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ثقافة

أدبي
«�إلى �آخر الزمان» رواية ذات ّية لريم الأطر�ش تجمع
التوثيقي �إلى ال ّ
ّ

حب جمع الأم والأب ك�أ ّنه من زمن �سينما الأبي�ض والأ�سود
ّ

دمشق ـ كوثر دحدل
«إلى آخر الزمان منصور وهند حب
في مشوار حياة» عنوان رواية ذاتية
كتبتها الدكتورة ريم منصور األطرش
على شكل ذكريات شخصية واقعية
تجمع بين الجانب التوثيقي للسيرة
ال��ذات��ي��ة وال��ع��م��ل األدب����ي .وتشير
األطرش في مقدمة الرواية إلى قصة
الحب النادرة التي جمعت والديها،
معتبرة أنها عبرة لمن ما زال يؤمن
بالحب وأهميته في الحياة عامة وفي
الحياة المشتركة خاصة ،من دون
االلتفات إلى الفروق.
قسمت األطرش روايتها إلى أربعة
عشر فصالً ،رمزا ً لعدد سنوات الحب
العذري الذي جمع بين والديها قبل
االرتباط األبدي ،والفصول متفاوتة
في عدد الصفحات استخدمت فيها
طريقة الخطف خلفا ً وزاوج��ت بين
الماضي والحاضر ،أو بالعكس ،لكنها
التزمت خاللها التسلسل التاريخي
للحوادث ،وربطت هذه األفكار بصور
من أرشيف العائلة وم��ن أرشيفها
الشخصي ،من غير أن تخفي تأثرها
ب��رواي��ة اسطنبول للكاتب التركي
أروه��ان باموك الحائز جائزة نوبل
لآلداب.
تسته ّل الكاتبة روايتها بالفصلين
األول «والدت��ي وطفولتي المبكرة»
والثاني «ف��ي المدرسة» وتتحدث
فيهما عن والدتها في ه��ذه البيئة،
وع��ائ��ل��ت��ه��ا ال��ص��غ��ي��رة ،وح����وادث
تاريخية موثقة حول ارتباط بعض
االشخاص بالعائلة ،واصفة الحالة
الروحية التي ربطتها بمدرستها
الالييك وأص��دق��اء الطفولة الذين
كانوا ذخ��را ً للمستقبل ،والمدرسين

والمربين الذين تميزوا في طريقة
تعليمهم.
في الفصلين الثالث والرابع تسرد
رحلة حياة والديها ،بدءا ًبأمها المثقفة
التي تحمل ديبلوم دراسات عليا في
التربية وعلم النفس ،ومسيرتها في
التعليم ،ومعاناتها في الحياة ،في
مرحلة زمنية متقلبة ،وقدرتها على
الصبر والتحمل والتكيف مع الواقع
لحماية عائلتها ،وعملها على تربية
أوالده��ا تربية صحيحة ،باإلضافة
إلى عالقتها المميزة بأمها .وتكتب
في رثاء والدها« :علمتنا حب الوطن
الكبير واإلي��م��ان ب��األم��ة العربية
ورسالتها الخالدة وك��ان بيتنا وما
زال يعيش شعار الثورة السورية
الكبرى «الدين لله والوطن للجميع»
( »)...راوي��ة معاناته في السجون
أيام االنقالبات السياسية في سورية
ومعاناة العائلة معه ،الفتة إلى أن
والدها علمها تقديس العلم والمعرفة
والسعي للثقافة.
الفصل ال��خ��ام��س ح��ول بيروت
وتصف المدينة «دل��وع��ة العرب»
ق��ائ��ل��ة« :دم��ش��ق عشقي ،وب��ي��روت
حبي ،عشت فيها فترة م��ن الزمن
وضمت ذكريات غالية على قلبي،
والطريق إليها كان يغمر قلبي بفرح
عارم» .وفي هذا الفصل توثق لمراحل
تاريخية عبر العائلة ولقاءاتها
وأصدقائها وأقاربها.
في الفصول ال��س��ادس والسابع
وال��ث��ام��ن ب��ي��ت ال��م��ي��دان وال��ت��اس��ع
والعاشر تكتب عن محبتها واعتزازها
بجديها ووتصف جدتها ألمها ،سمية،
ووقوفها إلى جانب ابنتها ،وارتباطها
بذهنها بالمحبة والبساطة واللطف
وثقافتها ،أم��ا جدها سلطان باشا

األط��رش فتصفه بجد الجميع الذي
لم تتعرف إليه أال في التاسعة من
عمرها بسبب الظروف االجتماعية
لزواج والديها ،لكنها شعرت بمحبته
واحتضانه لها ،ورسخفي ذاكرتها
هذا الرجل العظيم الذي قاد الثورة
ضد الفرنسيين حتى نالت سورية
استقاللها ،وتسرد في ه��ذا الفصل
وق��ائ��ع م��ن ال��ح��رب ض��د االستعمار
وبطوالت الثوار التي سمعتها على
ل��س��ان ج��ده��ا ول��س��ان ال��ش��اع��ر زيد
األط��رش ،واصفة ارتباطه باألرض

وحبه لها وعمله فيها.
ت��ت��ح��دث ك��ذل��ك ع��ن ب��ي��ت جدها
أله��ل أمها في الميدان ،وجمال هذا
البيت العربي ال��ذي ل ّم شمل عائلة
كبيرة وأمضت فيه أوقاتا ً من المرح
وسهرات جميلة ،والعبر التي كانت
تخرج بها من هذا المنزل ،أما بيت
ال��ق��ري��ا ،بيت ال��ج��د سلطان باشا،
فكانت الذكريات فيه حول الثورة،
وفي هذا البيت كان عيد الجالء عيد
األع��ي��اد ،الفتة إل��ى صداقاتها التي
حافظت عليها منذ الصغر ،وعملها

في مكتبة األس��د الوطنية وإفادتها
من هذا العمل الذي حفزها على البدء
بمرحلة ثقافية فكرية جديدة ،هي
الترجمة ،ثم اهتمامها بتنظيم أوراق
والدها بعد وفاته بناء على وصيته،
فأنجزت سيرته الذاتية تحت عنوان
«الجيل المدان» .وفي بيروت نشرت
بعد عامين أيضا ً في «سبيل العراق»
ومجموعة م��ق��االت ،لكنها م��ا زال��ت
تحقق أوراق����ه إلص��داره��ا ،وبينها
روايتها هذه ،بناء على وصية أمها
بكتابة قصة حبهما.

الفصل الحادي عشر تتناول فيه
أهمية طريق الحرير التي تنبع من
رب��ط العالم ثقافيا ً واقتصاديا ً من
أه��م المدن السورية على الطريق،
تدمر وحلب وانطاكيا واسكندرونة
ودم��ش��ق ،م��ش��ي��رة إل���ى أن لفائف
الحرير كانت تستخدم كالنقد في
التبادل الرسمي م��ع الصين ،وأن
سورية تميزت بصناعة الحرير ،ما
فتح أعين الغرب وفرنسا تحديدا ً
لالستيالء على اإلنتاج السوري من
الشرانق بأبخس األث��م��ان ،وتحقق
ذل��ك عبر فتنة  1860عندما تآمر
الغرب مع السلطة العثمانية الفتعال
المذابح ضد مسيحيي سورية بغية
تهجيرهم ،وكانوا ممسكين بصناعة
الحرير وتجارته.
الفصول الثالثة األخ��ي��رة حول
مراحل دراستها في جامعة دمشق
ومساعدتها لزمالئها ونشاطاتها
عبر الجامعة وسفرها إلى باريس
بمنحة في السنة الثالثة ثم حصولها
على ديبلوم الترجمة واللسانيات ثم
الماجستير حول «دور الترجمة أو
العودة إلى اللغة األم في تعليم اللغات
الحية» ثم الدكتوراه من جامعة النور
في مدينة ليون الفرنسية عام 2003
عن «تحليل األخ��ط��اء في الترجمة
باللغتين الفرنسية والعربية لدى
المتعلمين الناطقين بهما» ،راوية
مسيرتها في العمل لدى عودتها إلى
سورية واألماكن التي عملت فيها.
وفي الفصل الختامي للرواية تتط ّرق
إلى مراحل الحب والزواج والمعاناة
من المجتمع المحيط التي تع ّرض لها
والداها لتقول أخيراً« :آمنت بالحب
الذي جمع أمي وأبي وكنت أظنه من
زمن سينما األبيض واألسود».

التجدد
�أن�سي الحاج ...ال�شاعر الم�سكون بفكرة
ّ
كتب عبدالكريم كاظم :تتكشف
حداثوية أنسي الحاج في وجوهها
المتعددّة ،فانتصار قصيدة النثر
هو في تجديد األسئلة ال في الظفر
ب��إج��اب��ات منتصرة .ك��ان الشاعر
يعيد ترتيب المعاني بإرادة جمالية
مغايرة ،ولتصبح إرادة الجمال هي
الشكل ال��ذي يك ّون النص الشعري
ويتك ّون الشاعر فيه ،فال إخفاق ينتظر
المعنى في منتصف النص ،فإن كسا
المعنى شيء من النص ،كان النص
لونا ً من أل��وان جمالية اللغة ،وألن
اللغة نفسها تعيد االت���زان إل��ى ما
اضطرب من المعنى.
يتك ّون النص الشعري الذي يكتبه
أنسي الحاج في المستقبل ،ويتك ّون
المستقبل في زمن آت يضمن تحقق
النص ،أي يضمن تحقق المستقبل
ف��ي المستقبل ال���ذي ل��م نصل إليه
بعد .يبدو النص خطوات من الجمل
المتالحقة طالما أن سير النص هو
سير المستقبل الذي يحايثه ،إن هذا
التص ّور النقدي هو الذي يجعل النثر
يستقر مطمئنا ً في كتابات ومقاالت
ونصوص أنسي الحاج المتنوعة،
وذل��ك ف��ي صيغة مستقبلية أيضا ً
حدّاها الصدق والموقف من المعنى
إذن نصر الشاعر المعنى الجمالي أو
الشعري المغاير الذي استنصره.
كان الشاعر في الداللة (الحياة)
يمتصه المعنى (ال��م��وت)
قبل أن
ّ
الذي اختاره ،مرتاحا ً إلى فكرة النص
ال��ق��ادم .كانت نصوصه الشعرية
مزيجا ً من براءة الناثر ونبل الموقف
الشعري واألخالقي والمعرفي ،وكان
شاعرا ً من نوع مختلف ،فهو حداثوي
وإيماني ومستقبلي ومؤمن بالحرف
ال��ذي يكتبه ،ومؤمن ب��أن اللفظ هو
وسيلة التغيير والتعبير ،ومؤمن
ب��أن نصه ي��رى اآلت���ي (ف��ي ماضي
األيام اآلتية) حتى وإن حط الضباب

على العين أكثر من م ّرة .كان أنسي
هذا كله وشيئا ً آخر :كان يرى نفسه
مسؤوال ً عن المعنى الجمالي الذي هو
ضرورة حياتية وشعرية وشرط الزم
ال يكتمل الشاعر المغاير إالّ به ،وكان
أنسي شاعرا ً كون ّيا ً أيضاً.
أن��س��ي ال��ح��اج المسكون بفكرة
التجدد ،ك��ان ،على ع��ادت��ه ،خ��ارج
المألوف ،شاعرا ً قبل أن يكون رائياً،
ورائ��ي��ا ً بعدما أصبح ش��اع��راً .وإذا
ك��ان��ت حساسيته ال��ش��ع��ري��ة ت��رد
إل��ى حس رهيف ب��ض��رورة التجدد،
فإنها تستدعي ،في اللحظة ذاتها،
تص ّوره للكتابة والحياة والجمال،
حيث الحياة معنى وحيث الكتابة
فعل تحويلي ال يكون الجمال إالّ به،
فالكتابة هي ما تترجم حركة الجمال
في الحياة.
وض��ع الشاعر بتأنٍ كبير النص
الجديد على منضدة التجريب دوماً،
عازال ً الكالم عن أشباه الكالم والمعنى
الجمالي عن أش�لاء المعنى الغائم،
وفاصالً بين «النثر» وغبار متناثر
توهم شكله «ن��ث��راً» في زم��ن قوامه
غ��ب��ار .وك��ان ف��ي م��ا يكتب يتعسف
أحياناً ،ممارسا ً استراتيجية جمالية
ولغوية وفنية أدم��ن عليها ،تخلط
المعنى الجمالي أو الجمال نفسه
بقليل من العسف كي يولد النص
واضحا ً في انتسابه كما لو كان يقول:
إن التخلص من ثمرة «لغة» فاسدة
يستلزم التخلص من الغصن «النقد»
الذي يحملها حتى لو كان (أكاديمياً).
كان هناك ،دائماً ،في الكتابة الشعرية،
ذلك الحد الالنهائي الذي أخذه أنسي
من نقاء المعنى وبياض الكلمة وفنية
اللغة.
كان أنسي الحاج شاعرا ً يهرب من
الشكل الشعري التقليدي إلى الصورة
الشعرية المختلفة التي تهدم المنطق
وتنفتح على فضاء لفظي ال نهاية له،

وك��ان في ما يكتب يحتضن العالم
كله ،فيضع النص الجديد في زمن
والتأمل فيه في زم��ن آخ��ر ،ليجمع
الزمنين ويجتمعان ف��ي��ه .ه��ذا هو
الشاعر ال��ذي يؤانس على منضدته
أزمنة أو تجارب متعددة ،كأن البحث
عن المعنى للنهار والتأمل في اللغة
الشعرية لليل وم��ا بين البحث في
النهار والتأمل في الليل حوار يتنافس
فيه زم��ن آخ��ر مجهول .وهكذا يبقى
المعنى الجمالي هو شعرية الشعر
عند أنسي ال��ح��اج ،له أرض الكالم
والفني،
وبه كينونة الصوغ اللغويّ
ّ
والزمني.
الرمزيّ
ّ
الشاعر ال يح ّول النظر في كلماته
ب��ل ي��س��يّ��ر إل��ي��ه��ا ،ال��ش��اع��ر ال���ذي ال
يستعير حبره م��ن أق�لام اآلخ��ري��ن،
ال���ذي يكتب ن��ص��ه وي��ك��س��ر حصار
ال��رؤي��ة ،ال��ذي يقع فريسة الحيرة
وال يُ��ز ّور المعنى ،ال��ذي ال ينجو من
اغ��ت��ي��اب المتشاعرين وال يُترجم
دالالته إلى عقائد أو شعارات ،الشاعر
الذي يمد لغته في اتجاه عالم واسع،
يخلخل األسيجة ويُرمم تضاريس
وجه القصيدة ،الذي يترك الحياة نهبا ً
لبداوات جامحة وأخوانيات منافقة
وراعشة ،الذي يحسب اإلساءة للنص
والجمال والكون نوعا ً من شحذ أظافر
المتشاعرين على صخرة عنفوانه.
هذا الشاعر :لم يكن له ب ٌّد من أنْ
يحس
َّ
بأن الحضارة تكاد تختنق في بعض
عن ّفها ولم يكن ليفوته أن القصيدة
ُتعتصر قطرة قطرة وتتصبّب نقطة
نقطة لكي يعاد تكوينها ف��ي ذهن
العالم ،الشاعر ال��ذي لم يتأخر في
تعجل في
الحضور مع النص لك ّنه
ّ
تعجل ،ال
الذهاب مع المعنى ،أقول:
َّ
لشيء إالّ ألنه كان ينبغي أن يتباطأ
مع اللغة ليعلم المتشاعرين كيف
يقتربون من النص ـ المعنى اقترابا ً
روح��ي��اً ،ولكي يعرف المتشاعرون

اآلن وغداً ،سبل التعاطي مع الحرف
والمفردة والمعنى والرمز والعبارة،
الشاعر الذي يتمتع بمخيلة هائلة،
المحوط ب��األس��رار ،وال��ذي ال يدرك
النقاد من نصه إالّ القليل ،يغوص
ف��ي الشعر حتى ال��غ��رق ويطفو به
حتى التحليق ،أحيانا ً يتأنق وأحيانا ً
يتخلى عن كل هندام ،يُكيّف ذاته على
غير قياس مألوف ،مزدانا ً بالحكمة
والضحكة والقول الطريف ،أ ّنه يتوحد
ويستوحد في الحياة أو النص .يتقن
ال��ك�لام ،ال بواسطة الكلمة فحسب
إنما ب��اإلش��ارة .له أرض الكالم وبه
كينونة الصوغ ،يح ّرر المعنى من كل
ما يخنق القول ،أن الجمالية تستقيم
في نصوص أنسي الحاج معنى يعبر
ح��دود االن��ت��م��اءات الضيقة ،يصون
العبارة ويقيم شعرية النقيض ،ينام
على مقربة من خزانته السحرية:
خزانة الخيال ،إن��ه بكلمة واح��دة،
أزلي.
م��ن خ�ل�ال ق���راءات���ي لنصوصه
(لن ،ال��رأس المقطوع ،ماضي األيام
اآلت��ي��ة ،م��اذا صنعت بالذهب/ماذا
فعلت ب��ال��وردة ،الرسولة بشعرها
الطويل حتى الينابيع ،الوليمة،
ك��ت��اب خ��وات��م ف��ي ج��زءي��ن ،كتاب
مقاالت ،كلمات كلمات كلمات/ثالثة
أج��زاء إضافة لكتاباته الصحافية
المتنوعة وترجماته) تأكدت لي عدة
استنتاجات نقدية هي :بالتجريب
يخطو الشاعر إلى المعنى المغاير،
وبالصدق وح��ده يستطيع الشاعر
أن يح ّول فحم حياته اليومية إلى
ألماس ،والشاعر الحق ال يدخل في
ظ ّل أحد ،ألن من يحترق وحده يكون
دائما ً مصدر الضوء .صنعة الشعر
لدى أنسي الحاج صنعتان ،صنعة
إلطالق الخيال وصنعة إلخفاء كل أث ٍر
للصنعة ،أي أن النص الشعري هو
الشكل المرئي والالمرئي من المضمون

الموازي للغة ،ولهذه األخيرة أكثر من
دالل��ة .في نصوصه ،أي��ض��اً ،يقاس
كل شيء بالجمال المتصل بالفكرة
واللغة .هذه االستنتاجات النقدية
للنصوص تجلّت ف��ي استحضار
المعاني م��ع ال���دالالت وم��ع تجربة
الشاعر الممثلة في رحلة الشعر التي
عاشها ،فهي ،أعني التجربة ،على
مستوى النص تالقي الذات في شكل
جدلي تتصارع على مستواه األفكار
والقيم والتجارب بمختلف مضامينها
الجمالية والفنية واللغوية المغايرة،
فيصبح النص تشكيالً فنيا ً كثيفا ً
يتجه نحو المعنى فتحضر الداللة
لكونها تجسيدا ً لواقع لغوي ـ شعري
محسوس ،ولذلك كان النص نموذجا ً
يعتمد على حضور التجربة وتوحدها
بالذات الشاعرة أو الكتابة الشعرية،
بحيث يخلق التكامل الفني ال��ذي
يجسد اكتشاف الجديد م��ن خالل
داللة اللغة وأبعادها ورموزها.
يستخدم أنسي ال��ح��اج أسلوبا ً
أكثر تكامالً في نموه بحيث يجمع
بين الجمالي والتأمل الفكري عندما
يستند المعنى إل��ى فنية ال��رؤي��ا،
فينشد لذة اللفظ وغرابة الجملة ،ومن
ه��ذا التداخل الفني أيضا ً يستدعي
ال��ش��اع��ر لغته ليكتب التقاطاته
التي تتأسس في النص بطريقة ال
تتكشف للقارئ إالّ ب��إدراك أبعادها
فيقوم ال��ن��ص بتوحيد عناصرها
واكتشاف انفعاالتها .أنسي الحاج
شاعر حقا ً زاخ��ر الخيال ،يفكر في
الصور الشعرية البليغة بخطوطها
ودالالتها وفنيتها ،وفي ألفاظه وجمله
وتعابيره اكتنا ٌز وعناية وجسارة
في المجاز وبصيرة شعرية ثاقبة
نبوئية ،وللنص الشعري لديه مداه،
ووعيه المخزون في التجربة ،وأعني
وعيه المعرفي والشعري المتحرر
م��ن األع����راف ال��ل��غ��وي��ة التقليدية

والمستهلكة.
إذا ك��ان��ت ال��ن��ص��وص الشعرية
انعكاسا ً ص��ادق��ا ً ألس��ل��وب الشاعر
وحياته وف��ك��ره ورؤاه ف��ي الكتابة
فهذه هي مجتمعة تنطبق تماما ً على
مسار شاعرنا أنسي ،وعلى قاموسه
ال��ش��ع��ري وم��ا يحمله م��ن م��ف��ردات
وجمل وعبارات .شاعر بأهمية أنسي
هو شاعر مغاير ،أ ّوال ً ألنه لم يك ّرر ذاته
في ما أنتج من نصوص ومقاالت،
وثانيا ً يتقن كتابة المعنى الجمالي.
كتب نصوصه عبر االحتكاك باللغة
المغايرة ال عبر اس��ت��ع��ارة الشكل
الزخرفي للنثر العربي وإعادة صوغ
في حكايات أو كتابات وم��ق��االت ال
قيمة لها.
إن فهم حقيقة الموت ليس باألمر
السهل .قد ال يكون في إمكاننا تقبلها
كما لو أنها صيغت قسراً ،لكن نبرة
ال��ح��ي��اة ال��ت��ي تغلف ك��ل كلمة من
كلمات الشاعر الحقيقي تبعث فينا
إحساسات إضافية لتلبغ مداركنا
وأسئلتنا وحيرتنا أمام هذه الحقيقة.
هكذا غ��اب أنسي ال��ح��اج ،وحفر
غيابه إل��ى األب��د ف��ي ذاك���رة الشعر
ذكرى شخصيته الشعرية اإلنسانية
المدهشة ،وق��د ح��دد ،كما يبدو لي
كقارئ ،إلى حد كبير التأثير الشعري
والمعرفي الذي تركه .أجرى خياره
بين الحياة والموت بحرية تامة ،وإذا
كان على يقين من أن حقيقة الموت
التي ال تتفق مع الحياة سوف تنتصر
عاجالً أم آجالً فإنه تنبأ في البعض من
نصوصه موتا ً هو أقرب ما يمكن إلى
ُ
«أخاف
الحياة حين قال في قصيدته
أن أعرف»ُ « :تد ّللُك أحالم القلق وتغدر
بك» و»الويل لك من اليقين» وبهذا
الشكل فإن كالً منهما وأعني ،الغدر ـ
اليقين ،يصيبه األذى ،فكالهما قائم
في الحياة والموت.
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ق�صر العظم �أحد �أبرز
معالم دم�شق القديمة
ومن �أجمل المباني الإ�سالم ّية
دمشق ـ ك.د.
قصر العظم بناء من أهم المباني التاريخية الضخمة في مدينة دمشق،
وواحد من أفضل نماذج العمارة المبكرة للبيوت الدمشقية الكبيرة ،وأحد أهم
معالم دمشق القديمة ،ومن أروع وأجمل المباني اإلسالمية على اإلطالق فوق
مساحة تبلغ  5500متر مربع.
وتقول مديرة القصر صفاء أبو إدريس« :اختار أسعد باشا العظم موقع هذا
القصر بعناية فائقة وبناه عام  1749ميالدي  1163هجري عندما كان واليا ً
إلقليم دمشق ،واختار الموقع الجغرافي للقصر ليفيد من المزايا االقتصادية
والسياسية لسوقين من األسواق الرئيسية في المدينة القديمة حيث يتمركز
في نقطة تقاطع مهمة بين طرق القوافل المارة في المدينة بين الجامع األموي
وشارع مدحت باشا ،وعلى مقربة منه بنى خان أسعد باشا .يعتقد أن قصر
العظم يقع على بقايا القصر الذهبي لـ «تنكز» الحاكم المملوكي لدمشق بين
عامي  1312و 1339ميالدي والذي هدمه االجتياح المغولي لمدينة دمشق
على يد تيمورلنك عام  1401ميالدي بحسب االعتقاد السائد .وبحسب الموروث
الشعبي بني القصر الذهبي لـ «تنكز» فوق القصر األخضر ،أي قصر معاوية بن
أبي سفيان الحاكم األموي األول لخالفة بني أمية عام  680ميالدي ،وبدوره
يقوم القصر األخضر على اآلثار الكالسيكية لمدينة دمشق من العصر البيزنطي
الروماني والهيلينستي والتي ترقد فوق المستويات الفارسية واآلرامية المبكرة.
إن قصر العظم هو القصر الوحيد المتبقي من قصور حكام دمشق التي تعتبر
أقدم مدينة مأهولة بشكل مستمر في التاريخ إذ عمل في القصر نحو  800حرفي
من أمهر الصناع والعمال من أبناء الفيحاء جندوا خالل ثالث سنوات إلتمام
القصر ،كما تشير الروايات التاريخية واجتهد وكالء العمل بحثا عن أعمال فنية
في دمشق وجنوب بصرى وبالد الشام عامة لتزيين مكان إقامة الباشا ،ومثال
ذلك األعمدة الرومانية المأخوذة من بصرى والموجودة في فناء الحرملك».
ينقل دليل قصر العظم ال��ذي ألفته الباحثة األميركية الدكتورة سنثيا
فناليسون عن روايات تاريخية بأن أعمال البناء المنزلية في دمشق توقفت
في تلك الفترة بسبب الخدمة اإللزامية التي فرضها الباشا على النجارين
والبنائين إلتمام بناء القصر ،كما قطعت تمديدات المياه العامة حتى انتهاء
أعمال التمديدات الصحية للقصر الذي يعتبر عالما ً من األناقة والمهارة في
الصناعة والفنون التقليدية والحدائق والمياه المتدفقة ،ممثالً اإلبداع وحسن
الضيافة السورية من خالل النوافير والحدائق في قصر العظم في مشهد من
الجنة بأشكال متنوعة وتتمتع كل منها بتصميم فريد بعضها كبير يرش الماء
في الهواء ليرطب جو اإليوانات حيث يجتمع أفراد العائلة لتبادل األحاديث
والراحة في فترة ما بعد الظهر والمساء ،وبعضها اآلخر يتدفق على صحيفة
رخامية السلسبيل في غرف االستقبال الخاصة والحمامات ،بينما يعطي
بعضها الماء على شكل متاهة دائرية تتسابق فيها براعم الورود لتصل إلى
مركز حجارة المتاهة ناشرة شذاها في الجو.
للحدائق في البيوت الدمشقية وظيفة مهمة باإلضافة إلى رموزها الدينية،
وتستخدم األشجار الموسمية من الحمضيات الليمون والبرتقال والنارنج
والكباد وشجر السرو والياسمين ألجل فاكهتها أو رائحتها ،مثلما كانت األعشاب
العطرية والطبية تزرع في أي مكان يستحسن لها ،وهذه عادة متأثرة بالحدائق
اإلغريقية الرومانية البيزنطية والفارسية السابقة تتعاون المياه المتدفقة مع
الحدائق على تبريد األماكن الداخلية للبيوت وتعطي جوا ً من الراحة والهدوء.
يقسم القصر إلى الحرملك الخاص بالعائلة وضيوف نساء المنزل ،وهو
مؤلف من طبقتين ،تستخدم الثانية للنوم في الشتاء للحصول على الدفء من
حرارة الشمس المختزنة ويشغل الحرملك القسم األكبر من المساحة إذ يحتل
ثلثي المساحة اإلجمالية للقصر وهو األكثر جماال ً واألغنى لناحية الزخرفة ،كما
يحتوي الحرملك على حمام مترف البناء ذي قبة سقف مثقوبة إلدخال الضوء
من الخارج .والقسم الثاني الخدملك ،الركن الخاص بالخدم ،وهو عبارة عن
فناء خاص فيه بحرة كبيرة تحيطها غرف خاصة للمعيشة والنوم وهو قريب
من المطبخ .والقسم الثالث السلملك ،مخصص للضيوف الرجال من خارج
العائلة من أصدقاء الباشا ومساعديه في السياسة واألعمال الخاصة.
استخدم في بناء القصر ما يزيد على أل��ف شجرة أرس��ل بعضها هدية
ألسعد باشا من قبل حكام األقاليم الذين رافقوا الباشا في حكمه إلقليم دمشق،
واستخدم الكثير من هذه األلواح الخشبية في بناء هيكل القصر ،وعدد كبير من
ّ
ليدل
أشجار الحور أصبح جزءا ً من السقف الخشبي متعدد الطبقة والمزخرف
على غنى البيوت في تلك الفترة .كما زينت الكثير من السقوف داخل القصر
بالخشب المزخرف بتصاميم نباتية هندسية وبفن الخط العربي والملون
بألوان قوس قزح ،واستخدم الجص والصمغ العربي لصنع سطوح مزخرفة
نافرة لتعزيز التركيبة الفنية سمي بالعجمي ،وتحتوي قاعة االستقبال على
السقف األكثر زخرفة وغنى من البيت إذ استخدمت الستقبال ضيوف الباشا
المميزين ،وزخرفت ببذخ في الرخام والنافورات الداخلية ،وكتب فوق الباب
من الداخل «تشييد أسعد باشا العظم باني هذا القصر  1749ميالدي 1163
هجري».
استخدم الخط العربي بزخرفة السقوف أو كناراتها ،وغالبا ً ما كتبت فيه
سور من القرآن الكريم والحكم أو النصوص الفلسفية واألبيات الشعرية أو
المديح .أما بالنسبة إلى التزيين داخل قصر العظم فيعتبر المحمل الموجود
مثاال ً للمحمل التقليدي السائد في القرن التاسع عشر وهو مصنوع من مخمل
أخضر غامق مطرز بزخرفات فضية وذهبية معقدة األشكال زينت روءوس
األعمدة األربعة للمحمل بكرات مطلية بالذهب.
ال نجد في هذا المحمل فكرة األقمار الهاللية إذ تم التخلص منها غالبا ً في تلك
الفترة العثمانية وتركزت جمالية محمل القصر في اآليات القرآنية المطرزة بخط
اليد على جوانب المحمل ،وطرز الجانب األمامي من المحمل باآليات 26و 27من
سورة الحج وتتحدث عن التقليد الذي اتبعه النبي ابراهيم في شعائر الحج.
كما مجدت الشعارات المعروضة في القصر لفظ الجاللة «الله».
من البناء الى المفروشات في قصر العظم حيث التف ّنن في صناعة مفروشات
فاخرة ،فالصناديق الخشبية متميّزة بألوانها واستخدمت فيها مواد من مصر
القديمة وبالد الرافدين ،خاصة الخشب القاسي لألشجار المثمرة والعطرة.
مع بداية االحتالل الفرنسي عام  1920اتخذ المفوض السامي من القصر مقرا ً
إلقامته ثم ح ّوله إلى معهد للدراسات العلمية ،لكنه تعرض ألضرار كبيرة خالل
القصف الفرنسي لدمشق إبان الثورة السورية عام  1925إذ وجهت له بعض
الضربات المباشرة ،ما أدى إلى هدم وحرق قسم كبير منه .وعام  1954رممت
مديرية اآلثار جميع أقسام القصر الداخلية والخارجية وقاعاته وحولته إلى
متحف شعبي بعد إعادته إلى حالته األولى ،ليكون شاهدا ً على تاريخ دمشق
منذ القرن الثامن عشر ،وشاهدا ً على الفنون الدمشقية في العمارة .وتح ّول إلى
متحف للتقاليد الشعبية والصناعات اليدوية وجهّزت قاعات عديدة تعرض
الكثير من العادات والتقاليد وتمثل الفولكلور السوري ليعتبر من أهم مقاصد
السياح في مدينة دمشق القديمة كأجمل بناء إسالمي.
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درا�سة حول �سلطة ال ّ
ّ
كتب د .مصطفى بيومي عبدالسالم :لم تكن قضية السرقات األدبية في
مجملها سوى الوجه اآلخر لفكرة اإلسناد أو التعيين ،والبحث عن نسبة النص
إلى صاحبه ومؤلفه الذي يعود إليه فعل الخلق واإلبداع لذلك النص .ورغم أن
فكرة السرقات في النقد العربي برزت على نحو الفت تحت وطأة الصراع النقدي
الذي دار حول الشعراء القدماء والشعراء المحدثين ،فإن ما يحكم اشتغالها،
على ما أتصور ،هو فكرة اإلسناد والتعيين.
إن النقاد المناصرين للشعر القديم في دفاعهم عن الشاعر القديم /المطبوع
اتهموا الشاعر المحدث ،الذي خرج على التقاليد الفنية للقصيدة القديمة ،بهذه
التهمة التي تؤكد على أن الشاعر المحدث لم يأت بجديد إنما سرق معاني
المتقدمين من األشعار.
لم يكن الهدف معاينة التجديد وبحثه ،بل كان الهدف أن هذا الشاعر لم
يجدد إنما سرق وتكلف وأسرف .آمن الشعراء المحدثون بأن «الحاضر الذي
يعيشونه ليس الماضي بعالقاته أو أنسقته أو قيمه ،كما آمنوا بأنهم ال يمكن
أن يصوغوا هذا الحاضر المتغير ،جمالياً ،معتمدين على السماع أو التقليد.
كان الحل عندهم مرتبطا ً باالستجابة إلى إدراكهم الخاص ،حتى لو تجاوز هذا
اإلدراك أشكال اإلدراك القديمة».
ماذا يفعل الناقد التقليدي ،إذن ،حيال هذا الشعر ،وهو ال يؤمن بقوة الحاضر
واختالفه عن الماضي ،وال يؤمن بالتغيير الذي صاغه هؤالء الشعراء جمالياً؟
إنه لن يفعل شيئا ً سوى أن يقوم بعملية فحص واستقصاء لهذا الشعر الجديد
المحدث ،وسوف ينتهي من عملية الفحص والتقصي إلى إثبات أن هذا الشعر
لم يأت بجديد بل سرق معاني المتقدمين السابقين وأسرف وتكلف .وربما نفهم
كثيرا ً لماذا أجهد اآلمدي نفسه في تتبع وتعقب سرقات أبي تمام ،ألن أصحاب
أبي تمام ،أو نقاده الذين استجابوا للتغيير الذي أصاب الشعر العربي في
ذلك الزمان ،زعموا ،كما يقول اآلمدي أن أبا تمام هو «أول سابق ،وأنه أصل في
االبتداع واالختراع ،فوجب إخراج ما استعاره من معاني الناس» .وأما البحتري
فلم ي َ
ُعن اآلمدي كثيرا ً بتتبع سرقاته واستقصائها جميعاً .يكتب اآلمدي« :ولم

أستقص باب البحتري وال صرفت االهتمام إلى تتبعه ،ألن أصحاب البحتري
ما ادع��وا ما ادعـاه أصحاب أبي تمام ،بل استقصيت ما أخذه من أبي تمام
خاصة».
في منتصف القرن الرابع تقريباً ،بدأ الذوق النقدي يتقبل شعر المحدثين مثلما
يتقبل شعر القدماء ،لكنه لم يتخل على اإلطالق عن فكرة أنساب
النصوص .وبدأ الصرع النقدي بين القدماء والمحدثين
يتخافت بظهور المتنبي الذي كان «مصدر حيرة كبيرة
للذوق والنقد معاً ،فها هو شاعر يجمع بين القديم
والحديث ،يجيء بالجزالة والقوة والبيان على خير
ما ك��ان يجيء به القدماء ،ويغوص على معاني
الحياة اإلنسانية غوصا ً بعيداً ،ويضمن شعره
فلسفة حياة وثقافة تنتمي إلى القرن الرابع».
ماذا يفعل النقاد أمام تلك الحيرة ،وهذه الظاهرة
الشعرية التي جمعت طرائق القدماء وطرائق
المحدثين؟ كان النقاد يتحدثون عن الصراع بين
القدماء والمحدثين أو يوازنون بينهما ،ولم تكن
أدواتهم النقدية ومقاييسهم تطورت بطريقة كافية
لمواجهة هذه الظاهرة الشعرية الجديدة ومحاولة
تأويلها وسبر أغوارها.
المتنبي ،على ما يقول إحسان عباس ،صدم
ال��ذوق النقدي مرتين« :م��رة بشخصه المتعالي
المتعاظم ،ومرة بجرأته في الشعر :جرأته التي
تركب المبالغة حتى تمس العقيدة الدينية،
وتنتحل آراء فلسفية غريبة وتستخف بأصول
اللياقة والعرف في مخاطبة الممدوحين ورثاء
النساء ،وتتصرف باللغة تصرف المالك

المستبد» .تلك الصدمة دفعت النقاد إلى دخول معركة جديدة حوله ،وانقسموا
فريقين :أنصار وخصوم ،وصفهم القاضي الجرجاني بقوله« :من مطنب في
تقريظه ،منقطع إليه بجملته ،منحط في هواه بلسانه وقلبه ،يتلقى مناقبه
إذا ذكرت بالتعظيم ،ويشيع محاسنه إذا حكيت بالتفخيم ،ويعجب ويعيد
ويكرر ،ويميل على من عابه بالذراية والتقصير ،ويتناول من ينقصه
باالستحقار والتجهيل؛ فإن عثر على بيت مختل النظام ،أو
ِنبَه على لفظ ناقص عن التمام التزم من نصرة خطئه،
وتحسين َز َلله ما يزيله من موقف المتعذر ،ويتجاوز به
مقام المنتصر .وعائب يروم إزالته عن رتبته ،فلم يسلم
له فضله ،ويحاول حطه عن منزلة بوأه إيّاها أدبه فهو
يجتهد في إخفاء فضائله ،وإظهار معايبه ،وتتبع
سقطاته ،وإذاعة غفالته».
اتفق الفريقان على أن المتنبي شاعر عظيم ،لكن
األنصار اكتفوا في تلك المعركة النقدية بتسجيل
اإلع��ج��اب وكلمات اإلط��ن��اب والتعظيم ،ول��م تكن
أدواتهم مهيأة للدفاع عن شعره كما ينبغي؛ أما
الخصوم فتوجهت همتهم إلى إزالته عن رتبته،
وإظهار العيوب ،وإشاعة السقطات ،وأدواتهم في
ذلك معروفة سلفاً ،وهي اتهام شعره بأنه «مرقعة
مصنوعة من معاني اآلخرين».
اجتهد ال��خ��ص��وم ف��ي تتبع شعر المتنبي
واتهامه بالسرقة والسطو على شعر اآلخرين.
إن فضل الشاعر في نظر هؤالء الخصوم يعود
إلى ما ابتدعه واخترعه من معاني ال تشبه
معاني اآلخرين ،وإذا كان الشاعر كذلك ،أو إذا
كان المتنبي كذلك ،فإنه معرض لخطر الهجوم

عليه واتهامه بالسرقة.
برزت قضية السرقات في النقد العربي القديم في إطار الصراع النقدي الذي
دار حول شعر القدماء والمحدثين ،وفي إطار الخصومة الضارية التي نشبت
حول شعر المتنبي ،لكن محمد مصطفى هدارة في بحثه حول مشكلة السرقات
في النقد العربي يرى أن فكرة السرقات أثيرة لدى الناقد القديم ،إذ تداول النقاد
هذه الفكرة قبل الصراع وتلك الخصومة التي أشرت إليها سلفاً .يكتب هدارة:
«لفظ السرقات شائع بين النقاد منذ وقت مبكر ،مما يدل على أنه اصطالح
متفق عليه فيما بينهم .فقد مر بنا كتاب ابن كناسة المتوفى 207هـ الذي سماه
«سرقات الكميت ،»...ومحمد بن سالم .. ،وهو من أوائل النقاد الذين نعرفهم في
نقدنا العربي ،استخدم في كتاب الطبقات لفظ السرقة أيضاً .ومن المدلوالت
الخاصة بالسرقات التي استخدمها ابن سالم ،وأصبحت من المصطلحات
المتفق عليها بين النقاد «االجتالب» و»اإلغ��ارة» .وابن السكيت ،توفى سنة
240هـ ،استخدم  ...لفظ السرقات في كتابه «سرقات الشعراء وما اتفقوا عليه».
أما الجاحظ ،توفى سنة 255هـ ،فقد استخدم لفظ «األخذ» يعني به السرقة ،بل
استخدم لفظ السرقة بنصه في كتاب الحيوان .والزبير بن بكار بن عبد الله
القرشي ،توفى سنة 256هـ ،استخدم  ...لفظ اإلغارة في كتابه «إغارة كثير على
الشعراء» .أما ابن قتيبة ،توفى سنة 276هـ ،فهو – إن كان لم يستخدم لفظ
السرقات بصورة واضحة  -إال أنه استخدم مدلوالت خاصة بها ال تظهر حياده
 ..أو تحرجه من استخدام هذه الكلمة ،ألنه استخدم اصطالحا ً يشير إلى أقبح
أنواع السرقات وهو «السلخ» كما استخدم أيضا ً لفظتي االتباع واألخذ».
إن فكرة السرقات أثيرة لدى الناقد القديم ،وهي تستند بال شك إلى فكرة
البحث عن أنساب النصوص وانتمائها إلى مؤلفيها .وإن كانت الفكرة برزت
بشكل واضح في معالجة النقاد لقضية القدماء والمحدثين والخصام النقدي
حول المتنبي ،فإنها ليست بعيدة عن الممارسة النقدية قبل ذلك التي ترتكز
على تصورات الناقد ومفاهيمه عن النص الذي يرتد إلى صاحبه ارتداد العلة
إلى المعلول.

