
 

277 
 

 المدينة  )صهيلي رواية صورة القدس ف
 للكاتبة منى النابلسي

The image of Jerusalem in the novel (Neighil of the City) 
Written by Mona Nabulsi 

 وائل عبد الل  حسين محيي الدين د. 
 دكتوراه لغة عربية

 فلسطين -نابلس
10.36529/1811-000-011-013 

Wael.tahaineh@hotmail.com 
 الُملخ ص:

صورة القدس في رواية) صهيل المدينة( للكاتبة والروائي ة  على الضوءَ  ُيسل ط هذا البحثُ 
في  صلفالمقدسي ة منى النابلسي، حيث يأخذ المكان أبعاًدا سياسي ة وزماني ة واجتماعي ة، يصعب ال

ما بينها، كما يسهم المكان بشكل فاعل في تحر كات شخوص الرواية، وفي إيقاع أحداثها  ما يجعل 
كانيٍ  للرواية، وبذلك ترقى إلى مركز البطولة في جزء كبير من الرواية، المدينة أكثر من وعاء م

وقد وظ ف الباحث في تتب ع صورة القدس في الرواية منهَج االستقصاء والتحليل، حيث تتجل ى 
ك عليهم، ، وانصهار المقدسي ين في أدق  تفاصيلها، وأثر ذلوبلداتها المدينة بأزق تها وحاراتها وشوارعها

ل أبرزها أن القدس  لى نتائجوخلص إ ، ال يتجزأ من تكوين المقدسي ين النفسي  والعاط اجزءُتشك  في 
 .كما تستحوذ على الجزء األكبر من ذاكرتهم وتاريخهم الذي ال يتخلَّْون عنه

 صهيل المدينة، القدس، منى النابلسيالكلمات المفتاحي ة: 
Abstract: 
In the novel of Saheel Almadeena, Neighing of the City, the study focuses 
on the image of Jerusalem created by the Jerusalemite auther Muna 
Annabulsi. The place of the novel has political, temporal, and social 
dimensions which are hard to be seperated. The spatial element affects the 
flow of events and the interactions between the characters which makes the 
City more than a mere place transforming to be the protagonist for most of 
the novel's events. The auther drawing an image of Jerusalem used the 
survey and interpretation methods reflecting the glorious City with its 
alleys, streets, towns, and citizens who are melting in its details. Such 
details resulted that Jerusalem is embedded in the Jerusalemite's 
psychological and emotional creation capturing most of their profound 
memories and chronicles.  
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مة:ال  مقد 
ة لدى العرب والمسلمين، وحظيت بقداسة واهتمام لم تحظ  تبو أ ت مدينة القدس مكانة خاص 

، وقد أسهمت عوامل عديدة في بلورة هذه المكانة في  مابه أي  مدينة على امتداد الوطن العربي 
متها الُبعد الديني  قلوب العرب وا ة الثالث، فهي مقد سة في الديانات السماوي   ،لمسلمين، لعل  في مقد 

َعبِدِه ﴿ ُسبحاَن الَّذي َأسرى بِ مدينة اإلسراء، ومعراج السماوات العلىهي محط  رحال األنبياء، وهي و 
ميُع ُه ِلُنِرَيُه ِمن آياِتنَلياًل ِمَن الَمسِجِد الَحراِم ِإَلى الَمسِجِد اأَلقَصى الَّذي باَركنا َحولَ  ا ِإنَُّه ُهَو السَّ

 . األولى، وفيها ثاني المسجدين، وثالث الحرمين سلمينقبلة الم وهي  1﴾١﴿ الَبصيرُ 
وقد ظل  الُبعد الديني  للمدينة مرتبًطا بفكرة الجهاد، ووجوب العمل على تحريرها من قبضة 

ا من الشعوب واستقامتهوعي تزال، دلياًل على ل إن  المدينة بوجه خاص، كانت وال بالغاصبين، 
ر األصدق على صحوة األم ة، أو غفلتها، فحيثما وجدَت بيت  زيفها وانحرافها، كما ظل ت المؤش 
المقدَس يحتل  ُسل م األولويات، كان ذلك دلياًل كافًيا على الوعي، وحيثما وجدَت البوصلة منحرفًة 

حجم التيه والضياع، لهذا ليس غريًبا أن تكون القدس  لىعن القدس، كان ذلك دلياًل صارًخا ع
 كاشفًة للعورات، أو سبًبا حقيقيًّا لالستقامة والصعود، ففي القدر الذي تكون فيه القدس البوصلةَ 

، يكون الوعيُ  والقبلةَ  والهداية، وبقدر ما يكون االبتعاد عن القدس، يكون التيه  والهم  اليومي 
 بين.واالنحراف، والخسران الم

تغن ى بها  ، فقدوقد انعكست هذه المكانة الديني ة والوطني ة والقومي ة للمدينة على األدب عموًما     
الشعراء، وكتب عنها األدباء والمفك رون، وأر خ لتاريخها المؤر خون، وَطَوْوا عليها شغافهم وحنينهم 

ى اًل، وهي محط  الرحال، ومهو تأتيها قصائد الشوق من كل  الدنيا، خفاًفا وثقاالذي ال ينضب، 
 القلوب، والفردوس الضائع، والحلم المفد ى.

، قد منحها مكانة تليق      ذا كان األدب العربي  قد أفرد مساحة للقدس، فإن  األدب الفلسطيني  وا 
قد و بقداستها في الوعي الفلسطيني، فكان للقدس حضورها اآلسر في األعمال الروائي ة الفلسطيني ة، 

ي هذا فواالجتماع، و والتاريخ،  ،حضور القدس في الرواية الفلسطيني ة ما بين السياسة تمظهر
فلسطيني ة ال رواياتال السياق رصدت الباحثة هيا ناصر، في أطروحتها لنيل الماجستير، عشرات

 2التي تدور في فلك القدس. والعربي ة،
 لما ا رواية صهيل المدينة؟

                                                           
 0اإلسراء:  1
 -دراسة في الدال والمدلول، جامعة النجاح الوطني ة -22هيا جالل أسعد ناصر، القدس في الرواية الفلسطيني ة بعد عام  2

 2 -0، ص6102نابلس، 
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للكاتبة الروائي ة منى النابلسي، الصادرة عن المكتبة المدينة(  ل)صهيما يمي ز رواية  لعل       
 ، جملة من األمور، يمكن إجمالها باآلتي:6101العربي ة للنشر والتوزيع، في مصر، 

نٌ  وحداث، بل هاأل هتجري في الحضور البارز للمدينة، فلم تكن مجر د إطارٍ  -أو اًل  من  ئيٌس ر  مكو 
نات الرواية، كما   ي البطولة في غير مشهٍد من مشاهدها.هم فأسمكو 

تناول  في الرواية، أهمي ة كبيرة في مع االجتماعي   ،مع الجغرافي   ،أضفى التداخل السياسي  ثانيا: 
 فق أبعادها المختلفة، وتجل ياتها العديدة.المدينة، وَ 

لبوح، ومعرفة ر في اأسهم كْون الكاتبة مقدسي ة الميالد والنشأة، في منح الرواية مصداقي ة أكبثالثا: 
جعل ما  1 "أن  االلتصا  بالمكان ل  أهمي ت  المعروفة في التعبير السرديأدق  بالتفاصيل، ذلك" 

 .والمشاعر الرواية وثيقًة صادقة التفاصيل
ة ة خاص  ، ما يكسب الرواية أهمي  6104فأحداث الرواية تدور في العام  قريب،زمان الرواية الرابعا: 

 لواقع المدينة. لمعاصرة أحداثها
 األسئلة التي تجيب عنها الدراسة:

 سيحاول البحث اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
هل كانت القدس مجر د وعاٍء لألحداث، أم ارتقت إلى دور البطولة في غير مشهٍد من  -

 مشاهد الرواية؟
 ما تجل يات المكان في الرواية؟ -
 لمدينة المقدسة؟إلي أي  مدى استطاعت الرواية تقديم وصٍف لعوالم ا -
 كيف بدت المدينة في أعين أبنائها، وما مدى ارتباط المقدسي  بمدينته؟ -
 ما اآلثار السلبية الكبيرة التي يتركها االحتالل على المدينة؟ -
 ما مظاهر انصهار المقدسي ين في جغرافي ة المكان؟ -

 الدراسات السابقة:

: شعًرا ونثًرا، يذكر الباحث منها علدراساٌت كثيرة صورة القدس في األدب ال تناولت       ى عربي 
 سبيل المثال ال الحصر:

 2القدس في الشعر الفلسطيني الحديث، لفاروق مواسي -0
 3تجل يات القدس في الرواية العربي ة، لسعيد محم د الفي ومي -6

                                                           
وليد أبو بكر، القدس المحتل ة في السرد الروائي الفلسطيني من االكتفاء بوصف المكان إلى محاولة توظيفه، الهيئة  1

 712، ص4المصري ة العامة للكتاب، ع
 0112فاروق مواسي، القدس في الشعر الفلسطيني الحديث، مجلة مواقف، الناصرة،   2
على  وأيقونة وعهد قديم( أنموذًجا، صورة)خليفة ت القدس في الرواية العربي ة، رواية سحر سعيد محم د الفيومي، تجل يا 3

سة  م.61/01/6112القدس الدولي ة،  موقع مؤس 
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 1صورة القدس في روايات جبرا إبراهيم جبرا، لنادر جمعة قاسم -7
 2ي المعاصر، لعاطف أبو حمادةتجل يات القدس في الشعر الفلسطين -4
 3القدس في الرواية الفلسطيني ة بعد أوسلو، لعلي حسن خواجة -0
يظهر في القدس(، لكمال  عمر)الكيالني تجل يات القدس في رواية الدكتور نجيب  -2

 4غنيم
ة القصيرة، لعادل األسطة -2  5القدس في كتابات كت اب القص 

 أهمي ة الدراسة: 
ت التي تناولت القدس، فإن  أحًدا من الدارسين والباحثين، لم يتناول وعلى الرغم كثرة الدراسا  

 رواية صهيل المدينة بالدراسة، ما يمنح البحث أصالًة، وِجَدة، وهو ما يرجوه الباحث، ويسعى إليه.
 منهجي ة الدراسة:

اعتمد الباحث في تتب ع صورة القدس في الرواية منهج االستقصاء والتحليل، حيث تتجل ى 
رواية تت خذ منحنًى ها، فالمدينة بأزق تها وحاراتها وشوارعها، وانصهار المقدسي ين في أدق  تفاصيلال

مي في مقالته حول الرواية العربي ة والمدينة إلى أن   واقعيًّا في وصف المدينة،  ويشير السال 
اللغة،  اقع إلىة تستدعيها الرواية من الو ة نوعان: واحدٌة واقعي  المدينة في الرواية العربي   )

ا إلى ورب  ...غة وُتنِزُلها إلى الواقعلة تصنعها الرواية بالل  وأخرى متخي   ما احتاجت الروايُة أيض 
ى األرض، َب منها وخرج إلتصنيع مكانها عبر قناِة التخييل، ومتى اكتملت فيها مالمُح ، تسر  

هج االستقصاء والتحليل. وهذا يناسبه جدا من 6(ونهض من جديد فاعال  في أحداث واقِع الناس
كل  مكاٍن فيها يخرج من دائرة الجغرافيا  ليتعانق مع و  اإلحاالت الموغلة في العمق، حيثُ 

التاريخ، وكل  حكايٍة في أزق تها، تثير أشجان الواقع، وترتد  حنيًنا لماٍض يستحيل على المدينة 
مان أيضا ، فهي ال يمكن أن ها ز د مكان: إن  مدينة القدس ليست مجر  "  االنفكاك عنه أو منه

ا يجب هلن تفهم. إن   -حينئ  -هاالمحدود وحسب، ألن   رى بوضوح ضمن نطاقها الجغرافي  تُ 
اجتمع في  ،تأريخ أربعة آالف من السنين ،التاريخ رى كأن  ، وتُ رى في منظورها التاريخي  أن تُ 

                                                           
 م.6112، 6، عدد 01نادر جمعة قاسم، صورة القدس في روايات جبرا إبراهيم جبرا، مجل ة جامعة االزهر، مج 1
سة القدس الدولي ة، عاطف أبو حمادة، تجل يات القدس ف 2  6112أكتوبر، 61ي الشعر الفلسطيني المعاصر، موقع مؤس 
عة األدب الفلسطيني بعد أوسلو، جام مؤتمر-مختارة نماذج-أوسلوعلي حسن خواجة، القدس في الرواية الفلسطيني ة بعد  3

 م.6101الخليل، 
م للمؤتمر  يظهر في القدس(، عمر)الكيالني تجل يات القدس في رواية الدكتور نجيب كمال أحمد غنيم،  4 بحث مقد 

 م.6100الخامس لكل ية اآلداب: القدس تاريًخا وثقافة، الجامعة اإلسالمي ة، غز ة، 
عادل األسطة، القدس في كتابات كت اب القصة القصيرة، الندوة الثالثة عشرة التحاد جمعي ات مكتبات بالد الشام، جامعة  5

 م.07/6/6107النجاح الوطني ة، نابلس، 

 م.6101-01-61تشابك العالقات واألمكنة، صحيفة القدس العربي، … الرواية العربية والمدينةعبد السالم السالمي، 6
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   كل  ، ينطق باريخ حي  لحظة واحدة، هي اللحظة التي يراها المرء فيها، في ه ه المدينة الت
  1"  تاريخ مليء بالتناقض، مليء بالفجيعةإن   ر،حج

 تنظيم البحث: 
مة سبعة عنواناٍت رئيسة، هي:  يتناول البحث بعد الملخ ص والمقد 

 .التعريف بالكاتبة، ويعرض معلومات عن حياة الكاتبة، ومساهمتها األدبي ة 
  باعتباره العتبة األولى للرواية.سيميائي ة العنوان، حيث يبي ن داللة العنوان 
  ،ًصا للرواية، من حيُث شخوُصها، وأحداُثها م هذا العنوان ملخ  ملخ ص الرواية، يقد 

 وحبكُتها.
  استقصاء القدس في الرواية، وتحت هذا العنوان يستعرض الباحث حضور القدس

 في الرواية.
 شكيل لمكان في تتداخل المكان بالبناء النفسي  للشخصي ات، حيث يتناول أثر ا

 البناء النفسي لشخصي ات الرواية.
 .صورة اآلخر، يستعرض جملة من صور صراع الوجود في المدينة 
 .نتائج الدراسة 

 التعريف بالكاتبة:
، وأنهت دراستها الثانوية في مدارس المدينة عام 0121ولدت منى النابلسي في القدس عام 

، تعمل في 6112يتاد من جامعة بير ز حصلت على شهادة الماجستير في االقتص، 0112
 .6107المجال التربوي، وعضو في اتحاد الكتاب الفلسطيني منذ عام 

 ةالرابع للكاتبة، حيث صدر لها مجموعة قصصي   هي العمل األدبي   المدينة( صهيل)رواية 
، عن مركز بيت المقدس لألدب في رام الله، م6112، عام "ال شيء يستدعي األناقة"بعنوان 

هذيان "، ورواية م6106عن المركز الفلسطيني لإلعالم في جنين عام " قطع من الفوضى"رواية و 
باإلضافة إلى العديد من المقاالت م، 6102"، عن المكتبة العربي ة للنشر وتوزيع في مصر الصمت

 ة.والمواقع اإللكتروني   الرسمي ة والدراسات المنشورة في الصحف
 سيميائي ة العنوان:

الكاتبة على دراية بأهمي ة العنوان، باعتباره عتبة النص  األولى، والبوصلة التي ضح أن  من الوا
، لذلك حرصت على اختيار عنواٍن عميق الداللة لروايتها،  ترشد المتلق ي إلى طبيعة العمل األدبي 

ح و يوج  قراءة الرواية، ويغتني بدوره بمعان جديدة بمقدار ما تت ال ي "ذلك أن  العنوان هو ض 
يقاع نسقها الدرامي وتوت رها السردي،  دالالت الرواية. فهو المفتاح ال ي ب  تحل  ألغاز األحداث، وا 

                                                           
 000، ص6،0121ط ،424 العدد-األدبيعبد الله أبو هيف، القدس في الرواية العربية، مجلة الموقف 1
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، وتحديد تيمات الخطاب القصصي،  عالوة على مدى أهمي ت  في استخالص البنية الداللي ة للنص 
ضاءة النصوص بها ا ُيض" مفتاح الداللة الكلي ة التي يستخدمها القارئ النوهو ،1"وا  يء اقد مصباح 

 2""ب  المناطق المعتمة في النص  
ن  نْين: مكو  ن عنوان الرواية من ُمكو  ن (، ويأ)المدينة مكاني  ( وآخر )صهيل َحَدثي  يتكو  خذ المكو 

الَحَدثي  ُبْعًدا دالليًّا عميًقا، يتجل ى بما يحمله الصهيل من داللة صوتي ة، تنبُئ عن غير معنى، 
وعدم االستقرار، كما يمنح ارتباط الصهيل بالخيل، ُبعًدا عروبيًّا، ما يؤك د  كداللتها على الحرب،

 الهوي ة العربي ة للمدينة، ويدحض في الوقت ذاته، كل  الروايات الصهيوني ة حول يهودي ة المكان.
ن  )المدينةأم ا المكو  ( فهو كناية عن القدس، فالقدس ليست كأي  مكان، وما يكتب عنها المكاني 

دة األوجه يكو  ن بالضرورة ذا سلطة تأثيري ة على المتلق ي العربي   لما للمدينة المقد سة من ظالل متعد 
 في وعي المتلق ي.

لمدينة(  ا استعاري ة)صهيلكما اتكأت الكاتبة في العنوان على لغة بياني ة، فاعتمدت على صورة 
 امتداد األزمنة. القدس( جواًدا يخوض غمار معارك في مكان واحٍد علىن )لتجعل م

 ملخ ص الرواية:
، وفلسفي   عد نفسي ٍ صفحة من القطع الكبير، وهي رواية ذات بُ  071تقع الرواية في 

 . واجتماعي   ،ووطني  
 .م6104تدور أحداث الرواية في مدينة القدس عام : ة ومكانهازمان الرواي

 ات الرواية: شخصي  
ة على مشارف الخمسين من عمرها، مقدسي  ة، وهي امرأة ة المحوري  ياسمين: هي الشخصي   •

ة غامضة، ة لحادثضت وهي شاب  ثانية، وتعر   امرأةٍ  كة نتيجة لزواج األب مننشأت في أسرة مفك  
 انين اليهود من ذراعها في شوارع القدس العتيقة، فألقى عليه أحدهم حجرً إذ سحبها أحد المتدي  

لى مصدر ة النار عة اإلسرائيلي  العسكري   ةا من سطح أحد البيوت فقتله، وأطلقت الدوري  ضخمً 
 ،ر الحادثةعتقل على إثه صديقها ربيع، وتُ ا بدمه، لتكتشف أن  ج  الحجر، فسقط الشاب مضر  

 من شاب ٍ  اجها أبوها غصب  ض للتحقيق في أقبية سجون االحتالل، وتخرج بعدها ليزو  وتتعر  
هناك تنجب زوجها، و بها، فتلحق تموت أم   امحدة، وبعد زواجها بأي  الهجرة إلى الواليات المت   ي ينو 

ض ، وتفقد معه شطر ثديها األيسر، وساقها اليسرى، وترفرٍ الذي تفقده في حادث سي ابنها عمرَ 
إلتمام  زوجها يونس، وابنتها عزيزة، ا لبضعة أشهر رفقةَ العودة طوال ثالثين سنة، وتعود أخيرً 

 تها أنس.مراسم زفاف ابنتهما على ابن عم  
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 ةة أخرى، إذ يأخذ على عاتقه مسؤولي  ة محوري  ياسمين الحاج أبو إدريس: وهو شخصي   والد •
 بها.  ما مر   ترميم حزن ابنته، ومنحها السالم الداخلي بعد كل  

 ة األخرى: ات الثانوي  باإلضافة إلى مجموعة من الشخصي  
كها تبحث عن ليتر يونس زوج ياسمين: وهو يرافقها في عودتها، ويسافر بعد زواج انبتهما،  •

 .السالم الداخلي  
 د، وفضل.إخوة ياسمين الثالثة: إدريس، ومحم   •
 .ا، ومحمود، وحسنصالح، وزكري   أنس، وأم   أسرة يونس: أم   •
 أسماء وماجدة ونسرين صديقات ياسمين. •
 سامر حبيب ياسمين القديم. •

 أحداث الرواية:  
ا قويًّ  اط الرواية ضوءً سل  از خيبات الحياة، إذ تُ تتمحور الرواية حول قدرة اإلنسان على اجتي  

على  اا ساخطً وخرج منها خائبً  ،لياسمين، كشخص اجتاز أزمات كثيرة على العمق النفسي  
ها ها بعد عودتها للبالد، وتعريضءها استبقاو بحزن كبير، وكيف حاول أب االحياة، ومسكونً 
 ث يقوم العالج على مواجهة الماضي وماحي ،ة تساعدها على الشفاءة ونفسي  لتجارب اجتماعي  

ة لجملة من دخوتها من أبيها، وتكشف مشاهد متعد  إلى إف ياسمين نتج عنه، وأثناء ذلك تتعر  
وحي  سة العتيقة، وفي محيطها القريب في قرية شعفاط،ين في المدينة المقد  ي  طبيعة حياة المقدس

مراسم ة، كة الخاص  القضايا االجتماعي  كفر عقب البعيد عن عمق المدينة، وتعالج مجموعة من 
، ون ني  ض لها الشباب الفلسطيالتي يتعر   الزفاف، وعالقات الجيران، ومحاوالت اإلسقاط األمني  

وصعوبة العثور على عمل، ومشاكل الحفاظ على حقوق اإلقامة، واالعتقال واالشتباك مع 
ا في بوها ضرورة عودتها إلى بيتهمها أة العالج التي يقد  كما تشتمل خط   ،االحتالل في القدس

ط البيت مجموعة من البيوت األخرى التي سيطر عليها اليهود، القدس العتيقة، حيث يتوس  
 ين واليهود في القدس.ا من الحياة المشتركة بين الفلسطيني  فتكشف الرواية جانبً 

صهم ، وحر ة لمدينة القدس ومسجدها األقصى وحياة ناسهاة وقوي  ترسم الرواية مشاهد حي  
على  ا حول قدرة اإلنسانزً ا ممي  ا نفسيًّ م عمقً تهم، وكذلك تقد  على الحفاظ على وجودهم وهوي  

 لفرار من األلم واألحداث واألحزان.لتجاوز ماضيه وخيباته، وال جدوى 
ي م لها أبوها فرصة االختيار بين االستمرار فقد  تكتمل عقدة الرواية في نهايتها، حين يُ 

ن متع واستعادة بعض ما فقدته م ،والبداية من جديد ،وبين االنسحاب منها ،تعيشهاالحياة التي 
 الحياة، وبين البقاء في القدس أو العودة إلى أمريكا، وتنتهي الرواية نهاية مفتوحة.
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 الوصف المكاني:
ليس باستطاعة الباحث، وهو يرصد صورة المدينة المقد سة في رواية ) صهيل المدينة(  
ا، وُيتم م أن يفص نات كبيٌر جد  ل بين المكان، والشخوص، واألحداث، حيث التداخل بين تلك المكو 

كلٌّ عنصٍر العنصَر اآلخر، فليست المدينة مجر د وعاٍء أبكم ألحداث الرواية، وال مجر د حاضنة 
لتحر كات شخوصها، بل هي المكان الذي يتفاعل مع الشخوص وتتوالد من خاصرتها األحداث، 

م في سيرورتهاوتسا باقي   لك أن  المكان ال يعيش منعزال  عن "هم في رعايتها، وتوجيهها، والتحك 
نات الحكائي ة دة مع المكو  ي ات، األخرى للسرد، كالشخص عناصر السرد، إن ما يدخُل في عالقاٍت متعد 

خل التدا وضيحتل  التنويه إلى هذه المسألة لهذا كان لزاًما علي   1"واألحداث، والرؤيات السردي ة
 الذي سيظهر بين المكان وشخوصه وأحداثه.

م رواية ) صهيل المدينة( وصًفا جغرافي ا لمدينة القدس وأحيائها وشوارعها والعديد من  ُتقد 
يه الجغرافيا يتداخل ف معالمها الرئيسة، لكن ه وصٌف ال يأخذ ُبعًدا جغرافيًّا، بقدر ما هو وصفٌ 

ف بالمشاعر الجي اشة، وتغدو لغة السرد مشبعًة بالشوق مع التاريخ، فتفيض لحظة الوص
والحنين تارة، وبالحزن واألسى تارة أخرى، حيث تحملنا الرواية إلى حارات القدس القديمة، 
وتمنحنا فرصة التسل ل مع بطلتها إلى األحياء التي صادرها الغزاة، ومنحوها مسكًنا للقادمين 

 ى البيوت، وطردوا ساكنيها األصلي ين، حيث تمنح الكاتبةمن أقاصي األرض، بعدما استوَلْوا عل
تلك األمكنة حياًة جديدًة من خالل استعراض الحكايا المرتبطة بتلك األمكنة، وتوظ فها توظيًفا 

ه، كما يراها بأم  عينه ويقين ،مدهًشا، يجعل المتلقي يعيش تلك األحداث كأن ما هي ماثلٌة أمامه
معاناة التي يحياها المقدسي ون أثناء مرورهم عبر حاجز قلنديا، إضافة تسهم الرواية في تجسيد ال

لمعاناتهم في مكاتب) الداخلي ة( في حي  وادي الجوز، لكن  تلك المعاناة تتجل ى في أبشع صورها 
موغلة وره العندما تنقلنا الرواية إلى مسلخ المسكوبي ة، حيث يتمظهر الموت هناك في ص

 بالوحشي ة واإلجرام!
 استقصاء لألماكن المقدسي ة، والتي جاء  كرها في الرواية: 

 أوال: البلدة القديمة في القدس:
احتل ت البلدة القديمة في القدس مكانًة هام ًة في الرواية، فهي المكان المركزي  فيها، وبقيت 

( 76الُهوي ة ص  غربة)فصل أماكنها حاضرًة في فصولها وسطورها، فبدأ الحديث عنها، في 
من أحد بيوتها في عقبة السرايا. فذكرت طرقات المدينة ومرافقها، والمسجد  اختتمت الرواية بمشهدٍ و 

 األقصى، وداخل البيوت.
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 :الحوش في عقبة السرايا 

أ هذا المكان في الرواية نقطة االرتكاز لكثير من أحداثها، وتفاعالتها، وهو المكان يتبو     
ء األرض  ليستولوا على بيوت المقدسي ين، لهذا احتاجت المكتظ  باليهود القادمين من أنحا

بطلة الرواية) ياسمين( إلى اجتراح حيلٍة ذكي ة  لتتمك ن من الدخول إلى بيت أهلها، دون 
نظار اليهود الذين يمألون المنازل المجاورة للبيت، واضطرت إلى ارتداء زي  ألفت 

محها العربي ة  وتدفع بذلك عنها شر  اليهودي ات المتدي نات  حتى تتمك ن من إخفاء مال
 " في الطريق إلى )عقبة السرايا ، تحاشت الجدران كي ال يهجم القاطنين في ذلك الحي 

تها بغطاء ثقيل، ولبست األمريكية  الماضي عليها، خب أت الفلسطيني ة في أعماقها ولف 
 1"لتمر  من بين )اإلسرائيليين  بسالم

 :طرقات المدينة ومرافقها  
ة ينزن من الحافل ي ذكرها سريًعا، حين دخلها )أنس( من باب العامود، إلى حارة الواد"يأت

ه في حارة الواد في القدس العتيقة  2"في آخر محط ة في باب العامود، ويحث  الُخطى إلى بيت جد 
ما ن  فال تغفل الكاتبة اإلشارة إلى محط ة الحافالت المركزي ة للقدس، الكائنة في باب العامود، وكأ

ًرا، ومن هنا تأتي أهمي ة  تشير عمًدا إلى "فرن العربي" الكائن في حارة الواد، والذي أُغلقت أبوابه مؤخ 
رخ لجغرافي ة تؤ نها إفُقرب زمان الرواية،  من رغمبالسة، والتي ذكر األماكن بعينها في المدينة المقد  

 المدينة.
)باب المجلس(، من باب العامود، ولعل  تمرُّ الرواية سريًعا مر ًة أخرى على الطريق إلى 

في ذكر الباب بهذا االسم، إشارًة لطيفة إلى اختالف األسماء التي يتشب ث بها أهل المدينة العتيقة 
لألماكن، فهذا الباب ُيعرف منذ سنوات قليلة بباب الناظر، ولكن  الكاتبة ُتسم يه على لسان )ياسمين( 

 ، باسمه المعروف شعبيًّا )باب المجلس(.ابنة القدس الغائبة من ثالثين سنة
وتعود لذكر طريق باب العامود، عند زيارة ياسمين الثانية للقدس، فتصف البسطات التي تمي زه" 
باب العامود يصافح قلبها الوجل، فقد سبق لهما اللقاء قبل أسبوع، البسطات التي تصحو متثاقلة  

السالم، وتعبث رائحة الصباح المقدسي  في أنف  على الجانبين على درجات باب العامود، تقرئها
ال شيء يناطح وتذكر مرافق بعينها في طرقات المدينة"  3"عمال  ال كريات المتحف ز في داخلها

السحاب كشموخ المقدسي ين وصمودهم، كرباط مطعم )أبو شكري  للحم ص والفالفل، أمام كل  
  تقافز ب  طفٌل على أطراف أصابع ، ويعود بعملي ات التهويد، يحفظ الطفولة في طبٍق فارغ، ي
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ان الحارات المجاورة ل ، وزو ار  ا، يخطو بح ر وبهجة" فالمطعم َمعلٌم مقدسي  يعرف  سك  مملوء 
ة بين  المدينة، كما ت كر الُشرفة في طريق حارة الواد الشهيرة" تحاصرها صورة الشرفة الممتد 

  1"جانبي حارة الواد، فيقع منها قلبها
ا مر ت الرواية على ذكر بعض األماكن باالسم، دون كثير وصف، كعقبة السرايا، وحوش كم

 دودو، وحارة الواد، وباب الحديد، وسوق القط انين. 
 ساحة رباط ومواجهة: ... المسجد األقصى 

ال يمكن الحديث عن القدس دون الحديث عن المسجد األقصى  فهو المعلم األكثر حضوًرا 
المكان الذي تتداخل فيه القداسة بالسياسة، وفي رحابه تتوث ق عرى الشراكة  في المدينة، وهو

الزوجي ة، وفي ساحاته يرابط المصل ون  كي ال ُيدن سه الغزاة، وعلى ترابه ينزف الشهداء أرواحهم 
 برضا وطمأنينة، ويصعدون إلى حتفهم باسمين. 

غم عروف للكل  الفلسطيني، ولكن ه ر حظي المسجد بوصٍف عام في الرواية، رب ما ألن ه مكان م 
ذلك كان وصًفا دقيًقا، فلم تغفل الرواية اإلشارة إلى الدرجة القصيرة التي يجلس عليها زو ار المسجد 

تجلس على الدرجة القصيرة على باب المسجد، إلحكام ربط أحذيتهم عند الخروج من المسجد" 
تعجلوا العروسين، بل جلسوا على لم يسوذكرت المصاطب"  2"وُترك ز في ارتداء ح ائها

 3"المصاطب
كما رسمت في مواقع أخرى من الرواية مشاهد من المسجد األقصى، على نحٍو متوافٍق مع 

ُتجلس  إلى جانبها في الحلقة المنعقدة على المصطبة في باحة األقصى، إلى سير األحداث" 
 ، وتنشغل في مناقشة مسألة فقهي ة،يسار الممر  الممتد  من باب األسباط إلى المصل ى المرواني  

 4"وكريٌم يلعب قبالتها في الساحة
ولعل  أكثف سرد لمواقع المسجد األقصى جاء في مشهد االشتباكات بين المصل ين والجنود 

يخ المشهد ة لترسعقب صالة الجمعة، حيث أشارت الرواية إلى األماكن بتسميات المقدسي ين المحكي  
ة" المقدسي  بمفرداته الخا فتسلك طرق ا جانبي ة عبر )اللواوين  أو من )تحت الشجر ، ليخرجوا ص 

تنا ! وقنابل الغاز، والرقص اخ ،من األبواب قبل أن تبدأ حفلة االشتباك على إيقاع  قنابل الصوت
ويرقص مالك اختناقا  مع الراقصين، ويجر  نفس  بصعوبة إلى مركز اإلسعاف داخل باحات 

 5"  ما يجري في الباحاتالمسجد، ويشاهد بأ ني
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لنفس نسيٌم روحاني  يبعث في ا وله"حضوره اآلسر في حياة المقدسي ين،  -كذلك -ولألقصى
وما من مقدسيٌّ إال  وله في ساحاته ذكرياٌت وحكايا، ففي ربوعه نشأ كثيٌر منهم، ومن  1"السكينة

 2"تسري الطمأنينة في القلبفي رحاب األقصى روحاني ة المكان نهلوا  فازدادوا رًضا وطمأنينة" 
رة لباحاته المقد سة، وفي  وا عنه هجمات الغزاة، واقتحاماتهم المتكر  وفيه يرابط المرابطون  ليصد 

المصل ين من الذكور من المرابطة في المسجد، ُتسارع النساء للقيام  الوقت الذي يمنع فيه اليهودُ 
" بهذه المهم     3"محتل  عبادةالعناد مع الة، وهن  على يقيٍن بأن 

ل ساحاته في ليالي  المسجد)المكان لم يقتصر  األقصى( على طقوس العبادة، بل تتحو 
ه المقدسي ون من بعد غياب، فهو البقعة التي تلم  شتاتهم، وتعيد لهم فيرمضان، إلى مكاٍن يلتقي 

صادف ام، تفي صالة التراويح في المساجد من عام لع دفء العالقات، وتغمرهم بالحب  والحنين"
أشخاصا  لم تلتق بهم من  سنوات، وأشخاصا  لم تخط ط للقائهم، وآخرين تنتظر من العام إلى 

  4العام لتلقي بهم!"
 ثانيا: القدس خارج البلدة القديمة: 

قد مت الرواية في سردها وصًفا لعدد من األماكن الكائنة خارج أسوار البلدة القديمة، بعضها 
 اح، ومكتب الداخلي ة في وادي الجوز، والمستشفىيل، كحي  الشيخ جر  تناولته بشيء من التفص
، كمقبرة باب فقط اح، وشعفاط، وكفر عقب، وبعضها أتت على ذكره كمكانالفرنسي في الشيخ جر  

الرحمة، وباب الساهرة، وشارع الزهراء، وقصر إسعاف النشاشيبي، والجاليري في قصر إسعاف 
 ة، والرام، وساحة البلدي ة، وباب الخليل، وضاحية البريد.النشاشيبي، والتل ة الفرنسي  

 التفصيل: شيٍء منوفيما يلي استقصاء لألماكن التي تناولتها الرواية ب
 :حي  الشيخ جر اح 

اح، من أكثر من زاوية، فالحي  يحيط المدينة، وفيه الكثير من تناولت الرواية حي  الشيخ جر  
ل أماكن هام   شغل حياة شخوص الرواية، حيث المستشفى الفرنسي، وقصر تُ  ة،المرافق التي ُتشك 

 إسعاف النشاشيبي، مروًرا بالموقف العام للمواصالت العام ة فيه.
  :المستشفى الفرنسي 

المستشفى الفرنسي في القدس، أحد المعالم التاريخي ة القديمة في المدينة، والذي ما زال قائما 
والتجديد الذي طرأ بكف ة أخرى، في محاوالت حثيثة لتدعيم فيها، يحمل تاريخه بكف ة، والحداثة 
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ثت عنه الرواية بشيء من التفصيل، واصفًة هيبة بنائه  سات الصحي ة في المدينة، تحد  المؤس 
 " ، تتحر ش بها الجدران، ال شيء في ه ه المباني العريقة التاريخي  داخل المستشفى الفرنسي 

وا بجوارها،  ات الدرج محايد، إن ها مباٍن عبقٌة بالحزن،  وكأن  جدرانها اختزنت أن ات كل  من مر 
 1"ال ي صعدت  إلى الطابق الثاني قبل ثالثين سنة  لترافق أم ها في لحظاتها األخيرة

وعن الُشرفة الممي زة التي يقضي بها مرافقو المرضى في المستشفى الفرنسي بعض أوقاتهم، 
لة المشهد ا ثت الرواية بشجن، مفص  عل  عراقة تلو  بالشرفة القديمة، ل لذي تطل  عليه الشرفة"تحد 

التاريخ في ه ا المستشفى ال ي يحمل معالم الدير، تسكب القداسة في روعها فتهدأ، تطل  على 
القدس من الُشرفة، حي  الشيخ جر اح إلى اليمين، وقصر محمد إسعاف النشاشيبي إلى اليسار 

يس ل  مثيٌل في أي  مكان في العالم، أمام جسر حجري  في آخر الشارع، وهدوء القدس ال ي ل
 2"يعود لقرون مضت، وقفت ياسمين تناجي الل  أن يمنحها القوة

 المسكوبي ة وفظاعة المكان:
ال يبيع المقدسي ون تاريخهم، وال يتنازلون عن التشب ث به، مهما كل فهم ذلك من عناء، سواء  

االعتقاالت بمة الجبري ة، والحبس المنزلي  لكثير من الشب ان، أم تمث ل ذلك بالهدم والتهجير، أم باإلقا
رة، والزج  بهم في أقبية التحقيق، في مبنى المسكوبي ة، وهو مقر   ة القديم في روسي  الكنيسة ال المتكر 

 له االحتالل إلى مركز توقيف وتحقيق، وفي داخله يتم  تعذيب الفلسطيني ين تعذيًباوالذي حو   ،القدس
ته"يجعله ال أعرف كيف سحبوني إلى المسكوبي ة، هناك صافحت الموت  م يصافحون الموت من شد 
  3"مرار ا 

إن  سياسة القمع والتنكيل بحق  المقدسي ين، وسعي الصهاينة إلى تهجيرهم، وتفريغ المدينة من 
ديدة ج ساكنيها، في محاولًة منهم فرَض واقٍع جديٍد على األرض، وا عادة رسم خريطة ديموغرافية

للمكان، ُتقابُل برفٍض مقدسيٍ  متواصل، وهذا ما سل طت عليه الرواية، حيث روت لنا صور التشب ث 
 لترك المدينة. تعايش مع التضييق والمالحقة، والرفض المستمر  ال، و ةمدينالالمقدسي  ب

  :مكتب الداخلي ة في القدس 
بطاقة  الداخلي ة، في وادي الجوز، لتجديدالرواية مشهًدا تفصيليًّا، لمراجعة "أنس" لمكتب  دُ فر تُ 

ته، كأعزب قبل عقد قرانه، فيمتزج في المشهد الواقع مع الجغرافيا، وتعرض وصًفا  الُهوي ة خاص 
ل البو ابة الحديدي ة الدو    ارة على المدخل، والتي يصطفُّ المراجعون دقيًقا للمكان من الداخل، من أو 

م بها الجنود عن ُبعد، والعب ها بعد انتظارٍ على بابها من الخارج، وكيف يجتازون ارات طويل، ويتحك 
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الجارحة التي يوج هونها إلى المراجعين، والمساومة على فتح البو ابة، وكيف يجتازون البو ابة الخارجي ة 
وا بعده من تفتيش دقيق، ومنه إلى مكاتب الموظ    على.فين في الطابق األإلى طابور آخر، ليمر 

ذاكرة ل الالداخلي ة، والمكاتب األخرى، في القدس، من العذابات التي ُتشك   وتعتبر مراجعة
 الجمعي ة للمقدسي ين. 

 :شعفاط 
ل  ل مالمح القدس ِذكًرا في الرواية، وقد بدأت الرواية باإلشارة إليها من أو  كانت شعفاط أو 

ي تراه أمام عينها" الطريق الذطريقها، عند منعطف التل ة الفرنسي ة، فتعقد مقارنة بين الطريق القديم، و 
تريد الشارع الممتد  من التل ة الفرنسي ة إلى مدخل شعفاط أضيق! وينتفض فيها الشجن، تريد 
، تريد تلك األزهار البنفسجي ة التي كانت تزي ن  الجزيرة التي كانت على شارع شعفاط الرئيسي 

ة الحديد، إن ها تبدو كندبة في المكا الشوارع، ن، يحاصرها الجديد، ويقتلع ألق ال تريد سك 
د الدهشة، ليرسم الصور الجديدة بقسوة ومرارة وفي المقابل لم تتغي ر البلدة في  1"ال كريات، وُيبد 

تها، فالقرية تحمل مالمح األمس، تدور عجالت العمق كثيًرا"  عند مدخل شعفاط تراجعت قو 
 2"تف  السي ارة لتدخل شارع أحمد شوقيالسي ارة، وتدور بها األي ام، وتنسحب منها السنوات، تل

 وطنين.من قبل المست لتأتي بعد ذلك على ذكر المسجد في مدخل القرية، في حادثة اختطاف شاب ٍ 
ظهر الرواية جانبا كبيًرا من طبيعة الحياة االجتماعي ة للمقدسي ين في شعفاط، ومن طبائعهم وتُ 

في مواجهة  ،س، والحس  الفكاهي  الغالب على المقدسيي نالتي تميل إلى التدي ن، وقو ة الروابط بين النا
 التي يفرضها عليهم االحتالل. ،منغ صات الحياة

  :كفر عقب 
تعتبر بلدة كفر عقب، من األماكن التي شهدت أعنف تغيير خالل العشرين سنة الماضية، 

 اة، وبدغيير بشد  التات أشارت لها الرواية بشكل الفت، فعين الغريبة )ياسمين(، ترى هول وهي تغير  
فلطمتها الطريق، من لحظة ما تراءى لها الجدار ال ي يلتف  في زيارتها األولى للبلدة"  اهذا واضحً 

 ،التي صار لها دو ار، إلى أن سارت بمحا ات  ،كمشنقة حون عنق المدينة عند ضاحية البريد
عن احتضان  كريات  في  وهو المزروع عنوة فو  وج  المدينة كندبة. ما أبشع أن يعجز المرء

مدينت  العزيزة! وكم هو قاٍس أن ترى بالدك مشو هة. مشو هٌة كفر عقب التي نبتت فيها العمارات 
  3"كما اليقطين بسرعة فائقة، وتطاولت وتزاحمت لتسد  وج  الشمس، ولتت سع األحالم واآلمان

دسي ون فال يجد المقس، في مدينة القد الصراع وأعقدهاصور  وتشهد بلدة كفر عقب على أبطأ
ي أشبه ما عقب( وه كفر)في أمام السياسة المنهجي ة لالحتالل بمنع تراخيص البناء، غير العيش 

                                                           
 01صهيل المدينة، ص 1
 01السابق، ص  2
 74 ص المدينة،صهيل  3



 

290 
 

ان المدينة المقد سة، وال هو تحت حكم  تكون بمكاٍن بين دولتين، فال هو يحظى بما يحظى به سك 
 .باإلقامة في مدينتهم، لكن ه يبقى وسيلة لحفظ المقدسي ين لحق هم السلطة في رام الله

ون بكفر عقب، وهو حاجز قلنديا، والذي يجتازه المقدسي    للمعلم الخاص  وتفرد الرواية تفصياًل 
يصعد درجات الحافلة ال اهبة إلى القدس، لينزن عند معبر  دة لدخول القدس"وفق طقوس محد  

ص لحملة الهوية الزرقاء، ليجتاز التفتي  بعد أن ش االلكتروني  قلنديا، يصطف  بالطابور المخص 
يمر  باألبواب الحديدي ة الدو ارة التي تعمل بالكهرباء، ويبتسم وهو يربط ح اءه، ويعيد وضع حزام : 

 1اطة "اطلعنا من )المع  
 تداخل المكان بالبناء النفسي  للشخصي ات: 

عثة من بتستحوذ المدينة المقد سة على تفكير أبنائها المغتربين، وأمام رائحة التاريخ المن
العمود( هو كل  األحب ة  باب)ويصير  2"تسقط روائح المدن األخرى أزق ة المدن، وحواريها" 

حد يفهم سر  القدس كأبنائها المقدسي ين، فهم بحاجة للعودة بأبنائهم ليعيشوا أوالذكريات، وألن ه ال 
فهم يسكنون الغربة،  3"س  يريد ألبنائ  أن يعيشوا في القد  سيتزو ج فسيعود قريبا، ألن  ألن   فيها"

ي حين نسافر بني ة العودة ال تسقط قلوبنا فوقلوبهم مطمئن ة بالقدس، وني ة العودة معقودة دائًما" 
 4"بئر الحنين، بل تتأل ق شوقا  ويقينا  باللقاء

إن هم مأخوذون بسحر المكان، وقداسته، وذكرياُته ُتعيد لهم حياتهم، حت ى لو تقل بوا على 
  ات، فالمقدسي ون مرتبطون بالمكان، وال يستطيعون االنفكاك عنه، مهما تغر بوا بعيًداجمر الذكري

ألن  المدينة قابعة في أعماقهم، فيما هم يتحايلون على الغربة، وقلوبهم في القدس، ال ترضى 
ا، أدركت أن ها لم تغادر القدس يوم  5"مع آخر درجة في الطريق إلى باب المجلسعنها بدياًل " 

ها طوان الثالثين سنة تلعب معها لعبة االختباء! ثالثون سنة والقدس قابعة في الصف  وأن  
األمامي  في قلبها، تراقب أداءها التعس على مسرح الحياة، ثالثون سنة وياسمين ُتخفق، 

ن أداءها الضعيف!"  6والقدس في أعماقها تصف ق، عل ها ُتحس 

 فيطارحونها العشق، وال يشبعون منها، فهيتحفر المدينة عميًقا في قلوب المقدسي ين، 
ثة"خبزهم وقوتهم في مدن الجوع، وهي هواؤهم النقي   مكان وهم يت ك رون ال ، في زمن المنافي الملو 

ما تكون القدس أكثر المدن شجنا ، يشتاقها أهلها وهم يطارحونها العشق صباح مساء، في ، رب  
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ا، إن ها مدينة   ات سطوة! ال يبارحك القلق من أن تلفظك، فتستيقظ وال تشبع منها قلوبهم أبد 
ر، وكأن ما يحفرونها في قلوبهم كالنقش!"لتجد نفسك ممنوع    1ا من دخولها، ل ا يتشب ثون بالت ك 
 المدينة واآلخر:

تشير الرواية بوضوح إلى الصراع الوجودي  بين أصحاب المكان األصلي ين، والغرباء 
ًدا القادمين من أقاصي األرض إلى ا د األشكال، يقف فيه المقدسي  مجر  لمدينة، وهو صراٌع متعد 

صراره ع  الدفاع عنها، مهما كل فه ذلك من ثمن. لىمن كل  أدوات الصمود، سوى حب ه لمدينته، وا 

بقاءهم في  ألن      لكي يحافظوا على وجودهم في المدينةن المقدسي و  هُيكابدفتستعرض ما 
نا أن نعيش، هنا نحن نعيش، قدر  ويده، وسقوطه في قبضة المحتل ين"المكان انتصاٌر لهم، ومنٌع لته

 2"رسالتنا أن نعيش، نضالنا أن نعيش وأن نبقى، وا  ا عشنا انتصرنا

 " وتلفت الرواية إلى سياسة هدم البيوت، وقسوة ذلك على المقدسيين، خاصة األطفال
لقد  ت ر عن انهيارها، أين أنت يا خالة؟رسالة رانية حزينٌة حد  البكاء، مليئٌة بالوجوه الباكية، تع

، زوجة اجاءنا قراٌر فوري  بهدم منزن خالي محمود، أمهلوه عشرة أيام فقط، الوضع هنا تعيس جد  
يت اس، وقد يسبب ل  انهيار البخالي فقدت أعصابها، وتخشى كثيرا  على كريم، إن   طفل حس  

 3"انتكاسة  نفسية  قوية ، الكل  هنا قلٌق وحزينٌ 
روا است صهاينةُيشهر الكما تبي ن كيف  يالءهم قانون أمالك الغائبين سيًفا على رقاب المقدسي ين  ليبر 

على البيوت، فهناك العشرات من البيوت التي تعود لفلسطيني ين هاجروا خارج البالد قبل العام 
ها، لكن  دولة ت في، وكانت بيوتهم مأوى للعديد من العوائل المقدسي ة التي استأجرتها، وسكن0142

الكيان قامت بعد عشرات السنين من استئجار الفلسطيني ين لتلك المنازل، بطردهم واالستيالء عليها" 
 ولم يبق إال بيتنا هناك.4أريدك أن تكوني ح رة  فقد استولى اليهود على كل  البيوت في )الحوش  

 يا إلهي! كيف حدث ه ا؟ كيف استولوا على البيوت؟ -
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  كان ُمْلكا  لرجل ةادر البالد قبل عام ثمانية وأربعين، وقد استأجر الناس )الحوش  كل  
البيوت من  عشرات السنين، وبعد صدور قانون )أمالك الغائبين ، استولت علي  )الدولة ، 

  1"ومنحت  لرعاياها

وهكذا تكشف الرواية عن جانٍب مهمٍ  من الصراع على المكان، بين مقدسي ين يتشب ثون 
 م، وغاصبين يسَعْون بكل  ما أوتوا من جبروت  لسلب المقدسي ين هذا الحق  المقد س.بحق ه

أن  األمكنة بقدر ما تحمل من ذكريات وأحالم، بقدر ما هي موجعٌة في ال شك  ختام ا: 
حد  الفجيعة، وهكذا هي القدس... إن ها الجرح والمرهم، وهي الوجع والشفاء، لكن ها كانت 

 قدسي ين التي ال تصدأ.ذاكرة الم وستبقى
 نتائ( البحث:

بعد هذه الرحلة في المدينة المقد سة، واألحداث الموجعة في رحابها، يخلص الباحث إلى 
 النتائج اآلتية:

ل القدس جزءً  -0 ، كما تستحوذ على  اُتشك  ال يتجزأ من تكوين المقدسي ين النفسي  والعاطفي 
شيء أجمل في عيون ، إذ ال خلَّْون عنهالجزء األكبر من ذاكرتهم وتاريخهم الذي ال يت

 المقدسي ين من مدينتهم، وأمام رائحتها تسقط كل  المدن.
غمرهم ، وتعيد لهم دفء العالقات، وتالمقدسي ين هو البقعة التي تلم  شتاتالمسجد األقصى  -6

 .بالحب  والحنين
المها، ير معكشفت الرواية عن حجم المؤامرة على المدينة، وَسعي الصهاينة الدؤوب لتغي -7

، عصي ةً على االستسال، وقد وتزوير تاريخها، وتهجير أصحابها م، بدت، رغم حزنها اليومي 
ن بسطوا   سلطانهم بالقو ة والجبروت.عليها مناضلًة ترفض الغرباء، حتى وا 

ل المكان عنصًرا رئيًسا في الرواية، وظل   -4  ا.الُملهم األبرز ألحداثه -على امتدادها -شك 
رواية شيًئا عن جوانب سلبي ة للمدينة، بل ظل ت المدينة مهوى األفئدة، ومحط  لم تكشف ال  -0

رحال قلوب المقدسي ين على اختالف أماكن تواجدهم، ويعتقد الباحث أن  غياب أي  حديث 
سلبيٍ  عن المدينة عائٌد النشغال المدينة وأهلها في صراع الُهوي ة، وترسيخ أقدام المقدسي ين 

 محتل ون القتالعهم منها. في أرٍض يسعى ال
أسهمت الذاكرة المقدسي ة في توصيف المكان، وقد تجل ى ذلك من خالل ما يحمله المقدسي ون  -2

ٍر عاطفيٍ  لمدينتهم.  من تصو 
القدس( بؤرَة صراٍع عقديٍ  تاريخيٍ  بين المسلمين واليهود، صراٍع غير  مدينة)المكان شك ل  -2

 ناقضات الكبيرة بينهما.قابٍل ألي  تعايٍش مشترك  نظًرا للت
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تراوحت صورة القدس بين المدينة المظلومة بفعل االحتالل، وممارساته القمعي ة، والمدينة  -2
العصي ة على االستسالم، والمدينة التي تقاتل بالقليل من عتادها، والكثير من إرادة أبنائها، 

 ا، أو ارتحلوا. والمدينة المعشوقة، والمدينة الحلم الذي يسكن أبناءها حيثما حل و 
 المصادر والمراجع:

 القرآن الكريم 
 م6112/ 06/06مقاربة العنوان في الرواية العربي ة، دنيا الوطن،  حمداوي، جميل -0
 م0111، 0، طلبنان-بيروتبنية الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي،  بحراوي، حسن -6
وأيقونة  صورة)خليفة رواية سحر سعيد محم د الفي ومي، تجل يات القدس في الرواية العربي ة،  -7

سةوعهد قديم( أنموذًجا، على   م61/01/6112القدس الدولي ة،  موقع مؤس 
القدس في كتابات كت اب القصة القصيرة، الندوة الثالثة عشرة التحاد  األسطة، عادل -4

 م07/6/6107جمعي ات مكتبات بالد الشام، جامعة النجاح الوطني ة، نابلس، 
سة القدس  حمادة،أبو  عاطف -0 تجل يات القدس في الشعر الفلسطيني المعاصر، موقع مؤس 

 م.6112أكتوبر، 61الدولي ة، 
س تشابك العالقات واألمكنة، صحيفة القد… الرواية العربية والمدينةالسالمي،  عبد السالم -2

 م6101-01-61العربي، 
، 6ط، 424ددالع-األدبيعبد الله أبو هيف، القدس في الرواية العربية، مجلة الموقف  -2

 م0121
 شر والتوزيع،ة للنالعربي   مصر، الدار العربي،االتجاه األسلوبي في نقد الشعر  ،عدنان قاسم -2

 م6111 ،0ط
األدب  مؤتمر-مختارة نماذج-أوسلوالقدس في الرواية الفلسطيني ة بعد  خواجة، علي حسن -1

 م6101الفلسطيني بعد أوسلو، جامعة الخليل، 
 م0112لشعر الفلسطيني الحديث، مجلة مواقف، الناصرة، فاروق مواسي، القدس في ا -01
ي يظهر ف عمر)الكيالني غنيم، تجل يات القدس في رواية الدكتور نجيب  حمدأكمال  -00

م للمؤتمر الخامس لكل ية اآلداب القدس تاريًخا وثقافة، الجامعة  :القدس(، بحث مقد 
 م6100اإلسالمي ة، غز ة، 

، 0مكتبة العربي ة للنشر والتوزيع في القاهرة، مصر، طمنى النابلسي، صهيل المدينة، ال -06
 م6101

نادر جمعة قاسم، صورة القدس في روايات جبرا إبراهيم جبرا، مجل ة جامعة االزهر،  -07
 6112، 6، عدد 01مج
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في الدال  دراسة-22هيا جالل أسعد ناصر، القدس في الرواية الفلسطيني ة بعد عام  -04
 م6102، نابلس-ةالوطني  والمدلول، جامعة النجاح 

القدس المحتل ة في السرد الروائي الفلسطيني من االكتفاء بوصف المكان  بكر،أبو  وليد -00
 م6101، 4إلى محاولة توظيفه، الهيئة المصري ة العامة للكتاب، ع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


