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حي الدرج
الواجهة األثرية لمدينة غزة القديمة

غزة ـ عالء الحلو

ــــي الـــــــــدرج قـــلـــب الـــبـــلـــدة  يـــحـــتـــل حـ
القديمة، وسط مدينة غزة، ويعتبر 
مــن أبـــرز األحـــيـــاء الــتــاريــخــيــة ذات 
مــامــح الــبــنــاء املــمــلــوكــي. ويــضــم فــي أزقــتــه 
وحواريه العديد من األعيان األثرية القائمة، 
ومــامــح أعــيــان أخـــرى انــدثــرت نتيجة عدم 
ــر فــــي شـــــوارع  ــائـ ــام. ويـــتـــنـــســـم الـــسـ ــمــ ــتــ االهــ
ــتــــاريــــخ وتــعــاقــب  وحـــــــــواري الـــحـــي عـــبـــق الــ
 ُيعتَبر صاحب الحظ األوفر في 

ْ
األجيال، إذ

املعالم األثرية، ومن أبرزها املسجد العمري 
الــكــبــيــر وهـــو أكــبــر مــســاجــد الــقــطــاع. ويــقــع 
إلى الشرق من سوق الزاوية الشعبي، وإلى 
الــشــمــال مــن ســـوق »الــقــيــســاريــة« أو )ســوق 
الــــذهــــب(، وهــــو مــمــر ضــيــق مــغــطــى بــســقــٍف 
الــذهــب ذات  مــحــات  مقبب، وعــلــى جانبيه 
الــشــكــل املــمــيــز والــصــغــيــر، وهـــي عــبــارة عن 

غرف صغيرة ملفوفة الشكل. 
ــاء مــديــنــة  ــيـ ــرز أحـ ــ ــن أبـ ويـــعـــد حـــي الــــــدرج مـ
التي تبلغ 2820  القديمة في مساحته  غــزة 
دونـــمـــا، فــيــمــا يـــرجـــع ســبــب تــســمــيــتــه بــهــذا 
ــتــــدرج الـــطـــبـــوغـــرافـــي، وكــثــرة  االســـــم إلــــى الــ
األدراج املؤدية إلى بيوت املواطنني، والتي 

ال يزال أهالي المنطقة يتمسكون بالمالمح القديمة للبناء )عبد الحكيم أبو رياش(

تمتد على بقع مختلفة العلو، ويضم عددًا 
ــارات، مـــن أبــــرزهــــا: حــــارة الـــســـدرة،  مـــن الــــحــ
السيد هاشم، قرقش، بني عامر، والفواخير 
إلـــى الــغــرب مــن الــحــي )يــعــمــل ســكــانــهــا في 
صناعة األواني الفخارية(. فيما يضم الحي 
والــــذي كـــان يسمى فــي الــســابــق »حـــي بني 
عامر« نسبة لبدو قبيلة بني عامر، ومن ثم 
دفاعا  املقاتلني  إلــى  »البرجلية« نسبة  حي 
ــن أبــــــراج املـــديـــنـــة فـــي الــعــصــر املــمــلــوكــي،  عـ
واملــدارس  والحمامات  املساجد  من  العديد 
ــا  ــرزهــ ــيـــة: وأبــ ــنـ ــا الـــديـ ــ ــزوايــ ــ ــبـــات والــ ــتـ ــكـ واملـ
»الـــزاويـــة األحــمــديــة« وتــعــرف كــذلــك باسم 
ــي مـــكـــان لــلــخــلــوة  ــهـــا«، وهــ ــو شـ »زاويـــــــة أبــ
ــادة، فــيــمــا يــحــتــضــن كـــذلـــك مــســجــد  ــبــ ــعــ والــ
السيد هاشم، ويعود إلى العصر العثماني 

وقد ُبني على الطراز اململوكي. 
ويـــقـــول الــفــلــســطــيــنــي فــتــحــي الـــشـــقـــرة )58 
عاما(، وهو من سكان حي الدرج، إنه يعيش 
مع كافة أفراد أسرته في املنطقة، وقد ورثوا 
ــد«، فيما اعــتــادوا  ــا عــن جـ الــحــيــاة فيها »أبـ
عــلــى مــشــهــد الـــبـــيـــوت الــقــديــمــة املـــتـــراصـــة، 
ــاء الــقــديــم  ــنـ ــبـ ــة الـ ــراقـ ــعـ ــي تـــشـــعـــرهـــم بـ ــتــ والــ
والــذي تغلب  الهندسي  وزخارفه ومعماره 
عليه الجدران اإلسمنتية السميكة )يتراوح 

سمك الجدار من 80 سنتيمترًا حتى 1 متر(. 
حي  أن  الجديد«  »العربي  لـ  الشقرة  ويبنّي 
الدرج يتمّيز بكثرة األدراج واملنحدرات فيه، 
وذلك بسبب طبيعة املنطقة ذات املستويات 
مختلفة االرتفاعات، وهو السبب الرئيسي 
لــتــســمــيــتــه بـــهـــذا االســــــم، فــيــمــا يــضــم عـــددًا 
ــيـــان األثـــريـــة، واملــســاجــد والــبــيــوت  مـــن األعـ
واألســـبـــطـــة املــقــبــبــة، ويــــقــــول: »يــعــتــبــر هــذا 

الحي من أقدم وأعرق أحياء مدينة غزة«. 
وال يزال أهالي املنطقة يتمسكون باملامح 
ــدا واضــحــا على  الــقــديــمــة لــلــبــنــاء، والــــذي بـ
طبيعة أزقتها املتفرعة، وفق وصف الشقرة 
الــذي يشير إلــى أن الــحــي، وعلى الــرغــم من 
أنه  إال  الكبيرة،  واألثــريــة  التراثية  أهميته 
الجهات  مــن  املطلوب  باالهتمام  يحظى  ال 
الرسمية واملؤسساتية، ما يدفع سكانه إلى 
العناية به، وترميم مرافقه وأزقته وجدرانه 

العتيقة قدر املستطاع. 
ويتوسط حي الدرج شارعا رئيسيا )شارع 
الِوحدة(، وتتفرع منه العديد من الشوارع 
الــحــارات، فيما يتميز  إلــى  الفرعية املؤدية 
بـــوجـــود األســـبـــطـــة )وهـــــي شــــــوارع فــرعــيــة 
سباط  مثل  بـــاألقـــواس(،  مسقوفة  صغيرة 
ــا زاال  ــلـــذيـــن مــ ــاب الـ ــبــــاط كـــسـ الــعــلــمــي وســ

سباط  انــدثــر  فيما  اللحظة،  حتى  قائمني 
املفتي في ستينيات القرن املاضي. 

ويتفّرع من شارع الوحدة، إلى الجنوب من 
»مفترق جباليا« شارع »فهمي بيك«، وهو 
القديمة، ويضم  املدينة  أحــد أعتق شــوارع 
عددًا من املحال التجارية القديمة ومحات 
صــنــاعــة الــحــلــويــات واملـــطـــاعـــم الــصــغــيــرة، 
وصـــواًل إلــى مــيــدان فلسطني، وإلـــى الغرب 
ــاف الــقــديــم،  ــ مــنــه يــوجــد مــبــنــى وزارة األوقـ
والذي تم تجريفه لتجديده، إال أن التجريف 
توقف بسبب اكتشاف كنيسة أثرية تعود 
الناحية  تضم  فيما  البيزنطي،  العهد  إلــى 
الــشــرقــيــة لــلــشــارع ســـوق الـــزاويـــة الشعبي، 
ــواد  ــ والــــــذي يــشــتــهــر بــمــحــال الـــعـــطـــارة واملـ

الغذائية. 
ولـــم يسلم حــي الــــدرج مــن غــيــاب االهــتــمــام 
التي أثرت سلبا  الزمن،  والرعاية، وعوامل 
ــا مــســجــد  ــهـ ــنـ ــة، ومـ ــ ــريــ ــ ــلـــى املــــســــاجــــد األثــ عـ
الـــشـــيـــخ زكـــــريـــــا، ومـــســـجـــد الـــشـــيـــخ خـــالـــد 
ومسجد الـــوزيـــري، إلــى جــانــب الــعــديــد من 
لم يتبق منها سوى  التي  األثرية،  األعيان 
لــم يتبق مــن »ســوق  مامح بسيطة، حيث 
الِغال« سوى أجــزاء من آثــاره، فيما اندثر 
العسكر« و«حمام  و«َحــمــام  الكتان«  »خــان 

السوق«. 
ــي مــديــنــة  وبـــفـــعـــل الـــتـــوســـع الـــعـــمـــرانـــي، فــ
غـــزة، الــتــي تــعــّد مــن املـــدن األكــثــر كثافة في 
العالم، فقد قام عدد من املواطنني بتجريف 
ــنــــازل الـــقـــديـــمـــة، وتــحــويــلــهــا إلــى  بــعــض املــ
البعض  اكتفى  فيما  مباٍن سكنية جديدة، 
وزيــادة مساحة  القديمة،  املباني  بتوسعة 
ــاء عـــلـــى األســــــوار  ــ ــقـ ــ ــع اإلبـ ــاء فـــيـــهـــا، مــ ــنـ ــبـ الـ

الخارجية ذات املامح العتيقة.

ُيعتَبر حي الدرج 
صاحب الحظ األوفر 

في املعالم األثرية، ومن 
أبرزها املسجد العمري 

الكبير وهو أكبر 
مساجد القطاع.

■ ■ ■
يرجع سبب تسميته 
بهذا االسم إلى التدرج 
الطبوغرافي، وكثرة 
األدراج املؤدية إلى 

بيوت املواطنني، والتي 
تمتد على بقع مختلفة 

العلو.

■ ■ ■
الحي، وعلى الرغم من 
أهميته التراثية، إال أنه 
ال يحظى باالهتمام 
املطلوب من الجهات 

الرسمية واملؤسساتية.

باختصار

يعتبر حي الدرج في مدينة غزّة من أعرق األحياء التاريخيّة في القطاع. ولكن الحي يتعرّض إلهمال حكومي، إْذ جِرَفت بعض 
المنازل القديمة، وتحّولت لمباٍن سكنية

هوامش

محمود الرحبي

يــتــحــاور صــوتــا املــفــكــر والــنــاقــد فــي تــجــربــة الــبــاحــث 
املغربي، سعيد يقطني، ويتجاوران. فهو  واألكاديمي 
إلى  النظر  إلــى  ما فتئ، في كتبه ومحاضراته، يدعو 
التمييز  فــي  واجتهد  الـــذات. سعى  قائم  الــّســرد علما 
 نقدية، 

ً
 والسرد ممارسة

ً
 إبداعية

ً
بني السرد ممارسة

والسرد علمًا )وهذا األكثُر أهمية بالنسبة إليه( يتخلل 
كل شيء.

كتبه.  كثيرا في  كلمة »سرديات«  تترّدد  لذلك،  وتبعا 
أنــه سعى، في  لنرى  نماذج منها،  نظرة على  وتكفي 
مشروعه النقدي الطويل، إلى تعزيز السرديات علمًا، 
حيث تتّبع جذور املفهوم في التراث النظري السردي، 
التي  الغربيني  تنظيرات  إلــى  الــروس  الشكالنيني  منذ 
الحقبة  بــإنــجــازات  مـــرورا  الثمانينيات،  منذ  تحققت 
الــبــنــيــويــة فـــي فــرنــســا. ولـــم يــشــغــلــه فـــي ذلـــك ترجمة 
املفاهيم وتبسيطها، بقدر ما سعى إلى تقديم معرفٍة 
والتطّورات  املفهوم  فيها جزئيات  تتّبع  بديلٍة  سرديٍة 
الــتــي شــهــدهــا فــي اســتــعــمــاالتــه املـــتـــعـــّددة. وفـــي إطــار 
العربية  لنا االســتــعــمــاالت  مــا قّدمته  ذلـــك، وقــف على 
املتعّددة وناقشها، لغويًا ومعرفيًا، حيث سعى كذلك 
التداول  تربة  في  وبذرها  منها،  توطني مجموعة  إلــى 
فــنــادرا ما تجد اآلن أي أطــروحــٍة في  العربي؛  النقدي 

إلــى كشوفات سعيد يقطني. وفي  تعد  لم  السرديات 
التمييز بني »املرويات«،  خضّم ذلــك، دأب يقطني على 
وهــي الــســرود اإلبــداعــيــة، والــســرديــات »عــلــمــا« قائما 
ــنــبــوءة«  ــدأت إرهـــاصـــات »ال بـــذاتـــه. وشــيــئــا فــشــيــئــا، بــ
فريَدين  والــتــزام  بجّد  عليها  واشتغل  بها  ر 

ّ
بش التي 

تتحقق، بحيث يمكنك أن تجد كتبا فلسفية وأخرى 
ّدمت بصيغ سردية. وعلى سبيل املثال، 

ُ
موسوعية، ق

)للنرويجي جوستاين  »عالم صوفي«  روايــة  حاولت 
الــفــلــســفــة مـــرويـــا بصيغة  غــــــاردر( أن تـــقـــّدم تـــاريـــخ 
»ســـرديـــة«. وفـــي عــلــم االجــتــمــاع هــنــاك أمــثــلــة كــثــيــرة، 
منها ما قامت به فاطمة املرنيسي، حني قّدمت كتبها 
بالرجوع إلى طفولتها في فاس، لتقتطف لنا مشهدا 
سرديا بالغ الداللة. بل إن السينما، بدورها، تستعير 
»صيغة الّراوي«، خصوصا في معالجة أفالم تجّسد 
روايات أو ذوات تعتمد على ذاكرتها في السرد، كما 
رأينا، أخيرا، مع تحفة سكورسيزي الجديدة »الرجل 
اإليــرلــنــدي«... إذن، السرد يسود كل شــيء كما كان 
ــتـــردد فـــي نــشــرات  يــصــر ســعــيــد يــقــطــني. وحـــالـــيـــا، تـ
الفلسطينية  الـــّســـرديـــة  قــبــيــل  مـــن  عـــبـــارات  األخـــبـــار 

والسردية األممية وغيرهما. 
لــقــد الــتــقــط يــقــطــني جــمــلــة مـــن روالن بــــارت »الــســرد 
مــوجــود فــي كــل شـــيء«، وتأّملها وأعــمــل فــكــَره فيها 
طــويــال، وبــنــى عليها جـــزءا مــهــّمــا مــن عــاملــه البحثي 

أني كنت موجودا  الثري واملتنوع. ومن حسن حظي 
»كــورونــا«،  قبل  لــه  مباشرتني  آخــر محاضرتني  فــي 
األولــى، في كلية اآلداب في الرباط بمناسبة االحتفاء 
ــى إيــــالء الــســرديــات،  ــّدد فــيــهــا دعـــوتـــه إلـ بــتــقــاعــده، جــ
هذا   

ّ
يحتل فبحسبه،  ــارزة،  بــ مكانة  علما،  بصفتها 

أنه  الواقع وعلومه، إلى درجة  العلم مختلف تفاصيل 
ى لو أن ُيطلق على كليات اآلداب والعلوم اإلنسانية 

ّ
تمن

العلوم  معظم  تنظم  باعتبارها  الــســرديــات«،  »كليات 
اإلنسانية وتنسجها. بل إن نــواة أي علم ال تقوم إال 
من خالل »بنية سردية«.. فحتى ونحن نتحدث اآلن 
ونكتب ونتفاعل، فإننا نفعل ذلك على أساس سردي؛ 
الطفل قبل أن يتكلم يأتي بتصرفاٍت سردية، حسب 

الثقافي،  التفاعل  عــن  الثانية  املــحــاضــرة  كانت  قــولــه. 
نظمها مجلس حكماء املسلمني، التابع لدولة اإلمارات، 
البيضاء، جــّدد خاللها  الــدار  في  الكتاب  في معرض 
ــقــول إن أكــثــر فــتــرات الــعــرب ثــــراء هــي حني  يــقــطــني ال
على  كثيرة   

ً
أمثلة وأورد  العالم.  مــع  يتفاعلون  كــانــوا 

تجليات  أسمى  تجّسد  التي  الترجمة  قبيل  من  ذلــك، 
هذا التفاعل؛ ناهيك عن التفاعل املباشر، وهي كثيرة، 
الوحيدة  الوثيقة  تعّد  التي  ابــن فضالن«  »رحلة  مثل 

عن شمال أوروبا. 
تعود عالقتي بيقطني إلى بداية التسعينيات، حني كان 
وكنت  األول.  العائلي  الفتح« سكنه  »حــي  في  يسكن 
أســكــن مــع زمـــالء فــي الــحــي ذاتـــه، وتــجــذرت الــلــقــاءات، 
ــواء حـــني كــنــت طــالــبــا فـــي اإلجــــــازة واملــاجــســتــيــر،  ــ سـ
فــقــد كـــان أســتــاذا لــي فــي الــجــامــعــة. وكــنــت محظوظا 
أن أكــــون ضــمــن آخـــر طــلــبــتــه قــبــل أن يــتــقــاعــد. وكــنــا 
ــزور مــســقــط، ويــمــكــث أحــيــانــا في  نلتقي حــني كـــان يـ
جامعة السلطان قابوس أستاذًا زائرًا. وإذا نزلُت إلى 
الــربــاط قادما من فــاس، فإني ال بد أن أتــواصــل معه، 
وأستفيد من زاده املعرفي واملنهجي الوافر الذي نهله 
نقدية عديدة مختصة في علم  ومـــدارس  من مراجع 
السرديات، والذي جعلنا بإزاء عالم عصامي صبور، 
امتلك شجرة عّدته الخاصة املثمرة التي ال يبخل في 

إشاعتها، وبكثير من الدماثة والتواضع اإلنساني.

نبوءة سعيد يقطين

وأخيرًا

عالم عصامي صبور، امتلك 
شجرة عّدته الخاصة المثمرة 

التي ال يبخل في إشاعتها، 
وبكثير من الدماثة والتواضع
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