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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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القدس يف األدب العريب احلديث يف الرواية والقصص واملسرح والشعر يف
القرن العشرين
الدكتور حممد حممود أمحد بين مفرج
أستاذ مساعد يف كلية العلوم الرتبوية جامعة الشرق األوسط – األردن

mmf.1962@yahoo.com

ملخص
من خالل تتبعي ألدب القدس يف القرن العشرين ،وليس من

االنفعال واحلماسة ،والتعبري عما جييش يف نفوس الشعراء
من مشاعر جتاه املكان "القدس" الذي اغتاله األعداء .

خالل النماذج اليت توقفت عندها يف هذا البحث ،يتبني

وكان للقدس حضور ابرز يف الشعر والقصص والرواية ،بينما

يل:

يف املسرحيات مل يكن هلا هذا احلضور ،وقد ركزت األعمال

أن الشعر الذي تناول القدس قد انتظمته حماور ثالثة:
الشعر الديين،والشعر الوطين والقومي ،والشعر االجتماعي،
وقد تبني لنا أن قصائد الشعر الديين ركز -طوال هذه
الفرتة -على إظهار مكانة القدس الدينية ،وإبراز مقدساهتا،
يف إطار من القداسة والتهيب واخلشوع ،وقد بدا لنا أن
الكثري من هذا الشعر نظم يف مناسبات دينية واترخيية
مشهورة كذكرى اإلسراء واملعراج ،واملولد النبوي الشريف،
واهلجرة النبوية الشريفة .
أما قصائد الشعر الوطين ،فقد عربت عن الصراع مع
األعداء ،ووقفت عند ثورات الشعب الفلسطيين املتعاقبة،
وخاصة املرحلة اليت سبقت النكبة عام ( )1984م ،أما
بعد النكبة فقد ظلت القصائد تلح على ضرورة حترير
املقدسات وإنقاذها من براثن االحتالل ،يف إطار من

اإلبداعية على ما تعانيه القدس من احتالل بغيض ،ورسم
الشعراء واألدابء صورة حزينة للقدس يف أعماهلم ،فكانت
أقرب إىل النواح والبكاء والعويل ،يف كثري من األحيان،
ووقفت بعض األعمال اإلبداعية عند هذا احلد دون أن
تتجاوزه ،فالقدس كانت ظرفًا جغرافيًا جتري فيها األحداث،

دون أن يكون هلا دور ابرز يف بناء هذه األحداث والتفاعل

معها ،وهذا يظهر لنا بعد املسافة بني هؤالء األدابء
والقدس ،فلو وضعنا مكان القدس امسا اخر ،ملا شعران خبلل
يف البناء الفين لتلك األعمال ،وهذا مؤشر على ضعف
اإلبداع نفسه من جهة أخرى كما سيتضح الح ًقا.
وقد حرص كثري من الشعراء واألدابء على إبراز الواقع كما
يف أعماهلم األدبية املتصلة ابلقدس ،فاقرتبوا من تصوير الواقع
تصويرا "فوتوغرافيا" حني تناولوا األحداث اليت جرت يف
ً
القدس يف القرن العشرين ،فيقفون عند املعارك اليت جرت
مع اليهود الصهاينة إابن النكبة وبعدها ،أو يشريون إىل

M. MFARREJ/APJIR 2-2 (2018) 94-117

بعض العمليات اجلريئة اليت يقوم هبا أهل فلسطني ضد

أصحاب موقف رد الفعل الذين ضحوا أبدهبم الذي منح

أعدائهم ،وقد انعكس "تسجيل الواقع" على صورة القدس

القدس طعماً خاصاً وقيمة خاصةً .

يف هذا األدب ،فظهرت القدس مكاان ساكنًا ،ال حركة فيه

وهذا يوضح دور املبدع يف احلياة أبنه يعرف ما يعرفه املؤرخ

.

وقد متكن بعض الشعراء واألدابء من رسم صورة واضحة
مكاان متوه ًجا
املعامل للقدس يف أدهبم ،فبدت القدس
ً

مشتعال ،تشيع يف جنباته احلياة واحلركة .
ً

مؤرخا
واإلعالمي واإلخباري والسياسي والواعظ ولكنه ليس ً
وال إعالميًا وال إخبارًاي وال سياسيًا وال واعظًا.

ومن ذلك نستخلص أن عجز الواقع العريب دفع األدابء إىل
استحضار شخصيات اترخيية هلا ارتباط قوي ابلقدس مثل

أما القصص اليت متثل ذلك فأمهها قصص جنايت صدقي،

عمر بن اخلطاب وصالح الدين األيويب يف صورة انفعالية

وأمني فارس ملحس ،وخليل السواحري ،وإبراهيم الدقاق .

وصفية جمردة فهم يبصرون الواقع احلزين الذي حتياه القدس

وقد غدت القدس عند إميل حبييب يف (سداسية األايم

لذلك ينبشون يف اتريخ القدس املاضي .

الستة ) قضية مصريية من قضااي اإلنسان وقد توحدت مع

يالحظ إىل حد ما ضعف حضور القدس يف الشعر يف

كل مكان يف فلسطني ،هذا ومل تفقد القدس خصوصيتها

القرن العشرين وذلك ألن القدس اندجمت يف فلسطني يف

يف العمل الروائي املتفوق .

أغلب األعمال األدبية وجند أن أغلب األعمال الشعرية

وقد اتضح لنا من دراسة أدب القدس يف القرن العشرين أن
هذا األدب كان يف مستويني:
املستوى األول :يتمثل يف الرفض العفوي الصادر عن
موقف رد الفعل جتاه األحداث املتعلقة ابلقدس ،وقد بدا

متجهة إىل التعبري عما تعانيه فلسطني فاأصبح الشعراء ال
يلتفتون إىل ما تعانيه القدس فحسب ولكن يعربون عن
معاانة فلسطني وحدها وإبراز دور أهلها يف التصدي
لألعداء.

أدب هذا املستوى ضعي ًفا ليس فيه قدرة على بعث حرارة
الرتاث ومعاانة احلداثة وكان نسيج هذه األعمال اإلبداعية
ضعي ًفا أيضاً وإن كانت ألفاظه قوية متينة ،فهي تقليد
للشعراء العباسيني أو الشعراء احلدثيني ،فظل أصحاهبا
واقعني يف أاثر أولئك الشعراء دون أن يفلتوا منهم وأمنا
جيرون ورائهم وال يلحقون هبم .
اما املستوى الثاين :كان ألصحاب هذا الرأي نظرة أمشل
عن موقفهم يف انتمائهم ضد احملتل بكل أبعاده وهم

إىل الذين تفطرت دماؤهم على ارض اإلسراء واملعراج ..
إىل اخلالدين من الشهداء الذين فدوا أبرواحهم أرضنا
احلبيبة فلسطني ..
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إىل كل املناضلني واملقاومني الذين يعيدون كتابة األدب

خالل هذه املعاين الرمزية .القدس جتسد فكرة بوابة األرض

والتاريخ أبحرف من دماء ..

إىل السماء ،والبوابة تعين االنفتاح ،وكذلك املرور او العبور،

إىل شبابنا وبناتنا جيل الغد املشرق ،لنتعلم كيف تصنع
األجماد ..
هلم ولكم مجيعاً مين التحية .
إن فلسطني توأم األردن ،والقدس توأم عمان فالقدس يف

واحلركة والتبادل واألخذ والعطاء ،وربط الزمان
ابألزمان،واملكان ابألماكن ،واإلنسان ابهلل ،والقيم خبالق
هذه القيم ،واحلرية املطلقة اليت تسمح لكل إنسان ابالنفتاح
على خالقه على مر األزمان واألماكن انطالقا من القدس أو
غريها .

ضمريان دوماً ،هي الرمز اخلالد وقدس األقداس وزهرة

وتتكون القدس املعروفة اليوم من البلدة القدمية ضمن

املدائن ،وتستحق أن تكون العاصمة األبدية للثقافة واألدب

األسوار التارخيية اليت بناها السلطان سليمان القانوين

العاملي احلديث .

العثماين سنة 1535م ،وقسمني آخرين خارج أسوار البلدة

إن فضل القدس اثبت اترخيياً ،ويف نصوص القرآن والسنة،
والشك أن هذا الفضل يعود ألحقاب ضاربة يف القدم .
فيها نشأ ومات كثري من األنبياء والرسل والشعراء والكتاب
واألدابء .
وكانت مهبطاً لكثري من الرساالت والوحي ،وهبا جرت

القدمية ،أحدمها يف اجلانب الغريب والثاين يف اجلانب
الشرقي ،وقد فصال عن بعضهما بعد حرب 1948م،
ضما اثنية بعد حرب 1967م
ُ
وقد بدأت هذا البحث بعد أن ألقيت على مدى أكثر من
سنتني متواصلتني حماضرات عن القدس اترخيًا وحضارةً يف
جامعة الزرقاء ،حىت وجدت احلاجة ألكون مشارًكا يف

أعظم أحداث التاريخ القدمي واحلديث .

مؤمتركم هذا .

كانت القدس معهداً علمياً كبرياًَ ،أمه ودرس ،ودرس فيه
عدد كبري من العلماء واألدابء والشعراء وغريهم ال من

من أجل أن تعم الفائدة منه مجيع الناس وألن مؤمتركم أوسع

القدس فحسب بل من مجيع البلدان اإلسالمية ،وكان من
أوائلهم الصحابيان اجلليليان ( :عبادة بن الصامت ،وشداد
بن أوس ) وكبار العلماء كاإلمام األوزاعي ،وحممد بن
إدريس الشافعي ،والليث بن سعد ،وسفيان الثوري،
وآخرون .
القدس ليست مدينة ،القدس اتريخ وحضارة وهوية ،وهي
رسالة وفكر ،أكثر من كوهنا حيزا جغرافيا يضم األماكن
والسكان .وال ميكن التعاطي مع مدينة القدس إال من

انتشاراً وأعمق آثرا و أكثر توثي ًقا للفائدة وتوطئة للبحث .
فالقدس حظيت ابهتمام العلماء واألدابء والشعراء والباحثني
على مر التاريخ بفضائل القدس ،تلك املدينة املقدسة اليت
كان يؤمها العلماء من كل مكان ،لإلقامة فيها ،والتدريس
يف املسجد األقصى املبارك ،الذي غدا أشبه ما يكون
جبامعة من اجلامعات العاملية .
ومن الدراسات اليت اهتمت لذلك :كتاب فضائل القدس –
البن اجلوزي  .وخمطوطات فضائل بيت املقدس -للدكتور
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كامل العسلي ،وفضائل بيت املقدس يف خمطوطات عربية

وقد كان أول بناء إسالمي يف القدس املسجد األقصى

قدمية دراسة حتليلية ونصوص خمتارة وحمققة للدكتور حممود

الذي بناه اخلليفة عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه سنة 15

إبراهيم،واملوسوعة الفلسطينية برائسة الشيخ عبدالوهاب

هـ (636م) عندما دخل القدس فاحتاً ووقع العهد العمرية

امحد عبدالواسع ورئيس التحرير الدكتور أنيس صايغ

مع صفرونيوس الدمشقي بطرايرك البيزنطيني ،الذي كان

وعضوية الدكتور عمر مصاحلة والدكتور فائق أمني خملص

يتسع ذلك املسجد إىل  3000مصل ،ولكن هدمته

والدكتور انصر الدين األسعد وآخرون،كما أصدر معايل

الزالزل ،ويف زمن عبد امللك بن مروان بُين يف نفس املوقع
املسجد األقصى القائم حاليًا.

املهندس األستاذ الدكتور رائف جنم كتاب بعنوان :احلفرايت
األثرية يف القدس وقد اخرتت من هذا الكتاب األيت:
 -1حفرايت أثرية حول القدس ومن هذه املواقع:

أما قبة الصخرة املشرقة اليت بناها اخلليفة عبد امللك بن
مروان سنة 72هـ(691م) ومازالت إىل اليوم تشهد على

أ -ألواح تل العمارنة قرب هنر النيل .

الفن اإلسالمي البديع والزخرفة اجلميلة ،وآخر ترميم هلا كان

ب -خريطة مأداب القسفسائية.

األعمار اهلامشي الذي انتهى عام 1994م .

جـ  -خمطوطات قمران قرب البحر امليت .

وهناك مبان ومعاملَ وعدة قصور ومدارس أُنشئت يف القدس

د  -حفرايت عراق األمري حيث األحرف اآلرامية
احملفورة على املغارات السفلية .
 -2مصادر اتريخ العمارة اإلسالمية يف القدس:
يقول ( مايكل مهلتون بورجوين ) أنه مل يكن ابملستطاع
معرفة عدد كبري من املعامل اإلسالمية يف املدينة املقدسة
بدون كتاب جميد الدين العليمي املقدسي  .الذي كان
قاضياً يف مدينة الرملة سنة 1484م ولغاية 1495م
وبعدها مباشرة بدأ يف كتابه عن مدينة القدس .
واملصدر الثاين هو األرشيف العثماين الذي وثق األبنية
الوقفية يف القدس خالل احلكم العثماين ،وأما املصدر
الثالث فهو احلفرايت األثرية اليت أكتشفت خالهلا عدد كبري
من القصور واألبنية .

زمن األمويني والعباسيني والفاطميني واأليوبني واملماليك،
ومازالت هذه املباين قائمة إىل اليوم بسبب الرتميم املتواصل،

ومن بني هذه املدارس اليت برز دورها يف احلركة الفكرية
وخر َجت األدابء والشعراء والكتاب واملثقفني كاملدرسة
َ
اجلاولية والكرميية واجلالقية والتنكزية واألمينية والسالمية
وامللكية والفارسية واخلاتونية واألرغونية والؤلؤية والعثمانية
ومدارس أخرى يزيد عددها  88مدرسة يف عصر األيوبيني
واملماليك وغريهم .
وهناك دراسات تناولت أدب القدس يف القدمي ،واحلديث،
كالشعر يف احلروب الصليبية ،واتريخ القدس ومن هذه
الدراسات:
 واثئق اهليئة اإلسالمية العليا – للشيخ سعد الدينالعلي عام  1984م .
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 كنوز القدس – ملعايل املهندس األستاذ الدكتوررائف جنم وآخرون .
 القدس ،املخططات الصهيونية ،االحتاللوالتهويد،لألستاذ مسري جريس .
 املوسوعة الفلسطينية برائسة الشيخ عبدالوهابامحد عبدالواسع ورئيس التحرير الدكتور انيس
صايغ وعضوية الدكتور عمر مصاحلة والدكتور
فائق أمني خملص والدكتور انصر الدين األسعد
وآخرون.
وهناك عدد من اجملالت والصحف حتمل اسم القدس ،ومن
هذه اجملالت والصحف:
 -1جملة ديوان القدس – حملية غري دورية ،ثقافية أدبية
متنوعة ،صدرت يف القاهرة عام 1986

 -1احملور األول– القدس يف الرواية .
 -2احملور الثاين – القدس يف القصص .
 -3احملور الثالث – القدس يف املسرح .
 -4احملور الرابع – القدس يف الشعر .
واتبعت هذه احملاور بنظرة تقوميية يف أدب القدس يف العصر
احلديث ،عرضت فيها مجلة من اآلراء ووجهات النظر اليت
بدت يل من خالل تتبع أدب القدس يف فلسطني وقد
اتضح يل اآليت:
• احملور األول :الراوي ،وضم مثاين وعشرين ()28
رواية لعشرين ( )20كاتباً .
• احملور الثاين :القصص ،وقد ضم مخساً وأربعني
( )45جمموعة قصصية لستة وثالثني ()36
كاتباً ،إضافة إىل ثالث خمتارات قصصية ضمت

 -2جملة القدس – فكرية عربية جامعة – صدرت يف

أربع ( )4قصص تتصل ابلقدس ،كما وجدت

بريوت عام  1979م مث يف القاهرة  1983م مث

عدد كبري من القصص املتصلة ابلقدس فاق املئة

يف عمان  1985م .

قصة ( )100قصة تقريباً .

 -3اللجنة امللكية لشؤون القدس – نشرة دورية ثقافية
صدرت يف عمان عام  1972م .
وقد أقيم بعض املعارض وعرض املسرحيات اليت كانت
تتناول القدس وأمهيتها ،ومسرحية الكاتب املصري (يسري
اجلندي) (واقدساه) اليت عرضت يف عدد من عواصم الدول
العربية ومنها عمان  1988م .
أما االحتفال أبدب القدس يف العصر القدمي واحلديث كانت

• احملور الثالث :املسرحية ،وضم أر ًبعا وعشرين
( )24مسرحية ألكثر من عشرين ( )20كاتبًا .
• احملور الرابع :الشعر ،وقد ضم أكثر من مئتني
وسبعون ديو ًاان ( )270ديواانً وجمموعة شعرية
تفوق املئة والسبعون شاعراً ( ،)170وبلغ
جمموعة هذه القصائد ذات الصلة ابلقدس يف
الدواوين تسعمئة وسبع وثالثني ( )937قصيدة،
إضافةإىل مئتني وأربع وعشرين ( )224قصيدة .

الدراسات اليت اعتنت بذلك اندرة .

نُشرت يف عدد من الصحف واجملالت العربية

القدس يف األدب العاملي احلديث يف أربعة حماور وهي

والعاملية ،وهذا يعين أن عدد القصائد اليت تتصل

كاآليت:

عددا كبرياً جداً .
ابلقدس قد بلغ ً
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احملور األول :القدس يف الرواية

ويعنينا من هذه الرواية أن نشري إىل ما نظن أنه يتصل مبا

يف حديثنا عن القدس يف الرواية سنقف عند ثالث رواايت،
لنرى كيف عرضت تلك الرواايت صورة القدس ،أو كيف
كانت صلة القدس هبا ،وهذه الرواايت هي:

كان يدور يف فلسطني بعامة ،والقدس خباصة ،وذلك حني
حيدثنا الدكتور احلسيين على لسان دجاجته عن العدو الذي
هاجم الدجاجات الاليت كن ينعمن يف مأواهن ،فاحتدم
الصراع بني زوج الدجاجات والعدو الطارئ ،وهو إشارة –

 -1مذكرات دجاجة – للدكتور إسحق موسى
احلسيين .

يف ظننا –إىل هجمات الصهاينة وهجراهتم إىل فلسطني
والقدس ،وقد تكررت اإلشارة إىل ذلك يف غري موضع من

 -2صيادون يف شارع ضيق – جلربا إبراهيم جربا .

الرواية .

 -3سداسية األايم الستة –إلميل حبييب .

ومما يدعم هذا الذي نذهب إليه ذاك احلوار الذي أجراه

 -1مذكرات دجاجة – للدكتور اسحق موسى
احلسيين:

األوالد ،وجيري احلوار الذي بدأه الزعيم على هذا النحو" :

يف البداية أود أن أُشري إىل أن القدس مل ترد صراحة يف هذه
الرواية اليت كتبها الدكتور إسحق موسى احلسيين يف القدس،
تبدو – يف ظين – ذات عالقة هبا ،فأحداث القصة اليت
ترويها دجاجة فلسطني ،كما يقول الدكتور طه

حسني()1

هي –يف رأيي -دجاجة مقدسية ،عاشت مع الدكتور
احلسيين يف بيته يف القدس ،كما يتضح من تقدميه خماطبًا
القارئ ،إذ يقول" :أيها القارئ الكرمي :هذه القصة تصف
حياة دجاجة عاشت يف بييت ،ووقع بيين وبينها ألفة وحمبة
فيوما .
فكنت أطعمها بيدي ،وأراقب حياهتا يوما ً
واألحداث اليت ترويها وقعت هلا ابلفعل ،وهي ال تتجاوز
املألوف يف حياة الدجاج ،ولو قُدر لصديقيت الدجاجة أن
تتكلم بلغة األانسي ملا قلت غري ما نقرأ ،فأان – يف الواقع
– أترجم لك ما أوحت به إيل،أما عنصر اخليال فيها
فضئيل ،وهو ال يعدو أن يكون تعليقاً على هامش احلياة،
أو حتليقاً يف عامل املثل العليا " .
ُ

املؤلف يف هناية روايته بني الدجاجة والزعيم ،وشارك فيه
ال ميكن للمأوى أن يتسع لنا مجيعاً ،ويعز على أن أغادر
املأوى الذي نشأت فيه ألخليه هلذه األسرة الطارئة ،وحنن
بني أمرين :إما أن نتنازل عن مأواان ،أو نتمسك به ونطرد
الغريبات عنه ،فقال أحد األوالد :ال يعقل أن نتنازل عن
مأواان الذي نشأان فيه ،والواجب يقضي أن تعود األسرة (
الوافدة الغريبة ) من حيث أتت ،فصاح األوالد :هذا حق،
وليس فينا أحد يهون عليه أن يفرط يف مسقط رأسه ،فقال
الزعيم :إذن حنن متفقون ،وجيب أن نعود حاال وننفذ اخلطة
(. )2
فالكاتب مل يذكر القدس صراحة يف روايته كما أسلفنا،
ولكن هذه الدجاجة مقدسية ،عاشت يف بيت الدكتور
احلسيين ،وأبصرت ما يدور يف فلسطني ويف القدس ،يف فرتة
كانت اهليمنة لسلطة االنتداب الربيطاين ،اليت كانت ترعى
شؤون الصهاينة ،وحتافظ عليه ،مما جعل املؤلف يلجأ إىل
الرمز يف التعبري عما يريده ،وعما يبصره يف مدينته اليت نشأ
فيها ،تلك املدينة ( القدس ) اليت كان يصول فيها اليهود
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وجيولون بغية هتديد واستباحة حرمات موطنهم ،وطردهم من

حتت أنقاضها ،حتت أشجارها اجملرحة ،وسقوفها املهدمة،

وطنهم .

وقد أتيت إىل بغداد وعيناي مازالتا تتشبثان هبا –القدس"
 -2صيادون يف شارع ضيق – جلربا إبراهيم
جربا:

تروي لنا أحداث هذه الرواية قصة بطلها "مجيل فران" الذي
هاجر إىل بغداد بعد نكبة عام  ،1984وترك مدينته
معلما يف إحدى الكليات يف بغداد ،وهناك
القدس ليعمل ً
تنشأ عالقة حب قوية بينه وبني سلمى الربيضي ،إىل جانب
عالقته اببنة أختها سالفه النفوي ،اليت تزوجها فيما بعد،
وروى لنا الكاتب أحداث روايته بضمري املتكلم ،أي أنه

وميضي بعد ذلك يسرتجع شريطًا من الذكرايت يف مدينة
القدس ،اليت غدت مستودع ذكرايته ،فيحدثنا عن بيتهم يف
جبل القطمون يف القدس اجلديدة ،وآل شاهني ( جرياهنم يف
القدس ) الذين أحب ابنتهم ليلى ،وخطبها ،وما عاد يقدر
على نسياهنا ،على الرغم من ارتباطه بغريها يف بغداد مما
ومعادال
"رمزا
ً
جعلها تغدو ً

لفلسطني"()4

صورا من مقاومة أهل
كما عرض – من ذاكرته –أمامنا ً
القدس والقرى اجملاورة هلا للصهاينة وإخالء احلي الذي

اختذ من مجيل الفران راوية إلحداث روايته اليت نوافق من

كانت تقطنه أسرته ،وكيف أضحى منزهلم خر ًااب ،بفعل
االعتداءات املتكررة اليت كان يقوم هبا األعداء يف القدس،

تتبع فيها سرية هذه الشخصية الفلسطينية املهاجرة ،ليعرض

تلك االعتداءات اليت كان من آاثرها أن يد ليلى (خطيبته)

املشكلة الفلسطينية أمام الغربيني ( ،)3مما جعله يكتبها ابللغة

قد انقطعت .

عدها " أشبه ما تكون ابلسرية الذاتية " ملؤلفها جربا ،الذي

اإلجنليزية عام  ،1960قبل أن ترتجم إىل اللغة العربية أبربعة

ومل يقف شريط الذكرايت القائم على االسرتجاع يف الرواية

عاما .
عشر ً

عند هذا احلد ،وإمنا ختطاها ،حيث وقف بنا الكاتب عند

وما يكاد بطل الرواية "مجيل فران" يصل إىل بغداد ،متنقالً

ذلك احلوار الذي كان قد جرى يف القدس بني "األب

بني عدد من فنادقها ،حىت نرى الضيق يسيطر عليه ،وينتابه

عيسى" رجل الدين املسيحي ومجيل فران ،مبشاركة شقيقه

شيء من الكآبة ،إذ يتذكر مدينته اليت جاء منها إىل بغداد،

يعقوب ،فاألب عيسى ينكر على الغرب املسيحي تفريطه

إنه يتذكر مدينة القدس مبجرد وصوله إىل بغداد يف اليوم

يف أرض املسيح ،ويف املدينة املقدسة (القدس) ،وبني

مفسرا
األول من شهر تشرين األول عام  ،1948إذ يقول ً
لنا قلة البهجة اليت كان يشعر هبا ،يف إطار من السرد

استنكاره قائال" :كيف يسمحون للقدس أبن تنهدم حتت
أقدام اإلرهابيني الصهاينة" وهذا يبني لنا أن جربا كان

والتقرير واملباشرة " :مل يكن السبب أنين رأيت لندن وابريس
والقاهرة ودمشق ،لقد أنسيت أسفاري ،وما عدت أستطيع

يصا على "طرح جمموعة من احلقائق واألفكار" ويف روايته
حر ً
اليت كتبها للغربيني ،مما جعل حبكة الرواية يف كثري من

أن أذكر مالمح أية مدينة يف العامل سوى مدينة واحدة

األحيان تبدو "حبكة مفككة ،فال جند أي رابط يربط بني

مدفوان
أذكرها ،أذكرها طوال الوقت ،تركت جزءًا من حيايت
ً

أحداث هذه الرواية أو بني شخصياهتا ،وبني البناء العام هلا،
ابستثناء ذلك اإلطار الزمين اليت تدور يف شخصية ذلك
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الفلسطيين املهاجر ،وكل جزئية يف الرواية تقدم لنا من خالل
عالقاهتا بتلك الشخصية "

فلسفية ذهنية ،بل قضية مصرييةُ ،عين الكاتب برسم أبعادها

()5

وتبدو نظرة مجيل فران ،اليت متثل نظرة املسيحيني الشرقيني
للقدس ،تبدو متباينة مع نظرة املسيحيني الغربيني هلا ،فهو
أي مجيل – يُعد املسيح جزءًا من هذا املكان (القدس)
خبالف الغربيني الذين يصور لنا الكاتب موقفهم (يف ذلك
احلوار) قائال" :ولكن ،أتعرف كيف يفكرون به يف الغرب ؟
هل تظن أن مسيحيتنا تشبه مسيحيتهم ؟ وحني ينشدون
املزامري عن القدس ،هل تظنهم يقصدون شوارعها بسقوفها
أبدا،
املعقودة ،وأزقتها املرصوفة ابحلجارة ،وتاللنا املدرجة ؟ ً
لقد أمسى املسيح عند الغرب فكرة ،فكرة جمردة ضمن
مشهد ،غري أن املشهد فقد معناه اجلغرايف ،األرض املقدسة
عندهم أرض يف عامل اجلن ،وقد اخرتعوا "أورشليم" زاهية هلم
وحدهم ،وجعلوها مدينة أحالمهم "

ألن القدس (املكان) قد أضحى يف مثل هذا العمل قضية

()6

املختلفة ،من خالل التعامل مع الشيء ونقيضه (
مسيحيتهم  ..ومسيحيتنا  ..قدسهم  ..وقدسنا  ..جنة ..
انر ) ،ومن خالل اخرتاق احلواجز املكانية والزمانية يف
الرواية .
 -3سداسية األايم الستة –إلميل حبييب:
نود يف البداية اإلشارة إىل اخلالف الذي دب بني الدارسني
حول "السداسية" ،اليت منيل إىل دراستها ضمن الرواايت،
مع أن بعض النقاد والدارسني قد عدها من القصص
القصرية ،بينما اعتربها آخرون أقرب ما تكون إىل الرواية،
جازما ،ولعل الذي أاثر
حكما ً
دون أن يصدروا يف ذلك ً
هذا اخلالف بني الدارسني والنقاد ،ذلك األسلوب الذي
كتب به إميل حبييب سداسيته ،وطريقة بناء األحداث فيها،

مث أيخذ يف تفصيل موقف الغربيني من القدس ،ذاك املوقف

إضافة إىل أن كل لوحة من لوحاهتا الست تعرب عن قضية

مشريا بذلك إىل
الذي أتثروا فيه بتعاليم الصهاينة وداينتهمً ،

معينة ،وإن كانت –يف ظننا -تظل ذات صلة ابجلو العام أو

مدى تغلغل الفكر الصهيوين يف عقول األوربيني ،كما يتضح

اإليقاع الذي يسري يف جسم سائر اللوحات ،ولعل ما جاء

من قوله "عندما ينشدون عن القدس يف ترانيمهم فإهنم ال

على لسان إميل حبييب نفسه يدعم هذا الذي نذهب إليه،

يقصدون مدينتنا ،قدسهم جنة ،،وقدسنا انر ،مدينة بال

ردا على سؤال وجهه إليه حممود درويش وإلياس
إذ قال ً
خوري حول سداسيته":لقد هزين شكل اللقاء الذي مت بعد

فماذا يهمهم إذا هتدمت بيوتنا ،وإذ قطعت ألف ليلى

عشرين ع ًاما بني أفراد هذا الشعب الواحد ،كما هزين هذا
اإلمهال الذي لقبناه ،والذي وصل حد النسيان والعداوة،

مدينتنا إىل مذابح ؟ لقد سرقوا مسيحنا ورفسوان يف أسناننا

ورأيت يف السداسية أن أعاجل هاتني القضيتني املرتابطتني:

" فالكاتب معين بنقد املسيحية الغربية وحماكمتها على

شكل الفراق ،وشكل اللقاء ،ومستقبلهم ،وأعتقد أنين

سالم ،كذلك مل تُعد قدسهم مدينة املسيح بل مدينة داود،
(خطيبة مجيل فران) إىل أشالء صغرية ،وحولت أبواب

لسان مجيل فران

()7

ومع أن هذه األفكار اجملردة تضعف من فنية العمل الروائي،
خاصا،
إال أننا نرى أهنا متنح القدس قيمة خاصة ،ومعىن ً

حققت أعمق التعبريعن هاتني القضيتني املرتابطتني"
وقد اختذ إميل حبييب للوحاته الست العناوين التالية:

()8

M. MFARREJ/APJIR 2-2 (2018) 94-117

 -1حني َسعِ َد مسعود اببن عمه .
أخريا َنور اللوز .
 -2و ً
 -3أم الرواببيكا .

الذكرى األوىل هلزمية حزيران ،اليت عرب عنها الكاتب
بقوله ":يف اخلامس من حزيران الثاين" مما يوحي بقدرته
على التالعب ابأللفاظ ،وتسخريها للتعبري عما يدور

 -4العودة .

يف ذهنه ،وميضي الكاتب مع صاحبه املقدسي ميران

 -5اخلرزة الزرقاء وعودة جبينة .

أبسواق القدس وأحيائها وأزقتها.

 -6احلب يف قليب .

وختتلط األمكنة يف ذهن الكاتب ،حني يذكر له

ترد اإلشارة إىل القدس يف مواضع خمتلفة من هذه

صاحبه املقدسي تدفق اجلماهري القادمة من حوش

اللوحات ،ففي اللوحة الثانية جند الكاتب أشار اىل

الغزالن يف القدس ،ذاك املكان الذي هدمت بيوته

زميله الذي افرتق عنه ،فسافر إىل القدس إلهناء دراسته

وتبعثر أهلوه وهنا نرى املكان يتوهج عند الكاتب ،إذ

يف الكلية العربية ،أما اللوحة الثالثة (أم الرواببيكا)،

تتصل الغزالن يف القدس ابلغزالن يف الناصرة ،يقول:

فنجده حيدثنا عن هذه العجوز اليت ظلت صامدة يف

"الغزالن ؟ أي سر يف هذا االسم ؟ لدينا قرية قرب

وطنها ،على الرغم من نزوح وزجها ووالدها عقب

الناصرة وفيها أرض ابسم "مراح الغزالن" وصودرت،

النكبة ،وصورها لنا وهي تشرتي "دواشك" القنيطرة،

وبيوهتم فيها مهددة ابهلدم " ولعل وحدة هذا املكان يف

وجتمع أاثث الراحلني ،مبينًا لنا معرفته الوثيقة هبا ،فهي

زمن االحتالل ،اليت تربز يف اللوحات الست " تضيف

ترمز –يف ظننا -إىل الوطن ،إىل فلسطني ،اليت ظلت

صامدة ،تنتظر عودة الراحلني عنها ،ومما يؤكد ذلك،

عنصرا روائيًا يساهم يف إضفاء مزيد من الروابط بني
ً
اللوحات اىل جانب الروابط اليت يقدمها الزمن الروائي

تلك الصلة املتينة اليت تربط بني األمكنة املختلفة يف

" ،وقد ذهب أحد النقاد إىل أن أروع ما يف السداسية

الوطن ،كما يتبدى لنا من خالل الربط املوحي بني

بل أفجع ما فيها "هو وحدة األرض الفلسطينية،

اعتذارا،
الرملة والقدس القدمية ،يقول" :ورفعت رأسها
ً

ليست حتت راية النصر ،وامنا يف ظل كابوس االهنزام"

أعرتف أهنم يف حاجة إيل وأنتم ،هل تتومهون أين

وقد أكثر الكاتب من اإلشارة إىل ذلك يف سداسيته،

أكتب عنها دون استئذاهنا ،إذا ظننتم يب هذا الظن

إذ نراه يقول حني ذكر له صاحبه املقدسي "سوق

فإنكم ملخطئون ،ال تعرفون عنها ،مثال ،أهنا وجدت

العطارين"" ،ما أشبهه بسوق الشوام السالف يف حيفا

متهما بتوزيع
أحد أوالدها معتقال يف سجن الرملةً ،
منشورات يف القدس القدمية (. )9

السالفة " (. )10
وميضي الكاتب يتتبع تلك املسرية ،فيذكر اصطدام

أما يف اللوحة الرابعة (العودة) فنجد الكاتب حيدثنا عن

مجاهريها ابلشرطة ،ألهنا أرادت أن متنعهم من وضع

مسرية اجلمعة العظيمة اليت يقيمها "نصارى القدس"

األكاليل على قبور الشهداء فاختلطت األصوات،

ليضعوا إكليال من الزهور على قبور الشهداء ،يف

مشهدا
وعال التكبري ،ولكن الكاتب استطاع أن خيتار
ً
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مؤثرا يدل على وحدة الشعب يف مقاومة األعداء،
ً
ويعرب عن مقدرة فائقة عند الكاتب يف تصوير ذلك

يضا ،وبتهمة االتصال ابلعدو ،ويف هذا األسبوع
أ ً
نقلوها إىل غرفتنا ،اليت تسمى "قاووشا" فرحبنا هبا،

خاصا حيدث يف القدس،
املشهد ،الذي ما عاد موق ًفا ً

وأصبحت واحدة منا ،كأمنا نعرف بعضنا منذ الصغر"

ممتدا ،يصور حالة اإلنسان
وإمنا غدا موق ًفا إنسانيًا ً
املظلوم الذي يواجه ظامليه ،فهو يقف عند "جرجرة"
الشرطة للمتظاهرين أول املشاركني يف املسرية إىل
سياراهتم "سيارات الشرطة" ويصف موقف أم رأهتم
"جيرجرون" ولدها ،يقول" :فصرخت :ولدي ،فانقضوا
يضا ،فانشق اهلتاف من كل
عليها كي جيرجروها هي أ ً
جانب :ولدي ،حىت مل يعرفوا أين أمه ،كلهن ؟ أمه
 ،)11( "..وهنا نرى كيف استطاع الكاتب أن حيرك
املكان ن فيجعله متصال بقضااي اإلنسان ن مما مينح

(. )12
فالقدس يف السداسية مكان مشتعل متحرك ،وليست
مستودعا للذكرايت ،وقد استطاع
مكاان ساكنًا أو
ً
ً
الكاتب التعبري عن ذلك أبسلوب اعتمد فيه على
الرواية ،وبلغة بسيطة تقرتب من لغة احلياة اليومية،
حياان ،ومتكئًا على
مستخدما احلكاايت الشعبية أ ً
ً
السرد واحلوار ،وتدخل الرواية يف حماولة منه لنقل صورة
ً
واقعية (. )13

خاصا كذلك .
طعما ً
العمل قيمة خاصة ،ويكسبه ً
احملور الثاين :القدس يف القصص

ويف اللوحة السادسة "احلب يف قليب" نرى الكاتب
ذاكرا أنه مل
حيدثنا عن نضال السوفيات يف (لينينغراد) ً
ينم يف تلك الليلة ( كان هناك ،يف تلك املدينة ) ،حىت
وقعت يف يده رسائل فتاة مقدسية "صبية يف الثامنة

لعل كثرة القصص اليت عرضـت للقـدس يف األدب جتعـل مـن

عشرة من سنها ،رهينة يف سجن الرملة ،شبه يوميات

الصــعوبة االكتفــاء ابإلشــارة الس ـريعة إليهــا يف هــذا البحــث،

أو مفكرة ،بعثت هبا إىل والدهتا يف غفلة عني "،

وذلك فقد ارأتيت أن أتوقف عند ثالثة مناذج منها:

ومنضي مع هذه الرسائل الثالث لنرى كيف استطاع
الكاتب أن يعرب عن توحد اإلنسان الفلسطيين على
أرض فلسطني يف شطريها :األول الذي احتل عام
 1948م ،والثاين الذي احتل عام  1967م ،فها
هي ذي الفتاة املقدسية (فريوز) يف رسالتها الثانية
حتدث أمها عن صديقتها احليفاوية يف السجن قائلة" :
وهي صديقة جديدة ،أحب أن أحدثك اي ماما عنها،
فهي ليست من عندان ،بل من حيفا ،يعين عربية من
(إسرائيل) ،وهي متعلقة منذ حرب حزيران دون حماكمة

 -1النمووو ج األول :قصووة ب أبووو مصووطف ب ألمووني
فارس ملحس .
 -2النمو ج الثاين :قصة ب اهلوية ب إلبراهيم الدقاق
.
 -3النم ووو ج الثال ووث :قص ووة ب املتفرج ووون ب خللي وول
السواحري .
أبو مصطف :المني فارس ملحس:
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ت ـ ــروي لن ـ ــا ه ـ ــذه القص ـ ــة بطول ـ ــة " أب ـ ــو مص ـ ــطف " ذل ـ ــك
الدرويش الذي جتاوز اخلمسني مـن عمـره ويعرفـه أهـل املدينـة

يش ــا عل ــى ابب هللا ،ال أه ــل ل ــه وال مبي ــت إال أص ــدقا ه
درو ً

القــدامى ،وذلــك االســطبل القــدمي الــذي يقطــن فيــه يف زقــاق

كلهم ،صغريهم وكبريهم "(.)14

ضيق (. )15

وقــد استشــهد هــذا البطــل يف إحــدى املعــارك الــيت جــرت بــني

كل ذلك يستذكره إبراهيم ضابط اليـوم ،فـىت األمـس ،الـذي

العرب واليهود يف أحـد أزقـة مدينـة القـدس "إنـه زقـاق ضـيق،

كان يستمع حلديث (أبو مصطف) عن بطوالته يف املعارك،

خيل ــو م ــن امل ـرابطني ،ألن ــه مل خيط ــر عل ــى ابل أح ــد أن يفك ــر

ولكنه يراها اآلن حقيقة واقعية متثل أمام عينيه .

العدو يف النفاذ إىل قلب األحياء العربية عن طريقه".

وقـ ــد وفـ ــق القـ ــاص يف بنـ ــاء أحـ ــداث القصـ ــة ،ورسـ ــم معـ ــامل

فالقصة تروي لنا معركة الزقاق يف القدس ،تلـك املعركـة الـيت

شخوصها ،سواء أكانت شخصـية البطـل "ابـو مصـطف" أم

احندر فيها األعداء وانسحبوا مج ًيعا قبل جميء طالئع النجدة

الشخوص األخرى احمليطة به ،مما ميكن املرء أن يعد القصـة،

العربية إليه  .وما كادت تلك الطالئع أن تصل ،حىت عادت

مـن النمــاذج املتفوقــة يف مضــموهنا وبنائهـا الفــين ،ويــدعم هــذا

اىل الضــابط املســؤول الشــاب إبـراهيم ،ختــربه مبــا أســفرت عنــه

ويؤك ــده ق ــدرة الكات ــب عل ــى اختي ــار كلمات ــه وتراكيب ــه بعناي ــة

املعركــة مــن قتلــى يف صــفوف اليهــود ،ومقتــل رجــل واحــد مــن

فائقة ،مما ال جيعلنا حنس ابحلشـو أو االسـتطراد املمـل يتسـلل

األهــايل  .ويتوجــه إب ـراهيم إىل الزقــاق ،ليجــد املفاجــأة ماثلــة

إليهــا  .وكــان خيفــف مــن تـوايل الســرد لإلحــداث بــزوا احلـوار

أمامــه ،ألن الــذي استشــهد يف املعركــة " أبــو مصـطف " فهــا

بني احلني واألخر ،إىل جانب حديث النفس .

هــو ذا يقــبض علــى حجــر يف مينــاه  ..ولكنــه يعلــم بعــد ذلــك
أن"أبو مصـطف" الـذي كـان يسـكن وحـده يف اصـطبل قـدمي
يف الزقــاق ،كــان قــد متكــن مــن قتــل أحــد األعــداء ،وســيطر
على ما حيملـه مـن سـالح وقنابـل يدويـة ،اسـتخدمها يف قتـل
اجلنود الصهاينة.

اقعـ ـا عاش ــته
ونـ ـود أن نشـ ـري ك ــذلك إىل أن القص ــة تص ــور و ً

املدينــة (القــدس) يف فــرتة مــن الفـرتات صـراعها وصـراع أهلهــا
مع اليهود الصهاينة ،وقد صاا الكاتب أحداث ذلك الواقع
بدق ـ ــة ،ح ـ ــىت خيي ـ ــل للم ـ ــرء أن الكات ـ ــب ل ـ ــيس ش ـ ــاهد عي ـ ــان
ألحداث تلك األجواء اليت كانت حتياها القدس ،وإمنا يكـاد

ويقـف إبـراهيم أمــام جثـة " أبــو مصــطف " وتعـود بــه الــذاكرة

يتصـور أن شــاهد معركــة الزقــاق واستشــهاد " أبــو مصـطفى "

ـغريا ،وأييت أب ــو مص ــطف
إىل أايم ص ــباه ،ح ــني ك ــان ف ــىت ص ـ ً

هو الكاتب وليس الضابط "إبراهيم " مما مينح القصة قيمةد،

صــديق والــده إىل دكــاهنم ،ويتحــدث مــع والــده ،ومــع مــن يف
الس ــوق ط ــويالً  . .تل ــك األحادي ــث ال ــيت ك ــان يعج ــب هب ــا
إبـراهيم الفـىت ،وعـرف منهـا قصـة أبـو مصـطف الـذي أصـيب
بصدمة عصبية يف إحدى املعارك اليت شارك فيها مع األتراك
يف احل ــرب العاملي ــة األوىل ،وع ــاد إىل املعرك ــة ليج ــد أم ــه وأابه
وزوجتـ ــه قـ ــد قضـ ــي علـ ــيهم وابء " التيفـ ــوس" فعـ ــاش بعـ ــدها

ويشعل يف مضموهنا احلرارة .
اهلوية –إلبراهيم الدقاق:
يتن ــاول ال ــدقاق يف قصـ ــة مش ــاهد م ــن حيـ ــاة "حي ـ ـ " أحـ ــد
مواطين القدس ،الذي حيقق معه الضـابط اإلسـرائيلي "آرييـه"
ويهـدده ابلعقــاب إذا اسـتمر يف موافقــة املناوئـة إلسـرائيل الــيت
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مساها الضابط شقاوة ! مث يطلب إىل أحـد أتباعـه أن يعـرض

هذه القصـة إحـدى قصـص جمموعـة "مقهـى الباشـورة" خلليـل

علــى "حيـ " اهلجــرة أو تســليم اهلوية،ولكنــه يــرفض ذلــك مــع

السـ ـ ـواحري  .وإذا ك ـ ــان بع ـ ــض كت ـ ــاب القص ـ ــة يعرض ـ ــون يف

أهنم ساقوه إىل مركز الشرطة وضربوه .

قصصــهم منــاذج للبطولــة الفرديــة للمـرأة يف القــدس ،فإننــا جنــد

وقــد تتبــع الكاتــب مواقــف حي ـ ضــد األعــداء ورمسهــا بدقــة
ووضوح ،وجعلها تنطق بعزة حي  ،املواطن الفلسطيين ،وإابئه
كمــا جــاء يف هنايــة القصــة ،حيــث يقــول "ســأبقى هنــا ولــن
أسلم اهلوية ،مل ترتكوا يل منف ًذا....هل فهمت ؟ مث تقدم من
مكت ــب "آريي ــه" وض ــرب علي ــه بش ــدة ،وش ــدد عل ــى خم ــارج
كلمات ــه وص ــرخ :س ــأبقى هن ــا ول ــيكن م ــا يك ــون :س ــجن ..
ضرب  ..سأبقى هنا  ..هل فهمت ؟ ()16
فالكات ــب مل يص ــف لن ــا موق ــف الص ــمود ال ــذي ميثل ــه بط ــل
القصة "حي " أمام األعـداء ،بتـدخل مباشـر منـه ،وإمنـا أنطـق

يف قصة "املتفرجون" صورة أخرى ،فهي متثـل صـورة املواجهـة
النسـائية اجلماعيــة لألعــداء ،إذ كانـت بطلــة القصــة أم أمحــد،
تتص ـ ـ ـ ــدر النس ـ ـ ـ ــاء يف إضـ ـ ـ ـ ـراهبن يف إضـ ـ ـ ـ ـراهبن ومظ ـ ـ ـ ــاهراهتن
ومقاومتهن لألعداء  .ولعل وعـي الكاتـب أبسـاليب النضـال
ومعرفتــه بطــرق مواجهــة األعــداء ومقــاومتهم،هو الــذي جعــل
نظرت ــه لألم ــور ختتل ــف ع ــن غ ــريه م ــن األدابء ال ــذين عرضـ ـوا
لصـورة املقاومـة الفرديـة يف قصصــهم ويـروي الكاتـب أحــداث
قصته بضمري املـتكلم ،ليحـدثنا عـن هـذه املـرأة الـيت ظـن كثـري
من الناس أهنا غري طاهرة ،ألن الرجال يـرتددون علـى منزهلـا،
وتغيـ ــب عنـ ــه طـ ــويالً ،وتعـ ــود إليـ ــه يف الليـ ــل ،دون أن تبـ ــدو

بطــل القصــة مبـا يــدل علــى الصــمود والثبــات ،دون أن جيعــل

ـتخدما املث ـ ـ ــل الش ـ ـ ــعيب
س ـ ـ ــاكنة كغريه ـ ـ ــا م ـ ـ ــن النس ـ ـ ــاء ،مس ـ ـ ـ ً

فجعلهــا تعــرب عــن نــبض الشــعب ،حــىت غــدت كلمــات حي ـ

ح ــديث الكت ــاب "ه ــذا ح ــال بن ــات احل ــالل تظ ــن إح ــداهن

القصـ ــة تقـ ــرتب مـ ــن املباشـ ــرة ،وأشـ ــعل فيهـ ــا ح ـ ـرارة الواقـ ــع،
"سأبقى هنا" الزمة تسري يف جسم القصة ،فيتلقاها املتلقـي
ابلقبول واالرتياح حرة متوهجة ،توهج الصمود نفسه .
وعل ـ ــى ال ـ ـ ـرغم مـ ـ ــن وسـ ـ ــائل ال ـ ــبطش والفتـ ـ ــك ال ـ ـ ـيت متلكهـ ـ ــا
الشخصية اليهودية املمثلة يف القصة ابلضابط "آرييه" إال أننا
قـ ــد رأينـ ــا هـ ــذه القـ ــوة ووسـ ــائلها تتهـ ــاوى أمـ ــام ثبـ ــات"حي "

الفلسطيين ليدل على ظن الناس يف هذه املرأة ،كمـا جـاء يف
(دايرة من بيت اشكع لبيت اركع) "()17
ومــع أن مراقبــة الروايــة لبيــت أم أمحــد تبقــى مســتمرة،ويتتبعها
خــارج البيــت يف حماولــة منــه ملعرفــة الســر الكــامن وراءهــا ،إال
أن ــه مل يسـ ـتطع إلص ــاق هت ــم الن ــاس هب ــا  .وذات ي ــوم يتتبعه ــا
فتمضي إىل ساحة املسجد األقصى ،فيقرر أن يصلي اجلمعة

وص ـموده مم ــا جعل ــه يط ـرده م ــن مكتب ــه بع ــد أن تض ـايق م ــن

ـداعا يف رأســه  .ويســتمر
فيــه ،بعــد أن ســببت لــه متابعتهــا صـ ً

انجحا ،يشد امللتقـي ،وجيعلـه يُقبـل علـى
يبين قصته بناءً فنيًا ً

أكالي ـل الزه ــور ،وبع ــض اليافط ــات وي ــرددن بص ــوت مرتف ــع:

موقفه  .وهذا النجاح يسجل هلذا الكاتب الذي استطاع أن

يف أداء مهمتــه بعــد الصــالة لــريى جمموعــة مــن النســاء حيملــن

قراءة هذا العمل الفين املتماسك إبعجاب وتقدير .

القــدس عربيــة وســتبقى عربيــة  .ويكتشووف أن أم أمحوود ال ـيت

املتفرجون _ خلليل السواحري:

يبحــث عنهــا هتتــف مــع النســاء بسووقوا االحووتالل وعروبووة
الق وودس ،فينعق ــد لس ــانه هل ــذه املفاج ــأة  .وقـ ـد اخت ــتم قص ــته
ابستش ــهاد املناض ــلة أم أمح ــد ،يق ــول" :يف الي ــوم الت ــايل ك ــان
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عمــال الفنــدق يتحــدثون أبســى عــن امـرأة يقــال هلــا أم أمحــد،
الق ـ ـ ــت حتفه ـ ـ ــا بع ـ ـ ــد أن داس ـ ـ ــتها خي ـ ـ ــول الش ـ ـ ــرطة يف ابب
الس ـ ـ ــاهرة ،وذل ـ ـ ــك يف أثن ـ ـ ــاء خروجه ـ ـ ــا يف مس ـ ـ ــرية إىل قب ـ ـ ــور
الشهداء )18(.
وقد استطاع الكاتب رسم صورة واضحة املعامل لنضال املـرأة
الفلسطينية ،من خالل تتبعه ألم أمحد و بتصـرفاهتا الطـاهرة،
وحركاهتا اخلفيفة ،اليت أحاطها جبو من السرية والغموض ،مما
جيعلها ترمز إىل قطـاع مـن املناضـلني السـريني الـذين يقـاومون
االح ــتالل م ــن خ ــالل تنظ ــيم سياس ــي يتح ــرك ويعم ــل حت ــت
األرض ".
ولعوول اوون النوواس أبم أمحوود واهووامهم هلووا أبهنووا ام ورأة و
عفيفووة،كما يبوودو موون شووكوجل اجل و ان ،وصوواحل البي و
الووذي تسووكن فيو  ،لعوول لووري يشو إىل عوودم ألفووة النوواس
هلذا األسلوب النضايل الذي تقوم ب امرأة يف فوةة مبكورة
بعد االحتالل اإلسرائيلي ،إ كتل القاص قصت بعد عام

 -1وطن الشهيد  -لربهان الدين العبوشي.

 -2أسرة الشهيد  -حمليي الدين احلاج عيسى .
 -3راحيل  -لنجايت البخاري
 .1وطن الشهيد  -لربهان الدين العبوشي)20( :
تناول ،العبوشي يف مسرحيته أحدا ًاث وقعت يف
زمن األتراك يف فلسطني ،إىل جانب احلديث عن
االستعمار الغريب الذي مل ِ
يف بوعده للعرب ،وتصوير مكر
اليهود وخداعهم ،وحرصهم على استالب أموال الناس.
كما عرض موق ًفا إجيابيا للجامعة العربية من قضية فلسطني
على لسان مندوبيها.
وقد ترددت اإلشارة للقدس .يف غري موضع من هذه
املسرحية اليت غلب عليها االهتمام ابألحداث التارخيية،
مما جعل الشاعر "يبسط أحداثه على فرتة اترخيية تزيد
عاما ،تتعاقب عليها شخصيات خمتلفة ،دون
على ثالثني ً
أن يهتم برسم شخصيات متتد زمنيًا ،كان تعيش
الشخصية يف حقب خمتلفة ،أو حياول أن جيعل هذه
الشخصيات تتعاقب يف أجيال حتمل مسات اترخيية،

واحد من االحتالل  .فبطل إ واحدة من طالئع النضال

وخصائص اجتماعية ،وحتدد قسماهتا ،وتطور وعيها

الفلسووطيين الوورايدي يف القوودس ،تفكوور يف مص و وطنهووا،

السياسي والفكري .
وقد وقف بنا الشاعر يف بداية مسرحيته عند احلوار بني
الشريف حسني بن علي وأبنائه حول وعد بلفور ،ووعد
احللفاء له فيما يتعلق بفلسطني ،ولكنه حوار مباشر ،ليس
فيه لسعة الشعر وال حرارته ،كما يبدو لنا من هذا اجلزء من
ذلك احلوار ،الذي يتصل ابلقدس ،يقول)21) :

وهتف بعروبت  ،وسقوا االحتالل الطارئ )19(.

احملور الثالث :القدس يف املسرحية
كانت املسرحيات اليت عرضت للقدس هتـتم  -يف معظمهـا-
ابجلوانــب التارخييــة إىل جانــب القضــااي االجتماعيــة ،دون أن
تكون هذه القضااي منفصلة عن بعضها ،وإمنا كانت تتـداخل
فيما بينها .ولعل هذا يقودان إىل عدم تنـاول هـذه املسـرحيات
مــن خــالل القضــااي الــيت تعاجلهــا ،أو احملــاور الــيت تنتمــي هلــا،
وإمن ـ ـا نقـ ــف عنـ ــد كـ ــل مسـ ــرحية لنـ ــرى صـ ــورة القـ ــدس فيهـ ــا.
وسنقف عند ثالث مسرحيات هي:

احلسني:
يقولون بلفور ختطى حدوده وجال على أبناء صهيون
ابلقدس
وهل نسى األحالف وعدهم لنا أظن وعود الغرب أتخذ
ابلفلس
عبدهللا:
وإن فلسطينا لنا ال نبيعها ولو بذلوا ملك الفرجنه والفرس
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علي:
لقد كذب األحالف ما شاع عنهم أبن فلسطينا ستذهب
للحبس
ولو سلبوها ال تنتفضت عليهم برابغ ال أراتح فيها وال
أمسي
احلسني:
أال فاعلموا هذي فلسطني منحة من هللا تفدى ابلنفيس
وابلنفس
أحارب أهل األرض من اجلها فال تضيع ولو أدرجت يف
غيهب الرمس
سالم على األقصى املبارك حوله هناك سالم ال يغيب مع
الشمس
وقد جعل الشاعر هذا املوقف للشريف حسني بعد أن
كان قد بني لنا موقفه من اإلجنليز ،الذين كانوا يلوحون
بسيطرة الصهاينة على القدس ،إذ جاء على لسان
ردا على رسول اإلجنليز ،يف بداية
الشريف حسنيً ،

املسرحية ،قوله (:)22

كتبوا
فــإن رض ـوا

سأليب كل ما طلبوا
ال جتهلوا فبالد العرب واحدة

يض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمها

الدين والتاريخ والنسب
ويلتف ـ ــت الش ـ ــاعر إىل ح ـ ــرص الص ـ ــهاينة عل ـ ــى
امـتالك القــدس ،مهمــا يكلفهــم ذلـك مــن أمـوال ،إذ يقــول
علــى لســان (ديف ـد) الــذي دفــع مـ ًـاال كث ـ ًريا إىل (وايزمــان)،

م ــن أج ــل هج ــرة الص ــهاينة ،إىل فلس ــطني ،والق ــدس بغي ــة

إقامة دولتهم فيها (:)23

وهـاكم عشـرة مــين كتقـدمكم لنقــل أمتنـا للقــدس
يف السفن

(يدفع ابلشيك إىل وايزمان)
فإننا إن ملكنا القدس دان لنا مل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك
املشارق من شام إىل عدن
فإهنا القبلة األوىل مللتهم

ومــا بــذلتم

فهذا أرخص الثمن
وميض ــي الشـ ــاعر بعـ ــد ذل ــك يف عـ ــرض مواقـ ــف
الصــهاينة ،وبــذهلم لألم ـوال ،واســتغالهلم للوســائل الكفيلــة
ابلســيطرة علــى خصــومهم عــن طريــق االقتصــاد والنســاء-

بلغ رجالك أين شاكر هلم ودادهم ومجيل كل ما

لكن اتجي بغري القدس منتقص

ديفد:

كم ـ ــا يق ـ ــول  -منط ًق ـ ـ ـا (وايزم ـ ــان) مبوق ـ ــف فك ـ ــري تبن ـ ــاه
األعداء ،وذلك حني يقول خماطبًا .قومه ( )24وايزمان:
قضيتكم اي قوم أرض وهجرة ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــإن
تنجحوا فيها فيا فوز آمايل
ولكن حرص الشاعر على إظهار معلوماته التارخيية ،وولعه
بتتبـ ـ ــع التفاصـ ـ ــيل واجلزئيـ ـ ــات ،.جعلـ ـ ــه يقـ ـ ــف عنـ ـ ــد هـ ـ ــذا
احلـد،دون أن يــتمكن مــن كشــف كيــد الصــهاينة ومكــرهم،
أو تصــوير متســك أهــل فلســطني بــوطنهم وقدســهم ،ولعــل
هذا هو الذي جعله ينطق أحد شخوص مسرحيته (كلفر
ســكي). ،مبواقــف غريبــة عــن تفكــري األعــداء ،وذلــك حـني
يذكر قومه أبن أورواب قد فتحـت القـدس مـرة ،ولكـن "بـين
األعداء" قد أفاقوا وملوا شتاهتم ،وأعـادوا القـدس ،وحرروهـا
مـن سـيطرهتم .ويـدعم مـا نقولـه أو نـذهب إليـه مـن حــرص
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عل ـ ــى إي ـ ـراد املعلوم ـ ــات التارخيي ـ ــة يف املس ـ ــرحية ،م ـ ــا ذك ـ ــره

البلــدان العربيــة ،علــى اخلطــر الــذي يتهــدد وطــنهم ،ويكيــد

الشاعر يف مقدمتها ،إذ نص على أنه استعان على تصوير

لقدسهم .

نوااي العدو "ابملطالعة واجلرائد واألخبار اليوميـة ،واحلـوادث
الداميـة ،والتحليـل ،والبيــاانت املختلفـة ،والعقـل والعاطفــة،
وجتارب الذين خدموا القضية (. )25

 .2أسرة شهيد – حميي الدين احلاج عيسى)27( :
تـ ــدور أحـ ــداث هـ ــذه املسـ ــرحية الشـ ــعرية حـ ــول أسـ ــرة
فلسطينية استشهد رهبا يف معركة قرب حيفا قبل النكبة

وحـني وقــف الشــاعر عنـد منــدويب الدولــة العربيــة

عام 1948م ،وأوصى زوجته أن تكتم عن أوالده خرب

يف جامع ــة ال ــدول العربي ــة ،وردت اإلش ــارة إىل الق ــدس يف
إط ـ ـ ـار م ـ ــن احل ـ ــزن والبك ـ ــاء والعوي ـ ــل ،وإظه ـ ــار احلماسـ ـ ــة

ـريا يف أيـ ـ ــدي
استشـ ـ ــهاده ،لتقـ ـ ــول هلـ ـ ــم :أنـ ـ ــه وقـ ـ ــع أسـ ـ ـ ً
الص ــهاينة ،ح ـىت يك ــربوا ،ويص ــبحوا ق ــادرين عل ــى أخ ــذ

واالنفعال ،فها هو ذا يقول على لسان املندوب السعودي

الثــأر ،عندئــذ تصــارحهم ةقيقــة األمــر  .ولكــن األبنــاء

يف اجلامعة)26( :

(ســعد ومجيــل ودعــد) متكنــوا مــن كشــف احلقيقــة ،حــني

إن جرح القـدس ال ينسـى وهـا حنـن جئنـا بعـدما
الصرب نضب
فلنقـ ــرر خطـ ـ ـ ـ ــة نـستن ـ ـه ـ ـ ـ ــا فـ ــاغنموا الوقـ ــت فـ ــذا
الوقت ذهب
ومث ــل ه ــذه املباش ــرة جتع ــل م ــن الش ــعر "قوال ــب
ج ــاهزة " وال تتف ــق م ــع طبيع ــة األدب املس ــرحي ،وال ــذي
يفجــر احل ـوار يف قضــية حــارة مــن قضــااي اإلنســان ،وجيعــل
العالق ــة م ــع املك ــان قوي ــة ،تس ــتثري اإلنس ــان ،وتدفع ــه إىل
العمل  .ولكننا حنـس أن القـدس يف مثـل هـذه املسـرحيات
التارخيي ــة ،ل ــيس هل ــا خصوص ــية ،ب ــل ن ــزعم أنن ــا إن وض ــعنا
مكاهن ــا أي اس ــم آخ ــر ،أو اس ــم مدين ــة أخ ــرى ،مل ــا اخت ــل
البناء الفين للمسرحية ،اليت جاء معمارها ضعي ًفا  .ولكننـا
ن ــود أن نش ــري إىل أن مث ــل ه ــذه املس ــرحيات ال تكتس ــب
قيمته ــا ،م ــن خ ــالل بع ــدها الف ـ ـين غ ــري املتماس ــك ،وإمن ـ ـا
لكوهنــا قــد نُظمــت يف ف ـرتة مبكــرة مــن فــرتات الص ـراع مــع
األع ـ ــداء ،فنبه ـ ــت النـ ـ ــاس يف فلس ـ ــطني ،ويف غريه ـ ــا مـ ـ ــن

ـريا يف أحـد املخيمـات
أخذت أم سـعد تبكـي زوجهـا كث ً
الفلس ـ ــطينية خ ـ ــارج ال ـ ــوطن  .ويلتح ـ ــق أبنا ه ـ ــا :س ـ ــعد

ومجي ــل ابلفـ ــدائيني ،ويـ ــدخالن إىل فلسـ ــطني مـ ــع أحـ ــد
الضباط ليعرفـا معاملهـا  .وقـد سـجل الشـاعر مـا حـدث
معهم يف جبل كنعان وجبل الكر مل وجبل الطور ،ويف
بيــارات حيفــا  ...ولكــن تلــك املواقــف مل تكــن مواقــف
قتــال ونض ـال ،بــل مواقــف زايرة فحســب ،حــىت إذا مــا
انتهي ــا م ــن جوالهتم ــا ال ــيت طال ــت ع ــادا إىل أمهم ــا يف
كوخها ،مث التحقا بقواعدمها من جديد .
وق ـ ــد تك ـ ــررت اإلش ـ ــارة للق ـ ــدس وم ـ ــا يتص ـ ــل هب ـ ــا يف
املسرحية ،ولكن اإلكثار من احلشو ،والتفاصيل اململـة،
ق ــد عكسـ ــا آاثر س ــلبية علـ ــى املس ــرحية ،وأضـ ــعفا مـ ــن
معمارها الفين  .من ذلك على سبيل املثال ذلك التتبع
لسـرقة اخلــامت الـذي اهتمــت بــه دعـد ،وإعــالن براءهتــا يف
النهاية .
وقد سيطر على الشاعر احلزن والسوداوية ،إىل جانـب
النربة اخلطابية يف التعبري عما يريـد .ولعـل ممـا يـدل علـى
ذل ــك ق ــول الش ــاعر يص ــف احل ــديث ال ــدائر ب ــني س ــامل
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(الضــابط) وســعد ومجيــل ،حــني أشــرفوا علــى جب ــل يف

املســرحية هــي ةــث راحيــل عــن اللغــز ،لغــز يتمثــل يف أســرة

القدس (:)28

غــادرت ايفــا إىل القــدس بعــد النكبــة عــام 1948م  .وحــني

أترى اي سعد ماذا احدث الدهر اخلؤون

متك ـ ــن الص ـ ــهاينة مـ ـ ــن اح ـ ــتالل بقي ـ ــة أج ـ ـ ـزاء الق ـ ــدس عـ ـ ــام

هذه القدس وهـذا جوها جو حزيـ ــن

1967م ،راحت راحيل تبحث عن تلك األسرة (اللغز) ..

ملك األعداء منها ما هو اجلزء الثمني

وتعذب الناس يف القدس ،فيأيت هلا اجلنود اإلسرائيليون بكل

فمثل هذا الشعر يبدو متهال ًكـا ،ال يقـوى علـى التـأثري

مواليـ ـ ــد ايفـ ـ ــا عـ ـ ــام 1948م ،الـ ـ ــذين يقيمـ ـ ــون يف القـ ـ ــدس،

يف نف ـ ــوس املتلق ـ ــني ،بفع ـ ــل ص ـ ــياغته املباش ـ ــرة املخ ـ ــتلط

ويشــرف ابنهــا (عــوفر) علــى تعــذيبهم والتنكيــل هبــم ،وحــرقهم

ابحلــزن واألمل وقريــب مــن ذلــك اســتذكار معــارك القــدس

يف الف ــرن الكهرابئ ــي  ..ولك ــن دون أن ت ــتمكن راحي ــل م ــن

يف احل ـوار الــذي جــرى بــني هــؤالء الثالث ـة ،وخمتــار أهــل

العثور على بغيتها  .ويستمر البحث والتعذيب ،إىل أن جنـد

الطور.

راحي ــل يف مواجه ــة عب ــدهللا الراع ــي نكتش ــف أن ــه ك ــان زوج

وكانــت اإلشــارة إىل إنشــاء جــيش التحريــر الفلســطيين

راحيــل بعــد أن التقــى هبــا يف ايفــا عــام 1942م ،ونعلــم أن

فرصة ساحنة للتعبري عـن الفعـل ال ردة يف نفـس الشـاعر

سر معارضة (عوفر) ألمة يف كثري من األحيان هـو كونـه ابنـا

 .ولكن ــه مل حيس ــن اس ــتغالل ه ــذا احل ــدث ،وراح يعـ ــرب

لعب ــدهللا الراعـ ــي حي ــث كـ ــان امسـ ــه (ع ــدانن) ولكـ ــن راحيـ ــل

أبســلوب محاس ـي ،عــن فرحتــه ،الــيت مــا اســتطاعت أن

أخفت احلقيقة ،ومسته (عوفر) وأقنعته أن أابه إسـرائيلي تـويف

ت ــتخلص ح ــىت قي ــود القافي ــة ال ــيت وق ــع يف أس ــرها ،كم ــا

يف احلرب عام 1948م.

يتضـ ــح مـ ــن قولـ ــه علـ ــى لسـ ــان أحـ ــد رجـ ــال الطـ ــور يف
القدس)29( :
الرجل:
الناس يف القدس مغمورون يف فرح
مستبشرون وبشراهم ب ــكل فـ ــم
إن امللــوك وأقطــاب العروبة قـ ــد
اندوا لنا ابلكي ــان اخلافق العل ـ ــم
جيش متيد به الغرباء راجـفـ ــة
مستنفراً ميطــر األعداء ابلــحمــم
 .3راحيل – لنجايت البخاري)30( :
تدور أحداث هذه املسرحية النثرية يف مدينـة القـدس بـل يف
قبــة راحي ــل ،الــيت توج ــد يف غرف ــة (يف القــدس خل ــف الس ــور
القريـ ــب مـ ــن ابب العـ ــامود ،والقضـ ــية الرئيسـ ــية الـ ــيت تعاجلـ ــا

وقد صاا الكاتب مسرحيته أبسلوب يعتمد على املفاجـأة،
وأكثر فيها من احلشو واالستطراد ،وأنطق الشخوص مبواقفـه
وآرائه.
أيضــا أن أهــل القــدس
ولعــل ممــا خــذه علــى هــذه املســرحية ً

فيهــا ،وأهــل ايفــا املقيمــني فيهــا ،ليس ـوا إال ضــحااي العــدوان
اإلس ـ ـرائيلي يف اخل ـ ــامس م ـ ــن حزيـ ـ ـران ع ـ ــام 1967م .وق ـ ــد
سيطرت تلـك اهلزميـة علـى الكاتـب ،ومـا عـاد ميلـك اخلـالص
منها يف بنـاء أحـداث مسـرحيته ،وقـاده ذلـك إىل رسـم صـورة
الناس املقهورين يف القدس ،املعذبني ،الصابرين على األذى،
دون أن يتخط ـ ــى ذل ـ ــك إىل رس ـ ــم ص ـ ــورة الن ـ ــاس املق ـ ــاومني
ـاان ،علـى حنـو مـا يتضـح
املناضلني ،وإن اقرتب من ذلـك أحي ً
لن ــا م ــن موق ــف إمساعي ــل (اب ــن عب ــدهللا) ال ــذي ك ــان يرت ــدي
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مالبس الفدائيني ،دون خشية من بطش راحيل ،اليت غدت
يف كث ـ ــري م ـ ــن املواض ـ ــع رم ـ ـ ًـزا لدول ـ ــة إسـ ـ ـرائيل ،ال ـ ــيت تع ـ ــذب

احملور الرابع :القدس يف الشعر:

الفلســطينيني يف الق ــدس ،بعــد أن نكل ــت هبــم وش ــردهتم م ــن
ايفا ،ولكنها تود متابعتهم وإابدهتم ،ولو اضطرت إىل حرقهم

يتبني للدارس الذي يتتبع شعر القـدس يف القـرن العشـرين أن

يف الفرن الكهرابئي.

القــدس قــد وردت يف هــذا الشــعر ،ضــمن حمــاور شــعرية ثالثــة

ومــن بــني اآلراء الفكريــة ال ــيت أنط ـق هبــا الكاتــب ش ــخوص

هي:

مسـرحيته ،مــا جــاء علـى لســان "عــوفر" الــذي كــان يــرد علــى
أمــه "راحيــل" موق ًفـا ،بشــأن الصــهاينة يف فلســطني والقــدس،
يقــول "عــوقر ":تتكلمــني كمــا تشــائني ،عــن الزمــان واملك ـان،
وتنســني الــذين يعيشــون فيهمــا ،أعــين النــاس الــذي يعيشــون
فيهم ـ ـ ـ ــا من ـ ـ ـ ــذ األزل ،أع ـ ـ ـ ــين س ـ ـ ـ ــكان الق ـ ـ ـ ــدس األص ـ ـ ـ ــلني،
الفلسطينيني ،الذين كانوا فيها والذين فتحوا نوافذهم وأبواهبم
جلميع الثقافات واحلضارات " ويواصل الكاتب إنطاق عوفر
مبث ــل ه ــذه املواق ــف .بع ــد أن يش ــري إىل الش ــعوب ال ــيت م ــرت
على سكان القدس ،يقول (:)31
عوفر":مرت هذه الشعوب بسكان القدس ،ولكن السكان

أ -الشعر الديين .
ب -الشعر الوطين والقومي .
ت -الشعر االجتماعي .
وأود أن أنبــه منــذ البدايــة علــى أن هــذه احملــاور تتــداخل
يف كث ـ ــري م ـ ــن األحي ـ ــان ،إذ ال فاص ـ ــل يقط ـ ــع بينهم ـ ــا،
معتمداً على الصورة العامة الغالبة على القصـيدة ،حـني
ي ــذهب إىل أهن ــا تن ــدرج حت ــت ه ــذا احمل ــور أو ذاك م ــن
احملاور .
أوال :القدس يف الشعر الديين:

هم سكاهنا ،هم هـؤالء الـذين وجـدانهم يف حزيـران مـن هـذه

وردت الق ـ ــدس يف ع ـ ــدد م ـ ــن قص ـ ــائد الش ـ ــعراء يف فلس ـ ــطني

السنة ،يقطنون بيوهتا ،وجيوبون شوارعها ،وميشون يف حاراهتا

واألردن ،الــيت نظموهــا لتعــرب عــن موضــوعات دينيــة خالصــة،

 ..وهل تعتقدين أننا لو أبدان مجيع السكان ستكون القدس

ومل تكـن القـدس – غالبـا – مقصـودة لـذاهتا ،وإمنـا وردت يف

قدس ـ ــنا ،نع ـ ــم ،إن الق ـ ــدس بس ـ ــكاهنا وليس ـ ــت ة ـ ــائط ترك ـ ــه

ه ــذه القص ــائد ،ألهن ــا ذات ص ــلة وثيق ــة بتل ــك املوض ــوعات

أجدادان قبل اآلف السنني ".

لما رئيسيًا من معاملها .
الدينية التارخيية ،أو أهنا تشكل مع ً

ومثـ ــل هـ ــذا احلجـ ــاج العقلـ ــي كثـ ــري يف هـ ــذه املسـ ــرحية ،ممـ ــا

فالقــدس – يف هــذا الشــعر – تــرد ضــمن جــو ديــين خــالص،

جعلها تقرتب من مستوى املقالة الفكرية يف بعض األحيان،

يع ـ ــرب الش ـ ــعراء في ـ ــه ع ـ ــن م ـ ـ ـواهبهم الديني ـ ــة ،والعاطفي ـ ــة ،يف

إذ ليس من وظيفة املسرحية أن ختوض يف مثل هذه القضااي

مناسبات إسالمية مشهورة حيتفل هبا ،كذكرى املولد النبوي،

هبــذا األســلوب الســردي املباشــر ،وإن كــان املكــان "القــدس"

ـددا
واهلجرة النبوية الشريفة ،ومعجزة اإلسـراء واملعـراج ،وأن ع ً

خاصـا ،ألن القـدس قـد
طعمـا ً
قد اكتسب يف هذه املسرحية ً
أصبحت فيها قضية مصريية من قضااي اإلنسان الفلسطيين.

من الشعراء أمثال :برهان الـدين العبوشـي ،وكمـال الـدجاين،

وحمم ــد الع ــدانين ،ك ـ ـانوا يف قص ــائدهم الديني ــة يبين ــون أمهيـ ــة

M. MFARREJ/APJIR 2-2 (2018) 94-117

الق ـ ــدس وقداس ـ ــتها ،مركـ ـ ـزين عل ـ ــى فض ـ ــائلها ومزاايه ـ ــا ال ـ ــيت
اتسمت هبا .

ابين ،كيف اي بين  ..يهجر األحباب
ًّأما هتدهد الظمأ بدمعها املنساب

فالق ـ ـ ـدس "أوىل القبلت ـ ــني"" ،وحاض ـ ــنة األقص ـ ــى"" ،ومدين ـ ــة
اإلسراء"" ،ومسرى النيب"" ،ومدينة الطهر" وتراث املسلمني،
إىل جانب ذكر املقدسات املسيحية يف هذه املدينة (. )32
وقــد التفــت الشــعراء يف عــدد مــن قصــائدهم ،إىل استحضــار
بعــض الشخصــيات التارخييــة املرتبطــة ابلقــدس ارتباطًـا وثي ًق ـا،
وذلك للتعبري عن فقد أملهم يف حاضر األمة العربيـة ،الـيت مل
تسـ ــتطع أن تنقـ ــذ القـ ــدس م ـ ــن جالديهـ ــا  .وقـ ــد استحض ـ ــر
الشاعر كامل الدجاين صورة البطل صالح الدين من أعماق
التاريخ ليحدثه عن حالة القدس املهينة يف مقطوعة قصرية له
نظمها عام 1921م،إذ يقول ()33
اي صالح الدين قم وانظر إىل
حالة يف القدس تستذري العيون
أبدل ال ــعز الذي تع ــرفه
ذل ــة واستأسد املستضـ ـ ــعفون
ويف ع ــام 1962م ينش ــر أم ــني ش ــنار عل ــى ص ــفحات جمل ــة
(األفــق اجلديــد) قصــيدة بيــت املقــدس " الــيت تــداخلت فيهــا
املشــاعر الدينيــة والوطنيــة ،وجتــري علــى شــكل ح ـوار بــني أم
وابنهــا  .واألم هــي القــدس واالبــن هــو الشــاعر ،ابــن القــدس
الذي يودها ويعشقها،ويعود إليها بعد طول غياب ،فالشاعر
يقدم لنا القدس يف صورة األم قائال (:)34

إما جتوع أتكل اآلهات واألوصاب
بين عدت اي ابين اي وليدي الصغري
أين الصاحب اي بين ؟ أين موكيب الكبري؟ قد أقفرت
مالعب الرجال
وليس يف سوح العال أبطال
أماه اي أماه اي مدينة األقداس
مدينة احلداد واملآذن اخلرساء واألجراس
تدق لألبطال
هتيب ابلرجال
وحــني تلــح املشــاعر الدينيــة علــى الشــاعر ،ن ـراه يســتجمع مــا
تتمي ـ ــز ب ـ ــه املدين ـ ــة ع ـ ــرب اترخيه ـ ــا الطويل،في ـ ــذكر أن املس ـ ــجد
األقصــى ،مســرى الرســول ،يف القــدس ،ومنهــا مشــى املســيح
ـجدا،
وأم ـه البت ــول  .كم ــا ش ــاد فيه ــا عم ــر ب ــن اخلط ــاب مس ـ ً
وروع فيه ـ ــا ص ـ ــالح ال ـ ــدين مج ـ ــوع الص ـ ــليبني فه ـ ــو يع ـ ــود إىل
الذاكرة الثقافية ينتقي منها مـا يالئـم موضـوعه ،تلـك الـذاكرة
ال ــيت " أتيت دائم ــا بش ــكل مل ــح يف ف ــرتات التهدي ــد الق ــومي،
ألهنا قادرة علـى أن تتحـول إىل قـوة فعليـة ،حلظـة يتهـدد بنـاء
اجتماعي كامل ابهنيار ودمار " .
ومن الشعراء الذين نظموا من شغل القصـائد الدينيـة املتصـلة

وهذه املدينة القدسية الرحاب

ابلقــدس العبوشــي ( )35وأمحــد حســن القضــاة ،ود .مــأمون

حتبين تبوح يل ،وحبها تنهد ،وبوحها عتاب

اجلرار ( ،)36وحسن راببعة ( ،)37وغازي اجلميل (،)38
ود .كم ــال رش ــيد ( ،)39وأمح ــد عق ــيالن ( ،)40وع ــدانن
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النحــوي ( ،)41وحممــد الشــيخ حممــود صــيام ( )42وصــا

فالعبوشي يشري إىل ما ميكن أن نسميه عاملية مدينة القدس،

اجليتاوي ( )43ودالل اخلالدي ( )44ورفيقة مجال احلسيين

وذلــك حــني أشــار اىل مقدسـاهتا عنــد املســلمني واملســيحيني،

( )45وداود معــال ويوســف العظــم ( )46صــاحب الــديوان

وإن كانـت القصــيدة تتعــرض حلريــق املســجد األقصــى ،الــذي

يف رح ــاب األقص ــى ،وغ ــريهم م ــن الش ــعراء ال ــذين ال يتس ــع

حيظى أبمهية كبرية عند املسلمني .

اجملال لذكرهم أو اإلشارة إىل قصائدهم .

وق ــد تن ــاول الش ــاعر يوس ــف العظ ــم يف قص ــيدته (اي ق ــدس)

الــيت تناولــت حريــق املســجد األقصــى ،إذا حتــدثت فيهــا عــن

ماض ـ ــي مدين ـ ــة الق ـ ــدس وحاض ـ ــرها ،ماض ـ ــيها الرائ ـ ــع اجملي ـ ــد،

اآلاثر اليت بدت على معامل األقصى بفعل النار اليت التهمـت

وحاضــرها النكــد الــتعس ،ففــي املاضــي كانــت قــدس الفــاروق

جنباته ،ومل يقف عند وصف اآلاثر املادية ،وإمنا عرض أمور

عمر ،وقدس صالح الـدين األيـويب ،بينمـا غـدت يف احلاضـر

أخرى ذات صلة وثيقة به ،كما يبدو من قوله (. )47

مدينة حزينة يعيـث فيهـا اليهـود الصـهاينة الفسـاد ،ويدنسـون
طهرها ،مث رسم صورة حانية للقدس ،تدل على مدى اقرتابـه

هلفي على احملراب ابت معطال
أين اإلمام وأين جرس دعائه
أين املؤذن ما ملئذنة الـ ــهدى
ال تستجيب لـصوته ونـ ــدائه
مث تســاءل عــن املنــرب واخلطيــب واملــؤمنني الــذين كــانوا يؤمــون
حمرضــا العــرب علــى حتريــر بيــت النبيـني
األقصــى للصــالة فيــهً ،

الكـرام لينتقــل بعــدها إىل التحــذير مــن الســكوت علــى حريــق

منها ،كما يتضح من قوله:
إن كانت األوطان حتنو على
أبنائها فالقدس نبع احلنان
يفيض ابحلب لريوي الظمأ
وينبت النرجس واألقحوان
القدس ام طهرها غامر
وحضنها بعض رايض اجلنان

األقصــى ،ألن ذلــك ســيقود إىل تــدمري كــل مقدســات مدينــة
القدس اإلسالمية واملسيحية ،يقول (:)48
اي مسلمون واي نصارى يعرب مل يلهن األقصى بناء راثئه
إين أخاف على القيامة من يد صلبت يوسع لدينه ونقائه
إن املساجد والكنائس كلها هلل فامحوا القدس من أعدائه
فإذا عزمتم فالسالح سبيلكم فاستشهدوا تلقوا جزاء فدانه.

حــني اثر الشــعب الفلســطيين عــام 1936م ثورتــه املشــهورة،
رصــد الشــعراء أحــداثها وتفــاعلوا معه ـا ،معلنــني وقــوفهم مــع
الش ــعب يف وج ــه األع ــداء ،مهم ــا تتع ــدد أش ــكاهلم وأمس ــا هم
ومـ ــن هـ ــؤالء الشـ ــعراء أبـ ــو سـ ــلمى الـ ــذي نظـ ــم قصـ ــيدته (اي
فلسطني) يف العام نفسه الذي اشتعلت فيه الثـورة ،واسـتذكر
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فيها وقوف اخلليفة عمر بن اخلطاب علـى جبـل املكـرب ،قبـل

وقــد نظــم الشــعراء قصــائد عــدة يف مناســبات قوميــة خمتلفــة،

دخول بيت املقدس ،يقول (:)49

دون أن ينسوا ذكر فلسطني والقدس ،واألقصى ،وإمنا كانت

جبل املكرب طال نومك فانتبه

القدس وما يتصل هبا حتتل مكانة هامة فيها  .وكانوا يكثرون
مــن ذكــر القــدس ومقدســاهتا وهــم يــدعون العــرب إىل نصــرة

قم وامسع التكبري والتهليال

فلس ـ ـ ــطني وأهله ـ ـ ــا ،وحيرض ـ ـ ــوهنم عل ـ ـ ــى إنق ـ ـ ــاذ املقدس ـ ـ ــات،

فكأمنا الفاروق دوى صوته

وختليصــها ممــا تتعــرض لــه مــن احــتالل وإيــذاء ،كمــا عرض ـوا

فجال لنا الدنيا وهز اجليال
جبل املكرب لن تلني قناتنا
ما مل حنطم فوقك البستيال
ويغل ــب عل ــى ظنن ــا أن الش ــاعر مل يلج ــأ إىل اس ــتذكار ه ــذه
الشخصية العظيمـة الـيت ارتبطـت بعـزة القـدس وحتريرهـا ،هـرًاب
من مواجهة حاضره الذي يعيشه فحسب ،وإمنـا كـان يقصـد
استثارة األمة ،علها تعيد ذلك املاضي اجمليد ،وممـا يؤكـد هـذا
الذي ذهب إليه أن أاب سلمى قد فزع إىل استذكار شخصية
أخــرى هلــا ارتبــاط بتحريــر القــدس ،ونعــين هبــا صــالح الــدين

يضـ ـ ـا يف قص ـ ــائدهم ال ـ ــيت دع ـ ــوا فيه ـ ــا إىل الوح ـ ــدة،
ل ـ ــذلك أ ً

مستغلني ما كان حيدث أحيا ًان من وحدة بني بعض األقطـار

العربية ،فتقام هلا األفراح وتدق هلا الطبول ،بينما فلسطني يف
يد األعداء مكلومة ،والقـدس عاصـمتها أسـرية مكبلـة ()50
.
ومن أبرز الشعراء الذين نظموا يف هذا اجملال :حممود احلوت،
ويوســف اخلطيــب ،وحســن البحــريي ،وعبــد املــنعم الرفــاعي،
ومجيـ ــل علـ ــوش ،وحممـ ــود الروسـ ــان ،وعبـ ــد الكـ ــرمي الكرمـ ــي،
وراض ــي ص ــدوق ،وه ــارون هاش ــم رش ــيد ،وسـ ـلمى الط ــويب،
وسليمان املشيين ،ومجال سلسع وغريهم .

األيــويب ،كمــا يتضــح مــن قصــيدته (فلســطني) وذكــر فيهــا أن

ما كانت حرب حزيران تنتهي حىت رأينا حسن البحريي يثور

فلس ـ ــطني ( أخ ـ ــت ص ـ ــالح ال ـ ــدين) فاس ـ ــتذكار مث ـ ــل ه ـ ــذه

هلزمية األمة العربية منذ إمارهتا األوىل ،وذلك يف قصيدته " اي

الشخصــيات يف الشــعر يعطــي هــذه القصــائد قيمــة اترخييــة،

أمــيت لــن تقهــري " " الــيت نظمهــا يف حزي ـران عــام 1967م،

مهم ـا م ــن جوان ــب مدين ــة الق ــدس يف
ألهن ــا تكتش ــف جانبً ـا ً

وراح يستشــري فيهــا األمــة العربيــة ،لعلهــا تســمع نــداءه ،فتــأثر

مس ـ ــريهتا التارخيي ـ ــة الطويل ـ ــة ،كم ـ ــا أن اس ـ ــتذكار مث ـ ــل ه ـ ــذه
الشخصــيات يلفــت نظـران إىل مفهــوم الشـاعر للــزمن وطبيعــة
تعاملــه معــه  ..إذ لــيس مــن الضــرورة أن يقــف الشــاعر عنــد

اتريــخ عصــره ،وإمنـا "قــد يـزامن عصــره ،أو خيتــار مناذجــه عــن
مستقبال يتجاوز احلاضر واملاضي ".
املاضي أو يتصور
ً
اثنيا :الشعر القومي:

هلزميته ــا وحت ــرر قدس ــها ،وذل ــك يف إط ــار العاطفـ ـة الغاض ــبة،
واألحاسيس املشتعلة اليت فجرهتا هزمية حزيران ،يقول ()51
اغضب وفجر يف حنااي الصدر بركان الغضب
اغضب وخض ساح القتال وأنت أمضى من هلب
اغضب وقل قدري على صفحات أايمي كتب
حقي وأفراح احلياة ،وكل أجماد احلقب
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يف القدس يف أرضي احلبيبة يف فلسطني العرب
اثلثاً  :القدس يف الشعر االجتماعي:
رسم الشعراء صـورة ملـا كـان جيـري يف القـدس مـن أحـداث أو
مؤمترات أو حياة اجتماعية تتناول احليـاة اليوميـة ،كـاحلفالت

 امحد حسن القضاة ،بشراك اي قدس ،ط،1دار مكتبة احلياة ،بريوت1980 ،م.
 امحد عقيالن ،جرح اآلابء ،دار األصفهاينللطباعة ،جدة ،دون اتريخ.

الـيت كانـت تقـام لالسـتقبال والرتحيـب والـوداع ،أو تلـك الــيت

 -امحد العلمي ،أايم دامية يف األقصى ،ط،1

كان ـ ـ ـ ــت ختص ـ ـ ـ ــص ل ـ ـ ـ ـراثء الشخص ـ ـ ـ ــيات اهلام ـ ـ ـ ــة واألبط ـ ـ ـ ــال

دار اجلليل للنشر ،عمان 1983م.

ـددا مــن
والشــهداء ،إىل جانــب القصــائد الــيت كانــت ترصــد عـ ً

 -اسحق موسى احلسيين ،مذكرات دجاجة،

امل ـؤمترات املختلف ــة ال ــيت كان ــت تعق ــد يف الق ــدس ،أو تص ــف
األعياد الدينية والوطنية واالجتماعية .
وممــا جتــدر اإلشــارة إليــه أن القصــائد الــيت رثــى فيهــا الشــعراء
بع ــض الش ــهداء واألبط ــال والق ــادة والشخص ــيات اهلام ــة ق ــد
سيطر عليها البكـاء والعويـل وتعـداد مناقـب الفقيـد ،دون أن
ـريا ،ومــن هـذه القصــائد قصــيدة
تنـال القــدس فيهــا
ً
اهتمامـا كبـ ً
(مواسم اجلراح) لسـعيد تـيم ،الـيت بكـى فيهـا الشـهداء الثالثـة

حمم ــد يوس ــف النجار،وكم ــال انص ــر،وكمال ع ــدوان ،بك ــاء
مرا(.)52
ًّ

ط،2دار املعارف مبصر ،سلسلة اقرأ ،رقم ،8
دون اتريخ (صدرت ط 1عام 1943م).
 اسكندر أخلوري البيتجايل ،آالم و آمال،الطبعة العصرية ،القدس دون اتريخ.
 إميل حبييب ،سداسية األايم الستة ،دار العودة،بريوت دون اتريخ.
 أمني فارس ملحس ،أبو مصطف وقصصأخرى ،منشورات دائرة الثقافة عمان 1973م.

املصادر واملراجع:

 -براهن الدين العبوشي ،إىل مىت ،مطبيه املعارف

 -املوسوعة الفلسطينية ٬جمموعة من األعضاء املؤلفني٬

بغداد 1972م.

برائسة الشيخ عبدالوهاب امحد عبد الواسع

 -جربا إبراهيم جربا ،صيادون يف شارع ضيق

 إبراهيم السعافني ،نشأة الرواية واملسرحية يففلسطني حىت عام 1948ن ،ط ،1دار الفكر
للنشر والتوزيع ،عمان1985 ،م.
 إبراهيم طوقان ،ديوان إبراهيم طوقان ،ط،1مكتبة احملتسب يف عمان ،ودوار املسرية يف بريوت
1984م.

ترمجة حممد عصفور ،ط ،1دار األدب 197م
(ظهرت للمرة األوىل ابللغة االجنليزية عام
. )1960
 حسن البهريي ،األهنار الظمأى ،ط ،1مطبعةدار احلياة ،دمشق . 1982
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 -حسن حممد الراببعة ،يتململ،دون مكان

 -صا أبو إصبع ،فلسطني يف الرواية العربية،

لنشر،ودون اتريخ.

منظمة الفرقان ،عمان 1983م.

 -حسن زيد الكيالين ،أطياف واغاريد،دار

 -صا اجلبيتاوي ،صدى الصحراء ،ط ،1دار

الرائد ،للدعاية والنشر ،عمان1946 ،

الفرقان ،عمان 1983م.

 -حنا جاسر ،امة وجراح ط ،2مؤسسة البالد

 -عبد اجلليل عبد املهدي ،احلركة الفكرية يف ظل

للصحافة والنشر ،عمان 1946

املسجد األقصى يف العصرين األيويب واململوكي،

 خليل السواحري ،مقهى الباشورة ،منشوراتوزارة الثقافة واإلرشاد القومي ،دمشق 1975م.
 داود معال ،الطريق إىل القدس ،ط،1دارالفرقان ،عمان 1987
 دالل العلمي أخلالدي ،األقصى اجلريح ،دارالفرقان عمان 1987م.
 راشد حسني،صواريخ دار العودة بريوت.1982
 سعد الدين العلمي ،واثئق اهليئة اإلسالميةالعليا ،القدس ،متوز  31-1967كانون األول
1984م .دار الطباعة العربية1985،م.
 سلمى اخلضراء اجليوسي ،العودة من النبع احلاملط ،منشورات دار األدب ،بريوت 1960م.
 مسري جريس ،القدس ،املخططات الصهيونيةاالحتالل والتهويد،ط ،1مؤسسة الدراسات
الفلسطينية سلسلة الدراسات رقم  61بريوت،
 1981م

ط ،1مكتبة األقصى ،عمان  1980م.
 عبدالرمحن ايغي ،حياة األدب الفلسطييناحلديث من أول النهضة حىت النكبة ،ط،2
منشورات دار األفاق اجلديدة ،بريوت 1981م.
 علي البتريي ،لوحات حتت املطر ،دون مكانالنشر ،ودون اتريخ (اتريخ املقدمة 1973م).
 غازي اجلمل ،دمع الرباع ،ط ،1دار عمار،عمان1988،م.
 فاروق وادي ،ثالث عالمات يف الروايةالفلسطينية ،املؤسسة العربية للدراسات والنشر
بريوت1981 ،م.
 كامل الدجاين ،غمرة النكبة ،ط ،1دون مكانالنشر1971 ،م.
 كامل العسلي ،خمطوطات فضائل بيتاملقدس ،وبيلوغرافيا ،ط ،2منشورات جممع اللغة
العربية األردين ،وتوزيع دار النشر ،عمان
1984م.
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 -كمال رشيد ،شدو الغرابء ،طبعة مزيدة

 -وديع البستاين ،ديوان الفلسطينيات ،دون

ومنقحة ،عمان 1984م.

مكان للنشر1946 ،م.

 -مأمون جرار قصائد للفجر اآليت ،ط ،1مكتبة

 -يوسف اخلطيب ،العيون الظلماء للنور ،املطبعة

األقصى ،عمان 1981م.

العمومية ،دون مكان نشر 1955م.

 -حممد الشيخ حممود صيام ،دعائم احلق ،ط،1

 -إبراهيم الدابع ،ديوان الطليعة،ج ،2ط،1دون

مكتبة الفالح ،الكويت1981،م.

مكان نشر1356،ه ـ

 -حممد العدانين،العداننيات ،اجمللد،1ط،1دار

 -راشد حسني ،صواريخ ،دار العودة ،بريوت،

النورس،بريوت 1981م.

1982م.

 -حممد إبراهيم،فضائل بيت املقدس يف

 -رفيقة مجال احلسيين ،زهرة من القدس اثئرة،

خمطوطات عربية قدمية،دراسات حتليلية ونصوص

القدس1982 ،م.

خمتارة حمققة،ط،1الكويت1985،م.
حممود

-

 -روحي اخلطيب ،هتويد القدس ،ج ،1ط،1

األفغاين،ديوان

األفغاين،ج،1عمان:مطابع الدستور التجارية،
1982م.

مكان نشر ،ودون اتريخ.
-

 سعيد تيم ،املرافئ البعيدة دار العودة ،بريوت،1979م.

 -حممود الروسان،على دروب الكفاح ،دون

حممود

نشر جلنة إنقاذ القدس1985 ،م.

درويش،ديوان

اإلسالمي ،بريوت ودمشق1981 ،م.
حممود

درويش،ج،1ط،5دار العودة،بريوت1997،م.
 مطلق عبد اخللق ،الرحيل ،حيفا1938 ،م. انجي علوش ،اجملموعة الشعرية الكاملة ،وزارةالثقافة واإلعالم يف العراق ،بغداد 1979م.
 هارون هاشم رشيد ،األعمال الشعرية الكاملة،ط ،1العودة ،بريوت1981 ،م.

 -عدانن النحوي ،األراضي املباركة ،ط ،2املكتبة

 علي فزاع العواملة ،جربا إبراهيم جربا ،دراسة يففنه القصصي ،ط ،1دار املهد للنشر والتوزيع،
عمان1980 ،م.

