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القدس ريحانة المدائن ..يتضوع منها النور
مجدي التل

يــأيت هــذا العــدد الــذي بــن يــدي الق ـراء الك ـرام ،وقــد صــدر يف مســتهل عامنــا الجديــد  ،2022وكان قــد
بُــديء االعــداد لــه يف نهايــة العــام املــايض ليشــكل ســرورة تواصــل مــا بــن عــام االحتفــاالت مبئويــة تأســيس
الدولــة االردنيــة ودخولنــا املئويــة الثانيــة ،محمــا مبلــف يتحــدث عــن القــدس وصمــود أهلهــا ،ومــن
ورائهــم جميــع أهلنــا يف فلســطني ..القــدس وفلســطني التــي مل تغــب يومــا عــن وجــدان الهاشــميني ومــن
خلفهــم جميــع األردنيــن يف مختلــف رشائحهــم ومواقعهــم ،وهــذه الســرورة متثــل رابطــا وجدانيــا يجــر يف
مضامينــه بــن العامــن الفائــت والجديــد ليجــدد الحــب وااللتـزام األردين تجــاه القــدس وأهلهــا املرابطــن،
ويؤكــد الوصايــة الهاشــمية عــى مقدســاتها اإلســامية واملســيحية.
ملــف القــدس يف هــذا العــدد هــو حكايــة ونـراس ،حكايــة نعيــد نســجها يف ذاكرتنــا ألن للقدس وفلســطني
حضــورا ومكانــة مميــزة يف الوجــدان الجمعــي ،وإن كان األردن رئــة فلســطني ،فــإن فلســطني موضــع القلــب
لــه ،وإن كانــت العــن عـ ّـان فــإن القــدس نورهــا األزيل ،وليــس غرابــة أن يــأيت صــدور هــذا العــدد مبلفــه
الــذي يتحــدث عــن القــدس بــن عامــي االحتفــاالت مبئويــة تأســيس الدولــة والعبــور ملئويتهــا الثانيــة،
وليــس غريبــا أن يــأيت إعــداد هــذا امللــف بالتزامــن مــع االحتفــاالت مبئويــة تأســيس الدولــة االردنيــة التــي
منــذ التأســيس كانــت القــدس حــارضة يف عمــق وجــدان الهاشــميني باذلــن النفــس والنفيــس مــن أجلهــا
حيــث أن املغفــور لــه بــإذن اللــه امللــك املؤســس عبداللــه بــن الحســن إرتقــى شــهيدا يف محرابهــا وروت
دمــاؤه الطاهــرة ثراهــا ،مثلــا روى الشــهداء مــن أبطــال القــوات املســلحة االردنية-الجيــش العــريب ثراهــا
الطاهــر بدمائهــم الزكيــة ذودا عــن حياضهــا وأهلهــا ومقدســاتها..هي القــدس التــي إن نبــض أنــن منهــا
ســارعت إليــه بإعتصــار األمل قلــوب األردنيــن.
ولنــا يف هيئــة تحريــر املجلــة أن نســتحرض مــن أقــوال ســيد البــاد جاللــة امللــك عبــد اللــه الثــاين ابــن
الحســن املعظــم مــا يتــوج هــذا امللــف “لقــد كانــت القــدس يف وجــدان أســايف مــن ملــوك بنــي هاشــم
ـس ومل يكــن لهــم أولويــة ســوى حاميتهــا
وكانــت هــي قضيتهــم األوىل التــي بذلــوا الجلهــا كل غــالٍ ونفيـ ٍ
والدفــاع ،عنهــا والتصــدي لــكل املؤامـرات التــي قــد تحــاك ضدهــا للنيــل مــن قدســيتها وعروبتهــا ،ونحــن
عــى نهجهــم ماضــون ولــن نســمح أبــدا باملســاس مبقدســاتنا التــي هــي جــزء ال يتجــزأ مــن عقيدتنــا
وديننــا االســام الحنيــف الــذي جــاء بــه جدنــا األعظــم عليــه أفضــل الصــاة وأتــم التســليم”.
يف هــذا العــدد الــذي نحتفــي فيــه بالقــدس ،كــا نحتفــي فيــه إمتــدادا الحتفــاالت مئويــة تأســيس الدولــة
وحضــور القــدس الدائــم يف وجدانهــا ،يف وطــن يزخــر بالقــدرات اإلبداعيــة يف مختلــف املجــاالت ،هــذا
الوطــن االغــر ،الــذي ينحــاز للحــب والجــال ،وينحــاز للعــدل والوســطية ،كــا ينحــاز للعلــم والتنويــر،
ونحتــاج فيــه إىل إعــاء شــأن “القــوة الناعمــة” وهــي النـراس ،تلــك القــوة التــي تتمثــل بابداعــات وتفــوق
أبنائــه ،تنافــح عنــه يف كل املحافــل وترفــع رايتــه خفاقــة ،مثلــا تحصــن جبهتــه الداخليــة ومجتمعــه
وتتصــدى للدفــاع عــن قضايــاه املركزيــة واملصرييــة يف مواجهــة قــوى الظــام والعــدوان ،مبختلــف صورهــا
واشــكالها ،وهــذا العــدد ليــس إالّ منوذجـاً لتلــك القــوة الناعمــة التــي تحتفــي بالتنــوع والتســامح والحــوار
والعيــش املشــرك تســتطيع مــن خــال االبــداع ان تتصــدى لعاديــات األيــام وتدافــع عــن قضايانــا املركزيــة
التــي متثــل القــدس جوهرهــا ،وتتواصــل إىل مــا يســمو بالوطــن ورفعتــه ،تحمــي منجــزه وتنتــر لقضايــاه
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مديــــــر التحريـــــر
حسيــــن نشـــوان
هيئــــة التحـريــــــر
مجـــــدي الــتـــــل
عـمــــاد مــــدانات
احمـــــد عـــــــودة

ترميم جداريات
كنائس القدس

رشوط النرش:
أن تكون املواد غري منشورة يف أي من وسائل النرش..
أن ال تزيد املادة عىل ( )1500كلمة.
هيئــة التحريــر هــي املســؤولة عــن إجــازة املــواد للنــر أو االعتــذار دون
ذكــر األســباب.
ال تُعاد املواد املرسلة للنرش إىل أصحابها سواء نرشت أم مل تنرش.
ترفق الصور الالزمة مستقلة عن املادة وبجودة عالية.
إذا كانــت املــادة مرتجمــة يرفــق معهــا النــص األصــي واســم املصــدر أو
املرجــع.
ترتيب املواد يف املجلة ومواعيد نرشها تخضع العتبارات فنية.
يُراعــى يف الدراســات أن تكــون موثقــة بحســب أُصــول البحــث العلمــي
مــن حيــث الرتقيــم واملراجــع والهوامــش.
ُيرفــق الكاتــب مــع املــادة رســالة موجهــة لهيئــة التحريــر يطلــب فيهــا
نــر مادتــهُ ،مرفقــة باســمه الثــايث والرقــم الوطنــي (لألردنيــن) ورقــم
حســابه البنــي يف حــال كان ُمقيــاً يف الخــارج.
تُرسل املوضوعات مطبوعة عىل إمييل املجلة .

مستشـــار التحريـــر
هــــاني حــــوراني
سكرتاريا
إســـراء ابـــو رمـــان
تدقيـــــق لغـــــوي
عارف عـــواد الهـــالل
تصمــــيم فـنـــــي
بســــام حــمــــدان

املراسالت

Funoon.m@culture.gov.jo
صور األغلفة للفوتوغرافي
عبدالرحيم العرجان
رقم اإليداع لدى دائرة المكتبة الوطنية

(/٢٠٠٥/١٧٣١د)
المواد المنشورة في المجلة ال
تعبر بالضرورة عن رأي المجلة

القدس ريحانة المدائن

اإلعمار الهاشمي يف القدس..
حماية هوية املكان وصون عروبة املدينة
أحمد الطراونة
روايئ أردين
ارتبطــت املقدســات بشــكل عــام بالذاكــرة البشــرية وســرديتها اإلميانيــة ،ففــي تفاصيــل
نهوضهــا وانكســارها كانــت تــروى قصــص الرســل واألنبيــاء والصاحلــن ،ويتــم تناقــل
عذاباتهــم علــى األلســنة يف طريــق ترســيخ القيــم اإلنســانية العليــا يف مواجهــة الشــر علــى
مــر التاريــخ.
وكلمــا اتســعت دائــرة الصــراع بــن األنــداد ،واشــتد أوارهــا بــن قطبــي القيــم ،أو بــن اخلــر
والشــر ،تقفــز املقدســات كمعــادل مــكاين للزمــن إىل مركــز الصــراع ،لشــحن الذاكــرة مــن
خــال تكريــس قداســتها يف حركــة التاريــخ ،فاألماكــن تشــكل مدونــة تاريخيــة ،ووثيقــة
وجوديــة ،وهويــة عقائديــة ،تشــر ألصحــاب احلــق باملعنــى الــذي ارتبــط بالســرة الوجدانيــة
والتاريخيــة للرمــوز الدينيــة التــي تعمــق قداســتها باملــكان.
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فمدينــة القــدس ،ومنــذ فجــر التاريــخ ،تحظــى بالقداســة
الدينيــة ،كمصــدر لإلشــعاع والخــر ،وموئــل للجــال ،ومنبــع
للصــر يف ارتباطهــا بطريــق اآلالم والجلجلــة ،وصلــب املســيح
عليــه الســام.
فهــي أوىل القبلتــن ،وثالــث الحرمــن الرشيفــن ،ومهبــط
الديانــات ،ومــدرج ملع ـراج النبــي العــريب القــريش الهاشــمي
محمــد صــى اللــه عليــه وســلم ،وفيهــا مثــوى العديــد مــن
الصحابــة األجــاء ،ويف أكنافهــا األرض املباركــة.
الهاشميون والقدس
مــن هنــا ارتبــط الهاشــميون ارتباطــا وثيقــا باملقدســات
اإلســامية واملســيحية ،فهــم العائلــة التــي بقيــت يف بــؤرة
الــراع عــى امتــداد وتنــوع الفــرات اإلســامية ،فغــدت
املقدســات كتابــا يرصــد مفاصــل الــراع اإلســامي مــع
اآلخــر ،ويف عمقــه يرتســخ الوعــي الهاشــمي بحركــة هــذا
الــراع وتفاعلــه معــه بشــكل مســتمر.
يف التاريــخ القريــب ،ويف ظــل الدولــة العثامنيــة ،كان
الرشيــف الحســن بــن عــي رشيــف مكــة ،وراعــي مقدســاتها
يــويل القــدس جــل اهتاممــه ،حــن ظهــرت قضيــة القــدس
سياســيا لتكــون بــؤرة الـراع مــع الكيــان الصهيــوين املحتــل،
وهــو الــراع الــذي يتكــئ عــى فكــرة حيــازة املقدســات
نفســها ،ويف غيــاب الدولــة املركزيــة وانســحابها مــن التاريــخ،
انــرى الحســن بــن عــي ،ومــن بعــده أنجالــه لحمــل رســالة
حاميتهــا وصونهــا واالهتــام برتميمهــا والدفــاع عنهــا.
هوية املدينة املقدسة
لقــد تصــدى الهاشــميون للمزاعــم الصهيونيــة يف القــدس،
والتــي شــكلت خطــرا أحــدق باملدينــة املقدســة ،فمثلــت
تهديــدا ً مبــارشا ً للمدينــة العربيــة وتراثهــا الحضــاري
والتاريخــي والعم ـراين ،وســعت إىل تحطيــم عروبــة القــدس،
ورمزيــة مقدســاتها اإلســامية ،وتبديــد ذاكرتهــا املتجــذرة،
فكانــت أوىل الخطــوات الهاشــمية للمحافظــة عــى القــدس
الرشيــف تأســيس املجلــس اإلســامي األعــى كمنظمــة
إســامية أهليــة للحفــاظ عــى تراثــه عــام 1922م ،الــذي
بــادر إىل جمــع األمــوال الالزمــة لرتميــم قبــة الصخــرة ،وتــرع
حينهــا الرشيــف الحســن بــن عــي رشيــف مكــة ،مببلــغ
( )50ألــف لــرة ذهبيــة إلعــار املســجد األقــى ،ومســاجد
أخــرى يف فلســطني ،لتشــكل أســاس املــال اإلســامي إلعــار
املقدســات.
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كانــت اســتجابة الرشيــف الحســن بــن عــي لطلــب العــون
مــن أهــل القــدس يف مرحلــة مبكــرة ،وعيــاً والتزامــاً منــه
بقضايــا األمــة ،ووفــاء لهــذا العطــاء ،طلــب أهــايل القــدس
وأعيانهــا دفــن الرشيــف الحســن يف الــرواق الغــريب للحــرم
الرشيــف يف حزيــران /يونيــو  ،1931تأكيــدا ً عــى مكانتــه،
وتقديـرا ً لجهــوده يف إنقــاذ املؤسســات اإلســامية يف القــدس.
دور محوري يف الرصاع
كان امللــك املؤســس عبــد اللــه األول يــدرك مكانــة القــدس
ومقدســاتها يف املعركــة األزليــة ،ودورهــا املحــوري يف هــذا
لقطة من فرقة الحرملك النسائية  -مرص
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الــراع ،لذلــك بــدأ يضــع الخطــط واملبــادرات بالتعــاون
مــع أبنــاء الشــعب الفلســطيني الــذي قــال عنهــم“ :ليــس
الفلســطينيون إال مثــل الشــجر ،كلــا قُلِّــم نبــت” ،ومــع
املؤسســات اإلســامية التــي تعنــى بإعــار املقدســات رغــم
صعوبــة األحــداث التــي كانــت تســر بغــر مــا تشــتهي أحــام
العــرب.
بــدأ امللــك عبــد اللــه األول باملحافظــة عــى هويــة املدينــة
وتراثهــا املعــاري برتميــم محــراب زكريــا ،وإعــادة ترميــم
املبــاين املحيطــة التــي ألحقــت بهــا أرضار هيكليــة ،ومل تقترص
عنايــة جاللتــه باملقدســات اإلســامية وحســب ،فقــد عمــل
شــخصياً عــى إخــاد حريــق كاد أن يدمــر كنيســة القيامــة
عــام 1949م ،وكان طيلــة فــرة حكمــه مــن 1951 1921-م
ســادناً وحارس ـاً للمقدســات املســيحية أيض ـاً يف القــدس.
إعامر املقدسات اإلسالمية
يف عهــد امللــك الحســن بــن طــال ،صــدرت توجيهاتــه
الســامية إىل الحكومــة لرتميــم قبــة الصخــرة ،التــي أخــذت
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تفقــد بريقهــا بفعــل عوامــل الطقــس والزمــن ،وأمــر جاللتــه
يف عــام 1954م بتشــكيل لجنــة مبوجــب قانــون خــاص إلعــار
املقدســات اإلســامية يف الحــرم القــديس الرشيــف ،لتضــع
خططهــا ملــروع اإلعــار الثــاين الــذي انطلــق عــام 1959م،
بتمويــل مــن األردن وبعــض الــدول اإلســامية ،واســتمر حتــى
الســادس مــن آب /أغســطس 1964م ،واشــتمل عــى:
إعــار املســجد األقــى املبــارك ،وتركيــب أعمــدة رخاميــةألربعــة أروقــة يف الناحيــة الرشقيــة منــه ،وتركيــب نوافــذ
مــن الزجــاج امللــون ،وترميــم األســقف والجــدران الداخليــة
والخارجيــة.
إعــار قبــة الصخــرة املرشفــة ،وتركيــب قبــة خارجيــة مــناألملنيــوم الذهبــي اللــون ،وتركيــب رخــام للجــدران الداخليــة
والخارجيــة ،وإعــادة ترميــم الفسيفســاء فيهــا ،وكتابــة اآليــات
القرآنيــة.
هــذه املرحلــة املهمــة مــن اإلعــار حظيــت بحضــور ملــي،
وخطــاب خــاص مبناســبة االنتهــاء منــه ،لتبــدأ مرحلــة جديــد
بعــد أن تعــرض املســجد األقــى يف  21آب /أغســطس
1969م لحادثــة الحــرق (املتعمــد) التــي أدت إىل تدمــر
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معظــم أج ـزاء املســجد األقــى ،وكانــت أهمهــا أج ـزاء مــن
منــر صــاح الديــن التاريخــي ،وهــو منــر أحــره مــن حلــب
القائــد املســلم صــاح الديــن األيــويب الــذي حــرر املدينــة مــن
الفرنجــة عــام 1187م ،ومســجد عمــر املوجــود يف الزاويــة
الجنوبيــة الرشقيــة مــن املســجد األقــى ،ومح ـراب زكريــا،
ومقــام األربعــن ،واملحــراب الرئيــي للمســجد ،والقبــة
الخشــبية الداخليــة ،ونوافــذ املســجد ،والجــدار الجنــويب،
كــا تعــرض الســجاد الــذي يغطــي أرض املســجد إىل الحريــق
والخــراب.
حــل باملقدســات ،دعــا امللــك
هــذا املشــهد املــؤمل الــذي َّ
الحســن بــن طــال -طيــب اللــه ث ـراه -إىل إصــدار أوامــره
بإعــادة تعمــر املســجد األقــى ،ومتــت إعادتــه إىل حالتــه
الســابقة قبــل الحريــق ،وتــم اســتبدال ألــواح األملنيــوم
القدميــة لقبــة الصخــرة املرشفــة بألــواح نحاســية مذهبــة
محكمــة اإلغــاق ،كــا شــمل التعمــر مناطــق أخــرى عديــدة
يف الحــرم الرشيــف والقــدس.
ومل يقتــر االهتــام الهاشــمي يف القــدس عــى تعمــر
األماكــن اإلســامية املقدســة ،وإمنــا ذهــب إىل منحــى فكــري

وعلمــي يســاند حركــة الوعــي بأهميــة هــذه املقدســات،
ودورهــا يف تكريــس فكــرة الدفــاع عــن األمــة ،وتــم إنشــاء
الكليــات واملــدارس الدينيــة ،ومراكــز حفــظ ال ـراث ،ومنهــا:
كليــة الدعــوة وأصــول الديــن يف القــدس التــي أنشــئت
عــام 1978م ،وكليــة العلــوم اإلســامية يف القــدس 1975م،
وكليــة العلــوم اإلســامية يف قلقيليــة 1978م ،وثانويــة األقــى
الرشعيــة 1958م ،واملدرســة الرشعيــة يف جنــن 1975م،
واملدرســة الرشعيــة يف الخليــل 1962م ،واملدرســة الرشعيــة يف
نابلــس 1962م ،وقســم اآلثــار اإلســامية يف القــدس 1977م،
وقســم إحيــاء الــراث اإلســامي يف القــدس 1978م.
منرب صالح الدين
ويف عهــد جاللــة امللــك عبــد اللــه الثــاين ابــن الحســن،
أصبحــت املقدســات جــزءا ال يتجــزأ مــن برامــج عمــل
الحكومــات األردنيــة ،تــأيت يف أولويــات كتــب التكليــف
الســامي لهــا ،والتــي يؤكــد فيهــا جاللتــه عــى رضورة
االهتــام بهــا ،والعنايــة مبرافقهــا ،والتعهــد بحاميتها ،فجســد
اهتــام جاللــة امللــك عبــد اللــه الثــاين باملســجد األقــى،
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اســتمرارية هاشــمية يف رعايــة مدينــة القــدس ومقدســاتها،
ملــا لهــا مــن مكانــة ركينــة ،ومنزلــة رفيعــة يف ســائر الديانــات
الســاوية.
متثــل اهتــام جاللــة امللــك عبــد اللــه الثــاين ابــن الحســن
باملقدســات اإلســامية يف القــدس الرشيــف ،بنهــج تشــكيل
لجنــة إعــار املســجد األقــى املبــارك وقبــة الصخــرة املرشفــة
مبوجــب قانــون ،للحفــاظ عــى املقدســات ،واملعامل اإلســامية،
لتبقــى قامئــة ببهائهــا وجاملهــا ومتانتهــا.
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وقــد أعــاد جاللتــه منــر صــاح الديــن بصورتــه الحقيقيــة
املميــزة ،بحســنه ودقتــه وإتقانــه ،وليــس مج ـ ّرد اختبــار
للمهــارات ،وإمنــا تأســيس ل ُجهــد رئيــي لحاميــة ال ـراث
الفكــري والفنــي واإلبداعــي للعــامل اإلســامي ،فقــد تــم
تأســيس مشــغل يف مدينــة الســلط بدعــم ملــي هاشــمي،
ُجمــع فيــه حشــد مــن أفضــل املبدعــن يف النقــش عــى
الخشــب مــن ســائر أرجــاء العــامل اإلســامي ،إلمتــام املنــر
الجديــد ،بحيــث يكــون نســخة طبــق األصــل عــن املنــر
الــذي دمــره الحريــق ،واســتغرق بنــاء املنــر مــع وجــود

جاللة امللك عبدالله الثاين وويل عهده األمني يف لقاء مع رجال الدين املقدسيني

فريــق يضــم ( )12حرفيــا أربــع ســنوات ،ومــا أن اســتكمل
العمــل بصورتــه النهائيــة حتــى تــم نقــل املنــر إىل القــدس
يف  2شــباط /فربايــر 2007م ،ليســتقر مــكان املنــر األصــي
دون زيــادة أو نقصــان.
وباإلضافــة ملــا ســبق ،اشــتمل اإلعــار الهاشــمي يف عهــد امللك
عبــد اللــه الثــاين عــى إعــار الحائــط الجنــويب ،والحائــط
الرشقــي ،ونظــام اإلنــذار وإطفــاء الحريــق يف املســجد األقــى
املبــارك ،،ومــروع نظــام قضبــان الشــد والربــط لجــدران

املصــى املــرواين ،والبنــى واملرافــق التحتيــة ،إضافــة لرتميــم
األعــال الفنيــة يف مختلــف مرافــق قبــة الصخــرة املرشفــة،
إذ تعــد هــذه الواجهــات الفنيــة الزخرفيــة مــن كنــوز اإلنجــاز
الفنــي اإلســامي الــذي يعــود للعــر األمــوي ،ومنهــا إعــادة
الرخــام الداخــي لجــدران القبــة ،والعديــد مــن املشــاريع
التــي تســعى الحكومــة إىل إمتــام عمليــات التحديــث والرتميم
املســتقبلية ومنهــا :مــروع اإلنــارة ،وشــبكة الهاتــف ،وتطوير
الصوتيــات املركزيــة ،ومــروع املئذنــة الخامســة للمســجد
األقــى املبــارك

الوصاية الهاشمية
يف اتفــاق تاريخــي وقعــه جاللــة امللــك عبــد اللــه الثــاين ابــن الحســن ،والرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس يف عــان يف
شــهر آذار /مــارس 2013م ،فقــد أعيــد التأكيــد عــى الوصايــة الهاشــمية عــى األماكــن املقدســة ،وأن جاللــة امللــك هــو
صاحــب الوصايــة عــى األماكــن املقدســة يف القــدس الرشيــف ،ولــه الحــق يف بــذل جميــع الجهــود القانونيــة للحفــاظ
عليهــا ،خصوصــا املســجد األقــى املعــرف باالتفاقيــة عــى أنــه كامــل الحــرم القــديس الرشيــف ،ليتأكــد عمــق العالقــة
بــن الهاشــميني والقــدس ،وأن للقــدس عنــد الهاشــميني مكانــة كبــرة ارتبطــت باحتوائهــا عــى أهــم املقدســات اإلســامية
وأجلهــا قــدرا ً ،ففيهــا الحــرم القــديس الرشيــف الــذي يحــوي مســجدين ،وأرضحــة كثــرة لألنبيــاء واألوليــاء والصالحــن،
وتراثــا معامريـاً إســامياً مــن املــدارس والســبل والزوايــا واألســواق واملكتبــات ،لتشــكل املدينــة مبالمحهــا وعامرتهــا وتاريخهــا
هويتهــا العربيــة اإلســامية.
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القدس ريحانة المدائن

ترميم جداريات كنائس القدس..
حراسة اجلمال املقدس
حفيظ قسيس
فنان تشكييل

أثنــاء دراســتي يف أكادمييــة إســتانبول للفنــون اجلميلــة  ،1972 - 1967تخصص رســم وتصوير
(الرســم باأللــوان) ،كان أســتاذي ملــادة الرســم الفنــان الرتكــي نــور اهلل بــرق يشــغل منصــب
مديــر املتحــف الوطنــي الرتكــي ،متخصصــا يف ترميــم األعمــال الفنيــة ،وأثنــاء إحــدى زياراتــي
لــه يف مكتبــه باملتحــف ،أطلعنــي علــى خرباتــه وعملــه يف هــذا اجملــال ،فشــكل ذلــك يل
حافــزا لالنخــراط يف تخصــص الرتميــم ،إىل جانــب دراســة الرســم والتصويــر ،حيــث تدربــت
واســتفدت مــن خرباتــه طيلــة اخلمــس ســنوات التــي أمضيتهــا يف األكادمييــة ،ونفــذت
أثنــاء ذلــك -وحتديــدا عــام  1969-أول مشــروع ترميــم جلداريــات وأســقف رســم فريســكو يف
كنيســة بإســتانبول ،ويف عــام  ،1980قــررت أن أطــور خرباتــي يف هــذا اجملــال لســببني:
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أولهام :انجذايب وشغفي بهذا التخصص.
وثانيهــا :عــدم وجــود أي متخصــص يف ترميــم األعــال
الفنيــة يف األردن آنــذاك.
وقتهــا قــررت االلتحــاق بــدورة عليــا يف ترميــم األعــال
الفنيــة بإيطاليــا ،ومــن حســن حظــي أن تلــك الفــرة
شــهدت أكــر عمليــة ترميــم لســقف قاعــة السيســتني يف
الفاتيــكان لروائــع جداريــات وأســقف فريســكو مايــكل
أنجلــو ،فتعرفــت واســتفدت مــن هــذا العمــل الجبــار.
وبعــد عــوديت أجريــت وطــورت العديــد مــن األبحــاث
والدراســات حــول الرتميــم الفنــي بشــكل عام ،وشــاركت يف
ورشــة عمــل دوليــة نظمهــا املتحــف الوطنــي األردين حــول
املتاحــف ،واملحافظــة عــى األعــال الفنيــة ،وقدمــت
ورقــة عمــل تحــت عنــوان“ :مســؤولية الفنــان أوال يف
الحفــاظ عــى أعاملــه الفنيــة وتلفهــا”.

االسكاالت الضخمة التي نصبت من أجل الوصول اىل اماكن التلف بسهولة وامان

ومركزهــا القــدس ،فاســتدعاين مديــر الكليــة األب
حليــم نجيــم وأخــرين عــن مــروع كبــر لرتميــم شــامل
لكاتدرائيــة ديــر املخلــص ( )San Salvatoreيف مقــر
حراســة األرايض املقدســة ،وهــي مــن أهــم كنائــس
القــدس وأجملهــا عمرانــا ،وأن فريقــا إيطاليــا ســيحرض
للقيــام بهــذه املهمــة ،وبالفعــل قمــت مبعاينــة املوقــع
ودراســة حــاالت التلــف التــي تحتــاج إىل الرتميــم.
ويف القــدس قابلــت املهنــدس املســؤول عــن كل منشــآت
ومقتنيــات حراســة األرايض املقدســة( ،معظــم كــوادر
حراســة األرايض املقدســة مــن الجنســية اإليطاليــة)،
وطــرح املهنــدس فكــرة اختيــار زاويــة أصابهــا التلــف
ألقــوم برتميمهــا مــن بــاب تقييــم خــرايت ،وبالفعــل
اخــرت موقعــاً ورممتــه ...وبنــا ًء عليــه متــت املوافقــة
عــى أن أتــوىل هــذه املســؤولية ،وأقــوم بعمليــات الرتميــم
الشــامل.

إىل القدس...

زجاج معشق وأيقونات

يف عــام  ،1985كنــت أعمــل يف كليــة تراســانطة /عــان،
التابعــة لحراســة األرايض املقدســة (اآلبــاء الفرنسيســكان)

هــذه الكاتدرائيــة (ديــر املخلــص) تعــد مــن أكــر كنائــس
القــدس ،تقــع جنــوب قبــة الصخــرة ،طولهــا  50مــرا،
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وارتفاعهــا  30مــرا ،شــيدت عــام  ،1885وأصابهــا تلــف
كبــر نتيجــة عــدد مــن العوامــل منهــا :التقــادم ،تــرب
ميــاه األمطــار مــن الســقف إىل الداخــل ،صعوبــة القيــام
بعمليــات الصيانــة والرتميــم لالرتفــاع الشــاهق ،بقايــا
مــن آثــار قنابــل حــرب  1948التــي دخلــت مــن النوافــذ
وحطمــت الزجــاج املعشــق ،وأجـزا ًء كثــرة مــن مكونــات
املوقــع الداخليــة ،ســناج كثيــف عــى الجــدران ورســومات
الـــ( )Frescoمــن آثــار اســتعامل اإلضــاءة بالشــموع
والزيــت ،تشــققات كثــرة وكبــرة يف الســقف والجــدران.
وكان مــروع الرتميــم الــذي قــدر لــه زمنيــا أن يتــم يف
عــام واحــد ،يشــمل صيانــة التلــف يف األعــال الفنيــة
والزخرفيــة ،الفريســكو الجــداري ،الزجــاج املعشــق،
أعــال الجبــص ،الجــدران املرخمــة ،األعــال الخشــبية،
التامثيــل ،اللوحــات الزيتيــة واأليقونــات.
بــدأ التحضــر بعمليــة نصــب (اإلســكاالت) الضخمــة
للوصــول بســهولة إىل مواقــع التلــف ،وســاعدين ()12
شــخصا مــن الفنانــن والحرفيــن يف تنفيــذ الخطــة
والدراســة التــي وضعتهــا لهــذا املــروع بأعــى مســتوى
مــن الحرفيــة ،وتجهيــز املــواد والعــدد الالزمــة يف عمليــات
الرتميــم ،وتــم إنجــاز املــروع يف فــرة أربعــة أشــهر بــدال
مــن عــام كــا كان مقــررا ً لذلــك ،وبتميــز وإتقــان حســب
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شــهادة املختصــن واملرشفــن والخــراء.
من القدس إىل عامن
رشفــة ،واإلنجــاز املميــز،
بنــا ًء عليــه ،وعــى كل النتائــج امل ِّ
والحرفيــة العاليــة ،صــدر ق ـرار باعتــادي رســمياً املرمــم
الفنــي املعتمــد لجميــع كنائــس ومواقــع ومقتنيــات
حراســة األرايض املقدســة يف القــدس والــرق األوســط.
ومــن تاريخــه ،ولغايــة عــام  ،2000قمــت برتميــم غالبيــة
الكنائــس واملواقــع التابعــة لحراســة األرايض املقدســة،
وخاصــة يف مدينــة القــدس ،ومــن أهمهــا مراحــل طريــق
اآلالم والكنائــس املقامــة عليهــا ( ،)Via Dolorosaكنيســة
حبــس املســيح ،يف املرحلــة األوىل ترميــم أربعــن نافــذة
زجــاج معشــق تعرضــت للتلــف والتكســر ،وترميــم
متاثيــل خشــبية بالحجــم الطبيعــي متثــل املراحــل التــي تم
فيهــا القبــض عــى املســيح ومحاكمتــه وصلبــه ،وكانــت
الكثــر مــن أجـزاء التامثيــل اقتطعــت مــن قبــل الســياح
للذكــرى ،ولحاميــة األعــال اقرتحــت وضــع حواجــز مــن
الزجــاج للحفــاظ عليهــا.
إضافــة إىل كنيســة الجســانية عــى جبــل الزيتــون
(كنيســة جميــع األمــم) ،التــي شــيدت فــوق الصخــرة
التــي ســجي املســيح عليهــا بعــد إنزالــه عــن الصليــب،

ومتتــاز أرضيتهــا املرصوفــة بالكامــل بلوحــات الفسيفســاء
الحجــري ،ومــع الزمــن وســر الســياح تعــرض جــزء
كبــر منهــا للتلــف ،وتفتــت الفسيفســاء ،وتــم ترميــم
األرضيــات وتقويــة وصقــل واســتبدال القطــع املفقــودة
التــي تعرضــت للتفتــت.

جانب من عمليات الرتميم يف كنائس طريق اآلالم

إضاءة

ويف التســعينات ،رضب املنطقــة زلــزال كبــر تســبب يف
تفســخ القبــاب الثــان للكنيســة ،واملرصعــة بأجمــل
لوحــات الفسيفســاء الزجاجــي ،فتســاقطت الفسيفســاء
مــن أماكــن عديــدة ،وتــم ترميمهــا بشــكل شــامل للســقف
والقبــاب ،ومعالجــة لوحــات الفسيفســاء وترميمهــا،
باإلضافــة ملواقــع كثــرة بالقــدس منهــا جداريــة فسيفســاء
لكنيســة القيامــة وجميــع كنائــس طريــق اآلالم ،ومواقــع
وكنائــس ومقتنيــات أخــرى تابعــة لحراســة األرايض
املقدســة
تنفيــذ العديــد مــن الجداريــات واملشــاريع الفنيــة بالرســم

ماجســتري رســم وتصويــر مــن أكادمييــة الفنــون الجميلــة /الجــداري والفسيفســاء والزجــاج املعشــق.
إســتانبول .1972
ترميــم شــامل وإعــادة الرســومات والزخــارف وجميــع
أســتاذ مــادة الرســم والتصويــر وتاريــخ الفــن ،معهــد األعــال الفنيــة يف كاتدرائيــة ديــر املخلــص يف القــدس
املوســيقى والفنــون الجميلــة التابــع لــوزارة الثقافــة.
مبناســبة مــرور مئــة عــام عــى تشــييدها ،وترميــم شــامل
رئيــس قســم املعــارض الفنيــة ،رئيــس قســم الفنــون الجميلة للعديــد مــن الكنائــس واملواقــع يف األردن وفلســطني
يف معهــد املوســيقى والفنــون الجميلــة ،مديــر ملعهــد
وقــرص.
املوســيقى والفنــون الجميلــة ،وزارة الثقافــة (.)1985 - 1975
تأســيس تخصــص الرتبيــة الفنيــة يف كليــة العلــوم واآلداب ،مشــاركة يف إعــداد مناهــج الفنــون الجميلــة يف جامعــة

وقمــت بتدريــس هــذا التخصــص ملــدة عــام .1976

القــدس املفتوحــة ،وعضــو لجنــة تطويــر معهــد املوســيقى

رئيــس رابطــة الفنانــن التشــكيليني األردنيــن  ،1980ومــن والفنــون الجميلــة.
مؤسســيها منتصــف الســبعينات.
مديــر ومــن مؤســي مدرســة فسيفســاء مأدبــا ،وتدريــب

دورات عليــا بالفسيفســاء وترميــم األعــال الفنيــة يف أول فريــق مــن املدرســن قبــل مواصلــة تدريبهــم يف إيطاليا.
إيطاليــا .1981
 2005 - 1985املــرف الفنــي ومســؤول النشــاطات يف
دراســات خاصــة وأبحــاث يف مجــال الرتميــم واملحافظــة
كليــة تراســانطة ،رئيــس التحريــر املســؤول للكتــاب الســنوي
عــى األعــال الفنيــة واملتاحــف.
والوثائقــي للكليــة.
إقامــة تســعة معــارض شــخصية يف األردن وفلســطني
وإســتانبول ،وشــاركت بالعديــد مــن املعــارض الجامعيــة يف محــارض متفــرغ يف كليــة الفنــون والتصميــم بالجامعــة
األردنيــة .2017 - 2008
األردن والخــارج.
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القدس ريحانة المدائن
عمل للفنان محمود طه

القدس يف الفن التشكيلي األردين..
استعادة املكان بأثر الضوء
د .جهاد حسن العامري
أكادميي وفنان أردين

أســس املــكان بــكل أمناطــه مرجعيــات فكريــة يف املنجــز الثقــايف للشــعوب،
علــى مســتوى الشــكل واملضمــون ،إذ ارتبــط مبرجعيــات جدليــة يف حقــل الفنــون
التشــكيلية مــن منظــور جمــايل وداليل ،مــن مــكان واقعــي إىل مــكان رمــزي ،ذهابــا إىل
املــكان االفرتاضــي الــذي وضــع املتلقــي داخــل أمكنــة متخيلــة ضمــن اشــتغال الفنان
علــى ســياقات وحتــوالت املــكان ،وصــوال إىل تغييبــه والتحــرر مــن ســطوة الشــكل
الواقعــي لالنفتــاح علــى تأويــات تؤشــر وال توضــح ،وهنــا يتحــول املــكان إىل مدلــوالت
ســيكولوجية ،ليأخــذ قيمــا إضافيــة حينمــا يكــون املــكان املســتلهم ذا قيمــة وجدانيــة
كبــرة عنــد الشــعوب.
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تحتــل مدينــة القــدس مكانــة كبــرة يف الثقافــة العربيــة
اإلســامية واملســيحية عــى حــد ســواء ،فهــي رحــم الديانــات
رسة الكــون ،مــن هنــا جــاء االهتــام بهــذه
الســاوية و ّ
املدينــة ،إذ أصبحــت مثــار اهتــام العديــد مــن الفنانــن
املقيمــن والعــرب واألجانــب ،الذيــن عــروا إىل املدينــة
املقدســة.
موتيفات الزخرفية
وثــق الفنــان التشــكييل املدينــة مــن خــال محــاكاة
املــكان مبــا يحــوي مــن غنــى معــاري وحضــاري،
باإلضافــة إىل اســتلهام املوتيفــات الزخرفيــة التــي
اتســمت بهــا األماكــن املقدســة يف املدينــة ،وهنــا نــؤرش
إىل الفنانــن املســترشقني الذيــن وثقــوا املــكان بصــور
مختلفــة وخالفيــة ،كاملســترشق الفنــان ديفيــد روبرتــس
عندمــا رســم القــدس عــام ١٨٣٠م ،حيــث أطلــق عــى
العمــل اســم (ســور الهيــكل) ،ليؤســس خطابــا برصيــا
منافيــا للحقائــق التاريخيــة للمدينــة ،وهــو مــا اتســم
بأغلــب الصــور املســترشقة للمــكان العــريب ،وهنــا تــرز
أهميــة الفنــون التشــكيلية يف تحبــر املــكان وإبــراز
حقائــق طمســت ،ومــا يـزال االحتــال الصهيــوين ميارســها
يف كل مناســبة إلثبــات الباطــل.

املدينة كنص برصي
اســتلهم الفنــان العــريب ،واألردين بشــكل خاص مدينــة القدس،
ومــا تــزال حــارضة يف املنجــز التشــكييل األردين ،باعتبارهــا
موضوعــا خاصــا يف الوجــدان ،ذات عاطفــة دينيــة واجتامعيــة.
هنــا يــرز ســؤال جــي :هــل اســتلهم الفنــان األردين مدينــة
القــدس كقيمــة جامليــة ملــا تحتــوي مــن قيــم جامليــة؟ أم
أن الفنــان األردين ذهــب باتجــاه اســتلهام املدينــة كنــص
بــري مقــاوم لالحتــال الصهيــوين الــذي يســتهدف الثقافــة
الفلســطينية مــن ناحيــة التاريــخ واإلنســان؟ إىل حــد رسقــة
األزيــاء واملطبــخ الفلســطيني وترويجهــا عــى أنهــا ثقافــة
الدولــة املحتلــة؟!
لإلجابــة عــن هــذا التســاؤل ،نســتعرض مجموعــة مــن
التجــارب الفنيــة األردنيــة التــي كانــت القــدس محفــزا
ومرجعيــة لهــا ،وباســتعراض بعــض التجــارب الفنيــة والكثــرة،
والتــي ال يســعنا يف هــذا املقــال الوقــوف عليهــا لزخمهــا،
نــرى يف تجربــة الفنــان الراحــل رفيــق اللحــام حضــور القــدس
يف منجــزه الفنــي ،والتــي عـ ّـر عنهــا مبفــردات تراثيــة ،بالتأكيــد
عــى هويــة املدينــة العربيــة مــن خــال املــزج بــن موتيفــات
زخرفيــة وحروفيــة ،حيــث ذ ّوب الفنــان العنــارص الزخرفيــة
الخاصــة بالزخــارف األرابســكية مــع الحروفيــة ،متكئــا عــى
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جرافيك لكاتب السطور

القبــاب التــي تحيلنــا إىل قبــة الصخــرة املرشفــة ،كــا يف
أعــال الفنــان الراحــل محمــود طــه الــذي زاوج بــن تقنيــات
عديــدة لصياغــة عملــه الفنــي ،حيــث مــزج بــن شــكل املدينة
بخلفيــات حروفيــة ،كان لهــا األثــر الكبــر يف إضافــة قيمــة
صوتيــة داخــل نســيج العمــل الفنــي ،مــن خــال مرجعيــات
اللغــة العربيــة الدالليــة.

ومحتــوى العمــل الفنــي ،بينــا الفنــان نــر عبــد العزيــز،
فقــد اتبــع أســلوب صياغــات مختلفــة باســتلهام املــكان،
والرتكيــز عــى الط ـراز املعــاري والعنــارص الزخرفيــة يف قبــة
الصخــرة ،مــع االهتــام باألزيــاء الفلســطينية التــي تعرضــت
للســطو عليهــا مــن قبــل االحتــال الصهيــوين وهــو مــا فعلتــه
الفنانــة ســامية الــزرو باالفــادة مــن تطريــز األزيــاء وفــق
لوحــة كوالجيــة.

أمــا الفنــان يــارس دويــك ،فقــد ذهــب باتجــاه توثيــق حــارات
املدينــة و زقاقهــا ،وذلــك بإظهــار البنيــة املعامريــة للمدينــة
بتقنيــات جرافيكيــة ،ســاهمت يف إبــراز القيــم الجامليــة
للمدينــة مــن خــال تراكــم الطبقــات الطباعيــة التــي تتوافــق

وذهــب الفنــان غــازي نعيــم مــن خــال الرتكيــز عــى قيمــة
املــرأة الفلســطينية يف أعاملــه الفنيــة ،وتنويعــات األشــكال
الزخرفيــة للثــوب الفلســطيني ،برتســيخ خلفيــة العنــر
األنثــوي الرئيــي يف العمــل بط ـراز معــاري يخــص مدينــة

البنية املعامرية
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القــدس ،فيــا الفنــان حســن نشــوان ،فقــد اهتــم باملنظــر
األفقــي للمدينــة وخصوصيتهــا ،مركــزا عــى القبــاب التــي
تومــئ مبرجعيــة جليــة إىل قبــة الصخــرة ،وتعاضدهــا مــع
كنيســة القيامــة كمــؤرش جــي عــى وحــدة الديانــات ،وتآخــي
البنيــة الدينيــة يف املدينــة.
ترميز املكان
إن املتتبــع لحركــة التشــكيل األردين ،والتــي ركــزت
عــى القضيــة املركزيــة لألمــة (القضيــة الفلســطينية)،
ومدينــة القــدس بشــكل خــاص ،يــرى أن الفنــان صــاغ
املــكان (القــدس) بطــرق وأســاليب متعــددة ،حيــث
مثّــل املــكان بشــكل واقعــي يعكــس توثيقــا تاريخيــا

مبحاكاتــه لطبيعــة املدينــة مــن زقــاق وحــارات،
وإبــراز املعــامل املقدســة فيــه ،حيــث يــرز املســجد
األقــى وكنيســة القيامــة ،وذهــب إىل ترميــز املــكان،
حيــث أصبحــت القــدس تحمــل دالالت قدســية يف
املنجــز التشــكييل مــن خــال تأثــر الغيبــي وذوبانــه
يف تفاصيــل وموتيفــات الشــكل األيقــوين ،مبرجعيــات
اجتامعيــة ونفســية مرتبطــة بالدينــن اإلســامي
واملســيحي للمدينــة مــن ناحيــة ،ومــن ناحيــة أخــرى،
ســعى الفنــان إىل تفتيــت املــكان الواقعــي وإهاملــه
للمحــاكاة ،والتحــرر مــن الشــكل للرتكيــز عــى بالغــة
املحتــوى ،لصياغــة املــكان كونيــا متعديــا األزمنــة،
بالتحليــل والحــذف واإلضافــة وصــوال إىل املــكان الحلــم
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القدس ريحانة المدائن
من العروض املرسحية

جمالية الزخارف الفسيفسائية
يف قبة الصخرة
د .محمد نصار
أكادميي وباحث أردني

مقدمة:
الفسيفســاء أحــد الفنــون الزخرفيــة التــي اســتخدمت يف تزيــن اجلــدران واألرضيــات،
متتــد بجذورهــا إىل احلضــارة الســومرية ،حيــث اســتعملت يف تزيــن جــدران معبــد
“آور” يف “الــوركاء” ،والقطــع الفسيفســائية تشــبه املســامري ،وتشــكل مــن الفخــار
احملــروق ( ،)Lioyd 1956: 462واســتمر اســتخدام الفسيفســاء يف األرضيــات خــال
احلضــارة اإلغريقيــة ،وتتكــون مــن احلصــى بيضــوي الشــكل ،ولونــت بألــوان خمتلفــة،
ومــن أحــد النمــاذج الــذي نفــذ بهــذه الطريقــة متثــل مبشــهد صيــد األســد األشــقر
يف مدينــة “بــا” ( )Pellaيف اليونــانُ ،أرخ إىل القــرن الرابــع قبــل امليــاد (;Ling 1998: fig. 12
.)Dunbabin 1999: 12, fig. 10
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وبشــكل عــام؛ الفسيفســاء عبــارة عــن أشــكال مكعبــة
تتكــون مــن الحجــارة أو الزجــاج أو املعــادن ،انتــرت
خــال العــر الرومــاين والبيزنطــي ،كــا حظيــت املبــاين
اإلســامية بهــذا النــوع مــن التقنيــة ،حيــث اســتخدمت
يف جــدران قبــة الصخــرة ،واملســجد األمــوي ،باإلضافــة إىل
العديــد مــن القصــور األمويــة مثــل قــر هشــام يف أريحــا،
والحالبــات والقســطل وقصــر عمــرة.
الفسيفساء خالل العرص األموي
يتألــف فــن الزخرفــة الفسيفســائية األموية مــن مكعبات
زجاجيــة ،ال يتجــاوز ضلــع املكعــب منهــا الســنتيمرت
الواحــد ،وهــذا النــوع مــن الفسيفســاء يختلــف عــن
الفسيفســاء الرومانيــة ،التــي كانــت تتكــون مــن أحجــار
طبيعيــة ملونــة ،ونــرى ذلــك يف العهــد البيزنطــي ،ويبــدو
بــأن الفسيفســاء الزجاجيــة مــن الصناعــة املحليــة ،فقــد
عــر عــى مصانــع يف أماكــن مختلفــة مــن بــاد الشــام
ملثــل هــذا النــوع مــن األحجــار ،عــى أنــه مــن املحتمــل
أن يكــون قــد تــم اســترياد األحجــار الذهبيــة مــن خــارج
املنطقــة.
وتشــر الدالئــل إىل أن تنفيــذ الفسيفســاء تــم مــن قبــل
صنــاع محليــن ،يتضــح ذلــك مــن خــال اســتمرار فــن
الفسيفســاء يف العديــد مــن املبــاين األمويــة كالتــي وجــدت
يف قبــة الصخــرة ،واملســجد األقــى ،والجامــع األمــوي
الكبــر يف دمشــق ،ومســجد املدينــة الــذي أنشــأه الــوايل
عمــر بــن عبــد العزيــز بأمــر مــن الخليفــة الوليــد ،كــا
نـراه يف القصــور األمويــة مثــل قــر املفجــر الــذي أنشــأه
هشــام قــرب أريحــا ،وقــر مدينــة عنجــر الكبــر يف ســهل
البقــاع يف لبنــان.
تقاليد قدمية
إن هــذه الكميــات الضخمــة مــن مكعبــات الفسيفســاء،
التــي غطــت تلــك املســاحات الواســعة مــن جــدران
املســاجد املذكــورة وأروقتهــا ،ال ميكــن أن تكــون قــد
اســتوردت ،أو أن يكــون عاملهــا قــد جــاءوا مــن أماكــن
بعيــدة ،ثــم إن تقاليــد الفسيفســاء قدميــة يف فلســطني
خاصــة ،وبــاد الشــام وباديتهــا عمومــا ،وأهمهــا كنيســة
املهــد يف بيــت لحــم التــي كانــت واجهتهــا الغربيــة
مزخرفــة بالفسيفســاء ،وعـرات الكنائــس واملعابــد التــي
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كشــف عنهــا التنقيــب األثــري يف األردن وســورية وتعــود
إىل مــا قبــل اإلســام ،كل تلــك الشــواهد تبــن براعــة أهــل
بــاد الشــام بهــذا الفــن وصناعتــه.
واســتخدمت يف تنفيــذ الوحــدات الزخرفيــة الفسيفســائية
املختلفــة ألــوان منوعــة ،كاألخــر واألزرق واألحمــر
والبنفســجي والبنــي واألســود ،واللونــن الفــي والذهبــي
اللذيــن اســتعمال خلفيــات للمناظــر الطبيعيــة التــي
غطــت جــدران وأســقف العامئــر األمويــة يف منطقــة بــاد
الشــام ،وألصقــت هــذه املكعبــات الفسيفســائية بإحــكام
وترتيــب فنــي بواســطة الجــص عــى جســم الجــدار،
وجعلــت الفصــوص الفضيــة والذهبيــة مائلــة لــي تعكــس
النــور عــى األرض ،ومــع أن أكــر الفصــوص زجاجيــة ،فــإن
بعضهــا مــن األحجــار الكرميــة ،أو مــن الصــدف أو اللؤلــؤ.
فسيفساء قبة الصخرة
تعتــر قبــة الصخــرة إحــدى أهــم وأقــدم املبــاين التــي
شــيدها األمويــون يف املنطقــة ســنة  72هجــري ،املوافــق
لعــام  691ميــادي يف عهــد الخليفــة عبدامللــك بــن مروان،
إذ تتميــز بجامليــات معامريــة وفنيــة مثــرة لإلعجــاب
ال نظــر لهــا يف املنطقــة ،إىل جانــب الجامــع األمــوي
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يف دمشــق ،باإلضافــة إىل القصــور األمويــة التــي زُينــت
بزخــارف فسيفســائية رائعــة مثــل قــر هشــام يف أريحــا،
وقــر الحالبــات ،وقصــر عمــرة وغريهــا مــن املبــاين
األمويــة املنتــرة يف منطقــة بــاد الشــام( .أيتنجهــاوزن
 ،1974طرشــان .)44 :1995
واملناظــر الفسيفســائية تشــكل بدايــة أساســية لفــن
الزخرفــة العــريب اإلســامي ،وتتصــل بالزخرفــة املحليــة يف
بــاد الشــام اتصــاالً واضح ـاً ،ويرجــع الســبب يف ذلــك إىل
أن صانعــي هــذه الزخــارف هــم الســكان األصليــون ،وهــم
مــن العــرب الذيــن دانــوا باملســيحية ،ثــم انتقلــوا إىل
اإلســام أو اســتمروا عــى دينهــم ،وكانــت لهــم مكانتهــم
ودورهــم يف العهــد األمــوي ،فســاهموا يف تزيــن العــارة
اإلســامية الدينيــة واملدنيــة.
وميكن تقسيم هذا اإلبداع الفني إىل أربعة أقسام:
الزخارف الفسيفسائية النباتية الطبيعية:
ويتمثــل هــذا التشــكيل بأشــجار الزيتــون ،والكرمــة،
والنخيــل وغريهــا مــن األوراق النباتيــة ،وبخاصــة
األكانثــوس.
إن هــذه الزخرفــة تحويــر رفيــع لعنــارص واقعيــة مــن

إن هــذه الزخرفــة حتويــر رفيــع لعناصــر واقعيــة مــن أشــجار
وأزهــار وأوعيــة ،إال أنهــا لــم حتافــظ علــى واقعيتهــا ،بــل
أصبحــت أشـ ً
ـكاال فنيــة مبدعــة ،وهــذه اخلصيصــة جعلــت
النقــاد ينظــرون إلــى الفــن اإلســامي منــذ نشــأته علــى أنــه
فــن إبداعــي ال فــن نقلــي يحاكــي الواقــع

أشــجار وأزهــار وأوعيــة ،إال أنهــا مل تحافــظ عــى واقعيتهــا،
بــل أصبحــت أشــكاالً فنيــة مبدعــة ،وهــذه الخصيصــة
جعلــت النقــاد ينظــرون إىل الفــن اإلســامي منــذ نشــأته
عــى أنــه فــن إبداعــي ال فــن نقــي يحــايك الواقــع ،وقــد
تفنــن الرســام يف التعبــر عــن تفاصيــل كل عنــر بأســلوب
فنــي ،إذ نجــد أحــد النــاذج لألشــجار الطبيعــة التــي
نفــذت عــى جــدران قبــة الصخــرة ،شــجرة الزيتون (شــكل
 )1يتكــون مــن أغصــان مخروطيــة الشــكل ،وتلتــف بعــض
األحيــان عــى بعضهــا ،وذات أوراق يطغــى عليهــا تــدرج
األلــوان لــي تعطــي ظــاال إلحيــاء شــكل املنظــور ثــايث
األبعــاد ،إضافــة إىل ذلــك ،زيــن الفنــان جــذع الشــجرة
بحليــات تزيينيــة مــن دوائــر ومربعــات كلمســات فنيــة.
وكذلــك األمــر نجــده يف منظــر طبيعــي آخــر مميــز،
يتمثــل بشــجرة النخيــل (شــكل  ،)2وهنــا نــرى الناحيــة
الجامليــة بهــذه الشــجرة ذات التفريعــات ،وبخاصــة
يف قمتهــا وجذوعهــا املميــزة والقويــة ،وتتــدىل قطــوف
الثــار مــن أعــايل الشــجرة بــن تفرعاتهــا الورقيــة املنحنيــة
للخــارج ،ذات الــرؤوس املســننة ،وبشــكل متناســق،
وبدرجــات اللــون األخــر الــذي يعطــي إيحــا ًء مبنظــر
طبيعــي واقعــي ينســجم مــع املشــاهد املحيطة بالشــجرة،

وهنــا نجــد اإلبــداع الفنــي يف التشــكيل ،كــا نجــد قطــوف
الثــار ذات الحبــات البيضاويــة الشــكل املتناســقة باللونني
األخــر واألصفــر بتدرجاتهــا التــي تحــايك الواقــع.
الزخارف الفسيفسائية النباتية املحورة:
اســتطاع الفنــان العــريب إدخــال تعديــل عــى العنــارص
الزخرفيــة النباتيــة ،بإضافــة بعــض التفاصيــل الزخرفيــة
عــى هــذه املناظــر ،دون التعــرض إىل تشــويه األشــكال
الطبيعيــة ،وهــذا مــا يســمى التحويــر أو التجريــد ،فمثــا،
هنــاك العديــد مــن الوحــدات الزخرفيــة التــي نفذهــا
الفنــان عــى جــدران وأســقف قبــة الصخــرة ،ومــن بينهــا
شــجرة النخيــل املحــورة (شــكل  ،)3ونجــد هنــا التحويــر
واضحــا مــن خــال الدمــج مــا بــن شــجرة النخيــل
وأغصــان األكانثــوس بشــكلها اللولبــي وهــي تتفــرع عــى
جانبــي شــجرة النخيــل.
وأبــدع الفنــان يف تشــكيل ســتة عناقيــد مــن مثــار النخيــل
تتــدىل مــن أعــى الشــجرة بشــكل متناســق ومنســجم،
بحيــث يعطــي إيحــا ًء بجامليــات الثــار الواقعيــة ،وكذلــك
نجــد األغصــان اللولبيــة املتمثلــة بــأوراق األكانثــوس
والوريــدات وبراعــم وأوراق تشــبه الكرمــة ،واســتطاع
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إدخــال أوراق نباتيــة كبــرة محــورة بينهــا ،تشــبه إىل حــد
كبــر حبــة الزيتــون التــي تتشــابه مــع شــكل الشــعلة ،إذ
يبــدو بــأن الفنــان قصــد مــن وراء ذلــك إعطــاء نــوع مــن
التغيــر يف تشــكيل هــذه الشــجرة ،التــي غطــت املســاحة
املمتــدة مــا بــن القوســن ،وهــذا مــا مييــز الفــن اإلســامي
الــذي عالــج املســاحات مــن خــال توزيــع الوحــدات
الزخرفيــة عليهــا.
كــا تفنــن الرســام بالتعبــر مــن خــال التــدرج اللــوين،
وإب ـراز التفاصيــل الدقيقــة ملكونــات الشــجرة مــن مثــار
وأغصــان وأوراق وورود ،بأســلوب فنــي أســهم بالتعــرف
عــى شــكلها القريــب إىل البيئــة ،مــا أكســب هــذا العمــل
مزيــدا مــن الجــال.
األشكال الزخرفية الفسيفسائية املتمثلة باملزهريات:
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زخرفــة تشــبه جناحــي النــر ،وبداخلهــا زخرفــة تتمثــل
بشــكل بيضــوي مزيــن ومرصــع باألحجــار الكرميــة.
األشــكال الزخرفيــة الفسيفســائية املتمثلــة باألغصــان
النباتيــة:
أبــدع الفنــان بتوظيــف أغصــان األشــجار كعنــارص
زخرفيــة ،فمثــا ،نجدهــا تــارة تلتــف بصــورة طبيعيــة
ومرنــة للداخــل والخــارج ،وتفتــح بعــض جوانبهــا ،وتــارة
أخــرى كانــت األغصــان تســر بخطــوط متعرجــة ،وبخاصــة
األغصــان الحلزونيــة ،إذ يبــدو أنــه أراد مــن وراء ذلــك أن
يتــاءم مــع طبيعــة املــكان ،وميــأ الف ـراغ ،ونجــد احتــواء
األغصــان عــى التفريعــات ،وحملهــا لــأوراق ،وتداخــل
بعــض األغصــان أحيانــا مــع بعضهــا البعــض ،بحيــث تبــدو
محاولــة مــن الفنــان إلظهــار الوضــع الطبيعــي للشــكل
العــام لألشــجار (الشــكالن  6و .)7

نفــذ الفنــان املزهريــات عــى جــدران قبــة الصخــرة،
فــأوىل جانبــا مهــا يف تزيينهــا ،ســاعد عــى ذلــك
اســتخدامه العديــد مــن النباتــات واألزهــار والثــار ،التــي
انبثقــت مــن وســطها الجــذوع ذات التفريعــات العديــدة،
فأحاطــت اإلنــاء نفســه ،ومــأت الفــراغ مــن حولــه،
وجــاءت املزهريــات بأشــكال وأحجــام مختلفــة حســب
املــكان الــذي وجــدت فيــه ،مثلــا زُينــت املزهريــات،
باإلضافــة إىل األغصــان واألوراق والــورود النباتيــة بزخــارف
متعــددة شــبيهة باملجوهــرات الطبيعيــة ،ومــن بينهــا
اســتخدام األصــداف واألحجــار الكرميــة ،وأحيانــا بصــورة
قالئــد مــا زادهــا بريقــا وجــاال ،وهــذا مــا مييــز فــن
الزخرفــة اإلســامية عــن البيزنطيــة التــي كانــت منتــرة
مــن قبــل يف املنطقــة.

بشــكل عــام ،ميكــن القــول بــأن الرشــاقة واالنســجام
واالبتعــاد عــن املحــاكاة الواقعيــة ،هــي مــا متيــز هــذه
العنــارص الزخرفيــة الرائعــة ،التــي نفــذت عــى واجهــات
قبــة الصخــرة ،وأن املواضــع التــي تتعلــق باألشــكال الحيــة،
ليــس لهــا مــكان يف أي جــزء مــن هــذه املســاحات الكبــرة،
ويرجــع ذلــك وال شــك إىل رفــض التشــبيهية ،وهــو تقليــد
متبــع يدعمــه مانــع دينــي مــن الحديــث الرشيــف ،إذ
يعــذب املصــورون الــذي يضاهــون بخلــق اللــه ،أو الذيــن
يشــبهون بخلــق اللــه ،ومــن املؤكــد أن حرمــة قبــة الصخرة
واملســجد األقــى ،منعــت مــن عــرض صــور شــخصية أو
تشــبيهية.

ومــن األمثلــة عــى ذلــك (الشــكالن  4و ،)5ويتمثــان
مبزهريــة مزينــة بزخــارف متنوعــة ،ففــي الجــزء العلــوي
تحيــط بالرقبــة قــادة مزينــة باملجوهــرات تتــدىل عــى
جســمها ،مثلــا نجــد القاعــدة مزينــة كذلــك باملجوهرات،
وتنبثــق مــن جانبيهــا أغصــان نباتيــة تشــبه ورق الزيتــون،
أمــا الجــزء العلــوي مــن املزهريــة ،فشُ ــكلت يف داخلهــا
باقــة مــن األوراق النباتيــة الشــبيهة باألكانثــوس ،تنبثــق
مــن وســطها أغصــان نباتيــة جــاءت عــى شــكل قــرون
مزينــة بحبــات تشــبه الحــي ،ويتــدىل منهــا قطفــان
مــن مثــر العنــب ،ويف وســط نقطــة التقــاء القــرون تنشــأ

ونجــد أن هــذه الزخــارف تحويــر رفيــع لعنــارص واقعيــة
مــن أشــجار وأزهــار وأوعيــة ،بعيــدا عــن واقعيتهــا،
فتحولــت إىل أشــكال فنيــة مبدعــة ،وهــذه الخصيصــة
جعلــت النقــاد ينظــرون إىل الفــن اإلســامي منــذ نشــأته
عــى أنــه فــن إبداعــي ال فــن نقــي يحــايك الواقــع ،ولقــد
تفنــن الرســام يف التعبــر عــن تفاصيــل كل عنــر بأســلوب
فنــي ،وال شــك بــأن معظــم العنــارص الزخرفيــة ال تتشــابه،
وأنهــا موزعــة بشــكل يغطــي أنحــاء قبــة الصخــرة ،وأن
العنــر الزخــريف ليــس مســتمدا مــن نبــات محــدد يتكــرر
يف حالتــن ،لهــذا ،بــدت مواضيــع الزخرفــة يف قبــة الصخــرة

الدراسة التحليلية للعنارص الزخرفية:

زخرفة املزهرية

ذات غنــى ال حــد لهــا.
ولقــد أبــدع الفنــان والحــريف يف اختيــار األلــوان الرمزيــة
التــي تنســجم مــع معــاين العنارص ،ال مــع حقيقتهــا اللونية
الواقعيــة ،ومــع اإلبــداع اللــوين والجــال الفنــي ،كــا أن
العنــارص املختلفــة التــي اختارهــا الفنــان هــي األواين
الحاملــة ،واألشــجار الرشقيــة بأنواعهــا املختلفــة :النخيــل
والزيتــون واللــوز والكرمــة وأكــواز الصنوبــر ،والــورود
واألوراق النباتيــة املتنوعــة ،واألشــكال الكأســية ،وقــرون
الرخــاء واألهلــة والنجــوم والآللــئ وغريهــا ،فســاهمت
تلــك األشــكال جميعهــا يف تغطيــة الجــدران بشــكل
متناســق ،مــا أدى إىل إب ـراز القيمــة الجامليــة اإلبداعيــة
للعنــارص الزخرفيــة مبختلــف تشــكيالتها وعنارصهــا ،وهــذا
يــدل عــى الخــرة واملهــارة التــي كان يتمتــع بهــا الفنانــون
والحرفيــون العــرب خــال العــر األمــوي.
زخارف تجريدية
ويف األواين الحاملــة ،نجــد الفنــان قــد تقيــد بإبــراز
الشــكل ،ومبحاولــة االهتــام بالحجــم مــن خــال تخطيــط
اآلنيــة لتبــدو فــوق أو تحــت األفــق ،والرتكيــز عــى التزيــن
بزخــارف تجريديــة دقيقــة ،وهــو شــكل متناظــر متــوازن،
ولكنــه ليــس بشــكل واقعــي ،وحــاول الفنــان أن يبتعــد

عــن املنظــور مــرة واحــدة عندمــا أراد أن يرســم فتحــة
اآلنيــة وعنقهــا.
وكانــت أكــر هــذه األواين مزهريــات وأحــواض ذات
عــرى أو بدونهــا ،بعضهــا منبســط تختلــط حــدوده العليــا
باألزهــار واألوراق النباتيــة املختلفــة ،تقــوم فــوق األواين
منبثقــة مــن عنقهــا زهــرة رمزيــة زخرفيــة ال تذكرنــا بواقــع
مــا ،وإمنــا هــي مركبــة مــن أزرار دائريــة أو بيضويــة
منقطــة ومحــددة ومؤطــرة يتموضــع بعضهــا فــوق بعــض،
وتخــرج منهــا أوراق رمزيــة كأســية تتوالــد الواحــدة مــن
األخــرى ،مشــكلة سلســلة زخرفيــة رائعــة ،وتعلــو هــذه
األزرار أجنحــة متقابلــة ذات ريــش متــواز ،وتعلــوه قــرون
الرخــاء والســعادة بأشــكال متنوعــة ،وكث ـرا ً مــا تتداخــل
وتتقاطــع مــع جــذع هــذه الزهــرة أو النبتــة الرمزيــة
عــروق مــن الكأســيات املسلســلة ،تلتــف حــول الجــذع
برشــاقة ،لــي تتفــرع يف أبعــاد الخلفيــة الجميلــة.
ويبــدو بــأن األشــجار أقــل رشــاقة مقارنــة بالعنــارص
الزخرفيــة األخــرى ،وأحيانـاً نجدهــا أكــر قرباً مــن الواقع،
ويف أشــجار النخيــل يتجــى الســعف واضحـاً فــوق عناقيــد
الثمــر ،وعــى طــريف شــجرة النخــل التــي ال تبــدو باســقة
تقــوم نخلتــان صغريتــان ،وأمــا جــذع النخلــة ،فتتخللــه
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زخرفة شجرة النخيل

حراشــف الســعف ،إال أن الفنــان يجنــح إىل الرمــز يف نخلــة
أخــرى ،فــرى الجــذع مــرة قــد انقلــب إىل مجموعــة مــن
الدوائــر ،أو عــدد مــن التشــكيالت الزخرفيــة املجــردة ،إذ
تظهــر عــى طرفيــه نباتــات محــددة تبتعــد عــن أن تكــون
شــجرة أو زهــرة ،وال تختلــف أشــكال األشــجار األخــرى
كالزيتــون واللــوز والقصــب يف تكوينهــا عــن أشــجار
النخيــل ،فهــي مســاحة ذات حــدود مورقــة ،تتخللهــا
أغصــان مفرغــة ،ومثــار تقــوم عــى جــذع مزخــرف ،وعــى
طرفيهــا أشــجار صغــرة صممــت بالطريقــة نفســها.
األصداف واملحار
وبصــورة مامثلــة لرســم شــجر الزيتــون وغــره ،نــرى
الباقــات الباســقة وقــد غرســت يف أوان بســيطة ،ترتفــع
“شــاقوليا” بعــرض يعــادل خمــس ارتفاعهــا ،مؤلفــة مــن
مســاحة مورقــة ،يف أطرافهــا وقلبهــا مثــار الرمــان ،أو
العناقيــد ،أو اللــوز ،وحولهــا األوراق والرباعــم واألكــواز
امللونــة ،وكثــرا ً مــا اســتعمل الفنــان املزخــرف يف
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فسيفســاء قبــة الصخــرة األوراق اللوزيــة الشــكل ،تزينهــا
مــن الداخــل وريقــات وأغصــان وفواكــه مختلفــة ،األمــر
الــذي يزيــد يف غنــى هــذه العنــارص التــي متــأ املســاحات
الفسيفســائية.
ووظــف الفنــان بــكل وضــوح أشــكال قــرون الســعادة،
التــي كانــت ســائدة يف الفنــون الكالســيكية ،ولكننــا
مــن خــال هــذه الزخــارف ،نراهــا أعطــت فرص ـاً جيــدة
للفنــان لــي يبــدع بتشــكيلها وتفريعهــا وزخرفتهــا
وتلوينهــا ،مثلــا نــرى أنــه اســتفاد مــن أشــكال األصــداف
واملحــار ،فحورهــا بأشــكال مختلفــة ،وكذلــك نجــده
اســتعار ورقــة األكانثــوس -وهــي كورقــة الكرمــة -عن ـرا
أساســيا يف الزخرفــة الكالســيكية ،إضافــة إىل ذلــك ،نــرى
ورقــة “األقنثــة” يف قبــة الصخــرة مقرتنــة بإنــاء كأمنــا ولــد
عــن هــذه الورقــة ،وكــا هــو األمــر يف التــاج “الكورنثــي”،
فإننــا نــرى أوراق األقنثــة قــد تفرعــت وتراخــت بشــكل
زخــريف منمــط.

زخرفة شجرة الزيتون

حــاول الفنــان األمــوي رســم الفاكهــة املختلفــة ،مــن عنب
أو لــوز أو رمــان يف أوان زخرفيــة متنوعــة (مزهريــات)،
وجعــل ذلــك ضمــن فكــرة مركبــة أو مســتقلة ،واســتعمل
أحيانـاً يف زخرفتــه أشــكال القمــر والنجــوم ،والــيء املهــم
يف العنــارص الزخرفيــة الفسيفســائية يف قبــة الصخــرة ،هــو
التصميــم عــى شــكل الحــي ،والحــق أن هــذه الصيــغ
جديــرة بالتنفيــذ الفعــي ،إذ ســعى الفنــان املصمــم
لالســتفادة مــن األصــداف والآللــئ يف إغنــاء األحجــار
الفسيفســائية ،لــي يؤكــد معنــى الحــي يف هــذه األشــكال،
ومنهــا كــوز الصنوبــر محاطــا بــأوراق ،أو متفرعــة عــن
أغصــان مضفــورة ،وقــام أحيانــاً بتأويــل هــذه العنــارص
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أرنولــد ،كريســتي ( ،)1984تــراث اإلســام يف الفنــون الفرعيــة والتصويــر
والعــارة ،ترجمــة زيك محمــد حســن ،دار الكتــاب العــريب ،دمشــق.
الباشــا ،حســن ( ،)1959صــور املناظــر الطبيعيــة يف قبــة الصخــرة بالقــدس ويف
املســجد األمــوي بدمشــق ،املجلــة عــدد  ،30القاهــرة ،وزارة اإلرشــاد القومــي.
الطرشــان ،نــزار ( ،)1989املــدارس األساســية للفسيفســاء األمويــة يف بــاد
الشــام ،عــان– الجامعــة األردنيــة.

لتصبــح صيغــة زخرفيــة مجــردة.
ولقــد أحيطــت املوضوعــات بإطــارات زخرفيــة مؤلفــة
مــن أشــكال هندســية ،ذات ظــال توحــي بحجمهــا ،أو
مــن رشائــط لولبيــة أحســن إبـراز بعدهــا الثالــث ،أو مــن
أشــكال مكــررة مثــل لــوزات أو أوراق أو نجــوم مثمنــة،
أو أزهــار أو دوائــر عــى شــكل لفائــف ،أو عــى أشــكال
هندســية مجــردة.
وميكــن القــول بــأن الوحــدات الزخرفيــة التــي نفــذت
عــى جــدران قبــة الصخــرة الداخليــة ،مــن أروع مــا أنجــزه
الفنانــون والحرفيــون العــرب خــال العــر األمــوي يف
املنطقــة

فرغــي ،أبــو الحمــد ( ،)1991التصويــر اإلســامي ،نشــأته وموقــف اإلســام منــه
وأصولــه ومدارســه ،الــدار املرصيــة.
Nassar, M. (2015) The Geometric Mosaics at Qusayr Amra in
Context” Greek, Roman and
Byzantine Studies. Vol. 55, No.2: 415-431, Duke University, USA
Nassar, M.,Turshan, N., and Al-Jobour, K.
2021 Predators and Geometric Mosaic at the Bath of the Umayyad
– Palace at Qastal
)Jordan. A Comparative Study, Adumatu Journal 41(2
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القدس ريحانة المدائن

بوابات القدس يف العهد العثماين
ّ
(943هـ1536/م 947 -هـ1540/م)
د محمد هاشم غوشة
أكادميي ومفكر أردين
سور القدس قبيل احلكم العثماين
كانــت القــدس طــوال العهديــن األيوبــي واململوكــي وحتــى ســنة 947هـــ1540/م مدينـ ً
ـة
ً
صغــرة ،مربعــة الشــكل ،ال تتجــاوز مســاحتها احملاطــة باألســوار يف غالبهــا  700ألــف
ـي أنشــأه الســلطان الناصــر صــاح الديــن األيوبــي يف الفــرة
ـور أيوبـ ٌ
مــر مربــع ،يحيطهــا سـ ٌ
وخربــه امللــك املعظــم شــرف الديــن عيســى
مــا بــن 587هـــ1191/م 588 -هـــ1192/مّ ،

يف ســنة 616هـــ1219/م كــي ال يتمكــن الفــرجن مــن االحتمــاء خلــف جدرانــه املنيعــة فيمــا
لــو أعــادوا احتــال القــدس مــن جديــد.
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ونظـ ًرا لحاجــة سـكّان القــدس إىل منــازل جديــدة يف ظــل
ازدهــار فكــري الفــت ،داخــل مدينــة صغــرة املســاحة،
تســتقطب العلــاء والدارســن واملرابطــن ،فقــد اضطــر
هــؤالء الس ـكّان يف العهــد اململــويك ،إىل إنشــاء مســاكن
جديــدة خــارج محيــط الســور األيــويب الخــرب ال ســيام
يف الناحيتــن الجنوبيــة والغربيــة ،فتشــكلت مــع مــرور
الزمــن حــار ٍ
ات جديــدة يف تلــك الناحيتــن عــ ّرج عــى
ذكرهــا مجــر الديــن ال ُعليمــي يف ســنة 901هـــ1494/م،
فيــا بقيــت أبــواب أيوبيــة عــرة تخــدم ســكاّن املدينــة.
ظاهر املدينة
لقــد وصف مجــر الدين ال ُعليمي يف ســنة 901هـ1494/م،
الحــارات املمتــدة خــارج محيــط الســور األيــويب امله ـ ّدم
بأنهــا تقــع (ظاهــر املدينــة) ،أي خارجهــا ،وهــذا مــا
أكّدتــه الســجالت الرشعيــة املبكــرة ملدينــة القــدس والتــي
تبــدأ يف ســنة 935هـــ1528/م حيــث ذكــرت بشــكلٍ دقيقٍ
وجــود معــامل كثــرة كانــت تقــع ضمــن حــار ٍ
ات ظاهــر
القــدس ،ومــن أبــرز هــذه الحــارات؛ حــارة بنــي حـــارث،
وحــارة املــاط ،وحـــارة الزراعنــة ،وحــارة الجوالــدة وحارة
املغـــاربة ال ّربانيــة ،وحـــارة صهيــون الج ّوانيــة ،داللـ ًة عــى

وجـــود حــارة صهيــون ال ّربانيــة ،وخرجــت كذلــك بعــض
معــامل املدينــة إىل خــارج الســور ،نذكــر منهــا قلعــة
القــدس ،وديــر األرمــن ،وزاويــة الشــيخ يعقــوب العجمي،
وزاويــة البــايس ،وزاويــة األزرق ،وزاويــة للهنــود كانــت
تقــع خــارج بــاب األســباط.
مدينة بال أسوار
وهكــذا نجــد أن القــدس بقيــت مدينــ ًة بــا أٍســوار
نحــو ثالثــة قــرون ،وحافظــت عــى تخطيــط بنائهــا
األيــويب حتــى ســنة 947هـــ1540/م ،وقــد تكشّ ــفت يل
ـت
هــذه املعلومــات عــى نحـ ٍو غــر مســبوق ،عندمــا كنـ ُ
أعمــل عــى إنجــاز دراسـ ٍة عــن مخطــط مدينــة القــدس
ومســاحتها قبلســنة 947هـــ ،1540/نُــرت نتائجهــا أول
مــر ٍة ضمــن كتابٍجامــعٍ لبحــوث عــ ّدة حــ ّرره األملانيــان
جوهانــس باليــج ولورانــس كــورن ،ويحمــل عنــوان:
The Walls and Gates of Jerusalem before and after Sultan
Suleyman’s Rebuilding Project of 1538-4, Governing the
Holy City: The Interaction of Social Groups in Jerusalem
between the Fatimid and the Ottoman Period. Univeristy
of Bamberg, 2004.
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بناء سور القدس (943هـ1536/م – 947هـ1540/م)
أنشــأ العثامنيــون بعــد حكمهــم للقــدس بعرشيــن ســنة
تقريبًــا ســو ًرا جديــ ًدا محكــم البنــاء ،أحــاط باملدينــة
املقدســة ،وكان ذلــك يف الفــرة مــا بــن 943هـــ1536/م
وحتــى 947هـــ1540/م ،وبذلــك طــوى العثامنيــون مرحل ًة
مريــر ًة عــاىن خاللهــا املقدســيون عــى مــدار ســنوات
طويلــة مــن فقدانهــم لألمــن واألمــان ،امتــدت مــن تاريــخ
تخريــب ســور القــدس يف عهــد امللــك املعظــم رشف
الديــن عيــى يف ســنة 616هـــ1210/م ،وحتــى إعــادة بناء
الســور العثــاين الجديــد للمدينــة املقدســة.
القدس القدمية
وميتــد ســور القــدس العثــاين عــى مســافة تقــدر بنحــو
القــدس القدميــ َة والتــي تبلــغ
 4.5كيلومــر يحتضــن
َ
مســاحتها بنحــو  895ألــف مــر مربــع ،ويبلــغ ارتفاع ســور
القــدس الحــايل مــا بــن 12.5م 13.5 -م ،يف حــن يبلــغ
طولــه مــن ناحيــة الشــال  1300مــر ،ومــن الــرق 920
28

مـرًا ،ومــن الجنــوب  1080مـرًا ،ومــن الغــرب  695مـ ًرا،
فيــا يبلــغ متوســط ارتفــاع ســور القــدس مــا بــن خمســة
أمتــار إىل خمســة عــر م ـرًا بســمك مرتيــن ونصــف إىل
ثالثــة أمتــار عنــد قاعــدة الســور ،ويشــتمل عــى خمســة
وثالثــن بر ًجــا عســكريًا يرتكــز خمســة عــر بر ًجــا منهــا يف
الناحيــة الشــالية ،باإلضافــة إىل ســبع ب ّوابــات مفتوحــة.
وســع معامريــو الســور يف العهــد العثــاين املب ّكــر،
لقــد ّ
القــدس
املســاح َة املســ ّور َة ملدينــة القــدس ،فأصبحــت
ُ
بعــد بنائــه أكــر مــا كانــت عليــه إب ـاّن حكــم املامليــك،
وبذلــك اختلــف تخطيــط املدينــة بشــكلٍ كبــر ،وتح ّولــت
القــدس مــن مدين ـ ٍة مربّع ـ ٍة صغــرة ال تتجــاوز مســاحتها
املسـ ّورة ( )700ألــف مــر مربــع إىل مدينــة غــر منتظمــة
الشــكل تبلــغ مســاحتها املســورة ( )868000م ـ ًرا مرب ًعــا،
وهكــذا دخلــت بعــض الحــارات التــي امتــدت مبانيهــا
خــارج الســور إىل داخلــه بعــد إعــادة بنائــه مــن جديــد ال
ســيام مــن الجهتــن الغربيــة والجنوبيــة.

وثائق تاريخية من سجالت املحكمة الرشعية يف القدس توثق تفاصيل مرشوع بناء سور القدس التاريخي يف الفرتة ما بني
 943ه 1536 /م –  947ه 1540 /م

وأرشف فخــر األكابــر واألعيــان محمــد جلبــي النقــاش
األمــن عــى األمــوال الســلطانية عــى عــارة ســور
القــدس ،بينــا عمــل املعلــم عمــر بــن الحــاج محمــد
الجــال الحلبــي املعــاري يف بنــاء الســور ،وقــد بــدأت
التربعــات تصــل لصالــح بنــاء الســور يف أوائــل شــهر رجــب
ســنة 943هـــ1536/م واســتمرت حتــى شــهر ذي القعــدة
سنـــة 944هـــ1537/م ،وكانــت حصيلــة التربعــات مــن
الدراهــم الفضيــة الســليامنية املحلّقــة التــي وصلــت إىل
مدينــة القــدس عــى النحــو التــايل-:
( 35764درهــاً ُســليامنياً ُمحلّقــاً) مــن أهــايل نابلــسإَضافـ ًة إىل مجموعتــي نقــود أرســلهاإينال بــك أمــن الناحية
الجنوبيــة للجنــة التربعــات وعيــى جلبــي أمــن خــواص
نابلــس مل تفصــح الســجالت الرشعيــة عــن حجمهــا.
( 45905دراهــم ُســليامين ُمحلّــق) مــن أهــايل غــ ّزةوصلــت إىل القــدس عــن طريــق حســن بــك أحــد فرســان
غــ ّزة ومصطفــى بــك أمــن خــواص غــ ّزة.

دراهــم فضيّــة غــر معروفــة العــدد مــن أهــايل صفــدأحرضهــا محمــد بــن جامعــة املقــديس والحــاج ويل أحــد
حــرا ّس قلعــة القــدس مــن أحمــد جلبــي أمــن خــواص
صفــد.
( 348230دره ـاً ُســليامنياً ُمحلّق ـاً) أرســلها عــي جلبــيالدفــردار باملاملــك العربيــة مــن خزائــن الســلطان
ســليامن القانــوين يف الشــام ومــن خزائــن الشــام.
( 14077دره ـاً ُســليامنياً محلّق ـاً) جمعهــا محمــود بــنمحمــود بلــوك بــايش قلعــة القــدس وأحــد أربــاب تيــار
القــدس مــن أهــايل وســكاّن املدينــة.
( 21500درهــم ُســليامين محلّــق) جمعهــا حســن جلبــيأمــن خــواص الرملــة والقــدس مــن أهــايل الرملــة ،وهكــذا
كان إجــايل مــا ُج ِمــع وأُنفــق عــى بنــاء ســور القــدس
( 469486درهــاً فضّ يــاً ُمحلّقــاً) إضافــ ًة إىل نقــو ٍد غــر
معروفــة العــدد تســلّمها محمــد جلبــي النقــاّش األمــن
عــى بنــاء ســور القــدس.
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مدينة القدس يحيطها السور العثامين يف سنة  1574م كام ظهرت يف خريطة الجغرايف األملاين فرانس هوغينبريغ

ويوجــد يف ســور القــدس نقــش تأســييس إىل الــرق مــن
بــاب الســاهرة ،أبعــاده ( 130ســم ×  60ســم) يوثــق
إنشــاء ســور القــدس بأمــر الســلطان ســليامن القانــوين،
وجــاء فيــه:

وبالقــرب مــن بــرج اللقلــق يف ســور القــدس ،يوجــد
كذلــك نقــش تأســييس ،أبعــاده ( 100ســم ×  70ســم)
يوثــق إنشــاء ســور القــدس مــن ناحيــة بــرج اللقلــق يف
ســنة 945هـــ1539/م وقــد جــاء فيــه:

 .1أمــر بإنشــاء هــذا الصــور املبــارك موالنــا الســلطان
ســليامن

[ .1أمــر بإنشــاء هــذا] الســور املبــارك موالنــا الســلطان
ســــ [ ليــان ]

 .2ابــن ســلطان ســليم خــان بتأريــخ ســنة أربــع وأربعني
وتســعامئة.

 .2ابــن الســلطان ســليم خــان يف ســنة خمــس وأربعــن
وتســعامئة

كــا يوجــد نقــش تأســييس آخــر أبعــاده ( 180ســم × 60
ســم) يوثــق إنشــاء ســور القــدس ،جــاء فيــه:

فيــا يوجــد نقــش تأســييس مثبــت يف أعــى الواجهــة
الجنوبيــة لبــاب األســباط مــن الداخــل ،أبعــاده ( 80ســم ×
 40ســم) ،يوثــق إنشــاء ســور القــدس مــن ناحيــة األســباط
يف ســنة 945هـــ1539/م ،وقــد جــاء فيــه:

 .1أمــر بإنشــاء هــذا الســور املبــارك موالنــا الســلطان
األعظــم والخاقــان املكــرم ســلطان الــروم والعــرب
والعجــم
[ .2سل]ـيم خان خلد الله ملكه وسلطانه.
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 .1أمــر بإنشــاء هــذا الســور املبــارك موالنــا ســلطان
ســليامن بــن ســليم خــان

مدينة القدس يحيطها السور العثامين كام ظهرت يف خريطة رسمها راهب إيطايل من القرن السادس عرش امليالدي

 .2خلــد اللــه ملكــه بتأريــخ يف ســنة خمــس وأربعــن
وتســعامئة.

 .2الســلطان ســليامن [بــن ســليم خــان] خلــد اللــه
ملكــه

ويوجــد كذلــك يف واجهــة بــرج الكربيــت الكائــن يف الســور
الجنــويب للقــدس ،نقــش أبعــاده ( 60ســم ×  50ســم)،
يوثــق إنشــاء ســور القــدس مــن ناحيــة بــرج الكربيــت يف
ســنة 947هـــ1540/م ،جــاء فيــه:

 .3بتأريخ [ ..وتسع]ــامئة.

 .1أمر بإنشاء هذا السور املبارك
 .2موالنا سلطان سليامن بن سليم خان
 .3بتأريخ يف سنة سبع وأربعني وتسعامئة
كــا يوجــد بالقــرب مــن بــاب املغاربــة الكائــن يف الســور
الجنــويب للقــدس ،نقــش أبعــاده ( 70ســم ×  60ســم)،
يوثــق إنشــاء ســور القــدس مــن ناحيــة بــاب املغاربــة يف
ســنة تقديرهــا 947هـــ1540/م ،وقــد جــاء فيــه:
 .1أمــر بإنشــاء هــذا [الســور] املبــارك موالنــا امللــك
األ[عظــم]

وبذلــك أصبــح ملدينــة القــدس ســور شــامخ لــه ســتة
بــاب
أبــواب عوضً ــا عــن عــرة أبــواب ،وقــد فُتــح ٌ
ســاب ٌع يف ســنة 1305هـــ1887/م يف عهــد الســلطان عبــد
الحميــد الثــاين أُطلــق عليــه اســم البــاب الجديــد ،أو
البــاب الحميــدي ،كــا كان ومــا زال لســور القــدس بابــان
مســدودان بالحجــارة يعرفــان ببــايب الرحمــة والتوبــة،
يعــود تاريخهــا إىل مــا قبــل العهــد العثــاين ،باإلضافــة
إىل أبــواب مســدودة أخــرى ال مجــال لحرصهــا يف هــذا
الســياق.
ويف ســنة 1143هـــ1731/م وصــف الرحالــة املــري
مصطفــى أســعد اللقيمــي الدمياطــي ســور القــدس
وأبوابهــا يف رحلتــه املوســومة (موانــح األنــس برحلتــي
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رسم تاريخي لباب العمود من خارج القدس

لــوادي القــدس) قائــاً:
للقــدس ســور ســا بالحســن رونقــه
أبوابــــه ستـــــة فيهــا مقاربــه
أســباط ســاهرة عمــود ثالثهــا
بــاب الخليــل وداود مغاربــه
باب العمود :
يقــع بــاب العمــود يف الســور الشــايل ملدينــة القــدس بــن
بــاب الســاهرة والبــاب الجديــد وهــو أكــر أبــواب القــدس
وأكرثهــا شــهرة،كام يُطلــق عليــه بــاب دمشــق وبــاب
نابلــس ،ويعــرف ببــاب العمــود نســبة إىل عمــود رومــاين
كان يقــع تجــاه هــذا البــاب ،وقــد أطلــق اإلدريــي عــى
هــذا البــاب اســم بــاب عمــود الغـراب ،ويــرى ماكــس ڤان
برشــم أن أنقاضً ــا مــن خــان الظاهــر بيــرس اســتخدمت يف
بنــاء واجهــة بــاب العمــود يف مطلــع العهــد العثــاين.
32

ويوجــد نقــش تأســييس يتألــف مــن ســطرين عــى واجهــة
بــاب العمــود مــن الخــارج ،أبعــاده ( 180ســم ×  60ســم)
يوثــق إنشــاء هــذا الباب بأمــر الســلطان ســليامن القانوين،
وقــد جــاء النقــش عــى النحــو التــايل:
 .1أمــر بإنشــاء هــذا الســور املبــارك موالنــا الســلطان
املعظــم والخاقــان املكــرم ســلطان الــروم والعــرب
والعجــم
..[ .2سل]ــيم خان خلد الله ملكه وسلطانه.
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رائــف نجــم وآخــرون ،كنــوز القــدس ،منظمــة املــدن العربيــة
ومؤسســة آل البيــت (1984م) ،ص.344-346:

باب الخليل -:
يقــع بــاب الخليــل يف الســور الغــريب للقــدس ،فُتح يف ســنة
945هـــ1548/م ،وعــرف ببــاب الخليــل ألنــه يــؤدي إىل
مدينــة الخليــل ،كــا عــرف باســم بــاب يافــا ألن مدخلــه
يفــي إىل طريــق يافــا ،وبالقــرب مــن هــذا البــاب ،تــم

هــدم جــدار الســور مــن أجــل مــرور االمرباطــور األملــاين
ڤلهلــم الثــاين وزوجتــه أوغســتا فكتوريــا أثنــاء زيارتهــا
للقــدس القدميــة يف ســنة 1898م.
وأنشــأ العثامنيــون فــوق بــرج البــاب ســاع ًة دقاقــة يف
ســنة 1909م ُعرفــت باســم ســاعة القــدس الدقاقــة وذلــك
احتفــاء مبــرور  33عا ًمــا عــى جلــوس الســلطان عبــد
الحميــد الثــاين عــى الســلطنة العثامنيــة ،ويف ســنة 1917م
ألقــى الج ـرال الربيطــاين آدمونــد ألنبــي خطابــه الشــهري
بالقــرب مــن بــاب الخليــل ،وقــال فيــه العبــارة الشــهرية
(اآلن انتهــت الحــروب الصليبيــة).
ويوجــد نقــوش تأسيســية عــى بــاب الخليــل الكائــن غــريب
القــدس وجــدار الســور املجــاور لــه أبعــاد ثالثــة منهــا (60
ســم ×  100ســم) ( 125ســم ×  50ســم) ( 120ســم ×
 60ســم) ،توثــق إنشــاء الســلطان ســليامن القانــوين ســور
القــدس وبــاب الخليــل يف ســنة 945هـــ1548/م ،وقــد
جــاءت النقــوش عــى النحــو التــايل:
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نقش عىل جدار سور القدس إىل الرشق من الباب
 .1بسم الله الرحمن الرحيم
 .2أمر بإنشاء هذا السور املبارك
 .3موالنــا الســلطان األعظــم مالــك الــروم والعــرب
والعجــم
 .4ســلطان ســليامن بــن ســليم خــان خلــد اللــه ملكــه يف
تاريــخ ســنة 945
نقش فوق مدخل باب الخليل من الخارج
 .1أمــر بإنشــاء هــذا الســور املبــارك موالنــا الســلطان
امللــك األعظــم والخاقــان املكــرم
 .2ســلطان الــروم والعــرب والعجــم الســلطان ســليامن
بــن ســليم خلــد اللــه ملكــه وســلطانه
 .3بتاريــخ يف شــهر جــادى األول مــن شــهور ســنة
خمــس وأربعــن وتســعامئة مــن الهجــرة النبويــة
عليــه الســام
نقش فوق مدخل باب الخليل من الداخل
 .1أمــر بإنشــاء هــذه الســور املبــارك موالنــا الســلطان
األعظــم والخاقــان املكــ ّرم مالــك رقــاب األمــم

باب النبي داود -:
يقــع بــاب النبــي داود يف الجــدار الجنــويب مــن ســور
القــدس بــن بــايب الخليــل واملغاربــة بالقــرب مــن ديــر
األرمــن الشــهري يف القــدس ،ويــؤدي هــذا البــاب إىل الحــي
املعــروف بحــي النبــي داود حيــث مقــام النبــي داود،
ويرجــع تاريــخ البــاب الحــايل إىل أوائــل العهــد العثــاين
حيــث أُكمــل بنــاؤه يف ســنة 947هـــ1540/م وفــق نقشــن
تأسيســيني أحدهــا مــا زال مثبتًــا فــوق قــوس البــاب مــن
الداخــل واآلخــر عــى جــدار الســور مــن الخــارج تبلــغ
أبعادهــا ( 60ســم ×  50ســم) ( 70ســم ×  60ســم)،
يوثقــان إنشــاء الســلطان ســليامن القانــوين ســور القــدس
مــن جهــة البــاب املذكــور يف ســنة 947هـــ1540/م ،وقــد
جــاء النقشــان عــى النحــو التــايل:
النقش املثبت فوق قوس الباب من الداخل
 .1أمر بإنشاء هذا السور املبارك موالنا السلطان
 .2سليامن بن سلطان سليم خان خلد الله ملكه
 .3بتاريخ ربيع األول سنة سبع وأربعني وتسعامئة

 .2ســلطان الــروم والعــرب والعجــم يف ال ّربيــن والبحريــن
الســلطان ســليامن بــن ســلطان ســليم خــان

النقش املثبت عىل جدار سور القدس

 .3خلّــد اللــه ملكــه وســلطانه بتاريــخ شــهر جــادى
األول مــن شــهور ســنة خمــس وأربعــن وتســعامئة

 .1أمــر بإنشــاء هــذا الســور املبــارك موالنــا الســلطان
ســليامن بــن ســليم خــان

نقش بداخل قبو الباب

 .2خلــد اللــه ملكــه بتاريــخ يف شــهر ربيــع األول ســنة
ســبع وأربعــن وتســعامئة.

 .1ال إله إ ّال الله إبراهيم خليل الله
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مجــر الديــن العليمــي ،األنــس الجليــل بتاريــخ القــدس
والخليــل ،مكتبــة املحتســب ،عــان1973( ،م) ،ج2:
،ص.56:
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رائــف نجــم وآخــرون ،كنــوز القــدس ،منظمــة املــدن
العربيــة ومؤسســة آل البيــت (1984م) ،ص.354-355:

مجــر الديــن العليمــي ،األنــس الجليــل بتاريــخ القــدس
والخليــل ،مكتبــة املحتســب ،عــان1973( ،م) ،ج2:
،ص.56:

وثائق تاريخية من سجالت املحكمة الرشعية يف القدس توثق تفاصيل مرشوع بناء سور القدس التاريخي يف الفرتة ما بني
 943ه 1536 /م –  947ه 1540 /م

رائــف نجــم وآخــرون ،كنــوز القــدس ،منظمــة املــدن
العربيــة ومؤسســة آل البيــت (1984م) ،ص.356-357:
باب األسباط -:
يقــع يف الســور الرشقــي للقــدس؛ وميكــن الوصــول إليــه
بعــد املــرور بطريــق تصــل بالقــرب مــن طريــق ســتنا
مريــم مــرورا بشــارع يقطــع مقــريت اليوســفية وبــاب
الرحمــة ،وقــد أُعيــد بنــاؤه يف موضــع بــاب األســباط
القديــم يف ســنة 945هـــ1538/م ،واســتعملت حجــارة مــن
أنقــاض خــان الظاهــر بيــرس يف بنــاء األجــزاء العلويــة
منــه ،وقــد ثُبّــت عــى جانبــي بــاب األســباط رنــك الظاهــر
بيــرس املتمثــل يف أســدين أحــرت مــن مخلفــات الخــان
املذكــور.
Max van Berchem, Matériaux pour un Corpus
Inscriptionum Arabicarum. Deuxième Partie – Syrie du
Sud. Cairo: Institut français de archéologie orientale.
(1922). Tome premier, Jérusalem, ville. 439.

Titus Tobler, Topographie von Jerusalem und seinen
Umgebungen, 2 vols. Berlin: G. Reimer, (1853-1854), 1:
148-150).

مجــر الديــن العليمــي ،األنــس الجليــل بتاريــخ القــدس
والخليــل ،مكتبــة املحتســب ،عــان1973( ،م) ،ج2:
،ص.56:
عــارف العــارف ،املفصــل يف تاريــخ القــدس ،مكتبــة
األندلــس ،القــدس1961( ،م) ،ص.307:
رائــف نجــم وآخــرون ،كنــوز القــدس ،منظمــة املــدن
العربيــة ومؤسســة آل البيــت (1984م) ،ص.352-353:
باب الساهرة -:
بــاب الســاهرة يقــع يف الســور الشــايل للقــدس ،أعــاد
العثامنيــون بنــاءه يف ســنة 944هـــ1537/م ،وقــد تحدثــت
وثيقــة فريــدة مــن ســجالت املحكمــة الرشعيــة مؤرخــة يف
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ســنة 947هـــ1540/م عــن وجــود بــاب الســاهرة الجديــد
بالقــرب مــن زاويــة الهنــود ،وقــد أُقيــم البــاب الجديــد يف
موضــع بــاب الســاهرة القديــم ،أو بالقــرب منــه ،والــذي
يرقــى تاريــخ بنائــه إىل الفــرة األيوبيــة ،وتألــف البــاب
الجديــد مــن قــوس نصــف مســتديرة تُفــي شــاالً،
وأخــرى رشقيــة لهــا بــاب صغــر يعلــوه نقــش تأســييس
أُزيــل مــن موضعــه لســبب أو آلخــر منــذ فــرة مبكــرة.
يُعــد بــاب الســاهرة اليــوم أحــد أهــم األبــواب التاريخيــة
للقــدس ،فهــو يــؤدي إىل شــارع صالــح الديــن خــارج
أســوار املدينــة املقدســة ،ويُطلــق املقدســيون عــى البــاب
اســم بــاب الزاهــرة ،كــا ُعــرف كذلــك ببــاب الزهــور أو
بــاب هــردوس ،وقــد أطلــق عليــه قد ًميــا اســم بــاب الغنــم
لتوافــد تجــار املــوايش إىل ســاحته الخارجية وهــم يعرضون
بضاعتهــم للمتســوقني.
Titus Tobler, Topographie von Jerusalem und seinen
Umgebungen, 2 vols. Berlin: G. Reimer, (1853-1854), 1:
159-160).

رائــف نجــم وآخــرون ،كنــوز القــدس ،منظمــة املــدن
العربيــة ومؤسســة آل البيــت (1984م) ،ص.347-348:
باب حارة املغاربة -:
يقــع بــاب حــارة املغاربــة يف الجــدار الجنــويب لســور
القــدس ،وقــد حفظــت صــور قدميــة التقطــت يف أواخــر
القــرن التاســع عــر امليــادي مالمــح بــاب املغاربــة الــذي
أنشــأه العثامنيــون يف ســنة 947هـــ1540/م ،كــا ُجــ ّدد
البــاب يف العهــد األردين ،وأصبــح شــكله يختلــف عــا
كان عليــه يف الســاب .،ويف أواخــر القــرن التاســع عــر
امليــادي ،وثّــق املســترشق الســويرسي ماكــس ڤــان برشــم
نقشً ــا تأسيســ ًيا للبــاب كان يتألــف مــن ثالثــة أســطر،
إالّ أنــه مل يعــد موجــو ًدا يف مكانــه ،كــا ذكــر الرحالــة
الــريك أوليــا جلبــي هــذا البــاب يف ســنة 1082هـــ1671/م،
ويف ســنة 1838م نقــل إدوارد روبنســون أن البــاب كان
مســدو ًدا بالحجــارة عــى نحــو جــزيئ.
Max van Berchem, Matériaux pour un Corpus
Inscriptionum Arabicarum. Deuxième Partie – Syrie du
Sud. Cairo: Institut français de archéologie orientale.
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(1922). Tome premier, Jérusalem, ville. 442-443.
Titus Tobler, Topographie von Jerusalem und seinen
Umgebungen, 2 vols. Berlin: G. Reimer, (1853-1854), 1:
151-152).

رائــف نجــم وآخــرون ،كنــوز القــدس ،منظمــة املــدن
العربيــة ومؤسســة آل البيــت (1984م) ،ص.359:
الباب الجديد-:
ويقــع البــاب الجديــد يف الســور الشــايل الغــريب
ملدينــة القــدس بــن بــايب العمــود والخليــل بالقــرب
مــن املســجد القيمــري ومدرســة الفريــر وديــر
الفرنسيســكان ،ويعــد هــذا البــاب أحــدث األبــواب
التاريخيــة املفتوحــة يف ســور القــدس ،وهــو يصــل
حــارة النصــارى بفنــدق النوتردام،وهــو بــاب صغــر
الحجــم ،بســيط الزخــرف ،معقــود بقــوس محدبــة
يف مركزهــا حجــر الغلــق ،ويبلــغ ارتفــاع البــاب نحــو
أربعــة أمتــار ونصــف املــر ،وعرضــه ثالثــة أمتــار،
ويحيــط جانبيــه إطــار حجــري مــن حجــارة متعامــدة
ومتعاقبــة ،ويف أعــاه لوحــة فارغــة مســتطيلة الشــكل
يبــدو أنهــا كانــت معــدة لكتابــة نقــش تأســييس.
لقــد عــرف البــاب بأســاء عــدة ،منهــا :بــاب الســلطان
عبــد الحميــد أو البــاب الحميــدي بســبب أن تاريــخ فتحــه
جــرى يف عهــده ،يف حــن أن اســمه الحــايل جــاء ألنــه كان
أحــدث األبــواب التــي فتحــت يف ســور القــدس ،فقــد
أطلــق املقدســيون عــى هــذا البــاب اســم البــاب الجديــد
منــذ إنشــائه واســتمروا يف هــذه التســمية حتــى يومنــا
هــذا رغــم أن تاريــخ بنائــه يعــود إىل ســنة 1887م.
لقــد ارتــأت الســلطات العثامنيــة فتــح هــذا الباب يف ســور
القــدس بعــد أن تقــدم عــدد مــن ســكان حــارة النصــارى
يف  15كانــون األول ســنة ّ  1885رومــي ،بعريضــة تطلــب
فتــح بــاب جديــد يف ســور القــدس بــن بــايب العمــود
والخليــل ،وقــد بـ ّرر سـكّان الحــارة طلبهــم هــذا بالتســهيل
عــى الســكان وحجــاج النصــارى والســائحني الخــروج
والدخــول مــن وإىل القــدس ونقــل األحــال واألحجــار
واألخشــاب خــارج الســور بعــد أن أصبــح بــاب الخليــل
مزدحـ ًـا باملــارة يف معظــم األوقــات واملواســم.

األسفل :باب األسباط من الخارج كام وث ّقه فيليكس بونفيس
Klaus Bieberstein, and Bloedhorn Hanswulf, Jerusalem.
Grundzµge der Baugeschichte vom Chalkolithikum bis
zur Frµhzeit der osmanischen Herrschaft. Beihefte zum
Tµbinger Atlas des Vorderen Orients Reihe B. Nr. 100. 3
vols. Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert, (1994), 2:70.

قلعة القدس -:
تقــع قلعــة القــدس تجــاه بــاب الخليــل ،وكانــت قبــل
ســنة 947هـــ1540/م تقــع خــارج ســور القــدس؛ أُطلــق
عليهــا يف كتــب ال ـراث اإلســامي اســم مح ـراب داود ،يف
حــن ُعرفــت عنــد بعــض الدارســن بــرج داود ،علـ ًـا بــأن
هــذا الــرج هــو أحــد أب ـراج القلعــة.
وصفهــا أبــو بكــر ابــن العــريب املتــوىف يف ســنة
543هـــ1148/م قائ ـاً( :شــاهدت محــراب داود عليــه
عظيــا مــن حجــار ٍة
الســامل يف بيــت املقــدس ،بنــا ًء
ً
صلــد ٍة ،ال تؤثــر فيهــا املعــاول ،طــول الحجــر خمســون
ذرا ًعــا ،وعرضــه ثالثــة عــر ذرا ًعــا ،وكلــا قــام بنــاؤه،

صغــرت حجارتــه ،ويُــرى لــه ثالثــة أســوار  ..لــه بــاب
صغــر ،ومدرجــة عريضــة ،ويف أعــاه املســجد ،وفيــه
كــوة رشقيــة إىل املســجد األقــى يف قــدر البــاب ..
وليــس ألحــد يف هدمــه حيلــة).
وقــام الفرنــج برتميــم قلعــة القــدس بعــد أن
ســقطت املدينــة تحــت االحتــال الفرنجــي يف ســنة
492هـــ1099/م ،ثــم ّجــدد بناؤهــا بعــد أن ّحــرر
الســلطان النــارص صالــح الديــن األيــويب القــدس يف ســنة
583هـــ1187/م ،وبالرغــم مــن أن امللــك املعظــم رشف
الديــن عيــى أنشــأ بر ًجــا حربيًــا يف القلعــة يف ســنة
609هـــ1213/م ،إالّ أنــه عــاد وخ ـ ّرب بنيانهــا يف ســنة
616هـــ1219/م حتــى ال يتحصــن مــن خلفهــا الفرنــج
إذا مــا قُــ ّدر لهــم احتــال القــدس مــن جديــد .أعــاد
الفرنــج تحصــن القلعــة ،وأقــام عســكرهم بداخلهــا،
حتــى جــاء إليهــم امللــك النــارص داود ،ملــك الكــرك،
بجيــش كبــر رضبهــا باملنجنيقــات ،وتحــررت القــدس
مــن االحتــال الفرنجــي مجــ ّد ًدا.
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حظيــت قلعــة القــدس باهتــام ٍبالــغ مــن ســاطني
املامليــك ،فأُجريــت عليهــا ترميــات عديــدة كان أبرزهــا
تحصــن القلعــة يف عهــد الســلطان الظاهــر بيــرس
البندقــداري يف ســنة 674هـــ1273/م ،يف حــن أنشــأ
فيهــا الســلطان محمــد بــن قــاوون جام ًعــا يف ســنة
709هـــ1310/م .ويف ســنة 901هـــ1596/م وصفهــا مجــر
الديــن ال ُعليمــي الحنبــي قائــاً( :وهــي حصــن عظيــم
البنــاء ،بظاهــر بيــت املقــدس مــن جهــة الغــرب  ..وكان
قدميًــا يعــرف مبحــراب داود عليــه الســام)
أعــار العثامنيــون قلعــة القــدس اهتام ًمــا بالغــا ملــا كانــت
تتمتــع بــه مــن خصوصيــة عســكرية للجنــود العثامنيــن
الذيــن أقامــوا يف مدينــة القــدس ،وجــاء ترميــم القلعــة
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قبــل البــدء بأعــال بنــاء الســور ،ويبــدو أن تحصــن
الجنــود يف معاقلهــم الرئيســة كان لديهــم أهــم مــن أمــن
الســكان الذيــن اعتــادوا عــى الحيــاة مبدينـ ٍة خرجــت عــن
أســوارها املهدمــة مســاكن وحــارات مأهولــة ،فض ـاً عــن
أن موقــع القلعــة كان يقــع خــارج محيــط الســور األيــويب
للقــدس يف موضـعٍ بعيـ ٍـد عــن بــاب الخليــل القديم،وكانت
املدينــة املســورة بأســوا ٍر خربــة أصغــر مــن املســاحة التــي
نعرفهــا اليــوم.
أنشــأ العثامنيــون مرافــق جديــدة يف القلعــة يف ســنة
938هـــ1532/م بــإرشاف محمــد بــك أمــر لــواء القــدس
وقــد أُعيــد إعــادة تحصينهــا وترميمهــا مــن جديــد بعــد
ســت ســنوات فقــط ،إذ أوردت يف حجــة رشعيــة فريــدة

باب حارة املغاربة يف أواخر القرن التاسع عرش امليالدي قبل هدمه وإعادة بنائه عىل النحو الذي نشاهده اليوم

مؤرخــة يف ســنة 944هـــ1537م أ ّن أهــايل يافــا شــاهدوا
مراكــب قراصنــة تبحــر بالقــرب مــن شــواطئ فلســطني
أعــادت إىل الذاكــرة صــورة الجنــود الفرنــج وهــم
يتوافــدون تبا ًعــا بســفنهم إىل فلســطني الحتاللهــا إبــان
الحملــة الصليبيــة األوىل .تقــول الحجــة الرشعيــة( :بســبب

أن شــوهد مــن مينــاء يافــا مراكــب قرصــان بالبحــر مــن
الكفــرة املخذولــن  ،)..ولذلــك وردت أوامــر ســلطانية
مــن البــاب العــايل إىل مصطفــى بــك أمــر لــواء القــدس
وغــزة مبصــادرة أمــوال رهبــان ديــر صهيــون يف القــدس
وذلــك إلنفاقهــا عــى ترميــم القلعــة ،ثــم أُلقــى القبــض
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باب الساهرة يف أواخر العهد العثامين وقد تحولت ساحته الخارجية إىل سوقٍ للغنم

عــى رهبــان الديــر وتــم حجزهــم يف قلعــة القــدس
متهيــ ًدا للتحقيــق معهــم يف شــبهة عالقتهــم مــع هــذه
املراكــب ،وقــد ســاهم عــدد مــن البنائــن ومعلمــي البنــاء
املشــهورين يف القــدس آنــذاك برتميــم وتحصــن قلعــة
املدينــة ،نذكــر منهــم ،املعلــم محمــد بــن رمضــان املــري
املتــوىف يف القــدس يف ســنة 977هـــ1569/م.
وأصبحــت قلعــة القــدس بعــد تحصينهــا وترميــم بنيانهــا
محكمــة البنــاء لهــا جــدران مرتفعــة وبداخلهــا ســاحة
كبــرة كانــت تضــم حجـرات لعســاكر املســتحفظان التــي
كانــت مهمتهــا حراســة القلعــة ،ويحيــط بالقلعــة مــن
جهاتهــا املختلفــة غــرف أخــرى ترقــى إىل الفـرات األيوبيــة
واململوكيــة والعثامنيــة ،ففــي داخلهــا جامعــان مــن
العهديــن اململــويك والعثــاين ونقــش لــر ٍج أيــويب يرقــى
إىل فــرة امللــك ّاملعظــم رشف الديــن عيــى ،كــا يوجــد
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يف القلعــة مئذنــة عثامنيــة مرتفعــة لهــا نقــش جــدد بناهــا
محافــظ القــدس محمــد باشــا أبــو الفــول يف النصــف األول
مــن القــرن الحــادي عــر الهجــري وفــق النصــف األول
مــن القــرن الســابع عــر امليــادي ،ويف ســاحتها الخارجيــة
أيضــا جامــع يعــرف بجامــع الصيــف لــه محـراب ،ويوجــد
يف القلعــة أبـراج أربعــة ،أكربهــا بــرج داود الكائــن شــال
رشق القلعــة ،باإلضافــة إىل بــرج الكتخــدا (نائــب القلعــة)
الكائــن جنــوب رشق القلعــة ،وبــرج غــزة الكائــن جنــوب
غــرب القلعــة ،وبــرج التــل الكائــن غــرب القلعــة.
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ب ّوابات وسور القدس يف القرن األخري -:
نقلــت ســجالت املحكمــة الرشعيــة يف القــدس منــذ
بدايــة العهــد العثــاين عــن وجــود مـزارع وكــروم عديــدة

وكثيفــة كانــت تغطــي املســاحات املحيطــة بســور القــدس
مــن مختلــف الجهــات ،وأوردت هــذه الســجالت أنــواع
األشــجار املزروعــة ،وحــدود املــزارع ،وبيــوت الحراســة
التــي أطلقــت عــى مفردهــا (قــر) ،ذلــك أنهــا كانــت
مبنيــة خــارج أســوار املدينــة ومحصنــة بشــكل جيــد
مــن أجــل حاميــة الكــروم وامل ـزارع الخاصــة التــي كانــت
متتلكهــا عائــات املدينــة.
اعتــاد العســكر العثــاين عــى إغــاق أبــواب القــدس بعــد
غــروب الشــمس ،وقــد اســتمروا عــى هــذه الحــال حتــى
أواخــر القــرن التاســع عــر امليــادي ،ونقــل كثــر مــن
الرحالــة والدارســن الغربيــن كيــف أنهــم أمضــوا ليــا ٍل
لهــم خــارج أســوار املدينــة بســبب تأخــر عودتهــم إليهــا
بعــد غــروب الشــمس ،مع ّرضــن أنفســهم ألخطــا ٍر ع ـ ّدة
أبرزهــا اللصــوص والحيوانــات الربيــة.
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لقــد اســتمر املقدســيون بشــكل عــام يف الســكن داخــل
محيــط الســور التاريخــي للقــدس حتــى أنشــأ املســكوب
كنيســة لهــم شــال غــرب الســور يف ســنة 1856م ،أدى
وجودهــا إىل ازدهــار العمــران خــارج الســور ،وإمتــد
هــذا العم ـران إىل مناطــق عــدة شــال وغــرب املدينــة،
فتشــكلت أحيــاء حديثــة ض ّمــت مبــاين عرصيــة ،كان
أبرزهــا حــي الشــيخ جــراح ،وحــي القطمــون ،وحــي
البقعــة ،وحــي ســعد وســعيد ،وحــي املــرارة ،وحــي
وادي الجــوز ،وحــي بــاب الســاهرة ،وغريهــا.

محبــي القــدس) ،وذلــك بُغيــة الحفــاظ عــى جامليــات
الســور وفــق وجهــة نظرهــم ،وقــد أىت هــذا املــروع عــى
عــد ٍد مــن املعــامل الســلطانية املهمــة كان أبرزهــا ســبيل
الســلطان عبــد الحميــد الثــاين بالقــرب مــن قلعــة القــدس،
وســاعة القــدس الدقّاقــة فــوق بــرج بــاب الخليــل ،والتــي
دشّ ــنتها الســلطات العثامنيــة يف ســنة 1909م يف أواخــر
عهــد الســلطان العثــاين عبــد الحميــد الثــاين ،وبذلــك
اختفــت مبــاين عديــدة أنشــئت مبحــاذة ســور القــدس ال
ســيام بــن بــايب الخليــل والعمــود.

يف ســنة 1917م ،اختــار الجــرال اإلنجليــزي آدمونــد
ألنبــي بــاب الخليــل ،أحــد أبــواب القــدس ،ليلقــي مــن
عنــده خطــاب االنتصــار عــى الجيــش العثــاين ،وإعــان
األحــكام العرفيــة يف املدينــة ،ويف ســنة 1922م بــدأت
ســلطات االنتــداب الربيطــاين بهــدم املبــاين التــي كانــت
أُنشــئت مبحــاذاة الســور مبــارش ًة بإيعــاز مــن (جمعيــة

يف ســنة 1948م ،ســقط الشــطر الغــريب مــن القــدس خــارج
الســور ،فأنشــأ املؤمتــر اإلســامي العــام لبيــت املقــدس
ســو ًرا يفصــل رشقــي القــدس عــن املنطقــة الحـرام وغــرب
املدينــة ،وامتــد الســور الــذي أحدثــه املؤمتــر اإلســامي
العــام مــن الجنــوب حيــث بــاب العمــود إىل الشــال
حيــث حــي املـرارة وبوابــة مندلبــوم التــي تنقــل عربهــا

الدبلوماســيون والوفــود الرســمية وقوافــل األمــم املتحــدة؛
وهكــذا تشــكلت منطقــة حـرام فصلــت رشق املدينــة عــن
قســمها إىل
غربهــا ،ودخــل مصطلــح جديــد عــى املدينــة ّ
قــدس رشقيــة عربيــة ،وأخــرى غربيــة.
حافظــت املدينــة عــى أســوارها الشــامخة رغــم تأثرهــا
بنـران الحــرب يف ســنة 1948م ،وقــد بقيــت آثــار النـران
واضحـ ًة للعيــان يف جــدران الســور الجنوبيــة حيــث بــاب
النبــي داود إثــر املعــارك الرشســة التــي شــهدها مقــام
وجامــع النبــي داود املقابــل للبــاب بــن املدافعــن عــن
املدينــة مــن املجاهديــن والقــوات املســلحة االردنيــة-
الجيــش العــريب واملهاجمــن مــن املنظــات اليهوديــة.
عــادت القــدس القدميــة داخــل األســوار لتزدهــر مــن
جديــد يف الفــرة مــا بــن 1949م وحتــى ســنة 1967م،
وشــهدت املدينــة عرصهــا الذهبــي ،فأمتــد العمــران إىل

خــارج األســوار ،وتحولــت القــدس إىل مدينــة عرصيــة
لهــا مطــار دويل أُقيــم عــى أرايض قريــة قلنديــة شــايل
القــدس ،وفنــادق فاخــرة ،ومؤسســات صحفيــة وإعالميــة
كبــرة ،ومستشــفيات حديثــة ،وبلديــة عرصيــة عملت بجد
يف نهضــة املدينــة وازدهارهــا وتطورهــا عمران ًيــا وحضاريًــا
وفكريًّــا بدعــمٍ مــن الحكومــة األردنيــة التــي جعلــت مــن
القــدس عاصمــ ًة دينيــ ًة للمملكــة األردنيــة الهاشــمية.
القــدس خــال هــذه الفــرة إىل وجهــة دينيــة
تح ّولــت
ُ
وســياحية واقتصاديــة ،وقــد شــهدت خــال ســنة 1964م
حفــل اعــار قبــة الصخــرة املرشفــة يف ســاحات املســجد
األقــى املبــارك بحضــور رســمي عــريب واســامي ودويل
كثيــف ،كــا أنهــا اســتقبلت عــد ًدا كب ـ ًرا مــن رؤســاء دول
العــامل الذيــن جــاءوا إىل مقدســاتها إمــا للحــج ،أو للصــاة،
أو لاللتقــاء باملغفــور لــه امللــك الحســن بــن طــال الــذي
را ملكيًــا يف ضاحيــة شــعفاط شــايل املدينة.
رشع ببنــاء قـ ً
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يف حزيــران مــن ســنة 1967م ،ســقط الشــطر الرشقــي
مــن القــدس تحــت االحتــال اإلرسائيــي ،وبذلــك أمســت
القــدس كلّهــا تحــت االحتــال ،وخــال هجومهــا عــى
ُ
املدينــة ،قصفــت الدبّابــات اإلرسائيليــة أبــواب القــدس
بالقذائــف لتدخــل إىل أزقتهــا وحاراتهــا العتيقــة ،فيــا
أســقطت الطائ ـرات قنابلهــا الثقيلــة عــى أنحــاء متفرقــة
مــن املدينــة القدميــة ،فســقطت رشفــة مئذنــة بــاب
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األســباط يف الركــن الشــايل الرشقــي للمســجد األقــى
املبــارك ،وتداعــت أركان اآلثــار التاريخيــة يف حــارة بــاب
حطــة وحــارة الســعدية وغريهــا ،ثــم قامــت الســلطات
املحتلــة بعــد أقــل مــن أســبوع عــى احتاللهــم للمدينــة،
بهــدم وتجريــف حــارة املغاربــة املحاذيــة للمســجد
رشدت جميــع سـكّانها ،وأعقبــت ذلــك،
األقــى املبــارك ،و ّ
طــرد ســكّان حــارة الــرف ،ومصادرتهــا ،بغيــة تحويــل

مدينة القدس يحيطها السور العثامين كام وث ّقها
هرني بيوفو يف سنة ١٦١٥م

حــارة الــرف اإلســامية إىل حــارة لليهــود.
توقــف الزمــن منــذ الســادس مــن حزيــران 1967م،
القــدس ،مدينــ ًة محــارص ًة بأســوارها
وأمســت فيــه
ُ
تــارةً ،ومحاطــ ًة مبســتعمرات أنشــأها املحتلــون يف كل
جانــب تــار ًة أخــرى ،ومل تعــد هــذه املدينــة منــذ ذلــك
الحــن ،مدينــة الســام ،بــل تحولــت إىل مدينــة متلؤهــا
ـدارس عــادت
بيــوت العــزاء ،والفقــر ،والجهــل ،فــا املـ ُ

كــا كانــت ،وال املشــايف بقيــت حديث ـ ًة ومتطــورةً ،وال
الفنــادق اســتقبلت زبائنهــا العــرب واملســلمني ،وال
الهــواء فيهــا بقــي نظيفًــا ..الفتــات الحوانيــت كُتبــت
بالعربيــة ،وعامــة النــاس تخلــط حــروف العربيــة
بكلــات دخيلــة عربيــة ،كل يشء تغــر ،غــاب نهــا ٌر
آخــر ،وانــرى لســان القــدس وهــو يــردد يقــول :أيــن
أنــت أيهــا العــريب؟
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القدس ريحانة المدائن

املسرح الفلسطيني يف ُ
القدس..
وسور
داخل ِجدار ُ
راضي شحادة
كاتب ومخرج مرسحي ،وباحث فلسطيني،
وعضو سابق يف “فرقة الحكوايت”

توطئة:
لــن نتطـ ّـرق هنــا إىل املســرح الفلســطيني مــا قبل عام الــــ ،1967بل فقــط إىل بداية
لمــل واخلــروج مــن
النُّهــوض بــه يف القــدس احملت ّلــة ،أي إىل فــرة مــا بعــد الت ََّم ُ
وأسســوا فرقهــم املســرح ّية،
ّ
الصدمــة ،حيــث انتفــض الفنّانــون املســرح ّيونّ ،
ومســارحهم يف القــدس وغريهــا منــذ بدايــة ســبعينات القــرن املاضــي،
فتَضافَ ــرت جهودهــم ،وقامــوا بتأســيس فــرق مســرح ّية ومســارح وطن ّيــة،
خاصــة ،وتعزيــز هو ّيــة فلســطين ّية مم َّيــزة وواعــدة.
حماولــن بلــورة شــخص ّية ّ
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هنــا ســينحرص مقالنــا فقــط عــى ال ّنشــاط املرسحــي يف
القــدس املحتلّــة ،وليــس عــى ســائر الفــرق واملســارح التي
عملــت يف مختلــف أرجــاء الوطــن الفلســطيني والشّ ــتات،
أو عــن الفــرق التــي عملــت قبــل ســبعينات القــرن املــايض
يف القــدس وغريهــا.
وســيتَم ْحور مقالنــا حــول املــرح الفلســطيني يف مدينــة
الشقيّــة بعــد احتاللهــا ســنة  ،1967وبعــد أن
القــدس ّ
ض ّمــت إرسائيــل غربيّهــا ضمــن حــدود عــام  ،1948وبداية
متل ُمــل الفلســطينيني ونيّتهــم التّح ـ ّرك مــن جديــد ،وبعــد
أن خرجــوا مــن صدمــة الهزميــة بعــد ثــاث ســنوات مــن
وجــود االحتــال ،والتّعامــل مــع القــدس كمدينــة تابعــة
لقوانينــه ولســلطته ،وبقـراره االحتــواء والتّح ّكــم بــكل مــا
يتح ـ ّرك يف املدينــة ثقافيّ ـاً وسياس ـيّاً واجتامعيّ ـاً.
الحراك والظهور املرسحي بني التعرث والصمود
ظهــرت يف القــدس عـ ّدة ِفــرق ومســارح ،منهــا عــى ســبيل
املثــال ال الحــر فرقــة بَاللــن (بفتــح البــاء) ،وفرقــة بِاللــن
(بكــر البــاء) ،وفرقــة الحكــوايت ،ومــرح الق ََصبــة ،وفرقــة
فرافــر ،ومقـ ّر مــرح الحكــوايت ،ومــرح عشــتار ،ومرسح
الســرة ،ومــرح قافلــة ،وجمعيــة قــدس
ســنابل ،ومــرح ّ
آرت لإلنتــاج الفنــي ،وفرقــة املــرح الشّ ــعبي الفلســطيني،
وفرقــة مــرح الجيــب ،وفرقــة األمــل الشّ ــعبي ،وفرقــة
الكواكــب ،وفرقــة كَشْ ـكُول ،وفرقــة الشُّ ــموع الــ َمقْدسية،
الحــي ،وفرقــة املــرح الفلســطيني،
وفرقــة مــرح
ّ
وفرقــة الج ـ ّوال ،وفرقــة املــرح العــريب ،وفرقــة املــرح
الكوميــدي ،وفرقــة إن عــاد رفاقــي.

معظــم هــذه الفــرق انتهــى بهــا املطــاف إىل الــ َّزوال،
الصعبــة التــي يتطلّبهــا مجــال
بســبب طبيعــة العمــل ّ
املــرح ،وأل ّن هــذا املجــال يُواجِــه ظروفــاً قاســية،
وبخاصــة لكونــه يتطلّــب طاقــات إبداع ّيــة وبرشيّــة
ّ
تعتمــد عــى وجــود تج ّمــع بــري وتفاعــل جامهــري،
وعــى إمكان ّيــات ما ّديــة كبــرة ال تالقــي مــردودا ً كافيــاً
مــن مدخــول التّذاكــر يف العــروض ،أو دع ـاً وطن ّي ـاً مــن
أجــل بقائهــا ،وأل ّن معظــم هــذه الفــرق كانــت تعتمــد
عــى ال ُه ـ َواة ،فــإ ّن أغلبهــا ق ّدمــت القليــل مــن األعــال
املرسح ّيــة وتوقّفــت عــن االســتمرار ،باإلضافــة إىل ذلــك،
فــإ ّن فــ ّن املــرح بشــكل عــام ،مل يكــن يُعتــر تقليــدا ً
اجتامعيّ ـاً َمطروق ـاً مبــا فيــه الكفايــة مــن ِقبَــل الجمهــور،
وبشــكل خــاص يف ظــروف مثــل ظــروف القــدس التــي
ُعزلــت بعــد االنتفاضــة األوىل عــن محيطهــا ال ّجغــرايف،

بســبب الحواجــز التــي َمنعــت دخــول أهــل الضفّــة
الغرب ّيــة وأهــل قطــاع غــ ّزة إليهــا ،فقــد أ ّدى ذلــك إىل
نــزوح بعــض الفــرق املحرتفــة إىل مدينــة رام اللــه ،ومنهــا
“مــرح عشــتار” ،و”مــرح القصبــة”.
فرقة الحكوايت
الفرقــة الوحيــدة التــي أنشــأت َمق ـ ّرا ً لهــا داخــل القــدس
هــي “فرقــة الحكــوايت” ،التــي قامــت بتأســيس أ ّول مق ـ ّر
مرسحــي تحــت مســمى “مــرح الحكــوايت” ،الــذي أصبــح
الحق ـاً “املــرح الوطنــي الفلســطيني -الحكــوايت” ،بعــد
أن تنازلــت عنــه الفرقــة وســلّمته إىل مجلــس أمنــاء
ـكل تقنيــات العــر
يديــر شــؤونه؛ وهــو مــرح ُمج َّهــز بـ ّ
الحديــث ،إال أنــه ال يســتطيع أن يكتفــي بقدراتــه الذّاتيّــة
ـوي ،ولهــذا وظفتــه الفرقــة لخدمــة
دون دعــم مــا ّدي ومعنـ ّ
باقــي الفــرق املرسحيّــة ولل ّنشــاطات الثّقافيّــة.

ومــن الفــرق املرسح ّيــة األخــرى ،فقــد اتخذت”فرقــة
ـي الثّــوري” ،وهــو أحــد ضواحــي
ســنابل” مقـ ّرا ً لهــا يف “حـ ّ
القــدس ،بينــا ّأســس “مــرح قافلــة” مقــ ّرا مرسح ّيــاً
متجــ ّوالً عــى شــكل حافلــة مــز ّودة بجميــع التّقنيــات
وتأســس الحقــاً “مركــز يَ ُبــوس” ،وفيــه قاعــة
الحديثــةّ ،
عــروض عرصيّــة ،ويَســتقبل عروضــاً ويقــوم بنشــاطات
ثقاف ّيــة مختلفــة ،ويُنتــج أحيانـاً أعــاالً مرسح ّية موســيق ّية
وغنائيّــة.

وأل ّن “املــرح الوطنــي الفلســطيني -الحكــوايت” ،أصبــح
هــو املقّــر األكــر كثافــة يف حجــم ال ّنشــاطات الفن ّيــة
واملرسح ّيــة ملعظــم الف ّنانــن يف القــدس وخارجهــا ،فإنّــه
السياســ ّية
يشــكّل انعكاســاً ومنوذجــاً ّ
للصــورة العامــة ّ
واإلبداع ّيــة واالجتامع ّيــة لل ِفــرق واملســارح التــي ق ّدمــت
عروضهــا ونشــاطاتها فيــه ،ســواء مــن قبــل املقدسـ ّيني ،أو
مــن خــارج القــدس ،وهــذه النشــاطات أصبحــت الحقــا
ُمتاحــة بعــد تأســيس “مــرح يبــوس”.
ال ميكــن الحديــث عــن املــرح الفلســطيني يف القــدس
الســيايس،
كمجــال إبداعــي رصف منعــزل عــن محيطــه ّ
أل ّن وضــع املدينــة -فيــا هــي عليــه -يُرغمنــا عــى ربــط
السياسـ ّية؛ وحتــى
ّ
كل مــا يجــري بداخلهــا جذريّـاً بقض ّيتنــا ّ
األعــال التــي ال تتطـ ّرق إىل موضوعــات مرسح ّية سياسـ ّية
يف مضمونهــا ،فإنّهــا ال ميكــن أن تنفصــل عــن الواقــع
الســيايس الــذي تعيشــه القــدس وأهلهــا الفلســطينيني.
ّ
وعــى ال ّرغــم مــن كل املمنوعــات والعقبــات التــي فرضتها
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ســلطات االحتــال اإلرسائيــي ،مــن رقابــة واعتقــاالت
ومنــع وإغــاق وتضييــق ،ومنهــا إل ـزام ال ِف ـ َرق املرسح ّيــة
بالحصــول عــى تصاريــح حينــا تكــون العــروض تتّســم
بصبغــة وطن ّيــة أو تحريض ّيــة أو ثوريّــة ،فــإ ّن الف ّنانــن
تابعــوا مســرتهم بحــذر ،بينــا هــم يتوقّعــون املداهمــة
واملنــع يف أيــة لحظــة.
وجودنــا يف القــدس املحتلّــة لــه دالالتــه وتبعاتــه ،فهــي
ت ُعتَــر الخ ـ ّط الفاصــل بــن طــريف الخ ـ ّط األخــر ،وهــي
منطقــة الوســط بــن مــا هــو هنا ومــا هــو هنــاك ،ومنطقة
الوســط التــي تتيــح اللقــاء بشــكل أســهل بــن أهــل
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القــدس وأهــل ال ّداخــل ،بينــا هــي مح ّرمــة عــى أهلنــا يف
الضّ ّفــة الغربيــة وقطــاع غـ ّزة ،فهــي منطقــة التّــوازن بــن
مــا هــو متــاح ومــا هــو ممنــوع ،وكذلــك ...فاملرسحيّــون
املقدس ـ ّيون وغريهــم ممنوعــون مــن ال ّدخــول إىل قطــاع
غ ـ ّزة املحــارص لــي يق ّدمــوا عروضهــم.
وكمثــال عــى تغييــب القــدس كمدينــة فلســطين ّية تابعــة
للفلســطينيّني ،ف ََســأُحاول مــن خــال ات ّخــاذي تجربــة
“مــرح الحكــوايت” منوذجــاً لبحثنــا ،أن أقــ ّدم بعــض
ال ّنــاذج التــي تعكــس صــورة عا ّمــة عــن وضــع املرسح ّيــن
وبخاصــة أ ّن ذلــك نابعــا مــن
واملــرح يف القــدس املحتلّــة،
ّ

معظــم هــذه الفــرق انتهــى بهــا املطــاف إلــى الــزَّ وال ،بســبب
الصعبــة التــي يتطلّبهــا مجــال املســرح،
طبيعــة العمــل ّ
وبخاصــة لكونــه
واجــه ظروف ـ ًا قاســية،
ّ
وألن هــذا املجــال ُي ِ
ّ

وبشــرية تعتمــد علــى وجــود
إبداعيــة
يتطلّــب طاقــات
ّ
ّ

جتمــع بشــري وتفاعــل جماهيــري.
ّ

تجربتــي العينيّــة واملبــارشة ،مــن خــال مــا تع ّرضــوا له من
مصاعــب ،ومــا ق ّدمــوه مــن أعــال انطلقــت مــن واقعهــم
الســيايس واالجتامعــي واالقتصــادي الــذي اســتوحوا منــه
ّ
أعاملهــم املرسح ّيــة شــكالً ومضمون ـاً.
ْديس
فعــى ســبيل املثــال ،فوجــئ مــرح الحكــوايت الــ َمق ّ
الفلســطيني خــال إحــدى جوالتــه األوروب ّيــة ،كــا فو ِجــئ
الســابقة عنــد وصولــه إىل باريــس ،بــأ ّن
يف بعــض جوالتــه ّ
ــره “بيــت ثقافــات شــعوب العــامل”
اإلعــام الــذي َح َّ
والسـ ّن”،
الــذي اســتضافه لعــرض مرسح ّيــة ّ
“قصــة العــن ّ
مل تُذكَــر كلمــة فلســطني يف نرشاتــه اإلعالميّــة عــن مــرح

الحكــوايت ،امل ُلصــق الجميــل والضّ خــم الــذي ُعلِّــق يف أرجاء
ــرو باريــس وشــوارعها وبشــكل بــارز ،عــ َّر َف
خنــادق ِم ْ ُ
فرقــة الحكــوايت بخ ـ ّط كبــر وواضــح هكــذا“ :الحكــوايت-
مــرح عــريب مــن القــدس” ،بــدالً مــن “مــرح الحكــوايت
الفلســطيني مــن القــدس” ،باإلضافــة إىل أ ّن مــا ُوزِّعــت
مــن برامــج عــى الجمهــور يف العــروض األوىل ،مل ت َوضِّ ــح
ماســة
فلســطين ّية الفرقــة املقدس ـ ّية ،التــي هــي بحاجــة ّ
لإلبــراز والتّوضيــح يف ظــروف مثــل باريــس ،حيــث
املواطــن العــادي فيهــا يعــرف أ ّن القــدس ،وبتأثــر اإلعــام
والصهيــوين ،هــي إرسائيليّــة ومو َّحــدة ،بال ّرغــم مــن
الغــريب ّ
أنّــه يجــوز أ ْن يكــون فيهــا عــرب “يتبعــون!؟” إلرسائيــل،
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وبالتّــايل قــد يَفهــم الــ ُمشاهد أنّــه مــرح عــريب إرسائييل،
وليــس مرسح ـاً فلســطين ّياً مــن القــدس املحتلَّــة ،كذلــك...
فــإ ّن مــا يَربُــو عــى ( )500ملصــق ُعلِّــق يف شــوارع مدينــة
“مونْبليْيـ ْه” الفرنسـيّة قــام “مجهولــون؟!” بشــطب كلمــة
“الفلســطيني” عــن جميعهــا ألنّــه كُتــب عليهــا  ”:مــرح
الحكــوايت الفلســطيني مــن القــدس”.
ـت
مؤســي مقـ ّر “مــرح الحكــوايت” ،فقــد عايشـ ُ
وكأحــد ّ
الســلطات
فــرات اإلغــاق الكثــرة ملرسحنــا مــن قبــل ُّ
اإلرسائيل َّيــة ،ومداهمــة املخاب ـرات لنــا ونحــن يف مالبــس
التكيــز يف أدوارنــا املرسح َّيــة ،ناهيــك
التَّمثيــل ،ويف ق ّمــة ّ
عــن فــرة االنتفاضــة التــي انشــغل شــعبنا بجرحــاه
الســلم ّية االحتجاج ّيــة
وبشــهدائه وبجوعــه ومبعاركــه ِّ
الصعــب
بال َح َجــر ضـ ّد الظّلــم واالحتــال ،حيــث كان مــن ّ
علينــا تجميــع الجمهــور يف مــكان مــا لعــرض مرسح َّيــة،
فالظّــروف صعبــة ،والتّنقــل أصعــب ،وال ّنفســيّة غــر
مســتق ّرة للتّفكــر باملــرح.
الصعوبات
صمود َوتَحدٍّ رغم ّ

الصعبــة ،فقَــ ْد اســتطاع
رغــم كل هــذه الظّــروف ّ
“الحكواتيّــون” إنتــاج العديــد مــن األعــال املرسحيّــة
التــي أوجــدوا نصوصهــا وموضوعاتهــا مــن خــال
تجاربهــم الحياتيّــة ،وخرباتهــم كف ّنانــن محرتفــن يجيــدون
االرتجــال والتّجريــب والتّمثيــل ،واســتقوا موضوعــات
مرسحيّاتهــم مــن واقــع الشّ ــعب الفلســطيني ،وح ّولوهــا
إىل حالــة إبداع ّيــة جامل ّيــة مم ّيــزة ،وعــى ســبيل املثــال،
مرسح ّيــة “ألــف ليلــة وليلــة مــن ليــايل رامــي الحجــارة”،
تحــي عــن حيــاة عائلــة فلســطين ّية تعيــش يف القــدس،
وت ُجا ِبــه الحاكــم الـ ـ ُمتَغطرس الــذي يقمعهــا عــى ال ّرغــم
الســلم ّية ،ومرسح ّيــة “محجــوب
مــن أدواتهــا ال ّنضال ّيــة ّ
محجــوب” التــي يتعــ ّرض بطلُهــا إىل انفصــام يف هويّتــه
السياســ ّية واالجتامع ّيــة التــي تحيــط
بســبب الضّ غــوط ّ
والســن” التــي تطــرق موضــوع
بــه ،ومرسحيــة “العــن ّ
ــحتل وبــن الواقــع عليــه
الحــرب الالنهائ ّيــة بــن امل ُـ ّ
االحتــال ،ومرسحيــة “تَغْريــب ال َعبِيــد” التــي طَرقــت
ــال الفلســطين ّيني العالقــن بــن
موضــوع وضــع ال ُع ّ
العمليّــة مــع
حاجتهــم لل ِّنضــال مــن أجــل حقوقهــم ّ
ُمشَ ــغّليهم الفلســطينيّني ،وبــن ُمشــغِّلهم الــذي ال
يســتجيب لطلباتهــم مختلقــا األعــذار بــأن نضالهــم
الطّبقــي مــن أجــل الحصــول عــى رزقهــم يجــب أن يؤ َّجــل
إىل مــا بعــد زوال االحتــال ،ومرسحيّــة “جليــي يــا عــي”،
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ـطيني مــن الجليــل يتعـ ّرض لعمل ّيــة
وشــخصية بطلهــا فلسـ ّ
غســيل دماغ ّيــة ،بحيــث يضطــر إىل التّنــازل عــن اســمه
العــريب ،ألنّــه يعمــل يف مدينــة تــل أبيــب يف بيئـ ٍة يهوديّــة
تجعلــه خائفــاً وحــذرا ً مــن انكشــاف أَ ْمــرِه بأنّــه عــر ّيب
ـطيني ،ومــن أجــل الحفــاظ عــى عملــه ورزقــه يطلــق
فلسـ ّ
ـض
عــى نفســه اس ـاً عربيّ ـاً “إيــي” ،وحينــا ق ـ ّررتْ بعـ ُ
الفــرق املرسح ّيــة إقامــة مهرجــان شــعبي لتكريــم هــذا
“البطــل” ،وهــي فـ ٌ
ـي
ـرق تتمتَّــع ٌّ
كل منهــا بأســلوب مرسحـ ّ
مختلــف عــن األخــرى (طبعـاً كجــزء مــن اللعبــة املرسحيّــة
وليــس بوجــود فــرق حقيقيّــة) ،فإنّهــم يُشـ ّوهون صورتَــه،
ـج ويرفــض
ويصنعــون منــه بطـاً ِمغــوارا ً ،مــا جعلــه يحتـ ّ
تزييفهــم حقيقتَــه ،إىل أن تــأيت لحظــة مداهمــة قــ ّوات
ـي) وتقــوم
االحتــال ملــكان املهرجــان (وهــو مشــهد مرسحـ ّ
هــي كذلــك بتشــويه صورتــه باتّهامــه أنّــه قاتــل وإرهــا ّيب.
أمــا مرسح ّيــة “رششــوح” التــي ركّــزت عــى موضــوع
تشــ ُّبث البعــض بالغيب ّيــات واملاورائيــات ،عــى ال ّرغــم
مــن خروجهــم مــن حــرب طاحنــة راح ضح ّيتهــا الكثــر
مــن ال ّنــاس ،ومنهــم مــن يعــودون مــن املــوت إىل
قصــة قريتهــم “خبيصــة” ،التــي أظهــرت
الحيــاة ليحكــوا ّ
أ ّن خالفاتهــم ال ّداخل ّيــة فيــا بينهــم أعاقــت إمكان ّيــة
مواجهتهــم الحــرب الطّاحنــة التــي َدا َهمتهــم عــى حــن
غَــ َّرة ،مــا أ ّدى إىل الكثــر مــن الخســائر والضّ حايــا،
الســاحة خ ّيــال” عمــا
فيــا جــاءت مرسح ّيــة “عنــر يف ّ
اســتعراضيا ِشــعريا موســيقيا غنائيــا ،يتح ـ ّول إىل قصيــدة
متجســدا ً بشــخص ّية الشّ ــاعر
ــب مــن أجــل فلســطني،
ّ
ُح ّ
“عنــر ابــن ش ـ ّداد” الــذي يتش ـ ّبث بال ِّدفــاع عــن وطنــه،
بال ّرغــم مــن أنّــه كان يعــاين مــن التّفرقــة والعنرصيّــة
بســبب ســواد برشتــه.
عنارص فن املرسح
وتناولــت مرسح ّيــة دمــى لألطفال”يويــا” ،أهــايل جزيــر ٍة
مســاملني يواجهــون القراصنــة الذيــن يقتحمــون جزيرتهــم،
ويقــ ّررون نهبهــم وتهجريهــم وقتلهــم ،بينــا عاينــت
مرسح ّيــة الدمــى لألطفــال “زريــف” موضــوع الفقــر
وال ِغنــى ،ومل تتطـ ّرق إىل موضــوع ســيايس معـ ّـن ،وتحدثت
شد أهلهــا
مرسحي ـ ّة “كُ ُفــر شَ ـ َّـا” عــن قريــة فلســطين ّية ُ ِّ
يف كل أرجــاء العــامل ،ويحلمــون بالعــودة إىل وطنهــم ،فيــا
جــاء آخــر األعــال التــي قُ ّدمــت تحــت اســم مــرح
الحكــوايت مرسح ّيــة “أريحــا عــام صفــر”.
هــذه األعــال التــي أُن ِت َجــت عندمــا كان مقــ ّر مــرح

مرسح الحكوايت  -مرسحية جلييل يا عيل ،ويف اإلطار ملصق مرسحية قطعة حياة ،فرقة باللني

مؤسســيه مــن “فرقــة الحكــوايت”؛
الحكــوايت تحــت إدارة ِّ
ـض مــن فيــض ،إذ يوجــد غريها كثــر ،ولن يســعفنا
هــي غيـ ٌ
املجــال لطرقهــا والخــوض فيهــا بحثــا وتفصيــا يف مقالنــا
والســيايس
هــذا ،حيــث امتــزج فيهــا الواقــع االجتامعــي ّ
والوطنــي ،مل ت ُعـ َرض بشــكل شــعارايت ،بــل بشــكل إنســا ّين
جــا ّيل مل يتنــازل عــن عنــارص فــ ّن املــرح مــن فرجــة
وحــوار وكوميديــا ،واســتعامل أقنعــة ودمــى وموســيقى
وغنــاء وأزيــاء ،وتقن ّيــات صــوت وإضــاءة عرصيّتــن.
يف اآلونــة األخــرة أصبــح املقـ ّر يشـكّل عبئــا إداريّــا ثقيــا
ومؤسســيه ،مثلــا بــات يشــكّل عائقــاً
عــى األعضــاء ّ
أمــام طموحاتهــم اإلبداع ّيــة والف ّنيــة ،فقــ ّرروا التنــازل
عنــه ،وسـلَّموه ملجلــس أمنــاء جديــد يديــر شــؤونه تحــت
اســم “املــرح الوطنــي الفلســطيني -الحكــوايت” ،مــا
املؤسســن لــه يف
أســهم بــأن يســتمر عــدد مــن األعضــاء ّ

مســرتهم املرسح ّيــة؛ فواصــل إدوارد معلــم وإميــان عــون
العمــل مــن خــال مؤسســتهام “عشــتار” يف “رام اللــه”،
الســرة” كمــرح متجـ ّول ،وأصبــح مق ُّره
واســتمر “مــرح ّ
وأسســت “جــايك لوبيــك” جمعيّــة “يــوم
يف “الجليــل”،
ْ
املــرح” يف غـ ّزة ،وأســس عامــر خليــل “مــرح الجيــب”،
بينــا اســتمر فرانســوا أبــو ســامل يف إنتــاج أعاملــه تحــت
اســم “مــرح الحكــوايت الجديــد” ،ومنهــا مرسحيــة
“البحــث عــن عمــر الخ ّيــام” ،ومرسح ّيــة “أَبــو أُوبــو يف
ســوق الل ّحامــن” ،ومرسحيــة “يف ظـ ّـل الشــهيد” ،وغريهــا.
“املــرح الوطنــي الفلســطيني -الحكــوايت” ،ال يــزال
يعمــل إىل اآلن عــى إنتــاج أعــال َمرسح َّيــة وبكثافــة،
ويُش ـكّل عنوان ـاً للعــروض املختلفــة يف قا َعتَ ْيــه و ُم َد َّر َج ْيــه
منصتَيــه وبتقنيّــات حديثــة ،وأصبــح عنوانـاً لــر ّواده،
وعــى ّ
كمؤسســة تخــدم العــروض وال َّنشــاطات
ويتابــع نشــاطَه َّ
51

الفلســطين ّية عــى أشــكالها املختلفــة ،ومــن ضمنهــا
ال ُعــروض املرسح ّيــة ،ويَفتــح أبوابــه إلنتاجــات إبداع ّيــة،
ولعــروض ولِقــاءات واحتفــاالت فلســطين ّية لجميــع أطياف
شــعبنا ،ولك ّنــه اآلن مهــ ّدد باإلغــاق بســبب ظروفــه
السياسـ ّية أيضــا.
املا ّديّــة التــي بالطّبــع لهــا عالقــة بظروفــه ّ

تدريج ّيـاً ،وبســبب ارتبــاك وضــع ال ُقــدس بعــد “ات ّفاق ّيــة
أوســلو” ،فقــد أصبــح ال ّنـزاع عــى القــدس مبــن فيهــا ،بــن
الطّرفــن املوقِّعــن عــى “ات ّفاق ّيــة أوســلو” ،والتــي أبقتهــا
معلّقــة بــن حــدود أرض األقــى والقيامــة مــن جهــة،
الســاء ،وأصبــح املــرح هــو كذلــك معلّقـاً بــن
وحــدود ّ
الســاء والطّــارق ،فأصبحــت
الطّــارق والـ ـ َمطروق ،وبــن ّ
القــدس محاطــة بجــدار وســور ،واالنهيــار املــا ّدي يــزداد،
واالنتفاضــة تُضَ ِّيــق مجــال العمــل يف الفـ ّن ،وبــدأت األمور
املا ّديّــة تضيــق أكــر فأكــر ،عــاوة عــى مــا س ـ ّببه وبــاء
كل عــن النشــاطات،
“كورونــا” مــن تداعيــات وتوقّــف ّ
مــا أســهم بتزايــد الشّ ــعور بصعوبــة االســتمرار.
ـكل مــا
االحتــال اإلرسائيــي يحــاول جاهــدا ً ،ويســعى بـ ّ
لديــه مــن وســائلِ ترويـ ٍ
ـض وقمـعٍ ،ربْـ َط قُــدرات الف ّنانــن
وأخــص منهــم املرسح ّيــن عــى
الذّات ّيــة مبرشوعــه،
ّ
وجــه التّحديــد ،أل ّن الف ـ ّن املرسحــي بحاجــة إىل تج ّمــع،
وإىل جمهــور ،فاملــرح بطبيعتــه يَص ُبــو إىل االنتشــار
واملواجهــة واللقــاء املبــارش ،وليــس إىل االنغــاق يف ُج ـ ُزر
ومحــاصة ،و ُمقطَّعــة إىل حواجــز ،ومكتظّــة
محتلّــة
َ
بالســجون واألرسى بــن “الضّ فّــة الغرب ّيــة” و”قطــاع
ّ
غــزة” ،واملخ ّيــات والشّ ــتات وأرايض فلســطني عــام ،1948
وهكــذا عمــل االحتــال الصهيــوين عــى تجزئــة الـــ ُمج ّزأ،
حاصة
و َحـ َّول فلســطني إىل كانتونــات شــبيهة بال ُجـ ُزر الــ ُم َ
واملعزولــة ،وأصبحــت القــدس إحــدى هــذه ال ُجـ ُزر أُســو ًة
بغريهــا مــن ال ُج ـ ُزر الفلســطينيّة التــي تتالطمهــا األمــواج
مــن كل حــدب وصــوب.
واملــرح كغــره ،يَعتــره اإلرسائيل ّيــون نوعـاً مــن التّظاهــر
واالحتجــاج الجامعــي الــذي قــد يقــود إىل االنتفــاض
واملقاومــة ،وخصوصــا إذا مــا كان هــذا ال ّنشــاط املرسحــي
الحســاس ،والــذي يعــر عــن الفلســطينيني
والثّقــايف َّ
الذيــن يطمحــون إلعــادة القــدس إليهــم كونهــم أصحابهــا
األصليــن ،وعــدم قبولهــم واعرتافهــم باالحتــال الصهيــوين
لهــا ،ويحــدث فيــا يعتربونــه “عاصمتهــم” ،يف الوقــت
الــذي لســا ُن حــا ِل االحتــال يقــول“ :إنّكــم مــا دمتــم
ضمــن نطــاق (ال ّدولــة اإلرسائيليــة) التــي عاصمتهــا
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القــدس املو ّحــدة ،وإذا أظهرتــم أنكــم خاضعــون لنظامهــا
ولسياســتها ،فســيبقى مرسحكــم مفتوحــاً وف ّعــاالً ،ال
الــروط ،أن
بــل نحــن عــى اســتعداد ،وضمــن هــذه ُّ
ندعمكــم ما ّديّ ـاً ونُس ـ ِّهل أموركــم؛ وإذا ق ّررتــم االســتمرار
يف انتامئكــم الوطنــي الفلســطيني ،وأن تبقــوا ِ
نشــطني
سياسـ ّياً ووطن ّيـاً وتحريض ّيـاً ،فمصــر مرسحكــم إىل اإلغــاق
والهــاك”.
كل ذلــك ،فــإ ّن الف ّنانــن
ويف املقابــل ،وبالرغــم مــن ّ
ـكل مــا أوتــوا مــن طاقــة
واملرسح ّيــن يســعون جاهديــن بـ ّ
وإمكانــات ،إىل أن يح ُمــوا هويّتهــم الوطن ّيــة والثّقاف ّيــة
والسياسـ ّية ،والتــي يُعتَــر املــرح أحــد مركّباتهــا امله ّمــة.
ّ
الســلطة اإلرسائيليّــة ،تعاملــت وال تــزال
وهكــذا ...فــإ ّن ّ
تتعامــل مــع القــدس عــى أســاس أنَّهــا مو ّحــدة و ُملكُهــا
كُلّيــاً ،وأ ّن املواطنــن الفلســطينيّني فيهــا تابعــون لهــا
وليــس لفلســطني ،وت ُحاكِــم ّ
كل َمــن يحصــل عــى دعــمٍ
مــن جهــات معاديــة إلرسائيــل ،أي مــن “منظمــة التّحريــر
الفلســطين ّية” والــ ّدول العربيــة يف حينــه ،أو حال ّيــاً مــن
الســلطة الفلســطين ّية ،انطالقــاً مــن تنفيــذ معاهــدة
ّ
ــرت القــدس كَعكَــة َســ َيت ّم التّفــاوض
ت
اع
التــي
أوســلو،
َ
َ
عليهــا يف أ َجــلٍ غــر ُم َســ ّمى؛ وحيــث يَعتــر االحتــال
وكل نشــاط داخــل القــدس الكاملــة يخضــع
مؤسســة ّ
ّ
كل ّ
للقوانــن اإلرسائيل ّيــة ،وبخاصــة التّح ّكــم يف املــوارد املال ّيــة،
الضيب ّيــة ،والغرامــات
والتّبع ّيــة
للمؤسســات والشّ ــؤون ّ
ّ
ورضيبــة األمــاك ،ناهيــك عــن املالحقــات األمن ّيــة امل َكثَّفة،
وباإلضافــة إىل كل ذلــك ،فقــد بــدأ االت ّحــاد األورويب
بتضييــق الخنــاق عــى طالبــي ال ّدعــم املــا ّدي ،بــأن
يوقّعــوا عــى قبولهــم رشوطــا سياسـيّة يعلنــون فيهــا عــن
عــدم تعاونهــم مــع الحــركات املص ّنفــة بــ”أنّهــا إرهابيّــة”،
مبــا معنــاه ...أ ّن ال ّدعــم ســيتوقف عنهــم يف حــال ثبــت
تأييدهــم لحــركات املقاومــة ،أو تعاونهــم معهــا.
ـراع ،وهــذه اإلجـراءات ،كان لهــا األثــر الكبــر يف
هــذا الـ ّ
عــدم ت َش ـ ُّجع الكثرييــن مــن مح ّبــي املــرح طَ ـ ْرق هــذا
املجــال ،ناهيــك عــن أنــه بعــد مرحلــة بنــاء مقـ ّر “مــرح
الحكــوايت” ،وتكثيــف الجهــود ،وتوافُــد الجامهــر إليــه
مــن الضفّــة والقــدس وال ّداخــل ،ومــن الطــاب العــرب
الفلســطينيّني يف جامعــات ومعاهــد القــدس ،وطــاب
وتالميــذ املــدارس ،وبعــد االنتفاضــة األوىل ،قامــت إرسائيل
ب َع ْرقلــة إمكانيّــة تفعيــل املــرح ،وتـ ّم فَصلُــه عــن الضّ فــة
الغربيّــة ،أســو ًة بكامــل القــدس ،مببــادرة إرسائيليّــة،
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حل”أوســلو” معناه
يعلنــون مــن خاللهــا أ ّن تحييدهــا عــن ّ
للســلطة الفلســطينيّة،
تحويــل رام اللــه إىل شــبه عاصمــة ّ
ومنــع أيــة محاولــة لتغيــر وضــع القــدس كعاصمــة أبديّــة
مو ّحــدة إلرسائيــل ،مــا جعلهــا تدخــل مرحلــة حصــار
وعـ ْزل ومالحقــة وهــدم بيــوت ،وإبعــاد سـكّان ومصــادرة
أر ٍ
اض وآثــا ٍر ومبــانٍ  ،وبالتــايل كنتيجــة لذلــك ،أســهم بجعــل
املــرح والحالــة املرسحيــة يف القــدس تضعــف تدريج ّي ـاً،
ويقــرب مــرح الحكــوايت مــن مرحلــة عــدم التّم ّكــن مــن
االســتمرار.
التكيــز عــى فــرع مــن فــروع قضايانــا
وكلّــا حاولنــا ّ
املتعلّقــة بقضّ يتنــا الفلســطين ّية األم ،نجــد أنفســنا غــر
قادريــن عــى فصــل هــذه القضايــا عــن بعضهــا البعــض،
أكانــت ف ّنيــة أم مرسح ّيــة أم اجتامع ّيــة ،ألنّهــا مرتبطــة
الســيايس والوطنــي الــذي مل يصــل بعــد
جذري ـاً بواقعنــا ّ
إىل بــ ّر األمــان واالســتقالل.
تحدّ يات اإلغالق وال ّتغييب للمرسح الوطني الفلسطيني
يف القدس:
“املــرح الوطنــي الفلســطيني -الحكــوايت” يف القــدس،
هــو املثــال األوضــح الــذي يتع ـ ّرض لحالــة مــن التّدهــور،

وعــى شــفا اإلغــاق بســبب عــدم متكّنــه مــن إدارة أمــوره
املا ّديّــة بســبب مصاريــف املــكان الباهظــة ،مــا يش ـكّل
ح ّجــة لــدى إرسائيــل بــأن ال تكــون ســبباً مبــارشا ً يف إغالقــه
سياسـ ّياً ،بــل لضعــف القامئــن عليــه ماديّـاً ،مــع تلميحهــا
بأنهــا عــى اســتعداد لدع ِمــه ب َِســخاء إذا رضَ ــخ لرشوطهــا
مؤسســة تابعــة للقــدس
والسياســ ّية ،و َج ْعلــه ّ
املاديّــة ّ
حصة للفلســطين ّيني
املو ّحــدة الواحــدة اإلرسائيل ّيــة التــي ال ّ
فيهــا ،وســلطات االحتــال اإلرسائيــي تهــ ّدد “املــرح
الوطنــي الفلســطيني –الحكــوايت” باإلغــاق بســبب ع ـ ّدة
أمــور ،منهــا وأ ّولهــا سياسـ ّية ،وثانيهــا تجــاوز ُمهلــة تســديد
ال ّديــون التــي يجــب أن ت َُسـ ّدد لبلديّــة القــدس اإلرسائيل ّية،
الســبب األخــر أســهل عــى اإلرسائيل ّيــن التَّخنــدق
وهــذا ّ
خلفــه كعــذر قانــوين مــرر لــي ال يُقــال عنهــم أنّهــم “غــر
دميقراط ّيــن؟!” يف “عاصمتهــم؟!”.
السياســيّة واملاديّــة التــي
بال ّرغــم مــن كل الـــ ُمعيقات ّ
يتعــ ّرض لهــا الف ّنانــون املرسح ّيــون ،والف ّنانــون بشــكل
عــام يف القــدس ،فقــد اســتطاعوا أ ْن يُنتجــوا الكثــر مــن
األعــال املرسح ّيــة إخراج ـاً وتأليف ـاً ومتثي ـاً ،ومــا يرافقهــا
مــن تقنيّــات ومتطلّبــات.
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أيُعقــل أن يــأيت السـيّاح إىل القــدس مــن كل أصقــاع العــامل
ـياحي يؤكــد لهــم أنّهــا إرسائيل ّيــة ،وأن
مز ّوديــن مبرشـ ٍـد سـ ّ
ســياحتهم هــي يف إرسائيــل وليســت يف فلســطني ،بينــا
هــي ممنوعــة عــى أبنائهــا الفلســطين ّيني األصل ّيــن؟
ُحــل ،بــل يســعى مرسحيونــا وف ّنانونــا يف
اإلشــكاالت مل ت ّ
القــدس إىل متابعــة املســرة ب َحــذَر ويَقظَــة ،محاولــن
الســر بــن ح ّبــات املطــر ،فــوق األلغــام ،ويف أرض شــديدة
ّ
الوحولــة.
مثال توثيقي:
ُص َور عابرة من أل ُبوم أربع َساعات
الجيــش والبوليــس واملخابــرات اإلرسائيليــة يحــارصون
املــرح مــع كامــل عتادهــم ،وشــباب وصبايــا احتفــال
لجنــة العمــل ال ّنســايئ يعزفــون عــى آالتهــم ويغ ّنــون
الســاعة الثان ّيــة وال ّنصــف
اســتعدادا ً للحفــل الــذي ســيت ّم ّ
ظه ـرا.
تَذكّرتُهــم ..الوجــوه ذاتهــا ..باألمــس اســتجوبوين عندمــا
اقتحمــوا قاعــة الربوفــات ،وكنــت يف مالبــس “أم عطــا
َر ّيــا” يف مرسح ّيــة “العــن والســن” ،مــع أصدقــايئ
املمثلــن الذيــن كانــوا هــم أيضــا مبالبســهم النســائية
خــال التدريــب عــى املشــهد األول مــن املرسحيــة،
وهــم يتململــون ويغلــون يف الصــدور ،ليــس كــا يتطلّــب
دورهــم ،بــل احتجاجـاً واشــمئزازا ً مــن الــ ُمق َت ِحمني ،اقرتب
موعــد افتتــاح املرسح ّيــة ،ولك ّنهــم خ ّربــوا علينــا الربوفــا،
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فتخ ّيلتهــم يقولــون يف قــرارة أنفســهم“ :ومــاذا تؤث ِّــر
الربوفــات يف تاريــخ الشّ ــعوب؟”.
زح ُف ُهــم مســتمر؛ أوقَفــوا ســ ّيارات الجيــش ال ّتابعــة
لدور ّيــات “حــرس الحــدود!؟” متامــا مبحــاذاة بــاب املرسح،
كل داخــل وخــارج..
وراحــوا يســتف ّزون ويســتجوبون َّ
شــاهدتُ بينهــم ذلــك الـ”شّ ــن بيــت” (رجــل املخابـرات)
الــذي رضبنــي خــال زيــاريت األخــرة إىل ب ّراك ّيــة رقــم
واملخصصــة لـ”الــ ِمي ُع ِ
وطي ْم” (األقل ّيــات
( )4يف املســكوب ّية
ّ
العــرب).
نــادوا “أنيــس” ،املديــر التنفيــذي للمــرح وطل ُبــوا منــه
إذنـاً بال ّدخــول إىل الحفــل ..غريــب ،هــذه الــ َم َّرة يريــدون
االقتحــام بــإذن“ ..أنيــس” يخربهــم بــأ ّن الحفــل خــاص
خاصــة مــن أصحــاب
وال ميكــن ال ّدخــول ّإل بدعــوات ّ
الحفــل ،فقالــوا“ :حســناً ســوف نجلــب لــك أمـرا ً بتوقيــف
الحفــل.”..
ال ّتوتّــر بــا ٍد عــى وجــوه الحارضيــن ،أحــد الـ ـ ُمشرتكني يف
الحفــل اختــر فقرتــه الفن ّيــة مــن عــر دقائــق إىل ثــاث
دقائــق ،ألنّهــم أضاعــوا عليــه تركيــزه واندماجــه بــدوره.
ـلوب آ َخــر لل ّتعامــل مــع الّرشطــة
أحــد الجـران يؤمــن بأسـ ٍ
والجيــش واملخابــرات ،فقــد أخــذ “ َيــ ُز ّق” لهــم القهــوة
والشَّ ــاي إميانــاً منــه بأنّــه بكرمــه العــريب ســيخجلهم
ويجعلهــم يفكّــون الحصــار ،ولكــن هيهــات لــه ذلــك..
وقفــوا عنــد مدخــل املــرح وبــدأوا بتفتيــش الهو ّيــات

واملالبــس ،ومنعــوا دخــول املزيــد مــن ال ّنــاس إىل قاعــة
العــرض ،بينــا أخــذ آخــرون منهــم بالتقــاط ال ّداخلــن إىل
املــرح ،وســأل أحداهــن:
 -بتح ّبي تشويف صورتك عندنا؟

فقالت له ِب َتح ٍّد واضح:
 ص ـ ّورِ ،فكــرك تخ ّوفنــي؟ مــش خايفــة ال منــك وال مــنكامرياتــك..
والصبايــا إىل الحائــط صفّــاً واحــدا ً،
أوقفــوا الشّ ــباب ّ
وأجربوهــم عــى رفــع أيديهــم إىل أعــى ،فتذكّــرت صــورا ً
أخــرى مــن ألبــوم ال ّتاريــخ الحافــل بهــذا ال ّنــوع مــن
الســيارات
ّ
الصــور ،بــدأوا بتفتيشــهم وح ّملــوا بعضهــم يف ّ
وذهبــوا..
يصــل الصحاف ّيــون ومــن ضمنهــم طاقــم ال ّتلفزيــون
اإلرسائيــي الذيــن َب ـ َدا شــكلُهم قريب ـاً مــن شــكل رجــال
املخابــرات “الشّ ــن بيــت” ،وحتــى طريقــة تحقيقهــم
مــا اضطــر أحدهــم إخــراج
وحديثهــم بــدت كذلــكّ ،
الصحف ّيــة إلبعــاد الشُّ ــبهة عنــه قائــاً:
بطاقتــه ّ
 يك ال أثري شكوككم ،أنا صحفي..الجمهــور القــادم إىل االحتفــال بــدأ يأخــذ الطّريــق
الســور الخلفــي
الفرع ّيــة ،وراح ال ّنــاس يقفــزون مــن فــوق ّ
ويركضــون نحــو بــاب املــرح ،ومــن ثـ ّم يدخلــون برسعــة
ُمتحاشــن الجيــش والبوليــس ورجــال املخابـرات الواقفــن
لل ّتحقيــق َوملّ الهويــات ..كانــت رسع ُتهــم شــبيهة برسعــة
الهاربــن مــن الحــرب ،وكان املــرح ملجأهــم..
الجيــش يجــر ثالثــة باصــات مكتظّــة بالــركاب للعــودة
ولكــن الباصــات خرجــت بعيــدا ً عــن
مــن حيــث أتــوا،
ّ
ُ
املــرح ،بينــا نــزل الـ ّركّاب منهــا وأخــذوا طريقـاً أخــرى
الســور وركضــوا بأقــى رسعــة
فرع ّيــة؛ قفــزوا مــن فــوق ُّ
ممكنــة نحــو امللجــأ (املــرح) قبــل أ ْن ميســك بهــم
الجنــود ،وانض ّمــوا إىل إخوتهــم املحتفلــن داخــل الچِ ي ُتــو،
عفــوا ً ،القاعــة..
داخــل امللجــأ أو املــرح أو الچِ ي ُتــو ،كان صــوت الشّ ـ ّبابة
ـن
وال ُعــود والريغــول يبعــث إىل ال ـ ِّدفء والطأمنينــة ،ولكـ ّ
الصــوت كان مشــحوناً بال ّتوتّــر..
مــع اقـراب الحفــل مــن نهايتــه ،اضمحـ ّـل عــدد الغَازيــن..
يبــدو أنّهــم غــر معن ّيــن حال ّي ـاً باملواجهــة املبــارشة مــع
الجمهــور الــذي ســيخرج بعــد قليــل مــن بــاب امللجــأ،
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املــرح ،الچِ ي ُتــو ،ف ُهــم رمبــا ال يريــدون أ ْن يتح ـ ّول هــذا
وبخاصــة يف مدينــة “أورشــليم/
الوضــع إىل حديــث العــامل،
ّ
ِ
و”املســال َمة!؟” والتــي أصبحــت
القــدس!؟” “املو َّحــدةّ؟”
َ
مــن رشقهــا إىل غربهــا ُملــكا لدولــة إرسائيــل.
شــاب ُيدا ِفــش ويحــاول أن يدخــل إىل الحفــل ،ولكــن ال
أحــد يفتــح لــه الطريــق ..دنــا مــن “أنيــس” ،ويبــدو أنّــه
يعــرف أ ّن “أنيســاً” هــو مديــر املــرح ،وطلــب منــه أ ْن
َيدخــل قليــاً لحضــور مــا تبقّــى مــن الحفــل ،وأظهــر
الصحف ّيــة إلبعــاد الشّ ــبهة عنــه ..رمقــه “أنيــس”
بطاقتــه ّ
وتف ّحصــه ،وعــرف بفضــل فراســته العرب ّيــة أ ّن مــا هــذا ّإل
ـر لــه “أنيــس” بــأدب أ ّن الحفــل خــاص
“شــن بيــت” ،ففـ ّ
وقــارب عــى االنتهــاء ،وأن “أنيسـاً” ال ميلــك الحـ ّـق بإدخاله.
فجأة يلمزين صديق يل قائالً بتع ّجب:

 هــذا الشــاب قبــل شــويّة شــفتُه قاعــد يف ســيارة الشّ ــنبيــت!
وصــدق ظــن صديقــي ،وصدقــت ِفراســة “أنيــس”
الصحفــي الـ ـ ُمتخفّي ،بعــد أ ْن خــاب
املقدس ـيّة :الشّ ــاب ّ
أملــه بال ّدخــول إىل الحفــل خــرج مــن املــرح ،تو ّجــه
الســلطة
إىل س ـيّارته وجلــس فيهــا مــع رفاقــه مــن رجــال ّ
الصحافــة..
اإلرسائيليــة الـــ ُمتخفني بلبــاس ّ
كان ال بــ ّد مــن انتهــاج أســلوب التّق ّيــة والحــذر
وال ّدبلوماســ ّية ،ولــو مرحل ّيــاً أمــام هــذه الغطرســة
فربــا يــأيت يــو ٌم يت َح ـ ّرر
االحتاللي ـةّ ،إىل أن يفرجهــا ربّــكّ ،
فيــه عبيــ ُده
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القدس يف السينما الفلسطينية ..
شهادة بصرية
عماد النويري
ناقد سيناميئ  -مرص
علــى الصعيــد الفلســطيني ،والصعيــد العربــي ،والصعيــد الــدويل ،أي علــى األصعــدة كافــة،
كان ميشــيل خليفــي قــد فتــح منــذ فيلمــه (الذاكــرة اخلصبــة) -الــذي عــرض يف مهرجــان
“كان” ضمــن فعاليــات أســبوع النقــاد العــام  ،- 1981صفحــة جديــدة يف تاريــخ الســينما
الفلســطينية ،وذلــك بصنــع الصفحــة األوىل إلنتــاج أفــام عربيــة علــى أرض فلســطني منــذ
احتاللهــا العــام .1948
يقــول اخملــرج عــن الفيلــم الــذي مت تصويــره كامــا يف األراضــي الفلســطينية احملتلــة
مبــا فيهــا مدينــة القــدس“ :-أردت لــه أن يكــون للمــرأة ،لفلســطني ،وليــس عنهمــا..أردت إظهــار إنســانية األشــياء وعناصرهــا يف هــذا البلــد امللغــي :الشــجر ،النــور ،األرض،
العصافــر ،األطفــال ،موســيقى احليــاة اليوميــة ..الفيلــم أعادنــا إىل جتربتنــا اإلنســانية ،وأكــد
أن دور الثقافــة يســاعدنا علــى عــدم التنــازل عــن إنســانيتنا ،نحــن ال نريــد إلغــاء حــق اآلخــر ،لكــن
لــن نســمح لــه بإلغــاء حقنــا”.
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قبلهــا ،ومــن اختيــارات إدارة املهرجــان الرســمية ،عــرض
يف مهرجــان “كان” العــام - 1996ضمــن برنامــج (نظــرة
خاصــة) -فيلــم (حيفــا) ،للمخــرج رشــيد مشــهراوي،
واعتــره البعــض أول فيلــم يحمــل الجنســية الفلســطينية
ملخــرج فلســطيني ،إذ كانــت األفــام قبــل هــذا التاريــخ
تحمــل الجنســية الفلســطينية مبعنــى االنتــاء الثقــايف
فقــط ،ولكــن جنســيات األفــام ذاتهــا كانــت مرصيــة ،أو
لبنانيــة ،أو ســورية ،وحتــى إرسائيليــة.
فيلــم (حيفــا) يحمــل الجنســية الفلســطينية ،ليــس فقــط
بســبب مخرجــه الفلســطيني املولــود يف مخيم الشــاطئ يف
غــزة ،وإمنــا ألن عنــوان رشكــة اإلنتــاج يف أرض فلســطينية،
مــا زالــت تتمتــع بانتامئهــا التاريخــي ،وســيادتها الوطنيــة.
لكــن مــاذا عــن الســينام الفلســطينية قبــل فيلمــي
مشــهراوي وخليفــي؟ ،هــل ميكــن رصــد ســينام صنعهــا
فلســطينيون وغــر فلســطينيني داخــل فلســطني وخارجهــا
–قبــل نكبــه  48وبعدهــا– ،كانــت فيهــا القــدس مدينــة
التاريــخ واألديــان واإلنســان وحــارضه؟ وكيــف كان هــذا
الحضــور؟!.
قبــل اإلجابــة عــن هــذه األســئلة ،مــن املهــم القــول أن
هنــاك حالــة مــن التــاس والتقاطــع بــن مــا أنتجتــه
الســينام الفلســطينية مــن أفــام بشــكل عــام ،تخــص
الفلســطيني املقــاوم ،وتوثــق لقضيــة شــعب لــه حــق
بــاألرض والحريــة ،وبــن تلــك األفــام التي صــورت القدس،
ووثقــت للتاريــخ والحكايــات ،ومــن املهــم كذلــك ،معرفــة
أبعــاد الســينام الفلســطينية كبدايــة تاريخيــة ،واملــرور
أحيانــا عــى مــا أنتجتــه هــذه الســينام ،والتــي يف أغلــب
نتاجاتهــا تُـ َر ِّد ُد أصــدا ًء ملــا حــدث ومــا يحــدث يف املدينــة
املقدســة.
بدايات ..واختالفات
الســينام الفلســطينية مــا بــن بدايــات الســينام عــام
1897بوجــود طاقــم لوميــر ،وبــن النكبــة عــام  1948شــبه
مجهولــة ,ومــن األســاء التــي تطــرح باســتمرار كــرواد
للســينام الفلســطينية مــا قبــل  :1948محمــد صالــح
الكيــايل ،إبراهيــم حســن رسحــان ،أحمــد حلمــي الكيــاين،
وجــال األصفــر ،إال أن أدوارهــم وأعاملهــم تبقــى موضوع
نقــاش وخــاف يف محــاوالت التأريــخ لهــذه الســينام.

وخــال بحثــه الجــاد واملتواصــل يف موضــوع الســينام
الفلســطينية ،اكتشــف الســيناميئ قاســم حــول -وقــد ذكــر
ذلــك يف كتابــه (الســينام الفلســطينية) الــذي صــدر عــن
دار العــودة يف بــروت عــام  - 1979أن محمــد صالــح
الكيــايل أنجــز رشيطــا قص ـرا يف فلســطني يف األربعينــات,
لكــن ..يعتــر إبراهيــم حســن رسحــان أحــد الــرواد
واملؤسســن املهمــن للواقــع الســيناميئ يف فلســطني ,وكان
قــد أنجــز فيلمــه التســجييل األول (زيــاره إىل فلســطني)،
أو (زيــاره امللــك عبــد العزيــز) ،ملــدة ( )20دقيقــة موثقــا
زيــارة امللــك عبــد العزيــز آل ســعود إىل فلســطني عــام
 ،1935إذ تابــع إبراهيــم الزيــارة مــن اللــد إىل يافــا ،ومــن
يافــا إىل تــل أبيــب ،وقــد عــرض الرشيــط يف ســينام (أمــر)
يف تــل أبيــب.
أحالم تحققت
كان إبراهيــم رسحــان مولعــا بالتصويــر منــذ البدايــة،
وكان عصاميــا يف تعليــم نفســه مــن خــال الكتــب التــي
حصــل عليهــا ،فتعلــم الكثــر عــن التصويــر الســيناميئ،
والعدســات ،والطبــع والتحميــض ،حتــى أتقــن املهنــة،
ويعتــر فيلــم (أحــام تحققــت) ومدتــه ( )45دقيقــة،
والــذي تــم تصويــره عــام  ،1939هــو الفيلــم الثــاين
الــذي أنتجــه رسحــان عــن حــرم القــدس كدعايــة لأليتــام،
وهنــاك روايــة أخــرى تقــول أن جــال األصفــر هــو الــذي
أنجــز الفيلــم.
يقــول إبراهيــم“ :عملتــه حتــى أثبــت أن هنــاك (نــاس)
يســتطيعون عمــل يش اســمه ســينام ،وأن تصنــع فيلــا
وقتهــا ،متامــا كــا تقــول اآلن أن هنــاك فلســطينيا صنــع
قمــ ًرا صناعيــاً يف املخيــم ،واإلعــان عــن موعــد عــرض
الفيلــم ،متامــا مثــل اإلعــان عــن موعــد إطــاق مركبــة
فضائيــة!”.
كان إبراهيــم يصنــع كل يشء بنفســه ،فقــد صنــع جهــازا
لتقطيــع األفــام “مافيــوال” ،كــا اســتطاع أيضــاً إقامــة
معمــل للطبــع والتحميــض ،ونجــح أخـرا ً يف إقامــة وافتتاح
أول أســتوديو فلســطيني لتصويــر األفــام عــام  ،1945وقــد
كلــف ذلــك -كــا يذكــر إبراهيــم -مــن  200إىل 300
جنيــه ،ومــع األســتوديو أســس رشكــة األفــام العربيــة،
وقــد تــم تســجيل الرشكــة بالقــدس ،وكان باكــورة إنتاجهــا
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فيلــم (يف ليلــة العيــد)  1946مــن إخراجــه ،وهنالــك قــول
بــأن الفيلــم مل يكتمــل ،بعدهــا أنجــز إبراهيــم (مقدمــة
ســينامئية) ،و(أحمــد حلمــى باشــا) عــام  ،1946وعندمــا
حــان موعــد الهجــرة بعيــدا ً عــن الوطــن ،غــادر رسحــان
وتــرك كل يشء وراءه.
الناقــد الســيناميئ األردين حســان أبــو غنيمــة ،وبنــاء عــى
تســجيل صــويت مــع أحمــد حلمــي الكيــاين ،أكــد أن
إبراهيــم حســن رسحــان ،كان يعمــل يف املجــال الســيناميئ،
ولكــن كأحــد مســاعدي جــال األصفــر ،وأن هــذه األفــام
هــي مــن إخـراج األصفــر الــذي وصفــه الكيــاين بالعبقرية
التقنيــة وامليكانيكيــة ،ويف مقابلــة الحقــة بــن حســان أبــو
غنيمــة واألصفــر ،أكــد األخــر مــا قالــه الكيــاين.
ويعتــر فيلــم (حلــم ليلــة)  ،1946الــذي أخرجــه صــاح
الديــن بدرخــان ،أول فيلــم روايئ فلســطيني ،وعــرض يف
فلســطني العــام  ،1948ويف ســينام البــراء يف األردن يف
العــام ذاتــه ،وقــد اختلفــت اآلراء مــا إذا كان بدرخــان
مرصيــاً أم لبنانيــاً ،ولكــن املرجــح أنــه كان فلســطينياً،
هاجــر إىل األردن ،ومنــه إىل لبنــان ،حيــث عمــل عــى
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فيلــم وثائقــي إىل أن توقــف عــن العمــل الســيناميئ.
هــذا التضــارب يف املعلومــات ،يشــر إىل شــح املــواد
البحثيــة عــن األفــام التــي تحتــوي “تيرتاتهــا” عــى أســاء
مخرجيهــا وطواقمهــا ،وكذلــك ضآلــة املصــادر الصحفيــة
التــي توضــح حقائــق هــذه األفــام ،وظــروف إنتاجهــا،
وطبيعــة العمــل الســيناميئ يف تلــك الفــرة ،ومــن أجــل
كشــف التاريــخ املجهــول مــن الســينام الفلســطينية مــا
قبــل  ،1948ســجلت املخرجــة الفلســطينية نجــوى نجــار،
جــزءا ً منــه يف فيلمهــا التســجييل القصــر (نعيــم ووديعــة),
ومــن خاللــه تعرفنــا عــى عــروض ســينام الحمــراء يف
يافــا ،وكيــف كانــت تتــم ترجمــة األفــام األمريكيــة إىل
العربيــة ..إلــخ ،ويعتــر هــذا الفيلــم شــهادة ســينامئية
توثيقيــة مهمــة لتاريــخ الســينام يف فلســطني.
كل مــا ســبق يشــر إىل رضورة الحفــاظ عــى الذاكــرة
الســينامئية الفلســطينية ،مبــا تحتويــه مــن وثائــق عــن
املجتمــع الفلســطيني ،وال داعــي هنــا لإلعــادة والتك ـرار
حــول مــن هــم الذيــن أسســوا تلــك الســينام مــن:
مصطفــى أبــو عــي الــذي رحــل عــن دنيانــا منــذ عــدة

بقيــت القــدس دومــ ًا محــط اهتمــام الفلســطينيني يف
احليــاة ،كمــا يف وســائل تعبيرهــم األدبيــة والفنيــة ،مــن
الرســم والشــعر واملســرح ،إلــى القصــة والروايــة ..وحتــى
عندمــا ولــدت الســينما لديهــم ،كانــت القــدس فاحتتهــا

ســنوات ،وهــاين جوهريــة الــذي استشــهد يف معــارك عــن
طــورة يف جبــل لبنــان ،أو ســافة جــاد اللــه (مرســال)
التــي فقــدت ســاقيها جـراء قذيفــة ،ولكــن تجــب اإلشــارة،
واإلشــادة والتنويــه مبئــات العاملــن يف تلــك الســينام
مــن مخرجــن وفنيــن ،الذيــن نــرى أســاء بعــض منهــم
يف فيلــم (ألن الجــذور ال متــوت) ،مــن ســيناريو وإخ ـراج
نبيهــة لطفــي عــام .1975
حضور ..ومالمح:
عــى صعيــد الســينام الفلســطينية ،بقيــت القــدس دوم ـاً
محــط اهتــام الفلســطينيني يف الحيــاة ،كــا يف وســائل
تعبريهــم األدبيــة والفنيــة ،مــن الرســم والشــعر واملــرح،
إىل القصــة والروايــة ..وحينــا ولــدت الســينام لديهــم،
كانــت القــدس فاتحتهــا ,ولعــل الســينامئيني الفلســطينيني
مل يرتكــوا ركن ـاً فيهــا ،أو حج ـرا ً ،مل يقلِّبــوه ويتأملــوا فيــه
بكامرياتهــم الســينامئية ..ولعلهــم مل يفلتــوا قصــة ،أو
ـجل طويــل مــن األفــام الوثائقيــة،
حكايــة ،إال قالوهــا ..سـ ٌّ
والروائيــة القصــرة والطويلــة ،قامئــة تســتعيص عــى مــن
يحــي ،وتصعــب عــى مــن يرصــد ،وليــس لنــا إال املــرور

عــى بعــض مالمحهــا.
بــدأ حضــور القــدس يف الســينام الفلســطينية مــع نكســتها
الفاجعــة العــام  ،1967ومــن هنــا ســيبدو فيلــم (القــدس)،
الــذي حققــه الفنــان التشــكييل فالدميــر متــاري عــام
 ،1968ومدتــه  18دقيقــة ،وهــو أول محاولــة ســينامئية
تواكــب والدة زمــن ســينام الثــورة الفلســطينية ،عــى
الرغــم مــن أن إنتــاج هــذا الفيلــم تــم مببــادرة مــن رابطــة
الخامــس مــن حزيــران يف بــروت ،وقــد توافــق إنتــاج
الفيلــم مــع نشــاط فنــي تعبــري ،شــاء تنــاول كارثــة
وقــوع القــدس تحــت براثــن االحتــال ،تلــك املحــاوالت
التــي بلغــت ذروتهــا الفنيــة يف مرثيــة غنائيــة ملحميــة
حملــت عنــوان (زهــرة املدائــن) ،قدمتهــا املطربــة فــروز
واألخــوان رحبــاين ،وصاغهــا املخــرج عــي صيــام يف عـ َّـان
فيلــاً يصورهــا يف العــام ذاتــه ،وال نســتطيع أن نتذكــر
مــايض الشــعب الفلســطيني ونضالــه دون الرجــوع إىل
ذخــرة األفــام الفلســطينية التــي أرخــت ووثقــت املــكان
والزمــان ،والحضــور والصــور يف املدينــة املقدســة.
ظهــر خــال الســبعينات مــن القــرن املــايض ،فيلــم
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(فلســطني يف العــن) ،ومدتــه  30دقيقــة ،عــن املصــور
الســيناميئ الشــهيد هــاين جوهريــة ،تضمــن آخــر اللقطــات
التــي صورهــا ملدينــة القــدس ،وقــدم قيــس الزبيــدي
فيلمــه (صــوت مــن القــدس) عــام  ،1977وهــو يتنــاول
لقــا ًء مــع املغ ِّنــي الفلســطيني مصطفــى الكُــرد ،الــذي
اســتطاع أن يلهــب بأغانيــه الوطنيــة امللتزمــة والجــادة
حــاس النــاس ،وأضحــى فيــا بعــد منشــدا ً لالنتفاضــات
الفلســطينية يف األرض املحتلــة ،خــال عقــد الســبعينات
ومطالــع عقــد الثامنينــات مــن القــرن العرشيــن.
ويف العــام  ،1982قــدم قيــس الزبيــدي فيلمــه الشــهري
(فلســطني ســجل شــعب) ،مدتــه  110دقائــق ،وفيــه قراءة
للقضيــة الفلســطينية ،متتــد منــذ أوائــل القــرن العرشيــن
حتــى منتصــف الســبعينات ،وخاللــه عرضــت العديــد مــن
الصــور الســينامئية ملدينــة القــدس منــذ مطلــع القــرن
العرشيــن ،تبــن أن القــدس كانــت مأهولــة بأهلهــا مــن
الفلســطينيني دامئ ـاً.
ويقــدم املخــرج ناظــم الرشيــدي فيلمــه (مسلســل صيــف
فلســطيني حــار) عــام  ،1988املكــون مــن خمســة أجـزاء،
تعالــج مختلــف القضايــا واملشــاكل التــي يعــاين منهــا
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املجتمــع الفلســطيني تحــت االحتــال ..فيتنــاول الجــزء
املعنــون بـ(مــا بــن الحلــم والذاكــرة) ،حكايــة عائلــة مــن
قريــة لفتــا عــى مدخــل القــدس ،فقــدت بيتهــا ومعظــم
أراضيهــا ســنة  ،1948فأعــادت تأســيس نفســها عــى مــا
تبقــى لهــا مــن أراض عــى جبــل الزيتــون ،حتــى جــاء
احتــال  1967ليــأيت عــى الباقــي مــن أمــاك العائلــة،
ويــرك بيتهــا محــارصا ً باملســتوطنات اإلرسائيليــة.
ومل تأخــذ القــدس مكانتهــا الالئقــة يف الســينام الوطنيــة،
إال عندمــا بــدأت الســينام الفلســطينية الجديــدة تجربتهــا،
وتقديــم منجزهــا الســيناميئ مبعــزل عــن ســينام الثــورة
الفلســطينية ،فكانــت التجربــة املميــزة بفيلــم (الذاكــرة
الخصبــة) -صــور مــن مذكــرات خصبــة -الــذي حققــه
املخــرج ميشــيل خليفــي عــام  ،1980ومدتــه  100دقيقــة،
وتــم تصويــره كامــاً يف األرض الفلســطينية املحتلــة،
وخصوصـاً يف مــدن النــارصة ورام اللــه ونابلــس والقــدس.
ويف (القــدس تحــت الحصــار) ،للمخــرج جــورج خليفــي
عــام  ،1990ومدتــه  15دقيقــة ،مثــة صــورة عــن واقــع
مدينــة القــدس املهــددة باملســتوطنات الصهيونيــة،
ومحــاوالت املســتوطنني احتــال بيــوت الفلســطينيني

فلسطينيني يف انتظار احد عروض السينام ١٩٤٠ -

يف البلــدة القدميــة ..ينقــل الفيلــم شــهادات فلســطينيني
مقدســيني ،ورجــال ديــن مســيحيني ومســلمني ،إضافــة
إىل ترصيحــات مســتوطنني صهاينــة ،كــا يعــرض الفيلــم
ألهميــة املدينــة عنــد الفلســطينيني ،وأهميتهــا عــى
املســتويات كافــة ،الفيلــم يقــول :إن القــدس ســتكون
الصخــرة التــي ميكــن أن تتحطــم عليهــا أحاديث التســوية.
ويصــور (بيــان مــن مــآذن القــدس) للمخــرج جامل ياســن
عــام  ،1993مدتــه  50دقيقــة ،االعتــداءات الوحشــية عــى
املتعبديــن يف رحــاب األقــى ..يتضمــن شــهادات برصيــة
ترقــى إىل درجــة الوثيقــة التــي ال تُدحــض ،فريصــد الفيلــم
موقــع األقــى وأهميتــه يف التاريــخ العــريب اإلســامي،
ورمزيــة القــدس ومكانتهــا يف وجــدان عمــوم املســلمني
واملســيحيني مــن جهــة أوىل ،ويفضــح ادعــاءات اليهــود
بوجــود الهيــكل.
ويدخــل فيلــم (القــدس ..أبــواب املدينــة) للمخــرج
فرانســوا أبــو ســامل عــام  ،1995ومدتــه  15دقيقــة ،مدينــة
القــدس عــر ثــاث شــخصيات مقدســية :أولهــم نحــات
حجــر يعمــل يف ترميــم الحــرم القــديس ،وثانيهــم يعمــل
يف صنــع حلويــات مقدســية شــهرية ،وثالثتهــا صحفيــة

مــن ســكان البلــدة القدميــة يف القــدس ،يحــاول الفيلــم
مــن خــال مناذجــه ،تقديــم صــورة عــن مدينــة القــدس
وأصالتهــا.
ويتنــاول فيلــم (أنــت ،أنــا ،القــدس) للمخــرج جــورج
خليفــي ،باالشـراك مــع ميشــا بجليــد عــام  ،1996ومدتــه
 52دقيقــة ،شــخصيات مقدســية مــن رشقــي املدينــة
وغربيهــا ،ومــن مختلــف الديانــات ،لينتهــي إىل مقولتــه
بــأن القــدس ســتكون العقبــة أمــام أي اتفــاق ســام ،مــا مل
تؤخــذ خصوصيتهــا وأهميتهــا بعــن االعتبــار.
أمــا فيلــم (القــدس ،احتــال مثبــت يف الحجــر) للمخــرج
مــاريت روزنبلــوث عــام  ،1995أنتجتــه “حركــة حقــوق
اإلنســان الفلســطينية” ،فهــو تحيــة إىل اآلالف مــن
الفلســطينيني الذيــن يعيشــون يف رشق القــدس ،دون
حــق الحصــول عــى معظــم مرافــق ورضوريــات العيــش
األساســية ،ويبــن الفيلــم اآلثــار التدمرييــة تجــاه القــدس
وهويتهــا وســكانها.
ويف فيلــم (النــار القادمــة) للمخــرج محمــد الســواملة
عــام َ ،1997عــ ْر ٌض ملامرســات املســتوطنني الصهاينــة
ضــد العــرب ،ويفضــح الفيلــم سياســة قضــم األرايض
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الفلســطينية عــر االســتيطان املتواصــل بالقــر ،ويف
املقدمــة مدينــة القــدس.
رصاع رسديات
ويرصــد فيلــم (ومحوطــة بالســور) للمخــرج وليــد
بطـراوي عــام  ،1998وقتــه للحديــث عــن العالقــات فيــا
بــن املســلمني واملســيحيني يف القــدس ،لينتهــي إىل أن
الجميــع منهــم يواجــه مــأزق االحتــال ،دون أن يف ِّرطــوا
أبــدا ً مببــدأ العيــش املشــرك بــن املســلمني واملســيحيني،
ويقــوم فيلــم (كوشــان مــوىس) ،للمخرجــة عــزة الحســن
عــام  ،1999ومدتــه  28دقيقــة ،برصــد مصــر أوراق
ومســتندات امللكيــة الفلســطينية (الكواشــن) للبيــوت
واألرايض ،خاصــة وأن األرض ش ـكَّلت دامئ ـاً جــذر وجوهــر
الــراع وبؤرتــه ..ويأخــذ الفيلــم مســتوطنة “معاليــه
أدوميــم” منوذجــاً ،ترصــد مــن خاللهــا السياســات
االســتيطانية الصهيونيــة تجــاه القــدس.
ويف (القــدس يــوم إلــك ويــوم عليــك) للمخــرج ليــون
وليامــز ،باالش ـراك مــع تينــوس ك ـرارم عــام  ،1998يتذكَّــر
الفلســطينيون الذيــن طُــردوا مــن الجــزء الغــريب مــن
القــدس بســبب االحتــال الصهيــوين يف العــام  ،1948ومــن
ثــم مــن الجــزء الرشقــي منهــا يف العــام  1967مــا جــرى
لهــم ،ويتحدثــون عــن حياتهــم يف القــدس ،قبــل أن يقتحم
االحتــال مدينتهــم وحياتهــم ،ويعيــث فيهــا بؤس ـاً.
ويقــدم املخــرج إيــاد الــداوود أول أفالمــه (القــدس وعــد
الســاء) عــام  ،1999متنــاوال التاريــخ العريــق ملدينــة
القــدس ،املؤكــد عــى عروبتهــا ،والظــروف القاســية التــي
تتعــرض لهــا املدينــة عــى أيــدي الصهاينــة ..يف الفيلــم
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وثائــق برصيــة ،ومســتندات ال ميكــن دحضهــا ،فضــاً
عــن حــوارات مــع رجــال ديــن مســيحيني ومســلمني،
وعاملــن يف لجــان حفــظ الــراث ،واألوقــاف ،إضافــة
ملواطنــن مقدســيني يتعرضــون ،أو تعرضــوا بشــكل مبــارش
للطــرد والتهجــر مــن مدينتهــم ..كــا يتعــرض الفيلــم
لتجربــة (مخيــم الربــاط والصمــود والعــودة) ،الــذي
أقامــه املقدســيون عــام  1997للحفــاظ عــى ملكيــات
أراضيهــم ،التــي تريــد الجامعــة العربيــة مصادرتهــا ،كذلــك
تطويــق القــدس باملســتوطنات مثــل مســتوطنة “زئيــف”،
ومســتوطنة “هارحومــا” عــى جبــل أبــو غنيــم.
حكاية سينامئية
ويقــدم املخــرج رشــيد مشــهراوي فيلمــه (خلــف األســوار)
عــام  ،2000الــذي يعتــر وثيقة تفضــح أســاليب الصهيونية
لالســتيالء عــى مدينــة القــدس مــن خــال احتــال البيــوت
واغتصابهــا ،ومضايقــة الفلســطينيني املقدســيني ،ومحاولــة
طردهــم مــن بيوتهــم التــي ولــدوا وترعرعــوا وعاشــوا
فيهــا ،وإســكان مهاجريــن يهــود بــدال منهــم.
ويصــور فيلــم (جوهــر الســلوان) للمخرجــة نجــوى النجــار
عــام  ، 2001الحيــاة االجتامعيــة يف القــدس ،خــال الفــرة
مــا بــن الخمســينات والثامنينات ،مــن خالل تنــاول حكاية
ســينام الحمــراء ( )1989-1952كمدخــل للحديــث عــن
تفاصيــل الحيــاة االجتامعيــة املقدســية ،فقــد كان حضــور
العــروض الســينامئية واحــدا ً مــن الطقــوس االجتامعيــة
الدالــة عــى أبعــاد ثقافيــة واقتصاديــة وسياســية لرشائــح
عديــدة يف املجتمــع ...يســتعني الفيلــم بوثائــق برصيــة
تبــن طبيعــة االحتــال الداهــم الــذي تعرضــت لــه مدينــة
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القــدس عــام  ،1967ومــا حصــل جــراء هــذا االحتــال
مــن تدمــر للكثــر مــن تفاصيــل الحيــاة فيهــا ..وخــال
أحــداث انتفاضــة األقــى.
يعــود املخــرج حــازم البيطــار يف فيلمــه (القــدس :الثمــن
الصعــب للعيــش) عــام  ،2001إىل مدينــة القــدس
ليستكشــف بعــض الجوانــب مــن صورتهــا وحالتهــا..
فيتوقــف عنــد الســاعات األوىل مــن انــدالع االنتفاضــة،
وحــاالت التوتــر والقلــق والرتقــب واالنتظــار ،ملعرفــة
أخبــار مــن استشــهد أو جــرح.
أمــا فيلــم (آخــر الصــور) للمخــرج أكــرم الصفــدي عــام
 ،2001فيتنــاول ثــاث شــخصيات مــن جنســيات مختلفــة
عاشــت يف فلســطني ،جمعهــا حــب املدينــة املقدســة،
والبحــث القلــق عــن املســتقبل ،بينــا يتنــاول فيلــم (ولــد
اســمه محمــد) للمخرجــة نجــوى النجــار عــام ،2002
يوميــات فتــى فلســطيني يف الثانيــة عــرة مــن عمــره ،يأيت
مــن مخيــم قلنديــا إىل القــدس ،ليعمــل يف نقــل بضائــع
املواطنــن عــر الحاجــز العســكري الــذي يغلــق أفــق
القــدس أمــام القادمــن إليهــا.
ويف فيلــم (فــورد ترانزيــت) للمخــرج هــاين أبــو أســعد عام
 ،2002يرافــق املخــرج ســائق التاكــي رجــايئ وركابــه عــى
طريــق رام اللــه القــدس الرشقيــة ،عــى طــول الحواجــز,
واملتاريــس ,والطــرق املختــرة ,ويشــكل الــركاب جامعــة
متغايــرة ،تختلــف آراؤهــا وأفكارهــا وتتقاطــع حــول
الوضــع يف فلســطني ,وحــول الن ـزاع مــع إرسائيــل ,ومــن
ضمــن الــركاب شــخصيات عامــة مثــل السياســية حنــان
الع ـراوي ،والدكتــور عزمــي بشــارة.

األسئلة ..وخطر الرحيل:
مينــح فيلــم (عبــور قلنديــا) للمخــرج صبحــي
الزبيــدي عــام  ،2002جــزء ا ً مــن وقتــه للحديــث
عــن الفلســطينيني بعــد  53عامــاً مــن النكبــة ،فــا
زال خطــر الرحيــل يهددهــم ،ومــا زالــت األســئلة
ذاتهــا ..فيــا تتنــاول املخرجــة ســهى َعــ َّراف يف
فيلمهــا (صبــاح الخــر يــا قــدس) عــام  ،2004قصــة
الشــاب املقــديس شــعبان نصــار ،الــذي يعيــش رصاعـاً
بــن املشــاكل اليوميــة ،والوضــع االقتصــادي ،وبــن
تطلعاتــه الشــخصية ،بــأن يصبــح مغنيــاً ،وكفــاح
مدينتــه مــن أجــل البقــاء يف وجــه املحــاوالت ملحــو
هويتهــا العربيــة.
وتتألــق املخرجــة آن مــاري جــارس يف فيلمهــا (كأننــا
عــرون مســتحيل) عــام  ،2003مــن خــال رصــد حكايــة
فريــق فيلــم فلســطيني يحــاول تخطــي الحواجــز والدخول
إىل القــدس ،فيواجــه املشــاكل مــع جنــود االحتــال ،إىل
درجــة أنهــم يتعرضــون للتنكيــل بهــم ،تحــاول املخرجــة
القادمــة مــن أمريــكا أن تحتــج ،لتمنــع الجنــود مــن
اعتقــال طاقمهــا.
ويأخــذ فيلــم “ناطريــن صــاح الديــن” للمخــرج توفيــق
أبــو وائــل عــام  ،2001أســلوباً ســاخرا ً مبــرارة للحديــث
عــن الواقــع املأســاوي للفلســطينيني تحــت االحتــال ،مــن
خــال عــدة منــاذج مــن فلســطينيني مقدســيني ..الرنجيلــة،
وألعــاب الــورق ،وجلســات القهــوة املــرة ،واالنتظــار
امللــول ،وصــوالً ملامرســات املحتــل التــي باتــت جــزءا ً مــن
الحيــاة اليوميــة.
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فيــا يحــي فيلــم (القــدس الرشقيــة) للمخــرج محمــد
العطــار عــام  ،2007قصــة مدينــة القــدس منــذ احتــال
الجــزء الغــريب منهــا العــام  ،1948وحتــى ســقوط الجــزء
الرشقــي عــام  ،1967ويفضــح هــدم منــازل الفلســطينيني،
وإرغــام األهــايل مــن الفلســطينيني عــى الرحيــل.
القدس ذكريات األجيال
ويتحــدث (القــدس ذكريــات األجيــال) عــن القــدس
مــن خــال ثالثــة أجيــال مــن املص ِّوريــن األرمــن ،الجــد
إيليــا قهوجيــان جــاء إىل القــدس عــام  1920يتي ـاً ناجي ـاً
مــن املذابــح العثامنيــة ،فاحــرف التصويــر ،والتقــط آالف
الصــور للقــدس يف النصــف األول مــن القــرن العرشيــن،
بينــا يواصــل ابنــه وحفيــده اليــوم إدارة محــل تصويــر
يف القــدس القدميــة ،هــذه هــي قصــة الفيلــم الــذي يبــدو
منوذجـاً لوثائقيــات تقـ ِّدم القــدس وفــق رؤيــة إرسائيليــة؛
فالقــدس ال تظهــر محتلَّــةً ،بــل تبــدو كأنهــا مدينــة
إرسائيليــة تعيــش فيهــا قوميــات مختلفــة ،بينهــا بعــض
الرصاعــات! يقــول االبــن جــورج“ :لــدي أصدقــاء مســلمون
ويهــود ورسيــان وكاثوليــك ،القــدس مدينــة عامليــة”! .أ ّمــا
الحفيــد روبــن فيقــول“ :أصدقــايئ اإلرسائيليــون يــرون
أننــي محايــد ،ألننــي ال أرى األمــور مــن وجهــة نظرهــم أو
مــن وجهــة نظــر الفلســطينيني” .خطــاب انعـزايل بامتيــاز
يتحــدث عــن القــدس باعتبارهــا وطنــاً منفصــاً لبعــض
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الســكان ،وكأن القــدس تجريــد جغـرايف طوبــاوي ،وليســت
جــزءا ً مــن بــاد محتلــة ت ُدعــى فلســطني.
الفيلــم يجـ ِّرد القــدس مــن هويتهــا العربيــة ،ومبقــدار مــا
يه ِّمــش أهــل املدينــة الفلســطينيني ،فهــو يــيء إىل أبنائها
األرمــن الذيــن يــرى املجتمــع الفلســطيني أنهــم جــزء مــن
مكوناتــه ،مثلــا رأت املجتمعــات العربيــة لبــاد الشــام
أنهــم أبنــاء لهــا ..والنمــوذج الــذي قدمــه الفيلــم إىل
األرمــن يج ـ ِّرد الشــخصية مــن عمقهــا اإلنســاين والقيمــي،
ويجعلهــا مجــرد حالــة إنســانية يف مهــب زمــن اســتعامري،
بــل يجعلهــا متواطئــة معــه.
التاريخ واألصالة والحداثة
وىف فيلــم (القــدس يف يــوم آخــر) ،أو (عــرس رنــا) عــام
 2002مــن إخـراج هــاين أبــو أســعد ،واملقتبــس عــن قصــة
لليانــة بــدر التــي شــاركت أيضــاً يف وضــع الســيناريو
إىل جانــب السيناريســت املــري إيهــاب ملعــي ،تجــرى
األحــداث خــال ســتة أســابيع يف أمكنــة متعــددة مــن
القــدس العربيــة القدميــة والحديثــة ،وعــى الحواجــز
بــن القــدس ورام اللــه ،يعــرض الفيلــم مدينــة القــدس
بــكل مــا تحويــه مــن تعدديــة تتمثــل بأشــكال الحيــاة
والعــارة ،والنــاس ،والتاريــخ ،واألصالــة ،والحداثــة ،يف ظــل
وضــع غــر طبيعــي يتجســد بوجــود االحتــال اإلرسائيــي
ومامرســاته القمعيــة والعنرصيــة ضــد األهــايل ،كل هــذا

هنــاك حالــة مــن التماســي والتقاطــع بــن مــا انتجتــه
الســينما الفلســطينية مــن أفــام تربــط بــن الفلســطيني
املقــاوم وتوثــق لقضيــة شــعب لــه حــق بــاألرض واحلريــة
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يتــم عرضــه مــن خــال قصــة عاطفيــة بســيطة لفتــاة
مقدسية.
وىف فيلــم (الحجــر األحمــر) ،يوثــق املخــرج أحمــد الضامن
للتاريــخ الخــاص مبدينــة القــدس مــن خــال التوثيــق
لعائــات مقدســية ،وعالقتهــا مــع بيوتهــا وأحالمهــا التــي
ارتبطــت ببنــاء بيــوت خاصــة بهــا ،وذات منــط معــاري
خــاص ،وكيــف رسقــت البيــوت مــن “دائــرة أمــاك
الغائبــن” اإلرسائيليــة ،والفيلــم الــذي بُنــي عــى أســاس
االنتقــال مــن العــام يف القضيــة الفلســطينية ،إىل الخــاص
عــر رسد قصــص أربعــة منــازل مقدســية ،نــرى فيــه أحــام
العــودة ،ومامرســات الفلســطينيني يف التمســك بذكرياتهــم
يف منازلهــم القدميــة التــي بنوهــا لبنــة لبنــة بالتعــب
واألحــام ،الضامــن الــذي عرض فيلمــه يف الجامعــة العربية
األمريكيــة يف مدينــة جنــن -شــايل الضفــة ،-تحــدث أمــام
مجموعــة مــن الطلبــة عــن املشــاكل التــي واجهتــه يف
إنتــاج فيلمــه ،ومنهــا غيــاب أرشــيف فلســطيني خــاص
ميكــن اللجــوء إليــه للحصــول عــى مــواد برصيــة ،مــا
اضطــره لالســتعانة باألرشــيف اإلرسائيــي ،وهــو األمــر
الــذي يعــد مكلف ـاً مادي ـاً.
وقــال الضامــن :إن كل املــواد البرصيــة والوثائقيــة التــي
حصــل عليهــا ووثقهــا فيلمــه -الحائــز عــى مجموعــة مــن
الجوائــز -عــن القــدس والحيــاة فيهــا قبــل النكبــة ،حصــل

عليهــا مــن األرشــيف الفــردي لبعــض العائــات التــي وثــق
قصصهــا مــع منازلهــا التــي تعتــر أوطانــا صغــرة رسقهــا
املحتلــون ,وحــاول اســتعادتها برصيــا بالعــودة إليهــا
وتصويرهــا وربطهــا بأصحابهــا.
وىف فيلــم ( 24ســاعة يف القــدس) الــذي بــدأ تصويــره يف
ســبتمرب  ،2012والــذي واجــه حملــة مقاطعــة مــن قبــل
رشيحــة كبــرة مــن هيئــات ومؤسســات فلســطينية ،أدت
إىل تأجيــل التصويــر ملــدة تجــاوزت العــام والنصــف؛
حيــث اعتــرت تلــك الجهــات أن الفيلــم “تطبيعــي” يخدع
املشــاهد ،حيــث يُقــارن بــن القــدس الرشقيــة والقــدس
الغربيــة ،ويســاوي بــن الفلســطينيني واإلرسائيليــن بأنهــا
يواجهــان نفــس املــآيس والعنــف ،ويعمــل عــى ترســيخ
الروايــة اإلرسائيليّــة وتطلعاتهــا.
ويف فيلــم (أرض الحكايــة) عــام  ،2013وهــو فيلم تســجييل
طويــل ،يرصــد املخــرج رشــيد مشــهراوي مالمــح التغيــر
والتدمــر الــذي لحــق مبدينــة القــدس القدميــة ،أي الحــي
العــريب التاريخــي الكائــن يف وســط القــدس الرشقيــة ،مــن
ج ـراء سياســة االحتــال اإلرسائيــي التــي تتبعهــا سياســة
االســتيطان ،وتشــجيع طــرد الســكان الفلســطينيني مــن
منازلهــم القدميــة يف القــدس ،واحتــال تلــك املنــازل
متهيــدا لتهجــر الســكان العــرب وتهويــد املدينــة بأرسهــا،
هــذا الخــط واضــح يف الفيلــم ال شــك فيــه ،ويعــر عنــه
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سينام ريكس يف القدس تعرضت للحرق من قبل منظمة ارغون عام ١٩٤٧

مشــهراوي بأكــر مــن طريقــة- :
أوال :الحــوارات التــي يتحــدث خاللهــا عــدد مــن ســكان
القــدس القدميــة ،عــن كــم وحجــم اإلغـراءات الهائلــة التي
يتعرضــون لهــا مــن جانــب اليهــود اإلرسائيليــن ،ومنهــا
الحصــول عــى مبالــغ ماليــة كبــرة مقابــل التخــي عــن
منازلهــم ،ومــا يعــرض عليهــم يزيــد كثـرا عــن تكلفــة رشاء
مســكن جديــد ،ولكن-بالتأكيــد -خــارج نطــاق املدينــة
القدميــة التــي يعتربهــا اليهــود اإلرسائيليــون كيانــا يهوديــا
مقدســا ،يجــب أن يكــون ملــكا لهــم وحدهــم حســب
ادعاءاتهــم.
ثانيــاً :تصويــر مــا يتعــرض لــه الســكان مــن تهديــدات
واســتفزازات ومضايقــات يوميــة ،تصــل إىل حــد
االعتــداءات ،ســواء عــى زمــام البيــوت نفســها بشــكل
مبــارش مــا يهددهــا باالنهيــار ،أو حتــى باالعتــداءات
املبــارشة عــى ســكانها.
وكان الفيلــم الوثائقــي (أهــل الربــاط) مــن إخ ـراج رائــد
عربيــات ،وكتــب نصــه الــروايئ مخلــد بــركات ،وأنتجــه
التلفزيــون األردين ،وقــد فــاز بالجائــزة الذهبيــة لألفــام
الوثائقيــة يف الــدورة الســابعة عــرة مــن املهرجــان العريب
لإلذاعــة والتلفزيــون عــام  ،2016تنــاول فكــرة الربــاط يف
القــدس ،ورصــد قصــص املرابطــن واملرابطــات وواقعهــم
اليومــي ،وصمودهــم البطــويل ،والبقــاء والتشــبث
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بالهويــة ،ودفاعهــم عــن القــدس يف مواجهــة املامرســات
واالنتهــاكات اليوميــة التــي تقــوم بهــا قــوات االحتــال
اإلرسائيــي.
موجات ..وأجيال
منــذ أن حلَّــت “النكبــة” عــام  ،1948مل تكــن األعــال
الســينامئية الفلســطينية التــي تتحــدث عــن تلــك املأســاة
بالقــدر الــكايف الــذي تنافــس غريهــا مــن األعــال ،غــر
أنهــا كانــت موجــودة ،ولهــا بصمتهــا يف املهرجانــات
واملحافــل ،مجســدة الحنــن للبــاد العتيقــة ،وانتظــار أليــم
لعــودة مأمولــة للديــار.
الناقــد الســيناميئ الفلســطيني بشــار إبراهيــم ،ميايــز
بــدوره بــن ســبعة أجيــال أو موجــات مــرت بهــا الســينام
الفلســطينية يف تعاطيهــا مــع النكبــة ،ومــع القضيــة ،ومــع
القــدس ،ويف كل موجــة تحمــل يف طياتهــا إيقاعـاً مختلفـاً،
وتحــوالً يف الخطــاب البــري واملوضوعــي ،إذ يــرى الناقــد
وهــو املهمــوم بالســينام الفلســطينية كتابــة وتأريخــاًوأرشــفة -أن املرحلــة الســينامئية األوىل ُوصفــت بالثوريــة
( ،)1974 – 1968وتركــزت األعــال الفنيــة فيهــا بالحديــث
عــن الثــورة ،ورفــض حلــول التســوية ،ومل يكــن خاللهــا مثــة
مجــال للحديــث عــن النكبــة ،بــل عــن مخيــات الالجئــن
باعتبارهــا قاعــدة تلــك الثــورة ،فيــا بــدأت املرحلــة
الثانيــة بعــد العــام  ،1974أي خــال فــرة القبــول بالحـ ِّـل

الســلمي ،إذ بــدأ الحديــث عــن النكبــة وفــق مقتضيــات
الرشعيــة الدوليــة ،كــا بــدأ الحديــث عــن األرض املحتلــة،
وكان (يــوم األرض  )1976العنــوان األبــرز لحضــور الداخــل
الفلســطيني يف ســينام الثــورة الفلســطينية ،التــي كانــت
بــروت مق َّرهــا شــبه التــام.
وبحســب إبراهيــم ،إن االســتعانة بالســينامئيني األجانــب
كانــت ســبيل هــذه الســينام للحصول عــى مواد ســينامئية
ُمص ـ َّورة داخــل الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،ويضيــف:
العــام  1980ولــدت الســينام الفلســطينية الجديــدة داخــل
فلســطني ،وشــكلت املرحلــة الثالثــة ،وفيهــا أخــذ الحديــث
عــن النكبــة شــكل الحنــن والذاكــرة ،إذ ركــزت األفــام عىل
ذاكــرة املــكان واإلنســان.
السينام الفلسطينية الجديدة
ومــع أحــداث االنتفاضــة األوىل عــام  ،1987يلفــت الناقــد
إبراهيــم إىل أن الســينام الفلســطينية ركــزت يف حضورهــا
عــى نقــل فعاليــات ووقائــع هــذا الحــدث ،وأصبحــت
موضوعــات أطفــال الحجــارة ،ودور املــرأة ،ومســاهامت
املخيــات واملعتقلــن واألرسى ،والشــهداء تفاصيــل الزمــة
يف كثــر مــن األفــام ،أمــا يف العــام  ،1997ومــع الذكــرى
الخمســن للنكبــة ،فــرى أن تيــار الذاكــرة الشــفهية
نهــض بقــوة يف الســينام الفلســطينية ،وهــو مــا يعتــره
تيــارا تركــز حــول النكبــة أوالً ،وبالتــايل جــرى االهتــام
بحكاياتهــا وتفاصيلهــا وآثارهــا وتداعياتهــا ،فاشــتغلت
الســينام بالكيفيــة التــي ميكــن لهــا أن تبــدع يف تســجيل
الذاكــرة الشــفهية ،وتحويلهــا إىل معطــى ورسد ســيناميئ
بــري.
ويــرى الناقــد الفلســطيني ،أنــه مــع انتفاضــة األقــى
عــام  ،2000بــدأت مرحلــة أخــرى ،كان مــن أبــرز ســاتها
االستشــهاديني ،وأســئلة جــدوى هــذا النوع مــن العمليات،
والســؤال عــن الســلطة الفلســطينية ذاتهــا ودورهــا،
ومــآيس الحواجــز واملعابــر ،والقصــف واالجتيــاح واملجــازر،
والجــدار العــازل ..وهــو مــا جعــل الســينام تنشــغل بهــذا
النــزف الدامــي.
ويف هــذا اإلطــار تــرز لنــا مجموعــة مــن األفــام الحديثــة،
التــي تصــدت ملوضــوع النكبــة ،وأبرزهــا فيلــم املخــرج
إيليــا ســليامن (الزمــن الباقــي) ،الــذي طــاف بــه يف

كربيــات مهرجانــات العــامل ،وهــو ذو اإلنتــاج العــريب
الفرنــي املشــرك ،ونــال تقدي ـرا ً وإعجاب ـاً نقدي ـاً ،وحصــد
العديــد مــن الجوائــز.
ويعــر فيلــم املخرجــة ميــس دروزة( :حبيبــي يســتناين
عنــد البحــر) ،مــن أفــام املوجــة األخــرة يف الســينام
الفلســطينية ،وهــو يخلــط بــن الشــاعري والواقعــي يف
مقاربتــه فلســطني بالحلــم والبحــر ،وأرصت املخرجــة عــى
عــرض فيلمهــا -الــذي طــاف مهرجانــات عربيــة وعامليــة
كثــرة -يف فلســطني املحتلــة ،حيــث حــرت للضفــة
الغربيــة وطافــت بفيلمهــا يف جولــة عــروض ســينامئية
داخــل مــدن فلســطني املحتلــة.
ويف فيلمهــا نــرى أن املخرجــة هــي ذاتهــا املصــورة ،تعــود
وتعايــن أماكــن تواجــد الفلســطيني الــذي يعتــر البحــر
الــذي رسق منــه حلــاً بعيــد املنــال ،تتجــول الكامــرا،
وتتبــر فلســطني الحاليــة مــن مخيــم الريمــوك يف ســورية،
إىل الضفــة الغربيــة فالقــدس ،ويافــا ،وعــكا ،ويف تجوالهــا
تســتنطق الفلســطيني وتحــوالت أحالمــه ،حيــث ينتقــل
الفيلــم مــن مخيــم الريمــوك إىل داخــل فلســطني ،كنــوع
مــن فعــل بــري معــادل لرحلــة العــودة التــي تبــدو
حلـاً رومانســياً مــا زال الفلســطينيون يحلمــون بــه ،مثــل
مجموعــة مــن الشــبان الذيــن يحاولــون عــى أســوار عــكا
شــايل فلســطني وشــواطئها حمــل الشــمس وامتالكهــا
باســتخدام تقنيــات التصويــر الحديثــة.
وإضافــة إىل (الحجــر األحمــر) ،فــإن األفالم الثالثة الســابقة
عــى اختــاف أنوعهــا بــن الــروايئ والوثائقــي ،تنتمــي إىل
الســينام الفلســطينية الجديــدة التــي بــدأت منــذ عــام
 1980مــع مجموعــة مــن املخرجــن الفلســطينيني مثــل:
ميشــيل خليفــي ،ومــي املــري ،وصــوالً إىل هــاين أبــو
أســعد ،ورشــيد مشــهراوي ،وإيليــا ســليامن ،وآن مــاري
جــارس ،ونجــوى النجــار (ســبقت اإلشــارة إىل أفالمهــم).
ويــرى الناقــد الفلســطيني بشــار إبراهيــم أن هــؤالء
وغريهــم ،أعــادوا صياغــة الســينام الفلســطينية ،ونقلوهــا
مــن التحريضيــة والثوريــة التــي كانــت ســمتها األساســية
يف ســبعينات القــرن العرشيــن ،إىل منحــى ميــزج مــا
بــن الجــايل الســيناميئ والنضــايل الوطنــي ،بعيــدا ً عــن
الشــعارات الصاخبــة ،والخطابــة الرنانــة ،ومل تختــف النكبــة
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مــن جوهــر هــذه الســينام يف عمــوم أفالمهــا ،وظهــرت
بأشــكال وروايــات متعــددة.
وعــى قلــة مــا أنتجــت الســينام الفلســطينية مــن أفــام
روائيــة طويلــة ،فــإن القــدس أخــذت حضورهــا املميــز يف
هــذه األفــام ،ويذكــر أن كليــة اإلعــام يف جامعــة القاهــرة
ناقشــت رســالة دكتــوراة يف قســم اإلذاعــة والتليفزيــون
بعنــوان :دور األفــام التســجيلية الفلســطينية يف معالجــة
األوضــاع الداخليــة (دراســة تطبيقيــة) ،قدمهــا الباحــث
الفلســطيني عــاء الديــن محمــد عيــاش ,وقــد تناولــت
الرســالة يف الجــزء الخــاص بالســينام الفلســطينية نشــأة
الســينام التســجيلية الفلســطينية ،ومراحــل تطورهــا،
وأهــم مالمــح األفــام التســجيلية الفلســطينية ،وهويــة
الفيلــم التســجييل الفلســطيني ،وجنســية إنتاجــه ومتويلــه،
وبعــض رشكات ومؤسســات اإلنتــاج الســيناميئ والتلفزيــوين
الفلســطينية الخاصــة واألهليــة ،ومــدى مشــاركة املــرأة
يف إنتــاج هــذه األفــام ،وطبيعــة عرضهــا عــى القنــوات،
ومشــاركتها يف املهرجانــات ،وأرشــيف الســينام الفلســطينية،
ودور العــرض الســيناميئ يف فلســطني ،وأهــم املهرجانــات
املحليــة الفلســطينية ،والصعوبــات التــي تواجــه إنتــاج
األفــام التســجيلية الفلســطينية.
وكانــت هنــاك دراســة ميدانيــة أجريــت عــى عينــة مــن
النخبــة األكادمييــة الفلســطينية يف مجــال اإلعــام ,والنخبــة
اإلعالميــة املامرســة مــن الضفــة الغربيــة ،والتــي تــم
تطبيقهــا مــن خــال عينــة كــرة الثلج ،كــا احتوت الدراســة
امليدانيــة عــى املقابــات املتعمقــة مــع عــدد مــن املخرجني
الفلســطينيني ،ونقــاد الســينام واألفــام ،ومــع عــدد مــن
جهــات ورشكات اإلنتــاج الفلســطينية والعربيــة ،وبلــغ عــدد
األفــام التســجيلية الفلســطينية -عينــة الدراســة -مئــة
وأربعــة أفــام ،أخرجهــا واح ـ ٌد وســتون مخر ًجــا ومخرجــة
فلســطيني وفلســطينية ،وهــم مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع
غــزة ،واألرايض الفلســطينية املحتلــة عــام  ،1948فيــا بلــغ
مجمــوع املــدة الزمنيــة لألفــام التســجيلية -عينة الدراســة-
ألفــن وتســع مئــة وثالثــا وســبعني ( )2973دقيقــة ،أي مــا
يعــادل ( 49ســاعة و 55دقيقــة).
وخلصــت الدراســة إىل أن املؤسســات والــركات الخاصــة،
أو األهليــة ،يف املرتبــة األوىل مــن بــن جهــات إنتــاج
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األفــام التســجيلية الفلســطينية -عينــة الدراســة ،-وكانــت
بفــارق كبــر مــع الجهــات اإلنتاجيــة األخــرى ،وجــاءت يف
املرتبــة الثانيــة املؤسســات الرســمية ،ثــم تالهــا اإلنتــاج
املشــرك بــن جهــات فلســطينية وأخــرى خارجيــة ،ثــم
تبعهــا إنتــاج األفــراد ،ثــم إنتــاج األحــزاب أو التنظيــات
الفلســطينية ،وجــاء اإلنتــاج الفلســطيني العــريب املشــرك
أعــى نســبة مــن األفــام التــي كان إنتاجهــا مشــركا،
تالهــا اإلنتــاج الفلســطيني األورويب املشــرك ،فيــا جــاءت
الجهــات أو املؤسســات الخاصــة واألهليــة مــن أكــر
متويــا لألفــام التســجيلية الفلســطينية ،تلتهــا
ً
الجهــات
الجهــات أو املؤسســات الرســمية بفــارق كبــر ،ثــم التمويــل
املشــرك ،ثــم متويــل األف ـراد ،ثــم األح ـزاب أو التنظيــات
الفلســطينية ،ثــم الجهــات العامليــة الدوليــة.
األفالم وحضور واملرأة
متويــا
ً
وأظهــرت النتائــج ،أ َّن أكــر الجهــات الرســمية
لألفــام التســجيلية الفلســطينية ،هــي الجهــات الرســمية
الفلســطينية ،وبفــارق كبــر مــع التمويــل األورويب
الرســمي الــذي جــاء يف املرتبــة الثانيــة ،ثــم تــاه التمويــل
مــن جهــات رســمية أمريكيــة ،أ َّمــا الجهــات الفلســطينية
األهليــة أو الــركات الخاصــة ،فهــي أكــر الجهــات متويـ ًـا
لألفــام التســجيلية الفلســطينية ،وبفــارق كبــر ج ـ ًدا ،ثــم
جــاءت يف املرتبــة الثانيــة جهــات التمويــل األهليــة أو
الــركات الخاصــة العربيــة ،ثــم جهــات التمويــل األهليــة
أو الــركات الخاصــة األوروبيــة ،فيــا جــاء التمويــل
الفلســطيني األورويب املشــرك مــن أكــر الجهــات املمولــة
لألفــام التســجيلية الفلســطينية ،وبعدهــا يف املرتبــة فئــات
أخــرى تضــم جهــات آســيوية مثــل الوكالــة اليابانيــة ،ثــم
التمويــل الفلســطيني العــريب املشــرك.
وعــن نتائــج األوضــاع التــي تتناولهــا األفــام التســجيلية
الفلســطينية ،فأكرثهــا يتنــاول األوضــاع السياســية التــي
جــاءت يف املرتبــة األوىل ،ثــم تلتهــا األوضــاع االجتامعيــة
وبفــارق كبــر ،ثــم أوضــاع املــرأة ،ثــم أوضــاع الخدمــات،
ثــم األوضــاع االقتصاديــة ،كــا أ َّن أكــر األوضــاع السياســية
التــي تناولتهــا هــذه األفــام قضيــة “االجتياحــات وهــدم
االحتــال ملنــازل املواطنــن وقصفهــا وتجريــف أراضيهــم”،
أ َّمــا األرسى ،فجــاءت األفــام التــي تتحــدث عنهــم يف املرتبــة

الثانيــة ،وهــي متســاوية مــع قضيــة املخيــات والالجئــن
الفلســطينيني ،ثــم جــاءت قضيــة “الشــهداء والجرحــى”،
ثــم أحــداث انتفاضــة األقــى ،ثــم جــاء الجــدار الفاصــل
واملقاومــة الشــعبية ،ثــم القــدس ،وأخـرا املعابــر والحواجز.
كــا أ َّن أكــر عنــارص الصــورة املســتخدمة يف األفــام
التســجيلية الفلســطينية -عينــة الدراســة ،-هــي التصويــر
الحــي ،تلتهــا الصــور األرشــيفية ،ثــم املشــاهد األرشــيفية،
وأكــر أنــواع الصــور األرشــيفية هــي صــور الشــخصيات
الحقيقيــة ،ومــن أكــر عنــارص الصــوت اســتخدا ًما الصــوت
الحــي ،ثــم املوســيقى التصويريــة ،تالهــا الــراوي ،ثــم
املؤث ـرات الصوتيــة ،ثــم الحــوار ،ثــم التعليــق ،ثــم األغــاين،
ثــم الصمــت.
غياب الدراسات والتوثيق
وجــاءت شــخصية الالجــئ أهــم شــخصية مــن بــن
الشــخصيات املحوريــة التــي تتناولهــا هــذه األفــام،
ثــم شــخصية املواطــن العــادي ،ثــم شــخصية املخــرج،
وتســاوت نســبة كل مــن :شــخصية املقــاوم وشــخصية
الشــهيد ،وشــخصية الجريــح ،وشــخصية األســر أو املعتقــل،
وشــخصية الفنــان.
ومــن املهــم اإلشــارة إىل أن موضــوع القــدس يف الســينام
موضــوع شــائك ،فمــن ناحيــة ،ال توجــد دراســات موثقــة
تحــى كل األفــام ،ســواء التســجيلية والروائيــة القصــرة
والطويلــة ،التــي تــم تصويرهــا يف القــدس منــذ ظهــور
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الســينام وحتــى هــذه اللحظــة ,ومــن ناحيــة أخــرى ،فــإن
أغلــب األفــام التــي صــورت عــن القــدس ,وىف القــدس,
هــي أفــام إرسائيليــة تــم إنتاجهــا بعــد عــام  ,1948ومل
تشــاهد منهــا العــن العربيــة إال القليــل ،وبالتــايل مــن
الصعــب التعــرف عــى موضوعــات تلــك األفــام ,ومعرفــة
كيــف متــت صياغتهــا ،ومــا مــدى تأثريهــا النفــي عــى
العقــل اليهــودي مــن ناحيــة ،وعــى العقــل العــريب والهويــة
العربيــة مــن ناحيــة أخــرى.
وغــر خــاف عــى أحــد -ويجــب أن يوضــع ذلــك يف
االعتبــار ،-أن الســينام الفلســطينية ال تشــبه أيــة ســينام يف
العــامل ،فهــي ليســت ســينام تجاريــة ،وال يوجــد لهــا ســوق
محــدد ،وهــي ال تطبــق قوانــن الســوق عــى إنتاجهــا،
وموضوعاتهــا ،وطــرق توزيعهــا ،وآليــة عملهــا ،ومعظــم
األفــام تتحقــق لتوثــق القضيــة الفلســطينية ،ولتشــكل
ســجال مرئيــا لإلنســان الفلســطيني يف القــدس ,ويف كل
املــدن الفلســطينية ،فهــذه أولويتهــا األوىل.
وبذلــك ميكننــا تعريفهــا كوســيلة سياســية ونضاليــة وثقافية
يف آن واحــد ،ومــن املهــم التوضيــح أن هنــاك أفالمــا تعتــر
فيهــا القــدس محــور القصــة ،وال تتطــور األحــداث مبجرياتها
إال بوجــود القــدس ،وهنــاك أفــام تجــري يف القــدس ،لكــن
ميكــن نســخها أليــة مدينــة فلســطينية أخرى ،هــذا الفرق يف
التعاطــي مــع املدينــة وخصوصيتهــا ،مينــح مكانــة للقــدس
يف الســينام ،بحيــث تتعــدى حــدود املــكان والزمــان

اإلمــارات اليــوم.
القــدس يف الســينام العربيــة ،عدنــان مدانــات ،موقــع صحفــي ،تاريــخ النــر.5/12/2009
ســرج لــوب يــرون :الســينام الفلســطينية موجــودة ،مجلــة كراســات الســينامالفرنســية ،العــدد .256
مصطفــى أبــو عــي وحســان أبــو غنيمــة :عــن الســينام الفلســطينية :أفــامفلســطني ،مؤسســة الســينام الفلســطينية ،اإلعــام املوحــد .1975
البحــث عــن الذاكــرة الســينامئية الفلســطينية ..مســره متقطعــة لكــن ثابتــة ،د.عليــاء أرصفــي ،جريــدة األيــام .3/9/2009
زينــب شــعث ،الســينام العربيــة وقضيــة فلســطني ،مجلــة شاشــة  ،2الجزائــر.1978
-غي هنيبل :املشكلة الفلسطينية عىل الشاشة ،مجلة فيلم ،بريوت .1974
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الفوتوغراف يف القدس..
تدوين التاريخ واملكان بالصورة
أسيل عزيزية
فنانة تشكيلية ومرتجمة أردنية

يتشــابك تاريــخ احلداثــة العربيــة بــكل تنوعاتهــا مــع تاريــخ التصويــر العربــي ،وباملثــل لقــد
ارتبــط تاريــخ التصويــر الفوتوغــرايف يف العــامل العربــي بالتحــوالت التكوينيــة يف االقتصــاد
السياســي ،واحلكــم ،والتكوينــات الثقافيــة التــي كانــت جاريــة خــال القــرن التاســع عشــر.
كمــا ظهــرت أشــكال جديــدة مــن الفكــر واألدب ،وســرعان مــا مت اســتيعاب التصويــر
الفوتوغــرايف يف العــامل العربــي كتعبــر عــن تلــك احلالــة احلداثويــة يف جميــع طبقــات
اجملتمــع.

70

وقــد اشــتمل تعبــر الفوتوغــراف التصويــر الوظيفــي
الكارتومانيــة الشــخصية ،وكذلــك االســتخدام النشــط
للمناظــر الطبيعيــة ،والصــور الفوتوغرافيــة التــي تحتاجهــا
الحكومــات اإلمرباطوريــة واملحليــة.
ويشــر مصطلــح “كارتومانيــا” إىل الجنــون العاملــي
للطباعــة حســب الطلــب ،كــا صاغهــا املصــور واملــؤرخ
األملــاين (هلمــت غرينســهايم) ،ومبعنــى آخــر “هــوس
األلبــوم” ،ومــن ثــم طغيــان التصويــر االســترشاقي وهيمنة
املصوريــن املغرتبــن واملحليــن.
وقــد خلقــت التقاربــات التصويريــة للقيــم التقليديــة،
مــع أســاليب الحيــاة الحديثــة ،والجمــع بــن الرتاكيــب
الراديكاليــة ،أنواعــا جديــدة مــن املحتــوى االجتامعــي،
وهكــذا ارتبطــت الحداثــة العربيــة ارتباطــا وثيقــا بســات
ثقافــة التحديــث ،كــا شــكلت أرشــيفا توثيقيــا لقــراءة
أمنــاط الحيــاة ،وبالنســبة لفلســطني والقــدس ،فقــد
شــكلت الصــورة شــهادة وإبطــاال للروايــة الصهيونيــة
اإلحالليــة التــي قامــت برسقــة ال ـراث وتشــويه املــكان.

أن غالبيــة املنشــورات التــي تتنــاول التصويــر الفوتوغــرايف
يف فلســطني عمومــا ،والقــدس حتديــدا ،كتبهــا مؤلفــون
أجانــب ،وأن بعــض تلــك املنشــورات مت إنتاجهــا بســوء نيــة
مقصــودة

الفوتوغراف واالسترشاق
وصــل التصويــر الفوتوغ ـرايف فلســطني عــام  ،1839وهــو
العــام نفســه الــذي ق ـ َّدم فيــه املصــور (داجــر) عمليــة
التصويــر إىل العــامل يف  11ديســمرب  ،1839بعــد أربــع
ســنوات تقري ًبــا مــن اخــراع التصويــر الفوتوغــرايف مــن
قبــل (فرانســوا أراغــو) ،حيــث صــور الفرنــي (فيديريــك
جوبيــل فيســك) القــدس ألول مــرة(*).
وكانــت أقــدم الصــور املعروفــة قــد التقطــت لبــاب
العامــود يف القــدس بكامـرا (أوغســت ســالزمان) ،ونــرت
عــام  ،1856وفقًــا ملوقــع املجموعــات الرقميــة ملكتبــة
نيويــورك العامــة.
وقــام الع ـرات مــن املصوريــن العــرب والغربيــن عــى
حــد ســواء ،بتصويــر املنطقــة عــى نطــاق واســع يف أماكــن
مثــل :يافــا وطربيــة وبــروت ودمشــق ،كــا صــورت
كام ـرات العديــد مــن املصوريــن األوروبيــن واألمريكيــن
فلســطني بانتظــام.
وخــال الســنوات العرشيــن األوىل مــن اخــراع
الوســيلة الجديــدة ،كان املصــورون األوروبيــون
حريصــن بشــكل خــاص عــى تســجيل األماكــن
املقدســة ،وغريهــا مــن املواقــع القدميــة ،وأكــدوا
عالقتهــم بالكتــاب املقــدس ،وكانــت هنــاك محاولــة

واعيــة لربــط املواقــع املذكــورة يف الكتــاب املقــدس
مبواقــع جغرافيــة محــددة ،وجــاءت مبيعــات مناظــر
األرض املقدســة يف أوروبــا باملرتبــة الثانيــة بعــد
تلــك الخاصــة بأوروبــا نفســها.
إن أي شــخص يســعى إىل فهــم عمــل املصوريــن
األوروبيــن الذيــن زاروا األرض املقدســة ،أو كانــوا مقيمــن
فيهــا ،أن يعــرف مبــدى أهميــة فلســطني التــي لعبــت دو ًرا
أساس ـ ًيا يف تطويــر وســط التصويــر الفوتوغ ـرايف ،وعــاوة
عــى ذلــك ،فــإن اإلقبــال عــى تصويــر األماكــن املقدســة
وخصوصــا مدينــة القــدس ،-كان مســتمدا مــن أهميتهــاالدينيــة ،بقــدر مــا هــو مســتمد مــن القيمــة اإلسـراتيجية
ملوقــع املنطقــة بالنســبة للقــوى األوروبيــة املنخرطــة يف
اقتســام أرايض اإلمرباطوريــة العثامنيــة.
ومــن املهــم أن يؤخــذ باالعتبــار ،أن غالبيــة املنشــورات
التــي تتنــاول التصويــر الفوتوغ ـرايف يف فلســطني عمومــا،
والقــدس تحديــدا ،كتبهــا مؤلفــون أجانــب ،وأن بعــض تلك
املنشــورات تــم إنتاجهــا بســوء نيــة مقصــودة ،ومعظــم
املعلومــات املتاحــة عــن التصويــر الفوتوغـرايف خــال هذه
الفــرة ،مســتمدة مــن مصــادر أوروبيــة ،وبالتحديــد مــن
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األلبومــات املصــورة ،ومذكــرات الســفر التــي نُــرت يف
القــرن التاســع عــر.
وميكــن للمــرء أن يفهــم بســهولة ســبب احتــال املصوريــن
األوروبيــن ملثــل هــذا املنصــب البــارز ،عــى حســاب
املصوريــن املحليــن ،عــى الرغــم مــن ميــزة األخرييــن
يف تجنــب منظــور “املســترشقني” يف عملهــم وأهدافهــم
ونواياهــم وارتباطاتهــم ،ورمبــا يعــود هــذا النقــص الكبــر
يف الفهــم لعمــل املصوريــن العــرب -عــى الرغــم مــن
إنتاجهــم الهائــل ،-وقــد دمــرت الحــروب وموجــات
العنــف واألحــداث والهجــرات القرسيــة العديــد مــن
هــذه األرشــيفات.
فمــن يخربنــا عــن عمــل ودور املصــور داود صابونجــي،
وعيــى الصوابينــي يف يافــا؟! ومــن يخربنــا أيضــا عــن
ع ـرات املصوريــن املجهولــن الذيــن تظهــر توقيعاتهــم
مــن حــن آلخــر عــى بعــض الصــور؟!.
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 أول أستوديو يف فلسطني
لقــد بــدأ التصويــر الفوتوغـرايف كحرفــة جديــدة للســكان
يف فلســطني منــذ ســتينات القــرن التاســع عــر ،عندمــا
أنشــأ البطريــرك األرمنــي إســاي جارابيديــان ورشــة تصويــر
يف القــدس لتدريــب الشــباب األرمــن ،وعمــل عــى تطويــر
وتوســيع التصويــر الفوتوغـرايف يف فلســطني.
ففــي أواخــر الخمســينات مــن القــرن التاســع عــر ،بــدأ
إســاي بإعطــاء دورات يف التصويــر الفوتوغــرايف داخــل
مجمــع كنيســة القديــس جيمــس يف البلــدة القدميــة يف
القــدس ،حيــث التحــق العديــد مــن الطــاب ملامرســة
هــذه املهنــة ،واســتغرق األمــر بعــض الوقــت حتــى تــم
افتتــاح أول أســتوديو يف فلســطني بالقــدس عــام ،1885
أسســه جرابيــد كريكوريــان أحــد طــاب جارابيديــان،
وتبعــه خليــل رعــد عــام  1890كأول مصــور فلســطيني
عــريب فافتتــح أســتوديو للتصويــر يف القــدس ،وبعــد عامــن

افتتــح داود صابونجــي أســتوديو يف يافــا.
يف عــام  ،1898ويف القــدس ،بــدأ إيليــا مايرز تأســيس قســم
التصويــر الفوتوغـرايف يف أمــركان كولــوين ،وقــام بتدريــب
لــورز “لويــس” الرســون وإريــك ماتســون والفلســطيني
فريــد نصيــف ،حيــث تــوىل الرســون يف النهايــة إدارة قســم
التصويــر الفوتوغــرايف ،وســاعده فلســطينيون محليــون
مثــل نصيــف وجميــل ونجيــب البينــا ،الرســون  ،ماتســون،
واألخــوان ألبينــا مســؤولون عــن شــهرة صــور املســتعمرة
األمريكيــة ،مبــا يف ذلــك صــور األحــداث الجاريــة خــال
الحــرب العامليــة األوىل ،وزوال اإلمرباطوريــة العثامنيــة،
وإنشــاء االنتــداب الربيطــاين ،واســتعامر فلســطني مــن
قبــل األوروبيــن.
لقــد كــرس العديــد مــن املصوريــن العــرب أنفســهم
لتغطيــة األحــداث السياســية ،والحيــاة اليوميــة ،وبعــض
الحفريــات األثريــة الكــرى التــي كانــت تجــرى يف
فلســطني ،حيــث وثــق املصــور خليــل رعــد املجريــات
السياســية والحياتيــة اليوميــة ملــا يقــرب مــن خمســن
عامــا ،وعــى الرغــم مــن االســتيالء عــى طريــق يافــا
بالقــدس عــام  1948مــن قبــل الصهاينــة ،بقيــت الكثــر
مــن أعاملــه بفضــل صديقــه اإليطــايل الــذي عــر املنطقــة
عــدة مـرات ليـاً إلنقــاذ األرشــيف بأكملــه مــن أســتوديو
رعــد.
التصوير العريب
ويذكــر (روبــرت موشــبك) ،أن اإليطــايل الــذي اضطــر إىل
تســلق أســوار املدينــة القدميــة يف مهــات اإلنقــاذ ،عمــل
يف مكتبــة بولــس ســعيد التــي كانــت بجــوار أســتوديو رعد
عــى طريــق يافــا ،ويعــود لــه الفضــل الكبــر بالحفــاظ
عــى أعــال خليــل رعــد.
ال ميكــن التقليــل مــن مســاهمة األرمــن يف تطويــر
“التصويــر العــريب” ،بــرف النظــر عــن تدفــق األرمــن إىل
البلــدان العربيــة  ،1896 - 1894والتدفــق الهائــل لالجئــن
بعــد عامــي ( ،)1916 - 1915حيــث كانــت املجتمعــات
األرمنيــة الصغــرة موجــودة يف ســورية الكــرى ومــر
لعــدة قــرون ،وتــم افتتــاح العديــد مــن األســتوديوهات
يف القــدس ،والتــي خدمــت يف حينهــا الطبقــة الوســطى
الفلســطينية الناشــئة حديثًــا ،كــا قامــت املســتعمرة
األمريكيــة(**) ،وميــزون بونفيــس(***) ،بخدمــة ســياح
األرايض املقدســة مــن خــال التصويــر.
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بــدأ قســم خدمــات التصويــر الفوتوغ ـرايف يف “األمــركان
كولــوين /املســتعمرة” عــام  ،1898إذ قــام مصــورو القســم
املذكــور بتوثيــق زيــارة قيــر أملانيــا ،وملــك بروســيا
ولهلــم الثــاين إىل القــدس يف ترشيــن األول /أكتوبــر ،1898
وقــد حظيــت هــذه الصــور باهتــام الجمهــور ،ولقيــت
طلب ـاً كب ـرا ً عليهــا ،األمــر الــذي ســمح لألمريــكان كولــوين
بتوســيع أعاملهــا ج ـراء االهتــام الواســع بصــور الزيــارة
امللكيــة لقيــر أملانيــا.
خــال ثالثــة عقــود ونصــف ( ،)1933 - 1898كانــت دائــرة
التصويــر يف األمريــكان كولــوين ،املؤسســة األوىل واألبــرز
يف الــرق األوســط ،التــي متكنــت مــن توثيــق األحــداث
الكــرى ،والحــروب واالحتفــاالت والحيــاة اليوميــة يف هــذا
اإلقليــم الصاخــب بالتطــورات.
لقــد تنــاول مصــورو األمريــكان كولــوين موضوعــات
شــديدة التنــوع ،بــدءا ً مــن املواقــع األثريــة والســياحية
والرحــات ،إىل املشــاهد الحرضيــة واملناظــر الطبيعيــة
يف مختلــف بلــدان الــرق األوســط ،إذ تنقــل مصوروهــا
74

بنــاء عــى طلبــات مســبقة -مــا بــن مناطــق ،كاألردن،ســورية ،لبنــان ،العـراق ،مــر ،الســودان ،ودول أخــرى يف
إفريقيــا.
لقــد وثقــت دائــرة التصويــر الفوتوغــرايف يف األمريــكان
كولــوين ،اســتعدادات الجيــوش العثامنيــة يف فلســطني
للحــرب ،ثــم وقائــع الحــرب األوىل يف فلســطني وســيناء،
ودخــول الجــرال أللنبــي وقــوات الحلفــاء إىل املــدن
الفلســطينية ،واحتفــاالت الجيــش الربيطــاين باحتــال
القــدس ،واستســام القــوات العثامنيــة.
كــا وثقــت أعــال اإلدارة يف عهــد االنتــداب يف فلســطني،
وكذلــك املســتوطنات الصهيونيــة املبكــرة فيهــا ،وحظيــت
القــدس بالحصــة األكــر مــن الصــور التــي خلفتهــا
األمريــكان كولــوين وراءهــا ،كــا تبــن ذلــك املجموعــات
املحفوظــة باســم (أريــك) و(إديــث ماتســون) لــدى
مكتبــة الكونغــرس األمــريك.
لقــد شــكلت دائــرة التصويــر يف املســتعمرة خــال
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نشــاطها يف القــدس ،أهــم مصــادر التصويــر الفوتوغ ـرايف
عــن فلســطني ،والعــامل العــريب ،والــرق األوســط عمومـاً.
تدوين األحداث برصيا
إن ارتبــاط فلســطني بأوائــل الصــور التــي التقطــت بالعــامل،
بينــت قيمتهــا الجامليــة ،وأهميتهــا التاريخيــة ،كــا كان
الفوتوغـراف يف فلســطني متنوعــا ،منــه :البورتريــت ،حيث
حفظــت مالمــح الكثــر مــن الفلســطينيني املناضلــن ضــد
االســتعامر الصهيــوين واالنتــداب الربيطــاين ،وهنــاك صــور
للزعيــم الوطنــي عــز الديــن القســام ،وســعيد العــاص،
وأغلــب الرجــال الذيــن قاتلــوا مــن أجــل وطنهــم،
وصــور أخــرى توثــق األزيــاء لتلــك املنطقــة ،والفلكلــور
الفلســطيني ،كــا كانــت يف بعــض األحيــان “املوضــة”
تظهــر يف أعــال بعــض املصوريــن الذيــن نجحــوا يف
أوروبــا.
وصــور أخــرى أظهــرت حساســية كبــرة يف تصويــر الحيــاة
اليوميــة للفالحــن ،ومناظــر مختلطــة للمــدن والقــرى،

و للمزارعــن الذيــن يعملــون يف حقولهــم وبســاتينهم،
فهــذه الصــور جميعهــا تبــدد الخرافــات التــي أطلقهــا
املســتعمرون يف فلســطني بــأن األرض كانــت خاليــة مــن
الســكان ،ســوى عــدد قليــل مــن املتوحشــن.
مــن جانــب آخــر ،ال ينبغــي إغفــال أن معظــم التصويــر
الفوتوغــرايف األورويب اســتدعى هــذه الخرافــات ،وكان
مبثابــة نــوع مــن االنفتــاح البــري عــى الغــزو الــذي كان
ســيتبع ذلــك ،وشــارك الفرنســيون بشــكل خــاص يف نــر
هــذه الخرافــات ،وكرســت مبالــغ كبــرة لبعثــات التصويــر
الفوتوغـرايف العلميــة الزائفــة ،والتــي كانــت متامــا مبثابــة
“محتلــن بصفــة باحثــن” بانتظــار وصــول قواتهــم.
ويف عــام  ،1865تأســس صنــدوق استكشــاف يف بريطانيــا،
وأُرســلت العديــد مــن البعثــات إىل فلســطني يف مهمــة
اللتقــاط آالف الصــور للمواقــع ،ورســم الخرائــط ،وكان
الهــدف املفــرض لهــذه البعثــات أثريــة ،ولكــن بفضــل
بحثهــا الشــامل ودقــة تفاصيلهــا ،متكــن الج ـرال أللنبــي
مــن توجيــه حمالتــه ودخــول القــدس يف عــام .1918
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تدمري الذاكرة البرصية
إن الرؤيــة التــي قدمها املصــورون األوروبيــون واألمريكيون،
مل تعــط أيــة أهميــة عــى اإلطــاق للفلســطينيني ،بعكــس
الصــور والرؤيــا التــي قدمهــا املصــورون العــرب ،فــإن
الظهــور للســكان املحليــن حــول األماكــن املقدســة عنــد
الغــرب ،كان يُنظــر إليــه عــى أنــه تدنيــس وإهانــة ألمجاد
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املــايض ،وبــدت كلــات (فرانســيس فريــث) وكأنهــا دعــوة
حاشــدة“ :الحــارض واملــايض الرببريــان يضعــان عبئًــا مــن
املســؤولية عــى الغــرب إلنقــاذ األرض املقدســة مــن
متوحشــيها”.
ولهــذا ،فقــد كان املصــورون العــرب هــم أفضل من أرشــف
ودون الصــورة الحقيقيــة لفلســطني ،وواقــع ســكانها قبــل

البينا وحنا صافيا

وخــال االســتعامر الصهيــوين واالنتــداب الربيطــاين ،مــن
أدىن تفاصيــل الحيــاة اليوميــة ،إىل األحــداث السياســية
الرئيســية ،ولكــن لألســف ...أكــر األرشــيفات خاصتهــم تــم
تدمريهــا.
(*) ترجمة بالترصف.

لقــد بقيــت الصــورة الفوتوعرافيــة شــاهدة عــى عروبــة
فلســطني ،والقــدس ،مــن خــال الصــور التــي تناولــت
املــكان واإلنســان ،رغــم كل وســائل التشــويه والتزويــر
للتاريــخ والجغرافيــا التــي عمــد إليهــا املحتــل الصهيــوين
يف العمــل الخــري بــن أهــل القــدس ،وتقديــم خدمــات
تدريبيــة منهــا التصويــر ،وعــى الرغــم مــن أن املســتعمرة
مل تعــد موجــودة كجامعــة دينيــة ،واصــل أفـراد املســتعمرة
القيــام بــدور يف الحيــاة اليوميــة يف القــدس ،ويف نهايــة
 ،1950تــم تحويــل مقــر إقامــة املجتمــع إىل فنــدق.

(**) يعتقــد أن أول صــورة فوتوغرافيــة ملدينــة القــدس ،كان
قــد التقطهــا املصــور الفرنــي (فردريــك غوبيــل فيســك)
بــن عامــي  1839و  ،1842بينــا تشــر روايــات أخــرى إىل
أن أول مــن التقــط صــورة فوتوغرافيــة ملدينــة القــدس كان
املصــور الفرنــي (جوزيــف فيلبــرت) عــام  ،1844وعــر (****) (فيليكــس بونفيــس  ،)1885 - 1831مصــور
عــى الصــورة يف منزلــه عــام .1920
فوتوغــرايف وكاتــب فرنــي ،عمــل يف املنطقــة العربيــة،
(***) امل ُســتعمرة األمريكيــة تقــع بالقُــرب مــن مدينــة افتتــح يف ســنة  1867أســتديو تصويــر يف بــروت أســاه
َ
القــدس ،بنيــت يف عــام  1881مــن قبــل أعضــاء املجتمــع “دار بونفيــس بالفرنســية” ،التقــط بونفيــس والعاملــون
ُ
الطوبــاوي املســيحي آنــا وهوراشــيو ســبافورد ،وانضــم معــه آالف الصــور الفوتوغرافيــة يف املنطقــة العربيــة:
يف وقــت الحــق مســيحيون ســويديون ،شــارك املجتمــع (لبنــان ومــر وفلســطني وســورية).
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الوسائط الرقمية ترصد معاناة املقدسيني..
فضاء اجلراح
إمتياز املغربي
مخرجة فلسطينية
عاشــت فلســطني ،ومدينــة القــدس احملتلــة علــى وجــه التحديــد ،الكثــر مــن األزمــات
التــي مــا تــزال تشــهدها ،ومنهــا مــا وثــق مــن خــال التاريــخ املكتــوب ،أو التاريــخ الفنــي ،إىل
أن وثقــت الوســائط الرقميــة بــكل قــوة يوميــات القــدس احملتلــة.
و ُيعتقــد أن أول صــورة فوتوغرافيــة ملدينــة القــدس كان قــد التقطهــا املصــور الفرنســي
“فردريــك غوبيــل فيســكه” بــن عامــي  1839و ،1842وتختلــف روايــات أخــرى يف الطــرح ،إذ
تشــر إىل أن أول مــن التقــط صــورة فوتوغرافيــة للمدينــة املقدســة هو املصور الفرنســي
“جوزيــف فيلبــرت” عــام  ،1844أي منــذ  170عامــا ،وبالرغــم مــن وفــاة املصــور الفرنســي يف
عــام  ،1892إال أن الصــورة اكتشــفت يف منزلــه عــام .1920
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مــع ظهــور الوســائط الرقميــة ،أضــاف أبــو ســلعوم :أصبحــت
مســرحياتنا وأعمالنــا الفنيــة تؤثــر يف الــرأي العــام يف
فلســطني وخارجهــا ،وهــذا ســاهم بشــكل كبيــر يف كســب
دعــم وتأييــد للقضيــة الفلســطينية

املخرجة ساهرة درباس

اإلنسان قضية

ويف القدس حياة

تناولــت السوشــيال ميديــا الحركــة املرسحيــة املقدســية
يف أكــر مــن منــر دويل ،وقــال الفنــان املقــديس أحمــد
أبــو ســلعوم“ :يف الســابق كان االعتــداء عــى املــرح ،أو
الفنــان املقــديس ينــر عــى وســائل اإلعــام املتعــارف
عليهــا يف تلــك الفــرة ،ومــن األحــداث التــي وقعــت
يف عــام  ،1980قــام مــرح الحكــوايت بعــرض مرسحيــة
(اإلنســان قضيــة) ،املأخــوذة عــن غســان كنفــاين مــن
مرسحيــة (عائــد إىل حيفــا) ،وكان الحضــور كب ـرا جــدا،
حتــى أغلــق شــارع صــاح الديــن يف القــدس ،وكتبــت
عنهــا الجرائــد العربيــة يف حينهــا ،وقالــت إننــا مخربــون،
وجــرت حملــة اعتقــاالت”.

أمــا معــدة ومقدمــة الربامــج يف إذاعــة صــوت فلســطني
فيوليــت أدمــون رفيــدي ،فقــد أشــارت إىل أن الوســائط
الرقيمــة أســهمت بنــر أعاملهــا خــارج فلســطني ،مبينــة
التحاقهــا بإذاعــة صــوت فلســطني عــام  ،2018وقامــت
بإعــداد وإجــراء مقابــات إذاعيــة ،وتقديــم ومونتــاج
حلقــات برنامــج “ويف القــدس حيــاة “ ،الــذي يتحــدث
عــن الحيــاة االجتامعيــة يف البلــدة القدميــة ،حيــث تتناول
كل حلقــة ح َّيـاً مــن أحيــاء القــدس ،منهــا :حــي األرمــن،
والحــي اإلفريقــي ،وحــي املغاربــة ،وأيضــا هنــاك حلقــات
تحدثــت عــن املســجد األقــى ،وكنيســة القيامــة ،وشــمل
الربنامــج كذلــك العــادات والتقاليــد عنــد املقدســيني يف
األف ـراح واألح ـزان واألعيــاد.

ومــع ظهــور الوســائط الرقميــة ،أضــاف أبــو ســلعوم:
“أصبحــت مرسحياتنــا وأعاملنــا الفنيــة تؤثــر يف الــرأي
العــام يف فلســطني وخارجهــا ،وهــذا ســاهم بشــكل كبــر
يف كســب دعــم وتأييــد للقضيــة الفلســطينية ،فعــى
ســبيل املثــال ،يف مرسحيــة (رمــزي أبــو املجــد) التــي
عرضــت يف مــرح الخــان يف القــدس املحتلــة ،متــت
تغطيــة الحــدث عــى الوســائط الرقميــة التــي ســاهمت
يف الصحــوة تجــاه القــدس”.
وأشــار أبــو ســلعوم إىل أنــه“ :يســتخدم صفحتــه
الشــخصية عــى (الفيســبوك) لنــر مــا يتعلــق بأعاملــه
يف املــرح املقــديس ،ويكســب مؤديــن ومتعاطفــن جدد
ملدينــة القــدس املحتلــة”.

وقامــت رفيــدي بنــر روابــط الحلقــات عــى صفحتهــا
الخاصــة عــى (الفيســبوك) ،فالقــت حلقــات الربنامــج
االهتــام الكبــر مــن قبــل اإلعالميــن املحليــن والدوليني،
وشــارك البعــض منهــم يف تلــك الحلقــات عــى صفحاتهم.
غريبة يف بيتي
يف عــامل الفيديــو البــري ،أخرجــت املخرجــة املقدســية
ســاهرة دربــاس ( )١١فيلام وثائقيــا ،وفيلــم “ديكودراما”،
وحصلــت عــى ( )٦جوائــز دوليــة ،ودربــت مجموعــة من
النســاء عــى إنتــاج أفــام قصــرة كنــوع مــن دعمهــن
ومتكينهــن.
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وتتحــدث دربــاس عــن فيلمهــا (غريبــة يف بيتــي)،
ومدتــه ( )38دقيقــة ،وهــو باللغــة العربيــة ،مصحوبــا
برتجمــة إىل اإلنجليزيــة ،حيــث“ :يتنــاول حيــاة العائــات
الفلســطينية التــي تســكن حاليــا يف القــدس الرشقيــة ،ويف
عــام ُ ١٩٤٨هجــرت مــن بيوتهــا يف القــدس الغربيــة بحــي
القطمــون والبقعــة والطالبيــة ،وأن مثانيــة أشــخاص مــن
عائــات حبــش ،وعســي ،وخــوري ،وبرامكــة ،وبــركات
عــادوا إىل داخــل مدينتهــم مــن القــدس الرشقيــة،
ملشــاهدة بيوتهــم املســلوبة بالقــدس الغربيــة التــي
احتلهــا اإلرسائيليــون بعــد عــام  ،١٩٤٨قســم منهــم
وقــف خــارج البيــت يتأملــه ويــرد رحلــة التــرد خــال
الحــرب ،وثالثــة دخلــوا بيوتهــم ليســتعيدوا ذكرياتهــم”.
وتــم بحســب دربــاس“ :نــر العديــد مــن املقــاالت
واألخبــار عــن أفالمهــا التــي تتحــدث عــن مدينــة القدس،
وقــد أثــر مــا نــر عــى الوســائط الرقميــة يف وصــول
الفيلــم إىل العديــد مــن املهرجانــات ،وكســب الجوائــز”.
كــا تســتخدم دربــاس صفحتهــا الشــخصية عــى
(الفيســبوك) لتســويق أفالمهــا ،ونــر األخبــار والعــروض
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املحليــة أو الدوليــة ،ومــا نــر عــى الوســائط الرقميــة
عــن أفالمهــا ،والــذي أســهم يف توضيــح الرؤيــا لحقيقــة
مــا يحــدث يف فلســطني والقــدس عــى وجــه التحديــد.
اعتقال املكان
كاتبــة الســطور قالــت :بالرغــم من أنهــا ال تســتطيع زيارة
مدينــة القــدس إال مــرة واحــدة يف العــام ،بســبب حاجــز
قلنديــا االحتــايل الــذي يســمح للمواطنــن الدخــول إىل
القــدس فقــط خــال أيــام محــددة يف شــهر رمضــان
املبــارك ،فقــد قامــت بتصويــر جــزء كبــر مــن فيلمهــا
الــذي كانــت تنــوي تســميته (مبنــع أمنــي) ،ولكــن حينام
بــدأت مشــكلة البوابــات اإللكرتونيــة يف املســجد األقــى
يف  14متــوز  ،2017أغلقــت إرسائيــل املســجد ومداخــل
البلــدة القدميــة ،ومنعــت إقامــة صــاة الجمعة يف ســابقة
خطــرة منــذ احتــال القــدس عــام  ،1967فقامــت بتغيــر
مضمــون الفيلــم ،وكثفــت الجهــود للوصــول إىل أي فيديو
أو صــورة ،تــم نرشهــا عــى وســائل التواصــل االجتامعــي
خــال فــرة وضــع البوابــات ،أو املواجهــات ،أو إزالــة
البوابــات ،ومــا حــدث بعــد ذلــك ،ووظفتــه وأعــادت

مت نقــل صــورة مــا يحــدث للعالــم اخلارجــي مــن خــال
اســتخدام الوســائط الرقميــة خــال مشــاركته بواســطة
تقنيــة التواصــل عــن بعــد (الــزووم) ،يف اجتمــاع لــأمم
املتحــدة يف نيويــورك مــن أجــل احلقــوق غيــر القابلــة
للتصــرف للشــعب الفلســطيني

ملصق غريبة يف بيتي

صياغتــه بشــكل جديــد ،وأســمته (اعتقــال) ،وصاحبتــه
ترجمــة باللغــات اإلنجليزيــة والفرنســية واإليطاليــة،
وركــز الفيلــم بشــكل جــي عــى أن املســجد األقــى مــا
يــزال معتقــا لــدى االحتــال اإلرسائيــي ،يف إشــارة إىل
االعتقــال املــكاين وليــس اإلنســاين وحســب.
وحصــد الفيلــم عــددا مــن الجوائــز ،منهــا جائــزة أفضــل
فيلــم وثائقــي يف املســابقة الرســمية ملهرجــان الخرطــوم
للفيلــم العــريب يف عــام  ،2018وجائــزة أفضــل فيلــم
وثائقــي عــن القــدس يف مهرجــان زهــرة املدائــن ،2019
وتــم عرضــه عــى املنصــات الرقميــة و”اليوتيــوب” ،ولقي
تفاعــا كبـرا مــن املشــاهدين العــرب واألجانــب ،وعــى
أثــر ذلــك ،وبعــد مشــاهدة الفيلــم ،شــهد إقبــاال ورواجــا
عــى السوشــيال ميديــا مــن منشــورات وتعليقــات
منــارصة للقضيــة الفلســطينية ،وخصوصــا القــدس.
الوسائط الرقمية
اإلعالمــي والناشــط الحقوقــي املقــديس ،واملقيــم يف القــدس
عــي غيــث ،نقــل صــورة مــا يحــدث للعــامل الخارجــي
مــن خــال اســتخدام الوســائط الرقميــة خــال مشــاركته

بواســطة تقنيــة التواصــل عــن بعــد (الــزووم) ،يف اجتــاع
لألمــم املتحــدة يف نيويــورك مــن أجــل الحقــوق غــر القابلــة
للتــرف للشــعب الفلســطيني ،حــره عــدد مــن الســفراء
يف األمــم املتحــدة ،وكان حديثــه يــؤرش عىل تقصــر االحتالل
اإلرسائيــي تجــاه املواطنــن املقدســيني يف ظــل تداعيــات
فــروس كوفيــد ١٩-بالقــدس ،ونتــج عــن مداخلتــه تلــك،
أن العديــد مــن دول الســفراء املشــاركني قامــوا بالضغــط
عــى ســلطات االحتــال اإلرسائيــي ،مــا دفــع األخــرة
لنــر قوائــم تظهــر األحيــاء التــي انتــرت فيهــا اإلصابــات،
وحجمهــا لــدى املواطنــن املقدســيني الفلســطينيني.
ومل يقتــر دور غيــث عــى هــذا األمــر ،فقــد قــام بإعــداد
وتقديــم برنامــج حــواري بعنــوان “عــي -شــات” عــى
قناتــه الخاصــة عــى اليوتيــوب ،وأطلــق أوىل حلقاتــه يف
 ١٤نيســان  ،٢٠٢٠أي بعــد تفــي وبــاء كوفيــد ١٩-بفــرة
وجيــزة ،وتحــدث مــن خــال القنــاة مــع أصدقائــه يف الوطن
العــريب يف مجاالت السياســة ،واالقتصاد ،والدين ،والفلســفة،
والروحانيــة ،والعلــوم ،واملجتمــع ،ومــن املواضيــع التــي
قدمهــا الربنامــج حلقــات ابــن القــدس ،واملــرأة الرياديــة،
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وعــامل األرقــام الوهمــي ،والكورونــا واالقتصــاد ،وغريهــا.
وقــال غيــث“ :إن الفكــرة القــت رواجــا ،خصوصــا أن
الجميــع ميكثــون يف البيــوت ،ويقضــون وقتــا أطــول خلف
الشاشــات ،ويف بحــر السوشــيال ميديــا ،فقــررت التوغــل
يف هــذا العــامل وتجربتــه ،خصوصــا وأن مجــال عمــي
هــو يف وضــع إس ـراتيجيات منــارصة إعالميــة لفلســطني،
والقــدس بشــكل خــاص ،تســتخدم وســائل التواصــل
االجتامعــي كواحــدة مــن أهــم األدوات للوصــول”.
توثيق الصورة
ومــن الصــورة املقدســية التــي تركــت تفاعــا وأثـرا كبـرا
عــى الوســائط الرقميــة ،هــي صــور اإلعالميــة املســتقلة
نــوال حجــازي ،خــال وقفــة ســلمية نظمهــا أهــايل
األرسى املقدســيني يف بــاب العامــود بالقــدس املحتلــة،
تضامنــا مــع أبنائهــم املرضبــن عــن الطعــام يف الســجون.
وقالــت حجــازي “ :يف  29نيســان عــام  ،2017قامــت
قــوات االحتــال اإلرسائيــي باعتــداء وحــي عــى
الصحفيــن ،وكان يل نصيــب مــن هــذا االعتــداء الــذي مل
يكــن األول بحقــي ،لكنــه األعنــف ،وحينهــا كنــت أصــور
مقطــع فيديــو بهاتفــي املحمــول ،وأحمــل بيــدي األخــرى
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(املايــك) الخــاص بالقنــاة التــي كنــت أعمــل معهــا،
فتفاجــأت بأف ـراد القــوات الخاصــة لالحتــال اإلرسائيــي
ي بالــرب املــرح ،ويطرحوننــي أرضــا ،ثــم
ينهالــون ع ـ َّ
ي بحذائــه العســكري ومــى،
اقــرب أحدهــم وداس ع ـ َّ
وبعــد ذلــك ،ســاعدين شــبان مــن حــويل للنهــوض مــن
جديــد ،ورغــم آالم الرضــوض ،إال أننــي أكملــت مهمتــي
يف تغطيــة األحــداث ،ألن هــدف االحتــال اإلرسائيــي هــو
منعنــا مــن توثيــق ورصــد االنتهــاكات باملدينة املقدســة”.
وأشــارت إىل أنــه يف  15حزيــران املــايض ،2020قــام
مســتوطنون باالعتــداء عليهــا وصحفيــن متواجديــن يف
منطقــة بــاب العمــود يف القــدس ،مبينــة أنــه بعــد توثيــق
ذلــك مــن قبــل محطــات التلفــزة الفلســطينية والعربيــة
والــوكاالت األجنبيــة ،ونــره عــى مواقــع التواصــل
االجتامعــي ،شــهدت تلــك املواقــع تفاعــا كب ـرا منــارصا
لقضيــة القــدس املحتلــة ،وأهلها املقدســيني الفلســطينيني.
الرواية الفلسطينية
الــروايئ املقــديس عيــى القواســمي ،اتخــذ مــن صفحتــه
عــى (الفيســبوك) مكانــا لنــر أحــداث القــدس بــكل
يومياتهــا ،واســتطاع أن يغــر يف وجهــات نظــر العديــد

املخرجة امتياز املغريب

أثنــاء التغطيــة اإلعالميــة املكثفــة التــي كانــت ترصــد كل
مــا يحــدث مــن اعتــداء عــى العديــد مــن الصحفيــن،
واعتقــال البعــض منهــم ،وبينهــم جيفــارا البديــري.

مــن املتابعــن لــه ،مــن خــال البــث املبــارش اليومــي
الــذي يبثــه عــر تقنيــة البــث عــى الفيســبوك ،باإلضافــة
إىل الكــم الهائــل مــن الصــور والفيديوهــات التــي توثــق
أحــداث القــدس بشــكل يومــي.

جرح ال يستكني

ويف حــي الشــيخ ج ـراح يف مدينــة القــدس ،كان الصــدى
اإلعالمــي األكــر عــر الوســائط الرقميــة ،حيــث شــهدت

ورغــم قتامــة مــا يخلفــه االحتــال اإلرسائيــي عــى
املشــهد الفلســطيني املقــديس ،إال أن الفــرح ال بــد أن
يبقــى ،وهــذا مــا فعلــه أهــايل حــي الشــيخ جــراح،
وشــباب القــدس ،يف زفــة العــرس البنــة الحــي منــار
جــال عطيــة ،الــذي غيــب االحتــال شــقيقها مــراد
وراء القضبــان منــذ شــهر آب  ،2021وذلــك تعب ـرا عــن
اإلرصار عــى الفــرح رغــم املعانــاة ،وردد الشــباب األغــاين
الشــعبية خــال زفــة العــروس ،مبشــاركة العائــات
املقدســية املهــددة بإخــاء منازلهــا يف حــي الشــيخ جـراح
يف مدينــة القــدس املحتلــة ،وســط تواجــد املســتوطنني
بالحــي ،وتــم توثيــق ونــر الزفــة عــى مختلــف وســائل
التواصــل االجتامعــي ،للتعبــر عــن الصمود ،وأن الشــعب
الفلســطيني ،وخصوصــا يف القــدس ،وحــي الشــيخ جـراح
تحديــدا ال يســتكني ،وال يهــون مهــا كانــت الصعــاب،
وهــو كســائر البــر يحتفــي بالحيــاة

وقــال القواســمي “ :مــن خــال املنشــورات اليوميــة
عــى صفحتــي عــن القــدس واملســجد األقــى ،تواصلــت
معــي الطالبــة “شــارلوت” مــن إحــدى الجامعــات
األمريكيــة ،وقامــت بالتنســيق الصطحابهــا مــع ()4
طالبــات مــن دول مختلفــة بجولــة تعريفيــة معمقــة
يف مدينــة القــدس ،وكانــت شــارلوت تتحــدث باســتمرار
بلســان الروايــة اإلرسائيليــة ،ولكــن ،وبعــد عــدد مــن
الجــوالت داخــل القــدس ،عــادت إىل أمــركا وبــدأت
بنــر منشــورات عــى صفحتهــا يف الوســائط الرقميــة
عــن القصــص التــي شــاهدتها يف القــدس ،واســتطاعت
أن تجنــد الكثرييــن عــى السوشــيال ميديــا ملعرفــة
حقائــق الروايــة الفلســطينية ،وليســت اإلرسائيليــة ،وهــي
مســتمرة يف ذلــك حتــى اآلن”.
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القدس ريحانة المدائن

دور الغناء واملوسيقى يف تعزيز
الصمود الفلسطيني يف القدس
بني املاضي واحلاضر
د .عودة رشماوي
أكادميي وباحث يف الرتاث املوسيقي

تلعــب األغــاين واملوســيقى دورًا رئيســً كنــوع جديــد مــن املقاومــة والصمــود ويف
تثبيــت الهويــة املقدســية الفلســطينية ،نظــرًا للظــروف غــر الطبيعيــة التــي يعيشــها
املقدســيون الفلســطينيون يف خمتلــف مناحــي احليــاة وبشــكل يومــي ،حيــث التمييــز
العنصــري واالجتماعــي واالقتصــادي املمنهــج مــن قبــل ســلطات االحتــال االســرائيلي
ضدهــم.
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ومــن البديهــي ان تنبــع موســيقانا مــن واقعنــا االجتامعــي
وتعــر بصــدق عــن طموحنــا وعــن أحزاننــا وأفراحنــا ،وقد
أدرك شــبان كثــرون هــذه الحقيقــة يف مدينــة القــدس
بشــكلٍ خــاص وأسســوا مجموعــات وفــرق موســيقية
مختلفــة للحفــاظ عــى الــراث الشــعبي واملوســيقي،
ومــن بــن الفعاليــات واملهرجانــات الفنيــة التــي تنظــم
ســنوياً يف مدينــة القــدس ،مهرجــان القــدس للفنــون
الشــعبية عــى خشــبة مــرح الحكــوايت ،حيــث تشــارك
فيــه  6فــرق فنيــة مــن مدينــة القــدس لتقديــم عــروض
تراثيــة متنوعــة ،باإلضافــة إىل عــروض مهرجــان مــرح
الدمــى يف القــدس مبشــاركة العديــد مــن الفــرق الفنيــة
الفلســطينية والعامليــة بفقــرات فنيــة متنوعــة تخــص
فنــون الطفــل.
وتعتــر األغنيــة الشــعبية ،مــن أهــم عوامــل صمــود وبقاء
أهــل القــدس يف أراضيهــم وبيوتهــم املهــددة بالهــدم
والتدمــر يف كل يــوم ،وقــد أســهمت األغنيــة الشــعبية
برفــع معنويــات املقدســيني ومؤازرتهــم والوقــوف إىل
جانبهــم يف مراحــل الـراع املختلفــة وكان آخرهــا “هبــة
حــي الشــيخ جـراح” يف القــدس الرشقيــة وإرصار ســاكني
الحــي عــى البقــاء يف البيــوت مهــا تطلــب األمــر مــن
الزمــن واملعانــاة مــع اإلحتــال.
ومــن األغــاين التــي تحــي عــن الحنــن إىل الوطــن
والعــودة إليــه مــن بــاد الغربــة ،والتــي أصبحــت تُغَنــى
حتــى يومنــا هــذا يف املناســبات الوطنيــة والحفــات
املختلفــة ،وتقــول كلامتهــا-:
يــا ميَــا يف د َقــة عــا بابنــا
يــا ميَــا هــاي د َقــة أحبابنا
يــا ميَــا هــاي د َقــة قويَــة
يــا ميَــا دقَــة فدائ َيــة
يــا ميَــا عشَ ــاق الحريَــة
يــا ميَــا دقَــوا عــا بوابنــا
وكذلــك مــن األغــاين الجميلــة التــي تؤكــد أن الفلســطيني
متمســك بأرضــة وبحــق العــودة إىل وطنــه مهــا مــر مــن
الزمــن ،تقــول كلامتهــا-:

هدَ ي يا بحر هدَ ي ط َولنا يف غيبتنا
ودَي سالمي ودَي لألرض إليل ربتنا
وهنــاك أغــاين شــعبية كثــرة وال زالــت تُغَنــى حتــى يومنــا
هــذا رغــم إختــاف كلامتهــا إال أنهــا تحمــل العنــوان
واللحــن نفســه كأغنيــة “يــا ظريــف الطــول” التــي
تعتــر مــن أهــم وأشــهر األغــاين الشــعبية التــي تحــث
الفلســطيني عــى عــدم الهجــرة مــن الوطــن-:
يا ظريف الطول وقَف تقولَك
رايح عالغربة وبالدك أحس َنلك
وكذلــك أغــاين “الدلعونــا” املرتبطــة بالدبكــة الشــعبية
مبصاحبــة املجــوز والريغــول والطبلــة.
والدلعونــا تتغــر كلامتهــا بحســب املناســبة ،وقــد تكــون
وطنيــة أو عاطفيــة ممزوجــة بالحــب والعشــق والجــال،
أمــا “امليجنــا” فهــي تعــر عــن آالم وآمــال الشــعب
الفلســطيني يف الحريــة.
مــن هنــا ،نســتطيع القــول”:أن األغنيــة الشــعبية
أصبحــت شــكالً مــن أشــكال املقاومــة،ألن اإلحتــال
ال يســتطيع منــع إنتشــارها وخاص ـ ًة أنهــا متداولــة
بــن أبنــاء الشــعب الفلســطيني ومتوارثــة عــر
األجيــال ،وأصبحــت مكونــا ً أساســيا ً مــن ثقافتنــا
الوطنيــة ،فهــي عــدا عــن كونهــا وســيلة تعبــر
عــن عــادات وتقاليــد النــاس ،فقــد ســجلت األغــاين
الشــعبية قصصــا ً مــن بطــوالت هــذا الشــعب
ومآســيه يف أوقــات مختلفــة.
ومتيــزت األغنيــة الشــعبية بتنــوع ألوانهــا وأصنافهــا،
مثــل الرشوقيــات والعتابــا واملطلــوع وأغــاين الزفــة
والدبكــة ،وكأي فــن شــعبي تتغــر وفــق الظــروف
املحيطــة بــه ،فقــد شــهدت األغــاين مضامــن جديــدة
جعلتهــا تــردد عــى ألســنة الطفــل واملــرأة والشــاب
والعجــوز.
85

العزف عىل آلتي املجوز والناي

الكبار ميوتون والصغار ينسون-:
مقولــه لطاملــا رددهــا قــادة اإلحتــال اإلرسائيــي عــى
أرض فلســطني ،ومــا يحــدث عــى أرض الواقــع العكــس
متام ـاً“ ،والصغــار مل ينســوا ويواصلــون الطريــق للوصــول
إىل الحريــة كــا أوصــوا الكبــار”.
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دربهــا ،كشــاف أبــو ســنان وترشــيحا يف الشــال ،وكشــاف
عابــود يف جنــن وكشــاف البســتان يف ســلوان.
أحــب عيــى اآلالت الشــعبية الفلســطينية كالريغــول
واملجــوز والشــبابة ،وأســس مــع وزمالئــه فرقــة ”عــرب”
للــراث الشــعبي ،وتقدمهــذه الفرقــة إســتعراضات يف
مشــاركتها باملناســبات الوطنيــة وأفـراح وحفــات مختلفــة
يف القــدس.

الشــاب املقــديس عيــى زنانــري مثــاالً حيـاً يف املحافظــة
عــى الــراث املوســيقي األصيــل للشــعب الفلســطيني،
يســكن عيــى يف حــي الجبشــة داخــل البلــدة القدميــة يف
القــدس ويبلــغ مــن العمــر  23عامـاً ،تخــرج مــن جامعــة
بريزيــت يف تخصــص علــم الحاســوب،وبدأ بالتعــرف عــى
اآلالت النفخيــة يف ســن مبكــر حينــا إلتحــق يف املجموعة
الكشــفية التابعــة للــروم األرثوذكــس بالبلــدة القدميــة،
فتعلــم األســس واملبــادىء الكشــفية والتــي كانت األســاس
يف حبــه لتعلَــم العــزف عــى آلــة القربــة.

ويقــول عيــى أثنــاء لقائنــا يف القــدس” :أحببــت آلــة
القربــة ومــا زلــت أحبهــا ،ولكــن أردت أن أتعلــم ت ـرايث
وأعرضــه كــا لــو كان يعــزف األســكتلندي لنغامتــه أو
لشــعبه بالحــرب أو باملناســبات املختلفــة ،فلــاذا أتعلــم
ت ـراث غــريب وأعزفــة هنــا يف بلــدي ،فهــل ســيكون لهــا
نفــس األحاســيس واملشــاعر واملظاهــر والبيئــة كــا لــو
كانــت يف إســكتلندا؟”.

ومــع مــرور الوقــت أصبــح عيــى أحــد مــدريب عــازيف
القــرب يف مجموعتــه الكشــفية وكذلــك أصبــح يــدرب
مجموعــات أخــرى يف القــدس ومــدن أخــرى ملــا لــه مــن
خــرة وبراعــة يف العــزف والتدريــب ،وبــدأ مرحلــة جديدة
يف توزيــع األصــوات وإنتــاج مارشــات كشــفية جديــدة
وتدريبهــم عليهــا ،ومــن بــن املجموعــات الكشــفية التــي

ويضيــف “لذلــك بــدأت رغبتــي منــذ كان عمــري 16
عامــاً بالتعــرف عــى اآلالت الرتاثيــة كالريغــول واملجــوز
والشــبابة ،ففــي البدايــة أهــداين صديــق عزيــز للعائلــة
مــن بــدو برينبــاال شــبابة ومــن ثــم بــدأت بالتعلــم عــى
أسســها ولكــن ذلــك مل يوقفنــي مــن البحــث عــن مــن
يعلمنــي عــى الشــبابة وعىل إقتنــاء باقــي اآلالت فتعلمت

واصف جوهرية

لوحــدي عــى الشــبابة وبعــد  4ســنوات مــن البحــث
تعرفــت عــى صديقــي العزيــز مــوىس زبيــدات وهــو
عــازف محــرف عــى آالت النفــخ الشــعبية الفلســطينية
ويســكن يف قريــة الزبيــدات( )١والتــي تبعــد عــن مدينــة
أريحــا  39كــم بإتجــاه الشــال ،والــذي علمنــي طريقــة
العــزف والنفــخ وكيفيــة تجهيــز اآللــة وتســخينها وتهيئتهــا
لوضعيــة العــزف ،وبــدأت أعمــل عــى تشــجيع عــدد مــن
الشــبان عــى تعلــم هــذه اآلالت التــي متثلنــا قبــل ان
نتباهــى بتعلمنــا اآلالت األخــرى ،فبــدأت بالتعلــم عــى
التســجيل واالنتــاج ،ولكــن هــل هــذا كايف ليصــل لقلــوب
جيلنــا الحــايل؟ بالطبــع ال ،لذلــك حاولــت إحيــاء هــذه
املوســيقى عــر دمجهــا مــع موســيقى أخــرى ليســمعها
جيلنــا الحــايل وتتــاىش معــه”.
يقــوم عيــى زنانــري يف الوقــت الحــايل بتجهيــز وترميــم
بيتــه القديــم( )٢يف البلــدة القدميــة بالقــدس ليحولــه إىل
مركــز لتعليــم العــزف عــى اآلالت الشــعبية الفلســطينية،
قبــل أن تندثــر هــذه اآلالت وتنــى وتختفــي مــن
املجتمــع الفلســطيني .إنهــا مبــادرة ومــروع يســتحق
كل الدعــم واملســاندة مــن الجهــات املســؤولة عــن ســكان
البلــدة القدميــة لــي يتمســكوا ببيوتهــم والحفــاظ عليهــا
مــن جشــع املســتوطنني اليهــود.

أبرز اآلالت املوسيقية الشعبية املستخدمة يف القدس:
 -1آلــة الربابــة -وتريــة ذات القوس(هنــاك وادي
الربابــة يقــع إىل الجنــوب مــن املســجد األقــى
ويعــد مــن أحيــاء بلــدة ســلوان املقدســية ،ســمي
وادي الربابــة بهــذا االســم ألنــة ضيــق مــن
االعــى ويبــدأ باالتســاع تدريجي ـاً بإتجــاه األســفل
وهــو مشــابة آللــة الربابــة املوســيقية الشــعبية
القدميــة).
 -2آلــة املجــوز -نفخيــة مصنوعــة مــن القصــب (البوص)
لهــا ســتة فتحــات مزدوجــة.
 -3آلــة الريغــول  - )٣نفخيــة مصنوعــة مــن القصــب،
حجمهــا وطولهــا اكــر مــن املجــوز.
 -4آلــة الشــبابة -نفخيــة مصنوعــة مــن جــذوع األشــجار
والنباتــات اللينــة( )٤ولهــا ســتة ثقــوب وطولهــا يبلــغ
مــا بــن  45-40ســم ،وتعتــر مــن اآلالت القدميــة التي
عرفهــا االنســان.
 -5آالت ايقاعيــة مثــل الطبــل الكبــر والبــازة (( )٥طبلــة
املســحرايت) والطبلــة الفخاريــة القدميــة ذات وجــه
مــن جلــد املاعــز أو الغنــم.
87

يعــد اإليقــاع يف املوســيقى الشــعبية الفلســطينية أحــد
مصــادر القــوة والتلويــن ،وأغلــب اإليقاعــات تكــون بســيطة
غيــر مركبــة ،وتســيطر اآلالت اإليقاعيــة علــى مجمــل
عناصــر العمــل املوســيقي كالغنــاء والعــزف والرقــص

املوسيقار حسني نازك

ومــن املالحــظ أن هنــاك آالت موســيقية مســتخدمة
لغايــة اليــوم بــن ســكان القــدس األصليــن
الفلســطينيني وبالتحديــد يف منطقــة بــاب حطــة يف
القــدس القدميــة مثــل آلــة البــزق العــريب الــذي
تســتخدم يف مناســبات عديــدة ويف ســهرات األفــراح
للمقدســيني الفلســطينيني مــن أصــول افريقيــة
والتــي تســكن يف بــاب حطــة ومــا تــزال تحافــظ
عــى عاداتهــا وتقاليدهــا إىل يومنــا هــذا.

-5املوســيقى اآلليــة والغنائيــة الراقصــة ،وهنــا يجتمــع
العــزف والغنــاء والرقــص معــاً.
ومــن أهــم املقامــات العربيــة املســتخدمة يف املوســيقى
والغنــاء الشــعبي الفلســطيني :البيــايت ،والراســت،
والنهاونــد ،والســكاه ،والــدوكاه ،والهـزام ،والصبــا ،والحجاز
والحجــاز كار كــرد(. )٦

-1املوســيقى الغنائيــة ،وتعتــر حنجــرة املغنــي األســاس يف
الغنــاء فقــط.

ويعــد اإليقــاع يف املوســيقى الشــعبية الفلســطينية أحــد
مصــادر القــوة والتلويــن ،وأغلــب اإليقاعات تكون بســيطة
غــر مركبــة ،وتســيطر اآلالت اإليقاعيــة عــى مجمــل
عنــارص العمــل املوســيقي كالغنــاء والعــزف والرقــص.

-3املوســيقى الغنائيــة واآلليــة ،الدمــج بــن الغنــاء واالداء
املوســيقية لتلــك اآلالت.

وأهــم اآلالت اإليقاعيــة التــي تســتخدم يف فلســطني
بشــكل عــام :الدربكــة او الطبلــة ،والطبــل الكبــر،
والــدف ،واملهبــاش ،واملزهــر ،والصاجــات النحاســية
مبختلــف االحجــام.

أقسام املوسيقى الشعبية الفلسطينية-:

-2املوســيقى اآلليــة ،وتعتــر اآلالت املوســيقية مؤديــة
لهــذا العمــل فقــط.
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-4املوســيقى اآلليــة الراقصــة ،عــزف مبصاحبــة الرقــص
االيقاعــي.

املوسيقار أغسطني الما

وينظــم املعهــد الوطنــي للموســيقى مهرجــان موســيقي
ســنوي وللمــرة الخامســة عــى التــوايل يف مــدن القــدس
وبيــت لحــم ونابلــس والخليــل مبشــاركة مجموعــة
مــن فنــاين الفــرق املوســيقية الفلســطينية بهــدف نــر
الثقافــة املوســيقية كجــزء مــن مــروع الحفــاظ عــى
الهويــة الفلســطينية مبكوناتهــا املختلفــة ،وترتكــز معظــم
العــروض الفنيــة يف مدينــة القــدس ســعياً لتثبيــت الهويــة
الفلســطينية للمدينــة املقدســة ،كــا أن هنــاك مراكــز
ثقافيــة يف ضواحــي القــدس تهتــم بتعليــم املوســيقى
الشــعبية الفلســطينية تقــع يف ضواحــي القــدس مثــل
بلــدة أبــو ديــس والعيزريــة وأم طوبــا وصــور باهــر
وغريهــا.
فــروز ودور أغانيهــا يف تعزيــز صــورة القــدس العربيــة
الفلســطينية-:
تعتــر فــروز مــن املطربــن العــرب القالئــل الذيــن
خطَــوا طريقهــم يف عــامل املوســيقى والغنــاء لســنوات

طويلــة وتربعــت عــى أعــى قمــة الهــرم بنجاحهــا الباهــر
واملســتمر مســتخدمة بذلــك أســاليب أدائيــة وقوالــب
موســيقية ذات طابــع متنــوع كــا تعتربجميــع األغــاين
التــي غنتهــا فــروز بُعيــد زيارتهــا اىل مدينــة القــدس عــام
1964م مــن األغــاين املحببــة اىل قلــب كل إنســان عــريب
محــب للحريــة ومتضامــن مــع الشــعب الفلســطيني لنيل
حقوقــة الوطنيــة يف ســبيل إنهــاء االحتــال االرسائيــي
وبنــاء دولتــة املســتقلة وعاصمتهــا القــدس الرشيــف.
غنــت فــروز ســت أغــاين عــن فلســطني والقــدس وهــي:
”يافــا ،وزهــرة املدائــن ،وســامي لكــم يــا أهــل األرض
ِ
أنســاك فلســط ُني ،والقــدس العتيقــة،
املحتلــة ،وأنــا ال
وجــر العــودة”.
وحينــا غنــت فــروز أغنيــة “زهــرة املدائــن”الول مــرة
كانــت هــذه األغنيــة مــن أكــر األغــاين التــي إخرتقــت
قلــب ووجــدان الشــعب الفلســطيني بشــكل خــاص،
ِ
تكتــف
وغنــت لعاصمــة الدولــة املرتقبــة -القــدس ،ومل
فــروز بذلــك ،بــل غنــت لشــوارع القــدس القدميــة بأزقتها
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وبيوتهــا وحاراتهــا الجميلــة.

حكينــا ســوى الخربيــة

وهــي بــكل تأكيدمــن األغــاين التــي طُبعــت يف الذاكــرة
العربيــة والتــي ألفهــا ولحنهــا األخــوان رحبــاين مبــارشة
بعــد نكســة عــام 1967م .

وعطيـــــوين مزهريــــــة

ويذكــر أرشــيف صحيفتــي “فلســطني” و“الدفــاع”
الفلســطينيتني أن فكــرة األغنيــة تعــود اىل زيــارة البابــا
يوحنــا بولــس الســادس اىل فلســطني ،حينهــا أدت فــروز
الرتانيــم الدينيــة بحضــور البابــا يف كنيســة القيامــة يف
القــدس ويف كنيســة املهــد يف بيــت لحــم ،وأنشــدت يف
تلــك املناســبة “االم الحزينــة”.
وجالــت فــروز مــع األخويــن( )٧رحبــاين يف شــوارع القــدس
ويف أزقــة ومعــامل البلــدة القدميــة وحينهــا تقدمــت
ســيدة مقدســية اىل فــروز وأهدتهــا مزهريــة ،وبعــد
الزيــارة ُولــدت أغنيــة “مريــت بالشــوارع شــوارع القــدس
العتيقــة”..
مريــــــت بالشــــــوارع
شــوارع القــدس العتيقــة
قــــــــدام الدكاكــــــن
لبقيــت مــن فلســطني
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قالــوا يل هيــدي هديــة
مــن النــاس الناطريــن
مؤسسات مقدسية تم إغالقها من قبل اإلحتالل-:
العديــد مــن املؤسســات واملراكــز الثقافيــة الفلســطينية يف
القــدس تــم إغالقهــا مــن قبــل اإلحتــال اإلرسائيــي عــى
مــدار الســنوات املاضيــة ووصــل عددهــا إىل  90مركــزا
ومؤسســة ثقافيــة وإجتامعيــة بهــدف محــارصة جهــود
أهــايل القــدس الرشقيــة يف حاميــة مدينتهــم.
ومــن بــن املؤسســات واملراكــز الثقافيــة -اإلجتامعيــة
املغلقــة والتــي تعنــى بشــؤون أهــايل القــدس وتلبــي
رغباتهــم يف تنميــة مواهــب أطفالهــم يف مجــاالت
عديــدة منهــا املوســيقى والرياضــة واألدب والشــعر
والغنــاء والدرامــا وغريهــا؛ مؤسســة بيــت الــرق ،واملركــز
الفلســطيني للدراســات ،ومكتــب تلفزيــون فلســطني،
والنــوادي الرياضيــة الثقافيــة التــي يجتمــع فيهــا أهــايل
وشــباب القــدس الرشقيــة.

ويواجـــــــه الفنانـــــون الفلســطينيون يف القــدس
يوميــا تحديــات كبــرة يف ظــل وجــود اإلحتــال
اإلرسائيــي ،ويــرز رصاع الهويــة الثقافيــة للمقدســيني
الفلســطينيني مــع جميــع أدوات اإلحتالل،والــذي
يعتــر مــن أهــم مكونــات الــراع عــى الوجــود
والتشــبث بــاالرض واملحافظــة عــى اللغــة والثقافــة
والعــادات اإلجتامعيــة املتوارثــة مــن جيــل إىل جيــل
عــى مــر العصــور ،ويحــاول القامئــون عــى هــذه
املراكــز الثقافيــة مواجهــة التحديــات التهويديــة مــن
قبــل اإلحتــال ومجابهــة التهديــد الوجــودي لــكل مــا
هــو فلســطيني يف القــدس ،هــذا باإلضافــة إىل عــدم
وجــود حاضنــة فنيــة تدعــم املواهــب الشــابة مــن
أبنــاء وشــباب القــدس الرشقيــة.
وتلعــب جامعــة القــدس وامللقبــة بجامعــة العاصمــة
التــي تقــع يف بلــدة أبــو ديــس يف ضواحــي القــدس
الرشقيــة ،دورا ً مهــاً يف صقــل املواهــب املقدســية
الشــابة يف املوســيقى والغنــاء ،إذ تــم توقيــع إتفاقيــة
بــن جامعــة القــدس ومدرســة الفريــر يف بيــت حنينــا/
ديالســال،لتعليم املوســيقى والغنــاء وتــم تأســيس
معهــد القــدس للموســيقى والفنــون الواقــع يف مدرســة
الفريــر /بيــت حنينــا ،ويوفــر املعهــد فرصــة للطــاب
املقدســيني يف تعلــم املوســيقى بشــكل أكادميــي وعلمــي
ويخــدم جميــع الفئــات العمريــة مــن ســكان مدينــة
القــدس الفلســطينيني ،وينتســب إىل هــذا املعهــد
 180طالبــا وطالبــة للتعلــم عــى مختلــف اآلالت
املوســيقية ،باإلضافــة إىل حصــص املوســيقى النظريــة
وحصــص الصولفيــج والجوقــة الغنائيــة ،ويشــارك
طلبــة املعهــد يف املناســبات املختلفــة بفقــرات فنيــة
غنائيــة موســيقيةتراثية فلســطينية.
وهنــاك العديــد مــن املراكــز الثقافيــة التابعــة
لجامعــة القــدس التــي تقــع يف البلــدة القدميــة ،وتــم
أخــرا ترميــم وإفتتــاح دار القنصــل يف البلــدة القدميــة
بوصفــه مركــزا متعــدد األغــراض يهــدف إىل خدمــة
أهــايل القــدس والتواصــل فيــا بينهــم ملســاعدتهم
يف حــل مشــاكلهم اليوميــة التــي يســببها اإلحتــال
اإلرسائيــي والتهويــد املمنهــج ملحــو الوجــود العــريب
املقــديس مــن املدينــة.

موسيقيون من القدس
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الرواد األوائل يف املوسيقى
 -1واصف جوهرية:
ملحــن وعــازف عــود ومــؤرخ مقــديس ولــد عــام 1897م
يف القــدس وتــويف عــام 1973م يف بــروت؛ إســتطاع
واصــف متابعــة دراســته عــى آلــة العــود منــذ أن كان
صغ ـرا ً عنــد أشــهر أســاتذة املوســيقى املقدســيني أمثــال:
محمــد الســيبايس وحــادة العفيفــي وعبــد الحميــد
قطينــة ،الذيــن علمــوا الفتــى واصــف فــن العــزف عــى
العــود وفــن املوشــحات وقواعــد كتابــة وقــراءة النوتــة
املوســيقية.
ويف مرحلــة الحقــة يف تكوين شــخصية واصف املوســيقية،
والفضــل بذلــك يعــود إىل األســتاذ واملوســيقار الســوري
الكبــر عمــر البطــش ،وكان ذلــك يف ربيــع عــام 1915م
عندمــا حينــا األســتاذ عمــر يأخــذ معــه واصف ـاً ليغنــي
ويرافقــه عــى العــود يف االدوار التــي يؤديهــا يف الحفــات
والجــوالت املوســيقية.
وكان واصــف يــرى نفســه موســيقياً وعازفــاً للعــود
خــال الفــرة العثامنيــة ومــا بعدهــا ،وأســهمت عائلــة
جوهريــة بشــكل كبــر يف تطــور ونــر املوســيقى
يف فلســطني بشــكل عــام ويف القــدس بشــكل خــاص
حيــث إفتتحــت مقهــى جوهريــة للموســيقى والطــرب
عــام 1918م يف مدينــة القــدس ،وأصبــح املقهــى مكانــا
لجــذب الفنانــن واملوســيقيني مــن جميــع أنحــاء املدينــة،
وكذلــك املســاهمة يف جــذب وإســتقدام أفضــل املغنيــن
إىل القــدس مبــن فيهــم الشــيخ أحمــد طريفــي ،ومحمــد
العاشــق ،وزيك أفنــدي مــراد ،وبديعــة مصابنــي.
ورافــق واصــف بديعــة مصابنــي يف إحــدى الحفــات
التــي إمتــدت طــوال الليــل وتــم تســجيلها بالكامــل
لشــدة ولعهــا بــه وبصوتــة الجميــل ،وكانــت بديعــة
واحــدة مــن عــدة فنانــن مرصيــن ولبنانيــن ممــن أقــام
واصــف عالقــات معهــم مبــن فيهــم ســامة حجــازي
وداوود حســني والشــيخ يوســف املنيــاوي ،وقــد أصبــح
كثــرون مــن هــؤالء املغنيــن يتمتعــون بشــعبية كبــرة يف
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فلســطني ،وكذلــك تــم اســترياد آالت موســيقية جديــدة،
وكان واصــف ميلــك صوت ـاً رائع ـاً جعلــه مطلوب ـاً بشــكل
كبــر يف إحيــاء األعــراس ،لكــن حبــه األبــدي كان آللــة
العــود ،التــي أتقــن العــزف عليهــا مــا جعلــه مــن أشــهر
العازفــن يف فلســطني.
تــرك واصــف مخطوطــة يف غايــة األهميــة ،تحتــوي
عــى األغــاين التــي عزفهــا وغناهــا خــال حياتــه
الفنيــة ،وتســجيل قصــر لنــاذج مــن هــذه األغــاين،
وخصــص يف املخطوطــة فصــاً طويــاً للموســيقى
والحيــاة الفنيــة يف القــدس خــال العهــد العثــاين،
وهــي تشــتمل عــى قامئــة مــن صانعــي وعــازيف آلــة
العــود والراقصــات واملغنيــن واملغنيــات ،وكذلــك
رشوحــات عــن أمنــاط التقاليــد املوســيقية التــي كانــت
ســائدة يف فلســطني ،وعــن تأثــر املوســيقيني الكبــار
مثــل الشــيخ يوســف املنيــاوي وســيد درويــش يف
عواصــم األقاليــم الشــامية كالقــدس.
وتــم جمــع بعــض األعــال املوســيقية لواصــف جوهريــة
عــى قــرص مدمــج  CDمســجل عليــه  5وصــات ،تتناوب
مــا بــن العــزف املنفــرد عــى العــود لبعــض التقاســيم
عــى مقامــات مختلفــة مثــل الراســت والبيــايت والحجــاز
وقالــب الســاعي الثقيــل يف مقــام البيــايت مــن الــراث
القديــم ،باإلضافــة إىل أداء قصيــدة مــن املدرســة املرصيــة
القدميــة والتــي هــي أقــرب إىل امل ـ َوال مــن حيــث األداء،
ثــم قصيــدة “ أفديــه إن حفــظ الهــوى أن ضيعــه” وهــي
مــن القصائــد املوزونــة ومــن تأليــف أبــو العــا محمــد،
وإشــتملت الوصلــة الثالثــة يف مقــام الحجــاز عــى
الــدوكاه وصلــة مــن املوشــحات وعددهــا  7غــر املوزونــة
مــن املدرســة القدميــة وتحتــوي عــى كلــات تركية(جانــم
وعمــرم) ثــم موشــح مــوزون يف مقــام البيــايت “يــا صــاح
الصــر” ،ثــم قــدم يف الوصلــة الخامســة واألخــرة دور
“أشــي ملــن ظلــم الهــوى” وهــو مــن تلحــن داوود
حســني ،ثــم طقطوقــة “ يــا ميمتــي”.
 -٢حسني نازك
ولــد حســن نــازك يف القــدس عــام 1924م ،وهــو مؤســس
فرقــة العاشــقني ،ومؤســس ومديــر فرقــة زنوبيــا القوميــة
الســورية ،وعــاش يف ســوريا ،وتابــع نشــاطه املوســيقي
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وتطــوره الفنــي هنــاك.
وقــ َدم نــازك للمــرح والســينام الســورية كثــر مــن
األعــال يف املوســيقى التصويريــة التــي أضافــت جــاالً
للعمــل الفنــي ،حتــى أن إضافــة إســم حســن نــازك
عــى أي عمــل فنــي يعتــر عام ـاً مــن عوامــل نجاحــه،
ألنــه معــروف بحرصــه عــى ســمعته ،وفنــه ،وعالقتــه
بالجمهــور.
ســمع الفلســطينيون خــارج ســوريا بحســن نــازك مــن
خــال حفــات وأرشطــة فرقــة العاشــقني ،ولكــن كثرييــن
مل يتع َرفــوا عــى دوره الفنــي ،وقدراتــه وإمكانياتــه
املوســيقية ،بــل إن كثرييــن ال يعرفــون انــه مقــديس،
وأنــه مســكون بال َهــم الفلســطيني ،وانــه مشــغول دامئ ـاً
بتقديــم موســيقى تخــدم فلســطني القضيــة والشــعب
الصامــد عــى أرضــه رغــم كل الظــروف الصعبــة.
حســن نــازك ملحــن ومــوزع موســيقي ،وقــد كتــب
أجمــل االناشــيد الفلســطينية وهــو يقــود فرقــة
العاشــقني ،وإنطلقــت الفرقــة والتــي عرفــت آنــذاك ِب
“أغــاين العاشــقني” عندمــا ظهــرت األغــاين املصاحبــة
للمسلســل التلفزيــوين الفلســطيني بعنــوان “بــأم عينــي”
وكان مطلــوب مــن حســن نــازك أن يضــع لــه لحــن
املوســيقى التصويريــة ،فوجدهــا مناســبة هــو ورفيــق
دربــه املوســيقي محمــد ســعد ذيــاب للبحــث عــن
شــبان فلســطينيني مؤهلــن ليكونــوا نــواة لفرقــة “ أغــاين
العاشــقني”.
وإختــار املوســيقار حســن نــازك عــددا ً مــن نصــوص
شــعراء األرض املحتلــة وهــم محمــود درويــش وســميح
القاســم وتوفيــق زيــاد ،وكانــت كلــات هــؤالء الشــعراء
مأخــوذة مــن مجموعاتهــم املطبوعــة باللغــة العربيــة
الفصحــى ،وحققــت بعــض أغــاين مسلســل “بــأم عينــي”
شــهرة مدويــة ومنهــا “يــا شــعبي يــا عــود النـ ِـد” ،و“ كأننــا
عــرون مســتحيل” مــن شــعر توفيــق زيــاد“ ،أحبــك
أكــر” و“يســتجوبونه” و “هــذا هــو العــرس الــذي ال
ينتهــي” مــن شــعر محمــود درويــش.
كــا لحــن حســن نــازك قصيــدة توفيــق زيــاد الشــهرية
“رسحــان واملاســورة” وجعــل منهــا مغنــاة نوعيــة،
و“رسحــان واملاســورة” قصيــدة مبســتويني ،األول رسدي
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يقــص حكايــة الشــاب الفلســطيني رسحــان العــي
الالمبــايل ،أمــا املســتوى الثــاين فهــو منظومــة أهازيــج
شــعبية فلســطينية عــى لســان أم رسحــان التــي ترثيــه،
وهــذه األهازيــج مبعظمهــا أغــانٍ شــعبية معروفــة ،متكــن
توفيــق زيــاد مــن تطويعهــا للفصحــى مــع املحافظــة عــى
طابعهــا الفلكلــوري.
ويف عــام 1980م أنجــز الشــاعر أحــد دحبــور كتابــة
ســيناريو مسلســل “عــز الديــن القســام” ومــن أبــرز
شــخصيات هــذا املسلســل الشــاعر الفلســطيني الشــهري
نــوح إبراهيــم الــذي كان مــن تالميــذ القســام والــذي
إستشــهد عــام 1937م يف قريــة طمــرة ،كان حســن نــازك
هــو املكلــف بوضــع املوســيقى التصويريــة للمسلســل
فكانــت تلــك فرصــة لفرقــة العاشــقني ،ولقائــد فرقــة أغاين
العاشــقني الفلســطينية حســن املنــذر تحديــدا ً ،وهــو مــن
ال يســتطيع أحــد ســواه تقديــم شــخصية نــوح إبراهيــم
بصوتــه الجبــي القــوي وطلتــه املهيبة ،كام شــارك الشــاعر
أحمــد دحبــور يف كتابــة بعــض نصــوص األغــاين ،والشــاعر
الشــعبي الكبــر صــاح الحســيني ،وهكــذا أصبحــت أغــاين
هــذا املسلســل مزيجـاً مــن الـراث الشــعبي الفلســطيني،
ونــوح إبراهيــم جــزءا ً أساســياً مــن هــذا ال ـراث ،وهنــا
أصبــح للعاشــقني ســمعة كبــرة ،وبــدأت تتدفــق عليهــم

الدعــوات إىل البلــدان العربيــة والــدول اإلشـراكية آنــذاك
يف البدايــة ثــم إىل اليونــان وأمريــكا وكنــدا وبريطانيــا
وحصــدوا الجائــزة يف إحــدى دورات مهرجــان “نانــت”
الفرنــي للفــن الشــعبي وبــدأت املســؤوليات تتضاعــف.
بقايا صورة
ويعــد حســن نــازك رئيــس فرقــة موســيقية وملحــن
ومــوزع موســيقي وعــازف عــى آلــة السكســفون
والكالرنيــت واألوبــوا ،وقــدم نــازك للســينام :يــوم األرض،
وطــن األســاك الشــائكة ،اليــوم الطويــل ،بقايــا صــور،
مذكــرات وطــن ،عــروس البحــرة ،مفتــاح الحكايــا،
أشــكال وألــوان ،والكثــر مــن األعــال الفنيــة ،كــا قــدم
حســن نــازك العديــد مــن املوســيقى الخاصــة باألطفــال،
فلــم يكــن الربنامــج التلفزيــوين ذائــع الصيــت “إفتــح
يــا سمســم” هــو بدايــة أعاملــه الغنائيــة واملوســيقية
املخصصــة لألطفــال كــا كانــت لــه مســاهامت قبــل هــذا
الربنامــج وبعــده ،وملــا كان للموســيقى عامــة واألغنيــة
بشــكل خــاص أهميــة مميــزة يف تربيــة النــىء وإعــداده
كمواطــن للمســتقبل بــدأ باإلهتــام ومــن خــال عملــه
يف موســيقى املــرح والتلفزيــون والســينام بالتوجــه
نحــو أعــال األطفــال الجــادة ،قــدم خاللهــا العديــد مــن
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األعــال املختلفــة نذكــر منهــا عىل ســبيل املثــال؛ مرسحية
أغــى جوهــرة يف العــامل ،مرسحيــة رجــل األعــال الطيــب،
مرسحيــة الســاحرة ،مسلســل حكايــا جــدي ،إفتــح يــا
سمســم( 260حلقــة) ،مسلســل املناهل(65حلقــة)،
ســفينة الحكايا(دمــى 30،حلقــة) ،أغــاين تربويــة وثقافيــة
للمجلــة املرئيــة ،مرسحيــة حلــم حطــاب (دمــى) ،أغــاين
لألطفــال العــرب( 22حلقــة) ،وأغــاين أخــرى كثــرة.
 -٣أغسطني الما:
ولــد أغســطني المــا (األعمــى) يف مدينــة الرملــة يف  28آب
عــام 1902م ،وجــذور عائلــة األعمــى تعــود ملدينــة بيــت
لحــم ،وتحــول االســم مــن األعمــى إىل المــا بعــد أن عــاد
االخــوان بــدر وإبراهيــم المــا إىل الوطــن مــن أمريــكا
الالتينيــة حاملــن اســم المــا ،وبعدهــا إىل اإلســكندرية.
إلتحــق أغســطني مبدرســة ديــر املخلــص لليتامــى التابعــة
لرهبــان الفرنسيســكان يف القــدس وبــدأ يهتــم باملوســيقى
منــذ الصغــر ،وكان يحتــال ليتخلــص مــن متابعــة الدراســة
الرســمية لينعــزل يف غرفــة األرغــن للعــزف عليــه ،ثــم
تتلمــذ عــى يــد عــازف األرغــن الراهــب اإليطــايل
الفرنسيســكاين وهــو يف الثالثــة عــرة مــن عمــره ،وكان
أحيان ـاً يختبــىء يف الخزانــة حتــى يذهــب زمــاؤه األوالد
للملعــب فيبقــى هــو يف الصــف يعــزف عــى األرغــن دون
أن يقاطعــه أحــد.
ومنــذ البدايــة تابــع أغســطني عملــه الفنــي بجديــة
ومثابــرة وإميــان ،وحــن قامــت الحــرب العامليــة األوىل،
قــرر األب الفرنسيســكاين عــازف األرغــن أن يعــود إىل
بــاده فتــم تعيــن الفتــى أغســطني عازفـاً مؤقتـاً لألرغــن،
وتــم الحقــاً تثبيتــه حــن إتضحــت قدراتــه الفنيــة
واملوســيقية يف العــزف.
كان ذلــك وهــو يف العرشيــن مــن عمــره ،ثــم أصبحــت
مهمتــه تشــمل جميــع الكنائــس الالتينيــة ،حيــث أصبــح
يعــزف األرغــن يف الصلــوات الدينيــة يوميــاً تقريبــاً،
كــا أتقــن لغــات عديــدة ومنهــا اإلنجليزيــة والفرنســية
واإليطاليــة واإلســبانية إتقانــاً جيــدا ً ،باإلضافــة للغتــه
العربيــة الفصحــى ،وهكــذا بــدأ الشــاب أغســطني قصــة
غــرام خالــدة ال ينتهــي شــغفه باملوســيقى الدينيــة
الكنســية.
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دور أغسطني الما يف تعريب املوسيقى الكنسية الفلسطينية
كتــب أغســطني أعــاالً موســيقية دينيــة محفوظــة لغايــة
اليــوم وتعــزف يف كنائــس فلســطني والعــامل وتقــوم بأدائها
جوقــة الرتاتيــل الكنائســية التــي أسســها ،وكان يشــدد
عــى أن تضــم كل صاحــب صــوت جميــل ،ومــن ضمــن
نشــاطاته الفنيــة كذلــك تأســيس أوركس ـرا تشــمل عــدة
عازفــن تــؤدي املوســيقى الكالســيكية العربيــة.
ويعتــر أغسطســن المــا مــن أبــرز عــازيف األرغــن يف العــامل
ومــن أهــم مؤلفــي املوســيقى الدينيــة ،وكان يعتــر نفســه
خادمــاً للفــن املوســيقي ويعتقــد أن الفــن املوســيقي
يجعــل اإلنســان يُحلــق يف مجــال الروحانيــات ،وتتلمــذ
عــى يديــه موســقيني أمثــال :ســلفادور عرنيطــة ،ويوســف
خاشــو ،وفرانســوا نيقوديــم ،وإبنــه املوســيقار باتريــك
أغســطني المــا املقيــم حالي ـاً يف باريــس.
وكان المــا مــن أهــم معــامل كنيســة القيامــة والقــدس
العربيــة قاطبــة ،خاص ـ ًة عنــد قــدوم الحجــاج األجانــب
لزيــارة الكنيســة ،حيــث يعــزف لهــم بعــد القــداس
وكانــوا ينبهــرون بقدراتــه وإملامــه الواســع مبوســيقى
األرغــن وخاص ـ ًة حــن يســتمعون إىل مؤلفاتــه فيجعلهــم
يصفقــون طويــاً وبإحــرام وتقديــر.
تــويف أغســطني المــا عــام 1988م وحــاول حتــى آخــر
لحظــة مــن حياتــه رغــم املــرض ،متابعــة األداء املوســيقي
والفنــي ،وكان إنســاناً متواضعـاً لطيفـاً أحــب الجميــع ومل
يتأخــر عــن مســاعدة طُلبــت منــه إســتطاع أن يقدمهــا.
يصعــب القــول أن مؤلفــات املوســيقار أغســطني
المــا متنوعــــــة ،إذ نالحــظ أنهــا كانـــــت موســيقى
دينيــة يف األســاس ولكــن الضليــع يف التأليــف
املوســيقي والهارمــوين يجــد أن أعاملــه تتميــز
بألــوان تــكاد تكــون مختلفــة ،فبعــض أعاملــه
الكوراليــة تشــبه موســيقى الكــورال يف القــرن
الثامــن عــر مثــاً ،وبعضهــا اآلخــر ال ميكــن ربطــه
إال مبوســيقى رومانســية متأخــرة ،حيــث كان متأثــرا ً
مبؤلفــات كلٍ مــن بــاخ وفيــرن وجلمــون.
ومن أعامله:
مقطوعــات موســيقية للكــورال ،قداديــس ذات صوتــن

وأربعــة أصــوات ،تراتيــل دينيــة كتبــت ملناســبات خاصــة،
إعــادة صياغــة ألحــان وتنويعــات موســيقية ،مؤلفــات
موســيقية آللــة األرغــن.

ومســاجد وحــارات وأحيــاء ونــزل وفنــادق وأزقة وشــوارع
وطــرق ملتويــة وفرعيــة وســاحات وباحــات وأســوار
ومتاحــف ومســارح ومراكــز ثقافيــة داخــل أســوار البلــدة
القدميــة ووديــان وتــال وجبــال وموســيقيني وفنانــن
ومغنيــن مــن املــايض والحــارض -جميعهــم ســيبقون
منــارة وضــوء مــن األمــل لألجيــال القادمــة ومهــا طــال
الزمــن “ســرج ُع يومــاً إىل َح ْينــا”

املصادر واملراجع:

 -٢حدثنــي عيــى أثنــاء اللقــاء يف حــي بيــت حنينــا :كل يــوم يــأيت إليــه أحــد
املســتوطنني اليهــود ليعرضــوا عليــه مبلــغ كبــر لــي يبيعهــم منزلــه القديــم
يف القــدس

وقــد تــم نــر وتدويــن أعاملــه املوســيقية يف أوروبــا
وبخاصــ ًة يف الكنائــس املختلفــة.
ويف الختــام ،مــا ال شــك فيــه أن القــدس ســتبقى د َرة
املــدن التاريخيــة بــكل مــا تحتــوي عــى كنائــس وأديــرة

-1بحث عن الرتاث الثقايف للقدس .بريوت ،الجزيرة نت 2009م
-2الجهاز املركزي الفلسطيني لإلحصاء 2017
-3مركز املعلومات الوطني الفلسطيني /وفا
-4الجزيرة نت ،جمعيات مقدسية أغلقها االحتالل 2016م
-5القدس يف الشعر العريب2007 /م
-6مركز الفن الشعبي /البرية،فلسطني
-7موسيقيون من فلسطني2006 /م

الهوامش:
 -١ســميت قريــة الزبيــدات نســبة إىل عشــرة الزبيــدات املهجــرة عــام 1948م
مــن منطقــة بــر الســبع ليســتقروا يف شــال أريحــا ،حيــث يبلــغ عــدد
ســكانها قرابــة  1500نســمه ينتمــون إىل عشــرة الزبيــدات.

 -3تتكون من قطعتني :ل َعابة ود َواية إلستمرارية صدور الصوت
 -4ممكــن أن يتــم عمــل شــبابه مــن معــدن النحــاس او االملينيــوم أو حتــى
البالســتيك املقــ َوه
 -5طبلــة حجمهــا صغــر تحمــل باليــد اليــرى وتربــط بواســطة قشــاط صغــر
لتثبيتهــا ويــرب عليهــا بواســطة عصــا صغــرة باليــد اليمنــى
 -6مقامات عربية مستخدمة يف املوسيقى الشعبية الفلسطينية
 -7عايص زوج فريوز وأخيه منصور
 -8هنــاك عــدد كبــر مــن املوســيقيني الفلســطينيني الذيــن ســاهموا يف
نــر الثقافــة املوســيقية يف الوطــن العــريب ويف العــامل أمثــال :يوســف
خاشو،ســلفادور عرنيطة،فرانســوا نيقوديــم ،أمــن نارص،عبــد الحميــد
حامم،فرنانــدو دويري،باتريــك المــا ،ريــاض البنــدك وغريهــم.
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صورة رقم ( )٣منوذج من قبة ثوب عرفت يف قرى القدس وتحديدا ً يف
قريتي لفتا ودير ياسني

الزي الشعبي التقليدي النسائي يف القدس..
رم ٌز للهوية الفلسطينية ُ
قاو َمة
امل ِ
مليس البرغوثي
كاتبة أردنية
يعــد الــزَّ ي الشــعبي الفلســطيني أحــد رمــوز الهويــة الوطنيــة الفلســطينية ،التــي يســعى
االحتــال اإلســرائيلي إىل االســتيالء عليهــا كمــا اســتوىل علــى األرض ،والــرد علــى هــذه
املســاعي وفضــح زورهــا وبهتانهــا يكــون بدراســة الــزي الشــعبي دراســة حتليليــة ،تكشــف
مــدى ارتبــاط اإلنســان الفلســطيني بزيــه الــذي يعكــس ثقافتــه املتجــذرة يف املــكان،
وارتباطــه مبحيطــه العربــي وخاصــة بــاد الشــام ومصــر ،كمــا يعكــس عاداتــه وتقاليــده
ومعتقداتــه ومعارفــه ومهاراتــه الفنيــة ،ولقــد تصــدى عــدد مــن الباحثــن الفلســطينيني
لهــذه املهمــة ،وأعــدوا دراســات عــن الــراث الفلســطيني ،وعــن األزيــاء الشــعبية وفــن
التطريــز
حتديــدا ،صــدرت يف كتــب مهمــة(.)1
ً
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• أثواب نساء مدينة القدس
رغــم تشــابك العالقــات االجتامعيــة واألحــوال املعيشــية
بــن ســكان القــرى واملــدن يف فلســطني قبــل النكبــة ،إال أننــا
نجــد -بطبيعــة الحــال -اختالفــات يف عــادات وســلوكيات
معينــة تفرضهــا البيئــة الجغرافيــة ،واالنفتــاح عــى العــامل
الخارجــي ،والوضــع االقتصــادي واالجتامعــي والثقــايف ،ومــن
هــذه االختالفــات طريقــة اللبــاس ونوعيتــه ،إذ متيــزت
النســاء القرويــات –بشــكل عــام– بصناعــة الثــوب املطــرز
وارتدائــه ،يف حــن ارتــدت النســاء يف املــدن املالبــس املتأثــرة
إمــا بالنمــط العثــاين أو الســوري أو الغــريب.
يف أوائــل القــرن العرشيــن ،ارتــدت نســاء مدينــة القــدس
الثيــاب الحديثــة ،مثلهــن مثــل باقــي النســاء يف مــدن
القصــات
فلســطني األخــرى ،وك ـ َّن يُفضِّ لــن األثــواب ذات َّ
البســيطة الرتدائهــا يف حياتهــن اليوميــة ،وكان الــزي
يتألــف مــن ثــوب أســايس بخــر مزمــوم وأكــام طويلــة
ضيقــة ومقيَّــدة ،وعندمــا تخــرج املــرأة مــن البيــت تلـ ُّـف
جســمها "باملاليــة" املصنوعــة مــن القطــن امللــ َّون أو
الحريــر الخفيــف ،تنســدل عليهــا مــن الــرأس إىل الكاحــل،
مــع حـزام حريــري حــول الخــر ،بينــا تــرز اليــدان مــن
فتحــة أماميــة.
ـرة" املصنوعــة مــن الحريــر األســود تكــون
وكانــت "ال َحـ َ َ
أحيانــا بديــا عــن املاليــة ،وتــأيت يف قطعتــن :األوىل
مصنوعــة مــن الحريــر الخفيــف تغطــي وجــه املــرأة
منســدلة إىل خرصهــا ،واألخــرى ت ُلـ ُّـف عــى الجســم مــن
عنــد الخــر وإىل األســفل عــى هيئــة فســتان.
وتعتــر "العبايــة" الحريريــة قطعــة جذابــة يف لبــاس
املــرأة ،تغطيهــا مــن الكتفــن حتــى الكاحلــن ،وكانــت
تحــاك هــذه العبــاءات يدويــا يف مدينــة حلــب بســورية،
ويف لبنــان ،ويف مدينــة املوصــل بالعــراق ،وتــأيت غالبــا
بألــوان فاتحــة ،وبأمنــاط هندســية مطــرزة عــى الوجهــن
ـي والذهبــي.
باســتخدام أســلوب الزركشــة بالخيــط الفـ ِّ
• األزياء األوروبية
وجــدت األزيــاء األوروبيــة طريقهــا إىل مدينــة القــدس
بعــد الحــرب العامليــة األوىل ( ،)1918 - 1914ويف هــذا
األمــر تقــول مصممــة وخبــرة األزيــاء وداد قعــوار*:
"قامــت بعــض النســاء الرائــدات بصناعــة األلبســة مثــل:
رابحــة ســامل ،وكوكــون طليــل ،وبادية حــداد بفتح مشــاغل
يف القــدس ملواجهــة الطلــب املتزايــد ،كــا قامــت أخريــات

صورة رقم ( )٤قبة ثوب عرفت يف قرى القدس كاملالحة وعني كارم

ومنهــن عربيــات وأرمنيــات ويهوديــات بالذهــاب إىل
بيــوت العائــات وخياطــة األلبســة يومــا بيــوم ،عــى أن
يعــدن يف كل موســم خياطــة ســنة بعــد ســنة ،ويف ذلــك
الوقــت ،افتتــح مايــكل م َّنــة محــا لبيــع القــاش يف شــارع
ماميــا خصيصــا لســيدات املجتمــع الراقــي ،وكذلــك فعــل
عــ ِّوا وبــركات ،وكانــت نســاء القــدس يقصــدن هــذه
املحــات لــراء "الكوبــون" ،وهــو اســم يُطلــق عــى
قطعــة قــاش عاليــة الجــودة بطــول ( )3أمتــار وفريــدة
يف تصميمهــا ،بهــدف تحويلهــا إىل ثــوب أنيــق"(.)٢
"صما":
• ثوب الـ َ ْ
هــو ثــوب العــروس يف مدينــة القــدس ،وغالبــا كانــت
الـ"صمــا"
نســاء املدينــة يذهــن إىل دمشــق لطلــب ثــوب َ ْ
العثــاين الشــهري بتطريــزه وزركشــته ،وهــو ثــوب مصنــوع
مــن الحريــر املخمــل الناعــم ،ومطـ َّرز بخيــط مــن الفضَّ ــة،
والـ"رصمــا" منــط تطريــزي كان ســائدا يف ســورية وتركيــا،
ويُصنــع مــن خيــط معــدين ذهبــي أو فــي عــى أســاس
مــن ورق مقــ َّوى ،لتشــكيل أمنــاط ُمــو َّردة وأرابيســك
ت ُطــ َّرز عــى القــاش ،ويف أواخــر القــرن التاســع عــر
وأوائــل القــرن العرشيــن ،صــارت أغلــب أثــواب األع ـراس
يف القــدس مــن هــذا النــوع.
وتذكــر قعــوار أن الســيدة مريــم الحســيني مــن ســكان البلــدة
القدميــة يف القــدس ،أرتهــا ثــوب عــرس أمهــا الـ"رصمــا" املخميل
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األكــام :وهــي إمــا أن تكــون أكام ًمــا عاديّــة ،أو أكام ًمــامر َّدنــة عــى شــكل مثلــث واســع.
البنايــك أو البنايــق :مفردهــا البنيقــة ،وهــى جانــب الثــوبمــا يــي اإلبــط إىل الخــر ،وهــي قطعــة مــن ذات القــاش
تخــاط يف جانبــي الثــوب إلعطائــه مزيــدا مــن االتســاع.
الذيال :وهوالجزء الخلفي األسفل من الثوب.أما األجزاء الثانوية ،فهي:
الردهة :وهي القطعة الخلفية للقبة.النيشان :وهو الجزء الصغري من القامش عىل الكتف.املواريس األمامية والخلفية :وهي ألواح عامودية جانبية.السواعد :وهي قسم من األكامم.املناجــل :وهــي حلقــة وصــل بــن القطــع ،وتســمى ال ُقطَــبالجامعــة.

صورة رقم ( )٢( ،)١أثواب الرصما ،الزهري واألسود

األحمــر املصنــوع يف دمشــق عــام .1920
"صمــا" ،الــذي كانــت ترتديه
انظــر الصــورة رقــم ( )1ثــوب الـــ َ ْ
العــروس يف مدينــة القــدس ..مــن مجموعــة الســيدة وداد
قعــوار.
الـ(صمــا)
انظــر الصــورة رقــم ( )2منــوذج آخــر مــن ثــوب َ ْ
باللــون الزهــري ،كان يصنــع يف تركيــا لعرائــس مدينــة القــدس..
مــن مجموعــة الســيدة وداد قعــوار.
• أثواب القرى املحيطة بالقدس (منطقة القدس)
أثــواب نســاء القــرى يف عمــوم فلســطني ،ومنهــا القــرى
املحيطــة مبدينــة القــدس تتكــون مــن أربعــة أج ـزاء أساســية،
وخمســة أجــزاء ثانويــة ،أمــا األجــزاء األساســية فهــي:
القبّــة :وهــى أقــرب قطعــة إىل الوجــه ،وتســمى أيضــاباللهجــة الفلســطينية (ياقــة الثــوب).
انظــر الصــورة رقــم ( ،)3منــوذج مــن قبــة ثــوب عرفــت يف
قــرى القــدس ،وتحديــدا يف قريتــي "لِفْتــا" و"ديرياســن".
انظــر الصــورة رقــم ( ،)4قبــة ثــوب عرفــت يف قــرى القــدس،
كقريتــي "املالحــة" و"عــن كارم" وغريهــا.
98

امتــازت أثــواب نســاء القــرى بوحداتهــا الزخرفيــة املتنوعــة
التــي تكــون الغرزة أساســها ،وتُعــرف الغــرزة باللهجة الشــعبيّة
الفلســطينية املحكيــة باســم "ال ُقطْبــة" ،وهــي األســاس الــذي
يُعطــي الشــكل النهــايئ للوحــدات الزخرفيــة املطــرزة ،فتبــدأ
املــرأة بتطريــز القطبــة ،لتك ـ ِّون مجموعــة قُطَــب ،تشــكل كل
مجموعــة وحــدة زخرفيــة تختلــف عــن األخــرى ،وأنــواع الغــرز
عديــدة يف التطريــز الفلســطيني منهــا:
الغــرزة الفلّ ح َّيــة املصلَّبــة ،أو غــرزة اإلكــس ()X؛ وتعــدهــذه الغــرزة أســاس فــن التطريــز ،فــا يــكاد يخلــو أي ثــوب
فلســطيني منهــا باســتثناء بعــض األثــواب املطــرزة بغــرزة
التحريــرة ،وبعــض األثــواب املقلَّمــة.
غــرزة التحريــرة ،أو الرشــق؛ وتعــد هــذه الغــرزة مــن أدقالغــرز ،إذ تعتمــد عــى التفنــن يف رســم الشــكل املـراد تطريزه،
مقصبــا أم حريريــا
حيــث يتــم لــف الخيــط ســواء أكان الخيــط َّ
بتموجــات حــول قطــع القــاش ،ثــم يتــم تثبيتــه بخيــط
حريــري مــن نفــس لــون الخيــط حتــى ال يظهــر اختــاف،
فتعطــي القطبــة شــكال متم ِّوجــا حــول القطعــة املطـ َّرز عليهــا.
غــرزة املناجــل؛ وتقــوم هــذه الغــرزة عــى أســاس تجميــلالثــوب ،وهــي عبــارة عــن رشيطــن مــن القطــب الجامعــة،
وترتبــط ارتباطًــا وثي ًقــا بطــرق صناعــة الثــوب ،فعــادة ال تقــوم
املــرأة بتفصيــل الثــوب وخياطتــه وتطريــزه ليغــدو كامــا
وجاه ـزا ،بــل تعمــل عــى تقســيم الثــوب إىل أج ـزاء :القبــة،
البنايــق ،األكــام ..الــخ ،وتقــوم بتطريــز كل جــزء عــى حــدة،
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وقــد يكــون ذلــك مبســاعدة نســاء عائلتهــا وصديقاتهــا ،وبعــد
االنتهــاء مــن تطريــز أجــزاء الثــوب ،تبــدأ عمليــة خياطــة
أج ـزاء الثــوب وتوصيلهــا ببعضهــا.
غــرزة املــد؛ وهــي غــرزة رضوريــة ومهمــة ،إذ يتــم بواســطتهاتنفيــذ جميــع الوحــدات الزخرفيــة املطــرزة ذات التعرجــات
الحــادة ،وتُســتخدم يف معظــم األزيــاء الشــعبية الفلســطينية
النســائية.
غــرزة التنبيتــة؛ إذيتــم بهــا حبــك الجــزء الســفيل للثــوباملعــروف باســم (الدايــر) ،بثالثــة خطــوط متوازيــة.
والغــرز األكــر انتشــارا يف فلســطني هــا الغــرزة الفالحيــة،
وغــرزة املناجــل ،وعــى الرغــم مــن اشــتهار بعــض املناطــق
بغــرزة بعينهــا ،إال أن ذلــك مل مينــع مــن انتشــارها يف بقيــة
املناطــق ،وهــذا أمــر طبيعــي ،فبفعــل عمليــات املصاهــرة
والــزواج والتنقــل والتواجــد يف املواســم الدينيــة التــي كانــت
مزدهــرة يف فلســطني ،كموســم النبــي روبــن يف يافــا ،وموســم
النبــي صالــح ،وموســم النبــي مــوىس يف القــدس وغريهــا،
كانــت املــرأة تنقــل الغــرزة إىل ثوبهــا مــن قريــة أخــرى لجــال
القطبــة.
وفيــا يختــص بــزي النســاء يف القــرى املحيطــة بالقــدس ،فمــن
املعــروف أن هــذه القــرى وأهمهــا :لِفْتــا واملالِ َحــة و ِعـ ْن كا ِر ْم
ـت َح ِني َنــا وشُ ـ ْعفا ْط ِ
وسـلْوان وأَبــو
وديــر ياســن وال ِعي َزريَّــة وبيـ ْ
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ـس وغريهــا قــد أســهمت إســهاما كبـرا يف االقتصــاد املحــي
ِديـ ْ
مــن خــال منتوجاتهــا الزراعيــة ،وصناعاتهــا الحرفيــة.
وكانــت قريــة "لِفْتــا" واحــدة مــن أغنــى قــرى منطقــة القــدس،
فقــد كان ســكانها ميلكــون أر ٍاض واســعة ،إضافــة إىل عملهــم
يف مدينــة القــدس ،وبســبب االنفتــاح عــى طريقــة الحيــاة يف
املــدن ،كانــت نســاء القريــة أول مــن أدخلــن قــاش الحريــر
إىل أثوابهــن التقليديــة ،وكان تجــار القــاش يف القــدس يلبــون
طلبــات نســاء "لفتــا" ،ألنــه مــن خاللهــن يتــم عــادة تحديــد
النمــط الــذي يتــم اتباعــه يف القــرى والبلــدات األخــرى ،ومــن
أشــهر األثــواب املعروفــة يف قــرى القــدس:
 الثــوب الغبــاين :اشــتهر الثــوب الغبــاين كثــوب للمناســبات يفقريــة (لِفْتــا) ،وهــو حريــر أبيــض ُمغطَّــى بتطريــز مــن سلســلة
غُــ َر ٍز صفــراء اللــون ،مــع أكــام وجوانــب مبطَّنــة بالحريــر
وسـ ِّمي الثــوب بهــذا االســم نســبة إىل نــوع
األخــر والربتقــايلُ ،
الحريــر املســتخدم فيــه ،وهــو الحريــر الغبــاين ،الــذي كان
يُصنــع يف حلــب مــن الحريــر الخــام ،ويكــون لونــه الطبيعــي
أقــرب إىل الـ(بيــج) ،واتســعت شــهرة هــذا القــاش مــن
فصنعــت منــه العمــة الحجازيــة للرجــال،
الحريــر يف املنطقــةُ ،
وتســمى "الغبانــة" ،وجــاءت كلمــة الغبــاين مــن "الغــن"،
وهــو إخفــاء الــيء ،حيــث أن قطعــة الحريــر الســفىل تكــون
مغبونــة بقطبــة عــروق التحريــرة الحريريــة ،وكان يتــم تطريــز
قطبــة اللــف أو التحريــرة بخيــوط حريــر بشــكل مكثــف عــى
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الثــوب.

قريــة "لفتــا" ،إحــدى القــرى املحيطــة بالقــدس.

انظــر الصــورة رقــم( )5قبــة الثــوب الغبــاين ،الــذي اشــتهرت
بــه نســاء قريــة "لفْتــا" ..مــن مجموعــة الســيدة وداد قعــوار.

وتأثـرا بنمــط الــزي يف بيــت لحــم وبيــت جــاال ،ارتــدت النســاء
يف قــرى القــدس مــا يُعــرف بـ"التَّق ِْصـ َرة"( ،الجاكيــت القصري).

 الثــوب العطــايف ،املقلــم :ويكــون مل َّونــا باللونــن األســودواألصفــر ،أو باألحمــر واألصفــر ،ووجــد هــذا الثــوب يف قــرى
القــدس وصفــد.

انظــر الصــورة رقــم ( ،)8الوجــه األمامــي والخلفــي لـ"التَّقْصــرة"
التــي ارتدتهــا نســاء قــرى القــدس ،تأث ـرا بنمــط نســاء بيــت
لحــم وبيــت جــاال.

انظــر الصــورة رقــم ( )6الثــوب العطــايف -املقلــم ..مــن
مجموعــة الســيدة وداد قعــوار.

وعــى الرغــم مــن تشــابه الوحــدات الزخرفيــة يف أكــر
مــن منطقــة ،إال أن املــرأة الفلســطينية أبــرزت يف وحداتهــا
التطريزيــة خصوصيــة منطقتهــا ،فنجــد يف منطقــة القــدس
الرمــوز الدينيــة كبــاط الحــرم الرشيــف ،والرايــات ،وســور
القــدس ،كــا نجــد يف منطقــة بيــت لحــم الصليــب ،ويف منطقــة
رام اللــه شــجرة النخــل العــايل ،ويف منطقــة يافــا الربتقــال،
ومــوج البحــر ،وطريــق مــر؛ إذ أن عالقــة يافــا مبــر ترتبــط
بحملــة إبراهيــم باشــا إليهــا واســتقرار جنــوده فيهــا ،فيــا نجــد
يف منطقــة الخليــل دوايل العنــب ،وخيــام الباشــا ،ويف منطقــة
غــزة "الســمكات" ،باإلضافــة إىل مــوج البحــر ،بينــا نلحــظ يف
منطقــة جنــويب فلســطني (بــدو بــر الســبع) الحجــب ،وطريــق
مــر.

 الثــوب الهرمــزي ،املعــروف بثــوب أبــو قطبــة :وهــو عبــارةعــن رشحتــي حريــر خـراء وحمـراء ،واشــتهر يف كل مــن قــرى
العي َزريَّــة ،املال َحــة ِ
وســلْوان ،ويخطــئ النــاس عنــد تســميته
بـ(ثــوب الجنــة والنــار) الــذي عــرف يف الشــال كقــرى طوبــاس
وذنَّابــة وقــرى طولكــرم.
انظــر الصــورة رقــم ( )7الثــوب الهرمــزي ،املعــروف بثــوب "أبــو
قطبــة" ..مــن مجموعــة الســيدة وداد قعــوار.
لقــد تأثــرت ألــوان األثــواب وتطريزاتهــا يف منطقــة القــدس
كثـرا بأمنــاط بيــت لحــم ،حيــث متيــزت نســاء بيــت لحــم بثوب
(ال َملَـ ْـك) ،الــذي أُطلِــق عليــه يف فلســطني اســم " َملِـ ُـك األثــواب"
لغنــاه وجاملــه ،وهــو ثــوب مزيَّــن بغــرزة "التحريــرة" ،انطلــق
مــن بيــت لحــم وبلــدة بيــت جــاال القريبــة منهــا ،ثــم امتــد
إىل بلــدة بيــت ســاحور والقــرى املحيطــة بالقــدس ،وإىل قــرى
منطقــة يافــا بشــكل عــام.
ويتميــز ثــوب "امللــك" عــن ســائر األثــواب يف فلســطني بأمناطــه
املــو َّردة ،وأشــكاله الهندســية املحــددة بخطــوط مــن الذهــب
أو الفضــة عــى خيــوط مــن الحريــر الســوري امللــون باألحمــر
والربتقــايل واألخــر ،واملســافة بــن الخيــوط محشــوة بغــرزة
مــن الســاتان مــن مختلــف ألــوان الخيــوط الحريريــة.
"الســاعات"،
وكان التطريــز يتــم بأســلوب يطلــق عليــه اســم َّ
ويعتمــد رســمه عــى تكـرار غــرزة التَّحريــرة ثــاث مـرات عــى
منطقــة األكــام (الســواعد) ،والجوانــب (البنايــك) ،باإلضافــة إىل
اســتخدام أســلوب التطريــز الــذي يطلــق عليــه "شــجرة الحيــاة"،
الســاعات.
والــذي تســتخدم فيــه غــرزة الفلّ حــي بجانــب تطريــز َّ
تبنــت نســوة منطقــة القــدس غــرزة "التحريــرة" لوضــع
تصاميــم أكــر تعقيــدا ،وتذكــر الســيدة وداد قعــوار أنــه يف
الثالثينــات مــن القــرن املــايض ،قامــت الســيدة جميلــة حزبــون
مهيــوب مــن بيــت لحــم بتطريــز مثانيــة أثــواب مــن الحريــر،
وثــاث بــدالت مــن املخمــل لعــروس مــن عائلــة حمــودة يف
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وفيــا يختــص بنوعيــة األقمشــة التــي اســتخدمتها النســاء
يف منطقــة القــدس يف تطريــز أثوابهــن ،فمــن املعــروف أن
القــدس اشــتهرت كأحــد املراكــز املهمــة املعروفــة بصناعــة
النســيج ،وكانــت تضــم ( )65مشــغال للنســيج خــال فــرة
االنتــداب الربيطــاين ،توزعــت هــذه املشــاغل مــا بــن ســوق
القطَّانــن وســوق ص ـرا ،وبســبب قــرب املســافة بــن مدينــة
القــدس والقــرى املحيطــة بهــا ،توفــرت خيــارات عديــدة أمــام
نســاء القــرى الختيــار األقمشــة ،ســواء تلــك املصنعــة محليــا
يف القــدس ،أم املســتوردة مــن الخــارج ،إذ أن القــاش الــذي
كان مســتخدما يف صناعــة األلبســة ألهــل القــدس معظمــه مــن
القطــن والحريــر ،وكان يتــم نســج القطــن محليــا ويدويــا ،أمــا
الحريــر فــكان يُســتورد مــن ســورية ومــر.
وصنعــت النســاء يف قــرى منطقــة القــدس ،أثوابهــن مــن
الحريــر الســوري املســتورد ،ذي التقليــات املختلفــة األلــوان،
مثــل" :األســاوري" بتقليامتــه الصف ـراء والســوداء ،و"األطلــس"
بتقليامتــه الحمــراء والصفــراء والســوداء.
ويف قريــة "لفتــا" كــن النســوة يصنعــن أثوابهــن مــن "الغبــاين"،
وهــو حريــر أبيــض مغطــى بتطريــز مــن سلســلة غــرز
صفـراء اللــون ،مــع أكــام وجوانــب مبطَّنــة بالحريــر األخــر
والربتقــايل ،وقــد دفــع اســتخدام قــاش الغبــاين الدمشــقي يف
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صناعــة "قمبــاز" العريــس يف القــرن التاســع عــر ،إىل منــو
الرغبــة لــدى النســاء الســتخدام القــاش نفســه يف خياطــة
ثــوب العــروس.
وكانــت أثــواب نســاء قــرى "لفتــا" و"ســلوان" و"املالحــة"،
مصنوعــة مــن الحريــر املقلَّــم مــع غــرزة "تحريــرة" ،كــا
اســتخدم آنــذاك نــوع جديــد مــن القــاش ،وهــو مــا كان
يطلــق عليــه اســم "الــروزا" يف صناعــة ثــوب حريــري مطــرز
بعــروق مــو َّردة.
هــذا التنــوع الكبــر يف األثــواب الفلســطينية عامــة ،مبــا فيهــا
أثــواب منطقــة القــدس البديعــة ،تــم االلتفــات إىل أهميــة
الحفــاظ عليهــا مــن قبــل مؤسســات مقدســية وطنيــة ،وعــت
جيــدا بعــد النكبــة أهميــة الــراث الشــعبي الفلســطيني،
كأحــد عنــارص الهويــة الوطنيــة ،وأدركــت جيــدا أن املعــارك
الص ْعــ ِد
مــع العــدو الصهيــوين املحتــل مفتوحــة عــى ســائر ُّ
والجبهــات ،وتــأيت يف مقدمتهــا الجبهــة الثقافيــة ،ومهمتهــا نــر
الوعــي ،والحفــاظ عــى الذاكــرة الجمعيــة.
وتعــد مؤسســة دار الطفــل العــريب ،التــي أسســتها هنــد
الحســيني عــام  1948يف مدينــة القــدس ،مــن أوائــل املؤسســات
التــي تصــدت لهــذه املهمــة ،ففــي عــام  ،1962تــم تأســيس
الهوامش:
 -١انظــر - :موســوعة الــراث الفلســطيني ،ج ،1األزيــاء الشــعبية الفلســطينية ،عبــد
الرحمــن املزيــن ،منشــورات فلســطني املحتلــة ،ط.1981 ،1
-

املالبــس الشــعبية الفلســطينية ،د .رشيــف كناعنــة وآخــرون .جمعيــة
إنعــاش األرسة ،البــرة .1982
دليــل فــن التطريــز الفلســطيني ،نبيــل عنــاين وســليامن منصــور ،مراجعــة
د .رشيــف كناعنــة ،جمعيــة إنعــاش األرسة ،البــرة.
ال ـراث الشــعبي الفلســطيني ،تطريــز وحــي ،عبــد الســميع أبــو عمــر،
مطبعــة الــرق العربيــة ،القــدس .1986
موســوعة الفلكلــور الفلســطيني ،منــر رسحــان ،ج ،2دائــرة الثقافــة،
منظمــة التحريــر الفلســطينية .1989
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متحــف الــراث الفلســطيني التابــع للمؤسســة ،حيــث بــدأ
اهتــام املؤسســة بالــراث الشــعبي بعــد النكبــة بســنوات،
إذ فتحــت بــاب التــرع باألزيــاء الشــعبية واألدوات الرتاثيــة،
وكانــت ال تُســتعمل إال يف تقديــم بعــض عــروض األزيــاء.
وعملــت املؤسســة عــى تجميــع املقتنيــات الرتاثيــة يف البدايــة،
مــن خــال تربعــات الفلســطينيني الشــخصية ،وتــرع ســخي
مــن ســيدة بريطانيــة تدعــى "فيوليــت باربــر" ،والتــي أهــدت
املؤسســة مجموعــة ق ِّيمــة مــن األلبســة والقطــع الرتاثيــة العربيــة
األصليــة ،ويف عــام  ،1967كان لــدى بلديــة القــدس العربيــة
مجموعــة مــن األزيــاء الفلســطينية ،تــم حفظهــا بِرسيَّــة إىل أن
وصلــت إىل دار الطفــل ،وأضيفــت إىل املخــزون لــدى الــدار.
وبــدأ التفكــر يف تنظيــم هــذه األزيــاء واألدوات يف بنايــة تراثيــة
منفصلــة داخــل أســوار مؤسســة دار الطفــل العــريب ،وهكــذا،
أصبــح لــدار الطفــل متحــف للــراث الشــعبي ،يضــم قاعــة
كبــرة وثالثــة طوابــق بعــدة غــرف ،يحتــوي عــى مــا بــن
( )250إىل ( )280ثوبًــا تراثيًّــا يزيــد عمرهــا عــى ( )150ســنة،
وبذلــك ،قدمــت املؤسســة للـراث الفلســطيني خدمــة كبــرة يف
()٣
حفــظ الثــوب الفلســطيني ،والتعريــف بــه
* الصور من مجموعة خبرية األزياء وداد قعوار
 التطريــز الفلســطيني ،غــرزة الفالحــي التقليديــة ،وداد قعــوار وتانيــامتــاري نــارص ،املؤسســة العربيــة للدراســات والنــر ،الطبعــة العربيــة
األوىل .1996
 األثــواب الشــعبية الفلســطينية بــن القديــم والحديــث ،إعــداد حنــان غوشــةالحســن ،الجمعيــة الخرييــة لرعايــة األرسة ،ط ،1996 ،1عــان -األردن.
 خيــوط الهويــة ،وداد كامــل قعــوار ،كتــاب ترجــم إىل اللغــة العربيــة،وقيــد الطباعــة والنــر عــن وزارة الثقافــة الفلســطينية .صــدرت طبعتــه
اإلنجليزيــة األوىل عــام .2011 -2010
 كنوز من الوحدات الفلسطينية ،وداد قعوار ومارجريتا سكيرنز. - ٢مقابــات شــفوية عــى مــدى عامــن ( )2021-2019مــع الســيدة وداد
قعــوار ،مؤسســة متحــف طــراز ،يف العاصمــة األردنيــة ،عــان.
 - ٣راجع :املوقع اإللكرتوين ملؤسسة دار الطفل العريب.

101

القدس ريحانة المدائن
بقيــت هــذه اللوحــة «جمــل احملامــل» ،التــي أثثــت لســيرة
عمــل فنــي شــعبي ،ســتظهر تأثيراتــه تاليــا يف لوحــات
لرســامني فلســطينيني وعــرب ،وحتــى أجانــب ،تقتبــس
مــن فضائهــا رمــوزا ومالمــح ،حملــت مــن املباشــرة والرمزيــة
وبســاطة التكويــن ،مــا لــم حتملــه لوحــة فنيــة لفنــان
فلســطيني قبلهــا

102

“جمل احملامل”..
اللوحة إذ تقاوم احملو والضياع
غازي الذيبة
كاتب وشاعر أردين
أواخــر العــام  ،1973رســم الفنــان الفلســطيني ســليامن
منصــور ،لوحــة ســتصبح واحــدة مــن األيقونــات الخالــدة يف
تاريــخ الثقافــة الفلســطينية ،مكرســا بذلــك رؤيــة جديــدة
للرســم املقــاوم يف كفــاح شــعبه ضــد االســتعامر الصهيــوين.
مل تكــن تلــك اللوحــة التــي ارتــأى الــروايئ الفلســطيني إمييــل
حبيبــي أن يطلــق عليهــا اســم “جمــل املحامــل” ،حــن
شــاهدها يف معــرض جمعيــة الشــبان املســيحية بالقــدس
املحتلــة يف العــام  ،1975لتشــع بفائــض معناهــا ورمزيتهــا،
إال ألنهــا كانــت تفيــض بإميــاءات مؤثــرة تحمــل عــى
أكتافهــا قصــة الكفــاح والصــر واملجاهــدة التــي اتســم بهــا
الفلســطينيون يف حركــة مقاومتهــم املســتمرة للمســتعمر
الصهيــوين.
احتمــت اللوحــة التــي اســتلهمها منصــور ،بقدرتهــا عــى
الصمــود والبقــاء ،غــر آبهــة بضياعهــا عــدة مــرات،
واســتمدت اســتعادتها وتجددهــا مــن واقــع الحــال الــذي
يعيشــه أبنــاء شــعبه تحــت عســف االحتــال االســتعامري،
الــذي يســتخدم كل أدوات القهــر لطمــس الــروح الكفاحيــة،
والثقافيــة واالجتامعيــة عــى هــذا الشــعب.
ومــن وســط عــامل الحاملــن الذيــن تحفــل بهــم شــوارع
القــدس ،بزغــت الفكــرة حــا َّرة أمــام منصــور ،تكثــف َجلَــد
الفلســطيني وصــره ومقاومتــه ضــد اســتباحته ،وتهميــش
وجــوده ،فالحاملــون املقدســيون الذيــن يخرجــون مــن
بيوتهــم إىل األســواق عنــد آذان الفجــر ،بحثــا عــن لقمــة
العيــش ،بحمــل أثقــال اآلخريــن ،دون التفــات إىل مــا قــد
يعانونــه مــن تلــك األثقــال ،منحــوه فرصــة القتنــاص واحــدة
مــن املظاهــر التــي تتجســد فيهــا روح الصــر ،ومعــاين القــوة
والتحــدي ،محتشــدة بــدالالت عميقــة ملعانــاة الفلســطيني،
وهــو يحمــل ثقــل قضيتــه الهائــل عــى كتفيــه ،محــاوال إبـراز

حجــم مــا يواجهــه ويعانيــه ،لكــن دون أن يلتفــت العــامل
إليــه.
احتامل األمل
كانــت التقاطــة منصــور للفكــرة التــي أراد تجســيد قــدرة
الفلســطيني فيهــا عــى احتــال األمل واملجالــدة ،لالحتفــاظ
ببقائــه ووجــوده وكفاحــه ،قــد اجتمعــت لــه عــر املعاينــة
والرصــد لعــامل الحاملــن ،لصياغــة لوحتــه التــي عاشــت تحت
وطــأة ضياعهــا أكــر مــن مــرة ،لكنهــا يف كل مــرة تعــود إىل
الحيــاة ثانيــة ،مقاومــة عوامــل الحــت االســتعامري ،وكــوارث
النســيان والضيــاع ،متجــددة دامئــا يف قدريِّــة ال ميكــن رؤيتهــا
كصدفــة ،بــل كفعــل ميــارس تحديــه للغيــاب بالحضــور،
تحــت ه ـراوات املســتعمر وبطشــه.
يف لقــاء معــه إلعــداد حــوار حــول تجربتــه يف الرســم صيــف
العــام  ،2003طلــب منصــور أن يقتــر حوارنــا عــى الرســم
والتشــكيل يف فلســطني تحــت االحتــال ،ملمحــا إىل أنــه
يريــد قــول أشــياء كثــرة ،مل يســبق وأن قالهــا عــن اإلنســان
املقهــور الــذي يعيــش معاناتــه ،ودون أن أملــح إىل أن دافعــي
ملحاورتــه ،كان يهــدف إىل معرفــة الظــرف الــذي أنتجــت
فيهــا “جمــل املحامــل” ،إىل جانــب رغبتــي يف الكشــف عــن
تجربــة رســام ،يعيــش تحــت ســطوة أعتــى قــوة احتالليــة يف
التاريــخ املعــارص.
بــدا يل أنــه اكتشــف دوافعــي تلــك ،فابتســم بلطــف بالــغ،
قائــا“ :ال تــدع جمــل املحامــل تــرق الصــور التــي يرســمها
فنانــو بالدنــا املحتلــة مــن عينــك وعقلــك ،القصــة تتعــدى
هــذه اللوحــة التــي قلــت فيهــا مــا ميــأ موســوعة ضخمــة
يف حــوارات ســابقة ،كل رســم لفنــان أو فنانــة يف فلســطني،
يحمــل وجعــا خاصــاَ ،ص َّنعــه االحتــال يف معامــل القهــر
واملــوت”.
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بقيــت “جمــل املحامــل” يف مرســم منصــور حتــى عرضهــا يف
عــام  1975للجمهــور ،دون أن يضــع لهــا اســاً ،وقــد قــال
قبــل بــدء تســجيل الحــوار“ :مل أصــدق مــا نالتــه مــن انتبــاه
جامهــري ،رســمتها بــوازع الكشــف عــن تجربــة الصــر
واملجاهــدة يف بقــاء شــعبي وصمــوده ..أردت أن أقــول شــيئا
حقيقيــا عــن صــرورة الفلســطيني الــذي متكــن مــن االســتمرار
يف الحيــاة والنضــال ،برغــم كل عمليــات الطمــس التي مارســها
املســتعمرون لتهميــش وجــوده اإلنســاين والثقــايف”.
أوضــح كــم كان متخوفــا “مــن أن يفــر (ختيــاري) ،يقصــد
الحــال بطــل اللوحــة باملحكيــة الفلســطينية ،حامــل قبــة
الصخــرة والقــدس يف قلــب عــن كبــرة فــوق أكتافــه ،ومنحنيا
مــن ثقــل الحمــل ،برغــم تشــديدي عــى قبضتيــه القويتــن،
وهــا يضغطــان عــى حبــل الحاملــن ،مــن أن يقــال إننــي
رســمت عمــا يظهــر ضعــف الفلســطيني”.
جدارية ملحمية
كان الحديــث الــذي جــرى بينــي وبينــه خــارج ســياق
الحــوار الــذي نرشتــه الحقــا ،يتأمــل فصــا مــن فصــول
تجربتــه ،يســتفيض يف أكــر مــن اتجــاه ،وهــو يكشــف بــأن
فكــرة اللوحــة التــي أصبحــت غنائيــة ملحميــة ،تتفتــح عــى
مشــهد حــال مقــديس كهــل ،كان رآه يف شــوارع القــدس
العتيقــة ليلهمــه هــذه اللوحــة ،دفــع الشــبان الذيــن نظمــوا
لــه املعــرض يف الجمعيــة ،العتبارهــا عمــا فنيــا يعــر عــن
قــوة الفلســطيني وبطولتــه يف مقاومــة النســيان والتغييــب،
لكــن تخوفــه ظــل يؤرقــه ،فهــذه املجموعــة مل تكــن لتقنعــه
مبــا منحتهــم إيــاه لوحتــه ،إال بعــد أن بــدأوا يطبعــون نســخا
عنهــا ،وتتحــول إىل عمــل فنــي شــعبي ،صــارت نســخه
تتــداول عــى نحــو مل تحققــه أيــة لوحــة فلســطينية مــن
قبــل ،ورمبــا مــن بعــد ،فأصبــح كل بيــت يف فلســطني املحتلــة
يعلــق واحــدة مــن نســخها عــى جدرانــه.
ســاعتها بــدأ يتيقــن مــن أن عملــه مل يذهــب ســدى ،وأن
اســمها “جمــل املحامــل” الــذي اختــاره حبيبــي ومل يناقشــه
فيــه ،بــدا لــه متطابقــا مــع رؤيتــه وتصــوره عــن اللوحــة،
ورمبــا كان تأثــر انتشــارها الواســع بــن النــاس عليــه،
لتغــدو شــعبية يف حضورهــا القــوي داخــل البيــوت واألنديــة
واملؤسســات واملــدارس والجامعــات ،هــو مــن جعلــه يــرى
يف بســاطة االســم تكثيفــا للحالــة التــي صاغتهــا يف الوجــدان
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الجمعــي ،كأيقونــة تحــي معانــاة الفلســطيني وصمــوده يف
وجــه طمــس مالمحــه.
سرية عمل فني
بقيــت هــذه اللوحــة ،التــي أثثــت لســرة عمــل فنــي شــعبي،
ســتظهر تأثرياتــه تاليــا يف لوحــات لرســامني فلســطينيني
وعــرب ،وحتــى أجانــب ،تقتبــس مــن فضائهــا رمــوزا ومالمح،
حملــت مــن املبــارشة والرمزيــة وبســاطة التكويــن ،مــا مل
تحملــه لوحــة فنيــة لفنــان فلســطيني قبلهــا ،ومحققــة
حضــورا برصيــا كب ـرا يف فلســطني املحتلــة ،ثــم يف خارجهــا،
لتظهــر عــى وقــع انتشــارها لوحــات عديــدة لفنانــن
فلســطينيني وعــرب وعامليــن يســتلهمون قــوة تأثريهــا،
وأضحــت حاضنــة لسلســلة أعــال فنيــة مســتقاة مــن
يوميــات وحــاالت اإلنســان الفلســطيني املقــاوم ،وبيئتــه
ورمــوزه الشــعبية والتاريخيــة ،لتنتــج عــن ذلــك مدونــة
برصيــة ألعــال جديــدة ،مــا تـزال إىل اليــوم تســتعاد وتكرس
صــورة مختلفــة عــن العمــل الفنــي الــذي يقــاوم النســيان
بقــوة أثــره ،وكثافــة معنــاه ،وقدرتــه عــى اخت ـزال ملحمــة
العــذاب الفلســطيني يف لوحــة رســم.
هــذا ال يعنــي كــا يقــول منصــور ،أن مثــل هــذه القــوة
التــي شــعت بهــا اللوحــة بتأثرياتهــا عــى الرســم الفلســطيني
والعــريب ،مل تكــن موجــودة مــن قبــل ،لكنهــا وجــدت يف
انتشــارها الكبــر بــن النــاس ،مبعثــا عــى االســتفادة مــا
صاغتــه يف وجداننــا الجمعــي ،وتنويعــا عــى مــا تتدفــق بــه
حركــة الكفــاح الفلســطينية اليوميــة يف مواجهــة املســتعمر.
ظلــت لوحــة منصــور املولــود يف مدينة بــر زيت عــام ،1947
وعــاش يف القــدس املحتلــة بعدهــا ،ليغــدو ابنــا لهــا ،تحــر
يف كل مناســبة تتعلــق بفلســطني ،وانتــرت نســخ عنهــا
يف أكــر مــن مــكان يف الــدول العربيــة واإلســامية والعــامل،
لكــن “جمــل املحامــل” املســتقاة ،بعــد رصــد ومعاينــة مــن
الفنــان لقــوة الحــال املقــديس عــى حمــل أضعــاف حجمــه،
والســر بــه يف شــوارع القــدس العتيقــة ،دون أن يبــدو عليــه
التعــب أو الرتاخــي ،فقــدت حينهــا يف ظــروف غامضــة.
أعــاد منصــور رســم لوحتــه ثانيــة ،لتجــد طريقهــا إىل العــرض
يف العــام  1976مبدينــة عــان ،ليقتنيهــا دبلومــايس ليبــي،
لكــن قدرهــا ســيظل غريبــا ،فاللوحــة التــي يــكاد كل بيــت
فلســطيني يحتفــظ بنســخة منهــا ،مل تلبــث أن فقــدت مــرة
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أخــرى ،أو دمــرت خــال الغــارات األمريكيــة عــى ليبيــا يف
العــام  ،1986وكأنــه أريــد لهــا أن تكــون إىل جانــب ثيمتهــا
املقاومــة ،تواجــه ألوانــا مــن االحتــاالت واالعتــداءات
والغــارات والضيــاع ،يف وقــت اســتمر فيهــا استنســاخها
وإعــادة رســمها وحفظهــا بــدون توقــف ،لتتحــدى بذلــك
الغيــاب والنســيان ،يف إميــاءة تتجــى فيهــا املعــاين التــي
أرســتها يف الوجــدان.
طائر الفينينق
تشــبه هــذه اللوحــة يف صيغتهــا الرتاجيديــة طائــر الفينينــق
الكنعــاين ،الــذي تحتشــد أســطورته بالفكــرة األبديــة عــن
الخلــود ،والنهــوض يف كل مــرة مــن الفنــاء إىل الحيــاة ،لتدريب
األمل والعــذاب عــى التحمــل ،ومنــح هــذا الطائــر املدهــش يف
مقاومتــه ،القــدرة عــى االنبعــاث يف اللحظــة التــي يصمــت
فيهــا جــرس الذاكــرة عــن دق جــدران بــر النســيان ،الســتعادة
الحيــاة مــرة ثانيــة وثالثــة ،وإىل مــا ال نهايــة.
بقيــت العــن التــي رفعهــا الحــال املقــديس عــى أكتافــه
محتضنــة التعويــذة األبديــة للحيــاة :صــورة قبــة الصخــرة
ومبــاين القــدس العتيقــة وهــي تتمــدد عــى تــراب زمــن

محتشــد بقــوة البقــاء الفلســطيني ،ومقاومــة املحــو ،مشــعة
فيــه بحيــوات تنبــض بالدميومــة ،متحديــة االســتعامر
االحتــايل ،واملــوت والســلب والقصــف والفقــد.
برئ النسيان
يف العــام  2005أعــاد منصــور رســم اللوحــة مــرة أخــرى،
مضيفــا إليهــا رســا لكنيســة القيامــة مجــاورا ملســجد قبــة
الصخــرة ،وكأنهــا يف كل مــرة تُفقــد فيهــا ،أو تضيــع ،تــيء
مســاحة جديــدة مــن الوعــي بفلســطني املحتلــة ،وفصاحــة
وجودهــا املــادي واملعنــوي عــى كوكــب بــات يتعمــد
إشــاحة بــره عــن القضايــا العادلــة ،برغــم قــوة عــن “جمل
املحامــل” التــي ثقبــت جــدران بــر النســيان عــدة م ـرات،
وستســتمر بثقبــه ،حتــى يســتعيد الفلســطيني وجــوده
الكامــل ومعنــاه ،ولتبقــى هــذه اللوحــة التــي تتنفــس عــى
جــدران متحــف رمــزي دلــول يف بــروت ،حــارضة ...حتــى
لــو فقــدت أو ُغيِّبــت ،أو ضاعــت ،فســتعود مــرة أخــرى،
كقــوة تنتجهــا ف ـرادة الــروح الفلســطينية يف اج ـراح أدوات
جديــدة ،تضــاف إىل قامــوس األســاليب الثقافيــة يف مقاومــة
االســتعامر مــن أجــل الحريــة
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ســيبقى جميــل عــواد ،رغــم
الغيــاب ،أحــد شــيوخ ذاكــرة
احلركــة الفنيــة األردنيــة
وروادهــا الكبــار.
والعربيــةَّ ،
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جميل عواد...
إذ يرحل قارعًا “باب العمود”
د .حسن املجالي
ناقد وأكادميي أردين
...ويرحــل الفنــان الجميــل جميــل عــواد ،بعــد عمــر ممتـ ٍّد مــن اإلبــداع الهــادف ،والفـ ِّن
امللتــزم ...خمســون عامــا وزيــادة مــن االشــتغال باملــرح ،والدرامــا التلفزيونيــة ،منــذ
مسلســل “بــاب العمــود” عــام  ،١٩٦٩مــرورا بـ”شــمس األغــوار” ،و”املطاريــد” ،و”قريــة
بــا ســقوف” ،وقوفــا أمــام ســجايا البطولــة يف “وجــه الزمــان” ...ليضــع جميــل عــواد
“الكــف
الكــف أمــام املخــرز يف مسلســل
أصابعــه يف جمــر الكتابــة ،فيكتــب صمــود
ِّ
ِّ
ـتغل ،و”الرشيكان،
ليجســد فيــه شــخصيته الرئيســة (أبــو صفــوح) املســتب َّد املسـ َّ
واملخــرز”ِّ ،
“وعيــال الذِّيــب” ،ويشــارك بطولــة “عــرس الصقــر” ،و”الطوفــان “ ،ثــم “الرحيــل” ،و”آخر
الفرســان” ،و”يشء مــن املــايض “ ،وصــوالً إىل املحطــة األبــرز ،وهــو دوره (أبــو عزمــي ) يف
رائعــة وليــد ســيف وحاتــم عــي يف مسلســل “التغريبــة الفلســطينية”.
ـب “ريــاح الســموم “ ،و يقســو “جلمــود الصحــارى” ،وتــدور
لتــأيت أعاملــه األخــرة ؛ فتهـ ُّ
“لعبــة االنتقــام” ،...فضــا عــن عــرات األعــال التلفزيونيــة ،وعــدد مــن األفــام...
مســرة امتــازت بالغنــى وال ـراء ،واســتحقت املتابعــة والثنــاء ،عــر عقــود كان خاللهــا
جميــل عــواد منوذجــا للفنــان الجــاد ،صاحــب الحضــور الالفــت واألداء االح ـرايف ،الــذي
أظهــر خاللــه فناننــا الراحــل تق ُّمــص الشــخصيات ،عــى نحــو يكشــف عــن وعــي عميــق
ببواطنهــا؛ األمــر الــذي منــح أدا َءه صدقيــة فنيــة عاليــة؛ كانــت الســبب يف تق ُّبلــه لــدى
جمهورعريــض أح َّبــه فنانــا وإنســانا ،وهــو الــذي مــا فتــئ يعلــن -يف لقاءاتــه اإلعالميــة
جميعها-إميانــه بــأن الفــن الت ـزام بقضايــا اإلنســان ،وهمومــه وآالمــه وآمالــه ومخاوفــه،
فــإن مل يكــن ،فهــو محــض ه ـراء ،ومضيعــة للوقــت.
ظــل جميــل عــواد مثــاال للفنــان امللتــزم بقضايــا اإلنســان العــريب ،ومنهمــكاً يف
لقــد َّ
التعبــر الصــادق عــن انشــغاالته ،وعللــه ومشــكالته ،فلــم يكتــف بتقديــم النــاذج
العاليــة ،التــي متثِّــل قيــم الحــق والحريــة والجــال يف مجتمعنــا العــريب ،بــل ذهــب
إىل الضفــة األخــرى؛ ليــؤدي أدوار شــخصيات مناقضــة لهــذه القيــم ،تعــاين حــاالت مــن
الهــوان النفــي والفصــام ،تســكنها أمـراض األنانيــة والتسـلُّط ،فتعـ ِّـر عــن نفســها بلســان
القســوة والشــدة ،التــي بــرع فيهــا فناننــا -رغــم بعدهــا عــن طيبتــه -التــي يعرفهــا كل
الذيــن تعاملــوا معــه ،ورافقــوه خــارج املــرح ،وبعيــدا عــن عدســات التصويــر .
ســيبقى جميــل عــواد ،رغــم الغيــاب ،أحــد شــيوخ ذاكــرة الحركــة الفنيــة األردنيــة
والعربيــة ،ور َّوادهــا الكبــار
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فاروق ملبز..
بالغة احلرف وتصوف الفنان
حسني نشوان
فنان وناقد تشكييل أردين
مــع هدوئــه الرزيــن ،تعكــس أناقتــه الشــخصية ظاللهــا علــى اللوحــة التــي يطرزهــا
باحلروفيــات بخشــوع املتصــوف ،وحــس الفنــان ،ورهافــة اإلنســان ،يزخــرف ضفافهــا
باألحــام التــي ينســجها مبســاحات احملبــة وحبــل الــود للجميــع.
يحفــر الفنــان الراحــل فــاروق ملبــز احلــروف بصمــت ودقــة ورقــة ،كأنــه يقطــع األملــاس بحذر
كــي ال يجــرح الــكالم ،وهــو يختــار أســماء اهلل احلســنى لتكرارهــا يف فضــاء اللوحــة بألــوان
الــازورد ،والرتابيــات واألزرقيــات واألخضريــات التــي تبــدو غابــة تســبح يف بحــر اجلمــال.
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يف صمتــه كالم كثــر ،الصمــت الــذي يقــول مــا ميكــن أن
نـراه مبــا تحمــل اللوحــة مــن تســام وعلــو ،فــرى املتلقــي
ظــال مــا وراءهــا ،تتجــى يف جوانياتــه حــوارا يرتامــى بــن
الذاكــرة والوجــدان ،ليختــزل املــكان والزمــان يف مفــردة
تتكــرر بكلمــة تختــزل الوجــود ،نســمع إيقاعاتهــا بأعيننــا،
ونــرى مبــا نلمــس ،أو يكســونا نــورا ،فيــكاد الحــرف يــيء
كمشــكاة يف زجاجــة مــن ياقــوت.
ذاكرة املكان
فــاروق ملبــز ،املولــود يف عــان مطلــع األربعينــات ،كان
األردين الرشكــي املخلــص لذاكرتــه املكانيــة ،بدايــة
تجربتــه التــي درســها يف مركــز تدريــب الفنــون التابــع
لــوزارة الثقافــة ،واســتعاد مــن تالفيــف الذاكــرة بيــوت
عــان الطينيــة ،واشــتق أســلوبه الخــاص برســم البيــوت
التــي تنبــت عــى جدرانهــا وأســقفها ســنابل القمــح،
حيــث يعجــن الطــن بالتــن فالبيــوت هــي امتــداد املــكان
بالنســبة للفنــان كــا يقــول جاســتون باشــار« :البيــوت
تشــبه ســاكنيها ،وتعكــس ثقافتهــم» ،فكانــت التجربــة
األوىل واقعيــة تعبرييــة تنحــى إىل رومانســية املــايض،
والحنــن للبســاطة التــي تشــبه لــون الــراب املعجــون
بالقصــل صلصــاال نديــا ،ومل تغــب ظــال االنطباعيــة
والتأثرييــة عــن اللوحــة يف تجربــة الفنــان التــي توحــي
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باألجــواء النديــة التــي تحيــط بالبيــوت الوادعــة.
ورمبــا كان لدراســة الحقــوق ،وموهبتــه يف الخــط الــدور
الكبــر للبحــث يف النــص املجــرد بإضــاءة روحــه الهادئــة
والعميقــة ،الكتشــاف مــا ميكــن أن يتحقــق يف تحريــك
الحــرف مــن إيقــاع وموســيقى ،فذهــب إىل بالغــة الحــرف
الختبــار طاقــة اللغــة بوصفهــا صــورة ،حيــث اللوحــة متثل
خروجــا يف الخــط مــن البنائيــة الوظيفيــة إىل البنائيــة
البرصيــة ،التــي تقــدم املفــردة كشــكل فنــي جــايل.
فجامليــات التوظيــف الشــكيل عنــد ملبــز تنوعــت
بــن املربــع والدائــرة ،حيــث يشــكل تداخلهــا معيــار
مقاييــس الجــال الهذبيــة ،ويف غالبيــة أعــال الفنــان
يتموضــع املربــع يف محيــط الدائــرة التــي ترمــز لــأرض
والفضــاء الــكيل ،وارتبــاط الدنيــوي مــع العلــوي القــدايس
الــذي يتجســد يف الكلــم ،مرك ـزا ً اهتاممــه عــى إب ـراز مــا
وراء هــذه الحــروف مــن حكايــات وقصــص ،ومــا تثــره
يف النفــس مــن حنــن ومشــاعر ترتبــط بحيــاة النــاس
وبالطبيعــة ،لــذا ،تتميّــز لوحاتــه الحروفيــة بألوانهــا
وخطوطهــا املبتكــرة ،واعتــاد البنــاء الداخــي للشــكل،
حيــث ترتاكــب الحــروف وتتجــاور وتتقاطــع وتتشــابك
ضمــن تقنيــة بنــاء داخليــة تقــوم عــى االيقــاع العــري.
وتعمقــت تلــك الرمزيــات مبمكنــات تلوينيــة مشــتقة

يقــول الفنــان« :انتقلــت للحروفيــة بعد شــعوري باإلشــباع
مــن رســم املشــاهد الطبيعيــة والحياتيــة ،مقتنعــا بــأن
الحروفيــة أكــر قــدرة عــى تجســيد الـراث الفنــي العــريب
اإلســامي ،وأكــر تعبـرا عــن العالقــة الوثيقــة بــن البيئــة
والواقــع االجتامعــي والعقائــدي ،إىل جانــب قدرتهــا عــى
التعبــر عــن األبعــاد الزمانيــة واملكانيــة ،وعــن الحركــة
والســكون يف الفــن».
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مــن األرث الفنــي العــريب اإلســامي ،التــي تقــوم عــى
فكــرة الســطح واالمتــاء ،وعــدم وجــود الفــراغ ،وتــوزع
الضــوء وانتشــاره مــن مركــز اللوحــة إىل أطرافهــا ،ومــن
خــال الظــال والتدرجــات اللونيــة بــن األزرق والنيــي
والــازوردي واألصفــر واألســود والفــي والذهبــي ،التــي
تتحقــق فيهــا التوالــدات كنــوع مــن البالغــة البرصيــة ،التي
تعــر عــن متثــات املنهــج الصــويف ،والتك ـراري اإليقاعــي
الــذي يتجــى يف تــرددات ال نهائيــة تتــواءم بــن الشــكل
واملضمــون يف ال محدوديــة الكــون كمــكان ،وال نهائيــة
الزمــان يف تردداتــه التــي تبــدأ مــن املركــز وينتهــي إليــه.

كان الفنــان فــاروق ملبــز يــرى أن الفــن« :لغــة خاصــة
ذاتيــة» ،تعكــس تراكــات وتفاعــات الذاكــرة والحــس
الواعــي والالواعــي لــدى الفنــان ،ويســتعملها للتعبــر
واالتصــال ،باســتخدام أســاليب وتقنيــات مرئيــة ذات
أبعــاد متعــ ّددة ،تخــرج عــن نطــاق اســتيعابها حتــى
مــن ِقبــل الفنــان نفســه ،ويقــول« :يســبق بعملــه الفنــي
زمانــه» ،والعمــل الفنــي املبــدع« :يحتــوي يف حيثياتــه
املــايض والحــارض واملســتقبل» ،والكثــر مــن الفنانــن:
«فُهمــت وقُـ ّدرت أعاملهــم بعــد رحيلهــم ورحيــل َمــن مل
يفهمهــم يف زمنهــم».
لقــد مثلــت تجربــة الفنــان فــاروق ملبــز (،)2021 - 1942
وهــو مــن جيــل الفنانــن األردنيــن الثــاين ،محطــة
مهمــة يف توظيــف الحروفيــة الخالصــة يف اللوحــة ،التــي
اعتمــدت عــى جامليــات التكــرار والحركــة ،وتدرجــات
اللــون وتجانــس األشــكال ،مســتندا إىل حب اللغــة العربية
وحروفهــا ،وطاقتهــا التــي شــكلت أمنوذجا مضيئــا ،وعالمة
فارقــة يف املشــهد التشــكييل األردين والعــريب والعاملــي

إضاءة
فــاروق ملبــز ،خطــاط وفنــان تشــكييل مــن الجيــل الثــاين ،مــن جيــل الحركــة التشــكيلية األردنيــة .ولــد يف عــان عــام
.1942
درس الحقــوق بدمشــق ،شــارك يف العديــد مــن املعــارض الجامعيــة املحليــة والعربيــة والدوليــة ،عمــل رئيســا لقســم
ورئيســا لإلنتــاج
اإلنتــاج الفنــي يف امللكيــة األردنيــة مــن  ،1999 - 1967ومديـ ًرا تنفيذيًــا ملعــرض عاليــة مــن ،1996 - 1982
ً
الفنــي واملعــارض يف املجلــس األعــى للعلــوم والتكنولوجيــا مــن .2000 - 1999
شــغل منصــب املديــر التنفيــذي لقســم الرتويــج واإلنتــاج الفنــي يف امللكيــة األردنيــة ،منحــه جاللــة امللــك الراحــل املغفــور
لــه امللــك الحســن بــن طــال وســام الكوكــب األردين مــن الدرجــة الرابعــة.
أقــام الفنــان فــاروق ملبــز ســتة عــر معرضــا شــخصيا ،خصــص معظمهــا لفــن الخــط والحروفيــات العربيــة ،كــا شــارك
يف العديــد مــن املعــارض الجامعيــة ،مــن بينهــا معــرض الفنــون التشــكيلية األردين يف بكــن عــام  ،1984ومعــرض «نقطــة
لقــاء» يف غوتنبــورغ بالســويد عــام 1998
111

عاللي

املوسم املسرحي .. 2021
هم الوطن واإلنسان
عروض حتمل َّ

سوسن مكحل
صحافية أردنية

تظــل املســاهمات املســرحية األردنيــة بفئاتهــا الثــاث (الشــباب) و(األطفــال)
و(الكبــار) منــارة يعــر منهــا الفنــان األردين حيثمــا أراد ليعــر عــن قيــم اجلمــال ويحلــق
فيهــا نحــو آفــاق واســعة ،يحمــل مــن خاللهــا رســائل إنســانية مضمخــة باالبــداع
ســعيا للنهــوض باملسرحاحملليوترســيخا حلضــور مميــز يف املســرح العربــي.
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املرسحــي (الكبــار) فقــد عــاد بشــكل منفصــل كســابق
عهــده ومبشــاركة عربيــة مــع مراعــة نســبة الحضــور
الجامهــري  50باملئــة يف ظــل إش ـراطات صحيــة وتباعــد
جســدي.
وعــى مــدار ســبعة أيــام مــن املوســم املرسحــي لعــام
 2021اتاحــت العــروض للجمهــور نافــذة ملشــاهدة
عــروض مرسحيــة ومواهــب فنيــة شــاركت مــن مختلــف
مناطــق اململكــة.
شعلة املرسح

ويف ظــل املحاذيــر واالشــراطات الصحيــة لهــذا العــام
بســبب تداعيــات جائحــة كورونــا؛ اســتطاع املوســم
املرسحــي 2021يف شــكله الوجاهــي عــاوة عــى البــث
عــى وســائل التواصــل الرقمــي ،أن يكــون ملبيــا لشــغف
جمهــوره والفنانــن املشــاركني بطــرح موضوعــات تناولــت
تعزيــز القيــم الوطنيــة ،وزرع مفاهيــم القيــم الجامليــة
لــدى الطفــل جــاءت كلهــا منســجمة مــع ســياقات
االحتفــاالت مبئويــة تأســيس الدولــة االردنيــة.
املوســم املرسحــي للعــام  2021جــاء مختلفــا عــن العــام
الســابق مــن ناحيتــن؛ األوىل فعالياتــه جمعــت بــن
مهرجــاين الشــباب والطفــل بينــا ضمــت دورة موســم
عــام  2020فئــات الطفــل والشــباب والكبــار بســبب
تداعيــات الجائحــة التــي حالــت دون الحضــور الوجاهــي
آنــذاك واالكتفــاء بنقــل العــروض عــر املنصــات والوســائط
الرقميــة لــوزارة الثقافــة بالتعــاون مــع الهيئــة العربيــة
للمــرح مــن عــى خشــبة مرسحــي املركــز الثقــايف امللــي.
والثانيــة أن املوســم املرسحــي لعــام  2021حــدد الحضــور
الوجاهــي بنســبة  50باملئــة مــن ســعة املــرح ،عــاوة
عــى البــث عــى الوســائط الرقمــي ،أمــا مهرجــان األردن

تنوعــت العــروض املرسحيــة املشــاركة باملوســم ،فتنقــل
الجمهــور بــن ســبعة أعــال مرسحيــة هــي“ :شموســة”
تأليــف يوســف الــري ،وإخـراج عمـران العنــوز ،و“تايــي
والقطـرات الســحرية” كتابــة هيــا صالــح ،وإخـراج ســهاد
الزعبــي ،و“غــدا عندمــا اكــر” تأليــف وإخــراج حيــد
كفــوف ،و“اردننــا بيتنــا” تأليــف فــداء الزمــر ،وإخــراج
عيــى الج ـراح ،و “وطــن الطائــر” تأليــف خلــف احمــد
خلــف ،وإخ ـراج فاديــا ابــو غــوش ،و“مدرقــة” املقتبســة
عــن روايــة وادي الصفصافــة للــروايئ احمــد الطراونــة،
وإخ ـراج عمــر الضمــور ،و“الــروح األبديــة” تأليــف دميــة
ســعيد وإعــداد وإخ ـراج كــرم الزواهــرة.
اللجــان الفنيــة يف املهرجــان التــي تشــكلت مــن املخــرج
الدكتــور عبدالســام قبيــات ،والفنانــن :املخــرج الراحــل
حســن نافــع ،املخرجــة الدكتــورة مجــد القصــص ،نــادرة
عمــران ،املخــرج واالكادميــي الدكتــور الحاكــم مســعود،
وهــي اللجنــة التــي كان لهــا البصمــة األهــم يف اختيــار
عــروض حيويــة ومبــارشة وتفاعليــة يف عــروض األطفال ،إىل
جانــب اختيارهــا لعــروض شــبابية وطنيــة محملــة بقيــم
عاليــة ومبــرة بجيــل مرسحــي قــادر عــى حمــل شــعلة
املــرح.
ندوات تقييمية
أســهمت النــدوات التقييميــة للعــروض املشــاركة ضمــن
فعاليــات املوســم برفــع قيــم الوعــي املرسحــي مــن خــال
النقــاش والتفاعــل املبــارش مــا بــن الجمهــور مــن جهــة
واملخــرج واملعقــب مــن جهــة أخــرى ،والتــي عقــب عليهــا
عــدد مــن املرسحيــن واألكادمييــن والنقــاد ،وجــرت مبارشة
بعــد انتهــاء العــروض املرسحيــة عــى املــرح الرئيــس
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باملركــز ،وتــم بثهــا مبــارشة عــر صفحــات وســائل التواصــل
االجتامعــي لــوزارة الثقافــة.
شــارك بالندوات:مهنــد النوافلــة ،صــاح الحــوراين ،ف ـراس
زقطــان ،محمــود الــداوود ،أحمــد الطراونــة ،مجــدي التــل،
وعهــود الزيــود.
وعملــت النــدوات التقييميــة عــى إثــراء املشــهدية
مــن خــال القــراءات واالنطباعــات والتحليــات للعمــل
املرسحــي ،عــاوة عــى تعزيــز عمليــة التثاقــف بــن
مختلــف االط ـراف ،صنــاع العــرض ،واملعقبــن والجمهــور،
الســيام تلــك التــي تعرضــت لعــروض االطفــال منبهــة
الهميــة تطويــر املخــرج ألدواتــه وآليــة اختيــاره النصــوص.
وحــرص املعقبــون عــى املطالبــة بتوفــر الدعــم للمــرح
خصوصــا لألطفــال ،وزيــادة التوعيــة بالعمــل املرسحــي يف
املــدارس ملــا لــه مــن أثــر كبــر عــى الطفــل يف املســتقبل.
وخلــص املعقبــون إىل أن الجيــل املرسحــي القــادم يحمــل
بيــده شــعلة الوعــي التــي تنــم عــن حضــور املــرح يف
محافــل الدولــة وتقدمــه وعــدم الخشــية مــن فقــدان
نــوره وســط االزدحــام الــذي خلفتــه التكنولوجيــا الرقميــة
الحديثــة ،فغالبيــة الشــباب واملخرجــن وفــق مــا تــم
مناقشــته بالنــدوات أضافــوا الوســائل التقنيــة الحديثــة
يف أعاملهــم ،مــا أثــرى األعــال وجعلهــا مواكبــة للراهــن
الــذي نعيــش فيــه ،مام يعنــي بنظرهــم أن الجيل يســتطيع
تطويــع أدوات جيلــه مــع الخشــبة وعــى املــرح ،مبــا
يتناســب مــع موضوعــات الزمــن الــذي يعيشــه.
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مهرجان الطفل
جــاء مهرجــان مــرح الطفــل الحــايل بدورتــه الســابعة
عــر ضمــن املوســم بهــدف خلــق ثقافــة وطنيــة
وتعزيزهــا يف شــخصية الطفــل باالضافــة إىل زرع القيــم
الفضــى لديــه وإبـراز االهتــام وتقديــم الرعايــة وأجــواء
الفــرح لــه ،وارتكــزت العــروض املشــاركة عــى الولــوج إىل
عــامل الطفــل مــن خــال لغتــه وأدواتــه مــن خــال بســاطة
الطــرح دون تبســيط ،ودفعــه لحــب التعــرف عــى املرسح
بطقوســه وفنونــه وموضوعاتــه.
مرسحية شموسة
وافتتحــت عــروض مهرجــان مــرح الطفــل ضمــن املوســم
 2021مبرسحيــة شموســة ،إخ ـراج الفنــان عم ـران العنــوز
وتأليــف الكاتــب يوســف الــري ،وتناولــت يف ثيمتهــا
الرئيســة تعزيــز قيــم االنتــاء الوطنــي لــدى الطفــل.
ناقشــت املرسحيــة املوجهــة لألطفــال للفئــة العمريــة مــن
 9أعــوام إىل  12عامــا ،مفهــوم الوطنيــة بأجمــل الصــور
واألفــكار بشــكل مبــارش ،مثلــا ركــز العمــل عــى قيــم
االنتــاء للوطــن بعــرض وظــف فيــه املخــرج مختلــف
عنــارص وادوات مــرح الطفــل والتــي تعنــى بأهميــة
الحلــم لــدى الطفــل.
املعقــب املمثــل مهنــد نوافلــة رأى أن العمــل أدى غرضــه
بشــكل جــي فنيــا وجامليــا يف التأثــر يف الطفــل ،مشـرا إىل
أن املخــرج قــدم عمــا مميـزا بالرتكيــز عــى قيــم االنتــاء
للوطــن بعــرض لطيــف ومبســط جمــع عنــارص عــدة يف

غداً عندما أكرب
طــرح العــرض املرسحي”غــدا ً عندمــا أكرب”مــن تأليــف
وإخــراج حيــدر كفــوف ،أفــكارا متنوعــة وعديــدة
وباســلوبية تفاعليــة ،وصنــف املعقــب املخــرج املرسحــي
فـراس زقطــان بــأن املرسحيــة تنتمــي إىل املــرح العائــي،
وهــي عــرض عفــوي كان يجــب أن يفكــر املخــرج أكــر يف
اختصارهــا كونهــا مقدمــة للطفــل.
مرسحية أردننا بيتنا

قالــب واحــد يعنــى بأهميــة الحلــم للطفــل.
وناقــش النوافلــة بعــض التفاصيــل البســيطة حــول عــرض
مرسحيــة شموســة مثــل؛ عــدم مناســبة غرفــة الصــف
لفئــة عمــر األطفــال املقــدم لهــم العمــل ،وطالــب بالرتكيــز
عــى اللوحــات الراقصــة.
تاييك والقطرات السحرية
فيــا تناولــت مرسحيــة “تايــي والقطــرات الســحرية”
املقدمــة لألطفــال مــن إخـراج ســهاد الزعبــي و كتابــة هيــا
صالــح؛ قضايــا معــارصة مثــل التنمــر والعنــف وكيفيــة
مواجهتــه بلغــة مبــارشة وموجهــة للطفــل ،بعيــدا عــن
الخيــال.
ورأى املعقــب الفنــان صــاح حــوراين أن طــرح قضايــا
مهمــة حــول مــا يعانيــه الطفــل األردين والعــريب مــن تزايــد
العنــف وثقافــة الفــن يف املجتمعــات لخلــق وعــي يف
هــذا الســياق ،الفتــا إىل أن عــرض تايــي جلــب حالــة مــن
الــرور والطأمنينــة عــى املــرح أثنــاء العــرض ،منوهــا
بــأن املرسحيــة كانــت موفقــة بالنــص املختلــف وهــو مــا
يجــب أن يهتــم بــه أي مخــرج ويتقــدم باختيــار نصــوص
مغايــرة.
وتحــدث الحــوراين حــول أهميــة النــص واختيــاره يف
عــروض مــرح الطفــل لكونــه يواكــب قضايــا الطفــل
املعــارصة مثــل التنمــر والحريــة واالختــاف ورفــض
العنــف ،بعيــدا عــن الخيــال والعصــا الســحرية وغريهــا
مــن القصــص التــي مل تعــد مالمئــة للطفــل يف هــذا الزمــن.

مرسحيــة “أردننــا بيتنــا” مــن إخــراج عيــى الجــراح
وتأليــف فــداء الزمــر مزجــت بــن املــايض والحــارض
وتناولــت تاريــخ الوطــن واســتحضار قصــص األســاطري،
مثلــا تناولــت تاريــخ األردن.
وبحســب املعقــب الصحــايف محمــود الــداوود فاملرسحيــة
اســتحرضت قصصــا مــن التاريــخ مثــل ليــى والذئــب وفتاة
الثلــج وغريهــا والحديــث عنهــا بصــورة عفويــة وجميلــة
لألطفــال ،الفتــا إىل أن املمثلــن وفقــوا بــأداء أدوراهــم
بحرفيــة وإتقــان ،مشـرا إىل أن توظيــف الدمــى يف العــرض
أســهم برفــع قيمــة العمــل املرسحــي.
مرسحية وطن طائر
تناولــت مرسحيــة “وطــن الطائــر” مــن إخـراج فاديــا ابــو
غــوش تأليــف خلــف احمــد خلــف واملوجهــة لالطفــال يف
الفئــة العمريــة فــوق  12عاما،مفــردات توعويــة متميــزة
حــول مفهــوم الوطنيــة والحريــة ،بهــدف ترســيخ قيــم
الوطنيــة واالنتــاء لــدى تلــك الفئــة العمريــة
وبحســب النــدوة التــي قدمــت حــول العــرض وتحــدث
فيهــا الكاتــب أحمــد الطراونــة ،فــإن العــرض كان متكمــا،
منوهــا بأنهــا ســتبقى عالقــة يف أذهــان مــن شــاهدها
لكونهــا عمــل مكتمــل واعتمــد عــى البنــاء الدرامــي
املتمكــن ملــرح الطفــل ،مؤكــدا أن العمــل مقــدم لفئــة
فتيــة.
ولفــت املعقــب اىل أن فريــق العــرض املرسحــي وفــق
بــرد الحكايــة مــن خــال إيجــاد صــورة جميلــة تناولــت
التناقضــات بــن الطائــر والســلطان واختيــار الطائــر
العيــش يف الحريــة.
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مرسح الشباب (عمون)
أمــا مهرجــان عمــون (الشــباب) الــذي أقيــم فيــه بدورتــه
العرشيــن ضمــن املوســم عرضــن عاينــا قضايــا ومفاهيــم
وطنيــة تعــزز مــن قيــم االنتــاء وعــدم التفريــط يف االرض
ومواجهــة الغاصــب واملحتــل مهــا كانــت الظــروف.
وأســهم “عمــون” بدورتــه العرشيــن بتحقيــق نقلــة
نوعيــة نحــو األفــكار اإلبداعيــة للشــباب ومــدى وعيهــم
تجــاه قضاياهــم ،وعرضــت ضمــن املهرجــان مرسحيتــا
“الــروح األبديــة” و“مدرقــة”.
الروح األبدية
مرسحيــة “الــروح األبديــة” مــن إعــداد وإخــراج كــرم
الزواهــر وتأليــف دميــة ســعيد ومســاعد مخــرج دانــا أبــو
لــن ،ومتثيــل كل مــن؛ نجــم الديــن الزواهــرة ،وسلســبيال
برايســة ،وباســل عســكر ،وعــاء حامرنــة ،ومــراد أبــو
صفيــة ،ويــزن عيــد ،ورنــدا ســاري.
وتحــدث العمــل املرسحــي عــن القضيــة الفلســطينية مــن
خــال شــخصية مناضــل يف ثــاث مراحــل مــن حياتــه،
وشــكل حالــة فنيــة مبــرة وواعــدة مبــرح الشــباب
األردين ،ملــا قــدم مــن وعــي تجــاه القضيــة واملــرح
بشــكل عــام.
املرسحيــة حســب مــا قــدم الناقــد املرسحــي مجــدي التــل
خــال النــدوة التعقيبيــة اســتطاع املخــرج فيهــا إعــادة
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توليــف النــص بالولــوج إىل الثيمــة الرئيســية للعمــل وهي
فلســطني ،مــن خــال خلــق  3مســتويات عــى الخشــبة
وفــق زمنــن مختلفــن ،اثنــان منهــا ميثــان إعــادة
إســتحضار للــايض يف عمــق الخشــبة أحدهــا علــوي،
فيــا الثالــث يف مقدمــة الخشــبة ويتنــاول الراهــن.
واوضــح التــل أن العمــل متحــور حــول الشــخصية الدرامية
وهــي شــخصية البطــل نضــال ،وتجســدت بثالثــة عــى
الخشــبة وهــم؛ الشــخصية التــي تعــر عــن ذاتــه الضعيفة
التــي ســلمت بالواقــع ،والشــخصية التــي تــأيت مــن املــايض
واملتشــبثة بالنضــال وعــدم االستســام والشــخصية الراهنة
التــي تتنــازع بــن الشــخصيتني الســابقتني وتعيــش آالم
النفــي والفقــد والرتحــال الدائــم.
واعتــر التــل أن املخــرج نجــح يف توظيــف الكتــل
الديكوريــة واإلضــاءة وحركــة املمثلــن ودخولهــم
وخروجهــم مــن خــال ضبــط امليزانســن واملحمــوالت
والــدالالت التــي عــرت عنهــا ،والتــي لعبــت دورا رئيســا
يف العــرض.
وأكــد التــل أن األداء التمثيــي كان مميــزا ،واملوســيقى
جــاءت عــى شــكلني وهــا فرقــة موســيقية تعــزف
موســيقى حيــة ،ومؤثـرات موســيقية تســجيلية ،معتـرا أن
كادر العمــل قــدم جرعــة عاليــة مــن الدرامــا ،ويرتقــي
ملــرح الشــباب املبدعــن.

مرسحية املدرقة
أمــا مرسحيــة “املدرقــة” للمخــرج عمــر الضمــور،
فتناولــت حكايــة الهيــة الشــعبية يف الكــرك والثــورة ضــد
الوجــود العثــاين قبيــل الثــورة العربيــة الكــرى ،وهــي
عمــل مأخــوذ عــن روايــة وادي الصفصافــة للكاتــب أحمــد
الطراونــة.
مدرقــة مرسحيــة تناولــت تاريــخ املنطقــة ،وعمــل اســتطاع
أن يحمــل الكثــر مــن املعــاين اإلنســانية واســتمرارية
األبطــال واملقاومــة بحســب املعقبــة عــى العمــل الفنانــة
عهــود الزيــود.
واكــدت الزيــود ان املرسحيــة عكســت عــر لوحاتهــا
املعــرة االنســجام بــن املمثلــن وجامليــات اللهجــة
املحليــة ،وحققــت التواصــل بــن الجمهــور والعــرض.
ختام وآمال
مــع ختــام مهرجــان املوســم املرسحــي ،2021تبقــى آمــال
الجمهــور املرسحــي دومــا التمتــع بعــروض مميــزة وقــادرة
عــى إثــراء العقــل ،ومواهــب شــابة وأطفــال يدقــون
ناقــوس األمــل ويبــرون بجيــل صاعــد وقــادر عــى البقــاء
والتطـ ّور والتطويــر بادواتهــم االبداعيــة يف كل مــا يتعلــق
باملــرح وأدواتــه وعاملــه وصــوال إىل الجمهــور والتأثــر
والتغيــر يف املجتمــع
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القــدس قبــل اإلســام بــن النصــوص التوراتيــة واملصــادر
التاريخيــة
زيدان كفايف
يعايــن كتــاب “القــدس قبــل اإلســام” الصــادر عــن دار
الــروق بعــان بدعــم مــن وزارة الثقافــة للمؤلــف زيــدان
كفــايف حالــة املدينــة املقدســة بــن النصــوص التوراتيــة
واملصــادر التاريخيــة.

يقــول املؤلــف :إن الكتــاب يف دراســته جــاء معتمــدا عــى
املعلومــة التاريخيــة الصحيحــة املكتوبــة أو املنقوشــة ،إضافــة
للــادة األثريــة املكتشــفة ،بعــد متحيــص وتدقيــق ،...،الفتــا
أن مــا ورد يف األســفار التوراتيــة ال يعــد مصــدرا أساســيا يف
هــذه الدراســة ،ناصحــا أن ينظــر للكتــاب املقــدس عــى أنــه
“مصــدر دينــي وليــس تاريخيــا”.
يقــع الكتــاب يف  298مــن القطــع الكبــر ،ويشــتمل عــى
 14فصــا ،وخامتــة وقامئــة املراجــع ،فضــا عــى عــدد مــن
الخرائــط والرســومات التوضيحيــة واألشــكال والنقــوش
والرســائل واملخططــات والصــور الفوتوغرافيــة.
يقــارب املؤلــف تاريــخ املدينــة بــن املــكان واإلنســان والتاريخ
والدراســات امليدانيــة ،متوقفــا عنــد ذكرهــا يف النصــوص
التوراتيــة ،مميـزا بــن مناهــج الدارســن ،والحقــب التاريخيــة
التــي مــرت عــى املدينــة.
ومــن فصــول الكتــاب ،قـراءة جغرافيــة القــدس تلقــي الضــوء
عــى الدراســات امليدانيــة األثريــة يف القــدس ،متتبعــا تاريــخ
املدينــة يف املصــادر التاريخيــة املختلفــة ،ومنهــا الفرعونيــة
والرافديــة.
واملؤلــف زيــدان كفــايف حاصــل عــى الدكتــوراه يف جامعــة
برلــن الحــرة بأملانيــا  ،1982تســلم منصــب عميــد لكليــة
اآلثــار واالنرثوبولوجيــا يف جامعــة الريمــوك ،ورئيســا
للجامعــة.
أرشف عــى العديــد مــن التنقيبــات األثريــة ،صــدر لــه:
«األردن يف العصــور الحجريــة»« ،مدخــل يف علــم اآلثــار»،
«أصــل الحضــارات األوىل» ،األردن يف العصــور القدميــة
(العصــور الربونزيــة و الحديديــة) ،ودراســات و مقــاالت يف
الــراث الثقــايف األثــري .
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الدور الهاشمي يف الحفاظ عىل القدس واملقدسات”
محمد خري الضمور
عــن وزارة الثقافــة ،صــدر كتــاب “الــدور الهاشــمي يف الحفــاظ
عــى القــدس واملقدســات” ملؤلفــه محمــد خــر الضمــور،
ضمــن إصــدرات مئويــة تأســيس الدولــة األردنيــة.
يقــع الكتــاب  ،وهــو باللغــة اإلنجليزيــة يف  182صفحــة مــن
القطــع الكبــر ،ويلقــي الضوء عــى تاريــخ املدينــة وجغرافيتها
ودور الهاشــميني يف الدفــاع عــن املدينــة وصيانتهــا وإعامرهــا.
ويشــر املؤلــف إىل أن األردن تحــت قيــادة الهاشــميني تحمــل
الكثــر مــن املســؤوليات التاريخيــة والدينيــة منــذ القــرن
املــايض ،ونافحــوا يف مختلــف املحافــل الدوليــة للدفــاع عــن
قضيــة القــدس واملقدســات ضــد أي تشــويه أو تغيــر ملعــامل
املدينــة املقدســة أو تهويدهــا.
ويــرح الكتــاب دور الهاشــميني يف الحفــاظ عــى القــدس
مــن خــال خمســة فصــول ،األول مبــاديء السياســية األردنيــة
مــن خــال العالقــة بــن فلســطني واألردن ،والثــاين يتحــدث
عــن دور الهاشــمني يف حاميــة الالجئــن الفلســطينيني ،وحاميــة
األماكــن املقدســة ،ودور امللــوك الهاشــميني منــذ الرشيــف
الحســن بــن عــي إىل امللــك عبداللــه الثــاين ابــن الحســن.
ويوضــح الفصــل الثالــث السياســة األمريكيــة تجــاه القــدس
منــذ الرئيــس األمــريك ولســون إىل الرئيــس دونالــد ترمــب.
ويتوقــف املؤلــف يف الفصــل الرابــع عنــد أبعــاد العالقــة بــن
األردن وأمــركا وتأثريهــا عــى مدينــة القــدس ،بينــا يتنــاول
الفصــل الخامــس قــرار ترمــب لنقــل الســفارة األمريكيــة
للقــدس ،وأبعــاد الق ـرار عــى املســتوى العــريب والــدويل.
املؤلــف محمــد الضمــور حاصــل عــى درجــة املاجســتري يف
تخصــص العالقــات الدوليــة /فــض النزاعــات ،مــن كليــة االمــر
الحســن بــن عبداللــه الثــاين للدراســات الدوليــة /الجامعــة
األردنية.

الهويــة املعامريــة ملدينــة القــدس ..قبــة الصخــرة أم
الهيــكل املزعــوم
بديع العابد
يف كتابــه الصــادر عــن وزارة الثقافــة ضمــن مــروع الق ـراءة
للجميــع /مكتبــة األرسة يقــرأ املؤلــف د .بديــع العابــد
“الهويــة املعامريــة ملدينــة القــدس” ليوكــد مــن خــال
الفلســفة املعامريــة هويــة املدينــة العربيــة اإلســامية .ويتبــع
العنــوان الرئيــي بعنــوان فرعــي يتســاءل فيــه مــا الــذي مييــز
تلــك الهوية”قبــة الصخــرة أم الهيــكل املزعــوم”.
وضمــن هــذا الســياق العلمــي الربهــاين يذهــب املعــاري
االستشــاري إىل نفــي وجــود الهيــكل ،موضحــا نوايــا الكيــان
الصهــوين مــن خــال اســتعراض تاريــخ املدينــة ومحــاوالت
املؤرخــن واآلثاريــن الصهاينــة لتزويــر التاريــخ ،متوقفــا عنــد
حقيقــة الهيــكل وتكوينــه الفراغــي وعنــارصه املعامريــة
وأصولهــا الحضاريــة .مفنــدا الزعــم بالرباهــن الهندســة
وباألدلــة العلميــة واملاديــة والبيانــات املنطقيــة .مؤكــدا أن
االدعــاءات اليهوديــة ال ســند لهــا يف التاريــخ.
ويعايــن العابــد يف الكتــاب الــذي يقــع يف  129صفحــة مــن
القطــع الكبــر ،جملــة مــن القضايــا التــي تتصــل مبوقــع
القــدس الجغــرايف وتاريخهــا ،والديانــة اليهوديــة وطقوســها
ودورهــا يف تحقيــق األطــاع الصهيونيــة ،ومبــاين الديانــة
اليهوديــة ،واألصــول املعامريــة للهيــكل ومصــادر وصفــه
والتناقضــات التــي مــرت بهــا عمليــة بنــاء
الهيــكل املزعــوم ،ويعــزز ذلــك
باملخططــات والرســوم والهوامــش
التوضيحيــة واملراجــع العربيــة
واألجنبيــة.
والعابــد ،مهنــدس معامري استشــاري
وباحــث ،حاصــل عــى دكتــوراه
الفلســفة يف الهندســة املعامريــة مــن
جامعــة دلفــت يف هولنــدا . 1992
ولــه بحــث مطــول بعنــوان “التأليــف
وأصالــة العــارة العربيــة واالســامية”،
مــن إصداراتــه :الفكــر املعــاري العــريب
اإلســامي البدايــة ،التشــكل ،التكويــن،
و”الحفــاظ املــادي املعــاري والالمــادي
الثقــايف يف الحضــارة العربيــة اإلســامية”
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القدس ..إشراقة الروح
وعهد احملبة!
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نقش

مفلح العدوان
قاص أردين

أعرفك ..وشام عىل نبض القلب،
نفحة من روح السامء!
أعرفك..
وأؤمن أنك ،مذ كان بدء الخلق،
كنت منا ولنا ..يا قدس..
هذا بيان املحب لك،
بيــان الــدم والــروح والفــداء يصــدر منــي،
وقــد كان قبــل هــذا الزمــان صــدر عــن أيب،
وقبلنــا متســك بــه أجــداد الســالة الذيــن منهــم
تتداعــت جينــات َخلْ ِقــي!
هــذا بيــان التعلــق بالقــدس ،ميثــاق بــاقٍ ..
وســتبقى ..أحرفــه مكتوبــة عــى أســطر الدمــاء
والفــداء والــوالء لــكل ذرة هنــاك ..وســيجيء
مــن بعــدي ،ابنــي ،وبعــده القادمــون مــن
أجيــال صادقــة ،ســتحمل أمانــة الوطــن كابــرا
عــن كابــر ،حتــى يكــون الخــاص والتحريــر.
***
أردد األغنية،
أهدهد بها شوق الروح،
وتوقــا معتقــا لزهــرة املدائــن“ :البيــت لنــا..
والقــدس لنــا..
وبأيدينــا ســنعيد القــدس ..بأيدينــا للقــدس
ســام ..بأيدينــا للقــدس ســام ..للقــدس ســام.”..
أتتبــع نبــض القلــب منتقــا بأثــر مخيــايل إىل
هنــاك ،حيــث الــدروب والبيــوت واألبــواب،
والحجــر والبــر حيــاة مســتمرة تتحــدى
الطغيــان ،هــا أنــا أســر عــى مــا تبقــى مــن
معــار ســور القــدس ،الــذي شــيده الســلطان
ســليامن القانــوين ،هــا أنــذا أطــرق أبــواب
املدينــة ،وأدخلهــا ،ال ضيفــا عليهــا ،بــل واحــدا
مــن أهلهــا ،مقدســا لهــا ،متبــاركا مبهابتهــا،
عارفــا تاريخهــا ،مســكونا بذاكرتهــا ،مــذ كان
النبــض األول لهــا قبــل أكــر مــن  5000ســنة قبل
امليــاد ،هــا هــم الكنعانيــون يعمرونهــا ،هــا هم
اليبوســيون مينحونهــا اســمهم لتكــون يبــوس،
فــأردد أقــدم أســائها( :يبــوس).
***
ما زلت هناك..
أتفقــد أبــواب القــدس ،ال أجــد إال أحــد عــر
بابــا؛ ســبعة مفتوحــة وأربعــة مغلقــة ،يــا لــر
الرقــم ســبعة ،خاصــة حــن يقــرن بأبــواب
القــدس املفتوحــة للــزوار ،أمــر بهــا واحــدا
واحــدا :بــاب العامــود املعــروف ببــاب دمشــق،
بــاب الســاهرة الــذي يســميه الغربيــون بــاب
هــرودس ،وبــاب األســباط ،وبــاب املغاربــة،

وبــاب النبــي داود ،وبــاب الخليــل املعــروف
ببــاب يافــا ،وبــاب الجديــد.
وأنــا أعــر األبــواب املفتوحــة ،أتفقــد بذاكــريت
حــال األبــواب املغلقــة بوجــه القادمــن
واملغادريــن :بــاب الرحمــة ،وبــاب التوبــة،
وبــاب ال ـراق ،وبــاب الســكينة!ياه ..وا وحشــة
األبــواب حــن يغلقهــا األعــداء ،فتبقــى تنتظــر
أن يفتحهــا األبنــاء!!
***
ما زلت هناك..
أمــي يف شــوارع القــدس القدميــة ..مســكونا
مبهابــة التاريــخ ،وقداســة املــكان..
أمــي نحــو الحــرم الرشيــف ،ومســجد الصخــرة،
واملســجد األقــى ،ســأصيل صــاة املشــتاق،
وأرتــل دعــاء القــادم بعــد طــول غيــاب،
وأتابــع مــروري عــى حائــط الــراق ،والجامــع
العمــري ،ثــم أيضء شــمعة يف كنيســة القيامــة،
وأمــي نحــو جبــل الزيتــون رشقــا ،ألتفيــأ
ظــال الكنيســة الجثامنيــة ،متذكـرا هنــاك أيــام
الســيد املســيح األخــرة ،وبعدهــا أرســم نقشــا
ـي؛ صــورة لألقــى ،وأخــرى
عــى حدقتــي عي َنـ َّ
للقيامــة ،ثــم أمــي برتحــايل نحــو نجمــة يف
الســاء ،أتأمــل منهــا األرواح الطيبــة وهــي
تشــكل هالــة محبــة ،تريــد أن تحمــي املدينــة،
وتحافــظ عــى املــكان واإلنســان ،وكل مقــدس
فيهــا.
***
يا قدس..
أعرفك..
أحج إليك بالروح إذ ترنو ألنوارك،
رشب بنبض تفاصيلك..
وبالقلب امل َّ
أحج إليك،
كل لحظة،
فأتلمــس قداســتك ودروبــك وبيوتــك ،وأتقــرب
مــن حجــارة أســوارك ،وأعانــق أهلــك الصامديــن
فيــك ،وأصافــح مــن يأتونــك متقربــن لــك،
ُمتَ َحديــن الجنــود والجــدران التــي حارصتــك،
وأحضــن مبحبــة أولئــك الذيــن أرغمــوا عــى
الخــروج منــك ،وهــم أهلــك الذيــن مــا نســوك
وال خذلــوك ..هــذا عهــد أبــدي ،وميثــاق الــدم
والــروح مــع القــدس..
فطــوىب للمتمســكني بهــذا العهــد ،والعــار ثــوب
ـزي للــذي يتخــى عــن زهــرة املدائــن..
خـ ٍّ
هذا عهد أبدي ..عهد أبدي!
***

