فلسطني يف أدب املسلمني يف البلقان :
األلبان منوذجا
بالرغم من وجود إشارات اىل وصول مبكر لالسالم اىل شبه جزيرة البلقان قبل الفتح العثامين للمنطقة
منذ منتصف القرن الرابع عرش إال أن االسالم جاء وانترش هنا مع العثامنيني االذين ض ّموا اىل دولتهم
الحقا العرب واالماكن املقدسة (فلسطني والحجاز) حتى أصبحت الدولة العثامنية متتد من اليمن اىل
البوسنة  .وبعد ثالثة قرون من الحكم العثامين أخذ انتشار االسالم مداه حيث أنه أصبح دين الغالبية
لاللبان والبشناق (املسلمون من سكان البوسنة) وبقي دين االقلية لدى البلغار والرصب والكروات
واليونان .
ومع هذا التحول كان من الطبيعي أن تنشأ نظرة أو صلة جديدة للمسلمني مع فلسطني  .صحيح
أن فلسطني كانت تعترب "االرض املقدسة" لشعوب البلقان بعد االنتشار املتأخر للمسيحية (بغالبية
ارثوذكسية) ،وهو ما أطلق الحج املسيحي نحو فلسطني خالل القرون الالحقة ،ولكن مع انتشار
االسالم يف البلقان تع ّززت مكانة فلسطني لدى املسلمني باعتبارها "أوىل القبلتني وثالث الحرمني"
وأصبحت مقصودة ضمن خارطة الطريق للحج عند مسلمي البلقان الذين كان يحرصون عىل زيارة
القدس يف طريق الذهاب أو االياب .
ومع بروز االفكار القومية وحركات التحرر والتنافس األورويب للسيطرة عىل شبه جزيرة البلقان
أخذت ترتسم خريطة جديدة للمنطقة .فقد قامت النمسا باحتالل البوسنة يف  1878وقامت بسياسة
"أوربة" للمسلمني هناك حتى تفصلهم عن الرشق وامتداده الثقايف والسيايس .ومن ناحية أخرى انتهز
االلبان اندالع الحرب البلقانية  1913-1912بني رصبيا وبلغاريا والجبل االسود واليونان من جهة
والدولة العثامنية من جهة أخرى ليعلنوا استقاللهم عن الدولة العثامنية .ولكن تنازع املصالح بني
الدول األوروبية ،الذي كاد أن يؤدي اىل اندالع حرب أوروبية يف ذلك الوقت ،أدى اىل رسم خريطة
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جديدة للمنطقة بعد نهاية الحرب العاملية االوىل .وحسب هذه الخريطة انقسم االلبان اىل نصفني
متساويني تقريبا بني ألبانيا التي غدت "الدولة القومية" لاللبان و بني الدولة الجديدة "يوغسالفيا" التي
ض ّمت النصف االخر لاللبان يف كوسوفا ومكدونيا والجبل االسود ومسلمي البوسنة أيضا.
وخالل الحرب العاملية الثانية تشكّلت خريطة جديدة للمنطقة بعد أن قامت ايطاليا الفاشية باحتالل
ألبانيا يف  1939وبعد أن قامت أملانيا النازية باجتياح يوغسالفيا يف  ، 1941حيث تم ضم كوسوفا اىل
"ألبانيا الكربى" و ض ّم البوسنة اىل "دولة كرواتيا املستقلة"  .وما يهمنا هنا أن املسلمني يف البوسنة
وألبانيا دخلوا يف صلة جديدة مع فلسطني من خالل مفتي القدس الحاج محمد أمني الحسيني الذي
زارهم يف  1943وسعى اىل استقطابهم بعد زيارته اىل روما وبرلني الجل مقاومة االستيطان اليهودي
واالنتداب الربيطاين عىل فلسطني ضمن الرصاع بني املعسكرين الكبريين خالل الحرب العاملية الثانية
 .والشك أن جهود املفتي الحسيني قد أفلحت عىل االقل يف استقطاب بعض الضباط من البشناق
وااللبان الذين انضموا اىل "جيش االنقاذ" وحاربوا يف فلسطني خالل . 1948-1947
وباإلضافة إىل ذلك البد أن نأخذ بعني االعتبار الوجود البشناقي وااللباين يف فلسطني نفسها الذي
ُوجد وبقي نتيجة لالختالط بني الشعبني خالل الحكم العثامين الطويل  .فقد استقر نتيجة لالحتالل
النمساوي للبوسنة بعض البشناق الذين هاجروا اىل فلسطني واشتهروا هناك اىل االن بلقب "بشناق" ،
وكذلك الحال مع بعض االلبان الذين استقروا يف فلسطني وكان منهم أحمد حلمي عبد الباقي "رئيس
حكومة عموم فلسطني" الذي مل يعد أحد يذكره يف الذكرى الخمسني لوفاته يف منفاه ببريوت عام
. 1963
واىل جانب ذلك كانت فلسطني تش ّد انتباه األلبان يف البلقان لسبب آخر ،أال وهو مغزى املصري
الفلسطيني بالنسبة لأللبانيني .فمن املعروف أن االلبان يعشقون الحرية واالستقاللية ولذلك فقد
كافحوا وعانوا كثريا ً للحفاظ عىل حياتهم واستقالليتهم .ومن هنا فإن األلبان يق ّدرون كثريا ً كفاح
الشعوب األخرى ،سواء املجاورة أو البعيدة ،يف سبيل الحرية واالستقالل .ومن املعروف هنا أن األلبان
شاركوا بحامس كبري يف الحركة القومية التحررية سواء يف اليونان أو يف إيطاليا خالل القرن التاسع عرش.
ولهذا فإن مصري الشعب الفلسطيني كان يبعث يف وسط األلبان ذلك الذي عانوه وعايشوه يف املايض.
ومع أن الشتات االلباين أصبح ميتد من تركيا اىل ايطاليا إال أن األدب األلباين بقي يعتمد عىل منبعني
كبريين هام ألبانيا ويوغسالفيا السابقة .ومع أن األدب األلباين يعترب وحدة ال تتجزأ إال أن كل فرع يف
الواقع يتميز بنكهة خاصة .فاألدب األلباين يف يوغسالفيا السابقة يتميز من حيث املضمون والشكل عن
األدب األلباين يف ألبانيا ،وذلك لخصوصية التجربتني يف هذين البلدين.
ويف الواقع أن التجربة الغنية لاللبان يف يوغسالفيا( )1992-1918أدت إىل أن يغتني هذا الفرع من
األدب األلباين باملوتيفات الخارجية .فمن املعروف أن الشعب األلباين يف يوغسالفيا عايش خالل -1918
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 1941أصعب تح ّد لوجوده نتيجة للسياسة االستيطانية التي كانت متارسها بلغراد لترصيب كوسوفا
بتهجري االلبان وتوطني الرصب هناك ليصبحوا غالبية مع مرور الوقت  .ولكن مع انتصار الحزب
الشيوعي اليوغساليف ،تحت قيادة تيتو ،يف الحرب االهلية بني اليسار واليمني و تأسيس يوغسالفيا
جديدة (فدرالية) تقوم عىل التعدد متكن االلبان من أن يتمتعوا بحقوقهم القومية األساسية .ومن ذلك
كان يكفي أن يتمتع األلبانيون بحق تعلم اللغة األلبانية والتعبري بهذه اللغة عن أدبهم الجديد ،اليشء
الذي كانوا محرومني منه متاماً يف العهد املليك  .1941-1918ومن هنا ليس من املصادفة أبدا ً أن تربز
فورا ً يف هذا األدب الجديد خالل الخمسينات املوتيفات الجزائرية التي تعرب عن تضامن األلبانيني مع
إخوانهم الجزائريني يف كفاحهم ألجل الحرية واالستقالل ،هو اليشء الذي كان له مغزاه بطبيعة الحال
بالنسبة إىل األلبانيني يف يوغسالفيا.
ويف منتصف الستينات ال نستغرب يف هذا السياق ما نجده من بروز للموتيفات الفلسطينية يف محل
املوتيفات الجزائرية ،بعد أن أحرز الجزائريون حريتهم واستقاللهم .وقد كان لهذا التحول أيضاً مغزاه.
فقد كان األلبان حينئذ ( )1966قد تحرروا من "القبضة القوية" ،التي هي تعبري يوغساليف عن "دولة
أجهزة األمن" بقيادة ألكسندر رانكوفيتش التي كانت تتحكم يف الواقع بالدولة التي كان ميثلها يف
الخارج تيتو ،وأصبحوا منذ ذلك الحني يتمتعون بوحدة فدرالية متساوية مع بقية الوحدات الفدرالية
السبع يف يوغسالفيا .وباإلضافة إىل هذا تجدر اإلشارة إىل املوقف املعروف للرئيس تيتو من القضية
الفلسطينية ،الذي ساهم يف خلق مناخ مؤيد للفلسطينيني يف يوغسالفيا السابقة.
ويف هذا السياق كان لدور تيتو يف تأسيس حركة عدم االنحياز  ،التي تأسست بعد قمة بلغراد يف
 ، 1961تأثريه يف إشاعة االهتامم بـ "شعوب العامل الثالث" وآدابها يف يوغسالفيا السابقة  .وهكذا أخذ
املصري الفلسطيني يربز بقوة من خالل الرتجامت ألشهر أدباء فلسطني (محمود درويش ومعني بسيسو
و توفيق زياد وسميح القاسم وغسان كنفاين الخ) يف مختلف اللغات بيوغسالفيا (الرصبوكرواتية
وااللبانية واملكدونية الخ)  .ومن ناحية أخرى فقد لعبت الصحافة اليوغسالفية  ،التي كان لها مراسلوها
يف القاهرة وبريوت وغريها  ،يف إشاعة االهتامم باملصري الفلسطيني خاصة بعد حرب حزيران  1967و
أحداث ايلول يف االردن  1970والحرب االهلية يف لبنان  . 1990-1975ويف هذا السياق لعب الصحفي
االلباين املخرضم نهاد إسالمي الذي كان يتمتع بعالقات شخصية مع القادة الفلسطينيني دورا مؤثرا يف
ربط االلبان باملصري الفلسطيني من خالل مئات التقارير التي كان يرسلها من بريوت والقدس ودمشق
والقاهرة .
ونتيجة لكل ذلك يتميز األدب األلباين يف أن املوتيفات الفلسطينية تنترش يف كل اتجاه ،إذ أنها تواجهنا
يف الشعر كام يف النرث ،ونجدها يف شعر األطفال كام نجدها يف شعر الكبار ،ونجدها يف قصائد الشعراء
الشباب كام نجدها يف قصائد الشعراء املعروفني .واألكرث من هذا أن املوتيفات الفلسطينية نجدها حتى
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يف الشعر الذي يكتبه األطفال يف جرائدهم ومجالتهم ،وهكذا لدينا يف هذا األدب ما يشبه "السيل
الشعري" :أحياناً يسيل بهدوء وأحياناً بعنف ،إال أن منبعه ال ينضب أبدا ً .ويف هذا "السيل الشعري"
لدينا إبداعات متفاوتة بطبيعة الحال طاملا أنها صدرت عن أجيال مختلفة يف لحظات مختلفة .فلدى
الشعراء الشباب أحياناً أو غالباً صياغات شعرية لألحداث اليومية ،للآميس املؤثرة التي تحدث من حني
إىل آخر يف الجانب الفلسطيني ،ولردات الفعل التي ال ميكن أو ال تريد أن تنتظر طويالً .وبعبارة أخرى
لدينا هنا "شعر فلسطيني" ال يختلف كثريا ً عن شعر "الرومانسية الثورية" الذي يبدعه بعض الشعراء
الفلسطينيني .ولكن يف الجانب اآلخر ،لدى الشعراء الكبار بحيث ترفع مأساة الشعب الفلسطيني إىل
املستوى اإلنساين باعتبارها مأساة تقلق كل إنسان يتمتع بضمري.
وطاملا أن املوتيفات الفلسطينية تنترش بهذا الشكل يف األدب األلباين فليس من السهل بطبيعة الحال
التعريف بها يف مجال محدود كهذا .ويف هذه الحالة ال بد من االختيار ،يف مجال الشعر مثالً ،وحتى
بني قصائد الشعراء املعروفني الذين نجدهم عادة يف املختارات التي متثل الشعر األلباين مثل أنور
جرتشيكو  )2008-1928( Enver Gjerqekuالذي كان ممن عايشوا كل التحوالت التي لحقت
بيوغسالفيا السابقة .وكان هذا الشاعر قد كتب قصيدة عن تل الزعرت يف  1978وشارك بها يف "مهرجان
الشعر الثوري" يف جنوب يوغسالفيا خالل  1979قبل أن تنترش يف عدة مجالت ومختارات .ويف هذه
القصيدة الطويلة يرسم جرتشيكو بحزن بالغ كأي فلسطيني مرارة الوضع الفلسطيني ولكن رسعان ما
يأخذ منه الرمز بالنسبة للمستقبل الفلسطيني:
تل الزعرت
أنت شاطئ بحر دون نهاية
دون صخور ،دون رمال،
أنت وطني املصغر
الذي ترسمه أصابع وأيادي األطفال
املشوهني بالنابامل.
أنت من أكرث األغنيات حزناً
التي تغني للطفل
املولود بني الحب والحقد
للطفل الذي مل يتعلم بعد نطق اسم أمه.
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أنت السورة األوىل واألخرية
لقرآن جديد،
لقرآن محفور عىل الجامجم..
ومن الشعراء املعروفني الذين كتبوا عن فلسطني ال بد أن نذكر املرحوم آدم غيطاين Adem Gajtani
( ،)1982-1935الذي كتب عدة قصائد عن فلسطني وعن الفلسطينيني .ويف قصائد هذا الشاعر نجد كل
يشء يتميز بلون فلسطيني ،أو أن كل ما يخص فلسطني والفلسطينيني له بالرضورة لون خاص مييزه عام
عداه يف العامل .ففي قصيدة "حب فلسطيني" مثالً نجد أنه حتى الحب بالنسبة للفلسطيني يختلف عن
حب اآلخرين ،بل إن الفلسطيني ال ميكن أن يحب سوى فلسطني ولذلك ال ميكن أن يحب كام يجب
أية امرأة قبل أن ينتهي من حبه األكرب:
ال،
ليس لدي وقت
للقبالت،
والنظرات
الرفاق ينتظروين
تحت زهرة الدم،
ليس لدي وقت للهمسات
ولضوء القمر..
ويف هذا السياق الذي يصطبغ فيه كل يشء فلسطيني بصبغة متميزة تبدو قصيدته األخرى "رثاء أم
فلسطينية":
يا فلسطني،
لن ينتزعك أحد من حلمنا
ال الليل وال الطاعون
اآلن اسرتيحي عىل صدري األسود
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واحلمي بطائرة العودة.
روحك اآلن يف كفي الحمراء
يا زهرة قطعت مبنقار غراب،
ال الليل وال الطاعون
سينتزعك من حلمنا...
ولدينا قصيدة أخرى تحمل هذا الواقع – الرمز الفلسطيني ،أي األم الفلسطينية ،أال وهي قصيدة
"حكاية أم فلسطينية" للشاعر يعقوب رسايا  )2001 -1935( Jakup Carajaحيث يتداخل فيها املايض
مع الواقع واملستقبل بشكل أخاذ:
يف تل الزعرت ،يف ليلة مظلمة مع ثالثة أطفال
مع ثالثة آمال ألغنيتنا التي مل تنشد بعد
أحدهم أصبح يلفظ أمي
والثاين أصبح يعرف ما يعني هذا االسم وما ال يعني
أما الثالث فأصبح يف وسعه أن يحميني
وأنا أصبحت للبكاء فقط
ولكن اآلن يقولون يل بألسنتهم وعيونهم:
أماه ،يا أماه ،غني والتبيك
غني للمقاومة
التي ستحيينا وتنقذنا.
ومن ناحية أخرى نجد الشاعر محمد كرفييش( Muhamed Kerveshiولد  )1935يف قصيدة
"فلسطني" يرى كمحمود درويش الليل كرمز للتبشري بالنهار طاملا أنه ال بد أن ينجيل بحكم قوانني
الطبيعة:
النار متتد عىل دروبك الطويلة
إال أن النجوم ترشد الليل إىل طريق عودته

258

أحصنة طروادة الباهتة تحني رؤوسها
والغبار يف أعينهم املغلقة
يرقص رقصة فراقهم الباردة.
ومن الشعراء الذين كتبوا كثريا ً عن فلسطني بدري هيسا ( Bedri Hysaولد  )1935الذي ميثل حالة
من الذوبان يف الذات الفلسطينية .ففي لوحة شعرية مكثفة بعنوان "فلسطني" يعرب هيسا عن هذه
العالقة الخاصة التي تربط ما بني فلسطني والفلسطينيني ببساطة وعظمة يف آن واحد:
بني فلسطني والفلسطيني عشق
يفوق كل عشق
بني فلسطني والفلسطيني حب مجنون
ربط بينهام عىل مر القرون
وعىل الرغم من كل ما حدث حتى اآلن
لن تركع فلسطني بعد
ومل يركع الفلسطيني إىل اآلن.
ويف قصيدة أخرى بعنوان "متى سيأيت فصل الربيع" يسحبنا هيسا وراءه لنتخيل ماذا يعني ذلك اليوم
الذي ستفرح فيه فلسطني أخريا ً ،بل الذي ستكون فيه أسعد بلد يف العامل:
حني يأيت ذلك الفصل
فصل الربيع
مرة وإىل األبد
أيتها الغالية واملقدسة
للقرابني الكثرية
وللعاملقة
وحني يلتقيان
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ويتعانقان
فلسطني والفلسطينيون
الفلسطينيون وفلسطني
وتشهق فلسطني
ويبيك الفلسطينيون
من بحر دموع الفرحة
ومن بحر اللوعة
ستكون فلسطني أسعد بلد يف العامل
آه يا فلسطني ،متى سيأيت ذلك الربيع .
وباإلضافة إىل أمثال هذه القصائد التي تختزن املوتيفات الفلسطينية ،التي ال ميكن التعريف بها يف
مجال كهذا ،لدينا عدة قصائد مطولة تقرتب من املالحم ،حيث ترتفع فلسطني إىل مستوى متميز
يعرب عن الهم اإلنساين برؤية فنية خاصة ذات قيمة كبرية .ومن هذا لدينا عمل بشري موصيل Beqir
" )1996-1945( Musliuآه يا فلسطني" الذي ميتد عرب مئات األبيات .ويف هذا العمل نجد أن الشاعر
موصيل يربط بشكل ناجح بني االدعاء الحديث للرشعية اليهودية عىل فلسطني بادعاء أقدم ،أال وهو
الرشعية اليهودية عىل ساللة آدم وحواء ،ولذلك يقوم الشاعر هنا بفرز جديد بني ذريتني آلدم وحواء
– ذرية رشعية لـ "آدم الربيء وحواء املقدسة" وذرية أخرى غري رشعية لـ "آدم الخاطئ وحواء املذنبة":
يا أبناء آدم الخاطئ وحواء املذنبة
من حملكم إىل هذا السهل الذي ليس سهال؟
ينبعث املوت
الذي حملناه عىل ظهورنا عرب العامل.
ماذا حل بكم
يا أبناء آدم وحواء
من أين جئتم إىل هذا السهل الذي ليس سهال
كنتم أملاً عىل رؤوس األصابع
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وتحت األظافر منذ ألوف السنني
كنتم حمالً ال يطاق عىل ظهر كل إنسان
وما زلتم تبحثون عن الظالل الضائعة
التي تجدونها فينا
نحن أبناء آدم الربيء وحواء املقدسة .
وعىل منط آخر لدينا قصيدة طويلة من مئات األبيات بعنوان "فلسطني" للشاعر عمر شكرييل Ymer
(Shkreliولد  )1945التي يصور فيها بشكل مؤثر "الوطن" الفلسطيني الذي ال نجد له مثيالً يف العامل:
نحن مثل الطيور املحنطة،
ليس لها تراب متسه بأقدامها
وليس لها أرض خاصة باسمها
فوطنها الريح والزقزقة
نحن لنا لساننا وعيوننا
نحن مثل الطيور
التي تطري يف عكس الرياح
والرياح ال تتوقف للحظة.
نحن أيضاً ليس لنا أعشاش،
فأعشاشنا األنقاض املفحمة
وسامؤنا دخان البارود
نحن ال نعيش فوق األرض للموت
ففي املوت يسكن أطفالنا
نحن ال منلك شيئاً إال السامء،
ففي السامء لنا الحقول والبيادر
لنا قطرات املطر وقنابل املدافع
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يف السامء يصفر لنا الرصاص
باسم الفناء والشتاء
نحافظ عىل العظام والبنادق
لنبني بها الربوج والحصون .
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