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 كلمة ال بد منها
ماذا ننتظر من قصيدتنا واصحابها على مر التاريخ يخرجـون مـن مذبحـة    

ماذا ننتظـر  .. ليدخلون اخرى ، ما ان تقذف بهم االمواج حتى تتلقاهم اخرى 

من اصحابها وهم يدفعون فاتورة بعد اخرى ، ما ان تستقر بهـم االوضـاع   

ترمي باقالمهم واوراقهـم  واقالمهم تبدأ بالنشاط تهب عليهم عاصفة هوجاء 

مـن القـرن   " اشعراؤنا ابدعوا شعرا في المناطق الهادئة بـدء ... في البحر 

 وحيث ،وحتى القرن العاشر  )بموجب المصادر المتوفرة لدينا( للميالد نيالثا

هزت العربية اركانهم ليخفت نجمهم وشعرهم شيئا فشيئا ليقتـرب منحنـاهم   

وحتـى   مـن القـرن العاشـر   " بدء ة منهنحو الخط االفقي فيسير على مقرب

منتصف القرن التاسع عشر وحيث كانت مدارس البعثات التبشيرية في كل من 

الصعداء  واليتنفس ممنشطات له ولبنان والعراق وسوريا والهند ايران وتركيا

نحو االعلى فظهرت موجة جديـدة مـن الشـعراء     ممن جديد ويتجه منحناه

قبل ان تهب عليهم وسوريا ولبنان والعراق  ياوالكتاب في كل من ايران وترك

عاصفة القرن العشرين لتبعثر اوراقهم وشعبهم في كل مـن تركيـا وايـران    

  .والعراق ليطوي الشعر كغيره من االصناف االدبية صفحته من جديد 

ما ان دخل الشعر مرحلة الكالسيكية الحديثـة والرومانسـية حتـى جـاءت     

واحبارهم اسوة برؤوسهم لتتوقف عن العطاء الشفرات لتقطع رؤوس اقالمهم 

 من جديـد  وحتى الثلث االخير من القرن العشرين حين تنفس ادباؤنا الصعداء

ايران ، فانتجوا شعرا جميال وواكبوا مركب الحداثة تركيا وفي العراق بدال من 

فانتشرت مؤسساتهم هنا وهناك ، اال ان عاصفة القرن الواحـد والعشـرين   

يد فتركوا اقالمهم ومؤسساتهم ليهربوا الى الشـمال او الـى   شردتهم من جد

دول الجوار على امل الوصول الى نقطة الالعودة الـى اقالمهـم واحبـارهم    

  ..وتراثهم وشعرهم و
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الم يكن من الطبيعي ان تختلف زاوية الرؤية وخط االستلهام وداللة التفجيـر  

ن واالستقرار التي مـر  بين شاعر واخر ؟ استنادا الى درجة وطول فترة االما

بها الشاعر، ومن افرازاتها عدم استمرار القصيدة في مكانها ، بمعنى اخـر  

من القرن (في القرون االولى . خر آتبدأ في مكان ثم تختفي لتظهر في مكان 

تمركزت في الدائرة الممتدة بين الرها ونصيبين اال ان ) الثاني وحتى السادس

لتظهر دائرة اخرى وفي مكـان اخـر وبيئـة    هذه الدائرة سرعان ما اختفت 

ثم تـدخل طـور   .. اخرى، ومن ثم يافل نجمها لتظهر في مكان وبيئة اخرى 

 سـوريا  ومن ثم تعود الـى  ولبنان السبات لتظهر من جديد في تركيا وايران

كنا ننتظر ان تظهر دائرة اخرى في بلدان السـوفيات وبلـدان    ...والعراق و

ولكـن   ..وحيـث االسـتقرار    بية ابناء شعبنا هناكلتركز غال والهند المهجر

من تاسيس دائـرة   امنه ناتلالسف لم تستطع هذه االصوات استنادا لما وصل

في الوقـت الـذي كنـا    و تتناسب وحجم الحداثة في تلك المناطق اخاصة به

  . لذلكبحاجة 

بمعنى اخر ان كانت كل الطرق نحو الخارج مسدودة امام أنا الشـاعر فمـن   

عي جدا ان تتقمص هذه االنا وتسحب اذيالها الى الـداخل ، الـى حيـث    الطبي

االنطالق لتتحد كليا مع قدس االقداس فلم يجد الشاعر من سبيل اال ان يعوض 

ناه ، وحدها اناه تمأل القصيدة ، فكيف السبيل للخروج ان كان أعن كل شئ ب

  .. من ضياعه النصف الهالك نائم ولم يستيقظ النصف الحي

راستنا هذه سنحاول اصطياد بعض المعالم التي تدفع القصيدة باتجاه في د

الحداثة ، بمعنى آخر ليست دراسة نقدية بحتة تتناول االيجابيات والسلبيات 

وساعتمد على ما متوفر لدي ...  كتبعند كل شاعر فهذا يتطلب العديد من ال

لحصول وخصوصا المجموعات الشعرية المطبوعة ، فعذرا لمن لم استطع ا

   . على قصائده



 7

  االول بابال
 السرياني شعرجذور ال

  

من المؤكد هناك الكثير من الفنون الشعرية الرافيدينيـة وكمـا الحـال فـي     

المعتقدات تركت بصماتها على اداب شعوب المنطقة ومن بينها السـريانية ،  

 نتيجة متواصلة الداب المنطقة كالسـومرية والبابليـة واالشـورية   التي هي 

ولو حظي هذا العلم اهتمام الباحثين لوجدوا تشابها واواصـر   ..كلدانية ووال

وانا . مشتركة بين تلك االداب والتي تلتها كالسريانيـة والعربيـة والعبريـة

ليس عنـدي شـك فـي ان اوزان     (حين قال  1اتفق مع االستاذ طـه باقـر

ر االمم القديمـة  الشعر البابلي واساليب تاليفه ونظمه قد اثرت كثيرا في اشعا

التي كان لها اتصاالت مباشرة وغير مباشرة بحضارة وادي الرافدين اخـص  

ال " ) االخميني" بالذكر منها الشعر العبراني واالرامي والشعر الفارسي القديم 

، بل اصرعلى ان بعضها ان لم اقل جميعها هي تواصل لمسـيرة هـذا االدب   

التضح ذلـك اكثـر،    تاريخ هذه االدابفي  ولو توفرت لدينا الحلقات المفقودة

هكـذا كتـب    الرافديني يكتب على شكل شعر او نثر فمثلما كان النتاج االدبي

ومثلمـا كـان   على شكل ميامر ومداريش وسوغيتات النتاج االدبي السرياني 

يعتمد في عروضه على مبدأ البيت الشعري الواحد عند شعوب وادي الرافدين 

تتناوب مـا بـين المقـاطع     )SYLLABLES( تجزئة الكلمات الى مقاطع

هكذا قسم البيت الشعري السـرياني الـى دعامـات او     ...الطويلة والقصيرة

مكـون مـن مجمـوع     الواحد احيانا يكون البيت  )‘bđÔĆ@@( مفاصل صوتية 

                                                 
  طه باقر/  78ص 1978/اذار  -1عدد -مجلة افاق عربية   1
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وفي ...)   4+3+2 ، 5+2،  4+3(دعامتين او اكثر من الدعامات المختلفة 

كمـا  ... ) ،  4+4+4،  3+3، 4+4(  االخرى تكون الـدعامات متسـاوية  

ت متبعة نكا اخرى شعرية فنون من استفاد الشاعر السرياني ومنذ نشأت ادبه

تـوازي  (من اجل خلق االيقاع الشـعري كـالتكرار والتـوازي     لدى اجداده

كاسـتخدامه  ( خدامه ما يشبه القافية في بداية البيت الشعري تواس )الحركات

) . ستخدام حروف اسم ما كاسـم النـاظم   ة او اديجالتسلسل في الحروف االب

قصيدة حوار بين صديقين يرقى  2فعلى سبيل المثال لو اخذنا من االدب البابلي

م والتي وجدت في مكتبة اشور فـي   .تاريخ تدوينها الى حدود االلف االول ق

، بحيث لو اخذ المقطـع االول من كل بيـت مــن    القرن السابع قبل الميالد

وجمعت المقاطع بعضها الى بعض لتكون منها اسم نـاظم القصـيدة   ابياتـها 

، وعلى هذا الوجه تؤلف المقاطع االولـى   وشئ من الدعاء الى االله والملك

وهـذا  . وهو كاهن المشمشـو ) اوبب-كينام -انا ساكل(من القصيدة العبارة 

) م373 -306(الفن الحظناه في الشعر السرياني الذي اشتهر به مار افـرام  

شبه المزمـور  ي ومنتصف القرن السابع الميالدي وه وفي الشعر العبري في

التي كانت تستعمل النظام االبجدي في ترتيب  1،2،3،4ومراثي ايرميا  119

، وغير ذلك من الفنون االخرى ، فضال عما كان لشعراء هذه الشعوب  االبيات

البابليـة   الملحمـة من نفس طويل في كتابة القصائد الطويلة، فمثلمـا هـي   

بيت من الشـعر تـروي   ) 1300(تتضمن زهاء ) اترا حاسيس(المعروفة بـ 

، هكـذا نجـد ان    كانوا قبل خلق االنسان يعيشون مثل البشر لهةآلاكيف ان 

 االبيات واالف مئاتن مالشاعر السرياني هو االخر كتب قصائد طويلة تتكون 

                                                 
، للمزيد راجع كتابنا االيقاع في الشعر ـ دراسة  طه باقر/  1978-  1افاق عربية عدد 2

   مقارنة بين السريانية والعربية
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ـ   يدة الببغـاء  كقصيدة هكساميرون ومركبة حزقيال ليعقوب السـروجي وقص

   .وغير ذلك وقصيدة يوسف الصديق لنرساي السحق االنطاكي

كما تاثر الشاعر السرياني كثيرا بالشعر العراقـي القـديم وخصوصـا الفـن     

الملحمي والروائي والغنائي ، فلو اجرينا على سبيل المثال دراسة مقارنة بين 

ـ  ا ىقصيدة نزول عشتار ال ديم وقصـيدة  لعالم السفلي من االدب العراقـي الق

نجـد   )القرن السادس للمـيالد ( مار نرسايلشاعر السرياني ل) اللص(كياسا 

ـ   عشـتار  اإلالهـة في المضمون والفن الروائي فقصيدة نزول  اهناك تشابه

ـ  عالم اكتشفها  ر قيمات من خالل النص السومري في الى العالم السفلي إنانا 

، ، ومضمونها  3 م.ق   1750كتبت في عام   ، صموئيل نوح كرايمر راثآلا

لتنتـزع سـلطان أختهـا     العالم السـفلي إلى  ـ  ـ عشتار  ايناناعندما نزلت 

لكنها فشلت وكان ثمن عودتها من عالم األموات أن تُسـلِّم بـديالً    أريشكيغال

، فحين عنها ؛ البديل الذي اختارته كان زوجها المسكين دوموزي ـ تَموز ـ   

نيتـي كبيـر   الذي هو  وبين حارس العالم السفليوصولها يجري حوار بينها 

اينانـا   اإلالهةتجرد  أريشكيغال وبامر كي يفتح لها الباب العالم السفلي حجاب

التـي   أريشـكيغال  امام تدلية الرأسم من جميع حليها ومالبسها لتقدم عارية

  : 4تعاقبها بان علقت جثتها بالمسمار

  ى جبِل الالزوردوعندما وصلت إنانا إلى القصر، إل.. 

  العالم السفليتصرفت بجرأة عند باب 

  العالم السفليوتكلمت بجرأة في قصر 

  ـ افتح البيت أيها الحاجب افتح الباب

  افتح الباب يا نيتي وسأدخل وحدي
                                                 

 ذعب علىالنص البابلي للقصيدة يعود الى منتصف القرن الثالث قبل الميالد وهناك من ي  3
  . ل الميالدآتب في االلف الثالث قب قد ان النص السومري االصلي

  النص اقتبسته من االنترنيت  4
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  :العالم السفلينيتي كبير حجاب أجاب 

  ومن تكونين أرجوكـ 

  ه الشمسـ أنا ملكة السماء، الموضع الذي تُشرقُ من

  ـ إن كنت ملكة السماء حيث تُشرقُ الشمس

  فلم جِئت األرض التي ال عودة منها

  وفي الطريق الذي ال رجعة لمن سار فيه كيف قادك قلبك ؟

  :فأجابته إنانا الطاهرة

  ـ جِئتُ من أجل ُأختي الكبرى أريشكيغال

  ألن زوجها السيد جوجاالنا قد قُتل

  لكي َأحضر شعائر جنازته

  هكذا فليكن ـو

   العالم السفلي نيتي كبير حجابأجاب 

  :إنانا الطاهرة 

  ... ـ انتظري، دعيني ُأكلم مليكتي، أريشكيغال ـ

في  )القرن السادس للميالد( نرساي الشاعر مار وعلى نفس المنوال يصف

وحارس  5) كياسا(قصيدته االنفة الذكر الحوار الذي يجري بين طيطوس 

 ابيه المحمل بخطايا مميتة ورثها من ي يمنع دخول االنسانالذ) المالك(الجنة 

   .الجنة عندما اخطأ  آدم

ان كان العالم (في كال القصيدتين نجد هناك رعب وخوف في ذاك العالم 

 تحرير االنسان من العالم السفلي اي ، وكذلك هناك عملية)لي او العلويفالس

                                                 
نفس انفاسه االخيرة طلب من تـ اللص الذي صلب على يمين المسيح ، وقبل ان ي   5

فيوعده المسيح بانه سيجلس عن يمينه .. المسيح ان يغفر له خطاياه ويذكره في ملكوته 

  ..في الملكوت 
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نانا او كياسا إال الشخصيتين ـ الصعود من العالم السفلي الى العالم العلوي فك

ي ، في القصيدة السومرية تتخلص اينانا لعلوـ يرومان الوصول الى العالم ا

ه آنكي اما في القصيدة الر المرسل من اإلوبواسطة الوزير ننشومن عالمها ب

) القبر(من عالمه السفلي ) الذي يمثله كياسا ( السريانية يتخلص االنسان 

كل من  وفي نهاية الحوار يضطر،  ) المسيحليب أي ص(بواسطة الصليب 

 ...طيطوس الينانا و) اوالعلوي  السفلي(العالم  باالمالك الى فتح ابوو نيتي

  :كما يقول نرساي في قصيدته 
Š×ëĆći@b@Z@Úfl‰†fl‘@åß@aŠćju@ćïÛŠßa@Zòflíña@åØíaë@òžãa@bđÈĆi@æìß@@

@@@@@@@@@@@@@oÜčÇ@a†íaë@@bØÛ@ÚñĆŠÓ@ZÛ@Õ’Ïë@ïÜuÙíòía@åß@ćï@ @@ @@@@@@
@bîu@Z@òÛbfl’ß@ćïÛ…@ÙÛ@bãa@Šßa@@ZÉ@ČïÜčßë@ÙĆäĆä’Û@ćïÜ×@@
@@@@@@@@@@@@@òîÈi@b¼fl‰ë@bãa@bäu@ZbØÛ@òíñčaë@ïãfl‰†fl‘@ÚflŠĆßë@@
Š×ë@bi@Z@Ùíñbß@aìô@ýî@bäíbi@ZÙí…‰a@åß@ýî…@a‰ñbië@@

@@@@@@@@@@@@@@ÚÇa@åß@a‰ìã…@bàflí@Zfl‘@åß@æ†ÈÛ@ÞìÇčñ…@Ú‰†@@
@bîuZ@@ïãfl‰†fl‘@ìô…@aŠćifl…@óÜî¢@ZòćîÜ×ñča@üë@òíñčaë@ñŠćjčÇ@@
@@@@@@@@@@@@@@ñč†jÈfl‘@ói@æìÜîfl@ÝØÛ@ZƒÜ×ña…@Ùía@ÞìÇča…@òíñčaë@@

  ، ماذا تريد ومن اين أتيت قل لي من ارشدك الطريق: المالك 

  قل لي وفسر ذلك قدماك ارضنا لتدنس بأي سبب امرت        

  اسمع ما اقوله لك ، اسحب رمحك الفسر سر قدومي :كياسا 

  حيث انتالى  نيالتمست الرحمة من سيدك فارسلانسان انا ،         

  باي قوة جئت كي تداهم وطننا المخيف : المالك 

  وكيف اجتازيت بحار النار ودخلت الجنينة بال خوف         

  بال توقف بقوة يسوع جئت وبقوته وصلت الى هنا: كياسا 

  لم اخف من أي شخص ، فافتح لي الباب          
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من المؤسف جـدا ان نقـول ان اغلـب دارسـي      ومن حيث المضمون اقول

القصيدة السريانية من الباحثين الشـرقيين والغـربيين يهملـون جـذورها     

لـذا جـاءت    ، لميالدلالتاريخية ، وكانها وليدة عصرها أي من القرن الثالث 

، كونهـا   مبتـورة ) دينالالمصادر المتوفرة  بموجب(دراساتهم على ما اعتقد 

ارى من الضروري جـدا  لذا  تتناول تاريخها وفكرها الالهوتي واحيانا لغتها،

اوال  ى جذور القصيدة السـريانية المتمثلـة بالقصـيدة الرافدينيـة    الالتعرج 

 نها واالسلوب المتبع في كتابتها من حيث الشكل وااليقاع وغير ذلـك وومضم

  .الطريق لالخرين المهد 

  :الى  6فالقصيدة الرافدينية التي يقسمها الباحثون 

 :الذي ينقسم الى  )7ادب كاال(االدب الديني  -1

    االدب الطقسي -ب       الدب االسطوري ا -  أ

  ادب السحر -د  ) صلوات وتراتيل( االدب الروحي  -ج 

  :الذي ينقسم ايضا الى ) 8ادب النار( االدب الدنيوي  -2

  االدب االخالقي -ب        ملحمياالدب ال -أ

  االدب الغنائي -د      االدب الحواري -ج 

 نفسعلى  قد سارت في طورها االول القصيدة السريانية تكون من المؤكد ان

 تيلقصيد "االدينية امتداد، هذا يعني ال بد ان تكون القصيدة السريانية  المنوال
                                                 

ديم ـ من بحوث مؤتمر االدب اجناسية جديدة لالدب العراقي الق/ خزعل الماجدي  6

 89- 25السرياني الثاني ص
الصحيح قاال وليس كاال ، لكثرة استخدام الصوت ـ االنغام في المعابد اوال ومن ثم في   7

وال يزال الشخص االيزيدي الذي يجوب  وقاال يعني في السريانية الصوت كنائس المشرق

اال ان المستشرقين ولكونهم ..  )القو(القرى االيزيدية ليقرأ عليهم دعائاته يسمى بـ 

  ).ك(بـ )  ق( على االغلب من الغرب يلفظون 

  في االكدية نارو   8
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لقصـائد الرافدينيـة   لور بمعنى اخر هي الوجه الجديد والمتط اي والنار االقال

اال انتقلت فروعهـا الـى االدب   فقصيدة الق) . البابلية واالشوريةالسومرية و(

الديني السرياني المتمثل خصوصا في كتابة االقدمين وفي الليتورجيا الكنسية، 

دب الطقسي واالدب الروحي واهملوا ادب الاال ان السريان ركزوا كثيرا على ا

شفاهيا وعلى  هراانتش الهوتهم المسيحي بالرغم من يتفق معالسحر الذي ال 

  :تقال في بعض قرانا وهي تشبه التعاويذ كقولهم ينطاق محدود كالت
čìč@aĆìćîã@o@OĆÇčÔĆćiŠfl@bĆàćîä@o@OflíćíŠflí@bß@ýćíŠ@ý@O
flíćíŠÔi@ýĆß…@a†î@æŠO@Ćßđ¦@µaña@æŠ@îjO@NNN@@@

/ ربطوها بقيد المسيح / طوها مهما رب/ يا عقربة سامة / ايتها الحية 

  /...المسيح جاء عندنا 

لـم  في االدب السرياني ، وكذلك  حضورا من االدب نجد لهذا اللون الاننا  اال

 ، عنـد السـريان   حيـزا كبيـرا   )اعني االدب االسطوري(النوع االول ياخذ 

وتشمل اسـاطير خلـق    {   myths of gensis) التكوين(اساطير الخليقة ف

واساطير خلق  ـ  ايثيوغونـ  اإلالهةواساطير خلق  ـكوزموغونيا  ـ الكون  

عندما  ـ  شلاينوما أيـ اسطورة الخليقة البابلية  و ـ   انثربوغونياـ البشر  

تقابلها في السـريانية   }واالنسان  اإلالهةتتضمن خلق العالم وو ـ  في العلى

رون االيام قصة الخليقة التي تمثلت في بعض قصائد االقدمين كقصيدة هكسامي

استفاد الشاعر السرياني من بعض المفـاهيم  كما  . 9ة ليعقوب السروجيتالس

                                                 
لالب فرنسيس اليشوران ) ـ نور العالم  IbàÜÇ…@aŠôìãهناك نص اخر في كتاب   9

في مطبعة نينوى ـ كركوك وعلى ما اعتقد هذا النص هو الحد  1957مطبوع سنة 

ين في القرون الستة االولى حوله االب اليشوران الى اللهجة مالفنة الكنيسة االقدم

المحكية يسميها هو سوادية اال انه لم يشير الى ذلك لنعرف هل يعود النص اليه ام 

  لشاعر اخر عاش في القرون الستة االولى
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يقابلها نزول المسيح الـى  (االخرى كاسطورة نزول عشتار الى العالم السفلي 

جـاءت  ، اال انهـا   غيرهاوسفينة نوح و وحواء والتفاحة آدمقصة و) القبر 

ر كـوركيس والتنـين   بصفة ذات طبيعة اسطورية وبعضها االخر كقصة مـا 

  .وعجائب بعض القديسين تناقلت شفاهيا

سواء السـومرية او البابليـة االشـورية او    ( وتسيطر على اسطورة الخليقة

صراع  ياجواء الرهبة والجالل واالحتفال ويشكل محورها االساس )السريانية

 التي تشكل العمـاء الهيـولي االول  ) تيامت( اإلالهةمع ) مردوخ( لهةاآلملك 

يقابلها في  .ومن هذا الصراع يظهر الكون  )ي االسطورة النهرينية القديمةف(

فـي   ، أي االنسان والخطيئة كمـا  بين الخير والشر الدائر الصراع السريانية

  ..وحواء او غير ذلك  آدمقصة 

فهنـاك النصـوص الليتورجيـة اليوميـة      اما النصوص الطقسية فهي كثيرة

في  يا وهناك النصوص الليتورجية التي تتكرركالصلوات واالدعية الثابتة نسب

وهناك النصوص الليتورجية الدورية التي . مناسبات الزواج والوالدة والبناء 

ولعل اهم النصوص الطقسية السومرية نصوص اعياد  تكتب لالعياد وطقوسها

اما اهـم النصـوص   ) . العيد الكبير(ك االول والثاني واعياد االيزنماخ االزكم

الذي هو نص عيد راس السـنة البابليـة   ) اكيتو(البابلية فهو نص الطقسية 

والذي كان يتحدث تفصيليا عن الممارسات الشعائرية اليام هذا العيد االشورية 

الميامر والمداريش التـي تسـتخدم فـي     يقابلها في السريانية .االثني عشر 

تقـديس  الجمعة العظيمة ومراسيم دفن االموات ومراسيم العماد والـزواج و 

وصلوات الشكر واالوخارستيا وغيرها كثيرة تستخدم ) p†Ç@”…ìÓ(الكنيسة 

في االعياد الدينية والتذكارات ، وتمتاز هذه الطقوس بممارسـاتها الدوريـة   

او مرتبطة بحـاالت العمـاد والـزواج    ) موزعة على مدار السنة (المنتظمة 

ابلها الجـزء االول مـن   والموت ، فاالناشيد التي تقال في عيد الميالد مثال تق
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واالناشيد الي تقال في عيد الفصح تتشابه واناشيد ) عيد الربيع(اناشيد اكيتو 

  .عيد اكيتو الخريفي من حيث التراجيديا والمواكب التي يصاحبها المشاعل 

قابلهـا فكـرة التجسـد    لتي تعني تقريب المـاء الـى االرض ت  فعبارة اكيتو ا

المتمثلـة فـي اتحـاد الجسـد     و )مسـيحي ال( السرياني والخالص في االدب

ومن اتحادهما جاءت فكرة الخـالص  ) الخمر (بالدم ) ـ الخبزــبورشان ال(

  . 10كما في النص المقتبس من القداس االلهي.  المسيحي
@@@@æìØÛ@bãŠßa@´ßa@´ßaO@@@@@@ïß…@o‘ë@ðŠćvÏ@Ý×a…@Ý×O@@ïi

@ói@bãčaë@aëbÔßO@@bíŠa@bßìîi@ìàîÓa@bãčaëO@@ü@bäí†Ûë
ä‘@üa@paµ@bO@bÈÛ…@bî¨@pìß@åß@@

 يثبت في وانا فيه / من يأكل جسدي ويشرب دمي / الحق الحق اقول لكم

بل قد انتقل مـن   / وال يأتي الى الدينونة / وانا اقيمه في اليوم االخير /

  الى الحياة االبدية تالمو

فعبارة اكيتو التي تعني تقريب الماء الى االرض تعني توفير فرصة الوالدة أي 

ي الوالدة الجديدة الناتجة من اتحاد الماء بالتراب وهـي نفسـها الـوالدة    ه

الخبـز  (الناتجة من اتحاد الجسد بالـدم  كنائس المشرق  الجديدة في ليتورجيا

الذي نتج منهما الوالدة الجديدة لالنسان بعيدا عن الخطيئة المميتـة   )بالخمر

  . ئالذين اخطوحواء ال آدمالمتوارثة في االنسان كنتيجة لمعاقبة 

كالجمعة ( ومن حيث الممارسات فهناك تشابه كبير بين ممارسات عيد الفصح

وعيد الميالد والسعانين واحتفاالت اكيتو بشقيها الخريفية والربيعية  )العظيمة

واعياد االيزنماخ والزكماك، ففي جميع هذه االعياد هنـاك مواكـب حـاملين    

دية كالميامر واالناشيد التي تقـال  يصاحبها اناشيد تراجي) الشموع(المشاعل 

pìñ@@كانشـودة  ( في موكب تابوت المسيح بعد تنزيلـه مـن الصـليب   

                                                 
  76القداس االلهي حسب الطقس الكلداني ص 10
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@@@ bîØj×@bjîÛú… حتفالية كالتي تقال في عيـد  الاو ا )يتحت الصليب تبك

وقـد  .  وهي كثيـرة  السعانين والميالد والعماد وقيامة المسيح وعيد الصليب

 ومن بعده مار افـرام  )اية القرن الثانينه(برديصان  السرياني استفاد الشاعر

كثيرا من االعياد الرافدينية في تكوين الجوقات الكنسية التـي   )القرن الرابع(

وال . كانت هي االخرى تجوب شوارع اورهاي وغيرها وهي ترتل اناشـيده  

تزال هذه العادة جارية لدينا وخصوصا في عيـد السـعانين حيـث يحملـون     

المشاعل وهم يجوبون شوارع القرية مرتلين الميامر  اغصان الزيتون بدال من

  :واالناشيد ذوات ايقاعات خاصة كما الحال في نشيد 

ČààÇ@æìØÜ×@L@bØÜß…@bØÜß@L@p†Ç@ÕÇ‹a@L@bÐ×@”ìÔã@b…  .  

 لدى شعراء السـريان  مميزنجد له حضور ال ف) االدب الدنيوي(اما ادب النار 

 ومنـذ الشعر السـرياني   في ذا النوعفي الشعر الديني ، الختفاء ه كما الحال

مراحله االولى والثانية أي منذ نشاته وحتى القرن السادس عشر ان لم اقـل  

رغم ايماني وقناعتي بوجود هذا اللـون قبـل    )أي لم يصلنا مكتوبا( بعد ذلك

لسريان ، فاناشـيد سـليمان والتراتيـل والمـدائح     اعند الدب الديني اوجود 

المتداولـة  .. واهازيج االمهـات والفلكلـور و   توبةالتي وصلتنا مك الكنسية

وكذلك بعض قصائد االقدمين كقصيدة يوسـف الصـديق    ،شفاهيا تؤيد ذلك 

وجود هذا االدب بين عامة الناس وبشـكله  بلنرساي ذات طابع ملحمي توحي 

علـى القسـم الغنـائي واالخالقـي      وا كثيـرا ركز اال ان السريان الدنيوي ،

  .اكثر من القسم الملحمي ميامر واناشيد الطقسي ف المستخدم والحواري

النصوص الدينية الطقسية السومرية والبابليـة وتطـورت فـي    فمثلما نشات 

المعبد وقام باشاعتها وترديدها بين الناس كهنة متخصصون يطلق عليهم اسم 

هكذا نشـات النصـوص    ـ). cala( بالسريانية وبمعنى الصوت ـ قاال  الكاال

ها التـي انشـأ   )الجوقـات ( لكنيسة وانتشرت من خالل الفرقالسريانية في ا
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النصـوص   نشات وتطورت ومثلما برديصان ومار افرام وغيره في الكنيسة ،

في المدرسة وقام بانشادها واشاعتها مغنون يطلق  السومرية والبابلية االدبية

وهم من المغنين والمغنيات المـرتبطين بالموسـيقى   ) nar(عليهم اسم النار 

هكذا نشـات هـذه النصـوص فـي     وية سواء في القصر او بين الناس دنيال

وظفت من اجل نشر التعاليم ولالديرة والكنائس  المدارس السريانية الخاضعة

المسيحية مثلما وظفت هذه الجوقات المؤلفة من العذارى والفتيـان لصـالح   

حفـالت  فـي ال أي ،  الحياة اليومية خارج الكنيسـة ليم الدينية بدال من االتع

رغم ايماني والدة وانتشار هذا النوع مـن االدب خـارج هـذه     ، والمناسبات

     .المدارس واالديرة والكنائس بين الناس شفاهيا 

 هايمكننا من حيث المبدأ تصنيف، ) تيلاالصلوات والتر(النصوص الروحية اما 

  :11حسب تركيبها وطبيعتها الى اربعة انواع هي

ديسات الروحية لاللهة وابـداء الخضـوع   وهي التق prayersالصلوات  -1

 .لها

  :انواع منها  ةالى عد رافدينيفي الشعر ال وتنقسم

وهي صلوات التـذرع والتبـرم والتوسـل    ) صلوات الشكوى(شيكو   -  أ

   لقضاء حاجة ما

  .وهي صلوات الشكر والعرفان ) صلوات النعمة والبركة (اكريبو   -  ب

وهـي  ) شـوابال (ة وتسمى بالسـومري ) : صلوات رفع اليد(تشكاتي   -  ت

صلوات تبدا باالبتهال الى اله معين وتمجيده ثم يعقب ذلـك فـي القسـم    

                                                 
قديم ـ من بحوث مؤتمر االدب اجناسية جديدة لالدب العراقي ال/ خزعل الماجدي   11

  89- 25السرياني الثاني ص
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ديح االلـه اسـتباقا لتحقيـق    ماالوسط توسالت المصلي وشكواه وتنتهي ب

  .  12دعوات المصلي

التي تقوم على اساس تقديم حيوان اليـف  ) النذور(صلوات التكريس  -د

  .الله معين ليكون وسيلة لطلب امر معين 

هـ ـ صلوات الخسوف والكسوف وهي صلوات خاصة يقوم بها الملوك  

او الكهان الكبار عادة في حاالت كسوف الشمس او خسوف القمـر او  

  قمر لثالثة ايام في نهاية الشهر غياب ال

  .ويمكننا انتخاب النصوص التالية كنماذج لبعض انواع الصلوات السابقة 

  :ليل لالهة آصالة الى ومن بين هذه الصلوات 

  م العادلة ابا االيامان حاكم االحك

  قد عاد الى حجرته المقدسة، شمس 

  ليكن الهة الليل العظام

  جيرو المشع ، ايرا المحارب

  نجمة ـ القوس ومجموعته ـ نجوم ـ النير

  النجمة شتيارداور ، نجوم التنين

  والعربة والعنزة

  حيةلوالتيس وا

  حاضرون هنا

  يهافي هذه االستشارة التي اجر

  في هذا الحمل الذي اخصصه لكم

                                                 
وللمزيد راجع بحث الدكتور  1976مقدمة في ادب العراق القديم :  باقرطه انظر   12

اجناسية جديدة لالدب العراقي المنشور في بحوث مؤتمر االدب السرياني (خزعل الماجدي 

  فالنصوص مختارة من هذا البحث 2004االول ـ بغداد 
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  .... اسمعوا لي الحقيقة

نجد له حضور في ليتورجيا كنيسة المشرق وخصوصا في قسم  هذا االسلوب

  .االوخارستيا

  :صالة لتكريس رشأ غزالة وكذلك 

يا شمس ، سيد الحكم ، ويا ادد سيد االستشارة الحكيمة اتيكمـا برشـأ    

هذا فرخ الغزالة الذي بآبثـه مبرقشـة    الغزالة هذا النفي واكرسه لكما ،

غزالة ولدته امـه   خفر ، ووجهه ذو عينين كبيرتين وحافره ال غصن فيه

  ..... فبسط السهب عليه حمايته العطوف في السهب

ني اكرسه لكما ، ياشمس ويا ادد ، فكونا حاضرين ههنا ، وفي اقوالي ، ا

اليكما  ي ساوجههوفي الطلب الذ وفي كل ما ساقوم به وفي حركة صالتي

  13!لتكن الحقيقة بتقوى

وفـي   مـن القـداس  ) سر التجسـد (االوخارستيا  هذا االسلوب مستخدم في

وغير ذلك عند زيـارة   الصالوات الليتورجية المكرسة لمباركة الملح والعجين

آما في النص   للعوائل المسيحية اثناء االعياد) وفي القرى في السابق(الكاهن 
  : 14يت واهلهالمخصص لمبارآة الب

bä¼Šß@bíŠß@Úñćìjî@†flîi@@
êëĆ‡ìàÇë@bäô@a‰ñü@Šİãë@ÚŠfli@@

bČ’îi@bČ’ãaë@a…bđ‘@åß@@
Ćßë@æëŒa@bäći‹Ćvóđi@b@@

pìíëaë@bäîfl‘ë@biŽì@@
b’Ðflã…flë@aŠćvÏ…@bä½ìë@@
ïôëĆòćía…@bĆäİÛ@ïôífl…ëŠ@@

                                                 
  232-231ص )طه باقر( مرجع السابقال  13
14  @†íë……@a‡ìßŒß…@biò×362ص  
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pìäî×@ŽóÜ×…@bĆćjĆći†ÜčÈi@@
óđi@åfläíŠ‘fl…@oîi@åß@@
đi@ÁÛò’čãë@ÞìÈã@ü…ó@@
ïôČìĆaòfl‘@æŠĆß@‰Šfl‘@@

bÏb×@ÝÇ@pìäàîô…@@
bČî@óđi@bĆćvaë@áÜĆÈÛfl…@@    

  ك ايها السيد الرحيمتطيبب

  بارك واحفظ وطننا وساكنيه

  من الشياطين والناس االشرار

   دع الزمن يفيض عليه

  الحب والسالم والعدل

  وعافية الجسد والنفس

  من البيت  واطرد

   الذي نحل فيه

  نن اعداء الكوة مدماالقالشياطين 

  كي ال تدخله وتتسلط عليه

  ثبت ايها السيد اساسه

  على صخرة االيمان

  وكثر فيه الحياة االبدية 

وهي نوع من القصائد الروحية الدينيـة المغنـاة او    hymnsالتراتيل   -2

تـؤدي   وهـي . واعمالها وتبدي خضوع العابد لها  هةلاآلالمرتلة التي تمجد 
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وربما مع االت موسـيقية  ) 15ـ قالو  كالو(ـ بطريقة خاصة من قبل كهنة ال

 وكلدانيـة  والحان خاصة ، وهناك تراتيل سومرية واكدية وبابلية واشـورية 

متنوعة مخصصة لاللهة الكبار وتمتاز التراتيل عن القصائد واالناشيد الدينية 

تهي عادة بابيات مـن الشـعر كـان    تننت تغنى امام الناس ولذلك افي انها ك

ون جماعيا مع مرتل الكالو ، وفيما يلي هذه الترتيلة الموجهة يرددها الحاضر

  : الى عشتار 

  ، اجمل االلهات اإلالهةانشدو 

  لتكرم ملكة الشعوب ، اعظم ايكيكو

  هي التي كلها فرح

  الغراء والمفاتن والمتعةامليئة ب

  عشتار ، التي كلها فرح ، مفعمة بالحب

  الغراء والمفاتن والمتعةاانها مليئة ب

  …   …   16فتيها حالوة العسل ، فمها هو الحياةلش

  .وهي كثيرة  طقس كنائس المشرقفي ) سبحوا للرب(المزمور وهي تشبه 

ــة  -3 ــاالت ، التضــرعات(االدعي  , calls , invocations  )االبته

supplications  المـؤمن   يوجههـا التـي  القصائد والمقطوعات  وهي

ر هـذه االدعيـة فـي حالـة     شيئا محددا وتظه اطلب منهيلهة والتي لآل

ه الالتقدمات واالضاحي بصورة خاصة مثل هذا الدعاء الموجـه الـى اإل  

  :شمس 

                                                 
ال تزال هذه المفردة تستخدم عند االيزيديين فيسمون قوال للذي يجوب القرى   15

  االيزيدية وينشر تعاليمهم
  258 -256ص )طه باقر( المرجع السابق  16
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دون ) نعـم (يا شمس ، السيد العظيم ، انت الذي ساسالك ، اجبني بـ 

  هل سيقال بصورة اكيدة بانعام وبقرار من الوهيتك العظيمة، ..التباس 

نان ؟ وهل سيسمع من يا شمش ، السيد العظيم ؟ هل سيرى من له عي

  له اذنان ؟

  ال تقم وزنا اذا كان اختيار هذا النهار مؤاتيا او خاطئا

  ال تقم وزنا اذا ما دنس موضع االستشارة رجل غير طاهر

  .... 17او امراة غير طاهرة ، باجتيازهما به

  . )الدعاء( وهذا النوع موجود ايضا في الشعر السرياني الكنسي باالسم نفسه

وهي القصائد الدينية الموجهة  chants , anthems) الدينية(االناشيد  -4

بلها في السريانية المدائح التي تكتب لتمجـد  ايق اإلالهةحبا وتمجيدا باحد 

  ...والقديسين والكنيسة و المسيح ومريم العذراء

  :نشيد شمش  من بين هذه االناشيد في الشعر العراقي القديم

  يا منير االرض ، يا حاكم السموات

  الذي يضئ الظلمات ، وراعي العلى واالعماق

  شمش منير االرض ، حاكم السموات

  الذي يضئ الظلمات ، وراعي العلى واالعماق

  شعاعك ، مثل شبكة تمتد على العالم

  انك تضئ ظلمة ابعد الجبال

  المستشارون اإلالهةبظهورك يبتهج 

  اشعتك تكشف دوما عما هو خفي

  18س منظورا في ضوء نورك يصبح كل اثر النا

                                                 
   333ص )طه باقر( المرجع السابق 11 

  312ص )طه باقر( المرجع السابق 18
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  :التاسعة ليوم الخميس والمخصصة للموتى )النظم (انها  تشبه مقدمة السدرا 
fläß@ìôÛČîß…@bäà‚o@@

ćjÓ…@bäĆàîÔßflëćîaˆ@@
Čîß…@bČîfl…@bäí…ëo@@
ćiì‘@ađbĆîôÛ…@bČjćíaë@b‚@aŠÔ@NN@@

   لباعث االموات

  مدفونين لومقيم ا

  وديان االحياء واالموات

  .. الصالح الذي يليق المجد واالكرام

  :لسدرا اثم يقول في 
@bôÛa@bíŠß@ÙĆäčß@ìĆÈĆji@åía@@
bđ¼‡@bđÜßflë@bä¼Šß@@

@bàÜÈÛ@æë…ñ…@òãa@pa…@bßNN@@

  نعم ايها الرب االله 

  الرحوم والممتلئ رحمة

  ...اننا نطلب منك عندما تاتي لتدين كل العالم 

الذي يجئ على لسان الرائية المنتشية كاهنتهـا،  ) اقوال عشتار( نص وكذلك 

  :موجها الى الملك االشوري اسرحدون 

  اسرحدون ، ملك البلدان ، ال تخش شيئا

  فالريح التي كانت تهب ضدك

  الم احطم جناحيها

  اعداؤك في كل مكان سيتدحرجون امام قدميك
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  19مثل تفاحات ناضجة في شهر سيوان

....  

  !ال تخش شيئا 

  انت ستكون في الفرح

  انا ساكون في الشدائد

  20المام امكث هناكانني اسير الى ا

  :من مزامير سليمان التي تقول  33 وهذه تشبه الموشحة
æìØi@ÞìÇčaë@@

bĆãĆ†ia@åß@æìØÔÏaë@@
a‰ĆŠ‘fl…@o‡ëbi@æìØàØčaë@@

æìÜjíñčñ@ü@@
æìØi@bãa@ý¾@bôÛa…@u@ôñìjî@@

Čðfl†íbië@đäĆiì@æëìôčñë@æìÓŠÏññb@@
ðòía@bĆãa@æì×ìäĆífl…@@

@æìàÜòčã@ü@„ì’jÛ…@æìäĆôë@@
ýĆj@ü@p†fl@bàÜĆÈi@æìäÔčã@üa@@

  سادخل فيكم

  واخرجكم من الهالك

  واعلمكم دروب الحق

  فلن تفسدوا 

  ولن تهلكوا

                                                 
  شهر حزيران  19

ولللمزيد راجع خزعل الماجدي في بحثه االنف  209ص )طه باقر( المرجع السابق 20

  الذكر
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  أصغوا الي ، لتخلصوا

  ها انا اعلن لكم نعمة اهللا

  بواسطتي تنجون وتكونون مغبوطين 

  انا ديانكم

  من اتشح بي ، لن يظلم 

  بل يرث في العالم الجديد لذي ال يبلى  

، وهي قصائد تجري علـى لسـان الكهنـة    :  god calls اإلالهة اقوال -5

  :ونجد ما يشابهها في القداس الذي يتكون من ثالث اقسام 

   ما يتلوه الكاهن -1

 ما يتلوه الشماس  -2

   ما يتلوه الجمهور  -3

ومن حيث المادة الشعرية واغراضها فهنـاك تشـابه كبيـر بـين صـلوات      

ة والصالة السـريانية مـن جهـة    السومريين والبابليين واالشوريين من جه

  :اخرى فـ 

تشبه ، وهي صلوات مقترنة بالصراخ والعويل  21صلوات الشيكو الرافدينية

صلوات االدعية والتضرع السريانية والتي تقال في مناسبات عدة كما الحال 

  : 22في الصلوات التمهيدية من القداس

                                                 
  خزعل الماجدي ، اجناسية جديدة لالدب العراقي/ لمعرفة هذه الصلوات راجع  21
  الترجمة كما مدونة في القداس االلهي حسب الطقس الكلداني 22
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bßëŠ¶@bôÛü@oìj‘ñ@@Obj@aë@bàÜ‘@bÇ‰a@ÝÇë@
OäîäjÛ´àÜÈÛ@æ†ÈÜØi@b’@@

لبني البشر / وعلى االرض السالم والرجاء الصالح/ المجد هللا في العلى

  كل حين الى االبد

  : وكذلك 
@åôÛaë@æŠß@Ýî@OÙäĆä¢@æñìÜî‚½@OČ’í†Ó@a‹‰ü@“à’ã…b@

O@@ôñ…ì̈ @ìôíña…O@b’Ü@åäĆî…@bäÓ‰ìÐÛë@O@b¼Ši@
aìîj@ÚŠi…O@´àÜÈÛ@Ý×…@aŠß@@
التي /  لنخدم االسرار المقدسة/ ربنا والهنا يا/  قو ضعفنا بحنانك
  يا رب الكل الى االبد/ وخالصنا برحمة ابنك الحبيب وهبتها لتجديدنا
   .وغيرها من الصلوات 

  ...صالة الشكر في القداس السرياني  صالة اكريبو تشبهو

الشاعر السرياني الحديث باالدب  تاثر الشواهد االخرى التي تبين مدى ومن

فاسلوب ادب الحكمة السومري انتقل الى االدب السرياني سواء  القديمالعراقي 

على سبيل المثال  )القرن السابع قبل الميالد(احيقار ادب  مباشرة او من خالل

كقوله  )القرن الخامس للميالد( ب السروجيوال الحصر واضح في ميامر يعق

  :23ما نصه 138في ميمره 

  . بان كآبة القلب تعذب نفسك وتضايقكايها المتميز كنت تسمع ايضا ... ـ 

ـ ايها الحكيم اسمع من الجاهل كلمة الحق وال تستح ان تتعلم الحقيقة من 

        .الساذج

  . ـ الحكيم يتنازل ايضا عند الساذج ليسمع منه لو لقي فيه ما يعنيه

                                                 
  13ص 2/2008اني العدد االول تـ االب يهنام سوني ، المثقف السري  23
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التي كتبتها ـ اقبل كلمتي واكون عندك مثل مرشد واستفد من هذه االمور 

  .الخوتك

  :شمشون يقول  نع 160في ميمره و

، الذي كان غني بامثال واسرار  المنتصر ايضاـ وماذا اقول عن شمشون 

   .لمن ينظر اليه

ه مع الجبابرة ليرت ، وها انه يطالبني ايضا بميمر مع المنتصرين الكتب

   المشهورين

  : 24ـ الصدقة ›…oÓ@وهكذا في قصيدته
flú@ëaĆíđØ½@ðŠÓ@bàćjôë@bäbà¨@óÜ@@
@üóŠ×@ïÜßë@ô‰òi@Þ‹@òãa@pbã@ìô@@
ü@a@oÇ‰a‰òi@åÛ‹@´ôíˆ×a@@

ë‰†j½@´ÔÐãë@bÇ‰‹@´äÈ@æìäô@@

  اعطه خبزاوايها الصائم ادع المسكين 

  ال تنتظر ان يأتي هو اليك ، بل امض انت اليه وامأل بطنه

  اذ ليست الحقول هي التي تذهب الى الفالح

  بل هم يحملون الى االرض البذار  

ائد اسحق االنطاكي الذي يستخدم االسلوب الحكمي كقوله في وهكذا في قص

  :ـ مضار المال  bjô…@æŠìقصيدة 
ïôíòîäÓ…@bß@bãì¾@ÙÛ@†vĆã@ðŠi@oíŠü@@
ÙÈiìİÛ@oÏú…@b¹@ÙÛ@Éjflß@„òj’«@åß@@

  يا بني متى اقتنيت المال ، اجتذبك الى النهاية

  الغراقكوفجر لك من فكرك بحرا من االهتمام 

                                                 
  هذه النصوص وترجمتها مختارة من كتاب الاللئ المنثورة في االقوال الماثورة  24



 28

  :ـ الحث على الصدقات فيقول  oÓ…‹@ÝÇ…@bİÏìه وكذا في قصيدت
ćj@åß@ÙÛ@åi‹ñ@üë‡ìàÇ@åíòîß…@oîi@ÚŠ@@

ći‹ëñëŠí@ñ†«@aŠßìÇ@bôÛa@åß@åí…@ÙÛ@å@@
Čîİići‹@a‰ìjÇ@oîi@ïàÇ@ü…@oîi@ÙÛ@å@@

  ال تشتر من زميلك بيتا يموت سكانه

  هثبل اشتر من اهللا مسكنا يجدد ورا

  لفبثمن بيت زائل اشتر لك بيتا ال يزو

كما ان اسلوب المزامير نجده حاضرا عند بعض شعراء السريان في القرون 

ـ  ›…oÓ@العشرة االولى كما يقول الشاعر يعقوب السروجي في قصيدته

  :  الصدقة
bîÜŠÇ@“jÛaë@ï×…@bäíü@ïôìiì@@

ćjÛ…aŠôìã@æìä @Ýjòß@ü…@b¢ì‘@“@@
iììïô@ô‰ëòÏ@åß@bČäÐ×@Éflj…@bäíü@@

í†Èi@ó’ÐäÛ@ŽóÜàjß…@pìØÜß@òîi@å@@

  العريان والبسه طوبى لمن كسى

  فسيكتسي في خدر النور مجدا خالدا

  طوبى لمن اشبع الجياع من مائدته

  فسيستمع نفسه في نعيم الملكوت

  ..وغير ذلك من الشواهد 
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  الفصل االول
  لةنظرة شام

  
من الصعوبة جدا تحديد تاريخ نشأة القصيدة السريانية لفقدان اكثر 

المخطوطات التي تتناول الفترة المحصورة ما بين سقوط االمبرطورية 

والفترة المسيحية ، من المؤكد ان القصيدة السريانية قد  الكلدانيةاالشورية ثم 

ن ن ولدت قبل الميالد ولكن مربما يكون  واين ؟؟؟ تبها اوال ومتىالشعراء كم

في  )للميالد القرن التاسع(اولهم وحسب ما اشار اليه انطون التكريتي  25وفا

ولكن لو تيسرت لدينا قصائده لتيقنا  المقالة العاشرة من كتابه علم الفصاحة ،

اوال وتيسر علينا رسم خط الحداثة من وجود شعراء اخرين قد سبقوه بقرون 

فما استشهده انطون التكريتي  رورا ببرديصان،الممتد منه الى مار افرام م

ربما كنا  فلو توفرت وغيرها من القصائد.  هدائعنه يدل على نضج قص

يصان ابو الشعر السرياني وصانع اوزانه ، دسندحض النظرية القائلة كون بر

من  وغيرها وسيسهل علينا كثيرا معرفة ما وصلت اليه اناشيد سليمان

    ...يانية وتنسيبهاالتطور في القصيدة السر

ي وخصوصا التراث منه د ان اقول ان دراسة االدب السريانقبل كل شئ او

ليس باالمر السهل لوجود فجوات كثيرة وخصوصا الفترة المحصورة بين 

الملحمة السومرية كلكامش وقصائد مار افرام ، لذا كل ما اقوله بحق هذا 

لدارسين لهذا االدب امال العمل االدب يعتبر فرضية اود من خاللها لفت انظار ا

                                                 
ال نعرف عن حياته شيئا البعض يعتقد انه عاش قبل الميالد بقليل واخرون يعتقدون   25

  انه عاش بعد الميالد بقليل أي في القرن االول للميالد
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على اثبات هذه النظرية او دحضها واالتيان بنظرية بديلة ، وتكمن صعوبة 

  :الدراسة في 

يسيرا منه ، الن " اما تيسر بين ايدينا من التراث السرياني يمثل جزء -1

الكثير من هذا االدب قد فقد او ال يزال في بطون المكتبات والمتاحف العالمية 

لم ) قبل الميالد(النور بعد، فهناك اشارة الى الشاعر وفا االرامي فلم يرى 

نوه ) القرن التاسع الميالدي (، اال ان الباحث انطون التكريتي قصائدهتصلنا 

وربما هوميرون كشاعر اسم  ونيذآر ونواخر عنه في كتابه علم الفصاحة

  .   دهماال اننا لم نعثر على قصائ وجود اسماء اخرى منشورة هنا وهناك

ربما قد نسب البعض منه الى شعراء اخرين وخصوصا في القرون  -2

العشرة االولى كما يعتقد البعض في فقدان قصائد برديصان الذي قيل عنه بانه 

قصيدة على طريقة مزامير داود ولم يبقى منها اال جزء  150كتب اكثر من 

ل عنه يسير واغلب الظن نسبت الى شعراء اخرين كمار افرام الذي يقو

حتى اننا لو اردنا ان نستشهد المؤلف نفسه عن مجموعاته هذه (  26دوفال

 برديصان وقد نسب اليه بعض مؤلفات. )النكر علينا قسما كبيرا منها 

ومار يعقوب السروجي كما  خاصة مؤلفات اسحق الملفانومدرسته ومؤلفات 

طوط ، حيث ينسبه المخ156تنسيب الميمر  لالحال في الجدل القائم حو

قرن السابع ، والقرن ال(البيروتي الى مار افرام اما المخطوطتان اللندنيتان 

فليس من المنطق ان نرضخ  . 27تنسبانه الى يعقوب السروجي )التاسع

احرقت كونها قد تورطت في او غيره قد للنظرية القائلة بان قصائد برديصان 

 . معتقدات غريبة فنبذتها الكنيسة

                                                 
  29روبنسن دوفال ص /تاريخ االدب السرياني  26

  )13ص 2/2008االب يهنام سوني ، المثقف السرياني العدد االول ت  27
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تناولت االدب السرياني هي دراسات تاريخية  اغلب الدراسات التي  -3

من بين ما تيسر لي باللغة العربية (والهوتية اي بمعنى اخر لم اجد 

دراسة نقدية منهجية تناولت الشعر السرياني كشعر ال كمادة  )والسريانية

 . او تاريخية فلسفية او الهوتية

وصا الكثير من الدراسات التي كتبت عنها هي بلغات اجنبية وخص  -4

الفرنسية وااللمانية واالنكليزية بنسبة اقل ، وفي مجالت قديمة غير متيسرة 

 . لدينا

مدشن الحداثة في تلك الفترة  28اال انه من خالل ما وصل الينا يعتبر برديصان

كما يقول (لالنقالب الذي احدثه في نمط القصيدة السريانية حين وقعها 

فرقا عديدة في الكنائس فشرع على لحون شتى وخصص النشادها ) الدارسون

يحفظونها بيسر وينشدونها بطرب  29)البير ابونا االب كما يقول(الناس 

رغم اننا لم نعثر اال اليسر منها ، . ويتناقلونها بكثير من الحماس واالندفاع 

في كتب  ) برديصانأي (  هالى ما ذكر عناال ان ما يؤكد كالمنا هو استنادا 

  30: معناه ضد الهراطقة ما )قصائده( في احد مداريشه افرام رالتراث كقول ما

لقد اخترع اغاني واوقعها على االلحان الموسيقية ، ونظم مدائح موزونة ،  (

بحالوة ولم " وقدم للناس االصحاء سما ممزوجا 31فقسم الكالم ووزنه وزنا

شافيا لهم ، لقد نزعت نفسه الى " دواء ايبق بوسع المرضى ان يختارو
                                                 

في الرها كتب لشعر وتوسع في اوزنه صنف   222وتوفي سنة  154المولود سنة ( 28

كتبا عديدة لم يبق منها سوى كتاب شرئع البلدان ، واغلب الضن تعود اليه ناشيد 

  )سليمان
  البير ابونا/ادب اللغة االرامية   29
مؤلفات مار افرام السريانية والالتينية ـ روما (للمزيد راجع اسطيفان السمعاني   30

  554الجزء الثاني ص 1737،1743
  )تجزئة االبيات الشعرية الى اوزان ايقاعية مضبوطة الشكل( 31
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بداؤود والتحلي بجماله ، فطمح ببصره نحو امجاد هذا الملك والف  االقتداء

ربما عبارته االخيرة تكفي لتنسيب مزامير  . )على مثاله مئة وخمسين لحنا

  .  سليمان اليه ) موشحات (

 ـ اعني الكالسيكيـ بمعنى اخر له اليد الطولى في نشاة الشعر السرياني  

ت تكتب على شكل قصيدة النثر من الن القصيدة السريانية حسب ظني كان

  : خالل

في كتابه علم الفصاحة ـ  )القرن التاسع( ما نوه عنها انطون التكريتي -  1

 :المقالة العاشرة ـ حين قال 

والبحر الخامس في الشعر هو المؤلف من اوزان سداسية وسباعية ، .. (

  ...) ين وتزيد احيانا وتنقص ، وهو لرجل يقال له وفا من فالسفة االرامي

  . هذا يعني ان القصيدة في زمانه لم تخضع الى وزن محدد 

التي  )التي نسبها البعض الى برديصان( من خالل مزامير سليمان -2

او في  المسيحية ، على االقل قبلفي مطلع  32كتبت حسب اغلب الدارسين

حيث نجدها ال تخضع الى وزن محدد بل ) 154المولود سنة (برديصان  زمن

 .للقصيدة النهرينية القديمةهي تواصل 

القصائد العراقية القديمة ، فلو اخذنا على سبيل المثال المقطوعة التي  -3

  : 33جاءت على لسان االله ابسو ـ اله المياه حيث يقول

  حينما عيلش ال نبو شمامو

  شابلش امتم شوما ال زكرت

  وحين ابسو االول ، موجدهم    ابسو ـ ماريشتو زاروشون

                                                 
مزامير سليمان استنادا الى شكلها الشعري ـ مجلة ربنوثا ، / للمزيد راجع مقالتي   32

  28ص 2000ايلول / 3عدد ال
  طه باقر/مجلة افاق عربية    33

  ما في العلى لم تسم السماءحين

  وفي الدنى لم تذكر االرض باسم
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  واالم تيامة مولدة جميعهم    ولدة كمريشونممو تيامة م

  كانت مياهها واحدة مختلطة    مي شونو ايشيتينش اخو قوما

نجد هذه القصيدة غير خاضعة لوزن محدد ، بل تعتمد على االيقاع كاساس 

، اعني تتكون من مجموعة دعامات متناسقة من حيث االيقاع واغلب  للوزن

  . الحركة خماسية هذه الدعامات هي 

من  35هو مدشن الحداثة كما قيل عنه) ابن برديصان( 34نما يكون هوميرورب

ولكن لسوء .  )احرز في فن الشعر قصب السبق حتى فاق اباه برديصان(انه 

تعاليم المؤلفات وال الكثير من هذه الحظ لم يبق لنا شئ من هذه االشعار ، الن

اجد اي اثر  وقد يكون ذلك صحيحا رغم اني ولالسف لم. .قد تالشت تماما 

، مثلما لم نجد اي اثر لقصائد برديصان  لهما حتى نستطيع كشف الحقيقة

الاللئ (الثالث في كتابه  باستثناء قطعتين نسبهما البطريرك اغناطيوس يعقوب

ه قتبسها البطريرك من كتابأربما  الى برديصان )المنثورة في االقوال الماثورة

ني لم اجد فيهما سوى قطعة نثرية خالية ، اال ا )شرائع البلدان( االنف الذكر

 IpìäàîôHمن الوزن وااليقاع الشعري كقوله في القطعة المعنونة 

  :االيمان
@åß@oÇ†íë@æìôi@òîÛ@pìäàîô@æìäô@b’äîäi@æìãa@åíbîv

Ø@ìÜjÓ@ü@a‰Š‘…@oà@NÝİßë@@ìàÜfl’½ë@Šßb½@ü@bäô
@oaò‘@ u@ ü@ Éà’½@ ´‚Ø’ß@ òíýîÛ…@ üë@ ´ÔÐ

a@pìäàîô…@æìôÛòía@ bäÜ×ëñ@üë@ ŽóîÜÇ@ æìäjã@ æìôÛ@ òí
ìÜÇ…@@bôÛa@ÝÇ@Òa…@Ýİßë@æëflã@@

                                                 
  اال ان البعض ينكر وجود هذا االسم في االدب السرياني  34
  تاريخ االدب السرياني/ دوفال   35

  



 36

االيمان، ولم يقتبسوا المعرفة من حكمة  معدوميما اكثر الذين هم 

يتفهوا او يذعنوا وال ان يصغوا  نليس في وسعهم اولهذا السبب . الحق

 عدواذ ليس فيهم اساس لاليمان ليبنوا عليه ، وال . بيسر الى امر ما

  ..وكذا حتى على اهللا لهم ليستندوا اليه 

@Iوهكذا الحال في منثوره  o’îië@ ojH الذي يفتتح  الخير والشر

  : قصيدته بمقطع من قول عويذا
@a†íìÇ@ŠßaZ@@
…Œã@×ôc@ŠČîä@åß@“ãćjÈã…@ƒØ’ß@ôòćj@åß@†@bäía@o

ƒØ’ß@b’äîäi@åß@@

  :يقول عويذا 

من من الناس يستطيع  كنربما يستطيع المرء ان يحذر السيئات ، ول

  ان يفعل الصالحات

  :فيرد عليه برديصان قائال
ćjÈ½@ìô@ÝîÛ…ćj@†@o’îi@ åß@ëŠô…Œ½…@ åß@Šíòí@o@N

ćj@ðòßa@ ađ†Ć@ bäô@ Ýİßë@ b’ãŠi…@ ïô@ óÜí…@ u@ o
ćj@ †ćjĆÇ…@ oN@bĆćjći†ÜÈi…@ ïô@ pìã†jÈß@ åí…@ o’îi

Nb’ãŠi@ìžô’îv‘@†×@bäô@Ýİßë@@†ćjĆÇ@óäîØi@áîÜ@üë
Û@´ôÛîä@o@@

. من ان يحذر الشر  )العمل الصالح(خير انه اليسر للمرء ان يفعل ال

ولذا فهو ينبسط حين يفعل .  من االنسانانما هو  خيرذلك الن ال

لهذا السبب عندما يضطرب اما الشر فهو من تاثير العدو ، . الخير

  .يفعل السيئات  االنسان ويكون غير معافي في طبعه 

االسلوب التعليمي المباشر الخالي من المزج حيث  امنثوره هذما يالحظ في 

يطرح حكمته ومن ثم يقوم بشرح وتعليل اسباب ذلك ، او يطرح فلسفة احد 
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وهذا االسلوب لم نألفه في قصيدة .. الفالسفة ومن ثم يحاول دحضها 

ربما هما جزء من كتابه  .كلكامش وال في المزامير المسمى بمزامير سليمان 

اما من حيث االيقاع او التقطيع الشعري نجده يستخدم  . شرائع البلدان

  : دعامات شعرية مختلفة

 )6+8/3+6+4+8/3+8/4+6+5+6  (  

 يبرر تنسيب االوزان الشعرية الى جد في هذين المقطعين مالم أبمعنى اخر 

قريب من االسلوب الذي وهو ا نثري شكال ومضمونا مكون اسلوبه برديصان

االنفة الذكر كي تكون انشودة ترتل  طعتيهال تصلح قكان متبعا في عصره ، و

ان اال اننا ال نستطيع ... ال من قبل شخص او جوقة وال شخصان او جوقتان 

لم ندرس ما  الى برديصان )اعني الشعر الكالسيكي( ننفي تنسيب هذا الفن

وخصوصا هناك اشارات تؤكد كونه . او اكثر من ذلك ) 150(الـ  هقصائد

  . ذا النوع من الشعر كان يمتلك ه

نجدها  ة الى برديصان ،بسليمان االمنسو) اناشيد(ولكن لو عدنا الى مزامير 

قصائد تستحق التوقف عندها قليال كونها تقر بوجود حداثة حقيقية في ذلك 

الوقت ، فاذا نسبت الى برديصان هذا يعني فعال انتقلت القصيدة السريانية من 

في  الى مرحلة القصيدة الكالسيكية الموزونة مرحلة ما يشبه بقصيدة النثر

ما  ىال) امثال دوفال(، وان كتبت كما يذهب البعض االخر  عصره او على يده

هذا يعني ان القصيدة السريانية قد انتقلت ) بعد القرن الرابع(بعد مار افرام 

 منذ ذلك )قصيدة النثر (ة ــثاة الى مرحلة الحدــمن المرحلة الكالسيكي

 كانت مزدهرة حتى ذلك الزمان) ان صح القول(إن قصيدة النثر  يأ الوقت

ان نعيد النظر في جميع ما كتب عن القصيدة  علينا لذا ، )القرن الرابع(

  .من الضروري ان نقف عند هذه القصيدة  ايالسريانية وليومنا هذا، 
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ودارس القصيدة السريانية سيجد هناك حلقة مفقودة ما بين برديصان ومار 

 ، من المؤكد كان هناك شعراء) اأي في المئة السنة المحصورة بينهم(فرام ا

في هذه الفترة ، لم نكن ندري هل كانوا يكتبون الشعر موزونا او  ينخرآ

  منثورا ؟ 

اال ان مار افرام كما تبين من قصائده كتب قصائد موزونة ولن نجد غير ذلك، 

الشعر  الىسلوب المقطعي قول ان مار افرام هو الذي ادخل االالونستطيع 

، اي ان قصيدته تتكون من عدة ) ما لم نجد شاعرا اخر قبله(السرياني 

قصائد قصيرة تشبه االرجوزة او المقطع ، وفي كل مقطع يطرح الشاعر 

 يدةقصال، بمعنى اخر ان كل مقطع من مقاطع  صورة تختلف عن االخرى

 pìäíñŠß(ي قصيدته ، كما ف )ارجوزة( عبارة عن قصيدة قصيرة متكاملة

  :حيث يقول فيها 36)ـ النصيحة
Čîß@bà×bàîi@óiòía@b@@@@@@ @óia…‰@åÛ@„ëŠß@üë@@

kã@ü@óãb½…@åß…@ @@ @ñbß@óîôûi@bà¹@ì @@
ƒÜÏ@ü…@Ý×@bäØô@ @@ @@@@@ @†ćia@áÜÈÛ@oćj@@

ìôãČäîÇ@â†Ó@ÙÛ@áî@aÙ@@@@@@ @æ†ÈÜØi@pìß…@óîã‰@@
a†îäÇ@òíìÜß…@bßë@ @@@@Š×…ña@ @òíìÛòß@òãa@Òa…@@

@ðüë@ïØiëÙ’Ðã@ÝÇ@ @@ @ÚŠß@åß@b¼‡@ïÈië@@

  ان البحر ، رغم وفرة مياهه ال يشفي غلة من يسير فيه 

                                                 
حيث  هذه النصوص وترجمتها مختارة من كتاب الاللئ المنثورة في االقوال الماثورة  36

ى سؤال وجيز هل فعال كان مار افرام كتبها على شكل شطر وعجز ، وهذا سينقلنا ال

الشكل الشطري ام كان يكتب درجا ، وان كان يكتب شطرا  في كتابة قصائده يستخدم

سبقوا العرب في ذلك وعلينا ان نصحح ما كتبه ) السريان(ني انهم عوعجزا هذا ي

  .من العرب ) بعد القرن التاسع( االخرون كون السريان قد اقتبسوا النظام الشطري 
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  فمن ال يتزود بالماء وهو في الميناء يموت ضمآنا  

  كذلك يهلك كل من ال يعمل الصالحات  

  فضع فكرة الموت نصب عينيك دوما 

  وكلما شيعت ميتا تذكر انك ستشيع يوما

  مة من ربكلذا ابك واندب نفسك واطلب الرح

ـ @…bôÛa…@oÜ( او ) ـ التأمل  bîuìô(وكذا الحال في قصيدته 

  : الذي يقول فيها) مخافة اهللا
@@@@@@@@òîÔiña@@â†àÜØi@ @@ @@ @@@

@bíŠß@òÜ…@åß@‰òîß…@â†ß@òíŒ@üë@@
ója…@bäíü@lì@@

bãb×@Ñìí@aìô@ója@@
aìô@åí‰û¶@bØÜßë@@

@ÙÜÏ@ôŠì¢@b¹ë@bi‰@b‘ìß@aìô@ója@@

  تبصرت كل شئ  

  ولم اجد ما هو افضل من خشية اهللا

  فطوبى لمن احبها

  فقد احبها يوسف البار 

  فعقد له التاج على مصر

  ...واحبها موسى العظيم ففلق البحر بعصاه 

    :وفي المقطع الثاني يقول 
”bÏ@b×Šôë@a‰ñìÇ@òîÈi@@
ý×@Þìî’ië@aŠÏì‘@òîÈi@@

Ča@òîÈiëČîjë@bâ†ß@ïãë‰ñëa@üë@bćj@@

  يبقى في الدنىتريد المال فاذا به 
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  وتريد الجمال فاذا به يفنى في الهاوية

 وتريد اخا وحبيا فلم يجدونك نفعا

كما ان قصائد مار افرام تمتاز من حيث الصورة الشعرية بتوظيف الظواهر 

بمعنى اخر انه .. نسانية الى القارئ إالطبيعية من اجل تقريب الصورة الال

ت خاطئة للحيوانات او الطبيعة ينتقد تصرفات االنسان من خالل طرح تصرفا

  .ومن ثم طرح ما يماثلها عند االنسان هذا ما سنتناوله في فصل اخر 

 واسونا واستمرت القصيدة السريانية على منوال مار افرام عند كل من باالي

وابن العبري وكوركيس ... وقورلونا ونرساي والسروجي واسحق االنطاكي و

 لبعض منالمضمون ، فاوكل واللغة من حيث الش... وردا والصوباوي و

د البعض منهم ـقصيدة مطولة وقد وصلت عن ونيكتب واـالشعراء كان ؤالءه

، وكذلك نجد ان اغلب شعراء هذه الفترة تناولوا   الى االف االبيات الشعرية

واالناشيد الكنسية والفكر الالهوتي، ودخل االسلوب الحواري الرموز الدينية 

فوجدت قصائد حوارية تجري بين  ، منذ ذلك الحين الشعر السرياني الى

 ..او بين كياسا والمالك  قطبين كالحوار الدائر بين مريم العذراء والمالك

القصيدة  صوبوتخطت القصيدة السريانية الحوارية خطوة اخرى  .وغير ذلك 

ما يشبه الملحمة ، اال اننا من الصعوبة  في خطوة الحقة الى الروائية ومن ثم

او  )ي اختفت اغلب قصائدهذال( يب هذا الفن الي من الشعراء  برديصانتنس

والقصائد المنسوبة  ـ اللؤلؤة ـ oîäuŠß من خالل قصيدته( مار افرام

من خالل ( )507 - 399(او نرساي  ) 37اليه في قصائد يوسف بن يعقوب

او للسروجي  )قصيدته التي يتناول فيها قصة يوسف الصديق التي نسبت اليه

من خالل بعض قصائده الطوال كقصيدة االيام السبعة ( )451المولود سنة (

ربما من خالل () 460توفي سنة (مار اسحق االنطاكي  او )او مركبة حزقيال

                                                 
 لفقدان صفحته االولى والغالف 69من كتاب يتنال فيه مار افرام مجهول المؤلف ص  37
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وهناك قصص اخرى .. او )459في دمار مدينة انطاكيا بالزلزال سنة  قصائده

ي تحكي مغارة الكنوز التكقصة ربما كتبت هي االخرى باالسلوب الشعري 

) تعرف بالعربية اهل الكهف(من الجنة ، والنائمين السبعة  آدمخروج 

فضال عن كتابة سير الشهداء والقديسين حيث سجلت البعض منها  ..وغيرها

  .باالسلوب الشعري 

وكانت القصيدة مقسمة الى عدة اشكال كالميامر والسوغيتات والمداريش 

ل تسليط الضوء على الكثير ومن اجل التوضيح اكثر ساحاو ...38وغير ذلك

سة اناشيد سليمان امن معالم هذه القصيدة في عصرها الذهبي من خالل در

المعالم التي دفعت اعني تلك  ..واالسلوب وااليقاع و والصورة الشعرية

  . كما سنرى الحقاالقصيدة السريانية باتجاه الحداثة 

رغم  (جل تقدما يذكر اال ان القصيدة السريانية بعد القرن الثالث عشر لم تس

ظهور شعراء يشار اليهم بالبنان امثال عبديشوع الصوباوي وكوركيس وردا 

، ال بل دخلت القصيدة ..) وآخرون وداود الحمصي  وخاميس القرداحي

السريانية في منعطف خطير ربما كان السبب في انحدار منحني القصيدة نحو 

ث عشر بادخال البدائع الشعرية االسفل ، حين انشغل شعرائنا منذ القرن الثال

والتالعب بااللفاظ ، بمعنى اخر حين قلدوا القصيدة العربية من حيث الشطرين 

ال بل تطرف بعضهم في زخرفة قصائده سواء اكان من .. والقافية والسجع و

خالل تالعبهم في مطلع االبيات ووجه قراءتها ، وحتى في الفاظ البيت 

رغم قدم هذا  (كل بيت حرفا من احرف االبجدية  الواحد، او التزامهم في اول

الفن سواء في القصيدة السومرية او في قصائد مار افرام ومن ثم إنتقالها 

وقد برع في هذا . او ان يجعلوا البيت يقرأ طردا وعكسا ) الى الشعر العبري 

الفن كل من عبديشوع الصوباوي وداود الحمصي وغيرهم من شعراء القرن 

                                                 
  بغداد / راجع كتابنا الكيل الذهبي في الشعر السرياني   38
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ـ  شر والخامس عشر وما بعدهما كما الحال في قصيدة الصوباويالرابع الع

بيتا تقرأ جميعها  25المكونة من  الميمر الثالث من مجموعته فردوس عدن ـ

  : طردا وعكسا
čaflßfl‘@Šflja@ƒfli‰a…@ÉčÜß@Ù@ZĆàÜ×čÇ…@bĆ@ađjĆ‰@“Ćßb@@

@bĆi†×…@ôëa@áč‘@ïa@Ýč«a@Zbà‚Û@b‚ćî’ß@aìô@†×@†iča@@
ča…@‰ìßa@„ìã†flÇ…@oĆäß@Ý×@ZbßëĆ‰…@bØÜflß@æña…@Êfl…@æì@@
NNNNN@@

@óÜ×@bßĆ‰@áč‰@úìßa@Šfli@Zlfl‰@bßëĆú@Š«@Šßča@ÙÜflô@@
@Šßfl‹@ŠØfli@bČîfläÓ@ÑđÜĆu@@ZćwčÜÏ@Õäía@ćkč×fl‰@ŒčßĆ‰@@

@oîi@biflŠß@…Ćú@oćîÛfl…@ZZ†Üćíñča@úĆ†ßflŠćia@ćkíña@@

بحرف  ىاالول ياتاالب الشاعر يبدأفضال عن ان القصيدة تقرأ طردا وعكسا 

  .) اعني بداية البيت (وينهي قصيدته بحرف تاء  ...ثم بالحرق الباء  الف

  امر شبح اربع دإمالخ كلما دعبرا حبش رما

  وا مشيحا لحماهأمحل احي شم اوه دكدبا ابد كد 

.....  

  بر اموص رحم رما كله هلك امر محر صوما رب 

  .... 

ة من حيث اللغة الى اللهجويـة اي  ومنذ القرن الخامس عشر انعطفت القصيد

ان يسجلوا نقطة باتجاه الحداثة لو  شعراء هذه المرحلة كان بامكان.. العامية

ال ترتيلة إان شعرائها قرروا ذلك ، اال انهم كانوا ينظرون الى القصيدة ليست 

تجسد ماضيهم وماسـاتهم وتطلعـاتهم الـى     كنسية تعليمية او قصة تاريخية

كانت مقسمة الى تدوين الوقائع التاريخية كحاالت هم دائقص فاغلب،  المستقبل

تمجـد   السلب والقتل والحروب الدائرة رحاها فوق جثثهم والمدائح التي كانت

ـ   تنشـد  واخرى كانت.. ارضهم وشعبهم و ائس او فـي المحافـل   فـي الكن
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واسـتمرت  ،  والدنيويـة  ممجدين بعض الرموز الدينية االجتماعية والثقافية

على شاكلتها وحتى بعد منتصف القرن التاسع عشـر رغـم بـروز     القصيدة

  ...قصائد اخرى حافظت على التقليد 

بالحقيقة كانت التفاتة ذكية وجاءت في محلها لو وظف الشاعر ذلك بصورة 

علمية، اال انهم ولالسف لم يستطيعوا هؤالء الشعراء من تطوير هذه اللغة 

هم كانوا يعرفون السريانية الفصحى كي تكون ادبية رغم كون ذلك ممكنا كون

واللهجة العامية ، كان بامكانهم التزاوج بينهما للحصول على لغة سليمة ، 

ربما كان ذلك سببا في انحدارهم من حيث االسلوب الى البساطة والمباشرة 

بعيدا عن التوظيف ومن شعراء هذه الفترة شعراء المدرسة االلقوشية 

في  1608لقوشي في قصيدته المنظومة سنة كقول القس هرمز اال واخرون

  :التوبة 
ćî’ß@bàÇ@æëò×aĆ‚bî@ @@ @ü@æëñëúćð…@flİbî@@

Ćô…Ùía†@ĆØji@Šßb×bî@ @@ @ćïÜÇ@áĆŠß@bíŠß@bí@@

  يا شعب المسيح انصتوا لتذرع الخاطئ

  كيف يبكي ويقول ارحمني يا رب 

في قصيدته ) 1611-1541(قول الشاعر اسرائيل االلقوشي ذلك في كو

  :ومة في وباء القوشالمنظ
ča…@b’íŠićj‘‰ì’ß@Áµa@Zćîà×ëü@bČä@bČ’ã‰…ýí@Z@@

µaŠ‘@oß…@b’í‰@ìôßë@@
Čji@µaŠ‘@òîi…@oäî@b@ZÏ@µa‰aćîÔč×@žåß@aˆbà@Z@@

bßbu@a†¢@óÜÔÛì«@@

  في بداية شباط ، نصب كمينا للبشر ، @ابتدأ

  بتدًأ من طرف القريةإ

  دا تلو االخر كانت بدايته حي سينا ، فالتهم الفقراء واح
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واستمرت القصيدة على وضعها حتى القرن التاسع عشر رغم وجود قصائد  

اخرى حافظت على التقليد يمكن اعتبارها مكملة للقصيدة السريانية التي 

  .. امتدت من القرن الثاني الميالدي

ومنذ القرن التاسع عشر بدأت القصيدة السريانية تتنفس الصعداء وخصوصا 

دمت لغة الشعب ، اال ان ذلك لم يمنع من وجود بعض القصائد تلك التي استخ

التي حافظت على اللغة السريانية الفصحى وحتى يومنا هذا سواء أكانت على 

منوال القصيدة السريانية التي كتبت في الفترة ما قبل القرن الخامس عشر او 

وب في قصيدته غر) 1974-1887(كما عند االب بولس البيداري .. بعد ذلك 

  :39الشمش
bØÜß@ñìß†i@a†íòßë@aôã@ƒflãĆ…@aŠÏûi@ @@ @@@
bØ’@Ý×@óäß@Ò…‰ë@a‰†ô@bÇ‰ü@µýß@@

Čî¨@Ï…@åûÏòß@oíŠi@ÝÇpìß@åß@b@@

  ويتوج ملكاغدا سيشرق النجم 

  ويمأل االرض وقارا ويطرد منها الظالم

  ويعم الفرح الكون بانبعاث الحياة من الموت

سبق في ذلك وخصوصا القصيدة وسجلوا شعراء السريان في ايران قصب ال

اال انهم ) السورثاعني (السريانية التي استخدمت اللغة السريانية المعاصرة 

لهجويين ، ولم يستطيعوا ولفترة مئة سنة ان يطوروا  في بدايتهم كانوا ايضا

على االقل لغة القصيدة كي تؤهلها ان تكون لغة ادبية ، وحتى اسلوبها في 

  .ا مباشرا بسيطا كما سنرى الحقا الكثير منها كان اسلوب

                                                 
  منشورة ضمن مجموعته الشعرية المنشورة من قبل مجمع اللغة السريانية  39
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א א
 40א

  

حات سليمان التي هي صلوات وتسابيح تعود موش فيما يخصلقد كثر الجدال 

،  او قصيدة متهّود وعددها اثنان وأربعون موشّحة إلى محيط مسيحّي

ط من القرن الثاني وحتى القرن اوبالرغم من تداولها في كثير من االوس

دّونت في انها  41البعض يعتقد،  خامس عشر ، اختلفت االراء في نشأتهاال

 أنطاكية أو في الرها في م.ب 125-70خالل السنوات  ةالعبرّية أو اليونانّي

ألن أربعين موشحة ( ةـفي السريانّي إالّ الكام يجدوا النص رغم انهم لم

ستيس سوفيا يمه كتاب اس في ـ القبطيةب 5،  السريانّيةباللغة وصلت إلينا 

هم وبقية ما دفعم ،)  اليونانّيةب، وموشّحة واحدة فقط  )االيمان والحكمة(

   . للموشّحات هي السريانّية إلى القول بأن اللغة األصلّية العلماء

اما زمن كتابتها البعض يعتقد انها كتبت قي القرن االول للميالد وآخرون في 

كتبت في القرن الثالث الميالدي ، القرن الثاني وذهب البعض االخر بانها 

انها كتبت في القرن الرابع او بعد ذلك ) امثال دوفال(ويعتقد البعض االخر 

 بقليل ني اعتقد انها كتبت في بداية فترة برديصان او قبلهأاال ... واخرون 

الحظ (استنادا إلى شكلها ومادتها الشعرية وهذا ما سنتناوله في بحثنا هذا 

                                                 
ت سليمان اولى لالطالع على النص راجع كتاب االب افرام الدومنيكي ـ موشحا  40

الموشحات السريانية او للمزيد البحث المنشور في كتاب من بحوث مؤتمر االدب 

  السرياني السادس لصاحب الكتاب
  من االنترنيت/ موشحات سليمان  - االب بولس فيغالي     41
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 المنشور فيترة مزامير سليمان استنادا الى شكلها الشعري مقالي تحديد ف

. )2000سنة  3مجلة ربنوثا العدد

:א
من خالل مخطوطة قبطية ترجع الى القرن  1812اول اكتشاف لها كان سنة 

.  42 42حيث كانت تحتوي على اربعة اناشيد من مجموع الـ  للميالد الرابع

 15مخطوطة اخرى تعود للقرن  43سيم هاراكتشف العال 1909وفي سنة 

رغم ان االب افرام الدومنيكي يعتقد  ، 42تحوي على مجموعة االناشيد الـ 

ان الموشحة االولى كانت مفقودة من  حيث( 42موشحة وليست  40انها 

المخطوطة السريانية ، فلم يرد ذكرها اال في المخطوطة القبطية ، وبحسب 

موشحة هي اولى الموشحات من المجموعة الـ فان هذه ال  j.r.harrsرأي 

كي ـ، لقد قام بترجمة هذه الموشحة مباشرة من القبطية االخ الدومني 42

اما الموشحة الثانية .  44ـ استاذ اللغة القبطية في القاهرة شـالكسندر عودي

هي االخرى فقدت من جميع المخطوطات السريانية والقبطية واليونانية وكذا 

االب  رأي حسب لموشحة الثالثة ، أي ان المخطوطة السريانيةالحال مطلع ا

من المفترض انها كانت تحوي  هكانت ناقصة ثالث اوراق ، وحسب راي افرام

او (كما فقدت االية . الموشحتين االولى والثانية ومطلع الموشحة الثالثة 

 م من المخطوطة السريانية مقارنة بالنص اليوناني اال ان العال 16) البيت

j.h.charlesesworth   ، اورد هذه االبيات في ترجمته الى اللغة االنكليزية

وجد  1912وفي سنة )  45شرة االب افرام من النص اليوناني مباوترجمها 

                                                 
  24مار افرام الشماس ص/ االب مصور المخلصي   42

   1907اال ان االب افرام الدونيكي يقول سنة   43
   107موشحات سليمان اولى االناشيد السريانية ـ ص/ االب افرام الدومنيكي   44
  128موشحات سليمان اولى االناشيد السريانية ـ ص/ االب افرام الدومنيكي   45
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رفيقه المعروف بوركيت مخطوطة اخرى تعود للقرن العاشر تحوي االناشيد 

تعود  يةنظهرت مخطوطة يونا 1909، وفي الوقت نفسه أي سنة  17-42

واخيرا يعتقد االب منصور  . 1146نشيدلللقرن الثالث مع النص اليوناني ل

المخلصي ان النص االصلي كتب في القرن الثاني اال انه جدد في القرن 

  . الثالث

:א
الذي  47تعود الى برديصان )  42( يذهب البعض ، ان مزامير سليمان الـ 

قصيدة على شكل مزامير وتسابيح ، اال ان  150 قيل عنه انه كتب اكثر من

سوى بعض االشارات التي نوه عنها مار افرام  منها ضاعت فلم يبقى هقصائد

ن ان سبب اختفاء قصائده كونها قد يواخرون في كتاباتهم ويعتقد بعض الباحث

واخرون يعتقدون انها اتلفت بسبب .. نسبت الى شعراء غيره امثال مار افرام

  .. الى الفلسفة الغنوصية انتمائها

نظرة سريعة للمزامير ستجدها ال تتناسب وما قيل عن قصائده ، فان كان 

برديصان مؤسس الوزن الشعري والجوقة الكنسية ستجد ان مزامير سليمان 

  :ليست موزونة على اساس الوزن الكالسيكي كما سنرى في هذا المقطع 
Čïß†ôë@ĆìÛđñča@ôæìã@ @@ @@@

flëč«ë@bãa@üñ@æìôićïÛ@k@@
½@áŠ½@Ê†í@u@übíŠ@@

                                                 
  25مار افرام الشماس ص/ االب مصور المخلصي   46
 م ، يلقب بابي الشعر222وتوفي سنة  154برديصان شاعر سرياني ، ولد سنة   47

السرياني ، اال اني اعتبره ابي الشعر السرياني الكالسيكي ، حسب ظني ان القصيدة 

كما يعتبر برديصان مؤسس ...  السريانية كانت تكتب من قبله باسلوب قصيدة النثر 

  الجوقة  الكنسية للتراتيل ، لم يصلنا من كتاباته سوى كتاب شرائع البلدان 
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Ć‰@ü@ìô@ìÛačćïÛaìô@á@@
flßčß@ìäo¼‰@”ŠÐ½@ƒØ’@@

á‰òß…@ìô@üa@@

  نجد ان القصيدة موزونة كاالتي 

7 ،7  ،9 ،8 ،9 ،6، ...  

  :وهذا ما يدفعنا الى احتمالين 

اما ان كاتب المزامير هو شخص اخر عاش في فترة برديصان او قبل  -1

هذا يعني انه عاش بعد الميالد وليس (  االراميربما يكون وفا  بقليل ذلك

انطون  عنه وحيث تنسجم هذه القصائد مع ما قاله )قبله كما يذهب االخرون 

من حيث شكل القصيدة حين ينسب الوزن ) القرن التاسع للميالد(التكريتي 

السادس اليه ، اغلب الظن ان القصيدة السريانية بعد برديصان اخذت منحى 

جهت صوب القصيدة الوزنية ، استنادا الى ما وصلنا فجميع اخر ، اي ات

القصائد المتداولة بين ايدينا والتي تعود الى ما بعد منتصف القرن الثالث 

،  موزونة ، لذا يمكن قبول فكرة وجود قصائد غير ذلك في فترة برديصان

فليس من المنطق ومهما كانت عبقرية برديصان ، ان نقول بانه استطاع ان 

  .سح الشكل القديم من اذهان معاصريه يوم بدأ يكتب القصيدة الموزونة يم

 او ان برديصان هو كاتب هذه القصائد وقبل ان يؤسس الوزن الشعري ، -2

ما ضد الهراطقة ) قصائده(في احد مداريشه وهناك اشارة لمار افرام 

  48:نصه

موزونة ، لقد اخترع اغاني واوقعها على االلحان الموسيقية ، ونظم مدائح ( 

بحالوة ولم " وقدم للناس االصحاء سما ممزوجا 49فقسم الكالم ووزنه وزنا

                                                 
مؤلفات مار افرام السريانية والالتينية ـ روما (للمزيد راجع اسطيفان السمعاني   48

  554الجزء الثاني ص 1737،1743
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אشافيا لهم ، " يبق بوسع المرضى ان يختاروا دواء
א א א א ، א א א א

( .  

) كما يقول مار افرام(تنسيب هذه الموشحات اليه كونه  يمكن من خاللها اثبات

  .كان يقتدي بداؤود النبي اي استخدامه اسلوب المزامير في شعره 

كانت أان القصيدة قبل ذلك سواء ) يديناأاستنادا لما متداول بين (فمن المؤكد  

او  ) كقصيدة وفا الذي نوه عنها انطون التكريتي ( القصيدة السريانية

د الرافيدينية القديمة كقصيدة كلكامش ونزول عشتار الى العالم السفلي القصائ

وقصائد اخرى كانت تكتب باسلوب يشبه االسلوب الذي تكتب فيه قصيدة النثر 

في بداية سيرته  برديصان قد كتبها المتداولة االن ، لذا كانت هذه القصائد

زونة ـ  ، اال انه الشعرية ـ ما لم نكتشف شاعر اخر قبله كتب القصيدة المو

بفترة غير اسلوبه الشعري  )أو تعمقه بالمسيحية(  وبعد اعتناقه المسيحية

التي كانت تستخدم ... االغاني واالهازيج و(بعد ان وظف ما ورثه من ابائه 

في سبيل معتقده الجديد ، اي في سبيل نشر ) عند تقديم القرابين لاللهة 

 .ن خالل جوقات شكلها من العذارى الديانة المسيحية بين اهالي الرها م

يكتب قصائده باسلوب هذه الموشحات ومن ثم بمعنى اخر ان برديصان كان 

 .غير اسلوبه الى ما يسمى الكالسيكي ) أي بعد ذلك(

اال انه من المؤكد هناك صعوبة في اختيار اي من هذين االختيارين لعدم توفر 

نا للمقارنة بينها ، ووجود قصائد برديصان وما سبقه من السريان بين يدي

حلقات مفقودة في تاريخ القصيدة النهرينية والسريانية للفترة المحصورة بين 

لية واالشورية من جهة وقصائد القرن الثالث بالقصيدة السومرية والبا
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 50)وفا االرامي(الميالدي رغم وجود اشارات لشاعر اخر هو المعروف بـ 

المسيحية بفترة قصيرة او بعدها وقبل  الذي يعتقد وحسب ظني انه عاش قبل

لذا كل ما اقوله هو فرضية بحاجة الى دراسة اعمق وخصوصا . برديصان 

  . من قبل المستشرقين لتوفر الكثير من المصادر في بطون مكتباتهم

 هذه المجموعة من  في دراستنا هذه سنحاول احصاء بعض المعالم التي تدفع

مضمون القصـيدة   بهانعني  óÜý‡Üa@I@Üa@@د باتجاه الحداثة من حيثائالقص

قدرة االديـب   هانقصد ب التي( ì@óÌbï—Üa@)ث الهيكل والصور الشعريةيمن ح

  . البناء اللغوي والبناء الصوتيعلى ابتكار اسلوبه االدائي من حيث 

فمن حيث الداللة نستطيع ان نصف القصيدة باليوميات اعني وصفه لمراحله 

تنا للقصيدة نفهم ان الشاعر كان يهوديا ءومن خالل قراالفكرية وااليمانية ، 

ثم اعتنق المسيحية، اال انه ال يزال في مرحلة االيمان ، االيمان بالمسيح ، 

أي ان الشاعر لم يصل مرحلة الجداالت الالهوتية التي هبت على الكنيسة 

ا ، بمعنى اخر ان كان الشاعر هو برديصان ، هذ ابان القرن الخامس للميالد

  . يعني لم يكن لديه ما دفع بمار افرام واخرون لنعته بالغنوصية 

المزامير ـ  على المزامير البيبلّيةمن حيث المضمون  ترتكز موشحات سليمان

مع كتابات قمران  وهي تتضّمن عّدة نقاط اتصال ـ "مزامير داوود"  القانونّية

القرن  إلى بدايةواالدب اليوحناوي ورسائل اغناطيوس االنطاكي التي تعود 

يمّيزها فهو الفرح لدى المؤمن الذي يشارك مشاركة  أما ما. 51الثاني ب م

 ففكره اليهودي متمثل بالتسبيح وتقديم الشكر الى اهللا ، حّية في الخالص،

وفكره المسيحي يكمن بايمانه بالمسيح من ،  من أجل مجيء المسيح والشكر

  ... ع المعمودّيةوتكرار موضوحيث الميالد والموت والخالص 
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 )اعني هيكل القصيدة (  لذا يمكن تصنيف هذه المطولة من حيث الهيكل 

، هناك حركة زمكانية شبه  بالمحدب النتقال الشاعر من مرحلة الخرى

مخفية، أي ان الحركة تاتي من خالل انتقاله الفكري وصوره الناطقة ، 

الفكر والحياة هي التي الشاعر ال ينتقل من مدينة الخرى ، من مكان الخر بل 

تتحرك ، تارة تجده يتقمط بانبياء العهد القديم وخصوصا داود وسليمان ، 

اصحاب المزامير وفي االخرى يتقمط بالمسيح فيتحدث عن والدته وموته 

  ... وانبعاثه 

  : يبدأ الشاعر قصيدته منذ الموشحة االولى بعبارة 
I@bíŠß…@o¼‰@HbĆãa@@“fljÜß@@

   52ولن اتخلى عنه .. لى راسيالرب اكليل عحب 

 )العطاء( الحب وتكرار هذه العبارة في الموشحة الثالثة ، ثم يمتدح هذا

فيصفه بالمثمر مما دفعه باالتحاد به ، أي انه يجعل المسيح يحيا فيه الى ان 

  :يذوب كليا مع المسيح فيتقنع به كما يقول في موشحته الثالثة 
ìôÛ@b¼‰@ƒØ‘ča…@Ýİčß@òćuŒflßña@@bàî‰@@
@@@aĆŠi@aìôa…@aĆŠi@ìflôÛ@áfl‰ča…@Ýİčß@@

  الصبح حبيبا للحبيب ذبتُ

  لكي احب ذلك االبن ، فاصير ابنا

من خالل هذا االتحاد يلتقي الشاعر بالفكر العراقي القديم المتجذر بفكرة 

الخلود فيطمئن الشاعر من ان فكره سيبقى خالدا كونه قد تقمط شخصية 

دأ افكار الشاعر تتدرج من الفكر اليهودي المتمثل المسيح الالمائت، ثم تب

بالهيكل المقدس الى ان تكتمل الصورة فيختفي كليا ليحل محله المسيح ، هذا 

يعني ان الشاعر قد انتقل من اليهودية الى المسيحية ، اال انه ال يتخلى عن 
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ان القديم ال يغيره من هو احدث منه ـ الموشحة (يهوديته كليا العتقاده 

داوود  كل من اال انه سرعان ما يجعل القديم يتوشح بالجديد فيقمط) لرابعة ا

وسليمان واخرون بالمسيح ، اال ان اسلوب االدب العراقي واليهودي والطقس 

الكنسي يبقى قائما لديه ، فيتقنع بكاهن الهيكل ليتضرع الى الرب ويقدم له 

نعمة التي كانت سببا الشكر والتسبيح النه نال نعمة الرب مجانا ، هذه ال

  .لخلود روحه وفكره 

منذ الموشحة الثامنة يبدأ الشاعر ترك الهيكل ليصرخ في البرية متهيئا طريق 

الرب فيتقمط شخصية يوحنا المعمدان اوال ثم شخصية المسيح ، فيتحدث الى 

ان ) في الموشحة الثامنة والتاسعة(مؤمنيه بفمهم ، انه يطلب من مؤمنيه 

م ليطفح حبهم وآذانهم ليسمعوا ما يقوله لهم ثم يتحد الشاعر يفتحوا قلوبه

  :) 17(والقيامة فيقول في موشحته كليا بالمسيح فيتحدث عن الموت 
ìôflßñ@ïãëaflŒfl…@Ý×ë@@

æìôÛ@ñŠiòča@bĆîĆä×a@Ùíaë@@
ƒfli‰ëaë@aĆìô@Êfl†Ćí…@ìflôë@@
óđîÜßì‘@óđÜØi@bĆ¹flŠß@@
ôđñìàîflji@fl‚jfl‘ë@@
fl…@bĆßëŠàÛ@áí‰aëïÇfl†flß@aĆ‰ĆŠ‘@@

ôòØÜflô…@bĆ‰ëa@ïÛ@kôflí@åĆßñ@åčßë@@
@òčòčÏëñ@ëflìô@åí†îfl…@bĆÇ‰@@

  53جميع الذين رأوني بهتوا

  وحسبوني غريبا      

  والذي كان يعرف عظمتي
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  هو الرب بكل كماله

  مجدني بلطفه

  ورفع عقلي الى سماء الحق

  عندها هداني طريق خطاه

  وفتحت ابوابا كانت موصدة 

  الحديدحطمت مصاريع 

  فارتعد الحديد ، وذاب امامي

إن الهوت موشّحات سليمان قريب جًدا من ثم يلتقي الشاعر برؤيا يوحنا اي 

،  وعلى الختم على رحمة اهللا وحنانه فهو يشّدد بشكل خاص. الهوت يوحنا

) 22( صور يوحنا كما في الموشحة فيستفاد من  على وحدة اآلب واالبن

  : حيث يقول
bi@Ñč‚Ć…@ìflôïôìfl’í‰@bĆÈjĆ‘…@bĆäîãòÛ@ðž†í@@

óđÇ‰fl‹@†čiëa…@ïôëflŠĆàčÇ@ÝflÇ@„òàîÓaflë@@

  الرؤوس السبعة يالذي سحق بي التنين ذ

  54وسلطني على اصله ، التلف زرعه

  :يتحدث الشاعر عن فكرة الخالص فيقول ) 33( وفي الموشحة 
æìØi@ÞìÇčaë@@

bĆãĆ†ia@åß@æìØÔÏaë@@
a‰ĆŠ‘fl…@o‡ëbi@æìØàØčaë@@

íñčñ@üæìÜj@@
æë†ibm@ü@Òa@@

ìÓŠÏñaë@„ìÈßì‘@@
æìØi@bãa@ý¾@bôÛa…@u@ôñìjî@@
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ČäĆiì@æëìôčñë@æìÓŠÏññ@Čðfl†íbiëb@@
ðòía@bĆãa@æì×ìäĆífl…@@

@æìàÜòčã@ü@„ì’jÛ…@æìäĆôë@@
ýĆj@ü@p†fl@bàÜĆÈi@æìäÔčã@üa@@

  سادخل فيكم

  واخرجكم من الهالك

  واعلمكم دروب الحق

  فلن تفسدوا 

  ولن تهلكوا

  وا الي ، لتخلصواأصغ

  ها انا اعلن لكم نعمة اهللا

  بواسطتي تنجون وتكونون مغبوطين 

  انا ديانكم

  من اتشح بي ، لن يظلم 

  ال يبلى   كيبل يرث في العالم الجديد 

ويكون الخالص في ذروته عندما يتحد بشعبه ، اال انه دائما يذكرنا بعظمة 

واخر يتضرع اليه  الرب ودوره الرئيسي في الخالص ، فنجده بين حين

  ..)بسطت يدي نحو العلي(: ه ــــبقول

لشاعر ان يخلع قناعه يحاول ا ) 41( اال انه وبعد منتصف الموشحة 

ما  نلبس اقنعة الرسل فيبشر بالمسيح وخالصه ، ولكن سرعالي) المسيح(

يرتدي قناعه من جديد في الموشحة الثانية واالربعون فيتحدث بفم المسيح 

  .الخالص واالنبعاث مرة اخرة عن 
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ارتباطاً وثيقًا  ) التعّرف إلى شخص المسيح( وارتبطت الكرستولوجيا

 ذاك الذي هو في:  )11 -5: 2( 55بكرستولوجية رسالة بولس إلى أهل فيلّبي

ولكن اهللا .  ، أخذ صورة العبد فوصلت به الطاعة إلى الصليب صورة اهللا

  : كما يقول... و فيصف المسيح برأس الكنيسة . والبشرّية رفعه
æìôî’í‰@bãaë@bđßĆ†flô@ïÛ@ëflìôfl…@Ýİčß@@

  النهم كانوا لي اعضاء وانا راسهم

. روبولوجية بولس ويوحناثان روبولوجيا فتختلف عنثاالن من حيث أما

 الموشحات من حيث ، تقسم هذه مـالعهد القدي فبحسب خطّ التقليد الحكمي في

 . لطريق الحقّ ومعرفة اهللا ابعينروبولوجيا البشر بين ضالّين وبين تثنالا

فالبعض استفاد من هذه الرسالة فأتشح بالفرح ونال النعمة وارتد الحب 

كما ) يح المس(وآخرون فقدت الرسالة من بين اناملهم حين صلبوا صاحبها 

  : 56ما نصه ) 23( يقول في الموشحة 
Čîvfl@bífl†ía@pŠuča@ÝflÇ@ïİôfl‰ëpb@@
ŽóĆíŠÔč½flë@kflč½flë@Ñİ‚č½@@

ČôòĆÈiú@åčß@òÓŠčÇëæì@@
óîÜÇfl…@bĆßòĆ@åčßë@óĆäčß@ìÜč…flë@@

óĆßòĆ@aĆŠ’č½@æìôÛ@aìô@ÁîÜfl‘@bÛ…@Ýİß@@
æìôîäčß@aìô@‰òflîß@bßòĆ@ÝflÇ@aĆìô@òía…@u@ýî@@

aìôaŒfl…@æìäĆô@pŠuča…@ô‰òĆi@åí…@ìÛfl‹@@

  اياد كثيرة امتدت الى الرسالة لتلقفها وأخذها ، وقراءتها

  افلتت من اناملهم
                                                 

  االب بولي فيغالي ـ موشحات سليمان 55

ـ  4:1(في هذه الموشحة يقترب كثيرا من فكر يوحنا في الكتاب واختامه السبعة   56

8:1(  



 56

  وا منها ، ومن الختم في ذيلهاوخاف

  النهم عدموا سلطانا لفض ختمها

  الن قوة الختم كانت اشد منهم

  ...لحق بالرسالة الذين شاهدوها 

من حيث الصورة الشعرية نجد الشاعر يتحد كليا مع رموزه وصوره ليتبادلوا 

فيكرر بعض رموزه مؤكدا . أي انه يمتزج مع مكونات الصورة  االدوار ،

ومن بين المعالم التي تدفع القصيدة باتجاه الحداثة ، . في الخالص  اهميتها

استخدامه الرموز التي من خاللها يتحرك الشاعر لتقريب الفكرة ومن بين هذه 

نابيع ، الريح، القيثارة ، الثدي ، الصخرة ، يالرموز ـ االكليل ، الثمار ، ال

  ...آةاالرض ، الشفتان، االمواج ، العسل ، الحليب ، المر

يتكرر في الموشحة االولى  (الكليل ابعض هذه الرموز تتكرر مرارا كما 

، ولكن هذا االكليل ليس من الشوك كالذي صنعوه اليهود ) وحدها اربع مرات 

ووضعوه على راس المسيح ، بل اكليل مثمر ، ثماره هي المحبة والتضحية 

  :ته التاسعة والخالص ، هذا الرمز يعني لديه الحق كما يقول في موشح
ïôëòía@aĆ‰ĆŠ‘@áÜĆÈÛfl…@bÜîÜ×@@

@@æìôî’íŠi@óđÛ@´àî…@åÜíü@æìôîfliì@@

  ان الحق اكليل ابدي

  طوبى للذين يضعونه على رؤوسهم    

  

  

  المحبة                                 

  لتضحيةاالحق                  االكليل             الثمرة            

  الخالص                                 
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وكذلك تتكرر عبارة الحب عدة مرات وخصوصا في الموشحة الثالثة ، ومن 

) شخصا(فرط حبه يتحول الحب الى عملية الذوبان او االنصهار ليتكون خليطا 

  . جديدا، ومثلما يكون االكليل هو الحق هكذا يكون الحب ايضا 

  

  الحب                          

  االكليل                 الحي                  الحق  ا

  

ثالثية جميلة من نتاجها ياتي الخالص ) الحب ، الينبوع ، الثدي ( فيكون من 

  .والفداء ومن قوتهم يستمد الشاعر قوته فينبعث من جديد 

  

  الخالص                     

  الثدي +  الينبوع  + الحب 

  الفداء                     

  

يرمز بالنبع الى شفاه المسيح والماء الى ) 30الموشحة (ان اخر وفي مك

  :الى جسر من خالله يسير على الماء ) 39( كلمته التي تتحول في الموشحة 
ôđòÜ¶@bíŠĆß@æìãa@Šfl’u@@
@ÝčuŠfli@æìãča@ŠfljÇflë@ÙčÜflôë@@

  بكلمته ، مد الرب جسرا عليها

  سار ، واجتازها راجال

معبرا من خاللها صورة الرب فيقول في  كما ان الشاعر يستعين بالمرآة

  :ما نصه  13الموشحة 
ìô@bíŠĆß@æòíŒ‚flß@bĆô@@

ČäîflÇ@ìòÏ@óči@´ãa@ëĆŒflë@b@@
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æìØîÏa@æìôíòía@bĆäØía@aìÐÜĆíë@@
Čj‘čñ@ëŠfljflëóđëŠÛ@oĆ‚@@

æìØîÏa@åčß@p†íĆú@ëìfl‘ë@@
Žôì’iìÛë@ôñì’í†Ó@ì¼‰flë@@

@@ôđñĆìÛ@åfliŒÜØi@bßìß@ü†ãëìôñë@@

  تناالرب مرآ

  افتحوا عيونكم وشاهدوا انفسكم فيها

  اعرفوا كيف هي وجوهكم

  وبشروا بالمجد لروحه

  امسحوا القذارة عن وجوهكم

  احبو قداسته ، واتشحوا به

  فتصبحوا بال عيب ، عنده دائما 

  :الشاعر يستخدم عدة رموز معبرا بها عن عظمة الرب فالرب هو 

  

  ا لمرآة                                                    

  الشمش                                       

  الرب                                   الفرح

  الحب                                         

  

دور الفالح والمالح أي انهما وجوه  صكما نجد ان الكاهن في المعبد يتقم

  :لعملة واحدة 

  

  المالح               الفالح                       لكاهن    ا
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  :ويرمز الشاعر لالقانيم الثالثة بـ 

  

  )صاحب الثدي(االب                                      الحالب 

  االبن                                     الكأس  

  الروح القدس                           الحليب

  

  :عشرة  ي الموشحة التاسعفيقول ف
@@

bĆ‘…ìÓ…@bĆë‰@ôđòjÜflë@@
Čôflë…ñ…@ÝİčßìîÜflßñ@bî@@

óđjÜfl@ađ…ò’čã@òíbÔîÐfl…@aĆìô@bđÈiòß@üë@@
b‘…ìÓ…@bë‰@óĆiìÇ@òflòčÏ@@

@Čïôflë…ñ@åí‰ñfl…@bćjÜfl@òćuŒčßë@bĆia…@@

  حليبه هو روح القدس

  الن ثدييه فاضاو

  ولم يكن يراد ان يلقى حليبه عبثا

  دس احضانهفتح الروح الق

  وصب حليب ثديي االب

الحب ، (ن يرمز بالرسالة التي اتصفت بـ يوالعشر وفي الموشحة الثالث

  :الى فكر المسيح ومشيئته ) الفرح، النعمة

  

  الحب          

  الفرح          الرسالة

  النعمة          
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ن يجسد الشاعر خشبة الصليب بعملية تضرع يوالعشر وفي الموشحة السابع

  :يقولاليدين ف
Čðfl†ćía@òİ’čÏ@bíŠ½@òč‘†Óë@@

Čðfl†ía…@bĆòßfl…@Ýİß@@@@
žô@ôñaï@@

@ðñìİî’Ïflë@@
@ûí‰ñfl…@bîÓ@@

  بسطت يدي وقدست ربي

  عالمته يفان بسط يدي ه

  وانبساطي ، 

  الخشبة المنتصبة

  :ن يواالربع ل في الموشحة الثانيوكذلك  يقو
Čðfl†ía@òİ’čÏ@ðŠß@ðñĆìÛ@òčiŠÓñaë@@

@Čðfl†ía…@bĆòßfl…@Ýİčßžô@ôñčaï@@
bİî’Ï@bĆîÓ@ðñìİî’Ïflë@@

@aĆûí‰ñfl…@óđ‰ëa@ÝflÇ@ïÛññča…@@

  بسطت يدي واقتربت من ربي

  الن انبساط يدي عالمته

  انبساطي هو الخشبة الممتدة

  رةربالتي علقت على طريق ال

من حيث الصور الشعرية نجد الشاعر يوظف الظواهر الطبيعية لتقريب 

ن احداهما تشير الى الطبيعة والثانية ، اي للصورة وجها الصورة الى القارئ

  :ن يوالعشر ات االنسان كما في موشحته الثامنالى تصرف



 61

Ðču@Ùíab@Čãìflí…´ôîfluëŠÏ@ÝflÇ@b@@
´ôîflßìÏ@ñĆìÛ@´ôîfluëŠÏ…@bßìÏë@@

@Òa@bäØĆôČîÐčučÛ@ÝflÇ@bĆíë‰…@ó@@
úča…ë@čÛ@áčfliòčß@@

đßča…@bĆŠØi@účaĆ……@üìĆÇ@Ùíaé@@

  على فراخها مثل اجنحة الحمام

  ومثل مناقير فراخها الى مناقيرها 

  هكذا قلبي يرتعش

  ين في حشا امهنارتعاش الج

هناك تاثير واضح لصاحب هذه االناشيد على مار افرام من حيث االسلوب 

، ربما يكون  )في فصل اخر كما سنرى( المتبع في صياغة الصورة الشعرية

صاحب ( ديصان ، فكالهماهذا سبب اخر يدفعنا لتنسيب هذه الموشحت لبر

يرسمان وجهان لصورة واحدة ، وجه من الطبيعة  )الموشحات ومار افرام

  :حيث يقول  ) 40( في الموشحة  ماوك. واخر لتصرفات االنسان 
oĆí‡ìič……@oíŠØ×@åčß@bĆ’ćič…@ÑčİĆã…@Ùía@@

Čîfläi@ò¼Ć‰@pòãa@åß@bjÜfl@a…Ć‰ëó@@
ïôÛa@ìô@ÙîÜÇ@ðfl@Òa@bĆäØĆô@@

  يسيل العسل من شهد النحل كما 

  ويجري الحليب من ثديي االم المحبة البنائها

  كذلك رجائي عليك يا الهي

نجد صوره تشبيهية بسيطة خالية من المزج في كثير من االحيان وهي تقع 

ة واالنسان كما في ضمن الساحة الرمزية الرومانسية ، اغلبها تحاكي الطبيع

  :ل ن حيث يقويوالثالث موشحته السادس
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ý…bĆäĆäÇ@Ùía@ïßìÏ@„òÏñaë@@
pìÔí…fl‹…@oîu@čÛ@bĆuflë@@

  انفتح فمي مثل غمامة الندى

  وفاض قلبي فيض البر  

كذلك نجد االسلوب الروائي حاضر في قصائده فيصف الحالة باسلوب روائي 

 ى المسيحالرومان حين هجموا عل اتبعه الذي وصفي خذ مثال وصفه لالسلوب

  : ) 28( في موشحته 
†flë‰jÜ×@Ùía@ïãĆëaˆÔÏ@b@@

æìôíflŠĆß@ÝflÇ@´Û‹a@oÇfl†í@bÜifl…@æìäĆô@@
æìôòîÇ‰ñ@ïô@ýjflîßfl…@Ýİčß@@

æìôäĆÇ‰@ÑÜ‚fl’ßflë@@
@îàflîi@òíìô@†îa@bîflß@åí…@bãča@@
@@ðñìîÜ¢@òčäÈč@æìôñëŠíŠ½flë@@

  احاطوا بي ككالب شرسة

  تهاجم اصحابها دون تمييز

  الن افكارهم فاسدة

  لبةوعقولهم متق

  اما انا فكنت امسك الماء بيميني

  واحتمل غيظهم بعذوبتي 

قدرة االديب على ابتكار اسلوبه االدائي اما من حيث الصياغة التي نعني بها 

م ء، الشاعر يختار مفردات رقيقة تتال البناء اللغوي والبناء الصوتيمن حيث 

 يقاعاوصوره الرومانسية ويزنها على شكل متناسق من الحركات لتولد ا

  :لثةاته الثحجميال كما في موش" سلسا
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æìãča@ôđñĆìÛ@ïflßĆ†flôë@@
ïÛ@kč‚flßë@bĆãa@bđÛñ@æìôiflë@@

والسكنات ) الخفيفة(والمركخة ) العميقة(ما بين الحركات المقشية  نجده ينسق

والحركة الخفيفة بالرمز  - مزليخلق ايقاعا صوتيا ، فلو رمزنا للسكون بالر

  : نجد# والحركة المقشى بالرمز * 

-  * # *-        -       # # *  * * -  

-  # -        -        # #-  * * -      *# 

فالشاعر يخلق ايقاعاته الصوتية من خالل التنسيق بين المفردات من حيث 

الوزن مولدا بذلك ايقاعا داخليا بدال من االيقاع الخارجي المبني على الوزن 

ر كما الحظنا سابقا يمكن تصنيفه ضمن الكالسيكي والتقفية ، فاسلوب الشاع

قصيدة النثر ان صح التعبير وهذا االسلوب يتفق مع ما ذكره الباحث انطون 

  :حين قال ) م  840توفي سنة ( التكريتي 

والوزن السادس المكون من ست حركات يزيد احيانا وينقص وهو ( ..  

ة وهذا ما يدفعنا وهذا يتفق مع القصيدة النهريني. 57..)للشاعر وفا االرامي 

ان نؤرخ هذه القصائد في الفترة المحصورة بين منتصف القرن االول ونهاية 

اال ان . القرن الثاني ، أي قبل او في فترة المرحلة االولى للشاعر برديصان 

هذا االسلوب ال يقل جماال وايقاعا عن قصيدة النثر المتداولة في يومنا هذا ، 

وما يؤخذ على .  ة الحداثة في الشعر السريانيلذا يمكن تصنيفها ضمن باكور

هذه القصائد التي تصنف ضمن الغنائية ايضا غياب بعض المعالم الغنائية فيها 

  . كالتكرار والتالعب بالمفردات واستخدام الصمت داخل ابيات القصيدة

                                                 
  اماللؤلؤ المنثور ـ اغناطيوس افر  57



 64

א א
אא   א

  

نجد  او بعد ذلك ، ة في عصرها الذهبيفي دراستنا الغلب القصائد السرياني

، أي تقديم النصائح والمواعظ الدينية  ان الكثير منها تعليمية بمعنى ارشادية

  .لكل شاعر اسلوبه الخاص من خالل الشعر، و

كان يقدم مواعظه من خالل كم من الصور ) 373ي سنة فتو(فمار افرام 

لخير واالبتعاد عن الشر ، عمل ال التوجه يحث المؤمن من خاللهال ، المباشرة

  : 58قوليـ النصح ف pìäíñŠßكما في قصيدته 
@bßbë@bćjô…@åß@Šíòí@@

@b@bäÓ…@bäíü@ïôìiìćjb@@
Ç@ü@bj@bë@Ç@bàÜÇ…@@
ïôîäÓë@Š’×ña…@bäíü@ïôìiì@@

@ŠÔíòß@bàÜÇ@åôi…@@
pìØÜß@ñŠí@†íòÇ…@ìôië@@

  اكثر من الذهب والفضة

  يباططوبى لمن اقتنى في الدنيا اسما 

  ذلك ان العالم يزول ، اما االسم الطيب فيدوم

  فطوبى لمن جد في اقتنائه 

  فانه يحظى بالكرامة في الدنيا

                                                 
هذه النصوص وغيرها وترجمتها مختارة من كتاب الاللئ المنثورة في االقوال   58 

  الماثورة
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  وبالملكوت في االخرة

  : ـ مخافة هللا فيقول  …bôÛa@òÜوكذا الحال في قصيدته 
”bÏ@b×Šôë@a‰ñìÇ@òîÈi@@
ý×@Þìî’ië@aŠÏì‘@òîÈi@@

â†ß@„ë‰ñëa@üë@bČćjîjë@bČa@òîÈi@@
îjÛ@bôbãa@ÞbÇ@bäí…@ò@@

ÖŠÏ@ü@ïôìü@ba…@@
ïÛ…Šß@Žóîã‰…@„ûÏ@ðŠß@bäôu@åß@@

  المال فهو زائل  اردتُ

  الجمال فانه فاني اردتُ

  االخوة واالحباء فلم يجدوني نفعا احببتُ

  فها انني اساق الى الدينونة

  حيث ال يخلص االخ اخاه

  فيا ربي نجني من جهنم

  فان مجرد ذكره يقض مضجعي

أي  نراه يستخدم اسلوب النهي) 491توفي سنة (حق االنطاكي اما الملفان اس

هدف  من خالل ما يذهب اليه مبينا ، اي ذلك مبرراً سبب االبتعاد عن الفعل

ته ، أي انه يتساءل ومن ثم يجيب على تساؤله بعدة اجابات من اجل ظموع

ـ الحث على  oÓ…‹@ÝÇ…@bİÏìتقريب الفكرة ، كما يقول في قصيدته 

@@@@@:  قول يفالصدقات 
ë‡ìàÇ@åíòîß…@oîi@Ú@åß@ÙÛ@åi‹ñ@ü@@

ôñëˆí@ñ†«@bôÛa@åß@åí…@ÙÛ@åi‹@@
Ç@ü…@oîi@ÙÛ@åi‹@a‰ìjÇ@oîi@Čïàîİi@@
ïôëˆí…@á‰@ìôÛ@Ó@ïôìČîäÓ@bä@ÑÜ@@
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  همن زميلك بيتا يموت سكان ال تشتر

  هبل اشتر من اهللا مسكنا يجدد وراث

  فبثمن بيت زائل اشتر لك بيتا ال يزول

   من الذي يبغض مقتنيه ، اقتن لك الذي يحب ساكنيهوبدال

قدم نصائحه من خالل صور ينراه ) 520توفي سنة (اما يعقوب السروجي 

طبيعية غير مباشرة ، نجد هناك تطور في اسلوبه مقارنة بكل من مار افرام 

pŠ@واسحق االنطاكي ، فهناك سالسة في صوره كقوله في قصيدته 

bàÜÇ… فيقول  ـ انقضاء العالم:  
bíŠa@bäćiŒi@Žµbİß@æìß@bÇ‰ü@ŽóÜíë@@
pìÐäİië@bÈ‘ë‰ë@üìÈi@Žµ@ýj@òß@@
bÇ‰a@ýÜß@†Ûañ…@b×Ši…@p†Üí@Ùía@@

ÉÏñ…@bİîß@b‡bÓë@bĆćiŠÓ@Žói@´ćv…@bß@@

  ويل لالرض فما ارهب ما يصيبها في الزمن االخير 

  فانها ستتمخض باالثم والنفاق والرجاسة 

  ي تجثم لتلدوستصرخ متوجعة كالمرأة الت

  الحروب مادت لتسقط احتى اذا تفاقمت فيه

  : ـ العالم عابر فيقول bàÜÇ ìôa‰ëìjÇوهكذا الحال في قصيدته 
 bćjjô@Ùía@b¼@ôŠÏì‘ë@ÝÐã@bàÜÇ@@

ïžôìćjîj@†íú@aŠÓòß@ü…@ói@a†®@ü@@
µ@bä’ßë@ÖŠÇ@bîäÏ…@ýÜ@Ùía@@
óia†òã@ÙÛ@aìÔß@ü…@óäß@”ìÐã@@

  ر جمالهسيسقط العالم وسيذبل كالزه

  فال تفرح به النه لن يحظى به احباؤه

  انه كظل العصر يعدو وينصرف
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  النه لن يلبث لدينا لنفرح به ابقى معه

ـ الموت يجعل القارئ يتصور الموت امام عينيه ،  pìßوهكذا في قصيدته 

أي يذكره ان الموت ال بد منه ، انه ذلك الجسر الذي ال بد ان يعبر عليه 

لحياة ، فعليك ايها االنسان ان تتوب لتغفر عنك خطاياك الجميع كي تنتظم ا

  :فيقول 
@åí‰…@bàÜÇ…@ó‰ëa@Žói@åíŠí†@bôôaì@@
ìîä’½@Žói@´jîô‰ë@†@‰òi@†@@

bi‰@aŠ’u…@ôñÈß@ÝÇ@´Üjíòß@bô@@
Èã…@l‰‹@bäôÛ@bäôë@b½ì‘@†íú@@

  لقد انتظمت الدهور في طريق العالم لتسير

  المتتابعة متسارعة الى اللحاق بالزو

  ها انها تمر على الجسر العظيم تتاليا

  وكل يزحم صاحبه ليسبقه الى الفناء

استخدم االسلوب الحكمي في ) 1286-1226(اال ان الشاعر ابن العبري 

يؤكد بان ) ـ الحكمة  oàØ(تقديم مواعضه وارشاداته ، في قصيدته 

فيلسوف قيمة االنسان تقاس بما يقدمه من افعال صالحة ال بما يتفوه ، فال

يستطيع ان ينظف قميصه اال انه ال يستطيع ان ينظف ثياب الجاهل القذرة بكل 

  :مايملكه من االقوال الفلسفية واالدبية فيقول 
@aìô@Ê†í…@bàÜ×…@bäía@aŠÐflßčÜÝ@@

ÝÛŒß@aìô@bČîààÇ@áÇ@ôŠÔíü@ìô@@
ćj¦@aČŒîäu@a‹‡bi…@åßÝÛ†ß@bîİ‘@aŠ@@

ÝÜØß@bîİ‘@a‹‡üë@µ@aŠÇú@ÝîÜØi@@
ôß@aŠÐÝÜôß@a‹‡bi@a‹‡a…@b¢ì‘@a@@

  االديب الذي يتفوه بكل ما يعرفه
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  يحط من كرامته في نظر االخرين

  اسراره  ىمن ارشد الجاهل عل

  كلله الجاهل واسراره باكليل االهانة

  ان العالم الحاذق يكلل مجد اسراره بالسر
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مبني على ان نقطة االنطالق في االدب السرياني وخصوصا الالهوتي منه ، 

فلسفة التناقض بين الحياة والموت ، النور والظالم ، الخلود والفساد ، 

ن يربطان االنسان ، بمعنى اخر االنسان ان العالماهذ.. الروحي والمادي،

ومن اجل وعيناه تتجهان نحو االخر ، ) السالب منه(يعيش في احدهما 

الرافدينية  زووالرم ريطااالس الشاعر السرياني وظفالتوفيق في هذه الرؤية 

  . تقريب فكره الى القارئمن اجل  والدينية

لقد استفاد الشاعر السرياني كثيرا من االساطير المتوفرة لديه سواء في 

 السرياني فعلى سبيل المثال وظف الشاعر ،االدب الرافديني او التوراتي 

 آدمقصتي و وعيد اكيتو )نزول عشتار الى العالم السفلي (رة الجحيم اسطو

ما بين اعياد  ه، لذا نجده يزاوج في قصائد المسيحيفي مفهومه  ..و ونوح

هذا  ، اكيتو وعيد القيامة اللذان يشتركان في وقت الحدوث أي شهر نيسان

لى عيد يرمز الى عيد راس السنة عند البابلين واالشورين وا الذي الشهر

  . كما الحال لدى مار افرام عند المسحيين) الخالص (القيامة 

  شهر نيسان                االنتصار                    الخالص

ـ رئيس الكهنة ـ باذالل ) شيشكالو او( ففي االدب الراافديني يقوم ششكلو

ون الملك حين يصفعه في الهيكل وامام االله مردوخ معلنا ان الخالص يك

يؤكد مار ) 9:11، 3:7(بواسطة االله مردوخ ال الملك ، وفي انشودة القيامة 

افرام ان خالص االنسان يكون من خالل المخلص ـ المسيح ـ بدال من احبار 
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اليهود ، لذا يؤكد في قصيدته االنفة الذكر تجرد قيافا من مجده حال قيام 

  :المسيح فيقول

  رئيس الكهنة في شهر نيسان ، راى الروح ، قيافا 

  الذي نزع عنه التكريس 

    59...وهو مجرد من الكهنوت 

كما يشترك النصان ايضا في تقديم القربان ، في اكيتو يطهر المعبد من خالل 

دم الحمل الذي هو خروف ليكون القربان ، وفي نشيد القيامة يكون التطهير 

  ...من خالل دم المسيح المصلوب 

اي نزول المسيح الى القبر نجد ان ) لم السفليالعا(فيما يخص فكرة الجحيم 

مار افرام يجسد هذه الفكرة في قصائده من خالل الحوار المطول الذي يجري 

عندما كان يعيش مأساة  60نشيد كتبها 15، ومن خالل  بين المسيح والشيطان

اهل نصيبين اثناء الحصار ، يطرح مار افرام فلسفته في مفهوم الفردوس 

 آدمطورة نزول عشتار الى العالم السفلي واسطورتي نوح وفيزاوج بين اس

بين مار ( عني الخالص ، اال ان الفرق بينهما ليصل الى فكرة الفردوس أ

ان المسيح عند مار افرام لم ينزل الى ) افرام وصاحب قصيدة نزول عشتار 

) ناالنسا( آدمكعقوبة او االنتقام ، بل من اجل انتشال ) العالم السفلي(القبر 

مار افرام يجعل شخوصه ) . الفردوس(من ذلك العالم ليعبره الى عالم الجنة 

تتجه نحو حياة المجد من خالل عبور الجحيم ، فالنتيجة اذن هي التغلب على 

واالقتداء بالمسيح ، والذي يسهل هذا االنتصار ) آدم(موقف عصيان االنسان 

لم العلوي ، أي الصليب والعبور هو الجسر الذي يربط العالم السفلي بالعا
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كالذي استخدمه كياسا في صراعه مع المالك والذي من خالله استطاع ان 

  .يقتحم الفردوس ويكسر الرمح 

اما فكرة الجحيم والخالص عند نرساي تتجسد من خالل تجديد فكرة 

بمعنى اخر ان نزول المسيح الى  تحاد بين الخالق والخليقة ،االالمصالحة و

هو من اجل تجديد المصالحة واالتحاد بين اهللا الخالق ) القبر(العالم السفلي 

كما يقول في الميمر  )القبر(واالنسان المخلوق أي ليحرر االموات من الجحيم 

، فيشترك مع مار افرام في فكرة  في الدنح 265في االالم والميمر  36

نقاذ الخالص فكالهما يذهبان الى ان فكرة النزول الى العالم السفلي هو ال

ان الهدف من  ويقول نرساي. االنسان من الجهنم ورفعه الى العالم العلوي 

فيقول في ميمره . هو من اجل انقاذ االنسان) موت المسيح(تقديم القربان 

عند نزول المسيح الى عالم الجحيم يصرخ فتهتز ) ( 66-363القيامة (

   61) ...داسسها وتدمر االبواب وتكسر االقفال فيتحرر االنسان ويصع

ى لكنائس المشرق كما في هذا ن ذلك اكثر وضوحا في مداريش الموتويكو

الذي يقال دائما في مراسم جنائز  62)مجهول المؤلف في كتاتب الطقس(النص 

  :الموتى 
ýÓ@ìôÛ@b‚ćiì‘ 
bîÓ@ÝÇ@bÈÓ…@
bäí…‰ĆŒu@aŠ‘ë@
bã†ÓìÏ@ŠćjÇ…@
#@ #@ #@
ýÓ@ìôÛ@ÙíŠÔã 
@‰ŒÈÜÛ@óíŠÓfl… 
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a‰ña@ìôi@ÙíŠ’flãë 
ói@åíŠí†ß@bãb×…@

#@ #@ #@
@bãŠÓ@ÝÓ@ÙíŠÔã  

a‰ìÐćî‘@ÚÈã@
b‘…ìÔë‰@ÙİÜ®@
bČ’ćí†Ó…@a‡†či@

#@ #@ #@
aŠćjÓ@åß@ÙíŠÔã@@
åÓëŠÏ…@óđÜÓ@@

pćìØßfl†Û@óíŠćîÈã 
bØÜflß…@aĆŒÈčÜi 

  المجد لذلك الصوت

 الذي يصرخ من على الخشب

 ليحل حكم القضاء

@ويصنع الخالص @
#@ #@ # 

  نناديه

  ينادي لعازركي 

 حل في ذلك الوطننل

 الذي من اجله يصارع االبرار
#@ #@ # 

  بصوت البوق هننادي

  والمزمار

  لنقتدي بالروح القدس
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 ونصطف مع القديسين
#@ #@ # 
  وبلهجة المالئكة

 نصرخ من القبر

  صوت مخلصنا

 الننا سئمنا الرقود

وتتجلى فكرة تجديد المصالحة واالتحاد بين الخالق والخليقة اكثر لدى  

ان من العالم فينقذ المسيح االنس 63)اللص(كياسا خالل قصيدته من  نرساي

ويخلصه من خطاياه من خالل الصليب ، الذي هو رمز ) الجهنم(السفلي 

 ،للجنة  هالخالص ، فيستخدمه كياسا عند وصوله باب الجنة كجواز دخول

الرجل الذي صلب على يمين (وفي حوار مطول يجري بين اللص طيطوس 

ك الحارس ، واحيانا يشتد الحوار الى درجة الصراع ، وحيث والمال) المسيح

من دخول الجنة كي ال  آدمخطايا ابيه ب المكبليصر المالك عدم جواز االنسان 

 علىاال ان طيطوس ـ كياسا ـ الذي اجتاز كل الصعوبات يصر  . هادنسي

بفعله يترك والجنة بفعل صليب المسيح الذي يرمز الى الخالص،  دخول

ن العالم السفلي ليرتقى الى العالم العلوي فيقول الشاعر في قصيدته االنسا

  :الحوارية 
@bĆćiëŠ×@Zë@aìaâ…@@ìjë@ìćiò×@Z@ÊŠÏòčß@üë@aŠİ‘a@†@@
@ @@ìÔÏ@æbØß@bäí…@‰Œ ë@ZæìÜÏò’čã@bČiìØã@bÇ‰bći…@@
@bîu@Z@É@bćiëŠ×@bÈćíŠÏ@oiì@Z@ôŠİ‘ča@bÐîÓŒfli@bô…@@ÉîjÓ@@
@ @ÚŠĆß@bîßë@bß†fli@@ïôî¨@Zđ̈ ñ@aČúûiÊŠÏòčß@bôë@ó@@@

bĆćiëŠ×  :@oäu@åß@æì×ìäu@ìô@†íŠ@ZbØÛ@pbã…@b‰ìÏ@òía@üë@@

                                                 
الحظ او النصيب وهذا يتفق ايضا مع مفهوم القصة حيث يعد المسيح كياسا ) كما يقول الباحث اشور ملحم( في االكدية تعني   63

  بانه سيكون له نصيب في الجنة) طيطوس(
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@ @@bØÐflôòß@biŠfl…@bČää‘@ZbÈćvÏ@ói@pbã…@ìôãaë@  

bîu :@@ïôìćia@òîjÛ@µ@bäÏ@a†íŠ@ZÇ‰…Ćî@bĆćjÐã@bÕ@Ø‘čaë‚ó@@
@ @óäÇ@åß@bÈİflã@biŠÈÛ@Z@óääífl‹@åflÈ@ôòÏò×@ÝÇë@@@

bĆćiëŠ×  :flßìíå@@òíŒ@p†@â†čß@Z@oäu@ì¦@übÇ…@oØÜô@@
@ @…@ôò×‰ë…@bôaâ…@@òíŒ@ZbäÏ@ćlëñ@üë@bØčß@ÕÐã…@@
bîu@@Z@ŠflÈ@pfl†@ÚflŠß@@Êì’í@Z@ïôíŠ‘fl……aâ@@aìô@a…@@
@ @@Þìî‘@ìu@åß@oäß@áîÓaë@ZæìôÛ@„òÏčaë@âë†Óča…@ïã‰†fl‘ë@@
bĆćiëŠ×@@Z@òÈÏ@åØíaë@ðòćía@bćiëŠ×@ZÈćvflß@†Û…@pŠİflß@ÝÇ@ý@@
@ @@b×…Œčß@ü…@bãa@bãĆ‰ìã@Z@Ši@òãaëaâ…@òŠàflß@bà×@@
bîu@@Z@åÛ@òía@†ë@ðòćía@ÚĆòĆäi@ZÙÛë@ćïÛ@Òa@aìću…@aŠĆß@@
@ @@ßë@Ùäß@óäİÛì‘@lfl‰ë@Zïãfl‰†fl‘@ìôã@bãa@Ýč…@üë@@
bĆćiëŠ×@Z@@bØÛ@ÞìÇñ…@òãa@ƒØ’čß@ü@ZÚ‰…òčß@ü…@bäô@ìô@a‰ña@@
@ @@b±fl…Œčß@ôì @oäîØ‘@Zìã…@b«ë‰ëaŠİĆã@óđÛ@a‰@@
bîu@Z@@“ãü@ý×ñ…@òãa@ƒØ’čß@ü@Zòflîôò‘aë@ÙiŠfl@óÛ@òćiŠÓ@@
@ @@æ†Ç@òä¦@óòÏ@bÐîÓ‹@Z†ññ@ćlëñ…@b‰ìÏ@òía@üë@ @@@@
bĆćiëŠ×@Z@@ÙÛ@É@ü@bäíŠÓ@åß@ZbØÐôòčß…@biŠë@bćiëŠ×@@

@æ†Ç@òfläflu…@b‰ëa@Šİč½@Z@òîi@åßaâ…@æìÜØčã@ü…@@
bîu@Z@@òíŒ@ü@òãa@bäĆîÜu@åß@Z“čjÛ@æŠćvÏë@ÚĆŠĆß@òč®fl…@@
@ @@ƒćîãaëiâ†@@aìô@†îia…@Z@@aìô@†íŠfl…@æ†ÈÛ@ïôìîäÐflãë@@

bĆćiëŠ× :@@bØÐflôòčß@biŠë@a‰ìã@Z@bîfl@åÜíüëaŠİĆã@ïô@@
@ @ü@ñ…Šflâ…@@ŠfljÇñča@†×@ZòÜĆ…@ü@bäØía@òãaë@@
bîu@Z@@ïÜÇ@òía@bô@ÚĆŠĆß…@b’îã@ZbîôÓ@ói@biŠflë@b«ë‰…@@
@ @đi@bäćí…@…flŒuflë@a‰ò’čß@ó@Zëaâ…@bäÏòčß@ói@†íŠİflã@@@@

  بال تردد وحواء كتبوا وثيقة عهد آدم:  المالك

  ونالوا العقاب طوعا حين خرجوا من الجنة

  بصليبه ختم وثيقة عهده   ، انتهى العقاب زمنايها المالك اسمع  :كياسا 
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  أطال الحياة  بالدم والماء،  على صليبه هاوعلق

    وا العودة اليهافباطال تحاول فردوسلطردتم من ا طالما : المالك

   تجاههامن يخطو خطوة  كل الرمح تنتظرفها هي   

  لحارجع الى بيت ابيه فاستقبله الراعي الص الخروف الضال :كياسا 

  حمله على كتفه و  

  فدخول الجنة مستحيل اال ترى انه يوم جديد لكنو : المالك

  ةفعد الى ما جئت يا ابن ادم  وال تحاول العود  

  واخرج االنسان من العالم السفلي آدملقد حل معلمك رباط  :كياسا 

  وقال له اذهب ستفتح لك االبواب   

  المالك هنا فمن اين تعبر وباب المطهر مسدود : المالك

انا ال أهاب ، فكم وقح انت يا ابن آدم نوراني  

  انه الواحد سيد الكل سيدي وسيدك ايها المالك اسمع :كياسا 

   عظم مني ومنك ، فلست اقوى ممن ارسلنيفسلطانه ا

  ال تستطيع ان تاتي الى هنا هذا الوطن لم يدركه احد : المالك

   المتقين وتحرسه رمح من النار هتسكن

  انسان فال تشتهي ان تقرب مني رمحكتشك كونك ال  :كياسا 

  ، فال تفت الفرصة الجنة لنا فتحالصليب 

  والحربة تعارضانالمالك الم تسمع من الراوي  : المالك

  هامن احفاد آدم كي ال يدخلوجنة الوتحفظان طريق   

   تجلى حين نزل وتجسد جسدناكيف  رىالم ت :كياسا 

  الى الفردوس  ليعود آدممن اجل أن يخلص   

  يتقابالن كل من يتجرأ  الرمح والنار: المالك 

   ، اما انت فكيف ال تبالي ذلك لتغرز قلب ابن آدم ان اقترب
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  عربون من معلمك به ساكسر رمحكلي  :كياسا 

  ليعود آدم الى الجنةحل حكم القضاء أوبه 

فكرة نزول المسيح الى العالم السفلي لدى يعقوب السروجي هي من اجل اما 

حب المسيح (ان المحبة  )السروجي( يقولف المساواة بين العبد وسيده ،

في قصيدته  ولهكقللنزول الى العالم السفلي  المسيح هي التي قادت) للبشر

ìbi 64ـ المحبة:    
ïôëˆí†ß@åß@bôÛa@Û@ô†¬@biì@@

ôČ†jÈÛ@ba@aŠĆß@aìôí…@bČ’ãbi@óİÜflë@@
aÓ@ì ë@bŠ×@ì ë@ó’j@biì@@
bÇ‰aë@bî@óäß@bîÜß…@aäu@Û@@

  ان المحبة استدرجت ابن اهللا من عليائه 

  دهيوخلطته بالناس ليضحي السيد اخا لعب

  دع وفي القبر المحبة سجنت في المستو

  السماء واالرض  لتمتلئ منهابن الجبار ، 

 65وهناك اشارة واضحة عن فكرة نزول المسيح الى العالم السفلي في سدر

 66الساعة التاسعة ليومي االحد والثالثاء وهو الحد مالفنة الكنيسة ) صالة(

  :يقول ف

  

                                                 
  النص والترجمة من كتاب الاللئ المنثور  64  

د الى ما بعد القرن السدرة هي صالة يومية لم يعرف كاتبها ، اغلب الضن انها تعو  65

) االب البير يقول يوحنا الثالث(الرابع للميالد ، ربما يكون كاتبها البطريرك يوحنا االول 

  الذي يدعى بصاحب السدرات ) 631-648(

النص والترجمة من كتاب سدرات االيام البسيطة حسب اشحيم الكنيسة السريانية   66

  .  47ص 2005ق ياسر عطا اهللا ـ ترجمة وتعلي/  1853الكاثوليكية المطبوع سنة 
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@Ý×…@bíëŠĆi@bôÛa@@
@Þìî’Û@òč‚flß…@ìô@@

pëŠĆjžä @Šflaë@Õčflßë@@
@ýî¢@aŠĆ‘ë@@

Ć¶fl…@ìflô@pìòãa@ÕîÈß@@
@oàîÓfl…@afliflë@@

@ač†«òãa@@

  ، خالق الكل اهللا

  الذي ينزل الى الجحيم 

  ويصعد ويربط بالبسالة 

  ويحل بقوة

  يا من تحزن بالموت 

  وتبهج برجاء القيامة

ان فكرة نزول المسيح الى الجحيم عند االديب السرياني يعني حقيقة موته 

وعلى ضوء فكرة االديب ( ره على الموت بالقيامة ، فالمسيح كانسان وانتصا

العالم السفلي ـ ( بموته انتصر على الموت ونزوله الى الجحيم  ) السرياني

  .  ادى الى تدمير ابواب الجحيم حين قام وصعد الى العالم العلوي  )القبر 

بواب عند نزول المسيح الى عالم الجحيم يصرخ فتهتز اسسها وتدمر اال (..

القيامة (نرساي في ميمره  ... )وتكسر االقفال فيتحرر االنسان ويصعد 

363-366 (  

  : 67وهذا واضح ايضا في مدراش الموتي الذي هو الحد المالفنة السريان
åØÜß@b‚ćî’ß@@
bßë‰@åß@ƒflãĆ…@@

                                                 
  اغلب الظن هي للشاعر مار باالي  67  67



 78

oČîß@bđ‚Ćßë@@
aˆćîćjÔÛ@áîÔßflë@@

#@@#@ @#@@
p†fl@b’@@
aˆćîjÔÛ@ƒflãĆ…@@
æìôíŠćjÓ@åßë@@
‚ćî’àÛ@æë…ìĆãb@@

  المسيح ملكنا

  يشرق من العلى

  ث االمواتعليب

  ويقيمهم من القبر
#@@#@ @#@@

  تشرق  الشمس الجديدة

  االموات لتجعل

  تنادي  من قبورهم

  حلمسيالى ا

كما استفاد الشاعر السرياني كثيرا من االسلوب الحواري المتبع في االدب  

نزول عشتار  ، كما في الحديث الدائر بين انانا والحارس في اسطورةالرافديني

  :السفلي العالم الى

  ومن تكونين أرجوك ـ

  :أجابت إنانا الطاهرة 

  أنا ملكة السماء، الموضع الذي تُشرقُ منه الشمس ـ

  ـ إن كنت ملكة السماء حيث تُشرقُ الشمس

  فلم جِئت األرض التي ال عودة منها
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  وفي الطريق الذي ال رجعة لمن سار فيه كيف قادك قلبك ؟

  :ه إنانا الطاهرةفأجابت

  جِئتُ من أجل ُأختي الكبرى أريشكيغال ـ

  ألن زوجها السيد جوجاالنا قد قُتل

            لكي َأحضر شعائر جنازته

في قصائده الشعرية وخصوصا تلك التي  الشاعر السرياني وظفه هذا الحوار

ري يج) القبر(لذا عندما ينزل المسيح الى العالم السفلي ن االسطورة ، ظتحت

اللص (، كذلك عند صعود االنسان  )لدى مار افرام( حوار بينه وبين الشيطان

الى الفردوس يجري حوار مطول بينه  )المصلوب على يمين المسيح ـ كياسا

  ... )كما لدى نرساي ( وبين المالك

אאאא אא
א א التي من خاللها كان الشاعر يعبر حدود  אא

الماضي ليفتح نافذة جديدة في عالم المستقبل من خالل الحاضر ، الشاعر 

السرياني كان دقيقا في اختيار رموزه ، كان يختار تلك الرموز التي تمكنه من 

اعني الربط بين الشئ المخفي والمنظور ، الماضي ( الجمع بين نقيضين 

  . للحصول على االنبعاث ) بل والمستق

  :ومن بين هذه الرموز

، شهر ) التي ترتبط بالزيت(الزيت ، القبر ، نوح ، الحمامة ، الزيتون 

نيسان ، الشمس ، الخميرة ، الماء ، الدم ، الرمح ، الجنب ، النار ، 

  ...الفالح ، الكرم ، 

منصور  لقد كثر مار افرام من استخدامه لهذه الرموز فيقول عنه االب

  :68المخلصي
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كل صورة ورمز في عين مار افرام المضيئة ونظرته الروحية ، هي بحد ( 

ذاتها لغة فريدة حية وحقيقة واقعة ملموسة ، تسير باالنسان المتأمل نحو ما 

وبهذه الطريقة الرمزية ... يفوق الرموز ويكملها نحو االلتقاء برب الرموز 

ق العظيمة التي حصلت ويتقرب شيئا يحاول مار افرام ان يتكلم عن الحقائ

ها فهو يعظم هذه بفشيئا من االسرار االلهية دون ان يقبض عليها ، ويمسك 

  ..) االسرار ويمجدها 

ومن بين هذه الرموز القبر الذي يرمز الى الجحيم او الهاوية والتي تعني عند 

في  كقوله، نقيض القصور والحياة على االرض الشاعر يعقوب السروجي 

  :) ـ بطالن العالم  ìôýjô@bàÜÇ(صيدته ق

pˆîÐ‘@Úñˆîi@åß@aŠíòÇ@ÖìÏ@@
òãa@‰…ò’ß@bØíü@ðŒë@aÓ@†íú@Þ‹ë@@
åßñ@ÝÜíaë@bîä@bà×…@Þìî’Û@ŽóîíŒ@@

ČàîØ@ÝÇë@aˆíòÇ@ÝÇë@aˆîÐ‘@ÝÇb@@
aŠë@Úì’…@a‰ñü@Œë@bävÈÛ@ÞìÇ@@

  اخرج ايها الغني من قصورك الجميلة

  سلوامض الى القبر وتبصر الى اين تُر
  تأمل الهاوية كم من المبغضين هناك

  على الظرفاء واالغنياء والحكماء

  ادخل القبر وتأمل ذلك المكان المظلم النتن

رمز الى الجحيم القبر تكون متالزمة مع البستان وتاما لدى مار افرام فصورة 

  :69) 14-7:13(كقوله في قصيدته البتولية ) العالم السفلي(

                                                 
  93مار افرام الشماس  ص / االب منصور المخلصي   69



 81

  ى نفسه بين االشجارالنه كان قد هرب واخف(  

  كما لو كان قد دخل قبرا واغلق عليه

  فالحي الذي دفن مرة ، قد قام االن في البستان

  70..)ذاك الذي كان قد سقط في البستان آدمورفع 

  

  71الجحيم     البستان / القبر 

وتشترك اكثر النصوص المسيحية في مفهومها لحبة الحنطة وحبة العنب 

  .. ان ، ووالفالح والراعي وشهر نيس

  عند نرساي الراعي هو القائد ويرمز الى الغفران والتضحية 

  )الحمل(الغفران            الراعي                   القائد

  : ) كياسا ( بـ فيقول في قصيدته المعروفة لدى الجميع 
@ïôìćia@òîjÛ@µ@bäÏ@a†íŠ@Zó‚Ø‘čaë@ÕÐã@bĆćj@bĆîÇ‰…@@

óäÇ@åß@bÈİflã@biŠÈÛ@Zò×@ÝÇëóääífl‹@åflÈ@ôòÏ  

  الخروف الضال رجع الى بيت ابيه فاستقبله الراعي الصالح

  وحمله على كتفه

  :وعند مار افرام تشير هذه الرموز في قصيدة الميالد الى 

  الحمل     الراعي               

  الكأس   الكرم                 

  الدواء  العنقود                

  حبة الحنطة   الفالح                

                                                 
  9ص/ راجع مار افرام اشماس /  8:3قصيدته الصليب   70 

  )تعني  يرمز  (    71
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  :رمز الفالح عند مار افرام هو جزء من القربان  أخر بمعنى

    القربان         حبة الحنطة  الفالح                   

  طوبى للراعي الذي اصبح حمال غفورا لنا

  طوبى للكرم الذي اصبح كأس خالصنا

  طوبى للعنقود ، ينبوع دواء الحياة

  72...زروعة والحزمة المحصودة طوبى للفالح الذي اصبح الحنطة الم

  :القائد ) الفالح(اال انه في اناشيد سليمان فهو 

  الكاهن                           المالح               الفالح

  :وعند يعقوب السروجي يرمز 

  العمل الصالح    الفالح                  

  الصدقات    الزرع                   

  الحياة             البيدر          

  )أي اثناء الوالدة(المرأة الحابلة     االرض                 

  :ـ انقضاء العالم فيقول  bàÜÇ…@pŠكما يقول في قصيدته 
bíŠa@bäćiŒi@Žµbİß@æìß@bÇ‰ü@ŽóÜíë@@
pìÐäİië@bÈ‘ë‰ë@üìÈi@Žµ@ýj@òß@@
bÇ‰a@ýÜß@†Ûañ…@b×Ši…@p†Üí@Ùía@@

‡bÓë@bĆćiŠÓ@Žói@´ćv…@bßÉÏñ…@bİîß@b@@

  ويل لالرض فما ارهب ما يصيبها في الزمن االخير 

  فانها ستتمخض باالثم والنفاق والرجاسة 

  وستصرخ متوجعة كالمرأة التي تجثم لتلد

  حتى اذا تفاقمت فيها الحروب مادت لتسقط

                                                 
  165مار افرام الشماس  ص/ االب منصور المخلصي   72
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نجد احيانا للرمز ، عند مار افرام  هي في موشحات سليمان هكذا ثلما هيوم

  :اوجه عدة فـ 

            

  اهللا              

  المسيح  الشمس              

  االيمان                      

  

  

  االفخارستية    المسيح                                         

  )الى المسيح(الطريق   الخميرة                  

  االيمان                            

  

في كثير من .. تالزم قصائد مار افرام ونرساي وومن الرموز االخرى التي 

  :االحيان هي

  الهالك    الرمح             

  حواء =  آدمضلع     الجنب             

  العماد    الماء              

  ) سر التجسد(االوخارستيا     الدم               

  

  :كقول نرساي في قصيدته كياسا وعلى لسان المالك 
@@

bĆćiëŠ× :@ã@bØÐflôòčß@biŠë@a‰ì@ZaŠİĆã@ïô@bîfl@åÜíüë@@
@ @ñ…Šfl@Ši@aâ…@@ŠfljÇñča@†×@ZòÜĆ…@ü@bäØía@òãaë@@
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  يتقابالن كل من يتجرأ  الناروالرمح : المالك 

   ، اما انت فكيف ال تبالي ذلك ان اقترب آدملتغرز قلب ابن 

  73ما نصه  39:7وكما يقول مار افرام في اناشيد نصيبين 

  ن يسوع اصابني بحزنالرمح الذي طع(

  ضربني وانا اصرخ

  آدمانبثق ماء ودم ، اغتسل 

  ..)وعاد الى الحياة ورجع الى الفردوس 

  )الفردوس = الخالص = الماء والدم = الرمح + الجنب ( أي ان 

  :ومن الرموز االخرى المستخدمة لديه النار 

  

  روح القدس   النار              

  

  74فيقول في قصيدته االيمان 

  يختفي في خبزك روح ال يؤكل ، يسكن في خمرك نار ال تشرب ( 

  روح في خبزك ونار في خمرك ، معجزة خاصة قبلتها في شفاهنا

  هوذا نار ونور في حشا مريم

  نار ونور في النهر حيث اعتمدت اهوذ

  ...نار وروح في عمادنا ، في الخبز والكأس نار 

  :فـ . ن وقد تقترب هكذا رموز مع صاحب موشحات سليما

                                                 
  مار افرام اشماس   73
  مار افرام اشماس  74
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  المحبة                                      

  التضحية  الحق                الثمرة               االكليل            

  الخالص                                      

  

ولكن هذا االكليل ليس من الشوك كالذي صنعوه اليهود ووضعوه على راس 

هي المحبة والتضحية والخالص ، هذا الرمز  المسيح ، بل اكليل مثمر ، ثماره

  :يعني لديه الحق كما يقول في موشحته التاسعة 

  
ïôëòía@aĆ‰ĆŠ‘@áÜĆÈÛfl…@bÜîÜ×@@

@@æìôî’íŠi@óđÛ@´àî…@åÜíü@æìôîfliì@@

  ان الحق اكليل ابدي

  طوبى للذين يضعونه على رؤوسهم    

  

  الحب                            

  االكليل                 الحي             الحق         

  الخالص          

  

    الفداء               الثدي +  الينبوع  + الحب 

  

كما ان الشاعر يستعين بالمرآة معبرا من خاللها صورة الرب فيقول في 

  :ما نصه  13الموشحة 
@@
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ìô@bíŠĆß@æòíŒ‚flß@bĆô@@
@óči@´ãa@ëĆŒflë@bČäîflÇ@ìòÏ@@

a@bĆäØía@ìÐÜĆíëæìØîÏa@æìôíòí@@
óđëŠÛ@oĆ‚Čj‘čñ@ëŠfljflë@@
æìØîÏa@åčß@p†íĆú@ëìfl‘ë@@

Žôì’iìÛë@ôñì’í†Ó@ì¼‰flë@@
æëìôñë@@@ôđñĆìÛ@åfliŒÜØi@bßìß@ü…@@

  الرب مرآتنا

  افتحوا عيونكم وشاهدوا انفسكم فيها

  اعرفوا كيف هي وجوهكم

  وبشروا بالمجد لروحه

  امسحوا القذارة عن وجوهكم

  ا بهاحبو قداسته ، واتشحو

  فتصبحوا بال عيب ، عنده دائما 
 

  ا لمرآة                                                    

  الشمش                                       

  الرب                                   الفرح

  الحب                                         
 

  :وكذلك 

  )صاحب الثدي(الحالب                                 االب      

  االبن                                     الكأس  

  الروح القدس                           الحليب
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  :) 19(فيقول في الموشحة 
bĆ‘…ìÓ…@bĆë‰@ôđòjÜflë@@
ìîÜflßñ@bîČôflë…ñ…@Ýİčß@@

fl@ađ…ò’čã@òíbÔîÐfl…@aĆìô@bđÈiòß@üëóđjÜ@@
b‘…ìÓ…@bë‰@óĆiìÇ@òflòčÏ@@

@bĆia…@Čïôflë…ñ@åí‰ñfl…@bćjÜfl@òćuŒčßë@@

  حليبه روح القدس

  الن ثدييه فاضا

  ولم يكن يراد ان يلقى حليبه عبثا

  فتح الروح القدس احضانه

  وصب حليب ثديي االب

  :وكذلك ترمز الرسالة لدى صاحب الموشحات الى 

  

  الحب            

  الفرح            الرسالة

  النعمة            

  

  :وهكذا الحال لدى بقية الشعراء ، فالكنيسة على سبيل المثال ترمز الى 

  ميناء                          

  مائدة مليئة باالطعمة    الكنيسة              

  الحنان = المسكن                          

  :والزيت يرمز الى المرآة 
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  75المرآة            فالزيت      

  ..)الوجه الذي يتامل في اناء مملوء بالزيت يرى صورته بها  (

على (واحيانا يستخدم الشاعر بعض الشخصيات كرموز ، فصورة حنانيا 

تحولت عند اسحق االنطاكي الى رمز الخاطئ ، واالرض الى ام ) سبيل المثال

  ...ن ووعند مار افرام واخر آدم
 

                                                 
  

  



 89

א א
א א  אא

  
ان كانت الصورة الشعرية التي هي رسم قوامها الكلمات هي حياة القصـيدة  

، فعلى الشاعر ان يصنع على االقل صورة شعرية واحدة   76كما يقول درايدن

. قادرة على اثارة عواطف القارئ لجعله قادرا على االستجابة لرؤية الشـاعر 

وند هي خير مـن انتـاج كتـب    فتقديم صورة شعرية واحدة كما يقول ازرا با

وعندما نقول الصورة الشعرية  ال بد لنا ان نتسائل أي نوع مـن  ..  77عديدة

فمن الطبيعي ..  الكلمات يجب ان تستخدم ، واية صورة ترسمها هذه الكلمات 

الكلمات المشحونة باالحساس سترسم صورة حسية لها وقع يختلف عن تلـك  

عنـدما نـدرس القصـيدة    .. ية والكالسيكية التي تستخدم التعابير الميتافيزيق

السريانية في عصرها الذهبي هذا يعني اننا نتعامل مع شعر دينـي فلسـفي   

تسيطر الميتافيزيقية على اغلب مرافقه وياخذ االسلوب التعليمي مساحة كبيرة 

  .ه من

كل القصائد التي وصلتنا لهذه الفترة هي قصائد تبحث عـن السـمو الـديني    

تعاليم الكنيسة ، بمعنى اخر انها تبحث في الخصوصيات مـن   واالخالقي في

اجل الوصول الى العموميات، لذا ستكون الصورة الشعرية ان كانت تشـبيهية  

او استداللية او مجازية، هدفها االول تقريب االفكار الالهوتية التـي ينـوي   

ك الشاعر تقديمها الى المجتمع بدال من خلقها وترجمتها، وهم يشبهون بـذل 

الشعراء االوغسطينيون في اوربا القرون الوسطى ، فكالهما يصوغان االفكار 

  .الفلسفية والالهوتية شعرا 
                                                 

 سي ـ دي لويس/ الصورة الشعرية  76
 نفس المصدر 77
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ا نتعامـل  عندما ندرس القصيدة السريانية في عصرها الذهبي هذا ال يعني انن

مبلطة كما يتصور البعض حين يسمع انه  شاعرال مع شعر جميع الطرق امام

رون عديدة ، كونه كان يعـيش فتـرة الجـداالت    تربع العرش لق) أي الشعر(

ن يعمل جاهدا من اجل اك) ل المثال على سبي(مار افرام . والصراعات الفكرية

دحر االفكار الديصانية والتـي يعتبرهـا غنوصـية ، نرسـاي والسـروجي      

، وكانت الفلسـفة   التراشقات الجدلية والتحريم فترة عاشوا …واالنطاكي و 

 يومي ، االمر الذي ادى بهم الى التعامل مع مادة ال تحيـا والالهوت غذائهم ال

عالم المـادة ،  ، صور تؤمن بوجود نظام روحي داخل  عامة الناس خيال يف

بية مضادة لعجز الشاعر مـن تجسـيد وتصـوير روح    لمما خلقت مقاومة س

صور شعرية قادرة على اقناع القارئ والمستمع لالستجابة الى ب االشياء مادياً

  :كان هم الشاعر الوحيد من صوره .. والى ما يراه هو وعيه 

ايجاد طريقة يستطيع الشاعر بواسطة هذه الصور التأثير عاطفيا وعقليـا   -1

  .  ونشر مبادئه فى ذهن المتلقي

كي ال ينصـاع  ) المثقف واالعتيادي(ان يترك اثرا قويا في ذهن المتلقي  -2

  . الفكار جديدة تعارض مبادئه

ثير منهم يستخدم الجوقات الكنسية لتقديم هذه االفكار على شـكل  لذا كان الك 

.. تراتيل ذوات الحان وموسيقى قادرة على اقناع الناس باهللا والروح واالخرة

هذا يعني .. وحيث ال تفهم صفاتها باتصالنا اليومي وال تقاس باللمس والنظر

ن مـن  كانت هذه الفترة بحاجة الى شعراء من نوع خاص ، شـعراء يأخـذو  

فكـرة  لالدعامـة الرئيسـية   ) وخصوصا مواضيع الكتاب المقدس(الموضوع 

  .  القصيدة ، بدال من الخيال 

ان دارسي القصيدة السريانية وجدوا انفسهم امام لون واحد مـن القصـيدة   

الخـامس   وحتى مطلع القـرن ) القرن الرابع للميالد (الممتدة من مار افرام 
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 عاش شاعر اخر اي ع على قصائد برديصان اوالننا لم نتطل(على االقل عشر 

، فأغلب الشعراء ـ ان لم اقل جميعهم ـ ساروا   ) في هذه الفترة او قبل ذلك 

على منوال مار افرام في اعتماد الفلسفة والالهـوت كمـادة اساسـية فـي     

ات لغة مهذبة متماسكة في البناء، والرصينة ذ لجملل همقصائدهم ، واستخدام

 التـي ادت الـى   )كما يعتقد العديد من الباحثين ( االسباب ذلك من بين ولعل

فقدان جميع الكتابات التي كانت خارج السياق العام ، بمعنـى اخـر خـارج    

القرن ( لذا يمكن اعتبار اكتشاف تسابيح او اناشيد سليمان. التفكير المسيحي 

عـن   ثورة جديدة تقودنا الى االقرار بوجود لون اخر يختلـف  )الثاني للميالد

االول ، كونه يستخدم اسلوبا رومانسيا رقيقا بعيدا عـن الجمـل المتماسـكة    

يعتمد على االيمان بدال من الالهوت ، على  خمة ، اسلوباًالفكالسيكية الغة للاو

سيل من الدعامات غير المحددة بدال من الجمل الممنسقة والمبنية على شكل 

كبة ، صور شـعرية رقيقـة   هندسي منتظم ، لغة بسيطة بدال من الجمل المر

   …تنسج من مادة القصيدة وتخرج من االعماق بدال من الصور المفروضة 

ČìÐčÛ@ìiŠÓ@bđÜÜß@bîßëćðñ@@

áĆ@ü…@bíŠß…@óÇìjß@åß@@
Čîß@åß@òíë‰flë@òíò‘aëb@ČîĆ@åíòîß@ü…@b@@

  مياه ناطقة دنت من شفتي 

  من نبع الرب بسخاء  

  كي ال اموتشربت وسكرت من مياه الحياة 

  78) االنشودة الحادية عشرة(    

                                                 
 االب افرام الدومنيكي/ موشحات سليمان اولى االناشيد السريانية  78
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  :وكذلك في قول الشاعر

oĆí‡ìič……@oĆíŠØ×@åß@b’ći…@ÑİĆã…@Ùía@@

óîäi@ò¼Ć‰@pòãa@åß@bćjÜ@a…‰ë@@
ïôÛa@ìô@ÙîÜÇ@ðĆ@Òa@bäØĆô@@

  كما يسيل العسل من شهد النحل

  ويجري الحليب من ثديي المحبة البنائها 

  كذلك رجائي عليك يا الهي

  )وناالنشودة االربع(     

ونرسـاي   وباالي وقورلونا واسـونا  هذا اللون سوف ال نجده عند مار افرام

انه اسلوب المزامير والتسابيح ، وال .. والسروجي واالنطاكي وابن العبري و 

.                           بد ان يكون اسلوب االف القصائد الغنائية والعاطفية التي اختفت 

هذا اللون الذي ولد مع والدة القصيدة واختفى من المحافل الرسمية ليستقر 

في المحافل الشعبية الذي ولالسف لم تصل الينا قصائدهم ، اال ان تسابيح 

قد  السرياني سليمان تؤكد وجودها ، هذا يعني هناك حلقة مهمة في الشعر

   .نها عفقدت فعلينا البحث 

ستخدام ال هعن غيره من الشعراء السريان في اسلوب 79افرامربما يختلف مار 

في كثير من قصائده فضال  االسلوب المقطعي كان يستخدم .الصورة الشعرية 

                                                 
فالعديد من الدراسات تحدثت عنه باسهاب ،   كثيرا ، ال اريد التحدث عنه 306سنة  ولد 79

شاعر فصيح بليغ فاق ائمة اليونان بتصانيفه اذ حصر في عبارات وجيزة معاني  فهو

لقب بعمالق االدب السرياني لما في شعره من قوة من حيث المعنى والبناء "  كثيرة 

واللغة ، وحفلت اشعاره باالستعارات والصور البارعة والرموز الجميلة ، تعتبر كتاباته 

ة االدب السرياني، ويقول عنه المؤرخ اليوناني سوزومين في نظر الكثيرين من النقاد قم

ان مار افرام فاق الكتاب اليونانيين بحكمته ورونق كالمه واصالة : م  423المولود سنة 
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عن االسلوب الروائي اعني القصيدة الروائيـة ممـا ادى بنـا ان نقـول ان     

يبدأ من مار افرام ما لـم نجـد   ) مثلما المقطعي( االسلوب الروائي في الشعر

يرسم لنا لوحتان مسـتقلتان ـ   ) مار افرام(احيانا نجده .. ئد اخرى قبلهقصا

ا ـ متشابهتان تماما احداهما من الطبيعة واخرى مـن   موج بينهااعني ال يز

البشر في القصيدة الواحدة او المقطع الواحد ، ليقول ايها االنسان تامل فـي  

  .هذه الصور فهي تشبهك في تصرفاتك

ـ التامل ، نجده يشبه ابتالع االسماك بعضها بعضا   bîuìô ميمرهخذ مثال  

  80: بابتالع االنسان الخيه االنسان حيث يقول

                                                                                                                              
 . رأيه وسداد برهانه 

له مؤلفات عدة وقصائد شعرية ومداريش وميامر واغلب قصائده على البحر السباعي ،  

الهدايات ان عدد قصائد مار افرام التي كتبت في خدمة الدين  ويعتقد ابن العبري في كتابه

انشودة ، اما المؤرخ فوسيبوس فيقول ان  500قصيدة وله ما يزيد عن  214وحدها هي 

المولود سنة (قصيدة ومقالة ، اما المؤرخ اليوناني سوزومين  1500مار افرام كتب 

المولود ( كذلك ايرونيموس ثالثة ماليين بيت شعر و 3000000يقول نظم نحو ) م423

ان منظومات مار افرام السرياني ) : " 115الكتبة الكنسيون فصل (في كتابه ) 420سنة 

النيفة على ثالثة ماليين من االبيات الشعرية قد جرى استعمالها في الكنائس المسيحية مذ 

. اما د . لد تربو مؤلفاته على مئتي مج: ويقول عنه اوكين منا . كان بعد في قيد الحياة 

يوسف حبي فيذهب ان مار افرام كتب مليون بيت شعر بالحقيقة هناك مبالغة فيما كتب 

عن مار افرام فلو اخذنا قول سوزومين وقارناه مع قول ابن العبري وفوسيبوس سنجد 

قصيدة   6000هناك فارقا شاسعا بينهما ، سوزومين يعتقد ان مار افرام قد كتب اكثر من 

 . لذا علينا اعادة النظر في ذلك) بيت شعر 500معدل القصيدة الواحدة  اذا اعتبرنا(
  

إغناطيوس يعقوب / القصائد منشورة في كتاب الاللئ المنثورة في االقوال المأسورة  80

 الثالث 
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Čìäië@òíìô@Ç@bđà¹@ŠÐi@òíìô@bÔiòß@bđã@@
Č…†¨@´ÈÜi…ñŠß…ña@ïvë@a@@
ãa@âbÓ@†×ćîÇŠi@bãa@Šôñë@b@@òj’ña@@
žô@òía…ì@@Č’äîäi@bàÜÈiČ…†¨…@b@´ÈÜi@a  

باالسماك ،  مررت بساحل البحر متأمال  

! ع بعضها بعضا ، فتعجبت كثيرالوهي تبت  

 حين تاملت فيها قادني التفكير الى التساؤل

. اليس في الدنيا اناس يبتلع بعضهم بعضا   

الشاعر يرسم لنا صورة من الطبيعة وحيث قوانين الطبيعة تتحكم في ان تبتلع 

ان الشاعر يريـد ان  االسماك الكبيرة ، االسماك الصغيرة من اجل البقاء ، اال 

ينصح االنسان االبتعاد عن هذه الظاهرة رغـم انتشـارها بيـنهم ، فهـو ال     

يستخدم اسلوب الوعظ المباشر ، فبدال من ان يقول للغنـي ال تبتلـع اخـاك    

فضال عـن  . طرح صورة مشابهة لتصرفاته كي يتامل فيها .. االنسان الفقير

وكـذا الحـال فـي    ..) . ملت مررت ، تعجبت ، تا(استخدامه الفعل الروائي 

  :ـ التسامح  pìäíñŠßقصيدته 
òîÔiñaë@ñÇ@L@aÓ…@bÇ‰ñ@ÝÇ@@

bàÜÈÛ@ôòíŒë@@
ćjÇ@aì‘ói‰ë@a†î½ñë@L@ôŠßë@a†@@
ØÜßë´jîØ‘…@b@@

æìôäİÛì‘@aŠ‘flë@@

  مررت بباب القبر متامال

  فرأيت العالم 

  قد ساوى بين العبد وسيده والتلميذ ومعلمه 

  ..والملوك راقدين 
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  منهم سلطانهم  وقد نزع

في هذه القصيدة ايضا يرسم للقارئ صورة االنسان في القبر حيث يتسـاوى  

ونراه ايضا يستخدم … فيها الغني والفقير ، القوي والضعيف ، الملك والعبد 

انهـا  ..   بمعنى ان الشاعر في حركـة البحـث   ..)  مررت ، رأيت ،(الفعل 

ية االستداللية هـي تقريـب   مواعظ ارشادية غير مباشرة فغاية صوره الشعر

صور جاءت من الخارج  بدال من والدتها من مادتهـا او لحمتهـا   .. االفكار 

  ..فهي وسيلة وليست غاية 

  :حيث يقول فيها ) ـ النصيحة pìäíñŠßوكذا الحال في قصيدته 
Čîß@bà×bàîi@óiòía@b@ @óia…‰@†Û@„ëŠß@üë@@

ñbß@óîôûi@bà¹@ì @kã@ü@óãb¶…@åß…@@
ü…@Ý×@bäØô†ia@áÜÈÛ@oj@ƒÜÏ@@@

@ @@ @õ@ @@ @õ@ @@ @õ@@
ČäîÇ@â†Ó@ÙÛ@áî@aìôãæ†ÈÜØi@pìß…@óîã‰@Ù@@

òíìÛòß@òãa@Òa…@Š×…ña@a†îäÇ@òíìÜß…@bßë@@
ÚŠß@åß@b¼‡@ïÈië@Ù’Ðã@ÝÇ@ïÛaë@ïØië@@

@ @@ @õ@ @@ @õ@ @@ @õ@@
a@åí‡òã@bäÜía@åß…@bÏˆ@Ùía…Č’ãČî@åß@bb@@

òãa@lfl‹ëò¾…@òãa@Ýî×ñ@ü@pìß@k’ã…@ðòßa@Ý×ë@@
añ…@pìjíòi@Ù’Ðã@ÓČî@b@áÜÈÛ…@b@@

  رغم وفرة مياه البحر اال انها ال تشفي غلة من يخوض عبابه

  من ال يتزود بالماء يموت ظمأ في وسط البحار

  يهلك الى االبد حسنة كذلك كل من ال يعمل
@ @@ @õ@ @@ @õ@ @@ @õ@@

  ضع فكرة الموت امام عينيك دوما 



 96

  وكلما شيعت ميتا تذكر انك ستشيع يوما

  من ربكفابك واندب نفسك واطلب الرحمة 

  كاوراق الشجر يتساقط البشر

  كلما هبت ريح الموت التعتقد ان تفلت منها

  اربح نفسك بالتوبة لتحيا حياة ابدية

انها صور جميلة تدعونا للتامل فيها ، الشاعر يبحث في الجزئيات من اجـل  

اال انه ال نجده في هذه القصـيدة  .. الوصول الى الحقيقة المطلقة أي الكمال 

  .عل الحركي ، لذا تحولت مقاطعه الى أمثال حكمية يستخدم الف

ث كل مقطع عبارة عن يربما ينفرد الشاعر ايضا في هذا االسلوب المقطعي ح 

لوحة فنية جميلة يدعونا للتوقف امامها والتامل من اجل تقريب االنسان الـى  

 االيمان باهللا وباالعمال الصالحة ، بمعنى اخر ان الصورة كما قلنا لم تتكـون 

من مادة القصيدة بل جاءت من خارج القصيدة ووظفت من اجل تقريب فكـر  

  .الشاعر الى القارئ 

باختصار نقول صوره شديدة االيحاء ، ذلك النه ينظر الـى االشـياء بعـين    

الشاعر ال بعين الفيلسوف والالهوتي ، فيختار الصور التي تحرك الوجـدان ،  

الشعرية بالبساطة في التركيـب،   وتبعث في الخيال االنطالق ، وتمتاز صوره

الى حد استطيع ان اقول عنها خالية من التزواج ، وجمله الصورية قصـيرة،  

   . واضحة المعالم ، بسيطة

يختلف عن ذلك حيث يستخدم صور   81ال ان اسلوب مار اسحق االنطاكي ا

) ـ الحسد والنميمةbí‰ì@ë@bà@(  متناقضة أي متنافرة ، ففي  قصيدته
@@: يهاف يقول

                                                 
ميالدية ويذهب  343ال يعرف عنه الكثير هناك من يعتقد انه ولد في الرها سنة   81

افرام ، اشتهر في عهد زينون ، قصد انطاكية وعاش فيها لمار " البعض انه كان تلميذا
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ØîØß@ïôÛ@ŽóäîÈ@aŠß@ðì…@pì…pìi‰@@@
ôòÏò×@ÝÇ@bãë†ë@bäÔÜi@bîß@ïß‰a@†×@@

@@@@@wî‘aë‡ČîÜ‘…@ýuý@Ši@a…ìôí@…ë@@b‚@@

  نسينا ذلك التواضع الذي ابداه لنا رب الجاللة

  حين صب الماء في الصحن ، ووضع منديال على كتفيه

  وغسل اقدام الرسل ، من بينهم يهوذا الجالس في اليسار

 الشاعر استخدم صورة المسيح وهو يغسل اقدام تالمذته وخصوصا رجال

، انها موعظة يريد الشاعر من ) يهوذا االسخريوطي(الذي سيخونه  التلميذ

خاللها ان يقول ايها االنسان كن متواضعا واغفر لعدوك كي تستطيع ان 

ته مفعمة بالمحبة ، الشاعر اختار المسيح كنموذج لصورتؤسس حياة جديدة 

، النه يعي ما تعكسه هذه الشخصية من صورة حسية مرئية في  الشعرية

نفس القارئ ، ان كان مار افرام قد اختار صورتين متشابهتين اال ان 

االنطاكي اختار صورتين متناقضتين ، صورة المسيح القوي والمتواضع 

وصورة االنسان الضعيف المتغطرس ، الن االنسان بسبب ضعفه ال يستطيع 

، الننا  االضعف منهيغفر ويسامح اعداءه ، أو ان يتواضع ويغسل اقدام  ان

نشهر عيوب اصحابنا ونعلق التهم سلفا في  االنطاكي وكما يقول الشاعر

  ..صورتان متناقضتان.. اعناق بعضنا البعض 

يستخدم ايضا ) ـ الحث على الصدقات  oÓ…‹@ÝÇ…@bİÏì(وفي قصيدته 

  :صورتان متناقضتان حين يقول 

                                                                                                                              
فلقب باالنطاكي ، له كتابات كثيرة تستخدم في الطقس الكنسي ، وله قصائد ومقاالت ـ ـ 

عديدة جمع منها المستشرق بيكل اكثر من مائتين ، نشر منها سبعا وثالثين مع ترجمتها 

بيتا ومعظم قصائده هي  3236لى الالتينية ، ومن ضمنها قصيدة في الببغاء تحتوي ع

 .  على البحر السباعي 
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ë‡ìàÇ@åíòîß…@oîi@Ú@åß@ÙÛ@åi‹ñ@ü@@
ßìÇ@bôÛa@åß@åí…@ÙÛ@åi‹žëñëŠí@ñ†«@aŠ@@

ČîİiÇ@ü…@oîi@ÙÛ@åi‹@a‰ìjÇ@oîi@ïà@@

  ال تشتر من زميلك بيتا يموت سكانه

  هثبل اشتر من اهللا مسكنا يجدد ورا

  فبثمن بيت زائل اشتر لك بيتا ال يزول

  :وفي موقع اخر من القصيدة يقول 
@oîi@åi‹ñ@üČjj‘…@ÝîiòibîÜß@ýîØã@b@@

bÏˆÛ@bjj‘@aìôñ…@bäĆîäi@Ó@bàÜÇ@æìôi@@

  ال تشتر بيتا في عالم محاط بجيران غدارين

  بل اقتن بيتا في عالم يجعلك جارا للمالئكة

  . صورتان متناقضتان ، زميلك سينقلب عليك حسدا اما اهللا سيجازيك حبا

 ةًثااسلوبه اكثر حد نجده يزاوج بين صوره ،  82اما الشاعر يعقوب السروجي

bàÜÇ@(نراه يستخدم صورة واحدة ، صورة مجازية كما في قصيدته 

ìôýjô  ـ بطالن العالم. (  
pˆîÐ‘@Úñˆîi@åß@aŠíòÇ@ÖìÏ@@

òãa@‰…ò’ß@bØíü@ðŒë@aÓ@†íú@Þ‹ë@@
åßñ@ÝÜíaë@bîä@bà×…@Þìî’Û@ŽóîíŒ@@

ČàîØ@ÝÇë@aˆíòÇ@ÝÇë@aˆîÐ‘@ÝÇb@@

                                                 

م درس في 451ولد في قرية كورتم او قورتم الجاثمة على ضفة نهر الفرات عام   82 

الرها وتخرج منها تولى اسقفية بطنان ـ سروج فلقب بالسروجي ، وهو من  مدرسة

ائده طويلة تصل الشعراء الكبار ، اغلب قصائده هي على البحر االثني عشري ، قص

 760، كتب اكثر من ) االيام السبعة(بيت شعر كقصيدته هكساميرون  3000بعضها الى 

  ناسخا لكتابة ما تجود به قريحته لغزارتها 70، تبرع اكثر من  قصيدة وله مصنفات
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aŠë@Úì’…@a‰ñü@Œë@bävÈÛ@ÞìÇ@@

  الجميلة حصونكاخرج ايها الغني من 

  وامض الى القبر وتبصر الى اين تُرسل
  تأمل الهاوية كم من المبغضين هناك

  على الظرفاء واالغنياء والحكماء

  ادخل القبر وتأمل ذلك المكان المظلم النتن

صورة تختلف عن تلك التي رسمها مار افرام ، مار افرام رسم لنـا صـورة   

اال ان السروجي دعانا .. لقبر ، دعانا نتامل فيها بهدوء طبيعية لالنسان في ا

نسير معه لنتلمس ونحاكي الصورة ، مار افرام دعانا نتامل بخشـوع امـام   

  ...الصورة اما السروجي دعانا نحاور الصورة

  :حيث يقول ) ـ انقضاء العالم bàÜÇ…@ôñŠ( كذا الحال في قصيدته 
bíŠa@bäiŒi@Žµbİß@æìß@bÇ‰ü@ŽóÜíë@@
pìÐäİië@bÈ‘ë‰ë@üìÈi@Žµýjòß…@@
bÇ‰a@Ýİß@†Ûañ…@b×Ši…@p†Üí@Ùía@@

ÝÏñ…@bİîß@b‡bÓë@biŠÓ@Žói@´v…@bßë@@

  ويل لالرض فما ارهب ما يصيبها في الزمن االخير

  فانها ستتمخض باالثم والنفاق والرجاسة

  وستصرخ متوجعة كالمرأة التي تجثم لتلد

  حتى اذا تفاقمت فيها الحروب مادت لتسقط

ورة جميلة لالخرة ، وحيث استفاد الشاعر من رؤيا اشعيا وداود وسليمان ص

واخرين ليصنع لنا صورة مجازية استعان بصورة المرأة لحظة الوالدة بمعنى 

  ..لحظة الوالدة ويوم الدينونة  وهي في زاوج بين صورة المرأةتاخر 

السرياني  ولو تناولنا موضوع العلم الذي احتل مساحة ال بأس بها في الشعر

  :نجد ان مار افرام يوصفه بـ 
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Úò‰ëbi@bØİß@ðìôë@@ÙÛ@Ó@bîÜ@@
áiña@†íòÇ…@ìôië@a†ñ@bäô@bàÜÈi…@@

ÔíČ…@bäîäÇ@áfl‰ë@´’î’Ó…@´Üíü@Šbćj@@
lñë@ČîÜß@Éë@ÑÜíë@æìôîÜu‡@ñìÛ@É’Ü×@æìô@@

  ايها الفتى اختر لك العلم وكن منتظما في طرقك

  رة تنعمفانك تسر في هذا العالم وفي االخ

  اكرم الطاعنين بالسن واصغ الى اقوال الشيوخ

  واجلس دائما عند اقدامهم وانصت الى اقوالهم

  :وقصيدة اسحق االنطاكي في العلم ايضا حيث يقول 
pìîÏ‰@aûòß@Žói…@b’Ðã…@ìô@b‚Üß@bäÐÛìí@@
ói@xŠô@âìîÜ×…@bÇ†½@Ú†¾…@bàîÜ@bàÈ@@
oÇ†í@aŠôãòß@ói…@ìô@bäÐÛìí@bãìô…@buŠ‘@@

žô@b’µ@Šôäßë@bäîÇ‰@ì @bã…a@åß@ƒã……@ì@@

  العلم ملح للنفس بها يتشدد الضعف

  ومذاق سليم يطيب الفكر ويشعه على الدوام

  به تستنير المعرفة سرج العقل العلم ا ذ

  الشمش التي تنفذ من االذن الى الفكر تنيره 

  :وفي قصيدة السروجي 
òÜÜÇ@Þì¼@bäÐÛìí@âìÓbäíˆÓ@åß@Ú@@
jã…@bàÜÇ@‰b@Ùäß…òãa@bØíŠi…@É@@

ÙÜ¼‰†Û@óäß@bva@ÙÇ‰‹@ìôb@@
žôb’Ðã@ÙÜÔČ’í†u@Žói@áî@ïpˆíŠ‘…@b@@
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Óì@òäîiÙíòß@ü…@a‰ñìÇ@ÙÛ@à@b@@
ČàîØ@Ý×…ìô@ïôëòía@Úaë@´Üj@óäß@b@@
Čãìô@´Üjàî@åß@bòæìôîãëü@Ú@@

‰ûiòß@üë@bv@bvß@bi‰@Ú‰ñìÇë@@

  قم ايها العلم احرز غالتك من االسفار

  م ان يشبع النك مباركفمنك يامل العال

  يدوم زرعك طويال فاكثر منه لمن يحبك

  اما حقلك فهي النفس فضع فيها اكداس الحقائق 

  لقد طمرت بين السطور ثراء ال ينفذ

  الحكماء وهو ال يزال كما هو جميعيغرف منه 

  ان العقول تحمل من كنوزك الى مخادعها

  ومع هذا فثراؤك العظيم يزداد ازديادا وال ينقص

" من مار اسحق االنطاكي ويعقوب السروجي يستخدمان صورا" د ان كالنج

مجازية جميلة اال ان مار افرام يستخدم الموعظة في حث االخرين على اقتناء 

العلم من الحكماء ، وبهذا تكون قصائد مار اسحق والسروجي قد فاقت قصائد 

ي وعي الشاعران االنطاك همار افرام من خالل المدى الذي استوعب

  .المجاز هماي الستخدامجوالسرو

واذا تناولنا موضوع الصوم نجد ان مار افرام يعبر عنه في قصيدته الصوم ـ 
bßëú  حيث يقول:  

ći†Û@bß…@Ùßëú@æaa‰Š¶@ÁîÜ@Ùä’Ûë@b’@@
pëŠíŠß…@oàÈİÛ@pìîÜ@Žµ@bØÐôòß@@

@ @@ @õ@ @@ @õ@ @@ @õ@@
Øã@åß@Òa@Ýî@aìôã@bà¨@åß@Ýî…@bßìÏý@@

üìÇ@ói@ÞbÇ@bØÜß…@bÇ‰ñ@Èã@ü@ôì    
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@ @@ @õ@ @@ @õ@ @@ @õ 
oîëú@ói@ÖìÏñ@ü@oìj‘òÛ@aŠi…@bßìÏ@@

jÈã@ü@b¢ì’Û@åÓòß…@bä’Û†@bÏ…ìu@ói@@

  ان كان صومك يحاكي العسل حالوة ولسانك يقطر مرارة

  استحالت الحالوة مذاقا مرا
    õ@ @@ @õ@ @@ @õ@@

  الفم المفطوم عن الخبز من االجدر به ان يفطم من الغش ايضا

  ملك ال يدنسه االشرارالباب الذي يدخله ال
@ @õ@ @@ @õ@ @@ @õ  

  الفم المخلوق للتسبيح ال تتوقع منه الشتائم

   واللسان الذي وظيفته التمجيد ال يستخدم للتجديف

ارة عن مجموعة صور حكمية او نصائح يهدف منهـا الشـاعر   بالقصيدة ع

توجيه رسالته لحث االخرين على الصوم ، الشاعر هنا يستخدم صور مجازية 

   .بسيطة 

@@ : ـ الصوم قائال bßëú ا السروجي فيعبر عنه في قصيدتهام
oìÛ@åß@âaú@aìôã@oÜ×bß@åß@bßìÏ@âaú@@

bÔíìß@@åßë@oîëú@åßë@@
bà…@ëa@ýØã…@oÜß@ói@ÝÜßñ@ü@@

×bßë@bää…@ëapìÜu…ë@aúŠÔÜ  

  فاذا ما صام الفم عن االطعمة فليصم ايضا

  عن اللعن والشتائم واالستهزاء

  ش او حسدفال تنطق به اذن بكالم غ

  او غيظ او وشاية او كذب 
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اال ان الفرق بينهمـا   ن يستخدمان صور نصائحية بسيطةينجد ان كال الشاعر

كيـان   صـورة  لكلفسلوب التزاوج ، اما مار افرام استخدام السروجي الهو 

@@@@ة قصيد الحال فيكما و .بذتهمستقل  bîuìô   التامل ، نجد ان مـار افـرام 

وهكـذا  .  بعضا بازدراد االنسان الخيه االنسان يشبه ازدراد االسماك بعضها

  ..الحال في بقية قصائده 

الشاعر يعقوب السروجي نراه يعالج الكثير من االمراض االجتماعية من خالل 

ان يمد يد العون الخيه االنسان ) الغني(صور مبسطة يدعو فيها االنسان 

اليمنى ، كما في  الى حد يشبه الفقير باليد اليسرى والغني باليد) الفقير(

  :ـ الفقير bäØßقصيدته 
âbÓ@bì @ý@Ùíaë@bäØß@Ýî«@ @@@

×ìë@lëŠÓ@bäî¹@Ùía@aŠíòÇ@ëa@ïôî@ @@@

@@ىرته من البدن كاليد اليسنان المسكين ضعيف ومكا

@@فبادر ايها الثري واسنده كاليد اليمنى

،  نراه يتسائل) ـ ان العالم حلم I@ìô@bàÜ@bàÜÇوكذا الحال في قصيدته 

فجاءت تساؤالته صورا تدق كالناقوس في اذاننا لتوقظنا من خطر الموت 

  : 83فيقول
Čî…@b½ì’i…@Ê†í@ü@åßpìß@b@ @@ @@ @@@

ó’í‰@åß@ÝÈÛ@pìß…@óßìí@o‚Ïú@Ùíaë@@
í@ü@åßžô@ýÜ…@Òa@ìžô@bàÜ@bàÜÇ…@Ê†ì@@

žôìČjîj@åß@a†Óòß@üë@bä’ßëï@@

  

                                                 
في كتاب الاللئ المنثورة في االقوال  وترجمتها منشورةوغيرها  القصائدهذه   83

  س يعقوب الثالثإغناطيو/ المأسورة 
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  من ذا الذي ال يدري ان في اعقاب الحياة موتا

  م الردى كصاعقة فوق هامته؟وان يو

  من ذا الذي ال يدري ان العالم حلم وظل

  وسيزول ولن يحظى به محبوه ؟

الطابع الحكمي وهي صور  84وقد اخذت الصورة الشعرية لدى ابن العبري 

قصيرة تتكون من بيتين من الشعر يطرح فيها الشاعر حكمته والتي هي على 

ـ  IoàØقوله في قصيدته شكل نصائح يقدمها الشاعر باسلوب حكمي ك

  ) :الحكمة
ß@aìô@Ê†í…@bß@Ý×…@bäía@aŠÐčÜÝ@@@ @@@

ČîààÇ@áÇ@ôŠÔíü@ìôÝÛflŒß@aìô@b@@
ÝÛ†ß@bîİ‘@a¦@aČŒîäu@a‹‡bi…@åß@@
ÝÜØß@bîİ‘@a‹‡üë@µ@aŠÇú@ÝîÜØi@@

  ان العالم الذي يتفوه بكل ما يعرف

  يحط من كرامته في نظر االميين

  من ارشد الجاهل باالسرار الخفية

  ه الجاهل واالسرار باكليل االهانةكلل

ترى ) ـ التامل  bîuìô(وهناك قصيدة الحد مالفنة السريان الموسومة بـ 

اسلوب قصيدة النثر واضحا فيها ، رغم اني لم اجد في النص اسم قائله وال 

  : قبل القرن الثالث عشر يقول فيها تتاريخه اال اني اعتقد قد كتب
®@“ãa@ü…@bãa@b’İßë@bãabİíŒ@ @@ @@@
bíŠß@ïÛaŒ@o’îi@bãa@ŠÈ…@bßë@@

                                                 
في مدينة ملطية  1226هو غريغوريوس ابو الفرج الملقب بابن العبري ، ولد سنة   84

صنف كتبا نفيسة في مختلف العلوم حتى سمي  1286وتوفي سنة ) ارمينيا الصغرى(

  ..بدائرة المعارف وملك العلماء و
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óäß@bãa@òôi@íŒ®@“ãa@æa@@
åßë@bãa@†‚×òß@ü@bôÛa@@

bíŠß@Ùíòía@bäí…@l‰ë@bäí…@@
ò’ß@ðŠß@Ùí†íbi@Šìß@æaë@“ãa@â†Ó@æa@@

ïÜÇ@ì@Ùî¼Ši@@

  اني ابتلي بالمعاصي واستتر ، لئال يراني احد

  الربفي حين اني كلما ارتكبت معصية راني 

  خجلت منهاذا راني احد 

  ولكنني ال اخجل من اهللا

  فانت ربي انت الديان وقاضي القضاة

  فبين يديك استسلمفسواء تقدم المرء ام تاخر 

  برحمتك اشفق علي

في الختام اود ان اقول ان الصورة الشعرية في الشعر السرياني في هذه 

فتحولت في كثير من االحيان  الفترة كانت تسير باتجاه متصاعد نحو النضج

  :فاصبحت  85)مرآتية (ن صور تشبيهية الى صور انعكاسية م
 

  لالقوياء    السمكة الكبيرة                     

  

  الضعفاء      السمكة الصغيرة                   

  

  الحياة على االرض                                    القبر   

  العمال الصالحةا ع                               الزر   

  
                                                 

  )تشير الى انعكاسية(                85
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  ... هكذا الحال في صورة الفالح ، المال ، الليل ، النهار ، معالم الطبيعة و

وان العالم عبارة  وعندما حس الشاعر ان مصير االنسان هو الموت والفناء

  :عن ظل وحلم

  من ذا الذي ال يدري ان العالم حلم وظل

  ... وسيزول ولن يحظى به محبوه 

  86) 80يدته ان العالم حلم صفي قصالسروجي ـ (

وقد اخذ  في الطبيعة ليرى فيها صورته الطبيعية ، لذا عليه ان يتامل كل شئ 

المال مساحة ال بأس بها عند الكثير من شعراء المجموعة كونه مصدر 

، ربما كان ذلك انعكاسا لتاثر الشعر السرياني في ذلك الوقت بالشعر  التعاسة

ن خالل االدب السومري او من خالل االدب الحكمي الرافديني القديم ان كان م

تخطى الشاعر خطوة اخرى باتجاه الحداثة فتحولت الصور ثم ... الحيقار 

 د اسلوب البعض منهماابتعاالنعكاسية الى صور رمزية ومن نتائج ذلك 

ولو قليال عن اسلوب التراتيل ، بمعنى اخر ان ) .. االنطاكي والسروجي(

دة من االستعمال االنشادي مع االبقاء على المضمون الشاعر اخرج القصي

من ووفا  كنت اتمنى لو توفرت لدي قصائد برديصانكم . الالهوتي وااليماني 

 مااجل المقارنة بين الوظيفة االنشادية لكل منهما ، عسى ان يكون اسلوبه

وخصوصا الحضنا ان الصورة الشعرية في مزامير . مغايرين  ماوصوره

كثر شعرية مما سبق ، الشاعر يتفاعل مع صوره وتامالته سليمان هي ا

الشعرية ، بمعنى اخر انه يمتزج وينصهر ضمن مادتها ، خذ مثال انشودته 

@@: 87االربعون حيث يقول فيها
@@

                                                 
  البطريرك اغناطيوس يعقوب/  من كتاب الاللئ المنثورة  86
 موشحات سليمان اولى االناشيد السريانية  87
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@oí‡ìi……@oĆíŠØ×@åß@b’i…@ÑİĆã…@Ùía@@
Čîäi@ò¼‰@pòãa@åß@bćjÜ@a…‰ëó@@
ïôÛa@ìô@ÙîÜÇ@ðŠćj@Òa@bäØô@@

@ @õ@ @õ@ @õ@@
ß@bđĆu…@Ùíaflß@bÇìjČîïô@@

ôòìj‘ñ@Û@bĆu@bäØô@@
ČìÐëoìj‘ñ@µ@åÔÐß@ðñ  

  كما يسيل العسل من شهد النحل

  ويجري الحليب من ثديي االم المحبة البناها

  كذلك رجائي عليك يا الهي

  ء  ء  ء  

  كما يفجر النبع مياهه

  كذلك ينبجس قلبي بتسابيحه

  وشفتاي تغدقان له التمجيد

ه اسلوب رومانسي يتحد الشاعر كليا مع االنـا  هكذا هو اسلوب المزامير ، ان

) 42(المخاطبة فتكون تشابيهه موفقة ومنسجمة ، جميع هذه االناشيد الــ  

تجدها خالية من الفعل الحركي الروائي المستخدم لـدى مـار افـرام ، هـذا     

االسلوب كما قلنا يختلف عن االساليب االخرى ، ولالسف اختفى هذا االسلوب 

شئ رغم انه يكشف لنا سر وجود قصائد عاطفية رومانسـية  ولم يصلنا منه 

  .قبله وبعده ، لذا علينا البحث عنها 
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א א
אא   א

  

ومن االمور االخرى التي ال بد االشارة اليها هي االيقاع ، وحيث ان الشاعر 

 لنفسه اوجد لذاد السرياني منذ القرن الثاني قد وعى حاجته الى اسلوب االنشا

وغير ذلك اليصال فكره وخصوصا الفلسفي منه  88فن المدراش والسوغيت

) م222توفي سنة (الى المؤمنين، وقد سبقهم في ذلك الشاعر برديصان 

فاوجد لنفسه فرقا خاصة تجوب شوارع مدينة اورهاي مرتلين قصائده ، ومن 

عناصر  ايجادمن مسامع المؤمنين ال بد  اختراق ةقصيدالستطيع تاجل ان 

 الشاعر السرياني مجموعة عناصر تجعل القصيدة سلسة بايقاعها ، فاستخدم

، وقد اختلف هذ  في خلق االحساس العالي بااليقاعلتسهم  من بينها التكرار

  .التكرار بين شاعر واخر 

يكرر المفردة التي يراها محور القصيدة أي بيت القصيد  مثال كان مار افرام

الذي كتبه عن يوسف  )القصيدة( الميمر في) ـ الحسد bà(كتكرار كلمة 

  : 89الصديق
@”bÐß@bČà¨@bà@@
Ñuòß@ü@åí…@bàî@@

                                                 
وهو منظوم جدلي في قالب شعري اوجده مار افرام واوجد ما ال يقل عن المدراش  88

امـا  ’ßë@b‚î’ß@L@bČäí…ìß@L@b‚@@@لحن لهذه المداريش كما فـي مـدراش    75

في صياغة المآسـي   وهو فرع من المدراش تكون اوزانه بسيطة يستخدم: السوعيت 

ـ L@bČàÇë@bàÇ@@@الدينية ويكون على شكل حوار كانشودة  ال وهناك انواع اخرى كالق

  والفنقيذ والباعوث وغيرها) الردة(والعنان ) الترتيلة(

  هذا النص والنصوص االخرى مع الترجمة مستلة من كتاب الاللئ المنثور  89
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‰ûíòß@áĆ…@bäía@@
ÝÜ×òß@ìô@ŠÐîß…ë@@

bî’Ó@ìôa‰bu@u@bà@@
µ†Ûìß@†Û@ÝİÓ@ëìô…@@

  الحسد ارخى الحاسدون

  بال ضرر محسدونال

  الحاسد حقود

  يصبر  الذي توجسي

  حادة الحاسدون سهامهم

  سيقتلون حتى اوالدهم 

اضافة الى تكرار المفردة نراه يتالعب باشتقاقاتها ، فضال عن تكراره 

) ـ ديصان Ćí…Ćûæ(وكذلك في تكراره للمفردة  ) .س ، ش(للحروف الصفيرية 

نقد فيها فلسفة في قصيدته الذي ي) برديصان(اعر ومنها يشتق اسم الش

  : 90الشاعر برديصان
íĆ…@áč’i@ï×@åflßæĆûí…ŠfljÛ@óđîä×@æĆû@@

æĆûí…Šflji@óđi@ÖflŒ@æĆûí…@åß@Šíòflí@@
@bČãĆŒí‹ë@bđj‡ìÓ@ðòía@ÒflŠu@ìô@ü…@@

  من اسم ديصان اشتق اسم برديصان

  برديصان في جريت ديصان انهر من لعديدا

  91العوسج والزؤان الذي جرف منها 

                                                 
  الاللئ المنثور  90

  نبات طعمه مر ينمو في الحنطة: لزؤان ا. نبات شائك ، شوك : العوسج   91
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وبنفس الحال يكرر الشاعر اسحق االنطاكي بعض المفردات واشتقاقاتها 

 ـ الحب، biìـ الملح ، b‚Üß@( ا على اهميتها ، كتكراره للمفردة مؤكد

pìÛú  ، ـ الصالةb¢…  ، ـ الذبيحةpìÈi  ، كقوله .... ) ـ الرجاء

  :ـ في الرجاء    pìÈi@ÝÇ(في قصيدته 
b‚Üflßòčß@biì¢@pìÛú@@
æñìÛûi@biì@òía@üë@@

ïônÓ…‹@pìÈi…@b‚Üß@@
æñìÈji@oÓ…‹@òîÛë@@
ìô@Éfliñ@b‚Üčß@b‚ći…@@
oÓ…‹@pìÈi@Òa@@

  الصالة تتملح بالحب

  ال حب في صالتنا 

  ملح الرجاء صدقة

  ال صدقة في رجائنا 

  الذبيحة ملح يتبعها

  حتى الرجاء صدقة

من خالل واسلوب التساؤل ، ستخدم أاسحق االنطاكي نرى ان الشاعر 

يتسع الى حد  لديه يؤكد الشاعر على اهمية الفكرة ، أي كان التكرارتساؤالته 

  .الشاعر الميتافيزيقية  فلسفةاب استيع

توبيخ الذين ينكرون  @p‡òî¶@åß@óß†Û@pìäØß(في قصيدته و 

للربط بين نقيضين ، فيتسائل ) ـ كيف  åØía( نراه يكرر المفردة ) الفضائل 

 اتهفعل شئ ما في غير وقته ، فهو بذلك يخلق ايقاعنالشاعر هل يجوز ان 

ا بين التساؤل والتكرار ليجعل ذلك ، أي ان الشاعر يمزج م من التساؤل

في البداية يكون اسلوبه توضيحي أي . التكرار يستوعب ما يريد ايصاله 
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) كيف(الى ) ال احد(التذكير ، ثم يتصاعد منحنى الصوت فتتحول عبارة 

  ) :مرة 14(االستفهامية ويكررها على ما تبقى من ابيات القصيدة 
iŠã…@Ùía@aŠİß@òîÛ…@Ê‰‹@“ã@ü@a…û¢@b@@

b®…@bäÔćiì‘@òîÛ…@bÈi@“ãa@ü@bäí…@òîi@@
Šßa…@â†ß@åäÈ@ü…@ÝÜ¸…@åÛòía@åØía@@
æñìÜØ@åäîÏ‰a@ü…@b¼‡@åÈi@åØía@@

×a…@bjÛ@åäØ@ü…@bã‰…ìÇ@bÈjã@åØía@@

  ال احد يزرع في زمن الحصاد لخلوه من المطر الذي يربي الزرع

  وكذلك ال احد يطلب العفو يوم الدين

  كلم ، في حين اننا لم نسمع لما قاله كيف يمكننا ان نت

  كيف نطلب رحمة ، في حين اننا لم نتخل عن زلتنا

  كيف نطلب غوثا ، ونحن لم نسند القلب الكسير

ـ العالم  IìôbàÜ@bàÜÇاما الشاعر يعقوب السروجي فنراه في قصيدته 

 ، مرتان في كل مقطع) ـ من ال يدري  Ê†í@ü@åß( يكرر عبارة ) حلم

åß@( ى ان االنسان يعيش حياته كحلم ال بد ان يزول فيكرر تساؤالته مؤكدا عل

Ê†í@ü  ـ من ال يدري:  
pìß@bî…@b½ì’i…@Ê†í@ü@åß@@

ó’í‰@åß@ÝÈÛ@pìß…@óßìí@o‚Ïú@Ùíaë@@
ìžôýÜ@Òa@ìžô@bàÜ@bàÜÇ…@Ê†í@ü@åß@@

ïžôìćjČîj@åß@a†Óòß@üë@µbä’ßë@@

  من ذا الذي ال يدري ان في اعقاب الحياة موتا

  ان يوم الردى كصاعقة فوق هامته ؟و

  من ذا الذي ال يدري ان العالم حلم وظل

@@@وسيزول ولن يحظى به محبوه



 112

اضافة الى التكرار هناك من يستخدم االيقاع الداخلي ليجعل قصيدته سلسة 
  :92آقول نرساي

íëŠi@Ýî…@o‘ìÓ@òàØ@oàØ@”‰b@@
@ýćuflë@bđ×fl…@â†àÜ×@aŠi@â†ß@ü@åß…@@

i@óđîĆ‚äÛ@ìÛ…óiì¢@üa@oíŠči@aŠ@@

  رأس الحكمة حكمة مقدسة مخافة اهللا

  من ال شئ صنع كل شئ المخفي والمكشوف

  فلوال محبته لما خلق الكون من اجل االحياء

ايقاعه الداخلي من تكرار بعض الحروف في نهايـة المقطـع او    قنجده يخل

 في قصيدة يعقوب السـروجي  وهكذا الحال. استخدامه التوازي في الحركات 

  :يقول فيها  )م451تولد (
@´Ü…@ýÓ@N@åćîôćîßñ@aëŒ@Nåćîjćîô‰@bđàÇ‡@@

@åćíŠćí†@bČØN@´±òß@a‡†@N@´‚îj‘@bČàćučñ@@

  اصوات حافتة ، رؤى مدهشة ، رعود مخيفة

  ، صفوف ممتدة ، اصناف ممجدة منتظمةطقوس 

ـ   نجده يستخدم التقفية الداحلية واسكا ق ن الحرف االخير مـن الدعامـة لخل

 :قول مار افراموكذا الحال في  .ايقاعه الشعري 
@ôŠćvÏ@“í†Ó@N@ó’Ðã@bîô‹ë@Nóãìô@ó×…flë@@

bîÐ‘@ïvfl@óäĆíìiëflë@@
@ôòćîÇ‰òćiflë@Naº@ïvfl@@

واحيانا يستخدم الشاعر التقفية في بداية السطر لخلق ايقاعه اعنـي تكـرار   

                                                 
شاعر سرياني عاش في القرن الخامس للميالد ، لقب بكنارة الروح لعذوبة قصائده ،   92

ترك لنا الكثير من ) حركة  12(يشترك مع السروجي في تنسيب البحر االثني عشري 

  ..القصائد والمؤلفات 
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لحرف اتخدم كما في احدى قصائد مار افرام الذي يس في بداية البيت ، الحرف

@:في بداية كل سطر) د( @
åfläĆîÇ‰@ìŽô@aì•…@@
bäÜíü@ìŽô@bßĆ…@@
åćîßìĆí@ÝØi@Õćîäfl…@@

@ó’àfl’ãfl…bîÔč‘@@
@ÙÛ@a…ìĆã…@ïŽô@ýćîÛ…@@@@@

  يشبه فكرنا

  شجرة

  تحتاج في كل يوم

  الى خدمة السقي

  عند الطلب

 في نهاية الشطر ايحركه وف حينامه للحردواحيانا يتالعب الشاعر في استخ

في نهاية العجز مـن اجـل خلـق ايقاعـه      ةساكن ايجعله وفي االخرىتارة 

 تـا (الحرف ) 1241توفي سنة (الشعري كاستخدام الشاعر يعقوب البرطلي 

فـي نهايـة العجـز    ) أي تاء ساكنة ت(الشطر و بدايةفي )  أي تاء متحركة

 @:كقوله
añ‰òîß…@aŠuñ@ @@ @@ @òćíbîÜflu@ÉčjĆã@ôŠÏì‘…@@

@pìîfl@ìŽô@æëŠëañ@@@ @Ćºflëòćíb×òÐß@bã@@
@pìćj…@aŠì@a†Óčñ@@@ @òćíbØćî@bàĆîÓ@ïôìÜÇ…@@
pì‚ćîćj‘…@åÛaĆìô@bćuñ@@@ @@Ùíaòíb‚ćíŠÓ@åfläìí…@@@

 في قصائده الخارجية ، فضال عن استخدامه القافية الشاعر ابن العبريأما 

نراه يستخدم القافية الداخلية الناتجة من توازي الحركات كقوله في قصيدته 

  :الحكمة 
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ÝčÜß@aìô@Ê†í…@bß@Ý×…@bäía@aŠÐ@@@ @@@
ČîààÇ@áÇ@ôŠÔíü@ìôÝÛflŒß@aìô@b@@

ÝÛ†ß@bîİ‘@a¦@aČŒîäu@a‹‡bi…@åß@@
ÝÜØß@bîİ‘@a‹‡üë@µ@aŠÇú@ÝîÜØi@@

  ان العالم الذي يتفوه بكل ما يعرف

  يحط من كرامته في نظر االميين

  من ارشد الجاهل باالسرار الخفية

  كلله الجاهل واالسرار باكليل االهانة

@شَطيا ، ‘bîİ@ورا ،au Ãاينا  ،bäía@@سفرا ، aŠÐ(نراه يستخدم 

aŠÇú ، عراص@a‹‰a ، ، رازا@@@L@bÔÐ ، بقاس       ...  

هو االخر يستعمل  93وهناك قصيدة اخرى الحد مالفنة الكنبسة لم يذكر اسمه

الداخلي المكون من توازي الحركات وتكرارها ولم يستخدم كما عند @االيقاع

ـ  bîuìô(العبري القافية الخارجية ، فيقول في احدى مقاطع قصيدته  ابن

  ) :التامل
íŒ®@“ãa@ü@bãa@b’İßë@bãa@bİĆ@@
bíŠß@ïÛaŒĆ@o’îi@bãa@ŠÈĆ…@bßë@@

óäß@bãa@òôi@íŒ®@“ãa@æa@@
bãa@†‚×òß@ü@bôÛa@åßë@@
bíŠß@Ùíòía@bäí…@l‰ë@bäí…@@

ò’ß@ðŠß@Ùí†Číbi@Šìß@æaë@“ãa@â†Ó@æa@@
ïÜÇ@ì@Ùî¼ˆi@@

                                                 
كتابه الآللئ المنثورة في  نشر القصيدة البطريرك اغناطيوس يعقوب الثالث في  93

دون ان يذكر اسم المؤلف وال سنة كتابتها ، يبدو لي انها  157االقوال المأثورة ص 

  كتبت قبل القرن الخامس عشر كاقل تقدير
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@(نراه يستخدم االفعال المخاطبة  bãa@bİĆاخطأ@@ bãa@b’İß@ Lاستر@@L

@ bãa@ ŠÈĆأسب@@ bãa@ òôi@ L ُبهت@ bãa@ †‚×òß@ Lخجلت@ L@ HNNN لخلق

  .ايقاعاته 

وهناك من يستخدم توازي الحركات في خلق ايقاعاته كما الحال عند اسونا 

اي يسكن نهاية بعض ) توقفات ال(الذي يستخدم السكنات ) القرن الخامس(

  ):المقشى والمركخ( المفردات بعد عدد من الحركات الطويلة كالزقاف والزالم 
@æëìôčã@ÙĆäí†i@b¼‡ë@biča@Ùî¼Ši@îflãì  
ýfluòčß@ÙĆ’îã…@bĆßìflîi@aŠÐflÇ@åčß@îàîÓaë         

   حونين برحميخ إبا ورحمى بديناخ نهوون

  لى اخ مثوأقيمين من عفرا بيوما دنيش

من ) خ(من حونين بعد حركتين وكذلك حرف ) ن(حيث نجده يسكن حرف 

شاخ ، يقيمين ، نأحميخ وكذلك بديناخ ، نهوون ، بر...  

واحيانا يستخدم التوقف أي االسكان في نهاية كل مقطع من مقاطع البيت 

  ) : القرن الثالث عشر(الواحد كما الحال عند ابن المعدني 
íŠfl…@bĆß@ìflôÛ@Õ@O@ÝčÈÛfl…@aĆŒßŠi@OÝčjÓ@aĆë†¢@@

@bĆ‰ìÏ@åčß@”ìÏë@O@bîĆäĆÇ‰a@O@ÞčbĆi@ÝflvÈfli…@@
@ÙĆíŠĆi@ÝflÇ@ïš‘@O@oÏú…@aŠÓìí@OÞčbÓ@aĆ†‚čßë@@
@u@ìžô@bđäĆäfl@O@bäĆÇ@ÉĆ’Ü×ë@OÞčbfl‘…@bäíü@@

  نالحظ يسكن اخر الكلمات 
@@@fl…@ÕíŠL@ÝčÈÛ@L@ÝčjÓ@L@@ÝflvÈfliL@@ÞčbĆiL@@ÙĆíŠĆiL@ÞčbÓ@@Lu@L@Þčbfl‘@NNN@@

  .مكونا بذلك ايقاعه الداخلي أو يستخدم الزقاف في نهاية بعضها االخر 
@bĆ‰ìÏL@@@bîĆäĆÇ‰aL@@oÏúL@bĆäĆÇ@NNN@@
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تعني االنسالخ عن القواعد الثابتة والتقاليد ) ر النقادفي نظ(الحداثة 

والمعتقدات وتبني منظورا جديدا نحو موقع االنسان ودوره في الكون والميل 

    .               نحو القيام بالعديد من التجارب في الشكل واالسلوب واللغة 

رياني قد تكون فكرة الحداثة عند البعض ضرورة ملحة في تطوير ادبنا الس

اال انه مهما كانت نظرتنا ال .. وقد تكون عند البعض االخر نزوة عابرة 

نستطيع ان ننكر وجود معالم الحداثة في ادبنا السرياني اسوة باالداب 

قد .. فالحداثة اذن هي ظاهرة واكبتها فترات من التازم والتالق .. االخرى

العبري او يعقوب تاتي على شكل هزات بسيطة كما عند مار افرام او ابن 

رة تغير كل معالم مواحيانا تكون على شكل هزات كاسحة مد.. السروجي او

  .. التقليد كما عند برديصان والقصيدة المعاصرة

 ميذهب البعض من ان فكرة الحداثة ظهرت بعد القرن الثامن عشر وه

 لذا تراهم ينفونها بالثورة الصناعية والمدارس االدبية والفنية ، ونيربط

حداثة قبل ذلك ، اال اني ارى للحداثة مفهوما ال أي شكل من اشكال دوجو

عندما يحاول شخص ما قفز الخط االفقي باتجاه الخط  بمعنى اخر، مغايرا 

سير توالتي  او اكثر ليسحب من خاللها المسيرة االدبية ةالعمودي درجة واحد

فترة اخرى ياتي ، وبعد  حداثة باتجاه المحور العمودي الخط االفقي محاذاتب

العمودي ويسحب معه الخط  محورشخص اخر ويرتقي درجة او اكثر باتجاه ال

  .العام حداثة ، لذا هناك فترات منذ البدء تمايزت فيها القصيدة عن سابقاتها 

واخضع القصيدة ) لمثالاعلى سبيل (حين جاء برديصان القرن الثاني للميالد ف

 حداثة طالما ان القصيدة تمايزت هذا يعني هناك ، السريانية الى وزن
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. وسار على منواله االخرون  وانسلخت عن القواعد الثابتة في ذلك العصر ،

وسار على  )االرجوزة( وكذلك عندما جاء مار افرام واوجد القصيدة المقطعية

  .. منواله االخرون هذا يعني هناك حداثة 

دب او الفن الى ان فاالديب المحدث يسعى عبر رحلته الطويلة في مضمار اال

الى ضرورة توفر  94ويذهب البعضيجعل نتاجاته ذات اسلوب مميز ، 

عنصرين مهمين في والدة الحداثة اولهما تطور الشاعر نفسه من حيث 

واحساسه ليكون قادرا على  تكوينه الثقافي ووعيه أي تطوير ذاته وذوقه

عاشها ، وهذا يتفق الخروج من القوقعة التي ورثها من اجداده والطبيعة التي 

من ان الشاعر كلما ازداد نضجا (مع ما يذهب اليه توماس ستيرن اليوت 

 )ازدات قدرته على الخروج من اطار مشاعره الذاتية الى االطار الموضوعي

كي تصبح القصيدة وحدة في بنية متكاملة تمثل حياته ومغامراته االنسانية في 

هو تطور القارئ او المتلقي على  العنصر الثاني. سبيل استكشاف الحقيقة 

فهم الشعر او تذوقه هذا يعني تطور المجتمع تطورا يتناسب وثقافة الشاعر 

كي ال تكون القصيدة عند المتلقي مجرد صوت ... ليتمكن من فهم القصيدة 

وهذا ما نالحظه في كثير من المناسبات حيث يتوجه الجمهور الى الشعر 

ا تشارك الحكومات في توجيه المتلقي والشاعر الخطابي او الحماسي ، واحيان

فنصوص كهذه ال . صوب الشعر الخطابي من اجل جعلهم يلتفون حولها 

تخاطب جمهورا قدر ما تنافق عليه النها تفقد صدق التعبير عن الذات أي انها 

  .تعجز عن رفع وعي الجمهور الى مستواه فتترك هوة بين الشاعر والمتلقي 

يمكن عد الحداثة اسلوبا بل محاولة للوصول الى اسلوب وبهذا السياق ال 

بمعنى اخر ان الحداثة في الحقيقة هي اكبر من كونها محض  95فردي متميز

                                                 
  من االنترنيت/ ظاهرة الغموض في شعر الحداثة   94 

  29كفارلن صمامالك برادبري وجيمس  95



 121

حادثة جمالية طارئة جاءت السباب يمكن تمييزها بوضوح انها مشكلة 

للغة واستخدامها ثم هي انها مشكلة بناء ا.. حضارية وجمالية في ان واحد 

 96الشكل وهي بعد ذلك مشكلة المعنى االجتماعي لالديب نفسهيد مشكلة توح

بمعنى اخر نستطيع ان نعرف الحداثة كونها حركة ترمي الى التجديد ودراسة 

) برادبري(النفس االنسانية من الداخل معتمدة في ذلك على وسائل فنية جديدة 

جديد تعريفا كهذا يكون اقرب الى الرومانسية التي اهتمت كثيرا بالت ربما

هذه المدرسة التي .. .الجذري وبالتجربة في المضامين الجمالية واالسلوبية

اال ان البعض االخر .. اعتبرها البعض بداية الحداثة في القصيدة الغربية 

ان ازمة .  يعتبر نهاية الرومانسية هي بداية الحداثة في القصيدة الغربية

الكالسيكية واالفكار  االديب السرياني المعاصر ليست التحرر من اللغة

الفلسفية والالهوتية التي سيطرت على القصيدة السريانية لفترة طويلة وانما 

وهذا يتطلب ان .. االسلوب واللغة التي يجب ان يتعامل بها مع هذه الثوابت 

يتمتع المحدث بخيال خالق يستطيع تحويل كل ما هو بسيط وساذج الى شئ 

... لقدرة على االتيان بكل ما هو مدمر وايضا ا) كما يقول جيمس(ذي بال 

  .97انها رحلة الى عوالم فنية مجهولة

لقد ودعت قصيدتنا المعاصرة العوالم الواقعية والفلسفية التي قام عليها ادب 

القرون العشرين االولى واعتمدت بدال منها العوالم الغنائية الموغلة في 

  ..  م في ان واحد الخيال والتي تمتلك القدرة على االبداع والتحطي

                                                 
  السابق نفس المصدر  96
المنشور في االنكسارات ـ ) ماهو ماضي الحداثة(بحثه الموسوم  /هاري لفن (  97

  )27-26للمزيد راجع الحداثة ص/  1966مقاالت في االدب المقارن ـ نيويورك ولندن 
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منذ مطلع  رغم كل ما ذكرنا والحق يقال استطاع البعض منهم وخصوصا

كاستخدامهم التكرار ،  د جميلة بوسائل حديثةائان يكتبوا قص القرن العشرين

بيرا .كما لدى الشعراء للى تمرز ، د والتالعب بااللفاظ والحركات وغير ذلك ،

، كيوركيس بيت بنيامين ، طوبيا سرمس ، صوفيا باسيليوس ، داود ايليا 

فضال عن  ...ورايا وتاوراهم ، زيعا بيت زيعا ، سركيس بنيامين ، فريدون ا

في كتابة قصيدة الطفل كما لدى الشعراء توما منهم اهتم البعض  كتابة الشعر

وظهرت مالحم  ...بيجان ، بنيامين ارسانس ، للى تمرز و ساودو ، بول

ملحمة ، و )1910تولد (للشاعر داود ايليا  )قصر معنو ( جميلة كملحمة

منذ وركبت القصيدة مركب الحداثة .  للشاعر وليم دانيال واخرون )قاطيني(

يوسف وميشائيل بيت . افرام د حين فجر كل من الشاعر في ايران الخمسينات

 وربما اخرون في سوريا ولبنان.. و )روسيا( ونيوكتيني وردا بطرس

وحدتهم البنائية ليخطوا خطوتهم االولى تجاه  ..مهجر او بلدان ال ...وتركيا

و والشاعر وليم حوفي السبعينات سار كل من الشاعر نينوس آ. الحداثة 

على منوالهم خاطين خطوتهم تجاه فجر  ..واخرون ) من ايران( فيرويان

ثر كما نالوحدة البنائية للبيت ليحلوا في ساحة قصيدة الشعر الحر او قصيدة ال

  .للشاعر ميشائيل بيت بطرس  bääÇë@b‚ÔÏقصيدة  نجد في

اال ان القصيدة السريانية في العراق قد قفزت قفزة الى االمام عند بعض  

شعرائها اولئك اللذين استخدموا قصيدتا الشعر الحر والنثر وخصوصا بعد 

 نشر االب افرام بيت كوريا  1949فمنذ سنة  .منتصف القرن العشرين 

@ÝîØß@(قصيدته الموسومة  )جيس الخوريالخوري افرام جر( ìô@ bäi‹

Çñòã من الشعر الحر(الذي قال عنها 98)ـ الزمن الذي يستيقظ االن (

  :حيث يقول فيها 

                                                 
  1949ايلول سنة  10-9العدد / النشرة السريانية  98
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@pìàîÜÇ@ëa‰oäćîô×ë@oàî@ @@@
oßë@bäu@ñŠi@ëa@@

ðòØîß…@ðòßü@bß†Ç@@
ČîäÜjô@bàÜ¢ëðòÈîj@b@@

pÔí@a†ô@oä‘@åß@ïØÛ@ð…ìã@@
aë@ïØ‘‰@ï¹‰aëČíí†Øñ@ü…@ïpŠë@@

×ñ@bô…ðÇ@ë†×@åß@ï@@

  ايتها الفتية المحبوبة والخصبة

  يا ابنة جنسي وقريتي

  الى متى تبقين نائمة

  وغارقة باحالم اليقظة 

  استفيقي من نومك العميق

  بال تردد ويداك وارفعي راسك

  فها هي زميالتك قد مرت االن

كل يمكن اال انها من حيث الش) من الشعر الحر(رغم ان الشاعر قال عنها 

وذلك  )رغم غياب الكثير من معالم قصيدة النثر( تصنيفها ضمن قصيدة النثر

، 10، 11، 8، 6،  6،  9(ن االوزان ـــالن الشاعر قد استعمل الكثير م

كما انه لم يستخدم دعامة واحدة اساسية في اوزانه ) حركات.. ، 7

اال انها من . ..ضمن قصيدة النثر )من حيث الشكل( لذا صنفناها.. المختلفة

نجدها خالية من  ال زالت تدور في فلك التقليدية حيث واللغة حيث المضمون

.. كما خلت من استخدام الرموز واالساطير و )المركبة( التزاوجية الصور

ة اسلوب قصيدة الشعر مربما هناك قصائد اخرى بهذا االسلوب او مستخد

الب كوريا توحي بوجود الن قصيدة ا.. منشورة او ال تزال مخطوطة  ،الحر

الموت ( نشر الشاعر ابراهيم يلدا قصيدته  1973وفي سنة  .قصائد اخرى 
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على شكل الشعر الحر العتماد القصيدة على دعامة خماسية على  99) والميالد

  :  يقول فيها مدار القصيدة حيث
oíÛ@bàî×ìß@bäİàÇ@bØ’@@@ @@@

Óò‘pìîÜ‘ë@b@@
Č’îjÛ@oãëú@ojô‰Čjìß@bbNNN@@

ÜÏ@òîjio¼@áÇ@bàîÜÇ@b¹…@bv@@
Čjíòípñìîß@b×ñìÛë@o‘ìu‰†i@b@@
Č†îäü…ëbi@a@@

  عالمظالم دامس يلف ال

  هدوء وسكون

  عشاق متقمطين بالخوف والفزع

  في وسط البحر الشاب وحبيبتهو

  في المهد يتارجحان 

@@على االخر احدهمات تكئاني

في  كما يقول على نفس المنوال 100وبعده نشر الشاعر بنيامين حداد قصائده

  :) شاعر انا(قصيدته
æìí@aŠß‹@ @@ @@ @@ @@@

a‰†@æìí@aŠß‹@@
ČîÏìÔ@Ý×@å’í…@†iëo@@

‡ñ@ÝØÛ@å‚¶pìÇ@@
aŠßŒi@bãaë@@

pì’ãŠi…@bäu@p@@

                                                 
  1973حزيران / مجلة المثقف االثوري  99

  1991سنة  16-15لسرياني ـ العدد مجلة الكاتب ا/ راجع الكشاف السرياني   100
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ë@bßì×pìÈ‘ë@a‰ì@@

  شاعر انا

  شاعر جوال انا

  ساقف على عتبات كل البيوت

  واقرع كل االبواب

  وانا انشد

  لكل الجنس البشري

  االسود واالبيض واالصفر

رثاء الى الخوري موسى (نشر االب يوسف سعيد قصيدته  1977وفي سنة 

  : والتي يتصارح فيها ايقاع الشعر مع ايقاع النثر حيث يقول فيها 101)شماني
ôđòĆí@ï’@åß@ @@ @@ @@ @@ @@ @@@

bđÓëˆí@aČ†ÈÓìí@òñë@@
ćjôÜ‘…ïÐña@oî@@

ćïÛbİ¾@åß@@
Ùiì…@bàîÛ@@

ðñìîôú@ói@ćwÏññ…@@
ČìÓ@ýßaëÙiì…@aŠ¼@åß@ïÜí…@oÛ@@

  من يخفي ذاته

  حت القناديل الخضراءوت

  اختفى تحت لهيبها

  من سيساعدني الصل الى ينابيع حبك

  التي تتالطم فيها عطشي

                                                 
  13مجلة الصوت السرياني عدد   101
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  ويمأل جراتي من خمر حبك

وفي السنة نفسها نشر الشاعر بولس داود قصيدته الربيع وباسلوب الشعر 

  .الحر 

هم تمجموع )في حينها( اصدرت مجموعة من الشباب 1980وفي سنة  

، قصائد  oàîÜÇ@@o‚‘ìß@@oäîÓ@(ركة والموسومة الشعرية المشت

زكي زكريا ، (، حيث طرح الديوان عدة اشكال منها كالسيكية ) والحان شابة

، نمرود آدمحوريا (وكالسيكية حديثة ) توما بيت قشيشا ، عوديشو يوسف

باسلوب غنائي ولكن بفضاء وتقنية اكثر اخرى و) يوسف، روبن بيت شموئيل

الكسندر اثنييل ،اديب كوكا، يونان (الحر  الشعر اسلوب نمستخدمي متطورة

  :كقول الشاعر يونان الهوزي) هوزي
ïØÛ@å’äß@æa@NNÛ‹aëbÔíò‘@å@ @@ @@@

@åßëB×‰ìôï@Bİßćî‰@å’bÔ@@
Øi@ðòÈëćj‘…@bîćîä@aŠbÔ@@
×‰…ú@ðòíŒë@aŒíŠi@ï@NNbÔîÐ@@

  ورحلت صامتا.. ان نسيتك 

  من وقع صراخك اختفي بعيدا

  ال المعوزين يداهمان اذنيكوصراخ االطف

  وترين صدرك يابسا فارغا

في الحقيقة يمكن اعتبار قصائد اديب والكسندر وكانهما خطوة الحقة في 

اخر شكل هناك و. االسلوب المتبع لدى يونان كونهما اكثر غنائية شكال 

) استفق يا ولدي (في قصيدته  )مؤلف الكتاب( طرحه الشاعر نزار الديراني

 ، حيث تدفقت من قريحة 102ديب زيا نمرود بالسونيتاتد سماه االباسلوب جدي

                                                 
  مجلة المثقف االثوري  102
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واصبحت " تشكلت فيما بينها عنقودا المتساوية اتالدعام سيال منالشاعر 

  : كقوله لبناءل "ااساس الدعامة الواحد
@ïãëŠi@bí@”ìÇ‰@bôNN@ @@ @@ @@@

@ @@b’@óÜÓ‰‹@bôNN@@
@@@@@@@@@@@@@@@@aŠíŠô‹@óÜÔÐëNN@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ß†Û@b’í‰ìôß…@bÈNN@@
@ @@ @@@@@aŠíòã@óÜ’îÏ…@ìôNNN@@
@ @@ @@@@@@@@@ì…@pìßŠÛ‰a@@

  استفق يا ولدي

  ها قد اشرقت الشمش  

  واحتضن شعاعها     

  قطرات الندى       

  المندثرة على سفح الجبل        

نشر الشاعر يوارش هيدو قصيدته قريتي وباسلوب الشعر  1987وفي سنة 

الحديثة في كتابة  االساليب مستخدمين وكتب شعراء اخرون قصائدهمالحر 

،  شموئيل جميل، عادل دنو، نوئيل جميل، امثال يوسف نمرود قصائدهم من

،  وب ، بولس داودقميخائيل مروكل ، صبري يع ، ابراهيم خضر، الياس متي

وجميع .. . نزار حنا ، ، روبن بيت شموئيل ،متي اسماعيل ، جبرائيل حنا

، وكان هذا غنائية وضمن قصيدة الشعر الحر يةهذه القصائد كانت رومانس

اللون غريبا ومتمردا على القصيدة السريانية التقليدية من حيث اللغة 

والمضمون والشكل وفي التسعينات تخطت القصيدة السريانية خطوة اخرى 

من خالل اجتياز الرومانسية باتجاه الحداثة عندما حاول البعض من شعرائها 

تحميل قصائدهم بالعديد من الصور وخر آانسية بعدا اعطاء االنا الروم

 )البعض منهم( الرومانسية المتسلسلة من خالل اواصر تساهمية قوية اهلتهم
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امثال ( اال ان البعض االخر  للخروج من االسلوب المقطعي الى الكلي ،

يوسف قوزي ،  ، سوزان يوسف، بشير الطوري فائق بلو، عوديشو ملكو ،

، عوديشو سادة ، نهى آدمسف زرا ، دشتو ولطيف بوال، ي،  دانيال شابو

سهام جبوري ، فوزي ، منال ابونا ،  قصائد ميخائيل مروكل اكثر،  الزار

بقي متمسكا ) ..اغلب شعراء سوريا ولبنان و ...و ..ميخائيل ، عزيز ججو ،

وا شعراء وان تخط شكلث اليعلى االقل من ح الحديث ، الكالسيكياالسلوب ب

من حيث المضمون واللغة خطوة الى االمام ، اال ان تمسكهم  وعةالمجم

باستخدام التراكيب البالغية وااليقاعات المفروضة من الخارج اعني القوالب 

قصيدتا الشعر (الوزنية الجاهزة حال دون انفتاحهم على هذين النمطين 

وتعطيان اللذان يمقتان القوالب الجاهزة والتراكيب البالغية ) والحر المنثور

ان تخلق لنفسها اسلوبها المميز مثلما يحفر النهر  حرية للفكرة الشعرية

  . مجراه عندما يترك طليقا كما الحظنا في القصائد السابقة 

من امثال  ىالى استخدامهم اللغة السريانية الفصحمنهم البعض  والتجأ

واالديب يوسف قوزي والشاعر ) 1974توفي سنة (الخوري بولس بيداري 

 .. واخرونوالقصائد االخيرة لبنيامين حداد ، دانيال شابو ،  بشير الطوري

@b’( في قصيدته  الخوري بولس بيداري الشاعر كقول ïćiŠÈß  ـ

  : )غروب الشمس 
aôã@ƒã…@aŠÏûi@ @@ @bØÜß@ñìß†i@a†flíòčßë@@

a‰†ô@bÇ‰ü@Žµ@ýĆß@ @@ @bØ’@Ý×@Žóäß@Ò…‰ë@@
@Ý×òß@oíŠiČûÏĆå@ @@ @pìß@åß@bČî¨@ČÏ…@@
†å±Œßë@æûČí…ë@åČí@@@ @@ @@oîôu@Ó@bîìãa@åß…@@

  سيحبب كالملكوالضياء  سيشرقغدا 

  الظالمطرد من االرض وي بهاًءسيملئ االرض 

  تنبعث االمواتكل الخالئق وفرح تس
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  من الضجر لينجوا  يفرحون ويرقصون ويمجدون

كما نجد في  ل دون انفتاح قصائدهم على قصيدتي الشعر الحر والنثرحامما  

قصائد بنيامين حداد االخيرة حيث فقدت الكثير مما كانت تملكه قصيدته  بعض

   . .شاعر انا والبرد وشفتاك و

اسقطوا ) وخصوصا في بغديدا(وفي االونة االخيرة ظهرت موجة من الشعراء 

كل عناصر التراث واللغة واالشياء المألوفة التي تحيط بالشاعر من الطبيعة 

ساليب السائدة خاطين خطوة اخرى باتجاه واالنسان ليتجاوزوا على اال

السريالية فاستخدموا رؤيتهم الفردية الخاصة وتجربتهم السريالية في 

باستثناء الشاعر شاكر (القصيدة العربية فهم ال يتفاعلون مع التراث والطبيعة 

ربما القلق والتمرد .. او اية ظاهرة اجتماعية بل يستخدمون حدسهم ) سيفو

كنتيجة لظروفهم المعاشية تي دفعتهم للتوجه نحو السريالية الداخلي هي ال

وصراعاتهم من اجل البقاء في منطقة مسطحة خالية من كل محميات كالجبال 

رمزي هرمز ، غزوان كما الحال عند الشاعر شاكر سيفو،  ...هار ونواال

 ...واخرون، خضر زكو ،  اصباح ، كريم اينا ، عبد اهللا نوري ، وعد ايلي

 اطلق بوابل طاع الشاعر شاكر سيفو ان ينفرد ياسلوبه الخاص حينواست

 بمعنى اخر تشبه قصيدته الذرة) الهدف(تحوم حول نقطة المركز ل هصور

، كل صورة ) فحوى القصيدة( حول النواة )الصور( االلكترونات وحيث تدور

سية ، افرط كثيرا في استخدامه لهذه الصور الرومان هان اال .لها لونها المميز 

والتي كانت السبب في اطالة قصائده لما يحمله من النفس الطويل ، بالرغم 

  :من ان قصيدة النثر توصف بااليجاز كقوله 
ČîÐÛaČä‘…@ b@b’ći…@ L@ Úëñëña…@pìôÛa…@ bß…ë@ b‚àÓë@ b

ćïßìÏ…@o‘ŠÔi@bÐİ×ë@bîÐ@@
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@b×ë@ L@bîôÛa@bûÏ@bäô@ å‚İ×ë@‰†«@b×@bĆ×Ć‰a@ ć’Ûë
óä‚…@ oîćjôÜ‘@ åß@ ‰†’ß@@oë‰…@ bćjÜë@ ýî

Čô@ðñìãìa…åíŠôãòîi…@a†N@@
ČîÐÛaČä‘…@bČí……@bíŠÓë@ðòôãë@b@ð‰…ú…@bÐÔië@ðòäi@bØ

ČäîÓë@bä×‡@L@biŠÓ…@oí‡ìãòi@ćïßŠu…@a†Ôía…@bßìuŠuë@o
žô@ðñìäa…@oÛ‹bß…@oîćuì…åíŠôãòîi@ï¹…@a†N@@

االف السنين ، قمح ودم حروفك االلهية ، عسل ملتصق وسيلتصق 

ولساني الطويل يتحرك كي يطحن الفصح االلهي ، ويرسل برغوة فمي 

  وحليب ارواح اخوتي شهداء بين النهرين @من لهب الطحن قوة 

االف السنين ، تنهداتي وصياح الديكة في اذني وقفص صدري وقرقعات 

عظامي في اتون الحروب ، ايقاع والحان اناشيد سفر اخوتي شهداء 

@@@.... امتي بين النهرين 

  . خطوا الرومانسسية الى الواقعية واخرون ت

لذا ارتبطت الصورة الشعرية لديهم بالقلق والفزع واالنحسار والصمت  

فيشدد الشاعر غزوان صباح دائما للنظر الى وذكريات ترتبط بالنشأة والوجود 

ويصر الشاعر شاكر سيفو على الوجود ويكون االنبعاث الهاجس الذي االمام 

والخوف من الزوال هاجس الشاعر  هرمز، يشغل تجربة الشاعر رمزي

، ويترقب الشاعر كريم اينا انفتاح ووعد ايليا وخضر زكو عبداهللا نوري 

في نفس (  مقابل ذلك بقيت مجموعة اخرى.. االزهار وشروق الشمس و

تسير على خطى من قبلهم فاختاروا الكالسيكية الحديثة او بعض الشئ  )الفترة

بالغنائية والرومانسية من امثال روند بولس ،  خارج عنها وشحنوا قصائدهم

، زاهر كوركيس نباتي ، كوثر نجيب ، بهاء البير ، ايفان جاني ، عصام شابا 

  ...حيزقيا ، وليد خرات ، 
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ت الى االسلوب التقليدي ، وحتى أولالسف اغلبها التج 103اما قصائد الشباب

  .  والغنائية حديثةالذي اراد ان ينفتح انفتح على القصيدة الكالسيكية ال

في دراستنا هذه سنحاول احصاء بعض المعالم التي تدفع القصـيدة باتجـاه   

 ...الحداثة من حيث اللغة والشكل والصور الشـعرية والتكـرار وااليقـاع و   

  :من حيث ونازك المالئكة 104الباحث عبد السالم المسدي  هيكلية معتمدا على

@ýìa@Z@óÜý‡ÜaZ ـ لقصيدة من حنعني بالداللة مضمون ا ث الهيكـل والصـور   ي

  .الشعرية 

عتمد هيكلية القصيدة علـى المسـافة   تبصورة عامة نقول  אمن حيث 

التي تفصل الشاعر عن االخر أي المخاطـب والمخاطـب اليـه ، فالقصـيدة     

تكون ) وقصيدة االنا الداخلي او الذاتي بصورة خاصة (الغنائية بصورة عامة 

يخاطب او يصف الشاعر حبيبته او قريته او وطنه  فيها االزاحة صفر فعندما

ربما تحس وكـان  . نراه يتحد بها كليا فتكون هي نفسها اناه الداخلي ... او 

هناك مسافة ما ولو قصيرة جدا في قصائد الشعراء مـن ذوات االنـا الكلـي    

اعني عندما تكون انا الشاعر ليست اناه وحده بل هي انا الكل ، اال ان هـذه  

د كما عند االنا الداخلي هي من ذوات الهيكل المسطح النعـدام الـزمن   القصائ

  . والفعل الحركي فيها 

اال ان هذا الفضاء سيكون كبيرا لدى الشاعر الروائي والملحمـي والـدرامي   

وخصوصا في قصائد الشعراء الذين يكون للتاريخ حصة كبيرة في قصـائدهم  

سنة ، فمن اجل  5000ال يقل عن  فيمتد التاريخ لدى الشاعر السرياني الى ما

ربط هذا الماضي العريق والمزدهر بالحاضر والمستقبل يضطر الشاعر لنقـل  

الذات الشاعرة من فعل التامل ذي الطابع السـكوني الغـارق فـي الصـمت     

                                                 
  قصيدة الشباب والحداثة المنشورة في مجلة بانيبال(قالنا مراجع   103
 1985ي جدل الحداثة الشعرية  ـ مهرجان المربد السادس ف/ عبد السالم المسدي   104



 132

والهدوء الى فعل حركي يحرك مشهد الصمت فينتقل من مكان الخر ، ومـن  

  .المحدب هيكل الذوات  من تكون قصائد هذا النوعف.... زمن الخر

في هذا الهيكل يحاول الشاعر ان يعوض ذاكرته الحية والتي هي جـزء مـن   

الماضي الذي ال يزال يعيش في الحاضر الحافل باالحداث واالنفعاالت المؤثرة 

صور شعرية ووقائع واحاسيس من خـالل اسـتخدامه لالفعـال    بعلى اناه ، 

والتحـرك علـى مسـاحة المكـان     . الحركية وباسلوب سردي طاغي احيانا 

ومن خالل انطالق هذه االنا من الحدود المرسـومة  . والزمان افقيا وعموديا

ـ     .لها لتمارس دورها في مساحة اكبر  ة اما من حيـث اللغـة فتحـدد هيكلي

حوي ، فالشعر الملحمي يركـز كثيـرا علـى    القصيدة استنادا الى توجهها الن

ظيفة االشارية للغة اما الشـعر الغنـائي   الضمير الغائب ، هذا يعني ابراز الو

فيغلب عليه ضمير المتكلم مما يجعله ذا صلة حميمـة بالوظيفـة االنفعاليـة    

ويتواجد الضميران الغائـب والمـتكلم فـي القصـائد     . وخصوصا العاطفية 

     . الخطابية

طالما ان اغلب القصائد التقليدية غنائية وصفية تدور احداثها في وصف 

القرية او الوطن وهي تدور في فلك القصيدة التقليدية منذ مار الحبيبة او 

افرام وحيث كانت الكثير من قصائدهم تدور فحواها في وصف رموز الدين 

المسيحي والكنيسة ، فهيكلها مسطح اللتصاق انا الشاعر باالخر فانعدم فيها 

فال الزمن والفعل الحركي ، فعندما يصف الشاعر حبيبته او قريته او لغته 

حاجة له للتحرك من مكان الى اخر ، بمعنى اخر المسافة بينه وبين االخر 

تكاد تكون معدومة ، واحيانا تقف القصيدة الغنائية بين الهيكلين اعني فيها 

 . حركة بسيطة ناتجة من خالل الحوار
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µÝÙïè@À@óïäbî‹Üa@ò‡ï—ÕÜa@‹—yb105@@báèì:  

شاعر عن حالة ساكنة يتحد هو ان يكتب ال:  oibrÜaI|¾aH@الهيكل  -1

فالشاعر يستخدم اناه ويشتغل في . فيها الزمان والمكان في نقطة واحدة 

حدود بؤرته الذاتية التي تتحد االنا واالنت والمرتبطة بتجربة الشاعر 

وتعامله مع الحياة ، الشاعر يعبر عن اناه في لحظات عاطفية مشحونة 

ال العاطفي والذهني والفكري بالتوتر والترقب متخذا من لحظات االنفع

في هذا الهيكل تلتحم انا . مكامن النطالق هذه االنا في التعبير السردي 

حين يوجه ـ مكمال الناه ، فيحس الشاعر " الشاعر باالخر بوصفها جزءا

  . نا االخر هي جزء منهان إ ـ خطابه السردي او الغنائي

2- a@Û‹zn¾a@ÞÙïI يكل يضـيف الشـاعر   في هذا اله : )الهرمي اوالمحدب

ابعـاد كمـا فـي الهيكـل      ةبدال من ثالث) الزمن(على قصيدته بعدا رابعا 

فنقطة االرتكاز ـ كما تقـول   . المسطح فيبدوا الموصوف متحركا متغيرا 

نازك المالئكة ـ في القصائد الهرمية هو الفعل او الحدث ، ففي نطاق هذا  

بدل الشخوص او المكان تحرك االشخاص واالشياء ويمر الزمن ، تتتالفعل 

 . وتتغير قيمة االشياء ومدلوالتها

عتمد في دراستي هذه على بعض المقومات المهمة في القصيدة مـن  وسا

  :بينها 

א − البنـاء الشـعري، كونهـا   التي تمثل عنصرا مهما في  א

ولها حضور مهم فـي عمليـة    تنقل األحـاسيس وتهتم باللباب والجوهر

بمفهومه الفني والداللي هو الذي يعطي  106والتشكيل... يالتشكيل الشعر

                                                 
الشاعرة الراحلة نازك المالئكة في كتابها قضايا  دا الى التسمية التي اطلقتهاااستن 105

 الشعر المعاصر
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للقصيدة كيانا ظاهرا مرئيا يغير من طبيعة المقومات الفنيـة والجماليـة   

   .والبالغية في اللغة ويمنحها حضورا ماديا على الصعيد التلقي البصري 

الشعرية تنتمي  ن الصورةاف 107وعلى هذا االساس كما يقول علي الصليبي

ها الى فضاء المخيلة وترتبط بالحال العاطفية والوجدانية للشاعر في تشكيل

  .النابعة من عمق التجربة 

نقصد بالصياغة قدرة االديب على ابتكار اسلوبه االدائي مـن   :א −

  .البناء اللغوي والبناء الصوتيحيث 

نقطة البداية ستكون القصيدة السريانية في ايران ، فهي االنطالقـة االولـى   

رغـم ان  .. لقصيدة السريانية الحديثة من حيث اللغة والشكلل والمضـمون  ل

المدرسة االلقوشية قد سبقتها بقرون من حيث التمرد على اللغة الطقسـية ،  

الكنيسـة وال الشـكل الكالسـيكي     عتبةاال ان المدرسة االلقوشية لم تتخطى 

 لغـة ، لـذا  من حيث ال لهجويةال مورد من العربية فضال عن استخدامهالمست

  .يمكن تصنيفها ضمن الشعر الشعبي المبسط 

لعدم توفر المصادر  الساحة التركية والسورية واللبنانيةساترك ولدقة البحث 

موجب ما توفر لدي ارى الشعراء بالكافية من جانب ومن جانب اخر و

وبموجب ما توفر لدي من المصادر وما شاهدته في  في سوريا( السريان

على االقل من  ، على النمط التقليدي نال يزالوا يشتغلو )شليمهرجانات القام

ربما كنا سنجد في  لدي المزيد من القصائد فلو توفرت ، حيث اللغة والشكل

أي يمكن تصنيفها ضمن  هذه البلدان قصائد تعدت االسلوب الكالسيكي

تنسجم مع حجم التطور في هذه  ، قصائد قصيدتي الشعر الحر وقصيدة النثر

حيث كانت حركة المدارس االدبية تتسارع ووخصوصا في لبنان  دان،البل

في سوريا  السريان العشرات من الفطاحلة قد برزوكان  صوب الحداثة ،
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له عدة مؤلفات  )1983-1903(اشي بعبد المسيح حنا قرولبنان من امثال 

سلسلة من الكتب المدرسية وقواعد  لهو منها في القواعد واالدب والشعر

وفي االدب السرياني كما قام بترجمة عدة كتب ) ثالثة اجزاء(السريانية  اللغة

للسريانية منها كتاب كلدواثور ، رباعيات الخيام ، النبي ويسوع ابن االنسان 

) 1768تولد (الشيخ يوسف سمعان السمعاني و ، خليل جبران لجبران

ريانية صاحب المكتبة الشرقية التي كانت انطالقة جديدة في االداب الس

له مؤلفات في النحو واللغة واالدب ) 1830توفي سنة (وبطرس البستاني 

تاريخ االداب السريانية  كتاب في له) 1944توفي سنة (وبولس السمعاني 

الذي قيل عنه ) 1956-1865(في اربع مجلدات والفكونت دي طرازي 

،  مؤسس دار الكتب اللبنانية ، وكان عضوا في عدة مجامع شرقية وغربية

وفريد نزهت الذي ترك لنا . وله العديد من المؤلفات المطبوعة والمخطوطة 

) 1971-1912(كتابات قيمة وخصوصا في الحقل القومي وفولس كبريال 

لفضيلة كما ترجم عن الذي ترجم الى السريانية مع غطاس مقدسي كتاب ا

الدب الفرنسي نثرا وشعرا كما ترجم ملحمة كلكامش الى شكسبير وعن ا

السريانية وصدر له مع افرام كميل البستاني اربعة اجزاء في تدريس اللغة 

وكذا في  وجرجيس شلحت والمطران ابراهيم يوحنا واخرون.  السريانية

جريدة ومجلة تصدر  25لنا اكثر من تكانحيث وتركيا والهند وبلدان المهجر 

واحدة او اكثر باللغات السريانية والعربية والتركية واالنكليزية سواء بلغة 

  . )تركيا والعراق وسوريا ولبنان وبلدان المهجرو ايران في(

حيث يقول في ، الى ذلك خير دليل ) في الستينات( قصائد فولس كبريالو

  :احدى قصائده 
@bãa@bĆîãĆ‰@æì¶NN@@

â†àÜØië@L@â†ß@â†ß@ýi…@@
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L@åi@ýß@ëa@Ùi@L@ïi@@
ćiŒiëL@å@@

´¼@b‚ÔÏ@bàÜÇ@åôi@@
@´ÜĆ‘@oˆÏ…@ýÓNN@@

  في اي نمط من التفكير انا

  ال شئ انا ، وانا كل شئ

وفيك يكمن كل شئ في ،  

  في زماننا ،

  وفي هذا العالم ترانا نحمي البرعم

  وصوت العصافير يخفت

 فضـال عـن اسـتخدامه    النثر اسلوب قصيدة في قصيدته هذه نجده يستخدم

  :كقوله  القافية الداخلية اعني في نهاية الجملةو االيقاع الصوتي
aŠô‘@åi‹@a‰ì@“íŠi@L@aŠôã@†×@aŠô@@

، تركيـا ، الهنـد ،    سوريا، لبنان (  فلو توفرت لدي قصائد هذه المجموعات

وخصوصا فترة السبعينات ربما سنكتشف وجود قصائد تفوق تلـك   ) المهجر

 ،لذا ساركز على الساحة االيرانية والعراقية  ، ، التي كتبت في العراق وايران

كل مجموعة تتجانس في رؤيتها فتنتمي الى فضاء شعري  على حدى كون الك

على  . الشاعر ايتناسب وحجم الثقافة والمعانات في المنطقة التي ينتمي اليه

 وتركيـا والهنـد   فصائد الشعرية لشعراء سوريا ولبنانفر لدي الامل ان تتو

هـذه  التناول في كتاب الحق القصيدة السريانية في كل مـن  وبلدان المهجر 

ومن خالل ما متوفر لدي من قصائد سريانية في بلدان المهجر ، نجد  . ولالد

المجموعة هي انعكاس لما كانت عليه في العراق او ايـران ،   هذه ان قصائد

اي انها سارت على نفس المنوال ، ربما الن هؤالء الشعراء قد نزحوا مـن  

م تلـك  ايران والعراق منذ صغرهم وحملوا في ذاكرتهم او ذاكـرة مجـتمعه  
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القصائد ، فعلى سبيل المثال استمر الشاعر السرياني فـي روسـيا وامريكـا    

متي بطـرس   كما الحال في قصائد الشاعركتابة القصيدة السردية  في واوربا

شموئيل عيواز بيت يعقوب المنشورة فـي  وقصائد الشاعر ) 1892ولد سنة (

 1915-1909للفترة مـن  ) ـ كوكب الفجر  ×b’í‰ìôß…@bj×ì@@(جريدة 

للشاعر شموئيل عيـواز بيـت    ـ جوليا  ñ@@bîÛìyوكما في قصيدواخرون 

  : 1914المنشورة سنة  يعقوب
  @bČäßìí@åß@†@@

bČäîã@òîi…@ïÏú@@
b’í‰ìß…@pÐi@@
oîi@åß@ćïÜİÜÏ@@
üìÜÈi@ð‰†@@
üìćuŠi@oßëŠi@@

  في يوم ما

  من ايام شهر نيسان الجميلة

  مع انبالج الفجر

  خرجت من البيت

  االزقة في اتجول

  والوديان المرتفعة

 وعلى نفس المنوال القصيدة المقطعية الشاعر في استخدامه استمركذلك و

كما لدى الشاعر يوناتن بيت سليمان  المستخدم في كل من العراق وايران ،

aČŒi‰ìi@bÔãìy@(واليشع القس اوشعنا كما في قصيدته ) 1893ولد سنة (

 1933الناقوس سنة ـ  b‘ìÓbãالمنشورة في مجلة ) ـ شباب تائهين

، وقصيدة ذكريات الوطن للشاعر  حيث يتناول فيها ماساة شعبه في امريكا

@ايرميا سركيزي ، وكما في قصيدة  IpŠíŠ‘@pìîãòßëa@ ÝÇ  ـ في
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الذي انتقل من ) 1925ولد سنة (زومايا شليمون  للشاعر) الوطنية الصادقة

  :العراق الى سوريا ومنها الى امريكا 
Üćjô@b¼‰…@aŠßb¼‡ë@biì@Úì¼Ši@ï@@

bàî‘@bČàÜÈi@b’îćv‘@ćÛ…@bČÇëŒÛ@“ÇŠß@@
bßˆÐß@bČàî’uë@bČàćî’u@@ü@ÝÇ…@ïÇ†½@æŠôjß@@

bČãŒãë@bČj…@bäîØÛ@áòßë108@bČàîØë@@

  يا صاحب الرحمة ، اعطني برحمتك ، الحب والرحمة

  افق خلجات قلبي المضطرب باضطراب العالم المجنون

  مواانر عقول الجهالء والعقالء ليفه

  وحدد طبيعة الصالحين والجاهلين والحكماء 

 يستخدم فيها ايقاع صوتي والسروجي على الوزن النرساوي موزونة قصيدة

  .بسيطة وهي امتداد لما كانت في العراق ولغتها من خالل تالعبه بالمفردات ،

›I@pŠß@وقصيدة الشاعر سركيس بنيامين يوسف ـ من سانت بطرسبورغ 

b¹… وهي  1910المنشورة في جريدة كوكب الفجر سنة  )ـ اغنية االم

  :قصيدة جميلة فيها نفحة نثرية 
É@ćïÜ‘@Úìäîãñ@òi@ćð…ìß@L@@

Û…@aŠôćiì‘@@
ÚìäîÔô@òi@L@òãa@¿ú@ñëú@@

ìß@ïØi@ü@@

  قوله لكسأقف واسمع لما 

  يا مجد قلبي

  ساحكيه لكجيدا ، فيما  انصت
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  حبيبييا  .. تبكي وال

ب الشطري والقافية كما لدى الشاعر مالك يعقوب وهناك من استخدم االسلو

وهناك من كتب قصائد ملحمية كما لدى الشاعر ) . 1914ولد سنة (اسماعيل 

 قل منذ طفولته الى بالد القوقازنتاالذي  )تركيا 1910ولد سنة (داويد ايليا 

  .بيت  1000المؤلفة من ) قصر الملك معنو (كما في ملحمته 

د المجموعة موزعة بين القصائد الوطنية كما لدى من حيث المضمون قصائو

يحث  )توجيهية(ارشادية ، و)  1925-1891(الشاعر فريدون اتورايا 

ابناء قومه في المهجر لليقضة وعدم االنجراف وراء  من خاللها الشاعر

ملذات الغرب والحفاظ على لغة وتراث امتهم كما في قصائد الشعراء يوسف 

  ... سماعيل ، واليشع القس اوشعنا ويونان ، القس شليمون ا
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א א
א א אמ א   אאא

  

  مقدمة
ا من االشارة الى الوضع لنقبل الحديث عن القصيدة السريانية في ايران ال بد 

وكنتيجة الستالم شاه عباس الصفوي  1600العام الذي ساد البالد ، ففي سنة 

م فتحت صفحة جديدة في ايران ، فبدأت بعالقات االنفتاح على مقاليد الحك

اوربا وكنتيجة لذلك توافدت االرساليات الدينية والشركات التجارية الغربية 

كمدينة  يةيرانالمدن االالى ايران وسمح لهم ببناء المدارس واالديرة في 

شيراز تبريز ، اورمي، اصفهان ، همدان ، ايراوان ، تبليس، بندر عباس ، 

سنة (الخ ، اال ان ذلك لم يستمر طويال وخصوصا في عهد نادرشاه ...،

حيث اصبح الشعب السرياني يعيش تحت ظل امبراطوريتين العثمانية ) 1736

حيث كانت بالد ما بين النهرين وسوريا ولبنان من حصة الدولة (والفارسية ، 

ن يعيش كمواطن من وكان الشعب السرياني في كلتا االمبراطوريتي) العثمانية

الدرجة الثانية بسبب اختالف دينه فتعرض في كثير من االحيان الى عمليات 

  . السلب والنهب واالضطهاد 

اسس المرسلون االمريكيون مركزا لهم في مدينة اورمي  1829وفي سنة 

ثم توالت قدوم  ، وبعد عشر سنوات من ذلك تاسست االرسالية الكاثوليكية

فاسسوا النفسهم مراكز مهمة في البالد ، ومنذ سنة .  االرساليات االخرى

حصل المرسلون على موافقة السلطات لفتح المدارس في البالد التي  1842

لبية الشعب ايسكنها السريان وذلك في عهد االمبراطور مالك منصور وكانت غ

االيراني بصورة عامة والسرياني بصورة خاصة يشتغل بالزراعة وكانت 

  .تصادية في البالد سيئة الحالة االق
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الحرية ـ (رفع شعار ) 1906-1896(وفي زمن السلطان مظفر دين شاه 

اصبح للسريان في ايران  وكنتيجة لذلكفي البالد ) العدالة ـ المساواة 

  . ممثليهم في المجالس والمؤسسات الرسمية 

ستها استفاد السريان كثيرا من هذا االنفتاح وحيث المدارس والمطابع التي اس

فبدأوا باصدار تعمل هنا وهناك من اجل انعاش هذه اللغة وادابها  الكنائس

اصدرت اول جريدة لهم  1849الجرائد والمجالت وطبع الكتب ، ففي سنة 

باسم زهريرا دبهرا ثم توالت بعد ذلك اصدار الجرائد والمجالت في المناطق 

ة سريانية تصدر صحيفة ومجل 25التي يقطنها السريان فمن مجموع اكثر من 

 .في شتى انحاء العالم كانت حصة ايران منها تسع ما بين صحيفة ومجلة 

ومنذ نهاية القرن التاسع عشر استخدم السريان االيرانيون في كتاباتهم  

لتسهيل ) ـ سوادايا …Ćìbí( ـب يسميها البعضالسريانية الدراجة التي 

لغته الطقسية ، لذا اعيد  مهمتهم في مخاطبة الشعب ، الذي ابتعد كثيرا عن

ادباء هذه  بين ومن. طباعة الكثير من كتبهم الطقسية واالدبية بهذه اللغة 

زهريرا (الذي عمل في تحرير جريدة ) 1908-1865(الفترة ميرزا شموئيل 

اول جريدة باللغة السريانية وكتب مقاالت عديدة تتناول موضوع ) دبهرا

سوليمون الذي تولى ادارة المطبعة  واالب.. االتحاد والهجرة واللغة و

كما ) قاال دشرارا (عضوا في تحرير جريدة عمل الكاثوليكية في اورمي و

عمل في اعادة كتابة االنجيل المقدس ورسائل مار بولس بالسريانية المبسطة 

فضال عن مؤلفات ومقاالت في اللغة والقواعد ومواضيع اخرى ) السورث(

الذي ) 1925-1891) (اتورايا(الملقب بـ  والدكتور فريدون بيت اوراهم

عمل في تحرير جريدة ناقوشا وله قصائد عديدة اال انه اشتهر بقصيدته 

والشاعر بولس سرمس ) ـ يا نسر تخومي bßìñ…@aŠ’ã@bí(المغناة 

واالب يوئيل وردا الذي دعي لترجمة الكتب المقدسة من ) 1872-1939(
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انكليزي سرياني وكتب ومقاالت اخرى  االنكليزية الى السريانية وله قاموس

الذي له العديد من الكتب التاريخية ) 1931- 1876(وداويد كيوركيس مالك 

الذي ) 1957-1882(فضال عن قصائد شعرية واالديب بنيامين ارسانوس 

غنى المكتبة السريانية بالعديد من المؤلفات فضال عن العديد من المقاالت أ

ـ احد  ’i†b®……@bj(صحيفة  1913كونه كان قد اصدر في سنة 

الذي اسس مع اخيه الشاعر ) 1959-1897(واالديب ادي الخاص ) الضياء 

مطبعة حنين االشورية في طهران مما سهلت ) 1908تولد (جان الخاص 

عن مهمتهم ومهمة اصدقائهم في طبع واصدار مجلة كلكامش الشهيرة فضال 

واالديب نمرود  والشعر ريخاصدار العديد من المؤلفات في االدب والتا

الذي كان يجيد فضال عن لغته السريانية الفرنسية ) 1908تولد (سيمونو 

وااليطالة واالنكليزية والفارسية والالتينية وله عدة مؤلفات وخصوصا في 

الذي اصدر عدة كتب ) 1879(قواعد اللغة السريانية واالديب ميرزا بنيامين 

… كتب مدرسية لتعليم اللغة ، ووالفرنسيين  منها ترجمة للعديد من المؤلفين

) السرياني(واالديب الدكتور بيرا سرمس صاحب كتاب تاريخ االدب االثوري 

وعشرات . والشاعر االيراني الشهير بالقصيدة الرومانطيقية كوركيس اغاسي 

االدباء والكتاب الذين اغنوا االدب السرياني بما نشروه ووضعوه سواء في 

 .ر ، تركيا ، سوريا ، لبنان وفي بلدان المهج ايران ، عراق
اال ان الحرب العالمية االولى كانت نقمة على طموحات هذا الشعب الذي وضع 

وخصوصا في زمن  1933بين فكي الكماشة ، وفي الفترة التي تلت سنة 

  .البالد فترة ازدهار من جديد  ترضا شاه البهلوي وابنه محمد رضا دخل

 وعلى مدى المئة سنة االخيرة، ايران في قصيدة السريانيةنظرة سريعة الى ال

يمكن تصنيفها ضمن الكالسيكية الحديثة من حيث الشكل وضمن الرومانسـية  

  .من حيث االداء ، ويحتل الشعور القومي المساحة الكبرى من هذه القصيدة 
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فمن حيث االسلوب نرى قد سيطر عليها االسلوب الروائي في اغلب قصـائد   

بمعنى اخر كان  ، وعة ، وغاب كثيرا االسلوب الغنائي عند الكثير منهمالمجم

وتطـورت  . ذلك انعكاسا الناهم التي عانت كثيرا فتحولت الى مادة تاريخيـة  

الروائية عند البعض امثال وليم دانيال لتتحول الى ملحمة كملحة قاطيني التي 

@@ . غم بساطة لغتهار جميلة بوسائل حديثةثبتت بجدارة كونها قصيدة ملحمية 

 االسلوب التقليـدي ولكـن  بدأت بومن حيث الشكل نجد ان قصائد هذه الفترة 

سرعان ما تطورت الى الكالسيكية الحديثة ومن ثم الى قصيدتا الشعر الحـر  

قد ظهرت منـذ مطلـع   كونها وقصيدة النثر التي سبقت والدتها في العراق ، 

  . ها البسيطةولكن بوسائل الخمسينات ان لم يكن قبل ذلك

א א  :מ

مهما كانت نظرتنا عن الحداثة ال نستطيع ان ننكر وجود الحداثة فـي ادبنـا   

اذن هي ظاهرة واكبتها  )كما قلنا( فالحداثة.. السرياني اسوة باالداب االخرى 

قد تاتي على شكل هزات بسيطة واحيانـا تكـون   .. فترات من التازم والتالق 

  .. رة تغير كل معالم التقليد ممدعلى شكل هزات كاسحة 

وخصوصا بعد ان دخل المرسلون الغربيون سنة  القرن التاسع عشر مطلع منذ

االمر الـذي أدى   ومطابعهم في انحاء البالد نشروا مدارسهمو، ايران  1829

اصدار العديد من الصحف والمجالت وخصوصا تلك التي كانت بالسريانية الى 

مستفيدين مـن   1849بجريدة زهريرا دبهرا سنة " اءبد) السورث(المتداولة 

والقاضـية بمـنح    1842االصالحات التي اجرتها الحكومة االيرانيـة سـنة   

بـدأت القصـيدة    الحقوق لجميع المواطنين بما فيهم السريان ومن نتائجهـا 

حضـورا  السريانية تتنفس الصعداء وسجلوا الشعراء السريان فـي ايـران   

لسريانية التي استخدمت اللغة السريانية المعاصرة وخصوصا القصيدة ا متميزا
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لتصـبح  ) ة بمثيالتها في العـراق نمقار(التي تطورت كثيرا )  سورثاعني ال(

   . في الكثير منها اسلوبا مباشرا بسيطا فكان اسلوبهااما لغة ادبية ، 

باسـتثناء   (نظرة سريعة الى المشهد الشعري السرياني عبر تاريخه الطويل 

وخصوصـا  ( نجد ان القصيدة السريانية في ايرن  )د السبعينات بعض قصائ

قد انعطفت من حيث اللغة الـى البسـاطة   ) بعد منتصف القرن التاسع عشر 

الكالسيكية الحديثة من حيث الشكل والرومانسـية مـن حيـث االداء ،     والى

  .د ائمن هذه القص ةريويحتل الشعور القومي المساحة الكب

القصـيدة باتجـاه    تاول احصاء بعض المعالم التي دفعفي دراستنا هذه سنح

من و ...الحداثة من حيث اللغة والشكل والصور الشعرية والتكرار وااليقاع و

 بسيط تمثل جزء) حسب ظني(خالل ما تيسر لدي من نصوص شعرية والتي 

واغلبها تعود الى ما قبل السبعينات ولم تصلني قصائد  من القصائد المنشورة

   .ات والتسعينات وما بعدها ربما كانت ستفتح لي افاقا جديدة الثمانين

القصيدة السريانية في ايران ومراحـل   )ما توفر لي على اساس (وساتناول 

  .تطورها عبر المئة السنة االخيرة 

  :µÝÙïè@À@óïäbî‹Üa@ò‡ï—ÕÜa@‹—yb@@báèì@من حيث الهيكلف

عن حالة ساكنة يتحـد  هو ان يكتب الشاعر :  oibrÜaI@|¾aH@الهيكل  -1

كما فـي قصـيدة الشـاعر باباجـان     . فيها الزمان والمكان في نقطة واحدة 

@@@)  1989 -1911(اشوري  ‰ëña…@ýÓ، ستخدم فيهـا  يالذي @صوت اثور

هيكال مسطحا لغياب الفعل والحدث كونه يسـتخدم اسـلوبا وصـفيا ، هـذا     

كـون هـاجس   االسلوب الذي سيطر على مساحة كبيرة من المشهد الشعري 

الشاعر في ذلك الوقت هو بث الروح الوطنية لدى شعبه الـذي خـرج مـن    
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المذابح متكسرا ، فتركوا ارهاصاتهم ومعاناتهم وتوجهوا نحـو لـم الشـمل    

 : 109واعادة الثقة كما يقول في قصيدته االنفة الذكر
ëña…@ýÓ@‰Ćí‰đÜßŠí@bàó@@

Ćî@bí‰a…@bí‰ìuóÜàî@bà@@
Ć…@‰ìćj×ìØÛ@ýu@ï×aîÓ@ïôóÜà@@

ĆíìÓ…@aŠİ‘aóÜßò@åà@@

   عاليا ارتفعصوت اثور 

  فتوج شبل االسد 

  انظر كيف اخضرت الكواكب 

  لتختم وثيقة نهضتنا

ي يمدح بها البطل القومي اغـا بطـرس او   تالائده كقص بقية وكذا الحال في

@@N@وغيرها bČîäîã@oČîãìÇ@قصيدته 

الذبيحة الذي ći…@@@b‚@)  1933تولد (وكذا في قصيدة الشاعر ميشا اشوريان 

  .يستخدم ايضا هيكال مسطحا لغياب الفعل والحدث 
ñč…@†…@ý×ći@b‚@Z¦flß@ìći…@ü@b¢†ćî@b‚@Zćjôí@ð‰ña@bÓaìô@å@@

č‘@†…@ý×ñČäîÇ@ì @L@b’àč@ü@baìô@æŠi@ôìîà’Û@L@bíŒ@@
@aìô@åiò×@ðòßëa@bÓ@L@oÈî@ü@oĆã@ì @L@pŠß‹@†…@ý×ñ@@

  قدمها قربانا لوطنيالالمذبح  يمسهاالكن ذبيحة لم 

  ولد في سماء وطنيالالكن شمسا لم تراها العين 

  طنيوكتبها لالالكن اغنية لم تسمعها االذن 

ـ طلـب    oßëa…@ojÜ@@(وكذا الحال في قصيدة الشاعر يوئيل اغاسي 

bîÜî…@bºòÏ@( وقصيدة الشاعر المهندس سركون كوركيس ) االمة 

oßëa@bÓ هم من الشعراءوغير) مقطع سيسليا لالمة  ـ.  
                                                 

  1969المنشورة سنة   109
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ـ    ان ومن المالحظ ان شعراء هذا النمط من الهيكل كانو واعـين لغيـاب الزم

كان في قصائدهم فاستطاعو ان ينقذوا قصائدهم من الجمود مـن خـالل   والم

على القصيدة اي شـحنات مـن العواطـف والصـور      ادخال عناصر خارجية

ركة الى هيكلـه  ادخال عنصر الحببمعنى اخر ان الشاعر يموه قارئه الجميلة 

   .من خالل حركة نظره التي تتجه يمينا ويسارا لينقذ نصه من الجمود 

2- @Û‹zn¾a@ÞÙïaI  في هذا الهيكل يضيف الشـاعر  :  )الهرمي اوالمحدب

ابعاد كما في الهيكل المسـطح   ةبدال من ثالث) الزمن(على قصيدته بعدا رابعا 

  . فيبدوا الموصوف متحركا متغيرا 

ـ  فنقطة االرت في القصـائد الهرميـة هـو     110كاز ـ كما تقول نازك المالئكة 

الفعل او الحدث، ففي نطاق هذا الفعل يتحرك االشـخاص واالشـياء ويمـر    

كمـا فـي    الزمن، تتبدل الشخوص او المكان وتتغير قيمة االشياء ومدلوالتها

امل @oßëa…@ô@@@) (1918-1872( قصيدة الشاعر القس موشي دومن 

  :قولحيث ي) االمة 
fliđ×@bÇ‰‹ŠÏ@bčbbÇ‰a@ìu@aŠßì@”@@
 đ×@óäbÇ‰‹@â†Ôß@b×ë@òîß@b@@

bÇ‰a@åß@a‘@”Š @bÇ‰‹@ìô@@
@@@@@ći…@Ùíbß@oãìÈ@aòîß@b×ëbÇŠ×ë@b’@@

  يدفن البذر في االرض

  يموت ثم ينبت زرعا

  يطول الزرع 

  والعسل ةفيثمر ثمارا تشبه الزبد

                                                 
  قضايا الشعر المعاصر 110  
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ـ   aŒî†@) ( 1975-1882(وكذا في قصيدة الشاعر بنيامين ارسـانوس  

    :الذي يقول فيها ) البلبل 
i@a†ŠćjÇ@L@o¼@pflu@a†¢@µŠoä@@

Ći†Û@µaŒĆ‰ë……@aì @L@b’@b‘@@
bČäÛìÜ@a…‡ìi@L@bãˆİ‘@bČ‚ÔÐi@@

  جميلة دخلت الجنينة شابة

  حوارالفي  ةغارق ةفرأت النحل

  مع البراعم الجميلة وندى االزهار  

ü@b×‰ìí…@oÜî×@ü@@@@b‰ëü@æìôÛìÐã@H@@(وكذا الحال في قصيدته 

كمـا فـي   و)    1951-1884(وقصائد الشاعر شليمون ايشـو السـالمس   

@@Z@حيث يقولbß……@b‰ëbi@bČÈß…@ŠÐ@قصيدته 
či@L@üìću‰@†@ìupŠíŠÓë@oîÏú@bäîÇ@†…@oÐ@@
đ’Ðäi@µýîÐãbäÛìÜ@bàîÜÇ@ó@@
ß@aŒíˆi@ôñČìÐžå@@@oč×ñì×@aìôú@@

«@bČä×ë…@oÛñ@åß@a‰ìÐ×@å……@Ć‹@pČ†íbibäi‡…@bî@@

  ينبوع ، مياهه رائقة وباردة شفةفي واد ما ، وعلى 

  كان الشاب طريحا 

  ومن شدة العطش تشققت شفتاه 

  ثالث اصابات  العدو الظالم وقد اصابه

هذه القصائد الروائية ذات مسحة سردية نجد فيها حركة زمكانيـة اي هنـاك   

  .المنشودحدث وفعل وعلى اساس ذلك تتحرك الشخوص للوصول الى الهدف 

b¹@@) ( 1906تولـد  (وهكذا الحال في قصيدة الشاعر اشعيا شماسـا داود  

‰ëña… ( الذي يقول فيها :  
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Čïãbi@bã‡ì…@aìu@bČäßìí@@
ćïÛaŒ@ČóäîÇ@b¹@bČäÈß…@@

ŠÓë@b¦ñ@pˆİßë@bČìÐip@@
a‰ìu@aŠíaë@a‰ìİi@bÔÜi@@

  في تلك االيام ، بين الجبال

  رأيت اما ، عيناها غارقتان بالدموع

  غم شدة الرياح وغزارة االمطار والثلوجر

   الشاهقةالمرتفعات و الجبال تراها تتسلق

ذات مسحة سردية ال تفرق عن قراءتك  من المالحظ عن هذه القصائد وغيرها

هي انعكاس لصورة شعب عانى كثيرا ابان المذابح والتشرد، و لقصة او رواية

بح اي التشـرد ، ومـن   فالحدث هو المذبحة والفعل هو الهرب من هذه المذا

.. نتائجها االف االشخاص على قارعة الطريـق بـال مـأوى او جرحـى او     

ل اليـه  ، مصورا مـا آ  م لتكون قناعا يتحرك من خاللهاألفاستعان الشاعر با

وكذا الحال في قصـائد ادي  . شعبه ابان المذابح التي امتدت لعشرات السنين 

الذي استشهد  )1925-1891(وفريدون بيث اوراهم ) 1959-1898(لخاص أ

) -1930(لخاص أوهاني بعل  في روسيا في الفترة البلشفية لمواقفه القومية

يكون اكثر وقعـا  ) -1943(اال ان ايقاع الفعل لدى الشاعر كوركيس اغاسي 

لتخلصه من السردية اوال وقوة الحدث ثانيا واستخدامه المتناقضـات ثالثـا ،   

صيدة على فعـل الحـرب العراقيـة    ترتكز الق bÓì@ŠÐíú@@ففي قصيدته 

االيرانية التي من خاللها تتحرك الشخوص بصورة سريعة النتقال الحدث من 

 نقطة الصفر الحمـراء ، المدرسة وساحة الحرب في قصيدته ( ساحة الخرى 

ـ  ـاو الحقل وسماء المعركة في قصيدت ة ـه الحصادون او بين سـماء القري

  . .. ) وسماء المعركة في قصيدته سماء وطني
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هناك فعل وحركة ـ   ،الحمراء  الصفر ـ نقطة  bÓì@ŠÐíú@ه في قصيدتف

ـ هنـاك  .. حركة الفصول ، حركة الليل والنهار ، حركة التالميذ واالساتذة 

حركة وهمية تصويرية كحركة التالميذ واالساتذة في المدرسة وحركة فعليـة  

  : في المعركة كحركتهم
@æìôÛa‰ì‘@åíŠ‘ñ…@bČìÏ@ @@bČäßìíæìôÛaŠ×@”‰†äß@@
@æČìôÛb«@b‘‡†ß…@bu‹@ @æìôÜÈ»@ü@aČ†Üí@bäía@@

@L@bäí@bÔîÐ@ïôîÜ×@bČÜ×@@bäíbÔíˆ@oČjíò×@åß@bČìÛ@@
@bČàÜÓ…@bÏì’i@aČ†Üí@@@ @bäíbÔîi…@ïôí†íbi@wäÏëñ@@

  وحيث تتحرك رياح تشرين بدأت االيام تقصر

  بال جدوى ، ها قد رن جرس المدرسة

  شوربة خالية من اثر الطفالصفوف خالية من التالميذ والسبور

  التالميذ بدال من االقالم تراهم مدججين بالسالحو

نجد هناك حركة درامية تبدأ برياح تشرين ـ موعـد المـدارس ـ ، حركـة      

سرعان ما تنتقل الى @اال ان هذه الحركة NN@الجرس، حركة االساتذة والتالميذ

ادة االستشهاد ساحة معاكسة واجواء متناقضة تنتهي بحصول التلميذ على شه

ن كانـت هنـاك سـاحة    يبدال من شهادة التخرج ، في قصائد الشعراء السابق

واحدة وفعل واحد وحركة بطيئة كحركة الجريح ، اما لدى الشاعر كـوركيس  

هناك حركة سريعة بين ساحة الخرى ، هناك صراع دائم بين السلم والحرب ، 

 هذا الصراع .. في الحقل اوسواء في المدرسة او .. بين البناء والهدم ، بين 

يخلق انشطار وتازم نفسي بدال من الشعور باالستسالم كمـا لـدى الشـعراء    

سـاحة  /المدرسة ( ن في هذا الهيكل ، فاستخدامه لالفعال المتناقضة يالسابق

الصدر ، الكتابـة بالطبشـور االبـيض    / البندقية ، السبورة / الحرب ، القلم 

  . علت ايقاعاته سريعة التساع رموزه بحجم الحدث ج..)  الكتابة بالدم االحمر/
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كان الشاعر السرياني في السابق يبنى قصـيدته مـن    א

خالل وضع الفكرة اوال ثم تزين هذه الفكرة بالصور الشعرية ، كانت البنية في 

اغلب هذه القصائد من مواضيع فلسفية او الهوتية او رموز دينية ثم ينسـج  

وسار على منوال ذلك اغلـب شـعراء    حول هذه المواضيع ، هاصوره ورؤي

ت فلسفية او الهوتية انما هي حال االمـة  سالسريان اال ان البنية ليمن ايران 

االم ، الحبيبـة ،  (ومعاناتها والرموز هنا ليست دينية بل هي اقنعة ملموسة 

جعـل  لم يستطع اغلب شعراء هذه المجموعة مـن  اال انه ) عناصر الطبيعة 

الفنية وسيلة الرؤية والخلق  همصور لتكون ، والصورة فكرة ، الفكرة صورة

لقد لعبت عوامل عديدة ذاتية وبيئية نفسية واجتماعية في انـدفاع   .والتعبير

نحـو الطبيعـة    في ايران كما في العراق وسـوريا وتركيـا   شعراء السريان

حـو المـرأة   والتفاعل مع خضرتها وجبالها وينابيعها وصوت عصافيرها او ن

لتساهما مع عناصر اخرى في صقل .. والتفاعل مع جمالها وحنانها ورقتها و

تجربة الشاعر السرياني ، فاضحت الطبيعة والمرأة بعناصرها رمزا وقناعـا  

ساته ورؤياه الى حد ترك الـبعض مـنهم الحيـاة    أللشاعر كي يجسد اناه وم

 آلـة تصـوير  خيلته الى فتحولت م االنسانية ومأساتها ليتمتع بجمال الطبيعة

قصـائد الشـاعر   ناطقة تلتقط الصور من دون ان تتفاعل مع اناه خذ مـثال  

.. بنيامين ارسانوس، اشعيا شماشا داود ، القس موشي دومن ، ادي الخاص

 )ـ نيسان   åîã@) (   1969-1907(قصيدة الشاعر جان الخاص  وكما في

.  
bČäîã@òîi…@oČîÏìİäi@L@bã‡ìİi@bİ‡ì@b¦ñ@@
bČäÜîß@bã‡…ú@ÝÇ@åß@L@bČäÐîÔ‘@òîi@åß@bČäíŠ¡@@
bČä‰ìi@bäí@ČïãaìÈÏ…@L@bČäÜía…@ýÓü@bÏìvÐu@@
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ýČí†¦@b’äØi@L@bČãòì‘@bÏbØÛ@bČíì‚ß111@bČäÓñìÇ@@

  زخات مطر نيسان اذابت الثلوج من قمم الجبال

  على سفوح خضراءوبين الصخور  تجري 

  زهارتنحني على ارجل االشجار حيث اغصانها حبلى باال

    تغسل الصخور المتربة وتجرف طبقات الجليد المعتقة 

@@Zحيث يقولH@@اغنية للصاباياIbČîiú@bÓ@pŠß‹@a†@@@او كما في قصيدته 
@üìj@bô@pŠÏú@@

üìÐäÏ@ŽóÜí@b¦ñ@åß…@Ùía@@
ØÜØÛüëìÜ×@ŽóÜí@ï@@

oîjÛ@aÇ@L@ïëòÏ@L@ïßì‰@@

  هاهي العصفورة ترتجف

  ومن قساوة الثلج تتقمص

  بانظارها يكتتوجه ال

  لها الباب كي تدخل  يتنتظر رحمتك لتفتح

يبدو الشاعر وكانه رسام يرسم صورا جميلة من الطبيعة كما هي او باالحرى 

 ان يقـيم عالقـة   مصورا ماهرا يلتقط الصورة بحركاتها وتفاعالتها من غير

  .بينها وبين تفاعالت االنسان  يةجاوتز

، ففـي  ) 1902تولـد سـنة   ( ت لجين وكذا الحال في قصائد الشاعر بابا بي

يصف فيها نهر الزاب وما يحيط بـه مـن منـاظر    ) ـ الزاب  ›bi(قصيدته 

  :خالبة ، تحس في قصيدته هذه وكانك تقف امام لوحة فنية جميلة 
b±ë‡@üČìću‰ë@bß‡@oČî‘…ë@bČćj@bã‡ì@ìu@@

bČØíŠ×@ýČji@ćïi@b̄ ČŒß@aˆİÇ@åß@ýÓì@pìäîÔß@@
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åß@bíì×@ðˆÏì‘@åß@@bíˆ¡@a‡†i@bíë‰@Čï±‰@@
ćjäi@áíĆ…@ýČćîß@oČäîÈß@aˆî’Ï@b¦ñ@åßÈbî@@

b’íŠu@åôĆćia…@oÇ‡a…@bjÛ@žåß@bćj@æŠôã@bí@@
b’ćîÏ@òãa@ïØa@åë…@bãˆİã@aŠíˆ‘@ČïÜ×@žåß@@

  بين جبال شائخة وسهول مرتفعة ووديان واسعة

  االزهار الذابلةبعطر  متزجتخضر واالااللون ب تزينتوحيث 

  ثمل بعطرها يوالطبيعة  تلهف بجمالي وهو ر منذ دهوريجري ذلك النه

   الزرقاء الينابيع مياهمن وج ومن ذوبان الثلينبع  

  تتأصل جدادالقلب ارض ا ايها النهر الهرم من

  المحقين  حراس الوطن من بين كل باق وحدك

تكتب قصائد مقطعية ) 1911تولد سنة ( الشاعرة صوفيا باسيليوس قاجريان 

ـ ليـالي    ćïß‰ëa…@pìÜîÛ@@( لوحة فنية كما في قصيدتها قصيرة تشبه 

  :حيث تقول ) اورمي 
@ôëa@NNćïß‰ëa…@pìÜîÛ@bČîÏĆú@bà×@@

Č¹…@bČìÏćï¼ë@ćï’¨@aŠćjÔi@o@@
ćïßŠØÛ@aŠİäi@üì×@ìu@oćiòí@@
ï¹@‰ëña…@ƒí‰òÛ@bíŠÔi@@
ćï¹…@aŠćjÓ@ćïß‰ëa@ćïß‰ëa@@

  كم هي صافية ليالي اورمي.. اه 

  بحار تدفن حزني وهميال القادمة من رياحال

  جالسة في فيئي احرس كرمي وانا 

  امتي  وراث اقرأ تاريخ

   @اورمي اورمي يا قبر امي
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... انها صورة شعرية رائعة تختلف عن صور جان الخاص وبابا بيت لجن و

  ) :ـ الثورة b¹ìÓ(وكذا في قصيدتها . نها تمتزج مع الصورة كو
b‚ćíë‡@oÇ‡ü@aŠß@æììÜÏ@@

ČîÇ@…@bČÈß†ibäî@ƒÜj @åä@@
×ˆÐÇ@žåßbäÓ@åÜú‰òi@bäî@ï@@

bäÜía@åŠi…@bàİÓ@„ìô@@
b¹@‰ëña@ÝÇ@oîäÜ@†jÇ@@

  اخرجوا ايها السادة الى االرض الواسعة 

  لنجبل الطين بدموع اعيننا

  ومن ترابها الخصب نصنع اعشاشنا

  ونجعل من اجسادنا رمادا للشجر كي يزهر 

  ليكون مظلة يغطي سماء اتور امتي

 همصـور  فكانتصورة والالفكرة  البعض منهم نجح في المزج ما بيناال ان 

كما في قصيدة الشاعر ولـيم فيرويـان    الفنية وسيلة الرؤية والخلق والتعبير

)å’ÜÏ@†i@bãa@@الذي يقول فيها )  انا ساقاتل:  
aˆuñ@bà×†@@

pìäàîô…@aˆuñ@@
pìÛìÓ@ïôíòäći‹@@
bî@bãìi‹@@
oäfli‹@ïôî’îã@@

  ...بعض التجار 

  يبيعون العهدلدين ، تجار ا

  ..يبيعون السماء 

  ال يهمهم سوى ان يبيعوا ما لديهم
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I@åÏa@@@@@المعنونة@a@ìäîã@îì@I1945H@@وآحنينوس  او في قصيدة الشاعر

@@Z@حيث يقولH@ولكن
bääćiŒßë@bääi‹@bÓ@oàİ@Žµaìô@âìí…a@åÏa@@

bäíûß@ü@ÝćiìÓ‰…@æìí@âìí…a@åÏa@@
@bäíaNN@@

@æìíaŠÐi@ýô@bäía@NNíaŠÐiæì@@

  رغم ان اليوم كان قاسيا للبائع والمشتري

  رغم اني عاجز على االعتراض

  !!ولكن 

  منتظرا.. ولكن ال زلت منتظرا 

الشاعر يعبر عن ارادة شعبه وصبره رغم كل مـا جـرى ويجـري ال يـزال     

  ..الشاعر ينتظر لحظة الخالص 

بصورة عامة نقول ان شعراء المجموعة توزعت قصـائدهم بـين وصـفية    

  .ية وحكميةوحماس

א لدى شعراء المجموعة ، بصورة عامـة نقـول عنهـا     א

صور بسيطة واضحة المعالم خالية من التزاوج بعيدة عن اسـتخدام الرمـز   

اء واالسطورة باستثناء البعض منهم حيـث خـرج عـن المـالوف ، شـعر     

 ومـن خاللهـا  .. ن االم والحبيبة او عن االمة باقنعة م وااستعاض المجموعة

   .رؤيته ويعبر عن معاناته ومكنوناته  الشاعر يرسم

قدرة االديب علـى ابتكـار اسـلوبه     هانقصد ب التي אא

من (ا مالمتكون من سجل االلفاظ والعالقة بينهالبناء اللغوي االدائي من حيث 
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البنـاء  و 112 )خالل مظاهر الربط او في نمط المجازات التي يبتكرها الشاعر

  . يالصوت

عبارة عن ظاهرة صوتية تعتمد اساسا على فن  وه في الشعر ñíÍÝÜa@فالبناء

ي اطلق عليه اللغويون بظاهرة التمفصل وهي بالسريانية عبـارة  ذالتقطيع ال

عن دعامة تكون االساس في البنـاء ، ومـن عناصـر التقطيـع الصـوتي      

لجملة دالليـا  ويتغير معنى ا(...) النبر وااليقاع والنغم والصمت ) فونولوجي(

استنادا الى تلك الخصائص فللدعامة في الشعر السرياني وظيفتين هما البناء 

  . .وااليقاع 

فالجملة الشعرية لدى االديب السرياني هي تركيبة صوتية تتكون من مقطـع  

او سلسلة من المقاطع التي تعتمد في االساس علـى الحركـة   ) دعامة(واحد 

التي تعتمد على الحركة والسكون ، ومن كونها مصدر الصوت عكس العربية 

فالشاعر السرياني تراه يحمل  مجموع هذه الحركات تتكون الدعامة الواحدة ،

في سلته سلسلة من الدعامات ينثرها على الورقة على شكل قذفات صوتية ، 

 علـى مـدار القصـيدة    احيانا تكون القذفة متكونة من دعامة واحدة او اكثر

كمـا فـي القصـيدة    )  من حيث عدد الحركات(تلفة بصورة متجانسة او مخ

للشـاعر بنيـامين ارسـانوس ذات     aŒî†@خذ مثال قصيدة . الكالسيكية 

  : دعامتين متساويتين
oäu@a†¢@ôŠćjÇ@L@o¼@pŠi@a†@@

b‘‰ë……@ì @L@b’i†Û@µaŒ@@

  شابة جميلة ، دخلت الجنينة

  فوجدت النحل غارقا في الحوار

  )حركات 5(ساويتين بعدد الحركات البيت يتكون من دعامتين مت
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pë‰b̈@@(وكذلك في قصيدة  @b¹ìÓ  (    للشاعر بابا بيـت لجـن الـذي

  .في البيت الواحد ) خمس حركات ( يستخدم ثالث مقاطع صوتية طويلة 

كما ) عدد الحركات(او متساوية في عدد الحركات ومختلفة في طول الدعامة 

    :يا الشماس باسيليوس ففي قصيدة الشاعرة صو
@æòßëa@i@aˆÔîß@æëòa@Næñë†@ìuë@å’@ìu…@@

  في الحزن والفرح انتم ايها المحترمون من ابناء امتنا

  . حركات 3،  4 نجد المقطع يتكون من دعامتين مختلفتين في الطول

للشـاعر شـليمون    bČÈß……@ŠÐ@كما في ) عدد الدعامات(او مختلفة العدد 

  :)1953-1884( ايشو
@oÐi@L@üìu‰@†@ìupŠíŠÓë@oîÏú@bäîÇ@†…@@

bäÛìÜ@bàîÜÇ@ïô’Ðäi@µýîÐã@@
o×ñì×@aìôú@Čåß@aŒíˆi@ôñìÐ@@

bäi‡…@bî«@bČä×ë…@òÛñ@åß@a‰ìÐ×@å……@‹@p†íbi@@

  مياهها رائقة وباردة ، ينبوع شفةفي واد ما ، وعلى 

  طريحا اشاب تجد

  شفتاه يابستان من شدة العطش

  وحيث ثالثة رصاصات اخترقت جسده 

. للشـاعر افـرام د   üòß@وغير متجانسة كما في قصيدة النثر او مختلفة  

  :يوسف
Čïãa@oČÈiú@@

ôu@a†@Òa@æìôÛaìôòÔj‘@ü…@boîß†Ôi@@
pìØîØßë@biì¢@æìôÛaìôñûÜ@ü@æa@@

aŒíˆi@æìôÛòíŒ@†i@@
bÓì@a…‡ë…@bČ‚ÔÏ@ðìu@òiòß@†ië@@
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ëìôbČî@†×@L@oîß†Ó@aìô@ñ†jÇ@b×…@Ùía@@
@ð†äß@òîÛNN@ð†äß@òîÛNN@@
ß@b’îÏ@òîÛoîäÜ@üa@bî@å@@

  هذه االنامل

  ولو للحظة في الصباح ما كنت تتركها

  بحنان وشفافية اما لم تشد يداك عليه

  ةاالن يابس تراها

  حمراء زهارأل براعم جعلت منهم مزهرية تضع فيها

  مثلما كنت تفعل في الصباحات ، عندما كانوا احياء

  ال شئ.. ال شئ 

  لم يبقى من الحياة سوى الظالل 

الذي اعتبره احد االركـان االساسـية فـي القصـيدة      אאא

النظـام  والوزن ك،  االسريانية، هذا يعني ال بد من كشف الوحدات الدالة فيه

ان  وال بد من االشـارة الـى   ، داخليو خارجيالفونيمي والقافوي الذي هو 

 افـرام  الشعر السرياني منذ نشاته تمرد على القالب الجامد حينما ابتكر مـار 

  .واخرون الوزن المركب )القرن الرابع(

هو ثورته على قوالـب الصـوغ ففجرهـا     ومما سهل مهام الشاعر الحديث

بدال من الرتابة الناتجة مـن اسـتخدامه   . نغميا واسعا " وتوفرت لديه فضاء

 عدد محدد من الدعامات المتساوية في البيـت الواحـد  ) الشاعر الكالسيكي(

يجزء الى ثـالث او اربـع كتـل او    .. ي والسروجي وفكان البيت عند نرسا

 اك من الشـعراء المعاصـرين  نوه مقاطع صوتية متماثلة على مدار القصيدة

اال .  من سار على منوالهم سواء في ايران او العراق وتركيا وسوريا ولبنان

ظاهرة التمفصـل الـداخلي فـي    استخدموا  نيان البعض من الشعراء المحدث
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اجل خلق ايقاع داخلي نغمي متناسق يضاف الى السـياج   البيت الشعري من

كـوركيس   لشـاعر ل )ـ الحصـادون  aČ…û@@( الموسيقي ،  خذ مثال قصيدة

  :اغاسي حيث يقول 
óÜ…û@æ…û@æìßìÓ@aČ…û@@

@ @@ @@ @óÜ‚İ@æã…@óÜînîİß@bã†Ç@@
óÜ‚ÜÔ‘@åÜ©@æìßìÓ@aˆ×a@@

óÜ«Šß@åÜÓ…@óÜí@oîİß@bã†Ç@@

  ديالحص ايها الحصادون ، انهضوا لنحصد

  تخلص من نير العبوديةنها قد حان الوقت ل

  ايها الفالحون انهضوا لنتنكب منجلنا

  ها قد حان الوقت لنرفع صوتنا

حيث نراه يستخدم التقفية الداخلية التي تتحول الى ايقاع داخلي كاسـتخدامه  

)@Læã@L@æ…û@åÜÓ@L@åÜ©@HNN@ëaI@L@óÜ‚İ@L@óÜ…ûL@óÜ‚ÜÔ‘@

@HNNNوغير ذلك .  

للشاعر هاني بعل الذي ) ـ ماذا جرى   æìôÛaìô@…ìß@( او كما في قصيدة 

يستخدم مفصلين في البيت الواحد حيث يكون المفصل الثاني تساؤال للمفصل 

االول ومن خالل هذا التساؤل يخلق ايقاعه الداخلي المتناسق المعتمـد علـى   

كما ) التساؤل(التوتر الصوتي الناجم من شل حركة االيقاع في المقطع الثاني 

  :  نجد في قصيدته االنفة الذكر 
@bŠÏ@bäí@ü@bîà’i@aˆî@Z_@æìôÛaìô@…ìß@bČäÐÜu@‰ìßa@@

‡†¶@bČiò×@åÛòîÛ@oî‘@Z_@æìôÛaìô@…ìß@bČäÐÜß@‰ìßa@@

  اجنحتهمب حًل ماقل : في السماء  ور ال تطيريالط

  باساتذتهم    حًلقل ما :  خالية من الكتب مدارسال
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للشـاعر  ) ـ سـماء وطنـي     ð‰ña…@bî@( ة وكذا الحال في قصـيد 

  :كوركيس اغاسي 
bŠÏ@bäí@ü@aˆî@æŠa@L@ð‰ña…@oÓì@bî@ìu@@

fl@åßîbòÏ@bäíü@ïôîäÐÛìu@a‰ìãë@bãñ…@ý @@
Ćí@ïãa…@bÏì’iìôÛaña@bČäÛ‹ŠÏ@aˆî@L@a‡ì@bãìæ@@

  سوف التطير الطيورلوطني سماء الحمراء الفي 

  نفرجمن شدة الدخان والنار اجنحتهم ال ت

  بدال من الحمامات البيضاء ، ترى طيورا حديدية تطير

االيقاع ياتي من خالل استخدامه حركات قصيرة ساكنة بعد سيل من الحركات 

وكـذلك   @Ćî@oÓì@bبعـد   ð‰ñaالطويلة كاسـتخدامه المفـردة   

ïôîäÐÛìu   بعدîÜĆãñ…@bĆ‰ìãë@ba@ وهكذا.  

يقاعـه مـن خـالل تـرادف     يصنع ا) 1931-1876(اما الشاعر ميرزا داود 

كقولـه فـي قصـيدته     فضال عن القافية مع الحركة الطويلة قصيرةحركة الال

  :المنشورة في مجلة كوكب الفجر pìÈiالمقطعية 
bãòÜîfl@ìô@bđØÜflß…@bØÜflß@@
bäĆi‹ì’ß@ðìô@oîÜÇ@bàĆîÛ@@

@ð†ÜflîÛ…bäĆä¢@‰ì@p†Ç@@
bäÔãì@Òëa@ćĆĆë‰@Ýćjô@@

  ملك الملوك الجبار

  حر العلىكن مخلصا في ب

  انظر بحنان البناء كنيستنا

@@@@الفرج   المعوزين اعط
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والبعض االخر استخدم اسلوب التالعب في االلفاظ من اجل خلق ايقاع داخلي 

للشاعر باباجان  bČîäîã@oČîãìÇ@يشد السامع الى القصيدة كما في قصيدة 

  :اشوري حيث يتالعب بمفرداته كقوله 
@@@óÜiò×@oßì¨@bìÛ@O@@üČìô@bväô@bÜÛìôë@O@bìÏ

@bČßëŒß‹@bČßë‹…NNN@O@@

  ... زومى زمزومى / هولى هواللى / لوحا الحومتا 

او استخدامه القافية الداخلية والتناغم بين االلفاظ وتكرارها كما في قصـيدة  

bÐÛ…@ü…  للشاعر بنيامين ارسانوس:  
bÐÛ…@ü…@L@bÐÛ…@ü…@@

bÐÜÓ@ïôíñ†íbi@L@bÐÛbi@aČ…ìÜí@@
@a‰ì@bßìí@ü…a‰ëa@bČ’îÏ@L@@

אواخرون استخدموا  ، ومن شروطه ان تكون  من اجل خلق ايقاعهم א

في قصيدة  bßìí@âìí…a@كتكرار عبارة الجملة المكررة ذوات داللة متسعة ، 

aŠô‘  للشاعر وليم دانيال:  
üëë‰@óÜíbßìvº@@
üëë……@ýÓ@ñŠi@åß@@

µaŠô‘…@bßìí@âìí…a@@
óÜíaŠß‹…@bßìí@âìí…a@@

ì‘…@bßìí@âìí…aóÜía‰@@

  على ايقاع الطبل

  الوادي  يرن

  اليوم ، هو يوم السهر

  اليوم هو يوم الغناء

  اليوم هو يوم القفز
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للشـاعر   å’ÜÏ@†i@@في قصيدة  aˆuñ@L@biìHNN@@@(وكذلك تكرار المفردة 

  :وليم فيروويان مؤكدا على اهمية المفردة في داللة المضمون 
pì’ãa…@biì@@

aŠíŠ‘@biì@L@bîÛúa@biì@@
uñ@bà×†aˆ@@

pìäàîô…@aˆuñ@@
pìÛìÓ@ïôíòäći‹@@
bî@bãìi‹@@
oäfli‹@ïôî’îã@@

  حب االنسانية

  حب صادق واصيل 

  ...بعض التجار 

  يبيعون العهدتجار الدين ، 

  ..يبيعون السماء 

  ال يهمهم سوى ان يبيعوا ما لديهم

)  …oí‰ë(قصيدة  من مقاطعفي نهاية كل مقطع ) …oí‰ë(وتكرار الجملة 

للشـاعر جـان   )  ‘p@ïÛìÔ@( ةفي قصـيد )  ïÛìÔ‘@p(وتكرار الجملة 

  .للربط بين لوحاته الفنية  الخاص

حيث تكرر بيت ) 1900ولدت سنة (في قصيدة الشاعرة للي تمرز  وكذلك

شبه لوحة فنية تي تال(مقطع في نهاية كل  ćïãñë@ćðòß@ïô@aH@(القصيد 

ـ  ) او صورة شعرية ول من مقاطع القصيدة مؤكدة على انها ال تزال تحـوم ح

وهكذا في قصيدة . فيكون التكرار بمثابة اداة الربط بين هذه اللوحات قريتها 

 )@@ïØÐÜ@æ†jÇ@ð…ìß   ولد سـنة  (للشاعر بيرا سرمس ) ـ ماذا افعل لك

في بدايـة  H@ ماذا افعل لكïØÐÜ@æ†jÇ@ð…ìß@@@@@(حيث يكرر البيت ) 1901
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هايـة  فـي ن ) ïØÐÜ@ćðìô@@(ويكرر الجملة  كل مقطع من مقاطع القصيدة

  : المقطع 
@æ†ćjÇ@ćð…ìß_@ïØÐÜ@@

üü@bíìôë@bÔćîći…@ć’Û@bôü@ÞìÔ‘@@
ò‘aŒã‰ìÓë@óÜí@bÔćí113@ýÓ@†@bİÜÏ@òîÛ@@

ïØÐÜ@aìô@ćïÜÓ@@
ï×…‰…@žåß@bäí@o×ñì×…@ČćĞðñìÐ@Òëa@ÞìÔ‘@@

×…Š @bäí@b«‰ì×…@ČðòÜÓüë@@Čðñ†íü@ÞìÔ‘ï@@
ïØÐÜ@ćðìô@bđãa@@

  ماذا افعل لك

   واالخرس المربوط خذي لساني

   الساكت والمشلول فال صوت يخرج منه

  ليكن صوتي فداك

  عذابكخذي حتى شفاهي المندملة من 

  يتان من شدة الحكمدمالخذي يداي ورجالي 

  ليكونان فداء اليك

 نجـد ان تكـراره لـبعض الجمـل    ) a…‰ë@ìô…@bÓ@@@(في قصيدته  هاال ان

ال ..)  I@L@óäu@bÓ@ü@bãˆa@bÓ@ô@ìô@L@bãaaì@ والمفردات من امثال

@@   . معنى لها كونها مجرد تكرار 

אא الشعراء منذ زمن مـار افـرام   نجد ان بعض  ، א

استخدموا كتال متباينة في عدد الحركات ، معتمدين فقـط علـى    هذا وليومنا

                                                 
يذهب اللغوي اشور ملحم على انها اذربيجانية ، على االغلب تركية كلمة دخيلة   113

   مقيد بمعنى
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 ، والبعض االخـر  وعلى مدار القصيدة التماثل في عدد حركات البيت الواحد

ـ  واخـرون . ومتناسقة في طول الحركة وقدرها  استخدم كتال متساوية  واخط

الوزن المركب والدعامات المختلفـة مـن    مخطوة جديدة من خالل استخدامه

 في البيت الواحد والحركات اجل كسر الرتابة الناتجة من تماثل عدد الدعامات

للشاعر شليمون ايشو حيث يسـتخدم   I@æìßìÓ@bÔãìy@bíH@كما في قصيدة 

واخرون تخطوا خطوات نحو التحرر من القالـب   والثالث عشرالوزن العاشر 

  ..للشاعر بيرا سرمس ) ïØÐÜ@ćðìô(الشعري كما في قصيدة 

אא شـعراء السـريان فـي ايـران     ال البعض مننجد  א

كونهم يكتبـون قصـيدة كالسـيكية     استخدموا البيت الواحد اساسا في البناء

، ال بل ذهب البعض االخر مـنهم فـي اسـتخدام    تقليدية او كالسيكية حديثة 

النظام الشطري المستورد من القصيدة العربية كمـا الحظنـا فـي قصـيدة     

bí@@@وòÜß…@pìÛú@@@( الحصادون للشاعر كوركيس اغاسـي او قصـيدة   

@bČßìñ…@aŠ’ã قصائد الشاعر ماروسـا عيسـى   وللشاعر فريدون اتورايا

الخر اسـتخدم المقطـع الشـعري    اال ان البعض ا ...واشعيا الشماس داود و

bÛìÓ…@oîãìÇ@( كاساس البناء كما في قصيدة ) المتكون من عدة ابيات(

@@ëŠİÏ@bćua@bÓ@H وقصـيدة  ) بابا بيت لجـين  ( للشاعر باباجان اشوري

)@@bÐÛ…@ü…@H   للشاعر بنيامين ارسـانوس وقصـيدة)@@@ðòßëa…@pŠi@H

  ...شاعرة للى تمرز ووبعض قصائد ال)  1931تولد( دانيال بنيامين  للشاعر

كتلة كونكريتية متماسكة  كونهالبناء ، ل اككل اساسوهناك من اعتبر القصيدة  

كما في قصيدة كوركيس اغاسي نقطة الصفر الحمـراء او قصـيدة   باصواتها 

@@@p†@bí‰ëña@L@åÏa وبعض قصائد الشاعر بيـرا   هوآللشاعر نينوس ،

للشاعر  å’ÜÏ@†i@bãa@دة قصي كما فيو ...سرمس والشاعر بابا بيت لجين 

  :  كقوله وليم فيرويان
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pì’ãa…@biì@@
aŠíŠ‘@biì@L@bîÛúa@biì@@

aˆuñ@bà×†@@
pìäàîô…@aˆuñ@@
pìÛìÓ@ïôíòäći‹@@
bî@bãìi‹@@
oäfli‹@ïôî’îã@@

  حب االنسانية

  حب صادق واصيل

  بعض التجار

  تجار الدين 

  تعاملهم سلس

  يبيعون السماء

  ال يهمهم سوى ان يبعوا ما لديهم 

) بيـت  ( فجر الوحدة البنائيـة  ) وخصوصا الشاعر الغنائي(ر الحديث الشاع

كونها اللبنة المتجانسـة  (للقصيدة التي تمثل صرحها وتحدد هويتها االيقاعية 

ليحولها الى مقاطع صوتية ومـن اجـل ردم هـذه    ) في بناء صرح القصيدة 

ـ   اع الفجوات او عدم التماثل استخدم الشاعر بعض الخصائص كـالنبر وااليق

  . لتكون بمثابة الربط بين مفاصله او دعاماته (...) والنغم والصمت 

يوسف وميشائيل بيت  .الشاعر افرام دفي قراءتنا للمجاميع الشعرية نجد ان 

منذ الخمسينات فجروا وحدتهم البنائيـة ليخطـوا    ..وبيرا سرمس و بطرس

الشـاعر  خطوتهم االولى تجاه الحداثة وسارا كل من الشاعر نينوس آهـو و 

الوحدة البنائية للبيت  تمزيقوليم فيرويان على منوالهم خاطين خطوتهم تجاه 
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ثر كما نجـد فـي قصـيدة    لنليحلوا في ساحة قصيدة الشعر الحر او قصيدة ا

bääÇë@b‚ÔÏ  1970 -1910(للشاعر ميشائيل بيت بطرس:(  
bİîÔi@@

bČä¼@bČäßìí@åß@†¢@@
bČãìÔîÓ……@bäu@åß@L@a‰ìÇ‹@b‚ÔÏ@†@@

üìu‰@†@ìu@L@ýíò‘@ìÔÏòi@†×@@
bjôîi@bäu@L@aìôú@åß@a†Ôîi@@

  في صيف ما

  ةحارال احد االيام في

  ورفيع برعم صغير

  زرع في واد ما

  ويتنفس انفاسه االخيرةيحترق من شدة العطش 

اال ان اقحامها بالسردية وغياب الغنائية في القصيدة جردتها من فعل الحداثة 

يوسف الـذي  . للشاعر افرام د üòßقصيدة الحقيقية ومن شاعريتها عكس 

فلـوال   ة ،الغنائي بعض المعالمتخلص من االسلوب السردي رغم افتقارها الى 

سـتطاع  ذلك لعدت هذه القصيدة من روائع قصيدة النثر السـريانية حيـث ا  

لت اليه االنامل الناعمة التي تحولت الى مجرد الشاعر بجدارة ان يصور ما آ

  : مزهرية
ČÈiú@bãao@@

oîß†Ôi@óu@a†@Òa@æìôÛaìôòÔj‘@ü…@@
pìØîØßë@biì¢@æìôÛaìôñûÜ@ü@æa@@

aŒíˆi@æìôÛòíŒ@†i@@
bÓì@a…‡ë…@bČ‚ÔÏ@ðìu@òiòß@†ië 

ëìôbČî@†×@L@oîß†Ó@aìô@ñ†jÇ@b×…@Ùía@@
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@ð†äß@òîÛNN@ð†äß@òîÛNN@@
oîäÜ@üa@bî@åß@b’îÏ@òîÛ@@

  هذه االنامل

  ولو للحظة في الصباح اما كنت تتركه

  بحنان وشفافية اد يداك عليهما لم تش

  االن يابستين اتراه

  مثلما كنت تفعل في الصباحات ، عندما كانوا احياء

  ال شئ.. ال شئ 

  لم يبقى من الحياة سوى الظالل 

 مزهرية تضع فيها االزهار اجعلت منه
א א א א א א א א

א מ א وخصوصا في القصيدة الغنائية  אא

من خالل التماثل الفونيمي الذي يظهر في مستويين التجانسـي والتكـراري   

فيركـز  . ن يقومان بدور جمالي في القصيدة وكذا الحال التكرار القافوي االلذ

فهو يسـتخدم   )الداخلي والخارجي(على النظام القافوييوئيل اغاسي  الشاعر

اما الشاعر ادي الخـاص   .ايقاعيا وتمفصالت صوتية متماثلة  قوافي موزونة

تراه يستخدم القافية الداخلية والخارجية سوية ›aŠ×a…@pŠß@@في قصيدته 

احـدهم  (فضال عن استخدامه التماثل الصوتي بين نهايات المقطع  في قصيدته

  : )ساكن واالخر متحرك
oäÜîß@bî@bôa…@åß@L@æìíbÈà’i@b¼‡…@ýÓ@@

Č†@bČîoä¹@ýÔ@bôbi@L@æìíbíŒ¢@p@@
oäu@ôa@æòôia@L@æìôÛbíò‘ìß@bČäîÇ…@bČÈß†i@@

  ينبعث من السماء الزرقاء صوت الرحمة

  حياة جديدة  تفوحومن هذه الحقل 
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  بدموع اعينهم جدادناساقاها اتلك التي 

يكتفـي يالقافيـة الخارجيـة     ) 1918-1872( اال ان الشاعر موشي دومن 

  :كقوله
ÜÈ»@òÜß…@bî‘ìä×oäí†¶@ó@@@ @@@
oĆí…ëñ@Ý×…@bä’í‡@áÇ@@

‰fl…@a†@åÛaŒ…pòîÓ@bà×†¢@ð@@
oîß@µaìô@bî@²Û@@

  اجتمع مجلس االمة في المدينة

  مع رؤساء الطوائف

  تلمسنا البعض مبتلين بهمومهم

  قلبنا الحي اصبح ميتا

מ البد من االشارة الى ان القصيدة السريانية في ايران وعلى مدى  א

بـدأت  من حيث الشكل نجد ان قصـائد هـذه الفتـرة    ، ف رةالمئة سنة االخي

سرعان ما تطورت الى الكالسيكية الحديثة ومن ثـم الـى    االسلوب التقليديب

  .ثر التي سبقت والدتها في العراق الشعر الحر وقصيدة الن ةقصيد

اغلـب قصـائد    فـي من حيث االسلوب قد سيطر عليها االسلوب الروائـي  و

االسلوب الغنائي عند الكثير منهم بمعنى اخـر كـان   المجموعة، وغاب كثيرا 

 ممـا دفـع   ذلك انعكاسا الناهم التي عانت كثيرا فتحولت الى مادة تاريخيـة 

معاناته وتطلعاته على الظواهر الطبيعية كي تعكس صورته ،  السقاط الشاعر

 قصصيان توجه الشاعر كان أونظرا لشدة السردية عند البعض منهم تحس وك

كمـا فـي    .باسلوب شـعري   هل ايصال صوته لالخر صاغ قصتولكن من اج

  :حيث يقول ) 1930 – 1870(للشاعر بولس سرمس   I@bîÛìyHقصيدة 
bã‡ìİßë@oßëŠß@bîÛûi@ćïÛaŒ@@
ĆîÜi@ïô…@Ùíbß@bìãñë@a‹ìãŒãbî@@
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ćìië@pŠÔß@ozy‰ìÇ@o¼@a†Ć‡đãb@@

  رايتها تنزل من اعالي الجبال

  وتئنتبكي وتتنهد 

  من شدة البرد والعواصفشابة جميلة ترتجف 

  ) :1959-1897(للشاعر ادي الخاص  IaŠ×a…@pŠß‹Hوكذا في قصيدة 
aŠ×a@óÜÔ¢@bîÜ×@b®……@p…ŠÏ@â†Ó@åß@aŠÏûi@@
aŠô…@oîä¦@a‡ìØÏë@bî…@bČćj×ìØi@bÓì’u@@

aŠôi…@a‡bu@Ùía@æìôÜÓŒi@bî…@aŠíŠô‹@ôû@‰òi@@
a‰ì‘@óiì…@pìîãë…ëŒß@ójÛ@óä‚‘@aŠß‹@µ@@

  قبل بزوغ الفجر كان الفالح واقفا في حقلهفي الصبج ، و

  القمر احتجابكان يتامل انجم السماء و

  اشعتها كالسهام سماءال تنثرخلفه و

@@@@يغني فشرع دفئ قلبه من شدة حبهو

I@@bã†ÓìÏللشاعر بنيامين ارسانيس وقصيدة  I@ÞìjÛìiHوهكذا في قصيدة 

@ŠÇ†…H     للشاعر القس شموئيل يوسف بيـت كوليـا وقصـيدةIÔÏ@@b‚

bääÇ…H للشاعر ميشائيل بيت بطرس و...  

لتتحول الى ملحمـة   )1901( وتطورت الروائية عند البعض امثال وليم دانيال

 جميلة بوسائل حديثـة كملحة قاطيني التي ثبتت بجدارة كونها قصيدة ملحمية 

  :يقول فيها حيث 
Čäi‹@åß@bäi‹@†¢bí‰ì@í‰ñbi@b@ @@ @@@

bäİÛì‘@aìôí@ô†íbi@bäÜî@ÙÜß@†@@
bí‡ëña…@ÙÜß@ìô@ôì@aìôí@bßëañ@@

đãìí†ÛćïàÜ’×@ó@a‰ìë@o‘…@i@aìô@@

  في زمن ما ، في ديارنا الجبلية
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  كان هناك ملكا قويا بيده زمام السلطة

  كان اسمه توما ، ملك االثوريين

  لتقي ابناء السهل والجبليفي ديوانه 

لحـق  رغم ان لغتها بسيطة تحوي على مفردات والفاظ لهجوية ، اال انـه وا 

ونظرا الهمية هذه الملحمة ساتوقف عندها  . 114يقال ابدع الشاعر في كتابتها

  :قليال فاقول 

، عمال ادبيا متكامال يصور تصرفات ) 115كما يصفها هيغل(الملحمة 

االشخاص الذين يقومون بذلك العمل سواء بخطورته الجوهرية او بلقاء غير 

ومن . شعر او شعر ونثر منتظر بالحدث ، والملحمة اما ان تكون على شكل

الناحية الفنية فالملحمة تجمع بين طياتها القصيدة الغنائية والروائية ربما 

: قائال  116يتساءل احدنا لماذا الملحمة فيجيب الناقد الكندي هنري بيسيل

  .. حاجة االنسان الى الملحمة تاتي من ذوبان مجتمع ما 

كلكاميش الذي كان ثلثاه .. ت فاالنسان العراقي كتب ملحمته عندما شعر بالمو

اال انه كان يشعر .. . إالها وبالرغم من كونه اكثر شهرة من بعض االلهه 

مما دفعه للبحث عن الخلود وعلى هذا االساس كتب هوميروس .. بالموت 

ملحمته بعد انتهاء العصر الذهبي لليونان ، الياذة جسدت شخصية شعب رجع 

... الطريق حائرا بين ان ينتقم او يغفر من الحرب منكسرا فوقف في مفترق 

وبطل اوديسا كان يحاول ان يختفي من امام ملك طروادة او كان يبحث عن 

) كياسا ـ اللص(وعلى نفس المنوال كتب نرساي ملحمته  ...مكان اكثر آمنا 

 حين شعر بزوال الحياة على االرض لذا عليه البحث عن الخلود في السماء ، 
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يديا االلهية حين كان الرومان يبحثون عن حل وسط بين وكتب دانتي الكوم

وبابلو ... االيمان والفكر عندما سقطت كل عناصر االمبراطورية والالهوت 

نيرودا كتب النشيد العام ليجسد الصراع االنساني بين الخبز والحرية 

 117)قاطيني(وعلى هذا االساس كتب شاعرنا وليم دانيال ملحمته  ...والعدالة

.. منة لتمحوها من الوجود لبحار من كل صوب تجتاح مرافئه اآلى احين را

كان .. كان احساس بالزوال ، زوال شعب له ما يكفي من المقومات للبقاء 

يرى قراه احداها تلو االخرى تطمس وابناء قومه حائرين بين البقاء 

  .والضياع

  :ة في قرائتنا لملحمة قاطيني يمكن تقسيمها الى ثالثة محاور رئيسي

تضمن سبعة فصول يجسد الشاعر من خاللها تي تال א -1

من والدته ونموه والعوامل المؤثرة في نموه ليكون ) قاطيني(تاريخ البطل 

قائدا يخلص شعبه من الظلم ليصل به الى بر االمان ، ويخلصه من االنشقاق 

 .والجداالت العقيمة والصراع الداخلي
Čî…@ýČîćj‘@ìu@oÈćiñ@ýÔ’ÛÚì’îã@aìô@ü@b@@

Úì‘‰@âŠí@üë@ČïôĆ‘@†i@ÚìäĆäÇ‰…@ýćuì‘@Šôñ@bôbi@@

  ال يكون هدفك في الحياة االنتقام

  الن عمل كهذا سيتعبك كثيرا ويجعل رأسك منتكسا

  : وفي مكان اخر يقول
ôòØi…@pĆìäü@ô†ía@óÜß‰ìß@ü@@

@bß…@ƒfl‚Ð@Šßa@o×‰ìi…@bÇ‰ñ@bôa…@â†Ó@@
…@pëŠíŠ¶@ƒİćj@åà‚Û…@b×òÛ@b@@
bìã@„‰…@ìàÓ@bäĆîà™@a‰ìã@bôü@@

                                                 
117  îİÓbä  / وليم دانيال  
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bëŠÏ@æìî@Ùía@üĆ…ìÇ@”Ši@ƒÜÐãë@@

  يداه اخوة زوجتهتطال لم 

  بل قال فلنسفك دماءنا امام الباب المقدس

  خبز بمرارة السمالونمزجها مع قطعة 

  بدال من سكب الوقود على النار الخافتة

  ونتصارع كحيوانات شرسة

اع يجري بين البطل قاطيني وخاله وفي الفصل السابع يروي لنا المؤلف صر

قوزمانو ليصل في االخرة الى حقيقة مفادها البناء ال ياتي بالصراع والقتال 

  .بل من خالل المحبة والوحدة 

الذي يتناول وقائع ثالث معارك في ستة فصول ، انها  א -2

 :مرحلة الصراع لنيل الحقوق وبناء المجتمع فيقول 
Üí@bÔîä@oßëa@ipë†Ü¡@bäÓ‰ìÐÛ@ïôî@@

pì«@åÛb¹òi@åÏì’i@Šô@ƒćiòí@æa@@

  الشعب ينتظر منا الخالص بسرعة

  ان بقينا جالسين في اماكننا سنفنينا البليةف

وكما يروي لنا المؤلف ، هذه المرحلة تتضمن ثالث امتحانات قبل ان يخوض 

  :المعركة المصيرية 
òía@Úì‰ëü@bÏ‰ëú@oÛñ@@

bîß†Ó@ìô@æìí@bãa@@
@åí‰ñ…bîÓë@bÇ‰a@ÑÜ™@@

a‰ìÔí@bÏb×@†@òÛñ…@@
aÓ@òîi@†¨@bíì×@@
µ@ò«@òÈĆi…@a†č‘@@

µòía@´ôíòÛñ…@ýî@@
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  عليك اجتياز االختبارات الثالث

  انا هو االول

  السماء واالرض الثاني يشق

  الثالث حجر ثقيل

  يغطي القبر

  الغول التي تصارعها

  لها قوة الثالث

ا تكون االمة في زمن النمو في المرحلة االولى عندم :א -3

عليها ان تعمل بجد فالبناء ال ياتي من الصراع والقتال بل من المحبة 

ومن ثم انتقل المؤلف الى مرحلة النضوج واستطاع ان يجتاز .. والوحدة 

االختبارات الثالثة ليصل الى زمن الخالص أي القتال الشرس الذي يجسده 

الذي يمثل (انتصاره على الغول المؤلف في سبعة فصول ليختم ملحمته ب

  . وخالص شعبه من االسر ) عدوه

قراءتنا لهذه المراحل نجد ان الشاعر وظف الكثير من معالم القصيدة وفنون 

القتال في ملحمته كاستخدامه صورا شعرية بكثرة كما الحال في تصويره 

ه كما استخدم شاعرنا في صراعات. لمسكن الغول ووقائع المعركة وغير ذلك 

الحرب النفسية وخاصة في حواراته ، كما في الحوار الدائر بين الغول والبطل 

. والى غير ذلك ) 30ص(او بين قاطيني والغول ) 21-20ص( قوزمانو 

  :كقوله 
bã†čÇ@ïô@óÜí@bi‰ìÓë@bíñbđi@bäći‹@bô@@
ãĆëú@b¢†flß@bôa@b‚čjßìu@“íbÏ@†ib@@

oćîÜìß@ï×fl†Ü‘@ïôë@ïØäİÛì‘@ÝÐã@†i@@
@bîÛflú@†ioíŠi@a†ô@bî×…@†ië@bÔßìÇ@ìu@@
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  الزمن آتي بال محال هوذا 

  المذبح  سيطمر

  مقيتةويزول سلطانك وجثتك ال

  ستنزل الى العمق ويطهر هذا الكون

:א
لو اجرينا دراسة مقارنة بين مدى التزام ملحمة قاطيني بالعناصر العامة 

  :للملحمة نقول 

متسلسل لتؤلف احداثها بهدوء احداث الملحمة يجب ان تصاغ بشكل  -1

 .وبخط متوازي مع محور الملحمة  

شاعرنا وليم دانيال لم ياتي ببطله من السماء بل أختار طفال يتيما هزيال 

ليهيئه ) رغم انتمائه لعائلة مشهورة في المنطقة ( يسخر منه االخرون 

  :بهدوء 
ćïãĆ†Ï…@oØ@ñŠßa@óØ×@@
ćã…@bÐ¨@Ùíbß@†@ôòãë@@

aìi118@@ô®a‰ì×…@bã‰ë‹@@
a‰ìäi@ýÔ@a‰…@ƒÐã@@

  اسنانه كسكة فدان

  واذناه كلحاف جدتي

  كوروانفه كبوق ال

  حين ينفخ فيه تحترق الحقول

مشاكل عدة مع زمالئه الذين ) قاطيني(هذه الشخصية الهزلية تخلق لصاحبها 

يسخرون منه فيتعلم من جراء ذلك فن القتال وحمل السيف وكاول اختبار له 

                                                 
  ìôبمعنى   118
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له قوزمانو فيؤهله المؤلف ليكون شجاعاً يجتاز االمتحان يتشاجر مع خا

  . االول

قاطيني كان راعيا يرعى الغنم في الجبال ، فمر بتجارب عدة من خالل 

نمو جسده ل مهدت صراعه مع الحيوانات الشرسة وقساوة الحياة في الجبال

  .   ليكون جبارا ، فأهلته الطبيعة ليكون قادرا على اجتياز االمتحان الثاني
bÇ‰…@†@ó’Ï‰@†@Ý×@@
bÈćjİi@ôñìñ@bÇ‰a@@
a‡ì@bÈİÓ@bäîİÓ@@
bäćíìÇ…@b‘ì‘@ô‰…ú@@

  ذراعالواحدة طول كتفه 

  خسفواالرض من تحت قدميه تت

  قاطيني قاطع الجبال

  صدره كقطعة مرمر

ضعفا لقوة والده الذي استطاع ان  30كل ذلك كان من اجل تهيئته ليفوق 

الذي (قادرا لرفع ذلك الحجر ) قاطيني( يزيح حجر الرحى ، ليكون هو االخر

  .الذي يغطي تلك الحفرة المختبئة بها الغوال) ضعفا لحجر الرحى 30يفوق 
a…ë‹@“i@bČôu@ćðòÛñ@ñčñŠflí@ÚìjĆi…@ýî¨@@

  ضعفا لقوة ابيك 30عليك ان تورث 

مؤلفنا لم يترك البطل ليتصرف على أهوائه بل أستخدم ضده حربا نفسية 

 119اذا ما استخدمت ضده في حربه المصيرية ضد الغول اتالعقب ؤهله اجتيازت

  :فاستخدم لهذه الغايه شخصان ) العدو( oîÜÛـ 

                                                 
عفريت او  )كما يذهب اللعوي اشور ملحم( في القواميس االكدية  عنىتكلمة أكدية   119

  شيطان
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عملية  من الذي كان يسخر من قاطيني فيثير اعصابه ليعجل: العدو  -  أ

 .االنتقام 

الذي يرشد قاطيني الستخدام عقله في المعركة كي ال يستطيع : المرشد   -  ب

 . العدو النيل من عزيمته 

الحم تتجذر بتاريخ االمة ومصير الشعب لذا نجد مؤلفوا الملحمة الم -2

يستخدمون اغاني الحماسة اي االهازيج الشعبية ، فكان مؤلفنا وليم دانيال 

 :امينا لهذا العنصر فاستخدم المديح واالطراء 
aŠĆjžäu@bîĆãìí@îÜua@@

aŠôćiì‘@b×†ô@µòía…@ìô@@
oj×‰ëñ@bî@ìu@bäí‹@ïôië@@

²’@ü@bôu@ì™@oÐ®@µ@aìô@@
@bí‡ëñbi@ôûĆ@aŠĆü@@
bîÜčÇ@aŠÔćía@üča@ü@@

  اليوناني الجبار 120اخليس

  صاحب شهرة كبيرة

  سالحه ينطح السماء

  )يخجل( ابدا لم يتردد

  في اسناد ظهره على االثوريين

 عظيماً شرفاًبل كان يراها 

االحداث التي تذكر يجب ان تكون متجذرة في القدم وتحت ارادة المؤلف   -3

ستكون تحت ) ينقاطي(يصل الى مبتغاه ، هذا يعني ان تصرفات البطل كي 

 :ارادته الن المعركة هي مصيرية 

                                                 
  بطل الياذة   120
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 bîäč@a‰ûÓ@óÜí@ćï’ćîã@@
@bîäči@åàÜflÇ…@oĆîÐÓˆÔß 

  هدفي هو القصر المكروه

 الذي بني من جماجم ابناء قومنا 

احداث الملحمة يجب ان تكون مرتبطة ارتباطا وثيقا بالوطن الذي ينتمي  -4

اليه المؤلف أي بمدنه وقراه وشعبه ليعطي لملحمته حياة اطول مهما تبدلت 

الحكومات تبقى الملحمة تعيش في ذاكرة الشعب وكانها وليدة اليوم ، وعلى 

 هذا االساس اختار مؤلفنا وليم دانيال قراه وطبيعة تضاريسه وعشائره

مجتمعين اله ابناء شعب قريبا من بيئة وحياة كونلي... واسماء بني قومه و

 . هناك بقساوة 

يجب ان يكون المؤلف صادقا مع نفسه وهدفه الى النهاية ويكون يقظا  -5

لما يجري من احداث في الملحمة كي ال تتقطع تلك الروابط التي تربط بين 

 .احداث الملحمة وهدف المؤلف 

من يقرأ ملحمة قاطيني بعمق سيجد كم كان مؤلفنا وليم دانيال صادقا مع 

مع احداث الملحمة ، المؤلف كان يملك حسا وطنيا صادقا ، كان يشعر نفسه و

بمعاناة شعبه وهو يرى بأم عينه ، كيف يقطع العدو اشجاره التي ترمز 

  :للحياة
aŠĆäči@ôŠÔÇ@åß@bĆäÜćía@bćjći†ÜÈi@@
óÜí@bíŒ@òíbîÏú@ôđòćîÛë@óÜí@bíŒ@@

  العدو يقطع االشجار من الجذع

  فرأى واجبه بوضوح

طل قاطيني لم تكن من كونه يحس بمرضه بل باتخاذ القرار الصائب فطنة الب

  :في التضحية، وفي خالص شعبه من الظلم وتعزيز حقوقه 
@@
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b’îã@ìôi@oî½@æìôí@aŠí†ô@@
bćiŠ@åß@óäÓŠÏ@”ì@bäía@L@æòîß@”ì@@

b’í†Ó@bäÜía…@bćjíûã@bôa@@

  مستعد الموت من اجل الهدف

  رعم المقدس فألمت ولكن قبل أن امت علي أن أخلص الب

  من الخراب

بطلنا ال يهاب الموت طالما انه اتخذ قراره بملئ ارادته ، فقوته لم تكن بسيفه 

  ..بل بارادته وغيرته وايمانه 
@ýİß@aìôí@ü@NNóđäĆu…@bÐî@a‹@üë@@

aŠ−ì¡@bäči‰ë‹@aìôí@bjčÛ@†@üa@@
@a‡…@bà×†@åß@ôđòßëa@aìôí@b‘Švči…@@

ì™@bäĆîćiûi@aìôí@bë‰@†@üaoäčj×@@
oßëa@bÓ@b‚ÜÐčÛ@b’í†Ó@bäĆîćiú@@

  ليس الخوذة وال السيف

  بالعذاب تقوىبل كان قلبا 

  يسحب امته منذ دهور

  كانت روحا مسلحة باالرادة

  االرادة المقدسة من اجل االمة

على المؤلف ان ال يكشف اناه ، تلك االنا التي هي اساس بناء الملحمة ،  -6

رئ من اكتشاف ذات المؤلف وما بمعنى آخر على المؤلف ان ال يدع القا

يجيش في داخلها بل عليه ان يرى االحداث الجارية ، لوجود راوٍ يروي 

وهذا ما  متسلسلةمنسوجة  للقارئ كل ما يريد المؤلف قوله من خالل صور

 ).من هو الرائي(يؤكده المؤلف نفسه في مقدمته 
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ية من خالل والن المؤلف كان حريصا ان ال تتحول ملحمته الى قصيدة غنائ

  :طرح ذاته لذا اختار ثالث اشخاص ليجسدوا فكرته وهم 

  )كوركمو(والد قاطيني في بداية القصيدة ثم والدته  –أ 

 المرشد -ب 

 خاله توما -ج 

ونظرا لما يعانيه المؤلف وليم دانيال من هموم زوال امته لذا فقد السيطرة 

  :ماكن كما في كليا على عواطفه ، مما ادى الى كشف ذاته في بعض اال

من الصراع الداخلي ، بين ان ) والدة قاطيني(من خالل معاناة كوركمو  -1

 :تضحي بولدها الوحيد او الوطن 
b’íˆÏ@bČ‘†u@åí‰ñ@Û@óÜí@bßŠÏ@@

b¹…ë@oîÛĆë…@@
ïi‰ìÓ@ñìô…@†@@
ćï’îäÛ@ò‚ÜÏ…@†@@
bàÇ…@bäÓ‰ìÐÛ@@

  نحرا قلبي مميزان حدثان

  الواجب واالمومة

  تكون قربي ان احدهم

  تعمل من اجل خالص شعبي ان خرالوا

الصراع الدائر بين المؤلف والشعب ، المؤلف كان يحس بالمرض  -2

 : الذي اصاب االنسانية اما االخرون فبال مباالة بل كانوا يحطمون عزيمته 
ôòĆã@ÝÇ@ëìôí@ðòîÓ@óÜß…@bÜÓ@bà×†@@
pñìjß@bİÜÐči@ëìô@ðìĆô…@Ùía@ýÓ@@
æòĆîÔ‘@óÜí@bØía@_@aŠôäÛ@ÚëŠa@ìàÓ@@
æòÓ@aëò×@ÚìÜÔćîćj‘@ÚìÛ‹Šiìß@å‚ÔčÏ@@
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  صوات كانت تداهم اذنيالاض بع

  الغابةاصوات كالتي كانت تخرج من 

  لماذا ربطت النهر ؟ ماذا حل بسواقينا

 جعلت ازهارنا تذبل لتترك االشواك لنا

في الختام طالما ان الملحمة يكتبها شخص واحد لذا يجب ان يكون   -7

 ة كما الحال عند قاطينيهناك بطل واحد يتربع في القم
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א א
א א אמ א א

א א
@@

ان كانت مفاهيم النقد من ارسطو وحتى يومنا هذا تذهب الى وجوب تقسـيم  

اال ان مقابل ذلك تتجـه  .. القصيدة الى الهيكل والمضمون واللغة وااليقاع و

بين المكونات ، كونها القصيدة تخـرج   ثة الى صعوبة الفصليالدراسات الحد

وهي مرتدية لباسها الكامل ، فالشاعر ربما يضـع  ) راها الرومانسيونيكما (

الى ان القصيدة المعاصرة تتجسد .. للقصيدة الكالسيكية شكلها ومضمونها و

وتكتمل قبل الخروج ، اني اشبه الشاعر السرياني الحديث بالبذار ينثـر فـي   

.. الدعامات او التراكيب اللغوية او الصـور الشـعرية او   الحقل ما لديه من 

حفر مجراه شكل يبجريان الماء في ارض مسطحة  )القصيدة( واحيانا اشبهها

  ..الساقية 

السـريانية   في دراستنا هذه سنحاول احصاء بعض المعالم التي تدفع القصيدة

والتكـرار   باتجاه الحداثة من حيث اللغة والشكل والصور الشعرية في العراق

كما فعلنا في دراستنا للقصيدة  معتمدا على هيكلية عبد السالم  ...وااليقاع و

ولكن قبل الحديث عن ذلك ال بد لي من تسليط الضـوء   . ايران في السريانية

في كل من تركيا والعراق كونهما جزء من االمبراطوريـة   على تلك االرضية

  .    العثمانية

 واسعة اصالحات دت االمبراطورية العثمانيةشه عشر القرن التاسعمنذ ف

حافزا جديدا يبشر  طالت كل من تركيا والعراق وسوريا ولبنان ، وكانت

بدأ االدب السرياني ينتعش شيئا فشيئا  حيث،  في المنطقةبنهضة االداب 
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بعد فترة من االنحطاط دامت ( بالرغم من قلة انتاجه وانحصار مواضيعه

 .) الرابع عشر وحتى بداية القرن التاسع عشر من القرن  ايخمسة قرون 

 العراق كما في تركيا وسوريا ولبنان في فتنافست البعثات التبشيرية في

نشاطها االدبي والديني فنشرت وطبعت عشرات الكتب ، كما سرقت العشرات 

الكثير من هذه  تمن المخطوطات ليزينوا بها مكتباتهم ومتاحفهم واتلف

والحق يقال ان . تفوح منها رائحة الهرطقة  حجةالمخطوطات والكتب ب

المسؤولين عن هذه الكنائس والبعثات سعوا في انتعاش هذه اللغة من خالل 

وكان ذلك عامال في .. طبع الكتب الطقسية واالناجيل وكتب الصلوات و

نهوض االدب السرياني من جديد ، اال ان السريان ومنذ اواخر القرن التاسع 

 سواء في العراق او فيى الكثير من االضطهادات والمذابح عشر تعرضوا ال

ن فاتحة خير لشعوب المنطقة عامة يولم يكن القرن العشر.. وايران تركيا

جلب معه الكثير من الحروب والدمار، ) القرن العشرين(وللسريان خاصة النه 

ع حيث شهد الحربين العالميتين ، وبين هاتين الحربين ذاق السريان شتى انوا

المئات من القرى واالماكن التي كانت  ماالضطهادات والمذابح، وسلبت منه

) مناطق اورمي ووان(من جنوب تركيا مرورا بايران " ، ابتداء ممنا لهآمالذا 

بالعراق ، فكانت من نتائج هذه الحروب واالضطهادات استشهاد " وانتهاء

قد دمرت او  مقراهوتشريد اكثر من ذلك بكثير ، فاكثر  مالكثير من ابنائه

بما فيها من نفائس وكتب قد  مواديرته م، وهذا يعني العديد من كنائسه سلبت

 بعض االدباء والكتابااللوف نهبت او احرقت ، وال بد ان يكون من بين هذه 

من امثال توما اودو ، اوجين منا ، اشور خربوت ، نعوم فائق ، فريدون 

الم عن العطاء ، والكثير منها غيرت ، فشلت كثير من هذه االق ...اتورايا 

 كالعربية مثال مسارها ، فبدال من ان تكتب بالسريانية كانت تكتب بلغات اخرى

وخصوصا في لبنان والمهجر ، اال انه رغم كل ذلك كان هناك العديد من 
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االقالم تتحدى كل هذه المآسي والفرمانات ، ال بل خلقت تيارا مخلصا لقضيته 

بيل المثال استحضر البطريرك السرياني يعقوب الثاني سنة وقوميته، فعلى س

مطبعة سريانية في استنبول لطبع الكتب الليتورجية والتراثية وسار  1871

الذي اسس مطبعة في دير  1894على غراره البطريرك بطرس الرابع سنة 

توفي سنة (اسس القس يوسف قليتا  1922الزعفران ـ تركيا ـ وفي عام 

وكان االباء ) ملبار(في الموصل حيث جلب حروفها من الهند مطبعة ) 1955

الدومنيكان قد سبقوه واسسوا مطبعة كبيرة في الموصل نشرت العديد من 

الكنيسة  بالنسبة الى الكتب المدرسية والعلمية والدينية والطقسية وكذا الحال

ية نشرت الكثير من الكتب الطقسومطبعتها في الموصل  التي اسست الكلدانية

الشهيرة نجم المشرق وفتحت مدارس عديدة في  اوالتراثية فضال عن مجلته

معظم االبرشيات وخلد التاريخ اسماء العشرات من االشخاص الذين عملوا 

على نهضة االدب السرياني ونشر الوعي بين الناس للحفاظ على كنوزهم ، 

تصدر  فطبعوا وترجموا عشرات الكتب وبلغات عدة وكانت هناك عدة مجالت

@b®†ßفي العراق منها  åß@ ýÓ  ـ صوت من المشرق ـ موصل و

oîÔäÏ  ـ المجلد في بغداد وغيرها.  

كتاب  28له اكثر من ) 1930- 1868(وفي تركيا برز االديب نعوم فائق 

العربية ، التركية ، ( منها مجموعة كتب في االلفاظ السريانية في اللغات 

وله قاموس عربي سرياني . ) النكليزية الفارسية ، االرمنية ، التركية ، ا

ـ كوكب  ×b®†ß…@bj×ìواخر في االعالم السريانية كما اصدر صحيفة 

.  بالسريانية والعربية والتركية في دياربكر ـ تركيا 1908الشرق عام 

الذي اتحف المكتبة السريانية بالعديد ) 1969توفي سنة  (ويوحنا دولباني 

ر خربوت الذي تقلد مناصب عديدة في والبروفيسور اشو.  من الكتب

الجامعات التركية وبسبب مقاالته الوطنية قامت الحكومة التركية بطرده من 
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فكان صدى جميع هذه الكتب يصل الى العراق كونها ضمن . تركيا 

  .االمبراطورية العثمانية 

ومن المالحظ في هذه الفترة اهتمام المستشرقين في الجانب الديني وبعض 

ي الكتب النحوية والتاريخية ، اما االخرون ابناء هذه اللغة فنجد ان الشئ ف

البيدر كان مقسما بين الكتب الدينية والليتورجية والالهوتية من جانب وفي 

الجانب االخر كانت اقالمهم ملتصقة بحياتهم اليومية وخصوصا في ايران 

تي سيطرت حيث لوحظ تحرر واسع لالدب السرياني من تحت وطأة الكنيسة ال

قرنا سيطرة تامة على مسار االدب ، كما لوحظ تطور  18وعلى مدى 

شقت  التي) السورث (السريانية الحديثة  اللغةفي ملموس في نمط الكتابة و

طريقها لتصبح لغة االدب والصحافة ، حيث احتلت هذه اللغة مساحة شاسعة 

وقت الذي ظلت ، في ال وبعض بلدان المهجر في ايران واقل منها في العراق

ال تزال تحتل مساحة اكبر في كل من سوريا ) الفصحى(السريانية القديمة 

  . والهند وتركيا ولبنان

وبعد منتصف القرن العشرين بدأ االدب السرياني يسير صعودا ، واستمر ذلك 

احتل الشعر قد الجيل الذي بدأ ينبض في منتصف القرن العشرين بالعطاء و

الظروف التعسة التي مر بها الشعب السرياني  ولوال ذلكالصدارة في 

وخصوصا من نهاية القرن التاسع عشر والنصف االول من القرن العشرين ، 

العاد هذا الشعب الكثير من امجاد ادبه ولغته ، ومن نتائج هذه المأساة كما 

ذكرنا هي الهجرة التي بدأت بالدرجة االولى في تركيا ثم ايران والعراق 

مع كل هذا .. ان ، وال تزال هذه الشرايين واالوردة تنزف دما وسوريا ولبن

االصلي او في المهجر ،  مهذا الشعب بالعطاء سواء في موطنه ابدأ مثقفو

 قد وسواء بلغة االم او بلغات اخرى ، فكان هناك العديد من االدباء والكتاب

نا المطران بولس بهنام الذي ترك لمنهم هم الى هذه الحقبة ؤامتد عطا
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نشر وابن العبري  عن الشاعرمنها ومؤلفات عديدة في الدين واالدب والتراث 

والبطريرك اغناطيوس افرام  ، العشرات من المقاالت االدبية والفلسفية

الذي اقترن اسمه بكتابه اللؤلؤ المنثور في تاريخ ) 1957-1887(برصوم 

راجم اخرى العلوم واالداب السريانية وهو مجلد ضخم فضال عن تآليف وت

والبعض االخر ال تزال مخطوطة ، كما نشر العديد من المقاالت في المجالت 

والشاعر واللغوي . العالمية وانتخب عضوا في المجمع العربي في دمشق 

الذي القاه ) قنبلة بيداري(ن من خالل كتابه وبولس بيداري الذي يعرفه الكثير

ي اتحف ذور يوسف حبي البحثا في المجمع العلمي اللبناني واالب الدكت

تبة العالمية بعشرات الكتب والمقاالت والشاعر منصور روئيل زكريا الذي كالم

كما كان يقول (تزخر ، وكانت مكتبته  اصدر كتابين ونشر العديد من المقاالت

افرام جرجيس ) الخوري(والشاعر  ،بالعديد من المؤلفات المخطوطة) لي

العديد الذي كتب هو االخر حنا خوشابا لخوري ا من امثال الخوري واخرون

من القصائد المخطوطة تناول من خاللها المأساة التي حلت في المنطقة 

والشماس كوركيس االشيتي الذي  121وقصيدة اخرى في جسر داللي في زاخو

وهو يرفد ة ، والبعض االخر ال يزال حيا كان له العديد من القصائد الشعري

من امثال االب البير ابونا وبنيامين  من المؤلفات المكتبة السريانية بالعديد

  . ...و ويوارش هيدو حداد

وعلى اثر القرار القاضي بمنح  1973وفي العراق وخصوصا بعد سنة 

الحقوق الثقافية للسريان تاسست العديد من االندية السريانية ، البعض منها 

ن بعض كانت اجتماعية والبعض االخر كانت ثقافية اجتماعية فضال ع

المؤسسات الثقافية كالجمعية الثقافية للناطقين بالسريانية ، اتحاد االدباء 

                                                 
كما قال االب يوسف توما في المحاضرة التي القاها في جمعية اشور عن اسطورة   121

  الجسر
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فقدم عدة ندوات ومهرجانات  2003الذي نشط كثيرا بعد  ( والكتاب السريان

، جمعية الفنانين ، مجمع اللغة السريانية ، البعض من هذه االندية  )شعرية 

دي الثقافي االثوري الذي قدم نشطت كثيرا اسوة بالمؤسسات الثقافية كالنا

رات الثقافية والندوات اللغوية ومهرجانات شعرية وغنائية ضالعديد من المحا

واماس اجتماعية فنية كما قدم العديد من المسرحيات على خشبة المسرح 

) المثقف االثوري(وقدم العديد من المعارض الفنية فضال عن مجلته الشهيرة 

هو " ونادي بابل الكلداني الذي نشط كثيرا. م اللغة وفتح العديد من دورات تعلي

االخر في تقديم االماسي االدبية والفنية والمهرجانات الشعرية والفنية كما قدم 

هو االخر العديد من المسرحيات على خشبة المسرح ونظم العديد من 

ية المعارض الفنية ونادي االخاء الذي قدم هو االخر العديد من الفعاليات الثقاف

التي كانت تقيم العديد من االماسي الشعرية  االندية االخرى في حالالوكذا 

وفي التسعينات نشطت كثيرا كل من  .وخصوصا نادي نوهدرا في دهوك 

يدا والقوش وعينكاوة دوالنخبة المثقفة في بغونادي بابل  جمعية اشور بانيبال

الثقافي االشوري في المركز و والفنون السريامية لثقافةل العامة مديريةالو

 العديد من المهرجانات الشعرية والمسرحية وافقدم ..دهوك ودار المشرق و

رات ضوقدمت على قاعة اشور المئات من المحا،  وطبعوا العديد من الكتب

وشلت اقالم الكثيرين سواء  لكأتت مسيرة الكتابةاال ان . االدبية والثقافية

   .ستشهادهم او هجرتهم بسبب انشغالهم في جبهات القتال او ا

א א   : מ

  التقليدية المعاصرة ةدالقصي: المحور االول 

القصائد التي توجهت صوب قصيدتي الشعر الحر وقصـيدة  : المحور الثاني 

  النثر
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א ال زالت ساحتنا كغيرها من الساحات تعج بشعراء القصيدة :  א

 عليه ي سارذال تزال تسير بنفس الطريق الالتقليدية اعني القصائد التي 

شامال على " فلو اجرينا مسحا نا من قبل وخصوصا من حيث الشكل ،ؤشعرا

  :بصورة عامة نقول  هذه القصائد

ساحتنا مقسمة الى من ال يزال يستخدم السريانية الفصحى كما  א

شابو ،  بشير الطوري ، يوسف قوزي ، بعض قصائد دانيال عند الشعراء

االب قرياقوس حنا ، اسطيفان بعض قصائد بعض قصائد بنيامين حداد ، 

واخرون يستخدمون السريانية المعاصرة بشكلها االدبي كما عند ... سورو 

زوزان يوسف ، بعض قصائد  ، ميخائيل مروكل الشعراء عوديشو ملكو ،

حيزقيا ، دانيال شابو ، كوثر نجيب ، كوركيس نباتي ، ايفان جاني ، زاهر 

، حنا  فائق بلو ، لطيف بوال يوسف زرا ، عصام شابا ، فوزي ميخائيل ،

فيسبكونها سبكا محكما  ولغتهم متفاوتة منهم من يجيدها باتقان... روفو ،

اما الذين يستخدمون لغة قريبة من  .اخرون ال يزالوا في منتصف الطريق و

ابونا ، سهام جبوري ،  عزيز ججو ، منالهم الشعراء نهى الزر ، فاللهجوية 

     ...واخرون 

اجتازت مرحلة الكالسيكية  قصائد الشعراء رغم ان الكثير من א

اال انها بصورة عامة يمكن توزيع  التقليدية لتدخل مرحلة الكالسيكية الحديثة

  :الى شكلين قصائد المجموعة 

منذ مار اعني الشكل المتبع لدى الشعراء السريان :  ما يكتب درجا -1

، منها البعض وهي على نوعين ) .ما تتوفر بين ايدينا من مصادر على( افرام

كما في قصائد الشاعر الشماس كوركيس بيت  تكون القصيدة ككل قطعة واحدة

تكون القصيدة من عدة مقاطع ، والمقطع ت اخرىو )1904ولد سنة (بنيامين 

 .الواحد من عدة ابيات
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اق منذ مطلع القرن العشرين توجهت صوب القصيدة السريانية في العر

، اشعيا )  1929-1870(االسلوب المقطعي كما لدى الشعراء اويقم بيت قليتا 

، ) 1929ولد سنة (، القس تيادورس بيت عوديشو ) 1909ولد سنة ( اليشع 

، وشورش ايشوع ، نسطورس ) 1922ولد سنة (وطوبيا اوراهم كوركيس 

 هذا الشكل الشاعر عوديشو ملكو ،ل معاصرينال شعراءالومن ... شموئيل ، 

ايفان جاني ،  ، فوزي ميخائيل بعض قصائد فائق بلو ، ميخائيل مروكل ،

، بعض قصائد كوركيس نباتي ، نمرود يوسف ، آدمعوديشو سادة ، دشتو 

،  ، يوسف قوزي، دانيال شابو ، متي اسماعيل ، عصام شابا آدمحورية 

ايفان جاني  الشاعر خذ مثال قصيدة  ..و بعض قصائد زاهر حيزقيا 

  :حيث يقول ) ـ الكأس المسموم  ×bäà@bb(الموسومة 
ćïÛòîÛ@ćð†äß@pŠi@bí@ćjôí…ïØÛ@å@@

ćïÛòîÛ@biì…@aˆî‘@Òa@ćiò×…ïØÛ@å@@
ćÛ@bôa@ïØÛ@Ý‚Ï@aûß@ü@a‰ìÇ‹@@
ćð†äß@ÝÇ@ØÛ†jÇ…ïØÛ@ŠÇ†ß@lŠyë@ï@@

  ايتها الحبيبة القدمه اليك لدي ال شئ

  كي اكتبها اليكحب  يدةقص خلت من كة الشعرمل حتى

   عاجز عن غفران ذنوبك فقلبي الصغير

  يعيدك الى ما كنت عليه  كيلما فعلتيه 

زاهر حيزقيا  الشاعر قصيدة واخرون كانت قصيدتهم ككل قطعة واحدة كما في

ðòß@@قريتي@Z@@
ćðò½@bàÜ‘@bîí‰ì@bàÇŠi@bí@ÚìÜÇë@@
ĆŠi@óÜí@bß@aŠß‹@åßñ@_@bí@Ab×Šôë@bîØji@@

bíĆëŠči@b×Šôë@bíò‘@åßñ@_@bíŠi@óÜí@bß@@
bîĆäu@âìí…a@ïØĆ’@bíìô…@ðòß@bí@Ùía…@@
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Čï×†Üí@ćðòîji@bãaë@aˆ×ìß@bíŠ×ìã@Ùía@@
bíŠÔi@bíˆ×ìã…@bä’Üi@ýîćju@åä’Û@@

  ابن عمي السرياني يك ياسالم لقريتي وعل

  غناء وبكاءما الذي يجري ؟ 

  ثملو شربماا الذي يجري ؟ 

  شمسك ان تغيب كيف يا قريتي ل

  وانا في بيتي غريب قد شردواوابنائك 

  بلغة الغرباء عند القراءة لغتنا اختلطت 

  .القصيدة ككل تعتبر قطعة واحدة ومقفى على قافية واحدة 

هذا الشكل ظهر لدى شعراء ما بعد القرن الرابع : الشكل الشطري  -2

عين وهي االخرى على نو) شطر وعجز(عشر لتاثرهم باالسلوب العربي 

هذه المجموعة الشاعر بشير ل المعاصرين شعراءالالمقطعي والكلي ومن 

يوسف زرا ، نهى الزار ، عزيز ججو ، بعض قصائد الطوري ، لطيف بوال ، 

زاهر حيزقيا ، بعض قصائد  اسطيفان سورو ، سهام جبوري ، منال ابونا ،

 زوري ،، ميخائيل وردا ، سمير  فوزي ميخائيل ، بعض قصائد دانيال شابو

خذ مثال قصيدة ..  وديشو ملكوعالقس قرياقوس حنا ، بعض قصائد 

حيث ) ـ اه يا بيتنا  aÚ@æòîi@bí (ر لطيف بوال الموسومة ـــالشاع

  :يقول 
Úa@Úìäß@æòîi@bí@ćî‰bÔ@@@ @@@

ćÛ@ìôaìôa@ćj‘@ÚìućîbÔ@@
ćîØ@ÚìÇ‰ñÙía@aŠ@aˆîa@òîi@ @@@

@ @@ @Úì’ãa@åß@òãaë@ćîÐćíŠ@bÔbÔ@@
@bìÏ@ÚìãĆëa@ì @‰†‚×@@
@ @@ @ćíò‘@oi‰@aŠćjÓ@Ùía@òãaëbÔ@@
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æòĆôćia…@oîäÔÜÓ@@
@ @@ @bÔîÓ‰@b’fl‰ë@æòŠÏ@áÇ@ @@@

  اه يا بيتنا تركت فيك قلبي وبعدت عنك 

  خلوت من اهلك وبابك موصد كما يوصد بيت االسرى   

  صرت كالقبر ساكتا والهواء يجوب غرفك 

  فيك  وحدها تجوب حشراتاشباح اجدادنا والطيور وال

الشاعر لطيف بوال يكتب قصيدة شطرية كلية وصفية ، دائما يخاطب االخر 

رغم ان اناه ذاتية اال ان خطابها هو كلي أي انا كل واحد منا ، معاناته هي 

، احيانا ..) فراق القرية ، االحبة  (معاناة كل واحد منا ، انها معاناة الفراق 

صة ، وفي االخرى ببعض يستعين بأقنعة من الطبيعة معوضا عن أناه الخا

  .  الرموز القومية والتاريخية مؤكدا من خاللها اصالته 

كما في قصيدة لطيف (البعض منها يكون البيت اساس البناء א

الحب @aŠ×ìß@biì@( بوال المار ذكرها او قصيدة الشاعرة نهى الزار 

  :حيث تقول فيها ) الضائع 
òãa@bÛë@òãa@ćïÜîÛ@bÛ@@@ćïßìĆí@@

@bÛëib×ćë…@ñìží@bÜćîÔ‘@ćčÛë@ćïãŽìô@@
ô…@Ùíaëćčß@òčÔĆ‰@…ćì×@Úćìàčí…@bvî@ @@ @@@

×@ćðòíĆìŽćuë@bĆíŠĆz×@ćðòÈčßč…ŽÐć×Šb@@
@ććčÛ…@bĆvÜčÏ@ìĆu@ñìží@aĆ‰ćìã@òčãa@@

@ćïjĆćj‘@óđÛbđãćì’ß@ôđòćîćjôÜŽć‘@åčß@@
Údß@ìćíñ@@B@lćŒćíñ@BćìbĆäĆ@Úćìi@ @@@
@ @@ @ćïćiĆò×@óđÛ†čÓćìà×@óđÜŽćÇ@åćĆićò×@…ćì×@@

  ال ليلي انت وال انت يومي 

  قلب ال في عقل والالال مكان لك في 
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  حين تبتعد عني

  دواخلي  تهتزو تسيل دموعيكاالم 

  انت نار في وسط قلبي

  خلى عني جاريتلهب امن شدة 

  ، حبك المسموم كالتيزاب انت

  رق كتابي تيححين اكتب عليه 

 فائق بلو وفي االخرى يكون المقطع اساس البناء كما في قصيدة الشاعر

  :  يقول فيها @bàÜ‘üð‰ñ@الموسومة 
ß@åÜÔ‘å@ČìÜío‘ìu‰…@biì@a…@@
ÜíëčÐČîÜ@åß@åÜĆ‘@boÈß……@bäî@@

pì×‹…@aŠôi…@ýÐÔÛ@åÓŠÇë@@
@åÔ’uëi@pìàÜ’Û@oÈiû…pìÐØã@@

@ @˜@ @˜@ @˜@@
pë‰b…@b’à’Û@aˆíŠô‹@ð†Ó‰@@

ìí@åßpìØß…@aûÐã@bÇ‰a…@aŠÓ@@
æŒë@pìÔßìÈi@bíŠÏ@biì@µ@@

pìî¢@o‰@oŠi@å‘Šu@@
@ @@ @˜@ @˜@ @˜@@

  حبي االطفال استعير مهد من

  من دموعهم اتعلم السلمو

  الحضن ضياء النصر اسرعركض موا

  لخجلمستسلما الصابع ا محدقا

*      *   *    

  االشعة ترقص لشمس الحرية
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     العتمةتهز وصالبة االرض 

  بعمق منتشرب الحارى و

  قطف ابتسامة متوجة بالحيويةال

  . اسوة ببقية شعراء المجموعةالقصيدة تتكون من عدة مقاطع 

bäÐÛìí@( الموسومة  بنيامين بيت وكذا الحال في قصيدة الشاعر كوركيس

bãìôë يقول فيها  )ـ العلم والفكر:  
a‰ña@åÛòîÛ…@bà×@@@ @oîi@†@åÛòîÛ@@
bãìô@åÛòîÛ…@bà×@@@ @oîäÓ@a†@åÛòîÛ@@
biì@åÛòîÛ…@bà×@@@ @pìîä@²Üi@òía@@
a†íì@òîÛ…@bà×@ @@ @oíòäß@åÛòîÛ@@

  لنا طالما ال وطن لنا ، ال بيت

  ليس لدينا ما نقتنيهطالما ال فكر لنا ، 

  طالما ال حب لنا ، سيكون قلبنا ملئ بالحقد

 طالما ال نتحد ، فال تنتظر منا فائدة

واخرى في كل  بيتين في كلتراها مقفاة  قصائدالبعض من الא

مقطع اسوة بالموشحات العربية ومنها مقفاة بقافية واحدة وعلى مدار 

bí@( ميخائيل مروكل  الشاعرفي قصيدة كما . القصيدة اسوة بالشعر العربي 

@ýî وهي قصيدة طويلة موزونة على البحر النرساوي ) ـ يا سميل

  :يقول فيها  ةومقفاة على طول القصيدالسروجي اعني االثني عشري 
pìíŠ×ìã…@a‰ña@åÔÐ…@ð‰ñü@ćïÜÔj‘@@

pìàîi…@p†@üû@æŒ…@×@@
pìjí…‰…@oØíŠí@ŠÐ…@bČÈß…@å’äßë@@
pëŠíŠ¶@åÜÇ@aˆîjÇ@bČä‘@Čïãa…@@

pìî×…@Ý×ë@b’¢@ôŠßa@bäi‹@bäía@@
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pìÐíûîi@ÚìàÈÛ@òÔ’uë@bÔ‰@òÜ×@@
pìîÜ‘@ü…@æëÇ@Ç…@bČä‘…@ïôi@@

  الغربة تقمطالتركت وطني 

  ي أتلذذ السعادةعسا

  مخيفسفري الطويل ال ى دموعانسو

  التي مرت علينا بمرارة السنواتلتلك 

  الزمن قال كلمته بالحزن والنقاء ولكن

  الى شعبك باهتمام من هناك ستنظرتقف بعيدا وس

   الن السنمين الماضية مرت بال توقف

 باستفق ايها الشاbÔãìy@bí@”ìÇ@@‰حنا روفو  ك في قصيدة الشاعروكذل

  : حيث يقول
bÔãìy@bí@oä‘@åß@”ìÇ‰@@@ @@@

@@@@@ČîÓ@æìČôÛ‰ìćiñpë†ćjÇ…@a†@@
pìćjîćjÛ@ì @áću@Ý×a@@

@@@@@@@pìjÜću@µ@òÜÔ‘…@p@@
bäÐÛìîi@Úìäîu@ÝÔß@@

pë…Šß…@å’îã@óÜí…@@

  وتحرر من قيد العبودية استفق ايها الشاب

  اجتهد كثيرا لتنال النصر

  وتزين بالعلم فهو مفتاح الثقافة

معانيه وشعره  ديطوع وزنه ليقو هناك تفاوت بين شاعرنقول א

يطاوعه الوزن ويقوده بنغماته ليكون نسخة طبق االصل لمن كما يشاء وآخر 

اغلب الشـعراء   نقول ، ومن حيث االبحر سبقه من الشعراء على مر التاريخ

الرباعي ، الخماسي ، السـباعي ،  (يستخدمون االوزان القصيرة والمتوسطة 
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) عدد الحركـات (سواء بدعامة واحدة او دعامتين متساويتي الطول ) ثماني ال

مـن  ( يستخدمون االوزان الطويلـة   الذين الشعراء بين او مختلفتين ، ومن

الشاعر ميخائيل مروكل وعوديشو ملكو وعوديشو  )اثني عشرة حركة فاكثر 

 122سادةقصيدة الشاعر عوديشو كما في  ..سادة وبعض قصائد دانيال شابو و

 )bäíì×@ü…   حيث يستخدم ثالث دعامـات متماثلـة بعـدد    ) ـ بال عنوان

  ) :حركات لكل دعامة  5(حركاتها 
bČääÇ@ñìñ@bíŠÏ@bß‰@ïØÛ†@bíˆ‘@Čï×òíúëú@@
bČääu@bíë‰@ïØÜØîô…@bañì’i@óÜí@aŒíŠ@b«ë‰@@

bČää@bČÈćjäi@ïØÈiŠß@òäîi@µaŠíòã@b¦ñ@@
bíŠi@ýČj‘@bàîÔi@ýČji@bíò’i@bČä‘ì‘@@

  جدائلك المتناثرة فوق هاماتك العالية المنتشرة تحت الغيوم

  الرمح مغروز في اساس هيكلك وحيث جنائنك تنمو

  مرابع ينابيعك الحنونة بين الثلج منثور 

  فتورق سنابل تتحول الى شقائق  رحيق الوردترتوي 

 واالسلوب فيستخدم اكثر من بحر في قصـيدة  االوزانوهناك من يزاوج بين 

فـي نفـس   وة النثر قصيد الى واحدة وينتقل من الوزن التقليدي الى الحر او

كما في بعض قصائد الشاعر عوديشو ملكـو والشـاعر ميخائيـل     ، القصيدة

@@@@( ة الشاعر عوديشـو ملكـو  مروكل كما في قصيد aäu@bäîiú  االرادة

  ) :الجبارة 
a‰Š‘@ñŠßa@æa@@

bÓò‘ìß@ò’îÏ@òi@@
@Úìäu…@oîi@ìu@ñìí@æa@Òëa@@

                                                 
 41من مجموعته الشعرية اعماق الذات ص  122
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NNNN@@
@bô@NNâìí…a…@bîßìÜ@óÜí@bíëŒ«@b×†ô@@
@bô@NNâìí…a…@oîÈ‘ñ@ŽóÜí@bćiòØi@b×†ô@@
bäi‹@bôa…@oÛb@a†@µaìô@bîßìÜ@@

pì’ãc@ü…@oí†ÜÇ@a†@µaìô@bîßìÜ@@
bäí@bŠÐi@ýÓ@ñŠi@@

bäí@b’ÇŠi@aČ†ô…@bßˆu@@
bäí@bíëŠ‘@@
bäí@bëìÔß@@
bäí@aŠßbië@@

  ان اردت ان تقول الحق

  سيجعلونك تسكت

  ن كنت في بيتكوا

.....  

  لك الظلم  هكذا سيبدو.. نعم 

  التاريخ لك هكذا سيكتب.. نعم 

  الزمن هذا الظلم اصبح العوبة

  الظلم اصبح احدى وسائل الال انسانية

  ينتشر الصدى

  وتستفيق عظام الشهداء

  ...يبدأون 

  ...يصرخزن    

  ... ونقوليو    
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او  المجموعة وصفية بصورة عامة نقول اغلب قصائد א

...) حبيبته ، شعبه ، قريته ، وطنه( االخر  من خاللها يخاطب الشاعر وعظية

بتعد عن االنجرار الى الغموض والذاتية المفرطة التي تفصل بين ي باسلوب

مباشرة وبلغة مبسطة ، الكثير منها  المؤلف والمتلقي بمعنى اخر انها قصائد

المتلقي من سباته ، صورهم بسيطة  ايقاظخطابية يحاول الشاعر من خاللها 

خالية من التزاوج والتوظيف ، نادرا ما يستخدم الشاعر اقنعة في صوره خذ 

  ) :ال تتركني وحدي  @ï’Ðäi@ćïÜÓìj‘@ü(  آدممثال قصيدة الشاعر دشتو 
bäĆ’@ćÛë@ćï’Ðäi@ćïÜÓìćj‘@ü@@
bäØ’@“čîÏ@ćïßìí@ðòÔćj‘@ü@@

Ó@biì¢@æìí@Úëòjìßìãò‘b@@
bãĆŠÏì‘@a…‰ìÛ@b’Ći……@biì@@
bãĆ†Ôß@biĆ‰@Úëò‘ŠÏ…@a‰ìã@@

bäß‰…@µòîÛë@bíŠ‘@†@µ@òîÛ@@

  ال تتركني والحزن يملئ قلبي 

  يومي مظلما وال تدع

  حبيتك بكل صدق

  لرحيق الورد نحلكحب ال

  نار فراقك كم هو شديد

   ال حل له وال دواء  

ح منها الرائحة وطالما هي في كثير من االحيان خطابية هذا يعني سيفو

الحكمية اسوة بقصائد فطاحل الشعراء القدامى امثال مار افرام ونرساي 

 ...والسروجي و

א طالما ان اغلب القصائد التقليدية  نقول بصورة عامة א

غنائية وصفية تدور احداثها في وصف الحبيبة او القرية او الوطن وهي تدور 
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ذ مار افرام وحيث كانت الكثير من قصائدهم تدور في فلك القصيدة التقليدية من

الكنيسة ، فهيكلها مسطح اللتصاق وفحواها في وصف رموز الدين المسيحي 

انا الشاعر باالخر فانعدم فيها الزمن والفعل الحركي ، فعندما يصف الشاعر 

حبيبته او قريته او لغته فال حاجة له للتحرك من مكان الى اخر ، بمعنى اخر 

، واحيانا تقف القصيدة الغنائية  فة بينه وبين االخر تكاد تكون معدومةالمسا

بين الهيكلين اعني فيها حركة بسيطة ناتجة من خالل الحوار كما في قصيدة 

  : الحبbiì@@الشاعر سمير زوري 
Ć@ðì @ô@ @@ @ïÛaŠÔjà×ë@ @biì@óÜîß@@
ćðŠ@Žôì @ @@ @oîÜß@p@ @biìë@@bää@@

ćðŠßaë@@@ŽóÜ@ @î×‰@ýÔibä@ @biì@bîÜßë@@
@@@Ð‘ë@k@bß@ @Žµò×‰……@b@ @biì…@oÜß@@

  نظرت الي تسألني عن الحب

  والحب فنظرت اليها بنظرة ملؤها العطف

  قلت لها بصوت خافت مليئ بالحب

  كلمة الحب وانت تدركينكم هو جميل 

عوديشو ملكو ، يوسف زرا ،  بعض قصائد الشعراء اال ان البعض االخر امثال

فهي روائية تطرح في مضامينها قضية ...  صام شابا، ع عوديشو سادة

شعب، فيلعب التاريخ دورا مهما في هذه القصائد لذا سيضطر الشاعر االنتقال 

فمجموعة دانيال شابو ـ تنهدات البركان ـ .. من مكان الخر ومن زمن الخر 

شاهد على ذلك ، فقصائده العاطفية تقع ضمن الهيكل المسطح اال ان القصائد 

@åîäiكما الحال في قصيدته ضمن الهيكل المحدب  طنية تقعالو †  ـ

  :نيسان1
åîäi@†@oä‘…@b‘‰@Ý×@@

@ @@ @×@bÔÐĆãčÜåĆ‰…@b‰ëü@ƒ@@
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åĆĆ…@Čïfläi@bÓ@aìäćîã@bÔÐ@@
@ @@ @åflŠflàćîë123@@åĆîĆu@”Ši@ćïî    

  في كل سنة جديدة 

  وفي مطلع شهر نيسان

  في طريق راسن منتظرة كالح تخرج

  ابناء راسنونينوى تحضن 

  جيشنا تغطي سماءوصقورنا 

الشاعر كوثر نجيب لوجود حركة زمكانية قصيرة في شعره كمـا   لدى وكذلك

@@I@oÜîà×@pŠbßZ@Hيقول في قصيدته 
o’íŠÏ@oä @ïÜÇ‰‹@a…‰ë@@
bÇìjß@ìôß@óãò’ß@á×@@

á×@Šİãë@óä’Ûćï@Žôò×ë…@@
ŽóÜîÔä@ü…@bČãìí‹@@

  مميزةوردة زرعتها في جنينة 

  الينبوعاسقيتها من ذاك 

  اخفيتها وحرست المكان

  كي ال يخنقها الزؤان

L@a‰ìÇ‹@a†ô@  وكذلك في بعض قصائد ميخائيل مروكي كقصيدته

‹oîä¼ñ…@ŠÐ@ìu@p†@pŠß ،@@a†ô…@p†@òíúë
bí‰ëñaNNN  

                                                 
هو طائر اسطوري آبير يحاآي االنسان وهو صديق لالنسان : ـ طائر العنقاء سيمرخا   123

يرد ذآره في آثير من المالحم الشعبية  ، يقال عنه عند موته تحرق جثته فتتحول الى رماد 
  ، ترجمتها الىا الصقور النها اقرب الى ما يريد ان يقوله الشاعراال انه يعود ثانية 
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رغم احتوائها على @òîà×@ü@a‰ña…@aŠôيوسف زرا  الشاعراما قصيدة 

انها حركة وهمية لذا تصنف  حوار تجعلك تحس وكان فيها حركة بسيطة اال

 : ضمن الهيكل المسطح 
ači@bÓò’Û@bäći‹@ @aŠćjÈi@bÓò’Û@bäći‹@@
bíŠÔi@bÔîÜ@ýÓ@@@ @_@aŠßa@ý×@bàÇ@bí 

pì’ãü@b’@µbäu@ @aŠßbië@bîØ‘@oîİ@@
bîôäi@åßˆu@æìôÛaìô@ @ČìÓČìÓ@baŠÏìÇ@ñìñ@b@@
bñŠi@@a‰ña…@aŠÏìÇ@ @aŠćjÓ@“îÏ…@ÝjÔ×@ü@@

  لزمن يجتاز الصمتالزمن ينتظر الصمت ، ا

  ايها الشعب ؟ : يقولوبصوت تائه ينادي الجميع 

  غابت الشمس عن االنسانية ها قد 

  :الخطيئة تشتكي وتقولها هي و

  تحت االرض على شكل اكوامها هي عظامنا تتأوه 

 وتراب االرض يغلي رافضا ان يكون القبر

òîi…@a‰ña@åíŠôãعصام شابا الموسومة  عراالش في قصيدة الحال وهكذا

  :حيث يقول
aˆjäu…@a‰ña@åíŠôãòîi…@a‰ña@@

Žôì @oîÈ‘ñ@ÜÔ‘Žó@‘ćiì@aŠô@@
a‡…ë@bČČžäi‹@åß@pŠ×ñ@ôñë…Šß@@
aŠØô…@a‰ìë@aìäîãë@Ýji@åß@@
aˆjäu@aˆju@‰ì‘aë@‰ëa@åßë@@
aŠz×@pìûÐi@bäi‰‹@‰ìjë@@
ŠÔ×@ëØä@aìäîã…@o‘…@ìuëa@@
Ć’ß@æûí…Šië@Õ‚aë@áíŠÏüaŠ@@
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a‰Ć†×@bäÐÛìí@bäß@åuëa@ðŠßë@@
aŠÓ@óßìíŠÐ@ñìiŠ@òîi@‰ì‘aë@@

  بين النهرين وطن الجبابرة

  يتباهى التاريخ افيه

  وثقافتها في كل االزمان ال تفارق االلسن

  من بابل ونينوى وحتى جبال حكاري

  من اور واشور الجبار

  الخابور يجري فرحا

  ينادي  سنحاريب وفي سهل نينوى

   ليبتدأوا من جديد فرام واسحق وبرديصانأ

  تعاليمه منا أوجين يرسخو

  صحافة اشور خربوت تناديناحيث و

الشاعر يحاول ان يربط بين تاريخ امته في الماضي والحاضر والمستقبل من 

اال  ربما تحس بوجود حركة انتقال من مكان الخر خالل الربط بين رموزها

انها حركة الذاكرة من خالل انتقالها من بابل الى جبال حكاري مرورا باور 

  . حيث التاريخ هو نفسه في كل منطقة واشور 

 نجد ان اساس االيقاع في هذه القصائد هو الوزن والقافية א

اال ان الشاعر التقليدي كغيره من الشعراء يحاول دفع قصيدته .. والتوازي

باتجاه الحداثة أي الخروج عن المألوف من خالل استخدامه بعض االساليب 

ومن هذه المعالم على سبيل . ومميزة  ايقاعياَ سةالتي تجعل قصيدته سل

  :المثال

يستخدم عدة اشكال نجد ان الشاعر عوديشو ملكو  א −1

دعامتان / الدرجي والشطري ، الدرجي والشطري والحر (في قصيدة واحدة 
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فضال عن قيامه احيانا ) .  ...متساويتا في البيت واحيانا ثالث دعامات 

،  الكالسيكي الى قطع صغيرة لتكون بمجموعها اساس البناءتفجير البيت ب

ويستخدم احيانا اكثر من وزن واحد في القصيدة الواحدة، رغم ان هذا الفن 

حيث كان  بل يمتد الى القرن الثالث او الرابع ليس غريبا في الشعر السرياني

   :ن المركب ، اال ان الفرق هوزالوبيسمى 

تي يخرج الشاعر عن المالوف ثابتة كان يستخدم في السابق كانت المسافة ال

حركات في البيت االول والثاني والثالث وثالث دعامات ذي  8دعامتين ذي 

 حركة في البيت الرابع او الرابع والخامس وهكذا على مدار القصيدة اال 12

ن تكون المسافة كأحاول الخروج عن هذه القاعدة  عوديشو ملكوالشاعر  ان

@@bÏìÓ@b’¼@Z تهدخذ مثال قصي .الحين واالخر متفاوتة بين 
@pĆ̂ Óë‡ča@bČîÜčßë@a†íˆô@bäĆ‘@Za†í‡ë@aŠÐ@@

ÔÇ@”Ši@oÜČ’‘ë@ađ…ČìuˆbČ‚îÛñ@a@@
@bàĆ…@bÔÜÏ@â†Ó@NNbČ‚îÛú@óČä’Ïë‰@@
@bîß@áÇ@bßč†i@NNbČØćîÐ‘@ČôòîÏìÔ@@

b‚îİ‘@ïČôîfläÐÛìu@ïôĆë‡ì@ÝÇ@b×ˆÓë@@
@ @õ@ @õ@ @õ@@

NNNNN@@
@oàİči…@bàİÓëNN@@

@@@@@‘@oàČî…@bÏìNN@@
@@@@@@@@@oß…@ýíûflíëNN@@

@bäÐ×@åß@ýîÐ‘@ZpbÏ@bÐčÜì’ß@@
@o¼…@a‡bđ‘NN@@

البعض يخلق ايقاعه من خالل استخدامه دعامات قصيرة ،  א −2

ذات ايقاع سلس ، تارة يستخدم دعامة واحدة رباعية وفي ) رباعية(
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الشاعر كقول  قافيةاالخرى دعامتان رباعيتان فضال عن استخدامه ال

 :ميخائيل مروكي 
@bíìô@åÜ×bäi‡…@Ùía@@
bČäÓìÇ@ìu…@@

bČäàjß@bČäßì@ü…@@
bČäîäôß@bîã‡@ü…@Òa@@
bČäÜ×òß@åä¦@bćj’@@

@bß‡@by‰ìjÛ@@
bČäîäi@l‰@@

@ýî@l‰@áÇ@@
bČ‘ñì×@Ý×…@@
b‘‰…@bČjíòí@@

bãˆa@ìôÛ@†ë@@
b’í…@bÜÓbi  

  جرحى نناانتظاهر ك جميعنا

  الضيقفي 

  دواء يشفيناال 

  يروال فكر ن

  نحسب انفسنا عقالء

  نتربع ابراج عالية

  القادة مع 

   اتصراعالفي كل و

  تحاورت

  يسحق احدنا االخرمن ثم و
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א −3  البعض االخر يخلق ايقاعاته الموسيقية من خالل التكرار:  א

كما في قصيدة الشاعر ايفان  سهلة التقبل ، ويق قصيدته وجعلها سلسة زلت

 6) حبك @ïØiì@(ث يكرر المفردة حي) لحبيبتي  @ðòîÜ@bÓ(جاني 

  :كقوله صيدة هو حب الحبيبة مرات مؤكدا بذلك ان محور الق
ØiìbÓ@ï@@bÔîći…@aŠ¼@Ùía@ïÜćí…@O@Ùía@ïÜćí…@bÓ@ïØiì

@bîôú@b’ãa@ObÓ@ïØiì@@bíŠß@åß@bä×ì‘@ïÜćí…NNN@O@@

 حبك لي هبة من .../ ضمآن رجل حبك لي ك... / حبك لي خمرا مكتمال 

  ... اهللا 

واحيانا يستخدم التكرار من اجل التاكيد على اهمية المفردة في الخطاب وكما 

ـ الزمن القاسي فتكرر المفردات ›bî’Ó@bäi@الحال في قصيدة نهى الزار 

@ @@ Úćìićì@ L@ ÚćìÛ@ åŽćî’Ćäi@ ćïØÜŽći@ L@bĆvÜčÏ ، النصف ، ربما انساك

@@Z@كقولها.. حبك 
@@@aĆìžô@ñìžô…@òčíaÏ@ìĆô@@bĆvÜ@ @@@Ï@žåčß@aĆŒćíŒŽćÇ@“čićïvÜ@@
@@@bĆíĆŠ×ćìã@ćčß@ÚćìÜ’ćîÏ@ @@@ćïvÜŽÐi@ćðòč’ććjîŽćß@áŽ×@@
@@ÚćìÛ@åŽćî’Ćäi@ćïØÜŽći@ćðŠđßc@ @@@ćïØÜŽći@@ÚćìÛ@åŽćî’Ćäi@ćïØÜŽći@@
@@×@ÚćìãŽëˆ×…@ćïãa@žâŽìîÛćì@ @@@ćčÛ@aòÈđÛŽëñ@Ùía@ććïÜ×b×@@
@@@@Úćìićì@åčß@åŽÓŠĆÇ@bØíŽa@ @@@ćïÜč@óđÜžíbĆ’ćîÏ@Úćìićìë@@
@@@NaĆìžôbđîĆ‚×@ćïßč†ië@ćïàŽćÇ@ @@@ćïÜÛćìy…@bč̄ đ…ć@Ùía@ćïÛ@“čjÛë@@

  كنت انت ذلك الجزء االعز من جزئي االخر

  غريبا عني يبس جزئي االخر اصبحتحين 

   بمار قلت ربما استطيع ان انساك

  ولكن كل يوم ذكرياتك كالدودة تاكل قلبي 

  اين اختفي من حبك ، وحبك صار ظلي  

  كان معي وفي دمي يحيى وتقمط بي 
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وغالبا »aŠ@عشر مرات في قصيدتها  علمتنيćïÛòčÐÛŽìàč× @@وتكرر كلمة 

@×ćïÛòčÐÛŽìàč(ياتي التكرار في بداية المقطع بصيغة  ÚćìãĆŠćjfl‚àč×@ …ćì× @

 وكذلك تكرر كلمة. مؤكدة بذلك على فحوى القصيدة  )علمتني@حين خابرتك

)æflìžô@bØía@@ُاربع مرات في قصيدتـها  @) نتُاين ك@@Û…@aŠß@bí يا

  . سيد قلبي

ÖëŠÏ@(اال ان التكرار لدى الشاعر دانيال شابو له وظيفة ايقاعية في قصيدته 

ćß المفردة حيث يكرر ) ـ اتركينيčiŠÓ  مرات 7اقتربي :  
@iŠÓ@čiŠÓ@ZćiŠÓ@ćïi‰ìÓ@@
@iŠÓ@čiŠÓZ åčiŠĆy@ïØiì@@

Ćôčàî@ïØäß@Öìćj‘@åčj‚flß@ü@@
åči‰ë…@ïØĆiì¢@ćÛ@bôa@@

  بقربي اقتربي: اقتربي اقتربي 

  الجرب حبك: اقتربي اقتربي 

  صدقيني غيرك ال احب

@@@فقلبي متيم بحبك

أي لبيان اهمية الحدث  اال ان التكرار لدى الشاعر بشير الطوري هو للتاكيد

حيث يكرر المفردات ) ـ صرخة الحق  ›Io‘ìÓ…@oÔÇكما في قصيدته 

)@L@ïÜ‘@L@ïÛ@åíŠßa‘üü@L@Öëò  ( ... مؤكدا الهمية الحدث :  
@@@@@ÙÛ@ïÜ‘@ïÛ@åíŠßa@@@@@@@@@_@ý‘a@åí…@åØía@@

ÕôÛ@Üi@aŒuë‰@‰ìãë@@
@ÙÛ@Öëò‘@ïÛ@åíŠßa@@_@Öëò‘ča@åí…@åØía@@

ča@òîi@bĆćjÜÇ@“ëåč’ĆÇ@ČïflÈÛ@@
ÙÛ@Ùflß…@ïÛ@åíŠßa@ @@@@@@åí…@åØíaß…e_@Úì@@

@ @@ @ëðˆßñ@åß@oä’Û@bÔ…@pìíŠ×@@
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NNNN@@
bãa@ýĆ‘@ü@ü@ü@ @@ @bãa@ÖčòĆ‘@ü@ü@ü@@
@bãa@ÙčßĆ…@ü@ü@ü@@bãa@ćlčòĆí@ü@ü@ü@@
@bãa@Ýôi@ü@ü@ü  bãa@bØĆi@ü@ü@ü@@

NNNNNNN  

  يقولون لي اهدأ كيف لي ان اهدأ 

  في قلبي ونار الحب يتوهج

  يقولون لي اسكت كيف لي ان اسكت

  بين اضلعي يقوىالحزن وغز و

  يقولون نم كيف لي ان انام 

  قصر ي الليل حيثو

.....  

  ال ال ال لن اسكت    ال ال ال لن اهدأ    

  ال ال ال لن اجلس    ال ال ال لن انام

     ال ال ال لن ابكي    ال ال ال لن افزع

لبيان مدى سعة هو في قصائد اخرى  بشير ان وظيفة التكرار لدى الشاعراال 

 خمسـ االنسان  b’ãŠiفي تحملها لمضامين عدة فيكرر كلمة المفردة 

ـ  bäíü@ïôìiìـ الضياع ، ويكرر الجملة  bàôčÏمرات في قصيدته 

 خمس.. سم الـ كم هو قوة ا á‘@ðìÓ…@bà×aمرات و عشرطوبى لمن 

وكذا الحال في قصائده ـ كمال الحب ،  biì@ñëºمرات في قصيدته 

@@pČëbu…@bÇ‰a@L@aŠí†ô@a…‰ë اال ان ..الورد المبجل ، ارض المآثر 

  .االخر هالحق يتسع اكثر مما يتسعه في قصائد ةالتكرار في قصيدته صرخ
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من اجل الربط بين مقاطع القصيدة  فيوظف التكرار الشاعر فوزي ميخائيل اما

IČa…@ý¾@bقصيدته الحوارية  والتاكيد على مدى اهمية تساؤالته كما في

íŠ‘ˆa@@H فيكرر عبارةñŠÐÛ@òÜÓ…@Šßa@aŠôã  عدة مرات:  
bßč†i@ ćïa@ ëa@ aŠôã@ñŠÐÛ@ òÜÓ…@ Šßa@@ O@ñŠÐÛ@ òÜÓ…@ Šßa

bvîä@ýÔi@aŠôã@@OpìíŠ×@ì @aŠôã@ñŠÐÛ@òÜÓ…@Šßa@O@
o®ñ@ÝÔi@aŠôã@ñŠÐÛ@ òÜÓ…@ Šßa@@ O@ü@b½@òÜÓ…@ Šßa

_@aŠôã@ñŠÏ@Òa@bäÇñ@@ONNN@@

/ بصوت خافت :دجلة للفرات  يقول/ يا اخي بالدم : ة للفرات دجل يقول

  / ...بصوت االه : دجلة للفرات  يقول/ باختصار : دجلة للفرات  يقول

عدة مرات للمقارنة بين طبقتي شعبه  æŽëòaë@åfläaيكرر الجملة وكذلك 

  ) :نحن وانتم æŽëòaë@åfläa@@ ( في قصيدته
…@bĆ‰ćì×@bĆîĆäjči@åfläa@aĆñćë…Šflß@@

@aĆñćìÜØfl…@ađ‡ûÓ@bđíćìćiŠflß@æŽëòaë@@
@aĆñćë†ôfl@bžđäćîÈ@bĆ’ĆŠči@åfläa@@
aĆñćìîfl@bžđÜćîİÓ@aĆŠĆÇ†či@æŽëòaë@@

  للثقافة وخانحن نبني ك

  ر الجهلووانتم توسعون قص

  نحن نسير حاملين نعش الشهادة

  لتقتلوا الحياة  عودون من جديدوانتم ت

ـ يوم زفافي عدة  ðñìÜ×@âìíعوديشو ملكو العبارة وكذلك يكرر الشاعر 

  .من اجل الربط بين مقطع واخر  ðñìÜ×@âìíمرات في قصيدته 

حيث ) ـ تعالوا لنبكي  ƒØi…@æìîô(وهكذا في قصيدة الشاعر وليد خرات 

يكرر المفردة عدة مرات وخصوصا في بداية المقطع ليقول ال زالت المسيرة 
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ين جميع طبقات المجتمع من خالل اشتراكهم مستمرة ومن خاللها يربط ب

   : جميعا في الماساة
ìîôòČîß@ ÝÇ@ üë@ bđîĆ‚îi@ ÝÇ@ ćÙØi…@ æ@ a@ O@Š½@ ÙØi…@ æìîô
Čä’Ûˆ@ ÝÇ@ üë@ b@ b‘@ O@ÝÇ@ üë@ bČäîÇ@ ðŠ½@ ÙØi…@ æìîô
Čî@b@ O@ bãˆØß@ ÝÇ@üë@bãˆi†ß@ ÝÇ@ÙØi…@ æìîô@ O@æìîô

Č…ûfl@ÝÇ@üë@bÇë‡Ć‹@ÝÇ@ÙØi…@aNNNN@O@@

تعالوا لنبكي على اصحاب / ...لنبكي على االحياء ال على االموات تعالوا 

تعالوا لنبكي على اصحاب العيون ال على /  ... االلسن ال على الخرسى

 / ... ننافرقوتعالوا لنبكي على الذين يجمعوننا ال على الذين ي/  ... العميان

  ../.. ... تعالوا لنبكي على الذين يزرعون ال على الذين يحصدون

في _@bãa@aŠßa@ß@p@وبنفس الطريقة يكرر الشاعر يوسف زرا الجملة 

ومن خالل تساؤالته يدعوا ابناء @متسائال@بداية كل مقطع من مقاطعه العشرة

  : شعبه للمقارنة بين الماضي والحاضر 
1M _æŠÔjß@a‰ña@b¹a@p 

ôŠÐÇ@µaò‘@åflßč…@åß@@
åÜÈí‰‹@a…‡ìi@ôđò‘…@@
ô‰ì‘@åÛbäi@bÏb×@åß@@

ì@b¹aæŠØäi@ô‰@@
2M _@æŠÔjß@a‰ña@b¹a@p 

Čäći‹@bà×Čî’Ó@bòÏ@bü@@
åÛb’ãìß@åflí…@a‰ña@@
óÜčjÜiìß@åä’Û@…a@@

åÜôćiñ@bàÜÇ…@oîäÐi@@
@@
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3M _@æŠÔjß@a‰ña@b¹a@p 
óäćiŒi@bÈÜi@åÜ’Ï@@
_@æŠ×†i@a‡…@b¹a@@
óãìiŒß@åÜ’Ï@bÓì’i@@
åÛaò‘@æŠôã@åß@åÛb’ã@@

  اسأل ؟ علي ان وطن على اي  -1

    ناائسقيناه من دمك الذي ذا  

  وزرعنا سهوله االزهار  

  حجار المن ابنينا سوره و  

  ؟ واي من جباله علي ان اذبح  

  اسأل ؟ علي ان الي وطن -2

  تراد يةن قاسازمأكم من   

  وطنالنسينا فيها 

  بلبلتت ولغتنا

  وتهنا في ارجاء المعمورة

  اسأل ؟ علي ان الي وطن  -3

  ونحن نمضغ زمانه

  أي قرن علي ان اتذكر ؟ 

   في سوق النحاسةا فيها تلك التي بعن

  ونسينا اننا شربنا من نهرنا 

من خالل تكراره لبيت القصيد في  دائرة مغلقةيجعل قصيدته نجد ان الشاعر 

واحيانا يهدف التكرار الى التالعب في مفهوم المفردة كما  . بداية كل مقطع 

@الحال في تكرار كلمة  biìشاعر سمير لفي قصيدة ا مرة 15 ـ الحب

  :ـ الحب @@biìزوري 
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@@ćjîÛú@biìb@ @ćîÈ@“îÐ×bä@ @b’Ï‰ë@aû¨@@
a‰ìã@biì@ @ćjôî×aŠôi@Ý@ @b‘†Ôß@“îÐ×ë@@
@Čî@biìb@@@@@@@@@@bß…ë@bjÜÛ@@@ @ćvÏëb’Ðãë@aŠ@@
@@bîÜ@biì@ @ćk@bàîi@@@ @Ć‘@åßći…ë@bäb’@@

  الحب صليب نحمله على الكتف والظهر

  ر يضيئ ويقدساالحب ن

  لجسد والروحاالحب حياة للقلب والدم و

  العسل خليةمن  "امذاق اكثرالحب الجميل 

وياخذ التكرار مساحة ال باس بها في قصائد ميخائيل مروكل ، احيانا يكون 

في b¹@a†@H@(، كتكراره لعبارة التكرار لديه عرضي او عنصر الداللة 

فيكرره في H@@االمة التي ال اسم لهاI@@b@µòîÛ…@b¹@a†@قصيدته 

خر مؤكدا ان المقصود هو االمة وكذا الحال في ع اي بين بيت واكل مقط

الشرطية ) إن(حيث يكرر ) ـ االرادة الجبارة  ćiúžäu@bäîa(قصيدته 

عدة مرات مؤكدا على المحور ، اال ان التكرار في ) وإن كنت(وكذلك 

@bí‰ëña(قصيدته  a†ô…@ p†@ òíúë  ـ وصية جديدة للشهيد

  :ة ايضا كقوله يعيتسع اكثر كونه له وظيفة ايقا )االثوري
ëìô@ðˆß‹@b×@@
bß‰@ýÔi@@

@ëìô@ðˆß‹@b×@@
bîã‰…@oäÔi@@
pëŠíŠ‘…@@
b¹ìÓ@bÓ@@
bßŠßë‰@bÓ@@
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b¼ìã@bÓë@@
pìíòßëa…@@
ëìô@ðˆß‹@b×@@
bß‰@ýÔi@@
b¹ìÓ@bÓ@@

  بصوت عال كانوا يغنون

  كانوا ينشدون اناشيد الفكر النير

  .. لنهضتنا

  للكبرياء

  النبعاث الوطن

  كانوا يغنون بصوت عال

  ....لنهضتنا

@oßëa@( اال ان النكرار لدى االب بولس بيداري في قصيدته  æëa

oàî‰  هي من اجل التدوير أي تدوير ابيات  124)ـ ايتها االمة الحنونة

القصيدة من خالل تكرار المقطع االخير من البيت في بداية البيت الذي يليه 

  :له وعلى مدار القصيدة ، وهو بذلك يخلق ايقاعه الداخلي في القصيدة كقو
o‚ćîćj‘@oßćëa@bíŠß…@bÇ‰bi@áćí†Ó@åß@aìô@òćía@@
Žóíòćía@ćlćëñ@üë@pìßa@òîi@ŽóÛ@ñĆìô@o‚ćîćj‘@@

@ŽóÛ@“Ï@ìžô@bflë@ŽóßìĆí@†ĆćjÇfl…@Žóíòćía@ćlćëñ@ü@@
Ýîćiòi@âčaĆ‹…@bãĆ†ôìÇ@ìĆô@…ì‚Üfli@ŽóÛ@“Ï@@
åČîäflßòčß@üë@ŽôñĆëŠflju@ÝÓ@Ýîćiòi@âčaĆ‹@@

  اهللا امة ممجدة كان في قديم الزمان وعلى ارض

  ال مثيل لهاممجدة بين االمم 
                                                 

145ص 2011ـ ادار  15ا عدد النص منشور في مجلة سمث    124  
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  ال مثيل لها في صنع مآثرها وتثبيت وجودها

  وجودها وذكرها وحده يرن في العالم

  يرن في العالم صوت جبروتها بال حدود

كالتكرار الحاصل  ، احيانا يبالغ الشاعر كثيرا في التكرار بحيث يفقد وظيفته

@bíŠß( وسومة في قصيدة الشاعر بشير الطوري والم bíŠß (125  حيث

مفردة من  8مفردات من اصل  6يكرر اغلب كلمات البيت الواحد أي انه يكرر 

  :كقوله القصيدة  البيت الواحد في مجموع مفردات
ðòßü@bß†Ç@bÏĆ‰ì@åô@ðòßü@bß†Ç@bíŠß@bíŠß@@
ðòßü@bß†Ç@aŠÇë‹@åô@ðòßü@bß†Ç@bíŠß@bíŠß@@

@bß†Ç@a‰úìi@åô@ðòßü@bß†Ç@bíŠß@bíŠßðòßü@@

  االهي االهي الى متى هذا التصفيق الى متى    

  االهي االهي الى متى هذا التصغير الى متى     

    االهي االهي الى متى هذا الضيق الى متى  

وهناك من يحاول خلق ايقاعه الشعري من خالل التوازي بين حركات القصيدة 

واخر يخلق  اعني بين الحركات المقشاة والمركخات للحصول على نبراته ،

ويشدد الشاعر . ة فضال عن الخارجية يايقاعه من استخدامه القافية الداخل

 ميخائيل مروكل كثيرا على االيقاع ان كان من خالل التوازي بين الحركات

  :ـ الحب  biìكقوله في قصيدته 
bĆjÛ@†@Ý×ë@bĆiì@bĆîÜčß@bĆßìí@bĆôbi@@

bĆiì…@bĆßìîi@bĆôàfl’ß@bĆàč’i@bĆÈí†í@óÜí…@@
»bĆi‰ìÓ@„ìĆô@‰ò’Ç…@bĆàč’i@ƒflûÏ…@bČîÈ@@

´fl@ìĆu@åßë@bĆiŠ×…@a@óđÜ‚ÔŠflß@@

                                                 
168ص  2011ـ ادار  15النص منشور في مجلة سمثا عدد    125  



 211

  يعج بالحب فيه في يوم كهذا كل قلب

  الحب اسمه الجميع بفيعرانه يوم 

  فيه نجتمع ونفرح باسم عشتار 

  ونبتعد في حياتنا من الخصام

bĆiì@L@bĆîÜčß@L@bĆßìí@L@bĆôaL@@@LbĆjÛ@@( حيث نراه يزاوج بين الحركات 

@ bĆiì…@ L@ bĆßìîi@ L@ bĆôàfl’ß@ L@ bĆàč’i@ L@ bĆÈí†í@ HNNNمع@ @@L@ óÜí…

L@bČîÈ»@ôòjìß@ L@ô†ía@NNNN@@ L@´@ L@‰ò’Ç@ L@ƒûÏNNN@ او من

 4(كالبحر المتساوي  ةواستخدامه االوزان القصير والتكرار القافيةخالل 

وح شريحة خاصة تترا الشاعر نحو توجهربما يكون ذلك بسبب  ) ..حركات

 وحيث يلعب االيقاع دورا مهما للتاثير على المتلقي ،سنة  18- 8اعمارها من 

من هندسة شكلية  همفانتقلت بعض قصائدوهكذا الحال لدى شعراء اخرين 

الشعري الذي  المقطع وا بيت الشعري المتساوي المحددقائمة على مبدأ ال

  ...الموسيقي و  لى هندسة اخرى تقوم على الدعامة وااليقاعا يشبه االرجوزة

يخلق للشاعر عوديشو ملكو حيث ـ اشيتا  oî‘aة قصيدوكما نرى في 

والقافية ) التنسيق في الحركات(الشاعر ايقاعه من التزاوج بين النبرات 

كي ال تكون هذه القافية رتيبة يكسرها لالداخلية اعني في نهاية الدعامة، و

عامة االولى والثالثة على ن تكون قافية الدأبقافية اخرى في وسط البيت، ك

  :قافية واحدة والثانية بقافية مغايرة كقوله 
ćïß…@Žµ@ÝİÓ@@OćÛ…@bÔÛ…@@Oćß@Žµ@ÝÔ‘@@

ćðŠ¼@pìØi@@O@aŠÐ@µ@òî×@Oćï×ë@ćðŠ¼@@Oa‰†i@bÔÜi@@

  وسلبت مني اشعة قلبي/ قتلت قلبي

  وكأس خمري ينثر الشعاع/ يبست خموري من االنتظار / في احشائي
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من يخلق ايقاعاته من خالل استخدامه الدعامات المتساوية وعلى مدار وهناك 

القصيدة فضال عن استخدامه التوازي في الحركات والقافية خذ مثال قصيدة 

@oØÜß@bí@ðñìí آدمالشاعر دشتو  ćß  ـ من انت ايتها الملكة يقول

     :فيها 
@ðñìí@ćß@‰ìßa@ @oØÜß@bí@ @@ @aŠÏì’i@oîô‹@@

@åßiòî@ćju@ïØäî@ @bãòìßú@ @@ @aŠôìã@b¦‹@@
oćj@a†@Ùía@@@ @pjÇ@bČä’i@ @aŠì¨@p†ä@@
@b‰ëü@ïØäîÇ@@@ @@a‰ìİã@Ùía@@@ @a‰ña…@a‰ì’Û@@

  من انت ايتها الملكة الموشحة بالجمال: قولي 

  جبينك الواسع يشع الضياء

  وانت تبدين كعجوزة متكأة على العصا

  عيناك تراقب الطريق كالناطور من على السور

.  وعلى طريقة مار نرساي والسروجي لدعامة الرباعيةنجده يستخدم ا

وبنفس الطريقة يكتب اغلب قصائده الشاعر عوديشو سادا اال انه ربما يعتبر 

من الشعراء القالئل الذين لهم نفس طويل في كتابة القصائد من ذوات االبحر 

البحر االثني عشر والخامس ) يشاركه بذلك الشاعر عوديشو ملكو ( الطويلة

bČØîß…@æì‘ìÏ@L@„ìí@pìãìa@كما في قصيدته ، ادس عشر سر والعش

@ L@ÖaÇ@óÜí@bî@ L@ NN نحن اخوة ، ابقوا نائمين ، يحيى العراق ( ..

  .وبعض قصائده طويلة مقارنة بشعراء اليوم 

א اما القصائد التي تتجه باتجاه قصيدتي الشعر الحـر والنثـر   : א

  :فنقول

ـ عني بالداللة مضمون القصيدة من حن Z@א:א ث الهيكـل والصـور   ي

  الشعرية 
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cM@óïäbî‹Üa@ò‡ï—ÕÜa@‹—yb@ÞÙïa@sïy@æà@@@@Šía@æáš@óÑå—¾a

ðäbrÜa@µÝÙïè@À126@@báèì:  

א -1 هو ان يكتب الشاعر عن حالة سـاكنة  :  )א(א

عادل دنـو   رالشاع في قصائد كمايتحد فيها الزمان والمكان في نقطة واحدة 

كما فـي   ..به نحو انت التي هي الحبية والوطن واالمة واتصر خطوحيث يق

كمـا   ..و، تك ، احبك مهما تقـولين  يليست غريبة ، على لحن اغن( قصائده 

  : @bîãëñÐbÔîيقول في قصيدته 
@ïØã‰…ú…@pìß‰@â†Ó@bØÛ@@

Žµòîß@ćï‰ëa@@
@óãìu@óÜÐÜì‘@ćïÈîći‰@@

@b×üÇ@ČïØäćîćjuòîi@â†ÓbČîÜ@@
@óÜ’ćjí@ïß…@@

óÜÓò‘@pŠôŠô@ćð†ćí‰ë@ìuë@@
ì‘ÐÏbîäíˆ‘ñ@Čïã…‰ë‹@ćðòÜÓa…@b@@

  هنا وامام كبريائك

  مشواري انتهى

  وتغير لون ربيعي

  هنا وامام شموخ حاجبيك

  يبس دمي

  وسكت صوت الخرير في شرياني

@@@في اثار اقدامي اصفر الخريف و 

                                                 
الى  التسمية التي اطلقتها الشاعرة الراحلة نازك المالئكة في كتابها قضايا  استندت 126

 الشعر المعاصر
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ربمـا   ..ته وامته وحيث اتحد الزمان والمكان في صورة حبيبته التي هي قري

يشعر البعض وجود حركة بسيطة في قصائده اال ان هذه الحركة غير كافيـة  

اوردة (لنقل قصائده من الهيكل المسطح الى الهيكل الهرمي اسوة بقصـائده  

  ...  )تحفر في االرض ، جزيرة المحبين ، العماذ المبطن ، اشباح االرض ، 

ـ االنسـان    bàÜ‘ë@b’ãc@@وكذا الحال في قصيدة الشاعر اديـب كوكـا   

ـ سـالم    ‘a‰ñü@bàÜ@ـ صالة الـروح ،    ë‰…@pìÛú@bوالسالم ، 

في اللحظـة التـي يتحـد الزمـان      اتهعلى الوطن حيث نجده يختار موضوع

  :127بالمكان خذ مثال قصيدته صالة الروح
ćðñìÛú@@ï×òÓ@óÜí@NNČï×òäîÇ@Čïãa@bÓ@@
ćÛë@@aa@óÜí@NNN×òÏ…@bÔîÛŒiï@@

ØÛa@åİß@†×ï@@@
ćïàÜ@ćíaëćðñëò@@
Ćûß@b×ćðñìÛú@åÛ@@@

ćðòČ‚‘ìß@æŠßb×@@
ćðòäîÓ@æŠßŒ×@@

  ومن اجل عينيك.. صالتي لك 

  قلبي معلق بشعاع وجهك

  عندما اصل اليك

  حلمي ووجودي

  اصلي صالتي

  وانشد قصائدي

  لحانيأواغني ب

                                                 
 oČàîÜÇ@oČ‚‘ìß@oäČîÓ( المنشورة في المجموعة الشعرية   127  
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نجد الشاعر يكتب قصيدته في اللحظة التي وصل اليها ، حيث اتحـد الزمـان   

   .بالمكان

 128ـ انتظار للحب الضائع   bÔîÜ@biì@ÝÇ@p@في قصيدة  وهكذا

 حيث يبدأ الزمن وينتهي في اللحظة التي يقـف فيهـا   للشاعر الكسند اثنييل

  :منتظرا الحب الضائع فيقول الشاعر
ØiflÇ@bí@ï@bäî@NNĆîu@bí@…ìÓbä@@
Øi@bäîÇ@bí@ï@NNÓ‰ìÏ@òîÛbä@@

l@æìí@bîÜ×Bô@ñŠNN@BĆjbãa@aŠ@@
@biì@aNN@@

@bàÜ‘@aNN@@
@bãa@aNN@@
bäÓ‰ìÏ@òîÛ@@

  نفساحترقي ايتها ال.. ابكي ايتها العين 

  فال خالص لك.. ابكي ايتها العين 

  انتظر انا.. اقف متحسرا 

  ...انتظر الحب 

  ..انتظر السالم 

  انتظر انا

  بال خالص

الشاعر يعوض الحركة من خالل تكـراره لـبعض المفاصـل او الـدعامات     

  . ئ او المستمع بحركة صوتية ال زمكانية الصوتية فيحس القار

                                                 
 oČàîÜÇ@oČ‚‘ìß@oäČîÓ( ة الشعرية المنشورة في المجموع    128
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وهكذا في قصائد ابراهيم خضر الذي يعبر عن لحظة الحدث كما في قصـيدته  

@@aŠôìã@åß@ýÜß حيث يجمع جميع فضائل االم في لحظة وصفه لها وكذلك

االولى والثانية حيث يختـار لحظـة غـروب    aŠô…@pŠua@في قصيدته 

على نفسه ، فهو ال يواصـل مسـيرة   الشمس ليعبر عنها من خالل اسقاطها 

الغروب وما يجري من احداث بل يلتقط صوره في لحظة الغروب فقط وهكـذا  

نجده ćj@@@pìÐ@ñìñ@L@oíŒ«@L@aº@aŠ@HNN( الحال في قصائده 

  . يسلط عدسته الكبيرة من مرتفع ما على االرض ليلتقط لنفسه صور ثابتة

في نقطة واحـدة   ايضا ن والمكانوفي قصائد الشاعر روند بولس يتحد الزما

لحظة واحدة  السنوات كانه ةوهي الحبية، الشاعر يرى في مسيرة حبه الممتد

، هذه الحبيبة التي تجسد في عينيه حضارة شعب ممتدة الالف السنين بـين  

بابل واشور كما تجسد جمال كل نساء االرض ، فمن فرط حبه يرى الشـاعر  

فيتصارع مع نفسه وهو يتسـائل هـل    لبحركل ما يقوله عنها هو نقطة في ا

 bÔíò‘@biì@@(كما يقول في قصيدته  ان يفترقا اتستمر المسيرة ام عليهم

  ) :متـ الحب الصا
Šßa…@ïiòîÛĆj×@æØÛ@åÈï@@
ćj‘…@ïiòîÛëčÔØÛ@åï@@

  ال استطيع ان اقول احبك

  وال ان اتركك

ـ  وكذا الحال في قصائد الشعراء  نمرود يوسف ، ويوسف زرا  وال ولطيـف ب

  .  بيت شموئيلوبعض قصائد روبن 

حرك مقاطع قصائد شعراء هذه المجموعة من مكـان  تبمعنى اخر تستطيع ان 

الخر دون حدوث خلل ما ، الن الذي يربط هذه المقاطع ليس الزمن بل تماثل 

  .الصور 
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و واعين لغياب الزمكان في نومن المالحظ ان شعراء هذا النمط من الهيكل كا

ان ينقذوا قصائدهم من الجمود من خالل ادخال عناصـر   ااعوقصائدهم فاستط

 ...وااليقاع  على القصيدة اي شحنات من العواطف والصور الجميلة خارجية

ادخال عنصر الحركة الى هيكله من خالل ببمعنى اخر ان الشاعر يموه قارئه 

ين حركة نظره التي تتجه يمينا ويسارا لينقذ نصه من الجمود ، كما فعل بنيام

حداد حيث ينقل القارئ من محيط الخر من خالل ما تدل عليـه الشـفاه مـن    

كونها وسيلة للغناء وحضارة البالد ومدرسة ومصدر الحب والحياة وغير ذلك 

  .وكذا الحال في قصيدتيه البرد و شاعر انا

ـ نا قصائد المجموعة لراينا ان مواضيعها قد اكتسبت امتدادات ألو قر عة واس

فاه الشاعر من صور جميلة ، لذا اعتبرت هذه الصور لوحات من خالل ما اض

  .رسم ال صور فوتوغرافية الن الفنان اضاف عليها امتدادات ومدلوالت حركية

لوجـود حركـة   ) المحـدب (واحيانا تحس وكان الهيكل يقترب من المتحرك 

›aŠß@@ـ شفتاك ،   ï×ñìÐ@(في قصائد بنيامين حداد افتراضية كما الحال 

æìí  ر انا ، ـ شاع@pŠÓ   يبدوا كل مقطع  129ففي قصيدته شفتاك ) ـ البرد

من مقاطع القصيدة صورة جانبية مستقلة للشفاه ، انها شفاه الحبيبة ونهـرا  

فاتحادهما يعني والدة الحياة من جديد حيث يسري الحب .. دجلة والفرات ، و

 :في كل مسامات الحبيبين 
č…@†×ëĆ@bß×ñìÐi@‰†Čï@@

ćÛ…@oîÈi@@
ìÐë×ñČï@Čï«@čÛĆ†‚a…@@
×ñìÐČï@ČïÔ’ã@@a…†a@@

ćuëŒß@b×@bØîôČï@bČî@@

                                                 
 48ص 1977لسنة  11المثقف االثوري عدد   129
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æìôi@bãaë@@
pëòía@åÜÔ’i@bÇ‰a@”‰ë@@

  ايتها الحبيبة.. عندما تسيل الدماء في شفتيك 

  وتتحد شفتاك

  مقبلة احداهما االخرى

  تتزاوج الحياةعندئذ 

  وساولد انا

  وعلى االرض اجسد الوجود

شاعر بعض االيقاعات الموسيقية وهكذا ومن اجل الربط بين صوره استخدم ال

نية باسـتثناء بعـض   اكـ البرد ، حيث ال تجد حركة زم  pŠÓ@في قصيدته 

الحركات الداللية ، ربما احدنا يرى او يتلمس حركة زمكانيـة فـي قصـيدته    

@æìí@aŠß‹   تحرك من مكـان  تي تالشاعر ال عين اال انها حركة، ـ شاعر انا

   . اصطاد صورهتالخر كي 

  :ـ البرد ياتي الزمن من خالل  pŠÓصيدته وفي ق

@ïÜßña@NN@bÈîiŠi@و في الربيع.. المس اب@@@

@oßìí@åíÇو@ومرت االيام  

@@aëò@†@µañaëوجاء الشتاء  

بالحقيقة ال توجد حركة زمكانية بل اراد الشاعر ان يلفت االنتباه لزمن حدوث 

لكـن ال توجـد حركـة    الفعل، الفترة الزمنية الممتدة من الربيع الى الشتاء و

انتقالية بين الفصول فجميع مظاهر القصيدة تؤكد بان زمن حدوث الفعل هـو   

الشتاء ، والملفت لالنتباه ان فصل الشتاء جاء بعد الربيع وذلك الن المـدلول  

يمر بمرحلة الشباب ومن ثم مرحلة الشيخوخة فاختصر الزمن بفصلين همـا  

ين طياته فصل الخريف من خـالل  الربيع والشتاء حيث ضمن فصل الشتاء ب
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استخدامه فعل تساقط اوراق االشجار ، اال ان فصل الشتاء عند الشاعر هـو  

الغالب بقساوته وهذا انعكاس اخر للمدلول الن الزمن كان قاسيا على الشاعر 

  . فيعتقد الشاعر انه مر بالشيخوخة قبل االوان 

شكل الهرمي من خـالل  رغم ان الهيكل هو مسطح اال ان المتن يقترب من ال

حيث يبدأ الشاعر وصفا هادئا ربيعيا في المشهد االول وفي المشـهد  . الحشو

الثاني تتوتر االجواء من خالل الشد الذي يحصل في الصـراع الـدائر بـين    

الربيع والشتاء اال ان الشاعر في المشهد االخير يعيد كل شئ الـى طبيعتـه   

  :قوليفيعود الربيع ويعود معه الشباب ف
fli…@bà×ëćîÈi@bí@L@bî@bîØćÛ…@o@@

@aŠíˆß@ýÔi@@
Ùíaë@p‰ìÇ‹@p‰ìÏú@a†@@
ćÛ@Þ†u@†i@@

a‰ìÇ‹@oîi@†@@
ćÛ@ì ë@Üibîô@@

a‰ìã…@bãëña@@
pŠÔÛ@bî×‹@†ië@@
ŠćjÇ@†i@aëòë@@
đØß@ćÛëbä@@

ŠÇ…‰@†i@bî¨@@

  يا حبيبتي... مهما بكت السماء 

  بصوت مرير

  ةصغير ةكعصفور

  ينسج قلبيس

  بيتا صغيرا
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  وفي قلبي يوقد

  اتون النار

  وينتصر على البرد

  يمر الشتاء

  ويورق قلبي المسكين

  بحياة جديدة

احيانا يختار حركة افتراضية فالشاعر يونان الهوزي  وهكذا الحال في قصائد

  : 130ـ شروق الثريا  ›‰bàî×…@oÓحيث يقول في قصيدته 
Ó@æaćjÔbÓŠÇ@ŽóäÔß@oä@@
fl…@æaflifl‘@o’bÔÜë@b‚Ü@@

a‰ì@ì @æa@Ćíćjflí@“bÓŠ@@
@b’@bî’ë@NNćî×flŒi@bàbÓ‰@@

  اذا تركت الحجلة عشها هاربة

  اذا شردت النحلة تائهة

  يبس العشب في الجبل اذا و

  ستشرق الثرية.. وتختفي الشمس 

  

א -2 א(א א في هذا الهيكل يضيف الشـاعر  :  )א

ا في الهيكل المسطح بدال من ثالث ابعاد كم) الزمن(على قصيدته بعدا رابعا 

  . فيبدوا الموصوف متحركا متغيرا 

او  فنقطة االرتكاز ـ كما تقول نازك المالئكة ـ في القصائد الهرمية هو الفعل  

تحرك االشخاص واالشياء ويمر الزمن ، تتبدل تالحدث ، ففي نطاق هذا الفعل 

                                                 
 oČàîÜÇ@oČ‚‘ìß@oäČîÓ( المنشورة في المجموعة الشعرية   130
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ـ   يدة الشخوص او المكان وتتغير قيمة االشياء ومدلوالتها كما الحال فـي قص

åäjÛ…@a‹‰aë@oîãìä   131ـ السنونو وارز لبنان للشاعر يوسف نمرود 

ين مـن وراء البحـار بـالد    آدمفتتحرك االحداث حين يزحف تجار الموت الق

ليحل الموت والعداء والسالح محل الوالدة والحـب وصـوت   ) لبنان(الشرق 

  .. السنونو و
aìô@bČäîã@òîi@@

Ć’Ï@bíëŠ‘@a‰ì@ÝÈß@b¦ñëaŠ@@
ì‚‘@aëb@@

@bÔj‘@óäÓ@ÝÇ@NNaŠÇ†i@µìô@@
ÚaëNb‚îš×@a‰@@

Ði@óÜíë…@b±ë‰@ýÔ@ì©aŠ@@

  كان ربيعا

  والثلج من على الجبل بدأ بالذوبان

  والطيور تزحف

  تارة تترك العش وفي االخرى تعود

  والفالح المتعب

  ال يزال ينتظر في حقله الواسع 

  او
a‰ìÇ‹@bîÇ‰@ìô@@
biˆÇ…@bÔÏ@â†Ó@@
a‰ìã@bíìôÜß@@

ÔÛëj‘…@ýđjîóàÇ@biˆÇ@Òëa@ó@@
aŠß‹@æìôÛa‰ì‘@@

                                                 
 1978/ 2اب ت/ 18-17المثقف االثوري عدد   131
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  ذلك الراعي الصغير

  ه يوقد النارقطيع اغنام ماماو

  وعلى وقع صوت نايه

  بالغناء االغنام شرعت

هناك حركة ، في المشهد االول تبدأ الثلـوج بالـذوبان والطيـور والفـالح      

بالحركة وفي المشهد الثاني حبيبين جالسين تحت الشجرة والرعاة يجلبـون  

، وفي المشهد الثالث يحل تجار الموت محل الحبيبين .. اليقاد النار والحطب 

واالنسان كي يتخلص من اخيه االنسان فتجـري الـدموع    .. الفالح ،الراعي

  ..على الخدود وتلتهم النيران الحقول و

هناك حركة درامية تبدأ بصور متجانسة هادئة ثم سرعان ما يتوتر المشـهد  

في  .كل شئ الى مكانه حال شروق الشمش يعود وتتسارع االحداث ومن ثم 

وفي المشهد الثالث يبدأ .. المشهدين االول والثاني هناك والدة وحب ونشاط و

مام بين العاشق وتاجر المـوت  الصراع بين الموت والحياة بين السالح والح

  .تجلى فيه رؤيته تثم سرعان ما ينتهي الصراع بمشهده القصير الذي .. بين

@ü@NN@@@@@@@@(رائيل بوئيل جمال في قصيدة شوكذا الح bäî‘…@bćiñìß@bÓ ال

رغم ان الشاعر يعتبرها تجربة في القصيدة السياسية اال انـي  ) لمجلس االمن

  :فيها  حاضراًفي قصيدة الدراما حيث نجد االسلوب المسرحي  ةاعتبرها تجرب
ćíòÏ@ćîÇ@ćïÜî‚@@

ćïÛaŒ@@æìôÜÈ»…@Zćiòí@òô‰@bà×æìôÜ@@
o‘ìÓ…@bČäí…@@ZĆĆćiñìß…žäu…@bĆjaŠ@@
bàÜ‘ë@bäî‘…@@
@bÔ‰@ćïãa@†×@ZbÔ‰@ïôîÜîë@@

bÔ‰@ïôîjÛ@Òa@@
æìôÜ’ÜÏ@æìôÛúŠÓìß@bãŠa@ìô@áÇ@†@@
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æìôÜ‚š×…@‰òi@åßë@@
flß@æëŠßaflîäbÔîÓ…@aŠÇ@L@o‚@@

  فتحت عينيحين 

  يجلسون خفية، وب يجتمعونوجدتهم 

  مجلس الجبابرةل ، قضاة الحقانهم 

  لتعايشقضاة السلم وا

  قوتهم وقلبهمبتعد تفيبتعدون  تارة

   أحدهم اشار بعينيه لالخر كي يتشاجروا

     لالخر همس احدهم .. حين تعبوا

  دعونا نستريح ولو لعشر دقائق

نجد الشاعر يصور تحركات اعضاء مجلس االمن ، كيف يتصارعون ومن ثم 

 وكذا الحال فـي قصـيدته  . يتبادلون النخب ويعودون للجولة الثانية والثالثة 

)@a†Ûìß…@a…bÈÛ@bä×ì‘@H حيث نجد حركة زمكانية من خالل:  
@µbäu@b’@NN@aŠô@óÜİÜÏ@bôNNN@@

  ها قد طلع القمر.. غابت الشمس 

  وكذلك
@aëò…@bßìí@†@NNbäàÇ‰ë@aŠíŠÓ@@

ćj@áÇđñëŠ@ô@@
ÁÜÏ@@bßŠØÛ@µaìôNN@@

  الشتاء القارس والمرعد ايام يوم منفي 

  الى الجنينة خرجت

  مع صديقتها  

bÓ@oîÛëa@@@( الحال في بعض قصائد الشاعر ابراهيم يلدا كقصيدته وكذا 

â  (   يبدأ الحدث بشابة واقفة على ضفاف دجلة وحيث الشـعر مبعثـر
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تصـرخ  عل التمزق واللطم ، انها شابة عبثية احيانا تبكي وفوالصدر عاري ب

نجد هناك حركة وحوار ، حركة للزمان وحركة . وتلطم وفي االخرى تضحك 

  :ن للمكا
@bİŠië@aŠćjÇ@bîßNN@@
pìß…@b±Šß@bÔŠi@@

  المياه تجري وتبتعد

  انها تبتعد من رائحة الموت

  16وكذلك ص
ôŠßaëZ@@

@bôÛa…@b’@@

  ...لت شمس اهللا اوق

  17وكذلك ص
đÈëa‰ì×@†@‰òi@µb@@@

  اختفت وراء الكور

الياس متي وكما في قصـيدته   ومن الذين يكتبون ضمن هذه الهيكلية الشاعر

)@@o‰ëaفهناك حركة زمكانية من خالل انتقاله مـن مكـان   ) الطرقات  ـ

( من الشمال باتجاه الجنوب ومن الشرق الى الغرب وكذا في قصـيدته  (الخر 

bČä‘…@bČîÐÛa   جبرائيل حنا ماموكا ، كمـا فـي    والشاعر) ـ االف السنين

ية نحيث نجد ان الحركة المكا)  ò’Ç…@aŠÐ@åß@p†@bäíŠÓ‰@(قصيدته 

الـى السـفلي ،    لعالم العلويالل حث الشاعر لعشتار التحرك من اتاتي من خ

  :والزمن يمتد ما بين زمن اكيتو الى يومنا هذا فيقول 

aðòjîj@‰ò’Ç@bí@ðñìô@bØí@@Oاين انت يا عشتار الحبيبة  

ويمكن اعتبار الكثير من قصائد روبن بيت شموئيل ضمن هـذا السـياق الن   

روبن ، فالفعل عنده هو مصير ومآسـي   التاريخ يلعب دورا مهما في قصائد
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…bČ‚ći@@فـي قصـيدته   . ، والفاعل هو االخر ، الذي يلعب بمصير امته  امته

@bČîÜîćiđñ   ذبائح العالمية ـ فالمسافة التي يتحرك بها الشاعر هي مـن   الـ

نهر دجلة الى الفرات ومن سميل الى الفلوجة والزمن يمتد من عشتار الـى  

  :المقاتل جلو 
aŠ’u@îß…bØ@oČí†Ćj@ð‰òÛ@@

ñĆŠÏflë@òÜÓč…@@
Ć‡@bäíˆ‘@ð‰ñ@bì@@

ð‰ña…@a†í‰ë@ìu@aˆîÔã@@
ći‹@åß‰ò’čÇ@ðòćjĆ…@bä@@

@ô…ì¨@ìÜyë@NN@bíñaë@ü‹cNN@@
oĆîČäÏ@ïôíë‰ñ@bİĆàÓ@@

@bĆyìÜÏë@ýîđàčNN@@
oČîäØ@åíñ‰ñ@@

bČîĆ’Ćãa@bÓ…Œi@bČ‚îº@@
bjÜi@bđÜćíò‘@@

  الجسر جاثم على وسادتين

@@@دجلة والفرات 

  ين زاحفينشريان

  في اوردة وطني!  نيمنحوت

  منذ زمن جدتي عشتار 

  .. يذهب ويأتيوحده .. وجلو 

  حضن جهتي الجسري

  ..سميل وفلوجة 

  سكينتان
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  ارزتان في حقوق االنسانغ

  .. وفي القلب 

ومن الشعراء االخرين الذين يكتبون في هذا الهيكل هم وعـد ايليـا ، متـي    

ر ــكما يقول الشاع ..، بولس دنحا  زاسماعيل ، سعيد شامايا ، رمزي هرم

@@å’äß@ü@Z@HNN(ه ـــسعيد شامايا في قصيدت
L@åč‘ŠÏ@ćðòîi@åßë@åčÔ‰@Õćj‘@@
æŠØß@bîÜ@ćð‰ña@åßë@@

æŠÇ…@†i@‰†Ć…@bßìí@æŠÐ@†i@@

  فالبتعد وافترق بيتي

  عن وطني الجميل تيهوا

  ولكن سانتظر كي يعود النهار العود

آالمرنم يسير ويخاطب ، ينتقل من مكان يبدو الشاعر سعيد في قصيدته هذه 

ول الشاعر متي ق كذا فيو. مسحة درامية  ه هذهتقصيد الخر لذا نجد في

  :حياة النفاق  @aŠÓì‘…@bČî@اسماعيل في قصيدته
b’@bîäu@†×@@

aŠíˆß@oßČìí@ČåíÇë@@
bÓòč‘…@bÜÜ@ćïÔÐä×@@

b’fl…@pìÜČîÜi@@
bØ’…@pìôã@åßë@@
bäôđu@bîôÜ× 
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  الشمشعندما تغيب 

  وتمضي االيام التعسة

  ويخرج ندى الصمت

  في ليال الحزن

  ومن انين الظالم

  يوقد اتون الجهنم 
 

كان الشاعر السرياني في السابق يبنى قصـيدته   çíá›¾a@sïy@æà@ب ـ  

من خالل وضع الفكرة اوال ثم تزين هذه الفكرة بالصـور الشـعرية ، كانـت    

سفية او الهوتية او رموز دينيـة  البنية في اغلب هذه القصائد من مواضيع فل

ثم ينسج صوره ورؤيته حول هـذه المواضـيع ، اال ان الشـاعر الحـديث     

المعاصر جعل من الفكرة صورة ومن الصورة فكرة ثم اضحت الصورة الفنية 

لقـد لعبـت عوامـل    . هي وسيلة الرؤية والخلق والتعبير الوحيدة في شعره 

ي اندفاع شعراء السريان نحو الطبيعة عديدة ذاتية وبيئية نفسية واجتماعية ف

والتفاعل مع خضرتها وجبالها وينابيعها وصوت عصافيرها او نحـو المـرأة   

لتساهما مع عناصر اخرى في صقل .. والتفاعل مع جمالها وحنانها ورقتها و

تجربة الشاعر السرياني، فاضحت الطبيعة والمرأة بعناصرها رمـزا وقناعـا   

ساته ورؤياه الى حد ترك الـبعض مـنهم الحيـاة    أللشاعر كي يجسد اناه وم

آلـة تصـوير   االنسانية ومأساتها ليتمتع بجمال الطبيعة فتحولت مخيلته الى 

ناطقة تلتقط الصور من دون ان تتفاعل مع اناه خذ مـثال قصـائد الشـاعر    

نراه يتغنى بحياة ) ـ ايها البلبل   aŒî†@ëa@(يوارش هيدو ، ففي قصيدته 

  :نقاءه فيقولالبلبل بجماله و
ćîi@óÜí@bà×ÚìÜÓ@bà@@
ĆŠİ‘@aŒî†@ëabã@@
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Ćô…@bćiìÚëñì×a@aìô@æì@@
ĆûÛëa@ü…ë@b’@ü…bã@@

  كم هو جميل صوتك

  ايها البلبل الجميل

  طوباي الكون مثلك

  بال هم وال ضيق

@@Z@يقول) في يوم ما ¢†@I@@bČäßìí@åß@@او في قصيدته
æña@òi@bČäßìí@åß@†¢   
flß@aŠô@Ö‰‹…@å¹abîÜ@@

bČãìã…@bäîÇ…@oß‰@ÝÇ@@
a‡ì…@b¦ñ@Š’Ï…@å¹a@@
bîÜ@b‰@´ª…@å¹a@@

Čćï‚ÔÏë@bČäîã@òîi…@a…‡ë@@

  في يوم ما سأأتي

  بدراالقمر  يطل عندما

  )عين نوني(على مرتفعات قرية 

  يذوب ثلج الجبل عندما

   الجميل لراسنا يزهر عندما

  وتزهر ازهار الربيع

وخصوصا في ايـران كجـان    هوهكذا في بقية قصائده ومن سار على منوال

موا عالقة بين اناهم والطبيعة بل رصدوا كل مـا هـو   يحيث لم يق.  الخاص 

جميل في الطبيعة ، اال ان البعض االخر كبنيامين حداد ويوسف نمرود ويونان 

كانـت الطبيعـة هـي    .. عادل دنـو و هوزي وصبري يعقوب وبولس داود و

ـ  داس فبـداوا يحـاورون انـاهم    انعكاس لذاتهم الداخلية الى حيث قدس االق
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وخصوصا لحظة حدوث انشطار نفسي فـي لحظـات تـازمهم او شـعورهم     

باالستسالم فانكفئوا على شجونهم وتقمطوا اناهم لينطلقوا  بهـا الـى حيـث    

  . الطبيعة 

فالشتاء مثال هو انعكاس لمظاهر الشيخوخة لدى الشاعر بنيامين حداد وجمال 

هي انعكاس الحالم .. يته والثلج والسنونو والطبيعة هي انعكاس لشبابه وحيو

 هي انعكـاس لمعانـاة  .. يوسف نمرود اما الجبل والعصافير ونهر الخابور و

وكذا الحال يلعب التاريخ والتراث ومأساة االمـة فـي رسـم    الهوزي  يونان

لدى الشاعر عادل دنو وبنفس الطريقة تعكس ماساة ) الوطن(صورة الحبيبة 

وهكـذا عنـد بقيـة    .. ر بولس داود وصبري يعقـوب و الشاع )أنا(الغربة 

  . الشعراء

الموت ، المـيالد ، المـاء ، الشـمس ،    ( رموز الشاعر ابراهيم يلدا  ان اال

جعلت قصائده تقترب من النزعة الدرامية التي اتاحـت لهـا قـدرة     ) التراب

 ت لها فرصة الخـروج أواضحة على االستيطان النفسي والحوار الداخلي وهي

بعض الشئ من جو الغنائية الى جو الحكاية المسرحية مثلما فعل يوسف  ولو

نمرود في قصيدته السنونو وارز لبنان ، فبنى كالهما رؤاهم وصورهم علـى  

خـذ مـثال   . ضحا محورا لبناء رؤاهم وتطلعاتهم للمستقبل أالموت والميالد ف

مشـاهد  قصيدة الموت والميالد للشاعر ابراهيم يلدا ، حيث تعتبـر صـوره ك  

درامية يزاوج الشاعر من خاللها بين دالالته الذاتية واسطورة الطوفان التـي  

  :تعتبر محطة الخالص لدى الشاعر فيقول 
@oîÛñ@pŒß@a†¢@@

Čïİß@òi@a‹Û@@
ČïÔ’äië@b’í‰ìô½@@

  



 230

  بشعرة معلقة

  سيصلون اليابسة

  ويقبلون الفجر

  :وكذلك
@aŠßbi@µaìôëZ@@
bãìí@a†@aìôòía@@

@bôNN@@
ãìí@aìôòíab@@

óÜŠÏ…@bãìí@ïô@@
@a†‚‘@bíëò½NN@@

  :وبدأ يقول

  كانت هناك حمامة

  ..نعم 

  حمامة

  تلك التي طارت

  كي تاتي بالبشرى

  :الفعل الحكائي في القصيدة جاء من خالل تكراره لبعض الجمل مثل 

@µa‰ì’ß@b×†ôëN.  مرتان      هكذا بدأ@@  

@@@@@@aŠßbi@µaìôë@   مرات@4      بدأ يقول@

@@@ðòîÜ@ïÜÇ@É@   مرتان  ي ايتها الحبيبةانصت@

ćj‘åãñ…@ïÜÓì@ÛØ@@@@ï@   مرة واحدة  دعيني اقص عليك@

عكس ما نراه لدى (ان الفعل الروائي هو الغالب ، من المالحظ على القصيدة 

ومن اجل كسر السردية ) . الشاعر شاكر سيفو حيث الفعل الغنائي هو الغالب
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ال عـن اسـتخدامه   في قصيدة ابراهيم يلدا نراه يكرر بعض هذه الجمل ، فض

  :لبعض االيقاعات الصوتية من خالل القافية والتماثل الصوتي كقوله

ČîôúbČãòä‘ë@b  ،bÔî‡ aŠôi@åß@@LaŠôã@Ùíbß@oČî×@L@@
bä¼@bİîÓ…@@LaÐ‘@„ŠvÏë@@LbäÜíü@aŠí†@@

  عطشان ونعسان ، بعيد عن الضوء ، يابس كالنهر ، وصيف حار ،

  وجسدك الجميل ، ملتف على الشجر

bČãòä‘  ،@@@bäÜía@L@bä¼@I@H@@@L@aŠôã@L@aŠôi@(يستخدم القافية  نجده
aÐ‘H@@

اال ان الشاعر كسر القاعدة المالوفة عند اكثر شعراء هذا النمط مـن خـالل   

  :انهاء قصيدته بمقطع تراجيدي بدال من التفاؤل واالمل لذا نراه يقول 

a†ČîäÇ…@pŠß‹@aŠßŒi@åäa االموات( نحن نغني انشودة الجنائز(  

رمـوز   نجد هناك ثـالث )  â@bÓ@oîÛëa@@(وكذا الحال في قصيدته 

هـذه  ) ، التـراب  سالماء ، الشم( تكون االساس في لون القصيدة ونسيجها 

المـوت والمـيالد ، الفـرح    ( الرموز تتسع كثيرا لتستوعب احداث القصيدة 

هذه الرموز تسـتوعب او  ...)  والحزن ، الظالم والضياء ، العطاء والسلب ،

تحتضن المتناقضات بين طياتها الواسعة ، هذه الثالثية تتحـد تـارة لتكـون    

  . الخيمة التي تجتمع تحتها كل مظاهر الميالد
aŠÐÇ@áÇ@b’ë@bîß@@
o’í†Ó@pìíòîÛñ@@

  الماء والشمس والتراب

  الثالوث المقدس

ومرة اخرى تجتمع وبفعل الرياح تبرز مظاهر الموت من جديد تحـت هـذه   

  :الخيمة

fl@óÜÐãàbÇ‰a@ÝÇ@o@@@@@@@وقعت الشابة على االرض@@
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يتحول هذا الشـهر الـى رمـز يجمـع بـين طياتـه       ) نيسان(وفي قصيدته 

  ..) الموت والميالد ، العطاء والخراب ، الفرح والحزن ، (المتناقضات 

كرأس السـنة  ) عيد اكيتو(فشهر نيسان الذي كان يحتفل به في بالد الرافدين 

  :ا للعطاء والفرح نراه يقول البابلية االشورية فهو رمز
@bŠí@åîã@@

@åíŠôãòîi@ìu@@NN31ص  

اال ان هذا الرمز في نظر الشاعر واستنادا لالساطير كان السبب فـي مأسـاة   

  :امته منذ سقوط نينوى 
@åîãNN@@

pìß@µaŒ@aìäã@Úìîi…@@
ćj@ku@åß@ðòôćiü@@@@@@@@@@@@@o@@

  ..نيسان 

  فيك وجدت نينوى الموت

  العافيةبدال من الجدادي 

الزمن عند الشاعر هو فصلي الصيف والشتاء اللغائه فصلي الربيع والخريف 

  .. )، فالحياة عنده هي الموت والميالد ، صيف وشتاء ، اسود وابيض ، 
pŠÓë@b¼@bäía@Čïî@@

@bČäîã@ü…@aëòë@bİîÓ…@@

  حياتي هي حر وبرد

  صيف وشتاء بال ربيع

هو الطاغي في شهر نيسان ، ) خراب اللون االسود والحزن وال(اال ان الموت 

فتحول هذا الشهر من رمز الحب والميالد الى رمز الموت والخراب ، الن 

من  36التاريخ الذي يبدأ من شهر نيسان لم ينصف شعبه كما يقول في ص

  : ديوانه
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@bİ@åÜÇ‰‹@ýÔ@Ý×@ìuA@@
@a†íû@æìôÜ’îÏë    

  في كل حقل زرعنا الحنطة

  ولكن االخرون حصدوه 

الميالد ( شاعر بولس دنحا احيانا ينسج صور فسيفسائية تجمع المتناقضين ال

غروب الشمش ، الضحك والبكاء ، صوت الرياح في الصمت ، العواصف و

ـ الميالد  b’…@oîäu@ìu@a†Ûìß( كما في قصيدته )  ..والميالد، 

الشاعر في قصيدته الدرامية االنفة الذكر يمزج الفعل ، )في زمن الغروب 

لحكائي بالفعل الغنائي ، هناك حركة زمكانية ، هناك مسيرة واحداث ا

وهكذا  .متالحقة، صور جميلة مكثفة واصوات غنائية تجعل المسيرة متشوقة 

@…ipë†@(في قصيدته  aŠô   حيث يرسم لوحتين ) ـ ضياء الفرح

  :متناقضتين 
ćðñbÏ@ìu@ƒÜÓ‰‹…@aŠôi@ñìí@ðòãa@@

ćðò‰ëa…@ýîćj’i@ćðñë†@µaŠ‘@@
ćÜÛ@ïØÛŠôãìß@@
ću@ïØÜûÏìß@@

bČäći‹@Čïãa…@bČîßìÜ@ćï’Ðäß@ïØÜÔ‰ìß@@
bäØ’@b’ću‰…@@
bäÓìÇ…@b’@@

  ذالك الضياء الذي اشرق في وجهي انت

  وحل الفرح في طرقاتي 

  قلبي نرتا

  وجعلتيني فرحا

   ابعدت عني
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  االزمانمظالم 

  حزن المصاعبو

جة بين الطبيعة اما الشاعر بنيامين حداد  نجده يستخدم صور متزاو

  :واالنسان
pìÈ‘@ïØìØi@@
@bČãìí…@buë‹@†@@

ČïØäîćju@òîi@ŠİÓ@b×@@
@oîÐ@”‰NNN@@

üñ@”‰…@bßŠ×ë@@
”†Ôß@b×@ï×‰…ûi@@
a‡ìÇ‹@bÐîìÓ@@

  على شعرك االشقر

  زوج من الحمامات

  الماء وجبينك يعقد فوق قطرة

  والكرم الذي فوق التل

  يقدس فوق صدرك

  عناقيد صغيرة

قوب فتتكون صوره من مجموعـة شـحنات يلتقطهـا    صبري يع اما الشاعر

)  زمـن االمـل  ći‹@@ćj…@bäaŠ@@@( الشاعر من مسيرة شعبه ، ففي قصيدته 

..) لون التراب ، لون عيون االطفال ، لون الخبـز ،   (يستخدم بعض االلوان 

تتجول ، تقرأ b¼‰@L@bîÛú@LbäÈİi@L@bíŠÔi@L@a‰†¢@NN@@( واالفعال 

ćîi@ćîÐ‘@L@bà@@L@bäØß@L@aŠ@(لصـفات  وا) تحـب .، تحمل ، تصـلي  

ćîÇì‘@L@aŠßbßćîÈ‘ñ@L@o@@bÔ‰@L@o@NNN  ، طيب ، جميل ، مسـكين
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 ضال عن قيامهـا لجذب انتباه القارئ ، ف.. ) ميمر ، اسطورة ، تاريخ ، بعيد 

  . مقام تمفصالت صوتية
ćj…@bäći‹aìô@aŠ@@

ćìß…@pbÏë@ flÇ…@bãìaŠÐ@@
ćîićîÐ‘@L@bà¨@Ùía@bàîÇ@Ùía@aŠaŠćj‘…@bČä@@

bČäØß…@pëòÏ@ÝÇ@a‰†¢@@
ĆŠÔibÔîä…@bÇ‰ñ@ÝÇ@pČ†@aˆßbß@bí@@

ĆÈİi@bìÏbßìí@Ý×@oČîãìÇ@bä@@
ĆÈİi@b±‰ćîÇì‘@bäñì×…@ob‘@@

Û…@oäČí†ß@ÝÇ@oČîÈ‘ñ@bČîÜßbà‚@@

  كان زمن االمل

  ووجه حبيبي بلون التراب

  شهي كالخبز ، جميل كعينا طفل

  يبحث عن وجه المساكين

  ى عتبات المحتاجينيقرأ ميامر جديدة عل

  باالغنيات محمل تراه والهواء كل يوم

  الصراع مبمالح تراه محملوالعطر 

  مثقل بتواريخ مدن الخبز 

بـي ،  وجـه حبي ( الشاعر يمزج هذه المفردات للحصول على لوحات جزئية 

، صراع يومي ، ابواب المدينة ، الخبز  الغنياتشاعر جوال ، هواء محمل با

لتي تشبه الميكانو تجتمع لتكون لنا لوحة واحدة  جميلـة  هذه الصور ا...) ، 

  .  وقد يقترب وزميله الشاعر روبن في االسلوب وصياغة الصورة  ) .االمل(

تتشـظى  H@عندما تدق النـواقيس Č‘ìÔã…@ðò¹aČï’Ôã@b@@@( وفي قصيدته 

وجـه  ( حروف اسمه لتطبع جروحه على العديد من مظاهر الطبيعة والحياة 
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لصحراء ، خشب يابس ، مقابر ، سنابل ، ظل ، سور عالي ، حجر ، صمت ا

هذا االسم يتسع كثيرا الى درجة يصـعب  ..) كتب التاريخ ، الكنيسة ، تراب ،

عليه التحسس ان كان حيا او ميتا ، لذا نراه يتسائل كثيـرا ، اال ان الهـواء   

  .يحول صوته الى صدى مما يصعب عليه معرفة االجابة 

بشحنات ناتجـة عـن ماسـاة     )كما لدى زميله روبن( اتهالشاعر يحمل مفرد

شعبه الذي ال يزال يبحث عن السبب ، لذا تراه يتساءل في احدى قصائده عن 

سبب تحمل شـعبه هـذه الماسـاة دون غيـره كالسـويديين والنـرويجيين       

دون غيره يبـاع ويشـترى فـي سـوق     وهو يرى شعبه .. والدانماركيين و

.. ره بشكل مبسط خالي من االساطير واالقنعة واسة ، الشاعر يصنع صوخالن

اسلوبه يشبه اال ان رغم ان الشاعر يتحدث عن ماساة شعبه على مر العصور 

االسلوب الغنائي تارة والكالسيكي في االخرى ، واحيانا يتجه اسـلوبه نحـو   

  .  الحكائية في قصائده الغنائية البتعاده عن التمفصالت اللغوية 

مضامين شعره  فيبيت شموئيل يحتل التاريخ مساحة كبيرة اما الشاعر روبن 

L@bČîÜîđiđñ@b¢…@L@üìİÓ@bßìñ@@@@@( الى حد تحولت بعض قصـائده  

@bČîÜîđiđñ@a‡…ì  ـ اذمـ الخط القاتل ، ال العالميـة ،   دوائربح العالمية ، ال

التي لعبت دورا بارزا في مصـير   الشخصيات توتحولالى مادة تاريخية ...) 

نعوم فـائق ،  (ومن بين هذه الرموز ، متناقضة  الى رموز أوايجاباامته سلبا 

المبشرين ، سفينة مدروس ، خط /  ...جلو ، لخاص ، بولس بيداري ،أجان 

بيرس كوكس ، ارنولد ولسـن ، ياسـين الهاشـمي ،    ، بروكسل ، ، شرشل 

اتـور ، كلـدو ،   (فاقام عالقة بينها وبـين  ... ) كمال اتاتورك ، الكيالني ، 

الحروف الجميلة ،  الوثائق المزيفـة ،   دجلة والفرات ، ورهاي ، نصيبين ،ا

الوديـان  (ومـن افرازاتهـا كانـت    ..) سميل ، فلوجة ، شهر مايس واب ، 

سكاكين ، العواصـف  الء ، الكراسي المصنوعة من الدماء ، الجسر ،  االحمر
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ـ لذا كا...) االنقسامات المتكررة ، س ، يقواوالزوابع ،  الن الكثيـر مـن   ت ن

صوره تحمل شحنات ماساوية كما الحال في صور الكسندر اثنييل واديب كوكا 

  ...، و

بصورة عامة نقول لقد استفاد الشاعر شاكر سيفو من التـراث وخصوصـا   

عـة  ناالهازيج والمهد والقماط واشياء اخرى كما نراه دوما يستعمل بعض االق

العهد من واقعـه اال ان الشـاعر    منها من التاريخ القديم اال ان اكثرها حديثة

نوئيل جميل يركز على االقنعة التاريخية رغم انه ال يحملها مدلولها الصحيح 

عكس اقنعته الدينية التي تتسع كثيرا لتستوعب مدلوالتها، ومن هذه الرمـوز  

،  pìíòîÛñ@(خـذ مـثال قصـيدته    ) ، حاوة ، النار ، الدم ، السالح  آدم(

  :نجد ان ) الثالثية

  ..جسم االنسان ، الشهادة ، الظلم ، الحب ، : لدم يرمز الى ا* 

، الرؤيـة  ) حرائـق رومـا   ( شكل االنسـان ، الـدمار   : النار ترمز الى * 

  ..) المجوس والمسيح وايليا و(

  نهاية االنسان ـ الخالص ، المسيرة ، التقدم : السالم يرمز الى * 

لمميتة ، من ذلك الزمن دخل ومفهوم الخطيئة ا آدمرموزه تنطلق مع انطالقة 

مفترق هذه الثالثيـة ، فالتـاريخ يشـهد علـى     ) كما يراه الشاعر(االنسان 

الصراعات الدائرة بين الموت والميالد ، السالم والدمار ، الليـل والنهـار ،   

  ..الحب والغضب،

سـتوعب  تان  تاسـتطاع ) الدم ، النار ، السالم( كل رمز من رموزه الثالثة 

واصبحت حنجرة القبرات في كثير مـن  . ر بين هذه المتناقضات الصراع الدائ

االحيان رمزا لدى ينيامين حداد النها تستعيض عن احساسه واناه وكذا الحال 

في السنونو وارز لبنان وهابيل وقايين رموزا لدى الشاعر يوسف نمرود ، اال 

الميالد ان ابراهيم يلدا حاول ان يوظف اسطورة الطوفان في قصيدته الموت و
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، وكذا الحال استخدم الشاعر شموئيل جبرائيل اسلوب الترانيم التـي كانـت   

جيدي تتصاعد احيانا الحماسة الى حـد  اوالدتنا تتلوها امام المهد وباسلوب تر

االنتقام ، اال ان الشاعر سرعان ما تهدأ عواصفه فيتذكر ان الذي يخاطبـه ال  

   :باالمل ß…@a…bÈÛ@bä×ì‘a†Ûì@H(يزال رضيعا فينهي قصيدته 
aŠÏú@ƒã…@òi@@

bÇìj½@„ûÐßë@@
ćj‘…oàî’Ï@pëŠ@@

  غدالسيشرق 

  فرح منبع الطفولةالندم لدى وسيجعل 

ان اجواء القصيدة غنائية اال انها عجزت الى حد ما من توظيف عناصر @رغم

القصيدة الغنائية بالشكل السليم وخصوصا من حيث التمفصل اعني الصـوت  

ي داخلية وخارجية وبعض االيقاعـات ، اغلـب   رغم ان الشاعر استخدم قواف

الظن ان السبب يكمن في توجه الشاعر نحو االسلوب الحكائي عكس الشاعر 

@@@.شاكر الذي يحافظ على غنائية التراتيل في قصائده 

اما الشاعر عادل دنو فنراه يمازج بين التاريخ واالسطورة والتـراث ليصـنع   

التي هي قريته او وطنـه  ( حبيبته صورة جميلة تكون انعكاسا لصورة  ممنه

  )او شعبه 

ـ االغنيـة والخبـز     ›bÔî@bà¨ë@pß@( كما الحال في قصيدته 

ـ  المحم حيث يزاوج في قصيدته هذه بـين تـاريخ شـعبه    )  ص ـ المحمر 

الذي هو من االرقام المقدسة لما  7العريق ـ الذي يبدأ من سومر ـ والرقم   

 ة التي اصبح وجودها ضروريا في المعابـد والقيثارة السومري لها من مدلول

وتراث قريتـه مـن حيـث جـدائل      واثار حضارة عريقة تمتد الالف السنين

التي تزين بهـا العروسـات    والمالبس الفلكلورية والسالسل الذهبيةالصبيات 
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كل هذا من اجـل ان يرسـم صـورة حبيبتـه     .. ايام زفافهن وايقاع المهد و

الماضـي والحاضـر   (بابعادهـا الثالثـة    لعريقبمعالمها القروية وتاريخها ا

  :فيقول ) والمستقبل
ĆßćïÛb@ŠßŒi@ć 

@bíĆ†×a@bßñŠÛ@æ†Ó‰…@NNćj‘a†Ó‡@bÈ@@
ćðòàfl…@a†íbi@åčÔći……@ćïÛb@ŠßŒi@ćß@@

oíßì‘…@oĆäîÈi@aŠćî’Ï@@
ĆßaŠćîàÇ@ýØîô@aŠvÏ…@pbÏ@åß@åÜu…@ćïÛýØß@ć@@
Ćßa@”‰@a†@bČćjíûã@oàîi@åč‚Ć…@ćïÜÐÜ¶@ćp@@

pëŠćju…@oîćjôÜ‘…@bäćîİi@@
ĆßćïÛb@ŠßŒi@ć@@

ćïÜîÓŠÈß…@ðûĆß@Čð…ì¨@ï×ñ†ía…@bvîô@@
bÓì@bßìÐÛ@b±ˆ@pČëòßë@aŠíˆ‘@oČíúëûi@@

NNNN@@

  من سيغني لي 

  الرقص على اللحن االكدي سبع رقصات

  من سيغني لي الشبك يداي بيد حبيبتي

  أعين السومرية المذابة في

  عن وجه جسد الهيكل العامرمن سيجعلني اتوقف كي أكشف 

  من سيعلمني كي اسبح في البحار المنصوبة واحدة فوق االخرى

  بطين لهب الرجولة

  من سيغني لي

  حينها يداك وحدها تستطيع انتشالي

  بجدائل راسخة وقرى مداهمة للفوهة الحمراء
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@@Z@ثم يقول
ćïÛb@ŠßŒi@ćß@@
@aˆîİã@bÓòÇë@NNo‡ëa@ìu@ï×òÜÓa@â†Ó@bíŠÏ@Čï±‰@@

ïØÜÇ@pÓ‹@pŠØi@ćïãˆ×ë…ë@ćðòČîÔ’ãìß@bČ’îćj@âìí…a@@
ćïÓòÇ@Čïãa@čßðŠİäi@ć@@

@bÔíòÇ@üì¡@ðˆàİi@ćß@NNbČî‘ìİß@ýßì…@åí@@
òÇìß@aŠ¼…@oČ×@ìu@bÓŠibÓ@@

@a‡…@åß@ïØÜÇ@bîÏìßNNN@@

....  

  من سيغني لي 

  رجليك في الطرقاتعطرها يفوح من امام .. واالثار المحفوظة 

   ج عليكونسم قبالتي وذكرياتي بحمٍل تجمعقد اليوم 

  .. تسقط ن حمليم تلك االثار

  مالبس العرس المتنكرة.. ي تدفن بمالبس فلكلورية عم

  تلك التي تتألأل في كؤوس الخمر المعتق

  والمؤمن لديك منذ ازمان

نـه ينسـج   اال ان الشاعر نمرود يوسف يستخدم صور جميلة متحركة ، اي ا

مجموعة من الصور تجعلك تسير وراءها وخصوصا انها صور تعكس مأساتنا 

جسد الموت شكل توحيث ي) الموت  @pìß@@( اليومية كما الحال في قصيدته 

( ضيف ثقيل ال بد منه ، ضيفا يقتحم بابك متى شاء ذلـك ، وفـي قصـيدته    

@@@ïØäî¦@ðòî«@ü@i@ïØiـ )  تلطمي جسـدك  ـ ابكي ولكن ال ار يخت

مألوفة في مجتماعتنا الشرقية وحيث البكاء واللطـم ال يفـارق    الشاعر صور

ي تحل بشعبنا يوميا بفعل الحروب ، الشاعر يصـور  تامهاتنا بفعل المآسي ال
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 ااال انه ينصـحه  ، هذه االم من لحظة جريان دموعها الى حيث تفارق الحياة

  :فيقول ان ال تؤذي نفسها 
ïØäî¦@ðòî«@ü@i@ïØi@@
ČćïÈÛa@ïØäî¦@ðòî«@æaë@@ćiòiˆ@ČîÇë@L@ð@@ČïØ’¢@@ČćïÈiúë@L@

ČćïÛìäi@@L@@@ýØi@ïìßëNNN@@
ČïØ’@æaë@ČćîÇ@@Ao‡ëa@ïØÛaŒ‚¶@ćß@@
×@æaëđÜ@ćïìß@b@AoíŠß‹ë@aˆÈ‘@ïØÜćiòØi@ćß@@

ČćïÛìã@æaë@ČćïÈiú@@@@@åß@ÝÈÛ@ïØÜßŠßë@ïØÜÓñë@ÂŠi@ćß
bČćj×ì×@ïôîÜ×@@

@@@ïØäî¦@ðòî«@üë@@@@ð†Ó‰…@æìôÜ‚òÐi@pŠćjÓ@Òa@kj
ïØŠÈi@aČ†ô@@

bÔ‰@óÜí@ü@ïØŠÇ…@bßìíë@@
@@ïØÜíŒ«@oîäÏ@Éi‰a@åßë@N@@ðŠİÔi@oîäÏ@Éi‰a@åßë

ïØãìäu@@
bß…ë@b¹ë@b@ðñìí…@@

  ابكي ولكن ال تلطمي جسدك

  ،  ألمم عيناي ، واصابعي تتتوان لطمت ستنكسر ضلوعي وتع

@@@ويتوقف فكري عن التفكير

   الطريق شدكسيرمن ! ي عتمت عيناا نوا

  غانيالقصائد واالمن سيكتب لك ! وان توقف فكري 

  كيلك ويرفعك الى اعلى كل الكواكبوي لك من سيخطوان تألمت اصابعي 

يـوم   يرقصـون  الشهداء لندعحتى القبور سنفتحها ، ال تلطمي جسدك 

  زفافك

  ويوم زفافك ليس ببعيد
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  وج عرسك تسيربعة سنزفك من الجهات االربعة ، ومن الجهات اال

    النك االسم واالم والدم

واستطاع الشاعر يونان الهوزي جنبا الى جنب زميليه بنيامين حداد وشـاكر  

ـ يثبت لالجيـال الق  توظيف التراث بالشكل الذي يستطيع ان سيفو ة بـان  آدم

التراث ليس تركة جامدة بل هو حياة متجدد من خالل اسـتخدامه اسـتخداما   

L@buŠã@@( { و )زياء واالغـاني واالهـازيج لـدى شـاكر    اال(سليما للتراث 

p…ìyH  بدال من السيف والرمح وكذلك)@@@@oäÃ@L@bãë‹ŠÏ@L@L@bãˆÏìÓ@H 

L@bîÇi@@بدال من الخيمة والحقيبة وكذلك يستخدم بعض المظاهر الحياتية 

ćjÜČîäo ، لدى يونان  كرموز ناصعة كداللة للبراءة والعفوية{..  

نان الهوزي تشبه لوحة الشناشيل او الميكانو بمعنى الصورة الشعرية لدى يو

ثم يحاول ) لنقل عدة الوان ( اخر يطرح الشاعر يونان عدة صور شعرية 

ـ سنة  ‘p†@ožä(جمعها بطريقة عفوية في لوحة واحدة ، ففي قصيدته 

  :يطرح الشاعر عدة صور ) جديدة 
@pì×@ïÜí@a‡ì@NNpìÓŠí@ðŒ@†×@@
@o¼@ïÜí@a‰ìÇ‹@NNN@ïÐ®pìÔ’Ç@åß@@

oîÜ@oä‘@bĆØîß…@aŠô@ìôë@@
@oîÔ‘…@a‹Šß@ÝÇNNNN@@

  النوافذ بيضاء حين ترنوا للخضرة

  والصبايا خجلى من طقوس الغرام

  وذاك القمر الغارق في نوم جميل 

  ....الساقية  حافةعلى 

لوحة النوافذ ، والصبايا ، والقمر ، والظالم ( الشاعر يرسم لنا عدة لوحات 

ثم يحاول ان يقيم بينها عالقات اواصرية من خالل خيوط ...) الذي يتدحرج و

رفيعة ، بالحقيقة في كثير من االحيان يمكن اعتبار كل بيت من قصائد يونان 
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لوحة فمية قائمة بذاتها وهو يشترك مع كل من الشاعرين شاكر سيقو 

وبنيامين حداد في الجمع بين العديد من اللوحات في لوحة واحدة اال ان 

من في ان صور شاكر تشبه اااللكترونات تحوم حول النواة في الفرق يك

مدارات محددة ، اما صور بنيامين تتراءى اليك وكانها بانوراما تتحرك 

صورها بصورة سلسة من خالل تحرك نظرك او خيالك اال ان صور يونان ال 

. تتحرك بل تكون لوحة موزائيكية معلقة على الحائط او سمفونية موسيقية  

ك يشترك الشاعر يونان مع كل من الشاعرين اديب كوكا والكسندر اثنييل وكذل

في ايقاع الدعامة الشعرية ، فيحاول كل منهم في توظيف االيقاع الشعري 

ن حدث القصيدة يتحرك كما أالسلس في بعض ابيات قصيدته ليجعلك تحس وك

  : في 
@ bíë‰@ bà×†@ NN@ bČîÜ‘@ bà×†@ NNN@ bÐî@ bà×†@NNN

Čî@bà×†@b@I@NN من قصيدته خابور انت(  

  وكذلك
Ćã@a‡ì@Õ’@NNĆ@a‡ì@ÕÐ@O@o½@ò®@NN@oÜÔ@ìuë@O@@
Ćß‹ĆŠÓ@aŠ@bí@NN@bÔÏëa@bîÜß@O@bß‰@ćïŠÏ@NNbàÜ‘@ćïİ¾@@

  يونان                  
‰ĆÇ@”Ććjî@oO‰Ćî@”@o@O‰Ć‡ì@”đãb@@
č¢Óë@bà@pŠ@OčÓë@aëò@bİî@O@bČãûÛëa@ìuO@@
ÓđÜĆ‰@ó@bß@OflučuŠĆà@bäNNO@@

  ـ سالم للوطن حيث يكرر ‘a‰ñü@bàÜوكذا الحال في قصيدته 
Óćî¢@ý@b‚@OÓč@ý@bíì@OÓćî‘@Ý@a‰ìÐ@OÓflß@Ý@a‰ìßŒN@@

    

  اديب              
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@bäîÇ@bí@ïØi@NNbäu@bí@…ìÓ@@
@bäîÇ@bí@ïØi@NNbäÓ‰ìÏ@òîÛ@@

bãa@a@ñŠôi@æìí@bîÜ×@@
biì@a@@
bàÜ‘@a@@
bãa@æìí@bîÜ×@@
bãa@a@@
bäÓ‰ìÏ@òîÛ@@

  احترقي ايتها النفس... ابكي ايتها العين 

  ليس هناك خالص... ابكي ايتها العين 

  واقف بحسرة متامال أنا

  ..الحب 

  ...السالم 

  واقف أنا

  منتظر أنا

  ليس هناك خالص

  )انتظار للحب الضائع(الكسندر في قصيدنه 

يتحرك مـن خاللهـا    "ابمعنى اخر تعتبر معالم القرية في قصائد يونان رموز 

معبرا عن اصالة االنسان وبراءته ، فصوره هي مزيج من جمـال الطبيعـة   

بانـه ال  ...) اديب ، الكسـندر ،  (وبراءة انسان القرية ويختلف عن زمالئه 

يتحد مع الحدث الن االنا الكلية حلت محل اناه الشخصية ، فجـاءت صـوره   

  . على شكل قطعة من النسيج المزركش 
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زي هرمز ، كريم اينا ، متي اسماعيل ، جبرائيل وهكذا الحال لدى الشعراء رم

ان صباح ، خضر زكو ، وعد ايليا ، يوسف زرا ، ابـراهيم خضـر   وحنا، غز

 ...  

اال ان اغلب شعراؤنا لم يستطيعوا ان يستفيدوا من هذه الرموز او االساطير  

اال في حدها االدنى النهم لم يتفاعلوا جديا مع هذه الرموز الن شـحناتها لـم   

تد كثيرا في اعماق الذات، كان بامكانهم ان يفجروا حواراتهم مع شخوصهم تم

مناحي متعددة بما تملكه هذه الرموز من قدرات لم يستطع الكثير من هـؤالء  

الشعراء ان يستغلوها لتتحول الى مشاهد اسقاطية وداللة على موقـف كـان   

ـ   ن مختلـف  بوسع الشاعر االحتماء وراء تراثها الفني والفكري للتعبيـر ع

و الحديثة لتتحول الى االقنعة والمرايـا  فالقضايا ففشلت بعض رموز شاكر سي

فبدال من ان ، ففي كثير من االحيان نراه يقحم قصائده بعدد كبير من االسماء 

لتجسد رؤيـاه سـحبت هـذه    .. تتحول هذه االسماء الى رموز او اقنعة او 

. لى مجرد شد الجمهور اليه وظيفتها ا تاالسماء القصيدة نحو الخطابة فتحول

في قصائده هناك اصوات كثيرة يختلط الحوار فيما بينها ذاتيا ، هذه الحوارات 

ولكثـرة هـذه   . النابعة من الداخل تختلط مع النداء الموجه الـى الخـارج   

االصوات اضعفت العالقة بين الحوار النفسي او المناجاة الذاتية المتمثلة فـي  

الم والقرية والوطن مع حوارات شخوص مقحمـة  استحضار التراث وعطف ا

في القصيدة كاسماء زمالئه او االماكن واالديرة واسماء شهداء قريته كما في 

  :حيث يقول ïÛý×a@á×@Úëòîi…@bää…@Ýİß@H@(قصيدته 
@lìÔÈí…@bßˆuO@Ñìí…ë@O@ŒíŒÇ…ëObäìí…ë@O@Þ…bÇ…ë

@Ýî»@O@òàØ…ë@O@†Ûb×…ë@O@ßa…ë@O@ćð…bô…ë@O…bÇ…ë@Þ
@O@ŠßbÇ…ë@O@b…ë@O@ćïÓì‘…ë@O@ćð‰ìô‹…ë@O@ćð…ìÜß…ë
O@ćð‰ì…ëNN@O@@

  /وعادل جميل / ويوحنا / وعزيز / ويوسف / عظام يعقوب 
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  /وسالم / وعامر / وعادل / وهادي / وامير / وخالد / وحكمت 

  / .. وسموري / وملودي / ري ووزه/ وشوقي 

  :كان باالمكان ان يقول 

Č†ô…@bßˆuæòß…@a@@@@@Oعظام شهداء قريتنا  
لذي استخدم واسماء االماكن واسماء القرى في قصائد الشاعر وعد ايليا ا 

  :اقنعته من هذه القرى 
Šßë@”ìÔÛa…@bã‡ì…@oîÛëuóä@@

ëČ…ìÜîÛbćiýÔ‘…@oäië@bćjØäÇ…@a@@
ïÈß†i@a…†u@æŠÓ‹@†i@@

…@@
ČìÜîÛČäÜî@æ…‰a…@a…b@@
ČìÜíëÏbØÛñ…@a…bÐîÓ‹@üñë@b@@

@bćjÜ…@bÓìäĆîÛëbî@åß@@
ČàîÜÇëýŠië@“ÜßŠ×…@b@@

bäßì×ë@æìiaŠí…ë@…† …@a†ôÛë@@
ëNN@@

  وابتسامات جبال القوش ومروجها

  الوةقوالد عنكاوة وبنات شوال

  سانسج من دموعي حباال

...  

  الى اوالد ارادن االقوياء

  واوالد تلكيف وتلسقف

  والى الذين يرضعون الحليب من السماء

  وشباب كرمليس وبرطلة
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  بغداد وديرابون وكومانيوالى شهداء 

  ..و

ـ  ð†äß@Ý×@µaŒ…@ìô( م الشاعر يونان الهوزي قصيدته حوكذلك اق

كلكامش ، ( بالكثير من االسماء التاريخية والحاضرة ) ذاك الذي رأى كل شئ 

اسطيفان كجو ، فائز انكي ، انليل ، أيا ، سنحاريب ، نمرود ، شاروكين ،

) ..ياس ، اديب ، شاكر ، هيثم ، امير كجو ، توما اودو ، بيت ابونا ، ال

نينوى ، القوش ، ربن هرمزد ، آمد ، ماردين ، (فضال عن اسماء االماكن 

..) تلسقف ، تلكيف ، قوجانس ، بوتان ، مدياد ، كلحو ، بابل ، رسن ، 

جمعية اشور ، نادي بابل ، فرقة شمشا ، فرقة شيرا ( واسماء المؤسسات 

من طاقتها فعجزت اواصره ان تكشف للقارئ لقد حمل قصيدته اكثر ..) 

العالقات القائمة بين هذه االسماء واالماكن وبين محور القصيدة الذي هو 

الن اغلب القراء ال يعرفون مدى عالقة ) فائز وديع كجو (زميله المرحوم 

 )ـ ساعات  ‘oČÈ( هذه االسماء فيما بينها ، وهكذا الحال في قصيدته 

من سجن ابو غريب  زميله الشهيد ابلحد فرنسو بدًء الذي يصف فيها مسيرة

، اال ان الشاعر اقحم قصيدته ) سناط ( الى حد مثواه االخير في قرية اسنخ 

اسنخ ، اومرا ، بهنونا ، بلن ، يردا ، شرانش ( ايضا بكثير من اسماء القرى 

 واسماء االشخاص واالشجار الى...) زوزان ، دشتتاخ ،  ، بهيرا ، اسطبالنى

   ... حد اصبحت هذه االسماء عبئا على قصيدته فسحبتها الى يوميات رحالة

ربما كان الواقع لدى شاكر هو وجود انسجة او وشائج تربط هذه الشخوص  

يريد ان يربط القرى  ايليا ربما كان وعد.. باالم المتمثلة بالحب والتراث 

وهكذا الحال  ..ر بوشائج الوطن الواحد باعتبارها تتشابه في الرؤيا والمصي

  .اال ان اغلب القراء سيكونوا بعيدين كل البعد عن ذلك .. لدى يونان الهوزي 
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نقصد بالصياغة قدرة االديب على ابتكار اسلوبه االدائـي  :  א:

  من حيث 

1@M א אא المتكون من سجل االلفـاظ والعالقـة    א

او في نمط المجازات التي يبتكرها الشـاعر   من خالل مظاهر الربط (ا مبينه
اي ان الشاعر يحدد الخصائص االسلوبية التي يسكب في قوالبها مادته .  132

وتعتبر اللغـة مـن العناصـر     .اللغوية التي من خاللها يفجر طاقاته اللغوية 

المهمة في القصيدة الحديثة وخصوصا لدى اولئك الـذين يـؤدون المعـاني    

موجود في اليومي والشعر الكالسيكي وحتى لـدى بقيـة   بطريقة تختلف عما 

وتلعب اللفظة الشعرية دورا مهما في ايصال الصور من الحداثويين  مزمالءه

، عبارة عن ايحاءات تتاثر بها مخيلة المتلقـي   يالموحى بها الى المتلقي وه

ستخدم االشياء تفسيرا منطقيا يقبله العقل النه ال ي الشاعر واحيانا ال يفسر لنا

 . لوف بداللته المحددة التي تعلمها من اليومي والمدرسة والجرائد أاللفظ الم

هناك مسالة اخرى ال يمكن تجاهلها وهي البناء الصوتي الذي اعتبـره احـد   

االركان االساسية في القصيدة السريانية ، هذا يعني ال بد من كشف الوحدات 

الن بحثي هو فـي القصـيدة   ( الدالة فيه ، وسوف ال اركز كثيرا على الوزن

بل ساركز كثيرا علـى النظـام الفـونيمي    ) شعر حر وقصيدة نثرـ الحديثة  

والقافوي الذي هو اكثره داخلي وساركز على ظاهرة استنباط الخصائص من 

التجربة بدال من البحث في مستوى اسقاط الخصائص التراثية رغم انهـا لـم   

ياني منذ نشاته تمرد على القالب تكن خصائص جامدة ، اعني ان الشعر السر

  .الجامد حينما ابتكر مار افرام واخرون الوزن المركب 

فاللغة في الشعر هي عبارة عن ظاهرة صوتية تعتمد اساسا على فن التقطيع 

اطلق عليه اللغويون بظاهرة التمفصل وهي بالسـريانية عبـارة عـن    لذي ال
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) فونولوجي(قطيع الصوتي دعامة تكون االساس في البناء ، ومن عناصر الت

ويتغير معنى الجملة دالليا استنادا الـى  (...) النبر وااليقاع والنغم والصمت 

  . وظيفتين هما البناء وااليقاع  تلك الخصائص  فللدعامة في الشعر السرياني

السرياني هي تركيبة صوتية تتكون من مقطـع   شاعرفالجملة الشعرية لدى ال

ن المقاطع التي تعتمد في االساس علـى الحركـة   او سلسلة م) دعامة(واحد 

كونها مصدر الصوت عكس العربية التي تعتمد على الحركة والسكون ، ومن 

مجموع هذه الحركات تتكون الدعامة الواحدة ، فالشاعر السـرياني الحـديث   

تراه يحمل في سلته سلسلة من الدعامات ينثرها على الورقـة علـى شـكل    

  . تكون القذفة متكونة من دعامة واحدة او اكثر قذفات صوتية ، احيانا 

ومما سهل مهام الشاعر الحديث هو ثورته على قوالـب الصـوغ ففجرهـا    

بدال من الرتابة الناتجة مـن اسـتخدامه   . نغميا واسعا " وتوفرت لديه فضاء

عدد محدد من الدعامات المتساوية في البيـت الواحـد   ) الشاعر الكالسيكي(

ابها الى استخدام ظاهرة التمفصل الداخلي فـي البيـت   الذي كان يهدف اصح

الشعري من اجل خلق ايقاع داخلي نغمـي متناسـق يضـاف الـى السـياج      

يتكون من مقطع .. افرام وباالي وقورلونا و مار الموسيقي ، فكان البيت عند

نرسـاي  صوتي واحد او مقطعين متشابهين او مختلفـين ثـم تحـول عنـد     

الى ثالث او اربع كتل او مقـاطع صـوتية   .. و تيوانطون التكري والسروجي

اك من الشعراء المعاصرين من سـار علـى   نمتماثلة على مدار القصيدة، وه

 وديشو ملكو ، بشير الطوري ، زوزان يوسف ،  دانيال شابوعامثال  منوالهم

، سـمير زوري ،   يوسف قوزي.  د، ) في بعض قصائده(، كوركيس نباتي 

اثنـي عشـرة   (ستخدم االوزان الطويلـة  يقلة منهم  ولكن...، عوديشو سادة

ـ بال   …bäíì×@ü(  133قصيدة الشاعر عوديشو سادة كما في  )حركة فاكثر
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حركـات لكـل    5(حيث يستخدم ثالث دعامات متماثلة بعدد حركاتها ) عنوان 

  : أي انه يستخدم البحر ذو الوزن الخامس عشر )دعامة 
bíŠÏ@bß‰@ïØÛ†@bíˆ‘@Čï×òíúëú@bČääÇ@ñìñ@@

bČääu@bíë‰@ïØÜØîô…@bañì’i@óÜí@aŒíŠ@b«ë‰@@
bČää@bČÈćjäi@ïØÈiŠß@òäîi@µaŠíòã@b¦ñ@@
bČä‘ì‘@bíŠi@ýČj‘@bàîÔi@ýČji@bíò’i@@

  تحت الغيوم رةتشوالمنالعالي  برجكجدائلك المنسدلة على 

  الجنائن يسقيفاساس هيكلك  في زوغرمرمح 

  لحنانابع لفتحول الى منمرابعك  ثلج تساقط بين

    السنابل والسوسنلتنمو االزهار  منها ترتوي

بالرغم من ان الشاعر استخدم الدعامات المتماثة من حيث عدد الحركـات اال  

رغم استخدام الشـاعر القافيـة الداخليـة    . ان االيقاع الصوتي غير متناسق 

)@ïØÈiŠß@L@ïØÜØîô@L@ïØÛ†©@H  والقافية الخارجيـة)@@@LbČääu@L@bČääÇ

@Čää@bČä‘ì‘@L@b@H   وذلك لعدم استخدامه المفردات المتماثلة ، فهنـاك تـوتر

مـع   fl‘ì‘bČä@ايقاعي في وزن القافية الخارجية حيث ال تنسـجم المفـردة   

ĆäÇLbČä..  

ونظرا لغياب الوزن التقليدي  شعراء الوزن الحر وقصيدة النثر اما في قصائد

م يلـدا الدراميـة   الشـاعر ابـراهي   مجاال واسعا كما في قصيدة ياخذ الصوت

)@â@bÓ@oîÛëa (   ذات مسحة غنائية ، فيستخدم الصـوت كوسـيلة

اليقاظ القارئ ولفت انتباهه الى الحدث الذي هو في كثير من االحيان ماسـاة  

  :امته 

@@@@@@@@@bôÛa…@b’@ôŠßaë  لت شمس اهللااق  

ـ    ة االيقاع جاء من خالل استخدامه التماثل الوزني بين الجمـل وكـذلك القافي

  .الداخلية والخارجية 
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اال ان الصوت لدى الشاعر صبري يعقوب ياتي احيانا من التماثل الوزني بين 

كما الحال فـي  . مفردات البيت الواحد اوال وبين مفردات داخل القصيدة ككل 

االنتظـار قطفـت   @من بعـد  ćïÜÐİÓ@p@‰òi@åß@@a‡bÏ@@( قصيدته 

  :التماثل ياتي من خالل H@الثمار

fl‹ćiĆä@bflíćíŠĆćØìô@bĆìô@aaë@aĆãči@bÐĆŠa@@Oالزمن كان طويال وانا انتظر  

  بهدف سليم وفكر متفائل .... flîäiĆ’ú@bĆîÏ‰ë@bĆîãč@bĆí†bاو 

  . )آ(التماثل ياتي من خالل استخدامه الزقاف 

aĆãĆ†Ç@L@bĆãĆu@L@bĆäĆ…ì@L@bĆã@L@b(وهناك تماثل بين ابيات القصيدة من خالل 
×aĆŠĆŠĆß@L@aÐ@L@aĆŠ@Ć†i@L@aĆ‰@Ćj@L@aĆŠĆä@L@a@Ćäćía@L@bÜ@Ćäfl@L@bÜî@Ćä@L@b
čiÔ‚ĆŠ@aHNN@@

نجد الشـاعر ميخائيـل مروكـل يسـتخدم     b×ì’…@pìß@H@( ةففي قصيد

  :ايقاعات صوتية كقوله 
¢Ó@†Üćíò‘@bìÓìß@bÔđÜćíëñ@óĆô@bNN@@

  ثم يكرر
@bôíëñ@óÜìÓìß@bÔîä@ýÓ@†¢NN@@

  وكذلك
ćîã@òía@†×@pì‚@Oa@†×@pìîÜ‘@òí@Ooäí†ß@ÝÇ@oŠÏ@@

  وكذلك
ćîß…@bô@pìß@bØ@O@aŠô‘@´ÜÛ@bô@OćíŠ×@bôbàÜÈÛ@bØ@@

هو االخر يستخدم الصوت للتاثير  دنحابولس  وكذا الحال في قصائد الشاعر

  .على القارئ او السامع  
Ćî’Ûflß@Ý×…@oÐćë…Š@p@OĆŠÏćí†ß…@oĆä@pìîNN@O@@

flìÛ@ćïÜšãĆ…‰×@ï@OŠićïÜ×@üÜÓØ@ï@Oč’ãÔćïÜ@ćj¦ćîĆäØ@ï@OćïÛa‰…@
Ćãćðò@flûÛĆ‰…×@ïNN@@
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ćć×òäu…@b±‰@åÜÔ‘@ïO@@ïØäîÇ…@aŠÏì‘@æŒë@O@åß@åÈjë
@ïØjÛ…@biì…@@

ØÜÓ@ï@O×ëŒ@ï@O×ñ‰ëú@ïNN@@
ŽóÜ‚Ðã@ćÜi@oîÈi@@
ŽóÜ‚Ðã@ćÜi@ćj@aŠ@@

…N@@
ćjìßćðìôú@ÝÇ@æìôÜÈ@@@
ćjìßćÐ×@ÝÇ@æìôÜÈ@@@

…NN@@
ëŠu@bôćj‘@óÜ×Šï@@

ćj@óÜÓ‰‹@bô×Šï@@
…@@

b’Ši@b‰ëa@ÝÇ@@
ÐÛ@ÝÇbyì¡@b@@
NN@@

aŠßŒi@ß@bÓ@@
ýšäi@ß@bÓ@@

هذا االيقاع ناجم عن استخدامه لوحدات فونيمية وقافوية واستخدامه التكرار 

  .للمفردات او االصوات من اجل خلق تماثل صوتي في القصيدة 

نجده يستخدم ) ـ الرحلة المرة  ćíŠß@bîÓëŒaŠ(وكذا الحال في قصيدته 

  :لفعل الصوتي للتاثير على مشاعر القارئ او السامع ا
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Ô‰čß@bčí@ åćïà@@ OÔ‰čß@bfl‰@åćï¼@@ OÔ‰a@åß@bćïÇ‰@@ O@åß@bÔ‰
@pë†@@

@@I@bßìÓ…@ýÓZ@H@كذا في قصيدتههو
@ŽóÜÓ‰‹@b’@O@óÜŠÏ@aŠôi@O@µbäu@bØ’@O@µ†Ó‰@bßìí@@

   .بدون تزاوج  بسيطة اي جميلة طبيعية صور ه يستخدمنجد

بين التماثل ) الطرقات(الشاعر الياس متي نراه يزاوج في قصيدته  اما

  الصوتي 
@b×ë†Û@b×ë†ß@O@æò‘@åÈi@æŠÐ…@ćïiòîÛNNN@O  

  والقافية الداخلية
@ćðòćjîj@L@ćÛ@L@ćð†ía@O@@å’‰@L@åİß@L@åÈi@L@æò‘@NNN@Oa†ÓŠi@@L

@a†uŠi@@

  والتكرار الصوتي  
bäíbÔÜ…@o‡ëa@ïôîÜ×@@
bäíbÓŠÇ…@pì×@ïôîÜ×@@

  او
ćï‰ëa@ìu@ý×…@óÜí@åß@@
ïÜćiìÓŠi@ý×…@óÜí@åß@@

  :والتماثل الصوتي كقوله 
@bíñaë@ü‹a@O@bîİßë@ü‹a…@NNN@@

يزاوج بين القافية والتماثل  في بعض قصائده اما الشاعر روبن نجده

الصوتي، فانقذ قافيته من الوظيفة الكالسيكية اعني االيقاع والسياج الخارجي 

ي من خالل تحرير قافيته من الرتابة لتنساب بهدوء في الى االيقاع الداخل

ع الواحد او بيتين او داخل البيت الواحد ، فكان الصوت لديه بمثابة 0المقط

  :ـ سميل حيث يقول فيها  ýîđàčكما في قصيدته  سلسة موسيقى
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@ćï’îäÛ@ćï‰ëbiNNN@@
@@@@@@ýîđàči@ćïÜÓ‰ëòß@@

@ćð‰òĆjÛ@ðŠćîNN@@
@@@@@@@ćïÛaŒZ@@
@@@@@@ćïÓ…ú@ŠčØfli@@
@@@@@@@@ćïÓ…ŒÛ@b‚Ć×NN@@

@@@@@@@@@@@@@@@a‰ña…@ýĆiì@ÝčØĆã…@@
@@@@@@@@@@@@@@@ćðñëòía…@bÇ‰a@åß@N@@

  في طريقي الى هدفي

  تعثرت بمدينة سميل

  نظرت الى الخلف

  وجدت بكر صدقي

  حقوقي ينتزع

  الوطن اوصالليقلع 

  من ارض وجودي

الداخلي وخصوصا االحرف الشاعر وعد ايليا يشدد كثيرا على االيقاع  

a†ô@الساكنة من ذوات صدى يبقى رنينها يسير في االذن كما في قصيدته 

åíŠôãòîi…@@شهيد بيت نهرين@@Z@@
ćj‘@ü@ð‰ñaČãò‚‘@bČîß@òÔåÜî‘Šô…@b@@

@aìôú@åÛbôyìß@åäaČîÇ@åÜ’Ç‰ìßë@åćj@@
æ‰ña…@a…‡ë@åÛŠÓ‹ë@pìß@åÜÈćjìß@åäa@@

ÔíòÇë@p†@pĆëˆĆß@Ùía@åäa@òßëa…@bæ@@
čÐ‘æñëòía@ÚëŠôjß…@a‰ña@ÝØi@åß…@åÜ‚@@
aČ‚îÜ‘@åäåß†Ó@bî@ý×Ši…@b@@
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æòîÈ‘ñ…@aŠÓìí@åäÈ@aìäã…@o‘†i@åäa@@

  وطني ال تدع المياه االسنة تعكرنا

  فقنا غيومناأتعبنا العطش وأنحن اللذين 

  نحن اللذين جعلنا الموت يغفو ونسجنا ازهار وطننا 

  نحن كاسياد امتنا الجدد والقدامى 

  نا دمائنا في ارجاء الوطن لننير وجودناسفك

  نحن الرسل الذين سجدت السماء امامنا

  نحن في سهل نينوى حملنا جهد تاريخنا  

القافية النونية سواء و ..)ش ، ص ،(االحرف الصفيرية  "يستخدم كثيرا هنجد

في نهاية البيت او في داخله وهي تتزاوج مع تكراره لكلمة نحن ، وكذا الحال 

) ن(حيث نجده يستخدم كثيرا الحرف  bÇ‰a…@a…‡ë…@bÔàčÛدته في قصي

حاول دائما قذف االنا الجماعية التي هي الن قصيدته تحمل مسحة خطابية ي

  .الذات الكلية

اال ان هذا االيقاع يكون اكثر وقعا على النفس لدى قصائد شعراء القصـيدة   

ر جرسية كمـا الحـال   الغنائية من نوع االنا الداخلي الستخدامهم مفردات اكث

الـذي   134) ـ االنسان والسـالم    bàÜ‘ë@b’ãc@(لدى الشاعر اديب كوكا 

الدعامـة  و )ش ، س ، ص( الحـروف الصـفيرية    يكرر الصوت من خالل

  : الرباعية
‰ĆÇ@”Ććjî@oO‰Ćî@”@o@O‰Ć‡ì@”đãb@@
č¢Óë@bà@pŠ@OčÓë@aëò@bİî@O@bČãûÛëa@ìuO@@
ÓđÜĆ‰@ó@bß@OflučuŠĆà@bäNNO@@

  ـ سالم للوطن حيث يكرر ‘a‰ñü@bàÜالحال في قصيدته  وكذا

                                                 
 1989عددخاص  نشرة الوطن ـ  134
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Óćî¢@ý@b‚@OÓč@ý@bíì@OÓćî‘@Ý@a‰ìÐ@OÓflß@Ý@a‰ìßŒN@@

الذي يستخدم ايقاعات داخلية مبنية على  جميلوكذا الحال في قصيدة شموئيل 

  :القافية الداخلية وتكرار موسيقى اللفظة 
čÇ‰ćïÜ’@čßč‘@åćðòä@@NNčÜÏčß@ćïÜİflu@åćðòä@@

  وا
ćïÛaŒ@@bäí@ćïàÇ…@NNbČää@ïôîÜ×@@

ćiñ…@bàÇ@Ý×bČãòiŠÓ@ïôîÜ×@L@Ýî@@

  او
@pìÔô…@bà’i@NNpìãb×…@b@@

نجـد موسـيقاه    135) ـ قبـل ان تـدخل     ćjÇ…@â†Ó@åßñŠ@@(وفي قصيدته 

  :تسترسل في قصيدته 
ćjÇ…@â†Ó@åß@ñŠ@NNbÐÏ‰@†@ïÜ×@@
ćïÜÇ@ŠÔië@@

@òÛ‹a…@â†Ó@åß@NNNbî’ã@ò’îÏë@@
@bäi‹…@bÔßìÈi@NN@åÔÜëÚìàÇ@@
bÐÏ‰@†@ïÜ×@@
ćjÇ…@â†Ó@åß@ñŠ@NNćía@óÜì’ÏÚë†@@@

ćï«@ćÜÛ@µ@@NNćî«ČćîÈÛ@óÜ@@
Ðã@ðŒćï@ćî‚‘@bà×oä@@

  قف ثانية.. ن تدخل فبل ا

  سال عنيوأ

  خل طي النسياندوت.. قبل ان تغادر 

  واتيه معك.. في عمق الزمان 

                                                 
 10ص  1975/لشهر اب   8المكثقف االثوري ـ عدد   135
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  واحدة ثانيةقف 

  مد يداك.. قبل ان تدخل 

  وعيني... لتمس قلبي 

  لتجس نبضاتي كم هي ساخنة

الشـاعر  ) دعامات(من حيث االيقاع نجد سالسة موسيقية تنساب من مفاصل 

بنيامين حداد لذا تبدو القصيدة كقطعة موسيقية متكاملة ال تسـتطيع التوقـف   

  . حتى انتهاء المعزوفة

اال ان ايقاعات الهوزي تاتي من خالل استخدامه لمفردات موزونة على نسق 

  : 19ص) ـ الصباح I@oß†Óي قصيدته واحد كما ف
Ćã@a‡ì@Õ’@NNĆ@a‡ì@ÕÐ@O@o½@ò®@NN@oÜÔ@ìuë@O@@
Ćß‹ĆŠÓ@aŠ@bí@NN@bÔÏëa@bîÜß@O@bß‰@ćïŠÏ@NN@ćïİ¾

bàÜ‘@@

  .. 65ص biûã@ëa،  57ص ñìô@a‰ìj(وكذا الحال في قصائده 

وااليقاع في قصائد روند هو ايقاع غنائي يتكون من استخدامه النظام القافوي 

…×bãŠ@@(والتماثل الصوتي كما يقـول فـي قصـيدته    ) الداخلي والخارجي(
biì…HZ  
flãč‘@ðñŠØ@ćïà@Ofl…íflë@ðò’@ćð…‰@OćÛ@ðòÔ‚’i@@

كما يستخدم ايقاع من نوع اخر تتلمسه من خالل تاكيده على التساؤل مكونـا  

  :بذلك نبرة عميقة 
×…×†ß@åí@ðñŠØÛ@æŠ@ïO@„ŠØã@bßë@„ŠØã@Oƒ’@bßë@ƒ’   

  نخفي وماذا نخفي/ ننكر وماذا ننكر  /ين ام اذكرك  اتذكر

نجد ان الصوت ياخذ حيزا كبيرا في هذه القصائد وقصـائد الكسـندر اثنييـل    

الذين يعتمدان  ..و ه في قصائد بشير الطوري وعوديشو ملكوناعكس ما الحظ

على البيت الشعري المتماثل على مدار القصيدة كاساس البناء ، بمعنى اخـر  
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ماثال وتكرارا للبيت الشعري الذي هو قبل كل شئ شكل صوتي متكـرر  هناك ت

.  

اال ان الشاعر بهاء البير في بعض االحيان يخلق ايقاعاته من خالل انتقالـه  

ـ مـاذا    ïØÛ@åãñ@ìß@( من نبرات عميقة الى نبرات هادئة كما في قصيدته 

  :حيث يقول ) اقص لك
ćðòîi@ćïÜÔj‘@aëĆãćï’@@

ćïÛñaë@č×ïØÜ@@
ćj‘ćïÜÔ@ćðŠÈ‘@Ý×@@

ćiò×ëćïÜ@ØÜí…@bÓï@@

  تركت بيتي وعائلتي

  جئت اليك

  تركت كل شعري

  كلكتب ال

ćj‘ćðòîi@L@ćïÜÔ@Lع النبرات العميقة م ×ïØÜنجده يستخدم النبرة الخفيفة 

ćï’ãaë  ،ćïÛñaë@وكذلك@@ïØÜí…بعد@ćiò×@L@ćðŠÈ‘ćïÜ@@

ي التاثير وان اال ان القصيدة عندما تتجه نحو السردية يضعف عامل الصوت ف

فالشاعر يريد ان يصل صـوته مباشـرة مـن دون اسـتخدامه      كانت غنائية

قصائد كوثر نجيب التي تشبه الى حد  بعض كما الحال في المؤثرات الصوتية

@@aìô@aìô@bàÜZ@ما الحكاية كما في قصيدته 
flß@bàÜ@†ë@aìôaìô@bàÜĆÇ…Œbä@@

đîß@bČßì×@åČîjäÇaûîÜ×@ó@@
’íŠÏ@b×ì@åß@åÛìćvëb@@

ćïÜ’Ç‰@ćïàÜ@žåß@ćïÜÐã@bi‰ìy@â†Ó@@
ćï¹@ćjĆië@oćîÐã@ćĆ…ìÈi@ýbi@@
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  حلما مخيفا ، كانحلم 

  يبس قد عنب االسودال

  هاناعناقيد فارقت اغصالو

  حين استفقت من حلمي وجدت نفسي اسير تجربة

  وحيث امي عجوزة وابي طريح الفراش

א–2 نتج عنها ايجاد المتضمن ثورته على البيت الشعري التي  א

 .مسالك جديدة في االداء التعبيري منها قصيدتا الشعر الحر وقصـيدة النثـر   

  .كما الحظنا سابقا 

 "ا، تعتبر قصيدة الشاعر ابراهيم يلدا المار ذكرها ، ككل اساس א

لبناء ، فهي كتلة كونكريتية متماسكة باصواتها وابياتهـا ووزنهـا الثابـت    ل

وكذا الحال في قصائد ابراهيم خضر حيث ) . ذات سبع حركات  دعامة واحدة(

يكون البناء كلي ، واحيانا تكون دعاماته مختلفة وبشكل غير منسق ، فسلته 

  .مملوءة بدعامات رباعية وخماسية فينثرها على طول ابيات القصيدة 

اال ان بعض الشعراء منذ زمن مار افرام وليومنا استخدموا كتال متباينة فـي  

عدد الحركات، معتمدين فقط على التماثل في عدد حركـات البيـت الواحـد ،    

والبعض االخر خطى خطوة جديدة من خـالل اسـتخدامه الـوزن المركـب     

والدعامات المختلفة من اجل كسر الرتابة الناتجة من تماثل عدد الدعامات في 

شعراء وكان من الممكن ان تشجع هذه الخطوة . البيت الواحد وعدد حركاتها 

س كي يخطوا خطوات جديدة تكون اساسا لقصيدتي الشعر دما بعد القرن السا

  . الحر والشعر المنثور اال ان ذلك لم يحصل 

) بيـت  ( فجر الوحدة البنائيـة  ) وخصوصا الشاعر الغنائي(الشاعر الحديث 

كونها اللبنة المتجانسـة  (للقصيدة التي تمثل صرحها وتحدد هويتها االيقاعية 

ليحولها الى مقاطع صوتية ومـن اجـل ردم هـذه    ) اء صرح القصيدة في بن
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الفجوات او عدم التماثل استخدم الشاعر بعض الخصائص كـالنبر وااليقـاع   

  . لتكون بمثابة الربط بين مفاصله او دعاماته (...) والنغم والصمت 

ـ    ةفي قراءتنا للمجاميع الشعرية نجد ان اغلب هذه القصائد تسـتخدم الدعام

كمـا عنـد   ) البيـت (خماسية سواء اكانت باسلوبها التقليـدي  الباعية او رال

او باسلوبها الحر كمـا  .. عوديشو ملكو ، عوديشو سادة، يوارش هيدو ، و

اديـب   ميخائيل مروكـل ،  لدى بنيامين حداد ، ابراهيم يلدا ، شموئيل دنخا ،

ابراهيم ، و او بشكلها النثري كما عند شاكر سيف.. كوكا ، يونان الهوزي ، و

رمزي هرمز  كريم اينا ، خضر زكو ، نزار حنا ، غزوان ، وعد ايليا ، خضر 

  ... صباح ،

ـ شفتاك ينثـر الشـاعر بنيـامين حـداد دعامتـه        ×ñìÐïففي قصيدته 

الخماسية على ابيات القصيدة ، احيانا يتكون البيت مـن دعامـة واحـدة او    

وهكـذا الحـال فـي     .، والبرد  دعامتان ، وكذا الحال في قصيدتيه شاعر انا

قصيدة السنونو وارز لبنان للشاعر يوسف نمرود وقصائد الشـاعر ابـراهيم   

يلدا ، شموئيل دنخا واخرون حيث ان اساس البناء في هذه القصـائد لـيس   

دانيال شابو وكوركيس نبـاتي  البيت كما عند بشير الطوري وعوديشو ملكو و

مة التي هي باالسـاس عبـارة عـن    بل الدعا.. سمير زورى وونهى الزار و

مفصل صوتي يحاول الشاعر خلق تماثل بين هذه المفاصل مـن اجـل خلـق    

  : 136) ـ الشعاع  b«ú(ايقاع شعري خذ مثال قصيدة عوديشو ملكو 
@pì’ãü@óÜ«ú@b«ú@@
bäÇ‡a@áîôìÛa@i@@
oô…@aˆjäu@@

bãŠÇìë@bìßë@aŠvÐi@@
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oîi…@baò‘@æìôÜ‰@@

  ةالشعاع اشع على االنساني

  الترابيين "لوهيمآ"ابناء 

   جبارة صفات من ذوات

  بالجسد والفكر والخيال

  رسموا اساس البيت

نجد ان الشاعر قد حافظ على بنية البيت الذي هو اساس بناء القصـيدة ، اال  

يفجران البيت الواحد ليتحـول الـى مقـاطع    .. ان الشاعر اديب والكسندر و

يكمن في اسلوبية البناء الشـعري  واغلب الضن ان السبب . صوتية متماثلة 

والغنائية ، حيث ترتكز الغنائيـة   تقليديةفي المستوى الصوتي بين القصيدة ال

  .كما قلنا على الصوت للتاثير نفسيا على المتلقي

اال ان الشاعر يونان الهوزي في قصائده الغنائية يجمع بين االسلوبين ، فهو 

من دعامتين رباعيتين او اقل ، اال يحافظ على وحدة البيت الذي يتكون غالبا 

ÚŠu@@انه يكرر دعامته ال بيته صوتيا وعلى نسق واحد كمـا فـي قصـيدته    

@ƒ‘ŠÏ 137ـ يجب ان نفترق :  
@ƒ‘ŠÏ@ÚŠu@NNb¹@ëa@bô@@
ćju@Þìôa…†‚či@ïØću‹@ïôîÜ@@

@ïôîjÛ@aûÐã@NNbß…@ïôíñbÐië@@
ï×ò‘ŠÏ…@b’@@
ćj‘…@oÇë…‹ï×òÔ@@
ƒÔ‰@ÚŠu@@

  مايتها اال.. يجب ان نفترق 
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  فراخك مع البعض.. ها قد تشابكت 

  يت وجوههمآدمو.. قلبهم ينبض 

  الم فراقك

  االنفصالفزع 

  يجب ان نبتعد

 ...و ، فلدى عوديشو ملكو) أنا الشاعر ( ولعل السبب في هذا االختالف هو 

ال اثر لها في الوجود النه يعبر عن حضارة وامجاد امته من فتختفي االنا كليا 

كليا  محيث تظهر اناه.. الشاعر اديب والكسندر وبنيامين و ث العطاء ، امايح

هي االنا الكلية اي تختلط اناه بـ .. روبن ويونان و) انا(، اال ان  في القصيدة

  .االخرين ، انه شعور الوطن والقضية ) انا(

واحيانا تكون القصيدة مكونة من مجموعة مقاطع او قصائد قصيرة تشبه 

من زمن مار ككل اساس البناء وهذا االسلوب متبع االرجوزة ويكون المقطع 

 كريم ايناقصيدة  كما الحال في على اقل تقدير ،) القرن الرابع(افرام 

  : )قصائد قصيرة( ةالموسوم

-1 - oíŠÓ@  
oÔíŠ@oÜÇñ@ÙÛb@@

ćïÜë@ćïÜÔÐ…@aŠôi@oß†Ó…@b®†¶@@
ćðòîi…@bÔ@ÝÇ@@

@bÓì‰@NNbÓì‰@@
bćj×ì×@ÝÇ@@

ćîÈ@ýîÛ@æŒ@†ibä@@
@ý@bíŠÓ@biì…@b’ë@@
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M2@M@oÜiìÓ 
aûîÛa@biì@ð…bi@@
ëñ@æ…Šß@ñìß†iíoô@@

ćj‘@ïÜÓìČïãa@ČÈiëúo@@
bİîÓ…@oØİi…@@
×òíúëú@â†Ó@ƒčîÐ×ï@@
ÐÓ@åß@aŠİÇ@Þ†uČjîj…@oÜb@@

  نداء - 1-

  لك لعبة فارغة

  ولي ضياء يضمني في مشرق الصبح

  بيتي  قنطرةعلى 

  البعيد...البعيد 

  وعلى الكوكب 

  ساجد الليل حامال

  ال وحزن الحب يناديظ

  قبلال - 2-

  في هذا الحب الضيق

  تائهال عصياننابسبب 

   صابعالااتركي لي تلك 

  متداد الصيفال

  فوح امام جدائلكتكي 

  العطر االحبابمن احتضان  أنسجيو
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 حيث،  )ارمـ الثa‡bÏ@@(متي اسماعيل لشاعر ل الحوارية قصيدةالكذا في و

عبارة عـن   ومقطعيا اعني كل مقطع ه كما عند الشاعر كريم اينا هالبناء عند

@@@@@Zقصيدة قصيرة ومن مجموعهما تكتمل الفكرة

M @lM@@
Šßabãa@bäôfl‘ë@b’ći…@ïÜćjô@@
ŽôŠßa@bäãìô@bí@bä½@@
ćjôćïÜ@åàÈ…@@

ćïÜćjô@åÜ×a…@@
bäÜía@a†@åÛòía@åČî¢@@
bäîäß@ü…@bÜî×@ŽóĆiòía@@

ćïÛŠßa@ïôîÜí@bß@@
ïôîÜí@ćß@ćïÜë@@

¹…@bŠØi@bČäîÈ@a‡bÏb@@
Číò‘ćîjãë@bbß…ë@bČÈß†i@bČÈ@@
Ùía@äb@@

bäô@bĆćjô…@@
ćïÐİä×@bäô‘ë@b’ći…@Ùía@bßìÐß@@
äĆ’Ûb@…bČä’Û@”‰@ćï¹@@

  وشهداً قلت اعطني عسال

  قالت لماذا ايها العاقل

M دعيني اتذوقه  

  كلهدعيني أأ

M في حياتنا شجرة  

  عدت مكاييل الفيها 
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M قلت ماذا  

  ومن هي بالنسبة لي

  االثمار حبلى في بطن امهف

  الدموع والدم منتشرب وتنبع 

  كاطنان الذهب

  والشهد الفم كالعسل من تتقطر

  لغة امي فوق كل االلسنف

الدعامة وال االيقاع الموسيقي بل الصورة  اال ان اساس البناء عند شاكر ليس

الشعرية حيث يقوم الشاعر بنسج قصيدته من هذه الصور بشكل يقترب الى 

) فكرة القصيدة ـ المحور(ة التي تتكون من نواة ه بنائه بالذرشبُِأالزخرفة ، 

جموعة من المدارات تحوم حول النواة وتتكون من مجموعة الكترونات مو

ـ  buë‹…@pìÏìÜîÏ…@b×ì@(خذ مثال  قصيدته ) صور شعرية(

ـ المحبة وهناك  ‰¼pìحيث نواة القصيدة هي ) نظام فلسفة الزواج 

  .اربعة محاور تحوم حولها 

سنة وحيث  44ر االول هو النمو الناتج من انتظاره وكفاحه قرابة المحو  *

  :عرق الجبين والدماء تسفك حتى تيبست اوردته 
æì×ìä¼Š×@üë@æì×ìä¼Š×@@

_@æì×ìä¼Š×@ü@Ùía…A@@
…@â†iaČä‘@´Èi‰aë@Éi‰a@aìô@åØ@Ùí…ë@ćïÜØ@Ùí@b

æì×ëò‰ëü@@
Üí…@pë‰ìÇ‹@æŠİä×ž†×ëbŠÏ…ë@bîi‰…@p@æì@@

  م وال احبكماحبك

  !لو لم اكن احبكم ؟

  لماذا انتظرتكم وكيف انتظركم اربع واربعين سنة
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  كماتفي طرق

  واحرس طفولة ابنائكم لتنمو وتطير 

  . من مجموع هذه الصور الجزئية تتكون الصورة الرئيسية للمدار االول

اهتزاز الحيطان ، ( يتكون ايضا من مجموعة صور جزئية : المدار الثاني 

  .تشكل صورة رئيسية  من مجموعها ..)الجفون واالرض ،  اهتزاز
æì×ìä¼Š×@@

Čã…ìu@ćïÜ’È‘…@æìí@bãa@Ýİßćj‘ë@æì×ëòîi…@oî‘ˆÓë@b@ćïÜÔ
ÜÐã…ćï@ÓòÏ@æìôäß×ë†Ûìß…@b@æìNN@@

  احبكم

  منها انباء ميالدكم تسقطبيوتكم كي  جدران وسقوفالني انا الذي هز 

تي تتكون من عدة المدار الثالث يشكل صورة للتزاوج الكلي ال •

تزاوج االلسن ، تزاوج القلوب ، تزاوج بين االشعة التي (ات ــتزاوج

تقوست كقوس الحواجب ، تزاوج بين الشفاه وبين االكتف والنواقيس 

  )…ومداريش الكنيسة مع االزقة ، وتزاوج الضحك والبكاء و
ïØÜô ØßŠ @ïØäîju@òîi@‰ìÐaŠćju…@pëña@ćlëò×ë@ï   

a†Ôí…ë@aŠÐ…ë@@@
ćju@òîi@´ôÜ×@ðŠćju…@bßìí@Ýôë@bäîNNN@@

 راثةف الزواج والحوتعالي ، انقشي بعظمك على سطح الجبين حر

  واالشتعال  

  ..الى ذلك اليوم الذي فيه تتزاوج جميع الحواجب 

    المدار الرابع الذي تنسج صوره حالة البناء والوالدة •
È‘…@bôu@ïô@ðŒë@‰ìČã…ìu@ïÜ’@bî…@o‘ŠÓë@b@@

Ðã@ćïÛaŒČß@æìôÜ@ÓòÏ@a†Ûìß…@b…@@
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  السماء سقوفوجدران  انظر لترى حين هزت

  انباء الميالد قد تناثرت منها وجدتُ

ما يلفت اليه هو تداخل الصور بين المدارات كما الحال في صور التزاوج التي 

هذا يعني ان .. يشترك فيها اكثر من مدار وكذا الحال صور االهتزاز و

داخلة ، وما يؤخذ عليه انه يقحم قصائده باقنعة الشاعر يدور في دوائر مت

من  14، 12عجزت ان تكون اقنعة فتحولت الى سرد خطابي كما في ص

ćÛ…@b‘Š‘@Ýİß@@aˆîİÓ(وكذا الحال في قصيدته . قصيدته االنفة الذكر 

ÚìjÛ…@b‘Š’i@ïÛ  ( المحور هو كلكامش) يقصد به زميله سامي بلو (

احيانا، فالمدار االول هو حروف اسم  فينسج صوره في مدارات تتداخل

الحروف هي اشعة الشمش ، هي ( كلكامش فينسج صوره من مدلوالته 

المدار الثاني ) ..اجنحة النسر ، القوة التي جعلت الدموع تتحول الى غيوم 

حروف اسم سامي الذي ينسج منها صوره والمدار الثالث الذي هو رؤيا  وه

ور المحور االول فكالهما تحمالن صور الشاعر الذي تتداخل صوره مع ص

  …الدموع 

ما يميز . الشاعر ينسج من الوشائج التي تربطه بزميله صوره الشعرية 

قصائد الشاعر عن غيره من الشعراء الروح المعاصرة التي ينفخها في بعض 

المفردات البسيطة التي اصبحت جزء من التراث من خالل تحميله اياها 

ن اجل شد الجمهور له نراه يستخدم بعض االسماء او بمدلوالت جديدة ، وم

الشاعر كثيرا ما يكرر مفرداته . االهازيج الشعبية فهي بمثابة الطابع البريدي 

  :مثل 
ØÈß…@ï@Obß…@O×Ší‰ï@OČjjÓ@b@OØä’Û@ï@OČîÐÛaČä‘…@bbNN@O@@

 بعضها تتسع كثيرا لتضم بين دفتيها تاريخا طويال بعمق حضارته الممتدة الى

المجد ( سنة ، هذه المساحة تجمع بين دفتيها المتناقضات  7000ر من اكث
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.. واالحباط ، الموت والميالد ، االخضر واليابس ، االزدهار واالنحطاط 

  .واحيانا يكرر المفردة لتاكيده على كونها المحور 

ومن الوحدات الدالة االخرى في اسلوبية البناء الصوتي للقصيدة السـريانية  

الفونتيمي والقافوي وخصوصا في القصيدة الغنائيـة مـن خـالل     النظام يه

التماثل الفونيمي الذي يظهر في مستويين التجانسي والتكراري اللذين يقومان 

فيركز الشاعر لطيـف  . بدور جمالي في القصيدة وكذا الحال التكرار القافوي 

وتمفصالت  بوال كثيرا على النظام القافوي فهو يستخدم قوافي موزونة ايقاعيا

  . اسوة بزمالئه الذين يكتبون قصيدة عمودية صوتية متماثلة

אومن االمور المهمة التي يجب ان نشير اليها هي  والتكـرار فـي    ، א

على ) م 306(الشعر السرياني ليس حديثا بل تمتد جذوره الى زمن مار افرام 

منظـوم   عـن اقل تقدير ، حيث كانت تستعمل في المداريش التي هي عبارة 

جدلي في قالب شعري حيث تفصل ابياتها ردة ترتلها الفرقة بعد كل بيـت او  

مقطع يقوم الفرد بترتيله وكذا الحال في العنيان التي هي عبارة عن ترتيلـة  

  .تتكرر كالردة وتشبه االراجيز 

وينبغي ان يكـون   ومن شروطه ان تكون الجملة المكررة ذوات داللة متسعة 

  :وللتكرار اشكال متنوعة ،  لمعنى العاموثيق االرتباط با

 عودة الزمة على فترات منتظمة -1

استعادة مقطع البداية في الخاتمة ، مما يسمح للفكرة الشعرية بـان    -2

 .تلتف حول نفسها وتغلق القصيدة 

فعبارة شاعر انا ، البرد ، الشفتان في التجربة الشعرية لبنيامين حداد مرتبطة 

نائية الموت والميالد ، الفـرح والحـزن ، الخيـر    بالوجود االنساني ضمن ث

فلكل مفردة من هذه المفردات باتساعها تصبح دالـة علـى هـذه    .. والشر 

الثنائيات وبكلمة اخرى كل مفردة من هذه المفردات تصبح دالة على المسيرة 
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›aŠß@@( الشاعر في قصـيدته  . والرحلة االنسانية منذ الوالدة وحتى الموت 

æìí  يكرر هذه الفترة ثالثة عشر مرة ، بمعنى اخر انـه يجـزء   ) اـ شاعر ان

زمن الرحلة الى ثالثة عشر جزء عن طريق تجزئة المسـافة التـي تقـاس    

بالزمن ، فلطول هذه المسيرة اضطر الشاعر الى تقسيم رحلتـه ودمـج كـل    

فجوة كبيرة بين رحلة واخرى اسـتعان  ال يترك ومن اجل ان معالم الرحلة ، 

كمفتاح لكل مقطع ليشد القارئ اليـه وليقـول ان    )شاعر انا(ة الشاعر بكلم

ـ   oßČìí…@bàÜ@”Šß@ôŠćjÇë@@@(  وهكذا في قصيدته  الرحلة متواصلة

ـ من هذا   µđña…@ćð…a@óÜí@åß@@( حيث يكرر عبارة  )ومر على حلم االيام

pìß@@( ويكرر الشاعر ابراهيم يلدا في قصـيدته   .عشر مرات ) الذي جاء 

a†Ûìßë  ( عبارة ) موت والميالد ـ الaŠßbi@µaìôë    ـ وبدأ يقـول (

خمس مرات اضافة لتكراره مفردات اخرى واستطاع الشاعر يوسف نمـرود  

) ـ السـنونو وارز لبنـان   åäjÛ…@a‹‰aë@oîãìä@(كانون انقاذ قصيدته 

ه لـبعض االصـوات   من خالل تكرار) السرد(من الطمس في الشكل الروائي 

  :كقوله 
ćj@aŠ×aćía@@b@bćj@bäÜ@Oìi‹@pìß…@aŠuñ@oÇë…‹@bã@O@@aŠ×a

@@@b±ë‰@ýÔ@ìu@b‚îz×@O@@@@@@bßñ@åß@óÜÓŠÇ@bàÜ‘…@oîãìä
NNNN@@

الفالح المرهق في / تاجر الموت يبيع الخوف / الفالح العجوز الشجرة الطيبة 

  سنونو السالم ابتعدت من هناك  / حقله الواسع 

فـي  ) سيغني لـي  ـ من   ïÜ@ŠßŒi@åß@(ويكرر الشاعر عادل دنو عبارة 

عـدة   )والخبز المحمر.. االغنية pß‹@NN@@@bÓì@bà¨ë@(قصيدته 

ؤكـد ان الحيـاة   يل) اعني صوره الشعرية(مرات من اجل الربط بين مقاطعه 

سـنة   5000التي استمرت اكثر من  شعبه رةامستمرة وتستحق الغناء، فحض
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ان تتوقف بمجرد من سومر واكد تستحق الديمومة والخلود وال يمكنها "" بدء

بعض العثرات ، لذا تتسع الجملة المكررة باتساع تـاريخ شـعبه وماسـاته    

 @bíŠa@åíŠ‘ñ„@( وهكذا تكراره لبعض الجمل في قصيدته . الطويلة 

Čï×òäîÇ@L@åíŠ‘ñ@a@@@å¹a@L@@@كعبارة  )ـ لننتظر شهر تشرين الثاني

@Ša@åíŠ‘ñ@pbi@í@bNNN ينتظر تشرين@@L  شـهر   عيناك ، متـى سـياتي

مؤكدا ان الحياة مستمرة فتتسع هذه الجمـل لتضـم بـين    ..) تشرين الثاني 

  .الحياة  تدفق نبضاتدفتيها 

كما في قصـيدته  و وكثيرا ما يستعمل الشاعر يونان الهوزي التكرار االيقاعي

)p†@oä’i@bäî’i  ـ اهال بالسنة الجديدة (:  
@@@@@ôña@óÜä‰@†i@L@bî’İië@bîÜ @L@a‰ûjië@a†íŒi@O†i@

@ôòß@óÜä¼@OôñbÏ@óÜäÓŠß@†i@@

تزيد وتنقص ، تتجلى وتختفي ، سارسم علمه ، ساحمي قريتـه ، سامسـح   

  وجهه

  :ث يكرر االصوات يح) ـ صديق انت  ñìí@a( وكذا في قصيدته 
@å×i@a‰ìj@”‰@NNåÛûß@@@
@æŠßbi@a‰ìj@”‰@NNNåÜ @@
@åiòîi@a‰ìj@”‰@NN@åØjiNNN@@

  على الخابور اركع الصلي

  لخابور اقول واكشفعلى ا

  على الخابور اجلس وابكي

وقد ياخذ التكرار مساحة اوسع لدى الشاعر الكسندر يوسف حيث يكثر مـن  

biì@ÝÇ@p@@@@( فـي قصـيدته    يقولاستعمال التكرارات اللفظية كما 

bÔîÜ  الحب الضائع ـ انتظار (:  
@bäîÇ@bí@ïØi@NNbäu@bí@…ìÓ@@
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@bäîÇ@bí@ïØi@NNbäÓ‰ìÏ@òîÛ@@
í@bîÜ×bãa@a@ñŠôi@æì@@

biì@a@@
bàÜ‘@a@@
bãa@æìí@bîÜ×@@
bãa@a@@
bäÓ‰ìÏ@òîÛ@@

  احترقي ايتها النفس... ابكي ايتها العين 

  ليس هناك خالص... ابكي ايتها العين 

  واقف بحسرة متامال أنا

  ..الحب 

  ...السالم 

  واقف أنا

  منتظر أنا

  ليس هناك خالص

@@ي قصيدته ويكرر الشاعر وعد ايليا المفردة نحن ف åíŠôãòîi…@a†ô

@فيقول @بناء حضارة بين النهرينشعبه في  دورمؤكدا على @شهيد بيت نهرين
@Z@@

@aìôú@ åÛbôyìß@ åäa@ O@pìß@ åÜÈćjìß@ åäa@ O@Ùía@ åäa
æ@ òßëa…@ bÔíòÇë@p†@pĆëˆĆß@@ O@ý×Ši…@ bČ‚îÜ‘@ åäa

åß†Ó@bî@@ OæòîÈ‘ñ…@ aŠÓìí@ åäÈ@aìäã…@o‘†i@ åäa@
NNN@@
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نحن كاسياد الوطن / نحن جعلنا الموت يغفو / لعطشنحن ارهقنا ا

نحن في / نحن الرسل الذين ركعت السماء امامهم / القدامى والجدد 

  تاريخنا مشقة سهل نينوى حملنا

في   »†‰ćïÛ‰ë†«   ،ïØÛ@æبارة عالشاعر عبد اهللا نوري ويكرر 

  :مزامير لضياء عينيك @ČïØäîÇ…@a‰ìäÛ@a‡ìßŒß@قصيدته 
@@@ëaB‰@B@pŠÏú@ðñìí@ðòãa@@

ćïß…@ìu@ŽóäÓ@µ†ćjÇ…@@
ćïë‰…@b’ću‡@åß@b’¼@ŽµŠôäßë@@

Čï×ñìÐi@ćïÛ‰ë†«@@
ćÛ…@pČìÐi@ïØÛ@æ‰†«@@

ï×ŠÏì’i@ćïÛ‰ë†«@@@
ćðñì¼‰…@pćì‚îÐi@ïØÛ@æ‰†«@@@

ïØëŠi@ćïÛ‰…ì«@@@
ŠÇ†@ćðòČÈiûi@ïØÛ@æ‰†«@@@

ČîäÔi@ïØÛ@æ‰†«ćïiì…@a‡òÏ…ë@b@@
ñ†ía…@bÐØi@ćïÛ‰ë†«Čï×@@

bÓ‰‹@bîë@aŠôi@ïØÛ@æ‰†«@@

  انت تلك العصفورة ) ر( ايتها 

  التي نسجت عشها في دمي

  واضاءت الحواس الخمسة في روحي

  اك يأديريني بشفت

  الديرك بشفاه قلبي

  أديريني بجمالك 

  الديرك باعتدال روحي
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  أديريني بروحك

  باقالم ودفاتر حبيو الديرك باصابعي االحد عشر

  ... داك الديرك بقمر وسماء زرقاء أديريني باكف ي

 الحياة والكونو الجمال التكرار لديه يتسع كثيرا ليضم بين دفتيه كل معالم

وخصوصا وحيث الشاعر يعلم ان الحياة تضم بين دفتيها انا وانت ، ساعديني 

L@å’äà×@ü@( الشاعر سعيد شامايا بعض المفردات يكرر  لكوكذ. ..الساعدك 
ìj‘@L@å’ä¶@Ùía…ëÖ  .. في قصيدته ..  ال انسى ، وآيف لي ان انسى ، دع

)å’äß@ü ....@@å’äß@üمؤآدا على استمرارية المسيرة ) ـ لن انسى لن انسى
من ناحية ومن ناحية اخرى مؤآدا على اصراره على الفعل فضال عن خلق ايقاع 

@/ ‘åôú@Õćj‘@åäÐ×@Õćj‘ /@åčÔ‰@Õćj‘ /@åčÜÐã@Õćj(صوتي في القصيدة 
ćj‘åčÓò‘@Õ ...  

عند الشاعر كوركيس نباتي ) ـ انا وانت  oãaë@bãa( كما ان المفردة 

  :تتسع في مجموعته انا وانت لتجسد كل الفروقات بين االنسان واالخر 
ćîÐ×@bãaćj@òãaë@bäćîbã…ë‹@bÈ@@

bãŠØß@aŠà¢@bíë‰@òãaë@bîôú@bãa@@
ćîã@òãaë@bîô‘@bãaëbìi@bîÜß@ÚìjÛ@b‚@@

  في الشبع انا جائع وانت مفرط

  انا ضمآن وانت سكران بالخمرة المعتقة

  متعب وانت منشرح وقلبك مليئ بالسعادة انا

ـ الدامي ، نجد ان هذه المفردة تتوسع  …bäßوهكذا الحال في قصيدته 

  :وتنتشر على مدار القصيدة لتجسد الوضع الماساوي للعراق 
ČîÛìÜÇ@åíò‡ëaČäß…@åb@@
Óì@a…‡ëbãˆİÇ@b@@

Čäß…b@@
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@åíòÇ‰aíò‘@ïôîÜ’Ï…@bßb@@
ëČìÔãß…@ćïÐİä×@æñ†Ç…@b‘b@@

@aˆäß…Číë†äßČä’@bb@@
Čì×ë@aŠôë@b’ČäØ’@bćj×b@@

  نا ، ازقاتنا مليئة بالدماءاتطرق

   دامية االزهار الحمراء المعطرة

  الدماء ارتوتاراضينا 

  دما تقطرونواقيس كنيستنا ت

  امع حزينوالج اتومنار

  شمس وقمر وكواكب مظلمة

  :لدى الشاعر بهاء البير كاتساع حبه لالخر ) ñìí(دة كما اتسعت المفر
@ðòíìô…@bØía@O@ñìíbÔŠi@bà×@O@Č’ãc@åß@@ðñìía‰ìÔi@b

@O@ðñìíbîÈ@oîäÜ@ìuNNNO@@

  . مرة فهي تخلق ايقاع صوتي  15يكررها 

…bÇ‰ñ@óÜëòÏ@NN@aÇ@(تكرار بيته  فيكما نجح الشاعر نوئيل جميل 

@@b’ في قصيدته ) ( افتح الباب لتدخل الشمش@b’…@b¦‹ ( كونه

اتسع كاتساع الباب الذي استطاع ان يستوعب كل مظاهر الحياة من خالل 

فضال عن وظيفته في ربط ..) الشمس ، الطفل ، البسمة ، عرق الجبين ، (

والتكرار عند  .صور القصيدة ليجعل من كل مقطع صورة جديدة للحدث 

جملة المكررة تاكيدا على الجملة الشاعر روند بولس هو للتاكيد ، فتكون ال

@االولى كقوله  ïØÛ@ æŠ×†flß@ åĆí@ ðñflŠ×Ć†×@ O@ïØÛ@ åčÈĆj×@ æŠßa…@ ćïiòîđÛ
@ïØÛ@ åčÓŽìćj‘…@ ćïiòîÛë@ O@ïØÜ@ ćčÜi@åčÓŽì‘@bĆßë@ïØÛ@ æflčŠßa@bĆß@O
@„flćŠØflã@@bĆßë@„ćŠØflã@@O@ƒ’İß@bĆßë@ƒfl’İßNNN@O@@
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Øi@ï( ل من التكرارات في قصيدته ويستخدم الشاعر نمرود يوسف عدة اشكا

Ćî«@ü@iØäî¦@ðòï فيكرر المفردة ) ـ ابكي ولكن ال تلطمي جسدك:  
@bßŠu@bßŠu@L@bÈÛa@bÈÛa@L@oÐİã@oÐİãH@@

  قطرة فقطرة ، ضلع وضلع ، عظم وعظم 

  :لتتصور كيف يكون البناء ، كما يكرر بعض الجمل 
@ïôîÜ×@Čïãa@æaë@O@ðŠßa@æaë@OØi«@ü@i@ïðòî@Øäî¦@ïNN@@

للتأكيد على محاور القصيدة ليجعلك تتامل في الدوائر المغلقة التي يرسمها 

  .لك، فكان التكرار لديه متسعا ليضم بين دفتيه الصراع من اجل البقاء 

اال ان التكرار لدى البعض لم يتسع الى ذلك المستوى الذي يستطيع فيـه ان  

مـن   pìäîßa@وسـف زرا  يجسد رؤيا القصيدة  كما في قصيدة الشاعر ي

ال يحمـل داللـة   ) انت(نجد ان تكراره لـ  57ص aŠİßمجموعته الشعرية 

موسعة وال ايقاع مؤثر كونها تعمل في المجال الخارجي للنص وهكذا الحـال  

  bÇ‰a…@b‚Üß@L@bÐîÜu@bãŠ×ë…NNفي قصائده 

ضروريا بل جاء من اجل ربط حلقات االجترار وكمـا  يكون التكرار ال واحيانا 

ـ فـي كـل     æñbi@åîã@ÝØi@@@( لحال في قصيدة الشاعر يونان الهوزي ا

   :ثماني مرات كقوله ) ـ لتقول …ñŠßa( حيث يكرر عبارة ) نيسان سأأتي
 Ø@ñŠßa…@oà@O@@@@åîã@ìu@ñŠßa…@O@@@oÜÔ@ñŠßaë@O@@ñŠßa…

@bäßˆ×@O@bİ@æa@ñŠßa…NNN@  

صـدى  ـ   aČ†ô…@ýÓ@ñŠi@( كما الحال في قصيدة الشاعر بولس دنحا و

  :كقوله ) الشهداء
pë‰b…@a†Čô…@ýÓ@ñĆŠi@ìô…@ÝÈß@@

bČî×‹@aˆćj‘…@ýÓ@ñŠi@ìô…@ÝÈß@@

  على صدى اصوات شهداء الحرية

 على صدى اصوات االطفال االبرياء
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 او
aìäîã…@bÓ†ä¨@µa‰ú…@bàÇ@ìô@@
aìäîã…@b¹ìÓ@µbäi…@bàÇ@ìô@@

‹ìßñ…@bßìÓ@ìôÛ@µaŠi…@bàÇ@ìô@@

  ىلك الشعب الذي شيد خنادق نينوذ

  نينوى نهضةذلك الشعب الذي بنى 

  ذلك الشعب الذي صنع قامة تموز

  :عكس تكراره للجمل 
@bãìua…@b‰ëa@L@b¹ìÓ…@b‰ëa@L@bİÏì…@b‰ëa@@

  طريق االجتهاد ، طريق الثورة ، طريق الثائر

  ... للتاكيد يةااليقاع تهحيث جاء التكرار فضال عن وظيف
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אא א
א א (אא
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الدال عند الملول ،  اي يتركهذمدى االنعكاس ال بمجال اشتغال الشاعر اعني

الناتجة من انعكسات التجربة النفسية واالدراكية للدال  فالصورة السمعية

ال بد ان ) المتلقي للقصيدة(اسقاطها في ذهن المدلول  والذي يريد) الشاعر(

المساحة التي تحتلها  صورة في ذهن المتلقي وبحجمتترك امتدادا لصدى ال

في ) الشاعر/ الدال (وهذه الصورة تتناسب ومستوى ميل المرسل  الصورة

المساحة التي تحتلها صدى القصيدة في ذهن  بمعنى اخر، الداللة  اتجاه

المتلقي ، فالصدى يتناسب طرديا مع المجال او الفضاء التي يشتغل عليها 

  .الشاعر 

بتعالي النبرة العاطفية  ل شئ نقول تتسم تجربة الشعراء السريانقبل ك

اغلبها غنائية (لديهم ، فاوجدت قصائد ) احيانا(والوجدانية واالنفعالية 

تمتزج بالمعانات االنسانية القاسية التي ضغطت كثيرا على فضاء ) وروائية

لى القصيدة التي نضجت في اعماق الشاعر وتحولت بالرغم من مرارتها ا

عامل تموين غزير للتجربة الشعرية فافرزت نصا شعريا قادرا على الجمع او 

الصراع بين العالقة الجدلية للمتناقضات من اجل البقاء ، فكان الموت والميالد 

، الحب والكراهية ، الجمال والقباحة، البقاء والرحيل ، الحفاظ على الهوية 

 الليل والنهار،لماضي والمستقبل ،المتمثلة باللغة والتراث والتخلص منها ، ا

وقودهم الذي يؤجج نار القصيدة أي أنا الشاعر سواء ...  الضحك والبكاء ،

اكانت منكمشة على ذاتها او متحررة حيث ضاعفت من قدرتها على العطاء ، 
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وحثت الطاقات الشعرية الكامنة في ضمائر الشعراء على التفجر واالنبثاق 

  . والصيرورة 

 ) السومري والبابلي واالشوري(رافديني يقا لفلسفة الشاعر الان رصدا عم

بصورة عامة والسرياني بصورة خاصة نجد ان الصراع  بين المتناقضين 

حة كبيرة في مجال اشتغال الشاعر ، أي من خالل الصراع يحدد ايحتل مس

ي ذالشاعر مجاله الثبات الذات وتاكيد الحضور ، فان كان فضاء القصيدة ال

المحصور بين العالم العلوي والسفلي ،  الشاعر الرافديني هو اعليه يتحرك

أي الخلود كما الحال في قصيدة  اإلالهةوحيث كان يتوق لالرتقاء الى عالم 

التخلص من هذا العالم  )عشتار( نزول عشتار الى العالم السفلي التي تحاول

الذي نراه في ملحمة كلكامش  هكذا الحالو اإلالهةواالرتقاء الى عالم 

.. وخلوده  اإلالهةيصارع كثيرا من اجل االرتقاء الى عالم ) كلكامش (

واستمر هذا الصراع والمجال لدى الشاعر السرياني منذ القرن الثاني للميالد 

وحتى القرن العشرين ، حيث كان محور قصائده او مجال اشتغاله ، لذا كان 

السفلي ، المحبة م العلوي والخير والشر ، العال (الصراع بين المتناقضين 

فقصائد مار افرام ونرساي ، فضائه ، كان عالما ميتافيزيقيا  .. )والكراهية ، 

حاول الشاعر . خير مثال على ذلك .. والسروجي وباالي واسحق االنطاكي و

السرياني االرتقاء باالنسان من خالل حثه على الصالة والصوم والمحبة الى 

وانشودة ) الفردوس(تحقيق الخلود في العالم العلوي عالم الصفاء وااليمان ل

 (خير دليل على ذلك ، كياسا ) القرن الخامس(كياسا للشاعر السرياني نرساي 

صارع المالك في القصيدة المار ذكرها  )اللص المصلوب على يمين المسيح 

من اجل دخول الفردوس وخلوده ، بمعنى اخر من اجل انتشال ) حارس الجنة(

اال ان هذا ... ن من العالم السفلي لالرتقاء به الى العالم العلوي االنسا

الصراع اخذ منحى آخر ومجال اوسع لدى الشاعر السرياني المعاصر ، ففي 
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ايران كان فضاء الشاعر السرياني بحجم ماساة امته وشعبه ، كان يتصارع 

المجال  من اجل خلود هويته التي تمتد جذورها الالف السنين ، والحفاظ على

... االنساني لهذا الشعب الذي كما قلنا ما ان يخرج من مذبحة ليدخل اخرى 

كما في  (انه عالم مادي ال ميتافيزيقي ، لقد ترك الشاعر السرياني في ايران 

الصراع بين العالم العلوي والسفلي ) العراق وسوريا ولبنان وبلدان المهجر

فكان القاسم المشترك .. جل البقاء ليتصارع مع الطبيعة واالنسان االخر من ا

  . بين اغلب شعراء المجموعة هو النضال والمقاومة

ـ الذبيحة نجد ان  …b‚ći)  1933تولد (في قصيدة الشاعر ميشا اشوريان 

ي يشتغل عليه الشاعر هو الوطن ، ومجال الصراع هو بين الموت ذالفضاء ال

  ...والميالد ، موت االنسان من اجل والدة الوطن 
ći…@†…@ý×ñ@b‚@Zći…@ü@b¢†ß@ì¦ćî@b‚@Zćð‰ña@bÓ@ćjôí@å

aìô@@
aìô@æŠi@ôìîà’Û@L@bíŒ@ü@bäîÇ@ì @L@b’@†…@ý×ñ@@

ćî@ü@oĆã@ì @L@pŠß‹@†…@ý×ñćðòßëa@bÓ@L@oÈ@ćiò×@å
@aìô@@

  قدمها قربانا لوطنيأكن ذبيحة لم يمسها المذبح أل

  طنيولد في سماء وكي أكن شمسا لم تراها العين أل

  كتبها لوطنيألكن اغنية لم تسمعها االذن أل

في قصيدة نقطة الصفر الحمراء للشاعر كوركيس اغاسي فمجال هكذا و

اشتغاله هو ساحة المعركة والصراع هو بين العلم والحرب ، القلم والبندقية ، 

  :فيقول ...  و شهادة االستشهاد أالمدرسة وساحة الحرب ، شهادة تخرج 
‘@åíŠ‘ñ…@bČìÏæìôÛaŠ×@”‰†äß@bČäßìí@æìôÛa‰ì@@

æìôÜÈ»@ü@aČ†Üí@bäía@æČìôÛb«@b‘‡†ß…@bu‹@@
bäíbÔíˆ@oČjíò×@åß@bČìÛ@L@bäí@bÔîÐ@ïôîÜ×@bČÜ×@@
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bäíbÔîi…@ïôí†íbi@wäÏëñ@bČàÜÓ…@bÏì’i@aČ†Üí@@

  وحيث تتحرك رياح تشرين بدأت االيام تقصر

  ها قد رن جرس المدرسة ، بال جدوى

  ميذ والسبورة خالية من اثر الطبشورفالصفوف خالية من التال

  والتالميذ بدال من االقالم تراهم مدججين بالسالح

تتحرك في ذهن المتلقي لتحدد  درامية صور ان الشاعر يرسل مجموعة نجد

موعد المدارس ، حركة الجرس، حركة / تبدأ برياح تشرين مجالها، حركة 

ا تنتقل الى ساحة معاكسة سرعان م@اال ان هذه الحركة NN@االساتذة والتالميذ

واجواء متناقضة تنتهي بحصول التلميذ على شهادة االستشهاد بدال من 

بين السلم والحرب ، بين البناء والهدم ،  الدائم هوصراع فال. شهادة التخرج 

هذا الصراع  يخلق انشطار .. و سواء في المدرسة او في الحقل ا.. بين 

سالم ، فاستخدامه لالفعال المتناقضة الشعور باالستزم نفسي بدال من وتأ

الصدر ، الكتابة / البندقية ، السبورة / ساحة الحرب ، القلم  /المدرسة (

جعلت ايقاعاته سريعة التساع ..)  الكتابة بالدم االحمر /بالطبشور االبيض

هذه الحركة السريعة والصور المتناقضة تجعل مجال . رموزه بحجم الحدث 

ذهن المتلقي تمتد الى حيث حياة االنسان وصراعه  الصورة المعكوسة في

   .الدائم بين الوجود والالوجود 

له لون  I@å’ÜÏ@†i@bãaHاال ان الصراع في قصيدة الشاعر وليم فيرويان  

الشاعر يعبر  ..البيع والشراء ، الخير والشر ، اخر ، صراع يستمد قوته من 

ما يخص شعبه وحيث تتصارع عن معاناته لما يجري على الساحة االيرانية في

   :يقول عليه البعثات التبشيرية ف
aˆuñ@bà×†@@@

pìäàîô…@aˆuñ@@@
pìÛìÓ@ïôíòäći‹@@
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bî@bãìi‹@@@
oäfli‹@ïôî’îã@@@

  بعض التجار

  تجار الدين 

  تعاملهم سلس

  يبيعون السماء

  ال يهمهم سوى ان يبعوا ما لديهم 

دانيال من خالل ويكون الصراع اكثر وضوحا في ملحمة قاطيني للشاعر وليم 

الذي يمثل عدو (والغول ) الذي يمثل شعبه(الصراع الدائر بين الملك توما 

عكاسات التجربة النفسية واالدراكية للشاعر الن امتدادا هصور فكانت) شعبه

" معبرا بذلك حجم المأساة التي لحقت بشعبه بدءاليسقطها في ذهن المتلقي 

الصراع الدائر بين شعبه فصدى  اقبالعر" من تركيا مرورا بايران وانتهاء

تركت مجاال في ذهن المتلقي وحيث تمتد تلك الصورة الى ما ال  واالخرين

 يقول ..من اجل البقاء الذي هو صورة ثانية للخلود ث الصراع ينهاية الى ح

   : الشاعر
ći‹@†¢Čäi‹@åß@bäbí‰ì@í‰ñbi@b@ @@ @@@

fl@ÙÜß@†bäİÛì‘@aìôí@ô†íbi@bäÜî@@
@aìôí@bßëañbí‡ëña…@ÙÜß@ìô@ó@@

a‰ìë@o‘…@i@aìô@ćïàÜ’×@óđãìí†Û@@

  في زمن ما ، في ديارنا الجبلية

  كان هناك ملكا قويا بيده زمام السلطة

  كان اسمه توما ، ملك االثوريين

   في ديوانه يلتقي ابناء السهل والجبل
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جمال الطبيعة ، جمال (وهذا ال يمنع من وجود قصائد اخرى تعبر عن الجمال 

والصراع  ...والجمال والصفاء و فمجال اشتغال الشاعر هو الحب) ن االنسا

للشاعر  üòßهو بين العطاء والذبول، أي الموت والميالد كما في قصيدة 

   : يوسف. افرام د
oČÈiú@Čïãa@@@

oîß†Ôi@bôu@a†@Òa@æìôÛaìôòÔj‘@ü…@@@
pìØîØßë@biì¢@æìôÛaìôñûÜ@ü@æa@@@

aŒíˆi@æìôÛòíŒ@†i@@@
ðìu@òiòß@†ië@bÓì@a…‡ë…@bČ‚ÔÏ@@@

@ëìôbČî@†×@L@oîß†Ó@aìô@ñ†jÇ@b×…@Ùía@@@
@ð†äß@òîÛNN@ð†äß@òîÛNN@@

oîäÜ@üa@bî@åß@b’îÏ@òîÛ@@@

  هذه االنامل

  ما كنت تتركها ولو للحظة في الصباح

  ما لم تشد يداك عليها بحنان وشفافية

  تراها االن يابستين

  مثلما كنت تفعل في الصباحات ، عندما كانوا احياء

  ال شئ.. ال شئ 

  لم يبقى من الحياة سوى الظالل 

 جعلت منها مزهرية تضع فيها االزهار

وباالخص قصائد الشاعرجان  الشعراء في ايران وهكذا الحال لدى بقية قصائد

 . لهالخاص وحيث الطبيعة بجمالها ومعالمها محور قصائده ومجال أشتغأ

بين الربيع والخريف او  ففضاء القصيدة لديه محصور بين الجمال والالجمال

الصيف والشتاء بمعنى اخر المجال هو المحصور بين المتناقضين اللذين هما 
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@…×aŠ@( خذ مثال قصيدته الوجه االخر للعيش في الوطن او المهجر  åß

a†íŠ…  الذي يقول فيها ) 14 ـ مذكرات شخص منفيـ:   
bÇ‰bß@b¦ñ@óÜí@ôìí†Ûìu@oäÜî@ïôëòà’äi@åîã@@

ìô…@bÏì’ië@bÇ‰‹Ši@†@ÝØß@pìäîÓ@b×‰ì×@a‰ì@@
bČäÜía…@üìi@ðòäÓ‰ìíë@bã‡ìë@oî‘†i@p†íŠ@@

  على االرضالثلج  جلدنسمات نيسان من شدتها ت

  ينتشر االخضراالبيض  الكفن بدال من

  مغطيا السهول والجبال لتورق االشجار

) 32ـ مذكرات شخص منفي ـ  a†íŠ…@aŠ×…@åß(وفي قصيدته الثانية 

  :يقول
ŠíŒ¢@æbìÏ@†@ü…@bäí@a‰òäi@bČäÜía@åß@bÏˆ@@

_@b‚îã@µòía@_@óÜí@bØía@bČäĆjđu@æbi@ćð†íŠ@ïi‰@@
b«ûi@aìô…@†@Òa@òîÛ@L@bŠÏ@a@†@Òa@òîÛ@ðŒ@@

  في شهر حزيران تتعرى االشجار من اوراقها

  وانا نفاني الرب الى هذه الديار المجهولة فهل من راحة؟

  ال طير يطير وال شئ يضئ

ناقضان في االولى صورة الربيع التي تعكس صورة انسان يعيش وجهان مت

رغم استخدام الشاعر شهر ( في ارض وطنه وفي الثانية صورة الخريف 

الذي يعني صورة المنفى وحيث تتعرى ) حزيران الذي هو عندنا يعني الصيف

@@@...االشجار من اوراقها كتعري المهاجر او المنفي من معالمه وتراثه ولغته 

אان هذا  اال א ياخذ مجاال اوسع بين المتناقضات تشظى اكثر ل אא

،  

يقع ضمن صراع الحضارات ،  السريان في العراق اءشعر اكثر اشتغالفمجال 

، الموت  ، الشرق والغربالماضي والحاضر ، السمكة الكبيرة والصغيرة 



 284

 االنسان معالمشاكر سيفو هو الحفاظ على  فمجال اشتغال الشاعر.. .والميالد،

القماط ، والمالبس الصرة واللعاب و التراث الذي يعني الهوية ، فاصبحتو

›ðñë‰ìÇ@(كقوله في قصيدته  يهرموزا ناطقة لد... التراثية والمهد و

@ @ Þìî‘aë@ bí…ŠÏ@ òäîi@ ðñìjîë طفولتي وشيخوختي بين الجنة

  :حيث يقول ) والجهنم 
@a‰ëúë@b×òčß@ïØÛ@æčòĆß@bØía@åß@@

ìí…@ï×†Ûìßë@ï×ñëòía…@bß@@

  )حنظلوال يالمستك(  بـ من اين لي ان أأتي لك

  ليوم ميالدك ووجودك

الشاعر دائما يزاوج بين معالم شعبه وخصوصياته وتاريخه العريق ، انه 

بقائها تعني صراع من اجل البقاء ، موت معالمه الذي يعني موت حضارته و

@@@...انبعاثه من جديد

رف القرية والطيور والثلج والعالقات االجتماعية ووكذلك اصبح النهر وح ..

  :لشاعر يونان الهوزي صراع الناطقة رموزا 
@@

Ó@æaćjÔbÓŠÇ@ŽóäÔß@oä@@
fl…@æaflifl‘@o’bÔÜë@b‚Ü@@

Ćí@a‰ì@ì @æaćjflí@“bÓŠ@@
@b’@bî’ë@NNćî×flŒi@bàbÓ‰@@

  اذا الحجلة هربت من عشها

  اذا النحلة شردت هاربة

  ويبس العشب في الجبل 

  ستشرق الثرية.. تفي الشمس وتخ
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في قصيدته شفتاك نجد ان ف. ويشاركهم بذلك زميلهم الشاعر بنيامين حداد 

هاتين الشفتين تحمالن الميالد بين طياتها كونها تمثالن دجلة والفرات ، في 

اتحادهما تولد الحياة من جديد ويسري الحب في كل مسامات الحبيبين ، 

  :فاتحادهما يعني الميالد 
†×ë@×ñìÐ–i@‰†@bß…@ï@@

ćÛ…@oîÈi@@
×ñìÐëa…†¨@ï«@ï@@
×ñìÐaČ…†a@ïÔ’ã@Čï@@

ćuŒß@b×@bvîôbČî@ćï@@
@æìôi@bãaë@@

pëòía@åÜÔ’i@bÇ‰a@”‰ë@@

  ايتها الحبيبة.. عندما تسيل الدماء في شفتيك 

  وتتحد شفتاك

  مقبلة احداهما االخرى

  تتزاوج الحياة

  وساولد انا

  وعلى االرض اجسد الوجود

تان الضفتان هما مصدر الغناء والشعر والموسيقى ـ رمز المـيالد   وكذلك ها

ـ من هاتين الشفتين تفوح رائحة الطفولة والذكريات ، من خاللهما انتقلـت  

الشفتين في الوقت نفسـه   اتيناال ان ه.. الحضارة الى الشرق لتولد الكلمة و

شفتاها  تحمالن بين طياتهما الموت ، فهو يخاف ان ينسج الظالم صمته على

  . فتشل الحركة وتنتهي الحياة
æòî¶@pìß@@

bÓò‘@ŠÓ‹@bØ’@æa@@
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×ñìÐ@”‰Čï@@

  ميتة ساموت

  اذا نسج الظالم الصمت

  على شفتيك

يخاف ان يداهم الباب المقدس وتختفي حضارة اجداده ويتيه مع حلمـه فـي   

  ارجاء المعمورة
@æòî¶@pìß@@

ćiñ@æa@Šñb’í†Ó@bÇ‰@@
ćï¹…@bîßë…@ŠØßë@b’íŠÏ@@

  اموتميتة س

  اذا انكسر الباب المقدس

  ويضيع اثر امي 

  . يخاف ان يتوقف جريان الدم فتشل حركة شفتاها فتموت الكلمة

بمعنـى اخـر ان   . تثور عاطفته لهذا الخوف هو الذي حرك مشاعر الشاعر 

الشفتين وميتة ساموت التي يكررها اتسعتا ليضـما المـوت والمـيالد بـين     

  .ا مدفتيه

الشعراء اديب كوكا ، لطيف بوال ، سعيد شامايا  )هاجز( لمجاال اشتغا ال انا 

هو القرية والهجرة الى عالم المنافي ، فالبقاء في القرية يعني لديهم .. ،

الحفاظ على الهوية وخلودها ، عكس ذلك فالهجرة تعني الضياع واالنتحار ، 

ـ لن  å’äß@ü@NNNN@å’äß@üكقول الشاعر سعيد شامايا  في قصيدته 

@@:لن انسى  انسى
L@åč‘ŠÏ@ćðòîi@åßë@åčÔ‰@Õćj‘@@
æŠØß@bîÜ@ćð‰ña@åßë@@

æŠÇ…@†i@‰†Ć…@bßìí@æŠÐ@†i  
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  رق بيتياالبتعد ، واف

  ضيع وطني الجميلأو

  اعودويعود النهار  حتىسانتظر  اال اني

استطاع كـل مـن    )السنونو وارز لبنان(في قصيدة الشاعر يوسف نمرود و

الحـب   ،والشر الخير  ،ن فكرة الموت والميالد السنونو وارز لبنان ان يحمال

حين تـذوب   لحب الذي يعني الميالدلرمزا  ليكوناا، مبين دفتيه ..، والكراهية

حين يجلس الحبيبان تحـت شـجرة   أو الثلوج وينطلق السنونو في االعالي ، 

اال ان هـذين  .. او يتمتعان بصورة الحمـام   زقزقة العصافيراالرز ويسمعان 

يتحوالن الى الموت حين يتغير المشهد ويطرد الحبيبين من تحت ظل الرمزين 

وتتحـول زقزقـة    محلهم ل الجزارون وتجار الموت وبائعوا السالححاالرز لي

ويتحول حلم الحبيبـين الـى   .. العصافير الى صوت المدافع وهجرة السنونو 

 مـا ليضما بـين دفتيه  كثيرا اذن هذين الرمزين اتسعا.. صراع بين االخوة و

امـا   .المـوت والمـيالد    مجال اشتغال الشاعر اال وهو الصراع الدائر بـين 

عليه كل من الشعراء عوديشو ملكو ، نوئيـل جميـل ،    شتغلي يذالفضاء ال

روبن بيت شموئيل ، جبرائيل حنا ماموكا ، الياس متي ، عوديشـو سـادة ،   

اع هـو صـر  .. .، عبد اهللا نوري ، خضر زكـو ، وعد ايليا ، رمزي هرمز 

اسـوة   الحضارات ، اي الماضي المزدهر والحاضر المؤلم والمستقبل القاتم ،

هاجزهم هو الخوف من طمس هوية لها  ..بزمالئهم شاكر وبنيامين ويونان و

كما يقول الشاعر نوئيل جميل فـي  وتاريخ زاهر وطويل يمتد الالف السنين ، 

  :ـ ترنيمة النهر االزلي  ćuìbîßëòß@aŠôã…@oîقصيدته 
@òÜÓ…@bãaNNN@@
ći‹…@oîÇì‘bä@@

ćj…@bî…@bà’ãa‰ì@@
@bîÜÛ…@bßìÏ@åß@@
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@‹ìôë@† a@òÐÜíNNN  

  .انا دجلة 

  اسطورة الزمن

  نسمة حياة النهر

  من فم الليل

  تعلمت ابجد هوز

اال ان ) أي االسـتمرار او الـزوال  (الصراع الدائر هو بين الموت و الميالد ف

ـ oîÛëa@(ا يقول في قصيدته المستقبل في كثير من االحيان قاتم ومؤلم كم

  ) :مرثية 
ći‹@bíčÓ@bä@bî’@@
@ïÓ@NNÚìÜÐİÓ@a…‡ë…@bČ‚ÔÏ@@

b’…@oÓ‰‹@â†Ó@žåß@@
@ïÓ@NN@oäu@b’ßŠØßč…@òÇ†í@üNNN@@

  ايها الزمن القاسي

  لماذا قطفت براعم االزهار

  قبل ان تشرق الشمس

  اال تعلم ستذبل الجنينة .. لماذا 

دا        I @@ćïßa@a†í† @ćïß…ë@@يلياوهكذا الحال في قصيدة الشاعر وعد ا ـ بغدي

اال ان نتيجة الصراع لديه هي في االغلب انتصار الميالد علـى  )  امي ودمي  

  : الموت كما يقول 
@@@@@Č†ãìÏ@æìôÜ’Ïë@æìôÛaŠy@pìîí‡ì…@bî×‹@åß…a@@



 289

@pìß…@oîÓìˆÛ@åÜ‘…@NN@bÇ‰‹@bàÜÇ@óÜØÛ@åÜ’Ïë@@
ČäÐÜß…@oí‡ëúČôćia…@bćuˆ‘ë@å@´@NNa‰ìã@ìu@åÛaŒ@@

  دمنا السرياني البار سال واصبح شموعا

  فاصبحنا زرعا لالخرين.. مشينا على مسبحة الموت 

  ..  وعكست علينا المرآة صور معلمينا وسراج ابائنا 

فضائه يمتد من سومر مرورا بعصر السريان الذهبي والى يومنا هذا ، 

ف ان يخا ، زمالئه بين الماضي والحاضر بقية فالصراع لديه قائم كما لدى

يموت تاريخه العريق في الوقت الذي يتوق لوالدة مستقبل زاهر ولكن كما 

في كما و ) عكس زميله الشاعر نوئيل جميل(قلنا المستقبل لديه زاهر 

فضاء القصيدة اال ان . ـ شهداء بين النهرين åíŠôãòîi…@a†ô@قصيدته 

سنين، شعبه الذي يمتد الالف ال لدى الشاعر رمزي هرمز هو بحجم تاريخ

مجال الصراع هو المساحة المحصورة بين الماضي والحاضر ، الموت و

محسومة لالنبعاث ، فمدنه التاريخية دائما اال ان النتيجة ) االنبعاث(والميالد 

الحياة في  ن حراشفها القديمة لتجددمفي حركة مستمرة من اجل التخلص 

@@:سياتي pa@†i@@ه ـــكما يقول في قصيدت ميالدها
îäí†ß´ôíŠÐÇ@aûÐã@o@@

m@pìîČãìÔÔ’i@´ôîÜaŠ‚‘…@b@@@
‰ò’Ç…@p†íbi@pa@†i@@@
bćj@Ù@†i@ÝîÜãa@@@

‰ì‘aë@Úë…Šß@óÜíbÐ@†ië@@@
bØî‰@bäî…@bÇû¶@@
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´ôîÜ×@ćï×‰ú@†ië@@
pa@†i@@

óä’ÏëŠÛ@æñìîäí†ß@bäîÈ@@
@pa@†i@@

  المدن تنفض اتربتها

  الحياة في دهاليز الفحمو

  سياتي على اكف عشتار

  يخاسينتظر انليل ش

  وسيلحقهم اشور ومردوخ

  من خالل الطين المثبت

  جميعهم سيصرخون

  سياتي

  حامال حضارتنا على كتفيه

  ...سياتي 

من شروق بين النهرين ـ نجد ان @åíŠôãòîi…@oÓ‰‹@åß@وفي قصيدته 

 : مدنه في حالة صراع مستمر من اجل التجديد واعادة مجدها
Čðûi@oäí†ß@´ôíòjÔÈÛ@@

Čðûi@´ôîÓòÇ@òîjÛ@@

  مدن تبحث عن اعقابهاال

  تبحث عن آثارها 
بحجم تمنياته وعراقة اسع وفضاء القصيدة لدى الشاعر عبد اهللا نوري اال ان 
  :انشري قلبي جسرا ـ  aŠ’u@Û@ëŠÏآما يقول في قصيدته  قريته،

ČïØäîÇ@ćíë‰Č‚ćïãìôi@b@@
ćï’‰@b×@ćïàÇ@b¦ñ…@oäí†¶@@
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Ùía†ô@pìÐØã@åß@ðñŠ’Ï@b×@@
ía@ðòĆî’İß@b×ëÙ@bíŠi…@ýu@@
ĆàÜ…@bÇ‰ñ@‰òić@@

  عيناك واسعتان في فكري

  تسيران معي في مدن الثلج

  تنصهرين من الحياءو

  وتختفين كحشيش البرية

  خلف باب احالمي

انه يرى امته في قريته ويرى قريته في صورة حبيبته ويرى حبيبته في تلك 

ءهما يها يرى بقافي قلبه ومن شدة ولعه بالعصفورة التي نسجت عشها 

@@Nيعتمد على ما يعطيه احدهم لالخر 

وبنفس النظرة يرى الشاعر خضر زكو قريته صورة مصغرة المته العريقة 

الف السنين الى زمن اشور وبابل كما يقول في قصيدته الالتي تمتد جذورها 
@@ÖÇ…@pìî‘Š’i@‰ëña…@bČìÛلوحة اثور في عراقة العراق   
biì@ćïÜÐÜß@b×@a‰ña@bäô@@@

‰ña@aìôaàÇ@a@@@
‰ì‘a…@oÈiú@†îi@@@
ćïÜÐÜß@b×…@a‰ñaë@bîuìô@@@

ćíñìØi@ï×ña@a‰ña@aìô‰ì‘a…@bä@@
@@×…@a‰ña@aìôb@bîÓëŒ@åÜÐÛìß@@

b‚İ’¶@æòîÇìÏ@åÜŠÏ@†×   

  هذا الوطن يعلمني الحب

  كان وطنا عامرا

  في قبضة اشور
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  الوطن يعلمني الترجمة

  كان وطنا قد تقمط بمعطف اشور

  كان وطنا يعلمنا السفر

  شرنا خطواتنا بساحاتهفن

بمساحة الحب والفراق ، منذ زمن اشور وليومنا طالما  يفضاء القصيدة ه

معاناتنا قائمة منذ ذلك التاريخ ، تارة نمارس الحب وفي االخرى نحمل على 

طنا ونسافر الى بلد الضياع كي ينقلب لحظة الفرح اكتفنا حقائبنا ومهودنا واقم

   .رالى مآسي الفراق ال نشوة السف

هو المسافة فاما المجال الذي يشتغل عليه الشاعر جبرائيل حنا ماموكا 

المحصورة بين حضارة وادي الرافدين واليوم ، بين العالم السفلي والعلوي 

موت حضارة عريقة او انبعاثها ( ، بين الموت والميالد ) ولكن بمفهوم اليوم(

الشاعر يصارع من ... ، بين العبودية والحرية ، الخير والشر ، ) من جديد

اجل البقاء ويصر على البقاء لوجود العديد من الوشائج التي تربطه بوطنه 

   :االحتضان @æòÜÐÓ@ كما يقول في قصيدته
µb’ã@bäi‹@@@

@åÛb’ã@ü@åäaëNN@@@
bÛìÓ@ƒćiŠÔß…@åÜma@@@
åäØ’ß@åß@óÜÓŠÇ…@bôÛü@@@

@µb‘ìİßëNN@@@
@a†íú@ƒ’ÐØß…@åÜİÜÏ@†×N@@@

Ćëˆß@bí@æëñìÇ…‹@üaŠôi…@p@@
åàÇ@òía@@
@bîß@NN@bà¨ë@NNbìÏë@@

  الزمن ينس
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  ...لن ننسى  نحن و

  جئنا نمتدح 

  االله الذي هرب من مسكننا

  واختفى

  حين خرجنا لنجمع الصيد

  ال تخافوا يا اصحاب الضياء

  يوجد معنا

  الهواء... الخبز ... الماء 

 الشاعر يبحث عن الخالص والخالص ياتي من خالل نزول عشتار من جديد

وتحرير االرض من سالبيها كما يقول في قصيدته ) االرض(الى العالم السفلي 

ÓoíŠ@‰ò’Ç…@aŠÐ@åß@p†@@ قراءة جديدة من سفر عشتار:  
@ðòćjîj@‰ò’Ç@bí@ñìô@bØía@@

pë†ćjÇ…@bíòñ@bÔßìÇ@åß@ćïÜÈà’ß@@
‹ìßñ@ðòÓŠÏ…@@

ČïÜ×ë@‰ëña@ë†Ü×…@aˆ×a@@
Č‚flß@åß@aˆîa@æìôÛ@ðòflíŠ‘ë@oĆîÔä@@

@Õćj‘íÜÔ@p†@b’@bNN@@
@p†@aŠôNN@@
@p†@aŠôi@NNp†@åîäi@@

žä‘ëo‘…ìÔßë@oØíŠi@ŽóÜí…@p†@o@@

  اين انت ايتها الحبيبة عشتار

  لعبوديةل العالم السفليدعيني اسمع من 

  تموز لتنقذي

  وجميع فالحي كلدو اشور
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  وتحرري المساكين من المشانق

  ...فلتتسلق الشمس الجديدة 

  ..القمر الجديد 

  ونيسان جديد... جديد الضياء ال

 وسنة جديدة مباركة ومقدسة

يشاركهم بذلك الشاعرين بشير الطوري ويوسف قوزي اال ان هاجزهم هو 

أي ان  ـالوحدة واللغة ـ فالحفاظ على اللغة يعني الحفاظ على الهوية 

الصراع هو بين المتناقضين الحفاظ على اللغة والفقدان ، الوحدة والتشتت ، 

ـ  åČî¦ìÏ@†íì@Ýİßيوسف قوزي في قصيدته . د رلشاعا كما يقول ..

@@: اتحادنا وفرقتنابسبب 
@@

bäß@Ýİß@ @@ @æë†ññ@ü@@@ @æòßëa@i@ëa@@@
@bČ¦ìÏ@Ý×ë@ @@ @æìãò’ã@ü@ @@ @æòäîi@åß@@@
ìô†@åäu@ @@ @åä’Û@Òaë@ @@ @bîß‰a@@
´ã‰@åäë@ @@ @bÐČî@‰ñ@ @@ @bîí‰ì@á’i@@
bä’Û@åô@ @@ @@ @ì’ñ@ói@@@ @óßaë@æŠß@@

´äÐÜß@óië@ @@ @åäî‘†Ôßë@ @@ @@´óàÇ@Či  

  تتحدوا يا ابناء امتي المن اجل ماذا 

  كمما لم تجتثوا الفراق من بين

  سوف ال يزدهر جنسنا ولغتنا االرامية

  السريانيةمقترن بالتسمية فكرنا ث يحو

  تلك اللغة ، بها بشر المسيح وامه

  وبها كان اجدادنا يعلمون ويقدسون 
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يوسف زرا ، كريم  نييل ،الكسندر اث ءاالشعر مجال اشتغالأي  اال ان هاجز 

هو االنسان بحد ذاته ...  ، فائق بلو ، غزوان صباح اينا ، متي اسماعيل

  . .. والصراع الدائر هو بين الخير والشر ، الوجود والالوجود

اسوة متد الى ما النهاية يي يشتغل عليه الشاعر غزوان صباح ذالمجال الف

النه يؤمن بان صورة الماضي  فقط) المستقبل(الى االمام الذي يمتد  نظرهب

انظر الى @bß†ÔÛ@‰ì@@يجب ان تتجلى في المستقبل كما يقول في قصيدته

  :االمام 
Úë‰òi@ñ@ü@@

bß†ÔÛ@b’Š×@bîãë…@†ô@@
a‰òjÛ@a@b×@üë@@

üìÜÓ@æìôÛ@ï’äflß@bÔíòÇ@bČäßìí@@
üìÜ@‰ì×…ë@bäÓìÇ@Ý×@ï’äßë@@

ć¿Šİà×@Ùía…@ò’Ç‰@†i@bØía@bô@@
oÇë‰‹…@bÏˆ@@

îôëò’Ç‰@†i@bv@aŠß‹@b×ë@bÇ‰a@a†ÓŠ×@Ùía…@@

  ال تنظر الى الوراء 

  دائما تسير الدنيا الى االمام

  وال تنظر خلفها

  لذا انسى الماضي مسرعا

  وانسى كل الصعوبات وتذكر العرس

  فحين تتلمس كيف تصفق

  مزروعاتاوراق ال

  ستتلمس كيف ترقص االرض وتغني   حينها
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لمستقبل كونه قد حصر نفسه في ا تجاه االنسان لدى الى انه يحس بقصر نظر

جرة فخارية مملوءة بالماء ، فوهتها ضيقة وسهلة االنكسار ، رغم ذلك حين 

ينظر من مكان ما الى ما يجري في هذه الجرة وحيث الصراع فيها يشبه 

  :الجرة @b½ñ@ صراع الغابة نراه يتسائل في قصيدته
bàčÜflô138@@

bàÜÇ@…a@“îÐi@bàÜô@@
ñ…@bvÜÐi@bíûčÇb½@@

  الى متى

  الى متى سيبقى هذا العالم

  عاصيا في وسط الجرة

  :اال انه يرى الخالص في العمل الجماعي لذا يقول  
ØÜô@â†i¼ñ…@åäß@æìflä@ƒ@@
Ðß@Ùía…İÜb½ñ@ð…a@Čåß@b’ãc@ð…a@ƒ@@

  معا  لنفكر لذا تعالوا

  كيف ننتشل هذا االنسان من هذا الجر

اال انه يحاول دائما ) قصائد قصيرةفي (الشاعر كريم اينا رغم قصر قصائده 

قذف الذات الشاعرة من المحيط التاملي ذي الطابع السكوني الى فعل حركي 

  :من قصائد قصيرة  ‘oÇìjيحرك المشهد العام كقوله في القصيدة الثالثة 
ðŠôÛ@aŠôã@æŠí@†i@@
ýu@åß@bàîÇ@åòÏ@@
bäÜíü@åÔÜa@†i@@
bìÐi@bČîß@åč«@@
Ùíbß@bäÓ@åÈi@bŠÏ@@

                                                 
  الى متىå¹a@Ýô@مشتقة من الجملة   138
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  اشد النهر على قمريس

  وافتح غيوما من الحشيش

  الشجر تسلقسا

  وأنقي الماء بالهواء

  اريد عشا كالطير

الصراع وبمساحة الجمال الذي يفصله عن االخر  وه يهفضاء القصيدة لدف

  لديه هو الذي يجري بين الجمال والقباحة ، الفرح والحزن ، الموت والميالد 
bćj×ì×@ÝÇ@@

ćîÈ@ýîÛ@æŒ@†iý@bä@@
@@bíŠÓ@biì…@b’ë@@

  على النجم 

  رى الليل حامال الظلأس

  وحزن الحب يناديني 

 او

bČ‚ÐÓ…@pŠbß@bí@@
ï×…‰ë@ČïòÏ@å¹a@@

@b’¨@ðëŠë@ïći‰@†i@å¹aë@@
ï×…‰ë…@b½ûÛ@bîİß@†i@b’@å¹aë@@

ï×òîćju@Ý×@bîÜß@†i@pë‰bë@@

  يا سندانة  

  فتح ازهاركتمتى ت

  ويتخلصوا من الحزن متى سيكبروا

  ى ستصل الشمش على قامة ازهاركمت

  والحرية تمأل احشائك
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@@: الشاعر يرى النصر لذا سينتظر ليجد انتصار الميالد على الموت فيتسائل
bČ‚ÐÓ…@pŠbß@bí@@
ï×…‰ë@ČïòÏ@å¹a@@

@b’¨@ðëŠë@ïći‰@†i@å¹aë@@
×…‰ë…@b½ûÛ@bîİß@†i@b’@å¹aëï@@

×òîćju@Ý×@bîÜß@†i@pë‰bëï  

  ايتها المزهرية

  تتفتح ازهاركمتى س

  وتنتصر على الحزن

  متى ستصل الشمس جسد ازهارك

  دواخلكوتملئ الحرية 

  : ـ ساجوب æ‰†@†iفي قصيدته القصيرة ويتجلى مجاله اكثر وضوحا 
    bîë@bÇ‰a@òäîi@æ‰†@†i@@@
@@@@@ćîÇ…@oÈß…@ýÐã…@Ýôë@@@
@@@b¹ë@bjjÛ@bćj@oÈî@b’îÏë@@@

   ساجوب بين السماء واالرض

   تسقط دمعة عينيالى ان 

  وتصبح مثال صالحا لدى االب واالم

اما مجال اشتغال الشاعرين شموئيل دنحا وفائق بلو هو المحصور بين السلم 

هو االنسان الذي عانى كثيرا بسبب . والحرب ، بين الشروق والغروب 

الحرب الى حد امتالء باطن االرض بالجثث مما دفعه للبحث عن السالم وكما 

  :ـ السالم في وطني  ‘ð‰ñbi@bàÜر فائق بلو في قصيدته الشاعيقول 
žäu@óÜíbØíapë†ô@åÜÈćj@pë@@

pìÔÇ…@pìß@aÓ@òîi@ŽóÜîÜß@@
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  قوتنا لقد شبعنا من الشهادةاين هي 

  وامتألت المقابر بموتى النكبات

بمساحة ، هو فضاء مفتوح  اسماعيل الشاعر متي لدىفضاء القصيدة اما 

بين  هو باستمرار مسيرة االنسان والصراع لديه ايهالرؤية  تستمر الحياة ف

والصورة الشعرية لديه ... الخير والشر ، الليل والنهار، الشروق والغروب 

@@النفاقحياة ČîaŠÓì‘…@b@@ كما في قصيدتهعبارة عن بانوراما ،  
b’@bîäu@†×@@

Čìí@ČåíÇëaŠíˆß@oß@@
ÜÜ@ćïÔÐä×bÓò‘…@b@@

ČîÜib’…@pìÜ@@
bØ’…@pìôã@åßë@@
bäôđu@bîôÜ×  

  عندما تغيب الشمس

  وتمضي االيام المريرة

  ستخرج افياء الصمت

  لي الحزنافي لي

  ومن انين الظالم

  تضئ الجهنم

كما اشجار تشرين ، تتعرى  مثلماتتعذب و لديه تتعرىمسيرة االنسان اال ان 

  :خميرتنا يقول فيها ـ  ¼åÜí…@a قصيدته في
åČîë@NN@@

ðŠ‘ñ…@bäÜía@Ùía@@
ćðñìôãë@ÜiÔb@@
ČćïÈj×ë 
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oîİîÓ@oà’ã@@@

   ..وحياتنا 

   كاشجار تشرين

   نينهاتصاعد اي

  تبحث 

  عن نسمة صيفية 

بين الخير والشر ، الليل والنهار ، الشروق  هو ما الصراع لديهأي ان مجال 

  .والصورة الشعرية لديه عبارة عن بانوراما ... والغروب

الصراع  ك الى القرية وحيثينقل وكذا الحال في قصائد الشاعر عادل دنو حيث

ذهن  الى حيثيمتد اذياله ف، بما فيها االنسان  يكمن في كل مرافق الطبيعة

بحجم عمر الحياة فيقول في قصيدته  ليرسم صورة كبيرة مساحتهاالمتلقي 

oä½ûß ـ صورة:  
æìôÜİćj@bČÈß…ë@aŠİß@@
úú…@üìÜÇë@bi‹Šßí‰ñ@bČäaæìôÛ@@

òÏpì×@æìôÜ@@
æìôÜÓŒ@bČÈß……@pì×@@

ëæìôÛbãì’ß@aŠi…@bã‡ì@@
æìôÛ†Ó‰@bČìÏë@@
jÛìjß@aˆjë@æìôÛ‰òãìß@¿ˆ@bČäÜíaë@æìôÜ@@

a‹ìuë@bäíñë@pëñ@@
ÐÐÛñîæìôÛŠí@aČ…†bß@bÓò‘ë@æìô@@

  تمازجت ع والمطروالدم

   تبللت 139كرزال مجرى ودهاليز
                                                 

 139  bäíúú ربما هي الكرز نبتة تنمو في الجبل ثمارها تشبه البطم  
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  نافذةفتحت 

  الدموع سالت نافذة

  واوجبال اللحم انتقل

  والرياح رقصت

  من اوراقها الشجارا تعرتاالخبار وانتشرت 

  التوت والتين والجوز

    اجفانهم والصمت تشابكت

هذه الصور هي انعكاس لصورة اخرى تمتد من اسوار مدينة نينوى الى حيث 

  :الضياع في بلدان المهجر 
æìí@bãì½ú@@

æìí@bÔći……@bvîô…@Ùía@@
bäći‹…@pëëñëñ@@

p†@b‰ëa…@p‰ëú@æìí@b‰ë@@
b‰ëa…@bí‰ì’ië@@

Šß‹@bãë‘…@oàôàôa@@
üëbİß@@

p‰ëòÏ@ìu@bà¨…@p‰ëúë@@
bßëŠß@buìô@@

  اتصور

  وكانني امسكت بيدي

  هجرة زمن ال

  راسما خريطة الطريق الجديد

  في بداية الطريق

  تمتمات الطفل تغني
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  تلعبو

  وصورة الخبز في المائدة

   يرتفع منها البخار

ـ  bÇ‰a…@bČäÔÜÓهذا الضياع هو الذي دفع بشاعرنا ليقول في قصيدته 

  :رض ليقول اشباح اال
aòĆíČŒ«ë@æ‰ì‘@µbìØß@bÔćiaë@@

pëŠćjÓ@oîäÏ@ìu@óÜćíŠÏë@@

  مراياالالغبار غطى سورنا و

  ونشر القبور في كل بقاعنا

ويتجلى الصراع بين الموت والميالد ، البكاء والضحك مساحة اكبر لدى 

يتحول هذا الشهر الى وحيث ) نيسان( ي قصيدتهالشاعر ابراهيم يلدا وكما ف

الموت والميالد ، العطاء والخراب ، الفرح (بين طياته المتناقضات  رمز يجمع

فالحياة عنده هي الموت والميالد ، صيف وشتاء ، اسود  ...) والحزن ،

 :كما يقول  ..)وابيض
pŠÓë@b¼@bäía@Čïî@@

@bČäîã@ü…@aëòë@bİîÓ…@@

  حياتي هي حر وبرد

  صيف وشتاء بال ربيع

نسج صور فسيفسائية تجمع المتناقضين احيانا يفالشاعر بولس دنحا أما 

كما و ...غروب ، الضحك والبكاء ، صوت الرياح في الصمت ، الو الشروق

 ،  )ـ الميالد في زمن الغروب  b’…@oîäu@ìu@a†Ûìß(في قصيدته 

( وحيث اصبح الترحال شاغله الوحيد ومصدر تعاسته كما يقول في قصيدته 

aìÜ‘@ü…@bÓëŒ ـ مسافر بال توقف:  
b’ß‰ë@oß†Ôi@bÓëŒ@bãa@@
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ðòîÈ‘ñ…@pŠ×òÛ@pìćjîćjÛ@ïÛòîÛ@@
oíŠ×ìã@bÇ‰bi@@

  مسافر انا في الصبح وفي المساء

  تراني ال املك الجرأة في ارض الغربة

  كي اتذكر تاريخي

فمجاله هو بحجم ماساته في ارض المنافي ، والصورة المرسلة الى ذهن 

  .ن المتلقي هي الممزوجة بماساة الغربة واشتياق الوط

ة مفردال تلك يه وميخائيل مروكل صبري يعقوب شاعراال ان مجال اشتغال ال

لكل ماساة شعبه الذي ال يزال يبحث عن السبب  المأساة ، بشحنات المشحونة

كما يقول الشاعر صبري يعقوب في قصيدته  .هذه المعانات التي انفرد بها

ï’Ôã@bČ‘ìÔã@ðò¹a   ـ عندما تدق النواقيس:  
@ćïÛaŠÓbÏb×@†…@pbÏ@ÝÇ@ćï@@

bíŠi…@pìÔíò‘@ìu@L@b×ü@@
aŒíŠi@bîÓ@ÝÇ@@
aŠćjÓ@a†@ÝÇ@@

_@óäîÇ@â†Ó@ôŠćjÔÛ@aŒ…@å¹a@b’ãŠi@“ćuĆ@‰b×@ï×a…@@
bî¢@ëa@óÜí@oîß@Ê†Ćí@ü@@

  على وجه صخر وقد نقش قرأت اسمي

  ..هنا ، في صمت الصحراء

  ..على خشب يابس

  .. على قبر

  وانا اتساءل

  ؟ قبرهيرى هو وكيف يمشي االنسان 

   ميتا حيا ام ال يعرف ان كانفهو 
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) ـ لماذا تعاسة الحظ  ½pë†Ø’îi@æì( لذا نراه يتساءل في قصيدته 

السويديين (لماذا وحدي اتحمل هذه الماساة ؟ لماذا يعيش االخرون 

ومن  ...بالسعادة اما نحن نحترق بالنار ... ) والنرويجيين والدانماركيين و 

pŠß‹@a†@( الماساة يقترح الشاعر في قصيدته اجل التخلص من هذه 

„Šß‹@p†  ـ فلنغني اغنية جديدة:  (  
p†@pß‹@bôa@@

ŽóÜ‚ÐÜí@åÜ×@@
ŽóÜŠß‹@åÜ×@@

pë†…@pß‹@@
pìíëaë@bàÜ‘ë@@

ŽôŠćjÈß…@bjÜÛ@àië@o‚îãìp@@
@oÔíòÇ@ê…@åß@a†ía@ƒÏ‰@Öìćj‘NN@@

  االغنية الجديدة

  ها يغننو... تعلمها ن ان علينا

  والسالم والعدالةالسعادة  اغنية

  التي تدخل الراحة والسعادة الى القلبتلك 

  القديمة خلى عندعونا نت

وعلى نفس المنوال يشكو الشاعر ميخائيل مروكل الذي يتقاسم زميليه 

الشاعرين صبري يعقوب وبولس دنحا ماساة الفراق في بلد المهجر السويد 

   :ـ الصراع  ×b‘ñìفيقول في قصيدته 
@bäi‹…@b‘ñì×@übä¼‰@óÜí@@

bäô‰ì×@oîÜß@ćïÔ‘@bîãë…@ìu@@
bäØ’@bîã‰…@pì×Œi@pà@@

bã†ôìÇ@æìôÛòîÛ…@bČî…@ýćvČîu@ìu@@
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bäİàÇ@óÜí…@aj@†íòÇ…@bÓ@@
@bãŠÇì@bÔîÐ@o’ću‰@åß@bîÜß@@@

  صراع الزمن ال يرحم احدا

  في هذا العالم الشقي الملئ بالصعوبات

  وحيث ينتصر الجهل

  في عالم بال رجاء

  للغد المنتظر 

  الملئ باالحاسيس الخالية من الفكر 

جمع بين طياته ي@ðòß في قصيدته الشاعر زاهر حيزقيا مجال اشتغالاما 

كامرته من االعلى الى  يسلطالعديد من المتناقضات ، بمعنى اخر الشاعر 

لذا  ..الضحك والبكاء ، الليل والنهار ،  ،  االرض ليلتقط متناقاضات الحياة

  :يتسائل 
íŠi@óÜí@bß@aŠß‹@åßñ@_@b@AbîØji@b×Šôë@@

bíĆëŠči@b×Šôë@bíò‘@åßñ@_@bíŠi@óÜí@bß@@
bîĆäu@âìí…a@ïØĆ’@bíìô…@ðòß@bí@Ùía…@@

  ما الذي يجري ؟ هنا غناء وهناك بكاء

  ما الذي يجري ؟ هنا شرب وهناك سكر

 وكيف لك يا قريتي ان تدع شمسك تغيب

نهى الزر ، عزيز  ل ،يوخنا دانيا الشعراء الذي يدور في فضاء الصراع اال ان

ججو ، منال ابونا ، سهام جبوري ، كوثر نجيب ، كوركيس نباتي ، روند 

الصراع الدائر بين انا وانت ، ك، انساني بحت بولس ، ايفان جاني هو 

دائما ... ، اللقاء والفرق، التجاذب والتنافر ، السمكة الكبيرة والصغيرة 

كقول  ..) الحب ، العدالة ، الخير ،(يبحثون عن الطرف االخر للتناقض 
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ـ دوالب الزمن  …a‰†@bäi‹…@bjÛë( الشاعر يوحنا دانيال في قصيدته 

  : )يدور
a‰†@bäi‹…@bjÛë…@@
aŠã@bØØi@bäîÇ‰@@
aŠà@bjÜi@bÔãì‘@@
aŠćjÔi@oČîß@bČÇë‹@@

K@ @@@K@ @K@ @ 
bÔćî‰@a‰Š‘@åß@²Û@@

bÔîä@pë…Š½@bàÜÇ@@
bÔîćj‘@bČćia…@Čïãü@´iˆÇ@@
ÔîÐ@b«ú@åß@æòîiëb@@

  دوالب الزمن يدور

  يتقطع الفكر باسنانه

  وفي القلب يخفي االلم

  ويدفن الحركات الميتة
K@ @@@K@ @@@@@@K

  من الحقتجرد  قلبنا

  والعالم عطشى للثقافة

  قطيعنا مؤمن لدى الذئابو

  وبيتنا خال من الشعاع
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א
א א

 / يـد  اختيار وترجمة ماهر شـفيق فر /  1المختار من نقد ت س اليوت ـ ج  - 1

  2000المجلس االعلى للثقافة ـ سنة 

نعـيم البـاقي   . د) / دراسة في القصيدة العربية الحديثـة  ( اوهاج الحداثة   - 2

 دمشق 1993/منشورات اتحاد الكتاب العرب 

رجـاء عبـد ـ منشـأة     . د) / راءة في الشعر العربي الحديث ق( لغة الشعر   - 3

 1985المعارف باالسكندرية 

 بيروت 1983نازك المالئكة ـ دار العلم للماليين /  قضايا الشعر المعاصر - 4

ارشـد علـي   / دراسة اسلوبية لشعر سامي مهدي ( اسلوبية البناء الشعري   - 5

 بغداد 1999محمد ـ دائرة الشؤون الثقافية 

عبد السالم مسدي ـ مهرجان المربـد السـادس    / في جدل الحداثة الشعرية   - 6
1985  

ـ . د /طح اللوحةشعرية الصورة من سطح الورقة الى س - 7  محمد صابر عبيد 

  1999ـ  15مهرجان المربد 
8M@@b®…@Ýíaì@b’î’Ó@O@@oí‰ëña@pìíŠÐ…@oÔîÏ@oîÈ‘ñ

Ioí…ì@H 1991   
9- @oí‰ëña@pìíŠÐ…@oîÈ‘ñ@O…N@ßŠ@a‰bÏ1962 

 الشماس مار افرام/االب منصور المخلصي -10

ب السريان ـ اتحلد االدباء والكتا/ السرياني االول  االدب من وقائع مؤتمر -11
2004 

12- bàÜÇ…@aŠôìã  لالب فرنسيس اليشوران مطبوع سنة ) ـ نور العالم

 في مطبعة نينوى ـ كركوك 1957

. د.اعداد وتقديم ا/ سيمياء الخطاب الشعري ـ من التشكيل الى التأويل ـ  -13

   2009ء الكرد ـ فرع دهوك امحمد صابر عبيد ـ من اصدارات اتحاد االدب
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نزار حنا ـ منشورات دائرة الشؤون / دب السرياني اضواء على تاريخ اال -14

 الثقافية ـ بغداد

 مجموعة مقاالت من االنترنيت منها  -15

M   ظاهرة الغموض في شعر الحداثة 

M  شبر . د/ قصيدة النثر في عمان بين غياب الرومانسية وحضور السريالية

 بن شرف الموسوي

M  جمال حضري. د/ نقد النص والمشاريع المتحولة 
אא

1 - Üu…@oÜ©@“îàvIÔië…@“ãì×@bH 

  نادي الثقافي االثوري بغداد/ مجلة المثقف االثوري ـ المجموعة الكاملة  -2

 الجمعية الثقافية للناطقين بالسريانية/ مجلة قاال سوريايا ـ المجموعة الكاملة  -3

3 - @@@oí…@bßìôñ/  منشورات جريدة / مجموعة شعرية للشاعر عوديشو سادا

  قويامن
3- ‘ìß@pìî’Ó…@bäiŒÛ@ðò‚@O@a†ô@Êì’í†jÇ@O@Úìô…2010@

a‰†ôìã…@pìÏñì‘ 

6- ČäîÓ‘ìß@oČ‚ČàîÜÇ@o@@@o منشـورات الجمعيـة الثقافيـة    /قصائد شابة

 1981للناطقين بالسريانية بغداد 

7- ˆß…@a…‰ëub  1988يوارش هيدو ـ بغداد / ـ ورود المروج   

8M@a†íì…@åîã  1974كتاب السريان اتحاد االدباء وال/ ـ ربيع االتحاد  
9 – @ìãìàî@…ëŠ¸O@@a†íŠ@bİíëbÏ@úb¨a@æb‘@O1991@@

10M bČîiì©@aˆßbß@@
11- ¶@aˆí†i@üëˆi@aˆßbß…@bîjv@O@lìÔÈí@ìîbäćua@b×ŠíŠİÏ

@Š a…@bŠÏ@òîi@@bíòîÛñ1969@@

ترجمة /  1853سدرات االيام البسيطة حسب اشحيم الكنيسة المطبوع سنة  -12

@@منشورات دار مار بولس ـ بغديدا 2005 ـ وتعليق ياسر عطا اهللا
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13- @o‚‘ìß@“ãì×@@aČ†ô…@ýÓ@ñŠi@O@†íì@@b®…@ÛìÏ2006@@@

14M @ bÏìÛ…@ O روبن بيت شموئيل ـ من منشورات دار المشرق ـ دهوك
2008 

مجموعة قصائد الشاعرة نهى الزار ـ بعضها مخطوطة واخرى منشورة  -15

 في الجرائد والمجالت

ئد روند بولس بعضها مخطوطة واخرى منشورة في الجرائد مجموعة قصا - 16

  والمجالت
17@M@@@@@@bí‡ëña@bČàîÜÇ…@oíŠÐ@oÈî@†îi@bîãòßëa@a†u‰ì@@@@@@@O

@æbíë‰bÏ@áîÛë@…@bİÏì¢2007@æŠôñ@@@
18M @@bàÜ‘ë@biì@OÐía@@Ýíbíu@y@åO@@@@bÇ…ìí…@oîŠÏ@åß

@åíŠôã@òîi…@bîŠÓì¹…@bju…@bîãëŠİäÓ@@Ýîi‰a2008@@
19M@@bÈćîİÓ@bäÜćía@óÜÓŠćí@O@ëò‘…â…e@@@@æëŠİäÓ…@oîŠÏ@åß@

@Úìô…@L@bí‰ëña@bîãñë…Šß2004@@
20M@ØÛìÏå@@oî®ñ@O@@@@@@@@aˆÐ…@a†íì…@oîŠÏ@åß@@ìib‘@Þbîã…

@bîí‡ì@bßìîë2009@@
21M@@bë‰@’ß@ÝÇ@o‚‘ìßO@@üìi@ÑîİÛ2003@@
22M@@@æûí…Ši…@a…bÇ†Ç…@o‚‘ìß@åß1@@L2L@3@@L4@O@@oîŠÏ@åß

ˆÐ…@a†íì…Čßìîë@abîí‡ì@b@@
23M@@b’@ïÓìÇ@O@ðòß@’i@a‰ì«@O@@@aˆÐ…@a†íì…@oîŠÏ@åß

bîí‡ì@bČßìîë@@Ýîi‰a@2009@@
24M@@@oÜîà×@pŠbß@O@@@kî−@‰ñì×@O@@@@@bŠÏ@òîi…@oîŠÏ@åß

@Ýîi‰a@@‘@ð…a…2002@@
25M@@æfl†Çfl…@bí…ŠÏ@O@bćiú…@Êì’í†jÇ@OoİíŠ@@
26M@@@lìÔÈí@ðŠiú@a‰ì«…@o‚‘ìß@“ãì×@O@bİíŠ@@†íì2006@@
27M@@@@æì×ëñìôÛa…@bČj×ìØÛ@biì@O@@@@@@@†îi@bíŠÏ@@ ìÐî@ŠØ‘

@oîí‰ì@bČäßaë@pë…Šß…@@oîãìu@pìãŠi†ß2009@@
28M@@ćïÜÜ×a@á×@Úëòîi…@bää…@Ýİß@O@ìÐî@Š×b‘2001@…† @@
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29M@@a†í†Øi…@a†äi@O@ìÐî@Š×b‘1997@…† @@

30- @ćïiì…@oØÜß@O@…† @@ñÛa@abôi2002@@

31-@†Ûìßë@pìß@a@O@ìćvØî‘@@áôŠćia@a†Üí@áôŠia1995@@

32-@@oČîß†Ó@O@Ýîi‰a@@@bí‹ìô@åãìí2005@@
33M@@pëˆôã@O@Ýîi‰a@@bí‹ìô@åãìí2012@@

34-@@biì…@ýîÜ×@O@@@@@@@pë…Šß…@o‘ìä×@†îi@bíŠÏ@@ kî¬@‰ñì×
bćjØäîÇ@@oí†Ü×@@

35-@@@o‚‘ìß@“ãì×…@a‰…ì@O@Ýîi‰a@@ðòjã@îu‰ìu2008@@

36-@@bîßëòß@aŠôã…@oîuì@O@@@@a†íì…@oîŠÏ@åß@@Ýî»@Ýíaìã
@@Ýîi‰a@@bîí‡ì@bČßìîë@aˆÐ…2010@@

37-@@aìäîã…@a‰ì‘@ÝÇO@@…† @@Ýî»@Ýíaìã2000@@

38-@@@aŠİß@ñìñ@oíŒ«@O@…† @@Šİ@áîôŠia2000@@

39-@@bČäÐÛìuë@a…ìÓ@O@ìØÜß@Êì’í†jÇ@@

40-@@a‰ña@Oa†ôìã…@pìÏñì‘@†îi@oíŠÏ@oÜ©@@

41-@@žåí‰ñ‰ì«…@o‚‘ìß@“ãì×@ìã…@Þ…bÇ@a@O@bİíŠ@@

42-@bİíŠ@b×ëŠß@ÝíbØîß@a‰ì«…@o‚‘ìß@“ãì×@@@

  المطران جاك اسحق ـ بغداد/ القداس االلهي حسب الطقس الكلداني @-43

  عوديشو ملكو ـ من منشورات النادي الثقافي االثوري/ جنان القوافي  -44
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 א
  

  نزار حنا يوسف  الديراني: االسم الثالثي +   

ديرابون ـ زاخو : مسقط الرأس  وتاريخ التولد +   

1956.  

بكالوريوس ادارة واقتصاد ـ : التحصيل الدراسي +   

  الجامعة المستنصرية

א+   منذ منتصف السبعينات وهو يعمل :א

وقد تبوأ عدة مناصب في قوميفي الوسط الثقافي وال

  :الهيئات االدارية منها 

/  1976عضو الجمعية الثقافية للناطقين يالسريانية  منذ سنة  �

  .1981 – 1977عضو الهيئة االدارية  للسنوات 

عضو /  1977عضو اتحاد االدباء والكتاب السريان منذ سنة  �

  .1979الهيئة االدارية سنة 

 . 1983كتاب العراقيين منذ سنة عضو اتحاد العام لالدباء وال �

 .1985عضو اتحاد ادباء العرب منذ سنة  �

عضو مكتب الثقافة السريانية في االتحاد العام لالدباء والكتاب  �

 .2000ولغاية  1985العراقيين من سنة 

عضو الهيئة االدارية لجمعية اشور بانيبال ـ رئيس اللجنة الثقافية  �

 ولدورتين متتاليتين 1994منذ سنة 

عضو اللجنة الثقافية في الرهبنة االنطونية الهرمزدية من سنة  �

1994-2007  

عضو المجلس القومي الكلدوآشوري السرياني منذ تاسيسه سنة  �

2003. 
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 2010ـ  2003رئيس اتحاد االدباء والكتاب السريان منذ سنة  �

 .متتالية  وعلى مدى ثالث دورات

 2004ق منذ سنة اي العرالدباء والكتاب فانائب االمين العام التحاد  �

 2010ولغاية 

 .عمل عضواً في تحرير مجلة قاال سوريايا  �

 .عمل عضواً في تحرير مجلة االديب السرياني ومديرا للتحرير �

 . تحرير مجلة ربنوثا في" اعضوعمل  �

  .تحرير مجلة االديب العراقي في" عمل عضوا  �

א+     א

االت المنشورة في الجرائد العراقية فضال عن عشرات القصائد وعشرات المق

  )  ..، بهرا ، الصباح  العراق ، القادسية ، الثورة ، الزمن ، بابل ، قويامن(

الف باء ، قاال سوريايا ، االديب السرياني ، الطليعة االدبية ، (والمجالت 

 رديا كلدايا ، االديب العراقي ، بانيبال ، االفق ، قيثارة الروح ، ربنوثا ،

، نشرات مهرجانات اشور ، االبداع السرياني ، ) الوطن(نشرة اثرا  را،نوهد

وعشرات المقاالت والقصائد في  ومجالت اخرى خارج العراق) القوش ، بابل

  :نشر المؤلف البحوث التالية الصحف االلكترونية ،

  .      مجلة قاال سوريايا العدد االخير/ لوحات فلكلورية من شمالنا الحبيب  -

 .مجلة االديب السرياني / ر في الشعر السرياني المعاصر التكرا -

 . مجلة ربنوثا/ الموشحات هل هي انلسية المنشأ ام سريانية ـ بالسريانية  -

  .      نشرة اشور /  ملحمة قاطينى ـ بالسريانية -

 .مجلة ربنوثا / @الشعور القومي لدى حكام اورهاي ـ بالسريانية -

 .ربنوثا  مجلة/ الرهبنة في فكر افراهاط  -

نازك يدة دراسة في قص(الدير بين مأساة الحياة والبحث عن السعادة  -

 .مجلة ربنوثا ) / المالئكة 

  .مجلة ربنوثا / الثقافة كما يفهمها علماء االنثروبولوجيا  -
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  .مجلة ربنوثا /  استنادا الى شكلها الشعري مزامير سليمانتحديد تاريخ  -

 .مجلة الفكر المسيحي / ياب الموت والبعث في قصائد بدر شاكر الس -

 . مجلة قيثارة الروح / رسالة ابجر الى المسيح بين الحقيقة والخيال  -

  .مجلة بانيبال/ الموشحات هل هي اندلسية المنشأ ام سريانية   -

 .مجلة االديب العراقي/ اوزان الخليل هل هي اصيلة ام مستوردة   -

 بحوث اخرى ضمن مؤتمرات االدب السرياني -

  ومجلة نوهدرا ت في مجلة رديا كلداياعدة دراسا -

  .كما شارك في العديد من المهرجانات والمؤتمرت والندوات* 

  .دهوك/  1986مهرجانات نوهدرا منذ سنة  -

  .1988نينوى / المهرجان الديني االول   -

 .اربيل / المهرجان الكردي الثالث  -

 .بغداد جمعية اشور/ مهرجانات اشور منذ مهرجانها االول  -

 .نينوى ـ بغديدا/ ات االبداع السرياني جميعها مهرجان -

 .نينوى ـ القوش/ مهرجانات  القوش جميعها  -

 وزارة الثقافة في العراق/ المربد  اتمهرجان -

 .بغداد نادي بابل/ مهرجانات بابل  -

 تحاد االدباء العراقيين/ الجواهري  يمهرجان -

  اتحاد االدباء والكتاب السريان/ مهرجانات برديصان   -

ـ وزارة الثقافة في  والفنون السريانية لثقافةل العامة مديريةالجان مهر  -

  .عينكاوة/ اقليم كردستان 

  .القامشلي ـ سوريا/اللغة السريانية  يمهرجان  -

  .ندوة المجمع العلمي العراقي ـ هيئة اللغة السريانية   -

  .اتحاد االدباء والكتاب السريان/مؤتمرات االدب السرياني   -

 .وزارة الثقافة / ين العراقيين مؤتمر المثقف  -

 2004بغداد / مؤتمر حوار الحضارات  -
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مع منظمات االمم  مثل دائرته في مناقشات موضوع المهجرين والمرحلين -

  والكويت) مرتين(في كل من االردن  المتحدة 

كما القى العديد من المحاضرات واشترك في العديد من االماسي  �

  :الشعرية

  .شور بانيبالعدة محاضرات في جمعية ا -

  .اربيل/ عدة محاضرات في عينكاوة -

 .دهوك/محاضرة في اتحاد ادباء الكرد  -

 .قره قوش ـ نينوى/ محاضرة في بغديدا  -

 .محاضرة في نادي بابل  -

 محاضرة ومشاركة في عدة فعاليات ثقافية في مدينة ملبورن ـ استراليا -

 عدة محاضرات في اتحاد االدباء والكتاب في العراق -

 )بغداد ـ عينكاوة ـ زاخو(رات في الكنائس عدة محاض -

، اتحاد االدباء  بانيبال الجمعية الثقافية ، جمعية اشور( عدة اماسي اقامتها  -

والكتاب في العراق ، نادي التعارف ، نادي نمرود ، نادي سومر ، نادي  

 )....،  القادسية
א+ א  א

  א*

  .بالسريانية    1984سنة  مطبعة الحوادث / شهيد من ديرابون    -1

  .ـ بالسريانية والعربية ـ  1986مطبعة اطلس    / المطر لحن الذكريات   -2

من اصدارات اتحاد االدباء العراقيين ، مطبعة دار الشؤون / صراع الوجود   -3

  ـ بالسريانية والعربية   1994سنة . الثقافية

  .السريانية ـ  ب 2001مطبعة اليرموك  سنة  ـ/ مقعد شاغر   -4

  .ـ شعر لالطفال  1999مطبعة اليرموك / لمن تغني العصافير   -5

  سرياني من اصدارات وزارة الثقافة في اقليم كردستان/ الصراع الساخن  -6
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سرياني ـ من اصدارات اتحاد االدباء والكتاب / كل االرض عند الحكماء سوية  -7

االستاذ سركيس  )سابقا( لماليةوعلى نفقة دار النشر المرتبطة بوزير ا السريان

  اغاجان

א* א א
  .  1989مطبعة اليرموك / الكيل الذهبي في الشعر السرياني   -8

  .1998مطبعة اليرموك ) / قصيدة القرن العشرين ( قصيدتنا المعاصرة   -9

مطبعة / االيقاع في الشعر ـ دراسة مقارنة بين السريانية والعربية ـ  -11

  .2000ك سنة اليرمو

  .2002من منشورات المجمع العلمي العراقي / رسالة مارا بن سرافيون   -12

  .مركز مار كوركيس الثقافي/ ديرابون بين الماضي والحاضر   -13

بالعربية ـ من منشورات دار الشؤون / اضواء على تاريخ االدب السرياني  -14

  2007بغداد ـ وزارة الثقافة الثقافية 

  بين يديك/ لحداثة في الشعر السرياني معالم ا -15

  א*

من منشورات مركز مار كوركيس الثقافي  ـ / من الشعر العربي الحديث  -16

 .2003بغداد 

مـن منشـورات اتحـاد االدبـاء     / من الشعر العربي المعاصر ـ ترجمة   -17

  وعلى نفقة دار الهدف للطباعة واالعالم والنشر والكتاب السريان

/  ديوان شعر ـ ترجمة من السريانية الى العربية / الصراع  في البدء كان -18

  2013من منشورات دائرة الشؤون الثقافية بغداد 

*
19M@ من منشورات مركز مار / درب الصليب  ـ بالسريانية ـ  اعادة صياغة ـ

@@2003Nكوركيس الثقافي ـ بغداد 

 *  

  يالسريانية ديوان شعر/ تكلم كياسا هكذا تكلم ـ 1 
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  ديوان شعر/ الصرة والعشب والخلود  - 2

 نرجمة/ من الشعر العراقي المعاصر   - 3

دراسة مقارنة بين الشـعر السـرياني   / الموازين الشعرية والحلقات المفقودة   - 4

  والعربي والكوردي

 اعادة صياغة طقس القداس بالسريانية المعاصرة - 5

  مذكراتي - 6
 
 


