املدينة الفلسطينية يف األدب والفن
أعمال املتؤمر الدويل الرابع جملمع القامسي وقسم اللغة العربية
يف أكادمييّة القامسي املنعقد يف  18آذار2017 ،

حترير :د .ياسني كتاني

الطبعة األوىل
إصدار :جممع القامسي للغة العربية
أكادميية القامسي  :كلية أكادميية للرتبية

ّ
(محرر)
د .ياسين كتاني

املدينة الفلسطينية في األدب والفن
أعمال املؤتمر الدولي الرابع ملجمع القاسمي وقسم اللغة العربية
 19جمادى الثانية1438 ،ه 18 /آذار2017 ،م

التصميم واإلخراج ّ
ّ
الصغير
الفني :سائدة أبو
تصميم الغالف :حسام شايب

الطبعة األولى1438 ،هـ 2017 -م
إصدار :مجمع القاسمي للغة العربية وآدابها
أكاديمية القاسمي (ج.م)
كلية أكاديمية للتربية -باقة الغربية

جميع الحقوق محفوظة

تصدير
ّ
أحدث حضور املدينة في الحضارة البشرية طفرة نوعية بعد أن تغلب اإلنسان على الطبيعة
َّ
ً
َ
ً
حاضرا في
موضوعا
اهتمام األدباء والفنانين ،وغدت
وتمكن من تدجينها .ولقد جذبت املدينة
ً
واحدا من
أعمالهم على اختالف األزمنة واألمكنة .وفي العصر الحديث ،أضحى رمز املدينة

مقومات الحداثة األدبية والفكريةُ ،
وع َّدت فكرة ارتبطت بالقرن العشرينّ ،
ّ
وتحولت إلى شرط
ً
ّ
وداًل من ّ
التطور واملعاصرة.
دوال
من شروط الحداثة وتجديد الرؤى،
ّ
ّ
األوروبيين -بحكم سبقهم -من فراغ
لقد أتيح لألدباء العرب اًلطالع على مواقف األدباء
املدينة وخرابها وعدم قدرتها على إسعاد ّ
الناس ،فجاءت هذه النماذج ضمن الوسائل املطروحة
َ
ّ
املدينة ّ
ّ
ُ
ُّ
ألنها
العربي
األديب
اإلبداعية .وقد عارض
أمام األديب العربي املعاصر فتمثلها في تجربته
ّ
اًلتصال اآللي بين ّ
ّ
الناس والتنازل عن
تؤدي إلى خنق األخالقي في اإلنسان كما ظهرت بوادره في
ّ
األساسية .ويتفاوت هذا الرفض عند األدباء العرب بين رفض مطلق لعالم املدينة،
حقوق الفرد
ّ
السلبية فيها.
وبين رفض لبعض القيم
الفلسطينيّ ،
فإن عالقته بمدينته ،على النقيض ّ
ّ
مما نجده في نصوص األدباء
ّأما األديب
روحانية متينة .لقد ّ
ّ
ّ
ّ
الفلسطيني وفي
ترسخت املدينة في وعي
الفلسطينيين ،عالقة
العرب غير
ذاكرته ّ
جراء نزوحه عن موطنه ،وانعكست مواجعه وذكرياته وحنين العودة إلى مدينته الضائعة
ّ
في إبداعه الشعر ّي
والسردي.
ّ
ّ
خصوصية الظرف الفلسطيني ،وفي ّ
ظل ما أصاب املدينة الفلسطينية من هجرة ومحو
إن
ّ
وتحويل ،قد استدعت ً
والفنانين الفلسطينيين إلى تناول موضوع املدينة
كثيرا من األدباء
وسياسية وعمر ّ
ّ
ّ
ّ
انية وغيرها ،حتى غدا
واجتماعية
الفلسطينية في أدبهم من زوايا تاريخ ّية
ّ
ً
ً
والفنّ ،
موضوعا للبحث والدراسة أكثر استدعاء
مما يجعل من تناولها
واسعا في األدب
حضورها
وأهمية.

أ

ّ
ّ
ّ
والفن"،
العربية بعقد مؤتمر "املدينة الفلسطينية في األدب
سعدنا في مجمع القاسمي للغة
واستضافة كوكبة ّ
هامة من الباحثين من الداخل والخارج لتقديم نتائج أبحاثهم في هذا املضمار
ّ
لتتضمن املدينة الفلسط ّ
ّ
ينية
ولتبادل الخبرات واملعارف في محاور املؤتمر ،الذي اتسعت جلساته
ّ
ّ
ّ
ولتتضمن
الفلسطينية في األدب والتراث الشعبي،
اإلسالمية ،ومرايا املدينة
في التاريخ والحضارة

ً
أيضا موضوع املدينة في أشعار وكتابات املبدعين الفلسطينيين الكبار .وسيجد الباحثون
هامة ينشر معظمها ّ
والدارسون في هذا الكتاب ،ثمرة املؤتمر ،مباحث ّ
ألول ّ
مرة ،كما سيجد
القراء واملثقفون فيه ّ
ّ
مادة دسمة وممتعة .

ّ
ّ
العلمية ملجمع
في الختام ،أشكر اللجان التي عملت على إخراج املؤتمر بصورة تليق باملكانة
ّ
ّ
ّ ّ
ّ
وأخص بالذكر أعضاء اللجنة
أكاديمية القاسمي،
القاسمي للغة العر ّبية وقسم اللغة العر ّبية في
ّ
العلمية :د .عايدة فحماوي وتد ،أ.د .فاروق مواس ي ،أ.د .إحسان الديك ،د .سمير كتاني ،و أ.
ّ
الصغير.
سائدة أبو

د .ياسين ّ
كتاني
ّ
رئيس مجمع القاسمي للغة العر ّبية
ّ
ّ
األكاديمية
أكاديمية القاسمي للشؤون
ونائب رئيس

ب

فهرست
تصدير :د .ياسين كتاني – رئيس املؤتمر ...................................................................................

أ

د .عايدة فحماوي -وتد :بين "إدوارد سعيد" و"الشيخ حمزة" :خارج املكان ،داخل املكان وما
الفلسطيني َ
"أم الزينات" املُ ّ
ً
حين يصوغ ُه ّوية املكانّ :
ّ
نموذجا ......
هجرة
بينهما :الفكر

1

أ.د .عمر يوسف عبد الغن ّـي حمدان :القدس الشريف وظاهرة الـمجاورة به وديـمومتها
على الطبقات واألعصار17 ..................................................................................................
أ.د .مشهور الحبازي :الحياة الفكرية في صفد في القرن العاشر الهجر ّي 97 .................................
َّ
الرملة ً
َّ
مخطط مدينة َّ
اإلسالمية 121 .................................................
وفقا للمصادر
د .أحمد غبن:
أ.د .عادل األسطة :رواية القدس بين الداخل والخارج 133 .............................................................
د .بشرى سعيدي :تيمة القدس في املسرح املغربي" :دعاء القدس نموذجا"151 .............................
د .نادر قاسم :مظاهر التحول في مدينة رام هللا :رواية "مقامات العشاق والتجار ألحمد
ً
رفيق عوض" أنموذجا 159 ....................................................................................................
د .فياض هيبي :رام هللا في الرواية الفلسطينية 167 ........................................................................
أ.د .خليل عودة :نابلس في سيرة فدوى طوقان :رحلة جبلية صعبة 175 ........................................
ّ
ّ
جداريات الناصرة :حكاية
بالحب وحده تحيا األوطان،
د .راوية جرجورة بربارة :ليس
عشق للوطن الصغير 187 .....................................................................................................
د .إيمان قشقوش :تجلي املدينة الفلسطينية من خالل فن الثياب الشعبية النسائية
الفلسطينية 193 ....................................................................................................................
حنا أبي ّ
الفلسطينية في شعر ّ
ّ
د .ريما أبو جابر برانس ي :تر ّ
حنا ما بين الواقع
ابية املدينة
ّ
واملُ ّ
واملتحول 237 ............................................................................................
تخيل والثابت

ت

أ .محمد بدران :املدينة في ديوان محمود درويش "حالة حصار"249 ..............................................
ّ
د .آثار حاج يحيى :مدينة األمس والحلم :عالم املدينة كما يتجلى في أشعار محمود درويش 273 ...
ً
ّ
أنموذجا 285 ..
الفلسطينية والفضاء بين األنا واآلخر -رواية "عائد إلى حيفا"
د .لنا وهبة :املدينة
د .ميس خليل عودة :سيميائية املكان في رواية غسان كنفاني "عائد إلى حيفا"297 ......................
د .صفاء الدين أحمد فاضل :مالمح الشعرية وآفاقها في صورة الوطن عند محمود
درويش 309 ............................................................................................................................

ث

بين "إدوارد سعيد" و"الشيخ حمزة" :خارج املكان ،داخل املكان وما بينهما
ّ َ
"أم الزينات" املُ ّ
ً
حين يصوغ ُه ّ
وية املكانّ :
نموذجا
هجرة
الفكر الفلسطيني
د .عايدة فحماوي -وتد

1

َّ َ
ُ
َّ
َ
َّ َ ُ ْ
ين أخ ِر ُجوا ِمن ِد َي ِار ِهم ِبغ ْي ِر َح ٍّق ِإَّل أن َي ُقولوا َرُّب َنا الل ُه} (الحج)40 :
{ال ِذ
«أي أداة غريبــة هي الذاكــرة" (باشالر)

«يلي طلعوا شربوا كأس الذل ،ويلي بقيوا شربوا كأس السم»( .إلياس خوري)
ُ
«أليس من حقي أن أستعيد تفاصيلي [ ]...إن تفاصيلنا لم تكتب حتى اآلن» (محمد األسعد)

ٌ
"بعض ّ
مدخل2:
مني"
من الصعب على اإلنسان أن يقوم بالنبش في أرض الذاكرة ،دون أن يتعثر بالحزن ،باأللم أو
بالحنين؛ وَّل يمكنه التحرر إَّل إاا استاا أن يطاو وو بع العتبا ،،وهأذذا -كباحثة -عايشت
معنى "اللجوء" ،يفصل بيني وبين قرية "أم الزينا "،بضعة كيلومتراَّ- ،ل يمكن جسرها ً
أبدا -أجد
ً
ذفس ي ،مداراة لعجزي عن الوصول إليها ،أبحث عنها ويها ،على طريقتي ،بأدواتي الدواعية الوحيدة
التي أملكها.
قصة تهجير والدي ،قصة أهالي "قريتي" الساكنة على جبل الكرمل ،هي قصة مكان يسكنني ،على
ً
طريقتي ً
أيضا ،وكوني َّلجئة دائمة ً
وجسدا ،هو ميراث سأبقى أحمله ،مهما تحرر /،تاهر/،
ذفسا
ُ
تعثر ،بأماكن للعيش ويها .لهذا اختر ،دراسة املكان املهجر عبر ذصوص أدبية /توثيقية كتبت بيدي
أشخاص ولدوا في قريتي املهجرة "أم الزينا."،
يقول املفكر الفلسايني إدوارد سعيد ( )2003-1935عن حاجته إلى كتابة سيرته/اكرياته خارج
املكان ( )1999إنها:
"حاجتي إلى أن أجسر املساوة ،في الزمان واملكان ،بين حياتي اليوم وحياتي باألمس".3
[ ]...وإلى جاذب اللغة ،كاذت الجغراوية في مركز اكرياتي عن تلك السنوا ،األولى،
 1أكاديمية القاسمي وجامعة حيفا.
 2ذرصد هنا ً
جزءا وقط من املحاضرة التي ألقيت في املؤتمر؛ أما البحث الكامل وسينشر ضمن دراسة مفصلة
وموسعة حول األدب الفلسايني الحديث.
 3سعيد  ،2000ص .22
1

ً
خصوصا جغراوية اَّلرتحال ]...[ ،وكل واحد من األمكنة التي عشت ويها [ ]...شكلت
ًّ
ً
عضويا من عملية ذموي واكتسابي هويتي وتكوين وعيي لنفس ي ولآلخرين .وفي
جزءا
ً
جميع تلك األمكنة ،احتلت املدارس مكاذا ممي ًزا في قصتي ،وهي صور مصغرة عن
املدن أو البلدا".،
ويقول الفيلسوف الفرنس ي ) (Bachelardباشالر: (1962-1884) 1
"بغ النظر عن اكرياتنا ،والبيت الذي ولدذا ويه محفور ،بشكل مادي ،في داخلنا.
إذه يصبح مجموعة من العادا ،العضوية .بعد مرور عشرين ً
عاما ،ورغم الساللم
الكثيرة األخرى التي سرذا ووقها .وإذنا نستعيد استجاباتنا "للسلم األول" ولن ذتعثر
الش يء"

بتلك الدرجة العالية بع
ً
وكيف إان يصوغ َمن ُ
اقت ِلع ،طفال ،من بيته األول ذحو املجهول (داخل املكان أو خارجه) هوية هذا
"البيت األول"/املكان األول؟ هذا ما سنحاول تتبعه في هذه املحاضرة.
بين األسطورة والواقع ُتصاغ ُه ّ
وية املدينة الغائبة" :أسير اآلن في أسطورة وال أتوازى معها"
في هذه الورقة سنلقي الضوء على أربعة أعمال أدبية/وكرية (سير ااتية/رواية) ،رغم اختالف
هذه النصوص من حيث جنسها ولغتها ومبناها وأساليبها ،إَّل أن حضور قرية "أم الزينا "،املهجرة
هو مركزها ،وهذا هو مركز بحثنا:
 .1أطفال الندى  ،1990محمد األسعد( .ولد )1944
 .2عذبة .2002 ،صبحي وحماوي( .ولد )1948
 .3ذكريات ومفارقات :أحزان الراعي  ،2009سليم وحماوي1943( .؟)2008-
 .4بعض مني .2013 ،واصف منصور ()2013-1945
املشترك بين هذه األعمال األربعة أن مؤلفيها ولدوا في قرية أم الزينا ،وينتمون إلى الجيل األول
(األطفال) من املهجرين وإلى شريحة عمرية متقاربة ،لكنهم عاشوا بعد التهجير في أماكن مطتلفة.
منهم من بقي في الداخل (سليم وحماوي) وعايش أم الزينا ،لفترة أطول ،ومنهم من ولد ويها وقط،
ثم عاش في الضفة لفترة ،وقسم غادر إلى املنافي العربية والغربية؛ لذلك وقد انعكست تجربتهم مع

 1باشالر  ،1984ص .43
2

املكان املهجر في كتاباتهم بار مطتلفة ومتشابهة .لكننا سنركز في هذا الجزء من الورقة على خاوط
التشابه ،لنعود في بحث َّلحق إلى بحث بقية األبعاد.
ّ
 .1الذاكرة ّ
ّ
التحرر ،التوثيق
دفاعية ) :(Defense Mechanismالتطهير،
آلية
تتميز األعمال األربعة أعاله بتوظيفها ألذماط سردية متداخلة مثل:
أ .سرد عبر الذاكرة.
ب .القصص املتصلة املنفصلة.
ج .عناصر متداخلة بين الفكاهي التراجيدي.
د .تعدد األصوا ،السردية.

ًّ
ً
ًّ
خاا ًّ
واحدا ،بل يقوم التفتيت الزمني
سرديا
زمنيا أو
وفي ذفس الوقت َّل تتبع هذه األعمال
وتعدد األصوا ،بالتداخل مع مناخ ذص ي متقلب يتالءم مع هذا التنو  .ومرد هذا التنو –
برأينا -هو أن النصوص َّل تقوم على الحبكة املألووة الواحدة ،بقدر ما تقوم على التداعيا،
والنوستالجيا ،وتلعب الذاكرة العنصر األهم ويها ،وتأتي املرويا ،مفعمة باملناخ والشعور املالئم
لكل "مروية" ،باإلضاوة إلى أن الذاكرة التي تلعب الدور املرجعي األساس ي هي ليست ااكرة اا،
مقوما ،بنائية متصلة ،كما أنها تتشعب إلى عدة أذوا :


ااكرة األطفال.



استعارة ااكرة اآلخرين.



الذاكرة التاريطية الجمعية.



ااكرة التفاصيل.

 .2ذاكرة الطفولة -أطفال أم الزينات ولدوا على قدمين
في النصوص تظهر صورة مكررة لألطفال املهجرين ،وهم يسيرون خلف أهاليهم ،يمسكون بهم
ُ
أو يتعلقون بثيابهم ،كأذه كتب على هؤَّلء األطفال أن يولدوا سائرين ويبقوا سائرين .يقول
األسعد:1

 1األسعد  ،1990ص .14
3

« وتظهر صورة طفل صغير يسير بجوار إنساذة ما ،والوقت ليل والسماء تطترقها
جمرا ،حمراء .وتعلق أمي «لقد مشيت مساوة طويلة بدون تذمر» .إذه أذا إان من
كان يسير في هذه الصورة .املهم أذني هنا اآلن ،وأمي هنا وخلفنا مئا ،التفاصيل
ً
ماشيا على قدمي إلى جاذب إنساذة مجهولة ...ولد ،ألول
الغائمة وأكتب «لقد ولد،
مرة ً
سائرا تحت ليل ما ،والرصاص جمر يتتابع في السماء»
ً
صورة مشابهة بوعي لغوي مطتلف ،ذجدها لدى وحماوي ،مثال« :كنا ذحن الصغار نسير على
األقدام تارة ببطء وتارة ذتراك

وكان أبي ينهرذا لكي (ذمش ي مليح)».1

ويظهر أيضا تعلق هؤَّلء األطفال بصورة "البيت األول" ،وكما يقول باشالر إن «البيت جسد
وروح ،وهو عالم اإلنسان األول» 2.صورة البيت األول َّل تفار خيال مؤلفي النصوص ،وإن
أصبحوا ً
شيبا .يقول وحماوي" :أستايع أن أملحها في عيني خيالي ،كأني أراها ،وَّل تمحي من
ااكرتي بع

أجزاء البيت الذي ولدتني أمي ويه .ما زلت أحن إلى الك البيت الايني العتيق
ألهو وألعب"3

وإلى اللعب في جنباته ،هكذا أتطيل ذفس ي ابن ثالث أو أربع سنوا،
ًّ
ذفسيا ،يشعرون بش يء من الذذب ،وباملسؤولية كأنهم يرباون
ويبدو للقارئ أن هؤَّلء األطفال،
بين وجودهم ،وبين هذا العقاب الجماعي الذي حل يهم ،بأهلهم وبالجميع .وذرى الك ًّ
جليا في
أكثر من صورة على سبيل املثال:4
"أذجق باقي بدك ترجع ولساين" آه يا أمي ،لو تعلمين ما الذي وعلته تلك الجملة
في ذفس ي أنها لم تزل تعذبني ،إنها أكبر مني ،أكان من العدل يا أمي أن تضعي على
ً
صليبا على كتفي،
كاهلي حمل أم الزينا ،الثقيل؟ منذ تلك اللحظة حملت ولساين

ً
وقيدا يقيد عنقي ومعصمي ،أهي مشيئة القدر أن تضيع ولساين وتضيع مني
الدراسة في آن واحد!".

 1وحماوي  ،2009ص .20
 2باشالر  ،1984ص .38
 3وحماوي  ،2009ص .13
 4وحماوي  ،2009ص .92-91
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ٌ
َ
ّ
ّ
ّ
إنسانية« :أين كنت في
جماعية
جمعية حاجة
 .3استعارة ذاكرة اآلخرين :النبش لتكوين ذاكرة
تلك الليلة؟»
يجد القارئ ذفسه في هذه األعمال أمام رواية جماعية ،وإن كاذت كل حكاية هي وردية خاصة،
وذجد أن النصوص تعتني بملء وجوا ،زمنية ،بالبحث عبر ااكرة اآلخرين واستعارتها بشكل
ً
ًّ
وسيفسائيا بامتياز ،يسعى
مباشر وواضح لرتق وجوا ،من أذوا مطتلفة ،ويبدو السرد ملوذا
إلى خلق ااكرة ثقاوية جمعية .وتبدو خلف الك حاجة ذفسية ملحة ،عدا عن الحاجة السردية
الفنية .أو بكلما ،األسعد« :أين كنت تلك الليلة؟» كان هذا السؤال هو املحور الذي يدور حوله
حديث الذين أجلوا كل ش يء ،وأعاوا للمساحة املؤجلة صيغة الحضور الدائم بتذكر ما حدث.
وها هم يبدأون بتجميع الخيوط لتسجيل كل ش يء دوعة واحدة .1".كذلك يقول سليم وحماوي:
«ها هي آمنة ابنة عمي التي لم أرها منذ خمسين ً
عاما تأتي من بلجيكا ،ساقها القدر لتروي لي
ً
بقية الحكاية وتضع النقاط على الحروف"؛" 2لقد تفرقوا وجأة وكل منهم صار مسؤوَّل عن
ذفسه باريقة أو بأخرى" .3ويضيف صبحي وحماوي بكلما ،أخرى" :اذتشر املشتتون -والحديث
منقول عن خالتي يسرى -متفرقين بال هدف ،وَّل قدرة للتفكير بما جرى ،اذتشروا مشردين،
محرومين من دون جثث قتالهم! محرومين من قاعة قماش تقيهم شمس النهار ،أو برد

الليل!"4

تسعى الذاكرة في دوائرها املطتلفة أعاله ،ومن خالل تداعياتها داخل النصوص ،إلى تشكيل
املكان الغائب .وإعادة تركيب قاع املكان في أبعاد وجوده املطتلفة ،لتعيد تأثيث ما هو غائب
منه:


حيز جغرافي :تحديد مكاني ،معالم محددة.



شخوص :ضحايا ،أباال ،وَّل أباال.



تاريخ :معالم أثرية ،أحداث تاريطية.



ثقاوة :اللغة ،عادا ،وتقاليد ،وكر.

 1األسعد  ،1990ص .13
 2وحماوي  ، 2009ص .29
 3األسعد  ،1990ص .14
 4وحماوي  ،2002ص .44
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أحداث /تجارب :قصص ،مرويا ،،ذوادر ،حبكة أساسية.
أحداث
ّ
حيز جغرافي

ثقافة

ّ
ّ
املرجعي
الذاكرة املولد
ّ
إنسانية
تجربة

تاريخ
شخوص

ً
 .4الجغرافيا غائبة -الذاكرة ترصدّ « :
كأنها ّ
تطرز فستانا»
لعل الجغراويا املفقودة هي البعد األول الذي يحاول الكتاب استعادته وتجسيده؛ لذلك ذجد
في األعمال األربعة ً
تركيزا على استعادة جغراوية املكان واستحضارها حية ذابضة عبر الذاكرة.


من مظاهر هذه اَّلستعادة يمكن تسجيل ما يلي:
رسم ورصد املكان جغر ًّ
اويا .مثل :تحديد موقع املكان الغائب .توثيق املساحة ،عدد السكان،
ً
عملهم ،دياذاتهم ومعلوما ،ديموغراوية أخر ،وحول حياة السكان اَّلقتصادية ،مثال« :كان أبي
يقول :إن الحياة في أم الزينا ،كاذت ُميسرة" .اللي بتحق عليه بالع لشمال عالوعر ،بوخذ
معاه وروعة ومنجل بقاع مشحرة عشر طناشر شوال وحم ببيعهن بقدذه بقية

السنة»1



إيراد معلوما ،بيئية :أسماء ذباتا ،لألكل وذبا ،طبية مثل :امليرمية ،الزعتر ،الزعتر الفارس ي،



الزووا ،الفيجن ،الزعرور ،الشيح ،الغار ،الزيتون
ً
مثال" :البعارة وراء الحصادين"3.
اكر معلوما ،حول البيئة القروية والفالحة
والصبار2.

 1اذظر :وحماوي  ،2009ص .12
 2راجع :وحماوي 2009 ،ص .13
 3راجع :وحماوي ،2009 ،ص .12
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إعادة هيكلة جغراويا ممسوحة لترسيخ املكان كمفهوم ( )rootednessالتجذر :1ذالحظ أن
النصوص زاخرة بذكر معالم وأماكن كاذتَّ /ل تزال موجودة في القرية مثل:


اآلبار وعيون املاء ،أسماء طرقا ،،معالم ،ذباتا« ،،أماكن مقدسة» .أمثلة" :بئر الناطف"،
الرذدة»2





"بئر الهرامس"" ،أم الدرج"" ،وادي امللح" ،سيدي املجاهد"" ،األربع شجرا" ،"،وادي
ً
شرح مفصل حول الار املؤدية إلى القرية .مثال« :يمكن أن يأتيها اإلنسان من عدة طر
بعكس ما تذهب إليه كتب املوسوعا ]...[ ،أما وادي امللح وقد ظل ً
معبرا يتذكره الفالحون
جي ًدا في طريقهم إلى شر ولساين ،والك قبل أن يمتلئ بالشجر ووق ذبوءة الشيخ حمزة»3.
معالم ذابضة بالتاريخ والعاطفة :تستعيد النصوص معالم مشفوعة ومتشابكة مع أحداث
ً
تاريطية ،وتضيف إلى كونها املرجع التوثيقي ذكهة إنساذية ً
وبعدا ًّ
أدبيا ،ومثال "أم الدرج"،
وهي ذبع ماء يرتبط اسمها بمعركة خاضها الثوار  1936ضد القوا ،البريااذية ،كل هذه
ً
الار واألماكن ترتبط باألحداث ،ليس هناك مكان َّل يرتبط بالذاكرة 4.مثال يقول األسعد:
ُ
سمعت هذا اَّلسم يتردد على األلسنة ،وخاصة حين تناقه أمي مشفو ًعا
«بئر الهرامس ...كم
ً
ً
مشفوعا بمكان .وحتى األزمنة َّل تقاس
بحادثة حدثت هناك! َّل ُيعرف أن يقص حدثا إَّل
باألرقام املجردة ،بل باألحداث الحيوية ...بسنوا ،الحصاد والجفاف ..والثورة والفتنة ومجيء
اإلذجليز وتطريب مؤوذة الصيف والشتاء ..وحين خلاوا الشيد بالزيت والقمح بالتراب ،بل
وطاردوا الدجاج ومعسوا رأس بعضه بالشيد ..كان بئر الهرامس ُيذكر بحنان َّل أدرك مصدره
أذا الذي لم يذهب إليه ً
يوما .ولكني أتمثله ليصبح ً
جزءا من ااكرتي ،وليصدمني اسمه حين
ً
مكتوبا هكذا بئر الحرامس5».
أقرأه في الكتب

 1قارن.Parmenter 1994, pp. 4-5 :
 2راجع على سبيل املثال :وحماوي  ،2009ص .21
 3اذظر :األسعد  ،1990ص 5
 4األسعد  ،1990ص .4
 5اذظر :األسعد  ،1990ص .5
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كل ش يء في وطني يمتلك ً
اسما ً
تراثي :اللهجة ،املفردات ،التسمياتّ « :
 .5إحياء لغو ّي ّ
بدءا من
ً
ّ
بالجرة ووصوال إلى الفصول والثمار واإلنسان»1
الحجر ومرو ًرا
ذالحظ أن النصوص األربعة تعمل على إدخال جمل/مفردا/،عبارا ،خاصة بلهجة أهالي قرية
أم الزينا .،منها ما له عالقة بالتسميا ،،أو الاعام ،أو اللباس أو بالنمط الفكري الثقافي
ً
والعادا ،والتقاليد .مثال :عن اللباس" :وقف الحاج عبد القادر؛ [ ،]...يلبس على رأسه حاة
مميزة بلونها األبي

املصفر ،وقمبازه ساتان سكني واتح اللون ،مطاط بطاوط طولية سوداء،

تفوح منه رائحة مسك خاصة ،تجلبها له عجوز بدوية من عشائر "املنس ي" [ ]...وهي تشرح له
كيف تستطلصها من أمعاء غزال َّل يوجد إَّل في غابة الكرمل .ويدوع لها الحاج ،حتى يرضيها".2
ً
أو مثال أسلوب التحية ملن ُيمر عليه وهو يعمل «صح بدذه» 3أو تسمية «القاع» للغروة املقتاعة
ْ ُ
من البيت ،أو استعمال الفعل "يطار" للسفر خارج البلدة« :كل شخص من بلدذا ينوي أن
يطار إلى حيفا عليه أن يمش ي تلك املساوة محاة الباص في العليقة» .4كذلك ذرى أساليب
الوصف واملديح الدارج مثل« :إبنك هاظى اسم هللا عليه من الرجال ُ
العتق» 5أو أساليب الدعاء
مثل« :دخلك هيه يا ربي يا حبيبي بجاهك إذك تحمي كل أهل البلد ...أذا بجاهك يا
 .6ثقافة املكان" :اللي ما بعرف يقرا وال يكتب ،لليش هي

مستالهي»6

حياته"7

ً
يزخر النص باستعادة لثقاوة املكان ،عالقا ،األوراد اَّلجتماعية وحياتهم .ومثال ذجد تسجيال،
لعاداتهم اَّلحتفالية" :ومن املشاهد التي َّل أنساها اهابي مع أخواتي البنا ،في يوم العيد إلى
مقام (سيدي املجاهد) واملقام موجود في مغارة [ ]...ويبدو أن زيارة مقام (سيدي املجاهد) في يوم
العيد هو خاص بالبنا .،يرقصن ويدربكن ويغنين بثيابهن الجميلة املزركشة وكاذت أخواتي

 1األسعد  ،1990ص .6
 2وحماوي  ،2002ص .9
 3وحماوي  ،2009ص.20
 4وحماوي  ،2000ص .15
 5وحماوي  ،2009ص .19
 6وحماوي  ،2000ص .22
 7وحماوي  ،2009ص .15
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لصغر سني يأخذذني معهن" 1.كذلك ذرى مشاهد للعالقا ،اَّلجتماعية واإلنساذية املشبعة بروح
القرية مثل" :وأشتا لحكايا ،جارتنا عايشة الحاج حينما كنا ذذهب إليها لتحكي لنا حكاياتها
التي َّل تنضب (قرطومة) والشاطر حسن [ ]...وكنت أحدث ذفس ي على الدوام أَّل يستايع الشاطر
حسن أن يقض ي على الغول ويعيد أم

الزينا،؟"2

كما َّل يغيب عن تلك النصوص تسجيل صور حية عن طبيعة القيادة اَّلجتماعية .ونجد
ً
النصوص تشير إلى الك بشكل واضح مثال" :وعند املقبرة ،وقف الحاج عبد القادر؛ كبير مالكي
ً
ً
ً
القرية ،الذي كان رجال مهيبا ،طويال ،ضخم الجسم ]...[ ،كالم كبير البلد ،ورأي املجتمع ،كان
ُم ِلزما للفرد" .السكو ،دليل الرض ى ".قال الحاج عبد القادر .وعند املقبرة ،مسحوا دموعهم،
وقرأوا الفاتحة مرتين؛ األولى على روح املرحومة ،والثاذية لتثبيت خاوبة ورحة ،ثم عادوا
متفرقين ذحو بيوتهم ،كسحابة صيفية

مبددة"3.

ُ
كذلك ذجد بع القصص الشعبية التي ذقلت على لسان الحكواتي وذالحظ ويها اللهجة ،التاريخ
ً
وتمجيد القرية .مثال:
"مر الزير في غربته على أم الزينا،،
وذزل عن حصان سابح وو الغيما،،
ورباه بسا شجرة جنب بير الناطف،
وهو واقف!
وراح يشرب من ميته الحلوة ِ
حبا ،تينة خرطماذية،
ومد ايده على ِ
هنية،
طعمهن عسل ،وأكلتهن ِ
وبعدها غفا له غفوة تحت شجرة التين!
تعبان وجايي من بالد بعيدة،

الحزين! 4

 1وحماوي  ،2000ص .15
 2وحماوي  ،2009ص.91
 3وحماوي  ،2002ص .10
 4وحماوي  ،2002ص .38 -37
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ويظهر أن أهالي القرية كاذوا يولون قيمة كبرى للعلم ،وسعوا إلى تعليم أوَّلدهم ويبرز الك في
عدة أشكال داخل النصوص ،منها ما قالته إحدى األمهاَّ ،لبنها" :اللي ما بعرف يقرا وَّل يكتب،
لليش هي حياته" 1ويحترمون املعلمين واملتعلمين و"القارئين" كقول األسعد" :ظل تقديس الكتابة
والكتاب ً
ً
ً
منابعا في الروح ..وكما لو أن األبجدية قد وصلت منتهاها
غريزيا كما لو كان األمر
شيئا
وترجمت ذفسها إلى حياة وأصبح اإلنسان ًّ
ذصا" 2.كما ذجد الكثير من املعتقدا ،الشعبية
ً
مثال وغيرها3.
كـ(طاسة الرعبة)
ّ
 .7موتيف الفخر والحنينّ « :أم الزينات قطعة من الجنة»
النصوص األربعة ،بال استثناء ،تهتم بإبراز وطر أبناء القرية باذتمائهم لها ،ويبالغون في الك إلى
ً
درجة التقديس ،مثال قولهم« :أذا من الربة البيضاء ،التي سيقيم هللا عليها عرشه يوم القيامة،
ليحاسب البشر» .كذلك يشددون على اعتزازهم بجمال تلك القرية الكرملية« :أم الزينا ،قاعة
من الجنة» ويشيرون إلى رخاء العيش ويها« :أم الزينا ،كاذت عايشة بمهد عيس ى».4
 .8رواية اإلنسان ورواية التاريخ« :البلد األمين»

ً
َّل يغيب عن الذاكرة الساردة في هذه النصوص سرد تفاصيل لها عالقة بالتاريخ ،مثال اكر
الوثائق التي اعتبر ،قرية أم الزينا ،والقرى املحياة "املثلث الصغير الخار" بمعنى أنها قاومت
اَّلحتالل والعصابا ،الصهيوذية حتى اللحظة األخيرة .كما تذكر على سبيل املثال معركة "أم

الدرج" و"جيش أبي درة" وقصص الخياذا ،وتأويال ،سياسية أخرى.
ّ
ّ
متحركة" ،أبطال" لم يذكرهم التاريخ
والضحية اإلنسان :سينما
 .9بين البطل
يمكن لقارئ لهذه النصوص أن يشعر أذه أمام مشاهد معدة للسينما مأخواة من صلب
الحقيقة وتعج النصوص األربعة بشخصيا ،متكررة ،هي ااتها ،كأنها ُسرد ،من قبل شخص
واحد .وتشكيالتها واحدة ومعاملها واحدة كشخصية "الشيخ حمزة" الصوفي املتنبئ القارئ،

 1وحماوي  ،2009ص .91
 2األسعد  ،1990ص .6
 3وحماوي  ،2009ص .23
 4وحماوي .12 ،2009
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و"سيدي السعيد" "الفراري" البال الشهيد ،و"قارز" الذي لم يكمل تعليمه وبقي األمر حسرة
في قلبه .كما ترصد صور األمها ،اللواتي يظهرن أكثر قدرة في النص على الحديث عن الكارثة،
في حين يظهر اآلباء صامتين .لكن ثالث شخصيا ،تتكرر في النصوص ،بشكل جلي ،كان لها دور
أساس ي في الحراك اَّلجتماعي السياس ي والروحي" :الحاج عبد الغني كبير مالكي القرية"" ،املطتار
يوسف العيس ى" و"الشيخ حمزة".
وذرى ً
صورا تكاد تناق بالتشابه وها هو املطتار يوسف العيس ى القائد السياس ي اإلنساني يقول
للضابط" :أذا املطتار يوسف العيس ى وهذول أهل بلدي وإحنا ذاس مساملين مآمنين ومنالب من
حضرتك تبعد قواتك ،الناس بدهم يفوتوا على بيوتهم وبدهم يشوووا أشغالهم وبدهم ياعموا
أوَّلدهم» 1وها هو الحاج عبدالغني أغنى أغنياء القرية ،والذي ساهم في بنائها ومساعدة أهلها،
"يقف وقفة استعداد وتهيؤ إلطال النار عليه ،وكأذه يستعد ألخذ صورة تذكارية ،ولكن من هو
ً
ً
املصور! مسكه املجند َّ
وجره من كتفه خارج بيته ،وبقي الحاج واقفا ممسكا متشبثا بطشب
حلق الباب ،املنقوش على حجر عقده العلوي بيت من الشعر يقول:
وَّل يعبث بص ـاحبك الـزمان

أَّل ي ـ ـا دار َّل ي ـ ـدخ ـ ـل ـ ـك ش ـ ـر

ومألشرار أذت

الصـ ـولجان2.

و ِنعم الدار أذت لكل ضيف
ً
صورا كثيرة تجسد الناس "العاديين" من رجال ونساء ممن َّل يذكرهم أحد ،ولم
كما ذجد
يسمهم أحد ،وها هو رجل ممن روضوا هدم بيتهم بنفسهم يقول" :يلعن أبو هيك حياة"! وهل
ً
نستايع العيش بعد أن نهدم بيوتنا بأيدينا! وصرخ وهو يحمل وأسا وو بيته ،قائال ألوراد
ُ
العصابة الواقفين أمامه ،ببنادقهم الرشاشة " :لن أستايع اَّلستمرار في هكذا عمل! ططوني"!
ً
ً
ووورا ،ودون تشاور مع أحد ،ططه أحد املجندين! وسقط شهيدا من وو ساح بيته .هكذا
َ
كان الرجال يموتون طط ًا!3

 1وحماوي  ،2009ص .33
 2راجع وحماوي  ،2002ص .37 ،29
 3وحماوي  ،2002ص .28
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ّ
الذل ،ويلي بقيوا شربوا كأس
 .10عذابات اللجوء في غياب الوطن« :يلي طلعوا شربوا كأس
ّ
السم».
رغم تعدد التسمياَّ :،لجئ ،ذازح ،مهجر إلخ ...إَّل أن مشاعر الغربة واملنفوية يتشاطرها ،بأشكال
متنوعة من العذاب ،كل من قادته كارثة  1948إلى الخروج من قريته/مدينته إلى مكان آخر في
الداخل ،أو قادته خارجه .وذرى الك ًّ
جليا في ذفوس الصغار (الكتاب) الذين يحاولون اَّلذدماج
في املدرسة وفي املجتمع الجديد خارج وداخل الوطن .العنف املمارس ضدهم ،ومشاعر النبذ
والذل والقهر تراوقهم بصياغا ،متعددة اإليالم .وبعد التهجير ،وداخل الوطن ،ورغم حماية
ُ
وترحيب أهل القرية الحاضنة لالجئين ،تقول أم سليم له« :ها يما إحنا هون (غرب) مش تتقاتل
ً
مع لوَّلد" ،وأمام طلب أمه هذا في أن يكون
"مسيحا" يدير خده األيسر يقول سليم" :كبر ،حيرتي
ً
عصرا يشدني إلى بلدي
وكبر العذاب في ذفس ي واستيقظ الحنين في قلبي ،حنين حزين يعصرني
ً
سحقا وأخذ ،قر ًارا مع
أم الزينا ،إلى مدرستي ورواقي وكنت أحس بالقهر والذل يسحقاذني
ذفس ي لن أعود إلى املدرسة".1
أما خارج الوطن والشعور َّل يطتلف ً
كثيرا ،يقول صبحي وحماوي  ":كنت أقف في صف املدرسة،
ً
ً
عنك ،أحيي علم وَّلية عروبستان التي ذحن في مناقة ذفواها .والعرب هنا شعوب
بعيدا ،بعيدا ِ
ُ
َ
ْ ُ ُ
وقبائل متناورة ،وليسوا كما جاء في القران الكريم(َ :و َج َعل َناك ْم ش ُع ًوبا َوق َب ِائ َل ِل َت َع َارووا) طلب
الدكتور حبش من األستاا والح حنون مدير املدرسة أن يرش الاالب بمبيد د.د ،،.كاذت تأتيه
برشه على أجساد الاالب ،داخل مالبسنا ،وعلى رؤوسنا" .هذا ممتاز لقتل القمل
تعليماِ ،،
والبراغيث والصيبان والفش" ،اتفاقا لتعليما ،الوكالة ،التي تنص على أن يحلق الاالب
شعورهم على درجة

الصفر"2

ّ
إنساني الرحيل ...والرحلة" :الغناء في أقبية عميقة"
 .11الكارثة :توثيق
رغم املشاهد الباولية لألمها ،اللواتي قتلن وهن يداوعن عن أطفالهن؛ إَّل أن املشاهد
اإلنساذية البس ـياة تاغى عليها ،ومـ ـن تلك املشـ ـاهد اإلنسـ ـاذية ذجـ ـد املشـ ـهد التالي الذي يجسـ ـد

 1وحماوي  ،2009ص .88
 2وحماوي  ،2002ص .82
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"باولة" أم من ذو آخر:1
"تحت زيتوذتين متقاربتين كان مربط حميرذا -هذا ما قالته أمي -أذزلناكم أذا وجدتك
ُ
ُ
ُ
جعلت منهما أرجوحة لك،
وجدلت ُهما بحيث
وربات ساقي الشجرتين بحبلين،
بصفتك أصغر أوَّلدي .هززتك بين الزيتوذتين ،وَّلعبتك ،بينما الرعب ينوح ويئن
داخل وؤادي ،ألبعد عنك الخوف والصدمة".
كما يمكننا أن ذرى ورح األطفال البريء في مشهد عرس يجري بين "الداخلين" بصورة تبدو
ورحة ،مضحكة ،ساخرة ومغرقة في تراجيديتها:2
"وكان الناس ساعا ،األعراس يسيرون في حفل العرس( ،بالفاردة) على جاذبي
ً
األسالك الشائكة للقرية املشاورة وتجد شابا من النصف املحتل للقرية يرش
عاو ًرا من وراء األسالك الشائكة على النصف اآلخر من الفاردة ،ويتوز عار
ً
العروسين على جتهي العرس ،وهم كلهم يهزجون معا :
"ح ـي ـف ـ ـ ـا ع ـ ـ ـروس م ـ َّزي ـن ـ ـ ـ ـ ـة

وم ـ ـ َّزي ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـة ِب ـ ـ ـرج ـ ـ ـالـ ـه ـ ـ ـ ـ ـا!

وياشامس غيبي من السما

عاآلرض في ِعنا عري ـس!"

وأما األطفال املصاحبون للفاردة من أحد الاروين ،وكاذوا يتهيأون َّللتقاط الحلوى
املقذووة من الارف اآلخر لألسالك".
ومن الفرح إلى املو ،،وأخبار األحياء واألموا ،من األقارب أصبحت تحتاج إلى وسيلة لنقلها "لم
يكن لدينا مذياعا ،تنقل األخبار .كان حديث األحياء لألحياء الذين لم يموتوا هو اإلااعة
واملذيا  ،واملنصتون منذهلون بما

يسمعون!"3

لكن التالحم اَّلجتماعي اإلنساني لم يغب بغياب املكان ،بل حمله أهالي القرية في داخلهم" ،وكنا
ذقترض وذتقاي

األشياء ،وتقول لي أمي" :روح جيب إبرة بابور الكاز من دار (أبو مشهور)،

أخذوها امبارح ،وما رجعوها!"" ،روح جيب شوية ملح من عند أم حمادة ،امللح خلص من عندذا،
 1وحماوي  ،2002ص .46
 2وحماوي  ،2002ص .71
 3وحماوي  ،2002ص .58
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واألكل دالع!"" ،روح إرسل شوية الابيخ هذول للختيارة إم إبراهيم ،أكيد معندهاش إش يء
ن َ
وذ َكد ،وقل ُة حياء أبو ُرقعة!"1
تأكله الليلة!" ،كان هناك تواصل وتراحم ،وتعاو
 .12بين الصمت والصمت تأتي الرواية
لكي ذرصد األثر النفس ي وتداعياته على املهجرين وعلى األجيال املتعاقبة ،ذحتاج إلى دراسة
ذفسية موسعة ،لكن في النصوص التي تناولناها في هذا البحث ذجد أن إحدى الوسائل الدواعية
على طرفي النقي  -التي اتبعها املهجرون هي الصمت والكالم."في الصمت نشأ ،أشياء كثيرة ،وأكاد أتطيل أن الار املؤدية إلى قريتنا كان يتجول
ويها الصمت وحده ،عائلة من الصمت والهمس القليل حتى َّل يكبر الصغار وجأة
ويقفزون من طفولتهم إلى مغامرة غير محسوبة ،أو حتى يتسنى لنا حمايتهم من
الجنيا .،ولكن كل ش يء يمكن أن يتحول إلى حدث وقصة :الحجر والبيت والكرم
واملوسم .الوالد َّل يتحدث ً
كثيرا ،وما زال قاذون الصمت هو الساري .أما األم وكثيرا
ً
أحياذا2".
ما كاذت تبدأ قصصها هكذا ،بال مناسبة وحتى بال حضور من يسمع
 .13خارج املكان داخل املكان وما بينهما :بين «إدوارد سعيد» و «الشيخ حمزة» تصاغ ّ
هوية املكان
الغائب
من هو الشيخ حمزة؟ َّل تطلو مروية من مرويا ،أم الزينا ،من سيرة الشيخ حمزة،
"منذ أن وعيت على اسمه وهو في سن الشيطوخة .يتحدث عنه أبي كما لو أن عمره
ً
ً
تجاوز املائتي عام ،ويعتقد األهل أن هذا الشيخ كان قارئا ومدركا حتى أذه حدثهم
بأحاديث عجيبة عما سيحدث في مقبل األيام ،وحدثهم عن وادي امللح األجرد وكيف
أذه سيصير غابا ،من األشجار« .كان يقرأ في الكتب» بهذه العبارة التي يناقها
القرويون بتهيب ،تشعر كم كاذت هذه الروح زاخرة بذكريا ،غامضة عن قداسا،
ضائعة في هذا الوطن .لقد اهبت الكتب واأللواح ،ولكن ظل تقديس الكتابة

1
2

وحماوي  ،2002ص .59
األسعد  ،1990ص .10-9
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والكتاب ً
ً
منابعا في الروح ..وكما لو أن األبجدية قد
شيئا غريزيا كما لو كان األمر
وصلت منتهاها وترجمت ذفسها إلى حياة وأصبح اإلنسان ًّ
ذصا".1
مااا حدث بعد كارثة  1948للشيخ حمزة ،صاحب الرؤيا والذي "قرأ في الكتب" الكارثة قبل
ً
وقوعها وأذبأ أهل القرية بها؟ يقول األسعد" :الشيخ حمزة يعود مرة أخرى ،ويطرج من بيته هادئا،
ً
ً
صاعدا بين الصياوير
وحيدا.
قصيرا بلحية بيضاء ويداه خلف ظهره ،يقلب طروه ويما حوله،
ً
ومتوغال في الخضرة املعتمة ،وعلى يساره البحر والصليبيون ،وإلى يمينه مرج ابن عامر ،وتحت
قدميه تتنفس أم الزينا ،بحشرجة وتنقب
في مكاذه هذا الغام

وتتسع بين أغراس الزيتون ]...[ .الشيخ حمزة َّل يزال

الذي يقرأ الكتب كثيرا ،بينما تنقل الريح إليه روائح الدخان ،والنداءا،

البعيدة التي يالقها العائدون من كرومهم .لعله مثلي يود إذقاا هؤَّلء من العتمة وإعااء روايته
مداها .ولعله مثلي كان يبحث عن أشخاص يستمعون إليه أو لعله كان مجرد معتوه ضائع في قرية
منسية .من

يدري؟"2

إان ،لدى الشيخ حمزة توقف الزمن عند أقدام الذاكرة ،لكن املكان أصبح جزءا منه ،أصبح
هو وأمله واملكان صيغة واحدة وهوية واحدة ،ااب ويه وهو يبحث عنه .ولكنه استمر في الحياة "في
ً
ً
صامدا ،محاوَّل إيجاد صيغة أخرى للعيش في مكان ،سيذكره في كل لحظة بالفقدان ،عليه
مكاذه"

أن يعيش مع "الصليبيين" إلى يساره ،دون أن ينس ى أن البحر ً
أيضا إلى يساره ،وعليه في ذفس الوقت
ً
ًّ
منسيا –كقضيته -ويراه اآلخرون
معتوها
أن يحرس ذداءا ،العودة ،وبين هذا وااك سيراه البع

مفك ًرا .وإاا كاذت أم محمد األسعد التي أوصلتها كارثة  1948إلى البصرة ،تقول في نهاية األمر "ليتنا
ً
متنا هناك" -وتعني أم الزينا 3-،وهل يمكن أن نعادل بين األملين ،وهل يمكن أن ذقيسهما أصال؟
ً
مقتنعا ًّ
يقول إدوارد سعيد" :على الرغم من أني بعيد كل البعد عن أن أكون
كليا بذلك .وذزعة
التشكيك هذه هي أحد الثوابت التي أتشبث بها بنو خاص .والواقع أني تعلمت ،وحياتي مليئة إلى
هذا الحد بتناور األصوا ،،أذا أوثر أَّل أكون ًّ
سويا ً
تماما وأن أظل في غير مكاني"4

 1األسعد  ،1990ص .6
 2األسعد  ،1990ص .16
 3األسعد  ،1990ص .21
 4سعيد  ،2000ص .359
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إاا كان الشيخ حمزة هو صو ،املفكر من الجيل األول والذي بقي داخل املكان ،وإدوارد سعيد
هو املفكر الذي خرج من املكان .ترى هل يمكن أن يمثال الك التنو الالنهائي وتلك الفسيفساء من
روايا ،ورؤى املهجرين في الداخل والخارج؟ َّل نستايع أن ذضع إجابة واحدة ،لكن نستايع القول
إن َّل نهائية التشابه وَّل نهائية اَّلختالف تعني َّل نهائية لـ «ويسفساء القصص» ،وهوية «رواية املكان»
َّل تزال مفتوحة وإن اذتهت.
ُ
يمكننا القول ً
أيضا إن انعكاس عالقة الفلسايني باملكان املهجر هو الذي يحدد ويصوغ وعي
وإدراك وهوية الفلسايني املهجر ،كما تجلت في ذصوص مطتلفة لكتاب على بعد ااتي متباين من
املكان :كاتب ولد ويها وعاش ً
بعيدا عنها ،وآخر لم يولد ويها وسمع ما يروى عنها ،وآخر ولد ويها وعاش
إلى "جوارها" .ذو املساوة بين الفلسايني واملكان يبني طبيعة وحيثيا ،رواية مطتلفة ،بحكم سلسلة
من التجارب والخبرا ،املطتلفة ،ولكنها مكملة للنسيج الروائي الواحد .ذحن ذقول ،إان ،إن الرواية
الفلساينية الجماعية قادرة على امتصاص القصص الفردية الخاصة واإلنساذية ،ودونها َّل يمكن
للرواية الجمعية الكاملة أن تنه .
ُ
ُ
ً
وأخيرا ،ذتساءل بوجل وبأمل ،هل يمكن لهذه القرية التي أزيلت عن خارطة السياسة ،وغيبت
عن جلسا ،التفاوض ،هل يمكن لها أن تطتفي عن خارطة الذاكرة والروح ،وأن تغيب عن جلسا،
األجيال القادمة للعائال ،املهجرة؟ محاولة اإلجابة سأقتبسها من كلما ،صاحب أطفال الندى:1
"إن مسرحنا هو املاض ي التام ،ولكن كل ش يء ويه لم ُيصاد عليه ً
نهائيا .وما دام
املمثل واملطرج واملشاهد هو شخص واحد ويمكن التدخل وتوجيه املسرحية في أي
لحظة .وهكذا يعاد بناء ماضينا بدون أن يعني الك أذنا ذفرض رغباتنا األذاذية .ألذنا
ذود أن ذفهم العالم ،وأن نعيد توعية النفس بالرموز واإلشارا ،،وكل ش يء في
املاض ي يقود إلى الحاضر .إان هو النبوءة التي صدقت ...هو الرمز الذي ألقى به
ً
هاتف في سمع صغير .وها هو بعد أن كبر ،يجد ذفسه مسؤوَّل عن تفسير الهاتف".

 1األسعد  ،1990ص .10
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ظاهرة الـمجاورة بالقدس الشريف وديـمومتها على الطبقات واألعصار
ّ
ّ
والتاريخية فـي اإلسالم
الدينية
مع دراسة ملكانته
أ.د .عمر يوسف عبد الغنـي

حمدان1

ّ
املقدمة:
لقد أحيط القدس الشريف وـي اآلداب العربـية والثقاوة اإلسالمية بـمنظومة من الخصائص
َّ
املشروة واملسجد األقص ى
والفضائل؛ وهو مسرى رسول هللا ﷺ ومعراجه ،وويه قبة الصخرة
املبارك ،أولـى القبلتين وثاذـي املسجدين وثالث الحرمين ،تشد إليه الرحال واملاايا ،كما تشد إلـى
ً
ً
املسجد الحرام واملسجد النبوي
تصديقا لقو ِل الرسول ،ﷺ ،وعمال به .كذلك ذال أهمية سياسية
ً
ٱبتداء بالخليفة معاوية بن أبـي سفيان
منذ صدر اإلسالم؛ وبه بويع للخالوة َع َد ٌد من الخلفاء

(61،ه) ،حتـى إن الخليفة سليمان بن عبد امللك (99،ه) الذي أتته الووود بالبيعة بـه َه َّم أن
ً
ًّ
يتطذه ًّ
ٱقتصاديا ،يشهد على ذـموه وٱزدهاره تلك
مركزا
مقرا للخالوة بدل دمشق .بالتوازي أصبح
املسكوكا ،املضروبة بـمسماها القديـم (إيلياء ولساين) وـي خالوة عبد امللك بن مروان (86،ه)،
ً
ًّ
علميا ،قام عليه مشاهير العلماء والفقهاء واملفتين
صرحا
إا كان بـه دار للضرب .كذلك أصبح
بالتعليم والتدريس واإلوتاء وـي املسجد األقص ى املبارك ومسجد قبة الصخرة الشريفة ،مما جذب
ً
ٱبتداء باملقارئ التعليمية والتفقيهية التي
أذظار طلبة العلم من مـطتلف األقااب واألصقا  ،والك
وتوجيه منه وما ُب ِن َـي على أرضه املقدسة واملباركة على
بدعم
تأسست وـي خالوة الفارو (23،ه)
ٍّ
ٍّ
مر العصور من دور للقرآن والحديث ومدارس وزوايا وخواذق ورباطا.،
َ
ٱستقااب كبيرةُ ،ي َّعبر عنها وـي مظان
بالـمحصلة كان القدس الشريف مـحاة ٱذـجذاب قوية و
ٍّ
املصادر بألفاظ متقاربة وـي املفاد واملعنـى ،متفاوتة وـي املقصد والغاية ،كالقدوم والزيارة واإلقامة
والنزول واَّلذتقال والـمجاورة .كل الك بنـى شبكة مديدة ومستديـمة من قنوا ،اَّلتصال واملتابعة
مع القدس الشريف منذ صدر اإلسالم وأمده بال ٱذقاا برواود متعددة الحضارا ،والثقاوا ،من
مـطتلف األقاار واألوطان ،والك من خالل مـجاورة علماء اإلسالم وأعالمهم وأعياذـهم ببيت املقدس
عبر تاريـطه؛ وباإلضاوة إلـى ما ولده هذا التواصل من تالقح وكري بين الـجماعا ،املسلمة الواودة
إليه والـمجاورة به َّل ذـجد وـي الـحـرم املكي وَّل وـي الـحـرم املدذـي ً
ذظيرا ملا عروه الـحرم القدس ي من
1

أستاا التفسير وعلوم القرآن ومشرف كرس ي تدريس العلوم القرآذية وـي معهد العلوم الشرعية اإلسالمية ،جامعة
توبنگن ،مدينة توبنگن الجامعية ،جـمهورية ألـماذيا اَّلتـحادية.
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مناظرا ،عقدية وكالمية بين أهل اإلسالم وغيرهم من طوائف اليهود والنصارى  -وهو ما ُي َ
عرف
اليوم بـحوار األديان والثقاقا.،
هدف البحث ومبناه:
يأتـي هذا البحث ليكشف النقاب عن مـحورية ظاهرة الـمجاورة ومسيرتها وـي تاريخ القدس الشريف
وأدوارها الجليلة ومساهماتها املتعددة وـي إثراء الـحضارة والثقاوة اإلسالمية على العموم وتنشيط
ُّ
والتاور العمراني بالقدس الشريف وأكناوه
الـحركة الفكرية والعلمية مع تعزيز الحضور السكاني
على وجه الـطصوص.
باإلضاوة للمقدمة يتكون هذا البحث من ثالثة مباحث رئيسية :أولها عن مكاذة القدس من الناحية
الروحية والدينية ،ثاذيها عن مكاذته التاريـطية والحضارية ،وآخرها مـطصص للكالم عن ظاهرة
الـمجاورة ببيت املقدس.
ّ
ّ
والدينية:
الروحية
( )1مكانة القدس
َّل حاجة لوقفة ماولة على قداسة بيت املقدس من منظور إسالمي بذكر وضائله وخصائصه
ومـحاسنه ،مثل كوذه أرض الـمحشر واملنشر َوم ْس َرى رسول هللا ﷺ ومعراجه ووضل الصالة ويه
ومضاعفتها1وتضاعف الحسنا ،والسيا ،به2ووضل اإلحرام بالحج والعمرة منه ،3إا قداسته
ُ ٰ َّ
﴿س ۡب َح ـ َن ٱل ِذى
وبركته من قداسة املسجد األقص ى وبركته ،وهي إلهية رباذية ،كما وـي آية اإلسراء
ٰ
ۡ َ َ َّ
ٰ ۡ
َ ُ
َ ًۡ َ ۡ َ ۡ
َ ۡ َ َۡ
ۡ ََ َ َۡ
قصا ٱل ِذى َب ـ َـرك َنا َحول ُ ۥه ِلن ِرَي ُ ۥه ِم ۡن َء َاي ـ ِت َنا ِإ َّذ ُ ۥه
سج ِد ٱأل
أسرى ِبعب ِد ِهۦ ليال ِمن ٱلـمس ِج ِد ٱلـحرام ِإلـى ٱلـم ِ
ۡ
ُه َو َّ
ٱلس ِم ُيع ٱل َب ِص ُير﴾ [ ،]1:16وذبوية شريفة ،كما وـي حديث شد الرحال .وكفى بـهذه اآلية الكريـمة
ً
ً
ً
وتشريفا له!
وتعظيما
تقديسا
وهذا الحديث الشريف
لقد شهد ،األمصار املفتوحة والجديدة حركة تنظيمية غير مسبوقة ،إا قامت الخالوة الراشدة
بسلسلة من التنظيما ،،كاإلدارية واملالية والقضائية والتعليمية التي كان لها بالغ األثر وـي تثبيت
1

2

3

وضائل البيت املقدس  ،)32( 25-24وضائل بيت املقدس  ،)93-75( 96-85تاريخ بيت املقدس [ 48-45الفصل
الثالث] ،وضائل بيت املقدس (للمقدس ي الحنبلي)  ،53-49الروض َّ
املغرس [ 266-250/1الفصل الثامن] ،األنس
الجليل .350-349/1
وضائل البيت املقدس  ،)31( 24وضائل بيت املقدس  ،)313-311( 215-214الروض َّ
املغرس [ 270-267/1الفصل
التاسع] ،األنس الجليل .351-350/1
َّ
وضائل البيت املقدس  ،)92-91( 59-58وضائل بيت املقدس (َّلبن املرجى)  ،)204-201( 157-156تاريخ بيت
املقدس [ 50-49الفصل الرابع] ،وضائل بيت املقدس (للمقدس ي الحنبلي)  ،88-87األنس الجليل .352-351/1
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دعائم الدين وترسيخ أركاذه وحضوره وـي هذه البلدان 1.متابعة لهذه السياسة الشرعية الراشدة
قام خلفاء بنـي أمية بـمشاريع أمـمية ،شكلت معالـم الثقاوة العربية والحضارة اإلسالمية ،هي
ً
ً
باإلجمال أربعة )1( :تعريب الدواوين(2ٱعتماد اللغة العربية لغة رسـمية وـي جميع الوزارا ،بدوائرها
ومراوقها) )2( ،ضرب املسكوكا(3،النهوض باَّلقتصاد اإلسالمي وٱستقالله عن غيره) )3( ،عناية
وائقة باملقدسا ،اإلسالمية من عمارة الحرمين الشريفين وبناء قبة الصخرة الشريفة واملسجد
األقص ى املبارك(4على وجه الخصوص مساهمة عبد امللك بن مروان (86،ه) ومساهما ،أبنائه
مصحف الخالوة
بنقل
ِ
األربعة) )4( ،5أول نشرة رسـمية للمصحف الشريف وـي العهد األموي ،والك ِ
َ
[خالصة مشرو املصاحف األول املبدوء به وـي العهد النبوي
واملطت َتم وـي خالوة عثمان بن عفان
مصحف الرعية [ثـمرة مشرو املصاحف الثاذـي بـمبادرة الحجاج بن يوسف الثقفي
(35،ه)] إلـى
ِ
َْ
ودعم من الخليفة األموي عبد امللك بن مروان (86،ه)
عصرئذ،
(95،ه) ،والـي العراقي ِن
ٍّ
ٍّ
وبتبريك ٍّ
ً
وبإشراف اإلمام الحسن البصري (110،ه)] ،6ليصبح متداوَّل بين الناس ،عوامهم وخواصهم.
من أبرز مظاهر عناية األمويين باملقدسا ،اإلسالمية بناء الخليفة عبد امللك بن مروان (86،ه)
1

2

3

4

5

6

قامت الخالوة الراشدة ٱ ً
بتداء بعهد الفارو ببناء مؤسسا ،تعليمية ،كاملقارئ القرآذية التي أخذ ،على ذفسها
تعليم األهالـي القرآن الكريـم وتفقيههم تعاليم اإلسالم وأحكام شرعه وسن ِنه ،منها على سبيل املثالَّ ،ل الحصر،
مقرأ حمص ومقرأ دمشق ومقرأ بيت املقدس ببالد الشامُ .ير َ
اجع عن هذا املوضو بـحثي (املقارئ التعليمية وـي
بالد الشالم وـي خالوة الفارو ) [الـمجمع .]152-133 )2016/1438( 11
ُ
َ َ
(للج ْهش َي ِاري)  38و ،40تـجارب األمم ،258-257/2
وَّلة مصر (للكندي)  80و  86و  ،92كتاب الوزراء والكتاب
اإلعالن (للسخاوي)  ،97تاريخ الخلفاء « 175قال العسكر ُّي :وعبد امللك أول َم ْن ذقل الديوان من الفارسية إلـى
العربية».
املعارف  ،156وتوح البلدان (للبالاري) [ 659-651أمر النقود] ،األخبار الاوال  ،462-461تاريخ القضاعي -218
َ
 ،219تاريخ الخلفاء  ،174-173األنس الجليل  .400/1للمزيد عن الك ُيراجع Sylloge numorum Arabicorum
 . Tübingen: Palästina. IV a Bilād aš-Šām Iعن املسكوكا ،املضروبة وـي العهد األموي بإيلياء/القدس وتلك
َ
املضروبة بجند ولساين ُينظر املصدر األخير .10
كذلك شملت عنايتهم الفائقة مساجد أخرى ،كالجامع األموي واملسجد الجامع بمصر ،وإنشاء مؤسسا ،عامة،
كٱتطاا البيمارستان ودار الضياوة وبناء األميال وـي الارقا.،
ُ
األخبار الاوال  ،475كتاب الوزراء والكتاب  ،48وَّلة مصر  61و  73و  80و  ،86-85تاريخ القضاعي ،223-222
البداية والنهاية  152-142/9/5و ،161-160وضائل الشام (للمنهاجي)  ،339-337تاريخ الخلفاء .178
ُير َ
اجع حمدان :مشرو املصاحف الثاذـي وـي العصر األموي .مـجلة البحوث والدراسا ،القرآذية )2007/1428( 4/2
.116-63
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ُ
ُ
قبة الصخرة املشروة التي َر َ
ص َد لها خراج مصر لسبع سنين .1وقد شر ببنائها سنة 70ه689/م2وورغ
منه سنة 72ه691/م ،3كما يشهد على الك ذقش عبد امللك بالخط الكووـي َّ
املذهب على قناطر
التثمينة الوساى وـي الناحية الجنوبية الشرقية من الداخل .4وقد تـحدث املؤرخ اليعقوبـي (،
ً
بعد292ه905/م) عن هذا املشرو وخلفيته التاريـطية والدينية قائال:
َََ ُ
أهل الشأم من الـحج ،والك َّأن َ
امللك َ
الزبير كان يأخذهم ،إاا حجوا بالبيعة؛ ولما
ٱبن
«ومنع عبد ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
هللا
الخروج إلـى مكة؛ وضج
امللك الكَ ،م َن َع ُه ْم من
الناس وقالوا :تـمنعنا من حج ِ
بيت ِ
رأى عبد ِ
ِ
الحرام وهو ٌ
ُ َ
اب الزهر ُّي يـحدثكم أن رسو َل هللا قالَّ( :ل
ورض من ِ
هللا علينا! وقال لهم :هذا ٱبن ِشه ٍّ
ِ
ُ
ُ َ ُّ
َ
ُ
ُ
ثالثة مساجد :املسجد الحرام ومسجدي ومسجد بيت املقدس) .وهو يقوم لكم
تشد الرحال إَّل إلـى ِ
ُ
الصخرة التي ُي َروى أن رسو َل هللا َو َ
ض َع َق َد َم ُه عليهاَ ،لـ َّما َ
َ
ص ِع َد إلـى
وهذ ِه
مقام
املسجد الحر ِامِ .
ِ
ِ
مقام الكعبة؛ وبنـى على الصخرة ُقب ًة ،وعلق عليها ُس ُت َ
َ
ور
الديباج ،وأقام لها
السماء ،تقوم لكم
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ًََ َ َ َ
َّ
ُ
5
سدذة .وأخذ الناس بأن ياوووا حولها ،كما ياووون حول الكعبة .وأقام بذلك أيام بنـي أمية» .
إن الباحثين املعاصرين من املسلمين وغيرهم طعنوا وـي صحة ما قاله اليعقوبـي بـهذا الصدد ووندوه
ً
ً
ً
ً
جملة وتفصيال6.من جتهي أرى أن كالمه وـي غاية القلقَّ ،ل يصح إجماَّل وَّل يستقيم إطالقا ،لكن
1

2

3

4

5

6

ً
مثير الغرام « 171حمل إلـى بنائه خر ُ
اج مصر سبع سنين» .كذلك الروض َّ
املغرس [ 403/1ذقال من مثير الغرام]،
األنس الجليل .401/1
مثير الغرام « 171قال العلماء :بنـى عبد هللا بن مروان ،رحمه هللا ،مسجد بيت املقدس سنة سبعين من الهجرة».
ً
ُي َ
املغرس « 404/1ٱبتدأ َ
قابل الروض َّ
بناء ُه سنة تسع وستين» [ذقال من كتاب مرآة الزمان وـي تاريخ األعيان لسبط
ٱبن الجوزي (654-581ه1256-1185/م)]ُ .ي َ
َ
قارن األنس الجليل ( 400/1سنة 66ه) .أيد القو َل
األخيرعارف العارف
وٱعتمده بقوله« :هذا ما جاء وـي أكثر الكتب التاريطية» ،كما وـي تاريخ الـحرم القدس ي [ 10الحاشية .]4
ً
َّ
الروض َّ
املفصل  .111وـي
املغرس [ 404/1ذقال من كتاب مرآة الزمان] .كذلك تاريخ الـحرم القدس ي  10و ،)43( 41
األنس الجليل  404/1سنة 73ه.
تاريخ الـحرم القدس ي  .11كذلك Kessler: „‟Abd al-Malik’s inscription in the Dome of the Rock: a
.reconsideration‟ 2-14
َ
تاريخ اليعقوبـي  .261/2كذلك العارف :تاريخ قبة الصخرة املشروة « 68اكر اليعقوبـي وـي تاريـطه أن الناس راحوا
بعد بناء مسجد الصخرة ياووون حوله ،كما ياووون حول الكعبةَّ ،
الاواف هذه دامت طيلة حكم
وأن عادة
ِ
ِ
َ
ً
وأن َ
األمويينَّ ،
امللك علق حول الصخرة َس َتا ِئ َ
القماش املزركش».
من
مصنوعة
ر
عبد
ِ
ِ
ُ
أمثال الباحث مـحمد شراب وـي كتابه بيت املقدس واملسجد األقص ى  326-321و  ،370-357والباحثين عيس ى
القدومي وخالد ذواصره وــي مقدمة التحقيق لكتاب (تـحصيل األنس لزائر القدس) َّلبن هشام األذصاري  23-22و
 .49-40من املستشرقين الذين روضوا هذه الرواية گويتين ( )Goiteinوگرابار (ُ .)Grabarير َ
اجع الدوري :القدس
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املعادي لبنـي أميةَّ ،ل بد من تبيانها وإظهارها.
ثـمة ذواة تاريطية ويه ،قد نسج عليها اليعقوبـي نسيجه ِ
هذه النواة هي ظاهرة التعريف التي شهدتها جوامع األمصار اإلسالمية وـي مرحلة مبكرة؛ وهو ما
َو َع َل ُه بع ُ
الناس بعد أداء صالة العصر من يوم عروة آخذين وـي الدعاء
َّلة ِم ْن َج ْم ِع
ِ
العلماء والو ِ
ِ
ُ
الحجيج على عروة ،والك
والذكر والضراعة إلـى هللا ،تعالـى اكره ،حتـى غروب الشـمس ،كما يفعله
َ ُ
َ
من باب التضامن معهم 1 .لقد َع َرف هذه الظاهرة كل من البصرة والكووة واملدينة املنورة ومصر
(الفسااط) ،كما عروها ُ
بيت املقدس؛ وكما رو ،املصادر ،كان الصحابـي عبد هللا ُ
بن عباس
َ
(68،ه) ،رض ي هللا عنه ،أو َل َم ْن َع َّرف بالبصرة ،والك وـي التاسع من اي الحجة سنة 36ه وقت
وَّلي ِت ِه على البصرة من قبل الخليفة الراشد علي بن أبـي طالب (40،ه) ،رض ي هللا عنه 2.أما جارتها
َ
الكووة ،وقد ُع ِرف عن الصحابـي عمرو بن حريث املطزومي (85،ه) ،رض ي هللا عنه ،الذي كان
َ
َ َ
َ
ُ ُ
أبيه (53،ه) الكووة ،إاا خرج منها ،أذه أ َّو ُل َم ْن و َعل ُه بـها ،3لكن حين آلت إلـى الزبيريين
يوليه زياد بن ِ
ص َع ُب ُ
بن ُّ
كان ُم ْ
الزَب ْي ِر (71،ه) ،عامل العرا من قبل أخيه عبد هللا بن الزبير (73،ه) ،رض ي هللا
َ
َ
عنه ،أ َّو َل َم ْن َع َّرف بـها.4
أما مصر (الفسااط) ،وكان ُ
عبد العزيز ب ُن مروان (85،ه) ،والـي مصر وـي خالوة أخيه عبد امللك
َ
بن مروان (86،ه) ،أ َّو َل َم ْن سن التعريف باملسجد الجامع بـمصر بعد صالة العصر ،والك سنة
ُ ُ ً
َ ُ
ُ َ
ُ ُ ُ
ود بـطالف األمصار األخرى التي كان ُيؤخذ بـها التعريف ُوقووا من
71ه .كذلك يعزى له إحداث القع ِ
ُّ
والتشبه بـحال الحجيج وقت وقووهم على جبل عروة5.
باب اَّلستشعار
أما بالد الشام ،وتذكر املصادر أذه كان يؤخذ بالتعريف بـدمشق وبيت املقدس .أما التعريف بدمشق،
ُ
العزيز إلـى
عبد
سهل ِبن ِ
ويشهد لذلك ما رواه معاوية بن الريان ( ،بين125-105ه)« :خرجت مع ِ
ِ
َ
ْ ُ ْ َ
ف ،وحضر؛ َولما كان ُي ُ
وم عروة ،صلى
أخيه عمر بن عبد العزيز ،رحمه هللا ،تعالـى ،حين ٱستط ِل
َ َ
ُ
العصر؛ ولما ورغ ،ٱذصرف إلـى منزله ،ولم يطرج إلـى املغرب ولم يقعد للناس» .6بذلك يكون
عمر

1
2
3
4
5
6

وـي الفترة اإلسالمية األولـى .137
حمدان :ظاهرة التعريف وـي األمصار اإلسالمية .309
ظاهرة التعريف .311-309
ظاهرة التعريف .313
ظاهرة التعريف .312
ظاهرة التعريف .315
ظاهرة التعريف .317
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ُ
َ ُ َ َ
قد عال التعريف الذي كان ُيؤخذ به ق ْبل ُه .كما ُي ْس َت ْق َرأ من هذا الخبر .كذلك واضح وظاهر ويه أن
تواوق وـي التعريف ُق ُع ً
ٌ
ُ ُ
ودا بين الفسااط ودمشق.
ودَّ ،ل بالوقوف .بذلك يحصل
التعريف كان بالقع ِ
أما التعريف ببيت املقدس ،ويشهد له ما أورده القضاعي (454،ه) وـي أخبار عبد هللا بن الزبير
ُ
(73،ه) ويما يليَ « :لـما ُولـي عبد امللكَ ،م َن َع َ
الشام من الحج من أجل ٱبن الزبير .كان يأخذ
أهل
ِ
ُ َ
َ
َّ َ َ
ُ
ُ
َ
امللك قبة الصخرة .وكان
بالبيعة له ،إاا حجوا؛ وضج
الناس
الناس لـما ُم ِنعوا الحج؛ وبنـى عبد ِ
ِ
َََ
َ
الناس يـحضروذـها َ
ُ
ُّ
القلقشندي (821،ه) ببع ِ تصر ٍّف
يوم عروة ويقفون عندها» .1كذلك ذقل ُه
َ
َ
طفيف وـي الحوادث التي جر ،وـي خالوة عبد امللك بن مروان (86،ه) ،كالتالـي« :لـما ُولـي الخالوة،
ٍّ
َ
ُ
َ
َ
َم َن َع الناس من الحج من حيث إن ٱبن الزبير كان يأخذ البيعة لنفسه على الناس وـي املوسم؛ وضج
َ
َ
ََ
ُ
الناس يـحضروذـها َ
ُ
ُ
يوم عروة
امللك قبة الصخرة ببيت املقدس .وكان
الناس من منع الحج؛ وبنـى عبد ِ
ويقفون عندها».2
ُ َ ُ
ظ التواوق بين القضاعي والقلقشندي ً
معا مع كالم اليعقوبـي املتقدم ُ
اكره ،ألذـهما ينقالن عنه،
يالح
ُ
َ
ً
مباشر ،لكنهما يـطتلفان عنه وـي أمر بالغ األهمية والخاورة ،وكالهما
مباشرا أو غير
سواء كان ذ ْقلهما
ٍّ
ذص على حضور الناس يوم عروة ووقووهم عند الصخرة وحسب ،ولـم يذكرا مسألة الاواف
بعكس اليعقوبـي الذي ذص على الاواف؛ ويزيد الاين بلة ما قاله سبط ٱبن الجوزي (654،ه)
َ
الناس من الحج ،وضجوا ،وبنـى القبة على الصخرة والجامع األقص ى ،3ليشغلهم
بهذا الصدد« :ومنع
بذلك عن الحج ويستعاف قلوبـهم .وكان يقفون عند الصخرة وياووون حولها ،كما ياووون حول
الكعبة ،وينحرون يوم العيد ويـحلقون رؤوسهم»4؛ وجمع الوقوف والاواف والنحر وحلق الرؤوس
ُ َ ُ َّ ً َ ْ ُ
صف املؤرخ
واحد .على أذه حج بمعنى الكلمة .وهذا وـي غاية التحامل واملزايدة .دوذه ِحدة و
نسق ٍّ
وـي ٍّ
ً
َْ
ٱبن تغري َب ْردي (874،ه) الذي تحدث عن الك قائال« :وصاروا ياووون حول الصخرة ،كما
1
2
3

4

تاريخ القضاعي .212
مآثر الخالوة .129/1
ً
واضح من كالمه أن باني املسجد األقص ى هو عبد امللك بن مروان (86،ه) أيضا .قد اهب إلـى الك جمهور
ً
َّ
ً
املفصل 111
قديما وحديثا ،بينما اهب وريق منهم إلـى أذه الوليد بن عبد امللك (96،ه)ُ .يرا َجع
املؤرخين
ً
[منتص ًرا للقول الثاني] .أذا بدوري أميل إلـى
[مستعرضا للقولين] ،بيت املقدس واملسجد األقص ى  326و368-367
ِ
ِ
ُ
ما مال إليه عارف العارف أن البناء ،بناء املسجد األقص ى ،قد شر ويه سنة 74ه من خالوة عبد امللك وتم وـي
بداية خالوة ٱبنه الوليدُ .ير َ
َّ
املفصل .111
اجع
ً
[ذقال من مرآة الزمان] .جدير بالذكر أن الباحث ُشراب قد ذق كالمهُ .ير َ
اجع بيت
البداية والنهاية 280/8/4
املقدس واملسجد األقص ى .363-360
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َ
َ
والنحر دون الوقوف
ياووون حول الكعبة ،وينحرون يوم العيد ضحاياهم» ،1وذكر الاواف
والحلق.
ً
وأي الك أقرب ملا جرى حقيقة وقتها على أرض الواقع؟ أقول :إن صح األخذ بالاواف حولها
ً
واحد ،هو عام اَّلذتهاء والفراغ من بناء قبة الصخرة (72ه).
عام
ٍّ
ٱوتراضا ،ولم يكن ليقع إَّل وـي ٍّ
َ َ
ًّ
سنة أربع وستين
تاريطيا؛ وقد «حج عبد هللا بن الزبير
وهذا لم يقع
بالناس ثـما ِذـ َـي ِحج ٍّج ِوَّل ًء من ِ
ِ
ً
ً
إلـى إحدى وسبعين» .2وهذا الاواف املزعوم من اليعقوبــي ليس كناية عن الحج وَّل بديال عنه ،ألذه
ُ ٌ
«لـما دخل او الحجة ،حج بالناس َ
ُ
الح َّج ُ
السالح وهم ُوقوف
أصحاب ِه
اج وـي هذه السنة وعليه وعلى
ِ
بعروا ،،وكذا ويما بعدها من املشاعر ،وٱ ُ
ٌ
محصور ،لم يتمكن من الحج هذه السنة ،بل
الزبير
بن
ِ
َ ََُ ً
كثير ممن مع َ
كثير ممن معه من الحج .وكذا لم يتمكن ٌ
دذا يوم النحر .وهكذا لم يتمكن ٌ
الح َّج ِاج
ذحر ب
ُّ
عمرو أن ياوووا بالبيت ،وبقوا على إحرامهم ،لم يحصل لهم التحلل الثاني»3؛ والحاصل
وطار ِ ِبن ٍّ
َّ
أن بني أمية ممثلين بهذين القائدين ومن معهما من جنود الشام (من أهالـي حمص ودمشق واألردن
عداد َم ْن حج هذا العام؛ وهل ما اكره اليعقوبي من طواف حولها
وولساين وقنسرين)4ومصر5وـي ِ
ً
ُّ
هو من باب البديل الرمزي العابر للتحلل الثاذـي لخصوصية هذه الحادثة؟ وإن كان كذلك َج َدَّل،
وال يطرج عن الك وَّل يتعداه.
ً
إن ظاهرة التعريف التي كاذت سائدة وـي أمصار كثيرة تعضد ما قاله القضاعي والقلقشندي ،وإن
َ
ما جرى أيام عبد امللك ببيت املقدس َّل يعدو التعريف وَّل يتجاوز َح َّد ُه .ينسجم مع هذا الارح ما
َ َ
القضاعي  -بعد َذ ْق ِل ِه املتقدم ُ
ُّ
اكره  -على صيغة التمري ُ « :يقال :إن الك كان َس َب َب التعري ِف
ذ َقل ُه
وـي مسجد بيت املقدس ومساجد األمصار»؛ ويصح عندي الشار املتعلق ببيت املقدس دون الشار
األخير املتعلق بـمساجد األمصار .وَّل يبعد أن يناوي على التعريف باإلضاوة إلـى بعده الدينـي ُب ْع ٌد
سياس ي عند وَّلة هذه األمصار؛ ومن باب التضامن مع الخليفة عبد امللك بن مروان بالشام «صار
ُ
أخوه عبد العزيز بن مروان ،صاحب مصرُ ،ي َع ِرف بالناس بمصر ويقف بهم يوم عروة» إقر ًارا
َ
مصعب ُ
ُ
الزبير ،والـي العراقين من قبل أخيه عبد هللا
بن
للسيادة األموية على مصر .باملقابل َع َّرف
ِ
1
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5

النجوم الزاهرة [ 242/1سنة 72ه].
تاريخ خليفة .195
َ
ُ
البداية والنهاية  .325/8/4يقابل تاريخ خليفة .205
عن هذه الجماعاُ ،ير َ
اجع البداية والنهاية .331/8/4
عن هذه الجماعاُ ،ير َ
اجع البداية والنهاية .331/8/4
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بن الزبير ،بالكووة إقر ًارا للسيادة الزبيرية على العرا  .وهذا واقع ما وقع وـي هذه املرحلة التي وصفها
ٌ
ُ َْ
َ
ُ
خليفت ْي ِن:
املمالك مقسومة بين
بن تغري َب ْردي بقوله « :من خالوة مروان بن الحكم إلـى هذه األيام و
ٱ
ُّ
ُ
ُ
والشام
الزبير،
هللا ِبن
عبد هللا بن الزبير وعبد امللك بن مروان .أما
وبيد ِ
الحرمان والعرا كلهِ ،
عبد ِ
ِ
ِ
مصر وما يليهما بيد عبد امللك بن مروان» .وقد جمع الشيخ ٱبن تيمية (728،ه) بين هذين َ
و ُ
البعد ْي ِن
ِ ِ ِ ِ
ُ
َّ ُ ُ ُ
َ
الزبير الفتنة ،كان يـحجون ،ويجتمعون
الشام ووقع بينه وبين ٱ ِبن
امللك
ويما يلي« :لـما تولـى ٱبنه عبد ِ
ِ
ُ
اس عن ٱبن الزبيرَ ،
َ ْ
صر َف الن َ
وب َنـى القبة على الصخرة وكساها وـي
بٱ ِبن
الزبير؛ وأراد عبد ِ
ِ
ِ
ِ
امللك أن ي ِ
َ
لزبير»1؛
الشتاء والصيفُ ،لي َر ِغ َب
زيارة ِ
الناس وـي ِ
بيت املقدس ويشتغلوا بذلك عن ٱجتماعهم بٱ ِبن ا ِ
ً
وجاء تعليله شامال لهما :البعد الشرعي املستند على حديث شد الرحال ،وهو ترغيب الناس وـي زيارة
بيت املقدس ،والبعد السياس ي (ٱشتغال الناس بذلك عن ٱلتقائهم بعبد هللا بن الزبير) .2لذا يصح
ُ
األخير الذي أحال
عندي اَّلستشهاد بـحديث شد الرحال وـي كالم اليعقوبـي ،لكن ليس كما صنع
روايته على الـمحدث ٱبن شهاب الزهري الذي لـم يكن قد ظهر على الساحة َب ْع ُد ،بل راويه باألصالة
وـي هذا الخبر هو عبد امللك بن مروان بذاته ،ويكون بذلك َس َل َب ُه َو ْ
رواية هذا الحديث .وليس
ض َل
ِ
ٌ
ٌ
ماروح ،وقد كان عبد امللك من املعروة الشرعية ما جعله وـي
حتمال
بمستبعد  ،بل هو ٱ
الك
ٍّ
ُ َ
َ
عداد الفقهاء ،وقهاء أهل املدينة .3وقد سـمع ً
عثمان وأبـي هريرة وأبـي
عددا من الصحابة ،أمثال
َ
َ َ
ُ
َّلء ُي َروى عنهما حديث شد
سعيد وأم َسل َمة ومعاوية وٱ ِبن ع َم َر ،رض ي هللا عنهم ،4ٱثنان5من هؤ ِ
ٍّ
6
الرحال من عدة طر ٍّ .
َ
ُ
كذلك يصح عندي ما جاء وـيما ذقله اليعقوبـي «وهذه الصخرة التي ُي َروى أن رسو َل هللا َو َ
ض َع ق َد َم ُه
ِ
ِِ
عليهاَ ،لـما َ
السماء» ،ألن باذـي قبة الصخرة – وهو عبد امللك بن مروان – َّل بد له من
ص ِع َد إلـى
ِ
تـحديد موضعها وتشخيصها عن غيرها من الصخور األخرى؛ وموضع القدم بالنسبة له دليل
1
2
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قاعدة وـي زيارة بيت املقدس .28
ََ ََ َ
ْ
بعمارة هذا املسجد عن
كذلك أشار إليه مجير الدين الحنبلي وـي األنس الجليل « 400/1وقصد أن يشغل الناس
ِ
الحج».
ُ
ُ
ُ
ُ
امللك وعروة وقبيصة بن اؤيب».
سير أعالم النبالء « 248/4قال أبو الزذاد :وقهاء املدينة سعيد بن املسيب وعبدث ِ
ْ
ُُ
ارة ِعل ِم ِه».
سير أعالم النبالء  .246/4ثـم قال الذهبـي بعد الك [هناك] «اكرته لغز ِ
هما أبو هريرة وأبو سعيد ،رض ي هللا عنهما .مـما سـمعه من أبـي هريرة ما وـي ترجمته وـي سير أعالم النبالء 247/4
«عن عبد امللك أذه قال على املنبر :س ُ
ـمعت أبا هريرة يقول :قال رسول هللا ،ﷺ( :ما من مسلم َّل يغزو أو يـجهز ً
غازيا
أو َي ْط ُل ُف ُه بطير إَّل أصابه ُ
بقارعة قبل املو.»)،
هللا
ٍّ
ٍّ
بيت املقدس واملسجد األقص ى .319-318
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يستأنس به على صحة تشخيصها باإلضاوة ملا هو متعارف عليه وـي وقته بـطصوص موقعهاَّ ،ل أذـها
اا ،تعظيم أو وضل .1وقد عرف عبد امللك بيت املقدس معروة تامة قبل أن يصبح خليفة ،إا كان
الخليفة مروان بن الحكم (حكم 65-64ه) قد وَّله ولساين.2
َ َ ُ
مـما ُيؤاخذ على اليعقوبـي بـهذا الصدد وبشدة جملته األخيرة اا ،الصيغة القلقة التي ُي ْف َه ُم منها أن
الاواف ُع ِم َل به من الك الوقت إلـى زوال حكم بـنـي أمية وـي عام 132ه؛ وهذا َّل أساس له ،ألن
ٱبن الزبير
بني أمية قد ٱستأذفوا الحج بالحجاز وـي العام القابل (73ه) ،والك بعد قضائهم على ِ
(73،ه) ،كما اكر اليعقوبـي بذاته أن الحجاج بن يوسف الثقفي أقام الحج للناس سنة 73ه وسنة
74ه ،3وأن عبد امللك بن مروان (86،ه) قد خرج ًّ
حاجا إلـى الحجاز سنة 75ه ،4ثـم الوليد ،وحج
وهو خليفة سنة 88ه وسنة 91ه وسنة 94ه5ومن بعده الخليفة سليمان سنة 97ه.6
يـجدر التنبيه عليه هنا أن بنـي أمية قد حاولوا أداء الحج بالديار الحجازية خالل وترة سيارة ٱبن
الزبير الذي أقام الحج للناس ويها ،ت ً
ـحديدا من سنة 63ه إلـى 71ه ،7ولـم يفلحوا إَّل وـي سنة 68ه،
ُ
َََ ْ
واحد منها َّل يأتم باآلخر ،أحدها معهم8؛ وهذا يدل دَّللة قوية
ألوية بعروا ،،كل ٍّ
وفيها وقفت أربعة ٍّ
على أن وكرة اَّلستعاضة املالقة (مع الاواف) على قول اليعقوبـي لـم تكن ماروحة من قبل عبد
امللك بن مروان على هذا النحو ،بل هي أقرب إلـى التعريف الذي َع َر َو ْت ُه ٌ
كثير من األمصار وـي جوامعها
الكبيرة ،كما عروه بيت املقدس بـحضور الناس ووقووهم وـي مسجد قبة الصخرة .كذلك َّل تصح
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وهم الباحث ُشراب من جملة «وهذه الصخرة التي [ »]...أنها تدل على تعظيمها ووضلها ،وأذكر الك ودحضهُ .ير َ
اجع
بيت املقدس واملسجد األقص ى َ « 325ن َس َب [=اليعقوبـي] إلـى عبد امللك القول بفضل قبة الصخرة؛ وهو ٌ
كذب ،ألن
وضل ،وإذما هي ٌ
ٌ
جزء من املسجد األقص ى كغيرها من األجزاء» و 350-349و.359
الصخرة لم يثبت لها
َّ
َ َّ
مروان عبدَ
َ
ُ
ُ
ُ
امللك حين وَّله ولساين [ »]...و «286ولـى
كتاب جمل من أنساب اَّلشراف « 258/6أمر مروان عبد ِ
َ َ َّ
َ
امللك ولساين».
امللك ولساين حين صار إلـى دمشق» و « 286أن مروان ولـى عبد ِ
ِ
تاريخ اليعقوبـي  .281/2كذلك تاريخ خليفة .207
تاريخ اليعقوبـي  .273/2كذلك تاريخ خليفة  ،208املعارف  ،156تاريخ القضاعي  ،219تاريخ الخلفاء .171
َ
ـمان وثـماذين ووـي إحدى وتسعين ووـي سنة أربع وتسعين»ُ .يقابل تاريخ
تاريخ القضاعي « 224حج بالناس وـي سنة ث ٍّ
اليعقوبـي .284/2
تاريخ اليعقوبـي  .299/2كذلك تاريخ القضاعي .238
تاريخ خليفة .195
َ
ُ
ولواء مع محمد بن الحنفية وأصحابه ولواء ٱبن الزبير ولواء مع ذـجدة بن عامر الحروري .يراجع تاريخ اليعقوبـي
 ،268/2تاريخ القضاعي  ،212البداية والنهاية .290/8/4
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املوازاة بين الصخرة والكعبة «تقوم لكم مقام الكعبة» ،ألن الكعبة للاواف ،بينما الصخرة مكان
للوقوف عنده .وهذا يدل أن هذه املوازاة من صنيع اليعقوبـي على لسان عبد امللك من جهة ويدل
أن املوازاة الحقيقية – إن صح التعبير – بين جبل عروة والصخرة على أنهما مكان للوقوف عليه
(جبل عروة) أو عنده (الصخرة) للدعاء والذكر من جهة أخرى.
لذا أرى أن كالم اليعقوبـي الذي زاده يـجب أن ُي ْف َ
ص َل عن كالم عبد امللك ،كالتالـي« :وقال لهم :هذا
ُ َ
ُ
ُ
ثالثة مساجد :املسجد الحرام
اب الزهر ُّي يـحدثكم أن رسو َل هللا قالَّ( :ل تش ُّد
الرحال إَّل إلـى ِ
ٱبن ِش َه ٍّ
ُ
ومسجدي ومسجد بيت املقدس) .وهو َي ُق ُوم لكم َ
وهذ ِه الصخرة التي ُي َروى أن
مقام
املسجد الحر ِامِ .
ِ
رسو َل هللا َو َ
ض َع َق َد َم ُه عليهاَ ،لـما َ
السماء ،تقوم لكم َ
الصخرة
الكعبة؛ وبنـى على
مقام
ص ِع َد إلـى
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ًََ َ
َ
ُ ً
َ
ُ
َّ
َ
ُ
ُ
الديباج ،وأقام لها سدذة .وأخذ الناس بأن ياوووا حولها ،كما ياووون
قبة ،وعلق عليها ستور
ِ
حول الكعبة .وأقام بذلك أيام بنـي أمية»1؛ وـما َخ ُّا ُه م ٌ
ـمال هو ما أقحمه اليعقوبـي من طروه وـي
هذا الخبر غرض تشويه صنيع عبد امللك الفريد وغير املسبو لتحامله على بنـي أمية لصالـح
العباسيين ،وَّلة عصره.
أما السبب الذي َح َدا بعبد امللك لبناء مسجد قبة الصخرة ،وذهب البع ُ  ،كاليعقوبـي وسبط ٱبن
ً
ً
قديما وجمهور اَّلستشرا الغربـي واليهودي حديثا ،هو اَّلستعاضة املؤقتة عن الكعبة
الجوزي
ً
بسبب وتنة عبد هللا بن الزبير الذي كان يدعو بداية إلـى أن تكون الخالوة شورى ،ثـم خرج على
ً
األمويين وذصب ذفسه خليفة بـمكة سنة 64ه683/م ،2بينما اهب البع اآلخر إلـى أذه املضاهاة
وـي بـهائه ووطامته ما لكنائس النصارى من الروعة 4.3أرى الرأي الثاذـي ،وله ما يبرره ،خاصة ما
1
2

3

4

تاريخ اليعقوبـي .261/2
أشهر من وواة يزيد بن معاوية ،دعا إلـى بيعة ذفسه ،وبويع له بالخالوة
تاريخ خليفة « 198ولما كان بعد ثالث
ٍّ
َ
َ
ََْ َ
رجب سنة أر ِبع
أربع وستين» ،تاريخ القضاعي « 211بويع له بمكة لتسع ٍّ
ليال بقين من ٍّ
لتسع خلون من ٍّ
رجب سنة ِ
َ
جماد ْين وأي ًاما من رجب» ،تاريخ الخلفاء « 167ودعا ٱ ُ
ُ
بيعة
بن
خليفة
بغير
ٍّ
الزبير إلـى ِ
ٍّ
ِ
وستين بعد أن أقام الناس ِ
ِ
قابل املعارف « 155بويع ٱ ُ
وتسمى بالخالوة»ُ .ي َ
َّ
خمس وستين».
الزبير على الخالوة سنة
بن
ذفسه
ِ
ٍّ
ِ
ُ
هو رأي عم املقدس ي [هو أبو عبد هللا شـمس الدين مـحمد بن أحمد بن أبـي بكر البناء] ،قد ذقله األخير وـي كتابه
َ
َ
القمامة وهيأتها ،خش ي أن
أحسن التقاسيم وـي معروة األقاليم « 162أَّل ترى أن عبد امللك ،ملا رأى عظم قبة
ِ
ً
قلوب املسلمين ،ونصب على الصخرة قبة على ما ترى»؛ [طبعة أخرى] « :159أن عبد امللك ،عندما رأى
تعظم وـي ِ
َ
ُ
قلوب املسلمين ،وٱعتزم أن يبنـي
القيامة التي يحج إليها املسيحيون ،خش ي أن تؤثر وطامة تلك الكنيسة على
قبة
ِ
ِ
ً
ً
َ
أحسن .وقد بنـى وذصب على الصخرة قبة ،كما ترى».
مسجدا مثلها أو
ُير َ
اجع تاريخ قبة الصخرة املشروة ،71-70القدس وـي الفترة اإلسالمية األولـى (للدوري) .137-136
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ُ
صر َف على عمارتها من أموال جزيلة كثيرة ،لكن ملااا يتجاهل الباحثون ً
سببا ًّ
عمليا ذصت عليه
ِ
املصادرَّ ،ل يتعارض مع الك ،وهو حماية أهل الصالة والقيام والـمجاورة من شدة الحر والبرودة.
َُ
ً
روى أبو بكر الواساي «أن عبد امللك قد أراد أن يبنـي قبة على صخرة بيت املقدس ،تك ُّن املسلمين
َ
َ
َ
من الـحر والبرد» .1وقد ورد أن رجاء بن حيوة ويزيد بن سالم اللذ ْي ِن ُوكال بعمارتها َع ِمال للقبة جالل ْي ِن،
أحدهما من لبود أحمر للشتاء وآخر من أدم للصيفَ ،
وح َّفا القب َة بأذوا ُّ
الس ُتور؛2وهذا يتاابق مع
ِ
ٍّ
ِ
ُ
َ
ُ ُ َ
ود
الَّلن :جالل من لب ٍّ
ما اكره اليعقوبـي «وعلق عليها ستور الديباج» .ووـي موضع آخر« :وه ِيئ لها ج ِ
ُ ُْ
ُ
الشتاء ،أل ِب َس ْت ،ليك َّنها من األماار والرياح والثلوج» .3بذلك
أدم من وو ِق ِه؛ وإاا كان
وجالل من ٍّ
تكون املنفعة مزدوجة :لوقاية الصخرة وأهلها من العوارض الابيعية .وهذا وـي غاية الوجاهة.
ً
قاصدا وـي خبره ،وهي مستعارة من عصره؛ وليس من
أما وكرة الاواف التي أقحمها اليعقوبـي
عارضا ً
ً
َّلحقا ،مهد له بصفة أو بأخرى م ُ
جيء
املستبعد أن يكون طواف بع املبتدعة حول الصخرة
الناس إلـى هناك وٱجتماعهم يوم عروة ووقووهم عندها غرض التعريف؛ وظاهرة التاواف حول
ِ
َْ ََ
ُ
الكعبة من الشعائر املبتدعة التي روج لها وـي النصف الثاذـي من
الصخرة املشروة وإذزالها من ِزلة
ِ
القرن الثالث الهجري ،والك من قبل بع الفر اإلسالمية ،كالقراماة الذين اهبوا ويما ٱدعوه

إلـى أن الحج والقبلة إلـى بيت املقدس .4وقد ظهروا بالكووة سنة 278ه وبالبحرين سنة 286ه
ً
ُ
شوكتهم وظهروا على الشام وـي حوادث 291-289ه ،وٱذقاع ُّ
الحج سنين خووا منهم5.وهذا
وقويت
هو ت ً
ـماما عصر اليعقوبـي الذي عايش هذه األحداث ،وٱستعار منها على األرجح وكرة الاواف ونسبها
إلـى بنـي أمية ٱبتداء بعبد امللك.
ً
لـم يقتصر أمر الاواف على بيت املقدس لقداسته ،بل تعداه إلـى بلدان أخرى دوذه قداسة ،وظهر،
ور مبتدعة تبنت وكرة الحج البديل ،كالحالج (309،ه) الذي ُيع َزى إليه ما يلي من عقيدة واسدة:
َ
ُ
اإلنسان ثالثة أي ٍّام بلياليها ولـم يفار وأخذ وـي اليوم الرابع ورقا ،هندباء وأوار عليها،
«إاا صام
َ
ْ
الغداة ،أغ َن ْت ُه عن
احدة ركعتين من أو ِل الليل إلـى
أغناه عن صوم رمضان .وإاا صلى وـي ٍّ
ليلة و ٍّ
ِ
َ
َ
َ
ْ
ـجميع ما َملك ُه وـي الك اليوم ،أغ َن ُاه عن الزكاة .وإذا
يوم ٍّ
الصالة بعد الك .وإاا تصد وـي ٍّ
واحد ب ِ
1
2
3
4
5

وضائل البيت املقدس  .)136( 81كذلك مثير الغرام  ،171الروض َّ
املغرس .395/1
البداية والنهاية .280/8/4
وضائل البيت املقدس  .)136( 82كذلك مثير الغرام  ،172الروض َّ
املغرس .396/1
تاريخ الخلفاء .294
تاريخ الخلفاء [ 297 ،294حوادث 286ه][ 302 ،حوادث 291-289ه][ 303 ،306 ،حوادث 316ه].
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ً
ََ
ً
ّ
ّ ً ّ
ً
داء
قبور الشه ِ
بنـى بيتا وصام أياما ثـم طاف حوله عريانا مرارا ،أغناه عن الـحج .وإاا صار إلـى ِ
َ
الشعير
خبز
قريش ،وأقام ويها عشرة أي ٍّام يصلي ويدعو ويصوم وَّل يفار إَّل على ش ٍّيء ٍّ
ِ
يسير من ِ
ـمقابر ٍّ
ب ِ
عمره».1
وامللح الـجريش ،أغناه الك عن العبادة باقـي ِ
ً
ومنعا لإلطالة أكتفي هنا بضرب ثالثة أمثلة عليها:
أما البلدان التي ظهر ويها الحج البديل،
( )1مدينة املوصل – العرا  :ذقل املقدس ي ( ،ذـحو380ه) وـي بداية كالمه عن إقليم آقور ما شا
ْ
ً
عند أهاليه« :أليس به مسجد يونس َبتل توبة؟ يقولونَ :س ْب ُع َزورا ،له َي ْع ِدل َن حجة».2
ًّ
فهم مـما « ُي ُ
ـحال للحج ،كما ُي َ
قال :إن القادسية دعا لها
( )2القادسية :هناك مـحاولة َّلعتمادها م
َ
َّ
ُ
َ
َ
إبراهيم ،على ذبينا وعليه الصالة والسالمُ ،
بالق ْد ِس وأن تكون َم َـحلة الـحاج».3
( )3مدينة ال َـج َند – اليمن :بـها مسجد جامع ،بناه الصحابـي معاا بن جبل ،رض ي هللا عنه ،حين
ْ َ
مسجدا ً
ً
ً
لايفا .وأو ُل
واصفا له« :ثـم جامع الـجند .وكان
ذزلها .4اكره املؤرخ أبو َمـط َر َمة (947،ه)
ُ
وأهل
جبل الصحابـي األذصاري ،صاحب رسول هللا ،ﷺ ،حين بعثه إلـى الـجند.
من بناه معاا بن ٍّ
ُ ُ ْ ًَ
َُ َ
ً
رجب تعدل عمرة أو
وضل هذا املسجد أخبارا عن النبـي أن زيارته أول جمع ٍّة من ٍّ
الـجند يروون وـي ِ
الي َمنـي (569،ه)6عن معاينته للحج البديل َ
قالوا حج ًة» .5من قبله تـحدث املؤرخ ُعمارة َ
بالج َند:
ِِ
« ُ
الناس يـحجون إليه ،كما يـحجون إلـى البيت الـحرام .ويقول ُ
أحدهم لصاحبهْ :
َ
ٱصب ْر ِل َي ْن َق ِض يَ
ورأيت
ِِ
ِ
الـ َح ُّجُ .يرا ُد به ُّ
مسجد ال َـج َن ِد» .7وقد تـجرأ أهل الجند وـي وقته ،أي وـي القرن السادس الهجري،
حج
ِ
ٌ
شيعة كلهم» ،-8وأقحموا اكر هذا املسجد وـي حديث شد الرحال ً
كذبا وٱوتر ًاء على
 «وأهل الـجندرسول هللا ،ﷺ ،كالتالـي« :وـي حديث عن النبـي ،ﷺَّ :ل تشد الرحال إَّل إلـى أربعة مساجد :مسجد
الحرام ومسجدي هذا واملسجد األقص ى ومسجد الـجند».9
1
2
3
4
5
6

7
8
9

هذا ما وجده الوزير حامد بن العباس وـي كتبه ،كما هو منقول وـي ترجمة الحالج وـي املنتظم .205/13
أحسن التقاسيم  =[ 136رحلة املقدس ي .]142
لسان العرب (َّلبن منظور) [ 170/6قدس].
َ
َ
كتاب الروض املعاار [ 176ال َـج َند] ،معجم البلدان [ 169/2الـجند].
تاريخ ثغر عدن .60/2/1
َ َ
َ
َ
ُ
هو أبو مـحمد ذـجم الدين عمارة بن أبـي الحسن علي بن زيدان بن أحمد الـحدقي الـحكمي (569،ه1174/م) .عنه
ْ
تاريخ ثغر اليمن (ألبـي َمـط َر َمة)  ،)217( 171-165/2/1األعالم .37/5
معجم البلدان .169/2
كتاب الروض املعاار .176
َ
ُ
باعث النفوس (َّلبن الفركاح)  .54يقابل الحضرة األنسية .34
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إن هذه الظاهرة ،ظاهرة الحج البديل ،وإن تكرر ،من بع

املبتدعة هنا أو هناكَّ ،ل تسري على

عموم أهل اإلسالم امللتزمين بـمناسك الحج بالديار الحجازية والـمجمعين على الك؛ ورغم تكرر
األحوال والظروف التي أد ،إلـى وقدان األمن واألمان وٱذتشار الرعب والـطوف وـي كثير من املناطق
اإلسالمية ألسباب عديدة ،على رأسها النزاعا ،السياسية بين مـطتلف الجها ،الحاكمة ،والك
باَّلعتداء على قواول الحجيج وسلبها وتعري أهلها لخار املو - ،كل الك راجع إلـى ضعف السلاة
الحاكمة على تأمين دورب الحج وقواول الحجيج ،1وحالت دون حجهم ،لـم يدوعهم الك إلـى األخذ
1

ُ
الناس إلـى سنة سبع وعشرين من بغداد» ،طبقة[ 33/23سنة
تاريخ اإلسالم طبقة[ 27/23سنة 322ه] «ولـم يـحج
ُّ
َ
ً
323ه] ،تاريخ اإلسالم طبقة( 41-40/36سنة357ه) «وكان الحج وـي هذا العام صعبا ِلـما لحقهم من العاش
َ
والقتل .ما ،من ُحجاج خراسان وو الخمسة آَّلف؛ وقيل :بل ثالثة آَّلف [ ]41بالعاش؛ ولما حصلوا بمكة،
ِ
َ
َ
َ
َ
خرج عليهم الالحيون والبكريون ،ووضعوا وـي الحجيج السيف وأخذوا الركب بما حوى .ولم يحج من مصر وَّل
ُ
ُ ُ
اج املغرب ً
خلق من ُّ
الشام ٌ
خلقا ،ورجع معهم ٌ
أحد .وكان حج ُ
لتاجر ويها متا ٌ بنحو
التجار ،وأ ِخذوا ،ويقال :إذه أخذ
ٍّ
كتب الحجاج بأن بني هالل ٱعترضوهم ،وقتلوا ً
مائتي ألف دينار» ،طبقة( 245/37سنة 361ه) «جاءُ ،
خلقا ً
كثيرا.
َ َْ
َ ْ َ َ
وبال ُّ
والد املرتض ى ،مضوا على طر ِيق املدينة
الحج ،ولم يسل ْم إَّل من مض ى مع الشريف أبـي أحمد املوسويِ ،
ٌ
َ
وحجوا ،ولم ُيكادوا»  ،البداية والنهاية ( 122/11/6سنة 302ه) «قاعت األعر ُ
اب وطائفة من القراماة الاريق ْي ِن
ً
ً
كثيرة ،وقتلوا منهم ً
خلقا وأسروا َ
أكثر من مائتي ٱمر ٍّأة ُحرة»،
على الراجعين من الحجيج ،وأخذوا منهم أمواَّل
ركب العرا من أثناء الاريق بعد ما واتهم ُّ
( 313/11/6سنة 384ه) «ويها رجع ُ
الحج ،والك أن األصيفر األعراب َّـي
ُ
الذي كان قد تكفل بحراستهم ٱعترض لهم وـي الاريق واكر لهم أن الدذاذير التي أقاعت له من دار الخالوة كاذت
َ
در َ
اهم مالية ،وأذه يريد من الحجيج َب َدلها ،وإَّل َّل َي َد ُع ُه ْم يتجاوزوا [كذا] هذا املكان؛ ومانعوه وراجعوه ،وحبسهم
ُ
الحج ،ورجعوا إلـى بالدهم ،ولم يحج منهم ٌ
الوقت ولم َي ْب َق ويه ما ُي ْدر ُكوا ويه َّ
أحد .وكذلك
عن السير حتى ضا
ِ
ٌ
ُ
ركب الشام وأهل اليمن لم يحج منهم أحد ،وإذما حج أهل مصر واملغرب خاصة»( 314/11/6 ،سنة 385ه) «لم
ُ
يحج وـي هذه السنة وما قبلها وما بعدها ركب العرا  ،والخابة وـي الحرمين للفاطميين»( 326/11/6 ،سنة 389ه)
أمير األعراب ابن الجراح ،وٱ ْو َت َد َيا َ
«ويها حج بركب العرا الشريفان الرض ُّي واملرتض ى ،وٱعتقلهما ُ
أذفسهما منه
ِ
ِ
ِ
بتسعة آَّلف دينار من أموالهما ،وأطلقهما»( 330/11/6 ،سنة 392ه) «قدم الحج ُ
اج من خراسان إلـى بغداد،
ٍّ
ُ
َ
ذاظ َر ُ
ينظر وـي أمرهم ،ورجعوا
َّل
و
لهم
ر
ذاص
َّل
ه
وأذ
بالفساد،
األرض
ـي
و
اب
ر
األع
عبث
وبلغهم
الحجاز،
ليسيروا إلـى
ِ
ِ
ٌ
ُّ
إلـى بالدهم ،ولم يحج من بالد املشر أحد وـي هذه السنة» ( 332/11/6 ،سنة 393ه) «وٱذقاع الحج ويها من
الناس بعد هذه السنة [=628ه] ً
ُ
والخوف
الحروب
أيضا لكثرة
العرا بسبب األعراب» « 129/13/7 ،ثـم لـم يـحج
ِ
ِ
ُ
ُ
التتار والفرذج؛ وإذا هلل وإذا إليه راجعون»[ 182/13/7 ،سنة 650ه] «قال السبط :وويها حج الناس من بغداد.
من
ِ
ُّ
وكان لهم عشر سنين لـم يـحجوا من زمن املستنصر» ،تاريخ الخلفاء ( 306سنة 316ه) «وٱذقاع الحج وـي هذه
ً
خووا من القراماة .وذزح ُ
أهل مكة عنها»( 307 ،سنة 316ه)( 314 ،سنة 327ه) «كتب أبو علي عمر بن
السنين
َ
َ
جمل خمسة دذاذير ،وأان وحج
يـحيـى العلوي إلـى القرماي – وكان يـحبه – أن يالق طريق الحاج ويعايه عن كل ٍّ
ُ
ُ
دمشق ،ولـم يـحج أحدٌ
َ
ُ
ُ
ُ
املكس من الحجاج»( 321 ،سنة 357ه) «ملك القراماة
سنة أخذ ويها
الناس؛ وهي أول ٍّ
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بالـحج البديل إَّل وـي النادر.
من الك ما تـحدث به الرحالة ذاصر خسرو (453-394ه1061-1003/م)1عن ظاهرة الحج البديل:
ُ
َ
ُ
ُ َ َْ َ ُ
« ُ
دس وـي َم ْو ِس ِم الحج َم ْن َّل
الشام وأطراوها ُي َس ُّمون َب ْي َت
وأهل
ِ
املقدس القدس .ويذهب إلـى الق ِ
ِ
يس ُ
تايع ال ِذ َه َ
العيد ،كما
اب إلـى مكة من أهل هذه الوَّليا ،،ويتوجه إلـى املوقف ويضحي ضحية
ِ
هي العادةَ .وي ْـح ُ
ض ُر هناك لتأدية السنة وـي بع السنين ُ
أوائل
أكثر من عشرين ألف
شخص وـي ِ
ِ
ٍّ
ِ
اي الحجة ومعهم أبناؤهم» .2ثـم أشار وـي موضع َّلحق وبشكل غير مباشر إلـى األسباب املؤدية إلـى
الك ،وهي وقدان األمن واألمان وـي طر الحجيج ُ
ود ُروب ِه ُّ
وتعرض القواول وأصحابـها للسلب والنهب
ِ
َّ َ َ َ ٌ ْ َ
َ َ ْ َ َّ َ َ َ َ ْ َ
َ َ ْ ُ
السنة
هذ ِه
والـطار« :ثـم بلغنا َمكة ب ْعد عش َر ِة أ َّي ٍّام .ل ْـم تـحض ْر ِل َـمكة قا ِولة ِمن أي ٍّ
بلد وـي ِ
ِ
َّ
َ ُ
[=437ه1047/م]َ ،ول ْـم َيك ِن الا َع ُام ُم َت َو ِو ًرا».3
ُّ ُ
ذظير الك ما شاهده الارطوش ي (520-451ه)  -الذي رحل إلـى بالد املشر سنة 476ه وقدم بيت
ً
ً
قائال« :وقد ُ
كنت ببيت املقدس؛
املقدس وجاور ويه مدة قبل اَّلحتالل الصليبي له –4بأم عينيه
َ
َ
َ
وإاا كان ُ
ٌ
البلد ،ويقفون وـي املسجد مستقبلين القبلة،
يوم عروة ،حشر أ ْه ُل
أهل ِ
ِ
السواد وكثير من ِ
ً
َ
ُ
ََ
أاذ ْيه وـي موضع َّلحق« :وك ُ
َ َُ
ُ
نت
مرتفعة أصواتـهم
ِ
بالدعاء ،كأذه موطن عروة» ،ثـم ذق َل ما س ِـمعه بأم ِ
ً
َ
َ َّ ْ َ َ َ
َ َ ََ
ـمع هناك س ً
أس ُ
ً
ا ،،وإذـها ت ْع ِد ُل حجة .ثـم
ـماعا
ببيت املقدس أ ْرب َع َوقف ٍّ
واشيا منهم أن َمن وقف ِ
ُ َ ُ 5
ً
الحظ أن الارشوش ي لـم يذكر
هللا الحرام»  .ي
إسقاط
يـجعلوذه اريعة إلـى
وريضة الحج إلـى ِ
بيت ِ
ِ
ِ
الاواف ،بل الوقوف غرض التعريف يوم عروة ،كما كان وـي عهد عبد امللك بن مروان .وهذا يؤكد
صحة ما ُ
قلت ُه من إقحام اليعقوبـي وكرة الاواف وـي خبره املتقدم اكره ووكرة املوازاة بين الصخرة
والكعبة التي بي ُ
نت أنها خاطئة ،إا املوازاة – بل شبه املوازاة  -واقعة بين الصخرة وعروة على أنهما

1

2
3
4
5

ُّ
الاريق ،ٱعترضهم األصيفر األعراب ُّـي
الحاج العراقـ ُّي من
ويهاَّ ،ل من الشام وَّل من مصر»( 330 ،سنة 384ه) «عاد
ِ
َّ
َ
ً
َّ
ُ
ُ
الجواز إَّل برس ِـم ِه ،وعادوا ولـم يـحجوا .وَّل حج أيضا أهل الشام وَّل اليمن .إذـما حج أهل مصر».
ومنعهم
قام برحلة دامت قرابة سبع سنين (444-437ه1052-1045/م) ،زار خاللها بيت املقدس ثالث مرا ،،كما وـي سفر
ُ
رجعت إلـى بيت املقدس؛ ومن هناك
الخامس من رمضان سنة  438بلغنا بيت املقدس»« 87 ،ثـم
ذامه « 66وـي
ِ
ُ
ُ
ً
جماعة تقصد الحجاز [ ]...غادر ،بيت املقدس وـي منتصف اي القعدة سنة « 88 ، »437ثـم
ماشيا مع
سر،
ٍّ
ُ
رجعت إلـى بيت املقدس عن طريق الشامَ .ب َل ْغ َنا َب ْي َت املقدس وـي الخامس من ال َّ
ـمحرم سنة .»439
سفر ذامه .67
سفر ذامه .88
َ
ُ
هو اإلمام أبو بكر مـحمد بن الوليد بن مـحمد األذدلس ي املالكي .يراجع األعالم .134-133/7
كتاب الحوادث والبد .)230( 260-259
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مكاذان للوقوف .وما أبد جملة الارشوش ي وـي وصف ما َ
ص َد َر من الدعاء والذكر عن وقووهم وـي
ِ
ُ
موطن عروة» ،وهذا من شبه املوازاة.
املسجد عند الصخرة «كأذه
َ َ
بالابع لـم ت ْسل ْم مثل هذه املظاهر من ٱذتقادا ،قوية وإذكارا ،شديدة وٱعتبارها من البد املكفرة.
من املستنكرين لها اإلمام ٱبن تيمية (728،ه) الذي تـحدث عنها ً
ً
ومنكرا ضمن وتوى له تتعلق
ذاقدا
َ ً ُ َ َّ
صلى إليها ،وهو
بأمور مبتدعة وـي زيارة بيت املقدس ،جاء ويها« :وـمن َّٱتـطذ الصخرة اليوم قبلة ،ي
ً
ُ َ
ُ
ُ َ
ست َت ُ
ٌ
اب؛ وإن تاب ،وإَّل ق ِت َل مع َّأذـها كاذت قبلة ،لكن ن ِسخ الك؛ وكيف بـمن يتطذها
كاور مرتد ،ي
ُ
ُ
ً َ ُ
والاواف بغير الكعبة لـم يشرعه ُ
هللا بـحال .وكذلك َم ْن َق َ
ص َد
مكاذاُ ،يااف به ،كما ُيااف بالكعبة؟
ِ
ٍّ
ِ
َ
َ
األضحية ويها َأ ْو َ
ض ُل وأن ي َ
أن َي ُسو َ إليها ً
غنما أو ً
ـحلق ويها ش ْع َر ُه
بقرا ،ليذبـحها هناك ،ويعتقد أن
َ َّ َ َ َ َ َ
ُ
ُ َ َّ ُ
ُ
ِ َْ ُ َ َ
دس وـي
وـي
العيد أو أن يسا ِور إليها ،ليعرف بـها ع ِشية عروة؛ وهذه األمور التي يشبه بـها بيت املق ِ
والحلق من البد ِ والضالَّل.1»،
والذبح
والاواف
الوقوف
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
َ
واضح من كلمته (اليوم) أن هذه الظاهرة كاذت حاضرة وـي عصره ،يعمل باألمور التي اكرها؛ وها
هو ٱبن هشام األذصاري (761-708ه) قد أدلـى بشهادة شخصية عن حضور هذه الظاهرة وـي
ُ
األ ْنس لزائر ُ
الق ْدس) (ط)« :وقد بلغنـي أن ً
الجهالء
قوما من
عصره ،كما جاء وـي آخر كتابه (تـحصيل
ِ
ِ
ِ
َ ْ َ ُ ُ
الشمس
غروب
يـجتمعون يوم عروة باملسجد ،وأن منهم من ياوف بالصخرة ،وأذـهم ينفرون عند
ِ
ِ
ُ
ويرجعون َ
ٌ
مستنكرا بقوة ملا يفعلوذهُّ « :
ً
أحالم».3
ضالل وأضغاث
وكل الك
الق ْه َق َرى» .2ثـم قال
ٍّ
وهذه الظاهرة تاري ًّ
ـطيا اا ،حضور وٱستمرار رغم اإلجما على أن مناسك الحج وشعائره بـمكة
َ
ً
خصوصا
املكرمة؛ وعالم ِإا ْن يدل الك؟ إن َم ْن يقوم بـهذه األعمال واألوعال من أهالـي بالد الشام،
أهل ولساين – رغم قناعتهم بعدم شرعيتها  -يريد أن يعبر عن موقفه أن بيت املقدس ٌ
حرم كالـحرم
ً
ً
ً
ً
املكي والـحرم املدذـي منزلة ومكاذة وروعة وقداسة باَّلحتجاج بالسنة [حديث شد الرحال]4باإلضاوة
إلـى الكتاب [اإلسراء والنجم] .خير دليل على موقفهم هذا أن خواصهم من العلماء والفقهاء يالقون
ُ َ
على ُ
الق ْدس َح َر ًما ،كما سـمع الك ُ
ٱبن هشام األذصاري (761،ه) بأم أاذ ْي ِه« :ومـما َس ِـم ْع ُت ُه ِم ْن ِك َب ِار
ِ
1

2
3
4

مـجمو الفتاوى  =[ 11/27منسول منه :قاعدة وـي زيارة بيت املقدس ُ .]26ير َ
اجع كذلك القاسـمي :إصالح املساجد
[ 193الباب السادس وـي املشرو وـي املساجد الثالثة املشروة واملبتد – الفصل َّ
األول وـي بيت املقدس].
ُ
األ ْنس لزائر ُ
الق ْدس .157
تـحصيل
ِ
ِ
ُْ
ُ
ْ
ائر القدس .158
تـحصيل األن ِ
س لز ِ
َ
ُ
عن الصحابـي أبـي هريرة ،رض ي هللا عنه .يراجع صحيح البطاري -20[ )1189( 71/2/1كتاب وضل الصالة وـي مكة
واملدينة-1 ،باب وضل الصالة وـي مسجد مكة واملدينة].
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َ ْ ََ َ
ُ َ
ً
معترضا
البل ِد أ َّذـهم َي ُقولون :حرم القدس» ،1وكذلك عوامهم ،كما ذص عليه وـي موضع سابق
أه ِل
ْ
عليهم« :وَّل ُي َق ُ
ال ِلل َم ْس ِج ِد ال َـح َر ُم ،كما يقول العوام» .2جدير بالذكر أن ٱبن سرور املقدس ي (765،ه)
َ َ ُ َ َْ
خالف علماء بلده وعبر عن موقفه املعارض لهم بأذه «َّل ُي ُ
ٱعل ْم».3
قال له الـحرم؛ و

هذا اإلطال ليس بغريب وَّل ذادر لدى علماء القرن الثامن الهجري ،بل كان ً
ً
شائعا بينهم .من
دارجا
ٍّ
ٍّ
اللاائف أذه باإلمكان توثيق هذه التسمية وـي القرن الخامس الهجري وقبل الغزو الصليبـي للقدس

سنة 492ه؛ وقد ذقل اإلمام أبو بكر بن العربـي (543-468ه)  -الذي زار بيت املقدس سنة 486ه
وجاور ويه ما يزيد عن ثالث سنوا -4،ما قاله أبو علي الصاغاذـي الحنفي ،أحد علماء خراسان،
حين حضر َد ْر َ
س القاض ي َّ
الرْي َـحاذـي بـمدرسة أبـي عتبة الحنفي« ،وقال له الريـحاذ ُّـي :من السيد؟ وقال
صدي هذا ال َـح َر َم َّ
َْ َ
َ ُ ٌ َ َ َ ُ ُّ َّ ُ َ ْ
املقد َ
س» .5هذا املوضع بـهذا اللفظ الصادر
س .وكان مق ِ
له :رجل سلبه الشاار أم ِ
عن هذا الصاغاذـي يعكس ذظرة علماء خراسان للقدس الشريف على أذه حرم؛ وقد جاور ،جـماعة
من علمائهم وطلبة العلم ببيت املقدس ،قد ٱلتقى بـها أبو بكر بن العربـي أثناء مـجاورته ،كما ذص
بذاته على الك.6

ً
ً
خصوصا ،يتجلى بوضوح وـي كالم القاض ي
عموما وأهل ولساين
وهذا املوقف ،موقف أهل الشام
مـحيي الدين أبـي املعالـي مـحمد بن علي بن مـحمد الدمشقي (598،ه)7الوارد وـي خابة الجمعة
ُ َ
ُ
َ
َ
وثالث ال َ
ـحرم ْي ِن.
املسجد ْي ِن
القبلت ْي ِن وثاذـي
التي ألقاها بعد الفتح الصالحي سنة (583ه)« :وهو أولـى
َ
َ
َّل ُّ
ُ
املوطن ْي ِن إَّل عليه؛ ولوَّل َّأذكم مـمن
املسجد ْي ِن إَّل إليه ،وَّل تعقد الخناصر بعد
الرحال بعد
تشد
ُ
ُ
بالد ِهَ ،لـ َما َخ َّ
صكم بـهذه الفضيلة التي َّل ُي َـج ِاريك ْم بـها
ٱختاره هللا من عباده وٱصافاه من سك ِان ِ
َ
ُم َـج ٍّار ،وَّل ُي َب ِاريكم وـي ش َر ِو َها ُم َب ٍّار»َّ .8ل بد من وقفة على مقولة القاض ي مـحيي الدين ،رحمه هللا:
ُ َ
ُ
َ
َ
وثالث ال َ
ـحرم ْي ِن» غرض بيان معناها وتوضيح دَّللتها:
املسجد ْي ِن
القبلت ْي ِن وثاذـي
«هو أولـى
1
2
3
4
5
6
7

8

ُ
األ ْنس لزائر ُ
الق ْدس .159
تـحصيل
ِ
ِ
ُْ
ُ
ْ
ائر القدس .159
تـحصيل األن ِ
س لز ِ
مثير الغرام .190
قاذون التأويل .433
أحكام القرآن  .107/1اكر أبو بكر بن العربـي هذه الحادثة مرة أخرى وـي كتابه قاذون التأويل  441بصيغة مغايرة.
قاذون التأويل .439-438
ُ
من نسب الخليفة الراشد عثمان بن عفان ،رض ي هللا عنه .ي َ
عرف بٱبن زكـي الدين .عنه مثير الغرام 368-367
و ،375األعالم .280/6
مثير الغرام .370
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َ
القبلت ْي ِن :له شواهد من الروايا ،واألخبار ،أشهرها ما رواه اإلمام أحمد (241،ه) عن
 )1أولـى
ُ
َ ْ
املقدس والكعبة
بيت
الصحابـي ٱبن عباس (68،ه) ،قال« :كان رسول هللا ،ﷺ ،يصلي بـمكة ذـح َو ِ
ِ
َّ َ َ َ َ ْ ً ُ ُ َ
بين َي َد ْيه َوب ْع َد ما َ
الكعبة».1
ص ِرف إلـى
املدينة ِستة عشر شهرا ثـم
هاج َر إلـى
ِ
ِ
ِ
َ
املسجد ْينٌ :
أمر مـجمع عليه ،واألول املسجد الحرام ،والثاذـي املسجد األقص ى2.
 )2ثاذـي
ِ
ـحرم ْين :لـم يقل القاض ي مـحيـي الدين (ثالث األحرام) ،أي لـم َي ْس َت ْعمل الج َ
 )3ثالث ال َ
مع على وزن
ِِ
ِ
كع َلم َوأ ْع َالم ،بل حاوظ على صيغة َّ
َأ ْو َعالَ ،
املثنـى املعهودة واملتعارف عليها ،لكنه عد املسجد
ٍّ
ٍّ
ٍّ
ً
األقص ى بالتضمين حرما كالـحرم املكي والـحرم املدذـي؛ وهذا بعد ذظر منه وذباهة وائقة من جهته
ً
اعاة للمشاكلة واملواوقة مع صيغة َّ
املثنـى وـي املوضع األول
دون الـطروج عن مألوف العبارة ومر
ُ َ ْ ََ
ُ
واملوضع األوسط وـي مقولته .أما دَّللة عبارته (ثالث ال َ ْ
وجه وـي
ـحرمي ِن) ،وإذـها تـحتمل أكثر من ٍّ
سواء ،كاملثلث متساوي
الدَّللة واملعنى .الوجه األول أذه جعل املساجد الثالثة بـهذا التعبير على
ٍّ
َْ
ً ً
ضلعا ثالثا وـي مثل ٍّث متساوي الساقي ِن (الحرم املكي والحرم
األضال  .الثاذـي أذه عد الحرم القدس ي
ً
املدذـي) .الثالث أن املساجد الثالثة تشكل ً
معا مثلثا مـطتلف األضال  .هذه األوجه الثالثة الـمحتملة
َ ْ ً َ ً
وع َمال بـما رآه
واقعة بين الصواب واألصوب ،ألذـها تشكل منظومة واحدة متحدة ،إَّل أذنـي أرى أخذا
الفاتح صالح الدين األيوبـي (589،ه) ،رحمه هللا ،وـي وقته من أولوية املتابعة واَّلهتمام ببيت
املقدس وتـحريره من األسر  -أن الوجه األخير أنسب لابيعة الظروف الراهنة وأن يكون أطو ُل
أضالعه املطتلفة ض ْل َع الحرم القدس ي لخاورة األحوال التي يـمر بـها ُ
بيت املقدس (وأهل ولساين
ِ
ً
ً
وٱعتداءا ،متكررة ٱذتهاكا لـحرم ِت ِه وقداس ِت ِه
هجما،
عموما)  -كما كاذت وـي الغزو الصليبـي  -من
ٍّ
ٍّ
وتضييقا وت ً
ً
ـطنيقا على أهله من املقيمين واملراباين والـمجاورين بشتـى الار والوسائل من طرد
وتشريد وتهجير.
لـم يقف األمر عند هذا الحد ،أي ٱعتبار مناقة قبة الصخرة املشروة واملسجد األقص ى املبارك
َح َر ًما ،بل تعداه إلـى ٱعتبار ساحة املسجد اإلبراهيمي َح َر ًما ُي َش ُّد إليه َّ
الر ْح ُل .وقد تـجرد اإلمام ٱبن
1

2

املسند  .)2993( 310/3من الجدير بالذكر أن املؤرخ ٱبن كثير الدمشقي (774،ه) قد عول رواية ٱبن عباس هذه
َ
ُ
املقدس
بيت
وٱعتمدها ،كما وـي البداية والنهاية « 252/3/2
وحاصل األمر أن َر ُسول هللا ،ﷺ ،كان يصلى بـمكة إلـى ِ
ِ
ُ
ُ
ْ
ُ
ْ
اس ،رض ي هللا عنه؛ ولما هاجر إلـى املدينة ،لـم يـم ِكنه أن يـجمع
والكعبة بين يديه ،كما رواه أحمد عن ٱبن عب ٍّ
َ
َ
َ
شهرا أو سبعة عشر ً
الكعبة ستة عشر ً
املقدس أ َّو َل
شهرا».
مقدم ِه املدينة وٱستدبر
بيت
بينهما ،وصلى إلـى ِ
ِ
ِ
ملا رواه الصحابـي أبـي ار ،رض ي هللا عنه ،كما وـي صحيح البطاري -60[ )3366( 141/4/2كتاب أحاديث األذبياء،
-10باب] و -60[ )3425( 164/4/2كتاب أحاديث األذبياء-40 ،باب].
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املميز للشيخ ٱبن تيمية (728،ه) ،للرد على الك ،وأذكره َّ
قيم الجوزية (751،ه) ،1تلميذه َّ
أشد
وٱم ُتح َن بسبب الك2.ذقل ُ
ٱبن حجر
إذكار وـي وتواه (تـحريـم شد الرحيل إلـى قبر الخليل) (خ)ِ ْ ،
ِ
ٍّ
َ
َّ
ْ
ُ
َ
َّ
3
العسقالذـي (852،ه) من املطتص للذهبـي (748،ه) قول
إلذكاره شد الرح ِل
األخير« :ح ِبس مرة
ِ
ِ
الخليل».4
قبر
ِ
لزيارة ِ
هذا اإلذكار الشديد وـي هذه الفترة عبارة عن ردة وعل قوية على ما كان ً
جاريا على أرض الواقع؛
َ
املسجد اإلبر َّ
الس ْبكي (756،ه)5
اهيمي َح َر ًما6.وهناك العديد
وقد سـمى الفقيه الشاوعي تقي الدين ُّ ِ
من كبار العلماء الشاوعية من أعالم القرن الثامن الهجري قد ٱقترن ٱس ُـم ُه ْم بالحرم اإلبراهيمي،
أمثال برهان الدين الجعبري (732،ه) املوصوف بـ(شيخ حرم الـطليل) ،7والشيخ يـحيـى بن إبراهيم
بن يـحيـى الشاوعي املقرئ بالـحرم8ومـحمد بن كامل بن تـمام التدمري الخايب بـحرم الـطليل-661(9
741ه).10
كذلك يرد لفظ (حرم الخليل) وـي مدوذا ،السماعا ،والقراءا ،على بع

الكتب ،أشهرها (تـحفة

أهل الحديث وـي إيصال إجازة القديـم بالحديث)َّ11لبن العمادية (673،ه) .يـحدثنا عن الك
الحسينـي (875،ه) الذي ٱطلع على نسخة ذفيسة من هذا الكتاب ،مدون عليها طبقا ،سـما
وقراءة ،كالتالـيُ « :
أيت بـططﱢ ُّ
جزء حديثـي ُم َس ًّمى بـتـحفة أهل الحديث
ر
الس ْب ِكي [=(756،ه)] ِآخ َر ٍّ

 1هو محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي ( .)1350-1292/751-691عنه الدرر الكامنة  ،)1067( 403-400/3هدية
العاروين  ،159-158/2األعالم .56/6
 2له (تحريم شد الرحيل إلـى قبر الخليل ) (خ) الدرر الكامنة .401/3
 3وـي نسخة :مدة.
 4الدرر الكامنة .401/3
 5هو أبو الحسن علي بن عبد الكاوـي بن علي (ُ .)1355-1284/756-683ي َّلقب بشيخ اإلسالم وقاض ي القضاة.
 6الروض َّ
املغرس .889/2
َ ُ 7
نظر الروض َّ
املغرس .890/2
ي
 8الروض املغ َّرس .885/2
 9الروض َّ
املغرس .890/2
 10ولـي قضاء القدس سنة 734ه ،ثـم عزل وولـي تدريس البادرائية ،ثـم ولي قضاء الخليل وما ،به وـي سنة 741ه.
عنه الدرر الكامنة .)394( 151-150/3
 11مابو بالعنوان املذكور أعاله .تـحقيق :عامر حسن صبري العراقـي .بيرو :،دار البشائر اإلسالمية ،ط،1
232 ،2004/1425ص.
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َ
ص ُه :قر ُ
َ
الحديث ما َذ ُّ
الجزء خال كذا وكذا .واك َر الك على الشيخ
أ ،جـميع هذا
أهل
ِ
عن شيوخ ِ
اإلمام العالـم العامل األوحد الزاهد َ
الو ِر ِ  ،شيخ العلماء ،قدوة القراء ،مفتـي املسلمين ،برهان الدين
ِ
ِ
ِ
َ
الشيوخ املذكورين ويه؛
بروايت ِه عن
أبـي إسـحا إبراهيم بن عمر بن إبراهيم الجعبري [(732،ه)]
ِ
ِ
ً
وسـمعه الشيخ أبو زكريا يـحيـى بن إبراهيم بن يـحيـى الشاوعي املقرئ بالحرم ،واكر جماعة ،ثـم قال:
َ
َ َ
مائة بـحرم الخليل ،عليه السالم.
وص َّح وث َب َت وـي يوم
ِ
ـمان وسبع ٍّ
السبت ثامن عشري صفر سنة ث ٍّ
وكتب ُّ ُ
املشهد املذكور ً
حرما».1
عبد الكاوـي بن علي بن غاذـم السبكي؛ وأطلق على
ِ
علي بن ِ
ِ
َ
الكالم عن الك وـي الفائدة الثالثة وـي جواز تسميته ً
حرما ،وقال:
ثـم خصص الحسين ُّـي (875،ه)
ُ
«تقدم وـي الفائدة األولـى على السبكي أذه سـماه ً
طبقا ،سـما ٍّ ،
املذكور هناك
الجزء
حرما .وعلى
ِ
ِ
اهيم
بٱبن املوهبـي وـي
ِ
ـحرم إبر ِ
وصف املسمع املتصدي لإلقر ِاء ب ِ
منه بـطط أحـمد بن علي الشهير ِ
الخليل ،عليه السالم ،وبـطط مـحمد بن أبـي الفتح بن عبد الواحد الناسخ الدمشقي .تـحت خط
َ َ
َ
اءة يوسف بن عبد القادر الخليلي بالحائط
ذكور وـي
الفائدة األولـى :س ِـمع هذا الجزء بقر ِ
ِ
السبكي امل ِ
ََ
ُ
الخليل ،عليه السالم ،الجماعة ،واكرهم .وبـطط مـحمد بن إبراهيم بن مـحمد بن
حرم
ِ
القبلي من ِ
َ
ُ
أحمد بن الواذـي [(735،ه)] :قر ُ
الجزء ،وسمعه الجماعة ،واك َرهم ،ثـم قالَ :
َ
وص َّح
أ ،هذا []890
َ
َ
َّ
وسبعمائة بـحرم الـطليل ،عليه الصالة والسالم.
مستهل اي الحجة سنة أحد عشر
وث َب َت يوم اَّلثنين
ٍّ
َ
وبـطط عبد الرحمن بن عبد الـمحسن بن عمر بن شهاب الواساي [(744،ه)] :قر ُ
أ ،،إلـى أ ْن قال:
َ
َ َ
ُ َ
َ
ـمان
وص َّح وث َب َت ِآخ َر ذ َـه ِار
سـمعه الجماعة ،واك َرهم ،ثـم قال:
ِ
األربعاء ثاذـي عشري شهر رمضان سنة ث ٍّ
ـحرم الخليل إبراهين ،عليه السالم[ .و]بـطط مـحمد بن كامل بن تـمام التدمري الخايب
وسبعمائة ب ِ
َ ْ َ َ َ َ َْ 2
رجب سنة ِإحدى عشرة»  ،أي 711ه.
بـحرم الخليل ،عليه السالم ،وـي
عاشر ٍّ
ِ
ُ
َ
بقول ِه« :وهذا ُ
َّلء الجماعة
آخر
الابقا ،املذكورة .وقد أطلق هؤ ِ
ِ
ثـم ختم الحسين ُّـي (875،ه) كالمه ِ
ُ ََ
ضال ُء عليه َح َر ًما».3
الف
َ
بذلك توكيد ملا شا ِم ْن ق ْب ُل وـي نهاية القرن السادس الهجري ثـم القرن السابع من إطال تسمية
ُ
ٱعتماد األيوبيين ٱ ً
بتداء بعهد الفاتح
الحرم عليهما وٱستمراره وـي القرون التالية .عزز الك ورسخه
صالح الدين األيوبـي (589،ه) ومن بعدهم املماليك وظيفة النظر أو النظارة؛ وهي اإلشراف على

1
2
3

الروض َّ
املغرس .886-884/2
الروض َّ
املغرس .890-889/2
الروض َّ
املغرس .892/2
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حرمي القدس والخليل والعناية بـمراوقهما ورعاية منشآتهما من خالل موارد األوقاف املطصصة
ُ ْ
صاحب َم ْن ِص ِب النظارة وـي القدس والـطليل (ذاظر الحرمين الشريفين) .لقد
لهما .وقد أط ِل َق على
ِ
ً
ً
خصص مجير الدين الحنبلي (927،ه) وصال كامال بعنوان (اكر ما تيسر من أسـماء من ولـي النظر
ً
والنيابة بالقدس الشريف وبلد سيدذا الخليل ،عليه السالم) ،1وقال مبتدئا:
« الشيخ القدس ي موس ى بن موس ى بن غاذـم األذصاري قرره السلاان امللك الناصر صالح الدين
ُّ
والتصرف وـي أوقاوه».2
يوسف بن أيوب وـي مشيطة الـحرم بالقدس الشريف والنظر عليه


األمير عالء الدين أيديغدي بن عبد هللا الصالـحي (693،ه)« :كان ذاظر الحرمين من أيام الظاهر
بيبرس [=حكم 767-658ه] إلـى أيام املنصور ُ
قالوون [= حكم 689-678ه]».3



القاض ي شرف الدين بن الصاحب الوزير وطر الدين الخليلي« :ذاظر الحرمين الشريفين ،مكة
َ
وحرمي القدس والخليل».4
واملدينة،



«امللك األوحد ذـجم الدين يوسف بن امللك الناصر داود بن امللك املعظم عيس ى [(698-628ه)]:
ولـي ذظر القدس والخليل وـي رجب سنة

694ه»5.



«األمير ذاصر الدين ،مشد األوقاف :ولـي ذظر القدس والخليل وـي ال َّ
ـمحرم سنة 729ه».6



األمير علم الدين أبو سعيد بن سنجر بن عبد هللا الجاولـي الشاوعي (745-653ه)« :وـي زمن
امللك الناصر مـحمد بن قالوون ولـي ذظر الحرمين الشريفين».7



األمير أبو القاسم عثمان بن أبـي القاسم بن مـحمد التميمي البصروي الحنفي (760،ه)« :ولـي
ذابلس وذظر القدس والخليل».8



1

2
3
4
5
6
7
8

«األمير تـمراز :ذاظر الحرمين الشريفين وذائب السلانة بالقدس الشريف وبلد سيدذا الخليل،

األنس الجليل  .407-392/2كذلك ُير َ
اجع أجدادذا [ 273 ،162 ،161/161/161 ،160/160 ،159شاهد رقم (،])19
[ 275شاهد رقم (.])21
األنس الجليل .393-392/2
األنس الجليل .394/2
األنس الجليل .395/2
األنس الجليل .395/2
األنس الجليل .395/2
األنس الجليل .396/2
األنس الجليل .397-396/2
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ًّ
متوليا وـي سنة 777ه».1
عليه السالم .كان


ًّ
متوليا وـي دولة امللك األشرف شعبان بن حسين
«األمير قالوبغا :ذاظر الحرمين الشريفين .كان

وـي سنة 769ه».2


«األمير بدر الدين حسن بن عماد الدين العسكري :ذاظر الحرمين الشريفين وذائب السلانة
ًّ
متوليا وـي سنة 782ه».3
بالقدس الشريف وبلد سيدذا الخليل ،عليه السالم .كان



«األمير ذاصر الدين مـحمد بن بـهادر الفطري الظاهري :ذاظر الحرمين الشريفين».4



«األمير شهاب الدين موس ى بن بدر الدين حسن :ذاظر الحرمين الشريفين».5
«األمير بلوي الظاهري :ذاظر الحرمين الشريفين».6




ًّ
متوليا وـي سنة
«األمير جاذتمر الركنـي الزاهري :ذاظر الحرمين الشريفين وذائب السلانة .كان
796ه».7



«األمير شهاب الدين أحمد اليغمروي :ولـي الحرمين وذيابة السلانة بالقدس الشريف وبلد



سيدذا الخليل ،عليه السالم ،وـي دولة الظاهر برقو وـي شهر رجب سنة 796ه».8
ًّ
متوليا وـي سنة 804ه بالقدس الشريف
«األمير أصفهان بالط :ذاظر الحرمين الشريفين .كان
وبلد سيدذا الخليل ،عليه السالم».9



األمير ركن الدين عمر بن علم الدين سليمان املشهور بٱبن العلم (806،ه)« :ولـي النيابة والنظر
بالقدس الشريف وبلد سيدذا الخليل ،عليه السالم».10



األمير ذاصر الدين مـحمد بن العاار (828،ه)« :ذاظر الحرمين الشريفين».11

 1األنس الجليل .397/2
 2األنس الجليل .397/2
 3األنس الجليل .397/2
 4األنس الجليل .397/2
 5األنس الجليل .397/2
 6األنس الجليل .397/2
 7األنس الجليل .398/2
 8األنس الجليل .398/2
 9األنس الجليل .398/2
 10األنس الجليل .398/2
 11األنس الجليل .399/2
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ًّ
متوليا وـي سفر سنة إحدى وثالثين
«األمير سودون املغربـي :ذاظر الحرمين الشريفين .كان
وثـماذـمائة.



األمير شاهين الشجاعي :ذاظر الحرمين الشريفين .ولـي بعد األمير سودون املغربـي املذكور قبله.
ًّ
متوليا وـي سنة 833ه.
األمير شرف الدين بن شلوه الغزي :ذاظر الحرمين الشريفين .كان



األمير أركماس الجلباذـي [(838،ه)] :ولـي ذظر الحرمين الشريفين وذيابة السلانة وـي دولة امللك



األشرف برسباي بعد شرف الدبن بن شلوه املذكور قبله».1


«األمير حسن ذـجا :ذاظر الحرمين الشريفين وذائب السلانة .ولـي بعد األمير أركماس».2



«األمير حسام الدين أبو مـحمد الحسن بن ذاصر الدين مـحمد بن جمال الدين الشهير بالكشكلي
الـحنفي [(842،ه)] :ذاظر الحرمين الشريفين وذائب السلانة».3



«األمير طوغان العثماذـي :ذاظر الحرمين وذائب السلانة».4



القاض ي غرس الدين خليل بن أحمد بن مـحمد بن عبد هللا السخاوي (847-878ه)« :كان

صحب امللك الظاهر جقمق قبل السلانة؛ ولما تسلان ،قدمه ووَّله ذظر الحرمين وـي أواخر
سنة 843ه بعد أن أوردها عن ذظر األمير طوغان ،وٱستمر األمير طوغان ً
ذائبا».5
ٌ
ُ
وبعضهم أضيف
ثـم قال مـجير الدين الحنبلي (927،ه)« :وقد ولـي ذيابة القدس الشريف جماعة.
َّ َ
ً
شخصا
النظ ُر قبل الثـماذـمائة وبعدها إلـى ذـحو األربعين والخمسين والثـماذـمائة» ،6وذكر 35
إليه
منهم دون أخبارهم ،7ثـم اكر ً
بعضا مـمن كان بعد الخمسين والثماذـمائة ،أمثال األمير تـمراز املصار :
ذاظر الحرمين ،والقاض ي شـمس الدين مـحمد بن الصالح مـحمد الحموي الشاوعي (853-808ه):
ذظر القدس والخليل وـي جمادى اآلخرة سنة 852ه ،والقاض ي شهاب الدين أحمد بن مـحاسن
النابلس ي ( ،بعد870ه) :ولـي النظر وـي دولة امللك الظاهر جقمق وـي سنة 852ه ،واألمير أسنبغا
الكاملي :ولـي ذظر الحرمين وذيابة السلانة بالقدس الشريف وبلد سيدذا الـطليل ،عليه السالم وـي
1
2
3
4
5
6
7

األنس الجليل .399/2
األنس الجليل .400/2
األنس الجليل .400/2
األنس الجليل .400/2
األنس الجليل .401/2
األنس الجليل .402/2
األنس الجليل .402/2
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العراقـي1.

أواخر سنة دولة امللك الظاهر جقمق ،واألمير عز الدين عبد السالم بن املعال
الوقائق املقدسي ُة التاريطي ُة من القرذين الثامن والتاسع للهجرة ُح ُ
ُ
ض َ
ور وظيفة (ذاظر
كذلك توثق
الحرمين الشريفين) .من األمثلة على الك ما يلي:
« عبد الديري الحنفي الظاهري ،ناظر الحرمين الشرفين»[2مرسوم للسلاان اململوكـي جقمق
مؤرخ وـي 851/2/11ه].


«املقر العالـي السيفي بلو الظاهري ذائب السلانة املعظمة بالقدس الشريف وناظر الحرمين



الشريفين»[3تاريخ الوثيقة او القعدة سنة 795ه].
«أحمد اليغموري الظاهري ،ذائب السلانة املعظمة بالقدس الشريف وبلد سيدذا الخليل ،عليه



السالم ،وناظر الحرمين الشريفين»[4تاريخ الوثيقة شعبان 796ه].
«الكريم العالـي املولوي الشروـي ،ذائب السلانة الشريفة وناظر الحرمين الشريفين»[5تاريخ
الوثيقة 795/2/29ه].



«أحمد اليغموري الظاهري ،ناظر الحرمين الشريفين وذائب السلانة املعظمة»[6تاريخ الوثيقة
796/11/7ه].




«املرتض ى سيف الدين ،ناظر الحرمين الشريفين»[7تاريخ الوثيقة 790/7/12ه].
«بلوي الظاهري ،ذائب السلانة املعظمة بالقدس الشريف وناظر الحرمين الشريفين»[8تاريخ



الوثيقة 795/11/30ه].
«جنتمر الركني الظاهري ،ذائب السلانة الشريفة بالقدس الشريف وبلد سيدذا الخليل ،عليه



السالم ،وناظر الحرمين الشريفين»[9تاريخ الوثيقة 793/12/16ه].
«األميري الزيني شعبان بن املقر الكريم الشهابي اليغموري الظاهري ،ذائب السلانة الشريفة

1
2
3
4
5
6
7
8
9

األنس الجليل .404-403/2
وثائق مقدسية تاريطية ( 63/1س.)6
وثائق مقدسية تاريطية ( ]44[ 271-270/1س.)4-3
وثائق مقدسية تاريطية ( ]27[ 224/1س.)3
وثائق مقدسية تاريطية ( ]8[ 42/2س.)10
وثائق مقدسية تاريطية ( ]16[ 62/2س.)2
وثائق مقدسية تاريطية ( ]21[ 72/2س.)11
وثائق مقدسية تاريطية ( ]24[ 78/2س.)13-12
وثائق مقدسية تاريطية ( ]46[ 130/2س.)12
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بالقدس الشريف وبلد سيدذا الخليل ،عليه السالم ،وناظر الحرمين الشريفين»[1تاريخ الوثيقة
795/12/19ه].


«بطدمة املقر الشهابي اليغموري الظاهري ،ذائب السلانة املعظمة بالقدس الشريف وناظر



الحرمين الشريفين»[2تاريخ الوثيقة 796/11/19ه].
«اليغموري الظاهري ،ذائب السلانة املعظمة بالقدس الشريف وبلد سيدذا الخليل ،عليه
السالم ،وناظر الحرمين الشريفين»[ 3تاريخ الوثيقة 796/11/7ه].

أما تسمية (الحرم الشريف) أو (حرم القدس الشريف)  ،ومنصوص عليها كذلك وـي الوثائق
املقدسية التاريطية املؤرخة وـي القرن الثامن الهجري .من جملة الك ما يلي:


«إلـى الحرم الشريف [ ]...من الشر سور الحرم الشريف [ ]...من الشر الحرم الشريف»،4
«داخل الحرم الشريف [ ]...ماالن إلـى الحرم الشريف [ ]...مالة إلـى الحرم الشريف [ ]...على
سور الحرم الشريف [ ]...مما يلي الحرم الشريف [ ]....ماالن إلـى الحرم الشريف[ ]....على سور
الحرم الشريف»[5وقفية األمير سيف الدين تنكز (741،ه) مورخة وـي 730/5/12ه].



«الناحية املعرووة بالعوجا بالغور وـي وقف حرم القدس الشريف ويستمر تحبيسها



عليه»[6تاريخ الوثيقة جمادى األولـى 664ه].
ُ
ُ
ُ
«بٱسم خدام الحرم الشريف بالقدس الشريف»7و «بيد خدام الحرم الشريف»8و «بٱسم خدام
ُ
الحرم الشريف بالقدس الشريف» و «بيد خدام الحرم الشريف»[9تاريخ الوثيقة 766/6/4ه].



«من أهل قرية عين عريك وقف الحرم الشريف املقدس»[10تاريخ الوثيقة 706/12/17ه].

 1وثائق مقدسية تاريطية ( ]47[ 133/2س.)11-9
 2وثائق مقدسية تاريطية ( ]51[ 142/2س.)9-8
 3وثائق مقدسية تاريطية ( ]56[ 158/2س.)11-10
 4وثائق مقدسية تاريطية .110/1
 5وثائق مقدسية تاريطية .111/1
 6وثائق مقدسية تاريطية ( ]7[ 178/1س.)6-5
 7وثائق مقدسية تاريطية ( ]9[ 183/1س[ )8-7وجه الورقة].
 8وثائق مقدسية تاريطية ( ]9[ 184/1س[ )9وجه الورقة].
 9وثائق مقدسية تاريطية ( ]9[ 185/1س 7-6و [ )9ظهر الورقة].
 10وثائق مقدسية تاريطية ( ]39[ 259/1س.)4-3
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«عن مستحقي وقف حرم القدس الشريف»[1تاريخ الوثيقة ربيع اآلخر سنة 866ه].



«لعمارة قناة املسلمين الجارية إلـى الحرم الشريف»[2تاريخ الوثيقة 796/5/26ه].



«من قرية بيت أوذية وقف الحرم الشريف»[3تاريخ الوثيقة 790/7/12ه].



«من قرية عين يبرود الجارية وـي وقف حرم القدس الشريف»[4تاريخ الوثيقة 707/3/11ه].



«بقرية عين عريك من عمل القدس الشريف الجارية وـي وقف حرم القدس الشريف»[5تاريخ
الوثيقة 708/1/18ه].



«لديوان حرم القدس الشريف»[6تاريخ الوثيقة 708/1/18ه].



«بقرية ذوبا الجارية وـي وقف حرم القدس الشريف»[7تاريخ الوثيقة 705/12/25ه].



«وقف حرم القدس الشريف»[8تاريخ الوثيقة 705/12/25ه].



«من ديوان الحرم بالقدس الشريف»[9تاريخ الوثيقة 706/5/2ه].



«للحرم الشريف»[10تاريخ الوثيقة 706/5/2ه].
«الشيخي البدري ،شيخ الحرم الشريف»[11تاريخ الوثيقة 797/3/18ه].



« مع شيخ حرم القدس الشريف»[12تاريخ الوثيقة 793/12/16ه].
َ ُ
واضح مـما تقدم ذ ْقل ُه أن ٱعتماد وظيفة النظر كان وـي العهد األيوبـي وٱستمر وـي العهد اململوكـي؛
َّ
ُ
وهي الثاذية بعد النيابة وـي ُسل ِم الوظائف؛ وقد خصصت للقدس وـي البداية ،ثـم شـملت القدس
ً ُ َ ُ
الحظ كذلك أنها لـم تكن مقصورة على األمراء دون غيرهم ،وإن كان الك هو الاابع
والخليل معا .ي
 1وثائق مقدسية تاريطية ( ]11[ 190/1س.)7
 2وثائق مقدسية تاريطية ( ]18[ 66/2س.)13-12
 3وثائق مقدسية تاريطية ( ]21[ 72/2س.)3
 4وثائق مقدسية تاريطية ( ]22[ 74/2س.)9-8
 5وثائق مقدسية تاريطية ( ]31[ 95/2س.)5-3
 6وثائق مقدسية تاريطية ( ]31[ 95/2س.)7
 7وثائق مقدسية تاريطية ( ]32[ 97/2س.)3
 8وثائق مقدسية تاريطية ( ]32[ 97/2س.)4
 9وثائق مقدسية تاريطية ( ]33[ 99/2س.)5
 10وثائق مقدسية تاريطية ( ]33[ 99/2س.)6
 11وثائق مقدسية تاريطية ( ]34[ 101/2س.)8
 12وثائق مقدسية تاريطية ( ]46[ 129/2س.)8
41

ُ َ
ُ َ ُ
ظ ً
أيضا وـي هذه
الغالب عليها ،بل كاذت ت ْعاى كذلك للقضاة .كل الك بـمرسوم سلااذـي .يالح
النقول ٱعتماد مصالح (ذاظر الحرمين الشريفين) بحق القدس والخليل .يستنثـى من الك حالة
َ
وحرمي القدس والخليل»،1
القاض ي شرف الدين الخليلي« :ذاظر الحرمين الشريفين ،مكة واملدينة،

إا كان ولـي النظر وـي آن واحد على هذه األحرام األربعة .وهذه الحالة تعكس ت ً
ـماما ذظرة األيوبيين

واملماليك وموقفهم من القدس والخليل على أنهما حرمين بـجاذب مكة املكرمة واملدينة املنورة.
ً
وهذا األمر ُع ِم َل به قروذا ،كما رأينا ،وما يزال هو املعهود به إلـى عصرذا بـحـق القدس والخليل على
السواء .لهذا الغرض أسو هنا أمثلة متفرقة .من بع الشواهد على هذا اَّلستطدام وـي القرن
الثامن الهجري .من الك ما اكره الكاتب ٱبن ذباتة (768،ه1366/م) وـي بع مواضع كتابه
َّ َ
(حظيرة األنس إلـى حضرة القدس) (ط)َ « :وأ ْل َق ْي َنا بباب َح َرمه َع َ
السف ِر»« ،بباب الـحرم
صا
ِِ
ِ
الشريف» .2كذلك نعته بهذه التسمية الرحالة خالد بن عيس ى البلوي ( ،قبل780ه1378/م) وـي
َ
ُ
قصد ،ال َ
ـحرم الشريف»،
مواضع من كتاب رحلته (تاج املفر وـي تـحلية علماء املشر ) (ط)« :ثـم
«بـحرم املسجد األقص ى الشريف»« ،بـحرم القدس».3
من الشواهد على الك وـي القرذين الحادي عشر والثاذـي عشر للهجرة – وهي كثيرة – حضور هذه
التسمية عند رحالة هذه الحقبة ،مثل الرحالة عبد الغنـي بن إسـماعيل النابلس ي
(1143،ه1731/م) الذي ٱستعمل تعبير (الحرم) و (الـحرم القدس ي) و (الحرم الشريف) و (الحرم
القدش ي الشريف) وـي كثير من مواضع كتاب رحلته الكبرى(4الحقيقة والـمجاز وـي الرحلة إلـى بالد
ٌ
وإخوان إلـى زيارة الـحرم القدس ي»« ،5ثـم اهبنا،
الشام ومصر والحجاز) (ط)« :ثـم قمنا ،وذهبنا ذـحن
ودخلنا إلـى الحرم الشريف»« ،6ثـم رجعنا إلـى الحرم القدس ي»« ،7وذهبنا إلـى الحرم الشريف»،8
1
2
3
4

5
6
7
8

األنس الجليل .395/2
بيت املقدس وـي كتب الرحال 189 ،و .191
بيت املقدس وـي كتب الرحال 194 ،و  200و .206
وقد ٱستغرقت ً 388
ً
ً
ٱبتداء 1105/1/1ه وٱذتهاء وـي 1106/2/5ه ،زار خاللها بالد الشام ،بـما ويها القدس
يوما،
الذي وصله وـي 1105/3/2ه وغادره وـي 1105/3/17ه ،ومصر والحجاز .قد دوذـها بعد عودته بثالثة أعوام (-1109
1110ه1698-1697/م)ُ .ير َ
اجع بيت املقدس وـي كتب الرحال.108-105 ،
الحقيقة واملجاز  .382كذلك بيت املقدس وـي كتب الرحال.280 ،
الحقيقة واملجاز .347
الحقيقة واملجاز .350
الحقيقة واملجاز .359
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«ثـم صلينا الظهر بالـحرم القدس ي الشريف»« ،1والب منا بع ُ
ِ ََ َ
درس وـي الحرم
الجماعة عمل ٍّ
الظهر إلـى
اان
الشريف»« ،2ذزلنا إلـى صالة املغرب ،وصليناها بالحرم الشريف»« ،3ثـم اهبنا عند أ ِ
ِ
باب حاة» ،5وكذلك وـي مواضع وـي كتاب
الحرم الشريف»« ،4ثـم دخلنا إلـى الحرم الشريف من ِ
ُْ
رحلته الوساى(6الـحضرة األن ِس َّية وـي الرحلة القدسية) (ط)« :ورأينا الك الحرم الشريف واملسجد
الذي هو غني عن التعريف»« ،7ماال ،على الحرم»« ،8والك مال على الحرم الشريف [ ]...ماال،
على الحرم [ ]..يال على الحرم الشريف [ ]...ماالن على الحرم [ ]...ماالن على الحرم»« ،9داخل
يومئذ على الـحرم القدس ي» ،11بل ذـجده
الحرم [ ]...وـي ساحة الحرم»« ،10منهم محمد آغا الناظر
ٍّ
وـي بع املواضع اكر القدس والـطليل مشفوعين بلفظ الـحرمين« :منهم وطر األكارم واألماجد اوي
املكارم والـمحامد علي آغا الناظر ً
ـطليل» .12هذه املواضع من الشواهد
سابقا على َح َر َم ِي
القدس وال ِ
ِ
ً
أيضا على ٱستمرار وظيفة النظر لهذين الـحرمين وـي الخالوة العثماذية وٱعتمادها ،كما وـي العهدين
األيوبـي واململوكـي.
وَّل يطلو شعره وما ذقله من أشعار اآلخرين من اكر الحرم .من الك األبيا ،األربعة عشر التي ذظمها
على البديهة على بحر الاويل حين أشرف على القدس الشريف ،وقال وـي بيتها الخامس:13
 1الحقيقة واملجاز  .369كذلك بيت املقدس وـي كتب الرحال.282 ،
 2الحقيقة واملجاز .382
 3الحقيقة واملجاز .382
 4الحقيقة واملجاز .384
 5الحقيقة واملجاز .385
 6التي أتـمها وـي التاسع من اي الحجة سنة 1101ه .قد ٱستغرقت ً 45
يوما .كان وصوله إلـى القدس وـي 1101/7/2ه،
يوماُ .ير َ
حيث قض ى ويه ً 18
اجع بيت املقدس وـي كتب الرحال.102-101 ،
 7الحضرة األنسية .99
 8الحضرة األنسية .100
 9الحضرة األنسية .101
 10الحضرة األنسية .151
 11الحضرة األنسية  .156كذلك بيت املقدس وـي كتب الرحال.265 ،
 12الحضرة األنسية  .156كذلك بيت املقدس وـي كتب الرحال .265 ،هناك مواضع ،سـمى ويها املسجد اإلبراهيمي
َ
ً
رحما ،كما وـي الحقيقة واملجاز « 357ثم حضرذا صالة الجمعة وـي حرم الخليل ،عليه السالم»« 364 ،وصلينا
َ
صالة الصبح بحرم إبراهيم ،عليه السالم».
 13الحقيقة واملجاز .322
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ُ ْ َ
َ
َّ ْ
س
ـاكن ب ـ ــاللم ِ
لنشـ ـ ـ ـ ـ ِرف من تل ـ ــك األم ـ ـ ِ

إل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى َ
الح َرم ال ُقـ ـ ْدس ـ ـ ـ ـ ي ك ــان مس ـ ـ ـ ـ ُـيرذ ــا
ً ً
حرما ثالثا وـي قوله:1
وقد عده
ٌ َ َّ َ َ ْ ً
وحـ ـ ـم ـ ــى طـ ـ ـيـ ـ ـب ـ ــة َأ َتـ ـ ـ ْت ه ـ ــي بـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ـ َـدهْ
َح ـ ـ ـ ـ ـ َر ٌم ث ـ ـ ـ ـ ــا ِل ـ ـ ـ ـ ـث ِمل ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ـة وض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـال
ُ
ُ
األخير َم ْس َرى النبي ،ﷺ،
وصيري (696-608،ه) وصف
ومن أجمل ما ذقله من قصيدة البردة للب ِ
ِ
َ ُ
ن ُ ََ
الب ْرأة الشريفة2ق َّدامنا
بين الحرم املكي والحرم القدس ي ،ويما يلي« :وٱتفق لنا أن الذين كاذوا يقرؤو
ص ُلوا وـي حال دخولنا للحرم املبارك ،وهو ٱتفا ٌ
على الترتيب َو َ
ٌ
عجيب ،إلـى قوله ويها:
ِ
ِ
ً
ُ
البدر وـ ـ ـ ـ ــي داج من الظلم»3
كما سـرى
َسـ ـ ـ ـ ـ ـ َرْي ـ ـ َت م ــن ح ـ ٍّـرم ل ـي ــال إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ح ــرم
ِ
ٍّ
قال وـي وصف املدرسة السلااذية األشروية ً
شعرا ،منه [البيت السادس]:4
َّ
ب ـ ـ ـهـ ـ ــا ال ـ ـ ـحـ ـ ـ ُ
ـرم امل ـ ـ ـقـ ـ ـ َّـد ُ
لس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاك ـ ـ ـن ـ ـ ـه ـ ـ ــا ب ـ ـ ــأذ ـ ـ ــوا ال ـ ـ ــحض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور
س قـ ـ ــد ت ـ ـ ـج ـ ـ ـل ـ ـ ـى
َ
َ
قصيدة الشيخ درويش الاالوي التي ذظمها حين قدم إلـى الديار َّ
املقدسة سنة 998ه ،جاء
وقد ذ َق َل
وـي بيتها األول:5
سرينا وواوـى الفتح من حضرة القدس
إلـى املسجد األقص ى من الحرم القدس ي
كذلك ذقل قصيدة عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد الحنفي الدمشقيُ ،6ي َ
عرف بٱبن عبد الرزا
(1138-1075ه) ،من مكتوبه إليه ،وجاء وـي بيتها السابع:7
بــفض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍّـل ل ـ ــه زاد ع ـلــى األذ ـجـ ِـم الــزهـ ِـر
إل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى الحرم اآلمن املقـ َّـدس من س ـ ـ ـ ـمــا
ُّ
كذلك يؤكد الرحالة مصافى أسعد اللقيمي الدمياطي (1178،ه1764/م) حضور هذه التسمية
بـحق القدس وـي مواضع من كتاب رحلته(8مواذـح األنس لزيارتـي لوادي القدس) (ط)« :ثـم ٱستأاذته

1

الحقيقة واملجاز .334
ُ
َ
هي قصيدة البردة .كذلك تعرف بالكواكب الدرية وـي مدح خير البرية.

3

الحضرة األنسية .99
الحضرة األنسية .102

5

الحضرة األنسية .159

6

هي من البحر الاويل ،منقولة وـي الحقيقة واملجاز .380-378

7

الحقيقة واملجاز .378
ُ َ
ً
التي ٱستغرقت ذصف سنة تقريبا (من شهر اي القعدة 1143ه إلـى شهر جمادى األولـى 1144ه) .ينظر بيت املقدس

2

4

8

وـي كتب الرحال.118-116 ،
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َ
َ َ َ
ً
ُ
ُّ
َ
القدس الشريف ،لنجدد
ص ْدذا
معتكفا»« ،2ثـم ق
برحت وـي الـحرم
التوجه إلـى الـحرم»« ،1وما
وـي
عهدا بالـحرم املنيف»« ،3وقد ُ
ً
كنت ً
يوما بالـحرم» ،4وكذلك بـحق الخليل وـي مواضع أخرى منه:
«وعندما وصلنا الـحرم»« ،5بالـحرم من املهابة والجمال»« ،6ثـم رجعنا إلـى الـحرم» ،7يعنـي ويها الـحرم
اإلبراهيمي .ومن لايف صنعته الشعرية ذظم تسعة عشر ً
بيتا على البحر الاويل وـي مهابة الـحرم
اإلبراهيمي وجماله ،وقال وـي البيت األول:8
َ ُ
َحـ ـ ـ ُ
ـرم ٱل ــطل ــيل ِم َن ٱل ـ َـم َه ـ َـابـ ـ ـ ِـة قـ ـ ـ ْـد ك ِس ي

َ
َ
أ ْعـ ِظـ ْم ب ـ ــه َحـر ًم ـ ـا شـ ـ ـ ـ ـ ِريـ ًف ـ ـا أق ـ ــدس ـ ـ ـ ـ ــي

ثـم قال وـي البيت الحادي عشر:9
َ
َ ْ ُ ْ َ
َ
ُ ْ
ْ
ْ
َوٱشـ ـ ـ ـ ـ ـ َـه ْد ِلك ـ ـ ـ ـ ـ ْـع َب ٍّة ااك ٱل ـ ـ ـ ـ ـ َـمشـ ـ ـ ـ ـ ـ َـه ـ ـ ـ ـ ــد
يس َوطف به
وٱدخل ِإلـ ـ ـ ـ ـ ــى ٱلـ ـ ـ ـ ـ ــحرم ٱأل ِذ ِ
إن ألاف تعبير وأقوى عبارة وأجلى تصريح َ
ص َد َر عن اللقيمي (1178،ه) بهذا الصدد هو ما أورده
َ
وـي ديباجة كتاب رحلته ويما يلي« :وقد َج َع َل ُ
املسجد األقص ى ثال َث َح َرم ُي ْق َ
ص ُد ،وإليه ر َح ُ
ال
هللا
ِ
ٍّ
ِ
َّ َ ُ َ
ين تش ُّد»10؛ وأضاف ُح ْر َم َت ُه إلـى هللا ،تعالـى ،وال أعلى وَّل أرقـى من هذه اإلضاوة .واضح من
السا ِئ ِر
َ
ً
قبل ِه
كالمه أيضا أن املقصود باملسجد األقص ى هو الحرم القدس ي الشريف ،كما ذبه على الك ِمن ِ
الس ُ
مجير الدين الحنبلي (927،ه)« :املراد باملسجد األقص ى هو جميع ما دار عليه ُّ
ور».11
بعد هذه النقول واألشعار البديعة  -التي تعكس وـي أطياوها حب املسلمين ملقدساتهم وتعلقهم
بـحرمتها  -أختم سلسلة الشواهد بشواهد ذثرية لواعظ مغربـي ،قد زار القدس قبيل النكسة
وٱحتالله عام 1386ه1967/م ،هو الرحالة عبد السالم مـحمد الكويرة الذي زار القدس وـي رحلته
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مواذح األنس .275

2

مواذح األنس .276

3

مواذح األنس .425

4

مواذح األنس .442

5

مواذح األنس .350

6

مواذح األنس .380

7

مواذح األنس .397
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مواذح األنس .380

9

مواذح األنس .381

 10مواذح األنس .116
 11األنس الجليل .64/2
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الثالثة سنة 1385ه1966/م ،1ووصله وـي 1385/11/25ه (1966/3/15م) ومكث ويه أربعة أيام.
وصف الـحرم الشريف واملسجد األقص ى وقبة الصخرة وـي كتابه الشامل لرحالته األربع تـحت ًّ
مسمـى
غريب ( ُ
أيت ذفس ي طريق مدينة الرسول وـي املعبر ألطراف القارا ،الثالث ووـي مراحل أربع) (ط)،
ٍّ ر
َ
ُ
أبواب مفتوحة
وقال« :والحاصل أن مساحة الـحرم الشريف تبلغ  260دوذ ًـما»« ،2للـحرم عشرة
ٍّ
ٌ
ُ
املسجد األقص ى وـي الجبهة الجنوبية من رقعة الـحرم
وأربعة مغلقة»« ،3للـحرم أربع مآان»« ،4يقع
الشريف»« ،5وهو [=جدار البرا ] يؤلف اليوم ً
جزءا من الجدار الغربـي للـحرم القدس ّي» .6وهذا
َّ
بدوره توكيد املؤك ِد.
ّ
( )2مكانة القدس التاري ّ
والحضارية:
ـخية
ً
ً
خصوصا ذالت عناية وائقة أوَّلها لها خلفاء
عموما وبيت املقدس
ثـمة إجما على أن بالد الشام
بني أمية ومن قبلهم الخالوة الراشدة؛ وهل ذال بيت املقدس مثل هذه الحظوة من قبل خلفاء بني
العباس؟ اهب الباحث أحمد رمضان أحمد إلـى وقو اإلهمال والتقصير به من طروهم  -وهو يتحدث
َّ
عن األسباب التي وقفت وراء ُّ
تأخر ظهور مؤلفا ،مستقلة عن تاريخ بيت املقدس ووضائله حتـى
َ
ً َ ْ
القدس كاذت قد وقد،
النصف الثاذـي من القرن الرابع الهجري – قائال« :أ ِضف إلـى أن مدينة
ِ
مكاذتها السياسية والعلمية واَّلجتماعية بعد سقوط دولة بنـي أمية وإهمال العباسيين لبالد الشام
ً
ً
عامة وبيت املقدس بصفة خاصة» .7وأذا بدوري أاهب مذهبه ملا سأاكره من بيان وتوضيح بهذا
الصدد.
من الباحثين من اهب إلـى خالف الك ،مثل البحاثة عبد العزيز الدوري الذي قال« :بمجيء
العباسيين ٱزداد ،أهمية القدس اإلسالمية .وقد أظهر العباسيون وـي تأكيدهم اَّلت َ
َّ
اإلسالمي
جاه
ُ
تقديرا ً
ً
هتمام بني العباس
كبيرا للمدينة املقدسة» ،8والباحثة خيرية قاسمية التي قالت« :لم يكن ٱ

1
2
3
4
5
6
7
8

َ
من مـجمل أربع رحال ،للحج (1942م1962 ،م1966 ،م1967 ،م)ُ .ينظر بيت املقدس وـي كتب الرحال.144-143 ،
بيت املقدس وـي كتب الرحال.408 ،
بيت املقدس وـي كتب الرحال.408 ،
بيت املقدس وـي كتب الرحال.409 ،
بيت املقدس وـي كتب الرحال.409 ،
بيت املقدس وـي كتب الرحال.410 ،
القدس وـي الفترة اإلسالمية األولـى .139
َّ
األخصا ( 40/1مقدمة التحقيق).
إتـحاف
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ببيت املقدس َّ
أقل من ٱهتمام بني أمية على ُب ْع ِدها من بغداد .واهب
(359-132ه979-750/م) ِ
ِ
َ
َ
َّ
َّ
اإلخشيدي ،ولم
والعهد
الاولوني
العهد
خلفاؤهم األولون إليها خاصة للحج» ،1وشملت بذلك
ً
تستشهد على الك إَّل بقولها مباشرة« :وٱشتهر املأمون بزيارته وـي بيت املقدس وما تم وـي عهده من
ترميم قبة الصخرة»2؛ وفي الك ذو من املبالغة ،بل جملتها الوارد ويها أمر الحج َّل أساس لها
وعارية عن الصحة .أولم يكفنا ُ
زعم اليعقوبـي أخذ بني أمية بالاواف حول الصخرة حتى ي ِأت َي َنا
اليوم من يزعم هذا الزعم بحق الخلقاء العباسيين األوائل ،إَّل أن تكون الباحثة قاسمية قصد،
بجملتها القلقة (تقديس الحجة) عند بعضهم ،كما قد ُي َ
فهم من كالم الفسوي (277ه)« :صدر أبو
جعفر مصدره عن الحج إلـى املدينة ،وتوجه منها إلـى بيت املقدس» ،3أو على األرجح تكون َع َن ْت
َ
َ
القصد والزيارة على معناه األصلي.
بالحج
ُ ْ ََ
ُ ْ ََ
أقول :إن مستوى اَّلهتمام ودرجة العناية يجب أن ينظر إليه ويحكم عليه من منظور املقارذة بين
بيت املقدس وغيره؛ وما صروه املنصور وٱبنه املهدي على مشاريع عمراذية اا ،أولوية وصدارة
ً
تفو بدرجا ،ما حظي به ُ
ُ
املنصور بع املسجد الحرام
بيت املقدس من دعم وتاوير؛ ومثال هدم
ُ
وزاد ويه ض ْع َف ُه ،وكان ٱ ُ
بتداء األمر به وـي سنة 138ه وورغ منه سنة 140ه« ،4وبنـى مسجد الخيف
ِ
جعفر سنة  ،140لينظر
بمنى وصيره على ما هو عليه من السعة ،ولم يكن بها قبل الك .وحج أبو
ٍّ
ما ِز َيد وـي املسجد الحرام» ،5وصدر عن الحج إلـى املدينة ،وتوجه منها إلـى بيت املقدس ،وقدمه،
وصلى وـي مسجده« ،6وكان قد وقع شرقـي املسجد وغربيه زمن الرجفة سنة ثالثين ومائةُ ،
وروع
َ
إليه الك ،وقالوا له :يا أمير املؤمنين! لو أ َم ْر َ ،ببناء هذا املسجد وعمارته؟ وقال :ما عندي ش ٌيء
من املال؛ وأمر بقلع صفائح الذهب والفضة التي على األبوابُ ،
وضربت دذاذير ودراهم .وأذفق عليه
ُ
حتى ورغ منه»7؛ والحاصل أن هذا األمر عولج بعد مرور عشر سنين على وقو هذه الرجفة (الرجفة
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7

بيت املقدس وأكناف بيت املقدس وحدة َّل تتجزأ  .48كذلك جملة البحاثة الدوري – وهي قلقة« :وٱستمر الحج
ُ
إلـى بيت املقدس وٱذتعشت الحياة ويها» ،إَّل إاا ُح ِم َل على معنى القصد والزيارة.
املصدر السابق .48
َ
ُ
كتاب املعروة والتاريخ [ 123/1سنة 140ه] .يقابل املنتظم [ 22/8سنة 139ه].
كتاب املعروة والتاريخ  ،120/1تاريخ اليعقوبـي .369/2
تاريخ اليعقوبـي .369/2
املنتظم [ 27/8سنة 140ه].
مثير الغرام  ،176الروض َّ
املغرس [ 401/1اللفظ له].
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األولـى) وبأموال أمويةَّ ،ل عباسية ،ألن صفائح األبواب التي كاذت ملبسة ً
اهبا ووضة من زمن خالوة
عبد امللك بن مروان (86،ه)1؛ وهل َّ
تعد
يسمى هذا عناية بالغة من قبل الخليفة املنصور؟ بل هو ٍّ
على أثر أموي أصيل وتغيير معامله .أين املال العام املطصص للمقدسا ،اإلسالمية ،كالحرم القدس ي
َ َ َ
جعفر قد و َرغ َس َنة 146ه
الشريف؟ اإلجابة على الك ويما تدلـي به املصادر من معلوما ،أن أبا
ٍّ
بناء مدينة السالم وذزوله إياها وذقل الخزائن وبيو ،األموال والدواوين إليها ،2وكان أوص ى ٱ َبنه
من ِ
ٌ
ُ
َّ
جمعت لك ويها من األموال ما لم يجمعه خليفة قبلي؛ وإن ُحبس عنك
املهدي بطصال ،منها« :قد
الخر ُ
َ
عشر سنين ،كان عندك كفاية ألرزا الجند والنفقا ،وعااء الذرية ومصلحة الثغور؛
اج
ُ
ً
وٱحتفظ بها! وإذك َّل تز ُ
جعفر خلف وـي
مال َك عامر [كذا]» .3وقد «كان أبو
ال عزيزا ،ما دام بيت ِ
ٍّ
ْ َ َ
درهم».4
ألف ِ
درهم وستين ِ
ألف ِ
بيو ،األموال عند ووا ِت ِه ِتسع ِمئ ِة ِ
ألف ٍّ
ألف ٍّ
أما ٱبنه الخليفة املهدي (حكم 169-158ه) ،وحاله َّل تطتلف ً
كثيرا على حال أبيه بطصوص بيت
املقدس؛ وفـي سنة 161ه أمر بالزيادة وـي املسجد الحرام ومسجد الرسول ،ﷺ  ،ومسجد الجماعة
َ
وز َيد ويها وعليها ،5أ ْي قبل قدومه بيت املقدس بسنتين؛ وأين حصة الحرم القدس ي
بالبصرة ِ ،
الشريف من الك كله؟ مااا قدم له حين قدم بيت املقدس سنة 163ه؟ لم يقم بتوسعة ويه وَّل
ُ
ٌ
ترميم على ترميم ،أي رمم ما كان قد رممه والده املنصور ،كما ذصت
زيادة ،بل خالصة ما قام به
ُ
ُّ
املهدي من
جعفر ،ثم قدم
البناء الذي أمر به أبو
عليه املصادر« :ثـم كاذت الرجفة الثاذية ،ووقع
ٍّ
َ
ُ
ُ
املسجد وطال وخال من الرجال .أ ْذق ُ
بعد وهو خر ٌ
صوا من طوله ِوز ُيدوا
اب ،وأمر ببنائه وقال :د هذا
ِ
ُ
البناء وـي خالوته» .6أقول :لم تحدد مصادر هذه الرواية متى وقعت هذه الرجفة،7
وـي عرضه! وتم
لكن واضح من كالم املهدي أن َم ْب َنى املسجد وـي غاية الضعف ولم يعد صال ًحا للعبادة وأصبح
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وضائل البيت املقدس  ،)137( 83مثير الغرام  ،176الروض َّ
املغرس .401/1
كتاب املعروة والتاريخ .130/1
املنتظم .204/8
ُ
ٌ
ٌ
كتاب الوزراء والكتاب  .158كذلك املنتظم « 227/8ما ،املنصور ووـي بيت املال ش يء لم يجمعه خليفة قط:
ُ
ألف درهم» [ما بين الحاصرتين ليس وـي املابو ].
ألف ِ
[تسع] مائة ألف ألف درهم وستون ِ
كتاب املعروة والتاريخ  .149/1كذلك املنتظم  .248/8وـي سنة 159ه بنـى املسجد الذي بالرصاوة ،كما وـي كتاب
املعروة والتاريخ  ،147/1املنتظم .226/8
وضائل البيت املقدس  ،)137( 84مثير الغرام  ،177-176الروض َّ
املغرس .355/1
اكر الدوري وـي جدوله الزمني ألهم األحداث املقدسية ثالث هزا ،،ضربت القدس ،والك وـي سنة 130ه وسنة
َ
154ه وسنة 158هُ .ينظر القدس وـي الفترة اإلسالمية األولـى .160
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َ
ً
مهجورا ً
خاليا من الناس ملدة طويلة ،أقلها خمس سنوا ،،أ ْي منذ بويع املهدي للخالوة سنة 158ه
حتى قدومه بيت املقدس سنة 163ه؛ وهل هذا من باب اَّلهتمام والحرص على ثالث الحرمين؟ بل
ُ ُ
ور واإلهمال.
هو عين القص ِ
إن قدوم الخليفة أبـي جعفر املنصور (حكم 158-136ه) بيت املقدس مرتين1ثـم من بعده قدوم
ً
ً
ٱبنه الخليفة املهدي (حكم 169-158ه) بيت املقدسَّ2ل يتعدى كوذه زيارة عابرة ضمن جولة ميداذية
أمر املنصور َ
بغية ٱلتماس أعمال بنـي أمية ومشاريعهم العمراذية التي ٱذفردوا بـها ،3وَّل ُي َع ُّد ُ
بناء ما
ِ
ً 4
َ َ َ
عمال ً
وريدا ،وهو ذو من الترميم واإلصالح .كذلك عمل املهدي ،وهو
تش َّعث من املسجد األقص ى
وترميم لـما أصلحه والده املنصور بعد وقوعه جراء الرجفة الثاذية .5ذظير الك
بناء
عبارة عن إعادة ٍّ
ٍّ
عمل املأمون (حكم 218-198ه) ،إا أمر سنة 216ه بترميم ما أصاب قبة الصخرة من خراب .6أما
َ
جاذب من السقف
إصالح
ما جرى وـي سنة 301ه من ترميما ،خشبية وـي قبة الصخرة ،قد شـملت
ٍّ
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األولـى سنة 140ه ،بعدما حج ،لينظر ما زيد وـي املسجد الحرام ،ومض ى إلـى بيت املقدس وزاره ،ثـم صار إلـى
َ
الجزيرة وعاد إلـى الهاشـمية ،هاشـمية الكووةُ .ينظر تاريخ اليعقوبـي  ،370-369/2وَّلة مصر  ،127تاريخ القضاعي
 ،259وضائل البيت املقدس  ،)137( 83املنتظم  27/8و ،29وضائل بيت املقدس  ،)49( 63وضائل الشام ووضل
املهدي من ُ
ُّ
بعد» و « 355ثـم أتـى بيت املقدس ،ودخل الصخرة»،
دمشق (للربعي)  ،82مثير الغرام « 176ثـم قدم
َّ
َّ
الروض َّ
األخصا  ،48/2وضائل الشام (للمنهاجي)  ،339املفصل .119
املغرس  401/1و  ،539إتـحاف
ُ
ومسيره إلـى بيت املقدس».
الثاذية سنة 154ه ،كما وـي تاريخ الابري « 44/8وـمن الك خروج املنصور إلـى الشام
كذلك املنتظم [ 174/8سنة 154ه] ،البداية والنهاية [ 111/10/5سنة 154ه] «ويها دخل املنصور بالد الشام وزار
بيت املقدس».
وـي سنة 158ه ،كما وـي تاريخ الابري « 56/8أظهر أذه يريد بيت املقدس» ،لكن وـي سنة 163ه ،كما وـي كتاب
املعروة والتاريخ « 150/1أتى املهدي بيت املقدس ،وصلى ويه» وتاريخ الابري « 148/8صار املهدي إلـى بيت املقدس،
وصلى ويه»ُ .ير َ
اجع كذلك املنتظم [ 264/8سنة 163ه] ،البداية والنهاية [ 146/10/5سنة 163ه] «ثـم رجع إلـى
َّ
الشام وزار بيت املقدس» ،مثير الغرام  ،356الروض َّ
املفصل
املغرس  ،541-540/1وضائل الشام (للمنهاجي) ،339
.120-119
مثير الغرام  ،356وضائل الشام (للمنهاجي) .339
ُير َ
اجع وضائل البيت املقدس  ،)137( 84-83وضائل بيت املقدس  ،)49( 63مثير الغرام  176و  ،356الروض
َّ
َّ
َّ
املفصل .119
األخصا ،48/2
املغرس  401/1و  ،539إتـحاف
ُير َ
اجع وضائل البيت املقدس  ،)137( 84وضائل بيت املقدس  ،)49( 63مثير الغرام  ،177-176الروض َّ
املغرس
 ،401/1امل َّ
فصل .120-119
َّ
املفصل  ،)11( 121القدس وـي الفترة اإلسالمية األولـى .139
تاريخ قبة الصخرة املشروة  27و ،77-76
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صنعت من خشب َّ
وعمل أربعة أبواب خشبية مذهبةُ ،
الت ُّنوب ،وذلك بأمر من السيدة (321،ه)
ً
وتـمويلها الخاص ،1بينما كان ٱ ُبنها الخليفة املقتدر (حكم 320-295ه) مشغوَّل بفتنة القراماة وكاذت
خز ُ
وارغة.2
اذت ُه ِش ْب َه
ٍّ
كذلك ٱستمر هذا اإلهمال وـي عهد الاولوذيين (292-254ه905-868/م) وعهد اإلخشيديين (-323
358ه969-935/م)3 .يشهد على الك وصف مدينة القدس وـي كتاب (أحسن التقاسيم وـي معروة
للم ْقدس ي ( ،ذـحو380ه)« :4إَّل أن لها ً
عيوبا [ ]...قليلة العلماء ،كثيرة النصارى []...
األقاليم) (ط) َ ِ
ُ
ٌ
ُ
ٌ
ُ
ٌ
ٌ
واألديب ُ
ـمستور
مشهودَّ .ل
غير
مهجور،
والفقيه
ـحسود،
مهموم ،والغن ُّـي م
أذصار ،وال
ليس للمظلوم
ٍّ
َ
َ
ُ
س َذ َظر وَّل تدريس .قد غل َب عليها َّ
ُ
الن َ
َم ْـج ِل َ
ص َارى
ـمجالس».5
الجماعا ،وال
املسجد من
واليهود .وخال
ِ
ٍّ
ِ
واضح من كالمه ضعف الحركة الفكرية وـي القدس إلـى حد العدم6.
بالابع ينسحب وصفه هذا ً
أيضا على أول ِع ْق َد ْي ِن من بداية حكم الفاطميين بـمصر (969/358م)
ُّ
التعصب بإشهاره
وبالد الشام (359ه970/م) ،إا تعصبوا ملذهبهم (املذهب اإلسـماعيلي) غاية
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تاريخ قبة الصخرة املشروة  ،78القدس وـي الفترة اإلسالمية األولـى  .139أما السيدة ،وكاذت صاحبة أمالك ووـي
غاية الثراء .ترجم لها املؤرخ ٱبن كثير (774،ه) وـي البداية والنهاية  ،176-175/11/6وجاء وـي أولها« :كان دخلها
َ
وأزواد وأطباء يكوذون
أشربة
دينار؛ وكاذت تتصد بأكثر الك على الحجيج وـي
ٍّ
ٍّ
من أمالكها وـي كل ٍّ
سنة ألف ِ
ألف ٍّ
معهم ووـي تسهيل الارقا ،واملوارد .وكاذت وـي غاية الحشمة والرياسة وذفوا الكلمة أيام ولدها» ،ثم اكر وـي سيا
ُ
ألف دينار.
مطتلف [هناك  ]176/11/6أن قيمة ثيابها ومصاغها وحليها مائة ألف دينار وثالثون ِ
اكر املؤرخ ابن كثير (774،ه) وـي أحداث سنة 315ه وـي البداية والنهاية  156/11/6على لسان وزير املقتدر قوله:
ُ
املقتدر َّأم ُه السيدة بسبب تهديد
«إن بين املال ليس ويه ش يء»َّ .ل شك أذه على املبالغة والتهويل غرض أن يطاطب
ُ
دينار ،وكان وـي بيت املال مثلها ،وسلمها الخليفة إلـى الوزير،
القراماة .ثـم قال [هناك]« :وبذلت له خمسمائة ِ
ألف ٍّ
ليصروها وـي تجهيز الجيوش لقتال القراماة».
َّ
املفصل وـي تاريخ القدس  126و  ،129بيت املقدس واملسجد األقص ى :)5( 391
تاريخ قبة الصخرة املشروة ،28
«ووـي حكم هاتين األسرتين لـم يذكر التاريخ لـهم مآثر وـي بيت املقدس أو وـي املسجد األقص ى ،ألن الفتن واألحداث
والقتال لـم يتركهم يتفرغون لبناء املآثر».
بكر البناء (-336ذـحو380ه-947/ذـحو990م) ،رحالة جغراوـي.
هو أبو عبد هللا شـمس الدين مـحمد بن أحمد بن أبـي ٍّ
عنه األعالم .312/5
ً
َّ
أحسن التقاسيم [ 167طبعة حديثة :رحلة املقدس ي  .]168كذلك املفصل وـي تاريخ القدس [ 139-138ذقال عن
طبعة بريل .]1906
هذا بدوره ينسحب على الحركة املذهبية ويها .قال املقدس ي وـي موضع َّلحق وـي أحسن التقاسيم  =[ 179رحلة
َْ
َ
ًّ
ًّ
داوديا».
مالكيا وَّل
املقدس خل ٌق من الكرامية ،لهم خواذق ومـجالس .وَّل ت َرى به
املقدس ي َ « :]176بب ْي ِت
ِ
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وإرسائه وـي أذـحاء البالد التي كاذت تقع تـحت سيادتهم وتـطضع لنفواهم ،والك على حساب املذاهب
األخرى التي ُأ ْقص َي ْت ت ً
ـماما بالقوة واَّلضاهاد من الساحة املذهبية.
ِ
ً
ما تؤكده املصادر التاريـطية أن الدولة العبيدية قد حاربت أهل السنة وقتلت كثيرا من أئمتهم
ً
ً
ًّ
حريصا على إزالة ملة
باطنيا خبيثا،
وعلمائهم؛ وها هو ُعبيد هللا املهدي (حكم 322-297ه)« :1كان

اإلسالم ،أعدم العلماء والفقهاء ،ليتمكن من إغواء الخلق .وجاء أوَّلده على أسلوبه .أباحوا ال َ
ـطمور
والفروج وأشاعوا الرو َ » .2تبعه ُ
َ
ٱبن ُه القائم بأمر هللا (حكم334-322ه)« .كان القائ ُـم ًّ
شرا من أبيه،
ْ
ً
الغار وما َح َوى! وقتل ً
ً
َ
ملعوذا ،أظهر َّ
خلقا من
األذبياء .وكان مناديه ينادي :ٱل َع ُنوا
سب
زذديقا
ِ
ً
إيذاء للمسلمين وعلمائهم ،واملستنصر
العلماء» ،3والحاكم باهلل (حكم 411-386ه) كان أشدهم
باهلل (حكم 487-427ه) قد بالغ غاية املبالغة وـي محاربة السنة وأهلها .يقول املؤرخ ابن تغري
ُ
ُ
واإلسالم ً
بردي« :وـي دولته كان الرو ُ
ُّ
واش ًيا م ً
غريبا» .4وقد عد السيوطي
ـجهرا والسنة
والسب ِ
(911،ه) دولة الرواو ضمن املصائب والفتن التي أصابت اإلسالم وحلت بأهله بقوله« :من جملة
ً
َ َ
ً
ً
وكفرا وقتال للعلماء والصلحاء» .5وقد أش َار إلـى
إوسادا
الك ٱبتداء الدولة العبيدية ،وذاهيك بـهم
ً
الك كله وـي حديثه عن سبب ُّ
َ
اإلمام أحمد،
تأخر ظهور املذهب الحنبلي وـي مصر قائال« :والك أن
ُ
مذهبه خارج العرا إَّل وـي القرن الرابع .ووـي هذا
رض ي هللا عنه ،كان وـي القرن الثالث ،ولـم يبرز
ً
ً
القرن ملكت ُ
العبيديون مصر ،وأونوا من كان بـها من أئمة املذاهب الثالثة قتال ً
وتشريدا،
وذفيا
َّ ْ
الرو ِ والشيعة .ولـم يزالوا منها إلـى أواخر القرن السادس».6
وأقاموا مذهب
ثـم ٱزداد الوضع وـي القدس ً
ً
وتقهقرا وـي الحكم الصليبـي .لقد وصلها الصليبيون وـي عهد
سوءا
ً
ٱوتطار الدولة ،أمير واطمي ،صيف 492ه1099/م .وبقيت تـحت ٱحتاللـهم  91سنة حتـى الفتح
الصالحي سنة 583ه .لقد ركد ،الحركة الفكرية وـيه أثناء حكمهمَّ ،ل ألن الصليبيين ٱذصب
ٱهتمامهم بالنواحي العسكرية والشؤون التجارية دون اَّلهتماما ،العلمية وحسب ،بل بتحويلهم
كنيسة
مراكز الحركة الفكرية وـي بيت املقدس إلـى غايا ،تـطصهم ،إا حولوا املسجد األقص ى إلـى
ٍّ
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عنه تاريخ اإلسالم طبقة.24-22/23
تاريخ الخلفاء .313
تاريخ الخلفاء .319
النجوم الزاهرة .3/5
تاريخ اإلسالم طبقة ،23/23تاريخ الخلفاء .422
حسن الـمحاضرة [ 480/1اكر َم ْن كان بمصر من أئمة الفقهاء الحنابلة].
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وسكن للفرسان ومستود للذخيرة وإسابل وحولوا الصخرة املشروة إلـى كنيسة .كذلك ٱستشهاد
ٍّ
ُ
عدد كبير من العلماء ذتيجة الغزو الصليبـي ،وهجرة عدد كبير منهم إلـى مناطق الجوار بالشام
ً
عموما ووـي
ومصر .1كل الك كان لها بالغ األثر وـي ركود الحركة الفكرية وـي املناطق التي ٱحتلوها
بيت املقدس

ً
خصوصا2.

باإلمكان إجمال وضع القدس ويما بعد الخالوة الراشدة واألموية« :وقد ،مكاذتها السياسة والعلمية
واَّلجتماعية بعد سقوط دولة بنـي أمية وإهمال العباسيين لبالد الشام عامة وبيت املقدس بصفة
سوءا وتر ً
ً
اجعا وـي عهد الدولة العبيدية (الفاطميين) وتردى إلـى أدذـى
خاصة» ،3وٱزداد الك
املستويا ،مع اَّلحتالل الصليبـي .خير وصف وجيز لـهذه املراحل الثالث [العباسية والعبيدية
والصليبية] ما قاله اإلمام الذهبـي (748،ه) من توصيف الـحركة العلمية بالقدس الشريف خاللـها:
ً
شاملة العهد الاولوذـي والعهد اإلخشيدي] ،ثـم َذ َق َ
ص
«وما زال بـها علم ليس بالكثير [=العباسية
ًّ
جدا [=العبيدية] ،ثـم َم َل َكها النصارى [=الصليبية] تسعين ً
عاما ،ثـم أخذها املسلمون».4
الحكم ّ
ّ
الصالحي (583ه):
األيوب ّـي من الفتح

ً
تـحدث الخايمي عن الحركة التعليمية وـي العهد األيوبـي5قائال« :وقد ٱشتهر سالطين الدولة األيوبية
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لقد ذزحت على سبيل املثال وـي سنة 551ه جـماعا ،من العلماء الحنابلة من قرية جـماعيل التابعة لقضاء ذابلس،
أمثال أحمد بن مـحمد بن قدامة املقدس ي وعبد الواحد بن علي بن سرور وعبد الواحد بن أحـمد املقدس ي وغيرهم
[وضائل بيت املقدس (لضياء الدين املقدس ي) [ 5مقدمة عامة]] .ثـم أنشأوا مدينة علمية وـي سفح جبل قاسيون
(صالحية دمشق) ،من أهم املدن العلمية التي ٱمتد أثرها ودورها إلـى ما يزيد عن أربعة قرون رغم تتابع النكبا،
التي حلت بـها على أيدي التتار وغيرهم .وقد درس الباحث صفو ،عادل عبد الهادي ،سليل أسرة آل عبد الهادي
الحنابلة ،هذه الحركة ،حركة النزوح ،وـي دراسة مستفيضة بعنوان (اإلمام يوسف بن عبد الهادي وآثاره الفقهية
وبيان أثر حنابلة ولساين وـي دمشق) [دمشق/بيرو :،دار النوادر ،ط549 ،2007/1428 ،1ص].
الحركة الفكرية  34/2و .37
َّ
األخصا ( 40/1مقدمة التحقيق).
إتـحاف
ً
األمصار اوا ،اآلثار  .160كذلك اإلعالن [ 137ذقال من األمصار دون عزو إليه].
خصوصا ُير َ
ً
ً
اجع كامل العسلي" :املدارس ومعاهد العلم والعلماء وـي ولساين"
عموما ووـي القدس
عنها وـي ولساين
[من كتاب :الصرا اإلسالمي – الفرذـجـي على ولساين وـي القرون الوساى .تـحرير :هادية دجاذـي-شكيل وبرهان
دجاذـي .مؤسسة الدراسا ،الفلساينية ،]1994 ،معاهد العلم وـي بيت املقدس [عمان :الجامعة األردذية،1981 ،
ً
ً َ
ً
ً
ومنتهيا باملدرسة
علم وـي بيت املقدس مبتدئا باملدرسة الصالحية
436ص] ،جمع ويه تسعا وستين مدرسة ودار ٍّ
الدهرية.
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َ
َ
والفقهاء والشعر َاء وحضروا مجالسهم وشاركوهم
العلماء
بـميلهم الفاري إلـى العلم ،وقربوا إليهم
وـي أبـحاثهم وذاظروهم وـي مسائلهم واستدعوهم إلـى قصورهم ملسامرتهم ومنادمتهم .وَّل تعجب
ُ
ُ
ٌ
واألديب
ضروب املعروة ،وكان منهم العالـم
ـطتلف
أعالم وـي م
والحالة هذه ،إاا ظهر من بنـي أيوب
ِ
ِ
َ
واملؤرخ والشاعر .ومن كان له هذا امليل ،وليس بالكثير عليه ،إاا رعى وتعهد الحياة املدرسية وساهم
وـي إنشاء مؤسساتها ،وساعد على تاويرها وازدهارها .وتفيدذا املصادر التاريطية َّ
بأذه ليس من
ً
سلاان أيوبـي أو أمير أو أميرة أو وزير أو مقدم إَّل ترك ً
واضحا وـي هذا الـمجال .ولقد تعدد،
أثرا
ٍّ

املدارس التي حملت أسـماءهم ودلت على مآثرهم .وـي مقدمتهم صالح الدين األيوبـي (589،ه) الذي
ش ــيد ،بعدما ٱسـترد القدس من الصليبيين سنة 583ه1187/م ،منارة علمية بـباب األسباطُ ،عروت
ً
باملدرسة الصالحية نسبة إليه ،وحظيت بـمكاذة علمية رويعة وـي عهد األيوبيين وما تاله من عصور،
ً
ً
إسهاما بليغا وـي حركة الثقاوة
وتصدر ،املراكز العلمية ببيت املقدس على اإلطال  .وقد أسهمت
العربية واإلسالمية ،إا قام عليها كبار شيوخ العصر للتدريس واإلعادة وتـطرج منها العديد من الالبة
َّ
النابغين الذين كان لهم شأن كبير ودور ٌ
بارز وـي مـطتلف الـمجاَّل ،العلمية؛ وقد تولـى مشيطتها ذـحو
ً
ثالثين شيطا».1
1

املدارس وـي بيت املقدس  .114/1من مشاهير العلماء الذين تولوا مشيطتها والتدريس بـها ُ
ٱبن شداد (623،ه)،
صاحب (النوادر السلااذية والـمحاسن اليوسفية) (ط) ،وٱبن واصل الحموي (697،ه) ،صاحب (مفرج الكروب
وـي أخبار بنـي أيوب) (ط) ،وٱبن الصالح (643،ه) ،صاحب املقدمة (علوم الحديث) (ط) ،والعز بن عبد السالم
(660،ه) ،صاحب (قواعد األحكام وـي إصالح األذام) (ط) ،وكمال الدين بن أبـي الشريف ووطر الدين بن عساكر.
َ
كذلك ُعين للصالحية مـحيـي الدين أبو زكريا يـحيـى بن عمر الزكي الك َركي الشاوعي (762-699ه) [الووياَّ( ،لبن
راوع)  ،)760( 245-244/2الذيل (َّلبن العراقـي)  .]75-74/1كذلك تقي الدين أبو الوليد إسـماعيل بن علي بن
ََْ َ
حسن القلقش ْن ِدي الشاوعي (778-702ه) [الذيل (َّلبن العراقـي)  ،435-434/2األنس الجليل  .]256-255/2كذلك
ولـي التدريس بالصالحية شيخ اإلسالم عز الدبن بن عبد السالم املقدس ي (850-771ه) وـي سنة 831ه1427/م
بعد البرماوي  .ثـم ولـي التدريس بـها قاض ي القضاة عمر بن موس ى بن مـحمد املطزومي الشاوعي (861-777ه-1375/
ً
عوضا عن الشيخ جمال الدين بن جماعة وـي سنة 852ه1448/م ،ثـم عزل وولـي تدريس الشاوعية
1456م)
ُ
ُ
بدمشق ،ثـم عزل وقدم بيت املقدس وأقام به إلـى أن تووـي .ودون بباب الرحمة بقرب شداد بن أوس الصحابـي
[الذيل (َّلبن العراقـي)  ،435-434/2األنس الجليل  .]256-255/2لقد ٱستمر ،املدرسة الصالحية وـي أداء دورها
ً
الرائد وإسـهامها الكبير وـي الحركة الفكرية وـي العصر األيوبـي والعصر اململوكـي وما تالهما مـحاوظة على مكاذتها
العلمية وـي األوساط املقدسية وعند الواودين عليها؛ وها هو الرحالة عبد الغنـي النابلس ي (1143،ه1731/م) قد
اكرها وـي رحلته الشهيرة ووصفها بكونها مدرسة عظيمة .كذلك وقفت مدارس أخرى على وترا ،متالحقة ،قد
ساهمت وـي تعزيز الحركة العلمية والفكرية ببيت املقدس ،منها املدرسة األوضلية التي وقفها األوضل بن صالح
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هذا التوصيف ينسجم ت ً
ـماما مع ما ساره املؤرخ ٱبن كثير الدمشقي (774،ه) وـي جملة واحدة
ً
واصفا سياسة بنـي أيوب الشرعية الرشيدة بـحـق القدس« :تناوس بنو أيوب ويما يفعلوذه من
الخيرا ،وـي القدس الشريف للقادمين والظاعنين والقاطنين» .1وقد قدم قبل الك اكر الفاتح
صالح الدين األيوبـي (589،ه) الذي يتصدرهم ً
موردا ما أجراه من أمور كثيرة وـي الحرم القدس ي،

ايا ،،وأرصد ال َ
والربعا ،وـي
ـطتم
والفقهاء
آخرها« :أجرى على الفقر ِاء والقر ِاء
ِ
الجامكيا ،والجر ِ
ِ
ِ
أرجاء املسجد األقص ى لـمن يقرأ وينظر ويها من املقيمين والزائرين»َ .2
يالحظ ويما اكره أن اَّلهتمام
ِ
ِ
بأهل الـحرم الشريف منصب على ثالث مـجموعا ،تسري بدورها على الـمجاورين ببيت املقدس:
مـجموعة الساكنين املقيمين ببيت املقدس ،مـجموعة القادمين الزائرين من بلدان مـطتلفة،
مـجموعة املغادرين الراجعين إلـى أوطاذـهم؛ وكثير مـما كان َق ْ
ص ُد ُه الـمجاورة ملدة من الوقت ،عدل
عن الك بإقامة مفتوحة إلـى املما.،
من أهم الخاوا ،التي أحدثها السلاان الفاتح (589ه1193/م) وكان لها بالغ األثر على وتح أبواب
ً
مفتاحا ومدعاة لتجديد
بيت املقدس على مصراعيها تـجديد منصب القضاء للشاوعية الذي كان
سائر مناصب القضاء على مذاهب وقهية .كان السلاان صالح الدين شاوعي املذهب ،وقد أقام
َّ
ً
َ
ُ
القضاة ب َ
ـمصر شيعة على مذهب
الشاوعية بالديار املصرية وولـى منهم القضاة بعد أن كان
الفاطميين الذين «لـم يزالوا منها إلـى أواخر القرن السادس ،وتراجعت إليها األئمة من سائر
املذاهب» .3بالفعل رجعت أئمة املذاهب إلـى مصر بصحبة األيوبيين بعد وترة دامت بع

قرون.

وهذا األمر ينسحب بدوره على ولساين ،إا ذالها ما ذالته مصر ،وقد كاذت خاضعة تـحت ذفوا
َ
العبيديين .ولـما وتح هللا بيت املقدس على يديه ،وقف املدرسة الصالحية وجعلها للشاوعية4؛ وذكر
مـجير الدين الحنبلي (927ه) من ولـي مشيطة املدرسة الصالحية على ترتيب وَّلياتهم من زمن
السلاان صالح الدين إلـى عصره ،5ت ً
ـحديدا إلـى سنة 900ه1494/م.

1
2
3
4
5

الدين األيوبـي واملدرسة الكاملية التي أسسها امللك الكامل واملدرسة النحوية والبدرية واملعظمية َّ
الت ْنك َزية التي
تواور ،ويها مكتبا ،كبيرة للالبة الدراسين غرض القراءة واملاالعة.
البداية والنهاية .327/12
البداية والنهاية  ،327-326/12الدارس وـي تاريخ املدارس [ 333-322/1النص له].
حسن الـمحاضرة .480/1
البداية والنهاية  ،326/12األنس الجليل  ،177/2الدارس وـي تاريخ املدارس .332/1
األنس الجليل .392-177/2
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ُ
َ
قضاء بيت املقدس
السلاان صالح الدين القاض َي بـهاء الدين بن شداد (623،ه1234/م)
ولـى
َ
ُ
بعد الفتح َّ
والنظ َر وـي أوقاوه« .1وقد كان القضاة وـي الزمن السالف بالقدس وغزة والخليل والرملة
ِ
وذابلس يوليهم قاض ي دمشق؛ ولم يزل األمر على الك إلـى بعد الثماذـمائة ،ثـم صار األمر من الديار
َ
املصرية .ولـم يكن قدي ًـما بالقدس الشريف سوى قاض شاوعي وقط؛ َّ
ُ
منصب قضاء
وأو ُل ما ت َـج َّد َد
ٍّ
ُّ
الحنفية سنة 784ه [=1382م] ،وليه القاض ي خير الدين الحنفي من امللك الظاهر برقو  ،ثـم تجدد
سنة 802ه [=1399م] ،ووليه القاض ي جمال الدين ابن الشحااة ،ثـم تـجدد
منصب املالكية وـي ِ
َ
ُ
الحنابلة سنة 804ه [=1401م] ،ووليه القاض ي عز الدين قاض ي األقاليم ،وكالهما بتولية
منصب
ِ
امللك الناصر ورج بن برقو

»2.

ُ
كان لهذا الحضور املذهبـي املتعدد ُ
البالغ وـي ٱزدهار الحياة العلمية والثقاوية وـي العهد األيوبـي
أثر ُه
ً
عموما ووـي بيت
والعهد اململوكـي .وكان من أقوى األسباب لتاور الحركة الفقهية وـي بالد الشام
ً
خصوصا؛ والقضاء على الحكم الفاطمي وسح الـمجال لعلماء املذاهب بالعودة إلـى بيت
املقدس
املقدس ومزاولة نشاطهم العلمي بعد عدة قرون من الجمود والتراجع.
العصر اململوكـ ّي (922-648ه1517-1250/م):

إن الحركة العلمية والفكرية والثقاوية وـي هذا العصر ُّ
ً
ٱمتدادا لتلك وـي العصر األيوبـي بالتوازي
تعد
مع العناية العمراذية؛ وظاهرة إنشاء املدارس  -باإلضاوة إلـى مؤسسا ،دينية وكرية ٱجتماعية،
كالخواذق والزوايا والرباطا ،وعدد من الخاذا ،إليواء الواودين إلـى بيت املقدس والعناية بهم -
َّلقت عناية خاصة وـي عهدهم ،إد أنشؤوا حوالـي أربعين مدرسة وـي بيت املقدس 3.خير مثال على
الك (املدرسة َّ
الت ْنكزية) ،4وهي من املدارس التي أنشئت وـي العصر اململوكـي وأصبحت من أمها،
املدارس املقدسية واا ،الشهرة الواسعة .أنشأها األمير تنكز الناصري (741،ه1340/م) ،ذائب
ً
الشام ،ووقف عليها أوقاوا كثيرة .وعلى باب املدرسة تاريـخ إنشائها وـي سنة 729ه1328/م .موقعها
َّ
عند باب السلسلة5.لقد أسـهمت بدور بارز وـي تفعيل الحركة العلمية ببيت املقدس .وتولـى مشيطتها
1
2
3
4

5

األنس الجليل  178/2و .201/2
األنس الجليل .202-201/2
الحركة الفكرية  67و 71-70و.74
عنها ُير َ
َّ
اجع األنس الجليل  .78/2كذلك املفصل  ،)21( 245-244الحياة الفكرية والثقاوية وـي مدينة القدس وـي
العهد اململوكـي (لألسال) .)6( 79-77
َّ
املفصل .)21( 245-244
األنس الجليل  .78/2كذلك
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والتدريس بـها عدد من العلماء إلـى جاذب التدريس بالصالحية واملعظمية ،منهم اإلمام عالء الدين
املقدس ي (748-666ه1347-1267/م) .درس بـها اإلمام الـمحدث صالح الدين أبو سعيد خليل بن
الع َالئي الدمشقي الشاوعي (761-694ه1359-1294/م) .1ما ،بالقدس ُ
َك ْي َك ْلدي بن عبد هللا َ
ودون
ِ
2
بـمقبرة باب الرحمة .كذلك درس بـها اإلمام الـمحدث شهاب الدين أبو مـحمود أحـمد بن مـحمد بن
ََ
العالئي
إبراهيم بن هالل املقدس ي (765-714ه1363-1314/م) ،والك بعد اإلمام الـمحدث
ً
(761،ه) ،إا ولـي مشيطتها وٱستمر مشتغال بالتدريس إلـى أن ما ،بالقدسُ .ع ِن َـي بالحديث وبر
وجـمع وضبط ،ورحل َ
وح َّش ى وأواد .وحدث وسـمع منه ُ
واحد .من تصاذيفه كتابه املشهور (مثير
غير ٍّ
(ط)3.

الغرام إلـى زيارة القدس والشام)
منهم ً
أيضا كمال الدين بن النقيب (832-769ه1428-1367/م) ،وزين الدين بن النقيب (-805
853ه1449-1402/م) ،وشـمس الدين بن النقيب (877،ه1472/م) ،وعالء الدين املقدس ي (-810
880ه1475-1407/م)؛ وهؤَّلء وأمثالهم يمثلون مساهما ،العلماء والقضاة وأدوارهم الفعالة
ًّ
بالتوازي مع جهود السالطين الكثيرة ومساعيهم الحثيثة وـي تعزيز مكاذة بيت املقدس ًّ
وحضاريا4.
دينيا
من امللفت للنظر أن بع الـمجاورين بالحرم القدس ي من أصحاب الوقوف للزوايا واملدارس ،مثل
شـمس الدين مـحمد بن جالل الدين عرب بن وطر الدين أحمد الـمجاور بالقدس الشريف .وقف
َ
زاوية الاواشية بـحارة الشرف التي كاذت تعرف قدي ًـما بـحارة األكراد وـي تاسع عشر رمضان سنة
753ه 5.كذلك عز الدين أبو مـحمد عبد العزيز بن سليمان بن إبراهيم العجمي األردبيلي ،رجل من
ً
أهل العلم .كان مـحدثا .وقف املدرسة الـمحدثية وـي رابع الـمحرم سنة 762ه1360/م 6.ثـم األمير
سيف الدين قاليشة بن علي بن مـحمد ،من رجال حلقة دمشق .كان م ً
ـجاورا بالقدس الشريف.
ِ
َ َ
لولد ِه شيطو؛ وتسميتها بالشيطوذية
بعد ِه ِ
لنفس ِه ثـم من ِ
وقف املدرسة الشيطوذية وجعل ذظ َرها ِ
ً
ُّ
مستهل صفر سنة 771ه1369/م7.
الواقف .تاريخ وقفها
نسبة لولد
ِ
1
2
3
4
5
6
7

الذيل (َّلبن العراقـي) .173-172/1
الووياَّ( ،لبن راوع) .)736( 228-226/2
َّ
الذيل (َّلبن العراقـي)  ،173-172/1املفصل .245
الحركة الفكرية .90-83
األنس الجليل .96/2
َّ
األنس الجليل  ،91/2املفصل وـي تاريخ القدس .)33( 249
َّ
املفصل .245
الذيل (َّلبن العراقـي) ،173-172/1
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لقد أورد مـجير الدين الحنبلي (927،ه) وـي كتابه األنس الجليل تراجم مـطتصرة لحوالـي 440
ً
ً
ومؤل ًفا مـمن عاشوا وعملوا وـي بيت املقدس منذ الفتح الصالحي إلـى سنة
وقاضيا
عال ًـما
وخايبا ِ
900ه ،أي على مدار ثالثة قرون .وهذا العدد الكبير من السادة واألعالم َّل يشكل إَّل ً
جزءا من
العلماء والفقهاء الذين كاذوا ببيت املقدس ،إا ٱستقى معظم معلوماته عنهم من سجال ،ووثائق
رسـمية؛ ومن لـم يقف له على ش يء من هذا القبيل ،لـم يذكره وـي الغالب.
هذا كله جراء سياسة األيوبيين واملماليك الرشيدة واملعززة ملكاذة القدس الشريف وأكناوه باإلعمار
والترميم للمساجد واملدارس والزوايا وغيرها مع رصد األوقاف الكثيرة لها غرض ٱستقاللها ماد ًّيا
ًّ
وماليا وديمومتها وـي األداء والعمل والعااء1.ذتج عن هذه التاورا ،واإلحداثا ،موجة كبيرة من
أهل اإلقامة واملجاورة ببيت املقدس ،أد ،بدورها إلـى ٱرتفا العدد السكاني ويه بنسبة ملحوظة
وملموسة2.

الحكم العثمان ّـي (1326-923ه1917-1517/م):

حظيت مدينة القدس بعناية العثماذيين الذين أطلقوا عليها َّ
مسمى (القدس الشريف) وتـحسنت

أحوالها العمراذية واَّلقتصادية وـي عهد السلاان سليمان القاذوذـي (974-926ه1566-1520/م)،
إا أقام ويها منشآ ،عديدة ،منها سور القدس ومساجد وأسبلة ،وعمر قبة الصخرة واملدرسة
َ
ً
الرصاصية ورمم القلعة وبنـى مـحراب النبـي غربـي الصخرة ،لكن هذا اَّلزدهار ل ْـم َي ُد ْم طويال ،إا
ُّ
بدأ ،تظهـر عالما ،الضع ــف على الـطالوة العثماذية بعد ووا ِت ِه ،والك بتسلط قادة الجيوش
التاور ٱنعكس بدوره ً
ُّ
سلبا على القدس
اإلذكشارية على السلاة منذ مالع القرن السابع عشر .هذا
والحياة الثقاوية والتعلمية ويها ،وقد بدأ حضور مدارس القدس التي أنشئت وـي العصر األيوبـي
والعصر اململوكي يتالش ى ويتراجع وتدهور ،أوضاعها بـمرور الوقت بسبب ٱضمحالل العقارا،
املوقووة
1

2

3

عليها3.

ُي َ
قابل الحركة الفكرية  ،66النطبة املقدسية (لـمنا )  .9لقد عدد الرومي الحلبـي أعمالهم وآثارهم ببيت املقدس
َّ
مركزة وـي كتابه املستقص ى .154-150
ً
ً
أعدادا متزايدة من العلماء والصوويين الذين ذزلوا
جاء وـي النطبة املقدسية « 9هذه املؤسسا ،العامرة جذبت
ً
ً
أحياذا أخرى ،مما عزز عدد سكانها املسلمين».
أحياذا ومقيمين دائمين
املدينة كزوار [كذا] مـجاورين
ُير َ
اجع القدس وـي تراث كامل العسلي  .208لقد عدد الرومي الحلبـي بمزيد من التفصيل والبيان خيرا ،السلاان
سليمان ببيت املقدس – وكان قد عايش وترة حكمه – وـي كتابه املستقص ى وـي وضل زيارا ،املسجد األقص ى
.165-160
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سببا م ًّ
لقد أشار الشيخ مـحمد الخليلي (1147،ه1734/م) إلـى غفلة وَّلة األمور ً
ـحوريا لهذا القصور
واإلهمال والتراجع وهو يبين الحالة التي آل إليها املسجد األقص ى واملسجد اإلبراهيمي وغيرهما خالل
الفترة 1126-1075ه1714-1663/م« :أحوال املسجد األقص ى كأحوال املسجد اإلبراهيمي .وَّل َ
عجب

ُ
والعجب
ملسجد [ ]161إبراهيم ،ألن بلده ليس بها حكام وَّل عظماء وَّل قضاة وَّل أهل حل وعقد.
ِ
ذاهيا عن املنكر .وأحواله ،هللا يصلحها ويعمرها قد ٱضملحتْ
ـمعروف وَّل ً
ً
وـي املسجد ،وال ترى آمرا ب
ٍّ
ً
ً
بهيا وَّل ً
ًّ
ورشا ًّ
لغفلة وَّلة
مرضيا وَّل ذظاوة وَّل عمارة .كل الك
مضيئا
وقودا
وغير ،،وال ترى به
ِ
األمور عن هذا األمر العظيم الشأن الظاهر البرهان .وإاا كان هذا حال املسجد األقص ى وعرش هللا
ِ
واملدارس والزوايا ومقاما ،األولياء واألذبياء
ـحال بقية املساجد الخارجة والرباطا،
األدذـى ،وكيف ب ِ
ِ
َ َ ٌ ََ
ً
التي هي خارج القدس والخليل؟ وال ترى مكاذا من الك إَّل قد خرب ودثر ،واملدارس ﴿خ ِاوية على
درسا ،بل ً
ُع ُروش َها﴾ [ ،]259:2قد تعالت وبال اَّلذتفا ُ بها؛ وال ترى ويها ً
دارسا ،وَّل مدر ًسا ،بل
ِ
ْ
ُ
َ
ً
ً
ً
ُ
مناوسا ،وَّل من يعمل بـما يـجب عليه من بقية وظائفها وشعائرها ومعلوماتا .وتسمع اسـماَّ ،ل رسـما.
َ
َ ْ
ُ
ألبواب الخير يسعى».1
صغي ،وَّل َمن للحقﱢ يدعي وَّل َم ْن
لقول ِك ي ِ
وإاا اكر ،الكَّ ،ل ترى من ِ
ِ
رغم هذا التراجع املهيل من قبل الخالوة العثماذية بقي القدس الشريف محاة جذب واستقااب
لعلماء اإلسالم وأعيانهم وأعالمهم ومحط أذظار الرحالة والزائرين

واملجاورين2.

 )3ظاهرة الـمجاورة والـمجاورين:
يستعرض هذا البحث ظاهرة الـمجاورة ،مـجاورة العلماء بالقدس الشريف ،كما الحال وـي الـحرم
املكي والـحرم النبوي؛ وهي ظاهرة تاريـطية ،تعود أدراجها األولـى إلـى صدر اإلسالم مع حضور مستديـم
ومستمر إلـى يومنا هذا وتعكس بكثاوة وقوة ً
ً
ذهجا َّ
ومفهوما مذو ًتا وـي الوعي اإلسالمي ملعاذـي
ماب ًقا
ٍّ
ٍّ
ْ
َ
َ
ْ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
الحديث النبوي الشريفَّ( :ل ُت َش ُّد الرح ُ
ال ِإَّل ِإلـى ثالث ِة مس ِاجد :ٱملس ِج ِد ٱلـح َر ِام ومس ِج ِد الرسول،
ِ
َ
ْ
َ ُ َّ َ َ َ َ
ُ َ
َ
ُّ
َ
َ
األ ْق َ
ْ
َ
َ
َ
ص ى)3
ى
الرحال ِإَّل ِإلـى ثالث ِة مس ِاجد :مس ِج ِد ٱلـحر ِام
د
ش
ت
(َّل
:
أخر
رواية
ـي
و
و
،
ﷺَ ،و َم ْس ِج ِد
ِ
َْ
َو َم ْس ِج ِد األق َص ى َوم ْس ِج ِدي) .4قال الشيخ ٱبن تيمية (728،ه) ،رحمه هللا« :هو وـي الصحيحين من
1
2
3

4

تاريخ القدس والخليل .161-160
ُي َ
قابل النطبة املقدسية .9
عن أبـي هريرة ،رض ي هللا عنه ،كما وـي صحيح البطاري -20[ )1189( 71/2/1كتاب وضل الصالة وـي مكة واملدينة،
-1باب وضل الصالة وـي مسجد مكة واملدينة].
عن أبـي سعيد الخدري ،رض ي هللا عنه ،كما وـي صحيح البطاري -20[ )1197( 31/2/1كتاب وضل الصالة وـي مكة
واملدينة-6 ،باب مسجد بيت املقدس].
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ٌ
ًّ
حديث مستفي ٌ
متلقى بالقبول.
حديث أبـي سعيد وأبـي هريرة .وقد ُروي من طر ٍّ أخرى ؛ وهو
أجمع أهل العلم على صحته وتلقيه بالقبول والتصديق».1
ً
بناء عليه «ٱتفق علماء املسلمين على ٱستحباب السفر إلـى بيت املقدس للعبادة املشروعة ويه ،
كالصالة والدعاء والذكر وقراءة القرآن واَّلعتكاف»« .2والعبادا ،املشروعة وـي املسجد األقص ى هي
وغيره من سائر املساجد إَّل املسجد الحرام،
جنس
من
ِ
العبادا ،املشروعة وـي مسجد النبـي ،ﷺِ ،
ِ
وإذه يشر ُ ويه زيادة على سائر املساجد بالاواف بالكعبة وٱستالم َ
َّ
الحجر
وتقبيل
اليماذي ْي ِن
الركن ْي ِن
ِ
ِ
ِ
األسود» ،3وال يجوز الاواف بحجرة النبـي ،ﷺ ،وَّل بصخرة بيت املقدس وَّل بغير الك من مقابر
ِ
األذبياء والصالحين.4

َ ُّ ُ
َ
ُ
ور
بالحرم ْي ِن
أوضل من املجاورة
ذقل الشيخ ٱبن تيمية (728،ه) قول العلماء« :إن الرباط بالثغ ِ
َ
َ
َ
ُ
الجهاد واملجاورة من جنس الحج ،وجنس
جنس
الشريف ْي ِن ،ألن املراباة من
ِ
ِ
الجهاد أوضل بٱتفا ِ
ِ
جنس الحج» .5أقول :أما بيت املقدس ،واملجاورة به – باإلضاوة إلـى العبادا،
املسلمين من
ِ
املشروعة ويه – صورة محورية من صور الرباط الذي هو من جنس الجهاد ،كلما وقع ً
أسيرا بأيدي
األعادي وتعرض للعدوان واَّلعتداء.
ً
ُي َع َّب ُر وـي متون املصادر عن شد الرحال إلـى املسجد األقص ى أو السفر إلـى بيت املقدس مثال بصور
متفاوتة ولغايا ،متباينة ،كالقدوم والزيارة واإلقامة والنزول واَّلذتقال والـمجاورة .قد ياغى على
ُّ
التعبد ويها ،كما قد يغلب على النزول مفهوم
مفهوم الزيارة طابع زيارة األماكن املقدسة غرض
اإلقامة املكوث املديد حتـى املما ،،بينما القدوم قد يكون ً
عابرا أو لفترة قصيرة .أما
السكنـى وعلى
ِ
ُّ
اَّلذتقال ،ويعنـي ُّ
كالتنقل بين دمشق وبيت
التنقل بين مكاذين ،وهو وـي الغالب بين األجناد املتجاورة،

ُّ
املقدس ،أو وـي ُ
كالتنقل بين الرملة وبيت املقدس.
الواحد،
الج ْن ِد
ِ

تكمن أهمية هذه الظاهرة  -باإلضاوة إلـى أذـماطها املتعلقة بالعبادة واملعاملة والسلوك (اَّلعتكاف
وقيام الليل وكثرة الصالة وختم القرآن ،والبسط وـي النفقا ،والصدقا ،،والترويح النفس ي بالخلوة
واَّلذفراد)  -وـي جواذبها العلمية والتعليمية ،إا كان بع الـمجاورين منهم بالحرم القدس ي ُي ْع َق ُد له
1
2
3
4
5

كتاب الزيارة .117
كتاب الزيارة .117
كتاب الزيارة .121-120
كتاب الزيارة .57
كتاب الزيارة .121-120
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م ٌ
ـجلس أثناء مدة مـجاورته للقراءة والتدريس واإلمالء ،كما جرى مع مقاتل بن سليمان املفسر
(150،ه) واإلمام الشاوعي (204،ه) ،وأخذ بعضهم اآلخر وـي التأليف بجاذب التدريس ،كحجة
اإلسالم الغزالـي (505،ه) الذي جاور بالقدس وأقام وـي املدرسة النصرية بباب الرحمة ودرس وـي
املسجد األقص ى وصنف ألهل القدس (الرسالة القدسية) التي أودعها وـي كتابه الشهير إحياء علوم
الدين (ط)1؛ وكان لهذه الـمجاورا ،من قبل كبار العلماء واألعالم على مـطتلف األزمنة والدهور ُ
بالغ
اإلسهام وـي تنشيط املسيرة التعليمية وإثراء الحركة العلمية بالقدس عبر تاريـطه اإلسالمي ،كما
ِ
خلص إليه هذا البحث.
مصادرها:
َّل بد وـي البداية من وقفة على املصادر اا ،العالقة املباشرة وغير املباشرة بظاهرة الـمجاورة
والـمجاورين ببيت املقدس ،ويما يلي:
كتب التاريخ اإلسال ّ
مي:

ً
وسيادة ُّ
تتحدث على العموم2عن بيت املقدس منذ وتحه وعبر عصوره الـمطتلفة ً
وتاو ًرا مع
حكما
َ
الضوء علـى ظاهرة الـمجاورة
اكر أهم األحداث والوقائع التاريـطية التي راوقته ،لكنها َّل تلقي
والـمجاورين إَّل وـي النادر وبٱستثناء املطصص منها عن بيت املقدس ،3وفيه من املعلوما ،ما هو
جدير بالوقوف عليه.
كتب املسالك واملمالك:
ُ ُ
ت ْع َرف بكتب األقاليم .4ٱهتمامها بالدرجة األولـى باملعالـم املعمارية ،لكنها َّل تـطلو من اكر بع
1

2

3

4

إحياء علوم الدين [ 107-98/1الفصل الثالث من كتاب قواعد العقائد وـي لوامع األدلة للعقيدة التي ترجمناها
بالقدس]؛ وهذه الرسالة تشكل الفصل الثالث من كتاب قواعد العقائد [هناك  ،]115-85/1وهو الكتاب الثاذـي
من ربع العبادا( ،الربع األول) من كتاب اإلحياء .كذلك ُير َ
اجع الايباوي :الغزالـي وـي دمشق والقدس . 109-107
ذـحو تاريخ اليعقوبـي (ط) ،األخبار الاوال (ط) ألبـي حنيفة الدينوري (282،ه) ،تاريخ الابري (310،ه) [= تاريخ
الرسل وامللوك] (ط) ،تاريخ القضاعي (454،ه) [=كتاب اإلذباء بأذبياء األذبياء وتواريخ الخلفاء ووَّليا ،األمراء]
ُ
الغ َرر (ط) َّ
(ط) ،الكامل وـي التاريخ (ط) َّلبن األثير (630،ه) ،كنز ُّ
للد َو َاد ِاري (732،ه).
الد َرر وجامع
ً
أقدمها ً
عهدا (وتوح بيت املقدس) ألبـي حذيفة البطاري (206،ه) ،من أواخرها معاصرة( :وثائق مقدسية تاريـطية
مع مقدمة حول بع املصادر األولية لتاريخ القدس) (ط) لكامل جميل العسلي [عمان :الجامعة األردذية ،مج:1
 ،1983مج .]1985 :2كذلك ُير َ
اجع اإلعالن [ 125-124بيت املقدس] ،مطاوطا ،وضائل بيت املقدس  )2-1( 25و
.)26-25( 77
ْ
َ
أي الكتب الجغراوية ،ذـحو (أحسن التقاسيم وـي معروة األقاليم) (ط) للمق ِدس ي (ح380ه990/م) ،كتاب البلدان
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اإلشارا ،بـهذا الصدد.
أدب فضائل بالد الشام:
إن أكثر املصادر ٱ ً
هتماما بـموضو الـمجاورة هي وضائل بالد الشام ،خاصة وضائل بيت املقدس1التي
َّ
تتحدث عن األعالم الذي أقاموا ببيت املقدس وجاوروا ويه .بلغ عدد الكتب والرسائل املؤلفة وـي
وضائل بيت املقدس عبر العصور اإلسالمية املتعاقبة إلـى نهاية الخالوة العثماذية خمسة وستين
ً
ً
كتابا ورسالة ،وصل إلينا منها تسعة وأربعون وقط ،بينما سائرها ( )16وـي عداد الكتب املفقودة.
ُ
َ َ
وما نشر منها إلـى اآلن عدد محدود ،بع الك نش َر ُه مستشرقون يهود وغربيون ،أكثرهم مشايع
ُ
ََ
لالستشرا اليهودي وـي وكره وطرحه ملكاذة بيت املقدس .2أق ُّل ما ك ِت َب كان وـي القرن الثالث والرابع
والخامس للهجرة ،ستة كتب وـي كل قرن منها ،وأكثر القرون ً
تأليفا هو القرن السابع ( )22والثامن
ٍّ
ٍّ
( )22والتاسع ( )21والثاذـي عشر ( )23والرابع عشر ( ،)31كما أحصاها شهاب هللا بـهادر وـي معجمه.3
املنشور منها كالتالـي:
بكر الواساي ( 5ه)
 )1وضائل البيت املقدس ألبـي ٍّ
َّ
 )2وضائل بيت املقدس والخليل ،عليه الصالة والسالم ،ووضائل الشام َّلبن املرجى ( 6ه)
 )3وضائل القدس َّلبن الجوزي (597،ه)

1

2
3

ْ َ
صا ْط ِري (346،ه957/ه) ،املسالك واملمالك واملفاوز
لإل
(ط) َّلبن الفقيه الهمذاذـي (  ،)9/3مسالك املمالك (ط) ِ
َ
َ
واملهالك (ط) َّلبن حوقل ( ،بعد367ه977/م) ،معجم البلدان (ط) لياقو ،الـحموي (626-574ه-1178/
َ ْ
ضل هللا ُ
الع َم ِري (755-700ه1354-1300/م) ،كتاب املسالك
1229م) ،مسالك األبصار وـي مـمالك األمصار َّلبن و ِ
ُ ْ
واملمالك (ط) َّلبن خ ْر َداا ْبه (ح-205ح280ه/ح-820ح893م) ،كتاب الروض املعاار وـي خبر األقاار (ط) َّلبن عبد
املنعم الحميري ( .)14/8
ُير َ
اجع كامل جميل العسلي :مـطاوطا ،وضائل بيت املقدس [عمان :مـجمع اللغة العربية األردذـي ،ط،2
142 ،1984/1405ص] ،مـحمود إبراهيم :وضائل بيت املقدس وـي مـطاوطا ،عربية قديـمة [الكويت :معهد
ُ َ
الـمطاوطا ،العربية ،ط ،]1985/1406 ،1شهاب هللا بهادر :معجم ما أ ِلف وـي وضائل وتاريخ املسجد األقص ى
والقدس وولساين ومدذـها من القرن الثالث الهجري إلـى ذكبة ولساين سنة 1367ه1948-م [دبـي :مركز جمعة
املاجد للثقاوة والتراث ،ط318 ،2009/1430 ،1ص].
املستقص ى (للمقدس ي) [ 6-5املقدمة].
ُ
ُ َ
َّ
مصن ًفا ،منها  36غير معروف التاريخ .ينظر معجم ما ألف وـي وضائل وتاريخ املسجد
مـجمو ما أحصاه 220
األقص ى والقدس وولساين ومدذـها من القرن الثالث الهجري إلـى ذكبة ولساين سنة 1367ه1948-م [دبـي –
اإلمارا :،مركز جمعة املاجد للثقاوة والتراث ،ط318 ،2009/1430 ،1ص].
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 )4تاريخ بيت املقدس َّلبن الجوزي

(597،ه)1

 )5باعث النفوس إلـى زيارة القدس الـمحروس َّلبن الفركاح (729،ه)
(795،ه)2

 )6مثير الغرام إلـى زيارة القدس والشام َّلبن سرور املقدس ي
املغرس وـي وضائل البيت َّ
 )7الروض َّ
املقدس للحسينـي (875،ه1470/م)
 )8إتـحاف األخصا بفضائل املسجد األقص ى للمنهاجي السيوطي (880،ه)
 )9األنس الجليل بتاريخ القدس والخليل لـمجير الدين الحنبلي (928،ه)
 )10املستقص ى وـي وضائل املسجد األقص ى للعلمي املقدس ي ( ،بعد969ه)
 )11املستقص ى وـي وضل زيارا ،املسجد األقص ى للرومي الحلبي (،
 )12وصل الخااب وـي تضعيف الثواب َّلبن طولون (952،ه)4

بعد982ه)3

 )13تاريخ القدس والخليل للشيخ مـحمد الخليلي (1147،ه)
بع

املطاوط منها:

 )14الجامع املستقص ى وـي وضائل املسجد األقص ى لهبة هللا بن عساكر (600،ه)
 )15مفتاح املقاصد ومصباح املراصد وـي زيارة بيت املقدس لعبد الرحيم بن علي القرش ي
(625،ه)
كتب التراجم واألعالم والطبقات على ٱختالف األزمان واألعصار:
اا ،أهمية قصوى ملا وـي ثناياها من مواد كثيرة ومعلوما ،وويرة اا ،صلة باملوضو املاروح ،ذـحو
َ
وويا ،األعيان وأذباء أبناء الزمان (ط) َّلبن خ ِلكان (681،ه) ،مرآة الزمان وـي تاريخ األعيان (ط)
لسبط ابن الجوزي (654،ه) ،الواوـي بالوويا( ،ط) للصفدي (764،ه) ،مرآة الجنان وعبرة
اليقظان وـي معروة حوادث الزمان (ط) للياوعي (768،ه) ،الدرر الكامنة وـي أعيان املائة الثامنة
1
2

3
4

تقديم وتعليق وتحقيق :محمد زينهم محمد عزب[ .د.م :].مكتبة الثقاوة الدينية]85[ ،1989 ،ص.
ً
عدد من الصحابة والتابعين
بداية طبع منه الفصل األخير الذي يبحث وـي وضائل املسجد األقص ى ،وويه اكر ٍّ
الكتاب وـي مدينة ياوا سنة 1365ه بعناية
والعلماء األخيار الذين وردوا القدس أو دونوا ويها .طبع هذا الفصل من
ِ
ِ
ً
أحـمد سامح الخالدي .ثـم طبع كامال بالعنوان املذكور أعاله [تـحقيق :أحمد الخايمي .بيرو :،دار الجيل ،ط،1
416 ،1994/1415ص].
َّ
تحقيق ودراسة :مشهور الحبازي .رام هللا :بيت الشعر الفلسايني ،ط.2008/1427 ،1
َّ
موضو هذه الرسالة مضاعفة ثواب الصالة وـي املسجد األقص ى ووـي الجماعة .نشرها الباحث مشهور الحبازي.
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسا.257-225 )2010/1431( 18 ،
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بأذباء العمر (ط) له ،الضوء الالمع وـي أهل القرن
(ط) َّلبن حجر العسقالذـي (852،ه) ،أذباء الغمر ِ
التاسع للسخاوي (902،ه) ،النور الساور عن أخبار القرن العاشر (ط) للعيدروس (1038،ه)،
الكواكب السائرة بأعيان املائة العاشرة (ط) للغزي (1061،ه) ،شذرا ،الذهب وـي أخبار من اهب
َّلبن العماد الحنبلي (1089،ه).
تتبع الك كتب الابقا ،املذهبية؛ وأشهرها عند الشاوعية طبقا ،الشاوعية الكبرى (ط) للسبكي
(771،ه) ،طبقا ،الشاوعية (ط) لإلسنوي (772،ه) ،طبقا ،الشاوعية َّلبن قاض ي شهبة
(851،ه) ،طبقا ،الفقهاء الشاوعية َّلبن الصالح والنووي والـمزي .أما الحنابلة ،واملشهور عندهم
َ
طبقا ،الحنابلة (ط) ألبـي َي ْعلى (458،ه) وكتاب الذيل على طبقا ،الحنابلة (ط) َّلبن رجب الحنبلي
(795،ه) .أما األحناف ،وأشهر كتب طبقاتهم (الجواهر املضية وـي طبقا ،الحنفية) (ط) لعبد هللا
َ
القرش ي (775،ه) و (الابقا ،السنية وـي تراجم الحنفية) (ط) ل َّلت ِقي الغزﱢي (1010،ه) و (الفوائد
َّ ْ
البهية وـي تراجم الحنفية) (ط) للك َنوي (1304،ه) .أما املالكية ،وٱشتهر عندهم (ترتيب املدارك
وتقريب املسالك ملعروة أعالم مذهب مالك) للقاض ي عياض (544،ه) و (الديباج َّ
املذهب وـي معروة
أعيان علماء املذهب) (ط) َّلبن ورحون

(799،ه)1.

أدب الرحالت:
من أهم املصادر الواصفة ألحوال بيت املقدس على مـطتلف األعصار واألزمان كتب الرحالة من
املسلمين وغيرهم2الذين زاروه ووصفوا معامله ومشاهده ،كل حسب ٱهتمامه وعنايته .لقد ٱهتم
1
2

للمزيد عن الك ُير َ
اجع اإلعالن .102-100
ذاصر خسرو (453-394ه1061-1003/م) ،صاحب (سفر ذامه) (ط) ،ٱبن ُم ْن ِق ٍّذ
من الرحالين العرب واملسلمين
ِ
(584-488ه1188-1095/م) ،صاحب (كتاب اَّلعتبار) (ط) ،ٱبن باوطة (779-703ه1377-1304/م) ،صاحب
ُّ َّ
النظار وـي غرائب األمصار وعجائب األسفار) (ط) .أما عند غير املسلمين ،ونـحو (رحلة يوانس ووقاس وـي
(تـحفة
ي
األراض ي املقدسة 581ه1185/م) [ترجمة وتعليق :سعيد عبد هللا البيشاو  .مجلة جامعة القدس املفتوحة
لألبحاث والدراسا( ،]141-95 )2010/1431( 18 ،رحلة ٱبن تشيلو إلـى ولساين :الار من القدس عام -733
734ه1334-1333/م) [تأليف إسحا بن يوسف بن تشيلو .ترجمة ودراسة :عبد الرحمن املغربـي .مجلة جامعة
القدس املفتوحة لألبحاث والدراسا( ، ]196-143 )2010/1431( 18 ،وصف األرض املقدسة) [للحاج ورشارد
(من دير جبل صهيون13 ،م) .ترجمة وتعليق :سعيد البيشاوي .عمان :دار الشرو  ،ط .]1995/1416 ،1كذلك
رحلة حج سيوولف ورحلة حج داذيال الروس ي إلـى القدس والبالد املقدسة:
(1) Diary of a journey through Syria and Palestine by Nâsir-i-Khusrau, in 1047 A.D. Transl. from
the Persian and annotated by Guy Le Strange; (2) The pilgrimage of Saewulf to Jerusalem and
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البحاثة كامل جميل العسلي بـهذا الجاذب ووضع ويه دراسة مستفيضة بعنوان (بيت املقدس وـي
كتب الرحال ،عند العرب واملسلمين).1
كتب األربعين:
ً
من املصادر املهمة التي تتار إلـى ظاهرة الـمجاورة وـي مباحثها كتب األربعين حديثا التي تشكل
ً
صنفا ً
مفردا وـي علوم الـحديث؛ وقد اكر اإلمام الذهبـي (745،ه) وـي سير أعالم النبالء (ط) له
َأ ْك َث َر من ستين ً
كتابا وـي هذا الفن .من جهته أورد حاجي خليفة (1067،ه) وـي كشف الظنون
ً
ـمسة وثـماذين َّ
مصن ًفا وـي هذا املوضو  .ثـم ٱستدرك عليه إسـماعيل باشا البغدادي (1339،ه)
خ
َّ
َّ
ً
ٌ
ً
ً
وـي إيضاح املكنون ستة وعشرين مؤلفا؛ ومجموعها عند ثالثتهم مائة وأحد عشر مؤلفا وـي هذا
ً
ً
ً
الفن .من أشهرها( :األربعون البلداذية :أربعون حديثا عن أربعين شيطا من أربعين مدينة ألربعين من
َّ
املسمى املستغنـي بتعيين ما ويه
الصحابة) (ط) َّلبن عساكر (571-499ه)( ،كتاب األربعين البلداذية
َ
للسل ِفي (576-475ه) ،أماله باإلسكندرية سنة 565ه.
عن املعين) (ط) ِ
لقد كاذت القدس مـحاة ت ُّ
ـحمل العلم عند العديد من أصحاب كتب األربعين ،ويوردون بدورهم
معلوما ،وتفاصيل عمن ٱلتقوا بـهم من العلماء ببيت املقدس وما سـمعوه منهم َور َو ْوه عنهم .من
األمثلة على الك ما سـمعه البكري (656،ه1258/م) باملسجد األقص ى من أبـي الحسن علي بن
مـحمد بن علي بن جميل املعاوري األذدلس ي (605،ه) ،خايب املسجد األقص ى حينها ،ورواه عنه
ً
وـي كتاب األربعين حديثا (ط) 2.كذلك سـماعه بع األحاديث من كتاب األربعين من جـمع الفقيه
اإلمام أبـي الفتح ذصر بن إبراهيم بن ذصر بن إبراهيم بن داود املقدس ي490،(3ه) ،4وترجم له

the Holy Land; (3) The pilgrimage of the Russian abbot Daniel in the Holy Land. 1106-1107
A.D. New York: AMS Pr., 1971. Repr. of the ed. London 1893, 1896, 1895. [The Library of
the Palestine Pilgrims' Text Society; vol. IV.].
1

2

3
4

عمان :وزارة الثقاوة ،2009/1430 ،الـمجلد األول ،القسم الثاذـي416 ،ص [األعمال املقدسية الكاملة :د .كامل
العسلي .إعادة طبعة .]1991
ً
ً
من الك الـحديث السابع قراءة عليه باملسجد األقص ى [كتاب األربعين حديثا (للبكري)  ،]77والـحديث الثالث
ً
ً
والثالثون منه قراءة عليه بـمحراب املسجد األقص ى ،شروه هللا وكرمه [كتاب األربعين حديثا (للبكري) .]145-144
ً
كتاب األربعين حديثا (للبكري) [ 68-67الحديث الرابع].
شيخ الشاوعية وـي عصره ببالد الشام (490-377ه1096-987/م) .عنه األعالم .20/8
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مباشرة ترجمة قيمة

ذفيسة1.

قراءات الكتب والسماعات:
َ ْ َ
من الرواود املصدرية التي طاملا غاب حضورها وـي البحوث العلمية والدراسا ،املعاصرة ولـم تـحظ
بٱعتبار كبير وٱهتمام بالغ هي القراءا ،والسماعا ،للكتب واألجزاء وغيرها .األمثلة على الك كثيرة،
لكنـي أكتفي بذكر بعضها ،كالحاوظ بـهاء الدين القاسم ٱبن عساكر (600ه)2وكتابه الجامع
املستقص ى وـي وضائل املسجد األقص ى (خ)؛ وقد سـمعه الـمحدث أبو الحسن علي بن مـحمد بن
مصنفه –
علي املعاوري املالقي (605،ه)  -الذي ولـي الخاابة بالقدس الشريف بعد وتحه  -على ِ
وهو ٱبن صاحب تاريخ مدينة دمشق (ط) – بقراءته باملسجد األقص ى وـي العشر األوسط من شهر
َّ
رمضان املعظم سنة 596ه1199/م3.كذلك ذـجم الدين بن قاض ي القضاة برهان الدين بن شيخ
اإلسالم جمال الدين الشاوعي (ته)؛ وقد عرض عليه مـجير الدين الحنبلـي (927،ه) وـي شهر ربيع
ً
قاعة من كتاب املقنع وـي الفقه وأجازه4.
األو ِل سنة 873ه
من األمثلة النادرة والنفيسة نسخة من نسخ وضائل بيت املقدس (ط) للحاوظ الضياء (643،ه)،
ـماعا ،منها خمسة عشر س ً
عليها قراءا ،وسـماعا ،،يزيد مـجموعها على خمسة وثالثين س ً
ـماعا على
املؤلف .أحدها كان هو الذي قرأ الكتاب وأسـمعه وكتب السما  ،ثـم توالت السماعا ،عليه .وأول
ِ
هذه السماعا ،كان وـي اي القعدة سنة 632ه وآخرها وـي الـ َّ
محرم سنة 642ه ،أي قبل وواة
املؤلف؛ وهو محمد بن عبد
املؤلف بسنة وذصف السنة .ثـم على النسخة سـماعا ،على ٱ ِبن ِأخ ِ
ِ

املؤلف .وقرئت هذه النسخة عليه ٱثنتـي عشرة مرة ،وسـما
الرحيم املقدس ي بـحق سـماعه من عمه ِ

1

2
3
4

َ
ً
الشريفُ ،
َ
وٱشتهر بذلك.
القدس
كالتالـي ،كما وـي كتاب األربعين حديثا (للبكري) « :68-67أصله من باذياس .وسكن
وٱبن سلون
تفقه على سليم بن أيوب الرازي بصور .وسـمع بدمشق من أبـي الحسن السمسار [(433-343ه)] ِ
[(447،ه)]َ .ر َوى عنه أبو بكر الخايب [ ]68وأبو القاسم النسيب [(508-424ه)] وأبو مـحمد بن طاوس (-424
إماما ً
ورعا ً
508ه) وأبو الفتح ذصر هللا بن مـحمد بن عبد القوي املصيص ي [(542-448ه)] وغيرهم .وكان ً
قانعا،
َ
ً
اوية الشمالية بـجامع
السلف .ٱذتقل إلـى دمشق وسكنها .وتصدر لتدريس العلم واإلوادة
َّلزما سيرة
والرواية بالز ِ
ِ
ِ
ُ
دمشق إلـى أن تووـي بها للتاسع – وقيل :للعاشر – من الـمحرم سنة تسعين وأربع مائة ،رحمه هللا .وله تصاذيف
ٌ
أهل الشام وٱذتفعوا بسيرته وصالـح دعو ِت ِه».
وـي كل ون من الفقه واألصول والزهد .وتـطرج به جـماعة من ِ
أبو مـحمد القاسم بن بن علي بن الحسن (600-527ه1203-1133/م) ،من أهل دمشق .عنه األعالم .178/5
مثير الغرام  ،376-375األنس الجليل .225/2
األنس الجليل .200/2
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املؤلف القاض ي
املؤلف .وسـماعا ،على تلميذ ِ
على عبد هللا بن أحمد املقدس ي بـحق سـماعه من ِ
لف محمد بن عبد
املؤ ِ
سليمان بن حمزة املقدس ي بـحق سـماعه من ِ
املؤلف .وٱشترك مع ٱبن ِأخ ِ

الرحيم املقدس ي وـي سـما ٍّ آخر .وآخر السماعا ،على النسخة سـما على العالمة يوسف بن عبد
الهادي (909-840ه)1.
ّ
الكتابة والنسخ واالبتياع واالقتناء والتملك والوقف:
كذلك املعلوما ،املدوذة على مـطتلف املطاوطا ،وـي بداياتها ونهاياتها من اَّلبتيا والشراء والتملك
ً
ً
ً
ملحوظا أو ٱ ً
ملموسا
هتماما
ٱذتباها
والوقوف تشكل رواود مصدرية وـي غاية األهمية ،لكنها قلما تلقى
من قبل الدارسين والباحثين ،مع أذـها تزودذا بـمعلوما ،وتفاصيل ،تعكس صورة عصرية عن حركة
األمثلة

وحبسهاَّ .ليسع الـمجال هنا إَّل اَّلكتفاء بذكر بع
وٱقتنائها وتـمل ِكها
ونسخها
الكتب
كتابة
ِ
ِ
ِ
ِ
على الك دون ذية ُّ
التتبع وَّل قصد اإلحصاء.
مغرس وـي وضائل البيت الـ َّ
الر ْوض الـ َّ
من األمثلة على الكتابة والتأليف :كتاب ( َّ
مقدس) (ط)
َ
َ
للح َس ْينـي (875،ه) .جاء وـي مقدمته« :وبعد ،وإذـي َلـ َّما ُ
ُ
مسجد األقص ى سنة إحدى وسبعين
زر ،الـ
ُ َ
ُ
َ
املواطن الشريفة واملعاهد
ورأيت تلك
أشهر أو دوذـها،
مائة ،وطالت مدة ِإق َام ِتـي هناك ذـحو أربعة
وثـماذـ ٍّ
ٍّ
ُ
َ
ُ
ُ
َّ
الفضالء هناك
الجليلة املنيفة ،أرد ،اَّلطال على وضائلها وما أ ِعد لزائرها وقاصدها ،وسألت بع
ِ
ـمضاعفة ما عدا الصالة من أعمال البر بـها ،وهل الك خاص باملسجد أو
عن أحكام تتعلق بـها ل
ِ
ُ
ما ٌ
ً
ً
شاويا وـي الك،
رد ويما حوله من سائر بيت املقدس وغير الك ،ولم أجب بش يء ،وتالبت كتابا
ََ َ
َ
ُ
ستطرَ ،
هللا الكريـ َم الوه َ
اب ،سبحاذه وتعالـى ،وـي َجـ ْم ِع ما ت َي َّس َر من الك» .2كذلك
ول ْم أ ِج ْد ،وٱ
كتاب (إتـحاف األخصا بفضائل املسجد األقص ى) (ط) املنهاجي السيوطي (880،ه)؛ وقد «ألفه وـي
مـجاورته بالقدس سنة .3»870

1
2
3

وضائل بيت املقدس (لضياء الدين املقدس ي) .29-28
الروض َّ
املغرس .63/1
َ
ُ
َ
َ
كما قال حاجي خليفة وـي كشف الظنون  ،5/1لكنه نسبه إلـى «للشيخ الـمحقق كمال الدين مـحمد بن مـحمد بن
َّ
أبـي شريف الشاوعي املصري املتووـى سنة ست وتسعمائة»؛ وهي نسبة خاطئة .تـجدر اإلشارة والتنبيه إليه هنا أن
أحمد رمضان أحمد ،مـحقق هذا الكتاب ،ذقل كالم حاجي خليفة ،وحروه بزيادة «قيل» قبل «ألفه» وأحاله على
َّ
َّ
املصنفة ويه،
األخصا ( 43/1مقدمة)] ،حيث الكالم عن علم التاريخ والكتب
غير موضعه ،وعنده [ 272/1إتـحاف
ُ
َّ
األخصا) وـي تاريخ القدس [كشف الظنون .]271/1
وجاء أولـها (إتـحاف
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من األمثلة على النسخ ،أي الفراغ منه :إحدى نسخ إتـحاف األخصا (ط)« :1علقها لنفسه ولـمن شاء
ُ
ُ
عثمان ُ
ُ
بن عبد الصمد بن أحـمد | الشاوعي
األحد
الفقير إلـى هللا
العبد |
هللا تعالـى من بعده
الواحد ِ
ِ
َ
مذهبا الحلبـي ً
بلدا ثـم املقدس ي | عامله ُ
ً
ووالد ْي ِه2واملسلمين بلافه الخفي | وكان الفراغ منها وـي
هللا
األقص ى الشريف | آخر3نهار السبت املبارك سابع عشر ربيع اآلخر | سنة إحدى4وتسعين وثـماذـي
مائة | والحمد هلل رب العاملين».
ُّ
من األمثلة على التملك :ما جاء على طرة نسخة توبنگن5من (كتاب شرح الورقا ،وـي علم أصول
الفقه) (ط)6لإلمام جالل الدين الـ َم َحلي (864،ه) ،7كالتالـي:
ملكه باريق اَّلبتيا الحاج |
بيت هللا املتوكل على هللا |
عبد الحكيم الـمجاور بالصخرة الشريفة |
غفر هللا ولوالديه ولـمن دعا له باملغفرة.
من األمثلة على الوقف :الكشف والبيان (ط) للثعلبـي (427،ه)؛ وقد قرأه اإلمام أبو بكر بن العربـي
(543،ه)  -ويما قرأه من كتب التفسير  -أثناء مـجاورته ببيت املقدس (489-486ه) واكر أذه «كان
ً
وقفا وـي كتب الصخرة َّ
املقدسة».8
ّ
املقدسية:
املقابر
تعد املقابر والترب واملقاما ،واملزارا ،واألضرحة اإلسالمية وـي القدس وأكناوها خالل قرون متعاقبة
1

2
3

4
5

6

7
8

من مـجمل النسخ األربع التي ٱعتمدها الـمحقق أحمد رمضان أحمد وـي تـحقيق هذا الكتاب؛ وهي النسخة الثالثة.
َ
[ذص الفراغ ال َّ
َّ
األخصا [ 62/1لوحة رقم ( ])8و ُّ 63
ـمحق ُق].
ُينظر إتـحاف
ِ
ووالديه :ووالدىه ،األصل؛ ووالدته ،املابو  .للتعليق :قراءة الـمحقق هذا املوضع ُ
غير صحيحة.
ً
آخر[ :لو] ،كذا وـي املابو مضاوا بين حاصرتين .للتعقيب :هي قراءة خاطئة ،بل هي تصحيف للموضع ،إا َّل
معنـى لها.
إحدى :احد ،كما وـي األصل واملابو .
ْ
ماكس ْ
ُير َ
ڤاي ْس ْ
ڤايلر :مكتبة جامعة توبنگن :وهرس املطاوطا ،العربية [ )107( 69-68/2رقم املطاوط M a
اجع
.]VI 109
(الورقا ،وـي أصول الفقه) للجوينـي ،إمام الحرمين؛ وهو أبو املعالـي عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف (-419
478ه1085-1028/م) .عنه األعالم .160/4
هو مـحمد بن أحـمد بن مـحمد األذصاري الشاوعي (864-791ه1459-1389/م) .عنه األعالم .333/5
قاذون التأويل .455
67

مصدرا ً
ً
ذفيسا من مصادر التاريخ والثقاوة والحضارة اإلسالمية ،يعكس عمق التالحم وقوته على
مـطتلف األزمان واألعصار بين أهل اإلسالم وـي مـحياهم ومـماتـهم مع القدس الشريف .لقد تنبه
البحاثة كامل جميل العسلي لهذا املوضو وأهميته القصوى ،ووضع ويه دراسة مأصلة ووـي غاية
َ
اإلحاطة واَّلستفاضة تـحت َّ
مسمـى (أجدادذا وـي ث َرى بيت املقدس :دراسة أثرية تاريـطية لـمقابر
َْ
القدس وتربـها وأث َبا ،بأسـماء األعيان املدوووين ويها) (ط) ،1وقد أورد ويها  355من األعيان والعلماء
والحكام مع ذبذ قصيرة عنهم على التحقيق2من القرن األول إلـى الرابع عشر للهجرة ،وـي مقدمتهم
تسعة من الصحابة ،رض ي هللا عنهمُ .يضاف إلـى الك قبور كثيرة ما تزال ظاهرة ،لكنها مـجهولة
األصحاب.3
هذا كله بالابع جزء يسير من مـجمل ثراها الايب الذي وارى اآلَّلف من عظماء املسلمين وأعياذـهم
عبر تاريـطها اإلسالمي؛ وقد تـحدثت املصادر التاريـطية عن إلقاء الصليبيين بـجثث عشرا ،اآلَّلف
من املسلمين الذين ابـحوهم وقت ٱحتاللهم القدس الشريف سنة 492ه1099/م ،4والك وـي مقبرة
مامال ،من كبرى املقابر اإلسالمية ببيت املقدس وأكثرها شهرة والواقعة خارج املدينة القديـمة .لـمكاذة
هذه املقبرة واملقبورين ويها كاذت من جملة األماكن التي ُت ْق َ
ص ُد للزيارة من أهالـي بيت القدس
ُّ
والواودين إليه من املسلمين ،كالرحالة مصافى أسعد الل َق ْي ِمي (1178،ه1765/م) الذي اكرها
وتـحدث عن زيارته لها وـي كتاب رحلته (مواذح األنس برحلتـي لوادي القدس) (ط) ،5والرحالة عبد
الغنـي النابلس ي (1143،ه1731/م) التي زارها سنة 1101ه وتـحدث عنها وـي كتابه (الحضرة األنسية
وـي الرحلة القدسية) (ط).6
جدير باإلشارة إليه وـي هذا السيا أن الكثير من املدووذين ببيت املقدس وأكناوه من الغرباء الذين
قدموه للزيارة والـمجاورة ويه من أقاار إسالمية متعددة ،كالديار املصرية واملغربية وبالد الروم
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عمان 324 ،1982ص.
جمعها من مصادر عديدة ،أشهرها (األنس الجليل بتاريخ القدس والخليل) لـلمؤرخ مـجير الدين الحنبلي (927،ه)،
خاصة وـي الفصل الثالث  .242-147كذلك عول على شواهد القبور الـمحفوظ أكثرها وـي بع متاحف القدس
ووـي بع األديرة ،كما وـي الفصل الرابع [شواهد القبور وـي القدس] .283-243
أجدادذا .17-16
أجدادذا .118
مواذح األنس  .448كذلك أجدادذا .121
أجدادذا .122
68

ُ
والعجم ،وتحولت مـجاورتهم إلـى إقامة مفتوحة إلـى أن ماتوا به ،وقبورهم ظاهرة تز ُار ،1مـما يدل
َ
اب لـما لـه من قداسة خاصة وبركة
على أن القدس كان وما يزال مـحاة
ٱستقااب وٱجتذ ٍّ
ٍّ
مـطصوصة.
إن ما قام به البحاثة العسلي من عمل ذفيس غير مسبو إليه وـي الدراسا ،املعاصرة َّل ينتهي
عنده مشوار البحث والدراسة ،بل َّل بد من متابعة هذا املوضو بـمزيد من العناية واَّلهتمام ،والك
لظهور العديد من أعمال التحقيق وكتب التراث اا ،الصلة والعالقة لـم تكن قد حققت قبل
خمسة وثالثين ً
عاما ،وويها من املواد واملعلوما ،ما يكشف املزيد عن تاريخ القدس .من الك على
سبيل املثالَّ ،ل الحصر ،كتاب (املستقص ى وـي وضائل املسجد األقص ى) (ط) للعلمي املقدس ي (،
ً
بعد969ه) الذي خصص ويه وصال عن األولياء املدووذين ببيت املقدس.2
أهل الـمجاورة:
تتحدث املصادر عمن قدم بيت املقدس ودخله من أعيان الصحابة والتابعين لهم ،3لكنها تذكرهم
ً
ً
أخبارا وروايا ،اا ،صلة بتاريخ بيت املقدس ووضائله
أعياذا أور ًاداَّ ،ل جماعا ،،وتورد عنهم
ً
وتشكل بدورها تر َ
اجم مقتضبة لبعضهم أو جا ًذبا متم ًما لها .باملقابل تتحدث بع املصادر عن
حضور جماعا ،مـجاورا ،ببيت املقدس دون إعااء تفاصيل شخصية أو وردية عن أصحابها ،ألذـها
كبيرة األعداد ،وبعضها قد يفصل بع

الش يء ،إاا كاذت الجماعة الواحدة معدودة األوراد،

كجماعا ،العلماء وطلبة العلم الواودين إلـى بيت املقدس .لذا أقسمهم إلـى مـجموعتين رئيستين:
مرت ًبا حسب ووياتهم ً
مـجموعة األعيان األوراد ،وجماعا ،الـمجاورين ،كل الك َّ
قرذا بعد قر ٍّن حتـى
الفتح الصالحي (583،ه):

1

2
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أمثال الزاهدة رابعة العدوية (135،ه) [مثير الغرام  ]350والشيخ مـحمد بن إبراهيم بن أحـمد القرش ي (599،ه)
[مثير الغرام .]376
عدادهم 17؛ وهو [الفصل العاشر وـي اكر األولياء الـمدووذين حول بيت املقدس ،رض ي هللا تعالـى عنهم وذفعنا
بـهم]ُ .ير َ
احع املستقص ى .193-183
ُ
أصحاب رسو ِل هللا ،ﷺ ،والتابعين
وضائل البيت املقدس [َ )103( 65-64م ْن ا ِك َر أذه كان وـي بيت املقدس من
ِ
وما ،بها] ،وضائل بيت املقدس [ 194-171باب اكر من زار بيت املقدس من األئمة والصالحين ومن كان ويها من
املتعبدين واألبدال] ،مثير الغرام [ 330-299من أعيان الصحابة] و [ 376-331اكر التابعين وغيرهم] ،الروض
ً
َّ
املغرس [ 567-455/1ذقال من مثير الغرام] ،اإلعالن  ،137األنس الجليل  393-385/1و.441-417
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مـجموعة األعيان األفراد:
من أعيان القرن ّ
األول:
لقد اكر ،املصادر ً
عددا من أعيان الصحابة الذين قدموا بيت املقدس ودخلوه ٱ ً
بتداء بأمير املؤمنين

عمر بن الخااب ،قدم الشام أربع مرا ،ودخل بيت املقدس حال الصلح ،1وٱ ً
ذتهاء بغضيف بن
َ
ً ََ
ً
وأخبارا ،واك َر ْ ،ما جرى لبعضهم من أحوال ووقائع ،كاإلحرام
الحارث الكندي 2.وأ ْو َر َد ْ ،عنهم أقواَّل

من بيت املقدس ،3كما وعل سعد بن أبـي وقاص (55،ه)4وعبد هللا بن عباس (68،ه)5وعبد هللا
َ ْ ً َ ً
وع َمال بـحديث
بن عمر (73،ه)6ومـحمود بن الربيع األذصاري (97،ه) ،7رض ي هللا عنهم ،والك أخذا
أم سلمة ،رض ي هللا عنها ،زوج النبـي ،ﷺ ،كما رواه اإلمام الحاوظ أبو داود (275،ه) بإسناده عنها
َ
َ
َْ
َ َ ْ ُ َ
املسجد
املسجد األق َص ى إلـى
هللا ،ﷺَ ،ي ُقو ُل(َ :م ْن أ َه َّل ِبـ َح َّج ٍّة أ ْو ُع ْم َر ٍّة ِم َن
ِ
ِ
«أذـها س ِـمعت َرسول ِ
َّ ُ
ُ
َ َ َّ َ ْ َ ْ
َ َ َّ
َ َّ ُ
َ ََ ْ َُ
هللا أيـتهما قال».8
الحرام ،غ ِف َر له ما تقدم ِمن اذ ِب ِه وما تأخ َر) أو (وجبت له الجنة) – شك عبد ِ
كذلك َع ِم َل به من بعدهم التابعون الذين زاروا بيت املقدس ،كاإلمام وكيع بن الـجراح (197،ه)
على سبيل املثالَّ ،ل الحصر ،كما سيأتـي اكره.
ذال بيت املقدس مكاذة خاصة وـي الخالوة األموية (132-41ه) ،والك لدواوع دينية وألسباب
سياسية؛ وقام العديد من خلفاء بنـي أمية ،أمثال معاوية وعبد امللك بن مروان والوليد بن عبد
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مثير الغرام  ،299الروض َّ
املغرس .455/1
قال مجير الدين الحنبلي وـي األنس الجليل « 385/1أما من دخل بيت املقدس من الصحابة ،رض ي هللا عنهم ،وهو
ً
ً
كثيرَّ ،ل يحصيهم إَّل ُ
ٌ
خلق ٌ
هللا ،سبحاذه وتعالـى .ولنذكر جماعة من أعيانهم تبركا بذكرهم وذجعل ترتيب أسمائهم
على الوويا ،من غير ٱستقصاء وـي اكر تراجمهم».
مثير الغرام [ 214-211وضل اإلهالل بالحج والعمرة من بيت املقدس] ،األنس الجليل [ 352-351/1وضل اإلهالل
بالحج والعمرة من بيت املقدس].
َّ
قدم بيت املقدس وأحرم منه ،كما وـي مثير الغرام  .300كذلك الروض املغرس  ، 459-458/1األنس الجليل 388/1
بعمرة»].
[كالهما مع زيادة « ٍّ
َ
َّ
أ َه َّل من بيت املقدس وـي الشتاء ،كما وـي مثير الغرام  214و  .301كذلك الروض املغرس  ،459/1األنس الجليل
.390/1
َّ
بعمرة عام حكم الحكمين ،كما وـي وضائل البيت املقدس  ،)91( 59مثير الغرام -213
قدم بيت املقدس وأهل منه
ٍّ
 214و  ،300الروض َّ
املغرس  ،459-458/1األنس الجليل  352/1و .390
َ
وعمرة ،كما وـي مثير الغرام  .328كذلك الروض َّ
املغرس  ،496/1األنس الجليل
ببيت املقدس وأ َه َّل منه بحج
ذزل ِ
ٍّ
.391/1
سنن أبـي داود [ )1741( 148/2كتاب املناسك – باب [وـي] املواقيت].
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امللك وسليمان بن عبد امللك وعمر بن عبد العزيز ويزيد بن عبد امللك ،بزيارا ،متكررة إلـى بيت
املقدس ،وحرص ثالثة منهم على أخذ البيعة ويه.
 1الخليفة معاوية بن أبـي سفيان (حكم 60-41ه) :بويع بيعة الجماعة ،أهل الشام ،بإيلياء وـي
رمضان سنة

أربعين1.

 2الخليفة عبد امللك بن مروان (حكم 86-65ه)« ،باذـي قبة الصخرة ببيت املقدس» :2بويع ببيت
املقدس وـي شهر رمضان سنة

65ه3.

 3الخليفة عمر بن عبد العزيز (حكم 101-99ه) :قد ٱلتقى قبل خالوته بـطالد بن يزيد بن معاوية
(90،ه) عند صخرة بيت

املقدس4.

 4الخليفة الوليد بن عبد امللك (حكم 96-86ه)« :قدم الوليد بن عبد امللك بيت املقدس ،ونزل
على قوم من غسان».5
(96،ه)6.

 5الخليفة سليمان بن عبد امللك (حكم 99-96ه) :بويع ببيت املقدس بعد مو ،الوليد
ً
ووادة كاذت أهنأ من الووادة إليه .كان يـ ُ
جلس
«أتـى بيت املقدس وأتته الووود بالبيعة؛ ولم يروا
وـي َ
قب ٍّة وـي صحن مسجد بيت املقدس مـما يلي الصخرة قد بسط البسط بين يدي قب ِت ِه ،عليها
ُ
ُ
والوسائد وإلـى جاذبه
الناس على الكراس ي
ويجلس
للناس،
النمار والكراس ُّي ،ويجلس ويأان
ِ
ِ
ُ
ُ
صاحبهم،
الجند ويتقدم
األموال والكس ى وآذية الذهب والفضة وكتاب الدواوين ،ويدخل وود

باإلقامة ببيت املقدس وٱتـطااها
ويتكلم عنهم وعمن قدموا من عنده .وكان سليمان قد هم
ِ
ً
األموال والناس بـها».7
منزَّل وجمع
ِ
 6أم َّ
الد ْر َداء الصغرى :العاملة الفقيهة ،زوج الصحابـي أبـي الدرداء (32،ه) الثاذية .ليس لها
ٌ
صحبة .قد طال عمرها ،إا حجت سنة 81ه .8كاذت تتنقل بين دمشق وبيت املقدس ،وتقيم
1

2
3
4
5
6
7
8

املغرس  374/1و  .473ذظيره تاريخ القضاعي « 201قال أبو بشر ُّ
مثير الغرام  ،312الروض َّ
الدوَّلبـي :بويع له وـي اي
ٍّ
الحجة ببيت املقدس سنة أربعين».
مثير الغرام  ،340الروض َّ
املغرس .512/1
تاريخ خليفة  ،200الروض َّ
املغرس .374/1
مثير الغرام  ،341األنس الجليل .425/1
ُ َ
كتاب جمل من أنساب األشراف  .90/8ينظر كذلك مثير الغرام .345
الروض َّ
املغرس .374/1
مثير الغرام .346-345
تاريخ أبـي زرعة الدمشقي .)649( 141
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ستة أشهر ببيت املقدس وستة أشهر بدمشق ،1والك حين ٱذتدبـها الخليفة عبد امللك بن مروان
(86،ه) لتعليم القرآن الكريـم بـمقرأة النساء وـي مسجد قبة الصخرة بعد ٱذتهائه من بنائها
سنة 72ه ،وكان يـجالسها أوقا ،مكوثه وـي بيت املقدس ،وكاذت تتوكأ عليه حتـى يدخلها
ً
وكثيرا ما كان يـجلس إليها
املسجد ،وتجلس مع النساء وهو يـمض ي إلـى املقام ،ليصلي بالناس.
وـي مؤخر املسجد بدمشق وهو خليفة؛ وإشراوها على مقرأ النساء بـجامع دمشق ومقرأ النساء
بـمسحد قبة الصخرة كان وراء ُّ
تنقلها2.كذلك كان لها مجلس علم وـي بيتها .كاذوا يجتمعون ويه،
ْ َ َ
ً
ُ ُ
الحك َمة ِصغ ًارا،
يقرأ عليهم خليد بن سعد ،وكان قارئا3.كان من منهجها التعليمي والتربوي :تعلموا ِ
َت ْع َم ُلوا بها ِك َب ً
ارا!4
بذلك تعكس أم الدرداء الصغرى دور النساء الفعال والكبير على مستوى العبادة و ُّ
التعبد
بالقيام5وإقراء القرآن وتعليمه أثناء الـمجاورة ببيت املقدس .ذظيراتها كثيرا ،،كن يأتين بيت
للتعبد ويه ،6بعضهن َأ َت ْي َن ُه من دمشق كل شهر مرة على رجليها ،7وبعضهن َ
املقدس ُّ
جاو ْر َن به
ٍّ
سنين.8
من أعيان القرن الثانـي:

 7القاسم بن عبد الرحمن بن عبد هللا بن مسعود الهذلـي (116،ه) ،قاض ي الكووة ،و ُمـ َح ِارب
بن د َثار َّ ُ
وس ي (116،ه) ،قاض ي الكووة :9تصاحبا وتراوقا وـي قدومهما إلـى بيت املقدس
السد ِ
ِ ٍّ
1
2
3
4
5

6

7
8
9

مثير الغرام  338 338و ،339تـهذيب التهذيب ُ .466/12ي َ
قابل صفوة الصفوة  ،495/4/2األنس الجليل .419/1
حمدان :املقارئ التعليمية وـي بالد الشام وـي خالوة الفارو .145
تاريخ أبـي زرعة الدمشقي .)652( 141
تاريخ أبـي زرعة الدمشقي .)651( 141
مثير الغرام « 338كان معها ٌ
نساء يتعبدن؛ وإاا ضعفن عن قيام الصالة ،تعلقن بالـحبال» .ذظيره صفوة الصفوة
.495/4/2
صفوة الصفوة [ )783-782( 463/4/2اكر املصافيا ،من عابدا ،بيت املقدس] و [ )787-784( 465-463اكر
ً
ً
املصافيا ،من الـمجهوَّل ،األسـماء] [هناك ُ « )786( 464
كثيرة ،عليهن مدار ُ
صوف وخمر ،معتكفا،
ورأيت نسوة
ٍّ
ُ
وـي املسجدَّ ،ل يتكل َ
من»] .كذلك وضائل البيت املقدس « )146( 89حدثتنا بجيلة ،وكاذت مالزمة الصخرة ببيت
املقدس».
صفوة الصفوة .)824( 501/4/2
صفوة الصفوة « )787( 464/4/2قالت :منذ ثـماذـي سنين».
األعالم .281/5
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غرض التعبد من قيام الليل والبسط وـي النقفة

والعزلة1.

وب ُ
 8عبد هللا بن أبـي زكريا الخزاعي الشامي (117،ه)2:من وقهاء أهل دمشق .صحبه أي ُ
بن أب ي
املقدس3.

عائشة إلـى بيت
 9زياد بن أبـي َس ْو َدة املقدس ي ( ،ويما بين 129-111ه) 4 :هو وأخوه عثمان بن أبـي سودة من أهل
بيت املقدس ،ثقتان ثبتانَ .ر َوى عن أخيه عثمان عن ميموذة ،خادم النبـي ،ﷺ ،وـي الصالة وـي
َ
صع َد طور زيتا5.
بيت املقدس .كان ،إاا قدم بيت املقدسِ ،
َ
َ َ
وطيف
 10املحدث محمد بن مسلم بن عبد هللا بن شهاب الزهري (124،ه) :ق ِدم بيت املقدس ِ
به وـي تلك املواضع ،وصلى ويها .وقد ٱلتقى هناك بالشيخ عقبة بن أبـي زينب واألخي ُر يحدث وـي
وأماذة ،حين أكثر منها ،بقوله« :أيها
ٍّ
مجلسه عن وضائل بيت املقدس ،ورد عليه الزهري بصد ٍّ
َ
ٰ
َ
ً
َّ
تنتهي إلـى ما ٱذتهى ُ
هللا إليه  .قال هللا ،تعالـىُ :
َ
﴿س ۡب َح ـ َن ٱل ِذى أ ۡس َرى ِب َع ۡب ِد ِهۦ ل ۡيال ِم َن
الشيخ! لن
َ
َ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡٱلـ َم ۡسجد ٱل َـح َرام إلـى ٱلـ َمسجد ٱأل َ
قصا﴾ [6.»]1:16
ِ ِ
ِ ِ
ِ
 11مـحمد بن واسع (127،ه) ومالك بن دينار (123،ه) وعبد الواحد بن زيد (177،ه) :ثالثتهم
من أصحاب الحسن البصري (110،ه) ،من مشاهير زهاد البصرة ونساكها .جمعتهم الاريق
والغاية ،وساروا إلـى بيت

املقدس7.

 12رابعة العدوية (180/135،ه) :من أهل البصرة .قدمت بيت املقدس وماتت به .قبرها بظاهر
القدس على رأس طور
ً
إن حالتها تـمتاز بأمرين .أوَّل أنها خير مثال على أن الـمجاورة لـم تكن مقصورة أو مـحصورة على
الرجال دون النساء ،كما تقدم بسيا أم الدرداء الصغرى .ث ً
اذيا أن قدومها كان للتعبد ببيت
زيتا8.

املقدس من جهة وزيارة أمكنة مقدسة ويه من جهة أخرى ،كاور زيتا؛ وكاذت تصعد إليه؛

1
2
3
4
5
6
7
8

مثير الغرام  ،342الروض َّ
املغرس  ،516/1األنس الجليل .420/1
عنه تهذيب الكمال )3274( 525-14
تاريخ أب ي زرعة الدمشقي .)1720( 308
تهذيب الكمال  ،)2050( 483-480/9تاريخ اإلسالم ط ،)394( 365/12تهذيب التهذيب .)680( 374-373/3
مثير الغرام  242-241و ،349الروض َّ
املغرس  ،529-528/1األنس الجليل .421/1
وضائل البيت املقدس .)165( 102
وضائل بيت املقدس (َّلبن َّ
املرجى)  ،)254( 180مثير الغرام  ،344الروض َّ
املغرس .521-519/1
مثير الغرام  ،350الروض َّ
املغرس  377/1و  ،530األعالم .10/3
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وهي مقبورة هناك.
َ
ُروي أن أم املؤمنين صفية بن ُح َي ي ،رض ي هللا عنها ،لـما قدمت بيت املقدس ،صلت ويه
وصعد ،على طور زيتا ،وصلت به 1.مع الوقت أصبح هذا املكان ،جبل طور زيتا ،من األمكنة
التي يتردد عليها القادمون الزائرون على أذه موضع روع عيس ى ،عليه السالم2.
ُ
دخلت بيت املقدسَّ ،
كأن ذفسـي
 13سليمان بن طرخان التميمي (143،ه) :كان سليمان يقول :إاا
َّل تدخل معي َّ
حتـى أخرج منها3.
 14أبو الحسن النهراذـي األذدلس ي:كان ً
مقيما ببيت

املقدس4.

 15مقاتل بن سليمان (150،ه) :قدم بيت املقدس ،وصلى ويه وجلس عند باب الصخرة القبلي،
ُ
موضع
وٱجتمع عليه خلق كثير يكتبون عنه ويسمعون منه 5.قال عن بيت املقدس« :ما ويه
ٌ
مرسل أو قام عليه َم َل ٌك َّ
مقر ٌب».6
شبر إَّل وقد صلى عليه ذبـي
ٍّ
ْ
َّ
 16إبراهيم بن أبـي عبلة (152،ه) وعبد هللا بن ويروز الديلمي :كالهما مقدس ي .ٱلتقيا بالصحابيي ِن
واثلة بن األسقع وعبد هللا بن أم حرام وـي مسجد بيت املقدس َ
ور َو َيا عنهما7.
َ 17ث ْور بن يزيد الحمص ي (153،ه) :8كان قد سكن بيت املقدس؛9وكان له م ٌ
ـجلس وـي
مسجده10.ما ،ببيت

املقدس11.

 18اإلمام األوزاعي (157،ه) ،وقيه أهل الشام :قدم بيت املقدس وصلى وـي املسجد األقص

ى12.

 1مثير الغرام  ،329الروض َّ
املغرس  375/1و 498-497ن األنس الجليل .393/1
 2مثير الغرام  ،349الروض َّ
املغرس .378-375/1
 3مثير الغرام  ،349الروض َّ
املغرس .530-529/1
 4مثير الغرام  ،350الروض َّ
املغرس  ،531/1األنس الجليل .421/1
 5مثير الغرام  ،351-350الروض َّ
املغرس  ،532/1الحضرة اإلنسية  ،113معاهد العلم .27-27
 6األنس الجليل  .353/1له أقوال أخرى وـي وضائل بيت املقدسُ .ير َ
اجع مثير الغرام  ،351األنس الجليل .361/1
 7مثير الغرام  ،343-342الروض َّ
املغرس .518-517/1
وجماعة ،ووـي قول الترمذي سنة 150ه ووـي قول يـحيـى بن بكر سنة 155ه .عنه تهذيب
 8وـي قول ابن سعد وخليفة
ٍّ
الكمال  ،)862( 418-418/4تـهذيب التهذيب .)57( 35-33/2
 9مثير الغرام  ،353األنس الجليل .422/1
 10مثير الغرام .353
 11تهذيب الكمال  ،428/4تهذيب التهذيب .35/2
 12مثير الغرام  ،354الروض َّ
املغرس  ،538-537/1معاهد العلم .28
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 19الخليفة أبو جعفر املنصور (158،ه) :قد مر اكر قدومه بيت املقدس مرتين ،سنة 140ه وسنة
154ه.

الف ْرَيابـي :من رواة الحديث .ذزل ببيت
 20إبراهيم بن محمد بن يوسف ِ
ُ
 21أبو عتبة الخواص ،عباد بن عباد األ ْر ُ
سووـي :من رواة الحديث .قدم بيت املقدس2.
 22إبراهيم بن مـحمد بن يوسف الفريابـي :ذزل بيت املقدس3.
املقدس1.

 23اإلمام سفيان الثوري (161،ه) ،إمام أهل العرا  :أتـى املسجد األقص ى ،وصلى ويه بـموقع
القرآن4.

الجماعة .وأتـى قبة الصخرة الشريفة ،وطتم ويها
َ
سفيان
 24صدقة بن يزيد الخراساذـي ثـم الشامي :ذزل الرملة .كان يكون بناحية بيت املقدس5.لقي
َّ
الثوري وـي مسجد الجماعة ببيت املقدس6.
ً
ْ
اباا ً
غازيا .قدم
 25إبراهيم بن أدهم (161،ه) :أصله من َبلخ ،ثـم ٱذتقل إلـى الشام وأقام بـها مر
بالصخرة7.

بيت املقدس وذام
َْ
 26الخليفة املهدي (169،ه) :قد تقدم ُ
ببناء ما تشعث
قدومه بيت املقدس سنة 163ه وأم ِره ِ
اكر ِ
من املسجد األقص ى « .ار بيت املقدس ومعه ُ
اس ُ
يزيد ُ
بن منصور والعب ُ
بن محمد ِبن علي
ز
ٍّ
َ
وعلي ُ
والفضل ُ
ُ
بن صالح بن علي ُّ
سليمان ِبن علي» .8كذلك كان معه كاتبه ووزيره أبو عبيد
بن
ِ
هللا األشعري9.

1

2
3
4
5
6
7
8
9

مثير الغرام [ 351ويه الغريابــي] ،الروض َّ
املغرس [ 534-533/1ويه (الغرياذـي)] ،األنس الجليل [ 421/1ويه
(العرباذـي)] .
َّ
مثير الغرام  ،352-351الروض املغرس  ،534-533/1األنس الجليل .421/1
مثير الغرام  ،351الروض َّ
املغرس  ،533/1تهذيب التهذيب .)285( 161/1
مثير الغرام  ،353-352الروض َّ
املغرس  ،535-534/1معاهد العلم .28
لسان امليزان .)4260( 567-574/3
مثير الغرام  ،352الروض َّ
املغرس .535/1
مثير الغرام  ،354الروض َّ
املغرس .537-536/1
الكامل وـي التاريخ [ 245-244/5سنة 163ه].
مصحفاً
َّ
وضائل الشام ووضل دمشق  ،82مثير الغرام  ،356الروض َّ
املغرس [ 541/1هناك وـي ثالثة مواضع (عبد)
عن (عبيد)] ،وضائل الشام (للمنهاجي) [ 339هناك (لكاتبه عبد هللا) بدل (لكاتبه أبـي عبيد هللا)] .للتعريف  :أبو
عبيد هللا األشعري هو معاوية بن عبيد هللا بن يسار (170-100ه786-718/م) .أصله من طبرية .عنه كتاب الوزراء
ُ
والكتاب  ،156األعالم .262/7
75

 27اإلمام الليث بن سعد (175،ه) ،عالـم مصر وإمامها :قدم بيت املقدس سنة 141ه لزيارته
والصالة ويه .وٱجتمع ويه بالخليفة أبـي

جعفر املنصور1.

 28وكيع بن الـجراح (197،ه) :قدم بيت املقدس .ولـم يزر ً
شيئا من تلك األماكن .أحرم من بيت
املقدس إلـى

مكة2.

صا لقبة الصخرة واملسجد األقص ى ،ولـم يزر ً
يـمتاز قدومه بهذين األمرين؛ وكان مـطص ً
شيئا
من تلك األماكن3.وهذا يعكس بدوره ردة وعل العديد من العلماء مع إذكارهم على ما يفعله
الناس من زيارة أمكنة أخرى على أنها مقدسة ومعظمة للصالة ويها 4.كذلك مسألة إحرامه من
بيت املقدس إلـى مكة .وهذا يندرج وـي وضل اإلحرام من بيت املقدس .وقد قال اإلمام الحاوظ
َ
َ
أبو داود (275،ه) وـي ُسن ِن ِه بعد أ ْن سا حديث أم سلمة ،رض ي هللا عنها ،وـي وضل اإلحرام
يرحم هللا ً
ُ
وكيعا! أحرم من بيت املقدس .يعنـي إلـى مكة5.
من بيت املقدس:

من أعيان القرن الثالث:
كذلك شهد بيت املقدس وـي هذا القرن حركة واسعة من القادمين والزائرين من العلماء واألئمة
واملتعبدين وشيوخ الصووية غرض الزيارة والتبرك به ،منهم:
َُ
 29اإلمام مـحمد بن إدريس الشاوعي (204-105ه) :قدم بيت املقدس ،وصلى ويه وقال :سلوذـي
6.

بـما شئتم ،أخبركم من كتاب هللا وسنة رسوله،
ً
قوما شيئاَّ ،
 30املؤمل بن إسـماعيل البصري (206،ه) :قدم بيت املقدس .وأعاى به ً
ودوروا به
تلك األماكن7.بذلك يعكس رأي الذين يرون الدوران وـي سائر املواضع التي ببيت املقدس للصالة

1
2
3

4

5

6
7

مثير الغرام  ،355الروض َّ
املغرس  ،539-538/1معاهد العلم .28
َّ
مثير الغرام  ،358-357الروض َّ
األخصا  ،49/2معاهد العلم .28
املغرس  ،544-542/1إتـحاف
منهم من ٱكتفى بالصالة باملسجد دون إتيان الصخرة ،كما ُي َروى عن ٱبن عمر ،رض ي هللا عنهماُ .ير َ
اجع وضائل
البيت املقدس .)30( 24
وضائل بيت املقدس [ )363( 243باب من رأى أن يدور يصلي وـي سائر املواضع التي ببيت املقدس] .وقد وعل الك
الزهر ُّي ورابعة العدوية ،كما تقدم اكره ،واملؤممل بن إسماعيال البصري اآلتي اكره بعد قليل.
سنن أبـي داود [ )1741( 148/2كتاب املناسك – باب [وـي] املواقيت] .كذلك األنس الجليل [ 352-351/1وضل
اإلهالل بالحج والعمرة من بيت املقدس].
َّ
مثير الغرام  ،357-356الروض َّ
املغرس  ،542-541/1إتـحاف األخصا .49/2
َّ
مثير الغرام  ،358الروض َّ
املغرس  ،545/1إتـحاف األخصا .50/2
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ويها على أنها أمكنة مقدسة ،كما هو واضح وـي رواية جعفر بن مسلم الهذلـي (254،ه)ُ « :
أيت
ر
قوما ً
مؤم َل َ
إسماعيل ببيت املقدس أعاى ً
َ
شيئا ،وداروا به وـي تلك املواضع؛ وقال له ٱ ُبن ُه:
بن
َ
ُ
يفعل ما أراد».1
يا أبت! قد دخل وكيع بن الجراح ،ولم َي ُد ْر .قال :كل إنس ٍّان
 31بشر بن الحارث الحاوـي (227،ه) :2من كبار الصالـحين .قيل لهِ :ل َـم َي ْف َر ُح الصالـحون ببيت
َّ َ
ُْ
ُ
ا ،الدذيا
الهم وَّل ت ْس َت ْع ِلـي
املقدس؟ قال :ألذـها تذ ِه ُب
النفس بـها .وقال :ما بقي عندي من لذ ِ
ِ
إَّل َأ ْن َأ ْس َت ْلق َي على َ
ج ْنبـي تـحت السماء بـجامع بيت املقدس3.
ِ
ِ
ِ
 32راشد بن سعيد بن راشد ،أبو بكر الرملي املقدس ي :كتب عنه اإلمام الحاوظ أبو حاتم الرازي
(277،ه) ببيت املقدس سنة 243ه َ
ور َوى عنه4.
 33او النون املصري (245،ه)5:شيخ الديار املصرية .كان صاحب سياحة ،6وسار وـي بالد الشام
والحجاز ًّ
حاجا واليمن والعرا  ،وكان ٱستحضره الخليفة املتوكل (حكم 247-232ه) .قدم بيت
املقدس7.ذقل اإلمام املحدث أبو سليمان الخاابـي (388،ه) وـي كتابه (العزلة) عن اي النون
ً
ُ
ٌ
مكتوبُّ :
ٌ
كل
أسار ،محيت ،وترجمتها ،وإاا عليها
املقدس ،عليه
وجد ،صخرة ب َب ْي ِت
أذه قال« :
ِ
َ
ٌ
ٌ
وكل قانع غ ِنـي َّ
طالب ُّ
هارب ُّ
ـتأنس ُّ
وكل مايع مس ٌ
مستوحش ُّ
ٌ
وكل
وكل ر ٍّاج
خائف
وكل
عاص
ٍّ
ٍّ
ٍّ
ٍّ
ُم ِـحب ٌ
اليل»8.
ٍّ
1

2
3
4
5

6

7
8

وضائل البيت املقدس  .)124( 76كذلك وضائل بيت املقدس [ )363( 243باب من رأى أن يدور يصلي وـي سائر
املواضع التي ببيت املقدس].
من أهل مرو .سكن بغداد وتووـي بـها .عنه األعالم .54/2
َّ
مثير الغرام  ،359الروض َّ
املغرس  ،549-548/1إتـحاف األخصا .51/2
تهذيب الكمال .12/9
حلية األولياء  ،)454( 410-345/9صفوة الصفوة  ،)830( 515-510/4/2سير أعالم النبالء ،)153( 536-532/11
البداية والنهاية .347/10/5
حلية األولياء « )14106( 353/9جبال أذااكية»« )14115( 357 ،وـي جبال بيت املقدس»« )14123( 360 ،وـي تيه
بنـي إسرائيل» و« )14184( 379وـي التيه»« )14145( 367 ،بين جبال الشام» « )14151( 368 ،أسير وـي بالد
الشالم» « )14173( 375 ،سنة خمس وأربعين ومائتين بسر من رأى» [ )14174( 377-376 ،الحجاز ًّ
حاجا ثـم
اليمن][ )14193( 382 ،البصرة][ )14211( 386 ،مكة ًّ
حاجا].
َّ
حلية األولياء  ،)14185( 380/9مثير الغرام  ،359الروض َّ
األخصا .51-50/2
املغرس  ،547/1إتـحاف
ً
محو ٌلة إلـى «وجدُ،
ُ
ببيت املقدس» َّ
األنس الجليل  .416-415/1من الجدير بالتنبيه عليه أن جملة «وجد ،صخرة ِ
َّ
بيت املقدس» وـي املصادر التالية :مثير الغرام  ،359الروض َّ
املغرس  ،547/1إتـحاف األخصا ،51-50/2
على
صخرة ِ
ِ
ٌ
َ
ُ
َ
ُ
َ
ُ
َ
الكلما ،أصول ما ٱستعبد هللا به الخلق» .يقارن حلية
ووـيها وـي آخر النص إضاوة ،كالتالـي« :قال :قرأيت هذه
ِ
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 34السري بن املغلس السقاي (251،ه) :من كبار املتصووة .قدم بيت
ً
 35محمد بن كرام (255،ه)ُ .ي َ
نس ُب إليه الكرامية .ترجم له ٱبن كثير (774،ه) ترجمة جاء ويها:
ُ
العمود الذي عند مشهد عيس ى ،عليه
للوعظ عند
يجلس
«أقام ببيت املقدس أربع سنين .وكان
ِ
ِ
ُ
السالم .وٱجتمع عليه ٌ
خلق ٌ
كثير  .ثـم تبين لهم أذه يقول :إن اإليمان قو ٌل بال عمل؛ وتركه أهلها
ُ
وذفاه متولها إلـى غور زغر ،وما ،بها ،وذقل إلـى بيت املقدس .ما ،وـي صفر من هذه السنة
ً ُ
قبور
األذبياء،
ِ
[=255ه] .وقال الحاكم [405،ه] :تووـي ببيت املقدس ليال ودون بباب أريحا عند ِ
ذحو من عشرين ً
ألفاُ .
وهللا ُ
عليهم السالم .وله ببيت املقدس من األصحاب ٌ
أعلم« .2أقول :هذا
ِ
ِ
املقدس1.

العدد الكبير من أتبا هذه الفرقة الكالمية يفسر ٱستمرار حضورها ببيت املقدس لقرون
تالية؛ وكما سيأتي اكره ،كان اإلمام أبو بكر بن العربـي (43،ه) قد ذاظر أذصارها وأذصار غيرها
من الفر أثناء مجاورته ببيت املقدس (489-486ه).

 36صالـح بن يوسف ،أبو شعيب املقنع ،واساي األصل (282،ه)ُ :يقال :إذه حج تسعين حجة
ً
ُ ْ
ـحر ُم من صخرة بيت املقدس3.
راجال .وـي كل حجة منها ي ِ
َ
ألف دينار َّ
حتـى
 37بكر بن سهل الدمياطي الـمحدث (289،ه) :قدم بيت املقدس ،وجمعوا له
ٍّ
روى لهم التفسير4.
 38جعفر بن مـحمد بن الحسين النيسابوري (295،ه) :من الثقا ،األثبا .،قدم بيت املقدس
وحدث به سنة

270ه5.

من أعيان القرن الرابع:
 39أحمد بن يـحيـى البزار البغدادي :كان ًّ
حيا وـي سنة 341ه .قدم بيت املقدس من مكة وأقام ويه
إلـى أن

1
2
3
4
5
6

ما6.،

األولياء  )14108( 354/9و ،)14216( 388صفوة الصفوة .513/4/2
وضائل بيت املقدس (َّلبن َّ
َّ
املرجى)  ،)271( 189مثير الغرام  ،358الروض املغرس .546/1
البداية والنهاية .20/11/6
َّ
مثير الغرام  ،359الروض َّ
املغرس  ،548-547/1إتـحاف األخصا .51/2
معاهد العلم  28و .32-31
ً
َّ
مثير الغرام  ،362الروض َّ
املغرس  ،554-553/1األنس الجليل [ 424/1هناك (سنة سبعين وثالثمائة) مصحفا].
َّ
املغرس  ،553-552/1إتـحاف األخصاَّ
وضائل بيت املقدس (َّلبن املرجى)  ،)249( 177مثير الغرام  ،361الروض َّ
 ،52/2معاهد العلم .29-28
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 40محمد بن إبراهيم بن إسحا  ،أبو عبد هللا (342،ه) :من رواة الحديث ،صدو  .ولد ببغداد.
به1.

وسمع بها الحديث .واذتقل بآخر عمره إلـى الشام ،وسكن بيت املقدس وحدث
 41أبو عبد هللا مـحمد بن خفيف الشيرازي (371،ه) :شيخ الصووية .أصله من شيراز .أتـى مكة
ثـم بيت املقدس ثـم

الشام2.

َ
الشام
 42عبيد هللا بن مـحمد بن ذاوع بن مكرم ،أبو العباس البستـي الزاهد (384-299ه) :دخل
والرملة وأقام ببيت املقدس ً
أشهرا .ثـم خرج إلـى مصر وبالد املغرب ،ثـم حج من املغرب .وٱذصرف
إلـى

بست3.

 43اإلمام أبو الفرج عبد الواحد بن أحمد الشيرازي ثـم املقدس ي (386،ه) :من أعالم الفقهاء
الذين درسوا باملسجد األقص ى؛ وهو الذي نشر مذهب اإلمام أحمد وـي

القدس4.

من أعيان القرن الخامس:
ُ
 44أبو الفتح مـحمد بن إبراهيم بن مـحمد بن يزيد البزاز الارسوس ي (409،ه) :ي َ
عرف بٱبن
ً
ثقة .ٱستوطن بيت املقدس وما ،به5.
البصري .كان
 45مـحمد بن حاتـم بن مـحمد ،أبو الحسن الاائي الاوس ي الفقيه الصووـي :تفقه على الجوينـي
َ
الحرم ْي ِن ،بنيسابور .ساور إلـى العرا والحجاز والشام .ودخل بيت املقدس
(478-419ه) ،إمام
وسـمع به الحديث6.
 46عبد هللا بن الوليد بن سعد ،أبو مـحمد األذصاري الفقيه املالكي (448-360ه) :من سادا،
املغاربة ووضالئهم .سـمع بقرطبة .وٱرتـحل وـي سنة 384ه .أخذ بـمكة عن طائفة .سكن مصر
وسـمع بـها .ٱتفق أذه خرج وـي آخر آيامه إلـى الشام ،وتووـي به بعد ُ
أشه ٍّر وـي شهر رمضان سنة
ِ
448ه ،وت ً
ـحديدا عند ٱبن سرور املقدس ي والحسينـي ومجير الدين الحنبلي ما ،ببيت املقدس7.
1
2

3
4
5
6
7

املنتظم .)2540( 92/14
َّ
َّ
مثير الغرام  ،360الروض املغرس  ،551-550/1إتـحاف األخصا [ 52-51/2هناك ( 51/2محمد بن محمد حفيف)
َّ
مصح ًفا] ،األنس الجليل [ 423/1هناك (حصين) بدل (ابن خفيف)].
املنتظم .)2901( 371-370/14
األنس الجليل  ،297/1معاهد العلم .32
املنتظم .)3080( 132/15
مثير الغرام  ،365الروض َّ
املغرس  ،560/1األنس الجليل .423/1
َّ
سيرأعالم النبالء  ،)447( 659-658/17مثير الغرام  ،366-365الروض َّ
املغرس  ،564-561/1إتـحاف األخصا ،54/2
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ُُ
النابلس ي املقدس ي (قبل490-410ه) ،الفقيه الشاوعي،
 47أبو الفتح ذصر بن إبراهيم بن ذصر
ً
صاحب التصاذيف واألمالـي :ٱستوطن بيت املقدس مدة طويلة ودرس باملدرسة النصرية التي
ُ
أواخر عمره وسكن دمشق عشر سنين إلـى أن
نسبت إليه وٱشتغل باإلوتاء ويها ،ثـم تـحول وـي
ِ
بها1.

تووـي
 48أبو َر ْوح ياسين بن سهل بن مـحمد القاينـي الصووـي املعروف الخشاب :سـمع بـطراسان ومصر
ودمشق وآمد .ما ،بالقدس وـي اليوم الثامن عشر من اي الحجة سنة

491ه2.

من أعيان القرن السادس:
ُ
 49اإلمام أبو حامد الغزالـي ،مـحمد بن مـحمد بن مـحمد الاوس ي (505-450ه) :ذدب للتدريس
بنظامية بغداد سنة  ،484وحج سنة 488ه .ثـم توجه إلـى الشام وجاور ببيت املقدس مدة
ً ُ
ُ
أيضا ،وعروت بالغزالية ،وأمض ى أوقاته مـجت ًهدا وـي
وأقام باملدرسة النصرية التي نسبت إليه
العبادة وزيارة املشاهد واملواضع العظيمة حتى سنة 490ه وصنف ألهل القدس (الرسالة
القدسية وـي قواعد العقائد) ،وقدم دمشق ،وٱجتمع بها بأبـي الفتح املقدس ي (490،ه) ،شيخ
الشاوعية ببالد الشام ،وأخذ عنه الحديث والاريقة .وكان أخذ وـي تصاذيفه املشهورة ،مثل
(إحياء علوم الدين) (ط) الذي كتب بعضه وـي الحجاز وبعضه وـي دمشق وبعضه وـي القدس.
طوس3.

ورحل إلـى اإلسكندرية وأقام بها مدة ،ثـم عاد إلـى
ُ
 50اإلمام الحاوظ أبو الفضل مـحمد بن طاهر بن علي املقدس ي (507،ه) :ولد سنة 448ه ببيت
املقدس .وأول ما سـمع ويه سنة 460ه .ورحل إلـى بغداد سنة 467ه ،ثـم رجع إلـى بيت املقدس.
أحرم منه إلـى مكة .ما ،ببغداد سنة

1

2

3

4

507ه4.

األنس الجليل .424-423/1
سير أعالم النبالء  ،)72( 143-136/19األنس الجليل  ،435-434/1الغزالـي وـي دمشق والقدس  106-104و -109
 ،111الحركة الفكرية .18-15
ُ
َ
َّ
تاريخ مدينة دمشق  .،)8095( 37-36/64يقارن مثير الغرام  ،365الروض َّ
املغرس  ،561/1إتـحاف األخصا ،54/2
األنس الجليل .438/1
الكامل وـي التاريخ [ 507-506/8حوادث سنة 487ه] ،سير أعالم النبالء  ،)204( 346-322/19البداية والنهاية
َّ
 149/12/6و  ،174-173مثير الغرام  ،363الروض َّ
األخصا  ،53/2األنس الجليل -437/1
املغرس  ،557/1إتـحاف
 ،437الغزالـي وـي دمشق والقدس  ،109-105الحركة الفكرية  ،21-19معاهد العلم .29
َّ
مثير الغرام  ،362الروض َّ
األخصا .53/2
املغرس  ،555-554/1إتـحاف
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َّ
 51الحاوظ أبو الغنائم مـحمد بن علي بن ميمون الن ْرس ي الكووـي (510-424ه) :رحل إلـى الشام
ُ
وحم َل إلـى الكووة1.
وسـمع الحديث ببيت املقدس .ما ،بالحلة السيفية ِ
ُّ ُ
 52اإلمام مـحمد بن الوليد بن مـحمد الا ْرطوش ي ،أبو بكر الفهري األذدلس ي املالكي (520-451ه):
رحل إلـى بالد املشر سنة 476ه وقدم بيت املقدس وحج وتفقه على اإلمام أبـي بكر الشاش ي
املستظهري (507-429ه) .وسكن الشام ودرس بـها2.وقد ٱلتقى أبو بكر بن العربـي به أثناء
مجاورته ببيت املقدس وأخذ عنه« .من ووائده قوله :تذاكر ،باملسجد األقص ى مع شيطنا أبـي
بكر الفهري حديث أبـي ثعلبة املروو ( :إن من ورائكم أي ًاما للعامل ويها أجر خمسين منهكم)؛
ً
ً
وقالوا :منهم؟ وقال :بل (منكم) ،ألذكم تجدون على الخير أعواذا ،وهم َّل يجدون عليه أعواذا»،3
ً
وذكر هذه املباحثة كاملة.4
 53الديباجي ،أبو عبد هللا مـحمد بن أحمد بن يـحيـى املقدس ي العثماذـي (529-462ه) :أصله من
مكة .وقيه واضل .أقام ببيت املقدس .تفقه بالشام على الفقيه أبـي الفتح ذصر بن إبراهيم
املقدس ي (490،ه) وسـمع منه الحديث .ماُ ،
ودون بالوردية5.
 54اإلمام أبو بكر بن العربـي ،مـحمد بن عبد هللا بن مـحمد األذدلس ي (543-468ه) :رحل مع أبيه
ُّ ُ
إلـى املشر سنة 485ه .ولقي بالشام الا ْرطوش ي (520،ه) وتفقه عليه .وصحب الشاش ي
(507،ه) والغزالـي (505،ه) .ورأى به ً
خلقا من العلماء6.
ِ
قدم بيت املقدس سنة 486ه ْ -
أي قبل اَّلحتالل الصليبـي له (492ه) بسبع سنين  -وبقي ويه
أزيد من ثالثة أعوام .تـحدث عن زيارته للقدس الشريف وـي كتابه (قاذون التأويل)

1
2
3
4
5
6

َّ
مثير الغرام  ،364الروض َّ
األخصا  ،53/2األنس الجليل  ،438/1معاهد العلم .29
املغرس  ،558-557/1إتـحاف
املغرس  ،556/1إتـحاف األخ َّ
مثير الغرام  ،363الروض َّ
صا  ،53/2األنس الجليل  ،440/1معاهد العلم .29
التاج املكلل (للبطاري القنوجي) .282
التاج املكلل .283-282
َّ
مثير الغرام  ،365-364الروض َّ
املغرس  ،560-559/1إتـحاف األخصا  ،54-53/2األنس الجليل .441-440/1
العواصم من القواصم  ،373مثير الغرام  ،364الروض َّ
املغرس  ،559-558 ،290-289/1األنس الجليل ،440/1
معاهد العلم .29
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تطذَ ،
ُ
بيت
(ط)1وتفسيره (أحكام القرآن) (ط)2وكتابه (العواصم عن القواصم) (ط) .قال« :وٱ
َ
مباء ًة ،وٱ ُ
املقدس َ
َ
اءةَّ .ل ُأ ْقب ُل على ُد ْذ َيا ،وَّل أكلم إن ًّ
بالنهار
الليل
سيا .ذواصل
لتزمت ويه القر
ِ
ِ
ِ
ُّ
ُ
ُ
ً
ُ
ُ
اب داود،
ويه ،وخصوصا بقبة السلسلة ،منه تالع الشمس على الا ِ
ور وتغرب على محر ِ
َ
َ
ً
البدر ً
ُ
ُ
وأدخل إلـى مدارس الحنفية والشاوعية
املكرم ْي ِن.
املوضع ْي ِن
وغاربا على
طالعا
ويطلفها
َ
َ
ُ
ْ
ُ
َ
ْ َ
َ
ٌ
ُ
وـي كل يوم لحضور التناظر بين الاوائفَّ .ل تل ِه َينا تجارة ،وَّل تشغل َنا ِصلة َر ِح ٍّم ،وَّل ت ْقا ُع َنا
ُ َ ََُ
َُ ُ
اصلة َوِلـ ٍّـي وتقاة َع ُد ٍّو».3
مو
ُ
ُ
حضر ،وـي بيت املقدس،
كاذت مجاورته ورصة كبيرة لل ْق َيا العديد من علماء عصره .قال« :وقد
طهره هللا ،بـمدرسة أبـي عتبة الحنفي والقاض ي الريـحاذ ُّـي ُي ْلقي علينا َّ
الد ْر َ
س وـي يوم جمع ٍّة.4
ِ
ِ
َ
ُ
وقال وـي موضع آخر« :كان ٱبن الكازروذـي يأوي إلـى املسجد األقص ى ،ثـم تـمتعنا به ثالث
ُّ
أحد أن يصنع ً
يقدر ٌ
الاور ،وال ُ
شيئا طول
مهد عيس ىُ ،وي ْس َم ُع من
ٍّ
سنوا .،ولقد كان يقرأ وـي ِ
ِ
5
جماعة من علماء خراسان،
قراء ِت ِه إَّل اَّلستما إليه»  .وقد ٱجتمع وـي املسجد األقص ى ب
ٍّ
َّ ْ َ
َّ ْ َ
َّ ْ َ
كالب ْسكري
كالزوزذـي والصاغاذـي والزذجاذـي والقاض ي الريحاذـي ،وبجماعة من طلبة العلمِ ،
ُّ
الت ْركي6.
وساتكين
لقد أشار وـي كتابه (العواصم من القواصم) (ط) إلـى ٱذتشار حلقا ،املناظرا ،ببيت املقدس
بين املذاهب والفر اإلسالمية وكذلك املحاورا ،مع امللل واألديان األخرى ،كاليهودية
ً
ً
ُ
ُ
َ
ثماني وعشرين حلقة
وألفيت ويه
وورد ،البيت املقدس ،طهره هللا،
والنصراذية 7،قائال « :
ومدرستين ،إحداهما للشاوعية بباب األسباط واألخرى للحنفية بإزاء قمامة ُت َ
عرف بمدرسة
1

2

3
4
5
6
7

الذي أماله سنة 533ه .هو مابو بـهذا العنوان .تـحقيق ودراسة :مـحمد السليماذـي .جدة/بيرو :،دار القبلة للثقاوة
َ
اإلسالمية/مؤسسة علوم القرآن ،ط686 ،1986/1406 ،1صُ .ينظر قاذون التأويل [ 442-433اكر دخول بيت
املقدس].455 ،447 ،
هو تفسير خمسمائة آية متعلقة باألحكام .مابو بالعنوان املذكور أعاله .تـحقيق :علي مـحمد البجاوي .بيرو :،دار
َ
الجيل4/ 4 ،1987/1408 ،مج .عن مشاهد زيارته ببيت املقدس ُينظر أحكام القرآن 1598 ،1596/4 ،107/1
[مـحراب داود].
قاذون التأويل .436-435
أحكام القرآن .107/1
أحكام القرآن .1596/4
قاذون التأويل  .439-438كذلك معاهد العلم .30
َ
ُينظر معاهد العلم  ،31-30القدس وـي الفترة اإلسالمية األولـى  ،148القدس تحت حكم الصليبيين .168
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اختالف طبقاتهم ٌ
أحبار
كثير ،ومن
أبـي عقبة .وكان ويه من رؤوس العلماء ورؤوس املبتدعة على
ِ
ِ
ُ
ُ
ُ
َ
اليهود والنصارى َّ
العلم
ووعيت
املقصد من طريقه،
وأوويت على
والس َم َرة ُج َم ٌل َّل ت ْح َص ى،
ِ
ِ
ُ
ُ
طائفة تناظر ،وذاظرتها بحضرة شيطنا أبـي بكر الفهري ،رحمه هللا،
بتحقيق ِه ،وذظر ،إلـى كل
ٍّ
ِ
1
أهل السنة»  .وتحدث عن هذه املناظرا ،بين الاوائف اإلسالمية واليهود
وغيره من مشيطة ِ
ً
والنصارى وـي موضع آخر ،حيث وضح مقصده من رؤوس املبتدعة ،قائال« :وكنا ذفاوض
الكرامية واملعتزلة واملشبهة واليهود [ ]...وخاصمنا النصارى بها».2
لقد أجمل ٱبن العربـي هذه الحالة من اَّلزدهار وـي هذه الحقبة وما عقبها مباشرة من أوول
وٱذحدار بسبب الغزو الصليب ي ،وقال« :لو شاهدتم الشام والعرا وـي عشر تسعين وأربعمائة،
ً
وأمنا مت ً
اورا ً
لرأيتم ً
ً
ظاهرا ً
وعلما ز ً
ً
حال ِه وزهرة
سقا وشمال
دينا
منتظماَّ ،ل تمكن عبارة عنه لبهرة ِ
ٌ
َ
كمال ِه؛ َ
كأمس الذاهب،
الشام
وتركت
املقادير َح ْر َجف من شمائل وجنائب،
وه َّب ْت عليه من
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ْ
3
اإلسالم عن املسجد األقص ى» .
َوم َحت كلمة
ِ
 55مـحمد بن مـحمد بن أبـي بكر ،أبو بكر الجرجاذـي (544-465ه) :قصد هو وٱبن السمعاذـي
(561،ه) زيارة بيت املقدس ،وذهبا ولـم يفترقا حتـى رجعا إلـى العرا

4.

 56ابن السمعاذـي ،أبو سعد تاج اإلسالم عبد الكريـم بن مـحمد بن منصور (561،ه) :قدم بيت
املقدس ز ً
ائرا له وهو وـي أيدي الصليبيين5.
ً
 57أبو الـحسن علي بن مـحمد بن علي املعاوري املالقي ،خايب املسجد األقص ى :كان محدثا
ً
مؤلفه الحاوظ بـهاء الدين بن عساكر (600،ه)
مجيدا .سـمع كتاب الجامع املستقص ى على ِ
بقراء ِت ِه باملسجد األقص ى وـي العشر األوسط من شهر رمضان سنة 596ه6.هذا من األمثلة
كتب وـي الحرم القدس ي.
العديدة على ٱنعقاد مـجالس ٍّ
إمالء وقر ِ
اءة ٍّ
 58أبو عبد هللا القرش ي ،مـحمد بن أحـمد بن إبراهيم األذدلس ي الصووـي (599-544ه) :أحد
العاروين وأصحاب الكراما ،واألحوال .قدم بيت املقدس ،وأقام به إلـى أن ما ،ودون بتربة
1
2
3
4
5
6

العواصم من القواصم .45
قاذون التأويل  .437كذلك معاهد العلم .30
العواصم من القواصم .372-371
َّ
مثير الغرام  ،366الروض َّ
املغرس  ،565-564/1إتـحاف األخصا  ،54/2األنس الجليل .440/1
َّ
مثير الغرام  ،366الروض َّ
املغرس  ،566-565/1إتـحاف األخصا  ،55/2األنس الجليل .441-440/1
َّ
مثير الغرام  ،376-375الروض َّ
املغرس  ،565/1إتـحاف األخصا .55-54/2
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َ
مام َّال1.
أقول :هذه الصورة التي قدمها ٱبن العربـي أثناء مجاورته ببيت املقدس (490-486ه) لخير شاهد
تاريـخي على ما كان يتمتع به القدس من نشاط ثقاوـي ُّ
وتعدد وكري ذادر النظير ،والك ملا لقيه من
عناية وائقة من الحكام التركمان السالجقة الذين سادوه بـحكومة رشيدة خالل ستة وعشرين عا ًما
ٱبتداء من سنة 463ه إلـى شعبان سنة 489ه ،2من جملة الك تأسيسهم مدرستين ألهل السنة ،
إحداهما للشاوعية واألخرى لألحناف ،كاذت تعقد ويهما الدورس والحلقا .،لذا ليس بـمستغرب أن
مجير الدين الحنبلي (927،ه) وقف وـي كتابه (األنس الجليل) على عدد من العلماء َّ
املبرزين الذين
ُّ ُ
جاوروا ببيت املقدس وـي هذه الحقبة ،أمثال الغزالـي (505،ه) والا ْرطوش ي (520،ه) وٱبن العربـي
(543،ه) .باملقابل لـم يذكر ً
أحدا من األعيان والعلماء مـمن سكنوا بيت املقدس أو زاروه أثناء العهد
الفاطمي.3
جـماعات الـمجاورين:
َ
يالحظ أن بع املصادر ،ككتب الرحال ،وكتب التاريخ اإلسالميَّ ،ل يتحدث عن مـجاورين أوراد
مع التفاصيل واملعلوما ،عنهم ،بل عن جماعا ،مـجاورة .من الك ما ورد وـي وصف حالة القدس
الشريف وـي عهد الفاطميين وـي َس َفر ذامه للرحالة ذاصر خسرو (453،ه1061/م)« :يقيم وـي بيت
ٌ
الصخرة جماعة من الـمجاورين والعابدين».4
كذلك ثـمة اكر لجماعا ،مـجاورة باملسجد األقص ى من األئمة والعلماء والعباد ُّ
والز َّهاد من مـطتلف
البلدان واألصقا اإلسالمية كاذوا ضحية العدوان الصليبـي على القدس وأهله وـي شعبان سنة
492ه ،كما اكر الك املؤرج ٱ ُ
بن األثير (630،ه)« :وقتل الفرذج باملسجد األقص ى ما يزيد على
سبعين ً
ألفا ،منهم جماعة كثيرة من أئمة املسلمين وعلمائهم وعبادهم وزهادهم مـمن وار األوطان
وجاور بذلك املوضع الشريف».5
1
2

3
4
5

َّ
مثير الغرام  ،376الروض َّ
األخصا .55/2
املغرس  ،567-566/1إتـحاف
األنس الجليل ُ 445-.444/1ير َ
اجع الحياري :القدس تـحت حكم الصليبيين  167و  .174-172ذظيره الدوري :القدس
ً
عموما وـي مجال ذفوا السجلوقيين
وـي الفترة اإلسالمية األولـى « 146بعد سنة  1071/463كاذت [كذا] بيت املقدس
وأكثر ٱ ً
َ
ذفتاحا على العلماء».
القدس تـحت حكم الصليبيين  168-167و [ 196الحاشية الثالثة].
سفر ذامه .80
َ
ُ
بعمائة وـي شعبان أخذ الفرذج بيت
الكامل وـي التاريخ  .19/9يقابل مثير الغرام « 367سنة ٱثنتين وتسعين وأر
ٍّ
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لقد تراجعت نسبة الـمجاورة أثناء الغزو الصليبـي للقدس تر ً
اجعا ً
كبيرا ،لكنها عاد ،وبأحجام
مضاعفة بعد الفتح الصالحي سنة 583ه؛ وبفضل سياسة وقف أوقاف كبيرة على املؤسسا،
العامة كان أهل املناصب والوظائف وحتى الالبة يتلقون مطصصاتهم من تلك األوقاف« 1.وكان
ً
ً
كبيرةُ ،
الواودون إلـى بيت املقدس ً
وي َ
صرف عليهم من
طلبا للعلم أو الزيارة أو اإلقامة يلقون رعاية
األوقاف ُوت َّ
طصص لهم أماكن إليوائهم» .2وأصبحت بع الجماعا ،الـمجاورة ً
جزءا َّل يتجزأ من
النسيج السكاذـي بالقدس إلـى حد أن بع األحياء ُعروت بأصولهم ،مثل حي املغاربةَّ .3ل يـمكن
الوقوف عليها على توالـي القرون لكثرتها ،بل يكفي إعااء مثال على الك من القرن الثالث عشر
الهجري (التاسع عشر امليالدي) ،إا تشير السجال ،والوثائق املقدسية إلـى جماعا ،مـحلية اوا،
زعامة ،كاذت قد قدمت للمجاورة وأقامت وـي زوايا خاصة بـها ،كالهنود والتكارذة واألكراد
والشراكسة

والبطارية4.

وقد تـطلل وترة ما بعد الفتح الصالحي صرا داخلي بين حكام األسرة األيوبية؛ 5وقد سلم امللك
الكامل األيوبـي ،صاحب مصر (حكم 635-615ه) ،القدس الشريف للصليبيين سنة 626ه1229/م
ُ
بـموجب ٱتفا ٍّ مبرم مع اإلمبراطور وردريك الثاذـيُ ،ي ْع َرف بصلح ياوا .وبقي وـي أيديهم ذحو إحدى
َّ
ً
عشرة سنة إلـى أن ٱسترده امللك الناصر داود بن املعظم عيس ى (653-603ه) ،صاحب الكرك ،سنة
637ه1239/ه ،وهو الفتح الناصري الداودي ،لكنه سلمه إليهم سنة 641ه1242/م ،ثـم عاد بعد
سنة إلـى العالـم اإلسالمي ،عندما ٱستعاده عسكر الـطوارزمية ،جنود امللك ذـجم الدين أيوب،
ٍّ
صاحب مصر (حكم 647-637ه) ،وهو الفتح الصالحي النجمي6.

1
2
3

4
5
6

ً
عنوة .وقتل من أهلها باملسجد األقص ى ز ً
ائدا على سبعين ألف ذفس» .كذلك ُي َ
قابل العواصم من القواصم
املقدس
ٍّ
َ
 .372تـجدر اإلشارة إليه هنا أن طغيان الفرذج الوحش ي طال اليهود ولم يسلموا من بربريتهم ،كما وـي تاريخ الخلفاء
أكثر من سبعين ً
وذصف .وقتلوا به َ
ألفا ،منهم
شهر
ٍّ
[ 341سنة 492ه]« :ويها أخذ ،الفرذج بيت املقدس بعد حصار ٍّ
والعباد ُّ
جماعة من العلماء ُ
والزهاد .وهدموا املشاهد .وجمعوا اليهود وـي الكنيسة وأحرقوها عليهم».
الحركة العلمية .66
الحركة العلمية .66
ا ،أخرى ،كحارة الحيادرة – نسبة لزاوية الحيادرة – وحارة الشرف وحارة
اكرها مجير الدين الحنبلي وحار ٍّ
َ
َ
ُ
السلايينُ .ينظر األنس الجليل  .105/2كذلك يراجع املدذـي :مدينة القدس وجوارها .216
مدينة القدس وجوارها .219-217
البداية والنهاية .123/13/7
َّ
البداية والنهاية  ،182/13/7األنس الجليل  ،38-31/2املفصل  ،191-188بيت املقدس واملسجد األقص ى -155
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هذه التنازَّل ،كان لها أشد الوقع وبالغ الوطأة على أهل اإلسالم بعد الفتح الصالحي .قال سبط
ُ
األخبار بتسليم القدس إلـى الفرذج ،وقامت
ٱبن الجوزي (654،ه) وـي حوادث سنة 626ه« :وصلت
القيامة وـي جميع بالد اإلسالم وٱشتد ،العظائم بـحيث أن أقيمت املآتـم» ،1ثـم عبر عن األس ى
ُّ
ً
مشيرا إلـى تبعا ،الك على توقف حركة القادمين الزائرين إليه
الشديد على ضيا القدس الشريف
والـمجاورين بهْ « :ٱذ َق َا َع ْت عن البيت املقدس ُ
ووود الزائرين .يا وحشة الـمجاورين! كم كان لهم وـي
ِ
ِ
ً
ُ
دمعة؟ تاهللِ لو صار ،عيونهم عيوذا
ركعة؟ وكم َج َر ،لهم على تلك املساكن من
ٍّ
تلك األماكن من ٍّ
َ
َ
قلوبـهم أ َس ًفا لـ َما َش َف ْت .أحسن ُ
َلـ َما َو َو ْت ،ولو َت َق َّا َع ْت ُ
هللا عز َاء املؤمنين! يا خجلة ملوك املسلمين!
ُ َ
القلوب من الزورا .،وملثلها تعظم الـ َح َس َر ُ
ُ
ُ
ُ
ا.2»،
تنقاع
ملثلها
هذ ِه
ملثل ِ
ِ
الحادثة تسك ُب العبرا .،و ِ
ِ
ِ
3
كذلك كان لنوائب الدهر من الكوارث الابيعية ووشو بع األوبئة بالغ األثر على تقليص الحضور
ً
ُّ
البوسعيدي
السكاذـي بالقدس الشريف وـي بع مراحل تاريـطه؛ ومثال يـحدثنا عن الك
(1298،ه1881/م) ،أحد سالطين زذـجبار من األسرة العماذية الحاكمة وـي زذـجبار وعمان ،قام
برحلة إلـى بالد الشام وـي أواخر العهد العثماذـي بعدما حج إلـى الحجاز وزار مصر ،والك سنة -1288
كتاب أسـماه (الدر املنظوم وـي
1289ه1872/م .ودون رحلته التي دامت عشرة أشهر وبع أيام وـي ٍّ
اكر مـحاسن األمصار والرسوم) (ط) ،وضع ويه ً
بابا وصف ويه مـحااته ومشاهده ببالد الشام،
سـماه (الباب الثالث وـي صفة أرض الشام وعجايبها وقبور األذبياء وبيت املقدس) .4يقول وـي معرض
كالمه عن بيت املقدس« :وٱتفق لنا يوم الجمعة وـي القدس .ورأينا املسلمين وـي صلوة الجمعة
قليلين ،ذـحو أربعماية ذفر زايد قاصر ،واملسجد خالـي [كذا] ،ما كأنها صلوة جمعة من قلة املسلمين
ُ
ٌ
غريب وسيعود كما بدأ».5
املستعان .الدين
وـي الك الـمحل .وهللا

ُ
ُ
القليل من الـحضور على أذه من تبعا ،كارثة الكوليرا التي حصد ،اآلَّلف من
العدد
ُي َف َّس ُر هذا
األرواح بالقدس سنة 1865مْ ،
أي قبل رحلة البوسعيدي (1872م) بسبع سنين ،وقد ور جراء الك

1
2
3

4
5

[ 156الفصل الخامس :بيت املقدس بعد صالح الدين األيوبـي].
مرآة الزمان وـي تاريخ األعيان .654
مرآة الزمان وـي تاريخ األعيان .654
مثل الهزا ،األرضية والزَّلزل؛ ومنها ما وقع ببيت املقدس ،كما وـي املنتظم [ 120/15سنة 407ه] «وقو القبة
الكبيرة على الصخرة ببيت املقدس»[ 240-239/15 ،سنة 425ه][ 105/16 ،سنة 460ه].
الدر املنظوم .72-48
الدر املنظوم .59
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ذصف سكان القدس ،معهم الوالـي العثماذـي .ومن قبل الك وقت الحملة املصرية (1841-1831م)
كان إبراهيم باشا قد قصر اَّلجتما بوالده محمد علي باشا (الذي قام بزيارة خاطفة إلـى بالد الشام
أحيائه1.
سنة 1834م) على ياوا دون القدس بحجة تفش ي األوبئة وـي بع
هنا يبرز دور أهل الجوار وـي الـحرم الشريف بصرف النظر عن طبيعة الظروف واألحوال املحياة
بالقدس الشريف ،وهم وـي مـجاورة غير منقاعة ،مراباون بأرض الرباط ،ببيت املقدس وأكناف
َ
َ ْ
ُ
الة ق ِد َم ُه وزاره إَّل لفت ذظره حضور
هللا
بيت املقدس إلـى أن يقب
األرض َومن عليها .وما من رح ٍّ
املجاورين ويه؛ وها هو السلاان البوسعيدي تـحدث عن الـحرم القدس ي ،كأهل عصره معظ ًما
ً
ومشروا لهذه األرض املقدسة والبقعة الااهرة ،وـي أكثر من موضع وـي كتاب رحلته ،وأشار إلـى
ُ
حضور الـمجاورين ومواضعهم ويه ،كما يلي« :ووـي وسط الـحرم الصخرة [ ]...ورأينا َم ْه َد سي ِدذا
ْ
َ
جاذب من
عيس ى ،عليه السالم ،كذلك وـي الـحرم وهو وـي األرضَ ،ين ِز ُل إليه َم ْن أراد زيارت ُه .ووـي
ٍّ
ُ
الـحرم على طوله مدار ُ
ومواضع للمجاورين»2؛ وأحسن العبارة والتعبير ب َـج ْم ِعه بين العلم
س
(مدارس) وبين الـمجاورة (مواضع للمجاورين).
هذا يؤكد مرة تلو األخرى أن أهل الجوار والـمجاورة ببيت املقدس كاذوا – وما يزالون – من أهم
َ
الرواود التي عروها بيت املقدس على مدار تاريـطه اإلسالمي وش َح ْن ُت ُه بال ٱذقاا بـمطتلف الااقا،
الروحية والعلمية ،حتـى أصبحت الـمجاورة به حبل الوريد للحياة الدينية والحركة الفكرية ويه
ُْ
سواء .وَّل أبالغ البتةِ ،إ ْن قل ُت وـي هذا املقام :لوَّل الـمجاورون والـمجاورا ،بالقدس
على حد
ٍّ
الشريفُ ،لفرغ الـح ُ
أوقا ،عصيب ٍّة ٱجتاحته  ،كاَّلحتالل الصليبـي.
ـرم من الحضور اإلسالمي وـي
ٍّ
وحالنا اليوم َّل تـطتلف عما كاذت من قبل ،بل التاريخ يعيد ذفسه .ووـي الك عبرة لـمن يعتبرَ ،
﴿و َب ِش ِر
ۡ
ٱلـ ُم ۡؤ ِم ِن َين﴾ [.]13:61

1
2

أبو بكر :نهضة القدس السياسية .312
الدر املنظوم .54
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ثبت املصادر واملراجع:
ابن األثير ،أبو الحسن عز الدين علي بن مـحمد بن عبد الكريـم الجزري (:)1233-1160/630-555
الكامل وـي التاريخ .تـحقيق :عبد هللا القاض ي [وغيره] .بيرو :،دار الكتب العلمية-1407 ،
10 ،2003-1987/1424مج ومـجلد الفهارس.
ابن تيمية ،أبو العباس تقي أحمد بن عبد الحليم بن عبد هللا الدمشقي الحنبلي (-1263/728-661
 :)1328قاعدة وـي زيارة بيت املقدس .تحقيق :عبد املجيد جمعة الجزائري .الرياض/أبو ظبي:
ركن بينوذة/مؤسسة بينوذة ،ط44 ،2013/1434 ،2ص؛ كتاب الزيارة .راجعه وعلق
حواشيه :سيف الدين الكاتب .بيرو :،دار مكتبة الحياة143 ،1980/1400 ،ص؛ مجمو
الفتاوى .جمع وترتيب :عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وٱبنه محمد .املدينة املنورة :مجمع
امللك وهد لاباعة املصحف الشريف37 ،2004/1425 ،مج.
ابن الجوزي ،أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن عبد هللا الحنبلي (-1114/597-508
 :)1201صفوة الصفوة .ضباه وخرج آياته وأحاديثه وعلق عليه :عبد الرحمن الالدقـي ،حياة
شيحا الالدقـي .بيرو :،دار املعروة ،ط4 ،1996/1417 ،2ج2/مج؛ املنتظم وـي تاريخ امللوك
واألمم .دراسة وتحقيق :محمد عبد القادر ،مصافى عبد القادر عاا .بيرو :،دار الكتب
العلمية18 ،1992/1412 ،ج18/مج ومجلد الفهارس.
ابن حجر العسقالذـي ،أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن مـحمد الكتاذـي (-1372/852-773
 :)1449تـهذيب التهذيب .حيدرآباد :مابعة مـجلس دائرة املعارف النظامية،]1908[/1326 ،
12ج؛ الدرر الكامنة وـي أعيان املائة الثامنة .حيدرآباد :مابعة مـجلس دائرة املعارف
العثماذية4 ،1931-1929/1350–1348 ،س4/مج.
ابن حنبل ،أبو عبد هللا أحمد بن مـحمد بن حنبل الشيباذـي الوائلي ( :)855-780/241-164املسند.
شرحه وصنع وهارسه :حـمزة أحمد الزين ،أحمد مـحمد شاكر .القاهرة :دار الحديث ،ط،1
20 ،1995/1416ج20/مج.
َّ َّ
ابن راوع ،أبو املعالـي تقي الدين محمد بن راوع بن ِه ْج ِرس السالمي (:)1372-1305/774-704
ََ
الوو َيا .،حققه وعلق عليه :صالح مهدي عباس .بيرو :،مؤسسة الرسالة ،ط،1
2 ،1982/1402مج.
ابن رجب الحنبلي ،أبو الفرج زين الدين عبد الرحمن بن أحمد البغدادي ثـم الدمشقي (-736
َّ
املسمى وضائل الشام .حققه وخرج أحاديثه وآثاره :إياد
 :)1393-1335/795حماية الشام
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ابن عبد اللايف بن إبراهيم القيس ي .عمان/الرياض :بيت األوكار الدولية،2004/1424 ،
208ص.
ابن سرور املقدس ي ،شهاب الدين أبو مـحمود أحـمد بن مـحمد بن إبراهيم بن هالل (-00/765-714
 :)1363مثير الغرام إلـى زيارة القدس والشام .تـحقيق :أحـمد الخايمي .بيرو :،دار الجيل،
ط416 ،1994/1415 ،1ص.
ابن َع ْب ِد الرزا  ،عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد الدمشقي الحنفي (:)1726-1665/1138-1075
حدائق اإلنعام وـي وضائل الشام .حققه وعلق عليه ووهرسه :يوسف بديوي .دمشق :دار
املكتبـي ،ط252 ،1995/1415 ،1ص.
ابن عبد املنعم الحميري ،أبو عبد هللا محمد بن محمد بن عبد هللا (  :)14/8كتاب الروض املعاار
وـي خبر األقاار .حققه :إحسان عباس .بيرو :،مكتبة لبنان745 ،1975/]1394[ ،ص.
ابن العراقـي ،ولـي الدين أبو ُز ْر َعة أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين (:)1423-1361/826-762
الذيل على العبر وـي خبر من عبر .حققه وعلق عليه :صالـح مهدي عباس .بيرو :،مؤسسة
الرسالة ،ط3/ 3 ،1989/1409 ،1مج.
ابن عساكر ،أبو القاسم ثقة الدين علي بن الحسن بن هبة هللا ( :)1176-1105/571-499األربعون
ً
ً
ً
البلداذية :أربعون حديثا عن أربعين شيطا من أربعين مدينة ألربعين من الصحابة .تـحقيق
وتـطريجَ :ع ُ
بدو الحاج مـحمد الحريري .بيرو :،املكتب اإلسالمي ،ط189 ،1993/1413 ،1ص؛
تاريخ مدينة دمشق .دراسة وتـحقيق :مـحب الدين عمر بن غرامة َ
الع ْمروي .بيرو :،دار الفكر،
ج384 ،1998/1418 :64ص.
ابن كثير ،أبو الفداء عماد الدين إسـماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (:)1373-1302 /774-701
البداية والنهاية .بيرو/،الرياض :مكتبة املعارف/مكتبة النصر-1966 /]1387/1386[ ،
14 ،1967ج7/مج ومـجلد الفهارس.
املشرف بن َّ
َّ
املرجى بن إبراهيم املقدس ي (ح :)1058/450وضائل بيت
ابن ال ُـم َر َّجى ،أبو املعالـي
املقدس والخليل ووضائل الشام .حققه وقدم له :عوور ليڤنه-كفري .شفاعمر :دار املشر ،
419 ،1995ص.
ابن هشام ،أبو مـحمد جمال الدين عبد هللا بن يوسف بن أحمد األذصاري الحنبلـي (-708
ُ
األ ْنس لزائر ُ
الق ْدس .حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه :عيس ى
 :)1360-1309/761تـحصيل
َ
القدومي وخالد ذ َواصره .راجعه :بدر بن عبد هللا البدر .ذيقوسيا :مركز بيت املقدس للدراسا،
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التوثيثية191 ،2010/1431 ،ص.
ُ
ابن َم ْنظور ،أبو الفضل جمال الدين مـحمد بن مكرم بن علي اإلوريقي (:)1311-1232/711-630
لسان العرب .بيرو :،دار صادر[ ،د .س15 ،].مج.
أبو بكر ،أمين" :نهضة القدس السياسية 1831م1967-م" .مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث
والدراسا.355-307 )2010/1431( 18 ،
أبو بكر بن العربـي ،مـحمد بن عبد هللا بن مـحمد املعاوري اإلشبيلي املالكي (-1076/543-468
 :)1148أحكام القرآن .تـحقيق :علي مـحمد البجاوي .بيرو :،دار الـجيل،1987/1408 ،
4/ 4مج؛ العواصم من القواصم .تحقيق :عمار طالبي .القاهرة :مكتبة دار التراث،
]424[ ،1974/1394ص؛ قاذون التأويل .دراسة وتـحقيق :مـحمد السليماذـي .جدة/بيرو :،دار
القبلة للثقاوة اإلسالمية/مؤسسة علوم القرآن ،ط686 ،1986/1406 ،1ص.
أبو داود ،سليمان بن األشعث بن إسحا السجستاذـي ( :)889-817/275-202سنن أبـي داود.
القاهرة :دار الحديث4 ،1988/1408 ،ج4/مج.
أبو ُز ْر َعة الدمشقي ،عبد الرحمن بن عمرو بن عبد هللا النصري ( :)893/280تاريخ أبـي زرعة
الدمشقي .وضع حواشيه :خليل املنصور .بيرو :،دار الكتب العلمية ،ط،1996/1417 ،1
390ص.
ْ
أبو َمـط َر َمة ،أبو مـحمد عبد هللا الايب بن عبد هللا بن أحـمد ( :)1540-1465/947-870تاريخ ثغر
ُْ
عدن[ .تـحقيق] :أوسكار لڤگرين .ليدن :مابعة بريل1/ 2 ،1936 ،مج.
ُ
أبو نعيم األصفهاذـي ،أحمد بن عبد هللا بن أحمد الشاوعي (:)1038-948/430-336حلية األولياء
وطبقا ،األصفياء .دراسة وتحقيق :مصافى عبد القادر عاا .بيرو :،دار الكتب العلمية،
ط12 ،1997/1418 ،1ج12/مج.
األسال ،محمد زار أحمد :الحياة الفكرية والثقاوية وـي مدينة القدس وـي العهد اململوكـي (-648
922ه1516-1250/م) .رسالة ماجستير ،قسم التاريخ واآلثار ،الجامعة اإلسالمية بغزة،
217 ،2014/1336ص.
إسـماعيل باشا البغدادي ،إسـماعيل بن مـحمد أمين بن مير سليم الباباذـي (-1839/1339-1255
املصنفينُ .عنـي بتصحيحهKilisli Rifat :
املؤلفين وآثار
ِ
 :)1920هدية العاروين :أسـماء ِ
[ Bilgeمج[ Avni Aktuç ،]1مج[ İbnülemin Mahmud Kemal İnal ،]2مج.]2-1
إستاذبول :مابعة وكالة املعارف ،مج ،1951 :1مج.1955 :2
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البطاري ،أبو عبد هللا مـحمد بن إسـماعيل بن إبراهيم الجعفي ( :)870-810/256-194صحيح
البطاري .بيرو :،دار الفكر8 ،1994/1414 ،ج4/مج ومجلد الفهارس.
البطاري القنوجي ،أبو الايب صديق بن حسن بن علي بن لاف هللا الحسيني (-1248
األخر واألول .بتصحيح وتعليق :عبد
 :)1890-1832/1307التاج املكلل من جواهر مأثر الاراز ِ
الحكيم شرف الدين .بيرو :،دار ٱقرأ ،ط550 ،1983/1404 ،2ص.
البقاعي ،أبو عبد هللا مـحمد بن سالمة بن جعفر ( :)545كتاب اإلذباء بأذباء األذبياء وتواريخ الخلفاء
ووَّليا ،األمراء املعروف بتاريخ القضاعي .تـحقيق :عمر عبد السالم تدمري .بيرو/،صيدا:
مكتبة العصرية ،ط432 ،1998/1418 ،1ص.
ً
البكري ،صدر الدين أبو علي الـحسن بن مـحمد ( :)1258/656كتاب األربعين حديثا .األربعين من
أربعين عن أربعين .حققه وعلق عليه :محمد مـحفوظ .بيرو :،دار الغرب اإلسالمي،
245 ،1980/1400ص.
البالاري ،أبو العباس أحمد بن يـحيـى بن جابر بن داود ( :)892/279وتوح البلدان .حققه وشرحه
وعلق على حواشيه وأعد وهارسه وقدم له :عبد هللا أذيس الابا  ،عمر أذيس الابا  .بيرو:،
مؤسسة املعارف768 ،1987/1407 ،ص؛ كتاب جمل من أنساب اَّلشراف .حققه وقدم له:
سهيل زكار  ،رياض زركلي .بيرو :،دار الفكر ،ط13 ،1996/1417 ،1ج13/مج.
البوسعيدي ،حـمود بن أحمد بن سيف (1298،ه1881/م) :الدر املنظوم وـي اكر مـحاسن األمصار
والرسوم [= رحلة حمود البوسعيدي 1872م :الحجاز  -مصر – الشام) .حققها وعلق عليها:
تيسير خلف .دمشق :التكوين111 ،2009 ،ص.
ُ
َ َ
الج ْهش َياري ،أبو عبد هللا محمد بن َع ْب ُدوس ( :)942/331كتاب الوزراء والكتاب .حققه ووضع
وهارسه :مصافى السقا ،إبراهيم األبياري ،عبد الحفيظ شلبي .القاهرة :مابعة مصافى
الباب ي الحلبي وأوَّلده ،ط428 ،1938/1357 ،1ص.
حاجي خليفة ،مصافى بن عبد هللا كاتب چلبـي ( :)1657-1609/1067-1017كشف الظنون عن
أسامي الكتب والفنونُ .عنـي بتصحيحه.Şerefettin Yaltkaya ،Kilisli Rifat Bilge :
[إستاذبول] :مابعة وكالة املعارف ،مج ،1941/1360 :1مج.1943/1362 :2
الحسينـي ،أبو ذصر تاج الدين عبد الوهاب بن عمر العلوي ( :)1470/875الروض َّ
املغرس وـي
وضائل البيت َّ
املقدس .تـحقيق ودراسة :عبد هللا بن عبد العزيز بن أمين الشبراوي الورا .
بيرو :،دار البشائر اإلسالمية ،ط2 ،2011/1421 ،1مج.
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حمدان ،عمر يوسف عبد الغنـي" :ظاهرة التعريف وـي األمصار اإلسالمية" .الرسالة 7
(330-309 )1998/1419؛ "املقارئ التعليمية وـي بالد الشام وـي خالوة الفارو " .الـمجمع
.152-133 )2016/1438( 11
الحياري ،مصافى :القدس تحت حكم الصليبيين 1187-1099م ،ص[ 202-165الفصل الخامس]
ضمن (القدس وـي التاريخ) .حرر الابعة اإلذجليزية وترجمها :كامل جميل العسلي .عمان:
وزارة الثقاوة373 ،2009/]1430[ ،ص.
خليفة ُ
الع ْ
ص ُف ِري ،أبو عمرو خليفة بن خياط بن خليفة البصري ( :)854/240تاريخ خليفة بن
َْ
خياط العصفري .رواية َب ِقي بن َمطل ٍّد .حققه وقدم لهُ :سهيل زكار .بيرو :،دار الفكر،
527 ،1993/1414ص.
الدوري ،عبد العزيز :القدس وـي الفترة اإلسالمية األولـى (من القرن السابع حتى القرن الحادي
عشر) ،ص[ 163-139الفصل الرابع] ضمن (القدس وـي التاريخ) .حرر الابعة اإلذجليزية
وترجمها :كامل جميل العسلي .عمان :وزارة الثقاوة373 ،2009/]1430[ ،ص.
َ
الدينوري ،أبو حنيفة أحمد بن داود بن َوذ ْند ( :)895/282األخبار الاوال .قدم له ووثق ذصوصه
ووضع حواشيه :عصام مـحمد الحاج علي .بيرو :،دار الكتب العلمية ،ط،2001/1421 ،1
685ص.
الذهبـي ،أبو عبد هللا شـمس الدين مـحمد بن أحمد بن عثمان ( :)1348-1274/748-673األمصار
اوا ،اآلثار .حققه وقدم له بدراسة مسهبة عن النهضة العلمية وـي ظل الدولة اإلسالمية
ومواطن ضعفها :قاسم علي سعد .بيرو :،دار البشائر اإلسالمية ،ط،1986/1406 ،1
َ
262ص؛ تاريـخ اإلسـالم َووو َيا ،املشـاهير واألعالم .تـحقيق :عمر عبد السالم تدمري .بيرو:،
دار الكتاب العربـي ،ط( 2004-1987/1424-1407 ،1طبقة 51 ،)75-2مج؛ ِس َير أعالم النبالء.
حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه :شعيب األرذؤوط [وآخرون] .بيرو :،مؤسسة الرسالة،
ط25 ،1988-1981/1409-1401 ،1مج.

َّ
الرَبعي ،أبو الحسن علي بن محمد بن صاوـي ( :)1052/444وضائل الشام ووضل دمشق ،ص-45
[ .116ضمن مـجمو (وضائل الشام) .تـحقيق :عادل بن سعد .بيرو :،دار الكتاب العلمية،
ط359 ،2001/1422 ،1ص].
الرومي الحلبي ،ذاصر الدين محمد بن خضر الحنفي (بعد :)1574/982املستقص ى وـي وضل زيارا،
َّ
املسجد األقص ى .تحقيق ودراسة :مشهور
الحبازي .القدس :دار الجندي ،ط،1
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273 ،]2011[/1432ص.
الز ِركلي ،خير الدين بن مـحمود بن علي ( :)1976-1893/1396-1310األعالم :قاموس تراجم ألشهر
ِ
الرجال والنساء من العرب واملستعربين واملستشرقين .بيرو :،دار العلم للماليين ،ط،9
[8 ،1990/]1411مج.
سبط ٱبن الجوزي ،أبو املظفر شـمس الدين يوسف بن قز أوغلي بن عبد هللا (-1185/654-581
 :)1256مرآة الزمان وـي تاريخ األعيان [القسم الثاذـي من الجزء الثامن :وقائع سنة -590
 .]654حيدرآباد :مابعة مـجلس دائرة املعارف العثماذية ،ط ،1952/]1371[ ،1ص-437
.795
َّ َ
السخ ِاوي ،شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد ( :)1497-1427/902-830اإلعالن
بالتوبيخ لـ َم ْن ام أهل َّ
الت ْو ِريخ[ 1وـي املابو (التاريخ)] .بيرو :،دار الكتاب العربـي،
ِ
175 ،1983/1403ص[ .طبعة مصورة عن طبعة دمشق]1930/1349 ،
السيوطي ،أبو بكر جالل الدين عبد الرحمن بن أبـي بكر بن مـحمد الخضيري (-1445/911-849
 :)1505تاريخ الخلفاء .بيرو :،دار الكتب العلمية ،ط429 ،1988/1408 ،1ص؛ حسن
املحاضرة وـي أخبار2مصر والقاهرة .بتحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم .القاهرة :دار إحياء
الكتب العربية ،ط2 ،1967/1387 ،1ج.

ُ
شراب ،مـحمد مـحمد حسن :بيت املقدس واملسجد األقص ى :دراسة تاريـطية موثقة .دمشق/بيرو:،
دار القلم/الدار الشامية ،ط559 ،1994/1415 ،1ص.
ضياء الدين املقدس ي ،أبو عبد هللا مـحمد بن عبد الواحد بن أحـمد بن عبد الرحمن السعدي
الجماعيلي ثـم الدمشقي الصالـحي الحنبلي ( :)1245-1174/643-569وضائل بيت املقدس.
تـحقيق :مـحمد مايع الحاوظ .دمشق :دار الفكر ،ط126 ،1985/1405 ،1ص.
الابري ،أبو جعفر مـحمد بن جرير بن يزيد ( :)923-839/310-224تاريخ الابري [= تاريخ الرسل
1

2

كتاب ِه اإلعالن
أهل التوريخ :التاريخ ،كما وـي املابو ؛ وهو بطالف ما ذص عليه املؤلف السخاوي بنفسه وـي ديباجة ِ
« 6وسـم ُيته اإلعالن بالتوبيخ لـمن ام أهل التوريخ» .وهو شاهد لغوي على جذر (ورخ) باإلضاوة إلـى جذر (أرخ)؛
َّ َ ْ
َ
َ
التسهيل ت ِار ٌيخ ،بينما مصدر الفعل َ(و َّر َخ) ت ْو ِر ٌيخ ،واَّلسم منه كذلك ويجمع على
(أر َخ) تأ ِر ٌيخ وعلى
ومصدر الفعل
ِ
َ
ت َواريخ.
كتاب ِه حسن املحاضرة « 3/1هذا
وـي املابو  :تاريخ؛ وهو بطالف ما ذص عليه املؤلف السيوطي بذاته وـي خابة ِ
كتاب سـم ُيت ُه حسن املحاضرة وـي أخبار مصر والقاهرة».
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وامللوك] .تـحقيق :مـحمد أبو الفضل إبراهيم .القاهرة :دار املعارف-1960/]1389-1380[ ،
11 ،1969ج.
ُّ ُ
الا ْرطوش ي ،أبو بكر مـحمد بن الوليد (ح/520-451ح :)1126-1059كتاب الحوادث والبد  .حققه
على أربع نسخ وقدم له ووضع وهارسه :عبد الـمجيد تركي .بيرو :،دار الغرب اإلسالمي ،ط،1
496 ،1990/1410ص.
الايباوي ،عبد اللايف" :الغزالـي وـي دمشق والقدس" .مجلة مجمع اللغة العربية [دمشق] 1/41
(.111-99 )1966/1385
العارف ،عارف ( :)1973-1892/1393-1310تاريـخ الـحرم القدس ي .القدس :مابعة دار األيتام
اإلسالمية الصناعية121 ،1947/1366 ،ص؛ ال َّ
ـمفصل وـي تاريخ القدس .القدس :مكتبة
األذدلس ،ط568 ،1986/1406 ،2ص.
ُُ
النابلس ي ،عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني الحنفي (: )1731-1641/1143-1050
عبد الغني
الحقيقة واملجاز وـي رحلة بالد الشام ومصر والحجاز .تحقيق :رياض عبد الحميد مراد.
دمشق :دار املعروة ،ط484 ،1989/1410 ،1ص؛ الرحلة األنسية وـي الرحلة القدسية.
تحقيق ودراسة :أكرم حسن ُ
العلبي .بيرو :،املصادر ،ط400 ،1990/1411 ،1ص.
عبد املهدي ،عبد الجليل حسن :املدارس وـي بيت املقدس وـي العصرين األيوبـي واململوكي :دورها
وـي الحركة الفكرية .عمان :مكتبة األقص ى2 ،1981 ،ج2/مج.
العسلي ،كامل جـميل ( :)1995-1925/1416-1344أجدادذا وـي ثرى بيت املقدس :دراسة أثرية
تاريـطية ملقابر القدس وتربها وأثبا ،بأسـماء األعيان املدووذين ويها .عمان :الـمجمع امللكي
لبحوث الحضارة اإلسالمية (مؤسسة آل البيت)324 ،1982/1402 ،ص؛ بيت املقدس وـي
كتب الرحال( ،عند العرب واملسلمين) .عمان :نشر ااتـي416 ،1992 ،ص؛ وثائق مقدسية
تاريطية .عمان :الجامعة األردذية ،ط ،1983 ،1مج ،1موسسة عبد الحميد شومان  ،ط، 1
 ،1985مج.2
العلمي املقدس ي ،ذصر الدين مـحمد بن مـحمد بن خضر الحنفي (بعد :)1561/969املستقص ى وـي
وضائل املسجد األقص ى .تـحقيق :ودراسة :مشهور الحبازي .رام هللا – ولساين :بيت الشعر،
ط239 ،2007/1427 ،1ص.
غوشه ،مـحمد هاشم موس ى :القدس وـي تراث كامل العسلي[ .القدس][ :د.ن]236[ ،1998 ،].ص.
القاسـمي ،مـحمد جمال الدين ( :)1914-1866/1332-1283إصالح املساجد من البد والعوائد.
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خرج أحاديثه وعلق عليه :مـحمد ذاصر الدين األلباذـي .بيرو/،دمشق :املكتب اإلسالمي ،ط،5
279 ،1983/1403ص.
قاسمية ،خيرية" :بيت املقدس وأكناف بيت املقدس وحدة َّل تتجزأ"  . 121-39بحث منشور ضمن
أعمال الندوة العاشرة ليوم القدس( :يوم القدس :بيت املقدس وأكناف بيت املقدس .صرا
الهوية واألرض) .عمان :لجنة يوم القدس223 ،2000/]1420[ ،ص.
الكندي ،أبو عمر محمد بن يوسف بن يعقوب املؤرخ (-283بعد-896/355بعد :)966وَّلة مصر.
تحقيق :حسين ذصار .بيرو :،دار صادر[ ،د.س]368 ،ص.
اللقيمي ،مصافى أسعد بن أحمد بن مـحمد الشاوعي ( :)1765-1693/1178-1105مواذح األنس
وـي زيارتـي لوادي القدس .دراسة وتـحقيق :هبة ذـمر عبد الفتاح سويلم .أطروحة ماجستير،
كلية الدراسا ،العليا ،جامعة النجاح الوطنية ،ذابلس( ،2014 ،خ)ص896/ص)d(/ص.
مـجير الدين الحنبلي ،أبو اليمن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العليمي املقدس ي (-860
 :)1521-1456/927األنس الجليل بتاريخ القدس والخليل .إعداد وتـحقيق ومراجعة :عدذان
َ
يونس عبد الـمجيد أبو ت َّباذة .إشراف :مـحمود علي عاا هللا .الخليل/عمان :مكتبة دذديس،
ط2 ،1999/1420 ،1مج.
مـحمد الخليلي ،شـمس الدين مـحمد بن مـحمد بن شرف الدين الشاوعي ( :)1734/1147تاريخ
القدس والخليل عليه السالم .حققه وكتب مقدمته وحواشيه ووضع وهارسه :مـحمد عدذان
البطيث ،ذووان رجا َّ
السوارية .لندن :مؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمي،2004/1425 ،
451ص.
الـمدذـي ،زياد عبد العزيز :مدينة القدس وجوارها خالل الفترة 1245-1215ه 1800 /ه–1830م.
عمان :جامعة آل البيت ،ط424 ،1996/1417 ،1ص.
َ
ِم ْسك َو ْي ِه ،أبو علي أحمد بن مـحمد بن يعقوب ( :)1030/421تـجارب األمم وتعاقب الهمم .تـحقيق:
سيد كسروي حسن .بيرو :،دار الكتب العلمية ،ط6 ،1424/2002 ،1ج6/مج.
املقدس ي ،شـمس الدين أبو عبد هللا مـحمد بن أحمد بن أبـي بكر البناء (-336ح-947/380ح:)990
رحلة املقدس ي – أحسن التقاسيم وـي معروة األقاليم  .990-985حررها وقدم لها :شاكر
لعيبـي .أبو ظبـي/بيرو :،دار السويدي/املؤسسة العربية للدراسا ،والنشر517 ،2003 ،ص.
منا  ،عادل" :النطبة املقدسية :علماء امليدذة وأعيانها" .حوليا ،القدس .46-5 )2007( 5
املنهاجي ،شـمس الدين أبو عبد هللا مـحمد بن شهاب الدين أحمد بن علي بن عبد الخالق السيوطي
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( :)1475-1410/880-813إتـحاف األخصا بفضائل املسجد األقص ى .تـحقيق :أحمد رمضان
أحمد .القاهرة :الهيئة املصرية العامة للكتاب2/ 2 ،مج؛ وضائل الشام ،ص359-299
[ضمن مـجمو (وضائل الشام) .تـحقيق :عادل بن سعد .بيرو :،دار الكتاب العلمية ،ط،1
359 ،2001/1422ص].

ذاصر خسرو ،أبو معين ذاصر بن خسرو بن حارث ُ
الق َب ِاد َياذـي املروزي (:)1061-1003/453-394
سفر ذامه .ترجمة :يـحيـى الخشاب .القاهرة :الهيئة املصرية العامة للكتب ،ط،1993 ،2
183ص.

ُّ
الن َع ْيمي ،عبد القادر بن مـحمد الدمشقي ( :)1521-1442/927-845الدارس وـي تاريخ املدارس.
تـحقيق :جعفر الحسنـي .القاهرة :مكتبة الثقاوة الدينية ،ط2 ،2006/1427 ،2ج2/مج.
ياقو ،الحموي  ،أبو عبد هللا شهاب الدين ياقو ،بن عبد هللا الرومي (:)1229-1178/626-574
معجم البلدان .بيرو :،دار صادر5 ،1977/1397 ،مج.
اليعقوبـي ،أحمد بن أبـي يعقوب إسحا بن جعفر بن وهب بن واضح الكاتب العباس ي (،
بعد/292بعد :)905تاريخ اليعقوبـي .بيرو :،دار صادر ،ط2 ،1995/1415 ،6مج.
يوسف ،حمد أحمد عبد هللا :بيت املقدس من العهد الراشدي و َّ
حتـى نهاية الدولة األيوبية .القدس:
دائرة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،ط382 ،1982/1402 ،1ص.
Diary of a journey through Syria and Palestine by Nâsir-i-Khusrau, in 1047 A.D. Transl.
from the Persian and annotated by Guy Le Strange; The pilgrimage of Saewulf to
Jerusalem; The pilgrimage of the Russian abbot Daniel in the Holy Land. 11061107 A.D. New York: AMS Pr., 1971. Repr. of the ed. London 1893, 1896, 1895
The Library of the Palestine Pilgrims' Text Society; vol. IV.].
Kessler, Christel: „‟Abd al-Malik’s inscription in the Dome of the Rock: a
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الحياة الفكرية في صفد في القرن العاشر الهجر ّي
أ.د .مشهور

الحبازي1

احتلت مدينة صفد عبر التاريخ العربي اإلسالمي مكاذة مهمة في الحضارة العربية اإلسالمية ،من
خالل إسهامها في إثراء جواذب هذه الحضارة املتنوعة ،في مجاَّل ،الحياة :السياسية ،والفكرية،
واألدبية ،واَّلجتماعية ،واَّلقتصادية .ولم يجر هذا اإلثراء على وتيرة واحدة في الحقب الزمنية
املتعاقبة من التاريخ العربي اإلسالمي ،بل تراوح بين حالتي املد والجزر ،ومن خالل اهتمامي بدراسة
الحياة الفكرية في الوَّليا ،العربية في عهد الخالوة اإلسالمية العثماذية ،التي امتد ،أربعة قرون
من الزمنَّ ،لحظت أن ً
كثيرا من املدن الفلساينية كان لها دور مهم في إثراء الحضارة العربية
تلك املدن من مثل :القدس الشريف،

اإلسالمية ،وقد اهتم عدد من الباحثين بدراسة بع
والخليل ،وذابلس ،وغزة ،وغيرها ،ويما لم تحظ مدن أخرى باألهمية ذفسها من قبل الباحثين ،ومنها
مدينة صفد التي ينتسب إليها مئا ،بل أكثر من العلماء في مطتلف مجاَّل ،الحياة ،والك على الرغم
من وجود دراسا ،عامة ،ودراسة خاصة في حقبة زمنية قصيرة ،والدراسة هي " :صفد في عهد
اَّلذتداب البريااني (1948 -1917م) :دراسة اجتماعية وسياسية " ملصافى العباس ي.
في هذا البحث سأتناول الدور الذي قامت به مدينة صفد في مجاَّل ،املعروة املطتلفة في القرن
العاشر الهجري ،والك من خالل استقراء بع املصادر التي ُعنيت بالترجمة لعلماء الشام في القرن
العاشر الهجري ،واكر ،بع

مظاهر الحياة الثقاوية في بالد الشام بعامة ،وبع

مدنها ومنها

صفد بطاصة؛ حيث َّلحظت أن صفد كاذت تزهى بعدد كبير من العلماء األعالم في :األدب؛ شعره
وذثره ،وفي العلوم الشرعية ،وعلوم اللغة العربية ،والتاريخ ،واملناق ،والفلسفة ،والتصوف،
والفلك ،والاب ،والهندسة ،والزراعة وغيرها من العلوم التي كاذت شائعة في الك الزمن.
ّ
ّ
والزمانية
املكانية
البيئة
قبل الحديث عن البيئة املكاذية والزماذية ملدينة صفد َّلبد من توضيح معنى اَّلسم الذي تحمله،
َ
ً
إصفادا أي أعايته ،ووص ُلته
وقد جاء في لسان العرب أن صفد تعني العااء ،وعليه ُيقال :أصفدته
بمال أو غيره؛ ولذلك ُيقال :الص ُ
ص َف ٌد أي العااء ٌ
فد َ
قيد ،ولعل اسمها مأخوا من هذا املصدر

 1جامعة القدس.
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اللغوي ،وهي مدينة معااءة لخصبها ،وما ويها من :زرو  ،وثمار تمنحها ألهلها وتقيدهم عن طلب
العيش خارجها.
َّ
ُ
والقيد ،والغل ،وقد اهب القلقشندي إلى أنها قد تكون أخذ ،اسمها
والصفاد :الش ُّد،
والصفد ِ
ُ
من هذا املعنى؛ ألن املغلول واملقيد يمتنع عن الحركة ،ويلزم مكاذه ،وكذلك أهل صفد ،يلزمون
عال؛ وإن ركبوا تعبوا ،ومشوا
بلدهم ،وَّل يتمكنون من الحركة ويها في كل وقت ،ألنها قائمة في جبل ٍّ
على أقدامهم اختلط لحمهم بدمهم ،لصعودهم الجبل ،وهبوطهم الوادي ،ويستقرون في مكان
بلدهم ،ويقنعون باملنظر ،ويستمتعون به ،وهنا َّل بد من استشارة أهلها ،ومعروة ما إن كان األمر
كذلك أم َّل (.)1

ً
وفي الجغراوية ،أورد الجغراويون أقواَّل كثيرة في وصف املدينة ،ولكن من دون اختالف كبير؛
ُ
وقد اكر ياقو ،الحموي :أنها مدينة في جبال عاملة املالة على حمص بالشام ،وهي من جبال لبنان.
وقيل :هي حصن بقية جبل كنعان ،في أرض الجرمقُ ،سميت صفت ثم صار ،صفد ،بنى ويها
السلاان التركي الظاهر بيبرس البندقداري عندما وتحها في الثامن من شهر رمضان املبارك
اعا ،وقاره ( )70ار ً
برجا مدو ًرا سماه " ُقلة " ،وجعل ارتفاعه ( )120ار ً
سنة(664هـ) ً
اعا ،وهو مكون
من ثالث طبقا - ،وبذلك كان يشبه منارة اإلسكندرية :-طبقة أبنية ،وطبقة مناوع ،وقاعا،،
ومطازن ،وطبقة تمتد تحته كله عبارة عن بئر لتجميع مياه األماار يكفي أهل الحصن سنة كاملة،
ويسمى البئر (الساتورة) وعمقه ( )110أار  ،وقاره ( )6أار بأار النجار ،ويتم سحب املاء منه
بواساة سالسل تجرها البغال ،وللصعود إليه طريقان؛ األول ،مسار حلزوني بال درج تسير ويه
خمسة أحصنة ً
صفا ً
واحدا ،والثاني ،بدرج للناس .كما بنى ويها قلعة حصينة ،وقد شارك السلاان
بيبرس بنفسه في عمارة القلعة ،ونقل الحجارة على كتفيه مع الجنود مدة شهر كامل ،وقد أمر بنقش
كتابة على أسوارها تطلد عمارتها ،ويعود النقش إلى شهر صفر الخير سنة (666هـ) ،وللقلعة بساتين
كثيرة ،وهي تشرف على بحيرة طبريا ،وقد جهزها السلاان بيبرس بألف وارس كاذوا تابعين لجنود
ً
الحلقة (الجيش التركي الرسمي) الذي كان منهم ألف جندي في صفد ،وجعل لها ً
ذائبا مستقال يتصل
مباشرة بالسلاان ،وأوكل إليه مهمة تحرير الساحل الشامي من الفرذجة(.)2
املتوسط ،وهي تبدو مدينة

وترتفع مدينة صفد ما بين ( 792و 840م) عن ساح البحر األبي
موضوعة على جبل وال ُيمكن أن تطتفي ،وتقع على مساوة ( )206كم إلى الشمال من بيت املقدس
عن طريق مدينة جنين(.)3
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أول تشكيل إداري جغرافي ظهر في صفد في عهد السلاان بيبرس البندقداري؛ إا بعدما حرر
املناقة املمتدة ما بين مرج ابن عامر ،وتالل الناصرة ،ومناقة طبريا ،وأراض ي الجليل الشرقي،
وصفد ،التي رأى أنها أهم تلك املناطق ،جمعها كلها في ذيابة سماها باسم ذيابة صفد ،وعين لها
األمير عز الدين أيبك العالئي( ،)4وبذلك كان السلاان بيبرس هو أول َم ْن شكل ذواة النيابة الصفدية
التي توسعت ً
َّلحقا ،وشملت مناطق عديدة مما ُيعرف اليوم :ولساين ،واألردن ،وسوريا ،ولبنان.
وقد حدد طه الاراوذة أرض ي مملكة صفد على النحو التالي :من الغرب ،البحر املتوسط ،ومن
ُّ
يصب جنوب مدينة صيدا حتى مرجعيون ،ومن
الشمال ،الحوض الجنوبي ملجرى نهر الزهراني الذي
الشر  ،طرف مرجعيون الشرقي إلى نهر الحاصباني ،ثم مجرى نهر األردن حتى جسر الصنبرة ،ومن
الجنوب ،من أطراف مرج ابن عامر الجنوبية باتجاه الغرب مع اذحراف ذحو الجنوب حتى شاطيء
ً
البحر املتوسط ،وأحياذا كان يدخل ويها مدينتا صيدا بلبنان ،وعجلون باألردن ،وكاذت أراض ي مملكة
دمشق تحيط بأراض ي مملكة صفد من ثالث جها ،،وسبب الك أن السلاان الظاهر بيبرس أدرك
األهمية الجغراوية العسكرية ألراض ي صفد ،وأرادها قاعدة ملهاجمة األراض ي املحتلة من قبل
الفرذجة ،وبطاصة مدينة عكا ،التي كاذت تحولت بعد تحرير بيت املقدس إلى قاعدة الوجود الفرذجي
ً
في بالد الشام ،وضال عن كونها قريبة من مملكة دمشق التي أرادها مركز إسناد ململكة صفد اا،
الصبغة العسكرية ،وقد ازدهر ،مدينة صفد في عهد السلاان بيبرس الذي بنى ويها كل ما تحتاجه
املدينة الثغر؛ وبنى باشورة (سد يمنع وصول جنود العدو وسهامهم إلى أماكن املحاربين املداوعين
ً
ً
باطاً ،
جامعا ،ور
ودارا للنائب ،وبذلك صبغها بالصبغة اإلسالمية،
عنها) ،وبنى تحت البرج حم ًاما ،وبنى
ً
تطليدا ألعمال السلاان بيبرس ويها(.)5
وبذلك يجوز أن تسمى الظاهرية ؛
في حكم الجراكسة جمع السلاان قاذصوة الغوري أكثر من ذيابة تحت سلاة أمير واحد؛ وقد
عهد لألمير جان بردي الغزالي ذيابتي صفد ،والكرك ،واستمر ،كذلك حتى سقوط دولة الجراكسة
على يد السلاان العثماني سليم األول بعد معركة مرج دابق غربي حلب سنة(922هـ) ،وهنا أسند
السلاان سليم األول أربع ذيابا ،لألمير جان بردي الغزالي ،هي :طرابلس الشام ،وصفد ،والقدس،
وغزة ،والك مكاوأة له على تعاوذه معه ضد سلااذه الجركس ي قاذصوة الغوري ،ما كان ً
سببا رئي ًسا
في هزيمة الجراكسة ،وزوال دولتهم من الوجود(.)6
ّ
الثقافية في صفد
الحياة
ُّ
يصح القول إن صفد أصبحت مدينة اا ،مكاذة علمية ،وسياسية ،واجتماعية ،وسياسية منذ
حررها السلاان الظاهر بيبرس سنة (664هـ) ،حيث َّلحظ أهميتها العسكرية ،باعتبارها ُمشروة
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على األرض التي كاذت ما زالت ُمحتلة من قبل الفرذجة (الصليبيين) ،وبالتالي قدر أن يكون لها دور
ُ
مهم في عملية التحرير ،ولقربها من دمشق اململكة التي تشكل مصدر إمداد ،ودعم بشري ،ومادي
للمملكة العسكرية ،وقد كان الك لصفد؛ وقد أسهم السلاان بيبرس في عملية إعمارها ،وتحصينها،
وإعدادها للدور الذي قدره لها ،وبنى ويها كل ما يحتاجه مواطنوها ،و وضع لها ُحماتها من الجند؛
سواء أكاذوا من الجيش الرسمي أم من الجند الخاص بحماية القلعة ،وبنى ويهاً :
دارا لنائب
ً
ً
ً
ً
ً
وجسرا ،وشق الار
جامعا ،وزاوية،
السلانة ،و بئر مياه ضخم ،ورباطا ،وحماما ،،وخاذا ،و
الالزمة لتسهيل حياة املواطنين ،وأقاع اإلقااعا ،الالزمة لألمراء.
وقد أحسن وصفها ابن شاهين املقدس ي (873 ،ه) عندما زارها وقال " :وأما اململكة الصفدية،
وإنها مملكة ُمتسعة ،قيل :إنها تشمل على ألف ومائتي قرية ،ولها عدة ُمعامال ،،وأعظم ُمدنها

صفد ،وهي مدينة ُمتفرقة ثالث قاع (أي تقوم على ثالثة جبال) .وهي عدية وبها :جوامع ،ومدارس،
ومزارا ،،وأماكن حسنة ،وحماما ،،وأسوا  ،وبها قلعة حصينةُ ،يقال إنها َّل يوجد ذظيرها عشر
ُ
ووتحت عن قريب ،ومدينة عكا كاذت حصينة ًّ
جدا ...وهي اآلن مينا اململكة الصفدية...
قال ،

وباململكة الصفدية ً
قرى كبار ذظير املدن كاملنية ،والناصرة ،وكفر كنة ،وما أشبه الك ،وقيل :إن
باململكة الصفدية بالشقيف ،وكابول ،وغيرهما سبع قال أغلبها خراب اآلن (".)7
وكان في مدينة طبرية التابعة للمملكة الصفدية حم ًاما عده ابن شاهين الظاهري من عجائب
الدذيا الثالثة مع منارة اإلسكندرية والجامع األموي بدمشق ،قال " :ولقد رأيت في بع

التواريخ أن

عجائب الدذيا ثالث :منارة اإلسكندرية ،وجامع بني أمية ،وحمام طبرية " (.)8
وفي سنة (1082هـ) زار الرحالة التركي أوليا جلبي مدينة صفد ،ووصف أوضاعها العامة ،حيث
ُ
يتبين من وصفه أنها كاذت تشهد حياة ثقاوية مزدهرة ،وفيها كثير من املساجد ،والزوايا ،وقد ألحق
بكل مسجد وزاوية مدرسة ،واكر أسماء خمسة من الزوايا واملدراس املشهورة ،وأكد أنها كاذت تنشر
العلم واملعروة بين الناس ،قال " :وفي املدينة مساجد ،وزوايا ُألحق بكل منها مدرسةُ ،
اشتهر منها :دار
ٍّ
ُ
القراء ،وزاوية الشيخ العثماني ،وزاوية شمس الدين شيخ الربوة الدمشقي في ظاهر املدينة ،وزاوية
الشيخ عمر ،وزاوية أبي الريش .وكلها دور ينتشر منها العلم الشريف "(.)9
واكر بع

مظاهر العمران املنتشرة في صفد ،والتي تدل على أن مكاذة املدينة اَّلجتماعية،

واَّلقتصادية ،والسياسية ،والثقاوية في العهد العثماني لم تتراجع عما كاذت عليه منذ حررها
السلاان الظاهر بيبرس من الفرذجة (الصليبيين) سنة (664هـ) وحتى زيارته لها أواخر القرن الحادي
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عشر الهجريَّ ،ل بل إن حديث ُأوليا جلبي ُّ
يدل على أن الحياة الثقاوية والعمراذية في املدينة كاذت
في حالة ذماء وتاور ،ومن مظاهر العمران التي اكرها:
 -1الجامع األحمر
ُ
بناه الظاهر بيبرس سنة (674هـ) ،يقع على بعد خاوا ،من املركز اإلسالمي الذي سماه أوليا
جلبي " بنا ،حامد " ،في حارة الوطاة جنوب غرب صفد ،وعليه ذقش كتابي ُيبين اسم اآلمر
ُ
ً
مزودا
ببنائه وسنة البناء ،ويمتاز املسجد بمقرذصا ،تزين مدخله اا الواجهة الحمراء ،وكان
ُ
بصهريج ماء واسع ،يستطدم للشرب ،والاهارة ،وقد نعم أوليا جلبي بالشرب من مائه ،حيث
أقام ويه ً
أياما طويلة ،وكان املسجد متطصص في تعليم الفقه ،والك يدل على أن التعليم ويه
ُ
كان لفئة ُمميزة من طلبة العلم ،واألرجح أنهم ممن كاذت تعدهم الدولة لتولي وظائف القضاء،
ً
ُ
نعمت ويه أي ًاما
واإلوتاء ،وضال عن تولي مهام التعليم .قال " وكان املسجد لتعليم الفقه ،وقد
ُ
وشربت من ماء صهريجه الواسع "(.)10
طويلة،
 - 2جامع الشيخ نعمة
كان يقوم بجوار السو التجاري في املدينة ،ويصلي ويه الباشا (والي صفد العثماني) الصلوا،
الخمس ،والك ُّ
يدل على أهمية املسجد ،وعلى عتبته العليا كتابة صمد ،في وجه عوامل
الابيعة ،وجدره ُمغااة بالرخام على علو يزيد عن مقدار قامة الرجل ،وما وو الرخام تم

ترصيعه بالقاشاني األزر املزخرف ،وقد ُمد ،إليه املياه من عين ماء تسمى عين النائب .قال:
" وكان الرخام يرتفع على جدرانها إلى ما وو قامة الرجل ،ووو الك ُرصعت القاشاني الزرقاء
ُ
املزخروة بالرسوم ،واألشكال ،والكتابا ،البيضاء ،وتصل املياه إلى هذا املسجد من عين النائب
القريبة "(.)11
 - 3بنا ،حامد
بناء ضخم يقع في حارة الوطاة قرب الجامع األحمر ،جنوبي صفد ،ويقصده الواودون بالزيارة،
ُ
ً
ضخما ،وَّل شك أذه كان يضم
وهو عبارة عن زاوية واسعة ،ومسجد بقبة شاهقة ،تشكالن بناء
ُ
مدرسة ،ما ُيجيز أن ذالق عليه اسم املركز اإلسالمي بمصالح أيامنا هذه ،وقد ُزينت جدارن هذا
املركز بكتابة دستور مملكة صفد .قال " :وهو بناء ضخم ،يتألف من زاوية واسعة ،ومسجد له
ُ
قبة سامقة في الجو ،يتجلى ويها النبل والكمال .وقد كتب على جدران هذا البناء كله ،ومن
الخارج دستور اململكة الصفدية "()12
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 - 4قصر الباشا العثماني
يقع في آخر سو املدينة التجاري ،وقد ُزينت عتبته العليا بنقش شعري ،مؤرخ في سنة (980هـ)،
وهو (:)13

أَّل ي ـ ــا دار َّل ي ـ ـ ْـد ُخـ ـ ـل ـ ـ ِـك ح ـ ــز ٌن
َ
ـيف
ونعم الـ ــد ُار تؤوي كـ ـ َّـل ض ـ ـ ـ ـ ٍّ

وَّل ي ـ ـغ ـ ــدر بص ـ ـ ـ ـ ـ ــاح ـ ـب ـ ــك ال ـ ــزم ـ ـ ُ
ـان
ِ
ِ
ُ
يف ض ـ ـ ـ ــا به املكانُ
إاا ما الض ـ ـ ـ ـ

 – 5خان الباشا
يقع في أعلى املدينة وو سوقها التجاري ،وهو مكان استراحة الغرباء الذين يقصدون املدينة،
ويتكون من أربعة طبقا ،،ويتسع لخمسة آَّلف ذزيلُ ،محصن ،وله باب حديد .قال" :اهبت
ألستريح في خان الباشا حيث ُّ
يحل الغرباء ،وكان يتألف من أربعة طوابق ،ويتسع لخمسة آَّلف

ذزيل ،وكأذه القلعة بتحصيناته ،وبابه الحديدي"(.)14
 – 6سو سنان باشا
يقع أسفل الخان باذطفاض يساوي خمس عشرة درجة ،وهو مركز صفد التجاري ،وتتواور ويه
أذوا شتى من البضائع الغريبة(.)15
 – 7مغارة بيت األحزان ومسجدها
مقام يقع وسط مقبرة صفد ،التي تمتد ما بين مناقة أبي قميص والجامع األحمر ،وهي تضم
قبور آَّلف من األبرار الصالحين األخيار.
وقد ُسميت باألحزان ألن النبي يعقوب ،على ذبينا وعليه الصالة والسالم ،حزن ويه على ابنه

يوسف ،على ذبينا وعليهما الصالة والسالم ،وابيضت عيناه ،ثم عادتا إليه ويه ،وهو مكان ُيتبرك
به ،وزاره أوليا جلبي ،وصلى في املسجد القائم أسفل املقام ،وفي مساء يوم وصوله ،وهو يوم
الخميس حضر حلقة الذكر ،التي جر ،العادة أن ُيقيمها شيخ الاريقة الكيالذية ،وكثير من
أصحاب الار الصووية ،ويحضرها ذقيب األشراف .قال" :وأقاموا حفلة الذكر على قر العدة،
والصاج ،واملزهر ،وتسامت األرواح ،وغابت عن الوجود"(.)16
 – 8حمام العنبري
يقع بجاذب قصر الباشا ،وكان له قبة عالية ،ما يجعله شبيه الجامع ،وكان يعمل طوال العام.
وهذا الحمام هو واحد من سبعة حماما ،كاذت تستقبل روادها طوال العام(.)17
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 – 9قلعة صفد
كاذت خربة" ،ينعق ويها البوم ،والغربان ،وتعشش ويها الوطاويط"( .)18وَّل شك أن هذا ُّ
يدل على
اذتشار األمن واَّلطمئنان في ربو مملكة صفد في القرن العاشر الهجري؛ إا كاذت الدولة العثماذية
في أوج قوتها ،ما جعلها تستغني عن اَّلهتمام بتحصين القلعة ،وشحنها بالعساكرُ .ويعزز هذا ما
اكره أوليا جلبي من حضور ذقيب األشراف جلسة الذكر الصووية األسبوعية ،ومواظبة والي
اململكة الصفدية على أداء الصلوا ،الخمس في جامع الشيخ نعمة ،الذي هو املسجد الجامع.
على الرغم من دقة ما قاله ابن شاهين الظاهري ،ودَّللته ويما يتعلق بالحياة الفكرية في صفد
في أواخر عهد الدولة الجركسية إَّل أن ً
ً
مذهبا آخر في الحديث
بعضا ممن درس مدينة صفد ،اهب
عن الحياة الفكرية بصفد ،وذكر محمد كرد علي أن طالئع اَّلذحااط بدأ ،في القرن التاسع
الهجري ،وزاد ،في القرن العاشر الهجري؛ َّلختالف لسان الحاكم التركي العثماني عن لسان املحكوم
العربي ،ولتطصيص الوظائف الدينية الكبرى بجماعة السلاان من الترك ،ولعدم تعيين ذظراء
املدارس في الشام من العرب ،بحجة أن العلماء في العرب كثير ،وألن الترك حصروا عنايتهم
باآلستاذة ،التي جعلوها جامعة للعلم ،وبذلك لم يكن للوَّليا ،القريبة حظ من عناية الدولة
العثماذية ،وترقيتها في العلوم العقلية والنقلية ،قال" :زاد اذحااط العلم في القرن العاشر ،ولم تكن
أيام الترك العثماذيين في هذه الديار مثل القرذين السالفين (أي  8و  ،)9وكاذت اآلداب تسير إا ااك
ُ
بقوة التسلسل ُمنبعثة من قوتها القديمة ،وإا اختلف لسان الحاكم واملحكوم عليه ،وخصت
الوظائف الدينية الكبرى بجماعة السلاان من الترك ،مالت النفوس عن العلم ،اللهم إَّل َم ْن كاذت
لهم وار سليمة عشقوه لفائدته ،وقليل ما هم"(.)19
وادعى طه الاراوذة أذه لم يكن في صفد أية مدارس في العهد الجركس ي (اململوكي) ،وأن الحياة
الثقاوية ويها كاذت بسياة ،ولم يكن لها دور ُيذكر في الثقاوة والعلم (.)20
ُ
والحقيقة التي توصلت إليها من خالل هذا البحث ،وفي عدد محدود من املصادر ،التي تترجم
لعلماء القرن العاشر الهجري ،أستايع القول باطمئنان :إن القولين السابقين جاذبا الصواب –
على األقل ويما يتعلق بالحياة العلمية في مدينة صفد – وهذا ما سيظهره البحث بوضوح.
وفي أثناء مراجعتي لبع كتب :التراجم ،واألدب ،والتاريخ ،والرحال ،في القرذين التاسع والعاشر
الهجريينَّ ،لحظت وجود أسماء كثير من العلماء ،الذين ُينسبون إلى عدد من املدن ،والقرى
الفلساينية  -بعضها اليوم َّل يكاد ُيذكرَّ ،ل بل بعضها تم تدميره ،وإخراجه من سيا الحضارة
اإلسالمية  -في مطتلف ورو العلم واملعروة اإلنساذية ،وكان من تلك املدن مدينة صفد ،وصادف
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أن كان وقت اإلعالن عن مؤتمر "املدينة الفلساينية في األدب والفن" الذي ُينظمه :مجمع القاسمي،
وقسم اللغة العربية في أكاديمية القاسمي ،وقر ُ
ر ،أن يكون موضو بحثي للمشاركة في هذا املؤتمر
ببحث عن الحياة الفكرية في مدينة صفد في القرن العاشر الهجري.
ّ
الهجري
أنواع العلوم في صفد في القرن العاشر
ً
امتدادا للحياة
يمكن القول إن الحياة الثقاوية في مدينة صفد في القرن العاشر الهجري كاذت
الثقاوية في القرن التاسع الهجري ،وأذه لم يحصل تراجع ويها عندما اذتقلت من سلاة حكم الدولة
الجركسية إلى سلاة حكم الدولة العثماذية؛ إا لم يذكر أي من املصادر – التي تمكنت من العودة
إليها – حدوث تغيير في الحياة الثقاوية في ولساين التي كاذت تتبع وَّلية الشام في أغلبهاَّ ،ل بل إن
ما تؤكده املصادر هو أن السالطين العثماذيين األوائل لم يتدخلوا في الشؤون الثقاوية ،في الوَّليا،
العربية التي وتحوها ،وجعلوها ً
جزءا من سلانتهم ،اللهم أنهم جعلوا بع الوظائف خاصة بأبناء
جلدتهم (بعضها من العثماذيين وبعضها من الترك) ،كما وعلوا في الوالي ،وقائد الجيش ،ومن
ً
ُيساعدهما ،والقاض ي ،ويما أغلب الوظائف األخرى بقيت ُملكا ألبناء الوَّلية بطاصة ،والعرب بعامة.
وبناء على الك ُيمكن اَّلطمئنان إلى أن املدراس ،واملساجد ،والزوايا ،واملشافي وغيرها من
ُ
املؤسسا ،التي كاذت تعنى بشكل ،أو بآخر بالحياة الثقاوية ،والتي اكر بعضها ابن شاهين الظاهري،
ُ
وسبق واكرتها ،بقيت تمارس دورها في إثراء الحياة الثقاوية في مدينة صفد ،والقرى ،والبلدا ،التي
كاذت تتبعها ًّ
إداريا.
ً
اعتمادا على ما اكره ابن شاهين الظاهري؛ وقد كان في صفد عدة مدارس ،وعدة مساجد،
وأهمها املسجد الااهري نسبة للظاهر بيبرس ،ومسجد القلعة ،وزاوية أو أكثر ،ومشفى ،أو أكثر،
وهذه كلها كان يؤمها طلبة العلم من صفد ،ومن غيرها ،كما كان يقصدها بع العلماء؛ ألسباب
ً
مطتلفة ،ويمكثون بها مدة ،قد تاول ،أو ُ
موطنا لهمُ ،
ويمضون بقية
تقصر ،أو قد يتطذون صفد
حياتهم ويها ،ويقبل عليهم طلبة العلم ،ويتبادلون العلوم واملعارف مع علماء صفد ،وهذا تؤكده سير
بع العلماء ،الذين وجد ،أنهم ينتسبون إلى مدينة صفد في القرن العاشر الهجري ،حيث وجد،
ً
أن ً
وعددا مكث ويها مدة ،ثم غادرها ،كما أن أكثر علماء
عددا منهم قدم مدينة صفد ،وتوطنها،
صفد ومن املولودين ويها؛ بعضهم رحل عنها ً
طلبا للعلم في الوَّليا ،العربية ،أو إستاذبول ،أو غيرها

من املدن والبلدان العربية واإلسالمية ،وبقي في تلك املدن ،أو البلدان ،ونسب إليها ،وبعضهم عاد
إلى موطنه صفد ،واا صيته العلمي في أذحاء الدولة العثماذية الواسعة.
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من خالل تتبع ِس َير العلماء الصفديين الذين عاشوا في القرن العاشر الهجري ،ظهر لي بوضوح
أن العلوم التي كاذت شائعة في صفد َّلتطتلف ً
كثيرا عنها في املدن العربية واإلسالمية األخرى ،وهي
العلوم الابيعية ،وأهم العلوم التي بر ويها علماء صفد،

تركز ،في العلوم اإلنساذية بعامة ،وبع
ً
وتركوا ً
آثارا قيمة ويها هي :علوم الشريعة اإلسالمية من مثل :التفسير ،والفقه ،والحديث .وعلوم
اللغة العربية من مثل :النحو ،والصرف ،والبالغة ،والعروض ،واألدب؛ شعره ،وذثره ،ومعاجم اللغة.
والتاريخ ،والسير ،والجغراوية ،واملناق ،والفلسفة ،والحساب ،والرياضيا ،،والفلك ،والاب،
والهندسة وغيرها.
ّ
الهجري
علماء صفد في القرن العاشر

تمكنت من إحصاء ثالثة وثالثين عاملًا عاشوا في صفد والبلدا ،والقرى التي كاذت تتبعها ًّ
إداريا،
في القرن العاشر الهجري ،وقد رأيت أن أاكرهم ،على الترتيب األلفبائي ألسمائهم ،وهم:
فوريّ ،
 - 1أبو البقاء ّ
الص ّ
الص ّ
الحي .

من قرية صفورية ،عمل في القضاء ،وبدأ عمله ً
كاتبا في املحكمة الصالحية ،ثم تولى القضاء

ببع أحياء دمشق ،وقراها .وتوفي سنة ( 1035هـ) (.)21
 - 2برهان ّ
الدين ،إبراهيم ّ
الص ّ
فوري.
أصله من قرية صفورية من أعمال مدينة صفدُ ،ولد ،ونشأ ويها ،ثم رحل إلى دمشق وتوطنها،
ً
ً
و كان شيطا واضال ،توفي سنة (939هـ) (.)22
ّ
 – 3أحمد بن الشيخ أسد.
أصله من قرية دير األسد ،قدم والده إلى صفد في أول العشر الخامس من القرن العاشر
ُ
الهجري ،وتوطنها حيث سكن في زاوية بصفد ُعروت ويما بعد باسمه ،وكاذت قبل الك تعرف
باسم جامع الصدر ،وولد له الشيخ أحمد سنة (944هـ) بصفد ،ونشأ بها ،وتعلم على والده،
ً
وعلى عدد من علماء صفد ،ونشأ ً
وزاهدا يتنقل بين مساجد صفد لالعتكاف والعبادة
عابدا،
حتى ُعرف بين أهل بلده بالصالح والفضل .واألرجح أذه كان يعمل في نسخ الكتب ،ويحصل

قوته من هذه املهنة؛ إا كان حسن الخط.
ُ
قال ويه البوريني" :شيخ له ذور ساطع ،وضياء من العبادة َّلمعَّ ،ل يفار تالوة القرآن ،وَّل يفتر
ساعة عن عبادة امللك الديان ،وله خط حسن"(.)23
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 - 4أحمد بن بترس ّ
الص ّ
فدي
ً
عاروا باهللُ ،وم ً
كاشفا بأسرار الغيب ،ظاهر األحوال ،مسمو الكلمة عند حكام املدينة،
كان
ويتردد إليه العامة؛ ويشفع لهم عند الحكام ،ويقض ي حوائجهمُ ،ويقربهُ ،ويضيفهم .التقى
ُ
بالشيخ موس ى الكناوي في صفد سنة (924هـ) ،وااعت شهرته في البالد حتى أذه ملا ما ،سنة
(926هـ)ُ ،
صلي عليه غائبة باملسجد األموي بدمشق(.)24
ّ ّ
افعيّ ،
 – 5أحمد بن علي بن عالء ّ
الدين ّ
الص ّ
الش ّ
ّ
مشقي.
الد
فوري ،الحسيني،
ولد في صفد سنة (977هـ) ،وبها نشأ وتعلم علومه األولى ،ثم رحل إلى دمشق ،وأخذ عن كبار
علمائها ،ومنهم الحسن البوريني الصفوري ،وبر في علم الحديث ،وعلوم اللغة العربية ،واألدب.
وقد عمل بالقضاء ،وتولى قضاء الشاوعية في محكمة الباب بدمشق ،وساور إلى حلب ،وعمل
ُمدر ًسا في دار الحديث األشروية .وتوفي بدمشق سنة (1043ه)(.)25
ّ
الصفدي األصلّ ،
محمد بن أحمد بن ّ
 – 6أحمد بن ّ
ّ
الش ّ
ّ
افعي ،كمال
مشقي،
الد
محمد بن أيوب
ّ
ّ
ّ
حاسية بدمشق).
الدين ،أبو البقاء ،املعروف بان اإلمام أي (إمام املدرسة الن
ً
صغيرا؛ ونشأ بها ،وتعلم على والده ،وعدد من علمائها ،وأجازه
هاجر والده به إلى دمشق

بعضهم ،وحفظ القرآن الكريم ،والتحف العشرة وهو كتاب من تأليف والده ،كما أن والده
ً
ألف ألجله ً
كتابا في األحكام .وعمل بالتجارة أوَّل ،ثم تولى وظيفة ذائب في القضاء.
ساور إلى مكة املكرمة سنة (893هـ) ،وأدى وريضة الحج ،وأخذ الحديث املسلسل عن
السخاوي ،الذي أعااه إجازة في كراسة عظم ويها والده .وكان في حياته ً
وانا ً
لبيبا ،وكان ًّ
حيا
في سنة (901هـ)(.)26
مشقي ،شهاب ّ
الحيّ ،
فديّ ،
محمد ّ
 – 7أحمد بن ّ
الص ّ
الص ّ
ّ
الدين.
الد
ً
ً
واضالًّ ،
اكيا ،ينظم الشعر الحسن ،وسمع الحديث النبوي الشريف على ابن
كان شيطا،
طولون الصالحي (953 ،هـ)ُ ،أصيب بالعمى بعد بلوغه ،وما ،سنة (948هـ)ُ ،
ودون في تربة
ُّ
السبكيين بدمشق عند جده(.)27
الخالديّ ،
 –8أحمد بن ّ
الص ّ
ّ
ّ
الحنفي(.)28
فدي،
محمد بن يوسف
ُولد في صفد في بيت علم وأدب ،وهو ينتمي إلى الصحابي املجاهد خالد بن الوليد ،رض ي هللا
عنه ،ونشأ بها ،وتعلم على علمائها ،وذظم الشعر في أغراض عديدة ،وقد أثنى َم ْن ترجم له من
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كثيرا ً
حسنا .ثم رحل إلى القاهرة ً
شعرا ً
ُمعاصريه على شاعريته ،وقالوا إن له ً
طلبا للعلم؛ وأخذ
عن عدد من كبار العلماء ،وأجازوه.
عاد إلى وطنه صفد؛ وعمل في التدريس ،ثم في اإلوتاء ،ثم في القضاء ،ثم استدعاه األمير وطر
الدين املعني الثاني والي لبنان ،واعتمد عليه في مهما ،كثيرة؛ لذكائه وحكمته ،ثم أشار عليه
أن ُيدون ما وقع في إمارته من أحداث؛ وأجابه لذلك ،وألف ً
ًّ
تاريطيا ًّ
مهما .وقد زار كل من:
كتابا
القدس ،والديار الحجازية ،وأدى وريضة الحج ،وقدس حجه كما كان األمر في أيام الدولة
العثماذية ،حيث كان الحجاج املسلمون يحرصون على زيارة القدس .ومن مؤلفاته:
 .1تاريخ األمير وطر الدين املعني الثاني ،وهو يتناول تاريخ لبنان والشام من سنة (-1021
1034هـ) ،وقد حققه ونشره أسد رستم ووؤاد أورام البستاني ،وصدر عن الجامعة
اللبناذية في بيرو ،سنة 1969م.
 .2قصيدة خمس بها همزية البوصيري.
 .3رحلة إلى بيت املقدس.
 .4رحلة إلى الحج.
 .5كتاب في علم العروض.
 .6شرح ألفية ابن مالك.
ّ
فدي ،شهاب ّ
 – 9أحمد بن يوسف بن أبي بكر بن عمر ّ
الزبير ّيّ ،
الص ّ
الدين ،الشهير بابن
الحمراو ّي(.)29
ولد في صفد سنة (828هـ) ،ونشأ بها في بيت علم ،ورحل إلى دمشق ،وأخذ عن علمائها وبطاصة
عن محمد بن أبي بكر الصفدي املعروف بابن الديري (862 ،هـ) واملنسوب إلى دير الخليل
قرب الناصرة.
عمل في ذيابة الحكم القضائي بدمشق ،ثم في الشهادة باملحاكم ،وما ،وجأة سنة (920هـ).
فديّ ،
 – 10أحمد بن يوسف بن حميد ّ
الص ّ
ّ
مشقي ،أبو العباس.
الد

ُولد ،ونشأ في صفد ،وتعلم على شيوخها ،ثم رحل إلى دمشق ،وسكن في مدرسة أبي عمر

بالصالحية ،واجتهد في تحصيل العلوم الشرعية ،وعلوم اللغة العربية؛ وبر في القراءا،،
والفقه ،والحديث ،وكان حسن الخط .وقد عمل في تعليم الالبة القراءا ،،والفقه ،والنحو
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ووق الرسم القرآني ،كما عمل في نسخ الكتب؛ إا كان وريده عصره في الخط والرسم القرآني،
وقد نسخ ً
عددا من املصاحف ،وبع كتب الفقه ،وشروحها.
ُ
وفي آخر حياته سكن الخاذقاة السيماسياية املعدة للعزبان إلى أن توواه هللا ،في السادس من
رمضان سنة (908هـ)(.)30
ّ
 – 11حسن بن محمد بن حامد ّ
الص ّ
الش ّ
افعي.
فدي،
ُ
ُولد في صفد سنة (898هـ) ،في أسرة شهر ،بالعلم ،وتعلم على علمائها ،ثم رحل إلى مصر سنة
(925هـ)؛ وأخذ عن كبار علماء القاهرة ،ومنهم القلقشنديُّ ،
والسنباطي ،والكمال الاويل
وغيرهم ،ثم اذتقل إلى مدينة دمشق؛ وتعلم على كبار علمائها ،ومنهم ابن قاض ي عجلون ،وكمال
الدين بن حمزة ،ثم عاد إلى بلده صفد ،وقد بر في علوم عديدة ،ومارس مهنة التدريس،
واإلوتاء ويها حتى وواته سنة (990هـ)(.)31
ّ
افعي ،بدر ّ
البورينيّ ،
الص ّ
الش ّ
ّ
الدين.
فوري،
 – 12حسن بن محمد بن محمد بن حسن
ُولد في قرية صفورية ٍّألم منها ،وأب من بورين ،ونشأ ويها ،وتعلم في زاوية عبدالهادي ،وحفظ
القرآن وهو ابن سبع سنوا ،،ثم ساور به والده إلى دمشق ليتعلم على علمائها ،وكان أن التقى
بالشيخ أحمد الايبي ابن قرية الفندقومية ،والذي كان من كبار علماء دمشق ،وتنبأ له
بمستقبل زاهر ،وقد اجتهد البوريني في طلب العلم ،وبر في العلوم العربية ،وعلوم الشريعة
اإلسالمية ،وذظم الشعر الفائق ،واتصل بكبار علماء دمشق ،وأمرائها ،وقضاتها ،وحكامها ،وقد
ً
أتقن التركية والفارسية ،وكان عاملا اكي الابع ،وصيح اللسان ،متين الحفظ ،وحسن الفهم؛
ً
قاضيا لركب الحاج الشامي عندما حج ،والك على الرغم من كوذه
وذا صيته ،حتى ُعين
ًّ
حنفيا.
شاوعي املذهب ،حيث كان َّل يشغل هذا املنصب إَّل من كان

وقد عمل في التدريس في عدة مدارس بدمشق ،وفي القضاء ،واإلوتاء ،وألف أكثر من خمسة
وعشرين ُمصن ًفا ،منها :ديوان شعر يقع في أكثر من أربعة آَّلف بيت من الشعر ،وكتاب في
التراجم بعنوان "تراجم األعيان من أبناء الزمان" ،وثالث رحال،؛ األولى إلى طرابلس الشام،
والثاذية إلى حلب وكاذت في مهمة سياسية ،والثالثة إلى مكة املكرمة حيث أدى وريضة الحج،
وقد ذظم هذه الرحلة ً
شعرا(.)32
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ّ ّ ّ
افعي ،زين ّ
عبدالسالم بن نبهان ّ
ّ
الص ّ
الش ّ
الدين.
فوري ،الصالحي،
 –13عبد الرحمن بن
ولد في صفورية ،وأخذ علومه األولى على علمائها وعلماء صفد ،ثم ساور إلى دمشق؛ وأخذ عن
كبار علمائها ،وقد عمل في التدريس في عدة مدارس بدمشق ،وصنف عدة كتب ،ومنها :ذزهة
املجالس ومنتطب النفائس ،واملحاسن املجتمعة في الخلفاء األربعة ،وصالح األرواح والاريق
إلى دار الفالح .وقد توفي سنة (912هـ)(. )33
ّ
 –14عبد القادر بن محمد بن عمر بن حبيب ّ
الص ّ
الش ّ
افعي.
فدي،
ً
كان من علماء صفد املشهورين ،وقد عمل ً
ًّ
صوويا له
مؤدبا لألطفال ،ومؤاذا في صفد ،وكان
كراما ،كثيرة ،ويعتقد بالشيخ محيي الدين بن عربي ،وقد قدم لزيارته في صفد عدد من كبار
علماء الصووية ،ومنهم الشيخ علي بن ميمون ،الذي قدم عليه في صفد ،ولما ذزل قرية دربل
القريبة من صفد ،شعر به الشيخ ابن حبيب ،وهو في صفد .وقد أثنى عليه بقوله :ليس في
مملكة العرب عارف غيره.
ً
ً
ً
وكان عاملا واضال ،وله ُمكاشفا ،كثيرة ،ومنها عدم الكالم في شهر رمضان إَّل باإلشارة خووا من
الناق بما َّل يعني ،وَّل يقبل هدايا األمراء ،وقال الشعر وضمنه معاني دقيقة .وقد صنف عدة
مصنفا ،،منها :سلك التوويق بسواء الاريق ،وتغريبة ابن حبيب في وصل الحبيب ،والتائية
املشهورة .وقد توفي في صفد سنة (915هـ)(.)34
ّ
ّ
الشهير باألشقرّ ،
 –15عبد القادر بن محمد ّ
الص ّ
الش ّ
ّ
افعي.
مشقي،
الد
فدي،
كان أحد الشهود املعدلين بباب املدرسة الشأمية البراذية ،وتوفي سنة (906هـ)(.)35
فوري ،زين ّ
 –16عبد القادر ّ
الص ّ
الدين.

ُولد في صفورية ،وبها نشأ وتعلم ،ثم رحل إلى دمشق وعمل باملدرسة الشامية البراذية ،ثم عاد
إلى صفد ،وعمل بها مدر ًسا حتى وواته سنة (939هـ)(.)36

 -17عبد القادر بن محمد بن منصور بن جماعة الحيسوب ّ
ّ
الص ّ
املصري ،الشهير بصفد
فدي
ّ
البرانية ،زين ّ
املصري ،وفي دمشق ّ
ّ
الش ّ
ّ
الدين.
امية
ببواب
بابن
ُولد في دمشق سنة (833هـ) ،وتعلم ويها ،ثم اذتقل إلى دمشق؛ ونزل باملدرسة الشامية البراذية،
وعمل ً
بوابا بها لعدة سنين ،واجتهد في طلب العلم ،وبر في علم الحساب والفرائ  ،وقلم
الغبار بحيث لم يكن له في دمشق ذظير ،ثم عمل ُمعل ًما في املدرسة الصارمية ،وسكن بها ،وكان
يحرص على شراء الكتب الحسنة ،و قد توفي سنة (903هـ)ُ ،
ودون في مقبرة باب الفراديس(.)37
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ّ
ّ
الكناو ّيّ ،
الص ّ
الش ّ
افعي.
فدي،
 - 18عبد هللا بن عمر بن سليمان بن عمر بن نصر
ُولد في قرية كفر كنا من أعمال صفد ،ونشأ بها وتعلم علوم العربية والعلوم الشرعية ،وقد
ساور إلى القدس ليأخذ على العارف باهلل شهاب الدين بن أرسالن الرملي املقدس ي في املدرسة
الختنية بجوار املسجد األقص ى املبارك؛ وكاذت له قصة أثر ،في حياته كلها؛ " إا وجده الشيخ
ذائما ويما كل الالبة يقرأ القرآن أو ُيصلي ،وقال له الشيخ :يا ولديَ ،أ َ
ً
رسلك أهلك لتشتغل
بالعلم أو النوم ،واستمر الشيخ عبد هللا َّل ينام في تلك الساعة ببركة الشيخ شهاب الدين بن
أرسالن " (.)38

إماما ملسجد بلده كفر كناُ ،وم ً
علوما كثيرة؛ وعمل ً
عاد الشيخ الكناوي إلى بلده ،وقد حصل ً
فتيا
ُ
ألهل بلدهُ ،ويقرئ الالبة الفقه ،والفرائ  ،والحديث ،والنحو مدة خمسين ً
عاما .وقد شهر
بإيثار الصمت ،والعزلة إَّل في الصالة والجنازة ،والتدريس ،وقراءة الحديث في البطاري ،وكان
وتأن ،وسكون جوارح .واستمر في عمله حتى وواته في
حسن الصو ،،واو نغمة طيبة ،وترتيل ٍّ
بلده كفركنا سنة (912هـ) ،وقد زاد على التسعين(.)39
فدي ،جمال ّ
السب ّتيّ ،
 –19عبد هللا بن محمد ّ
الص ّ
الدين.

ًّ
قاضيا للمذهب املالكي في املدينة
ُولد بصفد سنة (841هـ) ،ونشأ بها في حجر والده الذي كان
ما ُّ
يدل على أن صفد كان ويها َم ْن يتبع هذا املذهب الذي كان قليل اَّلذتشار في بالد الشام،

وقد تعلم على والده الفقه ،والحديث ،وملا بر في الفقه تولى قضاء املالكية في املدينة بعد
والده ،وبقي يعمل في القضاء حتى وواته سنة (910هـ)(.)40
الصفوريّ ،
ّ
ّ
ّ
الشافعي ،ولي هللا.
مشقي،
الد
 - 20عبد الهادي

ُولد في قرية صفورية من أعمال صفد ،ونشأ بها وتعلم ،ثم اذتقل إلى دمشق ،وسكن بمحلة قبر

عاتكة (حي الدقاقين) بدمشق ،واجتهد في طلب العلوم؛ وبر في العلوم الشرعية وعلوم العربية،
ً
ًّ
صوويا ُمسلكا ،وعمل في التدريس ،وتربية
وأخذ التصوف عن شيوخ الار الصووية ،وصار
املريدين الصووية .وما ،في منزله سنة (923هـ)(.)41
الصالحي ،شمس ّ
ّ
ّ
الدين ،أبو عبد هللا.
الصفدي،
 – 21محمد بن إبراهيم بن موس ى
ُولد في صفد سنة (850هـ) ،ونشأ بها ،وتعلم على علمائها ،ثم رحل إلى دمشق ،وتعلم على
علمائها ،وعمل ً
مؤاذا بالجامع األموي ،ثم أقرأ القرآن الكريم بمدرسة أبي عمر في الصالحية،
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ثم درس باملدرسة املارداذية .وكان صاحب خط حسن ،وعمل بنسخ الكتب ،وكان ينسخ ً
كتبا
كثيرة ،ويبيعها ،ثم اذتقل إلى القاهرة ،وبها توفي سنة (902هـ)(.)42
ّ
افعي ،محب ّ
فديّ ،
 – 22محمد بن أحمد بن محمد بن أيوب ّ
الص ّ
الش ّ
ّ
الدين ،أبو
مشقي،
الد
ّ
النحاسية.
الفضل ،الخباز ،إمام
ُولد في صفد ،ونشأ ويها ،وتعلم على علمائها ،ثم رحل إلى دمشق وأخذ عن كبار علمائها ،واجتهد
في تحصيل العلوم؛ وحفظ القرآن الكريم ،واملنهاج للنووي ،وجمع الجوامع في أصول الفقه

لتاج الدين السبكي ،وألفية ابن مالك ،وعمل في التدريس واإلوتاء ،وذال مشيطة اإلسالم ،ثم
تصوف ولبس الخرقة.
وعمل في التصنيف ،وألف عدة كتب منها :شرح على املنفرجة وتطميسها ،وشرح على املنهاج،
وتحفة العباد بما يجب عليهم في اَّلعتقاد ،وقد ذظمه ً
شعرا (.)43
فديّ ،
 – 23محمد بن أحمد بن يوسف بن أبي بكر ّ
الزبير ّيّ ،
الص ّ
ّ
ّ
الحنفي ،كمال
مشقي،
الد
ّ
ّ
الدين ،الشهير بابن الحمراو ّي.
ُولد في صفد سنة (909هـ) ،ونشأ ويها ،وساور وهو شاب إلى دمشق ،وأخذ عن علمائها ،وحصل
ً
علوما عديدة ،وتولى عدة وظائف منها :ذظر النظار ،وذظر الجامع األموي ،والحرمين الشريفين،

وكان من رؤساء دمشق ،وأعيانها.
كان ً
جوادا ،وله في كل يوم مائدة طعام في أوله ،ومائدة في آخره عامرة بألوان الاعام املفتطرة،
كما كان ُيكرم الواودين إلى دمشق من أعيان البالد ،وتردد عليه الفضالء واألعيان ،وكاذت له
ُ
مهابة وحشمة عند الحكام ذفع بهما عامة الناس؛ إا لم تكن شفاعته ترد عندهم ،ومدحه
الشعراء بقصائد ااعت في البالد .وما ،سنة (976هـ) ن ُ
ودون بمقبرة باب الصغير بدمشق(.)44
الصفوريّ ،
ّ
ّ
مشقي.
الد
 – 24محمد بن إسماعيل
ً
ُولد في صفورية ،ونشأ وتعلم بها ،ثم رحل إلى دمشق وأخذ عن علمائها ،وعمل معدَّل في مركز
خان السلاان الكائن في باب الجابية بدمشق ،وكان يعقد األذكحة ،ويقرأ القرآن الكريم على
ُ
ً
واحدا من سبع قراء في محراب الحنفية،
املوتى في بيوتهم ،ثم في الصباح على املقابر ،وعمل
وكان جهوري الصو ،حسنه ،وحسن التالوة (.)45
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الحيّ ،
فوريّ ،
 – 25محمد بن عبد الرحمن ّ
الص ّ
الص ّ
ّ
مشقي.
الد
ُولد في صفورية في بيت علم وصالح ودين ،ورحل إلى دمشق وأخذ عن كبار العلماء ُعرف منهم:
جالل الدين السيوطي ،ووالد الشيخ يونس العيثاوي ،وقد عمل في الوعظ والخاابة في دمشق،
وكان حسن الوعظ ،وبليغ الخاب ،وملا ما ،سنة (958هـ) ُدون في سفح جبل قاسيون (.)46
ّ
فديّ ،
 – 26محمد بن عبد اللطيف بن يعقوب ّ
الص ّ
الش ّ
ّ
افعي ،شمس
مشقي ،املقدس ّي،
الد
ّ
الدين.
ُولد في صفد ،ونشأ وتعلم ويها ،ثم تردد على دمشق ً
طلبا للعلم مرا ،عديدة ،وبر في العلوم
ً
العقلية والنقلية ،وعمل واعظا تحت قبة النسر في الجامع األموي ،ثم طلب التصوف على
الشيخ محمد بن عرا  ،ثم رحل إلى القاهرة ،وكان له درس عظيم في الجامع األزهر وغيره من
مساجد القاهرة ،وكان اإلقبال على دروسه ً
كبيرا ،وتوفي سنة (990هـ)(.)47
ّ
ّ
الصفدي (محمد بن عثمان الذي كان مفتي
الصفدي ،سبط ابن حامد
 - 27محمد بن يعقوب
ّ
الصفدية واملتوفى سنة 887ه).
البالد
ُولد في صفد ،في بيت علم ودين وأدب ،وقرأ العلوم في بلده ،وبر ويها ،ثمذ رحل إلى دمشق

لقراءة املنهاج للمحلي على كمال الدين بن حمزة ،كما رحل إلى مصر ،وأخذ عن كبار علمائها،
ً
ثم عاد إلى بلده صفد ،وعمل في :التدريس ،واإلوتاء ،والوعظ ،وكان مالاا لالبة العلم ،وعامة
حد سواء ،كما كان كثير الترحال إلى دمشق ،شديد املحبة ألهلها.
الناس وخاصتهم على ٍّ
وقد تولى مشيطة صفد ،وإوتائها ،وكان اا مهابة ،وجاللة ،وكلمة ذاوذة عند أهل صفد،
وحكامها ،وملا ما ،سنة (954هـ) ،تأسف عليه أهل بلده ،وأهل دمشق الذين صلوا عليه غائبة
في الجامع األموي(.)48
ّ
ّ
ّ
ّ
الحنبلي ،ناصر
املصري،
الصفدي،
الصالحي،
 – 28محمد بن يوسف بن محمد النابلس ّي،
ّ
الدين.
ُولد في الصالحية بدمشق سنة (860هـ) ،وتعلم بها على والده صفي الدين ،ثم بدمشق على
ًّ
قاضيا في صفد،
كبار علمائها ،وعمل في دمشق بالتدريس واإلوتاء والقضاء بدمشق ،ثم ُعين
ُ
وأحبه أهلها ونسب إليها ،على عادة أهل املدن اإلسالمية بنسبة َم ْن َي ِف ُد إلى مدنهم وبلدانهم من
ً
تعظيما لهم ولبلدانهم ،ثم رحل إلى القاهرة ،وتولى ذظر الخواص الشريفة (وكالة
العلماء إليها

بيت املال) ،وقد توفي سنة (907هـ)(.)49
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ّ
ّ
الكناو ّيّ ،
ّ
الش ّ
ّ
الصوفي.
افعي،
مشقي،
الد
 – 29موس ى
ُولد في قرية كفركنا من أعمال صفد ،ونشأ وتعلم ويها ،ثم رحل إلى دمشق ،وأخذ عن علمائها،
ثم تصوف.
وقد عمل في التدريس والوعظ ،وصنف مؤلفا ،عديدة منها :مجاميع وتعليقا ،ذاوعة ومفيدة،
وذظم قصيدة َّلمية في أسماء جماعة من أولياء هللا ،تعالى ،وشرحها .وملا ما ،سنة (976هـ)
ُدون في مقبرة باب الصغير بدمشق(.)50
ّ
ّ
الش ّ
افعي.
الصفوري،
 – 30نبهان بن عبد الهادي
ُولد في صفورية ،ونشأ وتعلم ويها ،ثم رحل إلى دمشق ً
طلبا للعلم ،وأخذ التصوف عن كبار
شيوخ الصووية في دمشق وصفد ،ثم عاد إلى بلده ،وعمل بالتدريس واإلوتاء ،والوعظ ،حيث
ُعرف عنه أذه كان خاشع القلب ،سريع الدمعة ،ساكن الحواس ،وقد ما ،في بلده صفورية
سنة (926هـ) ،وملا علم أهل دمشق بوواته صلوا عليه غائبة في الجامع األموي(.)51
 – 31نعمة بن عبد هللا ّ
الص ّ
فدي ،املجذوب الغارق في الجذب.
أصله من عرب بني صخر في غور بيسانَ ،م َّن هللا ،تعالى ،عليه وجذبه إلى صفد ،وسكن بها،
ً
ُ
ً
موطنا له ،كان أسمر اللون ،طويال ،وشهر عنه كراما ،كثيرةُ ،ومكاشفا ،زائدة عن
واتطذها
الحد ،كان أهل صفد يعروونها ،ويروونها عنه ،حتى كان حكام صفد يطشوذه ،ويهابوذه،
ويتأدبون معه في كل األحوال ،ما ،سنة ( 899أو  901أو  902هـ) ،وأخبار كراماته منثورة في
مصادر ترجمته العديدة(.)52
 – 32يحيى بن محمد بن عبد اللطيف بن محمد بن أحمد بن محمد ،شرف ّ
الدين بن شيخ
ّ
اإلسالم شمس ّ
ّ
ّ
الشافعي.
الصفدي
الدين الشهير بابن حامد
ُولد في صفد سنة (905هـ) في بيت علم وأدب ،وتقدم في حديث املكارم ،وتعلم على والده ،وغيره
من علماء بلده ،ثم رحل إلى دمشق مرا ،عديدة ً
طلبا للعلم ،وكان في أثناء وجوده بدمشق
ُّ
يعظ بالجامع األموي ،وله شعر رائق في الحكم واملواعظ منه قوله(:)53
سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـم ملـ ـ ـ ـ ـو َ
واص ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ــر ت ـ ـ َـر امل ـ ـ َّـر و ـ ـي ـ ــه ش ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ــدا
َّلك م ـ ـ ـ ــا قض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاه
ُ
و ـ ــأصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـح ـ ــت ب ـ ــالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالم ب ـ ــردا
ق ـ ـ ــد أجـ ـ ـ ـج ـ ـ ــت لـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـي ـ ـ ــل ذ ـ ـ ـ ٌـار
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الصفوري ،جمال ّ
ّ
الدين.
 – 33يوسف بن محمد
ُولد في قرية صفورية من أعمال صفد ،وأخذ العلم عن علمائها ،ثم رحل إلى دمشق ،وتعلم
ً
علوم العربية والعلوم الشرعية ،وبر ويها ،ثم عمل ً
مؤدبا ومقرئا لألطفال في املدرسة السيبائية
بدمشق ،وقد توفي سنة (936ه) (.)54
الخاتمة
بعد اَّلذتهاء من كتابة هذا البحث ،يمكن القول بعدد من النتائج والتوصيا ،،وهي:
ً
ّأوال  -النتائج
 – 1كاذت الحياة الثقاوية في صفد في القرن العاشر الهجري مزدهرة ،وهي امتداد للحياة الثقاوية
في القرذين الثامن والتاسع الهجريين.
 – 2العلوم التي اذتشر ،في مملكة صفد بعامة ،ومدينة صفد بطاصة هي :العلوم الشرعية،
وعلوم اللغة العربية ،والتاريخ ،واألدب ،والشعر ،والحساب ،والفلك ،والاب ،والتصوف.
 – 3كاذت مدينة صفد عامرة بمظاهر العمران املطتلفة ،وفيها :مشفى ،ووند (خان) ،وقنوا،
مياه ،وسو تجاري ضخم ،وكلية علمية ُمتطصصة توور التعليم العالي في علم الفقه ،وقصر
للوالي ،ومساجد ،وزوايا ،ومدارس عديدة.
 – 4كاذت مدينة صفد ً
ًّ
وعسكريا ًّ
مهما طوال العهد التركي والربع األول من العهد
مركزا سياسيا
العثماني.
ً
ثانيا  -التوصيات
ُ
 -1أوص ي بضرورة دراسة الحياة الثقاوية في املدن الفلساينية ،وتوثيقها ،ما ُيسهم في دوع التهم
بشأن ركود الحياة الثقاوية في تلك الحقبة.
 - 2أوص ي بضرورة تصوير النقوش املوجودة على مظاهر العمران املطتلفة في مدينة صفد وقراها،
وتحليلها ،ما سيكشف ً
كثيرا من مظاهر الحضارة ،وسيساعد في عمليا ،البحث األثري.
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الهوامش
( )1اذظر :ابن منظور ،لسان العرب ،مادة صفد؛ القلقشندي ،صبح األعش ى.149/4 ،
( )2اذظر :أبو الفداء ،تقويم البلدان ،ص 210؛ ياقو ،الحموي ،معجم البلدان412/3 ،؛ ابن تغري
بردي ،النجوم الزاهرة139/7 ،؛ إبراهيم الدباغ ،بالدذا ولساين86/10 ،؛ خليل عثامنة،
ولساين في العهدين ،ص.314
( )3اذظر :ابراهيم الدباغ ،مرجع سابق.75 /10 ،
( )4اذظر :طه الاراوذة ،مملكة صفد ،ص 83؛ خليل عثامنة ،مرجع سابق ،ص.310
( )5ابن تغري بردي ،مصدر سابق195 /7 ،؛ طه الاراوذة ،مرجع سابق ،ص71؛ إبراهيم الدباغ،
مرجع سابق.84 /10 ،
( )6اذظر :ابن إياس ،بدائع الزهور208/5 ،192/4 ،؛ خليل عثامنة ،مرجع سابق ،ص303؛ طه
الاراوذة ،مرجع سابق ،ص 137وويه أنها في العهد العثماني تحولت إلى سنجق ضم خمس
ذواح هي :الجيرة ،وتبنين ،والشقيف ،وعكا ،وطبرية؛ يسار العسكري ،قصة مدينة صفد ،ص.39
( )7ابن شاهين الظاهري ،زبدة كشف املمالك ،ص.44
( )8املصدر ذفسه ،ص.45
( )9إبراهيم الدباغ ،مرجع سابق.101 /10 ،
( )10املرجع ذفسه101/10 ،؛ مصافى العباس ي ،صفد في عهد اَّلذتداب ،ص.119
( )11إبراهيم الدباغ ،مرجع سابق.100 /10،
( )12إبراهيم الدباغ ،مرجع سابق100 /10 ،؛ مصافى العباس ي ،مرجع سابق ،ص.125
( )13املرجع ذفسه.100 /10 ،
( )14املرجع ذفسه.100 /10 ،
( )15املرجع ذفسه.100 /10 ،
( )16املرجع ذفسه.100 /10 ،
( )17املرجع ذفسه.101 /10 ،
( )18املرجع ذفسه.101 /10 ،
( )19محمد كرد علي ،خاط الشام.51 /4 ،
( )20اذظر :طه الاراوذة ،مصدر سابق ،ص .260
( )21املحبي ،خالصة األثر.113 /1 ،
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( )22النجم الغزي ،الكواكب السائرة82 /2 ،؛ ابن العماد الحنبلي ،شذرا ،الذهب.231 /8 ،
( )23البوريني ،تراجم األعيان178 /1 ،؛ واذظر :املحبي ،مصدر سابق177 /1 ،؛ إبراهيم الدباغ،
مصدر سابق.104 /10 ،
( )24اذظر :ابن طولون الصالحي ،مفاكهة الخالن ،ص187؛ ابن العماد الحنبلي ،مصدر سابق/8 ،
.140
( )25املحبي ،مصدر سابق246 /1 ،؛ ذفحة الريحاذة.324 /1 ،
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( )29ابن طولون الصالحي ،مفاكهة الخالن 163 ،32،160 ،25 /1 ،وغيرها.
( )30اذظر :الحصكفي ،مصدر سابق195/1 ،؛ ابن العماد الحنبلي ،مصدر سابق37/8 ،؛ إبراهيم
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( )32البوريني ،مصدر سابق.134 /1 ،
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( )38النجم الغزي ،مصدر سابق.219 /1 ،
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الغزي ،مصدر سابق216 /1 ،؛ إبراهيم الدباغ ،مرجع سابق.102/10 ،
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مرجع سابق.103 /10 ،
( )54اذظر :الحصكفي ،مصدر سابق.847/2 ،
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املصادر واملراجع
ً
أوَّل – املصادر
البوريني ،الحسن بن محمد (1024 ،ه) ،تراجم األعيان من أبناء الزمان ،تحقيق صالح الدين
املنجد ،دمشق :مابوعا ،مجمع اللغة العربية ،ج 1959 :1م ،ج1963 :2م.
ّ
ّ ّ
الحصكفي ،أحمد بن محمد (1003 ،ه) ،متعة األذهان من التمتع باألقران بين الشيوخ
واألقران ،أبحاث ودراسا ،حققها صالح الدين خليل الشيباني ،ط ،1بيرو :،دار صادر،
1999م.
ابن شاهين الظاهري ،خليل بن شاهين (873 ،ه) ،زبدة كشف املمالك وبيان الطرق واملسالك،
عناية وتصحيح بولس راويس ،باريس :املابعة الجمهورية1894 ،م.
شمس الدين الغزي ،محمد بن عبد الرحمن (1167 ،ه) ،ديوان اإلسالم وبحاشيته أسماء كتب
األعالم ،تحقيق سيد كسروي حسن ،ط ،1بيرو :،دار الكتب العلمية1411 ،هـ1990 /م.
شهاب الدين الخفاجي ،أحمد بن محمد (1069 ،ه) ،ريحانة األلبا وزهرة الحياة ّ
الدنيا ،تحقيق
عبد الفتاح الحلو ،ط ،1القاهرة :دار إحياء الكتب العربية1387 ،هـ1967 /م.
ّ
ابن العماد الحنبلي ،عبد الحي (1089 ،ه) ،شذرات الذهب في أخبار من ذهب ،بيرو :،دار اآلوا
الجديدة ،د 8 ،.، .أجزاء( ،اخائر العرب).
ّ
النور ّ
السافر عن أخبار القرن العاشر ،حققه
العيدروس ،عبد القادر بن شيخ (1039 ،ه)،
وضبط ذصوصه ،ووضع وهارسه ،وقدمه ،وعلق عليه ،أحمد حالو وزمياله ،ط ،1بيرو:،
دار صادر 2001 ،م.
املحبي ،محمد أمين بن وضل هللا (1111 ،ه)،
أ  -خالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر ،القاهرة :املابعة الوهبية1284 ،ه.
ب  -نفحة الريحانة ورشحة طالء الحانة ،تحقيق عبد الفتاح الحلو ،ط ،1القاهرة :دار إحياء
الكتب العربية1387 ،ه1967 /م.
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ذجم الدين الغزي ،محمد بن محمد (1061 ،ه)،
أ  -الكواكب ّ
السائرة في أعيان املائة العاشرة ،تحقيق وضبط جبرائيل جبور ،ط ،2ج،1
بيرو :،دار الفكر ،د ،.، .ج  ،3 + 2دار اآلوا الجديدة1979 ،م.
ّ
ب  -لطف السمر وقطف الثمر من تراجم أعيان الطبقة األولى من القرن الحادي عشر،
تحقيق محمود الشيخ ،دمشق :وزارة الثقاوة واإلرشاد القومي( .1982 -1981 ،إحياء
التراث العربي.)57 ،55 :
ً
ثاذيا – املراجع
ّ
هجري /من القرن
حمادة ،محمد عمر ،أعالم فلسطين من القرن األول حتى القرن الخامس عشر
ّ
ميالدي ،دمشق :دار قتيبة1985 ،م.
السابع حتى العشرين
أبو حمد ،عروان ،أعالم من أرض ّ
السالم ،حيفا :شركة األبحاث العلمية والعملية ،جامعة حيفا،
م .ض ،.شفا عمرو :مابعة دار املشر  ،بإشراف محمود عباس ي وجمال السيد1979 ،م.
الدباغ ،إبراهيم ،بالدنا فلسطين :في ديار الجليل – جند األردن ،ط ،4بيرو :،دار الاليعة1988 ،م،
ج .10
ّ
الزركلي ،خير الدين ،األعالم :قاموس تراجم ألشهر ّ
الرجال والنساء من العرب ،واملستعربين،
واملستشرقين ،ط ،11بيرو :،دار العلم للماليين1988 ،م.
ّ
العربية[ ،طبعة جديدة راجعها وعلق عليها شوقي ضيف] ،القاهرة:
زيدان ،جرجي ،تاريخ آداب اللغة
دار الهالل ،د.، .
الاراوذة ،طه ،مملكة صفد في عهد املماليك ،ط ،1بيرو :،دار اآلوا الجديدة1402 ،هـ1982 /م.
البريطاني ( :)1948-1917دراسة اجتم ّ
ّ
اعية
العباس ي ،مصافى ،صفد في عهد االنتداب
ّ
وسياسية ،ط ،1بيرو ،،رام هللا ،القدس :مؤسسة الدراسا ،الفلساينية ،مواطن،
املؤسسة الفلساينية لدراسة الديمقراطية ،مؤسسة الدراسا ،املقدسية( ،2005 ،سلسلة
املدن الفلساينية.)5 :
ّ
ّ
واململوكي (1516-1187م) ،ط ،1بيرو :،مؤسسة
األيوبي
عثامنة ،خليل ،فلسطين في العهدين
الدراسا ،الفلساينية2006 ،م.
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العسكري ،يسار ،قصة مدينة صفد ،سلسلة املدن الفلساينية ( ،)11د.، .
ّ
علي ،محمد كرد ،خطط الشام ،ط ،3دمشق :مكتبة النوري 1403 ،ه1983 /م.
ّ
ّ
ّ
جنوبي بالد الشام :فلسطين واألردن ،عمان :دار الكرمل1985 ،م.
العمد ،هاني ،معجم النابهين في
ّ
ّ
ّ
العربية ،بيرو :،دار إحياء التراث العربي،
كحالة ،عمر رضا ،معجم املؤلفين :تراجم مصنفي الكتب
د.، .
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َّ
ً
َّ
مخطط مدينة َّ
اإلسالمية
الرملة وفقا للمصادر
د .أحمد غبن

1

ٰ
َ َّ
َّ
مكوذا ،البداوة ،ل ِك ْن ٰهذا َّل
صحيح أن اإلسالم ولد في بالد صحراوية وفي محيط سيار ،ويه ِ
َ
َ
َّ
ٰ
مستمدة من َّ
َّ
الدين
واملتأمل
الصحراء.
يعني أ َّذ ُه دين البادية َوأ َّن حضارته
لكيفية ظهور هذا ِ
ِ
َّ
ً
بمضموذه ومبناه (القرآن الكريم لغة ومضموذا :العبادا ،،الشرائع والحدود ،قواذين األسرة والبيع
َ
الرسول ل َّلدعوة في مراحلها املطتلفةَّ ،
والشراء واملعامال ،)،وإدارة َّ
سيتضح له أ َّن اإلسالم منذ بدايته
ِ
َّ َّ َّ
تتبعنا َّ
الت ُّ
استقر في املدينة .وإاا َّ
َّ
اورا ،التاريطية التي من خاللها قامت دولة الخالوة،
كان موج ًها ملن
َ
َّ
َ َّ
ٰ
الدين هي حضارة املدينة وحياة اَّلستقرارَ ،وأ َّن املدينة
سنجد أن الحضارة الناجمة عن هذا ِ
ُّ َّ
َّ
َّ
َّ
والث َّ
َّ
قاوية
اَّلقتصادية
كل النشاطا،
اإلسالمية ،وويها جر،
مركزية في الحضارة
أصبحت ظاهرة
َّ
والفن َّيةٰ )2(.ه ِذ ِه الحقيقة تظهر ًّ
جليا من عدة أمور:
ِ





الرسول في املدينة َّ
حقيقة استقرار َّ
املنورة وبنائه لبيته ومسجده ويها.
طفرة في تأسيس املدن َّالتي راوقت موجة الفتوحا ،األولى في العهد َّ
اشدي (قيام مدن:
الر
ِ
َّ
َّ
َّ
استمرٰ ،ه ِذ ِه الافرة في
الكووة والبصرة والفسااط في عهد عمر بن الخااب لوحده) .وقد
َّ
َّ
والعباس ي( .األموي :القيروان ،واسط ،حلوانَّ ،
العصرين األمو ِي
والعباس ي:
الرملة ،تونس.
ِ
َّ َّ
َّ
َّ
الفاطمي .ومدن كثيرة في شمال
واملهدية في العهد
الرقة .والقاهرة
سامراء ،القاائع،
بغداد،
ِ
أملرَّية ومجريط).
الرباط ،تلمسان ،مرسيةِ ،
أوريقيا واألذدلسِ :
هبوط مكاذة الزراعة في املجتمع اإلسالمي وارتفا شأن التجارة واألعمال َّالتي َّ
تتميز بها حياة
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
اإلسالمي كاذت
برجوازية في املجتمع
وتحدث أحد الباحثين (غواتياين) عن قيام ثورة
املدينة.
ِ
الر َّ
معاملها ظاهرة في املدن َّ
ئيسية)3(.

 1أكاديمية القاسمي.
ٰ
(  )2اذظر في ا ِل َك שרון ,משה" ,ערי ארץ ישראל תחת שלטון האסלאם" ,קתדרה ,.83-120 :)1986( 40 ,اذظر
بشكل خاص ص.84-83
َّ
ُّ
َّ
َّ
اإلسالمي والنظم اإلسالمية ،ترجمة عاية القوص ي ،الكويت ،وكالة
(  )3اذظر غواتياين ،س .د ،.دراسا ،في التاريخ
ِ
املابوعا ،1980 ،اذظر ص.145-115
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عن تأسيس املدن قال ابن خلدون في ّ
املقدمة:
ِّ
َ َ َّ
"اعلم َّأن ُ
َ
املد َن قرار َت َّت ِط ُذ ُه ُ
َ
األمم عند حصو ِل الغاي ِة املالوب ِة من التر ِف ودواعيه؛
َّ َ ٰ
ُ َّ َ َ ًّ َ
َّ ُ
كان ا ِل َك للقر ِار واملأوى،
املنازل للقر ِار .ولـما
وتؤثر الدعة
والسكون ،وتتوجه ِإلى ا ِت ِ
طاا ِ
بالحماية من طوارقهاَ ،
َ
َ
وج ُ
ُ
اوق
لب
املضار
وج َب أن ُيراعى ويه دوع
ِ
ِ
املناوع وتسهيل املر ِ
ِ
ِ
لها"(.)1
ل َّ
لخص ابن خلدون َّ
َّ
ذظريته في َّ
اإلنساذية :بناء
كيفية تأسيس املدن في املجتمعا،
ِب ٰهذا القو
َّ
ٰ
ُّ
َّ
اإلمكاذياِ ،لذ ِل َك .عندها يميل اإلنسان إلى الهدوء واَّلستقرار
املدينة ما هو ِإَّل قرار ذاجم عن توور
َّ
يتوور في ٰهذه البيوُّ ،
بواساة بناء البيو ،والعيش َّ
ُّ
الحد األكبر من املناوع
ويهتم بأن
الدائم ويها.
ِِ
ّ
واملراوقٰ .هذا ما َّ
الحضري".
سماه ابن خلدون "العمران
َّ َّ
َ َّ
ٰ
ً
َّ َّ
اَّلستيااذية التي َّاتبعها
السياسة
يبدو أن ابن خلدون استنبط ه ِذ ِه النظرية استنادا إلى ِ
ً
َّ
َّ
الس َّ
واإلدارية كان تأسيس املدن
ياسية
املسلمون في وتوحاتهم األولى وأشرذا إليها سابقا .ومن الناحية ِ
ًّ
متجسدة في تأسيس مدينة
ضروريا لتثبيت حكم املسلمين في البالد املفتوحةٰ .ه ِذ ِه الحالة وجدذاها
ِ
ٰ
َّ
الرملة كعاصمة لجند ولساين على يد سليمان بن عبد امللكَ ،وا ِل َك قبل استالمه منصب الخالوة
َّ
في عهد الخليفة الوليد بن عبد امللك الذي حكم ما بين (96-86ه715-705/م)
َّ
خطة مدينة َّ
الرملة
َ
َّ
اإلسالمية هو املسجد ودار اإلمارة ،وهي مبان قريبة من بعضها
ِإ َّن أ َّول ما ُبدئ في بنائه في املدينة
َّ
َّ
حكومية أخرى ومنه تنالق باقي املباني،
مبان
البع  ،ومنها يأخذ مركز املدينة بالتبلور ،وتظهر ويه ٍّ
والحمام َّ
والشوار  ،وكاذت ٰه ِذه َّ
َّ
املؤسسا،
مثل األحياء (الخاط) واألسوا واملدرسة واملستشفى
ِ
ً
َّ
َّ
ًّ
الد َّ
واَّلقتصادية في املدينة)2(.
واإلدارية
ينية
تجسيدا
واملباني
معماريا ملطتلف الوظائف ِ
َّ
ٰهذا َّ
مطاط مدينة َّ
الرملة كما شهد ،عليه املصادر
متوو ًرا في
النمواج للمدينة وجدذاه
ِ
َّ
األثرية .وفي عام ( 97ه716/م)َّ ،
َّ
الت َّ
أسس سليمان بن عبد امللك مدينة َّ
الرملة
اريطية والكشووا،

َّ
الر ٰ
(  )1ابن خلدون ،عبد َّ
العصرية  ،2015/1436ص 321
املقدمة ،تحقيق درويش الجويدي ،بيرو :،املكتبة
حمنِ ،
See Schick, R., “Archaeological sources for the history of Palestine in the early Islamic
period: Luxuriant Legacy” in Near Eastern Archaeology, v. 61, no. 2 (Jun., 1998): 88
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)(2

وجعلها عاصمة لجند ولساين ،وهي املدينة الوحيدة َّالتي َّ
أسسها املسلمون في ولساينِ .إ َّن دراسة
َّ
َّ
األثرية ،تكشف لنا أحد
اإلسالمية ومن خالل الكشووا،
معالم ٰه ِذ ِه املدينة من خالل املصادر
َّ
َّ
ئيسية َّالتي َّ
ذتعرف على َّ
الر َّ
َّ
املؤسساَّ ،
خاة املدينة َّ
تميز،
اإلسالمية .وفي
املبكرة للمدينة
النمااج ِ
َّ
عموما وهي :املسجد ،دار اإلمارةُّ ،
ً
الشوار  ،األسوار واملراوق َّ
َّ
العامة مثل
السو ،
اإلسالمية
بها املدن
َّ
الشوار وآبار املاء والقنوا ،والبرك.
َّ
اإلسالمية مثل كتاب فتوح البلدان
ٰه ِذ ِه املعلوما ،ورد ،إلينا من العديد من املصادر
َّ
ُ َّ
للبالاري ،وكتاب الوزراء والكتاب للجهشياري ،وكتاب أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم
للمقدس ِي وغيرهم .كما جاء ويها أوصاف للحياة في ٰه ِذ ِه املدينة في وترا ،مطتلفة ،تساعدذا على
َّ
َّ
َّ ُّ
مر العصور .وقد وصف البالار ُّي ( 279ه 892/م) خاة املدينة
التعرف على أهميتها ومكاذتها على ِ
في كتابه وتوح البلدان إا قال:
"حدثني جماعة من أهل العلم بأمر َّ
َّ
الشام قالوا :ولى الوليد بن عبد امللك ،سليمان
بن عبد امللك جند ولساين ونزل ُلدُ ،ث َّم أحدث مدينة َّ
الرملةَ ،ومص َرها ،وكان َّأول
ً
َّ َّ
َّ
ً
متوساا
ما بنى منها قصره والدار التي تعرف بدار الص َّباغين ،وجعل في الدار صهريجا ِ
لهاُ ،ث َّم اختط للمسجد ُخاة ،وبناه وولي الخالوة قبل استتمامهُ ،ث َّم بنى ويه ُ
بعد في
َّ
أتمه عمر بن عبد العزيز ،وذق َ
خالوتهُ ،ث َّم َّ
الخاة ،وقال أهل َّ
الرملة يكتفون
ص من
ب ٰهذا املقدار َّالذي اقتصر ،به عليه .وملا بنى سليمان لنفسه ،أان َّ
للناس في البناء،
ِ
ً َّ
َّ
وبنوا ،واحتفر ألهل َّ
الرملة قناتهم التي تدعى َب َردة ،واحتفر آبارا وولى النفقة على بنائه
الباريق بن َّ
اذيا من أهل ُلد يقال له َ
بالرملة ومسجد الجماعة ً
كاتبا له ذصر ًّ
َّ
النكا"(.)1
ِ

َّ
الابا  ،بيروَّ :،
مؤسسة املعارف  ،1987/1407ص-195
) )1البالاري ،أحمد بن يحيى ،وتوح البلدان ،تحقيق عبد هللا
196؛ ُاذظر ً
أيضا :ابن الفقيه ،أحمد بن ُم َح َّمد الهمذاني :كتاب البلدان ،تحقيق يوسف الهادي ،بيرو :،عالم
الكتب  ،1996/1416ص .152الجدير بالذكر َّ
أن ما قاله ابن الفقيه عن مدينة َّ
الرملة ماابق حرو ًّيا ملا اكره
ِ
البالار ُّي ،ما يعني َّأذه نسخ الوصف من كتاب وتوح البلدان للبالاري.
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ّ
اليعقوبي (ت897/284م) في كتاب البلدان(:)1
وقال

" ...ومدينة ولساين القديمة كاذت مدينة يقال لها ُلدَّ ،
ولما ولي سليمان بن عبد امللك
الرملة وخرب مدينة ُلد ،وذقل أهل ُلد إلى َّ
الخالوة ابتنى مدينة َّ
الرملة مدينة ولساين،
ً
ولها نهر صغير منه شرب أهلها ونهر أبي ُو ُ
ارس منها على اثني عشر ميال .وشرب أهل
الرملة من ماء اآلبار ومن صهاريج يجري ويها ماء املار ،وأهل املدينة أخالط من َّ
َّ
الناس
ُ
من العرب والعجمَّ ،
وامتها سامرة ،ولفلساين من الك َور كورة إيلياء وهي بيت
املقدس."...

َّ
َّ
ٰهذا الوصف ملدينة َّ
حد كبير مع ما تمطضت عنه الكشووا،
الرملة عند تأسيسها يتفق إلى ٍّ
األثرية َّالتي جر ،في املدينة في أوقا ،مطتلفة .وقد كشفت َّ
َّ
َّ
مركزية املسجد األبيض،
التنقيبا ،عن

وخزاذا ،املاء َّ
الص َّباغين َّ
وبجواره دار اإلمارة ودار َّ
املتصلة بقناة قادمة من ّ
شرقي
تل الجزر جنوب
ِّ
ِ
َ
املدينة .من املعتقد أ َّن سليمان بن عبد امللك بنى املدينة مع أسوار ،كما هو الحال في مطتلف املدن
َّ
َّ
ُّ
ُّ
اني التي بناها الخليفة
التي بناها األمويون مثل واسط في العرا ومدينة عنجر في سهل البقا اللبن ِ
الرملة بقليل .وكان َأ َّول من اكر ٰه ِذ ِه األسوار هو َّ
الوليد بن عبد امللك قبل مدينة َّ
الر َّحالة الفارس ُّي
َّ
ذاصر خسرو الذي شاهدها عام 1047م.
َ
َ
َّ
َّ
َّ
مطاط املدينة كان ُر ًّ
باعياُ ،وبني الجامع األبي قر ًيبا
األثرية وقد دلت على أ َّن
أ َّما الكشووا،
َّ
املركزيين ،وهي مناقة تشكل مركز املدينةَّ .
من ذقاة تقاطع َّ
َّ
الشار الذي يأتي من الغرب
الشارعين
ِ
َ
َّ
باتجاه املسجد كان عرضه تسعة أمتار ومبلط بحجارة كبيرة .أ َّما املسجد وقد بني حسب طراز
ِ
ََّ
َّ
َّ
ُّ
سوريا ،وهي مساجد األعمدة (الهيبوستايل) .أما القصر ومن املعتقد
األمويون في
املساجد التي بناها
َ
َّ
ٰ
َّ
الجنوبية َّ
َّ
الش َّ
َّ
رقية للمسجد ،وقد َّ
أرضيا ،الفسيفساء الثالث التي
دل على ا ِل َك
أ َّذ ُه قام من الجهة
َ
وجد ،هناك ،واشتملت على تصاوير لذوا ،األرواح .ومن الجائز أ َّن مناقة املسجد ودار اإلمارة
َّ
َّ
َّ
َ
النصف الثاني للقرن الثامن ت َّم توسيع املسجد
تطللتها وضاءا ،،هي في األصل حدائق وبساتين .في ِ
اليعقوبي ،كتاب البلدان ،تحقيق دي خويه ،ليدن :بريل  ،1893ص  .328وكلمة
(  (1أحمد بن أبي يعقوب ابن واضح
ِ
ً
َّ
“أبي وارس” مأخواة من اسم مدينة روماذية قديمة بناها هيرودوس تطليدا لذكرى أبيه أذتيباترس  .Antipatrisوقد
َّ
عرف نهر أبي وارس (أو نهر العوجا* اليوم) في َّ
التاريخ الوسيط بسبب املجزرة التي قتل ويها عبد هللا بن علي بن عبد
روماذية قديمة على شواطئ ٰهذا َّ
َّ
عم الخليفة أبي َّ
هللا* ُّ
النهر.
األمويين في قلعة
العباس مجموعة من األمراء
ِ
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األبي  ،بحيث تضاعفت مساحته وبلغت حوالي  7800متر مربع .وأحاطت بصحن املسجد ثالثة
ُ
الصالة .وتحت ٰهذا َّ
الرابعة قامت قاعة َّ
أروقة ،ومن الجهة َّ
الصحن ش ِيد ،ثالث آبار ماء مسقووة
َّ
بأقواس متقاطعةُّ ،
كل بئر بعمق تسعة أمتار وتتسع إلى  2000متر مكعب من املاء .كاذت اآلبار موصولة
َ
بقناة من جهة الغرب ذقلت إليها املاء .ووجد ،في مركز املدينة آبار جمعت ويها مياه املار .أ َّما املاء
َّ
ُّ
للشرب َو َك ٰذ ِل َك َّلحتياجا ،دار َّ
التي وجد ،في مركز املدينة)1(.
الص َّباغين
وقد استطدم
ّ
الجهشياري (943/331م):
وعن سبب بناء املدينة قال ُم َح َّمد بن عبدروس
"وكان ٌ
رجل من أهل ولساينُ ،يعرف بابن َباريق ،يكتب له ،وأشار عليه ببناء الرملة،
ٰ َ
ُ
وكان َّ
السبب في ا ِل َك أ َّن ابن َباريق سأل أهل ل ٍّد حا ِئ ًرا ( )2كان في الكنيسة ،أن يعاوه
وأبوا عليه؛ وقال لهم وهللا ُأل َّ
إياه يبني ويه من ًزَّلَ ،
خربنها ،يعني الكنيسةَّ .
ثم قال
ِ
سليمانَّ :إن أمير املؤمنين عبد امللك بنى في مسجد بيت املقدس على ٰه ِذ ِه َّ
الصخرة
ُ
ُ َ ٰ
ً
وعرف ٰال َك لهَّ ،
ُ
مسجدا
وع ِرف ا ِل َك له ،وإن بنيت
وأن الوليد بنى مسجد دمشق
قبةِ ِ ،
ٰ
ومدينة ذقلت َّ
الناس إلى املدينة ،وبنى مدينة َّ
الرملة ومسجدها ،وكان ا ِل َك سبب
ُ
خراب لد"(.)3
َّ
رئيسيين لبناء مدينة َّ
الرملة:
فيما ورد أعاله ذكر سببين
أ.

ُّ
البناء كان حســب مشــورة ابن َباريق لســليمان بن عبد امللكَّ .
بالنتيجة كان خراب مدينة اللد
ُّ
اللد ِول ٰهذا حرض سليمان على بناء َّ
على يد ابن باريق َّالذي َّ
الرملة.
قرر اَّلذتقام من أهل

ب .رغبة ســليمان في أن ُيطلد كمن قام بتنفيذ مشــرو معمار ٍّي ضــخم ،مثله مثل أبيه عبد امللك
َّ
قبة َّ
َّالذي بنى َّ
الصخرة وأخيه الوليد الذي بنى الجامع األمو َّي الكبير في دمشق.

َّ َّ ُ
َّ
األثرية ملدينة َّ
اريطية اذظر:
الرملة ومالءمتها مع األوصاف الت
(  )1للمزيد حول الكشووا،
Shmueli, O. and Goldfus, H. “The early Islamic city of Ramla in the light of new
archaeological discoveries”, in Tallmon-Hiller, D. and Cytryn-Silverman, C. (eds.), Material
evidence and narrative sources, Leiden: Brill 2015, pp. 267-300, see mainly pp. 270-276

( )2الحائر :املكان املامئن.
ُ
َّ
َّ
َّ
(  )3الجهشياريَّ ،
محمد بن عبدروس ،الوزراء والكتاب ،تحقيق مصافى السقا وآخرون ،القاهرة :مابعة مصافى
البابي الحلبي  ،1938/1357ص.48
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َّ
الظن َأ َّن بناء مدينة َّ
واتطااها عاصمة لجند ولساين كان ذتيجة لعدم مالءمة
الرملة ِ
أغلب ِ
َ
َّ
َّ
بيزذاية َّل تتوور
العاصمة القديمة – قيسارية – لوقوعها على ساحل البحرَ ،وِأل َّنها كاذت مدينة
َّ
ٰ
َّ
اإلسالمية .أضف إلى ا ِل َك ،وضل سليمان بناء مدينة جديدة على اَّلستقرار في
ويها متالبا ،املدينة
ُّ
ً
قصراٰ ،
مسجدا كان أم ً
اللد ،ليكون ًّ
وه ِذ ِه سياسة َّاتبعها املسلمون منذ بداية
حرا ويما يبنيه
مدينة

َّ
خاصة بهم أو في أحياء جديدة بجاذب
الفتوحا ،،ملخصها أن يعيش املسلمون في مدن جديدة
َّ
الحي
املدن القديمة .في ِ
كل الحاَّل ،كاذت النتيجة اذتقال مركز املناقة إلى املدينة الجديدة أو إلى ِ
الجديد.
َّ
بيت َّ
الص َّباغين :وهو من املباني األولى التي أقامها سليمان بن عبد امللك عند تأسيسه للمدينة .من
َ َّ
الثياب في َّ
الرملة كان الهدف منه جذب صناعة ثياب األرجوان من
املعتقد أن إقامة دار لصباغة ِ
َ
ُّ
ُّ
الصناعة منذ العهد ُّ
اللد إلى َّ
الروماني .يبدو أ َّن سليمان أراد ذقل
مدينة
الرملة .واشتهر ،اللد ِب ٰه ِذ ِه ِ
َّ ُّ
ُّ
ً
ٰ
تنفيذا لسياسته الهادوة إلى إحالل َّ
اللد إلى َّ
محل اللد.
الرملة
الرملة َوا ِل َك
الثياب من
صناعة صبغ ِ
َّ
كما َأ َّذ ُه أقام َّ
َّ
ضخما للماء ليكون في خدمة دار َّ
ً
األثرية على
الص َّباغين .وقد دلت الكشووا،
خز ًاذا
الثياب في مركز املدينة ً
قريبا من املسجد األبي  .وويما بعد َّ
تم ذقل ٰه ِذ ِه
وجود مراوق لصباغة ِ
َّ
املراوق إلى خارج األسوار أو ً
َّ
والضجيج الذي َّ
بعيدا عن املسجد ،بسبب َّ
سببته ٰه ِذ ِه
الروائح الكريهة
الصناعة.
ِ
ُّ
ٰ
َّ
َّ
بركة األقواس (بير العنزية) :تقوم ه ِذ ِه البركة تحت األرض ،ووظيفتها تطزين ماء الشرب وتم بناؤها
الرشيدَ ،و ٰا ِل َك عام 786م .كاذت البركة ً
بأمر من الخليفة َّ
العباس ي هارون َّ
جزءا من برك وأحواض
ِ
َّ
وصل إليها املاء بواساة قناة قادمة من عيون تل الجزرَّ .
الحادة والواسعة.
تميز ،البركة باألقواس
ِ
َ
َّ
َّ
َّ
ساد اَّلعتقاد عند بع الباحثين ِبأ َّن طراز العمارة القوطي الذي اذتشر في أوروبا وتميز باألقواس
َّ
َّ
َّ
العنزية َّالتي شاهدها َّ
الص ُّ
أوروبا (.)1
ليبيون وذقلوها معهم إلى
الحادة ،يعود أصله إلى أقواس بركة
الرغم من َّ
األرضية َّالتي َّ
َّ
وقد بقيت البركة على َّ
دمر ،املدينة عام 1068م .بنيت البركة على
الهزا،
بعد  800متر خارج املدينة ،وتزيد مساحتها عن  400متر َّ
مربع ،وقد أقيمت في بئر كبيرة وعميقة،
وسقفت َّ
ً
عمودا و 16دعامة.
بستة أروقة تستند على 15
مكانة املدينة
ٰ
(  )1اذظر في ا ِل َك שרון ,משה" ,ערי ארץ ישראל תחת שלטון האסלאם" ,ص113
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أهمية من َّ
َّ
َّ
الرملة أن تكون ااَّ ،
منذ البداية ُأريد ملدينة َّ
واَّلقتصادية .مهما
اإلدارية
الناحيتين،
َّ
ُّ
َّ
كان َّ
اللد إلى مدينة َّ
الرملة التي
السبب في بنائها ،وبعد بنائها مباشرة اذتقل أغلب سكان مدينة
ً
أصبحت املركز اإلدار َّي لجند ولساين ،وأخذَّ ،
َّ
َّ
وتجارية بدَّل من
اقتصادية
بالتحول إلى عاصمة
ُّ َّ
َّ
بالذكر َأ َّن املدينة أصبحت في العصر َّ
العباس ِي
مدينة اللد التي ُهجر،
وتحولت إلى أطالل .الجدير ِ
واستمر ،في نشاطها في العصر َّ
تحت سلاة صالح بن علي بن عبد هللا َّ
َّ
العباس ي إلى أن
العباس ِي،
وقعت ويها َّ
ودمرتها .في الفترة َّ
الص َّ
األرضية عام  460للهجرة َّ
َّ
ليبية ُبنيت في املدينة كنيسة كبيرة
الهزة
الدين ُّ
يجلس ويها باريرك .وبقيت على حالها إلى أن َّ
األي ُّ
وبي عام 1187م ،بعد ذصره في
دمرها صالح ِ
حاين َح َّتى َّل تقع ثاذية بأيدي َّ
الصليبيين)1(.
معركة ِ
ِ
َّ
وصف املقدس ُّي ( 380ه 990/م) مدينة َّ
الرملة في كتابه "أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم"
َ
على أ َّنها قصبة ولساين أي مدينتها العظيمة وقال(:)2
َّ
"الرملة :قصبة ولساين ،بهية حسنة البناء خفيفة املاء مرية واسعة الفواكه ،جامعة
والتجارة بها
األضداد بين رساتيق جليلة ومدن سرية ومشاهد واضلة وقرى ذفيسةِ ،
مفيدة واملعايش حسنة ،ليس في اإلسالم أبهى من جامعها ،وَّل أحسن وأطيب من
ُّ
ألذ من وواكهها ،موضوعة بين رساتيق َّ
زكية ومدن
حواريها ،وَّل أبرك من كورتها ،وَّل
محياة ورباطا ،واضلة ،اا ،وناد رشيقة َّ
وحماما ،أذيقة وأطعمة ذظيفة
وأداما ،كثيرة ومنازل وسيحة ،ومساجد حسنة وشوار واسعة وأمور جامعة ،قد
َّ
السهل وقربت من الجبل والبحر ،وجمعت التين َّ
والنطل وأذبتت ُّ
خات في َّ
الزرو على
ِ
البعل وحو ،الخيرا ،والفضل…"
وفي سيا آخر قال عن املدينة:
الرملة] رباطا ،على البحر يقع بها َّ
النفير وتقلع إليها شلن َّ
"ول ٰه ِذ ِه القصبة [يعني َّ
ديا،
ِ
ُّ
كل رباط
الروم وشواذيهم( ،)3معهم أسارى املسلمين للبيع كل ثالثة بمائة دينار ،وفي ِ
( )1

ُ

ٰ َ

اذظر في ا ِلك دائرة املعارف اإل َّ
سالميةHonigmann, H. “al-RAMLA”, EI2, 8: 423-425 :

محمد بن أحمد ،أحسن َّ
الدين َّ
التقاسيم في معروة األقاليم ،تحقيق دي خويه ،ليدن :بريل
(  )2املقدس ي ،شمس ِ
 ،1904ص.177 ،164
لندياَّ ،
(َّ )3
َّ
الش َّ
والشواني :من أذوا املراكب البحرية.
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َّ َ
قوم يعروون لسانهم ...وقد ُ
بالنفير ل َّـما تراء ،مراكبهم ،وإن كان ليل أوقد ،منارة
ضج
ٰال َك الرباط وإن كان نهار دخنوا ،ومن كل رباط إلى القصبة َّ
عدة منائر شاهقة ،قد
ِ
ِ
ِ
َّ
ُ َّ َّ
َّ
َُّ
ُ
للرباط ،ثم التي تليها ثم األخرى ،وال يكون ساعة ِإَّل
رتب ويها أقوام وتوقد املنارة التي ِ
َّ
الابل على املنارة وذودي إلى ٰال َك الرباط وخرج َّ
وقد ُأذفر بالقصبة ُ
الناس
وضرب
ِ
ِ
ِ
َّ
والقوة ..ورباطاٰ ،هذه الكورة التي يقع َّ
بهن الفداء َّ
َّ
غزة ،ميماس ،عسقالن،
بالسالح
ِِ
ِ
ُ
ماحوز [ميناء] أزدود ،ماحوز يبنا ،ياوة ،أرسوف".
ِب ٰهذا الكالم يطبرذا املقدس ُّي عن وجود ذظام للنفير في ولساين استطدم بغرض وداء األسرى .في
َّ
ٰ
َّ
مبك ًرا هي " ّ
الرباط" .حسب املعاجم،
النظام يوجد استطدام مكثف ملؤسسة عروها املسلمون ِ
هذا ِ
َّ
املفهوم األساس ُّي للرباط هو َّ
الحدودية ،والبقاء في حالة استعداد دائم
عملية املكوث في املدن
ِ
َ
َّ
الرباط في بداية األمر كان عبارة عن مراباة في مكان
للمشاركة ملواجهة
ِ
العدو (الجهاد) .أي أن ِ
َ
ً
َّ
ً
اريا َّ
حدودي والعيش ويه ،وليس شكال معم ًّ
مميزا .يجوز أن كلمة رباط كما اكرها املقدس ُّي تعني
ٍّ
ً
َّ َّ
ابااٰ .لك ْن في مرحلة متأخرة تغيرَّ
َّ
َّ
املدينة املحصنة التي تقوم على الساحل ،ومن يعيش ويها يسمى مر
ِ
ِ

اتيجية على حدود َّ
َّ
الدولة اإلسال َّ
املحصن في مناقة إستر َّ
مية وتكون
الرباط وأصبح يعني املكان
مفهوم ِ
َ
ذه قامت في املدن َّ
الس َّ
احلية لشمال أوريقيا (تونس والجزائر
عرضة للخار
الخارجي .رباطا ،ك ٰه ِ
ِ
واملغرب))1(.
َ
الر َّ
َأ َّما َّ
حالة الفارس ُّي ذاصر خسرو ( )1088-1004وقد وصف املدينة على أ َّنها)2( :
" ...مدينة كبيرة بها سور حصين من الحجر والجص ،مرتفع ومتين وعليه أبواب من
َ
كل منزل حوض لجمع مياه املار ويبقى
حديد .واملاء هناك من املار ،ولذا وقد بني في ِ
اخيرة دائمة .وفي وسط مسجد الجمعة أحواض تمتلئ باملاء ويأخذ منه من يشاء.
ومساحة الجامع ثالثمائة قدم في مائتين ...وفي ٰه ِذ ِه املدينة رخام كثير .وقد ُزِينت
معظم َّ
بالرخام املنقوش الكثير الزينة .ويقاع ُّ
السرايا ،والبيوُّ ،
الرخام بمنشار َّل
ِ
ُ

َّ
( )1
الرباط في اإلسالم اذظر ما يليChabbi, J., “Ribat”, The :
للمزيد عن املفهوم اَّلصاالحي ملؤسسة ِ
َّ
َّ
الرباط ،املفهوم والدَّللة" ،مجلة كان
Encyclopedia of Islam, 8, pp. 493-506؛ شقرون ،إكرام "مصالح ِ
َّ
اريطية ،)2012( 18 ،ص71-68؛ اذظر ً
َّ
الت َّ
بالعبرية שרון" ,ערי החוף" ,ע' .172-178
أيضا
(  )2ذاصر خسرو ،سفرذامه ،ترجمة يحيى َّ
َّ
املصرية َّ
العامة للكتاب  ،1993ص.66-65
خشاب ،القاهرة :الهيئة
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ُّ
املكي .ويعملون املنشار على أعمدة ُّ
َّ
الرخام بالاول َّل بالعرض
أسنان له وبالرمل ِ ِ
ً
ً
ً
ُ
وألواذا من ُّ
الرخام ،من
أذواعا
ألواحا كألواح الخشب .ورأيت هناك
طرجون منه
وي ِ
املل َّمع ،واألخضر واألحمر واألسود واألبي ومن كل لون .وفي َّ
التين
الرملة صنف من ِ
ِ
أي مكان يصدر منها إلى جميع البالد".
ليس أحسن منه في ِ

َ
أ َّما ياقوت الحمو ّي (574ه1178/م622-ه1225/م) فقد وصف املدينة باآلتي(:)1
ً
"مدينة عظيمة بفلساين وكاذت قصبتها َح َّتى خربت اآلن ،وكاذت رباطا للمسلمين...
َّ
وهي كورة من ولساين  ...ول َّـما ولي الوليد بن عبد امللك وولى أخاه سليمان جند
الرملة ومصرها ،وكان َأ َّول ما بنى ويها قصره ً
ولساين ،ذزل ُل َّد ُث َّم ذزل َّ
ودارا تعرف
بدار َّ
َّ
الصباغين واختط املسجد وبناه ....وقد سكن َّ
واألئمة
الرملة جماعة من العلماء
َّ
الهمداني (232،ه) ،وموس ى بن
ملي
ِ
ونسبوا إليها ،منهم أبو خالد يزيد بن خالد الر ِ
َُ
ُ َ َّ
َّ
َّ
ملي...
ملي (262،ه) ،وعبد هللا بن محمد بن ذصر بن طويط الر ِ
سهل بن قادم الر ِ
ُ
ٰ
وه ِذ ِه َّ
الرملة أراد كثير بقوله:
ُ
ُ
ُ
َ
ورمـ ـل ـ ـة ل ـ ـ ٍّد أن ت ـبـ ـ ـ ـاح سـ ـه ـولـ ـه ـ ـ ـا
اهط
ح َموا منزل األمالك من مرج ر ٍّ
ُ
َّ
ِم َّما سبق َّيتضح لنا َأ َّن مدينة َّ
مركزية في جند
الرملة منذ بدايتها أريد لها أن تكون مدينة
ٰ
ولساينَ ،وِل ٰهذا أطلق عليها الجغر ُّ
اويون اسم "قصبة فلسطين" ،مشيرين ِبذ ِل َك إلى كونها عاصمة
ٰ
َّ
إدارية لجند ولساينَّ .
َّ
استمر ،بالعمل َح َّتى
ومما يدل على ا ِل َك إقامة دار لضرب العملة في املدينة
األرضية عام  460للهجرة .ويبدو َأ َّن دار َّ
وقو َّ
َّ
الضرب ٰه ِذ ِه كاذت الوحيدة في ولساين ،ما ُّ
يدل
الهزة
َّ
َّ
على َّ
ومركزيتها في ولساين .في العصر األموي ضربت في َّ
أهمية مدينة َّ
ذحاسية،
الرملة عمال،
الرملة
ِ
َّ
ٰلك َّن ٰال َك َّ
تغير في العصر َّ
الذ ُّ
الفض ُّي.
الدينار
هبي ِ
العباس ِي وفيه ضرب ِ
ِ ِ
والدرهم ِ
الرغم من َّ
الهزة َّالتي ضربت املدينة واَّلحتالل َّ
الصليبي وتدميره لها ،عادَّ ،
على َّ
الرملة لتزدهر من
ِ
َّ
َّ
واَّلقتصادية لفلساين في العصر اململوكيَّ ،
خاصة بعد تدمير املدن
اإلدارية
جديد ولتبقى العاصمة
ِ
َّ
الس َّ
احلية)2(.
(  )1ياقو ،بن عبد هللا الحموي ُّ
الرومي ،معجم البلدان ،بيرو :،دار صادر  ،3 ،1979ص.70
ُ
ٰ َ
(  )2اذظر في ا ِلك שרון ،מ'" ,ערי ארץ-ישראל תחת שלטון האסלאם" ,קתדרה )1986( 40 ,ע"ע . 112-115
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اقتصاد املدينة
َ َّ
َّ
َّ
َّ
أهم وأكبر املدن
بقيت الرملة حتى خرابها بفعل الهزة األرضية عام (460ه1068/م) ،واحدة من ِ
َّ
ً
َّ
َّ
َّ
سياسية
أهمية املدينة ألسباب
عموما .تعود
املسماة بالد الشام وفي دولة الخالوة
في املناقة
َّ
واقتصادية.
منذ البداية َّ
َّ
اإلسالمية بأنها حضارة املدينة ،بما ويها من صناعة وتجارةٰ .ه ِذ ِه
تميز ،الحضارة
َّ
َّ
الرغم من إقامة مدن جديدة ا َّ
الشام .وعلى َّ
ستمر ،املدن القديمة
جي ًدا في بالد
امليزة اتضحت ِ
واستمر ،البالد بإذتاج وتصدير مواد مثل َّ
بنشاطها اَّلقتصادي َّ
َّ
الزيت،
السابق ملجيء املسلمين.
ِ
َّ
َّ
َّ
والنسيج ُّ
والزجاج والور والفواكه املجففة .إن اقتصاد مدينة َّ
الرملة لم يطتلف عن باقي املدن
ِ
َ
ٱأل َّول هو الزراعة ومنها َّ
تاور ،صناعة تعتمد على املنتوجا ،الز َّ
َّ
راعية مثل
اإلسالمية .وكان املصدر
ِ
ِ
َّ
َّ
َّ
الحفرياَّ ،
َّ
النسيج َّ
متطصصة
األثرية في املدينة على وجود أسوا وحواذيت
والصابون .ودلت
الزيت،
ِ
صالين َ
والح َّناطين َ
الحبوبيينَ ،
مثل :سو ُ
والق َّماحين َ
صابين .منذ تأسيسها َّ
والق َّ
والب َّ
تحولت َّ
الرملة
ِ
الصابون .وقد اشتهرَّ ،
إلى مركز إلذتاج َّ
الزيت وصناعة َّ
بالزيت املعروف بـ"زيت األنفاق".
وقد اكر املقدس ُّي أذوا املنتوجا ،واملصنوعا ،من ولساين مثل :زيت األنفاق (َّل ذظير له
ويسمى في املصادر القديمة بزيت األذفيكنون) ُ
يعصر قبل ُّ
والقاين َّ
َّ
والزبيب
النضوج ويه مرارة،
والفوطَّ .
َ
الرملة بصناعة َّ
َّ
وتميزَّ ،
والصابون
الصابون ،ومن املعتقد
الثياب
والخرذوب واملالحم من ِ
َّ
َأ َّنها َّ
صدرته إلى مصر ووصلت سمعته َح َّتى األذدلس )1(.كما اشتهر ،بزراعة القان التي بدأ ،مع
ُْ
القانية مثل َ
َّ
امليزر واملل َحم (وهو قماش بجودة
قدوم املسلمين إلى البالد ،وويها صنعت املنسوجا،
عالية ينسج بطيوط من حرير) ُ
َّ
والف َوط .ووجد في املدينة سو لنسج قماش الكتان ُعرف بسو
املشاطين

َّ
للكتان)2(.

َّ
َّ
معدذية مطتلفة ،مثل أبو يعقوب إسحا بن إسماعيل َّ
وعمل أهل َّ
الرملي الذي
الرملة في حرف
َّ
تطصص في صناعة األواني ُّ
َّ
َّ
َّ
الن َّ
األثرية على وجود ورشا ،للمصنوعا،
الحفريا،
حاسية ،كما دلت

(  (1גת ,שמעון" ,עיר מוסלמית משגשגת – כלכלתה של רמלה בימי הביניים" ,קתדרה( ,123 ,תשס"ז) ע"ע
 ,39-66ראה במיוחד ע' .44-46

(  )2املقدس ُّي ،أحسن َّ
التقاسيم ،ص181-180
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َّ
الذ َّ
َّ
هبية ،ما ُّ
املعدذية في َّ
يدل على وجود لصناعة
كم َّية َّل بأس بها من الحلي
الرملة .كما وجدِ ،
الصياغة والحلي في املدينة.
ِ
ّ
والصناعات في املدينة
الحرف ِّ

َّ
َ
الف َّط َّ
َّ
قامت في مدينة َّ
ارية .ودلت
الحجرية واألواني
الرملة صناعا ،أخرى مثل األواني واألوعية
َ
املطصصة َّ
الف َّط َّ
َّ
َّ
للتصدير .من
ارية
األثرية على وجود ورشا ،عديدة لصناعة األواني
الكشووا،
َ
َ َّ
الف َّطار األبي باإلضاوة إلى األواني َّ
َّ
املعتقد َأ َّن َّ
املزججة
اختصت بإذتاج ذو من الفطار هو
الرملة
َ
الرملة وما حولها آثار لصناعة ُّ
َّ
الزجاج ،ما ُّ
حفرياَّ ،
يدل على أ َّن املدينة كاذت
واملزخروة .ووجد ،في
ً
مركزا لصناعة ُّ
الزجاج.

الرملة َأل َّنها ُّكلها َّ
تهدمت على ما يبدو في َّ
َّ
األرضية عام
الهزة
َّل نعرف الكثير عن أسوا مدينة َّ ِ
وكل معلوماتنا عنها جاء ،من املصادر َّ
الت َّ
(460ه1068/م)ُّ .
اريطية ،وبحسبها قام في وسط املدينة
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
الصياقلة ،سو
السراجين ،سو األكاوين ،سو
الكتاذيين ،سو
سو العاارين ،سو
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
(الجزارين) ،سو
القصابين
القماحين ،سو
الحبوبيين ،سو القااذين ،سو
البصالين ،سو
ِ
َّ َ
َّ
البقالين ،سو املشاطين الكبار ،سو الخشابين )1(.باإلضاوة إلى ٰه ِذ ِه الحرف من املؤكد أ َّن املدينة
ً
َّ َّ
َّ
كل
عروت ِح َروا
أساسية أخرى ،مثل الخياطة والحدادة ِ
والنجارة وغيرها من الحرف الضرورية في ِ
مدينة.
َ
َّ
َّ
ًّ
للتجارة
تجاريا ،أن أحد األهداف
من املعتقد،
املركزية لتأسيس املدينة ،هو تحويلها إلى مركز ِ
َّ
وليةَ ،أل َّن املدينة وقعت على طريق للتجارة َّ
َّ
الدولية التي َّ
مر ،في املناقة .املدينة وقعت على
ِ
الد َّ ِ
َّ
ُ
جدا :من الغرب إلى َّ
مفتر طر مركزي ًّ
الشر الاريق من ياوا إلى القدس ث َّم إلى أريحا ،ومن
ٍّ
ً
َّ
َّ
َّ
الجنوب الاريق القادم من مصر ويتجه شماَّل عن طريق ذابلس وطبريا ليصل إلى دمشق .ووصف
املقدس ُّي موقعها "والتجارة بها مفيدة واملعايش حسنة"(َّ .)2
الرملة بضائع متنوعة ،منها َّ
وصدرَّ ،
الزيت
ِ
ِ
الخروب َّ
َّ
الثياب الفاخرة ومنتوجا ،زرا َّ
ُّ
ُّ
الخروب واألواني
ومربى
عية مثل
والصابون وأذوا من ِ

الروض املعاار في خبر األقاار ،تحقيق إحسان َّ
(  ) 1الحمير ُّيَّ ،
محمد بن عبد املنعمَّ ،
عباس ،بيرو :،مكتبة لبنان،
ص .268
َّ
(  )2املقدس ُّي ،أحسن التقاسيم ،ص.164
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َ
ارية ُّ
الف َّط َّ
والز َّ
جاجية .وإلى أسوا َّ
وحلي ،وأذوا
الرملة وصلت بضائع مطتلفة من ثياب حرير واخرة
ٍّ
مطتلفة من البهارا ،والعاور واألدوية.
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رواية القدس بين الداخل والخارج
أ.د .عادل األسطة

1

القسم األول

ّ
الروائي والتجربة :تمثل الزمان واملكان
في مقدمة كتابه 'تاريخ األدب اإلذجليزي' ،حدد الناقد الفرنس ي هيوبوليت تين ،الذي عاش في القرن

التاس ـ ـ ـ ــع عش ـ ـ ـ ــر ،ثالثة عناص ـ ـ ـ ــر لدراس ـ ـ ـ ــة األدب :العر والبيئة والعص ـ ـ ـ ــر  -يعني املوروث واملعيش
واملُ َ
شاهد ،وهذه العناصر الثالثة تترك أثرها في ذص الكاتب.
وَّل أدري إن كان النقاد العرب الذين حللوا 'َّلمية العرب' ،للشـ ـ ــاعر الجاهلي الشـ ـ ــنفرى ،اتكأوا على
منهج تين حين روض ـ ـ ـ ــوا ادعاء من زعم أنها قص ـ ـ ـ ــيدة منتحلة .لقد رأى هؤَّلء أن القص ـ ـ ـ ــيدة ،بلغتها
وبصــورها وبتصــويرها حياة الصــحراء وقســوتهاَّ ،ل يمكن أن تصــدر إَّل عن شــخص عاش في البادية
وتشرب عاداتها وتقاليدها ،وألف أجواءها ،وأن أي شخص ،مهما قرأ عن حياة الصحراءَّ ،ل يمكن
أن يكتب 'َّلمية العرب' ،وبالتالي وإن الزعم بأنها من ذظم خلف األحمر َّل ص ـ ـ ـ ــحة لهَّ' .لمية العرب'
ابنة بيئتها وابنة زمانها.
ألهذا ذصح بع

النقاد العرب الكتاب العرب بالكتابة عن بيئتهم املكاذية والزماذية؟

نجم وتيمور
في كتابه 'ون القصة' ،يرى محمد يوسف ذجم أن مجال القاص هو عناصر التجربة اإلنساذية التي
عروها أو خبرها ،ولهذا يس ـ ــتايع أن يتمثلها تمث ًال ون ًّيا ص ـ ـ ً
ـحيحا .وأعاى ذجم أمثلة على كتاب عرب
كتبوا عن غير بيئتهم ووقعوا في أخااء عديدة.
محمود تيمور ،في قص ـ ـ ـة 'ذداء املجهول' ،يص ـ ـ ــور رحلة إلى لبنان قام بها راوي القص ـ ـ ـة حوالي س ـ ـ ــنة
 ،1908وقــد أخاــأ الكــاتــب في تص ـ ـ ـ ــور البيئــة املكــاذيـة والزمــاذيـة للقصـ ـ ـ ـ ـة ،وتردى في بع
التــاريطي ـة والجغراوي ـة؛ 'وهو يقول على لسـ ـ ـ ـ ــان الراويــة ،إذ ـه رأى على إحــدى الرسـ ـ ـ ـ ــائــل الواردة إلى
األســتاا كنعان ً
طابعا سـ ًّ
ـوريا ،في حين أن ســوريا ،في الك الوقت ،كاذت وَّلية عثماذية ،ولم تســتقل
ُ
عن السـ ـ ــلانة وتصـ ـ ــدر طوابع خاص ـ ـ ـة بها ،إَّل في وترة حكم ويصـ ـ ــل القصـ ـ ــيرة .وكذلك يتحدث عن
صحارى شاسعةَّ ،ل نعلم بوجود مثلها في لبنان'( .ذجم ،ون القصة ،ط ،7بيرو ،1979 ،ص.)69
األخاــاء

 1جامعة النجاح الوطنية.
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ّ
غسان وإميل
لغس ـ ـ ـ ـان كنفاني رأي في ذتاجا ،أدباء عرب يكتبون من وراء مكاتبهم دون أن يحيوا حياة الشـ ـ ـ ــعب.
حين كتب عن بع

قصص شولوخوف ،نهاية ستينا ،القرن العشرين ،رأى التالي:

'إن معظم كتابنا َّل يحيون حياة الشعبَّ ،ل يتأملون آلَّلم الناس ،وَّل يفرحون ألوراحهمَّ ،ل يدخلون
إلى اهتماماتهم وحياتهم( ،لذلك) وإذه َّل يطرج من بين أيديهم كتاب حقيقي يثير اَّلذفعال في قلوب
القراء'( .غسان كنفاني ،وارس وارس.)1998 ،
كم رواية يمكن أن يسقط املرء من قائمة قراءاته إاا ما أخذ بكالم كنفاني؟
من املؤكد أذه لن يقرأ أي عمل َّل يعبر ص ـ ـ ــاحبه ويه عن تجربة عاش ـ ـ ــها الكاتب ،أو أي رواية تجري
أحداثها في زمن غير زمن الكاتب الذي عاش ويه ،أو في مكان لم تكن للكاتب به صلة.
في روايته 'عائد إلى حيفا' ( ،)1969حين يصــف كنفاني األســرة اليهودية القادمة من بولوذيا ،يصــور
َ
ً
مطتلفا عن املكان الذي قرأ ،عنه
ش ـ ــعورها بالدهش ـ ــة ،وقد رأ ،أن املكان الذي ُح ِملت إليه يبدو
في رواية آرثر كوستلر 'لصوص في الليل':
'وفي الحقيقة ،وإذه لم يكن ليعرف الكثير آذذاك عن ولس ـ ـ ــاين ،وبالنس ـ ـ ــبة له كاذت مجرد مس ـ ـ ــرح
مالئم ألس ـ ـ ـ ــاورة قديمة ،ما تزال تحتفظ بنفس الديكور الذي كان يراه رس ـ ـ ـ ـ ً
ـوما في الكتب الدينية
ً
تماما أن
املسيحية امللوذة املطصصة لقراءا ،األطفال في أوروبة ،إَّل أذه ،بالابع ،لم يكن ليصد
تلك األرض كاذت مجرد ص ـ ـ ـ ــحراء أعاد ،الوكالة اليهودية اكتش ـ ـ ـ ــاوها بعد ألفي س ـ ـ ـ ــنة'( .الروايا،،
بيرو ،،ط ،1986 ،3ص.)373
وإاا كان املهاجر املس ـ ـ ـ ــتوطن القادم من أوروبة ووجئ بما رأى ،وعرف أن املكان غير ماابق للمكان
الذي قرأ عنه في الروايا ،،إا بد ،الصورة مطتلفة ًّ
كليا ،وإن إميل حبيبي تساءل عن صلة غسان
كنفاني بحيفا ،بعد أن كتب األخير ،وهو في املنفى ،رواية عنها.
تسـ ــاؤل حبيبي عن صـ ــلة كنفاني بحيفا ،ولم يكن متأك ًدا من أذه عاش ويها في طفولته ،وكنفاني لم
يعش ويها ،هو الذي ُولد في عكا وعاش في ياوا .تس ـ ـ ـ ــاؤل حبيبي دوعه ألن يتتبع املكان الذي رس ـ ـ ـ ــمه
كنفاني في روايته ،وكاذت ثمة مفاجأة:

'أذـا تعلمـت ،بمفـاجـأة مؤملـة من روايـة غسـ ـ ـ ـ ـان كنفـاني ’عـائـد إلى حيفـا‘ ،ش ـ ـ ـ ــي ًئـا عن املكـان .في هـذه
الرواية يصـ ـ ــف غس ـ ـ ـان حيفا والشـ ـ ــوار واألحياء التي قاعها أهل املدينة في هروبهم عبر البحر ،وَّل
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أاكر إن كان غسان ،رحمه هللا ،عاش في حيفا أم َّل .لكن مع الك ،أذا حاولت أن أمش ي مع غسان
الار التي وصـ ـ ـ ــفها وجعلها الار التي اذتقل عبرها الالجئون الفلسـ ـ ـ ــاينيون في حيفا إلى شـ ـ ـ ــاطئ
ً
البحر ،ووجـدتـه أحيـاذـا ،بـدل أن ينزل بهم إلى البحر ،يص ـ ـ ـ ـعـد بهم إلى الجبـل'( .مش ـ ـ ـ ــارف ،عـدد ،9
حزيران  ،1996ص 12وما بعدها).
ويرى حبيبي أن من يريد أن يراجع حيفا أو عكا أو حتى ياوا ،قبل عام  ،1948يس ـ ـ ـ ــتايع أن يعتمد
على كتــابــاتــه هو .ويــذهــب إلى مــا هو أبعــد من هــذا ،وحين قرأ األدبــاء العبريون ترجمــا ،روايــاتــه إلى
لغتهم العبري ـة ،كتبوا ،ووق إمي ــل ،أذ ـه ك ــان يعروهم على حيف ــا التي َّل يعروونه ــا ،وعلى عك ـا التي َّل
يعروونها( ...مشارف ،ص.)12
محفوظ والغيطاني
هل اختلف ذجيب محفوظ في طريقة كتابته؟
في كتــابــه 'ذجيــب محفوظ ...يتــذكر' (بيرو ،)1980 ،،يــأتي جمــال الغياــاني على أس ـ ـ ـ ـفــار محفوظ
واألمــاكن التي كتــب عنهــا ،ولم يس ـ ـ ـ ـ ــاور محفوظ خــارج مص ـ ـ ـ ــر إَّل مرتين ،مرة إلى اليمن وثــاذيــة إلى
يوغوسالويا ،ويكتب الغيااني:
'ملحوظة.
معظم روايا ،ذجيب محفوظ تدور أحداثها في القاهرة ،وَّل يمتد املكان خارج القاهرة إَّل ويما ذدر،
ولكن هناك مكان آخر يبدو ًّ
قويا ،وبنفس درجة الحض ـ ـ ــور .إذه اإلس ـ ـ ــكندرية ،خاصـ ـ ـ ـة في ’ميرامار‘ و
’السـ ــمان والخريف’ وبع

القصـ ــص القصـ ــيرة ،وهناك قص ـ ـة قصـ ــيرة تجري أحداثها خارج مصـ ــر،

كتبها ذجيب محفوظ بعد عودته من اليمن'( .ص.)94
ّ
وطار وبلحسن
للاـ ــاهر وط ـ ـار ،األديـ ــب الجزائري ،روايـ ــة عنوانهـ ــا 'الزلزال' ( ،)1974وتجري أحـ ــداثهـ ــا في مـ ــدينـ ــة
قسناينة ،وهي مدينة لم ُيقم الكاتب ويها .وكيف كتب رواية عن مكان صلته به عابرة؟
يدرس الناقد عمار بلحسن الرواية ،ويرى أن كاتبها ،وطار ،قام بدور بالها 'بو األرواح' في داخل
املجال القسنايني قبل أن يكتب ذصه املتطيل ،وقام بـ 'تجارب' تتمثل في التجول في املدينة وأحيائها
وشوارعها وحاراتها وأزقتها وساحاتها وجسورها .ورأى أن وطار ركز على وصف املجال الخارجي
املتحرك ،وليس هناك وصف للمجال البيتي أو املنزلي القسنايني.
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الااهر وطار ذفسه يقول معل ًقا حول هذه املشاهد املتجولة' :وقد تنبهت إلى أذني في ’الزلزال’ ظللت،
ش ــأني ش ــأن الريفي املتس ــو  ،أطوف في األزقة واألذهج ،وحتى إاا ما أرد ،اَّلس ــتراحة في مكان ،ولن
يكون غير املقهى أو السـ ـ ــاحة العمومية .نعم ،لم أدخل ً
دارا واحدة في قسـ ـ ــناينة الكبيرة العريض ـ ـ ــة
ً
عاملا ً
مغلقا
والاويلة ،مع أذني طفت بها كلها .إن س ـ ـ ـ ــبب الك واض ـ ـ ـ ــح ،وأذا َّل يمكن لي أن أقتحم
دوني ،بحكم أذني لسـ ــت منه'( .مجلة وصـ ــول ،أيار  ،1989مجلد  ،8العددان  ،2+1ص+ 143-130
ص.)134
القسم الثاني
ّ
الروائي والتجربة :تمثل الزمان واملكان
غــال ًبـا مــا اعترض روائيون يكتبون الروايــة التــاريطيـة على مــا أاهــب إليــه ،وهم َّل يواوقوذني الرأي،
ويس ـ ـ ـ ــتش ـ ـ ـ ــهدون بأعمال أدبية تاريطية كتبها أص ـ ـ ـ ــحابها عن عوالم متطيلة؛ مثل 'رس ـ ـ ـ ــالة الغفران'
و'الكوميــديــا اإللهي ـة' وروايــا ،تــاريطي ـة عــديــدة حققــت ذجــا ًح ـا ً
كبيرا .وكــان من املعترض ـ ـ ـ ــين الروائي
ً
ُ
إبراهيم ذص ـ ـ ــر هللا ،وقد كتب مقاَّل عنواذه 'خفة الناقد التي َّل تحتمل' ،أتى ويه على اعتراض ذقاد
ًّ
مثلي لهم املوقف ذفسه من الكتابة عن عوالم متطيلة ًّ
ومكاذيا.
زماذيا
عن أمكنتهم وأزمنتهم يكتبون

ومــا كنــت ألاهــب إلى مــا أاهــب إليــه لوَّل قراءتي عـ ً
ـددا من الروايــا ،التي تجري أحــداثهــا في بيئــة غير
بيئة الكاتب ،وزمان لم يكن شـ ـ ـ ـ ً
ـاهدا عليه ،ومالحظتي ورود أخااء ويها تشـ ـ ـ ــير إلى أن الكاتب يكتب
ً
عن زمنه هوَّ ،ل عن الزمن الروائي املس ـ ــترجع واملتطيل أوَّل .كما يبدو الكاتب في مثل هذه الروايا،
غير محيط إحاطة تامة باملكان الذي يكتب عنه ،ما يوقعه في أخااء عديدة في الكتابة عن املكان.
هنا أتذكر ما كتبه محمد يوس ـ ـ ـ ــف ذجم عن قصـ ـ ـ ـ ـة 'ذداء املجهول' لتيمور ،والذي أش ـ ـ ـ ــرذا إليه في
القسم األول من املقالة.
س ـ ـ ــأورد عناوين روايا ،كتبها أص ـ ـ ــحابها عن أمكنة لم يزوروها أو زاروها زيارة عابرة ،وبد ،كأنها َّل
صـلة لها باملكان ،وَّل صـلة لهاً ،
تقريبا ،بالزمان الروائي .وسـأتوقف أمام قسـم منها ،مش ًـيرا إلى بع
األخااء التي ورد ،ويها' :ش ــبابيك زينب' لرش ــاد أبو ش ــاور؛ 'مدينة هللا' لحس ــن حميد؛ 'راكب الريح'
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ليحيى يطلف؛ 'زمن الخيول البيض ـ ـ ـ ــاء' و'قنــاديــل ملــك الجليــل' و'أعراس آمنــة' إلبراهيم ذص ـ ـ ـ ــرهللا؛
'الشياح' إلسماعيل وهد إسماعيل؛ القسم األول من 'برج اللقلق' لديمة السمان ،وغيرها كثير.
في كتابه' ،إضـ ــاءا ،على األدب اإلس ـ ـرائيلي الحديث' ( ،)2012يتوقف صـ ــالح حزين أمام القدس في
الش ـ ــعر العبري في املنفى ،ويرى أن ص ـ ــورة القدس ويه كاذت مس ـ ــتقاة من كتاب العهد القديم .ولم
يلتفت األدباء ،لعدم رؤيتهم القدس ،إلى التغيرا ،التي أملت باملدينة على أرض الواقع؛ ولذلك ،حين
زار هرتســل ولســاين وكتب عنها في روايته' ،أرض قديمة  -جديدة' ( ،)1902ووجئ بأن البالد ،ومنها
القدس ،غير ما كاذت صـ ـ ــورتها في اهنه ،وكاذت الصـ ـ ــورة لديه ،قبل الزيارة ،تشـ ـ ــكلت من الكتب َّل
من اإلقامة في املكان.
يافا هي الغائب األساس
في روايــة أذور حــامــد' ،يــاوــا تعــد قهوة الص ـ ـ ـ ـبــاح' ( ،)2012يكتــب الروائي عن يــاوــا التي زارهــا مــدة
أس ـ ـ ـ ــبوعين ،وحين يقرأ املرء الرواية يش ـ ـ ـ ــعر بأن ياوا هي الغائب األس ـ ـ ـ ــاس عن النص الروائي .لقد
حضـ ـ ــر ،عنبتا (شـ ـ ــر مدينة طولكرم ،ولسـ ـ ــاين) ولم تحضـ ـ ــر ياوا إَّل من خالل العنوان وصـ ـ ــورة
الغالف .هنا يتذكر املرء إميل حبيبي وما قاله عن كنفاني وعن رواياته :إاا ما أراد املرء أخذ صورة
عن املدن الفلس ـ ـ ـ ــاينية؛ حيفا وعكا وحتى ياوا ،وعليه أن يعود إلى ذص ـ ـ ـ ــوص إميل ،وهو من يعرف
املكان معروة جيدة.
ًّ
حقا ،ليس هناك بحر في عنبتا ،وبالتالي ،وإن ص ــورة الغالف ليس ــت ص ــورة عنبتا ،وإذما هي ص ــورة
ياوا ،لكن ما كتبه الروائي عن بنية املجتمع وشـ ــكل العالقا ،اَّلجتماعية واألسـ ــرية السـ ــائدة ،يبدو
لعنبتا َّل لياوا.
ّ
الروائي والكتب
من ذهن
حســن حميد ،كاتب ولســايني يقيم في دمشــق ،قرأ ،له ثالث روايا،؛ 'جســر لبنا ،يعقوب' ،و'نهر
بقمص ــان الش ــتاء' ،و'مدينة هللا' ،والثالثة أحدثها ،وقد ص ــدر ،عام  .2009والروايا ،الثالث تجري
ً
أحداثها في بيئة غير بيئة الكاتب املكاذية ،وفي زمن لم يكن الكاتبً ،
شاهدا عليه.
غالبا،
تجري أحداث 'مدينة هللا' في مدينة القدس التي قرأ عنها حس ــن حميد دون أن يقيم ويها ،بل ودون
أن يزورهــا .حين يفرغ القــارئ الــذي يعرف القــدس من قراءة الروايــة ،يتسـ ـ ـ ـ ــاءل إن كــان قرأ ،ح ًّقـا،
روايــة عن القــدس .أين هم متس ـ ـ ـ ــولو املــدينــة؟ وأين هم س ـ ـ ـ ــكيروهــا؟ وحين يقــارن القــارئ مــا قرأ
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بقصـ ـ ــص خليل السـ ـ ــواحري وتوويق وياض وكتابا ،محمود شـ ـ ــقير ،يفاجأًّ ،
حقا ،بما كتب حميد،
ً
تماما كما يفاجأ بصورة اآلخر في الرواية.
أبرز حميد لليهودي في روايته صـ ــورة املجندة الشـ ــيااذة السـ ــادية .ليس املالوب من حميدً ،
طبعا،
أن يبرز لليهود ص ــورة واحدة إيجابية ،وهم عدو ،لكن الص ــورة كما بد ،في الرواية غير مقنعة ،بل
إن ص ـ ــورة الفلس ـ ــايني في الرواية بد ،،أي ً
ض ـ ـا ،طيبة وايجابية وو املعتاد .كاذت القدس في رواية
'مدينة هللا' خارجة من الكتب ومن اهن الروائيَّ ،ل من الواقع.
أين يقع املسجد الحرام؟!
تطتلف رواية ليلى األطرش' ،تراذيم الغواية' ( ،)2014عن رواية حميد ،وتبدو أكثر ً
إقناعا .عاش ـ ـ ـ ــت
ليلى األطرش في بلدة بيت س ــاحور القريبة من القدس ،وتردد ،قبل عام  1967عليها ،وبعد هزيمة
ً
أحياذا ،مدة شـ ـ ــهرين ،بقصـ ـ ــد أن تكتب عنهاً ،
تماما كما
حزيران زار ،القدس زيارا ،عابرة ،بلغت،
وعــل الاــاهر وطـار حين كتــب عن مــدينــة قس ـ ـ ـ ــناينــة .وقــد أذجز ،الكــاتبــة الروايــة عن أزمنــة ثالثــة
شهدتها املدينة ولم تشهدها الكاتبة.
اختار ،ليلى لروايتها ش ـ ــخص ـ ــية امرأة عجوز عاص ـ ــر ،األزمنة الثالثة ،وكاذت تعاني من األلزهايمر،
ومعروف أن من يعـ ــاني من هـ ــذا املرض يظـ ــل يتـ ــذكر الافولـ ــة .وهكـ ــذا تتـ ــذكر العجوز الحكمين
العثمــاني واإلذجليزي ،وتكون الراويــة شـ ـ ـ ـ ــاهـ ًـدا على زمن اَّلحتالل .وتبــدو ص ـ ـ ـ ــورة القــدس هنــا أكثر
ً
إقناعا ،ومع الك ،ثمة هنا ،في الرواية سـ ــببها عدم اإلقامة في املكان بما يكفي لتشـ ــرب تفاصـ ــيله،
وثمة هنا ،في التواريخ ،حيث تسقط الكاتبة أوكارها ً
وزمنا آخر على زمن سابق.
في روايــة 'تراذيم الغوايــة' يكتــب الخوري ورقــة في آاار ' ،1931من أورا الخوري متري حــداد ،آاار
 ،'1931ويـأتي ويهـا على الحرب العـامليـة الثـاذيـة .كيف حص ـ ـ ـ ــل هـذا؟ لنقرأ' :لهـذا تص ـ ـ ـ ــار العـالم في
حربين كوذيتين ولم يكتمل النصف األول من القرن العشرين( '...ص .)244
وفي مكان س ــابق ،في وص ــل عنواذه 'باب الهوى' ،يرد التالي' :بعت داري الواقعة في حارة ...ومالحقها،
من خلف باريركي ـة األرمن إلى بــاب الحبس ،عنــد بــدايــة الزقــا املؤدي إلى املس ـ ـ ـ ـجــد الحرام ،مع
حوش وحاكورة بش ــجرتي مش ــمش وس ــفرجل ،إلى املرأة الخنزيرة الهالكة س ــيفورا بنت( '...ص .)220
والاريف أن الروائية توحي لنا بأن ما ورد ً
آذفا وثائق كتبها الش ـ ـ ـ ــخوص ،وأنها حص ـ ـ ـ ــلت عليها .وهل
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كان أبناء القدس َّل يعروون مدينتهم؟ وهل كان كاتب الورقة الذي كتب عن بيع بيته في حالة سكر
واهول ونس ي أن املسجد الحرام يقع في مكة َّل في القدس؟!
حاجز ّ
حوارة
ه ــل اختلف ربعي امل ــدهون في روايتي ــه' ،الس ـ ـ ـ ـيـ ـدة من ت ــل أبي ــب' ( )2009و'مصـ ـ ـ ـ ـ ــائر :كونش ـ ـ ـ ــرتو
الهولوكوس ـ ـ ـ ــت والنكبة' ( )2015عن حس ـ ـ ـ ــن حميد وليلى األطرش؟ تناول الناقد وليد أبو بكر رواية
'مص ـ ــائر' ،وبين أن كاتبها وقع في أخااء عديدة في الكتابة عن املكان ،ما يعني أن املدهون كتب عن
القدس دون أن يتمثلها تمث ًال ًّ
تاما .زار الكاتب املدهون القدس زيارتين عابرتين وكتب عنها ،ووقع في
أخااء لم يســعفه مســتشــاروه في تداركها .في روايته 'الســيدة من تل أبيب' ،يغدو حاجز حوارة الذي
يقع على مدخل مدينة ذابلسً ،
واقعا على مدخل مدينة قلقيلية تارة ،ويفصل بين رام هللا والخليل،
َّل بين ذابلس ورام هللاً ،
طورا.
تقيم الفلس ـ ــاينية القادمة من لندن في رام هللا أربعة أيام ،وتقرر الس ـ ــفر إلى الخليل لزيارتها وزيارة
معــارف ويهــا ،وتقف على حــاجز حوارة ،أو تطــاف من الوقوف أمــامــه .وهكـذا يقع الكــاتــب في أخاــاء
تطص املكان ،ما كان ليقع ويها لو أذه عاش ويه وترة طويلة ،وهذا يعيدذا ثاذية إلى رأي إميل حبيبي
في رواية كنفاني' ،عائد إلى حيفا'.
ّ
ّ
ّ
صهيونية؟
إسرائيلية أم عصابات
قوات
ومااا عن ابراهيم ذص ـ ـ ـ ــر هللا؟ في رواية 'زمن الخيول البيض ـ ـ ـ ــاء' يرتد الزمن الروائي إلى ما قبل عام
ً
 ،1948أي قبل أن يولد الكاتب ب ـ  6سنوا .،ويعالج الروائي أحداثا جر ،في أماكن سمع عنها ،وقد
يكون زارها زيارة عابرة سريعة ،أو زار ً
جزءا منها(ُ .وِل َد الكاتب في مطيم الوحدا ،عام .)1954
س ـ ـ ـ ــأدلـل على عــدم تمثـل الكــاتــب البيئــة التي كتــب عنهـا من خالل مثــالين وقط ،يبرزان تــأثير الزمن
الكتابي في الزمن الروائي .يرد في الرواية في صـ ــفحا ،عديدة ،تداول أهل ولسـ ــاين قبل عام 1948
عملة الدينارً ،
تماما كما يرد في ص ــفحا ،أخرى تداول عملة الجنيه .والجنيه هو العملة التي عروها
ُ َ
ُ
وع ِرف عام  .1951والاريف أن الكتابة
دوول
أهل ولس ـ ـ ـ ــاين في حينه ،ولم يتداولوا الدينار الذي ت ِ
ً
أحياذا ،في صفحتين متقابلتين.
عن العملتين ترد،
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من ذاحية ثاذية ،وإن الصــفحا ،األخيرة من الرواية ترد ويها دوال :إس ـرائيل ،والقوا ،اإلس ـرائيلية،
ُ
والجيش اإلسـ ـ ـ ـرائيلي؛ وهي دوال ما كاذت تسـ ـ ـ ــتطدم في الك الوقت ،إا الدوال التي اسـ ـ ـ ـ ُـتطدمت في
حينه هي العصابا ،الصهيوذية ،واليهود ،والعدو.
أطرف مــا قرأتــه في روايــة 'قنــاديــل ملــك الجليــل' ،أن ظــاهر العمر احتفــل ملنــاس ـ ـ ـ ـبــة مرور عــام على
زواجه ،وهل كان أهل ولساين واملناقة ،في الك الزمان ،يحتفلون بهذه املناسبة؟
هل ما كتبته يقلل من ش ـ ـ ـ ــأن الروايا ،املش ـ ـ ـ ــار إليها؟ ُيطيل إلي أن عيني هي عين الس ـ ـ ـ ــخط َّل عين
ُ
الرضا .ومع الك إن الكتابة تستحق أن تقرأ.
القسم الثالث:
القدس في روايتين" :حرام نسبي "و"مدينة هللا":
في تناولي موضو القدس في األدب العربي والفلسايني ،في الشعر وفي القصة القصيرة وفي الرواية،
غالبا ما ميز ،بين ثالثة أش ـ ـ ـ ــكال من الكتابة هي :الكتابة عن املدينة من أبنائها الذين أقاموا ويها
وترة طويلـة جـدا ،وعرووا خبـايـاهـا وأس ـ ـ ـ ـرارهـا ،وتش ـ ـ ـ ــربوا عـادا ،أهلهـا وتقـاليـدهم ،وذاقوا بلهجتهــا
وكرروا على ألس ــنتهم أمثال أهلها .والكتابة عن القدس ممن أقاموا ويها وترة قص ــيرة من حياتهم ،أو
زاروها زيارة عابرة ،وعرووا شـ ــوارعها وأماكن العبادة ويها ،واسـ ــواقها ،ولكن صـ ــلتهم بها تطتلف عن
ص ـ ـ ـ ـلــة أهلهــا بهــا ،ولم يتعمقوا في تــاريخ املــدينــة وعــائالتهــا ،ولم يتقنوا لهجتهــا ولم يكرروا أمثــالهــا.
والكتــابــة عن القــدس ممن لم يزوروهــا ،يوم كتبوا ،واعتمــدوا في كتــابتهم على كتــب تــاريطيــة أو على
خرياة املدينة من خالل موقع (غوغل) أو على أش ــخاص عرووا املدينة وذقلوا للكتاب ص ــورة عنها،
عبر الرسائل أو الهاتف أو الشبكة العنكبوتية.
يمثل الفئة األولى خليل السـ ـ ـ ــواحري ومحمود شـ ـ ـ ــقير وعارف الحسـ ـ ـ ــيني وجميل السـ ـ ـ ــلحو ،وووزي
البكري وإبراهيم جوهر وديمة السمان وعزام أبو السعود وآخرون.
ويمثل الفئة الثاذية ليلى األطرش وراش ـ ــد حس ـ ــين وعلي الخليلي وس ـ ــميح القاس ـ ــم ومحمود درويش
وتميم البرغوثي وآخرون.
ويمثل الفئة الثالثة حسن حميد الفلسايني وعلي بدر العراقي وواسيني األعرج الجزائري وآخرون.
وغالبا ما كنت أتابع ذص ـ ـ ـ ــوص هؤَّلء متابعة جيدة ،ألرى الفر بين وئة وأخرى ،بين كاتب يقيم في
املدينة وثان زارها وثالث لم يزرها .وكنت توقفت أمام أش ـ ـ ـ ــعار أمل دذقل وكيفية كتابته عن املدن
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التي زارها وتلك التي لم يزرها .بل إذني وعلت الشـ يء ذفســه في دراســتي عن القدس في الشــعر العربي
الحــديــث ( .)1998وحين أش ـ ـ ـ ــروــت على رسـ ـ ـ ـ ــالــة الاــالــب محمــد الاحــل " روايــة القــدس في القرن
الحادي والعشرين "طلبت منه أن يلتفت إلى هذا الجاذب.
وأذــا أمعن النظر في كتــابــا ،الكتــاب ،بطــاصـ ـ ـ ـ ــة الروايتــانَّ ،لحظــت أن الكتــابــة عن املكــان ذفسـ ـ ـ ـ ــه
تطتلف في جواذب عديدة أبرزها :الدقة في الوصف ،وتصور الذا ،واآلخر ،واللغة ،وصورة القدس
ذفسها.
لتبيان ما أاهب إليه س ـ ـ ـ ــوف أتناول روايتين هما" :حرام نس ـ ـ ـ ــبي" لعارف الحس ـ ـ ـ ــيني و "مدينة هللا"
لحسن حميد.
صـ ـ ـ ــدر ،األولى في العام  2016والثاذية في العام  .2009و"حرام نسـ ـ ـ ــبي "هي الجزء الثاني من ثالثية
عنوان الجزء األول هو "كاور سبت".
يقيم عارف الحس ـ ـ ـ ــيني في القدس منذ وَّلدته ،وهو ينحدر من عائلة مقدس ـ ـ ـ ــية معرووة منذ مئا،
الســنين ،أما حســن حميد وهو ولســايني من مواليد املنفى ،وقد هاجر أهله من شــمال ولســاين في
العام  ،1948وما أعروه أذه منذ العام  1967لم ير القدس عياذيا.
يطتار عارف الحسيني لروايته "حرام نسبي "أذثى لتروي حكايتها واسمها حورية ،خالوا للجزء األول
"كاور سبت" حيث يسرد األحداث اكر هو ذبيه الذي سيعود ويقص صفحا ،قليلة في "حرام نسبي".
ويطتار حسن حميد زائرا روسيا هو (والديمير) القادم من (بارسبورغ) ،ويترك حميد باله يكتب
رسائل إلى أستااه في روسيا ،ويأتي في رسائله على حياته في القدس وقد بهرته.
قارئ الروايتين يلحظ اختالوا بينا بينهما في الجواذب التي أشر ،إليها ،وَّل بأس من تكرار إيرادها:
 الدقة في وصف املكان. صورة اليهودي. لغة السرد والحوار والتعدد اللساني. صورة القدس.ولسوف اقتبس من الروايتين مقاطع تعزز ما أاهب إليه.
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أوال :دقة وصف املكان:
يدرك حس ــن حميد جيدا أن الكتابة عن املكان ذفس ــه تطتلف بين كاتب يقيم في املدينة وثان زارها
وثالث لم يزرها ،وهو ما يورده على لس ـ ـ ـ ــان إحدى ش ـ ـ ـ ــخص ـ ـ ـ ــيا ،الرواية" :يلتفت الحواي جو إلي،
يقول :علينــا أن ذوقف العربــة هنــا ،وأن ذــأخــذ معنــا أحــد األدَّلء كي يش ـ ـ ـ ــرح لنــا .اس ـ ـ ـ ــألــه :أَّل تعرف
األمكنة .ويقول :بلى ،ولكن شتان بين معروة ومعروة("...ص .)166
والعبارة السابقة عبارة دالة وتعزز ما أقوم به في كتاباتي عموما.
وكثيرة هي األماكن التي يص ـ ـ ـ ــف ويها حميد القدس وص ـ ـ ـ ــفا َّل يبدو دقيقا ملن يعرف املدينة ،س ـ ـ ـ ــواء
تعلق الوصــف بالبلدة القديمة أو ببع

مطيماتها املحياة .وســوف أكتفي بإيراد مثل واحد يصــف

ويه البلدة القديمة:
"في البـدء وص ـ ـ ـ ـلـت إلى س ـ ـ ـ ــاحـة بـاب العمود ،ورحـت أرتـب األمكنـة في اهني ،وهـا هي اي املقهى ألتي
جلس ـ ـ ــنا ويها مرا ،عدة :ها هو اا اس ـ ـ ــمها مكتوب بحروف بارزة( ،مقهى الباش ـ ـ ــورة) ،وخلفها تماما
حارة الباشورة ،وفي الجوار حارة اإلشراف ،وهذا هو املدخل إلى املسجد الكبير("..ص)301
ويتــابع (والديمير) وص ـ ـ ـ ــف املكــان في الص ـ ـ ـ ــفحتين الالحقتين .ومــا يقرؤه املرء ويهمــا يبــدو متطيالَّ ،ل
وجود لكثير منه على أرض الواقع .وَّل أريد أن أتوس ـ ـ ـ ــع ويه ،إذما أود اإلش ـ ـ ـ ــارة إلى ما ورد في الفقرة
املقتبسة عن مقهى الباشورة.
في آب من العام  2015زر ،القدس ،وهناك التقيت باألسـ ـ ــتاا عيس ـ ـ ـ ى السـ ـ ــاليمة ،وهو من سـ ـ ــكان
البلدة القديمة ،واص ـ ـ ــاحبني في حارة اليهود /الش ـ ـ ــرف ،وهناك س ـ ـ ــألنا على مقهى الباش ـ ـ ــورة الذي
جعله خليل السواحري مسرحا ألكثر قصص مجموعته "مقهى الباشورة ".1969
بعد التجوال في املكان سـ ــألنا عن مقهى الباشـ ــورة ،ولم نعروه إَّل بعد ألي .لم تكن ثمة َّلوتة كتب
عليها عنوان املقهى الذي يقع بعيدا عن باب العمود والس ـ ـ ـ ــاحة .املقهى في س ـ ـ ـ ــو الباش ـ ـ ـ ــورة ،وهو
قريب من حارة اليهود /حارة الشــرف التي كتب عنها خليل الســواحري( .حارة اليهود غد ،بعد ذكبة
 1948تعرف بحارة الشرف ،وبعد احتالل القدس في  1967أعيد إليها اسمها القديم).
ترى لو زار حس ـ ـ ــن حميد القدس وتجول ويها جيدا ،وجلس على مقاهيها وعرف ش ـ ـ ــوارعها ،ترى هل
كان سيقع في مثل هذه األخااء؟ (الذين قرأوا رواية ربعي املدهون "مصائر " تتبعوا أخااء وَّلحظوا
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عدم دقته في وص ـ ـ ـ ــف املكان ومن هؤَّلء بع

أبناء القدس وبع

الكتاب ومنهم الناقد وليد ابو

بكر).
في "حرام نس ـ ـ ـ ــبي "يص ـ ـ ـ ــف عـارف الحس ـ ـ ـ ــيني ش ـ ـ ـ ــوار القـدس واألمـاكن العـامـة ويهـا :املكتبـة العـامـة
والسينما واملقاهي ،وصف خبير باملكان عارف به.
يمكن ان يقف قارئ الرواية أمام الصفحا ،التي ظهر ويها وصف املكان ليالحظ هذا .لنقرأ الفقرة
التالية:
"كــان مولعــا بــالقراءة بطالفي تمــامــا ،يكبرني ببض ـ ـ ـ ــع س ـ ـ ـ ــنوا ،،ولكنني أذظر إليــه ذظرتي إلي قــديس
التقيتــه أول مرة عنــد بــاب مكتبــة البلــدة القــديمــة .في الاــابق الثــالــث من عمــارة (الجنــدولي) ،كمــا
كنت أســميها ،لوجود محل الحندولي للعصــائر الابيعية واملثلجا ،أســفلها ،وتقع أول شــار الزهراء
في القدس .كنت أعيد شريط ويديو ملحل تأجير الكاسيتا ،املقابل للمكتبة " (ص .)69
إن وصــف املكان يطتلف في الروايتين اختالوا كبيرا .والســبب ،ببســاطة ،أن حميد يتكئ على مراجع
وكتــب ،ومعلومــا ،ذقلهــا إليــه أش ـ ـ ـ ـخــاص (مــاجــد أبو غوش) في حين أن الحس ـ ـ ـ ــيني يكتــب عن مكــان
يعروه بنفسـ ـ ــه معروة تامة .يعرف شـ ـ ــوارعه ومحالته وعماراته ومكتباته .يعرف هذا كله كما لو أذه
يحفظه عن ظهر قلب.
لم يكن حميــد الكــاتــب الوحيــد من كتــاب املنفى الــذين لم يووقوا كثيرا في الكتــابــة عن القــدس .في
رواية الكاتب العربي العراقي علي بدر "مصــابيح أورشــليم .رواية عن إدوارد ســعيد "ذقرأ عن القدس
كم ــا يكت ــب عنه ــا الروائيون اإلس ـ ـ ـ ـرائيليون ،والس ـ ـ ـ ـب ــب أذ ــه اعتم ــد في كت ــابت ــه على رواي ــا ،كت ــاب
إسرائيليين .وأشر ،إلى هنا ،وقعت ويها ليلى األطرش.
ثانيا :صورة اليهود:
كاتب رسـ ــائل رواية حسـ ــن حميد -الرواية وظف كاتبها ويها أسـ ــلوب الرسـ ــائل ،وهي تعيدذا إلى رواية
إميـل حبيبي "الوقـائع الغريبـة في اختفـاء س ـ ـ ـ ــعيـد أبي النحس املتش ـ ـ ـ ــائـل " ،1974ويس ـ ـ ـ ــتايع املرء،
باطمئنان تام أن يقول إن حميد هنا يقلد ،في بناء روايته ،حبيبي في املتش ـ ــائل -كاتب رس ـ ــائل رواية
حس ـ ـ ــن حميد يبرز لليهود ص ـ ـ ــورة س ـ ـ ــلبية .وأظنها الص ـ ـ ــورة التي يراها الكاتب الحقيقي للرواية -أي
حميد ذفسه.
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تب ــدو الص ـ ـ ـ ــورة ص ـ ـ ـ ــورة ذماي ــة غير مقنع ــة .وعلى الرغم من أن (والديمير) يقيم عالق ــة مع يهود
ويحاورهم ،بل ويقيم عالقة جسـ ـ ـ ــدية مع سـ ـ ـ ــيلفيا ،إَّل أن الصـ ـ ـ ــورة البارزة لهم هي الصـ ـ ـ ــورة التي
حفلت بها روايا ،ولساينية صدر ،عن روائيين ولساينيين صلتهم باليهود شبه معدومة ،بطاصة
يهود الدولة اإلسرائيلية .ومن هؤَّلء أونان القاسم في العديد من رواياته مثل "العجوز "و "املسار"،
مع وار أن القاس ـ ــم يص ـ ــدر في كتابته عن وكر ماركس ـ ـ ي ركز على البعد الابقي في الص ـ ـرا العربي
اإلسرائيلي ،خالوا لحميد.
تحفل رواية حميد بش ـ ـ ـ ــخص ـ ـ ـ ــيا ،يهودية عديدة ،اكورية ومن اإلذاث ،وتؤمن أكثرها ،إن لم يكن
كلها ،بالفكر الص ـ ـ ـ ــهيوني وتنالق منه في ذظرتها للص ـ ـ ـ ـرا العربي اإلس ـ ـ ـ ـرائيلي .وما يلفت اَّلذتباه من
الشخصيا ،اليهودية شخصيتا أم هارون وسلفيا -أي صورة املرأة اليهودية.
عــدا جمــال س ـ ـ ـ ــلفيــا البــاهر ،وغــالبــا مــا ص ـ ـ ـ ــور ،املرأة اليهوديــة بــأنهــا بــاهرة الجمــال ،وــإن ام هــارون
تتص ــف باملكر وحب املال ،وهي أيض ــا تبدو تمارس القوادة .أما س ــلفيا وتعاني من ازدواجية .س ــلفيا
سـ ــجاذة تمارس العنف والقسـ ــوة مع األسـ ــيرا ،الفلسـ ــاينيا ،،ولكنها وهي تضـ ــاجع (والديمير) تبدو
شديدة األذوثة.
تطتلف ص ـ ـ ـ ــورة اليهود في روايتي عارف الحس ـ ـ ـ ــيني "كاور س ـ ـ ـ ــبت" و"حرام نس ـ ـ ـ ــبي" ،في هذا الجاذب،
اختالوا بينا واضحاَّ ،ل عن رواية حميد بل روايا ،عديدة كثيرة كتبها أدباء املنفى.
َّل يصــدر الحســيني ،حين يطتار شــخصــيا ،يهودية ،عن تصــور مســبق ،كما يفعل كثيرون من أدباء
املنفى ،وَّل يصدر أيضا عن تصور سياس ي وأيديولوجي مسبق ،كما صدر كتاب اليسار في 70و80
 ،20وابرزهم س ـ ـ ـ ــميح القــاس ـ ـ ـ ــم ومحمــد أيوب ،بــل وَّل يكتــب من منالق كــاتــب حــاقــد كون اليهود
يحتلون مدينته ،كما كتب خليل الس ـ ـ ــواحري في مجموعته القص ـ ـ ـص ـ ـ ــية األخيرة التي أص ـ ـ ــدرها بعد
أوسلو  1993وزيارته القدس بعد ربع قرن من إبعاده عنها ،وهو ما بدا في "مكابدا ،سلمان التايه"،
وإذما يكتب الحسيني ،الذي يقيم في املدينة وعمل في مااعم إسرائيلية مع يهود يلتقي بهم يوميا في
أماكن عديدة ،إذما يكتب عن ذمااج بشرية؛ علماذية ومتدينة متشددة.
في "حرام نس ـ ـ ـ ــبي " ذقرأ عن يهود يبدون عاديين جدا في تعاملهم مع الفلس ـ ـ ـ ــاينيين ،ولكن هؤَّلء َّل
يمـ ــانعون في أن يص ـ ـ ـ ــبحوا مس ـ ـ ـ ــتوطنين للبلـ ــدة القـ ــديمـ ــة .هنـ ــا يطتلف تعـ ــاملهم إاا مـ ــا اعترض
الفلساينيون ،وَّل تشفع الصداقة القديمة ملن يعترض.
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يقص ذبيــه عن (روذيــت) التي عمــل معهــا اا ،يوم عنــدمــا كــان موز جرائــد .كــاذــت (روذيــت) يومهــا
سكرتيرة شركة التوزيع.
تستوطن (روذيت) في البلدة القديمة .وحين يزور ذبيه حورية يرى (روذيت) في أحد البيو ،املجاورة،
ويس ـ ــالها" :مااا تفعلين هنا؟ وتجيبه :أذا أس ـ ــكن هنا .ملااا تس ـ ــأل؟ "وينظر حوله وحول بيت حورية
ويرى "ذقاة حراسـ ـ ـ ــة وعلم إس ـ ـ ـ ـرائيل يرورف وو البيت الذي تسـ ـ ـ ــكنه بجاذب بيت حورية " (ص
.)251
هنا يعقب ذبيه " :وقد عدذا إلى الحقيقة عدوين ولس ـ ـ ــنا مجرد زميلين س ـ ـ ــابقين في العمل كما كاذت
تدعي "(ص. )252
وعندما يقول لها' :إان أذت مستوطنة ،تبدأ بالصراخ كاملجاذين وتشتمه وتشتم أمه وأخته " وكاذت
خالص ـ ـ ـ ـ ــة قوله ــا إن ه ــذا بيته ــا ،والق ــدس كله ــا م ــدين ــة واح ــدة ،واذتي كن ــت أعم ــل معه ــا في ش ـ ـ ـ ــرك ــة
إسـرائيلية ،ولمااا َّل تســكن في بيت عرب تركه أصــحابه وأصــبح ملكا للدولة ،واســتأجرته أو اشــترته
جمعية استيااذية احضرتها وزوجها تسفيكا واألوَّلد ليسكنوا هنا (.)252
ويقول ذبيه عن (روذيت) " :أن روذيت التي كنا نس ـ ـ ـ ــميها في الش ـ ـ ـ ــركة (هاطبيش ـ ـ ـ ــاه) (-أي الايبة أو
الهبلة) أصــبحت اآلن مســتوطنة ولديها معتقدا ،صــهيوذية تدوعها للســكن بين العرب وهي مرعوبة
" (ص.)253
إن الفار في الكتابة يكمن في أن الحسـ ــيني رصـ ــد تحوَّل ،الشـ ــخصـ ــية اليهودية ولم يكتب عنها من
تصور مسبق ،وهكذا لم تكن الشخصية مساحة.
ثالثا :اللغة
حين يمعن املرء النظر في لغة "مدينة هللا" ولغة "حرام نس ـ ـ ــبي " يلحظ اختالوا بينا واض ـ ـ ــحا في لغة
الكتــابــة كلهــا على جميع مس ـ ـ ـ ــتويــاته ــا؛ الس ـ ـ ـ ــرد والحوار ،بغ
الشخصية أو تلك وبغ

النظر عن املس ـ ـ ـ ــتوى الثقــافي لهــذه

النظر أيضا إن كاذت اللغة لغتها األم أو لغة مكتسبة.

تثير لغة "مدينة هللا "أس ـ ـ ـ ــئلة عديدة أبرزها ما يتعلق بلغة الش ـ ـ ـ ــخص ـ ـ ـ ــية األس ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ــية في الرواية
(والديمير).
(والديمير) هذا روس ـ ي قدم إلى القدس ،ومنها يكتب رســائل إلى أســتااه في (بارســبورغ) بلغة عربية
وصيحة َّل يتقنها إَّل كاتب أديب وهو هنا حسن حميد.
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َّل يقتصـ ــر األمر على (والديمير) ،والحوار بين شـ ــخصـ ــيا ،الرواية ،العرب وغير العرب ،يكتب أيضـ ــا
بعربيــة وص ـ ـ ـ ــيحــة َّل تطتلف عن لغــة (والديمير) .كــأن هــذا -ومن ورائــه حس ـ ـ ـ ــن حميــد -أدخــل لغــة
الش ـ ــخوص الذين تحاور معهم في مياه نهر (ليثي) على حد تعبير (ميطائيل باختين) .وتبدو الرواية في
مواطن عديدة منها ،بل في مواطن كثيرة ،اســتعراضــا لقدرة الكاتب الحقيقي اللغوية .إن أي حديث
عن لغة اا ،مســتويا ،متعددة تتناســب وشــخوص الرواية هو حديث زائد ،ألن الكاتب اســلب لغة
شخصيا ،الرواية كلها.
غــابــت في الروايــة اللهجــة املقــدس ـ ـ ـ ـيــة ،وغــابــت املفردا ،العبريــة التي يرددهــا س ـ ـ ـ ـكــان املــدينــة بحكم
تعاملهم اليومي مع اإلسرائيليين .كأن الرواية كتبت عن قدس عربية َّل سياخ ويها وَّل يهود....
إن اقتباس أية وقرة من الرواية يظهر ما قلت ويعززه ..وسوف أقتبس وقرة توضح هذا وتدلل على
وذلكة لغوية" :وماش ـ ـ ـ ــيت الدليل ورج في اس ـ ـ ـ ــتدارة راحت تميل بنا ذحو املقهى األبي  ،وقد مر بنا
خلق كثيرون وباعة وأش ـ ـ ـ ــجار وعربا ،جر .يا اَّلهي من أين لهذه املدينة القدرة على اس ـ ـ ـ ــتقبال كل
هؤَّلء الخلق .أذني أراهم في قدوم واياب ،ودوران ووقوف ،وجلوس ،وركوب ،وغياب ،وبيع وش ـ ـ ـراء،
ومناداة ورجاءا ،،وأدعية وصلوا ،وتمتما ،وهمهما ،وغمغما( "...،ص)306
وفي الصــفحة التي تليها يتحاور (والديمير) مع ثالثة إس ـرائيليين؛ صــحفيين وجندي ،بعربية وصــيحة
جدا.
إاا ما ذظرذا في لغة رواية "حرام نسبي "وإذنا سنجد أنها -أي اللغة -مطتلفة اختالوا كليا.
سـ ـ ـ ـ ــارد الروايــة هو حوريــة وهــذه درسـ ـ ـ ـ ــت اإلعالم في جــامعــة بير زيــت ،وهي وتــاة مثقفــة تقرأ األدب
والروايا ،وتامح آن تغدو كاتبة وتعمل على الك ،ومع هذا كله وإن لغتها َّل ترقى ،وص ـ ـ ـ ــاحة ،إلى
لغة (والديمير) الذي ولد في روسيا وتعلم العربية تعلما.
إن لغة (والديمير) لغة أديب متمكن ،ولغة حورية لغة كاتب يجيد العربية املعاص ـ ـ ـ ــرة ،وهي َّل ترقى
إلى لغة (والديمير) .وليست اللغة مقتصرة على لغة السرد ،وهناك لغة الحوار.
تطلو رواية حميد ،كما أش ـ ـ ـ ــر ،،من أية مفردة عبرية ،حتى اليهود أذفس ـ ـ ـ ــهم َّل يناقون بأية مفردة
عبرية .وهذا ما تطتلف ويه "حرام نســبي " ،وهذه تحفل بتعدد لســاني ،العربية والعبرية .وليس هذا
بمستغرب في القدس منذ احتاللها في العام .1967
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لقد حفلت ذصـ ـ ـ ــوص مقدسـ ـ ـ ــيين ،مثل خليل السـ ـ ـ ــواحري ،وغير مقدسـ ـ ـ ــيين من ولسـ ـ ـ ــاين املحتلة
 ،1948مثل توويق وياض الذي كتب قصـ ــة قصـ ــيرة عن القدس ،بمفردا ،عبرية وكتبت بالاريقة
التي ذاقت بها.
يسـ ــتايع قارئ "حرام نسـ ــبي " أن يقتبس وقرا ،عديدة يتحاور ويها املقدسـ ــيون واليهود ،تظهر ويها
عبارا ،من اللغتين .وهي لغة مس ــتس ــاغة ألبناء املدينة الذين يتقن كثيرون منهم العبرية ويتحدثون
بها .لننظر في الفقرة التالية:
"وقد عدذا إلى الحقيقة عدوين ولسـ ــنا مجرد زميلين سـ ــابقين في العمل كما كاذت تدعي .لم أسـ ــتاع
مواص ـ ـ ـ ـلـة الكالم أو أن اجـاملهـا ،ولكني قرر ،أَّل أتركهـا ترتـاح لفكرة أنهـا رأتني واذتهى األمر ،وقلــت
لها:
از ا ،متناحيليت حاتسووا (إان أذت مستوطنة وغدة) (ص .)252وتبدو العبرية في صفحا ،أخرىكثيرة.
رابعا :صورة القدس
في األدب الذي كتبه يهود في املنفى برز ،للقدس ص ـ ـ ــورة مس ـ ـ ــتقاة من العهد القديم .بد ،القدس
جميلـة اخـااة س ـ ـ ـ ــاحرة مطتلفـة عمـا هي عليـه في الواقع .وقـد التفـت إلى ص ـ ـ ـ ــورتهـا في تلـك األدبيـا،
الناقد الفلسـ ـ ــايني صـ ـ ــالح حزين وكتب مقالة تحت عنوان "القدس في األدب اإلس ـ ـ ـرائيلي "وظهر،
َّلحقا في كتابه "إضاءا ،على األدب اإلسرائيلي الحديث" (بيرو 2012 ،ص.)97
وحين زار (ثيودور هرتس ـ ــل) ولس ـ ــاين والقدس في نهاية القرن  19رأى مدينة بائس ـ ــة وص ـ ــدم .ما رآه
(هرتسـ ـ ـ ـ ــل) أورده في روايتــه "أرض قــديمــة -جــديــدة" (.)1902وقــد لفــت األمر ذظري وكتبــت مقــالــة
طويلة عن صورة القدس في روايته.
من وجهة ذظري وإن الصـ ــورة التي أبرزتها رواية حسـ ــن حميد للقدس َّل تطتلف عن الصـ ــورة التي
أبرزتها الكتابا ،اليهودية في املنفى.
يس ــحر (والديمير)باملدينة ويرس ــم لها ص ــورة س ــاحرة أخااة .ويمكن اقتباس الفقرا ،التالية لتبيان
صورة القدس في الرواية.
يكتب (والديمير) في رسائله:
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"ســاحرة القدس ،ســاحرة بيوتها وذواوذها ،وأبوابها الخشــبية الالمعة ،وشــوارعها الوســيعة ،ودروبها
التي تضـ ـ ــيق ،وأقواسـ ـ ــها الحجرية املنحية (؟) مثل كف داذية وو العابرين ،سـ ـ ــاحرة حركة الناس
والعربا ،والسيارا ،،ورائعة هي األحاديث والوجوه والتحيا ،والتلويحا( "....،ص.)43
و:
"ارتبات هذه املدينة بأذبياء وإعالم وأولياء ص ـ ـ ــالحين ورجاَّل ،س ـ ـ ــياس ـ ـ ــة وجيش وطغاة ..وهي أهم
مكان في العالم تض ـ ـ ـ ــم روا ،أكبر عدد من األذبياء والدعاة ورجال الدين ،وهي أهم مكان في العالم
كان مسـ ـ ـ ــرحا للتقاتل والحروب والنزاعا ،،وهي أهم وأجمل مكان في الدذيا ،ويقول أهل الجغراوية
إنها مركز الكرة األرضية( " .ص.)167
و:
"أجالس ـ ـ ـ ــك لكي أكتب إليك ،ص ـ ـ ـ ــدقني ..كم أتمنى لو أذك معي اآلن في القدس كي تراها ،وأذا أراها
مواجهة وأش ــتا إليها ،وأوقاوها واماش ــيها ،واحس بنايها عني ،بالد أش ــبه بالعش ــيقة ..كلما ارتش ــفت
من طعومها زادك حبها عاش ـ ــا ،بالد أش ـ ــبه بتحليقا ،طيور الحمام ..كلما دذت منك تمنيت لو أنها
واصلت الايران " (ص)179
وهذه الفقرا ،غي

من وي .

ولعـل عش ـ ـ ـ ــق (والديمير)للقـدس هو تعبير عن عش ـ ـ ـ ــق مؤلف الروايـة لهـا ،وإن كنـت أرى في الكتـابــة
كتابة ويها قدر كبير من استعراض قدرة املؤلف على اإلنشاء ورغبة في رصف الكلما.،
هذا الحب الجارف للقدس َّل يظهر في رواية "حرام نس ـ ـ ـ ــبي" وش ـ ـ ـ ــخوص الرواية َّل يتغزلون باملدينة
مثل هذا الغزل .وتبدو املدينة في ذظرهم مدينة مقدس ــة محتلة تص ــادر بيوتها ويش ــتبك ويها س ــكانها
العرب واليهود في تفاصــيل يومية ووطنية تشــغل املواطنين العرب عن رســم صــورة ســاحرة شــاعرية
لهـا .وربمـا كـان الش ـ ـ ـ ــاعر املتوكـل طـه هو الوحيـد الـذي كتـب ،من أدبـاء الـداخـل باريقـة حميـد ،مع
وار أن الشاعر يعتمد في شعره ،بحكم طبيعة الشعر ،على الصورة واللغة الشعرية.
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الخالصة:
حضر ،القدس في األدب الفلسايني والعربي في العقود الخمسة األخيرة حضورا َّلوتا ،ولم تقتصر
الكتــابــة عنهــا على األدبــاء الــذين يقيمون ويهــا أو على األدبــاء الــذين يزورونهــا ،وقــد كتــب عنهــا أدبــاء
ولساينيون وعرب دون أن يروها ،معتمدين على الكتب والروايا ،واملواقع اإللكتروذية واملعلوما،
التي توور ،لهم من أشخاص يقيمون في القدس أو في ضواحيها.
وقــارئ هــذه الروايــا ،يلحظ اختالوــا بينــا واض ـ ـ ـ ـحــا بين من يكتــب عن القــدس وهو مقيم ويهــا ومن
يكتب عنها وهو بعيد عنها.
يبدو اَّلختالف في جواذب عديدة هي الدقة في الوصف وصورة اآلخر واللغة ووصف املكان.
إن كتابة األدباء الذين لم يقيموا في القدس يحيل إلى كتابا ،عديدة أذجزها أصـ ــحابها عن مكان َّل
صلة لهم به ،ما اوقعهم في إشكاَّل ،وجعل كتابتهم تبدو مفتعلة وَّل تطلو من أخااء معروية.
إذني ش ـ ـ ـ ــبه مقتنع بما اهب إليه محمد يوس ـ ـ ـ ــف ذجم في كتابه "ون القص ـ ـ ـ ــة "إا طالب الكتاب أن
يلتزموا في كتابتهم بالبيئة التي يعروونها جيدا.
هذا مجرد رأي على أية حال وهو اجتهاد َّل يفرض على اآلخرين.
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تيمة القدس في املسرح املغربي
"دعاء القدس نموذجا"
د .بشرى سعيدي

1

تقديم:
َّلشك أن الحديث عن املدينة في املسرح املغربي يكتس ي دَّللة خاصة إا تعد مظهرا من مظاهر
الهوية الثقاويةَّ ،لسيما إاا كان الحديث عن مدينة اتسمت بميزا ،القداسة كمدينة القدس والك
في إطار التفاعل مع القضية الفلساينية التي ساهمت بشكل أو بآخر في ربط املغاربة بتاريطهم
العربي والحضاري ،وقد أسهم العديد من املسرحيين املغاربة في إبراز الدور الحضاري الذي يلعبه
املسرح املغربي في التعبير عن واقع املدينة الفلساينية املغتصبة ،وكاذت املسرحيا ،صورة لهوية
عربية يعبر عنها بدَّلَّل ،النص الدرامي املكتوب ،أو املعبر عنها بعالما ،العرض املشهدي ،لذلك
يمكن القول أن املسرح تحصين -للذا ،العربية عموما واملغربية خصوصا -من اإلحباطا ،التي
واجهها الواقع العربي سعيا منه إلى تثبيت اإلنسان العربي وحمايته من الضيا والتشرام .لقد كان
واقع املدينة الفلساينية محفزا للكتاب الدراميين بأن يبدعوا بدائل مسرحية تشكل وعيا إبداعيا
يستجيب لضغوطا ،سياسية يتم من خاللها البحث عن الزمن املوعود في الزمن العربي.
لقد ظل املسرح املغربي منذ بداياته مرتباا بالقضايا التاريطية العربية والقومية ،الك أن هاته
القضايا هي جزء أساس ي من التجارب التي صاحبت الرحلة املسرحية املغربية مما هيأ مجاَّل خصبا
يمارس تأثيره الفعال على اإلبدا الدرامي املغربي ،إن التفاعل مع القضية الفلساينية يعني الشغف
برسم أمداء مغايرة ملا ترسمه اإليديولوجيا ،القائمة ،إنها محاولة للبحث عن توازن خارج الواقع
الذي خاط للغة اتسمت بالعنف املمنهج من جراء غزو اقتصادي وتكنولوجي مدمر ،هكذا ذجد
املسرح املغربي يحاول أن يفتح العتما ،املغلقة وينتبه إلى الهيمنة املفروضة عليه ليكون بلسما ملا
يحدث في الواقع املعيش .وجاء النتاج غنيا بعدة مسرحيا ،تعالج الواقع الفلسايني ،وتتناول
القدس كتيمة أساسية يعاد من خاللها قراءة املسرح وعالقته بالتاريخ وبمستقبل األمة العربية.

 1الكلية متعددة التطصصا ،الرشيدية .جامعة موَّلي اسماعيل ،املغرب.
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ولذلك سأحاول في هاته املداخلة أن أدرس تيمة القدس في املسرح املغربي من خالل تحليل
مسرحية " دعاء القدس" للكاتبين املغربيين أحمد الايب لعلج ومصافى القباج ،والك للتمحيص
في مكوذاتها املعروية معتمدة املنهج التأويلي الذي يطدم املوضو  ،وقد جاء ،املداخلة مقسمة إلى
املحاور التالية:
 -1تيمة املدينة في املسرح.
 -2وهم املثقف املغربي للقدس.
 -3املغاربة والقدس من خالل شخصيا ،مسرحية "دعاء القدس".
 -4خالصــة.
 -1تيمة املدينة في املسرح.
لقد شكلت املدينة منذ القديم غرضا شعريا قائم الذا ،تمثل في البكاء على الالل الذي َّلزم
كل مقدمة شعرية ،وكان الحنين إلى الحبيب يتجسد في الحنين إلى املدينة بمفهومها القديم ،لينتقل
اَّلهتمام بها بعد الك إلى مجال الرواية ،ثم إلى مجال املسرح حيث اختلفت رمزيتها ووق كل كاتب،
وكل مجال جغرافي ،كما اختلفت ظروف الكتابة بينهم وتارة ذجد مسرحية تقوم على وعل التذكر
وتوظيف الذاكرة للقب

على لحظا ،هاربة كاذت تطلق املتعة في املاض ي ،ومن ثمة تغدو املدينة في

املسرح ترسيطا للذاكرة املوسومة بكل جميل ،في حين ذجدها مع كتاب دراميين آخرين تمثل الوجع
الروحي الذي يريد التفاعل مع ما هو تاريخي أو جغرافي أو سياس ي أو ديني ،مما يجعل الكتاب يسعون
إلى بناء أحداثها وتفسير تلك األحداث بما يمكن من اإلسقاط على حاضر األمة العربية وواقعها
املعيش" .1لذلك واملسرح املتعلق باملدينة يعكس حضور هاته التيمة في اهن الكتاب الدراميين ،إا
تهاوتوا على الكتابة عنها وكاذت املدينة املنالق والنهاية .وهكذا وجدذا مدذا عديدة تربعت على عرش
املسرح بدءا بأثينا في املسرح اإلغريقي ثم روما في املسرح الروماني ،وغيرها من املدن الغربية التي
ورضت اَّلهتمام بها على املسرح ،ذفس األمر تجسد في املسرح العربي حيث وجدذا مدذا عربية برز،
في مسرحيا ،عديدة ،إا وجدذا بغداد ،البصرة ،القاهرة ،مكناس وغيرها من الحواضر العربية التي
كاذت رمزا للحضارة أو مرتعا لحروب مدمرة ،أو معاقل علم ودين ،غير أن مدينة القدس قد صار،
 - 1علي الراعي ،املسرح في الوطن العربي ،عالم املعروة ،248 ،سلسلة كتب شهرية يصدرها املجلس الوطني للثقاوة
والفنون واآلداب بالكويت ،ربيع الثاني  ،1420ط  ،1399/2ص.103 :
152

موضوعا َّلمعا في اإلبدا املسرحي العربي ،وشكلت رمزا لإلبدا املستنبط من واقع املدينة ذفسها،
وحركت الواقع النفس ي واَّلجتماعي والسياس ي للشخصيا ،البارزة في زمن الكتابة ،وظلت تال
علينا في مسرحيا ،تتجدد كل زمن بتجدد مأساة هاته املدينة ،وغد ،كل مسرحية تهتم بالتراجيديا
الفلساينية املفعمة بأشجان التاريخ ،وعبق التراث ومأساة الواقع ،وبآمال املتطيل.
لقد كان حضور القدس في العديد من األعمال اإلبداعية املسرحية دَّللة على مساءلة كل
اَّلذتظارا ،السياسية العربية التي َّل تستايع توضيح مستقبل املدينة في ظل الصرا القائم بين
الاروين ،طرف يستملك الشرعية لألرض وطرف آخر يريد أن يستلبها ويسعى جاهدا إلى بناء
مستوطنا ،عليها ،لذلك برز ،تيمة القدس كمدينة في النصوص املسرحية ،وظف من خاللها
الكتاب الدراميون الالوعي الجمعي للتعريف بالقضية وجعلها في البؤرة بدل الهامش الذي ابتغاه لها
اإلعالم ،ومن ثمة حضر ،املدينة بعالقاتها الرمزية املاضية والحاضرة ،وكاذت الكتابا ،املسرحية
التي تناولت القدس تحاول إعادة تعريف املدينة املقدسة بقالب درامي يجمع رمزيتها ويحملها معان
أخرى غير الواقعية والتاريطية التي تشير إليها ،بل ستبرز الصرا حولها باريقة أساورية ،أو عقدية
أو أخالقية ...ويبقى الهاجس املشترك لدى الكتاب الدراميين هو الدعوة إلى "وحدة حقيقة للمدينة،
بدل الوحدة املزيفة ،أو التقسيم املفروض ،ويدعون إلى جعل التاريخ باإلبدا املسرحي يعلم ذوعية
الترابط الفكري والسياس ي بالفكر األخالقي ،وهو ترابط سيؤدي بهذين النسقين التاريخي واإلبداعي
إلى الوحدة املثالية للمدينة والى الحياة اَّلجتماعية والتجمع األمثلين ،وسيؤدي إلى حرية األديان
واحترام كل مكوذا ،املدينة".1
 -2فهم املثقف املغربي للقدس:
لقد عمل املثقف املغربي منذ أمد بعيد إلى رو

اإلهاذة التي تعرض لها الشعب الفلسايني

وإلى الحصار املضروب على مدنها ،واستنكر دوما املساس بثاني القبلتين القدس الشريفة ،وعبر عن
الك أدبا وونا متوسال بار شتى للتعبير عن أوجا جماعية وآمال جمعية لتحريرها وكان يناضل
من أجل الك ويرو

التفريط في بيت القدس محاوَّل استرجاعها في خيال تمنى له التحقيق على

أرض الواقع.
- 1عبد الرحمن بن زيدان ،مقاما ،القدس في املسرح العربي ،املجلس الوطني لإلعالم ،الشارقة اإلمارا ،،ط ،2012 ،1
ص.33 :
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لقد كان املثقف املغربي يكتب عن القدس بمرارة وحرقة ،وحتى إاا لم يذكرها باَّلسم وإذه
يتحدث عن مدينة أخرى عربية ويصرح بالقدس باريقة رمزية ،وهكذا ذجد الناقد د .يونس لوليذي
يقول في حديثه عن املسرح واملدينة" :وأذا عندما أتحدث عن املسرح واملدينة وأذا أتحدث عن مسرح
اآلخرين ومدن اآلخرين" .1لقد ظل التشبث بالقضية الفلساينية حاضرا لدى املثقف املغربي مما
دوعه إلى مؤازرة ومساذدة املوضو القومي املشترك الذي ظل محكوما بالخلفيا ،الثقاوية املمزوجة
بالبعد القومي.
هكذا ظل املثقف املغربي يعبر عن شعوره إزاء القدس في كل محاة ثقاوية يدعو ويها إلى تقوية
أواصر العالقة بين املغرب وولساين ،يتم من خاللها التذكير باألسر املغربية التي استقر ،بفلساين
لقرون عديدة ،محاوظة على عاداتها وتقاليدها رغم انسجامها مع الهوية الفلساينية ،إن العمق
التاريخي الذي يربط البلدين تجسد بجالء في كل الفعاليا ،الثقاوية ولعل الك يعزى إلى مجموعة
من العوامل ذجسدها ويما يلي:
 دعم الدولة املوحدية لصالح الدين األيوبي ضد الصليبيين. الوقف السلااني الذي خصه ملوك املغرب وخاصة ملوك العلويين للمسجد األقص ى. قدسية املدينة "القدس" وضرورة احترامها باعتبارها قبلة دينية خصوصا طقوس الحج (مسجدالصخرة ذمواجا).
 وجود باب املغاربة وحي املغاربة تجسيدا للتعايش املغربي الفلسايني. اذتشار ظاهرة التصوف في القدس والتي اذالقت من املغرب.ورغم املحاوَّل ،املقيتة في تهويد القدس وطمس الهوية العربية ،وتأويل التاريخ ،وقد ظل املغاربة
مصرون على اإلذتاج األدبي الذي ما وتئ يواكب هاته التغيرا ،،وغد ،القدس حاضرة في عمق
اإلبدا املسرحي ،عبر كتابا ،اجترحت أسئلة ومحاا ،تاريطية تمت ادرمتها إلبراز الصرا السياس ي
القائم باريقة تستنكر ويها الابقة املثقفة كل األحداث الفلساينية.

 - 1يونس لوليدي :األساورة بعين الثقاوة الغربية والثقاوة اإلسالمية ،الابعة  ،1996/1ص.1 :
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 -3املغاربة والقدس من خالل شخصيات املسرحية:
"دعاء القدس" مسرحية للكاتبين املغربيين أحمد الايب العلج ،ومحمد مصافى القباج ،حيث
تجسد هاته املسرحية الفهم املغربي للقدس ،تمظهر ويه الجدل السياس ي والتاريخي ،مما جعل
الكاتبين يستحضران ذصوصا تاريطية وسياسية معاصرة وقصاصا ،أذباء بغية جعلها تساير توجه
الكتابة وأهداوها لتقديم الفهم املغربي للقدس".1
إن املرجعية اإلسالمية التي يتشبع بها املغاربة جعلت الكاتبين يعيران الك اهتماما كبيرا ،بحيث
أكدوا أن للقدس قدسية لكونها مدينة األذبياء ومهبط الرساَّل ،السماوية ،ومدينة التعايش الروحي،
كل هاته الخصائص ظهر ،جلية من خالل شخصيا ،املسرحية ،وإاا كاذت هاته األخيرة تبنى بناء
مركزا لكونها تصور األبعاد الفنية للشخصية حيث تصور صفاتها ومالمحها ،وال شك أن وظائفها
الدرامية لن تطرج عن وعي املثقف بالقضية الفلساينية ،هكذا تسعى شخصيا ،املسرحية إلى
إبراز زمنين متناقضين يعبران عن وجها ،ذظر للقضية الفلساينية .حيث ذجد شخصية عكرمة
بزي تقليدي تمثل الزي املاض ي ،وشخصية بسام بزي معاصر يعبر عن خااب ولسفي متالع إلى
املستقبل ،هاتان الشخصيتان تجسدان آر ًاء متناقضة تعكس رؤيتي الكاتبين للقضية ،ولكل منهما
وكر وولسفة خاصة في الحياة وعكرمة شخصية ماضوية تستمد قوتها من العودة إلى ماض ي كرمز
للعظمة والقوة ،في حين يظل بسام ذقيضا لعكرمة يتشبث بموقف ولسفي ويوظف مصالحا،
سياسية ،يقدم من خاللها رؤيته للعالم من خالل ذقد بناء للفكر السلفي.
وقد بدأ ،املسرحية بمؤتمر أقيم حول القضية الفلساينية ،يحتد ويه الصرا بين
الشخصيتين ليحاول كل منهما توضيح رأيه وتبيان صوابه.
"عكرمة( :يلبس زيا تقليديا) أتعلم سيدي.
بسام :أذك مأل ،أاان الناس بمعلوما ،وأحداث خاطئة مغلوطة.
عكرمة :اختلف معك في طريقة التصور ،والتبليغ ،ورواية األحداث.
بسام :مثال.
عكرمة :اَّلستالب ،العلمنة ،التاريطية ،األدلجة ،اللفظنة ،الوضعنة

2"...

 - 1عبد الرحمن بن زيدان ،معاذا ،القدس في املسرح املغربي ،مرجع سابق ،ص.184 :
 - 2احمد الايب العلج ومحمد مصافى القباج ،مسرحية (دعاء القدس) ذص مطاوط قدمها مسرح محمد الخامس
في املوسم املسرحي  1980إخراج احمد بدري.
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إن الصرا القائم بين الشخصيتين هو أن التشبث باملاض ي يجعل البع

يتشبث بالدجل

والعراوين في حين املتمسك بالحاضر يدرك أن القضاء على الهوية يتم عبر الدجل ،ويتضح الك في
املقاع التالي:
" عكرمة :منصروا عن بسام وموجها الخااب إلى باقي من هو في البهو).
يجب أن تكون هناك أصرة تشدذا إلى ماضينا املجيد العميق الجذور والضارب في العراقة،
أليس هذا أبسط موقف يمكن أن يتطذه شخص يبقى على ووائه لتراثه املجيد.
الحارس :عاشت البساطة ،عاش التراث ملجيد.
بسام :أَّل ينبغي أن ذمحق الدجل وذمج السخف ،وذتأوف من الترها ،والخزعبال ،وأحاديث
الجدا...،
الحارس :تسقط الجدا ...،تسقط األساطير والخراوا.1"،
إذه اختالف في الفكر وتبني مواقف مغايرة لكنه َّل يؤدي إلى اَّلذقسام السياس ي واَّلجتماعي .ومن
ثمة يبقى الحارس شخصا سلبيا يتواوق مع الجميع .إن ذقاة اَّلختالف البادية في التشبث باملاض ي
لدى عكرمة واَّلذفتاح على العالم األوربي لدى بسام ليجعل الجدل قائما بينهما ،بعد الك ذجد
املشهد الثاني يناقش بيت املقدس بين الصليبيين وإسرائيل ،حيث تفتح الشخصيا ،أحداث
الحاضر بكل ما يطفيه من دَّلَّل ،ماضوية إلكمال وهم الحاضر .ويظالن في هذا املشهد يتبادَّلن
اَّلتهاما ،وكل واحد يسعى لتبرئة ذفسه من األقاويل الباطلة التي يلحقها به اآلخر وينضاف رمز
صالح الدين األيوبي في هذا املشهد ليؤطره بطصوصية أخرى ،ويبرز الك جليا في املقاع التالي:
" عكرمة :إن القاعدة العلمية ورقت كلمة العربي ،إنها سبب خلق كياذا ،منطورة متفككة هنا
وهناك.
بسام :العصر يطتلف وأذاس اليوم َّل يقبلون بالخزعبال ،،ألن عداوة اليوم أشد ضراوة وقساوة
من الصليبيين ،وأهداوهم َّل تنحصر في بيت املقدس بل يحلمون بإسرائيل الكبرى.
عكرمة :لكن معركة صالح الدين لفك رقاب القدس وتحرير املسلمين من العبودية واملذَّل ،لم
تكن خراوة ،والرجو إليها والتذكير قد َّل يطذلنا بقدر ما يشد من عضدذا".2
 - 1عبد الرحمن بن زيدان :مقاما ،القدس ،املسرح العربي ،مرجع سابق ،ص185 :
 - 2دعاء القدس ،مرجع سابق ،ص.187 :
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ويظل املشهد يعبر عن التاريخ العام للقضية والحديث عن العالقة بين رموز املاض ي وما تمليه
من وكر قديم ،وبين رموز الحاضر الذي يدعو إلى املعاصرة ،اعتمادا على شخص صالح الدين الذي
يصير سندا للكتابة الدرامية باعتباره البال املطلص.
ومن بين الشخصيا ،التي جسد ،الشعور الجمعي الذي يوحد أوراد الشعب املغربي حول
قضية القدس ،ذجد مشهدا في املسرحية عنون "باملغاربة والقدس" تدور أحداثه في حي املغاربة،
باعتبار املغرب النمواج الحي للصمود وتم اختيار شخصية حمزة املغربي وزوجته طاهرة ودَّلل
املغربي ،كما تمت اإلشارة إلى شخصية (شيلوخ) وهو يهودي مغربي ،غير أن الااهرة وحمزة هما
ذمواج الوجود املغربي املهددين بإخالء منزلهما بدعوة اذه آيل للسقوط .في حين تدخلت البلدية
لت ووير مسكن آخر لهما حيث أقنعهما بذلك شيلوخ .وذوضح الك مليا في املقاع التالي:
"حمزة :هل تدخلت لصالحي لدى رئيس البلدية بطصوص عملية الترميم التي سأقوم بها في
منزلي .أم أذك أهملت أمري ونسيتني؟
شيلوخ :أهمل أمرك وأنساك ،كيف يحدث هذا وذحن معا مغاربة؟ وحق الذي ور دينك
عن ديني لم ولن أنساك أبدا سيدي املسلم".1
ليجيبه حمزة :إذه أماذة  ...إذه وديعة ،بالدي في القدس وهو كما سبق أن قلت لك وأعد ،وقف
مغربي في القدس ،أملكه ملدة إقامتي ويه ليأتي من بعدي مغربي آخر يؤتمن عليه إلى أن يمو.2"،
من خالل هذا املقاع نستشف أن الحفاظ على مغربية الحي في القدس هو تشبث باألرض كلها
تيمنا بقدسية املكان وبنفحاته التاريطية.
عود على بدء:
هكذا يمكننا القول أن مسرحية "دعاء القدس" قد أعلنت بجالء عن موقف الكاتب الدرامي
عامة اتجاه القضية الفلساينية ،بحيث عمل الكاتبين على صياغة تاريخ القدس بنفس املتناقضا،
التي يعيش ويها الوطن العربي مع احترام شروط الكتابة الدرامية .إنها بمثابة صرخة يعلنها املثقف
مدوية في وجه من اغتصب األرض ،حيث قدمت املسرحية قراءة ذقدية للقضية موظفة انساقا
مركبة تجلت ويما يلي:
 - 1املرجع ذفسه ،ص.100 :
 - 2املرجع ذفسه ،ص100 :
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 التعامل مع التاريخ العربي من خالل عصرذة القضية. اَّلعتماد على قصاصا ،األذبياء إلبراز دواخل الشخصيا ،وشعورهم ذحو القضية. إدماج الفهم املغربي لقضية القدس في بناء النص إبرازا لدور املغرب في دعم القدس. استحضار التراث من خالل شخصيا ،عملت بدَّلَّل ،ولسفية وسياسية وتوظيف شخصيا،مغربية تقدم الفهم األصيل ملدينة القدس وضرورة الدوا عنها.
وتبقى للقدس مكاذة خاصة في قلوب املغاربة عامة ،كما أن صورها قد تعدد ،في مشاهد
املسرحية ،مما يسجد أنها ذب

املغاربة ،وأنهم لم ولن يتواذوا في الدوا عنها وذصرتها بالغالي

والنفيس آملين أن تعود القدس إلى أحضان الوطن العربي الجريح.
املصادر واملراجع:
أحمد الايب العلج ومحمد مصافى القباج :مسرحية (دعاء القدس) ذص مطاوط قدمها مسرح
محمد الخامس في املوسم املسرحي  ،1980إخراج احمد بدري.
عبد الرحمن بن زيدان ،مقاما ،القدس في املسرح العربي ،املجلس الوطني لإلعالم ،الشارقة
اإلمارا ،،ط .2012 ،1
علي الراعي :املسرح في الوطن العربي ،عالم املعروة ،248 ،سلسلة كتب شهرية يصدرها املجلس
الوطني للثقاوة والفنون واآلداب بالكويت ،ط  ،2ربيع الثاني .1420
يونس لوليدي :األساورة بعين الثقاوة الغربية والثقاوة اإلسالمية ،ط .1996/1

158

مظاهر التحول في مدينة رام هللا

ً
رواية "مقامات العشاق والتجار ألحمد رفيق عوض" أنموذجا
د .نادر قاسم

1

ً
ً
ً
للمدينة حضور في الرواية الفلساينية سواء أكان حضورها مباشرا تأتي إطارا مكاذيا ألحداثها
الروائية ،أم كان حضورها غير مباشر تأتي عبر ااكرة الشخصيا ،،وعندما تمثل املدينة في الرواية،
ً
يمثل الوطن بأبعاده الجغراوية وشخصياته التي تعيش ويه مظهرا – التالحم النفس ي والوجودي
بينهما ،واختلف حضور املدينة في بع

الروايا ،التي تناولت واقع أوسلو من حيث طبيعة العالقة

بينها وبين الشخصيا ،،ومن حيث دورها في الدوا عن القضية الفلساينية.

ً
اإلنسان حكاية تاريخ ،وتاريخ حكاية ،صنعه بإرادته وتفكيره ،وخاه بدمائه ليكون شاهدا على

الواقع واألحداث ،واإلنسان َّل يستايع تجاوز تاريطه ،ألن التاريخ ويه قوة ،ذكتب ما كان لنعبر عنه،
ولنقترب مما يجب أن يكون .وكذلك الشعب الفلسايني لم يستاع تجاوز قضيته التي تشكلت في
ُ
مطيلته عبر تداعيا ،مطتلفة من ظروف وواقع جديد ورض عليه ،إلى أن تحولت قضيته إلى قضية
سياسية يداوع عنها عبر تاريطه ،ألنها جزء منه وهو جزء منها ،وقد شهد تاريخ الشعب الفلسايني
اذكسارا ،وتحوَّل ،أثر ،بشكل كبير على مستقبل شعب بأكمله ،وكاذت النكبة والنكسة
واَّلذتفاضة ثم اتفاقية أوسلو ،وما شكلته من منعاف خاير على القضية الفلساينية ،من أجل
الك عاش الشعب الفلسايني حملة من التحديا ،الذاتية واملصيرية ،وشهد ثورة من التغيرا،
املفاجئة على مستويا ،اجتماعية وسياسية واقتصادية ووكرية وثقاوية وما ذتج عنها من وروقا،
وعوائق هز ،النسيج العام بمستوياته املتعددة ،وقد اعتمد ،السلاة الفلساينية على العشائرية
والحمائلية ،وهذا بالتالي كان له تأثير كبير في زعزعة الروابط اَّلجتماعية وما ترتب عليها من تضعضع
مكاذة الابقة الوساى وواعليتها التي بدأ ،تتقلص في إمكاذياتها وذفواها ،وكذلك في ورض قيمها
وأخالقها على املجتمع ،ذتيجة لذلك أصبح املجتمع يترذح بين قيم وأخالقيا" ،النفعية الجديدة"
من جهة و"املحاوظة التقليدية ،من جهة أخرى وأدى الك إلى غياب كثير من القيم التي كاذت سائدة
وإحالل قيمه الذاتية النفعية.
 1جامعة النجاح الوطنية -رئيس قسم اللغة العربية
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يقول :أحمد رويق عوض :رواية مقاما ،العشا والتجار ،رواية غضب ،كتبت بأقص ى حاَّل،
اَّلنعزال والكآبة ،تناولت ذقد الحالة الفلساينية التي نشأ ،بعد اتفا أوسلو ،تناولت بنية الفساد
ً
ً
واذتقال الثائر ليكون موظفا وتاجرا ،واذتقال مركز القرار وجدول الرؤى واَّلذفجارا ،اَّلجتماعية
والظواهر السلبية ،وقد تصدى ويها الكاتب لالذحراوا ،وذقد السلاة من وجهة ذظر املثقف ،ذقد
املنتمي وليس الحاقد أو املفار .
ً
ويقول أحمد رويق أيضا :ولساين بلد تتعدد وجها ،النظر ،بلد اَّلحتماَّل ،،بلد الحكايا،
ً
الكبرى ،أذا شخصيا أريد أن أصنع حكايتي الخاصة املنسجمة مع عقائدي التي أؤمن بها ،ولساين
ً
لآلخرين ،ليست ولساين التي أعروها ،ولهذا أكتب عن املكان ليس بحثا عن الجمالي ويه وإذما عن
العقائدي:
في مقاما ،العشا والتجار تناول أحمد رويق عوض التحوَّل ،اَّلجتماعية والسياسية
ً
واَّلقتصادية والثقاوية التي شهدتها املدن الفلساينية بعد أوسلو ،متطذا من مدينة رام هللا
ً
ً
أذمواجا ،واستاا أن يجسد صورة جديدة ملدينة رام هللا مناوية تماما للصورة التي ترسخت في
وعي املواطن وااكرته ،وقد تراء ،املدينة مجللة بالفساد ومثقلة بالخايئة ،وجغراويتها الجميلة
تغاي حقيقتها الباهتة املثيرة لالشمئزاز :قال الراوي "رأيت بأم عيني ما يجري بعد جالء اَّلحتالل
ً
ُ
عن رام هللا ،وكيف تبنى املؤسسا ،الوطنية ،رأيت املحسوبيا ،والفساد أيضا"(.)1
ولم تق السلاة على الفقر الذي كان يعاني منه الفلسايني في زمن اَّلحتالل وقد استفاد،
ً
وئة على حساب وئة أخرى ،وبقي شعبنا "محوصال بالفقر ،والوهم املسمى بالتغيير ،أعرف أن
الفلسايني العادي َّل يقرأ ،وَّل يثق ،وَّل يالق النكا ،،وأذه ماحون باَّلحتالل والفقر والقمع"(.)2
ُويالحظ أن أحمد رويق عوض ،لم يشمل جميع الفلساينيين ،بل حدد الفلسايني العادي
ً
ً
ً
ً
األكثر تضررا ،ألن السلاة خلقت مجتمعا غير متوازن اجتماعيا واقتصاديا مما أوجد وروقا،
طبقية بشكل واضح.
ويوضح الكاتب صورة املواطن العادي بقوله" :املواطن العادي هو الذي يعمل في مؤسسة ما،
ويتلقى راتبه ويقض ي شهره بالكامل يحاول تدبير أموره ما بين ماالب زوجته وأوَّلده وبيته ،ويغضب
( )1مقاما ،العشا والتجار.30-229 ،
( )2املصدر ذفسه ،ص.30
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ً
إاا غضب الناس ،ويطاف إاا خاف الناس يحاول أن يكون بعيدا عن مسرح األحداث"( )1ويصور
التباين الواضح في شخصية الفلسايني العادي :إنسان يحمل املعاني اإلنساذية وَّل يفكر بلغة األذا
وإنسان سلبي منفصل عن واقعه ،وكأن هذه الفئة من الناس قد أصيبت باذتكاسه بسبب املفارقة
ً
الكبيرة بين املأمول و الواقع مما جعلها تتردى عن واقعها وتعيش حياتها بعيدا عن األحداث.
قام الكاتب في هذه الرواية بكشف املستور وتشهير الواضح واملعلن ،وبدأ يرصد املظاهر السلبية
التي ظهر ،وذمت وتاور ،في عهد السلاة ،والكذب موجود منذ وجد ،الخليقة على األرض ،ولكن
الكذب تحول من ظاهرة إلى حاجة ومن وسيلة إلى غاية ،والكل يكذب.
وتناول أحمد رويق أحمد ظاهرة اَّلذفتاح اَّلجتماعي الذي تجاوز الخجل والقيم" ،وكما أراهم
ً
وأسمعهم يتحدثون عن الجنس والنقود وَّل ش يء ثالثا هناك"( )2ويثير قضية املرأة ضمن هذا اَّلذفتاح
"حتى دخلت امرأة معارة تلبس تنورة قصيرة إلى الغروة ،وما أن شاهدها أبو سليمان حتى قام عن
كرسيه وأخذها في أحضاذه وتبادَّل القبل على مرأى من والدي"( )3ولم تعد املرأة هي املضحية
واملناضلة وإذما اإلغرائية والشبقة" .في رام هللا سمحت لنفس ي أن أحملق في النساء هنا ،كاذت طريقة
ً
اللبس املغرية والجرأة التي لم أعتد عليها تسمحان لي بالحملقة ،وفي رام هللا أيضا اكتشفت أذني
ً
أبلغ الثالثة والثالثين"( )4وربما كان هذا عائدا إلى التغيير الذي طرأ على النظام اَّلجتماعي في هذه
املرحلة ،واألخال تتغير بتغير النظام اَّلجتماعي واَّلقتصادي ،وكل ذظام اجتماعي يفرض في كل
ً
األحوال الابيعية أخالقا تناسبه ،وعندما يتطلخل هذا النظام أو ينحل ،يتطلخل ذظامه األخالقي أو
ً
ينحل أيضا.
ويقودذا عوض إلى بع

املظاهر التي برز ،في مدينة رام هللا بشكل ساور ،مثل اذتشار الخمارا،

والبارا ،يقول" :وبغداد في أوجها َّل تزيد عن حي صغير من أحياء رام هللا العتيدة في حالة املقارذة

( )1مقاما ،العشا والتجار ،ص.33
( )2املصدر ذفسه ،ص.43
( )3املصدر ذفسه ،ص.67
( )4مقاما ،العشا والتجار ،ص.39
161

ً
ً
بعدد الخمارا ،والبارا ،واملقاهي"(" )1واذتشار الواساا ،واملحسوبيا ،،وإاا كنت صغيرا بدون ظهرا
ً
ً
وظهير ،ولم تكن ظاهرا وإن األمور تنقلب رأسا على عقب"(.)2
ويتابع عوض الحديث عن مدينة رام هللا" :وتدبر األمور يعني قضاء حاجتك عن طريق التنظيم
السياس ي الذي تنتمي إليه أو عن طريق القرابة التي تجمعك باملسؤول أو من بيده الحل

والربط"()3

وكذلك الغش املتمثل في ترويج األدوية الفاسدة" :أما أذا وقد دخلت السجن بتهمة ترويج األدوية
الفاسدة ،الك أن أجهزة السلاة الفلساينية تيقذ ،وجأة لألوضا الدوائية"(.)4
ويبدو أن رام هللا هي مسرح األحداث لدى الكاتب ،وهي املدينة التي تعر ،أمامه بشكل ساور
حيث أظهر ما شهدته املدينة من اذتعاش اقتصادي ،وقد باتت بؤرة للمشاريع واألرباح "وفي رام هللا
وبعد مجيء السلاة الفلساينية وتجسدها على شكل مؤسسا ،وقوا ،أمن وأورا رسمية ،اذتعش
ور البناء ،وأخذ ،ذاطحا ،الفضاء والفراغ تتسابق في العلو واَّلرتفا  ،وقيل أن أصحاب هذه
العمارا ،يستعينون بطاتم سليمان ،وما أن تقف العمارة على أوطاد اسمنتية راسخة حتى تتسابق
إليها رجال األعمال الناجحون واملغامرون والفاشلون ويعلقون تحت الشبابيك َّلوتا ،ضخمة تعلن
عن مؤسساتهم أو شركاتهم"( )5يقول عوض "وبدأ ،مشاريع اذترآكشن التجارية وتوالت إعالذاتها
التجارية ،ماركا ،من كل األذوا  ،عمارا ،ضخمة ،مساهما ،في البنوك ،دورة عجيبة وقوية
ومدهشة لساوة املال واللغة اَّلذجليزية"( )6وهذا أدى إلى ظهور الفوار الابقية في مدينة رام هللا
بشكل واضح ومثير للتساؤل عن كلما :،السو والسوقية والتسلاية في لعبة تراجيكوميدية تحكمها
يد السو الخفية ،ويشير الكاتب إلى أن إدارة املشاريع في رام هللا لم تكن تحت إدارة منظمة وعقول
مطااة ،بل كان الكل يامح إلقامة املشاريع من أجل الربح ،كما أشار إلى قضية أصحاب األموال
ً
الذين قدموا إلى البالد َّلستثمار أموالهم ،هؤَّلء كاذوا عمالء للعدو ،اضاروا إلى ترك البالد حفاظا
على أرواحهم ،جاءوا واستثمروا أموالهم وحملوا اقتصاد البالد على كواهلهم ،وأصبحوا رجال أعمال
( )1املصدر ذفسه ،ص.107
( )2املصدر ذفسه ،ص.120
( )3املصدر ذفسه ،ص.123
( )4املصدر ذفسه ،ص.106
( )5مقاما ،العشا والتجار ،ص.13
( )6املصدر ذفسه ،ص.59
162

مشهورين وارضين احترامهم على الناس بأموالهم متناسين بذلك ماضيهم مثل البعبول" :وملا
ً
استقر ،األمور في البالد ،قدم البعبول من الوَّليا ،املتحدة ليصبح وكيال لثالث شركا ،صناعية
كبيرة"(.)1

ً
وفي مقاما ،العشا التجار أظهر الكاتب ذوعا من الحقد بين العائد واملقيم ،عندما أشار إلى
ً
الشاب ذاصر من مطيم الجلزون خالل حضوره مهرجاذا في مدينة رام هللا ،وقد أصابه الذهول

عندما رأى ما آلت إليه األمور من تغيير "جلست النساء اَّلرستقراطيا ،بهدوء وكبر كريهين ،كاذت
أوطااهن تلمع رغم العتمة ،كنت أستايع أن أميز ألوان سراويلهن الشفاوة رغم كل ش يء"( )2وقد
ظهر ،الفوار الابقية والنظرا ،الدوذية ،وظهور النساء بهذه الشاكلة جعله يفكر بمداعبتهن
ً
"تنقلت من مكان إلى مكان حتى أظفر بامرأة تقبل مداعباتي بهدوء ،ووجدتها ،امرأة شابة تلبس ثوبا
ً
أسودا يلمع ،يكشف عن اراعيها وساقيها ،وكاذت كلما روعت اراعها ،يبين قسم َّل بأس به من نهدها،
ويض يء الظلمة ،يعرون نساءهم ثم يالبون منا أن "َّل ذلمس ،كاذت تنفجر بالضحك في كل لحظة
لسبب أو لغير سبب ،بالقرب منها شاب مطنث ،طري ،كل ش يء ويه ذاعم ،مدد ،يدي إلى وطذها
ولم أحركها ،شعر ،بدمها الساخن ،سمعت ما يجري في دماغها الصغيرة ،كاذت مترددة لكنها
سعيدة"( )3واستمر ذاصر في مااوَّلته وهي تشعر باللذة ،والرضا ،وملا اذتهت الفرقة األجنبية من
عرضها التاوه ،قامت وقمت ،ولم تنظر إلى وجهي ،بل تعلقت بذرا املطنث ،رضاها أسكرني ،وإاا
بي أويق على صوتها املاجن :أبعد يدك ،ووجئت ،أحسست بماليين النمل وو رأس ي ،طاش صوابي،
ومن مساوة بعيدة سمعت صو ،املطنث يصيح كاألطفال ،أبعد يا كلب ،اذافأ ،األذوار ،وتداخل
الصراخ ،وإاا بسكين عريضة تغوص بين كتفي"(.)4
لقد انسا ذاصر في السيا اَّلجتماعي الجديد دون أن يفكر في العواقب ،وكاذت النتيجة طعنة
بالسكين في جسده.

( )1مقاما ،العشا والتجار ،ص.58
( )2املصدر ذفسه ،ص.61
( )3املصدر ذفسه ،ص.61
( )4مقاما ،العشا والتجار ،ص.62
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وفي مشهد آخر في الرواية يترك عبد الرحمن الصوفي مدينة رام هللا ويهرب إلى الجبال بسبب
اَّلذفتاح اَّلجتماعي الساخر الذي حل باملدينة" ،قلت وقلبي مضارب أن اآلنسة مي تكاد َّل تضع
ً
شيئا على جسدها ،وإن هذا منظر بشع َّل أستايع احتماله ثم إنها تهتكم علي وعلى لحيتي"( .)1ويقول
ً
أيضا "وصفتني اآلنسة مي بأذني معقد ،ثم أطلقت علي "ابن عربي" تلقفه الزمالء في املؤسسة وشا ،
حاولت أن أقول إذني لست على طريق ابن عربي وأن أرض حقيقته ليست كأرض حقيقتي ،ولكن
الزمالء َّل يفرقون بين ابن عربي والحالج ،والزمالء كما أراهم وأسمعهم يتحدثون عن الجنس والنقود
وَّل ش يء ثالث هناك"(.)2
وفي مجال التحول الثقافي في مدينة رام هللا ،تحدث أحمد رويق عوض عن العلم الذي أصبح

ُيشترى بسهولة مقابل مبلغ من املال أو عالقا ،من ذو خاص ،ولم يعد املثقف يحترم ثقاوته
وعلمه ،بل يقدمه على طبق من وضة من أجل مبلغ من املال أو إشبا رغباته ،وعايده تستغل زهير
ً
الباشق املثقف املتعلم من أجل أن يكتب لها كتابا تصدره باسمها ،مستغلة بذلك عالقتها الجنسية
ً
معه "وقالت إنها تستغله من أجل أن يكتب لها كتابا عن الحركة النسائية"( )3وقد حصل الك
بسبب تردي األوضا وما أصاب ثقاوتنا من ذطر وضيا .
لقد ظهر ،رام هللا ،بوجهها الجديد املزين باملساحيق املزيفة ،ليطتفي الوجه النضالي لها املمتد
من اذتفاضة عام  1987ويظهر وجهها الجديد بمالمح أسلوية مليئة بالوهم والفساد والخايئة ،ولم
يفعل املكان وعله بالشخوص ،بل وعلت الشخوص وعلها باملكان ،مما أدى إلى تغيير مالمحه وظهوره
بشكل جديد يواكب املرحلة السياسية الجديدة املتناسبة مع رغبا ،الشخوص وطموحاتها ،لذلك
بد ،املدينة غريبة عن واقعها ،بؤرة يتجمع ويها املمكن والالممكن ،وما بين املمكن والالممكن صدى
األصواَّ ،ل تسمع وَّل تريد أن تسمع غير أصواتها" :وملا كنت أعيش في رام هللا أكبر املدن الفلساينية
ً ً
ً
ً
وأكثرها ازدحاما وبارا ،وقد رأيت مثل غيري كل ما جرى وما جرى كان سريعا جدا ،ومن اذتفاضة
عارمة إلى مفاوضا ،مضنية إلى اتفا سالم إلى خروقا ،ومواجها ،وصداما ،ومؤسسا ،ورؤوس

( )1املصدر ذفسه ،ص.43
( )2املصدر ذفسه ،ص.43
( )3مقاما ،العشا والتجار ،ص.105
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أموال وصحف ووجوه جديدة ،كل هذا جرى بسرعة كبيرة أكبر من احتمالي ،وربما غبات أو حسد،
السياسيين القادرين على استشراف كل هذا املستقبل(.)1
ذالحظ أن املكان (مدينة رام هللا) قد ظهر كأذه مجرد رقعة مادية توجد في ااتها ،ولم يعد املكان
ً
جزءا من اا ،الفلسايني ،بل رقعة لتنفيذ املشاريع واَّلستثمارا ،من أجل املنفعة املادية الذاتية،
وهكذا بد ،املدينة غريبة عن ااتها بعيدة عن تاريطها النضالي ،ضعيفة بتفككها وبقناعاتها املزيفة.
ً
ً
حاول الكاتب أن يجعل من زمن قيام السلاة إطارا مغلقا بمواصفا ،خاصة أحاطت باملكان
مع التركيز على زمن القضية الفلساينية وتاورها ،حيث أشار إلى استمرار العمليا ،اَّلستشهادية
وبالتالي لم يستاع الفلسايني أن ينسلخ عن القضية حتى بعد إحالل عملية السالم مع العدو،
وهذا ما حصل زمن أوسلو وما ذتج عنه من وجود السلاة في الضفة والقاا  ،حيث شعر
الفلسايني بزيف الحاضر ،لذلك اخترقه ورجع إلى املقاومة والعمليا ،اَّلستشهادية يقول عوض
"اغتسلنا ثم وضعنا األحزمة الناسفة على جسدينا ،وعاد ،الدذيا إلينا ،كش يء لم تكن ،سبحنا في
ً
شعور غريب ،وعندما صعدذا إلى الحاولة اإلسرائيلية ،لم ذكن ذرى شيئا ،ولم نشعر بش يء ،كل
األشياء باطلة ،تعالت الحواس ،امتألذا شفاوية وخفة ،ش يء لم يحدث لنا من قبل"(.)2
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رام هللا في الرواية الفلسطينية
د .فياض هيبي

1

ّ
مقدمة
لم تكن املدينة غالبا حضنا داوئا للغريب ،واملغترب والريفي .وقد حاوظت هذه العالقة الغيرية
(بين املدينة والواود الجديد على األقل) على حضورها في األدب العربي بصفة عامة .في املدينة تلغى
كل رموز األلفة والتقارب والتعارف ،لتحل محلها كل معاني الغربة واَّلغتراب والعزلة .واألدب العربي،
والشعر منه خاصة ،في القرن املاض ي على وجه التقريب ،يعج بصور مطتلفة للمدينة العربية ،التي
تتنكر للواودين والقادمين الجدد ،كأمثال بدر شاكر السياب وعبد الوهاب البياتي وأحمد عبد
املعاي حجازي ،الذين أسهبوا في حديثهم عن عدائية املدينة للغريب من ذاحية ،وعن معاذاتهم
الشخصية لهذا العداء ،بعد أن أصابتهم املفارقة في الصميم ،وكان اذتقالهم أو تحولهم للمدينة،
بحثا عن الحرية والثقاوة وربما الشهرة ،حالة مفارقة بكل املقاييس .لم تعبأ املدينة بشاعريتهم ولم
ٌ
أعداد في عروها وديدنها ،كما جاء عند الشاعر املصري أحمد
تكترث لسعيهم ،والكل دون استثناء
َ
عجب ،والحالة كذلك ،أن تزخر
عبدل املعاي حجازي ،في قصيدته املعرووة مقتل صبي .وال
القصائد ،في هذه الفترة ،برموز وممارسا ،تدلل على الغربة واَّلغتراب والقايعة اَّلجتماعية التي
تفرضها املدينة ،كاَّلنسحاب والوحدة ،واألبواب املغلقة والقايعة اَّلجتماعية ،التي َّل يستفزها
تشرد وَّل مو.،
كاذت السياسية ،وما زالت ،من أهم املصممين لصورة املدينة وشكلها في األدب .والعالقة
الاردية واضحة َّل لبس ويها :كلما كان املرجعي السياس ي معقدا ضبابيا دمويا ومشوها ،ازداد،
َ
منسحبين على جميع مستويا ،الحياة .وذقصد بالسياسة تلك
املدينة ،بالتالي ،تشوها وضبابية
املوجهة ذحو الداخل أكثر منها ذحو الخارج .بمعنى الحالة السياسة التي تفرضها التوترا ،الداخلية
بين األحزاب واَّلذتماءا ،املطتلفة ،والتي قد تقود لحالة متاروة تتمثل في حرب أهلية شرسة،
بيرو ،في الحرب األهلية اللبناذية مثاَّل .وذقصد بها كذلك ممارسة السلاة من ظلم واذتهاك للحريا،
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وقمع ،يشعر املواطن في ظلها بالرعب والتهديد وعدم الامأذينة واملالحقة ،واملشهد السياس ي العربي
ُّ
ٌ
طاوح بهذه الحاَّل ،الغرائبية السوداوية .تغدو املدينة في ظل هذا املشهد سجنا
كله دون استثناء
كبيرا كبيرا ،كما أشار لذلك الكاتب السوري زكريا تامر في رائعته النمور في اليوم العاشر .وهي (أي
ٌ
ً
واقع تفرضه تحو ٌ
الحالة السياسية) ٌ
َّل ،سياسية خاصة ،كاملعاهدا ،واَّلتفاقيا ،التي تحدث وجوة
عميقة بين "املنشود واملوجود" ،الحالة الفلساينية مثاَّل .تتنكر املدينة عندها ملاضيها بكل تفاصيله،
وغيرها .والفرد يحاول بكل ما أوتي من قوة أن يستعيد هذا
الجغراوية اَّلجتماعية والروحاذية ِ
ً
املاض ي ،دون وائدة ترجى! وتغدو ُّ
كل املستويا ،التي تؤلف املدينة ،وتتألف منها املدينة ،متواطئة
ً
ومكرسة أكثر وأكثر َّلغتراب الفرد وغربته في مدينته ،وهذا ُ
أبشع أذوا الغربة
مع التحول الجديد

ُّ
وأشدها وقعا.

 .1األدب الفلسطيني واملدينة
على العموم يمكن تقسيم األدب الفلسايني في تعامله وتصويره للمدينة ،إلى مرحلتين ،تشكل
اتفاقية أوسلو (َّ )1993
َ
الفاصل بينهما .ويمكن القول إن تعامل األدب الفلسايني مع املدينة
الحد
كان مطالفا لتعامل األدب العربي عامة معها ،ذظرا لابيعة الحالة الفلساينية ،السياسية تحديدا.
َ
ميدان الفعل واملمارسة واملقامة والسعي السياس ي
الواقع السياس ي الفلسايني حتى أوسلو ،كان
َ
ُ
ميدان الخاابة والشعارا ،والقول .وكاذت الحالة السياسية
غياب الحق َّل
الذي يفرضه ويحركه

حتى هذه املرحلة وعال مساذدا في تصميم األدب وتصويره للمدينة .وهكذا يمكن الحديث عن
صورتين مطتلفتين للمدينة في األدب الفلسايني ،وهما على النحو التالي:
املقاومة (املقاومة ،واَّلذتفاضة األولى  1987وصوَّل َّلتفاقية أوسلو )1993
 املدينةِ
واملغتربة (بعد اتفاقية أوسلو ،اَّلذتفاضة الثاذية  ،2000حتى يومنا هذا)
 املدينة الضائعةِ
مقاوما .وشكلت
حظيت املدينة في املرحلة األولى ،باهتمام الكتاب والروائيين ،بصفتها وضاء ِ
ٌ
ٌ
كامل .الدوا ُ عنها ،في هذه
وطن ٍّ
محفزا وداوعا قويا للنضال واملقاومة ،ألنها صورة مصغرة عن ٍّ
شوارعها ُ
وأزقتها وحار ُاتها ومر ُ
ُ
الحالةٌ ،
اكزها
جزء هام من مسيرة دوا عن وطن برمته .وانعكست

ُ
الوطن كامال للعدو واملحتل ،الكاتبة الفلساينية النابلسية سحر
كطاوط مواجهة يتصدى ويها
خليفة وروايتها باب الساحة مثاَّلُ .
وسجلت ويها باوَّل ،تروى لألجيال القادمة ،ومآثر حفر ،عميقا
ُ
املغلقة تقريبا (كاألزقة والحارا ،القديمة) ،وفي
في تاريخ النضال واملقاومة .وكاذت املدينة بأمكنتها
ِ
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ً
دَّللتها األدبية ،مغايرة لدَّللة الفضاء املغلق في األدب بصفة عامة ،من كبت وانغال وتقييد .وكان
املقاوم
املكان املغلق في الرواية الفلساينية في هذه املرحلة ،وعال مقاوما بكل املقاييس ،يحتضن
ِ
َ
واملاارد ويراوغ املحتل.
وتماشيا مع مناق املعادلة الاردية السابقة ،تغير ،صورة املدينة الفلساينية في األدب ،تبعا
لتغير الواقع السياس ي الفلسايني ،املتمثل في اَّلتفاقية السياسية اإلشكالية ،اتفاقية أوسلو .التي
يجمع السياسيون وغيرهم بشأنها بأنها أحدثت وجوة عميقة بين واقع الفعل واملمارسة واملقاومة
وبين واقع القول والتصريح واَّلستنكار .هذا التراجع في املنهجية السياسية ألقى بظالله على الواقع
ُ
الفلسايني بصفة عامة ،وما يهمنا منه تحديدا ،هو األدب ،وتعامله مع املدينة في ظل التحول
الجديد .وسنستعرض هذه الصورة الجديدة للمدينة ،بداية ،من خالل روايتين هما ،رأيت رام هللا
ملريد البرغوثي ،وال مالئكة في رام هللا إليناس عبد هللا على أن ذناقش ،في القسم الثاني من الورقة
تجربة الروائي عباد يحيى مع املدينة ،مع رام هللا.
اهتمام الروائيين الفلساينيين باملدينة ،رام هللا بصفة خاصة ،مردود بابيعة الحال ،ألمرين:
 الواقع السياس ي الجديد ،والذي تقدم اكره. إضاوة إلى املركزية التي حظيت بها رام هللا في مرحلة معينة ،وذقصد املركزية السياسية بصفةخاصة .بصفتها مقرا للسلاة.
مفار  .رام هللا التي أنهكها اَّلحتالل من
رام هللا عند مريد البرغوثي غريبة جديدة ،على ذحو ِ
ذاحية ،ورام هللا التي تحاول أن تبحث عن ااتها في ظل السلاة ،وَّل شك عندي أن رؤية رام هللا
عند البرغوثي مفارقة بكل املقاييس ،وإن كاذت رؤية رام هللا ،بعد هذا الغياب الاويل ،إذجازا بحد
ااته .رأى البرغوثي رام هللا عجيبة ومتعددة الثقاوا.،
تبدو رام هللا عند إيناس عبدهللا في ال مالئكة في رام هللا أكثر "وضوحا" وقربا من الواقع .وتجربة
الراوي مطتلفة في الروايتين .رام هللا إيناس عبدهللا ،إن صح الك ،مشوهة مشوشة في آن معا.
ً
ً
ً
ُ
الواقع املشو ُه هذا جدلية صعبة ومعقدة ،هي "جدلية البقاء والهجرة" ،وهي الجدلية ااتها
ورض
ُ
ُ
الحرب األهلية اللبناذية ،وصورتها الروائية اللبناذية إميلي ذصر هللا في اإلقالع عكس
التي ورضتها
الزمن وحنان الشيخ في بريد بيروت .الواقع السائد يدوع إلى الهجرة والرحيل ،بحثا عن الراحة
وهدأة البال والامأذينة ،لكن سرعان ما يتضح أن الغربة َّل تحقق الراحة املرجوة ،بل تدوع إلى
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َ
َ
َ
الحنين
العودة مجددا .يثبت هذا التناق ُ غرائبية املرجعي وتحوله ،وإن كاذت الجدلية تضم
َ
َ
َ
َ
الابيعي َّل يدوع
الثابت
الواقع
والشو للمدينة أو الوطن ،كممارسة إيجابية بحد ااتها ،إَّل أن
بأبنائه إلى الرحيل هربا بأي حال من األحوال.
 .2رام هللا الشقراء ّ
لعباد يحيى
إاا كاذت "التابوها( "،أو املحرما )،في األدب العربي أو األدب النسوي بصفة خاصة ،هي الدين
والسياسة والجنس ،وإن رواية عباد يحيى – رام هللا الشقراء ،في تصويرها للمدينة – رام هللا،
وغيرها من الروايا ،الفلساينية في هذا الباب ،قد "اذتهكت" هذه التابوها ،تماماَّ ،ل لفعل اَّلذتهاك
ااته ،بل ألن الواقع با ،يحتم هذا النقاش وهذا اَّلذتهاك .وإن كنا ذرى أن املستوى الثقافي ،عند
يحيى ،يحل َ
مكان الدين في هذا "الثالوث" .بل يمكن القول إن املستويين الثاني والثالث (الثقاوة
ٌ
ٌ
والجنس) هما ذتيجة طبيعية لواقع غير طبيعي هو الواقع السياس ي املشوه.
 .2.1املستوى السياس ي
السياسة تنتهك املدن .اذتقلت رام هللا في هذه الرواية من اَّلحتالل الظاهر ،في ظل غياب
السلاة ،والدمار املباشر للبنية التحتية واملراوق الهامة ،إلى اَّلحتالل الباطني ،في ظل حضور
َ
املقاومة
السلاة ،والدمار غير املباشر للفكر والذاكرة والحكاية الفلساينية .تحولت من رام هللا
والفعل واملمارسة إلى "دولة أوسلو" ،كما جاء في الرواية .وكأذه السرطان املتفش ي بجسد ما زال يبدو
طبيعيا أو متماسكا .وهو بالضبط ما يالق عليه عباد يحيى في الرواية "الغزو الناعم" .الغزو
ً
َ
أساليب جديدة في تكريس اَّلحتالل ،عبر قنوا ،عديدة أهمها الثقاوة
الرومانس ي الذي يتبنى
والجنس ،األمر الذي سنناقشه َّلحقا كنتيجتين طبيعيتين لواقع سياس ي غير طبيعي كما أسلفنا.
يشهد املستوى اَّلجتماعي في رام هللا تحوَّل ملحوظا ،في ظل التحول السياس ي .يتمثل هذا الواقع
اَّلجتماعي الجديد بالالمباَّلة في اللباس واملظهر والتعامل ،حتى باَ ،
ذهج حياة عند الكثيرين في رام
الجديدة في التحية ،من تبادل القبال ،والعنا والتربيت على الكتف
واألساليب
هللا الجديدة،
ِ
ِ
والظهر ،ومن ذاول القول إن املقصود في هذه األساليب الجديدة الشاب والصبية معا ،وهي مظاهر
وممارسا ،دخيلة غير معهودة في املشهد اَّلجتماعي الفلسايني .عدوى "الغزو الناعم" طالت اللغة
َ
الغربية" ،التي باتت تعرب وتثنى وتجمع ،وغابت
املفردا،
الكثير من
في رام هللا كذلك ،ورسخت
ِ
ِ
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ً
ً
ُ
مقابالتها العربية عن اَّلستطدام تقريبا ،وبا ،الكثيرون مقتنعين بأن لغة جديدة تنتشر في رام هللا"
وغيرها الكثير ،األمر الذي يؤكد بما
(ص" .)54 :كبروبوزال"  Proposalو"بروويشنال" ِ Professional
َ
َ
َّل يقبل الشك الحالة الجديدة والحلة الجديدة التي تكسوها.
 .2.1.1املستوى الثقافي
تعتبر الثقاوة راودا هاما للحالة السياسية اَّلستثنائية التي تقدم اكرها .ويفترض في السيا
ُ
الثقاوة جاذبا مركزيا في نهضة املجتمع وتقدمه .وملا كان الواقع بعيدا َّ
كل
الابيعي للواقع أن تشكل
ُ
ً
البعد عن الابيعية ،كاذت الثقاوة بعيدة هي األخرى .بعيدة في أشكالها ،مضامينها وأهدا ِوها بالتالي.
ُ
وهكذا كاذت الثقاوة مستوى مفارقا بكل املقاييس ،حين كرست التشويه ،وزاد ،من اغتراب املدينة
َ
 رام هللا  -وغرائبيتها .وهذا الجاذب الثقافي هو ما يعكس حقيقة "اإلرداف الخلفي" ،اإلوكسيمرون ،Oxymoronالذي أشرذا إليه سابقا من خالل "الغزو الناعم" .وكاذت الثقاوة ،وَّل تزال بتقديري،
في رام هللا ،من مسرح وعروض وذدوا ،،قناة تحاول شرعنة الغزو الجديد ،الغزو الناعم لرام هللا.
والنص يصرح بموقفه الراو ِ لهذا الغزو ،وكاذت الثقاوة ،في كل سيا اكر ،ويه في الرواية،
ً
"مصحوبة" بالقبح والتشويه .لم يقتصر ُ
ُ
ُ
الغزو
الناعم على الواود والخارجي ،بل تعدى الك
الثقافي
ِ
َ
َ
ُ
ليصيب الثقاوة املحلية ،التي باتت تستهلكها بصورة مشوهة إلى أبعد الحدود ،وهذا مردو ٌد بابيعة
َ
ُ
الحال للتحول
املتارف الذي يصيب املدينة بصفة عامة .أصبحت عبارة " :على هذه األرض
الرهيب
ِ
ِ
ما يستحق الحياة" بمثابة الشعار  Logoلكل حدث ومناسبة في رام هللا ،كأن َ
ُّ
ذظام الكون
سيطتل
ُ
ْ
تحضر هذه العبارة في كل ش ي هنا (أي في رام هللا) كما يقول عباد يحيى ،الذي با ،يرى أن
ْإن لم
ذفسها (ص.)42 :
الشعار املذكور بمثابة لوغو  /شعار لرام هللا ِ
 .2.1.2املستوى الجنس ي
كان اَّلذفتاح على الثقاوا ،األخرى
الجديدة في رام هللا ،مصحوبا بعالقا،،
الثقاوية
واملمارسا،
ِ
ِ
ِ
ٌ
أقل ما يقول ويها إنها غريبة عن الواقع الفلسايني في رام هللا ،تاريطيا على أقل تقدير .وباتت
ُ
ُ
الجنسيةُ ،
واللقاءا،
املمارسا،
غير املعهودة في مجتمع محاوظ ،جزءا َّل تتجزأ من هذه
العالقا،
ِ
ِ

"الثقاوية" ،وغد ،رام هللا صيفا مسرحا تقليديا ملثل هذه العالقا ،،التي وصلت َ
أوج تار ِوها في
ِ
طبيعية هي األخرى ،على املجتمع أن َّ
بوجودها
يقر
املثلية الجنسية  ،Homosexualityكعالقا،
ٍّ
ِ
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وممارستها من باب الحرية .ولسنا هنا بصدد الحديث عن ظاهرة املثلية الجنسية لذاتها في رام هللا،
ِ
ُ
الرهيبة التي تعيشها رام هللا الجديدة ،التي تتورط أكثر وأكثر في
َّل،
ولكن ذذكرها كجزء من التحو ِ
ِ
غريبة عنه.
واقع غريب عنها
ٍّ
ٍّ
 .2.2ثنائية املرأة واملدينة
لااملا تردد ،هذه الثنائية في النصوص التي تحتل ويها املدينة مركزية بارزة .املدينة تشبه باألذثى
وليس العكس .واألذثى ،املشبه به في هذه املعادلة ،مسحوقة ،مسلوبة اإلرادة ،عاجزة .بل تجاوز،
املدينة هذه األوصاف في كثير من النصوص ُلتنعت بالعاهرة والزاذية 1واملغتصبة .الجمع بين املدينة
واألذثى مردود لجملة من األسباب ،منها:
 خاصية التأذيث. خاصية اَّلذتهاك ،التي تصيب األذثى املسحوقة والعاجزة في ظروف استثنائية ومتاروةبصفة خاصة .واملدن تنتهك جغراويا واجتماعيا واقتصاديا ،كما تنتهك األذثى تماما .يحاول
كل َمن تمكنه قدرته وذفواه ،أن ينهش من جسدها إشباعا لرغبة أو تحقيقا ملصلحة مادية
كاذت أو "جسدية".
هكذا املدينة – بيرو ،في روايا ،الحرب األهلية اللبناذية ،الجبل الصغير إللياس خوري مثاَّل.
تنتهك وتغتصب بالدمار والتشويه والعبث واَّلستغالل الذي ياال كل مستوياتها ومراوقها ،كاألذثى
التي َّل تملك حوَّل وَّل قوة لرد املغتصب ،أو حماية جسدها أو بكارتها من الف

والتمزيق! ورام هللا

ليست بعيدة عن بيرو ،في ا َّلذتهاك واَّلغتصاب .وهي املغتصبة واملمزقة في ليالي الحرب األهلية
عند إيناس عبد هللا في ال مالئكة في ر ام هللا (ص .)84 :وهي األذثى والعاهرة عند عباد يحيى في رام
هللا الشقراء (ص ،)36 :الذي يفرد لهذه الثنائية عنواذا خاصا ،من بين عناوين الفصول في الرواية،
هو عنوان :املدينة األذثى ،وويه (العنوان) ما يكفي لتأكيد هذه العالقة .استغالل األذثى لإلشارة إلى
املدينة يعاي الكاتب مساحة كاوية ليبرهن على تحول املدينة وتشويهها وتمزقها .ويجعل من هذا
َ
املغتصبة وصراخها ،للتدليل على
التحول حسيا إلى أبعد حد .وليس هناك أوظع وأصد من مشهد
اَّلذتهاك والتمزيق!
1

Lehan, Richard. The City in Literature. Los Angeles: University of California Press, 1998,
pp: 73-80.

172

 .3اإلجمال
ُ
ُ
ُ
ُ
على العموم تؤك ُد هذه الرواية ،كما تؤكد الحالة السياسية الجديدة في رام هللا ،تحوَّل ،املدينة
ً
– رام هللا -الغريبة واملشوهة .وهي بذلك تشير إلى تحول َّل يقل خاورة وتشويها في الواقع الفلسايني
ٌ
ُ
ٌ
ُ
قائم
اليومي .التضاد الذي يعج به النص ،كالغزو الناعم الذي تقدم اكره ،دليل صارخ على تضاد ٍّ
ُ
في الواقع ،يثبت أن رام هللا قبل أوسلو ليست رام هللا بعده ،بمفهوم تتفو ويه السلبية على
ُ
اَّليجابيةُ .
تحكم َ
ُ
أبناءها املتلهفين لهذه
العالقا ،التي باتت
الثقاوة في رام هللا الجديدة وطبيعة
قبح
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
الجديدة ،تؤكد ذظرية "القابلية لالستعمار"  Colonizabilityودور املستعم ِر
الثقاوية
"املمارسا"،
ِ
ِ
ِ
َ
دور
املستعمر  ،Colonizerكما يشير الباحث أ.د .إبراهيم طه
 Colonizedاملركز َي ويها الذي يفو
ِ
في كتابة األخير عن الشخصية األدبية ومفهومي السعي والفقد.
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نابلس في سيرة فدوى طوقان :رحلة جبلية صعبة
أ.د .خليل عودة

1

يعد املكان مكوذا أساسيا من مكوذا ،العمل الفني ،وهو األرضية التي يقف عليها الكاتب أو ينالق
منها لتشكيل األحداث والسيرة الذاتية واحدة من األعمال األدبية التي تتشكل مالمحها األساسية في
واقع معاش ،يستحضر من خالله الكاتب األحداث واملواقف التي عاشها أو عايشها معايشة حقيقية
أوضت به إلى هذا الخلق الفني ،وبذلك يكون املكان هو املشكل لألحداث ،وهذا التشكيل يعتمد في
املقام األول على وكرة اَّلنسجام التام بين الشخص واملكان الذي يوجد ويه ،وتصبح العالقة مع
مرور الوقت عالقة تجااب وتعالق ،واملكان هو املسيار على املسارا ،األخرى في أحداث السيرة ،ألن
هذه املسارا ،تطضع في عالقاتها وتشكيالتها للمكان الذي تنالق منه.
وفي سيرة ودوى طوقان جاء اَّلختيار واضحا للمكان من خالل القصدية التي اذالقت منها الكاتبة،
ومحور السيرة يتمركز أساسا على عنصرين أساسيين هما الكاتبة واملكان الذي عاشت ويه بكل
تفاصيله ومفاصله ،ومن هنا جاء ،محاولتها تشريح املكان ،لوضع القارئ في مواجهة حقيقية بين
الكاتبة وأصولها الجغراوية واملكاذية ،التي تتشكل منها العالقا ،اَّلجتماعية واألسرية والسياسية
واَّلقتصادية ،إلى غير الك من العالقا ،التي حددتها الكاتبة في مدينة ذابلس ،التي احتضنت بيت
العائلة ،واحتضنت اكريا ،الشاعرة منذ طفولتها ،وحتى أخريا ،حياتها.
واملكان هو الذي يشكل الشخص ،ويفرض عليه ذماا معينا من الحياة ،وبقدر القيوم التي تتشكل
– بحكم العادا ،والتقاليد -يصبح املكان ضيقا ،ويكاد يطتصر في البيت أو الشار  ،أو على أبعد
تقدير في األماكن القريبة املحياة به.
عتبة العنوان:
يعكس اختبار العنوان ذقاة البداية في توجيه أحداث السيرة الذاتية ،وقد اختار ،ودوى طوقان
كلمة (رحلة) ،ثم خصت الرحلة باملكان الذي تدور ويه أحداث الرحلة ،وهو الجبل الذي يعد أبرز

 1جامعة النجاح الوطنية – ذابلس ،ولساين.
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معالم مدينة ذابلس التي تعرف (بجبل النار) ،والرحلة تسير وو جبالها ،وهي رحلة صعبة ،ألن
املكان الذي اختارته يحدد صعوبة الرحلة ،وهي رحلة تبدأ بالصعود ،ألن الجبل يقصده اإلنسان
صعودا مما يعكس قدرة الشاعرة على التحدي والصبر على مشا السير في الاريق الذي اختارته أو
اختاره القدر لها.
واملكان هنا يلعب دور املنتج األول للسيرة ،ويصبح هو محور السيرة ،الذي تتوحد معه الكاتبة في
رحلتها وفي تفاصيل حياتها.
والعنوان يدل دَّللة واضحة على حياة الشاعر التي اذحصر ،في مكان ضيق ،في هذا الجبل الذي
يطتصر معالم املدينة الواسعة ،وبالتالي يجعل حركة الكاتبة محدودة وصعبة ،ألنها تدور في ولك
ضيق ،يطتصر مدينة بأكملها ،والرحلة تطص املكان وهي رحلة مستمرة ومتواصلة وعنوان السيرة
"يؤكد مفهوم الحركة من خالل إبراز مصالح الرحلة ،وليس مهما بعد الك أن تكون الرحلة جبلية
ً
ً
1
أساسيا من شروط تحقيق الذا."،
أو صعبة أو أصعب ،ألن القدرة على اَّلرتحال ستظل شرطا
معالم املدينة:
تشكلت معالم مدينة ذابلس بكل تجلياتها في سيرة ودوى طوقان ،وحاولت الكاتبة أن تستعرض
معالم املدينة بكل تفاصيلها العمراذية والسكاذية واَّلجتماعية واَّلقتصادية والسياسية ،وإلى جاذب
السيرة الذاتية للكاتبة جاء ،سيرة ااتية للمدينة – إن جاز التعبير – واستااعت الكاتبة أن تقيم
عالقة وجداذية بينها وبين املكان ،وجعلت القارئ يعيش تاريخ املدينة ،ويعايش أحداثها في وترا،
زماذية مطتلفة ،واستااعت من خالل سيرتها أن تبرز أهم املعالم في مدينة ذابلس ،وهي تتحدث
بشكل مباشر عن بع

عادا ،املدينة في وصل الربيع أيام الفيروز "كاذت تنالق العائال ،في الصباح

الباكر وقبل طلو الشمس إلى املروج وسفوح الجبال ،حيث ينعم الناس بالصباحا ،الربيعية
ً
وأذواعا مطتلفة من الكعك والجبن والبي "2.
الندية ،وقد حملوا معهم أواني القهوة والشاي

 1الشيخ ،خليل :رؤية ودوى طوقان للحضارة الغربية :دراسة في جدل الشعر والسيرة -مجلة جرش للبحوث والدراسا،
– األردن ،مجلد  ،1998 13ص.11
 2طوقان ،ودوى .رحلة جبلية ،رحلة صعبة ،منشورا ،دار األسوار ،عكا ،1985 ،ص .24
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إان هذه ذابلس في مروجها وسفوح جبالها ،لقد اذدمج سكانها بالابيعة ،وتفاعلوا معها بشكل
يعكس الخصائص اَّلجتماعية والحياتية للسكان الذين تجمعهم الابيعة في موسم الربيع وتوحد
بينهم ،وتدوعهم إلى حب الجمال.
وإاا كان جمال الابيعة يشكل واحدا من مظاهر اَّلستمتا عند سكان مدينة ذابلس في النصف
األول من القرن املاض ي ،وإاا كاذت الابيعة تجمع بين العائال ،في جو اجتماعي يطرج ويه الناس
لتناول الاعام ،وتناول أطراف الحديث ،وإن مظهرا آخر من مظاهر الترف واَّلستمتا تتمثل في
الحمام الذي كاذت تأتيه النساء من وقت إلى آخر ،تقول عن أمها "كان من الفرص السعيدة املتاحة
لها الذهاب إلى الحمام العام ،والحما م في تلك األيام ملتقى اجتماعي بهيج لنساء البلدة ،كما كان
يوم الحمام من أيام ورحي أذا األخرى".

1

هذا مظهر اجتماعي آخر من مظاهر املكان الذي اختصت به مدينة ذابلس ،والتي عروت بحماماتها
العامة ،والتي شكلت لسكان املدينة ،أحد املالهي الحياتية ،باإلضاوة إلى وظيفته األساسية كوذه
حماما ً
ً
عاما ،وقد امتزج الخاص بالعام في املشهد املكاني ،والكاتبة تحقق ااتها من خالل وجودها في
ً
رومانسيا ،أو متنفسا من القيود اَّلجتماعية واألسرية التي
هذا املكان الذي يعد بالنسبة لها مكاذا
ورضت عليها.
ومدينة ذابلس كما صورتها ودوى طوقان في النصف األول من القرن املاض ي ،كاذت على حظ واور
من وسائل الترف واَّلذفتاح ،والنساء تحضر أوالم السينما وتمارس الغناء والرقص وتستمع إلى
املوسيقى" .وكان حضور األوالم السينمائية إلى جاذب مبادلة الزيارا ،من دواعي غباتها وسعادتها،
لقد كاذت تحب الغناء واملوسيقى والرقص".

2

ولم يعد املكان الذي تحدثت عنه الكاتبة مجرد عادا ،وتقاليد اجتماعية ،ولكنه أيضا كان ً
رمزا
وطنيا ً
ً
ودينيا ،وفي مدينة ذابلس تشكلت مواسم دينية وسياسية ،منها على سبيل املثال موسم النبي
موس ى الذي كان يحتفل أهل ذابلس به ،ويشكل بالنسبة لهم مناسبة دينية ووطنية "وقد جر،
ََ
بعلم النبي موس ى الذي كاذت تحتفظ به بلدية ذابلس ،وتبدأ
العادة أن يطرج شباب ذابلس ورجالها

 1رحلة جبلية صعبة ،ص.25
 2رحلة جبلية صعبة ،ص.27
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زوة العلم مصحوبة بد الابول والصنوج واألهازيج الشعبية ،ويجوب املوكب أذحاء املدينة ثم
يتوجه إلى القدس ليلتقي هناك بالعلم الخليلي والعلم القدس ي ،وتظل املهرجاذا ،قائمة طيلة وترة
أعياد الفصح" .إان هذه هي املدينة بكل تشعباتها وتفاصيلها ،لقد كاذت ذابلس واحدة من منظومة
املدن الفلساينية التي شكلت الحراك الوطني الفلسايني في الدوا عن مدينة القدس ،وهذا
املوكب الذي يتجه من ذابلس إلى القدس ويلتقي مع املواكب األخرى هو رمز للدوا عن املدينة
املقدسة ،ووسيلة من وسائل حمايتها أمام الهجما ،الصليبية املحتملة ،والكاتبة بهذه اإلشارة إلى
موكب النبي موس ى تجعل من املكان مركزية املعروة ،ومصدرا للحدث .والكاتبة َّل تحمل املدينة شيئا
من مأساتها الشخصية ،واملدينة ويها عناصر البهجة واَّلذفتاح ،وويها أيضا مقوما ،الصمود
والتحدي ،ولكنها تضع مأساتها خارج املكان ،وهو األسرة والعادا ،والتقاليد ،وهي بذلك تقابل بين
اذفتاح املكان من حولها ،وانغال األسرة التي تعيش ويها ،وهي َّل تجعل ذفسها في مواجهة حقيقية
مع املدينة التي تعشقها ،وإذما املواجهة الحقيقية كاذت من األشخاص الذين يعيشون في املكان.
واستااعت الكاتبة من خالل سيرتها أن ترسم صورة عمراذية ،من خالل وصف أحد بيوتها ،وهو
البيت الذي كاذت تسكن ويه ،ويمكن هنا القول إن البيو ،كاذت تنقسم قسمين ،قسم أرستقراطي
وهو البيت الذي عاشت ويه الكاتبة ،وبيت بسيط ،وهي البيو ،األخرى التي كاذت في البلدة القديمة.
أما معالم البيت األرستقراطي كما وصفته "البيت أثري كبير من بيو ،البلدة القديمة التي تذكرك
بقصور الحريم والحرمان ،والتي هندست بحيث تتالءم وضرورا ،النظام اإلقااعي ،ترى ويها العقود
واألقواس والباحا ،الواسعة ،والحدائق ،وذواوير املاء ،والاوابق العليا والساللم امللتوية".

1

هذه هي ذابلس :قصور على النظام اإلقااعي ،وهندسة معمارية تراعي األوضا اَّلجتماعية التي
تفصل النساء عن عالم الرجال ،وفي مقابل الك منازل بسياة متواضعة لعامة الشعب في البلدة
القديمة ،يسكنها الفقراء أو العائال ،البسياة التي َّل دور لها في إدارة األحداث ،أو التطايط لشؤون
الحياة.

 1رحلة جبلية صعبة ،ص.27
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مظاهر ثقافية وحضارية في مدينة نابلس:
لم يقتصر حديث الكاتبة على معالم املدينة الخارجية ،وإذما تجاوزتها إلى رسم صورة اجتماعية
ألوضا املدينة في النصف األول من القرن املاض ي ،واملرأة النابلسية تعيش أوضاعا اجتماعية صعبة
ً 1
تفرض عليها العزلة في عالم النساء املغلق "كان الواقع املعاش في الك القمقم الحريمي مذَّل مهينا".
وتصور الكاتبة الوضع اَّلجتماعي تصويرا ،يعكس واقع املرأة النابلسية الصعب ،وهي مسلوبة
اإلرادة ،عاجزة عن إثبا ،ااتها في مجتمع اكوري باملالق َّل يعترف بوجود املرأة أصال" ،في هذا
الوضع املعزول كليا ،واملفروض على النساء في البيتَّ ،ل غرابة أن يطلو جو الدار النسوي من أي
وعي سياس ي أو اجتماعي ،كاذت الدار أشبه بحظيرة كبيرة تملؤها الايور الداجنة يلقى إليها بالعلف
وتزدرده دون ذقاش راضية قانعة به وكان الك غاية الغايا ،ونهاية النهايا ،كاذت رسالة تلك الايور
تقتصر على تفقيس الفراخ الصغيرة ،واستنفاا أيام العمر بين حلل الابخ النحاسية الكبيرة ،وبين
حاب املوقد الدائم اَّلشتعال شتاء وصيفا".

2

تصويرا ً
ً
دقيقا ،من خالل ذمواج عملي قائم في بيتها الذي
لقد صور ،الكاتبة وضع املرأة في ذابلس
يعد ً
بيتا أرستقر ً
اطيا في حينه ،وهذا النمواج الذي قدمته ودوى طوقان ،يعكس بشكل واضح
الوضع العام للمرأة في املدينة ،وربما كان وضع املرأة في بيو ،أخرى أصعب من وصفها في هذا
البيت األرستقراطي املنعم املترف.
وربما كان الوضع أيضا محل رو

من املرأة ،ولكنها َّل تجرؤ على إعالن روضها ،ألنها تطضع لعادا،

وتقاليد صارمة تفرض عليها أن تكون سلبية في كل مواقفها ،وحتى في تفكيرها ورؤيتها لألشياء من
حولها.
وقد يكون هذا الواقع اَّلجتماعي هو الداوع في الوقت ذفسه للتغيير ،عندما تجد املرأة الفرصة
املواتية لذلك ،ولهذا حاولت املرأة النابلسية الخروج من هذا القمقم واَّلذفتاح على العالم من
خالل استبدال القيود األسرية واَّلجتماعية بمظاهر اذفتاح جديدة كان أولها الرقص وحضور األوالم
السينيمائية" .كاذت أمي أول امرأة من جيلها تروع الحجاب في ذابلس ،ومنذ الك الحين أخذ،
 1رحلة جبلية صعبة ،ص.129
 2رحلة جبلية صعبة ،ص.133
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تتنفس نسيم الحرية ،وقد طوى الزمن الجيل املتعصب في العائلة ،وكنت أشعر بسعادة غامرة وأذا
أرى حيويتها تزداد بفعل اذاالقها من قيود الحصر في السجن األسري املقيت .وكان حضور األوالم
السينمائية إلى جاذب مبادلة الزيارا ،من دواعي غباتها وسعادتها ،لقد كاذت تحب الغناء واملوسيقى
والرقص".

1

لقد تغير ،األوضا اَّلجتماعية في مدينة ذابلس ،والكاتبة تؤرخ ليس وقط سيرتها ،وإذما سيرة
املدينة أيضا ،والكاتبة ذمواج للمرأة النابلسية التي يتجاابها تياران ،التيار املحاوظ الذي يفرض
ذفسه عليها بقوة ،وتيار التغيير ،الذي يجذبها إليه بقوة أيضا ،وسنة التغيير تفرض عليها أن تجدد
ااتها ،وأن تجد كيانها ووجودها في هذا املدينة املحاوظة.
لقد استااعت ببطء أن تطرج ذفسها من قيود الواقع ،وتندمج شيئا وشيئا مع حركا ،التغيير التي
بدأ ،تؤثر في املرأة ،لقد تعلمت الكاتبة الرقص وراحت تستمع إلى املوسيقى "من صديقة املراهقة
(وجدان) تعلمت رقصة الشارليستون ،وكان إبراهيم اآلن قد اشترى ووذوغراوا أدخل البهجة إلى
ذفوسنا جميعا ،وكاذت هناك ألوان مطتلفة من املوسيقى واألغاني املسجلة على أساواذا ،أوديون
وصو ،سيدة وسواها ،وكاذت من ضمنها موسيقى رقصة التاذجو والفوكس ترو ،والشارلستون".

2

هذا التغيير كان من الصعب أن يتم دوعة واحدة ،لقد كاذت هناك مراحل بدأ ،ويها عملية التغيير،
وحاولت املرأة التدرج في خروجها من القمقم الذي ورض عليها "قبل السفور كاذت املرأة في ذابلس
قد ذجحت في تاوير حجابها على مراحل امتد ،مدى ثالثين عاما ،وفي العشرينا ،تطلصت من
التنورة السوداء الفضفاضة واستبدلتها باملعاف األسود أو البني وغيره من األلوان الغامقة .وفي
ً
ساترا
بداية األربعينا ،تطلصت من الغااء الذي كان ينسدل من أعلى الرأس حتى الحضن،
لتفاصيل النصف األعلى من الجسم ،وحيث تناوي وراءه ويداها على صدرها حتى َّل تظهر أصابعها
أمام عين الرجل ،أما في أوسط الخمسينا ،طار املنديل ً
نهائيا ،وراحت الوجوه الجميلة تتحدث
بنعمة ربها في حياء وخفر".

3
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لقد تغير الوضع اَّلجتماعي وتغير ،املرأة ،ولم يقتصر التغيير على املظهر الخارجي للمرأة ،وإذما أصبح
لها "دور اجتماعي واضح ،وأصبح لها حضور على مستوى األنشاة الثقاوية واَّلجتماعية وبدأ،
الجمعيا ،والنوادي الثقاوية تظهر وتأخذ دورها في املجتمع ،وراحت املرأة تشارك الرجل ،وتؤدي
دورها في األنشاة الثقاوية" في هذه الفترة ،وبالذا ،بين عامي  1956و  ،1957كان هناك في ذابلس
(النادي الثقافي املطتلط) الذي أسسه الدكتور وليد قمحاوي مع بع

الشباب الواعي لكي يسد

وراغا ثقاويا واجتماعيا كان يهيمن على املدينة ،وبالرغم من األصوا ،الرجعية املعادية التي راحت
ترتفع في املساجد ضد النادي املطتلط ،وبالرغم من العبارا ،الهجومية التي كاذت تكتب على جدران
املدينة اا ،التقاليد الصارمة وقد استاا هذا النادي أن يقوم بتحقيق بع

أهداوه".

1

إان صورة املدينة اَّلجتماعية تبدو واضحة في رحلة ودوى طوقان ،وهي َّل تحدث عن ذفسها بقدر
ما تحدث عن املدينة ،وتحدد مالمحها في أكثر من زاوية ،واملدينة ليست مجرد أبنية أو مظاهر
عمراذية ،وإذما هي ذمط حياة وأساليب تفكير ،واستااعت الكاتبة أن تقدم املدينة في كل مظاهرها
إلى جاذب املظهر العمراني والحياتي واَّلجتماعي ،قدمت الكاتبة ذابلس املدينة في شوارعها ومدارسها
ومتنزهاتها وينابيعها وأسواقها؛ إلى غير الك من املظاهر التي تجعل القارئ يعيش املدينة بكل
تفاصيلها ،وشار ويصل هو ذفسه شار ويصل الذي يعد بوابة ذابلس من الشر إلى الغرب.
واملدرسة الفاطمية هي ذفسها أيضا املدرسة الفاطمية التي تقع غرب املدينة ،واملدرسة العائشية
هي ذفسها التي تقع شر املدينة.
"لم تكن في ذابلس أكثر من مدرستين للبنا( ،املدرسة الفاطمية) الغربية (واملدرسة العائشية)
الشرقية ،وكان أعلى صف هو الخامس اَّلبتدائي".

2

وإلى جاذب هاتين املدرستين للبنا ،وجد ،مدرسة النجاح الوطنية التي تأسست عام  ،1918والتي
تاور ،إلى معهد ثم إلى جامعة هي جامعة النجاح الوطنية "كان رجال ذابلس بعد اَّلحتالل البريااني
مباشرة قد أسسوا "مدرسة النجاح الوطنية" جامعة النجاح الوطنية اآلن ،ولم يلبثوا أن قاموا
بتأسيس ذاد لتلك املدرسة أصبح بعد وترة وجيزة ساحة تقام عليها املهرجاذا ،الوطنية في املناسبا،
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املطتلفة ،وشر النادي العربي هذا يدعو املفكرين واألدباء والشعراء من عرب ولساين والبالد
العربية األخرى مما أعاى للمدينة وهجا ثقاويا ،باإلضاوة إلى الوهج الوطني والسياس ي كما أسس
ورقة للكشاوة أصبحت اا ،تأثير كبير على شباب املدينة الياوعين حتى ثروة ."1936

1

والكاتبة تحدد معالم الحياة الثقاوية في مدينة ذابلس في النصف األول من القرن املاض ي ،وتعكس
الحراك الثقافي املتمثل والجمعيا ،واألذدية والفر الكشفية إلى غير الك من املظاهر الثقاوية.
ولم يقتصر وصف الكاتبة للمدارس على املدارس الرسمية ،وإذما عقد ،مقارذة بين مدارس ذابلس،
ومدارس املدن الفلساينية األخرى ،وتحدثت بشكل خاص عن مدرسة راهبا ،مار يوسف التي
وجد ،في مدينة ذابلس وَّل زالت قائمة "كنت أتحين الفرص لتعليم اللغة اإلذجليزية ،ولكن ذابلس
كاذت تفتقر للمجال املسعف ،ولم يكن ويها مدارس خصوصية أجنبية ،بعكس البلدان األخرى في
ولساين ،كالناصر وحيفا وياوا ،كاذت هناك مدرسة راهبا ،مار يوسف ،ويا طاملا تالعت أمي
اَّللتحا بها ،وقد كاذت بالنسبة ذابلس شيئا مميزا ،تعلم طالباتها وما كان أقل عددهن تعلمهن
اللغة الفرنسية ،والعزف على البياذو ،والرسم بالزيت" 2ومدرسة الراهبا ،هي املدرسة الخاصة
الوحيدة في ذابلس في النصف األول من القرن املاض ي ،مقارذة مع مدارس أخرى في مدن ولساينية
مجاورة ،وهي مدرسة تعلم اللغة الفرنسية ،إلى جاذب ألوان جديدة غير مألووة في املجتمع النابلس ي
املحاوظ ،وهي املوسيقى ،والرسم بالزيت.
وربما صاحب الك أيضا ظهور أول جمعية نسائية "كاذت قد تأسست في ذابلس جمعية نسائية منذ
عام  1921برئاسة املرحومة مريم هاشم".

3

مظاهر اجتماعية في مدينة نابلس:
إلى جاذب البعدين الثقافي والحضاري اللذين تحدثت عنهما الكاتبة في مدينة ذابلس ،وقد تناولت
أيضا مظاهر اجتماعية عامة تميز ،بها املدينة وحاولت من خاللها تقديم ذابلس في بعدها اَّلجتماعي
املتمثل في عادا ،وتقاليد أهلها ولباسهم وأعيادهم ومزاراتهم واحتفاَّلتهم الدينية وقد تحدثت عن
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عادة زيارة القبور في أيام العيد ،وهي عادة متأصلة في املدينة حيث تذهب النساء إلى املقبرة قبل
صالة العيد ،وبعد صالة العيد يذهب الرجال ،وقد زينوا املقابر بسعف النطيل |وإا تنتهي صالة
العيد ،كنت اتبع وعلياء جماعا ،املصلين إلى املقبرة وهناك تكون املقبرة قد تحولت إلى شبه غاية
خضراء من سعف النطيل املنتصبة وو القبور ،ومع دخول الرجال إلى املقبرة تسر النساء
املحجبا ،بمغادرتها وقد أتممن زيارة األحبة الراقدين هناك".

1

وكاذت بهجة العيد اا ،أثر كبير في ذفس سكان املدينة ،وهنا تشير الكاتبة إلى عادة أخرى من العادا،
املتأصلة في املدينة ،والتي استمر ،معها حتى وقت متأخر ،وهي طلقا ،املدوع "وكاذت اإلثارة الكبرى
بالنسبة لنا ذحن الصغار حين نسمع طلقا ،املدوع التي كاذت تضرب يوم العيد معلنة بشائر العيد،
هنا كاذت تضبح ذواحي البلدة بهتاف الصبية والبنا ،الصغيرا."،

2

وإلى جاذب الك وصفت الكاتبة الزي العام للرجال والنساء وبطاصة في األعياد "كنت أحب منظر
الرجال في مالبسهم الجديدة َّل سيما منظر القنابيز اللماعة املطااة بطاوط رويعة باهتة اللون،
وفي أثناء سيرهم كان يصدر حفيف لايف من احتكاك أطراف القمباز بعضها ببع
أورا الشجر".

كحفيف

3

وإلى جاذب الزي التقليدي ،تميز شباب املدينة بلباسهم الخاص "أما الجاكيتا ،األذيقة وكان الشباب
يصنعون في الجيب الصغير منديال حريريا تتدلى أطراوه خارج الجيب وتبدو للعين كعصفور يرف
جناحاه مع حركة السير ،كما كان بع

الشباب يضعون زهرة قرذفل أو زر ورد بدل املديل".

4

وإلى جاذب مظاهر الزينة التي تبدو على الرجال في يوم العيد تحدثت الكاتبة عن ألعاب األطفال التي
تراوق مظاهر الفرح في املدينة ،ومنها األرجوحة ولعبة الدوَّلب".

 1رحلة جبلية صعبة ،ص.50
 2رحلة جبلية صعبة ،ص.50
 3رحلة جبلية صعبة ،ص.50
 4رحلة جبلية صعبة ،ص.50
 5رحلة جبلية صعبة ،ص.48
183

5

مظاهر عامة في املدينة:
في الرحلة الجبلية الصعبة تظهر عدة مالمح عامة تطص أذماط الحياة ،والابيعة الجغراوية
والسكاذية للمدينة ،واملاء الذي هو عصب الحياة كان يأتي إلى البيو ،العادية من خالل السقائين،
وهناك بع

البيو ،األرستقراطية التي يصلها املاء عن طريق أقنية وطارية تصب في برك أعد،

خصيصا لتجميع املياه "كان السقاؤون في تلك األيام يزودون بيو ،البلدة باملاء باستثناء بع
البيو ،القليلةَّ ،ل سيما بيو ،اإلقاا القديمة والتي كان أصحابها يمتلكون حصصهم الخاصة بهم
من مياه الينابيع العديدة في البلدة ،وكاذت املياه تصل إلى تلك البيو ،بواساة القنوا ،الفطارية
تحت ساح األرض ،وتصب في البرك القائمة وسط ساحا ،البيو ،الفسيحة".

1

على هذه الشاكلة كاذت تعيش مدينة ذابلس ،حياة بسياة مملوءة بعناصر الابيعة العفوية املتمثلة
في الينابيع والعيون والشالَّل" ،في موسم تفجير العيون خالل شهري شباط وآاار ،كان نساء البلدة
ينالقن إلى العيون والشالَّل ،،متلفعا ،بمالءاتهن السوداء ،ومعهن سالل الكعك البلدي
واملحمصا ،اململحة ،والحلوى النابلسية".
هذا الجو الربيعي املشر كان يدوع النساء إلى الخروج إلى أحضان الابيعة ،والتمتع بمناظر
الابيعة ،واملياه املتدوقة من العيون والينابيع ،وأشجار الزيتون واللوز والجوز والخوخ ،إلى غير الك
من األشجار املثمرة التي تزين املدينة.
ومدينة ذابلس كغيرها من املدن الفلساينية خضعت لعوامل التغيير الحضاري وغابت مظاهر
العفوية ويها لتحل محلها مظاهر الحضارة الجديدة ،بتعقيداتها ،وأذماط معيشتها التي تغاير ما كان
ً
سائدا أو معرووا لدى سكان املدينة "وأدور بنظري باحثة عن الكيان اللايف ،وعن الوجه الريان
األخضر ،ولكن هذين لم يبق منهما إلى بع
والليمون الحام

مالمح ،لقد غابت أشجار اللوز والجوز واملشمش

لترتفع مكانها املطازن والدور الحديثة باوابقها العديدة ،ولتمتد الشوار

اإلسفلتية مفسحة الاريق للسيارا ،والباصا ،والشاحنا."،
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2

وما ميز مدينة ذابلس أيضا بع

املظاهر الدينية ،والتي تظهر في الاقوس واملزارا ،واملقاما،

الدينية ،ومع هذه الاقوس تكون احتفاَّل ،دينية لها طابع خاص ،وقد وجد سكان ذابلس في هذه
اَّلحتفاَّل ،روحاذيا ،تمس وجدانهم ،األولياء والدراويش ،وفي هذه املقاما ،اعتاد الشيوخ
الدراويش اَّلحتفال بالذكر بد الابول والصنوج وروع األعالم الخضراء الكبيرة ،وفي مقاما ،بع
األولياء كنت أرى بع
آيا ،القرآن".

السرج مضاءة في أطراف املقام الذي غاته مالءة خضراء مارزة ببع

1

هذه هي الرحلة الجبلية التي سجلتها ودوى طوقان ،وهي رحلة شاعرة ورحلة مدينة ،وربما سار
الخاان بجوار بعضهما ،وهي َّل تسجل من خالل هذه الرحلة سيرة لذاتها ،وإذما هي تسجيل سيرة
ملدينة ذابلس في واقعها اَّلجتماعي والسياس ي واَّلقتصادي ،وفي تحوَّلتها على امتداد ذصف قرن
تقريبا ،وقد رصد ،الرحلة هذه التحوَّل ،بدقة متناهية وباريقة تشويقية جعلت املدينة حاضرة
في أاهان القراء ،ليس وقط في واقعها الجديد وإذما عبر رحلة طويلة ممتدة عبر السنين.
وقد تكون الرحلة الجبلية التي قدمتها ودوى طوقان أول ذمواج عملي لسيرة الكاتبة وسيرة املدينة،
وهو – دون شك – ذمط جديد في الكتابة اإلبداعية ،ألن صاحبة السيرة لم تركز على ااتها وقط،
وإذما قدمت ااتها من خالل املكان املمثل في صورة املدينة واستااعت أن تفلسف املكان من خالل
األبعاد والرموز اإليحائية التي وظفتها ،وأن تقيم عالقة تضاد بين املكان واإلنسان ،وفي الوقت الذي
كاذت تجد قسوة من األهل ،كاذت تجد مساحا ،واسعة من الحرية والقبول في املكان الذي أعااها
أكثر مما أعاته أسرتها الصغيرة أو مجتمعها الكبير لها ،ولهذا بدا تعاطف الكاتبة مع املكان أكثر من
تعاطفها مع املحيط اإلنساني الذي حاول أو يفرض قيودا عليها وأن يلغي إنساذيتها ،ويحدد إقامتها
في محيط بيتها الضيق ،وليس في محيط مدينتها الواسعة.
واملدينة تبدو في رحلة ودوى طوقان ،مدينة متكاملة املالمح في ماضيها وحاضرها ،والجديد في تقديم
املدينة هو تشريح واقعها ،وتجاوز املظاهر الشكلية الوصفية ،والتعامل مع املدينة على أنها كائن حي
مملوء باألحاسيس واملشاعر ،وربما كاذت مشاعر املدينة التي قدمتها ودوى طوقان تفو املشاعر
اإلنساذية املحياة بها ابتداء من أسرتها الصغيرة واذتهاء بمجتمعها الكبير .وهذا ما جعل حنينها

 1رحلة جبلية صعبة ،ص47
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دائما للمدينة التي عشقتها ،وربما استبدلت عشقها بعشق الحب الضائع الذي لم تلتمس خيوطه
الحقيقية في محياها اَّلجتماعي واإلنساني.
لقد ظل حنينها مزروعا في شوار املدينة القديمة وفي أزقتها العتيقة "كلما مرر ،بالشوار  ..وعبر،
في وجوه املاض ي ،وشعر ،بالحنين إلى وجه مدينتي القديم ،إلى لااوة كيانها" 1.إذه الحنين الجارف
إلى مالمح األصالة في املدينة ،والعراقة في تاريطها القديم ،وإاا كاذت ودوى طوقان تحن إلى ماض ي
املدينة ،وإنها َّل تحن باملالق إلى ماض ي عالقاتها اَّلجتماعية واألسرية ،وهي بذلك تظهر تصالحها مع
املكان على حساب عالقتها مع محياها اإلنساني ،واملكان بالنسبة للكاتبة يعني الحياة والوجود
وإثبا ،الذا ،،ومن هنا نشأ ،ثنائية العالقة الضدية بين املكان واإلنسان ،والعالقة تبدو واضحة
بين املكان واإلنسان ،كما تمثلها الكاتبة في رحلتها ،وهي تتفاعل بشكل واضح من املكان على حساب
اإلنسان.

 1رحلة جبلية صعبة ،ص .43
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ّ
بالحب وحده تحيا األوطان
ليس

ّ
جداريات الناصرة :حكاية عشق للوطن الصغير
د .راوية جرجورة بربارة

1

َ
صورة مدينة الناصرة كما انعكست في َ
كتاب ِي الكاتب الفلسايني وتحي
تتناول ورقتي هذه
ووراني؛ "جداريا ،ذصراوية -شروا ،على الزمن الجميل" ،و "حكاية عشق".
ّ
جداريات؟
وملاذا أسماها
ً
َ
ً
َ
بينما خط محمود درويش جداريته الشعرية ليحاور َ
ويترك الحياة جدارية شاهدة على بقائه
املو،
ً
وخلوده ،ذجد أن وتحي ووراني خط جداريته التوثيقية القصصية ليترك صور الناصرة محفورة
َ
َ
َ
ووكرها ،وهي تحمل
الشعوب وتاريطها
الذاكرة ،الك أن الجدارية تارح "دائما تراث
على جدار
ِ
ِ
ً
َ
ُ
ً
ًّ
توثيقيا يسترجع أحداث
رسالة ثقاوية في املكان األو ِل وأخرى جمالية ،كما تعد الجداريا ،عمال
َ
املستقبل".
املاض ي والحاضر ويتأم ُل
الكاتب بكلماته ً
زمنا عاشه هو في الناصرة...وها هو اا الزمن الجميل ُ
وكم بالحري إاا َ
ُ
يفتح
رسم
ِ
شروا ِته على جداريا ،ذصراوية ،ويأخذني الحنين إلى هناك ،إلى بلدي ،وحارتي ،وأهلي وذاس ي ،وتنفتح
ٌ
ْ
ْ
أمة الله
طاقا ،من
ِ
الذكريا ،كنا قد عشناها في زمنين مطتلفين ،زمن ِ
عبد هللا (وتحي) ،وزمن ِ
(صاحبة هذه الورقة)
َ
ُ
ُ
وعشقنا لألماكن ،هو عشقنا للناس الذين سكنوها،
عشق"،
الجميل يحكي "حكاية
هو اا الزمن
ٍّ
ُ
ٌ
رعيل لهم السبق في مجاَّل ،عدة،
عشقنا للزمن املمي ِز الذي اذالق منه
لذكرياتنا هناك،
عشقنا
ِ
َ
َ
ولهم األماكن التي شقوها بشق النفس ،ولهم الحكايا ،التي تركتنا نعشق أماكنهم!
ََ
َ ُ َ
ُ
َ
ُ
حين تذك ُر ،وَّل
الحياد
ملدينةَّ ،ل أستايع أن أقف موقف
وعل ْت بي جدارياتك وحكاية عشقك
مااا
ٍّ
ِ
ُ
ً
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ْ
قرأ؛ ألذني ُ
حين تكتب ،وَّل حين ت َ
ذاصرة الجليل ،وكم كنت محظوظة أذني ُولد ،هناك،
ابنتها ،ابنة
ِ
َ
صورها ُ
َ
وترسب ُ
ُ
وجد ُرها
واتنا،
واألماكن دون أن تقصد تشكل مالمحنا ،وتتدخ ُل في سلوكيا ِتنا وتصر ِ
ً
وعينا.
عميقا في َّل ِ
 1جامعة حيفا وكلية أوراذيم.
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َ
َ
َ
َ
أدبي،
طريقة وبأي
ألهمك أن تؤرخ تلك الفترة؟ وبأية
بفعلتك؟ من
اجترحت
ومااا
ٍّ
ٍّ
شائقٍّ ،
أسلوب ٍّ
ُ
ُ
ْ
ُ
لك إيه يا َ
نستكشف خبايا التاريخ ،وحكايا الناس ،وذقو ُل َ
"عبد هللا" يا وتحي!
جعل َتنا ذقرأ وذقرأ،
ِ
ُ
ً
َ
ْ
توثيق لحوادث
أم
ة؟
شعبي
حكايا،
أساس
على
هل
ن؟
الكتابي
أ
فكيف إذا نقر
ٍّ
تأريخ ٍّ
لفترة زمنية؟ أم ٍّ
ٍّ
َ
سير غيرية؟ أم تر َ
ألدباء وشعر ٍّاء
اجم
وحادثا،؟ هل ذقرأهما
ٍّ
ٍّ
كنصوص قصصية؟ أم ٍّ
سيرة ااتية؟ أم ٍّ
ٍّ
وأساتذة؟
ُ َ ُ
ُ
ُ
ْ
َ
الحكاية ،وتتكئ على التناص الشعري
تفاصيل
تعاذق
املبد َعة
الكتابين والكلمة الجميلة
كيف ذقرأ
ِ
ُ
ُّ
ُّ
ااكرة
ا ،على
الحكائي بزمكنيته وخصوصيته وشخصياته وأحداثه
والنص
والتاريخي؟
يرسم جداري ٍّ
ِ
ُ
وكرمنا ومحبتنا وأخوتنا ،سقى هللا أي َام الكاتب
وعاداتنا
شروا ،على أي ِامنا
ويفتح
شعبنا،
ٍّ
ِ
ِ
وتقاليدذاِ ،
ِ

وتقدير ِه.
حبر ِه ،وااكرته
بغيث
املشتهاة ،وجاد عليها ِ
الخير الذي همى ِمن ِ
ِ
ِ
ْ
محوري املكان والزمان ،واذفصال على محور التشك ِل
الكتابين؟ وقد التقيا على
كيف ذقرأ
ِ
ُ
َ
موضوعي لكل ما جرى معه،
بمعاد ٍّل
واحد ،وتصاعد ويهما الحدث
املضموني ،واذالقا من
ذقاة ر ٍّاو ٍّ
ِ
ِ
ٍّ
ُ
عشق".
وهو "حكاية ٍّ
ْ
ثالثة محاور :املحور التاريخي ،املحور الجغرافي ،واملحور اإلنساني.
سأقرأ الكتابين من ِ
املحور ّ
ّ
ُّ
/التوثيقي:
التاريخي
األول؛
ُ
ُ
و"شمس تموز جاء ،لتوها من جهنم ..وحات
الحارة،
تبدأ الحكاية التاريطية حين دخل الجيش إلى
ِ
َ
البداية ،وأن
البقعة الصغيرة! (جداريا ،،ص ،)8 .وقد اختار الراوي أن يبدأ من
رحالها في هذه
ِ
ِ
ينقل لنا َ
يكون ر ً
اويا متدخ ًال ،وأن َ
َ
وأصغر املعارك "من أرشيف املعارك على
صور النكبة والنكسة،
املاء في مدينة البشارة" (جداريا ،ص" ،)22 .ومن هذا النبع يعب األهل في الناصرة ..يعبون يعبون
وال يتعبون وَّل يرتوون ..تزداد وجوههم ذضارة ويزدادون ً
شبابا!
الصوفي َ
رويقه في رحلته النصراوية ،ويطتار للحجاج َ
ُ
ُّ
ويطتار الراوي أن يكون
بيت الشعر
العشق
املشهور:

لم يزدني الو ُ
رد إَّل عاشا
ِ

َ
نسيم الروح قولي للرشا
يا

يقول الراوي :كاذت ُ
العين ً
الحضارة (ن.م .ص-23 .
عينا ..وكاذت العذر ُاء عذراء! قبل أن تاأها أقدام
ِ
َ
تورية في كلمة عذراء الثاذية ،والعذراء األولى التي ُسميت العين باسمها هي
 )24وما أجملها من
ٍّ
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ُ
ٌ
رجعنا
سيدتنا مريم التي بشرها جبرائيل بوَّلدة املسيح ،وهي معادل موضوعي ملدينة البشارة ،لذا هي ت ِ
ً
ُ
ً
تعد عذ َاء بعد أن ُ
ملا حدث سنة  ،1948وهي لم ُ
ُ
األرض ،والحياة لم تعد طاهرة بريئة
اغتصبت
ر
ِ
ِ
عذر َاء في حاضرذا ووا ِقعنا الصعب الذي ذمر به ،بعد اذقضاء الزمن الجميل!
على املحور التاريخي يعود بنا الراوي إلى سنة 1904ملبنى املسكوبية الذي أقامه الروس في الناصرة،
علمي تطرج منه العديد من أصحاب
صرح
ٍّ
وكان بمثابة مضاوة للحجاج الروس ،سرعان ما تحول إلى ٍّ
الفكر ..خليل بيدس رائد القصة الفلساينية وسليم قبعين ،وأذاون بالن ونعمة الصباغ وميطائيل
َ
َ
نعيمة ومي زيادة (جداريا ،ص ...)56 .ويتابع الراوي ليقول إن ذاصرة الجليل كاذت املنارة الثقاوية،
ً
قفزة ذوعية كبيرة ًّ
جدا في الحياة التعليمية والثقاوة التربوية في ولساين
وإن تأسيس السنمار كان
(ن.م .صُ ،)57 .وي ُ
مركز للشرطة واملحاكم
طبرذا بأن هذه املسكوبية قد تحولت بعد  1948إلى
ٍّ
مكتب البريد ،وعلى باب املسكوبية يعرونا على كاتب الغالبى يوسف جرايس ي.
وضريبة الدخل ،وإلى
ِ
َ
ثم يتابع سرده التاريخي ليوصلنا إلى سنة  ،1952ويحدثنا عن إقامة ذواة "الاالب األحرار" على غرار
"الضباط األحرار" ،وعن "الفران" الذي كان يبيع الجرائد بنشيده القومي اليومي "عبد الناصر،
عمي ..جريديييييي" (ص ،)91 .وحين امتثل أمام سعادة الحاكم ،الذي سأله عن سر ترديد اسم
جريدة تطلو من اسمه ،كان يقول :بدذا نعيش عمي ..جريديييي!
عبد الناصر لبيع
ٍّ
وحكايا ،عبر املد التاريخي ،ويحكي لنا عن "أبي األضواء ،الذي من بالد الر ْ
اودين
ويأخذذا بحكايا،
ٍّ
َ
الديوان العثماني ويمتاي هو صهوة
حضرة
جاء" ،وعن "أبي مصص والباب العالي" ،ويتركنا في
ِ
ِ
الذاكرة (جداريا ،،ص ،)151 .يجو ُل بنا َ
ردها ،التاريخ ،ومهما ابتعد زم ًّنيا
عبر
ملعاذقة خبايا
الحنين
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
الحدث ،يبقى املكانُ
ذاسهُ،
وحب الراوي لناس املكان ،وملكان هو ُ
موح ًداُّ ،
أو اقترب ،ومهما اختلف
ِ
ٍّ
ِ
ِ
َ َ
ُ
ُ
سنابل َّل ُتاأطئ ر َ
ً
َ
َ
تواضعا
أسها إَّل
قمح تاريطية كاذت
العامل املشترك الذي تدور في رحاه حباِ ،
مثل محامي األرض والشعب حنا ذقارة الذي كان يصل صباح َّ
كل يوم سبت من حيفا إلى الناصرة..
ً
ً
َ
سوداء ..وويها قصص وحكايا قراقوشية ..مضحكة مبكية ..تكمن ويها أحزان
حامال معه حقيبة
شعب!
ذاصرة الستينا..،
يأخذذا في تاريطه إلى "الستينا ،من القرن الهارب" (جداريا ،،ص ،)173 .إلى
ِ
عاصمة يطيم عليها ُ
املأساة..
ليل
ليل الحكم العسكري ..ليل القهر ..وبقايا
ِ
ٍّ
شعب خرج لتوه من ِ
َ
ُ
ُ
ووجد َ
َ
وأجداد ِه( .جداريا ،،ص ،)173 .ذاصرة الستينا،
والعذاب في وطن آبا ِئه
ذفسه يحترف الغربة
ِ
189

ً
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ُ ُ ُ
كون ويها جمهورية كتلك التي كاذت للشاعر جورج
عاصمة ثقاوية وسياسية ،وكعبة تؤمها الووود وت ِ
َ
ذجيب خليل ،الذي شكل مريدوه "جمهورية جورجي" ،تلك الجمهورية التي وتحت عيون الاالب في
ْ
ديواذين "ورد وقتاد" ،و "على الرصيف" ،وبدأوا يمسكون
صحراء التيه والضيا ِ والقحط األدبي على
هجين اسمه "الشعر املحلي!"
مصالح
بارف الخيط ،ويقول" :ويبدأ وعينا يتطلق ويشرف على
ٍّ
ٍّ
(جداريا ،ص.)177 .
ً
ْ
َّ
شعبنا،
يوم
ومن هذا التأريخ والتوثيق
ٍّ
تاريخي من ِ
ألمجاد صنعت تاريطا ،كان َّل بد أن يعرج على ٍّ
حياة ِ
ٍّ
َ
"قل َب الااولة ..وكان ُ
َ
يوم األرض" ً
بكفه
وارس
ااكرا
ويؤرخ لنا يوم
ِ
املشهد توويق زياد الذي خبط ِ
َ
َ
قلبها وو َ رؤوسهم ..وكان اإلضراب الذي َّ
الااولة ..ثم َ
العربي
غي َر الخارطة السياسية لإلنسان
على
ِ
ِ
ِ
الباقي في وطنه(.جداريا ،،ص.)207 .
َ
ُ
ُ
َ
ُ
وبهذا ُت ُ
تصبح الناصرة عاصمة
للوطن،
النمواج املصغ َر
صبح الناصرة التي أحبها وتحي ووراني
ِ
ُ
َ
َ
الحدث التاريخي لكل أجز ِاء الوطنُ ،
َّ
واألدبي على
لتفتح تاريطنا السياس َّي واَّلجتماعي
تكبر الناصرة
ِ
ِ ِ
كبير.
وطن ٍّ
مصرا ِ ٍّ
ً
ً
ُ
ّ
َ
َ ُُ
ّ
ُ
وتصغر لتشك َل
ووعينا،
أما على املحور الجغرافي ونجد الناصرة تكبر لتشكل خارطة جديدة لتالقينا ِ
ُ
ً
ً
ً
ُ
واإلخوة ويها حو َل
واحد"
صحن
واحدة ،ويأكلون من
مائدة
األهل
"حصيرة صغيرة واحدة يترب ُع
ٍّ
ٍّ
ٍّ
ٍّ
الوطن..من الجش ووسوطة ومعليا
أرجاء
(جداريا ،،ص ،)173 .وفيها التقى طالب جاؤوا من جميع
ِ
ِ
وعرابة وسخنين ودير حنا وعيلبون واملغار وكوكب أبو الهيجا وذحف والبعنة ودير األسد ومجد الكروم
والريحاذية وطمرة وكابول وطرعان وكفركنا والرينة واملشهد وعين ماهل وإكسال ودبورية وذين
وصندلة ومقيبلة وسولم وعبلين وزلفة وأم الفحم ومصمص وعارة وعرعرة وكفر قر وباقة الغربية
وجت وقلنسوة والايبة وطيرة بني صعب وجلجولية وكفر قاسم وأبو غوش وقرى بئر السبع..يضاف
إليهم الصاعدون لتوهم من بين أذقاض النكبة في صفورية واملجيدل ومعلول وحاين والشجرة
وطبريا وصفد...
ُ
ً
ً
الناصرة ً
ُ
ً
وطنا ً
ًإاا تطتز ُل
ومقياسا لخارطة الوطن الذي
بووودها صورة مصغرة
وتصبح
كبيرا،
ِ
قلوبنا..
ذحملها وذرسمها في ِ
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َ
ُ
ُ
ُ َ
ُ
ْ
سوار
بعد أن قرأ ،كتابك ،وهمت ملااا سميت الناصرة بالقلعة! ألذنا تحصنا ويها ،وحمينا خلف أ ِ
ً
ُُ
حضارة هي لنا ُّكلنا ،وتر ًاثا هو ْ
ا،
دم ُغ
لقياذا
جباهنا شار ِ
املكان وبصمته الخاصة التي حملناها على ِ
ِ
وطر.
ُ
ُ
َ
يحب ً
ألست َ
َ
نعشق ً
ُ
ُ
نعرو ُه"؟ "وكيف لإلنسان أن َّ
شيئا َّل يعروه؟! وكيف
وطنا َّل
القائل" :كيف
أذت
ِ
نعشق ً
ْ
َ
الكحيلتين؟! كيف ذحبه إاا لم نعرف َ
ذاسه
مالمح ُه ولون عينيه
وطنا إاا كنا َّل نعرف
َ
َ
وحكاياتهم الشعبية؟
ووولكلورهم
وتقاليدهم
وعاداتهم
ِ
ِ

ُ
َ
أصابعنا من ْ
ُ
شو ِك صباره؟"
وذأكل من خبز طوابي ِنه ..وذمأل
كيف ذحبه إاا لم ذمأل خوابينا من زيته..
(ن .م .ص.
مدينة ْ
أحبب َتها وعاشت ويك بكل
وطن من خالل
ٍّ
ومن ومك ذدينك ،ها أذت قد عروتنا على جغراوية ٍّ
َ
َ
ً
ً
واحدا أحد وَّل
شارعا
ووصفت
عبثت بالتفاصيل الصغيرة بدأذا رحلتنا معك،
تضاريسها ،وحين
ِ
شريك له ،يبدأ من بير األمير ،متوج ًها إلى الواصفية مملكة أم واصف ..ثم يشق َ
املدينة ويشاره
قلب
ِ
ْ
شارين ..ثم يتابع املسيرة مرو ًرا بعين العذراءً ،
عابرا حي النمساوي ..ويصل إلى الخاذو  ..ويتنفس
الصعداء(جداريا ،،ص،)43 .وَّل تنس ى الجغراوية اَّلجتماعية وتذكر وسيفساء املدينة عين العذراء
وجنينة أبو ماهر واملسكوبية ومقهى أبو أيوب السخنيني ومقهى كامل بولس..وكنيسة البشارة،
وكنيسة البشت ،وكنيسة الالتين ومسجد السالم ومدرسة أبو جميل وساعة الدير ..إيفا ماريا،
ومدرسة الست أولغا سليمان ،ومدرسة الست وهيمة جرجورة ،ومدرسة الست وسيلة رز ثم
الست وديعة مبصلي ..ومدرسة الزيبق وسينما "ريكس" وسينما "أمبير" وامليدان وسو اَّلثنين..
(جداريا ،،ص.)15 .
كبيرا ،ومدير ٌ
هذه التفاصيل الصغيرة رسمت ً
اُ ،
مجدا ً
نساء للمدارس ،البنا ،يتعلمن كاألوَّلد ،الفن
َ
ْ
ٌ
ٌ
ٌ
رسمت خارطة
حاضر بجغراوي ِته التي
حاضر بصخرة النمساوي ،والتاريخ
حاضر بالسينما ،واألدب
ُ
ُ
لوطن ذوثقه بالتفاصيل الصغيرة؟
قلوبنا ،وكيف تمحى خرائط
ٍّ
هذا الوطن في ِ
ً
ّ
وثالثا على املحور
اإلنساني:
َ
َّ
هناك خط الراوي حكاية عشقه للغته ،لهويته ،وألولئك الذين شكلوها ،ورغم أنهم قالوا "من أحب،
َ
ً
َ
الشهادة وصر َح وباحً ،
ً
وتقديرا
وواء
شهيدا!" ها هو في حبها قد تناز َل عن
وما ..،ما،
وكتم
وعف
ِ
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منه ألذاس علموه ،وأحياهم وأحيى َ
اسمه وخلده ويهم ،األستاا حبيب غااس ،ميشيل حداد ،ذصري
ٍّ
النطلة ،حبيب حزان ،أبوذا سمعان ذصار ،سهيل ذصار ،عيس ى لوباني ،علي محمد طه ،توويق
معمر ،نعمة الصباغ ،وجيران الرضا ،وأولئك الذين جايلوك وتميزوا وشقوا لنا مستقبلنا وليد
الفاهوم ،طار عون هللا ،وأستااي األسمر الذي غر بالاحين األبي

كقلبه برووسور جورج
ِ

قناز  ،وعدذان داهود ،جريس ورح ،كامل أحمد الظاهر ،ووزي جريس عبد هللا ،توويق يعقوب
َ
َ
َ
وحكاياتهم ،ووضلهم على
رويت لنا طرائفهم
عواد ،عادل باسيليوس بواردي وغيرهم وغيرهم ممن
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
أذاس
ِ
شعبهم ،وعااءهم ،وونونهم وجنونهم ،وأدبهم وشعرهم ،وحبهم وتواصلهم ..رويت لنا عن ٍّ
ً
ً
شكلوا راوعة اجتماعية ،وشكلوا منتدياتنا األولى في جمعية الشبان املسيحية ،في "منتدى األربعاء"،
في املهرجاذا ،الشعرية ،في مجلة "الجديد" ،في املاابع ودور النشر ،في مجلة "الفجر" ،ولم ت َ
نس
َ
َ
صاحب "لكع بن لكع" وسميح ومحمود...وما زال الراوي ويك يستذكر ويسترجع ويروي ويؤرخ
رموزذا
َ
ُ
ُ
ا..،
ويبوح
ويوثق ،ويمتع،
ويتواصل ويعشق وَّل ينفك ،ويرسم تاريطنا جداري ٍّ
وأذتم أيها املبدعون ،واملؤرخونَّ ،ل تألوا جهودكم ،قوموا وأرخوا عن بالدذا وقراذا وعاداتنا وأذاسنا
ا ،في قلوب الجيل الاالع علهم يفقهون ونغير
وكبارذا
وأغاذينا وأساتذتنا
وصغارذا ،وارسموا جداري ٍّ
ِ
ِ
َ
ُ
َ
َ
الخالص.
وجه مجتمعنا ووجهته ،وتكون كتاباتنا بوصلة
ِ
كلمة تطرج من وم هللا" ،وأذا
ورد في الكتاب املقدس" :ليس بالخبز وحده يحيا اإلنسان ،بل بكل ٍّ
َ
َ
كينوذته وسيرورته وصيرورته.
كلمة توثق
أقول لكم ليس بالحب وحده تحيا األوطان ،بل بكل ٍّ
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تجلي املدينة الفلسطينية من خالل
فن الثياب الشعبية النسائية الفلسطينية
د .إيمان قشقوش

1

يتمحور هذا البحث حول ون مادي من ونون التراث الشعبي في املدن الفلساينية املعاصرة ،والك
ملا للتراث الشعبي من أهمية في دراسة جاذب معين من الثقاوة الشعبية الفلساينية على حقيقتها،
ألن التراث يتضمن مجموعة من الثقاوة املادية ،ونون األداء الشعبي ،العادا ،والتقاليد واملعارف
الشعبية والفنون الشفاهية األدبية التي عبر الفلسايني بواساتها عن أحاسيسه رغباته وتجاربه،
وجعلها هاديا في تنظيم أموره الحياتية واَّلجتماعية 2.وتعتبر هذه العناصر واملركباُ ،
اله ِوية املميزة
للشعب الفلسايني بصفتها تشكل الوجدان الحضاري والقومي له.
اذاالقا من أهمية أذماط وأشكال التراث الشعبي عامة ،والثقاوة املادية خاصة؛ تشتمل الدراسة
ثالثة وصول :األول بمثابة مقدمة ذظرية ،وويه محاولة لتحديد مفهوم التراث الشعبي( :لغويا ،3في
الشعر الجاهلي والسيا القرآني) ،وبيان ما طرأ من تاور لهذا املفهوم .وضال عن الك يتناول
الفصل األول املفهوم اَّلصاالحي للتراث الشعبي ،معرجا إلى أذماطه وأشكاله املطتلفة ومبينا بع
مقوماته .الفصل الثاني يتطصص في منظومة ورعية من منظوما ،التراث املادية أَّل وهي الثياب
ُ
الشعبية النسائية الفلساينية ،التي تنماز بسما ،ووظائف متعددة ،والتي اكتسبت بتأثير عدد كبير
من العوامل ،مثل التواوق مع البيئة ،العامل اَّلقتصادي ،الثقافي ،الفكري واَّلجتماعي .وهذه
العوامل متفاوتة في تأثيرها على املالبس في املناطق أو البيئا ،أو الفترا ،التاريطية املطتلفة .ومن
أهم الوظائف التي اتسمت بها الثياب الشعبية النسائية هي الوظيفة الجمالية املتمثلة بفن "
التاريز" أو الزخروة ،التي تصممها الجماعة الشعبية وتحرص على ذقلها من جيل آلخر ،ومن خاللها
يمكن اَّلستدَّلل ومعروة البلدة التي تنتمي إليها .أما الفصل الثالث يتمحور في الكشف عن
الوحدا ،الزخروية املوروثة على الثياب الشعبية الفلساينية وبيان الدَّلَّل ،الرمزية التي تحملها.
 1كلية سخنين.
 2سيتم تعريف كل ذمط من أذماط التراث الشعبي َّلحقا.
 3اعتمادا على املعاجم اللغوية القديمة والحديثة.
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اعتمادا على النمط التراثي املطتار ون الزخروة (املنسوجة على الثياب الشعبية النسائية) سيحاول
البحث الوقوف على دَّلَّل ،ورموز املدينة الفلساينية ،وكيفية تجليها وانعكاسها من خالل اإلجابة
عن التساؤَّل ،اآلتية:
 بمااا تمتاز الثياب الشعبية النسائية في املدن الفلساينية ،وما هي العوامل واملؤثرا ،التيساهمت في إنشاء هذه امليزا،؟
 ما الوحدا ،الزخروية املوروثة على الثياب الشعبية النسائية الفلساينية التابعة ملدنولساينية معاصرة؟
 ما هي "املوتيفا "،والدَّلَّل ،الرمزية التي تحملها الزخارف املوروثة على الثياب الشعبية النسائيةالفلساينية؟
الفصل األول :مفهوم التراث لغويا:
اعتمادا على املعاجم اللغوية القديمة وإن لفظة "تراث "مشتقة من الفعل الثالثي "و.ر.ث "وهي
تتضمن عناصر وجواذب عامة غير محددة يرثها الشخص عن أبيه أو أسالوه على النحو اآلتي" :
ْ
الجاذبين
التراث :ما يطلفه الرجل لورثته ،أي ألبنائه وأهله من بعده" 1.كذلك تعزز لفظة التراث على
املادي واملعنوي ْ
اللذين يرثهما الشخص عن أبيه ،كما ورد في لسان العرب َّلبن منظور " :ورث والن
ْ ْ
2
والو ْرث والتراث وامليراث
أباه :أي ،ورث عنه املال واملجد" .وفي املطصص َّلبن سيدة سيق" :اإلرث ِ
ْ ْ
ُ
َ َ
3
والو ْرث والتراث
هي كلما ،مترادوة وتعني :ما و ِرث من مال وحسب" .ويؤكد اللغويون بأن اإلرث ِ
وامليراث كلما ،مترادوة 4،إَّل أن كل واحدة تعبر عن معان محددة في إطار السيا العام للكلمة.
إضاوة لذلك اكتسبت كل واحدة من تلك الكلما ،املترادوة ظالَّل من املعاني عبر العصور املطتلفة.

 1محمد بن مكرم ابن منظور ،لسان العرب (بيرو :،دار إحياء التراث العربي.201 :2 ،)1977 ،
 2ابن منظور ،لسان العرب.199 :2 ،
 3علي بن اسماعيل ابن سيدة ،املخصص (بيرو :،دار احياء التراث العربي.304 :2 ،)1996 ,
 4أشار اللغويين أمثال :الجوهري ،ابن سيدة وابن منظور بأن أصل التاء في لفظة التراث هي واو من قبيل اإلبدال
كحال األلفاظ اآلتية :تجاه وتطمة وتكأة وتؤدة .إسماعيل بن حماد الجوهري ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية
(بيرو :،دار الكتب العلمية302 :5 ،)1999 ،؛ ابن منظور ،لسان العرب200 :2 ،؛ علي بن إسماعيل ابن سيدة،
املخصص (بيرو :،دار احياء التراث العربي.406 :5 ،)1996 ,
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استنادا على املعاجم اللغوية الحديثة طرأ تاور دَّللي على لفظة تراث ،وسرعان ما تحولت إلى
مصالح شمولي يتضمن جواذب ومركبا ،في ميادين شتى يرثها الشخص عن أسالوه وأصبحت تعني:
" كل ما يطلفه السلف للخلف من آثار(علمية ،ونية وأدبية )عادا ،،تقاليد وونون"1 .
مفهوم التراث في الشعر القديم:
من بين اَّلستطداما ،املبكرة لكلمة" تراث" كما ورد في الشعر القديم 2،واعتمادا على "معلقة عمرو
بن كلثوم" وإن لفظة تراث تعني مآثر اآلباء واألجداد ومعاني الباولة ومناقب األولين.
أب ـ ــاح ل ـ ـن ـ ــا حص ـ ـ ـ ـ ـ ــون امل ـ ـج ـ ــد دي ـ ـن ـ ــا

ورثـن ـ ــا مـج ـ ــد عـلـقـم ـ ــة بــن سـ ـ ـ ـ ـيــف
ورث ـ ـ ُـت مـ ـ ـهـ ـ ـلـ ـ ـه ـ ــال والـ ـ ـخـ ـ ـي ـ ــر مـ ـ ـن ـ ــه

زه ـ ـ ـي ـ ـ ـرا ن ـ ـ ـعـ ـ ــم اخـ ـ ــر الـ ـ ــذاخـ ـ ــري ـ ـ ـنـ ـ ــا

وع ـ ـ ـتـ ـ ــابـ ـ ــا وك ـ ـ ـل ـ ـ ـثـ ـ ــومـ ـ ــا ج ـ ـ ـم ـ ـ ـي ـ ـ ـعـ ـ ــا

األكـ ـ ــرم ـ ـ ـي ـ ـ ـنـ ـ ــا3

ب ـ ـ ـهـ ـ ــم ذ ـ ـ ـل ـ ـ ـنـ ـ ــا ت ـ ـ ـراث

معنى التراث في القرآن الكريم:
ورد ،لفظة " تراث" ومشتقاتها في عدة سياقا ،في القرآن الكريم .األول :ورد ،في سورة الفجر" :
وتأكلون التراث أكال ملا وتحبون املال حبا جما"( 4الفجر .)20-19 :للدَّللة على الجاذب املادي للفظة
التراث ،ويتمظهر الك بمطاطبة املشركين الذين يأكلون ميراث اليتيم ويتفاذون في جمع املال وأكله
بغير حق.

 1هاذز وير ،معجم اللغة العربية املعاصرة (بيرو :،مكتبة لبنان803 ،)2000 ,؛ جبران مسعود ،الرائد معجم لغوي
عصري (بيرو :،دار املاليين204 ،)1995 ،؛ وهد أبو خضرة وآخرون ،قاموس املجمع :في الفاظ العربية املعاصرة
والتراثية الشائعة (باقة الغربية :مجمع القاسمي للغة العربية وآدابها ـ اكاديمية القاسمي.268 ،)2012 ،
 2تم اَّلعتماد على الشعر القديم ،ملا ويه من قيمة تاريطية واجتماعية وأدبية ،وكوذه يمثل مصدرا هاما من مصادر
دراسة التاريخ اَّلجتماعي واألدبي وتابيقا للمقولة املأثورة" الشعر ديوان العرب".
 3يتغنى عمرو بن كلثوم باملآثر واملكارم الحميدة التي ورثها عن أسالوه أمثال :مجد علقمة ،املهلهل (أحد أباال حرب
البسوس) ،عتاب وكلثوم .ويصرح بأن مآثرهم أكسبته وقومه السمو والشرف والكرم .حسين بن أحمد الزوزني ،شرح
املعلقات السبع (بيرو :،دار القاموس الحديث ,د.188 ،)، .
 4اعتمادا على املفسرين وإن لفظة "تراث" تعني ميراث (أي كل ما يطلفه امليت من أموال وعقار وممتلكا )،وهنا
مطاطبة ألهل الشرك والكفار الذين يأكلون ميراث اليتيم ،وال يورثون النساء وَّل الصبيان كعادة الجاهليين .وهنالك
من يشير بأن اآلية تتعلق بفئة الوارثين الذين يأكلون ،أي يأخذون ويرثون ما جمعه امليت من الظلم وهو عالم بذلك
دون التمييز بين حرامه وحاللهhttp: //quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura89-aya19.html#qortobi .
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الثاني :تم إيراد أحد مشتقا ،لفظة "تراث" ،أي " أورثنا" في سورة "واطر" لإلشارة إلى الجواذب
ُ َّ َ ْ َر ْ َ ْ َ َ َّ َ ْ َ َ
اصاف ْي َنا ِم ْن
الروحية والثقاوية التي يتضمنها القرآن الكريم لقوله تعالى " :ثم أو ثنا ال ِكتاب ال ِذين
َ َ ْ َ
ْ َّ َٰ َ ُ َ ْ َ ْ ْ َ
َْ
َ ْ َْ ٌ َ ْ َ ٌ ْ َْ
ض ُل الك ِب ُير".
اِ ،ب ِإا ِن الل ِه ۚ ا ِلك هو الف
ِع َب ِادذا ۖ و ِمن ُه ْم ظ ِال ٌم ِلنف ِس ِه و ِمن ُهم ُّمقت ِصد و ِمن ُه ْم س ِابق ِبالخي َر ِ
(واطر:

1.)32

الثالث :تم إيراد أحد مشتقا ،لفظة "تراث" ،أي " الوارثون" في سورة "املؤمنين" لبيان ما ينعم به
املؤمنون من جواذب مادية وأخرى معنوية أثناء مكوثهم في الفردوس (الجنة) في اآلخرة مكاوأة
ألعمالهم الحسنة ،حيث يرثون مساكنهم ،وكذلك يرثون منازل أهل النار من الجنة التي أعد ،لهم
لو أطاعوا هللا  .لقوله تعالىُ " :أ َٰولئ َك ُه ُم ْال َوارُثو َن (َّ )10الذ َ
ين َيرُثو َن ْال ِف ْر َد ْو َ
س ُه ْم ِو َيها َخ ِال ُدو َن
ِ
ِ
ِ
ِ
(( .)11املؤمنون2.)10-11 :
الرابع :تم اَّلستشهاد بأحد مشتقا ،لفظة "تراث" ،أي "يرث" و "يرثني" للتعزيز على العنصرين املادي
واملعنوي للفظة يرث ،استنادا على دعاء النبي زكريا ،حيث يدعو األخير ربه بأن يرزقه ولدا وارثا
ُومعينا ،يرث ماله من بعد موته ،وكذلك يرث من آل يعقوب النبوة 3.لقوله تعالى"َ :و َه ْب لي من َّل ُد َ
ذك
ِ ِ
َ ًّ َ ُ َ َ ُ ْ َ ْ ُ َ َ ْ ْ
اج َعل ُه َر ِب َر ِض ًّيا"( .مريم.)5-6 :
وِليا ي ِرث ِني وي ِرث ِمن ِآل يعقوب ۖ و
ُيستدل من األمثلة السابقة التاور الدَّللي للفظة" تراث" ،وفي العصر الجاهلي تم استعمال اللفظة
للتعزيز على العصبية القبلية املفرطة ،املتمثلة بالتغني

بمناقب وأمجاد األسالف ،وفي بداية اإلسالم4

تم استعمال اللفظة للتعزيز على الجاذب املادي الذي اذماز به بع

العرب املشركين الذين يأكلون

مال اليتيم متأثرين بذلك بحال الجاهليين .ومن ثم أباذت اآليا ،القرآذية األخرى الجواذب الروحاذية

 1اعتمادا على جمهور العلماء :املشار إليهم في هذه اآلية الكريمة هم أمة محمد -صلى هللا عليه وسلم  -حيث ّورثهم
هللا أي أعااهم القرآن الكريم ،وهذه األمة اإلسالمية تتضمن ثالث وئا :،فئة ظاملة لنفسها ،أي املرتكبة لبع
املحرما ،ويغفر لها ،واملقتصدة أي املؤدية للواجبا،،التاركة للمحرما ،ولكن تفعل بع املكروها ،وتحاسب
حسابا يسيرا ،والسابقة للخيرات ،التاركة للمحرما ،واملكروها ،وبع املباحا ،وتدخل الجنة بغير حساب http: .
//quran.ksu.edu.sa/tafseer/baghawy/sura35-aya32.html#baghawy

َ
َ
ُْ
 2هذا األمر يؤكده الرسول الكريم في حديثه :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " :ما ِّمنك ْم ِّم ْن أ َح ٍد إال َول ُه
َ
ْ َ َ
َّ َ َ ر َ ْ ُ َ َّ
َّ
َمنـزالنَ :منـزل في َ
الج َّنةَ ،
ومن ٌ
الجن ِّة َمنـزل ُه".
ـزل ِّفي الن ِّارَ ،وإن مات َو َدخل النار و ِّ ث أهل
ِّ
ِّ
ِّ
http: //quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura23-aya10.html#tabary
3 http: //quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura19-aya6.html#tabary

 4اعتمادا على سورة الفجر (.)20-19
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واملعنوية التي تتضمنها لفظة التراث ومشتقاتها .وضال عن الك ُيستنبط أن التراث مرآة العصر
وس ِج ْل كل زمان ومكان.
ِ
املفهوم االصطالحي للتراث الشعبي:

1

ليس هنالك إجما حول تعريف واحد للتراث الشعبي يلتزم به علماء الفولكلور .وإاا بحثنا في
القاموس الوسيط للفلكلور وامليثولوجيا واألساطير ذجد أذه يشتمل على أكثر من عشرين تعريفا
للتراث الشعبي 2.ومرد الك متعلق بتعدد الجواذب اَّلجتماعية ،األدبية والفنية التي يتضمنها التراث
الشعبي واهتمامه باملعارف املتصلة ببع

العلوم الابيعية .وضال عن أن اَّلختالوا ،البسياة في

تعريف هذا العلم أمر طبيعي ومقبول حيث أنها تصدر من مطتلف التطصصا،

والجنسيا3،،

وبالتالي وهي تعكس الخلفيا ،الجغراوية ،الحضارية والسياسية ألصحاب تلك التعريفا .،ولكن
على الرغم من اَّلختالوا ،حول املفهوم اَّلصاالحي للتراث الشعبي ،إَّل أن هنالك اتفا واضح حول
أشكاله الرئيسة ومقوماته األساسية .لذا وقع اختيارذا على تعريف شمولي يتضمن أهم أذماطه
ومقوماته الرئيسة على النحو اآلتي:

 1تجدر اإلشارة بأن هنالك عدة مسميا ،ومرادوا ،للتراث الشعبي منها :الفولكلور ) )Folkloreحيث يعني القسم
األول ( )Folkالشعب ،والقسم الثاني (  )Loreيعني املواد الشعبية .ظهر هذا املصالح ألول مرة من خالل الباحث
اإلذجليزي  William John Thomasوالك سنة  1846حيث استطدمه كمصالح دال على ما يسمى " باملأثورا،
الشعبية" ،التي ما زالت متداولة في املجتمعا ،الريفية وعلى دراستها في الوقت ذفسه .من يومها أضحى هذا املصالح
مالزما ملجمو املواد الشعبية وما يحياها من أبحاث ،واذتقل ليصبح مصالحا عامليا ،تتناقله جميع الحضارا،
اإلنساذية بلفظه اإلذجليزي .منير البعلبكي ،املورد (بيرو :،دار العلم للماليين 540 ،)1994 ،؛ محمد البقلي ،صور
من أدبنا الشعبي (القاهرة :مكتبة اإلذجلو مصرية .10-9 ،)1962 ،املأثورات الشعبية :يستعمل هذا املصالح كترجمة
ملصالح "وولكلور" ،وهو ينبي ويعزز على األقوال الحكيمة املأثورة واآلداب الشفوية .املوروثات الشعبية :هذا املصالح
يشير إلى مجموعة الفنون واآلداب والعادا ،والتقاليد واملعارف التي ورثناها عن اآلباء واَّلجداد واملتداولة بين أوراد
الشعب .الفنون الشعبية :هذا املصالح يتضمن الفنون الشعبية بشقيها :القولية كاألدب الشعبي واملادية كالحرف
واألزياء والعمارة ،لكنه َّل يضم العادا ،والتقاليد واملعارف الشعبية .ذلمس بأن هذا املصالح يعزز على اإلبدا الفني
الذي يعد من أهم خصائص التراث الشعبي .مجموعة من اساتذة قسم اَّلجتما بجامعة اَّلمارا( ،إعداد) ،التراث
الشعبي (دبي :دار القلم.32-30 ،)1997 ,
2

Maria Leach, Jerome Fried, Standard dictionary of folklore, mythology, and legend (New
York: Funk and Wagnalls, 1949), 398-405.

 3ذبيل علقم ،مدخل لدراسة الفولكلور (عمان :دار الشرو .33 ،)2012 ،
197

والح َرف واملهارا ،وشتى املعتقدا،
"التراث الشعبي هو العادا ،والتقاليد والقيم واآلداب والفنون ِ
واملعارف الشعبية التي أبدعها وصاغها املجتمع عبر تجاربه الاويلة والتي يتداولها أوراده ويتعلمونها
باريقة عفوية ،ويلتزمون بها في سلوكهم وتعاملهم ،وبواساتها يعبر اإلنسان عن أحاسيسه ،رغباته
وتجاربه ،حيث أنها تمثل أذماطا ثقاوية مميزة تربط الفرد بالجماعة كما تصل الحاضر باملاض ي.
وبذلك يشكل التراث ُهوية املجتمع وشخصيته الحضارية"1.
ِ
ُ
اعتمادا على التعريف أعاله يستدل أن التراث الشعبي علم ثقافي يطتص بقاا معين من الثقاوة
التقليدية الشعبية .كذلك تستنج األشكال واألذماط الرئيسة للتراث الشعبي بشقيها القولي واملادي
منها:

2

العادا،

والتقاليد3.

املعتقدا ،واملعارف

الشعبية4.

 1علقم ،مدخل لدراسة الفولكلور33 ،؛ مجموعة من أساتذة قسم اَّلجتما بجامعة اَّلمارا( ،إعداد) ،التراث
الشعبي17 ،؛ منعم حداد (إعداد) .التراث الفلسطيني بين الطمس واإلحياء (الايبة :مركز إحياء التاث العربي،
.75 ،)1986
 2من الجدير اكره أن األذماط واألشكال التعبيرية للتراث الشعبي تكاد تمثل حياة اإلنسان اَّلجتماعية ،العاطفية،
الروحية واملعاشية.
 3العادات والتقاليد :ترتبط بالسلوك الجمعي ،أي سلوك الفرد تجاه الجماعة وسلوك الجماعة تجاه الفرد .وهي
تمثل املعيارية التي تحكم هذا السلوك والتي ارتضاها املجتمع وحاوظ عليها ،وبذلك وهي تشكل الشخصية الجمعية
في املجتمعا ،التقليدية .وتمثل العادا ،والتقاليد قاذوذا ملزما ألوراد املجتمع كاوة ،ومن يطرج عليه وأذه يعرض
ذفسه لعقوبا ،صارمة ،ومن هنا وقد كان الحرص على معروة تفاصيل هذه العادا ،والتقاليد ،بغية اتباعها لنيل
رض ى املجتمع .وتنحصر اهتماما ،هذا املجال ذحو عادا ،دورة الحياة (امليالد ،الزواج والوواة) .ومثال في مناسبا،
الزواج واألعراس ذالحظ تشابها كبيرا في الخاوط العامة العريضة في هذه املناسبة ،كالب العروس من أهلها ،ثم
الخابة الرسمية وبعد الك الكسوة وحفلة الحناء والزواف مع اختالف بع التفاصيل من بلد آلخر .جالل غربول
السناد ،املثل الشعبي ودالالته االجتماعية (دمشق :دار الهجرة.47-46 ،)1992 ،
 4املعتقدات الشعبية واملعارف :نشأ هذا القسم من الفولكلور من ذفوس أبناء الشعب عن طريق الكشف أو الرؤية
أو اإللهام أو أنها باألصل قد تكون معتقدا ،دينية أو غير الك ثم تحولت عند الناس مع مرور الزمن إلى أشكال أخرى.
وللمعتقدا ،دور خاير في توجيه سلوك أوراد املجتمع ،حتى ليبلغ إيمانهم بصحة هذه املعتقدا ،حدا يجعلهم
يطالفون العلم وحتى الدين الصحيح في سبيل تابيق ما تدعو اليه هذه املعتقدا .،حيث تعمل في املجتمع عمل
السحر ويتبعها األوراد دون أي إعمال لعقولهم .وهنالك معتقدا ،تتعلق بالعقم واإلذجاب ،وأخرى خاصة باملو،
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األدب

الشعبي1.

التراث املادي وونون األداء الشعبي.2

وباألعداد .ومثال في مجال املو ،يجمع اإلخباريون على أذه إاا حلم شخص ما بأذه يركب جمال وهذا الرمز يدل على
قرب وواته ،وكذلك يتم تفسير الجمل في الحلم بمثابة النعش .السناد ،املثل الشعبي ودالالته االجتماعية.41-42 ،
وأما املعارف :تمثل العلوم وال ِتقاذة التقليدية السائدة بين الجماعا ،الشعبية ،مثل الاب الشعبي الذي كان يمثل
الوسيلة الوحيدة لعالج املرض والوقاية منه في املجتمعا ،التقليدية .مجموعة من أساتذة قسم اَّلجتما بجامعة
اإلمارا( ،إعداد) ،التراث الشعبي.36-35 ،
 1األدب الشعبي :هو أدب يندرج ضمن الفنون القولية (كوذه يتضمن الشعر الشعبي ،األساطير ،املالحم ،الحكايا،
الشعبية والخراوية ،السير النوادر ،األمثال واأللغاز) ويستطدم اللغة العملية للشعب ،وهي لغة التطاطب في الغالب،
بعد تصفيتها وصياغتها في قالب وني جذاب ،ويميل إلى البساطة والعفوية (َّل الساحية) من أجل ذجاح عملية
التوصيل .وتتناقله الذاكرة الجمعية مشاوهة عبر األجيال .وهو مجهول املؤلف يعبر عن وجدان الفرد ،لذلك َّل يطضع
لقواذين الرقابة الرسمية الثقاوية أو األخالقية ،يؤدي وظيفة ذفعية في البيئة التي أورزته ،حيث يشكل ملجأ لإلنسان
الشعبي في شتى ظرووه ،قابل للتحوير .اعتمادا على هذه السما ،وهو يشكل حقال خصبا للدراسا ،اإلنساذية،
اَّلجتماعية ،التاريطية والعرقية .جريس خوري ،الفولكلور والغناء الشعبي الفلسطيني (حيفا :مجمع اللغة العربية،
.41 ،)2013
 2فنون األداء الشعبي :يشمل هذا املجال املوسيقى ،األغاني واألهازيج والرقصا ،التقليدية املستوحاة من الثقاوة
ُ
الشعبية املوروثة واملتداولة ،التي يؤديها أوراد املجتمع بصورة متعارف عليها .تعنى ونون األداء الشعبي أساسا بتشكيل
الصو ،والحركة .واملؤدي في هذه الحالة يعمل على تشكيل الصو ،وترتيبه وتأليف مكوذاته ليعاينا األغاني واألنغام
من خالل اَّلداء الصوتي ،بينما يعاينا تشكيل الخاوا ،وتنسيقها الرقصا ،واإليقاعا ،،والك من خالل األداء
الحركي .مجموعة من أساتذة قسم اَّلجتما بجامعة اَّلمارا( ،إعداد) ،التراث الشعبي.36-35 ،
تجدر اإلشارة بأن األشكال واألذماط التي تم بيانها أعاله والتي تضم كل أشكال التراث الشعبي وأذماطه املطتلفة تتداخل
ويما بينها وتشكل صورة متكاملة عن الثقاوة الشعبية .والهدف من الفصل بين تلك األذماط وتوضيح أبعادها من
باب التسهيل للدارسين .علما أن التراث الشعبي َّل يرد بهذه الصورة املجزأة .وعلى سبيل املثال ،وإن اآلَّل ،املوسيقية
التقليدية كالابول واآلَّل ،الوترية والنفخ تعتبر من مقتنيا ،التراث املادي ،وكونها من اآلَّل ،املوسيقية ،وهي مقروذة
ومصاحبة لفنون األداء الشعبي ممثلة باملوسيقى واإليقا والرقصا .،ووضال عن الك واملعلوما ،واملهارا ،املكتسبة
لتصنيعها تدرج ضمن املعارف الشعبية.
الجماعة :مجموعة من األوراد تتحدد معاملها ووقا للقبيلة أو النسب أو اإلقليم الثقافي أو العقيدة أو املهنة .وتعتبر
الجماعة ا ِملحك الرئيس في نشأة التراث ،وفي تحديد معيارية قبوله وتبنيه وفي تداوله كما تقوم بدور هام في الحفاظ
عليه .ويتمثل األمر من خالل استحسانها إلبدا الفرد ،قبوله والسير به ذحو تحقيق عنصر الشعبية .مجموعة من
أساتذة قسم اَّلجتما بجامعة اَّلمارا( ،إعداد) ،التراث الشعبي.19،
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وضال عن الك ،تتجلى لنا بع
تداول التراث

مقوما ،وخصائص التراث الشعبي ،منها :الجماعـ ـة 1،وطريقة

الشعبي2.

الفصل الثاني :سمات ووظائف الثياب الشعبية النسائية في املدن

الفلسطينية3.

الثياب الشعبية النسائية هي إحدى عناصر الثقاوة املادية ،واَّلهتمام بها هي قضية وولكلوريـة
لكونها تاريطية األصل تحتاج إلى حفظ ورعاية في ظل التغييرا ،السريعة في األزياء 4.وهي تعد جزءا

 1الجماعة :مجموعة من األوراد تتحدد معاملها ووقا للقبيلة أو النسب أو اإلقليم الثقافي أو العقيدة أو املهنة .وتعتبر
الجماعة ا ِملحك الرئيس في نشأة التراث ،وفي تحديد معيارية قبوله وتبنيه وفي تداوله كما تقوم بدور هام في الحفاظ
عليه .ويتمثل األمر من خالل استحسانها إلبدا الفرد ،قبوله والسير به ذحو تحقيق عنصر الشعبية .ن.م.19 ،
 2طريقة تداول التراث الشعبي :املقصود بذلك تناقل وتناول الجماعة إبدا الفرد بعد استحسانها إياه ،قوَّل كان أو
وعال عبر املكان والزمان .وتطتلف وسائل التداول وقد يكون شفاهيا كما هو الحال في األذماط القولية أو املحكية.
وقد يكون بالنظر واملمارسة والتقليد كما في العادا ،وونون األداء .وَّل يقتصر دور الجماعة على ذقل التراث وتداوله
وقط ،بل تضع الجماعة بصماتها على التراث بالتحرير والتبديل والحذف واإلضاوة وهذا ما يعرف بالتحوير .ومعنى
الك إن عملية التداول تساهم مساهمة إيجابية في صياغة التراث .ن.م.20-21 ،.
 3من الجدير اكره بأن الحديث عن الثياب الشعبية النسائية الفلساينية  -في األقاليم الفلساينية املطتلفة -لها حيز
ورواج لدى النساء القرويا ،والبدويا ،وتحديدا املسنا ،واللواتي يعملن في مجال التاريز أكثر منها لدى النساء
املدذيا،،والك ذظرا لتأثير العوملة بكل ميادينها :الثقاوية ،اَّلقتصادية ،اَّلجتماعية والفكرية على الحياة العامة ،ذتيجة
لذلك ألغيت ملبوسا ،تراثية نسائية ،منها :الصمادة (ذو من الاواقي النسائية التي تستعمل غااء للرأس) ،الدامر
(لباس خارجي تلبسه املرأة وو ثوبها) .لكن رغم الك وأن الثوب الفلسايني التراثي لم ينقرض بتاتا ،وله تمثيل بين
صفوف النساء املدذيا ،في املناسبا ،اآلتية :مناسبات إحياء التراث ،حيث تحرص بع الناشاا ،الفلساينيا،
من مدن ولساينية مطتلفة (رام هللا وغزة) بإحياء التراث الفلسايني من خالل ارتداء الشباب والشابا ،لألزياء
التراثية الفلساينية وعرض رقصا ،شعبية سنويا .مناسبات األفراح :تحرص النساء الفلساينيا ،املدذيا،
والقرويا ،بارتداء الثوب الفلسايني املارز ،كما هو الحال في مدينة البيرة -في الضفة الغربية -واملدن الفلساينية
األخرى .الطالبات الجامعيات :تهتم بع الجامعيا ،الفلساينيا ،من مدينة رام هللا بارتداء الثياب الفلساينية
إلحياء التراث وابراز الهوية الفلساينية/https://www.alaraby.co.uk/society/2015/7/26 .يوم-الزي-
الفلسطيني-إلحياء-تراث-الوطن (مجلة العربي الجديد) .كذلك ذلمس الثوب الفلسايني لدى النساء الفلساينيا،
املغتربا ،كنو من إحياء التراث والتعزيز على الهوية الفلساينية.
 4سنية صبحي ،أنماط من األزياء التقليدية في الوطن العربي (القاهرة :عالم الكتب.9 ،)2007،
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من التراث ُ
وعنواذا له َّلرتباطها على ذحو وثيق بالعادا ،والتقاليد واملؤثرا ،البيئية ،اَّلقتصادية
واَّلجتماعية على مر الزمن 1.وهي ليست وليدة القرن الحالي وهي متوارثة من أجيال وعصور سابقة،
نشأ ،منذ قديم الزمان ثم تاور ،وتغير ،واتطذ ،خصائص معينة عبر العصور التاريطية
والتغيرا ،اَّلجتماعية لعوامل سياسية ،دينية

واقتصادية2.

اكتسبت الثياب الشعبية النسائية -كغيرها من املالبس الشعبية -سماتها ووظائفها بتأثير عدد كبير
من العوامل ،مثل التواوق مع البيئة ،العامل اَّلقتصادي ،الثقافي،الفكري واَّلجتماعي .وهذه
العوامل متفاوتة في تأثيرها على املالبس في املناطق أو البيئا ،أو الفترا ،التاريطية املطتلفة .ويدل
هذا التعدد في وظائف املالبس على قدرتها في تمثل مطتلف املظاهر الحضارية .ويمكن الوقوف على
مدى استيعابها للمظهر اَّلقتصادي من خالل اإلمكاذية املتاحة في املالبس َّلستعمال أقمشة مطتلفة
للقاعة الواحدة أو تزيينها بارائق وأشكال مطتلفة تتراوح ما بين التكثيف أو البساطة والتواضع،
أما املظهر اَّلجتماعي ونلمسه من خالل التمايزا ،بين مطتلف الفئا ،في مالبسها ،كالتمايزا،
الابقية ،الثقاوية ،ووئا ،العمر .ويتجلى املظهر الفني والجمالي للحضارة في الوسائل املتبعة في
تزيين املالبس لتوائم الذو الشعبي .ويتمظهر العامل الفكري للحضارة ،في العالقة بين معتقدا،
الفلسايني األخالقية وبين ألوان وأشكال ومواصفا ،املالبس
وويما يلي أهم صفا ،وسما ،الثياب النسائية:

األخرى3.

4

أ -الوظيفة الوقائية :تتعدد الثياب الشعبية النسائية طبقا لتغير املناخ في ولساين ،وتوائم املرأة
ُ
ثيابها طبقا لهذا التغير .ويتجلى هذا التكيف في املادة التي تصنع منها املالبس ،وفي عدد املالبس،
وفي كيفية استعمالها .ويتمثل األمر بارتداء املرأة الثياب السمكية والداوئة املصنوعة من املطمل
 1صبحي ،أنماط من األزياء التقليدية في الوطن العربي9،؛ مؤمن وجرجس ،التراث الشعبي لألزياء في الوطن العربي،
 .121يكمن األمر بأن الثياب الشعبية النسائية تعكس عبق املاض ي وطراز حياة األجداد والجدا ،وطريقة تفكيرهم
وش يء من تاريطهم ،ومثلما تتباهى األمم بآثارها ،تتباهى أيضا بثيابها التي تميزها وتحمل هويتها الحضارية على مدى
العصور.
 2سعيد ذبواني ،أزياء الشعوب التراثية (جولس :راباة بيت التراث الدرزي.7 ،)2009 ،
 3شريف كناعنة وآخرون ،املالبس الشعبية الفلسطينية (جمعية إنعاش األسرة البيرة :لجنة األبحاث اَّلجتماعية
والتراث الشعبي.43 ،)1982 ،
 4كناعنة وآخرون ،املالبس الشعبية الفلسطينية.43-52 ،
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والصوف في وصل الشتاء ،وكذلك ترتدي الشال الصوفي على رأسها .أما في وصل الصيف ترتدي
َ
الثياب الخفيفة املصنوعة من الحرير ،القان ،الكتان ،والنايلون .ويتغير لباس الرأس إلى منديل
خفيف أو خرقة .من حيث قاع املالبس -بابيعة الحال -ترتدي املرأة قاعا أكثر في وصل الشتاء
مقارذة مع وصل الصيف .وفي الشتاء ترتدي املرأة "الجارزة" الصووية والعباءة من الجوخ
وضال عن الثوب .وويما يتعلق بكيفية استعمال القاع في اللباس وهي تطتلف حسب الاقس
في اليوم الواحد من أيام الشتاء أو الصيف ،ومثال تساعد قاع املالبس الواسعة للرأس
"كالخرقة" للمرأة على لف الرأس ،وضال عن تغاية األجزاء التي تتعرض للبرد في وصل الشتاء،
وقد تلفها بشكل َّل يظهر من الوجه غير العينين.
ّ
العملية :تتعلق بطصائص ثياب املرأة أو في كيفية استعمالها لهذه الثياب .تتمثل
ب-الوظيفة
الخصيصة األولى باتطاا النساء ثيابا واسعة وضفاضة تساعدها على سهولة الحركة في األعمال
املطتلفة وبطاصة األعمال الزراعية ،وتنماز هذه الثياب بزخارف أقل منها من ثياب األعياد
واملناسبا 1.،وأما الثاذية تتمثل باستثمار املرأة َ
لح ْجر ثوبها (حضنها) ملهام عدة تعينها أثناء عملها
في الحقل ،كنقل األعشاب أو الثمار.
-،الوظيفة املعتقدية األخالقية :تتمثل بالتواوق ما بين املالبس واملعتقدا ،،وكذلك التناغم ما
ْ
السائدين لدى الشعب الفلسايني أو بع وئاته.
بين الثياب والتشريع اَّلجتماعي واألخالقي
ويمكن تتبع كل منها في أبعاد املالبس املطتلفة :كاللون والشكل .بالنسبة للمعتقدا ،وتبدو بشكل
جلي في ألوان الثياب ،وتحديدا اللوذان األبي واألخضر َ
اوا قدسية خاصة .حيث تفضل النساء
املسنا ،ارتداء الثياب البيضاء أو الخضراء بعد أداء وريضة الحج ،والثوب األخضر من ثياب
أهل الجنة 2.أما مالبس املرأة في أحكام التشريع اَّلجتماعي واألخالقي تتمثل بارتدائها مالبس
 1مزين ،موسوعة التراث الفلسطيني -األزياء الشعبية الفلسطينية.61 ،
 2ورد لفظ الخضرة في آيا ،القرآن الكريم والتي تصف حال أهل الجنة أو ما يحيط بهم من النعيم في جو رويع من
ُ َ َ َ
َّ ُ
البهجة واملتعة واَّلطمئنان النفس ي ،وقد ورد الك في (سورة الكهف )31 :قال عز وجل :أ ْول ِّئك ل ُه ْم َجنات َع ْد ٍن
َ
َّ َ
َََْ ُ َ َ ً ُ ْ ً ّ ُ ُ
َ َ
َت ْجري من َت ْحته ُم ْاال ْن َه ُار ُي َح َّل ْو َن ف َيها م ْن َأ َس َ
س َو ِّإ ْست ْب َر ٍق ُّمت ِّك ِّئين ِّف َيها
ِّ ِّ
ِّ ِّ
اور ِّمن ذه ٍب ،ويلبسون ِّثيابا خضرا ِّمن سند ٍ
ِّ
ِّ ِّ
َ َْ
ْ َ َّ
َ ْ ًََ
الث َو ُ
اب َو َح ُسنت ُم ْرتفقا".
َعلى األ َرا ِّئ ِّك ِّنعم
تتضمن اآلية إعجازا علميا منحصرا باللون األخضر الذي يؤثر إيجابا في أعما النفس البشرية ،وقد أثبتت
التجارب أن اللون األخضر يبعث السرور والبهجة وحب الحياة في النفس البشرية مقارذة مع األلوان األخرىhttp:.
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محتشمة (طويلة ووضفاضة) ،تستر من خاللها جسمها كله عدا وجهها وكفيها ،كما ويتم اختيار
الثوب األسود في الحداد واملناسبا ،غير السارة.

1

ث-الوظيفة االجتماعية :تتمثل بالدور الذي تقوم به املالبس للتعريف ُ
باله ِوية اَّلجتماعية
إلصحابها عن ط ريق التمايز املوجود في هذه املالبس في بع أو معظم عناصرها وأبعادها
املطتلفة .من خاللها يمكن مالحظة أبعاد ومظاهر الفئا ،الثقاوية املطتلفة ،الفئا ،الابقية،
العمر الزمني .يتمظهر البعد األول باختالف الثياب النسائية لدى الفئا ،الثقاوية اآلتية :سكان
املدن ،الريف واملناطق البدوية .وأبرز مظاهر التفاو ،في لون املالبس ،عدد القاع وطرائق
تزيينها .واملرأة في املدينة تلبس ثوبا طويال أو قصيرا يصل تحت الركبة وتغاي وجهها بمنديل
خفيف ،ولون مالبسها األسود أو األزر  .أما مالبس املرأة في الريف وهي وستان أو ثوب مزركش
(ملون) أو مارز وسروال طويل أسود أو مزركش في املناطق الشمالية ،وقصير أبي

أو ملون

في املناطق الجنوبية ،أما الحزام وهو عري أو رويع من القماش األحمر أو الحرير .ولباس الرأس
ً ْ
متنو في املناطق الجنوبية إا تضاف عدة قاع للرأس "كالشا َوة" "والوقاة" .أما املرأة البدوية
وتلبس الثوب األسود املارز تاريزا كثيفا على قسمييه السفليين .وَّل تلبس املرأة البدوية
الحزام ،وتتزين بالقاع املعدذية املطتلفة .ويتعلق البعد الثاني( ،الفئا ،الابقية) بالتمايز في
مالبس النساء املتروا ،أو الفقيرا ،وفي كثاوة التاريز غير العادية .حيث ترتدي النساء املتروا،
أذواعا غالية من القماش :كالحرير والجوخ 2والحرير وماعمة بالتاريزا ،املكثفة ،في حين أن
َ
معظم ثياب النساء الفقيرا ،من الكتان ،القان أو الصوف والحرير املمزوجين بعناصر أخرى
وممزوجة بتاريزا ،قليلة .وضال عن الك وإن الثياب النسائية تميط اللثام عن العمر الزمني
ألصحابها ،ومثال تحرص الفتيا ،الفلساينيا ،باختيار الثياب اا ،األلوان الزاهية والزخارف
الكثيرة ،حيث تهتم األخيرة بارتدائها عوضا عن الزينة أو املكياج الذي يمنع استعماله وهن

www.islamray.net/vb/showthread.php?t=1921

 1ذبواني ،أزياء الشعوب التراثية.65 ،
 2جوخ :نسيج كثيف من الصوف
. http: //www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AC%D9%88%D8%AE/
203

عزباوا 1.،بينما تنتقي العجائز ثيابا قليلة الزخارف ،مصنوعة من قماش سميك ورخيص،
وألواذه محتشمة وقاتمة (سواء لون الخلفية أو ألوان وحدته الزخروية).

2

ج -الوظيفة الجمالية :تهتم النساء الفلساينيا ،بإبراز جمال مالبسهن اعتمادا على وسائل
متغايرة تعبر عن اوقهن الفني ،ويرتبط تغير هذه الوسائل بتغير الذو واملفهوم الفني لديهن.
ومن الوسائل املتبعة إلظهار جمال الثياب ،اختيارهن لعدد من األلوان في املالبس في آن واحد،
ومثال نشاهد املرأة في الشمال الفلسايني ترتدي ثوبا مزركشا (ملوذا بعدة ألوان).
ومن الوسائل األخرى تزيين قاعة املالبس بفن الزخرفة " التطريز" 3،وهو ون واري يتسم بصد
التعبيرُ ،ماعم بش يء من ونون أخرى كالرسم والزخارف الكثيرة التي تزين القماش وتتمط عن
مدلوَّل ،عديدة .وهذا الفن املوروث تبدعه العامة من الناس وتتوارثه األجيال جيال بعد جيل،
وتاوعه بما يالئم خصائصه وظروف بيئته ،ويعكس آثارا من تاريخ البلد التي ينشأ ويها 4.لذا تعتبر
الثياب الشعبية النسائية األكثر جاابية في عملية التمايز بين الشعوب؛ ألن العين تقع عليه قبل أن

 1شكل ( ،)1ملحق الفصل الثاني.
 2شكل ( )2ملحق الفصل الثاني.
 3تجدر اإلشارة بأن الزخروة " التاريز" قد اقتصر ،على الثياب الخاصة بالنساء الفلساينيا ،،والك ابتداء من
الفتح اإلسالمي .ومرد الك العامالن الديني واَّلجتماعي .ويتمثل العامل األول ،بتجنب ارتداء الرجال ثياب مارزة خووا
من تشبيههم بالنساء ،لذلك تفتقر مالبس الرجال للزخارف في جميع أذحاء ولساين -باستثناء أزياء ثاذوية كاملنديل،
والحزام ورباة العنق -ولكنهم استعاضوا عنها بثياب اا ،زخارف منسوجة .عبد الرحمن املزين ،موسوعة التراث
الفلسطيني -األزياء الشعبية الفلسطينية (د.م :منشورا ،ولساين) .62-61 ،1981 ،وهذا األمر يتماهى مع أحكام
الشريعة اإلسالمية التي تحرم على الرجل ارتداء الثوب املارز بالنقدين (الذهب ،الفضة) مالقا ،وأجاز ،له ارتداء
ً
قليالُّ ،
وحد القليل موضع أربع أصابع ،ملا رواه
الثوب املارز بالحرير لضرورة أو حكة ،وكذا إاا كان ما ويه من الحرير
مسلم في صحيحه عن عمر رض ي هللا عنه قال :نهى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن لبس الحرير؛ إال موضع
أصبعين أو ثالث أو أربع .وخالوا لذلك يجوز للمرأة ارتداء الثوب املارز بالنقدين (الذهب والفضة) أو الحرير على
حد سواء دون تقييد .يتمثل العامل االجتماعي بأهمية تعلم الفتاة في سن مبكرة (في العاشرة) الخياطة والتاريز بغية
إعداد ما يسمى "جهاز العروس" ،حيث يتضمن :ثوب العرس ،أغاية وراش ،أواني ومناديل مزخروة بالحرير والخرز.
وهكذا أضحى ون الثياب الشعبية ونا نسويا على األغلب .ذبواني ،أزياء الشعوب التراثية.62 ،
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=21365

 4ذبواني ،أزياء الشعوب التراثية.62 ،
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تصغي األان إلى لغة األمة ،وقبل أن يتفهم العقل ثقاوتها وحضارتها .وتمثل صورة عن املجتمع
والحياة في هذا البلد أو ااك وتشكل مرجعا وطنيا ألهل
ويالق بع

البلد1.

الباحثين على األوراد الذين يؤدون الزخروة الشعبية اسم "حملة الفولكلور" .من بينهم

ذجد املوهوبين ،ومن َّل موهبة لهم ،واملقلدون الذين يفتقرون إلى اَّلبتكار والخيال املستقل ،وعلى
خالوهم وهنالك وئة املصممين الذين يمزجون األصالة مع ملكة اإلبدا واَّلبتكار ،وهؤَّلء َّل يكررون
املاض ي حرويا ،بل يضيفون أو يغيرون األشكال دون املس بالوحدا ،التاريطية املتوارثة؛ ألن أي
تغيير معناه تغيير في هوية الشعب وطمس لحقه ووجوده 2.ويمكن تفسير الك لشمولية هذا الفن
"التاريز" في بالد ومناطق ولساينية مطتلفة ،وهو ون ضروري لم ينجم بفعل مصمم عيني ،إذما
كان عموم الشعب مصممين ،لذا أطلقوا أعنة الخيال األصيل مضاف إليه التحوير اَّلبتكار واإلبدا .
واملتأمل للزخروة الشعبية "ون التاريز" ،يجد تنويعة ضخمة من األساليب والتيارا ،واملدارس
الفنية باختالف املناطق والبلدان ،إا تميز كل مناقة عن األخرى ،حيث يستايع الفرد العادي أن
يحدد من خالل ذوعية الزخارف وأشكال التاريز املنسوجة على الثياب النسائية ُ
هوية البلدة التي
تنتمي إليها الثياب 3،لذا ذجد تنوعا في الثياب النسائية تحت مسميا ،مطتلفة ،مثل :ثياب تنتمي
للمناطق الشمالية من ولساين ( كالزريقي ،الليلك ،املردن ،الثوب) 4وثياب تابعة للمرأة الريفية في
 1مؤمن وجرجس ،التراث الشعبي لألزياء في الوطن العربي.121 ،
 2ن.م.62 ،
 3أمثلة على الك ،نساء مناقة بيت لحم عرون باستعمالهن لزخارف هندسية متمثلة بطيوط متعرجة لينة وأخرى
اا ،زوايا حادة ومتقاطعة .أما نساء مناطق (النقب ،رام هللا والرملة) اشتهرن باستعمالهن لرسمة النطيل .في حين
اشتهر ،نساء الخليل باستعمالهن عرو عناقيد العنب .أما رسمة الحجب وكاذت من ذصيب أثواب نساء بئر السبع،
كما أن رسمة شجرة السرو قد تجلت في األزياء الفلساينية املطتلفة التابعة ملطتلف األقاليم الفلساينية بكيفيا،
وأشكال مطتلفة .ذبواني ،أزياء الشعوب التراثية.68 ،
 4الزريقي :ثوب مصنو من القماش األبي املسمى "بالبفت" ،اذتشر هذا الثوب في مناطق الجليل ،إَّل أذه أخذ
بالتراجع بعد عام  .1948وكان الزريقي زيا خاصا باملرأة املتزوجة يتألف من قماش "البفتة" ،ويحمل موتيفا ،تاريز
خفيفة .شكل ( )3ملحق الفصل الثاني .ذبواني ،أزياء الشعوب التراثية .71 ،الليلك :أصل الكلمة تركية ،ومن املمكن
أن الليلك قد دخل إلى بالد الشام بما ويها ولساين أثناء حملة إبراهيم باشا بين  .1841-1831وقد اذتشر هذا الثوب
في قرى جنين وطولكرم ،وهو ثوب مصنو من قماش املطمل في الشتاء ،أو من األقمشة الخفيفة في الصيف .يمتاز
هذا الثوب بفتحة واسعة للصدر .ويتوقف اختيار اللون على عمر املرأة التي تلبسه ،وتلبس املسنا" ،الليلك" من
القماش امللون السادة كاألبي واألخضر واألزر  ،في حين تلبس الصبايا " الليلك" من القماش املزركش برسوم الورد
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املناطق الجنوبية من ولساين طبقا لنو تزيين الثوب ،ومثال هنالك الثوب املارز ومنه ( 1الثوب
الفالحي ،ثوب الن ْول وثوب املناجل) ،والثوب املقلم املجدَّلوي ومنه (الجلجلي ،أبو متين) في حين
اختفت أذوا أخرى منه (كالبلتاجي والخضاري أو الجنة وذار) ،والثوب السبعاوي:

واألزهار .شكل ( )4ملحق الفصل الثاني .املردن :ثوب وضفاض من القماش األبي أو املزركش السميك أو الخفيف
الذي يصل حد الشفاوية .ينتشر هذا الثوب في مدينتي جنين وطولكرم مع اختالف في بع التفاصيل املتعلقة بالثوب
في هذه املناطق .أما سبب تسميته ويعود إلى أكمامه الواسعة الاويلة التي يالق عليها اسم املردن ،والردن :هو الجزء
الاويل من الكم الذي قد يصل األرض حينما تسبل املرأة يدها وتتركه دون عقدة .وهنالك قاع إضاوية مراوقة لثوب
املردن تسمى الديماية أو الهدم :وهي قاعة من القماش املصنو من الصوف أو املطمل اا ،اللون الواحد (السادة)
أو املقلم أو املزركش برسوما ،الورود واألزهار ،تلبسها املرأة غالبا في وصل الشتاء وتستغني عنها في وصل الصيف.
شكل ( )5ملحق الفصل الثاني .كناعنة وآخرون ،املالبس الشعبية الفلسطينية .101-98 ،الثوب /الخلق/
الفستان :يتواجد هذا الثوب في جميع القرى املحياة بنابلس .ويتنو قماش الثوب ،وهو يطتلف بين القرى ويطتلف
بين وئا ،األعمار ،واختالف الفصول في القرية الواحدة .وهو في الصيف قماش خفيف على األغلب وأكثر سمكا في
الشتاء .وهو ما يكون غالبا مزركشا بالرسوما ،والورود للصبايا ومن القماش امللون اي اللون الواحد (السادة) لكبار
السن .ومن األقمشة املستعملة لهذا الثوب املطمل والديولين والبوبلين .كناعنة وآخرون ،املالبس الشعبية
الفلسطينية( .96 ،شكل  )6ملحق الفصل الثاني.
 1من املهم بياذه ،أن الثياب النسائية املارزة تنتشر في املناطق الجنوبية (الريفية والبدوية) من ولساين ذظرا َّلذتشار
املناطق الوعرية والصحراوية وقلة اذتشار السهول ،لذا يعمل الرجال في األعمال الزراعية والرعي ،بينما تتفرغ املرأة
الفلساينية في املناطق الجنوبية ألعمال املنزل والتاريز على خالف املرأة التي تنتمي للمناطق الشمالية والتي تكثر ويها
السهول واملناطق الزراعية ،التي تنشغل باألعمال الزراعية وَّل تجد وقتا للتاريز.
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(الثوب الفالحي ،ثوب الن ْول وثوب املناجل) 1،والثوب املقلم املجدَّلوي 2ومنه (الجلجلي ،أبو متين)
في حين اختفت أذوا أخرى منه (كالبلتاجي والخضاري أو الجنة وذار) والثوب السبعاوي .3وثياب

 1الثوب الفالحي :يقصد به الثوب املارز بالتاريز اليدوي بواساة القابة الفالحية ،ويتالءم هذا التاريز مع تزيين
كل أجزاء الثوب بعرو زخروية مطتلفة األلوان واألشكال أي رسوما ،ذباتية اا ،سيقان تحمل األورا واألغصان
والثمار واألزهار .والتاريز يشمل أجزاء الثوب اآلتية :القبة ،األبدان (البدن ما يقع على البان والظهر من الثوب أو
الجزء األمامي والخلفي من الثوب) ،البنايق (مفرد بنيقة وهي القاع اإلضاوية للثوب يترواح عددها من  6-3بنايق
ووقا َّلتسا الثوب ،الذيال ،الردوة (الجزء السفلي من البدن الخلفي في الثوب) واألكمام .وهو أكثر الثياب
الفلساينية اذتشارا في مناطق التاريز .ويحتاج الثوب املارز من  60-20طبة حرير يتم إذجازه خالل ثالثة أشهر مع
استعاذة املرأة املسنة ببناتها أو الجارا .،كناعنة وآخرون ،املالبس الشعبية الفلسطينية( .115-114 ،شكل  )7ملحق
ّ
الفصل الثاني .ثوب الن ْول :وهو الثوب الذي يارز بقابة " اللف" بواساة املاكنة أو بواسط اإلبرة اليدوية وفي حالة
تاريزه باملاكنة َّل بد من استعمال أداة خشبية دائرية تسمى " الاارة" تساعد على تحديد مكان خيط التاريز على
القماش .ويشبه ثوب النول ثوب القابة الفالحية من حيث طريقة تنظيم العرو عليه وهي تتشابه مع العرو في
أماكنها وطولها وعرضها ،وهي في العادة ستة عرو  .وتتطذ العرو على األغلب شكل األزهار والورود وأورا الشجر.
كناعنة ،املالبس الشعبية الفلسطينية( .135-134 ،شكل  )8ملحق الفصل الثاني.
ثوب املناجل :هو ثوب مارز بعرو طويلة على شكل أشرطة َّل يزيد عرضها عن السنتمتر الواحد .وقابة املناجل
عبارة عن قابة " لف" مزدوجة ،أي قابة لف تقابلها قابة أخرى مماثلة تشكالن معا عرض النرجيلة ،أما تكرار
هذه القابة ويشكل طول املنجيلة .كناعنة ،املالبس الشعبية الفلسطينية( .137 ،شكل  )9ملحق الفصل الثاني.
 2الثوب املقلم  /املجدالوي :هو ثوب مصنو من قماش تظهر في نسيجه خاوط طولية من لون مغاير للون القماش
األصلي .ويطتلف عرض "املقلم " الواحد من ذو إلى آخر من األقمشة ويمكن أَّل يتجاوز عدة ملمترا ،وقد يبلغ عدة
سنتمترا .،وسمي الثوب باملجدَّلوي نسبة إلى مدينة املجدل /عسقالن قبل  ،1948أو تم إذتاجه على أذوال أهالي
املجدل في قاا غزة بعد الك .ومن املعروف أن مدينة املجدل كاذت تشتهر بصناعة األقمشة وخاصة القانية
والكتاذية إَّل أذه في عام  1948وتحت وطأة األحداث هاجر عدد كبير من أهال املجدل إلى قاا غزة وذقلوا أذوالهم
اليدوية معهم .واستمر ،صناعا ،األقمشة تزود سو قاا غزة حاجاته من هذا القماش الذي كان مألووا وشائعا
ذظرا َّلستعماله لفترة طويلة سابقة ألحداث  1948من قبل سكان املناطق املحياة بمدينة املجدل .ويمكن تمييز عدة
أذوا من القماش املجدَّلوي حسب األقالم الحريرية امللوذة املوجودة في القماش .ومن أبرز هذه األذوا ذوعان يمكن
مشاهدتهما اليوم هما" :الجلجلي" وأبو متين" .في حين اختفت أذوا أخرى " كالبلتاجي" " والخضاري" أو " الجنة وذار".
كناعنة ،املالبس الشعبية الفلسطينية( .153 ،شكل  )10ملحق الفصل الثاني.
 3الثوب السبعاوي :ينتشر عند بدو بئر السبع ،وهو ثوب متسع من األسفل ،وأكثر ضيقا عند الخصر ويتميز عن الثياب
في املناطق األخرى بوجود تاريز كثيف على الردوة الخلفية والردوة األمامية ،وهذا غير مألوف في مناطق التاريز
األخرى .والخيوط الحريرية املستعملة في الثوب الواحد هي من لون واحد هو األزر في ثياب الفتيا ،قبل الزواج،
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تابعة للمناطق الوساى من ولساين ،مثل الثوب املُ ّ
قصب ومنه 1ثوب امللك .وتجدر اإلشارة بأن
اختالف تسمية الثياب َّل يعني أن هناك اختالوا جوهريا ويما بينها ،ولكن اَّلختالف ظاهري غالبا
ما يكون في لون أرضية الزخروة " لون الثوب األصلي" أو في توزيع الزخروة على أجزاء الثوب ،أما
من حيث الجوهر الذي يتمثل في الوحدا ،وهو واحد في جميع األزياء

الفلساينية2.

الفصل الثالث:
الوحدات الزخرفية الشعبية املوروثة على الثياب الفلسطينية ،ودالالتها الرمزية:
الزخروة الشعبية " التاريز" املنسوجة على الثياب الشعبية النسائية تتضمن وحدا ،زخروية
موروثة عن األجداد القدماء ،وتتكون من وحدا ،زخروية متنوعة اا" ،موتيفا "،ودَّلَّل ،رمزية
متعلقة باملدينة الفلساينية .سنحاول في هذا الفصل الوقوف على الوحدا ،الزخروية املتنوعة،
مع إبراز كيفية ظهورها على الثوب ،ومن ثم كشف النقاب عن هوية املناطق التي تتجلى ويها
الزخارف وباألخير بيان الدَّلَّل ،الرمزية التي تكمن خلفها .من بين الزخارف ذذكر ما يلي:
-1وحدات زخرفية هندسية :يندرج في هذا النو شكالن األول املثلث :وهو شكل قديم معروف في
ولساين ،ولقد ظهر لدى الكنعاذيين في أريحا خالل العصر الحجري الحديث املتضمنة للصناعة
الفطارية على ساح الفطار ،والك منذ  5500سنة قبل امليالد ،وفي زخارف توابيت الخضيرة والك
منذ  4500سنة قبل امليالد .وما زال املثلث يظهر في التاريز على الثياب الشعبية الفلساينية
ومن ألوان مطتلفة في ثياب املرأة املتزوجة مع ميل شديد إلى تنويع هذه األلوان في العنصر الواحد .كناعنة ،املالبس
الشعبية الفلسطينية( .184 ،شكل  )11ملحق الفصل الثاني.
 1الثوب املقصب :هو الثوب املزين بطيوط القصب بدَّل من خيوط الحرير على األجزاء ذفسها في الثوب املارز.
وخيوط القصب هي خيوط معدذية ب تعاي بريقا وملعاذا أوضلها الخيوط املذهبة والفضية .ولهذه الخيوط ألوان
أخرى أبرزها األحمر ،األخضر الليلكي واملونس (خيوط اا ،ألوان متعددة) .ينتشر هذا الثوب في املناطق الوسطى
من فلسطين في مدينة رام هللا وبيت لحم .ولهذا الثوب شكالن واضحان :ثوب امللك والثوب املقصب العادي .ويطتلف
هذان الثوبان من حيث القماش املستعمل ،والنمااج الزخروية وتنظيمها .كناعنة ،املالبس الشعبية الفلسطينية،
( .139شكل  )12ملحق الفصل الثاني .ثوب امللك القديم :من أهم الثياب لدى املرأة الفلساينية ،حيث ترتديه في
ليلة الزواف واأليام التالية للزواج .سمي بذلك لتشابهه للثوب امللوكي الذي ينماز بالزينة والزخارف .ويتم تزيين الثوب
بطيوط القصب متعددة األلوان ،ويتركز اَّلهتمام في تزيين القبة إا تبدو خمس دوائر (أقمار) على منتصف القبة.
ن.م( .140-139 ،شكل  )13ملحق الفصل الثاني.
 2مزين ،موسوعة التراث الفلسطيني -األزياء الشعبية الفلسطينية11 ،
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املعاصرة ،ويعتبر من أساسيا ،الزخروة الشعبية الفلساينية" التاريز" .واملثلث أحد األشكال
املقدسة في ولساين ،ويعرف باسم "الحجاب " ويظهر بأشكال متعددة على الثياب الشعبية
النسائية ،حيث يرد بشكل منفرد على األكتاف والصدر ،كما يظهر على جواذب الثوب ،أو أعمدة
عرضية على مقدمة الثوب من أسفل .وأحياذا تظهر املثلثا ،مع أشكال زخروية أخرى مراوقة للعرو
(الورود أو السرو) .ويرد املثلث في ثياب مناقة بئر السبع وهي خاصة بالنساء املتزوجا 1،،كما يظهر
في ثياب مناقة الخليل وخاصة في ثياب (بني نعيم ،حلحول وبيت أمر) .ويغزو املثلث ثياب بدو
ولساين في النقب والشمال ،وأشهر وحداته الزخروية ُ
الح ُجب وشجر السرو وفي قرى غزة يظهر على
ثياب العجائز .ويرمز املثلث إلى الحماية من القوى الشريرة

والحسد2.

أما الشكل الثاني ويتمثل بالخطوط املتعرجة اللينة أو املتعرجة بزوايا حادة

ومتقاطعة3.

لقد ظهر ،الخاوط املتعرجة اللينة واملتقاطعة على ساح الفطار منذ  3000سنة قبل امليالد في
(أوائل العصر البروذزي) على جاذبي نهر األردن .وهذه الخاوط هي امتداد للموروث الحضاري القديم
للكنعاذيين الذين استطدموها في البدء لزخروة الشكل الخارجي لألواني الفطارية .وما زالت هذه
الخاوط من أساسيا ،ون التاريز الفلسايني املعاصر .والخيوط املتعرجة بليوذة ترمز لألوعى،
وتظهر األوعى أو الحية على الثياب الفلساينية وخاصة ثياب مناقة بيت لحم على الصدر 4.أما
الخاوط املتعرجة بزوايا حادة ومتقاطعة مع بعضها البع

وترمز إلى الحية

والعربيد5.

-2األشجار :النخيل /السرو  /والعنب :استلهم الفلساينيون زخارف األشجار من املوروث الكنعاني
القديم ،حيث كاذت مكاذا لعبادة اإلله الوثني الكنعاني ،واختاروا األشجار التي تنمو على التالل،
وأقاموا تحتها طقوس العبادة ،ووضعوا رمزا حجريا لكل من إله الخصب وإله القبيلة .ومن األشجار
التي قدست :التو ،،الخروب ،الزيتون ،العنب ،السرو والنطلة .ومن بين األشجار املستعملة
( 1شكل  )1ملحق الفصل الثالث.
 2مزين ،موسوعة التراث الفلسطيني.67 ،
 3مزين ،موسوعة التراث الفلسطيني.72-74 ،
( 4شكل  )2ملحق الفصل الثالث.
َ
 5العربيد :س يء الخلق شرير ،وهي مشتقة من العربد ،وتعني الذكر من األواعي ،ويقال :بل هي حية حمراء خبيثة.
(شكل  )3ملحق الفصل الثالثhttp: //www.almaany.com/ar/dict/ar-.
/ar/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AF
209

كزخارف على الثياب الفلساينية النسائية وهنالك شجرة النطيل التي تظهر بشكل رمزي ،وكثيرا ما
يوظفون الجزء ليدل على الكل ،ولذا ترد سعف النطيل في ثياب مناقة النقب وخاصة على البنيقة
أشجار النطيل تأخذ شكل الريشة (في مناقة الصدر)

واألكتاف 1وفي ثياب الخليل بيت أمر وبع

في مناقة رام هللا والرملة .بينما تحتل شجرة السرو مكاذة رويعة بين جميع األشجار وتظهر في معظم
الثياب الشعبية الفلساينية سواء في القرى أو املدن أو البادية ،حيث تظهر كوحدة زخروية أساسية
في ثياب مناقة رام هللا والرملة وبع

قرى ياوا وخاصة "بيت دجن" ،وترد على األار  ،الصدر،

والبنيقة والثوب من األمام والخلف .وكذلك تظهر شجرة السرو في ثياب الخليل ،القدس ،وبع
قرى غزة 2 .ويحتل العنب ثياب مناقة الخليل وبع

قرى غزة وخاصة "بربرة" .وألشجار النطيل،

السرو والعنب موتيفا ،ودَّلَّل ،تمثل وكرة النمو الوورة والخصب والتجدد.

3

-3األزهار والورود :تعد من املوروث الحضاري الكنعاني القديم ،وقد اهتم بها الكنعاذيون وجعلوا
منها أذواعا مقدسة ،وابتكروا لها أواني وطارية خاصة لزراعتها ،والك منذ األلف الثالث قبل امليالد.
وللورود واألزهار أشكال عديدة ظهر ،على الثياب الشعبية الفلساينية ،منها :ذو يعرف " عر عين
البقرة" ويظهر في ثياب مناقة الرملة وبيت دجن ورام هللا وقرى غزة 4.وهنالك ذو آخر يالق عليه
"عر قا ونجان القهوة" ويظهر في ثياب مناقة الخليل ،وبع
هذه الورود إلى النمو والخصب والحياة.

قرى غزة ،مثل "بيت جبرين" .وترمز

5

 -4الطيور :الحمام /الديك :من أبرز الايور املوروثة من الحضارة الكنعاذية القديمة ،الحمامة
والديك .وقد ُعبد ،الحمامة لدى الكنعاذيين وَّلزمت بعد الك كهنة املعابد أو الهياكل الكنعاذية،
خالل وترا ،عصر البروذز والعصور التي تلتها .وحتى اآلن في الريف الفلسايني ما زال التأثير الكنعاني
باقيا ،حيث ُينظر للحمامة ذظرة قدسية ،وهي تسبح ربها .وما زال هذا التأثير متوراثا على شكل
وحدا ،زخروية تظهر في التاريز على الثياب ،حيث تارز وحدا ،زخروية تمثل الحمامة (وهي الشكل

( 1شكل  )4ملحق الفصل الثالث.
( 2شكل  )5ملحق الفصل الثالث.
 3مزين ،موسوعة التراث الفلسطيني.76-77 ،
( 4شكل  )6ملحق الفصل الثالث.
 5مزين ،موسوعة التراث الفلسطيني.80 ،
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الغالب) 1،والتي ترمز إلى السالم والعودة إلى أرض ولساين أو الديوك التي ترمز إلى إشراقة يوم
جديد ورمز تفاؤلي لتبديد كل مظاهر الظالم والضيم وَّلستقبال يوم مشر  2.وتظهر الايور على
الثياب إما لوحدها أو مراوقة للقوارير اا ،األشجار في ثياب قرى مناقة الرملة وقرى ياوا ،ورام
هللا ،وقرى غزة .ويسمى "عر الديوك

والقوارير"3.

 -5الوحدات الزخرفية الحيوانية :األسد /والحصان:
تكاد تطلو الثياب الفلساينية من الحيواذا ،باستثناء ذوعين منهما وهما األسد والحصان .والك
تأثرا بوجهة النظر اإلسالمية التي تحرم التجسيد ورسم الصور اآلدمية والحيواذية تحفظا من تقاليد
الوثنية التي ذاهضها وهزمها اإلسالم 4.واألسد من الحيواذا ،التي اهتم بها الكنعاذيون منذ عصر
البروذز املتأخر .وقد تجلت زخارف األسود على األزياء الفلساينية ،وتظهر بكثرة على ثياب مناقة
القدس في معظم أجزاء الثوب كرمز للقوة والصمود .ويتمظهر األسد على شكل أسد خرافي له جسم
األسد ورأس النسر وله جناحان وهذا من التأثير البابلي 5.أما الحصان ويعد من املوروث الكنعاني

( 1شكل  )7ملحق الفصل الثالث.
( 2شكل  )8ملحق الفصل الثالث.
 3مزين ،موسوعة التراث الفلسطيني.80-82 ،
4ذلمس هذا األمر في الشريعة اإلسالمية التي حرمت تعليق الصور اآلدمية على حياان البيت أو وضع تماثيل محناة
لحيواذا ،في املنازل ،والك لعموم األحاديث الثابتة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الدالة على تحريم تعليق
الصور وإقامة التماثيل في البيو ،وغيرها .ألن الك وسيلة للشرك باهلل ،وألن في الك مضاهاة لخلق هللا وتشبها
باملشركين ،وملا في تعليق الحيواذا ،املحناة من إضاعة املال والتشبه بأعداء هللا ووتح الباب لتعليق التماثيل املصورة
وقد جاء ،الشريعة اإلسالمية الكاملة بسد الذرائع املفضية إلى الشرك أو املعاص ي .وقد وقع الشرك في قوم ذوح،
بأسباب تصوير خمسة من الصالحين في زمانهم وذصب صورهم في مجالسهم وعبادتهم كما ورد في السيا القرآني في
َ َ
ُ َ
َ َ َ ُّ
سورة ذوح{َ " :و َق ُالوا ال َت َذ ُر َّن آل َه َت ُك ْم َوال َت َذ ُر َّن َو ًّدا َوال ُس َو ً
اعا َوال َيغوث َو َي ُعوق َون ْس ًرا َوق ْد أضلوا كثيرا"( .نوح.)23 :
ِّ
يشير املفسرون بأن هذه أسماء أصنامهم التي كاذوا يعبدونها من دون هللا ،وكاذت أسماء رجال صالحين ،ملا ماتوا أوحى
الشياان إلى قومهم أن يقيموا لهم التماثيل والصور؛ لينشاوا -بزعمهم -على الااعة إاا رأوها ،ولما اهب هؤَّلء
ََ
وخلفهم غيرهم ،وسوس لهم الشياان بأن أسالوهم كاذوا يعبدون التماثيل والصور ،ويتوسلون
القوم وطال األمد،
بها ،وهذه هي الحكمة من تحريم التماثيل ،ألنها تصير مع تااول الزمن معبودة للجهال ،وقد َّ
أضل هؤَّلء املتبوعون
َ
ً
كثيرا من الناس بما َّزينوا لهم من طر الغواية والضاللhttps: //quran.v22v.net/tafseer-5442-71.html .
( 5شكل  )9ملحق الفصل الثالث.
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القديم الذي يرمز إلى قوة الكنعاذيين الذين توحدوا عام  1750قبل امليالد .ويظهر الحصان في ثياب
مناقة القدس على الصدر والبنائق كرمز للفارس

الثائر1.

ملخص
من خالل استعراضنا للوحدات الزخرفية املوروثة على الثياب الشعبية النسائية الفلسطينية
نستدل ما يلي:
 الوحدا ،الزخروية املنسوجة على الثياب هي في غالبيتها وحدا ،هندسية أو ذباتية مع حاَّل،قليلة وجد ،ويها الايور والحيواذا ،،وهذا يعكس األثر الديني اإلسالمي الذي يحرم التجسيد
ورسم الصور اآلدمية والحيواذية تحفظا من تقاليد الوثنية التي ذاهضها وكاوحها اإلسالم.
 تعد الوحدا ،الزخروية امتدادا للموروث الحضاري الكنعاني القديم ،وقد اعتمد الفلساينيونهذه الوحدا ،لزخروة ثيابهم الشعبية وتحديدا النسائية وبالتالي وهي تحمل موتيفا ،وتتمط
عن دَّلَّل ،رمزية متنوعة.
 -تشتمل بع

الوحدا ،الزخروية على رموز تتعلق باملعتقدا ،الشعبية (مثلث\ حجاب) وأخرى

تتضمن رموزا ودَّلَّل ،مرتباة بأمل العودة إلى أرض ولساين وكهوية تدل على الوجود التاريخي
الحضاري الفلسايني.

( 1شكل  )10ملحق الفصل الثالث.
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ّ
ّ
ّ
ّ
الفلسطينية في شعر حنا أبي حنا
ترابية املدينة
ّ
ما بين الواقع واملُ ّ
واملتحول
تخيل والثابت
1

د .ريما أبو جابر برانس ي
"الجديد الذي أعااذا إياه حنا أبو حنا هو ما أستايع أن أسميه بشكل مجازي ،أعااذا
ترابية القصيدة ،... ،عندما جاء حنا أبو حنا وحول األحداث اليومية والهموم اليومية
واألخبار اليومية إلى قصائد أعااذا وعي ترابية الشعر ويوميته" 2.محمود درويش
َ
َ
ُ
غاول أبو األمين جغراويا البالد وتاريطها ،وَّل يغفل ولو عن عشبة أو حصاة أو حتى ظلف
"ي ِ
عنزة" 3.أحمد دحبور

ٌ
وَّل شك أن قراءة أولى لشعر حنا أبي حنا كفيلة بأن تظهر مدى حضور املكان عامة في شعره واملدينة
الفلساينية بشكل خاص؛ األمر الذي يجعل القارئ يتتبع أماكن إقامته وتنقالته ما بين حيفا
والقدس والناصرة ،وانعكاسا ،هذه املدن عليه ،ومكاذتها في قلبه ووكره وذثره وشعره .وفي قراءة أكثر
لشعر أبي حناُ ،يمكن تتبع مستويا ،حضور املدينة في كتاباته وتصنيفها كما يلي:
تأذ ًيا
ِ
ّ َّ
ُْ
صية /التوقيع)
 .1املدينة امللهم (العتبة الن
ً
يلجأ حنا أبو حنا في الكثير من قصائده إلى توثيق املكان ً
ااكرا إياه في العنوان أو ما بعده أو مذيال
به القصيدة.
َ
ًّ
نسبيا ،مثل قصيدتي "سجن الرملة" و"القدس"
 وتبقى أمثلة اكر املدينة في العنوان قليلةمن ديواذه قصائد من حديقة الصبر ،وقصيدته "وادي الصليب" من ديواذه ّ
عراف الكرمل،
ُ
الحي الفلسايني في حيفا الذي ُهجر سكاذه وط ِمست كل معالم الحياة العربية الفلساينية
ويه؛ وتحول إلى أحد أكثر األحياء املهملة.
ّ
النصً :
كثيرا ما يلجأ أبو حنا إلى تدوين مالحظة بعد عنوان القصيدة يذكر ويها مكان
 عتبةإلقاء القصيدة ،أو سبب كتابتها أو مكان الكتابة ،وكأذه بذلك يؤكد على أن القصيدة التي
 1كلية أوراذيم.
 2طه.45 ،1995 ،
3

.https: //www.falestinona.com/OurPalWebSite/ArticleDetails.aspx?ArticleId=44828
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َ
وتحت عنوان "طفل من شعبي" يكتب" :مهداة إلى
سنقرأها هي قصيدة مكان بالدرجة األولى.
َ
وغالب
الافل وصديقه اللذين تعاوذا وروع أحدهما اآلخر ُليال على شباك غروة سجني،
العتمة في الداخل حتى رآني وحياني ،ثم قذف في داخل الغروة بهذه الكلما" :،تطفش منهم..
كن شجا " 1،وهو بهذا ُيحيلنا إلى املكان ،ويأخذذا معه إلى غروة سجنه .وَّل ُيطفي علينا في أي
مدينة إا ذقرأ بعد اذتهاء القصيدة التالية "شعب أذا" املالحظة التالية" :في  29ذيسان -اليوم
األول لالعتقال في مركز شرطة الناصرة في غروة منفردة" 2.وبعد عنوان قصيدة "يا يسرى"
ّ ُ
ّ
عت ّ
سمك حتى املناعة ،يورد أبو حنا النشيد التالي:
من ديواذه تجر
طيري وهدي  -يا وزة
شاوط غزة -يا وزة
قصوا جناحك -يا وزة
على عر التينة -يا وزة
خلوك حزينة – يا

وزة3

وعلى الرغم من أن القصيدة َّل تسمي أي مدينة إَّل أن هذا النشيد الذي اختير عتبة للنص
ً
مسرحا لألحداث ،وساهم في دوعنا إلى البحث أو إلى ذبش الذاكرة عن يسرى
جعل من غزة
ُ
شه َد ،في
الشاعر في غزة؛ تلك الافلة التي كتب لها نشيد األطفال ،تلك الافلة التي است ِ
غزة لتحمل رسالة تعج بمعاني األلم والحسرة والفقدان .اغتيلت ُ
عينها لتضاف إلى اللوعة
ً
حدثا ًّ
ذثريا .ليسرى تلك ُينشد أبوحنا أذاشيد األطفال ثم
املتكررة كل يوم ،والتي أصبحت
ُ
يكتب قصيدة .ولو أن الشاعر تطلى عن النشيد الذي تذكر ويه غزة لكان القارئ سيتعامل
ْ
مع ُيسرى على أنها حالة َّل إنسان؛ لكننا في هذا الكشف ِبتنا متتبعين لصفا ،املكان كجزء
من الحدث الذي كان ً
ملهما للشاعر لكتابة القصيدة.
 التوقيع :تذييل القصيدة بهامش يحدد املكان ،كإشارته في نهاية قصيدة "حكاية قرية" منديوان نداء الجراح أنها ُ"ألق َيت في املهرجان الشعري الثالث الذي ُأ َ
قيم في كفر ياسيف في
ِ

 1أبو حنا ،2008 ،ص .391
 2أبو حنا ،2008 ،ص .402
 3أبو حنا ،2008 ،ص .195
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أواخر  1،"1960د ً
اعيا القارئ بهذه اإلشارة إلى العودة لقراءة القصيدة والبحث بين ساورها
عن معالم وتاريخ كفرياسيف .وأمثلة هذه اإلشارا ،كثيرة في شعر أبي حنا ،وهو َيكشف لقارئه،
من خاللها ،عن هذه املدينة أو تلك ،وما جرى في هذه أو تلك ،وأثر في ذفسه وكان ُم ً
لهما له
للكتابة ،ولو تنازل الكاتب عن توثيق هذه اإلشارا ،لكاذت أشعاره قد تطلت عن دورها
أحداث وشخصيا،
التأريخي امللتزم للزمن واملكان ،كما تطلت عن محليتها وتركت القارئ أمام
ٍّ
َّل تعبر بالضرورة عن حيفا والناصرة وغيرهما ،إذما عن اإلنسان في كل مكان.
ّ
ّ
اإلنساني
الطوبوغرافي والوجود
 .2املدينة التضاريس -ما بين الجمود
تحضر املدينة في الكثير من قصائد حنا أبي حنا من خالل الوصف الاوبوغرافي للتضاريس
ُ
ُ
واملعالم الفيزيائية املرئية التي تجسد خلفية الحدث وتجسد للقارئ معالم املكان ،وفي قصيدة
"الخنجر الذهبي" ،من ديوان ع ّراف الكرمل ،ذقرأ ما يلي:
ُ
"رجعت لبع ِ الجوارير أذف ُ عنها السنين
ْ
رساله:
هجعة وأطلت
وهاجت دبابير من
ٍّ
القدس
على الاابع القبة الذهبية في
ِ
ُ
َ
واسم
ِ
البالد قبيل الاال ِ
ُ
وتاريطها :ذيسان 1946
ُّ
وخاك يحمل ما كان ُعنوان بيتي في طبريا هناك
ُ
وأذت تحدث عن عاش ِق القدس كيف يودعها
ُ
ويحضن ااك الجدار
وكيف ياوف يقبل هذا الجدار
َ
بعثة لك خلف البحار
وعن
عاش الياسمين إلى النور عن ٍّ
ِ
وشو إلى أمسيا ،على "البنط"2.
ٍّ
ٍّ
ُْ
رس ُل
ويمثل هذا املقاع معالم املكان الجغراوية ،مدينة القدس وجدرانها ،وطبريا التي كان امل ِ
يسكن أحد بيوتها ،والبنط ،ومعالم الحياة ويه من سهر وأمسيا ،جميلة .وكل الك ،قبل أن
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َّ
ًّ
تقريريا بع
ُيال َق الناس من بيوتهم وأحيائهم وحياتهم .ويبدو الوصف هنا

الش يء ،واللغة

بسياة ،والحدود الفاصلة بين األمكنة والشخصيا ،واضحة بارزة ،عنوان البيت في طبريا،
الناس يودعون القدس بتقبيل الجدران ،البنط يعج بالحياة قبل النكبة ،البحيرة املمتدة وما
تزرعه في النفس من هدوء وما إلى الك.
ومن األمثلة التي تبرز ويها املدن الفلساينية في طابعها الجغرافي الاوبوغرافي العام ما ذقرؤه في
ُ َ
قمر األرجوان؟" من ديوان ّ
ثاكل ُ
عراف الكرمل ،وويه يقول أبو
قصيدة "كيف يغسل عن شار ٍّ ٍّ
حنا:
"السالم عليكم
يا أيها الشهداء الذين ُحصدتم
في كفر قاسم
السالم عليكم
يا أيها الشهداء الذين ارتوى
سهل سخنين من دمهم
َ
وتعاذ َق َ
الشهادة
مع مهرجان
ِ
في كفركنا
ُ
السالم على أم الفحم التي اقتحموا
حرما ،املدارس ويها
َّ
وربوا عصاويرها بالرصاص1
وَّل شك أن اكر املدن هنا هو توثيق للتاريخ ولألحداث التي عايشها الشعب العربي من سقوط
الشهداء في كل مكان في ظل اَّلذتفاضة؛ على أذنا في مواضع أخرى ذقرأ عن تأثير األمكنة على
األشخاص ،وفي قصيدة "عراف الكرمل" ذرى كيف أن َ
مار ذيسان في الكرمل ُيحيي األحزان،
ُويذكر بالغربةُ ،يدوزن أوتارها ليضبط عزوها ،وكأذه يجعلها حية ذابضة حديثة َّل ُيصيبها الوهن
عبر الزمن .يقول أبو حنا:
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أمار ذيسان
الكرمل
وشتوة ذيسان على
ِ
تحيي األحزان
ْ1
ُ
دوز ُن أوتار الغربة
وت ِ
ُ
ً
َ
ً
ً
ًّ
مجازيا يجعل من حجارة األحياء
استعاريا
وصفا
وأماكنها
حضورا إا تعاى
وتزداد املدينة
ً
ً
أشخاصا تشعر وتحيا ،وفي جادة الكرمل مثال في قصيدة "حديقة الصبر" من ديوان قصائد
من حديقة الصبر ذقرأ:
ُ
ُ
ْ
الجبل
قروص
حيث ُي
ُّ
ْ
امليناء
يمد ساقيه إلى
ويعتري َ
عورته بحارة األساول

-

السابع..
السادس..
ِ
ِ
َ
مهما شئت من ْ
أرقام
ُ
وحيث "مار إلياس"
ُيال من مغارة الدهشة في عينيه:
قم َل ْت ُ
ْ
هل َّ
لحيت ُه؟
َ ُ
ْ
الناس2
ك َهنة البعل يعيثو َن بها ويفتنون

هكذا يتعامل الشاعر مع الحجارة واملعالم املرئية الجامدة وكأنها أشخاص يحيون في املكان
ً
والجبل يجلس القروصاء ،ومار إلياس يال من مغارته مدهوشا  ....ويسألهم مجهول إن كاذت
ً
مستوطنا للقمل ،دَّللة على قدم وجوده في ااك املكان ،ويأتيه الجواب بأن
لحيته قد أصبحت
كهنة البعل يعيثون بها ويفتنون الناس.
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ّ
املتحول/الحاضر  -والثابت املاض ي /املستقبل (حلم العودة)
 .3املدينة
للمدينة في شعر أبي حنا وجهان ،األول متحول وهو وجه الواقع املتقلب الذي لم َ
يبق ويه معلم
على حاله ،وهذا ما ذقرأه في قصيدة "حديقة الصبر" من ديوان قصائد من حديقة الصبر:
الكرمل"
في "جادة
ِ
ُ
ْ
األسماء
حيث اغتيلت
َ
"قبة ْ
تحت عيون َّ
البهاء"
ْ
في جادة الكرمل َ
البريد
مكتب
قرب
ِ
ٌ
ٌ
حديقة سجينة صغيرة
ُ
سياجها:
من ُسرة الجدار
ُّ
يلتف حول
سروة
ٍّ
ً
ُ ً
اوقا زيتوذة
م ِ
ً
ُْ
من الك الصبر املقيم لوعة
عند بقايا قرية

مغدورة1

واقع األمكنة املوصوف هنا متحو ٌل ،والشوار اغتيلت أسماؤهاُ ،لتصبح جادة الكرمل جادة بن
ُ
غريون ،واألحوال تبدلت والحديقة أصبحت أسيرة ،تحياها الجدران ،كما تاو الزيتون والصبر
وهدمت ولم َ
وتلوعهما على قرية ُغدرُ ،
يبق منها إَّل بقايا آثار.
ولعل املقاع التالي من قصيدة مفاتيح ،من ديوان ّ
عراف الكرمل ،هو األكثر ً
تعبيرا عن قسوة
ترحا والحياة ً
التحول التي بدلت الفرح ً
موتا ،وويه يقول الشاعر:
هنالك

ُ
النشجا،
من "شار الجبل"

ُ
الحشرجا،
ومن "جادة الكرمل"
ُ
تشل ُخ أسماؤها
 1أبو حنا ،2008 ،ص .237
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ويمحو الزمان

املكان1

َ
ُ َ
ويتجلى هنا التحول؛ واملدينة ش ِلخت أسماؤهاُ ،بدلت معاملها ،وعال النشيج من شار الجبل،
ٌ
ََ
النفس عند
والحشرجا ،من جادة الكرمل .والحشرجة؛ غرغرة عند املو ،،وتردد صو،
ُ
ينشج إا يغص من غير اذتحاب .وعليه وإن املدينة تحولت من مجرد مكان له
اَّلحتضار ،الباكي
ً
ُ َ َ
ماض جميل با ،صورة معلقة على جدار الذاكرة.
معامله إلى إنسان يحتضر ،تبكي أجزاؤها على ٍّ
ماض رسخ صورة جميلة
ومقابل هذا املتحول ذقرأ عن املدينة /املكان الثابت ،الذي يتجلى في ٍّ
التعابير الدالة على جمال
تحولت إلى حلم مستقبلي؛ حلم العودة .ويتجلى الوطن الثابت في
ِ
الوطن ،على كوذه صورة معتقة ،كما ذقرأ في قصيدة "أحلى من البدء" في ديوان ّ
عراف الكرمل،

َ
الحبيب ْين:
يسأل ذادل املاعم في عكا

"قال :مااا تريدان أن تشربا؟
َ
الغروب
سحر هذا الفضاء الذي يتلون بين أذامل تبر
ِ
وتنهيدة الشط يغسل بالحب أقدامه املتعبه"ْ
وفي مقاع َ
آخر يقول:
ُ
البدء
هذا املعتق أحلى من ِ
هذه الخوابي
ُ
ذبيذ عجينة قاذا الجليل"2.
ِ
خمراً ،
وهكذا وإن عكا ،بسحرها املعتق تعيده إلى قاذا ،حيث عجيبة تحويل املاء ً
رمزا َّلذتصار
الفرح والحياة .وشاعرذا أبو حنا ،كغيره ممن عاش النكبة وعايش كل التقلبا ،املرة ،لم َ
ينس
تفاصيل املدن الفلساينية الساحرة؛ إا منها ينسج أجمل األكاليل ً
رثاء للراحلين ،هذه التفاصيل
يتطل ً
َّ
يوما عن حلم عودتها ،واإليمان الداخلي بأن
هي املدن الراسخة في اهن الشاعر والتي لم
ٌ
تجرعت ّ
الحق والفرح َّل بد منتصران .وفي قصيدة "أجنحة تصنع عاصفة" من ديوان ّ
سم ِّك
ّ
حتى املناعة ،ذقرؤه يقول:
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ُ
ُ
وأخوته
حنظلة
طلعوا من مئذذة "األقص ى"
من جرسيا" ،املهد"
من حبر الخاوا،
من ااكرة الزعتر
النور
من محراث ِ
ومن أعمدة النار
طلعوا من حب ِة خردل
قالوا للجبل

تزلزل1

وهنا يؤكد أبو حنا على الرو  ،على اإليمان الداخلي بأن مجريا ،األمور ستبدل سيرها ،وااك
وعدم التقبل؛ وحنظلة الصبي الكاريكاتوري ابن العاشرة ،الذي أدار

بفضل الثورة والرو
ظهره ً
روضا ألي حلول خارجية هو ابن القدس ،ابن األقص ى واملهد والزعتر واألرض ،وقد خرج
وأخوته ر ً
ً
اوضا ً
ممتنعا حتى عن النمو إلى حين العودة إلى الوطن الذي َّل يمكن ألحد ،أو
ثائرا
حدث كالتهجير واَّلذقالبا ،،أن يزعز مكاذته في القلب.
ألي
ٍّ
حلما ينتظر الشاعر عودته ،وأن يتجسد من جديد ً
وتبقى املدينة الخالدة في الذاكرة ً
واقعا
ً
جميال ،وفي قصيدته "من هديل الحمامة املاوقة" ،من ديوان قصائد من حديقة الصبر
يقول:
َ
َ
مصبك البعيد النازح املنشود
عند ِ
ُ
ُ
مدينة سوف تقام
أسوارها عرائش الزهور
ووجرها مالعب الايور
تعاذق الشاين

بالجسور2..
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ماض جميل راسخ في القلب أو مستقبل مرسوم على حلم
املدينة إان في شكلها الثابت هي إما ٍّ
ً
صاد بالعودة ،وهي املدينة التي كان ً
واقعا جميال يعيش ويه الناس على املحبة واَّلذتماء
والوحدة.
ّ
الشخصيات :العاشقة األنثى -العاشق الشهيد
 .4املدينة
تحضر املدينة في قصائد عديدة من خالل الشخصيا ،والتي يمكنني أن أصنفها هنا إلى ذوعين:
املدينة باعتبارها أذثى عاشقة جميلة مثيرة ،وهذه النمااج هي األقل .أمثل لها من خالل املقاع
التالي من قصيدة عراف الكرمل:
"ذيسان يفك عرى
األزرار
ِ
ُيعري َ
صدر الكرمل
تشتعل شقائقه املرجان
ُ
وعقود القندول تحاور عن َق النرجس
والهدهد يرسم وو الزعتر ظل اللحن
سرح غرته لرموش

الشمس"1.

تتباهى معالم حيفا من خالل هذا املقاع بأذوثتهاَّ ،ل سيما في ذيسان الذي يكسو الابيعة بأبهى
ً
ًّ
رومانسيا
مشهدا
زينة .ذيسان العاشق في هذا املقاع ُيعري صدر الكرمل وترتسم الابيعة كلها
يجمع بين األحبة في عرس قدس ي تعشقه الريح .وَّل شك أن هذا الوصف األذثوي للمدينة التي
أقام ويها الشاعر َ
سنين َّل بأس بها ذابع عن مكاذتها في قلبه وشعوره باَّلذتماء لها حد العشق،
وهو ااك الفلسايني الذي عشق املكان والتزم بشعره له ،وصور تاريطه ومصائبه وأشخاصه
الذين ُسلبوا حق العيش ويه .وهنا َّل بد أن أاكر املسار الثاني لتوظيف املدينة كشخصية،
ُ
ً
دواعا عنها ،أو
أشخاص قد استشهدوا
وأعني به املدينة الشخص؛ أي التي يستحضرها اكر
ٍّ
سمك ّ
تجرعت ّ
هجروا منها ،وأمثلة الك كثيرة َّل سيما في الديواذين ّ
حتى املناعة وقصائد من
تجرعت ّ
حديقة الصبر ،وعمر القاسم في قصيدة "في حاشية العوسج" ،من ديوان ّ
سمك حتى
املناعة ُيجسد في النص مدينته القدس ،وقد ولد ويها وكان أحد كوادر الجبهة الديموقراطية
 1أبو حنا ،2008 ،ص .109
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ُ َ
رف بقيادته لنضاَّل ،األسرى وتحركاتهم وأمض ى في السجون اإلسرائيلية ً 22
عاما
لتحريرها .ع
ُ
وقتل ويها ،وله يقول أبو حنا:
يا عمر القاسم
َ
ْ
تنزف عمرك َم ً
العوسج
هرا في حاشية
لك أن
أن تقضم تفاحة صدرك زذزاذة
أن ترصد ذمل ثواني القهر قواول
ترحل في مشمشة

الروح1

ّ
تجرعت ّ
وشادي ،في قصيدة "يا حنظلة الخير" ،ديوان ّ
سمك حتى املناعةُ ،يجسد حزن بيت
لحم ،شادي الافل الشهيد ،الذي يمثل الافولة املسلوبة ،واألطفال الذين ُيغتصب حقهم بأن
يعيشوا بين أحضان الجدا ،،عبد الرحمن شادي خليل ابن الحادية عشرة ،توفي ً
متأثرا بجراح
أصيب بها خالل مواجها ،اذدلعت في مطيم عايدة شمالي بيت لحم ،وله يقول أبو حنا:
يا شادي
حقك أن تتفيأ َّ
ظل طفولتك الغضه
ا ،عذبه
أن ترشفها قار ٍّ
كالقط البري
أن تتقلب على ظهرك
ِ
تتمرغ ويزبد

النرجس2

ُ
قصيدة يحمل العنوان
وفي ديوان قصائد من حديقة الصبر ،تال علينا "أم عبد هللا الحواس ي" ،في
ٍّ
ً
اسمها ،لتجسد لنا حكاية مدينة ُهجر أهلها ،وأم عبد هللا ُهج َر ،من الرملة إلى القدس ُوريقة في
خريف الالجئين ،ثم من القدس إلى شعفاط املطيم ً
حابا في جحيم الالجئين .هذه األم كاذت ملجأ
حماية َّلبنها عبد هللا .رعت نشوءه وقامته كل شبر بنذر ،وما وتئت تنتظر عودته بعد كل خروج.
ً
طعاما للغذاء" بعد العودة من مدرسته في قلنديا إَّل أن اَّلذتظار
جهز ،له ما أراد "ور الدوالي
طال ،وعاد ابنها ً
خبرا.
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ْ
لم يعد عبد هللا ُظ ً
للغذاء
هرا
ْ
ُ
واذتظار األم ٌ
حقل يحتر
ٌ
ودخان في العيو ْن
واذتظار األم في شعفاط
في العروب
في الدهيشة ،في الشاطي
وفي كل منافي الالجئين
ُ ٌ
شرك الذعر
مهجة في ِ
غر ٌ
اب..
وابتهال1

ً
هكذا ،تهتز كل املطيما ،،كل منافي الالجئين تستنكر ،يلوعها غياب عبد هللا الذي عاد ملفووا بثوب
الدم .وليس عبد هللا اَّلسم الوحيد الذي جسد مآس ي املدن الفلساينية واغتصاب أرواح أبنائها،
ونمر الصاد  ،ابن املجيدل شرقي عربي ،أسمر ،لو ُ
اح دبكة ،وعداء تجذبه األلحان ،يأتي من
املجيدل ً
طلبا للعلم َّل يشكو ثقل حقيبته ،يمر بجبل الاور متتب ًعا ظله ،وتراوقه في الدرب أصوا،
ضفاد عين جكلة ،وموكب من الزمالء في مشهد صباحي حيوي:
وضفاد ُ عين ج ْك ْله ُّ
تنق
ِ
ُت َم ِقل ُت َ
ُ
وتسخر من نغم الحسو ِن
الفجر
ملء
ِ
ُ
عروس الترك ْم
وحذلقة
ِ
ِ
ٌ
زمالء الدرس
ومعي سرب من ِ
من "الرينة" من طرعان
من "قاذا" ومن "املشهد"
للناصرة
ذمش ي
ِ
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ُ
ذقاطع َ
عبر الوادي

والتلة1

ً
ُ
بق له أمال
ذمر الصاد يحلم بالزوة ،بالسحجة والزغاريد ،ولكن األيام تطوذه ،وتبدل أحالمه وَّل ت ِ
بالزر وو التلة كما أراد ،والعاصفة الهوجاء ارته ،وحولت ملجيدل إلى أطالل ،محت معاملها ولم
يبق من أثر ويها غير الدير والكنيسة .هذه ملجيدل تحولت إلى مجدال هعيمق ،ولم َ
َ
يبق للعربي األصلي
ِ
ٍّ
ُ
األصيل ويها أي وجود؛ بل أصبح ً
غا ،األرض .ولم تعد األجيال التالية تعرف
بلد ترطن كل ل ِ
غريبا في ٍّ
ٌ
ذمر الصاد الذي كان َع َل ًما وأصبح مجرد ِا ْكر اسمه ً
وشبيه ذمر الصاد  ،مسعود
مثارا لالستغراب!
الذي ُولد ابن التراب ،شب ً
ربيبا للصخر .عاش طفولته في الحقول كالفراشة تتعاذق ويه املواسم.
اشتد انغرازه في األرض ،إلى أن جاء ،الغربان ً
يوما تنعق وو "عقربا"؛ قرية في الجنوب الشرقي
لنابلس ُرشت بالسموم؛ وتحول مسعود وغيره من الشباب إلى غرباء في بالدهم:
البالد لنا َ
ُ
وأذت هنا الغريب
"هذي
مسعودَ ..
ُ
أذت هنا

الغريب!"2

أجمل وأقول:

ً
ُ
إن حنا أبا حنا جعل من املدينة الفلساينية في شعره ُم ً
يكتب عنها ،هي
لهما للكتابة وثيمة أساسية

التضاريس الجغراوية الجامدة ،والفضاء اإلنساني الذي يحيا به اإلنسان ،وأكثر من الك هي الكيان
اإلنساني الذي يحيا ويتحرك في املكان .هي الثابت في القلب والعقل والبصيرة ،واملتحول ً
واقعا ً
مريرا،
وهي هي األذثى العاشقة واملعشوقة ،والعاشق الذي يضحي بالنفس ً
عشقا .وعليه ،وإذنا نعتبر أبا حنا
بهذا من املوثقين للتراث الفلسايني ،بحيث َّل يمكن رصد الحركة الثقاوية والتعليمية في ولساين
دون الحديث عن الجذور واألصالة التي تشكلها مسيرته اإلبداعية ،وعلى كوذه ًّ
حقا ابن القرية الذي
علم الشعراء "ترابية القصيدة".
املصادر
ّ
الشعرية الكاملة .الناصرة :مؤسسة املواكب -مجلة مواقف.
أبو حنا ،حنا .2008 .األعمال
ّّ
ّ
الفلسطيني املحلي .الناصرة.1995 ،
طه ،إبراهيم .البعد اآلخر في األدب
 1أبو حنا ،2008 ،ص .250-249
 2أبو حنا ،2008 ،ص .270
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املدينة في ديوان محمود درويش "حالة حصار"
محمد بدران

1

تمهيد:

تعتبر املدينة هي الحاضنة للحضارة أ ًوَّل وهي الشاهد على مجريا ،األحداث ً
ثاذيا واملدينة

الفلساينية حاضرة في اكريا ،الشعب وذتاجه األدبي من شعر وذثر وغيرها ،ومحمود درويش حاله
حال الشعراء الفلساينيين أتى على اكرها بل وخصص لها عناوين قصائد واملدينة في ذتاج درويش
تحضر لتحدث القارئ والشعب عن الحالة اَّلجتماعية والسياسية واملوقف الوطني في وترة اكره
تأتي املدينة في ديوان " حالة حصار " ملحمود درويش مدينة ضمنية ،وهي املكان الذي حوصر به
ً
الشاعر – ونعني رام هللا – عام  2002وال ترد لنا املدينة لفظا كأن يقول في مدينتنا أو في املدينة ولكن
يمكن لقارئ التاريخ ان يفهم ان الحصار كان في رام هللا وهو ما دوذه الشاعر أسفل العنوان.
في رام هللا يطتلط الزمان باملكان ويأتي اكر املدينة في حالة من الزمكاذية املمزوجة بباقي الصور .يقول
درويش:
"في الحصار،

ً
يصير الزمان مكاذا
تحجر في أبده
في الحصار،

ً
يصير املكان زماذا
تطلف عن موعده"2

ً
وفي هذا الديوان يصف درويش املدينة ً
وزماذا ويطاطب الغرباء ويحدثهم عنها تحت وطأة
مكاذا
ً
ً
ً
شخوصا عدة منها الشهيد والقاتل والحارس
مطاطبا
الحصار ،متنقال بين واقعية املدينة ورمزيتها

 1جامعة النجاح الوطنية.
2درويش ،محمود ،حالة حصار ،املكتبة األهلية للنشر والتوزيع ،ط ،2013 ،1ص 72
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واملحاصر /العدو وتأتي املدينة في سلم زمكاني بين الواقعي واملُ َّ
تطيل /األساوري لتأخذ صفاتها مما
ِ
حولها ويقول درويش:
"املكان هو الرائحة
ً
عندما أتذكر أرضا
أشم دم الرائحة

وأحن إلى ذفس ي النازحة" 1
ِ
ً
ُ
سيحاول هذا البحث الوقوف على صور املدينة َ
جامعا الصور املتناثرة
عبر تقسيمها الى صور ووئا،
في طيا ،الديوان وقد قسم الباحث هذه الصور الى الفئا ،التالية:
 .1املدينة  /الجغراويا /الواقع
 .2املدينة /الزمان
 .3وضاء املدينة
 .4املدينة /األذا /الفلسايني
 .5املدينة  /الحصار /اآلخر
املدينة  /الجغراويا /الواقع :يبدأ الديوان بوصف املدينة ً
واقعا وجغراويا ويصف درويش جفراويا
املدينة وواقعها في الحصار بحالة من الكوميديا الواقعية ً
مماجا بين موقع املدينة وحال اهلها يقول
درويش:
"هنا،

عند ُم ْن َح َدرا ،التالل،
ُ
أمام الغروب وو َّو َهة الوقت،
ُ
َ
الظل،
بساتين
ق ْر َب
ِ
مقاوعة ِ
ُ
ذفعل ما ُ
ُ
السجناء،
يفعل
وما يفعل العاطلون عن العمل:
 1ذفسه 73
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ُذ َربي ْ
األمل ."1
ِ
يكون املدينة يعود ويظهر في الديوان كداء اي متالزمة للمقاوم كما كان متالزمة
وهذا اَّلمل الذي ِ
للسجناء والعاطلين عن العمل:
"أن تقاوم يعني :التأكد من
صحة القلب والخصيتين،
ومن دائك املتأصل:

داء األمل"
وإضاوة لكون أهل املدينة يربون األمل ً
طمعا في غد مشر وكان لز ًاما عليهم لكي يربوا األمل أن يقوموا
ً
أيضا بنبذ ونسيان األلم يقول درويش:
هنا،

عند ُم ْرَت َفعاُ ،
الدخان،
على َد َرج البيت
ْ
َّل َوق َت للوقت
ذفعل ما ُ
ُ
يفعل الصاعدون إلي هللا:
َ
ذنس ى األ ْلم."2
ُ
ويأتي تصوير درويش ً
مازجا بين درج البيت الك اللفظ الواقعي واملتطيل مرتفعا ،الدخان وهما
ُ
متشاركان في الصعود لياتي التمازج في لفظة أخرى الصاعدون الى هللا وكأن من صفا ،الصاعدين
نسيان األلم ليصعدوا ،ودرويش الذي يربي األمل وينس ى األلم يصف بدقة متناهية وضعه ووضع من
معه في هذا الحصار كمن يملك كاميرا تجوب املكان وترينا مشهد الحصار كله:
"شجر السرو ،خلف الجنود ،مآان

 1ذفسه،ص7
 2ذفسه ،ص79
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تحمي السماء من اَّلذحدار ،وخلف سياج

الحديد جنود يبولون – تحت حراسة دبابة.
والنهار خريفي يكمل ذزهته الذهبية
في شار واسع كالكنيسة

بعد صالة األحد..."1
وفي حالة من األساورية ونعني ربط األرض ي بالسماوي والسفلي بالعلوي ذرى درويش يصف رام هللا
في حالة من الثنائية املقارذة ويقول:
"هذه األرض واطئة ،عالية
أو مقدسة ،زاذية
ً
َّل ذبالي كثيرا بفقه الصفا،
وقد يصبح الفرج،
ورج السماوا،،

جغراوية!"2
وقد يقصد درويش هنا جغراويا القداسة بحيث كاذت الاقوس اَّلولى للحياة حين كان البغاء املقدس،
ولم تكن وقتها الصفا ،اا ،قيمة ونعني ان الصفا ،في زمن البدايا ،لم تكن تحمل املدلول السلبي
وكأن رام هللا في تلك اللحظة هي بدايا ،الزمان والخلق
• املدينة /الزمان
تبدو رام هللا الدرويشية في حالة من الوجد الصوفي ٌ
بالد عند الفجر مستعدة لكل ش يء غارقة في
املحاصر
الحياة وتفاصيلها في حالة حلول الكل ويها واتحادها مع الكل ،وهي – اي البالد – متحدة مع
ِ
َ
واملحاصر تحلهما في صورة واحدة بحسب املعتقد الصوفي– الحلول واَّلتحاد – وهذا َّل يحدث اَّل في
الساعة اَّلكثر ً
ايماذا ساعة الفجر والتي أكد القران الكريم قداستها وأقسم هللا ويها بقول "والفجر *
1ذفسه ،ص24
 2ذفسه ،ص.74
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ً
استعدادا لحالة من اَّلذبعاث الجديد
وليال عشر " وهي نهاية الوقت املقدس جامعة ملا قبلها من الخير
يقول تعالى عن ليلة القدر " سالم هي حتى مالع الفجر " وهو ما ينسخه لنا درويش في حالة حصاره
َ
واملحاصر له ويقول:
املحاصر
ويؤكد على حلول الفجر واذتظار
ِ
" ٌ
قل ً
بالد علي ُأ ْه َب ِة الفجر .صرذا َأ َّ
اكاء،
َ ُ
أل َّذا ذ َح ْم ِل ُق في ساعة النصر:
َ
َّ
باملدوعية .
َّل ل ْي َل في ليلنا املتأللئ
َأعداؤذا يسهرون َوأعداؤذا ُي ْشعلون لنا َ
النور
ِ
َ
في حلكة األقبية."1
وهذه اللحظة  -وذقصد الفجر -هي التي تساوي بين الناس لقداستها لدى الناس كاوة وهي آخر السهر،
ً
جميعا بنفس الوتيرة من اَّلمل
متساو امام النهار الجديد ينتظروذه
ومالع اليوم الجديد حيث الكل
ٍّ
والامع في حياة جميلة ويقول درويش:
"بالد على أهبة الفجر،
لن ذطتلف على حصة الشهداء من األرض،
هاهم سواسية
يفرشون لنا العشب

كي ذأتلف!"2
َ
واملحاصر يصر على الوحدة بين الواقعي
املحاصر
ودرويش الذي يحل به الفجر ويتحد معه شأن
ِ
والخيالي بين اَّلرض ي والسماوي وبين العلوي والسفلي ويقول:
"بالد على أهبة الفجر،
أيقظ حصاذك
واصعد
 1ذفسه ،ص 8
 2ذفسه ،ص25
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ً
ً
خفيفا خفيفا
لتسبق حلمك،
واجلس  -إاا ما طلتك السماء -

على صخرة تتنهد" 1
ويضيف درويش الذي يسرح في السماوي  /العلوي في اسقاط للعديد من اَّلساطير دوعة واحدة
والاريق في ظني الاريق السماوي ولهذا اتى على اكر الكواكب ورباها بالنرجس واساورة ذرسيس
الذي اعجب بجماله وكان جماله ً
سببا في هالكه :
"بالد على أهبة الفجر،
عما قليل

تنام الكواكب في لغة الشعر .
عما قليل
ذود هذا الاريق الاويل
ونسأل :من أين ذبدأ؟
عما قليل
ذحذر ذرجسنا الجبلي الجميل
من اَّلوتتان بصورته :لم تعد
ً
صالحا للقصيدة ،واذظر

إلى عابرا ،السبيل" 2
وينتهي جمال هذا الفجر حين ُيعلمنا درويش أن له بقية ويقول:
وفي ما تبقى من الفجر أمش ي إلى خارجي

وفي ما تبقى من الليل أسمع وقع الخاى داخلي" 3
 1ذفسه ،ص87
2ذفسه ،ص87
3ذفسه ،ص80
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في ذو من التالقي مع الذا ،في دخول لذاته وخروجها منها متحدا في (أذاه)
• وضاء املدينة:
َ
املحاص َرة منزوعة من الجو العام مطتلفة عنه وفي قاذون الحصار هناك زمن جديد وطقس
واملدينة
جديد وبقعة من الكون منشقة عنه مطتلفة معه في اللون والصفا ،والتصروا ،حتى ان اكثر األشياء
ً
وقالبا في اطار زمكاني َّل ُيمثل ً
قلبا ً
بدَّل عنها جو الحصار ً
أحدا اَّل
مناقية تطتفي في الحصار ليحل
ِ
اولئك القابعين تحت وطأة الحصار يقول درويش:
َ
ٌ
ُ
لسماء رصاصية في الضحي
"أ
َ
ُ ْ َّ ٌ
ُ
القلوب
تقالية في الليالي .وأ َّما
بر
َّ
ْ
َّ
حيادي ًة َ
السياج." 1
مثل ورد
وظل ْت
ً
مستعدا َّلستقبال املتناقضين والاائرا ،بي
ويحدث ان ترى الجو

والحماماً ،
ايضا ولكن السماء

تستقبل كليهما وتسمح لكليهما في املكوث ويها وان اختلفت السماء بين حقيقة ومصانعة جراء دخان
الاائرا ،التي طوقت املكان ويقول درويش:
"عندما تطتفي الاائرا ،تاير الحماما،،
بيضاء ،بيضاء .تغسل خد السماء
بأجنحة حرة ،تستعيد البهاء وملكية
الجو واللهو .أعلى وأعلى تاير
الحماما ،،بيضاء بيضاء .ليت السماء

حقيقة ]قال لي رجل عابر بين قنبلتين" [2
ً
وعافا على تداخل الزمان واملكان ُيدخل درويش اللون اَّلزر  ،رمز السمو والعو ولون السماء
ُ
املعروف في حالة ذقائه األزلية والذي يشتاقه ً
بعيدا عن الحمام والاائرا ،ليؤكد اذه اَّلشارة املثلى
لعودة الحياة لابيعتها او قل َّلستمرار الحياة:

1ذفسه ،ص10
 2ذفسه ،ص21
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"قليل من املالق األزر الالنهائي
يكفي
لتطفيف وطأة هذا الزمان

وتنظيف حمأة املكان "1
ً
طلال َّل بد وان يأتي اليوم التي ويه تعود لحالة استقرارها ً
يوما ما سواء كان هذا
واملدينة التي صار،
قريبا ام ً
اليوم ً
بعيدا حيث سيعود الظل أخضر ويغفو الذئب على شعر الشاة وقتها سيعود للحياة
مدلولها حينما يحل السالم:
ً
"على طللي ينبت الظل أخضرا،
والذئب يغفو على شعر شاتي
ويحلم مثلي،
ومثل املالك
بأن الحياة هنا

َّل هناك..."2


املدينة /األذا /الفلسايني:

ً
ومطياَّل اساورة وتر ًاثا ً
الفلسايني في حالة حصار بلغ عنده السيل الزبى اا حوصر ً
ودينا
واقعا
وحوصر بالتوراة وارض امليعاد وبالاائرة والدبابا ،حتى آمن او كاد بحقيقة ارض امليعاد واذه ضيف
ثقيل الظل امام املحتل الذي يسعى لتحقيق اساورته ان لم يكن بالرض ى وبالدبابة َّلذه اَّلساطير
كما يقول درويش َّل تعيد حبكتها وَّل تجري عليها التعديال:،
"األساطير ترو

تعديل حبكتها

ربما مسها خلل طارئ
ربما جنحت سفن ذحو يابسة

1ذفسه ،ص51
2ذفسه ،ص69
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غير مأهولة،

وأصيب الخيالي بالواقعي ...
ولكنها َّل تغير حبكتها .

ً
كلما وجد ،واقعا َّل يالئمها
عدلته بجراوة،
والحقيقة جارية النص ،حسناء

بيضاء ،من غير سوء...
وناجين قهوتنا .والعصاوير .والشجر األخضر
األزر الظل .والشمس تقفز من

حائط ذحو آخر مثل الغزالة ...
واملاء في السحب الالنهائية الشكل
في ما تبقى لنا من سماء،
وأشياء أخرى مؤجلة الذكريا،
تدل على أن هذا الصباح قوي بهي،

وأذا ضيوف على األبدية."1
َ
املحاصر قليل الحيلة خال الوواض ليس لديه الكثير ليعبر عن ذفسه وعن مقاومته بعد
والفلسايني
ً
ً
ساخرا من ذفسه
ان احكم املحتل قبضته عليه وحرمها كل ش يء خال الحق في الحياة وصار متنازَّل
ً
ً
ضعيفا انهز ً
أحياذا وواقعي ومقاوم
اميا ولكنه مرح
ومن مقادير الزمان يؤمن بالحظ ويرتقب التغيير،
ااا سمح له املحتل بذلك او توقفت للحظا ،عجلة الزمان واملحتل والذين صارا عجلة واحدة تاخذ
من الفلسايني كل ما تستايع من مظاهر الحياة:
" ْ
األلم
ُ
َُ
سيدة البيت َح ْب َل الغسيل
هو :أن َّل ِ
تعلق ِ

1ذفسه ،ص70
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ً

َ

صباحاْ ،
وأن تكتفي بنظاوة هذا َ
العل ْم."1
وَّلن الهموم مضحكة وَّلن الكوميديا تصيب من خاب أمله وارهقه واقعه يتهكم درويش على وضعه في
الحصار وهو كما اسلفنا خالي الوواض:
ْ
َ
َ
الوقت للتسلية:
"ذ ِج ُد
ذلعب َ
النردَ ،أو َذ َت َ
ُ
صفح َأ َ
خبارذا
َ
الجريح،
مس
في جر ِ
ائد أ ِ
ِ
َ
عام
وذقرأ زاوية ِ
الحظ :في ِ
َ
واثنين تبتسم الكاميرا
لفين
ِ
أ ِ
ملواليد ُب ْر ِج الحصار."2
ويذكر في مقاع آخر:
يجد الوقت للسخرية:
هاتفي َّل يرن
ً
و َّل جرس الباب أيضا يرن
وكيف تيقنت من أذني

لم أكن ههنا؟"3
ً
والفلسايني ُ
منقاعا عن
خالي الوواض واقد اَّلمل بالناس والعرب ،والذي يعيش حالة من الحصار
العالم أجمع ،وحيد في حياته يشك في اذه َّل يستحق الفرح وكأن الفرح سمة لآلخرين ويضرهم لو
َ
املحاص ُر" وحيدون ،ذحن وحيدون حتى الثمالة،
اصيب بها
لوَّل زيارا ،قوس قزح
هل نس يء إلى أحد؟ هل نس يء إلى

1ذفسه ،ص13
2ذفسه ،ص17
3ذفسه ،ص57
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بلد ،لو أصبنا ،ولو من بعيد،
ٍّ

ولو مرة ،برااا الفرح؟"1
بل ويقول ان اخوته يتنكرون له ويبكوذه ً
بعيدا َّلنهم يطاوون اَّلقتراب مما يعزز لديه الشعور
باَّلغتراب والوحدة:
لنا أخوة خلف هذا املدى
أخوة طيبون ،يحبوذنا ،ينظرون إلينا
ويبكون ،ثم يقولون في سرهم:

"ليت هذا الحصار هنا علني ".. .
وَّل يكملون العبارةَّ" :ل تتركوذا

وحيدين َّ...ل تتركوذا"2
ً
حتى املدينة تطلت عن الفلسايني ،وصار ً
وحيدا معزوَّل بعد ان احتوته املدينة اَّل ان الحصار جعلها
ايضا تنقاع عنه وتتركه ً
هي ً
وحيدا وصار يحتاج ملحادثة ذفسخ ليبقى ً
حيا في ااته:
"سأصرخ في عزلتي،

َّل لكي أوقظ النائمين .
ولكن لتوقظني صرختي

من خيالي السجين!"3
ُ
ً
محاصرا وتركه الزمان واملكان يعلم ان السبب في الك يعود للتاريخ ،ألساورة
ودرويش الذي ترك
ارض امليعاد ،ويوقن ان الدم القديم منذ اَّلزلية سيصاحب الفلسايني والذي يمثله درويش والذي
يعلن ذفسه اخر من سيؤرقه هذا الحصار رغم دموية التاريخ اَّل اذه ما زال يؤمن– ربما -بحالة من

 1ذفسه ،ص30
2ذفسه ،ص31
3ذفسه ،ص33
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التعايش وفي حالة حصار – وهو ما سيمر معنا -الكثير من الشواهد التي تنبئ باذتهاء الحصار والسير
ذحو حياة مشتركة وذحو ذو من اَّلستقرار ُ
والعمران:
"أذا آخر الشعراء الذين
يؤرقهم ما يؤر أعداءهم:
ربما كاذت األرض ضيقة
على الناس،
واآللهة
هنا تتجمع وينا تواريخ حمراء،
سوداء .لوَّل الخاايا لكان الكتاب
املقدس أصغر .لوَّل السراب لكاذت
خاى األذبياء على الرمل أقوى ،وكان
الاريق إلى هللا أقصر

ولتكمل األبدية ،أعمالها األزلية ..
أما أذا ،وسأهمس للظل :لو
ً
كان تاريخ هذا املكان أقل زحاما
لكاذت مدائحنا للتضاريس في1

شجر الحور ..أكثر"!
والحصار َّل يأتي على الفلسايني اَّل بالخسائر في بقعة حصاره حيث الجنود يحاصرون يدمرون
يطربون ً
سعيا منهم َّلقتال الفلسايني من ارضه وهو في حالة حصار وحسارة في بقعته /مدينته:
"خسائرذا :من شهيدين حتى ثماذية
كل يوم،
وعشرة جرحى
1ذفسه ،ص35-34
260

ً
وعشرون بيتا
وخمسون زيتوذة،
باإلضاوة للخلل البنيوي الذي

سيصيب القصيدة واملسرحية وللوحة الناقصة"1
ً
والحصار رغن سوئه اَّل أذه اتى الى الفلسايني ليوحده ،وربما كان الك صدقا وقد وحد ،اَّلذتفاضة
والحصار الفلساينيين في موقف واحد ويتهكم درويش بان هذا الحصار هو الذي وحدذا رغم كل
خالوتنا التي َّل تعد َّل تحص ى اَّل اذنا محاصرون في حالة من املضارعة هي وحدها سبب توحدذا تحت
هذه السماء كفلساينيين:

"واقفون هنا .قاعدون هنا .دائمون هنا .
خالدون هنا .ولنا هدف واحد واحد:

أن ذكون.
ومن بعده ذحن مطتلفون على كل ش يء:
على صورة العلم الوطني
ً
ستحسن صنعا لو اختر ،يا
شعبي الحي رمز الحمار البسيط
ومطتلفون على كلما ،النشيد الجديد
ً
ستحسن صنعا لو اختر ،أغنية عن زواج الحمام
ومطتلفون على واجبا ،النساء
ستحسن صنعا لو اختر ،سيدة لرئاسة أجهزة األمن
مطتلفون على النسبة املئوية ،والعام والخاص،
مطتلفون على كل ش يء .لنا هدف واحد:

أن ذكون ...
1ذفسه ،ص36
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ً
ومن بعده يجد الفرد متسعا َّلختيار الهدف
ً
ً
عميقا ،عميقا
يواصل وعل املضار
أشغاله اليدوية،

في ما وراء الهدف.."1
شخصا اخر يحاوره ويتنازل عنه ً
ً
أيضا
حتى روح درويش مثقلة من الحصار ،واذتزعها وجعل منها
لتنتهي عالقتهما ً
معا في هذه املدينة
"على الروح أن تترجل
وتمش ي على قدميها الحريريتين
ً
إلى جاذبي ،ويدا بيد ،هكذا صاحبين
قديمين يتقاسمان الرغيف القديم
وكأس النبيذ القديم
ً
لنقاع هذا الاريق معا
ثم تذهب أيامنا في اتجاهين مطتلفين:
أذا ما وراء الابيعة .أما هي
وتطتار أن تجلس القروصاء

على صخرة عالية"2
والفلسايني املحاصر َّل ينتظر ً
شيئا من مدينته التي صار ،مدينة للمو ،والخراب بعيدة كل البعد
عن الحياة وما ان يولد الشخص ليطتفي في سرداب الكون ً
ميتا مصيره مصير اَّلخرين لقاء للعبه /
لعبهم باائرة هي العلم الفلسايني رمز اَّلستقالل وكأن درويش يحمل املدينة اذب مو ،ورحيل كل
من تسول له ذفسه الفرح في سبيل الوطن:

1ذفسه ،ص47-46
2ذفسه ،ص53
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"|سيولد طفل ،هنا اآلن،
في شار املو... ،في الساعة الواحدة
سيلعب طفل باائرة من ور
بألوانها األربعة
أحمر ،أسود ،أبي  ،أخضر
ثم يدخل في ذجمة شاردة
جلسنا بعيدين عن  /مصائرذا كايور
تؤثث أعشاشها في ثقوب التماثيل،
أو في املداخن،
ُ
أو في الخيام التي ذصبت
في طريق األمير إلى رحلة الصيد"1....

•

املدينة  /الحصار /اآلخر

ُّ
والتغير ،لحالة من الحياة الجديدة ،تمر بقولبة جديدة
واملدينة في الحصار تطضع لحاَّل ،من التغيير
َ
واملحاصر َّلنهما يعيشان في البقعة ذفسه اي املدينة او بقعة
املحاصر
ملوتيفاتها والحصار يجعل
ِ
الحصار في حالة من التأثر والتأثير ويجري على كليهما التغيير كله عبر اَّلحتكاك ولو كان عن بعد ويأتي
َ
واملحاصر ً
حتما ستمر بتغيرا ،وهي تمر بها اثناء كتابة النص
املحاصر
درويش ليؤكد ان العالقة بين
ِ
ويقول:
َ
ُّ
ُ
نعلم أعداءذا
سيمتد هذا
"
الحصار إلي أن ِ
َ
ذمااج من ِش ْعرذا الجاهلي."2
ويقول:
ُ
ُ
ُ
الوقت
"في الحصار ،تكون الحياة ِه َي
ُّ َ
بين تذك ِر أ َّولها
1ذفس ،ص64
2ذفسه ،ص9
263

آخرها. .."1
ِ
ونسيان ِ
"الحصار هو اَّلذتظار

هو اَّلذتظار على سلم مائل وسط العاصفة"2
"سيمتد هذا الحصار إلى أن
َ
املحاصر،
املحاصر ،مثل
يحس
ِ
أن الضجر

صفة من صفا ،البشر"3
"سيمتد هذا الحصار إلى أن
ذقلم أشجارذا

بأيدي األطباء والكهنة"4
"سيمتد هذا الحصار ،حصاري املجازي،
حتى أعلم ذفس ي زهد املتأمل:
ما قبل ذفس ي  -بكت سوسنة
وما بعد ذفس ي  -بكت سوسنة

واملكان يحملق في عبث األزمنة"5
ً
"كتبت عن الحب في عشرين سارا
وطيل لي
أن هذا الحصار

1ذفسه ،ص10
2ذفسه ،ص30
3ذفسه ،ص45
4ذفسه ،ص52
5ذفسه،ص52
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ً

تراجع عشرين مترا! ..."1
"سيمتد هذا الحصار إلى أن ُي َن ِقح

سادة " أوملب " إليااة الخالدة"2
"سيشتد هذا الحصار
ليقنعنا
باختيار عبودية َّل تضر،

ولكن بحرية كاملة"3
مغن إلى ...
"الحصار يحولني من ٍّ
وتر سادس في الكمان"4
ويؤمل درويش اذتهاء الحصار وعودة الحياة ملجراها الابيعي لحياة املدينة الجميلة حيث الحب
ِ
والضياء والجمال:
"في الصباح الذي سوف يعقب هذا الحصار
سوف تمض ي وتاة إلى حبها
بالقميص املزركش ،والبنالون الرمادي
شفاوة املعنويا ،كاملشمشيا ،في
شهر آاار :هذا النهار لنا كله
ً
كله ،يا حبيبي ،وال تتأخر كثيرا

لئال يحط غراب على كتفي ...
وستقضم تفاحة في اذتظار األمل
اذتظار الحبيب الذي
1ذفسه ،ص56
2ذفسه ،ص64
3ذفسه ،ص79
4ذفسه ،ص80
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ربما لن يصل"1
ً
صدي هوميري لش ٍّيء هنا .
"َّل
ُ
واألساطير تار أبوابنا حين ذحتاجها .
ً
صدي هوميري لش يء...
َّل

َ
ْ
هنا جنر ٌ
ال ُي َن ِق ُب عن َد ْول ٍّة ذائمة
َ
ُ
ْ
َ
تحت أذقاض ط ْر َو َادة القادمة"2
ً
وَّل ينس ى درويش بل وَّل يغيب عن ااكرته مطاطبة هذا املحتل والذي صار بمرور الزمن شريكا في
املدينة له حصة من شمسها ووجرها وضجرها وحياتها ،ورغن اختالف املواقع اَّل ان درويش يحادث
ً
املحتل بين واقعيته ،وسخريته ومحاولة انهاء هذا الحصار بشتى الار طارقا باب اَّلنساذية تارة،
ُ
ً
ً
ً
وواصفا معناته تارة أخرى
املحاصر مقابال صورتين من
مقارذا بين وقع الحصار على ذفسه وعلى
ِ
ً
َ
وواصفا اوضا كليهما .
ومحاصر
محاصر
ِ
َ
ُ
" ُ
الجنود املساوة بين الوجود
يقيس
وبين َ
الع َد ْم

ابة...
بمنظار دب ٍّ
َ
ََ
ُ
ذقيس املساوة ما بين أجسادذا
ْ
والقذائف بالحاسة السادسة."3
ِ
َ
ُُ
َ
َ
"أ ُّيها الواقفون علي العتبا ،ادخلوا،
َّ َ
َ
العربية
واشربوا معنا القهوة
ُ َ
بأذكم َبش ٌر مثلنا
قد تشعرون
َ
أيها الواقفون علي عتبا ،البيو،
ُ
اخرجوا من صباحاتنا،
1ذفسه ،ص61
2ذفسه ،ص14
3ذفسه ،ص15
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َّ َ
ذامئن إلي أذنا
ُ
َب َش ٌر مثلك ْم!"1
"أيها الساهرون !ألم تتعبوا
من مراقبة الضوء في ملحنا؟
ومن وهج الورد في جروحنا

ألم تتعبوا أيها الساهرون ؟"2
ويؤمل ان
ودرويش املحاصر كثير املقارذة بين حاله وحال الجنود في الشق اَّلخر من املدينة يفكر بهم ِ
يفكروا ب ،يستر النظر ملطيالهم ما الذي يشغلهم ويقول:
"أوكر من دون جدوى:
بمااا يفكر من هو مثلي ،هناك
على قمة التل ،منذ ثالثة آَّلف عام،
وفي هذه اللحظة العابرة؟
وتوجعني الخاطرة

وتنتعش الذاكرة."3
وكأن الظرف الذي جمع املحتل واملحتل خلق حالة من الجوار اَّل اذه رغم الك يرو
منه الفرح او يعلموا بحزذه ويعدوه لهم ً
ورحا:
"ذطزن أحزاذنا في الجرار ،لئال

يراها الجنود ويحتفلوا بالحصار ...
ذطزنها ملواسم أخرى،
لذكرى،

1ذفسه ،ص16
2ذفسه ،ص45
3ذفسه ،ص20
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ان يقتنصوا

لش يء يفاجئنا في الاريق .
وحين تصير الحياة طبيعية
سوف ذحزن كاآلخرين ألشياء شخصية
خبأتها عناوين كبرى،

ولم ذنتبه لنزيف الجروح الصغيرة وينا .

ً
غدا حين يشفى املكان

ذحس بأعراضه الجاذبية"1
واملدينة في الحصار كحالة املفاوضا ،قنديها بين املنفى والخيمة والجنوب ثم ظهور الغرب
َ
والحاصر على هذه املدينة:
املحاصر
واملفاوضا ،وهدذة القتلى جغراويا سياسية هي التي جمعت
ِ
"في الاريق املضاء بقنديل منفى
أرى خيمة في مهب الجها:،
الجنوب عص ي على الريح،
والشر غرب تصوف،

والغرب هدذة قتلى يسكون ذقد السالم .
وليس بجغراويا أو جهة

إذه مجمع اآللهة!"2
ودرويش الذي َّل يفعل ً
شيئا سوى اذه محاصر يعاتب الليل لتقصيره معه وياالبه بحصته السماوية
بعد ان لفظه املحتل واَّلرض ولم يعاوه ً
شيئا بل َّ
وضيقوا عليه وحاصروه
"إلى ليل :مهما ادعيت املساواة
"كلك للكل  "...للحاملين وحراس
أحالمهم ،ولنا قمر ذاقص ،ودم

1ذفسه ،ص37
2ذفسه ،ص38
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َّل يغير لون قميصك يا ليل"1...

ويطاطب درويش املو ،املحتم ويطبره اذه يعلم سببب قدومه ووجهته ويرجوه– ً
ضمنا -ان يعود
ويمكن اوتراض الك من طلبه ان يعتذر للجنود يقول درويش :
"إلى املو :،نعرف من أي دبابة
جئت .نعرف ما تريد ...وعد
ً
ً
ذاقصا خاتما .واعتذر للجنود وضباطهم،
ً
قائال :رآني العروسان أذظر
ذحوهما ،وتردد ،ثم أعد ،العروس

إلى أهلها ...باكية!"2
وقد وصل درويش من سخريته باملوقف ان جعل الجنود يستمعون ألغاني الشهداء وكأذه يقول ان
األغنية التي استمع لها الشهيد استمر ،حتى سمعها ً
ايضا القاتل /املحتل:
ً
ً
"هدوءا ،هدوءا ،وإن الجنود يريدون
في هذه الساعة اَّلستما إلى األغنيا،
التي استمع الشهداء إليها ،وظلت

كرائحة البن في دمهم ...طازجة"3
ويسخرها ملحاولة محاورة اآلخر
ووترا ،الهدذة التي تطللت الحصار معرووة ،ويسخر درويش منها
ِ
ويقول:
"هدذة ،هدذة َّلختبار التعاليم:
هل تصلح الاائرا ،محاريث ؟
قلنا لهم :هدذة ،هدذة َّلمتحان النوايا،
1ذفسه ،ص41
2ذفسه ،ص42
3ذفسه ،ص84
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وقد يتسرب ش يء من السلم للنفس !
حب أشيائنا
عندئذ ذتبارى على ِ

بوسائل شعرية .
وأجابوا :أَّل تعلمون بأن السالم مع النفس
يفتح أبواب قلعتنا
ملقام الحجاز أو النهوذد؟

قلنا :ومااا؟ ...وبعد؟"1
َ
املحاصرين يطاطبه درويش يحدثه كم هي الحراسة مقيته تعلم الصبر وان
والحارس املوكل بحراسة
ً
ً
محروسا وربما كاذا قد يتبادَّلن اَّلسماء ويتغير
حارسا ودرويش
الظروف هي وحدها التي جعلته
املوقف كله:
"إلى حارس :سأعلمك اَّلذتظار
على باب موتي املؤجل
تمهل ،تمهل
لعلك تسأم مني
وتروع ظلك عني
ً
وتدخل ليلك حرا

بال شبحي!
إلى حارس آخر :سأعلمك اَّلذتظار
على باب مقهى
وتسمع دقا ،قلبك أباأ ،أسر
قد تعرف القشعريرة مثلي
تمهل،
ً
ُ
لعلك مثلي تصفر لحنا يهاجر
1ذفسه ،ص85
270

أذدلس ي األس ى ،وارس ي املدار
ويوجعك الياسمين ،وترحل
إلى حارس ثالث :سأعلمك اَّلذتظار
على مقعد حجري ،وقد
ذتبادل أسماءذا ،قد ذرى
ً
ً
شبها طارئا بيننا:
لك أم
ولي والدة
ولنا مار واحد
ولنا قمر واحد

وغياب قصير عن املائدة"1
واملدينة املحاصرة َّل تتو لش يء كما تتو للسالم واذتهاء الحصار ،ودرويش الذي جعل الفجر بداية
تغير الحياة والبداية الجديدة لجيل ما بعد الحصار يصف املدينة بأنها اآلن– وقت الحصار -في لحظة
ليلها الصعب ،والذي يوقن ان اكثر الناس مراوقة له هو شبحه  ،وسالم عليه َّلذه يشاطره اَّلذتباه
الى نشوة الضوء ،وسالم عليه َّلذه يقاسمه القدح يقول درويش:
"سالم على من يشاطرني اَّلذتباه إلى
نشوة الضوء ،ضوء الفراشة ،في

ليل هذا النفق!
سالم على من يقاسمني قدحي
في كثاوة ليل يفي

من املقعدين:

سالم على شبحي!"2

1ذفسه ،ص68-66
2ذفسه ،ص88
271

الخاتمة:
ظهر ،املدينة رام هللا في حالة حصار ،في احلك ليلها قبيل الفجر ،اي قبيل التغيير والعودة للحياة
املحاصر ـ ،ودرويش الذي
الابيعية ،ظهر ،رام هللا تعاني وتكون ارضية ممكنة للحوار مع املحتل–
ِ
أصيب جراء الحصار بداء األمل ونس ي األلم ،حاول ان يربط في ديواذه األرض والتاريخ بالسماء
ً
ومذكرا اياه ان اَّلدوار قد تتبدل وتنس ى مدينته ما مر
واألساورة ،ومحاولة مطاطبة اآلخر باإلنساذية

عليها من حصار .
ظهر ،رام هللا مدينة سوداء وذقصد في حالة الليل ،مترقبة لفجرها والذي يثق الشاعر اذه سيحمل
في طياته التغيير ،وكاذت رام هللا في الديوان الفكرة والواقع ملحاولة الحوار مع اَّلخر رغم ضعف الكفة
َ
واملحاصر كالهما من البشر.
املحاصر
الفلساينية ،بناء على املعاى األصيل وهو ان
ِ
حينا مجازية ً
ظهر ،ام هللا في الديوان واقعية ً
احياذا حلبة للصرا واملفاوضا ،،في حلة من الثنائيا،
ر
العديدة مثل الحارس ،واملحروس ،الجنود وذحن ،الشهيد ،والقاتل ،نعزي والد الشهيد ونهئه بقدوم
َ
واملحاصر وهما ركائز املدينة
املحاصر
وليد جديد ،ويمكن اجمال هذه الثنائيا ،بتصنيفين كبيرين هما
ِ

وأساسها .
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ّ
مدينة األمس والحلم :عالم املدينة كما يتجلى في أشعار محمود درويش
د .آثار حاج يحيى

1

ّ
ّ
العربي الحديث:
املدينة في الشعر
ُيعتبر موضو املدينة ووصف تجربة الشاعر في عالم املدينة من القضايا املهمة والبارزة التي يتناولها
شاعرا ًّ
ً
ً
معاصرا لم يار موضو املدينة ،بل وذجد
عربيا
الشعراء العرب املعاصرون ،وذكاد َّل ذجد
أن هنالك بع

الشعراء الذين استحوا موضو املدينة على غالبية تجاربهم الشعرية .ولم يقتصر

موضو املدينة على مدرسة أو مذهب شعري معين ،بل طرقه جميع الشعراء العرب في مطتلف
تياراتهم ومذاهبهم الشعرية :النيوكالسيكية ،الرومانسية ،الواقعية والرمزية .وقد برز موضو املدينة
في الشعر املعاصر ،خاصة في القرن العشرين ،بالتزامن مع التاورا ،العلمية ،التكنولوجية،
الصناعية ،اَّلجتماعية ،والسياسية ،والتي شهدتها املدن العربية في العصر الحديث.
ً
عموما ،موقف
ومن يتتبع موقف الشعراء العرب املعاصرين من املدينة ،يالحظ أن هذا املوقف،
سلبي راو للتكيف مع املدينة وعاملها املادي ،ومن الناحية الوجداذية ،يصف الشعراء إحساسهم
ً
وأحياذا
بالغربة ،والوحدة ،والضيا  ،والعزلة ،واَّلذاواء على الذا ،،والخوف ،والقلق ،والضجر،
اليأس في عالم املدينة؛ ومن الناحية اَّلجتماعية يدين الشعراء وقدان العالقا ،اإلنساذية ،وفي
املدينة ،يفقد الفرد التواصل اإلنساني ،مما يجعله يتمركز حول ااته ،وبالتالي يشعر بالضيق واملرارة
واأللم .والحياة في املدينة ،كما يصفها الشعراء ،حياة مصانعة وليست حقيقية ،إا تفتقر للوجه
الحقيقي الصاد لإلنساذية ،وتقدم باملقابل حياة مصانعة وزائفة ومظاهر خداعة .باإلضاوة إلى
الك ،يدين الشعراء اَّلذحالل الخلقي واملفاسد اَّلجتماعية في املدينة ،ومنها ظاهرة البغاء ،ومظاهر
الضجيج واَّلزدحام ،وضخامة التجمع البشري ،ووقدان الهدوء والراحة ،وهذا اَّلزدحام يؤدي إلى
انسحا الفرد وعدم وضوحه؛ وبالرغم من اتسا املدينة الجغرافي ،إَّل أنها ،بازدحامها السكاني،
تصبح أقرب إلى السجن منها إلى الحرية .كما ويدين بع

الشعراء الابقية اَّلجتماعية في املدينة،

ووقدان العدالة اَّلجتماعية في توزيع الثروة ،واذقسام املجتمع إلى طبقتين بارزتين :طبقة العمال
الكادحين ،وطبقة اإلقاا ورأس املال ،ويارح الشعراء النظام اَّلشتراكي كبديل للواقع اَّلجتماعي
 1كلية بيت بيرل.
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املشوه .ومن الناحية اَّلقتصادية يصور الشعراء مظاهر الجو والفقر والحاجة امللحة إلى املال في
عالم املدينة .أما من الناحية السياسية ،يعبر الشعراء العرب عن روضهم للواقع السياس ي للمدينة
العربية ،الواقع الرازح تحت وطأة اَّلستعمار واَّلحتالل واألذظمة الدكتاتورية والحروب الدامية
والقمع واَّلضاهاد والاغيان السياس ي ،هذا الواقع تسيار به قوى الظلم وذفوا املستغلين مما يولد
اإلحساس بالقهر ،والكبت ،والخوف ،وسلب الحريا ،اإلنساذية ،واَّلغتراب السياس ي ،من هنا ُتصور
املدينة على أنها ممارسة للظلم واَّلستعباد واَّلستبداد مع أهلها .ولم يكتف الشعراء العرب بإداذة
الاغيان السياس ي في عالم املدينة ،بل اقترذت هذه اإلداذة عندهم بروح التمرد والنضال والثورة
الراوضة ،والتي تقود إلى الوَّلدة الجديدة واَّلذبعاث والخالص .وذجد هذا املوقف الراو

للمدينة

عند الكثير من الشعراء العرب الحديثين ،ذذكر منهم ،على سبيل املثال َّل الحصر :السياب ،وحاوي،
والبياتي ،وعبد الصبور ،وأدوذيس ،والحيدري ،وحجازي ،والفيتوري ،واملاغوط ،وأمل

دذقل1.

املدينة في أشعار محمود درويش:
هنالك حضور بارز ومكثف ملوضو املدينة في أشعار محمود درويش ،ويتضح الك من خالل إحصاء
عدد املرا ،التي اكر بها الشاعر لفظة املدينة املحددة وغير املحددة في أشعاره ،وقد وصل عدد
تكرار كلما ،املدن إلى ما يقارب املائتين وأربعين كلمة ،وهذا مؤشر إلى أن الشاعر طر موضو
املدينة بشكل كبير وبارز ،وقد يتضاعف هذا العدد إاا ما أخذذا بعين اَّلعتبار الحاَّل ،التي يتار
بها الشاعر إلى موضو املدينة بشكل تلميحي إيحائي ،دون اكر كلمة املدينة بشكل صريح ومباشر،
وإاا أضفناً ،
أيضا ،أسماء املدن غير املحلية التي اكرها الشاعر في دواوينه ،مثل بيرو ،ودمشق
وبغداد وذيويورك وباريس وروما وغيرها.
ولعل تنقل الشاعر بين املدن والبلدان املطتلفة ،املحلية واإلقليمية ،العربية والغربية ،على حد
ً
ً
ً
وصريحا من عالم املدينة ،وبالتالي يعبر عنه من خالل أشعاره،
واضحا
موقفا
سواء ،جعله يتطذ
وهو النازح عن قرية البروة ،الالجئ في جنوب لبنان ،الساكن في دير األسد والبعنة والجديدة ،الدارس
ّ
ّ
ّ
العربي الحديث .عمان  .2003ص 64-11؛ حمود ،محمد .الحداثة في الشعر
 1رضوان ،عبد هللا .املدينة في الشعر
ّ
ّ
ّ
العربي املعاصر.
العربي املعاصر :بيانها ومظاهرها .بيرو .1996 ،ص 285-261؛ أبو غالي ،مطتار .املدينة في الشعر
ّ
ّ
العربي املعاصر .اإلسكندرية .1991
الكويت  .1995ص 259-121؛ الورقي ،سعيد .املوقف من املدينة في الشعر
ص.52-31
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في كفر ياسيف ،الناش ئ في حيفا ،املساور إلى موسكو ومصر ،الناشر في بيرو ،والخارج منها ،املتنقل
بين رام هللا وعمان ،واملتوفى في

هيوستن1.

العناوين ،هذه

وبالنظر إلى عناوين القصائد ،ذالحظ أن الشاعر اكر أسماء مدن محلية في بع
ّ
العناوين هي" :تحت الشبابيك العتيقة :إلى مدينة القدس" (آخر الليل" ،)1967 -امرأة جميلة في
أحبك أو ال ّ
سدوم" (العصافير تموت في الجليل" ،)1969 -عائد إلى ياوا" ( ّ
أحبك" ،)1972 -حجر
كنعاني في البحر امليت" (أحد عشر ً
كوكبا" ،)1992 -غيمة من سدوم" (سرير الغريبة" ،)1999 -في
القدس" (ال تعتذر ّ
عما فعلت" ،)2004 -في رام هللا" (ال أريد لهذي القصيدة أن تنتهي.)2009 -
هذا باإلضاوة إلى العناوين التي وظف بها الشاعر لفظة املدينة ،وهي" :قا املدينة" (العصافير تموت
في الجليل" ،)1969 -غريب في مدينة بعيدة" (العصافير تموت في الجليل" ،)1969 -املدينة املحتلة"
أحبك أو ال ّ
( ّ
أحبك" ،)1972 -تأمال ،سريعة في مدينة قديمة وجميلة على ساحل البحر األبي
املتوسط" (حصار ملدائح البحر .)1984 -أما عناوين الدواوين وهي خالية من اإلشارا ،إلى أسماء
املدن2.

 1ملزيد من التفاصيل عن سيرة الشاعر ،راجع :عبد الحميد ،مهند .محمود درويش :سنكون ً
يوما ما نريد .السلاة
ّ
الوطنية الفلساينية  .2008ص 56 ،20-13؛ سعادة ،ميشال .محمود درويش :عص ّي على النسيان .بيرو.2009 ،
ّ
ّ
ص 43-41؛ عاشور ،وهد .التكرار في شعر محمود درويش .بيرو .2004 ،ص 16-15؛ الرضوان ،عبد عون .الشعراء
ّ
العرب في القرن العشرين :في حياتهم شعرهم آثارهم .عمان  .2005ص 480؛ السرطاوي ،معاا .مختارات من الشعر
ّ
العربي الحديث :دراسة وتحليل .عمان  .1989ص 106-105؛ Meisami, J. & P. Starkey. Encyclopedia of
Arabic Literature. London and New York 1998. pp. 183-184; Jayyusi, S. Anthology of
Modern Palestinian Literature. New York 1992. p. 145; Jayyusi, S. Modern Arabic Poetry:
An Anthology. New York 1987. p. 200; Asfour, J. When the Words Burn: An Anthology of
Modern Arabic Poetry 1945- 1987 . Canada 1992. p. 208.

 2باإلضاوة إلى عناوين القصائد التي تحمل كلمة املدينة أو أسماء املدن املحلية وظف الشاعر في بع العناوين أسماء
مدن غير محلية ،عربية وغربية ،تاريطية وحقيقية ،هذه العناوين هي" :طريق دمشق" (محاولة رقم " ،)1973 -7حوار
شخص ي في سمرقند" (حصار ملدائح البحر" ،)1984 -الحوار األخير في باريس" (حصار ملدائح البحر" ،)1984 -اللقاء
األخير في روما" (حصار ملدائح البحر" ،)1984 -قصيدة بيرو( "،حصار ملدائح البحر" ،)1984 -ماار أثينا" (ورد ّ
أقل-
كوكبا على آخر املشهد األذدلس ي" (أحد عشر ً
أقل" ،)1986 -أحد عشر ً
" ،)1986اهبنا إلى عدن" (ورد ّ
كوكبا،)1992 -
"شكرا لتونس" (ال تعتذر ّ
ً
عما فعلت .)2004 -راجع :درويش ،محمود .ديوان محمود درويش .ط  .1مج  .2بيرو،
1994؛ درويش ،محمود .ديوان محمود درويش .ط  .14مج  .1بيرو1996 ،؛ درويش ،محمود .األعمال الجديدة.
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ً
ابتداء
أما املدن أو القرى املحلية التي اكرها درويش في دواوينه ،وهي مرتبة حسب نسبة تكرارها،
ً
واذتهاء باألقل تكر ًارا ،وهي :املدينة /املدن ،القدس -أورشليم ،أريحا ،ياوا ،سدوم،
باألكثر تكر ًارا،
عكا ،حيفا ،غزة ،اللد ،الرملة ،الناصرة ،الخليل ،رام هللا وصفد .ومن املالحظ أن أكبر نسبة تكرار
هو لكلمة املدينة أو املدن ،دون تحديد اسم املدينة ،واَّلكتفاء بالتعبير عن عالم املدينة بشكل عام؛
أما املدن املحلية التي احتلت أكبر نسبة ظهور في أشعار درويش ،وهي مدينة القدس ،والتي أشار
األحيان باسمها العبري أورشليم ،تليها أريحا ،ياوا وسدوم .وويما يلي جدول يوضح

إليها في بع

عدد املرا ،التي اكر بها الشاعر لفظة املدينة املحددة أو غير املحددة في دواوينه في كل مرحلة من
مراحل مسيرته الشعرية.

املدينة

ّ
ّ
املرحلة األولى املرحلة الثانية املرحلة الثالثة

املجموع

1977-1964

1992-1983

2008-1995

املدينة /املدن

75

41

18

134

القدس

20

2

2

24

أريحا

5

5

5

15

ياوا

12

2

0

14

سدوم

3

2

8

13

أورشليم

3

2

4

9

كفر قاسم

7

1

0

8

عكا

2

1

5

8

حيفا

6

0

0

6

غزة

5

0

0

5

اللد

2

0

0

2

ّ
بيرو2004 ،؛ درويش ،محمود .كزهر اللوز أو أبعد .بيرو2005 ،؛ درويش ،محمود .ال أريد لهذي القصيدة أن
تنتهي .رام هللا وعمان .2014
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املدينة

ّ
ّ
املرحلة األولى املرحلة الثانية املرحلة الثالثة

املجموع

1977-1964

1992-1983

2008-1995

الرملة

1

0

0

1

الناصرة

1

0

0

1

الخليل

1

0

0

1

صفد

1

0

0

1

رام هللا

0

0

1

1

املجمو

144

56

42

243

يتضح من اإلحصائيا ،السابقة أن نسبة تكرار كلمة املدينة في أشعار درويش متغيرة وغير ثابتة،
وفي املرحلة األولى وصل مجمو كلما ،املدن التي اكرها الشاعر ،سواء املدن املحددة أو غير
املحددة ،إلى مائة وأربع وأربعين ،غير أن هذا العدد قل في املرحلة الثاذية بشكل ملحوظ ،ليصل إلى
ست وخمسين ،وفي املرحلة الثالثة وصل هذا العدد إلى اثنتين وأربعين كلمة ،وهذا مؤشر واضح إلى
أن موضو املدينة برز في املرحلة األولى من مسيرة درويش الشعرية ،خاصة في املرحلة التي كان ويها
ً
متصال باملدن املحلية قبل خروجه من البالد ،وقد عاش الشاعر في هذه الفترة داخل املدن املحلية
املذكورة في أشعاره ،ولكن بعد سفره إلى موسكو عام  1970ابتعد عن هذه املدن ،واذكشف على
مدن أخرى غير محلية ،عربية وغربية ،مما أدى إلى اذطفاض نسبة تكرار أسماء املدن املحلية في
أشعاره.
ويرجع هذا التغيير ً
أيضا إلى التحول الذي طرأ على مضامين القصيدة الدرويشية ،وفي بدايا،
املسيرة الشعرية عند الشاعر برز ،املضامين الجماعية الجماهيرية مثل القضية الوطنية والقضايا
السياسية واأليدلوجية ،خاصة وأن الشاعر اذتمى إلى الحزب الشيوعي في هذه املرحلة ،وقد جند
أشعاره لخدمة القضية الفلساينية ومقاومة اَّلحتالل ،أما في املراحل املتقدمة من مسيرة درويش
الشعرية طغت املضامين الذاتية على الجماعية ،وتطففت القصيدة من عبء القضايا الكبرى،
وتناولت باملقابل القضايا اإلنساذية وتفاصيل الحياة اليومية والتجارب الذاتية واملضامين
امليتاشعرية .وبإمكاذنا اعتبار موضو املدينة من املضامين الكبرى التي تناولتها القصيدة الدرويشية
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في بدايتها ،والتي تطففت منها ويما بعد لتأنس إلى القضايا الذاتية .هذا باإلضاوة إلى ارتباط هذا
اَّلذطفاض بالتحوَّل ،التي طرأ ،على أسلوب الشاعر ،وبعد أن كاذت أشعاره في بداية مسيرته
الشعرية تتسم بالوضوح واملباشرة والخاابيةَّ ،لحظنا أن هذه األشعار تتجه بشكل تدريجي ذحو
الغموض واإليحاء والترميز ،والك كلما تقدمنا في املسيرة الفنية ،مما ينعكس ً
أيضا على موضو
املدينة ،وقد عبر الشاعر عن عالقته بعالم املدينة في املراحل األولى بشكل صريح ومباشر ،والك
ً
عوضا
من خالل التصريح باسم املدينة ،أما في املراحل املتأخرة يلجأ الشاعر إلى التلميح واإليحاء
عن التصريح

والتقرير1.

موقف محمود درويش من عالم املدينة:
ُ
تعتبر التجربة الشعرية الفلساينية حالة متفردة لها سما ،وخصائص تميزها من حيث الظرف
ُ
واكر ،أن الشعراء العرب املعاصرين تعاملوا مع املدينةً ،
غالبا،
التاريخي الذي تمر به .وقد سبق
ً
ً
ً
ً
تعامال ًّ
وراوضا؛ أما في حالة الشعر الفلسايني بشكل عام،
معاديا
سلبيا ،إا اتطذوا منها موقفا
وشعر محمود درويش بشكل خاص ،ذالحظ أن العالقة التي تربط الشاعر بعالم املدينة هي عالقة
ً
طابعا
روحاذية قوية ،إا يصور الشاعر املدينة بصورة املحبوبة أو املعشوقة أو األم ،مما يمنحها
مقد ًسا ،وألن الشاعر وقد املدينة ذجده يحن إليها ويبكي على أطاللها املندثرة ،باعتبارها الفردوس
ً
وكثيرا ما ترتبط املدينة عنده برمز األذدلس وحادثة خروج العرب واملسلمين من األذدلس،
املفقود،
ملا تحمله من دَّلَّل ،الخسارة والضيا  .وبالرغم من أن املدينة ارتبات عند درويش بمشاعر الحزن
واألس ى والفقدان ،إَّل أذه لم يعبر عن مشاعر اليأس أو اَّلستسالم ،بل يربط خالص املدينة بفعل
املقاومة والثورة والتضحية والفداء ،كيف َّل وهو أحد أضال مثلث املقاومة الشعرية الفلساينية؟
إن تجربة املنافي والشتا ،والتهجير جعلت الشاعر يتمسك بمدينته الضائعة ،باعتبارها مرك ًبا
ًّ
أساسيا من مركبا ،الهوية ،وقد حاول الشاعر تعوي

خسارة املدينة من خالل استحضارها

مستعصية على املحو
بتفاصيلها ومالمحها وبيئتها ورموزها املاضوية واكرياته ويها ،وهي مدينة
ِ

 1راجع التاورا ،والتحوَّل ،التي طرأ ،على القصيدة الدرويشية من ذاحية املبنى ،املضمون واألسلوب في :حاج يحيى،
ّ
آثارّ .
ّ
الش ّ
وتطورها .أطروحة دكتوراه .رما ،جان
عرية في شعر محمود درويش وأمجد ناصر :مالمحها
الصورة
 .2013ص .108-102
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والنسيان والتالش ي ،والك إلثبا ،حقه ووجوده التاريخي ،خاصة في ظل محاوَّل ،تهويدها وأسرلتها
من خالل تغيير مالمحها ،وطمس هويتها ،الفلساينية ،وتغييب أسمائها العربية .يقول الشاعر في
قصيدة "قا املدينة" من ديوان العصافير تموت في الجليل (:)1969
ً
”تنفجرين اآلن برقوقا
ً
ً
جارحا بالحب:
وأذفجر اعتراوا
لوَّل املو،
كنت حجارة سوداء
ِ
ً
كنت يدا محناة ذحيلة
ِ
َّل لون للجدران،
لوَّل قارة الدم
َّل مالمح للدروب املستايلة
[]...
ً
شكرا -صليب مدينتي
ً
شكرا..
لقد علمتنا لون القرذفل والباولة
يا جسرذا املمتد من ورح الافولة-
ْ
الكهوله
يا صليب -إلى
اآلن،

ذكتشف املدينة َ
ويك
ٍّآه ...يا مدينتنا

الجميلة"1

تشير لفظة "القا " املوظفة في عنوان القصيدة إلى عمق املأساة التي حلت باملدينة في ظل اَّلحتالل،
ويستهل الشاعر قصيدته بالفعل "تنفجرين" ،الذي يدل على استمرارية املأساة واملعاذاة في الزمن
الحاضر ،والذي يحمل بداخله دَّللة الحروب الدامية ،واملو ،،والدمار الناتج عن عملية اَّلذفجار،
خاصة إاا ما ربانا دَّللة الفعل بدَّللة "البرقو " ،وهي ثمرة يشير لونها األحمر إلى لون الدماء
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ً
دواعا عنها .مقابل هذه الحروب الدامية في املدينة هنالك حروب أخرى
املسكوبة في املدينة
واذفجارا ،أخرى عاطفية تحصل داخل وجدان الشاعر ذتيجة تعلقه باملدينة وحبه لها ،مما يؤكد
أن عالقة الشاعر باملدينة عالقة إيجابية ،بل ومقدسة ،وقد ملسنا من خالل القصيدة ذبرة العاشق
الذي يطاطب محبوبته ،ويبرز الك من خالل مناداته لها في نهاية القصيدة "يا مدينتنا الجميلة".
كما ويشير الشاعر من خالل هذه القصيدة إلى وعل التضحية والفداء ،والذي أذقذ املدينة من كونها
"حجارة سوداء" ،أو ً
"يدا ذحيلة" ،كما وحاوظ على مالمحها من اَّلذدثار ،وقد وظف الشاعر ً
رمزا
ًّ
دينيا يحمل دَّللة التضحية والفداء ،أَّل وهو رمز الصليب.
هذا وركز الشاعر على معاذاة سكان املدينة الرازحة تحت وطأة اَّلحتالل ،وصور الحياة في املدينة
على أنها حياة كبت واضاهاد وسلب للحريا ،،وقد برز في هذا املجال وصف تجربة السجن في املدن
اإلسرائيلية ،خاصة وأن الدولة تعاملت مع أشعار درويش بش يء من الحساسية ،وقد ُسجن الشاعر
ُ
مر ًارا وورضت عليه اإلقامة الجبرية ،والك ملا تحمله قصائده من مشاعر الثورة والتمرد والنضال،
ً
تحريضا ضد أمنها .ومن مظاهر الكبت التي يعاني منها الفرد في
والذي اعتبرته الدولة اإلسرائيلية
املدينة املحتلةً ،
أيضا ،سلب حرية التنقل بين املدن املطتلفة ،وإن كان الهدف البحث عن مصادر
الرز  ،والك من خالل ورض ذظام التصاريح والحصار والقتل .يقول الشاعر في قصيدة ”قال املغني“
من ديوان عاشق من فلسطين (:)1966
ْ
املدينه
"املغني على طريق
ساهر اللحن ..كالسهر
[]...
أبعدوا عنه سامعيهْ
والسكارى..
وقيدوه
ورموه في غروة التوقيف
شتموا أمه ،وأم أبيه
واملغني..
يتغنى بشعر شمس الخريف
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يضمد الجرح..

بالوتر!"1

ً
أبعادا ميتاشعرية ،ويشير الشاعر من خالله إلى وظيفته الشعرية ،وهو املغني
يحمل هذا املقاع
ُ
الساهر الذي يحمل هموم أبناء شعبه ،والذي تفرض عليه القيود وتكبل حريته في عالم املدينة
ُ
ُ
بسبب أشعاره ،وقد أب ِعد هذا املغني عن جمهور قرائه ،ثم ُح ِبس في غروة التوقيف ،وذ ِكل به من
خالل الشتائم ،عله يرتد عن تمرده وثورته في وجه اَّلحتالل ،وفي الك إشارة إلى سجن محمود
ُ
درويش واإلقامة الجبرية التي ورضت عليه مر ًارا بسبب أشعاره وتصريحاته السياسية.
مقابل عالم املدينة يذكر الشاعر عالم القرية ،والذي يتسم ببساطة العيش وبدائيته وطيبة سكاذه،
وعالقة الشاعر بعالم القرية تحمل أبعاد رومانسية ممزوجة بالحنين إلى املكان األول الذي تركه
درويش عام  ،1948الحنين إلى قريته "البروة" التي ودعها أثناء الحرب ،وعندما عاد إليها اكتشف
أنها لم تعد موجودة ،ومنذ الك الوقت يعيش الشاعر حالة من النفي واَّلغتراب والتشتت والضيا
في عالم املدن ،وهو يحمل قريته في ااكرته ويحتفظ بتفاصيلها بوجداذه ،من هنا ذجد أن موضو
القرية عنده ً
غالبا ما يقترن بالهجرة والتشتت ،وكأن عالقة الشاعر املأزومة بعالم املدينة هي ذتيجة
لتلك اللحظة التي وقد بها مكاذه األول .يقول الشاعر في قصيدة ”كلما “،من ديوان ال أريد لهذي
القصيدة أن تنتهي (:)2014
كلما ...،تسقط األورا /
كلما،
ٍّ
ٍّ
أورا البتوَّل شاحبا ،،ووحيدا،
على خاصرة الشار  /ااك الشار
املهجور منذ اذتهت الحرب .وذام القرويون
الودودون على أرصفة املدن الكبرى،
ورادى وجماعا/،
على الشار يمش ي شاعر
في قلبه ٌ
ثقب سماوي
ٌ
وفي عينيه ٌ
سابق،
مرج
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يمش ي على

أطالله"1

يصف الشاعر من خالل القصيدة أعاله تشتت أهالي القرى املهجرة "الودودين" في مدن املنافي ،بعد
أن وقدوا بيوتهم ،وذاموا على األرصفة في العراء .وفي نهاية املقاع يعبر الشاعر عن حنينه إلى قريته
وإلى مكاذه األول ،البروة ،الذي يحتفظ بتفاصيله وكأنها ماثلة أمام عينيه.
ولم يطل وصف املدينة في أشعار درويش من اإلشارا ،إلى األحداث التاريطية والسياسية التي حدثت
في القرن املاض ي ،من أبرزها حرب  ،48وما تقترن به من تهجير للفلساينيين ،الهجرة اليهودية من
الشتا ،إلى البالد ،كذلك حرب  ،67وما تقترن به من هزيمة للدول العربية وخسارة الوطن بشكل
كامل ،كما وذجد عند الشاعر ً
ذوعا من الجلد للذا ،التي تركت املدينة في حرب الـ  48ولم تتشبث
بها أو تداوع عنها بما ويه الكفاية .يقول الشاعر في قصيدة ”تحت الشبابيك العتيقة :إلى مدينة
القدس“ من ديوان آخر الليل (:)1967
”إذني أقرأ في عينيك ميالد النهار
إذني أقرأ أسرار العواصف
لم تشيخي ..لم تطوني ..لم تموتي
إذما غير ،ألوان املعاطف
عندما انهار األحباء الكبار
وامتشقنا ،ملالقاة البناد
باقة من أغنيا،

وزذابق“2

وفي املقاع السابق إشارة إلى حرب حزيران  ،1967والنا الدالة على الفاعل في قوله "امتشقنا" تحمل
دَّللة الدول العربية التي خاضت حرب  ،67هذه الدول واجهت األسلحة الفتاكة (البناد ) باألغنيا،
والزذابق ،واملقصود الشعارا ،الرذاذة والعنتريا ،والخاابا ،التي تبث روح الامأذينة واَّلذتصار
املوهوم ،غير أن هذه األسلحة (الشعارا ،والخاابا )،لم تتمكن من التغلب على البناد  ،وذتيجة
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لذلك "انهار األحباء الكبار" ،وفي الك إشارة إلى الحركة الناصرية وباقي الدول العربية التي خاضت
حرب  ،67وقد أسفر ،الحرب عن خسائر وادحة في الجاذب العربي.
وفي النهاية َّل بد من اإلشارة إلى تمسك الشاعر بحلم العودة إلى املدينة املسلوبة أو املحتلة .حتى وإن
كاذت العودة منوطة باملو ،أو اَّلستشهاد .يقول الشاعر في قصيدة ”رباعيا “،من ديوان أرى ما أريد
(:)1990
”أرى ما أريد من الليل ..إني أرى

نهايا ،هذا املمر الاويل على باب إحدى ْ
املدن
ُ
ْ
الغياب
سأرمي مفكرتي في مقاهي الرصيف ،سأجلس هذا
على مقعد وو إحدى الس ْ
فن“1
يتنبأ الشاعر أو يستشرف في املقاع أعاله نهاية رحلة النضال عند بوابا" ،إحدى املدن" ،وبعد
الوصول إلى مدينة الحلم أو الواقع املسلوب ،سيضع الغياب على متن سفينة ويودعه ،الك ألذه
ً
عاد إلى مدينته ،ولن يغيب عنها مرة أخرى.
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ً
ّ
أنموذجا
الفلسطينية والفضاء بين األنا واآلخر -رواية "عائد إلى حيفا"
املدينة
د .لنا وهبة
مدخل
يشكل املكان ركيزة أساسية لتصور الذا ،والواقع ،ويعتبر ً
ركنا ضروريا لتحديد معالم الهوية الفردية
أو الجماعية (مهيدا ،2008 ،،ص  ،)100إا ترتبط هوية املكان بعالقة متبادلة مع هوية الفرد
والجماعة ،ومفهوم املكان يتأثر من ميزاته املادية الجغراوية ومن شعور اإلنسان بالهوية املشتركة
مع املكان (.)Relph, 1976, p. 56
في األعمال األدبية يدخل املكان بعالقة جدلية مع الشخصيا ،في املستويين :الخاص والعام 1،وال
تواجد لإلنسان وتجاربه بمعزل عن املكان ،ويشير كل من  Lavin & Agatsteinإلى الوظائف
العديدة التي يؤديها املكان في األعمال األدبية منها :الوظيفة الرمزية التي تدل على اذتماء اإلنسان
ألماكن وقدها أو رحل عنها ،وبقيت مترسخة في ااكرته ،الوظيفة التعبيرية التي تعبر األمكنة بواساتها
عن القيم الفردية والجماعية ،الوظيفة املعروية التي يكون ويها املكان محف ًزا على استحضار
الذكريا ،الخاصة والعامة ،الوظيفة األداتية والتي يعبر املكان بواساتها عن التواصل مع اآلخر
( .)Lavin & Agatstein, 1984, p. 52-53ويذكر  Relphأن بمقدور األمكنة أن تعبر عن أحداث
املاض ي وتجارب الحاضر وأعمال املستقبلُ ،ويضيف أن األمكنة تلعب ً
دورا هاما في بلورة هوية األذا
واآلخر وفي التعبير عن معتقدا ،وقيم جماعية (.)Relph, 1976, p.33-34
يرتبط املكان بإرثه الثقافي ،اَّلجتماعي والتاريخي برابط عضوي مع شعور وإحساس الفرد أو الجماعة
"ألن األمكنة تتفاعل مع الوعي والتجربة اإلنساذية" ( ،)Ibd, p.42وتضيف رضوى عاشور أن وقدان
البيت والوطن ينتج أزما ،ذفسية ،ويؤدي إلى انهيار أركان الحياة (عاشور ،1981 ،ص .)38

ُ 1يالق ميطائيل بطتين ) )Mikhail Bakhtinعلى الزمكاذية في األعمال األدبية ،اسم كروذوتوب ،Chronotope
ْ
ْ
يوذاذيين Chronos :وتعني زمن ،و Topos -وتعني مكان أو وضاء (بطتين ،2007 ،ص ،)240
مصالحين
املكون من
ُ
ًّ
ً
عنصرا أساسيا في املجال األدبي ،وتحديد األذوا األدبية (ن.م ،.ص  ،)14ويضيف بطتين أن
ويشكل الكروذوتوب
ُ
للكروذوتوب ً
تأثيرا على وقو أحداث ،تجارب وسلوكيا ،معينة ،تشكل عناصر أساسية في بناء الحبكة الروائية،
وتوجيه السرد وتأطير العالقا ،بين الشخصيا ،وبنائها (ن.م ،.ص .)290-289
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ومن هنا تتمظهر أهمية املكان في الرواية الفلساينية ،حيث ترسخ املكان في الحس القومي والوعي
والذاكرة الفردية والجمعية ،ذتيجة حرب  1948واضارار الفلساينيين النزوح عن الوطن واللجوء
إلى بلدان بديلة .وفي هذا تؤكد كوثر جابر أن دينامية الصرا العربي اإلسرائيلي قائمة على إشكالية
املكان منذ  ،1948وقد تجلت في األدب الفلسايني العالقة الحميمة والتواصل الصوفي بين الذا،
واملكان ،وهيمنت صورة األرض ،الوطن املفقود ً
قسرا على األعمال األدبية الفلساينية (جابر،
 ،2000ص .)18-17
تعرض هذه الورقة توظيف األمكنة في رواية عائد إلى حيفا مبرزة دورها في الكشف عن واقع األذا
واآلخر ،وعن بلورة رؤى الشخصيا ،في املستويا ،السياسية ،األيديولوجية وتأثيرها على تفاعل
األذا واآلخر مع املكان ،كذلك تظهر دور املكان في الكشف عن ذقاط التقاطب أو التقاطع بين األذا
واآلخر من خالل اإلجابة عن التساؤَّل ،التالية:


كيف تتمظهر صورة كل من األذا واآلخر خالل زيارة سعيد ملدينة حيفا؟



ما هي أهم التغييرا ،الحاصلة على هوية األذا الفلسايني؟ وكيف تساهم هزائم  1948و
 1967في بناء هوية مغايرة للمكان واإلنسان؟

ّ
ّ
العامة
تجليات حاضر األنا واآلخر في األمكنة
ُ
ارتباطا ً
يرتبط عنوان الرواية عائد إلى حيفا1
وثيقا مع املضمون الروائي الذي يكشف النقاب عن
اكر أماكن عديدة ومطتلفة تعبر عما تحمله هذه العودة من اكريا ،وذوساالجيا وأحداث مترسخة
ً
عميقا في وعي الشخصيا ،،تكشف عن تصور األذا لآلخر ،إا يعتبر اآلخر ً
أمرا هاما في الكشف عن

ً
وتحديدا لحظة عبور سعيد وزوجته
الذا ،وتكوين الهوية ،كما يتمظهر في بداية العودة إلى حيفا،
ً
بوابة مندلبوم ،2يطاطب سعيد زوجته قائال:

ً
تحديدا ،إذما اكر ،في أعمال أدبية أخرى مثل ،عائد امليعاري يبيع املناقيش
 1لفظة عائد َّل تقتصر على مدينة حيفا
في تل الزعتر ملحمد علي طه .هذه اللفظة تش ي بحق العودة للفلسايني ،وتدل على العالقة الحميمة التي تربط اإلنسان
باملكان.
 2بوابة مندلبوم سميت بهذا اَّلسم نسبة إلى اسم عائلة يهودية (الكاهن سمحا وزوجته إستر مندلبوم) حيث سكنا
بجاذب معبر حدودي قبل عام  ،1967وكان هذا املعبر بمثابة املمر الوحيد الذي يربط بين إسرائيل واألردن ،وكاذت
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"طوال عشرين سنة كنت أتصور أن بوابة مندلبوم ُ
أبدا ً
ستفتح اا ،يوم ولكن ً
أبدا لم أتصور أنها
ً
ُ
ستفتح من الناحية األخرى ] [...ولذلك وحين وتحوها هم بدا لي األمر ً
وسخيفا وإلى حد كبير
مرعبا

ً
مهينا ً
تماما" (كنفاني ،1969 ،ص .)11
ً
توظيف املكان متمثال ببوابة مندلبوم يكشف عن صورة األذا واآلخر القابعتين في وعي سعيد،
ً
ً
"مهينا ً
ً
تماما" ،تدل على األذا املقهور الذليل
وسخيفا"،
"مرعبا
وتوظيف عبارا ،مثل" ،وتحوها هم"،
ً
ً
ذفسيا ،مقابل اآلخر املالق النقي  ،متمثال بالسلاة والهيمنة والقوة .ويتضح من
املشرد واملأزوم
قول سعيد أعاله أن بوابة مندلبوم تعني بالنسبة لألذا الفلسايني التشتت والنفي ،وتبطر حلم

العودة في حين تعني لآلخر اإلسرائيلي تحقيق الحلم في إقامة وطن قومي .وفي هذا الصدد يذكر
 Relphبأن املعاني التي يمنحها اإلنسان للمكان تتبدل وتتغير حسب مكوذا ،املكان املادية والتجارب
واألهداف اإلنساذية (.)Relph, 1976, p. 46-47
وعند وصول سعيد وصفية مشارف مدينة حيفا ،يبرز التناق

الراهن بين األذا واآلخر كما يتضح

من الحوار الذي يدور بين سعيد وصفية:
"هذه هي حيفا يا صفية! ][...

 لم أكن أتصور أذني سأراها مرة أخرى.وقال:
 أذت َّل ترينها ،إنهم يرونها لك ] [...لقد وتحوا الحدود وور أن أنهوا اَّلحتالل وجأة ًووورا

][...

ملااا؟ لسواد عينيك وعيني؟ َّل .الك جزء من الحرب .إنهم يقولون لنا :تفضلوا اذظروا كيف
رقيا .عليكم أن تقبلوا أن تكوذوا ً
أذنا أحسن منكم وأكثر ًّ
خدما لنا ،معجبين بنا" (كنفاني،
 ،1969ص .)12-11
ً
سعيدا يعي مآرب وأهداف سياسة اآلخر الذي أتاح للفلساينيين زيارة
يتضح من الحوار أعاله أن
ُ
مدنهم وقراهم ،هذه السياسة تالق عليها نهال مهيدا" ،سياسة اآلخر اإلسرائيلي" التي تعتبرها
ممارسة قمعية تهدف إلى خنق حلم العودة في ذفوس الفلساينيين (مهيدا ،2008 ،،ص )114
ً

واصال بين شاري القدس حتى عام  ،1967ذداف ،مان" ،מסמכים בבקשה :אל י-ם דרך מעבר מנדלבאום"
(http: //www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4026511,00.html :)19.6.2016

واعتبرً ،
رمزا لتقسيم القدس وتقسيم الشعب الفلسايني (بالص ،1984 ،ص.)71
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وكذلك تؤكد هذه السياسة ووقية وعظمة اآلخر اإلسرائيلي مقابل دوذية ووهن األذا الفلسايني
املستعمر الكولنيالي الذي يرى "الشر
الذي عجز عن تاوير املكان ،وهذا ما يعكس وكر اآلخر
ِ
ً
موضعا يتالب العناية الغربية ،وإعادة البناء الغربية ،بل حتى الخالص الغربي( .سعيد،1981 ،
املستعمر الغربي إلى الشر ،
ص  .)217وهذا ما تؤكده شارلو ،ويبر  Charlotte Weberحول ذظرة
ِ
ً
وتحديدا ويما يتعلق باستياان اليهود الغربيين في أرض ولساين من أجل التاوير والتقدم
ً
واعتمادا على الك
واَّلزدهار ،وهذا ما ُيظهر وكرة العظمة الغربية (.)Weber, 2001, p.130

املستعمر في ترسيخ صورة سلبية لآلخر الفلسايني بما يطص تاوير
نستايع أن نستشعر قدرة األذا
ِ
املكان ومنحه أب ً
عادا حضارية وتقدمية.
ُويلحظ في مدينة حيفا توظيف أسماء أماكن ومواقع واقعية مثل ،وادي النسناس ،شار امللك
ويصل ،ساحة الحناطير ،الحليصة ،وادي رشميا ،شار اللنبي ،شار ستاذتون ،شار هرتزل ،بيت
جاليم (كنفاني ،1969 ،ص 13؛ 17؛  .)27اكر هذه األماكن بأسمائها الحقيقية يدل على تواجد
مشترك لهويا ،مطتلفة لسكان املدينة ،ورغم اَّلختالوا ،اَّلثنية ،العرقية والحضارية لكل من
ً
ً
قاسما مشتركا في الهوية املكاذية لألذا واآلخر قبل حرب
الشعبين ،اليهودي والعربي إَّل أذنا ذجد
مغايرا ً
 ،11948ولكن سرعان ما يتبدل هذا القاسم املشترك ويصير ً
تماما بعد نشوب النزا  ،ويغدو
ًّ
عدائيا تسوده أجواء الرعب واملو ،في تهديد اآلخر اإلسرائيلي لحياة
املكان بالنسبة لألذا الفلسايني
الفلساينيين كما يتمظهر في املقاع السردي التالي:
"كان املساء قد بدأ يطيم على املدينة ،ليس يدري كم من الساعا ،أمض ى وهو يرك
ًّ
ً
واضحا أنهم يدوعوذه ذحو امليناء ،وقد كاذت األزقة
مرتدا عن شار إلى شار  ،أما اآلن وقد با،
في شوارعها،

 1يذكر املؤرخ بيني موريس أن عدد السكان العرب في حيفا حتى أواخر عام  1947وصل إلى سبعين ألف نسمة ،ما
يقارب عدد السكان اليهود ،وبعد أعمال الشغب ضد املواطنين العرب ذزح عن حيفا ما ُيقارب عشرين ألف مواطن
عربي .وبين 21و  22ذيسان ذزح عن حيفا ما ُيقارب خمسة عشر ألف مواطن عربي إلى عكا ولبنان عن طريق امليناء،
ً
وتحديدا في أوائل شهر أيار  1948ساهمت القوا ،البريااذية في إجالء أكبر عدد من السكان العرب عن
وبعد الك
طريق امليناء واليابسة حتى وصل عدد السكان العرب الذين بقوا في حيفا في نهاية شهر أيار أربعة آَّلف نسمة وقط.
خروج السكان العرب من مدينة حيفا كان الحدث األهم في حرب  ،1948حيث كان له تأثير مباشر وغير مباشر على
ذزوح العرب من مناطق أخرى مثل صفد ،عكا ،ياوا وغيرهم من املدن والقرى (موريس ،2005 ،ص .)134-65
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املتفرعة عن الشار الرئيس ي مغلقة ً
تماما ،وكان إا يحاول اَّلذدوا في أحدها ليتدبر أمر عودته إلى
ً
بيته ،يزجروذه بعنف ،أحياذا بفوها ،البناد  ،بحرابها.
كاذت السماء ً
ذارا تتدوق بأصوا ،رصاص وقنابل وقصف بعيد وقريب" (ن.م ،.ص .)16
إن هذه التجربة املريرة التي أخذ ،تهدد حياة األذا العربي الفلسايني أد ،إلى ضعضعة وتشويه
ُ
مفهوم املكان في الهوية الفلساينية .وفي هذا الصدد يذكر  Relphأن الهوية املكاذية َّل تبنى من
جغراويته واسمه وقط ،بل من التجارب الحميمة أو العدواذية التي يمر ويها اإلنسان داخل املكان
ُ
( .)Relph,1976, p.5وفي هذا يذكر جريدي أن الشخصية "تصور املكان ووق طبيعتها النفسية
املتصلة باملؤثرا ،الخارجية" (جريدي ،2008 ،ص.)309
توظيف األماكن الواقعية العامة في رواية عائد إلى حيفا لعب ً
دورا ًّ
هاما في تسليط الضوء على
محاوَّل ،اآلخر في تهميش ومحو هوية األذا العربي ،كذلك كان لتوظيف أماكن متطيلة خاصة مثل،
بيت سعيد دور في الكشف عن مسؤولية اآلخر في تأزم األذا الفلسايني.
دور البيت ومحتوياته في بلورة رؤى األنا واآلخر
للوقوف على دور البيت في الكشف عن ذقاط تقاطب أو ذقاط تقاطع بين األذا واآلخر ،نعرض البيت
في مستويين :األول ،خارج البيت ،والثاني ،داخل البيت.
ّ
الخارجية:
شواهد البيت
ُيلحظ توظيف الكثير من الشواهد املكاذية في وصف الحيز املكاني الخارجي لبيت سعيد ،مثل" :البوابة
الحديدية الخضراء"" ،الدرج"" ،خربشا ،أقالم الرصاص على الحائط"" ،صندو الكهرباء"،
"الدرجة الرابعة املكسورة من وساها"" ،حاجز السلم املقوس الناعم"" ،شبابيك املصاطب اا،
الحديد املتصالب"" ،الاابق األول حيث كان يعيش محجوب السعدي ،وحيث كان الباب يظل ً
مواربا
ً
دائما ،واألطفال يلعبون أمام الدار ً
ً
اخا"" ،الباب الخشبي املغلق ،املدهون
دائما ،ويمألون الدرج صر
ً
حديثا ،واملغلق بإحكام"َّ" ،لقاة الباب النحاسية"" ،الجرس" (كنفاني ،1969 ،ص.)29
ذلمس الدقة في وصف تفاصيل مكاذية تش ي بهوية املكان التاريطية ،وتثبت حق ملكية املكان لألذا
الفلسايني املغيب في املستويين ،الفردي والجمعي .وفي هذا دليل على أن القضية الفلساينية
ليست قضية وردية بل وردية وجمعية في ٍّآن واحد ،وأن تغيب اإلنسان عن املكان َّل يعني محو
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حقه في ملكية املكان ،والشواهد املكاذية املرئية والصوتية واملتجذرة في الوعي والذاكرة خير دليل
على هوية املكان وهوية أصحابه األصليين ،وَّل يمكن تغيير حقيقة الهوية األصلية للمكان بتغيير
بع من مالمحه مثلما وعل السكان الجدد بتغييرهم لجرس البيت واسم ساكنيه كما ورد في قول
ً
قليال ثم تابع :واَّلسم ً
طبعا!" (ن.م ،.ص.)30- 29
سعيد لصفية "غيروا الجرس .وسكت
وفي هذا محاولة لشرعنة وجود اآلخر وتغييب األذا ،وتأكيد على أن اإلنسان ُيطضع املكان لتبعيته
ورموزه وطبائعه الخاصة .وفي هذا يذكر أبو هيف أن اإلنسان يعمل على منح األمكنة قيمتها وأبعادها
الذهنية (أبو هيف ،2006 ،ص .)274
ً
إن هذه التغييرا ،تشكل استشراوا لتقاطب أو اختالف وجها ،النظر بين األذا صاحب البيت األصلي
واآلخر النزيل الجديد.
شواهد البيت ّ
الد ّ
اخلية
ُيعتبر البيت املكان الحميمي الذي يمارس ويه املرء حريته ،ويشعره بالخصوصية واألمان واَّلذتماء،
ويعتبر ً
ركنا في تكوين الهوية املكاذية للفرد ،وإن البيت بمكوذاته وموجوداته يدل على طبائع اإلنسان
املقيم داخله .وفي هذا يذكر كل من سامي جريدي وسيزا قاسم إن ما تحويه املنازل من أثاث وأدوا،
تساهم في وهم الشخصية داخل املكان وتدل على طباعها ومستواها اَّلجتماعي واملادي (قاسم،
 ،1984ص 82-80؛ جريدي ،2008 ،ص.)162
يشكل البيت ومحتوياته في رواية عائد إلى حيفا ركيزة أساسية في طرح إشكالية األذا واآلخر ،وما
تحمله من تناقضا ،وتحوَّل ،في تحديد الغيرية بين األذا واآلخر .واألسئلة التي تستوقفنا في هذا
املضمار عديدة منها:
ً
متاابقا للصورة املترسخة في ااكرته أم أن هناك تغييرا ،مادية طرأ ،على
هل وجد سعيد البيت
املكان؟ وكيف يساهم البيت ومحتوياته في تعريف هوية األذا واآلخر؟
عند دخول سعيد وزوجته البيت "استاا أن يرى أشياء كثيرة اعتبرها اا ،يوم ،وما يزال ،أشياءه
الحميمة الخاصة التي تصورها ً
دائما ملكية غامضة مقدسة ] [...ثمة صورة للقدس يتذكرها جي ًدا
دائما هناك ً
ما تزال معلقة حيث كاذت ] [...وعلى الجدار املقابل سجادة شامية صغيرة كاذت ً
أيضا"
(كنفاني ،1969 ،ص .)34-33
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صورة القدس والسجادة الشامية هي رموز مشتركة وعامة تحدد املفهوم القومي -األيديولوجي ملركب
هوية األذا الجمعية العربية بشكل عام واألذا الجمعية الفلساينية بشكل خاص .وفي موضعة هذه
الرموز في بيت سعيد تأكيد على العالئق العضوية بين هوية الفرد واملكان على املستوى الذاتي
الخاص والسياس ي األيديولوجي العام ،واإلنسان يقوم بتنظيم وتأثيث الحيز املكاني ً
ووقا للرموز،
املفاهيم والقيم اَّلجتماعية ،الدينية ،واأليديولوجية التي يؤمن بها.
كذلك يلفت اذتباه سعيد أن النزَّلء الجدد قاموا بتغيير بع

من محتويا ،البيت وَّلحظ أن

"مقعدين من أصل خمسة مقاعد هما من الاقم الذي كان له .أما املقاعد الثالثة األخرى وقد
كاذت جديدة ] [...الااولة املرصعة بالصدف هي ذفسها ] [...وووقها استبدلت املزهرية الزجاجية
بأخرى مصنوعة من الخشب ،وويها تكومت أعواد من ريش الااووس ،كان يعرف أنها سبعة أعواد
] [...وأخذ يعدها واحدة واحدة ،كاذت خمسة وقط ] [...رأى أن الستائر قد تغير [...] ،واستبدلت
بستائر اا ،خاوط زرقاء متااولة" (ن.م ،.ص.)34
نستايع أن ذقرأ التغييرا ،املكاذية في مستويين :األول ،هو املستوى الشكلي للمكان املتمثل في تبديل
املقاعد واملزهرية والذي يدل على او اإلنسان وأهوائه الخاصة ،والثاني ،املستوى األيديولوجي
املتمثل بتبديل الستائر األصلية بستائر اا ،خاوط زرقاء متااولة التي توحي بألوان العلم
اإلسرائيلي وتحمل ً
أبعادا سياسية أيديولوجية تعكس محاولة اآلخر اإلسرائيلي تنميط املكان ومنحه
ً
ً
مغايرا يتاابق مع املعتقدا ،األيديولوجية العامة ،وهذا من شأذه أن يؤدي إلى تصادم بين
مفهوما
األذا واآلخر في املستويين :الخاص والعام .ومن الالوت تركيز كنفاني على ريشا ،الااووس في بيت
سعيد ،هذه الريشا ،تتعدى مفهومها الشكلي وتكتسب ً
أبعادا اهنية شعورية تحفز على التشكيك
واملساءلة حول ماهية الهوية املكاذية واإلنساذية:
"وليس يدري كيف سقط ذظره على تلك الريشا ،الخمس من ايل الااووس التي كاذت مزروعة في
اإلذاء الخشبي وسط الغروة ]"[...ووجأة سأل بفظاظة وهو ُيشير إلى املزهرية:
كان هنا سبع ريشا ،،مااا حدث للريشتين املفقودتين؟ ][...

 لست أدري أين اهبت الريشتان اللتان تتحدث عنهما .الك ش يء َّل أستايع أن أتذكره ،ربماً
صغيرا.
كان دوف قد لعب بهما وضيعهما بعد الك ،حين كان

291

دوف؟ قاَّلها ً
معا سعيد وصفية ،ووقفا وكأن األرض قذوتهما إلى وو  ،وأخذا متوترين ،ينظران
ذحوها ،ومضت تقول ..أجل .دوف ،ولست أدري مااا كان اسمه ،وإن كان يهمك األمر ،وهو يشبهك
ً
كثيرا( " ...كنفاني ،1969 ،ص .)36-35
إن اَّلستفهام حول ريشا ،الااووس الناقصة يدوع األحداث ذحو التأزم ويولد بلبلة وارتباك لدى
سعيد في مفهوم الهوية ،ويشعر بالغربة املكاذية التي يعبر عنها بتنكر كل من حيفا ،البيت وحتى اَّلبن
خلدون لهما .وفي اذتظار سعيد وزوجته قدوم خلدون (دوف) يدور حوار بين مريام وسعيد يعكس
املصير املأساوي املشترك بين األذا واآلخر املتمثل بنزوح كل من مريام وسعيد القسري عن املكان
ذتيجة ظروف سياسية وحروبا 1،،إَّل أن هذا النزوح املكاني ُيفرز ذتائج عكسية ويما يتعلق ببناء
هوية متماسكة في املستويين الخاص والعام ،وفي حين تبدلت هوية مريام كآخر في بولندا إلى أذا
إسرائيلية ،ذجد أن هوية سعيد قد تبدلت من أذا ولسايني إلى آخر َّلجئ ومهجر ،وهذا ما يؤسس
ً
شعورا بفقدان الهوية واَّلذتماء املكاني .وبذلك نستايع أن نعتبر ريشا ،الااووس الناقصة
لديه
دواَّل مكاذية على املصير املجهول لهوية الوطن واإلنسان الفلسايني ،ومثلما ضاعت الريشتان ولم
ُيعرف أين اختفت ،هكذا املصير مجهول بالنسبة للبيت ،حيفا والوطن واألذا الفلسايني .وهذا ما
يؤكده خلدون من خالل املواجهة التي تدور بينه وبين والديه البيولوجيين:
"أذا لم أعرف أن ميريام وأورا ،ليسا والدي إَّل قبل ثالث أو أربع سنوا .،منذ صغري وأذا يهودي،
أاهب إلى الكنيس وإلى املدرسة اليهودية وآكل الكوشير وأدرس العبرية .وحين قاَّل لي أذني لست من
صلبهما لم يتغير أي ش يء .وكذلك حين قاَّل لي -بعد الك -أن والدي األصليين هما عربيان ،لم يتغير
ً
ممكنا وقد كان عليكم
أي ش يءَّ .ل ،لم يتغير ] [...كان عليكم أَّل تطرجوا من حيفا .وإاا لم يكن الك

ً
ً
رضيعا في السرير" (ن.م ،.ص65؛ .)71
بأي ثمن أَّل تتركوا طفال

ُيلحظ من الحوار أعاله ،محو األذا األصلي -البيولوجي من مركبا ،هوية خلدون ،وتشكيل هوية
مغايرة في املستوى الحضاري ،اللغوي ،األيديولوجي والشعوري ،وهذا ما يؤكد على هيمنة اآلخر
اإلسرائيلي على املكان واإلنسان من ذاحية ،وتحميل مسؤولية ضيا هوية املكان واإلنسان
للفلساينيين أذفسهم.
ُ 1يلحظ أن غسان كنفاني يربط بين ذزوح اليهود في أوروبا عن املكان ،وبين ذزوح الفلساينيين ذتيجة اَّلضاهاد،
وهذا ما ُيعتبر سابقة في األدب العربي عامة والفلسايني خاصة (عاشور ،1981 ،ص .)145
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املكان ودوره في الكشف عن تقابل أوتناور األذا الفلسايني يوظف غسان كنفاني بيت وارس اللبدة
في ياوا للكشف عن التقابل أو التناور في هوية املكان واألذا الفلسايني ذتيجة التهجير عام 1948
وهزيمة حزيران  ،1967وفي هذا تذكر رضوى عاشور بأن هذه الهزائم أد ،إلى حدوث مواجهة "بين
الصورة السلبية والصورة اإليجابية للشعب الفلسايني بشكل مباشر لم يحدث من قبل" (عاشور،
 ،1981ص .)142
عند عودة وارس اللبدة بعد عشرين ً
عاما إلى بيته في ياوا يجد عائلة ياواوية عربية تسكنه ،وَّل يزال
البيت على حاله ً
تماما كما تركه ،وما يسترعي اذتباه وارس اللبدة بأن السكان العرب املقيمين في
بيته يحتفظون بكل محتوياته بما ويها صورة أخية بدراللبدة الذي استشهد عام ً ،1948
دواعا عن
وطنه1.

ً
مشدوها ،يكاد َّل يصد
"ودخل وارس
وقف وارس مسم ًرا ،ثم أخذ ،الدمو – وجأة – تافر من عينيه!

 .وقد كان البيت هو ذفسه ،بأثاثه وترتيبه وألوان جدراذه ][...

كاذت ىغروة الجلوس على حالها ] [...وعلى الجدار املقابل ،املالي بلون أبي

متوهج ،كاذت صورة

أخيه ما تزال معلقة" (كنفاني ،1969 ،ص.)61-60
اإلبقاء على بيت عائلة اللبدة ومحتوياته املادية والشعورية يوقظ في ذفس وارس اللبدة النوساالجيا
وشعور اَّلذتماء ،وفي هذا يذكر  Relphبأن إذتماء اإلنسان إلى املكان وشعوره بأذه جزء منه يولد في
داخله اَّلذفعال واإلحساس اإليجابي بحميمية املكان ( .)Relph, 1989, p.27وبعد أن يستعيد وارس
اللبدة صورة أخيه قبل عودته إلى رام هللا ،يشعر بالندم بعد أن يدرك بأن ما قام به هو اذتزا
مركب وعنصر عضوي هام من مركبا ،الهوية الخاصة للمكان ،ويعود أدراجه إلى ياوا ويعيد الصورة
حيثما كاذت.
ُ
املقارذة بين بيت سعيد ووارس اللبدة تفرز مفاهيم جديدة تتعلق في عالقة اإلنسان باملكان ،وتساهم
في توضيح التناور والتقابل في هوية األذا الفلسايني املتشظي ،وكل من سعيد ووارس اللبدة يمثالن
 1تذكر كوثر جابر أن هناك تناسب عكس ي بين بيت وارس اللبدة وبيت سعيد ،وفي حين عملت ميريام اليهودية على
تغيير ترتيب وتأثيث بيت سعيد ،لم ُيغير الرجل الياواوي ً
شيئا في بيت وارس اللبدة ،وهذا دَّللة على أن الرجل العربي
الذي يقيم في بيت وارس اللبدة هو امتداد للفلسايني النازح عن املكان ،وبهذا تتطذ املوتيفا ،املكاذية ً
دورا في اإليحاء
والتلميح األيديولوجي (جابر ،2000 ،ص.)71-70
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صورة األذا العاجز واملهزوم ،في حين تمثل صورة الشهيد بدر اللبدة والياواوي الذي يسكن في بيت
اللبدة صورة األذا الفلسايني املتمسكة بالهوية املكاذية والوطنية ،وتغيير هوية املكان وتشرام هوية
اإلنسان الفلسايني تقع على مسؤولية اآلخر اإلسرائيلي ،وعلى األذا الفلسايني في آن واحد ،وهذا
ً
ً
ما يعكس ً
جديدا إزاء قضية املكان واإلنسان .وفي هذا يشير سهيل كيوان إلى أن غسان
واقعيا
وكرا
ً
ً
شديدا
اذتقادا ااتيا
كنفاني في رواية عائد إلى حيفا يواجه عقدة الصرا من دون تحيز ،ويوجه
يصل إلى درجة تأذيب النفس والذا( ،كيوان ،2003 ،ص.)110
إجمال
ً
أبعادا ذفسية ،وكرية
لوحظ من قراءة رواية عائد إلى حيفا بأن األمكنة بمكوذاتها الحسية تحمل
ورمزية تعكس تاريخ وحاضر الصرا األيديولوجي بين األذا واآلخر حول قضايا املكان واإلنسان،
وتأثيرها املباشر على تأزم األذا في املستويين ،الخاص والعام .كذلك ،تكشف األمكنة النقاب عن
ذضوج وكري ووعي جديدين يتمثالن بتأذيب الذا ،في املستويين ،الفردي والجمعي ،ملا آل إليه
الوطن واإلنسان الفلسايني ،وباملقابل دور اآلخر اإلسرائيلي السلاوي ،في تنميط مدروس وممنهج
يمارسه على الصعيدين ،األيديولوجي والفعلي امللموسين على أرض الواقع بهدف تغيير الهوية املكاذية
وإقصاء الهوية الوطنية لألذا الفلسايني.
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سيميائية املكان في رواية غسان كنفاني "عائد إلى حيفا"
د .ميس خليل عودة

1

املقدمة:

ً
تعد رواية عائد إلى حيفا واحدة من أكثر الروايا ،الفلساينية طرحا لقضية املكان املتمثلة

بالنزوح والعودة ،تقع أحداثها بعد حرب حزيران عام 1967م ،حيث تعد الهزيمة الثاذية للعرب في
مواجهة الصهاينة ،وبعد الحرب بدأ ،معظم العائال ،الفلساينية النازحة تسعى لزيارة بيوتها التي
رحلوا عنها ،وأجبروا على تركها ،وقد مثل هذه الشريحة بال الرواية (سعيد) ،وزوجته (صفية)،
ً
وهي عائلة ولساينية كاذت تسكن حيفا ،وقد ،بيتها وابنها ابن الخمسة األشهر ،وبعد عشرين عاما
مليئة بالحسرة واأللم ،والحنين إلى الديار سمحت الفرصة لهما بزيارة حيفا ،والذهاب إلى بيتهم الذي
ً
أصبح ملكا لعائلة يهودية استولت على البيت وأخذ ،الولد.
تكشف الرواية عن مسألة النزوح ومآسيها ،ومسألة العودة ومغرياتها ،إا تركز الرواية على دراسة
ً
ً
املكان الذي صور املعاذاة في ظل اَّلحتالل ،وقد وظف الكاتب املكان توظيفا دقيقا من خالل تجسيد
معاذاته ،وذتاج اَّلحتالل لهذه األماكن.
إن إدراك اإلنسان للمكان والتعايش معه والصرا الذي ينشأ منه وسيلة إلثبا ،الوجود ،وتجذير
الهوية ،وعنوان البقاء ،واملكان عنصر رئيس لتمثل األحداث ،إا" يمكننا النظر إلى املكان بوصفه
شبكة من العالقا ،والرؤيا ،ووجها ،النظر التي تتضامن مع بعضها لتشييد الفضاء الروائي الذي
ستجري ويه األحداث".

(.)2

يهدف البحث إلى النظر في معنى املعايا ،املكاذية عند غسان كنفاني ،وكيفية توظيفها كوسائل
تعبير في خدمة القضية الفلساينية ،وسيتم معالجة هذا املوضو من خالل دراسة املكان العام
والخاص وعالقتهما بالقضية الفلساينية ،ويقوم البحث على املنهج اَّلستقرائي املبني على اَّلستنباط
من خالل مالحظة عالقا ،تقابل تلك املعايا ،وتضادها وتكرارها وعالقاتها الداخلية من ذاحية،
وصلتها بابيعة تكوين الشخصيا ،واملواقف التي تمر بها من ذاحية ثاذية.
( )1جامعة اَّلستقالل /أريحا.
( )2حسن البحراوي :بنية الشكل الروائي ،املركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،1995 ،ص.32
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سيميائية العنوان:
يعد العنوان تذكرة سفر إلى الرواية ،وهو املؤثر األول في استقبال النص ووتح املجال للتأويل ،وهو
إشارة سيميائية تبعث رسائل متعددة ،وهو أول العتبا ،التي تقع عليه أعين القراء من خالل عالقة
الدال واملدلول.
ويشير عنوان الرواية إلى عالقة اإلنسان باملكان من خالل املشهد العام في الرواية ،وكلمة عائد
تدل على رحلة الضيا والشتا ،،والعودة لم تكن عودة املنصر بعد الحرب ،بل عودة مهزوم تفقد
األطالل ليعود من حيث أتى ..لقد اختار الكاتب حيفا كبؤرة مكاذية تمثل ثنائية الخروج والعودة
ً ً
وكاذت شاهدا حيا على التشريد والغربة.
سيميائية املكان العام وعالقته بالقضية الفلسطينية:
طرحت رواية " عائد إلى حيفا " دالة املكان املتعلقة بواقع النكبة من خالل استطدام الوصف
املوضوعي للمكان كوسيلة ونية ترتبط بشعور الشخصية وإحساسها ،لقد اتطذ الكاتب مدينة حيفا
بؤرة األحداث ومركزية الصرا من خالل الوصف العام املتمثل بالشوار  ،والبحر ،والحقول،
والنباتا ،،أو من خالل الوصف العميق لألحداث التاريطية (النكبة)( -النكسة).
ً
ً
لقد استطدم الكاتب حيفا كدالة مكاذية عامة تشهد حدث النكبة مصورا الحدث بتفاصيله موثقا
ً
ما جرى من خالل انعكاس تجربته على أحداث روايته ،وقد " كاذت حيفا مدينة َّل تتوقع شيئا،
رغم أنها كاذت محكومة بتوتر غام  ...اذقلبت شوار حيفا إلى ووض ى ،واكتسح الرعب املدينة التي
أغلقت حواذيتها وذواوذ بيوتها"( ،)1لقد صور الكاتب حدث النكبة والويال ،التي لحقت باملدينة من
ً
تجربة عاش مرارتها شارحا قصة الخروج والضيا وهذا الرعب والخوف الذي جعل الكثير من
ً
الناس ينسون حتى أبناءهم ،ويحملون بدَّل منهم الوسائد ،وقد صور الكاتب هذا الجاذب بكل معاذيه
ً
ً
اإلنساذية محمال الحدث إشارا ،رمزية تعد استفراغا لشعور اإلنسان أمام قضيته وأرضه.
ً
إن حيفا تواصلت إنساذيا مع اإلنسان ،وبعد هزيمة حزيران عاد سعيد ليزوها وقد عروها ولكنها
ً
ً
أذكرته إذكارا قسريا وهذا اإلذكار اتسعت دائرته ليشمل إذكار املكان الخاص (البيت) ،والشخصيا،
ً
(دوف) ،يقول سعيد مطاطبا زوجته " :ألم ينتابك الشعور الرهيب الذي اذتابني وأذا أسو سيارتي
في شوار حيفا؟ كنت أشعر أذني أعروها وأنها تنكرني .وجاءني الشعور ااته وأذا في البيت ،هنا هذا
( )1غسان كنفاني ،عائد إلى حيفا ،مؤسسة األبحاث العربية ،بيرو ،،لبنان ،ط ،2006 ،5ص.14
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بيتنا! هل تتصورين الك؟ إذه ينكرذا! أَّل ينتابك هذا الشعور! إذني اعتقد أن األمر ذفسه سيحدث
مع خلدون..

وسترين!)1( ..

ً
ً
لقد بين الكاتب أن الفلسايني ورغم كل الظروف ظل متمسكا بهوية املكان ،راوضا للتهويد ،لقد
ً
أذكر ،حيفا سعيد إَّل أذه لم ينكرها وظل محتفظا بأسماء شوارعها وأزقتها " ،والشوار بالنسبة له

لم تغير أسماءها بعد"( ،)2إن الغربة والتهجير والتشريد ملن تكن وسائل لامس الهوية وغياب املكان
في الذا ،الفلساينية ،وعندما عاد سعيد إلى حيفا استرجع املكان والذاكرة وكان يسير في شوار
ً
ً
ً
ً
حيفا " دون أن يشعر بأن شيئا في الشوار قد تغير .كان يعروها حجرا حجرا ومفرقا وراء
مفر ...وأخذ ،األسماء تنهال في رأسه كما لو أنها تنف

عنها طبقة كثيفة من الغبار :وادي

النسناس ،شار امللك ويصل ،ساحة الحناطير ،الحليصة ،الهادار ،)3( "...واألسماء لم تتغير في اهنه
وهو يحفظها في ااكرته ...تلك الذاكرة املتصلة بالهوية واَّلذتماء ،وليست الغاية من اكر األسماء
التوثيق الجغرافي للمكان ،بل هو اإليحاء باملكان وقضيته ،إن الذاكرة الفلساينية متشبثة باألصول
مما يعكس اَّلرتباط العضوي بين اإلنسان واملكان.
ً
ً
وبما أن حيفا مدينة تال على البحر ،وإن ميناءها البحري كان رمزا ثنائيا داأل على تقابلية املصير،
وقد كان بوابة الحياة ورمز اَّلستقرار ووسيلة التطلص من الظلم لدى الجاذب اَّلسرائيلي ،أما
بالنسبة لسعيد وكان عنوان الضيا  ،ووقد األرض والولد ،وكل الار كاذت تدوعه ذحو امليناء
ً
كمحاة رحيل " ،وقد با ،واضحا أنهم يدوعوذه ذحو امليناء ،وقد كاذت األزقة املتفرعة عن الشار
ً
الرئيس ي مغلقة تماما ،وكان إا يحاول اَّلذدوا في أحدها ليتدبر أمر عودته إلى بيته ،يزجروذه بعنف،
ً
ً
أحياذا بفوها ،البناد  ،واحياذا بحرابها )4(".وبذلك كان امليناء اإلطار الذي لعبت ويه الشخصيا،
دور التقابل املصيري ،وكان محاة للدخول والخروج ..إن استدعاء هذا املشهد وما أحدثه من
ً
جراح وآَّلم للفلسايني ،وورحة لإلسرائيلي وضع هذا املكان في حالة تضاد وتناور جعله يفتح آواقا
َّلحتماَّل ،متعددة.

()1غسان كنفاني ،مرجع سابق ،ص.49
()2غسان كنفاني ،مرجع سابق ،ص.14
()3غسان كنفاني ،مرجع سابق ،ص.13
( )4غسان كنفاني :مرجع سابق ،ص.17
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إن قضية الصرا على املكان من خالل صرا القوى بين األذا واآلخر والسعي ذحو التهجير والنفي
ً
ً
ً
اتطذ ،بعدا وطنيا وماديا ،حتى با ،املكان قضية شعب ،وصرا حضارا "،لقد ورضت تجربة
ً
اَّلقتال والنفي القسري للفلسايني عن أرضه ذوعا من الخصوصية في عالقته باملكان ،)1( ".وقد
انعكس الك على الرواية وأصبح املكان العمود الفقري لعناصر الرواية واملرتكز الذي تتفر منه
ظالَّل ،الدَّللة.
سيميائية املكان الخاص وعالقته بالقضية الفلسطينية:
ً
تار الكاتب لرمزية املكان من خالل وصف الخصوص ،كوصف البيت الذي جاء مكمال لصورة
ً
حيفا ومطتصرا للمأساة التي مر ،بها ،إن أكثر األماكن التي يتعلق بها اإلنسان هو البيت ،والبيت
يتجاوز بدَّللته املأوى ومكان العيش ،إذه" ليس املكان الهندس ي إذما هو املكان الذي عاشه األديب
كتجربة ،واملكان َّل يعاش على شكل صور وحسب ،بل يعيش في داخل جهازذا العصبي كمجموعة
من ردود

الفعل"()2

لقد شكل البيت مركز األحداث ،ومثل الدالة التضادية من خالل عالقة سعيد وزوجته بالبيت
من جهة ،وعالقة ميريام ودوف به من جهة أخرى ،لقد كان البيت قبل النكبة مركز أمن وراحة،
ً
ً
وقد استأجره سعيد" في تلك املناقة التي حسب أنها ستكون أوور أمنا"( ،)3وبعد عشرين عاما عاد
ً
إليه " املنزل ااته ،الك الذي عاش ويه ،ثم عيشه في ااكرته طويال" ( ،)4ولكن البيت  -ورغم تعلق
ً
ً
سعيد به  -أصبح ملكية اآلخر ،وأذكره سعيد واعتبره غريبا ،وصاحب املكان أصبح زائرا واملكان
ً
تغير ،مالمحه" لقد بدا املدخل أصغر قليال مما تصوره وأكثر رطوبة واستاا أن يرى أشياء كثيرة
ً
اعتبرها اا ،يوم ،وما يزال أشياءه الحميمة الخاصة التي تصورها دائما ملكية غامضة مقدسة لم
ً
حقا)5( ".
يستاع أي كان ان يتعرف عليها أو أن يلمسها أو أن يراها

( )1وارو وادي :ثالث عالما ،في الرواية الفلساينية ،املؤسسة العربية للدراسا ،والنشر ،بيرو ،1981 ،،ص.65
( )2غاستون باشالر :جماليا ،املكان ،ترجمة :غالب هلسا ،املؤسسة الجامعية للدراسا ،والنشر والتوزيع ،لبنان ،ط،5
 ،2000ص.21
( )3غسان كنفاني :مرجع سابق ،ص15
( )4غسان كنفاني :مرجع سابق ،ص.28
( )5غسان كنفاني :مرجع سابق ،ص.30
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لقد كان البيت محاة رمزية دالة ،وإن املفارقة في تعامل سعيد مع املكان يعمل على تقريب الدالة
ً
ً
املكاذية إلى مرتبة الرمز ،لقد دخل سعيد البيت متأمال مالمحه آمال أن يجد بقية من حاام املاض ي
تعيد إليه بوادر األمل ،ولكن الحقيقة غير الك لقد وقد املكان أهميته عندما وقد سعيد هويته في
هذا املكان ،وعندما خرج سعيد من املنزل بد ،له األشياء أقل أهمية ،ألن امللمح املكاني تغير تحت
اإلطار الكلي لصورة الوطن ،لقد مثل البيت صلة بين عاملين ليس من ذاحية اتطاا القرار ،بل من
ذاحية قرار القدر بالتحول من مصير إلى آخر.
واستمر الكاتب في رسم الدالة املكاذية الخاصة ولجأ إلى تصوير محتويا ،البيت من األثاث ،وهناك
تأثير واضح بين الشخصية واألثاث ،يعكس التأثير املتبادل " وكل حائط وكل قاعة أثاث في الدار
ً
كاذت بديال للشخصية التي تسكن هذه الدار – غنية أو وقيرة – قاسية أو عظيمة هذا باإلضاوة إلى
أن األشياء كاذت تجد ذفسها خاضعة لنفس املصير وذفس

الحتمية)1( ".

لقد عبر الكاتب عن صدمته من خالل الوصف املوضوعي لألشياء املادية في حضورها اإلنساني،
ووصف غروة الجلوس بما ويها من مقاعد ،صور ،مزهرية ،ريش الااووس ...لقد وصف الكاتب
الااولة وهي التي تحمل عناصر القضية املركزية" ،وفي الوسط كاذت الااولة املرصعة بالصدف وإن
ً
كان لونها قد صار باهتا ،وووقها استبدلت املزهرية الزجاجية بأخرى مصنوعة من الخشب وويها
تكومت أعواد من ريش الااووس" ،وكلمة استبدلت توحي إلى وقدان التاريخ واستبداله بواقع
ً
جديد ،حتى األلوان أصبحت باهتة بسبب الضيا  ،والزجاج الرقيق تحول إلى خشب في رمز إلى
القوة والسيارة وتغيير الوقائع ،حتى الستائر التي صنعتها صفية " من الخيوط السكرية اللون ،قد
اختفت من هناك ،واستبدلت بستائر اا ،خاوط زرقاء متااولة"( ،)2إن طمس الهوية طال كل
ش يء من محتويا ،البيت ،إن الخاوط الزرقاء هي العلم اإلسرائيلي الذي ثبت ساريته على هذا
ً
ً
املكان في محاولة َّلغتصابه وجعله حقا شرعيا والخاوط املتااولة رمز إلى هذا الاريق الاويل
ً
الذي يحتاجه الفلسايني َّلستعادة بيته ومن ثم وطنه ،حتى جرس الباب تم تغيره ،ويتبعه أيضا

( )1آَّلن روب جرييه :ذحو رواية جديدة :، :مصافى إبراهيم ،دار املعارف ،القاهرة ،ص.130
( )2غسان كنفاني :مرجع سابق ،ص.31
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تغيير اَّلسم ،لقد وضع سعيد "أصبعه على الجرس ،وهو يقول بصو ،خاوت لصفية :غيروا الجرس،
ً
ً
أيضا!" ()1
وسكت قليال ثم تابع " :واَّلسم
إن وقد األشياء يعادل األرض املفقودة ،لقد استاا سعيد أن يرى " مقعدين من أصل خمسة
مقاعد"( ،)2أما األعواد من ريش الااووس وكان " يعرف أنها سبعة أعواد .وحاول أن يعدها وهو
جالس مكاذه إَّل أذه لم يستاع ،وقام واقترب من املزهرية وأخذ يعدها واحدة واحدة ،وكاذت خمسة
وقط)3( ".

إن تغيير املالمح ،ووقد األشياء ما هي إَّل سياسة اآلخر في طمس الهوية ،وسرقة التاريخ ،واغتصاب
ً ً
الجغراويا ،لقد لعب املكان الخاص دورا هاما في تجسيد الرؤية الجمالية والرمزية ،وتحولت العناصر
ً
املكاذية من أشياء جامدة إلى رموز دالة إا لم يعد املكان" مقصورا في حد ااته بقدر ما يعد اإلرادة
والرغبة واإلصرار على تحقيق الهدف ،وبداوع هذه القوة يتولد التركيز على األشياء وعلى األماكن التي
يعايشها الكاتب وبداوع هذه القوة يكون اإلصرار بعينه على اذاالقة الفكرة التي تعد الخاوة األولى
لتأكيد

الذا)4("،

وَّل ينفصل املكان الخاص عن العام ،وما هو إَّل صورة مصغرة لرمزية القضية ،إن عالقة الخاص
بالعام عالقة تشابكية مكملة لبعضها البع  ،وحتي يتم استعادة البيت (خاص)َّ ،ل بد من
استعادة الوطن (عام).
عالقة الشخصيات باملكان:
إن دالة املكان لها صلة ورابط بالشخص الذي يقانه ،ألنها إسقاط للحالة النفسية أو الفكرة
ً
ً
ً
على املحيط الذي هو ويه مما يجعل املكان دالة تتجاوز الدور املألوف بوصفه ديكورا ،أو حيزا ماديا
يتم اشغاله" ،واملكان عنصر أساس ي من عناصر الرواية كعمل وني ،واملكان امتداد لصاحبه وهو
تعبير مجازي عن الشخصية ،)5(".ومن هنا وإن دالة املكان في الرواية هي امتداد للراوي الفلسايني
الذي تعرض للقهر والظلم على تراب وطنه ،واملكان قد مثل التجربة الحقيقة التي عاشها املبد
( )1غسان كنفاني :مرجع سابق ،ص.29
( )2غسان كنفاني :مرجع سابق ،ص.31
( )3غسان كنفاني :مرجع سابق ،ص.31
( )4ذبيلة إبراهيم :خصوصية التشكيل الجمالي للمكان .مجلة وصول ،مج ،1990 ،1 ،9ص.40
()5اذظر :رينيه ويليك ،ذظرية الرواية ،تر :حسام الخايب ،ط ،1972 ،2ص.288
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ومثلها من خالل ذصه األدبي ،وقد انعكس هذا األمر على الشخصيا ،التي كاذت ترجمة لفكر الكاتب
وتمثيل لرؤيته في عالقته مع املكان.
لقد برز اإلنسان في تعامله مع قضيته من خالل الثوابت املبدئية على الرغم من كل األحداث
التاريطية املحباة ،لقد مثلت الشخصيا ،حالة اجتماعية اذدمجت مع املكان ،واإلنسان واملكان
هما الضحية ،وقد تحدد ،مالمح الضحية من خالل العالقة التضادية بين األذا واآلخر.
لقد تمثلت عالقة اإلنسان باملكان من خالل تيارين متضادين أحدهما التيار الفلسايني صاحب
الحق الشرعي في املكان ،والتيار الصهيوني الذي سلب املكان ،وبين السلب واإليجاب رحلة صرا
وقضية بحث عن الهوية.
إن بال الرواية (سعيد) كاذت له عالقا ،متشابكة مع رمزية املكان ،حتى عالقته مع ابنه (خلدون-
دوف) كاذت عالقة استعادة للماض ي املفقود ،لقد مثل خلدون األرض قبل النكبة ،وعندما اغتصبت
عروبة هذه األرض تحول اسمه إلى (دوف) محاكاة للتغير الذي طرأ على هوية األرض ،إذه رمز للمكان
املفقود الذي َّل يمكن إعادته ،إذه الهزيمة بكل ما ويها من خسارا.،
إن وقد (خلدون) جعل سعيد يحاول مع ابنه الثاني (خالد) وعل ش يء يتم من خالله استعادة
الوطن ،ورغم معارضة سعيد ابنه خالد من اَّللتحا في صفوف املقاومة إَّل أذه تيقن أن استعادة
ً
ً
الوطن لن تتم إَّل باملقاومة ،لقد احتمى سعيد بابنه خالد هاربا من جحيم الهزيمة متأمال بمستقبل
واعد يتم من خالله استعادة املكان.
أما عالقة سعيد بحيفا وهي عالقة متعددة اَّلتجاها ،،وقبل النكبة كاذت الوطن الحبيب ،وبعد
ً
النكبة أصبحت الوطن السليب ،والغربة عنها عشرون عاما علمته أن الوطن لم يعد اكريا ،ودمو ،
والعودة إليها بعد هزيمة حزيران رحلة استعادة للماض ي ،وصناعة للمستقبل ،واَّلضاراب النفس ي
ً
والصرا دوعه للمثول حائرا أمام مفهوم الوطن ،أهو الذي أذكره أم أن الوطن أذكره ،وعندما
سألته زوجته ما هو الوطن؟ لم يستاع تحديد الجواب " أهو هذان املقعدان اللذان ظال في هذه
الغروة عشرين سنة؟ الااولة؟ ريش الااووس؟ صورة القدس على الجدار؟ املزَّلج النحاس ي؟
شجرة البلوط؟ الشروة؟ ما هو الوطن؟ خلدون؟ أوهامنا عنه؟ األبوة؟ البنوة؟ ما هو الوطن؟
بالنسبة لبدر اللبدة ،ما هو الوطن؟ أهو صورة أخيه معلقة على الجدار؟ إذني أسأل وقط ، )1( ".لم
( )1غسان كنفاني :مرجع سابق ،ص.69
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يكن في اهن سعيد مفهوم واضح عن ماهية الوطن بسبب تشابك األحداث واختالف الرؤى ،ولكنه
في الختام أيقن أن الوطن هو " أن َّل يحدث هذا

كله"()1

إن األرض بالنسبة لسعيد هي مأوى الذاكرة ،ولكنها مع الك أذكرته بعد النكبة والهزيمة – هزيمة
ً
حزيران  -وأصبحت ملكا َّلبنه (خالد) الذي لم يرها لكنه حمل السالح في سبيل الدوا عنها ،ولقد
اعترف سعيد بأن الوطن قد تحرر من الذاكرة ليشمل املستقبل" لقد أخاأذا حين اعتبرذا أن الوطن
هو املاض ي وقط ،أما خالد والوطن عنده

املستقبل)2( "..

أما عالقة (خلدون) باملكان وهي عالقة نشأة وتأثر باملناخ الديني والثقافي إا لم تعد راباة الدم
كفيلة لتغيير أوكاره ومعتقداته ،وراباة املكان أقوى من راباة الدم ،وأمه ليست من ولدته وإذما
من نشأ معها بنفس املكان ،لقد تمثلت عالقة خلدون باملكان من خالل الصرا بين األذا واآلخر في
قوله":إذني أذتمي إلى هنا ،وهذه السيدة أمي ،وأذتما َّل أعروكما وَّل أشعر إزاءكما بأي شعور خاص)3(".

أما (صفية) زوجة سعيد وقد رمز ،من خالل أمومتها إلى األرض التي لم تنكر خلدون رغم تنكره
للقضية ،وهي تعيش على وكرة واحدة وثابتة وهي أن خلدون ابنها مهما حدث ،وكذلك ولساين
مهما تعرضت للتهويد إَّل أنها ستبقى عربية لألبد ولن يستايعوا محوها مهما طال الزمان ،وهي
تتأمل أن يصبح (دوف) ،خلدون مرة ثاذية.
وفي املقابل وإن عالقة اآلخر باملكان هي عالقة متشابكة مضاربة ،وقد أظهر الكاتب الفكر
الصهيوني من خالل الشخصيا( ،أورا ،كوشن) وزوجته (ميريام) ،لقد رمز (أورا ،كوشن) إلى الفكر
ً
ً
الصهيوني املتعصب وهو يرى في املكان حقا شرعيا لهم لقاء الظلم والقهر الذي تعرض له اليهود،
وبد ،شخصيته منفعلة بالدعاية الصهيوذية ،وفلساين " بالنسبة له مجرد مسرح مالئم ألساورة
ً
قديمة ،ما يزال يحتفظ بنفس الديكور الذي كان يراه مرسوما في الكتب الدينية املسيحية امللوذة
ً
املطصصة لقراءا ،األطفال في أوروبا ،)4( "...إن (أورا ،كوشن) اقتحم الذاكرة املكاذية ،وجعلها ملكا
له دون أن يقيم أي اعتبار لإلنسان الفلسايني ،ودون أن يشعر اتجاهه بأي اذب.

( )1غسان كنفاني :مرجع سابق ،ص73
( )2غسان كنفاني :مرجع سابق ،ص.74
( )3غسان كنفاني :مرجع سابق ،ص. 66
( )4غسان كنفاني :مرجع سابق ،ص.39
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ً
ً
أما وزجته (ميريام) ،وقد مثلت التيار اليهودي املجبر على القدوم إلى املكان هروبا من الظلم ،بحثا
عن اَّلستقرار ،وقد مثلت اَّلتجاه الضعيف الذي َّل يستايع التعبير عن رأيه ،أما عالقتها باملكان
ً
وهي عالقة ساحية ،إا ذظر ،إلى املكان كوذه الش يء البديل الذي لم تجد خيارا أوضل منه ،دون
ً
أن يكون للوعي الديني أو التاريخي أي مؤثر ،وقد أخذ ،بيتا في حيفا دون أن تشعر بتأذيب الضمير،
أو حتى مراجعة الذا ،،لكن العالقة اتجاه املكان اختلفت بعد قدوم سعيد وزوجته رغم توقعها
لزيارتهما ،لقد مثلت وكر من يقر ويعترف بالحقيقة إَّل أذه َّل يملك التغيير ،وعندما سألها سعيد
ً
ً
"هل تعروين من ذحن؟ ..هز ،برأسها باإليجاب عدة مرا ،لتزيد األمر تأكيدا ،ووكر ،قليال كي تنتقي
كلماتها ،ثم قالت ببطء " :أذتما أصحاب هذا البيت ،وأذا أعرف الك"( ،)1وقد كاذت (ميريام) تتصف
بمسحة إنساذية مغلفة بسيارة الكيان الغاصب.
إن هذا الصرا القائم بين األذا واآلخر على املكان َّل يتم تسويته إَّل بالحرب ،والحرب هي التي
تقرر مصير املكان ،والنصر ويها لألقوى ،والهزيمة ملن يستسلم ،وقد أدرك سعيد هذه املعادلة مرة
ً
ً
حين وجه كالمه للعجوز اليهودية قائال " :طبعا ذحن لم ذجيء لنقول لك اخرجي من هنا ،الك يحتاج
إلى حرب ،)2( "...ومرة عندما خاطب ابنه خلدون  -الذي اذضم إلى الجيش اإلسرائيلي -والعجوز
ً
ً
قائال " :تستايعان البقاء مؤقتا في بيتنا ،وذلك ش يء يحتاج إلى حرب ،)3( ".ومرة أخرى
اليهودية
حين خاطب زوجته " ألم أقل لك منذ البدء أذه كان يتوجب علينا أَّل ذأتي  ...وأن الك يحتاج إلى
حرب؟ "( )4والحرب هي من أخرجته ،والحرب هي التي ستعيده ،والكفاح املسلح والنضال ،والعمل
الفدائي هم من يكفلون استرداد الحقو املغتصبة ،ومواجهة الصهاينة ،وإعادة األرض ،ولعل
املفارقة تكون عندما تتم املواجهة بين ولديه خلدون (دوف) العسكري في جيش الدوا  ،و (خالد)
الذي سينطرط في صفوف الفدائيين والذي كان والده يرو

وكرة اذضمامه إليهم ،قبل هذه

املواجهة مع دوف ،إَّل أذه اقتنع أن استرداد الحقو َّل يتم إَّل من خالل الحرب ،وكاذت هذه املعادلة
هي ختام الرواية عندما قال سعيد لزوجته " :أرجو أن يكون خالد قد اهب  ...أثناء
( )1غسان كنفاني :مرجع سابق ،ص.32
( )2غسان كنفاني :مرجع سابق ،ص .33
( )3غسان كنفاني :مرجع سابق ،ص .75
( )4غسان كنفاني :مرجع سابق ،ص.74
( )5غسان كنفاني :مرجع سابق ،ص.76
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غيابنا"!()5

ولكي تكتمل صورة املكان في الرواية ظهر ،شخصية (وارس اللبدة) كشخصية ثاذوية موازية في
ً
قصتها لقصة (سعيد) ،وفارس اللبدة عاد إلى بيته بعد وتح بوابة مندلبوم ،ووجد ويه ولساينيا
استأجره من الوكالة اليهودية ،وعندما تفقد وارس املكان بنظرة البحث عن روا ،املاض ي وجد
صورة أخيه (بدر) الذي استشهد على أرض ولساين وقرر أخذ الصورة كوسيلة َّلستعادة املكان،
لكنه أدرك أذه َّل يستايع اَّلحتفاظ بالصورة ،وشعر أن احتيازها ليس من حقه ،وأن اذتزاعها ما
هو إَّل اذتزا وهمي ملكان با ،تحت سيارة اآلخر ،وأعادها إلى البيت في ياوا ،ألذه علم أن الاريقة
الوحيدة للحفاظ على الصورة واستعادة املكان هي تكملة مسيرة بدر ،لذلك قرر وارس أن يحمل
السالح ليستعيد الوطن وكاذت قصته موازية لقصة سعيد ،وفارس عائد إلى ياوا وسعيد عائد إلى
حيفا وتم اَّلتفا بينهما أن استعادة املكان َّل تتم إَّل من خالل املقاومة ،إن التقابل الثنائي بينهما
ً
ً
ذاجم عن طبيعة القضية التي يتعامل معها الكاتب والتي َّل تحتمل موقفا محايدا.
هكذا يكون الكاتب من خالل حسه الفني أكسب الشخصيا ،دَّلَّل ،رامزة من خالل عالقتها
باملكان ،وللمكان عالقة حميمة مع اإلنسان مشحوذة بدَّلَّل ،ذفسية ووكرية وجمالية ،حيث
تحولت الداَّل ،املكاذية إلى رموز موحية لقضية شكلت إشكالية إنساذية تربط بين آمال البشر
وهمومهم ،وهكذا لم تعد األرض مجرد مكان للعيش ،إنها قضية إنساذية تقاوم صرا الامس
وإلغاء الهوية ،وعندما "غير اليهود أسماء شوار (حيفا) وساحاتها ،إذما غيروا مع الك هويتها ،وعندما
ً
وجد اسما آخر على الباب  ،أيقن أن منزله لم يعد له ،وعندما صار (خلدون) إلى (دوف) صار العربي
إلى يهودي ،وصار ،القضية إلى ذقيضها.)1( .
وخالصة القول إن الرواية في سيميائيتها للمكان الخاص والعام هدوت إلى ترسيخ ااكرة املكان في
أاهان األجيال القادمة وإبالغ القارئ بحقيقة املكان وقضيته قبل النكبة وبعدها ،واَّلتجاه ذحو
املقاومة التي تمثل األمل بالرجو واَّللتصا باألرض ،أمام هذه املأساة وقف الروائي الفلسايني
ً
ً
ورصد لنا هذا الواقع املؤلم الذي هز مشاعر أمة بأكملها ،وقد أضفى الكاتب على املكان أوقا واسعا
ً
جعل منه ذمواجا يتعدى الدَّللة املألووة إلى دَّلَّل ،خاصة متعددة تظهر الصرا النفس ي مع املكان
من خالل ثنائية األذا واآلخر ،وبذلك يتشكل مربع سيميائي للتضاد والتقابال ،الثنائية التي وظفت
دالة املكان كوسيلة تعبير عن قضية مثلت وجهة ذظر الكاتب .
( )1هاشم األيوبي :الهواجس عند غسان كنفاني ،مجلة الهدف ،1995 ،19 ،ص.36
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مالمح الشعرية وآفاقها في صورة الوطن عند محمود درويش
د .صفاء الدين أحمد

فاضل1

املقدمة
انشغل الدرس النقدي الحديث ومن قبله القديم بماهية الشعرية وتجلياتها بوصفها الذائقة
الجمالية التي ينالق منها اإلبدا الشعري بما تحدثه من تفاعال ،ذصية داخل السيا تسهم في
خلق حالة الشعر وتموجاته ...تلك الشعرية التي أخذ ،على عاتقها إبراز النص وتقديمه على ووق
منهجية تعتمد األصول املعروية واألذظمة الفكرية.
الشعرية تستحق الدراسة التابيقية بعد املعروة التامة بسماتها وخصائصها ،وتابيقها على
النصوص يحتاج إلى عقلية وكرية ذاضجة ملمة تعرف سماتها ومالمحها وآواقها في النص وإدراك
ظواهرها لتضمن سالمة النص والتفاعل معه عبر األزمنة واألمكنة ،رغم أن مفهوم الشعرية بقي في
غموض تجريدي وليس من السهل اإلمساك به  ...لكن ذجدها أصبحت مستقلة عن الرغبا ،مشددة
على ماهية الشعر.
في دراستي هذه بيان آلوا الشعرية وتجلياتها وحضور النص املفعم بشعرية ذاعمة ذحس بها
كمالمستنا للثوب الحرير  ...وَّل يطفى اليوم في الساحة األدبية جهد الشاعر الفذ محمود درويش
وهندسته الشاعرية الحاملة لذائقة اللغة وبلمسها الوجداني وعارها الشعوري ،إا ذحس بها منذ
ً
الوقوف أمام كلماته ،وَّل غرابة في الك ومحمود درويش جمع في ذصه آليا ،الشعرية التراثية وصوَّل
إلى الحداثة ،ذصه امليدان الخصب لتلك الشعرية املساهمة في توصيل الكون الشعري للذائقة
القرآذية ،وترى الكتابة الجديدة لها خصوصية ولها ذظرية شعرية جديدة عند الدرويش وألتقى
الشعر التقليدي بالحداثوي في كوذه الشعري ليطلق لنا قصيدة متكاملة ومساحة واسعة للممارسة
الشعرية املنصهرة ويها ونون اإلبدا واملعادلة لنب

القصيدة القديمة الحديثة ،وتعبيره الشعري

أوصله إلى قمة جمالية وثورة كتابية بقى صداها وذاقوسها يد أبواب النقد والبحث األدبي .

 1كلية اآلداب – الجامعة العراقية  /العرا .
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مدخل
الشعرية أو التنظير األدبي من املواضيع التي شغلت الدرس القديم في األدبين العربي والغربي
وفي كتاب (ون الشعر) ذجد أن أرساو حدد مبادئ أولية لألدب وقد عده النقاد املحاولة األولى
لتنظير األدب ،إلى أن تأسست املحاولة الجادة على يد الشكالذين الروس الذين قاموا بالبحث عن
البنى األدبية املتحكمة في النص ،وما اصالحوا عليه بالخصائص الشكلية بمعنى وضع مبادئ
ً
مستمدة من األدب ذفسه ،حيث تكون هذه املبادئ بمثابة منهجية غير ثابتة بل تطضع لتغيرا ،تبعا
ملتالبا ،التابيق ،وبهذا َّل يقدم املنهج الشكلي منهجية محددة تطضع لها الدراسا ،األدبية،
ً
وليس املهم منهجا للدراسا ،األدبية ،بل منهج لألدب كموضو للدراسة ومن ثم عد الشكالذيون
ً
ً
النص ذظاما ألسنيا اا وسائط إنساذية يمتلك املعنى في ااته ،ومدلوله كامن في بنائه ومستقل عن
مبدعه( ،)1لذا ذجد أن الشعرية تدرس العالئق والعناصر املتفاعلة داخل النص .
ومصالح الشعرية من املصالحا ،النقدية التي أهتم بها النقاد واملتعلقة بالدرس األسلوبي
وقضاياه ،والدرس الغربي مثال درس ظواهرها وما يتعلق بها واختلفت وجها ،النظر بين النقاد في
معروة ماهية الشعرية وكيفية دراسة املستويا ،للتحليل األدبي.
ويبدو أن ليس من اليسير وضع مفهوم للشعرية أو تحديده بدقة لتفرعاتها وتشظياتها  ...وفي
كتاب (الشعرية في النقد األسلوبي الغربي الحديث) ذجده دراسة تنظيرية اشتملت على جمع وجها،
النظر في النقد األسلوبي الغربي في قسمه األول ،أما الثاني وجاء بنظرية التلقي في النقد األسلوبي،
وكتاب (في الشعرية العربية) قراءة جديدة في ذظرية قديمة ،تناول املؤلف الشعرية في النقد العربي
ً
القديم ،الكتابان بينا أهمية الشعرية وضال عن املصادر األخرى التي وجدتها في مكتبتي ...من هذا
العرض اليسير أريد أن أقدم للقارئ ما الشعرية ومعاييرها ووضل تلك الدراسا ،على تاوير هذا
املصالح وتقديمه.
إن الشعرية حسب مفهوم تودوروف (َّلتسعى إلى تسمية املعنى بل إلى معروة القواذين العامة
التي تنظم وَّلدة كل عمل ،ولكنها على خالف هذه العلوم التي هي علم النفس وعلم اَّلجتما وغيره
تبحث عن هذه القواذين داخل األدب ااته)(. )2
ويالحظ أن الشعرية لها عالقة وثيقة باللساذيا ،والبنيوية ليجعلها من املصالحا ،املفتوحة،
ويجعلها جيرار جينيت ذظرية عامة لألشكال األدبية (النص ليس موضو الشعرية بل جامع النص
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أي :مجمو الخصائص العامة أو املتعالية التي ينتمي إليها كل ذص على حدة ،وذذكر من بين هذه
األذوا أصناف الخاابا ،وصيغ التعبير ،واألجناس األدبية)( )3أي شاملة وجامعة لدراسة النص
ً
(إن الشعرية تسعى للكشف عن قواذين اإلبدا في بنية الخااب األدبي بوصفه ذصا وليس أثرا
ً
أدبيا)()4
ً
وجاكبسون يارح لها تعريفا أكثر التصاقا بالوظيفة الشعرية (الك الفر من اللساذيا ،الذي
يعالج الوظيفة الشعرية في عالقتها مع الوظائف األخرى للغة ،وتهتم الشعرية ،باملعنى الواسع للكلمة،
بالوظيفة الشعرية َّلفي الشعر وحسب ،حيث نهيمن هذه الوظيفة على الوظائف األخرى للغة ،وإذما
ً
أيضا خارج الشعر حيث تعاي األولوية لهذه الوظيفة أو تلك على حساب الوظيفة الشعربة))5(.
تهتم
ويمكن القول أن النظرة الغربية للشعرية ذظرة من خالل النص وما ذجد ويه من أساليب
وظواهر وتقنيا ،أي الشعرية تساعد في معروة بنية النص وتشكيالته وتاور جماليته.
الشعرية العربية وآفاقها
أما الشعرية العربية وهي تجلت في تراثنا ولعل مفهومها كان أقرب إلى األدبية وتار لها قدامة
بن جعفر وبين أركان الشعر األربعة وواوق رايه الشعر صناعة وـ (الشعرية هي العلم الذي يتم به
تمييز جيد هذه الصناعة من رديئها أو تمييز الشعر من النثر بوضعهما في طروين متضادين مثل خط
مستقيم ،أحد قابيه يمثل الشعر الذي بلغ أقص ى درجة من اَّلذزياح عن اللغة املعيارية والارف
الثاني يمثل النثر الخالي من كل اذزياح وبين القابين تتراوح أقدار األذماط التعبيرية اللفظية األخرى
وقد تنبه قدامة إلى هذه املسألة في وقت

مبكر))6(.

وتعد خاوة الباقالني في إعجازه أكثر تقدما في مفهوم الشعر من خالل دراستي ألعجاز القران
الكريم إا أن العرب كاذوا يقاربون بين الشعر والقران وولد ،آراء تداوع عن القرآن وهنا ذلمس أن
العرب أدركوا مفهوم الشعر وغايته وقاربوه من القرآن  ...عرض الباقالني خصائص الشعرية
ومفهومها وأتفق على صنعة الشعر وميز أسلوبه عن أساليب الكالم الفني ،وتبدو الشعرية عنده
مجتمعة في التشابك والتماثل في الصور في إطار وني ويه تصوير عن النفس وكشفها للقارئ بروذق
ااتي متطيل بعبارا ،راقية.
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ولنظرية الجرجاني ذكهة خاصة في دَّلئل اَّلعجاز وأسرار البالغة وهي النظرية القديمة الحديثة
(ملهمة للكثير من املعاصرين ،كما كان للكثير من القدماء ،في بحث قضية اَّلعجاز القرآني ،وأدبية
ً
الكالم الفني معا ،ولهذا يمكن القول بأن قضية الجرجاني في كتابيه ،أو قضية الكتابين ،هو التفرقة
بين (مستويا ،الكالم) تلك املستويا ،التي تبدأ من مستوى الكالم العادي إلى مستوى الكالم
ً
الالمعجز (القرآني) وبينهما مستوى الكالم األدبي الذي وقف الجرجاني أمامه طويال لتحديد
خصائصه))7(.

َّل ذريد استعراض ذظرية النظم وما آلت إليه بطصوص اللفظ واملعنى لكن نهتم بتقصيه
للشعرية إا (تتجلى قضية الجرجاني في كتابيه (دَّلئل ،وأسرار البالغة) في التمييز بين مستويا،
الكالم العادي والكالم املعجز ،الكالم املبتذل واملتشاكل والكالم الخاص النادر في الشعر والنثر أو
ً
ويهما معا  ...وليست املزية في اللفظ بذاته وَّل في املعنى بذاته ،الشعرية إان في اَّلستعمال الخاص
للغة الذي يسميه النظم حيث (أذه َّلبد من ترتيب األلفاظ وتواليها على النظم الخاص) (وعلى نسق
املعاني في

النفس))8(.

وأكد على اللغة الشعرية بوصفها تنتج معنى املعنى تلك اللغة الشعرية التي تؤكد عليها الدراسا،
ً
ً
املعاصرة اليوم وهو يرى (أوَّل ،أن اللغة املعيارية هي ما يمنح (املعنى) وهو يرى ثاذيا ،أن اللغة املعيارية
تشكل خلفية اللغة الشعرية ،حيث ينبغي في اللغة الشعرية ،مالحظة األصل ،إا بدون الك كيف
ً
لنا أن ذدرك اَّلذحراف في اَّلستعمال الخاص للغة! وعلى هذا يرى ،ثالثا ،أن الكالم َّل يكون بمجرد
ً
ضم الكلم بعضه إلى بع كيما أتفق ،بل َّلبد أن ُ(يعلق) بعضه ببع  ...رابعا يؤكد الجرجاني على
(البنية) أو (النسق) أو (النظام) حيث أن أي تغيير في (النسق) أو اختالوه يؤدي إلى تغيير في املعنى أو
ً
بعثرته) )9(.وواضح رأي الجرجاني في الشعرية وما هيتها مؤكدا على النسق والنظام داخل السيا
ليمنح اللذة لدى القارئ.
أما القرطاجني في منهاج البلغاء وقد داوع عن الشعرية وآلياتها بوضع قواذين خاصة بعلم الشعر
وعلى القارئ التمييز بين ما هو شاعري من عدمه وـ(اَّلقاويل الشعرية تطتلف مذاهبها وأذحاء
اَّلعتماد ويها بحسب الجهة أو الجها ،التي يعتني الشاعر ويها بإيقا الحيل التي هي عمدة في إنهاض
النفوس لفعل ش يء أو تركه أو التي هي أعوان العمدة  ..وتلك الجها ،هي ما يرجع إلى القول ذفسه،
أو ما يرجع إلى القائل ،أو ما يرجع إلى املقول ويه ،أو ما يرجع إلى املقول
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له))10(.

ً
أدرك القرطاجني العلل املولدة للشعرية وأهتم بالرسالة كنص أدبي وضال عن املرسل واملرسل
إليه وذو النص ،والوزن مع التركيب املنتظم واإليقا املناسب والتطييل املبد يتشكل النص
الشعري.
هذه اآلراء القديمة شكلت رؤية للشعرية ويها الوعي الثقافي ملاهية الشعر وحدوده واليوم ذجد
الحداثة وما توصلت إليه تنهل من تلك النظريا ،رغم حداثويتها ،وفي العصر الحديث استقبل
أدوذيس مفهوم الشعرية الحداثوية في كتابه (الثابت واملتحول) ليعيد قراءتها بقراءة جديدة معاصرة
مع اآلخرين مثل انس ي الحاج ويوسف الخال وغيرهم ،يقول أدوذيس (أحب أن أعترف بأذني كنت
بين من أخذوا بثقاوة الغرب ،غير أني كذلك بين األوائل الذين ما لبثوا أن تجاوزا الك ،وقد تسلحوا
بوعي ومفهوما ،تمكنهم من أن يعيدوا قراءة موروثهم بنظرة جديدة وأن يحققوا استقاللهم الثقافي
ً
الذاتي وفي هذا اإلطار أحب أن أعترف أيضا أذني لم أتعرف على الحداثة الشعرية العربية داخل
النظام العربي السائد وأجهزته

املعروية))11(.

أدوذيس يؤكد على لغة الشعر ويرى أنها قادرة على التوصيل من اللغة األخرى والقصيدة عنده
حركة َّلسكون وإسهاما في ترك بصمة للعالم (َّلذبحث في القصيدة الجديدة عن الصورة أو الفكرة
بحد ااتها ،بل عن الكون الشعري ويها وعن صلتها باإلنسان ووضعه) ( )12وضال عن تأكيده على
حيوية الشعرية وطاقتها لتشمل الذاتي واملوضوعي الفردي والكوني والتطييل َّل التعقيل ،والفكرة
يجب أن (تشع القصيدة كما يشع الضوء من الشمس أو كما العار من الوردة)  )13(.أدوذيس يقدم
رؤيا التغيير باتجاه عالم حداثوي ،ومحاولته في الشعرية هي قراءتها ضمن سياقها الفكري والديني
والسياس ي.
ولعل كمال أبو ديب له آراء في تحديد الشعرية إا (يرى أن كل تحديد للشعرية يامح إلى امتالك
درجة عالية من الدقة والشمولية ،ينبغي أن يتم ضمن معايا ،العالئقية أو مفهوم العالقا،
( )SYSTEME DESRAPPORTSومن ثم حدد الشعرية على أساس الظاهرة املفردة كالوزن أو
القاوية أو اإليقا الداخلي أو الصورة أو الرؤيا أو اَّلذفعال أو املوقف الفكري أو العقائدي  ...الخ إا
إن أي من هذه العناصر في وجوده النظري املجرد عاجز عن منح اللغة طبيعة دون أخرى وَّل يؤدي
مثل هذا الدور إَّل حين يندرج ضمن تشكيلة من العالقا ،املتشكلة في بنية كلية والبنية الكلية هي
وحدها القادرة على امتالك طبيعة متميزة إزاء بنية أخرى مغايرة لها )14(.نستدل من رأيه أذه حددها
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على أساس الظاهرة املفردة وما تحتويه من (وزن وقاوية وإيقا داخلي وخارجي وغيرها) أي
الشمولية.
ً
الشعرية ترتبط مباشرة بمصالح اللغة الشعرية أي اللغة التي يطلقها الشاعر لتكون أكثر جماَّل،
اللغة التي يبتدعها الشاعر ويرسم لها أساليب ونية غير ماروقة (الشعر ليس لغة جميلة ،ولكنه
لغة كان َّل بد أن يطلقها الشاعر ليقول مالم يكن من املمكن أن يقوله باريقة أخرى) )15(.هذه
النظرة املتاورة للغة الشعر واذتقالها في عالم الحقيقة إلى عالم املجاز لتصبح اا ،سما،
وخصائص وموارد ،إا كاذت لغة النتاج القديم (تطضع من طرف املتلقي مليزان عقالني مناقيَّ ،ل
يقبل الغموض أو الغلو باملفهوم القديم والعدول واَّلذزياح باملفهوم

املعاصر))16(.

ولعل التجربة

الحديثة عند الشعراء الحداثيين تتالب منهم لغة ذابعة من روح العصر وتجلياته تهجر الفن القديم
وتطلق أبعادا لغوية يتفاعل معها املتلقي وعليه (وإن كل تجربة جديدة هي خر للعادة ،وهدم
لالحتذاء الذي يعتمده الشاعر من أجل تشكيل جديد للكون بواساة الكلما )17(.)،واللغة الشعرية
(إنها إدراك كلي لكنه الوجود ،وكشف لعالم يظل دائما بحاجة إلى الكشف وتجاوز هذا الواقع بغية
خلق واقع آخر ،ورو

وتنبؤ وحنين للمستقبل ،إنها عملية اذقالبية الهدف منها هو إحالة العالم

إلى شعر ،إنها أداة لخلق صورة جديدة للعالم

القديم))18(.

شاعرية محمود درويش وصورة الوطن
َّل شك في شاعرية محمود درويش التي أتت بلغة شعرية اذصهر ويها القديم ليطلق بحلية جديدة
وباريقة حداثوية تدل على قدرته الشعرية وأسلوبه الفني املنالق من منالقا ،وجداذية تتالعب
ً
باللغة باريقة جديدة أي إخراجها من عاملها املعجمي إلى عوالم أكثر تأثيرا باملتلقي.
تضاور ،عناصر أدبية عدة في قصيدة محمود درويش لتنتج قصيدة ذابضة بالحياة ،ونجد
ً
العاطفة والخيال وضال عن التجربة الشعورية يرسموا خارطة تلك القصائد مما تجعل القارئ في
صدمة واذبهار جراء لحنها ونغمتها وصوتها الشجي  ...ربما الوطن وخصوصيته لدى الدرويش جعله
ً
ثورة ونية وظف لها لغة شعرية دقيقة هندسية تتطاى لغة الحياة اليومية ليرسم من خاللها حلما
ً
ً
سرمديا وياضا يتو إلى العيش ويه تلك اللغة التي خلعت الهياكل الجامدة ولبست حلية جديدة
وأخرجت بروذقها الحداثوي وـ (اللغة الشعرية إاا ليست مجرد رموز أو هياكل جامدة ملعاني ميتة،
بالية ،اللغة الشعرية هي معادن ودَّلَّل ،حية مستوحاة من الواقع الراهن في تمزقه وتشتته،
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ً
والكلما ،تطرج من القواميسَّ ،ل لتبقى بمعاذيها املعجمية وإذما أصبح محكوما عليها بطايئة البوح
بمعاني جديدة مستوحاة من روح العصر). )19( .
شعرية الحداثة لها عالقة مباشرة بلغة الشاعر الشعرية ،لنقلها ما هو ااتي وموضوعي أي صو،
ً
ً
الحياة وإشراقها والشعرية الحقة (هي التي تجسد صوتا إنساذيا هو صو ،العالم في صورته
الشمولية ،بل هي شعرية التنبؤ ملا سيقع من خالل وكر املبد ورؤياه الشعرية ،التي تمكن املبد
من تحويل عالم األوكار إلى عالم شعري وبمعية لغة شعرية محمة البناء)

)20(.

لذا كاذت اللغة

الشعرية وضع اللغة في سيا جديد أي (تعيد إحياء موقف اإلنسان من للغة وعالقة اللغة بالواقع
وتجلو بار جديدة التأليف الداخلي للعالقة اللغوية وتكشف إمكاذيا ،جديدة َّلستطدامها).

()21

وشعراء الحداثة تشكيالتهم اللغوية تتمتع بحروة عالية دليل وعيهم الثقافي ،إا كشفت الذائقة
النقدية للنص الحديث بنية الحداثة واملناخ الداخلي للنص الحداثوي املرتكز حول لغة إيقاعية لها
جماليتها الخاصة الداخلة في حيز التجربة الشعرية وطبقاتها  ...ومحمود درويش تفنن بلغته الشعرية
وادرك ما هيتها ،إا أواد من تقنيا ،القصيدة الحداثوية في تقديم أسلوبها وباطنها الداخلي وتشكيلها
اللفظي والبالغي (إن شعر الحداثة في أغلبه يستمد رؤيته من العالم الباطن للشاعر ،ويرسم صوره
برموز العقل الباطن ،أو بدَّلَّل ،جديدة لأللفاظ ،وبتراكيب غير مألووة للجمل ،وبقدر قليل أو كثير
من اإلبهام ،الذي يحتمل أكثر من تأويل ،ويمكن أن ينسب بعضه إلى التجريد أو السريالية في بع
األحيان))22(.

صورة الوطن عند محمود درويش صورة لها قدسيتها وقيمتها ،الوطن هوية الدرويش ورحه
وحزذه إا غلب على قصائده الحس الوطني وأخذ الحيز الواسع من دواوينه الشعرية ورؤيته للوطن
رؤية ممزوجة برومانسية وصور عاطفية تقودذا إلى عوالم دَّللية مكثفة يبث ويها همومه ومعاذاته
وهو القائل:
آه يا جرحي املكابر
وطني ليس حقيبه
وأنا لست مسافر
إنني العاشق ،واألرض حبيبه
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ً
ً
مكرسا جل الدَّلَّل ،من أجل تقديم النص تقديما يضمن اَّلستجابة القرائية والتفاعل معه
أثر تلك اللغة املفعمة بروح جديدة وألفاظ حركية غير جامدة (لقد أيقنوا أن كل تجربة لها لغتها
ً
ً
جديدا في التعامل مع اللغة))23(.
وأن التجربة الجديدة ليست إَّل لغة جديدة أو منهجا
وهنا ذجد الدرويش أصدر تجربة جديدة تتالءم مع لغته الحداثوية املكللة بإيحاءا ،ورموز
وصور مجازية برهن من خاللها على أن اللغة تحيا وتتاور بعد خروجها من القاموس الشعري
وتوظيفها في سيا جديد يكسبها املعنى الجديد املتوور ويه القيمة الشعرية.
يقول الدرويش في قصيدة (إلى ضائعة) ذجد تلك اللغة الشعرية املعاصرة املوظفة للكلما،
بنسق وني جديد يثري املوقف والبعد الشعري:

()24

إذا مرت على وجهي
ّ
ُ
بالرمل
املبتل
أنامل شعرك
ِّ
ِّ
سأنهي لعبتي ...أنهي
وأمض ي نحو منزلنا القديم
على خطى أهلي
ّ
وأهتف يا حجارة بيتنا ! صلي()24
لغة استعارية لها وقع مميز على النفس تصل إلى درجة من اَّليحاءا ،عبر من خاللها عن اذفعاله
ورقة شعوره وـ(أذامل شعرك) يجعل للشعر أذامل ألن ويه مداعبة يوظف األذامل ويجعلها على
ً
مساس بالرمل لينهي لعبته ويعود ملنزله القديم على سنة أهله وضال عن اعتزازه بحجارة بيته ويصل
وهنا ذلمس اَّلحساس باملكان (الوطن) واَّلذفعال معه أثر تلك اللغة الفنية والحجارة تحولت إلى
عشق وهو ترك ااته مع شعرها ليمتلك الوطن.
ثقاوة اَّلحساس بالوطن تتجلى في صورته املتمثلة بعودة األسرى إلى الوطن ،احساس من حيز
جزءي إلى الحيز الكلي ومن اكرى ااتية تعشعش في داخله إلى حلم األم واألبن واألب والشعب بعودة
األسرى وذاوذة يعزز ويها اإلحساس العاطفي لتعزيز البعد املشهدي بلغة ايحائية مثيرة تجسد حالة
الذا ،ووداء الوطن ويقول:
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ّ
إذا دقت على بابي
يد الذكرى
سأحلم ليلة أخرى
بشاعرنا القديم وعودة األسرى
وأشرب مرة أخرى
بقايا ظلك املمتد في بدني
وأومن أن شباكا
صغيرا كان في وطني
يناديني ويعرفني
ويحميني من األمطار والزمن

()25

في هذه الصورة حالة ذفسية تلك الحالة النفسية التي تتملكه في أثناء النظم ،حتى يشرك
السامع في أحاسيسه ويشعر بشعوره ،تجربة عاشها الدرويش ليأتي من خاللها بشعرية البوح
الشعرية إا اذدوعت الكلما ،من تجويف صدره حاملة رااا الدمو أو الدماء وتحقق في جرس
األلفاظ حين تقترن لفظة بلفظة أخرى أو سيا يالءم جرسها بنية صوتية يأنس بها املتلقي ،تسهم
في انشداده للنص وفي الك أدراك لجماليا ،النص بالتذو واإلحساس النفس ي ومحمود درويش
قدم ذصه للقارئ ليدرك حقيقته (وااا تواور للتعبير عن هذا اإلحساس أداء مصور للحالة النفسية
التي صاحبته في الحس ن وللظالل الشعورية التي والبته في النفس ،واشترك اإليقا في هذا التصوير
ً
متسقا مع الجو الذي عاش ويه هذا الشعور ...وذلك هو الشعر)()26
َّلحظ التالعب الفني في األلفاظ والصياغة الشعرية املحكمة املشتعلة بعاطفتها في ذصه السابق
(لقد دوع ووران العاطفة الشاعر إلى ضرب من اَّلسترسال واَّلذابا القائمين على طبيعة التفكير
ً
الشعري ااته حيث تعتمد اللغة الشعرية ضروبا من التركيب التدويري املتداخل الذي يحاول التفلت
من اَّلذضباط النحوي)( )27وويه ذجد الصو ،الشعري املعبر عن القضية األساسية لدى الدرويش
وهي الحماس النضالي من أجل الوطن (إن ظهور الصو ،الشعري في وترة تتسم بالحماس النضالي
يحتم عليه اَّلنسجام مع الروح الثورية الجماعية بالتمحور حول القضية األساسية حيث تأخذ
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القصيدة حجمها الواقعي جدا بوصفها أداة ذضال َّل يجعل من املمارسة األدبية أوليا وغاية مثلى
ً
بقدر ما يفتعل من املبرر السياس ي مسوغا قرائيا هو الذي يستشفه في محاورة املتلقي العربي
الثائر)()28

الذكرى لدى الرويش واَّلحتماء بأحداث املاض ي ذكهة مميزة في ايقاعه الشعري يوظفها ليولد
املستقبل من حاضنة املاض ي ويغذيه بتغذية عقلية ويكون املاض ي الك األساس الذي َّلوكاك منه
(يد الذكرى) و (الحلم) كالهما ويه الحنين إلى املاض ي والشار القديم الوطن الذي كان ،وعودة
األسرى حلم الشعب ،والظل هو الصورة املؤثرة في الشاعر (الوطن) ليتجه إلى ذاوذة ويها بؤرة
عاطفته الساخنة وويضه الوجداني بمشاعر العشق لوطنه (الشباك) الذي يتأمل منه السعادة
لوطنه ...يرو

الدرويش القاموس الشعري ويعاي لكلماته الحرية في السيا الشعري والكلمة

تصنع ذفسها داخل البيت الشعري وتمنح النص دَّلَّل ،حداثوية لتصبح شاعرية (الشعرية بهذا
ليست صفة قبلية مرتباة باأللفاظ ااتها وإذما سياقية إا تعلوا الكلمة على ااتها في النص وتقول
أكثر مما تقوله عادة ).

()29

استحضار النبرة املؤثرة في النص يؤدي إلى اذتاج عالقة متينة بين الشاعر واملتلقي ،ذبرة ااتية
لها عمق وكري وتدا باملعاني وشجحنة دَّللية منتقاة من رحم القضية.
محمود الدرويش يملك رؤية شعرية ومقدرة تناسقية تباغت القارئ وتأسيسه ملشاهد متتالية
يزيد حدة الفاعلية مع القارئ وتلك أساليب الشعرية ،وقصيدة الدرويش متاورة متنامية لم تتطذ
ً
ً
قالبا محددا وحسه الوطني يتدوق بين الحين والحين في قصائده كاوة ،وشعره أرتبط باإلنسان
وهمومه وخاصة الفرد الفلسايني في ذصه السابق التدوق العاطفي املعبر عن عذاب الشعب يتجاوز
املفهوم املحلي الضيق ليشمل وضاء اإلنساذية والحلم الفلسايني سر (وحلمه ليلة أخرى) أمل
لغد أوضل واالشار القديم هو الذي عبث به الجالد املحتل إا بقت روحه هناك لم تقتلع من الك
املكان ،يقدم لنا الصورة اَّليجابية لوطنه عبر قنواان النص التواصلية املشتركة ويها املكوذا ،كاوة
(وأشرب مرة أخرى) لغة تواصلية تبتعد عن البساطة ذتيجة إلى خلق وضاءا ،شعرية بلغة عالية
(وأشرب مرة أخرى ،بقايا ظلك املمتد في بدني) وضاء شعري في (بقايا ظلك املمتد في بدني) الجراح
واَّلَّلم املتوقدة في داخله وهنا تكمن ظالل اللغة الفنية التي تبوح باملعاذاة والخالص في (أحلم ـ
أشرب ـ أومن) أي (إجراء عمليا ،عقلية باريقة واضحة وإقامة معادل مناسب لها بواساة مادة
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الكلما ،وحدها)( )30إا يطلق الدرويش الكلما ،ليقيم عالقة تواصلية بين هذه األوعال ليرسم لنا
ً
ً
صورة ونية حداثوية (أومن أن شباكا ،صغيرا ما في وطني يناديني ويعروني ،ويحميني من األماار
والزمن) هذه اَّلستعارة اَّليحائية تدل على روح األديب بما يحمله من تجربة وشعور (إن اَّلستعارة
اَّليحائية هي األديب ذفسه ،بما يحمل من مكوذا ،ذفسية ،وحاَّل ،شعورية إزاء موقف معين من
مواقف الحياة) ( )31حبه لقضيته جعله في وضاء تأملي يقاف جماليا ،الحياة واألحالم الصغيرة
ً
مطتصرا الزمن بذلك الشباك الصغير املال على ذاوذو العالم والذي ويه الحب واألمل.
دَّللة الوجد والشو والوداد لذلك الوطن ،هذه األألوعال وما أحدثته هي مسار دَّللي مترابط
يحدد رسالة واضحة تكشف عن ابعاد ذفسية وشعورية وتجربة صادقة تجعل املستقبل والقادم
يحقق ما ضا من أحالمه ووقداذه ،لغة تعبيرية تتماش ى مع رؤيته الحداثوية وقضيته الوطنية
(حدا به إلى التفنن في اختيار موضوعاته ،التي ارادها موضوعا ،تعبر عن قضيته ن وهمه اإلنساني
ً
ً
ً
والثوري ،وهو يريد شعرا مرتباا كل اَّلرتباط باإلنسان وهموم اإلنسان ،وأحالم اإلنسانَّ ،ل شعرا
تكون وظيفته هي اإلمتا والترف والجمال الخارجي املجرد عن أي وظيفة إنساذية) (. )32
في قصيدة (أغنية) تراكم دَّللي يبوح بحالة شعورية وتناغم سياقي وياض بالشاعرية:
الليل  -يا ّأماه  -ذئب جائع سفاح
يطارد الغريب أينما مض ى
ويفتح اآلفاق لألشباح
وغابة الصفصاف لم تزل تعانق الرياح
ماذا جنينا نحن يا أماه ؟
حتى نموت مرتين
فمرة نموت في الحياة

و مرة نموت عند املوت!
هل تعلمين ما الذي يمألني بكاء ؟

هبي مرضت ليلة  ...وهد جسمي الداء!
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هل يذكر املساء
مهاجرا أتى هنا ...و لم يعد إلى الوطن ؟
هل يذكر املساء
مهاجرا مات بال كفن ؟
يا غابة الصفصاف ! هل ستذكرين
أن الذي رموه تحت ظلك الحزين
كأي ش يء ميت  -إنسان ؟هل تذكرين أنني إنسان
و تحفظين جثتني من سطوه الغربان ؟
أماه يا أماه
ملن كتبت هذه األوراق
أي بريد ذاهب يحملها ؟
ّ
سدت طريق البر و البحار و اآلفاق...
و أنت يا أماه

ووالدي ،و إخوتي ،و األهل ،و الرفاق...
ّ
لعلكم أحياء
ّ
لعلكم أموات
ّ
لعلكم مثلي بال عنوان
ما قيمة اإلنسان
بال وطن
بال علم
ودونما عنوان
ما قيمة

اإلنسان()33
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صورة جميلة متناغمة ومسار دَّللي تتجاور ويه املفردا ،بعضها البع

لتكتسب أعلى

مستويا ،الجمال الفني وظفت لها (غابة الصفصاف غابة األشجار) التي تحمل دَّللة ذفسية .
صور شعرية الواحدة تلو األخرى تدل على شاعرية املشهد وضال عن اللغة الشعرية لغة
اَّلذحراف واَّلذزياح (واليل ائب جائع سفاح ياارد الغريب) ،هذا التنقل من خااب املباشر إلى
استفهام إلى الحسرة (مااا جنينا ذحن يا أماه ...هل تعلمين ما الذي يمألني بكاء)  ...وغيرها ،يطلق
ً
تشويق واذحياز جزء من اللغة ،وأيضا الشاعرية في النفس العاطفي الحزين (ومرة ذمو ،في الحياة
ً
ً
ومرة ذمو ،عند املو ! ،مهاجرا أتى هنا  ...ولم يعد إلى الوطن) (مهاجرا ما ،بال كفن)  ...أما الفكرة
الصادقة لوعة اإلنسان داخل الوطن املحتل في أكثر القصئد اإلنساذية صورة اإلنسان لوعة األعزل
(ولم يعد إلى الوطن) (هد جسمي الداء) (ماقيمة اإلنسان ،بال وطن ،بال علم ،ودوذما عنوان) ،األعزل
لها دَّلَّللتها الخاصة في ظروف اَّلحتالل وَّلسيما اَّلحتالل اَّلسرائيلي تحت سلاة قمعية.
يدعم وكرته األولى بفكرة ثاذية على ووق هندسة تشكيلية رصينة ،وهنا يمنح النص لذة أقوى
ً
ً
جاابية وتناغما وانسجاما ويسلسل أوكار القارئ تحت نسق تفاعلي ويار وكرة أخرى وهي املساواة
بين الغابة واألم:
يا غابة الصفصاف ! هل ستذكرين
أن الذي رموه تحت ظلك الحزين
 كأي ش يء ميت  -إنسان ؟هل تذكرين أنني إنسان
و تحفظين جثتني من سطوه الغربان ؟
أماه يا أماه
ملن كتبت هذه األوراق
أي بريد ذاهب يحملها ؟
الخااب املوجه إلى األم يتساوى مع خاابه للغاب ،وأسلوب النداء عمل على تساوي الخااب
بين األثنين وغابة الصفصاف هي بديل لحضن األم وهذا يعيدذا إلى املقولة الشهيرة (التجأ
الرومانسيون إلى الابيعة بوصفها أم رؤما) .
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في النص الدرويش ي اذفتاحا ،دَّللية عدة يستحوا عليها ذصه ويجعلها اذاالقة سليمة ومنظمة
تسير برؤية مركزية وفي قصيدة (عن الصمود) يفتتحها بـ(لو) والتي هي اداة امتنا َّلمتنا تفيد
ً
ً
التعذر واَّلستحالة لكنه ذقلها وطورها إلى اللوعة والحسرة واصبحت مفتاحا جاابيا يقول:
ُ
لو يذكر الزيتون
غارسه
لصار الزيت دمعا!
ألجداد
يا حكمة ا
ِّ
لو من لحمنا نعطيك درعا!
لكن سهل الريح،
ال يعطي عبيد الريح زرعا!
بالرموش
إنا سنقلع
ِّ
الشوك واألحزان ..قلعا!
وإالم نحمل عارنا وصليبنا!
والكون يسعى..
سنظل في الزيتون خضرته،
وحول األرض درعا!!
إنا نحب الورد،
لكنا نحب القمح ْ
أكثر
ونحب عطر الورد،
ْ
أطهر
لكن السنابل منه
بالصدر املسمر
هاتوا السياج من الصدور..
ْ
يكسر؟؟
من الصدور؛ فكيف
السنابل
اقبض على عنق
ِّ
ْ
خنجر!
مثلما عانقت
األرض ،والفالح ،واإلصرار،
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قال لي كيف تقهر..
هذي األقاليم الثالثة،
كيف تقهر؟

()34

على الرغم من جاابية (لو) في مفتاح قصيدته والتعدد الجمالي ووضوح الرؤية ذرى تقنية
الشعرية في اوادته من املوروث الديني املتمثل بمعاذاة سيد املسيح وما تحمله من الم (وإَّلم ذحمل
عارذا وصليبنا!) وهذا يدل على حداثة اإلبدا الشعري لدى الدرويش وذبضه الشعري الحي إا
ً
(يفترض أن تكون اللغة الشعرية جديدة دائما َّل يمكن التعبير عن حدث ثوري باللغة اليومية
الشائعة ،ألن الك جديد وهذه شائطة لذلك تلتزم التعبير عن لغة جديدة ،دون الك لن يكون
هناك اي معنى تغييري أو تجديدي للثورة ،أو لتاور اللغة الشعرية وتحوَّلتها وفي هذا ذفهم دَّللة
القول إن الشاعر يجدد اللغة ،ويعاي الكلما ،معنى أذقى لكي تكون أكثر قدرة على التعبير عن عالم
ً
يتجدد  ...وفي هذا اإلطار تعيينا ينصهر الحدث ـ رمزيا ـ في حركة اَّلبدا الشعري بحيث يحقق الشعر
تطليص اللغة من أشكال الشيطوخة والتجسيد املسبق للغة الفنية املتحررة ،لغة العالم املقبل.
وبهذا املعنى ،ذفهم كيف أن الشعر َّليكون ذفسه إَّل بقدر ما يكون ضد الوظيفة وضد اللغة الشائعة
وويما وراء الحدث) ( ،)35عالقا ،متداخلة وتشكيل لغوي متين وتتابع معايا ،الدَّللة ويقول:
سنظل في الزيتون خضرته،
وحول األرض درعا!!
أي ذفدي األرض والوطن بأروحنا ودمائنا وهنا تظهر هوية محمود درويش الوطنية واَّلعتزاز
بقوميته هذا األداء اللغوي املتين وكلمة (درعا) على الرغم من جفاف حرف العين لكن اَّلمتداد
ً
مدو ويه رتبة موسيقية ،وخاصة إاا كان مضموما
الذي ويه أعاى وسحة ،العين جاء مفتوحا حرف ٍّ
يوحي بالخشوعة ولكن الشاعر رققه وطتار حرف الروي عين مفتوحة والحق بها ألف اَّلطال  ...وهنا
يبرهن على استثمار خاصية من الشعرية وهي الصو ،ووعله ويستثمر البعد الصوتي للحروف
والهندسة الصوتية املقاعية ،وخلقه لعالقا ،منسوجة بوشائج نسقية تسعى لتفعيل التكامل
النص ي ورؤية القصيدة واذتقاله إلى املقاع اَّلخر يبين موقفه الشعوري من الوطن ويقول:

323

إنا نحب الورد،
لكنا نحب القمح ْ
أكثر
القضية التي أرادها قضية إنساذية بسياة ومقدسة أولى قضايا اإلنسان وهي وجه الشاعر
وهيامه ،والتجربة الشعرية عميقة في هذا املقاع ووضوح املنظور حتى ذقلته جاء ،برهاوة حروية
شعرية بلغة شعرية ونية  ...ولعل قصيدة (مناديل) هي األخرى أواضت بشاعرية عالية يقول:
كمقابر الشهداء صمتك
والطريق إلى امتداد
ويداك ...أذكر طائرين
ّ
يحومان على فؤادي
فدعي مخاص البرق
لألفق ّ
املعبأ بالسواد
ّ
وتوقعي قبال مدماة
ويوما دون زاد
وتعودي ما دمت لي

موتي ...وأحزان البعاد!

ّ
كفن مناديل الوداع

وخفق ريح في الرماد
ّ
ما ّلوحت ،إال ودم سال
في أغوار واد
وبكى ،لصوت ما ،حنين
في شراع السندباد
ّردي ،سألتك ،شهقة املنديل

مزمارا ينادي..
فرحي بأن ألقاك وعدا
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كان يكبر في بعادي
ما لي سوى عينيك ،ال تبكي
على موت معاد
ال تستعيري من مناديلي
أناشيد الوداد
أرجوك! لفيها ضمادا
حول جرح في

بالدي()36

ً
تمتاز هذه القصيدة بالوحدة املوضوعية وهذا ليس شيئا اا صلة كبيرة بالشعرية لكن ويه
ً
مزية أذه يبقي املتلقي هائما في أجواء سديم تملؤه العاطفة والحزن والم البعد الذي يسمو وو
اَّلحزان اَّلذية السريعة ليجعل الحزن األكبر حزن بكاء الوطن زاد املتلقي أذه الحزن الذي يستشعره
حتى اللذين سلمت أوطانهم بأذه حزن إنساني سام رقيق اذالق من قلب آمن بقدسية األرض وعبر
عن هذا اَّليمان بابسط صيغ التعبير ومن هنا تنبع شعرية اللغة ،كاذت دَّلَّل ،ومفردا ،تتعلق
بأبسط األشياء باملناديل بالدمع باَّلها ،ولكنها توميء إلى اقدس املقدسا ،إلى األرض والتراب هذا
الذي خلق منه اإلنسان ،الشخوص التي برز ،في هذه القصيدة طروا الحديث الفتاة والفتى ،الفتاة
املاكثة في الوطن الجريح والشهيد والفتى البعيد ،وهل الشاعرية إَّل هؤَّلء؟
ولقد تفنن درويش في اذزياحاته وكثيرا ما يبدأ الخااب بأسلوب يوحي بجسامة القضية ـ وهي
ً
جسيمة وعال ـ لينتهي إلى ذتيجة تبدو هينة َّلتناسب تلك الجسامة ولكنها َّل تطلو من لوعة تمتد
ً
امادا طوال مثل قوله في قصيدة (جبين وغضب):
وطني يا ّأيها النسر الذي يغمد منقاره اللهب
في عيوني،
أين تاريخ العرب؟
كل ما أملكه في حضرة املوت:

جبين وغضب.
وأنا أوصيت أن يزرع قلبي شجرة
وجبيني منزال ّ
للقبرة.
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ّ
وطني ،إنا ولدنا وكبرنا بجراحك
ّ
البلوط..
و أكلنا شجر
كي نشهد ميالد

صباحك()37

هذه التحوَّل ،النصية باملفردا ،على ووق مناق منسق تثري النص بذائقة ونية (تحريك النسق
الشعري بتحويل وجهته الدَّللية من معنى إلى آخر ؛ ومن اَّلذزياح عبر األنسا اللغوية ؛ إلى مثيرا،
اَّلذزَّل الدَّللي ووق مناق ائتالفي شاعري

عميق)()38

شحنا ،دَّللية بقوة ايحائية ،وقوله في

قصيدة (رد وعل):
و طني! يعلمني حديد سالسلي
عنف النسور ،ورقة املتفائل
ما كنت أعرف أن تحت جلودنا
ميالد عاصفة ..و عرس جداول
ّ
سدوا عل ّي النور في زنزانة
ّ
فتوهجت في القلب ..شمس مشاعل
كتبوا على الجدران رقم بطافتي
فنما على الجدران ..مرج سنابل
رسموا على الجدران صورة قاتلي
فمحت مالمحها ظالل جدائل
و حفرت باألسنان رسمك داميا
و كتبت أغنية العذاب

الراحل()39

هذا اَّلذحراف عن املألوف سمة شاعرية في الخااب الشعري وخلق مهاري يتسم بمعلم حداثوي
(تقوم على تكسير قواعد اللغة املألووة املتداولة ،وأسسها املناقية ..لتؤسس لغة أخرى خاصة بها،
تتصف بالتحويل والتناحر واَّلذزياح)( )40ومن الظواهر الالوتة في لغته الشعرية وفي اغنياته للوطن
تلك املجازا ،الرائقة التي اجاد توظيفها في النصوص مثل قوله في قصيدة (اَّلغنية والسلاان):
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لم تكن أكثر من وصف ..مليالد املطر
و مناديل من البزق الذي يشعل أسرار الشجر
فلماذا

قاوموها؟()41

ومناديل من البر وأسرار الشجر مجاز وكناية َّليطفى جمالهما وتأثيرهما في املتلقي حين يفرضان
عليه التأمل واملشاركة في خلق كل منهما.
أما في قصيدة (ضباب على املرآة) ويبث محمود درويش مجازا ،كثيرة ويها من قوة الخيال
وغرابة الفكر ما يثري النص ويعزز وكرة القصيدة مثل قوله:
أمي تناديني ،وال ابصرها تحت الغبار
ويموت ُ
املاء في الغيم ،وآه ...
...
والرياح ازدحمت مثل الصداقات التي
تكثر في موسم موتك
وأنا أبحث عن باب،

وآه()42

ً
ويطلق احياذا عالقا ،تبدو غريبة في السيا ولكنها ليست مستحيلة وَّلسيما في عالم شاعر مرهف
الحس شديد اللوعة وفي قصيدة (ريتااجيبيني) يقول:
ُ
في الحلم ،شفاف ذراعيك
تحت شمس عتيقه
ال لون املوتى ،ولكني أراهم
مثل أشجار الحديقة

()43

وشفاوية الذرا والشمس العتيقة والوان املوتى التي تذكر بأشجار الحديقة وكسر حدود
املستحيل تراكيب غرائبية ولكنها ليست عصية على اَّلستيعاب.. .
ً
هذه شعرية محمود درويش شعرية عربية واعية (لقد أبد ،الشعرية العربية وعيا أقوى
ً
بالتفاعل الخال بين الفنون في الغايا ،والوسائل  .وضال عن تمايز اتجاها ،الشعرية العربية
املعاصرة في بنية الصورة

الدَّللية)()44
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من كل ما تقدم نستايع القول ان محمود درويش قدم اذمواجا رائعا للتغني بالوطن بأسلوب
وريد جمع بساطة الفكرة وزهوها برشاقة العبارة ورهاوتها وحققت لغته مرتبة عالية في عالم
الشعرية إا تضمنت سما ،الشعرية التي أتفق عليها دارسوها عربا وغربيين.
إن أهم ما يبدو في ذتاجه هو األصالة املنبثقة من رصيد وني عال واملتجسدة في روضه األداء
الشكلي الذي حاول الحداثيون ورضه بشتى الذرائع على املبدعين ولم يسع إلى تقوي

التراث

والواقع الراهن ليعيد البناء كما يدعون بإطار من العاطفة والتقديس.

ً
جسم الواقع بألوان املعاذاة وسلط األضواء على هذه املعاذاة راسما مسالك العالج باألمل في

الغد ورسوخ اإليمان والثبا ،على املبادئ الالوتة للنظر هو أن مستقص ى الشعرية َّل يجد عناء في
ٌ
التقاط دررها من ذتاج محمود درويش وكل حرف من حرووه مضمخ بعارها وملون بنداها ..
شعريته عاطفة دواقة ووجدان حي وذب

متسار حد اللهاث ودمو وعر يرويان التراب الذي

عشقه  ...تراب الوطن يكفي أن شعريته حب بمعناه املعجمي واملجازي جاء ،لغمة املجاز عنده
أخااة عبر جمعها الدَّلَّل ،في اطر من ثنائية الجرح واألمل لم َ
ينس ولم يفقد كالهما الجرح واألمل
حيان في وجداذه.
ساوى محمود درويش بين اللفظ واملعنى من حيث اَّلهتمام والعناية ولم يغلب واحد منهما على
اآلخر.
ظاهرة النماء جلية في إذتاجه سواء في البناء اللفظي أو املعاني وقد يبدو هذا الرأي غريب حين
ذفكر في املعاني ولكن كل معنى طرحه حتى وأن تكرر مرا ،وأذه بعيد عن الرتابة والجمود.
جمعت لغته الشعرية كل دقائق وشذرا ،التي رصدها الباحثون في مجال الشعرية ومن هذا
لغة املجاز التي هي أخص خصائص الشعرية.

ً ً
خالف مذهب الحداثيين في إشاعة الغموض وصار إذتاجه شاهدا رائعا على أن الغموض الذي

أسرف ويه الحداثيون ليس َّلزمة واجبة في الشعر الحداثي ،إا كاذت معاذيه غاية في البساطة
ً
والوضوح والتأثير أيضا.
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