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َ
تراث منذ العام ّ ،2000
انكب «المعهد الفرنسي للشرق األدنى» على مشروع «سيرة الملك الظاهر ب ْي َبرص بحسب الرواية الشامية» .بدأ بنشر
كتب صدر عددها الـ  12العام الماضي ،ويتم العمل حاليًا على إصدار الجزء الثالث عشر
أجزائها في ٍ

َ
ْ
ّ
َ
قال الراوي يا سادة يا كرام ...الظاهر بيبرص في الحمرا
أريج أبو حرب
ّ
ت ـش ــك ــل ال ـ ِـسـ ـي ــر جـ ـ ــزءًا أس ــاسـ ـي ــا مــن
ال ــرواي ــات الشعبية فــي بــاد الـشــام.
ت ـت ـن ــاق ـل ـ ًه ــا األج ـ ـ ـيـ ـ ــال وتـ ـت ـ ًـوارثـ ـه ــا
مـ ـضـ ـيـ ـف ــة ع ـل ـي ـه ــا وح ـ ـ ــاذف ـ ـ ــة م ـن ـهــا
بـ ـحـ ـس ــب ال ـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ــروف االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة
تحمل
والسياسية السائدة .هي إذًا
ّ
الثقافي الشفهي ،وتوثق
إرث البالد
ً
أح ــداث ــا تــاري ـخ ـيــة مـ ـ ّـرت ع ـلــى امل ــدن
وطـبـعــت نــاسـهــا .ولـلـ ِـسـ َـيــر مكانتها
الخاصة فــي املقاهي التي يرتادها
الـ ـن ــاس لــاس ـت ـمــاع إلـ ــى ال ـح ـكــواتــي
ال ــذي يحتفظ بـمـخـطــوطــات الـ ِـسـ َـيــر
الـ ـ ـق ـ ــديـ ـ ـم ـ ــة ،ف ـ ـيـ ــروي ـ ـهـ ــا ب ــأسـ ـل ــوب ــه
ال ـت ـشــوي ـقــي الـ ـخ ــاص ع ـبــر جـلـســات
عدة.
ولسيرة امللك الظاهر َب ْي َبرص (1223
–  ،)1277أبرز ملوك الدولة اململوكية
ال ـ ـ ـ ــذي ح ـ ـكـ ــم م ـ ـصـ ــر وب ـ ـ ـ ــاد ال ـ ـشـ ــام
وح ــارب غ ــزوة الصليبيني واملـغــول
ّ
عـلـيـهــا ،قـصـ ٌـص تعظمها الــروايــات
ّ
الشعبية حتى ُيقال بأن لكل مدينةٍ
ف ــي بـ ــاد الـ ـش ــام وم ـص ــر رواي ــات ـه ــا
الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة عـ ـ ـن ـ ــه .ومـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ــرواي ـ ـ ــات
امل ـع ــروف ــة ع ـن ــه ،ت ـلــك امل ـص ـ ّ
ـري ــة الـتــي
ُ
ن ِشرت في أواخر القرن التاسع عشر
ً
كتاب
السيرة الطويلة في ُ ٍ
مختصرة ُ ّ
واحـ ٍـد حيث نقحت القصة واجتزئ
منها الكثير بهدف تلخيصها.
وف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـث ـ ـمـ ــان ـ ـي ـ ـن ـ ـيـ ــات م ـ ـ ــن ال ـ ـقـ ــرن
الـ ـعـ ـش ــري ــن ،بـ ـ ــدأ مـ ـ ـش ـ ــروع ت ـج ـم ـيــع
م ـخ ـطــوطــات ه ــذه ال ـس ـيــرة ف ــي بــاد
ال ـشــام عــن طــريــق امل ـصــادفــة .التقى
ال ـبــاحــث الـفــرنـســي ج ــورج بــوهــاس
بشفيق اإلمام مدير متحف التقاليد
ال ـش ـع ـب ـيــة فـ ــي «قـ ـص ــر الـ ـعـ ـظ ــم» فــي
دم ـ ـ ـشـ ـ ــق .س ـ ــاع ـ ــد اإلم ـ ـ ـ ـ ــام بـ ــوهـ ــاس
لـ ـل ــوص ــول ال ـ ــى م ـخ ـط ــوط ــة حـلـبـيــة،
فـنـشــرهــا األخ ـيــر بــالـلـغــة الفرنسية
لصعوبة نـشــرهــا يــومـ ُهــا بالعربية
امل ـح ـك ـي ــة ف ــي دمـ ـش ــق .نـ ـ ِـشـ ــرت ه ــذه
ّ
النسخة غير املكتملة واملــؤلـفــة من
 36000صفحة فــي عشرة كتب عبر
«دار سـنــدبــاد» الـفــرنـسـيــة ،وبعدها
عـبــر «دار آك ــت س ــود» ()Actes Sud
حيث كــان ُيـفـتــرض نشر مئة كتاب
لتغطية أحداثها.

وف ـ ـ ـ ــي الـ ـتـ ـسـ ـعـ ـيـ ـنـ ـي ــات م ـ ـ ــن ال ـ ـقـ ــرن
ال ـع ـشــريــن ،ب ــدأ ال ـب ـحــث م ـج ــددًا عن
نسخة كاملة للسيرة بهدف نشرها
بــال ـل ـغــة ال ـعــرب ـيــة هـ ــذه املـ ـ ــرة ،وســط
اس ـ ـت ـ ـغـ ــراب الـ ـنـ ـق ــاد لـ ــوجـ ــود س ـي ــرة
ب ـهــذه األهـمـيــة فــي الـلـغــة الفرنسية
ف ـق ــط .ت ــوص ــل ب ــوه ــاس الـ ــى نـسـخــة
شامية كاملة واشتراها عبر «املعهد
الفرنسي للشرق األدنــى» ( )ifpoمن
ّ
شامي اسمه «أبــو أحمد»،
حكواتي
وهـ ــي الـ ـي ــوم م ـح ـفــوظــة ف ــي دم ـشــق.
ثــم تــوصــل ال ــى نـسـخـتــن شــامـ ّـيـتــن
أخـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــن ،إحـ ـ ـ ــداهـ ـ ـ ــا م ـ ـ ــن «مـ ـقـ ـه ــى
ال ـح ـجــاز» فــي دم ـشــق ،والـثــانـيــة من
حكواتي اسمه «أبو حاتم».
وم ـ ـنـ ــذ ع ـ ـ ــام  ،2000أط ـ ـلـ ــق امل ـع ـه ــد
م ـ ـ ـشـ ـ ــروع «س ـ ـ ـيـ ـ ــرة املـ ـ ـل ـ ــك الـ ـظ ــاه ــر
ّ
الشامية»
َبـ ْـيـ َـبــرص بحسب الــروايــة
كتب
فـبــدأ بنشر أج ــزاء الـسـيــرة فــي ٍ

ص ــدر ع ــدده ــا ال ـ ـ  12ال ـع ــام املــاضــي
بينما يتم العمل حاليًا على إصدار
الجزء الثالث عشر.
في إنجاز الجزء الثاني عشر ،تعاون
ال ـبــاح ـثــان جـ ــورج ب ــوه ــاس ّ
وايـ ــاس
ح ـ ـ ّسـ ــن ،ف ــاسـ ـتـ ـع ــان ــا ب ـ ـ ـ «حـ ـك ــوات ــي
ّ
الـ ـ ـ ــشـ ـ ـ ــام» رشـ ـ ـي ـ ــد الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاق (فـ ـ ـ ــارق

تعاون جورج بوهاس ّ
واياس
حسن النجاز الجزء الـ 12
الحياة فــي أيـلــول /سبتمبر )2014
ّ
املحكية الـتــي كانت
لفهم الـعـبــارات
ُ
تستعمل فــي املــديـنــة مـنــذ أكـثــر من
السيرة أهمية
مئة عــام .لنشر هــذه
ّ
كبيرة ،فهي من ناحية توثق مرحلة
ّ
تاريخية عاشها العالم وبالد الشام،

هي مرحلة الـحــروب الصليبية .من
ناحية أخرىّ ،
ّ
الشامية
تقدم الرواية
ـون
ل ـل ـس ـ ّيــرة امل ــرح ـل ــة امل ــذك ــورة ّ بـعـيـ ٍ
شامية و»من وجهة نظر أزقة الشام
ال ـش ـع ـب ـي ــة» ك ـم ــا ي ـص ـف ـهــا ال ـب ــاح ــث
ّاي ـ ــاس ح ـســن .ه ـنــا تـكـمــن أهـمـ ّـيـتـهــا
ال ـك ـبــرى .قـ ــراءة ال ـتــاريــخ واألحـ ــداث
من خــال الــروايــات الشعبية يعطي
للتاريخ نكهة الراوي ُ
ويظهر مزاجه
ّ
وشخصيته.
ّ
يقول حسن« :ال يمكننا أن نصنف
ّ
ال ـس ـيــرة ك ـت ــراث مـحــلــي ف ـقــط ،فـكــون
أح ـ ـ ـ ــداث ال ـ ـس ـ ـيـ ــرة تـ ـح ــاك ـ ّـي م ــرح ـل ــة
شهدها العالم أجمع ،فإنها تعتبر
ّ
لإلنسانية» .لذا يسعى
تراثًا كونيًا
املعهد لتقريب إصداراته من الناس
ّ
اليومية.
وإدخالها في حياتهم
ّ
«ق ــال ال ـ ـ ّـراوي يــا س ــادة يــا ك ــرام» إن
سيرة امللك الظاهر َب ْي َبرص بحسب

الحكواتي شادي الحالق في مقهى «ة مربوطة»

ّ
الرواية الشامية كانت لها محطة في
أحد مقاهي بيروت .قبل أسبوعني،
ـادي اب ــن أب ــو ش ــادي رشيد
سـ
ـرد ش ـ ّ
ّ
الحلق ،امللقب بـ «حكواتي الشام»،
ق ـ ـص ـ ـصـ ــا م ـ ـن ـ ـهـ ــا ،وع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـرف ال ـ ـنـ ــاس
ب ــاملـ ـل ــك الـ ـظ ــاه ــر وج ـ ـ ـ ــوان وش ـي ـحــا
وغ ـي ــره ــم م ــن ش ـخ ـصـ ّـيــات ال ـس ـيــرة.
ّ
تجمع جمهور تجاوز املئة
يومها،
شخص فــي مقهى «ة مــربــوطــة» في
منطقة الحمرا في بيروت لحضور
مـ ـ ـح ـ ــاض ـ ــر ٍة قـ ـ ّـدم ـ ـهـ ــا ّاي ـ ـ ـ ـ ــاس ح ـســن
وتـ ـن ــاول ف ـي ـهــا أه ـم ـ ّـي ــة س ـي ــرة امل ـلــك
الظاهر وتفاصيل نشر الجزء الـ 12
منها عبر «املعهد الفرنسي للشرق
األدنى» في بيروت (أوقف نشاطاته
ف ــي دمـ ـش ــق ،م ــوط ــن ال ـس ـي ــرة ،تحت
وطأة الظروف الحالية).
وب ـعــد امل ـح ــاض ــرة ،دخ ــل الـحـكــواتــي
شــادي الحالق ،مرتديًا ّ
زيــه الشامي
الـتـقـلـيــدي ،فـجـلــس عـلــى كــرســي من
خ ـ ـيـ ــزران وراح يـ ـ ــروي م ـق ـط ـعــا مــن
ً
ال ـس ـيــرة بــالـلـهـجــة الـشــامـيــة ،حــامــا
ارث أب ـي ــه« ،ح ـكــواتــي ال ـش ــام» ال ــذي
اشتهر بني  1990و  2012في مقهى
«النوفرة» الواقع بالقرب من الجامع
األمـ ـ ـ ــوي فـ ــي دم ـ ـشـ ــق .م ـق ـه ــى يـبـعــد
ـار فقط عــن قبر َب ْي َبرص
بضعة أمـتـ ٍ
ّ
ف ــي «امل ـك ـت ـب ــة الـ ـظ ــاه ــري ــة» .اس ـت ـهــل
ك ــام ــه «عـ ــن املـ ـل ــك ال ـظ ــاه ــر وال ـع ـلــم
الـبــاهــر والــذيــل الـطــاهــر ،مــن اشتهر
بالنعمة
بــالـعـلــم والـ ــدرس ،األص ـيــل
ّ
والـغــرس ،محمود الـخــزرمــي املكنى
بــركــن الـ ّـديــن َبـ ْـيـ َـبــرص ،وم ــن اشتهر
بـخــدمـتــه االفـ ـ ــداوي ابــراه ـيــم سـيــاج
العذارى».
تماهى املقهى البيروتي مع املقهى
الـ ـ ـش ـ ــام ـ ــي ح ـ ـيـ ــث اس ـ ـت ـ ـمـ ــع ال ـ ـنـ ــاس
ل ـل ـح ـكــواتــي وت ـف ــاع ـل ــوا م ــع ال ـس ـيــرة
ال ـ ـتـ ــي ت ـت ـص ــاع ــد أحـ ــداث ـ ـهـ ــا ،فـخـتــم
الحكواتي الجلسة فــي لحظة ذرو ٍة
ً
ُ
مـ ـش ـ ّـوق ــة قـ ــائـ ــا« :وهـ ـ ـ ــون ي ــا س ــادة
أودعنا الكالم».
ّ
لـكــن الـحـكــواتــي فــي ب ـيــروت لــم يعد
مــألــوفـ ًـا ،وال ـح ـكــواتــي الـشــامــي يجد
مقاه آمنة تجمع
صعوبة في ايجاد
ٍ
نــاس ال ـحــارات واألزق ــة وت ــروي لهم
ّ
محببة .فمتى يا
تاريخهم بطريقة
سادة نستعيد الكالم؟

شعر

شربل داغر طاقات جديدة في الحلم
عناية جابر
شعر الحلم ،وشعر الصورة ،يطبعان
نتاجات الشاعر اللبناني شربل داغر
املتوزعة على دور لبنانية وفرنسية
وم ـصــريــة ومـغــربـيــة وج ــزائ ــري ــة .يــرد
داغـ ـ ــر ت ـ ـ ـ ّـوزع إص ـ ــدارات ـ ــه الـ ــى خ ـي ــاره
الـ ـشـ ـخـ ـص ــي ،وال ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـظـ ـ ــروف ال ـت ــي
تحكمت بمروحة النشر الواسعة ُهذه،
وكانت بدايتها في فرنساّ .أما ما نشر
لــه مــن “م ـخ ـت ــارات” ش ـعــريــة ،فـعــائــدة
ال ــى رغـبــة الـنــاشــريــن أنـفـسـهــم ،ســواء
فــي مـصــر أو ســواهــا .فــي مجموعتي
داغ ــر األخ ـيــرتــن «ال يـصــل ال ـكــام بل
ي ـس ـيــر» و«ع ـل ــى ط ــرف ل ـســانــي» (دار
“ميم” و”دار العني”) ،حوت القصائد
مــا ُي ُ
شبه قصة ،أو حكمة ،تخفتا في
ّ
السطور ،كما لو أن الشاعر يتحاشى
ال ـك ــام امل ـف ـتــوح ع ـلــى الغــائ ـي ـتــه .لكن
داغـ ـ ـ ـ ــر ي ـ ــؤك ـ ــد أن دواوي ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــه تـ ـح ــوي
القصائد املفتوحة على منتهاها ،الى
القصائد التي ّ
تتوسل السرد ،ونبذات

من السيرة الذاتية ،وقصائد الحياة
سـيــط
نـفـُسـهــا بـتـفــاصـيــل ال ـع ـيــش الـبـ ّ
واملـ ـ ـ ّـركـ ـ ــب« .ش ـ ـعـ ــري كـ ـثـ ـي ــر ،م ـت ــن ــوع
األشـ ـك ــال واألس ــالـ ـي ــب واألح ـ ـجـ ــام إن
شئت .عندي القصيدة القصيرة التي
ّ
تتعدى السطر الواحد ،وعندي تلك
ال
الطويلة التي تفوق األربعني صفحة.
املــوضــوع الـشـعــري هــو ال ــذي ّ
يتحكم

إعادة المعنى الخفي للكلمات
وحيويتها اإلبداعية
ب ــال ـش ـك ــل .ال أتـ ـع ــام ــل مـ ــع ال ـق ـص ـيــدة
ب ــال ـن ـث ــر (هـ ـك ــذا ُي ـس ـ ّـم ـي ـه ــا داغـ ـ ــر) إال
ً
بــوصـفـهــا شـكــا مـفـتــوحــا ،وإص ــراري
ّ
على انفتاحه ،هو تحولها عند بعض
الشعراء ،الى شكل ثابت وممتد ،كما
ّ
لو أنهم يتجنبون استثمار حرية هذه
القصيدة ،وينصاعون بشكل أو بآخر
الــى عقلية عروضية مــا زالــت تتحكم

ّ
يسميها داغر
بالكتابة الشعرية» .ال
كــذلــك ،فـ ـ «الـبـعــض أطـلــق عليها هــذه
الـتـسـمـيــة .ه ــذا رأي ـه ــم .كـمــا أن بعض
املـســرحـيــن أبـلـغــونــي صـعــوبــة نقلها
الــى خشبة املـســرح أو مسرحتها .أنا
أتـعــامــل مــع الـقـصـيــدة بالنثر وأع ـ ّـول
على مرونتها وقابليتها الستيعاب
واسـتـثـمــار أش ـكــال ال ـف ـنــون كــافــة .في
القصيدة الـتــي يــراهــا البعض عندي
مسرحية ،فيها من املسرح ،األصوات
فـحـســب .وتـجــديــن فــي نـصــي األط ــول
“تــرانــزيــت” املمتد الـ ّـى مئتي صفحة،
األشـكــال الكتابية كافة بما هي سرد
ومحاورة مسرحية ومناجاة».
يسعى شــربــل داغ ــر فــي قصيدته الى
تـحــريــر ال ـ ــروح ،وال ـب ـحــث ع ــن طــاقــات
جديدة في الحلم ،من خالل قطيعة ،ال
مع أشكال التعبير القديمة فحسب ،بل
أيضًا مع مجمل القيم املكتسبة وطرق
التفكير .في قصائده ،تلك الهذيانات
ال ـج ـنــون ـيــة ال ـضــائ ـعــة ولـ ــو ب ــدرج ــات
م ـت ـفــاوتــة ،أو املـ ـه ــازل الـلـطـيـفــة الـتــي

ُ
تحيل الواقع على ما هو غير واقعي.
قصائد تكمن قيمتها األســاسـيــة في
إثبات االهتمام الذي يوليه داغر الى
تقنية قـصـيــدة الـنـثــر« :درجـ ــات سلم
ح ـج ــري /لـلـصـعــود أو لـلـهـبــوط/مــن
دون أن يصعد أو يهبط /أحــد /غير
هواء الراحلني الذين ال يحتاجونه».
مـ ــا ي ـ ّـه ــم ال ـت ــأك ـي ــد ع ـل ـي ــه فـ ــي ق ـ ــراءة
بـعــض نـتــاجــات داغ ــر ،تـلــك الــدعــابــة ـ
كعنصر شعري ـ التي تجد مجالها
األك ـثــر مــاء مــة فــي ن ـثــره .ه ـنــاك هــذا
امل ـ ــرح ال ـف ــري ــد ال ـ ــذي ي ـص ـعــب إدراك ـ ــه
فــي الشعر املـنـظــوم .وعـنــد داغ ــر تلك
امل ـحــاولــة لـخـلــق لـغــة العـقــانـيــة ّ
تمد
دالالتـ ـه ــا واألح ـ ـ ــداث ال ـتــي تـعــرضـهــا
الــى زمــن ذي أبـعــاد ع ــدة .نجد أيضًا
استخدامًا ألحد األساليب األساسية
ف ــي ال ـش ـعــر امل ـعــاصــر وه ــو الـتـفـكـيــك
وإعــادة بناء الكلمات .من خالل هذه
امل ـعــادلــة ،يـسـعــى الـشــاعــر ال ــى إع ــادة
املـعـنــى الـخـفــي للكلمات وحيويتها
اإلبداعية.

