الباحثة نبيلة القوصي

البيمارستان القيمري

البيمارستان القيمري
يف "حي الصاحلية"
الباحثة نبيلة القوصي
حتتضن دمشق معالم تارخيية قدمية قيمة ،ما جيعل منها الوجهة املثالية للقيام برحالت سياحية
ممتعة هادفة ،حتت عنوان قوله تعاىل(( :قل سياوا يف ارأر مث انظراوا كيف كان  ،))....فالسياحة
تكون بالسي اوالسي بالنظر اوالتأمل فنحصل على عربة اوموعظة فقط عندما ننظر بعقل اوقلب اواع،
حيث نرى تقلب الدنيا بأقوام ملكوها قبلنا اوتصرفوا فيها ليمثلوا قول الشاعر :تلك آثارنا تدل علينا
فانظراوا بعدنا إىل اآلثار.
اوكلنا يعلم يقينا أن متعة االكتشاف اوالبحث حتتا إىل تشويق اوترغيب  ...اوحنن من خالل
زااوية "معال اوأعيان" حنااول استخدام التشويق اوالرتغيب للحصول على املعرفة التارخيية بأر شرفنا
اهلل عز اوجل بسكناها ،كي نصل إىل مقصود تشريفنا باإلقامة فيها ...
هيا معا نبحث اونكتشف يف ِسي ممن سكن هذه ارأر املباركة اوترك من اورائه معالم ترشد
الضال اوالضائع ملتمسني العربة اوالعظة اليت فقدت فغفلنا عن مقصد موالنا عز اوجل ...
هذه دعوة لرحلة يف "حي الصاحلية" ،يف اجلهة الغربية من جبل قاسيون ،فالصاحلية من الصالح
اوقاسيون من قسوة احلجارة ،اواملعال ارأثرية كثية اومتنوعة فيها كاملساجد اواملدارس اوالقباب اليت
شيدها اخللفاء اوالسالطني اوارأمراء ..اومن هذه العمائر (البيمارستانات) اليت ظهرت يف دمشق ،اوكان
بيمارستان النوري أاول بيمارستان اوأاول منوذ يف دمشق ،مث جاء أمي من أمراء القيامرة اوبىن
بيمارستانا يضاهي النوري ،جعله يف اوسط الصاحلية اليت بدت يف تلك الفرتة اوكأهنا تنافس مدينة
دمشق القدمية ..
البيمارستان القيمري:
البيمارستان :كلمة فارسية مركبة من كلمتني (بيمار) مبعىن مريض أاو مصاب اوعليل ،اوكلمة
(ستان) مبعىن مكان أاو دار ،فهي إذا دار املرضى ،مث اختصرت فصارت (مارستان) ،اوتعين
املستشفى ،بناه سيف الدين القيمري عام  646هجري .. 1526 ،فمن هو ارأمي سيف الدين
القيمري؟
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قال ابن العماد يف شذرات الذهب :أن سيف الدين القيمري هو ابن أخت صاحب قيمر،
اوقميمر بفتح القاف اوضم امليم ،قلعة يف اجلبال بني املوصل او ِخالط ،نسب إليها مجاعة من أعيان
ارأمراء باملوصل ،او ِخالط بكسر أاوله اوضم آخره ،بلدة عامرة مشهورة ،اوهي قصبة أرمينية الوسطى،
اوفيها حبية ال نظي هلا.
اوسيف الدين القيمري هو من أكراد العراق مث الشام الذين كان هلم إسهامات سياسية اوثقافية
اواقتصادية مشرفة يف دمشق ،اوامسه :أبو احلسن علي بن يوسف بن أيب الفوارس بن موسك القيمري
الكردي أكرب أمراء القيامرة ،كان ذا مال كثي اوثراوة ،أمي شجاع اوبطل جماهد اوصف ببسالته ضد
الفرجنة اواشرتك يف معركة دمياط الشهية  1521 / 646اوأسر فيها ملك الصليبني الفرنسي.

تراوي املصادر أن هذا البيمارستان قد ضاهى البيمارستان النوري ،اويدل بناء هذا املشفى الكبي
يف حي الصاحلية على درجة التطور العمراين للمنطقة اواالستقاللية اليت اوصلت إليها منذ تأسيس هذا
احلي يف أاواسط القرن اخلامس للهجرة اواحلادي عشر امليالدي ،فقد أسهب املؤرخون يف اوصفه
اواإلشادة مبحاسنه.
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اوقد شيد أمراء القيمرية منشآت كثية يف دمشق اوحلب ،ال ننسى حي القيمرية يف دمشق ،الذي
يعد من أعرق ارأحياء الدمشقية ...

او ذكر املؤرخون أن لبناء البيمارستان القيمري قصة ذات عربة تراويها الكتب اوهي :أن ارأمي
سيف الدين تزاو من ابنة ارأمي عز الدين على صداق كبي ،اوعندما توفيت من غي اولد أخذ
صداقها اومصاغها ،اوصرفه مجيعه يف بناء البيمارستان اوأاوقافه ليكون صدقة جارية ختلفها على
ارأر  ،لقول املصطفى:
(( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث :صدقة جارية ،أاو علم ينتفع به ،أاو اولد صاحل
يدعو له)) .
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بين هذا البيمارستان اوسط حي الصاحلية خاصا هبا ،رأهنا كانت أشبه مبدينة مستقلة عن دمشق
يد أن ينفع الناس به (( ،اخللق كلهم عيال اهلل اوأحبهم إىل اهلل أنفعهم إىل عياله )).
القدمية ،حيث أر م
او تويف ارأمي سيف الدين يف نابلس  1526 /6 24اوهو يقاتل الصليبيني  ..مث نقل اودفن
برتبته جتاه مشال البيمارستان القيمري الذي بناه.
نتجول معا اآلن بني أرجاء هذا املعلمم سائلني املوىل عز اوجل السداد اوالتوفيق يف عربة اوعظة
أثناء رحلتنا هذه اولنقرأ فاحتة الكتاب على أراواح من سبقونا اوأراواحنا سائلني املوىل عز اوجل أفضل
ارأعمال مع حسن اخلتام...
للبناء باب متقن البناء ال يزال حمافظا غلى اوضعه ،اوخمطط البناء متأثر جدا مبخطط بناء
البيمارستان النوري الذي بناه نور الدين زنكي  246هجري1124 /ميالدي يف دمشق القدمية .
اواملخطط بشكل عام مربع الشكل له أربعة أاواوين مركزية ،على كل منها مداخل إىل غرف
أخرى..
اومدخل البيمارستان مبين بطريقة ارأبلق ،أي تنااوب املداميك امللونة ،اوله قوس مزخرف ،اويتو
البوابة مقرنص فخم ،مع ثالثة أسطر من زخارف كتابية ،اوبني الكتابة زخارف نباتية متشابكة على
درجة عالية من اإلتقان ،اواليت متثل بداية االنتقال من التقشف ارأيويب إىل طراز الفن اململوكي يف
الزخرفة ،اوهذه الزخرفة النباتية ..
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اويوجد عدد من القاعات حبسب االختصاصات ملعاجلة أمرا متنوعة :قاعة لتجبي العظام،
اوأخرى للجراحة ،اوقاعة لألمرا النفسية ،اوقاعة لألمرا الباطنية اوغيها ...مع ممرافقها من نوافذ
يف مجيع الغرف مطلة على دمشق اوحدائق الصاحلية من حوهلا ،اواليت اوضعت لتعجيل الشفاء أثناء
االستطباب للمرضى ،تدلنا على راوعة اإلنسان اونفعه رأخيه اإلنسان إن صدق مع اهلل يف سره
ليصبح متمثال قول النيب صلى اهلل عليه اوسلم:
(( ال يؤمن أحدكم حىت حيب رأخيه ما حيب لنفسه )).
فقد شيد هذا البناء هلدف أساسي هو معاجلة الفقراء اوختريج ارأطباء ،فانظراوا كيف كان الذين
من قبلنا ؟
او لسان حالنا يدعو هلم  ....اللهم اجزهم عنا خيا ....
يف هناية رحلتنا هذه البد لنا من اوقفة تأمل اوتفكر نستلهم منها كيف جيب أن نغتنم العمر
اواحلياة فوق أر ذكرت بركتها على لسان أشرف اخللق ،فنحن اليوم نسطر كتاب أعمالنا الذي
سنقرأه يوم القيامة ،لذلك أحسنوا تسطيه قبل فوات ارأاوان ...
(( اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا )) .
املصادر اواملراجع:
القالئد اجلوهرية /البن طولون
شذرات الذهب يف أخبار من ذهب  /البن العماد
البداية اوالنهاية /البن كثي
معجم البلدان /ياقوت احلموي
العمارة اإلسالمية /للرحيااوي
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