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  احلداثة يف القدس العثمانية:
  )١(١٩١٧ - ١٩٠٤املذكرات اجلوهرية، 

  سليم تماري
شـــــرقي أي  ١٨٩٧كان مولدي صـــــباح األربعاء الواقع يف األول من كانون ثاين 

الشــــــرقيين عندما كان والدي منه غربي، وهو عيد رأس الســــــنة للمســــــيحيين  ١٤
يتبل صــــــينية الكنافة كما هي العادة املتبعة عند الروم األرثوذكس ليومنا هذا. 
أما إســـمي فقد عرفت بأن والدي أســـماين واصـــف تيمناً بصـــديقه احلميم واصـــف 

 )٢(سوريا عندما كان رئيساً حملكمة جزاء القدس. -  بك العظم من دمشق

: امللحن، وعازف العود، والشــاعر، واملؤرخ املقدســي هكذا تبدأ مذكرات واصــف جوهرية
  الفذ.

) من ١٩٦٨ -  ١٩٠٤تمتــد مــذكرات جوهريــة الكــاملــة فترة أربعــة وســـــــــــتين عــامــاً (
تاريخ القدس احلديث العاصــــــــــف، وتغطي أربعة أنظمة حكم وخمس حروب. واألهم أنها 

[القدس] إىل  إىل احلداثة وخروج ســــــــــكانها الفلســــــــــطينيتشــــــــــكّل معلماً النتقال اجملتمع 
  خارج تخوم انغالق املدينة املسوَّرة.

كان والده، جريس (جرجس)، خمتار الطائفة األورثوذكســــــــــية الشــــــــــرقية يف املدينة 
)، وعضــــــواً يف جملس بلدية القدس، برئاســــــة ســــــليم احلســــــيني وفيضــــــي ١٨٨٤القديمة (

عدة لغات،  العلمي. وكونه تدرب حمامياً، فقد أملّ بالقانون الشـــــــــــرعي اإلســـــــــــالمي وأتقن
بما فيها اليونانية والتركية والعربية. وقد عمل فترة قصـــــــيرة خممِّن ضـــــــرائب حكومياً، 
إالّ إنه حتول الحقاً إىل العمل اخلاص، فأصبح ملتزم حرير ناجحاً يف العيزرية، ومالكًا 
ملقهى عام على نهر اجلريشــــــــــة. كذلك كان صــــــــــانع أيقونات ماهراً، وموســــــــــيقياً هاويًا، 

  ذي يفسر تشجيعه لواصف على تعلُّم عزف العود منذ شبابه املبكر.األمر ال
أّما والدة واصـــــــــــف، هيالنة بركات، فتحدّرت من عائلة أورثوذكســـــــــــية بارزة كانت 
تقطن فيما أصــــــبح يعرف الحقاً بحارة النصــــــارى. وبما أن جريس، والد واصــــــف، عاش 

د فقد أصبح صديقاً لوال يف حوش عائلة بركات السكني قبل انتقاله إىل حارة السعدية،
                                                            

   الفلسطينيةأستاذ مشارك يف علم االجتماع يف جامعة بير زيت، ومدير مؤسسة الدراسات.  
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هيالنة. وعندما تويف هذا األخير يف ســــــــن مبكرة، توىل الشــــــــاب جوهرية العناية بولدي 
  بركات، وتزوج هيالنة التي كانت تصغره كثيراً، عندما أصبحت بالغة.

أين نضـــع آل جوهرية يف الســـلم االجتماعي ملدينة القدس يف نهاية القرن التاســـع 
يقدمها املؤلف مربكة إىل حد ما. فمن جهة، كان الوالد واجلدّ، عشـــــر؟ إن املعطيات التي 

كما يبدو، يحتالن مناصب عامة مهمة يف كل من اخلدمة املدنية العثمانية ومؤسسات 
املــــدينــــة. وكمــــا ورد ســـــــــــــــابقــــاً، كــــان جريس عضـــــــــــواً بــــارزاً يف الطــــائفــــة املســـــــــــيحيــــة 

. لكن بقية  العائلة مرت، كما يبدو، بعدد األورثوذكسيةومندوباً إىل جملس املدينة أيضاً
من املهن األكثر تواضعاً من جهة أُخرى. ففي مرحلة ما يشير واصف إىل جدّه أنه حذّاء 
د يف اجليش  اغ. وأخوه األكبر خليــــل تلقّن مهنــــة النجــــارة كمتــــدرب قبــــل أن يُجنــــّ أو دبــــّ

 ةالعثماين. وواصـــــــــــف نفســــــــــــه عمل يف عدد من الوظائف غير النظامية، بما فيها، لفتر
قصــيرة، مســاعد حالق قبل أن يتحول إىل عازف عود ومغنٍّ متجول يف األعراس. وليس 
واضــــــحاً ما إذا كان يتلقى أجراً على ذلك، إالّ إن مرتبه األســــــاســــــي كان مبدئياً من عمله 
يف اخلدمة املدنية، العثمانية والبريطانية. واألكيد أن العائلة مل تكن ســـــــــــعيدة بمهنته 

ه أن يســـــــتقر يف وظيفة حمترمة أكثر. والحقاً، حتســـــــنت أوضـــــــاع كموســـــــيقي، وأرادت من
. وكان خليل يملك مقهى ناجحاً  العائلة املالية كثيراً، عندما أصــــــبح األب حمامياً بارزاً
بالقرب من باب اخلليل، وأمّا واصـــف فالتحق باخلدمة احلكومية. ويمكننا القول بشـــيء 

ذلـــك اجملـــال غير املســـــــــــتقر بين العمـــل  من الثقـــة إن أبنـــاء العـــائلـــة كـــانوا يتحركون يف
احلريف واملراتب الوسيطة يف الوظائف احلكومية. ويتضح من الوصف املفصّل للمراسم 
التي رافقــت جنــازة األب جريس أن العــائلــة حققــت مكــانــة اجتمــاعيــة متقــدمــة يف البلــدة 

بناء من أ القديمة قبل احلرب العظمى. ويف أية حال، كان أفراد العائلة يعتبرون أنفسهم
املدينة األصـــــــــــيلين، واتخذوا موقفاً أبوياً، وإن مل يكن اســـــــــــتعالئياً، جتاه الفالحين من 

  أبناء القرى اجملاورة، الذين أصبح للوالد واالبن معامالت واسعة النطاق معهم.
إالّ إنـــه ال يمكن فهم موقع آل جوهريـــة يف فلســـــــــــطين، مـــا قبـــل االنتـــداب، من دون 

دة التي كــانــت تربطهم بعــائلــة احلســـــــــــيني املقــدســـــــــــيــة، التي كــان معــاينــة العالقــة الوطيــ
أفرادها أصـــــــــحاب أمالك إقطاعيين وأشـــــــــرافاً من احللقة الداخلية ألعيان املدينة. وكان 
جريس قد أمضــــى جزءاً من مســــيرته املهنية األوىل مشــــرفاً على أطيان آل احلســــيني يف 

ين أفندي، رئيس بلدية قرى غربي القدس، وخصــــــــوصــــــــاً يف قرية دير عمرو. وكان حســــــــ
القــدس الحقــاً، "تبنى" واصـــــــــــف بعــد موت أبيــه. وقــد وظّفــه حســـــــــــين أفنــدي يف عــدد من 
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الوظائف يف املدينة، وضـــــــمن له معاملة جيدة يف اجليش العثماين. وكانت العائلة على 
عالقة حميمة بأولياء نعمتها إىل حد أن عُهد إىل واصـــــــــــف العناية بصــــــــــــديقة حســـــــــــين 

  عندما أصابها املرض. أفندي، بيرسيفون،
إن الصـــــورة التي يرســـــمها واصـــــف للحياة اليومية يف حملة الســـــعدية (الواقعة بين 
باب الســـــــاهرة وطريق اآلالم)، خالل العقد األول من القرن املاضـــــــي، تشـــــــكل إحدى أكثر 

املدينية، املوجودة يف أي مكان. والوصــــــــــف يوفر الفلســــــــــطينيةالوثائق قيمة عن احلياة 
اً من الدرجة األوىل بالنســـــبة إىل املؤرخ االجتماعي والباحث اإلثنوغرايف. مصـــــدراً أوليّ

والتحوالت التي أدت إىل برجزة أنســــــــــــاق احلياة العائلية مصـــــــــــنفة زمنياً وموصـــــــــــوفة 
  بالتفصيل الدقيق.

] حول املائدة (الطاولة)، ١٩٠٦كنا كما قلت ســــــابقا نأكل يف فصــــــل الصــــــيف [
د يســـــــــــكب يف صـــــــــــحنه الزينكو املدهون وجنلس طبعاً على الكراســـــــــــي وكل واح

اخلـــاص كمـــا هي احلـــالـــة يف يومنـــا هـــذا وقـــد أبطلنـــا تنـــاول الطعـــام بواســـــــــــطـــة 
املالعق اخلشــــــــــبية التي كانت تســــــــــتعمل عادة عند الناس والتي كانت تورد إىل 
بالدنا من بر األناضــــــــول واليونان واســــــــتبدلناها بمالعق نحاســــــــية تبيض من 

املاء من الطاســــة الوحيدة التي كانت مربوطة  وقت إىل آخر، كذلك أبطلنا شــــرب
على زير املاء للجميع واســـــــــــتبدلناها بكاس بلوري لكل واحد منا عند الطعام، 
كذلك وحبا بترقية احلياة إشــــترى والدي لكل منا ســــرير حديدي وأبطلنا واحلمد 

وهكذا وبلمح البصــــــــر كنا نضــــــــب  ١٩٠٦لله النوم على األرض وذلك منذ ســــــــنة 
  داعي للتعب ورفع الفراش يوميا.الفراش وال 

  كذلك نتعرف بدقة إىل التحول الذي أصاب أنماط النقل يف املدينة القديمة:
كان يركب والدي حمارا أبيضـــــــــــا وله إســـــــــــطبلين األول خارج الدار وبابه على 
الطريق الرئيســـــــــــيـــة والثـــاين داخـــل مـــدخـــل الـــدار يف الطـــابق الســـــــــــفلي (الـــدهليز) 

واحلطب أليام الشـــــــتاء. فكنا أنا وأخواتي نقوم يف عملية وبزاويته يحفظ الفحم 
إطعام وإســــقاء احلمار يوميا ونعتني بنظافته ونحل عنه الســــرج عندما يحضــــر 
والدي ونغربل له الشـــــهير ونمزجه مع التبن إىل ما هنالك من ســـــياســـــة وســـــوس 
الدواب حســــب إرشــــادات الوالد، وكان واحلق يقال يخيل ملن يرى ذلك اإلســــطبل 

  بأنه آخور فرس أصيلة... يظن
وتعزز رؤية جوهرية الذهنية لتقســـــــــــيمات أحياء القدس، وكذلك حتديد التخوم بين 
اجلماعات الســـكانية التي كانت قائمة يف شـــبابه، اعتقادنا أن تقســـيم املدينة إىل أربعة 
. وقد  أحياء طائفية مل يكن يتوافق مع العرف الســـــــــــائد يف زمنه، وإنما كان تطوراً الحقاً
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وضـــــــــــع البريطانيون احلدود اجلديدة ألغراض احملافظة على التقســـــــــــيمات بين ســـــــــــكان 
املــدينــة على أســـــــــــــاس إيجــاد توازن طــائفي حــديــث بين اجملموعــات الطــائفيــة واإلثنيــة 
األربع. وكان أسـاس هذا التوازن احلفاظ على الوضـع القائم يف إدارة األماكن املقدسـة، 

العهد العثماين، وجرى تفصـــــــيلها وتدوينها يف  التي جرى التفاهم يف شـــــــأنها يف أواخر
  بداية حكم االنتداب على املدينة.

واليوميات تتحدى ضـــــمناً هذا املفهوم املبســـــط لتركيب األحياء، القائم على تنظيم 
العالقة بين املقدسيين على أساس بيئتهم الدينية واإلثنية. ويف تصوير واصف للحياة 

ة، يســـترعي انتباهنا ضـــعف ذلك املفهوم على صـــعيدين: اليومية يف أزقة املدينة القديم
واحد يوحي بأنه مل يكن هناك تطابق واضح بين األحياء والديانة؛ فنحن نرى اختالطاً 
كبيراً بين اجلماعات الدينية يف كل حي. وعلى الصـــــــــــعيد اآلخر، فإن الوحدة االنتمائية 

ذات التخوم االجتماعية، التي  األســـاســـية يف البلدة القديمة كانت احمللة، شـــبكة األحياء
أبدى الناس يف داخلها درجة عالية من التضــــــــــــامن بين اجلماعة الســـــــــــكانية. وقد تم 
التعبير عن هــذا التمــاســـــــــــــك يف الزيــارات الــدوريــة واملشـــــــــــــاركــة يف الطقوس، بمــا فيهــا 
األعراس واجلنائز، كما يف املشــــــــــــاركة النشـــــــــــيطة يف األعياد الدينية. وهذا التضــــــــــــامن 

  ات النظام الطائفي املوروث من حقب ما قبل احلداثة.يضعف ثب
لكن احلـــدود الطـــائفيـــة كـــانـــت تتزعزع أيضــــــــــــــاً جراء نهوض احلركـــة الوطنيـــة يف 
فلســطين: بدايةً يف ســياق احلركة الدســتورية العثمانية يف نهاية القرن، وخصــوصــاً بعد 

اً القدس، والحق ، الذي تلقى الكثير من الدعم يف دوائر املثقفين يف١٩٠٨انقالب ســـــــــنة 
يف االجتاهات املناهضــــــــــــة لألتراك يف إطار احلركة القومية لســـــــــــورية الكبرى. ويمكن 

الذي  -  التقاط هذه التحوالت يف هذه املكرات مصـــــــادفة وبصـــــــورة انتقائية. فجوهرية
 -  مل ينخرط يف أي حركة سياسية، لكنه كان عثمانياً وطنياً ثم الحقاً فلسطينياً وطنياً

بوضــــــــــوح بأن التحرك نحو احلداثة (بما فيها التزام مبدأ الوطنية العثمانية) كان يؤمن 
   )٣(مرتبط باحلراك الســـــــــــكني إىل خارج املدينة من قَِبل الطبقات الوســـــــــــطى الصــــــــــــاعدة.

وكان أبناء األعيان قد أســــســــوا قاعدة ســــكنية جديدة يف الشــــيخ جرّاح إىل الشــــمال، ويف 
ويف أوساط    )٤(نة منذ منتصف القرن التاسع عشر.منطقة الوعرية إىل اجلنوب من املدي

الســـــــــــكــان اليهود كــانــت حركــة ممــاثلــة حــدثــت من خالل بنــاء األحيــاء اجلــديــدة يف مئــا 
شـــــــــــعاريم ويمين موشـــــــــــيه، مؤذنة بافتراق وحدة احلال (االنتماء الوطني) بين العربي 

خ اليهودياحلديث وبين الوعي الطائفي  الفلســـــــــــطيني يف ةونيالصـــــــــــهي، حتى قبل ترســـــــــــّ
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  )٥(.اليهودأوساط سكان املدينة 
. فروايتــه ال شــــــــــــك اليهوديــةوعالقــة جوهريــة بــالطــائفــة  يف القــدس هي أكثر تعقيــداً

ضــــــــــــد احلركة  ١٩٣٦مُلونة بذكريات ارتدادية متأثرة بصــــــــــــدامات العشـــــــــــرينات وثورة 
. لكنه يعي أيضــــــاً فترة خمتلفة، إذ ١٩٤٨، وبمنظور تســــــتدعيه أحداث حرب الصــــــهيونية

ن املراهقة كان يشــــارك يف أحداث عيد البوريم (التي يصــــفها بتفصــــيل كثير، بما يف ســــ
يف ذلك األلبســـــــة واألقنعة التي كان يرتديها مع أخيه خليل)، ويف النزهات العائلية يف 
فصــــل الربيع إىل مقام شــــمعون الصــــدّيق يف وادي اجلوز. كذلك يذكر عدداً من العائالت 

لى عالقـــات حميمـــة بهـــا، منهـــا: إليشــــــــــــــار، وحزان، الســـــــــــفـــارديـــة التي كـــانـــت عـــائلتـــه ع
وعينتيبي، وماين (من اخلليل)، ونافون. وقد أقام واصف عدة حفالت موسيقية مع عدد 
من املوســـــــــيقيين اليهود، بمن فيهم شـــــــــحاده، عازف العود لبديعة مصـــــــــابني. كما يذكر 

ذين أقاموا بالقدس. الدور البارز الذي أدته فرق من يهود حلب، عرفوا باسم الدالّتية، وال
وكن هؤالء موســــيقيي تخت (كورس) من الســــفاراديم أدوا موســــيقى أندلســــية يف أعراس 
عرب القدس. وقبل بداية االنتداب، كان واصــــف يعزف يف عدد من التجمعات الســــكانية 

احمليطـــة بـــالقـــدس. ويف إحـــدى هـــذه الوقـــائع كـــان يرافق على العود جمموعـــة اليهوديـــة
ت اخلواجة ســـــــــــلمون اخلياط [هكذا] يف مونتفيوري (املعروفة كورس أشـــــــــــكنازية يف بي

أيضاً باسم يمين موشيه)، مؤدياً ما يبدو أنه موسيقى شرقية. وكان أداء هذه اجملموعة 
ىل حد أن إهالريحان) مشــــــــوهاً  الهزيل للقطعة العربية املشــــــــهورة يف حينه (ناعم ناعم

دة." وقد أصبح تقليده الساخر واصف افترض أنها كانت "قصيدة شعبية أشكنازية جدي
للصـــــــيغة األشـــــــكنازية لهذه األغنية، اســـــــكتشـــــــاً يؤديه يف حفالت ليلية الحقة بطلب من 

  اجلمهور. ويضيف بحزن: "كان هذا قبل إعالن وعد بلفور سيئ الصيت."

  تنامي املدينة احلديثة
توفر يوميات جوهرية للمؤرخ االجتماعي ســـــــــــجالً معاصـــــــــــراً فيما يتعلق بتنامي 

. ومع أن أحياء الشيخ جراح ويمين موشيه والوعرية كانت ا ملدينة خارج أسوارها أيضاً
قد أنشــــئت قبل زمانه، فإن واصــــف يروي قصــــة تنامي حي املصــــرارة وحي املســــكوبية 
على امتـــــداد طريق يـــــافـــــا يف صـــــــــــبـــــاه، ثم أعقبهمـــــا حي الطـــــالبيـــــة وحي القطمون يف 

على تدشــــــين الطريق اجلديدة التي تصــــــل الثالثينات من القرن العشــــــرين. وكان شــــــاهداً 
. وشــــــهد ١٩٠٦املدينة القديمة باملصــــــرارة، برعاية رئيس البلدية فيضــــــي العلمي ســــــنة 
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انتقال مئات العائالت (كثير منها مذكور  - وآخر مثيل ســـبقه يف البقعة - هذا التوســـع
مر واســــتباالســــم هنا) إىل مبان حديثة من القرميد واألســــمنت املســــلّح بقضــــبان احلديد. 

ســـــــــــكان جميع هذه املســــــــــــاكن اجلديدة يف بناء أحواض يف فنائها تتغذى بماء املطر، 
لتلبية حاجاتهم اليومية يف فترات صـــــــــــيف القدس الطويلة واجلافة. وإىل هذه األحياء 

أدخلــــت أيضــــــــــــــاً وســــــــــــــائــــل احلــــداثـــة: 
أوالً يف جممّع نوتردام  -  الكهربـــــاء

قبــــــالــــــة البوابــــــة اجلــــــديــــــدة تمــــــامــــــاً، 
لى طريق يافا، والسينما، والسيارة ع

وفوق ذلك جميعاً، الفونوغراف الذي 
أدخــــل جوهريــــة إىل عــــامل ســـــــــــالمــــة 

  حجازي وسيد درويش.
ص املــــــذكــرات فصــــــــــــًال  تــخصــــــــــــّ
طويالً للموســـــيقى واحلياة الفنية يف 
القـــدس خالل العهـــد العثمـــاين. وهي 
اع  تشـــــــــــمــل قــائمــة طويلــة من صـــــــــــنــّ
األعواد، وعازيف العود، والراقصات، 

ن واملغنيــات. والكثيرون من واملغني
هؤالء أدوا أدوارهم كفرق عائلية يف 

يف املقــــاهي والكبــــاريهــــات خــــارج  -  خالل فترة االنتــــداب -  أعراس حمليــــة، والحقــــاً
املدينة املســـــــــــوّرة. وتزودنا مالحظات جوهرية، باإلضـــــــــــافة إىل شـــــــــــروحاته عن أنماط 

د عن لقرن، بمصدر أصيل وفريالتقاليد املوسيقية التي كانت رائجة يف فلسطين بداية ا
حتديث املوســـيقى العربية يف بالد الشـــام، وعن تأثير مبدعين كبار، مثل الشـــيخ يوســـف 

ويف مفكرة واصف    )٦(املنيالوي وسيد درويش، يف عواصم األقاليم الشامية كالقدس.
 املوســـــــــيقية، التي كتبت قبل نهاية احلرب، ابتكر أســـــــــلوباً لكتابة العالمات املوســـــــــيقية،

العثماين اخلاص بالعود إىل نظام النوتة املوســـــــــيقية  -  يحوّل نظام نغمة الربع العربي
  )٧(الغربية.

لقد ترعرع واصف يف بيت كان أبناؤه إمّا موسيقيين هواة، وإمّا عازيف عود، وإمّا 
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مســـــــــــتمعين من الطراز الراقي ("فقط أخي خليل مل يكن قادراً على تمييز النغم اجليد من 
وتعامل أبوه جريس مع التجاويد القرآنية على أنها شــكل من املوســيقى، وعلّم الســيئ"). 

أبناءه التمييز بين صـــــــــوت املؤذن اجليد والصـــــــــوت الرديء. ويف إحدى ســـــــــنوات ما قبل 
احلرب، قاد جريس وفداً من حارة الســــــــعدية إىل دائرة األوقاف للمطالبة بتبديل املؤذن 

دما اعترض املوظف املســـــــــــؤول على جرأة أبي احمللي، الذي كان ال يطيق صـــــــــــوته. وعن
  خليل املسيحي التابعية املُطالِب بإبعاد املؤذن، رد عليه يف قصيدة مفعمة بالتورية:

  لسامعه وقد أذن األذانا    سمعت مؤذنا يؤذي بصوت
  أذان تقصد أنت أم أذانا؟    فقلت وقد أذت منه أذين

عليــه أن يعيــل عــائلــة كبيرة، اقترح وعنــدمــا نمــا إليــه أن املؤّن كــان يتيمــاً فقيراً، و
جوهرية األكبر أن يُنقل إىل اجلامع القريب من منطقة ســــعد وســــعيد، حيث كان عدد أقل 
من الناس يقطن هناك، وبالتايل يتحمل هؤالء أذى صــــوته. وقد راقت، يف النهاية، هذه 

  الفكرة لدائرة األوقاف، واستُبدل الشيخ إكراماً جلوهرية.
وكموســـــــــــيقي عصـــــــــــامي ثقف نفســـــــــــه بنفســـــــــــه، يمتلك ذاكرة  كان واصـــــــــــف، كمؤرخ

فوتوغرافية مكنته من تذكر األحداث، ال الدرامية منها فحســــــــــــب (دخول جمال باشــــــــــــا، 
والحقاً اللورد أللنبي، إىل القدس)، بل نقل أيضــــــــــــاً نشـــــــــــوة التفصـــــــــــيالت املثيرة للحياة 

مديراً ألطيان ســـــــــــليم احملامي املدرب الذي عمل  -  اليومية. ومن خالل مرافقته لوالده
اســــــتطاع أن يالحظ، مباشــــــرة،  -  أفندي احلســــــيني الريفية يف قرية دير عمرو وحميطها

الروابط القائمة بين أرســـــــــتقراطية القدس اإلقطاعية والفالحين ســـــــــكان القرى احمليطة. 
وعندما كبر واصف يف ظل والده، استطاع أن يصوغ لنفسه شهرة حملية بصفته عازف 

الدرجة األوىل. وبينما كان يؤدي موســــــــيقاه يف قصــــــــور أعيان القدس،  عود وملحناً من
النســـــــــيج االجتماعي حلياة فقراء املدينة  - بكثير من الظرف والســـــــــخرية -  فقد ســـــــــجّل
  وأغنيائها.

والنتيجة هي صـــــــــــورة حميمية حلداثة القدس العثمانية يف اللحظة نفســـــــــــها التي 
الناشــــــئة. ويروي  الفلســــــطينيةنية على وشــــــك الصــــــدام باحلركة الوط الصــــــهيونيةكانت 

، والدهشــــة ١٩١٠جوهرية قصــــة دخول الفونوغراف والســــينما إىل مقاهي املدينة ســــنة 
التي أصــــابته عندما رأى الصــــور املتحركة أول مرة يف املســــكوبية (وكان رســــم الدخول 

، رأى أول مرة عربــة من دون ١٩١٢بشـــــــــــلكــاً عثمــانيــاً، يــدفع عنــد املــدخــل). ويف ســـــــــــنــة 
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"سيارة فورد") يسوقها السيد فيستر من الكولونية األميركية يف متنزه البلدية حصان (
، ركب حماراً مع والده إىل البقعة يف ١٩١٤بالقرب من شـــــــارع يافا. ويف صـــــــيف ســـــــنة 

ضـــــــاحية القدس اجلنوبية، ليشـــــــاهد هبوط طائرة عســـــــكرية عثمانية، فيذكر: أن املدينة 
ار ذاك، وأن البائعين املتجولين جمعوا كانت مقفرة من ســـــــــــكانها يف يوم الصـــــــــــيف احل

ثروة من بيع املاء. ولســـــــــــوء احلظ، حتطمت الطائرة يف ســـــــــــمخ (طبرية)، وقتل طياراها 
التركيان، الضــــــابطان نوري وإســــــماعيل. وقد ألّف واصــــــف مرثية خاصــــــة على شــــــرفها، 

 منغُنِّيــت يف جميع أنحــاء البلــد. ويف خريف تلــك الســـــــــــنــة تمكّن  - كمــا يــدّعي - والتي
  رؤية هبوط أول طائرة يف البقعة الفوقا، يقودها ضابطان، أملاين وتركي.

وواصـــف الذي كان منخرطاً بعمق يف شـــؤون الطائفة األورثوذكســـيةالعربية، يبدي 
مع ذلك تعلقاً فريداً بالثقافة اإلســـــــــــالمية ملدينته. وترغمنا رؤياه على إعادة النظر يف 

الطائفية واملذهبية يف العصــــــــر العثماين املتأخر. املعرفة التقليدية بشــــــــأن بنية القدس 
ترســـــــم  -  الكثير منها فضـــــــائحي وهزيل - وعلى ســـــــبيل املثال، قصـــــــص ال حصـــــــر لها

يف قلب ما أصــــــــــبح  يهوديةصــــــــــورة حية لتعايش عميق اجلذور بين عائالت مســــــــــيحية 
يعرف بــاحلي اإلســـــــــــالمي. ومل يكن ذلــك جتــاوراً متســـــــــــــاحمــاً جتــاه أقليــات ذمّيــة تتمتع 

احلماية، وإنما انخراطاً إيجابياً يف شـــؤون اجليرة، كانت ديانة أفرادها تشـــكل اعتباراً ب
ثانوياً بالنسبة إىل تراثهم املديني األوسع. كذلك ما من شك يف أن عائلة جوهرية على 
الرغم من وعيهــا العميق لتراثهــا األورثوذكســـــــــــي، كــانــت أيضـــــــــــــاً ذات انتمــاء عميق إىل 

قد جعل جريس أبناءه يقرأون القرآن ويحفظونه يف ســــــــــن مبكرة. الثقافة اإلســــــــــالمية. و
، رثاه خليل الســــكاكيني ("بموت جوهرية انتهى ١٩١٤وعندما مات يف أيلول/ســــبتمبر 

صــــــــــديقه احلميم: "مل أصــــــــــدق أن روح -  عصــــــــــر الظرف")، وتبعه الشــــــــــيخ علي الريماوي
"!! مقبرة] مأمن اللهاجلوهرية تبقى يف [مقبرة] صـــــــــــهيون بل تنتقل يف هذه الليلة إىل [

ومثل هذا املوقف يتجاوز بمســــــافة كبيرة أنماط التعايش العادية التي كانت رائجة يف 
بدأن يتمتمن:  ذلك الوقت. ويالحظ واصـــف كيف أن العوانس من الطائفة األورثوذكســـية

"يوه.. يبقى هيك؟.. صــــــاير مســــــلم.. يا أختي من كثر ما بيعاشــــــر املســــــلمين!! إالّ؟.. وهكذا 
  سفت والدتي وحاولت أن تدافع عنه."إنك

وكما هي احلال يف كتابات خليل السكاكيني املتمردة على الدين يف عهد االنتداب 
(وخصـــــــــــوصـــــــــــــاً يف "كــذا أنــا يــا دنيــا")، فــالكثير من نوادر جوهريــة يتحــدى احملرمــات 
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ل ياالجتماعية والدينية بشـكل ال نسـتطيع تصـوره يف أجواء التفكير السـائدة اليوم. والقل
منها يمكن نشـــــره يف الوقت احلاضـــــر، إمّا ألنه قد يســـــتدعي دعاوى التشـــــهير، وإمّا ألنه 

) بأنه مثير للمشاعر الدينية.   يتبنى موقفاً قد يفسر (خطأً
مع ذلك نســـــتطيع أن نتابع التحوالت االجتماعية اجلذرية التي اجتاحت القدس يف 

يلين من عائلة جوهرية. ويكتسب الروايات التي تفصل عامل األب عن عامل االبن يف اجل
ذلك أهمية خاصــــــــــــة عندما نصـــــــــــغي إىل وصـــــــــــف األب جلغرافية القدس خارج بوابات 

  املدينة:
أذكر أن ال بناء  ١٨٤٥حدثني والدي فقال: عندما كنت صـــــــــغيرا ربما يف ســـــــــنة 

كان خارج الســـــــــور ســـــــــوى بعض القليل جدا أذكر منه قصـــــــــر أبو الهوى اخلليلي 
م، قصـــــــــر احلديديه بجوار حمطة الســـــــــكة احلديديه وملك بيت حل - طريق القدس

البطريركية األورثوذكســـــــيه، قصـــــــر بن يمين طريق القدس بيت حلم بما فيه دير 
وكنيســــــــة مار الياس، قصــــــــر العماوي مقابل جامع الشــــــــيخ جراح، بناء يف كرم 

 - ثم جامع الشـــــــــيخ بدر طريق القدس)٨(رصـــــــــاصـــــــــي موقع متحف القدس اآلن.
  ع أيضا حملة عكاشه وبعض األبنية الرخيصة املتفرقة.يافا، عكاشه جام

  ثم يضيف، نقالً عن األب، يف مكان آخر:
مل يكن ســـــــــياره جتر  ١٨٥٠عندما كنت ربما يف الثالثة عشـــــــــر من عمري ســـــــــنة 

بواســـــــــطة احليوانات مطلقا ومل نعرف (العجل) بل كان الســـــــــفر بواســـــــــطة ركوب 
ل فقط وإين أذكر أول من جاء بما احليوانات من اخليل والبغال واحلمير واجلما

كانوا يسمونه (طنبر) وهو عربة قائمة على عجلتين وجتر بواسطة بغل (فرنسا) 
وكانت هذه العربة تنقل القرميد القديم الصـــــــــــنع لكنيســـــــــــة فرنســـــــــــا يف قرية أبو 
غوش فكنت وكثيرا من أوالد جيلي نســــــــــير خلف هذه العربة من باب اخلليل إىل 

ا نتأمل يف العجل الذي بواســطته تدور وتســير بســرعة ثم أن نصــل قريبا من لفت
  نرجع وكلنا إعجاب لهذا اإلبتكار الغريب..

  ثم نتعرف إىل مدى انغالق املدينة قبل جيل واحد من نشأة واصف:
كانت أبواب املدينة تغلق من قبل الدولة  ١٨٤٥عندما كنت صبيا ربما يف سنة 

لبــدو ودخول املــدينــة ليال.. وعنــدمــا عنــد الغروب يوميــا وذلــك خوفــاً من هجوم ا
كنــت أتــأخر مع بعض رفقــائي من األوالد قليال عن الغروب ونحن نلعــب خــارج 
السور فنجد أن األبواب مغلقة كنت أتسلق واألوالد من جهة خارج باب العامود 
  من ثغرة وعره حتى نصل إىل سوار املدينة وننزل من جهة عمارة اجلبشه اآلن.
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هذه الذكريات من والده؟ هل كانت مبنية على يوميات  كيف حصــــــــل واصــــــــف على
   )٩(ســـابقة كان يحتفظ بها جريس األكبر، أم أنه اســـتعاد بكل بســـاطة حديثه من الذاكرة؟

مل أســـتطع معرفة اإلجابة عن هذا الســـؤال. ومهما يكن، فإننا أمام روايتين خمتصـــرتين 
ميـــات داخـــل يوميـــات تقودنـــا من جيلين، جرى تركيبهمـــا الواحـــدة بموازاة األُخرى، يو

بمهارة الراوي من عهد التنظيمات يف منتصـــــــــف القرن التاســـــــــع عشـــــــــر إىل بداية احلرب 
العاملية األوىل. وتكشف يف احلصيلة عن مدينة على حفة حتول كبير من تخوم الطائفة 
املــذهبيــة املنغلقــة نســـــــــــبيــاً داخــل بوابــات املــدينــة، إىل االنطالق املفــاجئ نحو اجملــال 

توح، عنــدمــا بــدأت عشـــــــــــرات العــائالت من املــدينــة القــديمــة غزو ضـــــــــــواحي املــدينــة املف
اجلديدة، الغربية والشــــــــمالية، يف املصــــــــرارة املســــــــكوبية ومئا شــــــــعاريهم البقعة (كانت 
الطــالبيــة والقطمون ال تزاالن يف مرحلــة نمو جنينيــة). إن وتيرة وطبيعــة هــذا التوســـــــــــع 

بينما هو على وشك الدخول يف سنّ البلوغ تنعكسان يف تطور شخصية واصف بالذات، 
  املبكّر.

  سنوات التشرد
على غرار ما كانت عليه عادة ســــــكان املدينة القديمة، أُرســــــل واصــــــف للتدرّب على 
عدد من املهن يف صـــباه. وقد تضـــافرت هذه الواجبات مع تدريســـه الرســـمي، وكثيراً ما 

وكان يف التاسعة من عمره، ، ١٩٠٧طالت مهنته املوسيقية املتطورة. ويف صيف سنة 
أرســـــــــــلــه والــده للتــدرب يف دكــان احلالقــة التــابع ملتيــا احلالق (أبو عبــد اللــه). ويف ذلــك 
الوقت كان يداوم يف املدرســــــــــة االبتدائية اللوثرية يف الدبّاغة. وكان احلالق يف القدس 

جلــة العثمــانيــة متعــدد الوظــائف. فقــد كــان طبيبــاً يــداوي بــاألعشـــــــــــــاب ومعلمــاً يف املعــا
بالعلق لفصــــــــد الدم و"كاســــــــات هوا" لتخفيف االحتقان. وعلى العموم، كان يؤدي مهمة 
طبيب العائلة احمللي. ويمكن أن يكون جوهرية األب أراد ألحد أبنائه أن يكتســـــــــب مهنة 

  كهذه. لكن خيال واصف كان يسرح يف ميدان آخر:
الزبون  الصيف كأجير حالق فكنت أمسك رقبة ١٩٠٧اشتغلت مدة شهرين سنة 

عندما يغســـــل أبو عبد الله رأســـــه من اخللف خوفا من نزول املاء على ظهره. أما 
املاء فكانت تصـــــــب بواســـــــطة ســـــــطل نحاس يف أســـــــفله حنفية تصـــــــب على رأس 
الزبون وتنزل من رأســـــــــــه إىل لكن كبير نحاســـــــــــي داخل يف رقبة الزبون.. كنـت 

د املداح من مســـــــــــرورا جدا بهذه الشـــــــــــغله وعند املســـــــــــاء كان أخي خليل وحمم
أشــاوس حملة باب العامود وكان ســمانا يعامله والدي وقد علم خليل الرجولية 
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فيـــــأخـــــذوين إىل األوضـــــــــــــــه.. يف حملـــــة بـــــاب العـــــامود أدق لهم على الطنبوره 
  )١٠(وأغني.

ال يوضــــــح الكاتب املقصــــــود من "تعليمه الرجولية"، لكن يبدو من الســــــياق أنه كان 
اجملتمع" والقدرة على الدفاع عن نفسه. وقد تعلم واصف  "الدخول يف يهيّأ اجتماعياً لــــ

أســــاليب تهرّب خالقة من هذه الفترة. فكثيراً ما كان يهرب من ســــكان ســــيده لالســــتماع 
إىل حسين النشاشيبي يعزف العود يف صالون حالق آخر (اخلاص بأبي مانويل)، الذي 

زف العود يســـــــــتحوذ على كانت عائلة النشـــــــــاشـــــــــيبي تملك دكانه. ويف هذه الفترة، بدأ ع
.   واصف، وراح يعدّ األيام ليصبح هو نفسه عازفاً

وحتتل مهنة واصـــــــف املوســـــــيقية جزءاً كبيراً من اليوميات. ومن حســـــــن حظنا أننا 
حصـــــــــلنا على مفكرته املوســـــــــيقية التي بدأ يســـــــــجّلها تماماً قبل احلرب العاملية األوىل، 

يف بيت العائلة، يف شـــــارع بوتا يف  والتي اســـــتطاعت العائلة أن تســـــتعيدها من خمبئها
. وتعكس املفكرة اهتمــامــات واصـــــــــــف بــاملوســـــــــــيقى ١٩٦٧القــدس الغربيــة، بعــد حرب 

العربية، من املوشــــــحات األندلســــــية واحللبية الكالســــــيكية، إىل موســــــيقى الكورس (التي 
كــــان يؤديهــــا يف األعراس واالحتفــــاالت العــــائليــــة)، وإىل أغــــاين احلــــب، وإىل األحلــــان 

ية الكالســـيكية، وأخيراً الطقاطيق وأغاين العشـــق. وألن واصـــف مل يتعلم يف بداية الشـــعر
حياته املوسيقية قراءة النوتة، فقد اخترع أسلوبه اخلاص. كذلك كتب فصالً عن تكييف 

  )١١(العود وفق نظام النوتة املوسيقية الغربية.
املتفتحة. فأفراد كان بيت جوهرية احمليط املثايل ملواهب واصـــــــــــف املوســـــــــــيقية 

ا كــانوا  -  بــاســـــــــــتثنــاء خليــل (الــذي مل يكن لــديــه أذن موســـــــــــيقيــة) -  العــائلــة جميعــاً إمــّ
يعزفون، وإمّا يغنون، وإمّا يســـــــتمتعون باملوســـــــيقى اجليدة. وكان أبوه أحد املقدســـــــيين 
ة ممن اقتنوا فونوغراف "مــــــاســـــــــــترز فويس"، وكــــــان لــــــدى آل جوهريــــــة عــــــدد من  القلــــــّ

ملغنين مصـــريين بارزين، مثل الشـــيخ املنيالوي وســـالمة حجازي. التســـجيالت املبكرة 
وكان الوالد يشــــــجع أبناءه على الغناء املرافق لهذه التســــــجيالت. وكان قاســــــياً بصــــــورة 
خاصـــة على واصـــف عندما يخطئ. كذلك كان جريس جوهرية حريصـــاً على اســـتضـــافة 

العود املصـــــــــــري مغنين وموســـــــــــيقيين بارزين يزورون القدس. وكان أحد هؤالء عازف 
قفطنجي، الذي أمضـــــــــى أســـــــــبوعاً مع آل جوهرية، ومنه تعلم واصـــــــــف عدداً من األحلان 

  التي استخدمها للغناء يف ليايل الصيف على السطح وأكثر من ذلك يف "بيت اخلالء".
يرجع واصــــف بداية مهنته املوســــيقية إىل "ســــنة الســــبع ثلجات"، وهي نمط مألوف 
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م، ال يزال منتشراً يف األوساط الشعبية.. والتي يقدّر الحقاً حلساب األحداث يف تلك األيا
. وكان ابن تســعة أعوام، يف عيد القديس ديمتري، ١٩٠٧أو ســنة  ١٩٠٦أنها كانت ســنة 

عندما كانت عائلة جوهرية حتتفل بعيد ميالد ســــميّ القديس، جارهم وصــــديقهم متري 
لى مهنة النجارة، وقد صـــــنع له عبد الله منى. ويف تلك الســـــنة كان أخوه خليل يتدرب ع

  دفه األول.
وإذ حضر قسطندي الصوص وأخيه عيسى وكان قسطندي الصوص من طائفة 
الروم مشــــــهورا يف الغناء والعزف على العود ويجيد إلقاء أغاين الشــــــيخ ســــــالمه 
حجازي وأما أخيه عيســى فكان يضــرب الدربكه ضــربا جميال فاســتمعت إليهما 

ني لهم فغنيـــت ثم دبكـــت ثم عزفـــت الربـــابـــه وأخيرا ألول مرة وطلـــب مني أن أغ
غنيت روميو وجولييت قصــــــيدة الشــــــيخ ســــــالمه حجازي وقســــــطندي الصــــــوص 
يعزف معي على عوده فأعجب منه ومن صوتي وطريقة إلقائها بصوتي العايل 

  وأنا ربما يف التاسعة من عمري.
من أصـــــــــــحاب لقد حركت رغبة االبن عاطفة أبيه إىل حد الســـــــــــماح له بمرافقة عدد 

األداء املعروفين جيداً يف حملة الســعدية ليتعلم فنهم. وقد شــمل هؤالء حنا فاشــه، الذي 
 ٤كان يصـــــــــــنع آالته اخلاصــــــــــــة، وصـــــــــــبري عبد ربه، الذي باعه عوده األول يف مقابل 

). ٨٠جميديات ( وكان واصـــــف عندها ابن أحد عشـــــر عاماً؛ وقد وفّر    )١٢(قرشـــــاً عثمانياً
واقترض الباقي من صـــديق أبيه حســـين احلســـيني. وقد تأثر جريس قرشـــاً من عمله  ٢٠

بدأب واصـــــــف إىل حد أنه اســـــــتأجر أحد أشـــــــهر معلمي العود، عبد احلميد قطينة، لتلقينه. 
وكان واصــــــــــف يتلقى دروســــــــــاً من قطينة مرتين يف األســــــــــبوع. ويف املقابل، كرّم والده 

  نفسه.قطينة بوجبة خاصة: "مازة" وعرق، أعدها وقدمها جريس ب
وعلى عكس االنطباع الذي يعطيه واصف عن فراره وتمرده، فقد حصل على درجة 
كبيرة من التدريس الرســــــمي. وينعكس هذا يف لغته املصــــــقولة وخياله الشــــــعري الغني. 
وكان خطه اجلميل اســـــــــــتثنائياً، وقد حافظ على مســـــــــــتواه حتى أعوامه املتقدمة. وتكثر 

ددة من الشـــــــــــعر الكالســـــــــــيكي، إضــــــــــــافــة إىل اإلشــــــــــــارات يف مــذكراتــه إىل مصــــــــــــادر متعــ
الشـــــخصـــــيات األدبية املعاصـــــرة، بمن فيها الســـــكاكيني، وأحمد شـــــوقي، وخليل جبران. 
وإحدى مقوالته احملبّبة جاءت من جبران الذي يقتبس عنه بمناسبة طرده من املدرسة 

  االبتدائية: "قالوا يل: من علمك حرفا كنت له عبدا، لذلك بقيت جاهال حرا."
تلقى واصـــــــــف وأخوه توفيق كالهما تدريســـــــــه األول يف مدرســـــــــة الدبّاغة التي  وقد
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كانت تديرها الكنيســــة اللوثرية بالقرب من كنيســــة القيامة. وهناك تعلم واصــــف قواعد 
العربية، واإلمالء، والقراءة، واحلســـاب. وتعلم اللغة األملانية أيضـــاً والكثير من التالوات 

املدرسي القمباز حذاء شامياً من جلد أحمر يعرف باسم من الكتاب املقدس. وكان زيّه 
، (عندما ١٩٠٩"البالغات"، اشــــتراه والده بســــبعة قروش من ســــوق العطارين. ويف ســــنة 

)، أُخرج كل من واصـــــف وتوفيق من الدباغة، بعد أن ضـــــربهما  كان ابن اثني عشـــــر عاماً
له مشرفاً على أمالك معلم احلساب بوحشية ألنهما هزئا به. ورافق واصف والده يف عم

.   احلسيني عدة أعوام، بينما كان يؤدي أحياناً كمغن (والحقاً كعازف عود) يف احليّ
وعندما أســـــــــــس خليل الســـــــــــكاكيني مدرســـــــــــته التقدمية "الدســـــــــــتورية الوطنية" يف 
. وقد  املصـــرارة، تدخل جريس لدى رئيس البلدية للســـماح بقبول واصـــف تلميذاً خارجياً

رة واســــــعة من خالل تطبيق أســــــاليب راديكالية يف التربية يف اكتســــــب الســــــكاكيني شــــــه
مدرسته، حيث حظر العقاب البدين واالمتحانات الكتابية بصورة صارمة. وإضافة إىل 
قواعد اللغة املتقدمة واألدب واحلســــــــــــاب، فقد اشـــــــــــتمل املنهاج على اللغات اإلنكليزية 

نظامين انفردت بهما مدرســـــته  والفرنســـــية والتركية. وكان الســـــكاكيني رائداً يف إدخال
  يف حينه: التربية البدنية والدراسات القرآنية للمسيحيين.

فقد حصــــــلت على املصــــــحف الشــــــريف من ســــــيادة املرحومة احلاجه أم موســــــى 
كاظم باشـــــا احلســـــيني التي أهدتني إياه وكان نســـــخة أنيقة الطبع يف اإلســـــتانه 

النظافة عند مســـــــــــه وبهذه  بعدما لقنتني وجوب احترام القرآن واحملافظة على
الصـــــورة تعلمت القرآن من األســـــتاذ اخملصـــــص املدعو الشـــــيخ أمين األنصـــــاري 
املشهور بالقدس وكانت فكرة األستاذ السكاكيني هي بأن جوهر اللغة العربية 
خصـــوصـــا اإللقاء هو قراءة القرآن بالطريقة األصـــيلة وكنت أتلقى هذا العلم مع 

أبناء القدس املســــــــــلمين وابتدأت بصــــــــــورة البقره إخواين وزمالئي الكثيرين من 
وإين أقولها صراحة بأن هذا كان الفضل األكبر يف حياتي خصوصا يف الغناء 
واملوســـــــــــيقى العربيه فكنت واحلالة هذه أنطق الكلمة إن كانت يف التواشـــــــــــيح 

  وخصوصا القصائد بكل إفتخار وبحضور أساتذة وعالمة اللغة العربية.
ســـــــــــه من عشـــــــــــاق املوســـــــــــيقى، وكان له هوى خاص بالعود وكان الســـــــــــكاكيني نف

والكمان. وقد شاهد بعض طالب مدرسة الدستورية واصف يؤدي يف األعراس احمللية، 
". ودافع الســـــــــــكــاكيني عنــه وجمع الطالب  وســـــــــــخروا منــه لكونــه "مغني شـــــــــــــارع وأجيراً
لالســــــــتمتاع بموســــــــيقى واصــــــــف. وعلى الرغم من حب واصــــــــف للدســــــــتورية وألجوائها 

يبرالية، فقد اضـــطر، يف النهاية، إىل تركها نتيجة إصـــرار ويل أمره، حســـين احلســـيني، الل
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وااللتحاق بمدرسة املطران (سان جورج) يف الشيخ جرّاح "... وذلك ألن أتقوى يف اللغة 
اإلنكليزية والتي تكون أســاســاً منيعاً لكســب املســتقبل." وقد بقي هناك عامين دراســيين 

ن أُغلقــت املــدرســــــــــــة يف بــدايــة احلرب. وكــان واصـــــــــــف قــد أنهى )، إىل أ١٩١٤ -  ١٩١٢(
الصــــف الرابع الثانوي (عامه الدراســــي العاشــــر)، ومعه أنهى دراســــته الرســــمية من دون 
احلصــول على شــهادة املدرســة الثانوية. ويف مدرســة املطران، تفوق واصــف يف التمثيل 

ومن أقرانه يف الصف يف مسرحيات املدرسة، حيث استطاع تطوير مواهبه املوسيقية. 
صــــــليبا اجلوزي، الكاتب املســــــرحي املعروف جيداً وأخو بنديل، املؤرخ املاركســــــي الذي 

  هاجر إىل االحتاد السوفياتي، وشكري احلرامي، املربي املعروف ومؤسس كلية األمة.
بعد انتهاء دراســة واصــف الرســمية، اســتطاع متابعة تثقيفه املوســيقي برفقة أشــهر 

امللحنين املقدســـــــــــيين. وقد شـــــــــــمل هؤالء حممد الســـــــــــيباســـــــــــي، وحمادي عازيف العود و
العفيفي (الذي علّمه فنّ املوشــــــــــحات يف العرف التركي)، وعبد احلميد قطينة، الذي كان 
ملقنه األول. لكنه مل ينضــــــــــج موســــــــــيقياً إىل أن التقى املعلم الكبير يف عزف العود، عمر 

كان واصــف يحضــر حفالً برفقة حســين  ، بعد وفاة والده،١٩١٥البطش. ويف ربيع ســنة 
أفندي وعدد من الضــباط األتراك يف بيت احلاج خليل النشــاشــيبي. وكانت جمموعة من 
حر  فرقة اجليش العســـكرية، املعروفة بمجموعة إزمير، تؤدي موشـــحات أندلســـية. وقد ســـُ
واصـــــــف بعزف عازف عود شـــــــاب، يرتدي بزة عســـــــكرية، تعرف إليه باســـــــم عمر البطش. 

ترة احلرب، أصــــــبح عمر رفيقه الدائم. وأصــــــرّ واصــــــف على حســــــين أفندي، الذي وطوال ف
كان اآلن ويلّ أمره الرســـــــــــمي، أن يســـــــــــتأجر خدمات عمر ليعلمه أربعة دروس يف عزف 

  العود أسبوعياً، يف مقر فرقة اجليش يف املسكوبية.
ع ذخيرته املوســــــيقية  وتعلم واصــــــف من عمر قراءة العالمات املوســــــيقية، كما وســــــّ
كثيراً يف املوســيقى العربية الكالســيكية. وبدأ عمر، من جانبه، يأخذ واصــف ليغني معه 
ويرافقه على العود يف األدوار التي يؤديها. لكنه، فوق كل شــيء، علّمه كيف يكون ناقداً 
ومميزاً يف تقويم مـــــا يســـــــــــمع. وعلّمـــــه بصـــــــــــورة خـــــاصــــــــــــــــة كيف يؤدي املوشـــــــــــحـــــات 

راته، يشــير واصــف إليه بصــفته "معلمي" و"أســتاذي". وعلى امتداد مذك   )١٣(الكالســيكية.
ويخبرنا واصــــــــــف عن حادثة برفقة عمر، عندما أُلقي القبض على األخير وهو يغني يف 
جمموعة خمتلطة يف بيت أبراهام الكرجي يف باب الســـــــلســـــــلة يف املدينة القديمة. وألن 

ار، فقـــد عمر كـــان يعزف جلمهوره املتحمس وهو يف بزة عســـــــــــكريـــة. ويف وضـــــــــــح النهـــ
اقتادت الشــرطة بتهمة الســلوك الداعر واخملمور بينما هو يف اخلدمة العســكرية. وعندما 
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ذهب واصـــــــــــف يف اليوم التايل ليحاول إطالقه، وجد أن اجلنود املداومين يف مهماتهم 
كانوا قد جلدوه وضــربوه. وقد أرســل عمر رســالة مع واصــف إىل قائد الســجن، الذي كان 

 حلب، وأحد املســــــتمعين املعجبين به، يطلب مســــــاعدته. وعن طريق تلميذاً ســــــابقاً له يف
اخلطأ، ناوله واصف صفحة موسيقى عليها األغنية القصيرة "طيري طيري يا حمامة". 
وألن قائد الســـــجن ظن أن عمر كان بذلك يهزأ به، فقد أمر بضـــــربه عشـــــرين جلدة أُخرى، 

مر، وقبّله القائد وطلب الســــــماح حتى بدأ ينزف. أخيراً، اعترف واصــــــف بخطئه، وأُطلق ع
من معلمه الســـــــــــابق. وكي يعوض عمر عن اجللد، راح هو بنفســـــــــــه يرافق واصـــــــــــف وعمر 
البطش يف طلعاتهما املوسيقية، ويحميهما بذلك من سطوة الشرطة، ويشبع رغباته يف 

  الوقت نفسه.
كان واصــــــــف يرى نفســــــــه موســــــــيقياً وعازف عود فوق كل اعتبار آخر خالل الفترة 

ثمانية وما بعدها. وعندما بحث عن وظيفة يف إدارات حكومية وبلدية متعددة، فإن الع
ذلك كان للحصـــول على ما يقيم أود احلياة فقط، واالنصـــراف إىل ما كان يســـتحوذ على 

  مشاعره: العود ورفاق العمر الذين شاركوه يف هذه الرؤية.
مســــــؤوالً عن تســــــجيل  وكانت "وظيفة" واصــــــف األوىل بأجر كاتباً يف بلدية القدس،

التبرعـــات العينيـــة للمجهود احلربي العثمـــاين وتصـــــــــــنيفهـــا. وقـــد أوجـــد حســـــــــــين أفنـــدي 
احلســـــيني هذه الوظيفة لواصـــــف بعد موت والده، يف حماولة لتلطيف األوضـــــاع املادية 
لعــائلــة جوهريــة. ويف نهــايــة احلرب وبــدايــة االحتالل العســـــــــــكري البريطــاين، اســـــــــــتــأنف 

ة بعد فترة قصـــــــــــيرة من اخلدمة يف البحرية العثمانية (أنظر واصـــــــــــف مهنته يف البلدي
أدناه)، وكان اآلن ترفّع إىل كاتب حمكمة يف وزارة العدل، يعمل بإشــراف القاضــي علي 
بك جار الله يف املســـــــــــكوبية. وكان موظفو احلكومة ال يزالون يتلقون رواتبهم بالليرات 

)، لكن ســـــــــــرعــان مــا اســـــــــــتبــدلــت التركيــة الورقيــة املتضـــــــــــخمــة (والتي ال قيمــة لهــا ع مليــاً
باجلنيهات املصــــرية املســــكوكة باحلجر، والتي كانت أفضــــل لالســــتعمال. وكان كل من 
واصـــف وخليل يعطي أمه راتبه. ومع وفاة حســـين بك ("والدي الثاين")، اســـتقال واصـــف 
من وظيفته يف احملكمة املركزية وذهب ليساعد أرملة حسين (أم سليم) يف إدارة أطيان 

  احلسيني يف قرية دير عمرو. آل
خلف راغب بك النشـــــــــاشـــــــــيبي حســـــــــين أفندي يف رئاســـــــــة البلدية (بعد نوبة وجيزة 
إلســماعيل احلســيني). وكان راغب عازف عود هاوياً وشــخصــية بارزة يف اجملتمع. وقد 
اســـتأجر واصـــف ليعطيه، هو وصـــديقته أم منصـــور، دروســـاً يف العود والغناء. وملكافأة 
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يصــــبح واصــــف على جدول مرتبات مكتب الضــــرائب، بمرتب شــــهري واصــــف، تدخل كي 
. ويف نهاية كل شـــــــــــهر، كان يذهب إىل دائرة الريجي لقبض  ٢٠قدره  جنيهاً مصـــــــــــرياً

راتبه، من دون أية مهمات أُخرى متوجبة عليه. وهكذا بدأ ســــلســــلة من الوظائف القائمة 
ل النشـــــاشـــــيبي، الذين على الرعاية. فروابط واصـــــف اخلاصـــــة بآل احلســـــيني (والحقاً بآ

تقلـــدوا مكـــانـــاً بـــارزاً بقـــدوم احلكم البريطـــاين)، ســــــــــــــاعـــدتـــه على االســـــــــــتمرار يف مهنتـــه 
كموســـــــــــيقي، بينما كان يحافظ على دخل ثابت من اخلزينة العامة. وهو يصـــــــــــف إحدى 

  هذه الوظائف الكثيرة كما يلي:
 يلفقدين ســـيدي موســـى كاظم باشـــا احلســـيني وهو رئيســـا لبلدية القدس وبعث إ

باملرحوم عارف النمري أحد شـــاويشـــية البلديه يطلبني. إمتثلت ألمره فواجهته 
يف دائرة البلـــديـــه الواقعـــة مقـــام بـــاب اخلليـــل فعـــاتبني على غيـــابي هـــذا وعـــدم 
اإلتصـــــــال به منذ وفاة املغفور له حســـــــين أفندي وســـــــألني عن أحوايل والعائلة 

. ثم عينني بوظيفة وخصـــــــــــوصـــــــــــا الوالدة فأجبت ما كنا عليه من حال وأحوال.
مفتش باج بمبلغ وقدره أربعة وعشـــــــــــرين جنيها مصـــــــــــريا ملدة مؤقتة لعندما 
يصـدر القرار بتضـمين هذه الوظيفة كما كانت العادة آنذاك. قبلت يديه وشـكرته 
واســـــــــــتلمت الوظيفة بواســـــــــــطة املرحوم عبد القادر أفندي العفيفي الذي عرفني 

احليوانات التي تباع من شـــــــخص عنها وســـــــلمني دفتر وصـــــــوالت وهي: مراقبة 
إىل آخر بالقدس وخصـــــوصـــــا يف صـــــباح أيام اجلمعه من كل أســـــبوع يف ســـــوق 
اجلمعـــه املعروف والواقع بجـــانـــب بركـــة الســـــــــــلطـــان بـــالقـــدس وقـــد أوصـــــــــــى بي 
املرحوم مصـــــــــــطفى الكرد املعروف بـــأبي درويش اخلبير يف هـــذا الفن الرفيع.. 

عمــل شـــــــــــي!! بس أقعــد على القهوة قــال يل العم أبو درويش "أنــت ال يهمــك وال ت
واشـــــــــرب األركيله وأنا أقوم بكل ما يلزم وأســـــــــلمك الفلوس بموجب الوصـــــــــوالت 
يوميــا.." إتفقنــا وقمنــا يف هــذه الوظيفــة التي كــانــت عبــارة عن مقعــد يف مقهى 
املعارف مع األصــــدقاء نشــــرب األركيله لغاية العاشــــره أو إحدى عشــــر صــــباحا 

ويتربع على كرســـيه ويشـــرب األركيله أول نفس فعندما يحضـــر العم أبو درويش 
وثـــاين وثـــالـــث يمـــد يـــده على شـــــــــــــداده العجمي فيعطيني مبلغ خمس جنيهـــات 
مصــــري قائال "خد يا واصــــف أفندي.. هذا لك مصــــروف".. ثم يدفع يل مبلغ آخر 

  بموجب وصل موقع بإمضاء أسلمه لدائرة البلديه.
ن ســـــائداً يف النمط الزراعي هيمن وهكذا يبدو أن نظام االلتزام والتضـــــمين الذي كا

أيضــــــــــــاً على التوظيف احلكومي. وكانت الفترة العثمانية تقترب من نهايتها، وخاللها 
دخل واصـــــــف ســـــــن البلوغ، لكنه مل يبلغ رشـــــــده إن جاز التعبير. لقد غلب عليه ما ســـــــماه 
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"فترة الفوضـــــــــــى التامة يف حياتي." ويف األســـــــــــاس كان يعيش كصـــــــــــعلوك؛ ينام طوال 
ر ويحتفــل طوال الليــل. "كنــت أذهــب إىل البيــت فقط لتغيير ثيــابي، وأنــام يف بيــت النهــا

خمتلف كل يوم. وكان جســـــدي منهكاً تماماً من الشـــــرب وحياة الليل. ففي حلظة أنا يف 
حملة باب حّطة... يف الصـــــــــــباح أتنزه مع أبناء عائالت األعيان املقدســـــــــــية، ويف اليوم 

اليك واألشــــــــــــاوس يف أزقة البلدة القديمة. وكان التايل أقيم حفالت ماجنة مع الصـــــــــــع
مصـــــــــــدر رزقي الوحيد هو راتبي من دائرة الريجي، الذي رتّبه راغب بك." وعندما كانت 
أمــه تتــذمر من عودتــه إىل البيــت متــأخراً يف الليــل، كــان يرد بــالقول املــأثور: "من طلــب 

  العال سهر الليايل."

  مقهى جوهرية
اعي مقدســـــــــــي غني، يف فترة ما بعد احلرب ويف يدخلنا جوهرية إىل وســـــــــــط اجتم

العشـــــــــــرينات، والذي يمكن وصـــــــــــفه أيضـــــــــــاً بأنه جمتمع طرب ومتعة؛ حفالت ليلية من 
جتمعات الندماء والرقص والتدخين... تتكرر على امتداد اخملطوطة. وقد قدّمت العائلة 

ســـــــــــنة مســـــــــــاهمة كبيرة لهذا الوســـــــــــط الفني االحتفائي من خالل افتتاح مقهى جوهرية 
، بــالقرب من اجملمّع الروســـــــــــي (املعروف بــاملســـــــــــكوبيــة)، عنــد املــدخــل اجلنوبي ١٩١٨

البار مهارات كان اكتسبها  -  لطريق يافا. وقد جلب خليل، أخو واصف، إىل هذا املقهى
يف بيروت يف أثناء خدمته يف اجليش العثماين. وقد شـــــــــــملت هذه تقديم وجبة "مازة" 

ملثلج، األمر الذي كان جتديداً يف القدس، وأصـــــــــــبح خاصــــــــــــة مع طلبات العرق واملاء ا
ممكناً مع إدخال مولدات الطاقة الكهربائية. وخالل أشـــــــهر على افتتاح املقهى، أصـــــــبح 
نقطة جذب رئيســـــــــية للباحثين عن الطرب يف جميع أنحاء املدينة. واشـــــــــتهر باســـــــــتقدام 

ي اشـــــق، وزكي أفندأفضـــــل املغنين إىل البلد، بمن فيهم الشـــــيخ أحمد طريفي، وحممد الع
مراد، وبديعة مصابني. وتعود عالقة واصف ببديعة مصابني وزوجها جنيب الريحاين 
إىل هذه الفترة. وكانت مصــــــــــــابني تزور يافا يف زيارات فنية من حين آلخر يف أثناء 
الصيف، يف طريقها من القاهرة إىل بيروت، وأحياناً قد تصل إىل القدس. بدايةً، التقاها 

، عندما كانت تؤدي دورها الفني على مســـــــــــرح ومقهى ١٩٢٠نة واصـــــــــــف صـــــــــــيف ســـــــــــ
املعــــــارف خــــــارج بوابــــــة اخلليــــــل مبــــــاشــــــــــــرة. وهو يســــــــــــجــــــل عــــــدداً من مقطوعــــــاتهــــــا 
الغنائية/الراقصـــــــــــة التي كانت تؤديها بلباس شـــــــــــفاف. كما أدت عدداً من أغاين ســـــــــــيّد 

وخصـــــــــــوصـــــــــــاً ســـــــــــخريتها االجتماعية من  -  التي كانت لها شـــــــــــعبية كبيرة - درويش
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غنياء "احلق عل األغنيا". وكان أحد املقاطع الشـــــــــــعرية الذي غالباً ما يلهب جمهور األ
  مستمعيها ويطالبون بإعادته هو:

  يفضل ببلده وال يطلعشي  إمتى بقى نشوف قرش الشرقي
والحقاً، كان واصــــف يلتقي بديعة مصــــابني بصــــورة شــــخصــــية يف حفالت حميمة 

ي، ومصطفى اجلبشه، أو يف فندق سانت يف قصور أعيان القدس، مثل فخري النشاشيب
جون الذي كان يملكه حماه. ويف إحدى املناســــبات، رافق واصــــف بديعة على عوده يف 

وهي  - حفلة امتدت طوال الليل، ابتدأت يف مقهى جوهرية، واســـــــــــتمرت يف بيت والده
ليلــة احتفظ بســـــــــــجــل فوتوغرايف لهــا لولعــه بهــا. وكــانــت بــديعــة واحــدة من عــدة فنــانين 

يين ولبنانيين ممن أقام واصــف عالقات معهم، بمن فيهم ســالمة حجازي، وداود مصــر
حســـــــــني، والشـــــــــيخ يوســـــــــف املنيالوي. وقد أصـــــــــبح كثيرون من هؤالء املغنين يتمتعون 
بشــعبية يف فلســطين مع اســتيراد اآلالت املوســيقية اجلديدة: بدايةً، آل التســجيل الشــمعي 

يــدويــاً، الــذي يوضـــــــــــع عليــه األســـــــــــطوانــات  األســـــــــــطوانيــة، ومن ثم الفونوغراف املســـــــــــيّر
دورة يف الدقيقة، والتي يشير إليها باسم فونوغرافات إديسون.  ٧٨ البالستيكية ذات الـ

ولدى بداية احلرب العاملية األوىل، كان يف القدس عشر آالت كهذه فقط، ثمن كل واحدة 
الــذي يجعــل  وهي ثروة صـــــــــــغيرة يف تلــك األيــام، األمر - ليرة فرنســـــــــــيــة ٢٥منهــا نحو 

وخالل احلرب، بدأ عدد من    )١٤(احلصــــــــول عليها مقصــــــــوراً على عدد من املُالّك القالئل.
مقــاهي القــدس يجــذب الزبــائن عبر شـــــــــــراء فونوغرافــات وعزف قطع خمتــارة بحســـــــــــــب 

  الطلب.
فكنـــت على مـــا أذكر عنـــدمـــا آخـــذ متليـــك من والـــدي أذهـــب إىل املرحوم إبراهيم 
البيروتي وكـــان ضـــــــــــريرا يملـــك آلـــة فونوغراف كبيرة جـــدا حتتوي على أربعــــة 
زمبركــات ولهــا بوري من النحــاس األصـــــــــــفر ملتوي ثم لــه فتحــة كبيره لتكبير 

البوري  الصـــــــــــوت. واجلــدير بــالــذكر أنــه خوفــا عليهــا من العين.. كــان يجلــل هــذا
باليانس األحمر ويعلق عليه خرزة كبيرة لون األزرق مع الشـــــــــــبه ورأس الثوم.. 
ويحيط على دائرة هذا البوري بعض رســــــــوم الســــــــيدات اجلميلة ومنها الفنانين. 
كان هذا الفونوغراف موضوعا على رصيف مقهى علي زحيمان العم أبو زهدي 

ندوقين من اخلشــب مآلنه يف الشــارع باب العامود وبجانب هذا الفونوغراف صــ
اســــــطوانات من خمتلف أســــــاتذة املوســــــيقى يف ذلك الزمن يحافظ عليها حممود 
األرناؤوط، وأمام العم ابراهيم البيروتي طاولة وعليها صـــــــــينيه نحاس أصـــــــــفر 
تضــــــع زبائن املقهى ما جتود بها أنفســــــهم من متاليك.. مقابل اســــــتماعهم لهذه 
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يف الصــــــــينيه وأقول له عمي.. ســــــــمعني  التســــــــجيالت. فكنت أقف وأرمي املتليك
مثال بالله مرحمة وصــــبرا للغد.. للشــــيخ ســــالمه حجازي. وبســــرعة فائقة يضــــع 
يده يف الصـــــــــندوق ويخرج هذه األســـــــــطوانه (وهو ضـــــــــرير من مرة) فكنا نعجب 
كيف بإمكانه معرفتها!! ثم نســـــــــــتمع إليها ونحن واقفين إىل أن تنتهي األغنيه 

رئ ما قاله األســتاذ كامل اخللعي املوســيقار املشــهور وبهذه املناســبة أذكر للقا
  يف كتابه إذ قال "أن السماع له كاألكل على األسنان املصنوعه."

وقد وُهب واصــــــف صــــــوتاً رائعاً، جعله مطلوباً كثيراً لألداء يف األعراس، حتى وهو 
إىل  كان أتقنه ١٩١٨يف ســــــــن املراهقة. لكن حبّه األبدي كان للعود، الذي بحلول ســــــــنة 

احلد الذي جعله أكثر العازفين املنشـــــــــــودين يف فلســـــــــــطين، أو هكذا يدّعي. وكان يعزف 
وعادة يف بيوت خاصة يحتفظون بها لصديقاتهم.  - العود ألبناء نخبة املدينة أساساً

بمن فيهم آل احلســـــــيني  -  وقد احتفظ عدد من أبناء العائالت األرســـــــتقراطية املقدســـــــية
لصــــــديقاتهم يف ضــــــواحي املدينة اجلديدة، والكثيرات بشــــــقق خاصــــــة  -  والنشــــــاشــــــيبي

منهن يونــانيــات وأرمنيــات ويهوديــات. وتشـــــــــــير مــذكرات جوهرة إىل الكثير من وقــائع 
املناســـــــــــبات االحتفالية التي أمضـــــــــــاها برفقة أبناء النخب االجتماعية وصـــــــــــديقاتهم، 

  وبرفقة مطربين مسلمين ومسيحيين ويهود.
اعية يف القدس العثمانية يرد ذكرها هنا وهي هناك ســـــــــــمة أُخرى للحياة االجتم

الشــبيهة بشــقة العازف يف فرنســا. وكان من عادة الرجال العزاب من أبناء  - "األوضــة"
الطبقة الغنية يف املدينة القديمة أن يســــــتأجروا شــــــقة مفروشــــــة ذات غرفة واحدة، حيث 

ة، شـــتاء الطويلكانوا يمضـــون مســـاءهم يلعبون الورق ويدخنون ويشـــربون، ويف ليايل ال
يحيون جلســـــــــــات عود. ويســـــــــــّجل جوهرية عدداً من "األوض" املعروفة جيداً يف املدينة 
القديمة والشـــــــيخ جرّاح، حيث كان يؤدي موســـــــيقاه. ولعدة أعوام، كان هو نفســـــــه يحمل 
مفتاح "أوضـــــــة" حســـــــين هاشـــــــم الواقعة خلف مقبرة ماميال، حيث كان يعزف لســـــــيدات 

) وإسماعيل روسيات ويونانيات برفقة را غب بك النشاشيبي (رئيس بلدية القدس الحقاً
  احلسيني.

إن هذه الوقائع تضــــــــطرنا إىل إعادة النظر يف صــــــــورة القدس يف بداية القرن، التي 
من الزوار واحملليين، على حدّ ســـــــــــواء، بأنها مدينة متجهمة  - زيفاً -  كثيراً ما توســـــــــــم

مســـــتذكراً حياته املبكرة يف املدينة وحمافظة وكئيبة (ويقتطف إدوارد ســـــعيد عن أبيه، 
ل هــذا    )١٥(قولــه "إن الشـــــــــــيء الوحيــد الــذي قــالــه عنهــا إنهــا ذكرتــه بــاملوت"). كيف نعلــّ
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التناقض يف صـــــــورة القدس؟ علينا أن نتذكر أن القدس كانت مدينة دينية، لكن ليســـــــت 
د عـــدداً ك ثيراً من مـــدينـــة مغـــاليـــة يف تـــديّنهـــا؛ األمر الـــذي يعني أن موقعهـــا الـــديني ولـــّ

الصـــــــــــنــاعــات واخلــدمــات التي أقيمــت خلــدمــة قطــاع ضـــــــــــخم من احلجــاج الزائرين، لكن 
ســـــــــــكانها األصـــــــــــليين مل يكونوا بالضـــــــــــرورة أكثر تديناً من مراكز مدينية يف املناطق 
اجلبلية. فعلى ســــــبيل املثال، كان لكل من نابلس واخلليل والناصــــــرة ســــــمعة دينية أكثر 

  تزمتاً من القدس.
أن التفســـــــــــير األقرب لهذه الليبرالية االجتماعية يكمن يف مكان آخر.  لكنني أعتقد

فرواية جوهرية تأتي من فترة ســــــــــــابقة لتاريخ املدينة، عندما كانت الفوارق الطبقية 
واالمتيازات اإلقطاعية تخلف مناخاً معيناً، تشــــــــــعر الطبقة العليا فيه بأنها معصــــــــــومة 

جلمهور العامة. ويف كثير من األحيان، يف أنماط ســـــــــــلوكها عن الضـــــــــــوابط االجتماعية 
كان أبناء هذه النخبة يتباهون بهذا الســـــــــلوك مثلمنا كان احلال مع الشـــــــــراب يف العلن، 
والعالقات بين اجلنســـــــين من دون خوف من عقاب. ومصـــــــدر آخر من احلماية جملاالت 

ويظهر احلريــة االجتمــاعيــة هــذه هو أن القــدس كــانــت ال تزال مــدينــة مغلقــة إىل حــدّ مــا، 
فيهـــا تـــدفق حمـــدود من القرى احمليطـــة، أو من جبـــل اخلليـــل، من الفالحين املهـــاجرين 

  الذين أوجدوا الحقاً أجواء حمافظة أصبحت املدينة معروفة بها.

  تعددية الطقوس الدينية
تدعو مذكرات جوهرية القارئ إىل املشــــاركة يف عامل من التســــامح الديني والتعدد 

يف األجواء الســـائدة اليوم من االنعزالية اإلثنية واألصـــولية الثقايف يصـــعب اســـتشـــفافه 
الــدينيــة. لقــد كــانــت فترة مــا قبــل القوميــة التي غمرت فيهــا الهويــة الــدينيــة "اآلخر" يف 
أعيــادهــا وطقوســـــــــــهــا. ويروي جوهريــة عن فترة عيــد الفصـــــــــــح كمنــاســـــــــــبــة لالحتفــاالت 

ب "أحد الشـــــــعانين" . وهو يفصـــــــل يف وصـــــــف مواكاليهودية - املســـــــيحية - اإلســـــــالمية
(التي كانت تتقدم من املســـــــــــجد اإلبراهيم يف اخلليل إىل القدس). وعيد النبي موســـــــــــى 
يُستحضر هنا أنه احتفال شعبي إسالمي، يندمج يف عيد الفصح األورثوذكسي الشرقي. 

الذي يعتبر أهم احتفال شــــــــــعبي  -  وأناشــــــــــيد "ســــــــــبت النور" (يف ذكرى قيامة املســــــــــيح)
منســـــقة بصـــــورة وثيقة مع األعياد الشـــــعبية اإلســـــالمية. وكان  - مســـــيحي يف فلســـــطين

. يهوديةالالشــبان املســلمون واملســيحيون يحتفلون بعيد "بوريم" [املســاخر] يف األحياء 
ويصـــف واصـــف بدقة األزياء التي ارتدوها يف هذه املناســـبة. ومرتين يف الســـنة، كانت 
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 اليهوديةرك يف االحتفاالت عائالت مســـــلمة ومســـــيحية، بمن فيها عائلة جوهرية، تشـــــا
على ضـــــــريح شـــــــمعون الصـــــــدّيق يف الشـــــــيخ جراح (واملناســـــــبة معروفة باســـــــم "شـــــــطحة 

")، حيــث كــان حــاييم، عــازف العود، وزكي، ضـــــــــــــارب الــدف، يغنيــان بمرافقــة اليهوديــة
  أحلان أندلسية.

لكن أهم االحتفاالت جميعاً كان يقام خالل شــــــــهر رمضــــــــان. ويخصــــــــص واصــــــــف 
مذكراته لوصف حياة األعياد يف الشارع، واألطعمة، وعروض األرغواز فصالً كبيراً من 

الدرامية، واملصـــــــــــابيح الســـــــــــحرية. والكثير من مســـــــــــرحيات الظلّ كان يؤدّى بخليط من 
اللهجات التركية العثمانية واحللبية، التي كان املؤلف يعيد إنتاجها بأمانة. ومع أن 

التي جرى تمثيلها، تضمّن سخرية  واصف ال يقول ذلك صراحة، فإن بعض املسرحيات
ناً للنظام. وكان عدد من أصـــــــــــحاب املعامل  ياً مبطّ اجتماعية جريئة، ونقداً ســـــــــــياســـــــــــ
ومؤســـــــســـــــات احللوى (مثل زالطيمو) يســـــــتخدم احلفالت لتقديم عروض جتارية، يغنيها 

  ممثلو الظلّ لترويج املبيعات.
األعياد الدينية. كذلك كانت املدينة حتتفل بمناســـــــــــبات موســـــــــــمية ال صـــــــــــلة لها ب

: شــــــطحات الصــــــيف إىل ســــــعد وســــــعيد، وزيارات )علمانيتين(ويحدد واصــــــف مناســــــبتين 
الربيع لبئر أيوب. وأصــــــبح موقع ســــــعد وســــــعيد، يف فترة ما قبل احلرب العاملية األوىل، 
املكان اخملتار للعائالت املســـــيحية واملســـــلمة للنزهة يف أوقات بعد الظهر من الصـــــيف 

على ذلك بصـــــورة خاصـــــة تنامي القصـــــور اجلديدة حول املصـــــرارة  احلار. وقد شـــــجعها
ومنطقة الشـــــــــــيخ جراح. ويف هذه الطلعات، كانت تُســـــــــــتهلك كميات كثيرة من الشـــــــــــراب 
واألكل، وكانت تستمر، عادة، إىل ساعات املساء املتأخرة، عندما كان على املستمتعين 

ه إىل بئر أن يعودوا قبــل إغالق بوابــات املــدينــة. ويف الربيع كــانــت  هــذه الطلعــات تتوجــّ
أيوب، عند ينابيع ســـــــــــلوان التحتا، حيث كانت عائالت القدس جتد خمرجاً من شـــــــــــتاء 

  البلدة القديمة القاسي.
ومع تطبيق شـــــــــــروط وعد بلفور خالل االنتداب البريطاين، وصـــــــــــلت هذه الفترة من 

يف جوهرها مع أنها  - الفلســـــــــــطينيةالتســــــــــــامح الديني إىل نهايتها. فاحلركة الوطنية 
بدأت تُنفح بحماســـــــــــة دينية. والســـــــــــلطة الكولونيالية اجلديدة  - حركة علمانية إىل اآلن

بدأت تفســـــــر األنظمة، بشـــــــأن الســـــــيطرة الدينية وحق الوصـــــــول، بمصـــــــطلحات االنعزالية 
املذهبية. ومنع املســـــــــيحيون من دخول األمكنة املقدســـــــــة اإلســـــــــالمية، واملســـــــــلمون من 

األديرة بمرســـــــــــوم عســـــــــــكري. وكانت العادة يف تلك األيام دخول الكنائس املســـــــــــيحية و
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اخلروج إىل النزهة يف املروج  -  من جميع األديان -  بالنســــــــبة إىل الشــــــــباب املقدســــــــي
اخلضــــــــر داخل منطقة احلرم. ومع دخول االنتداب أصــــــــبحت املنطقة حمظورة. ويصــــــــف 

حلكومة ، يف أيام ا١٩١٩واصـــــــــــف مغامرة قام بها يف يوم ربيعي يف نيســــــــــــان/أبريل 
العســـكرية البريطانية األوىل، عندما تظاهر بأنه "مســـلم" (أو مســـلمان بلغة الهنود) أمام 
حراس منطقــة احلرم الهنود، بينمــا مُنع رفيقــه حممــد مرزوقــة، ذو العينين الزرقــاوين، 

  .يهوديمن الدخول، ألن واصف "أوضح لهم" أنه 

  اخلدمة يف البحرية العثمانية
  يف البحر امليت

شـــــــــــوب احلرب العـــامليـــة األوىل خمســــــــــــــة قرون من احلكم العثمـــاين للقـــدس أنهى ن
وفلســـــــــطين. ويف ســـــــــنوات احلرب، مرّ واصـــــــــف بأشـــــــــد فترات حياته درامية: موت والده؛ 

  يت!يف البحر امل - بلوغه سن الرشد؛ انتقاله إىل أريحا؛ جتنيده يف البحرية العثمانية
يش العثمــاين، بمن فيهم شـــــــــــهــدت احلرب جتنيــد اآلالف من شـــــــــــبــاب القــدس يف اجل

الكثيرون من الرجال املســــــيحيين املقدســــــيين. فمع إدخال إصــــــالحات التنظيمات ســــــنة 
، مل يعد أبناء األقليات ١٨٦٤، وخصـــــــوصـــــــاً بعد إصـــــــدار "قانون الواليات" ســـــــنة ١٨٣٩

الدينية معفين من اخلدمة. وشـــــــهد واصـــــــف الكثيرين من أبناء عائلته القريبين، وأغلبية 
لون إىل اجلبهة الســــورية. وضــــم هؤالء أخاه األصــــغر توفيق، الذي نقل إىل معارفه، يرســــ

دمشق بعد فترة قصيرة من العزف يف الفرقة العسكرية التركية يف القدس، حيث أصيب 
بجروح بـــالغـــة يف املعركـــة، وأخـــاه األكبر خليـــل، الـــذي خـــدم يف بيروت. ومع اشـــــــــــتـــداد 

ه العــامــة، بــإمرة جمــال بــاشـــــــــــــا، ضـــــــــــــد تطويق احللفــاء للجيش العثمــاين، انقلبــت قيــادتــ
القوميين العرب يف سورية الكبرى. كان خليل نفسه شاهداً على شنق عشرات الوطنيين 

  العرب علناً يف [ما سمّي الحقاً] ساحة الشهداء يف بيروت.
أّما بالنســـــــــــبة إىل واصـــــــــــف، فاحلرب كانت تعني أريحا، والبحر امليت، وازدهاره 

، تســـــلّم مهمته األســـــاســـــية األوىل، عامالً لدى وليه، ١٩١٧املهني املوســـــيقي. ويف ســـــنة 
حســــين بك احلســــيني، يف إدارة جتارة احلبوب اخلاصــــة به بين فلســــطين واألردن. وكان 
العثمانيون أعفوا احلســــــيني تواً من عمله رئيســــــاً لبلدية القدس، وذلك ملصــــــلحة ضــــــابط 

العثمــاين). ويف غيــاب تركي (رأى وصــــــــــــاف يف هــذه اخلطوة بــدايــة تتريــك نظــام اإلدارة 
جســــر صــــالح على نهر األردن، كانت التجارة تمر عبر البحر امليت يف مراكب يملكها آل 
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احلســـــــــــيني. ومع بــــدايــــة احلرب، وضـــــــــــعــــت البحريــــة العثمــــانيــــة يــــدهــــا على هــــذا اخلط 
االســــتراتيجي، وجرى جتنيد واصــــف يف البحرية وهو يف الســــابعة عشــــرة من عمره (مع 

ويبدو أنه يخصم ثالثة أعوام من عمره ألسباب  -  عاماً ٢٠ابن  أنه يجب أن يكون اآلن
حة). وقد أمضــى واصــف، خالفاً ألخيه، ونظراً إىل مهاراته املوســيقية، أغلبية  غير موضــّ
ســــنوات احلرب يرفه عن ضــــباط البحرية األتراك وعشــــيقاتهم. وســــريعاً ما أنشــــئ ميناء 

ظيفة قنطارجي، أي نائب الضــــابط على الشــــاطئ الغربي للبحر امليت وأُعطي جوهرية و
املســـــــــؤول عن وزن القمح املســـــــــتورد، الذي كان يُشـــــــــترى من القبائل البدوية يف منطقة 

. وقد أمضــــــــــى واصــــــــــف ما تبقى من الفلســــــــــطينيالكرك ويشــــــــــحن عبر البحر إىل اجلانب 
كما يســـــــــــمي  - ســـــــــــنوات احلرب "عســـــــــــكري حبوب" يف النهار، و"ضـــــــــــابط عود" يف الليل

  عفي من مهماته لدى هزيمة العثمانيين على أيدي احللفاء.إىل أن أ - نفسه
لقد كانت جتارة احلبوب شــريان احلياة بالنســبة إىل اجليش العثماين، ومصــدر ثراء 
بالنســـــــــــبة إىل آل احلســـــــــــيني. ولضـــــــــــمان تزويد ثابت من شـــــــــــرق األردن، ولتعزيز جبهة 

للبحر  الضــفة الغربيةفلســطين ضــد قيادة احللفاء يف مصــر، بنى العثمانيون ميناء على 
امليت. وكان ويلّ آل جوهرية حســــين بك، وكذلك واصــــف نفســــه، منخرطَين مباشــــرة يف 
بناء امليناء. وتضـــــــــــمنت العملية جتنيد عشـــــــــــرات املالحين العرب من يافا، الذين حملوا 
معهم تقاليدهم البحرية وجلبوا عائالتهم إىل أريحا، كما نقلوا برّاً عدة ســــــــــفن شــــــــــراعية 

من البحر األبيض املتوســـــــط. وقد أوجد حضـــــــور املالحين جوّاً ســـــــاحلياً بهيجاً ومراكب 
من الشـــــــــــراب والغناء واملرح (بما يف ذلك حفالت احلشـــــــــــيش الليلية)، أقام أود جوهرية 

وبســبب قرب واصــف من آل احلســيني، وربما بســبب مصــادفة    )١٦(خالل ســنوات احلرب.
عيان على زيارات قام بها أنور باشـــــــــــا  تعيينه يف حامية أريحا البحرية، كان شـــــــــــاهد

. وهو يذكر أيضـــاً حادثة هزلية، إذ حاول تقديم ١٩١٦وجمال باشـــا لفلســـطين يف ســـنة 
التبغ إىل جمال باشا، الذي مل يكن يدخّن، ونال توبيخاً عسكرياً على سلوكه األرعن. إالّ 

، يصـــــــــــف ١٦١٩إن موقفه من قائد النظام العثماين اجلديد ملتبس. ففي أحداث ســـــــــــنة 
ون احملليون يف أريحا والقدس جتاه الفلسطينياحلماسة واملودّة اللتين أبداهما السكان 

جمال باشــــــا وغيره من أعضــــــاء جمعية االحتاد والترقي. والحقاً، يصــــــف قســــــوة القادة 
العثمانيين يف حماولتهم ســــــــحق احلركة الوطنية. وال شــــــــك يف أن هذا التناقض الظاهر 

ثمانيين، الذي ســـــــــــاد فلســـــــــــطين خالل احلرب، واملوقف املتردّد عكس الغموض جتاه الع
جتاه املســــــــــتقبل، وهو غموض يصــــــــــادفه املرء بصــــــــــورة أكثر بالغة يف مذكرات أُخرى، 
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  )١٧(موازية ملذكرات جوهرية، هي مذكرات خليل السكاكيني.
تنعكس تناقضــــات هوية القدس العثمانية يف تأســــيس جمعية الهالل األحمر ســــنة 

قامت يف الظاهر لكســـــــــب التأييد الشـــــــــعبي يف فلســـــــــطين ملصـــــــــلحة القوات  ، التي١٩١٥
وعلى الرغم من إشـــــــــارات واصـــــــــف الكثيرة إىل    )١٨(العســـــــــكرية العثمانية ضـــــــــد احللفاء.

وحشــية الثالثي (جمال وأنور وطلعت) فإنه كان مؤيداً نشــيطاً للجمعية، وعمل ســكرتيراً 
وكانت اجلمعية، التي تمركزت بصــــــورة ألحد أعضــــــائها القياديين، هو حمادة العفيفي. 

بارزة يف اجملمّع الروســي، برئاســة حســين أفندي، الذي كان أُجبر يف حينه على التخلي 
عن موقعه رئيســـــــــاً للبلدية، كما ضـــــــــمت بين مؤســـــــــســـــــــيها عدداً من املواطنين البارزين، 

وري؛ خمنهم: إبراهيم (أبراهام) عينتيبي؛ يتســــحاق إليشــــار؛ ســــليم  اليهوداملســــيحيين و
انــه؛ وضـــــــــــــابطــان قيــاديــان من اجليش العثمــاين. واســـــــــــتطــاعــت جمعيــة الهالل  وديع كتــّ
األحمر من خالل حفالتها املوســــــــــيقية العامة، وعبر االلتماســــــــــات املباشــــــــــرة، أن جتمع 
مبالغ كثيرة ملصـــــــلحة اجملهود احلربي ضـــــــد العدو البريطاين والفرنســـــــي. لكن جوهرية 

 يف اليهوديةإىل إقامة جســــــر بين مصــــــالح الطائفة يرى أن اجلمعية كانت ترمي أيضــــــاً 
قوة فاعلة. وكان دور كل من  الصــــهيونيةفلســــطين وبين احلكومة العثمانية، قبل ظهور 

او، يف القدس، واآلنســـة الند اإلســـرائيليةإبراهيم عينتيبي، مدير شـــبكة مدارس األليانس 
ة والقيادة العســــــكري يف القدس اليهوديةالتي توصــــــف بأنها حلقة الوصــــــل بين الطائفة 

دا عــدداً كثيراً من  اً يف توطيــد هــذه الروابط. ومن أجــل هــذا الهــدف جنــّ العثمــانيــة، حموريــّ
النســــــاء املقدســــــيات الشــــــابات، اللواتي ارتدين بزات عســــــكرية عثمانية احتفالية، حتمل 
شــارات جمعية الهالل، والتمســن هبات عينية ونقدية للجيش. ويحدد واصــف هوية عدد 

ء "الســـــــــــيدات احلســـــــــــناوات"، اللواتي طوّرن عالقات حمية بأصـــــــــــحاب الســـــــــــلطة من هؤال
ي ات يف فلســـــطين") التاليهوديالعثمانية العليا: اآلنســـــة تيننباوم ("إحدى أجمل النســـــاء 

أصبحت صديقة جمال باشا، قائد اجليش الرابع (وبعد احلرب تزوجت أبكاروس، مدّعي 
ة التي أصـــــبحت صـــــديقة ســـــعد الله بك، قائد عام القدس الشـــــهير)؛ اآلنســـــة ســـــيما املغربي

  حامية القدس؛ اآلنسة كوب التي أصبحت صديقة جميد بك، متصرف (حاكم) املدينة.
ولعله بســـــــــبب انخراط واصـــــــــف شـــــــــخصـــــــــياً يف هذه األحداث، فهو يبالغ يف كل من 
أهمية اجملهود احلربي ومداه يف منطقة القدس. ويظهر ذلك بصورة خاصة يف إشاراته 

اث أريحا والبحر امليت. فعلى ســـــبيل املثال، يشـــــير إىل عملية بناء ميناء ال مرفأ إىل أحد
على البحر امليت ويدعوه خمفراً أمامياً عسكرياً عظيماً، كما يشير إىل مشاهد االنسحاب 
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العثماين ودخول البريطانيين إىل فلســـــــــــطين بقيادة اجلنرال أللنبي. إالّ إنه يكشـــــــــــف، من 
واملمتعــــة جــــداً لألحــــداث، التحوالت اجلــــذريــــة التي كــــانــــت حتيق خالل روايتــــه األدبيــــة 

والشامي يف تلك الفترة: بروز قومية عربية علمانية؛ فصل الهوية  الفلسطينيباجملتمع 
  عن سياقها الشامي؛ تعزيز دور مدينة القدس كعاصمة للبلد. الفلسطينيةالوطنية 

فوضــوي للجيش العثماين وينتهي اجمللد األول من مذكرات جوهرية باالنســحاب ال
من القدس وحميطها. وكان مغاوير أتراك وأملان ينســـــــــفون خطوط ســـــــــكة حديد القدس، 
بينما الطائرات البريطانية تقصــــف املنشــــآت العســــكرية. وكان واصــــف يعدّ للذهاب إىل 
أريحا، إىل مهمته البحرية، بعد أن قرأ إعالناً عاماً يهدد باحملاكمة العسكرية وباإلعدام 

، انهـــارت اجلبهـــة ١٩١٩كـــانون األول/ديســـــــــــمبر  ٨ئبين من دون إذن. وفجـــأة يف للغـــا
اجلنوبية بالكامل. وخرج الشـــــــــــباب من خمابئهم إىل الشـــــــــــوارع، وكان يحرقون بزّاتهم 
العســــــــكرية العثمانية. ووقّع حاكم القدس التركي، عزت بك، أمراً يقضــــــــي بنقل الســــــــلطة 

لوع، حســـــــــــين أفنـدي، وإىل جملس من أعيـان املـدنيـة يف املـدينـة إىل رئيس البلـديـة اخمل
  املدينة. وبعد عشرة أيام، دخل اجلنرال أللنبي رسمياً املدينة من باب اخلليل.

  املصادر

جملدات). واخملطوطة يف  ٣واصــف جوهرية، املكتوبة بخط اليد (يســتند هذا املقال إىل مذكرات   )١(
 -  ١٩٠٤اصــــــف جوهرية املقدســــــية (قيد التحرير، وســــــتنشــــــر بعنوان: "عود وبارود: مذكرات و

)"، حترير عصــــام نصــــار وســــليم تماري (القدس: مؤســــســــة الدراســــات املقدســــية، كانون ١٩٤٨
). ويتنـــاول هـــذا املقـــال اجمللـــد األول من املـــذكرات فقط، وبـــالتـــايل فـــإن ٢٠٠١الثـــاين/ينـــاير 

جورج جوهرية  االقتباســـــات الواردة يف هذا املقال هي من اجمللد األول. وأود أن أشـــــكر الســـــيد
(يف أثينا) والســـــــــــيدة آية جوهرية شـــــــــــاكر (يف القدس) على جعل خمطوطة واصـــــــــــف جوهرية 
وجمموعته الفوتوغرافية يف متناول املؤســــــســــــة، وعلى مســــــاعدتهم يف توفير مســــــاعدة ال تقدر 

  بثمن خالل حترير اخملطوطة.
حظات سابقة كانت يف واصف جوهرية كتابة مذكراته، بصورة منتظمة، باالستناد إىل مالبدأ   )٢(

يف اجلمعية اإلنشـــــائية العربية يف أريحا. وتابع الكتابة يف بيروت خالل  ١٩٤٧حيازته ســـــنة 
الســـتينات. ويمكن إدراك أنه بدأ الكتابة يف األربعينات من تعليقه على املســـكوبية خالل العهد 

سـتخبارات البريطانية. العثماين، إذ يذكر بصـورة عابرة: اليوم، تُسـتخدم هذه األحياء مراكز لال
إالّ إن ابنــه جورج جوهريــة يعلمني، من خالل مراســـــــــــالت إلكترونيــة، بــأن زوجــة أبيــه كريمــة 

)، التي تعيش اآلن يف بيروت، تصـــــــــــر على أن  ٨٥(زوجة واصـــــــــــف الثانية، وعمرها اآلن  عاماً
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كرة واصـــــــــــف كتب مذكراته كاملة يف أواخر حياته من ذاكرته. فقد كان لديه تذكر شـــــــــــامل وذا
فوتوغرافية للتفصـــــــــيالت. لكن هذا الزعم يناقض اإلشـــــــــارات املتعددة يف املذكرات إىل أماكن 
وأحداث تدل على أنه كان يكتبها خالل عهد االنتداب. وإضـــافة إىل جملدات اخملطوطة الثالثة، 
فقد ترك جمموعة من األنغام والعالمات املوســـــــيقية، وجمموعة شـــــــعرية، وجمموعة كبيرة من 

ل الشـــــــــــعبيـــة وتفســـــــــــيرهـــا. وقـــد أفـــادت ابنتـــه، املرحومـــة يســـــــــــرى عرنيطـــة (توفيـــت يف األمثـــا
) من هـــذه اجملموعـــة األخيرة يف كتـــابهـــا بعنوان: "الفنون الشـــــــــــعبيـــة يف ٢٠٠٠آذار/مـــارس 

  ).١٩٦٨مركز األبحاث،  -  التحرير الفلسطينية منظمةفلسطين" (بيروت: 
واصف كان يف رعاية آل احلسيني بصورة واضحة، فإنه ال يشير إىل تعاطفه على الرغم من أن   )٣(

الـذي تزعموه يف وقـت الحق. وعنـدمـا تويف ويلّ أمره حســـــــــــين  الفلســـــــــــطينيمع احلزب العربي 
احلســـيني أحلق واصـــف نفســـه براغب النشـــاشـــيبي، خصـــم احلاج أمين، من دون أن يعتبر نفســـه 

ات يف موقف جوهريــــة يجــــب أالّ تفهم أنهــــا مواقف منتميــــاً إىل حزب الــــدفــــاع. وهــــذه التقلبــــ
انتهازية، وخصـــوصـــاً أن العائلتين كانتا تنظران إليه على أنه فنان وموســـيقي، ومل تتوقعا نه 
أية مواقف ســـــــــياســـــــــية. يف املقابل، كتب إيلّ جورج جوهرية، من أثينا، أن واصـــــــــف كان مؤيدًا 

ســـيني. وفيما بعد، أصـــبح واصـــف ناصـــريًا. متحمســـاً للحاج أمين، وكذلك للقائد عبد القادر احل
 أنه كان ينتقدمع  -  كما كان على عالقة جيدة بكل من فخري النشـاشـيبي وراغب النشـاشـيبي

  ).٢٠٠٠تموز/يوليو  ٧بشدة سياستهما املؤيدة لإلنكليز (رسالة من أثينا، 
 Jerusalem 1948: The Arab Rochelle Davis, "Ottoman Jerusalem," inر: ظـــــــــــأنـــــــــــ  )٤(

(Jerusalem: Institute of Jerusalem Studies, Neighbourhoods and their Fate in the War 
29.-1999), pp. 10 

)٥(  Century: Emergence of the New City  thJerusalem in the 19Arieh, -Yehoshua Ben

2.17-Zvi, 1986), pp. 152-(Jerusalem: YadIzhak Ben 
 ٥٧٦جوهرية["الدفتر املوســـــيقي"]، من دون عنوان، من دون تاريخ، وهو غير منشـــــور، واصـــــف   )٦(

صــــفحة. ومن الواضــــح أن هذا اخملطوط املكتوب باليد، واملهدى إىل الســــلطان العثماين، والذي 
م إىل واصـــــــــف يحمل التوقيع " جوهرية.. القدس الشـــــــــريف"، كتب يف العهد العثماين، وهو مقســـــــــّ
) قصـــــــــــائد ٤) "أغاين حب"؛ ٣) مذاهب وأدوار؛ ٢) موشـــــــــــحات وأناشـــــــــــيد؛ ١ول: خمســـــــــــة فصـــــــــــ

  ) طقاطيق وأغاين.٥ومقطوعات رباعية؛ 
  .١٠ -  ٩املصدر نفسه، "تركيب النوتة اإلفرجنية على أوتار العود"، ص   )٧(
يف باب الســـــــاهرة، والذي أصـــــــبح متحف روكفلر بعد  الفلســـــــطينيلعله يشـــــــير إىل موقع املتحف   )٨(

  .١٩٦٧سنة  اإلسرائيليالل االحت
جوهرية نســـــــــــخة عن مذكرات كان جدّه جريس يحتفظ بها، وفيها دوّن أحداثاً لقد زودين جورج   )٩(

من القرن التاسع عشر. إالّ إن هذه اخملطوطة هي يف األساس سجلّ عائلي، سجّل فيه الوالدات، 
ت اجتمـــاعيـــة من النمط والزيجـــات، والتعميـــدات، والوفيـــات، وال يحتوي تقريبـــاً على مالحظـــا

  الذي يعزوه واصف إليه هنا.



  ٦٩)، ص ٢٠٠٠(خريف  ٤٤لعدد ، ا١١لد المج مجلة الدراسات الفلسطينية ثقافة
 

٢٧ 
 

كان حممد من "قبضـــايات" باب العمود، أي كان عضـــواً يف عصـــابة شـــوارع موكالً إليه حماية   )١٠(
احلي. والتعبير الذي استخدمه واصف هو: "من أشاوس حملة باب العامود"، جمع "أشوس"، أي 

  الرجل القوي أو الشجاع.
  .٩وسيقي"، مصدر سبق ذكره، ص أنظر: "الدفتر امل  )١١(
كلغ)، يف ذلك الوقت كان  ٣من أجل تقدير ثمن عود واصــــف األول، نالحظ أن ثمن رطل اللحم (  )١٢(

دوالراً بالنســـــــــــبة  ٣٢٠كلغ من اللحم، أي  ٣٢قروش. ويعادل املبلغ الذي دفع للعود ثمن  ٧٬٥
ائلة متواضــعة احلال يف ذلك )، وهو مبلغ كبير لع٢٠٠٠إىل أســعار القدس يف وقتنا هذا (ســنة 

 -  ١٩٠٠الوقت. أنظر: اخملطوطة، "قائمة بأســــــعار احلاجات األســــــاســــــية يف القدس العثمانية: 
  .١٠١"، ص ١٩١٤

"كــان معلمي هــذا عمر البطش عــاملي يف حفظ وإتقــان فن املوشـــــــــــح اجلميــل ذلــك النوع الــذي   )١٣(
 ظ عليه إالّ يف مدينة حلب الشهباءاختفى ويا لألسف يف جميع األقطار العربية ومل يبقى حماف

وكــان يحــدثني كثيراً عن معلمــه املوســـــــــــيقــار الســـــــــــيــد علي درويش املرجع العــاملي لهــذا النوع 
  هناك."

  يجري املؤلف حساباً بأن هذا هو املعدل السنوي لراتب قاض للفترة نفسها.  )١٤(
)١٥(  oks, 1999), p. 6.(London: Granata BoOut of Place: A Memoir Edward W. Said,  

عن حفالت الكيف، يحرص واصـــــــــــف على إخبار القارئ بأنه شـــــــــــارك يف تناول املادة لتعزيز   )١٦(
  جتربته ومعرفته فقط ومل يكن مدمناً عليها قط.

  ).١٩٥٥أنظر: خليل السكاكيني، "كذا أنا يا دنيا" (القدس: املطبعة التجارية،   )١٧(
 التنافسية، أنظر:فيما يتعلق بمناقشة الوالءات   )١٨(

 Rashid Khalidi, "Competing and Overlapping Loyalties in Ottoman Jerusalem," in 
(New York: Palestinian Identity: The Construction of Modern National Consciousness 

: Divided Loyalties88; James Gelvin, -Columbia University Press, 1997), pp. 63
(Berkeley: University of Nationalism and Mass Politics in Syria at the Close of Empire 

195;-California Press, 1998), pp. 141 
 وبالنسبة إىل املنظور التنقيحي، أنظر: 
 Arabs and Young Turks: Ottomanism, Arabism, and Islamism in the HasanKayali, 

115.-(Berkeley: University of California Press, 1997), pp. 811918 -e, 1908Ottoman Empir 
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