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هوامش

ّ
حقب زمنية
العشي» في مدينة غزّة القديمة هو أكثر من نصف قرن .يروي البيت بين جدرانه العتيقة قصص
عمر منزل «بيت
ٍ
مرّت على أقدم المدن في العالم

«بيت العشي»
يغلب على بيت العشي طابع البناء القديم (عبد الحكيم أبو رياش)

باختصار

أثر يختزل مالمح التاريخ والتراث الفلسطيني
غزة ـ عالء الحلو

يـتــربــع بـيــت الـعـشــي األث ـ ــري ،منذ
حـ ـ ــوالـ ـ ــي ن ـ ـصـ ــف قـ ـ ـ ـ ــرن ،فـ ـ ــي ق ـلــب
م ــدي ـن ــة «غـ ـ ــزة الـ ـق ــديـ ـم ــة» ،ل ـي ــروي
على مــدار عـشــرات العقود التي مضت ،من
خــال أقــواســه الضخمة ،وجــدرانــه العتيقة،
تفاصيل حقب زمنية َمرت بها املدينة التي
تعتبر واحدة من أقدم املدن في العالم.
ُ
ويجسد البيت األثري عبر قبابه ،وأقواسه،
ُ
وزخارفه التي بنيت قبل مئات السنني ،والتي
تـعـكــس أص ــال ــة ال ـب ـنــاء وامل ـع ـمــار الـهـنــدســي
القديم ،تفاصيل التراث الفلسطيني ،والذي
فاح عبقه في أرجاء املكان ،صاحب النصيب
األكبر من الجمال والعراقة.
وتـ ـض ــم الـ ـبـ ـل ــدة الـ ـق ــديـ ـم ــة ،وال ـ ـتـ ــي تـعـتـبــر
جـ ً
ً
رئيسيا ،مــن مدينة غ ــزة ،الـعــديــد من
ـزء ا
األعـ ـي ــان األث ــري ــة ال ـقــدي ـمــة ،وف ــي مـقــدمـتـهــا
املسجد الـعـمــري الكبير ،وكنيسة القديس
ب ـ ـيـ ــرف ـ ـيـ ــريـ ــوس ،وال ـ ـعـ ــديـ ــد م ـ ــن ال ـك ـن ــائ ــس
واألديـ ـ ـ ـ ــرة ،وامل ـ ـ ـ ــدارس واملـ ـع ــاه ــد ال ـع ـت ـي ـقــة،
كــذلــك تـضــم ح ـمــام ال ـس ـمــرة األث ـ ــري ،وع ــددا
م ــن األس ـ ِـب ـط ــة ،وم ــدرس ــة ال ــزه ــراء ومـتـحــف

قصر الباشا ،فيما يضم العديد من األحياء
القديمة ،وفي مقدمتها حي الزيتون ،وحي
الشجاعية وحي الصبرة وحي الدرج ،فيما
تـعــود غالبية املباني فيها إلــى العصرين،
الـعـثـمــانــي وامل ـم ـلــوكــي .وي ـع ــود ب ـنــاء مـنــزل
ال ـع ـشــي ،وال ـ ــذي تـبـلــغ مـســاحـتــه ن ـحــو 220
ً
مترا ،إلى العهد اململوكي وفق حديث جار
امل ـنــزل ،شــريــف بــركــات ويـقـطــن منطقة غــزة
القديمة ،حيث تملكته عائلة «سيسالم» ،في
الفترة التي سبقت انتقاله إلى ملكية عائلة
«الـعـشــي» .ويغلب على بيت العشي طابع
البناء القديم ،بما يميزه من جدران سميكة،
وق ـبــاب تعتلي املــداخــل وال ـطــرقــات ،ونقش
ي ــزي ــن ب ـع ــض ال ـ ــزواي ـ ــا ،وع ـ ــن ذل ـ ــك يــوضــح
بركات في حديث مع «العربي الجديد» أن
ً
واضحا في البناء
طابع البناء اململوكي بدا
وال ـع ـمــران ،بـمــا يـمـيــزه مــن نـقــوش وتيجان
وزخـ ـ ـ ـ ــارف ع ـل ــى األبـ ـ ـ ـ ــواب وف ـ ـ ــوق األب ـ ـ ــواب
والنوافذ .وتتميز منطقة غزة القديمة وفق
ق ــول الفلسطيني ب ــرك ــات ،بــوجــود الـعــديــد
مــن البيوت القديمة واألعـيــان األثــريــة التي
تكسبها ً
مزيدا من القيمة التراثية ،ويوضح
ِ
ً
ً
أن الفترة األخيرة شهدت توجها ملحوظا

نحو ترميم تلك اآلثار ،وعلى وجه التحديد
البيوت األثرية ،بما تحمله من قيمة كبيرة،
مــؤكـ ًـدا على ض ــرورة «مــواصـلــة ترميم تلك
األع ـي ــان وال ـع ـنــايــة ب ـهــا ،عـلــى اع ـت ـبــار أنـهــا
الواجهة الحضارية والتاريخية للبلدة».
ُ َ
ويست َهل بيت العشي ،في الناحية اليمنى
من البناء ،بدرج يوصل إلى الطابق العلوي،
فيما يــزيــن أسـفـلــه ،قــوس يسمى «مــزيــرة»،
ك ـ ــان ُي ـس ـت ـخ ــدم م ــن ِقـ ـب ــل ال ـ ُـسـ ـك ــان ك ـخ ــزان
صغير للمياه ،وتعلو الــزخــارف الهندسية
امل ـن ـقــوشــة يـ ـ ً
ـدويـ ــا ،ب ــاب ــا م ـحــاطــا ب ـح ـجــارة
صخرية قديمة ،تعلوها زخ ــارف هندسية
مـحـفــورة يـ ً
ـدويــا بــدقــة ،يدخلك إلــى غرفتني
مفتوحتني تعلوهما قباب وأق ــواس كبيرة
من االتجاهات كافة ،ويحاط بالبيت أسوار
ً
تقريبا،
كبيرة ترتفع عن األرض ثالثة أمتار
يوصل إلى
يتوسطها مدخل رئيسي للبيت،
ِ
«الفناء» أو الساحة املفتوحة ،والتي تعتبر
أســاس البيوت القديمة ،وتقام فيها معظم
األدوار املعيشية اليومية.
وتحتوي غــرف بيت العشي على تجاويف
مقوسة ،تشبه الخزانات ،لوضع مستلزمات
الـ ـبـ ـي ــت ،وي ـ ـجـ ــاورهـ ــا م ـص ــاب ـي ــح ف ـخ ــاري ــة

يعود بناء منزل
العشي ،والذي تبلغ
مساحته نحو 220
ً
مترا ،إلى العهد
اململوكي وفق حديث
جار املنزل ،شريف
بركات
■■■
تسعى بعض
املؤسسات املحلية
والدولية ،ومنها مركز
عمارة التراث «إيوان»
ومؤسسة اليونسكو
الدولية إلى إنقاذ
األعيان األثرية
■■■
ُيجسد البيت األثري
عبر قبابه ،وأقواسه،
وزخارفه التي ُبنيت
قبل مئات السنني،
والتي تعكس أصالة
البناء واملعمار

ل ــإض ــاءة وإك ـس ــاب امل ـك ــان صـبـغــة جمالية
إض ــاف ـي ـ ُـة ،ف ـي ـمــا يـتـمـيــز ال ـس ـقــف بـُتـجــويــف
يشبه القبة ثالثية األضــاع .ويدخل الزائر
إلــى البيت ،عن طريق شــارع ضيق أو ممر،
مغطى بالسباط «وه ــو سقف مـقــوس كان
يستخدم للحماية والزينة واإلنارة» ،وتطل
الناحية الغربية على الـفـنــاء ،فيما تتميز
أعمدتها املزينة بــالـ ُـرخــام ،بــاألقــواس ،التي
تميز البناء القديم ،كذلك تطل باقي الغرف
الفناء)،
على إيــوان البيت (وهو الساحة أو ِ
ويـسـتـخــدم السـتـضــافــة الـ ــزوار والـضـيــوف،
فيما كان يزين باملقاعد والفرش التقليدي،
ويضم فناء البيت ثــاث غــرف ،ومرفقاتها،
من حمام ومطبخ وأماكن للجلوس.
وت ـجــذب ال ـح ـجــارة الــرخــامـيــة ،ذات األل ــوان
ال ــوردي ــة وال ـ ُـس ـك ــري ــة ،وال ـت ــي تــزيــن الـعـقــود
والـنــاحـيــة العلوية والجانبية مــن النوافذ
واألب ــواب واألق ــواس ،ومصدرها مــن التالل
ال ـص ـخــريــة ،أن ـظ ــار زوار ال ـب ـيــت ،ال ــذي بــات
م ـ ــؤخ ـ ـ ًـرا ي ـض ــج ب ــال ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـف ـع ــال ـي ــات
املجتمعية ،واإلعالمية ،في محاولة إلعادة
إحـ ُيــاء املـكــان ،والـحـفــاظ عليه مــن االنــدثــار،
تـ ــأثـ ـ ًـرا ب ـع ــوام ــل ال ــزم ــن ،ع ـ ــاوة ع ـلــى حفظ
م ـكــان ـتــه وق ـي ـم ـتــه ال ـت ــاري ـخ ـي ــة وامل ـع ـن ــوي ــة.
وتـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــى بـ ـ ـع ـ ــض امل ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــات املـ ـحـ ـلـ ـي ــة
والـ ــدول ـ ـيـ ــة ،وم ـن ـه ــا م ــرك ــز ع ـ ـمـ ــارة الـ ـت ــراث
«إي ــوان» ومؤسسة اليونسكو الدولية إلى
إنقاذ األعيان األثرية من الزحف العمراني،
واندثار املالمح األثرية في املدينة العتيقة،
مــا دفــع األول ــى إلــى ترميم البيت ،والثانية
ً
إل ــى تـجـهـيــزه ك ــي يـصـبــح م ــؤه ــا ل ـلــزيــارة،
وتنظيم األنشطة والفعاليات.

وأخيرًا
أغاني مديح الملوك والرؤساء
خطيب بدلة

تنتمي أغنية َ«ر ْب ــع الـ َـكـ َـفــافــي الـحـمــر» الـتــي ّ
يؤديها
عبده موسى إلى ما ُيصطلح على تسميتها «أغاني
ّ
مخصصة للتغني بأمجاد األردنيني
التعبئة» ،فهي
الـنـشــامــى ،والـجـيــش األردن ـ ــي .وت ـم ـتــدح ،فــي الــوقــت
نفسهَ ،
ملك األردن الراحل الحسني .ومن الطريف أن
عمر عبد الالت أجرى تحويرًا بسيطًا على كلماتها،
ً
لتناسب املـلــك عبد الـلــه الـثــانــي؛ فـبــدال مــن مخاطبة
الحسني ،ص ــارت تخاطب «أب ــو الـحـســن»( .وإذا لم
ّ
تخني ذاكــرتــي ،غــنــت سميرة توفيق نسخة عبده
موسى في إحدى حفالتها ،وتبدأ بجملة «يا مرحبا
ويا هال منني الركب من وين»).
إذا تـتـبـعـ َـت «أغــانــي الـتـعـبـئــة» ،تـجــد أنـهــا ذات أن ــواع
وم ـس ـت ــوي ــات م ـت ـب ــاي ـن ــة ،ب ـل ـغــت ذروة ت ــأل ـق ـه ــا فــي
الخمسينيات والستينيات ،بالتزامن مــع الـحــروب
واالنـتـكــاســات العربية ،وأفـضــل َمــن أب ــدع فيها من
الـشـعــراء عبد الرحمن األبـنــودي وأحـمــد فــؤاد نجم
وص ــاح جــاهــن .وسـتــاحــظ ّأن مـسـتــواهــا يرتفع
ّ
كثيرًا حينما تقتصر على التغني بالوطن ،كأغنية
الشيخ إمام «مصر يما يا بهيةُّ ،
يام طرحة وجالبية»

التي أنتجت سنة  ،1982وأغنية عبد الحليم «أحلف
بـسـمــاهــا» ،وه ــي رائ ـعــة مــع أنـهــا تــرســو عـلــى فكرة
طــوبــاويــة ،هــي أن «الشمس العربية» ال تغيب ،لكن
هــذا األمــر منسجم مــع ّ
تشبع الــراحــل عبد الرحمن
األبـنــودي بالفكر القومي .وتنخفض القيمة الفنية
لهذه األغاني عندما تمتدح الزعماء ،كاألغنية التي
كتبها إسماعيل الـحـبــروك ّ
ولحنها كـمــال الطويل
ّ
وغــنــاهــا عبد الحليم فــي سنة « 1958يــا جـمــال يا
حبيب املاليني» .املعنى األساسي لهذه األغنية خطير
جدًا ،فهي تنظر إلى الشعوب (املاليني) أنها كائنات
متناهية في الصغر ،ال رأي لها ،وال قيمة لها ،وال
شيء يجمعها سوى حب جمال عبد الناصر ،الحب
الغريزي القطيعي الذي لم ُ
ينج منه األطفال املساكني،
ُ
ّ
َ
إذ يقول في أحــد املقاطع« :صحيت الشرق بحاله،
ُ
بشعوبه بــأطـفــالــه» .أم ــا الــزعـيــم عـبــد الـنــاصــر ،فقد
ّ
انتزعت القيمة املعنوية لكل فرد من املاليني ،وأهديت
إليه ،حتى يكبر ،بينما هم يتضاءلون باطراد.
هذا كله ونحن لم نصل إلى النموذج األكثر كارثية،
األغاني التعبوية التي تمتدح الحكام الديكتاتوريني
ال ـس ـفــاحــن ،ومـثــالـهــا أغـنـيــة داود عـبــد ال ـلــه «ويـنــك
ّ
صدام» التي تحولت إلى دبكة شعبية ،واألخرى التي

كنا نسمعها مــن الــراديــو أيــام غــزو الكويت ،1990
ّ
«صدام العرب» ،وأغنية «راعي الفزعة» ...أما
بعنوان
األغــانــي الـتــي كــانــت ّ
تمجد حــافــظ األس ــد ،فالغريب
ف ــي أم ــره ــا أن مـعـظـمـهــا أن ـت ـجــت ف ــي الـثـمــانـيـنـيــات
والتسعينيات ،أي بعد ارتكاب حافظ وشقيقه رفعت
مــا ال يحسب الـحــاســب مــن امل ـجــازر بـحــق الشعب
السوري ،في حلب ،وحماة ،وحمص ،وإدلب ،وجسر
ً
الشغور ،وسجن تدمر ،فضال عن حمالت االعتقال
الواسعة التي ّأدت إلــى امتالء السجون واملعتقالت
ً
بالسوريني ،آج ــاال غير مـسـمــاة ...مــن تلك األغاني

كانت ذروة تألق «أغاني
التعبئة» في الخمسينيات
والستينيات ،بالتزامن مع
الحروب واالنتكاسات العربية

«تسلم للشعب يا حافظ» لجورج وسوفَ ،
و«ح َماك
قائدنا»
الله يا أسـ ُـد» ألصالة نصري ،و«أبــو باسل
ّ
للبناني علي حليحل ،وقد أنتجت عندما بدأ مخطط
توريث باسل األسد رئاسة سورية في سنة .1993
وهنا تبرز إشكالية خطيرة أخرى ،أن بعض األغاني
مشغولة بطريقة جميلة وعامرة بالتطريب ،مثل «من
قاسيون أطل يا وطني» التي كتبها خليل الخوري
ولـ ّـحـنـهــا سـهـيــل عــرفــة ،ي ـخـ ُـرج مستمعها بنتيجة
أن «الـبـعــث» ح ــزب عـظـيــم ،وه ــو ال ــذي أعـطــى القيمة
لدمشق ،ونثر فوقها الشهب .واألخطر أغنية «زادك
ّ
الله» التي غناها مصطفى نصري بصوته العذب،
مــادحــا الـسـفــاح حــافــظ األسـ ــد ...وأي ــن ه ــؤالء كلهم
من سيمفونية «جبهة املجد» املأخوذة عن قصيدة
محمد مهدي الجواهري التي أبدعها صفوان بهلوان
ّ
وغنتها ميادة الحناوي ،ومعها مائة عنصر كورال،
وبتكلفة مالية عالية.
أخيرًا ،بالعودة إلى أغنية «ربع الكفافي الحمر» نجد
فيها فكرة خاطئة ،وذات داللة سيئة ،وهي :الجور ما
ّ
يقبله إال «الــردي خاله» .وكلكم تعلمون ّأن اإلنسان
ً
ممكن أن يكون طيبًا ونبيال ومحترمًا ،مع ّأن خاله
ٌ
صحيح بالطبع.
ردي ،والعكس
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