
  

  
  

  

  )١(نييمة يف کتابات املکّة املکراحلج ومکّ     
  أ. حسني حممد بافقيه

  أ.د. أبوبکر أمحد باقادر

 >ةمکـ <لکلّ مدينة مفتاح، و مفتاح مکة املکرمة احلـج، الـذي ربـط بـني املکـان      
  :، حيث يتم مقصدها استجابة لنداء إبراهيم عليه السالم>احلج<والزمان 
يَِّتي ِبَواٍد َغْ{ِ ِذي َزْرعٍ ِعْنـَد بَْيِتـَك الُْمَحـرَِّم َربََّنـا لُِيِقيُمـوا ( َربََّنا إِ�ِّ أَْسكَْنُت ِمْن ُذرِّ

َالَة َفاْجَعْل أَْفِئَدًة ِمَن النَّاِس تَْهِوي إِلَْيِهْم     ١.)َواْرزُْقُهْم ِمَن الثََّمَراِت َلَعلَُّهْم َيْشكُُرونَ الصَّ
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مکة املکرمة، فـال يکـاد    فاحلج هو الشعرية اليت ارتبطت برحلة إبراهيم اخلليل إىل
ـ     كوله ارتباط بتل إالّ ديين مشعر كيکون هنا ـ الرحلـة، الـيت جعلـت مکّ ة، منـذ  ة املکرم

، و أهلها جـبرية بيتـه الکـرمي، وهـم     ى>القر أم<وجدت، احلاضنة لبنيها، ولآلخرين، فهي 
  .>أهل اهللا<

ـ املکية ، مفتاح شخصيكمفتاح شخصية املدينة، فهو کذل >احلج<وکما کان   ىني، عل
مـن نـداء إبـراهيم عليـه السـالم، واستضـافة السـيدة هـاجر وابنـها           مر األزمان، بـدءاً 

ينـة املقدسـة يف قبـول اآلخـر     املد هرهم، لتبدأ مسرية هـذ جعليهما السالم قبيلة  إمساعيل
ة، الـيت  لقائه وحواره، وبدرجة رفيعة من التسامح والتعددي واالنفتاح عليه، بل الدعوة إىل

ن جيدوا فيها ما تعودوا عليه يف بلدام من أساليب حيام اخلاصة، أتسمح جلميع احلجاج 
ئعهم وتصورام، فکانت يف املأکل وامللبس، بل وأن يعيشوا يف کنف من يعرف لغام وطبا

مکّة املکرته االجتماعية والثقافية.مة خالصة العامل اإلسالمي، ومظهر عبقري  
 ـالرغم من متکينها کلّ عرق وثقافة من االستمرار   ىعل ـواستطاعت مکة املکرمة  

األنوال اليت تکونت منـها، وخبلطـة تشـعر اجلميـع      كاالحتفاظ بشخصيتها اليت هي کلّ تل
ـ  < هشارکة الفاعلة فيما ميکن عدبامل شخصـية  <، املنطلقـة يف أساسـها مـن    >ةالثقافـة املکي

الشخصية اليت وجدت معها، منذ بدأ تارخيها، الذي کفل ألهلها جتاوز قسـوة   ك، تل>املکان
القا<بالديين، وهيأ هلا أن تکون  اجلغرافيا، وصناعة الشخصية املکية اليت ربطت الزمينج< ،

 >رحـم رمـزي  < اآلخر، وحتوهلـا إىل  ىشرط بقائها التارخيي، هو انفتاحها عل لو کان حىت
وتستمد شخصيتها منه، ففي  >املکان< مي إىلنتلکلّ اللغات واللهجات والنظم الرمزية اليت ت

مکّة ال يدهش أن تکون من أي عرق، أو ثقافة، فأنت مقبول سلفاً، فلعلّ  قطر، وال من أي
ن أقدم املدن اليت استطاعت أن تقبل کلّ ألوان الطيف البشري والثقايف مکة املکرمة أن تکو

  واالجتماعي.
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ر األديب واملوريف قصة قصرية بالغة الرمزية، يصوف املکّي١،أمحد سباعي خ واملطو 
قصة فتاة مکية جاء خلطبتها أحد احلجاج من جنـوب شـرق آسـيا، وهـذه الفتـاة، الـيت       

، فاا قطار الزواج، فکانت تتطلـع  >انجکدر<أنّ امسها  ىسو نعرف عن شخصيتها شيئاً ال
وإن کان من جمتمع ناٍء  ن اجلاه واملال واملکانة االجتماعية، حىتالتدي عريس، جيمع إىل إىل

  الدنيا! ىيف أقص
من يطرق الباب. کانوا ضيوفاً من  ىومضت األيام قبل أن تستيقظ ذات صباح عل<

مـن بعـض    ة. رجالً وامرأتني حيملون إليها رسالكمن عامهم ذل احلج ندونيسيا قدموا إىلإ
عـني الشـاب    شـعرت أنّ  او شـاي  ةأقرباء أبيها. فاستقبلتهم... وبعد أن تناولوا حتيتهم قهو

ـ  ىعل ا، فلم تعلّق کثريةتسارقها النظر يف هلف ا أنست ارتياحواسـتطاعت أن   اهذا رغم أ
ه.ثوان بني أهداب ةتغافله لتنام عد  

 ةطرق البـاب لتسـتقبل يف هـذه املـر     ساعات بعد وداع الضيوف حىت ومل متض إالّ
ضيوفها يف طلب يدها البنـهم الشـاب الـذي کـان      ةاحلجاج جاءت تنقل إليها رغب ةشيخ

  يصحبهم يف زيارا قبل ساعات.
...  

  دعها: ويف صرامتها فقد أهابت ا و هي ت ةکانت شيخ ةخلشياو لکن 
 الولد بعد احلج يسافر بلده مع أمه وأخته اللي شـفتيهم يأخـذ رضـا    يتشويف يا بن<

أبوه ويأخذ اللي فيه النصيب علشان املهر و اللي منه، و جييکي راجع. أبوه يبغـاه يـدرس   
  .>له...جهنا ويبغاه يکمل دينه ويربط ر

 ىعريسها القادم مـن أقصـ   ةباتت تنتظر عود ةاملکي ةالفتا لتوضح أنّ ةومتضي القص
وفتاتنا تنتظـر دون  <، ويأيت املوسم تلو املوسم، اشهر ا؛ شهرةلدنيا، وظلّت تعد أشهر السنا
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  !>أن تفقد األمل
  وعالقتها مع حجاجها؟ ةمک ةأليست هذه هي قص

اجلديد؟ ومن ميکن  >املوسم<أن حيني  وف من املستقبل؟ إىلخلاوب؟ االنتظار والترقُّ
سلمني، الذين يتوجهون إليها يف اليـوم مخـس   امل ةمعشوق ةمک ىسو >کدرجان<أن تکون 

ا، ولو مرون أنفسهم بزيارات، ومينجوارهـا   يف العمر! ويبذلون يف سبيل اجللوس إىل ةمر
وجهها اجلميل کـلّ املشـاق والصـعاب، بـل      أعز ما ميلکون، ويقاسون يف سبيل النظر إىل

لو غادروا الوطن، وترکوا وراءهم  ، حىتةطينتها املبارک ةوحيلمون أن ختتلط أجسادهم بصر
  األهل والولد!

ـ  ر حبق، کيف أنّتصو ياليت يشري إليها سباع ةالرمزي إنّ ـ    ةرحل  ةاحلـج هـي رحل
ـ    ةالفرس، فيما کتبوه عن رحل ةمن الرحال عدد كعشق، کما يؤکد ذل  ةالعمـر، وهـي رحل

، ةحـاج ذکرياتـه الفريـد    وإن کانت رمزاً لتجمع إسالمي عاملي؛ فلکلّ ، حىتةخاص ةفردي
ضن الذي يتسع جلميع احملبني، والبيت الذي ال يقفل أن تکون احل ىعل ةقادر ةاملکرم ةومک

حتددها  ةفريد ةحجاجها وعمارها، يف ثنائي ةبابه يف وجه قاصديه، وتظلّ أبد الدهر، منتظر
  .ةحاج مبدين ةعالق

ا، مومسـاً بعـد موسـم، وأن ال تشـيب،     اأن تنتظر خطَّ ةاملعشوق ةوقدر هذه املدين
تشعر بامتداد العمر، ألا جتدد سحرها ومجاهلا کلّ موسم، يف کامل زينتها و عنفواـا   وال

 ها، وکأنَّ لسـان حـاهلم مـا   يوطهارا، وقدر قاصديها أن تلهج قلوم مبآثرها، والشوق إل
  :ةاملقدس ةيف عشق هذه البلد ةره ابن بطوطسطَّ

، ةهذه املشاهد املنيف التروع إىل ىأنه طبع القلوب عل ائب صنع اهللا تعاىلو من عج<
 إالّ ا يف القلوب فال حيلُّهـا أحـد  ، وجعل حبها متمکنةاملثول مبعاهدها الشريف و الشوق إىل

ني إليهـا،  نا لبعاده عنها، شـديد احلـ  اقها، متولّهرلف سفاًأ أخذت مبجامع قلبه وال يفارقها إالّ
تها حشو القلوب حکم ةعليها، فأرضها املبارک ةلتکرار الوفادا ناويمن  ةنصب األعني، وحمب

، وميثلـها وهـي   ةحضرها وهي نائيخليله عليه السالم، والشوق ي ةا لدعو، وتصديقًةاهللا بالغ
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 ىويعانيه من العناء، وکم من ضـعيف يـر   قاصدها ما يلقاه من املشاق ى، و هون علةغائب
ا مشله تلقاها مسروراً مستبشراً ا دواملوت عيان ا، وشاهد التلف يف طريقها، فإذا مجع اهللا

  1.»ا...وال نصب ة، وال کابد حمنةکأنه مل يذق هلا مرار
اس مک ىأدم ةقصد الناملکّـيني   ة، لغرض احلـج، أن غـدا احلـج قـوام حيـا     ةاملکر

مـن قولـه   ع، انطالقًـا  من املنافلعديد با ملعيشتهم، وکان ارتباط احلج دينياً والعامود الفقري
ـ  ةا يف رواج التجارسبب ٢،)مْ ُهـلَ  عَ افِ نَ وا مَ دُ هَ شْ يَ ِل (: تعاىل البيـع و الشـراء يف هـذه     ةو حرک
ا مـن  کـبري  اا، جعلـت عـدد  املواصالت قدمي ةأنّ حرک ة، خاصة، معظم السنةاملقدس ةاملدين

أشـهر،   ةسـبع  ىثون فيها لزمن يزيد علٍ عن احلج، و ميک احلجاج، يقصدوا يف وقت مبکر
التثـاقف   ةحلرک ةخصب ةللعامل اإلسالمي، و بيئ ة، خالصةاملکرم ةجبعل مک حهو ما يسم و

البيع و الشراء، و تبادل السلع و املنتجات بني خمتلف  ةا حلرکاالجتماعي و الفکري، و ميدان
ـ ففـي موسـم احلـج يتـوفّ    <أرجاء العامل اإلسـالمي،   ـ   مـن أ  ةر مبک  ةنـواع السـلع و األمتع

ر مثله يف کثري من حواضر العامل و مدنه، واملصنوعات و املأکوالت و املشروبات ما ال يتوفّ
  3>.لعب األطفال من املصوغات واحللي إىل

وهيتمع املکيم ة، حتول مکةالقرون املاضي كاآلخر، طوال تل ىعل أ انفتاج اةاملکر 
بسبب  كما تتکرر يف العامل القدمي، و ذلقلّ ة، يف صورةکيللمنتجات االستهال ىسوق کرب إىل

إبراهيم عليه السـالم فغـدا هـذا الـوادي غـري       ةلدعو ةاليت جاءت استجاب >احلج< ةفريض
النحو الذي جعل ابن  كذل ىو املشروبات و التحف و الرياش! عل ةالزرع مرايا لألطعم ذي

                                            
، قدم له و حققه و وضع خرائطه و فهارسه عبد اهلادي التازي، (الرباط: مطبوعـات  ةابن بطوط ةلرح . ١
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  :ةاملدهش ةيسوق هذه املقول ةبطوط
فها اهللا، کما أخرب اهللا يف کتابه العزيز حاکياً عن نبيه اخلليل، بـواد غـري   ، شرةومکّ<

تجلب إليهـا، و مثـرات کـلّ شـيء      ةفکلّ طُرف ةاملبارک ةذي زرع، و لکن سبقت هلا الدعو
جبهلا. ىت  

که العنب والتني واخلوخ والرطب ما ال نظري لـه يف الـدنيا،   و لقد أکلت ا من الفوا
. واللحوم ا مسان لذيذات الطعوم، ةوحالو الوب إليها ال مياثله سواه طيبطّيخ االب كوکذل

  1!>وکلّ ما يفترق يف البالد من السلع فيها اجتماعه..
  
  

¥   ¥   ¥  
  

  وللبحث صلة...

  
  

  

                                            
  .٣٧٠ : ١السابق،  . ١




