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متي البازي

االھداء 

م كل یوقف الداري زیتون زرعتھا امام عندلیب اراه راقصاً امامي على شجرةفي تغریدة نغمة صوت احس بھا

لیودعنيستقبلني یبحة صوت حزینعمق الى...كل صباح ...صاغیاً داريباب برھة على عتبة لمتلكئاً ولو 

وھي صوت امي الحنون بلحن منالحلوة الطفولةغرد لي انشودة یلیراقبني .....حنان بدف ء....الى عملي 

اصحي وق ناقوس الكنیسةدألھرع واالقارسشتاءفي الي صباحات الثلج الباردة فمن منامي وبكل تأٍن وقظنيت

.....في سكون نائمة تلك القریة ال....القریة اھل 

یا والدتي هللا معكٍ ...."جحصوم الثالث  لكي تنونذرت لكَ لقد صلیُت  لكَ ....كانت تقول ...ال تخف یا ابتي "

ال تخف یا أبتي .....صدى صوتك تدوي على مسامعي وانِت  آخر من  تحدثت ُ الیھ ھمومي  وال زالت رّنة....

...."من اجلك وصمـت الثالث من اجلك صلیتُ ....

...كلماتكبحالوة  ھذا الكوناحس في فیا امي انا وقلبك ....صالتلك اعیش بصدق و....صومك وأؤمن بقوة .

....الى ابد الدھر وابد االبدین...الطاھر 

ابنك 

My Gift

I sense a tone in the cadence of the Nightingale jumping in chirps on the twig of the

olive tree that I planted in front of my door. I stop a bit in a delay to deeply heed and

listen to the chirp every morning, and I actually enjoy the compassionate tone that

welcomes me to see me off to my work.

I see this Nightingale from far watching me to chirp for me the song of my childhood in

a very exquisite cadence similar to my Mom’s in those chilly snowy mornings of winter

to make me run to church and pull the robe of the huge bell to make the villagers get

up from the silence of their sleep.

“Do not be afraid, Mom used to say, I have prayed for you and dedicated a 3 day fast

for you to pass your school tests. My Mom, now I say God is with you … you were the



last person I whispered to all my sadness and occupants… and the echo of the melody

of your tone is still saying the same …. do not be afraid, my son. …I prayed for you and

fasted my three days for you.”

My Mom, your words give sense to me on this earth by your nice words, I strongly

believe in the power of your fasting, the truth of your prayers in a pure heart to the

end of the ages and ages Amen. Your son.

Excuse me folks for that irrelevancy.

:وجمالیة اللھجات ال سورث

cuneiformتراكمیة من شعوب قدیمة فتبنت حیناً الحروف المسماریة كوسیلة كتابة جاءت لغة ال سورث 

حرفاً 22میة المتكونة من واالشوریة  وبعدھا تبنت االبجدیة االرا)اكدیة (بلیة للحضارات الثالثة السومریة والبا

المسیحیة )المسوبتیمیا (ثم دخلت الى المنطقة .قد إنتھت بمجرد تبني حروفاً جدیداً ھذا ال یعني ان اللغات إال 

.في كالم تلك الشعوب الى ما كان موجوداً العراق واضافت لغة جدیدةالتي جاءت من الشرق اي سوریا لى

.مفردات ومفاھیم جدیدة من لتضیف الى ما كان قد تراكم بحروفھا ومفرداتھا وبعدھا جاءت العربیة من الجنوب 

إال ان الشعب الكلداني السریاني االشوري إحتفظ بكثیر من مفرداتھ .وفي النطق كل لغة من ھذه اللغات لھا سماتھا

تفاھم مع كل ھذه المتناقضاتتفي بالغرض ویكي لوبسطھا باالستعمال ونحتھا القدیمة وطورھا وغیرھا وھضمھا

.وتستقر اخیراً الى لغة خاصة بشعبھا تعرف بـالـ سورثتتغیر وبمرور الزمناللغویة ل

Sorith is an accumulative language of the three Ancient nations of Mesopotamia,

Sumerian, Babylonian (Acadian) , and Assyrian and was represented in written by

cuneiform. Then the 22 Aramaic were introduced and adopted as something new

before the fall of Assyria. The area welcomed Christianity coming from the west, Syria

and added to Iraq something new as faith and language.

Arabic came from the south with its language and strength of rhetoric and added a lot

to what already existed with new concepts to enrich Sorith in speech and written. In

phonology each of those languages been mentioned has its own characteristics.

Nevertheless, the Chaldean –Syriac- Assyrians keep most of their old words and

expressions and assimilated them into new ways of articulation and simplified them

to be fluent and understandable to all speakers with their different dialects as

stabilized to what is known now Sorith.

ـ ولنفس السبب فال....وتركیة وكوردیةةالشعوب إختلطت بلغات اخرى من جذور ایرانیكما إننا ال ننسى ان ھذه

بإستثناء الضاد والظاد في المنطقة تملك كل الوحدات الصوتیة لمختلف اللغات التي تحدثنا عنھا سورث 

ولكن .فانھا قد إتخذت صیغ امالئیة مغایرة ستعارةي كلمات مفبدون مناقشة اصوات عربیة وإن وجدت ھيالتي

على –في كثیر من االحیان فاللغة العربیة قد غیرت فیھا االصوات االصلیة في الكلمة الى الظاد او الضاد كما 

اخرى)ارض(الىوكلمة)ظلم(الىفي كلمة -سبیل المثال في .وهكذا



We need no to forget that these ancient nation in origin have mixed and sometimes

ruled by people of other languages such as Persians, Turks, Kurds etc. for the very

reasons, Sorith has almost all phonemes of these languages with exceptions of D, DH

of the Arabic. In fact, Arabs have turned some Sorith sounds into those such as T in

(Tlomia) despotism, and the word (Ar’a) earth into their Arabic D, Dh.

غني لغتنا بھذه یااللھجات في قرانا تملك مفردات من اصول مختلفة لنفس الكلمة وبھذوما ارید قولھ ھو ان

قریة اخرى بالرغم من قربھا لبعضھا ھا للكلمات تختلف في قریة منھا عن ئاكما وان طریقة إد.التشكیلة الجمیلة 

.جغرافیاً  

الجامعيو الشباب أشجع ابالمناسبة ابناء لهذهلشعب الكلداني السرياني االشوري من جمع بمهمة القيام على

عليها والحصول وأنا.هي طريقة اخرى لتوليد مفردات من اللهجات وإقحامها في اللغة االعالمية والمفردات

نينوى سهول على او الجبال قمم على اسواء القرى سكان شفاه على المفردات هذه من المئات وجود من متأكد

المحليةاصيلةي أالحظ بان االعالم يستبعد استخدام مفرداتالنن اللغات في مستخدمة منها اجزاء لوجود

.االخرى

What I need to say is that many of Sorith dialects are rich with words that have the

same meaning but of different origins, a beauty that adds to this living but restricted

language in use. Not adding that the way of pronunciation is completely different. So

this diversity of vocabulary, expressions, and pronunciation is a great heritage.

By the way I encourage the university researchers of the sons of this nation to collect,

study, and systemize the language and write research on the dialects of these villages,

a trend that will revive the language and help to insert these in the press language of

journalism. I am sure there are thousands of words used by the people living in the

peak of the Iraqi mountains and the plains of Mosul using Sorith dialects in a very

fluent and esthetic ways in their daily local language of Sorith dialects.



In this article I want to introduce some samples of what I know of these dialects:



:كلمات من مصادر  مختلفة لنفس الكلمة .آ 

Words from different origins are here to mean the same. I am sure that these words

come from the Ancient languages of Sumerians, Acadians, and Assyrian Nations of

Mesopotamia:

yalma

paata 

pozaوجھ                               

face=salma

shaapi:ra

cha-labi 

jindaayaجميل 

beautifultaaza 

khil-ya 

randa

sqi:la

 

daahoode 

qamباكر idaana 

Earlyjalde 

bki:ra



المفردةتجعلالزمناالدغام على مرظاهرة هذه تأثير\)لماذا(من من رائعاً نموذجاً

(التاء(االصوات المهموسة على المجهورة ودور التفخيم في جعل  (ً ان تجمع االصوات كما)طاء

حولت .نون(الى)الالم(المجهورة يأتي بسبب ان المقطع ال يحمل اي نبرة للحفاظ )دي(أما بتر الجزء االخير )

.على تلفظه وال يؤثر في إبهام المعنى لدى حذفه من آخر المفردة

Elision, Assimilation, and contractions within Tafxiim (Velar) / pharyngealisation

bring about so many allophones that do not change the meaning though they look

different.

qaamoodi 

qay 

tlamooلماذا 

WhyTlamodi: 

tami: 

Tami: 

limmo 

nimo 

tamo 

tamaaha

 

 

 

 

 



Using different words and expressions to mean the same: 

bnakhthin

سأنزل الى 

bshaapinسارووح لـ                    

سأذھب لـ 

I’ll go tobSaalin

bke:pin 



bzaali: 

bmaaTin hil ….wib 



قدكلمات كاملة االشتقاقات .ب سورث :تراها تستخدم في اللغات االخرىهي

لدىمهناك مخاوف لبعض من اخوتنا في االعالم من استخدا مستخدمة بانمفردات معتقدين الكورد او العرب

اصيلةالكلهذه غير وهي سورث ال الى دخيلة يجب.مات هنا نتطرقاظن الى معرفة بعض االمور الخاصة ان

عدمها من المفردة كلمة.باصالة جذر المثال سبيل على اخذنا ن(فلو م ر )د

The people of Journalism, press, and Mass Medias are very suspicious about using

words that they are found in Arabic or Kurdish or others, thinking that they are loan

words. This is not true because Assyrian ( sorith) words of origin has been taken by

others.

Sample 

:أمثلة

1treatment , cure , bandage darmanta: n.



2\\

Treat V. = darmin/ treated = dorminne: / has treated = mdorminne: 

3treating (verbal Noun) = darmoone: 

4be treated = passive voice (pi:sha mdormina) 

5drug, medicine (n.) 

6drugs, medicines (plural)

 

يعتقدونفي االعالم يبدو االخوة بان هذه المفردة كوردية هم على خطأ الن هذه المفردة ناقصة قد

بـ(يعني)كردن(......االشتقاقات في اللغة الكوردية حيث يضاف الى نهايتها   )يقوم يا......

يقولونفيعمل العالج  المثالتراهم سبيل .كردن......عالج(على (

It seems to the Journalists of Assyrian Sorith language that the word “

madrmaoone: “ ( treating, curing) is not an authentic word and they adopted the

old word of using “ poisons” to mean give medication. I think this is too much to

do since we have the word ( darmane:) as a very colloquial common word used by

almost all dialects for the same meaning. In Kurdish this word is used as a loan

word because it comes before the second part ____ kirin (Bahdini) (______ kirdin

– Sorani).

سورث ال في الجذر فيه)الحدث(بينما مدلوله(مكمون في علماً)الدال المفردة أصالة يؤكد دليل وهذا

يستخدمون العرب من الكثير وهم على غير إتصال بالكرد ال من قريب وال من "دواء"بمعنى"درمان"بان

يقولون ولكنهم الصدر"بعيد درمان .هذا الكلم" هذه ان بمعنى شاملةاي هي االستعمال في المنطقة  ة

القديمةوال بد واننا توارثناها  اللغات من.الن نغمتھا اشوریة المسمع من اخذناها كنا لو العيب وما

الكثير اعطيناهم قد باننا علماً الفارسية او الكوردية او .التركية

In Sorith this word has but the core meaning to refer as a referent to the word

(treat/ cure) with its all conjugations and derivations. The combination of its

letters and sounds is very Assyrian and it is widely used by all dialects and there is

no need to go and look for the words in the old dictionaries to find a word for

medicines or medications especially when most of the people dealing with hygiene

and health were not before long coming from the Assyrian background.



كلمة استخدام نظري قديمةففي سموم(ككلمة استحداثها في االخبار في حين تهمل و)من

حضارية صحيح)درمانا(ككلمةكلمة غير علماً بان االطباء في التاريخ الحضاري كانوا الى فترة قريبة امر

منمن ينحدرون وسريانيةالزمن وكلدانية اشورية التنصل.اصول هذا كلماتنافلم استخدام من والتخوف

القواميس بطون في اخرى عن ؟والبحث

It is unfair to neglect such a word widely used by people and adopt something

which is obsolete and it does not serve the purpose.

:"الحدث"حالوة اشتقاق الكلمات من االصوات التي تخرج اثناء وقوع جـ

Onomatopoeia words of ( usually 2 letters repeated twice + ta ):

1ripple of water sharsharta d miya 

2laughter HarHarta d gikhka

3snoring kharkharta bshinta 

4screams of women charcharta d bakhtatha 

5disgusting gangazta d libba ( dlash sha ) 

6sound of plates qarqarta d ammaane: 

7whizz of the ear sarsapta d naatha 

8screech of tires sarsarta d tayere 

9knock at the door Taq taq ta d tar’aa 

10whispering in the ear pashpashta b naatha 

11sipping of the tea srapta d chay-y e 

12rumbling in the stomach qarqarta b kaasa

13screech of the bed zaq zaq ta d qaraawat

14scull qar qap tha



15cramming things on qraapa bri:sha

16bullets (rifles) zooming shaq shaq ta d toope:

17shedding of tears san sal ta d dim’ae

18thunder roaring gam gam ta d girgome

19water bubbling baq baq yaatha d miya

20boiling of a stew ( soup) barbaqta d shorba

21murmuring of an old man dardamyaatha d saawe 

والمدن.د بالقرى خاصة وإدغامات :لكنات

Idiolects and local dialects

Ankawa:عنكاوة sub dialect

lak:االصل  kithit kithit

lach-chit chit

You do not know know ( do you know ?) ال تعرف تعرف 

عليا Upperتياري Tyari sub dialect

the:lokh l be:tha 

she:lokh lbaasha 

البيت الى youجئتَ (m. singular) came home.

Margahمركھ  sub dialect



the:lokh l be:tha

se:lokh lbaysa 

youجئَت الى البیت  ( m. singular) came home

Baziبازي sub dialect

Sipe:tHa grusta

qochif 

                      إبھامھhis thumb 

je:loجيلوي sub dialect

raaba spy

re:ba spe: 

veryجید جداً              good

gillaale

gil – le: - le:

vegetables)حشائش(خضراوات\مخضر , grasses

mangeshمانكیش  sub dialect

kabi:ra kibin

gabi:ra gibin 

I’d...ان احب كثیراً  love to



Ashootiآشوتي  sub dialect

yba ‘ain le: ba’ain

yippin lappin 

Iارید        ال ارید             love I do not love

urmijnayiاورمجناي sub dialect

i:ka ywit brikhsha?

l karkuk 

i:chit brikhsha ? 

lcharchuch 

 

Dianaدیانا  sub dialect

 

palgitbgo 

paljitbjo

      نصفhalf داخل      \فيin/ inside



فإن المتكلمین في كافة قرى ونواحي واقضیة ومدن شعبنا الكلداني االشوريالتلفظ أداءرغم تباین 

اخرى الى لغة ال "جمالیة"بمقدورھم فھم بعضھم البعض مع إختالف وتباین واضح في االداء وھذا  یضفي 

ستقر إمالء الكلمات وكتابة ید باصولھا الكتاب والمؤلفین لكي یتقیكلغة جامعة كتابًة سورث

الجمل على صیغة قیاسیة مقبولة من قبل الجمیع وھیئات النشر الرسمیة وغیر الرسمیة في العراق او اماكن 

.اخرى في سوریا أو لبنان او روسیا او الدول االوربیة واسترالیا وامریكا

Regardless of the differences in pronouncing words, the Chaldean-Syriac- Assyrian

dialects are all understandable to each other and this is another beauty of Sorith



language wherever the speakers are and they have stabilized the way of writing

the spelling as orthography inherited from the past.

وحاول ان تتابع مقارنة من قناة عشتار طاعتك االطالع على النصین العربي وال سورثفیا اخي الكریم باست

كون الفائدة ذات قیمة ومعنى في تعلم ھذه و بلغتین مختلفتین عسى ان تالكیفیة التي تم بھا كتابة نفس االفكار 

.اللغة البدیعة

Now, My brothers you can read the story in Arabic and then in Sorith and see how the

translation can help you use Arabic to learn Sorith with fewer efforts as scaffolds.

Then I supply this material with the English to strengthen your vocabulary in all three

languages and get the same level in all of them with less time and efforts:

 

Arabic Passage 

والتراث اللغة إحياء وخطوات حلب :مؤتمر

اغسطس31عقد في دار مطرانية حلب للسريان االرثدوكس اللقاء التشاوري االعالمي السرياني للفترة من  آب

راع.2009لغاية االول من ايلول سبتمبر االول عام  ابراهيم يوحنا المطران نيافة اوالتقى حبي بلرشية

للسريان االرثدوكس السادة رؤساء وممثلي المؤسسات االعالمية تناول معهم مجاالت التعاون بين هذه 

.المؤسسات التابعة لشعبنا الكلداني السرياني االشوري في كل مكان

حلبوقد بدأت الجلسة االولى للقاء التشاوري االعالمي السرياني في بهو مطرانية السريان االرثدوكس  في

حيث القى نيافة المطران يوحنا ابراهيم خالل الجلسة كلمة رحب خاللها الحضور وتمنى بالنجاح لهذا اللقاء 

.التشاوري لالعالميين السريان في العالم

ثم اعطى نيافته الكالم لصاحب السيادة المطران انطوان اودو مطران الكلدان في سوريا الذي ثمن الجهود 

اجل من هذاالمبذولة ان اكّد الذي حلب في الكاثوليك السريان اساقفة رئيس شهدا وانطوان اللقاء هذا عقد

.اللقاء التشاوري متميز بهذا الحضور السرياني الكلداني االشوري ال بد ان تكون له مدلوالت ونتائج مثمرة 

الفض عشتار لقناة العام المدير مراديان رازميك السيد فالقى الكلمات توالت ائية كلمة في جلسة االفتتاحية اكد ثم

خاللها ان الصرح االعالمي المتمثلة بقنة عشتار الفضائية تحقق بفضل جهود ودعم االستاذ سركيس اغاجان 

بهدف توحيد صفوف شعبنا الكلداني السرياني االشوري والدعوة الى تحقيق اهداف امتنا وتعريفها باالمم 

واستعرض.لتسامح بين سائر الطوائف واالديان والقوميات االخرىاالخرى مع بث روح االخوة والمحبة وا

ا تجسيد في الكبير والدور القناة شهدت الذي التطور مطالبة بالحكم الذاتي البناء شعبنا الكلداني لمراديان



وعقدت.نياالسرياني االشوري في المناطق التي يقطنونها حالياً وثبت في الدستورين العراقي والكوردست

مي السرياني في صباح يوم الثالثاء االول من ايلول سبتمبر من عام اللجلسة الرابعة للقاء التشاوري االعا

2009.

اع تقرير مناقشة ل اللقاء وبعد مناقشة المواضيع المدرجة على االعمال صدر البيان الختامي حيث اكد امتمت

ابناءوققالمجتمعون خالله على السعي الظهار الدور الحضاري والح تواجد اماكن كل في والوطنية القومية

في التعلم ضرورة على مشددين والوطني القومي الفكر ونشر الوعي وتنمية اصيل كشعب التاريخية شعبنا

الالوطن وايالء ال وشدد تطورها الفصحى السريانية ابناءلغة بين والتراثية الروحية القيم تكريس على مجتمعون

مؤسساته ودعم الكنسية من اجل التقارب والوحدة والسعي لتوسيع دائرة المتلقي بإتجاه اآلخر وبمنهجية شعبنا

ة النعرات االثنية والدينية رقادرة على تحقيق حالة من التثاقف والتعارف مع شركائنا في الوطن واالبتعاد عن إثا

مؤسسات بين والتنسيق التعاون من قدر اكبر لتحقيق مشتركة جهود لبذل اللقاء.نا االعالميةوالسعي اصدر كما

توصيات ركزت على ضرورة االهتمام بصحافة الطفل والعمل على اصدار كتاب عن التاريخ السرياني والسعي 

وكالة انشاء امكانية ودراسة ومنشوراتنا كتبنا لتسويق عالمية بيانات قاعدة تكوين اجل نيةداكلانباءمن

اقتراح مسودة وتقديم اشورية رابطةسريانية تأسيس امكانية لدراسة اللقاء هذا عن منبثقة متابعة لجنة الى

سساتنا االعالمية ؤلالعالميين الكلدان السريان االشوريين ودعوة الفعاليات االقتصادية من ابناء شعبنا لدعم م

تدريبواالستثمار فيها وتبادل الخبرات والعمل االعالمي بين مؤسساتنا االعالمية لتطوير وإقامة دورات

.وورشات عمل لـتأهيل الكوادر االعالمية
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1لقاء اعالميpress meeting doorasha yado’aaaya 

2.بـ metالتقي (with) tpiqle b

3.مجالlevel/ field/ aspect shwi:la

4.لـ affiliateتابعة to taabi’aa li

5.منسق\ممثلrepresentative / coordinator mTapsaana

6.بـ representedمتمثل by mTopsina b

7.الصفوف unifyتوحيد sections khayadta d sidre

8.للوجود wasتحقق\جاء realized/ carried out

Kad te:le li:thootha

9.\تجسيدembed dashmanta / gashmanta

10.بـ beتعريفها acquainted to mayda’ata bi

11.تحقيق االهدافcarrying out goals mshar-rarta dni:she

12. صرح اعالميPress body Toyaawa yoda’aaya

13.غد tomorrow)غداً(في bsapara

14.عمل\اجندة agendaورقة tishraara d polkhaane



15.الجدول في scheduledالمثبتة msodrine go sorgaada

16.الحضارية civilizationالجوانب aspects garre d mdi:nayot

17.الوعي raiseتنمية awareness mpare:ta dir ‘ashta

18.االفكار القوميةthe nationalistic thoughts rinye omthanaaye

19.زمةالال)االهتمام(الرعايةadequate care / attention

Yasi:potha khshikhta

20.الروحية spiritualالقيم dogmas (values) dogme roohanaaye

21.الدوائر broadenتوسيع the circles marwakhta dgighle

22.مشتركةcommon mshawtpe

23.قادرة highمنهجية subjectivity khorzayoota masyanta

In a capable system (program)

24.دينية)نعرة(إثارةreligious sedition polaaga to:di:thanaaay

25.اكبر higherقدرة capability mse:ta bosh gurta

26.طفالصحافة االChildren’s Press galyanootha d shawre

27.قواعد\مراكزcenters / rules isse

28.عالمية International)دولية(بيانات manifestos (statements)

Booyaane te:we:laaye

29.انباء Newsوكالة Agency waki:lotha d Tibbe:

30.مسودةrough draft mookamta

31.لفعاليات invitingدعوة activities qre:ta l kasha:roota



32.استثمارات investmentsعمل ‘awadta d shortaakhe

33.الخبرات experienceتبادل exchange takhlapta d nisyaane

34.عمل workshopsورشات baate; d polkhaana

Khoshaba, Matti 2009-09-17/18


