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السوريون الغجر
ترحال مستمر نحو المجهول

أمين العاصي

ــيـــر كـــبـــيـــر عــلــى  ــلـــحـــرب تـــأثـ ــان لـ ــ كــ
غــالــبــيــة الــغــجــر الــســوريــن الــذيــن 
اضــطــروا إلـــى تـــرك الــبــاد حالهم 
ــال كـــثـــيـــريـــن. ولــلــغــجــر الـــســـوريـــن إرث  ــ حـ
ثقافي خاص بهم ُيعرفون به لدى غالبية 
املواطنن، ومهن ال يتقنها غيرهم مّيزتهم 
عــن ســواهــم. وال تــوجــد مــعــلــومــات مــؤكــدة 
عن الفترة التاريخية التي جاء فيها الغجر 
إلــى ســوريــة أو عموم بــاد الــشــام. لكن من 
املرجح ان أصولهم تعود إلــى بــاد الهند، 
وقد اختاروا الترحال، وال تكاد تخلو دولة 

في الشرق األوسط من الغجر. 
وطـــــوال عـــقـــود، حــــاول الــغــجــر فـــي ســوريــة 
لذلك،  وإنقاذها.  بل  الحفاظ على هويتهم 
كــانــوا يقيمون فــي األريــــاف وعــلــى أطــراف 
املدن للحفاظ على ثقافتهم. ويقول الشاب 
أبو شمسة، وهو أحد الغجر في سورية، إن 
أكثر من 90 ألف غجري تركوا سورية على 
الــحــرب، موضحًا في حديث  مــدى سنوات 
تشير  التقديرات  أن  الجديد«  »العربي  مع 
إلــى أن تــعــداد الغجر فــي ســوريــة كــان قبل 
ألــف نسمة. ويوضح  عــام 2011 نحو 100 

)Getty( غجر يعزفون ويرقصون في عرس بدوي قديم في سورية

املناطق  غالبية  في  ينتشرون  كانوا  أنهم 
السورية، مضيفًا: »لم يكن تجمعًا مناطقيًا 
واحدًا. كنا ننتشر في أرياف إدلب وحماه 

والساحل وحلب«.  
ويـــقـــول أبــــو شــمــســة إن لــــدى الــغــجــر لغة 
خاصة يتواصلون بعضهم مع بعض من 
خالها، الفتًا إلى أن جميع الغجر يتقنون 
 بحسب لهجة 

ّ
أيــضــًا الــلــغــة الــعــربــيــة، »كـــل

املنطقة التي يقطن بها في أرجاء سورية«. 
كــمــا يــوضــح أن الــغــجــر فــي ســوريــة لديهم 
جــنــســيــة ســـوريـــة والــشــبــان كـــانـــوا يـــؤدون 
الجيش  فــي  اإللــزامــيــة  العسكرية  الــخــدمــة 
الــســوري، مضيفًا: »نحن ســوريــون لنا ما 
لــهــم وعــلــيــنــا مــا عــلــيــهــم، ولــكــن لــنــا عـــادات 

وتقاليد تمّيزنا عن غيرنا«. 
ــر ال يـــــزّوجـــــون بــنــاتــهــم  ــغـــجـ يـــضـــيـــف: »الـ
النزوح،  بعد  لكن  الغجر.  غير  من  لشبان 
هـــنـــاك بــعــض الــغــجــر الـــذيـــن خـــرقـــوا هــذه 
ــال مـــن نـــســـاء لسن  ــ ــزّوج رجـ ــ ــ ــقـــاعـــدة. وتـ الـ
غجريات، ولكن لم يحدث حتى اللحظة أن 
تزوجت غجرية من غير غجري«. ويوضح 
البقاء في  لوا 

ّ
الذين فض الغجر  أن بعض 

ســـوريـــة أو لـــم تــســاعــدهــم ظــروفــهــم على 
الهجرة، يقيمون في مخيمات النزوح في 

أريــــاف إدلــــب، ويــعــانــون ظــروفــًا معيشية 
ــة الــــســــوريــــن  ــيـ ــقـ ــثــــل بـ ــة مـــثـــلـــهـــم مــ ــبـ ــعـ صـ
النازحن من مدنهم وبلداتهم. أما البقية، 
البلدان  من  والعديد  تركيا  في  فموزعون 

األوروبية.  
ــى أن عــــــددًا كـــبـــيـــرًا مــــن الــغــجــر  ــ ويـــلـــفـــت إلـ
الـــســـوريـــن هـــاجـــروا إلــــى املـــغـــرب الــعــربــي 
وســكــن غالبيتهم فــي مــديــنــة وجـــدة على 
الــحــدود مــع الــجــزائــر، مــوضــحــًا أن هــؤالء 
فــي بلد عربي مسلم على  اإلقــامــة  لوا 

ّ
فض

الـــذهـــاب إلـــى بــلــدان أوروبـــيـــة، مضيفًا أن 
الــحــكــومــة املــغــربــيــة أعطتهم كــل الــحــقــوق، 
ــمـــل. وحـــول  ــعـ ــة والـ ــامــ بــمــا فــيــهــا حـــق اإلقــ
موقف الغجر من الثورة السورية، يوضح 
أبو شمسة أن الغجر اختاروا الوقوف على 
الحياد، مشيرًا إلى أن البعض انخرط في 
الـــثـــورة. يــضــيــف: »هــنــاك عــشــرة أشــخــاص 
النظام«،  في سجون  الغجر معتقلون  من 
النور  عــن  يختلفون  »الــغــجــر  أن  موضحًا 
والـــقـــربـــاط والـــطـــّبـــالـــة«. يــضــيــف: »كـــل فئة 
لدينا  الغجر  نحن  املختلفة.  ثقافتها  لها 
جنسية ســوريــة فــي حــن أن الــنــور ليسوا 
كــذلــك«. وعــن املــهــن الــتــي تمّيز الغجر في 
أبو شمسة عن »صناعة  سورية، يتحدث 

لاستخدام  املختلفة  بأشكالها  السكاكن 
في املطابخ أو للزينة«، مضيفًا أنها »مهنة 
يــتــوارثــهــا الــغــجــر وتــتــطــّور بشكل دائـــم«. 
تصليح  مهنة  »يتقنون  الغجر  إن  ويقول 
ــان يــتــمــيــز بــتــركــيــب  ــان. الــغــجــري كــ ــنــ األســ

أسنان الذهب«. 
ويعّد املوسيقار محمد عبد الكريم املولود 
في مدينة حمص وسط سورية إحدى أبرز 
الشخصيات الغجرية التي كان لها حضور 
مميز وطاٍغ استمّر عقودًا، ليس في سورية 
فحسب بــل فــي الــعــالــم الــعــربــي كــلــه. وكــان 
يسّمى أمير البزق، وشيطان البزق، بسبب 
إبداعه في العزف على هذه اآللة املوسيقية 
املطربن  لكبار  الكريم  عبد  لّحن  الصعبة. 
واملطربات في العالم العربي، منهم: صباح 
فايزة أحمد، سعاد محمد، صالح  فخري، 
عبد الحي، ماري جبران، وآخرون. وساهم 
ــلـــدان  ــبـ ــدة فــــي الـ ــ فــــي تـــأســـيـــس إذاعـــــــــات عــ
الـــعـــربـــيـــة، مــنــهــا اإلذاعـــــــة الـــســـوريـــة، وظــل 
لسنوات طويلة يقصد مبنى اإلذاعة فجرًا 
ليعزف مقطوعة على آلة البزق، في افتتاح 
البث، كانت تمّيز إذاعة دمشق عن سواها 
من اإلذاعـــات العربية. ولــه مقام خــاص به 
تفرده  يؤكد  ما  )مريوما(،  باسمه  مسجل 
عــزف محمد عبد  الــعــربــيــة.  املوسيقى  فــي 
الــكــريــم فــي أهــم املــســارح األوروبـــيـــة، وكــان 
ّبه بأشهر عازفي 

ُ
ُيقابل باحتفاء كبير. وش

الـــكـــمـــان اإليـــطـــالـــيـــن نــيــكــولــو بــاغــانــيــنــي، 
األمــر الــذي دفع موسيقار األجيال، محمد 
»باغانيني  بـــ  تسميته  الــى  الــوهــاب،  عبد 
الـــشـــرق«. لــكــن عــبــد الــكــريــم تــوفــي فــي عــام 
في  متواضع  بيت  فــي  منسيًا  فقيرًا   1989

العاصمة السورية دمشق.

التقديرات تشير إلى أن 
تعداد الغجر في سورية 

كان قبل عام 2011 
نحو 100 ألف نسمة، 
كانوا ينتشرون في 

غالبية املناطق السورية

  ■ ■ ■
عدد كبير من الغجر 
السوريني هاجروا إلى 
املغرب العربي وسكن 
غالبيتهم في مدينة 
وجدة على الحدود 
لوا 

ّ
مع الجزائر وفض

اإلقامة في بلد عربي 
مسلم

■ ■ ■
لدى الغجر السوريني 
هم 

ّ
لغة خاصة، لكن

جميعًا يتقنون اللغة 
العربية أيضًا

باختصار

كانت حال الغجر في سورية كحال غيرهم من السوريين الذين اضطروا إلى ترك البالد أو العيش في المخيمات، بفعل الحرب. 
وهكذا، ال يختبرون الترحال فقط، بل النزوح أيضًا

هوامش

سعدية مفرح

الشهية من  إثـــارة  قـــادرا على  الشعر  السيد  ومــا زال 
حوله  للكتابة  واملتلقني  والباحثني  والــنــقــاد  الــشــعــراء 
الكامن وراء دهشته  السر  ذلــك  وعنه وفيه بحثا عن 
الــســؤال عن ماهيته بال  زال  ما  األزل.  املستمرة منذ 
إجابة حقيقية، على الرغم من كل املحاوالت الدؤوبة. 
ربــمــا ألن هـــذه املــاهــيــة الــغــامــضــة هــي ســــّره الــوحــيــد، 
وربما ألن البحث في ما وراءها يمثل املتعة القصوى 

بالنسبة لكل من يتماّس معه لذة واستمتاعا. 
وعلى الرغم من فشل كل املحاوالت التي حاولت أن 
التعريف  يكون  أن  يمكن  بما  الشعر  السيد  تعّرف 
الجامع املانع علميا وثقافيا، إال أنها مستمّرة دائما، 
املــحــاوالت  هــذه  ثنايا  بــني  التفتيش  أن  وخصوصا 
الشعر،  جــوانــب جماليات  مــن  واحـــدا  يمثل  نفسها 
وكــــل مـــا يــحــيــط بـــه مـــن ظــــالل لــغــويــة ومــوضــوعــيــة 

وموسيقية أيضا.
كتابه  فــي  املــســعــودي،  والشاعر علي  الكاتب  يــحــاول 
لهذا  الخاصة  أن يقّدم رؤيته  العرب«،  الجديد »ديــوان 
الفن اإلبداعي اإلنساني، من خالل اجتهاد شخصي 

عميق، اعتمد، في تكوينه، على ذائقته أوال، كما يبدو، 
وعلى ما قرأ ودرس وبحث وقارن ثانيا. وعلى الرغم 
مــن أن املــســعــودي اســتــهــل كــتــابــه بــاســتــهــالل مكتنز 
الوجدانية حول الشعر،  الوجودية واألجوبة  باألسئلة 
إال أنــه ســرعــان مــا دلــف الحــقــا إلــى رؤى معّمقة في 

األسس والقواعد والنظريات. 
كيف  الشعر؟  »مــا  ويجيب:  يتساءل  االســتــهــالل  فــي 
الشعر؟ من أين يأتي الشعر.. وإلى أين يذهب. الشعر.. 
الشعر .. الشعر.. السحر الذي نبحث عنه ونتمناه .. 
الشفيف  الــحــزن   .. والـــروح  للجسد  الخفيف  الطيران 
الذي تصبح به الوجوه أجمل .. الجرح الطفيف .. الذي 
تــبــرأ بــه األوجــــاع .. أغنية أم غــاب ولــيــدهــا .. هجينية 
.. أحــديــة فــارس يبحث عــن بطولة..  الغربة  أب أخــذتــه 
تنهيدة عاشقة دستها وراء ستارة الزمن لئال يراها 
حـــراس املــشــاعــر؟«. وبــعــد هــذا االســتــهــالل الشاعري 
األنيق، يطوف بنا املسعودي في آفاق مفتوحة ما بني 
التعريف والنظرية والحكاية والرأي والقصيدة، قبل أن 
يعود، في مساحة االستهالل نفسها، ليعرف بكتابه: 
»هنا أقّدم بحثا يتتبع ما هيأ للشعر أن يكون ديوان 
الكالم. وقد  أبــدأ به من حيث يجب أن يبتدئ  العرب؛ 

الكثيرة، حتى  الكتب  اصطفيت كتبا محّددة من بني 
ال أتشعب في األودية وأتيه في املجاهيل.. وأسقط في 
الرئيسة،  الفكرة  في  الجهل، وألركــز  حفرة من حفر 
لعل هناك من يبني على هذا الجهد فيجعله أكثر ثراء.. 

ويغطي الجوانب التي تمتد إليها اليد«. 
ــز املــؤلــف فــعــال فــي الــفــكــرة الــرئــيــســة لكتابه،  ـ

ّ
وقـــد رك

 ملـــا ســيــأتــي بــعــدهــا، مــحــافــظــا على 
ً
بــاعــتــبــاره بـــــذرة

سالسة املنهج الذي اعتمده لنفسه منذ البداية، حيث 
في  الشعر  رئيسة:  مباحث  سبعة  على  كتابه  قسم 

القرآن الكريم، الشعر في أسباب النزول، دور الشعر 
في التفسير، الشعر في السنة النبوية، ما يجوز من 
الشعر والرجز والحداء، ما جاء موزونا في القرآن، في 
فضل الشعر. ثم أكمل مباحثه في ما قالوه عن الشعر 

نثرا، ثم في ما قالوه عن الشعر شعرا. 
 املسعودي 

ّ
وفي كل تلك املباحث وما تالها، لم يتخل

العلمي  أسلوبه  عــن  وال  الجميلة،  الرصينة  لغته  عــن 
 من الجمال والسحر، تقارب 

ً
الهادئ، فبدا الكتاب قطعة

بعض  في  مبتسرا  كــان  وإن  النثر،  وتجانس  الشعر 
مواضعه التي من الواضح أن الكاتب كتبها على عجلة 
من أمره، أو جعلها بداية فقط ملا يمكن أن يبنى عليها. 
كتابه  يبعد  أن  على  كــان حريصا  الكاتب  أن  ويــبــدو 
عن ثقل الكتب العلمية، من دون أن يفقده ما يميزها 
الشعرية  التطعيمات  تلك  إلى  لجأ  من رصانة. ولذلك 
األخـــاذة،  اللغة  جمال  إلــى  باإلضافة  الثرية،  والنثرية 

حتى في أصعب مواضع النظرية فيه. 
في إهدائه الشخصي لي، كتب املسعودي إن الكتاب 
الــذي  للشعر..  الجميل  رّد  بمحاولة  أشــبــه  »بــحــث.. 
طــبــطــب كــثــيــرا عــلــى قــلــوبــنــا لــحــظــة انـــكـــســـار«. ومــا 

أجملها من محاولة.

كتاٌب يرّد الجميل للشعر

وأخيرًا

كتاب بدا قطعًة من 
الجمال والسحر، تقارب الشعر 
وتجانس النثر، وإن كان مبتسرًا 

في بعض مواضعه
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