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االب  :شليمون ايشو خوشابا
قبل أربعين عاما وبالتحديد في العام  1976كتبنا مقاال عن اللغة اآلرامية
الشرقية األدبية المعاصرة والتي سميناها في حينه (اآلشورية اآلرامية
المعاصرة) ،جئنا فيها على المشكلة العويصة في هذه اللغة األدبية المعاصرة،
ونقصد مشكلة القواعد وعدم اإلتفاق عليها وحلّ معضالتها لحد اآلن ،وبالرغم من
أننا قدّمنا منهجاً لغويا منطقيا وعمليا لحل أية مشكلة في قواعد األدبية المعاصرة،
إال أن غياب المؤسسات األكاديمية أو باألحرى مؤسسة أكاديمية قومية تُعنى باللغة
القومية (األدبية الكالسيكية واألدبية المعاصرة) وتراثها ،أبقى التخبط لدى غالبية
الكتاب والمهتمين بها في اإلمالء والقواعد ،وسنتعرض إلى إحدى هذه المشاكل
كنموذج ،ولكن قبل أن نتعرض للمشكلة وحلّها نودّ أن يطلع القارئ الكريم على
تلك المقالة التي كتبناها قبل أربعين سنة بهذا الخصوص ،عسى أن توضّح
المشكلة وتنير الحل...
------------------------------- ------------------------------------------كثيرًا ما يحتدم النقاش بيني وبيين صيديقي حيوم أميور لغويية كثييرة و اصية
حوم الصيغة اإلمالئية لكتابة مفردة ما باآلرامية اآلشورية المعاصيرة ،فقبيل أييام،
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مثالُ ،وأنا أكتب كلمة ܲܚ ܵܫܐ
ܸܚ ܵܫܐ أي بزالم الحاء ،وعندما أفهمته أنّ هناك لهجات آشورية كثيرة تلفظها بفتح
بفتح الحاء اعترض على ذلك صيديقي قيائالً أنيه يُقيام

الحاء إضافة إلى أنها كذا في السريانية ،أصرّ عليى أنّ الشيائع فيي الكتابية الحديثية
هو بزالم الحاء ،وطبعاً لم أتفق معيه ،ومسيائل كثييرة كهيذه وغيرهيا ييدور الجيدام
حولها كثيرًا بين أدبائنا وكتابنا ،فيالمفردة الواحيدة ،أحيانياً ،تلفيك بيمكثر مين صييغة
ومنها تطابق السريانية وأ رى تغايرهيا ،وإااء هيذه اإل تالفيات يجتهيد كتابنيا فيي
تناوم الصيغة القياسية في الكتابة .وهكذا نجد المفردة الواحيدة تُكتيب أحيانياً كثييرة
بتهجئات مختلفة طبقاً إلنتماء الكاتب اللهجوي ..فميا القيياإ إذن فيي تنياوم تهجئية
دون سواها في اللغة الكتابية؟..
طبعاً إنّ أية لهجة ليست قاصرة أو اطئة كما يعتقد البعض ،فاللغة هيي وسييلة
وليست غاية ،وما دامت اللغة تؤدي غايتها فإنها صيحيحة وقيادرة ،ولكين المشيكلة
عندنا هي عملية توحيد هذه اللهجات في لهجة أدبيية واحيدة ،وبيالرغم مين أنّ هيذه
ال
ن بعييض الكتيياب ( ُي دعوًصييونها) عمييدًا أو جهيي ً
المشييكلة ليسييت بعويصيية ،غييير أ ّ
باألصييوم واألسييل اللغوييية .فالكاتييب اآلشييوري ،أحيان ياً كثيييرة ،يكتييب اللفظيية أو
أل ر واللغية
الصيغة كما هي في لهجته العامية ،كما ذكرنا ،دون اعتبار اللهجات ا ُ
السريانية وفي ذلك طم فادح ييؤدي إليى تعيدّد اللهجيات الكتابيية ال إليى توحييدها،
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أن تكيون مُودحديدة وأن

ال تنطبع ،إلى حدّ ما ،بطابع أو أسلوب لهجة ما ،إنّنا نرييدها أن تحيوي األصيوات
والمفردات والتراكيب القريبة مين السيريانية أو الشيائعة كثييرًا فيي الكتابيية إضيافة
إلى مفردات السريانية نفسها.
ورُبد سييائلي يسييمما لميياذا اإلصييرار علييى قرابتهييا أو تقريبهييا ميين السييريانية؟ أود
ليست لغة قائمة بذاتها لها أصيواتها ومفرداتهيا وتراكيبهيا؟ فلمياذا نجعيل السيريانية
فيصالً يتحكّم فيها؟
صحيح أنّ اللغة اآلشورية المعاصرة لغة قائمة بذاتها تختلف عن السريانية وإنّ
ي أسياإ يمكننيا توحييد هيذه اللهجيات العاميية
التفاهم غير قائ يم بينهميا ،لكين عليى أ ّ
المتعددة في لهجة أدبية واحدة؟
إنّ اللغة اآلشورية المعاصرة هيي لغية آراميية شيرقية متطيورة (أُنظير مقالنيا فيي
مجلييية المثقيييف اآلثيييوري العيييدد السيييادإ والسيييابع ص ،)8وعنيييدما كانيييت اللغييية
اآلشورية في طور اللهجة اآلرامية فإنّ التفاهم كان قائمياً بيين اللهجتيين (اآلثوريية
ن السيريانية ليم تكيين اللهجية المحليية المحكييية فيي بابييل
والسيريانية) وبيالرغم ميين أ ّ
و آشور غير أنّ اآلشوريين اتّخذوها لغة رسمية لكنيستهم أينما ذهبيوا وذليك بتيمثير
الرسييل الييذين تلمييذوهم حيييه كانييت لهجييتهم السييريانية ،وقييد ألّييف األدبيياء والعلميياء
والفالسفة اآلشوريون مؤلفات عديدة بالسريانية وترجموا إليها من اليونانية اصة
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في كافة المجاالت العلميية واألدبيية والفلسيفية والالهوتيية ،وهكيذا كانيت السيريانية
لغيية كتابييية نابضيية بالحييياة حتييى القييرن الثيياني عشيير الميييالدي حيييه أ ييذ نجمهييا
ال مين
باألفوم وانحصرت بين جيدران الكنيسية األربعية وأصيبحت غيير مفهومية إ ّ
لدن الدارسين ورجام األديرة ،كما أنّه لم يطرأ عليها أيّ تطوري ملحوظ منذ القيرن
الرابع الميالدي ،بينما طرأ على لغية الكيالم (اآلراميية اآلشيورية) تغيييرات كثييرة
نتيجة الستعمالها في الكالم فقيط وا تالطهيا ميع لغيات عدييدة كالفارسيية والتركيية
والكردية والعربية وذلك ما تقضي به قوانين التطور والصراع اللغوي التيي تفعيل
فعلها في كل لغية حيّية ،وهكيذا اب تعيدت لغية الكيالم عين لغية الكتابية كثييرًا ود ليت
األولى مرحلة اللغة بينميا بقييت الثانيية فيي دائيرة اللهجية اآلراميية وأصيبح التفياهم
صييعباً بييل غييير ممكيين بينهمييا كمييا هييو اآلن ،كمييا ا تلفييت اآلشييورية إلييى لهجييات
عديدة ،وقد تمثّرت كل مجموعية مين هيذه اللهجيات بلغية مين اللغيات التيي تعايشيها
كالفارسية والتركية والكورديية والعربيية ،ولكين بيالرغم مين هيذه اإل تالفيات بيين
اللهجات اآلشورية فإنّ التفاهم قائم بينها و اصة في المدن حيه يخيتلط فيهيا أبنياء
اللهجات المختلفة.
ن السيريانية هيي لهجيية آراميية ،فهيي ُت دمثّيل اللغيية اآلراميية أصيدق مين أ ّييية
قلنيا إ ّ
لهجة آ شورية معاصرة ،باإلضافة إلى أنّ السريانية هي اللغة التي كتب بهيا آباننيا
تراثهم الفكري واألدبي ،إذاً فإنّ إصرارنا على جعيل السيريانية فيصيالً ييتحكم فيي
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المسائل اللغوية لآلشورية المعاصرة ،وتقريب األ يرة من السريانية قيدر اإلمكيان
له ما يُ دبرًرهُ .ثمّ أنّ الذين بدأوا بنشر هذه اللغة األدبية الحديثة كتبوها بنفل الرموا
الصوتية المستعملة في السريانية ،والشئ األهم هو أنّهم ليم يكتبيوا هيذه اللغية طبقياً
للّفك المحكي ،بل أنّهم حاولوا تقريبها شيئاً فشيئاً مين السيريانية قيدر اإلمكيان ،هيذا
ونورد هنا األسل التي اتخذت بها بعثة كنتربري في الكتابةا-
 -1إنّ اللغة المعاصرة يجب اعتبارها كلغية عريقية ولييل كلغية مسيتحدثة أو
مصطنعة ،لذا فإنّ أصوم الكلمات يجب أن تُعتبدر في الكتابة.
 -2إنّ اللفك األصلي للسريانية يجب أن يُؤ دذ كمساإ.
 -3األ ذ من اللهجات القريبة من السريانية.
 -4إذا ا تلفت كيل اللهجيات العاميية عين السيريانية فيإنّ المفيردة العاميية هيي
التي تؤ ذ في الكتابة.
 -5المفردات الد يلة المستعملة في بعض اللهجات يجب أن تُستعمل بقلة.
 -6استعمام المبطيل لصصيوات التيي سيقطت مين اللفيك األصيلي إسيتنادًا إليى
السريانية ،باعتبارها تُمثّل األصل.
وهكذا نرى أنّ الذين عنوا بنشر هذه اللغة لم يد ْبغدوا فصلها أو إبعادها عن السريانية
بل بالعكل من ذلك حاولوا تقريب اللفك المحكي من اللفك السرياني قدر اإلمكيان،
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كما أنّهم أد لوا مفردات جمّة من السريانية إلى اآلشورية المعاصرة ولقيد أصيابوا
في ذلك كلّه.
وبالرغم من أنّ بدايية الكتابية بهيذه اللغية كانيت باللهجية األورميية وفيهيا باليذات،
غير أنّنا نالحيك بعيد حيين اتّسياع رقعية الكتابيية وشيمولها لهجيات ُأ يرى و اصية
الجبلية ومن ثمّ السهلية مما أغناها وقوّى مركزها أكثر ،كما أنها احتوت وال االت
تحتوي الكثير من مفردات السريانية وتترك جانباً المفردات الد يلة أو تُ ّقلّلهيا شييئاً
فشيئاً ،ولكن بالرغم من كلً هذا التشذيب الذي حصل في هذه اللغية فإنهيا ال االيت
لدى الكثيير مين الكتياب محتفظية بمورميتهيا مميا يجعلهيا ضييقة األفيق .ولقيد كانيت
لهجة ألقيوش الكتابيية وإليى حيين بعييدة كيل البعيد عين األصيوم واألسيل اللغويية،
ولكنها أ ذت تقترب شيئاً فشيئاً من هذه األصيوم كميا نالحيك ذليك عليى صيفحات
هذه المجلة ،وذلك ما يُساعد كثيراً على توحيد اللهجات في لهجة كتابية واحدة.
وأ يييراْ نعتقييد إنّ ا تيييار اللفظيية أو الصيييغة والتركيييب فييي الكتابييية الحديثيية علييى
األسييل التالييية سيسيياعد كثيييراً فييي توحيييد وإغنيياء الكتابييية الحديثيية لتم ييذ مكانتهييا
المالئمة في حياتنا األدبية والثقافية.
ن اللغة اآلشورية المعاصرة ،هيي لغية آراميية عريقية تختليف عين السيريانية
 -1إ ّ
في أمور أساسية كما أوضحنا.
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 -2أ ذ المفيردات والصييا الصيرفية والتراكييب النحويية التيي توافيق السيريانية
ومن أية لهجة كانت.
 -3المفردات التي ال نجدها في السريانية أو ال توافقها والتي ليست أجنبية تُؤ ذ
مع األ ذ بنظر اإلعتبار شيوع المفردة أو الصيغة و اصة في الكتابية.
-4

تنقية اللغية مين المفيردات األجنبيية واسيتعمام بيدلها مفيردات مين السيريانية،
والمفييردات التييي ال مييرادف لهييا فييي السييريانية أو أنهييا مسييتعملة بكثييرة فإنهييا
تُؤ ييذ وتصييا فييي قالييب آرامييي (آثييوري أو سييرياني) لتكييون مقبوليية وسييهلة
ن ذلك لن يُضيعف اللغية بيل سييُغنيها أكثير ولنيا مين هيذه
لصذن واللفك ،علمًا أ ّ
المفردات أمثلة كثيرة.

 -5اسييتعمام المبطيييل لصصييوات التيييي سيييقطت ميين اللفيييك قياسيياً عليييى األصيييل
السرياني.

وعسى أن نُودقّق جميعاً في كل ذلك.....
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و هنا نود أن نتعرض للمشكلة النموذج وحلها على ضوء األسيل التيي أوردنياه
في مقالتنا المذكورة أعاله نصا قبل أربعين عاماً ونحكّم العقل والمنطق على درب
توحيد القواعد الصوتية والصرفية والنحوية لصدبية المعاصرة....
يختلف الكثير من الكتاب بل واللغوين المهتميين باألدبيية الحديثية فيي صييغة كتابية
الفعل الماضي..
فميين يكتبييه بصيييغةا اسييم المفعييوم المجزوم(حسييب الكالس ييكية)  +الم  +ضييمير
الفاعل ،أيا

ܟܬܝ ݂ܒ ܲ
ܟܬܝ ݂ܒ ܵܠ ̇ܗ ..........
ܠܘ݂ܟ݂ .
ܟܬܝ ݂ܒܠܝ݂ .
݂
وآ ييرون ،وميينهم كاتييب هييذه السييطور ،يُفضييلون تطبيييق قاعييدة تقريييب األدبييية
المعاصييرة ميين األدبييية الكالسيييكية علييى األقييل بالصييورة الكتابييية ،كمييا قررنييا فييي
المقالة المذكورة ،أي نكتبا

ܟܬ ݂ܒ ܲ
ܟܬ ݂ܒ ܵܠ ̇ܗ....
ܠܘ݂ܟܸ .
ܟܬ ݂ܒܠܝܸ .
ܸ
وهذه الصيغة للفعل الماضي موجودة في الكالسكية األدبية ،نحوا

ܵܩ ̣ܡ ܹܠܗ ܵܡ ܲܪܢ ܫܘ ݂ܒ ܵܚܐ ܹܠܗ...
وهي صيغة توكيدية ،ومن له دراية جيدة بقواعد السريانية الكالسييكة يعيرف ذليك
جيدا ..أما صيغة أسم المفعوم  +الالم  +ضمير الفاعل ،فهي صييغة تسيتعمل فيي
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الكالسيييكية مييع األفعييام المتعدييية فقييط ..ونفضييل الصيييغة التوكيدييية التييي ذكرنييا
إ تصارا أو إقتصادا فيي الكتابية ..طبعيا يجيب أن ال يغييب عين بالنيا بيمن الرميوا
الصوتية ألية لغة هي في الواقع قاصرة بدرجة أو بم رى عن تمثيل اللفيك اليدقيق
لصصوات المنطوقة ،اصة إذا عرفنا أن اإل تالفات فيي نطيق األصيوات اللغويية
تختلف ليل من مكان آل ر أو من سبط آل ر بل من شخص آل ر ،ال بل يختليف
نطق الصوت الواحد من قبل شخص معين كل مرّة ينطيق بيه ..وبيذلك فيإن قواعيد
اللغة األدبية هي ضوابط يُتّفق عليها لتوحيد اللهجات المحكية للغة ما في ما تُسمّى
باللغيية األدبييية أو الفصييحى ،وليييل شييرطا أن هييذه القواعييد توافييق كييل اللهجييات..
ولكن كلما كانيت هيذه القواعيد واضيحة وتسيتند إليى أسياإ منطقيي أو إتّفياق عيام،
كانت أكثر قبوال وشيوعاً..
كما قلت فإن مشكلت نا األساسية في اإلتفاق على قواعد األدبيية المعاصيرة ،هيو أننيا
نفتقييير إليييى وجيييود هيئييية أو أكاديميييية قوميييية تُعنيييى باللغييية القوميييية (الكالسييييكية
والمعاصرة) ،وعليه ندعو مين هنيا كافية الكنيائل المشيرقية السيريانية إليى تشيكيل
هيئات من الخبراء والمهتمين باللغة والتراث ليتم التنسيق فيما بينهيا لتمسييل هيئية
قومييية للغيية تُعنييى بضييبط قواعييد األدبييية المعاصييرة ونشيير الفصييحى وتراثهييا بييين
أبنائها...
واهلل الموفق...
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