ر ًيا
لشنا اّسوريا دً ً
عوةدا
ريًا (اّسورييا ) يٌلٍى خد فعوًا اًننقًيًا من
دال فوشكٌا لشنا اّسو ً
ميًنا .وايننٌة ىنوا لٍنى خند
ر ً
لشنا شيٌمًيًا دفيشلٍا قريا لشننا اً ً
يلٍننا ىنننا لشنننا خينننٌلةًنًا
دورا رٍشًننيًا مبنند ا ميعيننا وم ٍ
دكًلٍا بفاةا ولوقبل لشنا يونًيًا بيوما دملكا اسنكنر ربًنا
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ينننا

لكلهني اوموآْ دباةذو ةا ىلني داةفذيسنني رنوو منن اسنيا
يا عد جزرةا عربيةا  .كن فلجٌلٍا
زعورآ عد فًرس  ,ومن ارميٌنن ً
لشنا ارميا لرتين لعنزاْ  -1معربًٌننيا  ,لعنزا دعممناْ بسنوريٌا
يا  ,لعنزا دببٌنل واشنور  .رننا اةرا
وفلسطني  -2لعنزا مد نًن ً
دفشنننر قرينننا بينننة نهنننرين

 . mesopotamiaومطنننل اةذوةا

وعمم ناْ دمعربٌننا  ,اةرا دفلس نطني وكنننعًن وفينيٌقًيٍ ناْ ايننةيورن
رننوو ةخننوة شننولطنا داشننوذيا شنننياْ ودذا  .علننهو يونيننا
دمنةجرين رنوو عنه رلنني عممناْ بناةذوةا عنل مندن سنفة ميننا
ميعيننا مةق نذيو لىنننا اةرا اسننوريا  .وعمننا دمننةعمر بٍ نى
يا اوكيننة مننن اةرا او مننن شننولطنا داشننور  .وفرسننياْ
سوري نًن ً
ىكنا ةوبٌ ذةمو

ا دعما دبينة نىنرين اسنورياْ ولشنانهو

سوريا –سورة .
باْ يدعني طبٌ لىلني شذيروةا
من ال فربوس اخيٌن سفذا وكةو ٌ
 -1باْ  ,ال بوًليننةًا  ,كنننرب منننن سننكٌلو ةا
.اال خننندكما منننن كنننةو ٌ
ديلهو هلنا ملواا او مطل ننيٌشا ديلنيا امذين  ,سريقاية

د

نا سننورً ًيا وسننوريًٌا اةو مننن شننه ( قننور

) ملكننا دفذسننيا

مطل رو ملكا مشولطنٍا عل اةرا دسوريا  ,وىو  ,ايك دخشبٌني ,
كينا  .عنل رنو يونينا قنذاو لىننا اةرا
بنا ىل ملدينةا دانطً ً
سوريا عل شه (قور

) فرسيا !!!! وىنا مملر رخيٌقنا يلنى منن

شررا وممرعنايلى امةي دفلط من فوما او قنينا دخند سنفرا
أسننننوريا مطننننل بقعننننرا يلننننى وذينننند مننننن قورمننننا وباينننندى
قايلى لىييًٌيوة وبكمومايلى عيناْ دانشاْ فشيطاْ دال
,وبشنينً ً
خزين نوىرا دشررا .اشةوف دىوا سكٌر وخنن مبخزخلى اورخنا
دشررا !!.
وفونًنني ايةوىي لىو دامر
( قور

ا أسورًيا وسوريننًٌا اةو منن شنه

) ملكا دفرسياْ  ,مطل ملكا ىنا اةشنلط عنل سنوريا

وبنننا النطكيننا  ,مطننل ىنننا امنننذو ديونيننا سنننااْ دارمينناْ
اشةمىو اذميا بشما سوذييا عل شه ( قور

!! ) رنا

مملر رخيٌقايلى من شررا مطل انطكيا  ,ةشنعيةاية  ,ال يلنى
بنينننةا لقنننور

قيًن نا
ملكنننا دفذسنننيا ! اال انطينننوكٌل سنننلو ً

شولطانا داوخدنا سلوقييا  261 -281ق.م ىو بنا النطكينا
وىيدين مةقرية بشمى  .عل ىندا اشنةمهة انطكينا  .و
اْسوريا لًو يىبٌ لن خد سنكٌ !!!اال

نا أسنوريا منةوميايلى

نبٌيعا من شه اةر .ونوكٌذيا اشةمى ىوو لن سجي
من دقرا لن (فليٌٍخي ) !! ارا

نا

ىناْ  .اينة

نن شنريرا فليٌخني يلنى و!! واينة منن

را ) !! او (منسينٌ
دقرا لن ( فَُر!! ) وأْخذنا اشةمى لن (نيً ً
- 2واية من دقريلن ( ةلكٍيفَُ!!!!

!)

مطننل رنننا وليننا لكننل بننٌَ عمننن دينندعي ور ةمنيٌ ةرييايننة

ننن

بدً ًنا .
شريرا ودىوو عيٌذا لىًدٍا سكٌلوةا وهلنا ا ٌ
ىشا ولينا ددعنر عنل لشننن اْسنوريا بنرا دلشننا ارمينا لعنزا
يا داومربطنننوروةا داشنننوذيا وببٌلينننا ولشننننا دمنننر
مد ن نًن ً
ايشننوم مشننيٌخا وشننليخاْ قديشنناْ ودطكٌسننا دعنندة مدنننخنًينننًةا
ودشًوشنننط واةطًنننور بننناورىًي مديننننة ملكنننوةا داوخننندنا
خيننًا بكٌريا  ,عدما روا لشنا كىينا لسنفريوًةا ويدعًنةاْ
مشيٌ ً
وفيلسوفوةا ولشننا دطكٌسنا دكٌلىنني عندةاْ مبند ا ميعينا
دنةمةخ من يما ميعيا عد اةرا دفذسيا.
** ايكنا نعلي لشنن مندر

و

ىنننا عننوةدا كريننا وقفيسننا ال يسننف منندم لةخويننةا شننريرةا
مةيدعننننةا جوناينننة  .اال منننن ال فنننروس لشننننا اْسنننوريا ىنننوا
مةيننننٌخوةا دلشنننننا اكننننديا بببٌننننل ونيٌنننننوا  ,وايننننة ىننننوا ىل
ا داومنننوةا  ,مطنننل لشننننا دمدينٌنن نًنيوةًا
معبننندنوةا لكنننل لشنننن ْ
ايةوىي ىوا ودشولطنا خنينٌلةنًا ويةينٌر منن ىننا دىنوا لشننا
كىينن ننٌ ًنا ورىطننننرا ومشننننرةخا مبلْننننا وسننننوكرْ  .وعلننننةا
دامينن نوةا درننننا لشننننا رنننوة مةةيكن نًننوةى بكنننل مشنننقلْا
مشخلفاْ وكما دىوا لشننا داومربطنوروةا داشنوذيا وكلندياْ
ايننةوىي ىننوا ةوبٌ لشنننا ددفلومسننيوةا لننوة امربطننوروةا
خا
ا مبدننن ً
دفذسننيا اينكٌ لشنننا عًلميننا ومسننةكلنا لننوة عممن ْ
يا ةخننوة شننولطنا دفذسننيا بننةر نفلننةا دببٌننل ونينننوا
ميعنًن ً
.عل ىو فش لشنا أسوريا شبٌير ينٌخنيٌدا بيد عدةا دمد ا
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وميعيننننوةا لفرسنننةا ةوديننننةا مشيخنينننننةا لكننننل اومننننوةًاْ
يناْ ومنوسنا
مدنننخنًيًةًا  .وىوا ةوبٌ مانا طبٌنا لينولفن رعنن ً
وفوقنندناْ دمريننًنا لكننل مشنٌخننًنيٍاْ دمنند ا  .اال ىنننا

شننا

فرًا دجيسنناْ دبننذبريا
ةا جنننا واةطمننرة ةخننوة عننو ً
مدننخنننيٌ ً
ودعكنٌو زليقاوىي بندما دشنفكٌ عنل فنوم سنيفا وفنرس خوشنكا
سوينٌسا بدوكة بىرا دؤم

شبٌعا الفاْ شنياْ عل برأنشنوةا .

ومن كرسا دىن عومطنا بهنا لليا اريكٌا شنذيو أنشناْ طننناْ
مننندر

رقوعننا شننوخناْ فريقننا لزبٌنننا سننروخا مبننةخا دشنننياْ

ا اةذيننا
باْ ذديننا ومردون ن ْ
ودذا  .ونقشننو ذننوذا وسننفذا وكننةو ٌ
اومةنيا  ,نقشو نقوشا درعشةا بينة أنشاْ طعياْ وشجٌيشاْ .
اال رعشةا ىوة عسقا ! مطنل ىًنو ددمنكٌ عسنرين دذا ال رعنش
منننن شننننةى منننن نقشنن

قدمينننةا !! وىنننو درعنننش خنننزا لنشًنننننٍى

ذوربقنننا وشنننفير وطعينننا !  ,بعلنننة معبننندنوةا داكٌسننننياْ
ا نوكٌننذيا
ا وذةمننا وفننةن ْ
اةةوةبٌ لشن ننٍى بفننومٍى  .رجنني ملٍ ن ْ
باْ
شنقلو شنوفا بلشنننني  .عنل ىننو طعننو سننفذا وذنوذا وكننةو ٌ
قطنوال وشنذيو رؤفنا
وجليونذا أسوذيا يننو قنرا دىننا مرعنا ً
يا شةاسنناْ خنندةاْ لشننريةا
شننبٌير عسننقا وال درينننٌشًا وببنننننً ً
دمشقر خدةا دلشنا أسوريا مبدرا  .مطنل امينوننة اينةوة
ايك عما خيًا مة ه منن شنيو

ةريًنيٌنة  ,ىكننا فنةخو نبٌوعناْ

دسننفريوةا داشننقيو خقلننةاْ دلشنننا أسننوريا والٍاو كننةوبٌني
خةاْ
سنننجي وشنننخذو كنننل خننننيلىو خلشننننل مذجنينننةىو مبوشنننن ً
ومبمذا وةونيةاْ ملةجشمو خشا وفيخنوةا وةشعنيٌةا
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باْ وزمراْ وعل بيما
وينرةوةا دابًٌهةاْ واةرا بكة ٌ
ا وفذسننقًلٍا وزولقننرْ  ,وشننركا  .ولشنننن
وسننفرذيوما وفرسننخزو ْ
أسوريا نىوا مانا شفريا ملمطيةا لكنل رلنني مندم خلن ًزيٍنناْ
وقذويا ومشةمعناْ ميقذا مطل رعشةا وعريوةا وخويدا .
** ايكنا نطور كًةوبًٌا أسوريا لشنٍى ًدريًا وو
لشننننا دمدينننٌنًيوةًا  ,منننن الفنننروس  ,نىنننوا كىيننننا وعةينننٌرا
وخننًبٌش مرْ وخشخةاْ دكل خننقر دمديننٌنننًيوةا داةةفنننيٌ كنل
سننننيٌقوةاْ داردكٌلونننةا وشننقيًا واكًننرو ةا وجيسننا وامننناْ
ومننردوةا ويدعنننةاْ وطكٌسنناْ دديننننٌنا و ةوديننةا ومٍاكٌولننةا
ولبٌوشا..
بلعننند مننندينيوةا لشننننا نىنننوا فشنننيطا  .وبلعننند شنننولطنا
وخٍاروةًا نىا مشعبدا .
جبنيةا دمدينيوةا دبية نهرين طبٌع عمن ولشننى قديشنا بيمنا
دخوشكا وعومطنا دسكٌلوةا داذميٌ علوىي بذبريا دفرس عل
اةريننن  .وكٌ نل منندم اةخننربٌ و ةل نن

واةطم نر ةخننوة قطمننا

دزبٌنننا لنندر دريننن  .جنّننزاْ دبيننة اذكننا اةيقنندو عننه مدينٌنننًنةا
باْ دقًويو طيوفاْ لننورا بننسةوا قريننٌرا
وانشاْ  ,وسنيٌمةاْ دكة ٌ
وفيشن نلٍا عمنننن بيننننة قطنننير و ةوةبٌنننا وعبٌننندا مشنننوعبدا
بنبيةى  ,ونوكٌريا باةرى بنبومسا وفونقا بنةر منا دنسنبٌو
منى ,بنقطينٌرا  ,كل ينرةوةا دابٌىنةى منن ينندعةاْ ومنردوةا
ومذجنيةا دلشى  .اينن خسنر عمنن كنل مندم  ,ارعنا وخناروةا
واي ننقرا !!  .وفننش ىً نو لشنننى شرشننيا و مشننمىا رطنننا دعبٌننداْ
وخذشا ! .وىًا عبٌذو عسرين دذا وينةير واةينلدة شذبٌةا
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نننا ذن ننيٌدا اينننك ايلنن ناْ

طعين ناْ دال لشننننا دكٌينننا  ,وال

قطيعنناْ بنندموة قيسننا ينننٌبٌيشا دال ىيًٌٌيننوةا دجمشننما

ننى

ةشننعيةنيا  .ودال خ ننيٌر وال ؤبٌيًن نًنا  .عننل ىً نو اوزف ىل

ننى

بنديٍ نناْ مننن لشننناْ دنوكٌننذيا .امينايننة عبٌنندا نرخ نو

ونرىننو

بةر مًرٍى ولًقط فذزاى وةوةذى ايك خدورا مسينا .ىكننا
خد منيننا ربنا منن عمنن شننخلف لشننى ولبٌوشنى واف ةودينةى
.وا اية من دنمةملل بنليشننى دال فوشكٌا منةا ربنا نىنوا
ا وخشننخةاْ دنوكٌرينناْ
لشنننى خليطننا وخنبٌنننيٌكٌا مبننرْ وفننةن ْ
.وىننوا لشنننا جليٌننزا اال مننن

ا دسنننيقوةاْ فشننيطاْ .اينكٌ
ىن ْ

ماننناْ داكننروةا ودؤومننا وؤلننوةا وشننر . ..مننن ةننوة ىنند
ا ملنزرم روخنا خندةا بىنن
ايكنيوةا قشيةا نفيو أنشاْ طننن ْ
جو

ننا بننورا وذ نيٌر وشننقلو ي ننوةرنا مننن نسننيوناْ دعمم ناْ

ريٍا وشقلو فوسقنا دال ندمكٌو شنةا عد لشننن شنقل
وخنيٍاْ ًد ً
خوملنا واسنيوةا دنىنوا لنن لشننا فريسنا منندر

بيننة عمنن

ايكٌ لشنا ؤفيا ولشنا دمردوةا ويدعةاْ وامناْ وجننليونوةا
وبلبٌوشنننا خننندةا وباورخنننا خننندةا وبشن نبٌير دريٌشن نا .مطنننل
مىيمنينننن دلشنننا اي نكٌ برنشننا ايننةوىي ا ال شوشننط ومطننور
ومةاين عنه خننيٍا اةفشنر واةيننٌبٌش اينكٌ شنةال ؤىينا مليناْ .
يى مطننل
مطننل رنننا اشننةذيو سننفذين وذننوذين وكننةوبٌني لدوك نًن ً
نقنندوةى دلشنننا دعمننن .دنىننوا جونايننة منندركنا ومسننةكلنا
لننوة اْنشننني  .وخش نيٌخا ملفلننو خننا مردوةايننة .مطننل دنىننوالن
لشنننا ؤفيننا مننن مومناْ ومنندكيا مننن ذةمننا شنننيزاْ ونوكٌننذيا ,
بيير قليل  ,بىن مشقر درعشةا ودعريو ةا  .وا
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كًل

ال

ب
كة ٌ

وال قذخ عد دينٌلف عمنن لشننا سنفريا نىنوا لنن خوسنرنا

ربنننا .وا ذخشننن

بنننةر أنشننناْ انًيننناْ وىفكنننًنيٍاْ وعبٌننندخ

بفوقنندنىو مبمطٍ ناْلن ليمننا اّوكمننةا  .رنندا علننةا وىنننا
قطرا ال نشةريٌ اال بيبٌيننا دأنشناْ موردنناْ طننناْ ولبنناْ
الٍايو مطل خويد عمن ومة موة لشنن .
** ايكنا نشةريٌ قطرا ىنا و
ا سننجياٍا داةخننزين بفرسننةا دلشنننن يومنننا
مننن قطننري عسننقوة ْ
,اال ميينن دنشةذي لىلني قطذا  ,ونسبٌ زكٌنوةا عنل كنل عنذقًلٍا
وةشننقليةاْ  .شننر

دنفلننوخ ونننذداو باورخننا أنشننيةا دال

عيوبٌيننا وبلبننا ؤفيننا ومبكيكٌننوةا وبفشننيطوةا وبرعينننا
فننةخيا.ري قدميننةا عننل ؤبٌننوةا دذقمنناْ .خنندكما اةخشننبٌو
قطرا مسيا دعلة ىو رقما !! عل ىدا كل يننو م نفلنو

لنن

خد من اخني سيٌما لن اورخا خًدةًًا وذقما خدةاْ  .كود اينة لنن
ذقما عًلمًيٍاْ ملنننا ال نةخشن ىلنني ذقمنا وو ملنا ال شنقل
من عمماْ دايك دشقلو منن  .مطل دنهنوا لنن لشننا دًريًنا ولينا
دنننننذدا عننننه خينن ناْ دذيننننا وشننننقل ومفلخنن ن منن نرْ خنننندةا
ا ومسةكلنيننننةاْ بكنننر ةيبٌينننل ايننكٌ (موبًيٌننل ) (
مةخكمنننننية ْ
ةلننيٌفو ) ( كومفيوةر ) (انةرني

) وشر ..

ر وليننة
ليننة وليننةا دكل ن شنننياْ دخننزخ ل نن سننوكر لىلننني م ن ْ
يوةرنننا مننن مفلخننةيهني  ,بشننما خنندةا ,مطننل عسننقوةا وال
مسنننةكلنوةا دىلننني لنننوة عمنننن اال بسنننوكرْ وخشنننخةاْ درينننا
ةبٌيليننا .علىننو ليننة نكٌينننا مننن مفلخننةا ىل نني م نرْ بسننوكر
ةبٌيليا دريا.وليةا يلى علني درىط عه زبٌنن قليرية
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**ايكنا مشريننننو
كننل منندم دايننة بلشنننن ا ىننوا ميننةرا وشرشننيا ومسننةكلنا
يا بكةيبًٌنة وفلخن عننل فرسننةى اف ا
جونايننة فشنبٌق ىل خنن ً
منرمنننر او ال اةاًويٌ عننه لشنننا عننةيقا .

ومشننوخةا ديلننن

بهوينننا رةمنننا دعمنننا وخشنننخةاْ موفلخٍنننا جوناينننة .اينننكٌ(
كومفيننوةر) ()c .dموبيننل) و

ا وخشننخةاْ أخننذنا ديدعننةا
ىن ْ

واسننيوةا وايقونومننوةا ومسيسنننا فننوليطيقي وةاولوجٌيننا
.ايننكٌ دعبٌنندو ابٌىينننٌن مننن قننديه مبفلخننةا دخشننخةاْ يونيننةاْ
دزننننني زننننني .وًليًنننا نفنننةوخ اورخنننا

سنننجياًةاْ بكٌةيبٌنننةىو

ملطورنو ة لشنن مسةكلنا ومدركنا لوة عمن .كل لشناْ دذينا
ا كميكٌنناْ
اةطننورو عننه زبٌنننا بننامينوةا دال قويٌننو ايننك مينن ْ
مسيدا وكلٍياْ خبد شوفا ال رداو عه نىذوةا دخياْ –.
وروكًكٌنننا موفلخنننا ىنننوا بلشننننني عنننل اةوةاْ ( جبننند كفنننة )
اةمرمننر و ال اةاوي لشنننا ارميننا عننةيقا اال اةفسننقة ىل
ايكنيوةا وشوخلفا دخيناْ وخندورًا  .ايكننا يىبٌنو ابٌىنوة
افةا وفسسا لىنا شو خلفنا برةمنا ومكٌنةبٌنوةا دلشننىو
مرنيا وو ملا مو فلخلو

ىناْ وخشنخةاْ يونيناةاْ و فنةنا

لىنا شواال رى  :مطل فنينوةا دشٍنالةاْ وسننيقوةاْ دزبٌنىنو
وردًيًنننا عنننه خيننناْ وزكٌنننوةا عنننل عسنننقوةاْ دزبٌننننا بةيكننننةا
ومةاينًنوةا عه خياْ خدةاْ.
ومطننل موةرنننوة لشنننن وليننا نشنبٌوق نبٌعناْ ديننرةوة مشننقيو
لشنن اميناية  .مطل ايةلن مةالْ وفٍاالةاْ ونسيوناْ
-8-

وةونًيةاْ جبو يرةوة ولشنن سوديا اية بى خكٌمةا
ا وخشننخةاْ موةرن ناْ  .وكننرب ايننةيىني
وفيللسننوفوةا وفننةن ْ
فذيسننا بينننة لعننزاْ دعمننن وىنننو طميننذا ةخننوة قطمننا دزبٌنننا
وليا د

ب ومقربٌق
ع وكة ٌ

لىو عل فةورا دلشنن سنيٌما

ا وخشننخةا
بينننة اينندياْ دعمننن  .وىنننا طولسننا مننن ىلننني فننةن ْ
الًََُُاية
موةذنا من فنيةا خدا وموفلخا يوماية وسنفةاية وشن ٍ
-:
قا ( كما) دةقل  ( .ملدم طبٌا وعلًيًنا طيمنى نهنوا
م ً
 – 1طبٌ ً
ايك ةقلى )
 - 2ال طعننًىَُ كرسي  ( .ال ميا دشةق قدم فلما او طلوميا )
– 3ال طعننن بعينننى  ( .اوكيننة ايننةوىي خسننما او اكننةنا ال
مبسه لطيبوةا داخذنا ).
 -4ال طبٌٍى بعينى (ال شوا مدم لوةى )
 -5ال از ليب  ( .ال اسةوي مٍكٌلةا )
 – 6ال عبٌرا عيٌَ ( لية لي لبٌيبٌوةا ملعبٌد مدم )
– 7عبٌرا عينوك عليٌ ( .اةةبٌيرنيٌ او اةةزعرني )
– 8من قورما دنةي  ( .بقطريا )
 - 9شخلٍى ليب  ( .فشر ليب من ؤنفا او مرعا )
 – 10نفلى لبى عليكي  ( .شنجٌ )..
 -11مرٍا عينا كفننةا  ( .ينعنًا  ,كننرسًننًنا )
يدًا )
– 12مرا عينا كنفةًا ً ( .نكٌوفًا ,كخ ٌ
خا ,ننشًن ًنا )
 - 13مرا عينا ملوخةا  ( .سرينٌ ً
خا )
ةا  (.فًاةً ًنا  ,م ًر ً
– 14مرا فاةا دشوعيٌ ً
-9-

يا )
 - 15مرا لبا روينٌخا ( .ينقينٌرا ,ةميٌما  ,شيٌ ًن ً
قا ( .ماينٌ ًنا  ,سنقيٌ ًدا )
– 16مرا لبا عيٌ ً
– 17لية لي كًكٍاْ دخلبٌا بفومي من قدمٍى (.طليما  ,مشوعبدا
طلومًا)
من أنشا ً
بٌا )
– 18مرا ايدا فشطةا ( .جنينًٌسا  ,جنننً ً
يا  ,سقبٌلًنيًنا  ,منخنًينًا )
– 19مرا ايدا اريكٌةا (بعلدبنًٌبًٌن ً
 – 20خنًنيٍى خلوؤًا  ( .اية ىل مسًكًٌا ,وينييفةنو ةًا )
 -21كرسى أوكمةا  ( .اكةً ًنا )
شا )
 – 22فاةٍى أوكمةا ( .عبٌد مدم بيٌ ً
– 23سننقبلن ىل بفنناةا خننورةا  ( .مننن دنىننا نيخيننا  ,او اي نكٌ
دعبٌد مدم طبٌا )
 – 24يننًنسق (سًنننلق) بنندرٍجا  ( .اوكيننة ىركننا أنشننا نوكٌريننا
مسةكل ممللن عل ىًو ازدرر ! )
يا أنش )
- 25جرما بيخنًا  ( .ازدىر !!ىركا اكٌسنًن ً
– 26شةٍلي مياْ جبرما ( .من عقةاْ وقشيوةا دزبٌنا )
 – 27نًكٌٍا عه طيذا  (.ألنش كشريا ولبٌيبٌا )
 -28عبٌذي مياْ ةخوةٍى  (.اية مدم بطشوا ايكٌ لوخشا دلقبٌلى
 - 29ننخةىل قًلى لشدةا دكرسى  (.خبٌا قلى ايكٌ دمن ؤرخا )
– 30عقربٌا ةخوة جًلًا  ( .عل انةةا مًنرخنةا ديلناية كلةا )
– 31ال ةًرٍا مبياْ دشطا  ( .من يقريوةى وطبٌوةى )
– 32يدعة ما شةاٍىل عيَ !( شريراية عينا ال شةيا اال
شيرية ,من شوعبدا ).
-
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– 33جرا ىل دما ةخوة طفرى  ( .من قشيوة شوجّر )
– 34

شا دقليا ؤفرا ( عل مخيموةا د

شا )

– 35ىولٍى نفير خبًنًا دامٍى ( عل بوسًما دخيى وفونًقًا )
ىلننني فننةناْ ايننةيىو طنوطفيننةاْ مننن ميننا ديننرةوة اةمييننو
دمشقيو لشنن سوديا يوماية ومبوعاْ ىوو منن ينرةوةا دابٌىنةاْ
منننن درا لننندرا وجوعلننننا اينننةيىو وةسنننفيٌةا وًلين نا دقويٌنننو
نطنيٌذا بكٌةيبًٌةاْ دسفذين وذوذين .واينٌة ةوبٌ فةناْ أخرًناٍ
بلشنن سوديا ذمزي عل فوخًمًنا ودموةا ايكٌ -:
 -1قشيطا كٌبوقطا  ( .خبشبٌةي يلىَُ ( بوقنةا ) اوكينة كلنةا
او دموةا )
 -2يٌنبٌنيٌشا كٌقيٌسا .
 -3خ ًورًا كٌبرقيٌةًا .
 -4أوكما كٌددًا .
 -5مسو قا كٌدما .
-6

-

يروقا كٌسلقا

 -7زرقا كٌطوببا  (.طوبلةا ,طوطفوة ,ةفر ..مرخق خسدا
 -8شعو ةا ككىرب
 -9ملوخا كٌقيشور ..
خا كٌجلًا .
فً
ً -10
 -11مخوؤا كٌطًقًا او كٌطقطقيةا ( خبشبٌةي من طروجا )
 -12كوويًنا كٌنورا .
 -13اريكٌا كٌشقر .
 -14ةةي كريا ( .خبشبٌةي من ةيٌةي وىوا ؤفرا زعورا ).
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 - 15مريرا كٌىيلك ...
عا  ( .حموكٌ خبشبٌةي ىني مشنكوكٌ
عا ملوحوكٌ شيٌ ً
 – 16ىيلك رينٌ ً
)
 – 17شنننخيٌنا كٌفومنننا دةورةا  ( .مطنننل فنننورةا فشنننرًا ومنننن
مخيموةا اةجليٌ فومى )
 – 18كٌشكوليٌ !!  ( .كٌشنكوليٌ اينةوىي قودينةا او ماننا دخًندورا
.كٌشكوليٌ ! اف انة جبٌرا ايةيك و بزخاية !! )
شريرًلي داية لوة خبٌذنني وأنشني خشخةاْ وفةناْ سجيااْ
دنبٌعو من عومقا ديرةوة واةخمع وخمنر شنبٌعا الفناْ شننياْ
وينةر وليومنا شنيو من فوم لفوم سنفةناية واينةيىو بسنربا
لقنياْ ديلن در

ي لىو بكٌةيبٌنةاْ دشنقلي شنوفا اميننا قندم

دبًلعي لىو طعيوةا ونشيًنًنا .وىر متن

ىناْ ومنرْ وفنةناْ

وخشخةاْ مةبدذا ومبوربزاْ ال بلخود خبًنزة لىنو بلشننا دعمنن
اال اف بلشنا دشبٌبٌني  .وىلني مدم ايكٌ طولسا _:
 – 1رجيٌ (شمزيًا) موفلخةاىي بلشنا داخننني عينذقيا بنةمينا
داةر وىنني مننن ملننةٌا أسننورييٌةا ...رجٌننا اوكيننة ..رطيبٌننا
,رجيجٌا .
-2بًدننحًن  ,بيةننحًن ,بنحًناْ ( بنًةْ جناْ )
 –3ط ننب !  ( .بسننوكل  ..فًقنند !..مننن ملننةا أسننورييةا يٌننةبٌ ةبٌ
!موفلخةا ىي ىدا ملةا بلشنا داخني مبيعا وةمينا دعريق
ب او كنن  .موفلخنةا ىني لنو ة اخنني
 -4عد  ,عود ( .بسوكل ..ةو ٌ
عربياْ وىي من أسورييا .
 – 5كن  (.موفلخةاىي بلعزا عربيا دنينوا ,موؤ  .ايك...كن

 -12رًخ ..كن طلع ..وشر) كاين (وًليةاً )
 -6دجنني ( .دوجٌننا ..دال
كد امري ..اطر

عننا ..موفلخننةاىي بنينننوا ,مننوؤ ,,

دجيٌ

وىنني مننن ملننةا أسننورييةا ..دجٌننا ..دجًٌيًنا دوجًٌيننًا .اوكيننة دال
عا)
 – 7اجٌبننننر ( .سننننوكرىي ..عوننننقربا ..شننننقلةاىي مننننن لشنننننا
برًا ..دكٌرا دعوقربا وانةةٍى ..اجٌنبرةا ) .
أسورييا .اجٌ ً
ا قنوميا لوة اخني بةمينا داةر ,أسوريياىو

 –8شندي (

من ملةا شند شندًا اوكية شعبد شوعبدا او شنق ةشنينٌقا
 – 9شنًبٌا ( .

ا قنوميا لوة اخني بةمينا داةر من ملةا

..شنبٌ وسوكرىو ..هليقوةا او ؤىيو ةًا ).
 – 10مريو

(.

ا قنوميا بةمينا دعريق بسوكل ..مري يوسف

او ...مًر يشوم ) .
كسًا !  ( .منن ملنةا أسنورييا  ..خنننًل او ةكنل
 -11ةخسا  ,ة ٌ
موفلخةاىي بتيمننا داةر لزجًٌنرا و ةكًٌَُسنا أنشنا خند )ةس
!خلمًراً=..ةخل ! امةي ندو

عل خبلًا او افسًراً .

 -112ذننبل ( .منن ملنةا ..خبنل  ,خنبًر ..بسنوكل..اؤدر  ,او
اةديو .لوة عذبيا بلعزا قريقيا ) .
 - 13بنل !! ( من ملةا..بسر ,بسوكل ,كدو  ,او ..شةقا !! )
 – 14ىينر  ,مىري  ,ىريو ( بسوكل قلل !!..قلنوال ةا قليرينة
! .بلشنا اجنليشنًنيًنا !! ) hurry
 – 154رر ( .ازينٌع  ,جىيٌل ...ىر بٍى زوعا..ىرةا..روجٌزا

 - 13يا  harry..ىو بسوكلى ).
.بلشنا اجنلشنًن ً
 - 16قهcome...
فاcave ..
– 17ج ً
ياhere..
 - 18ىر ..ىركا ....بقور ًديا ..ىٍ ًرا ..وباجنليشنننً ً
يا less.... is ..
 - 19انٌية  ,ليٌة  ,باجنليشننً ً
 – 20مررٍا ( نًورا  ,ذزيةا) باجنلشنيا mirror...
-21خنبنش in old English …..housh ,(, house
واينننة ةوبٌ

ىن ناْ ددوكًن نننٍ عنننةيٌقاْ مسنننوكرلن سنننوكليىو

وخربٌننو رةميىننو وخشننخةىو

 .ودايننكٌ دايٌننة ىًكننن دوكننناْ

مبةيٌ القو
ً
عنةيننٌقاْ مبةوة جوناية اية ةوب
ملطا لذةمٍا طنذييا وسنوكرْ شنذيرا لىلنني

داشكنخة

ىناْ عتيٌقناْ

دنٍارباْ وجفاْ ورميةاْ ورجٌوالْ .
مبقربٌني ىركا خدكما من ىلني
ا (رةمى عةيقا)
ا
ٍ – 1نريا جف ٍ

ىا _ :

رةما ةرييا
نٍاربًا جننفٍا

سوكلى
جنليًا جليٌلةا,

خوجٌةًننًيةا
 -2جوفا دسًنجدًيٍا

سيًجٌر ددينواْ

جنننفًا ددينواْ (

دسًطًناْ )
 - 3شويةًا دجنبٌاْ

شبٌنيٌةًٌاً دجنلًيٍاْ

شبٌياْ ( اسيذا

دقرًبًٌاْ )

ا وم نرْ و
عننل ىننو وًليًننا ال زدع ن مننن مفلخننةا دفننةن ْ

ى ناْ

بلشنن سوديا مطنل اينة ىل اسًنذا وشذشنا بلشننا دببٌنل ونيننوا
واكد وشومر  .ومطل ىدا شرشيوةا وكىينوةا وقدميوةا

 - 14ب امينننوةا
ايننة ىننوا ىل معبنندنوةا عننل لشنننا سننجيااْ  .ونس ن ٌ
وزكٌننوةا عننل جودشناْ وجو ناْ دزبٌنننا .ومننن بوركننةى وعننةيروةى
شفكٌلٍا يوةرنى عل لشنا أخذنا  .وىا خنن من زدقن دكةبٌينن
بلشنا دمسةكل ىل خباروةا ودال زدوعةا عمن مشمىا..
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