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 ــركلمـة شك 

 
 العلى العظيم على عظيم  هللاال يسعني في البداية إال أن أرفع وأسدي عظيم شكري 

 .فضله وسابغ نعمته على،  فلك الشكر يا حنان يا منان
 

والتي .  زاكية محمد رشدي/ في  البداية ننعى جميعاً أنفسنا بوفاة األستاذة الدكتورة 
 يحتذي به في المثل واألخالق الكريمة، وفى المحبة الصادقة، وفى حسن كانت مثاالً

 .تعاونها مع الصغير والكبير، تغمدها اهللا برحمته وأسكنها فسيح جناته
 

وألن الشكر للمعلم واجب جزاء ما أفاض من العلم ، وهو أشد وجوباً حين يكون 
 زمزم سعد هالل /دكتورةامتناني إلى األستاذة الالفضل غير ممنون ، فأسوق خالص 

واستطعت بفضل ، وكانت حريصة أشد الحرص على التي أشرفت على إعداد البحث 
 .إرشاداتها وتوجيهاتها أن أخرج بحثي البسيط على هذا النحو

 
ت الصادقة خاأل بسيمة مغيث سلطان/ كما أتقدم بخالص الشكر إلى الدكتورة 

والتي تفضلت أيضا  لق الكريمة ،  والتي تتحلي بالصبر والخ الشفافة الواضحة
جهد مما ساعد على غناء هذا باإلشراف على الرسالة وما قدمته لي من وقت و

 . البحث
فقد )  والدومينيكان نالفرنسيسكا(كذلك اذكر الفضل والعرفان آلباء الكنيسة السريانية 

لتي أعانتني علي إخراج هذا أعانوني كل العون وقدموا لي المراجع الالزمة ، ا
 . البحث

 
ماجدة /  األستاذة الدكتورة ثم أسوق الشكر كامالً غير منقوص إلي أستاذاي الجليالن

 اللذين تفضال بالموافقة على أحمد الجمل/ األستاذ الدكتور، وعماد الدين سالم



 

ميق وسعدت وشرفت بفحصهما للرسالة فأتوجه إليهما بعاالشتراك في لجنة المناقشة 
الشكر سلفاً علي ما سيضيفان علي المناقشة من رونق بديع وما سيضيفان به من أدب 

 .  ولي في كل ذلك كل الخير إن  شاء الرحمن الرحيملرسالةاتقويم رفيع ل
 

رحمة اهللا عليه ) ديـوال( وأرجو في مقامي هذا أن يجعل اهللا جزاء هذا العمل لروح
 . للحظةالذي طالما تطلع إلى هذه ا

 
آخرا فالشكر واجب األداء ودين في عنقي مستحق السداد، لمن أعانوني أخيرا وليس 

الحبيبة تلك األم الظليلة ظاللها ) يــأم(علي إخراج هذا العمل إلي النور ، فإليك يا 
 لي من قلبها ، فمكنني المولي سبحانه تالدانية قطوفها تحملت الكثير والكثير ودع

 . احها أن أجلس اليوم بين أيديكموبفضل دعائها وكف وتعالي،
 

 الصالح الذي حمل عني، وخفف عني، وواساني زوجـلاوأشكر اهللا تعالي علي نعمة 
 . ، وساندني ، وأيدني فلك يا زوجي جزيل الشكر والعرفان

 
يبخلوا  الذين أيدوني من قريب ومن بعيد، فلم وةـاإلخوأشكر اهللا تعالي علي نعمة 
داء، فإذا ما احتجتهم لبوا ندائي، فأشكرهم علي وقوفهم علي بأي طلب، أو بأي ن

  .بجانبي

 
ويحدونـــــي األمــــل العريــــــض أن تجـــــد هـــــذه الرسالــــة حســــن القبـــول 

 .عــــند أساتذتي األجــــالء
وبعد هذا العرض الموجز لما قمت به أرجو أن يكون المولي سبحانه وتعالي قد    

 . وفقت فيما قمت به من عمل متواضع في تحقيق ما سعيت إليه ، وأن أكون قدوفقني

 وا ويل التوفيق
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 ةــــقدمـــــم                             
 

د اَهللاأحمالعلي القدير حمد ا يواكبالتي ال تحصي وال تعد، وأشكُ نعمه ره 
أعظمالشكر علي أن هدانا لإليماِن وأبلغه  " لوال أن هدانا اهللا وما كنا لنهتدي " ،

" الذي رفع من شأِن العلم فقاَل ،  علم  اإلنسان ما لم يعلمفالحمد ِهللا الذي علم القلم
،  والصالةُ والسالم علي النبِي محمد )١("هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون

فإذا ألبس عليكم شئ ، إن من الشعِر لحكمة" صلي اُهللا عليه وسلم القائل في حديثه 
 .)٢("رآن فالتمسوه في الشعر فإنه عربيمن الق

 ال غني عنه وأنه باق ما بقيت الحياة وإن تغيرت أساليبه ذلك شيءالشعر 
نفصال عن عاطفته ال افيأن اإلنسان قد نشأ متعاطفاً مع جنسه فال سبيل له 

 منذ أقدم العصور وإن اإلنسان في هذا العهد ألحوج إلى الشعر منه إلى النوعية
الل القصائد جوس خواء من  باتت النفىتحالعهد الماضي، فقد تغلبت المادة 

 .وجمالها
 يمدوننا نبروالغا فالشعراء الرئيسي لصيانة اللغة وتجديدها،الشعر هو النبع 

، والشعراء الماضي ما زالت تعيش منحدرة من التيبتراث من التقاليد الرائعة 
كل منهم له طريقته الخاصة للتعبير عما يجيش الجدد يدفعون باللغة إلى األمام، 

 .)٣(ثم يتخير األلفاظ التي يسوق بها هذه المشاعر ،بداخل

يتحدث إلى البشر ويعمل جاهدا   صناعة، مادتها األلفاظ، والشاعرالشعرإن 
 .كي يجد أجود األلفاظ في أجود نسق

نسان للتعبير عن مشاعره العميقة، لإل مهمةفقد كان الشعر وما يزال وسيلة 
 كون والخالق وتجاه البشر وشئون الحياة وعما يدور في نفسه من األحاسيس تجاه ال

                                                 
 .٩ سورة الزمر، آية رقم)١(
 .، مادة الشعر٢٢٢٢٧،ص٢٥لسان العرب مج)  ٢(
 .١٩٦١إليزابيث دور، الشعر كيف نفهمه ونتذوقه، ترجمة إبراهيم الشوشي، طبعة بيروت، )  ٣(
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 فرد له نظرته الخاصة، وقصيدته ليست ئشاإلنسانية، فالشاعر أوال وقبل كل 
هر الحركة األدبية، ا أو ظاهرة من ظواالجتماعيحادثة كي يكتب لها التاريخ 

 . المفردةوإنما هي تأكيد لشخصية الشاعر الذاتية 
 وما يزال أكثرها تحديداً بالنسبة لفنون والشعر أقدم ضروب النقل والتوصيل،

 كما أن استعماله لأللفاظ أكثر دقة وقوة من النثر، والذي يفرق بين ، األدب األولى
الشعر والنثر في المقام األول هو تجربة األذن، وذلك ألن الشعر كالم يمتاز 

لنفس بزخرفة موسيقية، فغالباً ما يشعر اإلنسان بحاجة ملحة إلى تفجير كوامن ا
 .البشرية بألفاظ مؤثرة يتلوها أو يكتبها أو ينشدها بحماس

 أوصى التي من اللغات السامية ها، دالتي نحن بصدالسريانية اللغة و
 بسنده لمدائنيافقد روي محمد بن عمر ، رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم بدراستها
: اهللا عليه وسلم  رسول اهللا صلي ليقال : إلى زيد بن ثابت رضي اهللا عنه أنه قال

إنهَ يِرد على أشياء من كالم السريانية ال أحسنها فتعلم كالم السريانية فتعلمها في ( 
أتحسن : " قال رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم : وفي رواية قال، )ستة عشر يوماً

 سبعةها في تفتعلم ، فتعلمها:قال:  فقلت له ال،اهب أتيني كتبتالسريانية ؟ فإنه 
 التوجيه النبويهذا  .)١("فكنت أجيب رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم ، يوماًعشر 

   .يدل على أهمية دراستها
طه حسين رحمة اهللا عليه الدكتور ومن ناحية أخرى نقف عند األستاذ 

تلك التي لم تتجمع ألحد من الطلبة ، والذي كان ملماً بدراسة اللغات السامية
                                                 

 : حديث تخريج ال ) (١
أمرني رسـول اهللا    : قال،  أخرج الترمذي في سننه بسنده عن خارجة بن زيد عن ثابت عن أبيه زيد بن ثابت               

قال فما مر  بـي نصـفُ   ،  قال إني واهللا ما آمن يهود علي كتابٍ       ،  صلي اهللا عليه وسلم أن تعلم له كتاب يهود        
قال . وإذا كتبوا إليه قرأت له كتابهم ،   يهود، كتبتُ إليهم   شهر حتى تعلمته له، قال فلما تعلمتُه كان إذا كَتَب إلي          

باب ما جاء في تعليم السـريانية       ،  كتاب االستئذان ،  سنن الترمذي : انظر( هذا حديث حسن صحيح     : الترمذي  
 بـاب روايـة   – كتاب العلـم  -وأخرجه أبو داود في سننه، ٦٨، ٦٧ص، المجلد الخامس،  ٢٧١٥حديث رقم   

تأليف   في صناعة اإلنشا،  ؛   صبح األعشى٣١٧ص، المجلد الثالث، ٣٦٤٥حديث رقم  ،حديث أهل الكتاب
 ، م١٤١٨ه،  ٨٢١،  الجـزء األول،  القـاهرة     ،  المؤسسة المصرية العامة  ،  أبى العباس أحمد بن علي القلقشندي     

  .   ١٦٥ص
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كان برفقته بعض ،  الجامعاتبإحدىء دراسته ، وفي أثناعصرهالمصريين في 
 كثيراً من النصوص السريانية والحافظين للغات السامية أيضااألصدقاء الدارسين 

ن أحدهم ألقي خطبته في حفل وداع أحد أساتذتهم األجالء إ ىتح، عن ظهر قلب
لقي  أنه سوف يونحيث اعتقد الكثير،  للجميعالمفاجأةباللغة السريانية والتي كانت 

 باللغة السريانية تلك اللغة ألقاهاولكنه ، كلمته باللغة العربية أو بلغة أوربية مثالً
 . )١( األلسنة إال في بعض الكنائساهبالتي ال تجري 

 فال فرق بين العموم،هذا األمر يدل علي أهمية اللغة السـريانية علي 
غة السـريانية دراسـة اللغة ودراسة األدب، فكالهما دراسـة واحدة تخص الل

 اللهجات اآلرامية التي تنسـب إلى آرام، حدىإعلي العموم، واللغة السريانية هي 
 تأثير كبير في الثقافة العربية فهم نقلة الفكر اليوناني ومن ثم لآلراميينفقد كان 

 المسـلمون وعرفوا اهبفلغتهم أصبحت مصـدراً من مصادر المعرفة التي تزود 
 .إلغريق من خاللها فالسـفة ا

إن دراسة اللغة السريانية، مدخل لدراسة آدابها، واآلداب تشتمل علي 
بناءه، وتركيب جزل للمعاني جوانب شتي اخترت منها الشعر، لما فيه من جمل 

 ديني واأللفاظ،  فلقد نظم األدباء السـريان الشـعر بغزارة، وقد كان في البداية
 .دث عن حياة الربالصبغة، يدعو إلى الزهد في الدنيا، ويتح

 : نشأة الشعر السرياني

 دوراً بارزاً في إيصال المعاني الخاصة بالعقيدة الشعر السريانيلعب 
 في قلوب المؤمنين، والسيما تلك التي لها أوزان موسيقية، المسيحية المقدسة

 .وألحان عذبة ومعان سامية
لميالدي،  من القرن الثاني االثاني النصف فيكما نشأ الشعر السرياني 

وذلك ألن اللغة السريانية في تلك المرحلة بلغت مرحلة من التكوين واإلستقرار، 
 ذاتها مباشرة، كما بلغت مرحلة أعمق من ذلك فقد تيسر لها نالتعبير ع تسني ىتح

                                                 
 ٥٥-٥٤—٥٠ص، ١٩٧٢، ، مصر،  الجزء الثالث، القاهرة، دار المعارف، األيــــام، طه حسين) ١(
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 وتنسيق التعبير نتقاءاالجمل بطريقة منمقة، وعن طريق  التفنن في األلفاظ واختيار
  .جمل موزونة

لشعر السرياني منذ نشأته وقبل انتشار المسيحية بوجود الشاعر فقد حظي ا
الذي ظهر قبل ظهور المسيح، ولكن ال توجد له آثار أدبية تذكر، ، "وفا اآلرامي"

علم الفصاحة (في كتابه " أنطون التكريتي "غير اإلشارة الطفيفة التي أشار إليها 
 ).والبالغة

 " نبرد يصا " ظهر فقداني الميالديأما بعد انتشار المسيحية وفي القرن الث
والذي كانت له أهمية بالغة في نشأة الشعر السرياني، وكانت له كتابات نثرية منها 

 الشعر السرياني، ونهج ي أبلقبن ووأطلق عليه الكثير" شرائع البلدان " كتابه 
 .الكثيرون علي منواله، ووسعوا في البحور الشعرية وتفننوا فيها

  الشـعر السـريانيفسوف نجد أنى القرنين الرابع والخامس وإذا نظرنا إل
ونبغ فيه عباقرة وجهابذة اسـتطاعوا " العصر الذهبي"  أطلق عليهحتىازدهر  قد 

أن يسخروا هذا األدب للتعبير عن العقائد الدينية والشئون اإلنسـانية بأسلوب سهل 
وانطون "، "وباالي"، "ويعقوب السروجي"، " ونرسي"،" مفريامارا "وبسيط، مثل 

 . وغيرهم" التكريتي
علي الخصوص أهمية كبيرة في األدب السرياني فإليه " ممار افري"ويحتل 

 امتدن، وقد ويرجع الفضل في تأسيس مدرسة نصيبين ،كما تتلمذ علي يده الكثير
أثره هذا إلى الرها فنشأت مدرسة الرها في أواخر القرن الرابع وبداية القرن 

 .)١(الخامس
 جاء الفتح اإلسالمي فأخذ يسري إليها ىتح مزدهرة،وظلت اللغة السريانية 

تصال أهلها بالعرب، وهكذا تغلبت العربية في القرن العاشر، وبقيت الالضعف 
 الخطب اهب الصلوات وتلقي اهباللغة السريانية لغة دينية مقرها الكنيسة تقام 

زها الشعر السرياني فرابع عشر أن جاء القرنان الثالث عشر وال إلى. والمواعظ

                                                 
 .١٢، ص ١٩٥٨برصوم يوسف أيوب، عبقرية مار افرام ، الموصل، )  ١(
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ظهر مؤلفاتهما أن اللغة السريانية تُ والتي. بوجود كل من ابن العبري وابن المعدني
 . عصرهمافي شرةًنتمكانت 

وجود ما يشـابه ذلك من أشـعار في الحب اإللهي من رغم على الو 
عراء من والخمر والطبيعة والمديح وغيره، ألم يكن بين هذا الكم الكبير من الشـ

مستحدثة وغير دينية كالغزل وغيره أم كان كل األدباء والكتاب من انظموا أشعار 
لم يجدوا من بعدهم و الغزل في را كان هناك شعراء نسجوا أشعاأمرجال الدين؟ 

من يحفظ وينشـر كتاباتهم فتلفت أو أحرقت مع دورهم أو من قبل أحفادهم؟ وإن 
هل : جال الدين بالكنيسـة لقيمة هذا اإلرث رانشغالكان كذلك هذا يعني مدى 

كان الشعراء السريان يخجلون من المؤمنين أو يخافون من سلطة الكنيسة فأظهروا 
غزلهم وإعجابهم بالحبيبة والوطن في المديح والتمجيد لرموز الكنيسـة، كما فعل 

 .)١(الكثير من الشـعراء في تلك اآلونة، حيث كانوا يغازلون المرأة رمزا للوطن
 :)٢( اقليمس يوسف داود يجيب على هذا التساؤل فيقولأنرغم 

وبقيت اللغة السريانية هذه الكتابية دارجة في التكلم في معظم البالد التي كانـت              (
 وبعد تسـلط    اإلسالمشائعة فيها وال سيما المدن الصغيرة والقرى حتى بعد ظهور           

 أني النحوي المشـهور يظهـر       فانه من مؤلفات ابن العبر     . بأجيالاللغة العربية   
اللغة السريانية كانت مستعملة بين العامة في الكالم في عصره نفسه أي في القرن              

 ).الثالث عشر
وعلي الجانب اآلخر تبدأ حقبة جديدة تبشر بنهضة األدب السرياني، وذلك 

، فقد بدأت فترة التحول من اللغة ايومنا هذ ىتوحمنذ القرن التاسع عشر 
  القديمة للهجة شعبية حديثة، وتسرب إليها كثير من األلفاظ األعجمية السـريانية

 .سواء أكانت تركية أم فارسية، كما سنوضح 

                                                 
 ٦٤نزار حنا الديراني، أضواء علي تاريخ األدب السرياني وجذوره، دار الشئون، بدون تاريخ، ص )١(
ديـر  ،  لالموص،  الثانيالمجلد  ،  الطبعة الثانية ،   نحو اللغة السريانية   فياللمعة الشهية   ،   اقليمس يوسف داود   )٢(

   .٦ص، ١٨٩٨، انكياآلباء الدومن
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 ا خالصيا دينا شعرهنأكيبدو ووعند النظر إلى الشعر السرياني قديماً 
 نجد أن الشعر السرياني كما، هلنشر تعاليميتناسب مع ظهور الدين الجديد، ويدعو 

 .  الموضوعات المعاصرة والحديثة، وهذا ما سوف نتحدث عنهبدأ يواكبالحديث 
 :مباحث ة أربعإلي  هذه الدراسةوقد قسمت

 :األولالمبحث  -١

 ظهور ىتوح، ة الوثنيمرحلة تناولت فيه نشأة الشعر السرياني منذ القدو
 )قبل الميالد(المسيحية، مقسمة تلك النشأة إلى قرون،  بداية من عصر وفا اآلرامي

 لم تصلنا منه أي معلومات إال من الشاعر الذيووهذا ما نتحدث عنه في البداية، 
 نوه عنه في كتابه علم الفصاحةفما ، )القرن التاسع الميالدي(" أنطون التكريتي"

والبحر الخامس في الشعر هو المؤلف من أوزان سداسية وسباعية،  (حيث ذكر 
بيان حال السريان قبل ثم ، )وفا اآلرامي وتزيد وتنقص أحياناً، وهو لرجل يقال له 

 القرن حتىدخول العرب، وبعد دخولهم ومراحل تطور الشعر السرياني  
 .العشرين

   :الثانيالمبحث وأما 

 للنماذج القديمة والحديثة وبيان الفرق بين أسلوب اً عرضفيحتوي علي
راض الشعر القديم والشعر الحديث، وذلك من خالل نماذج من مختلف األغ

 الشاعر يعقوب ىتوح والشعراء المحدثين بداية من مار افريم، القدامىللشعراء 
 .ساكا

 :المبحث الثالثوفي 

 " وقد تناولت فيه أوزان الشعر السـرياني قديماً وحديثاً،  تبعا لواضعها
هو أول من وضع قواعد النظم و، الملقب بالبليغ أو الفصيح، "أنطون التكريتي

 أفرد فيه المقالة الخامسـة  " معرفة الفصاحة " اب سـماهالسـرياني فله كت
لدراســة أوزان الشـعر السـرياني، حيث قسم البحور الشـعرية إلى ثمانية 

 العشـرين ىتوحعشـر بحرا، وخصص لكل بحر مثال بداية من ثالث حركات 
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حركة ولكن عدد البحور الشـعرية هذه غير مسـتعملة جميعها،و هناك اختالف 
 في كتابه أنها ثمانية التكريتي السـريانية فقد ذكرها أنطون  البحور عددحول

حركات الثالث أي أن كل عنصر منها ال وعشـر بحرا بداية من البحر األول ذ
 وهو ،ن حركةيالعشـرو  البحر الثامن عشـر ذىتوحيتكون من ثالث حركات، 

           . األول والسائدالرأي
 كما زعم البعض أنهم تأثروا بالعرب يسل، المقفىوقد نظم السريان الشعر 

واسحق ) القرن الرابع ( نظم الشعراء القدامى أمثال افريم، حيث استخدام القافيةفي
مقفى ولكن لم ينتبه أحد لذلك، وهذا ما سوف شعراً ) القرن الخامس ( األنطاكي

 .ذجلنما ثنايا البحث من خالل استعراض بعض من هذه افينوضحه بالتفصيل 
  : المبحث الرابعوأما 

لبعض نماذج من الشـعر السـرياني الحديث   ترجمةفيحتوي علي
ودراسـتها، وبيان اختالف األغراض وتنوعها من حيث ظهور أغراض جديدة، 
واختالف الموضوعات من غزل، ووصف للطبيعة، وحنين للوطن أو ما يسـمي 

 ابهاعية التي يحتفل حب، وعرس وبيان بعض العادات االجتممن بالهجرة، و
 االسريان في العصر الحديث من مشـي للطفل أو الزواج وبيان التشـابه بينهم

 .وبين العادات المصرية العربية
وبعد هذا العرض الموجز لما قمت به أرجو أن يكون المولي سبحانه 

وأن أكون قد وفقت فيما قمت به من ، وتعالي قد وفقني في تحقيق ما سعيت إليه
 .تواضع عمل م

  وإن كان من نقص فمنىاهللا،فما كان من توفيق فمن 

 واهللا المستعان

 وعلى اهللا قصد السبيل
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 : تمهيد

اللغة مرآة األمة تمثل أفكارها وتعرب عن أهوائها وهى الجامعة لشتات 
عاداتها وتدهورت قواعدها ومالت إلى تبدلت أمة لسانها  أيأفكارها فإذا فقدت 

  .الذبول والهدم
اللغة السريانية وتاريخها لوجدنا أن اللغة السريانية كانت ذات  إلىوبالنظر 

اللغة  هيحينما احتلوا بالدهم أصبحت السريانية  كيان وسيادة حتى أن الفرس
بعيدة فانتشرت فيما بين النهرين  الرسمية للدولة، وقد طارت هذه اللغة أفاق

والعراق والشام ولبنان وفلسطين وظلت السريانية كذلك هى لغة العامة فى معظم 
رب، وألن البالد إلى أن وقعت هذه البالد فى حوزة المسلمين واختلط السريان بالع

وتكلموا  عباءتهمتحت  وانطوواالسريان بهم  اللسان العربى كان هو السائد فتأثر
بلسانهم فبدأ السريان ينسون لغتهم ويتعلمون لغة لعرب حتى أصبحوا في أواخر 

  .)١(القرن السابع يتكلمون اللغة العربية
 أيذور ج إليهاومن المسلم به أن البيئة وما يصاحبها هى التربة التى تمتد 

ببعض السمات  األدبيالعمل  احتفاظعصر بذاته وال يغير فى ذلك  أيعمل فى 
  .)٢(الشخصية لصانعه

من هذا المنطلق رأيت من المناسب أن أبدأ هذا المبحث بسرد وتأريخ 
والسبب فى ذلك أن الشعر نوع من    ،وباألخص الشعر يموجزعن األدب السريان

ر السرياني كان هو لسان رجال الدين في بداية أنواع األدب بصفة عامة، ألن الشع
  .ظهور العقيدة المسيحية لنشر تعاليم الديانة الجديدة من خالل الشعر

يتطلب منا دراسته ليس ألصالة لغته وقدم شعبه فحسـب،   يكما أن األدب السريان
 مم تخلد فى إسـهاماتها ألبل لما قدمه هذا األدب من فوائد جليلة للثقافة البشرية فا

                                                 
، الطبعة ١٩٧٨ة والنشر ، وصرفها ، القاهرة ، دار الثقافة للطباع ها،  السريانية نحوزاكية محمد رشدى ) (١

  .٥الثانية،  ص
جامعة  منشورة،عماد الدين سالم، يعقوب السروجي دراسة لحياته وشعره،  رسالة ماجستير، غير  ةماجد (٢)

  .١، ص١٩٧٩ القاهرة،
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  :فى تقدم اإلنسان ورقيه، ويقول دوفال 
من العلـوم اليونانيـة ولـم يشـعر      يءبالد ما بين النهرين لم تقف على ش إن"  

الكنيسة اليونانية والكنيسـة   آباءمسيحيو ما بين النهرين بضرورة دراسة مؤلفات 
 في مطلع القرن الخامس ، ففي هذا العصر دخلـت  إالالناطقة باليونانية  األنطاكية

دراسة اللغة اليونانية ضمن منهاج مدرسة الرها الشهيرة ، التـي نشـرت علـى    
ومنطق  السكندريترجمات لشروح ثيودورس المصيصي وقورلس  األزمانتعاقب 
ن كلهـا  ، فانتشرت دراسة اللغة اليونانية في ما بين النهـري  أخرى اوكتب أرسطو

  .")١(وتوالت في القرون التابعة
د ماوراء بال يتطور ف السريانينجد أن األدب  وعلي الجانب اآلخر   

النصرانية التى كان لها الفضل األكبر في إكساب  تحت تأثير تألقًا زداداوالنهرين، 
 كهنوتيأدب  هبأن شيءيتميز قبل أي  السرياني، فاألدب الدينيهذا األدب الطابع 

دين ورجال فمعظم األعمال التى عثر عليها بال استثناء كانت من نتاج رجال ال
 .)٢(الالهوت حتى العلماء الذين كرسوا أنفسهم لدراسة الفلسفة اليونانية

يالحظ أن من أهم علوم الشرق كانت العلوم الفلسفية وهى معرفة اهللا 
 الدينيعلى الفكر  أساسيبشكل  اًمن الدراسات كان قائم االتجاهوعقائد الدين هذا 

 حديإ، هي صددهاب ريانية التي نحنواللغة الس )٣(سواء عند السريان أو العرب
   . )٤(اللغات اآلرامية

                                                 
   .٢٦، نقالً عن دوفال ، ص ٧٥ره ، صنزار حنا الديراني ، أضواء علي تاريخ األدب السرياني وجذو)١(

(٢)٣Duval .  LA .   Litterature syriaque.  Paris.1907.  P. 
)٤ )٣op.Cit P.  
هو االبن الخامس لسام بن نوح ، وإلى آرام ينسب اآلراميون فهم شعب سامي، وهناك  آرام:اآلرامية  )٤( 

وبين ) آرام(رأي آخر يقول أن آرام من نسل أشير الجد األعلي لقبيلة أشير وقد يختلط األمر بين تلك اللفظة 
وهي اسم علم، وهو االبن الخامس لسام بن نوح كما  هي المعروفة في التوراة: ، فلفظة آرام)إرم(لفظة  

ܳذكرت من قبل، كما أنها أيضاً لفظة سريانية مشتقة من أصل سامي   ܳ من ܰܪܘ . وتعني المرتقع و العالى ܳܪ
وقد  .، فالبعض يقول أيضاً أنها مشتقة من اآلرامية"إرم ذات العماد "أما لفظة إرم الموجودة في القرآن الكريم 

م علي شكل قبائل رحل ينتقلون في البادية  كالعبريين .آلراميون وظهروا في التاريخ منذ األلف الثالث قبرز ا
والعشرين  الرابع= =وبقية األمم السابقة ، كما يذكر التاريخ أن األراميين دخلوا بالد ما بين النهرين منذ القرن
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  نشأة الشعر السرياني

ن الثاني الميالدي أي بعد نشأ الشعر السرياني في النصف الثاني من القر
لنشر فى كنف رجال الدين الذين جعلوا منه وسيلة  كما ظهر ظهور المسيحية،

   .)١(التعاليم الدينية بين الناس

، فلقد نشأ اخالص يادين الشعر السرياني في البداية كان شعرإضافة إلى أن ا
  . ونما فى كنف رجال الدين الذين جعلوا منه األداة المثلي لنشر التعاليم الدينية

خالص قد ولد ودرج بين رجال  كنسي السريانيالشعر " أن  يقول دوفال
لناس وإضفاء الوقار بين ا الدينيةالدين الذين وجدوا فيه خير أداة لنشر التعاليم 

    .)٢("على الصلوات التى تؤدى فى الكنائس
فالشعر ال يزال هو الوسيلة التي تعطى لإلنسان القدرة علي التعبير عن 
مشاعره العميقة وعما يدور في نفسه من أحاسيس تجاه الخالق، وتجاه البشر، 

                                                                                                                                            
رامي سياسياً وعسكرياً وحضارياً في أواخر كما برزت آرام كتسمية للشعب اآل. م حيث عرفوا باسم آرام.ق

م ،ثم .علي كل القبائل اآلرامية في القرن الحادي عشر ق) آرام (ثم تغلبت تلك التسمية ، م.األلف الثاني ق
  استمرت وتعززت 

وكان لها شأن هام في التاريخ ،وقيل أن اآلشوريين اطلقا تلك التسمسة علي احدي قبائلهم ،ثم عمت تلك 
 ، ؛ سورة الفجر ٢٢ -١٠سفر التكوين ، الكتاب المقدس(انظر : للمزيد .علي القبائل األخري المجاورة التسمية

مطبعة العاني، القسم ، دار المعلمين العالمية، ؛ طه باقر، مقدمه في  تاريخ الحضارات القديمة٦اآلية رقم 
الجزء الثالث ، راسات سريانيةسلسلة د، ؛ اسحق ساكا، اآلراميون٢٦٨، ص١٩٥١الثاني، المجلد  الثاني،

العرب واليهود ، ؛  أحمد سوسه١٢ص ، تاريخ األدب السرياني، ؛ مراد كامل وآخرون ٧ص  ، حلب، عشر
؛ صليبا ٥٦ص، ١٩٧٣، دار العربي للنشر والطباعة، الطبعة الثانية، سلسلة الكتب الحديثة، في التاريخ
  شمعون ،

  ؛١٨ص  ،١٩٨١حلب،  الرابع،الجزء   ،سريانيةسلسلة دراسات  اآلرامية،الممالك 
Syriac Dictionary .London. Oxford.1903.  P. 53   . Payne Smith   J.   

(1)Duval   .ibid  .  P. 10 
لي إنقل أبي بشير متي بن يونس القنائي من السريانية ، ارسطو طاليس في الشعر، شكري محمد عياد )(٢

  .١٧١ص، ١٩٦٧دار الكتاب العربي ،، العربية
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جة ملحة إلى تفجير الحياة اإلنسانية، فغالباً ما يشعر اإلنسان بحا شئونوأيضاً تجاه 
  .)١(كوامن النفس بألفاظ مؤثرة يتلوها أو يكتبها أو ينشدها بحماس

من كل قيمة فنية، فمن المحقق  السريانيليس معنى هذا القول تجريد الشعر 
 فيقيمة  اًكان يلقى إليها، وخلف لنا نماذج التيأنه قد تجاوب مع عواطف األمة 

لمؤكد أنه لم يخل من تنوع محمود، فكان منه رسمتها له البيئة ومن ا التيالحدود 
كما كان  .)٢(الكنائس على أنغام موسيقيه فييكتب ليقرأ، ومنه ما يتغنى به  ما

الصرف  الغنائييروى أعمال القديس والشعر  الذي القصصيهناك من الشعر 
  .)٣(يعبر تعبيراً مباشراً عن العواطف الدينية الذي

وثنى  آرامينه قد وضع منذ القدم شعر بأ االفتراضأخرى يصح  جهةومن 
دينياً، فالشعر قديم قدم  شعراًشعبيه وربما كان  أغانيأو ما يسميه دوفال من 

القديمة  العالميةفحسب بل فى اآلداب  والسريانيةالحضارة، ال فى اآلداب اآلرامية 
كلها، كتب ليعبر عن المراسم والطقوس التى كانت تقام فى المعابد والهياكل 

وكنا نود لو بقيت لنا بعض أثار هذا الشعر لوال أن المسيحية عملت . المحاريبو
خاصة ربما  اآلرامي الوثنيدون بقائها، وإذا كنا نفترض أن األدب عامة أو الشعر 

خاصة،  اآلرامي الوثنيأو الشعر  السريانيالطابع فإننا نقطع بأن الشعر  دينيهو 
بعد ظهور المسيحية كان  السريانيالشعر الطابع فإننا نقطع أن  دينيربما هو 

  شعراً دينياً إذ أصبح الدين الجديد شغله الشاغل حصر األذهان والعقول فى حدود 
خر آللدين يكتب له وعنه، وبأسلوب   العقيدة، لذلك صار الشعر مسايراً

  .)٤(تطلع هذا الشعر ليصور فى عقول الشعب التعاليم الدينية وبث مبادئها فيهم

فى تلك الفترة ببعض السمات التى ميزته عن  السريانيالشعر تسم وقد ا  
أحيانا ال تظهر بوضوح فى  فهيهو أننا ال نلحظ شخصية ناظم القصيدة، وغيره 

                                                 
  .٣ص، ١٩٨٩مطبعة اليرموك، ، ه وفنونهأوزان، الكيل الذهبي في الشعر السرياني، نزار حنا الديراني ) (١

(2)Duval .ibid.  P. 16 
(3)Baumstark- Geschichte der Syrischen Literatur, Bonn. 1922   p.  12     
(4)Duval.ibid.  p.21 
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١٣ 
 

القصيدة وكل ما يهم الشاعر هو سرد مضمون العمل سواء كان وعظاً أو 
إرشاداً
)١(

.  
قيدوا بقواعد كما سنوضح، فالسريان لم يت عديدةفقد مر الشعر بمراحل   

عشر ويقسمون هذه اإلثنا عوا لهم نظاما خاصاً حيث المقاطع بتداعروضية و
المقاطع إلى ثالث أبيات، كل بيت يحتوى على أربعه مقاطع، ولكل مجموعه من 

 والثاني، وفى بعض األحيان كان البيتان األول بهاقافية خاصة  الثالثةاألبيات 
يختلفان عن قافية البيت الثالث

)٢(
.ذلك، وهو أن الشعر فيأخرى  وهناك أسباب 

العربى كانوا يجدون  اإلسالميبعد الفتح  أيضمحالل، العصر ا في السرياني
أداة إبداعية،  كونهصعوبة فى نظم الشعر، حيث جعلوا منه أداة سياسية أكثر من 

الشعر وليس الشعراء وناظملذا فمن الممكن أن يطلق عليهم خالل هذه الحقبة 
)٣(

 .  
القديم بصرف النظر إن كان  السريانيإلى الشعر  وعند النظر  
   .)٤(ةللنساطر
هتمام كبير لدى الشعراء اب حظي بصفة خاصةنجد أن الشعر  )٥(لليعاقبة مأ

  عرض الشعر بصورة مشرفة  الذي) ، ٦(السروجيرواده  يعقوب القدامى وكان من 
                                                 

(1)  op.cit. P.22 
(2)  op.cit. P.19 

1٩3) op.cit. P(  
قطنوا في .  القسطنطينيةأي كبير القساوسة في ، طائفة من المسيحين ينتسبون الى نسطور: النساطرة )٤(

ازدهرت . م ١٩٤٤إلى أن تبدد شملهم بعد الحرب العالمية ااألولى عام  ارمينيةو  الموصلكردستان بين 
ونشروا المسيحية في ، عندهم الحياة الرهبانية فأوفدوا المبشرين إلى آسيا الشرقية في القرن السادس الميالدي

يسمون حاليا . وهم الكدان  م ١٦لقرن انضم قسم إلى منهم المذهب الكاثوليكي في ا، ايران والهند والصين
في بالد ما بين النهرين  األشوريةالعتقادهم بأنهم من ساللة الشعب األشوري صاحب الحضارة ) األشوريين (

   http://www.wakra.net/nasatra.htm: انظر. وهم من نادوا أن للمسيح الطبيعتين) العراق القديمة ( 
  ).١٢٤ص، األدب السرياني تاريخ، ؛  مراد كامل وآخرون

أول من  سمالاحدث بعد مجمع نيقية، يقول المؤرخين أن هذا  الذي نشقاقالابعد  االسمظهر هذا : اليعاقبة)(٥
= على مسيحى مصر على أساس ثم أطلق بعد ذلك، على أتباع الكنيسة األنطاكية)ظنييونالبي( نلملكيواأطلقه 

=هذا األدب بدرجة كبيرة باألدب النسطوري وساهم في توصيل التراث  ، كما تأثرأن إيمان الكنيستين واحد
  . )٢٥٧ص ، األدب السرياني ختاري، كامل وآخرون دمرا: انظر (.  الكالسيكي القديم إلى الثقافة اإلسالمية

، ولذلك لقب ٤٥١ولد سنه ، وهي احدي قري سروج، ولد في كرتوم علي الفرات:  يعقوب السروجي  (٦)     
اهللا أن يرزقه طفال، فلما رزقه به عد مولوده  يسألمن حياته  طويلةقسيسا قضي مده  أبوهبالسروجي ،كان 

لعلم في مدرسه الرها وتفوق علي أقرانه بما حباه اهللا من تلقي يعقوب ا، جزاء له علي صلواته ونذوره
اللغة  أدب، أبونا ألبير:انظر ( م ٥٢١ولكنه لم يعمر طويال فمات سنة ، المواهب السامية و من ذكاء خارق

  ) ١٩٦تاريخ األدب السرياني ص، ؛   مراد كامل وآخرون ٢١٤اآلرامية ص
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وغيرهم) ١( مفريومارا
)٢(

.  
  : أساسين قسميلى إ السريانيوينقسم الشعر     

 والتي يطلق عليها القصائد  والمواعظ،الخطب الدينية  -١
  .األناشيد -٢

ܽ  ܳ ܻ  -:والمواعظالقصائد :  القسم األول           ܘ 
ܳ )٣( :  

 الدينيستعمل كمرادف للدرس ي ، و)٤(شعر يقرأ وال ينشد ܳ ܻ              
المصحوب بتعليقات تحث على التدين

)٥(
 يتلي وينشد وكان عتبر شعر تعليمي كما ي ،

ولتعليم الشعب أصول الدين والسيرة الفاضلة ويغلب  العبادةأثناء القيام بفروض 
عليها اإلسهاب

)٦(
 احتفاالتتردد فى  لكيكما كانت هذه القصائد والتراتيل تكتب  ، 

. والشهداء، وفى أحيان أخرى كانت تخصص فى التأبين القديسينوذكرى  الكنيسة
تقال مرة واحدة فيقوم الكاتب  لكيا كانت المواعظ طويلة أكثر من الالزم وإذ

م عندما قسم الترنيمة التى يعدة خطب تماما كما فعل القديس افر إلىبتقسيمها 
موعظة أو  ةَعشر يتثنالى إيوسف بن يعقوب عليه السالم  النبيتتحدث عن 

                                                 
،ولقد تشعبت اآلراء حول سنة ميالده فقيل أنه ولد سنة  عني السيدبم، في السريانية كلمة :  مار افريم(١) 
افريم  كان مار، والده كان وثنيا أنوقيل ، مسيحيين أبويه، وقد كان ٣٠٨، وقيل سنة٣٠٣، وقيل سنة ٣٠٦

ف استأن، كما يطلق عليه عاده اسم افريم السرياني ،ونبي السريان والملفان أي المعلم، متدينا منذ بداية حياته
الدرر  –افرام األول برصوم : انظر(م ٣٧٣السير إلى الرها،  ومات ودفن بها في التاسع من شهر يونيه 

  ) .٥٤٢٠ص-١٩٤٠ –حمص  –النفيسة في مختصر تاريخ الكنيسة 
 
)٢(  Baumstark .  Ibid . P.146      
)٣(  ܳ ويأتى بمعنى ، وزن، كالبمعنى  ܰجاءت بهذه الصورة للداللة على الفعل ، صيغة اسمية ܽ

ܳعمد ومنه اطلقوا عليها تلك الصيغة اٌسمية  ، شعر، وهذا الفعل يأتى ايضا بمعنى مسح ܳ ومنها ܽ ܽ 
عربى، منشورات مركز  –قاموس كلدانى ، انظر  يعقوب أوجين منا" .( ناظم " شاعر ، مهندس، بمعنى ماسح

        J.   Payne Smith. Ibid. P.260-227 ؛    ٤٢٠، ص١٩٧٥،  بيروت، بابل
١٠٠ص ، تاريخ األدب السرياني، مراد كامل وآخرون  ) 4

٤ ) 
  .٢٩ص   ، يعقوب السروجى دراسة لحياته وشعره، ماجدة عماد الدين سالم ) (٥

ة الطبع ، بغداد ، اللؤلؤ المنثور في تاريخ العلوم واآلداب اإلنسانية  مطبعة الشعب ، افرام األول برصوم (٦) 
  .٣٥ص ، ١٩٧٦الثالثة ،
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قصيدة
)١(

عن  رذكر منها ميمن، وهذه القصيدة علي البحر السباعي الحركة .
  :  )٢(الحسد

 ܳ ܳ ܰ ܳ ܳ ܰ    ܕܶ ܳ ܻ    ܫܶ  
ܳ
 ܶ   ܕ

ܰ
 ܰ   

 
ܰ
ܶ ܰ  ܕܰ ܳ ܐ ܶ   ܗܽ ܰ ܰ ܘܕܰ    ܪܰ ܰ      ܰ ܰ ܘ 

 ܰ ܳ ܰ ܶ   ܶ  ܘ ܳ ܕܗܽ    ܘܐܗܽ ܳܪ 
ܶ

 ܰ   ܰ   ܶ ܶ     

   : الترجمة
اسدـيؤذي الح إن الحسد  

  
  

أما المحسود فال يتأذي   
  

كان وضيعاً فمن يحسد 
  

  رومن يصب  افأـــكي    

 سهم نافذ سداألن الح
  

 يقضي على فاعله  
  

  : وميمر آخر للقديسين 
ܢ   ܪ ܘ    ܘܐܘ    ܕ    ܗ  ܗܘ   ܕ   ܕ ܐܘ 

ܪ ܪ ܘ    ܢ    ܬ ܪ   ܨ ܗܪ ܕ  ܗܪ    . ܢ 

  : الترجمة 
والضيق من  العذاب،ين تحملوا الكثير من ذال القديسين،يها الشهداء أ  

فلتكن صالتكم سوراً  ينتهي،كام اآلثمة ها إن مكافأتكم محفوظة بالنور الذي ال حال
   .عالياً وملجأ لنا 

حتفاالت الكنيسة وذكرى القديسين اتردد فى  لكيتلك الموعظة كانت تكتب 
عند تأبين الموتى، وكذلك كانت تستخدم  رددتُ لكيكانت تخصص  ووالشهداء 

إضافة . كنصوص تنم عن الوداع، وفى هذه الحالة كانت تأخذ شكل قصيدة طويلة
إلى هذه القصيدة الطويلة كانت تأخذ سمة لها جانب من األهمية وهو اإلسهاب 

إال أن الكثير ، محبوباً أو مفضالً لدي الشاعر السريانيواإلطالة التى نجده أحياناً 
                                                 

١٤ ) (١.p.  Duval.  ibid   
  ٣٢، ص١٩٤١، لبنان، تقديم أوجين تيسران، القصيدة اإلفرامية فى القصة اليوسيفية ، بولس السمعانى )٢(
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وليست عيباً،  ةمن السريان يتذوقون هذا التكرار واإلطناب، بل إنهم يجدونه ميز
حظ أن هذا اإلطناب واإلسهاب واإلطالة لم يكن مقتصرا على القديس يالبينما 

افريم وهو رائد هذا الفن، بل تعداه إلى من خلفوه مثل نرسى وفيلكسينوس المنبجى 
وغيرهم

)١(
والتكرار إذا ما وجد فى األبيات  ، في حين أن اإلطناب واإلسهاب

عيباً، أو من الضرورة الشعرية، إال أنه لم  رفتعتبفى الشعر العربى  أيالشعرية، 
  .يعتبر عيباً فى السريانية

    ) ٢( ܪ   :ناشيدألا الثانيأما القسم 
عبارة عن أبيات تتساوى فى عدد مقاطعها  أيضاوهو ، وهو منظوم ينشد  

  .   )٣(أخري أحيانوتختلف فى  أحيانا
بين السريان  االستخدامأن كلمة أنشودة وهى شائعة  "قد ذكر دوفال ل  

نشر أفكاره ومبادئه عن  نبرد يصاكانوا يطلقون عليها كلمة تعاليم، فقد استطاع 
ترك ما يقرب  نبرد يصاذا كان إطريق هذه األناشيد تابعاً فى ذلك القديس افريم و

 القديس افريم ترك ضعف هذا العدد تقريباً نإف أنشودةمن مائه وخمسين 
)٤(

. " 
التي وردت علي لسان السيدة العذراء والمجوس الذين فمن تلك األناشيد    

   :حيث يقول المسيح،لتبرك بالسيد قدموا الهدايا ل
  ܘ  ܘ     ܐ  ܗ       

ܢ ܢ ܕܬܐܬܘܢ    ܐܬܪ ܢ    ܬ ܕ     ܨ 

  ܘ ܬ ܘ ܗܘ ܕ        ܕ ܗܘ ܐ

ــــــــــ ــــــــــ  ـــــــــ  ܘܪܡ 
  

ــــ   ــــ  ܬܗ  ــــ  ܘ
         

     :الترجمة

                                                 
١٤    ) (١ . ibid   Duval.  

Louis Costaz  -  Dictionnaire Syriaque  Francais    -  p   71 (2 ) 

.  ١٠٢ص، تاريخ األدب السريانى، نمراد كامل وآخرو  ) 3) 
١٤  ) (٤ p.      .ibid   Duval.   
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 تقول مريم من أجل ماذا
  

ي سبب أوجاء هؤالء   
  

 بجانب المولود بكنوزكم نوالتكو   مـكـاكنـمس  نــوا مـدعاكم لتأت
  

 يقول المجوس ابنك الملك
  

) ١(ورب الكل عاقد التيجان  
  

 وعال سلطانه على العالم
  

الكل يسمع  ولملكه  
  

، تبعث فى النفس الحياة، هى إال روايات مختصرة ما، فهذه األناشيد
مما  وأمه، فيها أعمال السيد المسيح لالتي كانت تمث، وتذكرنا بالروايات الدينية

ذه القصيدة علي وه األنشودةيدل على أن السريان كانوا شغوفين بهذا النوع من 
  .  )٢(البحر الخامس السباعي الحركة 

حيث كانت هذه األناشيد تحتوى على تعاليم دينية تدور حول ميالد    
لقيامة، الصعود، التوبة واإلنابةالمسيح، سر التعميد، الصوم، أعمال المسيح، ا

)٣( 

م يفراس كما كانت العذارى من الفتيات يجتمعن كل يوم أحد وفى األعياد عند القدي
ويرددن أناشيده مستخدمات القيثارة  حيث كان يلتف  نويقوم وسطهن كأب له

األناشيد  اقترانلبداية  انطالقةولقد كانت هذه نقطة  ،)٤(حولهن معظم سكان المدينة 
أئمة  رضيم هو أول من شدا  بها عند السريان بعد أن يالسريانية بالموسيقى فافر

  :أسباب ةلثالثوذلك ، )٥(لكنيسةالكنيسة إدخال الموسيقى إلى ا
 .الحفاظ على الناشئين الجدد من األلحان الوثنية وأصحاب البدع -١
  . تكون لديهم حركة نشاط دائمة أثناء الصالة لكيدفع الملل عن المصلين  -٢

                                                 
  . ٢٢٦ص، الجزء الثاني، يعقوب أوجين منا،   المروج النزهية ) ١(

 (2 )Duval . ibid   p.14  
  15    . (3)op.cit .  P  

  . ٥٥ص ، اللؤلؤ المنثور ، افرام األول برصوم  )  (٤
افريم إلى تعلم األغانى الروحية هو أن برديصان كان قد نظم  أغانى وقعها على فقد ذكر أن الذى دعا  ) ٥( 

ألحان لذيذة ضمنها أقواالً ال تفسد المعتقد القويم واألخالق فعلقت بأذهان الشبان فجاء مار افريم باألغانى 
ص ، لؤلؤ المنثورال، افرام األول برصوم: انظر (  .المقدسة الصحيحة ومن هنا نشأ الترتيل الكنسى المقدس

٥٥. (  
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  .الصالة معانيلى إدراك إتنبيه الحواس  -٣
 فهيها من اآلالت الوترية وما شابه المنبعثة أيوالمقصود بالموسيقى هنا   

تعنى حالوة الجرس ولذة السماع فى األذهان من  والتيتختلف عن موسيقى الشعر 
  .  )١(واألوزان للقوافي ساميتوافق 

منهم ألحان الكنيسة السريانية أي األلحان   المؤرخينمن  أغفل الكثير فقد  
ن للسيد المسيح، فإذا ما تتبعنا كتب المستشرقي لىالتي تم وضعها منذ القرون األو

ومؤرخي كتب الموسيقي من شرقيين وغربيين، نري أنهم قد أهملوا ذكر 
الموسيقي في أنحاء العالم، ومن المعروف  انتشارالموسيقي السريانية بالرغم من 

أن الموسيقي السريانية صعبة الفهم، وال يستوعبها سوي الشمامسة الذين وهبوا 
ــعأنفسهم لخدمة الكنيسة، فلقد قام البعض   )٢()مستودع األلحان( ܪ بوض

تشير  تلك األلحان الموسيقية التي كانت موزعة إلى أقسام، وهذه األقسام كانت 
" هذا اليوم " فمثالً إذا بدأت األلحان بكلمة . األولى من األنشودةإلى الكلمات 

فسوف تتناول هذه األنشودة ميالد المسيح، وهذه الطريقة تماثل ما هو موجود فى 
الشعبية، وكانت األلحان تتنوع تبعا  لتنوع مقاطع األنشودة حيث  األغانيوالتراتيل 

  .)٣(كانت هناك أناشيد متساوية المقاطع وأخرى مختلفة األطوال
كانت  والتيإلى جانب ذلك كانت األنشودة تحمل فى طياتها الترنيمة   

ى سرأو لقديس ما، كما يوجد ترانيم ن اإللهيةعبارة عن صالة وتسبيح  للذات 
كورال الكنيسة  مكتوبة بمقاطع مطرزة وتتبادل بعض المواعظ وكانت تنشد عبر

فى األعياد الدينية وكانت السمة المميزة لهذه التراتيل هى الحوار المنغم، وكانت 

                                                 
١٦ ) (١. p.   Duval . ibid    

وهو كتاب : كلمة سريانية أو كما يطلق عليها عند العرب باسم كنز األلحان  ܪ "مستودع األلحان   )٢( 
فلقد حفظ هذا المستودع حوالي ، يضم األلحان السريانية في القرن األول الميالدي وحتي القرن الثاني عشر

  د، أما اآلن وبعد األحوال الساسية تبعثرت األلحان وفقدت كثير من األنغام فلم يبقي سوينشي ٢٥٠٠
، عبر التاريخجبران مقدسى صومى ،المعروف باسم  جبرائيل أسعد، الموسيقي السورية ( .نشيد ٥٥٠قرابة 
 JــPayne Smith. Ibid. P.44     - Louis Costaz. ibid.  P.29 ؛ ٤،  ص١٩٩٠

.  ٣،٤ص، الموسيقى السورية عبر التاريخ، أسعد جبرائيل ) 3

٣ ) 
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تذكرنا  فهيتعرضت لبعض النغم  والتيمن الدراما  هذه الترانيم تمثل نوعاً
ما بين السيدة  ت المشاهد تدورفى العصور الوسطى حيث كان الدينيبالقصص 

الترانيم  ، ولقد شغف السريان بهذا النوع من األناشيد خصوصاًاآللةالعذراء وبين 
التى تتحدث عن العذراء، عيد البشارة، عيد الغطاس، حيث كانت ترتل فى األعياد 

الدينية
)١(

 .  
ر الذي يعبر تمثل الشع األناشيد، واألناشيد أن القصائد إذن الفرق بين المواعظ أو

كانت تقرأ وال فصائد أما الق، بمصاحبة الموسيقى لها أيضاكما تتميز ، عن الذات
  . تنشد

وأصبح له معالم راسخة مع تطور األدب  السريانيهكذا ازدهر الشعر و  
من القرن الرابع حتى القرن الثامن السرياني

)٢(
بعد  السريانينحسار الشعر ا، وبدأ 

ثم ينهض الشعر . )٣(مجال الحديث أو فى مجال الكتابةسواء فى  يالفتح اإلسالم
مقيد وذلك فى تقليدهم للشعر الخر وهو الشعر الحر غير آمرة ثانية ويأخذ شكال 

أغراضه أيضا فلم  واختلفتالشكل والمضمون  يكليا ف اختالفاالعربى ويختلف 
خرى ولكن أخذ فى التشكل  بأشكال أ الماضيكما كان فى   اًبحت ادينييصبح 

ة وجمال الطبيعة وخرج من الوتيرة الواحدة كما سنوضح خالل أكالتغزل بالمر
  .الصفحات القادمة

  يمراحل تطور الشعر السريان              

  :المسيحيةأي مرحلة ما قبل انتشار ) العصر الوثني(  :األوليالمرحلة 

ينظمون الشعر إال أننا ال نعلم كيف كان حال شعرهم  كان قدامى السريان 
شئ من نظمهم، األمر الذي حمل السالفين  إليناقبل القرن الثالث للمسيح، ولم يصل 

البعيدة  من اللغة اليونانية  أي ىروا اسماً للشاعر من لغة أجنبية أخريعلي أن يستع

                                                 
١) ( p. 16      Duval . ibid.  
٢) ( p. 16         op.cit.    
٣) ( p. 18         op.cit.    
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 ܰ  والبيت المنظوم، )١(ܳ ܐܻ ܽ فسموه  عن السريانية جنساً وطبعاً 
ܳ

تبعا   
) وفا اآلراميب الملقب( )٣(عن ذلك وجود قصائد الفيلسوف وفا فضالً ، )٢(للعرب
الذي ، )علم البالغة (في كتابه ) القرن التاسع(نطون التكريتي انوه عنه  الذي
جع إلى العصر اآلرامي وينتمي إلى القرن السابع قبل الميالد، ولم يذكر أي ير

   .)٤(نتاج عن شعره
العصر ( القرن السابع  ىتوحالميالدي  الثانيمن القرن : المرحلة الثانية -

  ) الذهبي 

دخلت منطقة حذيب في من المعلوم أن المسيحية قد : نتحدث عن القرن الثاني -أ
، أصبحت اللغة المسيحيوتحت تأثير الدين  ،)٥(لقرن األولالنصف الثاني من ا

كانت تمتد من البحر المتوسط حتى  والتيالسريانية هى لغة الكنائس الشرقية 
أما فى سوريا فكانت تستخدم جنباً إلى جنب مع اللغة اليونانية ، الفارسيالخليج 

   .)٦(تى نهاية القرن السادسح

                                                 
)١(  ܳ ܻܐ بمعنى صانع، فاعل، شاعر، آاتب ،استعارها السريان من )  بويتيس ( هي يونانية األصل  هذه الكلمة  ܽ

وهي من الفعل اليونانى ، ) بوييتا(   ،المنادي حالة في لها  يونانيال والشكل ،السريانية فى أصل لها فليس ،اليونان
 .)وأفعل ، أصنع= بويو (

Liddel & Scott, Greek – English Lexicon, London, Oxford Clarendon Press, (1882) p. 
568., R.Payne, Smith. IBID. P. 435. 

ص ،  ١٨٩٨المجلد الثاني، الموصل ، الطبعة الثانية،، لمعة الشهية في نحو اللغة السريانيةال، يوسف داود (٢) 
٣٨١:٣٨٢.  

كان فيلسوفا وشاعرا موجود قبل المسيحية بدهر طويل فقد انفرد بذكره أنطون التكريتي في كتابه :  وفا )(٣
ة ويزيد وينقص احيانا وهو والبحر الخامس في الشعر هو المؤلف من أوزان سداسية وسباعي( حيث قال 
انظر (). فى زمانه لم تخضع إلى وزن محدد له وفا من فالسفة اآلراميين وهذا يعني أن القصيدة  لرجل يقال

  )١٩٠ص، ادب اللغة اآلرامية، البير ابونا: 
   (4) J.W. WATT.  The Five Books of The Rhetoric Of  Antony Of Tagrit . Lovan II       
.1986  .p. 6 ( Corpus Scriptorum Chistianorum  Orientalium ) . (csco)tole.481 

  .٣٦ص ، تاريخ األدب السريانى ، مراد كامل وآخرون ) ٥(
)٦ (  CHABOT0  j.B  .  Litterature Syriaque  . 1934 . p. 14  
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ل قرن مع تتبع تطورات الشعر من نذكر في هذا الصدد نموذجاً من ك
ال نأخذ من القرن طبيعة الغرض والهدف الذي قيل من أجله، فعلي سبيل المث

   :كمثالالثاني 
  :)١(ابن ديصان

من أبرز شعراء هذا القرن، وقعها على الحان شتى، ويغلب  نيصابرديعتبر 
با الشعر ، ويعتبر بحق أ)٢(إليهن مزامير سليمان تعود أاالعتقاد عند البعض ب

ألن الشعر كما قيل عنه . ويعود له الفضل في إخضاع الشعر إلى الوزنالسرياني، 
 ال يلتزم بوزن محدد، فالشاعر كان يعتمد في نظمه على اإليقاع الموسيقي أسوة

دب ألفي ا واسعاً فاحتل الشعر بعده مكاناً، )٣(امشجلجبالقصائد القديمة كقصيدة 
  .)٤(ىلى أوزان شتإالسرياني وتفرع 

                                                 
اربل عاصمة حذيب حوالي تركا ، م، أبوه نوحاما وأمه نحسيرام١٥٤ولد في الرها عام : ابن ديصان  )١(

م وفي الرها وبالقرن من من نهير ديصان ولد هناك ١٣٩م فوصال الرها في عهد الملك معن الثامن ١٤٤
وتنصر ، نشأ في قصر ملكها معنو الثامن ونال مع ابنه ابجر من العلم واألدب، )ابن ديصان(فسماه والداه 

ذلك انه لم يكن قد تنقي من خبائث وثنيته القديمة ورسم شماسا وقيل قسا ولكنه تورط في معتقدات فاسدة 
م وكان من صدور البلغاء ،ترك ابن ديصان ثالثة اوالد واشتهر منهم ٢٢٢ومات سنة ، فنبذته الكنيسة

انظر اللؤلؤ المنثور (عاما ٦٨هرمونيوس ألنه كان يقرض الشعر ،ويذكر ابن العبري انه مات وعمره 
                                                                ؛٨١-٨٠، تاريخ األب السرياني ص١٩١ص

                                    W .Wright. Ashort  History Of Syriac  Literature. 
London. 1932  . p.29-30                    

حيث ال تخضع إلى وزن ، ل برديصانعلى األقل قب، مطلع المسيحية فيقيل أن مزامير سليمان كتبت   )٢(
ܢ ܬܗ ܘܗܕ :مثال ، محدد ܘܢ وجوارحى هى عنده ܐ انظر (  شغوف به وأحبه اوأن  ܘ ܐ ܘ

  )٣٣ص ، ١٩٩٤، فرنسا، موشحات سليمان أولى األناشيد السريانية، افرام الدومينكي ،يوحنا الخوند 
فتها البشرية وأقدمها، لقد عثر الباحث هى أعظم ملحمة شعرية مغناه عر، ملحمة جلجامش )٣(

الذي خكم فى القرن ، "آشور بانيبال "مكتبة الملك اآلشوري  يموجودة ف  على ألواح كانت) سمث(اإلنجليزي
 اكتشف وحل رموز رواية عن الطوفان والتى ، م والتي ظلت تحت التراب مطمورة طوال العصور.السابع ق

كما اتنشرت هذه الملحمة فى جوانب ، مذكورة فى سفر التكوين من التوراةكانت كثيرة الشبه بقصة الطوفان ال
من ، صموئيل كريمر: انظر ( كان بها أناشيد بديعة النظم وألخان جزلة وقوية ، أرض الرافدين  وفي سوريا

ومؤسسة الخانكي بغداد ،، ، مكتبة المثني، أحمد فخرى:تقديم ومراجعه ، طه باقر:ألواح سومر ترجمة 
الملحمة الشعرية األكادية المغناه كمالجعية  جلجامش، ؛ إدوار شمعون ٣٠٣ص، بدون تاريخ ، قاهرةبال

  ) .  ٢٣ص ، بغداد، العراق، دار الشئون الثقافية، شعرية عروضية للشعر اإلنساني
، وثائقدراسة مقارنة بين السريانية والعربية،  دار الكتب وال، االيقاع في الشعر، نزار حنا الديراني) ٤(

        ٨، ص٢٠٠٠مطبعة اليرموك بغداد ،
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تكون وسيلة جديدة  لكياألناشيد ابتكر ابن ديصان  أن ميمار افر وكما ذكر
أنه ال يمكن كبيراً، ورغم فقد الكثير من أعماله إال  لتعليم شعبه، وقد القت نجاحاً

 كما أن ، )١(أسلوبها وطابعها من خالل أعمال افريم التي بقيت لنا ىعل التعرف
ئفة مهمة بقيت جنباً إلي جنب مع طائفة مــن مؤيــدي برديصــان شــكلوا طــا

ــرن الخــامس   .)٢(الكنيســة األرذوكســية حــتي الق
لنشر  نيصابرداألناشيد مستخدمه عند  كانت ووفقاً لآلراء افريم فقد 

ولذلك لم يبق من أعمال برديصان إال القليل جداً باستثناء .)٣( مفاهيمه بين الشعوب
  : )٤(كالتاليقطعة نثرية تتحدث عن اإليمان مضمونها 

ܬ  ܢ ܕܗ ܢ  ܗ     ܐ

ܪ     ܘܢ ܘ   ܕ

  ܘ   ܘ 

ܐ   ܘ ܕ    

ܘܢ ܬ ܐ    ܢ  ܘ ܬܘ ܕܗ

ܘܢ ܘܢ ܐ    ܕ

  : الترجمة 

  كامليتمتعون باإليمان ال  ال ما أكثر الذين
  الحقيقة من حكمة الحق والذين ال يقدرون أن يميزوا بين

  واالستسالممن أجل ذلك فال يسعهم غير الكالم 
  أمرهم ىلإأو أن  يتكلموا وال أن يصيغوا عفوا 

  عليه ليبوأفليس بداخلهم أساس لإليمان 
  .ليهإلهم ليستندوا  وطيد لوال أم

                                                 
)١ (p. 19       Duval.     
)٢  (  CHABOT .J. B.    p .22  
)١١،١٢)   ٣ Duval .Ibid .  P.        
  .  ٦ص، ١٩٦٣ ، السنة الثانية ، ١١العدد ، كيةرالمجلة البطري) ٤(
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ܢ ܕ (  نفس ونموذج آخر لبرديصان في حرية ال    )١()ܪܘܬ ܕ

ܰ ܕܶ  ܘ  -    ̣ ܕܶ  ܐ ܢ  ܕ    ܕܐ  

ܘܗܘ     ܗܘ ܗ  ܕܗܘ   ܐ

ܘ.ܐ   ܗܘ ܕܗܘ ܕ   ܬ ܕܐ   ܘ ܨ

  ܗܘ   ܐܘ  ܐܘ .ܕ ܐ ܕܨ 

  ܕܐ ܗܘ    ܘܘ   ܗ

  ܙ    ܕܐ   

ܥ ̤   ܘ.  ܕ ܕ  ܘ ܗܘ  

  ܗܝ   ܐܢ  

ܢ ܕ  ܕ ̤ܐ  ܐ     ܕܗܘ ܘ

ܬܗ   ܨ ܕܗ   ܕܐ   ̤   ܕ 

ܬܗܝ  ܪܘܬ ܐܘܪ   ܨ    ܐ 

ܪܘ ܬ ̤ ܘܐ    ̤   

ܢ ܕܪܘܪ ܬ ̤ܗ ܙ ܘ ܕܨ ܪ ܘ   ܘ

ܘܢ ̤ ܐ ܪܘܬ ܕ ܘܢ  ܡ ̱ܕ ܐܬ     ܢ  

ܢ  ܘܢ  ܐ ܡ ܕ̤ ܐ    ܕܗܘ 

ܡ ܐ . ܘܢ ܕ  ܘܢ    .ܘ 

  : ترجمتها 

  لخطألماذا لم يجعلنا اهللا نخطئ ونصحح ا   :إذ قال عويدا

                                                 
دمشق ،الجزء ، مجمع اللغة العربية، ورةالآللئ المنثورة في األقوال المأث، اغناطيوس يعقوب الثالث) (١

  ) .الترجمة بتصرف( ، ١٢، ١١ص، ١٩٧٦  الثاني، 
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  :أجاب برديصان قائال
  إذا لم يحمل اإلنسان هذا العبء لم يتمكن من نفسه

  وألن رغبته معروفة ومفهومةبل يصبح آله لمن يحركه، 
  يحركه إما للخير وإما للشر، ألن الذي

  التي يعزف عليها القيثارة عن هالذي يميز هو إذن فما
  ؟ونريقودها اآلخالتي  المركبةاآلخر، وما الذي يميزه عن 

  ال تعرف ما يعزف عليها لقيثارةاألن 
  كانت تجر وتقاد جيدا إذا ما تعرف المركبةوال 

  ةالمعرف فيهمن  الستخدام، صنعا فكل منهما
  أن يصنع اإلنسان هكذا ألم يش، فاهللا اللطيف

  وساواه بالمالئكة، فقد ميزه بالحرية عن أشياء كثيرة
  األخرىالشمس والقمر والفلك واألشياء  إلى تأملوا

  بكثير،تلك األشياء التي هي أعظم منا 
  فكيف أنها لم تأخذ تلك الحرية الذاتية
  بالتوصية،إال أن كل هؤالء قبلوا بأن يعملوا باألمر أو 
 آخرأي أن تفعل ما أمرت به ال أي شي.  

وبالنظر إلى هذين النموذجين يالحظ أنهما يدوران حول فكرة فلسفية 
كما أن تلك ، اليونانكما تناولها من قبل فالسفة  واالختيارتتحدث عن الجبر 

ونري أن هذا   أيضا الشعريالية من الوزن والقافية واإليقاع خالقطعة النثرية 
بهذا الشكل، وكل ما يشغلهم  حدث دون أي قصد نظراً ألنهم لم يهتموا بنظم الشعر

تيل موسيقية هو نقل األحداث التاريخية، وإلقاء األناشيد الدينية علي صورة ترا
  .نغمة لنشر تعاليم الدين المسيحيم
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   :والرابعن الثالث يالقرن -ب

عنه آثار أدبية تذكر فقد تحولت  الجدير بالذكر أن القرن الثالث لم يصلمن 
ضطهادات التي كان يتعرض لها المبشرون بالمسيحية في الالجهود للدفاع عن ا
أن القرن الرابع أطل بعصر ذهبي إال  ،)١(والفارسية الرومانيةكل من المملكتين 

دبية والفلسفية والالهوتية، واتخذ ألوفي شتى المجاالت ا اجواإلنتزاهر بالعلماء 
بن الصباغين اوكذلك  األدب السرياني طابعاً جديداً إذ شهد المجادالت الالهوتية،

لكنيسة المشرق وفي الليتورجيا  اآلباءله العديد من المؤلفات في تاريخ  ،)٢(
  .)٣(لقوانين الكنسية وكتب أخرى في الالهوتوا

م من شعراء الطبقة األولى ومن أشهر األدباء في القرن يكما يعتبر مار افر
الرابع ويتميز بشعره الذي يتسم بقوة من حيث المعنى والبناء واللغة، وحفلت 

  .)٤(أشعاره باالستعارات  والصور البارعة والرموز الجميلة
دب السرياني، و إن مار ألر الكثيرين من النقاد قمة اوتعتبر كتاباته في نظ

، )٥(م فاق الكتاب اليونانيين بحكمته ورونق كالمه وأصالة رأيه وسداد برهانهيافر
قراءته  إلي، كما يرجع الفضل )٦(وكان أول ظهور ملكته الشعرية في نصيبين

                                                 
  .٩٢ص ، تاريخ األدب السرياني، مراد كامل وآخرون ) (١

ذكر عبد يشوع ، ٣٢٥قيل أنه حضر مجمع نيقية عام ، من أهل الشوش من المدائن: ابن الصباغين ) ٢( 
، ي لكن لم يعرف غنها شيئ ماعدا جوابه للملك سابور وبعض الترانيمالصوباوي في كتابه أنه له رسائل شت

، عبد يشوع الصوباوي ،فهرس المؤلفين ،المجمع العلمي العراقي، الهيئة السريانية: انظر(م ٣٤١استشهد عام 
  )  ١٦٨، ص١٩٨٦يوسف حبي، / حققه ونقله إلى العربية 

  .٢١ص، سرياني وجذورهتاريخ األدب الأضواء علي ، نزار حنا الديراني (٣)
  . ١٩٦ص، اللؤلؤالمنثور افرام األول برصوم،) (٤
  .  ٢١١،٢١٢ص ، ١٩٩٣تاريخ سوريا، المطبعة الكاثوليكية، طبعة بيروت، لبنان، ، يوسف الدبس) (٥
أشتهرت هذه المدينة بالحروب الفارسية ، سميت بهذا األسم، لما فيها من البساتين والجنات :نصييبين ) (٦

وإنتشرت فبها علي يد ماري تلميذ آدي رسول الرها ، م٣٠١نية كما إنتشرت المسيحية في نصيبين سنة الروما
كما كانت تحتل موقعاً بارزاً فى المنطقة التي ضمت إلى روما سنه ، وإشتهرت بكنائسها الضخمة وأديارها

أ أما اآلن فهي تحت م كما كانت تتعرض لحروب طاحنة وتخضع لسلطان الفرس حيناً والرومان أحيان٢٩٦
حكم األتراك، إشتهرت أكثر من ذلك بمدينتها التي ذاع صيتها في أقطار األسالمي وأنجبت عدداً وافراً من 

قادة ، مشاهير العلماء، لقبها العلماء الشهيرة للمطران آدى الشرقيون بحق أم العلوم والعلماء ومرنية المعارف
نبذة تاريخية فى أصولها ، مدرسة نصيبين الشهيرة، أدى اشير:ر انظ( والعلماء ومدينة المعارف، العلماء

، ١٩٠٥وقوانينها وفي العلماء الذين اشتهروا بها، المطبعة الكاثوليكية، المجلد األول، بيروت،  لبنان، 
  ) . ٤٦-٤٢ص
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أظهر  حيثلشعر ابن ديصان وابنه هرمونيوس الذي كان شائعا في ذلك العصر، 
 قصارىأن تعاليم ابن ديصان وابنه هرمونيوس مضللة، األمر الذي جعله يبذل 

اعتنى بكل األقسام الشعرية إلى حد يصل  كما،)١(جهده في خدمة العقيدة الصحيحة
. )٢(والميامر شارالمدفريم بين نوعين من الشعر اإليه أحد من السريان، فقد فرق 

من مداريشة أبياتا ألف منها المداريش التي هذا وقد اقتطفت الكنيسة السريانية 
  .)٣(واألعياد والصوم إلى غير ذلك، ترتل في صالة الليل أيام األحد
  : الصوم  ܨܘ )٤(مينموذج علي ذلك قول مار افر

  ܐܢ  ܨܘ  ܕ  

ܪ   ܘ  

ܬ   ܗ  

ܘܬ    ܕ

   ܕ  

  ܘ   ܐ 

ܗ      

   : الترجمة
  شابه الصوم العسلإن 

  بالمرارة مخلوط  ولسانك
  حالوةالقد تبدلت ف

  بطعم المرارة
  الفم المفطوم عن الطعام

                                                 
١) (Duval. ibid .  P12   

(2) Brocke lmann. Geschichte Der  Cristlishen  Literaturen Des  Orients   Leipzie      
  1907 .  p39.           

     op.cit . p42   (٣)   
بمعنى      قد جاءت من كلمة       ܐأما أفريم  ، فى السريانية تعنى السيد    مار أفريم كلمة ) ٤(

رسالة  ، شعريةمار أفريم دراسةونقد ألعماله ال، زمزم سعد هالل: انظر (  المفريان  ومنه ، أثمر
          . )  ١ص  ، ،١٩٨٢جامعة األزهر ، القاهرة ، ماجستير غير منشورة
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  ن الغشم أيضان مفطوم وكسي
  )١(ثم اإلال يدخل في جوفه و

  : ونموذج آخر لمار افريم نجده يقول 
ܪ   ܪ ܐ         ܐܘܪ ܕܐܬ ܠ ܕܐܬ     ܘܐ

ܢ        ܕܐܬܬ ܘܐܙܪܘܥ    ܕܐܬ  ܕ

ܒ        ܘܙܪ                ܘ

ܘܙ       ܕܘܐ         ܪ 

  : الترجمة 
   الًـــأل ألزداد فضــأس      رر     ـتحكي أاشكر 

   زرعــــبال م ـــوأهت    ح       ـألرب  لــعمأ
  جار ـــالفضة للت طيـأعو    رب       ـــنزل ال إذ

   )٢(واألذن للسمع عاظوالحقيقة للو       ن    ـوالبذر للزارعي
 وبإمعان النظر إلى هذين النموذجين يالحظ أن مار افريم جاء بمعانٍ

جمال الفكر وحسن الصنعة وروعة الوصف ودقة الرسم،  ىغزيرة، مرتكزاً عل
كما أن مضمون هذه ، الرائعة الجريئةوالصور  والتشبيهات باالستعارات حافالً

، عن الغش وليس عن الطعام االمتناعبحت فهو يحث على الصيام  ياًديناألبيات 
  . يزداد فضالً ونعماً من الرب  كيهو شكر للرب  الثانيوفى النموذج 

قام بجمع المؤلفات المبعثرة من  يالذو)٣(يقام بها الم التيوفى الدراسة   
 ةحول أشعار القديس افريم أحصى خمس  وردوأكسفمخطوطات لندن وباريس 

بأس به من  ال اًافريم عدد فقد ترك الشاعرعند هذا الكاتب،  اختالفا ينوسبع
                                                 

   .٤٥٣ ص ،١٩٦٤ الثانية،السنة  عشر،العدد التاسع  كية،رالبطريالمجلة  )١(
  .  103،ص ١٩٧٤ ، مجمع اللغة السريانية، بغداد، مطبعة المعارف، مهرجان افرام وحنين  )(٢
-The lamy :s . Ephroemi hymni ET sermons malines ‘1882 "    وكتابه تحت عنوان )(٣

                Duval .Ibid.  P .16-17عن  نقال1902ً
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، )١(تأتى فيها عدد من المقاطع مرتبة حسب حروف الهجاء والتياألناشيد الممتعة 
   :  )٢(نموذج علي ذلك قول مار افريم

ܘ  ܕܘ  ܢ ܕ ܘ ܐܬ ܐ     

ܬܝ   ܕ    ܬܝ ܕܘ ܕܐ   ܢ  

ܝ   ܫ   ܝ ܘ ܘ     ܕ     ܬ     ܘ 

ܐ  ܕ ܥ ܐ ܘ    ܕܐ     ܐ    

ܬ   ܐ ܐܬܪ    ܗܪ   ܕ ܕ  ܬ ܗܝ ܕ

   ܕ       ܕ   ܐ    ܘ

ܒܙ    ܐܪܕ  ܘܐ ܐܬܪ  ܕ     ܘ  ܘ  ܙ ܕ 

ܢ   ܡ ܕ ܐ  ܐܘ ܘ ܐ      ܕ 

  :  ) ٣( ترجمتها 

  األبد وأقيموا لي الذكري فقد انفصلت عن عالمكم إلي  إخوتياجتمعوا يا   -
في ذلك اليوم الرهيب تنكشف كل الخطايا وسيبكي كل األشقاء فقد اغتمروا   -

  مثلي
  فقد نقصت كلمتي وسكتت كنارتي فانا طامع من سيكون مدافعا عني في الدنيا  -
ألنك أنت الرحيم فأنا أنتظر  نفسيأعلم ذلك واحتقرت  القد أثمت وأذنبت وأن -

  .رحماتك 
أما فى يوم الموت الرهيب ، ومجاالت لطلب المغفرة، أماكنإن فى هذه الحياة    -

  .فال شئ إال تحقيق العدالة 
  .اآلثاميا حنان بحر حنانك هذا طهرني من  الصالحين،أمل كل  إنك -
   .المخاوفوأتجاوز أرض  أسير،ه طتبواس يخذلني،سالحاً ال  ليفليكن صليبك  -

                                                 
     op.cit .  P .17 (    1 ) 

٦١ص ، ٢٠٠٢، موريا للطباعة، مرشد األنام للغة السريان القامشلى، جوزيف أسمر ملكي ) 2

٢ ) 
.الترجمة بتصرف  ) 3

٣ ) 
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  . ألنني نسيت اآلخرة ، وكل الناس سيبكون علي، حياتي انتهت وانعدمت -
فنجد ، نالحظ أن القصيدة تساوت فيها عدد المقاطع المرتبة حسب حروف الهجاء
 والتوبةالشاعر جاء باأللفاظ والعبارات التي تقدم درساً مفيداً عن كيفية الرجوع 

على ذلك محاولة  عالوة، والمغفرة من الذنوب واآلثام، إلى اهللا إذا ما أذنب المرء
  .األبيات األول والثاني والرابع كما في ، بالقافية االلتزامبالشاعر 

   :الخامس القرن -ج
ج الجدل الديني الممزوج بالفلسفة اليونانية والذي نتبالقرن الخامس  اتسم

وبالطبع انعكس ذلك على فكر السريان في كتابتهم  ،الكنيسة إلى فريقين انقسامعنه 
  .)١(معهويتجاوبون  ن بأول ويتفاعلووالًأيعبرون عن واقعهم فكانوا األدبية 

كما وصل األدب السرياني إلى ذروته، فأنشئت المدارس عندهم وانتشرت 
ُأال يحصي من العلماء واألدباء ف انتشاراً واسعاً، ونتج عددالسريان في  ىعل قَطل

  .)٢(ذلك الوقت باسم أمة الحضارة
   :)٣(ولعل أبرز مثال لهذا القرن هو نرسي

، حيث )٥٠٣ - ٣٩٩(من األدباء الذين برزوا في هذه الفترة  يعد نرسي
هو اآلخر  متازاتطرق في كتاباته إلى مواضيع كتابية والهوتية وأدبية، وقد 

بأسلوب رائع وبأفكار سامية وحكمة فائضة، فنال عدة ألقاب منها لسان المشرق، 
بل وتكوين ومن بين مؤلفاته كتاب في برج با. شاعر المسيحية، قيثارة الروح

                                                 
(١)      Duval. Ibid.    p. 2.  
  . ٢٣ص  ، ١٩٧٩ ، حلب ، أعاد طبعه جوزيف شابو، عصر السريان الذهبي، فيليب دي  طرازي  )(٢
الذي تقلد ، ،درس في الرها ٣٩٩كنارة الروح ولد قرب دهوك في نحو  نرسي ܕܪܘ  هو : نرسي  )(٣

وذلك ، الرها ومن ثم ادارة مدرسة نصيبينمناصب عديدة منها رئاسة مدرسة دير كفر ماري وادارة مدرسة 
نه حدث بينه وبين األسقف إويقال ، ٥٠٣عام  هتوفي في سن متقدم، لتلبيه رغبه صديقه برصوما األسقف

     .برصوما نزاع وقتال شديد
، مطبعة المجمع العلمي العراقي، يوسف حبي –فهرس المؤلفين ،حققه ، عبد يشوع الصوباوي: انظر (  

    )٤٠٤ص، ؛   يوسف داود،  اللمعة الشهية فى نحو اللغة السريانية ١٧٢، ص١٩٨٦بغداد، 
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مقالة الهوتية  ومقاالت أخرى في أمور كنسية، وأغلب كتاباته  ٣٦٠اللغات، له 
                                          . )١(عشر، أو على البحر السباعي اإلثنيالبحر  نكانت ع

  :يقول، حيث البحر السباعيفي بعض األبيات له علي  ،نرسيوفي نموذج لقول 

ܕ   ܐ 
  

ܬ   ܥ ܐ  ܕܐ  
  

ܬ ܕܐܘ  ܕܐ
  

  ܐܘ ܘ  
  

ܪ ܘܢ ܘ  ܬ
  

ܢ  ܘܢ ܨ   ܕܗ ܬܐ
  

ܗܝ ܬ    ܗܘ  ܕܐ

  

ܢ  ܢ ܕ  ܬ  ܗܘ  
  

 :ترجمتها 

 قال الشهداء يا ملك اسمع
  

 تقول الذيتعرف ماأنت ال  
  

 ن الذي تدعي أنه يهلكنافالشيطا
  

 إياك أن يهلكك ولم تتحرك 
  

 بمن تثقون وتفخرون
  

 كي تتحدثوا هكذا مع ملككم 
  

 فالشيطان الذي ذكرته
  

  

 )٢( لعله يشوش علي معرفتكم 
  

  
  
  
  

  )٣(الشاعر اسحق األنطاكي ومن شعراء القرن الخامس أيضاً نأخذه كنموذج، هو

                                                 
)٥٩-٦٠   ) ١. Ibid.     p  W. wright   

-٣٧٧ ص، ١٩٨٢-١٩٨١ بغداد، لسادس،االمجلد  السريانية،هيئة اللغة  العراقي،مجلة المجمع العلمي   (٢)
٣٧٨.  

، كان من فحول الشعراء، وكان يعرف عاده باسم نجم من نجوم األدب السرياني: اسحق األنطاكي هو  )(٣
وليس لدينا عن مطلع حياته اال القليل فهو من ضواحي آمد ، والناسك، واسحاق الكبير السوري، عظيم أنطاكية

فيما يقول برشوشات الذي ، ديار بكر ذهب الي الرها في حداثته حيث تلقي العلم علي يد زنوبيوس تلميذ افريم
ن الحادي عشرا أو علي يد افريم نفسه ،كما كان يشير اليه عادة يعقوب الرهاوي باسم جمع شعره في القر

تاريخ األدب  ، مراد كامل وآخرون:انظر ( اسحاق تلميذ افريم وتتبعته علي هذه التسمية الكثير من المصادر 
  .٢١ص  الكنز الثمين في صناعة الشعر عند السريان، ، جبرائيل القرداحي ؛   ١٤٥ ص، السرياني
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  : شعره من ونموذج
ܡ   ܐ

  
  
  
  

 ܘ ܐ  ܕ   
  

ܪ   ܕ
  

ܢ     ܘܕ 
  

  ܕܗܘܘ 
  

ܬ  ܢ    ܘܕ 
 

ܡ    
  

ܬ  ܢ    ܘܕ 
 

ܡ   ܘ   
  

ܡ    ܢ  
  

ܘܐܢ ܐ ܕܙ 
  

ܘ  ܗܝ    ܪ ܕ
  

   
  

 ܪ   ܕ   
 

ܗܝ ܘ ܕ  ܪ
  

ܬ  ܒ     ܨ   ܬ
  

      ܐ
  

ܐ     ܕ 
 

  :وترجمتها

 تهـطلبـ شـئكل  نسيت  لقد 
  

  اهللا   ة ـــخافــــم     إال 
 جيباـــيجا عـــفقد رأيت نس

  

 من حرير لمن ال يخاف الرب القيوم  
 خافـال يـنت الموت لمــأير

  

 ه ـروح  تــاضــف  قدـفاهللا 
 ف اهللا ولــمــــيخ  لــم  ومــن

  

 مـر    شئ لــك رأي هتــين 
  

 يـأتي بسـرعةال الـذيـوالجم
  

  ريعا ــــس  يزول   إنهـــف 
 كان الطيـب سـريع الـزوال وإذا

  

 ته ـورحم الرب  اعده ــمسنجد 
 فقــد قـــدم الــرب كثيــراً مــن

  

نداء     ألي تلبيه   اعدات ــالمس 
 الرحمــةانـمر فيضـــوال يثــ

  

صالة   له     تربــــــوال تق 
 الـذياإلنسـان فالرب يعـرف 

  

) ١(هـــال  كـــــــل هو 

لم  األنطاكيمن خالل النموذجين السابقين نجد أن كالً من نرسي واسحق 
كما يغلب علي شعرهما المعني ، يم،الشعري مثلما فعل مار افر التنويعيستطيعا 

، وهذه أسمى سمات الشعر السرياني وهو في )٢(الروحي مما ينتفع به الرهبان
التزام كل منهما بالقافية فى بعض أبيات  أيضاكما نالحظ .الغالب ديني بحت

  . القصيدة 

                                                 
  .  ٢٣ص، صناعة الشعر عند السريان  فيجبرائيل القرداحى الكنز الثمين  )(١
  . ٢١ص، المرجع السابق نفسه )(٢
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  : القرن السادس -د

وتلقى  شأنحيث تميز فى هذا ال يعقوب السروجي بالشاعر هذا القرن اشتهر
العلم في مدرسة الرها وتفوق على أقرانه، اشتهر الشاعر بكتاباته وأشعاره 
المسبوكة بحكم نادر المثيل، فامتاز شعره بقوة األسلوب وبراعة في النسج، كان له 

 ٣٠٠٠إلى أكثر من نفس طويل في كتابة القصائد الطوال التي قد يصل بعضها 
كما ، )سبعين ناسخا كانوا يكتبون قصائده نإ(، ويقول عنه ابن العبري )١(بيت شعر

تميز شعره بالدقة والعذوبة واألسلوب الشيق كما اشتهرت موضوعاته بالبحث 
كما تناولت  ،)٢(األقدمين اآلباءحياه  فيوالجديد والقديم  الدقيق في أحداث العهدين 

 أشعاره الكثير من الموضوعات التي تتناول الفضائل وتقريض العذراء مديح
  . )٣(أدبية روحية ضوعاتوكتابات الرسل والشهداء القديسين ومو

باإلضافة إلى ذلك فإن براعته الشعرية هذه جعلته متميزاً بصفة خاصة 
بالموضوعات الدينية والروحية إلى أن لقب بعود الكنيسة المؤمنة، وقيثارة روح 

  . )٤(القدس
  :)٥(المؤمن الصائم ونموذج من شعره، حول سلوك

ܬ     ܗܘ  ܕ

ܘܗܝ   ܕ ܐ     ܕܐ 

ܘ  ܬ       

ܬܟ ܪ  ܐ   ܨܘ ܕ   ܢ 

ܬ    ܨܘ ܘ   ܗܝ 

                                                 
(١)   ٦٨W.   Wright. Ibid.  p.        
  .  ٢٣ص، نزار حنا الديراني،  أضواء علي تاريخ األدب السرياني وجذوره  ) (٢
  . ٣٤٢ص، ١٩٤٢، دار الثقافة، ضارة العربيةالمسيحية والح، جورج شحاته قنواتي  ) (٣
٤) ( BrocK lmann    . Ibid. p.  26    ؛Duval. Ibid.  p.350.       
  .  ٢٣٠ص    الثانية،السنة  ،١١العدد  كية،رالبطريالمجلة    ) ٥(
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   ܘܙ     ܘ 

  ܘܐܘܨ ܙܘܥ   

  ܕܐܦ ܗܝ  ܘ ܐܗܝ ܪ  

  ܐ ܐ ܬܪ  ܢ ܨܐܡ 

  ܕܗ ܨܘ ܕ  ܕ ܐ

  :وترجمتها

  :النبوة بالحسن قائال  قيثارة تحدث
  السيئةاإلنسان أعمال أصدقائه يردد ال  أن

  لألقوال المحرمة جسراًتجعل فاك فال 
  فما الذي ينفعك من تلك الشتائم ألصحابك

  هفتوافهصومه لجميل أما األقوال البذيئة  إن
  معاً ونفاية وضع في المكان المهمل بخورهكذا 

ا أيها الصائم أن تنطق بأي كالمفكن حذر  
  تقتل لمن يقع فيها أيضاألنها فهي شر 
  ألصدقائك ةلم يكن لديك رحم أنفلماذا تصوم 

  . من عند الرب لإلنسان ةما الصوم إال رحم
اد للذين مضمون تلك القصيدة نجد أن الشاعر يقدم النصح واإلرش فيوبالتأني 

يعظهم بالصوم فهو الوسيلة لعفة ف، يتفوهون باألقاويل الباطلة على بعضهم البعض
وهذه القصيدة مضبوطة علي البحر العاشر ، ألنه جاء رحمة من عند الرب، اللسان

فيما عدا البيتين الثالث ، قافيةبال لم يلتزم ولكنه، حركة ةمن اثنتا عشرويتكون 
  . ܟهو بع التزم بحرف واحد واوالر
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   :المرحلة الثالثة
   :الميالديالقرن الثالث عشر  وحتىمن القرن السابع    

  .م١٢٥٨عام  وحتىوهو األدب السرياني بعد الفتح العربي، وظهور اإلسالم 
)  القرن السابع والثامن والتاسع( ما بيناألدب السرياني في ىلإنظرنا  إذا

ي، ويبدأ عصر الفتوحات ه الذهبيتالشي ليختم عصر بدأ ألدب السريانيا نأنجد 
ثالث ال، فبعد الفتح اإلسالمي انهار الحكم الساساني في عهد يزدجرد )١(اإلسالمية

انكمشت كما ، سورية وما بين النهرين المسلمين في وسار إلي قتالهم ملك الفرس، 
أكد الفتح العربي في سورية وت ،الصغرىاإلمبراطورية الرومانية في آسيا 

  ،)٢(وبابل
وأخذت اللغة السريانية فى ، أصبحت العربية هى اللغة الرسمية و 

 . )٣( رويداًرويداً  االضمحالل
ا عديدة، وصارت لهم فتحوا بالدفإن المسلمين  إلي ذلك باإلضافة

ا، وما المحيط األطلسي غرب وحتىا عظيمة، امتدت من الهند شرقً إمبراطورية
 ، تصبح لغتهم هي لغة التخاطب حتى تكاد أقدام العرب تستقر في هذه البالد

  .)٤(طليعة البالد التي فتحها العرب وكانت بالد السريان في
فاعتنقت الدويالت ) م ٦٣٦، ٦٣٣(في المدة سورية المسلمون فتح فقد 

م وغسان كذا القبائل األخرى في دجلة والفرات وهزم حالعربية الصغيرة من ل
دا إسالمية، فاسلم السريان منهم، وحاول الفرس في بالدهم فصارت تلك البالد بال

الروم أن يخلصوا سورية من المسلمين فلم ينجحوا، وقد كان النتصار المسلمين 
اللغة  وإحاللوانتشار اللغة العربية أكبر أثر في إضعاف مركز اللغة السريانية 

                                                 
، دمشق، بيةمجمع اللغة العر، البراهين الحسية علي تقارض السريانية والعربية، اغناطيوس يعقوب الثالث ) (١

  . ١٠، ص١٩٦٩
  . ٢٦٥ص، أدب اللغة اآلرمية ، ألبير أبونا ) (٢

CHABOT. Ibid    . p. 15 (3)  
  . ٢٤-٢٣، ص١٩٥٥، مجلة كلية اآلداب، وثائق عربية بأبجديات غير عربية، محمد حمدي البكري )(٤
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نت اللغة العربية مكانها في البالد والتي كانت اللغة السريانية منتشرة فيها، فكلما كا
   .)١(السريانية تتأخر حتى كادت تحتضر العربية تتقدم كانت اللغة

إضافة إلي ذلك فقد قضت اللغة العربية على اللغة السريانية بعد الفتوحات 
اإلسالمية وسرعان ما ابتدأت تحل محل اللغة السريانية، فقلت استعماالتها  العربية

  .في أقطار العالم  نالمسيحييوت من وال يعرفها حينذاك إال علماء الدين والاله
وعلي الجانب اآلخر، فإن انقسام الكنيسة وتدهور األحوال السياسية في 
القرن السابع، هو ما كان له تأثير أدبي مباشر أدي إلى أن اللغة السريانية التي 
كانت قد تحولت إلى لغة هوية خاصة بالشعوب المسيحية، حلت بدل منها اللغة 

والذي كان أدباً خاصا بالكنيسة إلى لغة  برمتهول األدب المسيحي العربية، وتح
وإن ظل المكتوب منه  حتىإال جزء بسيط من التراث األدبي،  ميتة، ولم يبقَ

موجوداً اآلن بشكل كامل  دلم يع هأن أغلب حتىالكافي،  االهتمامبالسريانية، ال يلقي 
  .)٢(إال من خالل ترجمات لنصوص معينة

العلم  ارتشافباء السريان في األداستمر فقد ، ا سبق ذكرهضافة إلى مإ
وضاع السياسية ألليف والتدريس والتصنيف رغم اختالف الخلفاء والعصور واأوالت

لى إ لى ميدان المعارف جنباًإونزل علماء السريان . الجارية بينهم وبين المسلمين
. واالجتماعيةة وراء النهضة العلمي العرب المسلمين سعياً خوانهمإجنب مع 

  .)٣(يرتها وانتشرت في أنحاء البالدوواصلت المدارس واألديرة مس
وهكذا سارت الثقافة السريانية، تارة تنشرح وأخرى تتقلص، فمثال في 

وكان هذا ، النصف الثاني من القرن السابع، ازدهر األدب نسبيا في تلك القترة
جاالت أخري، كالفلسفة األدب يرتكز علي الجانب الكنسي، فبالرغم من أن م

األدب ظهر آنذاك مجموعة كبيرة من رواد ذلك فقد والطب لم يتم تجاهلها، 

                                                 
  .٣٩٦ص ،١٩٦٦ الرابعة،السنة  ،٣٨العدد  كية،رالبطريالمجلة   )( ١
٢) ( .   p. 1    Baumstark  . Ibid    
أضواء علي ، ، نقالعن نزار حنا الديراني١٩٥٥بغداد ،، نصارى العراق قبل االسالم، بابو اسحقروفائيل  )(٣

        p  . W.   wright  . Ibid  .١٤٣  141.؛   ٢٨ص، دب السرياني وجذورهتاريخ األ
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، كل تلك األحداث أثرت بشكل مباشر وقوي على )١(الكنسي ذي الطابع التعليمي
فبظهور اإلسالم وما أعقبه من الحروب والنوائب وتغلب اللغة  يالشعر السريان

األمر ، إال القليل جداً من النتاج الشعريفلم يظهر  العربية على اللغة السريانية
الكثير من الشعراء  إدخالو، أدى إلى انحطاط الشعر فى تلك الفترة الذي أيضا

  .)٢(األلفاظ األعجمية وغريب الكالم 
     :الثامنالقرن 

السريان، وخير ممثل لتلك الفترة هو  كبير لدياتسم هذا القرن بازدهار 
اإلرث الذي خلفه القرن السابع وما " وقد ذكر بومشتارك أن  )٣(سقريا قوالشاعر 

حاول الناس من  )سقريا قو(ذلك من الصراعات التي تلت هذا القرن بقيادة  ىلإ
وجدير بالذكر . خاللها تناول األدب العقدي أو الالهوتي بشكل أشمل وأوسع أدبياً

م يكن الوحيد وهو هنا أن نذكر واحدا ممن اشتغلوا بهذا األدب الديني وإن ل
 )٥(كما كانت هناك تجارب إلنتاج شعري، وكانت أعمال الزوقينيني  )٤(سرجيوس

                                                 
p . 206   (١) Baumstark   . Ibid.                

دير ، الموصل، المجلد الثانى، الطبعة الثانية، اللمعة الشهية فى نحو اللغة السريانية، اقليمس يوسف داود  )٤(
 ٣٨٨ص، ١٨٩٨، اآلباء الدومنكيين

رسم بطريركا لليعاقبة سنة ، راهب من دير بيزونا بالقرب من الرقة، هو من عائلة تكريتية:  قرياقوس ) ٣(
وتوفي في الموصل ، كما كان وافر العطاء ال يسأله احد شيئا إال اعطاه، وكان من الشعراء المجدين ،٧٩٣
ويقول عنه عبد يشوع الصوباوي في كتابه فهرس ، بعد ان قضي حياته كلها في حزن وهموم، ٨١٧سنة 

 المؤلفين 
في  أبونا رألبيلعله اسقف من القرن السابع، او اسقف منذ ايام الجاثليق طيمثاوس الكبير، ويقول "  ٢١٦ص 

من ثم ترهب في دير العمود وقد شغل الكرسي اانه ولد في منتصف القرن الث"  ٣٨٧-٣٨٦كتابه ص 
ومات ودفن في ، وصاحب كتاب رسائل نفيسة، ووضع مصنفات في الالهوت، عام ٢٤البطريركي مدة 

ند ؛  الكنز الثمين في صناعة الشعر ع ٣١٠تاريخ األدب السرياني ،ص :  انظر( تكريت مسقط رأسه
  . ١٢- ١٢١ص، السريان

، ن صفحةيلقد وجد في كنيستين في طور عابدين رسالة جيدة تحوي حوالي خمس وعشر:سرجيوس  ) ٤( 
التي غزا فيها ، ١٠٨٤أو بعد سنه ، ١٠٥٨أنشأها مؤلف اسمه سرجيس يقال أنه وضع رسالته هذه بعد سنة 

وكان سرجيس راهباً ، باً من أديار السريانفهاجر سبعون راه، الترك بالد الشام والروم ودمروها تدميراً
  ) .٣٦٩ص، اللؤلؤ المنثور ، افرام األول برصوم -:انظر( هذا على حد زعم الكاتب ، قسيساً وواحداً منهم

ألف راهب فاضل من دير الزوقينيني القريب من آمد ،تاريخا كبيرا في مجلدين  ٧٧٥سنة  : الزوقينيني )٥(
فأورد وقائع مفصلة بأواخر أيام ، والكائنات الطبيعية، تحدث عن األحوال الدينية، ونقل عنه المؤرخين القدماء

فال تجده في أي تاريخ كان سرياني أو ، الي زمان المهدي ،وتفرد به، والدولة العباسية، الدرولة األموية
ص ، لؤ المنثوراللؤ، افرام األول برصوم  - :انظر .( كاشفا عن الستار التي أحاطت ببالد الجزيرة ، عربي
٣٢١-٣٢٠ . (  
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السابقة ذات ثارة في مجال الكتابة التاريخية وإن كانت األعمال إمن أكثر األعمال 
  ".)١(قيمة أدبية متواضعة

 :  سقريا قو ومن شعر
ܐ    ܐܙܠ  

  

 ܕ     
  

 صحأف كي اذهب لمن
  

 وعـالدم مــــأل  
  

  ܐ ܕܐ ܕ 
  

     
  

 سكنأ كي اًاحد أنا أجد لم
  

 الصعب األلم هذا عن  
  

    
  

ܙ   ܙ     ܙܘ
  

 يريحني شيء لم يمكث
  

 العصر هذا حاجة من  
  

ظهار وجود إولعل الهدف من ذكر نموذج من القرن الثامن هو محاولة 
يها الشعر، وكما نالحظ في األبيات ففي القرون التي اضمحل  تىحشعر سرياني، 

حرف األلف، مما يدل علي وجود قافية،  ىة وهدالسابقة التزام الشاعر بقافية واح
  .وتأثر الشعر السرياني بالشعر العربي في هذه الفترة

  : القرن الحادي عشر  وحتىمن القرن التاسع     

دب الكنسي لأل  نسبيا ع ازدهاراًشهد النصف األول من القرن التاس
  . )٢(ير الذي وضعه ديونيسيوس التلمحريالتاريخي الكبالسرياني فنجد المؤلف 

تتدهور أمام اللغة السريانية  أما الشعر فلم ينهض في هذا القرن ثم أخذت  
  .)٣(ة إلى أن انقرضت في القرن التاسعاللغة العربي

                                                 
)١ (     Baumstark   . Ibid.     p . 268  
البطريرك األنطاكي نشأ في بلدة  هو مار ديونيسيوس األول المشهور بالتلمحري، : تلمحريلديونيسيوس ا )٢(

وم تلمحره، عال صيته في صدر المئة السابعة ،كما ارتشف في دير قنسرين كؤوسا مترعة من أعذب ينابيع عل
،  زار المأمون ثالث مرات في مصر ٨١٨عقد ثالث مجامع في الرقة عام ، اللغة والفقه والفلسفة والالهوت

، والمعتصم مره،  ونهض بمهمه سياسية انتدبه إليها المأمون وكان عافا قدره ،مقرا بسمو منزلته، وبغداد
 ؛ ١٣٥ريخ مختصر الدول ص ؛  ابن العبري تا٣٣٩-٣٣٨اللؤلؤ المنثور ص  -:انظر(م ٨٤٥توفي سنة 

w. Wright. Ibid.  p. 197  
 ١٤٥، ص١٩٨٠، الطبعة األولي، بيروت، دار القلم، تاريخ اللغات السامية، اسرائيل ولفنسون  )٣( 
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  : القرن الحادي عشر و القرن العاشر أما

الشعر، ومن  ، وخصوصاًينالقرن ينفقد خبأ نور األدب السرياني في هذ 
عليه من نماذج للشعر السرياني فلم تتوفر نماذج شعرية في هذا  تطلعتاخالل ما 

فقد ظهر في هذا  ،)١(السريانية والكتابةللغة  االنهيار القرن، ولكن هذا  لم يعنِ
عشرة  العربيةإلى ’ل من السريانية والذي نق )٢(أمثال يحي بن عدي أيضاالقرن 

 الإولم يتخلل التدهور األدبي في هذه الفترة  كتب منهم كتاب النواميس ألفالطون، 
  .)٣(ومضات قليلة من النور

عقبه أوبالرغم من تقلب أحوال السريان بسبب ظهور اللغة العربية، وما 
انية، ثم أخذت تتدهور ب اللغة العربية علي اللغة السريمن الحروب والنوائب، وتغلُ

ناهزت السقوط في نحو أواسط القرن الثالث عشر والذي  حتىأمام اللغة العربية 
  .)٤(نبغ فيه أبو الفرج ابن العبري
لم يعد للغة السريانية وجود سوى عند البعض من ، ومع بداية القرن الثالث عشر
  .فيهم ياألدباء المتمسكين بلغة سال
القرن الثالث  وحتىالسرياني من القرن السابع  الشعر وبإمعان النظر إلى

   :همان يعشر لوجدنا أن هناك ظاهرت
انشغال نخبة من العلماء واألدباء في دراسة اللغة العربية وترجمة العلوم   -١

، يحيى بن عدي أمثاللى العربية فتركوا لنا مؤلفات كثيرة إالسريانية واليونانية 
   .)٦(زرعه، عيسى بن )٥(الحسن بن الخمار

                                                 
  )١(   B aumstark  . Ibid.  p. 237    
عمر احدي ، دادعاش في بغ، هو أبو زكريا يحي بن عدي بن حميد بن زكريا التكريتي: يحي بن عدي   ) ٢( 

. كما كتب فى الشعر ، ب ومقالةوصلت إلى حد سبعين كتا، ألف الكثير والكثير من الكتب، وثمانين سنة
  ) .  ٣٥٨ص ، اللؤلؤ المنثور ، افرام األول برصوم:انظر(
  . ٣٣٦ص، تاريخ األدب السرياني ، مراد كامل وآخرون ) ٣( 
  .٣٨٩-٣٨٨ص، السريانيةاللمعة الشهية في نحو اللغة ، يوسف داود )٤(
هو أبو الخير الحسن بن سوار بن بابا بن بهنام المعروف بابن الخمار، ولد فى بغداد : الحسن بن الخمار ) ٥(

وقرأ الحكمة على يحيي بن عدي وتميز باإلضطالع من السريانية والعربية وتفوق فى أصول  ٩٤٢سنة 
ونقل كتباً كثيرة من ، أصيبعة أربعة عشر كتاباًغد له أبي ، صناعة الطب وفروعها وتبحر فى الحكمة

  ) . ٣٥٩ص ، اللؤلؤ المنثور، افرام األول برصوم: انظر.( السرياني إلى العربي وقد أجاد فيها 
هو الشماس أبو علي عيسي بن زرعة بن اسحق بن مرقس أحد المهتمين فى علم : عيسي بن زرعة  )٦(

م ونشأ بها وكان كثير الصحبة والمالزمة ليحي بن عدي ٩٤٢ة ولد في بغداد سن، المنطق وعلوم الفلسفة
،ومحدثاً جيداً قام بنقل من السريانية إلى العربية ستة كتب فى المنطق والطب نقالً بلغ غاية اإلتقان ذكر منها 

 .١٠٠٧وافته المنية سنة ، مقالة في األخالق، كتاب منافع الحيوان، كتاب الحيوان الرسطاطاليس ابن النديم،
  ) .  ٣٦٥اللؤلؤ المنثور ص  ، افرام األول برصوم:انظر(
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وفي . للسريان مهماوكانت تكريت مركزاً …  )٢(بختيشوع آل، )١(إسحاقحنين بن 
  .  ة والسجع إلى اآلداب السريانية هذا العهد انتقلت القافية الموحد

الثقافة السريانية حيث انكب علماء السريان على  إلى ألرمنياتغلغل الفكر    -٢
  . )٤(1193وثيودور بن وهبون ،)٣(م١١٥٦ يوحنا بن اندراوس أمثال ةرمينياألاللغة 

  :  القرن التاسع عشر ىلإ القرن الثالث عشرالمرحلة الرابعة من 

منذ هذا  استمروا فى البحثعلي أن لغتهم ال تنقص جماالً   السريانلكي يبرهن 
القرن في أشعارهم عن مفردات نادرة يحاولون تقليد بدائع العرب اللفظية ولكن 

  .)٥(الركاكة واإلسفاف إليعرهم معقدا الفشل وجاء شمحاولتهم باءت ب

                                                 
بدأ دراسته تحت إشراف يوحنا ، ، ولد في الخيرة:هو أبو زيد حنين بن اسحق العبادي : حنبن بن اسحق  ) ١( 

سافر إلى الغرب في اإلسكندرية لدراسة اليونانية وأمضي هناك سنتين تعلم اللغة ، بن ماسويه فى بغداد
مات ، أختير طبيباً للمتوكل، حين عودته إلى بغداد تقدير وتبجيل بختيشوع–نالت معلوماته الطبية و، واألدب

 .w. wright. Ibid    ٣٢١، صتاريخ األدب السرياني، ل وآخرونمراد كام: انظر( م ٨٧٣حنين سنه 
P.211-213        

، وهومن عائلة طيبه مشهورة هو األبن األصغر اجرجس بن بختيشوع من جند يسابرو: تيشوع خآل  ب)٢(
كتب ، كان طبياً في بالد بغداد فى عصر هارون الرشيد واألمين والمأمون، م٧٩١مارس الطب فى بغداد سنة 

، مراد كامل وآخرون:  انظر (. معجماً سريانياً كما كتب المخنصر العربي ألعمال ديوسقورس وجالينوس 
  ) .    Duval . Ibid..  p.275 ٣٢٠تاريخ األدب السرياني ؛  ص 

ثم انتقل إلى طور ، ١١٢٤هومن الشعراء البارزين ترهب ورسم قساً في سنة :  يوحنا بن اندراوس  ) ٣( 
له الكثير من المؤلفات من ميامر  ، له قصيدة سروجية الوزن من خمسمائة وخمسة أبيات، ١١٥٥عابدين عام 

  ) .٣٧٧ ص ،اللؤلؤ المنثور، صومافرام األول بر(.  ١١٥٦ومداريش وقد وافته المنيه سنة 
ثاودورس : وثيودور بن وهبون هو ، ٩ص ، الكيل الذهبي  في الشعر السرياني ، نزار حنا الديراني  )٤(  

 رحل فى أول أمره إلى الرها لزم البطريك ميخائيل وتخرج على يده،  ، ابن القس سهدو ابن وهبون الملطي
قدمه فى دير مار برصوم ورقي إلى  واألرمينية ورسختالعربية وكان ذكياً تفوق فى معرفة السريانية و

اغتر كثيراً فى نفسه واستسلم إلى أربعة اساقفة غدروا ، درجة الكهنوت ولكن ابن وهبون كان بالغم من علمه
ومات سنة ، فانعقد المجمع وجرده من رتبه الكهنوت ١١٨٠به وسموه بطريكياً دخيالً باسم يوحنا عام 

؛ نزار حنا الديراني،  أضواء علي تاريخ  ٣٩٣ص، اللؤلؤ المنثور، افرام األول برصوم: ظر ان( . م١١٩٣
  ) .٣٠ص، األدب السرياني وجذوره

  .  ٤٤ص، أدب اللغة اآلرامية، ألبير ابونا  )٥(
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ولكننا إذا نظرنا إلى الشعر السرياني في القرن الثالث عشر نجده مثل 
مجال يزدهر خاصة في ال الشعرالمصباح الذي يتوهج قبل أن ينطفئ هكذا، وكان 

  . )١(الديني
شعر بداية من ظهور الالسرياني  الشعربالرغم من المراحل التي مر بها 

 يثم ازدهاره بصورة كبيرة منذ القرن الثان، وظهور وفا اآلرامي قبل المسيحية
في القرن وما يزال من التقدم إال أن العربية جاءت ، الميالدي وحتي القرن السابع

وقضت عليه فتدهور الشعر السرياني في تلك الفترة بصورة السابع الميالدي 
الكثير من الكتب  وإتالفالمدارس واألديرة ر الكثير من ااندثبالرغم من و،  كبيرة

- ١٢٦٣ وابن المعدني )٢(١٢٢٦-١٢٨٦ابن العبري: مثل ، بارزة فقد بقيت أسماء
  :  المعروف ماوديوانه )٣(١٢٣٠

البن  بعض األبيات الشعريةمن خالل  عشر للقرن الثالث  نموذج لنأخذ  
  :المعدني

Ž‹Ðóyمن قصيده في النفس والمعروفة بالطائر    
)٤(. 

                                                 
)١ ( Baumstark . Ibid   .   p  . 237    
، في ١٩٢٩ان الشرق ،طبع سنة عرف باسم مارغريغريوس يوحنا ابن العبري مفري: ابن العبري  )٢(

المطبعة السريانية بدير مار مرقس في أروشليم،  ديوانه هذا يحتوي علي ثالثين قصيدة ومقطوعاتكثيرة أغلبها 
اسمه في العماد يوحنا   ، علي البحر السروجي وتدور حول الوصف والحكم واإلخوانيات والمديح والهجاء

، ، وهو حفيد أسرة يهودية ،وكان ابوه طبيبا مشهورا في ملطية١٢٢٦ولد في ملطية عام ، ويكني بابن العبري
اسحق ساكا، السريان ايمان :انظر . (١٣٠٧ثم اهتدي بعد ذلك للنصرانية ،وقد وافته المنيه في   كانون األول 

- ٤٩٢؛  ادب اللغة اآلرامية ص  ٣٦٠؛  تاريخ األدب السرياني ص ٣٤١ص، الجزء الثالث، وحضارة
  .W.   Wright. Ibid.   p     266 -265 ؛    ٥٠٧

رسم مطرانا لماردين وسمي يوحنا عام ، هو هارون ابن المعدني من الشعراء المجيدين:  ابن المعدني  )٣(
وليوحنا ديوان شعر سرياني علي البحر اإلثني ، ، ورقاه البطريك اليعقوبي الي مركز مفريان الشرق١٢٣٠
ولي في النفس ،ةاسماها الطير ،والثانية شرف النفس وسقوطها بالعصيان وأهم ما جاء فيه قصيدتان األ، عشر

، الجزء الثالث، ؛ اسحق ساكا السريان ايمان وحضارة ٤٠٩اللؤلؤ المنثور ص، افرام األول برصوم: انظر .(
     W.   Wright. Ibid.   p .263-264  ؛  ٣٤٠ص

  .  ٦ص - ܡ ܛ̄ܐܨܩ – ܘܪ ܘ ܕܕ – ܘ  -  ܝ  ) ٤(
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  :وترجمتها 

  :الهواء  بألم  فيوتذكرت مسكنها 
  .بمرارة نفسهاوتندب  نتأوبدأت                                         

  :بجناحيها اللذين تبعاها إلى األسفل بسرعةوغطت 
  لماذا لم يقاوما تلك الشهوة بعنف؟                                         

من خالل األبيات السابقة يصف الشاعر حالة األلم الذي ينتاب النفس عندما 
فما أجمل الحنين إلى الوطن وكم يثير فى النفس من ، األصلي تتذكر موطنها

  .لواعج وشجون 
بكلمة واحدة في جميع األبيات واستخدامه  ةالشاعر بالقافيكما نجد التزام  

في الشعر  اورغم أن الكلمة مكررة إال أن هذا ال يعتبر عيب، المركب اللوحوقي
  .  يالسريان

العربي ابن سيناء  الفيلسوفمسار  نفس هذه القصيدة  يف المعدنيوقد ابن 
  .)١(حديثه الفلسفي عن النفس البشرية في) ١٠٣٧ -٩٨٠(

القرن السابع عشر، وبالرغم  أواخر حتىوهكذا ظلت اللغة السريانية لغة محكية 
 في هفقد ذكر أن، انكماشه ىلإالسرياني وأدي  الشعرمن التدهور الذي أصاب 

وامره في بالد ما بين النهرين باللغات أليون يذيع القرن الثامن عشر كان ناب خالل

                                                 
، بغداد، دار الشئون الثقافية العامة، شعر السريان ونثرهم في العصرين القديم والوسيط، يوسف قوزي )١(
  .٤٨، ص٢٠٠٤،
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وامره أالشائعة منها السريانية وأقيمت مطابع كثيرة منها باللغة السريانية ليطبع 
 .)١(عالناتهإو

  :هذايومنا  وحتىمن القرن التاسع عشر   :الخامسةالمرحلة 

سريانية، بعد فترة داب الآلبنهضة ا تبشر ىنها التأتلك الحقبة لوجدنا  ىلإنظرنا  إذا
من االنحطاط دامت خمسة قرون من القرن الرابع عشر وحتى بداية القرن التاسع 

 وانحصارنتاجه إدب السرياني ينتعش شيئا فشيئا بالرغم من قلة ألعشر بدأ ا
  .)٢(موضوعاته
تغالب  تعشر أضحالجانب اآلخر نجد أن السريانية في القرن الرابع  ىعل

وبالفعل بدأ التدهور الحقيقي مع   التاريخ هكل لم يحفظ مثلبش )٣(الفتوح التترية
ن كانت هناك بعض المؤلفات الكنسية العلمية وبعض إأوائل القرن الرابع عشر 

م الذي نظم  فيها )٤(١٤٢٥السبيرني يشوع مثل   ،أحياناالتأليف في الشعر 
  .)٥(كبة التي نزلت بهم في طور عابدينقصيدتين وصف فيها الن

ذلك فقد بدأت فترة التحول من اللغة السريانية القديمة للهجة  ىعلعالوة 
 أمهاتهاقد أضحت بعيدة عن  أن السريانية الحديثة المالحظ شعبية حديثة ومن

من األلفاظ العربية والتركية والفارسية  كثيرللغة السريانية القديمة فقد تسرب 
 : اس والكردية مثال علي ذلك، في قصيدة للشاعر إدوار الي

 هواء اآلباء  ܬ ܗܘ ܕ                      
                                                 

  . ٦٨ص، أضواء علي تاريخ األدب السرياني  وجذوره ، نزار حنا الديراني )١(
)٢( Baumstark   . Ibid.  p . 332    
يشتمل الطور األول : لفات السريانية تنقسم إلى طورين من الوجهه التاريخية المؤإن : الفتوح التترية   )٣(

ينتهي بتوغل جيوش المغول :والطور الثاني ، على اآلداب السريانية من حيث إنتشار والنصرانية في أقطارها
  )  ١٤٧ص، اسرائيل ولفنسون، انظر( والتتار في سورية والعراق 

زهد في الدنيا فاختار  هو يشوع ابن القس اشعيا آل السبريني نشأ في كنف والده، :  يشوع السبريني  ) ٤( 
اعتمد عليه الكثير من رهبان  ١٤٠٩لنفسه الرهبنة في دير قرتمين حيث تهذب وتروض ورسم قسا قبل سنة 

امية يرثي فيها حاله قصيدة إفرو نظم قصيدة سروجية لمدحه، ،١٤٩٢وتوفي عام ، طور عابدين وعال صيته
  ) . ٤٥٠-٤٤٩ص ، اللؤلؤ المنثور، افرام األول برصوم: انظر.(
 )٥ (  Baumstark  . Ibid.   p . 333    
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ܪ ܘ  ܘ  
  

   ܪ       
  

 وصغارء ونسا أشخاص  
  

 نذهب للطاحونة  
  

ܘ  ܕ  
  

      
  

 الحجر )١(اروشهـــوبج 
  

 عدـل سنـــللبرغ  
  

، أيضا كرشونيةبال ܗܘ و بالعربية هوا  وهي القصيدة عنوان أن المالحظ فمن 

  .بالسريانية ܐܐܪ كلمة واستخدام، بالسريانية تهابكتا الشاعر بإمكان وكان

 ناعيمي كلمة وهي، الصغير أي  كلمة استخدم السابق البيت وفي
ܪ  كلمة استخدام بإمكانه وكان، لهجة شامية  برغل وكلمة.  السريانية    أوܙ

    يقول الذي الثاني البيت من الثاني شطر في )٢(كيةتر كلمة وهي

  .بالسريانية )الشوفان(الجريش  كلمة استخدام الشاعر بإمكان وكان 

علي أن البيت الشعري في اللغة السريانية في العصر الحديث  دليلذلك  كل
   .)٣(اوغيرهأم تركية ليها كثير من األلفاظ سواء عربية إتسربت 

                                                 
كانت الجاروشة أداة رئيسية في البيت لدى الناس فقد ، "الجاروشة" القبلية  القرية هو  تراث : الجار وش ) ١(

ففي كل يوم كانت ربة البيت ، اعتمادا كبيرا في تهيئة خبزهم اليومي وكانوا يعتمدون عليها، القبلية القريةفي 
بقوة  التي تعمل" لية الطواحين اآل" تطحن وجبة من الحبوب ثم تعجنها وتخبزها ألنه لم تشع في ذلك الوقت 

ترمز إلى الثراء والرغبة في تقديم خدمة مجانية في " الجاروشة " وعند الجيل الماضي كانت  المحروقات
تؤدي غرضا آخر وهو " الجاروشة " وبعد أن شاع استعمال الطواحين اآللية ظلت . سبيل اهللا ألهل الحارة 

والمرأة التي تمتلك الجاروشة في بيتها تضعها في فناء ، البرغل، الفريك، جرش الحبوب والبقول مثل العدس
ن ذلك يدل على كرم ربة البيت فهو وباإلضافة إلى أ، البيت لتستعملها كل من شاءت من الجارات والصديقات

ويتناقل الناس أن في بيت فل، يعتبر أيضا عمال خيرا في سبيل اهللا  
وتتردد النساء عادة على البيت الذي يحتوي على جاروشة ، ان جاروشة سبيل مهيأة دائما لكل من يحتاجها

.http://www.palestineremembered.com/GeoPoints/_Asira_al_Qibliya_٥٦٩/Article_
٨١٣٣.html  

 )٢ ( Bulgur   ذلك تستخرج قشرته ثم يطحن  ، وبعدوهو قمح يسلق ثم يجفف :تركية كلمة)  نظر TDK : 
T ür k ç e    Şos lü k  :  Ankara   .2005 .   p. 323:  

  . ١٧٣ص، الغناء السرياني من سومر الي زالين ، جوزيف اسمر ملكي  ) ٣( 
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وبعد وعلي الجانب اآلخر نتحدث عن األدب السرياني في العصر الحديث 

من القرن الرابع عشر وحتى بداية القرن (دامت خمسة قرون  االنحطاطفترة من 

  ) التاسع عشر

فبعد أن أطمس الشعر في ظلمات المكتبات، وبسبب الظروف التي مر بها 
في تلك وف القاسية، الشعر علي الخصوص واألدب علي العموم، ورغم الظر

المهتمون بدراسة األدب السرياني يبذلون  إذ ظلالفترة بدأ النهوض الفعلي 
ومن شعراء القرن العشرين . ويتباهون به، يدرسونه، جهدهم للحفاظ عليه قصارى

  .)٢(ساكا، يعقوب )١(نعوم هو األديب السرياني الكبير نعوم فائق
  : )٣(المطران بهنام سمرجي في قصيدة يرثي فيهاونموذجا من شعره    

ܠ  ܕܘ   ܢ ܐ ܗ   

ܬ ܕ      ܘܐܘ     ܕ

ܬ ܣ         ܕ

ܢ  ܐ ܗܝ ܘܗܘܬ  ܢ     ܐ
                                                 

، أضاف اسم فائقٌ سمه بعد نزوله الي ميدان الحياة، ١٨٦٨ب السرياني الكبيرولد عام األدي:   نعوم فائق )١( 
تولي  ،في قرية حسحس ١٨٨٨بالتدريس منذ  وبعد وفاه والده ،اشتغل، درس اليونانية والسريانية والفارسية

الشعراء السريان وقد جعله العالمة فافرام برصوم في عداد الطبقة الثالثة بين  ܕرأسه جريدة  اإلتحاد 
مثل ترجمة جانب من رباعيات ، المتأخرين ،له العديد خلف لنا كنزا أدبيا يربو علي األربعة والثالثين كتابا

ترجمة كتاب ، سيرة مار يعقوب السروجي بالتركية، عمر الخيام الشاعر الفارسي من العربية الي السريانية
، علي أدبنا السرياني الحديث، رجعه ونشره افرام برصومأضواء ، أوكين منوفر برصوم.( احيقار بالتركية 

  . )  ٢٨، ص١٩٩١، لبنان، بيروت، مطبعة توما، دار قنشرين
هام منذ نعومة اظفاره بمحبة اللغة  ١٨٦٤هو يعقوب ساكا بطرس  بن الشماس عام  : يعقوب ساكا  )٢( 

  متمكنًاوكان  ١٩٢٩األربعين عام كاهنا السريانية، عين معلما في مدرسة برطلي فأخذ يعلم ويرشد ما يقارب 
ترك لنا قصائد عديدة وكون ديوانا يقع في متن صفحة وتخليدا لذكرى الشاعر اسحق ساكا كتابا ، الشعرمن 

واسماه قصائد مختارة من ديوان اسحق ساكا، إال أنه لم يلبث في وظيفته الجديدة سوى عامين إذا عاجلته 
، قصائد مختاره من ديوان القس يعقوب ساكا، اسحق ساكا: انظر. ( ١٩٣١م المنية في بغداد في السادس عا

وايضا   ٣٠٣المجلد السادس بغداد ص   ، هيئة اللغة السريانية ، ؛ مجلة المجمع العلمي العراقي ١٩٥٨
  .   ٦٠٩ ؛  ألبير أبونا  ص  ٤٦٨ور ص المنث اللؤلؤ؛  ١١السحق ساكا،  قصائد مختاره ص 

رسم مطراناً للموصل ، ثم التحق بدير مار متي ، وفيها تعلم ١٨٣٢ولد في الموصل عام :  بهنام سمرجي ) ٣(
كما أتقن ، السريانية يواشتهر بصوته الرخيم واتقانه لأللحان والموسيق، وانتخب بطريركاً ، ١٨٦٧سنة 

  ٠)  ٣١١-٣١٠ ص، المجلد السادس، مجلة المجمع العلمي العراقي: انظر.( العربية والسريانية والتركية 
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٤٥ 
 

  :وترجمتها 

  بائسال  جحيمماذا أحزنتا أيها ال
  الطعم المر وذ شيحكأس ال  ياماًأيسقيك 

  الذي عظم اسمه  ان بهناموقد أخذت منا المطر
  )١(ةكلها حزين لحاناًأفقد جعلت 

  ) ٢(ونموذج آخر

ܥ        ܐ ܗ  ܗ  

    ܗܘܘ  ܗܘ      ܕ ܘܐܦ   

  ܘ ܗܝ ܗܕ   ܕܐܪ    

  :ترجمتها        

  بالجميل اعرفان ذا أوافيكها أنا 
  الخليل الحقح ويليق  بحبه ه يصلفإن فا

  الكثيرين ت علىفقد فضل

فيها الشاعر األسف  نالحظ أن تلك األبيات يبدى وبالنظر إلى هذين النموذجين
وفى النموذج ، والحزن الشديد على ما فقده من أعزاء بكلمات كلها لوعة وأسي

اآلخر نجده يتفوه بكلمات رقيقة وعذبة موجهاً بكلمات الشكر والعرفان بالجميل 
كما نالحظ التزام الشاعر بقافية واحدة ، يشكره على هديته  )٣(نعمة اهللا دنوللملفان 

فى العصر  السريانيفى جميع األبيات السابقة مما يدل على التطور في الشعر 
بالقافية فى بعض األبيات وليس التزام الشعر  كان، فالنماذج السابقة، الحديث
  .جميعها

                                                 
  ١٦ص، قصائد مختاره من ديوان يعقوب ساكا، اسحق ساكا ) ١(
  . ٢٣ص ، المرجع السابق  )٢(
رسم شماساً ، وتعمق فى دراسة اللغتين السريانية والعربية، ١٨٨٤ولد فى الموصل سنة : نعمة اهللا دنو  )٣(

توفي ، ودينية وتاريخية وطقسية واشتغل باألدب والتأليف وتناول أدبه مواضيع كنسية وجدلية، ١٩٤١سنة 
) .                                                     ٣٠٩ص ، المجلد السادس، مجلة المجمع العلمى العراقى: انظر(  ١٩٥١سنة
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٤٦ 
 

وظهور نخبة من الشباب ، عر السريانيالش في اكبير اازدهاروبهذا نالحظ 
كما   نظم األشعار بيسر وسهولةنون اتقاناً محكماً ويحس السريان الذين يتقنون اللغة

 .)١(يقول اسحق ساكا

                                                 
  .  ١١ص، قصائد مختارة من ديوان يعقوب ساكا ، اسحق ساكا ) ١(



 

 

 

 
 الثانيالمبحث 

 

 أغراض الشعر السريانى
     قديماً وحديثاً
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 المبحث الثاني 

 أغراض الشعر السرياني قديما وحديثًا

 :تمهيد 

مما ال شك فيه أن الشعر من أقدم األشكال األدبية عند كل الشعوب فهو 
 المفرط المصاحب للحظات الفرح أو الحماسي والتأثر االنفعال لحظات فيينشأ 

أنفاس فكما تقصر أو تطول ، الحزن وعند اليأس أو لحظات التحفيز والتشجيع
ولذلك ،  لحظات معينة من حياته كذلك يصير كالمه موزونا ومختلفاًفياإلنسان 

 تسجيله فإنه وعندما تحين لحظة كتابته أو، فمن السهل تذكره على مر األجيال
 .)١(يحتفظ بصورته األولى أو صورة قريبة منها

 قول فيرغبته ، بيد أن الشاعر تتنازعه رغبات عند قوله الشعر منها
 المرحلة األولى ففي،  صياغته ألبيات القصيدة صياغة جيدةفيعر، ورغبته الش

حلة  والمراألول المحرك هي المفرط الحماسيتكون لحظات االنفعال والتأثر 
.  صياغته للشعرفي يسير عليها التي القضبان هيالثانية تكون البيئة وتأثيراتها 

وية، فمن الضروري مالحظة فحين نتحدث عن المؤثرات، أقصد هنا المؤثرات اللغ
  .)٢( اللغةفي تركتها الثقافة التيواآلثار العميقة ،  والثقافةاللغة القوى بين االرتباط

 عصوره جميع في عنى السريانيوعلي صعيد آخر نجد أن األدب 
ومع أنه قد أصبح من المقرر أن ،  اللغة اليونانية وتأثر بها منذ نشأتهإلىبالترجمة 

 .للسريان الوثنيد أصوله إلى العصر هذا األدب تمت
 موضوع البحث، حيث السريانيتلك المقدمة تقودنا إلى الحديث عن الشعر 

 صيغ من خاللها وكما ذكر من قبل أن الشعر التياألغراض والمؤثرات البيئية 
 خالص قد ولد ودرج بين رجال الدين الذين وجدوا فيه كنسي شعر هو السرياني

                                         
 والسمات الفنية،  مراجعة الدكتور محمد خليفة        األغراض العهد القديم ،     فييد عطية مطاوع ،  الشعر       سع) ١(

 ٣ ، ص٢٠٠٦ ،  ٢٠حسن ، مركز الدراسات الشرقية ،  العدد
 .١٦٦،  ص ١٩٦٧، القاهرة العربي الشعر دار الكتاب في محمد عياد،  أرسطو طاليس شكري  )٢(
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 في تؤدى التياليم الدينية وإضفاء الوقار على الصلوات خير أداة لنشر التع
الكنائس

)١(
. 

 الدين، هي الغالبة عليه السمة وإن كانت السريانيكما نجد أيضاً أن الشعر 
يطرقها الشعر كان  التي ثناياه على كثير من الموضوعات فيإال أنه اشتمل 

ى بعد هذه الموضوعات  قديماً، فهذا يرجع إلى قصور فيه، وإنما مرده إلالسرياني
الدينيعن طبيعة وأغراض الشعر 

)٢(
. 

 ينطلق نحوها يعبر التيأهدافه وغاياته  إضافة إلي ذلك نجد أن لكل شعر
 والمستمعللقارئعن رغبات ومكنونات الشاعر ونقل ذلك 

)٣(
 الشعر أن نجد ذاوب. 

 :  همامهمين موضوعين في أغراضه ينحصر كان على تنوع السرياني
 .)تهيئة للسلوك أو الحياة ( ياة الروحية خلق الح )١

إعالن عقائد الكنيسة )٢
)٤(

. 
بغرضين من أغراض الشعر  ال يعدان وترى الباحثة أن هذين الغرضين

 هي الروحية الحياةألن معنى خلق ،  والمعتادة علينا سمعها أو معرفتهاالمعروفة
ة الروح   مختلف موضوعاتها وإثارفيمحاولة إلثارة وتحفيز وتشجيع للدين 

 شيء أيالعقائدية، فالسريان كانوا يوجهون عنايتهم األولي بالدين الجديد أكثر عن 
 هو إعالن عقائد الكنيسة،  فكل كنيسة لها عقائدها ونظامها الثانيوالغرض .آخر

 . وهكذا الكاثوليكيةالخاص األرذوكسية تختلف عن الكنيسة 

                                         
Duval. op.cit .P. (١) ١٦  

.٤٦ وشعره ،  ،صلحياته دراسة السروجيماجدة عماد الدين سالم ،  يعقوب )  ٢ )٢  
  .١١١ ، صالعربي الشعر في المؤدب ،  مفهوم الغرض أمينمحمد ) ٣(
  .٥ ، ص١٩٥٨ اسحق ساكا ، قصائد مختارة من ديوان يعقوب ساكا ،  )٤(
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 السرياني الشعر فيظهرا ومن الجدير بالذكر أن هذين الغرضين السابقين 
 أخرى وحتى القرن السابع إلى أن ظهرت أغراض شعرية الثانيمن بداية القرن 

 .حديثة كما سنوضح
وعندما تحدث الشعراء السريان في الموضوعات الدينية جمع شعرهم بين 

 .)١(سمو الهدف وفن البالغة ، وكما قيل جمع بين نظريتي الفن للفن والفن للحياة
 يمكن أن تنتج شعرا صادقا ال ارتجاليةنه ليست هناك قوة طبع وقد ذكر أ

 في جهد الشاعر قد فالشعر سواء بدأ سهال أو معقدا، فهو يعنى أن فيه،تكلف 
تنقيحه حتى يصبح قدر المستطاع جزال عذبا طريفا

)٢(. 
 تأثيرها على الشاعر فيعالوة على ذلك فقد كانت البيئة تلعب دوراً رئيساً 

 صياغة ونظم في الحافز والباعث األول هيمن أشعار، حيث تعتبر وما ينظمه 
 أغراض في تعتبر غرضا من أغراض الشعر كما هو الحال وبالتاليالشعر، 

 يكون فيها الشاعر التي يظهر فيها دور البيئة والتيالوصف والشعر الحماسي 
مكبوتاً أو يعبر عن أقلية هو منها

)٣(
. 

 محاولة بذلك الحديث السريانيراض الشعر بعد ذلك أود أن أتحدث عن أغ
 ومدي تأثر الشعر السرياني بالشعر السرياني الشعر فيعن القديم والجديد 

 .العربي
أنها  معتمدة أساساً على أسانيد نجد وبالنظر إلى القصيدة السريانية التقليدية 

وحدتها  في قوة موسيقاها المتمثلة في، فقد ظلت هكذا محصورة )٤(تاريخية موروثة

                                         
.٤٧ماجدة عماد الدين سالم ، يعقوب السروجي دراسة لحياته وشعره، ص)  ١ ) 

ص  ،   ١٩٦١ الشوشى،  بيروت ، نيويورك ،        إبراهيم دور،  الشعر كيف تفهمه وتتذوقه ، محمد          إليزابيث) ٢(
٥٢. 

 ،  ٢٧٤،  بـدون تـاريخ  ، ص        األول زيدان ،  تاريخ آداب اللغة العربية ،  دار الهالل الجـزء               جرحى )٣(
٢٧٥. 
.ث األول المبحفي وتم عرضها السرياني للشعر التاريخي التطور أي)  ٤ )٤  
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تها المتسلطة على مسامع القراء لفترة طويلةفيالوزنية وقا
)١(

 ذلك فيولعل السبب ، 
 في والزهد التوبة إلىتحيز رجال الدين للشعر على أنه مجال للوعظ والدعوة 

 الحث على أعمال الصالح والتقوى إلىالدنيا، لذا دعا غالبية الشعراء السريان 
والصالة والزكاة

)٢(
. 
 قديماً وحديثاً ولنبدأ بالتعرف على السريانيأغراض الشعر   أما عن 

م ي الهدف من ذلك، هو بيان الفرق بين الغرض القدولعلأغراض الشعر قديماً، 
 .والغرض الحديث من ناحية الشكل والمضمون

  الشعر قديماًاتومن أبرز موضوع

 ܐ المدح -١
)٣(

:   

اح واإلشادة بذكره سبيل الشاعر إذا مدح ملكا أن يسلك طريق اإليض
ويجتنب مع ذلك ، غير مبتذلة، وألفاظه نقية، للممدوح، أن يجعل معانيه جزلة

التقصير والتجاوز والتطويل
)٤(

والبد أن يكون المدح مالئماً للممدوح، فأفضل ما . 
 القاضيكما يمدح . مدح به القائد الجود الشجاعة وسرعة البطش، وما شاكل ذلك

 القريب واألخذ إبعادو الحق فيصاف وتقريب البعيد بما يناسب العدل واإلن
للضعيف من القوى والمساواة بين الفقير والغنى

)٥(
 وكان الشعراء يمدحون .

                                         
 المعاصر ،  دار الشئون الثقافية العامة  ، بغـداد ،             السرياني و الشعري ، جماليات الخطاب     سيفشاكر  )  ١(

 ٩٣،  ص٢٠٠٤
٢  .٤٦ماجدة عماد الدين سالم ،  يعقوب السروجي دراسة لحياته وشعره ، ص )  )٢          

)٣( .  P. ٥٠٧  ibid . Payne Smithمر ملكي ترجمها في كتابه  ، أما الباحث جوزيف أس) الغناء
  .بمعني فخور ܳܳ السرياني من سومر إلي زالين

عبـدا  لق  حواشيه محمـد الـدين        حققه وفصله وع  ،  الشعر وآدابه ونقده     محاسن فيالعمدة  : ابن رشيق   ) ٤(
 ١٢٨ص  ، المجلد الثاني ، ١٩٨١ ، ٥ط، بيروت ، دار الجبل ، دلحمي

 .١٣٥  ص  المصدر نفسه،)٥(
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 في معروف أو حبا في بصنع جميل أو رغبة واعترافاإعجاباً وإكباراً لعمل جليل، 
العطايا والمنح

)١(
. 

 وصف فيمبالغة  الإلىوبسبب تعلق الشعراء بالعطايا فإنهم يتطرقون 
 عطاياهفيالممدوح طمعاً 

)٢(
فالشاعر يحدد للممدوح مناقبه الحسنة، متغاضيا عن . 

نواقصه وسلبياته
)٣(

 .   
 حيث اقتصر  نجد أن المدح عند السريان مختلفُبينما علي الجانب اآلخر

 أي من اٍلخ أن مدحهم أيمدحهم على مدح السيد المسيح أو السيدة العذراء، 
، ولقد ظهر فن المديح ةه دنيويح مسأي فهم يتنزهون عن ماديب غرض أو تكس

 فقد أطرى الشعراء السيد المسيح والسيدة الميالدي القرن الرابع فيبوضوح 
  بلغت حد الغرام والتغزلالتيالعذراء تلك 

 
علي حد قول حنا توما جان 

)٤(
، كما 

 ولعل السبب في ، )٥(تناولت تلك المدائح الشعرية أيضا طبقات الشهداء والقديسين
دح مذلك أن السريان هم شعب ليس له طموحات سياسية ، فهم مشغولون دائماً ب

.السيدة العذراء والسيد المسيح 
  

ها صور فنيه جمعت بين دقة فيم يفراخير مثال على ذلك أناشيد لمار 
 .)٦( علي حد قول افرام برصومالرسم وحسن الصنعة وجمال المعنى

  : المسيح السيد لمدح نموذج
ܝ ܡ  ܐ  ̣    ܨ  ܟ    ܕ

ܐ ܡ  ܙ  ܗܘ ̣ܕ    ܪ ܕ

                                         
 . ٣٨  بدون تاريخ،  ص ،القاهرة  المعارف، دار الجاهلي، األدب تاريخ في . الجندي  على )١(
 توفيق على توفيق،  كتاب العقد لموسى بن عزرا، دراسة المضمون والمؤثرات ،  رسالة  ماجستير غير )٢(

  .٢٥،  ص١٩٩٢ ، األزهرمنشوره، كلية اللغات والترجمة ،  جامعة 
.١١٨، ص٢٠٠٤ ملكي، الغناء السرياني من سومر إلي زالين، القامشلي ، جوزيف أسمر)  ٣(  
  .٢٦، ص ١٩٤٥  القرنين الرابع والخامس ،  في وأئمتهاجان ،  اللغة السريانية  توما حنا)  ٤(

٥  .٣٧اللؤلؤ المنثور ، صافرام األول برصوم ، )  )٥   
 .٤٨ص  ،  المرجع السابق نفسه) ٦(
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ܐ ܐ̣   ܨ   ܘ

ܐ ܗܘܬ ̣ ̣   ܗ 

ܬܗ ܘ   ܗܝ ܘ 

ܗ ܬ  ܐ ̣ ܗܘ ܘ  ܬܗ   ܨ

  : الترجمة
 علي التجارب منكما أصبر

 

 أمام الرب خمسين سنةفقد صلبت
 

كنت تشبه عموداً من حديد
  

ال ينام بالليل وال بالنهار
 

 المساءإلىومن الصباح 
[ 

ك محنية ــــــكانت قامت
[ 

ام حياتكــــــ أيوانتهت
 

 هــــياتـح ت ــــوختم
 صالتهالطوباويولما أنهي 

 

)١(وار ربهــــ جإلى لانتق
 ج

 )٢( مدح الكنيسةفيروجي ، ومن قصائد يعقوب الس
ܬܟ     ܐ     ܪ

ܗܪ ܕܐ  ܘܡ     ܘ

ܐ ܕ  ܕ   ܪ ܢ   ܘ

ܐ ܐ ܘ ܕ ܕ ܕ  ܕܪ  

ܬ  ܘ   ܗܘ   ܘ ܕ

ܐ ܕ    ܢ  ܕܐ

ܢ  ܕܪܬܗ ܘܕ ܐ ܬܟ  ܬ  ܘܙ

ܡ   ܗ      ܙܘ

ܐ ܕ  ܪ ܪ ܘ   ܘ 

ܘܬ ܗ  ܘ   ܬܪ 

ܐ  ܗ  ܘܫ ܐ  ܘ ܕܐܬ 

                                         
 .١٤٣، ص١٩٦٣، ، القامشلي في سير الشهداء والقديسين افرام بولس، ِعبر)  ١(
   . ١١٧ ، ص١٩٦٤، السنة الثالثة، ، العدد الثالث والعشرونةالبطريركي المجلة )٢(
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 :  الترجمة

يفرح ابن اهللا بكنيستك  في يومك العظيم 
 ج

 أوالدها بصليب النور الحاكمة بهوأنتهي
 ج

ولتكثر أعيادها بالذبيحة الكبيرة المصونة
 ج

اً للسالم ال للخصام فلتكن رمز
 ج

الجدال  الالتهليلوليخرج منها صوت 
 ج
تسعي للنيل تختنق فيها الذئاب التي و

 ج
صلبك سوف يتطردهم من البيت

 ج
كي تقوم على األمن لجميع الكهنة

 ج
وليكن حبك لها عاليا وحارسا لها

 ججججج
 باعتناء اا لبابهحارسوليكن سالمك 

 ج

جد سالماًكل من وطأ عتبتها ي
 ج

 كثيرة غزيرة المعاني قليلة األلفاظ، مرتكزاً علي اًولقد جاء نظم مار افريم أشعار 
 والتشبيهات باالستعارات جمال الفكر وحسن الصنع وروعة التصوير، حافالً

 :  مدحه للسيدة العذراء حيث يقول فيواألمثال والرموز، ويالحظ ذلك 
ܐ  ܐ   ܐ ،     ، ،ܐ  ܐ ܙ ܐ   

ܐ ܘ   ،                                        ܐ،ܘ

 ܘ ܐ        

ܟ، ܐ  ܨ ܪ ܐ ، ܘ ܬܟ      ܘ

ܬܟ، ܐ  ܢ    ،ܕ    ܘܗ  

ܗ ܬܐܗܘ ܗ       ܕ
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 :الترجمة 

وجلي، فيأعزك وما أكثر تواضعك، ما أقدرك، خما 
 ج

 قريبة من كل الناس ووصية لهم، وتبتسم لمن يقابلك، فأنِت
 ج

 جبينك هو مكان ونبع لكل من يعانقك، 
 ج

 بلسماً، رشفتاك قارورة معطرة بعطر الحياة، أصابعك تقط
 ج

لقان بأمك معيناك جميلتان، ذات الرؤية المبهجة، تح
 ج

)١(،  ومشتاقين إليك أبناء الكنيسةلرؤيتك ياقفي اشت
 ج

 
 :  مدح الشهداءفيقول رابوال فيكما تناولت المدائح طبقات الشهداء والقديسين، 

ܬ ܕ ܕܙ   ܗ ܬ ܕ ܐ ܗܘ   ܐ 
ܬ   ܐ ܨܬܘܗ  

ܬܗ  ܢ  ܕ ̣"ܕܐ   ܕ ܕ
ܬܝ ܘ ܪ ܐ ܐ ̣ ܐܘܪ    ܐܡ ܐ

ܣ    ܐ ܐ
ܪܗ ܗܝ ̣ܘ ܐ   ܐ  ܕ
ܣ̤  ܐ  ܐ ܝ   ܒ  ܙ

ܗ ܪ   ܐ  ܕ ܢ   ܗܝ ܕ ܒ ܐ ܝ    ."ܘ

 :  الترجمة

 بمحبة إلي تلك أنصتواما أفضل من موت الشهداء، فعندما اعتنقوا اإليمان " 
بي أمام الناس أعترف به أن كل من يعترف " هبشارت فيالعبارة التي قالها الرب 

 كللوه،  الحجارة  ملكوتي، إسطيفانس األول برجمفيأمام الرب، ويتنعمون معي 
ريباس، ومار يعقوب أخو الرب جومن بعده يعقوب بن زبدي، الذي قتله الملك إ

 " )٢( قتلوه وبعصا قيصر

                                         
زمزم سعد هالل ، مار افريم دراسة ونقد ألعماله الشعرية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة األزهر، ) ١ (

 .مة بتصرف  ، الترج٦٥ ، ص١٩٨٢القاهرة ، 
 . ١٤٥افرام بولس ، عبر من سير الشهداء والقديسين ، ص   (٢)
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فمن المالحظ أن موضوعات المدح كلها موضوعات دينية بحتة، فهي إما 
 أدب لسيدة العذراء ومدح للكنيسة وللقديسين والشهداء، وكانلإما مسيح وللسيد ال

االقديسين والشهداء يشغل حيزاألدب السرياني أكثر من غيره، فقد تناول في ا كبير 
 المسيحية، وكانت بطوالت الشهداء التي كتبها السريانيون المنتمون للغرب العقيدة

 الشرق بالنواحي في، فقد اهتم السريانيون  الشرقفيتختلف عما  كتبه السريانيون 
، فهذا هو شأن الشعر السرياني خالل الفترات الماضية، تلك األشعار )١(التاريخية

التي كتبها اآلباء األولون، من بداية المسيحية، وخصوصا من القرن الثالث ، فلم 
 في ونما يكن شغلهم الشاغل إال الدين والعقيدة، فالشعر السرياني ديني صرف، نشأ

 .)٢(كنف رجال الدين الذين جعلوا منه األداة المثلي لنشر التعاليم الدينية
   :)٣( ܐܘالرثاء   -٢

 وأهمها العربي الشعر فيالرثاء هو من األغراض الكالسيكية القديمة 
 بدايته في أقتصر وثيقاً بشعر الحماسة، وقد ارتباطا ألنه يرتبط انتشاراوأكثرها 

 الحروب،  وأحياناً كانت المرثية تعمل على إثارة فيالقتال على رثاء شهداء 
 ينتقموا من خصومهمكي القبائل محاربي

)٤(
. 

وبما أن الرثاء يتضمن أحياناً مدح الميت فإنه قد يحدث لبس بين المرثية والمدح 
وليس بين الرثاء والمدح " ابن  رشيق أن يفرق بينهما عندما قال استطاعلكن 

أو ) كان( مثل ميتالمقصود به  يدل على أن شيءط بالرثاء فرق إال أنه يخل
 واألحبةفموت األقارب . )٥٥("وما شاكل ذلك ليعلم أنه ميت) عندما به كيت وكيت(

                                         

Duval. Ibid.   p. (١) ٩                
op.cit. p. ( ٢) ١١ 

Payne Smith. Ibid. P. (٣) ٦-j  )   أما الباحث جوزيف أسمر ملكي ترجمها في كتابه الغناء السـرياني
  .ܬمن سومر إلي زالين 

  .١٤٧ ، ص الثاني المجلد ،ونقده هوآداب محاسن الشعر فييق العمدة ابن رش  (٤)
 .١٤٨الثانية ،  رشيق ، المصدر السابق، الطبعة ابن) (٥
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 تعبر عن سمو روحهم رائعة مرثيات في هشاعريتسكب فييوقظ قريحة الشاعر 
تخليدا  لذكرى الفقيد

)١
١

(
.   

رالثناء على " فقالت أن التأبين ، التأبين  الفرق بين الرثاء واللغةفت وقد ع
"الشخص بعد موته

)٢(
ه فيفبكاء الميت وتعديد محاسنه ونظم الشعر "أما الرثاء  ، 

تنوح التي النواحة هي، والرثَاية ومرثية فالناً، يرثيه وهو من الفعل رثى فالن 
"على الميت وتندبه 

)٣(
. 

ميت،  رأى النقاد أنه ال بينما نري أن من عناصر الرثاء تعديد محاسن ال
 كي يدل علي أن المفقود به يءشفرق بين المدح والرثاء غير أنه يخلط بالرثاء 

  .)٤(تمي

 فهو أيضا غرض مطروق بكثرة السرياني الشعر فيوهذا ما يالحظ 
السيما بعد ظهور المسيحية ألن قوافل الشهداء كانت تتراءى وعلى مر الدهور 

  .)٥( الدين الجديدفي نراه وأكثر من أن تحصى وهذا ما
وقد ذكر أن الرثاء عند السريان هو عبارة عن رثاء للنفس الخاطئة، 

 أثناء الغزوات والحروب وتجمع بين في نزلت بها المحن التيوللمدن السريانية 
سرد األحداث والرثاء،  وأما رثاء الرجال فلم نرى من تصدى له وبلغ الغاية 

موفق "  مرثيته ألخويه في العبريلشاعر ابن معربا عن أصدق األسى سوى ا
"وميخائيل

)٦(
 . 

ܗܝ ܐܢ  ܐ ܐܡ .  ܝ ܐ ܐ ܕ ، :  
ܗܪ ܕ ܐ  •  ܝ ܐܬܬ           

                                         
 .٢٠ص ، ٢٠٠٦-٢٠ والسمات الفنية ، العدداألغراض،  العهد القديم فيسعيد عطية مطاوع، الشعر )  ١(
 . ١٣٨ ص ،١٩٥٨ مكتبة الحياة ،  بيروت، ،  دار األول، المجلد اللغةأحمد رضا ، معجم متن ) ٢(

٣ ٣٤١، ص ١٩٨٥المعجم الوسيط ،  مجمع اللغة العربية ، المجلد األول،  الطبعة الثالثة ،    القاهرة )   )٣   
.١١٧ص، ١٩٨٧ األزهرية، مكتبة الكليات األولي، الطبعة الشعر، نقد جعفر،قدامه ابن ) ٤ ٤) 
 (٥ .١١٩ص  ، سومر إلي زالينالغناء السرياني من جوزيف اسمر ،) ٥

٦ .٣٨ برصوم ، اللؤلؤ المنثور  ، صاألولافرام )  )٦  
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ܘܬܝ  ܐ       ܘ  ܐܬ •  ܘ

 :الترجمة

 :حول موت أخيه موفق ، بقلم مار أفريم 

 ن نور عينيـدف                موفق بانتقالكيأخ    

 الهموم وعانقتني أفراحي كلها             زالت  و 
  :وحول موت أخيه ميخائيل 

ܐܡ   ܝ ܐ ܐ ܕ ، ܗܝ     ܐܢ  ܐ  : 

ܐ • ܐ ܕ ܨܘ  ܐ  ܗ ܗܘ 

ܐ  • ܐ ܗܘ  ܘܬܢ  ܬܟ  ܨ   ܕ

ܐ  • ܘ ܐ     ܕܘ  ܗܘ 

ܐܘܕ  •  .)١(ܰ ܐ  ܗܘ ܗܘ 

 : الترجمة

 : فريم ا     حول موت أخيه ميخائيل ، بقلم مار 

   عن الصومتكلمأخي ميخائيل ها هو اليوم الذي  •
  ويعشش فمكعند رؤيتنا،وبإمكانية وجودك  •
 بصوتك العذب الذي كان جلياً وواضحاً ومرتفعاً •
 هذا اليوم ليس لك بل علينا  •

 :  رثاء نفسه فيلها م قاريف اومن قصيدة مار
ܢ    ܘ  ܕܘ           ܕ ܘ    ܐܬ ܐ 

ܬܝ ܐ ܕܐ ܬܝ ܪܘ ܢ   ܐ         ܐ ܕ   

ܐ ܐ   ܕ ܘ   ܝ      ܘ  ܫ   ܝ ܕ    

 :  الترجمة

 األبدإلى عن عالمكم وانفصلت فقد    الذكرىلي وأقيموا إخوتي يا اجتمعوا
 

ل الخطاياـف كــتنكش رهيبـــوم الـيـك الــ ذلفي

                                         
١ ܣ ܝ ) ١(  ، ١٩٢٩، طبعة القدس، المطبعة السريانية  العبري ابن ديوان ، ܐ   ܪ

       .٣٥ص



  قديًما وحديًثاالسريانيأغراض الشعر                                   الثانيالمبحث 

٥٩ 
 

  

اء ـقـل األشــــــــسيبكى ك
 

لى ـرت مثـــد اغتمــــفق 
 

متي ـت كلــــد نقصـــــوق
 

ىـــــكنارت تــتـوسك 
 

ن سيكون ــــأنا طامع مـــف
 

)١( الدنيافيي ــمدافعاً عن 
 

 :)٢(لنرسي قصيدة شعرية فيآخر لرثاء القديسين والشهداء ونموذج 
ܐ                ܐ  ܕ     ܐ  ܪ ܐ     ܕ

ܐ ܨ ܙ          ܘ       ܐ ܘ ܕ    ܗܘܢ  ܘ
ܘܢ     ܐ ܕ ܗܘܘ ܪܘܙ ܗܘܘ       ܘ ܕ ܗܘܘ     
ܗܘܢ       ܘ             ܬ ܕ   

ܘ              ܘ ܗܝ ܕ ܘܕ ܕܬ           ܘ   . ܕ ܕ
 :   الترجمة

اقترب الشيطان من الشهداء
 

بقـــوة بواسطـــة المــلوك 
 

 والشهداءالشيطان والملوك
 

إلههمرفعوا بأنهم لم ينكروا  
 

ا تعذبوا ابتهجواـــكلم
 

مـــيع مخلصهر الجمـــوتذك 
 

روا طويالًـــــواستم
 

اء سيدهمــــوا برجــــتشجع 
 

د مخلصهم القائلـــووع
 

رف يبقي معيــن يعتــــــم 
 

 :  لمار يعقوب السروجيأخري قصيدة شعرية فيو
ܐ  ܐ ܕ ܥ ܕ  ܬ  

ܬ   ܪ  ܘܐܟ ܨ  ܕ

ܐ ܗܘ ܐܦ  ܗܘ ܐ  ܥ ܕ    

ܗܝ ܐ   ܘ      ܘ

ܒ  ܕܗ ܥ ܕ     

ܗ      ܢ  

ܐ ܪ ܐܟ ܐ ܥ ܕܐ     

ܫ ܐ  ܬܗ ܗܪ ܢ  ܬܪܗ    

                                         
  .٥٩ ، ص٢٠٠٤نزار حنا الديراني ، الحداثة في القصيدة السريانية ،العراق ، بغداد ، )   ١ (
 .٣٧٧ ، ص ١٩٨٢ الملك والشهداء ، المجمع  العلمي العراقي، بغداد ، أنشودةندراوس صنا ،  ا)  ٢ (
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   : الترجمة 

من الذي ال يعرف أن الحياة يعقبها الموت 
 ج

 أي يوم فيوأن الموت الفجائي فوق الرأس 
 ج

 ظل وأيضا يعلم أن العالم حلم من الذي ال
 ج

وهه محبـــــــوسيزول ولن يتمتع ب
 ج

ةمن الذي ال يدرك أنه وإن أعطي كل ماله رشو  ج 
 منها ولن يقبل سؤالهفيعند آخرته لن يع

 ج
 أغتني كالنهارن الذي ال يعلم وإن ــم

 ج
.)١( يبقي كله هنا وقت احتضارهفغناه وقتئذ

 ج

 
 :هافي الموت يقول في بعض أبيات من قصيدة له في سيآخر لنرونموذج 

 
ܐ             ܐ            ܗܘܝ  ܬ  ܐ  ܘ    
ܐ     ܪ ܗܝ  ܐ              ܕܐܬܬ  ܡ    ܘ ܐܘܬܪ  
ܬܗ      ܐ ܕ   ܬܗ              ܗܘ   ܐܬ     
ܬܗ        ܐ            ܘ  ܕܬܘܬ     ܐ  ܘ

 :  الترجمة
 

متكلالكنت أيها البصير 
 ج

علي العالم بمجده الزاهي 
 ججججج

وقد وثقت  به منذ الصبا
     جججججججججج  يوم المماتفيولم ينفعني   ججججججججج
ن ما أظهرت له من حبإو

إياهأثناء مغادرتي   جج
 ج

 تابوتهفيومن مسكنه 
 ج      )٢( اً مسكين عرياناً أخرجني   ج

    

                                         
١   ١١٧ ص،١٩٦٣ الثانية، السنة عشر، العدد الثالث البطريركية،المجلة )  )١  

 ، ص ١٩٣٦ الثالث، بولس السمعاني ، تاريخ آداب اللغة السريانية ، مطبعة المرسلين اللبنانية ، الجزء)  ٢(
١١٠. 
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 :)  (١ܐ   الهجاء  -٣  

      لعل الشر خلق مع اإلنسان كما خلق الخير ، فنشأ الخصام والتنافس  
والحقد والضغينة والحسد مع بدء الوجود، وظهر كل منهما علي أشكال مختلفة 

 إلى المبارزة ، نظروا وألوان متباينة ،ومنها القول والبيان ، فلما عمد الشعراء إلي
 وتناولوهم من نواح كثيرة ،فأشفقوا حينًا وأغلظوا ةخصومهم من وجوه عد

 .)٢(أحيانًا
فهو وسيلة للتعبير عن الكره أو الحقد أو التذمر أو النقد أو جميعها، يعبر 
بها فرد انتصارا لنفسه أو لقبيلته أو لمجتمعه، أو عادة من عاداته، أو قيمة من 

رد أو قبيلة أو مجتمع ويطال أحيانا الحياة بمجملها أو الدهر والزمن قيمه، ضد ف
بالكره، مقابل المدح  بكليته عندما نتحدث عن الحظ والسعادة، كما يرتبط الهجاء
وقد عرف اإلنسان . واإلطراء واالستحسان الذي يرتبط بالحب صادقا كان أو كاذبا

 بشتى الوسائل المعتمدة، باإلشارة هاتين العاطفتين منذ نعومة أظفاره، وعبر عنهما
ولم يكن التعبير عن هاتين العاطفتين حكرا على عصر معين . وبالكلمة وبالموقف

إنما كان سلوكا تطور مع . أو شعب معين أو مجتمع معين أو لغة أو أسلوب معين
 .)٣(عكس خصائص ومفردات البيئة والعصرتطور الحياة، ف

 العربي الشعر في وجدت التين الفنون القديمة وباإلضافة إلي ذلك فإن الهجاء م
 مع وجود المديح، فبينما طبيعيففن الهجاء ووجوده أمر ، الجاهليمنذ العصر 

وجد ُأناس يستحقون المديح وجد آخرون يستحقون الهجاء، وقد تطور هذا الفن 
 إلىتطورا كبيرا بتغير األسباب الدافعة إليه وتطور الذوق العام من عصر 

                                         
 J . Payne Smith. Ibid . P.   (٦ ١) 

   ولكن ،  )   أما الباحث جوزيف أسمر ملكي ترجمها في كتابه الغناء السرياني من سومر إلي زالين 
. هذه اللفظة ليس من معانيها الهجاء  

    ٥دون تاريخ ، صلجنة من أدباء األقطار العربية ، الهجاء ، دار المعارف ، مصر ، ب)  ٢(
٣     ٤، ص٢٠٠٣مي علوش ، لآللئ الشعر في الهجاء، دار المؤلف للنشر والطباعة ، لبنان ، )    )٣  



  قديًما وحديًثاالسريانيأغراض الشعر                                   الثانيالمبحث 

٦٢ 
 

عصر
)١

١

سة وما تركب من في الهجاء أن يسلب اإلنسان الفضائل النفي وأجود ما .)
المعيب الخلقة الجسمية فهو من في وأما ما كان ،بعضبعضها مع 

)٢
٢

(
.  

 هجاء في لم ينظم قصائد السريانيوعلى الجانب اآلخر نجد أن الشعر 
 أصحاب فيالناس وإنما كانت نوعا من التقريع، وكل ما تقرأه لهم أشعار يسيره 

 . )(٣ بصحة المعتقدواستمساكاالبدع ونصرة الدين 
وقد ذكر أن الهجاء هو إنزال الذم بأناس يريد الشاعر اإلساءة إليهم 

 منهم ألسبابواالنتقام
)٤(

. 
 :)٥(فريم يهجو برديصان اومن أمثلة الهجاء لتوبيخ وتقريع أصحاب البدع قول مار

   ܕ        ܕ          •
ܩ   ܕ     ܕ              •   

 : الترجمة
  ديصانسمي  ياتري من

فكم من ديصان
 ج

قد جمع بابن ديصان  
 وأجه ديصانـب اط ـأح

 :)٦( آخر لرد مار افريم علي برديصانونموذج
ܐܢ  ܕ ܝ ܐ  ̤  ܕ   ܬܘܒ ܕ ܕ

ܥ  ܘܗܘ    ܐ ܕܗܘ  ܐ ̤̤ ܗܘ ܐ ܩ  ܐ ܘ    ܘܗܘ  

ܐ ܘ ̤ܕ ܘ  ܗܘ  ܘ ܘܗܝ ̤ ܘܕ  ܐ ܗ  ܕܘܟ ܐ

ܐ ܗ   ܐ ̤ܪܡ ܘ ܐ ܬ ܬܗ ܨ ܬ ܝ     ܘ

                                         
دار العلوم  العربية للطباعـة       ، الهجري الثاني من القرن    العربياتجاهات الشعر   :  محمد مصطفى هدارة     )١(

  .     ٤٩٢ ، ٤٨٠ ، ص ١٩٨٨والنشر،  بيروت ،  الطبعة األولى  ،  
١٩١اليزايث دور،  الشعر كيف نفهمه وتتذوقه ،  ص  )  ٢ )٢  
٣٨المرجع السابق نفسه ،ص )   ٣٣) 
٤ ١١٠ ،   مرشد األنام للغة السريان ، مرجع سابق ، صملكيجوزيف اسمر )  )٤  

  . ١٣، ١٢ ،  الكنز الثمين في صناعة الشعر عند السريان ، صيحقردا جبرائيل ) ٥(
  .٦٩ل ،   الشعر السرياني وتأثره  بالشعر العربي  ،  ص زمزم سعد هال) ٦(
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 : الترجمة
 ويري نفسه،  و الذي يعرف،ـــــواحد ه

 

سمها شيء ممدوح يوجد ويحيط بكل أيضاوبنفسه 
 

مختبئ وظاهر ومحجوب   كل مكان، فيد يوج
 

 مع نعمه لدي البشرمختلطفوق وتحت ومن أسفل 
 

ع العلويين ـــــره مـــالي بفخــــوع
 

 ليس الغرض منه النيل من السرياني الشعر فيوبذلك نجد أن الهجاء 
 المقام األول دفاع عن المعتقدات والمذاهبفيشخص أو التجريح به بل هو 

)١(
. 

فريم  ا قرع بها مارالتي األنشودة السابقة في ما حاول البحث توضيحه وهذا
يعتقد بوجود اله واحد ، ولكن رجال الكنيسة لم يقبلوا برديصان وقد كان برديصان 

 مؤثرًا علي المسيحيين بشعره ، نآتاباته واعتبروها من الهرطقة ، آما آان برد يصا

عرورأي افليم نفسه مضطرًا إلي معارضته بالش
)٢(

  . 
تالشى من األشعار ال علياً أوشك ثوعلى صعيد آخر نجد أن الهجاء حدي

االسريانية فال نرى له وجود. 
 : ومن أمثلة الهجاء 

ܐ ܐ ܐ         ܐ  ܐ   ܐ ܐ          ܙ    ܘ

ܪ                 ܐ   ܕ        ܟ ܕ   )٣( ܘܐܪܕ  ܗܘ 

 - :اوترجمته

أيها الزمان كالخلدأنت أعمي 
 

كالقنفذوملئ بالشوك 
 ج

العاموديشبه ) سفرك(كتابك 
 

  أعمىذاته هوومهندسك
 ج

                                         
 (١ . ٤٩ ،  ص   ماجدة عماد الدين سالم ، يعقوب السروجي دراسة لحياته وشعره)١

٢  .٣٨افرام األول برصوم ،  اللؤلؤ المنثور  ، ص )   )٢   
ܣ ܝ)    ٣ . ٥٨ ، ص ܐ   ܪ )٣  
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 الشعر العربي، نجد أن إنقاص المثل فيوعلي الجانب اآلخر للهجاء 
 ومرؤه، فعندما يريد شجاعة الجاهلية، من في موجودةالممدوحة، تلك التي كانت 

جم شخصا أو قبيلة، جرده من الصفات المحمودة، ويجعله عارياً من الشاعر أن يها
 .تلك الصفات 

ܐة   في   الحكم والقصائد الفلس-٤      
)١(

: 

ه في الشعر يالقى الحياة ينظم في مذهب فهيالحكمة إن لم تكن تجربة ذاتية 
كوينه ه بحكم الثقافة أو تفية للكون وحقائق األشياء فيصاحبه بتأثير نظرة فلس

، وال يطلب منه شيئاً وراء ذلك فليس هنا قواعد وال رسوم معينة للشعراء الفكري
 تقليد آخرأي وال أداؤهاالحكماء، وليست هناك فرائض عليهم 

)٢(
.  

 فيلم يصبح خطرات متناثرة كما كان قد تطور شعر الحكمة حيث و
 به يقصد  ولكنه أصبح موضوعا لقصائد خاصةالهجريالجاهلية والقرن األول 

 شعر فيوبذلك أصبحت الحكمة من الموضوعات الثابتة .  الشاعر قصداًإليها
وقد نما . ما تال ذلك من عصورفي عامة العربي الشعر في والهجري الثانيالقرن 

 والمعرى بصفة خاصةالمتنبي أيديما بعد على فيذلك الفن 
)٣(

. 
لجانب،  فالحكم  نجد نفس هذا االسرياني الشعر فيأما عن قصائد الحكمة 

 من عند اهللا يؤتيها من يشاء ، ة مواضعها  ، وهى هبفي وضع األشياء هي
واإلرشاد باب الوعظ تحت ةويجوز لنا أن ندرج الحكم

)٤(
. 

 ، حيث السرياني األدب فيوعلى الجانب األخر فإن الفلسفة كانت موجودة 
 فيمل قصائدهما  كما تشالعبري وابن المعدنيها الشاعران الكبيران ابن فينبغ 

                                         
J. Payne Smith   . Ibid  .    P.(١)  ١٤١ 

.) ٤٧٥-٤٧٤(  صسابق، مرجع هدارة،محمد مصطفى )    ٢ )٢  
.  ٤٧٥  ص السابق،المرجع ) ٣ ٣) 

. ٥٠ عماد الدين ، يعقوب السروجي دراسة لحياته وشعره ،   صماجدة)   ٤ )٤  
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" النفس الناطقة" قصيدة ابن العبري  في: ، ونموذج على ذلك )١(النفس والكمال
 : والتي يشبهها بالحمامة الصبية المجيدة ويخلع عليها األلقاب الجميلة

æîŠóŽyòđò@çđe@aóžzćïŞj“Ži@aò‹Žj’@bäíŽîZ@

zŽi@æîüåžïåđÕiŽìïÑæî‹“Øòò@çđe@aòíN@

ŞóŽÈ@bž“áđ’@òíČà‡ŽiæîŠüŽäòđò@˜ @b§Œ@‹îZ@

æî‹áŽuòđò@ÞŽÍÈ@bđyìČg@ćðŽzŽåi@bć‚þŽà@„îeìN@

æîŠ†Žûòđò@çđe@aòžìgíČÉžì@bŽîŠìaİđóiZ@

æîŠŠó’đò@ñóĆäe@aòíČïÝŽÉàŽ†@bžàìŽŠ@óïŞØ@ÞŽÈN@

æîŠ‹Žyòđò@çđe@aóïŞ—È@đýìČû†@aòìČ‡È@æàZ@

æî5Žyòđò@ÞŽÍÈ@bćïžåžï9@agbŞy@ćðŽåjÜ
)٢(

.  
 :  الترجمة 

 كنت باألمجاد تفتخرينإنأيتها الحمامة الوديعة  
 ج

ت تجتهدينــــن كنإد ــــ بالجوباقتنائهم
 ج

وشبه الشمس الغنية باألشعة كثيراً تنورين
 ج

وكالمالئكة بإشعاعات الروح عاجال تكتملين
 ج

ت تتجللينــــال أن كنــوبالتأمالت واألعم
 ج
ة تتثبتينــــــلى والرفعـــــ العفيو

 ج
ن كنت تتحررينإادة ــن عبودية المــوم

 ج
رار السماء عاجال تصاحبينـــــــنك أحإف

 ج

 :)٣(  ومن أقوال أحد الحكماء لمار افريم
ܐ ܐ  ܐ  ܐ ܕ  ܗܝ  

ܐ ܐ ܘ    ܕܗ

                                         
  .٣٠بشيرمتي الطوري ، ِعقد الجمان في أدب السريان ، ص )  ١(

ܣ ܝ)  ٢ ٨٤ ، صܐ   ܪ )٢  
  .  ٢٨٥ ، ص١٩٦٤ ، العدد السادس عشر ، السنة الثانية  ، ةالبطريركيالمجلة   ) ٣(
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ܐ   ܐ  ܐ  ܘ  ܕ

ܝ ܐ ܕܐܬ ܘ  ܗܝ  

ܐ   ܢ   ܕ

ܬ ܬ   ܘ ܕ  ܘ

 : الترجمة
:كتب لي أحد الحكام وقال

 ج
 جيداًاسما الدنيا في اقتنيطوبي لمن 

 ج
 الذهب والفضةاقتناءأكثر من 

 جج
 الطيب فال يزولاالسمفالعالم يزول أما 

 ج
اقتنائه في أجتهدن ـــلسعد م يا

 ج
 الدنيافيني ـه يتمتع بالغــــ فإن

 ج

. رةــــــاآلخ في وبالملكوت
 ج

 : المعدنيذج على ذلك قصيدة ابن  فالحكمة تشتمل على مجموعة من العظات ونمو
đbi7ÑbžáïŞÙŽy@”žäe@bžáÝžÉÜ@üđÜóŽà@bžïÉđ’@Z@

b9žŠ@@aò‹Žy@@bïÝ @@ñŽ‡ćîŞbi@@bžïÔ@@‡Ž‚†@@ñžûN@

bžàíÔ@@‡žÉÝđi@@až5žÈì@@ažŠíž’@@‰¨@@‰Žy@@æđàZ@

đ¢íČ’†@æÜ@bÑïŞåàìbžáÝđy@ñûìóîŞe@bžåiŽŒ†@ü
)١(

. 
 :وترجمتها 

مثَّل أحد الحكماء العالم بلعب الكرة
 

.التي عندما يلمسها األوالد تخط نهايتها
 

: آخر تقفز وتمر دون توقفإلىمن واحد 
 

.وتشير لنا أن مجد هذا الدهر هو حلم عابر
 

                                         
  .٢ص ܡ ̄ܐܨ ،   ܘܪ ܘ ܕܕ ،   ܘ  -  ܝ)   ١  (



  قديًما وحديًثاالسريانيأغراض الشعر                                   الثانيالمبحث 

٦٧ 
 

ه فير نلعب الحياة بأنها مسرح كبي صورفينالحظ تصوير بارع للشاعر 
أدوارنا فالدنيا ما هي إال لساحة لكرة القدم نلعب الشوط وبعد أن يصفر الحكم 

 . نغادره وكأن شيئا لم يكن
 فقد العبري هذا الغرض البن فيباإلضافة إلي ذلك نجد أشهر كتب قيلت 

وهى ) الحكمة اإللهية (  ملحمته الكبرى في هذا الغرض فيأنه قرض   ذكر
يحفظها كثيرون ،  ظلت بلغتها السريانيةالتي السرياني األدب فيالملحمة الوحيدة 

" قفا نبك "  أفراحهم ومجالسهم وهى عندهم أشهر من فيمن السريان ويتغنون بها 
 .)١(العربي األدب في

 ونموذج على ذلك من قصيدة الحكمة اإللهية
)٢(

: 
şûžíîŒ@bž“áđ“Ü@ŠŽüÍŽà†@aİóïŞÝ @bžáÝžÉi@ðŞi@ÊŽÍÐZ@

Ô@ađbžîşûžìđy@ađbÐŽì@şüïđåćïŽÈ@æžugžŒì@şüÝÝií@

şüži‹Ž’@7ŞàŽˆì@aó—žì@aóïŞÝ @bžàđeì@ñĆû@aóÜìóiZ@
 :وترجمتها

لعبت في العالم طفلة
 

 الشمس وقد أعمي ضيائها 
 

اهاـــــ عينتألألت
 

هارــــ منظسنـويح 
 

 األم الطفلالبتول
 

ذات القصة العجيبةالعجوز  
 

 أن الحكمة والفلسفة هما صنوان متداخالن إلىاذج السابقة وتسوقنا النم
 حصل عليها التي عبقرية الشعوب ونتيجة للتجارب والمعارف ةوهما خالص

اإلنسان وأكتسبها من تأمله للحياة والكون والطبيعة البشرية، وفهم كثير من 
مكنوناتها

)٣(
ل وهذا بدوره ينتج الحكم ويولدهااؤ، فالتأمل يثير التس

 قصيدة في ف.)٤(
 : )ܕ ܕ(مخافة اهللا   للتأمل لمار أفريم  وهي قصيدة بعنوان

ܐ ܕܐ ܒ  ܐ  ܪ  ܕ  ܡ ܕ ܡ ܐܬ ܘ     ̤ 

                                         
١ ٦٤ ، ٦٣ ص بولس بهنام،  ابن العبري الشاعر ،  ) )١   
ܣ ܝ )  ٢ ٩٩ ، صܐ   ܪ )٢   
٣   ١٢٠للغة السريان  ، ص  ،  مرشد األنامملكيجوزيف أسمر )   )٣  

  .٥٠ماجدة عماد الدين سالم ،  مرجع سابق ،  ص )   ٤(
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٦٨ 
 

ܗ  ܐ  ܐ ܘ ܐ ܪ ܪ ܗܘ   ܐ ܗܘ  ܐ  ܐ  ܘ ܐ ܗܘ  

 . 

 :)١(الترجمة
 أحبها فقد أفضل من خشية اهللا، فطوبي لمن  ولم أجد ما هوءيش كل فيتبصرت 

أحبها يوسف العادل فعقد له التاج علي مصر، وأحبها موسي العظيم ففلق البحر 
 .بعصاه

  :)٢(ومن تأمالت مار افريم حيث يقول
ܬ ܘܐܬ    ܬܪ ܕ   

ܐ ܗ   ܘ
ܗ ̤ܘܬ ܘܪ    ܘ

ܐ ܕ  ܘ
ܘܢ  ܘ 

 :متها وترج
  متأمالًرت بباب قبٍررذات يوم م

 أقواماًورأيت 
  والتلميذ وأستاذه الكل متساويوسيده،رأيت العبد 

 ورأيت الملوك راقدين
  سلطانهمانتزعوقد 

ܬ   الوصف   -٥
)٣(

. 

الوصف كلمة عامة تندرج تحتها معان كثيرة، فهو الكشف واإلظهار ومن 
 إلى غرض الوصف وال سبيل إلىلبه راجع الممكن قول أن الشعر العربي أغ

                                         
 ٧٨نزار حنا الديراني، الحداثة في القصيدة السريانية ،  ص)   ١ (

.٢٨ ٥  ص،١٩٦٤ الثانية، السنة عشر، العدد السادس البطريركية،  المجلة  ) ٢ ) ٢  
 ١٩٧٥اني عربي ، أعاد طبعه روفائيل بيداويد ، مركز بابل ، بيروت ، يعقوب أوجين منا ، قاموس كلد ) (٣

 ܐ؛  أما الباحث جوزيف أسمر ترجمها في كتابه الغناء السرياني من سومر إلي زالين   ٨٠٥ص.



  قديًما وحديًثاالسريانيأغراض الشعر                                   الثانيالمبحث 

٦٩ 
 

واستقصائهحصره 
أبلغ الوصف ما قلب السمع بصراً، ( وقال بعض المتأخرين . )١(

قد وصف الثوب الجسم ، إذا أنم عليه : يقال، وأصل الوصف الكشف واإلظهار
  .ولم يستره

 وصفه ،  وطلب فيإال أن من الشعراء و البلغاء من إذا وصف شيئا بالغ 
إن مدحاً فمدح وإن ذماً فذم : شيء ال يحدوها التية القصوى الغاي

قليال ألنه . )٢(
  وشرح آيات الكتاب المقدس ونظم أحداثة الهامة الالهوتييغلب عليه الحث 

 القصائد وكذلك نجد من القصائد السريانية من هذا النوع من الشعر، ومن    أحلى
  -:ةفيالوص

 :ها فيوالتي يقول م  لمار افرياإليمانقصيدة جوهرة 
 )٣( 

؛  -        ܐ    ܐܪܙ

ܐ ؛ ܬ   ܐ  ܕܗܝ ܪ ܐ ܘ ܬ ؛    

 ܘܐ  ܐܪܙܘܗܝ ܕ ؛

؛  - ܐ  ܐܙ ܕܐ ܝ ܕܐܬ  ܗ ܐ   ܐ

ܬܗ  ܐ     ܐ  ܗܘܬ  ܐ    

ܐ ܕ ܕܪ ܗܪ ܗܝ؛ܕ ܕ    

ܬ  - ܕ ܘ ܐ ܕ  ܗ  ܬܗ  ܐ ؛ ؛ܝ   ܐܪܙ ܪ

؛ - ܗ  ܕ  ؛  ܢ؛ ܕ ܗܘ     ܗ ܕ

 :الترجمة 

                                         
٦بدون تاريخ ، صعبد العظيم علي القناوي ، الوصف في الشعر العربي ، مطبعة الحلبي ، )   

١

)١   
.١٥ ص تاريخ، بدون المعارف، دار الوصف، العربية،لجنة من أدباء األقطار ..................  ) 

٢

)٢  
.١٢ص   العربي، وتأثره بالشعر السرياني الشعر هالل،زمزم سعد )    

٣

)٣   
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 جوهرةإلي يوم من األيام أبصرت في
 ج
 أعني بها أهل الملكوتها أسرارفي

 ج
الذين هم صور تلك العظمة وأشكالها

 ج
.ا وشربت منه أسراراوصارت لي ينبوع

 ج
هافيفوضعتها علي راحة يدي ألتمعن 

 جج
 من أحد جوانبهافيها،وأخذت انظر 

 ج
نظر لهاا ظللتولكني 

 ج
.من كل جانب وكلها نور ال يدرك

 ج
 صفائها النقي الذي ال يعكرفينظرت 

 ج
ر عظيم،ـــــا  ســـ نقاوتهيـوف

 ج
. يقسم الحق الذي الانقسامها عدم فيورأيت 

 ج

 وصف الحب في جانب قصيدة مار افريم هناك قصيدة البن العبري قصيدته إلى
إذ . الطاهر، إذ يناجي الحب نفسه مناجاة عذبة لطيفة ويصفه بأجمل األوصاف

  )١(هفييقول 
Ž’@bžiíČyïÑŽ’@µŞihŽ’@ÞØ@æđà@b7Ñ„ži‹Ž’@Z@

„žióØ@ÞđÈe@üđjđÜ@íÝ–Ž†@bžåîý@ñûíŽií @

žì@æîđ‰žà„ži‹Ô@ý@üđÜ†@bžÉÑÜ@bžïžÈì@bžî@

„žåÝîŞe@ÎïŞÌŠ@æÝîŞe@ÞØ@æđà@bžï›Ž’@bžiíČyZ@

„žåžïåđÈ@đþy@bÙđy@ðŽá“Ü@bž“–đ†@æđà@ ̃ ì@

                                         
ܣ ܝ )    ܬ ܐ (  ١ صܐ   ܪ ١ ) ܘܪ  )١  
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„žåŽ†@þƒŽÜ@aİó®đò@Óe@bćäžììČ†@ÞČ‚ì@

Ž’@bžiíČyïÑ…ž‹îûŠ@aìûđe@bžäe@ÖđÑž@ý@bZ@

ðØ@æÙîe@bžîìŽ†ì@bžäe@þÝáŽà@ŠíČÈŒ…žŠdŽäđe@@

…ž‹ÐíČ’@ðŞÜ@bžäò@ažŒžŠbi@ýìİói@bžïÝ @âÜ@‰Žy†Z@

 :الترجمة و
أيها الحب الطاهر إن قصتك ألجمل القصص

 

طوبي لمن نقشك على صفحات قلبه
 

فالويل والثبور للجاهل الذي لم يقربك إليه
 

أيها الحب النقي، إن شجرتك أشهى جميع  األشجار
 

 الفمفي الشهد وعشرتك ألذ من قطر
 

ما أسعد خير النفس الطاهرة التي اقتناك صاحبها
 

ويا ألنّات الجاهل وآهاته هو الذي أبغضك
 

أيها الحب الطاهر، ال أملك بالغة تليق بك
 

فأنا عِيي وشِقي فكيف أناجيك؟
 

إن فتًى عذريا أسر إلي بجمالك
 

.إنه من أصل األلوهة قد نبت ثمرك
 ج

 الشعر السرياني وصف ديني فيومن خالل النماذج السابقة نجد أن الوصف       
يعبر عن الذات اإللهية وعن الحب الطاهر وخالفه،  أما حديثاً فهو ما سوف 

 . الصفحات القادمة بإذن اهللا فينتحدث عنه 
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 :)١(ܬ الزهد  -٦

 :  تعريفه حيث ورد فيتعددت اآلراء 

 العبد عن الدنياانزواءهو 
)٢(

. 

وهو عزوف النفس عن الدنيا بال تكلف
)٣(

. 
 اآلخرة إلى" عن الدنيا عدوال اإلنسانأنه عبارة عن رغبة ،  تعريفهفيقيل أيضا 

الىتع اهللا إلى عدوال الىتعأو عن غير اهللا 
)٤(

. 
ويقال :  لقلبه الحتكارهأعرض عنه وتركه  : وزهادهه، وعنه زهدا فيوورد زهد 

ا مخافة حسابه ، وترك حرامها مخافة عقابهترك حالله:  الدنيا فيزهد 
)٥(

. 
 وهو أحد الزهاد المسلمين قد تأثر العتاهيةويرى بعض الباحثين أن أبى 
ولعل ) أين( مولع بافتتاح أبياته بلفظ العتاهيةبالثقافة المسيحية حيث ورد أن أبا 

فة أن كما أنه ربما لم يكن من قبيل المصاد،  تأثير وعاظ النصارى إلىذلك راجع 
السروجي يعقوب السرياني ديوانه بنظرات الشاعر في الشعرية المعانيتذكرنا 

)٦(
. 

 الحقيقة إن صلة الزهد قائالً،غير أن بعض الباحثين يدافع عن ذلك 
 نفوسهم في به المستشرقون لغرض واضح اهتمبالتأثيرات النصرانية موضوع 

ع من المسيحيةتنبنما  إاإلسالم في أن العناصر الروحية إثباتوهو محاولة 
)٧(

 . 

                                         
M.H Goshen  ،Gottstein   ،Asyriac  ،English  Glossary،١٩٧٠  ،  p.(١)      ٥٧  

 الكتب العربية، المجلـد الرابـع        إحياء طباعة، دار    بدوىإحياء علوم الدين ، تحقيق       : الغزاليأبو حامد   )  ٢(
  ١٨٥ ،  ص١٩٥٧،
.٢٣٧ص الرابع، المجلد السابق، المصدر) ٣ )    
 (  ٢١٢ ص،الرابع المجلد السابق،المصدر ) ٤

٤١٨  ص األول، المعجم الوسيط، المجلد ) ٥ )٥  
  ٣١٦ ص سابق،  مرجع الشعر، اتجاهات هدارة،محمد مصطفي )٦(

  )٧(  .٣١٧المرجع السابق ، ص
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 الدنيا والدعوة في الزهد نجد أنه يقال، الزهد أو التزهيد إلىوعند النظر 
النجاة تدرك بها التي التوبة والسبل إلى

)١(
. 

 من القرن األول للمسيحية ولكنه اعتبارا السرياني الشعر فيوقد تأصل 
 إلىمان طويلة تكاد تصل ما بين النهرين واستمر ألزفي الرهبنة انتشار بعد أزداد

 على بعض رهبان أقتصرعصرنا الحاضر ، ولكنه بنطاق ضيق ومحدود إذا 
ميالدياألديرة، وخصوصاً بعد نهاية القرن الثامن عشر 

)٢(
م ي، وقد أقرض مار افر

 فناء الدنيافيافريم   ويقول مارالعبري وابن السروجيمروراً  بيعقوب 
)٣(. 

ܐ ܕ ܘܐ ܢ  ܐ ܐ   ܐܬܐ
ܐ ܪ ܕ ܘܢ ܘܗܘܘ  ܐ  ܐ ܐܪ  ܕ
ܐ ܘܢ ܬ ܐ ܘ ܐ  ܢ  ܐ ܐ  ܐ
ܐ ܘ ܐ  ܘ  ܐ  ܪ ܐ   ܕ

 :الترجمة 
 أين األولون الذين عملوا وأكثروا واصطدموا

  وصاروا ضعفاء،أجسامهم األرض ابتلعتوقد 
 أين الملوك األولون وسلطانهم القوي

 من أرض الدنيا  بالقتال استبعدواالذين 
 :)٤( الزهد قول مار أفريمفيوأروع ما قيل 

ܐ ܙ    ܬ ܗܘܙ              

ܐ     ܘܐܬ ܘ ܐ      ܘ  ܘ    ܕܐ

                                         
  .٣٦ ، صرالمنثو ا للؤلؤ افرام األول برصوم ، )١(

٢ ١١٤ للغة السريان ، ص األنامجوزيف أسمر ملكي،  مرشد  ) )٢   
٣ .١١٧ زالين ،  ص إلي من سومر السريانيكي،   الغناء  جوزيف أسمر مل) )٣  

ܐ    ) ٤( ܐ ܐ ، ܕ ،  ٢٠٠٢جبل لبنان ،   ،   ܪ ، للمطران جورج صليبا،   ܐ  ܪ
 ٤٤٤ص
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ܐ      ܬ           ܕ    ܐ 

ܐ        ܗ ܕ    ܬ     ܘܐܪ

ܙܠ           ܐ      ܕ ܕ   ܕ

ܐ ܗܘ ܨ    ܐ ܗܘ ܪ          ܘ

ܐ        ܐ      ܘܐ ܐ ܕ  ܕ ܐ

ܐ          ܪ ܐ ܗܘܬ     ܘ   ܪ ܕ

ܕ               ܕ      ܐ 

ܗ       ܙ    ܕ ܬܘ      ܕ 

   :الترجمة

د جعت مراراًــقـل
 

ة طبيعتي ــبحسب حاج 
 

ولكنني امتنعت عن الطعام
 

كي أستحق تلك السعادة  
 

ة للصائمينــالمحفوظ
 

د سألتني  طبيعتي ــلق 
 

 من الطين ماء للرواءالتي
 

ا لتيبس وتجف ــوأهملته 
 

عمــب وتتنــــفتذه
 

دى الفردوســـــبن 
 

اًولقد صار المذبح فكري
 

و ارادتى ــــوالكاهن ه    
اهرــــمل طــوكح

 

 ذاتيــــبت ــضحي 
 

انــت القربــــوقدم
 

 كانت مشتعلة فيالتيالنار  
 

وةـــا األخـــــأيه
 

دم اهللا ــــــــــب 
 

أت لهيبهاـــــــأطف
 

ال تحرق جسدي ــــلئ 
 

 ولكن حديثاً قديماً، بكثرةومما يجدر اإلشارة إليه أن هذا الغرض كان مطروقا  
    .السريانيةكون هذا الغرض قد تالشى من بين األغراض الشعرية كاد يفي
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 ܐ    اإلخوانيات-٧
)١(

: 
 فأحياناً ما كان الشعراء يمتدحون هذه العربي الشعر في بكثرةاإلخوانيات موجودة 

 الشعر فير هؤالء اإلخوان ومما جاء غد يشتكون من آخري وأحياناً األخوة
 اإلخوان، وتخلى الصديق عن صديقه وقت المحنة  من شكوى الغدر بينالعربي
 اً يعد ما كان يمثل جزءكيو ا مالذً يكون كيه في الثقةومحبته  ووضع  والفرح،

 . من جسده 

وصف " الشعر السرياني هو فيومن ناحية أخرى نجد أن اإلخوانيات  
المحبة الصادقة مراسلة بعض اإلخوان ومناداتهم، وكلها صور زاهية من نقط 

 ".    )٢(  زل جميل وديباجة مثقفةج
 

سرياني قد تصدى لغرض  ومما يجدر اإلشارة إليه أنه ال يوجد شاعر
، ةوابن المعدني فوصفا المحبة الصادق ، العبرياإلخوانيات كفن جميل مثل ابن 

  :هفي نموذج البن العبري يقول فيه وهذا ما نجد
 

đþáđä@až‹—Žu@bđiìČhŽy@æđà@bž—ïŞjŽy@âŽÈ†Z@

ØđþyŽì@ðŞäŽûì@bđÍžjÐ@æđà@üđÜ@˜ @üđ‹@

đþÝáŽi@ýì@ažìüđ¾@bžÉÕđåi@bž—ïŞjŽy@âŽÈ†Z@

đþćzŽä@@æđà@|îìŠ@bž—ïŞjŽy@âŽÈ@b«@@ìČ‹yŽ†@

 

                                         
)١(     .  Ibid P.  ٩  Payne Smith J. 

٣٩افرام  األول برصوم ،  اللؤلؤ المنثور ،  ص )    ٢ )٢  
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 ِمن تَهيمَأل الرجل معد ِة الحبيِبالخروبَأنحببص  
فذلك َأهنُأ وألذُّ ِمن أكِل الطيب 

فضل من سكن الخيام مغارة أفيأسكن مع الحبيب 
)١(فثقب اإلبرِة مع الحبيِب َألوسع ِمن الودياِن

[ 

 
بلغة سلسة وبألفاظ   أن األبيات السابقة تسيريجد لقول ابن العبري والمتأمل

وإن .  نفس المحبفيما تفعله المحبة ل صورة شعرية جميلة وأخّاذة فيجزلة و
 سعادة اإلنسان التي فياعةَ والرضا وهما سببان  تفعلُه هو منحها إياه القنءيشَأوَل 

 وهو أكل الخنازير أشد الحيوانات دناءة وقذارة، الخروبتتمثل بالرضا بأن يأكل 
.  يتناوله مع الحبيب مادامولكنه يراه ألذ وأطيب بل أشهى من جميع المآكل الطيبة

ه أية قوة فيهكذا تغير المحبة اإلنسان وتبدل من طباعه، مما ال تستطيع فعله 
وناجى الحب ، ةقوية كالموت الغيرة " أن يصفَها الكتاب بأنها فيأخرى؛ فال غرو 

 .اإللهي وصف الحب فيهذا ك اً عذبة لطيفة وقد سبق أن ذكرنا نموذجمناجاةنفسه 
نجد أن هناك مقطوعة البن المعدني   تذوب سالسة  وعلي الجانب اآلخر

نذكر منها هذه األبيات من . سلة اإلخوان وصف المحبة الصادقة ومرافيوعذوبة 
 :  حيث يقولديوان ابن المعدني

bž“ÑŽä†@şüÔíŽÜ@„žiíČy†@üđ±Š@bžîbÐ@ìĆû@aŽ†ŠŽìZ@

bž“iđ††@aóïŞÝy@ìĆû@aóî‹ÙØ@„žåžïåđÈ@ÓeN@

bž“áđ’†@bđÍïŞÌg@bđÕćïŞÜŽŒ@æđà@„ÝÝiíÔ@ađbžîZ@

bž“đu@üđÜ@óïÜ†@ÚîóîŞe@bžáŽî@aóáƒđ¢ŽìN@

                                         
ܣ ܝ  )١( ܬ ܐ (  ١ ، صديوان ابن العبري ،  ܐ   ܪ  . )  ܘܪ
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 : جمة التر

 :رائحة حبك للنفس راحة ورد جميل
 .وعشرتك حلوة كشهد من العسل

 : طفا على أشعة الشمس البهيةوجماالً
 .)١ (ال يسبر غورهوحكمتك كالبحر الذي 

 النفس في ذلك فإن المحبة والصداقة كلمتان لهما وقع خاص إلىإضافة 
بصورة مبهجة  و بأحلى البشرية،ونري ابن المعدني يصور هذه العالقة اإلنسانية 

 : قول فيوأبهى صورها، 
bžŠbŞÔ@çž‡đÉi@bđåžÈ†@b¼ž‹Ü@bžázđÐ@üđÜ@óïÜZ@

bže@æđà@Óe@až†ŠŽì@æđà@k @üđiíČy@ðŞäŽû†N@

bžÙđ @æđà@‡Ð@bđži@û5¢@bŞÕåŞäbŽi†ŽìZ@

bžíČážä†Žì@aòí¼žŠ†Žì@aòíČye†@ìŽû)٢(N@

 :    الترجمة
  وقت الشدةفينس ال شبيه للصديق الذي يؤا

 واألسألن حبه أفضل من الورد 
 : الشدة يهمل صاحبه فقد ابتعد عن درجةفيومن 

 .)٣(األخوة والصداقة والشريعة
 أخري قالها ابن اإلي جانب تلك األقوال عن المحبة والصداقة ،نري أبياتً

ن ا وآخر مال مع الهوى، لذا نراه عبر عفيهم من كان وفيالمعدني عن األصدقاء، ف
  :قوله هذه الحاله ب

                                         
٣٥،  ٣٤ص،   ܘ  ،   ܝ)   ١ )١   
  .٢٠ ، صܘ  ،   ܝ)   

٢ )٢   
٣٤ص ، ܘ  ،   ܝ)    ٣٣)  
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‘bŽàŽ†e@@æđà†@@bžàžŠ@ažŠíČ“Ü@@„žiíČy@@bđàž†Z@

‘bŽäbÙïŞà@ÞČ‚†@@bđî†g†@@bđjć“Žà@@üđÜ@@µđØbŽà@ý†N@

‘aóŽ“àŽì@ÊïŞjÔ@ažŠž‹’Ž†@ìŽû@bžÈíČ’@7đu@ÞŽÈ†Z@

 :الترجمة
يشبه حبك سورا من الماسا عالي 

 ه الرياح والسيول والعوالمفيال تؤثر 
 )١(اً وقوياًرة الحق ثابتألنه على صخ

 :)٢(ܬ    الغزل-٨

 النساء نسب بهن إلى الصبوة في إذا  اعتقده اإلنسان الذي      هو المعنى  
والغزل المعنى نفسه، من أجله مكان النسيب ذكر الغزل 

)٣(
كما أن الغزل هو . 

)هن إلف النساء والتخلف بما يوافق(  هو أيضا بجودة النساء كما أنه اإلشهار
)٤(

. 
 فيغير مطروق ، السرياني الشعر فيومما يجدر اإلشارة إليه أن الغزل 

 ً ً  وال نجد له أثرا  حتى القرن السرياني األدب فيقصائد شعراء السريان قديما
لعذراء، ا تغزل الشاعر بالكنيسة وفي، حيث وجدت قصائد وأشعار )٥(الثالث عشر

 الكثير عن الكمال والنفس فيمعدني  قصائد ابن العبري وابن الفي أيضاووجدنا 
 ..الخاطئة كما وضحنا ذلك باألمثلة

ا ا ألعمدة الكنيسة ولم يطرق قديم كان موجهالسريانيوذلك راجع ألن الشعر 
ألنه قديما منحصا وذلككثير  والعذراء الكنيسة والسيد المسيح فيعلي التغزل ر. 

                                         
٢٥ص ، ܘ ،   ܝ)    ١١)  

)(٢   J.  Payne Smith.  P. ٤ ٣٧  
،  ١٩٧٨ ، القاهرة األزهرية ،  الكليات خفاجي معبدا لمنعمحمد . تحقيق د، نقد الشعر : قدامه بن جعفر   ) ٣(

 . ١٣٤الطبعة األولى  ،  ص
  (٤٤ ١١٧ ،  ١١٦ محاسن الشعر آدابه ونقده ، المجلد الثاني ،  ص في العمدة ، العمدة رشيقابن  )  
١٢٣ للغة السريان ،   ص األنامجوزيف اسمر ،  مرشد )    ٥٥) 
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 :ونموذج علي ذلك
 :نموذج للسيد المسيح

ܐ ܐ              ܕ

ܗ   ܐ          ܘܐܪ 

ܗ   ܘ        

ܐܪ      ܠ  ܘ  ܕܙ ܘܕ   ܘܐ

ܘܘܢ ܐ      ܕ   ܐ ܘ   ܕܪܘ

ܝ  ܝ          ܕ

ܒ         ܐ  ܘ     

ܬ  ܕܙ            

  :الترجمة
لــفـملني الطـح

 

لتـذي حمــــال 
 

ريمــت مــــقال
 

ض  جناحيهــوخف 
 

ل دوائيــــوحم
 

ن جناحيهـــــبي 
 

وارتفع في الهواء
 

إلى أعلي وإلى أسفل 
 

دنيـــــــووع
 

ونيــــأن يبارك 
 

لـــــرآه جبري
 

اـاه ربــدعـــف 
 

)دعاه(ورئيس الكهنة 
 

اًــداً طيبــــعي 
 

         الذي خلص من عبئه

ت  المجوسـفرأي 
)١(

 

                                         
١٥، ص الشعر السرياني وتأثره بالشعر العربيهالل،زمزم سعد )    ١ )١  
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ܬܝܬ  التوبة-٩  
)١(: 

 والسبل التوبة  أشعارهم عن في     لقد تحدث الكثير من الشعراء السريان 
 :هافي التوبة يقول في وقصيدته  سقريا قوالمؤدية لها ومن هؤالء المفريان 

 
ܐ     ܐ                ܐ ܐ    ܘܐ ܐ  ܐ  ܐ

ܐ       ܐ ܘܐ ܝ  ܐ             ܐ ܘ

 يـــي أبكــــأوالً عل  أبكي   وأبكي             أبكي  

علي أعمالي الشريرة يا ويلياراً            ي ليالً ونهــأبك  
)٢( 

 
ܬ والحماسة الفخر -١٠ ܬ ܘ   

)٣(
: 

 العصور المسيحيةفيلقد تطرق الشعراء السريان السيما 
)٤(

لغرض ، 
 ذلك هو ندرة الشعر فيالشوق ولم يتطرقوا لغرض الحماسة، وقد ذكر أن السبب 

الثوري الحماسي
)٥(

ولذا نجد   كما ذكرنا من قبل شعر دينيي السريانرفالشع، 
الشعراء السريان كانوا يشتاقون للقاء الملكوت السماوي والسيد المسيح والسيدة 

 .مريم

( :لصدد هذا افي االنطاكى إسحاقل يقو
٦(.  

 

                                         
Louis costaz  . Ibid  .  p. ١)  ٣٥٦ )١  

  .١١٧ زالين، صإليجوزيف أسمر ملكي ،  الغناء السرياني من سومر )  ٢(
(٣)  Payne Smith.    Ibid    . P. ١٠٥ 

٤ ١٢٢ ،  ١٢١ من سومر إلى زالين ،   صالسريانيجوزيف اسمر ،  الغناء )   )٤     
٥  ص ،يعقوب السروجي دراسة لحياته وشعره   الدين، عماد ماجدة)  ٥ )٥     

 ١٢٣ إلى زالين  ، ص سومرجوزيف اسمر، الغناء السرياني من )  ٦(
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ܐ               ܘ    ܬܝ ܐ

ܐ             ܐ    ܗܘ   ܕ ܐܬ   ܐܟ ܕ

ܘܬ            ܕ   ܗܘ    ܘ

ܐ             ܐ ܘ ܙ      ܐܟ ܕ  

 :الترجمة 
تعالي يا حواء أحكي لك

 

  عزاءاقلوبنونمأل  
 جج

أحكي لك ما رأيت
 

وكأنني كنت أحلم 
 

بين النوم واليقظة
أصوات المالئكة كنت أسمع  جججججج

 جججججججججج
ورأيت البهاء العالي

 ج

مثل أيامي األولي  
 ج

 مختلفة مثل الفخر والحماسة والنسيب أخرى ذلك هناك أغراض إلىإضافة 
لكن لم يكن لها عند السريان أدنى نصيب

)١(
" ماجدة عماد الدين سالم / وفي اعتقاد د

أن السبب في ندرة الشعر الحماسي الثوري وشعر الفخر هو أنهم أي السريان 
فلم يكن لهم حاجه إليه ،  ،مقبلين على معاركطوال حياتهم لم يكونوا محاربين 

 تاماًانشغاال  باألمور الدينية انشغالهموثانياً  
)٢(   ". 

 أغراض فيأن قدامى السريان قرضوا الشعر  وقد ذكرت بعض اآلراء 
 :  )٣( منهاأخرى

                                         
٣٩افرام األول برصوم ،  اللؤلؤ المنثور، ص)   ١ )١   

٥١ دراسة لحياته وشعره  ، صالسروجي  سالم، يعقوب عماد الدين ماجدة)   ٢ ) ٢  
ا  آتابه الكنز الثمين ف  في يالقرد اح جبرائيل   َمن ذآر تلك األغراض هو       )٣(  ، ي صناعة الشعر عند السريان  روم

و   ١٨٧٥ ى ه ل القرداح ريانية  :  وجبرائي ة الس ام اللغ ين ، إم يع انون ٢ ف اني آ امالث ا  ١٨٨٣  ع ة مدرس  للغ
د    الشرقي  المجمع    فيومستشارا   ، اإليمان مدرسة نشر    فيالسريانية والعربية    ه     تأسيسه  عن ه     ١٩١٧  من م تأليف  أه
اهج      ،١٨٧٥ روما سنة    في طبع   –آتاب الكنز الثمين     اب المن اني  النمو    في آت ع       والمع د السريان طب ا  في  عن  روم

ا    فيآتاب الحمامة جامع     ، ١٩١٩ ري      ،  ١٩٠٨ روم ن العب االت الب ام   ، مق ام إحك د       في  اإلحك م التصريف عن  عل
ا    في السريان طبع    اموس     ، ١٩٢٤ روم ي  سرياني وهو ق ع    ، عرب روت سنة    في  األول نجزئيي  في طب   ١٨٧٨ بي

  .والتيني وعربي سريانيآتاب فردوس عدن معجم آبير بثالث لغات  ، ١٨٩١ سنة والثاني
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ܬ: الوعظ  : ܬ

 :  وهو الحث علي الصالح وحسن السيرة كقول أفريم
ܗ      ܕ        ܕܘܬܗ ܘ   ܪ 

ܐ ܬ          ܐܦ       ܕ  ܕ

 وحكمته هلألدب وتحبب             اهللا  مخافة   اقتِن

 تكلل الحياة وبإكليل             وأحبه أيضا واعتنقه

 :  ܐ  التوعد  

ܐ ܐ     )١(ܐ ܬܟ         ܐ ܕ  ܘܝ  

ܠ ܐ    ܫ ܐ       ܕ ܕ    ܘ ܬ 

 

 ولدتك التي للبطن لــــوي           بولس يا أمك هي آثمة

 الخزي لهم يتبعونك الذين لكلو           خوف   كل    ستعبر

 :  ܗܪܘܬ  التحذير

 :أفريم كقول األمور في واالحتراز التيقظ إلي يدعو ما وهو

ܐ ܘ   ܐܙܕܗܪ ܐ        ܗܒ ܬܘܒ     ܬ  ܘܐܢ ܗܘ ܕ 

ܐ ܘܬܕ      ܐ ܘܐ       ܘ ܬܘܒ ܬܐ   

 وتب  أسرعف أخطأت ما وإذا         تخطئ وال الصبي أيها انتبه

 بنفسك وال بالرب ال          تحلف وال  التكذب  وأيضا

   :ܬ  البشارة 

                                         
 بالعربية هذه الكلمة معناها : سة السريانية بمنطقة غمرة ، القاهرة أنحدثني األب أندراوس راهب بالكني(١)   
ܶوهى اختصار لكلمة  ܣ ، وتكتب بالسريانية ܣܘبولس ܰ . 
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 :افريم مار كقول مفرح بأمر اإلخبار وهي

ܐ         ܐ ܕ ܒ  ܙ ܐ        ܗ    ܘ  ܙ

ܐ ܕ          ܒ ܙ ܬ    ܗ  ܬ ܐܦ     ܨ

 القبول زمن أيضا واقترب     الحياة  زمن   اقترب  قد  هو ها

 والطلبات الصلوات هفي     تقبل الذي منزال اقترب قد هو ها

ܬ  اللغز              )١( :ܐܘ

 :افريم مار كقول ةفيخ بإشارة ءيش  إلى به يشار ما وهو

ܐ ܗܝ ...ܐ   ܐ        ܙܗܪ.....  ܕ

ܘܗܝ  ܢ      .....  ܐ  ܐ .......ܘܕ    )٢( 

 كثيرة تحذيرات           عليه الذي المرسل ذاك                االسم هو من

 الرب انظر                  لبشر يقل لم          المرسل ذلك بدون والذي

 : ܐ   العتاب

ܪ      ܘ ܐܬܪ     ܝ ܐܘ          

ܐ    ܢ             ܬܪ        ܕ

  تتواضع أن فعليك        النفس وعرفتً            جيدا الحق عرفت إذا

  تتفاخر         العابرة األمور في                        إذن لماذا

ܬ  التوسل   : 

ܐܗ ܕ ܐ ܝ ܕ  ܒ  
 

ܕ ܡ  ܬ ܐ  
 

ܐ ܘ ܕ ܐ ܘܐܢ ܗܘ 
 ج

ܝ ܕ  ܬܗܘ 
 

 

أسهر عندما الرب أيها أعطني
 

بنقاوة أمامك أقف أن 
 

ونمت يا مخلص حدث وإن
 

خطيئة نومي يكن فال 
 

                                         
 (١) . ٧-٦ ، الكنز الثمين في صناعة الشعر عند السريان ، صيالقرد احجبرائيل          

 



  قديًما وحديًثاالسريانيأغراض الشعر                                   الثانيالمبحث 

٨٤ 
 

ܐ   التأمل   : ܗܪ

 :افريم مار كقول حقيقة اآلخرة   منعتبارالا وهو         

ܐ     ܘܕ                     ܡ   ܐ ܘ    ܪ

ܐ ܘ       ܗ ܙܗ              ܘ  ܘ ܕ 

 

 والمتمردين المجرمين حول         الدينونة منبر على اهللا سينصب 

 اهللا قوة  يتوقع يرجو ومن          الخليقة  وتنخدع  فجأة  وستهدم

ܐ الجدال    :  ܪ

 بطريقة نفسه رأي عن يناضل أو غيره رأي اإلنسان يعرض أن وهو           

 :فريما القديس كقول البرهان

ܬܗ     ܐܢ  ܕ ܕܐܫ ܐ                   ܗ   

ܬܗ            ܬ   ܐ          ܐ      ܪ    ܕܗܘ ܕ

 ه ــــهو يأخذك لفحص اب الذي تطأة                 إن التر
  )١( الذي هو ببساطه يضلككيف تستطيع ربوبيته                 

 لسرياني الحديثأغراض الشعر ا

وهو الشعر السرياني اآلخر لعلنا نتساءل عن موضوع بحثنا، وعلي الجانب 
 :الحديث

 . الشعر السرياني ؟ونماذج علي ذلكفيفما الحداثة؟ ومتي بدأت؟ومن روادها 
 : ولنبدأ بالحديث عن ما الحداثة

ً بارزاً  يحتل موضوع الحداثة، ويطلق هذا المصطلح بوجه  ،موقعاً فكريا
 هذه المسيرة قد اليوم، إلىمنذ عصر النهضة   ام علي المجتمعات الغربية،ع

                                         
٨ ص الثمين، الكنز القرد احي،جبرائيل )  ١ )١       
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 واألفكار الغربية هذه الغربي، اآلن محل مراجعة من جانب الفكر إلىأصبحت 
 . )١( تأثيرها إلي العالم بأسرهامتد

 فيوعلي الجانب اآلخر فهي عملية تتضمن تحديث وتجديد ما هو قديم 
أو هي عملية التالعب   ،)٢(فيلمجال الفكري والثقا افيمجاالت عدة وخصوصاً 

 .)٣( أن تصبح نوعا من المهارة الفنية إن صح التعبيرإلىباأللفاظ 
وعلى الجانب اآلخر نجد أن عند تطبيق الحداثة علي الشعر السرياني قد 

وقد تكون حركة ترمي إلي   تطور األدب السرياني،فيتكون عند البعض ضرورة 
 . )٤(سة النفس اإلنسانية من الداخل درافيالتجديد 

حاب التيار الجديد هو ضرورة  ذلك نجد أن الشعر عند أصإلىباإلضافة 
 بصدق التجربة الشعرية، وعملوا على تحقيق الوحدة العضوية اهتموا، لذا فنية

 تكون كالكائن الحي الذي ال يمكن نقل جزء منه إلي حتىللبناء الفني للقصيدة، 
وابتعدوا عن التقليد إلي  ،والتصور ، تجديدهم علي الخيالفي دواواعتممكان آخر، 

حد بعيد  ،ومالوا للتعبير عن النفس اإلنسانية بصورة شعرية متطورة وألفاظ 
 .)٥(جميلة ومعبرة

يشير بعض الباحثين إلي أن األدب السرياني الحديث يبدأ  وعلي صعيد آخر
ياني شهد ركودا كبيرا بعد القرن منذ مطلع القرن السابع عشر،إال أن األدب السر

 . )٦( القرن الثامن عشروحتىالرابع عشر 

                                         
)١(  .١٦ ، ص١٩٩٧أالين تورين ، نقد الحداثة ، ترجمة أنور مغيث ، المجلس األعلى للثقافة ، القاهرة ،   

.١١٠ص ،  ٢٠٠٨مصطفي حلمي،  الحداثة وطريق النهضة ، )  ٢ )٢  
محمد محمد القصاص، الشعر في اآلداب السامية ،  الكتاب األول، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة، ) ٣(

  .  ٦٢ ص،ن تاريخبدو
  .٦٩ ، ص٢٠٠٤نزار حنا الديراني،  الحداثة في القصيدة السريانية ، القامشلي ، بغداد ، )٤(
محمد حسن عبد المحسن ، مواقف شعراء سورية وتياراتهم بين الحربين ، الطبعة األولي ، دمشق ،   ) ٥(

 ١٠٦، ص ٢٠٠١
 للثقافـة، القـاهرة ،      األعلىياني الحديث ، المجلس     صالح عبد العزيز محجوب ،  نماذج من الشعر السر         ) ٦(

 .١٧     ،ص٢٠٠٧
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 من القصيدة السريانية الحديثة وهي اًوعلي الجانب اآلخر نعرض نموذج
 : هافي، يقول )١(قصيدة للشاعر بنيامين حداد

 ):شاعر أنا (
ܢ ܬ    ܙ

ܪ ܢ  ܬ   ܙ
 ܘ ܕ  

ܬ    ܬܪ
ܐ   ܘܐ

ܬ  ܐ ܕ
ܬܙܘ )٢(ܐ  ܪ ܘ 

 :الترجمة
 شاعر أنا
 شاعر أنا

 البيوتقف على عتبات كل سأ
 وأقرع كل األبواب

 وأنا أغني
 لكل األجناس البشرية

 واألصفرالقرمزيد وواألس
)٣(

 
 في شكالً مختلفاًً تماماً عن الشكل القديم والسبب اتخذتفنالحظ أن القصيدة 

 تيار الشعر في السريان أسوة بالشعراء العرب وإسهامهم قتداء الشعراءا ذلك هو
 األدب العربيفي،   كما )٤(الحر

)٥(
. 

                                         
من الشعراء القالئل الذين طعموا القصيدة الكالسيكية بغزارة من التجديدات لتواكب  :  بنيامين حداد  )١(

بين مكانا متميزا  )ܐ( التي بعنوان قصيدته احتلتفقد   البسطاء،( مسيرة التقدم ،ولتكون قريبة من الناس
-٨٧،ص١٩٧٦السنة الثالثة ،  ،١٠العد د  ،مجلة قال سوريايا :انظر (المهرجانات وهو من الشعر الحديث 

٨٨.( 
ܐܐ وكان تكتب كتبت بهذه الصورة ، بمعني أبيض ܐ  النطق   فهذا نوع من التيسير والسهولة في ܘ

      .ودليل أيضا علي دخول العامية إلي اللغة السريانية (٢)
 . ٨٨زار حنا الديراني، الكيل الذهبي في الشعر السرياني ، صن) ٣(
في   يترد الذيا مع اإليقاع النفسي  وهو أن يكون اإليقاع العروض متمشي١٩٤٧ ينشأ ف: الشعر الحر ) ٤(

روح الشاعر عندما يشرع في تجربته ، ومن الطبيعي أن يختلف اإليقاع النفسي من شاعر إلي آخر ، وأن 
لشاعر الواحد تبعاً الختالف تجاربه وتنوعها ووفقاً لهذا يصبح لكل قصيدة عالمها الموسيقي الذي يختلف عند ا

تنفرد به عن غيرها من القصائد ، كما تعتمد أغلب القصائد علي اإليقاع أكثر من االعتماد علي الوزن 
 .والقافية

   ؛   ٢١ص، ٢٠٠٥، بعة السادسةالط، دار النهضة، النقد األدبي الحديث، محمد غنيمي هالل: انظر  ( 
حسن توفيق ، اتجاهات الشعر الحر، المكتبة الثقافية ،الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ، القاهرة ، مصر 

   ) .٢٦ ،  ص١٩٧٠، 
. ١٨ الحديث ، صالسريانيصالح عبد العزيز محجوب ،  نماذج من الشعر )   ٥  )٥  
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 حتى الحديث سنعرضها للشعر السرياني اًإلي جانب ذلك نجد أن هناك أغراض
  المالحظ أن هذه الكلمة من:  لقديم والحديث للقصيدة السريانيةيتضح الفرق بين الشكل ا

 الشعر السرياني في  مستحدثةاًد أن هناك أغراضنج وعلي الجانب اآلخر
    :الحديث منها

 .)١( للشاعر إسحق ساكا-: الوطنإلىالحنين 
ܪ ܐܘܪܗܝ ܕ 

 

ܝ   
 

ܝ  ܗܕܪ
 

ܝ  ܕܪ 
 

ܪ  ܗܘ 
 

ܪ  ܘ ܗܘ 
 

ܪ ܘ ܕ 
 

ܐ ܗܘ  
 

ܨ ܗܘ 
 

ܗܕ   
 

ܪ ܐ
 

  ܪ 
 

 الترجمة 
الرها بين النهرين

 ج

مزينة بكل جمال 
 ج

أشرقت بكل بهاء
األجيالوتمجدت بكل   جج

 جججججججججججججج
منيع هو سورك

ومقدس هو جبل  ججججججججججججججججججججج
 جججججججججججج

وصوت خرير ديصان
 مجدكفييزيد   جججججججججججججججج

 ججججججججججججججججج
 عيونكهينقية 

بهي بين جناتك  ججججججججججججج
 ججججججججججججججججج

 ثماركهيشهية 
 نسائمكهي ةعطر  ججججججججججججججججج

 ججججججججج
ً طبقا للعوامل البيئية التي يعيشها اختالف نالحظ    الشاعر، الغرض تماما

 الشكل في أصبح كليا أي االختالفأي أن والمؤثرات النفسية التي يمر بها، 
 .والمضمون معا

 

                                         
١ .٢٤، ص١٩٨٣اسحق ساكا ، اآلراميون ، حلب ، )     )١  
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 :وصف الطبيعة :ثانياً

 موضوعاتهم على  المدح، والفخر، في ركزوا القدامىنجد أن الشعراء 
والهجاء، بل نجد مقطوعات من الشعر ذات ألوان جديدة لها صدي إحساس ذاتي 

 النهج ،وأخذوا ن قد هجروا، أو هجر أكثرهم ذلكي،وكأنما الشعراء المعاصر
 ظواهرها بشتىيبحثون عن ذاتهم، ويصورون عواطفهم، ويعيشون مع الطبيعة 

الباسمة وألوانها المبتهجة وقد يتفلسفون، وال يمنعهم هذا أن يعرضوا إلي مشاكل 
 .)١(مجتمعهم ،ومشاكل وطنهم

هذا الربيع ألنه الشعراء السريان الجدد عن أعياد في عبر وهناك نموذج 
 : هذا الصدد يقول الشاعرفي به فلالحتفال  ا رواجاً كثيرجد قديماًوالعيد 

ܐ ܐ  ܐ  ܕܐ  
 

ܝ ܘ  ܐ ܕ  ܗ
 

ܘ ܪ ܠ  
 

ܐ   ܪ
 

 ܕ 
 

ܢ  ܕ    
 

ܙ ܘ ܝ  ܟ  
 

ܬ  ܐ  ܨ   
  

 : وترجمتها
فصل الربيع وـــه اــه 

 

كـــتضحاب ــواألعش            ج 
لـار الحقـــــــوأزه

 

رتـــ واحمرتــاصف 
 

ل واحدة مع حبيبهاــك
 

زه ــــللتنرجت ــــخ 
 

ابتعدتأنها   يبدوحبيبيأعين 
 

  خيالك أمام عيني يأتي ويروح 
ا حلوةــــت يــ قل

 

)٢(ادكــــدي سأصطـبي 
 

                                         
٢١٧ صتاريخ، نحلب، بدو األدبية، محاضرات عن الحركة الكيالي، سامي)  ١ )١         

ة ،                     ) ٢( ن األغني لقد وقعت  في هذه األغنية  أخطاء فادحة ، بسبب آون المطرب ال يتقن اللغة السريانية ، ألن ملق

ة ، أو ظروف                ا       والمشرف عليها ، لم يهتم بذلك أو ربما لصعوبات تقني ة عن  جوزيـف اسـمر  : انظر .   (  خافي
   . ) ١٤٠- ١٣٩ زالين ،   صإلى من سومر السرياني،   الغناء ملكي
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 ܬ : غزلال

 األغراض الشعرية فيومما يجدر اإلشارة به إلي أن الغزل كان موجوداً 
 والكنيسة والسيد المسيح ،  السيدة مريمفيتغزل القديمة ، فقد كان التغزل قديماً  

 تماماً عن اً الشعر السرياني الحديث لوجدناه مختلففي الغزل إلىولكن عند النظر 
 قصيدة له       في ،)١( للغزل من أشعار يوحنا سلمانوذجم ذلك نفيالغزل قديماً ، و

  :تقول القصيدةخمر ونغم ،  )   ܘ    (بعنوان 
ܬ ܪ      

ܪ ܐ   ܕ

 ܘܐ 

ܘܬ  ܐ 

 :وترجمتها
 تأمل تلك الجميلة

 

  الخمرالتي تشرب
 

 ةكمرجان
 

 متألألة في عرس 

                                         
في ) معناها معصرة وهي قرية بتركيا  ܪܬهذه كلمة سريانية (ولد في قرية معصرته : يوحنا سلمان  )١(

 ،كان حاد الذكاء تخرج من ١٩١٨م الحرب العالمية األولي عا ، هاجر مع والدته وإخوانه بعد  ١٩١٤عام 
 شمال سوريا إليجامعته بتفوق ، والتحق بالجامعة األمريكية ، وبدأ العمل بالتدريس في بيروت أوال ثم ذهب 

،فأسس هناك قرية تل تمر القريبة من الحسكة أوال في بيروت ،كما تميز بموهبة الخطابة ، وكتابه الشعر 
 تي تناثرت وتكاثرت دررها ،كما أثبت أنه أحد حملة ألوية البيان السرياني في ،له العديد من القصائد الروالنث

جوزيف أسمر ملكي،   : انظر(.ينشر األدبية والصحفية لم تجمع وقسم كبير منه لم هالعشرين، ومؤلفاتالقرن 
رياني  ؛  أوكين منوفر برصوم ، أضواء علي أدبنا الس٣٨وجوه سريانية ،القامشلي ، الجزء الثاني ، ص 

وباقي )  ٨٩ ، ص١٩٩١بيروت ،مطبعة توما ،لبنان ، ،دار قنشرين ،لحديث ، راجعه ونشره افرام برصوما
 .هذه القصيدة في المبحث الربع
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 :   ܕشعر الذي يوحي بوصف الطبيعة وأيضا من ال -١

  :هافي يقول )١(للشاعر كوركيس أغاسي
ܕܢ  ܢ    

ܢ   ܐ   ܕ

ܢ    ܬ 

 ܕ ) ٢(ܐ   

 -:وترجمتها
  لنحصد الحصاداانهضو، الحاصدونأيها 

 ديةالعبوفقد حان الوقت للتخلص من نير 
  منجلهالنتنكب أنهضواأيها الفالحون 

ها قد حان الوقت لنرفع صوتنا
)٣(

.  
 . الشعراء السريان الجدد بوصف الزرع أي الطبيعة وما تشملها التفاتونالحظ 

  :)٥(هافيالذي يقول )الموت والميالد( قصيدته )٤(ونموذج آخر للشاعر إبراهيم يلدا

                                         
من أبرز الشعراء السريان في إيران ، وهو من الشعراء السريان المحدثين في :  كوركيس آغاسي) ١(

ي يعتبرهالسويد ١  له الكثير من الكتابات قد قدم الدروس القومية والتاريخية بالمجانمن خيرة الناس فرون الكثي 
( .   ، وهو من عشاق المعرفة من أبناء شعب العراق ، ألقي العديد من المحاضرات عن األدب األشوري

٨٥ القصيدة السريانية صي نزار حنا الديرانى ، الحداثة ف: نظرا  
http://www.shimsha.se/Orhay/arabic/Arb_Aggas  Yaldiz.htm 

٢ ، ولكنها كتبت )يااله ( كتبت بلهجة عاميةمن المالحظ أن هذه الكلمة عربية  هلموا بمعني  )٢(
   ، هذا دليل أيضا علي دخول العامية اللغة السريانية بحروف سريانية

  . ٥٨ القصيدة السريانية ، ص ي الحداثة فنزار حنا الديراني ،) ٣(
               . اآلن بأمريكاموجود من الشعراء المحدثين ، شاعر سرياني حديث ،  ،   يلداإبراهيم )٤(

٥ .٨٧  ص ،٢٠٠٤  بغداد،  العام،  المركز السريان، والكتاب اآلباء اتحاد  مجلة) )٥  



  قديًما وحديًثاالسريانيأغراض الشعر                                   الثانيالمبحث 

٩١ 
 

 
ܐ  ܐ   ܐ 

ܬ  ܐ ܘ

ܐ ܐ   ܪܗ ܨܘ 

ܐ   ܐ  ܐ ܕ   

ܬܬ ܐ  ܬ ܪ  ܘ   

ܘܕ  ܐ

 :وترجمتها
  الخليقةفي ظالم دامس يدور

 هدوء وسكون
 خوف مفزع يرتديه المحبون

 ه وسط البحر الشاب ومحبوبتفي
  المهدفيجالسين 

 متكئين أحدهما علي اآلخر
 جميع القديم فياثة هذه معناها الخروج عن  هل الحدلاءولعلنا اآلن نتس

 ن ناحية الموضوع؟ة أو ِمفيأشكاله سواء من ناحية الوزن والقا
 : هذا الصددفي       فقد ذكر 

"الشعرفي الشعر المعاصر تضرب بجذورها في من ضروب التجديد كثير  
وما كسبناه  محقق للباحث، إذ يقابل ويقارن بين ما ورثناه اتساعالقديم ، مما يتيح 

ها من ثبات وحركة وتغيير ، وليس فيمن أجدادنا ،  فتتضح له حقائقنا األدبية بما 
معنى ذلك أن شعراءنا المعاصرين ينفصلون عن أسالفهم وتقاليدهم الفنية الموروثة 
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فهم ، ومقوماته اللفظية   بشخصية الشعريحتفظون السابقون منهم لشعراءفما يزال ا
"سه متصلون بالقديم الوقت نففيمجددون و

)١(
. 

 الشعر السرياني الحديث فينجد أن الظاهرة الجديدة  وعلي صعيد آخر
 تالوجدانيا إنسانية عميقة تستقى إثارة من ة بعض الشعراء نزعفييتلمس 

الرومانتيكية وأخرى من المبادئ السياسية ، وثالثة من النكبات القومية ، ولكنها 
اإلنسانبكرامة  الشعور دوماً عند منهل واحد هو تلتقي

)٢(
. 

 الشعر أو ما يسمى بالعصر الحديث لم يتوقف على بدء فيبينما  التجديد 
 قدموا محاوالت أيضامحاوالت من الشعراء الجدد فقط ولكن الشعراء القدامى 

 للموشحات حتى جاء العصر الحديث باختراعهم ذروته إلى ووصلوا به ةسابق
واسعةفادوا منها قول للشعر بصورة فتلقف شعراؤه هذه المحاوالت وأ

)٣(
. 

، وهو أن في كلمة التجديد بمعناها الحرإلىوعلي الجانب اآلخر لو نظرنا 
فمن ذا يزعم أن ، يحل الجديد محل القديم ،  بحيث تزول عن القديم معالم وجوده 

 مثالً يستلزم أن يزول امرؤ القيس ، فالشعر كشأن الفنون كلها يجئ المتنبيظهور 
 القديم ، فكال من أصحاب القديم والحديث يتوهمون دائماً أن إلىديد ليضاف الج

ال يتسع لهما معاً ومن هنا كانت  بزوال اآلخر وأن ميدان الفن مرهونةحياة فريق 
المعارك قائمة

)٤(
 منه واالستعادةإذن فال جديد إال وله قديم البد من التطلع إليه  ،  
 .في المقام األول

                                         
  .٧-٦اصر ، دار المعارف ، الطبعة الثانية ،مصر ،ص العالعربي الشعر في ضيف ، دراسات شوقي)  ١(
 ،  دار المعارف ، مصـر        جبريمقدمة بقلم شفيق     سورية   في المعاصر   العربي األدب الكيالى ،      سامي)  ٢(

  ٤٠ص،  ١٩٥٩،الطبعة الثانية ،
 ،  ٢٠٠٢ محاوالت التطور والتجديد، دار المعارف الجامعيـة ،          العربي سعيد عيسى،  العروض      فوزي)  ٣(

 .المقدمة 
 .١٤٠-١٣٩ ،ص١٩٨٨الطبعة الرابعة ،  ،زكى نجيب محمود، مع الشعراء، دار الشروق) ٤(
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 المقطعيتباع طريقة الشعر او،  عدوى الجوار انتشرتد  إذن نجد أنه ق
 المقاطع المتساوية، ثم عدم التقيد بعدد المقاطع، وبدأت األبيات تطول باعتبار

 بقيت تصور شيئاً من مفاهيم الشعر،  بدأت تغيب التية فيوتقصر ،  وأخيراً فالقا
رويداً رويداً حتى تالشت

)١(
. 

 السرياني الشعر في حدث الذيتجديد  إعتقادى أن الحداثة أو الفيو
والخروج عن شكل القصيدة القديمة، كل محاوالتهم هذه هي الخروج عن اللغة 

 . سيطرت على القصيدة لفترت طويلة التية الالهوتية في الفلسواألفكارالكالسيكية 
وهكذا نجد أن الشعر الحديث عند السريان بمقارنته بالشعر القديم نالحظ 

كالعرس والحصاد،  ، للغة العامية ودخلتها بعض الموضوعات الجديدةأنه قد توجه 
، لذا نجد القصائد السريانية ) شاعر أنا(والحب، والغزل، وشعر الذاتية كقصيده 

 أيضا الموضوعات ولكن في ليس فقط االختالف كل تاختلف العصر الحديث في
 . العربي شكل القصيدة فاتخذت شكل الشعر الحر أسوة باألدب في

 عقول فيوباإلضافة إلي ذلك نري أن القصيدة السريانية التقليدية ظلت 
 للشعر القديم  حيث  فكري فيوأذهان الشعراء المحدثين، ألنه يعتبر كموروث ثقا

 ، طويلةااللتزام بالوزن والقافية لفترات  في موسيقاها المتمثلة فيظلت محصورة 
ةفيد الوزن والقا من قيومتحررة أساليب جديدة احترفت أن إلى

 )٢(
. 

أن نتهم وعلي الجانب اآلخر نجد أن هناك آراء تذكر بأنه ال يجب 
 باختالل الخيال بقدر ما نتهمهم وانحطاطالمحدثين بتبلد الشعور وفتور العاطفة 

ً من الشعراء المحدثين  اإلحساس بالموسيقى الشعرية ،ودليلنا على ذلك أن كثيرا
 آذانهمن شعرهم،  فهم يعتمدون على عيونهم بدال من   الفن وسيلة للتعبير عاتخذوا

                                         
، ص ١٩٩٦،  دمشق، األسد علم العروض،  مكتبة في مقاربة جديدة األشعار أوزاناحمد رجائى ،   ) ١(

١٢٤. 
 ، ٢٠٠٤داد ،  العراق ،   بغ المعاصر ، السرياني والشعري  شاكر سيفو ، دراسة جماليات الخطاب ) ٢(

 .٩٣ص 
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 موازينهم الشعرية ، وفقد الشعر اختلت الشعر بدل أن ينشدوه وبذلك ويقرؤون
 ما نراه اليوم إلى النفوس ووصل فيخاصية من أجل خصائصه وأعظمها تأثيراً 

من فتور واضطراب
)١(

 . 
) ن ولقرن العشرا(  هذه الفترة أدباء جانب ذلك يري البعض أن إلىو

 على العموم بشتى أقطاره ، ثار أكثرهم العربيتجاوبوا مع مجتمعهم والمجتمع 
 الشعر مثال آمنوا بنظرية في وآثروا االنطالق ، فالكالسيكيعلى قيود األدب 

ال يعتمد كالشعر القديم على اإليقاع والتناسب ( الشعر الحر غير المقيد ،  ألنه 
 .)٢ ( البالغيةساليباألوتوازن أجزاء البيت و

األول :  قسمينإلىوعلي صعيد آخر يمكن تقسيم الشعر السرياني الحديث 
ما يكتب باللغة الفصحى وهو لدى السريان المغاربة أكثر تداوالً، والقسم الثاني ما 

، وهو لدى السريان المشارقة أكثر )٣(يكتب باللغة المحكية أو ما تعرف بالسورث
  .ها بيتكلموناستعماال وذلك لكونهم 

بينما نجد أن الشعر السرياني الغربي يجمع بين األسلوب القديم والذي كان 
 وباآلي زمن الشعراء الكبار أمثال أفريم السرياني ونرسي ويعقوب السروجي في

ة وباألسلوب الحديث، في بعض أبيات القصيدة بالقافي  االلتزاموغيرهم، أي عدم 

                                         
٧ ص ،١٩٤٥القدس،   الفرنسيس، اآلباء، مطبعة " العربيالشعر  إنشاد، فن  فكينى الفرنسيسىأغسطس  ( )١  

 .٣٩ سورية ، دار المعارف ، مصر ، الطبعة الثانية ،  ص في المعاصر العربي األدب الكيالى ،  سامي )(٢
  ٣  ي لغة التخاطب السائدة في بالد ما بين النهرين بع سقوط الدولةهي اللغة الدارجة وه : السورث   )٣(

  الشئ الكثير من مفردات لغة األقوام المختلفة التي ةواألكادي، وهي التي ورثت من السومرية األشورية
  كادت لغة السورث تفقد أصولهاحتى القديمة ،اآلراميةتعايشت معهم ، واختلفت اختالفاً كبيراً عما كانت عليه 

  اآلرامية
http://www.ninweh.com/forum/index.php?topic :                     انظر(    . في بعض المجتمعات 

 http://www.baqofa.com/forum/forum_posts.asp?TID =                                                  
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ة، فجاء شعرهم أشبه بباقة ورد زهت وتدلت فيقا استعمال الفيأي مجاراة العرب 
 .)١(علي مر العصور

 الشعراء السريان على اآلداب العالمية خصوصاً األدب العربي نفتحاهكذا 
 يترجمون ويعارضون القصائد ويقتبسون الفكرة ويصوغونها بأسلوب جذاب فبدؤوا

 هذا دليل فينس ووشائق ويغْنون اللغة السريانية بنتاج قرائح األدباء من كل ج
اللغة السريانية يمكنها أن تجاري الزمن وليست حبيسة الرفوف كما يعتقد  على أن
 .)٢(البعض

األمور الدينية وتعداد مناقب رجال الكنيسة  في فبعد أن كانت األغراض محدودة
 . لتشمل، الحب والرثاء والوصف والطبيعة خرآحي ا،نجدها تأخذ من

غة السريانية باللغة العربية، ولكن بعد بزوغ هذا يدل على تأثر اللوكل 
، أن ومطلع القرن العشرين مطلع القرن التاسع عشر،  فيالنهضة العربية الكبيرة 

 سوريا والعراق بالعمل علي في وبدأ األدباء السريان تنهض،السريانية بدأت 
 .إنعاش األدب واللغة من جديد

 على القصيدة  ومتمردريببينما نري أن هناك من يعتقد أن هذا اللون غ
 التسعينات في، وونفن اللغة والمضمون والشكل مختلإحيث ، السريانية التقليدية 

 الحداثة عندما حاول البعض من باتجاه أخرىتخطت القصيدة السريانية خطوه 
، )٣(كما الحال عند الشاعر شاكر سيفو........... ها اجتياز الرومانسية ئشعرا
 .زار حنا الديرانيون  يلدا،إبراهيم

                                         
  ١١٥، ص٢٠٠٥ الطوري ،عقد الجمان في أدب السريان ،الطبعة األولي ،متى بشير )١(
   .١١٧المرجع سابق ،ص ) ٢(
شاعر وكاتب . ١٩٥٤,١٩٥٤شاكر مجيد سيفو مواليد العراق، محافظة نينوى، قره قوش : شاكر سيفو  )٣(

 في اتحاد  العالقات العامةمسئولألدباء والكتّاب العرب وعضو اتحاد األدباء والكتّاب العراقيين عضو اتحاد ا
بدأ الكتابة . عضو هيئة تحرير مجلة بانيبال عضو هيئة تحرير مجلة العائلة. العراق. األدباء والكتّاب السريان

   في مطلع السبعينيات ونشر معظم قصائده وكتاباته في العديد من الصحف والمجالت العراقية والعربية
،  العراقياألديب.الطليعة األدبية، أسفار، دجلة، الكاتب السرياني، نجم بيث نهرين، بانيبال، الجامعة: ةالعراقي
، شاكر سيفو(التي تصدر باللغتين السريانية واالنكليزية في شيكاغو) Assyrian Academic Society(مجلة 

 )١٤٠-١٣٩ ص-٢٠٠٩بغداد -ي السريانيقراءات في المشهد الشعر–أطياف سريانية 



  قديًما وحديًثاالسريانيأغراض الشعر                                   الثانيالمبحث 

٩٦ 
 

الشعر (انب أغراض الشعر السرياني الحديث نجد أن هناك ما يطلق عليه ج إلىو
 لنزار حنا الديراني يقول الً، فقد ذكر أن هناك مقا) األدب السريانيفيالنسوي 

   :هفي
 وجود إلىأن الشعر السرياني يفتقر  ها المزاعم التي تقولفيدحض بأنه  "  

 باللغة المتداول يهالشفااألدب   أنإلىشعراء الرجال مشيراً  جانب الإلىشاعرات 
دون من الشعر كان من  لكن ما… السريانية أفاد بوجود عدد كبير من الشاعرات

أغلب   أنإلى ويعود ذلك حسب رأي الباحث ، النصوص التي ألفها الرجال
ن  الكنيسة ولذلك حرمت الشاعرات من تدويفيالمدونات الشعرية كانت تتم 

وتناول الباحث نزار الديراني الشعر النسوي باللغة السريانية خالل  نصوصهم
 أن المستقبل إلى والعراق مشيراً إيران كل من فيظهر  القرن الماضي الذي

 اللغة إحياء فيي بدأ اللغة مع التجدد الذ سيزخر بالعديد من الشاعرات بهذه
  ."   )١( السريانية

نجد من يري أن وجود الشاعرات السريانيات لم يكن         وعلي الجانب اآلخر
 في ذلك إال إلىغريبا ولكن الغريب أننا لم نحصل علي أي آثار أو كتب تشير 

 .العشرين القرن  و عشرالقرنين التاسع
يؤمنون بوجود شعر رجولي وشعر نسوي إال   ورغم أن معظم الكتاب ال  

ة في وظهرت على الساحة الثقا الفترة األخيرة فيأن تلك الظاهرة قد برزت 
 في،حيث توجد شاعرات سريانيات في المشهد الثقافيشاعرات سريانيات ساهمن 

 -:زار حنا الديراني، ومن أمثلة ذلك والعراق وتركيا وبالد الشام كما ذكره نإيران
                                               . ا باسليوس  فيالشاعرة للي تيموراز والشاعرة صو

 وعلي الجانب اآلخر فإن أغلب الشعر النسوي يتميز بالطابع الرومانسي   
ه فيوالوجداني مثل الشاعرة حنان بولص،  فهي ترسم عالماً جديداً وهي تغوص 

 .سيعبر تجربتها الذاتية والحياتية،  ورسم الحب الوجداني الرومان

                                         
www. F .الشعر النسوي\:  mht.   (١  )١  
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فان صليوا تكتب قصائدها بنسق راق، عانت تلك فيالشاعرة  أيضا  و
 جمل في االعتراض بعد رحيلها، فعبرت عن صرخات االغترابالشاعرة من 
 السويد، في) أحزان وفصول (رة عن ذلك ، ولها ديوانها باسم ومفردات معب

مل قصائدها والشاعرة تغريد حنا ، ألفت ديواناً بعنوان مملكة الغربان، كما تح
الطابع الرومانسي والديموقراطي، والشاعرة دالل صليوا تلك الشاعرة التي تأثرت 

 العديد من في شعرها بالشاعر نزار القباني، ونشرت العديد من القصائد ،في
: المجالت ، حيث يغلب علي كتابتها الطابع الرومانسي الحياتي، ومن قصائدها 

 . )١( ، وال تفرد البالبل للعاشقيننة ليس لها شراعفيبدون أمواج ، س
 :)٢(ومثال لذلك للشاعرة  نهي الزار

   قصيدة لها بعنوان في
@båiŒ@bï“Ô@

@@@@@@@@@@õŠŞ‡‚@bćåČižČŒ@ÚîaŞ†@òŒ@@æžÝÕđ‚‹žČáđØ@aŞ†ć‡‚Čìbà@ܚ

ïÐ@bćiČí‚@Ćæà@bčŞàČìóžČî@æžÝ“@Čí’@í¡@bć“žČ‚@@@@@@@@@@@@@@@@ÀæžÝ“đjÜ@@

ïžČäa@ò‹ØžČ‡ØêîžČ‹ŞjÈ@æžČåđà@aćòČíž‚üđÐì@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@bčŞåćàíćî@ê@

bć“áđ’@@bćïåću†@ać‹åđi@@êîžČŠô’@bčŞjØížØ@æžČiČí£@@@@@@@@@@@

êîžČŠŞóä@ČðČićóØ@Ćæđà@õŞòćìčòa@@@@@@@@@@@@@@@@ÛČíáđ’@ÞžČÈ@æžÝïćzØ@čãžíî†đa@

@ãĆ‡žÔ@æžÝ“đjĆîïÐ@bŞĆäć@@@@ïžÝØì@@@@@@@@@@êîžČ‹Şiò@µžČäžì‰Ø†@ê@

ÛČíåžČï“ćåi@ČðÙÝžČi@Čñ‹Şà@ČðÙÝžČi@@@ÛČíåžČï“ćåi@ČðÙÝžČi@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@ÛČíäžì‰Ø†@Čðäa@Ćãžíî†ČíØ@@Čðu‹ćjØ@Č=đÜ@aćóïŞÜžìcóØ@@@@@@@@@@@

@ÛČíiČí‚@æđà@æžÔ‹ćÈ@bÙîža@@ÛČíiČí‚ì@@@@@@@@@@@@@@@@@ïÐČðÝđ @ôŞÝĆîbć“@

                                         
http://www.bethankawa.com/PDF/٤٠/x٢.pdf   (١)  

 ولدت في بلدة كرملش ، تتمتع كتابتها باألسلوب السهل الجميل ، كتبت ١٩٧٣ من مواليد  :نهي الزار   )(٢
لرومانسية والوجدانية ، م السورية ، كتبت في األغراض اأفي العديد من المجالت سواء كانت العراقية 

شاكر سيفو ،  .( ٢٠٠٧ ، وديوانها الثاني أوجاع علي مقصلة الحب ٢٠٠١أصدرت ديوانها األول توأم القمر 
 pdf.x٢/٤٠/http://www.bethankawa.com/PDF)  . ٧٠أطياف سريانية ، مرجع سابق ، ص 
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 : وترجمتها
 صعبمن الالز

ــزمن  ــف دار الـ ــرى كيـ تـ
 ج

بعــدنا عــن الــبعض  أو
 

ــب    ــن الح ــامى م ــرنا يت ص
 

ــالحزن  ــتبدلناه ب ــين اس ح
 

ــة  ــام الحزين ــك األي ــذكرنا تل وت
 

وقـــد اجتزنـــا الفـــرح
 

ــمس   ــب الش ــي تغي ــر ك ننتظ
 

ــب ت ــدوإذ الكواك ــانش  حبن
 

اليــوم ابحــث عــن اســمك   
 

 تناثرت حروفه من الكتب    وإذ
 

ــرت غري  ــين ص ــاًح ــيب  عن
 

ــبس  ــدي أي ــاء جس عض
 

نساكأن  أربما استطيع   في بالي   قلت  
 

ــتطيع  ــا اس ــاكأن أربم نس
 

ولكــن كــل يــوم ذكرياتــك   
 

كالدودة تجعل قلبـي يركـع     
 

ين اختفـــي مـــن حبـــكفـــأ
 

وحبـــك صـــار ظلـــي
 

 في المس حياة الشعراء الذي المعاصر الفكريولعلنا نري أن  التطور 
ه على أذواق الشعر ووجدان  شتي مظاهره قد انعكست أضواؤفيالشعر السرياني 

 ذاتهم إلىوإذا طائفة من األدباء الشعراء يرجعون .... الكتاب فكانت نهضة أدبية 
 مع الموضوعات المعاصرة، واالندماج إنسانية، من مشاعر اإلنسان ما يحسه إلىو

 . (١) الحياة األدبية بما ينشرونه من دراساتبناء أسس فيويشاركون مشاركة قوية 
  

                                         
ة السريانية ، مطبعة المعـارف ، بغـداد ،          افرام ، مجمع اللغ    س صنا ، األساليب األدبية لدي مار      اندراو) ١ (

  .٩١، ص ١٩٧٤
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثالث
 

 السريانيأوزان الشعر 
 وحديثاً قديماً 
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 ١٠٠

 المبحث الثالث

 أوزان الشعر السرياني قديما وحديثًا
 لب األلباب ويشد السامعين،جعلم األوزان هو علم تزيين الكالم الذي ي 

فهو يربط   كاملة وبال ملل، برغبةفيقبلوا عليه ويهتموا بكل ما ينطق من خالله 
 ى يلقىالعقول بعضها ببعض بجماله وبحسن صياغته، حيث يربط بين ذلك الذ

أن  من الكالم شئ أبلغ وأرقي  لألذن ى يسمع فإنه ال يوجد فىالشعر بذلك الذ
تسمع الحسن المقفي الذي يشع نغما وجماال، فذلك النوع من الكالم يسمي بالشعر 

المقفي الذي يكون مطرزا بأبهي وأنقي الصور الجلية
)١(

 .  
من يعة، و الفنون الجميلة التي يعدها العرب من اآلداب الرفواألوزان من

فالحفر  تصوير جمال الطبيعة،ى لإوالشعر ومرجعها   الحفر والرسم،تلك اآلداب،
 والخطوط واأللوان،  والرسم يصورها مسطحه باألشكال، يصورها بارزة،

فهو لغة ،  إليها باأللفاظوارتياحناعجابنا بها إوالشعر يصورها بالخيال يعبر عن 
وهي تعبر عنه  جمال الطبيعة واأللفاظ،وهو يعبر عن  النفس والموسيقي كالشعر،

أي الطبيعة باألنغام واأللحان وكالهما في األصل شئ واحد
)٢(

. 
 والشعر فن أدبي جميل ولكل فن قواعد وأصول، وكما أن كل كالم يجب 
أن يراعي فيه قواعد اللغة، كذلك يجب أن يراعي في الشعر أصوله وقواعده 

وأهمها أوزانه
)٣(

. 
يتكون من مجموعة أبيات ، شأنه شأن أى شعر آخر، يانفالشعر عند السر

ويكون الوزن عند السريان بالحركات ال بالحروف ، أو مقاطع شعرية موزونة

                                         
ܪܘܬ  ܕ  )١١ ܢ ܐܪ ܘ   ܕ ܕܪܗ ܪ ܐ نشره  ( ܪ ܬ ܪܗ

 J.W.WATT The five books of Antony of Targit corpus scriptoriumتحت عنوان   جون وات
Christian rum orientalium (csco)tole ٤٨١-٤٨٠ – Lovani -١٩٨٦                              

 ٥٠بدون تاريخ، ص، لعربية، الجزء األول،  دار الهاللتاريخ آداب اللغة ا،  جرجي زيدان)٢(
.١١أحمد رجائي،  أوزان األشعار مقاربة جديدة في علم العروض، ص)  ٣) 
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إذن ال فرق عند السريان بين األلفاظ واألفعال سواء كانت مشبعة أم ، والسكنات
حد من ألن البيت عند السريان يكون موزوناً على نسق وا، خفيفة أم ثقيلة، مطبقة

  : عتبار أمرانالالحركات ويؤخذ بنظر ا
 . عدد الحركات -١
 . )١(قدرها أى طول الحركة وقصرها -٢

نفوسنا ما فيه من جرس األلفاظ ى لإأسرعها  وللشعر نواح عدة للجمال،  
 منها وكل هذا هو ما اً معيناً توالي المقاطع وتردد بعضها يعد قدرىوانسجام ف

نسميه بموسيقي الشعر
)٢(

يقي الشعر هي نهايات مقاطع متشابهه وفقرات فموس. 
ولقد عرف ، بأنغام  متساوية متكررة فلقد عبر عن األولي بالقافية والثانية بالوزن

لحانه منبعثة من أاإلنسان الشعر فى الوقت الذى عرف فيه الموسيقى وكانت 
خذها وسيلة لنقل عواطفه أأعماق نفسه ولم يكن يعرف الكتابة حين ذاك كى ي

فالموسيقي عامة هي غذاء الروح تسمو ، )٣(ذلك كان اللسان قلمه واألذن طبيعته ول
 بها وتلتهب بها المشاعر السامية التي ال تجدها مطلقا إال في النبرات العذبة،

واستمرت ، وقد رافقت اإلنسان في حياته الروحية منذ وجوده، واأللحان الشجية
 األجواء الرفيعةىلإهم الذوق الرفيع وترفع النفس يتربي ف

)٤(. 

                                         
١ المقطع المفتوح المكون من حرف وحركة، أو المقطع المغلق المكون من حرفين األول  : ىالحركة ه) ١(

ܶمحرك والثانى ساكن مثل   منهما     وكالهما يعد فىܶ ومغلق ܳܩعين األول مفتوح فهو مكون من مقط ܳ
لذا فالوزن الشعرى ال ، والحركات فى السريانية  قدر واحد إذ كلها اما مشبعة او مطبقة حركة الشعر     

فال فرق بين / ) ٠/ او مفروق ٠//وتد مجموع  (   او٠ /٠/يختل ابداً  اذا اشتملت الفاظه على سببين خفيفين
،  نزار حنا الديرانى: انظر.( مستفعلن طالما ان كل تفعيلة تشتمل على اربع حركات عيلن اوفاعالتن او مفا

) .١٧السريانى ، صالكيل الذهبى فى الشعر  
٨، ص١٩٩٥بة األنجلو المصرية،  الطبعة الثالثة، تابراهيم أنيس،  موسيقي الشعر ،مك)  ٢) 
 (٣ .١، ص "ى فن إنشاد الشعر العرب"أ غسطس فكينى الفرنسيسى  ،   ) 
 (٤ ٥٦ص  ،١٩٧٦،  الموسيقي في الكنيسة السريانية ،بغداد، سهيل قاشا) 
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وكانت جزء ال يتجزأ  فمادة الموسيقي كانت مقتصرة علي العبادة والدين،
فكلها كانت إلنشاء كالم  فأصبح مقتصرا فقط للعبادة والدين،  من الشعائر الدينية،
 اًهي جزء  السريانية،فالموسيقى ،)١(وتسبيح الرب وحمده  اهللا في هيكل الرب،

حتي ليبدو وفي ، لشعب له عادات وتقاليد متمايزة ياني،متميز من التراث السر
أو ، استحالة فصل السرياني كشعب عن السرياني كلحن أو نغم بعض المراحل،

 .)٢(السرياني كلغة أو نص
، فإن نشأة اللحن السرياني والمحافظة عليه هما امتداد للتراث كومن ذل

بنه او) م٢٢٢(رديصان نه لموروث عبر بإ، )م٣٧٣(م يالشائع قبل مجئ مارافر
 .)٣(ت عن ذكرهم المراجع التاريخيةلهرمونيوس ومن سبقهم ممن غف

 الوزن

 .)٤( وترتيباًواصطالحا تساوي الشيئين عدداً هو في اللغة الثقل و الخفة،

ܳ  الوزن في السريانية ܰ  
وهناك من يقول أن  أي الوزن والمكيال، )٥(

يختلف عن السجع ألنه ليس له صفات الوزن ما هو إال تكرار للصوائت وهو 
 .)٦(الوزن الذي يقسم البيت عن طريق اإليقاع 

فاألوزان الشعرية هي ،)٧(والوزن يعني القياس ووحدته هي التفعيلة 
مجموعة من الدعامات ، بحيث تتكون كل دعامة من عدة حركات ، والدعامة 

دعامة مستقلة عن الواحدة تتكون من كلمة واحدة أوأكثر تعطي معني، وتكون ال

                                         
 ١٩٩٤،٢٨انطلياس، ، مركزالدراسات و األبحاث الرعوية،  األصالة في األلحان السريانية̤يوسف واكد  )١(

٢٠ ص، ١٩٩٤وليد غليمة، األلحان السريانية حضارة حية، مركز الدراسات واألبحاث الرعوية  ،)  ٢)  
 ٣٢، ص١٩٩٤ايلي كسراون،اللحن السرياني ،بين المحافظة والتجديد،مركز الدراسات واألبحاث الرعوية،   )٣(
 .٤٥ص ، بدون تاريخ، أوزان الشعر العربي وقوافيه، عبد النعيم علي محمد) ٤(

Payne   .  ibid   .  p. ٢١٣ ( ٥)  
 ، نقالً عن  ٣٧ه لحياته وشعره، صماجدة عماد الدين سالم ، يعقوب السروجي دراس ) ٦(

٢٨     Duval.  ibid P.   
Duval.  ibid.  p.(٧) ١٢  
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 ١٠٣

فالشعراء السريان ال يعتمدون في  .األخري أي ال يجوز التدوير كما في العربية
 حساب عدد ى الشعر العربي ولكن علىعدد التفعيالت كما فى شعرهم عل
 من ن مقاطع متساوية لها نفس القيمة العروضية لذا كاىلإ فالكلمات تقسم المقاطع،

 .)١(ة لها نفس العدد من المقاطع الجملة المنغم تكونالبديهي أن
واإليقاع هو مجموعة أصوات متشابهه تنشأ في الشعر خاصة من المقاطع 

تردد ظاهرة صوتية علي مسافات زمنية "ئ الموزون هويفالش الصوتية للكلمات،
الموسيقية بين األصوات محددة النسب إذن اإليقاع هو العالقة الصوتية و

 .)٢(والكلمات
وهو ،)٣(فالبحر هو وزن يسير بموجبه الناظم أو الشاعرأما عن البحور 

 ويعتبر أنطون التكريتي الملقب بالبليغ أو ايضا التفعيلة التي تقاس بعدد الحركات،
معرفة ( هو أول من وضع قواعد النظم السرياني فله كتاب سماه)٤(الفصيح
يث قسم ح أفرد فيه المقالة الخامسة لدراسة أوزان الشعر السرياني،)الفصاحة

من ثالث   ثمانية عشر بحرا، وخصص لكل بحر مثال بدايةىلإالبحور الشعرية 
 العشرين حركة ولكن عدد البحور الشعرية هذه غير مستعملة ىحركات وحت

 .جميعها
التكريتي  السريانية فقد ذكرها أنطون البحورو هناك اختالف حول عدد  

 أن ىر األول ذات الثالث حركات أ بداية من البحفي كتابه أنها ثمانية عشر بحراً

                                         
Duval.opcit.  p.(١)  ١١ 

نزار حنا الديراني، اإليقاع في الشعر، دراسة مقارنة بين العربية والسريانية، دارالكتب والوثائق، بغداد، ) ٢(
  ٥ص، ٢٠٠٠

  . ٩،  ص١٩٧٠، حلب، يوحنا دولباني، الشعر عند السريان) ٣(

ترهب في تكريت، وقد اشتهر بكتابه المعروف  هوتكريتي الوطن من آل جورجين،: أنطون التكريتي )٤(
 ولقي إقباال كبيراً لدي السريان وقد لخص هذا الكتاب يعقوب ٨٢٥وضعه في نحوسنة )معرفة الفصاحة(

أدب  -:انظر(. ١٩٠٩افرام رحماني سنة وكذلك نشرة البطريرك )١٤٤١المعروف بابن شقاقو سنة (البرطلي 
 )٧٦ص ، عصر السريان الذهبي،  فيليب طرازي  ؛٣٩٣  -٣٩٢ ص، ألبير أبونا، اللغة اآلرامية
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 ١٠٤

ن يكل عنصر منها يتكون من ثالث حركات، وحتي البحر الثامن عشر ذات العشر
 بحراً والسبب فى ذلك هو أما الرأى الثاني يقول على أنهم سبعة عشر ،)١(حركة

من اشكال البحر الرابع والذى  البحر األول المكون من ثالث حركات شكالًاعتبار 
 : ل انطون التكريتي كقو، )٢(٣+٣ يتكون من دعامتين كل عنصر فيه

 ܻ  ܰܰܬܝ   ܻܽܰ ܘ                ܰ ܶ  ܪܳܳܘ  َܐ

ܘ       
ܳ

 ܬ
ܐ  ܐܰ ܕ                ܰܳ ܶ ܶܶ

ܰ
  ܰܳܳ 

  بسرعةيوارفع حزن                 ى    ارحمن يارب      
 )٣( الحنان  أنت ألنك            من أمامك   نىدرطتوال      

 : وتقطيعه كالتالي
 ܰ/ ܶ/ܳ ܪ     /ܳ/ܳ/  ًܘًܐ

 ܺ/ܰ/ܰ     /ܬܝ/ܽܺ/ܠܰܘ

  :  هياالستخدام في البحور الشائعة أن إال ١٨ أو ١٧وان كان عدد البحور 
 .  وبحره الثالث المكون من خمس حركات: باالي   مار-١
 . وبحره المنسوب اليه والمكون من سبع حركات: ميفرا مار  -٢
 .  حركةةي عشرت وبحره المنسوب اليه والمكون من اثن: جيويعقوب السر -٣

 ىفي هذا المبحث يمكن أن نلقي الضوء علي أنواع األوزان المختلفة آخذين ف
 .)٤(تخدام كل وزن بطريقة فنية مختلفةساعتبار كيفية الا

 :مثلة التالية     ولنوضح كل هذا باأل

                                         
 p. ܪܘܬ  ܕ    -١٢ ܢ ܐܪ ܘ   ܕ ܕܪܗ ܪ ܐ  (١)  ܪ ܬ ܪܗ

وتنقسم الدعامة ) أي البحر ( موسيقية للحرآات، فالدعامة جزء من التفعيلة بمثابة الساللم ال: الدعامة هى (٢)    
ال يجوز الوحدة إلى عدد من الدعامات حسب نوع البحر ، وآل دعامة منهما تكون مستقلة عن األخري أي 

 .تدويرها آما فى العربية 
٣١نزار حنا الديرانى،  الكيل الدهبي في الشعر السرياني، ص)  ٣) 

p  ١- ܪܘܬ  ܕ )   ܢ ܐܪ ܘ   ܕ ܕܪܗ ܪ ܐ    (٤  ܪ ܬ ܪܗ
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 ١٠٥

هذا البحر صورة ، ) ثالثي الحركة( وهو الموزون بثالث حركات   : البحراألول
قول ،  وهى ٣+٣متين متساويتينامن صور البحر الرابع سداسي الحركة من دع

  :)١(أنطون التكريتي

 ܻ  ܰܰܬܝ   ܻܽܰ ܘ                ܰ ܶ  ܪܳܳܘ  ََܐ          

ܘ         
ܳ

 ܬ
ܴܐ  ܐܰ ܕ                 ܰܳ ܶ ܶܶ

ܰ
  ܰܳܳ 

  وارفع الحزن عنى بسرعة   ارحمنى                  ارب ــــ    ي 
 ك أنت الحنانـــــ ألن         من أمامك           دنىرطوال ت     

 كما في البيت  من دعامتين ذات ثالث حركات يتكون البيت شطرنفنالحظ أ   -
 ܰ/ ܶ /ܳܪ      ܳ/ܳ/ܐܘ           :مناألول حيث يتكون 

 أحادي الدعامة، ) رباعي الحركة( الموزون بأربع حركات   البحر الثاني -٢
وسمي بالمتساوي لتساوي أبيات القصيدة الواحدة في عدد ، ويسمي بالمتساوي
من دعامة واحدة ذات أربع  الواحد الشطرتكون يأي الحركات الدعامات  وعدد 

 :كقول أنطون ، ويأتى هذا البحر على صورة واحدة ، )٢(حركات
 ܳܳܠ  ܰܐܙܶ ܕ                          ܳ ܳ  ܳܰ

 ܳ  ܳ ܐܰܐܶܕ                          ܳܳ  ܳ ܺܨ             

  لقد ذهب صوتك              اذا بك أيها الرجل     م            
 )٣(ول لكـكي أق          ل هنا بالك         ــــ            أم

كما في    يتكون من دعامة واحدة ذات أربع حركات،شطرنالحظ عن أن كل  -
 :منث يتكون يالبيت األول ح

 ܳ/  ܳ/  ܳܪ/ ܰ                       

 ܳ/  ܳܩ/  ܰܙܠ/   ܶܕ                       

                                         
ܪ ܬ ܪ ) ١( ܢ ܪܗ ܐܪ ܐ ܪܘܬ ܕ   ܘ   p    -١٥ - ܕ  ܕܪܗ
 .٣٣ ص، الكيل الذهبي في الشعر السرياني، نزار حنا الديراني)    ٢(
ܪܘܬ  ܕ  ) ٣( ܢ ܐܪ ܘ   ܕ ܕܪܗ ܪ ܐ   p -١٦ ܪ ܬ ܪܗ
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 ١٠٦

 ، ) خماسي الحركات أحادي الدعامة(الموزون بخمس حرآات : البحر الثالث-٣
  :   ، ويأتى هذا البحر على صورة واحدة)١(و بحر بااليأويسمي بالخماسي 

 :يقول بااليمثال ذلك ، من دعامة واحدة  ذات خمس حركاتكون تيو -
 ܶܳܰܢ  ܳ

 ܻܳܡ ܕܽ ܰܢ ܽ
 ܰܽ ܰܩ ܽܰܘ

ܽܳ
 ܟܬܽܰ ܕ

 

 يا راحم الخاطئين
  يوم الدينارحمنا

 وتجاوز عن حوباتنا
 )٢( كرمكبزيادة 

 شطر يتكون من دعامة واحدة ذات خمس حركات، فالشطرفنالحظ هنا أن كل  -
 :األول يتكون من خمس حركات

ܐܶ◌  /ܳܚ
ܶ

 ܶ  / ܳܛ /ܰ  / ܢ

 :  الثاني الشطرونفس الطريقة في 
ܢ                   ܡ/ ܰ / ܽ         ܳ / ܺܕܝ / ܽ

 .األبيات            وكذا الحال في بقية 
 :  قصيدة للشاعر يوحنا سلمان يقول فيهاىف : مثال آخر

 ܳܰ ܘܺܺܽ
 ܳܳܙܰ ܘܳܶܘܪ

 ܳܪܰ ܺ ܳܺ
 ܳܰ ܘܳܰ ܪܰ

                                         
ولم يذكر بالضبط تاريخ والدته نظم باالي قصائد شتي علي البحر  من شعراء الطبقة األولي، : باالي) ١(

 اإلبداع ورقة اللفظ وعذوبة المنسوب اليه لكن اشعاره لم تحظ باهتمام  وبجمعها ،يمتاز أسلوبه بفنون
 . )٢٠٨ ص، اللؤلؤ المنثورافرام األول برصوم ، : انظر(األسلوب

ܪܘܬ  ܕ  ) ٢( ܢ ܐܪ ܘ   ܕ ܕܪܗ ܪ ܐ   p١٦  ܪ ܬ ܪܗ
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 ١٠٧

 الموسيقي والخمر
 غناءال رقص ووال

 ما أحالها في السهرات
 مع األصدقاء واألحباب

 : من دعامة واحدة ذات خمس حركاتشطر ايضا يتكون كل   -      
 .وكذا الحال في بقية األبيات    ܳܪ / ܰܘ/ ܺ/ ܺ/ܽ        
ويسمي بالبحر المتقارب أو ،  حركات ستالموزون ب: البحر الرابع - ٤

  : على ثالث صورويأتى هذا البحر، )١(ا  مارآسونىلإالبحر اآلسوني نسبة 
  :األولىالصورة 

+ ٢ ، الدعامة األولي من حركتين والثانية من أربع حركات مختلفثنائي الدعامة
 :ميقول مار افر نوضح ذلك أكثر بمثال، ٤

 
ܘܽ ܳܳ     

 ܳܳܽ ܶ ܐ ܻ             ܳܳ
ܘܐ
 ܳܰ ܶ ܬܰܰ             ܳܰ ܳܳ ܳܰ

 

 بالعلم مجتهد              الفاطن   أيها  لم

 هباء يمر وقتأي           في قول يأ تترك وال

 : الشطر األول من البيت األول  في نالحظ    -
 .حركتان   )ܳ /ܳܡ(    األولي الدعامة    -

                                         
 أنه ىم واآلخر عليمار افر عاش في القرن الرابع الميالدي وهناك من يقول أنه كان استاذ :مار آسونا )(١

نظم أشعار كثيرة علي البحرين الرباعي والسداسي كتب فيه  تلميذ من تالمذته واألغلب يميل للرأي الثاني،
 اليوم وال يعرف عن تاريخ والدته ىلإفليكسينوس المنبجي أنه كان بالرها وقد صاغ مداريش يترنمون بها 

 . )٢٠٤، ٢٠٣ص، اللؤلؤ المنثور ، برصوم  افرام األول :انظر  (.وال عن وفاته شيئ
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 ١٠٨

 . تتتكون من أربع حركا  )ܳ / ܰ /  ܘ/ ܽ(  ܘ       الدعامة الثانية   -
،  ٣+٣ثنائي الدعامة متساوي، كل دعامة ثالث حركات     : الصورة الثانية 

 :  ذلك علي مثال
ܐ
ܳ

◌        ܳܳܬܪܽ ܶܳܪ ܘ
ܐܶ

ܶ
 ܳܳܶ ܰܰܬ

ܘ
 ܳܳܶܪ  ܶܰܰܕ    ܳܳܶ ܶܗܰܬ ܳ

 بالمطالعة جتهدإ            للمنفعة محبي يا

 )١(العقل نيرت التى           الدراسة تهمل وال

   مننفي الشطر األول من البيت األول أن الدعامة األولي تتكو نالحظ    -

ܐ(      
ܳ

ܐ(      )ܘ ܪ
ܳ

 .الحرآات الثالث ذات     ܶ  /  ܳܪ/ܘ  

 بقية في الحال وكذا، ثالث حرآات   )ܳ/ܬܪ/ܽ) (ܬܪ( الثانية والدعامة -  

  .األبيات

 علي مثال ٢+٢+٢ كل دعامة حركتان متساوي،دعامة ثالثي ال  :الثالثةالصورة 

 :ذلك

 

 ܐ         ܶܳ ܶܶ  ܕܳܰ     
 ܳܳ ܳܕܪܰܗܝ ܘܽܰ

ܻܙܰ ܘܶܽ ܻܰ           ܶ ܺܬܰ ܕܳܘܐ     
)٢( 

 يقطف وجهه الورد               الرجل الذي يفرح قلبه        
 ويغتاظلونه  يتغير                  مكسوراًومن كان قلبه     

  األولي هيدعامات الدعامة األول من البيت األول يتكون من ثالث  فالشطر-
 .نيحركت تتكون من  )ܳܪ/ܰ( ܳܰكلمة 

 .ينحركت تتكون من )ܶ/ܶܕܠ(ܕالثانية  الدعامة و -

                                         
ܪܘܬ  ܕ  )١ ( ܢ ܐܪ ܘ   ܕ ܕܪܗ ܪ ܐ   .١٨p  ܪ ܬ ܪܗ
ܪܘܬ  ܕ  )٢(  ܢ ܐܪ ܘ   ܕ ܕܪܗ ܪ ܐ  .١٨p –- ܪ ܬ ܪܗ
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 ١٠٩

 .ينحركتتتكون من  )ܶܕ/ܳܚ( ܶܳ   الثالثةالدعامة  و -
 .ي بقيةاألبياتوكذا ف     
سباعي الحركة أي كل (وهو الموزون بسبع حركات  :البحر الخامس   - ٥

ܳ (مثل شطر يتكون من سبع حركات ،
 ܰܰ ܳ ܬܨ

أي ال تشتم في  )ܟܽܳ
م له ي،  ويسمي باإلفرامي وذلك لكثرة استعمال مار افر)١(قلبك أخاك

 . يوبالسباع ويسمي ايضا بالمزدوج، وشيوعه في قصائده،
 :(٢) على ثالث صورهذا البحريأتى و

من تتكون  الدعامة األولى أي أن ،٣+٤ثنائي الدعامة مختلف  : الصورة األولى
( طر البيت الواحد  في ش   حركاتأربع من  تتكونوالدعامة الثانيةثالث حركات 
 :م يمثال ذلك قول مار افر، )الشطر األول 

ܰ
ܻ

ܳ
 ܐ
ܰ

ܬܽܰ 
ܳ

ܘܬܽܪܰܰ   ܻܳܰ       ܘ
ܳ

 
ܳ

ܬܻܽܰ ܕܳܪܻ 
ܳ

ܳܽܰ         ܘ
ܘܬܻܽ ܰ ܕ

ܳ
 

 ومتواضع فى التفوق          عظيم فى العفة أنت                
 )الحشمة(وعناقيد الحياء  ثمار الحكمة       ألــم                

وهو المقطع ) ٤+٣(م استعمل في البيت الواحد دعامتينين افرأنالحظ هنا   -
ܐ/ܻ/ܰܣ(األول 

ܳ
، بينا كما حركات ثالث من ن وتتكو األولي الدعامة وهي )  ܐ

ܐ (حركات أربع من تتكون نجدها الثانية الدعامة أما
ܰ

ܐ  (فنقول)ܬ 
ܰ

/ 
ܬ /ܽ/ܰ

ܳ
 ( 

 :حيث يقول فيه) علم الفصاحة(كما أشار أنطون التكريتي في كتابه 
 الشعر هو المؤلف من أوزان سداسية وسباعية وتزيد وتنقص والبحر الخامس في" 

 .)٣("وهو لرجل يقال له وفا من فالسفة األراميين

                                         
٤٠ص ، ٢٠٠٤بغداد، ، سريان ونثرهم في العصرين القديم والوسيط شعر ال، يوسف قوزي)    ١) 

   P. ٢٠- ܪܘܬ  ܕ  )  ܢ ܐܪ ܘ   ܕ ܕܪܗ ܪ ܐ         (٢ ܪ ܬ ܪܗ
 ١٩٠ص ، اللؤلؤ المنثور، افرام األول برصوم)  ٣(



 أوزان الشعر السريانى قديمًا وحديثًا                                         الثالثالمبحث 
 
 

 ١١٠

من  تتكون الدعامة األولى  أني، أ٤+٣مختلفثنائي الدعامة  :الثانيةالصورة 
 :مثال ذلك ،حركاتوالدعامة الثانية من ثالث  حركات أربع

ܳܘ   ܘ          ܻܰ ܑ ܰ ܑ ܳܕ ܪ ܘ              ܽ ܰ ܳ ܻܰ
ܰ ܶ 

ܕ                   ܳ ܕ ܰ ܶ ܷ
ܶ ܳ ܑ ܳ  ܐܬ   ܘ        ܰ ܻ ܷܰ ܰ ܰ ܶ ܳ

 

                مع اسمه الشهير والعظيم،                        تواضع الجميل والحبيب 
 .األشرارط مع ولم يختل                             الرجل الذي يكره األلم 

ܘ ( في الشطر األول من البيت األول أن الدعامة األولي تتكون من نالحظ -

 الدعامة هي وهذه )  ܑ+    ܰ+     ܳ+ܘ  ܽ( : أربع حركاتوهي )

 ،األولي
  . )ܳ+   ܻ+  ܚ  ܰܘ :( حركات ثالث من وتتكون )ܘ (الثانية  الدعامةأما-

تتكون من  الدعامة األولى أي أن،٢+٣+٢ثالثي الدعامة مختلف   :الصورة الثالثة
 حركتين، من الثالثة تتكونوالدعامة ، تين والدعامة الثانية من ثالث حركاتحرك

 :ذلك مثال

ܳ        ܘܙܗ   ܘ ܳܰ ܳܳ ܳܳ ܳܰ ܳ ܰ ܰ 

 )١(والمعرفة بالنجاح وزها          العقل تذوق من الشيخ

 )ܳ+ܳܣ( من وتتكون )  (البيت من األول الشطر من مثال األولي فالدعامة -

 )ܳ /  ܳܡ/ ܰ(  من وتتكون ) (ايضا األول الشطر من الثانية والدعامة -

 )ܳܥ/ܰ( من وتتكون )(هي األول الشطر من الثالثة لدعامة وا -

 .األبيات بقية في الحال وكذا -

 الشاعر ليإ البحر هذا وينسب، ي حركاتالموزون بثمان : السادس البحر-٦

 : وله صورتان،)٢ (التكريتي أنطون

                                         
ܪܘܬ  ܕ   (١)  ܢ ܐܪ ܘ   ܕ ܕܪܗ ܪ ܐ              - ٢٠.p  ܪ ܬ ܪܗ

٤٥نزار حناالديراني،  الكيل الذهبي في الشعر السرياني،  ص)    . ٢ ) 



 أوزان الشعر السريانى قديمًا وحديثًا                                         الثالثالمبحث 
 
 

 ١١١

 مني تتكون الدعامة األول أي أن،٤+٤ثنائي الدعامة متساوي  : الصورة األولى

 : بمثال ذلك فلنوضح   ،أيضا  حركات أربع الثانية من ة والدعام،حركات أربع
ܻ ܳܽ ܶܰܢ ܰܰ

ܳ 

 ܻܳܰ ܳ ܗܶܰܗܝ ܰܰܘ

ܶ ܶܠ ܽܬ
ܶ

 ܐ
ܰ

 ܳܽܰ ܕ

 ܐܳܘܗ
ܰܺܳ

  ܳܺ ܙܪܶܘܰܝ 

 صديقنا محب المجد الباطل
  نفسه هو فاقد العقلىوعل
  األسواقى الكلمات كما فقل معه

 )١(وبهذا تنقذ عقله من الشتات
دعامتين وكل دعامة تتكون من البيت األول  نجد أن الشاعر قد استخدم في - 

 :فلنوضح ذلك بمثالع حركات أرب
  :حركات أربع من تتكونܢ  :  األولي الدعامة-     

 ܶ  / ܰܡ/  ܢ   ܰܪ/    ܰ             

  :ايضا كاترح أربع من تتكون     الثانية والدعامة  -    

 ܑ/  ܝ  ܻ/     ܳ/ܒ  ܽ           

  .وبنفس الطريقة في باقي األبيات 

الدعامة األولى تتكون  أي أن،  ٣+٣+٢ثالثي الدعامة مختلف    : الصورة الثانية
والدعامة الثالثة من ثالث ، والدعامة الثانية من ثالث حركات، من حركتين

  :التكريتي أنطون كقول بمثال ولنوضح حركات 

                                         
ܪܘܬ  ܕ ) ١ ( ܢ ܐܪ ܘ   ܕ ܕܪܗ ܪ ܐ    ص- ܪ ܬ ܪܗ

٢٠. 
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 ١١٢

 
bžåÑÜİíî@æć— @ÞČ‚†@aaİíÜ@bžåÝđi@@æž“ćïŞi@@ÞØ@@µŞÉàŽì@

ÑÜđöìbžåž“đÜ@@þƒđä@@đþà@b@bžå¾İíy@üđÜ@óîŞe@ý†@bjŽ’ì@

bžäžŠ†İíÈ†@ìčû@@aóÐe@@bžäžûŠİíØ@bžåžïÈ‹Ü@@‹Že@@ažüÜbi†@

bžäÿİìb–†@þÑđ’@@ìČû@@‡žÉàŽ†@bžäžŠ†İíÈ@@až‹ž·@@‘ŽíŽuóđä†@

 
ــرف ــم ع ــل المعل ــال بك الكم

 

 باطـل  أو سـئ  هو ما لكل ومعين
 

ــفينة ــة الس ــانب المليئ ــش لس الغ
 

فهي عصا ليس لها شيء من الصحة      
 

ليس للشـيطان فرصـة للمسـاعدة      
 

ــا ،  ــن أفكارن ــا م ــالرب يحمين ف
 

فإذا ما ترجرج هذا الـدنئ للضـيق       
 

ــاعدتنا  ــأ لمس ــو الملج ــالرب ه ف
 

 : الشطر األول من البيت األول يتكون من  أن نالحظ -

  :من تتكون والتي ܐ ܗܘ  األولي الدعامة -

    ܐܐ/   
ܑ

 .حركتان وهذه    

 :والتي تتكون من  ܕ الدعامة الثانية   -
 حركات ثالث وهذه ܑ   /  ܑܛ/      ܽܕ

  :من تتكون واالتي  الثالثة الدعامة -

 .حركات ثالث من تتكون وهذه   ܑ /    ܑܦ/ ܠ    ܽ

 .الطريقة بنفس األبيات وباقي

 من وهو المتناهي عليه يطلق كما، تسع حركات الموزون ب   :السابع البحر -٧

 : ويأتى هذا البحر على ثالث صور   ، ستخدامالا النادرة البحور
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 ١١٣

 من أربع  تتكونالدعامة األولىأي أن  ،٥+٤ ثنائي الدعامة مختلف : الصورة األولى
 أنطون قول ،  والدعامة الثانية من خمس حرآات   آما في المثال، حرآات

 : التكريتي
ܬܽܰ ܑܗ

ܳ
 ܶܰ ܑܶܰ 

ܗܝ  ܕ ܢܪ ܪܘ    

ܘ  ܕܬ   ܘܐܨ

ܘܬ ܢ    ܕ  ܕ 

 الملكوت ظهور  قتربإ  قد ها

 ثيابكم بيضوا العريس محبي فيا

 المجد بثياب اسعدواو البسوا

 .)١(الوليمة من الرب يخرجكم لئال

 :دعامتينمن يتكون  مثالًأن البيت األول  نالحظ -

ܬ(هي األولي الدعامة-  :كالتالي صورتها         )ܗ  

ܬ/     ܽ/    ܰ/   ܳܗ(  
ܳ

 .حركات أربع من تتكون أي)           

 :كالتالي صورتها)    (      هي الثانية الدعامة-

 .حركات خمس من تتكون أي)   ܳ/   ܰ/     ܶ/    ܰ/    ܶ(   

الدعامة األولى تتكون من  أي أن ،٤+٥ثنائي الدعامة مختلف : الصورة الثانية
 :ذلك علي حركات مثالخمس حركات والدعامة الثانية تتكون من أربع 

ܰ
ܬܻܽܰ  ܳܳ ܻ ܻ

ܳ
 

ܗ  ܬܪ  ܘ  ܓ ܕ

ܬ  ܘ    

ܬ ܐ ܕ   )٢(  ܪ

 

                                         
ܪܘܬ  ܕ )  ١ ( ܢ ܐܪ ܘ   ܕ ܕܪܗ ܪ ܐ  ٢٠ص ،  ܪ ܬ ܪܗ

ܪ ܬ ܪ   )٢ ( ܢ ܪܗ ܐܪ ܐ ܪܘܬ ܕ   ܘ     ٢١ص - ܕ  ܕܪܗ
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 ١١٤

 لتواضع جميل جداً احقاً
 لمن يتجمل بالغني واألصل
 والجمال مع البهاء ممدوح

 همالإذا كان ال يصحبه إ
 : أن البيت األول يتكون من نالحظ  -
)  ܳ/ ܳ/   ܻ  /  ܻ /ܰܣ(  كالتالي تكون)   (الدعامة األولي -

 .حركات خمس أنها   نالحظ

ܬ/   ܽ/    ܻ   / ܰ  ܡ ( كالتالي تكون )ܬ( الثانية الدعامة -
ܳ

 نالحظ) 

 .حركات أربع أنها

 :ذلك علي مثال  ،٣+٣+٣ثالثي الدعامة متساوي  :الثالثةالصورة 
ܻܰ

 ܐܳܺܪܰ ܘܳ
ܰ

◌ܰ ܰܳ 

ܻܰܘ
 ܳܰ ܶ ܻܳܰ ܘܳ

 ܐܱܶ ܰ ܻܳܘ
ܰ

◌ܰ ܳܰ 

ܳܳܰܝ ܻܬ ܗܳܘ
 )١ (ܻܳܰ  ܕ

 ارــــكالنه، بهية، ميلةهي ج
 أكثر من الفضة، ومحبوبة عظيمة،
 رــــــعقلها كالبح غنية بكنز

  الكنيسة عروس الملكة المتوجة هي
 :   نجد أن البيت األول يتكون من ثالث دعامات-
 .  أي ثالث حركات   )  ܳܪ/    ܻ  /   ܰ  ܫ(وصورتها  )(األولي  -
 .حركات ثالث أي ) ܳ/    ܻ/  ܪ  ܰܘ(       وصورتها )ܘܪ(الثانية  -

                                         
  . ٢١المرجع السابق نفسه ، ص)   ١ (
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 ١١٥

  ܐ( وصورتها )ܐ ( الثالثة -
ܰ

 .أيضا حركات ثالث )  ܳ/    ܰ/    

 .األبيات بقية في الشأن ونفس

 السريع بالبحر انطون سماه وقد،  حرآات ةالموزون بعشروهو  : الثامن البحر

 حركات ست من من خاصا زناو له أن " (الفصاحة معرفة "كتابه في ويقول

 .)١()حركات عشرة من ووزنا

 :صور ثالث لىع البحر هذا ويأتي

 منتتكون الدعامة األولي ، أي أن  ٥+٥ ثنائي الدعامة متساوي  : الصورة األولى

 -:كالتالي وصورته ، ركاتح خمسوالدعامة الثانية من  حركات خمس
 ܳܳܰ ܳܰ ܕܳܳܶܘ ܽ ܗܰ

ܷ ܰܰܶܕ
ܶ

 ܳܳܽܒ ܶܳ ܘܶܕ

ܶܶ ܰܰܰܘ
 ܳܳܽ ܶܳ ܘ

ܘ
ܳ

 ܐܰܰ ܶ ܶܳܗܕ ܳ 
ܑ

 ܳܳܘ
ܳܳܰ ܘܶܳܶ ܳܰ

 ܳܰ 

  نميمةًرجل ال انلسيحمل 
 يتداخل ويعطي النصحالذي  لكذ

 صانع التشويهكاذب في كالمه و
  يتبعه الضيقهومن يهمس ل

 خيرلسانه مر ينتزع ال
 :حظ البيت األول يتكون من دعامتيننال-

  ) ܳ /  ܳܫ / ܶܠ/ ܘ ܽܗ/ ܰ ( من تتكون حيث ܗܘ  :الدعامة األولي-

 .حركات خمس أي

                                         
ܪܘܬ  ܕ )  ܢ ܐܪ ܘ   ܕ ܕܪܗ ܪ ܐ  (١  ٢١ ص- ܪ ܬ ܪܗ
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 ١١٦

 ) ܳ / ܳܟ/  ܳ/  ܳܪ/  ܰܕ(  من تتكون يثح  ܕ   : الثانية الدعامة-

 .ايضا حركات خمس أي

                                    .األبيات باقي في الحال وكذ -

الدعامة األولى تتكون من   أي أن،٤+٣+٣ ختلفمثالثي الدعامة : الصورة الثانية

 أربع  والدعامة الثالثة من، حرآات ثالث  الثانية منةحرآات، والدعامثالث 
 :ذلك علي مثال .حركات

ܳ ܟ ܳܰ ܳܘܳ ܳܳ ܗܰ
ܰ

 ܪ

ܳܶܰܘ
 ܐܶܽ ܳܪܳܰ ܕ

ܰܰ
 ܪ

 ܐܶܰ ܰܬܟ ܳܽܒ ܕܽ ܬܘܰܘ
ܰܰ 

ܕ ܰܕ    ܘ 

 من هذامخلصنا استر عبدك يا
 واغن فاهه بكلمة الحق

  نفسه ندي نعمتكىفض علأو
 )١(وصنه من السوء واآلثام

 : دعامات ثالث من يتكون األول البيت نالحظ

 .حركات ثالث من تكوني ) ܗ ( األولي -
 ܳ/ ܳܗ/ ܰ

 .حركات ثالث من تتكون      )ܘ(  الثانية -

 ܳ/ܘܽܪ/ܦ

ܪ( الثالثة -  .حركات أربع من وتتكون )ܟ 
ܬ   /   ܳܣ/   ܟ   ܳܕ/    ܰ

ܰ
 ܪ

  األبيات بقية في الحال وهكذا

                                         
ܪܘܬ  ܕ   )١( ܢ ܐܪ ܘ   ܕ ܕܪܗ ܪ ܐ   .٢٢ ص- ܪ ܬ ܪܗ
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 ١١٧

من تتكون الدعامة األولى أي أن ، ٣+٣+٤ثالثي الدعامة مختلف : الصورة الثالثة
والدعامة الثالثة من ثالث ، الثانية من ثالث حركاتوالدعامة ، أربع حركات

 : كما فى المثال التالى، حركات، 
 ܐܳ ܐܶܳ ܳ

ܳ
 ܻܳܰ ܳܰܘ 

ܐ
 ܐܰܘ ܕܽܰ

ܽ
 ܳܳܰ ܳܳܘ

 )١(ܻܳ ܐܻܳ ܳܳ ܳ ܻ

 انني آمرك أيها الرجل الكاهن
 اذا أصابك ضيق شديد

  لك األمل البين الثابتبأطل
 :  نالحظ البيت األول يتكون من ثالث دعامات-

 .وتتكون من أربع حركات )  ܐ (األولي الدعامة -
 ܳܐ/   ܶ/   ܳܦ/      ܳ

 .تتكون من ثالث حركات )ܐܘ (الثانية من  الدعامة -
ܐ
ܳ

 ܳܪ/    ܰ/  ܘ  

 .تتكون من ثالث حركات  )(الثالثة   الدعامة  -
 ܳ  /   ܝܳܗ  /  ܰܟ

) ٣+٤+٤ثالثي الدعامة مختلف (  حركةةحدي عشرإالموزون ب:  البحر التاسع
الدعامة األولى تتكون من أربع ف، ويأتى على صورة واحدة، ويسمى بالبسيط

والدعامة الثالثة من ثالث ، حركات والدعامة الثانية تتكون من أربع حركات
 :قول أنطون التكريتي، مثال ، ، حركات

ܰ ܘܳܰ ܳܰܕ
 ܻ ܻܰ ܳܕܰ ܨܻ

                                         
  . ٢٣المرجع السابق نفسه ، ص   )١(
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 ١١٨

   ܡ  ܐ ܕ

ܬ    ܘ   ܕ ܕ

ܩ   ܘ  ܕܕ  ܘ

 المكان الخالي أحب الفقير
 غير أنني أحكم بأنه يجذبني للتوبه
 وينقني من كثرة ما فعلت من الخطايا
١(اويغسلني ويطهرني من الدموع باكي( 

 :بيت األول يتكون من ثالث دعاماتحظ أن ال  نال-

 .األولي الدعامة هي وهذه    ܳ/ܰ/ ܳܪ/ܒܰܕ

 .الثانية الدعامة هي وهذه    ܳ/ܕܰܨ/ܻ/ܰܘܣ

 .حركة ةعشر يحدإ أي الثالثة الدعامة هي وهذه      ܻ/ܻ/ܰܚ

 .األبيات بقية في الحال وكذا

 يثالثي الدعامة متساو( كة عشرة حرإثنتيبوهو الموزون :البحر العاشر
 ، ويسمي)٢( الشاعر يعقوب السروجيىلإويسمي بالبحر السروجي نسبة ،)٤+٤+٤

 شاع استعمالها لدي ىايضا بالمنسرح بمعني المدرج وهو من البحور الرئيسة الت
 لتساوي طول أغلب الشعراء السريان وهو يشبه المثلث المتساوي األضالع  نظراً

ورة واحدة حيث يتكون من ثالث دعامات كل دعامة تتكون ، وله صالدعامات فيه
 :ولنوضح ذلك بمثال  ،)٣( حركات أربعمن

 :السروجي يعقوب اقول مار
ܰ

 ܳܘܽܰ ܰ ܳ ܐܳܰ ܰ ܳܰ ܻ

ܥ ܐ ܕ ܐ ܕ   ܐܘ ܗ  

                                         
ܪܘܬ  ܕ ) ١ ( ܪ ܢܐ ܐܪ ܘ   ܕ ܕܪܗ    ٢٣ص – ܪ ܬ ܪܗ
ܪܘܬ  ܕ ) ٢ ( ܢ ܐܪ ܘ   ܕ ܕܪܗ ܪ ܐ    ٢٤ص – ܪ ܬ ܪܗ

  (٣ ٥٤ص،  أوزانه وفنونه، الكيل الذهبى فى الشعر السريانى، نزار حنا الديرانى)   
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 ١١٩

ܬ ܘ      

ܒ  ܐ ܐܢ ܐ  ܕ  ܕ

 اب عندما أنكرتك كنت في العذابأيها الوه
 اًشكرك كثيرنهب لي الكثير كي 

 فلك أنت الرحمة الجميلة وليست باآلخرين
 ال لكإ  يعطي مجاناًاًفال غني

ن البيت األول يتكون من ثالث دعامات متساوية كل دعامة تتكون من أربع أنجد 
 :حركات متساوية

 .حركات أربع من تتكون    ) (  الدعامة األولي     -

 ܳ/     ܰ/    ܻ  /  ܰܣ

 .حركات اربع من تتكون  )     ܐ(       الثانية الدعامة -
 ܳܐ/      ܳ/     ܰܛ   /   ܰ

ܘ( الثالثة الدعامة -  .ايضا حركات أربع من تتكون  )     
 ܳ/  ܘ   ܽܗ    /ܰܝ  /   ܰ

 األبيات بقية في الحال وكذا

 ثالثي الدعامة مختلف( وهو الموزون بثالث عشرة حركة: عشر الحادي رالبح
 .)١(الوفائي بالبحر يسمي لذلك و ،راميآلا وفا ىلإ البحر هذا وينسب، ) ٥+٤+٤

 فإن كلها نقل لم إن السريانية األبحر أغلب ان " التكريتي انطون ويقول

 القرن في الفليسوف وافا همؤلف فإن عشر الحادي البحر عدا ما ميافر  ها،مؤلف

 لذا واألعراس المآدب في بها يتغني وحربية غراميه معاني فيه دخلأ م.ق الثاني

 ." السريان حمله فقد

                                         
 ٥٧ص، شعر السريانيالكيل الذهبي في ال  ، نزار حنا الديرانى) ١(



 أوزان الشعر السريانى قديمًا وحديثًا                                         الثالثالمبحث 
 
 

 ١٢٠

حيث يتكون من ثالث دعامات، ، ويأتى هذا البحر على صورة واحدة
والدعامة الثانية وتتكون من أربع ، الدعامة األولى تتكون من أربع حركات

 :كالتالي ثالهوم، من خمس حركات  الثالثة تتكون الدعامةاأم، حركات

 :التكريتي أنطون يقول

ܻܰܘ
ܘܬܽ

ܳ
ܬܽܰ  ܗܝ   ܕܻܳ  ܳܳܺܰ 

ܳ
 

 ܬ  ܪܘܙ ܘܗܘܢ ܐ ܕ

ܘ ܘܢ   ܘ ܗ  ܬܘ

ܬ  ܘ   ܕ   ܘ 

 ونشاط بني البشر معين الجمال
 وههم عالماتوعلي وج

 االبتهاج وزهرة الفرح
 فالويل لمن نفر منه وعاش ذليالً

 : دعامات ثالث من يتكون بيت كل أن نالحظ

ܘܬ (حركات أربع من تتكون األولي الدعامة - ܬ/ܘܽܪ/ܺ/ܟܰܘ) (ܘ
ܳ

 (. 

)ܳ/ܳܢ/ܻ/ܰ) (  (يضاأ حركات ربعأ من تتكون الثانية الدعامة -  

ܬ(ثة  تتكون من خمس حركات الدعامة الثال- )  ܗܝ ܕ
ܬ/ܽ/ܰܕ/ܗܝܳ/ܻ(

ܳ
(  

 وكذا الحال في باقي أبيات القصيدة 
ثنائي الدعامة ( حركةةأربع عشرب وهو الموزون : البحر الثاني عشر

وهو من البحور القليلة ، )١(يضا بالطويلأويسمي  يسمي بالمحور،و )٧+٧متساوي
الدعامة األولى وتتكون من سبع ، هذا البحر من دعامتينحيث يتكون ، ستعمالالا

 :حركات والدعامة الثانية وتتكون من سبع حركات ايضا

                                         
 ٤١ ص ،  الشعر عند السريان، يوحنا دولبانى ) ١(



 أوزان الشعر السريانى قديمًا وحديثًا                                         الثالثالمبحث 
 
 

 ١٢١

 :وفي هذا لصدد يقول أنطون التكريتي كمثال علي ذلك
 ܳܽܰ ܳܽܰ ܘܳܰܘ ܽ ܗܳܳܰ ܕܳܽ ܺܰ

ܚ ܘ  ܐ ܕ    ܕ

ܘܢ  ܬܪ ܪ  ܕ ܘܐ    

ܗ    ܘܐܢ ܬܘܒ    

 ما أحلي الصديق الطيب العشرة المطبوع بالجمال
 يشرق دائما بجمال مضعف بالنفس والجسد

 أعز عندي من المالالجمال وان أثر هذا 
 )١(وان لم يظلمه المقتني فعندي أكثر حياء 

 ةذات أربع عشردعامتين تكون من ن البيت األول وباقي األبيات يأنالحظ  -
 :ففي البيت األول مثال، حركة

سبع  من تتكون)   ܳ/   ܰ/ ܛܰ ܕ / ܳܪ/  ܰ /ܻ/ ܰ ܚ (األولي الدعامة-
 . حركات

/  ܰ /ܘܽܗ( : الثانية الدعامة-
ܳ

 سبع من تتكون)  ܳ /ܽ /ܰ ܒ/ܳ / ܽ  ܘ/ 

 .حركات

 . وبنفس الطريقة في باقي األبيات
ثالثي الدعامة (  حركةةوهو الموزون بخمس عشر: عشر الثالث البحر

  من ثالث دعاماتنحيث يتكو، ويأتى على صورة واحدة،  ) ٥+٥+٥متساوي
 :)٢( ية كل دعامة تحتوي علي خمس حركاتمتساو

 ܐܳܳܐܰ ܳܰ
ܰ

◌ܰ ܽܳܳ
ܙܰܘ ܽ ܗ

ܳ
 ܐ
ܑܳ

ܳܰ ܳܽܘ 
 

  ܗܝ  ܕ ܘ ܘܐ  

    ܕ  ܘ  

                                         
ܪܘܬ  ܕ )   ١( ܢ ܐܪ ܘ   ܕ ܕܪܗ ܪ ܐ ٢٧  ص ܪ ܬ ܪܗ         

٦نزار حنا الديرانى،   الكيل الذهبي في الشعر السرياني، ص)   ٢) 



 أوزان الشعر السريانى قديمًا وحديثًا                                         الثالثالمبحث 
 
 

 ١٢٢

 

  للسنبلةرحن الحسد لإلنسان كالصدأ للحديد والإ
 وكالسوس لإلناء والدودة للخشب وتلك هي الحكمة

  اذا ما قاساه األخيار واألشرارقاسياًواأللم ليس 
ن خمس كون من ثالث دعائم كل دعامة تتكون ميت أن البيت األول  نالحظ-

 :حركات ولنوضح ذلك
ܐ ܐ الدعامة األولي    -  .حركات خمس من تتكون     ܐ

 ܻܐ/ܳܳܐ/ܰ/ܳ/ܰ

ܙ  الثانية الدعامة -  .حركات خمس من تتكون        ܗܘ 
ܽ/ܳ

ܳ
ܙ/ܰ/ܘܽܗ/

ܳ
 

 .حركات خمس من تتكون         ܐܘ    الثالثة الدعامة-

/ܰ/ܳ/ܽ/ܘܾܐ
ܳ

 

  األبيات اقيونفس الشأن في ب
رباعي الدعامة مختلف  (  حركةةست عشرب وهو الموزون  : البحر الرابع عشر

ويسمي ايضا بالبحر البعيد ألن كل دعامة تتكون من أربع ، )   ٤+٥+٣+٣
والدعامة الثانية وتتكون من ، الدعامة األولى وتتكون من ثالث حركات،)١(حركات

والدعامة الرابعة ، والدعامة الثالثة وتتكون من خمس حركات، ث حركاتثال
 وتتكون من أربع حركات 

 :ومثال علي ذلك
ܻ ܳܳ ܻܰ ܻ ܳܐܰ ܕܳ ܰܰ ܰ ܻܳܽ

ܳ 

      ܐܬ  ܕ

ܪ ܘ ܬܢ     ܘ ܪ ܕ ܕܐ  

ܪܗܒ  ܘ ܘܙ    ܘ ܬܘ ܐ

                                         
 .٦٣ص،   الكيل الذهبي في الشعر السرياني، نزار حنا الديرانى )  ١ (



 أوزان الشعر السريانى قديمًا وحديثًا                                         الثالثالمبحث 
 
 

 ١٢٣

  
حلت بي الكارثة وسط المدينة

 

  امرؤ يحمل خبزا اليماىلإولما وصل 
 

يــص الفالنـــأن الشخ
 ج

 أحصي مـع الحكـام     –ام  ـمع الحك 
 ج

ن الجنسأفتمزق قلبي وتألمت 
 ج

البشري قد هوي منـذ زمـن بعيـد         
 ج

مــن الغاشـــوداهمنا الزم
ؤذيوالمضـــــطرب والمـــــ ج

 ج
 : وصورته كالتالى

ܢ    الدعامة األولى وتتكون م  .ثالث حرآاتܻ / ܳ /ܽ

 .ثالث حرآاتܰ / ܰ  / ܰ الدعامة الثانية وتتكون من

 .أربع حرآات  ܾ/ ܳܕܐ / ܳ /  من  الدعامة الثاالثة وتتكون

 .حرآاتأربع  ܳ/  ܻ / ܳ / ܳܛ/  ܻالدعامة الرابعة وتتكون من 

 

رباعي الدعامة مختلف ( ة حركةسبع عشرب وهو الموزون  : البحر الخامس عشر
وله صورة واحدة،  فهو من أربع ، وهو يشبه البحر البعيد، ) ٤+٤+٤+٥

والثانية والثالثة والربعة تتكون ، الدعامة األولي تتكون من خمس حركات، دعامات
 :كقول انطون التكريتي ،من أربع حركات 

 ܕܳܰ ܗܘ ܳܪܰ ܳܪ ܻܣ ܽܽ
ܳ

 ܳ ܳܰ ܶܳ ܕܳܪ

ܬܗ ܐ ܗܘ ܪ ܕ ܪ     

ܘ  ܪ     ܙܗ ܕ

  قلب حياةيسقي النهر الفياض الذي ، ̤ن بولس العظيمإ
  شفاهه بلسما لألرضينتتلفظالطبيب الحاذق الذي 

 )١(السماوية رالمالح الحكيم الذي يعوم الفك

                                         
ܪܘܬ  ܕ  )  ١( ܢ ܐܪ ܘ   ܕ ܕܪܗ ܪ ܐ                   ٢٩ص–  ܪ ܬ ܪܗ



 أوزان الشعر السريانى قديمًا وحديثًا                                         الثالثالمبحث 
 
 

 ١٢٤

 

    : نالحظ فى البيت األول تقطيعة آالتالى

 .خمس حركات ܳ/ܪ/ ܻ /ܣܽ /ܽ  الدعامة األولى وتتكون من      -

 .أربع حركات ܳ /ܰ / ܗܘܳܪ /ܰ       الدعامة الثانية وتتكون من -

 .أربع حركات ܶ/ܠܳ ܕ/ܳܪ /ܳܕ        الدعامة الثالثة وتتكون من -

 .أربع حركات  ܳ ܚ/ ܳ /ܰ         الدعامة الرابعة وتتكون من -

 سداسي الدعائم (ثماني عشرة حركةب وهوالموزون : البحر السادس عشر
وهو أن يتكون من ستة ، دةحاتى على صورة وأ، وي ) ٣+٣+٣+٣+٣+٣متساوي

 يضا قولأ، ومثاله ، كل دعامة تتكون من ثالث حركات، دعامات متساوية
 : أنطون

ܾܳ
ܻܰ ܘܳ

ܰ ܕܳܪܳܰ ܕܳܪܽ
ܳ

 ܓܰܰ ܰ ܻܳܰ 

ܓ ܢ       ܕ  

 أيها الجميل وبوق الحق الذي ينادي بأصوات سماوية
 )١(شراقهبإعيننا نفسنا وأأيها الشمس الوحيد الذي يضيئ خفايا أ

  : نالحظ فى البيت األول تقطيعه كالتالى

 .ثالث حركات     ܳܪ  /ܾ/  ܳܫالدعامة األولى وتتكون من  
 .      ثالث حركاتܳܪ  / ܽ /ܻܰ ܘالدعامة الثانية وتتكون من
 .    ثالث حركاتܳܪ/   ܳܪ /   ܫܰܕ    الدعامة الثالثة وتتكون من

/   ܩ/  ܒܰܕ  الدعامة الرابعة وتتكون من 
 .       ثالث حركاتܳ

 .  ثالث حركات  ܳ /  ܻ/  ܰܫ  وتتكون من الدعامة الخامسة
 . ثالث حركاتܓܰܪ /  ܰ  /ܰ   الدعامة السادسة وتتكون من

                                         
ܪܘܬ  ܕ ) ١( ܢ ܐܪ ܘ   ܕ ܕܪܗ ܪ ܐ        ٢٩-  ص ܪ ܬ ܪܗ



 أوزان الشعر السريانى قديمًا وحديثًا                                         الثالثالمبحث 
 
 

 ١٢٥

رباعي الدعامة ( حركةةتسع عشرب وهو الموزون  :البحر السابع عشر 
الدعامة ، حيث يتكون من أربع دعامات، وله صورة واحدة، ) ٥+٥+٥+٤مختلف

والدعامة الثانية والثالثة والرابعة تتكون من ، األولى وتتكون من أربع حركات
 : كقول أنطون التكريتي٤خمس حركات

ܬܰ
ܬܽܰ

ܳ
 ܳ

ܳ
ܬܽܰ  ܳܰ ܘܳܳܗܰ 

ܶ
ܰ ܳܰܗ 

ܰ
 ܳܪ

ܘ   ܪܘ ܘܬ  ܘ ܘܢ    ܕ

ܗܘܢ   ܘ  ܗܘ    ܘ 

  فيض غني هيشفاهوأنشودة  ال طري طل عاإليمان هون إ
 ألحداث نشاطاًوا الكمالهو الخادم الروحي الذي منح الرجال 

 )١(الالجسدي الذي مأل البسطاء لذة والبؤساء رجاء

  : نالحظ أن الشطر األول من البيت األول يتكون من

ܬ /ܽ /ܬܝ /ܰالدعامة األولى تتكون من  
ܳ

 . أربع حركات  

/ ܳܛتتكون من الدعامة الثانية و
ܳ

 .خمس حركات   ܳ/ܢܳܗ/ܰ/ 
ܬ/ܽ/ܰ  ܣ/ܳ /ܰܘالدعامة الثالثة وتتكون من 

ܶ
 . خمس حركات ܗ

ܬ/ܰ /ܳ/ܰالدعامة الرابعة وتتكون من 
ܰ

  .خمس حركات     ܳ/ܪ

خماسي الدعامة متساوي  (عشرينب وهو الموزون : البحر الثامن عشر
، حيث يأتى على خمس دعامات متساوية، وله صورة واحدة، ) ٤+٤+٤+٤+٤

 :كقول أنطون ، حركةكل دعامة تتكون من أربع حركات 
ܰܗܽܪ ܽ         

ܶ
ܻ ܳܗܰܗ ܕ

 ܘܐܳ
ܶ

 ܘܻܰ ܳܰ ܕܶ ܰܰܬܕ
ܳ

 ܻܰ
ܳ 

  ܐ   ܕ  ܰܪ ܰܙܗܰܘ            

  أذلهحقره وماأوتعجب فما الظنين  تأمل موهبة هذا
 )١(نسان حقير فال نصر له علي الهبة الغالية إواحذر هذا الخبير من 

                                         
ܪܘܬ  ܕ ) ١ ( ܢ ܐܪ ܘ   ܕ ܕܪܗ ܪ ܐ                       ٣٠ص -  ܪ ܬ ܪܗ



 أوزان الشعر السريانى قديمًا وحديثًا                                         الثالثالمبحث 
 
 

 ١٢٦

 : نالحظ التقطيع فى الشطر األول من البيت األول كما يلي 

ܰ◌/ ܗ/ ܽ/ ܪ ܽ الدعامة األولى تتكون من  
ܶ

 .أى أربع حركات  ܗ

 .اتأى أربع حرك ܳܪ/ ܻ/  ܳܗ   /   ܰܕالدعامة الثانية وتتكون من     
ܘܐالدعامة الثالثة وتتكون من   

ܶ
 . أى أربع حركاتܶ/   ܰ  /   ܰܕ/ ܬ

 .أى أربع حركات   ܪܻ◌ /  ܝܰ / ܳ / ܰܕالدعامة الرابعة  وتتكون من   

ܘالدعامة الخامسة تتكون من   
ܳ

 .أى أربع حركات  ܳܪ /  ܻ / ܰܫ /  
تكريتي نالحظ أن البحور السريانية كما ذكرها أنطون الذكر وبعد أن 

 ستخدامات هي بحر باالي،الستخدام وأشهر االالبحور هذه ليست كلها شائعة ا
 . وبحر يعقوب السروجي فرام،اومار 

   وكل بيت أبيات،وبذلك نستنتج أن القصيدة في الشعر السرياني تتكون من 

 :ليإ أما عن األوزان فقد قسم انطون التكريتي األوزان 

 :الوزن البسيط-١

ن استقر بنهاية الدعائم ، ولكن إ وهو الخالي من التقطيع ، وال يفصل المعني 
  : التكريتيكقول أنطون ،) ٢(ويتكون من دعائم متساويةيضاف الكالم اليه 

ܗܝ ܽܽ
 ܳܰܽ ܕܰܶܬ ܰܰ          ܶܰ ܳ ܕܳܳ

ܗܝ ܽܽ
 ܕܳܳ

ܳ
  ܰܶ

       ܻ
ܬܽ

ܳ
 ܻܳܰ ܕ

  لمن لم يذق طعم حكمة اليونانيالسعد 
 )٣(فيه بساطة الرسل  لمن استقرتيالسعد

                                                                                                                     
ܪܘܬ  ܕ)   ܢ ܐܪ ܘ   ܕ ܕܪܗ ܪ ܐ ٣١ص  - ܪ ܬ ܪܗ ١) 
. ١٩يوحنا دولباني ، الشعر عند السريان ، ص )  ٢ ) 
ܪܘܬ  ܕ )  ܢ ܐܪ ܘ   ܕ ܕܪܗ ܪ ܐ ٣٥ص–  ܪ ܬ ܪܗ ٣) 



 أوزان الشعر السريانى قديمًا وحديثًا                                         الثالثالمبحث 
 
 

 ١٢٧

  : المركب الوزن -٢

 لتغيير، )٢(الحر البحر ويشبه، )١(م زائدةئ يتميز عن البسيط في أنه يتكون من دعا

 : حركاته عدد

 : انطون التكريتي  كقول السباعي البحر علي ينظم ما منه

  ܐܐܘ ܕ  

  ܐܟ  ܕ

ܝ   ܐܘ  

 نني مظلوم جداإيا حاكمي 
 تتضرع اليك نفس الخاطئة

 فيا منقذ المظلومين
 )٣( نصرتيىلإانظر 

 من دعامتين ذات سبع حركات انحيث نحد أن البيت األول والثاني مكون
  .أما البيت الثالث مكون من ثماني حركات

 : الوزن المضاعف -٤
ويتركب من عنصرين ، ما بنقطة أو بمعنيإو ما قطع وسط العنصر وه  

مثال علي ذلك قول ، ويربط بحروف متجانسة في النهاية  ويين أو أكثر،امتس
 : أنطون التكريتي
ܟ         ܘ،  ܐܘ  ܝ  ܟ،     ܕ 

ܕ        ܘ ،  ܕܕܡ   ܢ،  ܬܐ

 

                                         
.١٩ يوحنا دولباني،  الشعر عند السريان، ص ) ١ ) 

.  ٦٧ص  ،   ا لكيل الذهبي في الشعر السرياني، نزار حنا الديرانى)  ٢ )  
٣٨ص-  ܪܘܬ  ܕ     ܢ ܐܪ ܘ   ܕ ܕܪܗ ܪ ܐ  ( ٣)  ܪ ܬ ܪܗ



 أوزان الشعر السريانى قديمًا وحديثًا                                         الثالثالمبحث 
 
 

 ١٢٨

  وابتعد بعناية عن ذاتك     اتك          يها الصبي انظر الي ذأ    
 )١(ك                وتريحك كل اآلالمـــفربما يمتد الحقد لدي    

  :الوزن األبجدي   -٥
ويأتى ، إال انه يختلف فى الشكل، ا هو ما يتكون من البسيط والمركب مع

 : على صورتين
، )٢( في العدد أي يتألف من عدة أبيات متساوية في الوزن ومختلفة:محدود - أ

 : مثال ذلك
ܘܬ،       ܕ   ، ܗ            

ܪ، ܪܪ      ܬܪ         

     ،  ܬܪ   

 هذا هو الشهر       الحامل كل األفراح
   فخر األحرار  حرية العبيد      
 ملذات األجسام  زينة األبواب      

 صل كل دعامة بنقطة كما في الورزنوتف رة واحدةعلي وتي فبدايته ونهايته
 .عفاالمض
  .  يحفظ مكان الجمل وال يحدد عددها:  غير محدود–ب 

إذن فاألوزان الشعرية هي مجموعة من الدعامات تتكون كل دعامة من 
 .والدعامة الواحدة تتكون من كلمةواحدة أو أكثر عدة حركات،

 الفطرة ه تألفيقاعاًإتخلق فيها  ،فاألوزان التي تبني عليها قصائد الشعر
 يملك علي النفوس خيالها ويستنير فيها العاطفة وانسجاماً ،  تلذه األسماعونغماً

                                         
ܪܘܬ  ܕ )  ١( ܢ ܐܪ ܘ   ܕ ܕܪܗ ܪ ܐ                        ٤١ص – ܪ ܬ ܪܗ

.٦٩نزار حنا الديراني ، الكيل الذهبي في الشعر السرياني ،ص   (٢ ) 
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 ١٢٩

ون اللحن ها بجانب بعض ويكًضالمكنونة هذه األوزان تتكون من مقاطع يأخذ بع
  .)١(الممزوج بالكلمات العذبة

صية وهو يشتمل  أعظم أركان الشعر وأوالها به خصوويضاف إلى ذلك أن
ال أن تختلف القوافي فيكون ذلك عيبا في التقفية إعلي القافية وجالب لها الضرورة 

 .)٢(اًال في الوزن وقد ال يكون عيب
وهناك بعض من المعتقدات القديمة بأن السريان لم يتمكنوا من تقسيم 

دت طالعي علي كثير من النماذج وجاومن خالل  األبيات إال بعد الفتح العربي،
م، وانطون التكريتي  يذا ما طالعنا قصائد افرإننا  ألأنهم فطنوا لذلك قبل هذا بكثير،

 ليه كاملة نظراًإ في ثقسيم األبيات وبشكل رائع ولكنه لم يلتفت ةمثال  لوجدنا براع
علي ما سيتضح لنا في الصفحات  ئم هو الدين  والطقوس الكنسية،األن شغلهم الد

 .القادمة
 تقسيم األبيات في العربية لوجدناها مختلفة تماما عن ىلإيضا أذا نظرنا إو
قاطع التي تتراوح ما بين الثالث مفالسريان يعتمدون علي مجرد عدد ال السريانية،

 فالوزن في الشعر السرياني يقوم علي مبدأ بسيط واألربع حتي اإلثني عشر مقطعاً
 .)٣(جدا

 : بمقطوعة من ملحمة جلجامش
ܐܢ ܶ ܳܪܽ

ܶ
ܳܶܬ ܶ ܰܢ ܳܪܽ        ܻܰ  ܽܬܪ

 ܢ

  تقبل خدمتنايارب    يارب ارحمنا  من عندك        
 : تقطيع الشطر األول من البيت كالتالي

ܻ   /      ܰܥ/       ܶܪ/    ܐܬ    ܶ◌/  ܢ    ܳܪ/         ܽ
)٤(  

                                         
  .  ١٥ص، ١٩٩٠ ، الطبعة الرابعة، دار المعارف،  في علمي العروض والقافية، لسيدأمين علي ا)  ١(

١٤٧ص– الشعر عند السريان ، يوحنا دولباني ) ٢) 
، بدون تاريخ، القاهرة،  مكتبة األنجلو المصرية، محمد محمد القصاص،  الشعر في اآلداب السامية)  ٣(

 .١٩ص
 ، رية األكادية المغناة كمرجعية شعرية عروضية للشعر اإلنساني جلجامش الملحمة الشع، إدوار شمعون) ٤(

   .                    ٢٩ص، ٢٠٠٤، سوريا
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 ١٣٠

 

 تجزئة الشئ علي أجزاء :فهو لغة ، أما في العربية  يسمي بالتقطيع
 تجزئة البيت بمقدار من التفاعيل التي يوزن بها مع معرفة كونه في : صطالحاإو

 .جماالإأي بحر 
ثم يقابل ، فطريقة الوزن أن يقطع البيت علي عدد التفعيالت التي يوزن نها 

نوع أدون مراعاة  ، الساكن من حروفه بالساكن من حروفها والمتحرك بالمتحرك
   .)١( بالخط فالمعمول عليه ما يسمع الما يكتبفظ الاللالحركة والعبرة هنا ب

  : ذكر لذلك مثاالًأ

 : يقول الشاعر

 الفؤاد يحبها               صدود اذا القيتها وذرارُ وفيها علي أن 
في العربية تجزأ الكلمة عند وزن القصيدة ففي المثال السابق يكون التقطيع كالتالي  

  نذرارو/تهاو/ اذا أالقي / صدودن   يحببها    /فؤاد/عال أننل/  وفيها
 فعولن/فعول/فعولن  مفاعيلنمفاعلن        /فعول/مفاعيلن/فعولن

 : لكننا ال نجد ذلك في عند السريان وكذلك التدوير أوضح معني هذه الكلمة بمثال
 : كقول المتنبي

  غريب كصالح في ثمود  أنا في أمة تداركها اهللا 
وال يجوز   كلمة من الشطر األول الي الشطر الثاني،نفصال الاأي أن التدوير هو 
 . يضاأذلك في السريانية 

 قواعد العروض العربي علي الشعر الصعب تطبيقنه من أ من ذلكيتضح 
 . عكس ذلك فجائزاكثيرة، أمالسرياني وذلك لوجود أوجه اختالف 

                                         
                                                               . ٣٦ ص،  اوزان الشعر العربي وقوافيه، عبد النعيم علي محمد) ١( 
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 ١٣١

لشعر ا) بحور(ذن في أوزانإما الجديد    ولعلك تسألني أيها القارئ الكريم،
 السرياني؟ 

فتاريخ ، ذا ما قيس بتطور األصواتإ التجديد في األوزان بطئ جداً
وذلك ألننا لم نعثر علي نصوص شعرية ، األوزان الشعرية يكاد يكون مجهوال

 .)١( بدء التاريخ المسيحيىلإترجع مثال 
منذ سنوات عديدة كانت ":وفي هذا الصدد يقول الشاعر نزار حنا الديراني

تشغلني وقد قام بتأليف عدد من القصائد  ) الشعر الحر(تزاوج بين األبحر فكرة ال
وفي الوقت نفسه  يجاد أوزان جديدة تالئم قصيدة اليوم،إكان الهدف منها هو 

قد سبقنا اليه ، ن ما نحاول طرحه اليومأففوجئ ، تحافظ علي الطبع التراثي القديم
نطون التكريتي بالوزن المركب أ وقد سماه، ميي منذ زمن افرأالشعراء األوائل 
 .")٢(والوزن األبجدي

  :)٣(وقد مثل له أنطون التكريتي في كتابه
ܘܬ،       ܕ   ، ܗ            

ܪ، ܪܪ      ܬܪ         

     ،  ܬܪ   

 هذا هو الشهر       الحامل كل األفراح
 ألحرار فخر ا    حرية العبيد    

 زينة األبواب       بهرجة األجسام
ما البيت أ،  حركةةحدي عشرإفنالحظ مثال أن البيت األول يتكون من 

والبيت الثاني يتكون من ثماني حركات أيضا أي ، الثاني يتكون من ثماني حركات
 .٨+٨+١١أن عدد الحركات 

                                         
 .١٨٤، ص  ١٩٦٥  ، الطبعة الثالثة، مكتبة األنجلو المصرية، لشعرابراهيم انيس،  موسيقي ا) ١( 
 .٧١ص ، الكيل الذهبي في الشعر السرياني، نزار حنا الديرانى)  ٢( 

ܪܘܬ  ܕ )  ܢ ܐܪ ܘ   ܕ ܕܪܗ ܪ ܐ ٥١ص – ܪ ܬ ܪܗ ٣)  
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 ١٣٢

 من بعدد، ربعةأوأأي أن الشاعر يبدل الوزن بعد كل بيتين أو ثالثة 
علي الرغم أن عملية التقيد بهذا التقليد تحد من حركة الشاعر ، الحركات المختلفة

 .و قد كثرت هذه القصائد  في التراتيل الكنسية في التعبير،
بل أصبحت تعبر ،  التراتيل الكنسيةإلى وألن قصيدة اليوم لم تتعرض كثيراً

لذا  ،  الحديثةاتعن معاناه اإلنسان وعن الغزل والحب وغيرها من الموضوع
ومن هنا جاءت الضرورة ،  مجال أوسع كي تسترسل قصيدتهإلىاحتاج الشاعر 

 . طرح عدة نماذج من األوزان في سبيل أن يجد الشاعر مجاال أوسع للتعبيرإلى 
أسلوب يقوم علي " وعلي ذلك يمكن تعريف الشعر الحر في السريانية علي أنه  

 ) ١(." عدد الحركات في القصيدة الواحدة ساس عدد الدعامات  المتساوية فيأ
  : نوضح ذلك بمثال حيث يقول الشاعر

ܕ   .   ........   

 ܕܘܬܘܟ

  .......    ܗ ......ܗܘ 

ܙ .........ܗ  ܘ    )٢( 

 يا أيها القمر      يا أيها الباسل
 تكدبشها

     اللهيب المتأججهذا هو المجد     الذي مد لكم   
 فتلك الهموم        أنت المطلع

كما في البيت  نالحظ في األبيات السابقة أن أساس الوزن هو الدعامةالثالثية
 : األول

 ܳܕ/        ܰ/        ܰ

                                         
٥٥ص  المرجع السابق نفسه،   (١ )  

 . ٧٢ ص ، الكيل الذهبي في الشعر السرياني،  نزار حنا الديرانى)٢ (
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 ١٣٣

، ثم بعد ذلك يستطيع الشاعر أن يستعمل أكثر من دعامة واحدة في البيت الواحد
ستخدم دعامة ال دعامتين وفي البيت الثاني وبيت األستعمل في الانه أفمثال نالحظ 

 : ستخدم ثالث دعائم بعدد حركات مختلفة كالتالياوفي البيت الثالث ، واحدة
  ܳ/     ܰ/       ܰ/   ܶ  /    ܰ/  ܰܛ/    ܳܗ/   ܳ/  ܶ/ ܘ  ܽܗ 

  

 :القافية بعد ذلك نسترسل الحديث عن 

 القافية

 كلمة آخر هي العروضيين اصطالح وفي العنق نهاية هي اللغة في القافية

 ، الروي أي القصيدة عليه تبنى الذي الحرف هي يقول آخر ورأي، البيت في

 :ءالشعرا بعض كقول

ܬ  ܢ ܕܐ    ܐ ܐ

ܕ ܬ ܘ   ܘ  ܗܘ ܕ ܕ

 والشر الموت فيخافون اآلخرون أما

 بالتعاسة يشقي نأ يطلب عنهم خارجا كان ومن

 القائل الرأي سبح)  ܬ- (كلمة هي القافية أن يقول من فهناك

 عليه تبني الذي الحرف هي القافية نأ الثاني والرأي، البيت في األخيرة بالكلمة

 .)١(الروي أي  القصيدة

 من تعلموها هل ؟للقافية السريانء الشعرا ستعمالا بدأ متي نتسأل ولعلنا

 ؟)٢(والعراق سوريا أي النهرين بين وما الشام لبالد اإلسالمي الفتح بعد العرب

 السرياني األدب مؤرخي منً كثيرا أن نقول السؤال هذا علي ولإلجابة

 .العرب من القافية تعلموا السريانء الشعرا إن يقولون

                                         
٢١ص،  الكيل الذهبي في الشعر السرياني،  نزار حنا الديرانى (١) 

 .٥٥، ص٢٠٠٤بغداد،، عقد الجمان في أدب السريان، بشير متي الطوري )  ٢(
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 ١٣٤

، وباالي ،ميكافر ،األقدمين السريانء شعرا عند مجهولة كانت القافية " أن ذكر وقد

 عشر الحادي القرن من خلدون ابن يوحنا هو شعره في أدخلها من أول أن وقيل
 بعض حذوه حذا ثم الشعر قرض عند بالضرورة ليست القافية وأن، الميالدي

 حتيء الشعرا جميع عند استعمالها  فعم عشر الثاني القرن نهاية حتيء الشعرا

 .")١(الفاضلينء الشعرا من شعره فيَ القافية يهمل من يعدون َأصبحوا

 ونرسي ديصان ابن أمثال القداميء الشعرا قرضه الذي الشعر أن ذكر كما

 .)٢(مقفي غير السروجي ويعقوب

 في يكون ما وأكثر العاشر القرن قبل تكن لم القافية أن البعض ويذكر

 ئةمال صدر في ارهمشعأ في القافية أدخلوا السريان أن ذكر بينما، )٣(التاسع القرن

 . )٤(العرب منوال ىعل نسجاً التاسعة

 قبل شعرهم في القافية يعرفوا لم  السريانء الشعرا أن "  دوفال ويقول

 اللغة استعمال وبعد السابع القرن منذ ولكن اإلسالمي الفتح وقبل، بالعرب تصالهما

 وكذلك القافية بإدخالهم العربي الشعر تقليد في السريان الكتاب بدأ العربية

 ."   )٥(ذلك دبع التي العصور

 في للسريان معروفة تكن لم القافية أن لمإع ":داود يوسف اقليميس يقول

 السروجي ويعقوب ونرسي وإسحق كأفريم األولينء الشعرا فحول فإن، القديم

 ال المسيح بعد األولى العشرة القرون في السريان لدى الشعر أنشدوا الذين وسائر
 .")٦(أشعارهم في للقافيةً أثرا نجد

                                         
 

٢٢  ص، السريانية ونحوها وشعرها ، زاكية محمد رشدي)  ١) 
 .٣٥٣، ص١٨٩٧ الكتاب في نحو اللغة اآلرامية، المطبعة الكاثوليكية،  بيروت، جرجس الرزي،) ٢(

 (٣ . ٣٩٢، ص١٨٩٨،المجلد الثاني، الموصل، الطبعة الثانية،  اللمعة الشهية،   يوسف داود) 
      Duval.    ibid.   p. (٤)   ٣٢  

١١٤، ص ١٩٨٦  ،المجلد الخامس، دمشق، سورية، السريان ايمان وحضارة، اسحق ساكا)  ٥) 
 

 .٣٩٢ص، المجلد الثاني  اللمعة الشهية، اقليمس يوسف داود ، ) ٦(
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 ١٣٥

 غرار على القافية استعمل من أول ألن صحيح غير شك أدنى دون وهذا

 يكن لم وكذلك، التاسع القرن من البليغ أنطون هو السريان من العربء الشعرا

 بذلك جميعاء الشعرا يلتزم فلم واحدة بقافية ملتزما ينظم أن للشاعر ليكون شرطا

 في أخرى إلى قافية من االنتقال أو واحدة بقافية  االلتزام في الخيار لهم كان وإنما

 الصارم لتزامالا أما، والنظم الكتابة للشاعر يتيح كان مما أكثر أو أبيات أربعة كل

 الثالث القرن بعد كان فقد، المعنى حساب على ذلك كان ولو حتى، الواحدة بالقافية

 بعد للعرب تقليدهم وبدأ، )١(والعرب للسريان بالنسبة العربي الفتح بعد وهو عشر

 .)٢(وطباق جناس من اللفظية المحسنات في وخصوصاً التاسع القرن

 أمثال القداميء للشعرا األشعار من راًكثي أن الحظت الدراسة خالل ومن

 والخامس الرابع القرون ىلإ ترجع والتي األنطاكي واسحق ونرسي ميافر مار

 ىلإ ينتقل ثم مثالً بيتين في تكون نأ الممكن من القافية كانت نإو مقفاه للميالد
 .باألمثلة هذا كل نذكر وسوف آخر بروي خريأ قافية

) ٧– ٤( الشعر السرياني في القرون وعلي الجانب اآلخر لو نظرنا إلى
 .نجد هنالك نوع من القافية.  عكس ذلكرأيناالميالدية، 

 :اآلتية األمثلة في كما )٣(شعرهم في اًواضح القافية أثر يجد شعرهم يتتبع من فإن

 :)٤(يقول) م٣٧٣ (ميفرا مار .١

bđåžïćåđÔ@ó¼Š@æİà@şíä@bž“ÑŽä@óÝÔ@aóÌŠ@æİàì@

•đbÐ@bØŠžûì@aŠòíÈ@óïŞÉi@đþži@ßşíï“Žiì@až‹Ðí’@óïŞÉi@

 

                                         
٦٦ عقد الجمان في أدب السريان، ص، بشير متى الطوري)   ١)  

٢٢، ص نزار حنا الديرانى،  الكيل الذهبي في الشعر السرياني ) ٢) 
نها حرفية ، أما في السريانية فالقافية تعتمد علي  يمكننا أن نستنتج أن القافية في اللغة العربية صوتية أآثر م) ٣(

 .الحرف األخير من الكلمة 
٢٣ص، ،١٩٧٦ الثالث، دمشق الجزء الآللئ المنثورة في األقوال الماثورة ،، اغناطيوس يعقوب الثالث)  ٤)  
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 ١٣٦

 :الترجمة
ناءاإلقت حب من ترحـــاس

 

سـالنف قاتلة الشهوة محبة ومن 
 

باق هو الذي الغني طلبت فقد
 

يالفان جحيمال فهو الجمال وطلبت 
 

 :)١(ميافر لمار آخر ونموذج

aóyşíČ“áŽi@„Ü@İðŞåÔ@bžiûŽ†@aóyİí“áŽi@ý†@bžåÑÜİíîì@

bđäÿćİìe@@bđÍŽà@@bžiûŽ†@bđážşćí–ì@@bđzžïä@@bžäžûì@

 : الترجمة

ـ بح الذهب اشتِر  دودـــ
 

ـ  بـال  اشتريه العلم أما  دودـح
 

 ضيقال من يزيد ألن وذلك
 

ـ وال احـة الر هو وذاك  ذاتــ
 

 من نوعا عرف قد كان السريان عندء الشعرا أشهر أن ترينا األبيات وهذه

 . شعره في القافية

 -:آخر نموذج

 :)٢(يقول الخامس القرن من باالي مار .٢

bžî‹žà@æÜ@bžŽy@æćîŽüžiý@@@bžŽyì@

bžî‹žà@æÜ@bžŽy@µŽåžiŽfi@@bžŽyì@

bžî‹žà@æÜ@bžŽy@µÐòćíŽ“Ü@bžŽyì@

bžî‹žà@æÜ@bžŽy@æćîŽ‡ïŞåŽÉÜ@bžŽyì@

 

                                         
، ١٩٧٧بغداد، ، الطبعة الثانية، المجلد األول، المروج النزهية في أدب اللغة اآلرامية، يعقوب أوجين منا )١(

 .٣٨ص
 .١٥٦، ص١٩٦٩والبستاني، فولوس وكميل، اآلداب السريانية، بيروت، غبريال  ) ٢(



 أوزان الشعر السريانى قديمًا وحديثًا                                         الثالثالمبحث 
 
 

 ١٣٧

 : الترجمة 

 آلبائنا ويغفر           الرب لنا يغفر 

 ألبنائنا ويغفر           الرب لنا يغفر 

 لشركائنا ويغفر           الرب لنا يغفر 

 ألمواتنا ويغفر           الرب لنا يغفر 

 بدايته وفي بل فقط لبيتا نهاية في القافية يلتزم لم باالي مار نرى وهنا

 .الفن هذا مثل في طويل باع ولهمء الشعرا عليه اعتاد التفنن من نوع وهو أيضا

 في القافية فقط يستعمل ال بأنه يمتاز: الخامس القرن من  : األنطاكي إسحق .٣

 األبيات في كما العجز وبداية الصدر بداية في واحداًً اًحرف يلتزم وإنما البيت آخر

 :)١(اآلتية

ñûìŽ†ađc@aaíÝà@ðŞàŠe@æŽà@üđäíČáž’@óđÜòì@ÒŽÈ@ýì@

bžåÑÜíČî@âŽÈ@‹Ììe@@æŽà@üđåđà@kŽä@až‹îŞdi@až‹Ìeì@

bžàíÝ @üđÜ@@ažìĆû@@bÙîe@üđå¨íÐ@æđà@”žäe@×ìČ‹Éđä†@

 : الترجمة 

 فلس وربع ثالث يضاعف وأ يطوي ولم           عنده ما كامل غرس من     

 منه نأخذ الصيد وأجر                      المعلم  عم أجر ومن   

 خدمته أو فالحته الناس ويتجنب                ناكراً للجميل يكون فهو        

  : آخر ونموذج  

ÞđÝ¹Ž†@æÜ@óîŞe@æÙîe@‹Žàđe†@ãđ‡đà@@æŽåÉ9@ý†@

bđ¼Žg@@æŽåđÉži@@æÙîe@çòíÝƒŽ@@æŽåïŞÐŠe@ý†@

đä@@æÙîebžäžŠ†íČÈ@@bđÉ—@@7ŞiòŽ†@bžjđÜ@@æŽåƒŽ8@ý†)٢(@

 

                                         
 .٢٣٢ ص، المرجع السابق، اآلداب السريانية   )١(
 . ٢٥٩ص، ١٩٧٨ ، السنة الثامنة عشرة،١٧٦و١٧٥والعددان  المجلة البطريركية، )٢(



 أوزان الشعر السريانى قديمًا وحديثًا                                         الثالثالمبحث 
 
 

 ١٣٨

 : الترجمة     
لنا تتحدث أن اـــم

 

قولك من شئ نسمع فلن 
 

المحبب بـالطل لـمث
 

ـــااتنءاسا تترك ولم 
 

مساعدتنا طلبت ما فإذا
 

داًــاب قلبك نساعد فلم    
د من القصائد له العدي السادس القرن وبداية الخامس القرن من نرسي مار .٤

 :)١(يقول حيثالشعرية، 

çí©@ò‹ue@bØŠžüÜ@bžàŽ‡È@çìČ‹àaŞò@çìóïđic†@bžáÝČ‚†@

çìČ‹yòđò@çđe@ßŽüÜŽì@ÞïŞÙđà@çíČƒåž“đÝi@@bžƒ—Ü@@ažŠíČä@

 : الترجمة

ن راسلتكم كي  حتى اآل 
 

ل مـــا تريـــدونـتقولـــوا كـــ
 

 ن األن فصاعدا الــم
 

ـ  تتماحكون لئال تستعر النار في نتكمالس
 

  

  :  يعقوب السروجيونموذج آخر لمار 
ܬ ܒ ܕܘ ܕܬ   ܗ  ܘ

 ܒ  ܕܬܬ   
ܬܗ ܕ   ܢ ܕ  ܘܐ 

ܪ    ܬ ܘ 

  :الترجمة 

 يبطل      سوف   اإليمان    أن داود   وكتب

 الينبوع دنـع سيتحطم القليل بأن الحكيم وأخبر

 )اآلخرون (باطل العالم  مصير بأن سليمان وقال

 )٢(رابينــالق  ومن الشماس من العالم   هلك   فقد

 

                                         
 ٢٢ص.١٩٧٧ة الثانية، بغداد، المروج النزهية، الطبع،  منايعقوب أوجين)  ١(

        (٢ ٣٤١ ص، ١٩٦٤، السنة الثانية،  العدد السابع عشر، المجلة البطريكية)  



 أوزان الشعر السريانى قديمًا وحديثًا                                         الثالثالمبحث 
 
 

 ١٣٩

 حد إلى القافية فواعر السريانء الشعرا أن توضح التي النماذج بعض هذه

 .للعرب مقلدين األمر بداية في يكونوا ولم للمسيحية األولى القرون في ما

 في ستخدامهال الشعر ينظمون كانوا القداميء لشعراا أن نري ولعلنا

 الوزن ذلك في تعيهم ولم وغيرها الهوتية قصص من التعليمية الكنسية األغراض

 اآلذان ىلإ المحبب الموسيقي والجرس التناغم علي يحرصون كانوا بل والقافية

 .ءالعذرا والسيدة المسيح السيد مدح في

 غرار على القافية استخدموا وائلأء شعرا هناك اآلخر الجانب وعلي

 القول بسط من أول نهأ عنه قيل الذي التكريتي أنطون الشاعر هو العربء الشعرا

 ) ١.(أولهم يكن لم إن ،مبتكريها أحد يعد والتي والقافية الشعر فنون في

 : ذلك أمثلة ومن

bžåÑÜİíî@æć— @ÞČ‚†@aaİíÜ@bžåÝđi@@æž“ćïŞi@@ÞØ@@µŞÉàŽì@

ÑÜđöìbžåž“đÜ@@þƒđä@@đþà@b@bžå¾İíy@üđÜ@óîŞe@ý†@bjŽ’ì@

bžäžŠ†İíÈ†@ìčû@@aóÐe@@bžäžûŠİíØ@bžåžïÈ‹Ü@@‹Že@@ažüÜbi†@

bžäÿİìb–†@þÑđ’@@ìČû@@‡žÉàŽ†@bžäžŠ†İíÈ@@až‹ž·@@‘ŽíŽuóđä†@

 : الترجمة و

الكمال لـــبك المعلم عرف
 

 

لــباط أو سئ هو ما لكل ومعين
 

الغش انــبلس المليئة والسفينة
 

الصحة من شيئ لها ليس عصا فهي
 

للمساعدة فرصة للشيطان وليس
[ 

ناارـأفك نــم يحمينا ربـــفال
 

للضيق الدنئ هذا ترجرج ما فإذا
 

لمساعدتنا الملجأ هو ربــــفال
 

 

                                         
٣٣٦ص،  اللؤلؤ المنثور، افرام األول برصوم)   ١ ) 



 أوزان الشعر السريانى قديمًا وحديثًا                                         الثالثالمبحث 
 
 

 ١٤٠

 :نستنتج تقدم ومما

 أساسي كركن تكن لم كنول السريانء الشعرا لدى معروفة كانت القافية أن .١

 . العربية في كما الشعر أركان من

ً نثرا الكتابة أسلوب في بالعرب السريان تأثر بداية هو التاسع القرن أن .٢

 في الواحدة بالقافية االلتزام بقي ولكن .ومضامين أغراضا وحتى بل وشعرا

 أبيات عةأرب كل أو القصيدة في االلتزام ماإ يختار أن وله الشاعر حق من القصيدة

 .)١(ذلك إلى وما

 أم ساكنا الحرف هذا كانء سوا فقط الروي فيها يكتفي السريان عند والقافية .٣

  .)٢(والمقشي المركخ فيه يستوي  وقد متحركا

 من القافية تتكون حيث، القافيةء أجزا عن الحديث لنا تبقي ذلك بعد

 : التاليةء األجزا

 القصيدة وتسمي ليهإ وتنسب القصيدة عليه تبني الذي الحرف وهو الروي -١

 : الشاعر كقول، األخير الحرف حسب علي النونية أو الالمية فنقول سمهاا علي

ܪ ܘ                     

 )٣( ال ابن حر وال عبد  اً           مطلق المسيح  في  ليس   

 ) (   كلمة في الدال حرف هنا فالروي

 الإ الروي عن اليفصله الذي) المعتل الحرف (الطويلة الحركة :سيسأالت -٢
 : مثل واحد حرف

  ܕ       ܗܝ  ܕ ܨ              

 )٤(عمال الرب كرم في يعمل    ء    والمسا الصباح من يعمل للذي طوبي

                                         
                                                  ٥٥ص، بغداد، عبق الخزامي والريحان في أدب السريان، بشير متي الطوري)  ١(

٦٧١ص، اللمعة الشهية في نحو اللغة اآلرامية، اقليمس يوسف داود)   ٢) 
 . ٥٦ص،  الشعر عند السريان، يوحنا دولبانى) ٣(
  ٥٥المرجع السابق نفسه ،ص) ٤(



 أوزان الشعر السريانى قديمًا وحديثًا                                         الثالثالمبحث 
 
 

 ١٤١

 يسبق الذي الحرف أي       كلمة في   ܦ    الحرف هو هنا والتأسيس

 .)١(الدخيل

   بكلمةܠ  حرف مثل، والروي سيسأالت بين الفاصل الحرف هو:الدخيل  -٣

 .السابق المثال في

  ذلك مثال ،وتابعه الروي قبل الساكن االمعتل الحرف وهو: الردف -٤

  ܬ            ܬܗܘ    

 .شارد فيها تكوني ال كي            الدنيا في تتهيمن ال

 :)٢(عيوب ومن عيوب القافيةوللقافية على الرغم من حالوتها وجمالها 
 : نوعان هناك

  المجري وحركته ، الروي ىلإ بنظر هومن  :األول

 .اإلسناد ي ويسم،والحروف كالحركات ،الروي قبل ما ىلإ ينظر من هو :والثاني

 : الي ينقسم األول والنوع 

 مثال :القصيدة بالروي المشبه بالمخرج وليس باللفظ ويؤتي بيتين من : اإلآفاء 
  ،     

ܒ ، : مثال المخرج مختلفين من رويين بين نجمع نأ :اإلجازة -ب  ܘ

 كالحباص انمنتسبت امولكنه مختلفتين بحركتين المجري تحرك نأ:ء اإلقوا -ج

 ܐ ؛ كلمتي في والعصاص

( كلمتي في والعصاص كالبتاح مختلفتين تينحرك بين تجمع نأ : اإلصراف -ه
 ܰ ܰ   ܳ ܰ 

 آخر بمعني تأتي نأ ويجوز ،الواحد بالمعني ذاتها اللفظة يعيد أن: ء اإلبطا -و

 :مثال

                                         
    ٢٢ص،  الكيل الذهبي في الشعر ، نزار حنا الديرانى) ١(

٥٩ ص، ر عند السريان الشع،  يوحنا دولبانى) ٢) 



 أوزان الشعر السريانى قديمًا وحديثًا                                         الثالثالمبحث 
 
 

 ١٤٢

 .والسمع النظر بمعني 

 ) ١(.الثاني بالبيت بعدها يأتي بما القافية الناظم يضمن نأ وهو :التضمين -م

 :ذلك مثال

  ܪܐܓ ܕ

   ܘ ܐܙ

   ܕ

  ܕ ܕ

 بالكاملين ترغب من يا الخفي يهاأ

 لي نرأو برحمتك خصصني

 حبك رؤية ألحكي

 اًلساني تكمله في نسيجا

 آخر عيب: هو نهأ فقط ليهإ  فقدأشير اإلسناد وهو واألخير الثاني النوع أما

  ،الردف سنادإ : أبواب خمسة ىلإ ويقسم لرويا يسبق ولكنه القافية عيوب من

 .التوجيه سنادإو  ،المجري سنادإو ،الشباع سنادإو  ،التأسيس سنادإو

 ؟القافية مأ الوزن أسبق أيهما:تساؤل الكريم القارئ يهاأ الذهن ىلإ يتبادر قد ولعل

 تكن لم األمر بداية في األوزان أن ىلإ الباحثة تشير ذلك علي وللرد

، لصغيرها تغني كانت فاألم، بالفطرة معروفة كانت آخر بمعني و أ،معروفة

 شاكلته علي منها كل مختلفة بأنغام غنمه يسوق والراعي ،ترابهاأ مع والجارية

 . منمق نغمي سلوبأو معين بإيقاع

 جري الذي الموزون والكالم، العرب كالم في الوزن سبقت فقد القافية أما

 . ةالبعيد األزمان في العرب ألسنة علي

                                         
٦١،  صالمرجع السابق نفسهيوحنا دولبانى، )  ١ ) 



 أوزان الشعر السريانى قديمًا وحديثًا                                         الثالثالمبحث 
 
 

 ١٤٣

 أن نرى العربية النهضة شمس وبزوغ عشر التاسع القرن بحلول ولكن

 والقامشلي الموصل في المدارس من العديد افتتاح وتم ضةبالنه بدأوا السريان

 بفضل وذلك السريانية اللغة إلى الحياة وعادت وبيروت والقدس الزعفران ودير

 حركة ونشطت جتماعيإلوا يوالسياس قتصاديالا ستقرارالوا الفكرية الحرية

 لكتاب السريانية إلى العربية الكتب  من العديد وترجم، والترجمة التأليف

 المعاجم ووضعت نعيمة وميخائيل جبران خليل جبران أمثال من مشهورين

 مثل الدراسية برامجها ضمن السريانية أدخلت الجامعات من العديد إن بل الحديثة

 فهم في وطيدة عالقة من لها لما، والقاهرة وبيروت والالذقية وحلب بغداد جامعة

 والتفاعلء العطا تواصل على آخر دليل هذا وفي العربية اللغة وفقه أصول

 الوطن لخدمة األجيال مر على كانوا كما و السريان و العرب بين الحضاري

  .)١(واإلنسان والمجتمع

 
  
 
 

                                         
٧٢ص،  عقد الجمان في أدب السريان، بشير متى الطوري)   ١)  



 

 

 

 

 

 

 المبحث الرابع
 

 نماذج من الشعر السرياني الحديث
 

  دراسة وترجمة



  دراسة وترجمة نماذج من الشعر السرياني الحديث                  الرابعالمبحث 
 
 

 ١٤٥

 : تمهيد

كانت الترجمة وما زالت ضرورة ال مناص منها للتواصل بين األفـراد            
 مـا    أحيانـاً  والتيوء الفهم أو التفاهم،     ـوالشعوب والثقافات، ولتجاوز عقبات س    

وربما كان اخـتالف األلسـنة        بالتوتر،   واالجتماعيةتصيب العالقات اإلنسانية    
 .)١(واأللوان هو الباعث األول للترجمة

ويصعب بطبيعة الحال تحديـد     ،  ة من أقدم مناحي النشاط اإلنساني     الترجم
 وسيلة  ىلإمن الممكن القول بأنها ظهرت بظهور الحاجة        ن  ولك،  البداية التاريخية 

للتفاهم بين ناطقي اللغات المختلفة وقد لعبت الترجمة وال تزال تلعب حتي يومنا             
 .)٢(ة والتقارب بين الشعوب    في خدمة الحضارة اإلنساني     ومحسوساً  هاماً هذا دوراً 
  

وذلك ألنه ، ة أصعب ما يمكن وخصوصا الشعر  ممما ال شك فيه أن الترج     
ة الصعوبة مع طبيعة     تذوق للقطعة، وتتفاوت درج    ىلإقريحة متفتحة و  ى  لإيحتاج  

 . )٣(هالشعر وأغراض
ولم يعد هناك شك في أن كل نهضـة         .. . والترجمة هي عملية قديمة قدم الزمن     

ففـي العصـور    .  علمية البد أن يسبقها حركة ترجمة نشيطة وتبدأ بها         فكرية أو 
القديمة، قامت حركة ترجمة فاعلة ومؤثرة من اللغة اليونانية إلى اللغة الالتينية،            

يقطـع  .. . بعد أن أفل نجم الحضارة اإلغريقية، وبدأ الرومان يحتلون مواقعهـا          
 . )٤(بذلك تاريخ اآلداب الكالسيكية وآثارها الباقية

 كـي   قصـوى  الترجمة ودورها يجد أنها ضرورة       ىلإمن ينظر اليوم     
وفي   ننعم نحن العرب ببعض ثمراته،     الذي للحاق بركب التقدم العلمي      تكون هدفاً 

                                                 
اتها،  مدخل إلي علم الترجمة،  علي إبراهيم المنوفي، القاهرة،   ألبير، الترجمة ونظريوأمبارو أورتا د  )١١

 ١٧، ص٢٠٠٧الطبعة األولي، 
 .  ٥فوزي عطية محمد، علم الترجمة، مدخل لغوي،  الثقافة الجديدة، بدون تاريخ ص  )٢(
 .  ١٧، ص٢٠٠٠ صفاء خلوصي، فن الترجمة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة الثانية،  )٣(
 . ١٣، ص٢٠٠٦محمد حسن يوسف، كيف تترجم، الكويت، الطبعة الثانية، )  ٤(



  دراسة وترجمة نماذج من الشعر السرياني الحديث                  الرابعالمبحث 
 
 

 ١٤٦

أن الترجمة كانت أحد أسباب تقدم الحضارة العربيـة          هذا المقام علينا أن نتذكر    
يدة وتأخذ عن غيرها دون     اإلسالمية التي كانت تمر بمرحلة تتسم بالمرونة الشد       

، وقد كان للترجمة    ى فرصة للتفاعل مع الثقافات األخر     هاخوف أو وجل، كما أن    
ـ إداه للتواصل   آوال يمكننا القول أنها كانت مجرد       ،  دور ونصيب في كل هذا      ىل

فإننا يمكننا أن نقول أن الترجمة جزء مـن المنظومـة           ،  األخرىينابيع الثقافات   
ها نمم والشعوب فكلما كانت األمة متقدمة كان للترجمة مكا        الثقافية والحضارية لأل  

 .)١(طار منظومة التقدم والرياسةإالمرموق في 
وقد تناولت في المبحث بعض األغراض الشعرية والتي قـام بنظمهـا             

 الفترة التي أعنى بها القـرن التاسـع         كالشعراء السريان في العصر الحديث، تل     
نا هذا وقد قمت بترجمة بعض هذه النماذج، ثم         عشر و القرن العشرين وحتى يوم     

 . التعليق عليها
األشعار السريانية الحديثة والتي حاولت بترجمتهـا       ومما يلي بعض من     

التي كتبها الشعراء السريان في العصر الحديث أي فـي           األغراض المستحدثة ب
  :  يومنا هذاوحتىالقرن التاسع عشر و القرن العشرون 

   :وطاناأل إليالحنين  -١
 في قري ومـدن     ون قرض فيه الشعراء السريان المحدث     هو غرض جديد  

 إليالعراق وتركيا، وهي األوطان التي عاش فيها أجدادهم قبل هجرة كثير منهم             
 .بالد المهجر

،  في التجارة   فقد هاجر الكثير منهم، إما تخلصا من ضيق الحال، أو سعياً          
 الوطن لم   ىلإك الربوع، ولكن حنينهم     واستوطنوا تل  وتوزعوا في مناطق مختلفة،   

 وأسـرتهم ،  ومشاهد األرض أمام أعيـنهم      شفاههم،   ىفأغاني البالد عل   ينقطع،  
 .)٢(كأنها تعيش بينهم التي خلفوها ترقص في ذكرياتهم، 

                                                 
  (١   ١٩-١٨،  ص الترجمة ونظرياتها  ألبير، وأورتا د أمبارو  )

    ٨٥، ص ١٩٦٤أحمد تيمور باشا،  الحب عند العرب،  دار الكتاب العربي،  الطبعة األولي،  )  ٢(
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ܪ  (نموذج لذلك قصيدة بعنوان      ر أوكـين  للشـاع ،  طور عابدين ))١(ـ ـ
 : ،  يقول فيها)٢(بولس منوفر برصوم

 ܐ  ܕ )٣(ܪ ܐܘ
 

 ܐ    ܪ ܐܘ 
 

ܐ   ܗܘ   ܐܪ
 

ܐ    ܘ  ܕܪ    ܘ
 

   

   ܢ ܗܘ ܐ
 

  ܕ  ܐ  ܐ 
 

ܝ  ܐ    ܬ
 

ܐ  ܐ     ܐ  ܐ
 

    ܘ    ܐ
 

ܐ ܐ       ܘ
 

     ܐ ܘ
 

 ܪ ܕ  ܘ  ܪܬ ܕ 
 

ܐ  ܐ ܐ    ܪ
 

 ܘ      ܘ 
 

ܐ  ܘ  ܘܕ    ܗ
 

ܘܪ    ܪ ܘ   ܕ
 

ܬܟ  ܐ  ܕ
 

 ܬܪܘܬܟ   ܕ 
 

   ܐ ܕ
 

ܪ     ܘܪܘ  ܘ
 

                                                 
    . ٣٦، ٣٥ ص ، ١٩٧٨، ܕܐܕܬ    ، ܨܘܡ   ܣ  )  ١(
وتلقي دروسه األولي مع شقيقه نيافه مار اثناسيوس أفرام ١٩٢٩ولد عام  : منوفر برصوم بولسأوكين)  ٢(

 إليمن مدينة أديمان بتركيا، وتوجه ١٩٢٠برصوم مطران بيروت،كما نزح به والده الشماس بولص عام

وفي )زالين( مدينة القامشلي إلي حمص رتهأسغادرت ١٩٣٧سوريا وحط رحلة في مدينة حمص، وفي عام
وقد درس علي أيدي األساتذة بشارة قسيس ويوسف ١٩٤٢مدارسها تلقي علومه ونال الشهادة االبتدائية عام

الي عام ١٩٤٥العراق سنة كاملة  عام –قرة وغيرهم،كما التحق باكليريكية مار افرام السريانية بالموصل 
فة تجارة وصناعة محافظة الحسكة وكان مركزها القامشلي آنذاك عين رئيسا لغر١٩٥٢، وفي عام١٩٤٦

له العديد من ١٩٧٠ولحين هجرته للواليات المتحدة األمريكية عام١٩٥٦وذلك في تشرين الثاني عام
، ةالبطريركيأراق الربيع ديوان شعر سرياني، تاريخ الصحافة السريانية وقد نشر في المجلة -:المؤلفات منه

جوزيف أسمر ملكي، : انظر( كثيرة أخريومؤلفات . .... في مجلة المرشدعوقد طب شعراء سفر برلك
 ). ٥٢-٥١-٥٠،ص٢٠٠٠وجوه سريانية، القامشلي، 

وقد قيل أن  الطور، الجبل، والبعض قال هو اسم جبل بعينيه، وقال آخرون بل كل جبل طور )  ٣(
 .بالسريانية
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  ܗܘ   ܕ
 

ܬ    ܕ    ܕ
 

 ܬ ܕ ܐ  ܗܘ
 

   ܬ  ܗܝ 
 

 ܐ   ܬܘܕ
 

ܐ  ܬܗ  ܬܘܕ   ܕ
 

ܐ  ܙܪ  ܐ  ܘ
 

ܐ   ܐ   ܕ    ܕܐ
 

    ܢ  ܐ
 

  ܕ   ܐ  ܐ 
 

ܝ ܝ  ܐ ܕ ܢ  ܘܕ
 

ܐ   ܐ  ܝ  ܘ
 

 ܐ     ܢ
 

ܐ    ܕ     ܕܗܕ  ܘ
 

 ܐ    ܘ
 

 ܕܐܬܪ   ܐ   ܐ 
 

ܐ  ܘ   ܪ
 

     ܘ 
 

ܬ  ܐܗ ܕܬ  ܕ
 

ܬ      ܐ   )١(ܘ

 

 :وترجمتها 

المقـدس  )٢( طـور عابـدين    يا جبل 
 

والشـعوب  األمـم    بـين  فخـر يا  
 

ــك  ــل ــر تأن ــون ينظ اآلرامي
 

ــال  والســنون والقصــصواألجي
 

)العـالم  (أنت أملنـا فـي البريـة        
 

والصــعبة فــي األيــام المريــرة
 

ــت  ــتأنــ ــا حفظــ لغتنــ
 

مــن الفقــدان والهــالك  األم 
 

ــون ــات يتكلمـ ــاء والبنـ األبنـ
 

الشــبان والشــيوخ يقدســون  
 

ــذي   ــري وال ــان الث ــك اللس ذل
 

بــــــين النهــــــرين 
 

                                                 
١ ٣٦ ص، ܕܬܕܐ    ،  ܨܘܡ   ܣ   )  )  
ـ(هو جبل شرق تركيا حاليا و يسمي بالسريانية   :طور عابدين  ) (٢ كما ، وهو اجلبل وهو يف السريانية طوري ) ܪ 

مابني النهرين يف الشمال    يف  تعين جبل العباد وقد مسي بذلك لكثرة الصوامع واألديرة الكبرية فيه ، ،وطور عابدين منطقة جبلية تقع                  
 افرام األول برصوم ، تاريخ طور عابدين        أيضاوانظر  : انظر  (، اآلرامينيردين ،وهذا اجلبل سكانه األصليني هم من        الشرقي ملدينة ما  

 افرام األول برصوم ، األلفاظ السريانية يف املعاجم العربية ، امـع             ؛    ،  ٢١٧،ص١٩٦٣ العربية ،بولس نام ، بغداد ،        إيل،ترمجة  
 . ١١٠ ، ص١٩٥العريب، دمشق ، العلمي 
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ــري    ــي الف ــاس ف ــاهى الن يتب
 

ويصـــلون لـــه ويترنمـــون
 

اآلن بـــه يتكلمـــونوهـــو ذا 
 

في أوروبـا ومـا بـين النهـرين        
 

كـــم هـــي غاليـــة أديرتـــه
 

التي في نصـيبين فـي أماكنـك       
 

لقــد كلــل القديســون فـــي    
 

ــات  ــال والمرتفع ــة الجب األودي
 

خاص ذاك المكان مشـهور  وبشكل
 

ــرة  ــل األديــ ــين كــ بــ
 

ذاك المكــان الجميــل الــذي هــو
 

 بمبانيه العجيبـة قائمـة     )١(قرتمين
 

ــ ــكر الش ــم الش ــل ف ــن ك كر م
 

ــالم   ــة الع ــى نهاي ــكر حت الش
 

ــؤمن  ــوي المـ ــعب القـ للشـ
 

ــة األم  ــظ اللغـ ــذي حفـ الـ
 

ــة   ــنفس الحي ــا ال ــا ربن أرض ي
 

ــد   ــى األبـ ــة  إلـ المملوكـ
 

 نالقديس شـموئيل ومـار شـمعو      
 

القـــديس الكبيـــر جبرائيـــل
 

ــوة   ــط القـ ــا أعـ ــا ربنـ يـ
 

 للرهبان والشمامسة في هذا الدير    
 

فــــي هــــذا الــــدير  
 

ــرر  ــل ض ــن ك ــم م وأحفظه
 

األبناء المجتهدون في هـذا الـوطن      
 

الذين يركعون ويعملون ويصـلون    
 

ومنـــــــك يـــــــارب 
 

ــأل ــل يســـــ الكـــــ
 

تحفــــظ لتلــــك األديــــرة
 

براحــــــة الكهنــــــوت
 

 

                                                 
شهر أديرة طور عابدين، ومشيد في مكان مرتفع، ومحاط بأبنية قديمة ويكتنف بغابـات              أ هو   :  قرتمين    )(١

 كماكثيفة من البلوط، وقد سمي بذلك نظرا لوجود قرية كانت قريبة لدير مار جبرائيل فسميت علي اسمها،                  
قام بتأسيسه وتشييده مار صموئيل،      وقد   ٦١٥-١٠٤٩ طور عابدين في سنة      لمطرانيهكان هذا الدير مركزا     

ومطـر   باسم مار جبرائيل القسياني الذي كان رئيسه         أوالم، وقد عرف    ٣٩٧ القرتميني سنة    نومار شمعو 
 أخذ في الزيـادة     إليه نعدد المتطوعي م، عدد سكان هذا الدير أول مرة اثنان فقط إال أن            ٦٦٨ سنة   حني هانت

 تاريخ مار كبرائيل، القامشـلي،      ،   انىيوحنا دولب  : انظر( موئيل   ش مار بلغ اربعمئة في عهد      حنيفيما بعد   
  ).                             ٥١٢  اللؤلؤ المثورصافرام األول برصوم، ؛  ٨،٩، ص١٩٦٦مطبعة الشباب، 
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 :الدراسة
عرف بوزن مار افرام أحد األوزان الثالثة       يالذي  ،  القصيدة علي الوزن السباعي   

  : األول كنموذج للقياس أو الوزنولو أخذنا البيت ، المشهورة
   /ܐܳ  /  ܶ   / ܻܕ   /  ܰܕ   / ܳܪ/    ܽ/    ܘܾܐ

ܾܐ
ܶ

 ܐܳ   /ܶ    /ܻ     /ܳܪ   /  ܳܗ /  ܒܽ/   ܘ
  التزام الشاعر بحرف روي واحد وهـو       ظمن خالل األبيات السابقة نالح    

ـ              ين األبيـات   حرف األلف، ثم انتقاله بحرف روي أخر وهو حـرف النـون ب
 . وبعضها، أي أن القصيدة تنحصر ما بين القافية المنسجمة بين األلف والنون

الشاعر هنا من السريان المهاجرين األمريكيين في القرن العشرين، حيث          
 يصف لنا حبه واعتزازه بمدينته وما لها من أهمية كبيرة بين  العـالم واألمـم،                

ويفتخـر   لغة األم وهي اللغة السـريانية،     ذاك المكان الذي يتخذه رمزا إلحياء ال      
 والشيوخ يتكلمون بتلك اللهجـة وهـي السـريانية           والشباب، ايضا بأن البنات،  

  . )أي العراق(وربا وما بين النهرين أوايضا في 
 وطن قومي للسريان يضم كل البالد التـي عـاش فيهـا             إنشاءوالهدف منه هو    

 . نالسريان مثل العراق وسوريا ولبنان وفلسطي
 النداء وهو من    بحرفبدأ الشاعر قصيدته بحرف النداء في  البيت األول          

ـܳܽالمحسنات  المعنوية والذي يسمي بالهتاف        طالق الصوت بحرف   إوهو  ،  )١( ܐܳ
، كما  )٢(أو لجلب انتباه المخاطب    ،  الخفية   النفس   آالمإلظهار   و ما يشابهه  أالنداء  
مخاطبا هذا الجبل المقدس لديهم      ܐ ذكريضا ضمير المخاطب المفرد الم    أ استخدم
يضا بالسمو والجمال ويشكر كل من حفظه وصانه من كل شر أو هالك،              أ ويصفه

 األبد، ويحفـظ القـديس جبرائيـل وهـو       ىلإويدعو الرب لكل األنفس الحاضرة      
 مار كبرائيل آن ذاك، وليس هو فقط بل كـل           باسمالراهب في هذا الدير المسمي      
                                                 

 .  ٣٣١، ص١٩٧٥يعقوب أوجين منا، قاموس كلداني عربي، بيروت،  )(١
 . ٧١ ص، ن ، الشعر عند السريا يوحنا دولباني)(٢
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كل هؤالء يركعون ويصلون ويدعون الرب حفظ كـل         ،  )٢(شمامسةوال،  )١(الرهبان
 . األديرة الموجودة بطور عابدين من كل سوء

رة أخرى يبدع الشعر في صوره شعرية أخري وهو يصف حالة التي تنتـاب               م 
النفس عندما تتذكر موطنها األصلي، وما أجمل الحنين إلى الوطن، وكم يثير في             

 أنه عبر عن هذا الشعور ليصوغه في قالب شعري           وشجون وال بد   ألمالنفس من   
  : جميل يمدحها ويمجدها نموذج علي ذلك
 يقـول    ܐܘܪܗܝ وهي قصيدة تحت عنوان      قصيدة للشاعر اسحق ساكا عن الرها     

 :)٣(فيها
    ܬܝ              ܪ  ܕ  ܐܘܪܗܝ
 ܕܪ   ܝ              ܗܕܪ    ܝ
 ܪ ܗܘ  ܘ                ܪ ܗܘ 

  ܗܘ ܐ                 ܪ  ܕ ܘ
   ܗܕ             ܗܘܘ ܨ
 ܪ                 ܐ ܪ

                                                 
 ,  يتولى ذلك الطراز من عباد الـرب الذيمشتق من الرهبة أو الجزع " راِهب "  جمع يه  :ان الرهب )(١

 النفس ومعرفتها على حقيقتها، والراهب والرهبانية جمـع         وامتحان مرحلة فحص الضمير     فيعندما يدخل   
 رأفة ورحمـة    هلنا في قلوب الذين اتبعو    وجع" رهبان، وقد يكون الراهب واحدا وجمعا، وفي القرآن الكريم          

وأصلها من  " ال رهبانية في اإلسالم     " ، وفي الحديث الشريف     ٢٧سورة الحديد آية رقم     " ورهبانية ابتدعوها   
 والزهد فيها والعزلة عن أهلهـا،       الدنيا وترك مالذها،   إشغالالرهبنة، الخوف، وكانوا يترهبون بالتخلي عن       

هذه الكلمـة   ) بان(ومن   ،أو طريق أي صالح   ) ره( من   بوهو مرك ة فارسي   والبعض يزعم أن أصل الكلم    
واشتقوا له وزن     فاتخذ العرب من الفرس رهبان جمعا،        أدت معني حارس أو محافظ،     بأخرى اتصلت   إذا

وذلك ألن المتوحد هو إنسان إعتزل الناس ليحيا بمفرده من غير زوجـه وأوالد   "المتوحد" فاعل أي راهب 
األلفاظ النصـرانية   سهيل قاشا،: انظر ( لينموا وروحياً ونفسياًالكافيفيتوفر له الوقت ، المجتمع  بعيداً عن

 ،  عربي دار الروضة   –، المعجم الذهبي، فارسي     يالتو نج محمد  ؛  ٤٢، ص ١٩٧٨في اللغة العربية، بغداد،     
ــر ــان  –ت وبي -topic/com/montada-f٢٩.mam٩.http://saleeb٤ ؛ ٣٤٣ -١٠٢ ص١٩٩٣ -لبن

t١٣٦١.htm  .(   
معناها خادم و  الشماس كلمة سريانية و التشميس، هو ما يتلوه الشماس في الصلوات :  الشماس)(٢

 أداء في معاونة القس يهو الوظيفة العامة للشماس ) ريف شمشى ( القبطية  فيتقال باليونانية دياكون و 
  الدينية الخدمات

 )١٨٣=http://www.arabchurch.com/forums/showthread.php?t ؛ ٤٣ص-١٩٨١،-٢٨-٢٧-٢٦، األعداد ا سوريايقاال مجلة:انظر(
 . ٢٤ ص،١٩٨٣اسحق ساآا، اآلراميون، حلب،  ) (٣
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ܪ                     ܐ ܐܕܝ  ܐ  ܐ
 ܐ ܐ               ܐ  ܐܬ

ܐ  ܐ   ܗܘ                   ܪ  ܘ
ܐ   ܕ                      ܐ ܗܘ   ܪ
ܐ   ܐ  ܕܪ                 ܐ  ܨܘ

ܘ  ܐ ܪ ܬ              ܐ   ܕܐ
ܬ                 ܬܗ ܗ ܐ  ܘ  ܘܕ

ܐ  ܕܪ       ܕܗܘ                    ܘ
ܐ ܐ                       ܕ ܐ     ܘ

ܐ    ܘܕ                  ܘ  ܘ
ܐ ܐ ܒ                   ܪ ܐ   ܘ  ܐܘܪܗ

 ܐ ܕ  ܘ                    ܐ  ܘܪ
ܐ  ܬ  ܐ   ܐܘ               ܙ  ܘܐܘ

ܐ ܐ                    ܐ  ܘ  ܕ
 ܐ  ܕ           ܕ ܐܘ 
ܐ  ܕܐ            ܐܘ   ܐܘ

ܪ   ܗ  ܘܐܬܪ                 ܕ
  ܘ              ܕ 

 : وترجمتها

 )١(نالرها بين النهري
 

 مزينة بكل جمال
 

 شرفت بكل بهاء
 

 وتجمدت بكل األجيال
 

  هو سوركاًمنيع
 

 ومقدس هو جبلك
 

 )٢(وصوت خرير ديصان
 

 حسنكيزيد في 
 

                                                 
، بمعنى بالد مـا  "پوتامياميس"، Μεσοποταµία: باإلغريقية( أو بالد الرافدين : بالد ما بين النهرين ) (١

. كانت من أولى المراكز الحضارية في العالم      . جنوب غرب آسيا   في   بالد ما بين النهرين تقع    ) بين النهرين 
انظــر  ( . والفــرات  نهــري دجلــة  مــا بــين  العــراقوهــي تقــع حاليــاً فــي    

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D٨٪A٨٪D٨٤٪٩٪D٨٪A٧٪D٨٪AF_%D٨٪A٧٪D٨٤٪٩٪
D٨٪B١٪D٨٪A٧٪D٨١٪٩٪D٨٪AF%D٨٪٩A%D٨٦٪٩ 

 نهر هادئ صغير    اابيض الرها كما انه     في مدينة  هذا النهر    ريم) الرقص(نهر ديصان ومعناه باآلرامية      (٢) 
سالمة المدينة، وفد غطى عليهـا مـرات عديـدة           نهر صاخب عارم األمواج في الشتاء، فيهدد         إلييتحول  

ـ -٥٦٥(يوستينياس ، ولذا اضطر ةأضرار بالغوأحدث فيها   تغيير مجري هذا النهر لكي يمـر  يإل) ٥٧٨ 
 ولسـكني   المـوتى بجانب المدينة في سطح الجبل الواقع في غربيها وكان في هذا الجبل مغاورعديدة لدفن               
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 ١٥٣

 نقية هي عيونك
 

 بهية بين جناتك
 

 شهية هي ثمارك
 

 عطرة هي نسائمك
 

  المبشرأدي
 

 بالعلم  أنارك
 

 )١(كخدر هيأك
 

 للعريس السماوي
 

 نهريةلغتك ال
 

 هي منمقة ونقية
 

 فهي أصل حياة
 

 اللغة السريانية
 

 الجامعةأصبحت 
 

 المرموقة المحببة للمسيح
 

 عطر الشرقالذي 
 

 بالرائحة العطرة
 

 العجيبةهياكلك كم من 
 

 كم أديرة ومساكن
 

 كم من مدارسك
 

 خرجت  منها األجيال
 

 أصبحت أم االستنارة
 

 مختارينوالمعلمين ال
 

 ة واألحبارواألساقف
 

 وكل العظماء
 

 افريم السرياني
 

 )٢(ويعقوب الرهاوي
 

 لتقىا )١(ربوال
 

 تقياءوالكثير من األ
 

                                                                                                                                         
   انظـر  . الصـوم والصـالة  إلـي ي هذه الكهـوف منصـرفا   م مدة في احديالنساك وقضي القديس افر

http://www.aramaic-dem.org/Arabic/Tarikh_Skafe/Edessa.htm 
عـرس نفسـه،     هو ستر يمد للعروس في ناحية البيت، أو هو موضع يزين للعريس، أو هـو ال                : الخدر )(١

انظر يعقوب أوجين منـا،  قـاموس كلـداني عربـي،            (،   )ܐ( والكلمة المرادفة لها في السريانية هي       
  ). ١١٣، ص١٩٧٥بيروت،  

 ، فـي بلـدة عـين    ٦٣٣  وهناك رأي أخر أنه ولـد سـنة   ٦٤٠ولد حوالي سنة :  يعقوب الرهاوي  )(٢
 وبعـد   اإلسـكندرية  ،حيث درس اليونانية في      سرينفندنيا،وتتلمذ علي يد سويروس في الدير المشهور في         

 سقريـا قـو   كما قرأ في صباه مـع األب         ،٦٩٧ للرها في سنة     عودته نصبه البطريرك اثناسيوس مطراناً    
 والشـاعر ،وفـي     واألديب العهدين وهو واحد من الجهابذة المتبحرين النحوي اللغوي          وأسفارمبادئ العلوم   

،  وآخـرون انظر مراد كامـل     . ( الضخمة االخري  المؤلفاتمن   يدلعدتوفي المطران وله ا   ٧٠٧ عام   خرأوا
،  ميخائيل السرياني الكبير   ؛  ٢٩٤ ص راللؤلؤ المنثو _ برصوم   األولافرام  ؛  ٢٦٤ السرياني ص  األدبتاريخ  

، الجـزء الثـاني   عربه عن السريانية ،صليبا شمعون،أعده وقدم له يوحنا إبراهيم مطبعة األديب ، دمشق ،               
 )٤٤٥ص، ١٩٩٦
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 ١٥٤

 قساوة الزمن
 

 والصعوبات والنوائب
 

 مجزرة المجازر لم
 

 يكييقدروا أن يثن
 

 الملكحبيبية  يا
 

 )٢(الحكيم سلوقس
 

 عشيقة يا لكي سالم
 

أبجر األسود
 

 ون المشتتؤكأبنا
 

ثغور وبقاعكل  في
 

 هم يقتادون السمك
 

ارثونحولحبك هم 
 

 :الدراسة 

 يصف الشاعر مدينة الرها بما فيها من جمـال ومـن منـاظر خالبـة،               
فما أجملهـا ومـا     ،  فيشيدها بألفاظ جميلة ويصفها بأنها عروسة ما بين النهرين        

 أدي  شـر بوذاك الجبل المقدس فلقـد أنـارك الم       ،  وهذا السور الحصين  ،  أبهاها
باإلنجيل وجعلك خدرا للمسيح، وليس ذلك فقط بـل لغتـك الرهاويـة، النقيـة               

 ومن مدارسة تخرج علماء أجـالء، ومالفنـة          وأسس اللغة السريانية،  ،  الصافية
                                                                                                                                         

 فنسـرين هو أول من ظهر من كتاب أصحاب الطبيعة الواحدة في القرن الخامس، ولـد فـي                 : ربوال  (١)
 زعم أنهـا سـميت      األخر ، والبعض رالنسوومعناه عش     مركب من كلمتين     فنسرين اسم سرياني،  (

 والسريانية  اليونانيةن   يجيد اللغتي  ، وكان كما درس العلوم اليونانية     عيسى عليه السالم حيث يقع بجانبه،      بقبر
 تـاريخ    مراد كامل وآخرون،     :انظر  (.  دالعهد الجدي  ترجمة   أهمهااليونانية عددا من الكتابات،      فترجم عن 

 ) ١٣٤، ١٣٣األدب السرياني، ص
 م،.ق٣٥٨أي المنتصر باليونانية، ولد عام )نيكاتور(هو سلوقس األول ولقبته األجيال : سلوقس الحكيم  (٢)

محيط  فيأ ونشدة األسكندر المقدوني ومؤسس األسرة السلوقية الحاكمة ولد في مقدونيا، وكان أحد قا
 الفارسية، سطع نجمه كشاب اإلمبراطورية المقدوني في حروبه ضد السكندراالقيصر،رافق في شبابه 

  إلي ا الذين حاربونالعسكرييوهو في العشرين من عمره، وهو ابن أنتيخوس أحد القادة ٣٣٣مقاتل في عام 

 وبرز أثناء مرافقة االسكندر في معاركه في الهند، وفي السكندراجانب الملك المقدوني فيليب الثاني والد 
 ، قتل سلوقس منالقويةوالتي أصبحت بعده مركزا للمملكة السلوقية )أنطاكية(أسس سلوقس مدينة ٣٠١عام 
.        م.ق٣٠٤لرها سنة م،وهو من مشيدي مدينة ا.ق٢٨١عام أحد المعارك بطليموس في  قبل

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D٨٪B٣٪D٨٤٪٩٪D٨٨٪٩٪D٨٢٪٩٪D٨٪B٣_%D٨٪A٧٪D٨٤٪٩٪D
٨٪A٣٪D٨٨٪٩٪D٨٤٪٩ 
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ويعقـوب الرهـاوي     م أمير الشعر فـي األدب السـرياني،       يمثل افر ون  مشهور
،  سـلوقس الحكـيم    يضا حبيبـة  أفالسالم لكي يا حبيبة الملك أبجر و       وغيرهما،  

   . وحبا صافيا،  مكان يكنون لك ودا خالصاإليك الذين هاجروا من مكان ؤوأبنا
 يشبه  و،  ـܐ ܐ  استعار للمسيح عليه السالم بالعريس السماوي      كما

صلي وهو بالد مابين النهرين وهنا      ألاللغة السريانية باللغة النهرية تبعا لموقعها ا      
 .      محبتهم الشديدة لهاوإظهار  باللغة السريانيةاعتزاز

 البيتين األول والثـاني بحـرف النـون         التزامبالنسبة للقافية نالحظ    و           
والثالث والرابع والخامس والسادس بحرف الياء وباقي األبيات بحرف الـروي           

 الستعمالفيما عدا البيتين األخريين بحرف النون مما يدل علي محاولة             األلف،
 القافية في العصر الحديث لم يكن من الضرورة فـي           استعمالن كان   إو القافية،

                                               . شعر التفعيلة الواحدةالستعمال البيت الشعري نظراً
 الموجود في صدر البيت بنفس الحـرف         الحرف استخدمأنه   ومن تمكن الشاعر  
أي علـي دعـامتين       والقصيدة علي الـوزن الخماسـي،      ،  الموجود في عجزه  

وهذا الوزن يسمي بـوزن      متساويتين كل دعامة منهم تتكون من خمسة مقاطع،         
    . )في القرن الخامس (باآليمار 

  : وقياس القصيدة كالتالي

ܐ
ܽ

   ܻ/ ܽ/ ܽ/ ܬܝܰ/ ܶ /        ܺܪ/ ܰ/ ܺܕ / ܝܻܗ/ ܘܪ

ܬ(قصيدة أخري بعنوان    وفى     )١(زهير موسـي ماميـه       للشاعر،  نبوءة )ـ
 :يقول فيها 

                                                 
كان والده الشماس موسي الذي كان مولعـا         ،١٩٥٢من مواليد القامشلي عام     : زهير موسي ماميه هو      )١ (

شكل فرقة هو وأخيـه      سببا في حبه للشعر والموسيقي،    هؤالء كانوا   غناء،  وأخيه نعيم موسي، كل       بالفن وال 
جوزيف اسمر ملكـي، وجـوه      : انظر(باسم ابن العبري، كما شارك في مهرجان األغنية السريانية األول           

  ). ١٠٦، الجزء الثاني، صموريا للطباعة، القامشليسريانية، 
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ܐ                ܐ  ܐܙ ܐܙ    ܘ ܕ ܪ
ܐ ܐ                ܐ ܕܐ ܐ    ܘ

ܪܪ ܐ ܕ ܬ"        ܘ" ܕ  ܘܐ  ܙ
 ܐ ܐܙ ܐܙ                 
ܐ    ܐ  ܐ    ܐܟ ܐܪ              ܪ

ܙ ܐ    ܘ                  ܕ
  ܐܙ ܐܙ                   

   ܐܬܪ ܘ            
         ܗ ܐ ܐ ܘ              ܐ  

  ܐܙ ܐܙ                   
  ܕ  ܘܐ ܐܪ                 ܘ  ܘܪܕ  
ܐ ܕ ܐ                 ܘ ܘܐ ܐܪ  ܘ  ܘ

 

  : وترجمتها

ةـب األحبـب ذهــــذه
 

اء ـــمـا الرحــــأحبابن 
 

د الحكماءـــمثل قول أح
 

دق القول ـــفين بصالمعرو 
 

ول كوي ــــد تحقق قـق
حدي األزمنة إوءة في ـبالنب   جج      جججج 

 بةــب األحـــب ذهـــذه
انــــي أري السريـفإنن

 جج يطيرون في الهواء مثل الطيور  جج
ن حديدـون أجنحة مـيركب

 جج     علـي هيـئة نسور مضيئة   جج
 ةبــب األحـــب ذهـــذه

ل قريـــن كميخرجون 
ل مكان ينتشرونـــوفي ك  جج

 جج
لونـال يعرفون ماذا يفع

أ يفرونـــ أي ملجىلإو  جج
 جج

 بةــب األحـــب ذهـــذه
نـ ورد ونصيبيعين  نــم

 

وحباب المجاورتينأركح  من  
 جج
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)٢( وآمد وبازبدي)١( أربومن 
 

)٣(ن وباسبـريومدا أنحل 
  ج

         : الدراسة

الشاعر في هذه القصيدة يتحدث عن هجرة السريان من مواطنهم األصلية           
وذلك من خالل تنبأ شعبي متداول من قبل شخص          ،  ا تركي ىلإمن طور عابدين    

 أركح، حيـث كانـت      – ومنهم من قال خراباله       من قرية أنحل،  ،  )كوي(يدعي  
لي أجنحـة    علي صور رحيل السريان من طور عابدين ع        النبوءاتتتدعي تلك   

 .الطير
 التي تحلق فـي     ورفقد شبه السريان في هجرتهم من طور عابدين بالطي        

السماء، كما استعار ركوبهم الطائرة أثناء هجرتهم، كأنهم يركبون أجنحـة مـن             
،  مكان إليتشتتهم من مكان     و   حديد وكأنها علي شكل نسور مضيئة في السماء،       

ربو وآمـد   أ ىلإم  أ أركح   ىلإبون  سيفعلون؟ هل يذه   أين سيذهبون؟، وماذا     ىفإل
وكلها أماكن موجودة في منطقة طور عابـدين         وبازبدي وأنحل ومدو وباسبرين،   

    .بتركيا 
  : قياس القصيدة

 متساويتين كل دعامـة     من دعامتين  يتكون    والذي سباعيالقصيدة علي الوزن ال   
  :  كالتاليوقياسه،  حركاتمنه تتكون من سبع

                                                 
 انظر .( طور عابدين جنوب تركيا ينتمي إليها الشاعر أفرام اسكندر منطقة فيسريانية  قرية:أربـو )١(

http://www.ado-world.org/pub/nummer-١٤/Suhil٪٢٠Danho-١٤.htm  
منطقة قريبة من حدود سوريا وتتبع ألبرشية طور عابدين السريانية، وهي اليوم في الدولة التركية  : بازبدي )٢ (

http://www.google.com.eg/search?hl=ar&q=%D٨٥٪٩٪D٨٦٪٩٪D٨٪B٧٪D٨٪٩
٢٪D٨٪A٩+٪D٨٪A٣٪D٨٪B١٪D٨٪A٨٪D٨٨٪٩&meta=&aq=f&oq  

 السرياني وتقع في والية شيرناك جنوب شرق تركيا على حدود قرية في إقليم طور عابدين: باسبرين  )٣(
  .ل السريان يقطنوها حني اآلنزاوالية ماردين وال

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D٨٪A٨٪D٨٪A٧٪D٨٪B٣٪D٨٪A٨٪D٨٪B١٪D٨٪٩A%

D٨٦٪٩  
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 ١٥٨

ܐ                           ܐ  ܐܙ ܐܙ   ܘ ܕ ܪ

ܷܐ
ܶ

ܷܐ / ܽ/ ܙ
ܶ

 ܪ/ ܪܝ/ܒܰܘ /ܳ /ܝܻܕ /ܐܳ/ ܚܰܪ      ܐܳ/ܺ/ ܰܚ / ܽ/ ܙ

 كمـا    ،)الروي( بني الشاعر قصيدته علي قافية واحدة وهو حرف األلف        
  كل لفظه، وهو بناء البداية والنهاية بحرف واحـد،          وضع الحرف بذاته في بدء      

محسنات اللفظية والتي تكسب الشعر جزالة فـي اللفـظ وقـوة فـي              وهذا من ال  
 األخيرة جعـل    ةأما األبيات األربع   المعني، هذا في األبيات األولي من القصيدة،      

و هو نوع من أنواع       الشاعر صدر البيت وعجزه علي حرف واحد وهو النون،        
 . التزوق اللفظي

 : )١(ܬالغزل ) ٢(

كما أشير و ويبدي لها األلفة والمودة والحب،  حبوبته، بم وهو أن يتغزل الشاعر
 ولكن مضمون القصـيدة     أيضا القدامى هذا الغرض قرضه الشعراء      من قبل أن  

 أن نجدكان يدور دائما حول غزل السيدة مريم والمسيح عليه السالم ولكن حديثا             
 ولكن بموضوعات مختلفـة فمنـه      ً هذا الغرض كتب فيه الشعراء السريان كثيرا      

ـܐ ܬܕܐ  ـܐ(قصيدة بعنوان    الحب ربيـع    )٣(للشاعر بشير متي الطوري    )  )٢(ܕ
 : يقول فيها، الحياة

                                                 
Louis costaz. ibid.  p.  (١)   ٣٤٧ 

ܐ )   ( ٢ ١٣،  ص٢٠٠٧العلمي العراقي، مجمع ال ، ܘ –    ، ܪ
 في العراق حاصل علي دبلوم المختبـرات الطبيـة مـن            ١٩٤٩هو من مواليد    :   بشير متي الطوري      )٣(

، وشهادة اختصـاص    ١٩٧٢، ودبلوم في التحليالت المرضية من جامعة لندن عام          ١٩٦٩جامعة بغداد عام    
وبكالوريوس صيدلة من جامعة بغداد عـام       ١٩٧٧كية عاو في تحليالت الدم المناعية  جامعة فرجينيا األمري       

، وعضو اتحـاد األدبـاء والكتـاب        ١٩٩٢، وعضو اتحاد األدباء والكتاب السريان في العراق عام          ١٩٩١
 وعضو هيئة اللغة السريانية للمجمع العلمي بغداد له العديد من المؤلفات منها مكانة العلم               ١٩٩٥العرب عام   

ـ   الطبيعة في شعر ابن العبري، وديوان        القصيدة السريانية،  في ـ     أمـواج     مشعر باس .  ( االسـحر وغيره
 . ٨٣، ٨٢ص الجزء األول، ،  موريا للطباعة٢٠٠٠جوزيف أسمر ملكي، وجوه سريانية، القامشلي، 
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 ١٥٩

ܐ   ܐ ܘ ܘ                   ܘܗ ܗ 
ܳ ܶ ܰ ܽ ܶ ܳ ܰ ܰ ܳ ܳܶ ܳ

ܻ ܰ 

ܝ ܬܝ             ܬܝ   ܬܝ    ܶܬܝ    ܶ ܶ ܶܳ ܳ ܳ ܳܰ ܰܰ ܰܶ ܺ 

ܬܝ ܬ ܬܝ    
ܳ ܳܰ ܰܺ

ܻ
ܶܝ               ܬܝ   ܬܝ   ܶ ܶ ܶܳ ܳܰ ܰ ܶ 

ܘ  ܬܝ    ܬܝ ܬܝ               ܬܝ   ܶܬܝ    ܶ ܶ ܶܳ ܳ ܳ ܳܰ ܰܶ ܶ ܰ ܺ 

ܚ  ܬܝ   ܝ ܬܝ             ܬܝ   ܶܬܝ   ܬ ܶ ܶ ܶܳ ܳ ܳ ܰ ܳܰ ܰ ܶ ܰ 

ܬܝ ܬܝ             ܶ ܬܝ   ܺ ܶܳ ܳܰ ܐ  ܬܝ  ܰ ܗ  ܬܝ    
ܳ ܳܶ ܶܰ ܶ      ܶ 

ܬ 
ܳ

ܐ ܰܶܝ 
ܬܝ ܬܰܺܰ

ܳ
ܐ   ܬܝ                 ܶܝ  ܶܬܝ   ܶܳ ܳܰ ܶ ܰ 

ܐ                ܐ    ܳ ܺ ܰ ܳ ܽ ܳ ܐ    ܶ ܐ   ܕ      ܳ ܽ ܳ ܳ ܰ ܰܳ 

ܝ ܬܝ           ܶܬܝ   ܶܳ ܳ ܕ   ܬܝ    ܰܳ ܶܪ   ܳ ܶ ܳ ܰ ܰ ܰ 

ܳ  ܕܗܢ       ܰ ܳ ܳܳ ܽ ܐ   ܘܨ   ܶ ܐ   ܕ            
ܳ ܺ ܰ ܰ ܳܳ ܽ 

  : وترجمتها
كذا يمر الشتاء المظلم    ه

 

ويتفتح  الورد وأزهار  السوسن      
 

تعالى حبيبتـي تعـالى    
 

ــالى  ــتهج تعـ ــالى لنبـ تعـ
 

ى عزيزتي تعـال   ىتعال
 

ــال ــانق ىتعـ ــالى  نتعـ تعـ
 

ىغـاليتي تعـال   ى  تعال
 

ى لنصـبح واحـدا تعـال      ىتعال
 

ـ  ىتعال ىي تعـال   وديعت
 

ــال ــالىتعـ ــرح تعـ ى لنفـ
 

ى جميلتـي تعـال    ىتعال
 

ــال ــال ىتعـ ــأ  تعـ ى لنهنـ
 

ى أميرتـي تعـال    ىتعال
 

ى بعضنا تعـال   ى   نسق  كي  ىتعال
 

من كأس الحب الرائـع    
 

خمـــرا حلـــوا دون كـــره 
 

ى كـاملتي تعـال    ىتعال
 

ــال ــنا تعـ ــرر بعضـ  ىنحـ
 

مــن عبوديــة الجســد 
 

بالحـــب النقـــي الطـــاهر
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 ١٦٠

  : الدراسة

 ويصف حياته قبل مجيئها، بالشـتاء الحـزين     هتغزل الشاعر في محبوبت   ي
ولكن الحال قد تبدل عند لقياها، من شتاء         حساس بالحياة،   إ فيه وال    ءالذي ال دف  

كما ،   وسروراً وازداد فرحاً  ،  رواألزها ربيع مزدهر بالورد     ىلإقارص البرودة   
ات نفسه ودواخل سريرته،     عن مكنون  أخذ يناديها لتشاركه فرحته وسروره معبراً     

متخـذا فـي    ،   والفرح والهناء  االبتهاج في    واحداً ن يصبح هو وهي روحاً    أآمال  
ـ إ  بالحبيبة والعزيزة متدرجاً   ندائه لها أوصافا متعددة بدءاً      أميرتـه ومالكتـه     ىل

والدرجـة التـي     فهو يعبر عما تمثله له في حياته،          بالغالية والوديعة،    ومروراً
 سمو الـروح  ىلإ الجسد اءةثم يرقي في طلبه لها عن دن     نفسه،  وصلت إليها في    

   . لهي الطاهرإبل بحب  واتساع آفاقها في حب  طاهر ال يختلط بالجسد، 
فيما عدا    حرف الروي الياء،     واحدة وهو بني الشاعر قصيدته علي قافية      

يـة   الشـاعر القاف   اسـتخدم يضا  أو،   قافية مختلفة  استخدمالبيتين األول واألخير    
 كما بـدأ البيـت       الداخلية في البيت الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس،       

 . الثاني بكلمة واحدة في صدر البيت وعجزه

  وهو   ىتعال  )ـ  ܬܝ(  الشاعر ظاهرة التكرار  في قوله        مداستخكما  
كما أنها ليست    ،  ا وجماالً  من التزوق اللفظي الذي يضفي علي الشعر رونقً        نوع
 فنية في الوقـت     وظيفةكما يفسره البعض بل      د توكيد المضمون وحسب،     مجر

يقاعية بواسطة التنويعـات  اإل الموسيقيةذاته ألن تلك الظاهرة  تتضمن التأثيرات  
 بسرد قصصهم   ليكتفونوالسبب في ذلك أن الشعراء      ،  الحاملة األساليب المتكررة  

 يمثلونها بصـحبة اآلالت      أساطيرهم ومالحمهم علي الناس بل كانوا      وتالوةأوال  
 . )١( خاصة علي التوصيلدرةالموسيقية، ألنها بمثابة  ق

                                                 
، ٢٠٠٤ األدب العراقي القديم، شكال ومضمونا، دار الشئون الثقافية العامـة، بغـداد،              ،    بنيامين حداد   )١(

 . ١٣ص
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 ١٦١

  : قياس القصيدة

القصيدة علي الوزن السباعي والذي يدعي بالمزدوج أو اإلفرامي كمـا ذكـرت             
 : سابقا، وهي كالتالي

         ܶ/ ܰ/ ܳܪ/ ܻ/ ܳܘ/ ܰ  /  ܳܗ

  ܰ/ ܐܶ/ ܰܫ/ܽܘ/  ܐܶ  /ܳܒ/ܰܘܗ                          

اء كانت الحقيقيـة أو الوهميـة       و س ونموذج آخر في التغزل في المحبوبة      -
  : )١(حيث يقول الشاعر جوزيف أسمر ملكي) قصيدة سارة(

 
  ܪ                ܕܐ

  ܪ                 

                 ܐ  ܐ ܘ
  ܐ ܕܐ            ܕܐ

     ܘ         ܪ  
                ܐ  ܐ ܘ

     ܕܐ            

 : وترجمتها

 علي السطح       لقد رأيتهاي أخبريني يا سارة أخبرين 
 لها شرشف أبيضو           

 لكنني خشيت خالها          اٍمــقلب سي لقد كان ل
 مباركة أخبرينييا ني  أخبريي      أخبريني يا سارة أخبرين

                                                 
المدارس ، يحمل إلجازة في اللغة العربية، درس في ١٩٤٦من مواليد حلب :  جوزيف أسمر ملكي )١(

 عاما، تولي الكثير من المناصب، ألف العديد من األشعار السريانية، ٢٦ القامشلي الرسمية لمدة الثانوية في 
 في أسماء ةالتاريخيوالنكهة  ، ) عربي –قاموس سرياني (الآللئ السريانية : وله قصائد ومقاالت منها

 . السريانية، ومرشد األنام للغة السريان وغيرهاالفري
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 ١٦٢

 
   ولها قامة جميلة لزاوية        لقد رأيتها في ا

 الخطيئة  لكنني خفت من الوقوع في        ٍ       سامن لي قلباك
 أخبريني يا سارة         

  : راسةالد

يتغزل الشاعر في محبوبته الوهمية ويخاطبها وكأنهـا متماثلـة أمامـه،            
كنايـة علـي علوهـا       أي علـي السـطح،     ܪ   هنا قوله    استخدم

عها وكأن لها شرشف أبيض، وهي كلمة كردية معناها الغطاء، فهنا يشبه            ارتفإو
ثم يتغزل في جمال     ر،تلك التي لها قلب كبي     محبوبته وكأنها مغطاة بغطاء أبيض،    

أني أخـاف اهللا لوقعـت فـي         ولوال وقلبا ساميا،    بأن لها قامة جميلة،    هيكلها،
 . الخطيئة

  : قياس القصيدة

كمـا  ،  نظم الشاعر القصيدة علي حرف روي واحد وهو حرف األلـف          
نه جاء بالبيتين األولـين علـي       أبمعني  ،   علي صورة الشعر العربي    أيضانظمها  

   . ين ثم بالبيت الثالث في المنتصف وذلك أسوة بالشعر العربيدعامتين متساويت
ونالحـظ أن أغلـب     ،  أما من حيث الوزن فالقصيدة علي البحر السباعي       

، ألنه البحر الـذي اسـتخدمه مـار افـرام         ،  القصائد السريانية علي هذا البحر    
 : وصورته كالتالي

ـــــــــــــ   /   ܕ ـــــــــــــ   /  ܰܪ  / ܰܣ/  ܻـــــــــــــ   /   ܰ                    ܻـــــــــــــ  /  ܰ
              ܳܪ /     ܽ  /  ܻ      / ܰܥ    /       ܻ    /  ܐܳ    /   ܰ
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 ١٦٣

 وبنفس الطريقة في باقي األبيات

 وهي بعنـوان    )١(دنوفي وصف المحبوبة للشاعر عادل       آخر للتغزل     ونموذج -
 : يقول فيها نور عيني) ܕ   ܗܪ(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ووالده من بيتـرا،  ١٩٨٦ عين شماسا عام ١٩٥٦ كانون األول ٢٨ولد في الموصل في :  عادل دنو ) (١

حـاد  حاصل علي شهادة الماجستير في مسرح األطفال من أكاديمية الفنون الجميلة جامعة بغداد، وعضو ات              
 في  ٢٠٠٠ والكتاب العرب، حصل علي جوائز عديدة في كتابة القصة القصيرة السريانية عام              لألدباءالعام  

 ديوان شـعر لألطفـال      : بغداد، وله مقاالت عديدة منشورة في الصحف والمجالت العراقية، ومن مؤلفاته          
صل علي شهادة الماجستير     ،  حا   ١٩٩٩، وقصة طويلة لألطفال عام      ١٩٩٨في بغداد عام    " ناقوس الوطن   "

وقد أرسلت لي هذه القصيدة عبر شبكات        ( . جامعة بغداد  –في مسرح األطفال من أكاديمية الفنون الجميلة        
 .الباحثة ) اإلنترنت من صاحبها الشاعر عادل دنو وهي من تأليفه
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 ١٦٤

   : وترجمتها
 بين كفيك تسجد كلماتي 

 بين عينيك تغفو مسراتي 
 جاذب علي جبينك 

 كل قبالتي 
 الناضجة 

  أن غضبت سماواتي إليواتسع حلمي 
 وانتشرت الغيوم وانهمرت السماء

 وغنيت حبك وحبك هو كل أغنياتي 
 سمت بين عينيك حماماتي وفراشاتي  ر

  كأنها لؤلؤاتيواحتضنت المطر والبرد 
 شعاع النور تبدل 
 هي جنقط علي و )١(والحلم مثل الناقوط

  أيامي حياتي وكلأحبك أكثر من 
 التياشتعاضد وأقسم أن أقف 

  ينور عين لو انطفأ حني
 فسآخذ النور من شموسي

                                                 
تستعمل في منطقة هو المكان الذي ينقط منه الماء، وهي كلمة مستنبطة من نقط الماء، و:الناقوط  )١(

ق، ويمكن أن تترجم الماء المقطر قطرة قطرة، وهو كهف جوه منعشا تتساقط قطرات االموصل في العر
براهيم السامرائي، دراسات في ا: انظر (الماء من أعاله، وهو ما يتفطر من الماء المحفوظ في الفخار 

  ).١٦٠، ص ١٩٨٥، اللغتين السريانية والعربية، دار الجبل، بيروت، الطبعة األولي
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 ١٦٥

 : الدراسة

  ،فإذا ما تقادحـت النفـوس المتقاطعـة        ود،  لحب هو أغلي ما في الوج     ا
 فتتحـرك إلشـراقها،       بها بواطن األعضاء،      تستضيء منها لمحة نور     وانبعثت
 ويصـفها بأجمـل      ، يتغزل فـي محبوبتـه،     )١( خواطر متصلة بالنفس   وانبعاث

 اليدين وما أجمل ساعات العمر وهي أمامه، ويصـف          لاألوصاف، ويصف جما  
، اآلالمحمـل   ت ىومع ذلك ينصح القلب ويؤنبه عل      احد،  قين و يالقبلة، فكأن العش  

ال رقتـه   إفاألشواق أشجان، والوصل نار والهجران نيران، وليس مـن جديـد            
رسم للمحب ما يقع منـه،      يوموسيقاه ونجواه للقلب، فهو ال يصف المحبوب وال         

 .  وشكوى بلوىبل يصف أثر هذا الحب في الفؤاد من 
، والهـوى صف لواقع الحال في الحـب       وفي هذا الشعر رقة وجمال وو     

يجللهما العفاف، وهذه معـان       ما يشاء ومتي شاء،      الهوىيتهادي مع حنينه  من      
 . ةمعروف

  : قياس القصيدة

،  كما في الشـعر العربـي      لوب الشعر الحر  ـسأ استعملن الشاعر   أنجد  
والشـاعر   أساس الوزن في القصيدة هو تسع حركات وهو البحـر السـابع،             و

والبيت الثاني عـدد حركاتـه       ل أكثر من دعامة واحدة في البيت الواحد،         استعم
  .  وهو ما يسمي بالوزن المركب مختلفة،

 : وأضح ذلك من خالل القصيدة

ܝ  ܕ ܐ    :  كالتاليوقياسه ܬ
  ܝܻ◌ܬܢ   /ܝܻ◌ܟ    /ܪܰ◌ܒ  /ܝܻ◌ܟ  /ܠܻ◌ܕܝ   /ܐܳ◌ܦܰ◌ܟ  / ܬܰ◌ܢ/  ܝܻ◌ܒ
 . أي تسع حركات ܝܷ◌ܬ/

                                                 
ابن عبد ربه، العقد الفريد، درس ومنتخبات بقلم فؤاد افرام البستاني، منشورات اآلداب الشرقية، ) ١(

 .    ٢٣٥، ص١٩٤٧بيروت، لبنان،  المجلد األول، 
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 ١٦٦

 
  :  البيت الثاني فقياسه كالتاليوأما 

ܝ   ܕ        ܘ
  ܝܰ◌ܘ  /ܕܰ◌ܚ  /ܝܻ◌ܟ  /ܡܰ◌ܕ  /ܝܻ◌ܟ  / ܬܰ◌ܢ /  ܝܰ◌ܥ  / ܬܰ◌ܢ  /ܝܻ◌ܒ
 .  أي تسع حركات ܝܻ◌ܬ/

    ܘ   والبيت الثالث
 . حركات ست أي  ܝܻ◌   /ܘܝܽ◌ܓ    /    / /  ܰ /  ܬܰ◌ܘܡ

  : تاليقياسه كال ، والبيت الرابع

    
 .    أي خمس حركات ܐܳ◌ܬ  /ܝܻ◌ܩ  /ܫܶ◌ܢ  /ܘܰ◌ܡ  / ܠܽ◌ܟ

فقـد  ،  وهكذا ينتقل الشاعر بين كل بيت وآخر بعدد مختلف من الحركات          
 بقـوانين الشـعر     أيضـا والتـزم   ،  تتضمن البيت الواحد دعامة واحدة أو أكثر      

                         : السرياني وهي 
 القصيدة الواحدة ال يجوز التدوير في  -١
، علـن ...... التفعيلة فـا   تجزئة(تجزئة الدعامة كما في العربية      ز  ال يجو  -٢

 الوحدة الموسيقية في الشعر السرياني هي       أساسوذلك ألن   ) التن  ...... فاعــ
  .  )١(كي تحافظ علي اإليقاع الموسيقي، الدعامة أي السلم الموسيقي

 األبيات كلها بحرف الياء فيما عـدا        أما من حيث القافية التزم بحرف الروي في       
 . م حرف األلفدالبيت الخامس استخ

ـ  (ونموذج آخر للشاعر سلمان حنا فـي قصـيدة لـه بعنـوان               -

  : والتي يقول فيها، )٢()ܘ
                                                 

٧الكيل الذهبي في الشعر السرياني،  ص   .    نزار حنا الديراني، )   ١)  
١٠٢  ، ص١٩٧٥، السنة الثانية، ، العدد الثامنا سوريا يمجلة قاال   (٢)  
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 ١٦٧

 
ـــــܰܘ ـــــ

 

          ܙܰܘ  ܘܪ
ܪ  

ــــܐ ــــ ــــ ܪ ܘ
 

    ܘ 

ـــــــܐ ـــــــ ܘ  ܙ
 

ــــــ ــــــ ܘ
 

ܐܕـــــܐ ـــــ ـــــܐ
 

ܪ ܬ ـــ ـــ  ـــ
 

ـــܐ ـــ ـــܐ ܕ  ܪ
 

ــــــ  ــــــ ܘܐ
 

ܘܬ ــــܐ  ــــ
 

    ܘ 

ـــــــܐ ـــــــ ܘ  ܙ
 

  ܘ
ܐܕـــــܐ ـــــ ـــــܐ

 

ـــ ـــ ـــ
 

ܬ ــــــــ  ــــــــ ܐ
 

ــــ ــــ ــــܐ
 

ـــــــــ ـــــــــ ܪܨ  ܕܘ
 

    ܘ 

ـــــــܐ ـــــــ ܘ  ܙ
 

ــــــ ــــــ ܘ
 

ܐܕـــــܐ ـــــ ـــــܐ
 



  دراسة وترجمة نماذج من الشعر السرياني الحديث                  الرابعالمبحث 
 
 

 ١٦٨

 
    : وترجمتها

ــم  ــر ونغـــ خمـــ
 

ــر ــاءالقص ووالـ غنـ
 

فـي السـهرات   جملها  ما أ    
األحبـاب  واألصـدقاء   مع     

ــم لنرتــــوي ون تبســ
 

   الزمـان يسـقينا    لوال نجع 
 الحيـــاة لذائـــد مـــن 

 

 بـــــــاألعين واآلذان
 

ــك الج  ــل تل ــة تأم ميل
 

ــر  ــرب الخم ــي تش  الت
 

ــة  كمرجانــــــــ
 

ــرس   ــي ع ــتألألة ف   م
بــــين  أترابهــــا  

] 

ــلن ــموي ونرتــ  تبســ
  

ـ  جعلوال ن  ـ  ان الزم  قييس
 الحيـــاةمـــن لذائـــد

بـــــــاألعين واآلذان
 
 

احضـــني قياثرتـــك  
  ياأميرة السـحر والجمـال    

ــك    ــن خلق ــبحان م س
 

ــالمين  ــين الع ــة ب أعجوب
 

ــملنرتــــوي ون تبســ
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ـ  ال جعلوال ن  ا ن يسـقي  نازم
 الحيـــاة لذائـــد مـــن

 

بـــــــاألعين واآلذان
 

  : الدراسة 

يوصف الشاعر في بداية قصيدته السهرات الجميلة والمشوقة بين الرفقة          
فيـدعو   وغناء ونغم وموسـيقي،     واألحباب فما أطيبها في السهرات من رقص        

 تلـك   إلـي يها الناس انظروا    أثم يخاطب قائال    ،   الحياة لذائدمحبوبته لنتشبع من    
ثرتك اكمرجانه بين صدرها فاحضني قي     وما أجملها فهي تتألأل    الجميلة ما أبهاها،  

يا أميرة السحر والجمال، ثم يتغزل قائال سبحان من خلقك فأنتي زاهية بين بني              
 . البشر

 ؤكـاللؤل شكل الكأس بيديها       ܘܐ  ܪ  ܐبه الشاعر   ش
 ووجه الشبه بينهمـا هـو        و الكأس والمشبه به المرجان،    هبين أترابها، فالمشبه    

كما شبه صفاء اللؤلؤ في اللغة العربية بالمرجان ، وهو نفسـه            . النور والضياء 
 .ايضا صفاء اللؤلؤ في السريانية 

  : قياس القصيدة

وهو الذي يتكون من تسع     ،  القصيدة علي البحر السابع من بحور الشعر السرياني       
حركات وقد انتقل الشاعر في هذه األبيات ما بين الخمـس حركـات واألربـع               

 :القصيدةونوضح ذلك من خالل ، حركات
                    ܘ في البيت األول     

ـ/  ܻ   /ܾ / ܽ ن الدعامة األولي تتكون مـن خمـس        أي  أ  ܳܪ  /   ܰܘ
 .حركات 

     ܘܙ  ܘܪفي البيت الثاني       

 .ن الدعامة الثانية تتكون من أربع حركات أأي      ܳܪ   / ܡܰܘܙ/    ܳܕ  /  ܩܰܘܪ
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                 ܪ  في البيت الثالث        
 .دعامة الثالثة من خمس حركات ي تتكون الأ   ܳܪ/ܰ/ ܻ/ ܻ/ܻ     

ܐ في البيت الرابع             ܘ ܪ
 من خمس حركات              ي تتكون الدعامة الربعةأ   ܳܪ  / ܰܘ /  ܐܳ /  ܚܰܪ  / ܰ

من المالحظ انتقال الشاعر بين أبيات القصيدة مـابين األربـع حركـات             
لسـابع كمـا ذكـره أنطـون         من أشكال البحـر ا     وهو شكالً ،  والخمس حركات 

  .  )١(التكريتي
، ن الشاعر لم يلتزم بحرف روي واحـد       أما بالنسبة للقافية تبين األبيات      أ

أما باقي األبيات يغلب    ،  ن كان قد التزم في أغلب األبيات بحرف األلف كروي         إو
عليها حرف الميم كروي. 

 ܬ :الشوق -٣
ܬ (صـيدة لـه بعنـوان       للشاعر بشير متي توما في ق     لذلك  ونموذج     ) ـ
  : ، تقول القصيدة)٢(الشوق

ܐ  ܐ ܐܘ   ܕ ܘ  
ܐ    ܕ ܐ ܐ ܘ

ܐ  ܐ ܘ  ܐ    ܥ ܐ
ܐ  ܐ ܕܪ   ܬ  ܘ 

ܐ  ܐ  ܐ ܕܪ ܐ  
ܐ ܐ ܐܦ  ܐ  ܐ ܘ ܐ ܪܘ  ܘ

 ܐ  ܕ ܗܕ  
 ܘ   ܕ  

ܨ ܗ  ܐ   ܘ  ܐ   ܬ
ܐ  ܘ ܘ ܘܕ  ܐ ܕ 

ܟ ܣ  ܐ ܐ ܘ ܪ ܢ    ܬ 
ܪ ܕ   ܐ  ܐ  

ܟܪ ܘܒ    ܐ ܐ ܘ   
ܬ   ܐ ܐ  ܐ   ܝ 

  : وترجمتها

 ؟ تعبت وحزنت ماذا دهاك الحبيب لقدأيها 
                                                 

  (١)  ٣١يوحنا دولباني،  الشعر عند السريان،  ص
 

ܐ ܝ ) ٢(  . ٣٩،  ص ٢٠٠٨ بغداد، ،  ܐ  ، ܪܝ ܬܘ
 



  دراسة وترجمة نماذج من الشعر السرياني الحديث                  الرابعالمبحث 
 
 

 ١٧١

 ؟ألننا سألنا كيف حالك وما خبرك 
  ألمكتحملت وثقلحقا أشعر كم 

 ال تحزن واجعل رجاءك بالرب إذ عظم ألمك
  تنقب الجسدةألن النفس الكبير
  والسموواالسموتطلب العلي 

  األلم بأمل عجيب هي تحمللذا
 في كل وقت تنتظر هدفها الذي وضعته

  قلبي بالمساميردققتبسفرك أخي 
 زقته وسال دمه دون رحمهمرمته وتخإو

 ال تتركه في هذا العذاب وترأف علي أخيك
 لعلني أراك إلى القمر  أتطلعالليل كله 

 زرني ولو بالحلم كي اعصب جروحي بوضع يديك
  الموتحتىنساك قط نقسم بالرب أني لن أ

  : الدراسة
 ببناء القصيدة    لقصيدة بقوه لغته السريانية،   يتأنق الشاعر في تشكيل هذه ا     

يصال إ إليبعناصر بنائية ولغوية، وهي ثمار محصلته اللغوية، إذ يسعي الشاعر           
وقد ركز الشـاعر فـي قصـيدته علـي          ،  رسالة وجدانية في صيغ قريبة النغم     

فهو من الشعراء الكال سيكيين       عنصرين هامين في قصيدته هما الوزن والقافية،      
 .  )١(ين بهذين العنصرين لبناء القصيدة الكالسيكيةالمولع

                                                 
شاكر سيفو،  أطياف سريانية،  قراءات في المشهد الشعري السرياني المعاصـر، الطبعـة األولـي،                   )١ (

 .  ٦٩،  ص٢٠٠٩
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وهو الهتاف، وكما ذكـر     ) ܐܘ( ثناء نظم قصيدته استخدم لفظه      أفالشاعر  
 فيقـول   ما يكنه النفس ،     طالق الصوت بحرف النداء أو ما يشابهه إلظهار         إهو  

 : الشاعر
  ܟ ܐ ܕ ܐ ܐܘ 

ܐ ܐ ܐ ܕ                                 ܘ
والروي ضمير المفعول به    ،  وهنا يستعمل السؤال في صدر البيت وعجزه      

مامه ويسأله ويشكو له الهم الـذي لحـق بـه           أه كأنه جالس    افيخاطب أخ ،  ) ̤ܟ(
بسبب سفر أخيه الذي بسببه أصيب قلبـه بالضـعف،          ،  واآلالم التي يعاني منها   

غـالق قلبـه    إلمسمار كناية عن شـدة      ي ا أ  )ܨ(ستخدم لفظه سريانية وهي     او
   القمـر، إلييظل ليال جالسا ينظر     ،أخيه، وقلبه الذي تمزق وسال     الحزين بسفر 

ليـه فـيمكن أن     إنه من كثرة النظر     أخيه في القمر و   أفيتخيل الشاعر هنا صوره     
   أن يجئ له ولـو فـي الحلـم لزيارتـه،           يناشدهشتياقة ألخيه   اومن شدة     يراه،

ويختتم قصيدته بالقسم بأنه لـن       وتلهمه القليل من الصبر،      ويمضض جروحه،   
 .  الموتحتىينساه قط 

  : قياس القصيدة

 ومن خالل النص نجد       حركة، ةعشر ىاإلثنالقصيدة علي البحر السروجي ذوي      
 هو ضمير المفعول    فيهأن الشاعر نظم لألربع أبيات األولي قافية واحدة الروي          

 استخدمواألبيات الوسطي     األربع أبيات األخيرة،      في استخدمهونفس الروي   ،  به
عدم تقيد الشاعر بقافيـة واحـدة       علي   وكل هذا دليل      فيها حرف الروي األلف،   

  .  األبيات بقافية مختلفةنمجموعة مويمكنه التنقل بين 
 : ففي البيت األول علي سبيل المثال يكون التقطيع كالتالي

  ܐ  ܘ ܕ ܐ ܐܘ

ܘ /  ܰ /ܰ  / ܥܰܕ /ܐܳ/ ܻ /ܰܚ/ܘܾܐ
  ܰ  /ܰ /  ܐܳ /   /  ܳ

 . وبنفس الطريقة في باقي األبيات
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ـܐ ܐ(  قصيدة له بعنوان     للشاعر في ونموذج آخر في قصيدة      رابطـة    )ܕ
  : يقول فيها )١(الحب

ܳܳܘܬ ܕܽܰ ܶ ܕܰܰ ܶܽ
  ܰܪܰ 

 ܐ ܳ ܐܰܰ ܳܪܘܬܝ ܗܽܺܐ ܕܳܰܘ ܽܰ ܶ ܳܘܗ                      
 ܶ ܶ ܳ

ܐ ܕܰܰܐ ܳܽܬ ܽܰ ܺ ܗܘ
ܶܶ  

  ܶܶ ܳ ܶ ܳܰܐ ܳܰܐ ܕܳܽ ܕܳܪܺ                        
 ܐ ܶܽ ܕܳܰ

ܶܺ
 ܰܳܶ

  ܶܶ ܳܶ ܕ
  ܐܳܺܰ ܰܐ ܶܰܐ ܕܳܳܘܢ ܽܘܶܐ ܶܰ                            

ܘܐ
  ܶܶ ܶܳܗ ܶܰܠ ܽܶܐ ܘܶܶܐ ܕܳܰ
ܬܽܺܰܗܝ ܰܰ ܶܰܘ                              

ܳ
  ܳܪܰ ܰܰ ܕ

ܐ  ܐ ܕ  ܳܗܒ  ܐ ܕܐܨܘܪ ܪܘ ܰ ܶ ܶܽ ܳ ܽ ܽ ܳ ܳ ܺ ܰ 
 ܘܐ                             

ܶܽ
ܶܺܳܰ ܶܶܘܩ 

 ܐ
ܳ

ܪܬܽܶ ܕ
ܳ

  
 ܐܰܰܪ ܰܰܐ ܳܺ

 ܐܰܰ
ܰ

 ܪ ܰܰ ܕ
ܶܰܺܡ ܕܳܢ ܳܕܰܰ ܘܺ ܳ ܗܘܺܐ ܐܪܳ                     

   
ܐ ܐܳܳܘܗ

ܽ
ܦ ܬܰܰ ܺ ܰܰܶ ܶܘܪ

ܶܳ  
  ܘܐ                       

ܶ
ܐ ܐܳܪ ܐܰܳܢ 

ܰ
 ܐ ܳܳܪܽ ܰܐ ܳ ܐܶܳܘ ܕ

ܽ ܳܳ
ܳ

ܬܳܺܰ 
ܳ

 ܐܳ ܗ
ܶ

ܳ ܗܝ ܰܰܬ ܶ 
                         ܳܳ

 ܐܳ ܕ
ܶܰ

ܝ ܬܰܳܝ ܕܪܺܘܕ
ܶ

  ܶܗܘ
 
ܬ
ܳ

 ܐܰܰܐ ܳܽܐ ܕܳܳ ܰܰܶܝ 
ܺܳ   

ܐ ܶܰܐ ܕܰ ܰܰ ܘ                          ܘܬܽܰ ܽ ܬܘ
ܳ

  

                                                 
ܐ    . ٩ص، ܘ ،  ، ܪ (١) 
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  : وترجمتها
 ت حررني لذاا ومن عبودية  حبك جذبني

    متنعم   ريةالح  مرج هو ذا                                        
  ذقت    حتى   حالوة الحب أعرف  لم  أنا

  قلبك   كأس  ثمرة الحب الطاهر النقي من                                      
    مترعة وبدونهاشربتها   حبك      خمره

  الحكمة فيهاال غابة ميتة إفالحياة ما هي                                        
   فجأة  فسيضل أن يدخلها   ومن يجرؤ 

  الهوى   أهل  بتعاسة     هتحيا   ويضيع                                      
  حبك رسماً لحالوة إذن أعطني فرصة ال

  النحلة      تفعل    كما   دهشه   وابتلعي                                      
  وجهك كالقمر   بشعاع  نور الليل    إن 

  وكم كان طويال وحزينا وموحشا قبل معرفتك                                  
  جفنريشه  ما هو إال     طوله     واآلن

  فرق فال نمت أو    ما سهرت       وإذا                                      
 من تلك  األحزان الُمرة قد  تالشت   ألن 

  حبيبتي تكوني أن ين تيوعدالتي الساعة                                      
  ليل نهار   الحب  بكأس  لنهنأ    هلمي 

  أشواكا بكل الفرح    الحياة المملؤه   وغضي                                  
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  : الدراسة

ليه وحررته من إحبه لتلك المرأة التي شدته أر بالحب الذي يتغني الشاع
 أن جاءت تلك المرأة بثمرة حتىفلم يكن للحب معني وال طعم  الوحدة والعزلة، 
 . الحب الصافي

 وينصح كل المحبين بأن الحياة ما هي إال باأللفاظويتالعب الشاعر هنا 
 ، فجأةفكر أن يدخلها وأن من ي   وعدم معرفة آخرها،اتساعهاغابة كناية عن 

و يطلب منها أن تعطيه الفرصة الحقيقية ال صورة من ،  فحتما سيضل الطريق
 ويشبه هنا تقبلها لحبه بالنحلة التي تقف علي الزهرة وتمتص  تلك الحب،
 ءالمضي في تقبل حبه لها، ويشبه وجهها الذي يشع منه النور، بالقمر  الرحيق،

  . ليال
بأنها اآلن  ة التي طالت كثيرا بعد معرفته بها،  الحزينيالليالويشبه 

 بأن تكوني حبيبتي فليهنأ الحب يوعد تينوبعد أن ،  أصبحت مثل رموش الجفن
 .  باألشواك بالسرور والسعادة لهذا الحب الطاهرلئةتالممولتعبر تلك الحياة  بكي، 

  : قياس القصيدة

ومن خالل النص    حركة،ة عشراثنتيالقصيدة علي البحر السروجي ذي 
وكل هذا دليل  قل بين كل بيت وآخر بحرف روي مختلف، ينتنجد أن الشاعر 

 األبيات بقافية نمجموعة معدم تقيد الشاعر بقافية واحدة ويمكنه التنقل بين 
  . مختلفة

 :ففي الشطر األول من البيت األول مثال
 ܪ ܕ ܘܬ ܕ  

ܬ  /ܘܽܕ / ܰ /  ܰܕ  / ܻ / ܰ / ܻ / ܒܽ
ܬ  /ܝܻܕ /ܳ

  ܻ/ܪ / ܳ
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ـ(وهي بعنـوان     )١(وفي قصيدة للشاعر نزار حنا الديراني        - ـ ܗ  )ـــ
  : يقول فيها تعالي  

 

 
 

 
 
 
 
 

                                                 
، إحصـاء  بكـالوريوس ، وهو حاصل علي  أبون، في دير    ١٩٥٦ولد عام   : نزار حنا يوسف الديراني      )١ (

جامعة بغداد، وهو عضو الهيئة اإلدارية للجمعية الثقافية للناطقين بالسريانية، وعضو اتحاد األدباء والكتاب              
، ومجلة ربنوثا، نشر العديد من القصائد المقاالت والبحـوث          ايسوريا  قاال ، وعضو تحرير مجلة   ١٩٨٥عام  

 دراسـة مقارنـة بـين العربيـة         ،   حنا الديراني، اإليقاع في الشعر     نزار: انظر  . (في العديد من الجرائد   
 ). ٦٥ص، ٢٠٠٠والسريانية،  دار الكتب والوثائق، بغداد،  
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 :)١(وترجمتها

ا حبيبتي ـــي ىتعال
 

 بصمت ــــــىتعال
 

يـــ عنىوإن سألت
 

يك ـا محتاج إلــــفأن
 

كــوتشربين بشفتي
 

قـــاه العشــــمي   
م تدعيني أجولـــل

 

نـك الباهرتيـــبعيني
  

يـوإن ضيقتي حريت
 

إنسانيتيا ـــــوايض
  

ةـوإذا بعدت الحمام
 

ن طلعتك البهيةــــم   
ا حبيبتيـــ يىتعال

 

 لرؤيتك ــىتعال
 

ا حبيبتيـــ يىتعال
 

   بصمتــــــىتعال
هتاجــمشاعري مح

 

وقـــان والشــلحنل   
يكــتحملين بين عين

 

  طـفل الوجـــــود
ني ليالـم تدعيـــل

 

اـــد زرعـــيحص
 

ركينــــــال تت
 

  الشـمس الساطعـــة
بـــي القلـالتترك

 

رك قلبا متألماًتالذي ال ي
 

 يا حبيبيـــى تعال
 

وفـ  بال  خـــىتعال     

قــن الطريـتفرشي
 

اًــــــوفرح  اًورد   
مـــين منهــتقطف

 

ة ـــــاألوقات العذب
 

يــــإن لم تأتي ل
 

سـج الشمــــستتأج
              

دموع عينيكن ــم
 

ه األرض بالمياــتتغط   
كـــــحارس قلب

 

في حبك غاب عن الوعي
 

 :  الدراسة

  ويطرأ عليه حالة من الشـجون،     ) حبيبتي....... تعالي(ينادي الشاعر محبوبته بقوله     
 والوصل نار، والهجـر    فاألشواق أشجان،    وينصح القلب ويؤنبه علي حمل الآلآلم،       

                                                 
٢٨،٢٩، ص ١٩٨٦،  مطبعة األطلس، نزار حنا الديراني، المطر لحن الذكريات)  ١) 
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  نيران وليس في هذا من جديد، فهو ال يصف المحب وال يرسم ما يقع للمحب منـه،                
 بقولـه تعـالي وال      ويناديهـا   ،وشكوى يلويبل يصف أثر هذا الحب في الفؤاد من         

 مـا   وإذا، من شدة فراقها،     امعذب لبليك، ويناشدها أال تترك الق    إا محتاج   فأن تترددي،  
 .  اشتعاالًسوعدم مجيئك ستزداد الشم،   تفرش األرض بالورد والسرور، جئتني

، لى  أن ظاهرة التكرار في بعض النصوص الشـعرية الجديـدة           إشير  أن  أود  أو
ة ومعاني حية وعاليـة،     لجأ إليها الشاعر، وخاصة تلك التي تحمل دالالت كبير        ي

  .  وجماالًويزيده رونقاً، ألنه يكسب المعني قوة وجزالة
  : قياس القصيدة

والـدخيل  ،  وحرف الروي هنا هو األلف    ،  بني الشاعر قصيدته علي قافية واحدة     
 األبيات، ألنه هو الحرف الفاصل بين حرف التأسـيس          في جميع هو حرف التاء    

 . فوحرف الروي وهو األل، الواووهو 
والتي تتألف  ،   أو ما يسمي بالبحر المتوسط     باآلينظم الشاعر قصيدته علي بحر      
  : وأخذ البيت األول كمثال لتوضيح ذلك، كل دعامة منه من خمس حركات

   ܬ ܗ         ܝ  ܐ  ܗ

 : وتقسيمه كالتالي

 /  ܫܰ◌ܒ /  ܝܻ◌ܟ  /   ܠܰ◌ܗ   ܝܳ◌ܬ /ܝܻ◌ܠܚ/ ܐܳ◌ܝ / ܝܻ◌ܟ/  ܠܰ◌ܗ

◌
 ܐܳ◌ܬ/  ܘܽ

 . وبقية األبيات بنفس الطريقة، نالحظ أن كل دعامة تتكون من خمس حركات
 :    العاطفة-٤

من األغراض الحديثة التي لم يتحدث عنها السريان من قبل فبرغم ما تعرض له              
 تغيـرت   االجتماعيةوبسبب تغير الظروف      ،راألدب السرياني من فترات تدهو    
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 مثل تلـك    ألمه آخر فبدأ حديث الطفل       الشعراء اتجاه  واتجهأيضا الموضوعات   
 : )١(أمي    حيث يقول الشاعر) ܐ(القصيدة وهي بعنوان 

         ..... 
ܬ                                 

      ......      
                              

ܪ ܬܢ              
 

       ܪ ܘ ܪ     
      ܬ 
ܬ    ܗܝ   

ܬ  ـ  ܨ               
ـ          ܕ  ܝ     ܕ

ܝ         ܬ         ܗܘ   
 ):  قصيدة للشاعر عادل دنو (         )٢(األم               

  : وترجمتها
 مي              أ.. ميأ

  حالكأما   
 ميأ.. ميأ

  حناكأما   
  بذراعيها        احتضنتني إذا

  رحمة وحنانا     اشعر بقلبها
  رفع أني إ

 هذه الدعوة 
 لك صالة صلي أمي أ

  عمود البيت لتبقي لنا
 دبأللى اإمحفوظة  ميألتكون 

                                                 
٤،٥ ص ، ܕ ، ܕܐܬܪ    ܙ ، ܕ  ܕܠ)  ١)  
٤،٥ص ، ܕ    ، ܕ  ܕܠ   ، ܕܐܬܪ    ܙ)  ٢)  
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  : الدراسة

ن هذا الشعر علي لسان طفل، هذا الطفل الذي أمن خالل األبيات السابقة نالحظ 
حتضتنته احن من أمه عليه، فإذا ما أتغني ألمه ويصف بأنها ليس هناك ي

 كل هذا من شدة ومن فرط حنانها عليه،، بذراعيها يشعر أن الكون كله معه
ن هذا الطفل الصغير يصلي من أجل أمه ويدعو لها في إوليس ذلك فقط بل 

ت والتي صالته أن تبقي له طول العمر من أجل أن تكون دائما هي عمود البي
  . بقية العمر، وتظل معهم ءيشيعتمدون عليها في كل 

لعل ظاهرة أدب األطفال في األدب السرياني مهملة من قبل األدباء ظاهرة و
والقليل أو النادر الذي نشر في أدب  ،حيزها الكافيفهي لم تأخذ ،  للنظرالفتة

                     .  )١(إليهاألطفال لذلك ينبغي االنتباه 
 القصيدة من حيث الوزن والقافية، فالقافية تسير علي حرف الروي ىلإذا نظرنا إ

  .األلفوهو 
 الداخلية ينظم األبيات صدر البيت نالحظ أن الشاعر يحاول أن ىلإذا نظرنا إ

 علي البحر الوزن فالقصيدةعلي قافية واحدة وهو ما يسمي بالقافية الداخلية، أما 
                             .السباعي

 ܬ       ܐ                      
◌/    ܝܻ◌      :فعند الوزن

   /   ܪܻ◌ܝܦ/    ܰ◌ܫ   /  ܐܳ◌    /  ܝܺ
   ܐܳ◌ܬ

 : دراسة لما اعتري اللغة السريانية في المعني والمبني

 ، وكان بإمكانالعربيةمن بساطة القصيدة، إال أنها تخللتها بعض الكلمات بالرغم 
 مرادفة لكلمة أمي وهذه الكلمة  :من تلك الكلمات   كتابتها بالسريانية،شاعرال

  منمرادفة لكلمة  أطلب في اللغة العربية، بدالً   كلمة وأيضافي العربية، 
فهذا دليل علي تأثر السريان باللغة العربية بشكل  بالسريانية، ܐ كلمة قوله

                                                 
١٧١،  ص٢٠٠٤ دنو، الحكاية الشعبية في أدب األطفال،   العراق، بغداد، عادل  )  ١ ) 
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لشعره باللغة السريانية الحديثة الشرقية وهي اللغة  كتابته أيضار، كما نالحظ كبي
القريبة من لغة الحديث والمعتمدة علي أصول أغلب القواعد السريانية 

 في تصريف الفعل بين االختالف، وهذا يعني أن هناك بعض )١(الشرقية
السريانية القديمة والحديثة والتي يسمونها اآلن اللغة األدبية، تلك اللغة التي يكتب 

وغالبية المتحدثين هناك هم الشرقيون،   إذن ، األدباء في العراق اآلن بها أغلب
فإن أغلب الشعراء السريان المحدثين يكتبون بلغة يفهمها الناس الذين يتحدثون 

 .به
حساس الطفل إأما المعاني فقد جاءت متسلسلة تعبر عن العاطفة الجياشة عن 

 .  فقد أدت المعني المطلوببحنان أمه

   قصيدة بعنوان   تدل علي العاطفة الفياضة،قصيدة أخريو -
 : تقول القصيدة )٤(لألسقف جورج صليبا، )٣(األم الحبيبة )٢(ܕ

                                                 
 -١: عند الشرقيين، وخمس عند الغربيين، أما الحركات الشرقية  الحركات في اللغة السريانية سبع ) ١ (

ܐ الضم المائل إلى الفتح، ويسمي الرواح، -٣الكسرة الصريحة،-٢الفتحة الطويلة،   الضم المشبع أي-٤، ܪܘ
ܐ الكسرة -٥ رباص،  الفتح المشبع بمد األلف، أما الحركات -٧الكسر  بالمد الممال إلى الجر، -٦، ܰ◌ ܙ
الضمة،   الكسرة الصريحة، -٤الكسرة الممالة، -٣الفتحة الطويلة، -٢الفتحة القصيرة، -١ وهى الغربية

: انظر ( والحركات الغربية هذه في األصل يونانية، حورها السريان الغربيون واستعملوها في كتاباتهم 
  ).٣٢نزار حنا الديراني، الكيل الذهبي في الشعر السرياني، ص 

بمعني عزيزة  ܬܺܰ، وهي تصغير كلمة )أي باللهجة الطورانية  ( ةه كلمة سريانية طورا نيهذ̣  ܶܕܰ )  ٢(
 ) ٣٤٠، ٢١٠، ص١٩٧٥ي عربي،  بيروت، يعقوب أجين منا،  قاموس كلدان:انظر . (التي بها ينادون األم

.  ٤٨٥، ٤٨٤،  ص١٩٩٠،  ٢٨،  السنة ١٠٠،  العدد ة المجلة البطريركي)  ٣ ) 
، في القامشلي، وكان راهبا، تخرج من الجامعة، ثم انتسب إلي دير            ١٩٤٥ولد عام   : صليبا هو   جورج  )  ٤(

فـى   عاما، ثم انتقل إلي بيته في تغرين، التحق بالكلية األكليريكيـة             ٢١ حيث قضي فيه     ١٩٦٢إلياس عام   
، توفي عن   ١٩٦٣م  زحلة،بعد تخرجه علم بهمه عالية مادتي الدين واللغة السريانية في مدارس القامشلي عا            

عاما، وهو من محبي اللغة السريانية بشكل كبير، ومن أهو أعماله ترجمته لميثـاق حقـوق                ٨٠عمر يناهز   
،مسرحية أبجر ملك الرها السـرياني      ١٩٦٥اإلنسان الصادر عن األمم المتحدة، مسرحية اكتشاف الصليب         

ياني الحديث، راجعه ونشـره افـرام       ؛  أوكين منوفر برصوم، أضواء علي أدبنا السر        : انظر  . (  ،١٩٦٦
 htm .٧ www. Literature ؛  ١٨٩،١٩٠، ص١٩٩١برصوم، دار قنشرين، بيروت، مطبعة توما، لبنان، 
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ܕ ܶ ܐ  ܰ ܶ ܰ
 

ܕ   ܶ ܰ ܰܳ
  

ܕ ܐ  ܶܕ ܐ ܳ ܰܳ ܺ
 

ܶܘܐ  ܙܘܕ  ܺ ܶ ܺ
  

ܬ  ܽ ܰ ܶܝ ܐܪܕܶ ܷ
 

ܕ  ܶܬ ܐܘ  ܰ ܴ ܷ ܳ
  

ܶܘ ܐ ܷ ܶ ܽ ܰ
 

ܕ  ܝ ܗܝ   ܶܕܐ ܰ ܺ ܰ
  ܳ

ܳ ܐ ܕ ܰ ܰ ܻ
 

ܕ  ܬ  ܳܐ ܳܰ ܷ ܱ
 

ܶ ܕ  ܴܱܐ ܳ ܻ
 

ܶ ܘܕܪ  ܳ ܳ ܰ ܶ
  

ܕ ܻ   ܶ ܶܰ
 

ܬ ܐ  ܶܘܙ ܻ ܳ
  

ܬܪ ܐ ܶܘ
ܷ

ܳ ܽ
 

ܕ  ܶ ܐܘ  ܰ ܴ ܶ ܰ
ܶܕܰܘ ܴ ܐܶܰ 

 

ܶܰܰ ܘܶܰ 
  

ܳܰܐ ܕܳܘܐ
 

ܪ    ܻ ܻ ܻ   
ܘܢ   ܰ ܽ ܽ ܶ

 

ܕ  ܶܐ  ܰ ܳ
 

ܕ ܶܕܬܬ  ܳ ܻܰ ܷ
 

ܘܕ   ܳ ܰ ܰ ܳ
  

ܕ  ܶ ܶܰ ܺ ܰ
 

ܕ  ܳ ܘ ܰ ܶ ܶ
      

ܪܳܰ ܶܕ
 

ܪܻܰܬ  ܽܰ 
ܶܕܰ ܳܰ 

 

ܶܕܰܐ ܳܐ ܳܪܰ 
 

ܰܘܨ
ܳ

ܗ 
ܰ

ܻ
 

ܶܕܳ  ܰܰܐܬܶܘ 
ܶܕܰ ܶܳܽ 

 

ܕܶ ܻ ܶܶ    
ܕܳܘܘܽ  ܶܶܘ

 

ܰܐ ܶܳܘܐܘ 
  

ܶܘܕܱܷܐ ܐܳܳ 
 

ܱ ܐܶܪܳܕ 
ܰ

ܶܕܰܰܘ 
ܳ ܬܰܳ  ܰ

 

ܕ  ܶܕ  ܐ  ܰ ܶ
ܷ ܽ

  

 :  وترجمتها
 

 حبيبتي يا أمي بماذا  أنادي أمي
 بكونك لي زاداً ترف متنعمكنت م

 إليك يا أمي منذ طفولتي أجري
 إذ أنت لي أم وبمحبتك أفرح

 مثلك يا أمي ال يوجد أحد يفرحني
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 ألنهل منك وأجريوألرتمي في حضنك يا أمي
 انتصار وخالص عالمة حبك يا أمي
   يا أميباسمكهو  والمجد الذي أدعيه
 تشجع وتفرح قصتك يا أمي
 كان يوم عيدي كلما استيقظت
 تمدحي يا أمي من كل األوالد

  األبد يا أميىلإ  بهذه النعمةنتتمتعي
 واألحاديث تلك الكلمات  مني يا أمياقبلي

 مثل المصابيح األخرىالواحدة تلو 
  باألرضسار له أماً  الرب يا أميحتى

 وشرفت بهذا وزينت التالميذ
  المرتجرعت بوفاتك يا أمي

 وشدائد قاصية اضطراب وصار عندي
 خلفك يا أمي وعدت في القيامة
  يا أميسأصرخ والدة اهللا فقط

 : الدراسة 

ويصور حالته  مه،أ علي فقد حزنه الشديد ظهارإمن تلك القصيدة، هو الهدف 
 حياته  في توجه التي صدر الحنونبعد فقد أمه بالضياع والهوان وأنه فقد ال

 التي الحياة وهى ىفالشاعر قصته مع أمه ويصفها بأنها الداعم له ويسترجع 
 حياته اضطربت واألخطار وهو حين فقدها أمام المصاعبتشجعه على الوقوف 

 . وتأرجحت بين الحياة واللحاق بأمه
  : قياس القصيدة

أي كل دعامة منه تتكون من ، نظم الشاعر قصيدته علي الوزن الخماسي  
  : وقياسه كالتالي، باآليأو بحر مار ، ي بالبحر المتوسطويسم، خمس حركات



  دراسة وترجمة نماذج من الشعر السرياني الحديث                  الرابعالمبحث 
 
 

 ١٨٤

 
ܶ◌ܐ ܰ ܶ ܶܕ  ܶ

ܶ ܰ                    ܰ ܺ ܶܕ  ܰ ܰ  
ܬ / ܻ /ܰܚ         ܶܕ / ܐܰ /ܶܪ /ܩܷܐ / ܰ

  ܶܕ / ܐܰ /ܳ

 .األبياتوكذا الحال في بقية 
  :  الوصف-٥

 القديمة،فس غرض القصيدة  ن الشعراء السريان في العصر الحديثىاستوح
 : ها قصيدة للشاعر بشير متي الطوري بعنوان نم .جديدوصاغوها في شكل 

 :)١(يقول فيها، كمال الحب  )ܐ ܘܬ(
 ܐ ܪܬܚ  ܥ ܕ ܐ ܗܝ

  ܐ  ܬܗ ܕ ܐ ܗܝ

ܗ ܕ ܐ ܗܝ  ܐܬ ܒ ܗ ܐܘ

ܐ ܬ  ܗ ܕܪ ܐ ܗܝ  ܬܙ

  ܡ ܪܘ  ܕ ܐ ܗܝ

ܘܗܝ ܕ ܐ ܗܝ ܐ ܘ ܐ  ܬܘ ܐ

ܗ ܕ ܐ ܗܝ     ܦ ܐܘ

  ܡ    ܣ ܐ ܗܝ

ܕܘܬ ܐ ܗܝ ܗ ܕ ܬܗ ܐܘ  ܐ ܣ ܘ

    ܕ  ܕܗ ܐ ܗܝ

ܐ ܝ ܐ ܐ  ܐ ܝ  ܕ  ܕܪ ܪ

ܐ ܝ ܐ   ܬ  ܒ ܝ  ܕ
                                                 

ܐ ܝ )  ٤١-٤٠،  ص ٢٠٠٨  بغداد، ،  ܐ  ، ܪܝ ܬܘ ١ ) 
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ܐ ܝ ܐ  ܝ  ܐ ܗܘ  ܝ  ܕ

ܐ ܝ ܐ    ܬܗܪ ܕ ܐ ܝ  ܕ

ܘ ܡ ܐ ܕ ܐ   ܬܝ  ܕ

ܪ   ܐ ܘ  ܐ ܗܝ ܐ ܪ

 :وترجمتها   
   لسعد من يحب يشوع يتأجج قلبه دائماًيا 

  بالغيرةمجتهدة لسعد من يحب كنيسته ونفسه يا

 بشهامتهمته ألسعد من يقرب ذاته عوض عن يا

 وطنه متغيره في قلبه اضطراماً لسعد من يحبه يا
  عن شعبه فرحاًاًروحه عوضب فدى لسعد من ييا
 غاية من هدفه نجاح أقربائه  لسعد يا
    طول الوقتلعمارها أمتههمه وحده  لسعد منيا
 ه سلسعد من بسط لغته وعمل كل يوم بنفيا
 تد نشاطه ممته ويأدب  ألسعد من ينشريا
   يبقي خالداًفاسمهلسعد من يفعل كل هذا يا

  م شمس السريان دهرياًيكما بقي اسم مار افر
   الكنيسة حباًكنارهكما بقي اسم مار يعقوب 

  كما بقي مار نرسي ذلك األستاذ  كفوءاً
 ًكما بقي  مار أكسنايا المملؤ عجبا زهرا 

  ما تجرأ باغض القيام بوحدة كنيستي بجراءوإذا
    عالياً وسوراًجسدي أضعه في وجهه سداً
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 ١٨٦

  : الدراسة
، طيب الحداثة والتنوع في األغراض، فإنه ليس للقلب والروح أالقولبالرغم من 
،  من محبة اهللا واإلقبال عليه فانصرفوا للحديث عن يسوعوألنعموال أحلي 
كما لم ينصرفوا ،  لحب المسيحاً ومالزماً  لمن كان قلبه ثابت)١(فطوبي، وحبهم له

  ذاكوياله من شخص سعيد، وحب الوطن  وحب األمة،   لحبهم للكنيسة،أيضا
ته هو مصلحة اآلخرين ومن كان كل غايا الذي وضع روحه عوضا لشعبه،

فلم تصبح اللغة السريانية    بلغته السريانية،اهتمولمن  وحرصه علي نجاحهم، 
لغة الكنيسة كما كانت سابقا، بل أصبحت لغة الشارع والمدارس في العراق، فيا 

ويعقوب   م،يمار افر  مثل بقاء،هذا األدب فسيبقي خالداً لسعد لمن نشر
ويستطرد قائال فإذا ما حاول أحد الكارهين  ، اياواكسن ومار نرسي،  السروجي،
 عنها بقوة دفاعاًالجميع  في وجه قف صامداًي هفإن  يضر الكنيسة، ءيشبفعل أي 
                                                                      . وبرجولة

 :  قياس القصيدة 

 حركة وهو مكون من ة الست عشراالجديد في هذه القصيدة انه استعمل البحر ذ
ولتوضيح ،  حركاتأربعأربع دعامات كل دعامة تتكون من أربع مقاطع أي 

 ، ذلك

                                                 
ܬ( كلمة آرامية، تعني السعادة، ومن هذه الكلمة   :طوبي)   ١ ( ܒ والنعمة،) ܰ

ܐوܽ و ܶ ܳ ܽ
بمعني  ܱ

 واألولي أفصح  ويبدوا أن هذه الكلمة من أصل مشترك وطوياكالغبطة والسعادة والحسني ويقال طوبي لك 
تفيد الصالح والجيد، كما تعني الخير والنعمة والصالح، وفي العربية كلمة ) طوب(بين اللغات ففي العبرية 

 ٢٩سورة الرعد اآلية "  وعملوا الصالحات طوبي لهم وحسن مآب والذين آمنوا"الطيب والطيبة، قال تعالي 
اغناطيوس يعقوب ؛  ٤٧، ص١٩٧٨سهيل قاشا، األلفاظ النصرانية في اللغة العربية، القسم الثاني، : انظر (

 ؛  ٨٧، ص ١٩٦٩، مجمع  اللغة العربية، دمشق، ةالسريانية والعربيالثالث، البراهين الحسية علي تقارض 
، ١٩٥١ول برصوم، األلفاظ السريانية في المعاجم العربية، المجمع العلمي العربي،،  دمشق، افرام األ

 ).١٠٩ص
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 ١٨٧

 : نأخذ البيت األول

ܒ ܐ  ܗܝ    ܐ ܪܬܚ   ܥ ܕ
       : عند الوزن

 ܻ/ܐܳ/ܰܐ/ܚܰܬ /ܰܪ/ܶ/ ܰܠ/ ܥ ܽ/  ܰܝ/ ܽ/ܕܒ/ ܐܳ/ ܳ/ ܝܺܗ/ ܽ  / ܽ

  من خالل القصيدة انه ابتدأ غالبية األبيات بكلمة واحدة مكررة،أيضانالحظ 
                         .  وجماالًوذلك نوع من التزوق اللفظي الذي يضفي علي الشاعر رونقاً

 في كل ܐ وهو المقطع )١(حوقيوالمركب اللأما بالنسبة للقافية فقد استعمل 
ما مادل علي اسم الزمان وأ، علي نوع الفعلوهو ما دل ، أبيات القصيدة

بمعني دائما فهي صفة مؤنثة مجزومة  ܐوالحالة التي أمامنا  ، والمكان
    .حباً، اًدهري ܕܪدالة علي نوع الفعل ومثلها كلمة 

ܐ( وهي بعنوان ،  آخر مستوحي من الطبيعة للشاعر عادل دنو ونموذج- ) ܕ
  : )٢(صيدة تقول القالناقوس

  ܕ   ܕ     ܕ  ܕ  
          
 ܪ   ܙ    ܙܘ ܙܘ

ܘܬ      ܗ
ܪ  ܙ   ܙ  ܘܙ   ܘ     ܘ

 ܙܪ   ܪܘܙ 
ܙ  ܓ    ܙܪ ܙܪ ܓ   ܙ ܘ

ܘ  ܐ  ܙܗ      ܕ
ܙ                     ܘܪܘܙ   ܘ

         ܐܐܬ ܗ
    ܕ      ܪ

    

                                                 
٣٣ ، ص١٩٧٥رامية، بيروت، اآليعقوب أوجين منا، األصول الجلية في نحو اللغة )  ١ ) 
 ( ٢ .  ٧، ٦ص ܕ  ، ܕܐܬܪ    ܙ ،   ܕ  ܕܠ )
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 ١٨٨

  : وترجمتها

 )١( ناقوس    يا    رن  رن ياناقوس
  البرايا   لكل  َأسِمع صوتك

يغني      يرقص   زوج  زوج  
 والبطاإلوز   بابتهاج

 مبتهج   شطال على  واليربوع الصغير
  الزرع يتكون   يتكون الزرع

 الشتاء  على غصن   واللوز موزمن ال
  الجوز مثلومتأللئ     زاهي  بياض

  الشتاء  على غصن  من الموز واللوز
  الجوز  مثلومتأللئ    زاهي  بياض
 جاء       ونومه    نعاسه   أطل
  يقظا   يظل   الغالي   الولد

 الشعاع محمول على  في رأس السنة
 :الدراسة 

لذي له عالقة برنة الناقوس تكرار كلمة متطابقة في استخدام حرف الزاي ا
 . والوزناإليقاع إلكمالالمبنى والمعنى 

 خاصة محببة موسيقى كلمة يعطي ١١تكرار عشر مرات حرف الزاي في  -
 شديد صفير حرف صوتي أيضااستخدام حرف الشين الذي هو  -

                                                 
 الذي يضربونه ألوقات الصالة وهو  كلمة  سريانية معناها الجرس وهو مضراب النصارى :الناقوس) ١(

للمسيحيين، كانوا يدقون به ألوقات الصالة ولم يصرح أصحاب المحجمات بسريانيتها، وهذا التجديد ينطبق 
 اليوم، هعلي الناقوس القديم، وهو قطعة من خشب صلب أو حديد، وقد استبدل بالجرس النحاسي كما نرا

 ٢٧،١٩٧٠ -٢٦، األعداد ا سوريا يالمجلة قا: انظر (قيس، وفد حفلت بها الديارات القديمة وجمعها نوا
؛   إبراهيم السامرائي، دراسات في اللغتين السريانية والعربية، دار الجبل، بيروت، الطبعة األولي،  ٥٤ص

   ).١٦٠، ص١٩٨٥
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 ١٨٩

 وتكراره يفيد في الموسيقى وفي جذب المستمع
 شديد صفير حرف صوتي أيضان الذي هو استخدام حرف الشي

  كلمة ١٢واستعمل تسع مرات  في 
 وتكراره يفيد في الموسيقى وفي جذب المستمع 

  له مثل الجمع بين شيء ومضاد أي :طباقهناك 
  البط وبين يوزا الذي هو نمر أي  او قازي زاإلو إي وزى

 السجع مستخدم في القصيدة 
 .. . الوز والبط.  . يزي  مع زر..........   وغازي    وزى

  روزا.... يوزا  
 الموز واللوز.  .ولوزاموزا 

 الرز والجوز... . روزا وكوزا
لى الحفظ وترديد الشعر إلجذب انتباه الطفل  ودفعه له الشاعر وكل هذا قد استعم

 إلى اتهدوحجية أ وكأن القصيدة  ، ن فيه المرح واللعب في الحروف والكلماتأل
  .ن الجمل قصيرة مثيرةأوخاصة و،  رحالتكرار المف
   -:الجناس كثير

           قازيوزىمثل  
        يوزا          زعورا 

  روزا       زورا         
        موزا         ولوزا 

 وزا ج       روزا         و
  ثيال.       .       شريال
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 ١٩٠

 
  : وصف الطبيعة -٦

طبيعة ويصورها علي حسب الحالة التي يمر  في الءالشاعر األشياأن يري  وهو
 أيضاويدخل من ضمنها   الربيع، أو األشجار أو سواء وصف الزهور بها،

في   ومن ذلك قول الشاعر بشير متي الطوري، وصف األشخاص واألماكن،
  : تقول القصيدة، )١(الورد المبجل  ) ܗܕ  ܘܪܕ(قصيدة له بعنوان 

ܐ ܐ ܐ ܘܪܕ ܐܘ
ܐ ܐ ܬ      

ܐ  ܐ ܘܪܕ ܐܘ
 ܐܘ  ܬܟ  

 

ܐ ܐ ܐ ܘܪܕ ܐܘ
ܬܗܪ ܐ ܬܟ     

ܐ ܗ ܐ ܘܪܕ ܐܘ
ܘܬ    ܬ ܗ

 

  ܐ ܪ
ܐ ܬ ܐ ܘܪ    ܕ

 

ܐ ܐ ܬ ܐ ܕ
 ܐ ܬ ܐ ܘ  

 

ܐ  ܐ 
ܬ       ܗ

ܐ ܐܬ ܐ  ܕ
ܐ    ܕ   ܘܪ

 

ܘܕ ܬ ܐ
   ܐ ܐܟ ܒ  

ܐ ܘܢ ܕܬ ܐ
ܘܢ ܘ   ܕܚ  ܕ

 

  : وترجمتها
يها الوردأكم حلو أنت 

 

حالوتك تسبي الناس 
 

كم ذكي عطرك أيها الورد
 

 العقول ذكاء عطرك خلب 
 

 بهي أنت أيها الوردكم
 

بهاؤك يدهش األلباب 
 

كم لذيذ أنت أيها الورد
 

لذتك أضحت مثال 
 

أنت أشهي من قطر الشهد
 

 العسل وطعم شبه 
 

طاهر أنت كالحب
 

لك شبه الماًوثمين 
 

نسانإ تجذب كِل
 

 لونك الجميل بزهو 
 

أنت عالمة الحب
 

واألحبة لهذا يتهادونك 
 

البةلوان مدهشة وخأ
 

ياهاإمنحك الرب  
 

 الناسلتبهج كِل
 

وتفرج عن قلبهم الهموم 
 

                                                 
ܐ ܝ )  ١ (   .٤٣،  ص ٢٠٠٨ بغداد، ،  ܐ  - ܪܝ ܬܘ

 



  دراسة وترجمة نماذج من الشعر السرياني الحديث                  الرابعالمبحث 
 
 

 ١٩١

  : الدراسة

فمحاكاة   بالنسبة لمختلف الناس، مصطلح الطبيعة يعني أشياء مختلفة جداً
والنظرية الكالسيكية في فن   ما فهمت علي أنها تعني الواقعية،الطبيعة كثيراً

 توحي بوصف )١(زعة طبيعيةإذن فالطبيعة هي ن  ،بصفة خاصة التصوير
فلكل من الورد والنرجس ، الطبيعة لما لها من  تناظر بين الورد والنرجس

 وقد يدرك الشاعر من خالل تجربته النفسية عالقة مابين نوعين من  سحره،
 .)٢(في صورة فنية يمدها بالدفء والحيوية، الزهور فيجليها من خالل التجربة
فهذا الورد  ف لواقع الطبيعة الخالبة،ووص، في هذا الشعر رقه وجمال

وكم  كما أن عطره الذي يفوح منه، من شدة حالوته استولي علي عقول البشر،
وتشبيهه أنه  ثم بدأ بعد ذلك بمخاطبه الورد،  فاق بهاؤك الذي يدهش العقول، 

   التي ال تقدر بمال مثل الملك،هوغال وتوطهارته بالحب،  أشهي من العسل، 
 سحرت الناس وجذبتهم تجاهك، فإذا ما تهادي الخالبةقط فألوانك وليس ذلك ف

كل هذا منحة وفضل من اهللا  نت عالمة هذا الحب،   فأالمحبوب لحبيبته،
كما استخدم الشاعر  السعادة في قلوبهم وتفرج عنهم الهموم، ليدخل ، سبحانه

ضمير إلى  ثم تحول بعد ذلك من أداة النداء حرف النداء ،  الهتاف باستخدامه،
 .  السامعانتباهلجذب ، ܐالمخاطب 

 : قياس القصيدة

وهو يتألف من سبع  البحر الخامس،  الشاعر في قصيدته،استخدم
  : كقوله، دوجز ويدعي باإلفرامي أو الم حركات،

  ܐ  ܐ  ܬ                     ܐ ܐ ܐ ܘܪܕ ܐܘ

ܾܐ
ܽ

 ܐܳ/ܳ/ܐܳ/ܰ/ ܻܬ /ܽ/ ܰ      ܐ/ ܐܳ// ܐܰ / ܳܕ/ ܪܰܘ/ ܘ

                                                 
، المجلد األول، المجلس األعلى معبدا لمنع مجاهد: رينيه ويليك، تاريخ النقد األدبي الحديث، ترجمة )  ١(

 . ٨٧،  ص١٩٩٨للثقافة،  القاهرة،   
١٥،  صأنس داود،  الطبيعة في شعر المهجر، القاهرة،  بدون تاريخ)  ٢)  
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 ١٩٢

 
في جميع األبيات فيما عدا  أما القافية هنا هو حرف األلف وهو الروي، 

كما  واألخير الروي فيه حرف القاف، و،االبيت الثاني، الروي فيه حرف الو
 .  في استخدام صدر البيت ما بين حرف التاء كقافية داخلية، وحرف األلفعتنو

 المختلفة من الشعر السرياني الحديث، األخرىن النماذج هناك بعض م
 :لألغراض وعادات مختلفة عن األغراض التي سبق ذكرها

  : األغاني الشعبية 

تتناول في مضمونها قصة غرامية ، وهي قصائد من الفلكلور السرياني
وهي من ، غناها الفنان الكبير وديع الصافي، علي شكل حوار بين فتي وفتاة

  :  تقول كلماتها)١(أحوالشاعر نينوس كلمات 
ܝ            ܐ

ܝ    ܝܾܐ    ܐ
 

ܘ 
ܳ   ܬܳ◌   ܻ  ܳ

 

ܬ
ܰ

ܬ     ܐܰܪ  ܟ
ܰ

 ܐܰܙ    ܟ
 

     ܕ   ܪ 
 

 ܐܶܗܪ    ܐܶܗܪ  
 

  ܳܶ   ܐܳܰܳܕ 
 

ܐܷ◌ 
 ܐܶܐܷ◌    ܐܶܶ

 

 ܻܰ  ܐܳܳ  
 

ܐ  ܢܷܘܐ
ܰ
ܘ ܐܳܙܙܴ

ܶ
 ܐܳܐܙܙܰ◌  ܢܶ◌

 

 
  ܐܳܶܗܪ  ܶ

 

ܽ ܻ  ܽ  ܻ
 

    ܰ ܰܶܰ 
 

 

                                                 
 ١٢٦ص ،٢٠٠٤ين مكتبة األمل، القامشلي لجوزيف أسمر ملكي،  الغناء السرياني من سومر إلي زا)  ١(
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 ١٩٣

 : الترجمة 
 شدت يدي      

شدت يدي، شدت يدي
 

وقالت لي تعال
 

نغنىتعال نرقص، تعال 
 

لكرقصا كي يحلو 
 

اتركينا هنا  اتركينا هنا
 

كي أشبع منك
 

الث سنوات لثالث سنواتلث
 

لن أراك
 

وإن ذهبت  وإن ذهبت
 

فقلبي هنا منتظرك
 

 ) قامة جميلة قامة جميلة) قد
 

ال  ال لن أنساك
 

تكاد ، ومن هنا نستطيع القول أن أشعار القصيدة السريانية المعاصرة
هت بما سبقتها من أشعار المرحلة السابقة، إال أنها توج، تكون ذات عروة وثقي

 معتمدين  واألغراض الجديدة،  ودخلتها بعض الموضوعات،  للغة العامية،إلي
في ذلك علي اإليقاع واألصوات التي تشكلها اللغة  ومن ثم فمن العسير فصل 
الكلمة عن األوزان، أي أن كلمتين تشتركان في الوزن بمعني البناء الصرفي أو 

ية مهما تتشابه حرفها الصائتة أي البناء الوزني ستكون لهما نفس القيمة اإليقاع
ومن ثم تصبح لكل قصيدة من القصائد الحديثة هذه أنماطها  حروف العلة، 

 الباحث إليهيضطر الصوتية أي التي من المحال تجريدها إال في حدود ما 
 . )١(للتبسيط والشرح

                                                 
محمد عناني، الترجمة األدبية بين النظرية والتطبيق، دار نوبار للطباعة، مكتبة لبنان، الطبعة األولي، ) ١(

 ٩٣، ص١٩٩٧القاهرة، 
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 ١٩٤

  :  االستسقاء-٢

ففي يوم   ، اهللاىلإ يؤديها السريان في الصالة تقرباً وهي عادة قديمة،
ويلبسونها   من الخشب، األحد السابق للصوم األربعيني، كانوا يصنعون عروساً

ويدرن  ثم تحملنها  بعض الصبايا واألوالد،  من فتيات القرية،  هدي لها،ي ثياباً
وكل بيت  بها علي بيوت القرية وهم يرددن بعض أغاني االستسقاء السرياني،

لهم من السمن  ويقدمون لهم ما توفر  ء،يقفون أمامه يرشون عليهم بالما
 ويؤخذ منه طبق ويدفن في  ويوزع علي البيوت، ويأكل الحضور منه، والطعام،

  ،االستسقاءثم يدورون حول الكنيسة مرددين أغاني  األراضي الزراعية، 
 . )١( بيتهإليوبعدها يعود كل فرد 

 )  ܐ ܐ(نوان وهي بع،  غنائية واحدة بقيت من هذه العادةصيدةوهناك ق
 : تقول القصيدة، حنة حنة ابنة القرية

ܐ  ܬܰ    ܐܰܰ    ܐܰܰ    ܕ

         

 ܐ   ܐܙܙ  ܐܙܙ  ܐ  

ܐ     ܐ ܐ    ܬ ܐ  ܕܐ ܪ  ܕ

  ܐ   ܐ   ܬ

ܐ ܐ  ܐܝ ܐ  ܕܐܬܪ  ܬ ܝ   ܗܘ

ܐ  ܐܘ     ܐ  ܐ   ܕܪ

ܝ   ܐ  ܘ     ܟ  ܙ

 

                                                 
.  ١٢٧جوزيف أسمر ملكي، الغناء السرياني من سومر الي زالين، ص )   ١)  
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 ١٩٥

 :الترجمة
 حنة حنة يا ابنة القرية ابنة القسيس الميت

وواضحة       الزاوية    في       وواقفة

 للسكن ين سوف يذهب سيذهبإلى أ أبوكي

 المساء رةلفت   مغزالً لك    يحضر  ىتح

 علينا  فقد مألت الدنيا القريةيا حنة  هلمي

  كالقصة   كانت والتي وبالمكان بالحب

يضيء         بالشموع    أمامنا  والدرب

 تين الحلو     لعينيك   تغني      ت والبنا

 :)١(الزواج  -٣

 أمور ىلإ يتطلع أهل الفتاة  ،لخطبة فتاةمن المعروف عند كل شاب يتقدم 
الي في المتطلبات، وكثرة المصاريف، وبسبب هذا الشعور كتب شاب وتغ

تقول ،  وهي قصيدة تدور بين الشاب والفتاة سرياني يصف هذا الشعور،
 : القصيدة

      

                                                 
 .  ١٣٣المرجع السابق، ص )  ١(



  دراسة وترجمة نماذج من الشعر السرياني الحديث                  الرابعالمبحث 
 
 

 ١٩٦

    

 )١(ܐ ܰ ܐܳܰ

 

 ܐܰ  ܻ  ܐܰܶ ܗܠ 
 

 ܝܰ  ܶ ܐܳܰ
 

 ܐܰܰ  )٢(ܬܰܘܗ  ܐܷܘܐ 

 

ܐ ܐܳ  ܐܳ   ܕܕ
 

 
  ܐܰܰ  ܶܪܰ

 

ܐ
ܰ

)٣( ܐܰ ܐܳܽ ܱܝ
 

 
 ܐܰܳ  ܴܬܳܰ

[ 

 ܐܰܕ ܰܐܷ◌ 
 

 
 ܐܰܪܰ    ܐܰܰ

 

 ܐܶ ܷ  ܰܳ
 

  ܐܰܰ  ܐܳܰܪ ܳܪܘ 
 

ܐ ܳܕܰ  ܐ ܐܳ  ܐ
 

 
 ܐܰܰܕ  ܳ ܐܰ

 

ܐܰ ܕܡ ܳܪܳܰ ܰ 
 

 
ܷܐ ܶ

ܶ
  ܐܰܰ◌ ܶ◌

 

 

                                                 
أبدا ال بحرف الميم وال بحرف       القاموس فلم نجدها     فيوبحثنا عنها    ـܐإذا ما نظرنا إلى كلمة       ) ١(

، بمعنـي سـنفعل    ܐ  أن أصل هذا الفعل هو كلمة       أي ܐ   الجيم، ونجد أن أصل هذه الكلمة       
في ( كما ينطقونه فيما بينهم     ، فهم يكتبون الشعر     السرياني الشعر   فيوهذا دليل على دخول الكلمات العامية       

 .الحقيقة إنني استعنت بهذه المعلومة من بعض آباء الكنيسة، عندما احترت في البحث عن جذر هذه الكلمة
 التي القاموس، فلم نجد لها أصل، ولكنها من الكلمات العامية فيعند البحث عن هذه الكلمة :  ܰܘܗܬ)   ٢(

 ببعض من آباء أيضا وباالستعانةبقاً أنهم يكتبون كما ينطقون، فكما ذكرت سا  الشعر السرياني،فيدخلت 
ܝ   أن أصل هذه الكلمة هو ضمير المخاطبة المفردة المؤنثة  ليالكنيسة قال   .ܐ

 أن الجذر أي ܐ هذه الكلمة من الكلمات العامية، فنجد أن أصل هذه الكلمة  :  ܐܰ) ٣(
 أنهم ينطقون الكاف جيم، أيضااض،  أفلت،  مضى، ونالحظ فى سال،  بمعن لهذه  الكلمة  األصلي

أتمكن  ولكن لم،  هناك قواميس للكلمات العامية السريانيةووكما ذكرنا سابقاً أنهم يكتبون مثل ما ينطقون، 
 . توافرها لدينا حالياًملعدمن العثور عليها، 
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 ١٩٧

 :الترجمة

شاما أخبريني ماذا سنفعل
 

   سننتظر  يتم ىلإو
ل الناس تزوجواــــك

 

تــوأن  وبقينا أنا    
ن المشي في الشوارعـم

 

لــ بالفع  فقد تعبنا   
امـــــــمر األيـت

 

اــ الزواي نقف في   
كالم أمـــكفلو سمعنا 

 

 أبدان نتزوج ـــفل
 

روشةـا مفــب بيوتلتتط
 

  عامراً كبيراًوقصراً
 

م أنني خادنأنت تعرفي
 

 ٍلحب أموااولست ص
 

اــــ تحدثنأنا ــحق
 

ك نرتعب ـــمن أم
 

 :)١(مشي الطفل -٤

فعندما يولد الطفل يعلق في عنق عقدا من ، هي عادة من العادات السريانية
وتأتي ، تقطع األم العقد علي رأسه ،وعندما يبدأ في المشي، الخرز األزرق

 .  واألغاني السريانية احتفاال بهدوتبدأا لزغاري،  الخرزااألطفال لجمع هذ
 وصاغوها علي هيئة ، من العربوقد استوحي الشعراء المعاصرين هذه العادة

 : يقول فيها ففي قصيدة لجورج شمعون،  أغاني وأناشيد،
  ܬܬ                   ܬܬ    ܬܬ  ܬܬ

ܐ  ܘܬ                  ܐ         ܘ  ܪ

ܐ    ܗܬ  ܝ            ܝ    ܐ

      ܕ          ܐ ܘ ܘ

                                                 
 . ١٣٥ن، ص جوزيف أسمر ملكي الغناء السرياني من سومر إلى زالي) ١(
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 ١٩٨

ܐ ܐ  ܕܘܬ              ܐ  ܘ ܐ   ܐ  ܪ

ܐ ܐ    ܐ     ܕ            ܕ

  : الترجمة 

  سرجن  عيني هيا امشي     تاتا  تاتا هيا امشي         
 متى  فال تكن كسالن مثل       م تصبح صغيرا       فل

 كي تقول أنتي أمي             عينيتراكفمي 
 العناقيدلتقطف العنب من                  للكراموأرسلك 

 مثلنا ر  أن تكب         وأباك ننتظر        انأ
 كي تعطينا العصا بيديك            ما نعجز         يوماً
 :)١(البائع المتجول  -٥

، أو بالدواب، كعادة الباعة قديما يجولون في األسواق سيرا علي األقدام بالعربات
ينادون بصوت عال يدعون الناس لشراء بضائعهم ن وفي هذا الغرض كتب 

 : الشاعر جوزيف أسمر ملكي
ܐ ܪ              ܐ      ܘܐ

ܐ ܐ ܟ ܐ                  ܘܐܘܪ ܐ ܬܪ ܘ   ܘ
ܘܗܝ ܐ  ܕܐ ܐ ܐ                  ܘ   ܘܨ

  ܐ ܘ                  ܐ  ܐ
ܪܬ  ܕ   ܬ  ܐܟ                ܙ
ܬ ܐ                ܘܬ  ܕ    ܘ
ܐ                 ܘܬܨ ܐ ܘ    ܙܗ  ܘ

ܐ                ܐ  ܕܪ  ܕ

                                                 
 .  ١٤٤المرجع السابق، )  ١ (
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 ١٩٩

  : الترجمة 
 يبيع الثمار والفاكهة  بائعاًقابلت يوماً

 وينقر األبواب والبيوت يمشي في األسواق والطرقات
 طيب النفس وقوي ونصوإنه الخال  حب

 ولألسماع عاطرة صوته حلو وجميل
 وكأنها عروس جميلة يدفع عربة صغيرة

 براحة وهدوء مهارةبيمشي بها 
 باأللوان الزاهية منظره بهي ومزين

 تشبه سفينة سارية  بالبضائعمملئهكلها 
 :)١(العرس  -٦

ܘܬ( في قصيدة له بعنوان )٢(كتب الشاعر شابو باهي ܬܐ  أغنية العرس ) ܙ
 :يقول فيها

ܐ           ܐ   ܕ ܕ ܐܘ  ܐ  ܘ ܕ  ܰ ܶ ܰ ܰ 

ܐ     ܐ  ܐܘ ܪ         ܘ ܕܘ ܐ   ܐ 

ܐ ܕܝ  ܐ  ܐܝ         ܘ ܐܘ   ܐ

ܐ      ܐ ܙܘ ܐ ܙܘ ܘܬ ܪܗܰܙܘ    ܰ ܰ ܰ 

                                                 
 .  ١٣٦المرجع السابق، ص ) ١(  
 بالسـريانية، و  االبتدائية، أتم المرحلة ١٩٢٧من مواليد مديات بطور عابدين، تركيا عام    :  شابو باهي    )٢( 

 األمريكيـة ة   الكلي إلي بمدينتي رأس العين والحسكة، ومن ثم انتقل         السريانيةالعربية والفرنسية في المدارس     
 لـديهم،   االبتدائيةفي حلب، ثم كلف من قبل لجنة المدارس السريانية في القامشلي بتدريس بعض الصفوف               

،عين عضوا في المجلس المحلي في القامشلي، وعضوا في الهيئة اإلدارية للجنة المـدارس              ١٩٤٩في عام   
) الشبيبة والـزمن ( العامية باسم نيةالسريا تم عرض أول مسرحية باللهجة ١٩٧٨السريانية هناك، وفي عام    

ل     من   م انتق تأليف الشاعر ،  وله مؤلفات عديدة سواء آانت في آتابه المسرحيات أو قصص صغيرة لألطفال، ث
ه سوريا، واتجه مع بعض               راده بعد ذلك لمغادرة وطن ي  إف اك        إل ي  السويد، واستقر هن ذا     إل ا ه جوزيف  (  يومن

 ).٨٧،٧٩، ٧٥لثاني، صية، الجزء ا سريانجوهاسمر ملكي، و
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 ٢٠٠

   : الترجمة

 للعريس والعروس في بيت حوشو       رس   رن رن الجلقد 
  أيام حلوة كالعسل  يستمر الرقص لمدة شهور       

  وفرح أبناء القرية       ة       دق الطبول مأل البري
 يسرعون موكب العرس لىإ       يسيرونأزواج أزواج أزواج

 :   عادة لعب القمار - ٧   

فصور تلك الحالة ، هي عادة لعب القمار، يئةقصيدة اجتماعية لعادة سهناك 
 :)١(إذ يقول، شاعر سرياني يدعي اسحق يعقوب حالة الذي يلعب بالقمار

    ܨ ܪ ܐܘ ܐܬܝ ܐ ܐܕ

 ܪ  ܝ ܬ ܐ ܗܘܪ ܕܪ ܬ ܘܐܝ

ܐ  ܪ      ܕ

  ܘ   ܘܕ ܐ ܐ ܘܐܘ

    ܐ  ܪ ܐ  ܐ 

  ܐܘ   ܘ   ܐܘ ܐ ܐܚ

 ܪ    ܐ ܐܟ  

  ܕ    ܐܘ  ܡ ܐ ܕ ܐ

  ܐܝ ܐ  ܪ   ܪ

ܐ ܐ ܐ  ܪ ܘܬ    ܪ ܘ

 
 :  الترجمة   

                                                 
 .  ١٦٩المرجع السابق، ص)  ١ (
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 ٢٠١

  الساعة العاشرة صباحاً        عنتر       ذا اليوم جاءفي ه
  القدر ىلإتعال انظر           اءت      وزوجته ج

 اهللا يستر منه       خسر مرة ثانية بالقمار        
  سيقوم بسحقه ويجعله سكرا         ره        ومن كشف س

 عنتر يربح ويخسر           ل ليلة      كل يوم ك
 م يغير المعيار ت ول      رهما       حياة والعمر خسال

 يأتي عنتر للبيت           فعندما يفلس الجيب       
 وال يتذكر مرة               رىالقينام ويقوم  في  

 وها هو الخنجر أمامه                ال يحسب عنتر       
 شعره في المقاهي أبيض      الصباح     حتىيالي لاأليام وال

وهي في األساس باللغة ، كلمات الغريبة التي تخللت تلك  القصيدةفمن ال
 – ܘ ، خنجر – ، عيار  - ، قمار –  ، قدر– ܪ، العربية مثل

وث د حلكن من المالحظ، وقد كان بإمكان الشاعر استخدام كلمات سريانية، قهوة
حديث  من الضعف في القصائد واألغاني السريانية في العصر الءيش

 أن عدد األبيات الشعرية الحديثة ال يتعدي أيضاومن المالحظ  .والمعاصر
ن  بيت، وإن كان هناك أبيات شعرية تفوق ين أو باألكثر الخامسة والعشريالعشر

                                                            . لم يتم العثور عليهاف، األلف بيت
 أغراض الشعر في التطور والتجديد الذي حدث وهذه محاولة لكي نري

ففي العصر الحديث تحولت موضوعات الشعر السرياني من الحديث ، السرياني
عن األمور الالهوتية والدينية واأللفاظ الصعبة سواء في الترجمة أم في فهم 

 ، ولكن التطور والتجديد هذا تطور إلى حد الحديث في كافة الشئون، الكلمات
  سواء كان شعوراً ، والحديث عن الشعور، اجتماعية أم اقتصاديةنت سواء كا

،  حنين إلى األم أم إلى الوطنأيضاعن الحب أو الحنين سواء كان هذا الحنين 
 الشعر السرياني فيودخول الكثير من الكلمات األعجمية مما أدي إلى الضعف 

   . الحديث
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 الخاتمة
 
 

 ٢٠٣

 ة ــــــاتمــــــــالخ
كان من المعروف أن اللغة السريانية أفل نجمها منذ القرن السابع 

 وأصبحت لغة دينية قاصرة عصرها،الميالدي، فلم تعد لغة حية تواكب متطلبات 
 . علي الكنائس واألديرة

وقد ، إال أنه ظهر حديثاً أن هناك جهوداً جبارة بذلت إلحياء هذه اللغة 
 فمن المعروف - موضوع البحث–اناً عديدة من األدب ومنها الشعر كتب بها ألو

أن ترجمة الشعر ليست باألمر اليسير ، فالشعر في حد ذاته يعتمد على ثقافة 
الشاعر وتوجهه وطبيعة اللغة التي كتب بها وهو ما يجعل الوصول إلى المعاني  

 . أمراً صعبا 
البحث بينت أن للشعر السرياني والنماذج الشعرية التي تم تناولها في هذا 

 أخري عديدة أظهرت مدى ما يحمله اً أغراض،بجانب األغراض الدينية المألوفة
 .صوير بديع وحسن وجمال في األسلوبالشعر السرياني من عاطفة جياشة مع ت

 : وقد خلصت من هذا البحث إلى النتائج التالية 

 ،  خصوصا األدب العربيانفتح الشعراء السريان على اآلداب العالمية  -١
فبدءوا يترجمون ويعارضون القصائد ويقتبسون الفكرة ويصوغونها بأسلوب 

 ويتغنون اللغة السريانية بنتاج قرائح األدباء من كل جنس وفي ،جذاب وشائق
هذا دليل على أن اللغة السريانية يمكنها أن تجاري الزمن وليست حبيسة الرفوف 

  .كما يعتقد البعض
 في ثوبها الجديد، فقد كتبت إظهارها بذلت إلحياء هذه اللغة، وك جهودهنا  -٢

 لبنان واستخدموا وبها األشعار الدينية واألغاني السريانية، فقد تغنى بها مطرب
 . الترجمة العربية بلهجة عامية تتمشى مع لغة العصر

ة األغراض الشعرية الحديثة اختلفت تمام االختالف عن األغراض الشعري  -٣
اختلف تماما عن قصائد قد القديمة، فنجد قصائد الغزل في العصر الحديث 

مثالً والتي تتناول )  في القرن الثالث والرابع الميالدي(الغزل لمار افريم 



 الخاتمة
 
 

 ٢٠٤

فيها التغزل للسيدة مريم والسيد المسيح ، أيضا الوصف كان وصفا دينيا 
لكنيسة، وتحول تناول فيه الشعراء القدامى وصف السيد المسيح ووصف ا

الحنين إلى األوطان ، وكل هذا حديثاً إلى وصف الطبيعة ، وصف للمرأة ، 
وليس هذا التغيير من ناحية الغرض،  أو المضمون الذي وضعت من أجله 

اتخذت بعض القصائد حيث القصيدة فقط ، ولكن من ناحية شكل القصيدة ، 
 .السريانية شكالً من أشكال الشعر الحر

أن القافية كانت معروفة لدى الشعراء السريان قديماً ولكن لم تكن كركن   -٤
 .العربيةأساسي من أركان الشعر كما في 

أن القرن التاسع هو بداية تأثر السريان بالعرب في أسلوب الكتابة نثراً    -٥
وشعرا بل وحتى أغراضا ومضامين، ولكن بقي االلتزام بالقافية الواحدة في 

ما االلتزام في القصيدة كلها أو كل أربعة إحق الشاعر وله أن يختار القصيدة من 
أبيات فلقد يسير الشاعر في قصيدته على حرف الروي األلف مثال كل أربع 
أبيات ثم ينتقل إلى قافية أخري ويرجع لنفس القافية مرة ثانية ففي هذه الحالة فله 

 أن ينتقل إلى حرف حرية االختيار أما أن يتمشي مع حرف الروي األول أو
 . روي آخر

 
 : ومن خالل البحث والدراسة تكمن صعوبة البحث في النقاط التالية 

ما تيسر بين أيدينا من المراجع السريانية هو جزء بسيط ،ألن الكثير من هذا  .١

 في بطون المكتبات ،فمثال هناك إشارة إلي لال يزامنه ما فقد ومنه األدب 

صلنا رسالته ،ولم يذآره إال أنطون التكريتي في الشاعر وفا اآلرامي ،فلم ت

 .آتابه ،آما وضحنا 

أغلب الدراسات التي تناولت األدب السرياني هي دراسات تاريخية والهوتية  .٢

أي بمعني آخر لم أجد علي األقل باللغة العربية والسريانية من بين ما تيسر 

سفية الهوتية ،إال لي دراسة نقدية تناولت الشعر السرياني آشعر ال آمادة فل



 الخاتمة
 
 

 ٢٠٥

إظهار ما هو جديد في ومراجع قليلة جدا والتي من خاللها حاولت إثبات 

 .الشعر السرياني 

ا الفرنسية جنبية وخصوًصاأل غاتلبالكثير من الدراسات التي آتبت عنها هي  .٣

إلي تواريخ  عأآبر، ترج بشكل ةأقل، واأللمانيواأللمانية واإلنجليزية بشكل 

 . لديناقديمة غير متيسرة

 عن أغراض الشعر السرياني في العصر الحديث ، بذلت فيها قدر ةتلك آانت دراس

اهللا عزوجل أن تكون الدراسة قد جاءت وافية لكل ما وأرجو من استطاعتي ، 

 .أقصده 

                                     ******** 

ـــذه الرسالــــة حســــن     ويحدونـــــي األمــــل العريــــــض أن تجـــــد هــ

 .القبـــول عــــند أساتذتي األجــــالء 

   أسأل التوفيقواهللا   

المستــــــــــــــعان واهللا   
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 قائمة المصادر والمراجع

 .الكريمالقرآن  -

  :العربية المصادر والمراجع :أوالً

 .القديم العهد -
حققه وفصله وعلق ، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ابن رشيق -

المجلد ، عة الخامسةدار الجبل بيروت الطب، محمد الدين عبد الحميد، حواشيه
    .١٩٨١، الثاني

 منشورات كلية البستاني، بقلم فؤاد ومنتخبات،لعقد الفريد درس ا ربه، عبد  ابن-
 ١٩٤٧ األول،لبنان، المجلد  ،  بيروت،اآلداب الشرقية

 ، الجزء الرابع،  الكتب العربيةإحياء دار ،  علوم الدينإحياء، أبو حامد الغزالي  -
١٩٥٧.   

 ،  الثالثةالطبعة، مكتبة األنجلو المصرية، ، موسيقي الشعرأنيس إبراهيم -
١٩٦٥.  

، دار الجبل، ، دراسات في اللغتين السريانية والعربية السامرائيإبراهيم  -
 .  ١٩٨٥، الطبعة األولي، بيروت

، الطبعة األولي، ، الحب عند العرب  دار الكتاب العربيأحمد تيمور باشا  -
١٩٦٤.   

 األسد،بة مقاربة جديدة في علم العروض، مكت  أوزان األشعاررجائي، أحمد -
   .١٩٩٦ دمشق،

 بيروت، الحياة،  دار مكتبة األول، المجلد اللغة، معجم متن ،رضا أحمد  -
١٩٥٨. 

 الثانية، الطبعة الحديثة،  سلسلة الكتب التاريخ، ي العرب واليهود ف،سوسه  أحمد-
 .١٩٧٣ والطباعة، للنشر يدار العرب
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كمرجعية شعرية ، المغناة ، جلجامش الملحمة الشعرية األكادية ادوار شمعون -
 .٢٠٠٤ ، سوريا، عروضية للشعر اإلنساني

 أصولها وقوانينها وفي ينبذة تاريخية ف، مدرسة نصيبين الشهيرة، أشير أدى  -
لبنان،  اثوليكية، المجلد األول، بيروت،العلماء الذين اشتهروا بها، المطبعة الك

١٩٠٥،  
 ، اسحق ساكا -

، سورية حلب، عشر، الجزء الثالث ريانية،س سلسة دراسات اآلراميون، -
  .بدون تاريخ

، جمعها وبوبها الراهب،  قصائد مختارة من ديوان القس يعقوب ساكا-
 .١٩٥٨، اسحق ساكا

 .تاريخ بدون الثالث، أدب وتراث،  الجزء وحضارة، السريان إيمان -
، عة األوليالطب، بيروت ، دار القلم، تاريخ اللغات السامية،  ولفنسونإسرائيل -

١٩٨٠. 
 ،اغناطيوس يعقوب الثالث  -

 العربية، مجمع اللغة والعربية، البراهين الحسية علي تقارض السريانية -        
 .١٩٦٩ دمشق،
    .١٩٧٦ دمشق، الثاني، الجزء المأثورة،الآللئ المنثورة في األقوال    -      

طبعة اآلباء الفرنسيس م،  الشعر العربيإنشادفن ،  أغسطس فكيني الفرنسيسي–
   .١٩٤٥،القدس  

 ،افرام األول برصوم   -
 الشعب، مطبعة السريانية،ثور في تاريخ العلوم واآلداب من اللؤلؤ ال-        
   .١٩٧٦ الثالثة،  الطبعة بغداد،
  ١٩٤٠، حمص،    الدرر النفيسة في تاريخ مختصر الكنيسة-       
  دمشق، العراق،  المجمع العلمي العربية،المعاجم  في السريانية، األلفاظ -       
١٩٥١-١٩٤٨. 
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 .١٩٦٣، بغداد، بولس بهنام،   تاريخ طور عابدين-       
    . ١٩٦٣  ، القامشلي، ِعبر في سير الشهداء والقديسين،  افرام بولس -
 ،القاهرة، المجلس األعلى للثقافة، ترجمة أنور مغيث، نقد الحداثة،  أالين تورين-

 .١٦ص، ١٩٩٧
 .١٩٧٠، حلب، أدب اللغة اآلرامية،  ألبير أبونا   -
طبعة ، ى الشوشإبراهيمترجمة ، الشعر كيف نفهمه ونتذوقه، إليزابيث دور  -

  ١٩٦١، بيروت
:  علم الترجمة، ترجمة إلي، الترجمة ونظرياتها مدخل   ألبيروأورتا دامبارو   -

           ٢٠٠٧، يالطبعة األول، القاهرة،  المنوفيإبراهيم
 الرابعة، الطبعة المعارف، دار والقافية،في علمي العروض  السيد،أمين على  –

١٩٩٠. 
 ، اندراوس صنا -

 العراق   بغداد، العراقي، المجمع العلمي والشهداء، الملك  أنشودة-        
١٩٨٢. 

 .  ١٩٧٤، بغداد، مطبعة المعارف، األساليب األدبية  لدي مار افرام -        
    .بدون تاريخ، الطبيعة في شعر المهجر، القاهرة،  أنس داود-
يث، راجعه ونشرها  ، أضواء علي أدبنا السرياني الحد أوكين منوفر برصوم-

   .١٩٩١برصوم، دار قنشرين للنشر،بيروت،  فراما  المطران
مركز الدراسات  ، اللحن السريان بين المحافظة والتجديد،نكسرا وايلي   -

 .١٩٩٤واألبحاث الرعوية انطلياس، 
  ، برصوم يوسف أيوب-

 .١٩٥٨، الموصل،  مار افرام عبقرية -            
 .   ١٩٧٥ - ١٩٧٤ حلب،  الثالثة، ةالسريانية، الطبعاللغة    -            

 ، بشير  متي الطوري -
 .٢٠٠٤ العراق، بغداد، السريان،ِعقد الجمان في أدب  -            
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  ٢٠٠٤العراق ،، بغداد،  السريانأدب عبق الخزامي والريحاني في -            
 ، بولس السمعاني  -

 القدس، الالتينية، المطبعة البطريركية السريانية، فرائد اآلداب -          
١٩٣٣. 
، لبنان،  تيسرانأوجبنتقديم ،  القصة اليوسيفيةي  القصيدة اإلفرامية ف-          
١٩٤١. 

 الثاني، الجزء اللبنانية، المرسلين ة، مطبعالسريانية آداب اللغة تاريخ -          
١٩٣٦. 

 أسعد، الموسيقي السورية عبر ئيلاالمعروف باسم جبر ، جبران مقدسي صومي-
  .١٩٩٠التاريخ 

 روما، السريان،عند  لكنز الثمين في صناعة الشعر االقرد احي، جبرائيل -
١٨٧٥  

بدون ، الجزء األول، دار الهالل، تاريخ آداب اللغة العربية،  زيدانجرحي  -
 .تاريخ

، بيروت، المطبعة الكاثوليكية، الكتاب في نحو اللغة اآلرامية، جرجس الرزي -
١٨٩٧ 

 والنشر،اتجاهات الشعر الحر، الهيئة المصرية العامة للتأليف  ،توفيق حسن -
      .١٩٧٠ القاهرة، مصر، الثقافية،المكتبة 

  ١٩٤٥ في القرنين  الرابع والخامس ،وأئمتها اللغة السريانية ، حنا توما جان -
، القاهرة، دار الثقافة، المسيحية والحضارة العربية ، قنواتيشحاتة جورج –

 .١٩٩٢، الطبعة الثانية 
 ،  جوزيف أسمر ملكي -  

   ٢٠٠٤،  القامشلي، سوريا  زالين،إليالغناء السرياني من سومر  -      
  .٢٠٠٢، ي القامشلسوريا،، شد األنام للغة السريانمر -      



 
 قائمة المصادر والمراجع

 

 
 

٢١١

، الثانياألول والجزء للطباعة، سوريا،موريا،القامشلي، وجوه سريانية-      
٢٠٠٠.    

 والنشر، دار الثقافة للطباعة وصرفها، السريانية نحوها رشدي،محمد  اكيةز -
  .١٩٧٨ الثانية،القاهرة الطبعة 

المجلد ، مجاهد عبد المنعم: ترجمة ، تاريخ النقد األدبي الحديث ، رينيه ويليك -
  .١٩٩٨،  للثقافةاألعلىالمجلس ، األول

 .١٩٩٢ العربي، بالشعر وتأثره الشعر السرياني ،هالل زمزم سعد -
 .١٩٨٨، الطبعة الرابعة، دار الشروق، مع الشعراء ، زكي نجيب محمود -
    .١٩٨٠ الربعة، الطبعة ارف،عالم دار  المديح،  الدهان، سامي -
  ،الكيالي سامي -

   .تاريخ بدون حلب، األدبية، محاضرات عن الحركة -      
 دار ،جبريمقدمة بقلم شفيق  ، سوريةاألدب العربي المعاصر في  -      

  .١٩٥٩ الثانية الطبعة مصر،   القاهرة،،المعارف
 ترجمة السيد يعقوب بكر  دار الحضارات السامية القديمة،،   سبيتنو موسكاتي-

 .  ١٩٨٦، الدقي  بيروت
 الفنية، في األغراض والسمات القديم، الشعر في العهد ،مطاوع عطية سعيد -

   .٢٠٠٦ الشرقية، مركز الدراسات حسن، خليفة محمد :الدكتورمراجعه 
 
حديث رقم ، باب ما جاء في تعليم السريانية، آتاب االستئذان، سنن الترمذي  - 

 باب رواية – كتاب العلم -وأخرجه أبو داود في سننه .المجلد الخامس، ٢٧١٥
 .المجلد الثالث، ٣٦٤٥حديث رقم ، حديث أهل الكتاب

 ، سهيل قاشا -
   .١٩٧٦ بغداد،  السريانية،الموسيقي في الكنيسة  -
  .١٩٧٨ بغداد، العربية،األلفاظ النصرانية في اللغة  -
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 ، شاكر سيفو -
 دار الشؤون الثقافية المعاصر، الخطاب الشعري والسرياني  جماليات-
   .٢٠٠٤ بغداد، العامة،
 .٢٠٠٩ بغداد، السرياني، الشعري المشهد في قراءات سريانية، أطياف -       

 بشير متي بن يونس أبينقل ، ارسطوطاليس في الشعر، يادعشكري محمد  -
  .١٩٦٧، القاهرة،  العربيدار الكتاب،  العربيةإليالقنائي من السريانية 

 ،  ضيفشوقي –
  .١٩٧٩ الثالثة، الطبعة المعارف، دار الرثاء، -
 الطبعة مصر، المعارف، دار المعاصر، العربي الشعر في دراسات -
  .تاريخ بدون الثانية،

، القلقشندىتأليف أبى العباس أحمد بن علي ،  صناعة اإلنشافي صبح األعشى  –
 م ١٤١٨ه، ٨٢١، الجزء األول،  القاهرة، مة العاالمصريةالمؤسسة 

، الطبعة الثانية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، فن الترجمة، خلوصي صفاء –
٢٠٠٠ 

المجلس ،  الحديثالسريانينماذج من الشعر ، صالح عبد العزيز محجوب - 
 . ٢٠٠٧، القاهرة، األعلى للثقافة

، الجزء الرابع، اسات سريانيةسلسلة در، الممالك اآلرامية، صليبا شمعون  –
  ١٩٨١، حلب

أحمد :تقديم ومراجعه ، طه باقر:من ألواح سومر ترجمة ، صموئيل كريمر  -
  بدون تاريخ ،، ومؤسسة الخانكي بالقاهرةبغداد ،،  مكتبة المثني، فخري

   .١٩٧٢، دار المعارف ،القاهرة، األيام ،الجزء الثالث، طه حسين  –
مطبعة ، دار المعلمين العالمية،  تاريخ الحضارات القديمةفئمقدمة ،  طه باقر–

  .١٩٥١، الثانيالقسم ، الثانيالمجلد ، العاني
مطبعة المجمع ، حبييوسف : حققه ، فهرس المؤلفين، عبد يشوع الصوباوى -

  .١٩٨٦،  بغداد،  ،الهيئة السريانيةالعراقي العلمي



 
 قائمة المصادر والمراجع

 

 
 

٢١٣

  .تاريخ بدون قوافيه،و العربي أوزان الشعر محمد،عبد النعيم على  –
 بدون ، الحلبيمطبعة ، العربي الشعر فيالوصف ، القناويعبد العظيم على  –

  .تاريخ
  .٢٠٠٤ القاهرة، العربي، دار الفكر وفنونه، األدب ،إسماعيلعز الدين  –
  .تاريخ بدون القاهرة، المعارف، دار الجاهلي، تاريخ األدب في الجندي،على  –
 دار والتجديد، ومحاوالت التطور العربيلعروض  اعيسى، سعيد فوزي –

  .٢٠٠٢ الجامعية،  المعارف
    .تاريخ بدون الجديدة، الثقافة لغوى، مدخل الترجمة، علم ،محمد عطية فوزي –
 .١٩٦٩، بيروت، اآلداب السريانية، البستانيكميل إفرام ، ريالفولوس غب –
، عه جوزيف شابو، حلبد طبأعا، الذهبيعصر السريان ، طرازيفيليب دى  -

١٩٧٩ 
 .١٩٨٧ األزهرية، مكتبة الكليات األولى، الطبعة الشعر، نقد جعفر، بن قدامه –
 مصر، المعارف، دار الهجاء، العربية،لجنة من األقطار ، .................-

 بدون تاريخ
،  من نشأته إلى الوقت الحاضرالسريانيتاريخ األدب ، مراد كامل وآخرون –

٢٠٠٨ 
، مجلة كلية اآلداب، وثائق عربية بأبجديات غير عربية، البكريحمد حمدي  م–

  .١٩٥٥، جامعة القاهرة
 .١٩٦٥ القاهرة، العربي، الشعر فيهوم الغرض ف مالمؤدب، محمد أمين -
 دار الهجري، الثاني القرن العربي من الشعر اتجاهات هدارة،مصطفى محمد  –

 .١٩٨٨ األولى، الطبعة بيروت، والنشر،العلوم العربية للطباعة 
مكتبة األنجلو ، الكتاب األول،  اآلداب الساميةفيالشعر ، محمد محمد القصاص -

  .بدون تاريخ، القاهرة، المصرية
 الحربين، مواقف شعراء سوريا وتياراتهم بين ،المحسنمحمد حسن عبد  –

 .٢٠٠١ األولى، الطبعة دمشق،
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نهضة مصر للطباعة والنشر،القاهرة، ، لحديث ااألدبيالنقد ،  محمد غنيمى هالل–
 .٢٠٠٥، الطبعة السادسة

 .٢٠٠٦ القاهرة، الثانية، الطبعة تترجم، كيف ،يوسفمحمد حسن  -
 .٢٠٠٠ النهضة، الحداثة وطريق ،حلمي مصطفى -
  ١٩٧٤، بغداد، مطبعة المعارف، مجمع اللغة السريانية، مهرجان إفرام وحنين -
أعاده وقدم له ،  ،عربه عن السريانية صليبا شمعونكبير الالسرياني ميخائيل –

 .١٩٩٦، الثاني الجزء ، مطبعة األديب ،دمشق، إبراهيممار غريوريوس يوحنا 
، لبنان، دار المؤلف للنشر والطباعة،  الهجاءفيآللئ الشعر ،  علوشمي –

٢٠٠٤. 
  ،نزار حنا الديرانى –

 بدون الثقافية،ر الشئون  داوجذوره، السرياني أضواء على تاريخ األدب -
 .تاريخ
راجعه وقدم له ألبير ، "أوزانه وفنونه  " السرياني الشعر في الذهبيالكيل  –
  .١٩٨٩، مطبعة اليرموك، أبونا 
دار الكتب ،  الشعر دراسة مقارنة بين السريانية والعربيةفياإليقاع  -

 .٢٠٠٠، بغداد، مطبعة اليرموك، والوثائق
  .٢٠٠٤ بغداد، العراق، السريانية،ة  القصيدفيالحداثة  -
  .١٩٨٦ أطلس، مطبعة الذكريات، لحن رالمط -

 مركز األبحاث والدراسات حية،األلحان السريانية حضارة  ،ليمةغ وليد -
 . ١٩٩٤ الرعوية،

المجلة ، "مقالة " السريان اآلراميون عبر التاريخ ،  يعقوب جورج هافورى-
 .١٩٥٥، ١٤١العدد ، البطريركية

دار الشئون ،  العصرين القديم والوسيطفيشعر السريان ونثرهم ، يوسف قوزى –
  .٢٠٠٤، بغداد، الثقافية
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، الطبعة الثانية، الموصل،  نحو اللغة السريانيةفياللمعة الشهية ، يوسف داود–
  .١٨١٩، الثانيالمجلد 

 بيروت،طبعة  لبنان، المطبعة الكاثوليكية، سوريا، تاريخ ،الدبسيوسف  -
١٩٠٥.  

  منا، أوجبنيعقوب  -
                      ١٩٧٧، بغداد، الجزء الثانى،  أدب اللغة اآلراميةفيالمروج النزهية  -

الدراسات و األبحاث  مركز، األصالة في األلحان السريانية، ̤يوسف واكد -
  .١٩٩٤، الرعوية

١٩٦٦ ب،مطبعة الشبا، القامشلى، تاريخ ماركبرائيل،   يوحنا دولبانى-  
  :العلمية الرسائل : ثانياً

 دراسة المضمون عزرا،  كتاب العقد لموسي بن ،توفيقعلي  توفيق -١
 .األزهر جامعة والترجمة، كلية اللغات منشورة، رسالة ماجستير غير والمؤثرات،

 ،رسالة ماجستير، ألعماله الشعريةيم دراسة ونقد مار افر، زمزم سعد هالل -٢
  .١٩٨٢، جامعة األزهر  ، غير منشورة

 رسالة وشعره، لحياته دراسة يعقوب السروجي ،سالمعماد الدين  ماجدة -٣
 .١٩٧٨ القاهرة، جامعة منشورة، غير ماجستير،

 : المعاجم والقواميس  : ثانياً

 . القاهرة، الطبعة الثالثةالعربية،للغة  مجمع ااألول، المجلد الوسيط،المعجم  -
 .١٩٨٥ القاهرة

بيروت،  لبنان ، ، دار الروضةعربي –فارسي ، المعجم الذهبي، يالتونجمحمد  -
-١٩٩٣. 
 .١٩٧٥، بيروت، عربيقاموس كلدانى  - منا، أوجبنيعقوب  -

 - J. Payne Smith:  

                   Syriac Dictionary By.London. Oxford.١٩٠٣.    
 - Louis costaz : 
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                      Dictionnair  syriaque Français. 
Liddel & Scott: -    

   Greek- English Lexicon – London- Oxford            

Clarendon   Press – (١٨٨٢) p. ٥٦٨.                  
 :والدوريات  المجالت :ثالثاً

 ،أنطاكية ةبطريركيتصدرها ، مجلة دينية تاريخية أدبية، ةطريركيالبالمجلة  -١
 : شرق للسريان األرثوذكس في  دمشق وسائر الم

 . ١٩٦٣، السنة الثانية، ١٣ العدد -
 .١٩٦٤ الثانية،  السنة١٩، ١٧، ١٦ ، ١١األعداد -
 .١٩٦٤ العدد، السنة الثانية، -
 .١٩٦٤، السنة الثالثة، ٢٣ العدد-
 . ١٩٦٦ السنة الرابعة ،٣٨ العدد -
 .١٩٧٨ عشر، السنة الثامنة ،١٧٦-١٧٥ان  العدد-
دار الشئون الثقافية ، المركز العام، مجلة اتحاد األدباء والكتاب السريان -٢

 . ٢٠٠٤، بغداد، العراق، العامة
، هيئة اللغة السريانية، المجلد السادس، بغداد، مجلة المجمع العلمي العراقي -٣

١٩٨١-١٩٨٢. 

ܪ -٤  : مجلة دينية تاريخية  

 .٢٧،١٩٧٠ -٢٦األعداد  -  

 .١٩٧٥-١٩٨١ ، ٢٧ -٢٦األعداد ،  العدد الثامن، السنة الثانية-  

 .١٩٧٦، السنة الثالثة عشر، ١٠ العدد -  

 . ١٩٨١، ٢٨-٢٦-٢٦ األعداد -  
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  :األوربية المراجع :  رابعاً 
  )١( Anton  Baumstark : 

                   Geschichte der Syrischen   Literatur mit 
Ausschhuss der christlihch.  Bonn.   ١٩٢٢.   

   )٢( Brocke lmann : 
                   Geschichte  der  Christlichen  Literaturen des  
Orients   Leipzig ١٩٠٧.                  
(٤) CHABOT  j.B  : 

                          Litterature Syriaque . ١٩٣٤.  
                                                      Duval. LA :       )٥( 

  Litterature syriaque.  Paris.١٩٠٧.                  
(٦) J.W.WATT: 
                The five books of The Rhetoric Antony of Tagrit. 
Lovan II.١٩٨٦.  ( Corpus Scriptorum Chistianorum  Orientalium 
). (csco)Tole ٤٨١-٤٨٠ 
(٨) M.H Goshen: 

                     Gottstein Asyriac English Glossary.١٩٧٠.  
 (٩)W. Wright LL.D. : 

                       Ashort History of Syriac literature. London. ١٨٩٤.  
  

TDK : )١٠ ( 

                     T ür k ç e   SOS lü k:  Ankara  .٢٠٠٥.    
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  :السريانيةجع ا المر : خامساً

ܘ –  ܘ -ܝ   )١(   ܕܕ 

 .  ̄ ܐܨ ܡ–ܘܪ 

ܨܘܡ)   ٢(    ،      ܕܬܕܐ-ܣ   

١٩٧٨. 
العلمي المجمع  –  ܘ–    -ܪ )  ٣ (

 .   ٢٠٠٩بغداد ، العراقي
ܪܝ   )٤(  ܝ ܬܘ      .٢٠٠٨- بغداد  –  ܐ - 

  ܕ   -- ܙ    ܕܐܬܪ -ܕܠ  ܕ  )٥( 
 .١٩٨٨، بغداد،     دار الكتب والوثائق   --

ܪܘܬ ܕ ) ٦(  ܐܪ  ܕ  ܕܪܗ   ܘ 

ܪ ܢ ܪܗ تحت عنوان    نشره جون وات (ܬ ܪ  ܐ
J.W.WATT the five books of Antony of Targit corpus 
scriptorium Christian rum orientalium (csco) tole ٤٨١-٤٨٠– 

Lovani. ١٩٨٦   
ܣ      ܕ) ٧(   ܪ   - ܝ 

ܘܪ  ܘ   .   ١٩٢٩ –ܕܕ 

 .ܪ  .للمطران جورج صليبا .ܪ  .ܕ ) ٩ ( 
  .  ٢٠٠٢جبل لبنان      
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 : نترنت ال مواقع من ا: سابعاً

-Yaldiz.htm http://www.shimsha.se/Orhay/arabic/Arb_Aggas   
 -فى تمام الساعة السابعة صباحاً ، الموافق السبت٣١/٥/٢٠٠٨

D٨٦٪٩٪D٨٥٪٩٪D=%ar&q=search?hl/eg.com.google.www://http
=&meta٨٨٪٩D٨٪A٨٪D١٪B٨٪D٣٪A٨٪D٩+٪A٨٪D٨٢٪٩٪D٧٪B٨٪

f&oq=&aq الموافق يوم الثالثاء الساعة الرابعة عصرا٢٤/٦/٢٠٠٨ً(  
  http://www.arabchurch.com/forums/showthread.php?t=١٨٣ 
 –الموافق يوم السبت الساعة السادسة صباحاً ٦/٩/٢٠٠٨

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D٨٪A٨٪D٨٤٪٩٪D٨٪A٧٪D٨٪AF_
%D٨٪A٧٪D٨٤٪٩٪D٨٪B١٪D٨٪A٧٪D٨١٪٩٪D٨٪AF%D٨٪٩A%D٩

 الموافق يوم اإلثنين الساعة الثامنة صباحاً ١٢/١/٢٠٠٩) ٨٦٪
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D٨٪B٣٪D٨٤٪٩٪D٨٨٪٩٪D٨٢٪٩٪D

٨٪B٣_%D٨٪A٧٪D٩٨٤٪D٨٪A٣٪D٨٨٪٩٪D١٢/٩/٢٠٠٩) ٨٤٪٩ 
  )الموافق يوم اإلثنين الساعة الثانية ظهراً

http://www.ado-world.org/pub/nummer-١٤/Suhil٪٢٠Danho-    
  ١٤.htmيوم الخميس الساعة السابعة صباحاً الموافق١٦/٧/٢٠٠٩  

http://saleeb٤.mam٩.com/montada-f٢٩/topic-t١٣٦١.htm (
 يوم الجمعه الساعة السادسة صباحاًالموافق ٤/٩/٢٠٠٩

http://www.bethankawa.com/PDF/٤٠/x٢.pdf (الموافق ٦/١٠/٢٠٠٩
 .يوم الثالثاء الساعة الرابعة عصراً

http://www.aramaic-dem.org/Arabic/Tarikh_Skafe/Edessa.htm 
 -Fmht: .www .الشعر النسوي\.
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في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً ، يوم األحد الموافق م١٦/٥/٢٠١٠
=http://www.ninweh.com/forum/index.php?topic   -  

 
 في تمام الساعة السابعة مساء، الموافق يوم الثالثاء، م١٨/٥/٢٠١٠

asp?TID.forum_posts/forum/com.baqofa.www://http - 
http://www.palestineremembered.com/GeoPoints/_Asira_al_Qibliya/Articl

e٨١٣٣.html   

 في تمام الساعة السادسة صباحاً ، م الموافق يوم الجمعة٢١/٥/٢٠١٠


