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                                                   أ .د. دالل عّباس

المعنى، عن المضني بحثه رحلة بدأت كلَّها، األسماَء وقرأ العقل. نعمَة وُوِهب إنساًنا، البشريُّ استوى أن                   منذ

من توجبه وما الكرامة فمعنى بالّسماء، األرض وعالقة الخلود، ومعنى العمل ومعنى والموت، الحیاة                معنى

 نضاٍل وجهاد...

ورّوضه الكالم، منها فاستلهم عبقر. وادي جنّیات من بجنیٍّة التقى األلف، بعد العشر الّلیالي من لیلة                  وفي

وافترس الحیاة، معنى على العثور ویؤّرقه القلق، یؤّرقه الّشعر. بلغة كاتًبا أو شاعًرا أدیًبا: فاستوى                 وصقله

 القلُق لحظات حیاته في الّنوم والیقظة، والمعنى ینزلق من بین األصابع، ومن بین الحنایا وال یریم...

الكلمات، وسیُّدهم الّطّیب) (أبو الشعراء إماُم رّوض الیوم، نعیش كاّلتي لحظة وفي هذا، كیومنا یوٍم                 وفي

المحكومة المشتَّتة القهر ممالك أنحاء في شماًال أو یمیًنا یوّجهها قلقة ریًحا بل ُبراًقا تتحّول فلم                  وامتطاها

لیتباَروا آخر، صوٍب من والّصلیبّیین صوب، من المغول مجيء المنتظرین الخانعین وأشباههم،              بالِخصیان

  في سفح الكرامات على أعتابهم، قبل هذا االنهیار الّنهائّي اّلذي رافقهم من بعُد ألَف عام ونّیف.

المعنى الطّیب ألبي وأعطى بالّسیف، معنًى للحیاة یعطَي أن حاول الّشام، بقاع من بقعٍة في الّدولة سیف                   وحده

المعاني لكّن مهادنین؛ أو نائمین واآلخرون منفرًدا، وحَده العدّو وجهاد البطولة معنى كلماته: في تجّسد                 اّلذي

 عادت وانزلقت هاربًة إّال في لحظات معدودة على األصابع،  لو لم یسّجلها الّشعراء واألدباء لما عَرفناها.

ُتحصى، ال خیباٍت َیشهد ونّیف ألٍف منذ والّتأریخ ، المعنى عن البحث رحلة وتعّثرت ذلك، بعد الّزمن                   وتصّرم

منها، جزٌء عاملة وجبل أیًضا، الّشام وفي تغادر، ثّم للحظات العتمات ُتضيء األصابع على معدودًة                 ومصابیَح

 أنارت مصابیح معدودة زاویًة من زوایا اإلمبراطورّیة اّلتي تتخّبط في العتمة.

المعنى، ذات الكلمات لحاملي بالّسیف، األمل ُیعید - دأبه هو كما - عسیر مخاٍض بعد عامل) (جبل هو                    وها

میاُهها الّراكدة الحیاة بْحَرة وخّضوا عامل جبل أبناء نهض مشارُبهم، واعتكرت آمالهم، خابت أن                بعد

 ونّظفوها من األسماك المْیتة، والحیتان المنتفخة هواًء، وغرسوا نبتات األمل في المیاه الّراكدة.



ألّنهم فعلوه، ما علیهم أنكروا الغانیات، ودلِّ الفارهة، السّیارات وراء الّالهثین والّدینار، الّدرهم عبید                لكّن

 أفقدوهم األوسمة القادمة من بالد العم سام، ومن الّصهاینة ویهود الّدونمة ویهود خیبر...

بطریقته كلٌّ والخنوع، الّذّل وعلى الموت على االنتصار فعل لتخلید كلماتهم، والّشعراء اُألدباء امتشق                لذلك

على عامل جبل فقراء انتصار لتخلید الحدث، لتخلید وسیلًة األقصوصة، حجازّي علّي د. وانتقى                وأسلوبه،

عثمان بني على قبُل من انتصاراتهم مستلهمین بیبرس، ومغول الّدولة سیف روم من ا عتو األشّد                 اسرائیل،

 وعلى الفرنسّیین...

أقاصیص لحبك كلماته سّخر القّص، موهبة منحه وجّل عّز اهللا أّن وعَرف نفسه، حجازّي علّي عَرف أن                   منذ

من تنّصل عدّو أعتى على فانتصروا نوازعهم، على وأطفاله ونسائه عامل" رجال"جبل انتصار فعل                تحكي

 مواجهته كّل أقاربهم من العرب، أّما األعراب األشّد كفًرا ونفاًقا فعاونوه علیهم..

بحر في صغیرة جزیرة في یعیش عظیم لشعٍب تؤّرخ منها، سنا األكبر كأخواتها القصصّیة المجموعة                 هذه

 العرب المتالِطمِة أمواُجه.

ما فوق أو استطاعتهم قدر ساهموا اّلذین عامل، جبل في وأطفاًال ونساًء رجاًال البسطاء لمقاومة مؤلُّفها خ                  أرَّ

 یستطیعون في العمل المقاوم واصطیاد الخنازیر من حقولهم بفنجان صغیر من القهّوة المسّممة...

ة قص أو عبارًة یسمع والحواري، األزّقة في یتجّول بصاحبها كأّني تاریًخا، ولیست خة مؤرِّ األقاصیص                هذه

المنازل بین عاملة، جبل المسّماة البقعة هذه في شخوصها یتحّرك العناصر، مكتملة فّنّیة أقصوصًة                فیحّولها

 المدّمرة وأشجار الّزیتون والكروم، واآلبار.

كّل تعدله ال نصًرا الموعود، بالیوم ًرا ومبشَّ ًرا مبشِّ المحتّلة القرى أنحاء في متجّوًال آخر ذّر" "أبو به                   كأّني

الجنوب نساء تمّثل امرأٍة وكّل بأكمله، جیًال یمّثل قصصه أبطال من بطٍل كّل أسود... ُسخاًما الملّطخة                  األموال

اّلتي أو صبًرا، درهًما أحدهم یقرضها أن تطلب اّلتي المحتسبات الّصابرات الّشهداء وأّمهات الّشهیدات                كّلهّن،

رنا(تحّررني)، فتصبح بقلمه أمثولًة ُتحتذى.  تقول بلهجتها الّشدیدة اِإلمالة تحرَّ

أولئك أو بأیدیهم"، أشواكهم یقّلعون " ُتركوا اّلذین الجنوب فقراء من خریة للسُّ الِعبارة آخرون استخدم حین                  في

ال عاملة جبل ألبطال الیقظَة العیَن لكّن المخرز"، تقاوم ال العین عبارة" على وقاموا ناموا الذین                  المحبطون



حیفا أو أخرى غرناطة لتصبح بیوتهم الجنوب أهل یترك لم المتهاونین. عیون دخل اّلذي المخرز                 یدخلها

 أخرى..

البقعة هذه في جرى ماذا فتعرف القصص، هذه ستقرأ اّلتي القادمة األجیال كّل من حجازّي علّي للدكتور                   تحّیة

  من بالد الّشام، في تلك الّلحظة التاریخّیة اّلتي لم  ولن تتكّرر في التواریخ القدیمة والحدیثة.


