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  ذكرياتي مع جممع
  خاصكي سلطان املعماري

  "العمارة العامرة"

  يوسف سعيد النتشه
فهذا أمر ال يتســـع له ال يهدف نشـــر املقال بالعربية إىل دراســـة جممع خاصـــكي ســـلطان، 

املقام هنا، عالوة على أن اجملمع نال حظاً كبيراً من الدراسة قياساً بغيره من العمائر. 
مؤخراً، يف الكتاب املوســـــــــــوعي )1(فإىل جانب الدراســــــــــــة املعمارية التي أجنزها الكاتب

نشـــــــــــرت يف الكتاب )2(القدس العثمانية، هناك دراســـــــــــة أُخرى قام بها مهندس بريطاين،
نفســـــــه. واملقابلة بين الدراســـــــتين، وإن كانت كل منهما تعتمد على منهج خمتلف، تظهر 
أهمية هذا اجملمع، عالوة على اإلجناز، وخصـــــوصـــــاً فيما يتعلق باملعلومات التاريخية 

ســـــــــــجــل  ) 3(التي توفرت عنــه. ومل يقف األمر عنــد هــذا احلــد، بــل إن أحــد الزمالء البــاحثين
أُخرى  )4(ألطروحته لدرجة الدكتوراه. وهناك باحثةجممع خاصـــــكي ســـــلطان موضـــــوعاً 

 )5(يف جامعة تل أبيب بصــــدد إخراج كتاب آخر عن شــــخصــــية الواقفة خاصــــكي ســــلطان.
وقد تُوجت هذه اجلهود بما يقوم به املكتب الفني يف مؤســـــــــســـــــــة التعاون من دراســـــــــات 

                                                            
)(  :35املصدر.-, no. 7, Winter 2000, pp. 29Jerusalem Quarterly File 

 أدخل الكاتب بعض التعديالت على الترجمة هذه، وأخذنا الصور املدرجة هنا من: 
 -Ottoman Jerusalem: The Living City: 1517Sylvia Auld and Robert Hillenbrand, eds., 

(London: Altajir World of Islam Trust, 2000), part II, pp. 778, 781, 783. 1917 
)(  قدس، يعمل رئيساً لقسم اآلثار اإلسالمية يف دائرة أوقاف القدس.باحث يف عمارة ال 
)1(  ’Amira (Khassaki Sultan), -’Imara al-Yusuf Natsheh, "Catalogue of Buildings, no. 15: Al

790.-in Auld and Hillenbrand, eds., op. cit., part II, pp. 747  
)2(  -e Charitable Foundation of Khassaki Sultan (959’Amira: Th-’Imara al-David Myres, "Al

581.-1552)," in Auld and Hillenbrand, eds., op. cit., part I, pp. 539  
  غسان حمبيش، وقد سجل املوضوع يف جامعة عين شمس يف جمهورية مصر العربية.  )3(
 مشهور بعنوان: ) وهي متخصصة بالفترة العثمانية ولها كتابAmy Singerآمي سينغر (  )4(

 Palestinian Peasants and Ottoman Officials: Rural Administration around Sixteenth 
(Cambridge, 1994). century Jerusalem  

 Constructing Ottoman beneficence: Anبعنوان  2002صـــــــدر الكتاب مؤخراً يف نهاية ســـــــنة   )5(
(New York: State University of New York). Imperial Soup Kitchen in Jerusalem 
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مســـــــــــتفيضــــــــــــة عن هــذا اجملمع تغطي املنــاحي 
يــــــة الـــتــــــاريـــخـــيــــــة واملـــعـــمــــــاريــــــة واملـــيـــكــــــانـــيـــكـــ

والكهربائية، تمهيداً لترميمه وصــــــــــيانته ومده 
بــأســـــــــــبــاب املنعــة والبقــاء. وتســـــــــــعى الــدكتورة 
شــــــــــــادية طوقان، مديرة املكتب الفني، إلخراج 
دراســـة عن جممع دار األيتام اإلســـالمية تغطي 
مشـــــــــــروع الترميم وتمــــــد املعرفــــــة بمعلومــــــات 

  معمارية وتاريخية شاملة.
يوجد جممع خاصـــــــــــكي ســـــــــــلطان، أو كما 

، يف قلب "العمارة العامرة")6(ســـــــــــمى بالوقفيةي
متراً إىل الغرب من باب الناظر،  150البلدة القديمة من مدينة القدس، حيث يبعد نحو 

  أحد أبواب احلرم الشريف.
واملدخل الشـــــــــــمايل للمجمع يقع يف طريق عقبة التكية، والتكية تعني يف لغة أهل 

ل اجلنوبي يقع يف طريق عقبــة الســـــــــــرايــا، القــدس العــاميــة مكــان األكــل اجملــاين. واملــدخــ
والســـــــــــرايا تعني مقر احلاكم أو الوايل، نســـــــــــبة إىل مقر احملافظ العثماين قبيل االنتداب 

 )7(). ويحيط باجملمع من الشـــــــــرق مبنى املدرســـــــــة املاوردية1948 -  1917البريطاين (
تداخلت وقد  )8(املظفرية. جاويش، ومن الغرب قصــــــر الســــــت طنشــــــق ومبنى رباط بايرام

واندجمت هذه املباين بعضــــــها يف بعض منذ زمن بعيد، وشــــــكلت وحدة معمارية معقدة 
  )9(."دار األيتام اإلسالمية"أطلق عليها اليوم اسم 

                                                            
  :1944نشر وترجم النص التركي العثماين لهذه الوقفية السيد أسطفان يف سنة   )6(

  May thSt. H. Stephan, "An Endowment Deed of Khassaki Sultan, dated the 24
192.-, 10, 1944, pp. 170QDAP1552,"  

رفت يف الكثير من املؤلفات خطأً بالرصــــاصــــية واعتبرت جزءاً من املدرســــة املاوردية، والتي ع  )7(
رباط بايراجماويش، هي مدرســة مســتقلة منفصــلة عن الرباط. يف شــأن هذه املدرســة والرباط 

 أنظر:
 Mawardiyya (Rasasiyya)," -Madrasa al-Yusuf Natsheh, "Catalogue of Buildings, no. 28: Al

881.-eds., op. cit., part II, pp. 868in Auld and Hillenbrand,   
يقوم املكتب الفني بالتعاون مع كاتب املقال بإعداد كتيب عن هذا القصـــــــــــر يؤمل نشـــــــــــره يف   )8(

، ليســـــــاهم يف جهود املكتب يف مشـــــــروع التوعية اجلماهيرية لعمائر البلدة 2003نهاية ســـــــنة 
  القديمة يف القدس.

يتام اإلســـــــالمية قســـــــمان: األول صـــــــناعي، الطالب فيه إمّا من اجلدير بالذكر أن مدرســـــــة دار األ  )9(
ا خــارجي يــذهبون بعــد التــدريــب إىل بيوتهم؛ الثــاين أكــاديمي،  داخلي يقيمون بــاملــدرســــــــــــة وإمــّ
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، إىل روكســــــــــالنه "خاصــــــــــكي ســــــــــلطان"ينســــــــــب هذا اجملمع، كما يالحظ من اســــــــــمه 
)Roxelane) والتي تعرف 1566 -  1520) زوجة الســـلطان العثماين ســـليمان القانوين ،(

باســم خُرم، الذي يعني الضــاحكة، أو املرحة. لكنها تعرف يف املصــادر العثمانية باســم 
خاصــــــكي ســــــلطان الذي يعني أثيرة الســــــلطان، أو حمبوبة الســــــلطان. وقد اســــــتغرق بناء 

)، وهو ليس أكبر وأوســـــع مؤســـــســـــة خيرية يف 1556-  1552اجملمع نحو أربعة أعوام (
.القدس فقط، بل يف فلسط   ين كلها أيضاً

مل يكن يــدور يف خلــدي وأنــا طفــل صـــــــــــغير مل أجتــاوز الثــامنــة من عمري، يف مطلع 
الســـــــــــتينــات من هــذا القرن، وأنــا أدخــل اجملمع أول مرة، أن عالقتي بــه لن تنقطع أبــداً، 
وأنها ســـــــتســـــــتمر إىل درجة أن يشـــــــكل هذا اجملمع العمود الفقري ألطروحتي لنيل درجة 

والواقع، وما  )10(اإلســـــــــالمية العثمانية يف القرن الســـــــــادس عشـــــــــر. الدكتوراه يف العمارة
  أختزنه من ذكريات، يشيران إىل أن عالقتي بهذا اجملمع مرت بأربع مراحل.

أذكر جليــاً أن املرحلــة األوىل تعود إىل أيــام الطفولــة، أســـــــــــعــد األيــام وأحالهــا، على 
ل حيث كانت فرص العم الرغم من صــــعوبتها وقســــوتها على فلســــطينيي البلدة القديمة،

حمدودة. أذكر كيف كنا نتنادى، أنا ورفاقي يف احلي اجملاور خلاصـــــــــــكي ســـــــــــلطان يف 
عقبة السرايا، يف الصباح الباكر بعد شروق الشمس بقليل، كي نذهب إلحضار الشوربة 
اجملـانيـة من مطبخ خـاصـــــــــــكي ســـــــــــلطـان. حينمـا كنـا نـذهـب كـانـت أزقـة البلـدة القـديمـة 

ارة، عدا املبكرين إىل أعمالهم ورجال البلدية الذين يحافظون على هادئة، تخلو من امل
  النظافة ويقومون بجمع النفايات عمالً ال قوالً كما نراهم اليوم.

أذكر طرافة أشـــــــــكال األوعية التي كنا جنلب فيها الشـــــــــوربة، وكيف أن البعض كان 
لتي حــددتهــا يصـــــــــــحــب معــه وعــاء كبيراً أمالً بــاحلصـــــــــــول على كميــة أكثر من املغرفــة ا

بالدور ننتظر  "طابور"الواقفة خاصـــكي ســـلطان، لكن من دون جدوى. كنا غالباً نصـــف 
أحياناً نضج الشوربة، وأحياناً كنا ببراءة األطفال الصغار وحذلقتهم نتدافع ونتناصر 
لبعضــنا البعض، آملين بالعودة املبكرة من ناحية، وباحلصــول على الشــوربة قبل نفاد 

                                                            
  يدرس فيه الطالب املناهج املعتمدة يف املدارس الفلسطينية األُخرى.

) يف دائرة SOASســــــــــيوية (أجيزت األطروحة من جامعة لندن، كلية الدراســــــــــات الشــــــــــرقية واآل  )10(
  ، بعنوان:1977الفنون واآلثار، أواخر سنة 

  Y. Natsheh, "Sixteenth Century Ottoman Public Buildings in Jerusalem: A Study based on 
," Ph.D. ThesisSchool of Sijillthe Standing Monuments and the Evidence of the Jerusalem 

can Studies, University of London, 1997.Oriental and Afri  
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أُخرى. ما زلت أتصـــــــــــور فرحة األطفال الذين كانوا يحصـــــــــــلون على  الكمية من ناحية
الشـــــــوربة. لكن أتذكر بصـــــــورة أقوى وأوضـــــــح خيبة األمل واحلســـــــرة التي كانت تصـــــــيب 
األطفال حين تنفد الكمية. كان البعض يحس بأنه فقد شـــــــــيئاً ثميناً على الرغم من أنها 

  شوربة بسيطة.
ا، كأطفال، نحس بالرهبة حينما نشاهد يف تلك السنين من ستينات ذلك القرن، كن

وعلو املــداخن والقبــة املركزيــة فوق قــاعــة الطبيخ. كــان أهــل  )11(وعــاء الطبخ الكبير جــداً،
القدس يأخذون الشوربة لتسد لبعضهم رمق وجبة الفطور، واحلاجة كانت الدافع األول 

شـــــــوربة الشـــــــهية إىل ذلك. لكن ثمة عائالت كانت ترســـــــل أطفالها بدافع البركة وملذاق ال
املميزة الذي كان يتعذر احلصـــــــــــول على مثيله يف مطابخ البيوت. كانت تلك الشـــــــــــوربة 
حتلّى بالســكر يف األغلب، وقلة كانت تضــيف إليها ســمناً ومكســرات. كانت جمموعة من 
جتار البلدة القديمة يف القدس املقتدرين ترســـل أحياناً من يحضـــر لها شـــوربة رغبة يف 

منها ببركة أكلها؛ وعليه فالشــــــــــوربة يف القدس، مثل ســــــــــماط إبراهيم  مذاقها، واعتقاداً
  .اخلليل، مل تقتصر على الفقراء، بل على املقتدرين وعلى من يرغب يف التذوق أيضاً

، انقلبــت 1967بعـــد وقوع القـــدس حتـــت االحتالل اإلســـــــــــرائيلي يف حزيران/يونيو 
انتقلت من البلدة القديمة إىل  أوضاع السكان وتغيرت أحوالهم. كانت عائلتي حينها قد

كم إىل الشــــــــرق من أســــــــوار القدس، وذلك لضــــــــعف   2منطقة رأس العمود، التي تبعد نحو 
البنية التحتية للبلدة القديمة، ولصـــــــــــعوبة تأهيل كثير من البيوت الســـــــــــكنية كي تتحمل 
تقليص املســـــــــــــاحــة الســـــــــــكنيــة الــذي أحــدثــه تفريغ حــارة الشـــــــــــرف وحــارة املغــاربــة من 

األمر الذي أدى إىل ضـــــــغط على األحياء األُخرى الســـــــتيعاب هؤالء الســـــــكان،  ســـــــكانهما،
على الرغم من أن عدداً من ســـــــكان تلك األحياء كان نزح إىل األردن مباشـــــــرة بعد ســـــــنة 

1967.  
وعلى الرغم من انتقايل من البلدة القديمة فإن ضـــــــائقة التعليم ومنهاجه ســـــــرعان 

قديمة ثانية، وإنما إىل خاصـــكي ســـلطان مباشـــرة، ما عادا بي شـــخصـــياً، ال إىل البلدة ال
لكن هذه املرة لتلقي العلم ال لتناول الشـــــوربة. ومن املعروف أن الســـــلطات اإلســـــرائيلية 

إىل فتح املدارس احلكومية التي كانت تدرس املنهج األردين،  1967ســـــارعت بعد ســـــنة 

                                                            
من حســـن الطالع أن هذه األوعية معروضـــة اآلن ضـــمن حمتويات املتحف اإلســـالمي يف احلرم   )11(

  الشريف.
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ا التحقـــت وأقراين رغبـــة منهـــا يف تطبيع احليـــاة بعـــد االحتالل بـــالســـــــــــرعـــة املمكنـــة. لـــذ
باملدرســـة خاصـــتنا، لكن ما لبثنا أن اكتشـــفنا كطالب أن املناهج تغيرت وتبدل وحتور 
مـــا فيهـــا من معلومـــات وخمتـــارات؛ فتم إحالل آيـــات من القرآن الكريم بـــدالً من آيـــات 
ســـــــابقة، وأدخل شـــــــعر الشـــــــاعر اجلاهلي الســـــــموأل بن عاديا، وذلك على ســـــــبيل املثال ال 

غيير أصـــــــــــاب معظم املوضـــــــــــوعات األدبية والثقافية، األمر الذي جعل احلصـــــــــــر. لكن الت
الطالب يف تناقض مســـــــــــتمر مع ما درســـــــــــوه يف املاضـــــــــــي وما يدرســـــــــــونه يف املناهج 
اإلســـرائيلية، وهذا أدى إىل نقاش وصـــل أحياناً إىل حد التصـــادم الفكري مع املدرســـين، 

تعيينهم حديثاً لعزوف وخصــــــــوصــــــــاً أن بعضــــــــهم مل يكن من األكفياء املؤهلين ممن تم 
ورفض أغلبية املربين العمل مع الســـــــلطات اإلســـــــرائيلية يف حينه. وخالصـــــــة القول: إن 
النتيجة كانت أن هذا املنهج لن يكفل لنا النجاح أو االســــتمرار يف التعليم اجلامعي، وال 

  بد من استبداله.
رســـــــــــين من املربين األفـــاضـــــــــــــل واملـــد ) 12(وتزامن يف الوقـــت نفســـــــــــــه أن تـــداعى نفر

اخمللصــــــين، إدراكاً منهم للمشــــــكلة وأبعادها، وبالتنســــــيق مع املؤســــــســــــات التربوية يف 
األردن، وعملوا على فتح مـــدارس وطنيـــة كي حتـــل حمـــل املـــدارس احلكوميـــة، لتـــدريس 
املنهج األردين. ومن تلك املدارس كانت مدرســة دار األيتام اإلســالمية، التي اتخذت من 

  باط بايراجماويش مقراً لها.خاصكي سلطان واملاوردية ور
، بدأت 1969/1970حين عدت إىل هذا اجملمع طالباً على مقاعد الدراسة يف عام 

عالقتي باملرحلة الثانية تتبلور. والواقع أنني والطالب صـــــدمنا بواقع املدرســـــة اجلديد 
علينا. فهي ذات مدخل معتم ودرج طويل ضـــــــــــيق، لها ســــــــــــاحات لكن ذات مســـــــــــتويات 

ط قديم جميل لكن فيه حفراً كبيرة وبحاجة إىل صيانة؛ الغرف إمّا واسعة خمتلفة؛ البال
ال يوجد يف  )13(جداً وإمّا ضــــيقة ال تفي بالغرض، ومن كليهما كانت القصــــارة تتســــاقط.

                                                            
أذكر من هؤالء األســـاتذة الكرام، على ســـبيل املثال، كالً من املرحوم توفيق أبو الســـعود، وأحمد   )12(

ل كثيرون من هؤالء املدرســــــــين يواصــــــــلون العطاء يف عبد اللطيف، وحســــــــني األشــــــــهب. وال يزا
ميدان التعليم ويف ميادين أُخرى، كاألســـــــتاذ زيدان أبو زياد، املدرس يف املدرســـــــة املأمونية، 
واحملامي إبراهيم قندلفت، مســـــؤول يف وزارة األوقاف ومســـــتشـــــار الوزير للشـــــؤون املســـــيحية. 

اضــــي القضــــاة الســــابق (تويف يف أواســــط وفضــــيلة الشــــيخ عبد القادر عابدين، مفتي القدس وق
  )، والدكتور أحمد فهيم جبر، عميد كلية اآلداب يف جامعة القدس.2003حزيران/يونيو 

على الرغم من اجلهود اخليرة إلصـــالح صـــفوف هذه املدرســـة فإن األوضـــاع مل تتحســـن كثيراً،   )13(
األمر الذي حدا مديرة املكتب الفني ملؤســســة التعاون، الدكتورة شــادية طوقان، وبالتشــاور مع 
دائرة األوقاف اإلســــــالمية، على إدراج هذا اجملمع ضــــــمن مشــــــاريع نداء الشــــــارقة الذي نظمته 

، فحظي بدعم ســخي. واألمل كبير بأن تتم العناية بهذا 1998اون يف أواخر ســنة مؤســســة التع
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املدرســة مالعب وخمتبرات ومكتبة، وبدا لنا أن االنتقال من املدرســة الراشــدية إىل هذه 
 ديثة إىل العصور احلجرية.املدرسة كاالنتقال من العصور احل

 

 

على الرغم من هذه الصــــــــــورة القاتمة فقد اســــــــــتقطبت هذه املدرســــــــــة، على ضــــــــــعف 
إمكــانــاتهــا، طالبــاً كثيرين، أصـــــــــــبح اآلن عــدد منهم من مثقفي البلــدة القــديمــة والقــدس، 
. وســاعد يف جناح هذه املدرســة عامالن: األول  ومن املدرســين يف املدرســة ذاتها أيضــاً

الســـكان والطالب للمنهج اإلســـرائيلي يف التدريس؛ والثاين تويل إدارة هذه  تمثل برفض
املدرسة مدرسون وتربويون أفاضل من أبناء فلسطين ممن عرفوا بإخالصهم ووفائهم 
وثقافتهم العالية فعوضـــــــــوا بذلك عن وســـــــــائل اإليضـــــــــاح والترفيه التي كانت معدومة، 

  وعن املشكالت التي ال حل معقوالً لها.
ا عدت إىل هذه املدرســـة يف أواخر املرحلة الثانوية، انتعشـــت ذكرياتي األوىل عندم

عن هذا اجملمع. ومع فارق الوعي بين املرحلتين، فإن اهتمامي ووعيي األثري للمجمع 
مل يتجاوزا معرفتي احملدودة ليصـــــــــال إىل ســـــــــبر غور تاريخه العريق. كنت وزمالئي يف 

                                                            
  اجملمع بصورة شاملة قريباً، ووفق أفضل املستويات العلمية.
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الصـــــــــــف واملــــــدرســــــــــــــــة نتجول بين جنبــــــات 
مع، ننظر يف نســـــــــــيجه املعماري، ندرك اجمل

أنـــــه قـــــديم ومرتبط بتـــــاريخنـــــا، لكن مل نكن 
نعرف تـــاريخ اجملمع وال تطوره املعمـــاري، 
وال املغزى الــــذي يكمن وراء اهتمــــام الزوار 
والســـــــــــيـــاح بـــه. وال ســـــــــــر التقـــاطهم الصـــــــــــور 
الـــــفـــــوتـــــوغـــــرافـــــيــــــة لـــــلـــــواجـــــهــــــات واملــــــداخــــــل 

  والزخارف اجلميلة.
امعية األوىل من جامعة القاهرة يف اآلثار اإلسالمية بعد حصويل على درجتي اجل

، وقع على عاتقي، مع زمالء آخرين، إنشـــاء قســـم للعناية باآلثار اإلســـالمية 1977ســـنة 
تابع لدائرة األوقاف اإلســـــــالمية يف احلرم الشـــــــريف. وبعد فترة وجيزة حظيت برئاســـــــة 

العالقة التي ربطتني بهذا هذا القســـــــــــم حتى تاريخه. وحينها بدأت املرحلة الثالثة من 
اجملمع املعمـــــاري. هـــــذه املرحلـــــة يمكن أن تعتبر مرحلـــــة بـــــدايـــــة تكون الوعي األثري 
واملعماري لديّ، ال لهذا اجملمع فقط، بل أيضـــــــــــاً للبلدة القديمة يف القدس بشـــــــــــكل عام. 
بدأت عالقتي تتنامى مع مرور الزمن، وخصـــــوصـــــاً عندما كنت أصـــــحب طالب اجلامعة 

يف زيارات ميدانية اســـــــــتكمالية ألرشـــــــــدهم يف العمائر واملباين اإلســـــــــالمية،  واملهتمين
  فكان هذا اجملمع يحظى بالتقدير واإلعجاب.

املباين "بلغت عالقتي بمجمع خاصـــــــــكي ســـــــــلطان األوج حينما وقع اختياري على 
لتكون موضـــــــوعاً ألطروحتي للدكتوراه يف  "العثمانية العامة يف القرن الســـــــادس عشـــــــر

. ومنذ ذلك احلين وأنا مل أنقطع عن التردد على هذا اجملمع، حماوالً اإلجابة 2199سنة 
عن األســـــئلة املســـــتعصـــــية التي مل أجد لها جواباً يف الســـــابق. كنت أزور اجملمع ألحاول 
اإلجابة على قضــــــــــية، فتظهر يل عدة قضــــــــــايا جديدة بحاجة إىل إجابة شــــــــــافية. إن من 

ملبنى الكبير حدوده ومكوناته حينما بني يف أول املســــــــــــائل املهمة التي يطرحها هذا ا
األمر يف القرن الســـــــــادس عشـــــــــر، ومن هم املعماريون الذين بنوه. هل هم حمليون؟ وإذا 
كان اجلواب ســـــــــــلباً، فمن أي املناطق قدموا؟ وهل صـــــــــــحيح ما أشـــــــــــيع من أن املهندس 

ن جند أســـلوبه العثماين الذائع الصـــيت ســـنان هو الذي صـــمم اجملمع، وإذا كان كذلك فأي
  وتأثيره يف العمارة يف القدس الشريف؟
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إن هذه النقاط مثار اجلدل واخلالف وغيرها تكتســــب أهمية كبرى إذا ما أدركنا أن 
جممع خــاصـــــــــــكي ســـــــــــلطــان هو جممع ســـــــــــلطــاين، كــان موضـــــــــــع اهتمــام ورعــايــة معظم 
الســــــــــالطين العثمانيين على امتداد أربعة قرون، وأن املطبخ الســــــــــلطاين الذي خصــــــــــص 
أصــــالً للفقراء والصــــوفية من اجملاورين يف بيت املقدس، ما زال يقدم الطعام أســــبوعياً 
والشـوربة يومياً إىل الراغبين واحملتاجين، على الرغم من ضـياع وطمس جميع أراضـي 

  .1948الوقف، وخصوصاً بعد سنة 
إن هذا اجملمع حينما أســـــــــــس كان يتألف من عدة أقســـــــــــام، بعضـــــــــــها ما زال قائمًا، 

هــا انــدثر مع األيــام والزمن. وكــان من مرفقــاتــه وأقســـــــــــــامــه: خــان كبير لنزول وبعضـــــــــــ
املســـــــافرين والتجار؛ مســـــــجد ذو قباب وعقود إلقامة الصـــــــلوات وقراءة القرآن، والدعاء 

غرفــــة إلقــــامــــة الصـــــــــــوفيــــة والفقراء  55للواقفــــة بحســـــــــــن أعمــــالهــــا؛ ربــــاط مؤلف من 
ير أُحلق به فرن وطاحونة وعدة واجملاورين يف بيت املقدس. وأخيراً أُســـــــــــس مطبخ كب
  خمازن وسبيل لتوفير املياه العذبة للمقيمين وللطبخ.

لقد أوقفت خاصكي سلطان على مشروعها اخليري االجتماعي الكثير من األوقاف، 
لتكفل له دوام البقاء واالســـــــــتمرارية. وكانت من الســـــــــخاء بحيث أن جميع الدخل الناجت 

ير فلســـــطينية كان يصـــــب يف ميزانية هذا املشـــــروع. بلدة وقرية فلســـــطينية وغ 30لنحو 
وأُردفت هذه القرى ومزارعها وحقولها بنحو أربع قرى إضــــــــــــافية من وقف الســـــــــــلطان 
ســــــليمان القانوين لدعم الوقف بعد وفاة زوجته خاصــــــكي ســــــلطان مباشــــــرة. وقد كانت 

لس هذه القرى موزعة على عدة مناطق وواليات يف غزة ونابلس والقدس وصيدا وطراب
  الشام.

أشــرف على إدارة هذه املؤســســة جمموعة من كبار موظفي اإلدارة العثمانية. وكان 
متويل الوقف يرســـــــل من إســـــــتنبول مباشـــــــرة، وكان يعاونه وحتت إدارته نحو خمســـــــين 
. كل منهم موكل بعمل حمدد وفق شــــروط الوقفية وتوصــــيف وظيفي مفصــــل. فقد  موظفاً

التي يشـــــــــرب بها، وآخر لتنقية األرز،  كان هناك شـــــــــخص يشـــــــــرف على غســـــــــيل الكؤوس
وكان هناك طباخان وثالثة مساعدين لهم، باإلضافة إىل مرمم ورجل صيانة للحفاظ 
على املبنى. وهذه أمثلة فقط ملا كانت عليه هذه املؤســــســــة من نشــــاط وعطاء يف القرن 

 79,505الســــادس عشــــر. وقد وصــــلت رواتب هؤالء املوظفين الســــنوية إىل ما يقرب من 
  دراهم فضية، غير مصاريف األكل والنفقات األُخرى اجلارية.
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) 1ومع أنني أجنزت دراســــــــــة وافية رائدة عن هذا اجملمع املعماري (أنظر حاشــــــــــية 
تضـــــــــــمنت الكثير من الصـــــــــــور الفوتوغرافية واخملططات الهندســـــــــــية والزخرفية، مدعمة 

ســـــــــــئلة الفنية بوثائق معاصـــــــــــرة وأصـــــــــــلية، حاولت فيها جاهداً اإلجابة عن معظم األ
والتاريخية التي تثيرها دراســــــة هذا اجملمع، إالّ إنني حينما أزور هذا املبنى بين الفينة 
واألُخرى، وأرى جموع األطفال تتناول الشـــــــــــوربة، أتســـــــــــاءل ما إذا ســـــــــــيقدَّر ألحد هؤالء 
األطفال أن يقوم مســـــــــتقبالً بنقد دراســـــــــتي وتقديم وجهة نظر مغايرة، ويربط املاضـــــــــي 

  املستقبل.باحلاضر و
وأود أن أختم هـــذه الـــذكريـــات بـــالقول إن عالقتي بـــالشـــــــــــوربـــة مل تنقطع. إذ إنني 
وزمالئي يف قســــم اآلثار اإلســــالمية، حينما نفتقد الشــــوربة نرســــل من يحضــــر لنا كمية 
منها لنتذوقها ونســـــتمتع بها، لكن ال شـــــيء يضـــــاهي طعم شـــــوربة الطفولة. لعل احلنين 

ة البريئة واحلرية التلقائية، وراء هذا الشــعور واملوقف. إنه إىل املاضــي، إىل أيام الطفول
ملن حسن طالعي أنني أستطيع أن أجتول يف أماكن طفولتي وأتذكر األيام املاضية من 
عمري ومســيرتي على النقيض من كثيرين من الشــباب الفلســطينيين الذين يحول بينهم 

  وبين أماكن املاضي وذكرياته املنفى القهري لهم.
ذكرياتي وعالقتي بخاصــكي ســلطان يف البلدة القديمة يف القدس ليســت ذاكرة إن 

ووجــــــدانــــــاً؛ إنهــــــا، بــــــالنســـــــــــبــــــة إيلّ وإىل كثيرين من أبنــــــاء القــــــدس، الوجود واحليــــــاة، 
واالســــتمرارية ملســــتقبل أفضــــل، على الرغم من كل املنغصــــات اليومية، ومن كل الغيوم 

أليام. لكن األمل بسالم حقيقي للقدس، على اخمليمة على أجواء البلدة القديمة يف هذه ا
.   الرغم من أنه ال يلوح يف األفق اآلن، يبقى جذوة لن تخمد أبداً
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