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قديما
الرحالة
ً
القدس في عيون ّ
غيداء أبو خيران

اشتهر عددٌ من رحالة بالد الشام

ممن
واألندلس والمغرب
العربي ّ
ّ

زاروا القدس وركزوا عليها في أدبهم
ومذ ّكراتهم

حظيت المدن الفلسطينية وعلى رأسها

باهتمام بالغ ومثير في
مدينة القدس
ٍ
العربي بأشكاله المختلفة على م ّر
األدب
ّ
التاريخ ،وال ينحصر ذلك االهتمام على

السنين األخيرة وما تواجهه المدينة من
احتالل غاشم وظروف صعبة ،بل يرجع
نظرا
مئات من السنين خلت،
األمر إلى
ٍ
ً

للمكانة التاريخية واإلسالمية التي حملتها
دوما ،فجذبت أنظار األدباء
المدينة
ً
والرحالة.
والشعراء
ّ

لذل ��ك كانت املدين ��ة املقدّ�س ��ة مو�ض ��ع اهتم ��ام للرحّ الة
ومق�ص� �دًا له ��م وموئ�ًل اً�ا لال�ستك�ش ��اف وطل ��ب العل ��م
واملج ��اورة� ،إذ ب ��رز ن ��وع م ��ن الأدب الإ�س�ل�امي يدعو
ويهتم بزيارة القد�س والتع ّرف �إىل مقدّ�س ��اتها ومعاملها
الإ�س�ل�امية ،ويبح ��ث يف ف�ض ��ائلها وف�ض ��ائل علمائه ��ا
وي�س ��قط ال�ض ��وء عل ��ى �س ��كانها وعاداته ��م وتقاليدهم
ومظاهر حياتهم املختلفة.
العربي �إىل �أنواع عديدة،
ميكن ت�صنيف �أدب الرحالت
ّ
ق ��د يكون �أحدها وف ًقا لدافع الرحالت واال�ستك�ش ��افات،
فهن ��اك رح�ل�ات احل ��ج �أو م ��ا كان ُيع ��رف بالرح�ل�ات
احلجازي ��ة ،وقد متيّز به ��ا املغاربة والأندل�س ��يون على
�س ��ائر امل�س ��لمني ،وتركوا ترا ًثا غنيًا غاي ��ة يف الأهمية
ودق ��ة الو�ص ��ف والإف ��ادات الفريدة .وهن ��اك الرحالت
اجلغرافية التي تخت�ص باكت�ش ��اف الأماكن وت�س ��جيل
املالحظ ��ات عن �أو�ص ��افها مب ��ا فيها من ت�ض ��اري�س وما
يرتب ��ط بها من معامل جغرافية ،وقد برع فيه هذا النوع
عدد كبري من الرحالة الذين اخت�ص ��وا بال�س ��فر وجابوا
الدول والديار.
وق ��د ا�ش ��تهر ع ��د ٌد م ��ن رحال ��ة ب�ل�اد ال�ش ��ام والأندل�س
مم ��ن زاروا القد�س وركزوا عليها يف
واملغ ��رب
العربي ّ
ّ
�أدبهم ومذ ّكراتهم ،منهم �أبو بكر بن العربي الذي زارها

�س ��نة  485هـ واب ��ن بطوطة الذي زارها �س ��نة  662هـ،
ولعل من �أ�شهرهم � ً
ّ
أي�ضا ال�شيخ حميي الدين بن عربي.
م ��ن �أق ��دم ما ورد ع ��ن القد�س يف �أدب الرح�ل�ات كان ما
كتبه الرحّ الة الفار�س � ّ�ي "نا�صر خ�سرو" يف كتابه الذي
�أُل ��ف و ُترج ��م للعربي ��ة يف الق ��رن الرابع للهج ��رة "زاد
امل�س ��افر" ،وا�س ��تغرقت رحلته يف القد�س وبالد ال�شام
م ��ا يُقارب ال�س ��بع �س ��نوات ،ج ��اب فيها الب�ل�اد وتع ّرف
على العباد.
وقد كتب خ�س ��رو وا�ص� � ًفا املدينة" :هي مدينة م�ش� �يّدة
على قمة اجلبل ،لي�س بها ماء غري الأمطار ،ور�ساتيقها
ذات عيون ،و�أما املدينة فلي�س بها عني ،ف�إنها على ر�أ�س
�صخري ،وهي مدينة كبرية كان بها ع�شرون �ألف رجل،
وبها �أ�س ��واق جميلة و�أبنية عالية ،وكل �أر�ض ��ها مب ّلطة
باحلج ��ارة ،وقد �س ��ووا اجله ��ات اجلبلي ��ة واملرتفعات
وجعلوها م�س � ّ�طحة بحيث تغ�سل الأر�ض كلها ّ
وتنظف
ح�ي�ن تنزل الأمط ��ار .ويف املدينة �ص� � ّناع كثريون ،لكل
جماع ��ة منهم �س ��وق خا�ص ��ة ،واجلامع �ش ��رقي املدينة
و�س ��وره ه ��و �س ��ورها ال�ش ��رقي ،وبع ��د اجلامع �س ��هل
م�س ��تو ي�س ��مى "ال�س ��اهرة" ،يقال �أنه �س ��يكون �س ��احة
القيامة واحل�ش ��ر ،ولهذا يح�ض ��ر �إليه خلق كثريون من
�أط ��راف العامل ويقيمون به حتى ميوتوا ف�إذا جاء وعد
الله كانوا ب�أر�ض امليعاد "اللهم عفوك ورحمتك بعبيدك
ذل ��ك الي ��وم ي ��ا رب العاملني" .وعل ��ى حافة هذا ال�س ��هل
قرافة عظيمة ،ومقابر كثري من ال�ص ��احلني ي�ص ��لي بها
النا�س ويرفعون بالدعاء �أيديهم فيق�ضي الله حاجاتهم،
"اللهم تقبل حاجاتنا واغفر ذنوبنا و�سيئاتنا وارحمنا
برحمت ��ك ي ��ا �أرح ��م الراحم�ي�ن" وب�ي�ن اجلامع و�س ��هل
ال�س ��اهرة واد عظيم االنخفا�ض ك�أنه خن ��دق وبه �أبنية
كثرية على ن�سق �أبنية الأقدمني ."...
�أما يف و�ص ��ف امل�سجد الأق�صى فقد كتب خ�سرو" :وقد
بُني امل�س ��جد يف هذا املكان لوجود ال�ص ��خرة به ،وهي
ال�ص ��خرة التي �أمر الله عز وجل مو�س ��ى عليه ال�س�ل�ام
�أن يتخذها قبلة ،فلما ق�ض ��ى هذا الأمر واتخذها مو�سى
قبل ��ة مل يعمّر كثريًا بل عجلت ب ��ه املنيّة ،حتى �إذا كانت
�أيام �س ��ليمان عليه ال�س�ل�ام وكانت ال�ص ��خرة قبلة ،بنى
م�س ��جدًا حوله ��ا بحي ��ث �أ�ص ��بحت يف و�س ��طه ،وظلت
ال�ص ��خرة قبلة حتى عهد نبينا امل�صطفى �صلى الله عليه
و�س ��لم ،فكان امل�ص ��لون يول ��ون وجوههم �ش ��طرها �إىل
�أن �أمره ��م الله تعاىل �أن يولوا وجوههم �ش ��طر الكعبة
و�سي�أتي و�صف ذلك املكان".
ويتابع خ�سرو اً
قائل" :و�أر�ض امل�سجد مغطاة بحجارة
موثوقة �إىل بع�ضها بالر�صا�ص ،وامل�سجد �شرق املدينة
وال�سوق ،ف�إذا دخل ال�سائر من ال�سوق ف�إنه يتجه �شر ًقا
ف�ي�رى روا ًق ��ا عظيمًا جمي اً
�ًل� ارتفاع ��ه ثالث ��ون ذراعً ا،
وعر�ض ��ه ع�ش ��رون ،وللرواق جناح ��ان وواجهتاهما
و�إيوان ��ه منقو�ش ��ة كله ��ا بالف�سيف�س ��اء املثبت ��ة
باجل�ص على ال�ص ��ورة الت ��ي يريدونها وهي
من الدقة بحيث تبهر النظر".
ج ُّل ما كتبه خ�سرو عن القد�س والأق�صى
ممت ��ع ج ��ذاب ،ي�ص ��حبك بجول� � ٍة ع�ب�ر
التاريخ يف املدينة املقد�س ��ة ،وي�سحرك
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بو�ص ��فها يف ذلك الزمان ،وي�ش� �دّك بحديث ��ه عن معاملها
الإ�س�ل�امية وامل�س ��يحية و�أ�س ��واقها وعي ��ون مائه ��ا
و�س ��كانها وعاداته ��م� ،إىل جانب زيارت ��ه لبع�ض القرى
ومدينت ��ي بي ��ت حل ��م واخللي ��ل القريب ��ة جغراف ًّي ��ا من
القد�س ،واللتني حتمالن � ً
أي�ض ��ا مكان ًة دينية كبرية لدى
املقد�سيّني خا�صة.
و�أم ��ا ال�ش ��ريف الإدري�س ��ي ،الع ��امل امل�س ��لم و�أحد كبار
اجلغرافي�ي�ن يف التاري ��خ وم�ؤ�س�س ��ي عل ��م اجلغرافيا،
فقد زار القد�س �أثناء االحتالل ال�صليبي لها وكتب عنها
يف كتاب ��ه "نزه ��ة امل�ش ��تاق يف اخرتاق الآف ��اق" ،الذي
ا�ستغرق ت�أليفه  15عامًا حيث نهج فيه الإدري�سي نهجً ا
جديدًا عن غريه من اجلغرافيني امل�س ��لمني ،فقد و�صف
الع ��امل ككل ثم ق�س ��مه �إىل �س ��بعة �أقالي ��م وكل �إقليم �إىل
ع�ش ��رة اق�س ��ام رئي�س ��يه ثم و�ص ��ف كل ق�س ��م ور�سم له
خريطة وحتا�ش ��ى فيه اخللط بني التاريخ واجلغرافيا
وظل كتابه مرجعًا لعلماء �أوروبا �أكرث من ثالثة قرون.
وم ��ن جملة ما قاله الإدري�س ��ي يف بي ��ت املقد�س" :بيت
املقد� ��س مدين ��ة جليل ��ة قدمي ��ة البن ��اء ،وكانت ت�س ��مى
�إيلي ��اء ،وه ��ي عل ��ى جب ��ل ي�ص ��عد �إليها م ��ن كل جانب،
وهي يف ذاتها طويلة وطولها من املغرب �إىل امل�ش ��رق،
ويف طرفها الغربي باب املحراب ،وهذا الباب عليه قبة
داوود عليه ال�س�ل�ام ،ويف طرفها ال�ش ��رقي باب ي�س ��مى
ب ��اب الرحم ��ة ،وهو مغلق ال يفتح �إال م ��ن عيد الزيتون
ملثله ،ولها من جهة اجلنوب باب ي�س ��مى باب �صهيون،
ومن جهة ال�شمال باب عمود الغراب".
من جهته ،فقد كتب ال�ش ��اعر ال�ص ��ويف وامل�ؤلف ال�شهري
والرحال ��ة عبد الغني النابل�س ��ي الدم�ش ��قي ،عن رحلته
من دم�ش ��ق �إىل بيت املقد�س وما حواليهما ذهابًا و�إيابًا
التاريخي العتيق
عام 1689م ،فو�ص ��ف �س ��ور القد�س
ّ
اً
قائل�" :س ��ور بيت املقد�س �سور جديد متني م�شيد قوي
الأركان ،عظي ��م البني ��ان ،يحي ��ط بالبل ��د كله ��ا ،وعرها
و�س ��هلها مبني بال�ش ��يد واحلجر املنح ��وت ويف داخله
جمي ��ع الأماك ��ن والبي ��وت ،وق ��د �أخربن ��ا �أنه م ��ن بناء
ال�س ��لطان امللك املظفر �س ��ليمان خان وم ��ن املعروف �أن
امللك املعظم عي�سى بن العادل �أخ �صالح الدين �أر�سل من
دم�ش ��ق كما جاء يف �أبي الف ��داء ،احلجّ ارين والنقابني
�إىل القد� ��س فخرب �أ�س ��واره وكانت قد ح�ص ��نت للغاية
وذلك على زعمه خوف ًا من ا�ستيالء الفرجنة عليها.".
و�أم ��ا الرحال ��ة الطنج ��ي اب ��ن بطوط ��ة املل ّق ��ب ب�أم�ي�ر
الرحّ ال�ي�ن امل�س ��لمني ،فقد انطلق يج ��وب العامل ،ومكث
يف ترحاله �أكرث من ع�ش ��رين �سنة زار فيها بيت املقد�س
وا�ستك�ش ��ف م�س ��اجدها ومعامله ��ا ،وكانت ل ��ه فيها هذه
الذكري ��ات الت ��ي �س ��جلها يف رحالت ��ه ،حي ��ث يق ��ول:
"�س ��افرت من اخللي ��ل �إىل القد�س ،فزرت
يف طريقي �إلي ��ه تربة يون�س -عليه
ال�س�ل�ام  -وعليه ��ا بَني ��ة كبرية
وم�س ��جد ،وزرتُ � ً
أي�ض ��ا
بيت حلم ،مو�ض ��ع ميالد
عي�سى -عليه ال�سالم-
وبه �أثر جذع النخلة،
وعليه عمارة كثرية،

والن�صارى يعظمونه �أ�شد التعظيم ،وي�ضيّفون من نزل
به".
ويتاب ��ع اب ��ن بطوطة اً
قائل�" :أما قبة ال�ص ��خرة فهي من
�أعج ��ب املباين و�أتقنها و�أغربها �ش ��ك ًال ،قد توافر حظها
من املحا�سن ،و�أخذت من كل بديعة بطرف ،وهي قائمة
على ن�شر يف و�سط امل�سجد ،ي�صعد �إليها يف درج رخام،
ولها �أربعة �أبواب ،والدائر بها مفرو�ش بالرخام �أي�ض ًا،
حمكم ال�ص ��نعة ،وكذلك داخله ��ا .ويف ظاهرها وباطنها
من �أنواع التزويق ،ورائق ال�صنعة ما يُعجز الوا�صف،
و�أك�ث�ر ذلك مغ�ش ��ى بالذهب ،فه ��ي تتلألأ ن ��ور ًا ،وتلمع
ملعان الربق ،يحار ب�ص ��ر مت�أملها يف حما�سنها ،وي ْق�صر
ل�س ��ان رائيها عن متثيلها .ويف و�س ��ط القبة ال�ص ��خرة
الكرمية ،التي جاء ذكرها يف الآثار ،ف�إن النبي � -ص ��لى
الله عليه و�س ��لم  -عرج منها �إىل ال�س ��ماء ،وهي �صخرة
�ص ��ماء ،ارتفاعه ��ا نحو قامة ،وحتتها مغ ��ارة يف مقدار
بيت �ص ��غري ،ارتفاعها نحو قامة �أي�ض ًا ،ينزل �إليها على
درج".
ويف الع�ص ��ر العثم ��اين ،تع ��د الرحل ��ة الأوىل التي قام
بها م�ص ��طفى البكري ال�ص ��ديقي �إىل القد�س عام 1922
ك�صويف خلوتي ،من �أهم الرحالت التي �شهدتها القد�س
خ�ل�ال الق ��رن الثامن ع�ش ��ر ،فقد قدّم البك ��ري معلومات
غني ��ة ع ��ن بع� ��ض اجلوان ��ب بعي� �دًا ع ��ن اجلغرافي ��ا
والتاريخ ،ال �سيما اجلوانب االجتماعية وب�شكل خا�ص
الت�صوف ،كما ر�ص ��د بع�ض العادات والتقاليد ال�سائدة
يف املجتمع الفل�سطيني يف تلك الفرتة.
ومن اجلوانب االجتماعية التي ذكرها ال�صديقي بع�ض
الأخ�ل�اق الطيب ��ة الت ��ي امتاز به ��ا �س ��كان املناطق التي
زاره ��ا� ،أهمها الرتحيب بالغرب ��اء و�إكرامهم ،فكان لدى
و�صوله لبع�ض الأماكن يلقى ترحيب ًا واحرتام ًا من ِقبَل
الأهايل ،فعندما و�صل �إىل م�شارف مدينة القد�س القاه
الأه ��ايل مرحبني ب ��ه وبالرك ��ب ال�ش ��امي .وعندما نزل
مبنزل حممد الطوايف و�ص ��ف العائلة بقوله" :وكانوا
يكرمونن ��ا غاي ��ة الإكرام وير�أف ��ون علينا ر�أف ��ة الوالدة
عل ��ى طفله ��ا" .ومل ��ا و�ص ��ل �إىل قري ��ة بيتوني ��ا� ،أعجب
بك ��رم �أهلها ،قال "و�أكرمونا غاي ��ة الإكرام" .كما حظي
بالإك ��رام والرتحي ��ب ل ��دى و�ص ��وله قرية بيت اك�س ��ا،
فق ��ال" :فقاب َلن ��ا �أهلُه ��ا بالإك ��رام واعتنوا بن ��ا االعتناء
التام".
�إىل جان ��ب م ��ا ورد يف الأدب العرب � ّ�ي م ��ن ذك ��ر لبي ��ت
املقد�س ،كانت فل�س ��طني والقد�س حم ��ط �أنظار الرحالة
والفنانني الغربيني عرب الع�ص ��ور ،خا�ص ��ة يف القرنني
الثامن ع�ش ��ر والتا�س ��ع ع�ش ��ر وبداية القرن الع�شرين،
وذل ��ك للوق ��وف على م ��ا بها من �آث ��ار وعم ��ارة ومعامل
ديني ��ة ،اىل جان ��ب مواط ��ن الأحداث التي ت�ض ��مها تلك
البالد املقد�س ��ة ،فقد زارها الكثري م ��ن الرحالة والأدباء
وكتب ��وا عنه ��ا ،و�أخ ��ذت حي� � ًزا كب�ي�رً ا م ��ن رحالته ��م
و�أ�ش ��عارهم ،بالإ�ض ��افة �إىل ع ��دد كب�ي�ر من الر�س ��امني
وامل�صوّ رين الذي ق�صدوا البالد لر�سم معاملها وجوانب
من حياتها وت�صويرها.
عن موقع اضاءات
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جبرا إبراهيم جبرا تحدث عن القدس ..

مدينة أشبه بثريات متالصقة

بالأنقا�ض والأ�سالك ال�شائكة.
وم ��ن ب ��اب العمود حني ينظر امل ��رء غرب ًا ،ي ��رى الدير الكبري
عرب الأ�س�ل�اك وقد حتول �إىل خرائب رهيبة يف معركة عنيفة
وقع ��ت بني الع ��رب واليهود عام  ،1948ح�ي�ن �أراد اليهود �أن
يجعلوا من ��ه منطلق ًا القتحام الباب اجلديد واملدينة القدمية،
فجابههم املنا�ض ��لون واجلي�ش العربي جمابهة �ضارية ردتهم
على �أعقابهم.
لق ��د حتولنا فيما بع ��د �إىل حي �آخر يقع بني �ش ��ارع م�آذن الله
وال�ش ��ماعة .وكان ��ت القد� ��س منذ قب ��ل اخلراب ال�ش ��هري عام
 ،1936يف تو�س ��ع �ش ��ديد �س ��ريع ،ثم ا�س ��ت�ؤنف هذا التو�سع
بعد اخلراب.
ويف ه ��ذه الأثن ��اء كان قد مت بن ��اء الكلية العربي ��ة على جبل
املكرب جنوب ��ي القد�س ،وكان عميدها الأ�س ��تاذ �أحمد �س ��امي
اخلالدي .وغدت امل�س�ي�رة اليومية بالن�سبة �إيل تتجه جنوب ًا
بعد �أن يركب املرء با�ص البقعة الفوقا ،ثم ي�سري وراء مع�سكر
للجي�ش الربيطاين �إىل ان ي�ص ��ل قمة جبل املكرب حيث قامت
الكلية و�س ��ط فراغات ف�س ��يحة ،بع�ض ��ها مالعب حتفها املئات
من م�ش ��اتل ال�صنوبر ،وقد منت الف�سائل �إىل �شجريات حتت
�سمعنا وب�صرنا ما بني  1935و.1938
هكذا صارت خرابا

ان أول ما يجب أن يقوله المرء عن

القدس هو انها مدينة عربية ،عريقة في

عروبتها ،رغم ان الصهاينة احتلوا نصفها
الجديد .فنصفها الجديد المحتل العربي
عروبة نصفها القديم ،وعروبة بقية
فلسطين المحتلة.

وعندما يتحدث أحد أبناء القدس عن

مدينته يستحيل عليه أن يقصر الكالم
على المدينة المسورة وما نشأ حولها

من بناء وتوسع في فترة ما بعد النكبة.

فالقدس بأرجائها كلها وحدة عضوية ،من
الالمنطق أن تشطر هذا الشطر المجرم.

وما شطرها على النحو الحالي إال صورة
مصغرة للخرق العقلي الذي اجتزأ قسماً
من فلسطين لليهود .وبالرغم من مرور
األعوام على هذا الظلم المجسد فإن

المقدسي لن يستطيع أن يتصور مدينته
دون النصف المحتل ،بأحيائه العربية
ومنازله العربية ولونه العربي.

لق ��د �س ��كنت �أول الأم ��ر يف منخف� ��ض خ ��ارج ال�س ��ور حت ��ت
م�ش ��ارف حي النبي داوود ،كان يعرف با�سم «جورة العناب»
وه ��و من الأحياء الأوىل التي �أخذت تن�ش� ��أ خارج القد�س يف
�أواخر القرن التا�سع ع�شر وبدايات القرن الع�شرين .
ولقد �ش ��هدت فيها حتوالً من �س ��وق للحيوانات ،تقام كل يوم
جمع ��ة� ،إىل منطق ��ة �ص ��ناعية ن�ش� ��أت فيها دكاك�ي�ن احلدادين
والنجارين وال�سباكني .وعملت �أيام ال�صغر يف �أحد دكاكينها
�ص ��يفني متواليني ابان العطلة املدر�سية ،لقاء قر�شني ون�صف
القر�ش يف اليوم .كان ذلك �أوائل الثالثينات.
كان بيتن ��ا غرف ��ة واح ��دة م ��ن بني ��ان كب�ي�ر طابقه الأر�ض ��ي
منخف� ��ض ع ��ن الطري ��ق الع ��ام ،ويت�أل ��ف م ��ن حو� ��ش مرب ��ع
مك�شوف ينزل �إليه بدرج ،على جوانبه غرف ت�أكل فيها عائلة
ب�أكمله ��ا .م ��ن باب غرفتنا كنت �أرى مئذن ��ة النبي داوود تطل
علينا من �شاهق.
ومل ��ا مل يكن له ��ذه الغرف ��ة �إال نافذة �ص ��غرية ق ��رب الباب كنا
نراكم فيها كتبنا و�أغرا�ض ��نا املدر�س ��ية ،فقد �أذن لنا �ص ��احب
ال ��دار �أن نفتح ثغرة مربعة �ص ��غرية يف �أعلى اجلدار املقابل
للباب ت�س ��اعد يف التهوية .فجاءت الناف ��ذة مبحاذاة الأر�ض
من الطريق العام متام ًا ،ومل يكن مزفت ًا يومئذٍ ،فجعلنا عليها

غ�شا ًء معدني ًا و�ستارة �صغرية.
وكان م ��ن عادت ��ي ان ا�س ��تيقظ قب ��ل الفج ��ر عل ��ى �أ�ص ��وات
الفالح ��ات القادم ��ات م ��ن الق ��رى املج ��اورة حام�ل�ات �س�ل�ال
اخل�ض ��ر �إىل ال�س ��وق ،وقد جل�س ��ن ق ��رب نافذتن ��ا العليا هذه
ي�سرتحن من ال�سري ال�شاق قبل بلوغهن «�سوق اخل�ضرة» يف
باب اخلليل ،في�صدر عنهن وعن دوابهن لغط كثري.
إضراب وتوسع

من هن ��اك �أي ��ام التلمذة ،كنت �أ�ص ��عد كل يوم «اجل ��ورة» �إىل
باب اخلليل وهو ميوج بال�سيارات والبا�صات بـ «�صحارات»
الفواك ��ه واخل�ض ��ار ،بالبائع�ي�ن وامل�ش�ت�رين واحلمال�ي�ن .ثم
�أذه ��ب �إىل املدر�س ��ة الر�ش ��يدية� ،إم ��ا عن طريق ب ��اب اخلليل
والبل ��دة القدمي ��ة� ،أو ع ��ن طريق �ش ��ارع ياف ��ا� ،إذ �أ�ص ��عد �إىل
«البو�سطة القدمية» .
مار ًا مبكتبة «بور �س ��عيد ،ثم انزل «عقب ��ة املنزل» مار ًا بالباب
اجلدي ��د وامل�ست�ش ��فى الفرن�س ��ي ودي ��ر نوتردام املال�ص ��ق له
فال�ش ��رارة �إىل ب ��اب العم ��ود� .أما اليوم (يق�ص ��د العام 1965
ح�ي�ن كت ��ب ه ��ذا الن� ��ص وكان ��ت �إ�س ��رائيل مل ت�س ��تكمل بعد
احتالل كل القد�س) ،فه ��ذه كلها جزء من منطقة احلرم امللأى

ق�ض ��يت �سنتي الأخرية داخلي ًا يف الكلية العربية .ولن �أن�سى
منظ ��ر القد�س عرب وادي الربابة وهي يف النهار مغمورة يف
غمام من البنف�سج وهي يف الليل تتقد وتتلألأ.
كان ��ت الكلية العربية يومئذٍ ،كعهده ��ا دائم ًا �إىل �أن �أتت عليها
النكب ��ة ،جتمع ح ��وايل مئة وع�ش ��رين طالب� � ًا يت ��م انتقا�ؤهم
من ب�ي�ن املربزين يف مدار�س فل�س ��طني كله ��ا .وكان معظمهم
ميت ��ازون ،ف�ض�ل�اً عن ال ��ذكاء ،بالق ��درة الهائلة عل ��ى الدر�س
ال�ش ��اق ،حتى كان من مهام امل�س� ��ؤولني كبح رغبة الطالب يف
الدر�س طوال الليل «�سر ًا» بعد �ساعة الإيواء �إىل الفرا�ش!
ف�ل�ا عجب �أن تخ ��رج الكلية عدد ًا كبري ًا من ال�ش ��باب �أ�ض ��حى
الكث�ي�ر منهم اليوم م�ش ��اهري العرب .كن ��ا يف الليل من مكاننا
التن�س ��كي هذا ،نطيل النظر �إىل القد�س ،من ذلك اجلبل نف�سه
ال ��ذي وقف علي ��ه ،يوم ًا قبلن ��ا ب�ألف وثالثمئة �س ��نة ،عمر بن
اخلط ��اب ل�ي�رى بيت املقد� ��س لأول م ��رة «ثريات متال�ص ��قة،
ا�ستمرار ًا لنجوم ال�سماء».
هك ��ذا كنا ن�ص ��ف املدينة امل�شع�ش ��عة يف الظالم ع�ب�ر الوادي
ال ��ذي كان يدع ��ى يف الأزمن ��ة الغابرة ب ��وادي جهنم ،ونحن
نتح ��دث دون انقطاع يف كل ما يهم ال�ش ��باب وال�س ��يما الأدب
وال�سيا�س ��ة ،ف�ض�ل�اً ع ��ن درو�س ��نا العاتي ��ة التي كان بع�ض ��نا
يحفظها غيب ًا.
وذل ��ك ب� ��أن مي�ش ��ي ومي�ش ��ي ح ��ول املالع ��ب الف�س ��يحة وهو
«ي�ص ��م» ال�ساحل نهاية .بعد ذلك بب�ض ��ع �سنوات حتولنا مرة
�أخ ��رى ،وكان حتولن ��ا هذه املرة غرب ًا �إىل �ض ��احية القطمون
على تلة ت�شرف على منحدرات ال�صخر من ناحية ،تبلغ وادي
فيه الطريق �إىل قرية املاحلة.
ومنح ��درات م ��ن ناحي ��ة �أخ ��رى مليئ ��ة باملن ��ازل احلجري ��ة
اجلميل ��ة التي امتازت بها القد�س .لقد بلغت املدينة يف �أوائل
الع ��ام � 1947أق�ص ��ى تو�س ��عها ورونقها ،غ�ي�ر �أن الإرهابيني
ال�ص ��هاينة كانوا قبل ذلك بثالث �سنوات قد �شرعوا يف تدمري
القد�س اجلديدة وفق خطة وح�شية:
تبد�أ �أوالً بن�سف املقرات احلكومية ،الواحد تلو الآخر(وكان
م ��ن �أ�ش ��هر الأماك ��ن الت ��ي ن�س ��فوها عل ��ى م ��ن فيه ��ا حين ��ا
وال�س ��كرتارية العام ��ة للحكومة يف فندق املل ��ك داود) .وبعد
�إعالن التق�س ��يم يف ت�ش ��رين الثاين (نوفمرب) � ،1947أخذوا
ين�س ��فون منازل العرب لي ًال.وال �سيما يف حي القطمون الذي
كان جم ��اور ًا حلي رحافيا اليهودي� ،إرهاب ًا لل�س ��كان ودفعهم
�إىل الهرب .ث ��م جعل العرب يردون على التحدي ،وما هي �إال
ب�ض ��عة �أ�ش ��هر حتى كانت القد�س اجلدي ��دة متاهة خميفة من
�أ�سالك �ش ��ائكة وبيوت مهجورة ،وخرائب متناثرة التخاطب
بدمدمة الر�صا�ص لي ًال نهار ًا) . . .( .
عن كتاب " البئر االولى "
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ٌ
متعدد ،وأشجارها تغطي ّ
كل العرايا ،ومراياها ليست عمياء ،وحيطانها ليست
مدينة تكفي الجميع ،قلبها واسعٌ دينها كبير ،إيمانُها
القدس
ّ
ُ
ٌ
ُ
طفلة ذات
ثم إلى أمريكا ،وهي
ومن
بيروت،
إلى
القدس
تغادر
التي
مي
الطفلة
رحلة
عبر
الوطن
إلى
والشوق
الفقد
قصة
الرواية
تسرد
للبيع
ِ
ّ
ّ
ً
ً
ً
وأماً
وصية بحرق جثتها وذ ِّر رفاتها في
تاركة
"مي"،
لطفل اسمه "يوبا" .تم ّر األيام وتموت األم
الثماني سنوات ،لتكبر وتصبح
فنانة تشكيل ّي ًة ّ
ٍ
ّ
وهب جسدها للنار،
لمي أن تُدفن في القدس ،لتق ّرر
فصل بعنوان "كبرياء ال ّلون وهشاشة الفراشة"ُ ،يرفض السماح
حارات القدس .وفي
َ
ٍ
ّ

وأمها ذات الصوت
التعسف
وهو نوعٌ من رمزيّة االحتجاج على
ّ
مي في ذاكرتها خا َلها المجنون بالحياةَّ ،
ّ
ضد أصحاب األرض األصل ّيين ،فتحيي ّ
ً
َ
األصلي ،لتُن َثر الرفات
موطنها
في
ا
أيض
األرواح
وبقاء
البقاء،
على
داللة
في
واألخوة،
والحبيب
الجد
القبور:
من
أهل القدس
وتعيد
المسروق،
ُ
ّ
ٍ
ّ
والروح هناك في حواري القدس وفوق نهر األردن ،وتُدفن العظام في أمريكا.

واسيني األعرج يكتب سوناتا
أشباح القدس
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مصطفى شلش
يوب ��ا -االبن -مل ي ُزر القد�س �أبد ًا � اّإل يف خميّلته ،زا َرها
مرت�ي�ن يف اخلي ��ال ،والثالث ��ة �س ��تكون لنرث رف ��ات �أمّه
يف حواري مدينتها القد�س .يف الف�ص ��ل الأول ،ي�س ��رد
"يوب ��ا" تخيّالت ��ه للقد�س� ،إذ �ألقى به جدُّه �إىل �س ��وق
املغارب ��ة َ
خلف حائ ��ط ال�ب�راق� ،إال �أنّ ج ��ده "بوميدين
ملغي ��ث الأندل�س ��ي" َخ َل ��د �إىل النوم ومل ي�س ��تيقظ �أبد ًا،
وقال النا�س �إنّ الرجل غادر من �شدّة حزنِه على القد�س،
م ّتجه� � ًا نح ��و الأندل� ��س ليم ��وت ميتته الأخ�ي�رة هناك.
ّ
يوظف وا�سيني املو�شحات الأندل�سية يف هذه الرواية،
وهو ما يمُ كن تف�سريه ربط ًا بني احتالل القد�س و�ضياع
الأندل�س ،ك�إحدى عالمات ال�ضعف والوهن يف التاريخ
إ�سالمي.
العربي وال
ّ
ّ
يُكم ��ل "يوب ��ا" تخيّال ِت ��ه عن زيارت ��ه الثاني ��ة ،لكن هذه
املرة يزي ُد "وا�س ��يني" من و�ص ��فهِ لأحي ��اء القد�س التي
مي
تعربه ��ا روح �أم ��ه يف ج ��وٍّ مع ّب � ٍ�ق بالبارود .ت ��دور ّ
م ��ن ح ��ارةٍ �إىل حارة ،و م ��ن زاوي ٍة �إىل �أخ ��رى ،مرور ًا
باحل ��رم القد�س � ّ�ي وقبة ال�ص ��خرة وامل�س ��جد الأق�ص ��ى،
ومن باب الرحمة �إىل حارة ال�ش ��رفة ،ومن ث ّم �إىل حارة
�رقي من املدينة ،مرور ًا
اليهود يف اجلزء
اجلنوبي ال�ش � ّ
ّ
بحارة املغارب ��ة وباب املغاربة� ،إىل حارة الأرمن وباب
النب ��ي داوود وجب ��ل الزيتون ،ث ّم اجلزء ال�ش ��ما ّ
يل من
املدين ��ة ،حي � ُ�ث حارة الن�ص ��ارى .مت� � ّر بجوار كني�س ��ة
القيام ��ة والب ��اب اجلديد ح ّت ��ى حارة ال�س ��عديّة وحارة
حط ��ةّ .
ّ
جر�س
كل هذا وهي تر ّد ُد "حذاري �أن تكون مثل ٍ
ً
ّ
ّ
ُ
م�سته ي ٌّد تداعى �أملا ،ث ّم �سكن
معل ٍق لكني�س ��ةٍ مهملةٍ كلما ّ
�إىل �أملِه الأول" ،ث ّم ت�ص ��رخ م ��ي" :وجد ُتها  ..وجد ُتها..
�ألوان القد�س يا يوبا" .ي�س ��تيقظ يوبا من حلمه ،ويفهم
ملاذا كان ُ
اللون ه َّم �أمه طيلة حياتها ،ولهذا طاملا قالت �إنّ
لون القد�س "ن ّتف �أعماقها".
ي�س ��تخد ُم وا�س ��يني الأع ��رج الو�ص � َ�ف الدقي � َ�ق ملدين ��ة
مي تعر ُفه ��ا وتع ّر ُف يوب ��ا عليها ،ح ّتى
القد� ��س ،ف ��روح ّ
و�إن غادرته ��ا م ��ذ كان ��ت طفل� � ًة ،يف دالل ��ةٍ عل ��ى ارتباط
ال ��روح بهذه الأر�ض املقد�س ��ية .كان وا�س ��يني مُدرك ًا -
من ��ذ اللحظ ��ة الأوىل يف الرواي ��ة� -أنّ ّ
"كل م ��ن يغ ��اد ُر
ٌ
خمالف له يف كل
�أر�ض� � ًا يحت َّلها بال�ضرورة �صدىً �آخ ُر،
�شيء ،ح ّتى يف تن ّف�سه و �أحالمه".
جل� ��أ الأع ��رج يف روايته ه ��ذه �إىل لغ ٍة �ش ��عر ّي ٍة للتعبري
احلزن والفقد التي تنتاب يوبا لأمّه املتوفية،
ع ��ن حالة
ِ
حزن م � ّ�ي لفقدانها الوط ��ن .وعلى مدار
وج َم ��ع هذا مع ِ
الرواية� ،س � ُ
�ندرك كيف �س ��يلعب الل � ُ
�ون دور الرفيق يف
حي ��اة م � ّ�ي ،والذي يرم ��ز به وا�س ��يني لل�س ��عادة داخل
الوط ��ن واملفق ��ودة خارج ��ه� ،إذ ي�ؤك ُّد على ل�س ��ان بطلته
"النا� ��س ال يدرك ��ون �أ ّننا ال نعود �إىل �أر�ض ��نا الأوىل
لنم ��وت فيه ��ا فق ��ط ،ولك ��ن لنعي� ��ش ج ��زء ًا جمي�ل�اً من
العمر".
وال تغيب الأكالت ال�ش ��عبيّة الفل�س ��طينيّة عن �ص ��فحات
الرواي ��ة ،ح ّت ��ى عندم ��ا تواج ��دت م � ّ�ي يف نيوي ��ورك،
فتتذك� � ُر �ص ��انع الفالفل "ع ��م �أبو جني ��ب" ،وهو ميدح
الغني والفقري ،ال�ص ��غري
فالفل ��ه "يا الله يا فالفل! طع ُم
ّ

والكب�ي�ر" .حت ��ى الفعل الدين ��ي لدى م � ّ�ي ارتبط متام ًا
بالقد� ��س؛ فهي تقر�أ الإ�ص ��حاح الرابع والع�ش ��رين لأ ّنه
يذ ّكرها بجبل الزيتون ،فتقول" :مل �أكن �أرى نيويورك،
كنتُ منغم�س ًة يف �أحياء القد�س القدمية".
رح ��ل ج�س� � ُد م � ّ�ي وظ ّل ��ت روحه ��ا هن ��اك ،يف القد� ��س،
َ
حيث تركتها .ح�ص ��ل بعدها ابنها عل ��ى كتاباتِها ،وع َمد
وا�س ��يني للإ�ش ��ارة �إىل �أنّ رائحة الزيت ��ون كانت تفوحُ
م ��ن حاجياتها ،فعل ��ى ال ّرغم م ��ن �أ ّنها مل تع ��د يوم ًا �إىل
القد�س� ،إال �أنّ رائحته مل تفارقها .تظهر معرك ُة وا�سيني
الفل�سطيني على القد�س،
الأدبيّة من �أجل فر�ض الواقع
ّ
ح ّتى ولو ي�سكنها رفاتُ املوتى ،فيما �سيقوم به "يوبا"،
�رار ،و ّزعه ��ا عل ��ى مقابر
فق ��د و�ض ��ع رف ��اتَ �أ ّم ��ه يف ج � ٍ
الأ�س ��رة ،و�أعاد كتابة الأ�سماء على �شواهد القبور ح ّتى
ال متحيها الرياح.
كم ��ا �أكثرَ الأعرج من و�ص ��ف الأماكن و�أعطاها ِ�ص ��بغ ًة
احلب والف�ش ��ل
اجتماع ّي� � ًة فل�س ��طين ّي ًة لأح � ٍ
�داث ح ��ول ّ
واالنك�س ��ار والفجيع ��ة ،وح ّت ��ى الدين .حي ��ث جل�أ �إىل
احلب ال�ش ��ديد ،و�أعطاها
الرمزيّة ال�ص ��وفيّة دالل ًة على ّ
للج� � ّد ال ��ذي مات منذ زم � ٍ�ن بعيدٍ  ،دالل ًة عل ��ى غياب هذه
احلب للقد�س عن امل�شهد احلايل.
ال�سماحة وهذا ّ
ّ
ومل يغف ��ل الأع ��رج �أن ي�س� � ّلط ال�ض ��وء على ممار�س ��ات
االحتالل ال�ص ��هيوين من خالل جترب ��ة "يوبا" ،وكيف
العربي وحامل اجلن�س� �يّة الأخرى يف حميط
يف ّرق بني
ّ
ٌ
حديث
القد� ��س ،وحتديد ًا عند حائط ال�ب�راق ،حيث دا َر
ق�ص�ي ٌ�ر ج ��د ًا بينه وب�ي�ن جن ��ديٍّ �ص ��هيو ٍّ
ين كان يحمي
ري احرتام ًا كبري ًا ليوبا
مُ�ص ّلني �صهاين ًة� ،أظهر فيه الأخ ُ
لأ ّن ��ه �أمريك � ٌّ�ي ولي� ��س عرب ّي ًا .و ُو ّف ��ق الكات ��ب� ،إىل حدٍ
املقاومة وتر�س ��يخ �أثر الفعل
م ��ا ،يف توظيف ال ��دالالت ِ
املقاوم يف �سياق احلديث عن املدينة املقدّ�سة .كما تلفتُ
الرواية �إىل ح�سرة بيع وت�سريب الأرا�ضي يف القد�س،
مي قرار ًا عائلي ًا بتجرمي بيع الأرا�ضي
وكيف ا ّتخذ ج ّد ّ
�إىل اليهود.
خط �آخ ُر يف الرواية ،وهو ٌّ
ثمّة ٌّ
خط تعلو فيه ت�شا�ؤمي ُة
الكاتب للو�ض ��ع احلايل يف فل�س ��طني ،مت ّثل ��ت الكلمات
على ل�س ��ان �أبطاله� ،أ ّنهم ل ��ن يعودوا و�أنّ كل ما بقي من
ذكري ��ات القد�س ومفاتيح الديار القدمية لن ي�ص ��بح � اّإل
ذك ��رى �أ ٍمل وفجيع� �ةٍ .ولكن يف املقابل ،جاء على ل�س ��ان
م � ّ�ي ،يف كث�ي ٍ�ر من املوا�ض ��ع ،الن ��دم ملغ ��ادرة القد�س ال
م ��ن �أج ��ل حتريره ��ا ،ب � ّ�ل للموت فيه ��ا .كما ج ��اءت يف
ن�ص ��ائحها البنه ��ا طالب� � ًة منه �أن ين�س ��ى املا�ض ��ي ،و� اّأل
يخ ��ون احلا�ض ��ر ،فتق ��وم بزي ��ارة الأندل� ��س وترف� ��ض
زي ��ارة القد� ��س ،لأنّ كل م ��ن تبق ��ى فيه ��ا ه ��م الأموات،
وتتمن ��ى ل ��و ترحل ولو بروحه ��ا ل ْأخذِ حفن� � ٍة من تراب
وتتو�س ��د بها كالدراوي� ��ش .يفتح هذا التناق�ض
القد�س
ّ
باب� � ًا لت�س ��ا�ؤالت الي�أ� ��س مقاب ��ل الأمل ،وال�ص ��راع بني
املنفى والوطن ،ف�ض�ل�اً عن خيار املقاومة وال�صمود يف
الأر�ض مقابل اال�ست�سالم للمحتل.
عن صحيفة العرب
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فيروز ...في القدس العتيقة أعطوها مزهرية
كمال ديب
"م ّريت بال�شوارع � ...شوارع القد�س العتيقة
قدّام الدكاكني  ...اللي بقيت من فل�سطني
حكينا �سوى اخلربيّة  ...وعطيوين مزهرية
قالوا يل هيدي هديّة ...من النا�س الناطرين"
يف الع ��ام  1955وكان له ��ا من العمر  20عام� � ًا ،بد�أت فريوز
العم ��ل مع �إذاعة "�ص ��وت العرب م ��ن القاهرة" التي �أ�سّ �س ��ها
الرئي�س جمال عبدالنا�ص ��ر يف تلك الفرتة� .إذ � ّإن تلك الإذاعة
امل�ص ��رية يف ذل ��ك الع ��ام وجّ ه ��ت دع ��وة لعا�ص ��ي ومن�ص ��ور
الرحباين وفريوز بهدف التعاون (وكان عا�ص ��ي وفريوز قد
تزوّ جا باكرًا يف ذلك العام) .و ّقع عقد ملدّة �ستة �أ�شهر مع مدير
الإذاعة �أحمد �س ��عيد لت�أليف �أغنيات و�أنا�شيد وبرامج �إذاعية
خا�صة بالإذاعة.
طل ��ب �أحمد �س ��عيد �أعم ��االً تخدم الق�ض� �يّة الفل�س ��طينية التي
كان ��ت حديث ��ة العهد بعد نكبة فل�س ��طني ع ��ام  .1948فاقرتح
من�ص ��ور وعا�ص ��ي �أن تكون هذه الأغاين والأنا�شيد مرتبطة
بفولكلور فل�س ��طني فتعطي النا�س زخم ًا لل�ص ��مود واملقاومة
بلهجة يفهمونها وجمل �ش ��عبية من تراثهم .ف�أعجبته الفكرة،
ولإعطائهم ��ا فكرة عن الفولكلور الفل�س ��طيني ،عر�ض عليهما
�أر�ش ��يف الإذاع ��ة ،ومن ��ه �أغني ��ات فل�س ��طينية بع�ض ��ها ع ��ن
غ ��زة الت ��ي كانت حت ��ت الإدارة امل�ص ��رية وتتع ّر� ��ض لغارات
ا�س ��رائيلية متتالي ��ة .مل تل � َ�ق ه ��ذه الأغني ��ات ا�ستح�س ��ان
عا�ص ��ي ومن�ص ��ور اللذين وجداها حزينة وال عالقة لها برفع
معنويات النا�س .وقاال لأحمد �س ��عيد" :ال ميكن التعاطي مع
ق�ضية فل�سطني هكذا ،بل يجب ا�ستنها�ض الهمم".
وهكذا عو�ض� � ًا من �أغنيات احل ��زن والي�أ�س� ،أنت ��ج الرحابنة
عم�ل�اً جدي ��د ًا ومتفائ�ل�اً هو مغن ��اة راجعون ب�ص ��وت فريوز
ومعه ��ا الفن ��ان امل�ص ��ري كارم حمم ��ود والكور�س .و�أ�ض ��افا
جمموعة من الأغنيات عن القد�س وفل�س ��طني ب�صوت فريوز.

ثم �س ��جالها يف بريوت مع مي�ش ��ال بريدي .ويقول من�صور:
"ذات م�ساء يف القاهرة ويف �سهرة خا�صة ،قال لنا توفيق
احلكيم والدكتور ح�س�ي�ن فوزي" :ب�أعمالكما �أنقذمتا الرتاث
العربي الكال�سيكي من البالدة" .كما التقى الأخوان رحباين
يف القاهرة مبلحنني م�ص ��ريني انتقلت �إليه ��م عدوى الأغنية
اللبناني ��ة الق�ص�ي�رة والكلمات اللبنانية الت ��ي دخلت الأغنية
امل�صرية.
انت�ش ��رت �أغني ��ات ف�ي�روز والرحابنة عن فل�س ��طني وجنحت
بعدم ��ا ب ّثته ��ا االذاع ��ات امل�ص ��رية واللبناني ��ة وال�س ��ورية
لع ��دة �أع ��وام وبقي ��ت م ��ن الكال�س ��يكيات اخلالدة وبخا�ص ��ة
بع ��د �ص ��عود العمل الفدائ ��ي الفل�س ��يطيني ع ��ام  .1965هذا
التعاون مع �إذاعة "�ص ��وت العرب من القاهرة" ثم مع "�إذاعة
دم�ش ��ق" �أظه ��ر ح�سّ � � ًا عرب ّي� � ًا عن ��د الرحابن ��ة وانفتاح� � ًا على
حمي ��ط لبنان .فبعد حرب  1967عمل عا�ص ��ي ومن�ص ��ور مع
حممد عبدالوهاب على �أنا�ش ��يد جديدة ال�س ��تنها�ض املقاومة
"حي على
الفل�سطينية �ضد االحتالل اال�سرائيلي كان �أبرزها ّ
الفالح":
"كور�س :طول ما �أملي معايا وفى �إيديّا �س�ل�اح ..حاف�ض ��ل
�أجاه ��د و�أم�ش ��ي م ��ن كف ��اح لكفاح وطول م ��ا �إيدي ف ��ى �إيدك
�أقوم و�أهتف و�أقول ..حي ..حي على الفالح
عبدالوه ��اب :زاح ��ف ي ��ا �ش ��عبي  ..تمِ ِحي املا�ض ��ي رياحك..
عهدك جوّ ه فى قلبي  ..والبطولة جراحك".
وكذلك الن�شيد الوطني "�سواعد من بالدي حتقق امل�ستحي َل..
وه ّم ��ة من ب�ل�ادى تبني م�ص�ي�ر ًا وجيال" .وانت�ش ��رت �أغاين
الرحابن ��ة ع ��ن املقاومة الفل�س ��طينية حتى � ّإن ال�ص ��حايف يف
�صحيفة "النهار" مي�شال �أبو جودة كتب يف �إحدى افتتاحيته
� ّأن الرحابن ��ة هم "�آباء العمل الفدائي"� .أمّا �ش ��اعر فل�س ��طني
الأك�ب�ر حممود دروي�ش فق ��د ر�أى � ّأن الرحابنة قدّموا للأغنية
الفل�س ��طينية �أك�ث�ر م ��ن �أي مبدع �آخ ��ر .كما � ّأن �إذاعة �ص ��وت
فل�س ��طني من القاهرة التي موّ لتها م�صر كانت تفتتح براجمها
وتختمها ب�أغنية "راجعون":
يف الأمطار راجعون يف الإع�صار راجعون

يف ال�شمو�س يف الرياح يف احلقول يف البطاح
راجعون راجعون راجعون
ذاع �ص ��يت ف�ي�روز ب�ش ��كل ع ��ارم يف �س ��وريا �أوالً ذل ��ك � ّأن
ال�س ��وريني وج ��دوا يف ف�ي�روز مطربتهم الوطنية ّ
املف�ض ��لة.
حت ��ى � ّإن �أهل دم�ش ��ق اعتربوا �أغنية "نح ��ن والقمر جريان"
تخ�صهم وك�أ ّنها ن�شيد ثان ل�سوريا بعدما بد�أت فريوز �سل�سلة
ّ
حفالته ��ا يف معر�ض دم�ش ��ق ال ��دويل ابتدا ًء م ��ن  .1959كما
قدّمت ق�صة تاريخية للأردن هي برتا يف مهرجان جر�ش.
ال �أظ ��ن �أن �أي ًا م ��ن النا�س ال تتح ّرك م�ش ��اعره ويهتز وجدانه
بق ��وة عندما ي�س ��مع فريوز يف �أغاين فل�س ��طني :خذوين �إىل
بي�س ��انَ ...
زمان بيّار ٌة جميلة و�ض ��يع ٌة ظليلة..
"كان لنا ِم ��ن ٍ
ين ��ام يف �أفيائه ��ا ني�س ��ان� ..ض ��يع ُتنا كان ا�س ��مها بي�س ��ان..
خذوين �إىل بي�س ��ان �إىل �ض ��يعتي ال�ش ��تائية" و�أغنية بعدنا،
"بَع َدن ��اَ ..م ��ن يق�ص ��د الكروم؟َ ..م ��ن ميلأ ال�س�ل�ايل؟ ..مَن
يقط ��ف الدّوايل؟" و�أغنية زهرة املدائ ��ن :عيوننا �إليك ترحل
كل يوم...
تدور يف �أروقة املعابد..
تعانق الكنائ�س القدمية ومت�سح احلزن عن امل�ساجد..

يا ليلة الإ�سراء يا درب من مروا �إىل ال�سماء
عيوننا �إليك ترحل كل يوم وانني �أ�صلي..
الطفل يف املغارة و�أمه مرمي وجهان يبكيان...
يبكيان لأجل من ت�شردوا..
لأجل �أطفال بال منازل ..
لأجل من دافع وا�ست�شهد يف املداخل...
وحني هوت مدينة القد�س..
تراجع احلب ويف قلوب الدنيا ا�ستوطنت احلرب...
لن يقفل باب مدينتنا ف�أنا ذاهبة لأ�صلي..
�س�أدق على الأبواب و�س�أفتحها الأبواب...
و�سيُهزم وجه القوة ...
البيت لنا والقد�س لنا وب�أيدينا �سنعيد بهاء القد�س".
�أع ��اد الأخ ��وان رحب ��اين وف�ي�روز رف ��د الأغني ��ة الوطني ��ة،
وحتدي ��د ًا الأغنية الفل�س ��طينية املقاومة ،بدم جديد خمرجني
�إياها من الرتابة والرطانة .وملأوا مزهرية فل�سطني ب�أزهار
الأمل وورود املقاومة والإميان ومياه احلياة.
عن جريدة النهار اللبنانية

رحلة كازانتزاكيس إلى فلسطين
د .حسيب شحادة
نيكو�س كازانتزاكي�س ،رحلة �إىل فل�س ��طني �،أخطر وثيقة �ض ��د
ال�ص ��هيونية يكتبها روائي ومفكر عامل ��ي يف �أوائل هذا القرن.
ترجم هذا الكتاب غري العادي �إىل العربية منية �سمارة وحممد
الظاه ��ر و�ص ��در يف عم ��ان ع ��ن م�ؤ�س�س ��ة خلدون ع ��ام ١٩٨٩
وفي ��ه � ٨٥ص .كانت �ص ��حيفة يونانية قد �أوف ��دت هذا الروائي
اليوناين املعروف �إىل فل�س ��طني ع ��ام  ١٩٢٦لتغطية احتفاالت
عيد الف�ص ��ح يف القد�س .من م�ؤلفات هذا الروائي الكبري نذكر:
تقرير �إىل غريكو ،االمتحان الأخري للم�سيح ،الوجد اليوناين،
احلري ��ة �أو امل ��وت ،الأودي�س ��ا املعا�ص ��رة ،مو�س ��ى ،زورب ��ا،
خمل�صو الرب� ،آراء.
كان ��ت كني�س ��ة القيام ��ة تع ��ج بالنا� ��س كخلي ��ة نح ��ل ،الع ��رب
امل�س ��يحيون منفعلون وي�ص ��يحون وي�ص ��عدون �إىل ال�سطوح
القرميدي ��ة وه ��م يرت ��دون الطرابي� ��ش واجلالبي ��ب .و�آخرون
ق�ض ��وا ليلته ��م على ح�ص ��ر من الق� ��ش والكل تواقون مل�ش ��اهدة
الن ��ور الرب ��اين .وكان ��ت �أباري ��ق امل ��اء الرمادي ��ة املزرك�ش ��ة
وامل�شروبات الروحية وال�ش ��ربات تنتقل من يد لأخرى وحتت
الإيقون ��ات كان ��ت �أباري ��ق القه ��وة تغلي عل ��ى املواق ��د املتنقلة
والأمه ��ات ير�ض ��عن �أوالدهن ورائحة العرق الكريهة منت�ش ��رة
لتختلط بروائح ال�ش ��موع امل�ش ��تعلة والزيوت ،وكل هذا يبعث
والأقب ��اط والأحبا� ��ش ورع ��اة
عل ��ى الغثي ��ان .وج ��اء الأرم ��ن ٍ
الب ��دو واملوارنة وبع�ض الرو� ��س والأمريكيني .واخلالف بني
الطوائف املختلفة يف كني�س ��ة القيامة كان قائما ووا�ض ��حا يف
ذلك الوقت �أي�ض ��ا .وي�صف الكاتب الرجال العرب قائال “طوال
القامة ،نحيلون ،ر�ش ��يقون� ،أما الن�س ��وة ف�س ��مينات ،قبيحات،
تت ��دىل على جباههن �ص ��فوف من القطع الف�ض ��ية ،و�ش ��فاههن
ت�ب�رق بالنحا�س” .وي�ص ��ف الكاتب ما �ش ��اهد يف م�س ��جد عمر
م ��ن كتاب ��ات عربي ��ة ب� ��أن حروفه ��ا جمدول ��ة كالأزه ��ار وتلتف
حول الأعمدة ك�أ�ش ��جار الكرمة املت�س ��لقة .وهذا امل�سجد ينب�ض

بالإمي ��ان والروائ ��ح الزكي ��ة .ويقول عم ��ا ر�أى يف جتواله يف
�ش ��وارع القد�س امل�س ��قوفة والقذرة ،ال�ض ��يقة واملظلمة“ :كان
ومي� ��ض عيون العربيني يوم ��ي (!) بالتهكم والقلق والت�ش ��هي
واحل�س ��د� .أم ��ا امل�س ��لمون فق ��د كان ��وا هادئني ،م�ؤمن�ي�ن بعمق
وقناعة برعاية الله ،وهم يرمقونك بنظرات ال ابالية حمايدة،
و�أن ��ت متر بالقرب منهم” .وعن حائ ��ط املبكى ،الأثر الباقي
من هيكل �سليمان ،يقول الزائر اليوناين �إن حجارته �ضخمة
ومر�صوفة ،الواحد فوق الآخر وتعلوها الطحالب ،رهط من
اليهود ي�صلون ويقبّلون احلائط والن�ساء جتمّعن يف زاوية
من اجلهة الي�س ��رى .و�ش ��اهد هناك فتاة بعد امتامها لطق�س
ال�ص�ل�اة والن ��واح� ،أخذت تر�س ��ل نظ ��رات �ش ��هوانية جائعة

�ص ��وب الرجال ،وك�أن ل�س ��ان حالها يقول ال �شيء غري احلب
قادر على حماية الذري ��ة وزيادة اليهود و�إعادة بناء الهيكل.
ويذكر الكاتب �أنا�س ��ا من جن�س ��يات و�أماك ��ن خمتلفة قدموا
ملدينة ال�س�ل�ام لال�شرتاك يف هذا “الطق�س البكائي الغريب”
مثل البولنديني والعراقيني والرو�س والإ�سبان واليونانيني
واجلزائري�ي�ن .وعن ال ��روح اليهودية يق ��ول �إنها تنوي قهر
الأر�ض وجعل كل ال�شعوب تابعة لإيقاعها.
ويف جولت ��ه يف ال�ص ��حراء ،م ��ا ب�ي�ن القد�س ونه ��ر الأردن،
مل ت ��ر عين ��اه زه ��رة واح ��دة وال �أي ط�ي�ر �أو ورقة خ�ض ��راء
وال قط ��رة م ��اء تتبخ ��ر م ��ن تل ��ك الأر� ��ض القاحل ��ة ،اجلبال
موح�ش ��ة ،فيها الغراب ينعب ،والثعال ��ب تعوي ليال ،موطن
مث ��ايل للأنبي ��اء واملتق�ش ��فني ال لبني الب�ش ��ر العادي�ي�ن� .أما
�أريح ��ا فواح ��ة غن ��اء ،حيث ب�س ��اتني الرمان وامل ��وز والتني
والت ��وت ،حماطة ب�أ�ش ��جار النخيل ال�س ��امقة .مناظر مماثلة
له ��ذه ر�آه ��ا كازانتزاكي�س يف حيفا واخلليل ،ويذكر تف�ش ��ي
مر� ��ض احلمى .يف الع�ص ��ور التوراتية كانت فل�س ��طني بالد
اللنب والع�س ��ل وقطوف العنب �ض ��خمة لدرجة �أن اثنني كانا
يحم�ل�ان القطف الواحد� ،أما يف حينه جلب العرب ،على حد
قوله� ،صحراءهم املوروثة معهم.
ومما قاله حاخام ثري للكاتب:
“كل �إن�س ��ان يحم ��ل عل ��ى عاتق ��ه مهم ��ة حقيقي ��ة تتعل ��ق
بالأ�ش ��ياء الت ��ي يج ��ب علي ��ه �أن يحرره ��ا :علي ��ه �أن يح ��رر
حيوانات ��ه� ،أر�ض ��ه� ،أدوات جتارت ��ه ،ج�س ��ده ،وعقل ��ه� .إن
علي ��ه واجب حترير كل هذه الأ�ش ��ياء .لك ��ن كيف؟ عن طريق
ا�س ��تعمالها وتهذيبها وتطويرها ،ف�إذا مل ي�ستطع حتريرها،
فلن يكون ب�إمكانه حترير نف�س ��ه ،كذلك ف�إن لكل �ش ��عب مهمة
رئي�س ��ة تتعل ��ق بالأر� ��ض ،واملوروث ��ات والأف ��كار ،وه ��ذه
الأ�ش ��ياء يج ��ب �أن تتحرر .ف� ��إذا �أرادت �أن تتحرر ،فيجب �أن
ميتل ��ك ال�ش ��عب اليه ��ودي فل�س ��طني” .ويف رحلت ��ه �إىل حي
�ش ��عفاط يذك ��ر �أ�ض ��رحة لليهود هن ��اك� ،أما قرية اليا�س ��مينة
ال�ص ��غرية والقريبة فكانت غارقة يف الظالم .ويف حمادثته
مع �ش ��ابة يهودية با�سم جوديت قدمت �إىل البالد من �أوروبا

يقول الروائ ��ي اليوناين “�إنكم لن جتدوا ال�س ��عادة والأمن
يف فل�س ��طني … لك ��ن� ،إذا كان اله ��دف من احلي ��اة ،وهدف
ال�شعب ب�شكل خا�ص� ،أ�صعب من ذلك بكثري ،وهو �أن ينا�ضل
من �أجل �إحداث �أق�ص ��ى ما ي�س ��تطيع من تغيري يف �س ��لوكه،
وتفكريه ،وقيمه اجلمالية ،و�أن ي�سمو على عذاباته ،عندها،
وبال ج ��دال ،تك ��ون احلركة ال�ص ��هيونية منافية ومناق�ض ��ة
للم�صالح العليا جلن�سكم اليهودي”.
وي�ض ��يف الكات ��ب �أن ل ��كل �ش ��عب مناقب ��ه ومثالب ��ه وعيوبه
اخلا�ص ��ة به وعليه فلديه و�س ��يلته هو لبلوغ الذروة ويتمتع
اليهود مبثل هذه اخلا�ص ��ية ،ع ��دم الراحة وعدم التوافق مع
حقيق ��ة الزم ��ن والكف ��اح لله ��روب واعتبار كل متث ��ال وك�أنه
�س ��جّ ان وكل فكرة مبثابة �سجن خانق .وعرب هذه اخلا�صية
احلادّة لديهم “�ص ��انوا اجلن�س الب�شري من امل�ساعي املدبرة
للقناع ��ة وراح ��ة الب ��ال” .وم ��ن خالل ه ��ذا الو�ض ��ع الذي ال
خال�ص منه متكنت الروح اليهودية حتطيم التوازن والدفع
قدم ��ا نحو التكام ��ل واالرتق ��اء و�إث ��ارة الفخ ��ر يف احلياة؛
وه ��ذه ال ��روح ال تع ��رف التوقف والقناع ��ة� ،إنه ��ا تنتقل من
النب ��ات �إىل احليوان ومنه �إىل الإن�س ��ان فتعذبه وك�أنها تود
تفجريه للو�صول �إىل �أبعد من ذلك .ثم ي�ستطرد هذا الروائي
املفكر قائال �إن اليهود اكت�س ��بوا فعل الثورة نتيجة تاريخهم
الديا�س ��بوري ،ا�ض ��طهاد وظل ��م وقل ��ق ورع ��ب وقت ��ل ونفي
وت�شتت .كل ذلك باق را�سخا يف النف�سية اليهودية وال�شتات
هو وطن اليهود ال حمالة فال جدوى من الهرب من هذا القدر
املحت ��وم والبح ��ث ع ��ن �أمل و�س ��عادة يف فل�س ��طني .ويختم
كازانتزاكي�س كتيبه ،تقريره عن رحلته �إىل فل�س ��طني ،بهذه
الكلم ��ات ذات املعن ��ى الغري ��ب العجي ��ب بالن�س ��بة للكثريين
اليوم:
“�آم ��ل  -لأنني �أح ��بّ اليهود � -أن يتمكن العرب ،عاجال �أم
�آج�ل�ا م ��ن طردكم م ��ن هن ��ا ،و�أن يعي ��دوا ت�ش ��تيتكم يف هذا
العامل” ،كتب هذا عام .١٩٢٦
عن الحوار المتمدن
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شيء عن الرصافي في القدس سنة 1920
رفعة عبد الرزاق محمد
كت ��ب الكثري عن �ش ��اعر العرب الكبري معروف الر�ص ��ايف،
وتناول الكتاب جوانب خمتلفة من �سريته و�شعره ،وعلى
الرغم من كرثتها وتنوعها فقد بقيت حلقات مهمة من حياة
�ش ��اعرنا ،بعي ��دة عن اق�ل�ام الكت ��اب وحتقيقاتهم ال�س ��باب
كث�ي�رة ،كم ��ا ان بع� ��ض كتابنا االفا�ض ��ل ،ابتعد ــ بق�ص ��د -
عن احلديث حول مو�ض ��وعات معينة يف حياة الر�ص ��ايف
درءا للتق ��والت (كذا) ،مع ان الر�ص ��ايف عا� ��ش ومات فوق
ال�ش ��بهات وبعي ��دا عن كل ماي�ش�ي�ن وطنيته وحب ��ه لوطنه
وامته ،ف�ض�ل�ا عن ان حياته �ص ��ارت ملكا للتاريخ وجمردة
من احل�سا�سيات ال�شخ�صية.
وم ��ن ه ��ذه املو�ض ��وعات حيات ��ه يف فل�س ��طني وق�ص ��يدته
الذائع ��ة الت ��ي القاه ��ا يف القد� ��س �س ��نة  ،1920وم ��ا اثري
حولها من �ش ��بهات ،ومقالنا حماولة اولية ،لبيان (حقائق)
و(طرائف) من حياة الر�ص ��ايف يف القد�س ،وك�شف بع�ض
ال�ص ��فحات املطوية منها .انتهت احل ��رب الكونية االوىل،
وانهار احلكم العثماين يف بالد ال�شام والعراق ،وت�أ�س�ست
دولة عربية يف �سورية تر�أ�سها احد اجنال ال�شريف ح�سني
هو االمري في�ص ��ل ويف هذا الوقت كان معروف الر�ص ��ايف
يف ا�س ��طنبول ،ف�س ��ر �س ��رورا كبريا لقيام الدول ��ة العربية
و�شعر ب�أن من�ص ��با كبريا يف هذه الدولة العربية ينتظره،
النه كان �ش ��اعر الع ��رب وق�ص ��ائده يف الع ��رب واجمادهم
�سارت بني النا�س م�سار االمثال ،لكنه مل يفز مبا كان ي�أمله،
ومل يظفر ب�شيء ي�س�ي�ر .لقد لقي من احلكومة العربية يف
ال�ش ��ام اعرا�ض ��ا ب�س ��بب موقفه املعار�ض لثورة ال�ش ��ريف
ح�سني �س ��نة  1916ونظمه ق�صيدته امليمية (الديوان/3 /
 .)59واكاد اعتق ��د ب�أن حا�ش ��ية امللك ه ��ي التي لعبت دورا
كب�ي�را يف ع ��دم االهتمام بال�ش ��اعر العرب ��ي الكبري ،ورمبا
ا�س ��روا للمل ��ك مايذكره ب� ��أن هذا ال�ش ��اعر كان ق ��د تعر�ض
البيه يف منا�س ��بات �سابقة ،وا�ص ��يب الر�صايف بخيبة امل
كب�ي�رة ،و�أح�س بال�ض ��يق والي�أ� ��س ،وملا كان �ش ��اعرنا من
الذين فط ��روا على عدم اال�س ��تجداء والرتاجع عن مواقفه
ال�سيا�سية ،فقد قرر العودة اىل وطنه العراق.
ويف غمرة ا�س ��تعداده اىل العراق ،و�صلته دعوة كرمية مل
تكن يف احل�س ��بان،اذ تدارك امره ا�ص ��دقا�ؤه يف فل�سطني،
ا�س ��عاف الن�شا�ش ��يبي وخلي ��ل ال�س ��كاكيني وع ��ادل ج�ب�ر،
وكان ��وا يومئذ يتول ��ون امر التعليم يف فل�س ��طني فرتامت
اىل ا�س ��ماعهم اخبار �صديقهم الر�ص ��ايف فدعوه للتدري�س
يف دار املعلم�ي�ن بالقد� ��س ،فواف ��ق عل ��ى دعوتهم وو�ص ��ل
القد�س يوم (� 3آذار  )1920وا�ص ��اب يف وظيفته اجلديدة
بع�ض الراحة واال�س ��تقرار ،حيث خ�ص ���ص ل ��ه راتب قدره
ثالثون جنيها ،و�س ��كن الئق يف اح ��د اجنحة دار املعلمني،
وق ��د ذكر ه ��ذه احلقيق ��ة رفائيل بط ��ي (ت  )1956نقال عن
ا�س ��عاف الن�شا�ش ��يبي (جملة القلم اجلدي ��د العمانية ،ايار
.)1953
عا�ش الر�ص ��ايف يف القد�س يف دعة ورخاء ،حماطا بعناية
اهلها الكرام وهو القائل:
ا�ص ��بحت بالقد� ��س يف امن ويف دع ��ة وكدت من قبلها
يف ال�شام اعتفد
(االعتفاد :ان يغلق الرجل بابه عليه فال ي�س� ��أل احدا حتى
مي ��وت جوع ��ا وكان ��وا يفعل ��ون ذلك اي ��ام اجل ��دب) .ومن
مظاهر هذا الرخاء ،قيام طلبة مدر�س ��ة ال�ش ��بان يف القد�س
بتكرمي الر�ص ��ايف يف حفل ادبي رقيق (االجتاهات الفنية
يف ال�ش ��عر الفل�س ��طيني ،كامل �س ��وافريي � ��ص  .)27وقد
اقتنت نظارة املعارف يف فل�س ��طني الف ن�س ��خة من ديوان
الر�ص ��ايف املو�س ��وم (االنا�شيد املدر�س ��ية) الذي نظمه يف
القد�س على اقرتاح الدكتور خليل طوطح ،وكان ي�ست�ش�ي�ر
بع� ��ض املو�س ��يقيني قب ��ل ان يب ��دي ل ��ه مو�ض ��وع الن�ش ��يد
لين�س ��جم اللف ��ظ والنغ ��م ،كما افادن ��ا ا�س ��تاذنا عبداحلميد
الر�ش ��ودي (ذكرى الر�ص ��ايف ،بغداد � ،1950ص  )84وقد
بق ��ي الر�ص ��ايف يذك ��ر باج�ل�ال واعج ��اب كبريي ��ن حفاوة
الفل�سطينيني:
ق ��د كان يف ال�ش ��ام لاليام م ��ذ زمن ذنب حمت ��ه الليــايل
يف فل�سطني
اذ كان فيها الن�شا�ش ��يبي ي�س ��عفني وكنــــت فيها خليال
لل�سكاكيني

وكان فيه ��ا اب ��ن جرب اليق�ص ��ر يف جرب انك�س ��ار غريب
الدار حمزون
واوحت فل�س ��طني للر�ص ��ايف بعدد من الق�ص ��ائد ،هي :يف
�س ��بيل الوطن ،يف ايلياء ،دار االيتام ،احلمد للمعلم ،حتية
�س ��ركي�س  .وخالل وجوده يف فل�س ��طني ،ن�ش ��رت اجلرائد
مق ��اال ل�ش ��كري غامن املقيم يف باري�س �ص ��رح في ��ه بالترب�ؤ
من االمة العربية ،فغ�ض ��ب الر�ص ��ايف وظهرت غ�ضبته يف
ق�ص ��يدته (�ص ��بح االماين) ورد على املقال ردا المزيد عليه
(الديوان )91 /3 /وعندما القى القائد الفرن�س ��ي (غورو)
خطاب ��ه ال�ش ��هري الذي ت�ض ��من روح الت�ش ��في واحلقد على
العرب ،نظم الر�ص ��ايف ق�صيدة لت�س ��فيه اخلطاب� ،سماها:
الع�ص ��بية يف ع�ص ��ر املدني ��ة (الدي ��وان .)99/3 /ومم ��ا
ه ��و طريف ان نذكر هنا ،ان اال�س ��تاذ �س ��عيد العي�س ��ى ذكر
ان الر�ص ��ايف والن�شا�ش ��يبي وال�س ��كاكيني وج�ب�ر ،كانوا
ي�س ��مرون كل ليلة يف بيت ال�سكاكيني ،حيث تهيئ لهم ربة
البيت (ام �سري) ا�سباب الراحة وقد ظلت �صورتها وعليها
بيتان للر�ص ��ايف معلقة يف �ص ��در �ص ��الون ال�سكاكيني يف
القد�س ،حتى حلت النكبة يف فل�سطني..
�أ�أم �س ��ري ان ��ت �س ��لطانة اليه ��ا اطاع ��ك منه ما ع�ص ��ى
النا�س اجمعا
ومل ي َر نق�صا يف حماذ ياك ناظري �سوى ان كل احل�سن
فيه جتمعا
يف اواخ ��ر �س ��نة  1920ج ��اء القد�س م�ست�ش ��رق يهودي
ا�س ��باين يدع ��ى (بن يه ��ودا) وحل �ض ��يفا عل ��ى (هربرت
�ص ��موئيل) ،املن ��دوب ال�س ��امي يف فل�س ��طني ،وق ��د القى
هذا امل�ست�ش ��رق حما�ضرة مو�ض ��وعها (ما�ضي العرب يف
االندل�س) ح�ض ��رها عدد كبري من اه ��ايل املدينة ،تزعمهم
راغب الن�شا�ش ��يبي رئي�س البلدية ،ولك ��ي الينحاز مقالنا
اال اىل احلقيقة وحدها ن�س ��وق ما رواه �ش ��اهد ثبت لهذه
احلادث ��ة الت ��ي ردده ��ا خ�ص ��وم الر�ص ��ايف يف اك�ث�ر م ��ن
منا�س ��بة  ،و�ش ��اهدنا هو االدي ��ب الكبري عج ��اج نويه�ض
 ،وقد نبهنا اال�س ��تاذ الفا�ض ��ل عبد احلميد الر�ش ��ودي اىل
امر نويه�ض ومقاله ( الر�ص ��ايف كما عرفته ) املن�شور يف
الع ��دد الرابع م ��ن جملة ( الفك ��ر العرب ��ي )  ،فلنطلع على
بع�ض ما جاء فيه :
((  ..وكان الر�ص ��ايف وال�سكاكيني وعادل جرب يجل�سون
مع ��ا يف �ص ��در القاع ��ة وانته ��ت املحا�ض ��رة ولي� ��س فيها
مم ��ا ينتقد �ش ��يء يذك ��ر  ،غ�ي�ر ان اخليربية اخ ��ذت تدب
عقاربه ��ا م ��ن ف ��م هرب ��رت �ص ��موئيل  ،مل ��ا نه� ��ض ي�ش ��كر
املحا�ض ��ر واحل�ض ��ور واملحا�ض ��رة  ،ثم اخ ��ذ يتطرق اىل
م ��اكان يف ر�أ�س ��ه وينقر نقرات ح�سا�س ��ة ه ��ي عنده بيت
الق�ص ��يد  ،ومما قاله �صموئيل  :واالن مالنا وللذهاب اىل
االندل� ��س ل�ن�رى اثار الع ��رب ،فهنا يف فل�س ��طني جند من
اثارهم الناطقة بح�ض ��ارتهم ما ينطبق على �ص ��حة الكالم
للمحا�ض ��ر  .قتل ��ك بالد كانت لال�س ��بان فقدوه ��ا ثم عادوا
اليه ��ا  .قال يل عادل جرب ما ا�س ��تطاع نقل ��ه بتمام حروفه
تقريبا  :ملا نطق �ص ��موئيل بهذه العبارة  ،حار الر�ص ��ايف
وه ��و بني ال�س ��كاكيني يتكهرب ويتململ  ،ث ��م راح يدمدم
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ا�ش ��ياء غ�ي�ر مفهوم ��ة وكاد ميتقع ل ��ون وجه ��ه  ،ومغزى
�ص ��موئيل او�ض ��ح م ��ن ان يو�ض ��ح  ،اذ م ��راده ان اليهود
عائدون اىل فل�سطني عودة اال�سبان اىل ا�سبانيا .
وذه ��ب كل اىل بيت ��ه  ،واعتك ��ف الر�ص ��ايف يف غرفت ��ه
اخلا�صة يف دار املعلمني  ،وا�ستبد به القلق يف تلك الليلة
 ،ويف ال�ص ��باح ا�ستفاق على ق�ص ��يدة رد فيها على مغزى
ما قاله �ص ��موئيل يف اليوم ال�س ��ابق ولكنه  ،وهو �ش ��اعر
ح ��ر  ،ولي�س ب�سيا�س ��ي يالف الروغ ��ان  ،رد على املجاملة
مبثله ��ا  ،وبع ��د ذلك قال ك�أن ��ه جزء من النب�ؤة ال�سيا�س ��ية
ومنها هذا البيت :
�سيا�س ��ة حكم ي�أخذ
ولكنن ��ا نخ�ش ��ى اجل�ل�اء ونتقي
القوم بالقهر
وبعد �س ��بع وع�ش ��رين �س ��نة �ش ��اء الله امتحانا للعرب ان
تتحقق هذه الر�ؤيا ...و�س ��رعان ما اثريت على الر�صايف
عا�ص ��فة هوجاء احتجاجا على ماقاله من ابيات جماملة .
وال�صحيح ا ن ابيات املجاملة هذه كانت زائدة على املقدار
 ،ومل ينتبه الر�صايف اىل مايف ذلك من �شطط اليف�سر بانه
�ضرب من �ض ��روب املجاملة  ،ولكن العا�صفة التي اثريت
علي ��ه مل تك ��ن تخلو هي االخ ��رى من �ش ��طط  ،النها كانت

تريد النيل من راغب الن�شا�شيبي من فوق را�س الر�صايف
ال�سباب حزبية �ضيقة  .كما �ضويق الر�صايف وهو الرجل
احل�س ��ا�س .وقد ن�ش ��ر عادل ج�ب�ر يف جريدة (فل�س ��طني)
كلمة بني فيها ما للر�ص ��ايف من ح�س ��ن مق�ص ��د  ،و ح�ص ��ر
املجاملة مبقت�ض ��اها ال اكرث ونوه مبواقف الر�ص ��ايف يف
�س ��بيل العرب من ايام اال�ستانة  ،فتال�شت العا�صفة ولكن
اثرها املر بقي يف نف�س الر�صايف )) ..
ون�س ��تدرك عل ��ى ماقاله اال�س ��تاذ الكبري عج ��اج نويه�ض
م�ؤرخ احلركة الوطنية الفل�س ��طينية ان جريدة ( الف باء
) املقد�سية  ،ب�أن ن�شرت ق�صيدة الر�صايف غري كاملة  ،مما
اث ��ار بع�ض من عد ذلك غريبا يف بابه ،حتى ان احد الذين
ردوا عل ��ى الر�ص ��ايف اظهر ندمه اىل العالمة ال�ش ��يخ عبد
الق ��ادر املغربي وق ��ال  :ان الذنب ذنب مرا�س ��ل (الف باء)
الذي مل ين�ش ��ر الق�صيدة كاملة من اول االمر فلم نعرف ما
قاله الر�صايف فيها ( ر�سالة املغربي اىل الر�صايف ن�شرها
الر�شودي يف ر�سائل الر�صايف ) .
وب�س ��بب ه ��ذه ال�ض ��جة الت ��ي اث�ي�رت �ض ��د الر�ص ��ايف ،
ذك ��ر بع�ض الكتاب ان الر�ص ��ايف فارق القد�س م�ض ��طرا .
واحلقيقة ان ال�ض ��جة مل تكن �سوى ( زوبعة يف فنجان )
كما يقولون  ،ف�سرعان ما انتهت وتال�شت �آثارها  .وفارق
الر�ص ��ايف القد�س ل�سبب اخر اليتعلق باحلادثة باي �شكل
من اال�ش ��كال  ،فق ��د ذكر الر�ص ��ايف فيما بعد اىل �ص ��ديقه
اال�س ��تاذ كامل اجلادرجي  ،ما فح ��واه انه تلقى برقية من
�ص ��ديقه حكمة �س ��ليمان يدع ��وه فيها للع ��ودة اىل العراق
ال�سباب وطنية  .وتبني ان جهة من ال�سيا�سيني العراقيني
امللتف�ي�ن حول طال ��ب النقيب وزير الداخلي ��ة يف الوزارة
العراقية امل�ؤقتة  ،ارادت ا�ص ��دار جريدة �سيا�س ��ية لتكون
ل�سان حال اجلبهة التي نادت بفكرة ( العراق للعراقيني) .
وملا و�ص ��ل الر�ص ��ايف اىل بغداد يف التا�س ��ع من ني�س ��ان
من ال�س ��نة التالية  ،بعد انتهاء م�ؤمتر القاهرة الذي تقرر
فيه توجيه عر�ش العراق اىل االمري في�ص ��ل بن احل�س�ي�ن
وجد ان طالب النقيب قد انتهى �سيا�س ��يا بنفيه اىل خارج
العراق وت�شتت م�ؤيديه وموت امل�شروع يف مهده  .وقبل
بوظيف ��ة ( نائ ��ب رئي�س جلنة التعريب ) التي �س ��رعان ما
�س ��ئم منها العتق ��اده انها وظيف ��ة وهمية اب ��ت كرامته ان
ي�ستمر بها ...
وبع ��د فه ��ذه �ص ��فحة من�س ��ية من حي ��اة ال�ش ��اعر الكبري
الر�صايف  ،مل ي�شر اليها الكتاب اال عر�ضا  ،كتبتها و�صوال
اىل غاية رئي�س ��ة  ،هي دفع ال�شبهة التي ردده البع�ض بال
ترو وحتقيق.
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أدباء نوبل الذين تخشاهم إسرائيل
إسالم عبد الوهاب

مع رحيلهم ،خسرت القضية الفلسطينية كتاباً

عالميين مناصرين لها مثل البرتغالي "جوزيه
ساراماجو  ،والشاعر النمساوي "إريش فريد"
 ،Erich Friedوالمسرحي البريطاني "هارولد بنتر،
لكن كتاباً آخرين ال يزالون إلى اليوم يؤمنون بحق
الفلسطينيين في مواجهة الجرائم اإلسرائيلية،
متخوفين من تهم معاداة السام ّية الجاهزة.
غير
ّ

manarat

WWW. almadasupplements.com
رئيس مجلس اإلدارة
رئيس التحرير

يو�سا� ،ص ��ديق �إ�س ��رائيل الذي تن�ص ��ل منها و�شعر بالعار
جتاهها �ص ��دمة كبرية تلقتها �إ�س ��رائيل من الكاتب "ماريو
فارغا� ��س يو�س ��ا  ،الذي كان ��ت تتباهى بكونه �ص ��ديق ًا لها.
�ص ��احب جائزة نوبل للآداب عام  2010قال عن �إ�س ��رائيل
“�أ�ص ��بحت �إ�س ��رائيل دول ��ة قوية ومتعجرف ��ة ،و�إن دور
�أ�ص ��دقائها �أن ينتقدوا �سيا�ساتها ب�شدة” ،م�ؤكد ًا �أنه ي�شعر
باخلجل لكونه �صديق ًا لها.
زار "يو�س ��ا" مع ابنته مورجانا فل�س ��طني يف عام ،2005
و�س ��جل انطباعاته يف كتاب بعنوان "�إ�سرائيل ـ فل�سطني:
�س�ل�ام �أم حرب مقد�س ��ة؟" .لقي الكت ��اب ردود فعل خمتلفة
بني اجلالية اليهودية يف �أمريكا الالتينية .يقول يو�سا عن
رحلته“ :لي�س ب�إمكان �أحد �أن يتهمني ب�أحكام م�س ��بقة �ضد
ا�س ��رائيل ،فلقد دافعت دائم ًا عن �إ�س ��رائيل .لكنني �شاهدت
الأم ��ور ب� ��أم عين ��ي و�ش ��عرت باال�ش ��مئزاز والتم ��رد على
الب�ؤ�س الفظيع الذي ال يو�ص ��ف� ،شاهدت القمع لأنا�س بال
عمل وال م�س ��تقبل وال جمال حيوي ،يعي�شون يف مغارات
�ض ��يقة ال تطاق يف خميمات الالجئني �أو يف املدن املكتظة
املغط ��اة بالقمام ��ة ،حيث ت�س ��رح اجلرذان على م�ش ��هد من
املارة ال�ص ��ابرين� ،إنها الأ�س ��ر الفل�س ��طينية املحكوم عليها
بالعي� ��ش كالنبات بانتظار املوت ،لت�ض ��ع ح ��د ًا لوجود بال
�أمل ،يف انعدام قاطع ملا هو �إن�ساين”.
توين موري�س ��ون ،ال�س ��مراء التي حاربت العن�ص ��رية يف
�أمريكا و�إ�س ��رائيل “�أنا ال �أكتب انتقام ًا من العن�ص ��رية بل
لتغي�ي�ر اللغة �إىل لغ ��ة ال تنتق�ص من النا� ��س” هذه كلمات
الكاتبة الأمريكية توين موري�سون ذات الأ�صول الأفريقية
والتي ف ��ازت بجائزة نوب ��ل للآداب عام  ،1993وكر�س ��ت
حياته ��ا لرف� ��ض العن�ص ��رية جت ��اه ال�س ��ود يف املجتم ��ع
الأمريك ��ي" .دول ��ة ف�ص ��ل عن�ص ��ري" ه ��ذا م ��ا و�ص ��فت به
"موري�سون" دولة �إ�سرائيل موقع ًة على ر�سالة باال�شرتاك
مع  17كاتب� � ًا �آخر يف عام  .2006نددت الر�س ��الة بالإبادة
اجلماعي ��ة التي ترتكبها �إ�س ��رائيل يف حق الفل�س ��طينيني،
وو�ص ��فت عدوان �إ�س ��رائيل على فل�سطني ب�أنه احتالل غري
�ش ��رعي .تع ّد الر�سالة من �أق�س ��ى الر�سائل التي وجهت �إىل
�إ�سرائيل من قبل ك ّتاب عامليني.
وول �س ��وينكا ،النيج�ي�ري ال ��ذي طال ��ب مبقاطع ��ة
"�إ�سرائيل"“�س ��افرت �إىل القد� ��س وعاي�ش ��ت معان ��اة
الفل�س ��طينيني الذين يتجرعون يومي� � ًا الإذالل وحماوالت
حتويله ��م �إىل القيمة �ص ��فر ،و�س ��لبهم الق ��درة على حماية
�أنف�س ��هم وتراثهم و�س ��لبهم الأمن”� .ص ��احب هذه الكلمات
ه ��و الكات ��ب النيج�ي�ري "وول �س ��وينكا" احلا�ص ��ل عل ��ى
جائزة نوبل للآداب عام  ،1986والذي كانت �أغلب كتاباته
�ض ��د التميي ��ز العن�ص ��ري يف �أفريقي ��ا ،يعترب �س ��وينكا �أن
�إ�س ��رائيل متار�س �سيا�س ��ة التمييز العن�صري �ضد ال�شعب
الفل�سطيني.
“الأر�ض لي�ست من و�سائل الرتف .توجد عالقة عاطفية
بني النا�س والأر�ض” هذا ما قاله "�س ��وينكا" عن ال�صراع
الفل�س ��طيني الإ�س ��رائيلي مطالب ًا املثقفني يف �ش ��تى �أنحاء

جوزيه �ساراماجو

هارولد بنرت

توين موري�سون

ماريو فارغا�س يو�سا

رئيس التحرير التنفيذي
علي حسين

العامل مبقاطعة �إ�سرائيل "يجب فعل �شيء ما ،هناك حاجة
لأن ُنفه ��م �إ�س ��رائيل �أن �س ��لوكها غري مقب ��ول ،ويجب على
الأكادميي�ي�ن �أن يكون ��وا يف طليع ��ة املطالب�ي�ن باملقاطع ��ة
الثقافية والريا�ضية واالقت�صادية».
جون�ت�ر جرا� ��س ،الرج ��ل ال ��ذي �س ��ئم م ��ن نف ��اق الغ ��رب
لإ�سرائيل
ال مي ��ل م ��ن مهاجم ��ة �إ�س ��رائيل ،ه ��ذا ه ��و ح ��ال الروائي
وال�ش ��اعر الأملاين "جون�ت�ر جرا�س احلا�ص ��ل على جائزة
نوبل للآداب عام  .1999كتب ق�ص ��يدة بعنوان «ما ينبغي
�أن يقال» �ض ��د ال�سيا�سة الإ�سرائيلية يف عام “ .2012ملاذا
�أمنع نف�س ��ي من ت�س ��مية ذلك البلد الآخ ��ر ،الذي ميتلك منذ
�س ��نوات -رغم ال�سرية املفرو�ضة -قدرات نووية متنامية،
لكن خارج نطاق ال�س ��يطرة ،لأنه ال توج ��د �إمكانية لإجراء
املراقبة .ال�سكوت العام عن هذا الواقع ،الذي �أنطوى حتته
�صمتي� ،أح�سه الآن كذبة تثقلني ،و�إلزام ًا .يف الأفق تلوح
عقوبة ملن يتجاهلهما ،احلكم امل�ألوف :معاداة ال�س ��امية".
ه ��ذا جزء من ق�ص ��يدته �ض ��د �إ�س ��رائيل وق ��د ترجمتها رمي
النجم ��ي .على �أثرها وجهت له انتق ��ادات كثرية ،لكنه كان
ير ّد دائم ًا “�سئمت من نفاق الغرب لإ�سرائيل”.
لو كليزيو ،الروايات �أي�ض ًا تنت�صر للق�ضية الفل�سطينية
"م�ش ��بوه ومع ��ا ٍد لل�س ��امية" هك ��ذا و�ص ��فت الأو�س ��اط
الإ�س ��رائيلية الروائ ��ي الفرن�س ��ي "جان ماري جو�س ��تاف
ل ��و كليزي ��و  ،احلا�ص ��ل عل ��ى جائ ��زة نوب ��ل ل�ل��آداب ع ��ام
 ،2008بع ��د روايته "النجمة التائهة" التي كتبها يف جملة
الدرا�س ��ات الفل�س ��طينية (الطبع ��ة الفرن�س ��ية) ،و�ص ��درت
كاملة يف .1993

ت ��دور رواي ��ة "جنم ��ة تائه ��ة" ح ��ول م�أ�س ��اة الالجئ�ي�ن
الفل�س ��طينيني واملراح ��ل الأوىل م ��ن ت�ش ��كل املخيم ��ات
الفل�س ��طينية ،وخداع �إ�سرائيل لليهود يف العامل و�إيهامهم
ب�أنه ��ا �أر� ��ض امليع ��اد ،م ��ن خ�ل�ال بطلت�ي�ن الأوىل يهودية
فرن�سية ا�سمها �إ�س ��تري ،والثانية فل�سطينية ا�سمها جنمة.
البطل ��ة �إ�س ��تري التي حلق ��ت ب�إ�س ��رائيل تكت�ش ��ف اخلدعة
فتع ��ود �إىل فرن�س ��ا� ،أم ��ا جنمة الفل�س ��طينية التي ت�س ��كن
املخيم ��ات ،فتظل عالقة وي�ت�رك لوكليزيو النهاية مفتوحة
على كل االحتماالت.
مل يتوق ��ف لوكليزيو عن منا�ص ��رة الق�ض ��ية الفل�س ��طينية
عند راويته "النجمة التائهة" ،فدائم ًا يخرج بت�ص ��ريحات
يح ��رج به ��ا "�إ�س ��رائيل" ،ودائم ًا ي ��ردد "�أن الفل�س ��طينيني
�ستكون لهم دولتهم يف نهاية املطاف".
ثالثي نوبل حترج �إ�سرائيل
عري�ضة ّ
"كل من ��ا يحم ��ل التزام� � ًا �أخالقي� � ًا يف حماول ��ة تخفي ��ف
املعان ��اة والقيام ب�ش ��يء ما كي يرفع ي ��د االحتالل الكبرية
والقا�س ��ية" كانت هذه �إحدى جمل عري�ض ��ة طويلة و ّقعها
كب ��ار الكتاب العامليني عام  2013لرف�ض عدوان �إ�س ��رائيل
على الأرا�ض ��ي الفل�س ��طينية ،و�أ�ض ��افت العري�ض ��ة "�إذا مل
يكن بو�س ��عنا حتقيق ال�س�ل�ام اليوم ،ف�أقل م ��ا ميكننا فعله
هو ف�ض ��ح و�إدانة االعتداء امل�ستمر" ،حملت هذه العري�ضة
توقيع ثالثة من احلا�ص ��لني على جائزة نوبل للآداب وهم
الكات ��ب الرتكي "�أوره ��ان باموق والأملاني ��ة "هريتا مولر
والكاتب اجلنوب �أفريقي "جون ماك�سويل كويتزي"
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بكيت حتى انتهت الدموع
ن�����������زار ق���ب���ان���ي

من يحمل الألعاب للأوالد؟
يف ليلة امليالد..
يا قد�س ،يا مدينة الأحزان
يا دمع ًة كبري ًة جتول يف الأجفان
من يوقف العدوان؟
عليك ،يا ل�ؤل�ؤة الأديان
من يغ�سل الدماء عن حجارة
اجلدران؟
من ينقذ الإجنيل؟
بكيت ..حتى انتهت الدموع
من ينقذ القر�آن؟
�صليت ..حتى ذابت ال�شموع
من ينقذ امل�سيح ممن قتلوا امل�سيح؟
ركعت ..حتى ملني الركوع
من ينقذ الإن�سان؟
�س�ألت عن حممد ،فيك وعن ي�سوع
يا قد�س ..يا مدينتي
يا قد�س ،يا مدينة تفوح �أنبياء
يا �أق�صر الدروب بني الأر�ض وال�سماء يا قد�س ..يا حبيبتي
غد ًا ..غد ًا� ..سيزهر الليمون
يا قد�س ،يا منارة ال�شرائع
وتفرح ال�سنابل اخل�ضراء والزيتون
يا طفل ًة جميل ًة حمروقة الأ�صابع
وت�ضحك العيون..
حزين ٌة عيناك ،يا مدينة البتول
وترجع احلمائم املهاجرة..
يا واح ًة ظليل ًة مر بها الر�سول
�إىل ال�سقوف الطاهره
حزين ٌة حجارة ال�شوارع
ويرجع الأطفال يلعبون
حزين ٌة م�آذن اجلوامع
ويلتقي الآباء والبنون
يا قد�س ،يا جميل ًة تلتف بال�سواد
على رباك الزاهرة..
من يقرع الأجرا�س يف كني�سة
يا بلدي..
القيامة؟
يا بلد ال�سالم والزيتون
�صبيحة الآحاد..

ف���ي ال��ق��دس

م��ح��م��ود دروي���ش

يف القد�س� ،أَعني َ
القدمي،
ال�سور ِ
داخل ُّ
�أَ�س ُري من َز َم ٍن �إىل َز َم ٍن بال ذكرى
ُ�صو ُبني .ف�إن الأنبيا َء هناك يقت�سمون
ت ِّ
تاريخ املق َّد�س ...ي�صعدون �إىل ال�سماء
َ
ويرجعون �أَ َّقل �إحباط ًا وحزن ًا ،فاملح َّب ُة
وال�سالم ُم َق َّد َ�سان وقادمان �إىل املدينة.
كنت �أَم�شي فوق ُم ْن َح َد ٍر و�أَ ْه ِج ُ�س :كيف
يختلف ال ُّروا ُة على كالم ال�ضوء يف َح َج ٍر؟
احلروب؟
تندلع
�أَمِ ْن َح َجر ِ
ٍ�شحيح ال�ضوء ُ
ُ
�أ�سري يف نومي� .أَحملق يف منامي .ال
�أرى �أحد ًا ورائي .ال �أرى �أَحد ًا �أمامي.
أخف� .أط ُري
ُك ُّل هذا ال�ضوءِ يل� .أَم�شيُّ � .
ثم �أَ�صري غريي يف ال َّت َج ِلّي .تن ُب ُت
الكلمات كالأع�شاب من فم �أ�شعيا
ُ
ويْ �(( :إن مل ُت�ؤْمنوا لن َت ْ�أ َمنُوا)).
ِّ
الن َب ِ ّ
وج ْرحي َو ْر َد ٌة
�أَم�شي ك� ِ يّأن واح ٌد غيرْ يُ .
ويداي مثل حمام َتينْ ِ
بي�ضا ُء �إجنيل َّيةٌَ .
أر�ض.
على ال�صليب تحُ ِلّقان وحتمالن ال َ
ال �أم�شي� ،أَط ُري� ،أَ�ص ُري َغيرْ ي يف
مكان و ال زمان  .فمن �أَنا؟
التج ِلّي .ال َ
لكني
�أَنا ال �أنا يف ح�ضرة املعراجّ ِ .
حمم ٌد
النبي ِ ّ
�أُ ِ ّفك ُرَ :و ْح َد ُه ،كان ّ
يتك ِ ّل ُم العرب َّي َة الف ُْ�ص َحى(( .وماذا بعد؟))
ماذا بعد؟ �صاحت فج�أة جند ّيةٌ:
ُه َو �أَ َنت ثانيةً؟ �أَمل �أَقتلْكَ ؟
ون�سيت ،مثلك� ،أن �أَموت
قلتَ :ق َتلْتني...
ُ

