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هوامش

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

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

السوريون الغجر
ترحال مستمر نحو المجهول
أمين العاصي

ك ـ ــان ل ـل ـح ــرب ت ــأث ـي ــر ك ـب ـي ــر عـلــى
غــالـبـيــة الـغـجــر ال ـســوريــن الــذيــن
اض ـطــروا إل ــى ت ــرك ال ـبــاد حالهم
حـ ــال ك ـث ـي ــري ــن .ول ـل ـغ ـجــر الـ ـس ــوري ــن إرث
ثقافي خاص بهم ُيعرفون به لدى غالبية
املواطنني ،ومهن ال يتقنها غيرهم ّ
ميزتهم
عــن ســواهــم .وال تــوجــد مـعـلــومــات مــؤكــدة
عن الفترة التاريخية التي جاء فيها الغجر
إلــى ســوريــة أو عموم بــاد الـشــام .لكن من
املرجح ان أصولهم تعود إلــى بــاد الهند،
وقد اختاروا الترحال ،وال تكاد تخلو دولة
في الشرق األوسط من الغجر.
وط ـ ــوال ع ـق ــود ،حـ ــاول الـغـجــر ف ــي ســوريــة
الحفاظ على هويتهم بل وإنقاذها .لذلك،
كــانــوا يقيمون فــي األري ــاف وعـلــى أطــراف
املدن للحفاظ على ثقافتهم .ويقول الشاب
أبو شمسة ،وهو أحد الغجر في سورية ،إن
أكثر من  90ألف غجري تركوا سورية على
مــدى سنوات الـحــرب ،موضحًا في حديث
مع «العربي الجديد» أن التقديرات تشير
إلــى أن تـعــداد الغجر فــي ســوريــة كــان قبل
عــام  2011نحو  100ألــف نسمة .ويوضح

أنهم كانوا ينتشرون في غالبية املناطق
السورية ،مضيفًا« :لم يكن تجمعًا مناطقيًا
واحدًا .كنا ننتشر في أرياف إدلب وحماه
والساحل وحلب».
ويـ ـق ــول أبـ ــو ش ـم ـســة إن لـ ــدى ال ـغ ـجــر لغة
خاصة يتواصلون بعضهم مع بعض من
خاللها ،الفتًا إلى أن جميع الغجر يتقنون
ّ
أيـضــا الـلـغــة الـعــربـيــة« ،ك ــل بحسب لهجة
املنطقة التي يقطن بها في أرجاء سورية».
كـمــا يــوضــح أن الـغـجــر فــي ســوريــة لديهم
جـنـسـيــة س ــوري ــة وال ـش ـبــان ك ــان ــوا ي ــؤدون
الـخــدمــة العسكرية اإللــزام ـيــة فــي الجيش
الـســوري ،مضيفًا« :نحن ســوريــون لنا ما
لـهــم وعـلـيـنــا مــا عـلـيـهــم ،ولـكــن لـنــا ع ــادات
وتقاليد ّ
تميزنا عن غيرنا».
ّ
ي ـض ـي ــف« :ال ـغ ـج ــر ال ي ـ ــزوج ـ ــون بـنــاتـهــم
لشبان من غير الغجر .لكن بعد النزوح،
ه ـن ــاك ب ـعــض ال ـغ ـجــر ال ــذي ــن خ ــرق ــوا هــذه
ال ـق ــاع ــدة .وت ـ ـ ّ
ـزوج رجـ ــال م ــن ن ـس ــاء لسن
غجريات ،ولكن لم يحدث حتى اللحظة أن
غجري» .ويوضح
تزوجت غجرية من غير ّ
أن بعض الغجر الذين فضلوا البقاء في
س ــوري ــة أو ل ــم ت ـســاعــدهــم ظــروف ـهــم على
الهجرة ،يقيمون في مخيمات النزوح في

أري ــاف إدل ــب ،ويـعــانــون ظــروفــا معيشية
ص ـع ـب ــة م ـث ـل ـه ــم مـ ـث ــل ب ـق ـي ــة الـ ـس ــوري ــن
النازحني من مدنهم وبلداتهم .أما البقية،
فموزعون في تركيا والعديد من البلدان
األوروبية.
وي ـل ـف ــت إلـ ــى أن عـ ـ ــددًا ك ـب ـي ـرًا م ــن الـغـجــر
ال ـس ــوري ــن ه ــاج ــروا إل ــى امل ـغ ــرب الـعــربــي
وسـكــن غالبيتهم فــي مــديـنــة وج ــدة على
ال ـ ّحــدود مــع ال ـجــزائــر ،مــوضـحــا أن هــؤالء
فضلوا اإلقــامــة فــي بلد عربي مسلم على
ال ــذه ــاب إل ــى ب ـلــدان أوروبـ ـي ــة ،مضيفًا أن
الـحـكــومــة املـغــربـيــة أعطتهم كــل الـحـقــوق،
ب ـمــا ف ـي ـهــا ح ــق اإلق ــام ــة وال ـع ـم ــل .وح ــول
موقف الغجر من الثورة السورية ،يوضح
أبو شمسة أن الغجر اختاروا الوقوف على
الحياد ،مشيرًا إلى أن البعض انخرط في
ال ـثــورة .يـضـيــف« :هـنــاك عـشــرة أشـخــاص
من الغجر معتقلون في سجون النظام»،
موضحًا أن «الـغـجــر يختلفون عــن النور
وال ـق ــرب ــاط وال ـط ـ ّـب ــال ــة» .يـضـيــف« :ك ــل فئة
لها ثقافتها املختلفة .نحن الغجر لدينا
جنسية ســوريــة فــي حــن أن الـنــور ليسوا
كــذلــك» .وعــن املـهــن الـتــي ّ
تميز الغجر في
سورية ،يتحدث أبو شمسة عن «صناعة

باختصار
التقديرات تشير إلى أن
تعداد الغجر في سورية
كان قبل عام 2011
نحو  100ألف نسمة،
كانوا ينتشرون في
غالبية املناطق السورية
■■■
عدد كبير من الغجر
السوريني هاجروا إلى
املغرب العربي وسكن
غالبيتهم في مدينة
وجدة على الحدود
ّ
مع الجزائر وفضلوا
اإلقامة في بلد عربي
مسلم
■■■
لدى الغجر السوريني
ّ
لغة خاصة ،لكنهم
جميعًا يتقنون اللغة
العربية أيضًا

السكاكني بأشكالها املختلفة لالستخدام
في املطابخ أو للزينة» ،مضيفًا أنها «مهنة
يـتــوارثـهــا الـغـجــر وت ـت ـطـ ّـور بشكل دائ ــم».
ويقول إن الغجر «يتقنون مهنة تصليح
األسـ ـن ــان .ال ـغ ـجــري ك ــان يـتـمـيــز بـتــركـيــب
أسنان الذهب».
ّ
ويعد املوسيقار محمد عبد الكريم املولود
في مدينة حمص وسط سورية إحدى أبرز
الشخصيات الغجرية التي كان لها حضور
ّ
استمر عقودًا ،ليس في سورية
وطاغ
مميز
ٍ
فحسب بــل فــي الـعــالــم الـعــربــي كـلــه .وكــان
ّ
يسمى أمير البزق ،وشيطان البزق ،بسبب
إبداعه في العزف على هذه اآللة املوسيقية
الصعبةّ .
لحن عبد الكريم لكبار املطربني
واملطربات في العالم العربي ،منهم :صباح
فخري ،فايزة أحمد ،سعاد محمد ،صالح
عبد الحي ،ماري جبران ،وآخرون .وساهم
فـ ــي ت ــأس ـي ــس إذاع ـ ـ ـ ــات ع ـ ــدة فـ ــي ال ـب ـل ــدان
ال ـع ــرب ـي ــة ،م ـن ـهــا اإلذاع ـ ـ ــة الـ ـس ــوري ــة ،وظــل
لسنوات طويلة يقصد مبنى اإلذاعة فجرًا
ليعزف مقطوعة على آلة البزق ،في افتتاح
البث ،كانت ّ
تميز إذاعة دمشق عن سواها
من اإلذاع ــات العربية .ولــه مقام خــاص به
مسجل باسمه (مريوما) ،ما يؤكد تفرده
فــي املوسيقى الـعــربـيــة .عــزف محمد عبد
ـارح األوروب ـي ــة ،وكــان
الـكــريــم فــي أهــم امل ـسـ ُ
ُيقابل باحتفاء كبير .وش ّبه بأشهر عازفي
ال ـك ـم ــان اإلي ـطــال ـيــن ن ـي ـكــولــو بــاغــانـيـنــي،
األمــر الــذي دفع موسيقار األجيال ،محمد
عبد الــوهــاب ،الــى تسميته ب ـ «باغانيني
ال ـش ــرق» .لـكــن عـبــد الـكــريــم تــوفــي فــي عــام
 1989فقيرًا منسيًا فــي بيت متواضع في
العاصمة السورية دمشق.

وأخيرًا
يرد الجميل للشعر
كتاب ّ
ٌ

سعدية مفرح

ومــا زال السيد الشعر قــادرا على إثــارة الشهية من
الـشـعــراء والـنـقــاد والباحثني واملتلقني للكتابة حوله
وعنه وفيه بحثا عن ذلــك السر الكامن وراء دهشته
املستمرة منذ األزل .ما زال الـســؤال عن ماهيته بال
إجابة حقيقية ،على الرغم من كل املحاوالت الدؤوبة.
رب ـمــا ألن ه ــذه املــاهـيــة الـغــامـضــة هــي س ـ ّـره الــوحـيــد،
وربما ألن البحث في ما وراءها يمثل املتعة القصوى
ّ
يتماس معه لذة واستمتاعا.
بالنسبة لكل من
وعلى الرغم من فشل كل املحاوالت التي حاولت أن
ّ
تعرف السيد الشعر بما يمكن أن يكون التعريف
ّ
مستمرة دائما،
الجامع املانع علميا وثقافيا ،إال أنها
وخصوصا أن التفتيش بــن ثنايا هــذه املـحــاوالت
نفسها يمثل واح ــدا مــن جــوانــب جماليات الشعر،
وك ــل م ــا يـحـيــط ب ــه م ــن ظ ــال ل ـغــويــة ومــوضــوعـيــة
وموسيقية أيضا.
يـحــاول الكاتب والشاعر علي املـسـعــودي ،فــي كتابه
الجديد «ديــوان العرب» ،أن ّ
يقدم رؤيته الخاصة لهذا
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 املـسـعــودي اسـتـهــل كـتــابــه بــاسـتـهــال مكتنز
باألسئلة الوجودية واألجوبة الوجدانية حول الشعر،
إال أنــه ســرعــان مــا دلــف الحـقــا إلــى رؤى ّ
معمقة في
األسس والقواعد والنظريات.
فــي االسـتـهــال يتساءل ويجيب« :مــا الشعر؟ كيف
الشعر؟ من أين يأتي الشعر ..وإلى أين يذهب .الشعر..
الشعر  ..الشعر ..السحر الذي نبحث عنه ونتمناه ..
الطيران الخفيف للجسد وال ــروح  ..الـحــزن الشفيف
الذي تصبح به الوجوه أجمل  ..الجرح الطفيف  ..الذي
تـبــرأ بــه األوج ــاع  ..أغنية أم غــاب ولـيــدهــا  ..هجينية
أب أخــذتــه الغربة  ..أحــديــة فــارس يبحث عــن بطولة..
تنهيدة عاشقة دستها وراء ستارة الزمن لئال يراها
ح ــراس املـشــاعــر؟» .وبـعــد هــذا االسـتـهــال 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 ّ
أقدم بحثا يتتبع ما هيأ للشعر أن يكون ديوان
العرب؛ أبــدأ به من حيث يجب أن يبتدئ الكالم .وقد

اصطفيت كتبا ّ
محددة من بني الكتب الكثيرة ،حتى
ال أتشعب في األودية وأتيه في املجاهيل ..وأسقط في
حفرة من حفر الجهل ،وألركــز في الفكرة الرئيسة،
لعل هناك من يبني على هذا الجهد فيجعله أكثر ثراء..
ويغطي الجوانب التي تمتد إليها اليد».
ّ
وق ــد رك ــز املــؤلــف فـعــا فــي الـفـكــرة الــرئـيـســة لكتابه،
ً
بــاع ـت ـبــاره ب ـ ــذرة مل ــا س ـيــأتــي ب ـعــدهــا ،مـحــافـظــا على
سالسة املنهج الذي اعتمده لنفسه منذ البداية ،حيث
قسم كتابه على سبعة مباحث رئيسة :الشعر في

ً
قطعة من
كتاب بدا
الجمال والسحر ،تقارب الشعر
وتجانس النثر ،وإن كان مبتسرًا
في بعض مواضعه

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.
ّ
وفي كل تلك املباحث وما تالها ،لم يتخل املسعودي
الجميلة ،وال عــن أسلوبه العلمي
عــن لغته الرصينة
ً
الهادئ ،فبدا الكتاب قطعة من الجمال والسحر ،تقارب
الشعر وتجانس النثر ،وإن كــان مبتسرا في بعض
مواضعه التي من الواضح أن الكاتب كتبها على عجلة
من أمره ،أو جعلها بداية فقط ملا يمكن أن يبنى عليها.
ويـبــدو أن الكاتب كــان حريصا على أن يبعد كتابه
عن ثقل الكتب العلمية ،من دون أن يفقده ما يميزها
من رصانة .ولذلك لجأ إلى تلك التطعيمات الشعرية
والنثرية الثرية ،باإلضافة إلــى جمال اللغة األخ ــاذة،
حتى في أصعب مواضع النظرية فيه.
في إهدائه الشخصي لي ،كتب املسعودي إن الكتاب
«ب ـحــث ..أشـبــه بمحاولة ّ
رد الجميل للشعر ..الــذي
طـبـطــب كـثـيــرا عـلــى قـلــوبـنــا لـحـظــة ان ـك ـس ــار» .ومــا
أجملها من محاولة.

ســعر النســخة :مصــر جنيهــان ،تونــس  900مليــم ،لبنــان  1000ليــرة ،قطــر  3ريــاالت ،الســعودية  3ريــاالت ،الكويــت  200فلــس ،اإلمــارات  3دراهــم ،عمــان  300بيــزة ،البحريــن  300فلــس ،األردن  400فلــس ،العــراق  500دينــار ،المغــرب  4دراهــم ،الجزائــر دينــاران،
اليمن  50رياًال ،ســورية  25ليرة ،الســودان  10جنيهات ،ليبيا  200درهم ،موريتانيا  35أوقية □ UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30, Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50
Turkey TL 5.00, USA $ 2.00

