لغتنيا ولييس العكيس، وميا نلحظيه أن كنيسية المشرق



  )كمؤسسات(بتقويميها القديم والجدييد، ل تسّمي اللغة الشورية المحكيية اليوم إل بي"الراميية" )آرامايا(، أو "السريانية" )سوريايا(، أمّيا باقي الكنائس
فل تيُييحَسد على حالها سواء من ناحية الوعي أم الصدق تجاه قومية أتباعها من الشوريين، وثقافتها الشورية ... وحّدث بل حرج.

 / من الصحاح الثامن والعشرين في26والكثير من رجال الدين يعتمدون على إحدى اليات الواردة في المجلة اليهودية الشهيرة "التوراة"، وهي الية /
 سيفر الملوك الثانيي، التيي تتحّدث عين ربشاقيا قائد الجييش الشوري الذي جاء ليخّرب أورشلييم كميا أمره الربّي، حييث كلم اليهود بلغتهيم العبريية، ورّدوا
 علييه قائليين : "كلم عيبيدك بالراميي لننيا نفهميه ول تكلمنيا باليهودي فيي مسيامع الشعيب الذيين على السيور"، ولكين المتذرعيين بهذه اليية يتجاهلون اليية

 / التيي يذكير فيهيا ربشاقيا بأن ملك آشور قيد طلب منيه أن يتكلم العبريية مميا يدل على أن القائد الشوري كان مثقفًا يجييد الشوريية والعبريية27التاليية /
 والرامية، وبأي حال، إذا كانت لغة الشوريين "آرامية" لمجّرد أن ربشاقا كان يتقنها، فنستطيع القول بأن لغة الشوريين كانت العبرية لن ربشاقا كان

يتقنها أيضًا  كما تبّين من خلل اليتين، وهنا الجهل بعينه.

 من الجدير التنبه إلى التفسيرات المزاجية لما نقرأه وخصوصا في مصادر غير موثوقة علميًا مثل "التوراة"، الذي يعتمده رجال الدين رغم عدم إيمانهم
 بيه فيي أكثير الحيان، فإن أحيد الذيين نشروا التفسيير الخاطيئ لليية أعله هيو "العلمية" المطران الراحيل يعقوب أوغيين منيّيا فيي مقدمية قاموسيه المسيّمى

"كلداني-عربي"، وذهب في خياله أبعد من ذلك لدرجة أنه اعتبر البابليين والشوريين "آراميين"  -  كل ذلك بسبب آية سفر الملوك.

 إن أكثر ما نراه اليوم مقّربا لكافة الراء من بعضها هو تسمية "السورث" لللغة الشورية الحديثة، فكافة أبناء الشعب الشوري بمختلف انتماءاتهم من
 الناحية الطائفية أو المناطقيّيية، يتفقون على هذه التسمية ويستعملونها، ولكنها علميا تسمية تافهة جدًا كونها لم يتم تفسيرها لغويا حتى الن إلى أية لغة،

  ، وهذا يسيهل إثباته كوننا نزييد دائميا حرف "الثاء" إلى أسيماء اللغات، مثيل: العربية: آرابث،(2)بيل يتفق علماء التاريخ على كونهيا تأتي من "آشورث" 
الكردية: قوردث، التركية: توركث، الفارسية: فارست، وهكذا الشورية ... آشورث ومنها "سورث"

 وهنيا يأتيي دور اللغوييين فيي إعادة المور اللغويية إلى نصيابها الصيحيح، فاللغوي هيو آكاديميي علميي، ولييس تاجير أفكار وكتابات ول مرشيح انتخابات
 يضّحي بالثوابت القومية في سبيل راتبه الشهري، أي أن التوعية والتصحيح يبقيان مسؤولية كبيرة على عاتق اللغوي كونه كما السياسي، ما فائدة ثقافته

وذكائه إن لم يكن قوميُا صادقًا قبل كل شيئ ؟ 

 فأمام إجحاف السياسة ورجال الديين بحيق الثقافية الشوريية )سيواء عين قصيد أم جهيل(، نرى بأنّي المثقفيين أو مين يعتيبرون أنفسيهم "لغوييين"، والذيين مين
المفترض بهيم أن يقوموا بدورهيم الرائد فيي الدفاع عين هويية اللغية، نراهيم ليجيدون سيوى قراءة القوامييس وقلب كلماتهيا لصيدار قاموس "سيرياني-
 عربي" أو "عربي- سرياني" وبيعه، وإقامة المؤتمرات الثقافية المزّيفة التي غالبا ما تكون ذات خلفية سياسية، وتأسيس المجامع اللغوية بطريقة تتماشى
 مع الموضة، حالهم حال الساسة، والكثير منهم من المتمسكين بالهوية الشورية لغة وأرضًا وشعبًا نراهم يستعملون التسميات المغلوطة وبشكل خاص
 "اللغة السريانية"، والخطر من ذلك هو استعمال "الثقافة السريانية" كون عبارة "الثقافة" هي أكبر من أن يفهمها طارحوها، فالسريانية كما يعلم الجميع
 ل تنحصير بقوميية واحدة، ولكنهيا محصيورة بتراث كنسيي واحيد، وعدا عين ذلك فإن ولدة هذه التسيمية اليونانيية واسيتعمالها فيي المجتميع الشوري بعيد
 الميلد كان خطأ كبيرا كون للشوريين لغتهم الخاصة بهم، مما يعني بأنها ل تليق بأي شكل من الشكال لن تكون "ثقافة قومية"، ل من ناحية التاريخ
 ول الجغرافييا ول التفسيير اللغوي للكلمية، فهذه العبارة، أي "سُيريان" )سيوريان( تأتيي مين "سيوريا"، وتعنيي أبناء الكنيسية التيي انتشرت فيي ميا سيماه

.(3)اليونانيون بي"سوريا" وهي المنطقة الواقعة بين جبال زاغروس وصحراء سيناء 

 أّما بخصوص الرابط اللغوي بين الشورية المحكية )سوادايا(، والشورية القديمة )آكادايا(، فنلحظ بأننا نستعمل الكثير من الكلمات الكادية في حياتنا
 اليوميية، ميع النظير إلى النتماء المناطقيي أو اللهجوي )لهجية هكاري، أورمييا، نينوى، طور عابديين ... ألخ(، وحتيى قواعيد اللفيظ فيي الشوريية المحكيية

  ، بحيث نرى آشوريي هكاري وأورميا ل يستعملون حرف "العين" )والصابئة كذلك( بل يلفظونه كما اللف في بداية(4)تشترك بشكل ملفت مع الكادية 
 ” مثل : أبرا : عفرا،Pالكلمة )عينا، تلفظ: أينا( أما في وسط الكلمة )الملفوظة( فتختفي كليًا )زرعا، تلفظ زّرا(، ول وجود للفاء بل تلفظ كما حرف الي “

 تراب - ول يسيتعملون الحاء بيل الخاء وكيل هذه الميزات اللفظيية هي آشوريية منيذ نشوء الحضارة الشوريية، أما الكلمات العربيية المشتقية مين الشوريية
 فتلفظها "حاء" )خوبّيا : الُحّب – خقل : الحقل( ونلحظ في لهجتي طورعابدين ونينوى، بأن آشورييها ل يلتزمون بقاعدة اللفظ الكادي بحيث يلتزمون

نفس القاعدة التي يلتزمها العرب، وهذا أقرب إلى اللفظ الرامي للكلمة، منه إلى الكادي.

لهجة طورعابدين لهجة نينوى لهجة هكاري وأورميا

زرعو زرعا زّرا
حوبو حوبّيا خوبّيا
حقلو حقل خقل
عينو عينا أينا
قفلو ل فق ( Qiplaقبل )



 وعندميا نقول "اللفيظ الراميي" فهذا ل يعنيي انتماًء ثقافييا بقدر ميا هيو مناطقيًا أي المناطيق التيي انتشرت فيهيا الشوريية عين طرييق القبائل الراميية التيي
 كانيت تتعاطيى التجارة فيي ميا بيين سيوريا ولبنان وفلسيطين والردن وحتيى سيهول العراق فيي فترات متقطعية... ولكيي نثبيت بأن ميا تسيّمى "لغية آراميية"
 ليست آرامية النتماء، لسينا بحاجة إلى مدونات ول تحلييل فلسفي، بيل كل ميا نستطيع العودة إلييه ببساطة هيو نفس الذريعية التي يتذّرع بها بعيض رجال

 (، ولذلك أثرت فيي شعوب المنطقية وبهيا تكلموا )كميا يقول هؤلء( ... أمياLingua Francaالديين البسيطاء حول كون الراميية كانيت "لغية مسييطرة" )
  وهذا واضح في( قبل الراميةLingua Francaتبريرنا لشورية اللغة المسماة "آرامية" فيأتي أقوى وأكثر منطقيّية، وهو أن الشورية كانت سائدة )

 الكثير من المصادر العلمية ومنها رسائل تل العمارنة التي كتبها ملوك مصر إلى حكام فلسطين، باللغة الكادية في القرن الرابع عشر قبل الميلد، أي
 الكاديية قيد تيم اسيتعمالها فيي الفرن الرابيع عشير مينأن فراعنية مصير وحكام فلسيطين قيد عرفوا الشوريية القديمية كتابية وقراءة وصيرفًا، مميا يعنيي بأن 

 جبال زاغروس شرقًا وحتى مصر غربًا )هذا على القل(، والمناطق التي تتنقل بها القبائل الرامية كانت ضمن هذه البقعة، فلماذا إذًا ل نستطيع القول
( ؟؟ هذا لو سلمنا وقبلنا بأننا نتكلم الرامية. Lingua Francaبأن الرامية مشتقة من اللغة المسيطرة قبلها )

  المختصّي باللغات عمير اللغية المعروفية بالراميية ل يتعّدى القرن العاشير قبيل الميلد، وقيد قسيم المؤّرخ اللمانيي فرانيز روسينثالبينميا فيي الحقيقية، إنّي
 :(5) مراحل نشوء الرامية كما يلي الشرقية القديمة،

 ق.مOld Aramaic( : 975 - 700الرامية القديمة          )
 ق.مStandard Aramaic( : 700 – 200الرامية الثابتة   )

 م200 ق.م – Middle Aramaic(  : 200الرامية الوسطى )
 مLate Aramaic(       : 200 – 700الرامية المتأخرة )

  سينة، وهذا ميا تؤكده أيضًا موسيوعة600( حتيى قبيل نشوء الراميية )ولييس انتشارهيا( بييLingua Francaأي أن الكاديية كانيت اللغية المسييطرة )
Britannica وموسوعة ،Colombia.

 ولكين لو لحظنيا أغلب الكلمات التيي نسيتعملها فيي الحياة اليوميية حتيى الن، نراهيا تعود بأصيولها إلى الشوريية القديمية )الكاديية( كميا فيي اللئحية أدناه
ا الكلمات الغيير آكاديية بأصيلها )ونسيبتها قليلة جدأ((6))لحيظ اللفيظ الكادي الذي تكلمنيا عنيه فيي المقطيع السيابق – العيين والحاء بالشوريية الحديثية(   ، أّم

 فهييي حتمييا تأتييي ميين اللغات المجاورة، وهذه حال كافيية اللغات فييي العالم ضميين قاعدة الختلط اللغوي، ورغييم ذلك فإن لغتنييا اليوم تسييتحق أن تسييّمى
 وكون كافة لغات المنطقة متفّرعة منها وليسبطابعها الشوري ومفرداتها الكادية، "آشورية" بجدارة كونها صمدت بمفرداتها وقواعدها أمام الغزاة، 

العكس.

الشوريـّة القديمة
)الكاديـّـة(

الشوريـّة الحديثة
)المحكيـّـة(

العربية

تخومو تخوما حدود )تخوم(
ربّيو ربّيا عظيم

(7 )مِيّشيارا )لهجة بخديدا( مّشيارو حقل زراعة القطن أو الرز

أزوبيرانو "(زابرانازعفرانا )تلفظ " الزعفران )نبات(

آتّيي آت )تكتب "آنت"( أنت )مخاطب مذكر(
آنتي آتي )تكتب "آنتي( أنِت )مخاطب مؤنث(

آبالو لبولي يحمل - يجلب
آباتو يفعل )تكتب "عبادا"(وادا
إبي آبي أو بابي والدي
آبو آبا أو بابا والد

آبوخونو آبوخون أو بابوخون والدكم
آدانو دانا )تكتب "عدانا"( موعد
آدو آدّيا الن

آغابو غولبا جناح )الطير(
آقرابو آقروا )تكتب "آقربا"( عقرب
آخاّرو خارايا الخير
أكالو آخل )تكتب "آكل"( يأكل



آخو آخا أخ
آخاتو خاتا أخت
أمتو أمتا خادمة
أنوتي أّني هؤلء
أربائو أربا )تكتب "أربع"( أربعة

أرديخالو أردخل بّناء، مصمم، مهندس
أرخو يرخا شهر
آسو أسيا طبيب - فيزيائي

آشوريتو آشوريتا آشورية )إمرأة آشورية(
أتا آتي أنت

باخو باخي بكى
بانو بنايا يبني
براقو براقا يلمع – يومض
بارارو بارا )تكتب "بهرا"( نور

باتي باتي بيتوتا عائلة - أسرة
بيلدابادي بعلدواوي أعداء

بّبو ببيا جاف
بيريني بيلن بيننا
برقو برقا إنارة – برق
بركو بركا ركبة )مفصل الساق(
بيشو بيشا شّر

بي-ايتو )أيضًا "بيتو"( بيتا بيت
بورو بيرا بئر

بوخور بوخرا البكر )المولود الّول(
دّيانو دّيانا القاضي )رئيس محكمة(

دّيانوتو دّينوتا )أو "ديَينتا"( القضاء )المحاكمة(
دّمو دّما دم
دقو داقيقا - َديقا رفيع - نحيف

داراشو دوش ُدس
دمتو دمعتا دمعة
دينو ديانا ُحكم
دبشو دوشا )تكتب "دبشا"( عسل
إبوبو أبوبا ناي )آلة نفخ موسيقّية(
إيبيرو وارا )تكتب "عبارا"( يعبر - يدخل
إغّييرتو إغّييرتا رسالة

إقلو خقل حقل
إيكالو هكل هيكل
إيكاكو خاكا )خياكا( حك
إيلِييّبيو إلبا )إلفا( سفينة
إيلّيي أّل )عّل( على
إيلو أوّلول )تكتب "عوليّيول"( فوق

إيلوليّيو عليا عالي
إيميرو خمارا حمار



إينو أينا )تكتب "عينا"( عين
إنزو إّزا )تكتب "عنزا"( عنزة
إيبرو أبرا )تكتب "عفرا"( غبار
إسرو إسرا )تكتب "عسرا"( عشرة
إتيرو أتيرا )تكتب "عتيرا"( غني )ثري(
نتيرو نطارا حماية - حراسة
قمخو قمخا قمح
غّمالو غومل َجَمل )داّبة(
غمرو غميرا كامل
قّرابو قربنتا إقتراب
قاّرو قيارا نبش، نقب
قرنو قرنا قرن
قشتو قشتا قوس
زقنو دقنا الذقن
قربانو قوربانا تقدمة - قربان
غشرو غشرا جسر
قوشو قيشا بارد
هاداتو خوداتا تجديد - تجّدد
هادوتو خادوتا فرح - سرور
همشو خمشا خمسة
هصينو خصينا فأس
هاتانو ختنا صهر
هاتو خاطه يخطئ
هتيتو خطيطا خطيئة
هوغو هوغا السلم )الدَرج(
إّدو إيدا يد
إيدو يدعي يعلم – يعرف

إكارو أكارا ُمزارع - فلح
إليدو يلدا ولد – طفل
زخرو دخرا ذكر
إيلوتو إليوتا )عليوتا( علّو
إمخا مخايا الضرب

إيماتي إيَمن متى )للستفهام(
إمنو َيمينا اليمين
زّرو زّرا )تكتب "زرعا"( نسل )سللة(
إنبو إنوا )تكتب "عنبا"( عنب )نوع من الفاكهة(

إنسابتو إسقتا )تكتب "عيزقتا"( خاتم اليد
إينو إينا )تكتب "عينا"( عين
إيسو قاسا خشب

إشكو – إشكتّيو إشكا - إشكاتا الخصية )مفرد الخصي(
إتيمالو تّمل المس )البارحة(
كابادو كبدا الكبد )عضو هضمي(
كُييكابو كخوا )تكتب "كُييكبا"( كوكب



كاكيشو ككشا جرذ )حيوان من القوارض(
ككو جكا )تكتب "ككا"( سلح

كلبانتو كولبا - كلبنتا فأس  - بلطة
كلَبتو كالبتا كلبة
كلبو كلبا كلب
كلتو كلتا الكنة )زوجة البن(

(kalluكالو ) كول الكل )الجميع(
(kaluكلو ) كالي يقف

قلماتو قلما قمل
كابابو كيابا إنخفاض

مات )مضاف( - أو "ماتو" ) مبتدأ( ماتا قرية
كرمو كرما الكرمة
كاّرو كريا قصير

كارسو كيسا )تكتب "كرسا"( البطن - الكرش
كاساّرو أّسر الربط
قشتو قشتا قوس
كسبو كسبا فّضة )نقود فضية(
خابو خوّبا ُحّب
خّلو خّل خّل

خّماتو خمتا آنسة )فتاة عزباء(
خانوقو خناقا الخنق
خاتو ختاما إختتام - إنهاء

خوتورو خوطرا عصا - صولجان
كيداتو خادوتا فرح - سرور
كيما كما كم )للستفهام(
كيناتو كينوتا عدالة
قّنو قّنا ُعّش الطائر

خودورو خاضروانا حصار – حول فلن
كوّرو كوّرا موقد – أتون
كوّسي كرسي كرسي
كوّسيتو كوسيتا قبعة
قوتالو قدال عنق – رقبة

ل ل ل
لباشو لواشا )تكتب "لباشا"( لباس
لقاطو لقاطا إلتقاط
لّبي لّبي قلبي
ِلّبو ِلّبا قلب

ِلشانو ِلشانا لسان
لومو لوما لوم – ندب

زال تستعمل حتى اليوم(تملكو )كنية ل  ملكا ملك
ملكي ملكي ملوك
مالكتو مالكتا ملكة
مّنو ماني من )للستفهام(



ماقارو مياقوري يحترم
مقلوتو مقليتا مقلة
َمخارو َمخارا ُمصمم - ُمشرف
َمخاتو مخايا – مخَيييتا ضرب
مالو مل - مليا ملئ
ماميتو موميتا قسم )اليمين(
مانو منايا إحصاء

مارسو )أو "مارتو"( ِمريا مريض
مارسوتو )أو "مارتوتو"( مَريتا مرض

مشماشو مشمشانا شماس )خادم في المعبد(
ماشو منشيتا نسيان

ماشوخ ماشوخي وجد
ِمسؤو مسايا غسل الثياب
مشتيتو مشتيتا سقي
متاتي َمتواتي قرى )جمع "قرية"(
ماتو مياتا موت
ماتو ماتا بلد – قرية
ميشو مشايا تنظيف
ِمقرو مَيقرا ُمحترم
ِملكو ِملكا نصيحة
مينو ِمنيانا عدد

مِشختو مشوختا قياس
ميتو ميتا الَميت
مو ِمّيا ماء

موّدوتو َدْيتا َمعرفة
إسَبتّيو سباديتا وسادة
مشكينو مسكينا مسكين
موتو موتا موت
ناشرو ِنشرا طائر النسر
نابو نابويا نبّي

نغاّرو نغارا نّجار
ناخاّرو نوخرايا غريب - أجنبي
ناخو نياخا يرتاح

نامارو َنورا مرآة
(napahuنافاهو ) نفاخا نفخ

نافشتو َنوشا )تكتب "نفشا"( النفس
نّراتي ناراواتي )تكتب "نهراواتي"( أنهار
مركبتو مركبتا عربة
نارو نارا )تكتب "نهرا"( النهر

ناّسارو ناطر يحمي
ناشاقو نشاقا ُيقّبل
نيختو نيختا ُمرتاحة
نيخو نيخا ُمرتاح



ِنّرر نيرا عبودية
نيشي ناشي ناس – أهل
نيشو ناشا شخص

ناخارو نخرايا غريب
نّنو نونا سمكة

نو- أرمو أرمونتا رّمانة )فاكهة(
نورو نورا نار
بغرو بغرا جسم
باقادو بوقدانا المر
باراشو براشا انفصال
باراخو براخا طيران
بارزيلو بريزل حديد
باشارو بشارا ذوبان
ناتو بتاخا الفتح
بيلو بيل فيل )حيوان(
بو بوّما فم

بوتو باتا وجه
قللو قالول خفيف الوزن
قارابو قَروتانا )تكتب "قربتانا"( مقاتل
قرنو قرنا قرن – بوق
قريبو قوربا قريب
رابو رابا عظيم

راكابو ركاوا )تكتب "ركابا"( الّركب
راقادو رقادا الرقص
ري- أو رايا )تكتب "رعيا"( راعي

ري - أوتو رعيوتا - رعيتا الرعي
ريمو رخما الرحمة
ريشو ريشا رأس
ريخو ريخا رائحة
رّمو رّما جاموس

رواقو رياقا - راقا هروب
رّبو رّب رئيس - سّيد

روكو رخقا بعيد
روختو روختا واسعة - فسيحة
روبشو روشا )تكتب "روبشا"( كتف
شابيرو شيبيرتا إسوارة اليد
ساقو ساقا صعود

ساهارو سورا صغير
سلمو سلما صورة - خيال
سالو صلوتا صلة

سامامو شمّيا سماء
َسّمو سموقا أحمر

سانانو َسنيانا حاقد



سانو تاني يخبر
َسبتو ِسبتا شفه )شفاه(

ساراخو صراخا صراخ
سارابو سرابا حّدة المذاق )مثًل: الفلفل(
شيبو شّوا )تكتب "شبعا"( سبعة
شقالو شقال يحمل

شاخانو شخانا سخونة - تسخين
شالمو شلما سلم
شالتو شولطانا السلطان )الُحكم(
شلمش بشلما بسلم
شالوخو شلخا خلع الثياب
شامانو تمانيا ثمانية
شمشي ِشمشا الشمس
شّنياتي شّني سنين
شاتو شتايا الشرب
شنتو شيتا )تكتب "شنتا"( سنة

ِشبّييابي شواوي )تكتب "شبابي"( جيران
شيبو شّوا )تكتب "شبعا"( سبعة )عدد(
شيدو شِيّدا الجّن
شيمو شمايا السمع )حاّسة(
شوبتو (Shopaشوبا  ) مكان
شُيلمو شلما سلم
شُيّمو ِشّما إسم

شوتابو شوتابا شريك
سيامو سياما كتابة
سياقو إيقا ضّييق
سيبوتو سيبوتا التقّدم في السّن
سيملتو ِسّملتا السلم )َدَرج(
سبّيو سبّيا حّد – حافّية
َسبيرو َسبرا كاتب
سيرو بِيسرا اللحم
ِسّسو سوسا ُحصان
ِستّيو ِشنتا نعاس

شولمو شولما ختام )إكتمال(
سوميلو ِسّمال يسار )شمال(
شوّرو شورايا بِيدء
تورو تورا ثور
تارو ديارا رجوع - عودة
تبتو طوتا )تكتب "طبتا"( ُحْسن الخلق
تابو طاوا )تكتب "طابا"( َحَسن الخلق

تاخومو تخوما حّد
تلميدو تلميدا تلميذ
تاماّرو طمارا الدفن



تاماتي ياماتي البحار
تمتو يمتا بحيرة
تاميتو َميّميْيتا القيَيَسم
تامو ماّمي يقُسم )اليمين(
تانيكو تانوكي يتنّهد - يتأّوه
تاّرادو طرادا الطرد )من العمل(

ترغَيَمنّيو ترغمانا الترجمان
تسليتو صلوتا صلة
تِيبنو تونا )تكتب "تِيبنا"( التبن
ِتلّيو ِتّل التل

تينورو تانورا التنّيور
تيشو تشعا تسعة )عدد(
أو وو َو )واو العطف(

أومّيانو أومانا فنّيان
أّمو يِيّما أم
أومو ُيوما َيْوم

أوموشو ُيومائيت َيْوِمّييا
أورخو أورخا طريق
زاخيرو زعورا صغير
زاخيرتو زعورتا صغيرة
زامارو زمارا غناء
َزّميرو َزمارا ُمغَينّيي
َزّميرتو زمرتا ُمغَينّييية
زيرو زّرا )تكتب "زرعا"( البذار
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