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مدخل إلى األدب الفراتي

إبراهيم الشبلي)1(

: امللخص
ً

أواًل

املحلي	 اإلطار	 حول	 تتمحور	 مختلفة	 قضايا	 عن	 املتنوعة	 األدبية	 بأجناسه	 الفراتي	 األدب	 ر	 عبَّ
من	 ومواقفه	 الوجودية	 وشواغله	 باإلنسان	 تتصل	 	

ً
شموال أكثر	 وقضايا	 الفراتية،	 بالبيئة	 املتصل	

املوت،	والحياة،	والزمن.

يرصد	 نماذج	 األدبية	 األعمال	 بعض	 من	 ا	
ً
متخذ الفراتي	 األدب	 في	 األدبية	 األنواع	 البحث	 يعاين	

الكتاب	 التعبير	عن	رؤى	 	عن	أشكال	
ً

التي	عالجها	األدباء،	فضال القضايا	واملشكالت	 أبرز	 بوساطتها	
ومواقفهم	من	الواقع	االجتماعي	والسيا�سي	في	الفرات	بصورة	خاصة،	وفي	سورية	بصورة	عامة.	

إشكالية البحث

انشغل	البحث	برصد	مكثف	ألهم	التجارب	األدبية	في	الفرات	عبر	عرض	بعض	األعمال	األدبية	
للتعرُّض	إلى	أبرز	محطات	األدب	الفراتي،	وأهم	سماته	وموضوعاته	وقضاياه.

الدراسات السابقة

في	صعوبة	حصولنا	على	 األدبية	حوله،	وقد	أسهم	ذلك	 الدراسات	 في	 ندرة	 الفراتي	 يعاني	األدب	
	عن	الدراسات	النقدية،	وفي	ما	يأتي	رصد	ألبرز	الدراسات	التي	واجهتها	

ً
املراجع	واألعمال	األدبية،	فضال

: بعد	طوِل	بحٍث	وتقّصٍ

)1(	أستاذ	مساعد،	جامعة	غازي	عنتاب	للعلوم	اإلسالمية	والتكنولوجيا.
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م	ملحة	مقتضبة	 1. أعالم	الحركة	األدبية	في	الرقة،	مصطفى	الحسون،	1985،	عمل	بيبلوغرافي	ُيقّدِ
عن	أهم	األدباء	والشعراء	في	محافظة	الرقة،	ويعرض	حياة	كل	أديب	وآثاره	األدبية.

2.	تجربة	الشكل	الفني	في	روايات	الفرات،	سمر	روحي	الفيصل،	مجلة	املعرفة،	1980،	تناول	أهم	
السمات	الفنية	لنماذج	روائية	من	األدب	الفراتي.

اب	واألدباء	في	الرقة. تَّ
ُ
3.	الرقة	درة	الفرات،	مجموعة	باحثين،	1992،	عرض	لبعض	الك

	،2007 4.	الحركة	الثقافية	في	محافظة	دير	الزور	خالل	القرن	العشرين،	محمد	رشيد	الرويلي،	
ا	بحياة	كل	كاتٍب	وأهم	أعماله.

ً
عرض	ألهم	الشعراء	واألدباء	في	دير	الزور	ُمعّرِف

وال	يفوتني	أن	أشير	إلى	كثرة	الدراسات	املتصلة	ببعض	أدباء	الفرات	مثل	»عمر	أبو	ريشة«،	وعبد	
السالم	العجيلي،	ومحمد	الفراتي	وسواهم،	على	أنها	دراسات	ترصد	املنجز	األدبي	ألولئك	األدباء	في	

إطار	التجربة	الذاتية	لكل	أديب،	ومن	ثم	ال	تندرج	ضمن	السياق	العام	لألدب	الفراتي.

ثانًيا: مدخل

ل	حياتنا،	وأصبح	جزًءا	من	كياننا	وعالقاتنا	
َّ
على	الرغم	من	التطور	التكنولوجي	الهائل	الذي	تخل

أرشيفنا	 	
َ
كتابة ويعيد	 التاريخ،	 في	 يحفر	 	 معرفّيٍ 	 بهّمٍ مصحوًبا	 يكن	 لم	 التطور	 ذلك	 	 فإنَّ اإلنسانية،	

االجتماعي	والسيا�سي	واألدبي	الذي	يحتاج	إلى	تنقيٍب	في	أصوله	ودوافعه	وتياراته	وعالئقها	السياسية	
	وقوفي	على	األدب	الفراتي	 ة	الجليلة،	إذ	إنَّ ني	أتصدى	لتلك	املهمَّ عي	في	هذا	املقال	أنَّ واالجتماعية،	وال	أدَّ
رات	االجتماعية	والسياسية	في	األدب	الفراتي	تشبه	إلى	 ِ

ّ
ب	املؤث ة،	فعملية	تعقُّ 	بمصاعَب	جمَّ

ٌ
محفوف

ي	أثر	من	ساروا	على	الرمال	منذ	سنين. 	كبير	عملية	تقّفِ حّدٍ

د	 ة	الدراسات	األدبية	والتاريخية	واالجتماعية	حول	وادي	الفرات	إلى	التهميش	املتعمَّ
َّ
	إرجاع	قل إنَّ

االجتماعية	 الفرات	 خريطة	 رسم	 تعيد	 أبحاٍث	 إلى	 يحتاج	 كالٌم	 قرون	 مدى	 على	 َه	
َ
أهل َساَم	 الذي	

	االنقطاع	الذي	عانته	التيارات	األدبية	الحديثة	مع	التراث	العربي	 والثقافية	واألدبية،	وال	سيما	في	ظّلِ
منذ	االجتياح	املغولي،	وخالل	زمن	الحكم	العثماني	حتى	جاءت	مرحلة	حكم	محمد	علي	باشا	الذي	
فين،	األمر	الذي	ساعد	في	ظهور	تياراٍت	فكرية	تدعو	إلى	

أسهم	اهتمامه	بالتعليم	في	ازدياد	أعداد	املثقَّ
ف	الحضاري،	وترافقت	تلك	الدعوات	بظهور	األدب	

ُّ
ضرورة	النهوض	من	ركام	قرون	متتالية	من	التخل
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القرن	 وبدايات	 عشر،	 التاسع	 القرن	 من	 الثاني	 النصف	 إلى	 بواكيره	 رت	 تأخَّ الذي	 الحديث	 العربي	
الفراتي	فقد	 البعث	واإلحياء،	والديوان،	وأما	األدب	 في	أعمال	مدرستي:	 ما	نجد	 العشرين	على	نحو	

ر	إلى	ثالثينيات	القرن	العشرين. تأخَّ

دير	 الزور	 دير	 أهل	 على	 والتاسع	عشر	 الثامن	عشر	 القرنين	 وحلب	خالل	 دمشق	 أطلق	سكان	
ما	الشعر	الشعبي	الذي	يستجيب	لتفاعل	 ار	في	داللٍة	على	كثرة	تداول	الشعر	في	ما	بينهم،	وال	سيَّ عَّ الشُّ
الحياة،	وقد	جاءت	 للبقاء	على	قيد	 القا�سي	 املفتوح،	والصراع	 بالفضاء	 الصحراوية	 املناطق	 ان	

َّ
سك

أشعارهم	معظمها	في	املدح	والرثاء	والوصف	الذاتي	الذي	أملته	طبيعة	الحياة	القاسية	في	البوادي.

ل	مالمحه	الجديدة	
ُّ
ال	يخرج	األدب	الفراتي	عن	املسارات	التي	اتخذها	األدب	العربي	الحديث	لتشك

التي	تجاذبها	طرفا	ثنائية	)األصالة/	الحداثة(،	ليطفو	على	سطح	األدب	العربي	الحديث	تياران	رئيسان	
ة	العصر	الحديث،	ورغب	ثانيهما	 نزع	أولهما	نحو	إعادة	إنتاج	التراث	العربي	بأسلوبية	تراعي	حساسيَّ
التفعيلة	 الرواية	وشعر	 الحديثة،	وال	سيما	 األدبية	 إلى	األشكال	 الولوج	 العربي	عبر	 التراث	 تجاوز	 في	
َر	ظهور	التجارب	الشعرية	

الذي	رأى	النور	على	يد	نازك	املالئكة	في	أربعينيات	القرن	العشرين،	وإن	تأخُّ
الحديثة	في	األدب	الفراتي	في	طوره	التقليدي	املمسك	بتالبيب	التراث	أدى	كذلك	إلى	تأخر	ظهور	الشعر	

الحديث.

التي	 بالحقيقة	 اإلمساك	 على	 قدرتنا	 تتزحزح	 من	حولنا،	 األشياء	 أو	 أفكارنا	 تتغير	خريطة	 عندما	
ل	وفق	معطيات	التنقيب	األثري،	 تتغير	مالمحها	مع	االكتشافات	األثرية	والبيانات	التاريخية	التي	تتبدَّ
	موقعي	مدينتي	دير	الزور	والرقة	الحاليين	لم	يكونا	كذلك	خالل	القرون	 ومن	ذلك	على	سبيل	املثال	أنَّ
املاضية؛	إذ	إن	االكتشافات	األثرية	تشير	إلى	حواضر	مهمة	خارجهما،	مثل	املدن	الفراتية	الواقعة	على	
الضفة	اليسرى	لنهر	الفرات	بالقرب	من	رحبة	املياذين	ماري	عاصمة	الفرات	األوسط،	أو	مثل	الرافقة	
والبيضاء	في	الرقة،	وقد	أنشئت	مدينتا	الرقة	ودير	الزور	في	القرن	التاسع	عشر،	إذ	كانت	دير	الزور	
ا	إلى	منبج	

ً
1865م	تمتد	من	بالس	شرق تتبع	لوالية	حلب	حتى	تم	فصلها	وإنشاء	متصرفية	فيها	سنة	

ن	الحديث	من	مثل	 ر	مظاهر	التمدُّ ؛	ليسهم	ذلك	في	تأخُّ
ً
غرًبا،	ومن	تدمر	جنوًبا	حتى	ديار	بكر	شماال

ر	ظهور	املدارس	
التعليم	والصناعة	وأنظمة	الري	الحديث	عن	باقي	املدن	األخرى،	وأسهم	ذلك	في	تأخُّ

ب	
َّ
	عن	عدد	السكان	القليل	داخل	املدينتين	بفعل	النظام	الرعوي	الذي	يتطل

ً
مين،	فضال ِ

ّ
تعل

ُ
ة	امل

َّ
وقل

	دائًما،	وهجرات	تفرضها	الظروف	املناخية،	كما	أن	بلدتي	الرحبة	ودير	الزور	كانتا	تقعان	ضمن	
ً
ترحاال

د	 ِ
ّ
ا	يؤك دائرة	الرقة	السياسية)2(،	وكانت	قلعة	دير	الزور	تقع	على	مرتفع	في	منطقة	الرحبة	اإلدارية،	وممَّ

ها	تعرَّضت	لغاراٍت	كثيرة	منذ	بدايات	القرن	التاسع	عشر	من	ِقَبل	البدو،	 	أنَّ
ً
	كبيرة

ً
ها	لم	تكن	حاضرة أنَّ

)2(		مجموعة	مؤلفين،	الرقة	درة	الفرات،	)الرقة:	مديرية	الثقافة،	1992(	52-51.
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نشِئت	فيها	بعد	خمس	سنوات	
ُ
وغدت	كذلك	حتى	سيطر	عليها	حاكم	حلب	عمر	باشا	سنة	1857م،	وأ

ُل	ُمتصّرٍِف	فيها	ُحسني	باشا. ة،	وكان	أوَّ ُمتصّرِفيَّ

ى	فيها	أشكال	الصراع	املرير	مع	املوات	الصحراوي،	وال	سيما	
َّ
	تتجل

ً
	قاسية

ً
ان	الفرات	حياة

َّ
عاش	ُسك

ون	إلى	رفع	املياه	طوال	 أن	الفالحين	كانوا	يعانون	كثيًرا	إليصال	املاء	إلى	أراضيهم	الزراعية،	فهم	مضطرُّ
	واضٍح	لقسوة	الحياة. ،	في	تجّلٍ

الليل	بمساعدة	األبقار	لتوجيه	املاء	عبر	مشاعب	إلى	الحقول)3(

ا	عندما	اتخذها	هارون	الرشيد	مركًزا	للحكم	عوًضا	 ا	ثقافًيا	مهمًّ
ً
	الرقة	تمتلك	إرث وعلى	الرغم	من	أنَّ

ت	إلى	فقدان	كثير	من	 عن	بغداد،	فإن	عملية	املسح	التي	ارتكبها	الغزو	املغولي	بحق	التراث	العربي	أدَّ
ع	الشرخ	بين	العرب	وتراثهم	في	زمن	الحكم	العثماني	الذي	 فات	الرئيسة	في	بابها،	وتوسَّ الكتب	واملصنَّ
اعتنى	بالتوسع	العسكري،	وأهمل	األدب	العربي	ألسباب	مختلفة	من	أهمها	عدم	إتقان	اللغة	العربية،	
ام	غير	مكترثين	بمديح	الشعراء	لهم،	وأسهم	من	ثم	في	اضمحالل	التجارب	الشعرية،	

َّ
وهو	ما	جعل	الُحك

ولسنا	في	مضمار	سرد	التغيرات	الجغرافية	التي	حدثت	في	وادي	الفرات	على	الرغم	من	أهميتها،	ولكن	
نوجز	 أن	 ويمكننا	 الكبرى،	 الحواضر	 في	 الثقافية،	وال	سيما	 التغيرات	 في	 أثرها	 إلى	 اإلشارة	 بد	من	 ال	

مالمح	تطور	السياقات	التاريخية	والعوامل	املؤثرة	في	الحركة	األدبية	في	الفرات،	كما	يأتي:

ستمّرِة	للسيطرة	
ُ
ة	امل ة	للمنطقة	بفعل	الصراعات	العسكريَّ ة	والسياسيَّ ل	الخرائط	الجغرافيَّ 1.	تبدُّ

	عن	الغزو	األجنبي	بدًءا	باحتالل	
ً

على	طرق	التجارة	ومصادر	املياه	منذ	األلف	الثاني	قبل	امليالد،	فضال
املدن	 العسكرية	 الصدامات	 تلك	 عرَّضت	 إذ	 الفرن�سي؛	 باالحتالل	 انتهاء	 وليس	 املقدوني،	 اإلسكندر	
رْت	 ة	التي	تغيَّ

َّ
	كما	حصل	في	مدينة	الرق

ً
ان	إلى	إنشاء	حواضَر	كبيرة

َّ
ك 	السُّ ا	اضطرَّ مار،	مَّ القديمة	للدَّ

افقة،	وقد	وصفها	الرحالة	الهولندي	ليونهارت	راووف	بقوله:	 مالمحها	وحدودها	بعد	دمجها	بمدينة	الرَّ
دت	بعد	خراب	املدينة	القديمة	التي	كانت	تقع	في	 ّيِ

ُ
))واملدينة	واهية	البناء	غير	محاطة	بسور،	وقد	ش

الجانب	املرتفع	منها،	كما	ُيشاَهُد	ذلك	من	بقايا	سور،	وبعض	القناطر	واألعمدة	القديمة...	وفيها	بناية	
مة	وأراضيها	خالية(()4(. تها	وضخامتها	...وما	خال	ذلك	فاملدينة	ُمهدَّ عالية	قديمة	ال	تزال	محتفظة	بقوَّ

فقد	حضر	 أدبي،	 إرث	 البيضاء-الرحبة(	 )ماري-	 السوري	 قسمها	 في	 الفرات	 وادي	 لحضارات	 	.2
الشعر	فيها	منذ	عهد	اليعاقبة،	وعادت	إلى	النشاط	األدبي	مع	تأسيس	َمصيف	الرشيد	الذي	أقام	فيه	

	الوا	موسيل،	الفرات	األوسط،	رحلة	وصفية	تاريخية،	صدقي	حمدي	وعبد	املطلب	داوود	)مترجمين(،	)د.م:	مطبوعات	املجمعى	 	)3(
العلمي	العراقي،	د.ت(،	ص20.

العربية	 الدار	 )بيروت:	 )مترجًما(،	ط1،	 خالد	 أحمد	 سليم	 امليالدي،	 عشر	 السادس	 القرن	 في	 راووف	 ليونهارت	 الدكتور	 رحلة	 	 	)4(
للموسوعات،	2008(،	ص	143.
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ا	الفًتا	 	ِمن	منبج	والرقة	حضوًرا	ثقافيًّ ة؛	إذ	شهدت	كلٌّ ل	الخرائط	الثقافيَّ هارون	الرشيد	وأسهم	في	تبدُّ
	في	العصر	الوسيط،	وهو	ما	خلت	منه	دير	الزور	لعدم	

ً
ة 	ُمهّمِ

ً
ة ان	عصر	الرشيد،	أفرز	تجارَب	شعريَّ إبَّ
ا	مهًما. نها	من	أن	تصبح	مركًزا	ثقافيًّ

ُّ
تمك

	
ً

ة	الكبرى	)الرقة-	دير	الزور-	جرابلس-	الرحبة-	منبج	-	امليادين(	كتال 3.	لم	تضم	الحواضر	الفراتيَّ
ب	السكن	في	بيوٍت	ُمتفّرِقة	قريبة	

َّ
ة	كبيرة	بتأثير	السلوك	املعي�سي	القائم	على	الزراعة	التي	تتطل سكانيَّ

رحال	املستمر	نحو	املراعي	التي	 ِ
ّ
حون،	وكذلك	في	نمط	الرعي	املعتمد	على	الت

َّ
من	األرض	التي	يزرعها	الفال

	من	الرقة	ودير	الزور	 ان	كّلٍ
َّ
	عدد	سك ة،	وتشير	الدراسات	إلى	أنَّ ل	وفًقا	للظروف	املناخيَّ تخضع	للتبدُّ

	عن	الهجرات	الكبرى	
ً

في	أوائل	القرن	العشرين	لم	يتجاوز	خمسة	عشر	ألف	نسمة	في	كل	منهما،	فضال
قة	والشاعرة	الفارعة	

َّ
عل
ُ
التي	شهدتها	املنطقة،	ومن	شواهدها	أن	عمرو	بن	كلثوم	التغلبي	صاحب	امل

الشيبانية	من	مواليد	الفرات.

4.	مع	تراجع	النفوذ	العثماني	وتغلغل	االحتالل	األجنبي	إلى	وادي	الفرات،	وبسبب	رفض	السكان	
ة	من	خالل	إدخال	أشكال	 رون	البالد	العربيَّ هم	يطّوِ

أنَّ فكرة	االنتداب،	حاول	الفرنسيون	أن	يبرهنوا	
جديدة	من	وسائل	االتصال	والتواصل،	ونشر	التعليم،	وإنشاء	املدارس	التي	لم	يتجاوز	عددها	في	دير	
أسهم	 الذي	 األمر	 الصحف،	 الفرنسيون	كذلك	عدد	 وزاد	 1938	خمس	مدارس)5(،	 عام	 الزور	حتى	
ع	بعض	األدباء	على	إنشاء	روابط	أدبية	 في	انتشار	القراءة	لدى	شريحة	ال	بأس	بها	من	السكان،	ما	شجَّ
بدورها	 الفرنسيون	 أحس	 أن	 بعد	 الحًقا	 غلقت	

ُ
وأ املا�سي،	 القرن	 ثالثينيات	 في	 والرقة	 الزور	 دير	 في	

ة	في	 ة	واالقتصاديَّ السيا�سي	وأثرها	في	شحذ	انتباه	الناس	لخطر	االنتداب	وآثاره	السياسية	واالجتماعيَّ
الوطن،	وبفعل	انتشار	التعليم،	وازدياد	عدد	املتعلمين	تزايدت	األعمال	الشعرية	في	وادي	الفرات	منذ	

ات	القرن	املا�سي.			 أربعينيَّ

ر	خرائط	السيطرة	والنفوذ	 انقطاع	التواصل	املدني	والحضاري	بفعل	الصراعات	العسكرية،	وتغيُّ
روا	في	قصائدهم	واألشكال	األدبية	األخرى	 في	وادي	الفرات	لم	يحوال	عائًقا	أمام	أبناء	الفرات	الذين	عبَّ
األبدي،	 الصحراء	 زمن	 من	 طاقتها	 تستمد	 لغوية	 عالمات	 عبر	 األرض	 هذه	 في	 جذورهم	 امتداد	 عن	
إليه	 واللجوء	 بالكون	 االلتصاق	 من	 خذ	 يتَّ رومان�سي	 لنسق	 واضٍح	 	 تجّلٍ في	 بالرؤيا	 الطبيعة	 لتلتحم	
الثقافي،	 والخمول	 بالركود،	 ثقل	

ُ
امل الراهن	 بتجاوز	 واملطالبة	 الواقع،	 التعبير	عن	رفض	 أشكال	 أحد	

ر	 اب؛	إذ	دخل	في	نسيج	القصيدة؛	لُيعّبِ تَّ
ُ
ل	الفرات	أحد	أهم	حوامل	الرؤيا	لدى	الك

َّ
والفكري،	وقد	مث

األدباء	بوساطته	عن	مواقفهم	من	الحياة،	ودهشتهم	تجاه	سيرورة	الزمن	وصيرورة	الحياة،	عبر	ثنائيات	
	 كّلٍ أعمال	 في	 نجد	 كما	 اآلتي،	 من	 واليأس	 الحاضر	 عّرِي	عطب	

ُ
وت الوجودي،	 القلق	 تكشف	 ة	 ضديَّ

)5(		أحمد	وصفي	زكريا،	رحلة	إلى	الفرات	ومقاالت	أخرى،	ط1،	)دمشق:	دار	رسالن	للطباعة	والنشر،	2008(،	ص	22.



ملف العددالعددان التاسع عشر والعشرون- تموز/ يوليو 2022

108

من	عبد	الجبار	الرحبي،	ومحمد	الفراتي،	وعمر	أبو	ريشة،	ووليد	املشّوِح،	وتميم	صائب،	ومصطفى	
الحسون،	وإبراهيم	الجرادي،	وسواهم.

ا: خارج الضفتين
ً
ثالث

ث	عن	تيارات	أدبية	في	الفرات،	أو	اتجاهات	واضحة	املعالم	في	األدب	الفراتي،	إذ	 ال	يمكننا	أن	نتحدَّ
رة	 ِ

ّ
بك
ُ
ة	امل ق،	فالتجاِرب	الشعريَّ 	في	إطار	ضّيِ

َّ
	معظم	ما	أنتجه	أدباؤه	ال	ينطلق	من	إطاٍر	أيديولوجي	إال إنَّ

نني	 ِ
ّ
َمك

ُ
َص	خريطة	األدب	الفراتي	ت 	تفحُّ ة،	وإنَّ نسِجمة	مع	البيئة	الفراتيَّ

ُ
ة	امل ة	والعفويَّ سمت	بالذاتيَّ

َّ
ات

ة	 فثمَّ النقدي،	 والتلقي	 االنتشار	 للفراتيين	من	حيث	 ة	 األدبيَّ التجارب	 بين	 تفاوًتا	واضًحا	 أالحظ	 أن	
	صامًتا	كالفرات،	 هها	املرء	للحياة	هي	أن	يظلَّ 	أكبر	صفعٍة	يوّجِ 	يرى	أنَّ أدباء	آثروا	العزلة	في	نزوٍع	صوفّيٍ
الذاتي،	وتقليب	صفحات	 ل	 التأمُّ الحقيقة	مثل	 يواجه	 أن	 ساكًنا	كالصحراء،	فال	يوجد	كالم	يمكن	
ر	الذاتي،	وترك	غير	 صحُّ الوجود،	لنرى	من	يحرق	قصائده،	ويلقي	بكلماته	هباًء	في	شكل	من	أشكال	التَّ
أديب	أعماله	حبيسة	األدراج،	إذ	أح�سى	األديب	رشيد	الرويلي	في	كتابه	البيبلوغرافي	)الحركة	األدبية	
	منهم	 في	الفرات	خالل	القرن	العشرين()6(	أكثر	من	خمسين	أديًبا	لم	يطبعوا	أعمالهم،	ولم	َيصُدر	ألّيٍ
أي	عمل	مطبوع	مكتفين	بإلقائها	أمام	الجمهور،	ويقودني	هذا	العزوف	إلى	التساؤل	عن	أسباب	إغراق	
تهم،	في	حين	تتجاوز	تجارب	بعضهم	اآلخر	حدود	الوطن	العربي،	كما	نلحظ	 يَّ ِ

ّ
بعض	أدباء	الفرات	في	محل

أجيب	 أن	 يمكنني	 وال	 الفراتي	وسواهم،	 ومحمد	 العجيلي،	 السالم	 وعبد	 ريشة،	 أبي	 عمر	 تجارب	 في	
عن	هذا	السؤال	إال	بعد	أن	آخذ	في	الحسبان	العوامل	املؤثرة	في	تكوين	األديب	النف�سي	واالجتماعي	
نوا	ثقافًيا	أكثر	من	غيرهم	 والثقافي؛	إذ	نالحظ	أن	األدباء	الذين	انتشرت	أعمالهم	خارج	الفرات	قد	تكوَّ
من	األدباء	الفراتيين،	ويمكنني	أن	أوجز	أهم	عامل	النتشار	أعمالهم	األدبية	خارج	منطقة	الفرات	في	

اآلتي:

وبغداد،	 حلب،	 مثل	 بلد	 غير	 في	 تعليمه	 الفراتي	 ى	 تلقَّ إذ	 الجيد؛	 والتعليمي	 الثقافي	 التكوين	 	.1
م	على	يد	أساتذتها	علوم	اللغة،	والدين،	والتاريخ،	وأتقن	اللغتين	الفارسية	والتركية،	

َّ
والقاهرة	التي	تعل

ه	 الته	الكثيرة	التي	أسهمت	في	تشكيل	وعيه،	ومّدِ 	عن	تنقُّ
ً

وترجم	رباعيات	الخيام	إلى	العربية،	فضال
أولهما	 ى	 تلقَّ إذ	 أبو	ريشة	والعجيلي؛	 	من	 كّلٍ نلمحه	عند	 ة،	وهو	ما	

عة	للصور	الشعريَّ بمصادر	متنّوِ
ل	في	أكثر	من	بلد	سفيًرا	لسورية	في	األرجنتين،	والهند،	والواليات	املتحدة	

	تنقَّ تعليمه	في	حلب،	ومن	ثمَّ

)6(		انظر:	محمد	رشيد	رويلي،	الحركة	الثقافية	في	دير	الزور	في	القرن	العشرين،	ط1،	)دمشق:	دار	التكوين	للتأليف	والترجمة	والنشر	
2007(،	ص32.
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	عمله	 	من	البرازيل	واألرجنتين	وتشيلي،	وال	يخفى	أنَّ ًضا	في	كّلٍ
األميركية،	والنمسا،	والبرازيل،	ووزيًرا	ُمفوَّ

العاملية،	 األعمال	 أهم	 وقراءة	 األخرى،	 الشعوب	 آداب	 على	 الع	 ِ
ّ
لالط كبيرة	 منحه	فرصة	 الدبلوما�سي	

	عن	كونه	أحد	أعضاء	املجمع	العلمي	بدمشق،	وقد	أسهمت	
ً

األمر	الذي	أثرى	مخزونه	املعرفي،	فضال
ل	عبد	السالم	العجيلي	تعليمه	في	وقت	 تلك	العوامل	في	انتشار	أعماله	األدبية	على	نطاق	واسع،	وحصَّ
في	 أول	طبيب	 ليصبح	 في	دمشق،	 تابع	 	 ثمَّ في	حلب،	ومن	 ليدرس	 الرقة،	 في	 نادرة	 املدارس	 فيه	 كانت	
في	 اإلنتاج	 	عن	ذلك	غزير	

ً
والخارجية،	وكان	فضال البرملان،	ووزيًرا	لإلعالم،	 في	 نائًبا	 مدينته،	وأصبح	

القصة	والرواية،	وينطبق	األمر	كذلك	على	الناقد	عبد	هللا	أبو	هيف،	واألديب	سعد	صائب،	والروائي	
إبراهيم	الجرادي،	وشهال	العجيلي،	وسواهم.

االجتماعية	 العوامل	 ما	 سيَّ وال	 الفرات،	 أدباء	 بعض	 موهبة	 صقل	 في	 عدة	 عوامل	 أسهمت	 لقد	
د	خوض	تجارب	تعليمية	أو	مهنية	أو	دبلوماسية	خارج	الفرات	يجعل	 والثقافية،	وال	يعني	ذلك	أن	مجرَّ
	التكوين	الثقافي	والتعليمي	 األديب	أكثر	انتشاًرا،	إذ	ال	بد	قبل	ذلك	من	امتالك	تجربة	أدبية	مهمة،	ولكنَّ
تهم،	على	الرغم	من	امتالك	بعضهم	تجارب	 يَّ ِ

ّ
الذي	ُحِرم	منه	بعض	أدباء	الفرات	أسهم	في	تكريس	محل

أدبية	مهمة	في	مختلف	األجناس	األدبية	التي	سنعرض	لها	في	املباحث	القادمة.	

رابًعا: الشعر

	من	توفيق	قنبر،	وعبد	الجبار	الرحبي،	ومحمد	 تعود	أولى	التجارب	الشعرية	في	الفرات	إلى	أعمال	كّلٍ
ون،	وفيصل	بليبل،	يليهم	في	الزمان	مروان	الخاطر،	وحسان	عطوان،	وخالد	 الفراتي،	ومصطفى	الحسُّ
ر،	وفاضل	 بشار،	ووليد	مشّوِح،	وعبد	العزيز	العزاوي،	وأحمد	املوح،	وشفيق	الكمالي،	ومصطفى	الغدّيِ
عطية،	 الشيخ	 ام	 وبسَّ العرفي،	 سعيد	 محمد	 وعقيل	 اس،	 هوَّ وعادل	 عبيد،	 اس	 هوَّ وصالح	 ان،	 سفَّ
ويعقبهم	شعراء	كثر	نذكر	منهم	على	سبيل	املثال:	تميم	صائب،	ودرغام	سفان،	وعبد	الحق	هواس،	
الحميد،	 عبد	 وفاروق	 الخلف،	 وإسماعيل	 العاني،	 وبشير	 الحمد،	 الناصر	 وعبد	 علوش،	 وجمال	
الناصر	 وإبراهيم	األسود،	وياسر	شكري،	وعبد	 الديري،	وكمال	جمال	بك،	 الراوي،	وأسعد	 وماجد	
وش،	وهنادي	كّدو،	وتماضر	املوح،	

ُّ
اد،	وثائر	زعزوع،	وإسماعيل	الرفاعي،	وسميرة	بدران،	وناظم	عل حدَّ

وشذى	برغوث،	وجيهان	املشعان،	وسواهم.	

قت	معظم	قصائد	هذا	النوع	إلى	قضايا	 شح	الشعر	الفراتي	التقليدي	بالغنائية	والذاتية؛	إذ	تطرَّ
َّ
يت

امين	ال	تصدر	أعمالهم	عن	أصالة	وال	
َّ
دين	ونظ ِ

ّ
	بعض	الشعراء	كانوا	ُمقل معاصرة	بنسق	كالسيكي،	ولكنَّ
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	أعالم	النسق	الشعري	التقليدي	محمد	الفراتي،	 ،	ومن	أهّمِ
ل	لشعرهم)7( سجَّ

ُ
عن	تجربة	وال	أهمية	ت

وعبد	الجبار	الرحبي،	وعبد	املنعم	الرحبي،	ويليهم	أحمد	الراوي،	وعبد	العزيز	العزاوي،	وصالح	هواس	
وسواهم،	وقد	اصطبغت	معظم	تجارب	الشعراء	التقليديين	بالتعبير	عن	هواجس	الذات	واإلحساس	

بعدم	االنسجام	مع	املجتمع،	يقول	محمد	الفراتي:)8( 

هِر	ُمعَدُم 	ُسهاٍد	نازُح	الدَّ
ُ
ومالي	سوى	ُحْسُن	اصطباري	َمغَنُمحليف

ُمأبيُت	وِمن	دمعي	ِبحاٌر	زواخٌر وفي	باطني	َجمُر	الغضا	يتضرَّ
ُمأروح	وأعدو	ال	أرى	لي	ُمسِعًفا وَّ

ُ
وأرعى	نجوَم	الليل	والناس	ن

وُع	لواِء	الدهِر	جيٌش	عرمرُمأطارد	دهري	حاسًرا	متجّرًِدا
َ
وط

ُملعمرَك	ما	أدري	وإني	لصابٌر حتَّ
ُ
ى	هذا	الشقاء	امل

َّ
متى	يتجل

	شامٍت 	عن	كّلِ
ِفي	الهمَّ

ْ
خ
ُ
ي	يترجُموإني	أل ولكن	لسان	الحال	عّنِ

املجتمع	 إشكاالت	 وإظهار	 الفرن�سي،	 االحتالل	 نقد	 على	 الفراتي	 الشاعر	 موضوعات	 وتنطوي	
نجد	عند	 كما	 الطبيعة،	 واالغتراب	ووصف	 التشاؤم	 مثل	 من	 الذاتي	 الجانب	 والتعبير	عن	 الفراتي،	

الشاعر	عقيل	محمد	سعيد	العرفي	الذي	قال	واصًفا	نهر	الفرات:)9(

	بديعاأبدى	املحاسن	لألنام	جميًعا نهر	الفرات	بما	أطلَّ
	من	تاريخه كِرْم	بنهٍر	هلَّ

َ
	على	الزمان	رفيعاأ مجٌد	أطلَّ

َت	الخريف	بضفتيه	ربيعانهُر	الجمال	إذا	م�سى	في	خطوه
ْ
ِخل

ِئًدا	وسار	سريعانهٌر	حباُه	هللُا	أبدَع	منظٍر	إْن سار	ُمتَّ
محبا	للبهاء	مطيعا	جمع	البهاء	بجانبيه	فال	أرى	إال
اللجين	بوجهه	إن	ميعافي	مائه	الرقراق	رق	إن	صفا	وأرى

تمام،	 وأبي	 املعري،	 بتجارب	 سيما	 وال	 التقليدي،	 بالشعر	 الحسون	 مصطفى	 الشاعر	 ر	
َّ
تأث وقد	

واملتنبي،	يقول	في	إحدى	قصائده:)10(

نٍس
ُ
رائعات	الفنون	من	عبِد	شمسراَع	منها	السنون	من	بعد	أ

)7(		انظر:	طارق	علوان،	مالمح	الشعر	الفراتي،	)دمشق:	دار	صائب	د.ت(،	ص13.

)8(		محمد	الفراتي،	الديوان،	املكتبة	السليمية،	ط2،	)دير	الزور،	د.ن،	1959(،	ص	111.

)9(		https://www.almoajam.org/Encyclopedia/poet/1110.htm

)10(			حسين	املرعي،	أعالم	الحركة	األدبية	في	الرقة،	ط1،	)دمشق:	مطابع	ألف	باء،	1985(،	ص34.
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ولها	شاخصات
ُ
يصيح	الُبوُم	في	دارها	ويم�سيوبقايا	طل

ى	باسمه	)بحتري	الرقة(،	يقول:)11( ومعظم	شعره	منوس	بروح	البحتري	الذي	تسمَّ

ُه	ورديفهسحر	البيان	من	الجمال	أليفه
ُ
هذا	لهذا	ِخْدن

	باِئٌس ه،	ومحالف	وحليفهوضرائُب	األشياِء	ِضدٌّ عن	ضّدِ
ه	موصوفهبين	القصيدة	والجميلة	مشبه وصًفا	بديًعا	ضمَّ

خذ	قصائده	طابًعا	وجدانًيا	في	موضوعاتها،	وال	سيما	الوصف	الذي	يتصل	بالوطن	والطبيعة	 وتتَّ
	عن	قصائده	في	مدينة	الرقة)12(	التي	يقول	

ً
مثل	قصيدة	دمشق،	وذكرى	الجالء،	ونكبة	املوصل،	فضال

فيها:

ول	الّرِقتين
ُ
ل
ُ
نهاُج	الحزِن	في	قلبي	وعينيوقْفُت	على	ط

	بَي	الخياُل	إلى	عهوٍد
َّ
َسَرت	نفحاُتها	في	الخافقينوشط

تْيِنخراِئُب	تنعُق	الغرباُن	فيها وقد	كانت	مفاتن	حبَّ
	بها	الفراُت	على	أنيٍن ُه	في	الشاطئينيمرُّ

َ
	حزن

ُ
وينِفث

عاينها،	 التي	 الخيبات	 بفعل	 والحزن	 التشاؤم	 بمسحة	 الشعرية	 بليبل	 فيصل	 تجربة	 وتصطبغ	
بيته	ال	يختلف	عن	شلل	األمة	وهزائمها	املتكررة،	وال	سيما	 الذي	أصيب	به	وجعله	حبيس	 فالشلل	
ى	الشاعر	 هزيمة	حزيران/	يونيو	1967	التي	أحدثت	صدًعا	عميًقا	في	وجدان	الشعب	العربي،	وقد	سمَّ

ها	عبد	الناصر(	في	إشارة	إلى	النكوص	وخيبة	األمل.
َ
ق أحد	دواوينه	)قصائد	مزَّ

اها	إلى	آفاق	أكثر	رحابة،	وكان	 ه	تعدَّ صدر	الشعر	الحداثي	عن	))بيئته	الفراتية	وَمتَح	بداللتها،	ولكنَّ
وأفًقا	 ثقافية	خصبة	 وأرضية	 املعالم،	 واضحة	 إيديولوجيا	 يمتلكون	 الحداثة	 شعراء	 من	 الكثيرون	
ج	الرؤى(()13(،	ومن	أبرز	شعراء	 شعرًيا	واسع	املدى،	ويتصفون	بعمق	املرامي	وخصوبة	اإلبداع	وتوهُّ
وخالد	سالمة،	 بشار،	 وخالد	 املشّوِح،	 ووليد	 وحسان	عطوان،	 الخاطر،	 مروان	 الفرات	 في	 الحداثة	

وقاسم	عزاوي،	وتميم	صائب،	وإسماعيل	الخلف	وسواهم،	يقول	قاسم	عزاوي:)14(

)11(		حسين	املرعي	أعالم	الحركة	األدبية	في	الرقة،	ص	35.

)12(		عبد	هللا	أبوهيف،	املوقف	األدبي،	-138 139،	)دمشق،	اتحاد	الكتاب	العرب،	د.ت(.

)13(		انظر:	طارق	علوان،	مالمح	الشعر	الفراتي،	)دمشق:	دار	صائب،	د.ت(،	ص	19.

)14(		قاسم	عزاوي،	ديوان	الخرفان	املبللة،	)د.م:	د.ن،	د.ت(،	ص9.
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مت مللْمُت	شتاَت	الصَّ

ُرقات
ُّ
	شبابيِك	الط ْت	في	وجهي	كلُّ وُسدَّ

وعلى	شرفاِت	األمِس

بذْرُت	حكايا	الجوع

حصدُت	بقايا	الوهم

مشيُت	على	وحِل	الكلمات

ديوان	 في	 يقول	 باالغتراب،	 املشوب	 والواقعي	 بالذاتي	 الحداثية	 عطوان	 حسان	 تجربة	 وتتشح	
)اغترابات	أبي	العالء	املعري(:)15(

ني	على	وجهها	الصحاري
ْ
ثَرت
َ
ن

لِبَسْتني	الِقفاُر

يا	نحيَل	املحبة	ها	نحن	فوق	يباب	الحياة

ٌ
رماٌل	مبعثرة

ٌ
لة
َّ
وظالٌل	مضل

ورقاٌد	طويٌل

أسلمتني	الرياح	لوجهك

ً
عاقرُت	موتي	زماًنا	طويال

وكابرُت

قلُت:	قاِتلتي	أنِت

)15(		حسان	عطوان،	اغترابات	أبي	العالء	املعري،	)دمشق:	اتحاد	الكتاب	العرب،	2002(،	ص29.
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ُد	في	خلجاتي ما	أينَع	الشجُر	املتوّحِ

وكنُت	غريًبا

أليًفا	لحزني	وموتي

حْتني	الليالي	بناِر	الحقيقة
َّ
وما	سل

ر	بوساطتها	عن	رؤاه،	وعن	عجزه	أمام	 	ُيعّبِ
ً
	فنية

ً
ه	مع	املوت	وسيلة خذ	تميم	صائب	من	حواريتَّ ويتَّ

ه	يضفي	على	لحظة	اللقاء	قلًقا	ال	يطيقه	اإلنسان،	لتتداعى	 املوت،	فإن	حضر	في	قصيدته	ضيًفا،	فإنَّ
الذات	وتضمحل	شيًئا	فشيًئا،	يقول:)16(

ولم	تكتمْل	لوحتي	بعُد

	عن	ريشٍة
ُ
مازلُت	أبحث

	بقلبي تستحمُّ

لتجمع	كينونة	اللون

أو	تنتقي	من	قرارة	روحي

زخارف	روحي،	وتنثرها	كالسحابة

ألنعش	شمًسا	هنا	حول	حرف	اإلطار

ويتجاوز	مروان	الخاطر	االغتراب	الذاتي؛	ليعاين	االغتراب	الطبقي	للمقهورين	داخل	وطنهم،	وطن	
ذين،	وأرباب	السلطة	الذين: َتنّفِ

ُ
ذي	وجهين،	عبوس	في	وجه	املواطنين	الفقراء،	ومشرق	باسم	في	وجه	امل

يأتون	باسم	الشعب

يمضون	باسم	الشعب

والشعب	ال	يدري

)16(		تميم	صائب،	حزن	الجواد	املتعب،	)دمشق:	مطبعة	خالد	بن	الوليد،	1983(،	ص25.
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يدفع	 الخبر	خارج	حدوده،	وطن	 لون	 ويتوسَّ الغمام،	 يرضعون	 أبناءه	 يترك	 بالخيرات	 يعمر	 وطن	
أبناءه	إلى	الهرب	من	ويالته،	باحثين	عن	صحوته	املنتظرة،	يقول	حسان	عطوان:

	عيون	الفقراء توسدتُّ

وسقيت	الصحراء

أبحث	عن	وطن	يصحو

عن	شجر	يخضر

وقد	تنامى	الحضور	الشعري	الحداثي	في	الفرات	منذ	ستينيات	القرن	املا�سي	من	ذلك	تجارب	كل	
من	خلف	الشيخ	إبراهيم،	وخليل	حمدان،	وإبراهيم	الجرادي،	وال	سيما	في	الشعر	الحر	مثل	مجموعته	
)أجزاء	إبراهيم	خليل	الجرادي	املبعثرة(1981،	و)رجل	يستحم	بامرأة(	1983،	و)شهوة	الضد(	1985،	
وكذلك	في	تجارب	حمدو	الخلوف،	الذي	أصدر	أكثر	من	مجموعة	شعرية	نذكر	منها	)سالمات(	1989،	

والشاعر	عبد	الرحمن	مطر	كما	في	مجموعته	)أوراق	املطر(	1998.

خامًسا: القصة

	
ً
ْت	محتفظة

َّ
ها	ظل ا	مقارنة	باملدن	السورية	األخرى،	ولكنَّ ٍر	نسبيًّ ِ

ّ
ة	في	وقٍت	متأخ  ظهرت	القصة	الفراتيَّ

ة	في	الرقة	ودير	الزور،	ففي	 نِتج	من	أعمال	قصصيَّ
ُ
ة	في	معظم	ما	أ ة	التعبير	عن	البيئة	الفراتيَّ بخصوصيَّ

اب	القصة	فيها	مثل	محمد	رشيد	رويلي،	وإبراهيم	خريط،	وسهيل	مشّوِح،	 تَّ
ُ
دير	الزور	نذكر	بعض	ك

ي،	وعبد	العزيز	الدروبي،	ومصطفى	عبد	القادر،	وأحمد	جاسم	الحسين،	وشذى	 وعبد	الوهاب	حّقِ
برغوث،	وابتسام	برغوث،	وجيهان	مشعان،	وأسماء	شالش،	وأماني	املانع،	وعبير	عزاوي،	وسواهم.

اها	ُعصبة	 ة	سمَّ 	أدبيَّ
ً
زت	الرقة	بالجماعات	األدبية،	إذ	أنشأ	عبد	السالم	العجيلي	ُعصبة وقد	تميَّ

	عند	إنشائها،	ونشرت	بعض	النتاج	الخاص	بها،	
ً
	كبيرة

ً
ة ت	اثني	عشر	عضًوا	أثارت	ضجَّ الساخرين	ضمَّ

ة	أطلق	عليها	)جماعة	ثورة	الحرف(	في	داللة	على	السعي	لتجاوز	 ة	أدبيَّ س	إبراهيم	الخليل	جمعيَّ وأسَّ
الجاسم	 خليل	 هيف،	 أبو	 عبد	هللا	 خنسة،	 )وفيق	 أعضائها	 من	 نذكر	 الكتابة	 في	 التقليدي	 سق	

َّ
الن

ة	الرصافة	
َّ
الحميدي،	خلف	الشيخ	إبراهيم،	عالء	الدين	حسن،	إبراهيم	الجرادي(	وصدرت	عنها	مجل

األدبية.
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	تحضر	في	أعمال	محمد	رشيد	رويلي	)الرباط	الوهمي	–	هدباء-	املعادة-	ليل	الظهيرة(	رؤيا	األمل	
اته	بالتعبير	عن	مشكالت	 ة،	وتضطلع	شخصيَّ ا	للبنية	القصصيَّ 	سرديًّ

ً
ة	كريمة	بوصفها	حامال بحياة	حرَّ

ُل	بهموم	الحياة	وعبء	الحاضر،	وألم	الفقد،	وخيبة	
َ
ق
ْ
ث
ُ
ة	)أبو	عزيز(	امل املجتمع	الفراتي	مثل	شخصيَّ

جرة	التي	تقف	أمام	بيته	 خذ	من	الشَّ 	بمناجاة	الطبيعة؛	إذ	اتَّ
َّ
األمل	من	واقع	مأساوي	ال	خالص	منه	إال

ال	 كي	 الحيطة	 أسباب	 	 كلَّ ا	
ً
خذ ُمتَّ القلب	 بدموع	 ويسقيها	 وأسراَره)17(،	 ه	

َ
وأحزان هموَمه	 ها	 يبثُّ 	

ً
صديقة

ع	قضايا	املجتمع	وهمومه،	كالعالقات	 ة	تنوَّ ع	موضوعاته	القصصيَّ خبرين،	وتتنوَّ
ُ
يسمعه	أحد	من	امل

	
ً

ة(،	فضال لها	من	خيانة،	وغدر،	ووفاء،	وأحالم	اليقظة	كما	في	قصة	)محاولة	جادَّ
َّ
العاطفية	وما	يتخل

	
ً
ة 	فنيَّ

ً
ار	الوعي	وسيلة ِخذ	من	تيَّ ة	مثل	عنترة،	ومجنون	ليلى،	ويتَّ عن	استدعاء	بعض	الرموز	التاريخيَّ

كما	في	قصة	)إشراقات(	التي	تعنى	بالجانب	الداخلي	لبطلها؛	إذ	يستدعي	الذكريات،	ويفتح	أرشيفه	
واقعه	 	 إلى	 ويعود	 دفتره	 ُيغِلق	 ه	 أنَّ إال	 ته،	 بإنسانيَّ شِعره	

ُ
ت سعيدة	 لحظة	 استعادة	 في	 	

ً
رغبة الذاتي	

تعميق	 في	 وتسهم	 اإلنسان،	 اختيارات	 من	 	 تحدُّ التي	 ة	 َبليَّ
َ
الق العادات	 أعماله	 في	 وانتقد	 املرير)18(،	

لمة(	التي	يصرخ	في	نهايتها	البطل:	))يا	قانون	القبيلة	
ُّ
ته	)أنياب	الظ ة	كما	في	قصَّ املشكالت	االجتماعيَّ

	في	زمن	الضياع	أبًدا(()19(،	وتنطوي	أعماله	كذلك	على	نقد	الواقع	االقتصادي	 والقيل	والقال	لن	أظلَّ
وانتشار	الفقر،	وتصوير	حياة	الفالحين	القاسية،	لُيشّرِح	الوجع	بمبضع	النقد.

ل	في	شؤون	اآلخرين	 ما	التدخُّ ة	في	قصص	إبراهيم	ِخّرِيط،	وال	سيَّ وتحضر	املوضوعات	االجتماعيَّ
ة	في	مدينة	دير	الزور؛	 ة	العالقات	االجتماعيَّ 	خصوصيَّ بهم،	في	مجتمٍع	ال	يترك	املرء	وشأنه	في	ظّلِ

وتعقُّ
ة	عن	ذلك	واصًفا	املجتمع	))يجثم	 ر	بطل	القصَّ 	يعرف	الكل	مهما	تباعدت	األحياء،	وقد	عبَّ 	الكلَّ إذ	إنَّ
دني	فأخضع	لتهديده،	يرصد	 م	بي،	يأمرني،	فأطيعه،	يهّدِ

َّ
على	صدري،	يقيدني،	يحبس	أنفا�سي،	يتحك

رت	قصصه	عن	 تي،	يفرض	الرقابة	على	أحالمي(()20(،	وعبَّ يَّ 	كلماتي،	يصادر	حّرِ حركاتي	وسكناتي،	َيُعدُّ
هموم	املواطن	الذي	تجثم	فوق	صدره	أعباء	ثقيلة	تحبس	أنفاسه،	وتشعره	بأعباء	الليل	والنهار،	وال	
ق	فيه	ما	 	بالحلم؛	ليحّقِ

َّ
	عن	التفكير	الذي	يأكل	من	عمره	وحياته،	وال	ينجو	من	ثقل	الحاضر	إال

ُّ
يكف

به	على	السجين	السيا�سي	الذي	 ِ
ّ
جن	السيا�سي	وما	ُيرت ة	الّسِ عجز	عن	تحقيقه	في	الواقع،	وتناول	قضيَّ

اس	 ا	بعد	خمسة	عشر	عاًما،	إذ	يشعر	بغرابة	كل	من	حوله	وما	حوله،	فأقرب	النَّ
ً
ِلَق	سراحه	حديث

ْ
ط
ُ
أ

ة،	ويتحاشاه	 ا	من	األجهزة	األمنيَّ
ً
	الناس	من	حوله	خوف إليه	يعاملونه	بغرابة:	تنكره	حبيبته،	وينفضُّ

ه	خارج	من	سجنه	الصغير	إلى	السجن	الكبير. ة،	ليشعر	في	نهاية	املطاف	أنَّ املارَّ

)17(		انظر:	محمد	رشيد	رويلي،	ليل	الظهيرة:	مجموعة	قصصية،	)دمشق:	دار	حسان	عطوان	للنشر،	د.ت(،	ص	7.

)18(		محمد	رشيد	رويلي،	»إشراقات«،	مجلة	املعرفة،	ع:	465،	)دمشق،	وزارة	الثقافة،	يناير	2010(،	ص111.

)19(		محمد	رشيد	رويلي،	»أنياب	الظلمة«،	مجلة	املعرفة،	ع:	493،	)دمشق،	وزارة	الثقافة،	مايو	2012(،	ص116.

)20(		إبراهيم	خريط،	الحصار:	مجموعة	قصصية،	)دمشق:	دار	الينابيع،	1994(.
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ألم	 التي	تعتاش	على	 ة	األغنياء	 الفقراء	وأقليَّ ة	 بين	أغلبيَّ ارخ	 الصَّ التناقض	 ويعاين	سهيل	مشّوِح	
واغتراب	 والخوف،	 واملرض،	 الجوع،	 قضايا	 فحضرت	 والبذخ)21(	 الترف	 في	 وتوغل	 وحرمانه	 الفقير	
والعالقات	 ومشكالتها،	 تناقضاتها،	 	 بكّلِ الزور	 دير	 في	 الحياة	 القصص	 رت	 وصوَّ وطنه،	 في	 اإلنسان	
	عن	حضور	مظاهر	الطبيعة	مثل	الَعَجاج،	وفيضان	النهر،	والرياح	عاتية	

ً
اإلنسانية	في	فضائها،	فضال

ر	البطل	بقسوة	السلطة	التي	ال	تترك	له	سوى	االختيار	بين	الرفض	أو	القبول)22(،	والعالقة	بين	 ِ
ّ
تذك

ي	متعّرِضة	ملشكالت	املجتمع	الفراتي. رته	أعمال	عبد	الوهاب	حّقِ اإلنسان	والقدر،	وهو	ما	صوَّ

فة،	واملرأة	 ة	الرحبي	في	أعمالها	إلى	قضايا	املرأة	واملجتمع	مثل	التعليم،	وصورة	املرأة	املثقَّ ى	ميَّ وتتصدَّ
قة	واألرملة	في	حياة	تمور	بالصعاب)23(،	

َّ
طل
ُ
العاملة،	واألعباء	التي	تنوء	بها	املرأة	في	الريف،	ومعاناة	امل

ر	 ة؛	لُتصّوِ ة	شذى	برغوث	في	قصصها	العالقة	بين	الرجل	واملرأة	ضمن	البيئة	الفراتيَّ وترسم	القاصَّ
أحالمها	وآمالها	وآالمها	عبر	توظيف	الضمير	)هي(	الذي	يشير	إلى	املرأة	بتفاعلها	مع	الذات	واآلخرين	

ر)24(. اتها،	وما	ينتابها	من	قلق	وتوتُّ 	عن	الجانب	النف�سي	لشخصيَّ
ً
رة معّبِ

ر	بوساطتها	عن	العالم	الداخلي	 ة	القصيرة	جًدا	التي	عبَّ ز	أحمد	جاسم	الحسين	بجنس	القصَّ ويتميَّ
رة	 لي	ينهض	على	السرد	الكثيف،	والتقاط	لحظاٍت	معّبِ لإلنسان،	ليعيد	ترتيب	الحياة	وفق	منظور	تأمُّ
	عن	اإلشادة	بقدرة	الذكريات	التي	تجعله	يعيش	زمنين	

ً
عن	قلق	اإلنسان	وصراعه	مع	الزمن،	فضال

مختلفين	في	خرٍق	واضح	لقوانين	الفيزياء.

وإبراهيم	 الحميدي،	 أمثال	خليل	جاسم	 القصيرة	 القصة	 في	 بارزة	 ة	فتحضر	أسماء	
َّ
الرق في	 وأما	

الخليل،	وإبراهيم	الكبة،	وسامي	حمزة،	وصبحي	دسوقي،	وعمر	حمود،	وماجد	رشيد	العويد،	وبسام	
الحافظ،	ومحمد	الحاج	صالح،	ونجاح	إبراهيم،	وسحر	سليمان	وسواهم.

ل،	 م،	والتأمُّ
ُ
صلة	بالواقع	من	مثل	الغربة،	والحنين،	والفقر،	والُحل تتناول	أعمال	القاصين	قضايا	متَّ

ة،	ومشكالت	املجتمع	الفراتي	كما	نلفي	في	أعمال	خليل	جاسم	الحميدي	الذي	 والعالقات	االجتماعيَّ
زت	أعماله	على	دواخل	الشخصيات،	وما	يعتورها	من	حزن،	وألم،	مثل	وصفه	بطَل	إحدى	قصصه	

َّ
رك

ة	خواء	في	داخله،	ووجه	منار	يمأل	القلب	 ه	حزين	ومتعب،	وثمَّ وقد	كان	ولًها	بمنار:	))كل	ما	فيه	ي�سي	أنَّ

)21(		سهيل	مشوح،	رسوم	غامضة	للزمن	املفاجئ:	مجموعة	قصصية،	)دمشق:	دار	بردى	للدراسات	والنشر،	1994(،	ص	15.

)22(		سهيل	مشوح،	رسوم	غامضة	للزمن	املفاجئ،	ص	44.

ة	الرحبي،	امرأة	متحررة	للعرض:	مجموعة	قصصية،	)دمشق:	دار	األهالي	للطباعة	والنشر،	1995(،	ص	14. )23(		انظر:	ميَّ

)24(		انظر:	شذى	برغوث،	اللوحة:	مجموعة	قصصية،	)دمشق:	مطبعة	عكرمة،	1996(،	ص53.



117

العددان التاسع عشر والعشرون- تموز/ يوليو 2022ملف العدد

والذاكرة(()25(،	وتتناول	أعماله	كذلك	قضايا	العادات	والتقاليد،	والفساد	اإلداري،	والقمع،	والقهر	
السيا�سي،	وهموم	الفالحين،	وهو	ما	اشترك	فيه	القاّص	إبراهيم	الكبة	الذي	حاول	إعادة	كتابة	سيرة	
الذي	 املا�سي	 واستدعاء	 الزمن	 إيقاف	 عبر	 الواقع	 على	مشكالت	 الضوء	 ا	

ً
ط ِ
ّ
مسل السوري،	 املواطن	

يغدو	اللجوء	إليه	خالًصا	من	عبء	الحاضر)26(.	وتعكس	قصص	إبراهيم	الخليل	العالقات	اإلنسانية	
وغضب	 َبلي،	

َ
الق نظامها	 عن	 	

ً
فضال حياتهم،	 وقسوة	 وطقوسهم	 أهلها	 وعادات	 الفراتية	 القرية	 في	

م	الكاتب	رؤيته	واصًفا	املشهد	السردي	 ب	بكوارث	وخيمة	بفيضانه؛	ليقّدِ الفرات	أحياًنا	الذي	يتسبَّ
الطينية،	 الرقم	 السمك،	 حراشف	 السيل،	 الفيضان،	 الَعَجاج،	 )الرمال،	 ة	 الفراتيَّ يته	 بخصوصَّ

الوادي،	أجراس	القطن...(.

ر	عن	مشكالت	الفقر	والبطالة	 وتحضر	هموم	املواطن	السوري	في	أعمال	سامي	حمزة	الذي	عبَّ
السردية،	 رؤيته	 أودعها	 التي	 الهويس(،	 )اضطرام	 ما	مجموعته	 وال	سيَّ في	معظم	قصصه،	 والفساد	
ر	الوطن،	في	حين	 وموقفه	من	العوائق	السياسية،	واالقتصادية،	واالجتماعية	التي	تحول	دون	تطوُّ
الذي	 والنهر	 	 الفراتّيِ بين	 والعالقة	 الفراتي،	 املجتمع	 خصوصية	 على	 وش	

ّ
عل إبراهيم	 أعمال	 ز	 ِ

ّ
ترك

ر	فيه	املقوالت	السردية	
َّ
	املنوط	باحتضان	األحداث	بوصفه	حيًزا	تتأط وَر	السرديَّ يتجاوز	حضوره	الدَّ

	عن	أن	يدخل	في	وعي	الفراتيين،	ويصبح	كائًنا	 	فراتي،	وال	ينفكُّ في	القصة،	إذ	يدخل	في	نسيج	ذاكرة	كّلِ
عاتهم.

ُّ
ونه	همومهم	وأحزانهم	وتطل

ُّ
يبث

ر	عن	موقف	اإلنسان	املعاصر	من	املوت،	 د؛	لتعّبِ ع	دائرة	الرؤيا	في	أعمال	ماجد	رشيد	العوّيِ
وتتوسَّ

عن	 للتعبير	 	
ً
مجاال ة	 الضديَّ ات	 الثنائيَّ من	 خذة	 متَّ والغنى	 والفقر،	 والحرية،	 والعبودية،	 والحياة،	

نزوع	 في	 والحجر	 الشجر	 إلى	 اإلصغاء	 	 فّنِ امتالك	 إلى	 اإلنسان	 تدفع	 التي	 السوري	 الواقع	 تناقضات	
رومان�سي	يتماهى	مع	الطبيعة؛	إذ	تغدو	مرآة	يرى	بها	املواطن	نفسه)27(.   

زت	
َّ
ة	في	التعبير	عن	قضايا	املرأة	كما	نلمح	في	أعمال	سحر	سليمان	التي	رك وتشترك	األصوات	النسائيَّ

ما	املرأة	الريفية	التي	 ف	على	أثر	العادات	والتقاليد	في	البيئة	الفراتية	في	حياة	املرأة،	وال	سيَّ
َّ
بشكل	مكث

تحمل	أعباء	ال	يطيقها	الرجال	من	أعمال	في	الحقل	والبيت	وواجبات	اجتماعية،	وتناولت	أثر	ذلك	
الواقع	وتظهر	 تعّرِي	 في	لحظة	 لها	من	حولها	 ُيبّدِ التي	 القدر،	واألقنعة	 بفعل	 نفسها	 في	 الكآبة	 	 ِ

ّ
بث في	

)25(		خليل	جاسم	الحميدي،	املغني	والنخلة،	)دمشق:	اتحاد	الكتاب	العرب،	1998(،	ص	8.

)26(		انظر:	إبراهيم	الكبة،	قصة	فنان،	)دمشق:	اتحاد	الكتاب	العرب،	1997(،	ص	23.

)27(		انظر:	ماجد	رشيد	العويد،	الغمام،	)دمشق:	اتحاد	الكتاب	العرب،	1999(،	ص	38.
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خة	بالغدر	والخيانة)28(،	وتعالج	نجاح	
َّ
هشاشة	العالقات	االجتماعية	القائمة	على	املنفعة	اآلنية	امللط

آثار	 ذلك	من	 فه	 ِ
ّ
يخل وما	 مغترب	 بالزواج	من	 صل	 تتَّ اجتماعية	 القصصية	قضايا	 متونها	 في	 إبراهيم	

معاناة	 كذلك	 وتناولت	 األسرية،	 العالقة	 على	 ذلك	 عن	عبء	 	
ً

فضال املرأة،	 على	 واجتماعية	 نفسية	
عاتها	نحو	مستقبل	أفضل،	ولم	تغفل	عن	التقاط	بعض	املواقف	في	

ُّ
قة،	وأحالم	املرأة	وتطل

َّ
املرأة	املطل

املجتمع	الفراتي،	وأنماط	العالقات	اإلنسانية	فيه.		

سادًسا: الرواية

السيرة	 على	 تقوم	 بنية	سردية	 عبر	 للفرات	 االجتماعية	 السيرة	 العلي	 إبراهيم	 محمد	 رواية	 تعيد	
الت	االجتماعية،	وأنماط	اإلنتاج	الزراعي	في	أثناء	بناء	سد	الفرات	وبعده	 الذاتية،	وترصد	الرواية	التحوُّ
َن	 	من	املدة	بين	-1953 1978	إطاًرا	زمنًيا	لبدء	نمو	األحداث،	ومن	حياة	املعلم	محمد	الذي	ُعّيِ

ً
متخذة

يرصد	 إذ	 والتغيرات،	 األحداث	 بوساطتها	 ترصد	 تبئير	 نقطة	 حمد	 الشيخ	 عشيرة	 منطقة	 في	 ُمدّرًِسا	
م	الوقائع	من	منظوره،	ويعاين	أحوال	الحياة	في	البادية	وأشكال	العالقات	االجتماعية	فيها	التي	 ِ

ّ
عل
ُ
امل

م	الشيخ	في	العشيرة	واستغالله	أبناءها	بتعاونه	مع	تجار	الخان	بحلب	الذين	يشترون	
ُّ
تقوم	على	تحك

عبد	 أمثال	 من	 له	 الدين	 رجال	 دعم	 من	 كذلك	 مستفيًدا	 بخس	 بثمن	 الرعاة	 من	 واألجبان	 األلبان	
الخالق،	وعبد	الرزاق.

ر	الراوي	الحياة	القاتمة	التي	تعيشها	القبيلة	في	نمط	تكراري	ال	يحمل	معه	أي	جديد،	نمط	 يصّوِ
معي�سي	واجتماعي	يتحرك	في	فضاء	القبيلة	وضمن	حدودها	وفي	سبيلها؛	ليكّرِس	طبيعة	مجتمع	منغلق	
	عندما	فاض	النهر	وأتى	

ً
على	نفسه،	األمر	الذي	يجعل	بنيته	هشة	تجاه	أي	خطر،	وهو	ما	حدث	فعال

دين	هائمين	على	 أبناءها	مشرَّ العشيرة	وأغراضها،	وهو	ما	جعل	 ها،	وجرف	حاِجَيات	 ِ
ّ
كل املوا�سي	 على	

وجوههم	خال	شيخ	العشيرة	الذي	حظي	بعطايا	بعض	شيوخ	القبائل،	وقد	ترك	رجال	الدين	العشيرة	
ن	 ة،	فيما	هام	الباقون	على	وجوهم	باحثين	عمَّ ق	فيه	مصالحهم	الشخصيَّ قاصدين	مكاًنا	جديًدا	تتحقَّ
التجار	 	 لكنَّ مواٍش،	 من	 ما	خسروه	 وبعض	 للخراب،	 تعرَّض	 ما	 بعض	 به	 يسترجعون	 	

ً
ماال يقرضهم	

ا	من	األخذ	بنصيحة	املعلم	محمد	الذي	أشار	عليهم	بالبحث	عن	عمل	 رفضوا	إقراضهم،	ولم	يجدوا	بدًّ
في	 الحياة	االجتماعية	 لتبدأ	مرحلة	جديدة	من	مراحل	 في	مهن	أخرى؛	 أو	 الزراعية،	 في	األرا�سي	 آخر	
	 الفرات	ولتتفرَّق	القبيلة	-بعد	أن	بقيت	متماسكة	عشرات	السنين-	بفعل	التهديد	الوجودي	الذي	حلَّ
ة،	وانتشار	الجهل	بين	الناس،	وهو	ما	 بها،	وقد	عرضت	الرواية	من	منظور	املعلم	محمد	مسألة	األميَّ

)28(		انظر:	سحر	سليمان،	حرق	الليل،	)دمشق:	اتحاد	الكتاب	العرب،	1997(،	ص	32.
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	من	 	الحلَّ م	في	الطبقات	الفقيرة	من	املجتمع،	على	أنَّ
َّ
ذين	وأصحاب	املصالح	التحك أتاح	لبعض	املتنّفِ

وجهة	نظر	الراوي	هو	العلم.

ا	في	سد	الفرات،	وأضحت	 اس	الذي	أصبح	فنيًّ ًرا	جذرًيا	مثل	دعَّ رت	حياة	بعض	أبناء	القبيلة	تغيُّ تغيَّ
	كذلك،	وأصبح	ذبيان	معلًما،	تنتهي	الرواية	كما	بدأت	بعرس،	ولكنه	عرس	مختلف	 	في	السّدِ

ً
ة زوجه	فنيَّ

ل	الكبير	الذي	أصاب	 هذه	املرة،	عرس	االحتفال	بالتغيير	الذي	أحدثه	التعليم	في	أبناء	الفرات،	والتحوُّ
م،	ومن	النمط	الرعوي	إلى	أعمال	ومهن	أكثر	تطوًرا.

ُّ
أبناء	القبيلة	من	األمية	إلى	التعل

العلم	 سوى	 الفرات	 في	 االجتماعية	 للمشكالت	 	 حلَّ فال	 الرواية،	 في	 واضحة	 رمزية	 السد	 يحمل	
منه	 مدار	فصولها،	جاعلة	 على	 به	 وتشيد	 بالسد،	 تحتفي	 الرواية	 أن	 على	 التقدم،	 بأسباب	 واألخذ	
إنجاًزا	منقطع	النظير	في	تاريخ	املنطقة،	ومن	املآخذ	التي	نعاينها	في	الرواية	االجتزاء	الذي	جعل	مجتمع	
قبيلة	الشيخ	حمد	صورة	كبرى	للمجتمع	الفراتي؛	إذ	توجد	أماكن	ومدن	أخرى	وتجمعات	بشرية	غير	
ا	يحجب	أبناءه	عن	التطور،	فال	يمكن	أن	تتطابق	وجهة	 ته	الرواية	بوصفه	سدًّ النظام	القبلي	الذي	عرَّ
النظر	التي	تعرضها	الرواية	مع	حال	مدن	وأرياف	أخرى	ال	تتطابق	أوضاعها	االجتماعية	مع	ما	عرضته	
	عن	التهجير	القسري	

ً
الرواية،	وال	سيما	أنها	تجاهلت	اآلثار	السلبية	للسد	في	النظم	الزراعية،	فضال

رت	مرحلة	 الذي	طال	عشرات	القرى،	وهو	ما	عاينته	رواية	)املغمورون(	لعبد	السالم	العجيلي؛	إذ	صوَّ
رات	وأثرها	في	التحول	االجتماعي	ملنطقة	الفرات،	وال	سيما	أصحاب	األرا�سي	 بناء	السد	وما	تالها	من	تغيُّ

دها	لهم	الحكومة. رِغموا	على	االنتقال	إلى	أماكن	تحّدِ
ُ
التي	غمرتها	بحيرة	السد	الذين	أ

ة	إقناع	 ى	عثمان	الذي	يملك	ثقافة	متواضعة	اكتسبها	من	مطالعة	بعض	الصحف	اليومية	مهمَّ
َّ
يتول

صتها	الدولة	لهم	 تة	خصَّ
َّ
الفالحين	بأن	يغادروا	ديارهم	قبل	أن	تغمرها	بحيرة	السد	والسكن	في	بيوت	مؤق

دها	لهم	الدولة	وفق	املصلحة	 بالقرب	من	منطقة	السد	في	مرحلة	أولى،	واالنتقال	إلى	أماكن	أخرى	تحّدِ
الذين	يرفضون	أن	 الفالحين	 رة	من	 إهانات	متكّرِ ة	عثمان	جعلته	يسمع	 	مهمَّ أنَّ للوطن،	على	 العليا	
التي	 البورجوازية	 الفتاة	 بندى	 عالقته	 في	 إخفاقه	 مع	 عثمان	 مشكالت	 وتزداد	 أرضهم،	 من	 ُيقتلعوا	
لتغمرهم	 بالرحيل؛	 والفالحين	 وندى	 عثمان	 أحالم	 وتنتهي	 السد،	 في	 لتعمل	 الباذخة	 حياتها	 تركت	

جميًعا	أزمات	متعاقبة	كما	غمرت	بحيرة	السد	ذكرياتهم.

التماسك	 في	 املكان	 أثر	 إلى	 للغمر	يشير	 املعرَّضة	 القرى	 أبداه	سكان	 الذي	 باألرض	 إن	االلتصاق	
فيه	 تمتد	 مكان	 إلى	 بحاجة	 هم	 بل	 فيها	وحسب،	 يسكنون	 بيوت	 إلى	 بحاجة	 ليسوا	 فهم	 االجتماعي،	

جذورهم)29(؛	إذ	ال	يوجد	أصعب	من	اقتالع	اإلنسان	من	بيته.

)29(		انظر:	إبراهيم	الشبلي،	الذات	واآلخر	في	الرواية	السورية،	ط1	)عمان:	دار	فضاءات	للنشر،	2019(،	ص	162.
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املنتمي	 فلقاء	عثمان	 السد،	 إنشاء	 أملتها	ظروف	 كارثة	طبيعية	 الرواية	بوصفه	 في	 الغمر	 يحضر	
إلى	طبقة	فقيرة	بندى	ذات	األصول	األرستقراطية	يشير	من	وجهة	نظر	الراوي	إلى	أثر	السد	في	تكوين	
نمط	عالئقي	جديد	بدأ	يربط	الطبقات	االجتماعية	املختلفة	بعضها	ببعض	وفق	منظور	جديد	تمليه	
والفالحين،	 البورجوازية	 بين	 الطبقي	 الصراع	 الرواية،	 الصراع	 فكرة	 تغادر	 وال	 التقنية،	 التطورات	
بها	فيضان	النهر،	والصراع	 وصراع	األجيال	بين	عثمان	ووالده،	وصراع	الفالحين	مع	الكوارث	التي	يسّبِ
من	أجل	لقمة	العيش	الذي	يضطر	اإلنسان	إلى	القتل	أحياًنا	بسبب	الخالف	على	حدود	األرا�سي	أو	
ل	 التنقُّ القائم	على	 الرعوي	 النمط	 بين	 بدافع	االختالف	 والد	عثمان	 املبروك	 بذلك	 اآلبار	كما	صرَّح	
ر	عنه	عثمان،	صراع	 والنمط	الزراعي	املقتصر	على	األرا�سي	القريبة	من	النهر،	ويبرز	صراع	آخر	يعّبِ
ه	وعائلته	إلى	 ل	عبء	قتل	والده	ابَن	عمه،	ما	اضطرَّ مع	قوانين	القبيلة	التي	اضطرت	عثمان	إلى	تحمَّ
الرحيل	إلى	قرية	املزيونة،	والعيش	غرباء	مرغمين	على	مراعاة	الحدود	التي	تفرضها	الحياة	االجتماعية	

الجديدة)30(.

وتتجاوز	تجربة	العجيلي	اإلطار	الفراتي	في	بعديه	املكاني	واملوضوعي؛	إذ	تعاين	روايته	قلوب	على	
في	 البورجوازية	 ودور	 مصر،	 عن	 سورية	 انفصال	 ان	 إبَّ واالجتماعية	 السياسية	 األوضاع	 األسالك	
التمهيد	لالنفصال	وإنهاء	الحلم	العربي،	وقد	عرض	األحداث	من	منظور	طارق	عمران	الذي	يستعيد	
	انطباعاته	وتفاعالته	مع	األحداث	التي	أعقبت	االنفصال؛	لتعكس	وجهة	

ً
ال ذكرياته	في	دمشق	ُمسّجِ

ة	 نظره	التحوالت	التي	فرضها	الوضع	السيا�سي	الجديد،	ولتطفو	على	السطح	أشكال	عدة	من	النفعيَّ
ن	باملكتبات	واللوحات	الثمينة	 التي	تضطلع	بها	البورجوازية	في	سبيل	تحقيق	مصالحها،	فالبيوت	تتزيَّ
ا	له	جمالياته،	فالبورجوازية	القائمة	على	النفعية	 بوصفها	تعبيًرا	عن	الهوية	الطبقية	أكثر	من	كونها	فنًّ
ق	وجوَدها	وحضوَرها	االجتماعي،	حتى	األمسيات	الثقافية	تأتي	خدمة	 ال	تأبه	بالفن	إال	بقدر	ما	يحّقِ
د	تلك	الفكرة	زكي	بيه	املصري	أحد	 ِ

ّ
لتلك	الغاية؛	إذ	يرى	عبد	املجيد	عمران	أن	الفن	للكسب،	ويؤك

األعين	املصرية	في	اإلقليم	الشمالي	السوري	الذي	يرى	أن	))الفن	للفن	خدعة	قديمة	لم	تعد	تنطلي	
على	أحد.	إنه	مذهب	يجعل	الفن	غاية	بذاته،	بينما	هو	وسيلة(()31(،	وتظهر	الوسيلة	لتحقيق	املنفعة	
في	العالقات	االجتماعية	عبر	حفالت	الكوكتيل،	واللقاءات	السرية	التي	يسعى	فيها	كل	واحد	لتحقيق	

ب	من	أصحاب	النفوذ. مصالحه	عبر	التقرُّ

الجانب	االجتماعي	فيها،	 ز	على	 ِ
ّ
تاريخ	سورية،	وترك اسة	ومفصلية	من	 الرواية	مرحلة	حسَّ وتعاين	

وأثره	في	ترسيخ	هيمنة	الطبقة	البورجوازية	على	أهم	املشروعات	مثل	مشروع	تلفريك،	وتطوير	سكك	

)30(		انظر:	عبد	السالم	العجيلي،	املغمورون،	ط،1	)بيروت:	دار	الشرق،	1979(،	ص	48-46. 

)31(		عبد	السالم	العجيلي،	قلوب	األسالك،	)بيروت:	األهلية	للنشر	والتوزيع،	1974(،	ص	69.
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بالنساء	 دفع	 الذي	 األمر	 طائلة،	 مبالغ	 عليهم	 	 تدرُّ التي	 العمالقة	 املشروعات	 من	 وغيرهما	 الحديد	
قن	بشباب	

َّ
	تعل ع	القرار،	فاملراهقات	))منهنَّ

َّ
ى	للتقرُّب	من	كبار	الضباط	وصنا باع	أساليب	شتَّ ِ

ّ
ات إلى	

على	 ألقين	شباكهن	 املكاسب	 الباحثات	عن	 من	 كات	 واملحنَّ الدون	جوانات،	 بالفنانين	 أو	 الضباط،	
	االنفصال	كان	نتيجة	حتمية	 الضباط	الكبار	أو	على	املستشارين	ذوي	املراكز	الضخمة(()32(،	على	أنَّ

لصراع	البورجوازيتين	السورية	واملصرية	وفق	منظور	الرواية.	

من	 البدو	 انتقال	 فرضها	 التي	 االجتماعية	 رات	 التغيُّ الخليل	 إلبراهيم	 البدو(	 )حارة	 رواية	 ترصد	
هم	 ما	أنَّ النمط	الرعوي	إلى	الحضري	وما		كابدوه	في	سبيل	التأقلم	مع	الفضاء	االجتماعي	الجديد،	وال	سيَّ
ا	صغيرة	من	الصفيح	وبعض	األحجار	واألخشاب	

ً
خذوا	في	حاشية	املدينة	)في	األرض	العراء(	أكواخ

اتَّ
	للمهاجرين	الجدد،	ومقصًدا	لغيرهم	من	العاطلين	

ً
واألكياس	ليقيموا	فيها؛	ولتغدو	هذه	البقعة	موئال

عن	العمل	والخارجين	عن	القانون،	والهاربين	من	العدالة،	وقد	كابد	البدو	في	سبيل	اندماجهم	باملجتمع	
املديني،	من	ذلك	ظروف	السكن	القاسية،	وصعوبة	تأمين	عمل	جديد	يختلف	عن	أعمالهم	السابقة	
صل	بالجانب	العمراني،	إذ	 في	البراري،	وقد	عاين	إبراهيم	الخليل	هذا	املعضلة	وفق	مستويات	عدة	تتَّ
صل	كذلك	بالتعبير	عن	البؤس	 ل	بثوًرا	تشوه	جمال	املدينة،	وتتَّ ِ

ّ
	أكواخ	البدو	تشك يرى	أهل	املدينة	أنَّ

ما	البدو	الذين	أرغمهم	الجفاف،	وطلب	 النف�سي	واالجتماعي	الذي	يواجه	الوافدين	الجدد)33(،	وال	سيَّ
إلى	 تنتقل	بشكل	مفاجئ	من	دون	مسوغ	سردي	 الرواية	 	 أنَّ املدينة،	على	 أطراف	 إلى	 النزوح	 إلى	 الثأر	
رات	تخلق	زمًنا	سردًيا	مغايًرا	لزمن	البادية،	زمن	املدينة	التي	 أجواء	حارة	البدو	وما	يحدث	فيها	من	توتُّ
تلفظ	نفاياتها	وجداولها	النتنة	من	مياه	الصرف	الصحي	إلى	األطراف،	وتحشر	املنبوذين		في	هوامشها،	
لتالحقهم	تهمة	االنتماء	إلى	املناطق	العشوائية	في	تناقض	صارخ	بينها	وأحياء	املدينة	األخرى،	وتنتقد	
يخلق	 الذي	 األمر	 والطبقية،	 واألنانية	 االنتهازية	 على	 تقوم	 التي	 املدينة	 في	 العالقات	 طبيعة	 الرواية	
مسافة	اجتماعية	بين	الناس	وفًقا	ملناطق	سكنهم	أو	مهنتم	وهو	معيار	املجتمع	البورجوازي	في	الحكم	
لم	 التي	 ة،	 السرديَّ الرؤية	 للتعبير	عن	 	

ً
التسجيلي	وسيلة التصوير	 الرواية	من	 على	اآلخرين.	واتخذت	

بّرِئ	ساحة	حارة	البدو	التي	كانت	بيئة	جاذبة	للمجرمين	واملنبوذين،	كما	عاينت	الرواية	مزاولة	البدو	
ُ
ت

مهًنا	ال	تتناسب	وقيم	الحياة	البدوية،	إذ	عمل	بعضهم	في	النوادي	الليلية،	وصاالت	القمار)34(.

وأما	في	املسرح،	فقد	بدأت	املسرحيات	باإلعداد	واالقتباس	من	املسرح	األوروبي	منذ	خمسينيات	
التأليف	في	املسرح	الفراتي،	كما	نجد	في	أعمال	عبد	الوهاب	 القرن	العشرين،	ليبدأ	بعد	ذلك	جهد	

)32(		عبد	السالم	العجيلي،	قلوب	األسالك،	ص	284.

)33(		انظر:	سمر	روحي	الفيصل،	»تجربة	الشكل	الفني	في	روايات	الفرات«،	مجلة	املعرفة،	ع:	244،	)دمشق:	وزارة	الثقافة،	1980(،	

)34(		انظر:	إبراهيم	الخليل،	حارة	البدو،	)د.م:	دار	التنوير	للطباعة	والنشر،	1980(،	ص	24	وما	بعدها.	
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ف	مسرحيات	منذ	الخمسينيات	نذكر	منها	)صنيعة	االستعمار(	1955،	و)مصرع	شهيد(	
َّ
ي	الذي	أل حّقِ

1988،	وكما	نلفي	عند	سامي	حمزة	الذي	اتسمت	 1958،	و)وظيفة	شاغرة(	 1956،	عدنان	املدني(	
1981،	وفي	مسرحيات	حمدي	 مسرحياته	بالسخرية	من	مثل	مسرحية	)	املطر	في	خامس	الفصول(	
على	 مسرحياته	 ونهضت	 واالجتماعي،	 والفانتازي،	 التاريخي،	 بين	 موضوعاته	 عت	 تنوَّ إذ	 موصللي،	
الرمزية	من	مثل	في	مسرحية	)الجرذان(	1984،	و)أحداث	الليلة	الثالثة	عشر(	1986،	و)موت	الكالب	
الرحيل(	 )عودة	 مسرحياته	 من	 نذكر	 بالواقعية،	 ي	 حّقِ مصطفى	 كتابات	 سمت	

َّ
وات 	،1986 القذرة(	

1990،	و)املخاتير(	1992.

زت	أعماله	
َّ
وفي	أدب	االطفال	برزت	أسماء	بعض	أدباء	األطفال	نذكر	منهم:	أحمد	شوحان	الذي	رك

على	السيرة	النبوية،	وأعالم	الصحابة،	والتاريخ	اإلسالمي،	وجمال	علوش	الذي	كتب	قصائد	لألطفال	
منها	مجموعة	)وطني	العربي(	2000،	وقصص	قصيرة	نذكر	منها:	)رحلة	الغيمة	الصغيرة(	1992،	و)ملن	
)عرس	 أعماله	 من	 نذكر	 شكري	 ياسر	 والشاعر	 	،1998 اإلدري�سي(	 و)الشريف	 	،1996 النهر(	 يغني	
)فتية	الشمس(	 بعنوان	 2000،	والشاعر	وليد	مشوح	نذكر	من	أعماله	مجموعة	شعرية	 الطفولة(	
	كثيرة	في	أدب	األطفال	نذكر	منها:	)املوسيقيون	واللصوص(	

ً
2000،	وسعد	صائب	الذي	كتب	أعماال

1982،	)األرنب	عفراء(	1980،	و)الكرة	السحرية(	1981،	و)حديث	جدتي(	1985	وسواها	من	األعمال،	
ومن	أدباء	األطفال	كذلك	سراج	الجراد،	وملياء	سليمان.

سابًعا: خاتمة

	البيئة	الفراتية	في	بعض	الظواهر	الطبيعية	مثل	الفيضان	 ر	األدب	الفراتي	عن	قضايا	تخصُّ 1.	عبَّ
ة	الفرد	 	من	حريَّ والجفاف	والَعَجاج،	وبعض	املشكالت	االجتماعية	مثل	العادات	والتقاليد	التي	تحدُّ
في	اتخاذ	قرارته	الشخصية،	والنظام	القبلي	الذي	يفرض	شروطه	وقواعده	على	العالقات	اإلنسانية.

عاته،	مثل	الفقر	
ُّ
صل	بهموم	اإلنسان	املعاصر	وتطل 2.	عالجت	بعض	الروايات	الفراتية	قضايا	تتَّ

	عن	املشكالت	االجتماعية،	وتناول	أدباء	الفرات	قضايا	األمة	العربية،	
ً

والجوع،	والقمع	السيا�سي،	فضال
	عن	أشكال	القهر	السيا�سي	واالجتماعي.

ً
مثل	النكبة	الفلسطينية،	وهزيمة	حزيران/	يونيو،	فضال

3.	رصد	األدب	الفراتي	التحوالت	الكبرى	التي	حصلت	في	الفرات	مثل	إنشاء	السد	وما	فرضه	من	
التي	 التغيرات	االجتماعية	 الزراعية،	وعاينت	 التي	غمرت	األرا�سي	 تغييرات	طبيعية	مثل	بحيرة	السد	
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	عن	قضية	التحول	من	النظام	الرعوي	والزراعي	
ً

تمثلت	في	تهجير	املغمورين	إلى	أماكن	جديدة،	فضال
إلى	النمط	املدني	وما	فرضه	من	تحديات	في	سبيل	تأقلم	الوافدين	الجدد	مع	مجتمع	املدينة	ومشكالته.
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