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  العبري شاعراابن  
  

م، 1226ابــن العبــري أبــو الفــرج یوحنــا بــن هــارون ولــد فــي میلیطیــة عــام 
راهـــــب، مطـــــران، مفریـــــان المشـــــرق، طبیـــــب، مـــــؤرخ، الهـــــوتي، أدیـــــب، مفســـــر، 

  .فیلسوف، وشاعر مجید
وریث وافا وبردیصان ومار أفرام ومار إسحق األنطـاكي ومـار بـاالي ومـار 

اســتقى شــعره مــن خضــم . طــوان البلیــغیعقــوب الســروجي، مــار نرســي الملفــان وأن
الســــریانیة الزاخــــر مطعمــــًا إیــــاه ببالغــــة العربیــــة وســــحر بیانهــــا الجمیــــل ورمزیــــة 
الفارســیة اللتــین أجادهمــا خیــر إجــادة إضــافة إلــى لغتــه الســریانیة والتــي كــان أحــد 

لقــد كتــب الكثیــرون عــن ابــن العبــري، ولكــن أجمــل وصــف لــه . فرســانها المیــامین
لمطــران مــار غریغوریــوس بــولس بهنــام مطــران بغــداد والبصــرة هــو مــا نعتــه بــه ا

ـــــوفى عـــــام  شـــــاعر فالســـــفة الســـــریان وفیلســـــوف (م حیـــــث أســـــماه بــــــ 1969المت
  .1)شعرائهم

وال غرو فهو أهل ألن یحمل هذا االسم ألن شعره موقع على قیثارة الـروح، 
ر وقد حلق في سماء الشعر كالنسور وغاص على المعاني السـامیة، فجـاء بالـدر 

  .الغوالي ووشّى جید السریانیة بعقد ثمین من القصائد العصماء
بین یدي دیوان شعره والذي یقع في مائتي صفحة من القطـع األوسـط نشـره 

م، في القدس في آب سنة 1969یوحنا دولباني، المتوفى عام ) المطران(الراهب 
، األول فــي المحبــة والصــداقة، الثــ. م1929 اني فــي ویقســم إلــى اثنــي عشــر بابــًا

الرثـــاء، الثالـــث فـــي المـــدیح، الرابـــع فـــي الهجـــاء، الخـــامس فـــي التربیـــة والتوجیـــه، 
                                                           

  42ابن العربي الشاعر ص 1
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السادس في الطبیعة، السابع في النفس، الثـامن فـي الحكمـة، التاسـع فـي المحبـة 
اإللهیــة، العاشــر فــي الكمــال، الحــادي عشــر فــي الجــدل والمقابلــة، والثــاني عشــر 

تبویـب الكتـاب لـذا أدرجهـا الناشـر فـي  في القصائد التي عثر علیها بعد أن كمـل
  .باب منفرد

  
ویمكن إجمال الصفات . هذا یدل أن شعره شمل كافة نواحي الحیاة البشریة

  :العامة لشعره بما یأتي
یغلب علیه استعمال البحر المعروف بالبحر االثني عشري أو السـروجي أو  .1

اعر حریـــة المنســـرح، وهـــو مـــن أجمـــل البحـــور الشـــعریة الســـریانیة ویتـــیح للشـــ
  .التصرف في إیصال الفكرة

  .البراعة في الغوص على المعاني .2
  .وضوح التفكیر وبیان الغرض .3
  .سعة الخیال وخصوبته .4
  .التولید والتجدید وعدم التقید بالقدیم أو التقلید .5
  .التوافق بین المعاني واألفكار .6
  .الرومانسیة حرارة العاطفة وصدقها .7
  .عقد والذي طبع شعر تلك الفترةجزالة األلفاظ والبعد عن الغریب والم .8
  .تنوع األغراض الشعریة وكثرتها بل وطرق أبوابًا شعریة جدیدة .9

  .كثرة المترادفات واختیار الصور التي تحرك الوجدان .10
الـــــتمكن العــــــالي مــــــن اللغـــــة واإلبــــــداع فــــــي اختیـــــار المحاســــــن اللفظیــــــة  .11

  .والمعنویة
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  :ولندرس اآلن بعضًا من فنونه الشعریة
  :رًا من الطبیعة للتعبیر عن أفكاره منها ما یأتي عن زوال العالماختیاره صو . 1












2 
  - :وترجمتها

  تأملت الشمس تشرق في الصباح محمرة
  نیِّرة وممجدة والخلیقة كلها بها مبتهجة

  نظرتها في المساء ملتحفة باللون األصفر
  فقلت إن هذا یصور العالم على حقیقته
  نظرت القمر الجدید متأمالً حسنه الفائق

                                                           
ن ابن العربي ص 2   69ديوا
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  ویوما بعد یوم تنمـــو صبوته نموا
  لسحالـة قد نمت فیهوبعد هنیهة فإذا ا

  فقلت هكذا هو العـالم غاش بالوعود
إنها صورة شـعریة جمیلـة یصـور فیهـا شـاعرنا البـارع كیـف أن ال قـرار لهـذا 

  العالم كالشمس التي تظهر محمرة ناشرة الدفء والحنان والبهجة والفرح 
  .بین الناس ثم تكون في المساء كمن أصابه المرض صفراء ال حیاة فیها

أمــا فــي . قمــر یبــدو جمــیالً أول ظهــوره وحینمــا یكبــر ویصــیر بــدراً وهكــذا ال
أیامه األخیرة فیفقد بریقه ولمعانه وهكذا هو العالم خؤون بطبعه إذ ال یلبث على 

  .حال
  

بنــاء الصــدر والعجــز علــى الحــرف ذاتــه أي أن الــروي هــو نفســه فــي الصــدر . 2
  :والعجز وهو حرف الحاء كما في المثال اآلتي







3 
  - :وترجمته

                                                           
ن صالدي 3   3وا
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  كیف یحیا من یبتعد عن أحبائه
  وبماذا یطفئ لظى الشوق في قلبه

  ومن یجرؤ أن یغوص في بحر الغربة
  فقد محا اسمــه من ســـفر الحیاة

فعنده أن البقـاء . شاعر رومانسيهنا نحن أمام . صورة أخرى أخاذة ورائعة
بجانب الحبیب هو الحیاة، بل ال معنى للحیاة في البعد عـن الحبیـب بـل إن مـن 
یحاول أن یلج بحر الفراق فهو كمن ینزل البحـر وهـو ال یعـرف العـوم فـال سـبیل 

  .له في النجاة من الغرق والموت إذ یكون كمن حتف نفسه بظلفه
  

وقـد حـاز قصـب السـبق وأصـبح . لسـریانيإن ابن العبري هو شاعر الحب ا
فـارس میدانــه الــذي ال یجــارى وال یشــق لـه غبــار، إذ تحتــل قصــائد الحــب ثالثــین 

بــین قصــیرة وطویلــة وقــد توجــد قصــائد  46صــفحة فــي دیوانــه المطبــوع وعــددها 
َ النور   .أخرى لم تَر

  
اســـتعماله ضـــمیر المخاطـــب فـــي نهایـــة صـــدر البیـــت وعجـــزه كمـــا فـــي هـــذه . 3

  ).األفرامي(مناجاته الرب جلت قدرته وهي على البحر السباعي  القصیدة
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  - :وترجمتها
ال أعـــــــــرف مـــــــاذا أنــــــــــت ســــــــید كـــــــل 
روحي أنـــت سیــدي أعـــرف أي أنـت 
ســـــالم كل قانط أنت آیــة لكل البرایا 

  ــت روح حیــاة لألســـرار أنتأنــ

ــــــت وخـــــالق كـــــل    ــــــت ذاك أنـــ مـــــا أنـ
ـــــون  ـــــح كــــل العیـ ـــــدي أنـــــت فاتـ جسـ
أنــــــت وســــــــالح كــــــل خـــــــائف أنــــــت 
ــــخ  ــــس أنـــت وموبـ ومطهـــر كـــل رجــ

  غیر عارفیـك أنـت
  
وفي نفس القصیدة یتحول في األبیات األخیرة ضمیر المخاطب إلى ضمیر . 4

  - :المتكلم
  

 
 
 
   

   
 

 
  4  

  
إنها مناجاة جمیلة تظهر فیها بساطة اإلیمان مع صدقه وبلغة سهلة وألفاظ 

  .موها وهذا هو اإلبداعجزلة مع عمق المعاني وس
  

                                                           
ن ص 4   127الديوا
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ومـن فنونــه الشـعریة اســتعمال الفعــل فـي حالــة الحاضــر كقافیـة لصــدر البیــت . 5
  . وفي هذا دلیل على تمكنه العالي من اللغة وانقیادها إلیه مطواعة. وعجزه

  

  
  

 
5  

  
هنا نجد أیضا شیئا آخر إال وهو أن الروي واحـد وهـو حـرف الـراء والـدخیل 

  ألیس هذا إبداعًا یا ترى؟. نفسه وهو حرف الفاء
  

استعمال ضمیر المفرد المتكلم كروي لصدر البیت وعجزه كما في المثال . 6
  :اآلتي

  
  
  

6  

                                                           
ن ص 5   21الديوا
ن ص 6   20الديوا
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هنا الروي هو ضمیر المـتكلم التـاء والـدخیل هـو حـرف البـاء وهـو مـن قبیـل 
  .السیطرة التامة على اللغة وحریة التصرف فیها

  
ومــن تفننــه اســتعمال الفعــل ذاتــه كقافیــة لصــدر البیــت وعجــزه كمــا فــي هــذه . 7

ُالِ  قصیدته المروحة وهو الفعل الحاضراألبیات من    -:م
  

وبُا ٌ ٌومي نَح ـــــــــــــشٌ   قن ُ َمنَف ل
  و

ُالِ  ا   م ُ ُش ن ْ   آ

وبُا ٌ ٌومي ةَح یُـــــــــــــــ  ف َمشَ ل
و ٌ   ــــش

ُالِ  ا  م ُ   نَفش

یبُا ٍ َر ومي ق ٌ ُـــــــــــــــ  ةؤ ن َ َمخ ل
و ٌ   ــش

ُالِ  ا م ُ ٌورش   ق

ومي  كرٌ
ا ٍیصُ ب َ   ح

ـــــــــــــــ َ َمح ل
ُشٌ    ول

ــــــــا    ُ ش َ ح
ُالِ    م

فَيً  َ ُف  آ ول ٌو  حٌ ُغ َـــــــــــل َمف ُالِ   ل ــــــــا  م ُ   نَفش
َفَي وحُف   إ ـــــــــــــزُ   رٌ َ َمم ل

و ٌ   غ
ُالِ  ا م ُ ٍاش   نف

فَيً  ِ ٌورُف  ج َیُـــــــــــــــ  ط َمف ل
و ٌ   غ

ُالِ  ا م ُ یش ٍ   شغ

فَيً  ِ وفرُف ز ُجوٌ   رٌ ل َ َمج ـــــــــــــــا    ل ُ ش َ ح
ُالِ    م
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ظ هنا شیئا آخر أن الدعامة األولـى مـن الصـدر والعجـز تنتهـي بـنفس نالح
الحــرف وهــي فــي البیتــین األولــین البــاء وفــي البیتــین اآلخــرین الیــاء أو مــا یعــرف 
بالقافیة الداخلیة، كما نلحظ شیئا آخر یدل داللة واضحة على تمكنه العالي مـن 

وهـــذا یعـــرف ببنـــاء  .اللغـــة وهـــو اســـتعمال المصـــدر الفعلـــي فـــي الدعامـــة الثانیـــة
  .الدعامات الداخلیة على ذات الحرف، سبقه إلیه السروجي الشاعر المبدع

  
ومما یدل على تمكنه العالي من اللغة وتفننه في استعمالها هو بنـاء الصـدر . 8

والتــــي " الــــنفس الناطقــــة"والعجــــز علــــى الفعــــل المطــــاوع للمخاطبــــة فــــي قصــــیدته 
  -:لع علیها األلقاب الجمیلةیشبهها بالحمامة الصبیة المجیدة ویخ

 
 

  
 

 
 

 
  

في البیت األول اسـتعمال فعـل الشـرط فـي الصـدر والعجـز وجـواب ونالحظ 
الشرط جاء في صـدر البیـت الثـاني وعجـزه وقـد أتـى فعـل الشـرط لـیس فـي بدایـة 
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نمــا فــي نهایــة الصــدر والعجــز وهــذا أیضــًا نــوع مــن الســیطرة علــى اللغــة  ٕ البیــت وا
  .وانقیادها له طیعة

وهو هنا الكاف من قصیدته ومن فنونه بناء بدایة الصدر على الحرف نفسه . 9
  . في الكمال أي تكرار الحرف األول من البیت
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ونالحـــظ تحولـــه مـــن روي إلـــى آخـــر مـــع المحافظـــة علـــى نفـــس الـــروي فـــي 

  .ا یدل على التمكن العالي من اللغةالصدر والعجز الذي تحول إلیه وهذا أیض
هــذه بعــض مــن فنونــه ولكــن لــیس هــذا كــل مــا فــي شــعر ابــن العبــري فهــو 
یستعمل الكثیر من المحاسن اللفظیة والمعنویة والتي تغني الخیال وتزیده خصبا 

  :في قصائده ومنها
  

 :الغلــو  .1 :-  خصــاب ٕ وهــو نــوع مــن أنــواع تزویــق المعنــى وا
  :ذ نسمعه یقولالخیال، إ

 
 

  
  عین العقل یأخذها العجب وتكل إذا ما رأته

  .وعین الجسد تزداد لمعانا وألقًا إذا ما نظرته 
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ح السـؤال علـى المخاطـب، ال لكـي یفهــم وهـو طـر  -: :االسـتفهام .2

  :قضیة ال یعرفها بل لیعلمه ویؤنبه ویأتي به إلى جادة الصواب كقوله

 
7  

  یا من خلق على صورة اهللا ومثاله
  فلم تلتهــب بشهوة الجســـد؟

  

ـــــى  -: :المفاوضـــــة .3 ـــــد أن یدلـــــه عل ه بمـــــا یفی َ ع وهـــــو أن یحـــــدّثَ ســـــامِ
  :الصالح

 
 

  
  8  

  افرح مع جموع الشـــــــباب وال تكن انعزالیا
ن كان باستطاعتك ك ٕ اء فلماذا تكون انفرادیاوا ّ   سب األحب

ل اإلنســــــــان من تأخیره   فال محاباة من َأجَ

                                                           
  73، 72الشعر عند السريان ص 7
  83، 82الشعر عند السريان ص 8



  24

  فإنه ال یستحي من فـــــــراق المرء عن صدیقه
  . وفیها الكثیر كقوله في كتابه المدخل -: المتشابهات .4

  
  
  
  
 9 

  
  .وهو أن یرمز المرء إلى كالم أو مثل معروف كقوله - : التلمیح .5

  
1 0 

  كما استحت لدى یوسف  اكبح شهوة جسدك
  
ف .6 وهو تعداد الصفات بالتتابع باستعمال حرف العطف  -: العط

  :الواو كقوله

  1 1 

                                                           
  69، 68الشعر عند السريان ص  9

  85، 84الشعر عند السريان ص 10
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  وجمیل منظرها  وزرق عیونها  طلق محیاها
المــدح أو الــذم أو مــا وهــو أن یــذكر الكاتــب معنــى  -: االســتتباع .7

یشــابههما ویتبعــه بمعنــى آخــر مــن جنســه، یجــد ضــرورة زیــادة علــى الكــالم 
  :كقوله

   
 1 2 

  فغدونــــا مظلمین  كنت قمرنا وأظلمــــت
  وأمســــینا تَفِهین  بتوكنت ملحنـــــا وذ

  

وهـو أن یقصـد المـرء  -: المدح بطریق الـذم .8
  :مدحا ویخرج عن قصده للسخریة كقوله

 1 3 
  سوى محبــــة ربهم  وال عیـــــب منهم

  

  : ولهوتعرف أیضا بالمطابقة كق - : جمع الضدین .9

  
                                                                                                                                        

ن ص 11   99الديوا
ن ص 12   89، 88الشعر عند السريان ص. 40الديوا
  94،95الشعر عند السريان ص 13
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1 4  
  وحیث أن فقاحـــــة نیرة تشبه الزهرة

  .إال أن الوردة حمراء بیضاء شبه الشمس والقمر
  

بحــرف النــداء أو مــا یشــابهه  وهــو إطــالق الصــوت -:الهتــاف .10
  -:إلظهار لواعج النفس الخفیة، كقوله

  
1 5 

  أیتها الشمعة الشاحبة اللون ما خطبك      ألعل األلم المسائي أیضا قد دهاك؟
  

تعمل الســؤال فــي صــدر البیــت وعجــزه والــروي ضــمیر المفعــول بــه وهنــا یســ
ویخاطــب الشــمعة ككــائن حــي یتفاعــل معــه ویشــكو لهــا همومــه وتجیبــه الشــمعة 
عما یجول بخاطرها ویضـنیها، وهـذا یعكـس مـا كـان یعـاني كإنسـان كبیـر الـنفس 
وصاحب رسالة، فكان ال بد له أن یعاني صروف األیام في سبیل نشر رسالته، 

-:یقول حیث   
  
   

                                                           
ن  – 1999سنة 19تب السرياين عددجملة الكا 14   "الطبيعة يف شعر ابن العربي"مقالة لنا بعنوا
ن  – 1999سنة 19جملة الكاتب السرياين عدد 15   "الطبيعة يف شعر ابن العربي"مقالة لنا بعنوا
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وهنــا نــراه یســتعمل ضــمیر المخاطــب للمفــرد ولكــن بصــیغة المضــاف إلیــه،  
قة بل علیه أن یحتمل اآلالم بصبر جمیل وعالقته بشمعته عالقة صمیمیة، عال

حــب طــاهر، فكــم ســهر اللیــالي علــى ضــوئها لــیخط لنــا بحــروف مــن نــور هــذه 
الروائــع الخالــدة، وذلــك بأســلوب شــعري جمیــل وبلغــة ســهلة واضــحة ولكنهــا ذات 
نغمــة ســحریة ولشــمعته الفضــل الكبیــر فعلــى ضــوئها نظــم ودبــج شــاعرنا روائعــه 

اعر الحــب قلنــا إن شــاعرنا هــو شــ. وألــبس الســریانیة حلــة قشــیبة مــن حلــل المجــد
یُّه فـي االسـم الكنسـي المطـران بـولس مـا یـأتي ـمِ َ : عند السریان إذ قال فـي حقـه س

ال نرى شاعرًا من شعرائنا األقدمین یتصدى لهذا الفـن الجمیـل مـن الشـعر حتـى "
جاء شاعرنا الفیلسوف فاتبع طریقة  مثلى، وأعاره أهمیة كبرى، فجاءت قصائده 

ـــد أرق بهـــذا الفـــن تـــذوب رقـــة وعذوبـــة، ال نجـــ د لهـــا مثـــیالً فـــي أرق الشـــعر، وعن
فوصــف فیــه المحبــة الصــادقة ونــاغى كثیــرین مــن أحبائــه . الشــعراء المعاصــرین

وأصـــدقائه بأبیـــات وقصـــائد عذبـــة كأنهـــا الســـحر الحـــالل وراح یتفـــنن فـــي صـــوغ 
األبیــات، ویتصــید االســتعارات، ویحلــق فــي ســماء البیــان كمــا یحلــق النســر فـــي 

  .16"أعالي الجو
        - :یقولفلنسمعه 

 
  
 

                                                           
  44ابن العربي شاعراً ص 16
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1 7  
  :وترجمتها

  جل معدته من الخرنوب وهو مع حبیبتهأن یمأل الر 
  فإن ذلك ألهـــــنأ وألّذ من أكل األطایب

  وأن یسكن القار صحبــة حبیبه ولیس القصور
ّ الخیاط مع الحبیـب ألوسع من الودیان م ُ   إذ أن س

أنهــا صــورة شــعریة جمیلــة وســاحرة یعبــر فیهــا عمــا تفعلــه المحبــة فــي نفــس 
مــا ســببان كافیــان لیعــیش اإلنســان فــي المحــب فهــي تمنحــه القناعــة والرضــى وه

ســعادة وهــو یرضــى أن یأكــل الخرنــوب وهــو أكــل الخنــازیر أشــد الحیوانــات دنــاءة 
هكـذا تغیــر المحبــة . ولكنـه یــراه ألـذ وأطیــب بـل وأشــهى مـن جمیــع المآكـل الطیبــة

اإلنســان وتبــدل مــن طباعــه ممــا ال تســتطیع أیــة قــوة أخــرى فعلــه فــال غــرو فــإن 
ألن المحبة قویة كـالموت، الغیـرة قاسـیة كالهاویـة، نارهـا "ا الكتاب المقدس یصفه

  ".نار لظى الرب
كمـا یفضـل السـكنى فـي الكهـوف والمغـاور مـع مـن یحـب علـى السـكنى فـي 

مَّ اإلبرة على صغره والذي یحتاج . القصور بعیدًا عمن یحب ُ ونراه أیضًا یعتبر س
وفــي هــذا . الودیــان إلــى عیــون حــادة وقویــة إلدخــال الخــیط فیــه أشــد اتســاعًا مــن

  .تعظیم لدور المحبة في حیاة البشر
  

على الرغم من تـأثر ابـن العبـري بالعربیـة، وخصوصـًا فـي  -:تأثره بالعربیة
استعمال القافیة والتعابیر البالغیة إال أنه لم یلتزم بقافیة واحدة في القصیدة كلها 
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ي كـل أربعـة أبیـات التزامًا صـارمًا كمـا یفعـل الشـعراء العـرب، بـل كـان یغیـر الـرو 
أو أكثــر حســب مــا كــان یــرى ضــرورة إلــى ذلــك، حیــث كانــت اللغــة لدیــه طیعــة 

ـى شـاء ومتـى شـاء ومـن قبیـل تـأثره بالعربیـة أبیاتـًا مطابقـة مبنـى . یتالعب بهـا أنّ
  :ومعنى مثل نصر بن سیار وربما تكون ترجمة ألبیات أعجب بها وهي

  ضراموأخشى أن یكون لها   أرى خلل الرماد ومیض نار
  یكون  وقیدها  جثث وهام  فإن لم یطفـها عقالء قوم

  :یقابلها بالسریانیة

 
  

 
  

  
كما كان من تأثره بالعربیة أنـه نظـم النحـو السـریاني فـي أرجـوزة علـى غـرار 
ة ابن مالك، أو قـد یكـون ابـن مالـك قـد تـأثر بـه، فهمـا ابنـا جیـل واحـد بـل إن  ألفیّ

  .18لكابن العبري أسبق من ابن ما
  

بقـــي أن نقـــول أن قصـــائده فـــي وصـــف الطبیعـــة جمیلـــة جـــدًا وهـــو أول مـــن 
تصـدى لهـذا الموضـوع، وراح یغنـي كالبلبــل الصـداح علـى أفنانهـا المتـأودة فجــاء 
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بالسـحر الحـالل وأبــدع كـل اإلبـداع ألنــه فـتح بابــًا جدیـدًا فـي الشــعر السـریاني لــم 
  .19یفتحه قبله غیره من المتقدمین

  
یة أتحفنــا ببضــع قصــائد عذبــة ذات روعــة وجمــال وجــالل وفـي الــنفس البشــر 

شــأن كــل قصــائده ولــم یتخــذ الــنفس البشــریة موضــوعًا للــدرس والتحلیــل كمــا فعــل 
في بحوثه الفلسفیة والنفسیة الرائعة بل جعل النفس موضوعًا شعریًا جمیالً تغنى 

التــي  بســحرها وجمالهــا وروحانیتهــا وأهــاب بهــا إلــى اعتبــار هــذه المیــزات العالیــة
  .20خلعها علیها الخالق الكریم

  
ـــالمعنى  ـــدینا فـــي األدب الســـریاني قصـــائد فلســـفیة ب ـــم یكـــن ل وفـــي الفلســـفة ل
الصــحیح حتــى القــرن الثالــث عشــر حیـــث نبــغ الشــاعران الكبیــران ابــن المعـــدني 
البطریرك، وشاعرنا الفیلسوف ابـن العبـري المفریـان، وهـذه تشـمل قصـائدهما فـي 

الكـــاملین علـــى أن الصـــیغة الفلســـفیة تجلـــت بأحســـن مـــا الــنفس والكمـــال وطرائـــق 
یكون في شعر فیلسوفنا الذي جمع بین كفیه كل المواضیع وطرق كل األبحاث، 

الشریعة "وأروع قصیدة فلسفیة له هي قصیدته في البحث یقول سقراط الفیلسوف 
  .21"جمیلة إال أن الفلسفة أفضل منها

  
ة منهـــا قصـــیدته الفریـــدة فـــي قصـــائد ومقطعـــات رائعـــ" التصـــوف" ولدیــه فـــي 

مثــــاًال لهــــذا الحــــب بطریقــــة الخیــــام المعروفــــة، " یتخــــذ الخمــــرة"و" الحــــب اإللهــــي"
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ویشتاق إلى هذه الخمرة فیرید شربها بكؤوس مترعة، ویعدد مفاعیلهـا فـي الرجـال 
األفاضــل الــذین تنــاولوا منهــا ولــو بعــض القطــرات وقــد ظهــرت هــذه المفاعیــل فــي 

  .22ةسموهم وأعمالهم العجیب
أما الحكمة فقد هام فیها منذ نعومة أظفاره، وكـان یطلبهـا فـي اللیـل والنهـار 
ویصــفها ویطــري جمالهــا ویجعلهــا رائــد الحیــاة برمتهــا، بــل یجعــل الحیــاة بــدونها 

ونراه واقفًا ببابها یطرقه . والقلب الذي یخلو منها میتا ال حیاة فیه. قاعًا صفصفاً 
ب  لكي تفتحه له، ویتصور نفسه صب ا ّ هام بها، وهي تترفع فتأبى مقابلته وقد عر

المطـــران بـــولس بهنـــام مـــن أبیاتـــه بهـــذا المعنـــى ونشـــرها فـــي مجلتـــه المشـــرق فـــي 
  :، نذكر منها123سنتها األولى صفحة 

  من ببابي طارق:  ثم  قالت  قد طرقت الباب حتى أشرقت
  في هواك العذب معي مؤرق  إني  ذلك  الصب  الذي: قلت

  خافق" هوانا"كل القلوب في   ب  یا  ترىإي  ص:  فأجابت
  وشیوخ في الجوى قد أرهقوا  بین أصحابي شباب  قد  ذووا

  
وبعد هذه المحاورة القصیرة نسمعها تنادیه وتضع له الشروط إذا أراد االتصال 

  :بها، فتقول
َ الجمال    یا فتى األحالم إن تبِغ الوصـال   أو تود الـحب أو تهو

  كـوثر اآلمال من مائي الزالل    تقِ فاترك الدهـر وهـیا  واس
  23وافرش الخد على تلك الرمال    طأطـئ الرأس علــى أعتابنا
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الحكمــة "علــى أن أعظــم قصــیدة لــه فــي هــذا الموضــوع هــي ملحمتــه الكبــرى 
وهــي الملحمــة الوحیــدة فــي األدب الســریاني، بــل إن األدب الســریاني لــم "اإللهیــة

م، وهي التي رفعت صاحبها إلى مصاف تكتحل عینه بمثلها منذ نشوئه إلى الیو 
أعظـم شــعراء العــالم أصــحاب المالحــم الشــعریة الرائعــة، واألدب الســریاني یفــاخر 

  .العالم بتقدیمه هذه الدرر النفیسة إلى القراء
  

ظلــت هــذه الملحمــة النــادرة بلغتهــا الســریانیة، یحفظهــا كثیــرون مــن الســریان 
ب " قفـا نبـك"هم أشـهر مـن ویتغنون بها في أفراحهم ومجالسهم وهي عند فـي األد

ولكن لألسف الیوم ال یعرف شـبابنا المثقـف عنهـا شـیئًا ألنـه عـزف عـن . العربي
ـــت الحقـــوق . لغـــة جـــدوده َ نِح ُ ـــة لتعلمهـــا خصوصـــًا بعـــد أن م بینمـــا الفرصـــة مواتی

  .م1972نیسان  16للناطقین بالسریانیة في 
  

نــه توقــف للصــعوبة وقــد حــاول ترجمتهــا شــعرًا األســتاذ بطــرس البســتاني ولك
وقـــد توفـــق . البالغـــة فـــي حصـــر الشـــعر الســـریاني فـــي أبیـــات مـــن الشـــعر العربـــي

المطـــران بـــولس بهنـــام إلـــى تعریبهـــا نظمـــًا فـــي أقـــل مـــن عشـــرین یومـــًا وفـــي هـــذه 
. جســـارة وعملقـــة ألن شـــاعرنا ابـــن العبـــري عمـــالق مـــن عمالقـــة األدب الســـریاني

  -:ونذكر فقط بعض األبیات منها
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  تتوارى خجـالً من طهـرها  خطرت والشمس في وأد الضحى

  وبهاء المجـــد في منظرها    غادة والحســــن في أجفانها
ت كل الورى في          كاعب، أم، عجـــوز، طفلـة َ   أمـرهاحیَّر

 
   

 
 
  

  
  واضطرام وعالالت الجوى    في محیاها عفاف طاهـــر
  أنها تأبى خضـوعًا للهوى    وبها شوق إلى الوصـل كما
تي   قلبها بالحب والشوق اكتوى    وهي تغري بعیــون كاّل
  24وحیاء فوق خدیها استوى    ترفــع الرأس على أحبـابها

  

                                                           
  70،71ابن العربي الشاعر ص 24
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تعـرف هذا غیض من فیض من الفن الشعري لـدى ابـن العبـري ومـن یریـد ال
عن أغراضه الشعریة وفكره علیه الرجوع إلى كتاب ابن العبري الشاعر للمطران 
المرحــوم بــولس بهنــام، حیــث قــد أوفــاه حقــه فــي هــذا الموضــوع وأرجــو أن أكــون 

 .وفقت في إیضاح بعض من فنونه الشعریة
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الطبیعة في شعر ابن 
 العبري

  
ــ ــا بــن هــارون، ولــد فــي میلیطی م، 1226ة ســنة ابــن العبــري أبــو الفــرج یوحن

طبیب، مؤرخ، الهوتي، أدیـب، نحـوي، وشـاعر . راهب، مطران، مفریان المشرق
  .مجید

وریـــث وافـــا وبردیصـــان ومـــار أفـــرام ومـــار إســـحق األنطـــاكي ومـــار یعقـــوب 
اســتقى شــعره مــن خضــم الســریانیة . الســروجي والملفــان نرســاي والمطــران البلیــغ

الجمیــل ورمزیــة الفارســیة اللتــین  مطعمــا إیــاه ببالغــة اللغــة العربیــة وســحر بیانهــا
  .أجادهما خیر إجادة إضافة إلى لغته السریانیة

لقد كتب الكثیرون عن ابن العبري، ولكن أجمل وصف له هو ما نعته بـه 
شـــاعر فالســـفة "م، حیـــث أســـماه بــــ 1969+المطـــران بـــولس بهنـــام مطـــران بغـــداد 

  ".السریان وفیلسوف شعرائهم
ذا االسم ألن شعره موقـع إلـى قیثـارة الـروح، وقـد وال غرو، فهو أهل ألن یحمل ه

ــق فــي ســماء الشــعر كالنســور وغــاص علــى المعــاني الســامیة، فجــاء بالــدرر  حّل
  .الغوالي ووشّى جید السریانیة بعقد ثمین من القصائد العصماء

أغراضـــــه كثیـــــرة شـــــملت اإلخوانیـــــات والشـــــوقیات والمرثیـــــات واألخالقیـــــات 
  .نفس البشریة وكذلك الطبیعةوالفلسفة والحكمة، وتهذیب ال

فله في وصف الطبیعة التي هام بها قصائد بدیعة لم یسبقه إلیها أحـد مـن 
الشعراء القدامى، حیث لم یتصدَّ لوصف جمال الطبیعة إال الشاعر المبـدع داود 
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بــن فولـــوص فـــي أواخـــر القـــرن الثـــامن وأوائـــل القـــرن التاســـع، الـــذي أنشـــأ قصـــیدة 
  . األشجار وأثمارها وأنواعها وخواصها أفرامیة بدیعة ومطولة في

د من آللئ ودرر غوالي في عالم  لنتصفح دیوانه معا لنرى ما قد نضّ
ید، فأتى بالسحر الحالل وأبدع كل  ّ الطبیعة وراح یتغنى بوصفها كالبلبل الغر
  .اإلبداع، وبهذا فتح بابا جدیدًا لم یفتحه أحد من قبله في عالم الشعر السریاني

نه"دته فهذه هي قصی ّ   ":نیسان سبحان من كو
أهم ّ ّج عن المكروبین وعز   :ها قد حل نیسان وفر

  .وألبس الجبل والســـــهل زهوا باألزاهیر
  :لقد دعا الزهور إلى عــرس الورد فتجمعت
  .كیما یخرج العریــس من خدره بطریق مهیأة

  :لقد تزینت زهــــــور البریة كالعرائس
  .الشتاءإذ تحررت من عقـــــــال برد 

دا دون انقطاع ّ   :وانطلق العندلیب یصــدح مغر
  .مناجیا الورد على منبــــر النرجس واآلس

  
یــرى فــي نیســان المعــزّي الــذي یزیــل الهــمَّ عــن النــاس بعــد شــتائهم الطویــل 
الذي كان قد أسرهم فـي البیـوت، والـورد عنـده عـریس یسـتحق أن یعـدّ لـه المكـان 

  .ه الرأس وبقیة الزهور األرجلویستقبل كما یلیق به، ثم یرى فی
بــل یســتغرق فــي االســتعارات والمترادفــات والتشــبیهات لیصــل بــه، أي الــورد 

  .إلى جعله ملكًا وبقیة الزهور خدمًا له
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عند قراءة هـذه القصـیدة تشـعر أنـك أمـام شـاعر رومانسـي یـذوب فـي عـالم 
 تـدري الخیال ویدخلك معه إلى جنته التي یحلم بها من خالل شدّك من حیث ال

  .إلى السیر معه إلى النهایة
ــدٍّ لــه مناجیــا إیــاه ومحــاورًا فــي  َ ن ، بــل كَ ویتعامــل مــع الــورد تعاملــه مــع إنســان واٍع
محادثــة طریفــة، عــن ســبب تركــه أن یهــان بتعلیقــه علــى صــدور النــاس، كــامرأة 
، ولكــن الــورد یجیبــه إجابــة مفحمــة بأنــه  مبتذلــة ترمــي بنفســها فــي صــدر كــل غــاوٍ

قبِّلُ ا ُ   .لیدَ التي حررته من عبودیة األشواكسی
وفــي هــذا درس بلیــغ بــل عبــرة عمیقــة لإلنســان كــي یعشــق الحریــة ویبــذل  

  .دونها كل نفیس بل حتى النفس، وهي جدیرة بأن تُنال بمثل هذا الثمن
كل هذا بأسلوب لغوي جمیل خالٍ من التكلف الـذي وسـم شـعر العدیـد مـن 

ن المعنى وبالجناس والطباق، بحیث أسروا أبناء جیله وذلك لتمسكهم بالمبنى دو 
  .أنفسهم بالقافیة شأنهم في ذلك شأن الشعراء العرب إبان الفترة المظلمة

لكــن ابــن العبــري لــم یــدع نفســه تؤســر، ذلــك ألن شــاعریته أصــیلة وقریحتــه 
  .فیاضة بل سلیقته متوقدة، وال غرو فالشعر سلیقة وقریحة

  :روعة عن سابقتها ومطلعها وله قصیدة أخرى في وصف الورد ال تقل
  :سامٍ ومتعالٍ عن الوصف ومملوء عجباً 
  .هو حسن الورد وتنبهر الكلمة إذ تقربه

نمـا  ٕ وله أبیات جمیلة فـي وصـف الكواكـب السـیارة ولكنـه ال یصـفها فلكیـا وا
شـعریا ورمزیــا وهــو الــذي تــرك لنــا قلمــه آثـارًا رائعــة فــي علــم الفلــك إذ كــان شــغوفًا 

  .تباألفالك والمجرا
  :فلنسمعه یصف زحل 

  :كرونوس، زحـــل كوكب األراضي واألكارین واألنهار
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  .عالمة العبید والمتسولین والعاملین التعساء وغیر النشیطین
  :المخادعین واألشرار والحاقــــدین المكتئبین والنمامین

  .یطول بقاؤه في الســـــجن ویحمل مشقات مریرة
رهم في كل عصر ومصر، وهـذا یعكـس كأني فیه اإلنسان المرائي وما أكث

مــا قــد عــانى هــو نفســه مــن المتطفلــین علــى موائــد العلــم شــأنه فــي ذلــك شــأن كــل 
  .ذي نفس كبیرة یقف في طریقه أشباه المثقفین

  :وفي المشتري
  :زوس، نور الحكام الصـــالحین والعادلین

  یهب الدرجات العالیة للمسـتقیمین والطاهرین
  .دیه مانحا العونومصلح األمور یبســــط ی

بــه عــن  تَ ن كَ ٕ هنــا یبــدو لــي أنــه كــان فــي وضــع نفســي أفضــل ممــا ســبق وا
ن الحیــاة كانــت قــد ابتســمت لــه، فبــدا متفــائال أكثــر، وال عجــب فاإلنســان  ٕ زحــل، وا
مجموعة انفعاالت، یتأثر ویؤثر بما یحیطه، فتأتي قصائده وكتاباته مرآة عاكسة 

  .ال الرجال أصحاب الرساالتلحیاته، هكذا هي الحیاة خصوصا مع الرج
  :وفي الشمس

  الشمس كوكب السالطین والملوك والعظماء واألبطال
  متسامیة على الكراســــــي ومستعبدة الجیوش
  حسنة بنظر المحبة ســـــــیئة بنظر البغضاء

الشمس تمنح الدفء ودفؤها نعیم لإلنسان وهي رغم بعدها عظیمة التـأثیر 
بة ألن اإلنسان إذا عدم المحبة أصبح حیوانـًا بـل مـن في سیر الحیاة والحیاة مح

أمـا الحاقـد فكـل شـيء فـي نظـره سـیئ ألنـه أنـاني . الحیوان أشرس ألن اهللا محبـة
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واألنانیة سبب البغضاء بل سبب في إیقاع اإلنسان في المهالك وفقدان التقـدیر، 
  .ألن المحبة تستر الكثیر من العیوب

  :بیات ترجمتهاوفي مناجاته لشمعته وهي أربعة أ
  أیتها الشمعة الشــــــاحبة اللون ما خطبك؟

  ألعل األلم المســــــــــائي قد دهاك؟
  لست أنت وحدك التي رأسها اللیل بطوله مشتعل

  فها إن بقلـــــــــــــبي ما برأسك
  سألت الشمــــــــعة عالم وقت المساء

  أرى فمك مبتســـــما وعیناك تذرفان الدمع؟
  ألنهم أبعدوني مـن حضن الشهد حبیبيأجابتني 

  ثم أذابوني وأضــــــرموا النار في رأسي
  

هنــا یخاطــب شــمعته ككــائن حــي یتفاعــل معــه یشــكي همومــه وتجیبــه عمــا 
وهــذا یعكــس مــا كــان یعــاني فهــو إنســان كبیــر الــنفس . یجــول بخاطرهــا ویضــنیها

لته، بـل وصـاحب رسـالة فـال بـد أن یعـاني مـن حـروق األیـام فـي سـبیل نشـر رسـا
وعالقتــه بشــمعته عالقــة صــمیمیة، عالقــة . علیــه أن یحتمــل اآلالم بصــبر جمیــل

حـــب طـــاهر، فكـــم ســـهر اللیـــالي علـــى نورهـــا لیكتـــب لنـــا بحـــروف مـــن نـــور هـــذه 
الروائــع الخالــدة وذلــك بأســلوب شــعري جمیــل وبلغــة ســهلة واضــحة ولكنهــا ذات 

وائعــه وأورث ولشــمعته فضــل كبیــر، فعلــى ضــوئها دبــج شــاعرنا ر . نغمــة ســحریة
  .السریانیة حلة قشیبة من حلل المجد

  :وله في وصف المروحة مناجاة جمیلة وساحرة على لسانها إذ یقول
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  إذا كان أحد یســـــــقي كأس ماء بـارد
  یستحق األجر حســــــب الوعـد الصادق

  أما أنا فربوات ربوات الكؤوس المملــوءة عجبا
  أعطــــي فأي أجـــــــــــر لي

  ذ بیدي مفاتیــــــــح كنــوز الترویحإ
د بي كل الطبــــائع النفســــــیة ّ   وتبر
  ها أنذا أوزع هــــدایا عزیــــزة مجانـا

د لظــــــــى القلــــــــوب ّ   وأبر
  فأنا مخزن الســـــــــــالفة الروحیـة
  الروحـــي الذي بطبعـــه جســــــدي
  قویا فإن جریــــد النخـــــل قد صار بي

د كل ذي جســــد یتنفــــــــس ّ   ومبر
  "البذل مغبوط أكثر من األخذ"العطاء یجب أن یكون دون مقابل ذلك أن 

فالــذي یعطــي بمحبــة وســخاء یجــد لــذة مــا بعــدها لــذة، هــدوء الــنفس وراحــة 
الضــمیر، ورضــاء اهللا والنــاس، كیمــا نحیــا حیــاة هانئــة وســعیدة، العطــاء الســخي 

  .قوة
والتي تلیها قد اختار الشاعر من البالغة أسـماها، ومـن  وفي هذه القصیدة

  .البیان األكثر سحرا، مما جعله یصل حدّ اإلبداع
لقد سبر غور الشعر فجاء بأسمى المعاني وأجزل األلفاظ، وقـد انقـادت لـه 

میـــزة شـــعره التجدیـــد والتولیـــد وكثـــرة المترادفـــات وجمـــع العدیـــد مـــن . اللغـــة انقیـــادا
مــن األلفــاظ، بــل إنــه یأتیــك كالشــّالل الهــادر، وال تســتطیع أن المعـاني فــي القلیــل 

  .تقاومه فیدفعك إلى السیر في طریقه إلى النهایة
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  :تأثره بالعربیة
رغـــم أن ابـــن العبـــري قـــد تـــأثر بالعربیـــة، وخصوصـــا فـــي اســـتعمال القافیـــة 
عــة  ّ والتعــابیر البالغیــة إال أنــه لــم یلتــزم بقافیــة واحــدة، حیــث كانــت اللغــة لدیــه طی

  .یتالعب بها أنى شاء ومتى شاء
ومـــن قبیـــل تـــأثره بالعربیـــة أنـــه أورد أبیاتـــًا مطابقـــة معنـــى ومبنـــى مثـــل نصـــر بـــن 

  :سیار
  أرى خالل الرماد ومیض نار          وأخشى أن یكون لها ضرام

  فإن لم یطفـــها عقالء قوم          یكون وقیـدها جثـث وهام
  یقابلها بالسریانیة

 
  
 
  

  
كما كان من تأثره بالعربیة أنه نظم النحو السریاني فـي أرجـوزة علـى غـرار 

  .یة ابن مالك، أو قد یكون ابن مالك قد تأثر به، فهما ابنا جیل واحدألف
  :األسلوب اللغوي

  :یستعمل ابن العبري الكثیر من المحاسن اللفظیة في قصائده منها
الغلو   خصـاب الخیـال إذ ٕ وهو نوع من أنواع تزویـق المعنـى وا
  :یقول
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  :عین العقل یأخذها العجب وتكل إذا ما رأته
  وعین الجسد تزداد لمعانا وألقًا إذا ما نظرته
وكــــذلك نــــوع آخــــر مــــن أنــــواع البــــدیع أال وهــــو المغــــایرة 

ین كما في والمطابقة    :قولهجمع الضدّ
 

 
 

  
  وحیث أن الوردة حمراء بیضاء تشبه الزهرة

  .إال أن الوردة حمراء بیضاء شبه الشمس والقمر
  

  :، إذ یقولومن المحسنات البدیعیة االستفهام 

 
 

وهـــو إطـــالق الصـــوت بحـــرف  وفـــي ذات الوقـــت یســـتعمل الهتـــاف 
  . النداء أو ما یشابهه إلظهار لواعج النفس المخفیة
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ومـــــن المالحـــــظ هنـــــا أن الفعـــــل أتـــــى فـــــي نهایـــــة البیـــــت مقرونـــــا بضـــــمیر 
ولكنه في البیت الذي یلیه نراه یستعمل ضمیر المخاطب . خاطب المفعول بهالم

  .ولكن بصیغة أخرى هي المضاف إلیه

  
   

) (ویغلب اسـتعمال البحـر المعـروف بـالبحر السـروجي 
وهو من أجمل البحور الشعریة السریانیة وفیه اثنتا عشرة حركـة ویقابلـه بالعربیـة 

  .بحر الرجز
  

  :ویمكن إجمال صفات شعر ابن العبري بما یأتي
  .البراعة في الغوص على المعاني .1
  .وضوح التفكیر وبیان الغرض .2
  .خیال واسع یتسم بالتولید والتجدید وعدم التقید بالتقلید .3
  .المعاني واألفكارالتوافق بین  .4
  .الرومانسیة وصدق العاطفة .5
  .جزالة األلفاظ والبعد عن األلفاظ الغریبة والتراكیب المعقدة .6
  .أغراضه الشعریة كثیرة التنوع .7
  .كثرة المترادفات واختیار الصور التي تحرك الوجدان .8
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تطور أحاسیس الحب في 
 شعر ابن العبري

  
  

 اإلنســـان زرع فـــي قلبـــه بـــذرة الحـــب، وقـــد نمـــت هـــذه البـــذرة عنـــدما بـــرأ اهللا
بتطــور اإلنســان وألهمــت الكتــاب والشــعراء فــدبجوا أروع المقــاالت وأنشــدوا أحلــى 
القصـــائد فـــي وصـــف مـــا تبعثـــه المحبـــة فـــي الـــنفس مـــن أحاســـیس رقیقـــة عذبـــة، 

ولـــئن وجـــد . وســـنحاول أن نـــدرس الحـــب فـــي شـــعر ابـــن العبـــري بصـــورة خاصـــة
في قصائد مار أفرام ومـار اسـحق ومـار یعقـوب السـروجي والملفـان الحب مكانة 

ّ ابن العبري یمثـل إحـدى القمـم األدبیـة السـریانیة إن لـم نقـل أعالهـا  نرسي إال أن
  .بعد مار أفرام والسروجي ونرسي

ّع اإللهــي أعطــاهم الوصــیة الجدیــدة  وصــیة جدیــدة "وال غــرو فــي أن المشــر
  "أعطیكم أن یحب بعضكم بعضاً 

نهــل هــؤالء جمیعــًا مــن هــذا النبــع الصــافي إال أن الــذي حــاز قصــب فقــد 
السبق وأصبح فارس المیدان الذي ال یجارى وال یشق له غبار هو المفریان مار 

  .یوحنا ابن العبري
  - :فلنسمعه یقول
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  :وترجمتها

ةِ الحبیبِ  َ حب َ الخرنوبِ بصُ ن ُ مِ تَه ُ معدَ ْ یمَأل المرء   َأن
نُأ  ـــبِ فذلك َأهْ ن أكلِ األطاِی ألــــــذُّ مِ َ   و

كنَى القصورِ  ُ ن س كنَى الغارِ مع الحبیبِ َأفضلُ مِ ُ   وس
دیانِ  ُ َ الو ن ُ مِ مُّ اإلبرِة مع الحبیــــبِ َألوسع ُ   فَس

  
یعبـــر ابـــن العبـــري فـــي األبیـــات الســـابقة وبلغـــة سلســـة وبألفـــاظ جزلـــة وفـــي 

ــاذة عمــا تفعلــه المحبــة فــي نفــس  لَ شــئ . المحــبصــورة شــعریة جمیلــة وأخّ ّ نَّ َأو ٕ وا
اه القناعَة والرضا وهما سببان في سعادة اإلنسان التـي تتمثـل  ّ ها إی َ نح َ ُ هو م ه تفعُل
بالرضـــا بـــأن یأكـــل الخرنـــوب وهـــو أكـــل الخنـــازیر أشـــد الحیوانـــات دنـــاءة وقـــذارة، 
ولكنــه یــراه ألــذ وأطیــب بــل أشــهى مــن جمیــع المآكــل الطیبــة لطالمــا یتناولــه مــع 

  .الحبیب
َ وتبــدل مــن طباعــه، ممـا ال تســتطیع فعلــه فیــه هكـذا تغ یــر المحبــة اإلنسـان

ْ یصفَها الكتاب بأنهـا  قویـة كـالموت الغیـرة قاسـیة "أیة قوة أخرى؛ فال غرو في أن
  )6: 8نش" (كالهاویة

فمع وجود هذه المحبة یفضـل سـكنى الكهـوف والمغـاور مـع الحبیـب علـى 
  .السُّكنَى في القصور بعیدًا عمن یحب

ــمَّ اإلبـرة علــى صــغره، والــذي یحتـاج إلــى عیــون حــادة وكـذلك نــر  ُ اه یعتبــر س
أمـا فـي الفـراق عـن الـوطن . وقویة إلدخال الخیط فیه، أكثـر اتسـاعًا مـن الودیـان

  :والصدیق واألهل والحبیب فیقول
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  :وترجمتها
 ِ ـه ائِ ّ ب ـــن أحِ َ ن ابتعــدَ ع َ   كیفَ یـحیا م

ــن  ــوِق مِ َظى الشَّ ُ َل ُطــفئ ِ وبماذا ی ه لِب   قَ
مَّ في بحر الغربة ستَحِ َ ی نزِلَ لِ َ ى ألن ی َ َسع ن ی َ   وم

ن ســـفرِ الحیــاة ه مِ َ ُ یمحــو ٌاسم   فَإنَّه
  

َ بجانــــب الحبیـــب هــــو : وهـــذه هــــي صـــورة أخــــرى جمیلـــة، فعنــــده إنَّ البقـــاء
ن أیـة محاولـة لخـوض بحـر  ٕ الحیاة، بل ال معنى للحیاة فـي البعـد عـن الحبیـب وا

إذن ال سبیل لـه فـي النجـاة مـن الغـرق . لعوم فهي مجازفةالفراق من دون إتقان ا
  .فهو كمن سعى إلى حتفه بظلفه. والموت

ویســتمر شــاعرنا فـــي رســم صــور شـــعریة جمیلــة یعبــر فیهـــا عــن عواطفـــه 
الجیاشــة وعــن تــأثیر الحــب فــي نفــوس المحبــین وتــأثیر النــوى والبعــاد إذ نســمعه 

  :یقول
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  :وترجمتها
 ً   غدًا یشدو لسـاني ألغاني الحـزن بكاء
  إذا ما رحل حبیـبي حق ا كما یقــول

  معه یسافر القلب ویقیم حیثما هو یقیـم
ه فهو یطمر نفسه في التراب ن لم یتَّخذْ ٕ   وا

  
یعتصــره األلــم ویأخــذ منــه الحــزن كــل مأخــذ عنــدما یســمع أن حبیبــه ســوف 

، ن . وال بد للقلب مـن أن یلحـق بالحبیـب ویحـط حیثمـا یحـط یرحل عنه بعیدًا ولكـ
وبعبــارة أخــرى . إن أبــى ذلــك الحبیــب اصــطحابه فســوف یطمــر نفســه فــي التــراب

وفي هذا أبعد ما تصل إلیه العاطفة اإلنسـانیة مـن عمـق . فإنه یدفعه إلى الموت
في  وكل هذا نابع من خبرة ابن العبري ومعرفته ألهمیة الحب. وصدق المشاعر

تقان. حیاة اإلنسان ٕ   .فهو یعرف جیدًا مصدرها ونبعها فیصوِّرها بصدق وا
ویبلغ به الشوق شأوًا بعیدًا فیتصور الحبیب على صفحة البدر الالمعة فلنسمعه 

  :یقول

  
  

  :وترجمتها
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، فها أنا إلیه ناظر ْ أراك في القمر وأنا مشتاقٌ   أن
یَّاكَ الجمیل ها أنا راســم َ ح ُ   وفیه تشبیهات م

  

ـالَ  ّال فَ ٕ ألســنا أمــام شــاعر رومانسـي مــن شــعراء هــذا . هكـذا تكــون المحبــة وا
نا الیوم، هو هو فـي العصر؛ بل إن عاطفته أشد اضطرامًا من الكثیر من شعرائ

رِه الشـــعریة الجمیلـــة وصـــدق عاطفتـــه وجزالـــة ألفاظـــه، ممـــا أعطـــاه المنزلـــة  َ صـــو
ویصــل بــه الــذوبان فــي الحــب إلــى . األولــى بــین شــعراء الســریان فــي هــذا البــاب

  -:درجة اعتبار نفسه عبدًا في خدمة حبیبه، كما نسمعه یقول
  

 
 
 
 

  :وترجمتها
  العقل الذي خلبه جمالك یفكر تفكیـراً فیك یا ملكي 

 ً ــه نداء   وهو للخدمة مستعــــــد كلما نادیتَ
  بكل رحابة صدر ثقــــــب أذنه مثـل العبد
نَّ جنونُه ّال جُ ٕ   فضع فیها قرط العبــــــودیة وا

  

. إنه التسلیم الكامـل إلرادة المحبـوب إلـى درجـة الرضـا بـأن یكـون لـه عبـداً 
هـــا الســـحر هكـــذا هـــي صـــورة الحـــ ـــاذ، وكأنّ ب، عمیقـــة الغـــور ومقترنـــة بجمـــال أخّ
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إنــه یتفــنَّن فــي صــوغ األبیــات، ویتصــید االســتعارات، ویحلــق فــي ســماء . الحــالل
  .البیان إلى أعالي الذرى

أما واسطة العقـد فـي موضـوع الحـب لـدى ابـن العبـري فهـي قصـیدته فـي وصـف 
ویصــــفه بأجمــــل الحــــب الطــــاهر، إذ ینــــاجي الحــــب نفســــه مناجــــاة عذبــــة لطیفــــة 

  -:إذ یقول فیه. األوصاف
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  :وترجمتها
ها الحب الطاهر إن قصتـــك ألجمل القصص ّ   أی

  یا لسعد من نقشك علـــــى صفحات قلبــه
  الرب أحبك وأحــــــــب من أحبـــك

  فالویل والثبور للجاهل الــــذي لم یقربك إلیه
  أیها الحب النقي، إنَّ شجرتك أشهى جمیع  األشجار

  وعشرتك ألذ من قطــــــر الشهد في الفـم
  ما أسعد خیر النفس الطاهـرة التي اقتناك صاحبها

ات الجاهل وآهاتــــه هو الذي أبغضك   ویا ألنّ
  أیها الحب الطاهر، ال أمــــلك بالغة تلیق بك

يٌّ وشقِيٌّ فكیـــــــــ   ف أناجیك؟فأنا عِی
ّ إلي بجمالك   إن فتًى عذریا أســــــــــر
ك ُ   .إنه من أصل األلوهــــــــة قد نبت ثمر

  
إن هذه المناجاة هي القمة في شعر الحب لـدى ابـن العبـري بـل هـي بیـت 
القصید لكل ما تقـدم؛ إذ أراد أن یوضـح بأسـلوبه الشـعري الرشـیق وبریشـة الفنـان 

ألسـمى عالقـة إنسـانیة، وأوضـح أن أصـلها یعـود المبدع رسم صورة حیة ورائعـة 
كیـف ال وهـو الخبیـر فـي الـنفس . إلى اهللا الـذي وضـع فـي اإلنسـان هـذه العاطفـة

إنـه صـور هـذه العالقـة اإلنسـانیة السـامیة . والـروح كمـا هـو طبیـب األبـدان أیضـاً 
وقــد عاشــها وخبرهــا أیمــا خبــرة، خبــرة مبنیــة علــى تعــالیم الكتــاب المقــدس، حیــث 

 1" (إن اهللا محبــة ومــن یثبــت فــي المحبــة یثبــت فــي اهللا واهللا فیــه: "الكتــابیقــول 
أمــا : "كــذلك بعــد أن یصــف الرســول بــولس أهمیــة المحبــة یقــول). 17: 4یوحنــا 
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كـــو  1" (اآلن، فیثبـــت اإلیمـــان والرجـــاء والمحبـــة هـــذه الثالثـــة وأعظمهـــن المحبـــة
13 :13(  

یُّه فــي هــذا هــو شــاعر فالســفة الســریان وفیلســوف شــعرائهم ك ــمِ َ مــا لقبــه س
  .االسم الكنسي الطیب الذكر مار غریغوریوس بولس بهنام

  
  
  
  
  

_______________________________  
  :المصادر

  م1929دیوان ابن العبري، القدس  .1
إسحق، الحب في شعر ابن العبري، المجلة ) المطران(ساكا، الربان  .2

  م1963العدد العاشر  –البطریركیة 
ملفان بولس بهنام مطران بغداد والبصرة، ابن العبري مار غریغوریوس، ال .3

  م1965الشاعر، القامشلي 
 .مار ثاوفیلس، المطران جورج صلیبا، مائدة أنطاكیة .4
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  ابن المعدني شاعرا
  

َ أسـقفا لمـاردین عـام  ـم سِ ُ هو یوحنا ابن المعـدني، واسـمه األصـلي هـارون، ر
ــا عــام 1230 جــاور ربــه . م1252م فبطریركــا فــي نهایــة عــام 1231م ثــم مفریان
  .م1263عام 

اإلنسان ابن بیئته وابن المعدني ولد في زمن كانت الحیاة صعبة حیث بدأ 
االنهیار یدب في جسم الدولة العباسیة، وما رافق ذلك من ظـروف غیـر طبیعیـة 
ـق للحكمـة فقـد عـرف أن  لِ من فتن واضـطرابات وقالقـل وفقـدان األمـن، ولكونـه خُ

فكـاره علیهــا وبأســلوب شــائق وجـذاب ممــا یــدل علــى یسـتغل تلــك الظــروف لبنــاء أ
  .رجاحة عقله وعمق تفكیره وغناه

ترك المتـرجم بضـعة مؤلفـات أهمهـا دیـوان شـعر سـریاني، وخطـب سـریانیة 
س(لـــبعض األعیـــاد، ونـــافورة  س القـــدا ومـــا یهمنـــا فـــي هـــذه . وســـبعة قـــوانین) طقـــ

فیلوكســینوس  مــار) المطــران(الدراســة شــعره، حیــث نشــر دیوانــه بــالطبع الراهــب 
  .م، ویقع في سبع وأربعین صفحة1929یوحنا دولباني في القدس سنة 

  
  :الدیوان مقسم إلى أربعة أقسام أو أبواب

  .األول في بطالن العالم وزواله وبه ثماني قصائد .1
  .الثاني في الفضیلة والكمال وبه خمس عشرة قصیدة .2
  .الثالث في المحبة واالخوانیات وبه اثنتا عشرة قصیدة .3
  .ما األخیر فمتنوع المواضیع وبه ثالث وعشرون قصیدةأ .4

  السمات العامة لشعر ابن المعدني
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استعمل البحر االثني عشري أي السروجي فقط وهو مـن البحـور التـي تتـیح  .1
  .للشاعر حریة التعبیر عن أفكاره بصورة واضحة

لغتــه ســهلة وواضــحة وبعیــدة عــن التراكیــب المعقــدة التــي طغــت علــى جیــل  .2
  .المعاصرین له، مما أكسب شعره حالوة وعذوبة وجماالالشعراء 

أسـلوبه بعیـد عـن التكلـف واإلطالـة واإلسـفاف، ویمتـاز بـالعمق والبسـاطة فـي  .3
  .آن واحد مما یدل على مخزون فكري غزیر، ووجهات نظر ثاقبة ودقیقة

قصـــائده فـــي معظمهـــا قصـــیرة لكونهـــا حكمیـــة توجیهیـــة تربویـــة، وبعضـــها ال  .4
  .بیات، ما عدا قصیدته في سبي الرها والنفستتجاوز األربعة أ

ـــه ملتهبـــة وصـــوره الشـــعریة جمیلـــة وجذابـــة وتـــدخل  .5 شـــاعریته أصـــیلة وموهبت
  .القلب دون استئذان وتبقى منقوشة في الذاكرة

ســـخَّر الطبیعــــة لبنــــاء أفكـــاره كالشــــمس والقمــــر واللیـــل والنهــــار فــــي صــــیاغة  .6
  .شعریة جمیلة ورائعة

ـــ .7 ه یعطیـــك فكرتـــه كاملـــة وواضـــحة دون أي رغـــم قصـــر قصـــائده الحكمیـــة فن
لــبس، إذ لــم یكــن یكتــب إال بعــد أن یشــبع الموضــوع الــذي یــروم الكتابــة فیــه 

  .درسا وتمحیصا لذا جاءت كتاباته غایة في الوضوح
  

  بعض أسالیبه الشعریة
االنتقــال مــن روي إلــى آخــر كــل أربعــة أبیــات كمــا فــي قصــیدته عــن بطــالن  .1

  :العالم وتناقضاته
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  .هنا الروي ضمیر الغائب المضاف إلیه الهاء

ین هو المطابقة  الصفة الفنیة الغالبة له ففـي البیـت . وهـو جمـع الضـدّ
ئات  األول  ّ وفــي نفــس البیــت الثــاني . الخیــرات ممزوجــة بالســی
  المســرات ینتظــر بعــدها الضــیقات . وفــي البیــت الثالــث 

یخلـص  إلى أن یصل إلى اعتبـار مـن یضحك الیوم ویبكي غدًا 
  .وینجو من عثرات هذا العالم سعیداً 

  :ثم انتقل إلى روي آخر هو التاء حیث یقول

  
 

 
 

صـــورة شـــعریة جمیلـــة، فـــالغراب یـــرقص حـــرًا طلیقـــا فـــي المـــروج والغابـــات 
. وعلى األنهـار بینمـا البلبـل الغریـد ذو الصـوت الشـجي نـراه محبوسـا فـي القفـص

ســتحق، إنهــا تناقضــات الحیــاة ومفارقاتهــا تعطــي مــن ال یســتحق وتغمــط حــق الم
  .ومن یعمل یحاسب أكثر من ذاك الذي ال یعمل
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  :ثم یتحول إلى حرف القاف

 
 

 
 

هنا أیضا صورة جمیلة وأخاذة، ملؤها الفـن الرفیـع والـذوق السـلیم، فالشـریر 
مرفـــه ومعـــزز، والبـــار تعـــیس ومســـحوق فـــي هـــذا العـــالم الـــذي ال یعـــرف طریـــق 

تخدم الطبیعــة فــي اختیــار صــوره، فالبعوضــة تطیــر حــرة، الفضــیلة، ونــرى أنــه یســ
  .بینما دودة القز المفیدة تقضي في السجن الذي نسجته بیدیها

الحیــاة هــي هــي، فالــذي یتعــب ویكــدح ویكــون صــاحب رســالة فــي الحیــاة، 
. نـراه معـذبا فـي حیاتـه، والـذي ال یقـیم للمبــادئ وزنـا فـي حیاتـه یحیـا حیـاة التــرف

  .تعبت في مرادها األجسام: النفوس كبارا وال غرو، فإذا كانت
  :استعماله الفعل في نهایة البیت كما في المثال اآلتي .2

 
 

 
 

وهنا نراه أیضا قد بنى الـدعامات الداخلیـة علـى حـرف واحـد هـو الهـاء فـي 
البیتــین األولـــین والتـــاء فــي الثالـــث والمـــیم فــي الرابـــع، ونـــراه قــد اســـتعمل المقابلـــة 
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 لشـــمس فا. وهـــي نـــوع مـــن التزویـــق اللفظـــي الـــذي یعیـــد العبقریـــة والعلـــم
احمــرار المحیــا مــن الفــرح، ونحــن نعــرف أن . بإشــراقها مــن فرحهــا یحمــر محیاهــا

الوجـــه یحمـــر خجـــال ولـــیس فرحـــا، هـــذه هـــي المقابلـــة، وفـــي غروبهـــا مـــن حزنهـــا 
یخضر لونها، واخضرار اللون هو دلیل السعادة والغبطة ولـیس الحـزن، إذ عـادة 

  .ما یشحب اللون في الحزن
، وفي هـذا تنـاقض كیـف یجمـع بـین الصـبوة یؤثر الصبا والمشیب بإصبعه

وفـي البیـت الرابـع یلجـأ إلـى االسـتفهام . والشیخوخة، وهي نوع من جمع الضـدین
 لكي یجعل المخاطب یأخذ عظة من الدرس الذي طرح علیه.  

  
وهـــو نـــوع مـــن  كـــذلك مـــن فنونـــه الشـــعریة الكـــالم الجـــامع  .3

  :شاعر فیه إلى نتیجة كقولهالفنون الشعریة ینتهي ال
  

   
 
 
 

 
ثَّل أحدُ الحكماء العالـ َ َ بكرة اللعبم   :ــم

  .التي عندما یلمســها األوالد تخط نهایتها
  :تقفز وتمر من واحد إلى آخر دون التوقف
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ّ مجد هذا الدهر هو حلم عابر ّح لنا أن   .وتلو
  

مــرة أخــرى نــراه المصــور البــارع یرســم بریشــته لوحــة بدیعــة، فالحیــاة مســرح 
وبعـد أن یصـفر الحكـم كبیر نلعب فیه أدوارنا هو ساحة لكرة القدم نلعـب الشـوط 

  .نغادره وكأن شیئا لم یكن
  
 وهـــو مـــن المحاســـن اللغویـــة  اســـتعماله الهتـــاف  .4

ویعنــي إطــالق الصــوت  بحــرف النــداء أو مــا یشــابهه إلظهــار لــواعج الــنفس 
  .المخفیة أو لجلب انتباه المخاطب

  
  

 
 

 وفــــي البیــــت الثــــاني االســــتفهام  فــــي البیــــت األول یســــتعمل الهتــــاف
 .مغـــایرةوفـــي البیتـــین الثالـــث والرابـــع ال  ـــا ذا أمعنّ ٕ وا

  :وترجمتها. النظر نجده قد استخدم ضمیر المخاطب الكاف كرويٍّ لهذه األبیات
  یا من یهتم براحــة جسده باطل عملك
  ألعل الربح من الخســارة هو رجاؤك ؟

َت صورة خالقك نِی   :اهتم بنفسك التي بها كُ
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  .ومنها أخذتَ عقال ناطقا ولیس من جسدك
  

هو مصور بـارع یرسـم بریشـته صـورا جمیلـة مـؤطرة بـأحلى األطـر التـي هو 
  .تجذب إلیها القارئ والناظر ال یشبعان من حسنها وجمالها

  
فــي قافیــة البیــت كمــا  ومــن فنونــه اســتعمال المفعــول المطلــق  .5

  .في المثال التالي من قصیدته في النفس والمعروفة بالطائر 

 
 
 

 
  :وترجمتها

  :وتذكرت مســــــكنها في  الهـواء  بألم
  .وبدأت تنــوح وتندب نفســـــها بمرارة

  :المت جناحیها اللذین تبعاها إلى األسفل بسرعة
  لماذا لم یقاوما الشـــــــــهوة بعنف؟

  
وره الشـعریة وهـو یصـف حالـة األلـم الـذي مرة أخـرى یبـدع شـاعرنا فـي صـ

ینتاب النفس عندما تتذكر موطنها األصلي، وما أجمل الحنین إلى الوطن، وكم 
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یثیــر فــي الــنفس مــن لــواعج وشــجون وال بــد أنــه خبــر هــذا الشــعور لیصــوغه فــي 
  .قالب شعري جمیل كهذا

  
 فـــي بدایـــة البیـــت وجـــواب الشـــرط فـــي اســـتعمال أداة الشـــرط لالمتنـــاع  .6

  :البیت الذي یلیه كما في األبیات اآلتیة

 
 
 

 
 
 

ا(في بدایة الشرط وجوابه ) لوال(وهنا یأتي المعنى  َ م   ).َل
  

ِ إلى بعض من نفثا تـه التـي تركهـا فـي الحكمـة لنـرى أي شـاعر مجیـد واآلن لنأت
  :شاعرنا

  .حول بدء العالم وانتهائه بصورة رمزیة: المثال األول
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  :وترجمتها
  :الشمس في شروقها وغروبها ترسم صورة

  ده؟كیف یزول نظــام هذا العالــم وأمجا
  :تمســك عصــاها للبر والبحـر كل یوم

  .وفي المسـاء تغرب معطیـة مكانا للیلٍ داجٍ 
  إنها تصــوغ تمثاال لبدء الزمـان ونهایته؟

  ال نضـــل به إنــه یحبــو كالحلــم
  

صــورة شــعریة معبــرة ورائعــة تــنم عــن خبــرة إنســانیة عالیــة وصــافیة معطــرة 
التشــبیهات الشــائقة وتتهــدل علــى جانبیهــا بــأریج فــواح مــن االســتعارات اللطیفــة و 

  .البالغة مما یدل على تمكن عال من اللغة وشاعریة أصیلة
  

ع: مثال ثان ضِ ُ   :في عدم حصول العالم إال على ما قد و
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  :وترجمتها
شـــــبه القمر اإلنســــان بتغیـراته ُ   :ی

  .یولد ینمو یشـــــیخ یمــوت كأنه لم یكن
  :ي مؤشر ساعاتهإنه یرسم كل یوم صورة النهایة ف

  .معلِّما بذلك أن جمــال هذا العالــــم زائل
  

رنا البـــارع وال غـــرو فهـــو فنـــان  ّ رها مصـــو ّ صـــورة أخـــرى جمیلـــة وأخـــاذة صـــو
یرسم بریشته الصور الشعریة التي تسحر األلباب، كما أن الرسام یرسم اللوحات 
 وذلــــك لــــیس بغریــــب، فالشــــاعر والرســــام لهمــــا نفــــس الشــــعور المرهــــف وكالهمــــا

  .یوصالن فكرهما إلى الناس ولكن بأسلوبین مختلفین
لیك بعضًا منها ٕ   :وفي المحبة والصداقة له جوالت موفقة وا

  :المثال األول

  
 

 
  

  :وترجمته



  63

بِّكَ للنفس راحة ورد جمیـل   :رائحة حُ
  .وعشرتك حلوة كشــــهد العسـل

  :وجمال یطغي على أشعة الشمس البهیة
  .وحكمتك كالبحر الذي ال یسـبر غوره

  
داقة كلمتــان لهمــا وقــع خــاص فــي الــنفس البشــریة، وشــاعرنا المحبــة والصــ

إنســان قبــل كــل شــيء، ذو نفــس شــفافة لــذا نــراه یبــدع فــي تصــویر هــذه العالقــة 
  .اإلنسانیة بأحلى وأبهى صورها

  
  :مثال ثان

 
  

 
 

  :وترجمته
  :لصدیق الذي یسعف في زمن الضیقال شبیه ل

  ألن حبــه أهنأ مــــن الـورد واآلس
  :ومن في الشدة یهمل صاحبه فقد شذ عن نظام

  .األخوة والصداقـــة والشـــــــریعة
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یبدو أن شاعرنا عانى من األصدقاء، ففیهم مـن كـان وفیـا وآخـر مـال مـع 
ن حالتــه تلــك الهــوى، هــذه حــال الــدنیا فــي كــل عصــر ومصــر، لــذا نــراه عبــر عــ

  .بهذین البیتین الرائعین
  :مثال ثالث

 
 
 

 
  :وترجمته

  :یشبه حبك ســورا عالیا من الماس
  .ال تؤثر فیه الریاح والسیول والعوالم

  :ألنه على صخرة الحق مؤسس وثابت
  .بل هو الحصن المنیع لمن یلتجئ إلیه

  
الحـــب الحقیقـــي مبنــــي علـــى الصــــخر وال تعمـــل فیــــه األحـــداث وصــــروف 

اهللا، بــل ألن اهللا ذاتــه محبــة، ومــن یثبــت فــي المحبــة اللیــالي ألنــه قــبس مــن نــور 
یثبت في اهللا واهللا فیـه، لـذا نـراه وهـو أبـو اآلبـاء یعـرف مكانـة الحـب والمحبـة فـي 
رعایة األبناء وأهمیتها في بناء إنسان سوي خال من العقد والعثـرات، ألن الحـب 

ـــة تســـتر كثـــر  ـــاجح، وألن المحب ـــاء المجتمـــع الســـوي الن ة مـــن هـــو األســـاس فـــي بن
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هـــذا هـــو شـــاعرنا بحســـه المرهـــف، هـــو شـــاعر یملـــؤه الوجـــدان وتحركـــه . الخطایـــا
  .العاطفة الجیاشة، لذا عبر في هذه األبیات عن المحبة بأسمى معانیها

وأخیرا ولیس آخرا نقول له في النفس قصیدتان جمیلتان مطبوعتان، یحلـق 
شـعري مشـوق فیهما كالنسر إلى أعلى درجات الصفاء والنقـاء لیصـف وبأسـلوب 

وأخاذ، ویدل على سلیقة وشاعریة ملتهبة، األولى بعنوان الطائر، ولم یلتـزم فیهـا 
. بالقافیــة، وهـــي مؤلفـــة مــن مائـــة وثالثـــة وعشــرین بیتـــًا فـــي أصــل الـــنفس وقواهـــا

ة عارض فیها قصیدة ابن سینا العینیـة  والثانیة من خمسة وعشرین بیتا وهي تائیّ
فــي المجلــد الســابع عشــر مــن مجلــة المجمــع  وقــد شــرحناها. فــي الــنفس البشــریة

هیــأة اللغــة الســریانیة، وفــي هــذا دلیــل أكیــد علــى تــأثره باللغــة العربیــة  –العلمــي 
ــان إقامتــه فـــي بغــداد كمفریــان لمــدة خمـــس ســنوات ّ وصــفوة القـــول إن . وآدابهــا إب

شاعرنا اتسم بالصدق مع نفسه في كـل مـا كتـب لـذا جـاءت أشـعاره قـالدة نفیسـة 
 .ل عقدا ثمینا طوق بها جید اللغة السریانیة وكتب لنفسه الخلودوجمیلة ب
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  القـافية  
  بين الشعر السرياني والشعر العربي

  
القافیــة فــي اللغــة هــي نهایــة العنــق ولــدى العروضــیین هــي آخــر كلمــة فــي 

  .)1(البیت، وبالحقیقة هي الحرف الذي تبنى علیه القصیدة أي الروي
المیالدیــة  7-4صــرهم الــذهبي القــرون فهــل عــرف الشــعراء الســریان فــي ع

القافیة؟ أم هل تعلموها من إخوانهم العرب بعد الفـتح اإلسـالمي لـبالد الشـام ومـا 
  بین النهرین أي سوریا والعراق؟

الجـــواب علـــى مثـــل هـــذا الســـؤال هـــو نعـــم وال فـــي آن واحـــد، نعـــم إذا كـــان 
لقصـیدة كلهـا، وال االلتزام بالروي الواحد أي الحرف األخیر نفسه من البیـت فـي ا

  .إذا كان في مجموعة من األبیات والتحول إلى روي آخر
یقــــول الكثیــــر مــــن مــــؤرخي األدب الســــریاني إن الشــــعراء الســــریان تعلمــــوا 

 4(القافیة من العرب، ولكن نظرة فاحصة للشـعر السـریاني فـي القـرون المـذكورة 
  .بل حتى السجعنجد هنالك نوعا من القافیة . المیالدیة، ترینا عكس ذلك) 7–

إن للشعر العربي على الشعر السریاني "تقول الدكتورة زاكیة محمد رشدي 
تأثیرًا واضحًا فظهرت فیـه القـوافي فلـم تكـن معروفـة مـن قبـل فلـم یعرفهـا السـریان 
سـحق وأول مـن أدخلهـا یوحنـا ابـن خلـدون مـن  ٕ األقدمون كأفرام وباالي ونرسـي وا

حــذوه بعــض الشــعراء حتــى نهایــة القــرن  القــرن الثــاني عشــر  المــیالدي ثــم حــذا

                                                           
  21، الكيل الذهيب، ص53الشعر عند السريان، ص )1(
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ون مـــن  عـــدّ َ الثـــاني عشـــر فعـــم اســـتعمالها عنـــد جمیـــع الشـــعراء حتـــى أصـــبحوا ال ی
  .)2(یهمل القافیَة في شعره من الشعراء الفاضلین

  
وهذا دون أدنى شك غیر صحیح ألن أول من استعمل القافیة على غرار 

رن التاسـع، وكـذلك لـم یكـن الشعراء العرب من السریان هـو أنطـون البلیـغ مـع القـ
شـــرطا لیكـــون الشـــاعر فاضـــالً أن یـــنظم ملتزمـــا بقافیـــة واحـــدة فلـــم یلتـــزم الشـــعراء 
نما كان لهم الخیار في االلتزام  بقافیة واحدة أو االنتقال من قافیة  ٕ جمیعا بذلك وا
إلى أخـرى فـي كـل أربعـة أبیـات أو أكثـر ممـا كـان یتـیح للشـاعر الكتابـة والـنظم، 

م الصــارم بالقافیــة الواحــدة، حتــى ولــو كــان ذلــك علــى حســاب المعنــى، أمــا االلتــزا
فقـــد كــــان بعــــد القــــرن الثالــــث عشــــر وهــــو بــــدء الفتــــرة المظلمــــة بالنســــبة للســــریان 

ب   .والعر
  

ْ إن القافیـــة لـــم تكـــن معروفـــة : "یقـــول المطـــران قلیمـــیس یوســـف داود ـــم اعَل
ســح ٕ ق ونرســي ویعقــوب للسـریان فــي القــدیم، فــإن فحــول الشـعراء األولــین كــأفرام وا

السروجي وسائر الذین أنشدوا الشعر لدى السریان في القرون العشرة األولى بعد 
  .)3(المسیح ال نجد أثرًا للقافیة في أشعارهم

  
وهذا أیضا غیر دقیق، فإن من یتتبع شـعرهم یجـد أثـر القافیـة واضـحًا فـي 

  :شعرهم كما في األمثلة اآلتیة

                                                           
  22السريانية حنوها وصرفها، ص )2(
  392، ص2اللمعة الشهية، ج )3(
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  :)4(هم یقول في میمر ل373+مار أفرام  .1

  
  

  
    

  
هم كــان قــد عــرف نوعــا مــن  وهــذه األبیــات ترینــا أن أمیــر الشــعراء الســریان ونبــیّ

  .القافیة في شعره
  
  :)5(مار باالي من القرن الخامس یقول في أحد میامره .2

  
  
  
  

  
وهنا نرى مار باالي لم یلتـزم القافیـة فـي نهایـة البیـت فقـط بـل وفـي بدایتـه أیضـا 

  .وهو نوع من التفنن اعتاد علیه الشعراء ولهم باع طویل في مثل هذا الفن
                                                           

  156اآلداب السريانية، ص )4(
  190اآلداب السريانية، ص )5(
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فیـة فـي آخـر یمتاز بأنـه ال یسـتعمل فقـط القا: مار إسحق من القرن الخامس .3
ـــة العجـــز كمـــا فـــي  ـــة الصـــدر وبدای ـــًا واحـــدًا فـــي بدای نمـــا یلتـــزم حرف ٕ البیـــت وا

  :)6(األبیات اآلتیة
  

  
  
   

  
  :)7(وله تفنن في النظم كما هو واضح مما یأتي

  
   

   
   
  

  
ــي .4 َ الخــامس وبدایــة الســادس شـــاعر مبــدع ومجــدد ولـــه  مــن القـــرن: مــار نرس

  :)8(فنونه الشعریة یقول
                                                           

  232اآلداب السريانية، ص )6(
  259، ص176و175ا لة البطريركية، العددان  )7(
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  إلى أن یقول
  
    

  إلتزام واضح بالروي الواحد
  

شــاعر ال یشــق لــه غبــار ویتالعــب باأللفــاظ . 521+مــار یعقــوب الســروجي  .5
مــن تفننــه بنــاء الــدعامات داخــل البیــت الواحــد علــى . أنــى شــاء ومتــى شــاء

  :)9(احدة، مثلقافیة و 

 
  

لــم یكتـــف بهـــذا بـــل إن مــن تفننـــه فـــي القافیـــة جعلــه الصـــدر والعجـــز علـــى قافیـــة 
  :واحدة كما في األبیات اآلتیة

  
 

                                                                                                                                        
  226املروج النزهية، ص )8(
  22الكيل الذهيب، ص )9(
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)10(  

  .كما نراه أیضا یبدأ الصدر والعجز بنفس الحرف وهو هنا الواو
هاط من القرن الرابع وهذا نموذج للنثر حیـث نلمـح فـي كتاباتـه مـا عـرف أفرا .6

   :مثل. بعدئذٍ بالسجع


 


 )11(.  

                                                           
  .515، ص159ا لة البطريركية، العدد )10(
  .27-26، ص1املروج النزهية، ج )11(
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رفوا القافیة إلى حد  هذه بعض النماذج التي توضح أن الشعراء السریان عَ
ما في القرون األولى للمسیحیة ولكن یجب االعتراف أنها لم تأخذ صیغة القافیة 

مهمـــا بلغـــت مـــن فـــي الشـــعر العربـــي حیـــث االلتـــزام بـــالروي نفســـه فـــي القصـــیدة 
الطـــول كمــــا فـــي شــــعر المعلقـــات وفــــي هــــذا تفـــوق واضــــح للعربیـــة علــــى أختهــــا 

  .السریانیة
ولكن أطرح سؤاًال أال یمكن أن یكون شعراء العرب قبل اإلسالم قد تـأثروا 
بالشعراء السریان من خالل المناذرة في العـراق والغساسـنة فـي الشـام؟ بـل وحتـى 

قات وثیقة بین السریان والعرب، وتوطد هـذه في الیمن والحجاز لما كان من عال
العالقــات بعــد اإلســالم، ولمرونــة اللغــة العربیــة وســعتها اســتطاب الشــعراء العــرب 

  .القافیة والتزموا بها في القصیدة كلها، إنه سؤال یبحث عن جواب
أما أن السریان اقتفوا أثـر إخـوانهم العـرب فـي عصـر االزدهـار الحضـاري 

مــن العطــاء الســریاني للثقافــة العربیــة وحضــارتها فــي دمشــق العربــي وبعــد قــرنین 
وبغداد فهذا أمـر جـد طبیعـي بـل ویجـب أن یحـدث بـین اللغتـین الشـقیقتین اللتـین 
عاشـــتا قرونـــا طویلـــة تعطـــي الواحـــدة األخـــرى، فالســـریانیة أعطـــت العربیـــة إبـــان 

  .صبوتها ما استطاعت ثم عادت لتأخذ منها عندما كبرت ولیس في ذلك ضیر
مـــن الشــــعراء األوائــــل الــــذین اســــتعملوا القافیــــة مــــن الســــریان علــــى غــــرار و 

الشعراء العرب أنطون البلیغ من القرن التاسع وهو أول عروضي سریاني ولـیس 
كمـا ذكـر المطـران قلیمــیس یوسـف داود الـذي عـدّ یعقــوب بـن شـكو البرطلـي مــن 

صـاحة المقالـة القرن الثالث عشر أول العروضیین السریان، ففي كتابه معرفة الف
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، )12(الخامســة بســط القــول فــي فنــون الشــعر وهــو أیضــا مســتنبط البحــر الثمــاني
  )13(:وهذا نموذج من شعره

  
  
    
  
  

ه كمــا فــي النمـــوذج كمــا كــان أنطــون مـــن أوائــل مــن اســـتعمل الســجع فــي كتاباتـــ
  :)14(اآلتي


 

  :ومما تقدم نستنتج
أن القافیــة كانــت معروفــة لــدى الشــعراء الســریان ولكــن لــیس بصــیغة االلتــزام  .1

بالتي كانت عند الشعر    .اء العر
أن القـــرن التاســـع هـــو بدایـــة تـــأثر الســـریان بـــالعرب فـــي أســـلوب الكتابـــة نثـــرًا  .2

وشـعرا بــل وحتـى أغراضــا ومضـامین، ولــیس القـرن الحــادي عشـر أو الثالــث 
ولكن بقي االلتزام بالقافیـة الواحـدة فـي القصـیدة مـن . عشر كما ذكر البعض

                                                           
  336نثور، صاللؤلؤ امل )12(
  30الشعر عند السريان، ص )13(
  21، ص2املروج النزهية، ج )14(
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و كـل أربعـة أبیـات ومـا حق الشاعر وله أن یختار أما االلتزام في القصیدة أ
  .إلى ذلك

وللقافیـــة علـــى الـــرغم مـــن حالوتهـــا وجمالهـــا عیوبهـــا ال ســـیما  فـــي عصـــر 
فقد قام البعض من الشعراء السریان باستعمال صیغ تصریفیة جدیدة . االنحطاط

واشتقاقات ثقیلة على السمع مما لم یكن له أثر في شعر الفصحاء القدماء، ممـا 
دان الركاكـة شـأنهم فـي ذلـك شـأن الشـعراء العـرب فـي كبل الشعر وأدخلـه إلـى میـ

  .الفترة المظلمة
ولكــن بحلــول القــرن التاســع عشــر وبــزوغ شــمس النهضــة العربیــة نــرى أن 
السریان بدأوا بالنهوض وتـم افتتـاح العدیـد مـن المـدارس فـي الموصـل والقامشـلي 

لـك بفضـل ودیر الزعفران والقدس وبیـروت وعـادت الحیـاة إلـى اللغـة السـریانیة وذ
الحریـــة الفكریـــة واالســـتقرار االقتصـــادي والسیاســـي واالجتمـــاعي ونشـــطت حركـــة 
التــــألیف والترجمــــة، وتــــرجم العدیــــد مــــن  الكتــــب العربیــــة إلــــى الســــریانیة لكتــــاب 
مشـــهورین مـــن أمثـــال جبـــران خلیـــل جبـــران ومیخائیـــل نعیمـــة ووضـــعت المعـــاجم 

ضــمن برامجهــا الدراســیة الجدیثــة بــل إن العدیــد مــن الجامعــات أدخلــت الســریانیة 
مثـل جامعــة بغــداد وحلــب والالذقیـة وبیــروت والقــاهرة، لمــا لهـا مــن عالقــة وطیــدة 
فــي فهــم أصــول وفقــه اللغــة العربیــة وفــي هــذا دلیــل آخــر علــى تواصــل العطـــاء 
والتفاعــل الحضـــاري بــین الســـریان والعــرب كمـــا كــانوا علـــى مــر األجیـــال لخدمـــة 

  .الوطن والمجتمع واإلنسان
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ب بين الشعر السرياني والعربي   تقـار
  

عاش السریان والعرب في بقعة واحدة في ظروف اجتماعیة متشابهة، لـذا 
كــان ال بــد مــن أن یتــأثر الواحــد بــاآلخر فــي مختلــف نــواحي الحیــاة، االجتماعیــة 

ة والثقافیــــة، والشــــعر ركــــن مــــن أركــــان الثقافــــة حیــــث الشــــعر دیــــوان واالقتصــــادی
والصـور واألفكـار . السریان مثلما كان دیوان العرب، بل هو أسمى صور الثقافة

الشعریة نراها متطابقة إلى حـد یصـعب علـى المتتبـع أن یجـد تفسـیرًا مقنعـا لـذلك 
لمســتعملة نفســها التطــابق، خصوصــًا إذا كانــت الفكــرة والرمــوز الشــعریة واللغــة ا

  .بحیث یمكن أن نعتبرها ترجمة حرفیة
  :یمكن تقسیم الموضوع إلى قسمین

  تأثیر الشعر السریاني في الشعر العربي .1
  .تأثیر الشعر العربي في الشعر السریاني .2

  :وفیما یلي بعض النماذج من تأثر العرب بالسریان
الرابـع  مار أفرام نبي السریان وأعظم شعرائهم علـى اإلطـالق مـن القـرن  .أ 

  :)1(نراه یقول

   
  

َ أن یجـري البحـر حسـب إرادتـه، فـالمالح یفكـر فــي : "وترجمتـه مـن یعطـي المـالح
  ".خرشيء والنوء یفعل شیئا آ

                                                           
  60املروج النزهية، اجلزء األول، ص )1(
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  :یقابله قول المتنبي من القرن الحادي عشر
  )2(تجري الریاح ما ال تشتهي السفن  ما كل ما یتمناه المرء یدركه

تـــرى هـــل تـــأثر المتنبـــي بمـــار أفـــرام؟ ال ســـیما وأنـــه قـــد عـــاش متـــنقالً بـــین بغـــداد 
والشـــام، أم أنـــه مجـــرد تـــوارد خـــواطر؟ خصوصـــًا وأن المطابقـــة شـــبه تامـــة فكـــرة 

  .ورموزاً 
  :)3(مار أفرام یقول  .ب 

  
  

 
  

إنــي طلبــت . ومــن الشــهوة قاتلــة الــنفس: اســترح مــن محبــة المقتنیــات: "وترجمتــه
ٍ وطلبت الحسن فإذ: الغنى فإذا هو باٍق هنا   ".ا هو في الجحیم بال

  :)4(یقابله قول الحسین بن الضحاك من القرن الثامن والتاسع المیالدي
  نزهت نفسي عن الدنیا وزخرفها     ال فضــة أقتني فیها وال ذهبا

  نفسي التي تملك األشیاء ذاهبة        فكیف آسي على شيء إذا ذهبا
  

                                                           
  72أبو الطيب املتنيب، ص )2(
  23الآللئ املنثورة، ص )3(
  .89املستدرك على صناع الدواوين، ص )4(
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ز الشـــعریة، ومـــن هنـــا المطابقـــة فـــي الفكـــرة واضـــحة رغـــم اخـــتالف الرمـــو 
ّ فـي  الممكن جدًا أن یكون قد اطلع على شعر مار أفرام من خالل الترجمة، ألن

  .شعر الضحاك بعض األلفاظ المسیحیة
  :)5(یقول مار أفرام  .ج 

  
  

  
ألن الـــذهب یكثـــر . اقـــتنِ الـــذهب بحـــدود، أمـــا العلـــم فمـــن دون حـــدود: وترجمتـــه

  .الضیقات، وذلك الراحة واللذات
  :)6(یقابله قول أبو الفتح السبتي من القرن العاشر المیالدي

  فاعلم بأن غناه فقره أبدا    من ظن أن العال بالمال یجمعه
  ال یرتجي غیر رزاق الورى أحدا  ن رجالفاستعن بالعلم والتقوى وك

هنـــا أیضـــا الفكـــرة واحـــدة رغـــم االخـــتالف فـــي الصـــورة والرمـــوز الشـــعریة، 
  .وكالهما حاول إیصال الفكرة بطریقته الخاصة

  :)7(یقول مار أفرام  .د 

                                                           
  .38، ص1املروج النزهية، ج )5(
  .107صاملستدرك على صناع الدواوين،  )6(
  .39، ص1املروج النزهية، ج )7(
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ــل مشــورة الحكمــاء، . ال تصــاحب األشــرار، وال تــذهب مــع الــوقحین: وترجمتــه تقبَّ

  .وال تفتكر بالشر
  :یقابله قول الشاعر أبو الفتح السبتي
  عشیرك إال كل من كان ذا عقل         إذا كنت ذا عقل صحیح فال یكن

  عقل ویغریك بالجهلفذو الجهل إن عاشرته أو صحبته        یصدك عن 
وعنــدي إن مــار أفــرام أصــاب هدفــه ببالغــة أكثــر مــن أبــو الفــتح الســبتي، 
ألنــه اســتعمل القلیــل مــن األلفــاظ معطیــا الكثیــر مــن المعــاني، وهنــا أیضــا الفكــرة 

  :)8(واحدة والرموز متقاربة أما قول عدي حسین زید من القرن السادس
  بالمقارن یقتديفإن القرین   عن المرء ال تسأل وأبصر قرینه 

، ومعــروف أن عــدي بــن زیــد مســیحي  فــال شــك هنــا البالغــة واضــحة جــدًا
  . من الحیرة وهم على مذهب مار أفرام فتأثره وارد جداً 

  
وما أن بـدأ القـرن التاسـع المـیالدي حتـى بـدأ الشـعراء السـریان یقتفـون أثـر 

أن كانــت الشــعراء العــرب فــإذا بهــم یعجبــون بالقافیــة وبالصــور واألغــراض، فبعــد 
األغــراض محــدودة فــي األمــور الدینیــة وتعــداد مناقــب رجــال الكنیســة والقدیســین 
واألمــــور الالهوتیــــة نراهــــا تأخــــذ منحــــى آخــــر لتشــــمل الحــــب والرثــــاء والوصــــف 
والطبیعـــة والخمریـــات ویمثـــل ابـــن العبـــري لـــدینا نحـــن الســـریان المغاربـــة النمـــوذج 

                                                           
  .11، ص)مصابيح التجربة(املورد  )8(
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عشـر، وهـذه بعـض األمثلـة مـن  األمثل في التأثر بالعرب، وهو من القرن الثالث
  .شعره بالمقارنة مع بعض الشعراء العرب

  :)9(یقول الحسن بن الضحاك من القرن التاسع  .أ 
  فیا رب فاجمع شمل كل غریب  فما الموت إال في التغرب والنوى

  :)10(فیما یقول ابن العبري

 
 

إنه ألفضل أن یكون في القبر مع المیت، منـه مـع الحـي الرجـل الـذي : وترجمته
  .فقد خلیله

وواضـــح أن ابــــن العبــــري متـــأثر بــــالفكرة ولــــئن كــــان أكثـــر تألمــــًا مــــن ابــــن 
الضحاك الذي طلب من الرب جمع الشـمل، أمـا ابـن العبـري فقـد أثـر فیـه الفـراق 

  .ضالً الموت على البعد عن الحبیب الخلیلإلى درجة طلب مف
  
  :)11(یقول دیك الجن من القرن العاشر  .ب 

  فحیاته حیـاة غریـــب       من عاش في الدنیا بغیر حبیب
  

  :)12(یقابله ابن العبري

                                                           
  .89املستدرك، ص )9(
  .24ديوان الن بن العربي، ص )10(
  .329املستدرك، ص )11(
  .3ديوان ابن العربي، ص )12(
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ّ مـن : وترجمته كیف یحیا من یبعد عن أحبائه؟ ترى وبماذا یزیـل همـوم قلبـه؟ إن

هــو إنمــا یمحــو اســمه مــن مینــاء یجــرؤ علــى النــزول للســباحة فــي بحــر الغربــة، ف
  .الحیاة

وواضــح أن الفكــرة واحــدة والصــور مختلفــة، وابــن العبــري یبــدو أكثــر رهافــة 
  .في حسه بشأن الفراق والغربة

ویذهب ابن العبري أكثـر فـي التـأثر بالشـعر العربـي فـإذا بـه یتـرجم ترجمـة 
  :حرفیة لبعض األبیات العربیة كما فعل مع قول

  :)13(ن الثامن حیث یقولنصر بن سیار من القر   .ج 
  أرى خلل الرماد ومیض نار      وأخشى أن یكون لها ضرام

  فإن لم یطفها عقالء قوم       یصیر وقیدها جثث وهام
  :)14(وترجمها ابن العبري

 

                                                           
  .225ومائدة أنطاكية، ص. 24آفاق املعرفة عند ابن العربي، ص )13(
  .72ديوان ابن العربي، ص )14(
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أرى شــرارة تتــوهج تحــت الهبــاء وال بــد أنهــا ســتلتهب، فــإن لــم یطفئهــا : وترجمتهــا
  .الحكماء بمهارة سیكون وقودها جثث الناس وهاماتهم

لیل على أنها ترجمة، هو ورود هذه األبیـات مفـردة فـي الـدیوان ولـیس ضـمن والد
قصــیدة، ومــن الممكــن أن ابــن العبــري أعجــب بهــذه األبیــات فترجمهــا وهــو ممــن 

  .عشقوا الحكمة
  :)15(قول اإلمام الغزالي  .د 

  فظن خیرًا وال تسأل عنه  وكان ما كان مما لست أذكره
  

  :)16(یقابله ابن العبري

  
 

ح: وترجمته   .لقد كان ما كان وال أقول ما كان، انصت واهدأ وال تقل فَسِّر وأوضِ
  ألیست هذه ترجمة لقول الغزالي من القرنین الحادي عشر والثاني عشر؟

  

  :)17(1235 – 1181ارض عمر بن علي قول ابن الف  .ه 
                                                           

  .245احلمامة، ص )15(
  .244احلمامة، ص )16(
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  وما شربوا منها ولكنهم هموا    هنیئًا ألهل الدیر كم سكروا بها
  

  :)18(یقابله قول ابن العبري

 
 

 
هنیئـــا ألهـــل الـــدیر مـــا أســـعدهم فقـــد أســـلموا ذاتهـــم للمـــوت فـــي ســـبیل : وترجمتـــه

  .شربها، وسكروا من دون أن یشربوا منها قطرة واحدة
شـك تـأثر مقابلة غریبة بین األفكار والصور الشعریة، وهذا یوضح بما ال یقبل ال

  .ابن العبري في خمریته في المحبة اإللهیة بابن الفارض
  
  :)19(قول ابن الفارض  .و 

  ونور وال نار وروح وال جسم    صفاء وال ماء ولطف وال هوا
  

  :)20(یقابله قول ابن العبري

                                                                                                                                        
  .25أفاق املعرفة، ص )17(
  .123ديوان ابن العربي، ص )18(
  .25أفاق املعرفة، ص )19(
  .119ديوان ابن العربي، ص )20(
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ــــكب ال یدركــــه : وترجمتــــه ُ ذا مــــا س ٕ لطیــــف وصــــاف وأنقــــى مــــن الهــــواء والنــــار، وا
  .ترجمة بتصرف ولكن الصور قریبة من بعضها. الحسن والنظر

  
هــذا بعــض مــن كثیــر أوردتــه كمثــال علــى التفاعــل العمیــق بــین الســریانیة 

طقــة انحســر والعربیــة، ولكــن بعــد ســقوط بغــداد وحلــول الظــالم الفكــري علــى المن
األدب الســـــریاني كمـــــا انحســـــر شـــــقیقه األدب العربـــــي، وذلـــــك لـــــنفس األســـــباب 
والظــروف المعروفــة تحــت ظــل الغــزاة مــن مغــول وفــرس وعثمــانیین، ولكــن بعــد 
ــــرن  ــــع الق ــــة فــــي نهایــــة القــــرن التاســــع عشــــر ومطل بــــزوغ شــــمس النهضــــة العربی

لــــى التفاعــــل العشــــرین، نــــرى شــــقیقتها الســــریانیة تعــــود إلــــى الحیــــاة، ممــــا یــــدل ع
  .المصیري لالثنتین، فتعود بالبل فصاحتها تصدح من جدید

بــدأ األدبــاء  1972وفــي العــراق بعــد قــرار مجلــس قیــادة الثــورة فــي نیســان 
السریان بالعمل من جدید على إحیاء اللغة السریانیة والنهوض بها والعمـل علـى 

  .إنمائها وتطویرها



  85

  :المصادر
اآلرامیة، المجلد األول، الطبعة الثانیـة، بغـداد المروج النزهیة في آداب اللغة  .1

1977  
  .1983المتنبي، أبو الطیب، حیاته وشعره، بغداد،  .2
إغنــاطیوس، البطریــرك یعقــوب الثالــث، الآللــئ المنثــورة فــي األقــوال المــأثورة،  .3

  .1969دمشق، 
  .المستدرك على صناع الدواوین .4
  .1982البعلبكي، منیر، المورد،بیروت،  .5
  .1929یوانه، القدس، ابن العبري، د .6
  .صلیبا، آفاق المعرفة عند ابن العبري، دمشق) المطران(شمعون، الربان  .7
  .1992صلیبا، المطران جورج، مائدة أنطاكیة، بیروت،  .8
زكـــا األول، ) البطریـــرك(ابـــن العبـــري، الحمامـــة، تحقیـــق وتعبریـــب المطـــران  .9

  .1974بغداد، 
  
 



  86

األسالیب الشعریة لدى 
 مار یعقوب السروجي

  
م وهـي مـن أعمـال سـروج علـى نهـر الفـرات 451ولد في قریـة كـورتم عـام 
نبـغ شـاعرا موهوبـا وترهـب ورسـم قسـا ورقـي فـي . ورشف سـالفة العلـوم فـي الرهـا

  .م521شیخوخته إلى درجة األسقفیة لبطنان سروج وجاور ربه عام 
صعب على المرء أن یفي السروجي حقه ولكن الكنیسة منحته عدة ألقاب 

ه، وهو یستح لُّ تغریدُ َ م ُ قها بكل جدارة منها إكلیل المالفنة، بلبل المعاني الذي ال ی
  .قیثارة البیعة األرثوذكسیة، نادرة الزمان وأمیر البیان

فا وسبعمائة میمر ونشائد وأنشأ خطبًا ورسائل بإنشاءٍ سریاني جزل  ّ نظم نی
أشـــعاره وتحلیـــل . )1(تهـــدل الفصـــاحة علـــى جوانبـــه وتتهـــادى البالغـــة فـــي ســـطوره

یفاؤها حقها یحتاج إلى مجلدات ولكني سأحاول هنا أن أدرس بعضـا  ٕ ودراستها وا
مـــن أســـالیبه الشـــعریة ألعطـــي صـــورة مصـــغرة ولكـــن واضـــحة عـــن هـــذا الشـــاعر 
ُ فــي یدیــه المقالیــدَ  المطبــوع الــذي أســلمت لــه اللغــة الســریانیة القیــاد ووضــع البیــان

ـــه مـــار نرســـاي وذلـــك علـــى البحـــر االثنـــي عشـــري المعـــروف باســـمه ی شـــاركه فی
  .الملفان

  
االبــن "فلنأخــذ مــثال قصــیدته . یمتــاز شــعره بالرقــة والعذوبــة والصــور الجمیلــة .1

الـــذي بـــدد مالـــه نـــراه یحلـــق كالنســـر فـــي ســـماء الشـــعر إلـــى العـــال " الشـــاطر
ویختار صورا من الطبیعـة ویصـوغها قـالدة یملؤهـا الفـن األصـیل، وهـذا هـو 

هـو كـالغواص المتمـرس الـذي . ئده جمیعاشأنه في مقدمات وافتتاحیات قصا
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یغــوص فــي أعمــاق البحــر لیحصــل علــى الآللــئ والــدرر ویجلوهــا ثــم یصــوغ 
ا ثمینــا یطــوق بــه جیــد اللغــة الســریانیة وفیمــا یلــي بعــض مــن تلــك  قــدً منهــا عِ

  :األبیات
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  :وترجمتها
  :هوذا األیام واللیـــالي بحدودهــا

  .تفتح وتأخذ وتعلن قصـتك لكل األرض
  :األمســاء واألصباح بهزیعها وأوقاتها

  .توقظ النــــاس لتســبیحك بوعي
  :األصیاف واألشتاء بفصولها ومسـیرها

  .هاتعلــم األرض أنك أنت مغیّر أوقاتـ
  :القـر والحـر ذاهبـان راجعان سالكان
  .یخبران كم أنت ماهــر في أعمــالك
  :ســاعات الیوم وهجعـات اللیل األربع
  .ترفــع كلها المجــد الواجب لربوبیتك
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  :البحــر بســعته وأمواجــه ولججه
  .یخبـر بعجــب كم هو مرعب صنیعك
  :األمواج الصاخبــة والریاح العاتیــة

  .قصتك  العجیبــة  الجبــارةتترنم  ب
  :اللجة  العظیمــة  والحیتان  والتنانین

  .في أعماق البحر متّكلة علیك في حدودها
  :الیابســة كلها واألرض بجبالها وآكامها
  .تسبح لك ألنك تحملها وال تدعها تسـقط
  :هي ذي الســـماء تعلن مجدك بطبعها
  .والفلك صــــنع یدیك ویظهر جاللك

  
لیبه الشــعریة بــدء صــدر البیــت بــنفس الحــرف الــذي یبــدأ بــه العجــز ومــن أســا .2

  :كما في األبیات اآلتیة من قصیدته النزول على جبل سیناء
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  :وترجمتها

  :إذ یجرَّبُ من الشـیطان في البریة المقفرة
نّى من الكفــرة برئیس الشـــیاطین كَ ُ   ی

یَّر أنه یخا َ ع ُ   :لــــط العشـــارینإذ ی
ُطلب منه دفـــــع الضـریبة للملك   ی

  :إذ تحیط به أمواج العشرات من كل جانب
یّر على أنـه كان یؤاكــل الخطــاة َ ع ُ   ی

  :إذ لیــس له أیـــن یســـند رأسه
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ـــح على جحــش عار فقـــط ّ ی َ ز ُ   ی
  :إذ توشـح بمندیل على خاصرته كالعبــد

  
  .نعة یدیهیغســل أرجــل التـرابي ص

بــاع مـن تبقى آلـه المرافقین له ُ   :إذ ی
  .یكفر به أصحابه الخلــص التابعون له

  
بنـاء صـدر البیـت علـى حـرف معـین هـو المـیم هنـا وعجـزه علـى حـرف آخــر  .3

  :هو الواو كما في األبیات اآلتیة من قصیدته اآلخرة والدینونة
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  :وترجمتها
وتـدخل القضـاء كـل القبائـل أمـام : عندما تزول السموات واألرض والعـالم والبحـر

ــا مــدانین أو مبــررین: عنــدما تنكشــف كــل أشــكال البشــر. العــدل ّ . ویقفــون عــراة إم
عنـدما . ف كـل إنسـان بأعمالـه دون غطـاءویقـ: عندما تنجلي األعماق من البـدء

عنــدما یــدعوه . وتقــف الصــفوف عاریــة أمــام العظمــة: تُنظــر الخفایــا كأنهــا جلیــة
  .فیكون جوابه ال أعرفكم: المدعوون یا رب یا رب ارحمنا

  
فـــي صـــدر البیـــت وجـــواب ) فعـــل الشـــرط(ومـــن تفننـــه اســـتعمال أداة الشـــرط  .4

  : قصیدته اللص الیمینيالشرط في عجزه كما في األبیات اآلتیة من 
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  :وترجمتها
  :إن لم تتبعني نعمتك في طریـق قصتك

  .لقنــــــوط هناكسأبقى ألجـل ا
  :إن لم أقترب بحنانــــك إلى حدیثك

  .لن أستطیع فتح شفاهي من كثرة ذنوبي
  :إن لم یشجعنـي غفرانـــك ألرنم لك

عقــل من آثامي وال یجسر ُ   فإن لساني ی
  :إن لم ألتجــئ كاللــص بصلیــبك

لَ قصیــدتي سیسـرقه الخطاة ْ م   .فإن حِ
  
فن الرائـع اسـتعمال أدوات االسـتفهام المختلفـة ومن أسالیبه الشعریة الغنیة بال .5

  : في بدء الصدر والعجز كما في األبیات اآلتیة من قصیدته اللص الیمیني
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  :وترجمتها
  من أوضح لك عن ملكـوت یسوع الملك؟

َ لك سلطانه؟وأین ومت ـــــــر   ى فُسِّ
  من أین أتاك أن تكرز بصوتك عن مجیئه؟

لى أین یذهب لترجــــوه متى تأتي؟ ٕ   وا
  من أراك أن ملكوته سیظهر على األرض؟
  وأین تراءى لك مجده العظــیم لتخبر به؟

  
ومـــن أســــالیبه الفنیـــة اســــتعمال ضــــمیر التملـــك للمخاطــــب فـــي بــــدء الصــــدر  .6

: دء العجـز كمـا فـي األبیـات اآلتیـة مـن قصـیدتهواستعمال فعل الطلـب فـي بـ
  : أبانا الذي في السماء
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  :وترجمتها
أعــط الفــم ولــئن ال یســتحق أن یتحــرك : لــك الفــم والكلمــة واللســان یــا إلهــي

امــنح العقــل إذ ینظــرك یخبــر قصــتك لــك : ل والفكــر والضــمیرلتمجیــدك لــك العقــ
  .جد للنفس أن تتفرس بحسنك وتلهج به: نوازع النفس وأفكارها

  
هذه بعض األسالیب الشعریة التي یتمیز بهـا ملفاننـا السـروجي ونـرى أنهـا 

  . رائعة تحدوه الموهبة األصیلة والذوق الرفیع والذكاء الوقاد
التي تفید في إخصاب الخیال وتزویق المعنـى واآلن لندرس بعض الفنون 

  .وزیادة المحاسن والجمال في القصیدة
  

االستدراك  .1   وهـو أن یتراجـع المـتكلم عـن الكلمـة التـي لفظهـا
  :لیضع بدال منها كلمة بمعنى رفیع ومرضیة للسمع كقوله

 
  

 

  .لیست صامتة من التسبیح بطبعها: لیست الخالئق الصامتة وهي صامتة
  
وهــي اســتعمال الكلمــة بمعنیــین مختلفــین كقولــه فــي : المتشــابهات  .2

  :البیت اآلتي
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ألتكلــم بهــا عــن مجیئــك المملــوء : أعطنــي كلمتــك أیهــا الكلمــة الــذي أتــى لیتجســد
  .عجبا

  .فهنا لفظة الكلمة قد أخذت معنیین كما هو واضح 
  
وهـو إطـالق الصـوت بحـرف النـداء أو مـا یشـابهه إلظهـار : الهتاف .3

عمل المطابقــــة وهــــي جمــــع لــــواعج الــــنفس المخفیــــة وفــــي الوقــــت نفســــه یســــت
  :الضدین كقوله

 

 
  

 
  :یا مــن أحصــــوه مع األثمة ولم یقِلَّ 
  .خذ فلســا من حقاراتــــي ولن تصغر

ومثال آخر على المطابقة 

 
  

  
  :حلة واحدة صارت لألولین واآلخرین
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  .ولئن لم تشق یأخذ كل واحد النصف
  
وهـي اإلتیـان بالمتآلفـات المختلفـة وبمـا یطابقهـا بالترتیـب  المقابلة .4

  :كقوله

 
  

وهـــا أنـــذا أزاحـــم علـــى القصـــة : تنفســـت الصـــعداء بقصـــة الشـــریر الـــذي تبـــرر بـــك
  .ألتقوى بها

  
الغلــــو  .5   خصــــاب ٕ وهــــو نــــوع مــــن أنــــواع تزویــــق المعنــــى وا

  :الخیال كقوله

 
 

خصوصــًا بالنســبة للخطــاة : محبوبــٌة قصــُة اللــص أكثــر مــن كــل القصــص
  .أمثالي
  :وكذلك
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وبإشـارة واحـدة ابتـدأ : یا للنشیط الـذي عمـل فـي سـاعة واحـدة مقابـل سـنین
  .وانتهى في طریق األبرار

  
مــع شــبیهاتها  وهــي إیــراد األمــور التــي تتــآلف بصــفاتهاالمشــابهة  .6

  :وتنجذب إلیها كقوله في قصیدته اللص الیمیني

 
  
 
  

  :ل إنســــان یحب ما یشتهيك
  .وللطعــم الذي یهوى تجوع نفسه
  :فآكل اللحم یجــد في طلب اللحم
  .ومن یقتــات على الزروع یحبها

  
وهــو أن یرضــي المــتكلم بمــا هــو مشــین ثــم وبطریــق  التســلیم .7

  :النقاش یسلم بقبحه كما في قوله
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  :لقد كان إیمـــــــــان الرسل قلیال

  .إذ أن روح الحزن نفخت القنوط في ضمائرهم
  :ففي حین شـــــــــــك المؤمنون

  .م اللص معتــــــرفا باالبن دون شكقا
  
یمتــاز الســروجي باختیــاره صــوره الشــعریة بكــل عنایــة ولهــا  :الصــور الشــعریة 

  .رونق وجمال وهي ساحرة وجذابة بل تسحرك صوره وأنت راضٍ كل الرضا
  :لنأخذ مثال هذا البیت من قصیدته اللص الیمیني 

 
  

  :وترجمته
  :أنت أیها السارق ألم تكفك السرقات التي فعلتها

  فإذا بك تحارب من أجــــل سرقة الملكوت
ألیســت صــورة جمیلــة وأخــاذة ومــؤثرة؟ ســارق أرضــي محكــوم علیــه باإلعــدام وفــي 

  یفوز بالملكوت؟ ساعة نزاعه األخیر یحارب ویقاتل من أجل أن
  :وهاك هذا البیت

 
   

  :هدلت الحمامة بأصـــوات حزینة صامتة
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  .وهي مرتجفة خشیة أن یسمع أحد أنین ألمها
ه الهــدیل العــذب جمــع بــین متناقضــین فكیــف یكــون الهــدیل صــامتا، وشــ بّ

بالصــوت الحــزین، ورغــم كــل ذلــك فقــد كتمــت ذلــك ألنهــا لــم تــرد أن تكشــف عــن 
صورة أخرى رائعة بل حلوة . ألمها ألحد بل أسلمت نفسها لأللم یعتصرها وحدها

معـــــروف أن هـــــدیل الحمـــــام یطـــــرب . وشـــــفافة وأســـــلوب یأخـــــذ بمجـــــامع القلـــــوب
كـل ذلـك . فهـذا هـو اإلعجـاز اإلنسان، ولكن أن یكـون معبـرا عـن الحـزن واألنـین

بألفـــاظ جزلـــة واضـــحة ودون تكلـــف، وبلغـــة ســـاحرة وفصـــاحة خالبـــة تـــدل علـــى 
  .شاعریة ملتهبة متمیزة
  :وفي بیت آخر یقول

 
 

  لتجئة بین األشواكدخلت العصفورة المطاردة م
  عســــى أن یســفد من یأتي الصطیادها

صــورة أخــرى جمیلــة تحمــل التناقضــات، فالعصــفورة تفضــل أن تتــألم مــن 
األشــواك علــى أن تقتــل مــن الصــیاد، وهكــذا الحیــاة تصــبر علــى ألــم مــا لتــتخلص 

  .مما هو أشد إیالما منه
  :وفي بیت رابع یقول

 
  

  المسیح الشمس أخذ له اثنتي عشر ساعة
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  لیجمع منها نهـارا واحدا ذا نور عظیم
صـورة أخــرى بدیعـة تظهــر براعـة شــاعرنا فـي التصــویر، فقـد شــبه المســیح 

الـــذین بواســــطتهم انتشــــر نــــور بالشـــمس والرســــل االثنــــي عشـــر بســــاعات النهــــار 
  .اإلیمان في المسكونة كلها

  :ومن فنونه الكثیرة نختار النماذج اآلتیة
  :بتاءٍ یبدأ كل عنصر على الحروف األبجدیة بالتسلسل كقوله .1

   
  
 
 
  
  .إنهاء صدر البیت بنفس الفعل الذي یبدأ به الصدر والعجز .2

 
 

  
ا أعقبها بفاعلها .3 ً   .إیراد عدة أفعال بلغت اثنین وعشرین فعالً الزم
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بدء الدعامة على حرف واحد هو الهاء وبناء الدعامة على قافیة واحدة هي  .4
  :التاء، وهذا من المحاسن اللفظیة

  
  

  

وكیــد، وذلــك بتكــرار الضــمیر فــي صــدر البیــت وتكــرار ومــن فنونــه أیضــا الت .5
  .الفعل متبوعا بالضمیر المجرور في عجزه

 
   

  

هــذه جولـــة ســـریعة فـــي هـــذه الروضـــة الغنـــاء اقتطفـــت منهـــا بعـــض الثمـــار 
ولنا عودة إلیها في جولة قادمة إن شاء اهللا، ومع باقة أخـرى مـن الزهـور الیانعة 

والریاحین والورود والیاسمین والخزامى التي ما تزال تعطر سماء السریان بشذاها 
لى مدى الدهور واألجیال ٕ   .الحلو الذكي وا

_________________________________  
  المصادر

  .1969یثارة القلوب، القامشلي، برصوم، مار أغناطیوس أفرام األول، ق .1
  .1970دولباني، مار فیلوكسینوس یوحنا، الشعر عند السریان، حلب،  .2
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 .دیوان مار یعقوب السروجي، نسخة مصورة بجزأین .3
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 مار نرساي الشاعر
  حیاته

لثا َ ع ْ في منسلخ القـرن الرابـع وانتقـل وهـو صـبي إلـى الرهـا حیـث  *ولد في م
أتـم تعلیمـه تصـدر للتـدریس فیهـا، وقـد بلغـت  درس في مدرستها الشهیرة وبعـد أن

انتقــل بعــدها إلــى نصــیبین ســنة . مــدة مكوثــه فیهــا عشــرین ســنة كتلمیــذ وكأســتاذ
م، حیــث أعــاد فــتح مدرســتها ورفــع شــأنها وخــدم فیهــا مــا یقــرب مــن خمســین 457

م ولكـن منجنـا یضـع وفاتـه 507سنة، حسب رأي ابـن العبـري فتكـون سـنة وفاتـه 
ـا فـي ذلـك، م معتبرا م502سنة  كوثه في نصیبین خمسًا وأربعین سنة ویخالفه منّ

ومهما یكن من أمر فقد جاور ربه وهو شـیخ طـاعن فـي السـن وقـد جـاوز المائـة 
  .عام

لقّبته الكنیسة بكنارة الروح، ولسان المشـرق، وهـي ألقـاب یسـتحقها بالنسـبة 
ــــب ســــریاني فهــــو مــــن أعیــــان األ. لموقعــــه الالهــــوتي فیهــــا ب أمــــا موقعــــه كأدی د

السریاني وكشاعر من صفوة الشعراء المجیدین، وقد ترك لنا مجموعة كبیـرة مـن 
الكتــب نثــرا وشــعرا أظهــر فیهــا براعتــه فــي الغــوص علــى المعــاني وعمــق الفكــرة 

  .وسعة االطالع وطول ذراعه وقوة عارضته
فقـــد تـــرك لنـــا ثالثمائـــة وســـتین . إال أن مـــا یهمنـــا مـــن أمـــره هنـــا هـــو شـــعره

رتیلة حسبما ذكـر عبدیشـوع الصـوباوي بلفـظ جـزل وسـبك متـین قصیدة ونشیدا وت
  .وفصاحة نادرة وبیان ساحر

وقد كتب قصـائده علـى البحـر االثنـي عشـري أي النرسـاوي أو السـروجي، 
  :أما تراتیله فأغلبها على البحر السباعي ولندرس بعضا من خصائص شعره

                                                           
ا فيعترب والدته عني دوليب القريبة من دهوك وكذلك يشري ألفونس منجنا يف اهلامش *   .أما مار يعقوب أوجني منّ
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  :لشعره كقوله إعادة اللفظة األخیرة من البیت الذي یلیه وهي صفة ممیزة .1
 
 
 

 
 

 
 

ومن میزات شعره استعمال حرف النداء فـي بـدء الصـدر وهـو مـا یعـرف فـي  .2
وذلك لجذب انتبـاه السـامع أو القـارئ وشـده إلیـه ) (الشعر بالهتاف 

  :كما في المثال اآلتي
 

 
 

 
 

 
 

ومــــن میــــزات شــــعره تكــــرار لفظــــة معینــــة فــــي البیــــت الواحــــد لزیــــادة الحــــالوة  .3
  :والطالوة في حدیثه كما في المثال اآلتي

 
 

  :وهنا الصورة جمیلة وفیها نوع من التوریة وترجمة البیت
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  .يف هيأة اإلنسان تضل اإلنسان، ومن دون اإلنسان ال حتارب اإلنسان
) ( بدء صدر البیت على الحروف األبجدیة خصوصا في تراتیله 

، وقد بدأ البیتین األولین باأللف كما في المثال اآلتي من ترتیلة مریم والمجوس
  :والبیتین اللذین یلیانهما بالباء، وهكذا دوالیك إلى نهایة الترتیلة
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عطف العجز على الصدر باستعمال حـرف الـواو كمـا فـي هـذه األبیـات مـن  .4

  ):الكنیسة(قصیدته 
 
  

 
 
 
 
 

  
  
   

اســتعمال أداة االســتفهام فــي بــدء الصــدر واســتعمال أداة االســتثناء فــي بــدء  .5
واب كمــا فــي المثــال العجــز كجــواب علــى الســؤال وهــو نــوع مــن تركیــب الجــ

  :اآلتي
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صدر علـى حـرف معـین هـو الـراء وبنـاء العجـز علـى حـرف آخـر هـو بناء ال .6

  ):فضل النفس على الجسد(الدال في هذا المثال من قصیدته 
 

 
  

 
  
 
  

 
 

وفي البیتین الثاني والثالـث نلحـظ نوعـا مـن القافیـة حیـث الصـدر والعجـز بحـرف 
  .الهاء

إنهاء العجز على روي واحد هـو النـون وفـي هـذا دلیـل علـى معرفـة السـریان  .7
ـــال اآلتـــي مـــن  ـــم یلتزمـــوا بهـــا فـــي القصـــیدة كلهـــا كمـــا فـــي المث ن ل ٕ ـــة وا للقافی

  ):الشهداء والقدیسین(قصیدته 
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  :إلى أن یقول

  
  
 

 
 
 

 
ومن تمكنـه العـالي فـي اللغـة بـدء الصـدر بجـواب الشـرط، وبـدء العجـز بـأداة  .8

ي الشرط وهي طریقة معكوسة ولكنها تدل على السـمو الفنـي واإلبـداع وتعطـ
، كمـــا فـــي األبیـــات التالیـــة مـــن قصـــیدته  فضـــل الـــنفس علـــى (جمـــاًال ورونقـــًا

  ):الجسد
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ز بحــرف األلــف وهــذا أیضــا تفــنن ونالحــظ بــدء الصــدر بحــرف الــالم وبــدء العجــ
واآلن لنأخـذ بعضـًا مـن تفننـه فـي البنـاء الشـعري أو مـا یعـرف بالمحاسـن . جمیل

  ):(اللفظیة 
  :كقوله) (الرجوع إلى الجملة  .1

 
 

  وعلمهم أن یقدموا ذبیحة المحبة
  ذبیحة المحبة علمهم أن یذبحوا له

  
  :كقوله) (تشابه الرؤوس  .2

 
  

  لكي یعرفنا أن له رجاء الحیاة في طبع البشر
  طبع البشر حكم الصالح في كل العصور في

  

  :كقوله) (جمع الضدین أو المطابقة  .3
   

   
  أظهر جسدًا حیث لیس أللوهیته جسد
  وأكل وشرب حیث ال یقبل طبعه األكل

  :كقوله )(الدعاء  .4
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ني الكل غْ ُ   أسألك عون الروح یا م

َ بمالك عن حكمتك ر ّ   أعطني مالك ألخب
وذلــك لجــذب ) (وفــي نفــس الوقــت الهتــاف ) (المقابلــة  .5

  :هانتباه السامع أو القارئ، كقول
 
 

واحـد یفهـم وآخـر واقـف : یا لألذن التي وهـي مسـتحقة لیسـت بمسـتحقة: وترجمته
  .شبه األخرس

  
  :وندرس اآلن بعض صوره الشعریة

 
 

هلمــوا أیهــا األمــوات : هــا إن إكســیر الحیــاة یــوزع فــي الكنیســة المقدســة: وترجمتــه
  .خذوه وتبرروا من آثامكم

صورة شعریة رائعة یصف فیها جسد ودم المسیح بإكسیر الحیاة ویدعوا األموات 
ب رمزي حیث لم یذكر الجسـد والـدم صـراحة بالخطیئة لیأكلوا منه ویحیوا وبأسلو 

نما على سبیل التوریة ٕ   :وا
 

ي   وسیدتها شهوة الجسد:     إرادة الحریة مستعبدة: أ
رغم قلة األلفاظ فإن المعـاني كثیـرة ورغـم بسـاطة األلفـاظ فـإن المعنـى عمیـق، إذ 

أن تكــون اإلرادة الحــرة ســیدة الجســد وهــي التــي تقــوده، وهنــا نحــن  مــن المفــروض
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نرى العكـس قـد صـار، فـإن اإلرادة قـد خضـعت لشـهوة الجسـد، ومـن هـذه النقطـة 
فاإلنسان إذا ما استعبدته . بدأ االنهیار في سلوك اإلنسان والتناقض یطبع حیاته
  :شهواته یغدو عبدًا أسیرًا لها تقوده إلى مهاوي الرذیلة

 
   

    : وترجمته
  .لعبودیة شهوة الجسد:         حریتنا خاضعـة
ن حسن لها تحررت ٕ   .من استعباد األهواء الردیئة:        وا
ویبـدو أن شــاعرنا . ذابـة لعالقــة اإلنسـان الداخلیــةصـورة أخــرى جمیلـة وشــائقة وج

فـإن الـروح یشـتهي ضـد الجسـد . قد عاش هذا التناقض فـي بدایـة حیاتـه الروحیـة
ولكن الغلبة أخیرًا للروح إذا ما عرفت أن تلجـم الجسـد وتحـد . والجسد ضد الروح

وهكـــذا الحیـــاة صـــراع بـــین إرادة . مـــن أهوائـــه الردیئـــة وتتعلـــق بأهـــداب الفضـــیلة
اإلنســـان الخیـــرة وبـــین میولـــه وأهوائـــه الشـــریرة التـــي تحـــاول أن تصـــده عـــن عمـــل 

  :الخیر وتجره إلى مستنقع الرذیلة
 
   
. اج الشــهواتإن العــالم مشــدود فــي بحــر اآلالم كمــا إلــى مرســاة، لــئال تأخــذه أمــو 

لقـد شـبه العـالم بسـفینة مشـدودة إلـى المرسـاة، وهـذه . صورة أخرى مشـوقة ومعبـرة
المرساة هي اآلالم التي لوالها لغرقت في بحر الشهوات المتالطم األمـواج، وهـو 
یختار صوره بعنایة فائقة مما یدل على قریحة فیاضة وفكر ثاقب وملكـة شـعریة 

  .متوقدة
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نهالً ثــر ا لمــن یریــد التعمــق فــي آداب اللغــة الســریانیة، هــذا ویعــدُّ شــعر نرســاي مــ
شأنه في ذلك شأن مار أفرام السریاني ومار إسحق وما یعقـوب السـروجي ومـار 
فیلوكسینوس المنبجي وغیرهم من أدباء العصر الذهبي الذین ضـفروا إكلـیالً مـن 

  .الغار على هامة السریانیة خالدًا أبد الدهور
________________________________  

  
  

  :المصادر
  .م1905منجنا، ألفونس، میامر مار نرساي، الموصل،  .1
ا، المطران یقعوب أوجین، المروج النزهیة، طبعة ثانیة، بغداد،  .2 نّ َ   .م1977م
 .م1970دولباني، المطران یوحنا، الشعر عند السریان، حلب،  .3
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الشعر السریاني 
 الغربي الحدیث 
 واآلداب العالمیة

  
األول ما یكتب باللغة : اني الحدیث یمكن تقسیمه إلى قسمینالشعر السری

، والقسـم الثـاني مـا یكتـب باللغـة  الفصحى وهو لدى السریان المغاربة أكثـر تـداوًال
المحكیة أو ما تعرف بالسورث، وهو لدى السریان المشارقة أكثر استعماال وذلك 

  .لكونهم یتكلمونها
ســـلوب القـــدیم والـــذي كـــان فـــي إن الشـــعر الســـریاني الغربـــي یجمـــع بـــین األ

زمـــن الشـــعراء الكبـــار أمثـــال أفـــرام الســـریاني ونرســـي ویعقـــوب الســـروجي وبـــاالي 
وغیــرهم، أي عــدم االلتــزام بالقافیــة فــي القصــیدة واألســلوب الحــدیث، أي مجــاراة 
ـــدلت مـــن  ـــة، فجـــاء شـــعرهم أشـــبه بباقـــة ورد زهـــت وت العـــرب فـــي اســـتعمال القافی

الشـذى الطیـب والجمـال الرائـع طالوتـه تأسـرك ورقتـه  مزهریة أدبنا السـریاني فیهـا
  .)1(وعمقه ومستواه

وقد انفـتح الشـعراء السـریان علـى األدب العـالمي خصوصـا العربـي فراحـوا 
یترجمــــون ویعارضــــون القصــــائد ویقتبســــون الفكــــرة ویصــــوغونها بأســــلوب جــــذاب 

نون اللغة السریانیة بنتاج قرائح األدباء من كـل جـنس وفـي غْ ُ هـذا دلیـل  وشائق وی
علــى أن اللغــة الســریانیة یمكنهــا أن تجــاري الــزمن ولیســت حبیســة الرفــوف كمــا 

  .یعتقد البعض

                                                           
ب السرياين احلديثأضوا )1(   .ء على األد
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ونبــدأ بالشــاعر نعــوم فــائق فهــو یعــد رائــدًا مــن رواد النهضــة الســریانیة ولــه 
قصــائد حلــوة بخاصــة فــي اســتنهاض الهمــم لــنفض غبــار الماضــي والتطلــع بأمــل 

ال الشــعري ترجمتــه لــبعض مــن رباعیــات إلــى المســتقبل، وأهــم مــا تــرك فــي المجــ
  .)2(عمر الخیام وكذلك ترجمة مأثورات بنیامین فرانكلین إلى السریانیة

أما الشاعر یعقوب ساكا فشعره یمتاز بمتانة السبك وجزالـة األلفـاظ والرقـة 
ولكــن أغراضــه محــدودة لــم تتعــد اإلخوانیــات والشــوقیات ولــه قصــیدة فــي الحكمــة 

  .بیته مقفى وعلى البحر السروجياإللهیة وشعره في غال
أمــا نعمــة اهللا دنــو فقلمــه الســریاني ســیال وشــعره رقیــق تقــرأه فــتحس بأنــه یغمــس 
نمـــا فـــي ذؤب قلبـــه الهـــائم فـــي محبـــة اهللا واللغـــة الســـریانیة  ٕ ریشـــته ال فـــي الـــدواة وا

  .)3(وآدابها
ــة، وهــو  أمــا البطریــرك أفــرام برصــوم فــإن نثــره بلیــغ وشــعره فیــه شــفافیة ورقّ

ر باللغة العربیة وشعره أصیل جمیل یأخذ بمجامع القلوب، له دیوان مطبوع شاع
ـــه بأمجـــاد الســـریان ومعاهـــدهم ورجـــاالتهم، وقـــد  ـــارة القلـــوب یتغنـــى فی ـــوان قیث بعن

  .ترجمه إلى السریانیة شعرا القس سلیمان األركحي
أمـــا المطـــران یوحنـــا دولبـــاني فقـــد أعطـــى اللغـــة الســـریانیة الشـــيء الكثیـــر 

ه . عره بالقوة وحسن السبك ولغته السریانیة طلیة ومادته فیها غزیرةویمتاز ش یوجّ
في قصائده النشء نحو محبة الوطن واألمة والتراث واللغة ویؤكد على المدارس 
واللغــة وأهمیتهــا، فهــو مــن أغــزر األقــالم الســریانیة، وبلغــة صــافیة رقراقــة كأنهــا 

  .الماء الزالل

                                                           
ب السرياين احلديث )2(   .أضواء على األد
ب السرياين ص )3(   .41أضواء على األد
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من ضآلة إنتاجه بالسریانیة ففي قصیدته  أما المطران بولس بهنام فبالرغم
محبة اللغة السریانیة تتدفق العاطفة الجیاشة الصادقة والشـاعریة التـي مـا بعـدها 

  .شاعریة فهو شاعر مجید مطبوع كما هو في العربیة یأسرك أسلوبه األخاذ
وجـــورج دنهـــش لـــه قصـــائد جمیلـــة یتغنـــى بهـــا بحـــب الـــوطن والتـــراث، وقـــد 

نــــــت وأنشــــــدها الط حّ لبــــــة فــــــي المــــــدارس الســــــریانیة خصوصــــــًا قصــــــیدته ُل
 )وللخـــــوري إلیـــــاس شـــــعیا . )4()وطنـــــي الحبیـــــب هـــــدفي

البرطلي دور في تحبیب اللغة السریانیة للناشـئة ولـه دیـوان شـعر صـغیر ینطـوي 
  .على ثماني قصائد وقد ترجم قصة جنفیاف إلى السریانیة

لغتـــه جمیلـــة ورشـــیقة . ســـان الشـــعر واللغـــةأمـــا فولـــوس جبـــلایر فهـــو مـــن فر 
لقــد تــرك قصــائد . لــه دور كبیــر فــي إثــراء األدب الســریاني. ویأســرك عنــدما تقــرأه

تقطــر عذوبــة ورقــة بــل تبكیــك " الطــائر منتــوف الجنــاحین"جمیلــة جــدا، فقصــیدته 
  .لما فیها من عمق المشاعر اإلنسانیة وصدقها

ً ولوعة ألنه كان یت یمًا وعانى ما عانى، فلذا جـاءت أما الیتیم فترشح أسى
وقـــد تـــرجم الكثیـــر مـــن الشـــعر . تحمـــل الصـــدق لكـــل مـــا لهـــذه الكلمـــة مـــن معنـــى

العـالمي إلـى السـریانیة نـذكر علـى سـبیل المثـال ال الحصـر الصرصـور والنحلـة، 
والــذئب والخــروف لالفــونتین، القافلــة لفكتــور هوجــو، حیــاة باســتور، كنــز البخیــل 

ارا مــن أندریـــه لیكنبــرج، اهللا الشـــحاذ مــن رابنـــدراناط مــن األب شـــمید، الفضــة وســـ
طاغور، الطفل اللقیط لهكتور مالو، الحیوان الصغیر لجاك نورماند، رسم الحیاة 
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كمـــا تـــرجم بتصـــرف قـــوة الفكـــر مـــن الفرنســـیة ولـــه . مـــن ألكســـندر دومـــاس االبـــن
  .)5(أشعار غزلیة جمیلة جداً 

انیة باالشـتراك مـع غطـاس كما ترجم لتولستوي، وأهم ما ترجمه إلـى السـری
مقدســـي إلیـــاس هـــي الفضـــیلة لبرنـــار ســـان بییـــر، وهـــي ترجمـــة رائعـــة فـــي لغتهـــا 

فبهــذا یكــون واحــدًا مــن الــذین أغنــوا التــراث واألدب الســریاني . وســكبها وجزالتهــا
  .ووسعوا آفاقه بترجماته من اللغات العالمیة

وله فـي مجـال البطریرك یعقوب الثالث رجل عمل الكثیر للتراث السریاني 
البـراهین الحسـیة علـى "العالقات اللغویة بین السریانیة والعربیة كتاب نفیس وهو 

وبأســـلوب مســـتبدع فـــي تأصـــیل االقتـــراض، " تقـــارض اللغتـــین الســـریانیة والعربیـــة
لغته السریانیة لغة األم قویـة ومتینـة ونثـره أبلـغ مـن شـعره إذ أن القافیـة قـد حـدت 

، دیوانـــــه المنشـــــور ینطـــــوي علـــــى ســـــبع وثالثـــــین  مـــــن حریتـــــه ولـــــه الجیـــــد أیضـــــًا
  .)6(قصیدة

حنـا سـلمان شـاعر مجیـد لـه أكثـر مـن مائـة قصـیدة وفـي مواضـیع مختلفـة 
أهــم مــا فیهــا أنــه كــان یحــث الناشــئة علــى تعلــم لغــة اآلبــاء واألجــداد ویســتنهض 
. الهمم فیهم لیتشبثوا بإخوانهم العرب في توقل سلم المجد ونفض غبـار الماضـي

أنــه مــن حملــة رایــة البیــان الســریاني فــي القــرن العشــرین بلغتــه الرشــیقة  وقــد أثبــت
المتینة وألفاظه العذبة والتي تنساب كأنها النهر النمیـر وقـد تـرجم روایـة جنفیـاف 

  .)7(إلى السریانیة وال تزال مخطوطة

                                                           
  .اللغة السريانية، األصول والصرف، النحو واألدب )5(
  .77أضواء ص )6(
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الخــوري أفــرام جــرجیس أشــعاره جمیلــة جــدا ومــن میــزات شــعره الحداثــة فــي 
  .الشعر الحر ولغته طلیة وسهلة األسلوب أي قربه إلى

عبد المسیح نعمان قره باشي أستاذ الجیل بالسریانیة وفارس میدانها الـذي 
ال یشـق لـه غبــار دان لـه الجمیــع باإلمامـة وهــو بعـد علــى قیـد الحیــاة، فقـد تمكــن 
مــن أســرار اللغــة وفنونهــا، فجــاءت كتاباتــه رشــیقة متینــة وشــعره بــدیع ومســتنبط، 

د األغراض وقد ترجم أیضًا الكثیر إلى السریانیة وبذلك أثرى جزیل المعاني متعد
فهو مـن فحـول . األدب السریاني بما خطته أنامله من بدیع الكالم وفاخر الشعر

ـــدین، فقـــد تـــرجم كتـــاب النبـــي لجبـــران خلیـــل جبـــران، ویســـوع ابـــن  الشـــعراء المجی
ــا مــن رب 35اإلنســان، واألوجــه لمیخائیــل نعیمــة وأســطورة جلجــامش و اعیــات بیت

ـــا نجـــالي، قطـــف  ـــام وبعضـــا مـــن روائـــع طـــاغور الشـــاعر الهنـــدي مثـــل غیت الخی
ولــه . الثمــار، البســتاني، وقصــائد فــي الحــب لشــعراء عــالمیین وقــوانین حمــورابي

مجموعة كتب للتدریس من األول إلى الثامن باإلضـافة إلـى كتـاب قواعـد بأربعـة 
  .)8(أجزاء

لــه ترجمتــه لقصــیدة المیــة  أنطــون دبــوس تمكــن مــن اللغــة الســریانیة تشــهد
، ترجمهــا فــي  59العجــم وهــي فــي األصــل لإلمــام مؤیــد الــدین الطغرانــي   54بیتــًا

، مما یدل على تمكنه من العربیة والسریانیة، وكذلك قصـیدة  للشـاعر " السـید"بیتًا
للشاعر الهنـدي طـاغور إضـافة إلـى مـا " غیوم وأمواج"الفرنسي كورناي وقصیدة 
، مـــوت صـــبي : أهمهـــا نظمـــه مـــن قصـــائد بدیعـــة

  ،نزهة الربیع  بانـت لـي، وفیهـا یتغنـى بأمجـاد السـریان وباقـة
  .من األناشید الخفیفة
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أمــا قداســة البطریــرك زكــا األول عیــواص فقلمــه الســریاني بلیــغ وقــد تــرجم 
) ماالكریــا(ریكــان الزنــوج قصـیدة وهــي عبــارة عـن شــعر منثــور ألحــد الشـعراء األم

ولـه دیـوان شـعر . بأسـلوب یأسـرك مـن أول نظـرة" أسودٌ أنا ولكني إنسـان"بعنوان 
  .مخطوط

والمطــران أثناســیوس أفــرام بــولس برصــوم لــه دیــوان شــعر ســریاني بعنــوان 
وفیـــه قصـــائد جمیلـــة وذات رونـــق ووصـــفها المطـــران  نـــدى البكـــور 

  .الآللئ بولس بهنام بأنها مجموعة من
أمـــا المطـــران بهنـــام ججـــاوي فلغتـــه الســـریانیة جیـــدة وشـــعره رقیـــق ســـریانیا 

  .وعربیا وله دیوان شعر من خمسمائة صفحة
أما غطاس مقدسي إلیاس فیمتاز شـعره بالعذوبـة والصـفاء والقـوة والطـالوة 
وهو شاعر متمكن من الشعر لدرجة أنه قـد طـور القصـیدة إذ یسـتعمل نوعـا مـن 

إضافة إلى القریض، ولغتـه السـریانیة متینـة وجیـدة السـبك وال یـزال الشعر الحر، 
أمــا الشــماس أســمر الخــوري فلــه . عطــاؤه مســتمرا رغــم بلوغــه السادســة والثمــانین

مقاالت وقصائد وكتب عدیدة بالسـریانیة وقـد تـرجم كتـاب المواكـب لجبـران خلیـل 
مـن الكردیـة إلـى كما ترجم قصـیدة الفـیج  جبران ونشر في مجلة 
  .السریانیة ولغته متقنة

الخوري برصوم أیوب قدم للسریانیة الكثیـر، فقـد تـرجم هـو أیضـًا المواكـب 
، وله دیوان شعر یعنوان  یضم اثنتین وسبعین  لجبران إلى السریانیة شعرًا

أما الشـماس أوجـین بـولس برصـوم فلـه دیوانـان أوراق . قصیدة وبلغة سلسة عذبة
  .ولغته بسیطة سهلة وشعره سلس وتشرینیات  الربیع 
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أمــا األســتاذ یوحنــون قاشیشــو فلــه أعمــال أدبیــة كثیــرة منهــا إصــدار سلســلة 
كتــــب مدرســــیة مــــن ســــبعة أجــــزاء ومنهــــا أیضــــا كتــــاب جیــــد لطــــالب الصــــفوف 
د المتوسطة باالشتراك مع األستاذ حنا سلیمان، وقد ألف سلسلة جدیدة في السـوی

ســالما یــا ســوید فضــال عــن قاموســین  مــن ثالثــة أجــزاء أســماها 
سویدي وبالعكس وسلسلة قصـص بالسـریانیة ولـه دیـوان شـعر -صغیرین سریاني

  .)9(كبیر ومجموعة قصص لألطفال وأسلوبه تغلب علیه البساطة والشفافیة
نیة فــــي أمــــا دور األســــتاذ أبروهــــوم نــــورو فمعلــــوم لــــدى المهتمــــین بالســــریا

وقد منح أخیرًا جائزة الشـماس . استحداث مصطلحات حدیثة تواكب روح العصر
تقــدیرًا لجهــوده فــي حقــل اللغــة والتــراث  10/8/1997ملكــي أســعد فــي حلــب یــوم 

  .)10(السریاني
وكــذلك جهــود الــدكتور جــورج كیــزار فــي إدخــال التقنیــة الحدیثــة فــي حفــظ 

ن علــى الحاســوب وربطــه بشــبكة التــراث وتطــویره حیــث أدخــل كتــاب كنــز األلحــا
  .)11(9/8/1997اإلنترنیت وقد افتتحه قداسة البطریرك زكا األول عیواص یوم 

كتـــاب حـــدیث عـــن  1996هـــذا وقـــد صـــدر عـــن دار مـــاردین بحلـــب عـــام 
الموســیقى الســریانیة مــن تــألیف المطــران یوحنــا إبــراهیم، وهــو أحــدث دراســة عــن 

عر بأسلوب علمـي مـع صـور للنوتـة الموسیقى السریانیة، وكذلك یتحدث عن الش
  .من عمل الموسیقار نوري إسكندر

                                                           
  .143 أضواء ص )9(
، 35، السنة 1997، أيلول وتشرين األول، والثاين 167،168،169ا لة البطريركية، األعداد  )10(

  .683ص
  ).10(نفس املصدر  )11(
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ن دل على  ٕ هذا قلیل من كثیر مما یجري على الساحة األدبیة السریانیة وا
  -:شيء فإنما یدل على أن

  .اللغة السریانیة ال تزال بخیر وقادرة على العطاء للتراث اإلنساني .1
عصر ولیس كما یتهمها تستطیع أن تعاصر الزمن وتواكبه وتفي بحاجات ال .2

  .البعض بأنها لغة طقسیة محدودة ومیتة
قابلــة للنمـــاء إذا مـــا أتیحــت الفرصـــة ألبنائهـــا للعمـــل بحریــة كمـــا هـــي الحـــال  .3

الیـوم فــي ظـل الحكــم العربـي كمــا كانــت أیـام العباســیین قـد خــدمت وتطــورت 
  .وطورت التراث العربي

اني فـــي الشـــرق إن فـــي تعلمهـــا واجـــب إنســـاني ألنهـــا خـــدمت التـــراث اإلنســـ .4
  .األوسط ولقرون عدیدة ودین في أعناقنا أن ال نتركها رهینة الرفوف

_________________________________  
  المصادر

  .أضواء على أدبنا السریاني الحدیث .1
  .اللغة السریانیة، األصول والصرف .2
  .اللغة السریانیة، النحو واألدب .3
  .المجلة البطریركیة الدمشقیة .4
  .یةالدروس السریان .5
  

  :وفیما یلي بعض من الترجمات من الفونتین
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  األحجار الكريمة في السريانية
  

حظیت األحجار الكریمة بالبحث والدراسة فُألِّفت فیها منـذ القـدم مصـنفات 
  .درست أوصافها ومیزاتها واستعماالتها وأماكن تواجدها

وقــد ظلــت أســماء األحجــار الكریمــة فــي الســریانیة حبیســة المعــاجم وكتــب 
األحجــار ودرســناها دراســة التــراث ولقــد قمنــا باســتخراج مجموعــة طیبــة مــن تلــك 

موجزة فـي مقالنـا الصـغیر هـذا، كـل ذلـك یكـون بـادرة أولیـة لوضـع مؤلـف موسـع 
شــامل یــدرس جمیــع هــذا اإلرث اللغــوي النفــیس بمســح كتــب التــراث كلــه ودراســته 

  .دراسة وافیة شاملة
 "ألماس" "أداموس "Diamond:"  

.  6حجر الماس من ص
وهو الحجر الذي تثقب به الجواهر والؤلؤ، وهو حجر الماس، ویقال إنه الحجـر 
الذي یضرب علیه النحـاس وهـو أصـلب الحجـارة وهـو حجـر األصـنام ویقـال إنـه 

ـــــه ص(الشـــــبنادج  شـــــباذج حجـــــر  المـــــاس   Diamond) 863ب
38كــو ص(المــاس 

 )وتـرد . حجر ثمـین ولمـاع وأصـلد مـن البقیـة: وترجمتها) 8ت ص

  ).3كو ص. (عند كوستاز في صیغ أخرى 
درجات حسب مقیـاس ) 10(ویمتاز بأنه أصلب األحجار ودرجة صالبته 

مــوهر لدرجــة الصــالبة وهــو واحــد مــن أهــم أربعــة أحجــار كریمــة، وهــو كــاربون 
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قــــي جــــدا، ویمتــــاز بلمعانــــه وعكســــه للضــــوء ولكنــــه یتفتــــت عنــــد قطعــــه بلــــوري ن
وتلمیعه، ویتكون عند األنهار لثقله متحدا بالحجـارة وكـذلك فـي األخادیـد العمیقـة 

  ).26و22الو ص(الناجمة عن البراكین 
ــــن األكفــــاني فــــي حقــــه ــــة : وقــــال اب هــــو جــــوهر یشــــبه الیــــاقوت فــــي الرزان
وقهـره لغیـره مـن األحجـار وهـو شـفاف فیـه  والصالبة وعدم االنفعـال مـن الحدیـد،

أدنـــــى بریـــــق ویوجـــــد األبـــــیض والزیتـــــي واألصـــــفر واألحمـــــر واألخضـــــر واألزرق 
ك ص. (واألسود والفضي والحدیدي   ).20أ

  
 )الزمرد ) ازمرجداEmerald:  

كـو (زمـرد ) 10ص(زبرجد، زمـرد، حجـر كـریم، أخضـر اللـون شـفاف مـن 
ت ) 231ص ن الهمزة، وهي األكثر كمـا فـي سـفر الرؤیـا بدو  وقد ورد

ا ص" : "19اآلیة 21األصحاح والقرداحي  203وأیضا عند منّ
  .1ج 355ص

وهو أحد أربعـة أحجـار كریمـة غالیـة نـوع لمـاع أخضـر مـن البلـور ودرجـة 
، كما أنه یعكس الضوء ویحلله وصعب التلمیع والقطـع وهـو مكـون )8(صالبته 

ویعـــرف  7.5األلمنیـــوم البلوریـــة، وهنـــاك نـــوع آخـــر درجـــة صـــالبته مـــن ســـلیكات 
ولونه یتراوح بین عدیم اللون إلـى الـوردي  Emeraldبالزمرد البرازیلي باإلنجلیزیة 

الخفیــــــــف أو األحمـــــــــر أو األصـــــــــفر أو البرتقـــــــــالي أو األزرق أو البنفســـــــــجي أو 
ات مركـــز األخضـــر أو القهـــوائي، ویوجـــد فـــي الجرافیـــت وقـــد توجـــد أنـــواع منـــه ذ

الخضرة تعم جمیع أصـنافه "یصفه ابن األكفاني ) 38الو (أحمر والخارج أصفر 
وأفضلها مـا كـان مشـبع الخضـرة ذا رونـق وشـعاع ال یشـوبه سـواد، وال صـفرة وال 
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ه فهـو … نمش وال حرملیات، وال عروق بیض شَ ویمتحن بالعقیق المحدد فإن خدَ
ك" (من أشباه الزمرد   ).48أ

  
 الیشب  أیاجونJasper:  

 الیشــف  17یشــب نــوع جدیــد مــن الزبرجـــد مــن 
َر علـي الیشـاف  ـر  حجر یدعى الیشب وحسب ب َ وب

: 12اآلیـة  54وهو الیاقوت في إشـعیا أصـحاح) 162س(بهلول الزبرجد 


  )24ت(
: الیشـب حجــر قریـب مــن الزبرجـد قــال مــار أفـرام

 )1، ج31قر.(  
َصـــبٌ وقـــد وردت أیضـــا  ولـــون الیشـــب غـــامق یجعلـــه ) 8كـــو( ی

) 7(وهــو مــن الحجــارة الكوارتزیــة ذات اللــون األحمــر وصــالبته ) 27الــو (جــذابا 
ٌ منــه مجلــوب مــن بــالد التــرك مــن ناحیــة خــتن وألوانــه درجــا شــم َ ت، كمــا یقــال لــه ی

ك(أبیض وأصفر وزیتي وهو أفضلها    ).72أ
  

 )الیاقوت ) إیقانتونRuby:  
  ).24ت) (17من( ضرب من الحجارة الكریمة 

 )بلورا ( ّ   :Berylالدر
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، لؤلـــؤ، مرجـــان، مخنقـــة، قـــال ّ ـــور، در  ، )68مـــن(دة، بّل
بلـور، وعــن ابــن حســن المرجــان، السبســة وعــن ابــن بهلــول السنســة 

 ) الـــدرر عنـــدما
) 532س(، فاشـنج، المرتفضـة مـن األحجـار، مخـانقهن )ترتب مع أحجار أخـرى

الســـلیكات المـــدورة ودرجـــة وهـــي مـــن ســـلیكات األلمنیـــوم البلوریـــة وتعـــرف أیضـــا ب
وتوجد فـي األخادیـد مـع بلـورات صـخریة أخـرى ولكـن بصـورة نـادرة ) 8(صالبته 

  ).26الو(
یجلب من الجزائر الـزنج ومـن بطـن األرض، (أما ابن األكفاني فیقول فیه 

، صــــلبًا بحیــــث یقــــدح منــــه النــــار،  ویكــــون ســــاطع البیــــاض كثیــــر المائیــــة، رزینــــًا
ك(ویخدش كثیرًا من الجواهر    ).63/66أ

  
 )درة ) بروالBeryl:  

ة، مهـــــــو  ّ ) 83مـــــــن(مخنقـــــــة، در
 )102ت ( المهــو والــدر والؤلـؤ ومنــه قــول مـار أفــرام :

 )37كـــو(زبرجـــد ) 1ج 143قـــر (
  606س(بلــــــور ومرجــــــان (

  الـدرر النفیسـة المعلقـة : والتي ترجمتها
  ).147قر(على صدر الكنیسة المقدسة أحجار كریمة ودرر 

 )الجزع ) برولحاOnyx:  



  127

  )102ت( ) 82من(درة، لؤلؤ، جوهرة، مهو، جمان، بلور 
یض تشبه به األعین ومنه وهو الجزع خرز یماني أسود وأب

 . وعـــن مـــار أفـــرام یـــراد بـــه البلـــور وعـــن ابـــن العبـــري  الـــدر
ــــؤ  ــــر(واللؤل ــــل ) 1ج 143ق ) 37كــــو(والمق

.  
وهـو ) 606س(المهاء وقال آخـرون الـدر الـذي یـؤتى بـه مـن ناحیـة الهنـد 

وأمــا عمانوئیــل برشــهارى فقــد ذكرهــا فــي ) 27الــو(جــذابًا ذو لــون غــامق یجعلــه 
ـــــــردوس : وصـــــــفه للف

 )یوجد في الفردوس من الذهب : وترجمتها) 147نز
  .اإلبریز واألحجار والمهو والفضة المختارة

  

 )زمرد ) برقاEmerald:  

 ) 107ت( ) 83مـن(زمـرد، عقیـق 

: "17اآلیــــة 28وفــــي ســــفر الخــــروج أصــــحاح) 146قــــر(الزمــــرد والعقیــــق 
 " ،أي الصــف األول عقیــق أحمــر

: وفــــي ســــفر التثنیــــة) 38كــــو. (ویــــاقوت أصــــفر وزرمــــرد صــــف واحــــد
.  

 )تا ْ ر جَ   :حجر الماس وبلور) جَ
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وجدتها في دلیل الراغبین في لغة اآلرامیین فقـط ولـم أجـد لهـا هـذا المعنـى 
  .في المعاجم األخرى

  
 )ا دَ ْ ج ْ ر َ م ْ   :Emeraldزمرد ) ز

نــــوع مــــن الحجــــارة ). 203مــــن(زمــــرد حجــــر كــــریم شــــفاف أخضــــر اللــــون 
وقــــد ) 1ج 354قــــر(الزمــــرد ووردت بــــالهمزة ) 281ت(الكریمــــة ویكتــــب بــــاأللف 

أمــا ابــن األكفــاني ) 1138س(هــو الزمــرد ) 231كــو( كتبهــا كوســتار 
إن الخضرة تعم جمیـع أصـنافه وأفضـله مـا كـان مشـبع الخضـرة ذا رونـق : فیقول

وشـــعاع ال یشـــوبه ســـواد ویمـــتحن بـــالعقیق المحـــدد فـــإن خدشـــه فهـــو مـــن أشـــباه 
ك. (الزمرد   ).49و48أ

  

رجا َ Topazعقیقز 
) 210مـن(عقیق حجر كریم لونه خمـري 
)28وفــــي ســــفر الخــــروج أصــــحاح) 292ت 

العقیــــق مـــــن  : 17اآلیــــة
) 92كـــــو(زبرجـــــد وجمشـــــت ) 364قـــــر(الحجـــــارة 

) 7(ولــون الــبعض منــه بنفســجي وهــو مــن الكــوارتز ودرجــة صــالبته ) 1154س(
ـــه أ ـــو( 2.6مـــا كثافت ـــوم القـــوي جـــدا ). 35ال ى مـــن ســـلیكات األلمنی ّ والنـــوع المســـم

وهــو نــادر والنــوع الــوردي منــه یبــاع مــن قبــل  3.5وكثافتــه ) 8(ودرجــة صــالبته 
  ).38الو(الجواهریین وهو صناعي 
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 )الالزورد ) زرقاLapis Lazuli:  
سماء الزوردي بلون ال ) 212من(اسمنجوني 

  ).297ت(
 )لؤلؤ) حلیا:  

  حلــــو وبلــــور ). 342ت(لؤلــــؤ وجــــواهر ) 241مــــن(لؤلــــؤ
  ).1281س(

  
 )خرزة ) حمورتاPrecious stone:  

، كــــرة مثقوبــــة أو مســــدودة مــــن األحجــــار )248مــــن(خــــرزة لؤلــــؤة، جــــوهرة 
حجـــر ). 432قـــر( ، خـــرزة وجـــوهرة ولؤلـــؤة وجمعهـــا )353ت(الكریمـــة 

 : كقول ابن العبري). 109كو(یم كر 
  ).100دو(

  
 )حجر كریم ) طبعاPrecious stone:  

، الحجــارة الكریمــة كالــدر والیــاقوت ونحوهمــا )275مــن(فــص حجــر كــریم 
). 472قــــر( : قــــال مــــار أفــــرام

 )122كو(ر كریم حج) 390ت.(  
 )الزبرجد ) طوفازیونTopaz:  
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زبرجد ) 396ت( ، حجر كریم )911من(حجر كریم زبرجد 
ویوجــــد بثالثــــة ألــــوان هــــي البرتقــــالي، الــــوردي، ) 8(درجــــة صــــالبته ). 125كــــو(

واألزرق وله أخدود مما یسهل عملیـة تلمیعـه وقطعـه، أمـا تركیبـه الكیمیـاوي فهـو 
ویســهل  3.5نیــوم ویحتـوي علــى الهیدروكسـیل والفلــور ودرجـة كثافتــه سـلیكات ألم

قطعه لكونه یحتوي على أخدود في قاعدته والنوع الكـریم منـه غیـر كثیـر الشـیوع 
وهو یتكون عادة من الصخور الغرانیتیة وتحت تأثیر األبخرة الفلوریة مع سـوائل 

  ).38الو(أخرى 
  . 20واآلیة 21وفي سفر الرؤیا األصحاح 

  
 )فرا   :Tuquoiseالفیروز ) طِ

، )294مـــن(حجـــر ألمـــاس، حجـــر كـــریم فیـــروز 
 )وهــو مــن األحجــار الكریمـــة ) 504قـــر(حجــر األلمــاس ) 413ت

ذات لــون أزرق مخضــر ویتكــون مــن فوســفات األلمنیــوم المائیــة والنحــاس ویوجــد 
ســـم لكونـــه یجلـــب مـــن بـــالد فـــارس إلـــى فـــي بـــالد فـــارس وأمیركـــا وعـــرف بهـــذا اال

: 20واآلیــــة 21، وفــــي ســــفر الرؤیــــا األصــــحاح)1112حــــث(أوروبــــا عبــــر تركیــــا 
.  

 )درة) بث یاما:  
  .) 587س) (312من(درة یتیمة 

 )یاقوت ) یاقونداRuby  أوJacinth:  
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یـــــاقوت وهـــــو ال ) 315مـــــن(یـــــاقوت حجـــــر كـــــریم 
اعــة شــفافة ) 9(، ودرجــة صــالبته )143كــو(، یــاقوت )438ت( ّ وهــو ذو ألــوان لم

وهو حجر كریم صلب ورزین شفاف تختلف ) 26الو(تقدح عند قطعها وتلمیعها 
ـــــة وجمعهـــــا یواقیـــــت  ـــــه، الواحـــــدة یاقوت  ) 1029جـــــد(ألوان

  ).149نز(
 )الیشب ) یشبا، یشبهJasper:  

الیشـب وهـو حجـر كـریم ) 319مـن(أشف وأصفى من الزبرجـد  حجر كریم
) 442ت(ضـــرب مـــن الحجـــارة الكریمـــة ) 545قـــر(أشـــف مـــن الزبرجـــد وأصـــفى 

وهـو مـن األحجـار الكوارتزیـة ذات اللـون األحمـر الغـامق ممـا ). 146كو(یصب 
ٌ منــه "، وعنــد ابــن األكفـاني )27الــو) (7(یجعلـه جــذابا ودرجــة صـالبته  یقــال یشــم

ـــ ـــه أبـــیض وأصـــفر وزیتـــي وهـــو مجلـــوب مـــن ب ـــة خـــتن وألوان الد التـــرك مـــن ناحی
ك" (أفضــــلها : 19اآلیــــة 21، أمــــا فــــي ســــفر الرؤیــــا األصــــحاح)72أ

 .20واآلیــة 28وفــي ســفر الخـروج األصــحاح :
 )هو حجر كـریم یشـبه الزبرجـد ) الیشب والشیف والیشم

  ).1029جد(لكنه أصفى 
 )حجر كریم ) كیفاGem Stone:  

وفــي قــول مــار أفــرام یصــف جنــة ) 323مــن(حجــر كــریم كــالزمرد والــذهب 
ن  یعنـي یـه الحجـارة  عد

  ).554قر(الكریمة كالزمرد والیاقوت ونحوه 
 )الالزورد ) كیفا أرمنیتاLapis Lazuli:  
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الـالزورد وهـو یتولـد بجبـال ) 323مـن(هو یتولد في جبال أرمینیـا الزورد و 
وهـــو مـــن األحجـــار ). 861بـــه(وعنـــد ابـــن البهلـــول الـــالزورد ). 554قـــر(أرمینیـــا 

) 34الــو( 2.5أمــا كثافتــه فهــي  6 – 5.5البركانیــة ولونــه أزرق ودرجــة صــالبته 
  حجــر الــالزورد والعوهــق ویــراد بهمــا ) "1664س(حجــر الــالزورد

كریم مشهور بحسن لونـه األزرق السـمائي، وامتحـان الـالزورد الخـالص المعـدني 
ك" (یكون بإلقائه على الحجر فإن ثبت ولم ینسلخ فهو خالص   ).93و92أ

  
 )یاقوت ) كیفا سومقتاRuby:  

ـــــاقوت األحمـــــر ) 323مـــــن(یـــــاقوت أحمـــــر  ـــــي الی وعـــــن ابـــــن عل
  والیـــاقوت ) 1665س(، وكـــذلك )861هبـــ(یـــاقوت أحمـــر

ك(األحمر هو أعلى أصناف الیاقوت رتبـة وأغالهـا قیمـة  وهـو حجـر صـلد ). 2أ
  ).26الو(ویمتاز بلمعانه وشفافیته ویقدح عند طرقه ) 9(درجة صالبته 

 )شادنة ) كیفا دذماBlood Stone:  
) 863بــه(وهــو الشــاذنج عنــد ابــن بهلــول ) 323مــن(شــاذنة یــاقوت أحمــر 

وكـــــذلك شـــــادنة أو شـــــادنج الشـــــندج ) 269قــــر(وقــــد فســـــره ابـــــن علـــــي بالشـــــاذنج 
وهــي خضــراء غامقــة مــع بقــع حمــراء ممــا یجعلهــا جذابــة ) 1664س(والشــادنج 

  ).36الو(
  

 )لؤلؤ ) كیفا درحميGem Stone:  
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المرجــــان والیــــاقوت  ) 323مــــن(لؤلــــؤ، زمــــرد 
) 554قــــــر(كــــــریم وثمــــــین  ویقــــــال هــــــو كــــــل حجــــــر) 448ت(

  1666س) (861به(اللؤلؤ والزمرد.(  
  

 )شاذنة ) كوكب دذماLapis Haematites:  
الیــــاقوت ) 1694س(شــــاذنة الشــــاذنج ) 329مــــن(شــــاذنج، یــــاقوت أحمــــر 

حجر كـریم لونـه  ) 564قر(األحمر 
وهــــو یعطــــي شــــعاعا أحمــــر قهــــوائي ومتــــراص ویشــــبه الكلیــــة  ،)454ت(أحمــــر 

وهــــو نوعــــان أســــود متأللــــئ ولمــــاع وأحمــــر غــــامق شــــبیه بالكلیــــة ) 25و22الــــو(
، ویعرفــه ابــن األكفــاني بالخماهــان ویســتعمله أصــحاب المصــاحف فــي )42الــو(

ك(جالء ذهبها، معدنه بالجبل المقطم ونواحیه بأرض مصر    ).90و89أ
  
 )مرجان) كِسنا Coralium:  

د المرجان وعند ابن ) 347من(بسد، مرجان، أصل المرجان  ّ قرولیون البس
ـــد وهـــو عـــرق المرجـــان عـــن ابـــن بهلـــول ) الســـبد(علـــي  ّ كســـنا ) 1787س(أو البس

) 589قــــر(بالكســــر بعــــده ســــكون البســــد وهــــو أصــــل المرجــــان 
 ن نـــــوع مـــــن الحجـــــارة الكریمـــــة حمـــــراء اللـــــون، مرجـــــا

ــــن األكفــــاني ). 475ت( ــــول اب وهــــو شــــيء بــــین (إن المرجــــان یعــــد المــــریح "ویق
یقــوم علــى ســاق كلســیة ویختلــف لونــه بــین األحمــر واألبــیض ) الحیــوان والنبــات

ك(واألسود ومنه تتخذ حلي كثیرة    ).89أ
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 )فیروز ) كاروزا، كروازاTurquoise:  

ضـر مـزرق ویعـرف أیضـا وهو ذو لون أخ) 351من(صدف الدر، فیروز 
وهنـــاك مـــن یكتبهـــا ) 1817س(  B.Bبصـــدف اللؤلـــؤ المســـمى فیـــروز 

  ــــــؤ أي فیــــــروز ) 481ت(صــــــدفة  صــــــدف اللؤل
  ).596قر(الصدف أو الدر أو الفیروز 

  
  لبق(خرز:(  

الــودع  ) 27ت(وهــو الــودع ) 381مــن(خــرز بحــري أبــیض 
  ).28قر(بحر الذي یخرج من ال

  
 )مرجانة ) مرجانیثاPearl:  

) 190كـــو(مرجـــان  لؤلـــؤ ) 416مـــن(مرجانـــة، لؤلـــؤة، درة، جـــوهرة 
لؤلــــــؤ، جــــــواهر یواقیــــــت ) 76قــــــر(المرجانــــــة والــــــدرة واللؤلــــــؤة 


 )2215س.(  

المرجانــة جســم قــاس أو صــلد ولمــاع بشــدة لونــه، وســبب وجــوده هــو : وترجمتهــا
, )71ت(حجـر ثمـین  المطر المبكر الذي یؤثر في الصدفة 

بل یطلع إلى سـطح البحـر فـي شـهر نیسـان وینفـتح : وفي حقه قال ابن األكفاني
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مـــن النـــاس  الصـــدف، ویتلقـــى المطـــر فینعقـــد حیـــا، ذكـــره نصـــر الجـــوهري وكثیـــر
ك(   ).29و28أ
  

 )عقیق ) نقعثاGem:  
العقیـق أو الفیـروز وكالهمـا جـوهر ثمـین ) 465مـن(عقیق عسلي، فیروز 

  ).113ت(ضرب من األحجار الكریمة ). 154قر(
لـون العسـل  ) 213كو(جوهر 

 فـــي التـــوراة  المـــادنج وقـــال قـــوم فیـــروزج وهـــو العقیـــق
  ).2457س(

 )جزع ) سوماقاSardonyx:  
جــزع عقیقـي، حجــر ) 231كـو(یشــب أسـمر ) 500مـن(حجـر كـریم أحمــر 

  ).2666س(ثمین، جوهر أحمر 
  
 )السفیر ) سافیلSapphire:  

  الفیروز وهو حجر كریم قال مار أفرام ) 507من(فیروز، حجر كریم 
)واجعـل : وترجمتها) 216قر

حجــر كــریم  "أساســاتك المختــارة حجــارة بهرمائیــة 
: "وهــو األثمــر فــي إشــعیا) 233كــو(ســمنجوني ) 167ت(بلــون الســماء 

 وترجمتهــا :
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". أبنــي باألثمــد حجارتــك وبالیــاقوت األزرق أؤسســك هــا أنــذا
األزرق السفیر األسمنجون، لون السماء، فیروز أخضر، آخر الـالزورد .

ـــه أزرق ودرجـــة صـــالبته  ، )9(وهـــو أحـــد األربعـــة أحجـــار الكریمـــة الرئیســـة ولون
حللــه وال بلوراتــه شــفافة وتقــدح عنــدما تقطــع وتلمــع وذلــك لكونــه یعكــس الضــوء وی

  ).38و26الو(یمتلك أخدودا قویا لذا یصعب قطعه 
"وقال فثیون إنه السفیر 

.  
وترجمتها السفیر حسب ابن سرور مائل إلى الحمرة ولماع ویشـبه السـماء 

  ).2699س(أعني یاقوت أصفى وأرق من الكحل 
 )جزع ) سردونSardion:  

) 236كـو(ضرب من الیشب، جـزع ) 514من(حجر كریم 
 أحد األحجـار الكریمـة أحمـر اللـون فـي الكتـاب

: وفـــي ســـفر الرؤیـــا) 178ت(المقـــدس 
 قال مار أفرام . 20آیة 21ص

 )وامـأل منازلـك بـالجزع وبالـذهب المختـار : وترجمتهـا) 227قـر
  .وهو نوع من الحجارة الكریمة كأنه الیاقوت) شرفك

 )جزع یماني ) عین عغالSardonyx:  
حجـــــر كــــــریم  ) 540مـــــن(جـــــزع یمـــــاني، حجـــــر كـــــریم 

وهــو العقیــق ) 251كــو(الیشــب  ضــرب مــن) 260قــر(الجــرز الیمــاني ) 226ت(
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األحمــــر البرتقــــالي، قــــال التیفاشــــي للجــــزه أنــــواع كثیــــرة، منهــــا البقرانــــي والغــــروي 
: والفارسي والحبشي والعسلي، فأما البقرانـي فهـو حجـر مركـب مـن ثـالث طبقـات

طبقــــة حمــــراء، ال مستشــــف لهــــا تلیهــــا طبقــــة بیضــــاء ال تستشــــف وتلــــي الطبقــــة 
وأجوده مـا اسـتوت فیـه العـروق فـي الـثخن والرقـة البیضاء طبقة بلوریة تستشف، 

ك(وكــــان ســــلیمًا مــــن الخشــــونة ووجــــود اآلثــــار فیــــه  : وفــــي ســــفر الخــــروج). 86أ
 .19عدد 28أصحاح.  

 )زبرجد ) فازیونTopaz:  
) 954مــــن(حجــــر كــــریم    حجــــر كــــریم

  .وهو حجر كریم مختلف األشكال واأللوان) 271ت(
 )أصابع فرعون) صبعاثا دفرعون:  

أصابع فرعون، شبه مرجان طویـل قـدر اإلصـبع یجلـب مـن بحـر الحجـاز 
وهــــي شــــبه المراویــــد فــــي طــــول اإلصــــبع یجلــــب مــــن بحــــر الحجــــاز ) 636مــــن(
) 363قـــــر(

 )359ت.(  
 )صذیذا (Antimony:  

وهــــو البهرمــــان فــــي ســــفر الخــــروج ) 627مــــن(أثمــــد، حجــــر كــــریم أثمــــدي 
: 18آیة 28أصحاح

 . وفــــــي العربیــــــة األثمــــــد
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ك األثمد وهو حجر یكتحل به ومنه في سفر المل) 360ت( و
 )364قر.(  

 )عین الهر ) قنكینونOpal:  
: عــین الهــر وفــي الكتــاب المقــدس) 687مــن(كركیــد، حجــر كــریم أصــفر 

وعــده أودو كركیــد
 )وهو نصـف قـائم بذاتـه ولمعانـه نـاجم ) 324كو(عین الهر ) 443ت
ضــوئي ینــتج عــن الــدخول فــي كتلــة مــن شــریحة داخلــه تعمــل كعمــل  عــن تــأثیر

وفـــي زماننـــا هـــذا حجـــر نفـــیس : وقـــال األكفـــاني). 27الـــو(قطـــرة زیـــت فـــي المـــاء 
یعرف بعین الهر لشبهه إیاها كأن فیـه زئبقـًا یتحـرك یتغـالى فیـه الملـوك واألمـراء 

ك(   ).11أ
 )قركذنا (Chalcedony:  

) 436قر(، العقیق وهو حجر كریم )703 من(كركند، عقیق، حجر كریم 
 حجــر یمــان ) 464ت(، مــن األحجــار الكریمــة

وهــو یتكــون مــن حبیبــات صــغیرة واألنــواع النقیــة منــه ذات لــون مائــل ) 330كــو(
والمعــروف اآلن أن العقیــق ). "36الــو(إلــى الصــفرة أو الرمــادي وبمظهــر دهنــي 

ــ) Calcedoine(ضــرب مــن  ر فــي أوربــا، علــى حــد مــا یكثــر فــي جزیــرة وهــو كثی
ــه بعــض الحجــارة أي لشــقه إیاهــا فهــو  العــرب، ونظــن أن العقیــق ســمي كــذلك لعقّ

ك(فعیل بمعنى فاعل    ).86أ
  

 )أ ّ   :مرجان) قرناي یم
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قــــــرون البحــــــر وهــــــي المرجــــــان والكهربــــــاء ) 704مــــــن(مرجــــــان، كهربــــــاء 
  ).438قر(

 )یشب ) قرنانیاJasper:  
  ).465ت( ) 705من( حجر كریم یشب، 

  
 )حجر القمر ) روعتا دسیماMoon Stone:  

حجـــر كـــریم بشـــكل القمـــر، حجـــر القمـــر فلســـبار شـــفاف لؤلـــؤي تتخـــذ منـــه 
  ).591رد(الحلي 
 )حجر الدم ) شداناBlood stone:  

ـــــــدم، حجـــــــر كـــــــریم  ) 770مـــــــن(شـــــــاذنج، حجـــــــر ال
 )ولونــه أخضــر معــتم مــع بقــع حمــراء وهــو مــن األحجــار ). 550ت

  ).36الو(الكوارتزیة 
  

 )لؤلؤة) مشلمانیثا:  
  الآللئ والجواهر، ال واحد لها  ) 794من(لؤلؤة، جوهرة 

: مـــــــــــن لفظهـــــــــــا ومـــــــــــه فـــــــــــي إشـــــــــــعیا
 )ــ). 506قــر ي دلیــل الــراغبین بصــورة وهــذا یخــالف مــا ورد ف

 تومـــا أودو فهـــي الزینـــة ) المطـــران(المفـــرد أمـــا فـــي كنـــز اللغـــة الســـریانیة 
  ).557ت(
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 )شمیرا (  الماسDiamond:  

بالنصــب المــاس وهــو الحجــر المعــروف ) 800مــن(ســامور، حجــر المــاس 
) 564قــر(


 )حجــر كــریم أنقــى وأصــلد جمیــع الحجــارة، حتــى أن خطیئــة ). 582ت

ـرت بالمـاس ِب ُ وهـي أحجــار ) 373كـو(المـاس . یهـوذا قـد خطـت بقلـم مـن حدیـد وز
كریمة تعكس الضوء بشدة وأصلد جمیـع المعـادن عدیمـة اللـون زجاجیـة المظهـر 

  ).40الو(هرمیة مكعبة تتقطع إلى أشكال 
 )الزبرجد ) ترشیشPeridot or Chrysalite:  

وهــــو الزبرجــــد فــــي الكتــــاب ) 852مــــن(یشــــب، حجــــر كــــریم أبــــیض اللــــون 
 28سـفر الخـروج األصـحاح المقدس 

، وهو الزبرجد حجر كریم أخضر شفاف مصـفر وهـو )399كو(زبرجد . 20اآلیة
والزمرد لذا فإن ) السفیر(األكثر شیوعًا من الماس والیاقوت والفیروز  من األنواع

ســـعره لـــیس بغـــالء األحجـــار المـــذكورة، ویتكـــون مـــن أحجـــار بركانیـــة مكونـــة مـــن 
، درجـة صـالدته  سلیكات الحدید والمغناطیسیة وتركیبه المرصـوص یجعلـه صـلدًا

  ).31الو( 6.5
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  :المصادر
  ).ك(الكتاب المقدس بعهدیه  .1
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  .1927، بیروت، )جد(معلوف، لویس، المنجد في اللغة واألدب والعلوم،  .10
  .1982، بیروت، )رد(، المورد، البعلبكي، منیر .11
، )مــن(منــا، المطــران یعقــوب أوجــین، دلیــل الــراغبین فــي لغــة اآلرامیــین،  .12

  .1975بیروت، 
  .1977، بغداد، )نز(منا، المطران یعقوب أوجین، المروج النزهیة، . أ. 12
  ).دو(الدولباني، المطران یوحنا، دیوان ابن العبري،  .13
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  اللغة السریانیة 
  العصر ومواكبة تطورات

 
هـــل تـــتمكن اللغـــة الســـریانیة أن تواكـــب تطـــورات العصـــر العلمیـــة والتقنیـــة 

  واالقتصادیة واالجتماعیة والفنیة وبقیة العلوم األخرى؟
علیـــه مـــن خـــالل دراســـة بعـــض الصـــفات  اإلجابـــة محـــاوالً ســـؤال أطرحـــه 

  .والخصائص التي تمتاز بها هذه اللغة
ربیــــة والعبریــــة وبقیــــة اللغــــات شــــأن شــــقیقاتها الع شــــأنهااللغــــة الســــریانیة، 

الســامیة تمتـــاز بكونهـــا لغـــة اشـــتقاقیة إلصـــاقیة، وهاتـــان المیزتـــان منحتاهـــا القـــدرة 
وفـي حقـول المعرفـة كافـة، إضـافة . على مواكبة تطورات العصر العلمیة والتقنیة

إلــى أن معجمهــا غنــي بــالكثیر مــن المصــطلحات العلمیــة فــي العصــور القدیمــة، 
لســفة والعلــوم عبــر الترجمــة مــن الیونانیــة مــرورًا بهــا إلــى حیــث قــدمت للطــب والف

. العربیة إبان النهضـة العربیـة فـي العهـدین األمـوي والعباسـي ممـا أثـرى معجمهـا
ویمكن تصـنیف طـرق إثـراء هـذه اللغـة بالمصـطلحات والمفـردات اللغویـة والتقنیـة 

تتطلبهــا حیاتنــا واإلداریــة والفنیــة واالقتصــادیة والریاضــیة والسیاســیة وغیرهــا ممــا 
  :المعاصرة وحضارة الیوم وكما یأتي

وهــي أولــى الطــرق التــي لجــأ إلیهــا اإلنســان وذلــك بوضــع : الوضــع  .1
كلمــــات ذات معــــانٍ ودالالت جدیــــدة تتناســــب والعصــــر الــــذي یعــــیش فیـــــه، 

  :وبمقتضى حاجاته، كما في األمثلة اآلتیة
 ،مقطـع لغـوي ،  ،اإلدارة الـذرة ،  ،االحتكـار

  ،البندقیـــة  ،الرصاصـــة  ،قنبـــرة المـــدفع 
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المقلمـــــــــة،  المخرطـــــــــة،  المبـــــــــرد،  البرغـــــــــي، 
  ،البیكــــــر  ،الطباشــــــیر   ،المحبــــــرة 

 القطـــائف،  ، الـــبقالوة الخالخـــل،  األســـاور، 
 .البسكت لحم قدید،  حالوة السمیذ، 

وهي الطریقـة المثلـى لتولیـد كلمـات ذات معـانٍ جدیـدة  :االشتقاق  .2
واالســـــتفادة منهـــــا فـــــي إغنـــــاء المعجـــــم الســـــریاني وبخاصـــــة أســـــماء اآلالت 

زان وصـیغة مـن ویمكـن اسـتغالل أكثـر مـن وزن مـن األو . والمعدات الحدیثـة
 :الصیغ الشتقاق مثل هذه اآلالت

ن   .أ   :وهــي صــیغة اســم الفاعــل للمبالغــة وز   ســیارة مــن
  ،ســـار  طیـــارة مـــن  ،طـــار  نظـــارة مـــن  ،نظـــر

  ممحاة من محا .  دراجة من  درج. 

ن   .ب  صــاروخ مــن   :اســم الفاعــل وز   ،صــرخ 
ار مــن  ســحب،  ســاحبة مــن  ّ اح  . جــرَّ  جــر ّ جــر

 .برى مبراة من  خاط الجرح،  من 

ن   .ج  مركبــــة مــــن  : وهــــي صــــیغة الســــم اآللــــة وز
 ،  مدفع من قصف. 

ن   .د  خارطـة مـن   :ل المؤنـثصیغة اسـم المفعـو وز
   ،خرط  عملیة من  عمل. 
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 جمــــع،  الجمــــع مــــن  : المصــــدر   .ه 
،  الطرح من  لَ ،  الضرب مـن  قّل  ضـاعفَ
م القسمة من  ّ  .قس

عروفــــة لــــدى الكتــــاب وهــــي طریقــــة قدیمــــة م :التركیــــب أو اللصــــق  .3
واألدبــــاء الســــریان القــــدامى، ویمكــــن أن نســــتفید منهــــا لتولیــــد الكلمــــات ذات 

 :وهي تشمل اإلضافة بأداة واإلضافة بدون أداة. المعاني الحدیثة

هـامش  وهـي اإلضـافة بواسـطة الـدولث،  :اإلضافة بأداة  .أ 
هــــامش  فهــــرس الكتــــاب،   الكتــــاب

عالمــة  أعمــدة الكتــاب،  الرســالة الســفلي، 
عالمة الضرب،  عالمة الطرح الجمع، 

  ،عالمة القسمة  ،عالمة السؤال أو االسـتفهام
  ،عالمـــة التعجـــب  ،مجلـــس الـــوزراء

  المجمـــع العلمـــي  ،مجلـــس األمـــن
  أو هیأة اللغة السریانیة. 

ــدون أداة  .ب  مستشــفى،  جامعــة،   :اإلضــافة ب
  ،محكمـــة  ،مدرســـة  ،ســـجن

   ،ـــــــة ـــــــیس الجمهوری رئ   ،رأس المـــــــال
  ،وزارة التربیــة  ،وزارة المالیــة 
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الكــرة  وزارة النقــل،  وزارة الحــرب أو الــدفاع، 
كــرة المنضــدة،  كــرة القــدم،  األرضــیة، 
  ،الحكم القائد. 

بـــیض بـــرش، شـــرق،  : اســـتعمال الصـــفة  .4
  ،بـــــیض مســـــلوق  ،ســـــبورة  لحـــــم
 .مشوي

األخبار   :في المعانيفي التوسع  استعمال النسبة  .5
ـــة،  ـــة،  المحلی  ممـــرض مـــن  األخبـــار الدولی
ســـفینة،  قبطــان مـــن  مــرض،    ســـیارة
 .إسعاف

 اسـتعمر مـن   :لتولید معـانٍ جدیـدة استعمال صیغة  .6
اســـتعمار،  ا ســـكن، ومنهـــ   اســـتعبد مـــن َ ـــد َ ب َ ، ومنهـــا ع

  استعباد .  
ــا المعاصــرین كلمــات بصــیغ  هــذا وقــد وردت فــي كتابــات الــبعض مــن أدبائن

  -:واشتقاقات لیست دقیقة المعنى نذكر منها على سبیل المثال

 كلمــة   ونحــن نفضــل ،سیاســیة  سیاســة مــن الفعــل
  ســـــاس، و  ســـــیّس المضـــــعّف تســـــییس . 

. عقَّب أكثر داللة تعقیب من  تعقیب، ونحن نرى أن كلمة 
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  ثــــورة فــــي حــــین إن كلمــــة  مــــن الفعــــل  أكثــــر دقــــة وأســــهل
  .للتداول والفهم ألنها أقرب إلى الصیغة العربیة ولكون األذن معتادة علیها

ا بالنســــبة لــــبعض األجهــــزة الحدیثــــة المســــتعملة فــــیمكن إبقــــاء المصــــطلح أمــــ .7
األجنبي خصوصًا إذا كان مسـتعمالً فـي أكثـر مـن لغـة عالمیـة ولـیس هنـاك 

هـــاتف ویمكـــن أن  صــیغة ســـریانیة تعطـــي معنـــاه بدقـــة مثــل كلمـــة 
لمـة تلفاز وهكذا األمر بالنسبة لك وكذا  نصوغ منها فعالً 

 مذیاع وذلك لالبتعاد عن صوغ كلمة جدیدة ال تكون دقیقة المعنى. 

هذه الصیغ وغیرها یمكن أن یستفاد منها في التوسـع فـي تولیـد الكلمـات 
عطاء معانٍ جدیدة وحسب متطلبات العصر الذي نعیش فیه ٕ   . وا

وال بد أن نشید بجهود األستاذ أبروهوم نورو القیمة فـي هـذا المجـال فـي 
ولكــن یحتــاج الكتــاب لدراســة علمیــة فقهیــة  ،تابــه تولــدوثو، فقــد قــدم خدمــة جلیلــةك

مـن قبـل هیــأة اللغـة الســریانیة فـي المجمــع إلقـرار المصــطلحات الـواردة فیــه، ألن 
ونأمــل أن یحــذو . الــبعض ممــا ورد فیــه لــیس دقیقــًا مــن الناحیــة اللغویــة الصــرفیة

كـون قـد قـدمنا لإلنسـانیة بمحافظتنـا األدباء حذوه في خدمة هذه اللغة الجلیلـة، ون
ـــال عدیـــدة، خدمـــة  علـــى اللغـــة التـــي خـــدمت تـــراث الشـــرق األوســـط لقـــرون وأجی

  .متواضعة
_______________________________  
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