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Abstract 

This paper is concerned with the history of Jerusalem from ancient times up to the Roman period. We look into what 

is related to the history of the city in other places, namely Egypt and Mesopotamia. We study the archeological 

findings and compare all of that with what is written in the Old Testament. 

Keywords: Jerusalem, Torah, Egypt, Mesopotamia 

 أورشاليم بني التوراة والتاريخ

 
 أ.د. عبد اجمليد نصري

 جممع اللغة العربية األردين
 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية-تاذ الشرفأس

 ملخص

ضا ما يف النقوش والسجالت لدول أخرى مثل ر يعرض هذا البحث ملدينة أورشاليم منذ البداايت الغامضة حىت احلكم الروماين، مستع
 مع النصوص يف العهد القدمي. مصر وما بني النهرين، ونتائج التنقيبات األثرية، مقارنة

 ، مصر، الروافد.التوراة، أورشاليم :ملفتاحيةاالكلمات 

 

                                                           
 This article is an enlarged version of the text presented in the "Jerusalem Symposium in Modern World Literature" 

held at the University of Jordan from 21-23 March 2017. 
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 تشييد املدينة

نسانية حضارية فريدة ، كما يقول ثوماس اتشييد املدن ظاهرة 
بولني. "فهي التعبري امللموس عن اجلوانب الفكرية واالجتماعية 

 Politicalالضرورية حلياة إنسانية ابقية مستمرة". بل إن كلمة 
واننية وتعين املدينة. وتصور ملحمة الي Polisمشتقة من كلمة 

جلجاميس أتنيس الرجل الربي، إنكيدو، على يد املرأة اليت 
حولته إىل عامل احلضارة، عرب مراحل انتهت إبحضاره إىل 

 املدينة، أوروك، ذات األسوار.

وتعزو التقاليد القدمية بناء املدينة إىل إله أو بطل أسطوري أو 
لبابلية, إينوما إيليش، جتعل من ذلك. فأسطورة التكوين ا حنو

اببل مدينة صنعها اإلله مردوخ. بل إن اببل من ابب إيلو أي 
ومدينة ممفيس كانت مسكن اإلله أوزيريس.  ابب الرب.

والبطل األسطوري، رومولوس، أنشأ مدينة رومة. كما أن 
ق.م.(، أنشأ  705-721)صارغون الثاين، امللك األشوري 

وبدأ اإلسكندر  حصن صارغون. مدينة دور شّروكني، أي
املكدوين إنشاء عدد من املدن حتمل امسه. وبعد أن دمر 

م أنشأ  135اإلمرباطور الروماين هدراين مدينة أورشاليم سنة 
مكاهنا مدينة مساها إيليا كابيتوليا , تيمنا ابسم عائلته إيليوس. 

خريا نذكر مدينة القسطنطينية اليت أنشأها اإلمرباطور أو 
ونذكر عدة مدن أنشاها احلكام املسلمون ، مثل  ني.قسطنط

 الكوفة وبغداد وغرانطة، وغريها.

 أورشاليم جغرافية

تقع  أورشاليم أو القدس أو بيت املقدس مدينة يف فلسطني
 13 25مشاال ، وخط الطول  31 46 45على خط العرض 

  53كم من غرب البحر امليت، و   22شرقا؛ وعلى بعد  35
كم مشال بيت حلم. وهي هضبة   8وملتوسط، كم شرق البحر ا

م فوق 1000م إىل  800غري مستوية، يرتاوح ارتفاعها من 
وتتفاوت  سطح البحر. حتيط هبا عيون، وليس فيها هنر جار.

 صيفا.ورطوبتها    35 شتاء إىل    5-درجة احلرارة من 
متوسطة. وهضبتها من عدة جبال. أوهلا جبل الطور أو جبل 

احلرم القدسي، وبينهما واد عميق يسمى وادي  الزيتون، يواجه
قدرون. وامتداد هذا اجلبل يف الزاوية اجلنوبية الشرقية, هو جبل 
بطن اهلوا؛ ويفصل بينهما وادي سلوان، الذي يتصل مع وادي 
قدرون. واجلبل الثالث هو جبل صهيون، يف اجلنوب الغريب 

وهو  أو جبل بيت املقدس، من القدس القدمية؛ وجبل موراي
كما   اجلبل الذي يقوم عليه مسجد الصخرة واملسجد األقصى.

تقوم كنيسة القيامة على جبل أكرا. ويف شرق املدينة يوجد 
جبل املكرب، وهو امتداد جلبل الزيتون. وأخريا يوجد جبل 
صموئيل مشال غرب املدينة. وإضافة إىل واديي قدرون 

ن جي ويسمى وادي جهنم، إذ أوسلوان، يوجد وادي هنم 
 تعين وادي يف بعض اللغات اجلزرية )السامية(.

 أورشاليم يف التوراة

ال يوجد يف العهد القدمي ) وسنشري إليه ابلتوراة( نص واحد 
حول أتسيس أورشاليم. وعلى ما جاء يف التوراة، فإن أورشاليم  

وجند يف سفر  كانت مدينة اليبوسيني، وهي قبائل سامية.
ما عن ملكي صادق، ملك كال  (20 -18: 14)التكوين 

شاليم, الذي كان أحد امللوك الذين استقبلوا أبرام العرباين بعد 
 إنقاذه ابن أخيه لوطا من امللوك الذين أسروه. كما جند يف

كالما عن أدوين )ومعناها السيد(   (27 – 1: 14)سفر يوشع 
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خرين ضد بين آلك أورشاليم الذي حتالف مع ملوك م ,صادق
غلبوا وقتلوا. ومع ذلك مل يدخل يشوع  إسرائيل، ولكنهم

أورشاليم ، اليت كانت من قرعة يهوذا. على أننا نقرأ أن بين 
بنيامني مل يطردوا اليبوسيني، سكان أورشاليم؛ وسكنوا سواي 

أن  أوي مغرتب ، مل يش(. مث نقرأ عن رجل ال21: 1)القضاة 
 إسرائيل فيها ينام يف أوررشاليم حيث ال يوجد أحد من بين

(. مث جند يف صموئيل الثاين أن داوود فتح 21: 19)القضاة 
أورشاليم, "وذهب امللك ورجاله إىل أورشاليم، إىل اليبوسيني 
سكان األرض . . . وأخذ حصن صهيون، هي مدينة داوود" 

وتوسعت املدينة يف عهده، وأحضر اتبوت  (.9 – 6: 5)
. وخلف (17: 6اليت نصبها له ) الرب إليها, يف وسط اخليمة

سليمان داوود. وصارت أورشاليم مدينة مهمة، غنية، فيها 
البناايت العظيمة، إضافة إىل هيكل الرب الذي بناه الفينيقيون 

(، ووضع فيه 6-5عهد ملكهم حريام( )امللوك األول  )يف
 (.8اتبوت الرب )امللوك األول 

ومات سليمان. وانقسمت مملكته بعده مملكتني: اململكة 
مملكة إسرائيل وعاصمتها شكيم )السامرة(.  –الشمالية 

ق. م.  721وقضى عليها القائد األشوري سنحاريب سنة 
مملكة يهوذا،  – وسىب جزءا من أهلها. واململكة اجلنوبية

ق.م. حني  586وعاصمتها أورشاليم، اليت عاشت حىت سنة 
قضى عليها نبوخدنصر الكلداين، وسىب أهلها ، ودمر املدينة 

(. مث نقرأ أن امللك الفارسي قورش ، بعد 25لثاين )امللوك ا
قضائه على مملكة الكلدان، مسح للمسبيني أن يعودوا. فعاد 
جزء منهم بزعامة زراببل، الذي بدأ يف إعادة بناء املدينة 

 (.15: 6واهليكل )عزرا 

 أورشاليم يف التاريخ

سم أورشاليم يف نصوص مصرية قدمية، تعود إىل ايرجح ورود 
 – 1879يوسرتيس من األسرة الثانية عشرة )عهد س
ق.م.(، وهي نصوص لعن ألعداء مصر، مكتوبة على 1842

جرار فخار, كانت تكسر ضمن طقوس سحرية إلنزال 
آمور حاكم  -اللعنات. يف أحد هذه النصوص نقرأ "يقرب

 Awsammوورد اإلسم بتهجئة  أورشاليم)؟( ومجيع بطانته".
ومل يتفق على معىن كلمة  .Ursalimاليت ميكن قراءهتا أيضا 

Uru ،ويف حال قبولنا أن هذا النص يعود على أورشاليم .
فمعىن ذلك أن املدينة قدمية جدا. كما جند هذا االسم يف 

 – 1405، من عهد أمنحوتب الثاين )رسائل تل العمارنة
 ق.م.(. 1350 – 1367ق.م.( وابنه إخناتون ) 1367

ي يف عمليات التنقيب يف وقد عثر على هذه األرشيف امللك
أواخر القرن التاسع عشر. وفيه نسخ من مراسالت ابللغة 
األكادية، وكانت لغة الدبلوماسية آنئذ، بني عدد من ملوك 
الدويالت يف جنوب سورية، اليت كانت خاضعة للحكم 
املصري. ومنها ست رسائل من حاكم أورشاليم، عبدي هبا 

تان تشريان إليه، واحدة )خيبا(، يشكو ويطلب النجدة. ورسال
من حاكم حربون شوارداات تشكوه. ورسائل عبدي هبا تطلب 
تعزيزات تقدر خبمسني حماراب، مما يوضح أن املدينة كانت 

بدي هبا كان عشتاينر ترى أن  مارغريت بل إنصغرية. 
على منطقة حمدودة صغرية،  حاكما معينا من قبل املصريني

ان يقيم يف حصن صغري قرب كو مهممته محاية مصاحل أسياده، 
أسفل هضبة عوفيل. ورمبا كان سكان أورشاليم ال  هنر جيحون

ويف قرى.  8وال حتوي املنطقة إال على  ؛1500على  ونيزيد
 .Ursalimmuالنقوش األشورية جند امسها أورساليمو 
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ومع ذلك فمعلوماتنا عن أورشاليم يف تلك احلقب ضعيفة 
اهلولندي، وهو حجة يف آاثر  يقول األستاذ هـ. فرانكن جدا.

 فلسطني، يف حماضرته "القدس يف العصر الربونزي":

إن اتريخ القدس يف األلف الثاين قبل امليالد، هو اتريخ حقبة "
مل تبق منها أي واثئق اترخيية على وجه الدقة. وأكثر ما يسمى 
اليوم حقائق اترخيية وآاثر من أايم اليبوسيني ليس حقائق، يف 

بل إعادة تركيب ، بناء على نصوص ال تزال غري  احلقيقة،
مفهومة، ألهنا غامضة أو انقصة، أو بناء على حفرايت  

قااي من الصعوبة وصف قيمتها التارخيية. ودون بكشفت 
االحتياط واحلذر يف تفسري ما لدينا، سنرسم صورة أورشاليم 
أعظم مما كانت . . . فاألدلة املتوفرة نوعان: أديب ذو طبيعة 

غوية أو شبه اترخيية أو دينية. وفيها اختلطت احلقيقة ل
والوجه الثاين  ابألسطورة اليت ميكن تفسريها أبكثر من وجه.

من احلفرايت، وهي قليلة جدا، حلقبة صغرية جدا من التاريخ، 
 تتناسب عكسيا مع أمهية التاريخ الذي توحي به".

"صندوق استكشاف فلسطني". وورد يف  1865اسس سنة أت
هداف هذا الصندوق "التحري الدقيق واملنهجي آلاثر أ

وطبوغرافية وجيولوجية وعادات وتقاليد األرض املقدسة، من 
أجل توضيح مسائل الكتاب املقدس". وكانت محلة الكابنت 

 .1867سنة  أول محلة نظمها هذا الصندوق Warren وارن
مل يكن معروفا إال القليل عن التاريخ العمراين  1940وحىت 

مل تثمر اجلهود املبذولة إال يف  1960ألورشاليم. بل حىت 
تفسريات تعسفية لتتوافق والرواية التوراتية. وما قلب اجملن هو 

إىل  1960أعمال عاملة اآلاثر الربيطانية كاثلني كينيون من 
رافق ذلك من حتسينات على أساليب التنقيب  ؛ وما1967

)أحد أملع علماء آاثر والدراسة. وهذا دعا األستاذ فنكلشتاين 
سنة  يصرح يف ندوة عقدهتا جامعة بن غوريونلفلسطني( 

املصدر التورايت الذي حتكم مباضي البحث يف "، أبن 1998
أصول إسرائيل قد تراجعت أمهيته يف الوقت احلاضر، ومل يعد 
من املصادر الرئيسية املباشرة. فأسفار التوراة اليت دونت بعد 

اليت تتصدى لروايتها، حتمل طابعا وقت طويل من األحداث 
. األمر الذي جيعل من البحث عن بذور الهوتيا جيعلها منحازة

عملية ابلغة الصعوبة، هذا إذا   اترخيية يف املروايت التوراتية
 كانت ممكنة من حيث األصل".

، أجرى املنقبون 1967وبعد احتالل القدس سنة 
وغريهم آيف عوفر و اإلسرائيليون منهم مازار وشيلوه وآيف جاد 

تنقيبات واسعة )وال يزالون ينقبون حبجج خمتلفة(. وكان 
هدفهم الرئيس هو إعادة بناء اتريخ قومي ميكن مشاهدته على 
أرض الواقع، من خالل أوابد ميكن للجميع زايرهتا. وجرى 
تركيز على الفرتة اليت يدعى أهنا فرتة اهليكل األول )الذي زعم 

عى د(، وما تالها من بعد السيب، مما يأنه بين يف زمن سليمان
ودون اخلوض يف التفاصيل، فإن  أنه فرتة اهليكل الثاين.

التنقيبات أظهرت أن أورشاليم يف عصر احلديد األول 
ق.م.( كانت منطقة صغرية، وكأهنا  1000 – 1200)

قلقة، مل يسكنها عدد كبري من الناس، ولكنها كانت تسيطر 
 اعية حوهلا.على مساحة من األرض الزر 

ق.م.(،  587 – 1000الثاين ) ويف مطلع عصر احلديد
وخباصة يف بداية العصر، كانت أورشاليم بلدة صغرية، لعبت 

ومل تكن مدينة ملكية كبرية،  للمنطقة حوهلا. ةدور السوق احمللي
نت مركزا إداراي يتمتع أبمهية حملية حمدودة. ومل تزد ابل ك
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(، فيها  2م 1000 يساوي دومنا )الدومن 125مساحتها على 
 2000بعض البناايت اإلدارية، وال يتجاوز عدد سكاهنا 

نسمة. ومن املستبعد أن بلدة كهذه، كانت عاصمة لدولة  
كربى كتلك املوصوفة يف النص التورايت، أي ململكة إسرائيل 

ويف القرن السابع قبل امليالد، حصلت سلسلة  املوحدة.
دينة. ومنها خراب عاصمة تغيريات جذرية، أثرت على امل

اململكة الشمالية، وما استتبع ذلك من نزوح طبقات خمتلفة 
ماليا وحرفيا إىل مكان أكثر أمنا كأورشاليم. فتوسعت املدينة 
أربعة أضعاف مساحة، ورمبا بلغ عدد سكاهنا عشرة آالف 
)مع شك يف هذه األرقام(.وأحاط هبا سور ضخم، بين يف 

 7إىل  5امليالد، تراوحت مساكته من  أواخر القرن الثامن قبل
سفلية أمتار. وكانت املدينة تتزود ابملاء عن طريق أنظمة ماء 

معقدة. وال شك أن النشاط االقتصادي قوي سواء مع 
 ل أم مع اخلارج.خالدا

إن أهم ما توصل إليه املسح اآلركيولوجي امليداين خالل 
نت مناطق أن اجلماعات اليت توط العشرين سنة األخرية، هو

اهلضاب الفلسطينية منذ مطلع عصر احلديد األول ، مل خترج 
من مصر يف موجة هجرة واسعة؛ ومل تدخل فلسطني بعد فرتة 
جتوال يف الصحراء؛ ومل أتت بداينة نزل وحيها يف سيناء؛ ومل 
تفتك ابلسكان احملليني أو حتل حملهم. كما أن ثقافة أولئك 

فة عصر الربونز األخري املستوطنني تعكس انتماءهم لثقا
ق.م.(، وللثقافة السائدة يف بقية املناطق  1200 – 1550)

وما جرى يف منطقة اهلضاب يف عصر احلديد  الفلسطينية.
األول هو أن مجاعات متفرقة من السكان الفلسطسنيني، 

الطويلة اليت سادت  الذين هجروا أراضيهم يف فرتة اجلفاف
الزراعة واالستقرار بعد فرتة املنطقة ، كانت تعود إىل حياة 

وأسست جمموعة من القرى  تنقل.الو طويلة من حياة الرعي 
الصغرية املتباعدة؛ وجهزوا حقوال زراعية. ومع الزمن تزايدت 
الصالت العائلية بينها. مث ولـّد شعورهم ابلتعاون نوعا من 
اإلحساس هبوية إثنية. وبعد ما يقرب من ثالثة قرون، ألف 

 ن قاعدة ململكة السامرة مث مملكة يهوذا.هؤالء السكا

ابختصار شديد، فإن رواية التوراة عن اقتحام حريب أو سلمي 
يف أايم يشوع، مث قيام مملكة متحدة، ابتداء من امللك داوود، 
وبعده ابنه سليمان، مث انقسامها مملكتني هو "ابتكار أديب 

غرايف خيايل، ال يعطيه صفة الواقعية كونه جيري على مسرح ج
واقعي؛ مثلما ال يعطي صفة الواقعية لقصص ألف ليلة وليلة  

إن ما " . كوهنا جتري يف بغداد أو غريها من مدن السالم..."
يقوله علم اآلاثر، بكل بساطة، هو أن اململكة املوحدة مل تقم 
هلا قائمة، ألنه مل يوجد ما يكفي من السكان لقيامها. ومل 

ية ذات شأن. وأن منطقة يكن هناك عاصمة أو مراكز حضر 
تطوير هيكلية دولة اهلضاب الفلسطينية مل تكن قادرة على 

القرن التاسع قبل امليالد، عندما ظهرت  إال يف سياق حقيقية
 880حوايل  الدولة يف الشمال، بعيد بناء مدينة السامرة

 ق.م."

أما دولة يهوذا يف اجلنوب، فلم تظهر إال بعد قرن ونصف من 
ية القرن التاسع قبل امليالد كانت هذه املنطقة ذلك. ففي بدا
قرية زراعية إضافة إىل مجاعات رعوية.  20حتوي حوايل 

ثقافتهم هي ثقافة عصر الربونز األخري، مما يعين وفودهم من 
ومل تتحول الصناعات مناطق جماورة، وليس من خارج املنطقة. 

 البسيطة )للزيت والفخار( إىل صناعات مركزية ضخمة. ومل
يبدأ استعمال الكتابة على نطاق واسع إال من أواخر القرن 
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وال يوجد ما يدل الثامن قبل امليالد إىل مطلع القرن السابع. 
على أن أورشاليم وحربون حتوال إىل مركزين إقليميني مهمني يف 

 أثناء ذلك القرن.

 تنقيب وسجالت

 دلت نتائج املسح اآلاثري الشامل الذي قام بع عامل اآلاثر
أن االستيطان البشري  اإلسرائيلي آيف عوفر ملرتفعات يهوذا

ونز منذ مطلع عصر الرب  توقف يف املناطق احمليطة أبورشاليم
ومل يعد إليها إال يف الفرتة االنتقالية بني القرن العاشر  األخري؛

والتاسع قبل امليالد. وقد توصل إىل هذه النتيجة أيضا عامل 
من جامعة ليدن،  Frankenكن اآلاثر اهلولندي هـ . فران

. ومل يتغري هذا الوضع خالل  Steinerشتاينروزميلته مارغريت 
يف القرن  عصر احلديد األول، ومطلع عصر احلديد الثاين

 Yigal وتركزت تنقيبات إجيال شيلوهالعاشر قبل امليالد. 
Shiloh   يف سبعينات القرن املاضي على ما يدعى مدينة

القرن العاشر واململكة املوحدة. وكانت  داوود، حبثا عن آاثر
 Davidالنتائج خميبة آلماله. بل إن اآلاثري ديفيد أوسيشيكن 

Ossishkin  من جامعة تل أبيب أكد غياب دالئل حىت
لكسر من الفخارالصغرية، اليت قد تدل على حياة سكنية 

 نشطة.

وحىت القرن  كما أوضحت التنقيبات األثرية أن املدينة األصلية
لثامن قبل امليالد، كانت تقع أبكملها على السلسلة الشرقية. ا

وأن حدود السور الشرقي تقع يف سفح السلسلة. وكما ذكران، 
فإن املدينة قدمية، ميتد اترخيها إىل مطلع األلف الثالث قبل 

ومع مطلع األلف الثاين تظهر دالالت انقطاع سكاين امليالد. 
منطقة وادي النيل  عموريةوحضاري، رمبا الجتياح القبائل ال

ملدينة اواهلالل اخلصيب. مث بدأت املنطقة ابالنتعاش. وظهرت 
ق.م. وقد رمست السيدة   1800اليبوسية، مع سور يرجع إىل 

؛ رمبا كينيون حدود املدينة، ولكن مل يبق منها شيء يذكر
بسبب استخدام حجارهتا يف بناء الطبقات السكانية التالية. 

أدخلت تقنية نشاء جديدة، هي  األخري, ويف عصر الربونز
مصاطب متدرجة على املنحدر السرقي، بنيت أبحدار كبرية. 
وتقول السيدة كينيون "مل يعثر على أية آاثر تعود إىل العهد 
اليبوس، أو العهد اإلسرائيلي. ومن غري احملتمل العثور على أية 

ر ين هيكل يف عهد مملكة يهوذا, كما سنذكبمبا ر بقااي". و 
اتليا، لكن مل يبق من آاثره شيء. وبعد إعمار املدينة بعد 
العودة من السيب، توسعت املدينة. ويذكر سفر حنميا أن 

حوايل سنة  زراببل، قائد العائدين، بىن هيكال يف أورشاليم
ق.م.  مث وسعه هريودس، كما سنذكر. وقد دمر هذا  515

 اهليكل. 

على ممالك غرب ضغط لبدأت آشور ابنعود إىل التاريخ. 
الفرات منذ القرن التاسع قبل امليالد، وكانت أكثرها ممالك 
آرامية. وظهرت حتالفات بينها بقيادة ملك دمشق ملواجهة 

ق.م. بني  854اخلطر األشوري. ودارت معركة قرقرة سنة 
ملكا بقيادة  12امللك األشوري شلمناصر وحلف سوري من 

ية أمهية وكانت قوة هدد عدر ملك دمشق، ومعه القوة الثان
آخاب ملك إسرائيل. وتذكر السجالت األشورية احلوادث 

ق.م. مث كانت محلة هدد نرياري  810غرب الفرات حىت 
ق.م. ويف عهد شلمناصر  796غرب الفرات حوايل  األشوري

الرابع، شن عامله على منطقة الفرات مشسي إيلو محلته على 
لكها حداينو. وحىت بالد إمريشو )دمشق(، وأخذ اجلزية من م

ومتردت دمشق  هذا التاريخ ال جند ذكرا ألورشاليم أو يهوذا.
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مرة أخرى على آشور بعد موت هدد نرياري. فأخضعت مرة 
تغالت  يق.م. وما أن صعد العرش األشور  773أخرى سنة 

ة سق.م.( حىت بدأ سيا 727 – 745فالصر الثالث )
وري، وتعيني والة التوسع وضم األراضي ابلقوة إىل التاج األش

للشعوب املغلوبة،  أشوريني. كما اتبع سياسة الرتحيل املنظم
وتوضح سجالت أشور أن  اليت مشلت أكثر من مئة شعب.

قتاال شديدا وقع بني آشور وآرام دمشق ملدة سنتني يف محالت 
إىل مقتل ملك دمشق  ى ذلكأدو  ق.م. 732 – 734

ق الشمالية من كما استوىل ملك آشور على املناط  رصيانو.
 – 726جاء بعده ابنه شلمناصر اخلامس )و مملكة السامرة. 

ق.م.(، الذي واجه  705( مث صارغون الثاين )حىت 722
حلفا سوراي جديدا بقيادة ملك محاة. لكن صارغون غلبهم؛ 

أشوري يف أرض محاة، وعني عليها حاكما  6300وأسكن 
. ق.م 721ويف عهده حوصرت السامرة سنة  من عنده.

، وأسكن فيها شعواب 27290وقهرت. فأجلى من أهلها 
 ة إسرائيل.كأخرى. وجعل أحد ضباطه حاكما؛ وانتهت ممل

وأفاد دمار السامرة أورشاليم. فقد نزح إليها من نزح، وزاد عدد 
سكاهنا، وال شك أن حرفيني وصناعيني انتقلوا إليها ينشدون 

وزاد عدد سكان اهلضاب اجلنوبية، وبلغ عدد  األمن والرزق.
قرية. وبدأ التعامل مع اخلارج؛ وتراكمت الثروات،  300قراها 

تساعد  ريوقراطية مدربة حول الطبقة احلاكمةبونشأت شرحية 
 يف إدارة شؤون البالد.

بدأ ذكر أورشاليم ويهوذا يف السجالت األشورية منذ عام 
يف الئحة ملوك  آحازوذكر ملكها  ق.م. وورد ذكرها 773

الذين دفعوا اجلزية مللك آشور تغالت فالصر  غرب الفرات

ق. م. واستطاعت أورشاليم أن تلغي  735الثالث حوايل 
استقالل حربون وبسطت سلطتها عليها, وعلى مرتفعات 

وأبقى صارغون الثاين على يهوذا وصوال إىل بئر السبع. 
ع أنه دمر السامرة ضيها، مااستقالل أورشاليم، ومل يقتحم أر 

ومدان أخرى مثل أشدود وغزة وعقرون. وبقي آحاز يف خدمة 
بعد خراب السامرة وانتهاء  ف مثار عمالتهطوقملك آشور. 

للعهد، حكم  يا ولياقاستقالل دمشق. وقد عني آحاز ابنه حز 
 729سنة. وامتدت سنوات حكمه من  14إىل جانب والده 

ثاين، فإن آحاز جنح ق. م. وحسب سفر امللوك ال 696إىل 
وبعد موت عن عبادة يهوه، لكن ابنه عاد إىل عبادته. 

ات، بدا حلزقيا و صارغون الثاين، وغياب جيوش آشور ألربع سن
تحالف مع املصريني ضد آشور. فصعد سنحاريب سنة يأن 

ق.م. وأخضع فينيقيا والساحل الفلسيت ومدنه وسهل  701
حالف الفلسطيين، شفلح ، وأخضع مدينة أشقلون زعيمة الت

والتقى آحاز يف سهل التقو.  ودمر مدينة خليش تدمريا كامال.
والقطعات املصرية احملالفة له، وحتصن يف  واهنزم آحاز

قرية  46أورشاليم. وهناك حاصره اجليش األشوري، ودمر 
وبعد حصار طويل، عاد آحاز إىل بيت وبلدة يف يهوذا. 

ب األثري هذا الدمار. ويف وتؤيد نتائج التنقي الطاعة األشوري.
قصر سنحاريب يف عاصمته نينوى، يوجد حنت ابرز يظهر 
حصار خليش واألسلحة وأدوات احلصار األشورية املستخدمة, 

كما تظهر آاثر الدمار   ودفاع أهلها، مث سقوطها وسيب أهلها.
يف يهوذا, يف كل موقع. مما يدل على أن سنحاريب أراد أن 

 القتصادية ومصادر الثروة.يهدم البنية التحتية ا

وجند بعد ذلك، يظهر أن أورشاليم بقيت يف طاعة آشور. 
خربين عابرين عن امللك عدا صمتا اتما عن ذكرها، فيما 
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منسي خليفة حزقيا. وكانت آشور احتلت مصر ؛ وجيوش 
أسرحدون وابنه ابنيبال تعرب فلسطني يف سريها إىل وادي النيل 

 لطاعة. ، تؤدب أي مدينة تشق عصا ا

ق.م. ومل ترق سريته لكاتب  696جاء منسي بعد حزقيا سنة 
ذكره بسرية سيئة، حبجة أنه ترك عبادة سفر امللوك الثاين، فقد 

يهوه ، وسار وراء آهلة أخرى. لكن منسي كان امللك األقوى 
بعد دمار محلة سنحاريب. فقد   الذي أعاد ململكته عافيتها

ر مملكته هو يف طاعة آشور، كان ملكا واقعيا، أدرك أن ازدها
واالندماج يف اقتصادها. فازدهرت أورشاليم وخلفت الخيش 
يف التجارة الداخلية والتجارية.وانتشرت القرى الزراعية. وتدل 
نقوش مينية على جرار فخارية على وجود جتاري ميين يف 

 أورشاليم، بسبب القوافل التجارية.

هذه اململكة ثروة  وتعترب فرتة حكم منسي الذروة يف اتريخ
وجاء بعد منسي ابنه أمون ابن السنوات  ورخاء وعظمة.

ق.م.(، وعاصر  608 – 639سنة ) 31الثمانية. وحكم 
زوال آشور، وصعود األسرة الكلدانية  يف اببل. إذ مات آشور 

ق.م. ، وأعلن انبو بوالصر نفسه ملكا يف  633ابنيبال سنة 
ع مملكة ميداي يف اببل، مستقال عن آشور. وعقد حلفا م

وزحف جيشامها على مدن نينوى ومنرود وآشور  غرب ايران.
ق.م. وتراجع آخر  612و  614اليت سقطت بني سنيت 

ملوك آشور إىل حران، واستنجد مبلك مصر خنو، الذي هرع 
ق.م. واعرتضه يوشيا بن أمون. وهـُزم  609إىل مساعدته سنة 

ورث نبوخذ نصر يوشيا، وجرح جرحا بليغا مات على إثره. 
ق.م. وهزم خنو يف معركة قرب كركميش  605عرش اببل سنة 

على هنر الفرات. وطارده نبوخذ نصر إىل مصر، حىت ال يبقى 

ة. ويف طريق عودته، توقف يف أورشاليم، ينفوذ يف سور  شورأل
يهوايكني الذي تعهد وقبض على ملكها يهوايقيم، وعني ابنه 

لكة مصر مأراد أن يغري والءه مل ابلوالء لبابل. لكن هذا امللك
جديدة، حاصر فيها أورشاليم وفتحها.  كلدانية  . فكانت محلة

من  10000ىل اببل مع إقبض على امللك وساقه أسريا و 
، وعني صدقيا عم امللك يكلسكاهنا. واستوىل على كنوز اهل

 ق.م.  597ملكا على أورشاليم سنة 

شرق األردن  ظل حيرض ملوكو مل يتعظ صدقيا مبا حصل. 
وفينيقيا على التمرد. فزحف عليه نبوخد نصر، وحاصر 
أورشاليم ملدة سنتني، حىت فتحها؛ ودمرها تدمريا كامال، 
وأحرقها ابلنار، وساق أهللها سبااي إىل اببل؛ ومل يبق يف 
األرض إال فقراء الفالحني. وقتل أفراد عائلة امللك صدقيا أمام 

ا ذليال إىل اببل. وهكذا زالت عينيه، مث مسلهما، وقاده أسري 
 ق.م. 586مملكة يهوذا سنة 

 داينة يهوذا

لقد جعل كتبة األسفار رضا يهوه وغضبه العامل الوحيد يف 
تقدم الدولة وانتصاراهتا أو خساراهتا. ومع ذلك، ال يوجد ما 
يؤكد أن عبادة يهوه كانت واسعة االنتشار، أو كان يهوه اإلله 

ألثرية على أن آهلة كنعان التقليدية اليت إذ تدل اللقى ا األوحد.
سادت يف عصر احلديد األول, كانت اآلهلة املعبودة رمسيا 
وشعبيا. أما اإلله يهوه الذي اختاره كهنة أورشاليم بعد العودة 
من السيب، فلم يكن يف مملكة يهوذا إال واحدا من آهلة 

ة فلسطني القدمية. وكان عضوا رئيسا يف جممع واسع من اآلهل
واآلهلات، وكان زوجا لإلهلة عشرية. ويبدو ذلك واضحا من 

املسماة التماثيل اجلذعية، اليت وجدت يف كل  آالف التماثيل
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موقع تنقيب، يعود إىل عهد مملكة يهوذا. وهي متثل اإلهلة 
عشرية. وكانت تستخدم يف طقوس خاصة هتدف إىل استثارة 

ي امللوك, قوى اخلصب يف الطبيعة. وتذكر بعض نصوص سفر 
األول والثاين عشرية ومتاثيلها. وتذكر وجود متثاهلا يف حمراب 

(.  21:7، 15:13منزل أم امللك آسا )سفر امللوك األول 
كما وجدت هذه العقائد حمفوظة لدى جالية يهودية عاشت 
بعد السيب يف جزيرة الفيلة يف النيل ، ونقلوا معهم عبادهتم. 

إىل "أن بقية سيب يهوذا  ودراسة أرشيف هذه اجملموعةتوصل
، كانت اليت رجعت  من اببل ، وأعادت بناء هيكل أورشاليم

ما تزال على الدين اليهودي التقليدي ململكة يهوذا البائدة. 
وأن عبادة يهوه التورايت مل تكن قد أتصلت خالل القرن 

 اخلامس قبل امليالد".

ائر يف حواضر يهوذا، تنوعت شع وبعيدا عن املراكز الدينية
أهل الريف؛ مما يؤكد عدم وجود داينة مركزية واحدة يف هيكل 
أورشاليم. ووجود املقامات أو املرتفعات ) وهي خلوات دينية( 
يف كل مكان يف يهوذا يف عصر اململكة "يدل على أن هذه 
املظاهر ليست احنرافا طارائ عن الدين القومي التورايت، بل 

القدم لسكان املناطق اهلضبية استمرار لتقاليد أصلية ومعرقة يف 
 الفلسطسينيني".

وماذا عن هيكل سليمان املزعوم؟ ال يتوفر دليل آركيولوجي 
واحد يدل على أن مثل هذا املعبد أقيم يف عصر مملكة يهوذا، 

اململكة املوحدة، اليت مل تقم أصال, وكل  ىوال قبلها مما يسم
هي من بقااي اآلاثر غري اإلسالمية املتبقية على جبل اهليكل 

هيكل امللك هريود الذي بين أواخر القرن األول قبل امليالد. 
لدينا اآلن أن اهليكل املوصوف يف  "لقد صار يف حكم املؤكد

للملك سليمان ، إن هو إال من  سفر امللوك األول املفرد ببنائه
ابتكار خيال احملرر التورايت..." لكن ال ميكن نفي وجود 

دا على شواهد سلبية. فعاصمة مثل هيكل نفيا اتما اعتما
أورشاليم، يف القرن اسابع قبل امليالد، رمبا كانت يف حاجة إىل 
مثل اهليكل املوصوف, وكان ملوكها قادرين على متويل مثل 
هذا املشروع. ورمبا بين على مراحل، ابتداء من حكم امللك 

 كآحاز يف أواخر القرن الثامن قبل امليالد إىل حكم املل
يف أواسط القرن السابع. وقد ال يكون هذا اهليكل  منسي،

مكرسا لعبادة يهوه التورايت، بل لعبادة يهوه الفلسطسيين 
التقليدي، جبانب آهلة أخرى. ومثل هذا اهليكل مل يكن فريدا 

معبدا  20أبورشاليم؛ فالتنقيبات يف سورية أماطت اللثام عن 
دو وشكيم وعني دارا وكركميش وحصور وجم مماثال يف اآلالخ

 وبيت شان وغريها.

القول، إن دولة يهوذا ولدت وعاشت دولة فلسطينية   وخالصة
كنعانية يف تكوينها اإلثين والديين. واترخيها جزء عضوي من 
اتريخ فلسطني. وال توجد عالقة بني النصوص التوراتية ، 

 والتاريخ احلقيقي لفلسطني.

 تفسريات أخرى

دات أخرى ملوقع أورشاليم، رمبا من املناسب أن نذكر اجتها
وخباصة اجتهاد الدكتور كمال الصلييب والدكتور زايد مىن 
والدكتور أمحد داوود. والثالثة ينطلقون من تفسريات لغوية ، 

توصلوا إليه يف كتب  مع مقاربة جغرافية، اعتمادا على ما
أخرى من أن "التوراة جاءت من جزيرة العرب"؛ بل ومن 

فالصلييب جيعل من أورشاليم  غربية منها.املنطقة اجلنوبية ال
بلدين يف غرب عسري، مها "أوري" و "آل سالم"قرب التنومة 
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قرية "أم حلم"  جنوب مدينة النماص. أما بيت حلم فهي عنده
يف وادي إضم. على أن املسافة بني قرييت أوري وآل سالم ، 

 كيلو مرتا، ويتابعه د.مىن.  250وقرية أم حلم حوايل 

 190هذا االجتهاد. إذ نقرأ يف النص إينو  وال نقبل
EANO ملك وادي  رسالة من حاكم أورشاليم إىل ، وهو

النيل، من جمموعة رسائل تل العمارنة، اليت أشران إليها سابقا، 
هكذا يقول خادمك عبدي هبا.  ما يلي: "إىل امللك موالي؛

 وشوارداات Milkiiluانظر إىل ما فعله ملك إيلو 
Shuwardata  موالي. لقد دفعوا بقوات من  أبراضي امللك

. وأخذا Keilahومن كيله  Gathومن جت  Gezerجازر 
، وأراضي امللك سلمت إىل شعب  Rubutuأراضي روبوتو 

العابريو, حىت بلدة يف أراضي أورشاليم من أمالك سيدي امسها 
قد أعطيت إىل كيله. فليصنع مليكي   Bit-lahm"بيت حلم"

هبا ، ويرسل قوات تعيد األراضي  امللكية إىل خادمه عبدي 
إىل امللك. وإذا مل تصل القوات، فإن أراضي امللك تؤول 

 للعابريو".

يشري هذا النص إىل عدة مواقع، عرف بعضها، وأخرى مل حتدد 
مثل كيله وروبوتو. أما جزر وجت وجازر فهي مدن كنعانية 
 معروفة يف فلسطني. كما ورد اسم بيت حلم ألول مرة يف

السجالت، على أهنا من من توابع أورشاليم. مما جيعل من 
 اجتهاد الصلييب بعيدا جدا عن القبول به.

وتفسري د. أمحد داوود يوافق الصلييب يف موقع أورشاليم يف 
صل أورشاليم من أغرب اجلزيرة, وخيالفه يف االجتهاد. فعنده ، 

ده "حور أشليم"، ويعين كهف املتعبدين. وحياول عضد اجتها
 بنص من نبوءة حزقيال, لينفي وجود أورشاليم يف فلسطني.

 ما بعد السيب

ق.م. ومسح احلاكم  539سقطت مدينة اببل بيد الفرس سنة 
دت افع رسي ملن سباهم الكلدان أن يعودوا إىل أوطاهنم.االف

مجاعات من سيب يهوذا بقيادة زراببل إىل فلسطني، وخباصة 
ىل ما يسمى الداينة اليهودية. منطقة يهوذا. وتطورت داينتهم إ

وبدأت هذه الداينة يف االنتشار بني اجلماعات والقبائل 
حوهلم. وكانت اللغة اآلرامية قد انتشرت يف العراق واجلزيرة 
العربية وبالد الشام؛ وحلت حمل األكادية، وما ميكن تسميته 
ابللسان العربي. وسرعان ما صار لليهود )وهو االسم اجلديد 

صار و يف ذلك اجلزء من فلسطسني.  قوام( وجود كثيفهلذه األ
اليوانن والرومان ومن بعدهم يطلقون اسم اليهودية على هذا 

 واملصدر الرئيس لسجل هذه األحداث هو اجلزء من فلسطني.
سفار العهد القدمي، وخباصة سفر عزرا. ونقبله بكثري من أ

التحفظ. ألنه كما كتب املؤرخ اليهودي )رئيس جامعة 
راندايس سابقا( أبراهام ساخر، "إن التمحيص األخري قد ب
لقى ظالال قوية من الشك على صدقها. فهي مل تكتب قبل أ

وكان املؤلفون بعيدين  ورمبا بعد ذلك مبدة طويلة.. ق.م 300
سنة عن األحداث". وتدعي هذه األسفار أن  250أكثر من 

من السيب, ألن رب  قورش أصدر مرسوما بتحرير اليهود
)عزرا  "السماء أوصاه "أن يبين بيتا يف أورشاليم اليت يف يهوذا

دس من هذا السفر أن ا(. ويذكر يف اإلصحاح الس1:2
 داريوس هو الذي نفذ هذه الوصية.

وجدوا أن اورشاليم خراب، مهدمة األسوار، حمرتقة البنيان. 
ولغياب سلطة مركزية توىل الكهنة الزمام، وهم من ساللة 

واتسعت سلطاهتم. وصارت كهنوتية القدمية. الصدوقيني ال
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ا للسلوك العام. ويف هذه املرحلة مت ر الشريعة املوسوية معيا
تدوين أسفار العهد القدمي. مل يكن هذا التدوين وحيا أو 
رواايت موثقة، تناقلها عدول عن عدول. بل يقول الدكتور 

سفار العهد أبراهام ساخر يف ذلك: "التمحيص الصبور أل
وىل، أوضح أهنا من صنع أايد، كتبت يف فرتات  األالقدمي

بعضهم قص القصص كما تناقلها  هداف متنوعة.خمتلفة ، وأل
ضافوا إىل أساطريهم  أخالقيات مهمة. أخرون آمساعا؛ و 

وكثريون ممن أذلتهم التجارب من السيب املعاصرة لقومهم، 
 عادوا إىل املاضي مغريين، ممجدين، صابني اآلمال احملبطة،

ت القدمية، اوالدعة يف الشخصي واألشواق الضائعة للسالم
ابء، أولئك األشخاص األسطوريني الذين عاشوا حيوات اآل

 ."سامية

عاد السيب إىل ذلك اجلزء من فلسطني الذي غادره اآلابء؛ 
وبعضهم وصل إىل جزيرة فيلون يف صعيد مصر. وكانت مصر 

نسوا أرض  وكثري من هؤالء األحفاد رسي.احتت احلكم الف
األجداد، بعد أن صارت هلم مساكن ومعايش وأصدقاء يف 

وكما  أرض اببل. وكان لبعضهم مناصب مل يؤثرا أن يهجروها.
يقول ساخر: "فقط، عدة آالف من املتعصبني املتحمسني  

من بنية كهذه، ويسافروا  كان إبمكاهنم أن يقتلعوا جذورهم
 ها األعداء".شهورا عرب فياف حارقة إىل أرض قد تغلب علي

ألنفسهم هؤالء يف منطقة أورشاليم. وبدأوا ينسجون  عجتم
اترخيا ماجدا، ليكون هلم بعد اترخيي ديين قوي. وادعوا مملكة 

سابقة يف أورشاليم، وأنه كان هلم هيكل عظيم بداخله  متحدة
ألبد. وحميطهم السياسي كان إىل ااتبوت العهد، الذي ضاع 

احمة، وممالك ضعيفة يف أرض النيل يف امرباطورية الفرس املتس
وال تقدم املصادر التارخيية شيئا ذا ابل عن اتريخ  وسورية.

ق.م. وحىت املؤرخ اإلغريقي  445إىل  516اليهود يف املدة 
الشهري هريودوتس الذي عاش يف هذه الفرتة، وطاف تلك 
املنطقة، وسجل الكثري من أحداثها وأوصافها، مل يشر ولو 

اليهود يف جنوب سورية، بل حتدث عن  إىلبكلمة واحدة 
 السوريني.

على أي حال، جند يف سفر حنميا أن أن زراببل أعاد بناء 
هيكل يف أورشاليم. ونعمت الناس بشيء من األمن، وظهر 
النيب عزرا الذي يعترب اثين أهم شخصية دينية يف حياة اليهود 

شغلت وبدأ عصر تدوين األسفار، والتلمود. مث ان بعد موسى.
دولة الفرس حبروهبا مع اإلغريق. ويف النصف األخري من القرن 
الرابع قبل امليالد، اكتسح اإلسكندر املقدوين العامل القدمي، 

. لكنه مات فجأة دون وريث سنة وقضى على الدولة الفارسية
قسمت امرباطوريته بني ثالثة جنراالت. نق.م. وا 334

السلوقيني يف سورية  مصر، ودولة يفطالسة بفقامت دولة ال
وأخضعت الشعوب للتأثر احلضاري  وأجزاء من مشال العراق.

 أاجلديد ذي الغلبة اإلغريقية، ومسيت احلضارة اهللينية. وبد
 175صراع هليين يهودي عند اليهود وقياداهتم. ويف سنة 

ق.م. اعتلى العرش السلوقي انطيوخوس الرابع، وكان طاغية 
لينية بكل ما فيها. فنهب كنوز مستبدا، حمبا للحضارة اهل

ق.م. مث هدم سور أورشاليم يف السنة  169اهليكل سنة 
التالية. وبىن قلعة لقواته. وأصدر أوامره اليت جعلت من التقيد 
بتعاليم التوراة جرمية يعاقب عليها ابملوت. ونتيجة هلذا 

مث أصدر اإلضطهاد واإلذالل قامت ثورة املكابيني، وجنحت. 
ق.م. خلده اليهود بعيد  164سنة  عفوا عاماهذا امللك 

مث  لكن عبادة اآلهلة اهللينية كانت غالبة. حانوكاه )األنوار(.
 حكم أورشاليم احلشمونيون.
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ق.م. جون هركانوس؛ وهو من دمر  134واعتلى العرش سنة 
هيكل السامرة؛ وأرغم األدوميني على اعتناق اليهودية. 

لت املنطقة اليهودية يف وبعد وفاته دخ .وتوسعت أورشاليم
الكهان  –صراع على السلطة. وازداد االنقسام بني امللوك 

 واحلزب الديين )الفريسيني(. وغذت الصراع إمارات اجلوار.
شدت أطراف من احلكام اليهود دولة روما للتدخل. فجاء وان

ق.م. وكان هذا بدء السيطرة الرومانية على  63بوميب سنة 
 املنطقة.

عهد الروماين حتول امللك اليهودي إىل خارج األسرة يف بداية ال
احلشمونية، إىل رجل أدومي، امسه اليوانين هريودس )رمبا حرد 

ق.م. انتباتر  48ابلعربية(. فقد عني يوليوس قيصر سنة 
. ومل حاكما على اجلليل حاكما على أورشاليم، وابنه هريودس

ء ق.م. وجا 44تعمر ترتيبات قيصر بعد اغتياله سنة 
البارثيون، ورحب هبم احلشمونيون؛ وهرب هريودس إىل برتا 
فمصر مث إىل رومة. وهناك أعلنه جملس الشيوخ ملكا على 
اليهودية. واستطاع أن يوطد حكمه. ومل يهتم ابألمور الدينية، 
على أنه بىن هياكل مكرسة لآلهلة اليواننية والرومانية. وبعد 

ريع عامة إلشغال ق.م. أقام مشا 25،24حدوث جماعة سنة 
الناس. فبىن أبراج السور وخنادق ومد بعض الشوارع، وقصرا 
له، ومسرحا وميداان للخيل. وليزيل شك اليهود يف داينته, بىن 

ق.م. كان ضعف هيكل زراببل  17هيكال عظيما سنة 
 70. وهذا هو اهليكل الذي دمره تيطس الروماين سنة مساحة

اليهود. مث اثر اليهود على  م عندما اقتحم املدينة وطرد منها
م بقيادة ابركوخبا. عندها، قضى  131دولة رومة سنة 

الرومان على الوجود اليهودي هنائيا فيها، وهدمها االمرباطور 
هدراين، وأنشأ مدينة جديدة مساها إيليا كابيتوليا. مث تناقص 

عدد اليهود يف فلسطني. وبعد حتول االمرباطورية الرومانية إىل 
م(، ظلت السياسة  325نية أايم االمرباطور قسطنطني )االنصر 

وننوه بنص العهدة  على منع اليهود من سكىن أورشاليم.
العمرية، وهي معاهدة تسليم إيلياء للخليفة عمر بن اخلطاب 

ىن اليهود يف كهـ( اليت تنص على عدم س 15م ) 636سنة 
 املدينة.

اين حبنكي إن تنسى مييين. ليلتصق لس "إن نسيتك اي أورشاليم
)مزامري  "مل أذكرك، إن مل أفضل أورشاليم على أعظم فرحي

. هكذا أكد اليهود تعلقهم أبورشاليم عرب (137:5-6
العصور. وجيب أن يكون هذا قسم املسلمني بعامة والعرب 

تنسى مييين. ليلتصق لساين  خباصة. "إن نسيتك اي قدس
عظم , إن مل أفضلك اي قدس على أحبنكي إن مل أذكرك

 ". أفراحي

 أمل

معلقا يف جريدة "بروفيدانس جورانل" يف شهر حزيران سنة 
، معلقا على مقالة كتبها يهودي أمريكي، كتبت 1969

رسالة ختمتها ابلعبارة "إن كان اليهود صربوا ألفي عام، وهم 
على ابطل، فنحن أمة عظيمة، ميكن أن نصرب قروان لنسرتجع 

 حقنا".
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Abstract 

This study to unveil the image of Jerusalem in the writings of western travelers as part of their own perceptions 

of the Orient, particularly Lamartine and Chateau-Briand. We will analyze the two travels understanding of the 

East as try to figure out its mystery, the traditions and mentalities of its inhabitants as well as their various 

languages, narrative techniques, and religious conflicts. We hope that this allows as to emphasize that the 

traveller’s basic concern is to objectively depict an image different from the western stereotypical one of the 

East. 

We believe the transfer process cannot be a case of interpretation or representation as both are affected by bias, 

nor can it be a matter of projection, which attempts to find differences rather than similarities between Western 

and Eastern cultures. 
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 امللخص:

البحثية الكشف عن املخزون التصوري للرحالة الغربيني الذين زاروا القدس وكانت هلم رؤيتهم اخلاصة  نروم من خالل هذه الورقة
األديبني، وعملية إدراكهما  والمارتني حيث نقوم بعرض واسع لرحليت هذين شاتوبراينلشرقنا العريب اإلسالمي، وعلى رأسهم 

داته وعقلياته ضمن اللغة والتاريخ واخلطابة الغربية وعمليات وفهمهما للشرق وحبثهما الدؤوب عن فك غموضه وإهبامه وعا
التماحك الديين. آملني من وراء ذلك التأكيد على أّن اهلّم األساس الذي يوّجه الرحالة ويصوغ عمله هو عملية النقل املنظم 

ً منّا أّن عملية  النقل هذه حبد ذاهتا ال ميكنها أن تكون حالة من واملباشر للصورة املخالفة واملعارضة للثقافة اليت أنتجته، بل وإمياان

                                                           
1 This work is an enlarged version of the text presented in the "Jerusalem Symposium in Modern World Literature" 
held at the University of Jordan from 21-23 March 2017. 
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الذي يسري وفق سلسلة من العناصر أمهها :إما  أو اإلسقاط ،التأويل أو التمثيل الذي جيد مربره يف نظام من التعسف والتحّيز
 االختالف . أو حماولة التقاط العناصر املتباعدة إلجياد نقاط التعارض و  ،إزاحة العناصر املتقاربة بني الثقافتني

 .الشرق  إىل:أدب الرحالت، صورة القدس، الرحلة  الكلمات املفتاحية

 

  األنبياء اي قدس اي مدينة تفوح

 اي أقصر الدروب بني األرض والسماء

 اي قدس اي منارة الشرائع 

 اي طفلة مجيلة حمروقة األصابع 

 حزينة عيناك اي مدينة البتول 

 اي واحة ظليلة مّر هبا الرسول 

 حزينة حجارة الشوارع 

 حزينة مآذن اجلوامع 

 لة تلتف ابلسوادياي قدس اي مج

 إىل أن يقول: 

 اي قدس اي مدينة األحزان 

 اي دمعة كبرية جتول يف األجفان 

    من يوقف العدوان؟ 
 " نزار قباين "   

الكلمات الطافحة أبمسى دالالت العشق  هبذه
هتا اليت ابتت على قول الشاعر "أبنية حجار للمدينة 

نفتتح هذه الورقة حبديث  "والقرآن اإلجنيلاقتباسات من 
ملغامرة ومجالية الكتابة فضاء اضاف رأينا أن يستقطب 

وما  املغامرة أنّه"ال ميكن لفضاء أّكدان من خالله، الرحلية
يتمّخض عنه من انعكاسات وتصورات وقيم أدبية ومجالية 

، عينة ويقاس بقياسات رايضية حمددةأن يوضع ضمن أُطُر م
ألنّه ينفتح انفتاحاً كلياً على الرغبة يف كسر املألوف واخرتاق 

،  مستوايت أخرى ذات مَدايت واسعةاحلجب والتحرك يف
إخضاعها لضوابط صارمة حتّد من شهوة  ليس من السهل
، فإذا 2"حركتها وامتدادها الرحب يف األفقانطالقها وحرية 

تعلقت هذه املغامرة ابلكتابة كان فضاؤها أوسع ألهنا 
خّيل استثماراً حياً وأصياًل وكلياً ت"تستثمر يف عملياهتا طاقة ال

بكّل ما تنطوي عليه من قوة ونشاط وفعالية، من خالل 
الرؤية الشاسعة اليت تعاين فضاء التخّيل على أنّه فضاء 
متحرك ال فضاء حبدود، إنّه متحرك يف ذاته ويف الدميومة 

، ومما الشك فيه أّن"هذه احلركية الالحمدودة يف ذاته 3معاً"
ويف الدميومة هو ما يتيح له ابلضبط قدرة فائقة على 

ألخري الذي ، هذا ا4استيعاب فعل املغامرة ونشاطها النوعي"
أيخذ حريته يف منطق فضاء النص الرحلي على أمثل وجه، 
وأبكفأ صورة ممكنة؛ ألنّه فضاء على الرغم من واقعيته، فهو 
فضاء متحرك مرتبط آبليات التخّيل ومناخاته وآفاقه وهو ما 
يسهم يف خلق مفهوم جديد للمكان الذي تنفتح عليه 

النقدي احلديث الرحلة مباهي النص الذي مل يستطع الوعي 
                                                           

عبيد، حممد صابر : املغامرة اجلمالية للنص القصصي، عامل  -2
 1، ص2010، 1األردن، ط –الكتب احلديث، إربد 
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جتذير الوعي به "فظّل عائما ملتبسا بني نعوت مستلهمة 
من حقول أخرى، مشدودا إىل مرجعيات األدب أو التاريخ 
أو اجلغرافيا أو اإلثنوغرافيا دون القدرة على النظر إىل الرحلة 
نصًا منفتحًا يف كليته على أشكال وحقول تتفاعل لتشّيد 

رًا يعيد املكان فيه تشكيل نفسه مغاي5إدراكًا ورؤية وتعبرياً"
ضمن التشكيل العام للرحلة، هذا النوع "الذي يفسح اجملال 
أمام ترسيخ تقليد املوازنة بني فضاءين وقيمتني وصورتني، 

لة على جمرد الوصف حىت يف احلاالت اليت تقتصر فيها الرح
ألّن هذا الوصف خيضع عن وعي أو ال وعي للعامل اجلديد؛ 

ة الواصف الذي يعمل على حتويل لغوي و ملنظور وثقاف
، ورمبا هذا ما جيعل" الرحلة، نصا 6مفهومي للمنظورات"

وكتابة، )...( بؤرة جامعة ومتحولة ال تقف عند أجوبة 
، تزداد 7شافية بقدر ما تفرش أرضية موسعة ألسئلة مقلقة"

حدهتا كلما كانت وشائج هذا النص "متعالقة مع أشكال 
د التجربة وحتّفزها وتطعمها من أجل معرفة دينامية تلّمع سرو 

، أو 8الذات ابعتبارها وسيلة للمعرفة واالنفتاح على العامل"
بعبارة أخرى"ألّن املعرفة ابلذات تتأّصل عن طريق املعرفة 
ابآلخر، واحلديث عن اآلخر يضمر حديثًا عن الذات، 
فالرحالة عندما خيرج من ذاته إىل اآلخر يرجع إىل ذاته مرة 

. فماذا لو كان هذا 9خرى لتمثيل النحن أمام اآلخر"أ
                                                           

حليفي، شعيب : الرحلة يف األدب العريب ) التجنيس، آليات  -5
، 2املغرب ط -الكتابة، خطاب املتخّيل (،دار القرويني، الدار البيضاء

 . 36، ص2003
 . 50نفسه، ص -6
 .51نفسه، ص -7
 نفسه، نفسها .  -8
دراسة يف إنتاج النص  –الساوري، بوشعيب : الرحلة والنسق  -9

، 2007، 1املغرب، ط –الرحلي، دار الثقافة، الدار البيضاء 
 167-166ص.ص 

-   كانت مفردة الشرق"تشري نسبة إىل األنسلكوبيديني الفرنسيني إىل
مفاهيم فلكية أكثر مما تشري إىل مفاهيم أنثروبولوجية، وكانت كلمة 

اآلخر هو الشرق، وتلك األان هي الغرب؟ سؤال يفتح 
الباب على مصراعيه أمام ضرورة الوقوف عند طبيعة هذه 
العالقة دون إمهال أثرها على كتاابت الرحالني، خاصة إذا 

 علمنا أّن هذه العالقة مل تكن "بريئة، إمنا عالقة من عالقات
القوة والسلطة والسيطرة وبدرجات متناقضة من اهليمنة 

 . 10املعقدة واملتشابكة"

 عالقة االستشراق أبدب الرحالت: 

إذا كان الشرق كما اقرتحه تيبوديه هو "البالد 
احلارة أبمجعها، البالد اليت متتد من اهلند إىل مراكش، أما 

قع العناصر اليت تؤلفه سواء أكانت من اخليال أم من الوا
فهي جد معقدة إباثرهتا وجاذبيتها، إنّه وجه الطبيعة الذي 
ال تُ َقدِّم لنا أورواب بديال عنه: إنّه الصحراء حيث يتقاسم 
الشعر بعضًا من عناصرها مع شعر البحر، إنّه سحر 

                                                                                    

ها بيزنطة أو فلسفة ملتبسة حبقٍّّ فديدور كان ال يفهمها إاّل بوصف
وكانت متّثل لديه ما ميثِّّله الرتاث اإلشراقي ! غنوصية أو زرادشتية

والصويف معاً، وهذا ما جعل واحدة من املعاجم الشهرية يف القرن 
التاسع عشر )بواكري القرن التاسع عشر ( تكّرس عموداً كامال لتفسري 

ذاته وهو  (، وقد ذكر املعجم (Orientااللتباس الذي تضمه كلمة 
معجم الروس، أنّه ليس هناك من كلمة فسرت بشكل شيء تضارع 
ما كان لكلمة شرق .لذا كان الرحالة حىت الثلث األول من القرن 
التاسع عشر ال يعنونون رحالهتم ب) رحلة إىل الشرق ( على 
اإلطالق إمنا كانوا يعنونون ابسم البلد الذي رحلوا إليه مثل ) رحلة إىل 

لة إىل فلسطني (،) رحلة إىل سوراي (، أو كانت مصر(، ) رح
( واليت تعين الشرق ابملعىن ( Levantالرحالت حتمل امسا جتاراي مثل

التجاري، أطلقه التجار على املناطق الشرقية املتامخة حلوض البحر 
رحلة –جوردا، بيري: الرحلة إىل الشرق األبيض املتوسط ". راجع: 

د اإلسالمية، تر.مي عبد الكرمي وعلى بدر، األدابء الفرنسيني إىل البال
 .  14، ص2000، 1سوراي، ط –األهايل للتوزيع، دمشق 

 . 6املرجع نفسه، ص -10
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اإلسالم وديكور دين يتناسب مع املناخ واإلنسانية تناسباً 
 . 11اتماً"

صورة الشرق  والسؤال املطروح هنا هل هذه هي
اليت وجدانها يف كتاابت األدابء الغربيني السيما إذا علمنا 
أّن هذا الشرق قد احتل مكان الصدارة يف أدهبم؛ حيث 

 جتلى يف الرواايت واملسرحيات والقصائد اليت كتبت آنذاك؟

وإجابة منا على هذا السؤال نقول: "لقد أدت 
وارتسام  احلمالت الصليبية إىل تواتر األخبار عن الشرق

عدد من التصورات املبالغ فيها واملنسجمة مع املعطيات 
الثقافية واحمللية. فكان من النتائج املباشرة لذلك ظهور عدد 
من القصص اليت ُعرفت ب )الرومانس(، إضافة إىل أعمال 
شعرية ملحمية ميكن اعتبارها إرهاصات الستشراق أديب 

للنظر أن  سيستمر حىت القرن العشرين.ولعل من الالفت
تكون تلك األعمال املتولدة نتيجة لالحتكاك ابلشرق العريب 
االسالمي من أوائل ما أنتج من األدب األورويب )إذا 
استثنينا األدبني اليوانين والروماين ابعتبارمها سابقني ملا يعرف 
اآلن أبورواب(. وقد انقسمت تلك األعمال إىل قسمني 

 رئيسني مها: 

على الغرائبية والفانتازية، اليت األعمال القائمة  -
تصّور الشرق بصور يغلب عليها عنصر اإلاثرة 

 والتشويق غري الواقعي.
واألعمال اليت تعكس الروح القتالية أو التعبوية،   -

كما يف املالحم. ولعل أشهر هذه املالحم )أنشودة 
روالند( اليت تعود إىل مطلع القرن الثاين عشر 
امليالدي، واليت تصّور مشاهد من الصراع 
االسالمي املسيحي يف إسبانيا مربزة اجلانب 

                                                           
 . 56نفسه، ص -11

 االسالمي بوصفه عدوا وثنيا يعبد آهلة منهم
الرسول حممد عليه الصالة والسالم الذي وصلهم 
أّن امسه )ماهون(. يلي ذلك إابن عصر النهضة 
عدد من املالحم االيطالية اليت محلت املضمون 
األسطوري نفسه الذي جنده يف أنشودة روالند، 
وكذلك يف األدب املسرحي األورويب كما يف أعمال 

شكسبري )...( وحني جاء القرن الثامن عشر  
انت التصورات عن الشرق تدخل أعماال ك

قصصية غدهتا ترمجة الفرنسي جاالن ل )ألف ليلة 
. واستمر احلال يف اآلداب األوروبية م1704وليلة( 

، حيث حاز 12يف القرن التاسع عشر والعشرين"
الفن القصصي بنوعيه الرواية والقصة القصرية على 
نصيب األسد من تصوير الشرق وتوظيفه فنيا، إما 

ابستلهام أعمال شرقية، مثل ألف ليلة وليلة، أو "
ابلتوجه مباشرة إىل الشخصيات واألجواء اليت يرى 
الكّتاب أهنا تصّور عامل الشرق على حنو ما. وكثريا 

، "13ما كانت هذه العناصر جتتمع يف عمل واحد
وكل ذلك جيعلنا جنزم أبن صورة الشرق يف 
                                                           

الرويلي، ميجان، البازعي، سعد : دليل الناقد األديب، فهرسة  -12
، 1995، 1مكتبة امللك فهد الوطنية، اململكة العربية السعودية، ط

 . 24-23ص ص 
-  مثلما حدث يف رواية الكاتب األمريكي جون ابرث، اليت كان

(، اليت مجعت 1991عنواهنا ) الرحلة األخرية لشخص ما يف البحار 
قدرا هائال من املعلومات املتصلة ابلشرق يف قالب متتزج فيه أجواء 
حكاايت السندابد املغرقة يف اخلرافة ابألحداث السياسية اليت عاشتها 

الشرق األوسط يف الفرتة اليت سبقت صدور الرواية . ويذهب منطقة 
صاحبا كتاب )دليل الناقد األديب( إىل أنّه من خالل رواية ابرث 
"يتضح جانب مهم من جوانب االستشراق ميكن مبقتضاه القول أبننا 
إزاء خطاب أديب ابملعىن الذي حدده الفيلسوف الفرنسي ميشال فوكو 

 25 دراسته االستشراق. راجع الصفحة صواستعمله إدوارد سعيد يف
 من الطبعة األوىل .

 . 25 -24املرجع نفسه، ص ص  -13



K.ALLAOUI/APJIR 2-2 (2018) 13-27 

 

املتخيل الكتاابت األوروبية كانت صورة "الشرق 
املتأثر أبلف ليلة وليلة، الشرق السري والغامض 
الذي تسيطر عليه القدرية واالستيهامات اجلنسية 

. وعليه ف "الشرق الذي 14واملغامرات السحرية"
خلقه الغرب يف أدبه ليس شرقا حقيقيا، إمنا هو 
منطقة لتصعيد اخليال الغريب عرب القرون املختلفة و 

منمطة، والتعامل معها  وسيلة لتفجري صورة اثبتة
إال أنّه يكشف عن املخزون التصويري الكائن يف 
النظام الذي شّكل الثقافة الغربية ذاهتا، فالشرق 
هو ملجأ للكائنات الغريبة والشبحية وهو صورة 
اثبتة خلقها املخيال الثقايف السياسي الغريب نتيجة 
لقرون حمتدمة من الصراع واملقاومة واجملادلة، ورمبا 

، 15فجرت بشكل أساسي يف القرن الثامن عشر"ت
هذا القرن الذي بلغت فيه احلركات االستشراقية 
أوجها، وهنا نتوقف لنؤكد أنّه إذا كان االستشراق 
هو بشكل عام تعبري يدل على االهتمام املنظم 
ابلشرق مبا هو "رمز أو نسق رمزي يشري إىل 

، 16أسلوب حياة ومنط تفكري له خصائصه املميزة"
إّن "اإلرث املذموم لالستشراق ينعكس يف قدرته ف

على صنع الثنائية الثقافية وخلق اآلخر ووصمه 
وثقافته بنعوت سلبية، وهي ثنائية مشولية من نِّتاج 
بعض النخب الثقافية الغربية اليت تنطلق ليس من 
جمرد اجلهل مبكوانت ثقافة اآلخر بل العمل على 
                                                           

دي المارتني، ألفونسو : مقدمة كتاب رحلة إىل الشرق،  -14
ماري طوق، منشورات دار نشر هاشيت وشركائها  -تر.مجال شحيد

 . 7، ص1، ج2006، 1ابريس، ط–
 . 12نفسه، ص -15
جدلية الثنائية الثقافية  –ستشراق اجلديد األسود، السيد : اال -16

بني الغرب /الشرق والغرب /اإلسالم، جملة ثقافات، تصدر عن جامعة 
 . 207، ص2008البحرين، 

؛ ال لشيء إال 17هتميشها وحتجيمها"
ألّن"االنشغال ابملعايري الغريبة حول الغرب يف 
مقابل اآلخر أو الشرق تعرقل الفهم املوضوعي 
للمجتمعات التقليدية أو غري الغربية مما حذا 
ابألنثروبولوجي الشهري جاك جودي أن يقول: لقد 
َلْت يف أن تعطي اعرتافًا كامال إلجنازات  َفشِّ

ل بتفرد اجملتمعات األخرى املتأدبة بسبب االنشغا
الغرب، وهذا النمط من التفكري يكون متأصال يف 
التقسيم )حنن/هم(الذي يكون يف جوهره ثنائيا 

 .18وعنصرايً"

وهكذا أضحى من انفلة القول التأكيد على أّن 
التصورات الغريبة اليت قدمها االستشراق عن الشرق،وعن 
العامل االسالمي بصورة خاصة أسهمت يف التعبري عن 

، 19فكرية واأليديولوجية للصراع احلضاري بينهمااخللفية ال
هذا الذي بدا جليًا وواضحا يف خطاب الرحلة، مبا هو 

، اترخيية، 20الوعاء األقدر على نقل مواد شىت )إثنوجرافية
جغرافية، وأدبية...(؛ ألّن أدب الرحالت يف األصل هو 
"نوع من املعاينة والفحص واالختبار أو اإلخبار 

ّن "اهلم األساس الذي يوّجه الرحالة ، وأل21والتقصي"
ويصوغ عمله هو عملية النقل املنظم واملباشر للصورة 

                                                           
 .205املرجع نفسه، ص -17
 . 206املرجع نفسه، ص -18
 . 207املرجع نفسه، ص -19
اإلثنوجرافيا : "كلمة معربة تعين الدراسة الوصفية ألسلوب احلياة  -20

وجمموعة التقاليد، والعادات والقيم، واألدوات والفنون، واملأثورات 
الشعبية لدى مجاعة معينة أو جمتمع معني، خالل فرتة زمنية حمددة ". 
راجع : حممد فهيم، حسني : أدب الرحالت، سلسلة عامل املعرفة، 

، 138الكويت، العدد  –اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب 
 . 49، ص1989

 8الرحلة إىل الشرق، ص -21
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، فإّن عملية النقل 22املخالفة واملعارضة للثقافة اليت أنتجته"
هذه ال ميكن أن تكون خالية من التأويل أو التمثيل الذي 
جيد مربره يف نظام من التعسف، والتحرّي أو اإلسقاط الذي 

لى وفق سلسلة من العناصر هي ابختصار: إما يسري ع
إزاحة العناصر املتقاربة بني الثقافتني، أو حماولة التقاط 
العناصر املتباعدة وحسب، وذلك ابلبحث احلثيث إلجياد 
نقاط التعارض واالختالف، وهذه األخرية هي إحدى 
الوسائل الضرورية لعملية الكشف والفحص وتقدمي صورة 

، الذي ابتت صورته إما مبنية بشكل قبلي تقريبية عن اآلخر
داخل الالوعي اجلمعي للثقافة، وإما قائمة على أساس 
اختيار العناصر املطابقة للعناصر القبلية وحماولة تقريبها 
وفرضها ابلقوة ضمن نظام بالغي يصّح أن نطلق عليه 
اخلطاب. و كّل هذا جيعلنا جنزم أبّن كتاابت الرحالة 

  –«, مصدرا اترخييًّا بريئا»لّشرق ليست حول ااألوروبيني 
كما يقّر بذلك إدوارد سعيد، هذا األخري الذي كانت له 
رؤيته الثاقبة يف االستشراق وأبعاده، أوليس هو القائل: 
االستشراق هو "أسلوب تفكري يقوم على التمييز الوجودي 
واملعريف بني ما يسمى )الشرق( وبني ما يسمى يف )معظم 

، ومل يتوقف عند هذا بل راح يدعو إىل 23رب"األحيان( الغ
ضرورة فحص اخلطاب االستشراقي لنتمكن من فهم أبعاده 
وذلك حني قال :"إننا ما مل نفحص االستشراق ابعتباره لوان 
من ألوان اخلطاب فلن نتمكن مطلقا من تفهم املبحث 
البالغ االنتظام الذي مّكن الثقافة األوروبية من تدبري أمور 

 والتسلط عليه، من أجل اهليمنة عليه وإعادة بنائه.24الشرق"

                                                           
 . 6نفسه، ص -22
 –مؤسسة األحباث العربية، بريوت سعيد، إدوارد : االستشراق،  -23

 .46ص ،2001، 1لبنان، ط
 نفسه، نفسها . -24

وإذا علمنا أّن القرن التاسع كان قرن الرحالت بال 
منازع، "بل إنّه القرن الذي يضم أكرب عدد من اإلنتاج 
الثقايف واألديب الذي يرتكز ابألساس على يوميات الرحلة و 

، أدركنا إىل حد بعيد حجم اخلطر الذي كانت 25خماطرها"
تشكله الرحلة الغربية إىل الشرق خاصة من حيث إبرازها 
للصورة املشّوهة للشرق والشرقي، فقد كان الشرق يف رحلة 

"جماال  (RICHARD BURTON)ريتشارد بورتون
، أما 26حمرما، حيث النساء جوارٍّ مينحن ملذات جنسية"

الشرقي يف نظره فهو "إنسان كسول وال مبال، وقذر، 
ه يف أوقات اخلطر، يف حني أنّه يصبح ومدمن، ومعروف جببن

وقحا عندما ال يكون مثة ما خيشاه، وليس لديه أية فكرة 
، وهي اهتامات خطرية ال تقل يف خطورهتا 27عن الصدق"

عن قوهلم واصفني أخالق املسلمني إّن"كّل الشرقيني يعّدون 
مولعني ابلنقائص واآلفات األكثر احنطاطا. ويعّد العرب 

وُفساقا حىت داخل األماكن املقدسة يف  أانسا شهوانيني
اإلسالم، وهذا ما يعّد تدنيسا للمقدسات وانتهاكا 

وسم بعض الرحالة العريب  1820للحرمات. ففي حوايل 
ابلشذوذ اجلنسي، متاما كما أسندوا إىل اإلسالم صفة الال 

. 28أخالقية، مؤكدا أنّه ليس الدين هو الذي يريّب اإلنسان"
ذه الرواايت وغريها كثري جاءت لتكّرس فال ريب أّن كل ه

صورة مشّوهة للشعوب الشرقية بدءًا من لون البشرة وانتهاء 
عند صفة الرببرية واهلمجية واحليوانية اليت ومسوا هبا اإلنسان 

                                                           
 . 9الرحلة إىل الشرق، ص -ل25
قباين، ران : أساطري أورواب عن الشرق، تر. صباح قباين، دار  - 26

، 1988، 1سوراي، ط–طالس للدراسات والرتمجة والنشر، دمشق 
 . 22ص 

 . 25املرجع نفسه، ص -27
28-Redouane, joelle: L’Orient arabe vu par les 
voyageurs anglais, Office des Publications 
Universitaires , Alger, 1988, p139. 
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الشرقي، و"لكن هذا ال يعين أّن مجيع الرحالة الذين حتّدثوا 
ر هو عن الشرق أساؤوا تصويره، وإمنا يعين أن سوء التصوي

الذي طغى، وهو الذي أسر خيال عامة الناس يف 
 .29الغرب"

ومما تقدم ميكن عّد "قصص الرحالت جزءًا من 
ابلقوة 30االستشراق الذي حّرض على قيام اإلمرباطورية"

وابلفعل هذا من جهة، ومن جهة أخرى من خالل هذه 
الرحالت "تتضح مسة االستشراق كنظام من القول له 

إنتاج املعرفة اليت كثريا ما تستمد قواعده وقدرته على 
مصداقيتها من القواعد اليت حتكمها وليس من مطابقة تلك 

. وعليه وبكثري من الثقة 31املعرفة ملا هو حاصل أو واقع"
نضّم صوتنا إىل صوت صاحيب كتاب )دليل الناقد 
األديب(حني يقوالن،مبينني مدى جناعة ما قّدمه كتاب 

الفهم العميق للظاهرة  االستشراق إلدوارد سعيد من
االستشراقية: "وعلى الرغم من كثري من النقد الوجيه أحياانً، 
الذي قوبل به كتاب سعيد فإّن الكتاب قد غري ابلفعل 
النظرة اليت كانت سائدة إىل االستشراق، وذلك إببرازه 

للنسق املعريف الذي حيكمه، كما هو احلال يف خطاابت  
هذا النسق كما بينه سعيد هو كثرية أخرى. ومن أبرز معامل 

أّن االستشراق أسلوب معني يف الثقافة الغربية يف التحدث 
عن الشرق والبحث فيه وتوظيفه، أسلوب يعكس الثقافة 
املنتجة أكثر مما يعكس موضوع التأمل أو التخيل أو البحث 

 .32وهو الشرق"

                                                           
 . 26قباين، ران : املرجع السابق، ص -29
 املرجع نفسه، الصفحة نفسها .  -30
 . 25دليل الناقد األديب،م.س.، ص -31
 . 25املرجع نفسه، ص  -32

و ركحا على ما تقدم فإّن املتأمل يف كتاابت 
 جمال الرحلة جيد أهنا كانت حماولة القرن التاسع عشر يف

لفحص املادة اجملموعة عن الشرق وامتحان الصورة املشكلة 
منها بوساطة الرحلة، هذا اخلطاب الذي"منح ملفهوم 

( بعدا دالليًا جديدا، وهو املعىن )الرحلة إىل الشرق
، 33اإليديولوجي الذي يتضايف مع املعىن األنثروبولوجي"

ابلفكرة اليت أسلفنا أتكيدها يف موضع  وهو ما جيعلنا جنزم
سابق،واليت ُمفادها أّن "أدب الرحالت هو نوع من املعاينة 

، وهذا ال يعين 34والفحص واالختبار أو اإلخبار والتقصي"
البتة غياب جانب املتخيل متاما يف النص الرحلي، بل إّن فيه 
فصالت متخيلة ظلت"تؤدي )...( منه دور شاهد العدل، 

تتأتى خطورهتا والسيما حني تتسم هذه الرحالت  ومن هنا
؛ألهّنا تشكل عنصرا من ابلعفوية والسطحية، والتحيز

عناصر رد الفعل الدفاعي لدى بعض الثقافات إبزاء ثقافات 
 . 35أخرى"

                                                           
-  الرحلة إىل الشرق، عبارة مل تظهر يف األدب الفرنسي إاّل يف العام

، على يد المارتني يف كتابه) ذكرايت، انطباعات، أفكار 1853
ومشاهد مقدمة من خالل ) رحلة إىل الشرق (، ويف تتبع مجيل لكلود 
برشيه يف كتابه ) انطولوجيا الرحالت إىل الشرق ؛ إذ ذكر أّن هذا 

للرحالة  1772املصطلح كان ترمجة عن كتاب صادر يف العام 
-1734االجنليزي بيكوك كان قد أجنزه يف الفرتة املمتدة مابني 

، 1829مارتني الرحالة فونتانيه يف العام ، وقد أخذه قبل ال1754
ولكنه أخذه حتت اسم اجلمع، ومل أيخذ العنوان شكله ابملفرد إاّل على 
يد المارتني، وهكذا حتول هذا العنوان إىل اسم عام وجامع، يعّرف 
الشرق جبميع املناطق الواقعة حتت احلكم العثماين، من ضمنها بالد 

النهرين ومنطقة البلقان . راجع : الرحلة  اإلغريق ابستثناء بالد ما بني
 .  15-14إىل الشرق، م.س.، ص ص 

 14الرحلة إىل الشرق، ص  -33
 .  8املرجع نفسه، ص -34
-  نعتقد جازمني أّن هذا التحيز ال يُرّد إىل شخصية وخصال

  الرحالة فقط، وإمنا إىل توجهه الفكري أيضاً. 
 . 8الرحلة إىل الشرق، ص -35
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  وخالصة القول : 

إنه من املؤكد أبّن الشرق يف اتريخ الثقافة الغربية 
ظّل "تكوينا هالميا سواء اليت كانت الرحلة إحدى أوعيتها 

على املستوى اجلغرايف أو الثقايف، تكوينا يعكس متغريات 
الثقافة الغربية وإن ظلت له ثوابت أو أمناط تفكري وختيل 
مستقرة. ومن أبرز هذه الثوابت أّن الشرق نقيض الغرب 
سواء ابملعىن السليب، وهو الغالب، أو اإلجيايب،كما يف 

 36حلم عند الرومانسيني غالباً."تصور الشرق جنة أرضية لل

دوافع االرحتال إىل مدينة القدس وصورهتا يف   -
 كتاابت الرحالة شاتو براين والمارتني :

إذا كان الكاتب الفرنسي الشهري 
[ يرى يف الرحلة "فرصة حلك 1592 -1533مونتاين]

، فإىل أي مدى كان إميان 37وصقل عقله مع عقل اآلخرين"
ذه املقولة؟ اليت تنّم عن قناعة مطلقة شاتوبراين و المارتني هب

أبّن أدب الرحالت هو "رواية التفاعل بني الذات 
، بل و ماهي دوافع كّل منهما يف االرحتال إىل 38واآلخر"

 الشرق عامة وإىل املناطق املقدسة منه على وجه اخلصوص؟ 

ال ريب أّن "الرحالت إىل الشرق احتلت مكانة 
ليس فقط بسبب محلة انبليون مميزة يف القرن التاسع عشر 

الشهرية على مصر وال نظرا للسهولة اجلديدة اليت أاتحها 
تطور املواصالت البحرية فحسب، بل مردُّ ذلك أيضًا إىل 
الروح الرومنطقية اليت سيطرت بشكل خاص على النصف 

 . 39األول من ذلك القرن"

                                                           
 . 25دليل الناقد األديب،م.س.، ص -36
 .100أدب الرحالت، م.س.، ص -37
 . 71املرجع نفسه، ص -38
 .  458دي ال مارتني،ألفونس : م.س.، ص -39

وعليه فرحالت األدابء الفرنسيني إىل البالد 
القرن التاسع عشر ميكننا أن منّيز فيها قضيتني اإلسالمية يف 

هامتني: األوىل: أنّه نتاج قام به بشكل حصري أدابء 
رومانتيكيون كبار، أمثال المارتني، نرفال، غوتييه، فلوبري، 
ديديه، ماكسمجوكومب، وقد أثّر الطابع البالغي والتخييلي 

بني رحلتني يف عملية النقل أتثريًا مباشراً، كما ميكننا التمييز 
مثل رحلة فلوبري ورحلة المارتني على أساس العالقة بني كلٍّّ 
منهما من جهة، وبني الرومانتيكية كمدرسة أدبية هلا 
وجهتها األيديولوجية فلسفية من جهة أخرى، ففي الوقت 
الذي كان ينهل المارتني فيه من الرومانتيكية كل ما يهيئه 

ياهتا، كانت رحلة للنظر إىل الشرق كوجهة سفر هلا خصوص
فلوبري تتأسس على قاعدة عدوانية إبزاء الشرق؛ألنه كان 
يريد أن ُيشفى من أمراضه الرومانتيكية، والنقطة األخرى 
اليت جيدر بنا الوقوف عندها، هي أننا ال ميكننا فصل 
الرحالت عن طابع العالقات املتأزم بني الشرق والغرب يف 

اكات الدينية واألطماع القرن التاسع عشر، وأتثري املماح
االستعمارية، وسياسة التبشري الديين، ولذلك جند هذه 
الرحالت حتتوي على الكثري من االنطباعات السياسية 
واألحكام التقوميية اليت تفتقر يف أغلب األحيان إىل احلس 
اإلثنوغرايف، نتيجة لتصاعد الشعور الغريب ابلتمركز العرقي 

 .40والديين

 الشرق ظل ابلنسبة لالمارتني ورغم كل ذلك فإنّ 
وديديه وغوتيه وفلوبري أرض التوراة والضياء، يلجؤون إليه 

 حبثا عن الراحة والنسيان. 

)املسار من ابريس إىل أورشليم( هو كتاب  -
 [1847-1768لفرانسوا دي شاتوبراين]

                                                           
 .  9-8جوردا، بيري : م.س.، ص ص  -40
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، وصدرت الطبعة الثانية منه 1811صدر ألول مرة يف العام 
فيه من فرنسا احتالل الشرق صّدرها بنداء يطلب 1826

والدخول يف احلرب ضد تركيا ومصر.سعى من خالل هذا 
الكتاب إىل رصد جّل مالحظاته وانطباعاته من رحلة كان 

إىل الشرق األدىن، إمياان منه أبّن هذه  1806قد قام هبا سنة 
املنطقة من العامل هي مهد األداين السماوية، حيث "كل 
حجر، وكل هنر وكل بقعة صحراوية تذّكر ابألداين اليت 
مرت هبا وأصحاهبا"، يقول معرّفا مبساره" إّن مساري هذا 
إمنا هو مسار رجل انطلق أصال إىل حيث يرى السماء 

.مث عاد إىل دايره ويف رأسه بعض الصور واألرض واملاء ..
اجلديدة، ويف فؤاده بعض املشاعر اإلضافية عن الشرق 
والقدس"، وهو مل خيرج قاصدا الشرق كما تروي 

الرواايت"هبدف أن يعثر على األلوان احمللية اليت تناسب  
كتاب )الشهداء( فقط، لكنه يف الواقع كان بدافع 

زهتا رحالت االستسالم لتجربة الشرق اليت حفّ 
 .42وفولين41اتفرينيه

ولئن كانت هناك رحالت إىل الشرق بعد 
شاتوبراين، فإّن رحلته شكلت نقطة الوصل يف تدشني نظام 
جديد من الصالت ألهّنا حققت قطيعة مع الرحالت 
السابقة هلا، كما أهنا كانت الباعث واملؤثر الذي متظهرت 

                                                           
جان ابتيستتا فرينيه، هو رحالة فرنسي قام منذ القرن السابع  -41

بالد فارس واهلند، اليت عشر برحلته راواي أسفاره الستة يف تركيا و 
امتدت على أربعني عامًا . مّهدت رحالته لتلك النظرة النسبية اليت 
تعيد النظر يف أفكار الغربيني املكتسبة عن اإلنسان املشرقي . راجع 

 . 458، ص 2خمتارات من كتاب رحلة إىل الشرق، ج
قسطنطني فرانسوا فولين قام برحلة إىل مصر وسوراي عام  -42

و مل خيرج للشرق بدافع الفضول فقط بل الستطالع ، وه1873
أحوال املنطقة، متوخيا سرد الوقائع حمافظا على الروح اليت طبعنه لدى 
حبثها وحّبه اجملرد للحقيقة مؤكدا على أّن الرحالت هي ملك للتاريخ 

 ال الرواية. راجع: املرجع السابق، الصفحة نفسها . 

المارتني واحدة منها، عنه الرحالت اليت تلتها، و لعل رحلة 
يقول يف ذلك ال مارتني نفسه: "إّن هذا الكاتب الكبري 
والشاعر العظيم مل يفعل سوى املرور أبرض املعجزات هذه، 
لكنه طبع وإىل األبد أثر العبقرية فوق هذا الغبار الذي 
حركته القرون املتعاقبة العديدة، لقد ذهب إىل القدس حاجا 

يه الكتاب املقدس واإلجنيل وفارسا، وهو حيمل بني يد
، وهو ما جيعلنا نؤكد أن شاتوبراين يف 43واحلروب الصليبية"

رحلته إىل القدس كان يبحث عن عبقريته الدينية، وتفوقه 
العرقي وأاننيته الشاعرة املتسامية، أوليس هو القائل وهو 
قاصد الشرق متمثال يف ذهنه روح املقاتلني الصليبيني 

الفرنسي األخري الذي يغادر فرنسا  القدامى:"رمبا أكون
متوجها إىل األراضي املقدسة أبفكار وأهداف ومشاعر 

، لقد حقق أخريا حلم صباه برحلته إىل 44احلجاج القدامى"
الشرق فأنظره وهو يقول ونربات السعادة تقطر من كل 
حرف هو مردده: "لقد طفت،ودرت دورة كاملة حول 

، ومثل القدامى زرت البحر املتوسط من دون خماطر تُذكر
اسربطة. مررت أبثينا، حللت ابلقدس،رسوت ابإلسكندرية، 
تفرجت على آاثر قرطاج. وأخريا استسلمت جلمال قصر 

 .45احلمراء يف األندلس"

لقد خرج حامال بني جنباته "أان متضخمة مل يكن 
ليخفيها )...(، حىت إّن الكثري من معاصريه انتقدوه ألاننيته 

تكن إاّل أيقونة ألان مركزية تعرب عنها احلضارة  املفرطة اليت مل
األوروبية يف القرن التاسع عشر، وقد ألبسها شاتوبراين 
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مسحة مسيحية راح يربر من خالهلا كل سطوة استعمارية 
استباحت داير اإلسالم، حبجة أّن املسيحية متتلك األهلية 
لتحضري شعوب تنتمي إىل دين ال حيث املؤمنني على دفع 

ارة حنو األمام، وال يعلمهم أن يعنوا ابحلرية. دين أنتج احلض
)أانسا ميضون أايمهم ابلبطش ابلناس أو االسرتاحة على 

، ولعل هذه العبارة األخرية 46سجادة بني النسوة والعطور ("
اليت هي يف األصل من شاتوبراين جاءت حاملة لصورة 

حلقد، سلبية عن اآلخر، صورة متضمنة للكثري من العدائية وا
وهي نفس الصورة اليت محلتها عبارته"منذ شهرين كنت قد 
غادرت عاصمة الشعوب املتحضرة )ابريس( ألحّط رحايل 

. وهو وإن مل يشر إىل أي 47يف عاصمة الشعوب املتوحشة"
آية من القرآن،إاّل أنّه يكتفي ببعض التوصيفات العامة 

أ الرائجة وذلك حني يقول:"ال جند يف كتاب حممد أي مبد
حضاري أو أي تعليم يهّذب النفس. فهذا الكتاب ال حُيّفز 

، وهو يرى أّن 48على كره الظلم، وال على التعلق ابحلرية"
النص القرآين حيّث معتنقيه على احلرب والقتل، وإخضاع 
الناس، حىت إذا استتب هلم األمر أمضوا أايمهم ابلبذخ 

د والفجور، وقد ابلغ الكاتب يف وصف الظلم واالضطها
الواقع على مسيحي الشرق، ومل يتوقف عند هذا احلد بل 
راح يؤكد أّن "التسلط السياسي والفوضى القائمان يف 
الشرق انجتان عن مؤسسات فاسدة أساسها تركيبة ذهنية 
متخلفة أرساها الدين االسالمي، وهي بطبيعتها تتعارض مع 
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.وهنا نفتح قوسا لنقول لقد كانت 49أي حرية أو تطور"
ب الصليبية يف نظره مربرة جدا "فهي مل تكن أعماال احلرو 

جنوبية، ال من حيث مبدئها، وال من حيث نتيجتها، 
فاألمر ال يتعلق فقط بتحرير القرب املقدس، بل مبعرفة من 
يفوز يف هذا العامل، هل العقيدة املعادية للحضارة واملؤيدة 

 بنظامها للجهل واالستبداد واالستعباد، أم العقيدة اليت
أحيت يف نفوس احملدثني عبقرية علم احملدثني وألغت 

.وكل هذا ال ينّم أبدا على أن الكاتب كان 50العبودية"
متساحما، بل كان يكّن عداًء كبريا لإلسالم كدين خامت 
وللمسلمني كمعتنقني، هؤالء الذين مل يكن يراهم بشرا أصال 

 "وإمنا قطيعا يسوسه إمام ويذحبه انكشاري".

لشاعر عند حديثه عن القدس راح والكاتب ا
يسرد اتريخ املدينة حملال مؤلف لواتس )القدس احملررة( 
مستشهدا منه مبقاطع طويلة، مركزًا يف حديثه ووصفه على 
املعامل املسيحية فيها ككنيسة القيامة وما تبعها من كنائس، 
والقرب املقدس، ووادي رام، والنبع الذي ظهرت فوقه النجمة 

رة زيتون النيب إيليا .....إخل. والكاتب يف للمجوس، وشج
وقوفه على جل املعامل املسيحية كان يبدو مستمتعا غاية 
ً على األطالل  املتعة بتذكر أحداث بعينها من جهة، و واقفا
لتصور املاضي و أخذ العِّرب من جهة اثنية. يقول مبينا 

و ألجتنب طريقته يف تصويره للمشاهد اليت أعجب هبا "
صوير لوحة قد أتقن رمسها، ارأتيت أن أقتبس من  إعادة ت

كتاابت من سبقين من رحالة، مضيفا عليها مالحظايت 
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، ومن هؤالء الذين اعتمد عليهم ابإلضافة إىل 51اخلاصة"
، الذي أرسل إىل فلسطني (1621) دوشاي()لواتس( )

من قبل لويس الثالث عشر، وقد رأى شاتوبراين أن كتاابته 
 :ألسباب اآلتيةتستحق االهتمام ل

حتمس األتراك ملرافقة هذا السفري أبنفسهم خالل  - 1
َح  زايرته ألورشليم؛ إذ لو شاء أن يدخل مسجد املعبد لُسمِّ

 له.

يف الكتابة واضح و دقيق جدا، حىت أن بول  هأسلوب - 2
لوكاس نقل عنه حرفيا دون إشعار ابالقتباس، كما اعتاد أن 

 يفعل.

و السبب الرئيسي أن أنفيل درس خريطة دوشاي يف  - 3
 .أطروحة قد تكون هي أبرز أعمال هذا اجلغرايف

وقد اقتبس منه وصف معامل كنيسة املدفن املقدس، و 
أضاف إليها بعض املالحظات.على اقتباساته يف كثري من 

 األحيان تتعدى التسع صفحات.

يف سرد حمبوك ورمبا هذا ما جعل كتابه أييت 
شكل متني ومقاربة اترخيية جادة لكل املعامل اليت وقعت ب

عليها عينه، وهو ما جيعلنا نقول أن شاتوبراين فتح الطريق 
 إىل الرؤية املعاصرة ألدب الرحالت.

)الرحلة إىل الشرق( للشاعر والدبلوماسي ألفونس دي ال 
 [ 1869-1790]مارتني 

 دوافع االرحتال إىل القدس: -
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مقدمة كتابه )رحلة إىل الشرق( يقول ال مارتني يف 
لقد ذهب شاتوبراين إىل القدس "حاجا وفارسا، وهو حيمل 
بني يديه الكتاب املقدس واإلجنيل واحلروب الصليبية. أما أان 
فقد مررت هبا فقط كشاعر وفيلسوف، وعدُت منها وأان 
أمحل الكثري من االنطباعات العميقة يف قليب والتعاليم الرفيعة 

، وحنن إذا علمنا كيف ترىب هذا 52 فكري"والرهيبة يف
الكاثوليكي املتسامح أدركنا وعن كثب دوافع شد الرحال 
إىل هذا الشرق عامة والقدس على وجه اخلصوص يقول يف 
الصفحات األوىل من رحلته:"تلقت أمي من والدهتا وهي 
على فراش املوت نسخة من الكتاب املقدس الذي طُبع يف 

علمتين فيه القراءة وأان طفل صغري.وكان مدينة )روايومون(، و 
يف هذا الكتاب صور قديسني يف كّل الصفحات. فها هي 
سارة، وها هو طوبيا ومالكه، ويوسف أو صموئيل، وكانت 
ابألخص مشاهد مجيلة من جمتمع أبوي اختلطت فيها 
الطبيعة العلنية والبسيطة للشرق بكل مشاهد احلياة البسيطة 

ائل. وعندما كنت أجنح يف تالوة درسي والرائعة للبشر األو 
ويف قراءة نصف صفحة من التاريخ املقدس تقريبًا دون 
أخطاء، كانت أمي تكافئين فتكشف الرسم وتُبقي الكتاب 
مفتوحًا على ركبتيها، وتسمح يل بتأمله وهي تشرحه يل 
)...( إّن رؤية تلك الصور والشروحات والتعليقات الشعرية 

أمي، كانت متنحين منذ نعومة أظفاري  اليت كانت تقوم هبا
ميوال ونزعات إجنيلية. ولالنتقال من حب األشياء إىل الرغبة 
يف رؤية األماكن اليت حدثت فيها، مل يكن هناك إال خطوة 
واحدة. كنت أحتّرق منذ أن كنت يف الثامنة من عمري إىل 
زايرة تلك اجلبال اليت جتلى فيها الرب، وتلك الصحاري 

املالئكة لرتشد هاجر إىل مكان النبع اخلفي  حيث جاءت
الذي أنعش ابنها املسكني املنبوذ الذي كاد يقتله العطش؛ 
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ايهلا من أهنر تتدفق من اجلنة األرضية، واي هلا من مساء تُرى 
فيها املالئكة وهي تصعد وهتبط فوق ُسلم يعقوب. إّن هذه 
الرغبة مل تنطفئ قط يف داخلي، بدأت أحلم منذ ذلك 

لوقت ابلقيام برحلة إىل الشرق، وكنت يف قرارة نفسي أقوم ا
، لقد كان يتوق أن تكون رحلته تلك ملحمة 53بعمل كبري"

دينية كبرية تكّون أماكُنها اجلميلة املشهَد الرئيسي، بل 
وجتعل من العقول اليت تشك، واليت تشعر ابالرتباك الديين 

، ويف النهاية  جتد يف هذه امللحمة احللول والسكينة املناسبة
كان عليه أن يستلهم منها ألوان قصيدته اليت ينوي كتابتها، 
السيما وهو يؤمن أبّن احلياة قصيدة كبري، متاما كما هو 

 .54احلب ابلنسبة إىل قلبه

إذاً، فالمارتني كان يبحث عن آاثر هللا املرسومة  
على الشرق، وكل ذلك جعله يتحّرق، وهو يف مارسيليا، 

حميط الرمل،لُيْحّي ذكرايت شبابه املسيحية، لإلحبار على 
ويتمتع برؤية تلك اجلبال اليت كان يهبط فيها الرب )على 
زعمهم(، وتلك الصحاري اليت كانت تؤمها املالئكة، لُتظهر 

 هلا حّر النبع اخلفي.

وهو وإن مل يصرّح أبّن رحلته هذه جاءت لتعارض 
إاّل أن يف كتابه رحلة شاتوبراين إىل ذات األماكن تقريبا، 

من العبارات اليت تؤكد ذلك من مثل قوله: "يبدو يل أّن 
العقول اليت تشك، واليت تشعر ابالرتباك الديين، سوف جتد 

، وما يزيدان 55يف هذه امللحمة احللول والسكينة املناسبة هلا"
يقينا يف ذلك أّن شاتوبراين عرف عنه حتامله على اإلسالم 

وفولناي، بل ودعوته إىل احتالل  مثل فولتري و مونتسكيو
 الشرق يف أكثر من موضع كما أسلفنا.

                                                           
 . 16-15املرجع نفسه، ص ص -53
 . 16املرجع نفسه، ص -54
 املرجع نفسه، الصفحة نفسها.  -55

 القدس يف )رحلة إىل الشرق(: -

يقول المارتني واصفا هذا الكتاب بتواضع كبري: 
"إّن هذه املالحظات ال تتعلق يف جمملها مبا هو تصويري، 
إهنا النظرة املكتوبة، نظرة مسافر جيلس فوق مجل، أو فوق 

رى املناظر هترب أمامه، ولكي يتذكرها يف جسر ابخرة، وي
الغد، يرسم بعض ضرابت قلم غري ملون على دفرت مذكراته، 
وقد ينسى املسافر أحياان املشهد احمليط، فينطوي على 
نفسه، ويستمع إىل نفسه وهو يفكر، وهو يستمتع أو وهو 
يتأمل؛ فيحفر عندئذٍّ كلمة من انطباعاته البعيدة، لكي ال 

حمليط أو الصحراء حياته أبكملها، ولكي يبقى حتمل رايح ا
لديه أثر من زمن آخر، حني يعود إىل منزله، وحياول بعث 
ماضٍّ مّيت، ونشر الدفء يف ذكرايت ابردة، ويعيد ربط 
حلقات حياة سحقتها األحداث يف مواضع عدة. ها هي 
مالحظايت: إهنا دون فائدة وال تطمح إىل النجاح، ولكنها 

. هذه 56احلق يف طلب الكثري من التسامح" ابملقابل متتلك
الصفة اليت كثريا ما دعا إليها المارتني، بل و طلب أن 
تكون صفة مالزمة للمسافر، والفيلسوف والشاعر؛ ألهنا 
الوحيد القادرة على جرب اإلنسان على الرتاجع والتمعن يف 

 قناعاته البديهية، وعلى صياغة قناعات جديدة. 

ضرين فكرة ساقها المارتني وعلى ذكر التسامح حت
يف كتابه عندما رأى مسجد عمر )الصخرة( ُمفادها أّن ملا 
رأى من استعدادات حاكم سرااي القدس يف تسهيل حركته 
داخل القدس، عرّب عن رغبته ال يف الدخول إىل املسجد 
ألنّه يعلم أّن مثل هذا املسعى خيالف عادات البالد بل يف 

إن أمرت بذلك سيفتح كل شيء  أتمله من اخلارج فأجابه،
أمامك رغم أن ذلك سيثري حافظة مجيع السكان العتقادهم 
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أّن كل ما يطلبه املسيحي من هللا داخل الصخرة سيناله، وال 
يشكون يف أّن أي مسيحي سيطلب إىل هللا أن يقّوض دين 
النيب حممد ويستأصل شأفة املسلمني. فرد عليه المارتني: 

الصخرة، فلن أصلي الستئصال  "لو ُوجدت داخل مسجد
شأفة أي شعب من الشعوب، وإمنا الستنارة وسعادة مجيع 

. فال ريب إذاً، أن نقول إّن الشاعر الرحالة كان 57أبناء هللا"
ينطلق يف آرائه وأتمالته من خلفية روحانية مشبعة بوجدانية 
مسيحية؛ إهنا خلفية منفتحة على اآلخر ومنسجمة مع 

يت وصفه للمناظر والناس مقروان دائما قناعاهتا،وهكذا أي
ابلتأمل الفلسفي والديين والسياسي وامليتافيزيقي، ورمبا هنا 
تكمن اإلضافة اجلديدة لالمارتني. فالكتاب جاء مطعما 
بلحظات صافية من التأمل الذي تكتنفه الكآبة الرومنطيقية 
يقول واصفا شوارع القدس: "لن أتكلم على شوارع القدس 

ها مرافقي يف الرحلة.سأكتم يف داخلي كّل اليت وصف
انطباعايت الذاتية، مل تكن لدي أدىن حاجة لكتابتها وهي 
أعمق من أن مُتحى من ذاكريت، لكن إذا وجدت يف العامل 
أمكنة قادرة على إيقاظ كل ما خيتلج به القلب من أمل وحزن 
وحداد، واستجابة ألمل داخلي نفسي يكاد يكون فيزايئيا 

األمكنة اليت زرهتا. كل خطوة تقوم هبا تدّوي يف فإهّنا 
أعماق روحك وكأهّنا أصداء النحيب، كل نظرة تنظرها 
ترسم أمامك صرحا من احلزن املقدس الذي يستوعب 

أحزاننا الشخصية ويضمها إىل عذاابت البشرية املرّة اليت  
كوبدت وكّفر عنها وكرست هنا يف هذا املكان 

م رسم املناظر وقّصر املسافات .مبثل هذا الكال58ابلذات"
بني إنسان وآخر لتعزيز أواصر األخوة اإلنسانية، أجل مبثل 
هذا "االنفعال احملتفل ابحلياة، انفعال النفس املفعمة السخية 
                                                           

، ص ص 1المارتني :خمتارات من كتاب رحلة إىل الشرق، ج -57
326- 327 . 

 . 523، ص 2نفسه، ج -58

أمام كل ما تراه من مجال ونبل وأيضا هذه الكآبة 
الرومنطيقية اللذيذة اليت تلّون كل املشاهد واالنفعاالت 

خلق المارتني "ألدب 59فة واملؤثرة يف آن"بظالهلا اللطي
مما 60الرحالت بعده اجلمايل التصويري واإلنساين والوجداين"

جعل كتابه يثري إعجاب كتّاب عصره من أمثال الرحالة 
واألديب جون كاري الذي زار سوراي وفلسطني ولبنان قبل 
المارتني بسنوات قليلة، والذي قال معرتفا مبا قّدمه 

د من االعرتاف أّن مذكرات رحلته هي من المارتني:"الب
أجود ما لدينا، عن سوراي ولبنان وفلسطني. يصف الرجل 
املواقع وصفًا أمينا وال أخال أّن سائحا حىت اليوم اراتد 

 .61الشرق مبثل هذا التحمس واالهتمام"

ركحا على ما تقدم فإّن صورة القدس يف عيون  و
بروح التاريخ العريق تعبق صورة  ( هيوالمارتني وبراينشات)

التأمل والشعر والوحدة اترة ، ومفعمة بروح للمكان اترة
، وأحياان تتجلى صورة القدس غارقة يف السطحية أخرى

عنصرا من عناصر رد الفعل والعفوية والتحيز مشكلة بذلك 
، ومهما يكن من أمر فإهنا يف كّل احلاالت املالذ الدفاعي

 .قبل أن يتحطّميستكني إليه القلب الوحيد الذي 

 وخالصة القول: 

عند يف ختام هذه الورقة حنّط الرحال 
 :جمموعة من النتائج لعل أمهها

يف  اإلسالمية تكن رحالت األدابء الفرنسيني إىل البالد مل -
، وإمنا كان على الدوام اقع األمر هي الوحيدة يف التاريخو 

                                                           
طوق، ماري : متهيد اجلزء الثاين من كتاب ) خمتارات من كتاب  -59

 . 463رحلة إىل الشرق (، ص
 نفسه، نفسها .  -60
 نفسه، نفسها .  -61
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مدى التاريخ  رحالة من خمتلف البلدان واألقاليم وعلى
أجل  ، منجيوبون أراضٍّ شاسعة، ويقطعون مسافات بعيدة

، وطرح فكرة التنوع من تقدمي معرفة انجزة عن اآلخر
بني خمتلف النواحي الثقافية و اللغوية و الساللية و الدينية 

حلضارة ، ورمبا فاقت الكثري من احلضارات ااحلضارات
 .األوروبية يف هذا امليدان

 .اليت أنتجها الرحالة األوروبيون ةضخامة املدون -

، بل إنّه بال منازعشّكل القرن التاسع عشر قرن الرحالت  -
الثقايف واألديب الذي  اإلنتاجضم أكرب عدد من القرن الذي 

، وإن كانت ساس على يوميات الرحلة وخماطرهايرتكز ابأل
هناك رحالت سبقت هذا الزمن بكثري إال أهنا مل تكن معبأة 

 .املكتوب ألسباب اإلنتاجقدر من الهبذا 

خليال الغريب ال ينتمي إىل الشرق، وإمنا إىل إّن الشرق يف ا -
وقد  ،، وأّن الشرق غري موجود إاّل يف عقول الغربينيالغرب

 .عيد إنتاجه داخل الثقافة الغربيةأ

شّكل خطاب الرحلة معرفة خابرة ابلشعوب هلا سلطتها  -
، ورمبا كانت هلذه الثقافة تكوين صورة منطية داخل يف

الصورة من الفعالية والسراين حبيث تصبح سلطة شرعية 
، سياسية وحتليالت اجتماعيةتقوم على أساسها أطروحات 

ويكون هلا القدرة على إبراز إنتاج ثقايف أو أن يتأسس عليها 
 .قايف آخرإنتاج ث

هو نقطة الوصل يف تدشني نظام جديد من  شاتوبراينّن إ -
قت قطيعة مع الرحالت السابقة الصالت ألّن رحلته حق

متظهرت عنه  ، كما أهنا كانت الباعث واملؤثر الذيهلا
  أجل لقد ،ورحلة المارتني واحدة منها لتهاالرحالت اليت ت

رحالت القرن التاسع عشر تتجاوز مبراحل عديدة ما   كانت

)الطريق من  شاتوبراينلرحلة قبل صدور كتاب كانت عليه ا
 . ابريس إىل أورشليم(، وختتلف عنها اختالفا بّينا
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Abstract 

This paper focuses on the poet of Nuri Pakdil. I highlight his main literary achievements. In particular, I focus on 

his life and how he inluenced others in the literary circles. I also discuss Nouri Pakdil as a poet and writer, 

bringing forth to the scene his literary Works and his ideological orientation. Finally, this paper particularly 

focuses on Nouri Pakdil’s “Jarusalem and Mothers” for wihch and analysis is given. This analysis shows how 

Pakdil intends to relate Jaruselam to the love that a mother has for child, in an attemt to send a message to people 

that Jarusalem must be treated just as a mother would treat her own child 

Keywords: Nuri Pakdil, Jarusalem and Mothers, The Poet of Palestine,  
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Öz2 

Türkiye’de daha çok “Kudüs şairi” olarak meşhur olan Nuri Pakdil, (d. 1934, Kahramanmaraş), bir yazar, fikir 

ve aksiyon adamıdır. Ona göre dünya hayatı yaşamak veya yazmaktan ibaret değildir. Hayat eylem, yazı, şiir 

hayat dörtlüsünün birbirinden ayrılmaz bir bütündür. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1965yılında 

mezun oldu. Üniversite yıllarında Necip Fazıl Kısakürek, Sezai Karakoç gibi sanatçı, edebiyatçı ve düşünürlerle 

yakın ilişkiler kurdu.  1969’de yayınlamaya başladığı Edebiyat Dergisi’ni neşir etme sebebini şöyle açıklar: 

"Sanatla başladı yurdumuzda yabancılaşma; gene sanatla kalkacağız ayağa". İnsanımız sarsılacak, uyandırılacak 

ve onlarla birlikte düşünce düşmanlarına karşı konulacak... Yerli edebiyatın, yerli düşüncenin varoluş savaşı” 

verilecektir. 

Günümüzde 82 yaşında olan ve 34 tane kitabı bulunan Nuri Pakdil, çok sayıda edebiyat ödülü aldı. Necip Fazıl 

Saygı Ödülü aldığı esnada yaptığı konuşmayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ayakta dinledi, daha sonra 

12 Aralık 2014 tarihinde Cumhurbaşkanı evinde ziyaret etti.  

Saatini Kudüs'e ayarlayan Pakdil, İslam coğrafyasında olanları adım adım takip eder. Kudüs, Pakdil için hayati 

bir önem taşır. “Anneler ve Kudüsler” şiiri Türk Edebiyat dünyasında çok meşhur olmuştur. Bu şiir Pakdil'in 

bütün sanat, aksiyon ve fikir dünyasının bir özeti gibidir. ''Yürü kardeşim/Ayaklarına bir Kudüs gücü gelsin'' 

mısralarıyla ''yürü'' ihtarıyla çıkış yolunu da gösterir. Bu şiirini, Annelerin çocuklarından birer Kudüs yaptıkları, 

babaların içlerinde birer Kudüs canlandırdıkları günler için yazmıştır. 

Bu makalede, yazar, düşünür ve şair Nuri Pakdil’in hayatı, fikir dünyası, özellikle de “Anneler ve Kudüsler” şiiri 

tahlil edilecektir. 

                                                           
1 This article is an enlarged version of the text presented in the "Jerusalem Symposium in Modern World 

Literature" held at the University of Jordan from 21-23 March 2017. 
2 This work was supported by Scientific Research Projects Coordination Unit of Karabük University. Project 

Number: KABUBAP-17-DY-153 
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 شاعر القدس يف تركيا: نوري بقديل

 األستاذ الدكتور: حر حممود يوجر
 الصحية، قسم اخلدمات االجتماعية، إصطنبولجامعة العلوم 

 خالصة:

وقد اشتهر بكونه " شاعر القدس"، ، 1936يف قهرمان مرعش سنة  ،ديل نوري ابقالشاعر الفكر واحلركة املؤلف ورجل ولد  
كلية احلقوق   اٍل وأتليٍف وشعٍر وعيٍش. خترج منوإمنا هي جزٌء ال يتجزأ من أعم ،أن احلياة الدنيوية ليست جمرد عيٍش وكتابةٍ  ويرى

وغريهم من الفنانيني  ،سزاي كراكوجو  امعية اتصل ابلشاعرين جنيب فاضل ل دراسته اجلوخال، 1965يف جامعة استنبول عام 
بدأ قائاًل: "  إصدارهاوبنين سبب  ،جملة األدب إصداربدأ  1969معهم ويف عام  طيبة بىن عالقاتٍ قد و  ،واألدابء واملفكرين

وض حرب إنتاج فكٍر وأدٍب على املستوى احمللي الوطين، ويف خي .  فهو إنسان "التغرنب يف بلدان مع الفنن وسننهض ابلفنن أيضًا 
 . هذه احلالة يهزن مشاعره ويوقظ فيه احلمية الوطنية ليحمي وطنه من أعدائه 

وثالثون كتاابً، وقد استمع  وله أربعة ،على العديد من اجلوائز يف األدب -عاماً  82البالغ من العمر  -حصل نوري ابقديل 
  ،ائزة تقدير الشاعر جنيب فاضللكلمته اليت ألقاها أثناء حصوله على ج-وهو واقٌف  -رئيس اجلمهورية رجب طيب أردوغان 

 م . 2014من كانون األول عام  12ه يف يف بيتبعد فرتة بزايرته  أردوعان قام رئيس اجلمهوريةكما 

مل اإلسالمي عن قرٍب، فكان يتابع أحداث العا ،لبوصلة اليت ينظر إىل األمور من خالهلاهي ا نوري ابق ديلإن القدس لدى 
وميكن اعتبار هذا الشعر  ي،وقد اشتهر شعره " األمهات والقدس" كثرياً يف األدب الرتك ،هولذلك حظيت القدس أبمهيٍة كبريٍة عند

 لكل عامل نوري بقديل الفين واحلركي والفكري.  خالصة

 فهو 
م
كتب هذا امش أخي، ولتُ همب  قوة القدس " ف مطلعها بقوله "" امش" يف قصيدة استهلن : جم واخلالص بقوله رم خ  يبنين امل
 . ولكي حييي القدس يف قلب كلن أبٍ  ،من أوالدهاعند األم واحداً القدس أن جيعل الشعر من أجل 

 املتعلق ابلقدس،حتليل شعره وعامله الفكري، كما يتم ل حياة الكاتب واملفكر نوري بقدي وألجل هذا تتناول هذه املقالة
 "، وذلك من خالل املباحث اآلتية : األمهات والقدس" واملسمى: 
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 مقدمة 

ألف الباحثون والُكتناب األتراك ما يقارب اخلمسني  
إضافًة إىل كتٍب أخرى مرتمجة لكتناب  ،كتااًب عن القدس

عرب وغربيني، تتناول هذه الكتب موضوعات تتعلق بتاريخ 
القدس، صالح الدين األيويب، القدس يف العهد العثماين، 
القدس يف عهد عبد احلميد الثاين وخروجها عن احلكم 

 وأمهيتها ابلنسبة للمسلمني.

ة "منرب اثنا" يف استنبول إبصدار جملري تقوم "مجعية م
األقصى" الدورية املخصصة متاماً للحديث عن القدس وبيان 

 . 3أوضاعها

كما قامت " حركة الشباب الشهم" يف بورصة بتنظيم 
مسابقاٍت شعريٍة عن القدس بعنوان " القدس يف أبيات" 

م،  2015وكانت املسابقة الثالثة يف كانون الثاين من عام 
على بقاء فلسطني هتدف هذه املسابقات إىل احملافظة و 

 والقدس واملسجد األقصى حيًة يف األذهان والقلوب واحلياة.

عمى "التعليم أنت" وإن أكرب نقابة يف تركيا، وتُ  د 
(Eğitim Bir-Sen ) " نظمت مسابقة حتت عنوان

حتدث يل عن القدس"  ستجري يف تشرين األول من عام 
"مسابقة كتاب الطفل حول القدس"  :تتضمن و   م،2016

 يتم فيها منح الفائزين جوائز .

،  إن أشهر شاعر للقدس يف تركيا هو نوري ابق ديل
 ،ن بشعرمها عن القدسكما أن هناك شاعران آخران مشهورا

واملعروف م،  2000أحدمها حممد عاكف إينان املتويف عام 
 بكونه كاتباً ومؤسس أكرب نقابة للموظفني .

                                                           
3  http://www.minberiaksa.com/ 

أول شعر له عن القدس يف جملة إينان مد عاكف نشر حم
يف الرابع من تشرين األول عام   ،أكينجيلر يف العدد اخلامس

تلحني  وقد مت ،حتت عنوان " املسجد األقصى" م،1979
يتغىن به  وطنياً، إسالمياً  صبح نشيداً لت  هذه القصيدة

على مدى العصور الالحقة، ونوردها  الشباب املسلم احملافظ
ولبيان مجاليتها وأمهيتها يف احلديث عن  ،للتعرف عليهاهنا 

 :القدس واملسجد األقصى 

 املسجد األقصى
 رأيت املسجد األقصى يف رؤايي

 ابكياً مثل الطفل
 وصلت إليه ووضعت جبيين على عتبته

 كأن هنراً يتدفق من حتته
 أقف منتظراً وعيوين على الطريق

 صوت يناديين قائاًل أين إخوتك ؟ 
 القبلة األوىل للنيب الكرمي 

 اي ترى هل نسي هذا كل الناس ؟
 كان الرباق يتجول يف أحنائي

 كنُت مركز السرعة لطريق املعراج
 يتضح من امسها أهنا مدينة القداسة

 كنُت منرباً يضيئ كل ما حوله
 أين يتلك األايم 

 حيث يركض كل املؤمنون إيل ؟
 اي جاري إكراماً حلرمة وجه األنبياء

 كانت هناك دعوات جمابة
 أما اآلن فال أحد يقرتب مين 
 إنين غريب ووحيد عند املؤمن

 ال ميكن للرايح أن متحو دموعي
 رأيت املسجد األقصى يف رؤايي
 يقول أوصل سالمي للمسلمني
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 ال أحتمل هذا الفراق
 قائالً فليعانقين اإلسالم

الشاعر  ،ويف نفس األعوام قام مؤسس حركة اإلحياء
ساعة كتابة اجلبني نواهنا: "بكتابة قصيدة ع ،سزاي كاراكوج

واصفاً وقد بدأها ابحلديث عن القدس والشام وبغداد، ، " 
القسمم املتعلنق  أورد هنااحلال احلزين للمدن اإلسالمية، و 

 ابلقدس من شعره:

 (1988-1979ساعة كتابة اجلبني )

 ابومدينة القدس. مدينة املكان، مدينة الرت 

مدينة األوراق النحاسية، وساق األشجار الفوالذية والقلوب 
 القاسية

 و اجلذور احلديدية واألغصان من الربونز واليورانيوم 

 مدينة األزهار من الرصاص. 

..... 

 متزق القنابل دماغ اجلنني

 دابابت تقصف البيوت، وفجأة هناك داببة ال بيت

 هناك طائرة ال مساء هناك عار

 ذا ؟!ضد من كل ه

 ضد الناس الربيئني

ضد الناس الذين يريدون البقاء يف أرضهم اليت عاشوا فيها 
 آالف السنني

 ممن حيدث كل هذا ؟!

من الذين تعرضوا لظلم روما واببل واآلشوريني والفراعنة 
 واألمم األخرى

 انتقام من الظامل ابعتداء على املظلوم

 أن تكون ظاملاً وأكثر الناس ظلماً 

 ألنه ال إبراهيم وال يعقوب وال موسى 

 أحكام التوراة املقروءة ابلعكس

ُسمود  
   الزبور امل

 : نوري ابق ديل، حياته وآاثره:  األولاملبحث 

 م،1934ولد نوري ابق ديل يف مدينة مرعش عام 
، وتعرف وهو يف وبدأ الكتابة منذ أن كان يف االبتدائية

فغريت جمرى  ،4على حركة " الشرق الكبري" املرحلة املتوسطة
قام إبصدار جملة مث فكره وكتاابته وأكسبته بعدًا جديداً، 

-1954عندما كان يف الثانوية مع صديقني عام  ،"محلة"
كما نشر العديد من الكتاابت واملقاالت يف   م،1955

 صحيفة "خدمة الدميقراطية والشباب" الصادرة يف مرعش .

                                                           
حركة الشرق الكبري هي حركة سياسية وفكرية قادها رجل الفكر   4

واألدب جنيب فاضل، املعروف بلقب سلطان الشعراء، وكانت احلركة 
اليت قادها كانت حركة اسالمية ، وهي تندرج حتت اسم  السياسية

ايديولوجية جنيب، ورمبا يكون من السهل اجيادها. ويعرض جنيب 
حسب فهمه، فهم الدولة, ويعرض فاضل يف اعماله اتريخ خاص 

وجهة نظره فكره من الناحية االدبية واجلمالية ، ومن انحية أخرى 
يعرض جنيب فاضل أفكاره، ويذكر انه قد واصل  نظام حركة عن 

 1948طريق نشر عمله املسمى ابلشرق الكبري، بني السنوات من 
: م، وقد مت إغالق هذه اجمللة ستة عشر مرة، ألسباب منها1978_

السياسية واالجتماعية، واخرى االقتصادية . وقد نشأ من حركة 
م، سياسيون وادابء 1980_1940الشرق الكبري ما بني السنوات 

 وفنيون، ومتت إضافتهم هليكل احلركة.
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الفن يف جريدة  نظم صفحة م،1964ويف عام 
وخالل سنني الدراسة اتصل  ،االستقالل اجلديد يف استنبول

مبفكرين وأدابء وفنانني من و نجيب فاضل نوري ابق ديل ب
، وكانت له عالقات قوية معهم ،5أمثال سزاي كاراكوج
 مشاوراً م، 1965كلية احلقوق عام   وعمل بعد خترجه من

دورة التطبيق العملي  وبعد أن أمتن  م،1967حىت عام  قانونياً 
 ، رفض العمل حمامياً، لكون هذا العمل يتعارض معللحقوق

وقد عمل خبريًا يف هيئة ختطيط الدولة بني عام  ،مبادئه
 . م1973 -1967

كان لدى املفكر اإلسالمي الكبري نوري ابق ديل فكرٌة 
 ،إبصدار جملة حتيي القيم واملبادئ والثقافة اليت يؤمن هبا

من أجل هذه اجمللة  ،فعقد اجتماعات مطولة مع أصدقائه
إصدار اجمللة بعد  قرر إثر ذلكو  ،اليت تتعلق ابلفن واألدب

ويف عام  ،اها جملة األدبمسمم  م،1969 جهد شاق عام
سس منشورات جملة األدب استمرت حىت عام أم، 1973
 اهلدف من إصدار هذه اجمللة بقوله: بدأ وقد بنيم  م،1984

سنخوض  ،وابلفن أيضًا سننهض ، مع الفنتغرب يف بلدانال
ونقدم أداًب يهز ويوقظ أمتنا جتاه  ،جديدٍ  حراًب لفكر وأدبٍ 

كتاابً،   45األدب  جملة   ت منشوراتُ شرم أعداء الفكر. وقد نم 
وذلك بني عام  ،منها توقيع نوري ابق ديل 18محل 

                                                           
م، هو مؤسس حركة  1933سزاي كاراكوج املولود يف تركيا عام   5

جملة م، يف 1973اإلحياء واألب الفكري، وقد نشر شعره عام 
اإلحياء اليت صارت مدرسة يف األدب والفكر فيما بعد. وخترج منها 

م، قام قاراقوج ابيصال أفكاره 1990العديد من الفنانني، ويف سنة 
اىل مجاعات واسعة ابقامة حزب االحياء . نظرا لعدم مشاركة هذا 

اال اهنا بقيت تستقبل اعضائها  1997احلزب يف االنتخاابت سنة 
قوم فكر حزب االحياء على ان العامل االسالمي حمتاج لالنتماء.  ت

القامة دولة ، وان هذه الدولة تدافع عن املسلمني وعن تراهبا، اي 
حاز سزاي جبائزة رجل الفن من قبل وزارة  2011ارضها. ويف سنة 

 الثقافة اال ان سزاي مل يقبل هذه اجلائزة .

سافر نوري ابق ديل إىل فرنسا مث  م،1984 -1972
"  : اهوكتب انطباعاته ومالحظاته يف كتاب مسمم  ،وإيطاليا

وقد اشتهر نوري ابق ديل ابستعمال . مالحظات الغرب" 
 ،امساً  16اب يف جملته وقد كان له أيضاً أمساء مستعارة للكتن 

  هو "أبو بكر األمل األخري".يستعمله  اوكان أكثر امس

راضياً مل يكن نوري ابق ديل  ،وكما كان سزاي كاراكوج
ترك الكتابة واختذ  م،1984عن احلكم املوجود، ويف عام 

وقام بتوزيع  ،مفاجئاً إبيقاف نشاطات اجمللة ودار النشر قراراً 
اجملالت والكتب املوجودة يف مكتبه على املارة يف جادة 

وابتعد عن الصحف  ،يف خلوة واعتزل الناسم  ،أكاي أبنقرة
ومل ينشر  ،واجملالت واإلذاعات والتلفاز ووسائل التواصل

حدة يف هذه الفرتة، يشبه عمله هذا اعتزال لنفسه صورة وا
 . األنبياء عليهم السالم يف املغارات

قام بنشر كتاب من م، 1997من شباط عام  28ويف 
 وأتبعه ،يف صورة السكوت :اهمسم  ،بني منشورات جملة األدب

بنشر العديد من الكتب، خطب نوري ابق ديل فتاة عندما  
وال يزال  ،ومل يكتب له الزواج هبا ،عاماً  28كان عمره 

ومل يتزوج بعد  ،حيتفظ ابحلروف األوىل من امسها يف معصمه
 ذلك أبداً.

 ،رغم أنه كان يكرهها ،عاش نوري ابق ديل يف أنقرة
مكة فاملدينة :  وكانت أحب املدن إليه على الشكل التايل
 فالقدس فالشام فاستنبول فبتليس مث ابريس.

على جائز تقديرية م،  2014حاز نوري ابق ديل عام 
ويف الثاين عشر من عام  ،تدعى جائزة جنيب فاضل التقديرية

زار رئيس اجلمهورية رجب طيب أردوغان م،  2014
 نوري ابق ديل يف بيته. واملفكرم  الكاتبم 
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نقرة أتنظيم ندوتني يف مرعش و مت م،  2012ويف عام 
وكانت هناك ندوٌة اثلثة يف استنبول  ،حول نوري ابق ديل

كز الشباب واملرأة ر كما نظم م  ،عة هبجه شهريميف جا
من حزيران  24يف  ،التابع لوقف الداينة الرتكي ،واألسرة

تناولت  ،ندوة بعنوان "سيشرق النهار قريباً" م، 2014عام 
شعره. وقد نشرت جملة األدب نوري ابق ديل وآاثره و 

الشهرية عددًا خاصًا مجعت فيه عشرات الكتاابت لنوري 
عارف أي بنشر م، قام الشاعر  2012ابق ديل ويف عام 

 .معجم نوري بقديل يف جملة األدب الشهرية اليت يديرها

 :فهي  كتبهأما  

 صورة اخلوارق/ لربفرت، مسرحية/ ترمجة. – 1974
 لربفرت، شعر/ ترمجة.اوبرا القمر/  – 1975
 جتربة. /2البيعة  -1977
 االرتباط، جتربة. – 1979
 ، جتربة.2مذكرات كاتب  1980
 بيوت صنع األصنام، مسرحية. – 1980
 ، جتربة.3البيعة  – 1981
 األمهات والقدس، شعر. – 1981
 ، جتربة.3مذكرات كاتب  -1981
 صوت اإلعصار/ غلويج، شعر/ ترمجة. – 1981
 ، جتربة. 4مذكرات كاتب  – 1982
 حفنة مشس على قليب، مسرحية. – 1982
 عبد األدب، جتربة. – 1984
 يف صورة السكوت، شعر. - 1997
 خربة الدرويش، جتربة. – 1997
 مذكرات الغرب، انطباعات الرحلة. – 1997
 الساعة العربية، جتربة. – 1997
 األمل، جتربة. – 1997
 عبد العهد، شعر. – 1997
 اخلوف، مسرحية. -1997

 وقفة تقليدية، جتربة. -1997
 ، شعر، ترمجة.1الشعر العريب ) غل دسته(  – 1998
 ، شعر، ترمجة.2الشعر العريب ) غل دسته(  – 1998
 قلعة القلم، جتربة. – 1998
 ، جتربة.1مذكرات كاتب  – 1998
 قصيدة ابئعي السميد العثمانية، شعر. -1999
 ألصوات املختلطة، جتربة.، ا1دفاتر يف الفندق  -1999
أثناء الصورة امللحمية  2دفاتر يف الفندق  – 2000

 للكتابة، جتربة.
 : سؤال كبري، جتربة.3دفاتر يف الفندق  – 2001
 أسود قامت، جتربة. 4دفاتر يف الفندق  – 2002
، مفرزات احلرب على خط  5دفاتر يف الفندق  – 2003

 النار ، جتربة.
 ، الكتابة معجزة، جتربة.6الفندق دفاتر يف  – 2005

 :وكاتبا   ابق ديل شاعرا  املبحث الثاين: 

ديل يف  فت الصحيفة اليت أصدرها نوري ابقنن لقد صُ 
وكان خطاب  ،صحيفة ثورية إسالمية ، أبهنابداايت أعماله

 لت اجمللةاجمللة موجهاً لكل املتذوقني للفن واألدب، وقد فضن 
عندما و االبتعاد عن التوجهات الفكرية اليسارية واليمينية، 

، واستغرابٍ  صدرت جملة األدبيات هذه قوبلت بتعجب كبريٍ 
 ت إىل هذه الدهشة، إذفاللغة اليت استخدمتها الصحيفة أدن 

 يةكتسلكنها م ،سارينيالي أسلوب تشبهاستخدمت لغة 
، بدايةوقد حظيت ابهتمام اليساريني يف ال ،لثوب الدييناب

أما  ،مل يذكروا امسهالكنهم فيما بعد فضلوا السكوت و 
وابتعدوا  ،فكانوا متوجسني ،يناحملافظون من احمليط اليمي

ا أهنمن رغم على الو  ،منشوراهتا لكن اجمللة اتبعت ،عنها
 ،الفكرية اليسارية واليمينية عن التوجهات االبتعادفضلت 

وذلك من خالل  ،إال أهنا ومع الزمن بدأت العمل كمدرسة
،  إىل جانب الذين أصدروها، أمثال ضمها أمساء جديدة
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عالء اسم أوزدنوان وجاهد ظريف أوغلو و ر عاكف أانن و 
  .  الدين أوزدنوان وعلى كوتالي

  : "الرجال اشتهر هؤالء فيما بعد يف البيئة األدبية بوقد 
استخدم هذا التعبري جاهد ظريف  السبعة الطيبون"، كما

للداللة على األشخاص  ،الذي تويف يف ريعان شبابه ،أغلو
استلهم ظريف أغلو هذه العبارة و  ،السبعة أقرانه وأصدقائه

سبعة يظلهم هللا يف ظله يوم ال ظل " : من احلديث الشريف
الفرتة األخرية متثيل هؤالء الرجال يف يف إال ظله" وقد مت 

 .  مسلسل تلفزيوين حيمل هذا االسم

السبعة الطيبون" أمساء مثلت مبفردها القدرة "الرجال 
، أو ما يعرف يف والقيمة والكرامة األدبية جلناح احملافظني

هذا اجلناح  األدبيات اإلسالمية ب  : "اإلسالميني امللتزمني"
وقراطية من قبل البري ذي مت جتاهله وسحقه حتت األقدام ال

واندرة  قية وكبريةومثة أمساء را األدبية السائدة لسنوات،
 ،أمثال سلطان الشعراء جنيب فاضل تستحق التقدير،
 ، ممن يصنفونكارا كوج وعصمت أوزال  والشاعرين سيزائي
ال سيما أن بشري ايواز أوغلو يرى أن  ،بني هؤالء الكبار

 فرده.ميثل جيالً مب  6شاعر األرصفة جنيب فاضل

يب جنوبصمات يف احلقيقة ميكن أن جند جمهود و   
واحد منا حنن كل مهارة  فاضل وشجاعته وتضحيته وراء 

وكذلك يرجع الفضل أيضًا جلهود  ،)امللتزمني( احملافظني
وأعمال  وتضحيات الرجال السبعة، فيمن خلفهم وجاء 

شباب، الذين عرف الشعراء واألدابء البعدهم من جيل 
عنهم أهنم ساروا على هنج الرجال السبعة، واقتفوا أثرهم 

 .  ا الراية من بعدهمومحلو 

                                                           
 اشتهر جنيب فاضل بشعره املسمى "األرصفة".  6

 :احلياة الفكرية لباق ديل املبحث الثالث : 

 ،هام جداً  ،ن وجود اتريخ لوطن مايرى ابق ديل أ
ثقايف وعلمي وعملي  تراكم  منسيما وأن احلضارة تتكون 

وتظهر احلضارة يف شبكة العالقات  ،أية أمة اتريخيف حياة و 
الناشئة من نظر األمم واألقوام املختلفة املوجودة على أرض 

ونتساءل  دائما  ، هلذا السبب نناديواحدة حنو هدف واحد
مليون مرت  10انية الدولة العثم سقوط كيف فقدان بعد

خاصة وأن احلضارة ُنسيت مع األرض  مربع من األرض؟!
 وابر إىل أور ساف  فعندما يُ  ، ميكن قبولهوهذا حال ال ،املفقودة

يسأل نفسه و  ،ابلطائرة ينظر إىل أراضي البلقان ويعودُ 
ليت  كيف فقدان سيادتنا على هذه األرض ا   بشكل دائم

إنه جيب  سنة؟ مث جييب: 450كانت خاضعة لنا طوال 
وقد عرب  ،أن يسأل نفسه هذا السؤالمنا على كل مثقف 

وسياسة السلطان عبد احلميد  ابق ديل عن إعجابه برأي
وهلذا  ،الذي وقف ضد التخلي عن فلسطني لليهود ،الثاين

ال سيما أن العثمانيني كانوا  ،فإنن أرض تركيا مهمٌة جداً 
أما بعد ت طويلة الناطق ابسم العامل اإلسالمي، لسنوا

يعد هناك متحدث ابسم هذا مل  ،تفكك الدولة العثمانية
العامل، لفقدان وسقوط راية اخلالفة اإلسالمية اليت محلها 

 . 7العثمانيون 

االستعمار الغريب يف الشرق  لإن اسرائيل هي ممث
، والبد من إن اسم اسرائيل يعين ويساوي القتل ،وسطاأل

ميكنها الوقوف يف وجه االستعمار مقاومة قوية وشاملة 
 . ضروري، وهذا مهم و ازروالرأمسالية واجمل

نصح ابق ديل املثقفني والكتاب فيما يتعلق ابلطريق 
جدالً  ن يسلكوه يف فرتة شهدت فيها تركياالذي ينبغي أ

 .حول العلمانية والعداء هلا 

                                                           
 .40نوري ابق ديل، مالحظات عن الغرب   7
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فإن التاريخ  ،كما أن للشخصيات واحلكومات اجتاهاتٌ 
فإنه يتوجب  ،وإذا ما تعارض هذان االجتاهان ،له اجتاه أيضاً 

على املفكرين والكتاب توجيه الناس وتوعيتهم حنو وجهة 
انني ومواطنني، جيب أن كتاب وفنوبصفتنا  ، 8التاريخ وخمزونه
أمل تكن الفكرة اإلسالمية  ،ا بشكل دائمنسأل أنفسن

 اخلالصة هي املغذي واملنبع لوطننا منذ أكثر من ألف سنة؟ 

، قي للحضارةه أما اختيار حقيجتركيا تقف وجها لو 
أم  ،تار هل سنظل يف كنف احلضارة الغربيةوجيب أن خن

 . 9سنعود إىل حضارتنا اليت جعلتنا رأس األمم

، متثل ذلك يف نوري ابق له موقف أصيل ضد الظلم
 ،االمربايلية والرأمسالية والشيوعية والفاشية والفرعونية معاداة

ابصقوا يف وجه  :ففي كل مرة يقول ،فكان ثوراًي مبواقفه
 قد كان هذا املوقف األصيل والصلبالظامل قليل احلياء، و 

 هباراً آلالف الشباب احملافظ  يف تركيا .إاألكثر 

يدور بعد أن  ميثل ابق ديل هذا العصر أبنه مثل مجلٍ 
انفلت من عقاله، هذا العصر جيب التحكم به وربطه مبكان 

عبدًا آللة ، هذا العصر عصر اخلوف، أصبح اإلنسان 10ما
أنتج السخف،  اخلوفُ  ،وبذلك بدأ اخلوف ،صنعها وأهلنها

ويتوافق رأي ابق ديل هذا مع  اإلحلاد يف كليهما، ويكمن
قول عامل االجتماع األمريكي ثورستاين وبلن "عصر سيادة 

 11اآللة"

                                                           
 .94نوري ابق ديل، مالحظان عن الغرب   8
 .67، 2نوري ابق ديل، البيعة،   9

 .12نوري ابق ديل، البيعة،   10
11  Köksal Alver ،تفسري العصر: نظرات يف آراء نوري ابق ديل ،

، كانون الثاين 85جملة اآلداب الشهرية، السنة الثامنة، العدد: 
2004 ،43-45. 

فعله؟  بإذا كانت املشكلة معروفة فما الذي جي
 ،يرى الكاتبووفق ما  ،ابلنزول إىل اجلذر كمناخلالص ي

فإن اجلذر الوحيد هو الدين، الدين عماد الوسطية، اللغة 
تنبع من أساس  ، كلهاوالثقافة املشرتكة واملبدأ الوسط

فإن  ؟ وعندما يطرح سؤال ما الذي ينبغي فعله 12الدين
 هو فالقلم ،ألن مسؤولية القلم ثقيلةٌ  ،املرجعاألدب هو 

االبتعاد عن من و  ،للتخلص من االكتئاب والتغرب الوسيلة
يضاح سبب ، وهو الوسيلة إلتناقضات العصر العمياء

 .13وجودان

فاألدب جيب أن يتغذى من الكتاب املقدس القرآن 
، أي أدابً جيب أن يكون أدابً مبايعاً  :عبارة خمتصرةبو االكرمي، 

 ،ابحلكمة ملتزمًا ابلقيم القرآنية، وعند ذلك يتصف وميتلئ
يضع كل ، واألدب يف هذه احلالة ويسهل الوصول للحقيقة

هو الذي يوجه األدب ويقومه ين لدم ، ألن اأمٍر يف موضعه
تبيان  ويرشده للطريق الذي فيه مصلحة اإلنسان، وفيه

لقرآن ، وهذا كله يستمد من اجراحالشايف للد لجانب اجملدن ل
 .14الكرمي

حيدة خلالصنا هي يرى ابق ديل أن الوصفة الو إذًا 
يقول: إن العامل كله سيعود إىل الفكر و  الفكر اإلسالمي

فالفكر اإلسالمي هو الفكر  ،مل يبق له حلٌّ آخر ،اإلسالمي
فالرأمسالية حولت  ،الوحيد الذي سيعايف هذه الدنيا املريضة

سرتون بكل أتكيد كيف  ،اجملتمع إىل شجرة منخورة

                                                           
، 1981، منشورات جملة األدب، أنقرة 3نوري ابق ديل، البيعة   12

19. 
، 1979نوري ابق ديل، البيعة، منشورات جملة األدب، أنقرة،   13

47. 
نوري ابق ديل، مذكرات كاتب، منشورات جملة األدب، أنقرة   14

1980 119. 
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حنن مشاعل األمل  ،فاملستقبل لإلسالم ،ستتصدع وهتدم
 أن نعيش هبذا الوعي وهذا التصورجيب ، و ورسل األمل

 والشعور.

الذي يرتكز عليه موقف األديب  إن املوضوع األساس
فاجملتمع والبيئة هو عالقة "اهلوية واملكان"  ،نوري ابق ديل

فالعيش  ،فقهوأثرت يف أُ ، اليت يعيش فيها لقحت أفكاره
فكلماٌت مثل أن  بسالٍم مع كل األعراق شرٌط أساٌس،

 ،كانت تسعده وتبهج قلبه  ،يًا أو شرق أوسطياً تكون أفريق
وألننا  ،فتاح إدراك مفهوم املكانملفالشرق األوسط مصطلح 

نعيش يف الشرق األوسط حنن أحياء، عالقاتنا مبكة والقدس 
هذا اخلط  ،ثل إرادتنا السياسيةاحلجازي متواخلط احلديدي 

الذي ينطلق من حمطة حيدر ابشا يف استنبول يعد أكرب 
قطار للسالم. البحر املتوسط والشرق األوسط يشبهان 

فهما اخلطوة والدرجة األوىل على طريق  ،األخوين التوأم
فالشرق األوسط يعين حضارة أكثر من كونه  ،وعي األمة

فإن  ،وعندما حيني موعد التفكري ابلقدس ،منطقة جغرافية
والقدس تتجه حنو  ،ساعة استنبول تتجه حنو اجلنوب

حضارتنا حية  ،يهمسان لبعضهما ابلشكوى واألمل ،الشمال
نوري ابق ، يعرب وألننا نعيشها حنس ابحلياة ،بسبب فلسطني

بقوله: عندما فتحت الصنبور كانت فلسطني عن ذلك ديل 
، الشرق األوسط لسان العامل اخلاشع  . 15تصب 

حلزن خيم على القدس، ا" ي ابق ديل قائاًل:ويتابع نور 
القيود؟ مقاومة الفلسطينيني    هل ستكسرونمدوا أيديكم، 

                                                           
 2004عاكف أمرة، أمل الرتاب والوطن، هجه، كانون الثاين   15

 .24، 85العدد 

وأنتم جتمعوهنا يف  ،وصلت إىل السماء ،املشردين مثل اللهب
 .16مساء استنبول

نصف ري ابق ديل حكاية أمه اخليالية و يتذكر نو 
 كب فرساً يل أنه ر إذ يتخ ،عندما كان طفالً  ،األسطورية

ه من ودعاؤ  ،عابرًا البحر عرب اجلزائر إىل األندلساً، أبيض
كما يتخيل أنه يقوم مبسابقتهم   ،أجل أن ينصرهم هللا

ويكون أول داخل من حديقة املدرسة  ،ويسبقهم
، وميكن أن يكون هؤالء الذين سابقهم هم 17االبتدائية
 ،عن فرنسا ن الذين جاهدوا من أجل استقالهلماجلزائريو 

 ،ميكننا اختصار هذه القصة أبن فاحتي األندلس عرب اجلزائر
واجملاهدين الراغبني ابالستقالل عن فرنسا هم أصدقاؤه 

 وأقرانه وهم خياله الطفويل.

اهتم نوري ابق ديل يف السبعينات من القرن املاضي 
ولعله أول من نقل هذه القضية إىل  ،بقضية مسلمي الفلبني

 ،وكان سعيداً مبوقف إفريقيا جتاه الغرب ،الرأي العام يف تركيا
وهم أول من  ،فاألفارقة هم الذين يعلمون معىن االحتالل

كان نوري ابق ديل يدعم ، و يعرف الوقوف يف وجه احملتلني
 بغض النظر عن أعراقهم ولغاهتم. ،األفارقة ضد أورواب

أبن أصل الوجود هو القدس  :ويكتب ابق ديل قائالً 
ولكن  ،والسليمانية واجلزائر واملدينة وتركستان وآسيا وإفريقيا

                                                           
. هذا وإن شعر نوري 74، 3نوري ابق ديل، مذكرات كاتب   16

ابق ديل رمزٌي حيتمل أتويالت عديدة ولذلك حناول قدر اإلمكان 
ترمجة املعىن الذي يريده وأحيااًن ال نتوصل لذلك فنكتفي برتمجة ما 

 ه.يقول على ظاهر 
عمر أردينج، عائلة وبيئة ومدرسة وفكر وشخصية نوري ابق   17

ديل، من أحباث ندوة القلم املفكر نوري ابق ديل، مرعش، كانون 
 .35-17، 2011الثاين 
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وأن حب  ،نوري ابق ديل يؤكد على أمهية مكة واملدينة
 القدس شرٌط للدخول يف العائلة اإلنسانية.

األمهات  :ديل وديوانه  ابقنوري املبحث الرابع : 
 : والقدس

 يفنرى سبب غضبه  ،نوري ابق ديل شاعر غاضبٌ 
شعر نوري . و "  الذي بدأه بقوله " عملي القيام بثورة ،شعره

شامخ  وهو موقف  ،ابق ديل يقف إىل جانب األمة املظلومة
، لة غضب نوري ابق ديل فهي القدسب  اجلبال، أما ق  ك
القدس هي رمٌز ألي ظلم ، القدس هلا معىن آخر ابلنسبة لهو 

وكان لكل    ،يف العامليقع على املسلمني يف أي مكاٍن 
كان   "فالشرق الكبري" .كاتب قضية يهتم هبا ويدور حوهلا

كان هدف حممد   "وجيل عاصم" . مشروع جنيب فاضل
 . 18حمط اهتمام نوري ابق ديل "القدسو .  "عاكف

 عرب رمزية القدس ،نشاء جيليرمي إلوابختصار فإن خياله 
 . 

والقدس يف بدأ نوري ابق ديل كتابة شعر عن األمهات 
وقد أكد على  م،1973وأكمله يف عام  ،1972عام 

 يقول يف أحد األبيات: ،القدس يف شعره كثرياً 

 ."أمحل القدس كما أمحل ساعة يدي"  

وكان نوري ابق ديل يتابع عن كثب ما جيري يف العامل  
فالشاعر نوري  ،اإلسالمي، والقدس هلا مرتبٌة كبريٌة يف حياته

ل من استنبول إىل أنقرة أيخذ معه ثالثة ابق ديل عندما ينتق
وهناك صورة  ،صورة للقدس وآلة كتابة وحقيبة يد ،أمور

                                                           
18  -cocuktan-http://www.yenisafak.com/kitap/bir

bir-kudus-yapmak-688960. 

أخرى للقدس تزين جدار غرفة إدارة جملة اآلداب، توجد 
 ثالث صور يف بيته الذي يعيش فيه وحيداً يف أنقرة. 

ابلقدس  :شعره فيه مسى نوري ابق ديل كتابه الذي مجع
وميثل هذا الكتاب خالصة حمتوى شعره وفكره  ،واألمهات

 ، فالشاعر عندما يقول: وحركته وأدبه

 ." امض أخي وليهبك هللا قوة القدس" 

وأن  ،يؤكد الشاعر على احلركة والكتابة والشعر واحلياة
، وقد بدأها بقوله: هذه األمور األربعة ال تنفصل عن بعضها

 .  العملامض ليدل على طريق اخلالص وأنه احلركة و 

لقد كتب نوري ابق ديل هذا الشعر من أجل أن أييت  
اآلابء  يم ي  وحيُ  ،اليوم الذي تريب فيه األمهات أبناء مثل القدس

 القدس يف قلوهبم.

شعر نوري ابق ديل املتعلق ابلقدس واألمهات يشبه 
مكان معنوي بقدر ما هو مكان  فالقدس ،قوسًا متوتر الوتر

فاألم  ،جلمعاألم بصيغة او ولذلك استعمل القدس  ،مادي
معراج النيب الكرمي حممد هي القدس والقدس أمٌّ، القدُس 

وأهنا  ،على القدس هو يؤكدولذلك  ،صلى هللا عليه وسلم
فالقدس أحد العناصر اليت ال  ،املنطلق للعامل امليتافيزيقي

 ميكن التخلي عنها يف طريق احلضارات.

لة لرتكيا اليت ب  ديل إىل توضيح الق  يهدف نوري ابق 
ن انكسرت رقبتها وهي تنظر إىل الغرب، كان يبحث ع

جريدة تقع عليها  ةيأخبار القدس والشرق األوسط يف أ
وكان يؤكد على ضرورة أن يكون اإلنسان ثوراًي أكثر  ،يده

:  " إىل أخي الفلسطيين"، منه كاتباً، وقد قام برتمجة شعر
واملنقول عن جملة م، 1973دب عام املنشور يف جملة األ

كما قام برتمجة شعر سبعة شعراء عرب إىل   ،إسالم فرنسا
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ونشرها يف جملة األدب يف نيسان وحزيران ويف أيلول  ،الرتكية
كتاب من   ةثالثكما ترجم ونشر ل  م،1975من عام 

وذكر يف التقدمي هلذا الشعر  ،السودان واملغرب واجلزائر
، )أي دول بني دول الشرق األوسط ضرورة التواصل األديب

موضع آخر: " صحيح أننا يف يقول  العامل اإلسالمي(،
حناول التقرب من الدول العربية من خالل ترمجة األدب 

هل توجد حالة طبيعية  : يسأل مستغرابً ، مث العريب املعاصر
تتبعنا األدب يف أمريكيا : أفضل من هذا ؟ ويتابع بدهشة 

الدنيا وأمهلنا العامل العريب الكبري  الالتينية ويف أقاصي
 . 19جبانبنا"

ينتقد نوري ابق ديل موقف العامل اإلسالمي جتاه القدس 
ابملأساوي قائالً : " دول العامل اإلسالمي هي ذااتً يف  ويصفه

وال يوجد إمكانية التوجه للقدس حالياً . إن  ،نزاٍع فيما بينها
وأان أؤمن أبن  ،خالص املسلمني سيكون ممكنا بنهضة تركيا

وأان أفكر هبذا دائماً وأهتم  ،احلركة اإلسالمية ستبدأ من تركيا
 ابليقظة اإلسالمية يف تركيا كثرياً .

يتفاءل نوري ابق ديل عندما يرى امليل واالهتمام ونراه 
بدأ املسلمون  ،فيقول : " هذا مدعاٌة للتفاؤل للقدساملتزايد 

 ،حنب القدس وفلسطني كثرياً  ،االهتمام ابلقدس
 . الفلسطينيون إخوتنا دائماً"

زهرة للقدس، "  الشاعر ابق ديلزايرة املبحث اخلامس : 
 : "  املدائن

 بزايرتهحقق شاعر القدس األديب نوري ابق ديل حلمه 
 81وعمره  ،للقدس وصالته اجلمعة يف املسجد األقصى

                                                           
علي علوي متل، مفهوم نوري ابق ديل للشرق األوسط من خالل   19

 .113األدب والفكر، القلم املفكر نوري ابق ديل، 

 القدس مبناسبة افتتاح مدرسة يف تهر ايز وكانت ، 20سنة
وقد  ،قامت ببنائها وكالة التعاون والتنسيق الرتكية ،انبلس

أجرى مراسل وكالة األانضول اإلخبارية مقابلة مع األديب 
وكان مما قال: " حنب القدس  ،والشاعر نوري ابق ديل

وصلت  ،الفلسطينيون هم إخوتنا إىل األبد ،وفلسطني كثرياً 
ين وطئت أرض أريد أن أخربكم أب ،إىل القدس بشوق كبري

عندما وقعت عيناي على املسجد فلسطني وأان متوضٌئ، 
 .  األقصى انتابين شعوٌر من الشوق واهليجان كبرٌي"

كما أكد نوري ابق ديل على أن قضية فلسطني هي       
 قضية الشعب الرتكي وقال:

 ،لشعب الفلسطيين" الشعب الرتكي كان وال زال مع ا
االمرباطورية وفلسطني كانت جزًء مهمًا من أراضي 

وضح لكم سبب احلب الكبري أريد أن أ ،العثمانية
حنب فلسطني ألن أقدام النيب الكرمي حممد عليه  ،لفلسطني

ت آخر ما وطئته يف رحلة املعراج هي الصالة والسالم كان
فحب  ،القدس ابلنسبة لنا مكاٌن مقدنٌس جداً  ،فلسطني

 ،وحنن ال نبتعد عن حب القدس ،القدس ال يبتعد عنا أبداً 
 .21" وعرضنا كرامتنا  القدس

 : القدس واألمهات
 

مغرق يف عن القدس : شعر نوري ابق ديل  مالحظة
لكل صفٌة رمٌز مادي  ،فقد ابلغ يف استعمال الرموز ،الرمزية

حاولنا إعطاء  ، لقد الرتمجةعلينا  بُ وهذا يصعن  ،أومعنوي
 . نكون قد وفقنا يف ذلك نرجو أن ،املعىن قدر املستطاع

 
                                                           

20  -http://www.haber7.com/guncel/haber/1331532
sair-nuri-pakdil-kuduse-kavustu 

21  -e-kudus-pakdil-http://www.haberler.com/nuri
kavustu-7128549-haberi/. 
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 القدس واألمهات :   
 مدينتنا  مم ماء اخلريف جتري امام 

 لدفع الشتاء
 تلك املدن ميحتمدينتنا 
 لنا احلوادثم  سُ كُ ع  كامريا اجلنوب ت م   ا مثلقن مدينة دم 

 املوت   بتصويرها حوادثم 
 

 ن األخرىدُ بلدان قلعة للمُ 
  ح  ضن  وم 

ُ
 طوة خطوةً تقبل خُ س  امل

 يف أبيات انصعة
 هذا اجلانب ن  م   رم ح  البم  ذ  خُ 
 متاثيل الذكرى ع  ضم 

 فوق احلجارة القدمية 
 وفوق األسلحة املعاصرة  

 
 بعمل الظهر

 د  ر  الوم  ةم حم رائ   لم ث  ناها م  ط  بم رم 
 ناب  ع  تم  نام ل  لم بواستطها قد اح  

 ما هو مذكور يف الكتاب
 ناها ي  فم قد اص  

 
 ها رائحة الورد يف نفس  

 ال تنتهي  كصحيفة مقروءةٍ 
 اخوهل  لى دُ ع ين  بم ذُ جتم  

 ي وم يف املاضي القُ 
 ها أقوى من حقيقت  

 احمللية
 كبناء من ثالثني طابقاً 

 منهج عبد احلميد الثاين 
 جيري يف عروقنا

 
 ل  ب  على احلم  صانُ احل   زم فم ق م 

 باً تُ كُ   سُ فن ن م ت م ت م  سانُ ر  ف ُ 
  احلصانم  الطفلُ  اندىم 

  الطفلم  احلصانُ  فم عرم 
 ي أمن   مار  بُ  أي حبييب جرم البحرُ 

 البحر  احلصانُ  رُ ب ُ ع  عندئذ ي م 
 
 ال هناية له مون أييت مع الغاابت حصانُ لم ع  ت م 

 أيضاً  رأيتموه أييت يف أحالم األطفال  
 يركب عليه 

 األطفالم  رُ هن  طم مُ 
 رسانسافر إىل اجلزائر ابلفُ يُ 

 رم الكم كان أيب أييت إىل 
 على احلصان م 

 علي اجلديد
 يف ابريس على احلصان لُ ون جم تم ي م 

 
 اخليال هو الذي يركب اخليل بشكل جيد

 ه  ري خالل راحت  ز  احل   بقُ س  يم 
 يب  اياجنم  كم ل  ه  على مم 

 خك اخليال االبطالعلى فم  قعُ يم 
 
 الطور  بلُ جم  ش  ع  

 بلتك اي قدسأين ق  
 ساعٍة يف يدي مثلم  القدسم  أمحلُ 

 القدس قم ف  ط الوقت و  بُ ض  إن مل تم 
 هباءً  ضيع الوقتم تُ 

 تتجمد
 وتعمى عيُنك

 
 تعال 

 ن أما  كُ 
  ألن األمن 

 تبين قدساً من طفل
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 عندما يصبح املرء أابً 
 حييي القدس يف قلبه

 
 امش أخي 

 القدس ةُ ون ق ُ  ب  هم ت م ول  
 (1972)كانون الثاين 

 
 الطازجقلب االم مثل العنب 

 عند بكاء الطفل
 القطين يف الصحراءفوق القماش 

 يلفها مع قلب االم 
 

 الطفل خريطةٌ 
 تنظر األم من خالل عيون الطفل

 ينام الطفل 
 األم حارسٌة دائماً 

 هل األزقة ضيقة ؟
 ختتنق األم

 هذه الفرسان
 حتتاج مكاانً واسعاً 

 
 يركض الطفل

 ومن خلفه 
 يف قلي اإلنسان قطعة من القدس 

 اتخذ االم قلبها وتضعه يف حمله
 

 على ضفة النهر 
 جيوب األطفال

 ال تعرف كل األهنار الصباح
 املساء يف جيوب األطفال 

 
 عندما تصل الكلمات اجلميلة

 اىل حلم الطفل
 يكون انعما مثل القطن ويكون له مثل اجلبل

 ويبحث االمهات تلك اجلبال يف كل مكان 
 
 جيرب االطفال 

 يف املقدمة سالح ميثل رقبة طفل
 من حتت اقدامه هل تصاعد الغبار

 ويقفز مع الطفل الذي هو يف االسفل
 
* 

 أمن الغرب أم الشرق ؟
 نرى طفالً ماشياً إىل القدس

 منذ القدمي خرجت من الشر ق
 تبحث األمهات عين يف كل مكان

 رأى الطفل البحر املتوسط
 يف كل بلد 

 قدسٌ 
 

 يكرب ويف يده القنبلة
 حقيقة القنبلة هو يد الطفل االعوج

 الطفلحيث ان 
 يبدو خمالفا للموت

 
 املوت هو القانون

 يتزايد
 تقدم صباح اخلري المها

 الطفل القائد
 تشرين الثاين( 1973)

 
 

 يلف الضوء االخضر حول قميص االم
 مثل النحل وماء البحر
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 اطفال الطائف
 يراقبون القدس

 
 مل حيدث تلك الذابب الثلوج من عينون االم

 يد االم بسيطة
 لعب الطفل كلما

 يكون اوسع
 

 القدس قميص شعر خيطتها االم
 يظهر اجتاهنا مثل موضع ابرة خرجت منها احلبل

 مربع او مستطيل
 اثر الطفل يف خد االم

 
 عندما تفكر االم

 تقرتب القدس
 ندرك يد هللا

 ينظر القدس للخريطة من حيث وجهة نظره
 

 أسنان أممي كلمات
 ثالثة وثالثونيف بعضها اثنان وثالثون ويف بعضها اآلخر 

 هذه الكلمات أطفال 
 ابلتعلم تتقدم يف العمر

 
 أعظم عالقة بني القلم واملعبد 

 عندما يضيق قلبنا 
 فهمنا 

 ُهدمت حجرة من املسجد األقصى
 

 اإلنسان 
 يشبه أصله

 يعكُس أمله يف إىل السماء
 كلما نظر يف املرآة

 
 كلما ضحك طفلٌ 

 أانر األقصى
 األقصى يعلم 

 سيضع تلك احلجرةأن الطفل 
 قليالً من الكرز وقليالً من السالح

 أعني 
 األطفال 

 براقةٌ 
 

 عندما جتلب االب
 خبز حلول القدس
 وعود جديدة لالم

 فوق الكرز وراس السالح
 عندما يهوج البحر

 يتنفس االم والطفل يف الوقت نفسه
 يعرف االب

 يظهر حزن االلة الذي جيرف االرض
 
* 

 اليستحق الراثء
 ووجوه االطفالللشعر 

 مع اهنا جيلب لنا وجوه االطفال
 احلاجة اىل االستقالل

 
 الزمن ميضي 

 والقدس يف ركضها 
 لكن اللحظات

 .  دائماً أمام األطفال
 نوري ابق ديل . 

 م .  1974شباط  
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 اخلامتة 

تناولت هذه الورقة موقف الشاعر ورجل الفكر واحلركة نوري 
الفلسطينية، والقدس لديه ابق ديل من القدس ومن القضية 

مبثابة البوصلة اليت ترنو من خالهلا عيناه إىل األمل 
وقد عرف عند عموم الشعب الرتكي يف العصر ، واملستقبل

الراهن أبنه شاعر القدس، إذ كان يعرب أبشعاره عن حمبته 
للقدس وفلسطني، منطلقًا من اعتبارها مسرى رسول هللا 

ر شعره "األمهات والقدس"  صلى هللا عليه وسلم، وقد اشته
كثرياً يف األدب الرتكي، وقد عربم بشعره اهلادف عن مشاعره 
اجلياشة والصادقة حنو القدس، واستنهض مشاعر الشعب 
الرتكي ملناصرهتا وأتييدها، وقد  جتلى ذلك بوقوفه يف وجه 
الظلم املتمثل ابحتالل اليهود لفلسطني، ومعاداته لكافة 

غربية والشرقية واإلقليمية املؤيدة هلم، فكان التيارات الفكرية ال
ثوراًي بفكره وشخصيته، وقد أهبرت مواقفه وحركت آراؤه 

 التيار الشبايب اإلسالمي يف تركيا .  

كشفت هذه الورقة أيضًا عن تصور الشاعر لسبل كما  
خالص البشرية من مشاكلها بعد إفالسها بتجارهبا مع 

وكافة املناهج البشرية الوضعية، الفكر الرأمسايل املادي الغريب 
ويرى أن الفكر واملنهج اإلسالمي هو املالذ اآلمن هلا ، 
والوصفة الوحيدة خلالصها، وكشفت الورقة أن عالقة اهلوية 
ابملكان ركيزة من ركائز فكره، وهو يرى أن العيش بسالم مع  
كل األعراق شرط أساس للحياة، وإن عالقته ابلقدس تعين 

وية، وهي  مصدر إهلامه وإبداعه الشعري، احلضارة واهل
 ومنبع إحساسه ابنتمائه احلضاري .  

 

 املصادر
 

القلم املفكر نوري ابق ديل، ندوة الرجل املفكر نوري   -1
كهرمان مرعش إعداد حسني سو، عمر   2010ابق ديل 

 .2011أردينج، بلدية كهرمان مرعش، 

حسني سو، احلركة األدبية ونوري ابق ديل، احملرر   - 2
 24 2013.536منشورات هجه، 

الشعر العريب املعاصر، غلداست، ترمجة نوري ابق   - 3
 . 17، 344، 1976ديل، أنقرة، جملة اآلداب، 

علي علوي متل، مفهوم نوري ابق ديل للشرق األوسط - 4
 من خالل األدب والفكر، القلم املفكر نوري ابق ديل،

 1979الغرب،نوري ابق ديل، مالحظات عن  5- 

نوري ابق ديل، البيعة، منشورات جملة األدب، أنقرة  6 - 
1981 

نوري ابق ديل، مذكرات كاتب، منشورات جملة -   7
 .1980األدب، أنقرة 

 
عاكف أمرة، أمل الرتاب والوطن، هجه، كانون الثاين 8- 

2004  

مر أردينج، عائلة وبيئة ومدرسة وفكر وشخصية  9 - 
أحباث ندوة القلم املفكر نوري ابق نوري ابق ديل، من 

 2011ديل، مرعش، كانون الثاين 

صفر توران، القدس ودعنا هللا، بينار املنشورات -10
 2006اسطنبول 

يوسف  غلدر، و صالح الدين األيويب عشق قدس -11
 2015،املنشورات احلياة القدس ، اسطنبول 
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و االحتاد االسالمي ي ، مهندس معماري حممد سيال- 13
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Abstract 

The television and the cinema are considered two of the most important tools for creating stereotypes and shaping 

public awareness of current issue. When it comes to Jerusalem, a typical image of this holy city that is widely spread 

in western media almost contradicts that presented by the eastern media This paper studies the image of Jerusalem in 

Eastern and Western media. Some of the effective drama makers have been chosen for this study, namely, American 

Turkish, Egyptian and Syrian drama producers. Cases of each one of the above-mentioned dramatic works have been 

studied and compared with the historical and current realty in Jerusalem, in order to study how these work shape the 

image of the holy city. Five dramatic works that cover two important historical periods in the history of Jerusalem, 

namely the Crusades and the current Israeli occupation, have been selected for this study. Works that represent the 

Crusades include the American movie Kingdom of Heaven, the Egyptian movie al-Nasır Salah al-Din and the Syrian 

Tv Series Salah al-din Ayyubi. As for this current situation in Jerusalem, the American Movie Word War Z and the 

Turkish movie Kurtlar Vadisi Filistin (The Valley of the Wolves Palestine) have been studied. 

Keywords: Jerusalemin, Drama, Crusades 

 1القدس يف الدراما املرئية بني الشرق والغرب: دراسة نقدية

 التركية. مايو 29لمساعد في جامعة إسطنبول أستاذ دراسات بيت المقدس، وأستاذ التاريخ اإلسالمي ا
 د. عبدهللا معروف عمر

 

 ملخص: 

ال خيفى على ذي لب كون التلفزيون والسينما ترتبع اليوم على مساحة ال أبس هبا من تشكيل الوعي اجلمعي جتاه قضية معينة، ذلك 
اإلعالمية أصبحت تنافس وسائل تناقل املعلومة وتشكيل الوعي اليت عرفها البشر على مر قرون طويلة. ويف هذا أن هذه الوسائل 

السياق، تساهم الدراما التلفزيونية بشقيها: األفالم واملسلسالت دورًا كبريًا يف تشكيل الصورة النمطية للمكان، وعندما يتعلق األمر 
 تقدمها الدراما الغربية وعلى رأسها هوليود ختتلف حد التناقض أحياانً مع شبيهاهتا يف الشرق.ابلقدس فإن الصورة النمطية اليت 

                                                           
 23-21الفرتة  أصل هذه الدراسة ورقة قدمت ملؤمتر )القدس يف األدب العاملي املعاصر( الذي أقيم يف اجلامعة األردنية ابململكة األردنية اهلامشية يف  1

 .م2017آذار/مارس 
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ا املؤثرة تبحث هذه الورقة يف الصورة اليت تقدم عن مدينة القدس يف الدراما املرئية الشرقية والغربية، ومت اختيار مناذج من أبرز أنواع الدرام
؛ وهي الدراما األمريكية املمثلة أبفالم هوليود اليت تناولت مدينة القدس اترخيًا وواقعًا بل ومستقبالً يف املنطقة العربية احمليطة ابلقدس

بصورة منطية معينة، والدراما الرتكية اليت متثلها عدد من املسلسالت واألفالم اليت تتناول القدس وإن بشكل غري مباشر، إضافًة إىل 
ها كل من الدراما املصرية والسورية سواء يف األفالم أو املسلسالت، حيث مت اختيار مناذج من أعمال الدراما العربية اليت ترتبع على عرش

مل، درامية تلفزيونية حمددة من كل ٍّ من هذه املصادر ودراستها من انحية املقاربة التارخيية والواقعية، وكيفية تقدمي صورة القدس ضمن الع
 وتشكيل هذه الصورة يف وعيه.  ورة القدس لدى املتلقيمع دراسة كيفية أتثري ذلك على رسم ص

ويف هذا السياق مت اختيار أعمال أساسيًة مهمة وتقسيمها على فرتتني اترخييتني مها فرتة احلروب الصليبية وفرتة االحتالل اإلسرائيلي 
)مملكة اجلنة( األمريكي، وفيلم  Kingdom of Heavenاحلايل؛ ففي فرتة احلروب الصليبية تربز ثالثة أعمال مهمة هي: فيلم 

)الناصر صالح الدين( املصري، ومسلسل )صالح الدين األيويب( السوري. وأما على صعيد واقع القدس اليوم فتم تناول عملني مهمني 
 ي.)وادي الذائب فلسطني( الرتك Kurtlar Vadisi Filistin)احلرب العاملية زي( األمريكي، وفيلم  World War Zمها: فيلم 

 

 الكلمات املفتاحية:

 القدس، دراما، احلروب الصليبية، االحتالل اإلسرائيلي

 مقدمة

اترخيها الطويل إىل فيلم درامي ملحمي، فلعله لن جيد خريًا من مدينة القدس اليت  لو قدر لكاتب سيناريو أن خيتار أي مدينة فيحول  

اصطبغ اترخيها الطويل ابلصراعات واحلروب والنزاعات والسالم واحلب والكره وغريها من املشاعر اإلنسانية املختلطة اليت صبغت اتريخ 

، مادًة خصبًة للدراما املرئيةكون القدس واترخيها وواقعها ومستقبلها هذه املدينة العريقة، ولذلك، فليس من اخلفي على ذي لب أن ت

وأحد أهم أساليب تشكيل العقل اجلمعي من خالل الرسالة  اليت تعد أحد أهم ميزات القرن العشرينو  بشقيها: الفيلم، واملسلسل،

ددة يرغب كاتب السيناريو واملخرج أن يقنعه هبا وحيوهلا من اإلعالمية اليت تبثها هذه املواد املرئية حماِولًة إقناع املشاهد بوجهة نظر حم

قد جنح اإلعالم املرئي إىل حد كبري يف ذلك، فساهم يف حتويل اخليال و  إىل حقيقةٍّ واقعية. –يف أغلب األحيان  –صورةٍّ بصريةٍّ متخيلةٍّ 

 عات، ال سيما اجملتمعات الغربية.اقع يف بعض اجملتمإىل واقع، وأصبحت بعض الشخصيات اخليالية غري املوجودة فعلياً تعامل معاملة الو 
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لة هبوليود والدراما املرئية تشكل اليوم أحد أهم أعمدة الثقافة الشرقية والغربية، فعلى الصعيد الغريب، ترتبع الدراما املرئية األمريكية املمث

د لقضيةٍّ شائكةٍّ عميقةٍّ مثل القدس البد وأن تثري اهتمام مئات على عرش الدراما البصرية املؤثرة يف العامل كله، وابلتايل فإن تناول هوليو 

 املاليني من املتابعني حول العامل وتساهم إىل حد ما يف تشكيل وعيهم جتاه هذه القضية. خاصة وأن القدس متثل نقطًة مركيزًة عميقًة يف

وكذلك ميكن نطقة، سواء املسلمون أو املسيحيون أو اليهود. ثنااي اهتمام نسبةٍّ كبريةٍّ جدًا من البشر اليوم ممن يدينون أبمهية هذه امل

ها القول عندما يتعلق األمر ابلدراما الشرقية اليت ترتبع املصرية منها والسورية على عرشها، إضافًة إىل الدراما الرتكية اليت شقت طريق

 بعض األحيان. مؤخراً لتصبح يف مصاف أعمال الدراما املهمة جداً واملثرية للجدل والدراسة يف

ضمن فرتتني من أهم الفرتات اليت تستثري الدراسة  األعمال الدرامية العاملية القدس يف بعض الصراع على هذه الدراسة تتناول قضية

، وتدرس املقارابت الذي يشهد االحتالل اإلسرائيلي للمدينة املقدسة والواقعوالبحث يف اتريخ القدس، وهي فرتة احلروب الصليبية، 

يف حماولةٍّ لفهم كيفية  التارخيية والواقعية الفعلية،الواردة يف املصادر ملعلومات ابمع مقارنتها  التارخيية والواقعية اليت تقدمها هذه األعمال

  ونوعية الرسائل اليت حتملها هذه األعمال.أتثريها على املشاهد، 

ورتني أعاله بسبب وجود أعمال درامية مهمة ومعروفة ومؤثرة قدمت ومن اجلدير ابلذكر أن هذه الدراسة تقتصر على الفرتتني املذك

تناولت فرتة القرن العشرين ورواية كيفية سقوط املدينة  –على أمهيتها  –وجهات نظر خمتلفة، ولذلك مل تتم دراسة أعمال درامية 

 خمتلفتني، حيث يقتصر هذا األمر على عملني املقدسة حتت االحتالل اإلسرائيلي، وذلك لعدم وجود أعمال درامية كربى تعتمد روايتني

يعطي  دراميني اثنني مها املسلسل السوري )التغريبة الفلسطينية(، واملسلسل األردين )القدس أوىل القبلتني(، وال جند يف الدراما الغربية ما

 اسة.وجهة نظر خمتلفة، ولذلك مل تتم إضافة هذين العملني وتلك الفرتة التارخيية إىل هذه الدر 

 اتريخ احلروب الصليبيةأواًل: 

كلٌّ من قدمت الدراما والسينما العاملية عددًا ال أبس به من األفالم السينمائية واملسلسالت التلفزيونية اليت تناولت فرتة احلروب الصليبية  

وجهة نظره، ولعل نوعية جلهة املنتجة واملنفذة للعمل الدرامي تنبئ عن نوعية وشكل هذا العمل واألفكار اليت يطرحها ونوعية املقارابت 

 Kingdom ofالتارخيية اليت يركز عليها إليصال رسالته اخلاصة، ويف هذا اجملال تربز ثالثة أعمال مهمة: األول هو الفيلم األمريكي 
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Heaven  مملكة اجلنة(، والثاين هو الفيلم املصري )الناصر صالح الدين(، والثالث هو املسلسل التلفزيوين السوري )صالح الدين(

 األيويب(.

 )مملكة اجلنة( Kingdom of Heavenفيلم 

من إنتاج  2005هذا الفيلم عام  Foxاململوكة لشبكة  Twentieth Century Fox Film Corporationأصدرت شركة 

)أورالندو بلوم( يف دور ابليان  وقام ببطولته كل من وكتب السيناريو )ويليام موانهان(، املخرج األمريكي )ريديل سكوت(،وإخراج 

الح الدين، إبلني، و)إيفا غرين( يف دور امللكة سيبيال، و)مارتون سوكاس( يف دور امللك غي دولوزنيان، و)غسان مسعود( يف دور ص

 2و)بريندان غليسون( يف دور رينو دوشاتيون، إضافًة لعدد آخر من املمثلني.

هذا الفيلم ينتمي لفئة األفالم امللحمية، وهو يسلط الضوء بشكل مباشر على حياة شخصية حقيقية من شخصيات احلروب الصليبية 

لكن املقاربة  3( الفلسطينية املهجرة الواقعة ضمن قضاء الرملة.وهو ابليان ابرون إيبلني، وإيبلني يف العصر احلديث هي قرية )يبىن

الدرامية لشخصية ابليان يف هذا الفيلم حتتوي على عدد كبري من املغالطات التارخيية ليس أقلها أن ابليان مل يكن وحيد أبيه الذي جاء 

ة ابريزان به من فرنسا بعد قصة تراجيدية متثلت ابنتحار زوجته ووفاة ولده كما بنيت حبكة الفيلم، ألن ابليان كان عضواً معروفاً يف عائل

أخت امللك سيبيال،  –آنذاك  –األمرية  حاول ابلفعل الزواج منابرون إيبلني، وهو واحد من ثالثة أخوة، منهم أخوه بلدوين الذي 

 4لوال أن والدهتا رتبت زواجها من غي دولوزنيان القادم من فرنسا. ،(املشهور يف األدبيات التارخيية ابسم امللك اجملذوم) بلدوين الرابع

 بينما بنيت حبكة الفيلم الدرامية على فكرتني: 

 فكرة قدوم ابليان من فرنسا الستالم مرياث أبيه ابعتباره وحيداً. -1

                                                           
  .Kingdom of Heaven, IMDB, https://www.imdb.com/title/tt0320661/, Date accessed 17/9/2016 انظر:  2
3  See Kletter, Raz and others. Yavneh I: The excavation of the 'temple hill' repository pit and the cult stands. 2010. 
Fribourg: Academic Press Fribourg, p. 4 
4 See Edbury, Peter W. John of Ibelin and the Kingdom of Jerusalem. 1997. Woodbridge: The Boydell Press, p.10 
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فكرة وقوع ابليان يف حب األمرية سيبيال اليت أصبحت ملكة القدس، مث اصطحاهبا معه إىل فرنسا ليعيشا معًا بعد سقوط  -2

 التنازل عن امللكية.بيت املقدس بيد صالح الدين واختيار امللكة 

م يروي هااتن الفكراتن األساسيتان اللتان يقوم عليهما سيناريو الفيلم مغلوطتان كلياً! وهو ما جيعل الفيلم أقرب لفنتازاي اترخيية منه لفيل

 قصًة حقيقيُة.

معاصر، فهو وإن تغلف بفكرة الدعوة ويرى ماثيو ريتشارد شليم يف نقده هلذا الفيلم أن هذا الفيلم يطرح أفكارًا ذات طابع سياسي 

للتعايش والسالم بني أبناء الداينتني: اإلسالمية واملسيحية، فإنه يروج بشكل أو آبخر للرؤية االستشراقية للصراع على القدس، واليت 

كما أنه أيخذ على الفيلم   5ب!تعترب أن احلروب الصليبية مل تكن خطًأ وإمنا كانت تطوراً طبيعياً ال يصح أن يشعر الغربيون انحيته ابلذن

حماولته تقدمي صورة "غربية معاصرة" لصالح الدين، يظهر فيها السلطان صالح الدين مبظهر الرجل الرباغمايت الذي خيتلف عن 

( اليت جسدها املمثل املصري خالد النب ُال 
وي، الشخوص الذين مييلون للتطرف يف التزامهم بتعاليم اإلسالم، واملتمثلني بشخصية )امل

والذين ال يفرق الفيلم بينهم وبني الشخوص الذين ميثلون التطرف املسيحي وعلى رأسهم شخصيتا رينو دوشاتيون وامللك غي 

كذلك فإن الفيلم يصور التفاهم التام بني شخصية صالح الدين وامللك بلدوين الرابع، حيث حياول الفيلم أن يقدم صورًة   دولوزنيان.

جلميع األداين يف ظل امللك بلدوين الرابع املتفاهم متامًا مع صالح الدين، وذلك جيعل األمر يبدو وكأن حترير ملدينة القدس املفتوحة 

بيت املقدس مل يكن األولوية لدى صالح الدين ابعتبار عدم وجود مشكلة أصالً يف عهد امللك بلدوين الرابع، وتبدأ املشكلة فعلياً بعد 

يًا غي دولوزنيان احلكم وتعاونه مع املتطرف دينيًا أيضًا رينو دوشاتيون إلحداث بلبلةٍّ تؤدي إىل حرب وفاته وتويل امللك املتطرف دين

 6مقدسة.

تب، فصالح الدين كان هذه الصورة اليت يقدمها الفيلم تغفل إىل حد كبري شخصية صالح الدين احلقيقية كما نقلتها خمتلف الك

تعاماًل يقوم على األمهية الدينية  –كما ينقل املقربون منه   –ه مع قضية بيت املقدس شخصيًة ذات جذور دينية أصيلة، وكان تعامل

                                                           
5 Schlimm, Matthew Richard. ‘The Necessity of Permanent Criticism: A Postcolonial Critique of Ridley Scott’s 
Kingdom of Heaven’, in Journal of Media and Religion. (9:3). 2010, p. 131 
6 Ibid, p. 140 
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ولعل هذا ما  ، وعلى ضرورة حترير املدينة من االحتالل، وهو املشروع الذي قام حكم صالح الدين على أساسه أصاًل.للمدينة املقدسة

من أسرى املسلمني وهم  بتدمري املسجد األقصى املبارك وقتل من أبيديهميستلم املدينة من ابليان دون قتالٍّ بعد هتديد ابليان جعله 

بضعة آالف، أما الفيلم، فإنه يقدم صورة حتاول أن تربط بني فهم صالح الدين لقيمة املدينة وفهم ابليان يف نفس الوقت، ففي مشهد 

يمة القدس؟(، فيجيب صالح الدين: )ال شيء(، مث يسري تسليم املدينة على سبيل املثال يوجه ابليان سؤااًل لصالح الدين: )ما هي ق

الذي ال خيتلف يف  –وهو يف هذا يتناغم متاماً مع موقف ابليان  7قلياًل ويلتفت مرة أخرى ويقول رافعاً يديه ابجتاه وجهه: )كل شيء(.

س يف وجه صالح الدين، حيث يقول: لدفاع عن القدحني يعلن االستعداد ل –نظرته للقدس عن نظرة صالح الدين كما يصوره الفيلم 

ال  –كما يصور الفيلم   –، فالقدس نفسها حبجارهتا 8)حنن ندافع عن هذه املدينة ال لنحمي احلجارة، بل حلماية الناس الذين فيها(

والفيلم بذلك حياول إعادة صياغة صورة صالح الدين  تقدسها.تعيش فيها و تساوي شيئاً، لكن قيمتها تكمن يف النفس البشرية اليت 

وابلتايل فإن الفيلم خيلص إىل نتيجة أن حترير بيت  ،9بشكل غريب حديث إىل حد ما، أو كما يسميه شليم "تغريب صالح الدين"

رجة األوىل! وإمنا هو لداملقدس على يد صالح الدين مل يكن مسألة إحقاق حق أو عدلٍّ برفع الظلم املتمثل يف االحتالل الصلييب اب

دٍّ إىل أخرى، حبيث يصور احلق يف السيادة على املدينة للجهة اليت تسيطر عليها ملدينة املقدسة من ييل احتو جمرد عمليُة طارئٌة مت فيها 

  10مجلةٍّ يقوهلا ابليان: )ما دامت هذه مملكة السماء، فليفعل هللا هبا ما يشاء(. من خاللابلفعل، وذلك 

إىل ذلك، فإن هناك رسالة سياسيًة شديدة الوضوح ينتهي هبا الفيلم يف ربطٍّ مباشر بني أحداثه والوضع احلايل، حيث تظهر إضافًة 

. 11عبارة يف هناية الفيلم تقول: )واآلن، بعد حوايل ألف عام من احلروب الصليبية، فإن األرض املقدس ال تزال تعاين من الصراعات(

 مئات السنني من اهلدوء يف القدس بعد هناية احلروب الصليبية حىت وقوعها حتت االحتالل الربيطاين عام وهذه الرسالة تستثين عملياً 

حتت االحتالل اإلسرائيلي، فيبدو للمشاهد أن ما يراه اليوم ليس  1967ام والشرقي ع 1948، مث وقوع قسميها الغريب عام 1917

                                                           
7 Kingdom of Heaven. http://www.youtube.com/watch?v=rhZC5FrYJLw, mins: 2:48:10 - 2:48:40, Date retrieved: 
29/4/2018 
 mins: 2:21:30 – 2:21:40 ,املصدر السابق  8
9 Schlimm, The Necessity of Permanent Criticism, p. 142 
 mins: 2:49:25 – 2:49:35 ,املصدر السابق  10
 mins: 3:00:36 – 3:00:47 ,املصدر السابق  11
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سة، وأن احلق والعدل يقرره هللا حسب موازين القوى! وهذا يعين ابلضرورة أن وضع إال امتدادًا طبيعيًا للصراع على املدينة املقد

 االحتالل احلايل للمدينة املقدسة وضع طبيعي أييت يف السياق التارخيي الطبيعي!

، ولكنها تشجع على هذه املقاربة التارخيية ميكن اعتبارها منقوصًة بشكل واضحٍّ وتعرب عن حماولةٍّ خللط األوراق ال خلدمة مشروع بعينه

 حتييد النسبة األكرب من البشر وهي غري املعنية مباشرة ابلصراع احلايل.

 )الناصر صالح الدين(فيلم 

م، وهو من إخراج املخرج املصري )يوسف شاهني(، وكتب السيناريو كل من 1963وزعت شركة لوتس فيلم املصرية هذا الفيلم عام 

محدي غيث وقام ببطولته كل من )أمحد مظهر( يف دور صالح الدين، و )يوسف السباعي( و)جنيب حمفوظ( و)عبدالرمحن الشرقاوي(. 

ح ذو الفقار يف دور )عيسى العوام(، وأمحد لوكسر يف دور )رينو ديشاتيون(، وليلى فوزي يف دور يف دور )ريتشارد قلب األسد(، وصال

 )فريجينيا(، إىل جانب عدد آخر من املمثلني.

ه ال يغطي قصة حترير بيت املقدس على يد الناصر صالح الدين ابلدرجة األوىل، بل يركز أساساً على ما كان يالحظ يف هذا الفيلم أن

رير صالح الدين بيت  املقدس، حيث يتحدث ابلتفصيل عن احلروب بني صالح الدين وريتشارد قلب األسد خالل احلملة بعد حت

 سقوط بيت املقدس بيد صالح الدين، وينتهي فعلياً مع مغادرة ريتشارد أرض الشام عائداً إىل إجنلرتا.الصليبية الثالثة اليت أعقبت 

ول الرواية التارخيية اليت استند إليها هذا الفيلم، حيث أن الفيلم عاىن من مغالطات اترخيية كبرية وميكن طرح العديد من التساؤالت ح

ليس أقلها تركيزه على العروبة، واعتباره صالح الدين عربياً ابلرغم من كونه كردايً كما هو معروف، وتركيزه على كون قضية بيت املقدس 

عبدهللا، وخادم صالح الدين، الصًة، يكثر فيها قول صالح الدين يف التعريف بنفسه: )يف فرتة احلروب الصليبية قضيًة عربية خ

إضافًة لتسمية القدس ابسم )أورشليم( أكثر من مرة على لسان صالح الدين! وتصوير املدينة أهنا مدينة مأهولة ابلسكان  ،12العرب(

وكذلك مت اخرتاع شخصيات ال أساس هلا يف  العرب الذين يهامجهم الصليبيون من اخلارج يومياً، وهو أمر منافٍّ للحقائق التارخيية.

                                                           
. اتريخ  1:17:36 – 1:17:26، دق: http://www.youtube.com/watch?v=iabw8OeTjHgانظر: فيلم الناصر صالح الدين،   12

 28/4/2018املشاهدة: 
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( الفارسة لويزا دولوزنيان قائدة االستبارينيويب املزعوم )عيسى العوام( وهو مسيحي الداينة! وشخصية )كشخصية القائد األيالتاريخ،  

اليت تعاونت معه، علمًا أبنه ال توجد شخصية بني قادة صالح الدين هبذا االسم أو الصفة، ومل يعرف عن صالح الدين أن أاًي من 

السيناريو استوحوا اسم )عيسى العوام( من شخصية عيسى اليت ذكرها غري واحد من  قادة جيشه كان مسيحي الداينة! ويبدو أن كاتيب

كان مسؤواًل عن توصيل الكتب والنفقات للمحاصرين يف عكا أثناء حصار الفرجنة   13ين لتلك الفرتة، وهو سبَّاح مسلماملؤرخني املعاصر 

كما ال وجود يف اتريخ احلروب الصليبية لفارسة   كره الفيلم حول شخصيته.بداية احلملة الصليبية الثالثة، وليس له أي عالقةٍّ مبا ذ  هلا يف

 ابسم )لويزا دلوزنيان( ومل يكن من عادة الصليبيني أن يعينوا لفرسان االسبتارية قائدة أنثى.

التيار الناصري يف مصر  ولعل من املناسب اإلشارة إىل أن توقيت إنتاج وعرض هذا الفيلم أتى مرتافقاً مع صعود املد القومي العريب مع

كانت م، ولعل هذا الفيلم كان يعترب أحد أدوات الرتويج للدعاية القومية العربية اليت  1967يف ستينات القرن العشرين قبل نكسة عام 

هلل والوطن ترفع شعار العروبة فوق الدين، وهو ما متثله عبارة الناصر صالح الدين إلحدى النساء يف القدس عند دخوهلا: )فإن الدين 

، وكذلك هو ما يبينه القائد عيسى العوام املسيحي يف الفيلم أثناء نقاشه مع لويزا حيث يقول: )أان عريب، مستحيل أن 14للجميع(

وحيفل الفيلم مبغالطات اترخيية كثرية أخرى يف سبيل  .15يعرتف مسيحي خملص أبخوة غرابء استعلموا الصليب كقناع لغزو بالده(

إضفاء الشرعية على رسالته اليت حياول إعطاءها ال خيلو بعضها من السذاجة خاصًة يف تصوير شخصية صالح الدين ودعوته ريتشارد 

ت قلب األسد لزايرة القدس وزايراته املتكررة له، وحديثه دائماً عن القتال ابحلب، وتشييعه لريتشارد أثناء خروجه من القدس بني اهلتافا

غري ذلك من األحداث البعيدة عن الوقائع التارخيية اليت حتدثت عنها املصادر التارخيية بني الطرفني، ويف احملصلة فإن هذا الشعبية، إىل 

                                                           
ابلكتب  –يعين عكا أثناء حصار الفرنج هلا  –ىل البلد )ومن نوادر هذه الوقعة وحماسنها أن عوامًا )) مسلمًا (( كان يقال له عيسى ، وكان يدخل إ   13

ليالً على غرة من العدو ، وكان يعوم وخيرج من اجلانب اآلخر من مراكب العدو ، وكان ذات ليلة شد على  -أي يربطه على وسطه  –والنفقات على وسطه 
ه من أهلكه ، وأبطأ خربه عنا ، وكانت عادته أنه إذا دخل البلد طار طري وسطه ثالثة أكياس ، فيها ألف دينار وكتب للعسكر ، وعام يف البحر فجرى علي

إليهم ميتًا غريقًا ، عر فنا بوصوله ، فأبطأ الطري ، فاستشعر الناس هالكه ، وملا كان بعد أايم بينما الناس على طرف البحر يف البلد ، وإذا البحر قد قذف 
، ووجدوا على وسطه الذهب ومشع الكتب ، وكان الذهب نفقة للمجاهدين ، فما رُئي من أد ى األمانة يف فوجدوه عيسى العوام  -أي تفقدوه  –فافتقدوه 

النوادر السلطانية ابن شداد، هباء الدين يوسف بن رافع.  (حال حياته وقد أد اها بعد وفاته ، إال هذا الرجل. وكان ذلك يف العشر األواخر من رجب أيضاً 
 207-206، ص. 2. القاهرة: مكتبة اخلاجني. ط1994. واحملاسن اليوسفية

 45:27 – 45:24فيلم الناصر صالح الدين، مصدر سابق، دق:   14
 43:45 – 43:34املصدر السابق، دق:   15
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حروب ريتشارد قلب األسد يف الشام قائمًة على فهمٍّ مغلوطٍّ فقط حول طريقة تعامل املسلمني مع املسيحيني هناك، الفيلم يصور 

ملة رينو دوشاتيون، وهي شخصية غري حقيقية كذلك، حيث أن رينو تزوج من ستيفاين ميلِ ي أمرية إبحياء من شخصية فرجينيا أر 

وعندما يقتنع ريتشارد برباءة صالح الدين من كل تلك التهم يعود لصوابه ويصبحان مقاطعة "ما وراء األردن" يف ذلك الوقت. 

 صديقني!

مصر يؤكد أن اهلدف من هذا الفيلم كان توجيه الرأي العام املصري حتديداً حنو  يفولعل الظرف التارخيي الذي ظهر خالله هذا الفيلم 

، وجزءًا من عملية صياغة العقل تروجيًا للمبادئ اليت أعلنها الرئيس املصري آنذاك مجال عبدالناصرارتباطه ابلقومية العربية حتديداً، و 

ربة سياسية حنو قضية القدس وأماكنها املقدسة اليت كانت يف وقت عرض ، وليس فيه مقااجلمعي املصري جتاه احلركة القومية العربية

 جزءاً من اململكة األردنية اهلامشية.الفيلم 

 مسلسل )صالح الدين األيويب(

، وهو من إخراج املخرج السوري )حامت علي(، وكتب 2001مؤسسة )سورية الدولية لإلنتاج الفين( هذا املسلسل وعرض عام أنتجت 

)د. وليد سيف(، وأدى أدوار البطولة فيه كل من مجال سليمان يف دور )صالح الدين األيويب(، وسوزان جنم الدين يف دور  السيناريو

، ويتكون لفاضل( وغريهمابسم ايخور يف دور )نور الدين حممود(، وغسان مسعود يف دور )القاضي ا)عصمت الدين خاتون(، و 

 منها ساعًة تلفزيونية. املسلسل من ثالثني حلقًة متتد كل حلقةٍّ 

يركز املسلسل على سرية امللك الناصر صالح الدين يوسف منذ صغره حىت حترير بيت املقدس من االحتالل الصلييب، وهو بذلك يتابع 

الدين الدين حممود، وصالح  عهود ثالثِة ملوكٍّ ارتبطت أمساؤهم مبشروع حترير بالد الشام من الصليبيني، وهم عماد الدين زنكي، ونور

يوسف. ويهتم املسلسل بوصف األحداث اليت أثرت يف صالح الدين وصاغت شخصيته كاستشهاد أخيه شاهنشاه أثناء حصار 

دمشق يف احلملة الصليبية الثانية، وعالقته اخلاصة بعمه أسد الدين شريكوه ووصوله إىل مصر حىت توليه حكمها وإهناء اخلالفة 

البالد بعد وفاة امللك العادل نور الدين حممود، كما يسلط املسلسل الضوء على عدد من األحداث  الفاطمية، مث تويل احلكم يف مجيع

كسرة الرملة، ومعركة حطني، وغريها من املهمة اليت حصلت يف تلك الفرتة، مثل فتح الرها على يد امللك عماد الدين زنكي، و 
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تلفزيونية ملشروع اترخييًة وهو بذلك ميكن أن يعترب سريًة األحداث اليت شكلت مفاصل أساسيًة يف سرية السلطان الناصر صالح الدين. 

 قدس الذي بدأ بعماد الدين زنكي ال لشخص صالح الدين فقط.حترير بيت امل

تمد أمساء ، حيث يعبشكل عام لة األخطاء التارخيية فيهوالالفت يف هذا املسلسل اعتماده على رواية اترخيية صحيحةٍّ لألحداث، وق

معلومات صحيحةٍّ اترخييًا مثل شخصية )شيخ أحداث شخصيات اترخيية واقعية يف الغالب، وأما الشخصيات اخليالية فيه فتستند إىل 

وهذا ما رحلة من التاريخ. دمشق( الذي يقدم يف املسلسل كشخصيةٍّ خيالية تستند أساسًا لفكرة وجود )أحداث دمشق( يف تلك امل

 مةٍّ علمية إضافًة لقيمته الفنية.جيعل هذا املسلسل ذا قي

بل االحتالل اإلسرائيلي الصهيوين، ويالحظ يف املسلسل أنه حياول إجراء مقاربةٍّ سياسيةٍّ يضع فيها االحتالل الفرجني الصلييب يف مقا

م، 2000وهذا األمر ميكن فهمه يف سياق الفرتة اليت أنتج فيها املسلسل، واليت شهدت بداية انتفاضة األقصى اليت انطلقت هناية عام 

الصلييب بعد أسره،  ويبدو ذلك واضحاً يف كثري من حوارات املسلسل، مثل احلوار املتخيل الذي يدور بني صالح الدين واألمري بلدوين

 : يف حوار يستدعي الرواية الصهيونية احلالية يف الصراعحيث يناقشه صالح الدين يف أحقية وجوده يف هذه البالد 

 ما الذي جاء بك إىل هنا أيها األمري؟()صالح الدين:  -

 بلدوين: )ولدت هنا، فال أعرف يل بالداً غريها( -

ان أم قصر، وال أحسبه يطول كثريًا بعد اآلن، تلك سنة احلياة مع الغزاة صالح الدين: )ولكنه مصري حمتوم طال الزم -

 الطارئني، كما النبتة ال حتيا يف غري أرضها(

بلدوين: )املصائر يف الغيب اي سيدي، أما حنن فنعمل ما ميليه الواجب وما تفرضه علينا النذور، ابلشجاعة اليت تليق  -

 الشجاعة(ابلفرسان، والسلطان أحرى الناس بتقدير 

كون هناك أمور ولكن جيب أن تنعم أقدر الشجاعة، ولذلك أشفق عليها من أن تبذل يف غري احلق... صالح الدين: ) -

يتواضع عليها اخل لق.... أال خيطر يف ابلك ولو للحظةٍّ واحدة أن هذه ليست بالدكم، إمنا أخذت ابلغزو؟ إن تكن أنت قد 

جييئكم املدد بني الفينة واألخرى؟ ويف املقابل، من أين أييت جندان؟ أمل تتساءل  ولدت هنا، فمن أين جاء آابؤك؟ ومن أين
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أن عليكم أن تقتلوان مجيعاً   لكيوماً ما الذي تتطلعون إليه يف قابل األايم وحنن اليوم أشد رفضًا لوجودكم عندان؟ أال خيطر 

يمن ومصر واملغرب، وكل تلك البالد، فهل تومهتم يوماً كي تطمئنوا؟ ومن حنن؟ حنن الشام والعراق وفارس وبالد اجلزيرة وال

 16بالدهم؟ هذا إن أرضاكم البعض(. أنكم ستستطيعون القضاء على كل هؤالء؟ أم تومهتم يوماً أهنم سينزلون لكم عن بعض

يرسل رسائل مباشرًة تتعلق بتشبيه وحرب القوة، وهذا احلوار سياسي فلسفي ابمتياز، حيث مث يستمر النقاش حول حرب احلق 

االحتالل احلايل ابالحتالل الصلييب، ويصل املسلسل يف ذروة التأصيل الدرامي لفكرة املزاوجة بني االحتاللني يف املشاهد األخرية من 

الصليبيني  يستدعي احلوار الذي دار بني صالح الدين والقاضي الفاضل يف عسقالن حولاملسلسل بعد حترير بيت املقدس، حيث 

بة حني يقول: )هذا البحر هو الذي محل إلينا أولئك الغزاة الطامعني، ومنه سيعودون إبذن هللا، هذا البحر هو بوابة الغزاة الطامعني وبوا

ُر الشام أن حتتمل عن األمة واجب حراسته ومنعه، وبقدر ما يكون العبء واملغرم، يكون األجر واملغنم إن شاء هللا (، خروجهم، وق د 

ويرتافق هذا اجلزء مع مشاهد لوصول املهاجرين اليهود إىل فلسطني عرب البحر األبيض املتوسط، إضافًة إىل صور لعمليات هتجري 

الفلسطينيني واجملازر اإلسرائيلية املختلفة يف فلسطني، مث تظهر صور خلروج اجليش اإلسرائيلي من جنوب لبنان، يتم ربطها مع مشاهد 

  17تنتهي براية النصر. 1973قصى لتختم مبشاهد عسكرية تبني مشاهد من حرب عام من انتفاضة األ

املصري فكرته من ربط االحتاللني ببعضهما، يف حماولةٍّ لتأكيد هذه الرسالة السياسية املباشرة يقدمها املسلسل يف آخر حلقاته ليبني 

وال خيلو املسلسل من رسائل غري مباشرة تتعلق  االحتالل الصلييب.نفسه للمشروعني، مبعىن آخر، هناية االحتالل الصهيوين كما انتهى 

بسماحة املسلمني يف تعاملهم مع اآلخر يف الرتكيز على مشاهد تسامح صالح الدين مع الصليبيني خالل خروجهم من القدس، وتصل 

نشأت بني صالح الدين وابليان بعد تسليم  يصور املسلسل عالقة صداقةٍّ غري موثقةٍّ اترخيياً هذه الصورة إىل شيء من الالمعقول حني 

ومن الواضح أن كاتب السيناريو أراد منه أن  ، وهذا األمر مل يرد يف أي مصدر اترخيي،املدينة، لتنتهي املسألة ابملصافحة بني الطرفني

لناصر صالح الدين( الذي يعطي صورًة ورديًة تؤكد على سلمية صالح الدين وإن مل يكن بشكل مبتذل كما كانت احلالة يف فيلم )ا
                                                           

،   30:32 – 28:25، دق: http://www.youtube.com/watch?v=SFLOxkCjD9A، 26انظر مسلسل صالح الدين األيويب احللقة   16
 28/4/2018اتريخ املشاهدة: 

 – 45:25، دق: http://www.youtube.com/watch?v=CkexDgQj12Mواألخرية،  30انظر مسلسل صالح الدين األيويب احللقة   17
 28/4/2018، اتريخ املشاهدة:  48:00
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لكن هذا املسلسل بشكل عام ميكن اعتباره أحد أفضل االعمال الدرامية العربية اليت تناولت قضية احلروب الصليبية  ورد ذكره آنفاً.

 د صالح الدين بكثري من املصداقية وإن احنازت للرواية العربية اإلسالمية هلذه األحداث.وفتح بيت املقدس يف عه

 الواقع الفلسطيين واملقدسي اليوماثنياً: 

من أكثر ما يثري احلساسيات يف التعامل معه من الناحية اإلعالمية والفنية، لعل الواقع يف مدينة القدس اليوم خصوصاً وفلسطني عموماً 

املدينة ختضع هلذا فالقدس ختضع اليوم لالحتالل اإلسرائيلي منذ أكثر من ستة عقود، واألماكن املقدسة يف القسم الشرقي من 

، واالحتالل اإلسرائيلي مدعوم آبلةٍّ إعالمية قوية تتمثل يف أغلب أفالم هوليود األمريكية، وهو أمر االحتالل منذ أكثر من أربعة عقود

ولذلك، فمن الصعب مشاهدة روايةٍّ غري منحازةٍّ ألي طرفٍّ من أطراف الصراع يف الدراما البصرية يف الوقت من الصعب إنكاره، 

يف السينما األمريكية، والرتكية.  ن صورتني متناقضتني هلذا الواقع، وحتديداً السياق، مت اختيار عملني سينمائيني يعطيا ويف هذااحلايل، 

)وادي  Kurtlar Vadisi Filistin)احلرب العاملية زي(، والثاين هو الفيلم الرتكي  Z War Worldاألول هو الفيلم األمريكي: 

 الذائب فلسطني(.

 )احلرب العاملية زي( Z War Worldفيلم 

من إنتاج وإخراج املخرج األمريكي )مارك فورسرت(، وكتب السيناريو  2013هذا الفيلم عام  Pictures Paramountأصدرت شركة 

)ماثيو مايكل كارانهان( ومعه فريق، وقام ببطولته كل من )براد بيت( يف دور حمقق األمم املتحدة غاري لني، و)مريايل إينس( يف دور 

اجليش اإلسرائيلي، إضافًة لعدد آخر من املمثلني،  سيغان الضابط يفيف دور زوجته كارين، واملمثلة اإلسرائيلية )دانييال كريتيتس( 

)احلرب العاملني زي:  World War Z: An Oral History of the Zombie Warوسيناريو الفيلم مبين على رواية ابسم 

 التاريخ الشفوي حلرب األموات األحياء( للكاتب األمريكي ماكس بروكس.
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يف  احلايل فئة أفالم الرعب واخليال العلمي، وهو ال يتحدث بشكل مباشر عن الواقع يف القدس، إال أنه يدخل الواقعهذا الفيلم ينتمي ل

من خالل بعض العناوين الصارخة مثل اجلدار العازل يف القدس وموضوع السالم بني الفلسطينيني واإلسرائيليني  القدس ضمن السيناريو

 من العناوين اليت يربز من خالهلا وجهة  نظرٍّ يقدمها للمشاهد تتعلق ابلواقع يف القدس. وعقيدة اجليش اإلسرائيلي وغريها

تدور أحداث الفيلم حول وابء خيايل يصيب البشر جيعلهم أشبه ابألموات األحياء يف حتركاهتم وشديدي العدوانية، ويقوم احملقق التابع 

 لألمم املتحدة )غاري لني( ابلتوجه بطائرة عسكرية إىل عدة دول حول العامل أمهها كوراي اجلنوبية وفلسطني وإيرلندا يف حماولةٍّ للوصول

ضباط وكالة املخابرات هذا الوابء وإجياد حل له. وخالل وجوده يف إحدى القواعد العسكرية األمريكية يف كوراي يلتقي أبحد  إىل أصل

الذي خيربه إن الوحيدين الذين عرفوا عن الوابء قبل انتشاره هم اإلسرائيليون، وأهنم قاموا إبحاطة القدس  CIAاملركزية األمريكية 

خم ملنع املصابني ابلوابء من الدخول إليها، وابلتايل فقد أصبحت منطقًة آمنة، ويرشده للقاء مدير املوساد ابلكامل جبدار عازل ض

 اإلسرائيلي املسؤول عن الدفاعات اإلسرائيلية يف وجه الوابء. 

ينة حبماية اجليش اإلسرائيلي، وعند الوصول إىل القدس، تتبع الكامريا صورًا توضح كون الفلسطينيني واإلسرائيليني يعيشون معًا يف املد

وتظهر صور مطابقة متاماً للجدار العازل احلايل يف القدس، وتظهر يف إحدى اللقطات صورة جملموعات من الفلسطينيني يدخلون إىل 

 للوصول إىل املنطقة اآلمنة وخيتلطون ابإلسرائيليني يف سالم.داخل القدس عرب ممرات خاصة حبماية اجليش اإلسرائيلي 

 ن الالفت للنظر، أن املشهد التايل يظهر شابة فلسطينيًة متسك مبايكروفون مث تبدأ الغناء بكلميت )سالم( ابلعربية و)شالوم( ابلعربية،وم

وينضم إليها عدد من الناس رافعني األعالم الفلسطينية واإلسرائيلية، وهذا الغناء جيعل املايكروفوانت والسماعات ترفع الصوت كثرياً، 

ا ينبه املصابني ابلوابء خارج اجلدار، فيتسلقون اجلدار العازل فوق بعضهم البعض بعنف وينقضون على القدس وينتشر الوابء يف وهو م

رعب يف كل مكان بصحبة الضابطة اإلسرائيلية املدينة بسرعةٍّ وتسقط مما يدعو احملقق غاري للمغادرة بسرعة وسط مشاهد الذعر وال

 .سيغان

 ملشاهدة هذه اجلزئيات يف الفيلم يبدو واضحاً أن الفكرة اليت يقدمها ختتلف متاماً عن الواقع يف املدينة املقدسة حتت ومن الوهلة األوىل

بل وسكان كافًة، االحتالل اإلسرائيلي، فهو يقدم صورًة رومانسيًة للجيش اإلسرائيلي الذي يعتربه الفيلم حامي مدينة القدس وسكاهنا  
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. كما أنه يتم تقدمي اجلدار العازل يف القدس احمليطة هبا، وهو أمر منافٍّ للواقع السياسي واالجتماعي يف القدس اليوملسطينية املناطق الف

بصورةٍّ إجيابية، وهذا يبدو واضحًا يف إحدى حلقات احلوار حوله بني بطل الفيلم وضابط وكالة االستخبارات األمريكية، الذي يقول 

 له:

 ئيل؟الضابط: ملاذا تفوز إسرا -

 غاري: كيف تفوز إسرائيل؟ -

 قبل أايم فقط من مهامجة األموات للبشر.. أول من عرف، وأول من حترك. ]جبدار[ الصابط: لقد سيجوا بالدهم ابلكامل -

 هناك منذ ألفي سنة. اجلدرانغاري: هؤالء الناس يبنون  -

 قبل أسبوع فقط، فالتوقيت املناسب الضابط: نعم، صحيح، ولكنهم انتهوا من كل هذا العمل الذي استمر آالف السنني -

 18هو كل شيء.

نالحظ يف النص إبراز الضابط لفكرة أن بناء األسوار يف القدس استمر على يد اإلسرائيليني وأجدادهم منذ ألفي سنة، وهذه مغالطة 

بنيت جدران صحيح، إذ مل يسبق أن  اترخيية، إذ إنه يرجع فكرة وجود اجلدار العازل يف القدس نفسها إىل زمنٍّ قدميٍّ أساساً، وهذا غري

 عازلة على يد بين إسرائيل على سبيل املثال قدمياً.

بين ألجل محاية املدينة املقدسة هو عني ما حتاول الدعاية اإلسرائيلية تصويره يف اخلارج، ولذلك فهو كما أن فكرة كون اجلدار العازل 

اليت يقدمها الفيلم ال تبتعد عن هذا التصور، بل إهنا تقدم فكرًة سياسيًة وهي  يسمى يف األدبيات اإلسرائيلية )غالف القدس(، والفكرة

واطنني أن سبب بناء اجلدار ابلدرجة األوىل كان بعد اعرتاض املوساد اإلسرائيلي مكاملًة يف اهلند تتحدث عن الوابء، وذلك حلماية امل

 جلدار العازل يف القدس هي ما يكرسها الفيلم.واملدينة املقدسة، وابلتايل فإن فكرة "احلماية" املرتبطة اب

                                                           
 World War Z – CIA Agent, http://www.youtube.com/watch?v=qjr7hZD3DKo, mins: 2:18 - 2:48, Date انظر  18
retrieved: 29/4/2018 
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 تتكرس لديه نظرية املظلومية اليهودية متمثلًة يف حديث مسؤول املوساد اإلسرائيلي لبطل الفيلمإضافًة إىل ذلك، فإن املشاهد هلذا الفيلم 

، وحرب 1972ة، وعملية ميونخ عام الذي يستدعي التاريخ احلديث يف القرن العشرين من خالل ثالثة أحداث هي اهلولوكوست النازي

 يقول: ، حيث73رمضان أكتوبر 

تنفذ رفضنا أن نفهم أنه س 1972يف الثالثينات رفض اليهود أن يصدقوا أهنم ميكن أن يُرس لوا إىل معسكرات النازية، يف عام  -

ية، ولكننا أمجعنا على أهنم مل يشكلوا ، رأينا حتركات القوات العرب1973فينا جمزرٌة يف األوملبياد، ويف الشهر الذي قبل أكتوبر 

 19خطراً، لكن بعد شهر واحد كاد اهلجوم العريب يلقي بنا يف البحر، ولذلك قرران أن نصنع تغيرياً.

 يف نفس الوقت، فإن الفيلم يقدم مفارقًة غريبة حني يؤدي غناء الفتاة الفلسطينية للسالم عرب امليكروفوانت برفقة بعض دعاة السالم إىل

سالم سقوط املدينة بيد املصابني ابلوابء وتدمريها! وهي مفارقٌة ينبغي أن ينظر هلا بعني االعتبار خاصًة أهنا تعطي صورًة سلبيًة لفكرة ال

نفسها يف نفس املشاهد، فتجد املشاهد يعترب أن هذا املوقف نفسه هو ما يؤدي إىل سقوط املدينة املقدسة، وهذه مفارقٌة يف غاية 

 الغرابة.

الذي أعلن عنه رئيس  وجهة النظر اإلسرائيلية اليمينية يف عدة حماورة على رأسها اجلدار العازلابلتايل ميكن القول إن هذا الفيلم يتبىن 

، ويكمن اجلانب األكثر ، وغريها من القضااي كالسالم على سبيل املثال2001الوزراء اإلسرائيلي اليميين السابق أرئيل شارون عام 

، هذا اإلطار يف كون وجهة النظر املذكورة تقدم ضمن إطار فيلم رعب من أفالم اخليال العلمي وليس ضمن فيلم سياسي أمهية يف

وابلتايل فإن أفكاره تطرح بشكل غري مباشر، حبيث يصبح مشهد اجلدار العازل يف نظر املشاهد للفيلم مرتبطًا بفكرة اخلالص واحلماية 

 . تقدمها الرواية الفلسطينية للموضوعوليس بفكرة الفصل العنصري اليت

 )وادي الذائب فلسطني( Filistin Vadisi Kurtlarفيلم 

                                                           

 10th man theory, the God of devils advocate, http://www.youtube.com/watch?v= AcNK7M2eCI4, mins: 1:15 انظر  19
– 1:40, Date retrieved: 29/4/2018 



A. M. OMER/APJIR 2-2 (2018) 44-62 

 

من إخراج املخرج الرتكي )زبري شامشاز(، وكتب السيناريو وأنتج الفيلم  2011هذا الفيلم عام  الرتكية Film Panaأصدرت شركة 

أيضاً )راجي شامشاز(، وقام ببطولته كل من )جنايت شامشاز( يف دور رجل املهمات العسكرية اخلاصة الرتكي بوالت علمدار، و)إردال 

اليهودية األمريكية سيمون، الصحفية يعيزر، و)نور فتاح أوغلو( يف دور بيشيكجي أوغلو( يف دور الضابط اإلسرائيلي موشيه بن ال

 إضافًة لعدد آخر من املمثلني.

عرض البصرية الرتكية )وادي الذائب(، وهي تتكون من مسلسل وهذا الفيلم من فئة أفالم احلركة )أكشن(، وهو إحدى سالسل الدراما 

 أفالم بنفس االسم وهي )وادي الذائب فلسطني(، و)وادي الذائب العراق(، و)وادي الذائب سورية( وعدةمومسه العاشر،  حىت سابقاً 

، وهي سلسلة تلفزيونية وسينمائية ذات شعبية كبرية يف تركيا ويف العامل العريب، حيث متت دبلجة هذه السلسلة و)وادي الذائب الوطن(

 يف دور السينما يف تركيا تعرض سلسلة األفالمحمطات التلفزة العربية، كما أن إىل اللغة العربية بعدة هلجات وعرضت على عدد من 

 .وحققت شعبية كبرية

سبعة  القوات اإلسرائيلية  قتلم، واليت أسفرت عن 2010يستعري هذا الفيلم أحداث اهلجوم اإلسرائيلي على سفينة مرمرة الرتكية عام 

حيث تقوم حبكته على تنفيذ بوالت علمدار قراراً تركيًا ابلتخلص من الضابط أزمًة دبلوماسيًة بني احلكومتني،  وأاثرت ،مواطنني أتراك

وتقدم ، أثرًا للمواطنني األتراك الذين قتلوا يف هذه العملية اإلسرائيلي املسؤول عن إعطاء األمر بتنفيذ عملية اهلجوم على السفينة

 عن ذلك ابسم )موشيه بن إليعازر( وهو شخصية خيالية.الشخصية اإلسرائيلية املسؤولة 

ومن خالل األعمال العسكرية واحلربية اليت يقوم هبا بوالت علمدار وفريقه الصغري ومشاهد احلركة واهلجوم يف خالل الفيلم يتم تقدمي 

وصول بوالت علمدار إىل القدس للبحث عن ويتم تصوير مشاهد بداية رواية أقرب للرواية الفلسطينية املتعلقة ابالحتالل اإلسرائيلي، 

الصورة السلبية للجنود اإلسرائيليني الذين يستفزون املواطنني املقدسيني ويف هذه املشاهد نالحظ موشيه بن إليعازر يف القدس، 

هودية سيمون، واليت ال ينفعها التذكري الدائم حبقوق ابستمرار، ويتعاملون مع اجلميع بوقاحة ال يسلم منها حىت الصحفية األمريكية الي

 اإلنسان وبكوهنا مواطنًة أمريكية. 
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وميضي الفيلم يف سرد املعاانة الفلسطينية بشكل واضح يف احلوار الذي يدور حىت بني أفراد العائلة الفلسطينية أنفسهم يف جمالسهم، 

إجراءات القمع اإلسرائيلية ومنع التجول وإطالق الرصاص احلي وقتل الناس تدمري البيوت الفلسطينية و حبيث يتحدثون ابستمرار عن 

ابستمرار، ويف بعض املشاهد يلمس املراقب مبالغة يف تسويق فكرة ممارسات االحتالل القمعية، حبيث جند على سبيل املثال أن موشيه 

ويف مشهدٍّ آخر يطلق النار على مواطن فلسطيين داخل  بن إليعازر ايمر هبدم منزلٍّ فوق طفل مقعد بشكل متعمد، ويتعمد قتل جدته،

إىل الواضحة سيارته الختبار نوع جديد من الرصاص! كما أن بعض سطور احلوار بني الشخصيات اإلسرائيلية تتميز ابلدعاية السلبية 

وغريها من النقاط اليت تطرح  "لكربىاإسرائيل ما يسمى "حد السذاجة عند احلديث عن عدم االلتزام بقرارات األمم املتحدة وأمهية بناء 

تصوير أحداث ال حتصل يف العادة يف على الرواية الفلسطينية أحياانً، من خالل بل وتزيد  فلسطينيةوجهة نظرٍّ منحازًة للرواية ال

 فلسطني.

اة الفلسطينيني يف فلسطني أييت  ويبدو أن احلدة الشديدة يف الفيلم جتاه تصوير الطرف احملتل ومبالغته يف إبراز اجلانب املظلم من حي

كتوجيه مباشر للمشاهد حنو االهتمام مبعاانة الفلسطينيني وإبراز بشاعة االحتالل وإجرءاته، وذلك ال يبدو بعيدًا عن كونه ردة فعلٍّ 

 ألحداث سفينة مرمرة اليت حصلت قبل شهور فقط من إطالق الفيلم. 

املتمثل العسكري  يف جانبهوالفلسطيين ومعاانة اإلنسان الفلسطيين حتت االحتالل لكن اقتصار الفيلم على تصوير الواقع املقدسي 

فلسطينية، فاملسألة يف الفيلم تبدو وكأهنا املظلومية اليف تصوير نوعية وسياسة هدم البيوت قد ينظر إليه كنوع من املبالغة  املستمر ابلقتل

ويظهر بوضوح أن الفيلم يتبىن فكرة اقتصار االحتالل اإلسرائيلي على املناطق اليت  لست احتالاًل بقدر ما هي قضية قتل وهدم وذبح!

م، ففي أحد املشاهد ينظر أحد أفراد فريق بوالنت علمدار إىل خريطة للضفة الغربية تبدو فيها املستوطنات، ويبدو 1967احتلت عام 

ري فيش وأين إسرائيل؟( أحد الفلسطينيني: )أين فلسطني فارغًة، فيسأل 1948ما حاذاها من مناطق فلسطني اليت احتلت عام 

ابعتبارها  1948إىل املناطق احملاذية هلا واليت تقع داخل األراضي احملتلة عام الفلسطيين إىل الضفة الغربية ابعتبارها فلسطني، ويشري 

! وهذا ما يهمل قضااي كربى 1967ني عام كأن دولة إسرائيل قد احتلت دولة فلسطو وبذلك فإن الصورة تبدو يف الفيلم  20.إسرائيل

                                                           
 :kurtlar vadisi filistin, http://www.dailymotion.com/video/x5ekirz, mins: 56:20 – 56:30, Date retrieved انظر 20
29/4/2018 
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، ويقصر القضية الفلسطينية 1948ضمن القضية الفلسطينية على رأسها قضية الالجئني الذي يرجع أغلبهم للمناطق اليت احتلت عام 

 مسألة تعمد قتل املدنيني وهدم بيوهتم.ابلتايل على 

اجلانب الذي مت احتالله، وليست ابلتايل جزءًا من دولة إسرائيل، ففي  إال أن الفيلم هنا حياول التأكيد على كون القدس جزءًا من

مشهد وصول بوالنت علمدار إىل القدس )وابملناسبة يتم تصوير املكان على أنه يف البلدة القدمية ابلقدس(، يسأله الضابط اإلسرائيلي 

، وهذا ما يوضح 21إىل فلسطني( أان أتيتإسرائيل؟( فيجيب: )مل آت إىل إسرائيل،  بوالنت علمدار، ملاذا أتيت إىلعند احلاجز: )

نقطًة أساسيًة حياول الفيلم الرتكيز عليها فيما يتعلق ابلقضية الفلسطينية، وهي أن القدس حتت االحتالل وليست جزءًا من دولة 

 إسرائيل.

 اخلالصة

اع عى مدينة القدس بشكل خاص، وفلسطني بشكل عام أخذت اهتماماً ال أبس مسألة الصر من خالل هذه الدراسة النقدية يتبني أن 

وتربز يف هذه الدائرة مرحلتان شديدات احلساسية مها مرحلة احلروب به يف الدراما البصرية سواء كانت منها السينمائية أو التلفزيونية، 

أعمال مهمة من أربعة بلدان هي أمريكا ومصر وسورية وتركيا، واالحتالل اإلسرائيلي احلايل. ومن خالل الرتكيز على مخسة  الصليبية

، على صعيد تقدمي فرتة احلروب الصليبية يف الدراماودراسة كيفية تقدميها للمرحلتني التارخييتني بشكل متناقض أحياانً، ميكن القول إنه 

للحبكة   خدمةً الوقت، حيث ال متيل إىل اخرتاع أحداثٍّ تبدو الدراما السورية أجنح يف االلتزام ابلسياق التارخيي لالحداث يف ذلك 

الدرامية كما احلال يف السينما األمريكية، كما ال متيل إىل اخرتاع شخصيات وقصص خيالية تغري األحداث التارخيية كما هو احلال لدى 

عربية املعاصرة النظر اليت تقدمها الكتب التارخيية ال ا السورية التارخيية تصلح تلخيصاً وجتسيداً لوجهةالسينما املصرية، وابلتايل فإن الدرام

قدرهتا على استخدام املؤثرات البصرية املبهرة يف تصوير احلدث، لكنها تعترب متأخرًة يف طريقة لألحداث، بينما تنفرد السينما األمريكية ب

. ويف هذا السياق ميكن القول إن السينما املصرية لتشويقتقدمي احلدث التارخيي حبيث تغري السياق التارخيي بعينه خدمًة لفكرة اإلهبار وا

 تعترب األضعف يف تعاملها مع هذه املرحلة التارخيية على خمتلف الصعد.

                                                           
 mins: 6:23 – 6:29 ، املصدر السابق 21
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فإن التناقض يبدو واضحًا وشاسعًا بني ما حتاول السينما األمريكية والرتكية تقدميه حول أما فيما يتعلق ابلواقع الفلسطيين واملقدسي، 

حتالل ووضع السكان حتت االحتالل، ففي حني نرى الصورة والروايتني: اإلسرائيلية والفلسطينية فيما يتعلق إبجراءات االقضية القدس 

بل وأبكثر مما تقدمه الرواية  –يف احلالة األمريكية منحازًة ابلكامل للرواية اإلسرائيلية، نراها منحازًة ابلكامل للرواية الفلسطينية 

األبرز يف . لكن ميكن القول إنه بني مجيع األعمال اليت متت دراستها تعترب السينما األمريكية يف احلالة الرتكية –الفلسطينية نفسها 

تلئ املشاهد البصرية واحلوارات ابإلشارات غري املباشرة إىل الرواية اإلسرائيلية ، حبيث متائل غري املباشرة للجمهورتوصيل الرس أسلوب

توصيل الفكرة اليت يرغب املتعلق ابلواقع املقدسي، وهي نقطة ينبغي فهم أمهيتها، حيث أن الرسائل غري املباشرة قد تكون أبلغ يف 

على املتلقي واقتناعه ابلفكرة اليت  أحياانً، مما قد ينعكس سليًا صاحب العمل بتوصيلها مما لو كانت رسائل مباشرة قد تبدو ساذجةً 

 يقدمها العمل الدرامي.
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Abstract 

 

This paper focuses on Jerusalem as portrayed in literary works. The topics include the following: a) 

Jerusalem in modern Arab poetry at the level of the Arab countries b) Jerusalem in world poetry 

especially Turkish and English c) Jerusalem in the poetry of Non-Muslim Arab poets d) Jerusalem in 

the poetry referring to the Canaanites roots of Jerusalem e) Jerusalem in the uprising poetry and f) 

samples of the researcher’s poetry about Jerusalem 
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 مكانة القدس يف الشعر العاملي احلديث

 
 املقدمة :

وهلا مكانة ، وأقدسها وأقدمها، وهي من أهم مدائن الدنيا، وحاضرة التاريخ، رائعة املدائن، القدس الشاخمة
 السيما املرتبطة بعقائد التوحيد.، خاصة يف قلوب أبناء البشرية

األمم فمنذ وجودها والصراع عليها حمتدم بني ، وملتقى احلضارات، ومهوى األفئدة، فهي موطن العقائد 
وقد يكون سبب شقائها تعلق ، ألهنا جوهرة الشرق، وأن من حيوز عليها تكون له الغلبة على ما حوهلا، والشعوب

قلوب األمم هبا. فلم حتظ مدينة يف الدنيا لدى أبناء الدايانت السماوية الثالث يف مبكانتها يف قلوب عاشقيها كما 
ميق يف قلوب أبناء البشرية فتسابق الكل على تقديسها وكان النصيب ولقد كان هلا األثر الع، حظيت به هذه املدينة

من هذا التقدير منصبا يف قلوب أبناء العقيدة اإلسالمية ملا حوته من أماكن إسالمية مقدسة لدى املسلمني   األوفر
هلا النصيب األوفر فكان ، املبارك الذي هو اوىل القبلتني واثين املسجدين واثلث احلرمني الشريفني كاملسجد األقصى

العريب واإلسالمي يف مجيع جماالته وقد حازت هذه املدينة على القدس الذي ال مثيل له من الفكر اإلنساين  من الفكر
يف املعتقد والنثر والشعر والقصة والزجل وقد تغىن هبا الشعراء وكتب عنها الرحالة واألدابء والزجالون ووصفوا أماكنها 

وآاثرها فكانت أيقونة  يع ما يليق هبا حىت يف مقدساهتا وشوارعها وأزقتها وهوائها وأرضها ومسائهااملقدسة فوصفوها جبم
وورد ذكرها يف رحلة الشعر العريب من العصر اجلاهلي مرورا ابلعصور اإلسالمية وازداد جتذرها يف ، الشعر واألدب والفن

من  ديث بعدما أدركوا مجيعا أهنا تتعرض للخطر الصهيويناآلداب العاملية والعربية وخصوصا يف الشعر الفلسطيين احل
استيطان وتغيري معاملها العربية واإلسالمية فحث الشعراء على حتريرها من اليهود وتغنوا هبا وأبجمادها وواقعها الذي آلت 

و قصيدة من معشوقة وأدرك الشعراء حجم املعاانة اليت تتعرض هلا فتغنوا هبا ونظموا فيه الشعر حىت ال تكاد ختل إليه
 الشعراء سواء ابلتصريح أو التلميح .

وكل شرب من أرضها املباركة اليت ابرك هللا ) سبحانه وتعاىل( فيها على ، ذلك ألن كل حجر من حجارهتا  
 يعترب سفراً خالداً يف سجالت التاريخ.، واملرسلني الذين وفدوا إليها وساروا على ثراها الطهور، ألسنة أنبيائه
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للصرح العلمي السامق ) اجلامعة األردنية ( ممثلة بكلية اللغات وعلى رأسها سعادة الدكتور  شكر كل الشكر املوصولال
الذي ابدر إبجناز هذا املؤمتر عن القدس يف األدب العاملي املعاصر ملا هلذا املؤمتر من عمق يف الفكر  حممود الشرعة

ر الذي يتغلغل يف أعماق النفس البشرية ألن لألدب نثره وشعره األثر اإلنساين والعقدي والذي دعا إىل هذا املؤمت
العميق يف نفوس البشرية والذي تلتقي فيه الثقافات وجتتمع عليه األعراق والقوميات لتصب مجيعا يف بوتقة الفكر 

والعرفان إلخواننا األتراك وال يسعين أيضا إال أن أسدي جزيل الشكر ، اإلنساين الذي يظل متيقظا هلذه القضية العظيمة
وعلى رأسهم اجلمعية الرتكية ) تيكا ( والذين يكّنون للقدس كل احملبة والتقدير كما نكّن حنن هلم هذا االهتمام ألهنم 

 أخواننا يف العقيدة واهلدف وألن القدس جزء من العقيدة اإلسالمية اليت ندين هبا مجيعا.
رحلة الشعر من العصور القدمية مرورا ابلعصور  ضمنا املقدمة والقدس يفومن هذا املنطلق فقد صغت هذا البحث مت

الوسطى واآلداب العاملية كالشعر اإلجنليزي والرتكي وإطاللة القدس يف شعر الشعراء العرب يف العصر احلديث وكذلك 
والتوصيات واملصادر يف الشعر الفلسطيين املعاصر مع تقسيم هذا البحث إىل مباحث ومطالب خمتتما إايه ابخلالصة 

 والفهرس . 
وهللا نسأل أن يعيد ألمتنا وحدهتا وأجمادها ويعيد للقدس عروبتها وإسالميتها وليس ذلك على هللا بعزيز. وآخر دعواان 

 أن احلمد هلل رب العاملني 
  

 املبحث األول
 املطلب األول

 القدس
 العصر احلديث يف رحلة الشعر من العصر اجلاهلي فالعصور الوسطى لتطل على  

عرف الشعراء العرب القدس قدميا أي من العصر اجلاهلي فتغنوا هبا وسارت على ألسنة الشعراء يف العصور الوسطى 
حىت العصر احلديث عندما أيقن الشعراء اخلطر احملدق هبا من احملتل الصهيوين ففاضت قرائحهم وعربوا عن التصاقهم 

يتغىن بواقعها يف عصره حيث اعتربها إحدى أهم أربعة مواقع  1لي أعشى قيسوها هو االشاعر اجلاه، هبا حىت العشق
 عاملية تفيض ابملال قائال.

 ُعمان فحمص فأورشليم  وقد طفت للمال آفاقه 

 
 املطلب الثاين

 
 القدس يف شعر احلروب الصليبية

 
 يقول ابن جبري األندلسي

 فيقول :  الفتح بصيغة املاضي ويتحدث فيها عن هـ583سنة، يف قصيدته بعد الفتح القدسي

                                                           
 الشاعر اجلاهلي ميمون بن قيس صاحب ديوان األعشى الكبري  - 1
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 فعادت إىل وصفها الظاهر  فتحت املقدس من أرضـــه 
 فخلصته من يد الكــــــافر  وجئت إىل قدسه املرتضى
 2وأحييت من رمسه الداثر   وأعليت فيه منار اهلــــدى

 
 الشاعر احلافظ بن اجلوزي

  بيت واليت ينكر فيها تسليم امللك الكامل القدس للصليبني 300يف قصيدته واليت هي من  
 أانفت مبا يف األرض من صخرات   على سّلم املعراج والصخرة اليت 
 ومنزل وحي مقـفر العرصــــــــات   مدارس آيــــــــات خلت من تالوة

 الشاعر مجال الدين بن مطروح
 قائال:  اود بن امللك املعظم عيسىميدح امللك الناصر د 

 سارت فصارت مثال سائـرا   املسجد األقصى له عادة 
 انصــــــــرا أن بعث هللا له    مستوطنـا إذا غدا الكفر

 3وانصر طهره آخــــــــــــرا    فناصر طهــــــــــره أوال
 يشبهه ابلناصر صالح الدين األيويب 

 الشاعر اللقيمي من دمياط مصر 
 أقبل عليها قال : م وعندما1430عندما زار القدس سنة

 وطي نشر الشذى من دوحه فاحا  بشراك بشراك وادي القدس قد الحا
 يهدي اهلدى لكليم الروح إذ الحا  والح من طوره األسىن ضياء سىن
 4تردى حديث الشفا للسر إيضاحا  وأشرقت من مسا الصخرا بوارقها

 املطلب الثالث 
  مشهد الشعر العريب احلديثحضور القدس يف

محد شوقي )أمري الشعراء( الذي مل تغب عن فكره القدس يرثي املغفور له املرحوم جاللة امللك احلسني الشاعر املصري أ
 األول يف قصيدته امللك احلسني قائال:

 نقلوا النعش ســـــاعة يف ربـا الفتـــــح وطوفوا بربه يف املـــــعامل 
 وا ساعـــة يف ثــــرى األقمــــــار من نقومه وترى الغمـــــائم وقف

 ان وداود والـــملوك األكارم   وادفنوه يف القدس ما بني ســــــليم
 كل حرب من األوائــــل عامل  إمنا القدس منزل الوحـي مغنــــــى
 رمدى الــدهر والسماء طالسم   كتفت ابلــغيوم فاألرض أســــــرا 

 5ومن حافر الرباق خبـــامت ء   وحتلت من الــرباق بطـــــــغرا 

                                                           
 51م ص 1989، هـعمان دار البشائر648 -492 بيت املقدس يف شعر احلروب الصليبية، عبد اجلليل حسن، عبد املهدي - 2

 239نفس املصدر ص  - 3

 11نفس املصدر ص  - 4
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 يف مهرجان الزرقاء الثقايف خياط القدس قائال: القدس يف شعر الشاعر األردين التل 
 ال ترجع األرض إال من أهاليها  اي قدس إن اهلوى انر أعانيها

 الطفل يلهبها ال شـــيء يطفيها  حرب احلجارة فاقت حد خنوتنا
 وكذلك قصيدة على البتريي قائال يف قصيدته )رسالة اميت(

 آمنت ابجليل اجلديد رمسته على شفيت
 اي جيل جدد ساحة األجماد

 القدس روحي واخلليل فؤادي
 والضفة اخلضراء روضة انظري 

  الشاعر عبد الكرمي الكرمي 
ينشر قصيدته يف جملة الرسالة القاهرية واليت خياطب فيه املندوب السامي الربيطاين الذي كان يسكن جبل املكرب بتاريخ 

 م 15/1/1936
 قم وامسع التكبري والتهليال  جبل املكرب طال نومك فانتبه

 6حىت حنطم فوقك الباستيال  جبل املكرب لن تلني قناتــــنا
  

) شاعر العروبة( الذي دعا لوحدة املصري قال يف قصيدته اليت ميثل فيها مسلما يصلي ، الشاعر : حممد التهامي
 بعنوان القدس  7ومسيحيا يصلي وأشار إىل البتول مرمي العذراء . 

 كثري ببابك تلك الصور 
 وذكرك أعيا لسان الزمان

 أاي قدس اي ملتقى األنبياء

 وأكثر منها لديك العرب 
 السريلعمق احلكااي وطول 

 ومن ذاق أمر السنا فأمتر
 

 قصيدة بعنوان )القدس( للشاعر اللبناين نزار قباين شاعر املرأة
 بكيت حىت انتهت الدمـــــــــــوع 
 صليت حىت ذابت الشـــــــــــموع 

 ركعت حىت ملين الرــــــــــــوع 
 سألت عن حممد فيك واعن يسوع 

 اي قدس اي مدينة تفوح أنبـــــياء 
 8اي أقصر الدروب بني األرض والسمــاء 

                                                                                                                                                                      
 153ص ، ر الكتاب العريبدا، بريوت، 3ج، الشوقيات اجمللد الثاين، أمحد، شوقي - 5

مرام هللا 2009 -1900حضور القدس يف املشهد األديب الفلسطيين املعاصر من سنة ، الدائرة األكادميية، جامعة القدس املفتوحة - 6
  121ص  فلسطني

مرام هللا 2009 -9001حضور القدس يف املشهد األديب الفلسطيين املعاصر من سنة ، الدائرة األكادميية، جامعة القدس املفتوحة - 7
 121ص  فلسطني
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 9يف قصيدته  الشاعر هارون هاشم رشيد
 املسجد األقصى أبيح يقوهلا
 هو اثلث احلرمني يف ابحاته

 شعب يقاتل ال ميل ويهجم 
 حشدالبغاة مجوعهم وتقـدموا

 
 

 10الشاعر العراقي فتحي أمحد عامر
 أورد فيها ذكر املسجد األقصى ، موكب النصر عنوان القصيدة

 إن نرتك األقصى تدنســـــه
 من فوقكم هلب من حتت أرجلكم 

 لقد أسأمت وأحسنا فكيف بــكم 
 إان نرى املسجد األقصى ينادينا

 أقدامكم فانظروا ها حنن آتونــــا 
 دينا انر متيز من غيظ احلقـــــو

ولســــــــــنا ال حتسنوان وماذا للمسيئينا ويستغيث 
 ابملستغيثينا

  حتت عنوان يقول عن القدس يف ديوانه الشاعر التونسي الشاذيل زوكر 
 11صوت فلسطني  

 لقد هب صوت حزيـن ينادي
 فكونوا غزاة بنفس ومـــال 
 بالد العروبة قدس شــريف

 فشق صدورا وأدمـى فؤادي  
 لنجدة قطر عــــزيز ينادي 

 الشــداديعاين حرواب وأبس 
 الشاعر اللييب 

 القدس وقضيتها  ذكر فيه يف ديوانه احلضريايت حممد أمحد احلضريي
 12قصيدة / هاتف من القدس إىل العرب واملسلمني واىل مسيحيني 

 واثر الشعب منتفضا 
 شباب ابنتفاضته

 وشارون عدو هللا 
 وكل شعوبنا لبت 
 وأوىل القبلتني لنا

 يصد عدى وعدوان 
 غضباانيرد الثأر 

 داس القدس غلطاان
 نداء القدس عجالان
 ويف القرآن مسراان

 الشاعر الكوييت أمحد الكندري 

                                                                                                                                                                      
 6م ص2001 اتج الدين، ديوان نزار قباين - 8

 121م ص 2001سنة ، ديوان هارون هاشم رشيد - 9

م رام هللا 2009 -1900حضور القدس يف املشهد األديب الفلسطيين املعاصر من سنة ، الدائرة األكادميية، جامعة القدس املفتوحة - 10
  121 فلسطني

م رام هللا 2009 -1900حضور القدس يف املشهد األديب الفلسطيين املعاصر من سنة ، الدائرة األكادميية، جامعة القدس املفتوحة - 11
  فلسطني

 246احلضريايت ص ، حممد احلضريي - 12
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 من األبــــطال أشياخا وشــــباان  ســالم هللا لألقصى ومن فيه 
 من األقصـى واي درا وتيجــــــاان سالم هللا لإلخوان اي ذهــبا 
 جنود الـبغي قطعاــــاولو حشدوا   لنا األقصى ولن نرضى بتقسيم   
 ومــــــن آذاه آذاـــــــنا لنا األقـــصى أبكملـــه 

 يرى األقصى له عرضا وأثر العرض أثـخاان وما علموا فقد أحيوا لنا جيال  
 الشاعر السعودي عبد الرمحن العشماوي يف قصيدته اي قدس

 
 لســـــانفلقد يـــذوب مبا يقول   ما كل من نطـق احلروف أابنـــــتوا
 ومتيت هبجــــة قلبها األحــزان  والقدس أرمــــــلة يلفــعها األســى
 انر الـــبحار فعــامت األجفـــان  شالل أدمــعها على دفقـــــــــــــاته

 هتوى علــى طلــقاته األركــان  حسناء صبــحها العدو بــــــــمدفع
 13ربها العدوانضاق لص مشـاء  أدمى حماجرها الرصاص ومل تزل

 
 املطلب الرابع

 يف الشعر الفلسطيين يف مطلع القرن العشرين القدس
 14رسم الشعراء الفلسطينيون صورة احلزن الدفني حىت يف مواكب الشهداء الذين سقطوا يف مساء بيت املقدس

الطائرة بفتحي بيك ورفاقه وهذه قصيدة اسكندر اخلوري البيتجايل عندما رثى يف قصيدته اليت حتدث فيها عن انفجار 
القدس أن يصرب على فقد القتلى مشريا إىل أن العظماء  م وطالب ابن1913العثمانيني يف جو منطقة طرباي عام 

 يسقطون يف فضاء القدس قبل وصوهلم
 15جملة اهلالل  فالشاعر علي الرمياوي يرحب يف قصيدته ابألستاذ جورجي زيدان منشيء 

 خطرت فقلت قضيب ابن
 رحب البيت املـقدبك 

 أنت املعز لدولة العلــم

 وبدت فقلت البدر ابن  
 س ابمسا واملئذنتان
 الصحيح وال مـدان

 قصيدة جنم السعود للشاعر عبد الرحيم حممود
  م1935واليت قدمها بني يدي األمري سعود بن عبد العزيز عندما زار فلسطني عام  

 اي ذا األمري أمام عينك شاعر
 املسجد األقصى أجئت تزوره 

 حرم يباح لكل أوكع آبــق

 ضمت على الشكوى املريرة أضلعه 
 أم جئت من قبل الضياع تودعــه

 ولكل أفــاق شريد أربعــــه
 16قائال1928الشاعر إبراهيم طوقان يشري إىل املؤمتر العام الذي عقد يف القدس سنة

                                                           
 835رقم القصيدة ، املوسوعة العاملية للشعر العريب - 13

 
 127ص  م1913ايغي والسوافريي ، األسد - 15
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  هللا مث اللـه بوركت مؤمترا أت
 فـــــؤاد راق فيهكم من 

  

 أحلى التضامن والوفاقــــــا 
 لق ال نزاع وال شقـــــــاقا

  
  املطلب اخلامس 

 الشعر احلديث يقدم القدس كصورة أم رؤوم حتنو على أبنائها
 يف قصيدته بيت املقدس  م1962سنة  يكتب يف جملة األفق اجلديدة الشاعر أمني شنار

 وهذه املدينة القدسيـــــــــــة الرحاب  
 وحبها تنهد وبوحها عتاب، حتبين تبوح يل     

 ُبين كيف اي بين يهــــــــجر األحباب  
 أماه اي أمــــاه كيف يهــجر األحباب 
 أمـــــــــــاه اي أمــــاه اي مدينة القدس 
 17مدينة احلداد واملآذن اخلرساء واألجــراس 
 مى اخلضراء اجليوسي تشري إىل اهليكل املزعومالشاعرة سل 

 وعطر اجلراح وحد السالح   إيّل إيّل خبمر السالح 
  أذود عن اهليكل األقــدس 
 ذائب تعربد يف أرضنـــا 
 18وأرسو على الشاطئ األخرس  
يتغىن ببيت املقدس  القدس يف شعر الشعراء العرب الفلسطينيني من غري املسلمني وها الشاعر املقدسي النصراين الذي 

 قائال :
 مقدسي ترقرق دمع وآه    

 وقدسي تقول  
 وهل غري انر 
 تـــــبدو ليلي 
 وعقد صـــــميت 
 وتشهر سيفي  
  وتولد صبــحي 

 يدعو إىل التمسك ابألرض قائال الشاعر هارون هاشم رشيد
 أجل إين من القدس  
 وفيها قد منا عرسي  

                                                                                                                                                                      
 ديوان إبراهيم طوقان - 16

 م 1962سنة  جملة األفق اجلديدة - 17

 58نفس املرجع صفحة رقم  - 18
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 جذوري يف عروق األرض  
 يف الصلد ويف امللمس   
 ومن كنعان يب نبض  
 19ومن عدانن من قيس   

 20الشاعر الفلسطيين إبراهيم طوقان يقول يف قصيدته القدس 
 لنـــا دار الزمان واألحزان كان

 هل تذكرين وقد جاءتك انشـــئة
 نود لو وجدت يوما أخا ثقــــة

 ما كان كفؤا عفيف النفس كافلها
 نضرمـهاوال أفادت سوى األحقاد 

 ومل تبال مبا تلقى هلا حطــــبا
 بعد ما قتلــــــت قضية نبذت

 قضية فيك ضيعنا أمانيــــــها 
 غنية دوهنا األفراح تفديـــــها
 لديك يوسعها بـــرا وحيمـــها
 وال أبيا محي األنف راعـــــيها

 زعامات ونذكـــــيها فوق البالد
 وال أبي كرام الناس ترمـــيــها

 لو فتحوا قربا يواريــــهاما ضر 
 21ولشاعران إبراهيم طوقان قصيدة بعنوان شريعة االستقالل يقول فيها

 يوم بداجية الزمان ضياء 
 |يزجي النسيم به هجري الفح

 طلبت أدلة ، تلك اخلوارق إ
 نزل الكتاب على النيب حممد

 

 وهباؤه للخافقني هباء 
 عجبا وتبسط ظله الصحراء

 إلسراءثبت الرباق هبن وا 
 ما يصنع اخلطباء والشعراء

 
 

 املطلب السادس
 الفلسطينية القدس يف شعر املرأة

فدوى طوقان شقيقة إبراهيم طوقان جتسد نظرة عامل اآلاثر الذي يقوم بتحليل احلجارة ليثبت له أن أصلها يهودي وغري  
 عريب فتقول :

 عامل اآلاثر مشغول بتحليل احلجارة 
 إنه يبحث عن عينيه يف ردم األساطري 

 لكي يثبت أين 
 عابر يف الدرب ال عينان يل ال حرف يف سفر احلضارة 

 22وأان أزرع أشجاري وعن حيب أغين 

                                                           
 134ص  2002، ديوان اخلليلي - 19

 83م ص 1905/1940للطباعة والنشر ، عكا القدمية، منشورات دار األسوار، إبراهيم طوقان - 20

 67نفس املرجع ص  - 21

 406م ص 1994 1انبلس ط، مكتبة خالد بن الوليد، فدوى طوقان األعمال الشعرية الكاملة - 22



M. DYAB/APJIR 2-2 (2018) 63-93 
 

 23قصيدة عائشة اخلواجا الرازم بعنوان )جند األقصى (
 قصيدة تتلهب محاسة وترتى غضبا

 جند األقصى
 دروب القدس نرعاها وهنفو

 النهر أبسا ونشرب من عيون
 ننادي الصابرين هبا برفق
 منين الصابرين بصوت انر

 

 لدرب املسجد األقصى اعتزامـا 
 بلون الدم يلتحم التحاما
 نقول اجلند هتديكم سالما
 يهب العاملون له احرتاما

 
 

 ) حمي الدين عبد الرمحن (املولود يف القدس الشاعر املقدسي
 على اجلسور ومراحل اإلذالل فيقول: يصف معاانة الفلسطيين العائد إىل وطنه

 يف القدس ولدت
 كتبت امسي يف الصخر

 وأغصان األشجار من كل األداين عشقت
 وبكل معابد طفت

 واختلطت يف قلي األهنار
 يف األقصى والصخرة صليت 

 وببيت النور جتليت 
 24مشيت وبدرب اآلالم

 الشاعر عبد اللطيف عقل
 الوصول إىل الروح فيأخذ صفة احلب األبدي قائال.مرحلة  يتغين ابلقدس ليصل إىل

 القدس جوهر تشع 
 فتمأل الدنيا ضياء

 القدس درب األنبياء 
 الذاهبني إىل السماء 
 القدس أوىل القبلتني 

 واثلث احلرمني 
 فاكتب يف نورها ما تشاء

 25إن رمتم احلاد تكون القدس الزمة الغناء

                                                           
م رام هللا 2009 -1900حضور القدس يف املشهد األديب الفلسطيين املعاصر من سنة ، الدائرة األكادميية، جامعة القدس املفتوحة - 23
 121ص  121ص

 45م ) اي قدس ( ص 2000نيسان سنة 1ط، الشركة العصرية للطباعة، سلسلة العنقاء، حمطات شعر، رشاد الصغري - 24
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 املبحث الثاين
 املطلب األول

 
  يف الشعر العريب احلديث 26البعد الداليل لكلمة أورشليم  

لذلك تالزمت هذه ، أدرك الشعراء الفلسطينيون البعد الداليل لكلمة )أورشليم ( ملا هلا من مدلوالت اترخيية ودينية
عر يوسف الكلمة يف أشعارهم كشواهد على أحقيتها العربية ففي قصيدة مزامري ألورشليم والوطن وعينيك يقول الشا

 احملمود 
 اي ذاهبة ألورشليم 
 بللوا عطش اليمام
 بساحة األقصى 

 خذوا حيب وقمحي 
 وانثروه  

 27لقربات وانعفوه
احلضارة  ينادوها بيبوس الشاعر املتوكل طه يستخدم أسم أورشليم ليدل على العداء الصهيوين والقمع يريد الشعراء أن

 والتاريخ 
 ويذحبين قوهلم اورشليم

 كأن يبوس خرافات أسفاران الزائفة 
 وينكرين الثار اي أمناء القدس 
 28إذا كان أث|ري هو العاطفة 

 واحتفظ بروح القدس بطهارهتا الشاعر علي اخلليل قلع اورشليم بدالالهتا اليهودية
 مل أفهم كيف تغريت القدس أيضا 

 حىت دخلت يف أورشليم 
 29وخرجت من جسدي

 يرسم صورة ألورشليم وأسوارها القدمية ومقدساهتا ليحملها يف قلبه : الشاعر عز الدين املناصرة
 وأنت تعرفني أن قليب عندكم 

                                                                                                                                                                      
 100م ص 1992القدس ، 1ط، بيان العار واجلوع، قصيدة الفاكس، عبد اللطيف، عقل - 25

إسم سامي ال كما يدعي الصهاينة  )فأورشليم 74 م ص1 2اجلامعية ج، دار املعرفة، اإلسكندرية، بنو إسرائيل، حممد بيومي، مهران - 26
السالم فذكرها العرب يف أشعارهم كما أهنم خلعوا عنها صفته واحتفظوا بروح  ة القدمية مبعىن نورأبنه عربي بل هو مأخوذ من اللغة السامي

 (، القدس

 
 80ص ، م1989، احتاد الكتاب الفلسطينيني، القدس، 1ط، زغاريد على بوابة الصباح، يوسف، احملمود - 27

 19-18م ص 1992، دار الكتاب، القدس، 1ط، رغوة السؤال، املتوكل، طه - 28

 86م ص 1997، احتاد الكتاب الفلسطينيني، القدس 2ط، القرابني أخويت، اخلريطة ليس غري، علي، اخلليلي - 29
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 يف قاع أورشليم 
 وأنت تعرفني أين أحب أخضر الشفاه 

 يف سورها القدمي 
 وأشرب املياه 

 30من بئر مرايم العتيق 
 املطلب الثاين

 م تفجر قرائح الشعراء للتغين ابلقدس1967هزمية عام 
، غّنت فريوز قصيدة "زهرة املدائن" من كلمات األخوين عاصي ومنصور رحباين 1967وعلى إثر اهلزمية العربية سنة

وكان هلا عميق األصداء ومن كلماهتا، فرتددت األغنية على األمساع : 

 عيوننا إليك ترحل كل يوم
 تدور يف أروقة املعابد

  تعانق الكنائس القدميه
 املساجدومتسح احلزن عن 

 اي ليلة اإلسراء
 اي درب من مّروا إىل السماء

 عيوننا إليك ترحل كل يوم
 وإنين أصلي

 
 الشعر عبد القادر العزة

 ترك الشاعر يبوس تعرف الكون بنفسها فيقول يف قصيدته حضن األم
 وبنت أول من خط احلضارة  أان يبوس أان العروس
 شــــاء ريب كنت داره  أان بنت أول يعــرب
 31وقد تلقيت البـــشارة أان أم كل املؤمـنني

 الشاعر راشد حسني يسميها مبدينة الزيتون
 أزيــتون اهلدى أمثر أمدينة الزيـــتون

 فؤادك زندك األخضر  ملا بسطت علـــى
 مــحبة فارس أمسر وعصبتـــه بلظى

 ويقول أيضا
 أمدينة الزيتون خيمة حبنا اخلضراء

                                                           
 6م ص1994، بريوت املؤسسة العربية للدراسات والنشر 1ط، عنب اخلليل، األعمال الشعرية، عز الدين، املناصرة - 30

 36ص م1989، القدس، مشوس الصباح، عبد القادر، العزة - 31
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 32السمراءمغروسة يف مهجيت أواترها 
 فيقول : املقدسة الشاعر أمحد دحبور يسميها أبمسائها

 جيوش هزمت
 والتأمت كل جراح العمر 

 أو عادت ففاض النبع ابألمحر والزعرت 
 فيما رقت أمساؤك احلسىن على األقواس 

 قدس يبوس أورشليم إيليا
 33هكذا عاد إليك األنبياء 

 املطلب الثالث
مسلمني ومسيحيني فيتحدون يف وحدة املصري فتتعانق املساجد القدس أيقونة الشعراء العرب من 

  والكنائس واملآذن واألجراس

( من الناصرة يف قصيدته "مدينة السالم واآلالم"يستذكر أغنية  -1933إدمون شحاده ) )فها هو الشاعر املسيحي
مث يقول، فيبدأ قصيدته ابقتباس مطلعها "شوارع القدس العتيقة"، فريوز : 

العتيقحبزهنا   
 تعيد صورة األسطورة

فتشرئب يف زوااي العطر والربيق   
 أنشودة األايم والسنني

 أسري مغرما
 بلهفة الرباءة النقيه

 ويف التفاف كل منحىن
 حكاية حلارس شرس

فال ميلك االّ أن ، وضياع عنفوان صدرها، وضياع الكروم من عيوهنا، يرى الشاعر ِضياع الزيتون من خدود حبيبته 
زهرة املدائن إىل األسرار واإلميان والصالة على هنج ما جاء يفيتوجه   

 اي هلف الكنائس املنزرعة يف كل أشواك احلقول

 ويف عيون حاملي صليبها

                                                           
 114م ص1982، دار العودة، بريوت، صواريخ إىل أورشليم، األعمال الكاملة، راشد، حسني - 32

 142-141م ص 1997، دار الشروق، عمان، هنا ......هناك، أمحد، دحبور - 33
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 وقبة األجراس يف أعيادها

 تتابع الفصول

املوقع والنضالألنه شريكه يف ، ولكنه ومن خالل إحساس عريب ابلقضية يتضامن مع موقف املسلم واعتباراته الدينية : 

 اي هبجة املساجد العالية األعناق

 واي امتداد ومضة اإلميان

 يف القلب والشفاه

 ووحدة الرمحن

 -1919تستلهم رموزًا إسالمية فإن فدوى طوقان ) -وهو الشاعر املسيحي –وإذا كنا قد رأينا قصيدة إدمون شحاده 
إىل السيد املسيح يف عيد ميالده وذلك يف قصيدهتا، ( الشاعرة املسلمة تستلهم هي األخرى رموزًا مسيحية2003   

 اي سيد جمد األكوان

 يف عيدك تصلب هذا العام

 أفراح القدس

 صمتت يف عيدك اي سيد كل األجراس
… 

 القدس على درب اآلالم

 جتلد حتت صليب احملنه

 تنزف حتت يد اجلالد

 والعامل قلب منغلق

 دون املأساة
 اي سيد جمد القدس

أنني القدس يرتفع إليك    



M. DYAB/APJIR 2-2 (2018) 63-93 
 

( قصيدته مباشرة بعد االنتفاضة خماطًبا القدس يف قصيدته "العنوان اجلديد" وهو  - 1931ويكتب مجال قعوار ) 
وينهيها ابلقول، وعن الطفلة اليت تعلم احملتل معىن الصمود، يتحدث فيها عن القدس : 

 جددي اي قدس عهدا

 واكتيب يف الكون جمدا

 وانشري يف أضلع احملتل رعبا

(  -1928لتعود حرة فاحلزن هو بسبب الواقع واملعاانة اليومية لإلنسان الفلسطيين؛ فهذا حنا أبو حنا ) ليس يهدا
وقد ضمدهتا الرؤى، وقلبه حيتضن اجلراح، جيوب صباحا أحناء املدينة : 

 وقناطر القدس القدمية كالضلوع"

 وعلى القباب على املآذن قبلة الشمس احلزينه

فالشاعر ، دس اإلسالمية واملسيحية اليت ترد يف قصائد القدس تتجلى من خالل التعبري القومي العريبغري أن رموز الق
حنو قول مجال قعوار، املسيحي يتحدث عن اإلسراء واملعراج واألقصى واملآذن والصخرة وصالح الدين : 

 فالتمسوا غري الصخرة
  غري األقصى 

 غري القدس 
 ضوء القدس منيع ال يفهم 

 :والشاعر املسلم ال جيد حرجا يف استعارته "اآلالم" و"القيامة" للتعبري عن املأساة واهلم الوطين

 كنيسة تدق يف أجراسها 
 قيامة ميسَحنا اي انصري 

  اي درب االمي أسري صابرا 
 (34 أمشي على إيالم جرح طاهر

 املطلب الرابع
 التصوير الفين يف شعر الشعراء ملدينة القدس

                                                           
 32نفس املصدر ص  - 34
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وهي بعنوان ، 67( ابن عنبتا ابلقصيدة األوىل عن القدس بعد احتالل حزيران  -1933أديب رفيق حممود ) طلع علينا
ويقّبل هناك البالط وميضي ، يروي الراوي الشاعر كيف أنه سافر ليصلي يف القدس "كلمات ابألزميل على سور القدس

 : واصًفا لنا أجواء القدس

ارعاأسري يف الشوارع اليت أحب شارًعا فش   
يف املطرز الفضفاض، أقلب العينني يف اجلدران _  

 …يف الشموع _

 : مث ميضي الراوي مستوحيا اتريخ صالح الدين

 أواه اي مدينة السالم
كبة اخليول،  اي روعة الصهيل _   
 تعرب األبواب يف وضح النهار؟ _

  هذا صالح الدين _

ويف مثل هذا اجلو القامت يعود … ليزجر الغراب، وليزيل القار، ةانه يود لو يستل سيف البطل ليقاوم هذه احلضارة احملنط
 :ليستذكر مجال املدينة وروعتها

  أواه اي مدينة السالم ...أين روعتك
 أقول :أين هبجتك؟

واترة ابعتزاز وكأنه ، ومير يف كل ابب اترة مطأطأ اجلبني، ويعشق كل قوس يعرتف الراوي انه حيب "ابب السلسلة"
ويف عشقه للنقوش والزخارف يشعر ابلعزلة والوحشة من خالل استلهامه التاريخ العريب القبلي…السحاب يناطح  : 

 ولست من قيس وال خزاعه
 أان الطريد واخلليع واملعّبد املنفي

 يف بالدي املضاعه

ا صورة احلياة وينقل لن، حيدثنا عن وقوفه خبان "ابب زيت" وهناك يشرتي حاجته من ابئعة قدمت من قرية "اخلضر"
وينهي قصيدته ابلفعل "أريد" الذي يلح يف املطالبة ونشدان احلق، اليومية ببؤسها : 

 هاّلعرفت ما أريد
 أريد أن أكون صادحا كما الكناري
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 أريد أن أكون ضاحكا كما الوليد
 حرييت هي اليت أريد35

 املبحث الثالث
 املطلب األول

 
 املسجد األقصى يف شعر الشعراء

شكل املسجد األقصى يف جسد النص الشعري الفلسطيين عالمة واضحة القسمات فالشاعر عدانن النحوي يف كتابه  
 ملحمة شعرية حتت عنوان ملحمة األقصى يقول : 

 انر وفوق قباب عدوان اي لوعة األقصى وبني ضلوعه
 ويقول أيضا :

 قصى حنانيك من أسى قــتال اي فلسطني اي رىب املسـجد األ
 عنه يف اهلجري بدء ظــــالل ن غصون الزيتون حينو فألقىأي

  36من شذاه أين أمسي اخلـــال  أين عطر الليمون ميأل أمسـي
 حريق األقصى

 الشاعر وجيه سامل يف قصيدته عن القدس الشريف
 يدنســون ممرات وســاحات راحوا جيوسون حـارات مباركة
 ولوثـات الــحماقاتإال شذوذ  بال رقيب وال من رادع فهمــوا

 يبغون طمس حضــارات وآايت وأشعلوا النار يف أركان مسجدان
 هنـاك تبا هلاتيك اخلـــرافات ويزعمون أبن قد كان هيكــلهم
 37وهم يقيمون يف األقصى الصلوات فكان ما كان من ذبح ألخــوتنا

 الشاعر فوزي البكري
 يف قصيدته " هل يسقط بيت املقدس 

 مة مكان القلب لألمةأعطى األقصى لأل
 يف قلب العرب الرحل عن أقصاهم 

 تتسلل آالت احلفر
 فماذا يبقى إن سقط القلب 

 هل نرفع أيدينا ابلدعوات 
 وندعو هللا 

                                                           
 4م ص 2004، القدس يف الشعر العريب احلديث، مقال، فاروق، مواسي، الشبكة العنكبوتية - 35

 83م ص1995دار النحوي للنشر والتوزيع ، 4ط، قصيدة أسواق، موكب النور، علي رضا، النحوي - 36

 151م ص 2003، شركة السعيد، هللا رام، 1ط، القدس الشريف، ، املعجزة اخلالدة، وجيه، سامل - 37
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 38أبن ترفع أيديهم .....اي رابه 
 الشاعر أبو النصر التميمي

 يقول يف ديوانه قبة النور لفلسطني سالم 
 فال سعادة يف الدنيا كلقـــياك  اي قبة النور كم مهنا برؤيـاك

 39والكون يهتف ما أحلى حميـاك فريدة الكون إن عدت عجائبه
 الشاعر طارق الصرييف 

 ومهومه فيقول : ال يتحمل صور بكاء األقصى والقدس واألسى ميازج دموعه 
 يتحمل مهي أو شجنـــي  ال يوجد صدر يف الدنيا
 ـي فتعايل قدس ال هتنـــ الصخرة تبكي واألقصى

 40فصنعت شراعا من كفنــي  سفن وحبار أجهلــها
 الشاعرة فدوى طوقان تربط بني الشهيد والصخرة املشرفة حيث كان اإلحتواء للشهيد 

 فإىل الشهيد وائل زعيرت 
 اي بعيدا اي قريبا من على الصدر الذي

 يفتحه عيبال من أجلك أسند
 رأسك الشاخمة اليوم إىل القبة 

 فالصخرة يف القدس احتوتك اآلن 
 حني املوت أعطى له احلياة 

 41ففي هذه األبيات تربط الشاعرة بني الشهيد ابن انبلس والقدس الشريف والصخرة املشرفة 
 املطلب الثاين

 الدعوة لنصرة القدس
 الشاعر خالد سعيد من جنني يدعو لنصرة القدس 

 اصروه سنيناأجماد شعب ح   سورك ابلدمــا جئنا لنكتب فوق
 قرآننا ونــذوب فيك حنينا   جئنا لنتلو يف رحـابك خشـــعا

 42صى تفجر أهنرا وعيــــــوان   جئنا إليك وشوقنا للمسجد األق
 الشاعر مريد الربغوثي يصور حارات ومواقع بيت املقدس واصفا ابب العامود قائال: 

 تطريز فالحي وبساطري جنود 
 رشاش عوزي وهالل حممد 

                                                           
 21-20م ص 1982ديوان صعلوك من القدس القدمية ، هل يسقط األقصى، فوزي، البكري - 38

 م ص2002رام هللا ، ديوان ) لفلسطني سالم (، قبة النور، أبو النصر، التميمي - 39

 25م ص 2001، انبلس 1ط، رحلة إليك، طارق، الصرييف - 40

 471األعمال الشعرية الكاملة ص ، فدوى، طوقان - 41

 35ص ، القدس، لألسرى أوال، خالد، سعيد- 42
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 43واحلرف العربي وجنمة داود 
 الشاعر هارون هاشم رشيد يعلن أن الفلسطينيني هم أهل القدس

 واملاء والرتب الذي يتوقـد   فلنا نقاء مسائها وفضائهـا
 ابب السـماء هـديرها يرتدد   ولنا مآذهنا اليت يعلو إلــى 

 44روحي تنهنه يف العذاب وجتلد   فإذا صلبت أمامكم وجتلدت
 لثالثاملطلب ا

 الشعراء يتغنون يف القدس
 فها هو الشاعر وجيه سامل يتغزل يف القدس ويتغىن مبحبوبته قائال :

 ماذا ألـم بعينيك الكحيــالت  بوركــــت اي قدس اي أم مطهرة 
 وال بثغرك طـافت أي بسمات  ما ع اد قدك مياسا كـــــعادته

 45ضالالتفبت تشكني من أهل ال  هل غاب عنك ابن خطاب بعــزته
 الشاعر خليل رمانه يتغىن ويتغزل ابلقدس حيا وميتا فيقول :

 أحبك رغم قيود السنــني    أحبــك حيا أحبــك ميتا
 فأنت بقليب وقلـيب سجني   أحبك حبا ولو كــنت فيك 
 غـدا ستزفني لذاك املزين   أراك عروسا ونعم العروس 

 ويتحدى شاعران إبرادته كل العوائق والصعوابت قائال 
 46بقتل بنفي بظلم السجون   أحبك قدس ولست أابيل

 الشاعر ابو النصر التميمي جيسد من القدس حمبوبته فيخاطبها قائال:
 وأرسم الشوق مع أزكى جراحايت  أخاطب القدس مع أمسى حتياتـي

 منيفات احلــضاراتأتوي إليك    أم املدائن ال أبعدت عن ألــق
 47كـأهنا قطعة من روض جنات    هذي هي القدس اي سعدا لساكنها

وحيث أن القدس قد أصبحت يف يد اليهود وهي حباجة إىل التحرير فالشاعر مأمون جرار يدعو إىل حتريرها من  
 االحتالل البغيض :

 ترد عن أرضها عــدوان مغتصب  كل الشعوب إذا سيمت أذى هنضت 
 مسرى الرسـول وال هنتز من غضب  رضى يستبـ ــاح محىفما لنا ن

 48من راح يشري تراب القدس ابلذهب  وما لنا نرجــــي سلما يزينه 
 املطلب الرابع

                                                           
 171م ص1997بريوت املؤسسة العربية للدراسات والنشر ، 1ط، األعمال الكاملة، مريد، الربغوثي - 43

 43-42ص ، م1998، دار الشروق، القاهرة، 1ط، وردة على جبني القدس، هارون هاشم، رشيد - 44

 152-151ص ، املعجزة اخلالدة، وجيه، سامل - 45

 52-51ص ، م1992، ن، د، زهرات عاشق، ، روافد اثئرة، خليل، رمانه - 46

 106م ص 2009سنة ، 49العدد ، جملة اإلسراء، ، رسالة إىل القدس، النصر أبو، التميمي - 47

 118م ص 1998، مكتبة األقصى، عمان، 1ط، قصائد لفجر اآليت، مأمون، جرار - 48
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 احلنني لزايرة القدس 
 م 1760الشاعر الدمشقي البكري قال يف قصيدته اليت حين فيها إىل القدس سنة 

 واملقام األقــدس  القـدس حنن أهل  
 49يف املعاين جملسي  جملس العرب يقينا  

 الشاعر هاين اجلالد
من قصيدته دمعة من )املسجد األقصى( واليت يستصرخ فيها حكام املسلمني إلنقاذ القدس كما استصرخ شعراء 

 األندلس حكام املسلمني سابقا إلنقاذ بالدهم املهددة. 
 ـــيك داعياحنانيك مفجوعا ولبـ هو البيت يدعوكم فهــبوا املناديـا
وهبت أعاصري تــــدك الرواسيا تداعت حماريب وخرت مـــــعابد  

وصدوا عن األقصى الشريف العواداي تنادوا لبيت هللا واســـــتنفروا له  
وال يغمضون اجلـــفن ال دواميا ليوث على األقصى يطوفون حـــوله  

 ففي القدس ما يف الشام من لوعة األسى وكل إذا تلقاه أيتيـــك ابكيــا50
يناجي القدس يف قصيدته "اي قدس " الشاعر رشاد الصغري  

أهواك اي قيثاريت أهـــواك اي قدس جتري يف دمي ذكـراك  
يئسنا من غــٍد لوالك حىت اي قدس هانت يف الرؤى أحالمنا  

إال افتقادي العيش يف مسراك ما هاجين إال صراع يف النـوى  
اإلغفاء عن دنـياك يف مهة أما أان اي قدس ذابت مهجتــي  
قد عمق اإلحساس هن ننساك  والصخرة الغراء واألقصـى دم  

 القدس رمز الوحي يف إميـاننا ال بد أن تفىن الـــعدا إالكّ  51
 الشاعر طارق علي الصرييف
 يف قصيدته حبيبيت والقدس

ابنـت كـجراح تؤملين تسرحية شعرك تعجبـين  
وانش عنك وعن وطين وطن وبالد أجهلـ ــها  

فتــحجر قليب كالوثن قد قلت أحبك ســـيديت  
 52فتعالـــي قدي وال هتين الصخرة تبكي واألقصـــى

 املطلب اخلامس 
 غري العرب القـــــــــــــــدس يف الشعر الشعراء

 القد س يف الشعر الرتكي

                                                           
  94ص ، م دار الشيماء للنشر والتوزيع2009جامعة القدس املفتوحة سنة، حسن القدس اهلوية واإلنتماء، د، أ، السلوادي - 49

 الشاعر 181املصدر ص نفس - 50

  م2000 ،اخلليل ،للطباعة العصرية الشركة ،اخلليل / الثقافة وزارة مكتب ،قدس اي ،شعر حمطات ،رشادالصغري  - 51

 3/10/2016 مؤسسة القدس للثقافة والفنون، الشبكة العنكبوتية - 52
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 قصيدة بعنوان ) القدس ( للشاعر الرتكي 
 إمداد دمريي

 القدس 
 املضلة واملفسدة إهنا تعيش اآلن يف الظالل

 للسل األرقط 
 حيث األواثن 

 اي من 
 أنت موالان فانصران على القوم الكافرين 

 قصيدة أخرى للشاعر الرتكي بعنوان املسجد األقصى للشاعر األشهر 
 كمال جوالق

 يعتب فيها على لسان األقصى على العرب واملسلمني الذين تركوه أبيدي اليهود الغاصبني 
 للمسجد األقصى 

 عتاب
 حيث أسكت اآلذان 

 وهللت القدس 
 كما أن السبابة ال تسرت

 فالربيع ال أييت
 املبحث الرابع
 املطلب األول

 الشاعر الرتكي إمساعيل شاهني
 القدس اي من أبكتين

 يف حني حىت ال ميكن حىت التبسم
 مع حدة األسر والعبودية

 أن العدو ، فأنت عرفت
 هو أان

 .... وأنزلت السيول على
  53قليب......

 القدس يف الشعر اإلجنليزي 
In Jerusalem  

                                                           
، مكان النشر القاهرة4رقم العدد ، أدب القدس، ز حممد عوض هللاترمجة : عبد العزي، فلسطني يف الشعر الرتكي، مركز اإلعالم العريب- 53
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Related Poem Content Details 

By Mahmoud Darwish  
Translated by Fady Joudah  

In Jerusalem, and I mean within the ancient walls, 
I walk from one epoch to another without a memory 
to guide me. The prophets over there are sharing  
the history of the holy ... ascending to heaven 
and returning less discouraged and melancholy, because love 
and peace are holy and are coming to town. 
I was walking down a slope and thinking to myself: How 
do the narrators disagree over what light said about a stone? 
Is it from a dimly lit stone that wars flare up? 
I walk in my sleep. I stare in my sleep. I see 
no one behind me. I see no one ahead of me. 
All this light is for me. I walk. I become lighter. I fly 
then I become another. Transfigured. Words 
sprout like grass from Isaiah’s messenger 
mouth: “If you don’t believe you won’t be safe.” 
I walk as if I were another. And my wound a white 
biblical rose. And my hands like two doves 
on the cross hovering and carrying the earth.  
I don’t walk, I fly, I become another, 
transfigured. No place and no time. So who am I? 
I am no I in ascension’s presence. But I 
think to myself: Alone, the prophet Muhammad 
spoke classical Arabic. “And then what?” 
Then what? A woman soldier shouted: 
Is that you again? Didn’t I kill you? 
I said: You killed me ... and I forgot, like you, to die.54 

 
 يف القدس 

                                                           
54 Mahmoud Darwish, "In Jerusalem" from The Butterfly’s Burden. Copyright © 2008 by 

Mahmoud Darwish, English translation by Fady Joudah. Reprinted by permission of Copper 

Canyon Press. www.coppercanyonpress.org  Source: The Butterfly’s Burden (Copper Canyon 

Press, 2007)  
 

https://www.poetryfoundation.org/poems-and-poets/poets/detail/mahmoud-darwish
https://www.poetryfoundation.org/poems-and-poets/poets/detail/fady-joudah
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فقد جوت من الشعر مقفاه وحره كما أهنا تصف الواقع ، تكاد أن تكون هذه القصيدة من روائع الشعر يف هذه املدينة
الذي آلت إليه هذه املدينة من احتالل و سوء حال وما جيول فيها من سياح وأجانب من أطراف الدنيا وشىت البقاع 
تل من زنوج وهنود وغريهم كما تصف القدس شوارعها وابعتها وكل ما فيها منبهة األمة إىل حتريرها وختليصها من يد احمل
والشرح هلذه القصيدة يطول لو تتبعنا كل ما فيها من معاين وخلجات ولكن أكتفي بذكر مطلعها كما رمسها شاعران 

 الشاب : 
 عن الدار قانون األعادي وسورها   مررت على دار احلبيـ ـب فردان

 فماذا ترى يف القدس حني تزورها   فقلت لنفسي رمبا هـــي نعمة
 إذا ما بدت من جانب الدرب دورها   حــتمالهترى كل ما ال تستطيع ا

 تسر وال كل الغــــياب يضريها   وما كل نفس حني تلقـى حبيبها
 فليس مبــأمون عليها سرورها   فإن سرها قبل الفـــراق لقاؤه

 55فسوف تراها الـعني حني تديرها   مىت تبصر القــدس العتيقة مرة 
 

 املطلب الثاين
 

 يف املوكب اجلنائزي القدس واألقصىالشعراء يستحضرون 
 

 لنصرهتا وحتريرها من اليهود. والشعراء مل يتباكوا على القدس بل يدعون العامل
  

 القدس يف ديوان الشاعر الكبري املرحوم يوسف اخلطيب حمبوبة فلسطني 
 مغناة أان القدس 

 أان القدس يف األسرية واآلسرة 
 ويب موعد بدر ومعجزة االناصرة 

 القدس ميالد عيسى ومسرى حممد أان  
 وأقسم لو هادت األرض لن أهتـــــــود 
 ولو قد طغى فاجر يف ربوعي وعربـد  
 سيلقى هوان احلضيض وللنجم أصعد 

 يستطرد يف قصيدته قائال 
 نعم دامهيت جياع الذئـــــــاب 

 فما هنشت غري وهم السراب 
 وأقيم حىت بنار عذابـــــــــي 

 سأرجع للدهر زهر الشبــاب 
                                                           

 املوسوعة العاملية للشعر العريب 76857رقم القصيدة ، يف القدس، متيم، الربغوثي - 55
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 أان القدس ما طالين غاصب أو توهم  
 56سوى أن قذفت أبحالمه يف جهنـــــم 

 ومن قصيدته بعنوان إنسان فلسطني 
 هو إنسان فلسطني على الظلم متـــــــــرد

 جرحا يتوقد شق ليل الشروق مثل الربق
 فاستمع اي أيها العاـــــــــلم واللهم فاشهد 

 أن تتـــــــــهود س اليت ابركتهاأبت القد 
 وهي ميالد يسوع وهي إسراء حمـــــمد 
 57توأمان اخلالدان احلرف والسف الـمجرد 
 

 القدس يف شعر الشاعر الفلسطيين متيم الربغوثي 
 يف القدس 

فقد جوت من الشعر مقفاه وحره كما أهنا تصف الواقع ، تكاد أن تكون هذه القصيدة من روائع الشعر يف هذه املدينة
الذي آلت إليه هذه املدينة من احتالل و سوء حال وما جيول فيها من سياح وأجانب من أطراف الدنيا وشىت البقاع 

تل من زنوج وهنود وغريهم كما تصف القدس شوارعها وابعتها وكل ما فيها منبهة األمة إىل حتريرها وختليصها من يد احمل
والشرح هلذه القصيدة يطول لو تتبعنا كل ما فيها من معاين وخلجات ولكن أكتفي بذكر مطلعها كما رمسها شاعران 

 الشاب : 
 عن الدار قانون األعادي وسورها   مررت على دار احلبيــب فردان
 فماذا ترى يف القدس حني تزورها   فقلت لنفسي رمبا هـــي نعمة

 إذا ما بدت من جانب الدرب دورها    احـتمالهترى كل ما ال تستطيع 
 تسر وال كل الغــــياب يضريها   وما كل نفس حني تلقـى حبيبها

 فليس مبـــأمون عليها سرورها    فإن سرها قبل الفــراق لقاؤه
 58فسوف تراها الـعني حني تديرها   مىت تبصر القــدس العتيقة مرة 
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 363نفس الديوان ص  - 57
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 املبحث الرابع
 املطلب األول

 
 مقدسيــــــــــــــات

 مناذج من شعر الباحث الشاعر يف ديوانه عاشق األرض واليت يتغىن هبا يف هذه املدينة املقدسة  
  

 القدس
 )البحر البسيط(

 
 اي زائـــــــــــــــــَر الُقـــــــــــــــــدِس فـــــــــــــــــاَض الـــــــــــــــــدمُع يـَب كِيهـــــــــــــــــا

 
 فقبـــــــــــــــــــلِّ اجلُـــــــــــــــــــرَح واســـــــــــــــــــجد  يف َروابـــــــــــــــــــــيها  

 وعـــــــــــــــــــــــــــــانق األرض واجلـــــــــــــــــــــــــــــدران يف هلــــــــــــــــــــــــــــــف  
 

 واكتـــــــــب علـــــــــى الـــــــــرتب مـــــــــا أحلـــــــــى مغانيهـــــــــا 
 

 واكتـــــــــب  علـــــــــى الـــــــــرتِب مـــــــــا أحلـــــــــى مغانيهـــــــــا
 

 والــــــــــــــــثم  ِجراحــــــــــــــــاً هبــــــــــــــــا قــــــــــــــــد  كابَــــــــــــــــَدت  أَلَمــــــــــــــــــا
 

 ِمـــــــــــــن  بعـــــــــــــِد طـــــــــــــوِل عنـــــــــــــاٍء كـــــــــــــاَد َيشـــــــــــــــقيها 
 واخشـــــــــــــــــــــــع  ِبقلبــــــــــــــــــــــــَك واألنفـــــــــــــــــــــــاُس ُمر سَلـــــــــــــــــــــــــة    

 
ـــــــــــــــــــها واســــــــــــــــــتلِهمِ   ــــــــــــــــــن  آايِت ماضي  اجملــــــــــــــــــَد ِم

 وانتفضــــــــــــــت   األعــــــــــــــداءِ  شــــــــــــــاَحت بوجــــــــــــــٍه عــــــــــــــن  
 

ـــــــــــــــــــها    واســــــــــــــــــتقبلت  ُعَمــــــــــــــــــَر الفــــــــــــــــــاروِق حاميـ
ـــــــــــــــــــــُر العدالــــــــــــــــــــــِة بـــــــــــــــــــــنَي النــــــــــــــــــــــاِس غايتُـُــــــــــــــــــــــــه   نش 

 
ـــــــــــــــــــيها   فحــــــــــــــــــطنّاَم الُكفــــــــــــــــــَر واألصــــــــــــــــــناَم يفنــ

 واذكـــــــــــــــــــر  صـــــــــــــــــــالحاً علـــــــــــــــــــى التـــــــــــــــــــاريِخ مهُتــــــــــــــــــــُه 
 

صـــــــــــــــاِم يَرويــــــــــــــــها  ـــــــــــــــَر األرَض ابلصم  ـــــــــــــــد طهن  ق
 وصـــــــــــــــخرتِهِ عـــــــــــــــرّج علـــــــــــــــى املســـــــــــــــجِد األقصـــــــــــــــى  

 
ــــــــــــــــــــو داً يعــــــــــــــــــــيُش مــــــــــــــــــــَع األايِم يف فـــــــــــــــــــــــيها    َط

 يســـــــــــــــــــــــتنِجُد املســـــــــــــــــــــــجُد األقصـــــــــــــــــــــــى لِنازِلــــــــــــــــــــــــــةٍ  
 

ــــــــــــــن مآقيــــــــــــــــها    ويــــــــــــــذِرُف الــــــــــــــدمَع يَهمــــــــــــــي م 
ـــــــــــــــــــــــــت  ضفائُِرهــــــــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــــُم مـــــــــــــــــــــــــا ُقصن  إين ألُق ِس

 
ــــــــــــــــيها    وال احننـــــــــــــــت ِذلنـــــــــــــــًة ِمـــــــــــــــن  غاصـــــــــــــــٍب تـ

 الـــــــــــــــــرمحُن ِمـــــــــــــــــن  َدنَــــــــــــــــــــسٍ  اي صـــــــــــــــــخرًة صـــــــــــــــــاهنا 
 

 خالِقهـــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــبحاَن ابريــــــــــــــــــــــها  ســـــــــــــــــــبحانُ  
      

 شهداء األقصى
 )حبر الرمل(

 َكــــــــــــــم  َعزيــــــــــــــٍز يف ثــــــــــــــرى األقصــــــــــــــى َشــــــــــــــهيد  

  

ــــــــــــــــــــــــــاقِ البنــــــــــــــــــــــــــود     حامــــــــــــــــــــــــــِل الــــــــــــــــــــــــــراايِت َخفن

ـــــــــــــــــــــرُُه قـــــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــــاَش حيـــــــــــــــــــــاً دائمـــــــــــــــــــــاً    ِذك 

 

 الوجـــــــــــــــــــــــــود   مل  مَتـُــــــــــــــــــــــــت  ِذكـــــــــــــــــــــــــراُه يف هـــــــــــــــــــــــــذا 

ـــــــــــــــــــــــِد تســـــــــــــــــــــــمو روُحـــــــــــــــــــــــهُ    يف ِجنـــــــــــــــــــــــاِن اخلُل 

 

 الــــــــــــــــورود  العــــــــــــــــنِي مــــــــــــــــا بــــــــــــــــنَي  عنــــــــــــــــَد َحــــــــــــــــورِ  
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 جــــــــــــــــــــــــــــاَد ابلــــــــــــــــــــــــــــروِح الــــــــــــــــــــــــــــيت حَيِمُلهــــــــــــــــــــــــــــا

 

 يف ســــــــــــــــــــــــــبيِل هللِا أهــــــــــــــــــــــــــدى مــــــــــــــــــــــــــا يُريــــــــــــــــــــــــــد   

  
 انتفاضة املسجد األقصى املبارك

 )حبر الرمل( 
 يف رحـــــــــــــــاِب املســـــــــــــــجِد األقصـــــــــــــــى األســـــــــــــــري  
ــــــــــــــــى صــــــــــــــــوِن احِلمــــــــــــــــى ــــــــــــــــد تعاهــــــــــــــــدان عل  ق
 يف زمـــــــــــــــــــــــــــاٍن ضـــــــــــــــــــــــــــَج مـــــــــــــــــــــــــــن أهوالـــــــــــــــــــــــــــه
 أيهـــــــــــــــــــــــــــــا اجلـــــــــــــــــــــــــــــالُد صـــــــــــــــــــــــــــــرباً فاتئِـــــــــــــــــــــــــــــد  
 اي صـــــــــــــــــــــــــالَح الـــــــــــــــــــــــــدين أيقـــــــــــــــــــــــــظ أُمـــــــــــــــــــــــــة

  
  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــري    ـــــــــــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــــــــــغريًا وكب  قـــــــــــــــــــــــــــــد تالقين
 يف زمـــــــــــــــــــاٍن فيـــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــد َعـــــــــــــــــــزن النصــــــــــــــــــــري  
ــــــــــــــــــــٍب وذي عــــــــــــــــــــنٍي بصــــــــــــــــــــري    كــــــــــــــــــــُل ذي ل
 إّن حبــــــــــــــــــــــــل الظلــــــــــــــــــــــــِم مبتــــــــــــــــــــــــور  قصــــــــــــــــــــــــري
 مـــــــــــــــن ظـــــــــــــــالِم دامـــــــــــــــٍس أضـــــــــــــــحى عســـــــــــــــري

  

 األقصى األسري
 )حبر الكامل(

 قلـــــــــــــــــــــيب إىل األقصـــــــــــــــــــــى األســـــــــــــــــــــرِي يطـــــــــــــــــــــري
 

ـــــــيَس لألقصـــــــى األســـــــري نصـــــــرِي نصـــــــــرُي ؟   أَو ل
 خمالــــــــــــــــــــِب ُطغمــــــــــــــــــــةٍ أضــــــــــــــــــــحى رهينــــــــــــــــــــاً يف  

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدليس والتزوي  أفعاهلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الت

 ومضــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــع األايِم ينــــــــــــــــــــدب حظنــــــــــــــــــــهُ  
 

 َويـَُلُفــــــــــــــــــــــــــــــــُه هــــــــــــــــــــــــــــــــم  مــــــــــــــــــــــــــــــــداه كبيــــــــــــــــــــــــــــــــــر  
ـــــــــــــــــــــــــــــــَم العـــــــــــــــــــــــــــــــوايل اترةً    يســـــــــــــــــــــــــــــــتنهُض اهِلَم

 
ـــــــــــــــــورُ   ـــــــــــــــــباِت تث ـــــــــــــــــن  طـــــــــــــــــوِل الُس  لتفيـــــــــــــــــَق ِم

ـــــــــــــــــــــَك هـــــــــــــــــــــيكالً    َزَعمـــــــــــــــــــــوا ُجزافـــــــــــــــــــــاً أن  حتَت
 

 خــــــــــــــــــــــــــــابوا وانهَلـُـــــــــــــــــــــــــــُم أســــــــــــــــــــــــــــى وثبــــــــــــــــــــــــــــورُ  
    

 )حبر جمزوء الرمل( صرخة األقصى 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا  اي جنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود هللا هب
 أوقفــــــــــــــــــــــــــــــــوا العــــــــــــــــــــــــــــــــدواَن كــــــــــــــــــــــــــــــــي ال
 اصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمدوا ثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوروا فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإان
 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيكم حقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهي
 إننـــــــــــــــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــــــــــــعب التحـــــــــــــــــــــــــــــــــــدي

 

 أنقــــــــــــــــــــــــــــــــذوا الشــــــــــــــــــــــــــــــــعَب احملاصــــــــــــــــــــــــــــــــر   
 يتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادى يف اجملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازر  
 دائمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيكم نفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاخر  
 وعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــى البـــــــــــــــــــــــــــــــــــاغي الـــــــــــــــــــــــــــــــــــدوائر  
 يف رحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِب هللا صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابر

 
 شدوا الرحال إىل األقصى

 
 البحر البسيط 



M. DYAB/APJIR 2-2 (2018) 63-93 
 

 الرحـــــــــــــــــــــــــــال إىل األقصـــــــــــــــــــــــــــى يناشدكــــــــــــــــــــــــــــمشـــــــــــــــــــــــــــدوا 
 شـــــــــــــــــــــــدوا الرحـــــــــــــــــــــــال إىل األقصـــــــــــــــــــــــى فـــــــــــــــــــــــإن لـــــــــــــــــــــــــه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوين وأنفاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ومــعتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقدي  ويف عي
ــــــــــــــــــــــــــــــدر يؤنسنــــــــــــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــــــــــوين ضــــــــــــــــــــــــــــــياء الب  و يف عي

 

ــــالم والـــدين  نـــبض بقلـــيب ودفـــق يف  اي أمـــة العـــرب واإلسـ
 شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراييين
 ويف ضــــــــــــــــــــــــــمريي طــــــــــــــــــــــــــوال العمــــــــــــــــــــــــــر يشجينـــــــــــــــــــــــــــي
ـــــــــــــــــــــــــورا عـــــــــــــــــــــــــاد يهدينــــــــــــــــــــــــــي  فتبصـــــــــــــــــــــــــر العـــــــــــــــــــــــــني ن

 
 

 بيت املقدس
 الطويل( )البحر

ـــــــــــــــــــــدنِس قاِصـــــــــــــــــــــداً  َق
ُ
ـــــــــــــــــــــُت إىل الَبيـــــــــــــــــــــتِ امل  أتـَي 

 
َلتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنِي أزورُ  َلَعلِّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أُلوىل   الِقبـ 

 َلَعلّــــــــــــــــــــــــــــــــــي إىل َمــــــــــــــــــــــــــــــــــن  ابَرَك هللاُ تـُر بـََهــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
 

ــــــــــــــــَو الرِحــــــــــــــــاِب َأســــــــــــــــريُ   ــــــــــــــــِذ اخُلطــــــــــــــــى حَن  أَُغ
ـــــــــــــــــــــــل  يُرجتـــــــــــــــــــــــى    إذا ملَ  َيُكـــــــــــــــــــــــن  للقـــــــــــــــــــــــدِس ِفع 

 
 أال إنن ربن الكــــــــــــــــــــــــــــوِن فهــــــــــــــــــــــــــــو نصــــــــــــــــــــــــــــريُ  

ــــــــــــــــــــــــب َض ُعروِقهــــــــــــــــــــــــاأاي َزهــــــــــــــــــــــــرَة    الــــــــــــــــــــــــُدنيا ونـَ
  

َعــــــــــــــــــــــــــَث آمــــــــــــــــــــــــــاِل الِعبــــــــــــــــــــــــــاِد ونــــــــــــــــــــــــــورُ    َوَمبـ 
ـــــــــــــــــــــــاً    فقلـــــــــــــــــــــــيب إىل األقصـــــــــــــــــــــــى َيَظـــــــــــــــــــــــِل ُمَعلنَق

 
 َونفســــــــــــــــي إىل األقصــــــــــــــــى األســــــــــــــــرِي تســــــــــــــــريُ  

 إهنا القدس 
 )حبر الرمل( 

 ليســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدس شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعارا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة  ليســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدس جري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة  ليســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدس خري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة  إمنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدس عقي

  
 

 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدران يعلنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 
 ق متـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزقحتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت أطبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
 تشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقق فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق أعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق

 يف حنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــااي الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروح ترفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
  

 القدس أرضي
 حبر البسيط

 القـــــــــــــــــــدس ارضـــــــــــــــــــي واترخيـــــــــــــــــــي وأوطـــــــــــــــــــاين
 القـــــــــــــدس منـــــــــــــذ بـــــــــــــزو  الكـــــــــــــون حاضـــــــــــــريت
 أســـــــــــــــــــرى اإللـــــــــــــــــــه خبـــــــــــــــــــري األنبيـــــــــــــــــــاء هلـــــــــــــــــــا

 

 القــــــــــــــــــــدس رمــــــــــــــــــــزي وأجمــــــــــــــــــــادي وعنــــــــــــــــــــواين 
 مـــــــــــن عهـــــــــــد آدم بـــــــــــل مـــــــــــن عهـــــــــــد كنعـــــــــــان
 مـــــــــــــــــــن أرض مكـــــــــــــــــــة لألقصـــــــــــــــــــى هبادينـــــــــــــــــــا

 
 أبواب القدس

 )حبر الكامل( 
 ســـــــــــــــــــــبعا حواهـــــــــــــــــــــا الســـــــــــــــــــــور يف جنباتـــــــــــــــــــــه  للقــــــــــــــــــــــــــــــدس أبـــــــــــــــــــــــــــــــواب إذا أحصـــــــــــــــــــــــــــــــيتها
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 قـــــــــــــــد صـــــــــــــــاهنا مـــــــــــــــن فـــــــــــــــوق ســـــــــــــــبع رهبـــــــــــــــا
ـــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــدس مـــــــــــــــــــــــلء قلوبن  مكنونـــــــــــــــــــــــة اي ق
ـــــــــــــــــت لـــــــــــــــــه  اي مـــــــــــــــــوطن اإلميـــــــــــــــــان قـــــــــــــــــد اتق

 

 كــــــــــــــــــــــــل اخلالئــــــــــــــــــــــــق تســــــــــــــــــــــــتكني لذاتــــــــــــــــــــــــه
ــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــت طعــــــــــــــــــم العــــــــــــــــــز يف لذات ــــــــــــــــــد ذق  ق
 منــــــــــــــــا النفــــــــــــــــوس علــــــــــــــــى رحــــــــــــــــاب هداتــــــــــــــــه

 
 

 القدس جوهرة القضية
 )حبر جمزوء الكامل( 

 القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدس جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوهرة القضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية
  

 الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــما فهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي املنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة يف
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكون يهفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو حنوهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ف
 

 فالكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل يعشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق ترهبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
 

 فجباهلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وتالهلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
  

 وهواؤهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ومياههــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
  

 فهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالة واهلويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
 

 تشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارا هبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 

 لقلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب عشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق وفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
 

 تصـــــــــــــــــــــــــــــبو هلـــــــــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــــــــنفس الزكيـــــــــــــــــــــــــــــة
 

 لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب القضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية وســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهوهلا
 

 تشــــــــــــــــــــــــــــفي مـــــــــــــــــــــــــــــن الســـــــــــــــــــــــــــــقم الربيـــــــــــــــــــــــــــــة
  
 القدس

 )حبر البسيط( 
 

 القـــــــــــــــــــــدس أرضـــــــــــــــــــــي واترخيـــــــــــــــــــــي وإميـــــــــــــــــــــاين
 

 القـــــــــــــدس روحـــــــــــــي فمـــــــــــــا عـــــــــــــادت تفـــــــــــــارقين
  

ــــــــــــــــيت كــــــــــــــــادت متزقهــــــــــــــــا  رغــــــــــــــــم الســــــــــــــــموم ال
  

  القدس يف القلب إن طال الزمان هبا
 

  
 القــــــــــــــــــــدس رمــــــــــــــــــــزي وأجمــــــــــــــــــــادي وعنــــــــــــــــــــواين

  
ــــــــــــاص ومــــــــــــن دان  رغــــــــــــم اجلراحــــــــــــات مــــــــــــن ق

 
 إيالمــــــــــــــــــــــــا إبمعــــــــــــــــــــــــان وتنخــــــــــــــــــــــــر العظــــــــــــــــــــــــم

 
 إميـــــــــــــــــاينفكيـــــــــــــــــف تنســـــــــــــــــى ويف األعمـــــــــــــــــاق 

 
 القدس درة

 )حبر جمزوء الكامل( 
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 القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدس تبقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى درة
 وتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارها
 وتعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيش مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلء جفوننـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلوعنا  وتظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ب

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني املــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدائن زاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة   ب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــد األعــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي خاســــــــــــــــــــــــــــــــــــرة  جن
 عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب العيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهرة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب الطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهرة  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلء القل

 
 

 مسرى طه
  البحر لكامل

 مســــــــــــــــــــــــــــــراك اي طــــــــــــــــــــــــــــــه يــــــــــــــــــــــــــــــئن ويــــــــــــــــــــــــــــــرزح
 زعمـــــــــــــــــــــــــوا أبن هنـــــــــــــــــــــــــاك مبـــــــــــــــــــــــــىن هيكــــــــــــــــــــــــــلٍ 

 

 فمعــــــــــــــــــاول األعــــــــــــــــــداء حتتــــــــــــــــــك تقــــــــــــــــــدح 
  خابوا مبا زعموا وما قد أفصــــــحوا

  
 القدس لن تبق أسرية

 )حبر الكامل( 
 القـــــــــــــــــــدس لـــــــــــــــــــن تبـــــــــــــــــــق أســـــــــــــــــــرية حاقـــــــــــــــــــد
 القـــــــــــــــــــــدس لـــــــــــــــــــــن تبـــــــــــــــــــــق رهينـــــــــــــــــــــة ظـــــــــــــــــــــامل
 للقـــــــــــــــــــــــــــدس عشـــــــــــــــــــــــــــاق هلـــــــــــــــــــــــــــا وأحبـــــــــــــــــــــــــــة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون تعلقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا برتاهبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ال يفتئ
 حرمـــــــــــــــــــــت علينـــــــــــــــــــــا أن نـــــــــــــــــــــدوس تراهبــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــاد مــــــــــــــن الصــــــــــــــالة وأغلقــــــــــــــوا   منعــــــــــــــوا العب
  

 
 
 

 مــــــــــــــــا دام يف هــــــــــــــــذا الوجــــــــــــــــود رجــــــــــــــــال
 ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتغري األايم واألحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوال
 مغروســـــــــــــــــــــــــــــــة بقلـــــــــــــــــــــــــــــــوهبم آجـــــــــــــــــــــــــــــــال
 مـــــــــــــــا دام يف هـــــــــــــــذي العـــــــــــــــروق جمـــــــــــــــال
 أمـــــــــــــا الـــــــــــــرتاب علـــــــــــــى الغـــــــــــــزاة حـــــــــــــالل

 59كــــــــــــــــل املــــــــــــــــداخل للصــــــــــــــــالة حمــــــــــــــــال
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 اخلالصـــــة
القدس وما ليس من السهل حصر ما كتب عن 

قيل فيها من شعر ونثر فقد أصبحت خزانة 
، الشعراء من شعراء التفعيلة أو الشعر احلر

فالقدس هي بوصلة العامل سواء كا يف موقعها 
الديين أو القومي أو التارخيي فاجلميع يتسابق 
على على أظهار حبه هلا فهي عاشقة اشعراء 

 وأن سبب شقائها 
من  -سفالقد–لكل شيء نصيب من مسماه 

فقد أخذت القدس يف الضمري  القداسة والطهارة
والوجدان العاملي بعامة والفكر والثقافة العربية واألدب 

الفلسطيين العمق الكبري . فالقدس تعترب أيقونة الشعراء 
بعدما دامهها االحتالل اإلسرائيلي وخرجت  والسيما

من أيدي العرب واملسلمني وسقطت يف يد الصهاينة 
ابدروا بتغيري معاملها وترسيخ واقع استيطاين الذين 

جديد حماوال طمس معاملها العربية واإلسالمية 
املعامل  واالعتداء على مقدسات املسلمني وحماولة تغيري

الدينية والدميوجرافية والتارخيية ضاربة عرض احلائط 
 القرارات الدولية واالحتجاجات العاملية . 

العلم واألدابء والشعراء  تنبه املفكرون والساسة ورجال
ملا آلت إليه القدس فنشطت األقالم وتبارى الشعراء 
يف ذكرها ووصفها والشوق واحلنني إليها فدخلت يف 

فقد سارت القدس يف رحلة ، مجيع أغراض الشعر
الشعر العريب منذ العصور القدمية فالعهود اإلسالمية 
إىل العصر احلديث وقد تفجرت قرائح الشعراء وال 

يتغنون  م فأخذوا1967يما بعد نكبة عام س
مبحاسنها ويتباكون على واقعها ويتبارون مبدحها وذكر 

فتسابق  أوصافها واحلنني إىل املسجد األقصى املبارك
على عشقها الشعراء املسلمني واملسيحيني ومزجوا 

حبهم هلا بذكر املآذن واألجراس والكنائس واألذان 
تمعي وواجب الدفاع والعيش املشرتك بني النسيج اجمل

عنها بكل الوسائل والدفاع عنها ابلغايل والنفيس 
وحث املسلمني والعرب على حتريرها وختليصها من 

فالقدس حية يف قلوب العرب ، احملتل الصهيوين
إحلاق  واملسلمني ولن ينساها أهلها مهما حاول احملتل

األذى هبا أو النيل من واقعها واترخيها وماضيها العتيد 
القدس عربية األصول إسالمية اجلذور وستعود يوم ما ف

 ألصحاهبا الشرعيني إبذن هللا .
 

 التوصيات
الدعوة إىل تكثيف املؤمترات والندوات  -1

واللقاءات اخلاصة ابلقدس سواء ابلوسائل 
 املرئية أو املسموعة.

دعوة املؤسسات األكادميية واملدارس  -2
م واجلامعات واملراكز الثقافية إىل اإلهتما
 ابلقدس واترخيها العرويب واإلسالمي .

العمل على إدخال القدس يف املناهج  -3
 التعليمية يف مجيع مراحل التعلم .

ختصيص برامج يومية يف وسائل اإلعالم  -4
العربية واإلسالمية على مكانة القدس يف 

 العقيدة والفكر اإلنساين.
العمل على دعم القدس وأهلها ابملال  -5

ود أهلها ألن للحفاظ عليها وعلى صم
 اخلطر الذي حييق هبا عظيم وجسيم.

العمل على إيصال رسالة القدس إىل احملافل  -6
الدولية والعربية وجملس األمن واألمم املتحدة 

 لتبقى حية يف الضمري العاملي.
الدعوة إىل دعم املؤسسات الفكرية التعليمية  -7

والدينية والتجارية يف القدس وعدم التفريط 
 ابألرض والبيوت.
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Abstract 

By tracing Al-Quds’ litetature in the twentieth century، some conclusions can be made. The poetry about 

Jerusalem included three domains، namely religious، patriotic and social poetry. It is also shown that religious 

poetry focuses on showing the importance of Al-Quds and its distinguished holy places. A lot of this poetry was 

written on famous religious and historical occasions، such as Israa’ and Mirac، the prophet’s birth and 

emigration. On the other hand، the patriotic poems were written about the Arab conflict with the enemy. It 

described the Palestinian’s consecutive revolutions، especially the period prior to 1948 Palestinian Nakba. After 

Al Nakba، however، poems kept focusing on liberating the holy places and rescuing them from occupation via 

the enthusiasm and the empathy of poets toward Jerusalem، which was occupied by the enemy. Al-Quds was 

clearly present in the poetry، stories and novels، while it was not as such in plays. Many writers and poets were 

keen on highlighting reality in their literature، which was related to Al-Quds. They pictured reality 

photographically when they talked about the event that happened in Al-Quds in the twentieth century; they 

described the battles with the Jews during and after Nakba; they mentioned some of the courageous actions of 

the Palestinians against their enemy. Recording reality was reflected in the image of Al-Quds in this literature. 

So، Al-Quds appeared as a stable place. Some writers and poets were able to draw a clear picture of the main 

features of Al-Quds in their literature. Therefore، it appeared as a bright and shiny place، which is full of life and 

energy. Some of those stories were those of Najati Sidqi، Ameen Faris Melhasi، Khalil Al Sawahri and Ibrahim 

Al Daqqaq. Al-Quds in “Sudasiyat Al-Ayyam Al-Sittah” for Emile Habibi، became an important human cause. 

Across Palestine، Al-Quds was in the heart of everybody. And it did not lose its uniqueness in the distinguished 

novels. By studying Al-Quds literature during the 20th century، we can conclude that the literature was in two 

levels: the first level includes the incidental rejection to the reaction towards the events related to Al-Quds. The 

literature of this level was weak because it did not have the power to revive the heritage and the sufferings of the 

moment. These creative works were weak because they have powerful and meaningful vocabulary; they were 

imitating the Abbasi poets or modern poets. Al-Quds poet were affected. The second level represents those poets 

who had a more comprehensive view about their stance against the occupier، and they were those who had a 

reaction، and sacrificed their literature for the sake of giving Al-Quds a very special taste and value.  

Keywords: Al-Quds, Arabic Literature, Twentieth Century. 

                                                           
1 This article is an enlarged version of the text presented in the "Jerusalem Symposium in Modern World 
Literature" held at the University of Jordan from 21-23 March 2017. 
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 واملسرح والشعر يف  يف الرواية والقصص القدس يف األدب العريب احلديث

 القرن العشرين

 الدكتور حممد حممود أمحد بين مفرج
 األردن –الشرق األوسط جامعة  أستاذ مساعد يف كلية العلوم الرتبوية
 
 
 
 

mmf.1962@yahoo.com 
 ملخص 

من خالل تتبعي ألدب القدس يف القرن العشرين، وليس من 
يتبني  ،خالل النماذج اليت توقفت عندها يف هذا البحث

 :يل

 :أن الشعر الذي تناول القدس قد انتظمته حماور ثالثة
 ،والشعر االجتماعي ،والقوميوالشعر الوطين ،الشعر الديين

طوال هذه  -وقد تبني لنا أن قصائد الشعر الديين ركز
 ،وإبراز مقدساهتا ،على إظهار مكانة القدس الدينية -الفرتة

وقد بدا لنا أن  ،يف إطار من القداسة والتهيب واخلشوع
الكثري من هذا الشعر نظم يف مناسبات دينية واترخيية 

 ،واملولد النبوي الشريف ،ملعراجمشهورة كذكرى اإلسراء وا
 واهلجرة النبوية الشريفة . 

فقد عربت عن الصراع مع  ،أما قصائد الشعر الوطين
 ،األعداء، ووقفت عند ثورات الشعب الفلسطيين املتعاقبة

( م، أما 1984وخاصة املرحلة اليت سبقت النكبة عام )
بعد النكبة فقد ظلت القصائد تلح على ضرورة حترير 

يف إطار من  ،دسات وإنقاذها من براثن االحتاللاملق

والتعبري عما جييش يف نفوس الشعراء  ،االنفعال واحلماسة
 من مشاعر جتاه املكان "القدس" الذي اغتاله األعداء .

بينما  ،وكان للقدس حضور ابرز يف الشعر والقصص والرواية
وقد ركزت األعمال  ،يف املسرحيات مل يكن هلا هذا احلضور

ورسم  ،بداعية على ما تعانيه القدس من احتالل بغيضاإل
فكانت  ،الشعراء واألدابء صورة حزينة للقدس يف أعماهلم

 ،يف كثري من األحيان ،أقرب إىل النواح والبكاء والعويل
ووقفت بعض األعمال اإلبداعية عند هذا احلد دون أن 

 ،فالقدس كانت ظرفًا جغرافًيا جتري فيها األحداث ،تتجاوزه
دون أن يكون هلا دور ابرز يف بناء هذه األحداث والتفاعل 

وهذا يظهر لنا بعد املسافة بني هؤالء األدابء  ،معها
ملا شعران خبلل  ،فلو وضعنا مكان القدس امسا اخر ،والقدس

وهذا مؤشر على ضعف  ،يف البناء الفين لتلك األعمال
 اإلبداع نفسه من جهة أخرى كما سيتضح الحًقا.

ص كثري من الشعراء واألدابء على إبراز الواقع كما وقد حر 
فاقرتبوا من تصوير الواقع  ،يف أعماهلم األدبية املتصلة ابلقدس

تصويرًا "فوتوغرافيا" حني تناولوا األحداث اليت جرت يف 
فيقفون عند املعارك اليت جرت  ،القدس يف القرن العشرين

شريون إىل أو ي ،مع اليهود الصهاينة إابن النكبة وبعدها
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بعض العمليات اجلريئة اليت يقوم هبا أهل فلسطني ضد 
وقد انعكس "تسجيل الواقع" على صورة القدس  ،أعدائهم

ال حركة فيه  ،فظهرت القدس مكاان ساكًنا ،يف هذا األدب
. 

وقد متكن بعض الشعراء واألدابء من رسم صورة واضحة 
ًجا فبدت القدس مكااًن متوه ،املعامل للقدس يف أدهبم

 تشيع يف جنباته احلياة واحلركة . ،مشتعاًل 

 ،أما القصص اليت متثل ذلك فأمهها قصص جنايت صدقي
 وإبراهيم الدقاق . ،وخليل السواحري ،وأمني فارس ملحس

وقد غدت القدس عند إميل حبييب يف )سداسية األايم 
الستة ( قضية مصريية من قضااي اإلنسان وقد توحدت مع  

هذا ومل تفقد القدس خصوصيتها  ،كل مكان يف فلسطني
 يف العمل الروائي املتفوق . 

وقد اتضح لنا من دراسة أدب القدس يف القرن العشرين أن 
  :هذا األدب كان يف مستويني

يتمثل يف الرفض العفوي الصادر عن  :املستوى األول
وقد بدا  ،موقف رد الفعل جتاه األحداث املتعلقة ابلقدس

أدب هذا املستوى ضعيًفا ليس فيه قدرة على بعث حرارة 
الرتاث ومعاانة احلداثة وكان نسيج هذه األعمال اإلبداعية 

فهي تقليد  ،ضعيًفا أيضًا وإن كانت ألفاظه قوية متينة
فظل أصحاهبا  ،للشعراء العباسيني أو الشعراء احلدثيني

وا منهم وأمنا واقعني يف أاثر أولئك الشعراء دون أن يفلت
 جيرون ورائهم وال يلحقون هبم .

كان ألصحاب هذا الرأي نظرة أمشل   :اما املستوى الثاين
عن موقفهم يف انتمائهم ضد احملتل بكل أبعاده وهم 

أصحاب موقف رد الفعل الذين ضحوا أبدهبم الذي منح 
 وقيمة خاصًة . القدس طعماً خاصاً 

يعرف ما يعرفه املؤرخ  وهذا يوضح دور املبدع يف احلياة أبنه
واإلعالمي واإلخباري والسياسي والواعظ ولكنه ليس مؤرًخا 

 وال إعالمًيا وال إخباراًي وال سياسًيا وال واعظًا.

ومن ذلك نستخلص أن عجز الواقع العريب دفع األدابء إىل 
استحضار شخصيات اترخيية هلا ارتباط قوي ابلقدس مثل 

يويب يف صورة انفعالية عمر بن اخلطاب وصالح الدين األ
وصفية جمردة فهم يبصرون الواقع احلزين الذي حتياه القدس 

 لذلك ينبشون يف اتريخ القدس املاضي . 

يالحظ إىل حد ما ضعف حضور القدس يف الشعر يف 
القرن العشرين وذلك ألن القدس اندجمت يف فلسطني يف 
أغلب األعمال األدبية وجند أن أغلب األعمال الشعرية 

تجهة إىل التعبري عما تعانيه فلسطني فاأصبح الشعراء ال م
يلتفتون إىل ما تعانيه القدس فحسب ولكن يعربون عن 
معاانة فلسطني وحدها وإبراز دور أهلها يف التصدي 

  لألعداء.

 

 

 

 على ارض اإلسراء واملعراج ..ؤهم طرت دمافإىل الذين ت

أرضنا إىل اخلالدين من الشهداء الذين فدوا أبرواحهم 
 احلبيبة فلسطني ..
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إىل كل املناضلني واملقاومني الذين يعيدون كتابة األدب 
 والتاريخ أبحرف من دماء ..

تصنع لنتعلم كيف  ،إىل شبابنا وبناتنا جيل الغد املشرق
 .. األجماد

 . التحيةهلم ولكم مجيعاً مين 

عمان فالقدس يف  توأماألردن، والقدس  توأمإن فلسطني 
ضمريان دوماً، هي الرمز اخلالد وقدس األقداس وزهرة 

دب للثقافة واأل األبديةتكون العاصمة  أنوتستحق  ،املدائن
 العاملي احلديث .

 ،ن والسنةويف نصوص القرآ ،س اثبت اترخيياً إن فضل القد
 ضاربة يف القدم . ألحقابهذا الفضل يعود  أنوالشك 

والرسل والشعراء والكتاب  األنبياءفيها نشأ ومات كثري من 
 . واألدابء

وهبا جرت  ،وكانت مهبطًا لكثري من الرساالت والوحي
 أعظم أحداث التاريخ القدمي واحلديث .

ودرس فيه  ،سأَمه ودر   ،كانت القدس معهدًا علميًا كبرياً 
من  والشعراء وغريهم ال واألدابءعدد كبري من العلماء 

وكان من  ،القدس فحسب بل من مجيع البلدان اإلسالمية
وشداد  ،: ) عبادة بن الصامتاجلليليانالصحابيان  أوائلهم

وحممد بن  ،بن أوس ( وكبار العلماء كاإلمام األوزاعي
 ،وسفيان الثوري ،والليث بن سعد ،إدريس الشافعي

 . وآخرون

وهي  ،القدس اتريخ وحضارة وهوية ،القدس ليست مدينة
 األماكنمن كوهنا حيزا جغرافيا يضم  أكثر ،رسالة وفكر

من  إالوالسكان. وال ميكن التعاطي مع مدينة القدس 

 األرض. القدس جتسد فكرة بوابة خالل هذه املعاين الرمزية
 ،وكذلك املرور او العبور ،والبوابة تعين االنفتاح ،السماء إىل

الزمان وربط  ،والعطاء واألخذواحلركة والتبادل 
والقيم خبالق  ،ابهلل واإلنسان ،ابألماكنواملكان ،ابألزمان

ابالنفتاح  إنساناليت تسمح لكل  واحلرية املطلقة ،هذه القيم
 أوانطالقا من القدس  واألماكن األزمانعلى خالقه على مر 

  غريها .

وتتكون القدس املعروفة اليوم من البلدة القدمية ضمن 
سليمان القانوين األسوار التارخيية اليت بناها السلطان 

خارج أسوار البلدة  آخرينوقسمني  ،م1535العثماين سنة 
أحدمها يف اجلانب الغريب والثاين يف اجلانب  ،القدمية
 ،م1948وقد فصال عن بعضهما بعد حرب  ،الشرقي

 م 1967ة بعد حرب ُضما اثني

على مدى أكثر من  ألقيتوقد بدأت هذا البحث بعد أن 
وحضارًة يف  اسنتني متواصلتني حماضرات عن القدس اترخيً 

يف  حىت وجدت احلاجة ألكون مشارًكا ،جامعة الزرقاء
 مؤمتركم هذا .

مجيع الناس وألن مؤمتركم أوسع  منهتعم الفائدة  أنمن أجل 
 .للفائدة وتوطئة للبحث  ر توثيًقاأكثو  آثرا وأعمقانتشاراً 

والشعراء والباحثني  واألدابءالعلماء  ابهتمامفالقدس حظيت 
تلك املدينة املقدسة اليت   ،على مر التاريخ بفضائل القدس

والتدريس  ،فيها لإلقامة ،كان يؤمها العلماء من كل مكان
يكون  الذي غدا أشبه ما ،املبارك األقصىيف املسجد 

 جبامعة من اجلامعات العاملية . 

 –القدس  كتاب فضائل  :ومن الدراسات اليت اهتمت لذلك
للدكتور   -وخمطوطات فضائل بيت املقدس .البن اجلوزي 
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وفضائل بيت املقدس يف خمطوطات عربية  ،كامل العسلي
قدمية دراسة حتليلية ونصوص خمتارة وحمققة للدكتور حممود 

برائسة الشيخ عبدالوهاب  فلسطينيةواملوسوعة ال،إبراهيم
صايغ  أنيسامحد عبدالواسع ورئيس التحرير الدكتور 
 صلخم أمنيوعضوية الدكتور عمر مصاحلة والدكتور فائق 

معايل  صدركما أ،خرونوآ سعدوالدكتور انصر الدين األ
احلفرايت  بعنوان:جنم كتاب  فالدكتور رائ األستاذاملهندس 

 :األيتاألثرية يف القدس وقد اخرتت من هذا الكتاب 

 :حفرايت أثرية حول القدس ومن هذه املواقع -1
 ألواح تل العمارنة قرب هنر النيل . -أ

 .القسفسائيةخريطة مأداب  -ب

 خمطوطات قمران قرب البحر امليت . -جـ 

 اآلراميةحيث األحرف  مريعراق األحفرايت  -د 
 احملفورة على املغارات السفلية .

 :يف القدس اإلسالميةمصادر اتريخ العمارة  -2

يقول ) مايكل مهلتون بورجوين ( أنه مل يكن ابملستطاع 
يف املدينة املقدسة  اإلسالميةمعرفة عدد كبري من املعامل 

لذي كان ا .املقدسي  عليميكتاب جميد الدين ال  بدون
م 1495م ولغاية 1484سنة  قاضيًا يف مدينة الرملة

 وبعدها مباشرة بدأ يف كتابه عن مدينة القدس .

 األبنيةالعثماين الذي وثق  األرشيفواملصدر الثاين هو 
وأما املصدر  ،الوقفية يف القدس خالل احلكم العثماين

كتشفت خالهلا عدد كبري ثالث فهو احلفرايت األثرية اليت أال
 من القصور واألبنية .

 األقصىيف القدس املسجد  إسالمياء وقد كان أول بن
 15الذي بناه اخلليفة عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه سنة 

 ةعندما دخل القدس فاحتًا ووقع العهد العمريم( 636هـ )
الذي كان  ،نييمع صفرونيوس الدمشقي بطرايرك البيزنط

ولكن هدمته  ،ل  مص 3000 إىليتسع ذلك املسجد 
وقع يف نفس امل ينبُ ن مروان ويف زمن عبد امللك ب ،الزالزل

 .املسجد األقصى القائم حالًيا

أما قبة الصخرة املشرقة اليت بناها اخلليفة عبد امللك بن 
اليوم تشهد على  إىلم( ومازالت 691)هـ72مروان سنة 

ترميم هلا كان  وآخر ،البديع والزخرفة اجلميلة اإلسالميالفن 
 م .1994اهلامشي الذي انتهى عام  األعمار

يف القدس  نشئتأُ وعدة قصور ومدارس  ومعاملَ  وهناك مبان  
 ،يوبني واملماليكمويني والعباسيني والفاطميني واألزمن األ

 ،اليوم بسبب الرتميم املتواصل إىلومازالت هذه املباين قائمة 
برز دورها يف احلركة الفكرية ومن بني هذه املدارس اليت 

َجت األدابء والشعراء والكتاب واملثقفني كاملدرسة وَخر  
اجلاولية والكرميية واجلالقية والتنكزية واألمينية والسالمية 
وامللكية والفارسية واخلاتونية واألرغونية والؤلؤية والعثمانية 

 األيوبينيمدرسة يف عصر  88ومدارس أخرى يزيد عددها 
 واملماليك وغريهم .

  ،واحلديث ،أدب القدس يف القدميات تناولت سوهناك درا
واتريخ القدس ومن هذه  ،كالشعر يف احلروب الصليبية

 :الدراسات

للشيخ سعد الدين  –العليا  اإلسالميةواثئق اهليئة  -
 م . 1984العلي عام 
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 األستاذ الدكتور ملهندساملعايل  –كنوز القدس  -
 . وآخرونرائف جنم 

االحتالل  ،املخططات الصهيونية ،القدس -
 مسري جريس . لألستاذ،والتهويد

املوسوعة الفلسطينية برائسة الشيخ عبدالوهاب  -
امحد عبدالواسع ورئيس التحرير الدكتور انيس 
صايغ وعضوية الدكتور عمر مصاحلة والدكتور 

خملص والدكتور انصر الدين األسعد  أمنيفائق 
 خرون.وآ

ومن  ،وهناك عدد من اجملالت والصحف حتمل اسم القدس
 :هذه اجملالت والصحف

 أدبيةثقافية  ،حملية غري دورية –جملة ديوان القدس  -1
  1986صدرت يف القاهرة عام  ،متنوعة

صدرت يف  –عربية جامعة  فكرية –جملة القدس  -2
م مث  1983م مث يف القاهرة  1979بريوت عام 
 م . 1985يف عمان 

نشرة دورية ثقافية  –اللجنة امللكية لشؤون القدس  -3
 م . 1972صدرت يف عمان عام 

وقد أقيم بعض املعارض وعرض املسرحيات اليت كانت 
ومسرحية الكاتب املصري )يسري  ،وأمهيتهاتتناول القدس 

اجلندي( )واقدساه( اليت عرضت يف عدد من عواصم الدول 
 م . 1988العربية ومنها عمان 

القدس يف العصر القدمي واحلديث كانت  أبدبأما االحتفال 
 الدراسات اليت اعتنت بذلك اندرة .

القدس يف األدب العاملي احلديث يف أربعة حماور وهي  
 :كاآليت

 القدس يف الرواية . –األولاحملور  -1
 القدس يف القصص . –احملور الثاين  -2
 القدس يف املسرح . –احملور الثالث  -3
 . القدس يف الشعر –احملور الرابع  -4

واتبعت هذه احملاور بنظرة تقوميية يف أدب القدس يف العصر 
ووجهات النظر اليت  اآلراءعرضت فيها مجلة من  ،احلديث

بدت يل من خالل تتبع أدب القدس يف فلسطني وقد 
  :اآليتاتضح يل 

( 28وضم مثاين وعشرين ) ،الراوي :احملور األول •
 ( كاتباً .20رواية لعشرين )

ربعني وقد ضم مخسًا وأ ،القصص :احملور الثاين •
(  36( جمموعة قصصية لستة وثالثني )45)

ثالث خمتارات قصصية ضمت  إىل إضافة ،كاتباً 
كما وجدت   ،( قصص تتصل ابلقدس4) أربع

 املئةعدد كبري من القصص املتصلة ابلقدس فاق 
 ( قصة تقريباً .100قصة )

وعشرين  اأربعً وضم  ،املسرحية :احملور الثالث •
 . ( كاتًبا20من عشرين ) ألكثر( مسرحية 24)

من مئتني  أكثرالشعر، وقد ضم  :احملور الرابع •
( ديوااًن وجمموعة شعرية 270) وسبعون ديواانً 

وبلغ  ،(170ئة والسبعون شاعرًا )تفوق امل
صلة ابلقدس يف الذات جمموعة هذه القصائد 

 ،( قصيدة937ئة وسبع وثالثني )تسعمالدواوين 
 .( قصيدة 224ن )وعشري وأربعمئتني  إضافةإىل

شرت يف عدد من الصحف واجملالت العربية نُ 
 عدد القصائد اليت تتصل أنوهذا يعين  ،والعاملية

 كبرياً جداً .  اابلقدس قد بلغ عددً 
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 القدس يف الرواية :احملور األول

 ،يف حديثنا عن القدس يف الرواية سنقف عند ثالث رواايت
أو كيف   ،لنرى كيف عرضت تلك الرواايت صورة القدس

 :وهذه الرواايت هي ،كانت صلة القدس هبا

سحق موسى للدكتور إ –مذكرات دجاجة  -1
 احلسيين .

 جربا . إبراهيمجلربا  –صيادون يف شارع ضيق  -2
 حبييب . إلميل–الستة  األايمسداسية  -3

للدكتور اسحق موسى  –مذكرات دجاجة  -1
 :احلسيين

هذه صراحة يف  القدس مل ترد   أن إىل شريأُ  أنأود يف البداية 
 ،سحق موسى احلسيين يف القدسالرواية اليت كتبها الدكتور إ

القصة اليت  فأحداث ،ذات عالقة هبا –يف ظين  –تبدو 
 (1)كما يقول الدكتور طه حسني  ،ترويها دجاجة فلسطني

عاشت مع الدكتور  ،دجاجة مقدسية -يف رأيي–هي 
 كما يتضح من تقدميه خماطبًا  ،قدساحلسيين يف بيته يف ال

الكرمي: هذه القصة تصف  القارئ أيها" :إذ يقول ،القارئ
ووقع بيين وبينها ألفة وحمبة  ،حياة دجاجة عاشت يف بييت

 . حياهتا يوما فيوًما وأراقب ،بيدي أطعمهافكنت 

وهي ال تتجاوز  ،ابلفعل اليت ترويها وقعت هلا واألحداث
 أندر لصديقيت الدجاجة ولو قُ  ،املألوف يف حياة الدجاج

يف الواقع  –فأان  ،تتكلم بلغة األانسي ملا قلت غري ما نقرأ
أما عنصر اخليال فيها ،إيلأترجم لك ما أوحت به  –

 ،وهو ال يعدو أن يكون تعليقًا على هامش احلياة ،فضئيل
  أو

ُ
 . العليا "ثل حتليقاً يف عامل امل

نه يتصل مبا  ما نظن أ إىلنشري  أنويعنينا من هذه الرواية 
وذلك حني  ،والقدس خباصة ،يدور يف فلسطني بعامة نكا

حيدثنا الدكتور احلسيين على لسان دجاجته عن العدو الذي 
فاحتدم  ،هاجم الدجاجات الاليت كن ينعمن يف مأواهن

 –وهو إشارة  ،الطارئالصراع بني زوج الدجاجات والعدو 
فلسطني  إىلهجمات الصهاينة وهجراهتم  إىل–يف ظننا 
ذلك يف غري موضع من  إىل اإلشارةوقد تكررت  ،والقدس
 . الرواية

ذاك احلوار الذي أجراه  إليهومما يدعم هذا الذي نذهب 
وشارك فيه  ،املؤلف يف هناية روايته بني الدجاجة والزعيم

"  :الزعيم على هذا النحو بدأهوجيري احلوار الذي  ،األوالد
 أغادر أنويعز على  ،ال ميكن للمأوى أن يتسع لنا مجيعاً 

وحنن  ،املأوى الذي نشأت فيه ألخليه هلذه األسرة الطارئة
نتمسك به ونطرد  أو ،نتنازل عن مأواان أن إما :بني أمرين

نتنازل عن  أنال يعقل  :األوالدفقال أحد  ،الغريبات عنه
)  األسرةتعود  أنوالواجب يقضي  ،مأواان الذي نشأان فيه

 ،هذا حق :األوالدفصاح  ،أتتالوافدة الغريبة ( من حيث 
فقال  ،يفرط يف مسقط رأسه أنحد يهون عليه وليس فينا أ

 نعود حاال وننفذ اخلطة أنوجيب  ،حنن متفقون إذن :الزعيم

(2 ). 

 ،أسلفنافالكاتب مل يذكر القدس صراحة يف روايته كما 
عاشت يف بيت الدكتور  ،ولكن هذه الدجاجة مقدسية

يف فرتة   ،يدور يف فلسطني ويف القدس ما وأبصرت ،احلسيين
اليت كانت ترعى  ،كانت اهليمنة لسلطة االنتداب الربيطاين

 إىلمما جعل املؤلف يلجأ  ،وحتافظ عليه ،شؤون الصهاينة
وعما يبصره يف مدينته اليت نشأ  ،ما يريدهعرمز يف التعبري ال

ان يصول فيها اليهود تلك املدينة ) القدس ( اليت ك ،فيها
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وطردهم من  ،واستباحة حرمات موطنهمبغية هتديد  وجيولون
 وطنهم .

 إبراهيمجلربا  –صيادون يف شارع ضيق  -2
 :جربا

هذه الرواية قصة بطلها "مجيل فران" الذي  أحداثتروي لنا 
وترك مدينته  ،1984بغداد بعد نكبة عام  إىلهاجر 

وهناك  ،الكليات يف بغداد حدىإا يف القدس ليعمل معلمً 
جانب  إىل ،تنشأ عالقة حب قوية بينه وبني سلمى الربيضي

 ،اليت تزوجها فيما بعد ،النفوي سالفه أختهاعالقته اببنة 
نه أي أ ،روايته بضمري املتكلم أحداثتب وروى لنا الكا

روايته اليت نوافق من  إلحداثاختذ من مجيل الفران راوية 
الذي  ،تكون ابلسرية الذاتية " ملؤلفها جربا ما أشبهها " عد  

ليعرض  ،تتبع فيها سرية هذه الشخصية الفلسطينية املهاجرة
مما جعله يكتبها ابللغة  ،(3)الغربيني  أماماملشكلة الفلسطينية 

اللغة العربية أبربعة  إىلترتجم  أنقبل  ،1960جنليزية عام اإل
 . عشر عاًما

متنقالً  ،بغداد إىلوما يكاد بطل الرواية "مجيل فران" يصل 
وينتابه  ،الضيق يسيطر عليهحىت نرى  ،بني عدد من فنادقها

 ،بغداد إىلجاء منها  ليتإذ يتذكر مدينته ا ،آبةشيء من الك
بغداد يف اليوم  إىلنه يتذكر مدينة القدس مبجرد وصوله إ

ا يقول مفسرً  إذ ،1948عام  األولمن شهر تشرين  األول
من السرد  إطارلنا قلة البهجة اليت كان يشعر هبا، يف 

" مل يكن السبب أنين رأيت لندن وابريس  :والتقرير واملباشرة
ستطيع عدت أ وما، نسيت أسفاريألقد  ،والقاهرة ودمشق

دينة يف العامل سوى مدينة واحدة م أيةذكر مالمح أ أن
 جزًءا من حيايت مدفوانً  تركت ،أذكرها طوال الوقت ،ذكرهاأ

اجملرحة، وسقوفها املهدمة،  أشجارها، حتت أنقاضهاحتت 
 القدس" –مازالتا تتشبثان هبا بغداد وعيناي  إىل أتيتوقد 

من الذكرايت يف مدينة  وميضي بعد ذلك يسرتجع شريطًا
فيحدثنا عن بيتهم يف  ،اليت غدت مستودع ذكرايته ،القدس

ل شاهني ) جرياهنم يف وآ ،لقدس اجلديدةجبل القطمون يف ا
 يقدروما عاد  ،وخطبها ،ابنتهم ليلى أحبالقدس ( الذين 

على الرغم من ارتباطه بغريها يف بغداد مما  ،على نسياهنا
 (4) لفلسطني"ومعاداًل ا جعلها تغدو "رمزً 

 أهلا من مقاومة صورً  أمامنا–من ذاكرته  –كما عرض 
القدس والقرى اجملاورة هلا للصهاينة وإخالء احلي الذي  

بفعل  ،منزهلم خراابً  أضحىوكيف  ،أسرتهكانت تقطنه 
 ،يف القدس األعداءاالعتداءات املتكررة اليت كان يقوم هبا 

يد ليلى )خطيبته(  أن آاثرهاتلك االعتداءات اليت كان من 
 قد انقطعت .

ومل يقف شريط الذكرايت القائم على االسرتجاع يف الرواية 
حيث وقف بنا الكاتب عند  ،ختطاها وإمنا ،عند هذا احلد

ذلك احلوار الذي كان قد جرى يف القدس بني "األب 
مبشاركة شقيقه  ،عيسى" رجل الدين املسيحي ومجيل فران

فاألب عيسى ينكر على الغرب املسيحي تفريطه  ،يعقوب
وبني  ،ويف املدينة املقدسة )القدس( ،رض املسيحأيف 

"كيف يسمحون للقدس أبن تنهدم حتت  :استنكاره قائال
جربا كان  أنوهذا يبني لنا  الصهاينة" اإلرهابيني أقدام
ويف روايته  "واألفكارا على "طرح جمموعة من احلقائق حريصً 

مما جعل حبكة الرواية يف كثري من  ،ا للغربينياليت كتبه
رابط يربط بني  أيفال جند  ،األحيان تبدو "حبكة مفككة

 ،وبني البناء العام هلا ،بني شخصياهتا أوهذه الرواية  أحداث
الزمين اليت تدور يف شخصية ذلك  اإلطارابستثناء ذلك 
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الل وكل جزئية يف الرواية تقدم لنا من خ ،الفلسطيين املهاجر
 (5)عالقاهتا بتلك الشخصية " 

اليت متثل نظرة املسيحيني الشرقيني  ،وتبدو نظرة مجيل فران
فهو  ،تبدو متباينة مع نظرة املسيحيني الغربيني هلا ،للقدس

ا من هذا املكان )القدس( عد املسيح جزءً يُ  –مجيل  أي
)يف ذلك  موقفهمخبالف الغربيني الذين يصور لنا الكاتب 

كيف يفكرون به يف الغرب ؟   أتعرف ،"ولكن :احلوار( قائال
مسيحيتنا تشبه مسيحيتهم ؟ وحني ينشدون  أنهل تظن 

هل تظنهم يقصدون شوارعها بسقوفها  ،املزامري عن القدس
 ،أبًداوتاللنا املدرجة ؟  ،املرصوفة ابحلجارة وأزقتها ،املعقودة
فكرة جمردة ضمن  ،املسيح عند الغرب فكرة أمسىلقد 
املقدسة  األرض ،معناه اجلغرايفد فقد املشه أنغري  ،مشهد

" زاهية هلم أورشليموقد اخرتعوا " ،رض يف عامل اجلنعندهم أ
 (6)"  أحالمهممدينة  اوجعلوه ،وحدهم

ذاك املوقف  ،مث أيخذ يف تفصيل موقف الغربيني من القدس
 إىلا بذلك مشريً  ،فيه بتعاليم الصهاينة وداينتهم أتثرواالذي 

كما يتضح   ،األوربينيمدى تغلغل الفكر الصهيوين يف عقول 
 ال فإهنممن قوله "عندما ينشدون عن القدس يف ترانيمهم 

مدينة بال  ،وقدسنا انر ،،قدسهم جنة ،يقصدون مدينتنا
 ،عد قدسهم مدينة املسيح بل مدينة داودكذلك مل تُ   ،سالم

ليلى  ألف تقطع إذو  ،هتدمت بيوتنا إذافماذا يهمهم 
 أبوابوحولت  ،صغرية أشالء إىل)خطيبة مجيل فران( 

مذابح ؟ لقد سرقوا مسيحنا ورفسوان يف أسناننا  إىلمدينتنا 
فالكاتب معين بنقد املسيحية الغربية وحماكمتها على  "

 (7)لسان مجيل فران 

 ،اجملردة تضعف من فنية العمل الروائي األفكارهذه  أنومع 
 ،اومعىن خاصً  ،متنح القدس قيمة خاصة أهنانرى  أننا إال

يف مثل هذا العمل قضية  أضحىألن القدس )املكان( قد 
 أبعادهاين الكاتب برسم عُ  ،بل قضية مصريية ،فلسفية ذهنية

من خالل التعامل مع الشيء ونقيضه )  ،املختلفة
مسيحيتهم .. ومسيحيتنا .. قدسهم .. وقدسنا .. جنة .. 

يف  مانيةوالز الل اخرتاق احلواجز املكانية ومن خ ،انر (
 الرواية .

 :حبييب إلميل–الستة  األايمسداسية  -3

بني الدارسني  اخلالف الذي دب   إىل اإلشارةنود يف البداية 
 ،دراستها ضمن الرواايت إىلاليت منيل  ،حول "السداسية"

ها من القصص بعض النقاد والدارسني قد عد   أنمع 
 ،الرواية إىلقرب ما تكون أ آخرونبينما اعتربها  ،القصرية
 رأاثولعل الذي  ،اا جازمً يصدروا يف ذلك حكمً  أندون 
الذي   األسلوبذلك  ،اخلالف بني الدارسني والنقاد اهذ

 ،فيها األحداثوطريقة بناء  ،حبييب سداسيته إميلكتب به 
هتا الست تعرب عن قضية كل لوحة من لوحا  نأ إىل إضافة
 أوتظل ذات صلة ابجلو العام  -يف ظننا–ن كانت وإ ،معينة

جاء  ولعل ما ،الذي يسري يف جسم سائر اللوحات اإليقاع
 ،إليهحبييب نفسه يدعم هذا الذي نذهب  إميلعلى لسان 

لياس حممود درويش وإ إليها على سؤال وجهه قال ردً  إذ
ين شكل اللقاء الذي مت بعد "لقد هز  :خوري حول سداسيته

ين هذا كما هز    ،هذا الشعب الواحد أفرادا بني امً عشرين ع
 ،والذي وصل حد النسيان والعداوة ،لقبناهالذي  اإلمهال
 :هاتني القضيتني املرتابطتني أعاجل أنيف السداسية  ورأيت

 نينأعتقد ، وأ، وشكل اللقاء، ومستقبلهمشكل الفراق
 (8)التعبريعن هاتني القضيتني املرتابطتني"  أعمقحققت 

 :حبييب للوحاته الست العناوين التالية إميلوقد اختذ 
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 حني َسِعَد مسعود اببن عمه . -1
 ر اللوز .نوَ  اوأخريً  -2
 م الرواببيكا .أ -3
 العودة . -4
 اخلرزة الزرقاء وعودة جبينة . -5
 احلب يف قليب . -6

القدس يف مواضع خمتلفة من هذه  إىل اإلشارةترد 
 اىل أشارففي اللوحة الثانية جند الكاتب  ،اللوحات

هناء دراسته فسافر إىل القدس إل ،زميله الذي افرتق عنه
 ،م الرواببيكا(أما اللوحة الثالثة )أ ،يف الكلية العربية

فنجده حيدثنا عن هذه العجوز اليت ظلت صامدة يف 
نزوح وزجها ووالدها عقب  على الرغم من ،وطنها
 ،تشرتي "دواشك" القنيطرةرها لنا وهي وصو   ،النكبة

فهي  ،ا لنا معرفته الوثيقة هبامبينً  ،اثث الراحلنيوجتمع أ
ت اليت ظل   ،ىل فلسطنيإ ،إىل الوطن -يف ظننا–ترمز 

 ،ومما يؤكد ذلك ،تنتظر عودة الراحلني عنها ،صامدة
املختلفة يف  األمكنةتلك الصلة املتينة اليت تربط بني 

كما يتبدى لنا من خالل الربط املوحي بني   ،الوطن
 ،ا"ورفعت رأسها اعتذارً  :يقول ،ة والقدس القدميةالرمل

 ينأهل تتومهون  ،نتمأو  إيل  هنم يف حاجة أعرتف أ
ذا ظننتم يب هذا الظن إ ،كتب عنها دون استئذاهناأ
هنا وجدت أ ،مثال ،تعرفون عنها ال ،نكم ملخطئونإف
ا بتوزيع متهمً  ،والدها معتقال يف سجن الرملةأحد أ

 ( .9القدمية )منشورات يف القدس 

ما يف اللوحة الرابعة )العودة( فنجد الكاتب حيدثنا عن أ
يت يقيمها "نصارى القدس" مسرية اجلمعة العظيمة ال

يف  ،على قبور الشهداءكليال من الزهور ليضعوا إ

 عنها الكاتب اليت عرب   ،وىل هلزمية حزيرانالذكرى األ
بقدرته مما يوحي  " يف اخلامس من حزيران الثاين":بقوله

وتسخريها للتعبري عما يدور  ،لفاظعلى التالعب ابأل
به املقدسي ميران وميضي الكاتب مع صاح ،يف ذهنه

 .وأزقتهاأبسواق القدس وأحيائها 

حني يذكر له  ،مكنة يف ذهن الكاتبوختتلط األ
صاحبه املقدسي تدفق اجلماهري القادمة من حوش 

يوته املكان الذي هدمت ب ذاك ،الغزالن يف القدس
ذ إ ،الكاتبهلوه وهنا نرى املكان يتوهج عند وتبعثر أ

 :يقول ،تتصل الغزالن يف القدس ابلغزالن يف الناصرة
؟ لدينا قرية قرب يف هذا االسم  "الغزالن ؟ أي سر  

 ،رض ابسم "مراح الغزالن" وصودرتالناصرة وفيها أ
وبيوهتم فيها مهددة ابهلدم " ولعل وحدة هذا املكان يف 

اليت تربز يف اللوحات الست " تضيف  ،زمن االحتالل
ضفاء مزيد من الروابط بني ا يساهم يف إا روائيً عنصرً 

اللوحات اىل جانب الروابط اليت يقدمها الزمن الروائي 
يف السداسية  ما أروع أن إىلحد النقاد وقد ذهب أ ،"

 ،الفلسطينية األرضفيها "هو وحدة  ع مافجبل أ
 كابوس االهنزام"  ليست حتت راية النصر، وامنا يف ظل  

 ،ذلك يف سداسيته إىل اإلشارةكثر الكاتب من وقد أ
قدسي "سوق ذ نراه يقول حني ذكر له صاحبه املإ

"ما أشبهه بسوق الشوام السالف يف حيفا  ،العطارين"
 ( .10السالفة " )

ذكر اصطدام في ،يتتبع تلك املسريةوميضي الكاتب 
ألهنا أرادت أن متنعهم من وضع  ،مجاهريها ابلشرطة

 ،صواتالشهداء فاختلطت األكاليل على قبور األ
ا ن خيتار مشهدً ولكن الكاتب استطاع أ ، التكبريوعال



M. MFARREJ/APJIR 2-2 (2018) 94-117 

 

 ،عداءيدل على وحدة الشعب يف مقاومة األا مؤثرً 
ذلك  ويعرب عن مقدرة فائقة عند الكاتب يف تصوير

 ،ا حيدث يف القدسا خاصً الذي ما عاد موقفً  ،املشهد
 اإلنسانيصور حالة  ،اا ممتدً نسانيً إ امنا غدا موقفً وإ

عند "جرجرة"  فهو يقف ،املظلوم الذي يواجه ظامليه
ىل الشرطة للمتظاهرين أول املشاركني يف املسرية إ

رأهتم  م  اهتم "سيارات الشرطة" ويصف موقف أسيار 
فانقضوا  ،ولدي :"فصرخت :يقول ،"جيرجرون" ولدها

فانشق اهلتاف من كل  ،ايضً عليها كي جيرجروها هي أ
مه كلهن ؟ أ  ،حىت مل يعرفوا أين أمه ،ولدي :جانب
ن حيرك وهنا نرى كيف استطاع الكاتب أ ،(11.." )

نسان ن مما مينح املكان ن فيجعله متصال بقضااي اإل
 . كذلك  اا خاصً يكسبه طعمً و  ،العمل قيمة خاصة

نرى الكاتب ويف اللوحة السادسة "احلب يف قليب" 
نه مل ا أحيدثنا عن نضال السوفيات يف )لينينغراد( ذاكرً 

حىت  ،يف تلك املدينة ( ،ينم يف تلك الليلة ) كان هناك
وقعت يف يده رسائل فتاة مقدسية "صبية يف الثامنة 

شبه يوميات  ،ينة يف سجن الرملةره ،عشرة من سنها
 ،ىل والدهتا يف غفلة عني "بعثت هبا إ ،أو مفكرة

تطاع لنرى كيف اس ومنضي مع هذه الرسائل الثالث
الفلسطيين على  اإلنسانعن توحد  ن يعربالكاتب أ

ول الذي احتل عام األ :أرض فلسطني يف شطريها
فها  ،م 1967والثاين الذي احتل عام  ،م 1948

يف رسالتها الثانية هي ذي الفتاة املقدسية )فريوز( 
"  :جن قائلةمها عن صديقتها احليفاوية يف السحتدث أ

 ،اي ماما عنها أحدثكن  أحب  أ ،وهي صديقة جديدة
يعين عربية من  ،بل من حيفا ،فهي ليست من عندان

علقة منذ حرب حزيران دون حماكمة وهي مت ،(إسرائيل)

ويف هذا األسبوع  ،التصال ابلعدووبتهمة ا ،ايضً أ
 ،اليت تسمى "قاووشا" فرحبنا هبا ،ىل غرفتنانقلوها إ
كأمنا نعرف بعضنا منذ الصغر"   ،واحدة منا وأصبحت

(12. ) 

وليست  ،فالقدس يف السداسية مكان مشتعل متحرك
استطاع  وقد ،ا للذكرايتو مستودعً ا أ ساكنً مكاانً 

اعتمد فيه على سلوب الكاتب التعبري عن ذلك أب
 ،وبلغة بسيطة تقرتب من لغة احلياة اليومية ،الرواية

ا على ومتكئً  ،حياانً ا احلكاايت الشعبية أمستخدمً 
 وتدخل الرواية يف حماولة منه لنقل صورة ،رد واحلوارالسً 

 ( . 13واقعية )

 

 القدس يف القصص :احملور الثاين

 

 جتعـل مـن األدبلعل كثرة القصص اليت عرضـت للقـدس يف 
 ،يف هـــذا البحـــث إليهـــاالســـريعة  ابإلشـــارةصـــعوبة االكتفـــاء ال

 :مناذج منها ةعند ثالث أتوقف نأ توذلك فقد ارأتي

موووني قصوووة ب أبوووو مصوووطف ب أل :األولالنموووو ج  -1
 فارس ملحس . 

الدقاق  إلبراهيمقصة ب اهلوية ب  :النمو ج الثاين -2
 . 

قصووووة ب املتفرجووووون ب خلليوووول  :النمووووو ج الثالووووث -3
 السواحري .

 بو مصطف: المني فارس ملحس: أ
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بــــــو مصــــــطف " ذلــــــك تــــــروي لنــــــا هــــــذه القصــــــة بطولــــــة " أ 
هـل املدينـة  ي جتاوز اخلمسني مـن عمـره ويعرفـه أالدرويش الذ

 (.14صغريهم وكبريهم ") ،كلهم

الــيت جــرت بــني  حــدى املعــاركوقــد استشــهد هــذا البطــل يف إ
 ،يقضـ قنـه زقـاالعرب واليهود يف أحـد أزقـة مدينـة القـدس "إ

ألنـــه مل خيطـــر علـــى ابل أحـــد أن يفكـــر  ،خيلـــو مـــن املـــرابطني
 العربية عن طريقه". األحياءىل قلب العدو يف النفاذ إ

تلـك املعركـة الـيت  ،فالقصة تروي لنا معركة الزقاق يف القدس 
قبل جميء طالئع النجدة  ايعً مج وانسحبواعداء احندر فيها األ

حىت عادت ، ن تصلالعربية إليه . وما كادت تلك الطالئع أ
ســفرت عنــه ختــربه مبــا أ ،إبــراهيماىل الضــابط املســؤول الشــاب 

ومقتــل رجــل واحــد مــن  ،املعركــة مــن قتلــى يف صــفوف اليهــود
اجـــأة ماثلـــة ليجـــد املف ،ىل الزقـــاق. ويتوجـــه إبـــراهيم إ األهـــايل

طف " فهــا صــبــو مألن الــذي استشــهد يف املعركــة " أ ،مــهماأ
يف مينــاه .. ولكنــه يعلــم بعــد ذلــك هــو ذا يقــبض علــى حجــر 

بل قـدمي طبو مصـطف" الـذي كـان يسـكن وحـده يف اصـأن"أ
وســـيطر  ،عـــداءكـــان قـــد متكـــن مـــن قتـــل أحـــد األ  ،يف الزقـــاق

اسـتخدمها يف قتـل  ،على ما حيملـه مـن سـالح وقنابـل يدويـة
 .اجلنود الصهاينة

بــو مصــطف " وتعـود بــه الــذاكرة أمــام جثـة " أبــراهيم إويقـف 
بـــو مصـــطف وأييت أ ،حـــني كـــان فـــىت صـــغريًا ،ايم صـــباهإىل أ

مــن يف  ومــع ،ويتحــدث مــع والــده ،ىل دكــاهنمإ هصــديق والــد
. تلــــك األحاديــــث الــــيت كــــان يعجــــب هبــــا  الســــوق طــــوياًل .

وعـرف منهـا قصـة أبـو مصـطف الـذي أصـيب  ،إبـراهيم الفـىت
 األتراكحدى املعارك اليت شارك فيها مع بصدمة عصبية يف إ

ابه وعـــاد إىل املعركـــة ليجـــد أمــــه وأ ،يف احلـــرب العامليـــة األوىل
 فعـــــاش بعـــــدها" التيفـــــوس"  ءوزوجتـــــه قـــــد قضـــــي علـــــيهم واب

صــــدقا ه ال أهــــل لـــه وال مبيـــت إال أ ،يًشـــا علـــى ابب هللادرو 
ذلــك االســطبل القــدمي الــذي يقطــن فيــه يف زقــاق و  ،القــدامى

 ( .15يق )ض

الـذي   ،فـىت األمـس ،كل ذلك يستذكره إبراهيم ضابط اليـوم  
 ،ته يف املعاركبو مصطف( عن بطوالكان يستمع حلديث )أ

 .ه يعين مماولكنه يراها اآلن حقيقة واقعية متثل أ

ورســـــم معـــــامل  ،قصـــــةحـــــداث الالقـــــاص يف بنـــــاء أ فـــــقوقـــــد و  
سواء أكانت شخصـية البطـل "ابـو مصـطف" أم  ،شخوصها

 ،ن يعد القصـةمما ميكن املرء أ ،رى احمليطة بهخوص األخالش
ويــدعم هــذا  ،مـن النمــاذج املتفوقــة يف مضــموهنا وبنائهـا الفــين

ويؤكـــده قـــدرة الكاتـــب علـــى اختيـــار كلماتـــه وتراكيبـــه بعنايـــة 
لل ال جيعلنا حنس ابحلشـو أو االسـتطراد املمـل يتسـمما  ،فائقة

بــزوا احلــوار  لإلحــداثليهــا . وكــان خيفــف مــن تــوايل الســرد إ
 ىل جانب حديث النفس .إ ،واألخر احلني نيب

ا عاشــــته تصــــور واقًعــــ قصــــةن الأ إىلكــــذلك   رينشــــ أن ودونــــ 
هلهــا  فــرتة مــن الفــرتات صــراعها وصــراع أاملدينــة )القــدس( يف

ك الواقع حداث ذلوقد صاا الكاتب أ ،يهود الصهاينةمع ال
ـــــان  ،بدقـــــة ـــــيس شـــــاهد عي ـــــب ل ـــــل للمـــــرء أن الكات حـــــىت خيي

ا يكـاد من  وإ ،كانت حتياها القدس  يتجواء الألحداث تلك األ
"  ىفطبــو مصــق واستشــهاد " أمعركــة الزقــايتصـور أن شــاهد 

 د،مما مينح القصة قيمة براهيم "بط "إاهو الكاتب وليس الض
 مضموهنا احلرارة . ويشعل يف

  :الدقاق إلبراهيم–اهلوية 

ــــدق  ــــاول ال حــــد اق يف قصــــة مشــــاهد مــــن حيــــاة "حيــــ " أيتن
" آرييـهسـرائيلي "الذي حيقق معه الضـابط اإل ،القدسمواطين 
 ســرائيل الــيتابلعقــاب إذا اسـتمر يف موافقــة املناوئـة إل هويهـدد
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عـه أن يعـرض اتبمساها الضابط شقاوة ! مث يطلب إىل أحـد أ
لــك مــع ولكنــه يــرفض ذ،ســليم اهلويةو تعلــى "حيــ " اهلجــرة أ

 ىل مركز الشرطة وضربوه .أهنم ساقوه إ

ورمسهــا بدقــة  األعــداءوقــد تتبــع الكاتــب مواقــف حيــ  ضــد  
  وإابئه ،املواطن الفلسطيين ،وجعلها تنطق بعزة حي  ،ووضوح

هنـــا ولـــن  ســـأبقىحيـــث يقـــول " ،كمـــا جـــاء يف هنايـــة القصـــة
 من..هل فهمت ؟ مث تقدم ..ا يل منفًذامل ترتكو  ،سلم اهلويةأ

ــــهمكتــــب " ــــه بشــــدةآريي وشــــدد علــــى خمــــارج   ،" وضــــرب علي
ســـجن ..  :يكـــونبقى هنـــا ولـــيكن مـــا ســـأ :كلماتـــه وصـــرخ
 (16بقى هنا .. هل فهمت ؟ )ضرب .. سأ

فالكاتــــب مل يصــــف لنــــا موقــــف الصــــمود الــــذي ميثلــــه بطــــل  
ـوإ ،بتـدخل مباشـر منـه ،األعـداء أمامالقصة "حي "  نطـق ا أمن 
عــل ن جيدون أ ،والثبــات ا يــدل علــى الصــمودبطــل القصــة مبــ

 ،شـــــعل فيهـــــا حـــــرارة الواقـــــعوأ ،القصـــــة تقـــــرتب مـــــن املباشـــــرة
حــىت غــدت كلمــات حيــ   ،ض الشــعبعــن نــب فجعلهــا تعــرب

فيتلقاها املتلقـي  ،بقى هنا" الزمة تسري يف جسم القصة"سأ
 توهج الصمود نفسه .  ،ابلقبول واالرتياح حرة متوهجة

ــــــى الــــــ ــــــبطش والفتــــــك الــــــا لغم مــــــن وســــــائر وعل يت متلكهــــــا ل
نا ن  " إال أآرييهالشخصية اليهودية املمثلة يف القصة ابلضابط "

"حي " بـــــاتمـــــام ثقـــــد رأينـــــا هـــــذه القـــــوة ووســـــائلها تتهـــــاوى أ
ايق مـــن ضـــن ترده مـــن مكتبـــه بعـــد أطـــممـــا جعلـــه ي همودصـــو 

ن ح يسجل هلذا الكاتب الذي استطاع أموقفه . وهذا النجا 
قبـل علـى وجيعلـه يُ  ،يشد امللتقـي ، فنًيا انجًحايبين قصته بناءً 

 عجاب وتقدير .قراءة هذا العمل الفين املتماسك إب

  :املتفرجون _ خلليل السواحري

قصـص جمموعـة "مقهـى الباشـورة" خلليـل  إحـدىهذه القصـة 
ذا كـــــان بعـــــض كتـــــاب القصـــــة يعرضـــــون يف إالســـــواحري . و 

نــا جنــد ن  فإ ،ولــة الفرديــة للمــرأة يف القــدسقصصــهم منــاذج للبط
فهي متثـل صـورة املواجهـة  ،خرىصورة أ يف قصة "املتفرجون"

 ،محــدإذ كانـت بطلــة القصــة أم أ ،لألعــداءئية اجلماعيــة النسـا
ضــــــــــراهبن ومظــــــــــاهراهتن يف إ ضــــــــــراهبنتتصــــــــــدر النســــــــــاء يف إ

ب النضـال سـالي. ولعل وعـي الكاتـب أب لألعداءومقاومتهن 
هو الــذي جعــل ،ومقــاومتهمعــداء ومعرفتــه بطــرق مواجهــة األ

دابء الــــذين عرضــــوا نظرتــــه لألمــــور ختتلــــف عــــن غــــريه مــــن األ
حــداث الفرديـة يف قصصــهم ويـروي الكاتـب أ لصـورة املقاومـة

 كثـري ليحـدثنا عـن هـذه املـرأة الـيت ظـن   ،قصته بضمري املـتكلم
 ،هلـان الرجال يـرتددون علـى منز أل ،غري طاهرةهنا من الناس أ

ن تبـــــدو أدون  ،وتعـــــود إليـــــه يف الليـــــل ،وتغيـــــب عنـــــه طـــــويالً 
املثــــــــل الشــــــــعيب ا مســــــــتخدمً  ،ســــــــاكنة كغريهــــــــا مــــــــن النســــــــاء

ا جـاء يف كمـ  ،رأة الناس يف هذه املالفلسطيين ليدل على ظن  
حــــداهن حـــديث الكتـــاب "هـــذا حـــال بنـــات احلـــالل تظـــن إ

 (17)دايرة من بيت اشكع لبيت اركع( ")

ويتتبعها ،محــد تبقــى مســتمرةومــع أن مراقبــة الروايــة لبيــت أم أ
إال  ،نــه ملعرفــة الســر الكــامن وراءهــايف حماولــة مخــارج البيــت 

س هبــــا . وذات يــــوم يتتبعهــــا لصــــاق هتــــم النــــاتطع إســــنــــه مل يأ
فيقرر أن يصلي اجلمعة  ،فتمضي إىل ساحة املسجد األقصى

صــداًعا يف رأســه . ويســتمر  بعتهــان ســببت لــه متابعــد أ ،فيــه
ة لــريى جمموعــة مــن النســاء حيملــن داء مهمتــه بعــد الصــاليف أ

 :ويـــرددن بصـــوت مرتفـــع وبعـــض اليافطـــات ،الزهـــور لاليـــكأ
ــا محوودويكتشووف أن أم أالقــدس عربيــة وســتبقى عربيــة .   يتل
وعروبووة  بسووقوا االحووتالليبحــث عنهــا هتتــف مــع النســاء 

د اختـــتم قصـــته فينعقـــد لســـانه هلـــذه املفاجـــأة . وقـــ ،القووودس
"يف اليـــوم التــــايل كــــان  :يقــــول ،محـــدابستشـــهاد املناضــــلة أم أ
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 ،يتحــدثون أبســى عــن امــرأة يقــال هلــا أم أمحــدعمــال الفنــدق 
لشـــــــرطة يف ابب ن داســـــــتها خيـــــــول االقـــــــت حتفهـــــــا بعـــــــد أ

ـــــــور وذلـــــــك يف أثنـــــــاء خروجهـــــــا يف مســـــــرية إ ،الســـــــاهرة ىل قب
 (18الشهداء .)

أة وقد استطاع الكاتب رسم صورة واضحة املعامل لنضال املـر  
 ،اهرةطـبتصـرفاهتا المحد و من خالل تتبعه ألم أ ،الفلسطينية

مما  ،سرية والغموضحاطها جبو من الاليت أ ،وحركاهتا اخلفيفة
 الـذين يقـاومون نيىل قطـاع مـن املناضـلني السـريجيعلها ترمز إ

االحـــتالل مـــن خـــالل تنظـــيم سياســـي يتحـــرك ويعمـــل حتـــت 
 ". األرض

امووورأة  ووو   أبهنوووامحووود واهوووامهم هلوووا أ أبمولعووول اووون النووواس 
وصووواحل البيووو   ،شوووكوجل اجلووو انكما يبووودو مووون ،عفيفوووة

النوواس  ألفووةعوودم  إىللعوول  لووري يشوو   ،الووذي تسووكن فيوو 
يف فوةة مبكورة  امرأةالنضايل الذي تقوم ب   األسلوبهلذا 

كتل القاص قصت  بعد عام   إ  ،اإلسرائيليبعد االحتالل 
واحدة من طالئع النضال  إ واحد من االحتالل . فبطل  

 ،تفكوور يف مصوو  وطنهووا ،الفلسووطيين الوورايدي يف القوودس
 (19وسقوا االحتالل الطارئ .) ،وهتف بعروبت 

يةالقدس يف املسرح :احملور الثالث  

  
 -معظمهـايف  -كانت املسرحيات اليت عرضت للقدس هتـتم 

ن دون أ ،جانـــب القضـــااي االجتماعيـــة ىلابجلوانـــب التارخييـــة إ
خل ا كانت تتـدامن  وإ ،هذه القضااي منفصلة عن بعضها تكون

ىل عدم تنـاول هـذه املسـرحيات فيما بينها. ولعل هذا يقودان إ
 ،أو احملــاور الــيت تنتمــي هلــا ،مــن خــالل القضــااي الــيت تعاجلهــا

ـــــوإ ا نقـــــف عنـــــد كـــــل مســـــرحية لنـــــرى صـــــورة القـــــدس فيهـــــا. من 
 :وسنقف عند ثالث مسرحيات هي

  لربهان الدين العبوشي.  -وطن الشهيد  -1
 عيسى . حمليي الدين احلاج  -الشهيد  أسرة -2
 لنجايت البخاري -راحيل  -3

 
  ( 20) :لربهان الدين العبوشي -وطن الشهيد   .1

قعت يف  و حدااثً العبوشي يف مسرحيته أ ،تناول
ىل جانب احلديث عن إ ،زمن األتراك يف فلسطني

وتصوير مكر  ،ه للعربدع بو االستعمار الغريب الذي مل يفِ 
الناس.  موال هود وخداعهم، وحرصهم على استالب أالي

جيابيا للجامعة العربية من قضية فلسطني ا إكما عرض موقفً 
  على لسان مندوبيها. 

شارة للقدس. يف غري موضع من هذه وقد ترددت اإل
 ،اث التارخييةحدحية اليت غلب عليها االهتمام ابألاملسر 

حداثه على فرتة اترخيية تزيد مما جعل الشاعر "يبسط أ
دون  ،عليها شخصيات خمتلفةتعاقب ت ،اعلى ثالثني عامً 

كان تعيش   ،ان يهتم برسم شخصيات متتد زمنيً أ
خمتلفة، أو حياول أن جيعل هذه  يف حقب الشخصية

 ،جيال حتمل مسات اترخييةالشخصيات تتعاقب يف أ
وحتدد قسماهتا، وتطور وعيها  ،وخصائص اجتماعية
 .السياسي والفكري 

احلوار بني  وقد وقف بنا الشاعر يف بداية مسرحيته عند
ووعد  ،بنائه حول وعد بلفوريف حسني بن علي وأالشر 

ليس  ،ولكنه حوار مباشر ،احللفاء له فيما يتعلق بفلسطني
كما يبدو لنا من هذا اجلزء من   ،فيه لسعة الشعر وال حرارته

 (21( :يقول ،الذي يتصل ابلقدس ،ذلك احلوار
 :احلسني

صهيون  وجال على أبناء يقولون بلفور ختطى حدوده
 ابلقدس

أظن وعود الغرب أتخذ  حالف وعدهم لناوهل نسى األ
 ابلفلس
  :عبدهللا

 ولو بذلوا ملك الفرجنه والفرس ن فلسطينا لنا ال نبيعهاإو 
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 :علي
ن فلسطينا ستذهب أب شاع عنهم حالف مالقد كذب األ

 للحبس 
برابغ ال أراتح فيها وال  ضت عليهمفتنتولو سلبوها ال 

 مسيأ
 

  :احلسني
من هللا تفدى ابلنفيس  ال فاعلموا هذي فلسطني منحةأ

 وابلنفس
درجت يف تضيع ولو أ جلها فالرض من ااأل أهلأحارب 

 غيهب الرمس
هناك سالم ال يغيب مع  قصى املبارك حولهسالم على األ

 الشمس
 

ن  اعر هذا املوقف للشريف حسني بعد أوقد جعل الش
حون الذين كانوا يلو  ،ليزجنني لنا موقفه من اإلكان قد ب  

ذ جاء على لسان إ ،بسيطرة الصهاينة على القدس
 يف بداية  ،جنليزا على رسول اإلردً  ،الشريف حسني

 (: 22قوله ) ،املسرحية
  

ودادهم ومجيل كل ما    شاكر هلمين  بلغ رجالك أ
 كتبوا

ن رضــوا فــإ  كن اتجي بغري القدس منتقصل
 سأليب كل ما طلبوا

يضـــــــــــــــمها   فبالد العرب واحدةال جتهلوا 
 الدين والتاريخ والنسب

ــــــى ىل حــــــرص الصــــــهاينة إ الشــــــاعرويلتفــــــت  عل
ذ يقــول إ ،أمــوال لـك مــنمهمــا يكلفهــم ذ ،امـتالك القــدس

ــالــذي دفــع مــااًل  د(علــى لســان )ديفــ  ،ا إىل )وايزمــان(ريً  كث
إىل فلســــطني، والقـــدس بغيــــة  ،مـــن أجـــل هجــــرة الصـــهاينة

  :(23قامة دولتهم فيها )إ

 ديفد:

متنـا للقــدس لنقــل أ هـاكم عشـرة مــين كتقـدمكمو 
 يف السفن

 

 ىل وايزمان()يدفع ابلشيك إ

ملــــــــــــــــــــــــــك  دس دان لنا ن ملكنا القنا إن  فإ 
 ىل عدن املشارق من شام إ

ومــا بــذلتم   ا القبلة األوىل مللتهمهن  فإ 
 رخص الثمن فهذا أ

ــــك يف  عــــرض مواقــــف وميضــــي الشــــاعر بعــــد ذل
 واســـتغالهلم للوســـائل الكفيلـــة ،مـــوالوبـــذهلم لأل ،الصـــهاينة

  -والنســـاء االقتصـــادابلســـيطرة علـــى خصـــومهم عـــن طريـــق 
ــــــ -كمــــــا يقــــــول  ــــــاه منطًق ا )وايزمــــــان( مبوقــــــف فكــــــري تبن

 ( وايزمان: 24ا .قومه )عداء، وذلك حني يقول خماطبً األ

ن فــــــــــــــــــــــــــــــــإ قضيتكم اي قوم أرض وهجرة  
 تنجحوا فيها فيا فوز آمايل 

التارخيية، وولعه معلوماته  إظهارولكن حرص الشاعر على 
ت.، جعلـــــــه يقــــــف عنـــــــد هـــــــذا واجلزئيــــــا بتتبــــــع التفاصـــــــيل

 ،كيــد الصــهاينة ومكــرهم  ن يــتمكن مــن كشــفدون أ،احلـد
ولعــل  ،مهــل فلســطني بــوطنهم وقدســهأو تصــوير متســك أ

حد شخوص مسرحيته )كلفر هذا هو الذي جعله ينطق أ
ني وذلــك حــ ،.مبواقــف غريبــة عــن تفكــري األعــداء ،ســكي(

ولكـن "بـين  ،فتحـت القـدس مـرة ورواب قديذكر قومه أبن أ
وحرروهـا  ،عـادوا القـدسوأ ،األعداء" قد أفاقوا وملوا شتاهتم

قولـه أو نـذهب إليـه مـن حــرص مـن سـيطرهتم. ويـدعم مـا ن
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ـــــى إ ـــــة يف املســـــرحيةعل ـــــراد املعلومـــــات التارخيي مـــــا ذكـــــره  ،ي
 نه استعان على تصويرإذ نص على أ ،الشاعر يف مقدمتها

واحلـوادث  ،خبار اليوميـة العدو "ابملطالعة واجلرائد واألنوااي
 ،والعقـل والعاطفــة ،والبيــاانت املختلفـة ،والتحليـل ،الداميـة

 ( .25وجتارب الذين خدموا القضية )

وحـني وقــف الشــاعر عنـد منــدويب الدولــة العربيــة 
وردت اإلشــــارة إىل القــــدس يف  ، جامعــــة الــــدول العربيــــةيف
ــــــلار مــــــن احلــــــزن و طــــــإ ظهــــــار احلماســــــة وإ ،البكــــــاء والعوي

ا هو ذا يقول على لسان املندوب السعودي هف ،واالنفعال
 ( 26) :يف اجلامعة

حنـن جئنـا بعـدما  ن جرح القـدس ال ينسـى وهـاإ
 الصرب نضب 

ــــــة نـستنــــهــــــــــا فـــــاغنموا الوقـــــت فـــــذا  فلنقـــــرر خطـــــ
 الوقت ذهب 

لــــب ومثـــل هــــذه املباشــــرة جتعــــل مــــن الشــــعر "قوا
ــــذي  ،دب املســــرحيجــــاهزة " وال تتفــــق مــــع طبيعــــة األ وال

وجيعــل  ،نســاناحلــوار يف قضــية حــارة مــن قضــااي اإليفجــر 
ــــةالع وتدفعــــه إىل  ،تســــتثري اإلنســــان ،القــــة مــــع املكــــان قوي

ن القـدس يف مثـل هـذه املسـرحيات العمل . ولكننا حنـس أ
بـــل نـــزعم أننـــا إن وضـــعنا  ،لـــيس هلـــا خصوصـــية ،يـــةالتارخي

ملـــا اختـــل  ،أخـــرىأو اســـم مدينـــة  ،مكاهنـــا أي اســـم آخـــر
رها ضعيًفا . ولكننـا االيت جاء معم ،البناء الفين للمسرحية
ن مثــــل هــــذه املســــرحيات ال تكتســــب نــــود أن نشــــري إىل أ

ــــوإ ،ين غــــري املتماســــكمــــن خــــالل بعــــدها الفــــ ،قيمتهــــا ا من 
ات الصــراع مـــع رتة مبكـــرة مــن فـــرت ظمـــت يف فــلكوهنــا قــد نُ 

ويف غريهــــــا مــــــن  ،فنبهــــــت النــــــاس يف فلســــــطني ،عــــــداءاأل

ويكيــد  ،علــى اخلطــر الــذي يتهــدد وطــنهم ،البلــدان العربيــة
 لقدسهم . 

 (27) :حميي الدين احلاج عيسى –سرة شهيد أ .2
ســـــرة الشـــــعرية حـــــول أ حـــــداث هـــــذه املســـــرحيةتـــــدور أ 

ب حيفا قبل النكبة فلسطينية استشهد رهبا يف معركة قر 
وأوصى زوجته أن تكتم عن أوالده خرب  ،م1948عام 

يـــــــدي ا يف أســـــــريً أنــــــه وقـــــــع أ :لتقـــــــول هلـــــــم ،استشــــــهاده
خـــذ ويصـــبحوا قـــادرين علـــى أ ،ىت يكـــربواحـــ ،الصـــهاينة

بنــاء عندئــذ تصــارحهم ةقيقــة األمــر . ولكــن األ ،الثــأر
حــني  ،ا مــن كشــف احلقيقــة)ســعد ومجيــل ودعــد( متكنــو 

حـد املخيمـات أا يف م سـعد تبكـي زوجهـا كثـريً أخذت أ
ســـــعد  :هـــــاالفلســـــطينية خـــــارج الـــــوطن . ويلتحـــــق أبنا  

ــــل  حــــد ويــــدخالن إىل فلســــطني مــــع أ ،ابلفــــدائينيومجي
الضباط ليعرفـا معاملهـا . وقـد سـجل الشـاعر مـا حـدث 

ويف  ،وجبل الطور الكر ملمعهم يف جبل كنعان وجبل 
... ولكــن تلــك املواقــف مل تكــن مواقــف  بيــارات حيفــا
ذا مـــا حــىت إ ،بــل مواقــف زايرة فحســب ،القتــال ونضــ

ــــيت طالــــت عــــادا إىل أانت مهمــــا يف  هيــــا مــــن جوالهتمــــا ال
 مث التحقا بقواعدمها من جديد . ،كوخها

للقــــــدس ومــــــا يتصــــــل هبــــــا يف  اإلشــــــارةوقــــــد تكــــــررت  
 ،والتفاصيل اململـة ،ن اإلكثار من احلشوولك ،املسرحية

ضــــعفا مــــن وأ ،ة علــــى املســــرحيةياثر ســــلبقــــد عكســــا آ
رها الفين . من ذلك على سبيل املثال ذلك التتبع معما
عــالن براءهتــا يف وإ ،قة اخلــامت الـذي اهتمــت بــه دعـدلسـر 

 النهاية . 
ىل جانـب إ ،على الشاعر احلزن والسوداوية وقد سيطر 

ولعـل ممـا يـدل علـى .النربة اخلطابية يف التعبري عما يريـد 
ســــامل ذلــــك قــــول الشــــاعر يصــــف احلــــديث الــــدائر بــــني 
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علـــى جبـــل يف  اشـــرفو حـــني أ ،)الضـــابط( وســـعد ومجيـــل
 (: 28القدس )

 الدهر اخلؤون  ثاحد ترى اي سعد ماذاأ 
 جوها جو حزيــــن هذه القدس وهـذا 
 ما هو اجلزء الثمني ملك األعداء منها 
ال يقـوى علـى التـأثري  ،فمثل هذا الشعر يبدو متهالًكـا 

خـــــتلط غته املباشـــــرة املبفعـــــل صـــــيا ،يف نفـــــوس املتلقـــــني
وقريــب مــن ذلــك اســتذكار معــارك القــدس  ملابحلــزن واأل

هــل وخمتــار أ ،ةيف احلــوار الــذي جــرى بــني هــؤالء الثالثــ
 الطور.

لســـطيين وكانـــت اإلشـــارة إىل إنشـــاء جـــيش التحريـــر الف 
فرصة ساحنة للتعبري عـن الفعـل ال ردة يف نفـس الشـاعر 

ــــه مل حيســــن  وراح يعــــرب  ،اســــتغالل هــــذا احلــــدث. ولكن
ن الـــيت مـــا اســـتطاعت أ ،عـــن فرحتـــه ،يمحاســـ ســـلوبأب

كمـــا   ،ســـرهاص حـــىت قيـــود القافيـــة الـــيت وقـــع يف أتـــتخل
يتضـــــح مـــــن قولـــــه علـــــى لســـــان أحـــــد رجـــــال الطـــــور يف 

 (29) :القدس
  :الرجل

 يف فرح وناس يف القدس مغمور نال
 مستبشرون وبشراهم بـــكل فــــم  

 قطــاب العروبة قــــدإن امللــوك وأ
 ابلكيـــان اخلافق العلـــــملنا  ااندو   

 ــــةفجيش متيد به الغرباء راجـ
 ابلــحمــم األعداءمستنفراً ميطــر   

 (30لنجايت البخاري: ) –راحيل  .3

حداث هذه املسرحية النثرية يف مدينـة القـدس بـل يف تدور أ 
الـــيت توجـــد يف غرفـــة )يف القـــدس خلـــف الســـور  ،قبـــة راحيـــل

والقضـــــية الرئيســـــية الـــــيت تعاجلـــــا  ،القريـــــب مـــــن ابب العـــــامود

لغـــز يتمثـــل يف أســـرة  ،راحيـــل عـــن اللغـــز ةـــث املســـرحية هـــي
 م . وحــني1948ىل القــدس بعــد النكبــة عــام غــادرت ايفــا إ

ــــــة أ جــــــزاء القــــــدس عــــــام متكــــــن الصــــــهاينة مــــــن احــــــتالل بقي
لغز( .. لسرة )ااأل راحت راحيل تبحث عن تلك ،م1967

سرائيليون بكل فيأيت هلا اجلنود اإل ،يف القدس وتعذب الناس
 ،الــــــذين يقيمـــــــون يف القـــــــدس ،م1948عـــــــام  مواليــــــد ايفـــــــا

وحــرقهم  ،كيــل هبــمنويشــرف ابنهــا )عــوفر( علــى تعــذيبهم والت
ن تـــتمكن راحيــــل مــــن يف الفـــرن الكهرابئــــي .. ولكــــن دون أ

ن جنـد إىل أ ،حث والتعذيبالعثور على بغيتها . ويستمر الب
شــــف أنــــه كــــان زوج تكن الراعــــي راحيــــل يف مواجهــــة عبــــدهللا

ن ونعلـــم أ ،م1942ن التقـــى هبـــا يف ايفـــا عـــام راحيـــل بعـــد أ
حيان هـو كونـه ابنـا كثري من األ  سر معارضة )عوفر( ألمة يف

ــــدهللا الراعــــي ح يــــث كــــان امســــه )عــــدانن( ولكــــن راحيــــل لعب
سـرائيلي تـويف إ ابهعوفر( وأقنعته أن أومسته ) ،خفت احلقيقةأ

 م.1948يف احلرب عام 

 ،وقد صاا الكاتب مسرحيته أبسلوب يعتمد على املفاجـأة 
 قفـهالشخوص مبوا طقنوأ ،ثر فيها من احلشو واالستطرادوأك
 ئه.ار آو 

ولعــل ممــا  خــذه علــى هــذه املســرحية أيًضــا أن أهــل القــدس  
ليســـوا إال ضـــحااي العـــدوان  ،ايفـــا املقيمـــني فيهـــا هـــلوأ ،فيهـــا
م. وقـــــد 1967 ســـــرائيلي يف اخلـــــامس مـــــن حزيـــــران عـــــاماإل

ومـا عـاد ميلـك اخلـالص  ،سيطرت تلـك اهلزميـة علـى الكاتـب
ىل رسـم صـورة وقـاده ذلـك إ ،مسـرحيته أحـداثبنـاء منها يف 

 ،ذىالصابرين على األ ،املعذبني ،دسالناس املقهورين يف الق
ــــــك  ن يتخطــــــىأ دون ة النــــــاس املقــــــاومني رســــــم صــــــور  إىلذل

علـى حنـو مـا يتضـح  ،وإن اقرتب من ذلـك أحيـاانً  ،املناضلني
مساعيـــل )ابــــن عبـــدهللا( الــــذي كـــان يرتــــدي لنـــا مـــن موقــــف إ
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اليت غدت  ،دون خشية من بطش راحيل ،مالبس الفدائيني
الــــــيت تعــــــذب  ،ســــــرائيلا لدولــــــة إواضــــــع رمــــــزً امليف كثــــــري مــــــن 
بعـــد أن نكلـــت هبـــم وشـــردهتم مـــن  ،يف القـــدس الفلســـطينيني

ىل حرقهم طرت إولو اض ،ولكنها تود متابعتهم وإابدهتم ،ايفا
 يف الفرن الكهرابئي.

ق هبـــا الكاتـــب شـــخوص ومـــن بـــني اآلراء الفكريـــة الـــيت أنطـــ 
ى لســان "عــوفر" الــذي كــان يــرد علــى مــا جــاء علــ ،مسـرحيته

 ،بشــأن الصــهاينة يف فلســطني والقــدس ،امــه "راحيــل" موقًفــأ
 ،انعــن الزمــان واملكــ ،عــوقر:" تتكلمــني كمــا تشــائني"يقــول 

النـــاس الـــذي يعيشـــون  عــينأ ،وتنســني الـــذين يعيشـــون فيهمـــا
ــــــــــذ األزل  ،صــــــــــلنيأعــــــــــين ســــــــــكان القــــــــــدس األ ،فيهمــــــــــا من

بواهبم ا نوافذهم وأفيها والذين فتحو  االذين كانو  ،نييالفلسطين
عوفر  نطاق" ويواصل الكاتب إجلميع الثقافات واحلضارات 

ىل الشـــعوب الـــيت مـــرت مبثـــل هـــذه املواقـــف. بعـــد أن يشـــري إ
 (:31يقول ) ،لى سكان القدسع

ولكن السكان  ،عوفر:"مرت هذه الشعوب بسكان القدس 
هم هـؤالء الـذين وجـدانهم يف حزيـران مـن هـذه  ،هم سكاهنا

شون يف حاراهتا ومي ،وجيوبون شوارعها ،يقطنون بيوهتا ،السنة
السكان ستكون القدس بدان مجيع .. وهل تعتقدين أننا لو أ

بســـــكاهنا وليســـــت ةـــــائط تركــــــه القـــــدس ن إ ،نعـــــم ،قدســـــنا
 ف السنني ".أجدادان قبل اآل

ممـــــا  ،ومثــــل هــــذا احلجـــــاج العقلــــي كثــــري يف هـــــذه املســــرحية 
 ،مستوى املقالة الفكرية يف بعض األحيانجعلها تقرتب من 

ختوض يف مثل هذه القضااي ن ليس من وظيفة املسرحية أ ذإ
س" ن كــان املكــان "القــدوإ ،هبــذا األســلوب الســردي املباشــر

ألن القـدس قـد  ،اا خاًصـقد اكتسب يف هذه املسرحية طعًمـ
 نسان الفلسطيين.حت فيها قضية مصريية من قضااي اإلصبأ

 

 :القدس يف الشعر :احملور الرابع

يتبني للدارس الذي يتتبع شعر القـدس يف القـرن العشـرين أن 
ضــمن حمــاور شــعرية ثالثــة  ،القــدس قــد وردت يف هــذا الشــعر

 :هي

 الديين .الشعر  -أ
 الشعر الوطين والقومي . -ب
 الشعر االجتماعي . -ت

ن هــذه احملــاور تتــداخل وأود أن أنبــه منــذ البدايــة علــى أ
 ،فاصــــــل يقطــــــع بينهمــــــا إذ ال ،يف كثــــــري مــــــن األحيــــــان

حـني  ،لبة على القصـيدةمعتمداً على الصورة العامة الغا
هنــــا تنــــدرج حتــــت هــــذا احملــــور أو ذاك مــــن يــــذهب إىل أ

 احملاور .

 :القدس يف الشعر الديين :أوال

مـــــن قصـــــائد الشـــــعراء يف فلســــــطني  وردت القـــــدس يف عـــــدد
 ،الــيت نظموهــا لتعــرب عــن موضــوعات دينيــة خالصــة ،ردنواأل

ـوإ ،ذاهتامقصـودة لـ –غالبـا  –ومل تكـن القـدس  ا وردت يف من 
وضــــوعات ألهنــــا ذات صــــلة وثيقــــة بتلــــك امل ،هــــذه القصــــائد
 ا من معاملها .رئيسيً  لًماأو أهنا تشكل مع ،الدينية التارخيية

 ،تــرد ضــمن جــو ديــين خــالص –يف هــذا الشــعر  –فالقــدس 
ــــــه عــــــن مــــــواهبهم ال ــــــةيعــــــرب الشــــــعراء في ــــــة ،ديني يف  ،والعاطفي

 ،كذكرى املولد النبوي  ،سالمية مشهورة حيتفل هبامناسبات إ
 وأن عـدًدا ،عـراجومعجزة اإلسـراء وامل ،جرة النبوية الشريفةواهل

 ،وكمـال الـدجاين ،برهان الـدين العبوشـي :من الشعراء أمثال
ــــون أكــــ  ،وحممــــد العــــدانين ــــة يبين مهيــــة انوا يف قصــــائدهم الديني
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مركــــــزين علــــــى فضــــــائلها ومزاايهــــــا الــــــيت  ،القــــــدس وقداســــــتها
 اتسمت هبا .

ــــــة  ،"وحاضــــــنة األقصــــــى" ،دس "أوىل القبلتــــــني"فالقــــــ "ومدين
 ،"ومدينة الطهر" وتراث املسلمني ،"ومسرى النيب" ،سراء"اإل

 ( .32إىل جانب ذكر املقدسات املسيحية يف هذه املدينة )

ىل استحضــار إ ،فــت الشــعراء يف عــدد مــن قصــائدهموقــد الت
 ،اا وثيًقــبعــض الشخصــيات التارخييــة املرتبطــة ابلقــدس ارتباطًــ

يت مل الـ ،مة العربيـةوذلك للتعبري عن فقد أملهم يف حاضر األ
استحضـــــر ن تنقـــــذ القـــــدس مـــــن جال ديهـــــا . وقـــــد  أع  تســـــتط

عماق دجاين صورة البطل صالح الدين من أالشاعر كامل ال
طوعة قصرية له التاريخ ليحدثه عن حالة القدس املهينة يف مق

 (33ذ يقول )إ،م1921نظمها عام 

 ىلاي صالح الدين قم وانظر إ 

 حالة يف القدس تستذري العيون  

 الذي تعـــرفه أبدل الـــعز 

 ـعفونسد املستضـــــذلـــة واستأ 

م ينشــــر أمــــني شــــنار علــــى صــــفحات جملــــة 1962ويف عــــام 
اجلديــد( قصــيدة بيــت املقــدس " الــيت تــداخلت فيهــا  فــق)األ

 م  وجتـــري علـــى شـــكل حـــوار بـــني أ ،وطنيـــةاملشـــاعر الدينيـــة وال
لقــدس ابــن ا ،م هــي القــدس واالبــن هــو الشــاعروابنهــا . واأل

فالشاعر  ،ليها بعد طول غيابويعود إ،الذي يودها ويعشقها
 :(34م قائال )قدس يف صورة األيقدم لنا ال

 وهذه املدينة القدسية الرحاب 

 وبوحها عتاب ،وحبها تنهد ،حتبين تبوح يل 

 حباب كيف اي بين .. يهجر األ  ،ابين 

 بسابدمعها املن أمًّا هتدهد الظمأ

 وصاب واأل هاتاآل كلإما جتوع أت 

 بين عدت اي ابين اي وليدي الصغري 

 أقفرتقد  ين موكيب الكبري؟ ؟ أالصاحب اي بينين أ 
 مالعب الرجال

 بطالوليس يف سوح العال أ 

 قداسأماه اي أماه اي مدينة األ 

 جراسحلداد واملآذن اخلرساء واألامدينة  

 بطالتدق لأل 

 ب ابلرجاليهت 

نــراه يســتجمع مــا  ،وحــني تلــح املشــاعر الدينيــة علــى الشــاعر
ـــــة عـــــرب اترخيهـــــا الطويل فيـــــذكر أن املســـــجد ،تتميـــــز بـــــه املدين

ومنهــا مشــى املســيح  ،يف القــدس ،مســرى الرســول ،قصــىاأل
 ،مـــا شـــاد فيهـــا عمـــر بـــن اخلطـــاب مســـجًداه البتـــول . كوأمـــ
ـــــدين مجـــــوع الصـــــليبني فهـــــو يعـــــود إوع فيهـــــا صـــــالور   ىل ح ال

تلـك الـذاكرة  ،هالذاكرة الثقافية ينتقي منها مـا يالئـم موضـوع
 ،ات التهديـــد القـــوميالـــيت " أتيت دائمـــا بشـــكل ملـــح يف فـــرت 

حلظـة يتهـدد بنـاء  ،ىل قـوة فعليـةألهنا قادرة علـى أن تتحـول إ
 .اجتماعي كامل ابهنيار ودمار " 

من شغل القصـائد الدينيـة املتصـلة  انظمو ومن الشعراء الذين 
ود. مــأمون  ،محــد حســن القضــاةوأ (35ابلقــدس العبوشــي )

 ،(38وغازي اجلميل ) ،(37وحسن راببعة ) ،(36)اجلرار 
وعــــدانن  ،(40محــــد عقــــيالن )وأ ،(39ود. كمــــال رشــــيد )



M. MFARREJ/APJIR 2-2 (2018) 94-117 

 

( وصــا  42وحممــد الشــيخ حممــود صــيام ) ،(41النحــوي )
( ورفيقة مجال احلسيين 44( ودالل اخلالدي )43اجليتاوي )

( صـــاحب الـــديوان 46ويوســـف العظـــم ) ( وداود معـــال45)
تســــع وغــــريهم مــــن الشــــعراء الــــذين ال ي ،قصــــىاأل رحــــابيف 

 ىل قصائدهم .اجملال لذكرهم أو اإلشارة إ

إذا حتــدثت فيهــا عــن  ،الــيت تناولــت حريــق املســجد األقصــى
همـت قصى بفعل النار اليت التاآلاثر اليت بدت على معامل األ

وإمنا عرض أمور  ،ومل يقف عند وصف اآلاثر املادية ،جنباته
 ( .47يبدو من قوله )كما   ،ة وثيقة بهخرى ذات صلأ

 

 هلفي على احملراب ابت معطال 

 ين جرس دعائهأين اإلمام وأ 

 ين املؤذن ما ملئذنة الــــهدىأ 

 ال تستجيب لـصوته ونــــدائه  

واملــؤمنني الــذين كــانوا يؤمــون  مث تســاءل عــن املنــرب واخلطيــب
ني يــالعــرب علــى حتريــر بيــت النب حمرًضــا ،األقصــى للصــالة فيــه

 التحــذير مــن الســكوت علــى حريــق ىلالكــرام لينتقــل بعــدها إ
تــدمري كــل مقدســات مدينــة  ىلألن ذلــك ســيقود إ ،األقصــى

 :(48يقول ) ،سالمية واملسيحيةالقدس اإل

 قصى بناء راثئهمل يلهن األ اي مسلمون واي نصارى يعرب

 دينه ونقائهصلبت يوسع ل خاف على القيامة من يدإين أ 

 عدائههلل فامحوا القدس من أ ن املساجد والكنائس كلهاإ 

 ه.نتلقوا جزاء فدا فاستشهدوا ذا عزمتم فالسالح سبيلكمفإ 

 ،عاملية مدينة القدس ن نسميهشي يشري إىل ما ميكن أفالعبو 
 ،نياهتا عنــد املســلمني واملســيحيشــار اىل مقدســوذلــك حــني أ

الــذي  ،املســجد األقصــىت القصــيدة تتعــرض حلريــق ن كانــوإ
 مهية كبرية عند املسلمني . حيظى أب

وقــــد تنــــاول الشــــاعر يوســــف العظــــم يف قصــــيدته )اي قــــدس( 
ـــــة القـــــدس وحاضـــــرها ـــــع اجمليـــــد ،ماضـــــي مدين  ،ماضـــــيها الرائ

لفــاروق ففــي املاضــي كانــت قــدس ا ،وحاضــرها النكــد الــتعس
ينمـا غـدت يف احلاضـر ب ،يـويبوقدس صالح الـدين األ ،عمر

ويدنسـون  ،ث فيهـا اليهـود الصـهاينة الفسـاديـحزينة يعمدينة 
تدل على مدى اقرتابـه  ،مث رسم صورة حانية للقدس ،طهرها
  :كما يتضح من قوله  ،منها

 وطان حتنو علىإن كانت األ

 بنائها فالقدس نبع احلنانأ 

 يفيض ابحلب لريوي الظمأ 

 قحوانوينبت النرجس واأل 

 طهرها غامر مالقدس ا 

 عض رايض اجلنانوحضنها ب  

 

 ،م ثورتــه املشــهورة1936ر الشــعب الفلســطيين عــام حــني اث
علنـــني وقـــوفهم مـــع م ،امعهـــ احـــداثها وتفـــاعلو رصـــد الشـــعراء أ

 مســـا هممهمـــا تتعـــدد أشـــكاهلم وأ ،الشـــعب يف وجـــه األعـــداء
بـــــو ســـــلمى الـــــذي نظـــــم قصـــــيدته )اي مـــــن هـــــؤالء الشـــــعراء أو 

واسـتذكر  ،الثـورةفسه الذي اشتعلت فيه ن مفلسطني( يف العا



M. MFARREJ/APJIR 2-2 (2018) 94-117 

 

قبـل  ،فيها وقوف اخلليفة عمر بن اخلطاب علـى جبـل املكـرب
 (: 49يقول ) ،دخول بيت املقدس

 جبل املكرب طال نومك فانتبه 

 قم وامسع التكبري والتهليال   

 فكأمنا الفاروق دوى صوته 

 فجال لنا الدنيا وهز اجليال   

  جبل املكرب لن تلني قناتنا 

 ما مل حنطم فوقك البستيال   

ــــا ىل اســــتذكار هــــذه أن الشــــاعر مل يلجــــأ إ ويغلــــب علــــى ظنن
 هـرابً  ،الشخصية العظيمـة الـيت ارتبطـت بعـزة القـدس وحتريرهـا

ـوإ ،واجهة حاضره الذي يعيشه فحسبمن م ا كـان يقصـد من 
وممـا يؤكـد هـذا  ،جمليدها تعيد ذلك املاضي اعل   ،مةاستثارة األ

اب سلمى قد فزع إىل استذكار شخصية الذي ذهب إليه أن أ
ونعـــين هبـــا صـــالح الـــدين  ،القـــدسخـــرى هلـــا ارتبـــاط بتحريـــر أ

وذكــر فيهــا أن كمــا يتضــح مــن قصــيدته )فلســطني(   ،يــويباأل
خــــــت صــــــالح الــــــدين( فاســــــتذكار مثــــــل هــــــذه فلســــــطني ) أ

 ،طـــي هـــذه القصـــائد قيمـــة اترخييـــةالشخصـــيات يف الشـــعر يع
ـــأل نـــب مدينـــة القـــدس يف ا مـــن جواا مهًمـــهنـــا تكتشـــف جانًب

ار مثــــــل هــــــذه ن اســــــتذككمــــــا أ  ،يــــــة الطويلــــــةمســــــريهتا التارخي
اعر للــزمن وطبيعــة ىل مفهــوم الشــالشخصــيات يلفــت نظــران إ

تعاملــه معــه .. إذ لــيس مـــن الضــرورة أن يقــف الشــاعر عنـــد 
ــوإ ،اتريــخ عصــره أو خيتــار مناذجــه عــن  ،ا "قــد يــزامن عصــرهمن 

 اضر واملاضي ".  يتجاوز احلو يتصور مستقباًل املاضي أ

 :الشعر القومي :اثنيا

 ،يف مناســـبات قوميـــة خمتلفـــة وقـــد نظـــم الشـــعراء قصـــائد عـــدة
ا كانت من  وإ ،واألقصى ،دون أن ينسوا ذكر فلسطني والقدس

يكثرون  االقدس وما يتصل هبا حتتل مكانة هامة فيها . وكانو 
لقـــدس ومقدســـاهتا وهـــم يـــدعون العـــرب إىل نصـــرة مـــن ذكـــر ا
 ،نقــــــــاذ املقدســــــــاتوحيرضــــــــوهنم علــــــــى إ ،وأهلهــــــــافلســــــــطني 
كمـــا عرضـــوا   ،ممـــا تتعـــرض لـــه مـــن احـــتالل وإيـــذاء وختليصـــها
 ، الوحــــــدةىلا فيهــــــا إا يف قصــــــائدهم الــــــيت دعــــــو يًضــــــلــــــذلك أ

من وحدة بني بعض األقطـار  انً حيامستغلني ما كان حيدث أ
بينما فلسطني يف  ،الطبول فراح وتدق هلافتقام هلا األ ،العربية

 (50) سـرية مكبلـةوالقـدس عاصـمتها أ ،يد األعداء مكلومة
. 

 ،حممود احلوت :برز الشعراء الذين نظموا يف هذا اجملالن أوم
 ،وعبـــد املــنعم الرفـــاعي ،وحســـن البحــريي ،ويوســف اخلطيــب
 ،وعبـــــد الكـــــرمي الكرمـــــي ،وحممـــــود الروســـــان ،ومجيـــــل علـــــوش

 ،لمى الطــــويبوســــ ،وهــــارون هاشــــم رشــــيد ،وراضــــي صــــدوق
 ومجال سلسع وغريهم .  ،وسليمان املشيين

ب حزيران تنتهي حىت رأينا حسن البحريي يثور ما كانت حر 
وذلك يف قصيدته " اي  ،هلزمية األمة العربية منذ إمارهتا األوىل

 ،م1967عــام " الــيت نظمهــا يف حزيــران  مــيت لــن تقهــري "أ
ثر فتــأ ،نــداءهلعلهــا تســمع  ،العربيــةمــة وراح يستشــري فيهــا األ
 ،ة الغاضــــبةطــــار العاطفــــوذلــــك يف إ ،هلزميتهــــا وحتــــرر قدســــها

 ( 51يقول ) ،حاسيس املشتعلة اليت فجرهتا هزمية حزيرانواأل

 اغضب وفجر يف حنااي الصدر بركان الغضب

 مضى من هلبأ وأنتاغضب وخض ساح القتال 

 ايمي كتباغضب وقل قدري على صفحات أ

 جماد احلقبوكل أ ،حقي وأفراح احلياة
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 رضي احلبيبة يف فلسطني العربيف القدس يف أ

  :اثلثاً : القدس يف الشعر االجتماعي

صـورة ملـا كـان جيـري يف القـدس مـن أحـداث أو  رسم الشعراء
كـاحلفالت   ،و حياة اجتماعية تتناول احليـاة اليوميـةمؤمترات أ

و تلـك الــيت  أ ،م لالسـتقبال والرتحيـب والـوداعالـيت كانـت تقـا
ختصـــــــــص لـــــــــراثء الشخصـــــــــيات اهلامـــــــــة واألبطـــــــــال  كانـــــــــت
ا مــن ىل جانــب القصــائد الــيت كانــت ترصــد عــددً إ ،والشــهداء

أو تصـــف  ،تلفـــة الـــيت كانـــت تعقـــد يف القـــدساملـــؤمترات املخ
 عياد الدينية والوطنية واالجتماعية . األ

ثـــى فيهـــا الشـــعراء ن القصـــائد الـــيت ر وممـــا جتـــدر اإلشـــارة إليـــه أ
والقـــادة والشخصـــيات اهلامـــة قــــد بطـــال بعـــض الشـــهداء واأل
ن دون أ ،لعويـل وتعـداد مناقـب الفقيـدوا سيطر عليها البكـاء

ومــن هـذه القصــائد قصــيدة  ،اا كبــريً تنـال القــدس فيهــا اهتماًمـ
الـيت بكـى فيهـا الشـهداء الثالثـة  ،)مواسم اجلراح( لسـعيد تـيم

بكــــاء  ،عــــدوان لوكما،وكمــــال انصــــر،حممــــد يوســــف النجار
 .(52)امرًّ 

 :املصادر واملراجع

 ٬املؤلفني األعضاءجمموعة من  ٬املوسوعة الفلسطينية -
 برائسة الشيخ عبدالوهاب امحد عبد الواسع

السعافني، نشأة الرواية واملسرحية يف  إبراهيم -
الفكر  ، دار1ن، ط1948فلسطني حىت عام 

 م.1985للنشر والتوزيع، عمان، 

، 1طوقان، ط إبراهيمطوقان، ديوان  إبراهيم -
يف بريوت  املسريةودوار  ،مكتبة احملتسب يف عمان

 م.1984

 ،1امحد حسن القضاة، بشراك اي قدس، ط -
 م.1980دار مكتبة احلياة، بريوت، 

 األصفهاينامحد عقيالن، جرح اآلابء، دار  -
 للطباعة، جدة، دون اتريخ.

، 1دامية يف األقصى، ط أايمامحد العلمي،  -
 م.1983ر، عمان دار اجلليل للنش

اسحق موسى احلسيين، مذكرات دجاجة،  -
، 8دار املعارف مبصر، سلسلة اقرأ، رقم ،2ط

 م(.1943عام  1دون اتريخ )صدرت ط

آالم و آمال،  ،البيتجايل أخلورياسكندر  -
 الطبعة العصرية، القدس دون اتريخ.

دار العودة،  ،الستة األايمحبييب، سداسية  إميل -
 بريوت دون اتريخ.

مصطف وقصص  أبوفارس ملحس،  أمني -
 م.1973، منشورات دائرة الثقافة عمان أخرى

املعارف  مطبيه ،مىت إىلالدين العبوشي،  براهن -
  م.1972بغداد 

جربا، صيادون يف شارع ضيق  إبراهيمجربا  -
م 197 األدبدار  ،1ة حممد عصفور، طترمج
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Abstract 

Humanity knew the trip as a human act at all stages and in different forms, carrying different 

experiences where the daily and the imaginary were mingled by significant signals and colours. From this 

point, the trip is generally one of the first expressive forms in which the writing is used in the personal 

pronoun I without embarrassment, and shapes that constantly raise the image of the other. Therefore, it 

makes the trip open text in all fields and in different forms, either partial or complete with the reconstruction 

of Vladimir Kreznski. In addition, it is by nature omnipresent in history, mythology and literature without 

forgetting ethnography, it is one of the symbolic and thematic models of the productive literature. 

Considering that the trip is an open text, it cannot be textured in a box that determines its nature in a 

certain way that narrows the liberation of the text from expansion and its spread on other essential fields. 

According to this thematic I am going to explore the following items: 

-The open affiliation for the trip 

-Awareness of the journey text and speech 

Taking advantage of reading the three streams critics, one of it is the travel literature (spy) as Edward 

Said (1978). Moreover, some of it considers the trip or the travel literature as a cultural exchange as Rana 

Qabani, and the third stream considers the travel literature as a genre worthy of attention because of the 

multiplicity of voices and through it the clearness of nations cultures. I am focusing on my study on the 

journeys of John Mandeville, this book tells the story of Mandeville flights in Jerusalem, Egypt, Jordan, 

Syria and China, as well as this book provides the reader with further information on the European spirit that 

spread with hatred toward Muslims in the middle ages .voiding sweeping generalizations and negative view 

of orientalist writings about Jerusalem (El Qods), especially the aesthetic dimension and the Western critique 

in travel literature mainly in Serine’s Hot and Catherine’s Sampson studies, by monitoring a middle 

approach that can benefit from foreign travel literature study on the East in general and in Jerusalem in 

particular. 

Keywords : Perspective of Orientalist Travelers, Critical Studies, image of the other. 

 

                                                 
1 This article is an enlarged version of the text presented in the "Jerusalem Symposium in Modern World 

Literature" held at the University of Jordan from 21-23 March 2017. 
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 النقدية والدراسات املستشرقني الرحالة عيون دس: القمداخلة

 الدكتورة: عمارية حاكم
 مديرة خمرب الرتمجة والتأويل يف ظل التواصل متعدد اللغات

 اجلزائر -سعيدة –جامعة د/ موالي الطاهر 
 561 239 555 213 00اهلاتف: 

 hakemamaria13000@gmail.comالربيد اإللكرتوين: 
 

 اخلة: ملخص املد

عرفت البشرية الرحلة ابعتبارها فعال إنسانيا يف كل 
املراحل، وأبشكال خمتلفة حاملة لتجارب وخربات اختلط 

 فيها اليومي ابملتخيل بتلوايت وإشارات دالة 

ومن مث فإن الرحلة عموما هي من أوىل األشكال 
التعبريية اليت استعملت فيها الكتابة بضمري األان دون 

شكال اليت تطرح فيها ابستمرار صورة حترج، ومن األ
اآلخر، هذا األمر الذي جعل الرحلة نصا مفتوحا على  
كافة احلقول أبشكال مكتملة وجزئية وهي بتعبري فالدميري  
كريزنسكي هي بطبيعتها متعايشة ومشاركة للتاريخ 
وللميثولوجيا ولألدب دون احلديث عن اإلثنوغرافيا، إهنا 

ية والرمزية من االدب األكثر احدى النماذج الثيماتيك
 إنتاجا.

وعلى اعتبار أن الرحلة نص مفتوح فإنه ال ميكنها 
أن تتسيج يف خانة حتدد جتنسها بصفة معينة تضيق من 
حترر النص الرحلي من اتساعه وانتشاره وهجومه الضروري 
على حقول أخرى، وهلذا فإن القول بنصيتها هو انفتاح 

طاابهتا املستندة على طريف على دينامية الرحلة، وعلى خ
 الذات واآلخر وجسور التعبريات املختلفة عنهما وحوهلما.

 ووفق هذا الطرح سأعاجل يف مداخليت مايلي:

 االنتساب املنفتح للرحلة-

 الوعي ابلرحلة نص وخطااب  -

مستفيدة من من اطالعي لتيارات نقدية ثالث 
 1978بعضها يعترب أدب الرحلة جوسسة كإدوارد سعد)

(وبعضها يعترب أدب الرحلة  يعترب أدب الرحلة تبادال 
دب الرحلة على ثقافيا كران قباين، وتيار اثلث ينظر إىل أ

ألن فيه تعدد فيه أصوات  ابالهتمام أنه جنس أديب جدير
 املؤلف وتتضح من خالله ثقافات الشعوب   

وسأركز يف دراسيت هذه على رحالت السرير جون 
الذي حيكي قصة رحالت ماندفيل  ماندفيل، هذا الكتاب

. وذلك أن قدس ومصر واألردن وسوراي والصني،يف ال
الكتاب يقدم للقارئ األوريب معلومات هامة بعيدة عن 
روح البغضاء اليت انتشرت جتاه املسلمني يف القرون 
الوسطى، متجنبة  التعميمات اجلارفة و النظرة السلبية 

ة البعد اجلمايل لكتاابت املستشرقني حول القدس، خاص
ونقد الغرب يف أدب الرحالت يف دراسات سريين هاوت 
وكاترين سامبسن، وذلك برصد منهج وسطي ميكن 
اإلفادة منه يف أدب الرحالت األجنبية حول الشرق 

  بشكل عام والقدس بشكل خاص .

  متهيد

 اليت املواضيع أحد معاجلة املوضوع هذا ناوليت 

 ابعتبار احلديثة، النقدية الدراسات يف هامة حمطة شكلت

 كل به توحي ما كل حسب وشرفه املكان قداسة

 امللك أرض وهي هللا، أرض هي فالقدس. الدايانت

 والرسل، األنبياء مهد إهنا مث امليعاد، أرض وهي العظيم
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 ألغراض أو متطلعا سائحا إما ابحث من أكثر زارها دقول

 التجارية أو الدينية أو العلمية الضرورات استدعتها أخرى

 والغاايت املقاصد واختلفت تعددت ومهما. السياسية أو

 العريب واملشرق خاصة القدس إىل الررحلة شكلت فقد

 غرافياجب  أو الرحالت؛ أبدب يسمى أدبيا جنسا عامة،

 الررحالت، تصنيف ويف .األدب بتارخيانية أو األدب

 .ابالستشراق شرقال إىل الرحلة مسيت

 :الرحلة -1

 كل يف إنسانيا فعال ابعتبارها الرحلة عرفت 

 اختلط وخربات لتجارب حاملة خمتلفة، وأبشكال املراحل

( اجلميل فالوص2) ابملتخيل الواقعي اليومي فيها
 كافة على مفتوح نصر  فالرحلة دالة، وإشارات بتلوينات

 فالدميري بتعبري ي. وهجزئية أو مكتملة أبشكال احلقول

 للتاريخ ومشاركة عايشةمت بطبيعتها هي :كريزنسكي

 إهنا ..وغرافياثناإل عن احلديث دون واألدب وامليثولوجيا

 األكثر األدب من والرمزية التيماتيكية النماذج إحدى

 2إنتاجا

 مثل مثلها الرحلة رتطأت فلقد؛ العموم وعلى 

 الرتاثي اإلرث شكلت اليت الطويلة السردية النصوص

 ووجهات ،العني بثقافةو  الواقع، وببصمات ابخليال املمتلئ

وإبضاءات لألان/الذات والنحن،  اآلخر، حول خمتلفة نظر
 سرود تلمرع دينامية أشكال معونسجت وشائج متعالقة 

" الذات معرفة" أجل من وتطرعمها وحتفزها التجربة
 واالستشراق 3العامل على واالنفتاح للمعرفة وسيلة ابعتبارها

 وأجناسه األدب جمال إىل السردية اإلضافات أحد هو

 مفهومه؟ فما ،املعروفة

                                                 
ينظر: حليفي شعيب: الرحلة يف األدب العريب )التجنس، آليات   2

الكتابة، خطاب املتخيل(، دار القرويني، الدار البيضاء املغرب، 
 6، ص2003، 2ط/

 .51املرجع نفسه، ص 3

  :االستشراق -2

 الدراسة هو الواسع معناه حيث من االستشراق 

 السياسي ابحلضور حمكوما كان ملا، و الشرق دانللب العاملة

 ذلك وبعد األوسط والشرق األدىن الشرق يف الفرنسي

 بشكل نفسه كررس فقد إفريقيا، مشال يف ابالستعمار

 الفرنسي االستشراق نإ حيث ربية،الع للبلدان خاص

 املوسوعي الفكر بفضل املعمودية رمج إىل رفع الذي

 جزئيا احتوته ما وبعد"إنسُي النزعة"  والرومانسية واألنوار

 .4وإثنوغرافيا مناضال أمسى ؛الدول خدمة

 كادمييأ كلفظ واالستشراق 

(Orientalisme) م1838 عام يف إال يعرف مل ،
 خالل أفضت قد ابلشرق عنيت اليت األعمال أبن علما

 ترمجة صدور بينها ومن النتائج، بعض إىلم 18 القرن
 قبل من م(1783-1704( ما بني )وليلة ليلة ألف)

 لدن من القرن وترمجة األنوار عصر بداية يف قاالن أنطوان

 عام مصر حول رسائل أو م1783 يف سافري كلور
 . 5ابلفعل ابل ذات هي اليتم 1786

 أنور حذرر فقد املصادر، بعض مجةتر  وعن 

 العريب اإلرث شوهت قد ألهنا الرتمجات هذه من اجلندي

 من هناك جند، األدب جمال يفو :" قال ولذلك اإلسالمي،

 ليلة ألف) وكتاب مرجعا (األغاين) كتاب يعترب الزال

 مثل على االعتماد حماذير من الرغم على مصدرا (وليلة

 احملاضرات، كتب من هاغري  أو التآليف من النوع هذا

                                                 
)من اإلنسية إىل  )(Savant، دانيال ريغ: االستشراق العامل 4

، اجمللس األعلى 4سياسة(، تر: حممد ايحياتن، جملة معامل، عدد 
 .29، ص2011للغة العربية، اجلزائر، 

 .29املرجع نفسه، ص 5
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 الكتب، هذه مبصادر التذكري إىل دائمة حاجة يف وحنن

 .6"إعدادهاو  كتابتها على قاموا الذين أمر ومراجعة

 يشري أبن االستشراق لفظ من الناس ينتظر ومل 

 النظر وإعمال واملخطوطات الشرقية اللغات تدريس إىل

 إال واملنقوشات الصور استقدام أو الشرق جمتمعات يف

 عميق عامل الكتشاف احلقيقية الظروف خرتسُ  أن منذ

 وبعيد ،ابأللغاز مليء عامل عن عبارة كان الذي للشرق

 الوسطى أورواب حدود بعد يبدأ مغاير، عامل أي وغرائيب،

 جزءا ويشمل بل والياابن، الصني ضفاف غاية إىل وميتد

 يةالنفع حدوده من أبعد إىل ميتد فالشرق ،إفريقيا من كبريا

 هي األوىل اخلطة كانت لقد، و ما حدر  إىل لضيقةاو 

 إلقامة (فالفارسية والعربية الرتكية،) الشرقية اللغات تدريس

 .7اإلسالمية البلدان ومع معها عالقات

 األفراد فضول موضوع األدىن الشرق يكن ومل 

 إلنسانية،ل  كمهد فشيئا شيئا يبدو كان بل وحلمهم

 أصله، التاريخ استمد يضاأ فيهو  الدايانت ولدت ففيه
 وسوراي ومصر اليوانن يف اكتشفت قد املاضي فأطالل

 وابحتالل القدمية الكتاابت فك يف وشرع الرافدين، وبالد

 وبفك (تونس املغرب، جلزائر،)ا  إفريقيا لشمال فرنسا

 ذهنية خارطة لديها متثلت القدمية الكتاابت شفرات

 .8املتوسط وراء ما يف الواقعة للبلدان

 على األجانب هتافت واألداة؛ الفكرة وابمتالك 

 وأرض العظيم، امللك وأرض هللا، أرض ،القدس زايرة

 وأرض املقدسة، الشريفة واألماكن وأورشليم، امليعاد،

 القدس مدينة وتتمتع" األنبياء، وبالد ةيالدين املعجزات

ابستمرارية فريدة تتحدى  ختتص ألهنا كبرية خبصوصية
 هبا ومرر  العامل، حضاراتالتقت داخلها  التاريخ، فقد

                                                 
أنور اجلندي: مسوم االستشراق واملستشرقني يف العلوم اإلسالمية،  6

 .10دار الشهاب، ابتنة اجلزائر، د/ط، د/ت، ص
 .30يغ: االستشراق العامل، صدانيال ر  7
 .31ينظر: املرجع نفسه، ص 8

 أحد دائما كانت كما الغزاة، وجحافل واألابطرة األنبياء

واحلديثة،  القدمية اإلمرباطورايت بني التصادم مراكز
 ويف مررة،فتعرضت للتخريب يف حياهتا الطويلة ست عشرة 

 قويةب وتعود جديد، من احلياة إىل تنهض كانت مررة كل

 يف مهما دورا فلعبت األنبياء، حكمة هبا جتلت ،متعافية
 اإلسالم معجزة اإلسراء وشهدت الثالثة، األداين

 الشريفني، احلرمني واثلث، القبلتني أول وهي الكربى،

 عليه املسيح السيد دعوة ووهادها جباهلا وشهدت

 لفلسطني ظلت وقد حمفوظ، اتريخ للعرب وهي السالم،

 الصهيونية ملؤامرةا بدأت حىت مدهنا أكرب ومن كالقلب

 ابلتايل وأصبحت وبراثنه، االحتالل نري حتت ووقعت

 .9"احلديث اترخيهم يف العرب يواجه حتدر  أخطر

 :املستشرقني الرحالة كتاابت  -3

 عن عربية أبقالم كتاابت غياب ظل يف 

 يف وخاصة العربية، البالد يف سائدة كانت اليت األوضاع
 الذين ستشرقني،امل كتاابت من كثري جدوُ  فلسطني،

 وسياسية، أدبية، عدرة؛ جماالت يف كتاابهتم على اعتمد

 على وعسكرية وثقافية واقتصادية وعلمية واجتماعية
 كان اليت الكتاابت؛ تلك على املطلع أغراض بحس

 أصدقائه أو أهله إىل الرحالة من رسائل عن عبارة بعضها

 وصف كتاب شكل على أو وات،ابابال إىل أو

 .ومشاهدات

 كتاب صاحب املوسى سليمان املؤرخ ويشري 
 أركوليب الفرنسي أنر  إىل (وفلسطني األردن يف حالت)

(Arcolbi) العربية، املنطقة زاروا الذين الرحالة لأو  هو 

 الدولة حكم أثناء ،م700 عام فلسطني وخصوصا

 أشهر، تسعة فلسطني يف ةالرحال هذا أقام حيث األموية

 والناصرة وأرحيا حلم وبيت أمضاها متنقال بني القدس
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 كثرة هو( يبلأركو ) الرحالة هذا أدهش الذي ولعل وايفا،

 اليت نفسها الدهشة وهي فلسطني، يف الزيتون أشجار

 ابلد ويلي الربيطاين هو آخر رحالة لكتمت

(Wilibald) اليت األرحيية تلك على وبناء م،721 عام 

 املؤمنني حنص القدس يف يبلأركو  الفرنسي الرحالة هبا شهر

 الروح لتنقية األرحيية تلك من للغنيمة ومشاهدهتا بزايرهتا

  .10اجلسدي ابلصفاء واإلحساس

 قال فلسطني يف سائدا كان الذي لألمن ونظرا 

 سائد الوفاق إن :"م867 عام مذكراته يف احلكيم برانرد

 بينهم التعاون أن كما  ومسيحيني مسلمني السكان بني

يف  مياحلك هذا مثلها يشاهد مل اليت األساس  ميزهتم هو
 برحلة  ساولف قام 1102 عام . ويفقبل من مكان أي

 هذه تكن مل حيث الصليبية، احلروب زمن يف فلسطني إىل

 استطالعية رحلة كانت وإمنا سياحةو  وصف رحلة الرحلة

 مبثابة كانت هناإ أي عسكرية ألهداف واستكشافية

 العرب مةمقاو  كانت كيف ساولف بنير  حيث جوسسة،

 .11"الشاملة حلربا أسلوب تتبع للغزاة واملسلمني

 اشتهر اليت واملروءة والشهامة احلماية ذكر وعلى 

 الربيطاين سجل فقد اإلسالم؛ جميء وبعد بلق العرب هبا

 من احلج إىل الرحلة تفاصيل الرحلية كتاابته يف تريسرتام

 ةري عش هناك كانت أنه وكيف احلرام؛ هللا بيت إىل القدس
 دبس أيب قرية يف تقطن اليت العريقات عشرية تدعى

 مث أرجيا إىل القدس من احلجاج ترافق القدس، من لقريبةا
 كما اهلجمات، من محايتهم أجل من األردن هنر إىل

 من يتدفؤون كانوا القوم هؤالء أن سترياميتر  الحظ

 كان وبعضهم األشجار من يقطعونه كانوا الذي احلطب

 إىل ابإلضافة القدس، أهل إىل والفحم باحلط ببيع ينتفع
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 أن فاملالحظ ،عكا إىل ورانح من القمح أكياس محل

 شاهدها اليت األوضاع كل نقل يف يدقق كان الرحالة هذا

 .12ابلقدس وخاصة بفلسطني، هتقامإ أثناء

 القرون رجالت آخر أن إىل الدراسات وتشري 

 Filix)فابري فليكس األملاين رحلة كانت الوسطى

Fabri) مرات املقدسة األماكن زار الذي القدس، إىل 

 م1484 عام والثانية م1457 عام األوىل ثالث؛

 الدومينكان دير يف إخوانه إىل رسائل بعث وأثناءها

 األماكن لتلك اليومية مشاهداته يف كتاابت تناولت

 امع فكانت األخرية الرحلة أما املقدسة، الشريفة
 13م1489

 األول اجلزء أن إىل نعينع سهري الباحثة وتشري 

 مذكرات ثلمي القدس إىل رحلته حول فابري كتاابت من

 على فابري قطعه الذي الوعد حسب يومية ومشاهدات

 دقيق وصف وهو الدومينيك مجاعة من للرهبان نفسه

 شذاها ينتشر اليت القدس يف فابري شاهده ما لكل جدا

 ذلك وإىل مجاهلا إىل أشار حيث العامل، أحناء كل يف

 املسيحيني بني سائدا كان الذي التعايشو  التسامح

 املماليك، حكم عهد يف وهذا اليهود، من وقلة واملسلمني

 السلطان إىل اليهود طلب من فابري سخر ولقد

 دفن مكان كوهنا صهيون كنيسة يف املتمثل اململوكي،

 هبذه اليهود يقم مل": قالف -السالم عليه- داوود النيب

 كانوا وإمنا امللوك، مقابر واحرتام تبجيل رردجمل املطالبة

 الكنوز على والعثور امللوك توابيت إىل الوصول يف أيملون

 14"حقهم من أهنا بزعم هناك، بوجودها يعتقدون اليت
 اخلاص الباب وأغلق ،الطلب هذا  السلطان رفض ولقد

 .ابلدير
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 يف اليهود عدد  أن على فابري الرحالة ويؤكد 
 يتجاوز يكن مل إذ قليال، عددا كان املتكررة، هزايرات أثناء

مزاعم اليهود  الرحالة هذا كذب ولقد يهوداي، مخسمائة
 الذين ادعوا االحتقار يف العامل.

 ؛العريب الشرق أحناء يف  الرحالت وتوالت 

 رحلة ومتثل وفلسطني، وسوراي واألردن مصر يف خاصة

 قرنال بداايت يف (Shateau Brayane) نبرااي شاطو
 شاطو دورن حيث الرحالت مأو  بل الررحالت أهم ،م17

 يف م(1807-1806) بني ما مشاهداته كل نبرااي
 إىل ابريس من املسار:)بعنوان م1811 عام صدر كتاب

 ،فرنسا يف كبريا اهتماما لقي الذي الكتاب هذا(، القدس
 أبن النقاد وجيزم آنذاك؛ الرحالت أدب يف مةق عدر  ولقد

 لالستشراق اجليدة البداايت ابمتياز ثلمي املؤلف هذا

 بعده زار قد الرحالة من العديد أن رغم ،احلديث الفرنسي

 جيد مل كتبوه ماأن  إال الرحلة تلك عن وكتب القدس،

 هذه خضم يف:" ريغ دانيال يقول .الصدى نفس

 شاطو مثل كتاب وراح جديدة، هنضة إعداد مت الظروف

 يبحثون وكأهنم الشرق ونجيوب نرفالو أ والمارتني ،براين

  آخر نورا كتشفواا  الرسامني من العديد.. أصوهلم عن

 الغابرة، ابألزمنة تذكر ومواقف وشخوصا شديدة وتباينات

 اليت الدينية األفكار خرجت األمصار، هذه من قلت

 وقوانينا واخلاصة العامة أخالقنا على أتثري أميا أثرت

 اآلراء جل نشأت األمصار هذه ويف االجتماعي، ووضعنا

 على نتعرف أن مبكان املفيد من فإنه مثر  ومن حتكمنا، اليت

 واألعراف األفكار هذه فيها نشأت اليت األماكن

 .15"كرستها اليت األمم وطبيعة والروح والسلوكات

 وبروحانياته ابلشرق نبرااي شاطو أغرم ولقد 

( وليلة ليلة ألف) قرأ قد كان فهو ،زمن منذ وسحره
 فهو ولذلك الفنانني، ولوحات التاريخ كتب ىعل انكبر 

 هناك، ينتظره الذي ما يعرف كان القدس، إىل سافر ملا

                                                 
 .32دانيال ريغ: االستشراق العامل، ص 15

 ( الالقدس إىل ابريس من املسار) كتابه قارئ فإن ولذلك

 من إحساس جيد مناإو  والفضول، االكتشاف مسة جيد

 حممرال مفسرا فبدأ األرض، هذه يف أصله عن يبحث

 بعضها تفاصيل تتناقض قد اليت خييةالتار  الوقائعو  ابحلقائق

 ال؟ كيف روحية نظرة له كانت لقد املنظر، عفوية مع

 إيراد يف يتمعن فهو لذلك األنبياء، مهد زار قد وهو
 احلضارات مهد إىل احلج من نوع وكأنه الطريفة لتفاصيلا

 وأخذ ماضيها، لتصوير األطالل على والوقوف القدمية

 لجر  مسار هو مساري إن :"قال لذلك .منها العرب

"، واملاء واألرض السماء يرى حيث إىل أصال انطلق
 من الرحلة نظر وجهة من أساسا مرجعا مؤلفه ويعترب

 .16الشرق إىل أورواب

 شاطو يبدو الكتاب، من األقسام بعض ويف 

 والتارخيية الدينية األحداث مبواقع خاصة مستمتعا نبرااي

 األداين ومهد موطن ألهنا القدس يف خاصة والروحية،

 عرفةمب للتزود فرصة الكتاب هذا كان ولقد السماوية،

 أدب يف مثله ليؤلفوا والدراسني لباحثنيلتنافس او  الشرق،

 إال ختصصاهتم، ختص اليت ابملعلومات التزود أو ،الرحالت

 ألن ذلك، فعل يستطع مل فإنه مثله يبدع أن حاول من أن

 ال تصورو  أوال سإحسا فهي تقليدا تكون أن قبل الكتابة
 من هناك كان نإو  صاحبه، إال وتفسريه هتقليد ميكن

 خادمه نهإف نبرااي شاطوب أسلو  من االقرتاب استطاع
 يكتب ظل وحيث القدس، إىل دهسي رافق الذي جوليان

 إال ذلك عن يفصح مل أنه إال شاهده ما كل اآلخر هو

 طواش خادم جوليان:)بعنوان كتاب يف م1901 عام

 (.نبرااي

 الروسي الكاتب زار م1948 عام ويف 

 اخلالدة الرائعة األدبية املؤلفات صاحب غوغول نيكوالي

األماكن  خالهلما زار أسبوعني، قرابة هبا وبقي ،(القدس)
 الفلسطينية، للمدن احلضارية املعامل على وتعرف ،املقدسة
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 ما قال فلسطني وصف أصدقائه أحد منه طلب وملا

 أقول ماذا عاتقي؟ على ألقيتها مةمه أية تعلم هل" :يلي

 لك، أرمسها وأوصاف ألوان أيرة اآلخرون، قاله ما كل بعد

 السيد عليها مرر  اليت األماكن تلك تقول أن تستطيع ماذا

القرب املقدس، القيامة، املكان الذين ظهر منه  املسيح،
 ترتك؟ أن كنا ماأل هذه تستطيع انطباعات أيةاملخلص، 

 لك أحكي أن أستطيع الذي ما دريأ وال أعلم ال حقا

 كم بنفسي، وأرى أعرف كي برحليت قمت ،فلسطني عن

 .17" ...قليب جفاف كبري هو

 الروسي الرحالة كتابه من أخرى رسالة ويف 

 عن وكلماته أبحاسيسه مجيلة تشكيلية وحةل غوغول

 والتني الزيتون  وأشجار ،ةالشاسع وغاابهتا فلسطني مجال

 األزرق إىل العسلي إىل ضالف من الشمس وأشعة

 أكتب :"قائال يكتب كذلك أخرى رسالة ويف .املسائي

 كانت إيل رسائلك بسالم، وصلت أنين ألخربكم إليكم

 بشكل نفسي أأتمل أن على أعانتين فقد ضرورية،

 أربع بعد يأ م،1852 عام غوغول تويف "،أفضل

 لألب كتبه ما آخر هذا وكان للقدس، زايرته من سنوات
 متنقال القدس زار عندما وشعوره إحساسه واصفا همانفي

 .بلده من قادما بريوت من إليها

 :الرحلة أدب -4

 امتدادا الغربيني والرحالة الرحالت أدب عديُ  

 من هو بذاته واالستشراق واملستشرقني، االستشراق حلركة

 حترص تزال وال كانت اليت الغربية مرباطورايتاإل تراث

 الرحالت وحىت. العربية اجلزيرة يف مصاحلها دوام على

 ابلسياسة مرتبطة كانت األكادميي الطابع ذات العلمية

 عن تدحا ما واندرا واحلضارة، ابلعلم ارتباطها من أكثر

 اليت العلمية األهداف إىل ابإلضافة السياسية، أهدافها

 أوضاع حول مهمة معلومات توفري على كثريا ساعدت
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 واجلغرافية واالجتماعية سياسيةوال االقتصادية املنطقة هذه

 أو البيئية احلياة عن أو والتارخيية واإلسرتاتيجية والعمرانية

 .والنقاش البحث جمهر حتت مجيعها كانت اليت الشعبية

 األشكال منت وقد:" شعيب حليفي يقول 

 فيها يتصادى أجواء وسط الكالسيكية التعبريية

 النصوص كتبت أن فتحتم لثقايف،واب ابلديين االجتماعي

 وخطاب مرجعيته إىل مشدودة وهي تلك، السردية

 إىل الرحلة سعت حبيث التجنيس أتطري يف يسامهان

؛ تدوينا اهلجري الرابع القرن منذ راكمته ما كل حتصني
 أتطريها طريق عن أوليا شوطا جتنيسها إشكال فقطع

 .لرحلةاـ ب سيعرف عام تصنيف ضمن

 لرحلةا أن إىل حليفي شعيب كالم يشري 

 على تتوفر أدبية كتابة ابعتبارها السرد حقل إىل تنسب

 أيخذ أن للتصنيف حمتس كتابية وآليات سردية مكوانت
مشروعيته يف خانة األدب، وابإلضافة إىل كوهنا جنسا 

فإهنا تفتح انفذة على تسجيل أحداث اترخيية ألهنا  أدبيا
 مصدرا وسجال إثنوغرافيا، ومادة جغرافية، حىت إن بعض

أبن الرحلة ولدت من رحم احلقل اجلغرايف،  اجلغريافيني جيزم
ألهنا ترسم ابلوصف عمران املدن والبلدان، لذلك فإن 
التعامل مع الرحلة خيتلف من متخصص إىل آخر؛ كل من 
منظور حقله الدراسي، فالرحلة مؤشر هلا ابنفتاحها على 
خطاابت يتم تنضيدها يف إطار وعي مؤطر ببنية السفر 

فية تغذيها حمددات وصياغات مشروطة البد منها، وخل
الرحلة هي سيدة األان وصورة اآلخر، كوهنا كائنا وفضاء 

 .18ونتائج هذا التقاطع والتماس

 قائم حمورل لغوي نص فالرحلة؛ العموم وعلى 

نص  أنه أساس على معه التعامل إىل يقود ورؤاه ،بعناصره
 ومالعل إىل تنتمي متعددة خطاابتمفتوح على 

 إىل انتسابه إىل ابإلضافة اإلنسانية، والعلوم االجتماعية
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 ووصفا سردا يكتب مادام، عام بشكل النثري الرتاث

 والرؤى واملالحظات املشاهدات على معتمدا

 السكان، ذاكرة من تنحدر اليت واملروايت واالنطباعات

 بنيات مرضي واقع صورة على الرحلي النص وينهض

 وأخرى ذاتية أبسرار مشبعة وااتوأص ومتصادية، ونةلمت

 أساس وعلى ،األسطورة توظيف إىل ابإلضافة 19غريية

 الرحلة" :قيل فقد متعددة، خطاابت على الرحلة انفتاح

 .20"لألدب الكربى األشكال إحدى هي

 كوهنا األدب، إىل الرحلة انتساب من انطالقا 

 الشخصية وابالنطباعات مسرودة مفعمة ابلوصف تعرض

 لذلك، واستعارية جمازية قوالب يفأال توضع  يليستح اليت

 غري من رحلة وجدت وإن ابملتخيل، الواقع فيها ميتزج

 اترخييا نصا إما ستكون حتما فإهنا ،ةشخصي انطباعات

 املسرودة الرحالت أساس وعلى ابمتياز، جغرافيا أو

 دقلن مدخال النقد جيد والزمان للمكان املشخصة الواصفة
 ؟النقد هوممف فما، الرحالت

 :النقد -5

 نصوص إبنتاج عىنت عملية؛ إبجياز النقدميثل  

 كموضوع اإلبداعية النصوص فتتناول أدبية؛ طبيعة ذات

 األخرى، العمليات عن نقدية عملية كل وختتلف للدرس،

 املستعملة واألداة املستخدم املنهج خالل من وذلك

 يةموضوع تقوميية وسيلة هو النقدأن  على، النقد لغرض

 عملية إىل يؤدي بذلك والنقد األدبية؛ األعمال لكل

 مبحاولة النقد يقوم حيث ؛أخرى إبداعية إنتاجية

 النقدية وطرائقه هبوسائل وجتاوزه اإلبداعي النص استيعاب

 يسمح داخليا تناوال ويتناوله به يلتصق حيث املوضوعية،

 يتمكن حىت املعىن تضنحت اليت والبىن املكوانت فحصب

 وطرائق املعىن منها مرر  اليت القنوات معرفة من دالناق

                                                 
 .32ينظر: املرجع نفسه، ص 19

20 Dictionnaire Universel des littératures, Paris, 
Puf, 1ère édition 1984, PZ, P4070 

 حياول أخرى جهة ومن جهة، من هذا وعرضه، هتشكيل

 لتلك حصره طريق عن اإلبداعي ابلنص اإلملام النقد

 التشكيالت، دالالت كشف من يتمكن حىت القنوات

 قضية إبراز حماولة يعين معينة بكيفية النص يبتتر  ألن

 مباشرة، بطريقة عنها الكشف لغةال ألفاظ تريد ال جوهرية
 .21صرحية بصيغة وإظهارها

 عمل هو النقدي العمل أن سبق مما يستنتج 

 النصوص إبداع عن أمهية يقل ال وحضاري إبداعي

 اعتمادا األدب إىل جتنيسها ميكن الرحلة وألن ،األدبية

 أي مثل ،مثلها للنقد ختضع فإنه كتاابهتا، طريقة على

 واملستشرقني الرحالة كتاابت ثلومت .إبداعي أديب جنس

 أتسس منذ النقد ألن للنقد؛ موضوعا القدس إىل خاصةو 

 االرتقاء غايته حيث واألدب، الثقافة على دليال ميثل

 .اجلودة من عال مستوى إىل اإلبداعية ابلنصوص

 الرحالت أدب لقيمة العريب الوعي على وبناء 

 قراءة ستشرقنيامل كتاابت قراءة إعادة متر  فقد االستشراقية

 السلطة، املعرفة،: االستشراق) كتاب وميثل هادفة، نقدية

 كمال قبل من وترمجته إدوارد سعيد لصاحبه( اإلنشاء

 يف النقاد من كثري نظر وجهة من مؤلف همأ ديب أبو
 ولد الذي املستشرق املؤلف هذا ،االستشراق حقل

 صر،م ويف فيها والثانوي االبتدائي تعليمه وأمت ابلقدس،

 عام أستاذا وليعمل املتحدة، الوالايت يف البكالوراي لينال
 لألدب أستاذا يعمل وهو هارفرد، جبامعة م1974

 وقد نيويورك، يف كولومبيا جامعة يف املقارن اإلجنليزي

 ؛العامل لغات من عديد إىل (االستشراق) كتابه ترجم

 لفارسيةوا والرتكة واإليطالية واإلسبانية واألملانية ،نسيةالفر 

                                                 
النقدي ينظر: حسني مخري: سردايت النقد يف حتليل اخلطاب  21

-9، ص:2011، 1املعاصر، منشورات االختالف، اجلزائر، ط/
10. 
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 م1981 عام العربية إىل وأخريا ،22والياابنية واملاليزية
 م؛2003 عام السادسة الطبعة إىل الطبعات وتوالت

 أحناء معظم يف الكتاب مضمون قيمة على يدل وهذا

 .العامل

 بقليل يدرك الكتاب؛ عنوان يف املتمعن ولعل 

 إىل ليتحول ابملعرفة يبدأ االستشراق نأ وأتمل، تدبر

 .واملآرب التوجهات متعدد خطاب إىل مث ومن سلطة

 من أسلوب االستشراق" :إدوارد سعيد يقول 

 ومعريف (أنطلوجي) وجودي متييز على قائم الفكر

 تقبل فقد وهكذا والغرب، الشرق بني( إبستمولوجي)

 وروائيون، الشعراء وبينهم اب،الكتر  من كبري مجهور

 إداريونو  واقتصاديون، سياسيون، ومنظرون وفالسفة،

 بوصفة والغرب الشرق بني األساس التمييز استعماريون،

 النظرايت من الصياغة حمكمة( لسلسلة) االنطالق نقطة

 واملسارد االجتماعية، واألوصاف والرواايت واملالحم،

 وعقله وعاداته، وسكانه ابلشرق، تتعلق اليت السياسية

 .23"وقدره

 وعموض هو االستشراق أبنر  ؛إدوارد سعيد قرر ي 

 السياسيني وحىت بل واملبدعني الفنانني لكل خصب،

 ،ربولوجياثواألن االجتماع كعلماء والباحثني والعلماء

 هذا وعلى ذلك، إىل وماانثرين( و  شعراء) واألدابء

 الذي النقد؛ على املستشرقني كتاابت تتفتح األساس؛

 وأهدافها املخبوءة؛ دالالهتا ويستجلي دفرتها، سيمحص

 القرن بداية فمنذ ثقافيا، اترخييا متثل الرحلةف األساسية،

 سيطرت الثانية، العاملية احلرب هناية إىل عشر التاسع

 يسمي لذلك واالستشراق، الشرق على وبريطانيا فرنسا

 وهو الضخم ابجلسد الفرتة هذه كتاابت إدوارد سعيد

                                                 
ينظر: إدوارد سعيد، االستشراق )املعرفة، السلطة، اإلنشاء(، تر:   22

، 3كمال أبو ديب، مؤسسة األحباث العربية،بريوت لبنان، ط/
 ، الصفحة األوىل من الكتاب.2003

 .38املرجع نفسه، ص 23

 اتريخ هو الغرب بنظر والشرق ،االستشراقية النصوص

 من كال فإن وهكذا واملفردات، لصوروا  الفكر من وتراث

 .24ما حدر  إىل اآلخر يدعم اجلغرافيني الكيانني هذين

 كتاابت أفادت فقد التدعيم؛ أساس وعلى 

 إذ احلياة؛ قطاعات كل يف القدس إىل املستشرقني الرحالة

 الشرق ومن ،خاصة القدس من هدفا له كان من كل

 واحلياة دود،احل ليتبىن الكتاابت تلك إىل يلجأ كان عامة،

 الدينية واجملاالت االقتصادية، واألوضاع االجتماعية،

 ذهن على يرتدد سؤال وأكثر والتارخيية والثقافية والعلمية

 عظمة وراء السرر  ما :هو الغرب؛ وخاصة، البشر كل

 املسيحيني بني ومكانتها املدينة، تلك وقداسة القدس؟،

 أاثرهم من ونعي يف سالقد عن فماذا واليهود؟ واملسلمني

 كل من إليها اجتهوا وكيف وغموضه؟ الشرق سحر

 بكل مسربلني هبم أتى قد سحرها وكأن وصوب؟ حدب

 األجانب عيون رأهتا كيف ليكتشفوا وعددهم أعدادهم

 .25العرب؟ وكذا

 أن وهو اجلواب من جزء إىل السؤال هذا ودقي 

 أعمار امتداد على الزمنية القرون مئات معجزة هي القدس

 وفارس، النيل ووادي النهرين بني ما بالد يف ضاراتاحل

 الثمار ومدينة أرض وهي والرومان؛ اليوانن وبالد

 املقدسة الرحالت إليها انتهت اليت النورانية السماوية

 عنه، اإلجابة يستطيع أحد فال املتبقي اجلزء أمرا الكربى،

 أرضا القدس جعل أبن هللا مبشيئة خيتص روحاين ألنه

 وجيعلها والرسل، األنبياء مبيالد ويكرمها شريفة مقدسة

 لقوله مصداقا املعجزات رضأو  وحرما، قبلة،

اْلَمْسِجِد  ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرٰى ِبَعْبِدِه لَْيالا ِمنَ :)تعاىل

                                                 
شراق )املعرفة، السلطة، اإلنشاء(، ينظر: إدوارد سعيد، االست 24
 .40ص
ينظر: حسني عمر محادة، القدس يف عيون الرحالة العرب  25

 albwhsm.net/pinttthreadواألجانب، موقع إلكرتوين: 
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َحْولَُه لُِنرِيَُه ِمْن  احْلََراِم ِإََل اْلَمْسِجِد اْْلَْقَصى الَِّذي اَبرَْكَنا
 .26(ُه ُهَو السَِّميُع اْلَبِصريِإنَّ  ۚ  آاَيتَِنا 

 :املستشرقني الرحالة كتاابت يف القدس صورة -6

 الرحالة كتاابت يف القدس صورة تعددت 

 العسكرية واألهداف الذاتية، الدوافع على بناء املستشرقني

 من تعددت العلمية، وأ االقتصادية أو االجتماعية أو

 األكثر ملعجزةا الصورة إىل ،حزينة صورة إىل مشرقة صورة

 من يعدر  الرحالت أدب فإن معلوم هو وكما روحانية؛

 واجلغرافيا التاريخ دراسة على تساعد اليت العلوم

 اجلنس هذا يلقيه ملا األخرى العلوم من وكثري واالقتصاد،

 واالقتصادية ،والدينية االجتماعية احلياة على السردي

 .ةالرحال يزورها اليت املناطق ملختلف والثقافية

 وجه على الدينية وقضيتها القدس ألمهية ونظرا 

 الرحالة من كبري عدد اهتمام استقطبت فقد اخلصوص؛

 العامل، بلدان من خمتلفة ومذاهب جنسيات من الغربيني

 مقدمتها ويف اخلاصة، دوافعه رحالة لكل كان حيث

 املتمثلة الدوافع نلك -الذكر نفأ كما  - الدينية الدوافع

 ارتبطت اليت املقدسة األماكن وزايرة احلج، يف الرغبة يف

 والوقوف خطاه، تتبع -السالم عليه - املسيح ابلسيد

 حلكم خضعوا أن بعد واليهود املسيحيني أوضاع على

 مصري وحتقيق القدس، يف الزمان هناية وحتني ،27املسلمني

 .28العامل عن واغرتااب عبورا بوصفه فهمه يجير  ديين

                                                 
 .1سورة اإلسراء، اآلية  26
ينظر: مروان فريد، دوافع الرحالة الغربيني إىل مدينة القدس  27

 :وصورهتا يف كتاابهتم، موقع إلكرتوين
 www.twtheq.com.thesis31/08/2015 

عبد الرحيم رائد: الدعاية الصليبية صورة املسلمني يف الرحالت  28
األوروبية والروسية إىل األماكن املقدسة يف العصور الوسطى 

أمنوذجا، جملة جامعة األزهر بغزة، كلية العلوم اإلنسانية، جمموعة 
 .162، ص1، عدد 13

 توماس مارجريت يزيةاإلجنل الرحالة وتذكر 

(Margaret Thomas) عليهاأطلقت  مجاعة وجود 

 أسوار أعلى يف تسكناجلماعة  هذه ألن ،السور أمريكان

 شرف منحهم هللا أن قدونتويع متشاهبون وهم القدس،

 أن من الرغم وعلى جميئه، عند املسيح لرؤية قيةباألس

 .29العقلي التوازن إىل يفتقرون أهنم إال مثقفون معظمهم

 واجبا بدايتها يف القدس إىل الرحلة شكلت 

 نظر وجهة من شأهنا منو  هللا، إرادة من وجزءا دينيا،

 Constantine)فولين قسطنطني الفرنسي الرحالة

Volney)  املاضي عن الكامل الغفران متنح نأ 

 عفو وفيها واللواط، القرىب، سفاح عن وتكفر واملستقبل

 وكان 30الدينية لفرائضا من وغريها ،الصيام إمهال عن

 من أبفواج دفعت إذ الدعائي مفعوهلا األفكار لتلك

األماكن املقدسة يف  زايرة إىل (وحجاج رحالة) املسيحيني
ويف مقدمتها القدس اليت شهدت معظم  ،فلسطني

املعجزات الرابنية، ولقد حرص هؤالء الرحالة يف كتاابهتم 
نها مبسميات على إبراز مكانة القدس الدينية؛ فتحدثوا ع

 الدالالت وجتاهلواحتمل دالالت دينية مسيحية ويهودية، 

 الستعادة طمسها حاولوا لقد بل اإلسالمية، الدينية

 ايوم تكن مل القدس أن العلم مع فقط، هم وإثباهتم جمدهم
 كما- السالم عليه- داوود هليكل فيها أثر وال ،لليهود

 .بذلك يشهد والتاريخ -يزعمون

 القدس شهرة جاءت وقد :"ريجش عصام يقول 

 الذي الشريف احلرم مقدمتها ويف املقدسة، أماكنها من

 القدس ويف. الصخرة ومسجد األقصى، املسجد يضم

 أن كما مسجدا، نيوثالث مخسة تعدادها يبلغ مساجد

 ،الشريف الرباق ركن وفيها وزوااي، مهمة أثرية مقابر فيها
                                                 

29 Margaret Thomas : two years in palestin and 
syria, P60 : http://en-wikipedia.org 
30 Volney Constantine François : travels through 
syria and Egypt in the years (1783, 1784, 1785) 
GG, Jan J. Robinson, London, 
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 كنيسة قدساهتمم من القدس ففي للمسيحيني ابلنسبة أما
 طريق أو درب تشمل واليت املدينة وسط تقع اليت لقيامةا

 عديدة أخرى ومقابر وأديرة ،اجلسمانية وكنيسة اآلالم،

 الذين اليهود وأما املختلفة، املسيحية الطوائف متلكها

 ال فإهنم املقدسة، مدينتهم القدس أن اليوم يزعمون

 ينسبونه ما وكل ،نةاملدي يف غريها أو دينية آاثر أية ميلكون

 الذي الشريف للحرم الغريب احلائط هو فيها، أنفسهم إىل

 هيكل جدران أحد أنه ويزعمون إسالمي، ملك هو

 احلائط أن فهي البارزة، التارخيية احلقيقة ما. أ،سليمان

 سليمان هليكل بصلة ميت ال األقصى للمسجد الغريب

 أي من يبق ومل مرتني للهدم تعرض اهليكل ذلك ألن

 .31"أثر

 كوننا القدس جتاه العاطفية النزعة عن وبعيدا 

 راجع ابلقدس يستوطنوا أبن اليهود اختيار فإن مسلمني،

 اليت املكانة تلك على حسرهتم وهو دينية، دوافع إىل

 فقد الدايانت اتريخ عرب مررة من أكثر هلم هللا منحها

 التوراة هلم اله بعث  ولقد املختار، هللا شعب كانوا

 فشردهم وكفورا، شركا إال زادهم ما ذلك ولكن الزابورو 

 مبشرين ابحلق رسله هلم بعث أخرى أمما واصطفى هللا،

 لذلك عواضير  ما على اندمني اليهود فأصبح ومنذرين،

 الرحالة عند أما املعجزات؛ أرض ألهنا القدس اختاروا

 ومدينة املسيح، ومدينة يهودا، عاصمة فهي الغربيني

 Charles)وارنر تشارلز األمريكي لرحالةا عند داوود

Warner)  ،فليكس الفرنسي الرحالة عند وصهيون 

 املقدسة املدينة وهي، (Felix Bowet) تفبو 

 Andrew)تومسون أندرو األسكنلندي

Thompson)  ،اجلنس وعاصمة العظيم، امللك ومدينة 

 اإلجنليزي الرحالة عند املخلص املسيح وعاصمة ،اليهودي

 الداينة عاصمة وهي ، (Marry Rogers)جرزرو  ماري

                                                 
عصام شريح: القدس هي القضية، جملة الدوحة، وزارة اإلعالم،  31

 .122-121، ص:1981، 64 دولة قطر، عدد

 الرحالة عند املعشوقة واملدينة اإلجنيل وأرض املسيحية،

 Emersson)أندريسن إميرسون األمريكي

Anderson) ، اإلجنليزي الرحالة عند الرب مدينة وهي 

(Mande Olbach) اليهودي اجلنسني وعاصمة 

 ،مسيث وإيلي روبنسون إدوارد الرحالتني عند واملسيحي
 توماس اإلجنليزي الرحالة عند أوسامل املسيحية املدينة وهي

 الرحالة عند ورشليمأو  (Thomas Joliffe) جوليفي

األرض املوعودة عند الرحالة و  ،تريسرتام هنري اإلجنليزي
، (William Tomson) ويليام تومسناألمريكي 

 القدس يف الربيطاين والرحالة قنصلال عند بنيامني أرضو 
 اليهودي اجلنس وعاصمة (James finn) فن جيمس

 H.W) دوننج د.و كيياألمر  الرحالة عند

.Domming). 

 تفوق طويلة سالقد زاروا الذين الرحالة وقائمة 

 القدس نسب هؤالء من رحالة وال أنه واملالحظ ،احلصر

 اعتقاد ويف قصدوها أهنم على دليل وهذا للمسلمني،

 أهنا اآلخر البعض اعتقاد ويف يهودية، أهنا بعضهم

 ال كلها لوجدان هؤالء جنسيات تتبعنا ولو مسيحية،

 اتريخ عن خاطئة أفكارا حتمل أهنا أو ابإلسالم هلا عالقة

 إىل منها وبعضا املسلمني إىل ونسبتها ،ياحلقيق القدس

 أو مسيحية إما تكون بعضهم داينة ولعل. املسيحيني

 كانت بعضهم كتاابت أن نعتقد فإننا لذلك يهودية،

 . سردية كتاابت منها أكثر سياسية ألغراض مقصورة

 الذين الغربيني الرحالة معظم أن ندرعي ال نناإ 

 مدسوسة، ألغراض كانت للقدس، مشاهداهتم عن كتبوا

 بعضهم كتب ورمبا استثناءات، دائما هناك ولكن دنيئة أو

 من به شعر وعما شاهده، ما وموضوعية حب بكل

 كتب ما ابستغالل قام من هناك نولك املكان، روحانية

 على بناء عسكرية، أو  اقتصادية أو سياسية، ألغراض

 منذ العرب حتدري متثل القدس وألن املكان، حساسية

 مسيحيني) منها العرب وطرد امتالكها يف اليهود طمع
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 القدس فضل عن الرحالة معظم حتدث ولقد ،(ومسلمني

 واملسلمني، واملسيحيني اليهود عند الدينية ومكانتها

 وعقوهلم قلوهبم يوجهون العامل اعقأص يف املشتتون فاليهود

 هيكل) إرثهم لرؤية حيزنون وهم القدس، حنو هنار ليل

 والقدس الغرابء، قبضة يف يضيع (زعمهم حسب داوود

 ،لإلسرائيليني احلقيقة العاصمة يه الغربيني معظم بنظر
 لبيوتا السالم عليه سليمان شيد لقد ن:يقولو  لذلك

معجم عبود: واد  الربك وأقام والبساتني، احلدائق وأوجد
يهو شفاط، تتعدد التفاسري لذلك، ينظر: هذا املعجم، 

 وعالقة . 32فقد مسي بواد جهنم واد مرمي واد سلوان...

 إىل متتد بل املاضي على تقتصر ال ابلقدس اليهود

 يف( القيامة يوم) األموات ببعث قدونتيع حيث املستقبل،
 عن دايبع ودفنوا ماتوا الذين أما ،33شفاط ييهو ادو 

 حىت األرض حتت زحفا شاقة رحلة من يعانونسف القدس

 .34معتقدهم حسب املقدس الوادي هذا إىل يصلوا

 األوهام نتبع كذلك حنن نكون ال وحىت  

 بنية أن أبدا يفرتض أال املرء على  ينبغي"  نهإف واألساطري

 األساطري أو األكاذيب من بنية سوى ليست االستشراق

 هبا املتعلقة للحقيقة كان إذا الرايح أدراج ستذهب اليت

 كعالمة خاص بشكل قيمة أكثر االستشراقى... جتل أن

 منه الشرق إبزاء -األطلسية - األوروبية القوة على

 حنرتمه أن علينا ما إن ...الشرق عن حقيقي كخطاب

 لخطابل املتالمحة القوة هو أبنه ندرك أن وحناول

 االجتماعية ابملؤسسات الوثيقة وعالقاته االستشراقي

 نظام فأي البقاء، على املهيبة وقدرته املغررة، والسياسية

 دون يبقى أن على حساب كل بعد قادر، األفكار من

                                                 
ينظر: سعيد جودت، أوهام التاريخ اليهودي، األهلية للطباعة  32

 .47، ص1998، 1والنشر، عمان، ط/
معجم عبود: واد يهو شفاط، تتعدد التفاسري لذلك، ينظر: هذا  33

 املعجم، فقد مسي بواد جهنم واد مرمي واد سلوان...
34 Things Seen in palestine, servis and Co limited, 
P :37-39. Goodrith 

 والكتب اجملامع يف للتدريس قابلة كحكمة تغري

 زمن من اخلارجي السلك ومعاهد واجلامعات، واملؤمترات،

 الوقت إىل )أ.ت( م1840ـال أواخر يف ينانر  أرنست

 أكثر شيئا يكون أن البدر  املتحدة، الوالايت يف احلاضر

 مث ومن .األكاذيب من جمموعة جمررد من ومتانة صالبة
 الشرق، حول فارغا أوروبيا استيهاما ليس االستشراق فإن

 أجيال من مابرح والتطبيق النظرية من خملوق جلسد إنه بل

 جعل وقد كبرية، مادية الستثمارات اموضع عديدة،

 من نظام هو حيث من لالستشراق، املستمر االستثمار

 الوعي إىل الشرق خالله ميررر ..مشبكا ابلشرق املعرفة

 ضاعف نفسه االستثمار ذلك أن كما متاما الغريب،

 الثقافة إىل االستشراق من منسربة تكاثرت اليت قريراتتال

 .35"حبق منتجة التقريرات هذه جعل قد غنه بل عامرة،

 سعيد إدوارد هبا يقر اليت احلقيقة هذه وعلى 

 كتبها اليت الكتاابت تلك أصبحت فقد االستشراق عن

 مبثابة أصبحت للمسلمني نو املعادخاصة  الغربيون

 قد إهنا بل بعدهم، أتوا من انطالقة يف معتمدة تقريرات

 قيقيةاحل العاصمة يف القدس أبن الغريب الوعي يف ترسخت

 األجيال وتعاقبت ،فلسطني غري هلم وطن وال لليهود،

 حقيقة وكأنه االعتقاد، هذا حتضانا يف اآلخر تلو جيال

 وأهنم نو ظامل أهنم على العرب إىل ينظر أصبح لذلك اثبتة،

 الرحالة ألفكار كان هكذا هلم، ليس ما أخذ يريدون

 التاريخ تشويه على القدرة لإلسالم املعادين الغربيني

 .ابألوهام وتعويضه

 جهة من أكد فقد األفكار قدرة على وبناء 

 الوثيق العضوي واالرتباط املدينة قدسية على بوفت أخرى

 وعذاابته، املسيح شيع مكان فهي وداينته، املسيح وبني

 فئدةأ تتجه وإليه  املسيح السيد رسل وقف جباهلا ىوعل

 مع تساوي وال املدن كباقي ليست وهي املسيحيني،

 الذي هو الرب ألن والقدسية، املكانة يف املدن من غريها

                                                 
 .42-41سعيد إدوارد: االستشراق، ص: 35
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 مادي ومسو متألق، مبجد وخصها القدس، مكان اختار

 البشر فيه سيحاسب الذي املكان وهي وروحي، وأخالقي

 .36املسيح حبضور اآلخرة يف

 أشاد قد ماندفيل السري أنر  من الرغم وعلى 

 طيبةال ومعاملتهم أخالقهم، وحسن املسلمني بسماحة

 قد أنه إال املسيحية من قريب إمياهنم وأبن ،للمسيحيني

 رغبته لتحقيق استخدامها جلأ من احلقيقة هذه على اتكأ

 ميكن الطيبني املسلمني هؤالء أن ليضيف الشخصية،

 أو مسيحيني دين رجال بفضل للمسيحية حتويلهم

 :أبن سعيد إدوارد قال ولذلك .37حمرتفني أو رينشمب
 أو   سياسية أغراض خلدمة استعمل قد االستشراق

" السياسة وحل يف الثقافة انف لتمريغ" كلماته حسب
 تدريس) األكادميي معناه من انتقل االستشراق أن ليؤكد

 حول الغربية أو األوروبية للمعرفة وكنظام (الشرقية اللغات

 الغربية أو األوروبية للهيمنة مرادفا أصبح أن إىل الشرق
 عصرهم؛ يف إبداعا األكثر ابالكتر  حىت إذ الشرق، ولح

 ديجريار الرسام  والشاعر (Flauber) فلوبري مثل

 تنبئ ما حسب خضعوا قد (Scott) وسكوت ،نرفال

 بنيتها  الشرق حول حمددة سياسية رؤاي إىل كتاابهتم

( شرقال) الغريب وبني حنن أوراب املألوف، بني الفرق
 .38هم

 ،ارتنيالم نذكر ؛للغرب الوالء مسألة ويف 

 ويليام ،فيلي جون وهاري ،لورانس إدوارد وتوماس

 (Lord Curzon) رزنو ك اللورد ابإلضافة ،ابجلريف

 يقر حيث واضحة، إمربايلية لغة خطابه يف تساد الذي

 عالقة هي والشرق بريطانيا بني العالقة أبن كتاابته يف

                                                 
36 Bovet : égypt., Palestine and phoenicia, P :111, 
136, 139. 

م(: صورة اإلسالم 1322-1356السري جون ماندفيل ) 37
 http://www.alhayat.comواملسلمني، موقع إلكرتوين: 

 املرجع نفسه. 38

 ،شاسعة ألرض كفء مستعمر سيد امتالك ؛امتالك

 اإلمرباطورية أبن فيه يرى قوال واردإد سعيد له ويقتبس

 بل للطموح موضوع" جمررد تكن مل إليه ابلنسبة الربيطانية

 واجتماعية وسياسية اترخيية حقيقة شيء، كل وقبل أوال

 .39"عظيمة

 صورة القدس البائسة احلزينة: -أ

 النقدية والدراسات التحاليل معظم تشري 

 أنر  إىل تشرقنياملس وكذا الغربيني الرحالة معظم لكتاابت

 الشرق حول عدائية نظر وجهات خلقت قد كتاابهتم

 لذلك وجدوا، وأينما كانوا حيثما والعرب واملسلمني

 ألورواب كان اإلسالم أن"  األجيال من الالحق يعتقد

 كتابه يف كرومر اللورد هؤالء ومن .40"دائمة صدمة

 يف كتابه )اإلسالم نورمان دانيال)مصر احلديثة( والرحالة 
 يسلم مل الذي كاراليل توماس إىل ابإلضافة والغرب(،

 ،األصل هللا كتاب ليس كتابه، يف التشويه من القرآن
 هللا كتاب"   أبن يعرتف كان نإو  ،املرتمجة النسخة وإمنا

 صلى للرسول الغربيون  رمسها اليت الصورة رافضا "صادق

 .41وسلم عليه هللا

 يف دواردإ سعيد رأي إىل رأيها قباين ران وتضم 
 من جزءا" كانت الشرق حول الغربية الرحالت قصص أن

 يف فهي لذلك. 42"االستعمار على حررض استشراق

 القرن منذ بريطانياأن  ترى افرتاضات، عدة تطرح كتاابهتا

 من كبرية كمية أنتجت متزايد، حنو وعلى ،عشر التاسع

                                                 
39 Said Idward: Orientalism, Penguin books, 
London, 1995, p.213 
40 Said Idward: Orientalism, Penguin books, op-
cit, p.59. 
41 Voir : Thomas Carlyle, Sartor on heros hero 
warships and the heroc in history, London, J.M, 
dent, 1974, P :299-305. 
42 Rana Kabani: Imperial fictiobs, Europ’s my this 
of orient, London, pandora, 1994, P10. 
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 من كنمت العامل ملعرفة مسعورة حماولة يف الرحلة كتاابت

 متنكرا، ابلرحلة قام من هناك فإن منظورها ومن تعماره،اس

 الخرتاق سياسية لةيوسك التنكر ذلك استعمل حيث

 املعلومات، ومجع التجسس جلأ من الشرقية اجملتمعات
 منذ جتسدت قد لإلسالم العدائية الصورة أن اعتقادها ويف

 أمثال من األوربيون الرحالة كرسها وقد ،ىالوسط القرون

 (Markopolo) وماركوبولو (Mndeville) ماندفيل

 مطردة صورةعلى  جاء إجنلرتا يف النهضة عصر فإن لذلك

 اخلوف حول تتمركز بشعة صورة الشرق، حول مرتاكمة

 السفر على اإلجنليز ضحرر  دافع أقوى ولعل املسلمني، من

 االكتشاف وصول بعد حيث الدين؛ هو الشرق إىل

 يف أصبحت املسيحية أبن تشري اجلديدة، واملادية العلمي
 أهنا يعتقدون اليت جذورها عن البحث من والبد .43خطر

 إىل للرحلة حتمسوا الذين أكثر ومن ابلقدس موجودة

 هذا ، (Charles Doughty)يثداو  تشارلز الشرق

 لإلسالم مقال أشد كان أبنه قباين ران يشري الذي الرحالة

 إيطاليا مسافرا ىالتق العربية  اجلزيرة إىل زايرته أثناء ويف

 قال بذلك داويت علم وملا القرآن، وقرأ اإلسالم إىل دخل

 البالد يف ولد أحدا أن أدهشين ما:"ساخطا

وحتت اسم السيد املسيح، كيف يرتك هذه الرومانية،
 دين يف األسيويني للربابرة أخااالمتيازات ليصبح 

 .44أمحق"

 إجنليزي وشاعر ستكشفم هو داويت أن وتشري 

 م1870 عام ومصر وسوراي فلسطني إىل رحل مشهور،
 يف متخفيا مكة إىل ارحتل دمشق يف العربية تعلم أن وبعد
 العربية اجلزيرة يف متجوال سنتني قضى احلجاج، من قافلة

 ولقد ،مدهنا ويصف مواقعها، وحيدد األخبار، جيمع

                                                 
 .17إىل  12ينظر: املرجع نفسه، ص 43
 .106-103املرجع نفسه، ص 44

يف بالد  الرحالة معظم قبل من ابإلعجاب أعماله حظيت
 .45الغرب

 الغربيني الرحالة من للكثري وثنية ةصور  وهذه 

  جامس اإلجنليزيو  46 أوليفانت لورنس كاإلجنليزي

(James Buckingham)وكذلك (Mandé 

Holbach) وريتشارد مسيث يليإو  روبنسون وإدوارد 

 Margaret) والرحالة (Richar madden) مادن

Thomson)  تموفرانسوا فيكو (Fronçois 

Vicomte)  ومنفرة، ابئسة نظرة للقدس ظروان هؤالء كل 

 إدوارد رأي ويف لتفحصها اجلهد بذل تستحق وال

 فهي، ومنفرة حزينة صورة ،مسيث وإيلي روبنسون

 للشعبني عاصمة لكوهنا ومكانتها روعتها انلت:" برأيهما

 الرتكي احلكم ظل يف وأصبحت واملسيحي، اليهودي

 أو بضع مئات بضعة شوارعها يف دشحيت مهملة مدينة

 صب وقد أسوارها، داخل يتناثرون السكان من فو أل

 لسجت حيث الثمالة، حىت عليها وسخطه غضبه الرب

 .47"والغبار الظالم يف حزينة

 كانت ما حيث الوهم؛ هذا نصحح أن ونريد 

 اسم أول كان دقول عربية فالقدس لليهود، يوما القدس

 املدينة تعين قدمية أرامية لفظة ورأو "أورسالم" به عرفت

 والصلح واألمان التحية تعين سالمو الساحة، أو

أو  السالم مدينة  إذن سالمأور  معىن فتكون واحلكمة،
 مل هذهدار السالم، لكن من املؤسف أن دار السالم 

 من ارتكبوا املعتدين إن بل اترخيها يف الدائم السالم تعرف

                                                 
45 Rana Kabani : imperial fictiobs, europ’s my this 
of orient, op-cit, P67. 

( مغامر وسياسي استعماري 1829-1888أوليفانت لورنس ) 46
لعزيز عوض: مقدمة يف اتريخ فلسطني بريطاين، ينظر: عبد ا

(، املؤسسة العربية للدراسات، بريوت، 1914-1831احلديث )
 .70، ص1ط/

47 Robinson et Smith : bibli cal, rearches in 
palistine, Vol 1, P :418-420. 
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 وكانت .خجال،  اإلنسانية جبني له يندى ما فيها اجملازر

 من فرع هم الذين نييبوسيال لدى مقدسة مدينة

 إيل إهلهم مدينة يعتربوهنا كانوا ألهنم ،العرب الكنعانيني

 انتحلوا فقد الغزاة، اليهود أما العلي، لهاإل أي عليون

 أو "ورشالم"أ اسم عليها وأطلقوا للقدس الكنعاين االسم
 أورشليم الزمن تقادم مع اللفظة هذه وأصبحت "ورشامل"أ

 .48اليوم اإلسرائيليون هبا سكيتم اليت

 مل إذ ،عديدة غزوات إىل القدس تعرضت ولقد 
 لبشك فلسطني دخلوا الذين الوحيدون هم اليهود يكن

 فقد األرض، يف التجذر من يتمكنوا أن ودون طارئ

 لليهود قورش ملكهم حمس حيث الفرس كذلكاحتلها  

 كذلك دارا امللك هلم مسح كما فلسطني، إىل ابلعودة

 غزو أثناء ويف ،سليمان وهيكل القدس سور بناء ادةإبع

 .م(ق332) املقدوين ألكسندر بقيادة لفلسطني اليوانن

، البطالسة خلفاؤه فعل وكذلك اليهود وضع من يغري مل
 فلسطني بومىب دخل الشرق بالد الرومان احتل عندماو 

 قبل من احلكام ضد شغب فحدث ورشليمأ سور وهدم

 أورشليم بتدمري هندراينوس طوراإلمربا فقام اليهود،

 الثانية للمرة اهليكل وهدم ،ابحملارث أرضها ثوحر 

 الثالث اهليكل لبناء اليوم ونحيطم واليهود .واألخرية

 .49املبارك األقصى املسجد مكان

 أن التارخيية املعلومات هذه خالل من يتضح 

 على القدس ومن فلسطني من متاما زالت اليهودية بغةالص

 دشير  القدمية، املدينة أنقاض على حيث وص،اخلص وجه
 إىل نسبة إيليا اسم عليها أطلقوا جديدة مدينة الرومان

 اإلمرباطور جاء وملا ،هدراينوس إليوس اإلمرباطور

 مؤسس وغدا الرومانية اإلمرباطورية عرش على قسطنطني

، هلا عاصمة القسطنطينية اختذت اليت البيزنطية الدولة
 كنيسة هيالنة همأ وشيدت بيزينطية، مدينة إليا أصبحت

                                                 
 .118-117عصام شريح: القدس هي القضية، ص: 48
 .119ينظر: عصام شريح، املرجع السابق، ص 49

 يف لليهود سياسي كيان أي يظهر مل وابلتايل فيها، القيامة
 .50العرب بالد هي فلسطني ألن فلسطني

 وفتح اإلسالمي الفتح جاء احلكم هذا وبعد  

 أهل وبقي واقتصادية؛ ؛وإسرتاتيجية دينية ألسباب القدس

 هللا يرض - اخلطاب بن عمر خالفة يف أمان يف إيليا
وعاش العرب )مسيحيون ومسلمون( يف أمان،  -عنه

 فاألمويني الراشدين، اخللفاء توايل من الرغم وعلى

فاألتراك العثمانيني، وحكام فاطميني  فالعباسيني،
 عربية مدينة القدس بقيت... وطولونينيوإخشيديني 

 مشارق يف وعقوهلم املسلمني نفوس إليها هتفو صافية

 املسجد تشييد متإليها  اإلسالم بدخولو ، ومغارهبا األرض

 احلرمني واثلث القبلتني أوىل وأصبحت األقصى

 51الشريفني

 الشرق هو ليس الواقعي ياحلقيق الشرق إن 

 خالل من تصوروه إذ الغرب؛ الرحالة ذهن يف كان الذي

 التصوير بذلك فاعتقدوا (وليلة ليلة لف)أ لكتاب قراءهتم

 بتشخيص ابجلنس دفوعنيم الشرق إىل فجاءوا اخليايل،

 مشهد أول دلني إدوارد صورر كما صيب أو كامرأة الشرق

 متلكين الشاطئ من اقرتبت حني :"قائال مصر يف له

 حجاب يرفع أن يوشك شرقي، عريس أبين شعور

 قد (وليلة ليلة ألف) كتابأن   فاملالحظ ،52"عروسه

 اإلجنليزي، األدب على أثرت"  أدبية إاثرة احدث

 رومانسي خيال مصدر الشرقية كاايتاحل فأصبحت

 الشرق إن حني يف ،والروائيني الرحالت وكتاب للشعراء

 ابلشرق له عالقة ال متخيل، فضاء الرومانسي

 .53"الواقعي

                                                 
 .119ظر: نفسه، صين 50
 .120ينظر: نفسه، ص 51
 .67ران قباين: أدب اخليال اإلمرباييل، ص 52
 .30-29ينظر: املرجع نفسه، ص: 53
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 كما الرومانسي الشرق ذلك الرحالة جيد مل وملا 

 ةياخليال الصورة تلك حتولت ؛قراءاهتم خالل من ختيلوه
 كتاابت على غلبت حزينة صورة إىل القدس عن اجلميلة

 الذكر سبق كما السبب ولعل املستشرقني، الرحالة معظم

 مدينة القدس عن املسبقة واألفكار التمثالت تلك إىل

 أو الرومانسي الطابع الصورة هذه على غلب ولقد هللا؛

 هم الرحالة أولئك أن إىل ابإلضافة .األسطوري الطابع

 موجود هو ملا متاما ةمغاير  غربية ومدينة غريب جمتمع نتاج

 ال أو يدركون ال جعلهم الذي األمر وهو، الشرق يف

 وبني والشرق، الغرب بني احلضارية الفروق يستوعبون

 يف موجود هو ما وبني واعتقاداهتا، املسيحية العمارة

 قدسيتها يف الشرقية العمارة قيمة تكمن إذ الشرق،

 املسيحية، العمارة وزخرفة حجم من أكثر الروحية وداللتها

 . الغربيون الرحالة إدراكه وال فهمه يستطع مل وهذا

 القدس لواقع رافضا كان من الرحالة من وهناك 

 بشخصية مساسا ذلك ابعتبار اإلسالمي احلكم حتت

 رمسه ومسيحي يهودي إرث إىل املستندة األسطورة القدس

 بلمسات (اجلديد والعهد القدمي العهد) املقدس ابالكتر 

 األفكار جلأ ومن الواقع، مع تلتقي ال خيالية أسطورية

 بعدما خاصة القدس واقع وحتقيقه القبلية، اخليالية

 احلروب عن انهيك ،ينالصهيو  االحتالل إىل تعرضت

 الرحالة معظم وجد عليها، حمتل من أكثر وتوايل الصليبية

 مع تنسجم ال ةالقدس املشاهدة  صورة أن املستشرقني

 قرأوه، ما ضوء يف للمدينة رمسوها ليتا الصورة وهيبة عظمة

 توقعوه، مما بكثري أقل صورهتا فكانت عنها؛ مسعوه وما

 تشويه أهنا على اإلسالمية مبناراهتا املدينة إىل ونظروا

 واترة اوود،د مدينة أبهنا اترة وصفوها اليت لقدسيتهم

 الرحالة قال ولذلك .54املسيح مدينة أبهنا أخرى

 من ابلقدس حلر  ما بعد احلظ وءلس :"الفرنسي قسطنطني

 فاملدينة القدس هي هذه أن نصدق ال أصبحنا مصائب،

                                                 
54 Bovet: Egypt, Palestine, phonicia, p.95. 

 جافة، وسيوهلا ووعرة، قاحلة وأراضيها ابإلحباط، تغرق

 وال رئيسة، طريق أية عن بعيدة وهي حادرة، ومرتفعاهتا

 .55"استهالكي مركز وال جتاري، كمركز إليها ينظر

 اليت القدس اليوم، قدس الرحالة معظم رثى لقد 

 إليا إَل حتولت الضارية، املعارك وشهدت، اجلبابرة حاربت

 ومشهدها املقدسة، ورشليمأ وليست الوثنية 56كابوتلينا

 تشيه وال ،سليمان حكم ظل يف املشهد ذلك يعد مل اآلن

 ضوء يف إثبااتت لدينا إن :"قال، ازدهارها قمة يف أثينا

 اجليوش حفز  قبل كانت البلد، هذه أن احملاكم سجالت

 املشهد لكن مقفرة برية خلف ،إيدن حدائق بهشت إليها

 57"املرعبة حلقيقتها األنبياء حتذيرات جيسد (ليهودا) احلايل
 العظيم، امللك مدينة صفة عن بعيدة أصبحت حىت

 لقد ...املسلمني وأيدي البابوية أيدي على كثريا وتغريت

 عباديت وجدردت وبكيت، وصليت وأتملت تعجبت

 .58السابقة أجمادها عيديو  املدينة ظليحف

 رعمر  الذي األجنيب الصلييب احلكم مع حىتو  
 حررها وقد عربية، القدس ظلت ،سنة200  حوايل طويال

 القدس من الصليبيون وخرج ،اْليويب الدين صالح

 التارخيية واحلقائق الدراسات وتشري الشام، وبالد وفلسطني

 السلطان بناه دس،للق احلايل السور أجزاء معظم أن إىل

 مخس البناء مدة دامت حيث القانوين سليمان العثماين

 عما القدس حتتلها اليت األرض مساحة وبلغت سنوات،

 ،م1948 عام حىت وهذا مربعا كيلومرتا 31 عن يربو
 حيتلون مرة كل يف أصبحوا لليهود، الربيطانيني ومبساعدة

 يةاالستعمار  السياسة ومع ،املقدسة األرض من جزءا

 اخلناق بتشديد ككل القدس احتالل يريدون فإهنم احلالية

 القدس، هتويد وغايتهم مغادرهتا جلأ من العرب على

                                                 
55 Benjamine of Tudela, p.72 

 .728معجم عبود، ص 56
57 Joliff: Letters from Palestine, p.102. 
58 Androw: Travels in bible, lards, p:153-154. 



A. HAKEM/APJIR 2-2 (2018) 118-142 

 

 (القضيةهي ) اختصارا القدس وألن:" شريح عصام يقول
 الصهيوين-العريب الصراع هو القدس على الصراع وألن

 والسياسية واحلضارية التارخيية وأبعاده معانيه بكل

 هذا جذور إىل عودة القدس عن احلديث وألن والدينية،

 اليومية، املتاهات زمحة يف ننسى ال ولكي ...الصراع

 أي -القدس قضية طرح إىل عدان األساسية، القضية

 تنفع الذكرى ألن ؛هبا للتذكري -العربية القضية

 .59"املؤمنني

 :املشرقة القدس -ب

 الصورة على الغربيني الرحالة من دو حمد عدد ركز 

 املدينة قدسية الرتكيز، هذا مقدمة ويف للقدس ملشرقةا

 سببه خراب من فيها األمور إليه آلت عما النظر بغض

 األفكار عن النظر وبغض الصهيوين، اليهودي االحتالل

 صورة لتشويه املغرضني بعض غرسها يريد اليت السوداوية

 الرحالة نظر ففي العرب، حكم حتت ألهنا فقط القدس،

 هي القدس   (Mary Rogers)روجرز ماري الربيطانية

 الشمس تستطع جذابة مدينة وهي العظيم، امللك مدينة

 الزيتون أبلوان املوشحة البيضاء أسوارها وتضيء عليها،

 .60األخضر

 آ" للصراخ روجرز ماري القدس منظر دفع ولقد 
 املدينة تلك يسل ماري أته مار أن العلم عم 61"ورشليمأ

 احلرم واحتل تقريبا، معاملها كل غريتت فقد املسيح، أايم

 -عنه هللا رضي-  عمر مسجد وهناك املدينة، وسط
 ،أمجعني املسلمني من تبجيال يلقى الذي الصخرة وقبة

 املسيحني من تقديسا يلقى فإنه سليمان معبد وابعتباره

 .كذلك هم واليهود

                                                 
 .123عصام شريح: القدس هي القضية، ص 59

60 Rogers: Domestic life in Palestine, P:37-38. 
61 Ibid, P43. 

 يقول للقدس، املشرقة للصورة وأتكيدا 
 غرة حني وعلى :" (Thomas Andrew)الرحالة

 الزيتون جبل لنا بدا أبصاران، أمام نبسطت القدس شاهدان

 مسجد قبة هاهي أنظر، القدمية، األسوار رأينا مث أوال

 من له اي املدينة، بنيةأ من سواها فوق ترتفع الصخرة،

 تلقي والشمس املكرمة، املدينة منظر رائع، جميد منظر

 لنا حتقق قد ها الغرب، جهة من الساطعة أشعتها عليها

 النظر منعن وأخذان خيولنا، أوقفنا كلره، العمر حلم

 .62"الطري رؤوسنا على كأن خاشعني

 Andrew) األمريكي الرحالة وأضاف 

Emerson) هذه يف :"فقال ابلقدس إعجابه مسجال 

 مدينة ويف صهيون جبل على ربه اإلنسان يقابل البقعة

 يف أنين ختيلأ ةاملقدس املدينة إىل نظرأ وعندما القدس،
 يتم وهنا مجع،أ العامل يف األمل وتبعث مجيلة فهي حلم

 قبل وقعت اليت األحداث استحضار ويتم الرب، متجيد

 شكر هنا يتوجب الروح، هنا وتفيض السنني، آالف

 والقدس للبشرية، األيدي اخلالص على ،63هيهو  الرب

 ذكرايت إن إشعاع، ونقطة مراقبة موقع وهي مركزية نقطة

 املرآة على نفسها وتعكس أمامي ماثلة سنة آالف تةس

 مرفوع الدامي الصليب إنه إهلي اي ،(متوهجة) مشعة

 للمشاهدة كحجاج يتأن هنا من طاقة، ويشع ومرسوم

 ولننمي طاقتنا ولزايدة العهد، ولنجدد ولنشعر، والقراءة،

 الرب ولتمجيد اإلهلية، يةلالرسو  وتنمية منيأولت نعمتنا،

 )Mariti اإليطايل الرحالة أما، 64"رواحاأل وإنقاذ

Giovanni) حبرص عيوين نظرت لقد :"قال فقد 

                                                 
 .228املوسى رحالت، ص 62
 .929إله العربانيني، ينظر: معجم عبود، ص 63

64 Androw: Travels in bible, lards, P:99 
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 املعجزات، شهدت اليت القدمية املدينة هذه إىل وبتعجب

 .65"هلا قرابان أنفسهم األوروبيون مقدر  أرضها وعلى

 البائسة احلزينة للقدس، الصورتني من ستنتجي ما 

 كانوا األوربيني ابكتر وال الرحالةمعظم  أن هو املشرقة أو

 املشرتكة صورهتم يف البعض بعضهم شهادات يتناقلون

 قد املرياث هذا أن قباين ران تؤكد لذلك الشرق، حول

 الشرق ل حو األوروبية الرحلة كتاابت معظم صبغ

 الشرق) طروحتهأ يف طه حممد ويتبىن، 66املزيف ابلتحيز

 عيدس إدوارد نظرية( 1989، فيكتوربني رحالة وثالثة

 الشرق إىل الفيكتوريني الرحالة معظم أن يف املتمثلة

 إيديولوجيا خالل من الشرقيني صورروا األوسط

 التفوق مبشاعر ملوثة كانت اليت تلك ،اإلمرباطورية

 . األورويب

 Château) نبرااي شاطو وررص ولقد 

Briand) والمارتني (Lamartine) مكاان الشرق 

 وليام أما ستعمارية،اال الفرنسية للمطامع مالئما

 يسوعيا مبشرا كان فقد  (Wiliam Belgrif)ابجلريف

بالد العرب يف مهمة سياسية، وحديثه عن  إىل أرسل
 يف املسيحي التبشري وعقيدتهالعرب مصطبغ ابلسياسة، 

 بية،و أور  لقوة عميال اعتباره ميكن لذا 67عشر التاسع القرن

 هدفه امربز  (العرب بالد قلب) كتابه مقدمة يف قال

 للحياة الراكد املاء جلب يف الرغبة وهو رحلته من اخلاص

 ومن، 68األورويب للتقدم املتدفق ابلنهر وتوصيله الشرقية

 حني :"قوله واملسلمني لإلسالم معاداته على الدالئل

 الوقت ذلك يف ةمثف العرب، بالد من والقرآن مكة ختتفي

                                                 
لة إيطايل زار قربص وسوراي مارييت جيوفاين رجل دين ورحا 65

 .1769وفلسطني، ونشر رحالته عام 
 .139ران القباين: الرحلة اإلمربايلية إىل الشرق، ص 66

67 Muhammed El taha : the orient and victorian 
travelers kinglike, Bruten and palgrave, published 
doctoral university, 1989, p4. 
68 Ibid, P70. 

ن مكاان فقط، نستطيع أن نتوقع جبدية رؤية العرب يتخذو 
 الزمن من ردحا عنهااليت أخرهم   يف صفوف احلضارة

 .69"آخر سبب أي من أكثر ،تابهوك حممد

 جسرا ابجلريف وليام كتاابت مثلت لقد 

 نشاطاته، حلماية وسالحا ،املسيحية غري البلدان لوصول

 هي ابجلريف كتاابت أن رأت فقد االستعمارية القوة أما

 الدينية جذورهم من اءالفقر  املواطنني لتحويل وسيلة

 متحضر كأخ املستعمر لتقبل وقضيتهم ،والثقافية

 .70حمتال عدوا رؤيته من بدال ومتفوق،

 الرحالة معظم كتاابت فإن العموم؛ وعلى 

 غلبت ديب،أ قالب يف شخصية رواايت شكل على كانت

 أعماهلم، يف املوضوعية على والشخصية االنتقائية عليه

 مبستوايهتم األوربيني اءرر الق إىل موجهة كانت حيث

 املصاحل لضمان جهده قصارى بذل من فمنهم املختلفة؛

 اإلسالم أن تظهر بصور قراءه دزور  من ومنهم السياسية،

 األدابء أما ولليهود، للمسيحيني أعداء هم واملسلمني

 .71خياهلم يليب رومانسيا شرقا هلم عرضوا فقد والشعراء

 ثنائية عنو  العاطفية، األحكام عن وبعيدا 

 متتبعيه  وكل إدوارد سعيدلب غر  شرق العنصري التمييز

 (Homi Bhabha) اباب هومي يرى قباين ران كالباحثة

 قبل من الرحالت أدبيف دراسة  هذه التفريق طريقة أن 

 كما أو ثقافية،بيال للعالقات مساحة ترتك ال النقاد،

 يتبىن حيث ،(Hibridity) التهجني اباب هومي يسميها

 الثقايف املوقع يف "املكان لتعددية" فهمه تفكيكيا نهجام

 يف الثنائي التقسيم هذا مثل تتجنب نظرية مساحة يتوسل
 بعد ما" الثقافات يصف (الثقافة موقع) كتابه

 العناصر عن اإلفصاح ميكن حيث ابهلجينة" االستعمارية

                                                 
69 Mehammed El taha : the orient and victorian 
travelers kinglike, Bruten and palgrave, P182. 

 .171-170ينظر: حممد طه، رحلة الفكتوريني الثالثة، ص: 70
 .189املرجع نفسه، ص 71
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 نهأ وجد الناقد، هذا كتاابت ويف واملختلفة؛ املتناقضة

 حيث االستعارة، بلغة  التهجني مكان"  :تحوللل يدافع

 اآلخر وال ،الذات ال جديدا، يعين سياسي موضع بناء إن

 ينبغي كما ويغري صحيح، بشكل السياسية توقعاتنا لحيور 

 .72"السياسة ملرحلة إدراكنا من املطلقة الصور

 :هاوت تشافيك سرييننقد  -7

  كل ليستف اجلارفة، التعميمات عن وبعيدا 
ت املستشرقني حتمل عداءا لإلسالم أو املسلمني، كتااب

 التحدايت بني ومن القدس، لصورةوليست كلها مشوهة 

 أورواب رؤية) كتاب جند إدوارد سعيد لتعميمات الغربية

 اليت هاوت تشافيك سريين للناقدة (1994، اخلارج من

سعيد  الذي أقام عليه لفوكو مضاد أبنه منهجها تصف
 الفرق تؤكد أن من بدال فهي؛ منهجهإدوارد 

 جبمع قامت( م19-م18) القرنني بني االستمولوجي

 اإليديولوجيات يف تشرتك الفرتتني، كلتا من نصوص

 لدراستها؛ أعمال مخسة اختارت حيث 73واالجتاهات

 uieuQ sMonte( 74( سكيوتملون (فارسية رسائل)

)oldG Oliver 75مسيث غولد ْلوليفر (العامل مواطن)و

Smith)  ( القدس إىل ابريس من رحلة يوميات)و

                                                 
72 Homi Bhabha : the location of culture, London, 
routledge, 1994, P25. 
73 Syrine Chafik Haut : viewring europe from the 
outside, cultural enconters and european culture 
critique in the eigteeth, century psendo oriental 
travaloque and nineteenth century, voyage en 
orient doctoral dissertation, colombia university, 
1994, published later in 1997, by peter lang, P6 

البارون تشارلز  دي مونتيسكو كاتب وفيلسوف فرنسي، عاش  74
 1921يف عصر التنوير كتابه )رسائل فرنسية( نشر ابلفرنسية عام 

( كاتب وشاعر وروائي 1730-1774أوليفر غولد مسيث ) 75
 .1762إرلندي كتابه )مواطن العام( عام 

 ،كينجيليك أللكسندرل)إيوثني( و 76برااين لشاطو

 هذه  يربط ما إن حيث ،نرفالل (الشرق إىل رحلة)و

 عبور" أوال هو هاوت سرين نظر وجهة من األعمال

 واملكان الرحالة هوية عن  النظر بغض "الثقافية احلدود

 مباشر غري شكلب لالنتقاد امليل واثنيا إليه، رحل الذي

 األوربية الثقافة نقد أن إثبات حماولة 77بيةو األور  للثقافة

 .78الغربية األدبية الرحالت أدب يف مكاان له أحرز

 جند )رسائل فارسية( مونتيسكو كتاب ففي 

 وجهة من عنه امعرب  والغربية الشرقية العوامل بني التالقي

"، الثقايف ابملونولوج" تصفه أبسلوب هاوت سريين نظر
 اجملتمعات النتقاد كإسرتاتيجية املونولوج هذا يعمل حيث

 بتلك لنقدها متثل حيث سواء، حدر  على والشرقية الغربية

 (Rika) وريكا ،(Usbek) آسبك من لكل األدوار

 كل جسدها اليت واالجتماعية األخالقية ابلقضااي املتعلقة

 هذا على  وبناء الكتاابت، تلك يف البطلني هذين من

 كتعدد ثقافيا؛ نقدا معا والغرب الشرق تنقد اراحلو 

 اإلسالمي، العامل يف البيوت يف النساء وحبس الزوجات،

 العبيد وجتارة الكاثولوكية، البلدان يف الطالق وحترمي

 للعامل لفاحتني احتالل وأخريا للبكورة، الغريب والدستور

  .79اجلديد

 رحلة يوميات (اينابر  شاطو لكتاب وابلنسبة 

 هذا ميثل هوت سرين منظور فمن (القدس إىل ريساب من

صامتا عرب طرق مونولوجية حياول فيه  هجاءا الكتاب
 والسياسية الثقافية للممارسات الكاتب إخفاء نقده

 برااين شاطو انتقد لقد .80اخلارج أو الداخل يف األوروبية

                                                 
لرومنسية يف شاطو برااين روائي فرنسي ومن أبرز املبشرين اب 76

 األدب الفرنسي.
77 Syrine Chafik Haut : viewring europe from the 
outside, P:1-2. 
78 Ibid, P47-48. 
79 Voir: Ibid, P89. 
80 Voir: Ibid, 139. 
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 فتارة خمتلفة، وسياقات مناسبات عدة يف بوانبرت انبليون

  سريلبب يشبهه أخرى واترة، تركيا يف مستبد محباك يقارنه
(Bebisarus) ابإلضافة اليواننيني، اإلمربايليني أشهر 

 يف وخاصة ،اإلجنليزي االستعماري للسلوك انتقاده إىل
 احملطمة، املعابد وبعض آغاممنون قرب عن حبثهم أثناء

 وكذا اليواننيني قبل من اآلاثر بعض سرقة إىل مشريا

 ولوحات متاثيل لليوانن، املعابد من عمودا 11) الفرنسيني

 .81(الفرنسيون سرقها

 (العامل واطن)م كتابه يف مسيث غولد جنح ولقد 
 من رموزا الكتاب هذا تضمن حيث جديد عامل تصوير يف

 وتبادل التواصل على تدل والغربية، الشرقية الثقافتني

 سريين تصرح النقاش هذا جانب إىل املختلفة املعتقدات
 الثقافة النتقاد سردية كإسرتاتيجية وظف قد احلوار أن

 للكرم ابفتقارهم بينيو األور  مسيث انتقد حيث .82بيةو األور 

 .املعاملة وللطف

 ولدغ كتاابت يف اإلجنليزية اهليمنة نقد وميثل 

 الطاجني  بطله لسان وعلى العمل، هلذا مميزة مسة مسيث

(Altangi) من ما :"قولف للحرب مبقته مسيث يعلن 

 لذلك"، اجلديد العامل يف احلرب مثل العداوة له كني شيء

 يف والفرنسية الربيطانية االستعمارية األنشطة ينتقد فهو
 .83(م-1754م1763) الشمالية أمريكا

 سرين جتادل( الشرق إىل رحلة) كتاب ويف 

 شخصية وراء شخصيته خيفي الذي نرفال كاتبها هوت

 حول املعطوبة ربيةاألو  األفكار أن يدرك الذي رجريا

 ومن .84عشر الثامن القرن يف جبذورها تضرب الشرق،

 متأثر نرفال أبن سرين تقر الكتاابت تلك خالل

                                                 
81 Voir: Ibid, P200. 
82 Syrine Chafik Haut : viewring europe from the 
outside, P:281. 
83 Voir: Ibid, P:287-288. 
84 Voir: Ibid, P235. 

 كما األداين، مصدر هو الشرق أبن ويؤمن ابإلسالم،

 من تساحما أكثر املسلمني والعرب األتراك أن قدتيع

 ظاهرة عن أيضا نرفال دافع ولقد ،85الغربيني الكاثوليك

 بني العالقات أبن يقر حبيث اإلسالم، يف الزوجات دتعد

 نظرياهتا من براءة أكثر عموما الشرق يف والنساء الرجال

 اإلجنازات كذلك حيرم إنه بل ،فقط هذا ليس ،ابو أور  يف

 الذين الغربيون الرحالة له يتفطن مل ما أمهيته مؤكدا الشرقية

 األوروبية املعرفة إن :"يقول حيث أمهلوها أو الشرق زاروا

 اليواننية الفلسفية لنصوص العرب العلماء لرتمجات مدينة

 فضلي جريار لسان على نرفال أن فالواضح" القدمية

 يف الغرب من  أمسى عنده فالشرق الغرب، على الشرق
 ولقد "،العرقي والتسامح االجتماعي التمازجمها:"  ميزتني

 املوثوق الطريق" أن اعتقاده حد إىل ابلشرق أعجب

 معرتفا" اإلسالم إىل التحول هو التقدم، إلجناز لألوربيني

 مارسه الذي العسكري أو لوجيو السيك اإلرهاب ضد أبنه

 .86الشرق يف والفرنسي اإلجنليزي االستعمار

 :سنبسام كاترين نقد -8

 احلج) النقدي الكتاب صاحب هي كاترين 

 يتحدى منهجها (1999، الشرق إىل الرومانسي األديب

 يف تدرس، االستشراقية للنصوص إدوارد عيدس تفسري
 اليت الصور متتبعة ابلشرق، الربيطانيني افتتان كتاابت

 لذواهتم الربيطانيني متثيالت الشرق إدراك فيها تشكل

 اإلمرباييل، التوسع أثناء  الديين؛ لالختالف ومتثيالهتم

 هارولد الطفل حج :لتقدمها مناذج ثالثة كاترين اختاره

 لوالرت الطلسم وكتاب (Lord Bayron) ابيرون
 املدينة إىل للحج ذايت سردو  (Walter Scott) سكوت

 كاترين تصدرها مالحظة وأول ،بريتن ريتشاردل ومكة

 هلذه االجتماعية الصورة أن هي الثالثة النماذج هذه حول

 متصلة، وغري غامضة،" الرومانسية االستشراقية النصوص

                                                 
85 Voir: Ibid, P :358-361. 
86  
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 إعجاز أمثال من بنقاد اهذ نقدها يف مستعينة" ومتعددة

وهومي  كلفورد جيمسو  (Aigaz Ahmed) أمحد
 سعيد إدوارد مواقف هؤالء النقاد الذين مل يتفقوا معاباب، 

 تعميمه وحول االستشراقية الكتاابت  حقيقة حول

 النقاد هؤالء أبخذ حيث الكتاابت، معظم على لألحكام

 غريو  ومنحرف، متناقض، أبنه االستشراق االعتبار بعني

 .87منسجم

 أبن الغرب، يف "احلج" مصطلح كاترين وتناقش 

 مسيحيون مؤمنون السابق يف كان كما به يقوم يعد مل

 يف املسيح منها شرب اليت  املقدسة الكأس عن يبحثون
 أانس هم القدس إىل ابحلج يقومون والذين األخري العشاء

 والطبيعة ب اإلنساينواحل القدم، عن البحث يتعشقون

 ابيرون من كل حج فإن االعتبار هذا وعلى ،توالذا

 كان الذي الربيطاين اجملتمع يناسب قد بريتنيو  وسكوت

 نتج الذي التمزق ذلك إزاء جديدة هوايت عن يبحث

 .88العلمية والثورة العلمانية مفاهيم عن

 رحلي نص كل أن إىل النقدية الدراسات وتشري 

 ضحوا بشكل ويعكس وخطاب، رؤية ابلضرورة يتضمن

 وحينما واآلخر، "أنتـ "ال بدون توجد ال اليت "األان"

 متعددين بفضائني يرتبط نهإف رحلة؛ النص هذا يكون

 بيوغرافية، سريية أببعاد حافال النص جيعل ممتد وزمن

 اآلخر وصورة األان صورة لبناء يتفاعل ومناقبية ترامجية،

 والتاريخ للعامل التأويلية املفاتيح أحد الرحالة حيث

 وقيما أفكارا الرحالة كتاابت يف اآلخر ميثلو  والذات،

 ذهنية صورة صورتني؛ خالل من وثقافة وتقاليد وعادات

 قراءة التلقي خالل من تشكلت الرحلة انطالق قبل قبلية

 على تركز احتمالية صورة اآلخر على يضفي مساعا أو

                                                 
87 Sampsun: the romantic literary pilgrimage to the 
orient; Buron, scott and Burton (umplished 
doctoral dissertation, university of texax at auston, 
1999, P viti, P:1-9 
88 Inod, P :19-20. 

 إضافة، املغايرة التقاليد وبعض والغرائيب الالمألوف جوانب

 الشرق يهتم حيث الدينية ومعتقداته الغريب عقل بنية إىل

 نفس وهو الغرب وبالد الشرق بالد إىل ديين منظور من

 الرحالت جل يف وبتفاوت هيمن الذي املنظر

 وصياغة الرحالة رؤى يف واستحكم االستشراقية،

  .89اآلخر

 زايرة بعد تتعدل بعدية، فهي الثانية الصورة ماأ 

 ىعل حتافظ الرحلة، وبعد انتهاء الشرق إىل الرحالة الراوي
 الواقع نرسخ أن وحتاول األوىل، الذهنية الصورة من بعض

 من اآلخر حلظة حتويل هي احلامسة املرحلة ولعل هو، كما

 قيم إىل إما يصري، فالتخييلية الكتابة إىل املعيشة التجربة

 غريبة، وعادات وخوارق عجائب إىل أو وأحكام، وأفكار

 من اآلخر إىل  ينظر فالراوي لالختالف، سداجم يصبح أو

 االنسجام معياري على تعتمد مقارنة متييزية نظر زاوية

 صورة وراء يقف خلفيا سؤاال ابعتبارمها واالختالف

 .90"؟األان" مع ختتلف أم تنسجم هل... اآلخر

 كاترين ترى واآلخر األان أساس وعلى 

 رأيق أن ميكن (هارولد الطفل حج) أبن سامبسون

 الرومانسية روايته إنشاء ابيرون فيه حياول كمسعى
الشخصية اخلاصة، بعيدا عن العقيدة الدغمائية التارخيية 
للمسيحية، إنه يعكس شكا دينيا متزايدا يف الغرب، جتاه 
تساؤل أحدثه االلتقاء ابآلخر الديين، حيث إن الشرق 
بعد تصحيح الصورة الذهنية القبلية أصبح مكاان ميكن أن 
جيد فيه الربيطاين انعتاقا روحيا عرب نبذ اهلوية الدينية 

، ولقد حاول هذا ابيرونالتقليدية، هذا من زاوية نظر 
األخري تفادي نظرة السمو واالستعالء للربيطانيني 
ولالجنليزيني على الشرق، اليت كانت تعكس صورا سلبية 
لآلخر الشرقي، ومتجد التفوق الديين الغريب، فشرق 

يعكس االشتياق  كاثرين( من وجهة نظر )ابيرون
                                                 

 .203الرحلة يف األدب العريب، صنقال عن: شعيب حليفي،  89
 .203ينظر: شعيب حليفي، املرجع السابق، ص 90
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النخبوي الغريب العتبار الشرق مكاان رائعا ميكن أن يهرب 
فيه املرء من القمع االجتماعي والديين "املشهد كان 
بدائيا، لكنه كان جديدا"، هكذا يصرح ابيرون ولطاملا 
فكر ابيرون يف اعتناق اإلسالم وهو برتكيا لكنه مل 

 .91يفعل

كقناع   لوالرت سكوت( الطلسم) ويعمل كتاب 
أبن هناك عديدا من الرحالة  سكوتإذ يشري  ،للتخفي

الغربيني الذين اعتنقوا الثقافة الشرقية، بل إهنم من احملتمل 
هلؤالء  كاثرينأن يكونوا قد حتولوا إىل اإلسالم، ومتثل 

، إيسرت ستاهنوبالرحالة الذين ختفوا كشرقيني ابلسيدة 
، وهم من هارب جون ابركلسيد ، واآن بالنتوالسيدة 

. لذلك فقد نقلت الثقافة الشرقية يف  الرحالة الرومنسيني
كتاب )الطلسم( بشكل ذكي إىل اجلمهور الغريب، حيث 

الذي ميثل رفض الصورة  صالح الدينهو  سكونبطل 
املتوارثة من القرون الوسطى على أن العرب )مهج 

 ملني السيفمتعصبون( خرجوا من قلب اجلزيرة العربية حا
يف يد والقرآن يف األخرى ليصيبوا غما ابملوت أو اإلميان 
مبحمد، أو يف أفضل احلاالت ابلعبودية واجلزية كل من 

 .92يتجاسر على اعتقاد نيب مكة

ميثل صالح الدين احلاكم املسلم التقي  
املتسامح؛ يؤكد هذا، رسم تلك الصورة اليت يتعانق فيها 

يف كتاب )الطلسم(   الدينبصالح  ريتشارد قلب اْلسد
 املسلم وصورة الكافر، صورة تلغى هنا"  ندرين كأخوين

 للحرية كمثال النبيل، الصحراء بعريب تبدلتسو  الرببري

 كما الشرقية احلكومة صورة أن ،كاترين وتؤكد. واإلابء

 " وبسيط نقي ملكي حكمها أن على تدل الكتاب يروى
 الذي الدين صالح سدهاجي ثورية قومية أفكارا يعكس

                                                 
91 Voir : Sampson, the romantic literary pilgrimage 
to the orient, P:131-140-142-153. 
92 Walter Scott: the talism London, JM, dent, 
1956, p20-21. 

 حتجب النهاية وهذه الصليبيني، على ينتصر أن استطاع

 النصر نأو ، والغرب الشرق بني الثقايف الديين االختالف

 الذي الدين صالح حققه والتاريخ الرواية يف العظيم

 إىل الصليبية احلملة معسكر خيرتق أن متخفيا استطاع

 .93"العمق

 والنفس، الواقع يف آاثر رحلة لكل أن فاملالحظ 

 إذ الواقع، هذا على ةفساامل وخلق لإلدراك خاصة وطريقة

 الراوي حيضر أن إىل ومعطياهتا أسرارها بكل الرحلة تتحول
 ومن التجارب، هلذه وراواي متلقيا بصفته الذايت بعدهيف 

 لشكل مؤشر الرحلة أن ابعتبار املنصهرة، جتربته بينها

 أيضا، ابةالكت وشكل برخيت كلود جان بتعبري احلياة

 وهي األمكنة مث املغاير بعده يف اآلخر حيضر كما
 .94ابآلخر الذات بعد وتفاعل للتجربة فضاءات

 والرؤى األوامر جيسد الراوي فالرحالة 

 واقع بناء ذي رحلي نص يف عاشها اليت واملشاهدات

 الذاكرة حضور خالل منختييلية  وبنيات معطيات يتضمن

 دامتيف مسرية  اتوار وح وأحداث تفاصيل انتقت اليت

 للرحالة جتربة ميثل الرحلي النص هذا إن حيث، معينا زمنا

 اجملسد ابملتخيل املادية للحقائق الفعلي التحقق هو والنص

 واحلجب والتعديل والتحويل االنتقاء عرب الكتابة يف

 .95واإلضافة

وبناء على التجربة الذاتية اليت تتحقق كفعل يف  
 ريتشارد نص كاترين ادلتجاحملكي )نص الرحلة(؛ 

اليت يعتقد أهنا قد لطخت  املسيحية رفض الذي ،بريتن
 إىل وحتول ابملكر واحلقد واالضطهاد ويف إراقة الدماء،

 شكلب منظمة اإلسالم حياة ألن الصوفية عرب اإلسالم

                                                 
93 Voir : Sampson, the romantic literary pilgrimage 
to the orient, P:179-180-183-205. 

 .247ينظر: شعيب حليفني الرحلة يف األرادب العريب، ص 94
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 حمددة أوقات يف والصلوات الشعائري التطهري تشمل جيد

 .96الروحانية إىل ابإلضافة

 نقاد النقاد، من صنفني هذا؛ حبثنا انأورد لقد 

 دوافع من إبيعاز كانت أهنا الشرق إىل الرحلة عتربواا

 هيمنة حماولة ميزهتا استعمارية أو دينية أو جتارية

 ومن واحلضاري، الديين والتفوق الشرق، على االستعمار

 بينما ،الطه وحممد قباين وران ،سعيد إدوارد هؤالء

 الشرق إىل الرحلة أن اعتربوا ربينيغ نقاد يف الثاين الصنف

 أو (هاوت) ذاتيا ثقافيا ونقدا الثقافية للحدود عبورا متثل

( نرفال) ابنبهار ممثال ،(سامبسون) ابلشرق اإلعجاب
أن يتحولوا إىل اإلسالم  األوربيني على اقرتح حىت ؛ابلشرق

كان نرفال إىل أن  إدوارد سعيدلنيل التقدم، بينما خلص 
 ريتشارد بريتن، وإذا كان 97ية لشرق مفرغذا رؤية سلب

 وران وطه، سعيد، من كل عند منوذجا للهيمنة اإلمربايلية 

 عن للدفاع مثال ،ونسسامبو  كاترين عند فإنه ،قباين

 .املسيحية ونبذ اإلسالم

 األمم رقي يف الثقايف التنوع مكانة على وبناء 

 Mary Louise)برات لويز ماري تنبهنا واحلضارات

Pratt) تدوس أن جيب ال أنه لتؤكد "التماس منطقة" إىل 

 الرحالة بني العنصرية  التفرقة زاوية من الرحالت نصوص

 وجدان لذلك (5)الثقايف التنوع حيث من لكن والشعوب،

 القرب) كتاب صاحب بلت دي فان إدواردس أن

 نتجنب أن أردان إذا :"قائال جيادل (1985، والنأي

 الغربيني الرحالة عالقات عاجلن ال أن فيجب ،سعيد خطأ

                                                 
96 Voir: Sampson, the romantic literary pilgrimage 
to the orient, P:208-209. 
97 Said: Orientalism, p.184. 
(5) Maria Louise Pratt : imperial eyes: travel writing 
and transculturation, London and New York, 
routledge 1992, P:6-7. 

 دراسة ويف، 98"كاسحة تعميمات يف ابلشرق

 تبىن األوسط، للشرق األمريكيني الرحالة الستجاابت

 يف نهأ يعتقد حيث ،سعيد منهج عن خمتلفا منهجا بلت
 بني مييز أال الباحث على ينبغي الرحالت أدب دراسة

 الرحالة، تجمموعا بني أو للرحلة، املختلفة الزمنية الفرتات
 العمل يف املختلفة األصوات إدراك عليه جيب  وإمنا

 والطبقة الدين، حيث من الرحلة لكاتب الواحد

 االزدواجية يف النظر منعن وأال واجلنس االجتماعية،
 مقدمة يف يذكر حيث للشرق، استجابتهم غموضو 

 الطرق استكشاف يف تتلخص اليت دراسته أهداف كتابه؛

 يف أمريكي رحال مائة عن يقل ال ما انتهجها اليت

 حمددا كتاابهتم؛ خالل من األوسط الشرق مع تعاملهم

 له، وحمب للشرق، حمتقر بني 99املتباينة مواقفهم نتائج

 بكل مشاهداته نقل حيادية، مواقف له من وبني

 اخلاصة املعامالت أو العقائد يف التدخل دون موضوعية،

 .للشرق

 يف كبرية ورةث إدوارد سعيد كتاب حدثأ لقد 
 ويف جتنيسها، ويف الرحالت، تصنيف ويف ،النقد جمال

 من كل أن حيث املقاصد، وحتديد النوااي، عن الكشف

 النطالقته مصدرا اختذه العرب أو الغربيني النقاد من قرأه

 أو ملنهجه رافضا كان إنه حىت الرحالت، أدب نقد يف

 الغربيني الرحالة جتاه الكاسحة أحكامه لتعميم أو لتحليله

 وأبهنم ،الشرق حيتقرون كلهم أهنم سعيد اعتقد الذين

 خاطئة اعتقادات حاملنيمعينة  ألغراض ومقاصد زاروه

عن الشرق  ريبغال للقارئ مزيفة أخبارا وانقلني الشرق، عن
 .وأهله

الذي هو مبثابة  الكتاب هذا بعد توالت ولقد 
 حالت،والر  الرحالة أدب جمال يف الكتاابت أالف "قنبلة"

                                                 
98 Idwardus Franciscs, van de Bilt : proximity and 
distance american travelers to the middle east 
(1819-1918), 1985, P16. 
99 Ibid, p18. 



A. HAKEM/APJIR 2-2 (2018) 118-142 

 

 يف سعيد على يعاب ما كان نإو  ومعارض مؤيد بني
 من كثريا هناك إن حيث التعميم مسألة هو احلايل القرن

 بل ،أهله مع وتعاطفوا الشرق أحبوا الذين الغربيني الرحالة

 Thomas) وفامأ فتوماس اإلسالم، إىل حتول من ومنهم

Upham)  لكي"  أبنه مقتنعا كان املثقال سبيل ىعل 

" موجها هذه حنبهم أن جيب الشرق شعوب نعرف
النصيحة إىل رفاقه الرحالة الذي عزلوا أنفسهم عن سكان 

إن كثريا من الرحالة األمريكان من قارن  ، مث100الشرق
أخالق الشرق أبخالق بلداهنم فانتقدوها، وامتدحوا تقوى 

ويقتبس  املسلمني وابتعادهم عن شرب اخلمر والكحول،
 George) ام كريتيسلولينصا  فان دي بلت

William Curtus)  يهاجم فيه املسيحية ويثين على
عليه الصالة والسالم قائال:" إذا كنت  حممدالرسول 

رجال، فالبد أن تقدر عبقرية نيب املسلمني، وأن تكون 
سعيدا من اجلهم ألهنم وهبوا هذا املعلم اإلنساين، والبد 

أفضل من  أيضا من أن تفكر يف حقيقة أن املسلم الشرقي
 .101املسيحي الغريب"

إذن؛ االستشراق إنسي النزعة، وليس كل  
الرحالة يكرهون الشرق أو كانوا يف مهمة عسكرية أو 
ة، وإذا كان  سياسية، فبعضهم ميثل النزعة اإلنسانية اخلرير

قد كتب عن الرحالة اإلمربايليني فقد أغفل  سعيد إدوارد
ذين تعاطفوا مع وأمهل كثريا من الرحالة الربيطانيني ال

فلورنس انيت إجنل، ولويس دوف الشرق أمثال: 
 جوردن.

ختاما؛ نشري إىل أن أدب الرحالت متنوع وغري  
متجانس، وعلى هذا األساس فال جيب أن جيعل النقاد 

                                                 
100 Ibid, p:194-195. 

( كاتب وصحفي 1824-1892تيس )جورج ويليام كور  101
ومصلح اجتماعي أمريكي، نشر أسفاره يف كتابني: )الحظات 

 Curtus: The، واخلواجة يف سوراي(،1852اخلواجة يف النيل 
howadji in Syria, New York, Harper, 1852, p336. 

اخلطاب االستشراقي كله يف سلة واحدة، بل ينبغي أن 
يكونوا موضوعيني يف معاجلة موضوع االستشراق، كما 

ر إليه من كل الزوااي؛ من زاوية البعد اجلمايل، جيب النظ
والتداويل، واللساين، والنقدي الذايت، ابعتبار الرحلة متثل 
جنسا أدبيا، خيضع ملا ختضع له كل السرود األدبية، من 
دراسة وحتليل على أال يتحيز جلانب واحد ليوهم املتلقي 

رحلة أبفكار حتمل مسا فكراي ينتشر مفعوله جتاه اآلخر. فال
جنس أديب تتعدد فيه أصوات املؤلف وال تسري يف اجتاه 
واحد مث إنه جيب يف دراسة االستشراق أن نتجنب ثنائية 
شرق غرب لنفسح اجملال لنقد الذات ولنتجنب 

 التعميمات حىت نكون موضوعيني يف نقدان. 

 النص خضع فلقد حليفي شعيب رأي وعلى 

 الثقايف نسقلل عةاتب لتحوالت اجلديد املنظور يف الرحلي

 القريبة أشكاله مع وتتفاعل بداخله تندمج كانت الذي

 بعيون ونقرأها متغرية، للنصوص نظرتنا أن ذلك والبعيدة،

 املتحكمة واملفاهيم الدالالت وأتويل تقييم ونعيد ،خمتلفة

 النقد فيها يفكر مل اليت الرحلية النصوص ألن البياانت، يف

 من والتحليل احلديث قدالن واجهة إىل عادت القدمي؛

 الرتاث هذا كل فهم تزيد وأسئلة خمتلفة، منظورات

 شفع ما وهو امتداده، وعلى األدب عمق يف املتغلغل

 ليس الذي الشيء عن يتساءل أن الباحثني ألحد

 .102؟برحلة

 حتضر الكتاابت، كل يف ممتد نصإذن؛  الرحلة 

 ابلذات ترتبط لرؤية وتؤسس وداللة، وظيفة أجل من

 الواقعي بني االلتقاء نقطة هي الرحلة وكأن لتاريخ،وا

 تعمل إبداع كل مثل والرحلة والرؤيوي، والثقايف واحللمي،

  شيء إىل القدري وتغيري ضروري، إىل العابر حتويل على

 والعادي املنسي املألوف حتتضن فهي مكشوف،

 وهو- الذي الرحالة ذات من ينطلق هذا كل ،واملفاجئ

                                                 
-317ينظر: شعيب حليفي، الرحلة يف االدب العريب، ص: 102

318. 
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 التذكر، إىل املستندة املخيلة قناة عرب مشاهداته حيول

  وحمرك فاعل من بدوره يتحول التعديالت إىل ابإلضافة

 نص إىل فعل من الرحلة حتولت لذلك وراو، شخصية إىل

 ومتعة، معرفة هبلي وتنوعا، تعددا يستقطب إبداع إىل

 واجملازفة واالكتشاف وأبحالمه ابإلنسان ترتبط ألهنا

 وسائل مع وخاصة والروحية يةداامل املعرفة عن واحلفر

 على اجملال وفتحت بعيد، كل بتقرر  اليت احلديثة االتصال

 الكون يف اإلنسان أنتجه ما كل على لالطالع مصراعيه

 .وإبداع ودراسات أحباث من
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Abstract 
In the eyes of the Europeans, the East was always very unique, because it was an unknown world that awakens 

curiosity and a strange new focus. Going to it was an important thing for traveling writers, especially in the 19th 

century. 

In the 19th century, many French writers visited the city of Jerusalem, who wrote in their literary writings what 

happened under their eyes, what attracted their attention, and what inspired their impressions. Among these 

travelers is the French writer Gustave Flaubert Gustave who, without all his observations in his book: "A 

notebook and observations about the journey to the east" (1850), in which he drew important aspects of public 

life in the city of Jerusalem, drawing on his observations and His impressions of the city and its inhabitants, and 

these features in the form of representation, which will be launched in the presentation of the level of the 

presence of Eastern culture and thought in the creations of Flaubert. 

My research was divided into an introduction, three chapters and a conclusion. The introduction was about the 

importance of Jerusalem in the eyes of French travelers. The first is the translation and definition of the French 

traveler Gustav Flaubert, and the second topic was to talk about the importance of the journey Flaubert and 

purpose, while the third section has been recorded in the life of Jerusalem through the talk of the literature of the 

trip. And then a summary of the most important findings. 
 

Keywords: East - Jerusalem - Novel - Traveler - Views - Ethics 
 

 
 منوذجا  جوستاف فلوبري  – الفرنسيني صورة القدس يف عيون األدابء الرحالة

 د. بغداد عبد الرمحن
 اجلزائر - املركز اجلامعي مبغنية

 
 امللخص

 
، الغرابةثري ت   ةً جديد رةً ؤ  ب   و يوقظ الفضول جمهوالً عاملاً  ل  ك  ش  كونه للطاملا كان الشرق يف نظر األوربيني شيئاً متفرداً للغاية، 

  .امليالدي يف القرن التاسع عشر لدى األدابء الرحالة وحتديداً هلذا كان الذهاب إليه ميثل شيئاً مهما 
يف القرن التاسع عشر امليالدي العديد من األدابء الرحالة الفرنسيني الذين دونوا يف كتاابهتم األدبية لقدس مدينة ازار قد و 

 Flaubertألديب الفرنسي جوستاف فلوبريأاثر انطباعاهتم. ومن بني هؤالء الرحالة ا ما وقع حتت أعينهم، وما لفت أنظارهم، وما
Gustave  دفرت ومالحظات حول الرحلة إىل الشرق: "يف كتابهيوميات رحلته قي د الذي Carnets et Notes de voyages 

en Orient (1850 )القدس م ع تمدًا يف ذلك على مشاهداته مدينة رس م  فيه جوانب  هامة من صور احلياة العامة يف  حيث

                                                        

1 This article is an enlarged version of the text presented in the "Jerusalem Symposium in Modern World 

Literature" held at the University of Jordan from 21-23 March 2017. 
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الثقافة و منها يف عر ض مستوى حضور الفكر  ثيل هي اليت سأنطلقوانطباعاته عن املدينة وسكاهنا، وهذه املالمح على سبيل التم
 املشرقية يف إبداعات فلوبري .

يف عيون الرحالة الفرنسيني.  القدسعن أمهية  املقدمةوخامتة، فكانت  مباحثحبثي إىل مقدمة وثالثة  وقد قسمت   
أمهية رحلة عن احلديث فيه كان   الثاين بحثامل، وجوستاف فلوبريالفرنسي  ةعبارة عن ترمجة وتعريف ابلرحال األول بحثاملو

 أمجلت   خامتة. مث الرحلة ةعرب احلديث عن أدبي القدسفيه صور احلياة يف  ت  فقد رصد   الثالث بحثامل، أما والغرض منهافلوبري 
 إليها. فيها أهم النتائج اليت توصلت  

 
 األخالق  – املناظر – الرحالة – الرواية – القدس –الشرق :  احيةـات املفتـالكلم

 

 قدمة : أمهية القدس يف عيون الرحالة الفرنسيني:ملا
خالل " Orientمنطقة "الشرق  حظيت  لقد 

األدابء الرحالة ابهتمام الكثري من القرن التاسع عشر 
طافوا يف أرجائه، يصورون مالمح املدن الذين نسيني الفر 

ويرمسون أحوال البشر ويدونون مشاهداهتم موثوقة تنبئ عن 
وإن تعددت دوافعهم  بدقة متناهية.حرٍص يف نقل املعلومة 

يف القدوم إىل هذه املنطقة، فإن  الرغبة يف استجالء سحر 
عن  الشرق وغموضه ومشاهدة معامله بوصفه عاملًا غريباً 

املهمة اليت جعلت هؤالء دوافع من الأعني األوربيني، كان 
  .1شرقلقدوم إىل الالرحالة يندفعون ل

من املناطق اليت " Jérusalem"القدس كانت و 
 ٍب للعديدذ  القرن التاسع عشر مركز ج   عأصبحت  منذ مطل

وألسباٍب ِعد ة، ففضاًل عن ، الفرنسينياألدابء من الرحالة 
، فإن  للماضيها التارخي دينية مدينة معامل ي والديين العريقني 

ملحة  رغبتنا تلذا كان .متنوعةوحاالت اجتماعية وثقافية 
زون التصوري لألدابء الفرنسيني "املخ ذلكالكشف عن يف 

يتهم لشرقنا العريب ؤ   التاسع والعشرين، ور  يف القرنني  
ثهم عن فكِ  غموضه مهم للشرق و حب   ه  اإلسالمي، وف   

هبامه وعاداته وعقلياته ضمن اللغة والتاريخ واخلطابة الغربية وإ

                                                        

الرحالة األوربيون يف مملكة بيت املقدس الصليبية حملمد ينظر:  1
 1992 – 1ط  –مكتبة مدبويل  –القاهرة  – مؤنس أمحد عوض

 .16ص  –

الذين  األدابء الفرنسنيبني ومن  .2وعمليات التماح الديين"
أقبلوا على الرحيل إىل مدينة "القدس" ابلرغم من الظروف 
الصعبة اليت كانت تواجههم وذلك هبدف حتقيق غاايهتم 

 نذكر: 
 François-René de شتوبراينفرانسوا ريين دي   .1

Chateaubriand (1768-1848 ) ويعد من أوائل
الرحالة األدابء الذين زاروا القدس يف أوائل القرن التاسع 

وأقام هبا قرابة السنة )من جويلية  1806عشر وحتديدًا 
(. وذكر عن املدينة معلومات 1807إىل جوان  1806

 "خط سري من ابريس إىل القدسمهمة يف كتابه 
Itinéraire de Paris à Jérusalem عام " الذي أصدره

1811. 
 Alphonse de Lamartine ألفونس دي المارتني  .2
الذي زار مدينة القدس بصحبة زوجته  (1790-1869)

 .1833إىل سبتمرب 1832من جويلية  Juliaوابنته جوليا 
رحلة إىل الشرق وقد دو ن كل مشاهداته يف كتابه: "

Souvenirs d'un voyage en Orient"  الذي أصدره
 Sargaويشري الكاتب سارجة موسى .1851عام 

                                                        

رحلة األدابء الفرنسيني إىل البالد اإلسالمية يف  -الرحلة إىل الشرق  2
 –ترمجة مي عبد الكرمي و علي بدر  –لبيري جوردا  القرن التاسع عشر

 – 2000 – 1ط  –األهايل للطباعة و النشر و التوزيع  –دمشق 
 .5ص 



Moussa  ني دو ن فيه تأن الكتاب المار يف مقدمة الكتاب
تفاصيل مشاهداته أبسلوب أديب وصفي قوامه العبارة العذبة 

التصوير والصدق يف  واأللفاظ املختارة بدقة فائقة وحسن
بني  فيما لكتاب ي ص نِ فون ا النقل، مما جعل النقاد والدارسني

"شتوبراين" )خط سري من ابريس إىل القس(  كتاب
   .1)رحلة إىل الشرق( و"نرفال"

-Gérard de Nerval (1855 جريار دي نرفال .3
 ود و ن   1843قام برحلته إىل القدس عام  (1808

 الكثري من أوصاف املدينة يف كتابه "رحلة إىل الشرق
Voyage en Orient"  1851الصادر عام .  

الذي  Pierre Loti (1850-1923) بيار لويت .4
 1894وصل املدينة القدمية "القدس" يف مارس من عام 

وجتول يف ربوعها وتعرض لوصف كثري من أخالق سكاهنا 
 ".Jérusalemوأساليب معيشتهم يف كتابه "القدس 

-Edouard Schuré (1841 إدوارد شوره. 5
خر من القرن زار األراضي املقدسة يف وقت متأ( 1929

"املقدسات املشرقية: يف كتابه رحلته دو ن  التاسع عشر، وقد 
 :Sanctuaires d'Orientمصر، اليوانن، فلسطني 

Egypte, Grèce, Palestine  وفيه يذكر 1898سنة .
 أن  حنينه املتعطش لرؤية 

هذه األراضي املقدسة وخصوصًا بيت املقدس حفزته على 
 القيام برحلته.

 األدابء الفرنسيون الذين زاروا القدس همكثريون و 
يف القرن التاسع عشر، وقد اكتفينا يف هذا املقام بذكر هذه 
األمساء ألهنا من القامات األدبية الكبرية يف فرنسا وأثرها يف 

يف تلك اآلونة ال ميكن جتاهله، وأن   القدسفتح األعني على 
 يستهان ال املدينة املقدسةدورها يف تشكيل صورة عن هذه 

 –زمنًا كافيًا للكتابة عنها، وألهنا  لقدسبه حيث أقاموا اب
خاصة أبدابء تنتظم ضمن رؤية تكاد تكون  –أخريًا 

رومانسيني كبار آثروا الطابع البالغي والتخييلي يف عملية 
                                                        

1 Sarga Moussa, "Introduction" au Voyage en Orient 
de Lamartine, Honoré Champion, 2000, p. 7 

وننتقل اآلن إىل الرحلة اليت  .نقل مشاهداهتم وانطباعاهتم
القدس لدى الرحالة اختذانها منوذجًا حلديثنا حول مركز 

 األدابء الفرنسيني، تلك رحلة "غوستاف فلوبري".
وقد اخرتان هذه الرحلة ابلذات ألهنا حتتوي على 

 :نذكر منهاعدد من اخلاصيات 
فلوبري منذ وقت طويل، فهي أواًل رحلة لطاملا حلم هبا * 

مصدر جذب  هوابلقدوم إىل هذا الشرق الذي بدا عند
: "كنت  أحلم حيث يقولاع ، سحري، ومصدر إهلام وإبد

برحالت بعيدة يف األفق اجلنويب ، حلمت  ابملشرق، 
ة، وبقصوره اليت تراتدها ذهبيال ارماهلبصحرائه الواسعة و وب

  .2)...(اجلمال 
وبتحريه  بفضولهرحلة قام هبا أديب معروف وهي اثنيًا * 

حقيقة تصوير ، فقد قام هبا لاحلقيقة واملصداقية
، ومدى معاانة شعوهبا وربية يف املشرقملستعمرات األا

 .هناك
ها بعض * واثلثًا فإن هذه الرحلة تكشف لنا نصوص   

الصفات الشخصية اليت حتلى هبا فلوبري أثناء سفره كالصرب 
 ومعاانة السفر والوصف الدقيق للبالد واملدن.

جيل األدابء رحالت عن  اختلفت رحلتهفقد أخريًا * و  
"شتوبراين" و"المارتني"  أمثالوه الرومانسيني الذين سبق

ما سجله يف  ، وخاصة "Louis Énault إينولويس و"
ال تنسجم مع عظمة وهيبة اليت لقدس اصورة كتاابته عن 

ه ومسعه أيف ضوء ما قر و  املدينة، الصورة اليت رمسوها له عن
وبذلك عرف  كانت صورهتا أقل بكثري مما توقعه.بل   عنها

ت  الواقع، ولذلك ظل  يبحث عنها فلوبري أن  احلقيقة ليس
 .3جاهداً 

 غوستاف فلوبري ترمجة الرحالة الفرنسي املبحث األول:
                                                        

2 Gustave Flaubert, Mémoire d'un fou, Novembre 
et autres textes de jeunesse, Edition Flammarion, 
1991, p. 275 

بغداد  –نظرة يف أسلوبه الفين لرشيدة أمحد الرتكي  -ينظر: فلوبري  3
 – 1983 –ب.ط  -منشورات دائرة الشؤون الثقافية و النشر –

 . 3ص 



رحلة األديب الفرنسي غوستاف فلوبري اكتسبت  
جديرة مكانة إىل الشرق يف منتصف القرن التاسع عشر، 

بني الرحالت اليت وصلت إلينا يف تلك املرحلة، الهتمام اب
فاً هاماًّ للمدن الفلسطينية، مث أنه اهتم وقد قدم لنا فيها وص

أيضًا ببعض املرافق والقالع يف أحناء القدس، ابإلضافة إىل 
لنا عادات أهال البالد الذين زارهم، واختلط هبم، ذلك قدم 

 واطلع على أفكارهم.
 Rouenروان مدينة ولد جوستاف فلوبري يف 

 تويف يف، و 1821سنة ديسمرب  12يف ابلشمال الفرنسي 
أشيل  "هو ابن  .Croisset همبدينة كرواسي 1880ماي  8

كبري جراحي مستشفى "كان " الذي  كليوفاس فلوبري
وكان هو نفسه جنل طبيب بيطري، وكانت والدته ، املدينة

، وكانت تنتسب من انحية "كارولني فلوبري  آن جستني"
والدهتا إىل أقدم األسر يف نورمانداي السفلى، وكانت شديدة 

وقد أثرت مناظر الشقاء اإلنساين . 1"سبهاز بناالعتزا
املوت( اليت كان يرقبها يوميا ابملستشفى  –)السيما املرض 

بل وارتسمت حىت على  على نظرته العلمية و األدبية ، 
  . 2أعماله و كتاابته 

شديد ، يبورجواز عائلي يف جو فلوبري عاش 
 حيصل على ه أنكان مطلواًب منألنه  ، هتعليماحلرص على 

أبيه أوحماميًا أو أي وظيفة أخرى طبيبا مثل ، حمرتمةوظيفة 
فكانت رحلته إىل ابريس  ،مرحية يف اجملتمعتضمن له مكانة 

 :تلك الفرتة يقول عن .القصة واملسرحوكذا  لدراسة القانون
"كدت  أكون ممثاًل لوال إنين من عائلة مرتفهة، وأخريا 

كره ما يسميه ه  غري أن. 3"اخرتت، وقررت أن أدرس القانون
حىت ما كان يفتح كتااًب من كتب القانون "حياة الطلبة"، 

عنه يطوي صفحاته ويستلقي ساعات يف فراشه. كما يذكر 

                                                        

دار الرشاد  –تراث اإلنسانية بقلم الصفوة من األدابء والكتاب  1
 .  694ص  - 8اجمللد  –ب.س  –ب.ط  –احلديثة 

 .  26ص  -املرجع السابق  ينظر: 2
 28ص  –نظرة يف أسلوبه الفين لرشيدة أمحد الرتكي  -فلوبري  3
 .29و

وكان يقضي أكثر أايمه كثري األصدقاء،   نيف شبابه أنه مل يك
يؤثر االسرتسال مع وحيدًا يف شقته الصغرية، بل كان 

 .4األفكار والغوص يف التأمالت
الوقت الذي بلغت فيه فلوبري يف اء مولد وقد ج

حيث كثريًا ما ، 1830سنة  هاأتلقغاية  ركة الرومانسيةاحل
وقع كان ف، فكتور هيجووإرادة، خ طى ترسم، عن وعي 

 احلسن يف حياته النفسيةله األثر يف أسلوب حياته ذلك كله 
  –األدابء  ظامالل األدب وعِ جحب إىل حد اإل. فأواألدبية

وطمح دومًا أن يصل إىل مستواهم، سميهم، كما كان ي
على غرار هومريوس وشكسبري وجوته وابيرون وبلزاك 

 –كما كان يلقبه   –ومونتاين ورابليه وكذا الشيخ صاند 
إحدى رسائله:  . يقول يفالذي أخذ عنه فلسفته وحكمته

اإلنسان نفسه عندما يرفع عينيه أكثر علواًّ حنو  حيتقر   م  ك  ول  "
 . 5م"ل  ِعظام، حنو املطلق، حنو احل  ال األدابء

يف أسهمت  عدة ظروف ، 1840بداية من عام و 
ويف اختياره النهائي ملهنته، إنضاج مواهبه الفكرية واألدبية، 

 جنملها كاأليت:واليت 
يشجعان معاً  -ابلنسبة لفلوبري  –أصبح الفن واملرض  .1

  فبعد أن، 6 الزهدةعلى الوحدة و 
آثر أن ، ى الرجوع إىل مشال فرنساصيب مبرض أجربه علأ  

" القريبة Croissetدينة "كرواسيه مب 1845سنة يعيش  يف 
فبدأ يف . قراءةاللكتابة و لكله الوقت   همنح ممامن "روان"، 

تسجيل مالحظاته وتعليقاته على ما اإلكثار من االطالع و 
ما كان يبحث يف إذا " يقرأ يف رسائله، إىل درجة أنه

أرغم نفسه على قضاء أسابيع يف مؤلفات خمصوصة، 
فمن أجل   حىت يعثر على املعلومة املطلوبة.املكتبات العامة، 

                                                        

دار احلرف  -بريوت  –ينظر: رواية سالمبو لغوستاف فلوبري  4
 .6ص  – 2010 – 1ط  –العريب للطباعة والنشر والتوزيع 

 .34 – 30ص  –املرجع السابق  5
سلسلة أعالم الفكر  –ينظر: غوستاف فلوبري لفيكتور برومبري  6

املؤسسة العربية للدراسات  –ترمجة: غالية مشلي  –العاملي املعاصر 
 14ص  -د.س –د.ط  –والنشر 



كتابة عشر صفحات مكرسة، مثالً، ملشهد روائي يضع فيه 
بضعة مزارعني، لن يرتاجع أمام الضجر الذي قد ينتج عن 

إن كتابة )...(  قراءة عشرين جملدًا أو أكثر تعاجل املوضوع
، أتخذ منه أايمًا بكاملها من أجل صصةصفحة واحدة خم

 .1"دراستها. كتاب واحد جيعله يقلب العامل برمته
لنفسه يعثر أن على  1846يف سنة العزم فلوبري عقد  .2

ح قواعد مدرسة وطر  ، على وسيلة إلبداٍع روائي جديد
عن أية تضحية يف فلم يدخر جهداً، ومل حيجم  جديدٍة، 

يف الفرتة فكان له ذلك دبية. سبيل حتقيق تلك الرسالة األ
االنتقالية اليت ودع فيها مرحلة الكاتب املقلد إىل مرحلة 

إىل حلم  إمييل زواليشري  األديب الذي له أسلوبه اخلاص.
: "ففلوبري موجود كله يف كتبه، وسيكون فلوبري القوي قائالً 

من العبث البحث عنه يف مكان آخر)...( إنه يصنع ك تباً، 
آخر. دخل يف ميدان األدب كما كان املرء وليس شيئًا 

يدخل يف ملٍة ما، لكي يتذوق كل متعه وميوت فيه. هكذا 
حبس نفسه، وكر س  عشرة أعواٍم لكتابة مؤل ف ظل يعيشه  
كل ساعات هناره، وحييل كل شيٍء عليه، فكان يتنفس 
وأيكل ويشرب من خالله. ال أعرف رجاًل جديرًا حبم ل 

 .2قد منح وجوده برمته لفنه" لقب كاتب مثله، فهو
 1845ففي عام : على الكاتب الفرنسيتتزايد األحزان  .3

 شقيقته كما توفيت ،  تويف والده
وفاة صديقه تلتها ت"كارولني" يف السنة التالية، و العزيزة 

، 1872وفاة والدته عام و ، 1869"لويس بويه" عام 
ن رغم كل ددت أمانه، لكاليت هاملالية  همتاعبابإلضافة إىل 
 احلياة وهي يف"متعة وحيدة، واحدة ، فقد م نح هذه القساوة

يقول: آٍه، أن تكتب هو الكتابة، إهنا بذلك متعته وعذابه، 
أن تستحوذ على العامل مبساوئه وفضائله، وأن تلخصه يف  
كتاب، هو أن حتس بفكرتك تولد، تنمو، حتيا، وتنتصب  

                                                        

 –ترمجة حسني عجة  –يف الرواية و مسائل أخرى إلميل زوال  1
ص  – 2015 – 1ط –هيئة أبو ظيب للسياحة والثقافة  –أبوظيب
113. 

 .112ص  –املرجع نفسه  2

ابت فلوبري، القارئ لكتا. و 3كتمثال وتبقى إىل األبد"
 يف الكتابةاخلاصة طريقته  رسم يالحظ حرصه على

أوهلا استهالله أغلب النصوص ربعة عناصر وختصيصها أب
تشكل سنداً حىت بعبارة مقتبسة من أحد كبار الك تاب 

ودعامًة ملغامرته األدبية، واثنيها فأغلب نصوصه مهداة إىل 
، وآخرها نصهبته لواثلثها ذكره لتأريخ كتا صديق محييم له،

خيتصره غوستاف كان غالبا ما  عليها الذي التوقيع 
Gustave ، األول: امسه  إىل حرفمشريًاG ، أو إىل أوله

 .Gve 4: إليه حرفي ه األخريي نمضاف 
صار مؤسس ورائد املدرسة الواقعية، رغم لوبري مث أن ف .4

أنه عاش أنضج فرتات عبقريته يف العصر الرومانسي، وكل ما  
إظهار احلقيقة عاريًة جمردًة من القيم، وقد هو  هيريدكان 

"األسلوب البسيط اخلايل من التمويهات استخدم لذلك 
والبهرجات اللفظية والرتاكيب احلارة، وانتقى موضوعات 
ومضموانت يف حياة كل الناس. وهو لذلك كلن واقعياًّ ومل 

النقاد  لذا اعتربه .5يكن  رومانسياًّ غارقًا او م غرقًا يف اخليال"
 األب الشرعي للواقعية يف األدب الفرنسي.

فكرة أن األدب جيب فلوبري غلبت على تفكري وأخرياً، . 5
 أن يكون غري ذايت، أي أن حياول 

دائما أن يضع يف كتاابته ما يراه من األشياء واألحداث، وال 
 حياول أن يشرحها أو أن يتدخل 

ه وأفكاره ، أو أن ي قحم  مشاعر فيما وراء رؤية العني
، وتؤكد لنا هذه الفكرة رسالته اليت بعثها إىل 6ومعتقداته

األديبة "جورج صاند"، متحداًث عن روايته "مدام بوفاري": 

                                                        

 .56ص  –نظرة يف أسلوبه الفين لرشيدة أمحد الرتكي  -فلوبري  3
 –ترمجة ماري طوق  –ينظر: نصوص الصبا لغوستاف فلوبري  4

ص  – 2014 – 1ط  –هيئة أبوظيب للسياحو والثقافة  –أبوظيب 
 .13و 12

 - 1098العدد  –جملة الرسالة  –فلوبري مثالً ألنيس منصور  5
  .20ص  - 1965جانفي 

دار  –القاهرة  –الواقعية يف األدب الفرنسي لليلى عنان ينظر:  6
 .40ص  - 1984 –ب.ط  –املعارف 



موضوع الرواية وشخصياته وأتثرياهتا كل ذلك من خارج 
نفسي، وأعتقد أن  هذا ما جيب أن يكون، وما تكتبه ال 

 –ل هذه الفكرة . ولعتكتبه لنفسك، وإمنا تكتبه لآلخرين
تؤكد اجلانب الواقعي يف غوستاف فلوبري،  –يف حد ذاهتا 

ألن "الفن  الواقعي قوامه اخلضوع للموضوع وحماولة النظر 
غليه يف وضوٍح ودقٍة، واملشاعر اليت هتيج يف نفس اإلنسان 
يف مواجهة األشياء قد جتعله يعمى عن حقيقتها، وإمنا يراها  

 .1كما يودُّ أن  يراها"
 والغرض منهاأمهية رحلة فلوبري املبحث الثاين: 
يف املسألة اهلامة اليت جيدر اإلشارة إليها إن 
أن رحالت األدابء الفرنسيني على وجه البداية، هي 

فاقت اخلصوص إىل البالد اإلسالمية يف القرن التاسع عشر، 
بالغي وختييلي  طابعه من متيزت بالرحالت غري األدبية ملا 

عن سكان الشرق  موانطباعاهت مالحظاهتحالة ملالر يف نقل 
وميكن أن نرجع ذلك إىل ، ومدهنم وأخالقهم وطبائعهم

"ضخامة املدونة اليت أنتجها الرحالة األوربيون خالل 
رحالهتم، من كتب أدب رحالت، ويوميات، ومذكرات، 

لك قامت العديد من تكما .  2وقصص، وقصائد إنتاج أديب"
طابع العالقات املتأزم الذي كان  يف ظروف سادهاالرحالت 

األطماع قائمًا بني الشرق الغرب آنذاك، حيث تزايدت 
 ، وسياسة االستعمارية

 .3واالنطباعات السياسية ديين،التبشري ال
غوستاف فلوبري إىل املشرق عامة وإىل رحلة ما أ

 قطة ن مثلتبيت املقدس خصوصاً، 
امنة عشرة من وهو يف الث لكاتبحياة فلوبري ايف هام حتول 
 ش فرتات عبقريته يف العصر الرومانسيكان يعي  حيث، عمره

الذي امتزج فيه خليط من النزعة الألخالقية والشيطانية 
علته ج، والولع ابلتصوير واأللوان، والشرور واللون األرجواين

                                                        

 .14و 13ص  –رواية سالمبو لغوستاف فلوبري  1
رحلة األدابء الفرنسيني إىل البالد اإلسالمية يف  -الرحلة إىل الشرق  2

 .8ص  –القرن التاسع عشر لبيري جوردا 
 .9و 8ص  –ينظر: املرجع نفسه  3

يطور صورة تفكريه اليت مفادها: احلياة سيئة ووحدة الفن هو 
حتددت لديه نظرته اجلمالية . و القادر على أن يكون السلوى

من أجل ذلك يف مواجهة ضراوة الوجود، وعداوة األشياء، و 
، واخلروج من الذات، إىل اجنذب إىل التأمل واملشاهدة

كانت ف، مالحظة النفس، ومدى انعكاسها على األشياء
إن مث . 4حتقق له كل ذلكاليت الرحلة هي املدرسة األفضل 
هناك إال له ، مل يكن فلوبري منهعودة املرض الذي مل يتعاف 

دواء واحد: جتديد اهلواء وتغيري املكان، وإحالل العزلة 
مع ، وهكذا كانت رحلته 5الواقعية حمل  العزلة اخليالية

" إىل مصر Maxime Du Camp "مكسيم دي كامب
وسوراي وفلسطني والقسطنطينية واليوانن وآسيا الصغرى عام 

أثرًا عميقًا يف فرتة كان فيها تركت يف فلوبري اليت ، 1849
يف قمة عطائه األديب والفين حيث قدم عنها صورًا يف 
رسائله، والسيما يف كتابه "مذكرات رحلة" الذي ميكن أن 
نقف فيه على ميالد عبقرية كبرية، تكشف عن أسلوب 

 .6م مميزي ن، ورؤية تنعكس فيها فكراً جينياًّ خ  وز  
لقدس، فيبدو عن الغرض من رحلة فلوبري إىل او 

أن فلوبري كان مسحوراً منذ زمن ابلسراب من الوهلة األوىل، 
إىل القدوم إىل كغريه من األوربيني حيث دفعته  ، 7الشرقي

فلسطني "الرغبة امللحة يف استجالء سحر الشرق وغموضه 
 ،8ومشاهدة معامله بوصفه عاملًا غربياًّ عن أعني األوربيني"

                                                        

ينظر: خمتارات من كتاب رحالة وأدابء فرسيون يف مصر جلون ماري   4
الكويت مؤسسة جائزة عبد  –ترمجة: سونيا جنا ورشا صاحل  –كاريه 

ص  - 2006 - 1ط –العزيز سعود البابطني لإلبداع الشعري 
524 . 

 . 526ص  -ينظر: املرجع نفسه  5
 –جملة اآلداب األجنبية  –تاف فلوبري ترمجة فريد جحا ينظر: غوس 6

 .151 –ص  – 1984 – 40العدد 
ترمجة: مي عبد  –يوميات ومشاهد  –يون طقرحالة روماني ينظر: 7

أبوظيب دار السويدي للنشر والتوزيع ودار ورد للطباعة  –الكرمي 
 .199ص  - 2005 – 1ط  –والنشر والتوزيع 

مملكة بيت املقدس الصليبية حملمد مؤنس أمحد  الرحالة األوربيون يف 8
 .12ص  - 1992 – 1ط  –مكتبة مدبويل  –القاهرة  –عوض 



نطقة مناط البشرية لسكان املالطبائع واألفضاًل عن استجالء 
، واجندابه إىل دراسة العادات موأصوهل معلى اختالف ألواهن

 .1أكثر من دراسة اآلاثر والتاريخ
 رحلةال أدبيةاملبحث الثالث: 

ال تكاد الدراسات واألحباث تزودان ابملعطيات الكافية حول 
إشارات رحلة غوستاف فلوبري إىل القدس. بيد أن هناك 

فلوبري يف دفرت صغري أمساه "رحلة إىل الشرق" أو  هنادو  هامة 
على هيئة  ومالحظات حول الرحلة إىل الشرق" دفرت"

من اليت حوت  أيضاً على جمموعة ، مذكرات يومية
إىل بعض األصدقاء اليت أرسلها املالحظات واخلطاابت 

  ب.واألقار 
فلوبري إىل أرجاء الشرق عشرين استغرقت رحلة 

عر حينها ، وش  1851حىت جوان  1849ر شهراً من أكتوب
أن تغيري املناظر وتنوع اهلواء واملناخ سيكون مالئماً لصحته، 

هو وصديقه مه على اخلروج ز  ع  الرحالة الفرنسي لنا صف يو 
 Maxime Duماكسيم دي كام"الكاتب واملصور 

Camp" إىل اليت وجهها  رسالةاليف ، إىل أرجاء الشرق
من  السادسيف  "Ernest Chevalier إرنست شيفالييه"

يف نه يريد أن يقوم برحلة أبفيها  خياطبه 1849عام جانفي 
ستستغرق رحليت ما بني مخسة عشر شهرًا إىل ": املنطقة

مثانية عشر شهراً، سنصعد النيل حىت طيبة، بعدها سنسافر 
، مث إىل سوراي وبغداد والبصرة وبالد فارس حىت إىل فلسطني

د القوقاز وجورجيا وآسيا الصغرى، البحر الكارييب وبال
قود، وذلك من خالل السواحل، وإذا كان هناك وقت ون  

  .2كننا الذهاب على القسطنطينية واليوانن"مي   
 

                                                        

ينظر: خمتارات من كتاب رحالة وأدابء فرسيون يف مصر جلون ماري   1
 .528و 527ص  -كاريه 

2 Correspondance, édition de Jean Bruneau, Paris, Gallimard, « 

Bibliothèque de la Pléiade », tome I - p.506.  

 
 ماكسيم دي كاممن تصوير  1850أوت  20 -القدس 

Maxime Du Camp (1822-1894) 
د ص  ر  يف صدد وحنن  –وهنا ينبغي أن نشري 

التزم يف الغالب  هأنإىل  - ء الرحلةأثنا الكاتبمشاهدات 
حىت أنه  اليوم والتاريخ، ابفتتاح أحداث رحالته اليومية بذكر

وإقامته يف القدس  اليت استغرقتها رحلته حتديد الفرتةليمكننا 
 وضواحيها:

غشت )أوت( / آب: الوصول إىل  8* صبيحة اخلميس 
 3القدس

 4دينةجولة يف املغشت )أوت( / آب:  9اجلمعة * 
 5زايرة بناايهتاغشت )أوت( / آب:  11األحد * 
زايرة قبور املدينة  غشت )أوت( / آب: 15اخلميس * 

 6املقدسة
 7هارحلة إىل ضواحيغشت )أوت( / آب:  16اجلمعة * 

 8غشت )أوت( / آب: كتابة بعض الرسائل 19* االثنني 

                                                        

دار  –ترمجة فريد الزاهي –ينظر: رحلة إىل الشرق لغوستاف فلوبري 3
 2013 – 1ط –هيئة أبو ظيب للسياحة والثقافة  -الكتب الوطنية

 .21-19ص -
 .22ص  -ينظر: املصدر نفسه  4
 .22ص  -ينظر: املصدر نفسه  5
 .34ص  -ينظر: املصدر نفسه  6
 .36ص  -نفسه ينظر: املصدر  7
 .44ص  -ينظر: املصدر نفسه  8



غشت )أوت( / آب: زايرة األماكن  21* األربعاء 
 1املقدسة

 2غشت )أوت( / آب: مغادرة القدس 23* اجلمعة 
وهكذا يتضح لنا أن فلوبري اعتىن عناية شديدة بتحديد اليوم 
والتاريخ ألحداث رحلته إىل القدس، وإننا نستطيع معرفة 

وال  (.15عشر يومًا ) مخسةعدد أايم هذه الرحلة وهي 
يكتفي فلوبري يف التحديد بذكر اليوم والتاريخ فقط، بل إنه 

قوله:  يتجاوز ذلك إىل حتديد الوقت أو الساعة، من قبيل
غشت / آب، عند الساعة اخلامسة عصراً، قمنا  9"اجلمعة 

 ، وحنوه 3جبولٍة يف القدس"
: "يف صباح اليوم التايل)أي  يوم السبت( يف قوله أيضاً 

. فمن خالل هذا التحديد 4سادسة صباحاً"استيقظنا عند ال
لسجل احلقيقي ا"، تكتسب الرحلة قوة الزمين والوقيت

،  5ملختلف مظاهر احلياة ومفاهيم أهلها على مر العصور"
كما هلذا احلضور املكثف لليوميات دور يف تعزيز جانب 

، وترتيب األحداث وتنظيمها والعمل على الضبط والتوثيق
 .6الراتبة تنويع اخلطاب وك ِسر

 "مكسيم دي كام"مع وقد خرج فلوبري من مصر 
 متوجهني إىل فلسطني، ومعهم فتاة ب راًّ 

اليت  شابة من األلزاس ذاهبة ملوافاة خطيبها يف القدس
بعد أن قطعوا  1850أوت  08وصلوها صبيحة اخلميس 

ألراضي اجلرداء حىت تبدت القدس مساحات كبرية من ا
فالتقيت  برجال من العرب شرعوا : "سرت  قلياًل ألنظارهم

 ! يلوحون يل أبيديهم أن أسرع  وهم يرددون: القدس
                                                        

ينظر: ترمجة فريد الزاهي  –ينظر: رحلة إىل الشرق لغوستاف فلوبري 1
 .44ص  -
 .45ص  -ينظر: املصدر نفسه  2
 .22ص  -املصدر نفسه  3
 .25ص  -املصدر نفسه  4
دار  –بريوت  –أدب الرحلة عند العرب حلسين حممود حسني  5

 .6ص  - 1983 – 2ط  –األندلس 
شركة  –القاهرة  –ينظر: الرحلة يف األدب العريب لشعيب حلفي  6

 .66ص  - 2002 –ب.ط  –األمل للطباعة والنشر 

سبع وعشرون امرأة يرتدين  مالءات زرقاء، يبدو  ! القدس
أهنن  عائدات من السوق. ثالث دقائق بعد ذلك، 

أمهية الرحلة تعينت  املالحظ يف هذا املقطع، أن  .7القدس"
مشاركتهم، مما نتج عن ذلك يف اختالط الرحالة ابآلخرين و 

السرد الرحلي سرٌد مشهدي، "مادًة حواريًة وقوليًة، ألن  
يصور أعمال الشخصيات الفردية أو اجلماعية حركة بعد 

 . 8حركٍة وحواراهتا قوالً إثر آخر"
ويف هذه الرحلة، جند فلوبري ال يستغين عن 
الوقفات الوصفية، فكثريًا ما يوقف أوصافه من أجل 

الشريف حيث ق، مثل قوله عن زايرته ملدينة القدس التعلي
 !  عن دهشته مبا رآه قائاًل: "ما أنظفها من مدينةرب  ع  

األسوار التزال كلها قائمة. تصورت  السيد املسيح خارجاً 
منها ، فيما انتصبت  جبال اخلليل خلف املدينة إىل مييين، 

  .9هفهافة كأهنا من خبار"
يف هذه الرحلة من  كما تظهر مالمح التوصيف

سند "ت   حني، التشخيص أو التجسيدخالل جلوء فلوبري إىل 
ادة الكائن احلي البشري إىل عناصر  عصفات ختص 

جو وصف فلوبري للذلك مثل و  ،10املوصوف اجلامدة"
"اجلمعة، جولة  :السائد يف املدينة يوم اجلمعة والناس صيام

 وكآبةٌ  يف املدينة، كل شيء مغلق بسبب رمضان، ص م تٌ 
يمان على املكان، )...( بدت  يل القدس  شبه ما تكون أخي 

ص ن" بقربٍ    .11مجاعيٍ  حم 
 ذات"وحت  ظى الرؤية يف الرحلة أبمهية كربى لكوهنا 

"  ،12راوية ملا حدث هلا وحتت نظرها وواصفة ملا شاهدت 
                                                        

 .21ص  -ترمجة فريد الزاهي  –رحلة إىل الشرق لغوستاف فلوبري 7
دار حممد علي  –تونس  –معجم السردايت جملموعة من املؤلفني  8

 .340ص  – 2010 – 1ط  –للنشر 
 .21ص  -املصدر السابق  9

الوصف يف النص السردي بني النظرية واإلجراء حملمد جنيب  10
ص  – 2010 – 1ط  –دار حممد علي  –صفاقس  –العمامي 

80 . 
 .22ص  –رحلة إىل الشرق لغوستاف فلوبري  11
 .341ص  –معجم السردايت جملموعة من املؤلفني  12



فمن خالل وقوف فلوبري على وصف أحياء املدينة املقدسة، 
كل أحياء املدينة ": ةآلتيؤيته عن قرب ار استطاع أن ميدان ب

األزقة ال تكاد اخليل تستطيع  طمتسخة أميا اتساخ، بال
السري فوقه، ويف الزقاق الذي فيه نزلنا هناك جيفة كلب 

كر أحد يف دفعها بعيداً، أما يفأصفر تتحلل رويدًا دون أن 
 . 1"!القاذورات عند أصل احليطان فال حييط بفاعتها وصف

فلوبري لتلك األحياء أنه غري مراتح كل  رؤيةن ي ظ هر م
تذمره وصف  كثر مني   واالرتياح لكل ما شاهده فيها، فه

يقول: "مث أشد ما حيث مما الحظه يف أزقة املدينة ونواحيها 
ما أكذهبم، وما أشد ما كل ما هنا  ! اً ر زو يبدو كل هذا م  

غشوش م دل س الغرض منه وال غاية سوى م قن ع م  
يط به  القدس قربٌ  !غالل والدعاية والربحاالست مجاعي حي 

زرة، مكان كاملربع، مسور، كان أول ما رأيناه   ج 
ن املدينة امل

تغطيه جلود احليواانت وغريها من القاذورات، يف وسط 
سود ة وحمتوايهتا، تجلطة وأمعاء م  فرٍة، ويف احلفرة دماء م  ح  

، كان املكان ن  قد أح    .2سخاً"ناً وم ت  تِ رقتها الشمس أو كادت 
استخدام و  رؤيةهبذه الد مثل هذه الصور واألمكنة ص  ر   إن  

، ي فضي بنا إىل متثل طبيعة األلفاظ املستهجنةذه فلوبري هل
مزاج فلوبري ذلك  مردُّ تفكريه يف الفضاءات اليت ع ربها، ولعل 

األمر الذي محله على ، الذي ع رف به أثناء رحلته املتلقب
تلك ص من مشاهداته والنظر إىل موقف خاأخذ 
أوصافه حمشوة جاءت الكثري من ف، نظرًة سلبيةً  اتاملوصوف

 –يف رأينا  –املسألة و  ،الفظاظة واخلشونة الواقعيةأبلفاظ 
"هبوية حضارية وثقافية أتىب أن تتنازل لغريها، تتعلق أكثر 

ادن أو تضمحل ، فهي راسخة يف شخصية  وترفض أن هت 
بل . 3بدمائه ووجودها ي شكِ ل وجود ه" الرحالة متعلقةٌ 

إمنا فلوبري  ةن رحلذلك أب تعليلذهب "بري جودا" إىل و 

                                                        

 .23ص  –رحلة إىل الشرق لغوستاف فلوبري  1
 .22ص  -املصدر نفسه  2
 –دمشق  –شعرية الفضاء يف الرحلة األندلسية إلبراهيم احلجري  3

 .213ص  - 2012 – 1ط  –دار حماكاة 

 عدوانيةٍ  على قاعدةٍ  -ه من فرنسا تمنذ انطالق –أتسست 
  .4له احتقاريةٍ  ونظرةٍ  إبزاء الشرق
الذي أحاط بفلوبري يف الرافض املناخ  هذارغم و 

من و مبا يتميزون به،  إال أنه أنصفها وامتدح  أهلها، املدينة
واحدة من الكنائس اهلامة يف مملكة بيت ه لوصفذلك 

وقد أمعن يف تفاصيلها كنيسة القرب املقدس، املقدس، وهي  
وطبيعة القداس املقام بداخلها حيث يقول: "يف كنيسة القرب 

مشهد لطيف، ذاهتا. والزينة  ةزخرفاملقدس اليواننية مثة ال
اء يف ثياب بيضاء، ورجال س، ونبفتحٍة ت ضيء الكنيسة كلها

، وجمموعات من الناس تقف مولية ونةبقمصان وعمائم مل
وبطريك بلحية بيضاء، ويواننيون الوجوه صوب املذبح، 

يلثمون مشاهد آالم السيد املسيح املرسومة على اجلدار 
فاملالحظ أن ذات  .5الذي يفصل بني الكنيسة وبني املذبح"

تلك الكنيسة لناء وصفها الشامل الرحالة الفرنسي حاضرٌة أث
الغالب إال مبنظورها  يف "ألن املوصوفات ال ت رىوطائفتها 

  .6وال ت رسم إال من خالل أحاسيسها"
حيثما فلوبري يستقطب املكان املقدس اهتمام و 

ح ل ، ابعتباره "حيمل يف طياته قيمًا تنتج من التنظيم 
فيفرض كل املعماري، كما تنتج من التوظيف االجتماعي، 

، هذا 7على الناس الذين يلجأون إليه" مكان سلوكًا خاصاًّ 
 لمدينة ومقاماهتا ومزاراهتا ومقابرها،ما جنده من قبيل زايرته ل

مل يرتك حيث صفًا دقيقًا ومفصاًل، و لقرب املقدس ووصفه ل
أعمدة   املبذح القبطي املصلى بناية فيه )القبة 

إال وذكرها انت( الشمعدا  الباب احلجري  القبة
مل و  .8سرارها بقياساهتا وطوهلا وعرضهاأرف واطلع عليها وع  

                                                        

رحلة األدابء الفرنسيني إىل البالد  -الرحلة إىل الشرق ينظر:  4
 .9ص  –اإلسالمية يف القرن التاسع عشر لبيري جورد 

 .24ص  - رحلة إىل الشرق لغوستاف فلوبري 5
 .341ص  –معجم السردايت جملموعة من املؤلفني  6
عيون  –الدار البيضاء  –مجاليات املكان جلماعة من الباحثني  7

 .63ص  - 1988 – 2ط  –املقاالت 
 .33و 32ص  –ينظر: رحلة إىل الشرق لغوستاف فلوبري 8



وحدها ضمن أوصاف الرحالة املقدسة تكن املدينة 
وأحواض  1زايرته و ص ف بيت حلممعرض ويف بل الفرنسي، 

وقصر  4ونبع سلوان 3وكنيسة قرب السيدة مرمي 2سليمان
ئر األماكن وسا 8والناصرة 7وجنني 6وعني السلطان 5قيافا

  .العتيقة فيها
هكذا متضي الشهور، وتتواىل فيها األايم حافلًة و 

أن  ح ل ت  ، إىل حول القدس ابلعروض واملشاهد املختلفة
ل: حيث يقو  1850أوت  23يوم اجلمعة ساعة الرحيل 

"غادران القدس، موقف صعب، تبدو القدس كلما ازددان 
ار الزيتون اليت عنها ابتعادًا كأهنا تغرق وسط خضرِة أشج

تلي مدافن امللوك، أما من انحية الشمال فإن أسوار املدينة 
املستقيمة تبدو كأهنا متضي غي ارتفاٍع واخنفاٍض فتظهر اترًة 
وختتفي أخرى وسط خضرة األوراق، وقد ِخل ت  نفسي مرة 
سأراها من جديد ألودعها، لكن هضبة حالت بيين وبينها، 

 .9تفت  متاماً"فلما التفتُّ وجدهتا قد اخ
وانتهت بوصف غوستاف فلوبري لقد بدأت رحلة 

وقي ده يف يومياته اليت ، 10حتقق له أخرياً الذي رومانسي حامل 
ألماكن املسيحية والقدس، امدينة عن سجل فيها مشاهداته 

مما ناايهتا، وضواحيها، وأهلها ودايانهتم، بو فيها، املقدسة 
الشرق اليت يف احلياة ورًة عن أمناط جعلته يقدم للقارئ ص

ن، لكون الشرق ظل دوماً و اجندب إليها الرحالة األوربيطاملا 
ذلك اجملهول واجلديد الذي غالبًا ما كان يوقظ يف هلم ميثل 

                                                        

 .28ص  -ينظر: املصدر نفسه  1
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ريثما يقف الرحالة على  أعظم املشاعر الغريبة همنفوس
 الفارق بني الشرق احمللوم به، والشرق احلقيقي.

فلوبري غوستاف رحلة  أن  وبعد، فالذي خنلص إليه 
يف آن  ة  ر رو غاية  وضكانت   ،إىل الشرق ومن مث القدس

وإمنا واحٍد، مبعىن أهنا مل تكن ترفًا وال سبياًل لنيل شهرٍة، 
يف التعارف منها، وذلك أفلح الرحالة يف حتقيق هدفه  غاية

وكشف اجملهول من طبائع الشرق واملقدسيني على وجه 
شياء على حقيقتها. يقول والتحري يف ن  ق ل األ اخلصوص،

يف إحدى رسائله: "إذا كان البد يل من اختاذ موقف فعلي 
من هذا العامل، فستكون مهميت كمفكٍر وكمثبٍط للمعنوايت، 
أن أقول إال احلقيقة، لكنها ستكون رهيبًة، قاسيًة 

  .11وعاريًة"
لفلوبري، يف عمل  ذاتية ال ضرورةالتكمن صفة و 

ثل ظل  لشرق الذي كهذا، يف ذلك ا عامة للرومانسيني له و مي 
البحث عن اجلمال املفقود، حيث و منطقًة لتصعيد اخليال، 

"أن الشرق الذي ق د م نفسه إىل فلوبري أبعد ما يكون عن 
تمتع   تصوراته الشاعرية العظيمة يف فرتة املراهقة يف البداية، اس 
رجه وم ر حه  به، وابختالط ألوانه وبفوضى مجاهريه، وب  ه 

ضجيجه، وبفوضاه، وابلتفسريات اخلاطئة لبعض وب
 . 12تصوراته"

يف العودة غوستاف فلوبري  وقد ظل األمل حيدو
بعد يف واحدة من مراسالته إىل تلك البقاع، حيث يقول 

عودته إىل فرنسا: لو ك نت  أصغر سناًّ، ولو كنت  أمتلك 
، لع د ت  إىل الشرق لدراسة الشرق احلديث، ول كتبت   املال 

إنساٍن م تحضٍر يعود للهمجية، وإنسان مهجي يتحضر.   عن
كنت  أودُّ أن أ وضح  هذا التناقض بني عاملني  ينتهي هبما 

 . 13احلال إىل االختالط، ولكن فات األوان
 

                                                        

 .26ص  –سلوبه الفين لرشيدة أمحد الرتكي نظرة يف أ -فلوبري  11
خمتارات من كتاب رحالة وأدابء فرسيون يف مصر جلون ماري   12

 .547ص  -كاريه 
 .572ص  -ينظر: املرجع نفسه  13



 اخلامتة:
هذه إىل العديد من النتائج اليت  نايف دراست ناخلص

إىل القدس  تكشف  عن أدبية رحلة غوستاف فلوبري
 ليت جن  ملها يف اآليت:واالشريف، 

يعترب غوستاف فلوبري واحد من أكرب ك تاب  .1
العصور احلديثة، ملا أاثره من قضااي تتصل ابألدب والتأليف 
لي،  والرتحال أثرت  وأغنت  عامل الكتابة الروائية واألدب الر ح 
مما جعل ك تاب فرنسا يعتربونه إىل عصران احلايل أستاذهم فناًّ 

 وأسلوابً.
لقد جاءت أغلب أعماله مليئًة بواقع الناس، . 2

وإذا رجعنا إىل مراسالته ويومياته اليت ت عدُّ جزءًا هاماًّ من 
إنتاجه، نفهم أن الكتابة مثلت لديه فرصة لتصوير ق  ب ح 
احلياة، إال أن يف قرارة نفسه، جنده إنسااًن يطمح إىل حتول 

 احلياة وتغري الواقع.
 املشرق عامة وبيت مل تكن رحلة فلوبري إىل .3

املقدس خاصة للتعبد، أو لالستجمام، بل كانت يف الواقع 
قائمة ابألساس على قاعدة املقارنة بني النظم االجتماعية 

 والثقافية وخمتلف السلوكات والطباع بني الشرق والغرب.
لقد سار يف خطابه الرحلي سريًا تتابعياًّ موازايًّ  .4

يث غالبًا ما جنده يعتمد التوثيق للرتتيب املكاين والزماين، ح
اليومي لألحداث حمددًا يف ذلك املكان واليوم والتاريخ 

  والوقت.
تسجيل لوصف مشاهدات فلوبري و  نايف دراست .5

كثرة االستطرادات   استوقتناانطاعاته أثناء الرحلة، 
واألوصاف الدقيقة املدرجة رغم عدم أمهيتها أحياأنً، 

)النظام الوصفي لة والتوسع يف وصفهاواحتفائه ابملناظر اجلمي
 .االجتماعي واإلثنوغرايف(

إىل القارئ الغريب جماالً فلوبري رحلة  قدمت  . 6
خصبًا للخيال ابملناطق اليت ح ل م هبا، لذا حظي الشرق 
أبمهية كبري منذ القرن السابع عشر وصواًل إىل القرن التاسع 

الدين  عشر، فكانت رحالت األدابء واملستشرقني ورجال

واجلغرافيني الذين ساحوا يف األرض حبثًا عن الفردوس 
 .املفقود
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