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�أيًا 
تكن �أغر��ض �لتاريخ �إجمااًل )�لمتعة 

و/�أو �لعبرة �أو غير ذلك(، فاإن 

محاولة �إعادة تركيب �لوقائع �لتاريخية 

تظل �لمهمة �لملقاة على كاهل �لموؤرخ، �أي

موؤرخ، و�إلى �أي منهج في �لبحث �نتمى. 

فا�ضتعادة �لما�ضي، بزخمه وتعقيد�ته 

ودقائقه كلها، مهمة م�ضتحيلة �لمنال، ال في 

''�لو�قع'' فح�ضب، بل في �لكتابة �لتاريخية 

�لنظرية �أي�ضًا، و�أق�ضى منى �لموؤرخ هو �لتقاط 

قطعة �ضغيرة من هذه �لف�ضيف�ضاء �لتاريخية، 

وتنقيتها من �لغبار �لمتر�كم فوقها على مدى 

�الأيام، وترميم �لثقوب �لدقيقة �لتي �أعملتها 

فيها حو�دث �لزمن، و�ضقلها بما يبرز بع�ض 

تف�ضيالتها على نحو يجعل من �لممكن روؤية 

خريطة �لف�ضيف�ضاء كاملة على نحو �أو�ضح 

و�أف�ضل.

عملية ''�إعادة �لتركيب'' هذه، من وجهة 

نظر �لتاريخ �ل�ضعبي، ت�ضتوجب �لبحث �لم�ضني 

في كل ز�وية وباب، عن �لوقائع �لتاريخية 

�لفعلية �لخا�ضة بحياة �ل�ضعب. فبين �آالف 
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�ثين'' ــ �إذ� كان يعرف هذه �لبيانات 
ّ
''�لحر

�لمتاحة ن�ضبيًا ــ فاإنه �ضي�ضتنتج بيئة �الأغنية، 

مكانها وزمنها، �أي: �ضياقها �لتاريخي. و�إذ� 

بقيت لديه ذرة من �ل�ضك، فاإنه يمكنه �إز�لتها 

لدى تدقيقه في لهجة �الأغنية، �للـهجة �لتي ال 

تز�ل د�رجة حتى �ليوم. �إنها �أغنية �لفالحين 

في �لمنطقة �لجبلية �لو�ضطى من فل�ضطين، بين 

نابل�ض و�لقد�ض، في �أو�خر �لقرن �لتا�ضع ع�ضر/

�أو�ئل �لقرن �لع�ضرين. عندها، حين يتحقق 

�لموؤرخ من ''تاريخية'' �الأغنية، ت�ضبح تلك 

''�لتاريخية'' م�ضدر�ً جديد�ً يدعم م�ضادر بحثه 

ب�ضاأن �لنظام �لزر�عي في فل�ضطين في �أو�خر 

�لعهد �لعثماني.

كان من �لطبيعي نقل �لن�ضو�ض �لمختارة 

كما هي، با�ضتثناء تدخالت لغوية طفيفة 

ل فهم �لن�ض من دون �لتاأثير بتاتًا في 
ّ
ت�ضه

جوهره وروحه، ومثل هذه �لن�ضو�ض هو مادة 

خام يتعامل �لموؤرخ معها كما يتعامل مع 

�لن�ضو�ض ''�لعادية''، �أي يتعامل معها بالنقد 

و�لمقابلة و�لمقاطعة/�لدمج مع �لن�ضو�ض 

�الأُخرى. لكن �ختيار عناوين لبع�ضها جاء 

بهدف �أن تتما�ضى مع روح �لع�ضر، و�أن تّت�ضق 

مع مفهوم �لتاريخ �ل�ضعبي.

على �ضبيل �لمثال، بداًل من �الكتفاء 

بعنو�ن �لن�ض �الأول، ''ذكر خروج �لمبرقع''، 

تمت �إ�ضافة عنو�ن: ''ثورة �لفالحين �نطالقًا 

من �لرملة بقيادة �لمبرقع في �ضنة 843''. 

و�ضيجد �لباحث، في ثنايا �لن�ض وفي 

�لم�ضادر �الأُخرى، �أ�ضبابًا للثورة ال تقت�ضر 

على �ل�ضبب �لمبا�ضر )غ�ضب ''�لمبرقع'' تميم 

�للخمي الأن جنديًا �ضرب �مر�أته(، و�أن �لثورة 

لم تقع في منطقة �لرملة وحدها �لتي �نطلقت 

�ضر�رتها منها، بل �ضملت م�ضاحة و��ضعة من 

بالد �ل�ضام �أي�ضًا )�لجغر�فيا �لم�ضماة �الآن 

�لن�ضو�ض من �لحكايات و�الأغاني و�الأمثال 

و�الأ�ضعار �لمروية، قد ال يجد �لموؤرخ �ضوى 

ب�ضع حكايات �أو �أغاٍن �أو �أمثال �أو ق�ضائد 

ذ�ت ''�ضخ�ضية تاريخية'' محددة، من حيث 

تطور �لحدث ومكانه وزمنه وبطله/�أبطاله، 

في�ضيفها �إلى ما في جعبته �لبحثية من 

وقائع عن ''�لعامة'' ��ضتخل�ضها من م�ضادر 

''�لنخبة'' �لوفيرة. وهذ� �لمنتج �الإ�ضافي 

�لهام�ضي )marginal( من �لمعرفة ربما ي�ضّد 

ثغرة في �لتاريخ �ل�ضعبي، �أو يفتح بابًا له، �أو 

يجلو �ضورة من �ضوره، في�ضاعد �لباحث في 

عملية �إعادة �لتركيب. ويظل �لخيال ــ كما 

كان بع�ض �أ�ضاتذتي في د�ئرة �لتاريخ في 

�لجامعة �الأميركية في بيروت يوؤكدون ــ جزء�ً 

�أ�ضا�ضيًا في هذه �لعملية، بما يوفره من 

ر'' لحلقات مفقودة في �لتاريخ، تربط 
ّ
''ت�ضو

بين قطع �لف�ضيف�ضاء �لتاريخية.

في هدي هذ� كله، فاإن �لن�ضو�ض في 

�لفقر�ت �لالحقة، �ختيرت من م�ضادر �لتاريخ 

تت بترتيب زمني، من �الأقدم �إلى 
ّ
�ل�ضعبي، وُثب

�الأحدث. وهذه �لن�ضو�ض جميعًا ذ�ت �ضياق 

تاريخي محدد، حتى �إن لم يكن �لن�ض ذ�ته ــ 

�أحيانًا ــ ي�ضتمل على بيانات عن هذ� �ل�ضياق. 

وهنا ياأتي دور �إلمام �لموؤرخ بالحقبة 

�لتاريخية �لتي يبحث فيها، وياأتي دور 

�لم�ضادر �الأُخرى، م�ضادر �لنخبة �لتقليدية.

�أغنية ''يا ز�رعين �ل�ضم�ضم'' هي مثال لذلك، 

وهي بالمنا�ضبة من �الأغاني �لقليلة �لتي ال 

تز�ل تحتفظ بكلماتها �الأ�ضلية ولحنها 

�لتر�ثي. فاإذ� كان �لموؤرخ يعرف متى �زدهرت 

زر�عة �ل�ضم�ضم في فل�ضطين، بحيث �حتل 

�لمرتبة �لثانية في �لمحا�ضيل �لزر�عية بعد 

�لقمح، ويعرف �لمنطقة �لتي تركزت فيها 

معامل ع�ضر �ل�ضم�ضم، ومتى ن�ضاأت فئة 
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هذ� �لن�ض عن �لتمرد، يقابله ن�ض �آخر عن 

�ضورة �الإقطاعي �لظالم �لذي يقول �لمثل 

�ل�ضعبي فيه �إنه ''�أهلك �أهل بلده حيًا وميتًا''. 

وربما تكون �الأمثال هي �الأكثر عدد�ً من 

�ضو�ها في �الأثر �ل�ضعبي، و�الأكثر تناق�ضًا 

�أي�ضًا، وقد �خترنا هذ� �لمثل بالذ�ت كونه 

يحوز مو��ضفات مو�د �لتاريخ �ل�ضعبي. فهو 

يتناول �ضخ�ضًا تاريخيًا حقيقيًا )�ل�ضيخ 

�الإقطاعي عبد �للـه �لخطيب(، ومكانًا محدد�ً 

)قرية جمزو �لتاريخية �لو�قعة بالقرب من 

ا �ل�ضياق �لتاريخي 
ّ
مدينَتي �للد و�لرملة(، �أم

فيمكن ��ضت�ضفافه من �لن�ض نف�ضه. عالوة على 

ذلك، فاإن حكاية هذ� �لمثل، على طر�فتها 

وغر�بتها، تج�ضد و�قع �لعالقات �الجتماعية 

بين �ضيخ �لقرية و�أهلها �لفالحين في �أو�خر 

�لعهد �لعثماني.

يحتل �لبطل �ل�ضعبي مكانة مرموقة في 

وجد�ن �ل�ضعب وتاريخه. ومن �الأمثلة لذلك 

ق�ضيدة عامية من نوع ''�ل�ضروقي'' قيلت في 

و�ضف ��ضت�ضهاد �أبو كباري وتمجيده. و�أبو 

كباري هي كنية محمد محمود �لعديلي، من 

قرية بيتا �لو�قعة �إلى �لجنوب �ل�ضرقي من 

ين في �أو�ئل 
ّ
نابل�ض، وهو �أحد �الأبطال �ل�ضعبي

ثالثينيات �لقرن �لع�ضرين، �لمظلومين 

بال�ضكوت عنهم )�إن لم يكن بت�ضويه تاريخهم(، 

و�ضيرة حياته �لن�ضالية تتد�خل على �أكثر من 

وجه مع �ضيرة �أبو جلدة، �لبطل �ل�ضعبي �الأو�ضع 

�ضيتًا في فل�ضطين. ومع �أن هذ� �الأخير وجد 

''تغطية'' و��ضعة ل�ضيرته في كتابات 

�لمعا�ضرين �الأدبية، �إاّل �إنه و�أبو كباري لم 

ي�ضتوفيا بعد ق�ضطًا من حقهما في �لكتابة 

�لتاريخية.1

ثمة �أ�ضماء المعة لــ ''�ضيد�ت �لمجتمع'' 

�لفل�ضطيني، تحمل لقب ''حرم'' هذ� �أو ذ�ك من 

فل�ضطين و�ضورية و�الأردن ولبنان(. كما �ضيجد 

بع�ض �لخيوط �لتاريخية لل�ضر�ع �لقي�ضي ــ 

�ليمني �لمدمر �لذي ��ضتمر في فل�ضطين حتى 

�لقرن �لع�ضرين، ولعالقة هذ� �ل�ضر�ع 

بالمعار�ضة �لمتو��ضلة لل�ضلطة تحت �ضعار�ت 

ورموز دينية.

 )Neophitos( ا ن�ض �لر�هب نيوفيتو�ض
ّ
�أم

فكان في �الأ�ضل بال عنو�ن، كون �لر�هب كان 

يكتب حوليات يذكر فيها �ل�ضنة �لتي وقعت 

�لحو�دث فيها، فاختير له عنو�ن: ''ثورة/

ية فالحي منطقة �لقد�ض في �ضنة 1826''، 
ّ
عام

بداًل من ��ضم ''ثورة �لقد�ض'' �لد�رج في 

�لموؤلفات �لتاريخية. و�لق�ضد من ذلك تاأكيد 

�لطابع �ل�ضعبي للثورة �لتي �ضارك فيها 

�لم�ضلمون و�لم�ضيحيون و�ليهود �لفل�ضطينيون، 

�لفالحون و�لبدو و�لعامة من �أهل �لقد�ض، �ضد 

�لم�ضتعمر �الأجنبي �لعثماني، و�إن كان م�ضلمًا، 

بينما تو�طاأ/وقف �ضدها �أطر�ف من ''�لنخب'' 

�الإقطاعية و�الأر�ضتقر�طية �لدينية �لمدينية. 

ية''، فالأن مجريات 
ّ
ا ��ضتخد�م لفظة ''عام

ّ
�أم

يات �أُخرى 
ّ
�لثورة وقعت في �ضياق �نبثاق عام

ية �أنطليا�ض في 
ّ
في بالد �ل�ضام وغيرها )عام

لبنان، مثاًل(.

 نيوفيتو�ض 
ّ

تكمن �الأهمية �لخا�ضة لن�ض

)�لكامل( في كونه �لن�ض �لتف�ضيلي �لوحيد 

نه �ضخ�ض عاي�ض �لحو�دث. وهو 
ّ
�لذي يدو

يمكن �أن يكون جزء�ً من م�ضادر �إ�ضافية ت�ضع 

�الأ�ضا�ض لفهم �أف�ضل لتاريخ فل�ضطين 

م يعيد 
ْ
�الجتماعي في �لقرن �لتا�ضع ع�ضر؛ َفه

�العتبار �إلى هذه �لثورة بالذ�ت، باعتبارها 

�أول ثورة فالحية، وطنية �جتماعية، ي�ضارك 

فيها عامة �ل�ضعب، ال ثورة �ضنة 1834 

جة 
ّ
�الإقطاعية �ضد �لحكم �لم�ضري، �لم�ضر

بدماء �لفالحين.
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و�دي �لحو�رث، رجااًل ون�ضاء، في دفاعهم عن 

�ضت �أي�ضًا. ولعل �ضبب هذ� 
ّ
�أر�ضهم ــ ملحمة ُهم

ط و�حد من �أهم 
ّ
�لتهمي�ض يعود �إلى تور

''رجاالت'' فل�ضطين في ق�ضية �نتقال ملكية 

�أر��ضي �لو�دي )نحو 45.000 دونم( من 

ان، ثم �إلى 
ّ
�أهلها �الأ�ضليين �إلى عائلة تي

�لموؤ�ض�ضات �ل�ضهيونية.2

�الأغنية �الأخيرة في هذه �لمختار�ت هي 

�ل ''يا ليل خّلي �الأ�ضير''، وُتعتبر و�حدة من 
ّ
مو

�أو�ضع �الأغنيات �ل�ضعبية �نت�ضار�ً حتى �أيامنا 

هذه. ويقال �إن �ضجينًا محكومًا باالإعد�م 

كتبها بالفحم على جدر�ن زنز�نته في �ضجن 

عرف عنه �ضوى ��ضمه 
ُ
عكا ليلة �إعد�مه، وال ي

�الأول: عو�ض. لقد عرفنا ق�ضائد و�أغاني كتب 

كلماتها �ضعر�ء معروفون عن بع�ض �ضجناء 

�ضجن عكا، وخ�ضو�ضًا محمد جمجوم وعطا 

�لزير وفوؤ�د حجازي، �لذين �أعدمتهم �ل�ضلطات 

ة �ضنة 1929. كتب 
ّ
�لبريطانية في �أعقاب هب

�إبر�هيم طوقان ق�ضيدة ''�لثالثاء �لحمر�ء''، 

وكتب �ل�ضاعر �ل�ضعبي نوح �إبر�هيم �أغنية ''من 

 �ضجن عكا طلعت جنازة''. لكن ذكر هذ�

�لــ ''عو�ض'' لم يرد في �أي كتاب تاريخ، كاأن 

هذ� �ال�ضم هو �ال�ضم �لحركي لكل ''ثائر 

مجهول'' �ضقط على �أر�ض فل�ضطين، وما �أكثر 

ين!
ّ
�لثو�ر �لمجهولين بين �الأبطال �ل�ضعبي

مو�ل �لبطل �ل�ضعبي ''عو�ض''، �أغنية �ضعبية 

تنت�ضر في مو�قع �الإنترنت، لكن لي�ض بالن�ض 

نف�ضه، كما �أن كثير�ً من �لمو�قع ين�ضر �الأغنية 

مجتز�أة باإ�ضقاط �لفقرة �الأخيرة تمامًا �أو 

تحوير كلمة فيها. وهذه منا�ضبة للتنبيه �إلى 

�لعبث �لذي يمكن �أن يلحق بالن�ضو�ض 

�ل�ضعبية �الأ�ضلية، و�لذي قد ي�ضل �إلى درجة 

�إقحام بع�ض �لن�ضو�ض وتقديمها على �أنها 

من �لتر�ث �ل�ضعبي. وهنا يتحمل �لموؤرخ 

رجال �لنخب �لمدينية خالل فترة �ال�ضتعمار 

�لبريطاني، لكن ال وجود لــ ''بطالت �ضعبيات'' 

في �لتاريخ �لفل�ضطيني. ربما يبدو �الأمر عاديًا 

في مجتمع ذكوري، كالمجتمع �لفل�ضطيني، 

ومع ذلك، فاإن هناك وجهًا �آخر للم�ضاألة يتمثل 

في ��ضتحو�ذ �لنخب �لمدينية على �لتاريخ، �إلى 

جانب ��ضتحو�ذها على �لتعليم و�ل�ضيا�ضة 

و�القت�ضاد و�لمجتمع. كانت �لنخب 

�لفل�ضطينية، �لمدينية في �لدرجة �الأولى، 

معنية بتدوين تاريخها، تاريخ �لمدن �أ�ضا�ضًا، 

�ضت في �لكتابة �لتاريخية مناطق 
ّ
كما �أنها هم

�ضة في �لو�قع �لتاريخي، 
ّ
�لريف و�لبادية �لمهم

على �لرغم من �أن هذه �لمناطق كانت ت�ضكل 

�الأكثرية �لو��ضحة، من حيث �لم�ضاحة 

و�ل�ضكان و�القت�ضاد، وكذلك من حيث 

�لم�ضاهمة في �لن�ضال �لوطني �ضد �ال�ضتعمار 

�لبريطاني و�لم�ضروع �ال�ضتيطاني �ل�ضهيوني.

وفي هذ� �ل�ضياق، �أُغفل دور �لمر�أة �لريفية 

و�لبدوية في �الإنتاج �لزر�عي و�لحيو�ني، �لذي 

كان ي�ضكل عماد �القت�ضاد �لفل�ضطيني، كما 

جرى �إغفال دورها في �لن�ضال �لوطني. 

وهكذ�، تم �إ�ضكات �ضوت �ضو�قة �ل�ضالم/

�لعوفي، وهي تغني هاتفة ون�ضاء و�دي 

�لحو�رث يرّددن بعدها:

هذ� �لو�دي و�دينا/هذ� �لو�دي و�دينا

ان
ّ
اِن/وي�ض جابك يا تي

ّ
وي�ض جابك يا تي

لالأ�ضف، لم يبَق من �الأغنية �ضوى هذين 

�ل�ضطرين، ولم يرد ذكر �ضو�قة في �أي من كتب 

�لتاريخ �لنخبوية، مع �أنها كانت رمز�ً لن�ضال 

�لن�ضاء �لريفيات و�لبدويات، ال في و�دي 

�لحو�رث وحده، بل في فل�ضطين كلها. كانت 

ل�ضان حال �لملحمة �لر�ئعة �لتي �ضّطرها �أهل 
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وخ�ضو�ضًا �لحكايات، هي ما بين �للـهجة 

�لعامية و�للغة �لف�ضحى )ف�ضاًل عن ''تقطيع'' 

�لن�ض بفو��ضل(، على ما ياأتي في �لن�ضو�ض/

�لمختار�ت �لتالية. ويكون ذلك بتحويل 

�لمفرد�ت �لعامية قدر �الإمكان �إلى مفرد�ت 

ف�ضيحة قريبة منها، من دون �الإخالل بروح 

�لن�ض �الأ�ضلي، و�أي�ضًا باالإبقاء على �لمفرد�ت 

�لعامية �لتي ال مفرد�ت ف�ضحى مقابلة لها 

وقريبة منها، �إذ �إن �ل�ضياق نف�ضه كفيل 

باإي�ضاح �لمعنى للقارئ �للبيب، حتى لو لم 

يكن يعرف معنى �لمفردة �لعامية. ونرى �أن 

من �ضاأن هذه �لطريقة في �لتدوين تقريب 

�لن�ض من فهم �لقارئ، من دون �إغر�ق �لن�ض 

بالحو��ضي �لتو�ضيحية �لمتكررة �لتي من 

�ضاأنها ت�ضتيت �نتباه �لقارئ بقطع �ضياق 

�لقر�ءة مر�ر�ً وتكر�ر�ً، وبالتالي �لو�ضول �إلى 

عك�ض �لمر�د منها.

ن�سو�ص خمتارة

1 ــ ثورة الفالحني انطالقًا من الرملة 

بقيادة املربقع يف �سنة 843

ِذْكر خروج �لمبرقع

�لمبرقع  حرب  �أبو  خرج  �ل�ضنة  هذه  في 

على  وخالف  بفل�ضطين،  �ليماني 

�لمعت�ضم، وكان �ضبب خروجه �أن بع�ض 

ـ وهو غائب ــ  �لجند �أر�د �لنزول في د�رهـ 

�لجندي  ف�ضربها  ن�ضائه  بع�ض  فمنعه 

ا 
ّ
ب�ضوط فاأ�ضاب ذر�عها فاأّثر فيها، فلم

�إليه  �ضكت  منزله،  �إلى  حرب  �أبو  رجع 

و�ضار  �ضيفه  فاأخذ  �لجندي  بها  فعل  ما 

وجهه  و�ألب�ض  هرب  ثم  فقتله،  نحوه 

برقعًا وق�ضد بع�ض جبال �الأردن فاأقام 

�ل�ضعبي م�ضوؤولية �لتنقيب عن �لن�ضو�ض 

�الأ�ضلية وتخلي�ضها من �أي �ضو�ئب ُتلحق بها 

عن ق�ضد، �أو غير ق�ضد.

هل يعود �ل�ضبب في حذف �لفقرة �الأخيرة 

من مو�ل �لثائر �ل�ضعبي �ل�ضهيد ''عو�ض'' �إلى 

�أن هذه �لفقرة بالذ�ت ال تز�ل تثير حفيظة 

''كبار'' �لنخب �لفل�ضطينية و�لعربية؟

قبل ختام هذه �لمقدمة، من �الأهمية 

بمكان �الإ�ضارة �إلى �ضرورة م�ضاألة ''تحقيق'' 

ن�ضو�ض �لتاريخ �ل�ضعبي )على غر�ر تحقيق 

�لمخطوطات �لقديمة(. وتبرز هذه �الأهمية 

ب�ضورة خا�ضة لدى وجود �أكثر من ن�ض، و/�أو 

�أكثر من لحن لالأغنية �لو�حدة، �الأمر �لذي 

ينطبق مثاًل على �أغنية ''قطعن �لن�ضر�ويات 

مرج �بن عامر'' و�الأغنية �لمر�فقة لحكاية 

''�لفار�ض �أبو �لهمايم'' �لذي ينقذ حبيبته من 

 �أ�ضر �الإقطاعي، مثلما ينطبق على �أغنيَتي

''َع �لروزنا''، و''ر�حت �أم �لغيث تجيب �لرعود''، 

و�لمنا�ضبات �لتي قيلتا فيها. فقد �أو�ضل 

�لبحث �الأولي �إلى وجود �أكثر من ن�ض ومن 

منا�ضبة لهاتين �الأغنيتين �الأخيرتين في �أكثر 

من قطر عربي )فل�ضطين ولبنان و�ضورية 

و�لعر�ق وم�ضر: ''َع �لروزنا''، وفي فل�ضطين 

و�الأردن وحور�ن �ل�ضورية: ''ر�حت �أم �لغيث''(، 

علمًا باأن مثل هذه �الأغاني يعود �إلى ما قبل 

تاريخ تق�ضيم �ضايك�ض بيكو! كما �أن هناك 

ن�ضو�ضًا بحاجة �إلى �ال�ضتكمال، مثل ق�ضيدة 

�ل�ضاعر �لبدوي عودة بن مو�ضى، من ع�ضيرة 

�ل�ضو�ركة، �لتي قالها في �ضنة 1913 )�أي قبل 

وعد بلفور وقبل �النتد�ب �لبريطاني(، محذر�ً 

من خطورة �ال�ضتيطان �ل�ضهيوني في 

فل�ضطين.3

حة'' 
ّ

وهنا �أقترح ��ضتعمال ''لغة عامية مف�ض

لدى تدوين ن�ضو�ض �لتاريخ �ل�ضعبي، 
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ه 
ّ

فوج �ألفًا،  خم�ضين  في  و�ضار  �لرملة 

�لمعت�ضم رجاء �لح�ضاري فقاتله و�أخذ 

�أ�ضحاب  من  وقتل  �أ�ضير�ً،  بيه�ض  �بن 

و�أ�ضر  �ألفًا،  ع�ضرين  من  نحو�ً  �لمبرقع 

�لمبرقع وحمله �إلى �ضامر�.4

2 ــ مثل �سيخ جمزو/الذي''اأهلك اأهل 

بلدو وهو طّيب وهو مّيت''

�لخطيب  /  �ضيخ  �للـه  عبد  �ل�ضيخ  هذ� 

ما  منه  و�أظلم  ظالم  جمزو / باقي 

�لتح�ضيل  �ضنة / بو��ضطة  في�ض. هذ� كل 

�ل�ضر�ئب[  تح�ضيل  ]م�ضوؤولي  ة 
ّ
د�ري

مال  ل 
ّ

يح�ض �لرملة / باقي  من  �للي 

�لدولة خطرتين / ويق�ضمه بينه وبينهم. 

منه /  بكبيرها / جّظت  �لبلد / زغيرها 

تفتح  �لو�حدة  عليه:  يدعي  و�لكل 

ِتْقلب  عليه / هذه  دعت  كن  �لطابون 

بز�زها  تدكع  وتدعي / وهذيك  �أوقاتها 

وتدعي.

زمان / �ضاخ  يا   
َ
تع زمان  يا  روح 

�ضاف  ا 
ّ
لم �للـه.  عبد  �ل�ضيخ  وهرم 

لي  نادي  لمرته:  ��ضتتلف / قال  حاله 

نادتهم.  ر�حت  هذي  �لبلد.  ها  وجوه 

يا  �ل�ضيخ:  قال  كلهم.  �نجمعو�  قامو� 

كريم / ويا  باب  ع  ه 
ّ

موج �أنا  قر�يبي 

ق�ضيت  �لنا�ض / و�أنا  بين  بي�ضير  ما 

فيكم وظلمتكم / ويا قر�يبي �ضامحوني 

يا  بقّدي  قالو�:  مالح.  �ل�ضماح  و�أهل 

واّل  ظلمتنا  كان  �لخطيب / �إن  �أبو 

ي�ضامحك / �لت�ضعة  ظلمتنا / �للـه  ما 

يا  قال:  زالمك.  �لت�ضعين / و�إحنا  في 

قر�يبي تو�ضاتي عليكم / �إني لما ب�ضّلم 

وني 
ّ
 بحبل، وتجر

ّ
�لروح / تربطو� رجلي

ثالث  �لبلد  حو�لي  يدور  ما  د�ير 

فاإذ�  متبرقعًا،  بالنهار  يظهر  وكان  به 

جاءه �أحد ذّكره و�أمره باالأمر بالمعروف 

وما  �لخليفة  ويذكر  �لمنكر،  و�لنهي عن 

من  قوم  له  فا�ضتجاب  ويعيبه،  ياأتي 

�أنه  يزعم  وكان  �لناحية.  تلك  فالحي 

�ل�ضفياني،  هذ�  �أ�ضحابه:  فقال  �أموي 

دعا  �ل�ضفة  هذه  من  �أتباعه  كثر  فلما 

�أهل �لبيوتات فا�ضتجاب له جماعة من 

له:  يقال  رجل  منهم  �ليمانية،  روؤ�ضاء 

�ليمن،  �أهل  في  مطاعًا  كان  بيه�ض  �بن 

�لخبر  و�ت�ضل  دم�ضق.  �أهل  من  ورجالن 

فيه،  مات  �لذي  مر�ضه  في  بالمعت�ضم 

�لح�ضاري  �أيوب  بن  رجاء  �إليه  ر 
ّ
ف�ضي

�ألف رجل من �لجند، فر�آه في  في زهاء 

عالم كثير يبلغون مئة �ألف، فكره رجاء 

مو�قعته وع�ضكر في مقابلته حتى كان 

فان�ضرف  �الأر�ض،  وعمل  �لزر�عة  �أو�ن 

�إلى عملهم، وبقي  �لمبرقع  ن كان مع 
َ
م

في زهاء �ألف �أو �ألفين. وتوفي �لمعت�ضم 

وولي �لو�ثق، وثارت �لفتنة بدم�ضق على 

بقتال  رجاء  �لو�ثق  فاأمر  نذكره،  ما 

�لمبرقع،  �إلى  و�لعود  �لفتنة  �أر�د  ن 
َ
م

فناجزه  �لمبرقع،  �إلى  وعاد  ذلك  ففعل 

رجاء  فقال  �لع�ضكر�ن،  فالتقى  رجاء، 

له  �أرى في ع�ضكره رجاًل  ما  الأ�ضحابه: 

الأ�ضحابه  �ضيظهر  و�إنه  غيره،  �ضجاعة 

ما عنده، فاإذ� حمل عليكم فاأفرجو� له، 

له  فاأفرج  �لمبرقع،  حمل  �أن  لبث  فما 

ثم رجع  �أ�ضحاب رجاء حتى جاوزهم، 

فاأفرجو� له حتى �أتى �أ�ضحابه، ثم حمل 

ا �أر�د �لرجوع �أحاطو� به 
ّ
مرة �أُخرى، فلم

و�أخذوه �أ�ضير�ً.

�ضت  �ضنة  خروجه  كان  وقيل: 

بنو�حي  خرج  و�إنه  ومئتين،  وع�ضرين 
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لم  مجدد�ً.  �لثورة  وقررو�  �لفالحين 

يتمكن �لمت�ضّلم من جمع �الأع�ضار )�لتي 

الأن  �لقرى(،  بع�ض  في  متاأخرة  كانت 

�لفالحين عاودو� �لمقاومة فور مغادرة 

�لبا�ضا. �لجنود �لذين ظلو� في بيت لحم 

عو� �لم�ضيحيين؛ بع�ض 
ّ
�أهانو� �لن�ضاء ورو

�لتعامرة  �إلى  �ن�ضمو�  لحم  بيت  م�ضلمي 

في �لثورة، وجرى قتل قلة من �لجنود، 

�لمت�ضلم  كتب  منهم.  �آخرون  ُطرد  فيما 

عن هذ� كله �إلى �لبا�ضا، لكن الأن �لبا�ضا 

كان يعّد للحج فاإنه رّد باأن على �لمت�ضلم 

لحم  بيت  �أهل  ويهاجم  يح�ضد جي�ضًا  �أن 

ن 
ّ
وعي ��ضتطاعته.  قدر  ويخ�ضعهم 

�لمت�ضلم قائد�ً مو�ضى با�ضا ال غيره، و�أمر 

و�أخذ  بالت�ضلح.  �لم�ضلمين  �لقد�ض  �ضباب 

جميع قو�ته في �لقد�ض، تاركًا �أحد ع�ضر 

بمدفعية  �لقلعة، وخرج  في  فقط  جنديًا 

وذخيرة.

وحلفاوؤهم  لحم  بيت  �أهل  �عتر�ض 

و�لقرى  �ضفافا  بيت  بتح�ضين  طريقه 

�الأُخرى �لمحيطة بدير مار �إليا�ض.

�لنا�ض  ��ضطر  �أيام،  ثالثة  بعد 

فتقّدم  �لمدفعية،  نير�ن  �أمام  للتر�جع 

بيت  بين  جيد�ً  موقعًا  و�تخذ  �لمت�ضلم 

لحم وبيت جاال.

ن هم 
َ
بحلول هذ� �لوقت، كان معظم م

�أو حملو�  ن كانو� جنود�ً 
ّ
�لقد�ض، مم في 

و�ضرعان  �لتمرد.  في  يفكرون  �ل�ضالح، 

ما �ضنحت لهم �لفر�ضة ليحولو� �أفكارهم 

حزير�ن / يونيو،   5 وفي  �أفعال.  �إلى 

�لبارود  ليجلبو�  �لرجال  بع�ض  �أُر�ضل 

�لقلعة، حيث كانت كل  �لمخزن في  من 

�لذخيرة مخزونة. ودخل في �لوقت نف�ضه 

�أخذ  بذريعة  �آخر  �ضخ�ضًا  ع�ضرين  نحو 

ذنوبي.  لي  يغفر  �للـه  �أدو�ر / م�ضان 

�أبو  يا  خاطرك  �إاّل  ب�ضير  ما  قالو�: 

�لخطيب. قام هذ� ونادى مرته / وقالها: 

 
ّ
في ي�ضمت  �أموت / �ل�ضاطر  ا 

ّ
لم هذوال 

��ضمــــعي  �أنـــِت  ـــا 
ّ
 / �أم

ّ
علـي ويـدعــي 

على  قي 
ْ
 / �أُُزر

ّ
رجلي يربطو�  ا 

ّ
مني / لم

�لرملة / فّزعي �لدولة.

ود�عته.  �للـه  ل�ضاع / �أخذ  �ضاع  من 

هذ�  �نجمعت / ربطو�  �لبلد  �أهل  قامت 

 
ّ

تدب �لرملة  ع  زرقت  �إبه / مرته  ود�رو� 

�ل�ضيخ  �ضوفو�  تعالو�  �ل�ضوت / وقالت: 

�لبلد  فيه / �أهل  �ضار  �للـه / �ضو  عبد 

و� فيه. �لمدير رّكب 
ّ
خنقوه / وقاعدين بجر

ال �أجو� ع �لبلد. �إاّل وهذوال 
ّ
ثماْن طا�ضر خي

�لثاني.  �لدور  ين 
ّ
تام فيه / وما�ض  و� 

ّ
بجر

ْط / َكّتفو� �ضبعين زلمة من وجوه  ْط.. زقِّ َزقِّ

ام 
ّ
وهم في �لحب�ض. ونزول �لحم

ّ
�لبلد / ودب

مو�ض مثل طلوعه يا �أبو يو�ضف. خ�ضرو� لهم 

�أقل وما يكون ميت ليرة َت �نفكو�. هذوال 

يقول:  طلعو� / �ل�ضاطر يدعي عليه / و�حد 

�للـه يهلكه / وهذ�ك: �للـه يحرقه / وهذ�ك: 

�للـه ال ي�ضامحه.

وبكرة:  لليوم  َثاًل 
َ
م ق�ضته  و�ضارت 

''�أهلك �أهل بلده وهو طيب وهو ميت.'' 5

3 ــ ثورة/عامية الفالحني يف منطقة 

القد�ص يف �سنة 1826

عيان  �ضاهد  قبر�ضي  ر�هب  نها 
ّ
دو كما 

�إن  حيث   ،1825 �ضنة  )مقتطفات( 

لنا،  ظالمًا  كان  عليه  �للـه  لعنة  �لبا�ضا 

وحتى  و�ليهود  و�الأرمن  للفر�نك  كما 

�لجميع  فاإن  و�لفالحين،  �لم�ضلمين 

ولذلك،  يكرهونه.  كانو�  �ل�ضو�ء  على 

�إلى  �لقد�ض  �أهل  �ن�ضم  مغادرته،  حال 
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''�رجع  و�ل�ضتائم:  �للعنات  مع  �الأ�ضو�ر 

و�ن�ضرف''. ده�ض �لمت�ضلم �لم�ضكين بهذه 

ماذ�  يدر  ولم  �لمتوقعة  غير  �لحو�دث 

تو��ضع  بكل  �إليهم  يتو�ضل  فاأخذ  يفعل، 

�أن ي�ضمحو� له بالدخول الأخذ متعلقاته 

�أحد  ي�ضتمع  لم  �ل�ضر�يا.  في  كانت  �لتي 

ن كانو� معه.
َ
�إليه وال �إلى م

لم يكن لديه مكان يذهب �إليه، فعاد 

كلمة  �أعطوه  �لذين  غو�ض6  �أبو  �آل  �إلى 

خوف  بدون  �لمرور  يمكنه  باأنه  �ضرف 

عبد  قيادة  كانت تحت  �لتي  �لرملة  �إلى 

ين لدى �أبو غو�ض 
َ
�للـه با�ضا.. ترك �لمدفع

�لرملة  �إلى  طريقهم  رجاله  مع  وتابع 

حيث ��ضتقبلهم مت�ضلمها.

حد  عند  �لقد�ض  �أهل  يتوقف  لم 

بل  �لقد�ض،  �إلى  �لمت�ضلم  دخول  رف�ض 

و�ل�ضر�يا  �لقلعة  حر��ض  دو� 
ّ
قي �إنهم 

تجريد  جرى  �ل�ضجن.  في  بهم  وزجو� 

من  و�الألبان  �لعثمانيين  �لم�ضلمين  كل 

ن 
َ
بم �لقد�ض،  من  و�أخرجوهم  �ل�ضالح 

 Hussein Bey  فيهم ح�ضين بك كافااللي

�لذي عا�ض هناك �ثني ع�ضر    Kavallali
عامًا.

�الآن  غدو�  وقد  �لقد�ض،  �أهل  �إن 

م�ضتقلين  �أ�ضبحو�  قد  �أنف�ضهم،  �ضادة 

�الأعيان  كما  جميعهم  ت�ضرفو�  للغاية؛ 

�الأكثر حكمة  �لرجال  �أن  بيد  و�لزعماء. 

نو� قادة للمدينة 
ّ
�جتمعو� فيما بعد وعي

كان  نفوذ�ً.  �الأعيان  �أكثر  من  �ثنين 

�آ�ضي،  جبجي  عرب  يو�ضف  هو  �الأول 

�أُعفي  �آغا )�لع�ضلي(.  وكان �لثاني �أحمد 

�أهل بيت لحم و�لعبيدية و�ضكان �لقرى 

�لم�ضيحيين،  وحتى  بالقد�ض،  �لمحيطة 

وتنف�ضت  �الأع�ضار.  �ضر�ئب  معظم  من 

و��ضتولو�  �لحار�ض  و� على  �نق�ضّ ذخيرة. 

على  �نق�ضو�  ثم  �لمخزن،  مفتاح  على 

وجردوهم  �الآخرين  �لع�ضرة  �لرجال 

في  و�حتجزوهم  و�أوثقوهم  �ل�ضالح  من 

�لقلعة  برج  �إلى  بع�ضهم  و�ندفع  غرفة. 

�لنا�ض  و�أخذو� بالهتاف فرحين، ودعو� 

�ضلحو�  وب�ضرعة  �لثورة.  �إلى  لالن�ضمام 

�آخرين وو�ضعو� حار�ضًا على باب �لقلعة. 

و�أخذ بع�ض �لنا�ض، وقد ر�أو� �أن �أمانيهم 

قد تحققت، يرك�ضون عبر �أ�ضو�ق �لمدينة 

ب�ضو�ء  �ضو�ء  و�ل�ضغار  �لكبار  ي�ضتحثون 

على حمل �ل�ضالح، في حين �أ�ضرع �آخرون 

دون  للحيلولة  �لمدينة  بو�بات  لحر��ضة 

دخول جنود �لمت�ضلم لدى عودتهم.

�ضوهد م�ضلمو �لقد�ض بكامل �ضالحهم 

�إلى  يدعون  �الأ�ضو�ر  على  يتحركون 

 ويطلقون �لنار 
ّ

 ودب
ّ
ن هب

َ
�لكفاح كل م

تجمعو�  �لذين  ا 
ّ
�أم �لهو�ء.  في  ع�ضو�ئيًا 

على  �الأعالم  رفعو�  فقد  �لقلعة  في 

هتافات  ويرددون  يغّنون  وهم  �لبرج، 

لمهاجمة  �لمدفعية  زو� 
ّ
وجه �النت�ضار. 

�الأثناء  هذه  في  كان  �لذي  �لمت�ضلم 

 �لبنادق �لذي ال 
ّ

ي�ضمع هو وجنوده دوي

�لقد�ض.  �أ�ضو�ر  وعلى  �لقلعة  في  يتوقف 

وعندما نظر خالل تل�ضكوبه ر�أى �الأعالم 

�لقلعة  برج  على  و�لبيارق(  )�ل�ضناجق 

الحتالل  و�ضلو�  قد  �ليونان  �أن  فاعتقد 

�لمدفعية  معه  �آخذ�ً  بهدوء  عاد  �لقد�ض. 

�لقد�ض.  من  تجّندو�  و�لذين  و�لجنود 

حقيقة  عرف  �لمدينة  من  �قترب  ا 
ّ
ولم

ه 
ّ

وتوج �لخوف  من  �ضيء  �أ�ضابه  �الأمر. 

دخول  بق�ضد  د�ود  باب  �إلى  فوره  من 

وجنوده  �ضمع  مغتمًا  لكنه  �لمدينة. 

من  عليه  �نهال  �لذي  �لالذع  �لكالم 
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�آل  �لكيخيا  �ضحب  وهكذ�  معينة.  هد�يا 

�لقد�ض ومع  �لتحالف مع  �أبو غو�ض من 

من  خرج  ذلك،  على  وبناء  �لفالحين. 

�لرملة وعبر منطقة �أبو غو�ض وممر�تهم 

�أقام  �لقد�ض  و�ضل  وعندما  �ل�ضيقة، 

من  بالقرب  �لقلعة  مقابل  مع�ضكره 

كني�ضة مار جورجيو�ض.

قد  �لقد�ض  �أهل  كان  و�ضوله،  قبل 

و�ليهود  �لم�ضيحيين  بع�ض  �أ�ضركو� 

كان  بالحجار.  �لمدينة  �أبو�ب  �ضّد  في 

ب�ضدة.  �لمقاومة  قررو�  �أنهم  و��ضحًا 

�إليهم  كتب  ذلك،  �لكيخيا  ر�أى  وعندما 

في �لبد�ية بطريقة �ضلمية وودية، طالبًا 

�لقلعة  في  �لجنود  بع�ض  قبول  منهم 

�إياهم  و�عد�ً  لل�ضلطان،  خ�ضوع  كرمز 

باأن يديرو� �ضوؤونهم باأنف�ضهم. كما �أر�ضل 

�الإر�ضادية  با�ضا  �للـه  عبد  ر�ضائل  �إليهم 

�لتي ت�ضمنت �لعر�ض نف�ضه. لكن عندما 

قر�أ رجال �لقد�ض �لبو��ضل هذه �لر�ضائل، 

ل لال�ضت�ضالم، ورّدو� 
ْ
لم يبُد عليهم �أي مي

�أاّل  وتكر�ر�ً  مر�ر�ً  �أق�ضمو�  باأنهم  عليهم 

�أجنبي  �أي  �لمدينة من جديد  يقبلو� في 

�أو غريب )بمعنى �أي عثماني �أو �ألباني(، 

ولذلك فاإنهم كانو� م�ضتعدين الأن يموتو� 

�أحر�ر�ً على �أن يقبلو� نير �لغريب، م�ضلمًا 

�إليهم  �أو غير م�ضلم. وكتب �لكيخيا  كان 

مجدد�ً م�ضير�ً �إلى �لنتائج �لكارثية �لتي 

�لنتائج  �إلى  ع�ضيانهم،  على  تترتب  قد 

ما  على  جو�بهم  ظل  للحرب.  �لوخيمة 

كان عليه، مع بع�ض �الإ�ضافات.

�أي  على  يعثر  ولم  ليومين  �نتظر 

بديل، فاأمر بفتح نير�ن �لمدفعية. �أُطلقت 

�لهو�ء  في  متقطعة،  ب�ضورة  �لنير�ن 

�لمد�فعين  �أن  ظّن  �لقلعة.  على  ثم  بد�ية 

�الأخوية ب�ضيء من �لحرية. فمع �أنه ظلو� 

�لمال  يكن  لم  �لمال،  بدفع  يطالبون 

�الأيام  في  كما  ومفرطًا  �ضخمًا  مبلغًا 

دفع  من  نتخل�ض  لم  �أننا  غير  �ل�ضابقة. 

و�لي  الأن  �لمعتادة،  قر�ض  �ألف   60 �لــ 

دم�ضق طالب به �ضر�ً و�أعطيناه �ضّكًا به 

�إلى غبطته بطرك �لقد�ض في �إ�ضتانبول...

بعد  �ل�ضالحون  �لقد�ض  �أهل  حاول 

�إثمهم،  �أن �نت�ضرو� في �لتمرد �أن يخفو� 

و�أن يحافظو� على �لحرية �لتي ع�ضقوها. 

في  با�ضا  علي  محمد  �إلى  ر�ضائل  بعثو� 

م�ضت�ضاري  و�إلى  با�ضا،  �للـه  وعبد  م�ضر 

�أفعالهم، لكنهم  �ل�ضلطان ي�ضرحون فيها 

كل  الأن  طوياًل،  بحريتهم  يتمتعو�  لم 

ت �لفو�ضى. 
ّ
و�حد ت�ضرف على هو�ه وعم

وعندما علم �ل�ضلطان محمود بذلك كتب 

لو�لي  يخ�ضعو�  باأن  �لقد�ض  �أهل  �إلى 

لم  �لما�ضي.  في  كما  ويطيعوه  دم�ضق 

ي�ضتمعو� له، �إلى �أن ثار غ�ضبه و��ضتخدم 

�لقد�ض  مو�طني  �ضد  حتى  �لقوة 

�ل�ضريف....

�ضنة  من  �الأول / �أكتوبر  ت�ضرين  في 

بالغ  محمود  �ل�ضلطان  كان   ،1826

وعندما  �الإنك�ضارية،  بمجزرة  �الن�ضغال 

�لبغي�ضة،  �لقد�ض  م�ضلمي  باأفعال  علم 

با�ضا  �للـه  عبد  �إلى  قا�ضية  ر�ضالة  كتب 

ياأمره فيها باأن ياأخذ جي�ضه �إلى �لقد�ض 

ويخ�ضع �لخونة. ح�ضد �لبا�ضا �ألفي رجل 

�أخذو�  تبعه.  �لكيخيا  مع  و�أر�ضلهم  فقط 

�أحدها مدفع طويل  �ضبعة مد�فع،  معهم 

�لمدى.

وبد�أ  �لرملة  في  �لكيخيا  توقف 

�أعطو�  �لذين  �أبو غو�ض  �آل  مر��ضالت مع 

تلّقي  مقابل  بمروره  بال�ضماح  كلمتهم 
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يو�جهو�  �أن  وخ�ضو�  ثار،  ن 
َ
م �أول  كانو� 

عقوبة �الإعد�م ب�ضبب ذلك. وتم �لتو�ضل 

يختبرو�  �أن  على  �لر�أي  في  �إجماع  �إلى 

باب  فتحو�  لذ�،  �أواًل.  �لكيخيا  عرو�ض 

�إلى  �ل�ضن  كبار  بع�ض  ه 
ّ

وتوج د�ود، 

بكثير  ��ضتقبالهم  جرى  حيث  �لمع�ضكر 

وباإيجاز،  عظيم.  وبفرح  �لترحاب  من 

بعفو  �ليمين  مق�ضمًا  �لكيخيا  وعدهم 

على  �التفاق  تم  كما  �لجميع.  ي�ضمل 

�أنهم و�لفالحين �ضيدفعون في �لم�ضتقبل 

�ضيء  وال  قديمًا  �لمحددة  �ل�ضريبة 

زيادة عليها؛ و�أاّل تتدخل حامية �لقلعة 

�آخر.  �أي �ضاأن  �أو في  �ل�ضيا�ضة  بتاتًا في 

لالطمئنان وقر�أو�  �أق�ضمو� عهد�ً  و�أخير�ً، 

�لم�ضلمين  عادة  كانت  كما  �لفاتحة، 

ر��ضين ونقلو�  �ل�ضن  �لعرب. وعاد كبار 

و�فق  �ال�ضت�ضالم.  �ضروط  �الآخرين  �إلى 

�لذين  كان  �ل�ضروط.  هذه  على  �لجميع 

في �لقلعة مرتابين، ولم يريدو� �لخروج 

منها، لكن بقية �لنا�ض �أقنعوهم وو�فقو� 

لهم  �ضمح 
ُ
ي �أن  �ضريطة  �لمغادرة  على 

�لتي  �إلى بيوتهم متعلقاتهم  باأن ينقلو� 

ثالثة  مدة  وطلبو�  �لقلعة.  في  كانت 

�أيام ليقومو� بذلك، وتمت �لمو�فقة على 

طلبهم.

متعلقاتهم،  ياأخذون  كانو�  وفيما 

في  كانت  �لتي  �لغذ�ء  مخازن  نقلو� 

نقلو�  كما  �إليها،  وما  �لذرة  مثل  �لقلعة، 

ملح  مثل  �لحربية،  �لمو�د  من  جزء�ً 

�أقباء  في  و�أخفوه  و�لر�ضا�ض،  �لبارود 

�أثمن  �لقادة  �أخذ  بيوتهم:  قبو(  )جمع 

هناك  و�أخفوها  �الأديرة،  �إلى  �أ�ضيائهم 

حفاظًا على �ضالمتها.7

�ضجـاعتهم،  �ضيفـقـدون  �لمدينة  عن 

�إنهم جهزو�  �إذ  كذلك،  يكن  لم  �الأمر  لكن 

غير  بالمثل.  �لنار  على  وردو�  �لمدفعية 

�لمع�ضكر  �إ�ضابة  من  يتمكنو�  لم  �أنهم 

نحو  على  �لتّل  خلف  من�ضوبًا  كان  الأنه 

وقاومت  متينة  �لقلعة  �أ�ضو�ر  كانت  ما. 

�لتي  �للـه  عبد  مدفعية  قذ�ئف  ب�ضهولة 

تنهمر  �لقذ�ئف  ظلت  �ضغيرة.  كانت 

ب�ضورة متو��ضلة طو�ل �ضبعة �أيام لكنها 

�لحجرية  �لمباني  الأن  فعالة،  تكن  لم 

�ل�ضكل،  للقلعة كانت لها �ضقوف قنطرية 

والأنها كانت مغطاة باالأخ�ضاب و�لق�ضب 

با�ضا  �للـه  عبد  �لكيخيا  �أبلغ  و�لتر�ب. 

باالأمر، فاأر�ضل هذ� مدفعية �أثقل يمكنها 

�أربـعـيـن  زنـة  مـن  قـذ�ئـف  تطـلـق  �أن 

 ن�ضب مدفع على جبل �لزيتون 
ّ
�أوقية. تم

ا كانت �لم�ضافة بعيدة 
ّ
لق�ضف �لقلعة. ولم

عن  توقفو�  لذلك  فائدة،  بدون  فكان 

منازل  على  �لنار  وفتحو�  �لقلعة  ق�ضف 

�الأعيان.

تبع ذلك �ن�ضقاق في �ضفوف م�ضلمي 

لم  فريقين.  �إلى  و�نق�ضمو�  �لمدينة، 

يكونو� معتادين على �لح�ضار، وبما �أنه 

جاء فجاأة فاإن �لفقر�ء كانو� في موقف 

�ضعب ب�ضبب عدم تمّكنهم من �لح�ضول 

خارج  من  ياأتي  كان  �لذي  �لغذ�ء  على 

�لمدينة.

�لن�ضاء  و�لر�ضا�ض  �لقذ�ئف  �أرعبت 

و�الأطفال، وبد�أ كثيرون منهم يتذمرون 

�لقلعة.  في  و�لذين  �الأعيان  ويلعنون 

�أن  على  كالم  ود�ر  �ضغب  �أعمال  وقعت 

عر�ض  وجرى  �ال�ضت�ضالم.  �الأف�ضل  من 

�لقلعة  في  هم  ن 
َ
م على  �القتر�ح  هذ� 

الأنهم  �الأمر،  بادئ  في  يو�فقو�  فلم 
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�لديِك ال تقنينا

�لديِك ال تقنينا

يكعد حبيبي �ضروة

يكعد حبيبي �ضروة

و�لنوم يفارق عينا

و�لنوم يفارق عينا

يا ز�رعين �ل�ضم�ضم

يا زر�عين �ل�ضم�ضم

خلي �ل�ضم�ضم على �أمو

خلي �ل�ضم�ضم على �أمو

و�للي يهوى وما يوخذ

و�للي يهوي وما يوخذ

و
ّ
لـ �أخّلي �لقرد يزم

و8
ّ
لـ �أخّلي �لقرد يزم

5 ــ ق�سيدة تروي ا�ست�سهاد البطل 

ال�سعبي اأبو كباري

د�
ّ

�أول كالمي في مديح محم

�لها�ضمي �ضيد ولد عدناِن

ليلة �لثماني من ربيع �الأمجد�

نهار �لثالثا كنت و�أنا وفرحاِن

د�
ُّ
فرحاِن من ذكر �الإله تعب

يقر� ويتلو �ضورة �لرحمِن

�إاّل بطار�ض هاللي قالو� قد بد�

ما عندك علوم �لذي قد كاِن

قلت له و�لج�ضم مني قد تبدد�

علوم خير تكون يا �إن�ضاِن

قال لي على علم منه موؤكد�

ن �الأكو�ِن
ّ
وحياة ربي مكو

4 ــ اأغنية يا زارعني ال�سم�سم

يا ز�رعين �ل�ضم�ضم

يا ز�رعين �ل�ضم�ضم

خّلي �ل�ضم�ضم على �أمو

خلي �ل�ضم�ضم على �أمو

و�للي يهوى وما يوخذ

و�للي يهوى وما يوخذ

و..
ّ
لـ �أخلي �لقرد يزم

و
ّ
لـ �أخلي �لقرد يزم

يا ز�رعين �ل�ضم�ضم..

يا ز�رعين �ل�ضم�ضم

خلي �ل�ضم�ضم َع �أجر��ضو

خلي �ل�ضم�ضم َع �أجر��ضو

و�للي يهوى وما يوخذ

و�للي يهوى وما يوخذ

َكن َع ر��ضو
َّ
و� �ل�ض

ّ
كب

َكن َع ر��ضو
َّ
و� �ل�ض

ّ
كب

بتناديني يا حر�ث

بتناديني يا حر�ث

ماني حر�ث �أبوِك

ماني حر�ث �أبوِك

كاعد ببذر بالزرعات

كاعد ببذر بالزرعات

ر �أر�ض �أبوِك
ّ
َتـ �أَعم

ر �أر�ض �أبوِك
ّ
َتـ �أعم

ة
ّ
ما قلت لك يا عم

ما قلت لك يا عمة
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قال له حميدة �نه�ض َت �ضيلك عاليد�

من فوق ظهري و�أو�ضلك �الأوطاِن

و�أجيب لك خطيب قاري معبد�

و�زرع َع قبرك �ضجرة �لريحاِن

قال له �أبو يا�ضين ر�ح �للي غد�

وقع �لقدر �ضار �لب�ضر عمياِن

و�ختم كالمي بالنبي �لم�ضطفى

�لمخ�ضو�ض بالقر�آِن9

6 ــ  ق�سيدة/موال �ساعر جمهول 

حمكوم بالإعدام، على جدران زنزانته

ل نو�حو
ّ
يا ليل خّلي �الأ�ضير َت يكم

ر�يح يفيق �لفجر ويرفرف جناحو

ة رياحو
ّ
َت يمرجح �لم�ضنوق في هب

 ما باحو
ّ
وعيون في �لزنازين بال�ضر

ي كل ح�ضر�تي يا ليل وّقف َت ف�ضّ

يمكن ن�ضيت مين �أنا ون�ضيت �آهاتي

يا حيف كيف �نق�ضت بيديك �ضاعاتي

ل �لحبايب �ضاع و�تك�ضرو� قد�حو
ْ
�َضم

ال تظن دمعي خوف دمعي على �أوطاني

َع كم�ضة زغاليل بالبيت جوعاني

مين ر�ح يطعمها بعدني.. و�إخو�ني

�ثنين قبلي �ضباب َع �لم�ضنقة ر�حو�

و�أم �أوالدي كيف ر�ح تق�ضي نهارها

 �أو ويلها على زغارها
ّ
ويلها علي

يا ريتني خّليت في �إيدها �ضو�رها

يوم �لــ دعاني �لحرب َتــ �أ�ضتري �ضالحو

�ضفت �أبو كباري بال�ضر�ي ممدد�

حوله �لع�ضاكر نا�ضبة �لميد�ِن

لما �ضمعت �لخبر عقلي قد غد�

و�أ�ضحيت كاأني من �لخمر �ضكر�ِن

و�للـه من علم علي قد بد�

فيه �أخبار بال�ضوؤم و�الأحز�ِن

رحت َع �ل�ضر�ي في حال �لرد�

قام �لنوبات�ضي بالربع ناد�ني

قال لي على بغلة جابوه ممدد�

طافون فيه �ضاحة �لميد�ِن

�ألويت ر��ضي حتى �أ�ضائل و�أُن�ضد�

يا دمع عيني ت�ضوفها غدر�ِن

رحت على �ل�ضبيطار في حال �لرد�

�أرميت نف�ضي َع �لطبيب �أهد�ني

�ضفت على تخت �لرويد ممدد�

و�لدم جاري مبلل �لقم�ضاِن

ياحيف �ضبع �لغاب كرم �أمجد�

ي�ضبح دفين بتربة �لوهد�ِن

كل �لبلد تبكي عليه وتتمجد�

تبكي �لرجال وتنحب �لن�ضو�ِن

�ضو�ربه جنح �لغر�ب مرقد�

وعيونه ت�ضعل كبرق ني�ضاِن

ربطو� لل�ضباط هم في �لمبتد�

طلعو� دورية عاد َع �لبلد�ِن

ر�ح �لخبر لعابدين موؤكد�

�طلع لهم ع�ضكر ن�ضل �ضيطاِن

حط �لموزر ع جنوب �لجود�

و�لو�حد منهم ما علم بالثاني

قال �أبو كباري لحميدة تمدد�

لنحط فيهم �ضعلة �لنير�ِن
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�ض 
ّ
ونبو �لوطن  نحمي  �للي  �حنا 

جر�حو10  

ظّنيت لنا كبار تم�ضي ور�ها رجال

ى �لكبار �إن كان هيك �لكبار �أنذ�ل
َ
تخ�ض

و�للـه �للي عا رو�ضهم ما ت�ضلح لنا نعال

املصادر

خالد عايد، ''ق�سة الثائر اأبو جلدة: بطل التاريخ ال�سعبي بين �سطط الروائي وخلل الكتابة التاريخية''،   1

''مجلة الدرا�سات الفل�سطينية''، العدد 104 )خريف 2015(، �ص 180-174.

 Raya Adler (Cohen), “The Tenants of Wadi Hawareth: Another View of the Land  2

 Question in Palestine”, International Journal of Middle East Studies, vol. 20, no. 2
(May 1988), pp. 197-220.

اأبحاث  ''درا�سات فل�سطينية: مجموعة  الخالدي،  الق�سيدة في: وليد  اأبيات فقط من هذه  وردت ب�سعة   3

ُو�سعت تكريمًا للدكتور ق�سطنطين زريق''، تحرير ه�سام ن�سابة )بيروت: موؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية، 

1988(، �ص 80.

ابن الأثير، ''الكامل في التاريخ ــ المجلد ال�ساد�ص'' )بيروت: دار العلم للماليين، 1987(، �ص 70-69.  4

نمر �سرحان، ''اأر�سيف الفولكلور الفل�سطيني ــ الجزء الثالث: ن�سو�ص من الأدب ال�سعبي'' )عّمان: دائرة   5

الإعالم والثقافة، منظمة التحرير الفل�سطينية، 1985(، �ص 27 ــ 29.

وقد اأجرينا تعديالت طفيفة على بع�ص المفردات ل تم�ص م�سمون الن�ص اأو روحه، ت�سهياًل لفهمه من   

دون �سروح لهذه المفردات.

كان لدى اأولد اأبو غو�ص، منذ زمن ال�سلطان �سليمان القانوني حتى �سنة 1834، امتياز حماية الطريق   6

من الرملة اإلى القد�ص... كانوا يتلقون ت�سعين بارة ''غفر'' عن الأجنبي من اأي دين وقومية، وقد األغاها 

محمد علي با�سا في �سنة 1834.

S. N. Spyridon, Extracts from Annals of Palestine, 1821-1841: Manuscript/Neophi-  7

tos of Cyprus, translated from the Greek by S.N Spyridon (Jerusalem: Syrian 
Orphanage Press, 1938).

توجد هذه الأغنية وكلماتها في عدة مواقع في الإنترنت. ومع اأن لحن الأغنية واحد في مختلف المواقع   8

وقد  اآخر.  اإلى  موقع  من  ال�سيء  بع�ص  يختلف  الأغنية  كلمات  ن�ص  فاإن  معروفًا،  تراثيًا  لحنًا  كونه 

ا�ستن�سبنا اأن نختار الكلمات التي اأوردناها هنا لأنها الأكثر �سيوعًا.

والتوزيع، والن�سر  للطباعة  الجليل  دار  )دم�سق:  الفل�سطينية''  ال�سعبية  ''الأغنية  البا�ص،  ح�سن  انظر:   9 

ط 2، 1987(، �ص 64 ــ 65. وقد اعتمدنا ن�ّص الق�سيدة في هذه الطبعة الثانية من الكتاب مفتر�سين 

اأنه الأدق والأكمل، مع وجود اختالفات اأ�سا�سية بينه وبين الطبعة الأولى ال�سادرة في �سنة 1979. ومع 

ذلك، يظل الن�ص بحاجة اإلى مزيد من ''التحقيق''.

انظر الق�سيدة في موقع ''�سبكة فل�سطين للحوار''، في الرابط الإلكتروني التالي:  10

https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=954511  


