من موروثنا الشعبً

قامة امراوٌة سامقة
بدران امراٌا

شخصٌة من ابناء شعبنا الكلدواشوري السرٌانً كان شماسا وادٌبا وعالما دٌنٌا جلٌال وفذا فً
زمانه  ,احب العلم ,عشق اللغة السرٌانٌة وتراقصت احرفها االثنا والعشرون وحركاتها السبعة
على اوتار نبضات قلبه الشغوف بها  ,وكانت النتٌجة ابداعا فً صٌاغة وبناء االبٌات الشعرٌة
الغزٌرة  ,والتً تداعب القلوب وتتراقص على اٌقاع نبضاتها ووفق صوت شجًء ملئه الدفء
والحنان االبوي العالً ,وٌعزف على اوتار الروح اناشٌد الحب االبداع ,التً ال تستؤذن العقول
واالفئدة بدخولها بل تمتد وتستقر فً عمق ولب الضمٌر وتتربع على عرشه الوجدانً  ,وكان ِه
خلٌفة نبً السرٌان وقٌثارة ورح القدس مار افرام فً غزارة اشعاره واناشٌده التً التعد وال
تحصى واسطوانات صوت ِه ملٌئة بدفق وسمو حنانً رفٌع  ,وسٌل مداد قلم ِه كاد ان ٌكون
جارفا ,والذي الٌكتب اال الحكمة السدٌدة والفلسفة العقلٌة المتنورة ,القلم كان صدٌق ُه المقرب
والصفحات البٌضاء كانت ملبسه ومفرش ِه الطاهر,ومداد القلم كانت خمرة ارتواء ظمؤ روح ِه
العطشانه والمتلهفة لعالم العلم والثقافة .
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حالٌا  ,ولد ضمن عائلة فالحٌة كادحة من ابوٌن موشً ساكو الوالدة مرٌم عزٌز وبٌن االشقاء
(داإد ,مٌخائٌل ٌ ,ونان ,القس عودٌشو ,زٌرو  ,انٌسه ,الٌشوا) فوالده موشً توفً اثر سقوط
سقف البٌت علٌه فً قرٌة امرا  ,اما هو فتعلم اللغة السرٌانٌة منذ الصغر على ٌد شقٌقه الكاهن
عودٌشو حتى تضلع بها  ,واصبح فٌما بعد شماسا من الوزن الثقٌل فكان له صوت جبلً شجً
ورخٌم  ,وذو حكمة ورزانة فً الكالم ومساعً خٌرة فً حل المشاكل الناس وتصفٌة قلوبها
نحو البعض اي كان محضرا للخٌر والعطاء  ,الٌداهن وال ٌجامل احدا على حساب الحقٌقة ,ذو
قلب حنون ٌساعد الناس على اختالف مشاربهم  ,وباب داره كان مفتوحا دائما على مصراعٌه
امام الضٌوف والماره ,وسفر طعامه كان دائم مفتوحا للغرباء قبل االقرباء ,شجاع وذو شهامة
رجولٌة ال تتزعزع وال ٌركع امام االهوال والمحن ان تطلب االمر ذلك ,فكان مرشحا ان ٌلبس
االسكٌم الكهنوتً اال ان الحادث المإسف الذي حدث فً قرٌة اسطبالن حال بٌنه وبٌن التوشح
باالسكٌم الكهنوتً الذي كان منى روح ِه ,اال ان الرب عوض ُه بذلك بنجله قداسة ابٌنا البطرٌرك
الحالً للكنٌسة الكلدانٌة مار لوٌس روفائٌل االول ساكو ,وكذلك من خالل الراهبة الجلٌلة لوجٌنا
نجلت ِه .
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فً عام  1945كانت فً القرٌة عداوة مستترة بٌن عائلتٌن كردٌتٌن  ,وفً ٌوم صٌفً دخلت
كلبة احد الطرفٌن تحت قمرٌة الطرف االخر وشربت الماء من آنٌتهم فسبّت السٌدة صاحبة
القمرٌة الكلبة وصاحبتها  ,فسمعت صاحبة الكلبة المسبة ,وعلى اثرها حدثت مشادة كالمٌة
حاده بٌن الطرفٌن وتدخل الرجال ,وزاد وطٌس الحمٌة والعراك بٌنهما ,فتدخل العم مروكً
بنٌت ِه الطٌبة لمساعً السالم لفض االشتباك بٌن الطرفٌن ,اال ان احد مساندي احد االطراف ظن
ان السٌد مرو َكً ٌساعد الطرف االخرفاشتد غٌضا وعلى اثرها اطلق علٌه النار وارداه قتٌال فً
الحال  ,اال ان َعم مرو َكً العم روفائٌل موشً عندما رأى ابن شقٌق ُه ٌسب ُح فً دم ُه فثارت
حفٌظت ُه وزمجر كاالسد الجرٌح وانحنى وق ّب َل المؤسوف على شبابه مرو َكً من الجبٌن وقال
ُ
بثؤرك  ,فاخذ سالح المدعو حاجو مومً فقتل شخصا منهم (احمد
ساخذ
دمك
عهدا قبل ان ٌبرد
َ
َ
حوبً ) وانهزم االخرٌن وهم مذعورٌن فاطلق علٌهم النار واوقع ثالثة منه ظن انه قتله ُم جمٌعا
ان انهم كانوا جرحى وتم نقلهم الى ناحٌة شرانش للعالج سرا  ,وجاءت الشرطة واخذت كال
الطرفٌن الى مركز ناحٌة شرانش ,فباتوا لٌلة فً مخفر الشرطة هناك ,وفً الٌوم الثانً اخذوا
الى زاخو  ,وعند تواجدهم فً سجن التوقٌف بشرانش جاء السٌد صالح السندي لٌتوسط لهم ,
ولكن عندما رأى الطرف االخر هكذا مجروحٌن والدماء تسٌل منهم فً السجن فسبهم قائال
:اهكذا ٌفعل المسٌحٌن بكم ؟ اي تضامن مع الطرف االخر برإٌة منظر الدماء والجرحى فقال
له العم روفائٌل مع االسف لك ٌا آغا جئت لتساعد ولٌس لتزٌد من نارالبلبلة !! وهكذا بقوا
هإالء السادة .روفائٌل موشً وابنٌ ِه الزار ونٌسان وشقٌق ًه داإد موشً وابنه المرحوم هاول فً
السجن لمدة قصٌرة فً زاخو ,ثم حولوا الى سجن مدٌنة نٌنوى لٌبقوا لمدة سنه فٌه ,وبهذا كان
المرحوم مرو َكً ضحٌة مساعً السالم بٌن الطرفٌن .المجد والرحمة على روح ِه الطاهرة .

اما عن حٌاته االجتماعٌة ܼ ܲܚ ܼܫܘ ܹ
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تزوج روفائٌل من السٌدة مس ّكً ورزق منها ( الزار وهو االن فً بغداد  ,المرحوم نٌسان ,
وردّي  ,زرٌفة ) وبعد انتقال مس ّكً الى جوار ربها اقترن العم روفائٌل بالسٌدة مرٌم توما
رٌحانا اسنخ َتٌ ّتا ورزق منها ( غبطة ابٌنا مار لوٌس ساكو  ,زكرٌا  ,راحئٌل الراهبة لوجٌ ّنا ,
لٌلى  ,ثامرة  ,باسمة  ,جاكلٌن ) وربى هذه العائلة الكبٌرةعلى نهج وخبز الحب واالٌمان
والثقافة والعلم  ,واحد من ثماره الٌانعة قداسة ابٌنا غبطة البطرٌرك مار لوٌس ساكو الكلً
الطوبى ,والراهبة العفٌفة لوجٌنا ساكو .استقرت العائلة فً الموصل بعد هذه الحادثة المإسفة
خدم الكنٌسة كشماس بتفانً واخالص الى آخر ٌوم من حٌاته الحافلة بالنشاطات والثمار الٌانعة
والعم روفائٌل اعتكف على الصالة وظل مواظبا على كتابة القصائد والمطالعات السرٌانٌة
الكثٌرة فاصٌب بعجز الكلٌتٌن فٌما بعد ,فمن جانب كان ٌكتب مذكراته ,ومن جانب آخر كان
ٌواصل تلحٌن وغناء تلك االناشٌد بصوته الدافىء.

نشاطاته االدبٌة

̰ܵ
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ܼ

وفً ٌوم  12كانون االول  2013زرت بٌت نجلت ِه ثامرة هنا فً ملبورن باسترالٌا ,واردت
االستفسار عن هذا العالمة الجلٌل فادلت نجلت ِه بما عندها وذكرت بان لوالدها ارشٌف من
ُ
اغتبطت من
كتابات بالسرٌانٌة القدٌمة جاءت ب ِه من بغداد مإخرا ,ولدى احضارها فاننً
الفرحة عند رإٌة تلك االوراق المهلهلة والممزقة والمتجعدة والتً تراكمت علٌها غبار وعتق
غمارخمسة عقود او ربما اكثر ,واخذت بفتحها بحذر النها متجعدة ومتداخلة فً بعضها ,بحٌث
ٌصعب فتحها كً التتمزق هذه الكنوز الثقافٌة النادرة والثرٌة ,ورغم ذلك كانت اجزاء او قطع
صغٌرة منها تتكسر وتتناثر ورائحتها تشبه المسك والعنبر .ورحت اغوص فً عمق ثناٌا
سطورها القدٌمة والممحٌة فً بعض االماكن,واستؤذنت من كرٌمة المرحوم بان اخذها
واستنسخها كً ٌتسنى لً التعامل مع النسخ الجدٌدة بحرٌة اكثر ودون ان اضغط على االصلٌة
منها وتتلف بٌن االٌدي ,فانا الذي ٌقدر هذه الجواهر الثمٌنة .
ومن خالل تصفحً الرشٌف كتاباته الكبٌر الحظت انه كان ٌجٌد اللغه الكردٌة وهناك قصائد له
بالكردٌة لكنها بالخط السرٌانً .

ول ُه تسجٌالت صوتٌة وهو ٌإدي المزامٌر والمٌامر
التحصى وال تعد وباللغة السرٌانٌة حصرا منها الصلوات:

,والمدارٌش الكنسٌة وقصائد ومدائح

قصة ٌوسف الصدٌق.قراءات الباعوثا  ,مدارٌش الغرباء ,الكاتب المركب,قصٌدة مدح على
وقار مار كبرائٌل مطران زاخو ونوهدرا ,قصٌدة مدح للمطرانً زاخو ومان َكٌش ,الصدٌق,
مدٌح لمرٌم الطوباوٌة مسجل بصوته الرخٌم  ,مدٌح المسكنتة ,صالة الرمش ,نسل آدم وحواء,
سٌرت ِه الذاتٌة فهو ٌروي سٌرة حٌاته بصورة غنائٌة رائعة ,قصة هجرة االمراوٌٌن عام 1925
وما تعرضوا له من المآسً  ,قصٌدة ٌوحنا الحبٌب ,كرازة النبً ٌونان الهل نٌنوى ,قصٌدة
انتظرك حتى االنبعاث ,ضوء العمل الحقانً ,قصة مار سورٌشوع ,قصٌدة رثاء لمذبحة
صورٌا االلٌمة ,قصٌدة عن رئٌس الجمهورٌة المرحوم احمد حسن البكر  .حادثة فٌضان قرٌة
اسطبالن  1974والتً راح ضحٌتها اربعة شبان من رعاة القرٌة المذكورة من بٌنهم حفٌده
المرحوم باسم رزقو قواالٌا فهو ٌسرد القصه بتفاصٌلها واصفا الحادث دِطٌٍا دؤٍْؼٌٍا تنوْىََحًْ
ّ
خرٌزي بكولٌا ّتً الحزن الذي حز كلٌتًّ  .قصٌدة رثاء البنته المرحومه وردّي ففٌها
بخ ّشً
ٌفرغ ما ٌكمن فً عمقه من مخازن آالم والحزن على خسارة فلذة كبده .
ترجل هذا الفارس المغوار من على صهوة جواده بعد ان رأت عٌنٌه فصوال مرٌرة من االحزان
وهذا ٌتجسد من خالل نبرات الحزن فً تسجٌالته الصوتٌة الكثٌرة ,لٌنتقل الى الدٌار السماوٌة
حٌث الصفاء والنقاء والخلود فً مدٌنة الموصل  1حزٌران  1978اثر مرض عضال .وترك
اثرا بالغا فً قلوب َمنْ عرفوه وتعاملوا معه عن قرب .
والحقٌقة ٌجب ان تقال ان للمرحوم كم كبٌر من ارشٌف الكتابات وحصرا بلغتنا السرٌانٌة وبخط
الٌد فهً ٌحتاج الى َمن ٌتفرغ لها لٌقرأئها بتمعن وٌفرزها الى ابواب عدة ومن ثم تنضد
بالحاسبة ,وتجمع لتكون كتٌبا ٌغنً مكتبتنا السرٌانٌة بالثراء الدٌنً واالدبً .وفً نفس الوقت ال
اخفً بان هناك صعوبه فً قراءة بعض من كتابات ِه .
وكالعادة ذات مرة اردت من امً ان تغنً لً ما تعرف من االناشٌد الدٌنٌة القدٌمة لٌتسنى لً
تسجٌلها وتوثٌقها حفاظا على سفر موروث شعبنا الثر ,فغنت واحدة تعود للملفان مار افرام
فقلت لها هذه لمار افرام فردت بسرعة غٌر معهودة ىَا تاًىَظَا اًٍَا ٍْيَظّ صٌٍََْ عوْهَاٌٍٍو ال باله اٌّا
دمامً روفائٌل اٌال اي ال وهللا انها لعمً روفائٌل ,اعتقدت المسكٌنة ان المرحوم مام روفائٌل
اقدم من الملفان مار افرام السرٌانً.وانها محقة فٌما ذهبت الٌه النها تعلمتها من لدن العم
روفائٌل حصرا .

وادناه نماذج من قصائده الرائعة :

صوْعك صٍظًضًغجَا صعوٍْؤٌٍٍَا
زٔرك زيَٓ َجزرب زايزايي
تًَض ضًََطَا عوْهَاٌٍٍو ٍوْضٌٍا
ثيَس َضًبضب رٔفبئيم يٕضي
ٍَغًُ اٍْطوّع ًٍينَا سجَْضَا  -فحوْديٌٍظ فوٍَْا صٍوْر عًثْضَا .
يب َرٌ ايطٕع َيهكب سغيذا -ثزٕخ ثًُب زيٕخ َعٕ ّزي
ٍطَؤٌٍا واٌٍٍَغ وصَاعٌٍا اٍْضَا  -ىجوّْذَا عَتَا صفَْطيٌٍظ عثَْْضَا
يطبري ٔآ ِيز ٔزاري اي ّسا -ن َكَٕرب راثب زثيطهّي عٕي ّسا
عثَْْضَا تعٌٍاصَا صٍيضوْجٌٍط  -واًً ٍَغجً ًٍغًٌٍ طوّتََْْْحَْا.
عٕي ّسي ثعي ّسا زيَهسٔر ِّ – زآي يبرد َيزيَى ط ََٕيزّب
موْص قٌٍَيًٌَْْ ٍِْ ضٌٍُْحَا  -مٌٌٍ اًعٍَْيًِ جوعمََوْجَْا
كٕز قًِهَيُي ِيٍ ِضُزّب – ِكى اريهٍَ رٕركبيٕرب
جوؤمٌٍََا واًٍَِظًْ ٍوْضيٌٍَْا  -عغٌٍاىًَظً ىََحَا مو دًضؤوٌٍَّا
رٕركبيي ٔ َع ًَي يٕ ِضهًبَّي – اريهَٓي نًبرب كم َذسرٔاَّي

وٍَحَا ِّفيَظّ تجَو عًوقٌٍَْا -ػصوْعحَا ودضيٌٍا اًٍز ػًؤتٌٍَْا.
ٔيبرب َجالّ ث َكبٔ َعٕقبَي – سزٔعزب ٔذجهّي اخ سرثبَّي
ػًعتوْجَا ِّفيَظّ تجَو ٍَحَا  -وجوْؤمٌٍََا عؤٍِاٍَُْا اوْؤدَحَا
َسرثٕرب َجالّ ث َكبٔ يبرب – ٔرٕركبيي اريي أرذبرب
صٍِعٌٍا ودًطَا مٌٍا ضَغًْ ىفَحَا  -واَُّطَا اُػٍْيٌٍا ىىيَوَجَْا
زيعي ٔ ِذطب ِكي جبريٕا نجبرب – َٔب ّضي سيهي نصالٔارب
ىىيوّجَا واٌَّْ قوْصَضٌٍا واٍْحُ طُوَا تََحَا طًً جعًً قَطٌٍا
نصهٕرب ٔاَي قٕزا ّضئ -ايزٍ ٔا ثًبرب َْى رزّي قب ّضي
تطيَثَا ٍِْ ًٍغًٌٍ وقًضٍْطٌٍا .ودِضعٌٍا اٌٍىََظًْ مِْطَا صتَْطٌٍا.
ثطالثب يٌٕ ِيٍ َيزيَى ٔقَسي ّطي – ٔذسيزي انَهيٓي ِكُطب زثيطي
تَْطٌٍا دضٍْؤٌٍا ىظَصًْ عوٍْغَا  -وًٍْظوٌٍٍّا اًٍز صًٍجَا ّوٍْغَا
ثيطي ذسيزي نٓب ّزي عٕيزّاَ ٔ -يُٕٓيي َيد َزي َكب زًَزّا
اًٍز مًفوؤٌٍا عوٌٍٍْا تذًَغَا -ىوّعجَا صٍَوجَْا ىََحَا ٍطوٍْغَا .
اخ كجٕرّي رٔيّي ث َرًزّا – صٕررّب ز َيٕرب نًبرب يطٕيزّا

جَوجَتوْجَْا الهجرة
دضٍْؤٌٍا اِىًِ تنو تَؤٌٍَّا ذسي ّزي انٍَ ث ُكم ثَزاَّي
مو تَؤٌٍَّا ّؼَّوْجَْا ُكم ثزاَّي ََشإَرّب
صًٍِِ ًٍظتيًِ تطًََعوْجَْا ِز َيٍ ٔنٍَ ثطًَبعٕرب
قًغَّا صعِؼَا تطٌٍاصَّوْجَْا قَزَب زع ّشا ثطيسإَرب
وهِحىِا ضًَِِ تْوْسغٍَوْجَْا ٔفزهّي ِض ًٍَ ثُٕذزايٕرب
ّوْسغٌٍٍَا وِّفَْيٌٍا تاًجْؤَوَجَْا َٕذزايّي َٔجيهّي ثبرزأارَب
جًغًٍِ ػؤٍْعٌٍا تنو صوْمٌٍَْا َكز َيٍ سريعّي ث ُكم زٔكبَّي
ٌٍَْْ اٍْثٌٍظ ٍحًهنَْغ وجٌٍَّا؟ يبَّي ايجّي يزَفكيز ٔربَّي؟
تاَُ دوْضَتٌٍا صٍَْوؤٌٍَّا ثآٌ ذٕضب ّٔي زييزَّٔي
عٌٍَّا وتَشٌٍا تاَصًْ تغٍْحَْا راَّي ٔثب ّذي ثآزي ثزيزّب
ىًَنَا صاٍْحىٌٍظ جًؤٌٍٍا صٍَْحَا لٌَكا داٌتلًّ َكرمّا دمٌ ّتا
اٌَّْ ميٌٍا عًًَِْ دؼٍْحَا آنً كوال عًٌ ًنن خزٌ ّتا
وًبجَؤًْحٌٍا فًَطَا قِغٍْحَا وبتارٌخً َبٌشا قرٌ ّتا
قغٍْحَا تحَعٍْخ صاَوَا ًٍوٍَا قرٌتا بتارٌخ وآوا ٌومّا
طوًٍحَا صٍََِا اًص ىَا ًٍوٍَْا هوٌ ّتا دٌمّا اد ال مومّا
اَُّطٌٍا صٍَحَْا تًْىَْة موٍَّا ناشًّ دماثا ب َنصٌب كومّا
صًعصَا صىَْحىٌٍا دًضُ جدوٍَْا دَردا دلٌتلًّ خا تخوما
جدوٍَْا ىَْحىٌٍظ اَو صًعصَا تخوما لٌتلًّ آو دَر ّدا
واَصًْ جَعٍز ىَا فَص صًعصَا وا ّدي تارٌخ ال ّ بٌش دَر ّدا
فيِطيًٌْ ٍِْ صومحًَ اًٍز صًطًٍجَا صتًغصَا بلطلًّ مِن دوكتاي اخ
دٌَ َكا د َبر ّدا
دوردا
اٌَّْ اَُّطٌٍا تضوٍََْا صوًعصَا انًّ ناشً بدومٌا َ
دوردي دان ٌَوماثا
تضوٍََْا صوًؤصٌٍا صاَُ ًٍوٍَْحَْا بدومٌا َ
صاَو جِسغوَّْا صتَثَوَجَْا دآو تخرو ّنا دباباواتا
ماٌر لِبّا وآن كولٌاثا
مٌٍا ٍََِغ ىِثَا واَُ موْىََحَْا كًِ ِ

موْص جًسغوْديًَظً اَُ طًتَحَْا كود َتخروخلًَ آن َطاواثا
ىَا فَص اَُّطٌٍا صطَو ػًتَْا ال ّ ِبش ناشِ ًّ دهاو َزو ّنا
صىَا ٍَغَوَجَْا وىَا ؤًعٌٍَا زالّ يبرأارب ٔزال َرعيب
ٍََِحَْا تحًععَا صاَُ ّوْمْؤٌٍٍَا ييزَي ثززعب زاٌ َٕذزايي
ازال َعََٕب َ
اًص ىَا عًوَّا وىَا ضًََعٌٍا َ
ٔال ًشض َى اعي
مو عوْصَتَا ٍغوْػىٌٍا تِذٌٍََا ُكم عٕزاثّب يزٔسال ثربيي
دٌٍََا ٍغوْػىٌٍظ صَطَو ٍوٍَْا ذبيي يزٔسنِّي زْبٔ يٕ ّيب
صت كٕ ّيب
فيِطيًِ ٍِْ ٍَحَا تًْىَْة موٍَْا ثهطهٍَ ِيٍ يبرب ثُ ِ
طَصًكْ ِّفيًِ تذٌٍطَا وىًوٍَا ْب َزخ َجهٍَ ثر ّطب ٔنَٕ ّيب
مٌٍاتْا وػوْىٌٍَا صمو ػَىوٍَْا ِكيٕي ٔسن ًّي ز ُكم سانٕ ّيب
مو ػَىوٍَْا اٌَّْ ؤًضَْعٌٍا ُكم سانٕ ّيب زاَّي َرضيعّي
واًدٌْْ تذٌٍََا صًٍوْجَا ضَْْعٌٍا ٔاذُّي ثربيي ز َيٕرّب ضُيعّي
ٍثًضَه دطَاًُ َّْطيًِ فؤٍْعٌٍا يجَهَم ذطبئٍ َطيهٍَ ثزيعّي
اٌَّْ دٌٍََا صًٍِ ّؼٍْعٌٍا .آَي ذبيي زيٍَ َشيعي
صطَو جمْغوَّْا صتَثَوَجَْا زْبٔ ررزَّٔب زثبثبٔارب
مٌٍا ٍََْغ ىِثَا واَُ موْىََحَا ِكي يبيز نِجٍّ ٔآٌ ِكهيبرّب
موْص صًمْوعديًٌْ اَُ طَثَْحَا كٕز رَرزٔذهَي آٌ طبٔارب
طَثَْحَا تِض جمْغوَّْا طبٔارب ثِس ررزَّٔي
ىَا فَْص اَُّطٌٍا صطَو ػًتَْْا ال ثيص َبضي زْبٔ سَّٔب
صًٍذنٌْ الَُّطٌٍا دًضُ فغعوَّْا ز َيركي نُب ّضي ّذب ثزعَّٕب
صطَو صَعَا صطَو ٍوْىفوَّْا زْبٔ زارّا زْبٔ يهجَّٕب
طَو ٍوْىفوَّْا صتَثَوَجَْا زْبٔ يهجَٕب زثبثبٔارب
صجًمْغوّح اًٍََْا صٍظُوَا ٍَحَْا زررزٔخ ايًب زي ّٕا يبرب
دًضُ ىظَو اُدٌٍغَُّا هَْحَا هََحَا ذب نٓبٔ ذيُّب فيزّب فيبرّب
اًص ىَا اَُّطَا وىَا ٍَغَوَجَْا أز ال َبضيّي ٔال يبرأارب
ّؼٍْعٌٍا دًَِ ٍَا ضًََعٌٍا َشيعّي َذيٍَ يب َضًعبَّي

طًيثوّح ٍِْ دضٍْؤٌٍا وتَعٌٍََا طَهجٕخ يٍ ذسي ّزي ٔثَعبيّي
وىَِي طيوتوُّ دوْسٌٍََا ٔنًِص زطهجٌٕ ذٕسّبيي
وىثٌٍَذَا ومو سوْىٌٍََا ٔنٕيرب ٔكم سٕالّيي
سوْىٌٍََا صاٌَّْ ػوػٌٍَّا سٕالّيي زاَي سٔساَّي
الٌَّْ مًوجٌٍا صتؤدٌٍا وعِتٌٍَْا الََي كٕرّي ٔثَز ّذي ٔٔاَّي
ضوْىٌٍا صعٌٍؼٌٍا اٌَّْ قًغٌٍَّْا جٕنّي زع ّشي ٔآَي قَزَبَّي
وتًسََْوْجَْا صاٌَّْ ًٍوطٌٍَْا ٔثَسيًٕرّب زاَ ّي َيٕطبَّي
ٍوْطٌٍَْا اٌَّْ دًيوٌٍٍْا َيٕطبَّي آَي َحهٕيّي
ٍَا ضََعٌٍا مََا ٍوًح قوٌٍٍْا يَب َضًعبَي ِك ًّبيٕخ قٕيّي
اٍْح ًٌٍَْْْ جٍََا طوٌٍٍْا ايذ ِيٍَُ ربيب ْٕيّي
واٌَّْ مَيَا تقًثْغَا دوٌٍٍْا ٔآَي كالّ ثقَٕرّا ذٕيّي
دوٌٍٍْا تقًثْغَا ٍَا هًظٍََْا ذٕيّي ثقَٕرّا يب فَٓي ًّي
ْبٔد َيهكب نكٕرسّي ري ّٕا
اُِ طَوِج ًٍينَا ىنوْعسٌْ ٍُحٍْثَْا ٔاٌ ِ
ثزيطٕخ كزي ّٕا
ضََِا صٍَحوْر  .تغٌٍضوْر محٍْثَْا ِض ًّب زيبرٕخ ِ
وطًً عوٍْغٍَََا فًَطِح دطَْثَْا َْٔى عٕيزايّب ثَيطذ ذطي ّٕا
دطَْثَْا ٍِْ ٍَحَْا وعوٍْغٍََا ذطي ّٕا يٍ يبرّب ٔعٕي ّزيّب
طًً ٍِْ ٍَحَْا صقًضٍْطَا ػًطٍَا َْى ِيٍ يبرّب زقَسي ّطب َسْيّب
ٍَغً سًثْغٍْطوّع طَو صًٍغٍََا يبر َسٕريطٕع ْبٔ َزيزايّب
طوْعَا صاًتْغًً اًدَْضٍََا طٕرّا زأراَْى اذيسايّب
اٌٍدَْضٍَا ص ٍْيٌٍظ ًٍظٍْغَا اذيسايّب زايهّي َيٓيزّا
تغًتَْوْجَْا صٍظُوَا ِّضٍْغَا ث َزثبَٕرّب زاي ّٕا َذيزّا
عًثْضوْجَْا صًٍغٍَا ٍظُوَا عثَْْغَا َعٕزٔرّب ز َيزيّب اي ّٕا عٕيزّا
طًً دًَيََْا ٍْيٌٍظ مًثَْغَا َْى َذيالَّب ايهّي كطيزّا
مًثَْغَا ٍْيٌٍظ جَو ضوْععِحَا كجيزّا ايهّي َكبٔ جٕرعزّب
اٍْحىٌٍظ ٍِْ ًٍغٍَا دضَا قِوِججََا ايزّهي ِيٍ َيزيّب ذب قِٕرّب
مٌٍا طَيِثيٌٍظ دِضَا قِىَْحَا ِكي طبنِجهّي ذ ّسا قِصيزّب
مٌِ مََِيَا تًْضذِحَا ِكى كب ِيالّ ثَُجبحزّب

ًّضَذحَا صمًثَْؤٌٍا اٌَّْ صٍْظُوَا ََجب ِحزّب اَّي زكجي ّزي اي ّٕا
ىعًوّوْ سفَْؤٌٍا ن َعَّٕٕ سجي ّزي
اٌَّْ صٍْظُوَا جَو ضوْؤتٌٍا عثَْْؤٌٍا اَّي زاي ّٕا َكبٔ جٕرّاثّي عٕي ّزي
ضغًٍْيٌٍظ ٍِْ قًَضَا صٍظُوَا اِسَْؤٌٍا ِضزيهّي ِيٍ قَيسا زاي ّٕا سي ّزي
اِسَْؤٌٍا تجًؤٌٍٍا صاًَْ ضِذٌٍْحَاسٌ ّري ب َك ّرمًّ دآي شِ ا ّ
خنت
مو طَيِثيٌٍظ تَِِْحَا طًتحَا ُكٕل طَبنِجهّي ثُيّذ طّٕرّب
مٌٍا ًٍذؼٌٍا دًَيوْ تضوَتِحَا ِكي َير ّشي َذيهّٕ ثجٕاثزّب
وطًً مََيٌٍظ ٍِغَصِجَا َْٔى كب َيم يزا ِزرّب
مٌِ ضَعِطيٌٍظ صٍِْظ سِحعَا ِكى ضب ِعطهّي زيي ِّ ِسززّا
مٌٌٍ دٌٍََاٍيٌٍظ تطَغٌٍط قِطغَا ِكى ذبييهّي ثطب ّري قطزّا
ودِضٍَا ٍيٌٍظ تنو دضَا اًجْعَا ٔذسيَيهي ث ُكم َذب ارزّا
طَصٌٍا طوٍْحَا ىذًضُ اَُّطَا ْب ّزي ْٕيزّب ن َرب َب ّضب
تحَعٍْخ ػًتٌٍْْا صمو دًضُ اَُّطَا ثزبريد َسَّٔي ز ُكم َذب َب ّضب
جًص ضََعيٌٍظ اًص صوْعَضَا رَس ضبيعهِّ آز زٔرّا ّضب
صتغٌٍا ٍْيٌٍظ تََحَا صطَو قًضٍْطَا زثزيهّي ثًبرّب زْبٔ قَسي ّطب
عًٌ هًظٌٍٍَْا وٍَغ صطًوَّا َعى فَٓي ًَي ٔيبر زََّْٕب
جًص ٍحًدٌََْْْ تظَصٌٍا ػًتٌٍْْا رَبز يزَرًَُي ثٓب ّزي َسَّٔي
صطَو قًضٍْطَا صاٍْحْىٌٍظ عًوٌٍّا زْبٔ قَسي ّطب زارهّي َعَّٕي
جًص عَثْضىٌْ تاًص جمْغوٌٍّْظ رَبز َعٕزيهّي ثآز ررزَّٔ ِّ
تظًَْ ضُِْحَا قًضٍْطَا طَثَْا ثٓبي ضبرّب قَسيطب طب ّٔا
ٍَغًْ سًثْغٍْطوّع اَو صتٌٍَحْ عَثَْا يبر َسٕريطٕع آٔا زثيث زعب ّٔا
طوْعَا صاًتْغَطًً عًتَا سَثَْا طٕرّا زأراَْى َرثَب سب ّٔا
اٍْيٌَْ ٍِْ جعوًً قطؤٌٍا ايهّي ِيٍ رز ّٔي قِط ّزي
اُػَىًٌْ ىذِؼىَا ٍَََا صٍِطؤٌٍا سانَي نرشالّ َييّب ِزيط ّزي
قًيحَا صجوْعجٌٍا ىٌٍاسًْخ ضًطؤٌٍا قَهّزب ز َكٕر ّكي السَُد َضط ّزي
ٍِْ تِيوُّ ىذِؼىَا اَوًُ اًجْعٌٍط ِيٍ ثِهٌّٕ ن ِرشالّ آ ٌَٔ ار ّزي

اًجْعٌٍط واَصٍْيٌٍظ جِمْغوَّْا ار ّز ِِ ٔآزيهّي ررزَّٔب
ٍَا ٍذًطثََْْا صاًص دِطثوَّْا يب ي َرطٕاَّب زآز ِذطجَّٕب
ىًذضٍؤٌٍا َّطٌٍغًًْ تغوَّْا نَرسي ّزي ََط ّزي ثزَّٔب
اٍْطوّع وٍغًًٌٍ ٍِْ مو مِغطوَّْا ايطٕع ٔ َيزيَى ِيٍ ُكزْبَّب
فغعوَّْا تجَو طَصًْ دٌٍََا ثزعَّٕب ث َكبٔ ا ّزي َذيّي
تذِطٌٍا وماٌٍتَْا ومو تًيٌٍََا ث ِر ّطب ٔكي ّٕا ٔ ُكم ثَالّيي
ٍذَيِي ىظَصً اًو ضَََعٌٍا  .يربنِص نٓب ّز ِِ أ َضًب ّعي
ًٍغمّتََْا صاَصً قِىَِحَا َيزك ّٕاَّب زاز ّ
ي قِصيَذ
طَيِة ٍِْ اٍْطوّع دضَا قِوْججَا طبنِتْ ِيٍ ايطٕع ذسا قٕرّب
جَا ضَََعٌٍا ىًْضَذِحَا رَب َضًب ّعي نَُجبحزّب
جَص ًٍعًٌِْْ تًْعٌٍَحوْجَْا رَس َي ِعُّي ثَُع ًَزٕرّب

صوْعمحَا صٍَغً سًتغٍْطوّع
زٔركزّب زيبر سٕريطٕع قصخ يبرسٕريطٕع
ٍَا سًتغٍْطوّع ٍَغً سًتغَا يب َسٕريطٕع يبر َسٕرا

صاٍوِج ىًَيَاسٌٍا دًتغَا زئيٕد ن ًَالذي َذٕرّا
اًٍَا جَا ىجٌٍُْثوْر عًتغَا أيب رب ن َكيجٕخ َعٕرا

صاٍوِج جَو طوْعَا صعَتَا زئيٕد َكبٔ طٕرّا زأا
طوْعَا صعَتَا ٍَغ موَّا طٕرّا زأا يبر كَٕب
وطًَْ ضِذْوْر ٍِيَْحَْا عًوَّا ْٔبي ضرُٕخ يهيزب َعَّٕب
ضَِوْر فغٍْسَا تنو ػًتَْا ِض ًّٕخ ثزيسب ثكم سَٔب
تعَضثوَجَْا ٍَغ طًوَّا ث َعبججٕارب يبر ََْٕب
عًوٌّْ وضِنيٌْ تنو صًؤصٌٍا َعَٕي ٔضكهّي ثكم َزر ّزي
موْؤٌٍا ومًؤٌٍا واٌَّ دًؤسٌٍا كٕرّي ٔكزّي ٔآٌ َذزسّي
صتطذْوْجوْر تنو تؤسٌٍا زثطرُٕرٕخ ثكم ثٕرسي
جًُْثؤٌٍا وٍَغ صدًؤسٌٍا َكجبرّي ٔيبر زذزسي
دًؤسٌٍا صٍوْر ٍَغ دًيََا َذزسي زيٕخ يبر ذهيب
عََِْغَا تطوْعَا ٍاًٍز اًٍيَا عًيزّا ثطٕرّا َيد أيال
ضتَذَا تًْعٌٍَا عًب مًَيَا ضجيرب ثَُع ًّي َرة َكيالّ
تعَتَا صطوْعَا تنًَيَا ث َعبٔز طَٕا ثكيالّ
مًَيَا صٍوْر قًضٍَََُا َكيالّ زيٕخ قًَبيب
صٍظُوَا عًوَّا وسوْىَََا زي ّٕا َعَّٕب ٔسٕال يب
تطوْعَا صعَتَا ًٍذَْضٍََا ثطٕرّا زآٔا يَريسايب
اٍْحىوْر ضََِا تَثَََا ايزهٕخ ِضًب ثبثبيب
ٔريطب ز َرثبَّي
تَثَا وعٌٍضَا صؤًتٌٍَْا ثبثب ِ
عََْغَا تضًٍغَا تطوْؤٌٍَّا عًيزّا ث َسيزّا ثطٕرّاَي
تًسَََْا صَصموْؤطٌٍَّا ثَسًبَب ِزز كٕرْبَّي

ضجيهي ٔ َسقَذ رب َزيٕاَّي
ضِفَْيٌٍاُ وسًقًح جَا صًٍوٌٍَّا
ّ
صًٍوٌٍَّا وصٍْيًَظً مًؤٌٍا َزيٕاَّي زايهّي كزّ ي

عًوقٌٍَْا وِّفَْيٌٍا تطًؤٌٍا َعٕقبَّي َٔجيهّي ث َطزّ ي
واٌَّْ دًٌَْ ًٍؤٌٍا ٔاَّي َذيَ ّي َيزّ ي
ٍِذيِىَْيوْر تضٍْوْر فًغّؤٌٍا مخلصلوخ بدٌوخ َبرّ ي
فًؤٌٍا صٍوْر ٍَغ دَِْغَا ثَزّ ي زيّٕخ يبر ذيزّ ا
ٍاًٍز صطًٍجَظ ىََْغَا َيد زاي َكب نًيزّ ا
صٍظُوَا جَو قًَضَا اُسَْغَا زي ّٕا َكبٔ قَي ّسي
انٕخ نجَيّزب زذيزّ ا
صٌٍٍحٌٍاىوْر ىثًَحَا صمَْْغَا ز ِيزهّي ّ
ص مَْْغَا ٍِْ عَثِس ىقًيعَا زذيزّ ا يٍ عبثس نقَهعب
ٍِشيِىيوْر ٍِْ ضًغعَا يربنصهٕخ يٍ َضز ّعب
ٍُِْفِقيوْر ديَْقَا جًععَا يجقهٕخ ذهيقّب رَز ّعب
ٌٍٍامْيوْر ٍِْ فٌٍاؤٌٍا صاًععَا َيرهٕخ يٍ ثيزّ ي زار ّعب
فٌٍاؤٌٍا صاًععَا دًضُجَا ثيزّ ي زا ّعب َذسرّب
تذِيََا طِعًٌُْ ص جَظَجَا ثره ًّب طعَُي ز َكبْبرب
ٍِغعطيوْر قَطَا صٍَحَا َيزعطهٕخ قَ َطب ز َيبثب
ػٌٍىٌُْ طًتو تًطغَا دًضُجَا سي َْم ثطزّ ا َذسرّب
سي َْم ثَ َطزرّب رب ثعيزّب
ػٌٍىَُْو طًتو تًطًغجَا جَا تعٌٍضُجَا ّ
ثزش ضٕيزّب
ٍَْغَا ٍوجتَا تغٌٍش جِضوٍْْحَا يي ّزا يٕر ّٕا ِ
اَصٍْيَظّ تقًيعَا تغٍْحَا آزيالّ ثقَهعّب ثزيزّب
وٍذؼٌٍاىَْظً ضوْغُيَا جِتَْحَا ٔ َيرشنَ ّي ضٕالّ رجيزّب
ّ
نٕرذب ٔ َي َكز ًشكٕ ّضي
جتَْحَا الوْعدَا وٍجًغجوضٌٍا رجيزّب
وجِىََاىٌٍظ صًْحَا تغوْهطٌٍظ ٔرِهيَبنِّ جُزّب ثزٔض ِّ
تجَو قًَسَا ٍفًغجوْضٌٍا ث َكبٔ قَيسّب يجَزرٕ ّضي
جوْىَْؤٌٍا عثَْْضٍْيٌٍظ دًثوْضٌٍا َكولٌرّ ي عٕيسيهّي ذجٕ ّضي
غوْىَْؤٌٍا ِّثيٌٍاٍْيٌٍظ ىقًيعَا َكولٌِرّ ي َجهيهّي نقَهعّب
واُػىٌٍظ قَطَا تجَو جَععَا ٔسنّي قَ َطب ث َكبٔ رَز ّعب

ٍَْغَا هيِحىٌٍظ ٍِْ ضًغعَا ييزّ ا فهزهّي يٍ َضزعب
تذًَيَا صعَتَا صىَا ًٍغعَا بخٌالّ درابّا دالّ َمرعا
صىَا ًٍغعَا ٍشوْىِي ٍِْ تَْطَا زالّ َيز ّعب يرٕنِص يٍ ثي ّطب
ثصهٕرّب زقَسي ّطب
تىيوَجَا صقًضٍْطَا
صاٍْحْ ىٌٍظ دًضُ دًَْاَا فغٍْطَا داٌت لِه خا ِخٌئا ثزي ّطب
طتيٌٍظ طَيٌْ اَص فَْطَا هولِه طبنّي آز ثي َطب
َّْطَا عِتض تعَضِثوْجَْا نٌ َشا عٕ ّز ثعبججٕرّب
ٍِغعطٌٌٍٍْظ تفغٍْطوْجَا يزعطُِّ ثجزيطٕرّب
يجبضز ثئُيَزٕرّب
ػٌٍىٌُْ ٍثَطِغ تاَِّْحوْجَا س ّي
ِ
ّفَْيٌٍا تِذضَا عَجُْووًىحَا َجيهّي ثرسا رأنزّب
عَجُْوْوىَا صٍْيٌٍظ تجَوَا راوالّ دٌلًّ ب َكاو
قًضٍْطَا صٍِْ تٌٍَحْ عَتَا قدٌ ّ
عبٔا
شا زيٍ ثيث ّ
مََْيَا ىجٌٍُْة ًٍغٍَا وطَتَا كمٌال ّ ل ِكٌب َمرٌّا ٔطب ّٔا
اًصٍْيٌٍظ جسغوَّّا صمحَتَا ادٌلًّ تخرو ّنا دكتاوّ ا
كذوّ ا د ٌَخٌداٌّا ٔثثٕنّي
اًص محَتَا صًٍذَْضٌٍٍَا وفحْوْىٌٍا از ا
وعلماًٌّ
وِّضٍْْؤٌٍا وعًيٌٍَََا ونذٌ ّري َ
صٍظُوَا ىًَغٍَا تًعٌٍََا دٌوّ ا ل َمرٌّا َبعاًٌّ
وًٍيَامٌٍُْا فًجْؤٌٍََّا.و َمال ّخً َبغرا ّنً
فًغؤٌٍَّا تجَو جْتحوْجَا َبغرا َنً ب َكاو ثبتو ّتا
وؤوّدٌٍَْا تجَو جْتحوْجَا ٔرٔذبَّي ث َكبٔ ثجزٕرّب
وؤوّدٌٍَْا تِْنْغٍَوْجَْا وروخا ّنً بنوخراٌو ّتا
ضتوّقيََظًْ عًيََا وتِسَوْجَا شوقلٌَهً َعلمّا وبسمو ّتا
جَا دَحْع طًَْ ًٍينوْجَا رب ذبرِز ْبي َيهكٕرّب
ًٍينوْجَا صٍْيَظّ صوٍََْا َيهكٕرّب زيالّ زٔييّب
مو صٍْيٌٍظ ىجَْوْ ٍذوٍََْا ُكل دٌلًّ ل ّكاو مخومٌّا

ٍِْ مو عِضعَا صطَوٌٍا ٍطوٍََْا ِمن ُكل ِرشعّا دهاويّ
يطٕييّب
وطَتَحَا ىجَْو ٍضوٍْعَا ٔطبٔرّب ن َكبَٕ َيجٕ ّعب
زيٕا قسي ّطب
ٍضوٍْعَا اًٍلْ صطَصًْ قًضٍْطَا َيجًٕ ّعب اخ ّ
صٍظُوَا جَو طوْعا دتَْطَا دٌوّ ا َكاو طورّ ا خوٌ ّ
شا
وطًً اٍْحىٌٍظ ضََِا فغٍْطَا و َهم ايزهّ ِّ ِض ًّب ثزي ّطب
دًضُ عًوَّا عَتَا ىنِْطَا خا َعَّٕب َراثَب ن ِكُ ّطب
مِْطَا اٍْحْىٌٍظ اٍْقَغَا ِكن ّ
شا ايزهّي ايقبرّ ا
مًطَْغَا تنو صوْتَغَا كطيزّ ا ث ُكم زٔثبرا

قصيسح انًزحٕو رٔفبئيم سبكٕ ثًُبسجخ سيبيخ يثهث انزحًبد
انًطزاٌ يبر َكٕرئيم االنقٕضي
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ܠ ܼܟܘ ܸ ܼܒܐ ܒ ܼ ܸ
̰ܵܡܪܝ ܲܓܒܪܐܝܠ ܲܐ ܲ
ܠܪܘ ̰ܵܫܫ̰ܵܐ يبر كٕرئيم انقٕضبيب
ܼܼ ܹ ܼ
̰ܵ
̰ܵ ܲ
ܪܓ ܼܘ ܼܟ ܼܘܡܪܐ ܼܲܙ ܝ̰ܵܐ ثزيرب َزرغٕخ كٕيزا َسْيب
ܒܪܝ ܼܟܐ ܼܕ ܼ
ܼ
ܲ ܲ
ܥܞܫܦ ܼܲܢ ܼܨܝ ̰ܵܛܐ ث َطكزٔخ ثبثب عطيت ََصيرب
ܒܬܟܪܘܚ ̰ܵܒ ̰ܵܒܐ ܼ
ܼ
ܲ
ܲ
̰ܵ
̰ܵ
ܘܥܠ ̰ܵܢܐ يبر ثٕنس ثبثٍَ ٔ َعالَب
ܦܘ ܼ
̰ܵܡܪܝ ܼ
ܠܘܣ ܦ ܼܦܢ ܼ
ܲ
ܡܥܫܘܢܐ ܲ
̄ ̰ܵ
̰ܵ
ܫܫܦ̰ܵ ̰ܵܢܐ ريطب نعسرٍ ثكم أرذب
ܢ
ܠ
ܼ
ܹܪ ̰ܵܫܐ ܠ ܹܥܕ ܐ ܒܟܠ ܼܐܘܚܕ ̰ܵܢܐ ܸܕ ܼ ܹ ܼ ܼ
زي َعيَٕي نٍَ ضيفبَب
̰ܵ
̰ܵ ܘ ܲܬ ܲ
ܟܪܘܚ ܼܘ ܸܡܪܢ ܦ̰ܵܦ̰ܵܫ̰ܵܐ ْبٔ َضكزٔخ كٕي َزٌ ثبثبيب
ܼ
ܲ
ܲ
ܞܪܝ ܼ ܲܫܪ ̰ܵܫ̰ܵܐ يبر ثٕنس ثطزيزكبيب
̰ܵܡܪܝ ܼܦ ܼܘ ܼ
ܠܘܣ ܼܦ ܼ
ܲ
ܕܝܗ ܼܒ ܹܠܗ ̰ܵܝ ܲ ܼܠܢ ܼܲܐ ܼܕܝ ܼܪܥܫ̰ܵܐ زيٕٓني طبنٍَ ازي َرعيب
̰ܵ
ܲ
̰ܵ ܲ
ܡܥܠܫ̰ܵܐ يبر كٕرئيم كٕيزا َيعهيب
ܡܪܝ ܼܓ ܼܒܪ ܹܐܝܠ ܼܘܡܪܐ ܼ
̰ܵ
ܲ ̰ܵ
ܒܗܝܪܐ ِذ َطٍ ث َكب ّٔخ ثيطهي ثٓيزا
ܸܚ ܼܬܢ ܒܓ ܼ
ܦܫܬ ܹܠܗ ܼ
ܘܘ ܼܟ ܼ
̰ܵ
ܲ
̄
ܬܝܪܐ يب كٕكٕا زيٕد ذزيزا
ܝ̰ܵܐ ܼ ܼܘ ܼ̰ܵܒܐ ܕܝܗ ܸܘ ܸܚ ܼ
̰ܵ ܲ ̰ܵ ܲ ܲ ̰ܵ
ܦܫܪܐ كٕيزا َسْيب َْٔى َضجيزا
ܼܘܡܪܐ ܼܙ ܝܐ ܘ ܼ ܡ ܼܫ ܼ
̰ܵ
̰ܵ ܲ
ܲ
ܢܞܫܪܐ يبر كٕرئيم اليطٕع َطيزا
ܠܐܝܬܘܥ ܼ
ܡܪܝ ܼܓ ܼܒܪ ܹܐܝܠ ܼ
ܐܠܘ ܼܟ ܸ ̰ܵ
̰ܵ
ܡܬܫ ̰ܵܛܫ̰ܵܐ يٓبَيهٕخ كُطب يطيحبيب
ܡܗ ܹܢ ܼ
ܢܬܐ ܼ
̰ܵ
ܒܬ ̰ܵܢܐ ܲ ܼܡ ̰ܵܠܐ ܼ ̰ܵܫ̰ܵܐ نكٕيزا ثطًب يالذبيب
ܐ
ܡܪ
ܠܟܘ
ܼ
ܸ
ܨܠܫ ܼ̰ܵܒܐ ܼܢܫ ܼܲܬܢ ܼܲܐ ̰ܵܠ ̰ܵܗܝ̰ܵܐ صهيٕا َي َطٍ آالْبيب
ܼ
ܤܪܝ ܘ ܲ ̰ܵܓܐ ̰ܵ ܘ ܲܡ ̰ܵ
ܥ ̰ܵ
ܠܟܫ̰ܵܐ ِعسقزب ٔربغب هاو يهكبيب
ܼ
ܼ ܼ
ܸ
ܲ
ܘܡ ̰ܵ
ܲ ̰ܵ
ܪܓ ܼܢܫ ̰ܵܝ َٔرزا ز ِسززٔخ ٔ َيز َكبَيزب.
ܼܘܪܕܐ ܕ ܸܣ ܼ
ܬܪܘ ܼܟ ܼ
ܒܪܝ ܼ ̰ܵܟܐ ܠ ܼܢܫ ̰ܵܬ ܼܢܘ ܼܟ ܼ ܲܚܕ̄ ̰ܵ ܐ ثزيرب كم َي َطبَٕخ ذبرب.
ܼ
ܒܫ ̰ܵ
ܒܪܝ ܼ ̰ܵܟܐ ܼ ܲ
ܘܡ ̰ܵܝ زضقهٕخ ثزيرب ثيٕيبرب.
ܕܫ ܸܪ ܼ
ܠܘ ܼܟ ܼ
ܠܬܢܐ ̰ܵ
ܘܠܦܨܚܘ ܼ ̰ܵ ܐ نطُّي ٔنساري ٔنجصرٕرب.
ܘܠܕ ܹܪܐ
ܼ
ܸܹ
̰ܵ
ܡܪܘ ܼܘ ܼܟ ܼ ܲܚ ܼܲܬܢ ܸܥܪܩ ܹܠܗ ث َكبٔ كٕيزٔرٕخ َح َطٍ عزقهي.
ܒܓܘ ܼܘ ܼ
ܲ
ܲ
ܗܪܘ ܼܟ ܸܐ ܲ ܼܠܕ ܼܥܫ ܼܲܢܢ ܙ ܸܪܩ ܹܠܗ ٔثَٓزٔخ انِس َعيٍَُ سرقهي.
ܘ ܼܒ ܼ

ܒܪܩܠܗ ܲܚܕ̄ ܲܝ ̰ܵ
ܘܡܐ ܕ ܸܐܝ̰ܵܪ ܸܐ ܲ ܼܠܢ ܣܪ ܹܠܗ ثزقهي ذب يٕيب انٍَ سقهي.
ܸ ܹ ܼ ܼ
̰ܵ
ܫܘ ܼܒ ̰ܵܛܐ ̰ܵ ܐ ܲ ܼܡܪܝ̰ܵܐ ܥ ܼܒ ܲܘ ̰ܵܕܐ ضٕذب رب يزيب عبٔٔزا.
ܼ
̰ܵ
ܙܪܩܠܗ ܲ ܘ ܲ ̰ܵܒܐ ܡܢ ܒܫܬ ̰ܵ
ܒܕܘܡܫ̰ܵܐ ܕ ܹܐܝܤܪ ܹܐܝܠ سرقهي كٕكٕا يٍ ثيذ
ܩܘܕܐ ܼ
ܸ ܹ ܼ ܼܼ ܼ ܹ ܼ ܼ
قٕزا زاسزائيم.
̰ܵ
ܲ
ܘܥ ̰ܵ
ܠܛܘ ̰ܵܕܐ ٔعبيٕزا طعيُب صهيٕا زيطٕع
ܕܐܝܬܘܥ ܼ
ܼ
ܨܠܫ ܼ̰ܵܒܐ ܼ
ܝܥܫ ̰ܵܢܐ ܼ
ܢܘܕܐ ܼ
نرٕزا.

وفً الختام الٌسعنً اال ان ادعو الرحمه لروحه انطبْزِ ٔانصحّ ٔانعًز انًسيس الٔالزِ ٔثُبرّ
ٔاحفبزِ اجًعيٍ.
والشكر واالمتنان للسٌد سٌفو داإد والسٌده ثامره روفائٌل نجلة المرحوم لتعاونهما فً اعداد
هذا التقرٌر البسٌط .وارجو المعذرة ان وردت اٌة اخطاء فٌه بالتاكٌد فهً لٌست مقصودة .
شالمً واٌقاري

