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تقدمي

تهتم وزارة الثقافة والفنون والرتاث يف قطر بالثقافة ب�سكل عام، فهي حتر�س على اإ�سدار 

املتعددة،  ومناهلها  املختلفة،  بتنويعاتها  واحلداثوية  الرتاثية  اأوجهها  تتناول  التي  املطبوعات 

فالثقافة ببعدها الإن�ساين واحدة ل وطن لها.

وتقدم الوزارة هذه املرة كتاب )�سحنات املكان( للناقد العراقي يا�سني الن�سري، وهو اأحد 

اأهم النقاد الذين يتميزون بغزارة ور�سانة نتاجهم الأدبي ، وقد رفد املكتبة العربية بالكثري من 

الدرا�سات النقدية التي تناولت الأدب وامل�سرح، واملثيولوجية العربية، وقد ركز يف عدد من بحوثه 

على املكان يف الن�سو�س الأدبية، فاأثمرت هذه الدرا�سة التي ن�سعها بني يدي القارئ الكرمي، 

وقد تناول فيها تاأثريات املكان يف العمل الأدبي التي جتعلنا نتاأمل الأماكن التي ع�سنا اأو مررنا 

بها، وما تثريه فينا من �سحنات من خالل الزمان واملكان واحلوار و�سائر املكونات الأخرى .

وقد مازج الباحث بني العمارة والأدب من خالل تتبعه كتابني لثنني من املعماريني الكبار، 

اإىل قيمة الأ�سياء اليومية املاألوفة لدينا، الظل، املكن�سة، الر�سيف، ال�ستائر، والزقاق،  فنبهنا 

وغرف ال�سجون، ومرايا املقاهي، وغريها، ولكن �سنتاأمل بروؤية جديدة.

اإن الكاتب يلتم�س طريقه يف النقد من خالل بحث دوؤوب عن م�سارات نقدية جديدة فيقول 

"عندما نطلق على هذه اللغة / ال�سحنة، �سفة تكوينية، نوؤلف �سياقًا جديدًا مل يكن متوفرًا يف 
ال�سحنة املكانية بو�سفها طاقة مولدة ل�سور ينطقها املكان، قد يتوفر كاتب  نقدنا �سابقًا، هو 

ما عليها، عندما يدر�س مكوناته، وقد تفلت من كاتب اآخر عندما ل يبحث عن غري الأدبي فيه. 

وعندي اأن قراءة املكونات الأوىل لالأ�سياء وحدها هي التي تقود لكت�ساف تلك ال�سحنة امل�سمرة 

يف املكان"، من �ست�سبح وظيفة الأدب فهمًا جديدًا لالأ�سياء مقرونًا باملتعة الواعية .

اإدارة البحوث والدرا�سات الثقافية

وزارة الثقافة والفنون والرتاث
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املقــدمة

يف بنية اأي مكان ثمة ظاهرة قلما نلتفت اإليها تلك، هي ال�سورة ال�سعرية التي ي�ستح�سرها 

املكان لرواده، واأعني بال�سورة ال�سعرية هنا ال�سحنة التي يولدها املكان يف بنيته، بحيث جندها 

ت�ستدمي كلما تب�سرها كاتب، ولل�سحنة املكانية حالت واأ�سكال تتمظهر زمنيا مع تاريخها، فهي 

بالإ�سافة اإىل قدمها ول تظهر اإل ملن يجيد التعامل الفني مع الأمكنة احلاوية لها، جندها تتجدد 

بالكتابة، فهي �سورة غائرة ت�ستنه�سها الكلمات فعندما يتعامل الروائي مثال مع مكان ذي طبيعة 

تراثية مثل الأهرام اأو اآثار بابل، عليه اأن يدرك اأن هذه الأمكنة لي�ست اأحجارًا، واإمنا هي لغة ول 

�سيء غري هذه ال�سورة اللغوية، وقد حتولت اإىل كيانات من احلجر والبناء والفراغ وامل�ساحة، 

اللغة. خالل  املكان  لتاريخ  ح�سور  هي  املكانية  فال�سحنة  املكانية،  ال�سحنة  ن�سميه  ما  ف�سكلت 

اأي  بلغته امل�سمرة  املكان يفكر  اأن  ال�سعري  اأو  ال�سردي  ال�سياق  اأن من طبيعة  وقد وجدت 

بال�سحنة الكامنة فيه، وقد ي�سكل هذا جزءًا من وعي لغة املكان، لكن الوعي الكلي لل�سحنة هو 

اأن نن�ست بوجدان �سعري لتلك اللغة التي تكت�سب ح�سورا من تاريخ وخ�سو�سية الأمكنة، ومن 

هنا يفر�س املكان على الن�س �سياقا تاأليفيًا، قد ل يكون املوؤلف قد فكربه. وهنا يقرتب املكان 

عندي من حال التقدي�س فال يجوز اأن ت�ستعمل لغة مكان اآخر يف مكان غري م�سحون به، للماء 

لغته ولكن للماء لغات عدة عندما ي�سمى باأ�سماء، ماء البحر اأو ماء النهر، اأو ماء املطر، اأو ماء 

اأو املاء الكدر... وهكذا، فلكل ماء  اأو املاء املالح،  اأو املاء العذب،  ال�سواطئ،  اأو ماء  امل�ستنقع، 

�سحنته/لغته ولكن للماء كله لغة اأخرى خمتلفة عن لغات/�سحنات اأ�سنافه.. لل�سحراء لغتها/ 

لغتها/ منها  مفازة  ولكل  بها،  اخلا�سة  لغتها/�سحنتها  �سحراء  لكل  ولكن  اجلمعية،  �سحنتها 

�سحنتها املحددة، وقل ذلك ب�ساأن اأي مكان ميتلك من الرتاث قليال، الأهوار، الب�ساتني، املوانئ، 

ال�سجون، املراق�س، مالعب الكرة...الخ.

عندما نطلق على هذه اللغة / ال�سحنة، �سفة تكوينية، نوؤلف �سياقا جديدا مل يكن متوفرا 

يتوفر  وقد  املكان.  ينطقها  ل�سور  مولدة  بو�سفها طاقة  املكانية  ال�سحنة  �سابقا، هو،  نقدنا  يف 

كاتب ما عليها، عندما يدر�س مكوناته، وقد تفلت من كاتب اآخر عندما ل يبحث عن غري الأدبي 

اأن قراءة املكونات الأوىل لالأ�سياء وحدها، هي التي تقود لكت�ساف تلك ال�سحنة  فيه. وعندي 

وثقافة  وتاريخ وعنا�سر  نقراأ عن مادة ومكون  اأن  الأوىل  باملكونات  واأعني  املكان،  امل�سمرة يف 



8

شحنات المكان

وا�ستعمال ومدونات وعالقات "املاء والنار والرتاب والهواء" لوحدها اأو جمتمعة، فخيال املادة 

الب�سري،  ال�ستعمال  ولدها عرب  التي  الثقافة  تلك  ولي�س على �سطوحها يف  اأعماقها  ي�ستقر يف 

فهي امل�سادر التي توفر لنا ال�سحنة املكانية ملا متتلكه من ن�سو�س ومعلومات وريا�سيات غري 

اأدبية. غري الأدبي هو الذي يوفر لنا لغة/ �سحنة مكانية نوظفها يف الن�س الأدبي. فلغة رواية 

موبي ديك لهرمان ملفيل مثال م�سحونة مبا هو غري اأدبي وقد اأتى بها الروائي من م�سادر علمية 

وتراثية تتحدث عن البحر واحليتان واملاء والأنواء وال�سعر والنا�س، واملالحة والنجوم وال�سم�س 

اإىل لغة/ والأقمار، واملدونات القدمية وتاريخ البحر وتاريخ ال�سيد، ولكنها حتولت يف الن�س 

�سحنة اأدبية.واأن راوية العطر لي�ست اجلرمية بل تاريخ واأنواع وا�ستعمال العطر بحيث هيمنت 

قواه الذاتية على م�ستخدمها. اأن حجم غري الأدبي يف الن�س الأدبي، هو الذي يوفر لنا ما نعنيه 

وتراثها  ال�سحراء  لغة  يجهل  وهو  ال�سحراء  عن  ن�سا  الروائي  يكتب  فعندما  املكان.  ب�سحنة 

وخ�سو�سيتها وثقافة الرمل فيها وطبيعة ال�سكن والريح والرتاب، ل ميكنه اأن يوفر لنا ن�سا فيه 

حياة اأدبية، وعندما يكتب الروائي ن�سا عن ال�سجون ول يعرف لغة ال�سجون لي�س مبقدوره اأن 

مينحنا جزًء من الن�سال الإن�ساين �سد الطغيان، فالطغيان والع�سف والقتل، لي�ست مفردات بل 

هي تاريخ لأ�سياء خمتربة..

يف �سياق البحث عن خ�سو�سية املكان تنمحي اجلغرافيا اخلا�سة بالبلدان، فال�سحنة عاملية 

اللغة ومادتها من تلك التي متلك �سيفرة اإن�سانية عامة، وقد جنح ماركيز وجنيب حمفوظ يف 

حتويل اأمكنة حملية اإىل اأمكنة عاملية، عندما اكت�سفا اأن الأمكنة متتلك �سحنات اإن�سانية عامة بلغة 

ل يكت�سفها اإل روائي متمر�س، هكذا تقراأ القاهرة يف الأدب عامليا، فهي لي�ست مدينة للفاطميني 

اأو للعرب املعا�سرين، بل هي لغة مكانية توفرت على �سحنات اأدبية مكنت جنيب حمفوظ من اأن 

يو�سلها للعامل.وهكذا جتد زوربا حيا لي�س يف جغرافية كريت وبحرها وم�سكالتها الرتاجيدية، 

بل يف اإن�سانية الأمكنة وهي ت�سحن ن�سه بكل ما هو اإن�ساين.

يا�سني الن�سي

هولندا – لهاي

27 فرباير 2008



الفصل األول

شحنات البؤر المكانية
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الف�صل الأول

1

�صحنات الب�ؤر املكانية

مل يدر بذهني واأنا اأتعامل مع مفهوم نقدي مثل البوؤرة املكانية، ملعاينة الن�سو�س الأدبية، 

اأن هذا املفهوم ما يزال غري م�ستقر على تاأ�سي�س فكري اأو فل�سفي اأو نقدي بعد. وكانت مالم�ستي 

النقدية له مبكرة جدا، قبل اأكرث من ع�سرين �سنة، اإىل احلد الذي وّلد داخل معاجلتي النقدية 

مغايرة  بطريقة  الإبداعي  الن�س  معاينة  ما يف  اإىل حد  اأ�سهم  الذي  النقدي  اللعب  الكثري من 

ملا عرفناه من معاجلات نقدية ماألوفة. ومع اإين مل اأ�سع موا�سفات ملفهوم البوؤرة املكانية، ومل 

اأ�سع للبحث عنها يف كتب النقد الأدبي، اأو يف كتب الفل�سفة والفكر، لكنه مبرور املمار�سات فيه 

وجدته من اأكرث املفاهيم النقدية لب�سا وغمو�سا، فهو مفهوم مبتكر اأول، مبعنى اإنه مل جتر اأي 

تعامالت نقدية عربية معه، وثانيا اأنه مفرت�س لأن يت�سع مداه لي�سبح بنية قارة يف كل ن�س مهما 

كان نوع هذا الن�س اأو طبيعته. ويف عدد من املقالت يل حول ال�سعر والرواية والق�سة الق�سرية 

وامل�سرحية وحتى اللوحة الفنية- الت�سكيلية، وجدت اأن البوؤرة املكانية مفهوم مالزم لكل ن�س، 

عندما  �سمول  الأمر  يف  ونزيد  اإليه.  الكاتب  ي�سَع  مل  لو  حتى  ن�سوئه  من  لبد  حتمي  �سيء  واإنه 

نقول اإنه املفهوم الذي يالزم كل ن�س فل�سفي وفكري واجتماعي، ل بل واأ�سبح عندي لحقا مثل 

ال�ستهالل يف الن�س الأدبي - ما من �سيء يحدث يف الن�س اإل وله نواة يف ال�ستهالل-، ومثل 

النهاية يف الن�س- ما من �سيء حادث يف الن�س اإل وي�سهم يف �سريورتها. واإذا كنا قد ف�سلنا 

مو�سوع ال�ستهالل بكتاب، واأ�سبح مادة للدر�س والجتهاد، نحاول هنا، بحث مفهوم - البوؤرة 

املكانية يف الن�س. 
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2

الب�ؤرة النــ�اة

 والفعل منها كالفعل يف حقيقة 
)1(

اإن الُبوؤَرُة، مقولة لغوية - ف�سائية تعني - موقد النار -

الإيقاد  بدللة  معا  والفعل  ال�سم  من  يتغذى  اأن  الن�س  وعلى  املوقد،  ونار  النار،  موقد  اأمره: 

امل�ستمر.

اأما البوؤرة املكانية، فهي مفهوم نقدي - مكاين، يعتمد ا�ستعارة املجال، مبعنى اإنها مكمن 

النار املوّلدة، اأو النار املكانية املوّلدة، وكلتاهما متعلق با�ستعارة التوليد، والن�س بو�سفه جن�سا 

بحاجة دائمة اإىل موقد نار، يوقد ويتقد. اأو اإىل نار موقد تتقد وتوقد، كالهما ميدانه بالدميومة 

وال�ستعال، فال نار بال موقد يدمي ا�ستعالها، ول موقد بال نار دائمة ال�ستعال، فاملوقد هو وعاء 

النار، هو بيت النار، وا�ستعارة الوعاء - البيت - تعطينا ت�سورا اأوليا لكمون النار داخل املوقد. 

القداحات  اأو  واأعوادها  الكربيت  كعلب  �سغريا  يكون  فقد  مكانيا،  حمدد  غري  املوقد  هذا  واأن 

ال�سغرية، وقد تكون كمواقد ال�ستاء ومواقد الطهي ومواقد التدفئة، وقد تكون مواقد ال�سلب 

واملناجم، وقد يكون  والآبار  والنفط، وقد تكون الرباكني والزلزل  الغاز  اآبار  واحلديد ومواقد 

املوقد الكوين �سمن جمرتنا الف�سائية -ال�سم�س -…الخ. كما تكون النار نار التدفئة، اأو نار 

املواقد الكهربائية، اأو نار الزلزل والرباكني اأو نار ال�ستاء الطاهية اأو النار الآتية من م�سادر 

كونية اأو النار ال�سياء، اأو نار احلب …..الخ، فكل هذه الأمكنة املوقدية والنارية هي بوؤر مولدة، 

مانحة، وهي يف العرف، اأنثى ل تعرف اإل العطاء والإدامة. املوقد والنار متالزمان، فال ي�سمى 

املوقد موقدا اإل بوجود النار فيه، ول ت�سمى النار نارا اإل وهي يف مكان ما. فاملوقد لي�س حفرة 

ا�ستعارات و�سعية تقرب بني  اإن كان ثمة  …الخ،  اأو دارا  اأو حجرة  اأو مثوى  اأو كهفا  اأو وجارا 

هذه الأمكنة املتباينة لغويا. ول ت�سمى النار نارا اإل بوجود الوعاء اأو البيت لها وهو املوقد، مهما 

لأفعال  هائال  اإ�ستعاريا  ت�سورا  مينحنا  بينهما  التالزم  وهذا  الوعاء.  �سكل  اأو  النار  �سكل  كان 

))) ل�سان العرب مادة باأر �ص 37 ابن منظور. 
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اخليال ال�سعري للمادة، ويف القراآن الكرمي الكثري من الآيات التي تتحدث عن النار.. و ناجت هذا 

التفاعل امل�ستمر بني املوقد والنار هو، الن�س مبفهومه العام.

ا�ستعارة الن�س ملوقد النار كبوؤرة مكانية، تعطينا ت�سورا جيدا عن التجربة الإبداعية ككل، 

ولك اأن تت�سع يف ا�ستعارة النار واملوقد يف ت�سكيالتهما الزمانية - املكانية وعالقتهما بالإبداع، 

فتجد نف�سك دائما يف توليد �سور حياتية ت�ساحبنا يف كل اأفعالنا اليومية، بل وت�ستقر في ل وعينا 

لتمنح خيالنا ال�سعري �سورا مل يكن مبقدورنا اأن نتعاي�س معها بدون هذه ال�ستعارة، كنار احلب 

ونار الكره ونار البغ�ساء ونار احلقد ونار الثورة...الخ. فال�سجاعة نار، و العالقة العاطفية نار 

خيالك  متد  اأن  ت�ستطيع  و  ..الخ،  نار.  والنتفا�سة  نار،  والثورة  وحرقة،  لوعة  ال�سفر  وحرارة، 

تدخلها يف  اأن  ما  التي  الكثرية،  الإ�ستعارية  �سوره  فللموقد  عديدة،  وفكرية  اجتماعية  حلالت 

عالقة مع غريها حتى تولد خيالت ل حد لها. 

ي�ستقبل  الذي  القلب،  وين�سج، هو  ي�ستقبل  ويفقد،  العام، مكان مينح  فاملوقد يف مفهومه 

الدم ويفرزه، وما بني العمليتني تكتمل دورة الن�س. يف حال احلب، البغ�ساء، احلقد، العاطفة، 

املوقد  نار  الربح وال�سداقة، نح�سل على ت�سور من ت�سورات  الفقدان، اخل�سارة،  ال�سجاعة، 

الكامنة فينا كب�سر فنحن فيها- كموقد فيه نار، ل يعرف النطفاء -. 

�سيء..  منها  يخرج  اأو  �سيء  فيها  يدخل  عندما  موقدة   .. ومتقدٌة.  موقدٌة  فهي  النار  اأما 

قبيل  من  اإل  ال�سماوية  الديانات  يف  اجلحيم  �سورة  وما  م�ستمر.  بفعل  ترتبط  عندما  ومتقدة 

المتزاج بني النار امل�ستدمية واملوقد القلب - اإنها عليهم مو�سدة يف عمد ممدة -.

متنحنا ا�ستعارة املوقد والنار ت�سورا اإجتاهيا يربط بني موقعي الداخل /اخلارج، الأ�سفل/ 

الأعلى )العلو(، من /اإىل، هنا /هناك /هنالك. وهذه املواقع الجتاهية زمانية كما هي مكانية، 

اأي اأنها ما�سية وم�ستقبلية وحا�سرة، ما كان منها يف ال�سماء - ال�سم�س – "م�ستقبل" ي�سبح يف 

الأعماق - جوف الأر�س "ما�س" وما بينهما على الأر�س "حا�سر" والتبادلية يف املواقع هي �سمة 

الأفعال املكانية املتداخلة. لقد �سرق برومثيو�س نار الآلهة من – ال�سماء- ليجلبها اإىل الب�سر 
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َمل ومكمن  - الأر�س - فيوؤ�س�س بعمله فعال كونيا ي�سمل ال�سماء والأر�س واملوقد قعر وعمق وحَمْ

وحال م�سمرة يف الباطن، حتت�سن وتكمم، وتكتم، وتخبئ، وتدمي، هي رحم اأر�سي - اإن�ساين 

- �سمائي الخ.

اأما النار فهي ال�سعلة - الدميومة - النبثاق - القدرة – التوليد- العمل. ..الخ والف�ساء 

الإجتاهي الذي يولده املوقد والنار ف�ساء دائري لي�س له اأمام اأو خلف كله اأمام وكله خلف، ياأتي 

من الباطن اإىل الظاهر لي�ستقر فيه ثم يعود ثانية اإليه، و ياأتي من املا�سي اإىل امل�ستقبل بعد اأن 

يوجد م�ستمرا يف احلا�سر ثم ي�سبح ما�سيا. و ياأتي من العدم اإىل الوجود ثم لي�ستمر �سائرا 

اإىل العدم ثانية - جهنم - و ياأتي من الأعماق اإىل ال�سطح مرورا بكل امل�سافات، ليعود ثانية اإىل 

الأعماق وهذا اخلط الدائري الت�ساعدي امل�ستمر، جريان ل يعرف التوقف. ول�سدة املالزمة بني 

 .
)1(

النار واملوقد، والناجت منهما، تن�ساأ الالزمنية للن�س

3

الن�اة ال�صلبة

الن�س  اأفالك  عليها  تدور  التي  ال�سلبة  النواة  الأخرى  هي  لي�ست  املكانية  البوؤرة  اإن  كما 

البوؤرة  اأن  حني  يف  بها،  يحيط  ملا  عملها  يتعدى  ول  البوؤرة،  اأجزاء  من  جزء  فالنواة  واأقماره، 

املكانية توّلد نوى عدة من اأجل اأن تو�سع دائرة وجودها الفاعل يف �سياقات الن�س. وعندئذ ي�سح 

القول: اإن البوؤرة املكانية تخلق نواتها اخلا�سة املتولدة منها، ولي�س من اأية بوؤرة اأخرى. واإن حدث 

واحتوى الن�س على بوؤر مكانية عدة، فذلك يعود اإىل بنية اأ�سلوبية مغايرة ملا األفناه. وقد يكون 

من ال�سابق لأوانه احلديث عن مثل هذا البناء. وقد تلجاأ الرواية مثال اإىل اعتماد بوؤر مكانية 

عدة تبعا حلاجة بنية ف�سولها، وهذه البوؤر تولد هي الأخرى نوى عدة داخل الف�سول اإل اإن هذه 

البوؤر وهذه النوى الفرعية يربطها حمور مكاين واحد، واإن اختلفت �سياقات ال�سرد فيها، ذلك 

الأ�سا�سية" و�سنعود لهذه الثيمة يف موقع اآخر.  املكانية  هو "البوؤرة 

))) ملزيد من الفهم حول اال�ستعارة الف�سائية واالجتاهية يراجع كتاب »اال�ستعارة التي نحيا بها« ملوؤلفيه جورج اليكوف 

ومارك جون�سون، ترجمة عبد املجيد جحفة ط)، من�سورات دار توبقال996). 
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بالوحدات  بارت  رولن  عناه  فما  البوؤرة،  عن  اآخر  بت�سور  متدنا  املكانية  ال�سالبة  اإن  اإل 

الأوىل ملفهوم  تلم�س اخلطوط  ي�سعفنا يف  املعا�سرة قد  املدينة  املحايدة يف  والوحدات  ال�سلبة 

القرار  ت�سدر  التي  القيادية  الأماكن  تلك  ال�سلبة  بالوحدات  بارت  ق�سد  وال�سالبة..  البوؤرة 

واجلي�س  والزراعة  والقت�ساد  والتجارة  والبنوك  والأ�سواق  ال�سناعة  بها  وترتبط  ال�سيا�سي 

والعمل  وال�سلم  كاحلرب  الكربى  ال�ستعارة  �سيغ  توؤلف  التي  هي  اآخر  مبعنى  والنقد.  والأمن، 

من  املحايدة  الوحدات  تكون  حني  يف  …الخ،  وال�سترياد  والت�سويق  والت�سنيع  والأيديولوجية 

البني ال�ستهالكية واملنتجة ال�سغرية، وغالبا ما تكون مواقعها يف حواف املدن، اأو يف املواقع التي 

حتيط باملركز. والعالقة بني الوحدات ال�سلبة والوحدات املحايدة تتاأ�س�س على العمل والتبادل 

وال�ستهالك. وثمة خطوط ات�سال م�ستمرة بني املركز وال�سواحي هي جممل العملية احلياتية 

التي منار�سها يوميا. 

ويتاأ�س�س  ال�سلبة،  الوحدات  مركز  يف  يتقرر  الفعل  جند  مثاًل  حمفوظ  جنيب  روايات  يف 

املحايدة-  الوحدات  احلواف  املواقع  يف  الفعل  تطبيقات  تكون  حني  يف  ال�سلطة،  مراكز  داخل 

ال�سواحي- ح�سب تعبري �سمري اأمني، كما يف رواية القاهرة اجلديدة والثالثية ومريمار وغريها، 

اأننا ب�سدد عدد كبري من الروايات العربية التي تبني بيوتها الروائية يف املدينة العربية التي 

خ�سعت كياناتها اإىل فاعلية القوى ال�سيا�سية املنفذة. و�سيجد الدار�س والناقد مادة خ�سبة يف 

الربط بني بنية الرواية العربية وبنية املدينة العربية فيما لو تعامل وفق ت�سور املبداأ الرتابطي 

بني الثقافة واملكان. فالقاهرة هي الف�ساء الكلي للمراكز ال�سلبة وللوحدات املحايدة معا، وتتوزع 

مكانيا ح�سب ال�سالت التي تربط املركز بال�سواحي من خالل العالقة بني ال�سخو�س والأحداث، 

ثم انعكا�س التطبيقات ثانية على املراكز، ومن خالل هذه العملية التبادلية بني الثنني تت�سح 

العالقة املنهجية ملا نعنيه بالنواة ال�سلبة كوحدة مكانية مولدة لالإبداع. 

اإل اإن النواة ال�سلبة ومناطقها املحايدة وغري املحايدة ما هي يف حقيقة اأمرها اإل الت�سور 

ال�ستعاري للبوؤرة املكانية، فنحن نعتقد اأن البوؤرة املكانية حتتوي على بنية ال�سالبة واحليادية 

معًا، فلي�س كل اأمكنة ال�سالبة ت�سدر قرارا اأو تفعل الفعل نف�سه بالدرجة ذاتها، ول كل املواقع 

احليادية م�ستقبلة وم�ستهلكه، فثمة مناطق موقعة فيها �سالبة كاملواقع الرتاثية ومواقع القرار 

ال�سيا�سي يف ال�سلطة، ومواقع التوليد القت�سادي اأو الجتماعي ومراكز القوى الثقافية، وغريها 

مما متكنها من بث ر�سائلها داخل الن�س وتغري من م�سار ال�سرد فيه، ويف الوقت نف�سه تفرز 
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تعبريية  �سيغا  تفرزه  ثم  وتعي�سه،  القرار  ت�ستلم  حمايدة  مواقع  وثمة  حيادية.  مواقع  داخلها 

متباينة امل�ستوى لتعيد ثانية اإنتاج املقولت الآتية من الوحدات ال�سلبة من جديد. ولكنها اأي�سا 

حتتوي على مراكز �سلبة ولو م�سمرة، �سمن هذه الدميومة الفاعلة ينبني الن�س وفق جدلية 

البوؤرة املكانية، فالبوؤرة املكانية �سلبة وحمايدة، نار وموقد، مو�سدة ومنطلقة. 

4

القيمة املهيمنة

اأطلقها  البوؤرة املكانية لي�ست هي الأخرى »القيمة املهيمنة« التي  اإن   كذلك ميكننا القول 

اأنها  من   - بها  عنى  وقد  والبنيوي.  ال�سكالين  النقد  يف  ر.جاكوب�سون  القرن  هذا  اأوليات  يف 

اإحدى مراحل ثالث للبحث ال�سكالين، وخ�س موقعها يف املرتبة الثالثة من النقد والتي تقوم 

على اإدماج ال�سوت واملعنى يف رحم كلِّ غري من�سجم. وخالل هذه املرحلة الأخرية كان مفهوم 

اأكرث مفاهيم النظرية ال�سكالنية جوهرية و�سياغة  لقد كان مفهوما من  "جد مثمر:  "املهيمنة 
واإنتاجا. وميكننا تعريف - املهيمنة - باعتبارها عن�سرا بوؤريا لالأثر الأدبي اإنها حتكم، وحتدد 

 ولننتبه اإىل اخل�سائ�س املهيمنة التي 
)1(

وتغري العنا�سر الأخرى، كما اأنها ت�سمن تالحم البنية

حددها ر.جاكوب�سون :

1- حتكم العنا�سر الأخرى.

2- حتدد العنا�سر الأخرى.

3- تغري العنا�سر الأخرى.

4- و�سمان تالحم البنية.

والأفعال التي احتكم اإليها جاكوب�سون هي: حتكم، حتدد، تغري، وت�سمن. و لي�س بني هذه 

اإن املهيمنة عنده تقوم على فاعلية العالقة بني ال�سوت واملعنى،  الأفعال فعل توّلد وهذا يعني 

واإدماجهما معا يف وحدة لغوية ت�سهل عملية معاينة الن�سو�س نقديًا. ولذلك فهي بنية داخلية 

- خارجية موجودة يف الن�س. وهذا ما تكفل هو ب�سرحها لحقا بقوله "اإن كل نظام قيم يتوفر 

))) نظرية املنهج ال�سكلي، ترجمة اإبراهيم اخلطيب، ط) ن�سر موؤ�س�سة االأبحاث العربية، بيوت �ص)8. 
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على �سلمّية خا�سة لقيمه العليا والدنيا، ومن بني هذه القيم، قيمة رئي�سة هي املهيمنة". واإن هذه 

املهيمنة تظهر - يف اإطار حقبة اأدبية معينة، واجتاه فني معني لذا- ل ميكن لل�سعر - مثال-اأن 

. وي�سرب باأمثلة القافية، كقيمة مهيمنة على �سعر حقبة ما، 
)1(

يفهم اأو يحاكم باعتباره �سعرا 

والقافية  النربة لحقا،  واعتباره  اأخرى،  النربة يف مرحلة  اعتمد  اأن  بعد  قافية،  ال�سعر بال  اأو 

واملقطعية �سابقا، قيّما مهيمنة، وتطبع نتاج مرحلة بطابع مفهومي خا�س. ويتو�سع جاكوب�سون، 

.
فريى اأن فن ع�سر النه�سة مثال كانت القيمة املهيمنة فيه هي "الفنون الب�سرية")2(

ويت�سع مدى البحث عند جاكوب�سون عن املهيمنة لي�سمل مدى اأو�سع خا�سة اإذا اأخذ مفهوم 

املهيمنة كوحدة انطالق كربى يف القول الفني والفكري والأدبي. فاإن فنون وفكر وفل�سفة ذلك 

الع�سر تتاأثر بها، واإن هذه املهيمنة تتعر�س يف كل ع�سر اإىل انزلقات يف العالقات املتبادلة 

. فقد تتحول عنا�سر ثانوية فيها 
)3(

ملختلف عنا�سر النظام، بعبارة اأخرى، بتبدل يف املهيمنة -

يف مرحلة ما، اإىل عنا�سر اأ�سا�سية يف مرحلة اأخرى، وهذا ما �سهدته الق�سيدة العربية احلديثة، 

بعدما كانت نواها التجديدية موجودة يف بنية الق�سيدة القدمية - ويف اإيقاعها الداخلي ووزنها، 

فقد كان الدوبيت على راأي ال�ساعرة نازك املالئكة، اأحد اأ�س�س التحديث، ثم اأ�سبح هذا العن�سر 

يف املرحلة احلا�سرة كليا فاأزاح العمود من بنية الق�سيدة، معتمدا اإيقاعا داخليا اأكرث حرية، 

ت�سعى  مهيمنة  قيمة   - التفعيلة  اإيقاع  اأعني   - احلديثة  الق�سيدة  اعتمدته  الذي  هذا  لي�سبح 

تغريه  اإىل  �سعت  التي  الكربى  للمهيمنة  الداخلية  الإنزياحات  من  كجزء  حاليا  النرث  ق�سيدة 

وتبديله وتطويره، ثم تعر�ست بنية التفعيلة وبنية النربة اإىل انك�سارات جديدة ف�سحت املجال 

اأمام مهيمنة اأخرى هي اإيقاع ال�سورة، اأو اإيقاع اجلملة، بعدما اأردفت بعنا�سر بنائية م�سدرها 

تطورات الع�سر واآلياته املعرفية، وتداخل الفنون وغريها، والتي من خ�سائ�سها عدم الثبات 

الواحدة  املهيمنة  عنا�سر  يف  حتولت  اأمام  اأنف�سنا  جند  هكذا  ال�سعري.  للقول  قار  �سكل  على 

ولكن لي�س على طريقة جاكوب�سون يف ما يخ�س العالقة بني ال�سوت واملعنى.بل وفق �سياق خا�س 

بالبوؤرة املكانية.

))) م ن �ص)8. 

))) م ن �ص )8. 

)3) م ن �ص )8. 
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 من الوا�سح اأن مفهوم القيمة املهيمنة عند ر.جاكوب�سون، مفهوم كلي ل ي�سمل الن�س الأدبي 

وحده، بل ي�سمل ثقافة حقبة ومرحلة كاملة. لقد ا�ستفادت البنيوية التكوينية من املهيمنة الكثري 

حينما جعلتها تعاين اأدبا ما �سمن مرحلته ويف �سوء قيمها املهيمنة. وهو منهج اآتى بالكثري يف 

حقل الدرا�سات الأدبية الذي ات�سع مداه على يد غولدمان، ليتجاوز الن�س الأدبي كذات مغلقة 

اإىل الن�س الأدبي بو�سفه فاعلية اجتماعية -فكرية، تتو�سل باأدوات اأدبية حلمل مفهومات كبرية 

هذا املنهج ما يزال طريا يف نقدنا العربي، مل يوؤخذ مبا يفيد منه يف الدرا�سات النقدية والأدبية 

اإل القليل.

يف �سوء هذا التبدل امل�ستمر يف دور املهيمنة وفاعليتها، ويف دور البوؤرة املكانية وقيمها. ل 

ت�سبح البوؤرة املكانية بوؤرة مهيمنة قارة، بل ي�سرتط توافرها يف كل ن�س اإبداعي، بو�سفها بنية 

مولدة �سواء اأ�سابها انزياح ما يف مهماتها ووظائفها، اأو يف بنية عنا�سرها الفنية، اأو مل ي�سبها. 

يف راأينا اأن ا�ستعارة مفهوم املهيمنة للبوؤرة املكانية هو وجود عنا�سر ما يف هذه املهيمنة قريبة 

من عنا�سر البوؤرة املكانية. 

فمفهوم املهيمنة خارج بنية البوؤرة املكانية غري م�ستقر يف نقدنا، ول يف ت�سورنا الثقايف 

عنها.

يف  ال�سفهية،  الثقافة  يف  املجتمع،  يف  تن�ساأ  الأدبي،  الن�س  خارج  اأول  تن�ساأ  قد  قيمة  اإنها   -1

املوؤ�س�سات امليدانية للتوجيه، اأومن خالل التاأثري بثقافات �سعوب اأخرى اأو يف ثقافة الرتاث 

واملثيولوجيا …الخ، ثم تطبع نتيجة التعامل معها مرحلة ما بطابعها اخلا�س، ثم تت�سرب 

اأو خالل ال�سكل..عندئذ ي�سبح الأدب انعكا�سا لتلك  اإىل الن�س الأدبي من خالل الأفكار 

املرحلة، متبنيا قيمة املهيمنة، ثم تدخل هذه املهيمنة يف بنية عنا�سر الن�س. خال�سة القول: 

اإنها تاأتي من اخلارج لت�ستقر يف الداخل، ثم يخرجها النقد الأدبي ثانية اإىل اخلارج من 

خالل الربط بني القيمة املهيمنة يف م�سامينها الأوىل، وبني القيمة املهيمنة يف ا�ستخدامها 

اإبداعيا. وعندئذ قد ل يوفق ن�س ما يف تبني هذه القيمة، فيعد �ساذا، اأو خارجا على ماألوف 

اأية قيمة مهيمنة لي�ست قيمة  الإبداع. ويف هذا الذي ل ي�سري مع الركب تكمن حقيقة :اإن 

قارة - وهو ما يوؤكد عليه جاكوب�سون - كما حدث ل�سعر ال�سعاليك بخروجه على التقاليد 

املهيمنة يف الق�سيدة اجلاهلية بعدما اأكدوا خروجهم فكرا وممار�سة على تقاليد املجتمع 
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و�سياقاته املاألوفة يف احلب والأطالل والفقر وطبيعة ا�ستهالل الق�سيدة، فعد �سعرهم خارج 

القيم املهيمنة اجتماعيا وفنيا كما يوؤكد الدكتور يو�سف خليف.

2- اإن القيمة املهيمنة قيمة مرحلية، مبعنى اأنها ل ت�ستقر على ثوابت قارة، بل �سمتها املتحركة هي 

دميومتها، �سواء �سمن بنيتها الذاتية اأو مبا يفر�س عليها. وعليه ي�سكل مبداأ العودة اإليها اأمرا 

ممكنا حتى لو وا�سمحلت تاريخيا. وبذلك فاأية ا�ستعارة لها تعد تخلفا يف الإبداع، والعودة 

لتاريخ الأفكار القدمية ل تعني بعثا لتلك القيم املهيمنة، بل ا�ستخداما متخلفا لها.�سمن هذا 

ال�سياق ت�سبح القيمة املهيمنة مرحلية وتخ�سع ملعايري خارجية، كما يحدث الآن يف جمتمعنا 

العربي من عودة بائ�سة لنمط من ال�سعر احلما�سي والدعائي القدمي ليوؤكد قائلوه هوية حكم 

اأو مرحلة معا�سرة - قدمية لنظام �سيا�سي - ثقايف معا�سر.

3- ي�سلح مفهوم القيمة املهيمنة لالأدب املقارن، كاأن ترى ت�سابها اأو اختالفا بني اأدب وثقافة 

ال�سعوب املتباعدة، بحثا عن املغاير واملختلف فيها، وقد ا�ستفادت البحوث الأنرثوبولوجية 

من هذا امليدان كثريا، فالإن�سان واحد، ويف كل مرحلة من مراحل تطوره املعريف والعلمي 

النوع  يف  كامنة  غريزية  نظرية  ثمة  بينها.  فيما  ال�سعوب  تلتق  مل  واإن  املت�سابهات،  ينتج 

الب�سري، لعل هذا ما خل�س اإليه ليفي �سرتاو�س يف النرثوبولوجيا البنيوية من وجود منتجات 

ثقافية مت�سابهة ل�سعوب مل تلتق اأبدا. وميكن لدار�س الأدب اأن يجد �سلة، ل بل �سالت عدة 

ال�سعر  اأو بني  العربية  والغزليات  �سوناتات �سك�سبري  اأو بني  اليوناين،  وال�سعر  املعلقات  بني 

ال�سريايل وال�سوفية …الخ. ففاعلية القوة املهيمنة لع�سر ما ل تقف عند �سعب دون اآخر، 

ول عند ثقافة دون اأخرى، وهذه نقطة جوهرية حت�سب ل�سالح املهيمنة بو�سفها بنية �ساملة 

املتعلقة  النظريات  اأ�سحاب  يلوح  اإن�ساء فرديا كما  لي�ست  تلتق، فهي  واإن مل  ل�سعوب عدة، 

باملوهبة الفردية، �سريطة اأن يتم ذلك كله �سمن الأدب املقارن.

متار�س  اأيديولوجية  قوة  ثمة  م�ستقرة،  وغري  متغرية  العربي  اأدبنا  يف  املهيمنة  القيمة  اإن   -4

الإيديولوجيات،  بهذه  لفر�س مفردات منهجية خا�سة  املهيمنة  القوة  �سغطا خارجيا على 

تاأكيدا ملنهجيتها، ومتهيدا لفر�س مهيمن لتمار�س ح�سورها اأدبيا وفل�سفيا وفكريا وثقافيا 

اأنه  مبعنى  تقدمي  الأيديولوجي  التاأثري  هذا  بع�س  الأدب  هذا  على  و�سيا�سيا  واقت�ساديا 

ي�سع امل�ستقبل اأمامه يف �سوء متطلبات احلا�سر كما حدث للفكر املارك�سي وبع�س تيارات 
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التحديث القومية من خالل نظرتها اإىل حتديث املجتمعات العربية، ففر�ست اأيديولوجيا 

بع�س ت�سوراتها عن امل�ستقبل لتجعل منها قوى مهيمنة على اأن�سطة اجتماعية خمتلفة مبا 

فيها الأدب، وبع�س التاأثري الأيديولوجي ارتكا�سي يعود بنا اإىل ما م�سى من اأ�سكال ملهيمنات 

معرفية �سابقة كانت متار�س ح�سورا تقدميا يف مراحلها املا�سية، لكنها ما عادت مبثل ما 

كانت عليه يوم ذاك بفعل متغريات الزمن واملمار�سة، كما يفعل الفكر الديني - الرتاثي يف 

العودة اإىل قوى غيبية ومقولت �سلفية وجعلها اأفكارا مهيمنة على جمالت احلياة املعا�سرة، 

مبا فيها الإبداع الثقايف، وهذه الظاهرة املزدوجة احل�سور يف حياتنا وثقافتنا العربية هي 

حالت  و  زمنها،  �سمن  املتوازنة  الق�سوى  احلالت  بني  متاأرجحة  ثقافتنا  من  جتعل  التي 

النكو�س اإىل الوراء، كحالت الت�سبث بالرتاث كله دون فح�س نقدي معا�سر له، اإذ ما يزال 

بالرغم من وجود قوى فكرية  الثقافة ويف احلياة  والفاعل يف  القوي  اجلامع ميار�س دوره 

كال  اجلامعات.  كدور  جانبه  معا�سراإىل  حياتي  ثقايف  ن�سق  تاأليف  يف  وحتديثية  معا�سرة 

الن�سقني: التقدمي وال�سلفي، ميار�سان ح�سورا فاعال يف حياة املجتمع العربي، ويفر�سان 

قيمهما املهيمنة على التفكري الأدبي والثقايف واحلياتي، ولذلك ل جتد قيمة مهيمنة قارة 

ت�ستمر لفرتة طويلة من الزمن بحيث ت�ستقر ت�سوراتها على �سيء من الإنتاج الثقايف املتميز، 

وبحيث يتاح لها ممار�سة دورها الكامل على الإبداع الثقايف والجتماعي. 

4

اخلالف املنهجي 

نخل�س اإىل القول: اإن مفهوم البوؤرة املكانية لي�س مفهوما للقيمة املهيمنة، فالقيمة املهيمنة 

ت�سلح لن تكون كلية و�ساملة �سمن ا�ستقرارها على تركيبة معرفية واحدة، مثل القافية، ولفرتة 

زمنية طويلة، وقد تاأتي من املا�سي لت�ستقر يف الزمن احلا�سر، كما هو �ساأن العامود يف ال�سعر. 

وقد تتزاوج مع قيم ومهيمنات اأخرى ترى فيها ما بالئمها، كما جرى للق�سيدة احلديثة التي 

حملت مهيمنات ثقافة اأوربية، وقد حتمل �سيئا من الإيديولوجية حتى لو جاءت �سمن ن�س �سعري 

�سغري، كما هو �ساأن ال�سعر الذي يحاكي الطبقات الجتماعية، فالقافية مثال و يف مرحلة ما 

: هي مفهوم اجتماعي �سكلي فر�ست وجودها داخل الق�سيدة كجزء من وجودها يف املجتمع 

املهيمنة  القيمة  فمفهوم  كذلك.  والوزن  الإيقاع  طبيعة  ورمبا  والتقليد،  والعادة  الثبات  ب�سيغ 
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مفهوم كلى، ياأتي من اخلارج لي�ستقر يف الن�س، يف حني اأّن ما ن�سعى اإليه هو خمتلف واإن ت�سابه 

من حيث الدللة.

�سامل  مفهوم  لت�سكيل  اإبداعي،  ن�س  كل  بنية  يف  املكانية  البوؤرة  عن  بالبحث  ن�سعى  نحن 

عن مرحلة ما من مراحل تطور الأدب. لي�س بال�سرورة اأن يكون للبوؤرة املكانية مقابل اجتماعي 

اأو ثقايف اأو تراثي، واإن كان ذلك �سروريا، فهي لي�ست نف�سها يف كل ن�س، اإمنا خمتلفة من ن�س 

التي تقوم  املتميزة  الن�سو�س  املكانية، ويف عدد من  البوؤر  اآخر، ولكن من خالل عدد من  اإىل 

عليها ثقافة مرحلة ما من املراحل، ميكننا و�سع تر�سيمة منهجية للمهيمنة املكانية الكلية التي 

تطبع ثقافة تلك املرحلة. وعندئذ ل ميكن اأن نقول جيل اخلم�سينات اأو ال�ستينات...الخ اإل بعد 

اأن جند املهيمنة املكانية امل�سرتكة التي حتمل خ�سائ�س الإنتاج الثقايف املتميزة به عن مراحل 

�سابقة ولحقة. وعندئذ ميكننا معاينة الن�سو�س الأدبية وغري الأدبية من خالل درا�سات رابطة 

بني نتاج واأن�سطة معرفية واجتماعية خمتلفة لر�سم الطابع الثقايف ملجتمع ما، ويف مرحلة ما. اإن 

حدود درا�ستنا هي البوؤرة املكانية التي يبني الن�س الإبداعي عليها �سياقاته املَُبْنَينُة داخل حقل 

الكلمات. اإننا نتعامل مع ف�ساء الن�س الداخلي، ذلك الف�ساء الذي تبنيه اللغة. 
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 �صحنة الب�ؤر املكانية والتبئري

1

يتحدد مفهوم التبئري يف النقد الأدبي بـ "زاوية الروؤية �سمن م�سدر حمدد، وهذا امل�سدر 

 .
)1(

اإما اأن يكون �سخ�سية من �سخ�سيات الرواية -الن�س- اأو راويا مفرت�سا ل عالقة له بالأحداث

يف هذه البنية الت�سورية لتعريف التبئري نعرث على العنا�سر التالية :

- فالتعريف نف�سه بو�سفه ن�سا مغلقا، هو وعاء لف�ساء وعنا�سر مفهوم التبئري.

- زاوية الروؤية: هي التي يتم من خاللها تقدمي ت�سورات العنا�سر للقارئ، فهيَ متوِقٌع مكاين 

يف ف�ساء الن�س.

امل�سدر املحدد: 

1- �سخ�سية ما لها عالقة بالأحداث – داخلي-.

 2- راو مفرت�س ل عالقة له بالأحداث - خارجي -.

 وكالهما )ال�سخ�سية الداخلية، والراوي اخلارجي(، يحددان الكيفية التي يتم بها تقدمي 

البنية الت�سورية، اأي اأن هناك متوقعا مكانيا خا�سا تتخذه ال�سخ�سية، وال�سخ�سية الراوية يف 

ف�ساء الن�س. 

- املوؤلف وهو ما ميثل املرجعية للحركة يف املواقع كلها.

-القارئ وهو ما ميثل اإعادة بناء الت�سورات املوقعية ال�سابقة ثانية، وفق ما يتمثل لنف�سه من متوقع 

خا�س به يتخذه لنف�سه يف ف�ساء الن�س-داخال كان اأم خارجا -وي�سمل القارئ الناقد.

2

واإذا ا�ستخدمنا مفاهيم ال�ستعارة املكانية لهذه املفردات جند اأنف�سنا �سمن ت�سور مكاين 

متموقع حمدد يحيل اإىل مو�سوع اأ�سمل األ وهو الن�س مبعناه القار : وميكن تلخي�س ذلك بال�سيغ 

الآتية: 

))) بنية الن�ص ال�سردي من منظور النقد االأدبي، د حميد حلميداين. هام�ص �ص 46 من�سورات املركز الثقايف العربي 

993) بيوت. 
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- الن�س، ف�ساء مكاين، لذا فهو ا�ستعاري: وعاء وجمرى، وما الكلمات فيه اإل مبثابة املاء الذي 

يجري يف هذا الوعاء - املجرى.

- زاوية الروؤية: هي متوقع حمدد داخل الن�س -الف�ساء- وهي ما ميثل توجيه حركة ملا يجري 

داخل الوعاء - املجرى. 

- امل�سدر املحدد: كيان مكاين جل�سِدِ موؤلف من الكلمات. فاإذا كانت له عالقة بالأحداث فهو 

متموقع �سمن ف�ساء الن�س - املجرى -اأما اإذا كان مفرت�سا، فهو يتموقع خارج/ داخل ف�ساء 

الن�س- املجرى - و كالهما يفّعل تاأثريه باأدواته الل�سانية على م�سار جمرى الأحداث كلها. 

- املوؤلف: هو خالق هذه اجلغرافيات املكانية - الف�سائية كلها، فهو داخل / خارج املواقع، اأي يف 

موقع" العتبة"التي متر من خاللها كل زوايا الروؤية"، الال داخل والال خارج". 

- القارئ: هو الذي يعيد تركيب امل�ساهد ليبني بيتا لن�س جديد، يجاور به بيت الن�س ال�سابق، 

اأي اأن القارئ هو جامع الن�س مكانيا، كما ي�سري اإىل ذلك جينيت. 

3

التبئري...الجتاهية 

اأّن التعريف يت�سمن و�سعا اجتاهيا يحدد وجهة النظر   لنعد قراءة اجلملة ثانية، فنجد 

التي يتم بو�ساطتها حتديد روؤية ال�سارد، وموقعية هذه الجتاهية تتم من الأمام اإىل اخللف، وقد 

حددت بني اأول كلمة واأخر كلمة يف الن�س. وميكننا ا�ستعارة هذا الجتاه لتحديد موقع الراوي 

-ال�سخ�سية، وجند موقعهما- يف الن�س، يف لغته و�سياقاته حتى اأنهما لغة وكلمات ولهجة و�سياق 

وفن ولي�سوا اأ�سخا�سًا، يف حني يكون موقع الراوي - املوؤلف - خارج الن�س، اأي يف الواقع ميكن 

اأن تراه اأو تتعرف عليه. يف حني يكون موقع القارئ خارج الثنني معا: الن�س والواقع، فالقارئ 

يف ل واقع حمدد ول زمن حمدد. وهذه الإجتاهيه تبني لنا كم هي معقدة موقعية البوؤرة التي 

ميكنها اأن تكون يف موقع قادرة فيه على التفعيل. نخل�س اإىل القول: اإن موقع البوؤرة املكانية لي�س 

�سرطا اأن يكون داخل الن�س دائما، فقد يخلق الن�س بالتوجيه الإ�ساري والقول اخلارجي دون اأن 

جند للقائل وجودا دال عليه يف الن�س، خا�سة اإذا كانت ال�سخ�سية ال�ساردة هي املوؤلف، وبالطبع 
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يريد  التي  اأغرا�سه اخلا�سة  ي�ستنطقها  الذي  واملوؤلف  ال�سرد  تتوىل  التي  ال�سخ�سية  فلكل من 

اأن يت�سمنها الن�س، وهذه الغر�سية تظهر على هيئة عبارات وجمل و�سياقات يفرت�سها لزاوية 

روؤيته، وعلينا نقديا اأن نعاين عملية تبادل وتداخل املواقع بدقة، لأنها هي التي حتدد لنا الكيفية 

التي ي�سل الن�س بها اإلينا، فلكل راٍو يف الن�س هدف ما، وهذا الهدف يرتجمه ب�سيغ تعبريية 

عليها  الراوي  �سلط  التي  الأ�سياء  فرز  عند  للقارئ  النقدية  املمار�سة  تبداأ  هنا  من  عليه.  دالة 

ُيبِئر الروؤية من خالل مقولت الراوي التي ي�ستعملها، ومن  ال�سوء دون �سواها، اأي اأن القارئ 

خالل هذا الفعل التبئريي للمقولت نح�سل على املحددات املوقعية التي اختارتها ال�سخ�سية 

الراوية كي تقول لنا وجهة نظرها. ويف عموم التجربة التبئريية للن�س – جتربة الراوي وجتربة 

اأن  تلك، فكما  البوؤرية  النظر  الن�س ميار�س دوره يف حتديد وجهات  املكان يف  القارئ - جند 

الراوي /ال�سخ�سية يختار موقعه ليقول، كذلك يفر�س املكان وجهة نظره املوقعية على القارئ 

ليقول اأي�سًا، علما باأن الفعل التبئريي يف كال الفعلني مو�سوعي دائما، حتى لو كان الن�س خياليا 

الراوي  ي�ستخدمها  تعبريية  اأ�سكال  مع  بالتعامل  حمددا  يكون  اأن  للنقد  يتيح  ما  وهذا  بحتًا، 

والقارئ معًا. 

ل ت�سلح البوؤرة املكانية لن تكون كلها ا�ستعارة اأو مفرت�سة، فهي واقع اأ�سلوبي كامن يف كل 

ن�س اإبداعي وغري اإبداعي، حتى لو كان الن�س كله مبنيا على املخيلة، كما ل ت�سلح البوؤرة املكانية 

لأن تكون كلها مو�سوعية حتى واإن كان الن�س يتعلق بواقع مو�سوعي معا�س وحمدد ومعروف. 

اإمنا هناك �سرورة اأ�سلوبية تفر�سها �سياقات ال�سرد احلديث، هي املزاوجة بني الذاتية املطلقة، 

و املو�سوعية التي ل ت�سد اخليال اإىل واقع منغلق، و�سمن هذا ال�سياق ميكننا و�سع ت�سور نقدي 

ال�سور  توليد  يف  حمدودة  الال  اإمكانياته  يف  يتلخ�س  ومفاده  الن�س.  يف  البوؤري  للمكان  اأويل 

ال�ستعمارية املبنية على احتمالية الإ�سارة اإىل واقع ما خارج الن�س حتى لو كان مفرت�سا. فالنار 

واقع وخيال، واملوقد حا�سنة وجهنم، والنا�س يف كال املوقعني خارج وداخل املوقد- النار.اإننا 

نحيا يف املنطقة الو�سطى من اخليال الذاتي / املو�سوعي. .املنطقة التي يتاأرجح اخليال فيها 

بني احلالت غري املح�سومة، و ميدان النقد هنا. 
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4

ن�اة و�صياق

 يف �سوء ذلك ي�سعنا التبئري اأمام ت�ساوؤل منهجي مهم، وهو اإىل اأي حد ي�سعفنا يف فهم 

الن�س الأدبي نقديا ؟.. فما دام التبئري يحدد لنا وجهات النظر يف الن�س كلها ومن مواقعها 

اأنه ميتلك  يعني  ل،  اأم  النقد  مل�سار  التحديد مالئما  كان هذا  اإذا  فيما  النظر  بغ�س  املتباينة، 

ت�سورا ما، وعليه فمهمة بناء منهجيته النقدية اخلا�سة به تنطلق من تَبَنْينِه للن�س نف�سه ومن 

ثم متوقعه املكاين فيه. 

وبدءًا نقول: اأن التبئري قار يف الن�س، ول يتم اأي �سرد اأو قول لوجهات النظر اإل من خالله. 

وهذه امليزة الفكرية -الأ�سلوبية التي عليها وحدها بو�سفة قوة مولّدة يف العمل ويف القول الفني 

جتعل منه ق�سية منهجية. 

ُر له �سياقاته، ومتنهج له روؤيته وعالقاته مع الآخرين، ثم  ما من �سئ يف احلياة يخلو من ُتَبئِّ

جتعل منه كيانا قابال لإنتاج مقولت اأخر. اإنها اإذ تدخل يف التاأ�سي�س الفكري لالإنتاج الجتماعي 

هذه  مثل  ي�ستوعب  لأن  الأدبي  النقد  على  �سهال  يبدو  ل  الأمر  اأّن  اإل  للتداول  خا�سعة  ت�سبح 

اأدواته  اإذا مل تكن له مفهومات �ساملة ووا�سحة �سابقة متنهج له  ال�سمولية التي عليها التبئري 

وتو�سح �سبل التعامل نقديا معه، ومع ذلك ميكننا التعامل معه بحدود التو�سيف العام لظاهرة 

التموقع يف املكان، ونعني بها اأّن التبئري اأ�سا�س موّلد لكل بنية مهما كان لونها اأو هيئتها. وهذا 

الأ�سا�س يقودنا اإىل اأن جنعل من الن�س الأدبي حمتويا للحياة، واأن نتعامل معه كما لو كان كائنا 

حيا يعي�س بيننا، يولد ليموت، ثم يولد ثانية ليدخل يف بناء كيانات اأخر. 

البوؤرة  من  جزءًا  يوّلد  ال�ساردة  لل�سخ�سية  التبئريي  الفعل  موقع  اأّن  القول:  اإىل  نخل�س 

ي�سبه احل�سن،  ال�ساردة  لل�سخ�سية  الفاعل  التموقع  الفاعل" واإن هذا  "التموقع  وهو  املكانية، 

حيث يرى كل ما حوله ول ُيرى. له قدرة روؤيوية احتوائية لأن ي�سمل بها ف�ساء الن�س واأمكنته 

الداخلية وف�ساء املعرفة واملرجعية اخلارجية كلها، وبالتايل فهو اللغة التي ينطقها: فلل�سخ�سية 

ال�ساردة، راوية كانت اأم موؤلفة، عني يف داخل الن�س، وعني اأخرى يف خارجه. اإنني هنا بهذا 

التو�سيف ل األغي فاعلية ترتيب اجلمل، ول الفوا�سل، ول تعاقب ال�سمائر ال�ساردة، ول التداخل 
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بني الروؤية املو�سوعية والروؤية الذاتية للراوي اأو ال�سخ�سية، ول حجم الكتاب، و ل نوع وطريقة 

حروف طباعته، ول الفراغات الداخلية. .. لأ�سمن الفعل الذي يخلقه يل التموقع املكاين الفاعل 

لل�سخ�سية ال�ساردة يف بنية الن�س.

5

مت�قع القارئ - الناقد 

اأن التبئري ل يخ�س ال�سارد وحده، بل يخ�س القارئ - الناقد الذي �سي�سبح �ساردا اآخر 

لالأحداث. وهنا تبداأ لعبة النقد ؛ فهو اإما اأن يتبنى ما تقوله ال�سخ�سيات ال�ساردة كلها، وعندئذ 

يتموقع يف املواقع التي متوقعت ال�سخ�سيات فيها، وهذا �سبه م�ستحيل على اأي تيار نقدي معا�سر ، 

واإما اأن يتبنى موقع اإحدى هذه ال�سخ�سيات فقط، عندئذ يكون نقده منحازا جلهة دون اأخرى 

وعندي اأن القارئ - الناقد غري حيادي يف الراأي، عليه اأن يتبنى كل الآراء دون اأن ينتمي اإليها، 

ياأتي  الن�س، وعندئذ  البوؤري داخل  النتائج وفق متوقعها  اإليه  تركن  الذي  الفي�سل  اأنه  مبعنى 

رف�سه اأو قبوله موقفا نقديا. ولكن كيف يتم له ذلك ؟

لو افرت�سنا اأن الن�س يحتوي ثالث �سخ�سيات هي: اأ- ب-ج-. واإن الناقد –القارئ هو؛ ن، 

ت�سبح املعادلة هكذا : ن = اأ + ب + ج. ولي�س ن = اأ وحدها اأو ب وحدها اأو ج وحدها. كما اأنه 

لي�س ن هي اأ + ب اأو ب +ج، اأو اأ + ج، اأو اأن هي اأن�ساف مواقف ومواقع اأ، و ب، و ج. على القارئ- 

الناقد اإعادة �سياغة الن�س من جديد وفق املنطق الذي يفر�سه موقعه الفاعل للجماعة ال�ساردة 

كلها اأول، ووفق منطق املعا�سرة املنفتحة ثانيا. وعندئذ يكون موقع الناقد يف كل البوؤر املكانية. 

ومن هنا فموقعية الناقد- القارئ هي احتواء املواقع كلها دون اأن يكون يف اإحداها. وقد يبدو 

مثل هذه املوقف �سعبا يف مرحلة الهيمنة الأيديولوجية على الناقد والنقد، اأو هيمنة اإحدى القيم 

الكبرية كالقيمة املارك�سية اأو القومية اأو الرتاثية اأو املدر�سية اأو علم النف�س …الخ على تيارات 

به  املهيمنة ؟ هذا ما مل ي�سرح  املوؤثرات وقواها  التجرد من  الناقد  ي�ستطيع  النقد. ولكن هل 

نقديا حتى الآن. 

النظرة اجلدلية للنقد وحدها القادرة على �سوغ فكرة التبئري ثانية من خالل متوقع الناقد. 
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اأن  يعني  نقديا، كما ل  الن�س  يكتب  الآخرين، كي  يعي�س موت  اأن  الناقد  اأن على  يعني  هذا ل 

يكون بديال ملوقعية ال�سخ�سيات ال�ساردة كي ياأخذ دورها، واإل ما معنى حركة الزمن وتغريات 

املكان والتقادم يف اخلربات، فموقع الناقد موقع جديل بال�سرورة لي�س من خالل تعامله املنفتح 

على التجارب كلها وفق �سياغة معا�سرة للمقولت فقط، بل ولأن موقعه غري مفرد. وتتم هذه 

الفاعلية النقدية من خالل الت�سافر بني الناقد وال�سخ�سيات يف �سياغة الن�س النقدي. فالن�س 

واإمنا  واإيديولوجيا،  تاريخيا  املوقعية  هذه  قيمة  كانت  مهما  واحدة  موقعية  مكتمال يف  يكون  ل 

اكتماله يتم وفق التداخالت اجلدلية بني مواقع التبئري كلها. 

6

مت�قعات عدة

يف العلوم الع�سكرية يعمل الع�سكريون لو�سع خمطط كامل للمواقع التي �سي�سن العدو هجوما 

منها وللمواقع التي �سي�سن هجوما عليها، اأي هي املواقع نف�سها التي من املحتمل �سيهاجمونها 

اأن  ال�سابقة خلطط املهاجمني، ميكن للمدافعني  اأو التي �سيدافعون عنها. ويف �سوء املعلومات 

يت�سوروا النتائج املحتملة وخطط الدفاع والهجوم املحتملة التي �سيواجهونها. اخلطة تقت�سي 

عمال متداخال بني موقعني: اأحدهما مفرت�س / واقعي من قبل املر�سل/ العدو، والآخر واقعي 

- مفرت�س- من قبل املر�سل اإليه -الع�سكريون املدافعون -: املواقع املفرت�سة واقعية - معا�سة 

من قبل كال الطرفني.

كال املخططني هم من عمل املر�سل واملر�سل اإليه، اأما عمل الناقد ما زال مبهما، اأنه ل يبداأ 

العمل اإل بعد اأن تت�سح حيثيات الر�سالة. وبدءا فعليه اأن يكون يف و�سع املُر�سل واملُخاَطب معا. 

اإنه ال�سيطان الذي يتموقع يف تفا�سيل املجالني. و لكنه ينطق بل�سان، هو جدل الل�سانني: ل�سان 

من َير�سل ول�سان من ُير�سل اإليه. اأما ل�سان الر�سالة نف�سها فهو ل�سان البوؤرة املكانية الكائن بني 

الر�سالة- الهجوم والدفاع. وبلغة ب�سيطة نقول  يتعلق مبحتوى  املُهاَجم ملا  املُهاِجم، وفهم  فهم 

الدفاعي،  خمططه  �سمن  يتموقع  املُهاَجم  واإن  الهجومي،  خمططه  �سمن  يتموقع  املُهاِجم  اإن 

و�سمن  الثنني.  الذي هو غائب - حا�سر عن  نف�سها متوقعها اخلا�س  للر�سالة  يكون  يف حني 

لن  مفرتقني،  فهمني  بني  التداخل  احتمالت  �سي�سع  الذي  الناقد  عمل  يكون  الر�سالة  متوقع 
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الر�سالة تتميز بطريقة ما تر�سله من اإ�سارات متناق�سة اأو متوافقة من قبل الطرفني، و قد ل 

تكون وا�سحة لهما معا.ثمة لغة ثالثة م�سمرة وغري مفهومة يف لغة املر�سل واملر�سل اإليه، ويف لغة 

املر�سل اإليه التي ت�سبح لغة مر�سل، ولغة املر�سل التي �ست�سبح لغة املر�سل اإليه، واإل ما معنى اأن 

ْر الر�سالة مبواقع خمتلفة  تن�سب معركة ؟ ويف �سوء هذه اللغة الثالثة يكون عمل الناقد.اإنه ُيَبئِّ

عن املواقع املَُبَئرةُ من قبل املر�سل واملر�سل اإليه. وهنا تبداأ فاعلية البوؤرة املكانية، التي �ستكون 

حمتوية للبوؤر الباثة، و للبوؤر امل�ستقبلة، ولبوؤر الن�س بو�سفها بنية لغوية ذات ل�سان م�ستقل عن 

الأل�سن الأخرى كلها. 
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الفصل الثاني

شحنة المكان الروائي
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�صحنة الف�صاء - �صحنة املنطقة - �صحنة امل�قع

1

قد يبدو العنوان غريبا على النقد العربي" �سحنة الف�ساء، �سحنة املنطقة، �سحنة املوقع" 

فقد تعودنا اأن نقراأ الن�س، اإما بال مفهوم نقدي دال، واإما باأن ن�سعه م�سبقا �سمن �سياق مفهوم 

بل  تدقيقه،  اإىل  نحتاج  ما  وهو  بنيته.  داخل  من  الن�س  تعاين  ل  الطريقتني  وكلتا  ما..  نقدي 

تعاينه وفق �سياقات اأخرى. وال�سوؤال املنهجي الذي يالزم بحثنا، هل يفر�س املكان طبيعته ولغته 

وخ�سو�سيته على العمل الروائي؟، هذا ال�سوؤال يقودنا اإىل البحث عن اأنواع الأمكنة التي تتعامل 

الأمكنة  تتفرع منها ع�سرات  اأن  رئي�سة ميكن  اأمكنة  اأنها ثالثة  ت�سورنا  الرواية، و�سمن  معها 

الأخرى وهذه الأمكنة الثالثة الرئي�سية هي : اأمكنة الف�ساء، واأمكنة املناطق، واأمكنة املواقع. 

بدءًا نحاول اأن نو�سح جملة نقاط اأ�سا�سية كاإطار عام يحدد �سياق بحثنا.ما نعنيه باملكانية هنا 

املحيط  فقي 
ُ
اأ اإلتقاء  "هو  الكندي  قال  املوقع.اأو كما  املنطقة،  الف�ساء،  يعني  الذي  املفهوم  هو 

..
واملحاط به")1(

�سمن ال�سياق الفل�سفي الذي يحيط ببحثنا، فاملكانية: كيان يرتبط مبفهوم فل�سفي اإ�سالمي 

�سامل هو ال�سيانية والتدمريية.. ونعني بال�سيانية تاأكيد مبداأ الواحدة املطلقة التي ل ميكن 

تغيريها اإل بحركة يف داخلها، ونعني بالتدمريية تاأكيد مبداأ التعددية التي تعتمد على احلركة 

والفعل.ال�سيانية كلية، �سبه ثابتة، متتزج فيها الغيبية باملادية، بينما التدمريية حركة اجتماعية 

فاعلة يف التغيري، ولذا هي من �سنع القوى الجتماعية. تقرتن ال�سيانية بالثبات، بينما تقرتن 

الكل واجلزء معا.  الفل�سفي حمتويان �سمن  �سياقهما  والفعل. والثنان يف  التدمريية باحلركة 

نعني بالف�ساء هو الواحدة الكونية، كال�سماء، وال�سحراء، والبحار، والنار، والرتاب، والأ�سجار، 

وف�ساء الكتابة... الخ اأمكنة كونية �ساملة وموجودة خارج اإرادة الب�سر.يف حني تكون املنطقة هي 

البقعة اجلغرافية الأ�سغر من الف�ساء، كالبالد، واملدن، والغابات، والأنهار، وامل�ساحات، وال�سفن 

 (98( ريدة،  ابو  الهادي  عبد  حممد  حتقيق  الكندي" -  ا�سحاق  بن  يعقوب  يو�سف  الأبي  االأ�سياء  حدود  "يف  ر�سالة   (((

القاهرة، �ص 3من الر�سالة.ويف الهام�ص ثمة زيادة لتاأكيد التعريف ورد عند ابن الهيثم حيث يقول" مكان اجل�سم هو 

اأبعاد اجل�سم التي اإذا جردت يف التخيل كانت خيااًل ال مادة فيه م�ساوية جل�سم �سبيه ال�سكل ب�سكل اجل�سم"، �ص 54) 

اجلرجاين، و�ص 83 اخلوارزمي – الهام�ص منقول عن حتقيق اأبي ريدة لر�سالة الكندي.
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وهي التي جتتمع فيها �سفات الف�ساء الكلية ب�سفات املنطقة اجلزئية. وفيها يتم �سياغة الأفكار 

التي تعيد ت�سكياًل وعينا بالواحدة وبالتعددية. 

 وما نعنية باملواقع هي الأمكنة املتفرعة من املناطق، وغالبا ما تكون ميدان الفعل الإن�ساين 

اليوم،. كاملقهى والبيت وال�سوق وال�سارع واملحلة وال�سجون والقرى وغريها، وهي امليدان العملي 

لل�سراع اليومي بني القوى ال�سيانية والقوى التدمريية اجتماعيا وفكريا. 

غاية هذا الت�سنيف، هي لت�سهيل عملنا النقدي يف تبيان مفهوم ال�سحنة يف كل مكان منها، 

واملجهول  والغيب  الروح  من  اأي  الكربى،  الكونية  ال�سيانية  من  قوتها  ت�ستمد  الف�ساء  ف�سحنة 

بالأنظمة  الو�سعية  الأنظمة  فيها  تتداخل  املنطقة  �سحنة  بينما  اهلل،  ومن  الكونية  والغرائبية 

الدينية، ال�سيانية بالتدمريية على �سكل موؤ�س�سات، التي تعيد ت�سكيل وعينا عن طريق املمار�سة 

ال�سيا�سية والقانونية، يف حني تكون �سحنة املواقع هي النتاج اليومي لأفعال النا�س وفيها ما ي�سكل 

الفعل التدمريي الذي يغري من تركيبة وبنية املنطقة والف�ساء، اأي ال�سيانية والتدمريية.

تكون  فقد  اإحداثها،  واأمكنة  الروائية  الأعمال  كل  روؤية  لنا  ي�سهل  النقدي  التو�سيف  هذا 

روايات كلها يف ال�سحراء اأو اجلو اأو البحار، عندئذ تكون �سحنتها كبرية و�ساملة وكونية وفيها من 

الغمو�س ما يكفي لن تعيدها اإىل اهلل اأو الواحدة، واأفعالها ترتبط دلليا مبا يفر�سه الف�ساء على 

اللغة والأحداث والأ�سلوب والروؤية. وقد جتري اأحداث روايات يف البلد واملدن واملناطق فتكون لها 

�سحنتها التي هي خليط، بني ال�سماوي والأر�سي.. الب�سري والإلهي.. الغيبي والواقعي..اخليايل 

والحتمايل، وجمملها هي الأفعال التي تخلخل بنية الثابت، ومتهد لبنية التغيري، وثمة روايات 

جتري اأحداثها يف املواقع كاملحالت والبيوت والأ�سواق وغريها ولها �سحنتها الب�سرية اليومية التي 

ت�سكل مبا ن�سميه بالبنية التدمريية التي تعيد ت�سوراتنا القدمية ل�سياقات بحث جديدة، وتقرتب 

من الفعل ال�سيا�سي والجتماعي التغيريي.وثمة من يرى وهو كذلك التداخل بني اأمكنة الف�ساء 

واأمكنة املناطق واأمكنة املواقع، فتجد الغيبي يف املوقع واملادي اليومي يف الف�سائي وكالهما يف 

املناطق، وهذا يعني اأن الت�سابك والتداخل بني الأمكنة هو يف �سلب العملية اجلدلية التي تتداخل 

فيها الروؤى الكونية باملمار�سة الجتماعية، لذا لن يكون ثمة فوا�سل بني الأمكنة بالطريقة التي 
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حتدد اأن الرواية التي جتري اأحداثها يف املدينة ل تتعامل مع ال�سماوي والأر�سي اأو البحري اأو 

ال�سحراوي والعك�س �سحيح اأي�سًا، هذا التداخل هو البنية الكلية ال�ساملة للمكان الذي تن�سهر 

وتتفاعل فيه كل الروؤى الفكرية والإن�سانية لالأمكنة، عندئذ تكون ال�سحنات متداخلة ويف �سراع 

جديل عميق يك�سف عن م�ستوى فاعلية الن�س واأفكاره.

2

ترتبط  حماولة  ن�س،  باأي  نبداأ  اأن  قبل  الكتابة،  ترتيب  لإعادة  حماولة  هي  الورقة  هذه 

بالتخطيط امل�سبق للكتابة.ونخ�س املكان بها حتديدا، اإذ ل ميكن اأن تكتب ن�سا دومنا التفكري 

اآلية عمل ممنهجة،  اأحداث الن�س، هذه لي�ست م�سلمة فقط، بل هي  باملكان الذي جتري فيه 

اللغة  يفر�س-  مل  اإن  اختيار-  يف  ي�سرتك  املكان  اأن  مبعنى  مفكرًا،  املكان  جعل  هي  فالكتابة، 

وال�سكل الفني وال�سخو�س والأحداث، لأن الن�س نتاج لهذا التفكري امل�سرتك بني املوؤلف واأمكنة 

ن�سه، هذه خطوة اأوىل تعقبها خطوات، كاأن نحدد املناخ العام لأمكنة الن�س، هل هي اأمكنة يف 

املدينة كما يفعل جنيب حمفوظ و�سنع اهلل اإبراهيم، اأم هي يف ال�سحراء كما يفعل اإبراهيم 

الكوين، اأم هي يف البحار كما فعل هريمان ملفيل، اأم هي يف اجلو كما فعل اوكزوبري، وحتديد 

اأ�سلوب الن�س، هل يتم بطريقة �سردية كما  اإ�سراك املكان بالتفكري، لتحديد  الف�ساء حماولة 

يفعل الكثري من الروائيني، اأم حوارية وتعددية اأ�سوات كما يفعل غائب طعمة فرمان، اأم ر�سائل 

كما فعل تول�ستوي، اأو تدوين وثائق يومية كما يفعل �سنع اهلل اإبراهيم، اأم خليط من هذا وذاك 

التي  باللغة  نك�سو كل ذلك  العربية. ثم  الرواية  ب�سياغات �سعرية، كما يفعل جيل احلداثة يف 

تنبثق من املناخ والأ�سلوب وباحلدث الذي يجري فيه، وبال�سخ�سيات التي جت�سد الن�س، فاملكان 

ج�سد حي متفاعل فيه تتجمع الأزمنة ومنه تنطلق كل �سرارات الن�س واإ�ساراته، وهو اإذ يو�سل 

اجلملة باجلملة، وفق �سياقاته، ل وفق �سياقات امللفوظ اأو املكتوب اأو امل�سور فلكي يوؤكد هيمنته 

بتو�سيف ثالثة  النقدية  تبداأ حماولتنا  اإليها. من هنا  ينتهي  التي  الوجهة  وقيادته  الن�س  على 

اأمكنة يحتويها اأي ن�س، مهما كان هذا الن�س طوياًل اأم ق�سريًا، من �سخ�سية واحدة اأم من 

�سخ�سيات، معا�سرا اأم قدميا، ق�سة اأم ق�سيدة، م�سرحية اأم فيلمًا.
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3

الروؤية املنهجية

ُدر�س ال�سعر العربي احلديث، من خالل مفاهيم معروفة يف النقد الغربي: الإيقاع، ال�سورة، 

خارجية  منهجيات  وكلها  املوت...الخ  اخللود،  البطولة،  بالواقع،  العالقة  الأ�سطورة،  الزمن، 

اأبقتنا متعلقني مبا هو خارج الن�س، والإ�سارة اإىل العالقة بني الن�س والآخر تبقى موؤطرة مبا 

نعرفه اأو جنهله عن اجلذور، ومل يدر�س الن�س من داخل تركيبته املكانية، بو�سفه نتاج لعالقة 

ما بني املبدع ومكونات املكان ال�سعرية، اإل يف املنهجية البنيوية وبعد ظهور مفاهيم جديدة من 

قبيل ال�سعرية والتكوينية وهي اطر معرفية ل تعالج الأدب كاأدب بل اخلطاب كله ويكون الن�س 

ال�سعري �سمن بنية وتركيب هذا اخلطاب.هذه الرتكيبة املكانية التي ما اأن انفتح الن�س احلديث 

عليها، حتى بداأ لنا املوقف النقدي من احلداثة ال�سعرية اأقرب اإىل تو�سيفها نقديًا، وعندما ل 

جند يف نقودنا مفهوما ما يتالءم و�سياق الن�س احلديث، نرتكه وكاأنه ن�س غريب، هذا ما داأب 

عليه نقادنا عندما يهربون من ن�سو�س ل تن�سجم ومفاهيمهم النقدية اجلاهزة، كما هو حادث 

مع ق�سيدة احلركة الثالثة للحداثة ال�سعرية، واعني بها ق�سيدة النرث..جندهم يعيدون تركيب 

مقالتهم عنها وفق �سياقات نقدية ل تخ�س ق�سيدة النرث، فعندما ل يجدون فيها ما يتالءم 

ومنطق ق�سيدة احلركة الأوىل والثانية للحداثة، ي�ستعريون ما تقوله �سارة برنارد عنها، اأننتظر 

حتى يقول لنا النقد الغربي عنها �سيئًا، هكذا تعامل نقدنا العربي مع البنيوية والتفكيكية، والنقد 

اأفكارنا  من  قربه  من  بالرغم  ال�سرتاكية  الواقعية  نقد  مع  وحتى  اللغوي  والنقد  الأ�سطوري، 

وت�سوراتنا عن العالقة بني الأدب والواقع من منظوره الثوري. فالن�س وفق هذه املدار�س ُيدر�س 

وكاأنه هو الواقع وهو التعبري الكلي عن احلدث وهو اللغة وهو النحو وهو املكان والزمان وميكن 

يعترب  دينية، وعندما  اأو  اأخالقية  اإذا ما عالج ق�سية  للمحاكم  وثيقة يحال �ساحبه  اأن ي�سبح 

الأدب جرما اأو �سهادة يفقد اأدبيته وي�سبح وثيقة تعرب عن واقع وبهذه الطريقة نفقد كونه اأدبا 

ميلك �سعرية تتجاوز الزمان واملكان اإىل امل�ستقبل. الأدب ل وطن ول منتج مفرد له، هو طاقة 

النفعية، هو هناك يف الرتكيبة الإن�سانية التي متنهج  الروؤية الأيديولوجية  مكانية متعالية عن 
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�سياغة قبولنا اأو رف�سنا، القراءة وحدها جتعلنا نعي�س يف ال�سعرية من عدمها، اأما ما يقال فهو 

�سياغة اأخرى اقل �سعرية من الن�س، النقد العربي يقيم مقارباته على مت�سابهات عندئذ اأقمنا 

تبدو حماولت  تلتقي، من هنا  اأن  تت�سابه دون  اأن جتارب كثرية  نقودنا عليها، متنا�سني  بيوت 

النقد العربي احلديث اجلديدة غريبة، وهي تبحث عن مكونات احلداثة يف الن�س مبعاول وتربة 

جديدتني، ومنها النقد املكاين. 

4

احلديث،  الأدبي  النقد  ميادين  تدخل  واملكانية  املكان  مفردة  بداأت  الثمانينات  منذ 

وحققت ح�سورًا يف درا�سات عدة، كانت نتائجها تطويرًا ملفهوم الواقعية تارة، وتطويرًا ملفهوم 

فينومينولوجي العالقة بني الأ�سياء واللغة ال�سعرية تارة اأخرى. وكانت ح�سيلة املحاولت النقدية 

التطبيقية منها والنظرية، اأن بداأ حقل نقدي جديد يف الثقافة العربية، مار�سه عدد من النقاد 

وبعد  واملكان.  للزمان  العامة  التعاريف  اأطر  اإل يف  م�سبوقًا  يكن  الإبداعية، مل  الن�سو�س  على 

النقاد درا�سة مكوناته اجلمالية  بداأ عدد من  والتجربة،  الطوق  املكانية عن  اأن �سب م�سطلح 

واأقرب  اأكرث دقة  الأدبية  الن�سو�س  للنقد منها ما يجعل معاينة  واأ�سيف  والفل�سفية،  والفكرية 

اإىل الك�سف عن مكوناتها احلديثة، ول تكاد حماولة نقدية تخلو اليوم من العروج على املكان 

يف الن�س.وبالطبع اغتنت حماولت النقاد العرب تلك مبا وجد من ت�سورات فل�سفية خا�سة يف 

الفل�سفة الظاهراتية ما يغنيها ويحلق بها اإىل منطقة اخليال ال�سعري، ثم وجدت يف ت�سورات 

وطوال  اجلديدة،  ومنهجيتها  ت�سوراتها  ي�سند  ما  عرب  مرتجمني  وكتابات  كر�ستيفيا  جوليا 

حقل  يف  ترجمة  جند  ل  بتنا  حتى  املكاين،  احلقل  يف  الرتجمات  توالت  املا�سية  �سنة  ع�سرين 

النقد، دون العروج على املكانية.

لو  فيما  املكانية من مفردات ميكنها  اأن جنده يف  ما ميكن  بع�س  الأذهان  اإىل  نعيد  الآن 

در�ست درا�سة، بعد تو�سيفها النقدي- اأن تعطي للن�س املدرو�س اإمكانية اأن نراها من جوانب 

مل ت�ستطع املفاهيم النقدية القدمية الإتيان بها، حتى تلك التي ترجمت. ونعني بذلك العالقة 

لو فهمت  فيما  للن�س  املكانية  التي متنحها  والقدرة  الهوية  اأي  واملكانية،  الن�س  الأ�سلوبية بني 
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فهما جدليا وفق العالقة بني �سحناتها الثالث، والتي تقوم على العالقة بني الكالم واملكانية. 

فعندما نقراأ ن�سًا روائيًا اأو �سعريًا، اأو ن�ساهد فيلمًا �سينمائيًا، اأو لوحة ت�سكيلية حديثة، يتبادر 

هذه  تكون  وقد  املكانية،  تبثها  الن�س  ن�ست�سعرها يف  جمالية  �سحنات  ب�سدد  اأننا  اأذهاننا  اإىل 

ال�سحنات مت�سلة اأو متقطعة متجاورة اأو مفرتقة، واقعية اأم موحى بها، ولأننا مل نتعرف عليها 

ب�سهولة لأن الن�س باأ�سلوبيته، قد دثرها باأغطية ب�سرية ولونية ولغوية، فبدت غائرة يف اأعماق 

اللهب، تلك هي:  اإل  الأعماق ومل يظهر منها  الأزلية كامنة يف  النار  اأنها مثل  الن�س، يف حني 

نقديا علينا  ال�سحنات  بنية هذه  املكان.وللحديث عن  املنطقة، و�سحنة  الف�ساء، �سحنة  �سحنة 

اأن نعيد �سياغة مفاهيمنا لالأدب من جديد، وان نلغي اعتباره ُمعرّبا عنه باللغة املكتوبة فقط، 

بل ميكن اأن تكون اللغة املكتوبة لي�ست اإل �سفرة واحدة من �سفرات كثرية مل ي�ستطع النقد الآيل 

الك�سف عنها، لذا فال�سعرية املكانية ل يعرب عنها باللغة، واإمنا بالتماهي ال�سويف بني املتلقي / 

املوؤلف وما يبثه املكان من �سفرات عرب التاأمل فيه.ويف �سياق هذا التاأمل ل جند �سكال تعبرييا 

واحدا يحتويه اأو ميكن القول انه كفاية، لذا لن يقف التاأليف عند نتاج واحد ول عند كاتب واحد 

اأو مدر�سة وتيار، انه �سيل يكرب بجريان التجريب فيه، املكان لوحده من  اأو زمن  ول يف ع�سر 

يحتفظ بكل هذه ال�سفرات وعلينا اأن نتعمق يف احلفريات داخله ويف مكوناته واإحالته وتاأويالته 

والكتابات وال�سور عنه كي ميكننا اأن نقف على تعبري جمازي اآخر غري ما.

5

ال�صحنة/ الروح/ ال�صعرية

نقراأ يف ل�سان العرب اأن كلمة "�سحن" تاأتي مبعنى ) مالأ ( �سحن املكان.. مالأه، وال�سحنة 

هنا هي املادة املرئية اأو غري املرئية التي تنبني يف فراغ الف�ساء/ املنطقة / املوقع. فقد ت�سحن 

مبادة متالأها كله، فتبدو للعيان مرئية وحم�سو�سة...الخ.مثل البحرية، وقد ت�سحن بروح ل ترى، 

لي�س  يكون �سلبا  امل�سحون قد  وال�سيء  الروح يف اجل�سد احلي.  اأو  الأ�سالك،  الكهرباء يف  مثل 

فيه فراغ ظاهر كاحلجر، وقد يكون كله فراغ كاخلالء. ومن هنا فالفراغ الذي نعنيه هنا هو 
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امتالء اأي�سًا، وكيان ع�سوي مادي. وكل فِراغ - بك�سر الراء- عند العرب مبعنى اإناء. – ل�سان 

العرب- فالفارغ ل يعني اأنه غري م�سحون ب�سيء ما، بل يعني اأنه ممتلئ مبادة حتركه وجتعله 

حيا بني الأحياء. يقال يف التنزيل ) واأ�سبح فوؤاد اأم مو�سى فارغًا، اأي خاليًا من ال�سرب( مبعنى 

يكون  وقد  اأخاله.  املكان..  الراء-  – بت�سديد  غ  وفرَّ الإناء  مبوقع  والفوؤاد  باحلزن.  ممتلئ  انه 

التفريغ من مادة حم�سو�سة اأو من روحه، وفَرغ – بفتح الراء.. مات، اأي خال من روحه، الروح 

ومنطقته  ف�ساءه  ت�ستوطن  مادية  ل�سحنة  اإناء  اإل  لي�س  هذا  كل  الفراغ يف  للج�سد.  امتالء  هي 

وموقعه. وبال�سرورة �ستتبع ال�سحنة الإناء الذي تو�سع فيه.. املكان هو املولد لكل عمل لذا فهو 

العامة  القوانني  "معرفة  هي  ال�سعرية  يقول  حينما  تودروف  عند  ال�سعرية  مفهوم  من  يقرتب 

التي تنظم ولدة كل عمل..." اأنها تبحث عن هذه القوانني داخل الأدب ذاته، فال�سعرية اإذن 

مقاربة لالأدب "جمردة" و"باطنية" يف الآن نف�سه" فلي�س العمل الأدبي يف حد ذاته هو مو�سوع 

وكل  الأدبي،  اخلطاب  هو  الذي  النوعي  اخلطاب  هذا  خ�سائ�س  هو  ت�ستنطقه  فما  ال�سعرية، 

عمل عندئذ ل يعترب اإّل جتليًا لبنية حمددة وعامة، لي�س العمل اإّل اإجنازًا من اجنازاته املمكنة، 

لذلك، فال�سحنة تعني وفق وجهة نظرنا ال�سعرية، وجند ذلك وا�سحًا يف اأن �سحنة الف�ساءات 

بها،  قوانني خا�سة  تولد  .الخ،  واملدينة،.  والبالد،  والهواء، واخلالء،  وال�سحراء،  البحر،   : كـ 

جزء منها هو مكونها البنيوي، "الباطني" وجزءها الأخر اأنها "جتريد" كما لو كانت م�سرتكة 

�سخ�سية،  بالال  تت�سم  الف�سائيات  املتولدة عرب هذه  اللغة  الكبرية،  الف�سائية  الأمكنة  كل  بني 

ولذا ميكن ا�ستعارتها من امل�سادر واملعارف العامة، ومن كتابات الآخرين، ومن ال�سري الذاتية 

ال�سعراء، ومن املذكرات، وهي ل ت�سبه �سحنة الأمكنة املناطقية : اأحالم يقظة  لالأدباء، ومن 

كـ : البلدة، املحلة، القرية ،،. وهذه بدورها متتلك �سحنتها -�سعريتها -الأتية من خ�سو�سيتها 

الباطنية / الذاتية، ولكن الأكرث �سيوعًا ومن التجريد الذي هي عليه، ولكن الأكرث حتديدا، ول 

ت�سبه ال�سحنتان، �سحنة موقع كـ: البيت، املقهى، الدائرة، ال�سارع، احلقل..الخ. وهي التي تندمج 

فيها الباطنية بالتجريد. ومن هنا نبداأ يف التفريق الأويل بني الف�ساء واملنطقة واملوقع، ويبدو 

اأن املوقع اأ�سغر الوحدات، بينما املنطقة هي احللقة الو�سطى بني الف�ساء واملوقع، يف حني يكون 

الف�ساء هو املدينة اأو البالد، ولذا فال�سحنة الكربى ل تتوالد لذاتها دائما بل ت�ستمد وجودها 

من �سحنات اأ�سغر منها اأو تكون هي املجموع لل�سحنات الأ�سغر، ومن ثم توظف ال�سحنات تبعا 

للموقع يف املنطقة وللمنطقة يف الف�ساء.
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ويبقى يف جوهر توالد ال�سعرية / ال�سحنة اأهمية الفعل الإن�ساين فيها، وهو ما يجعل اأي ن�س 

ميتلك اإحالت اإىل ق�سايا واأفكار وله مرجعيات وحتدده اأيديولوجيات، وهذه نقطة مهمة وهي اأن 

ال�سحنات لي�ست بعيدة عن اأفعال الإن�سان وق�ساياه يف اللحظة التي يراها ويعي�سها..

هناك ثالثة حقول علينا اأن نفهمها قبل بدء الكتابة، ول جتري �سياغتها والتعامل معها اإل 

بلغة تك�سف عن م�ستويات التعبري الفني للمكان، ومن هناك ميكن مزج الواقع باخليال، اخلا�س 

و�سياقًا  تيارا  منها  لتولد  املتفرقات  دمج  على  قادرة  فاللغة طاقة  بال�سعري،  التاريخي  بالعام، 

داخليا يغذي مفا�سل الن�س ويعلو به..من هنا ندرك اأن الكتابة لي�ست فعالً اعتباطيًا، بل هي 

تنظيم مدرك، وفاعلية ح�سية مبا�سرة. 

6

مب منيز �سحنة الف�ساء عن �سحنتي املنطقة واملوقع؟، يف البداية نحدد اأن مفهوم ال�سحنة 

الرفاهية  ودور  واملالهي  املراق�س   – عاطفية  �سحنات  ما  اأمكنة  تعطيك  فقد  واحدا،  لي�س 

والبيت  اخلا�س  العمل  مقر  نرج�سية-  �سحنات  اأخرى  اأمكنة  تعطيك  و  مثاُل،  الليلية  والنوادي 

واأماكن التملك- وتعطيك اأمكنة �سحنات للحرب القواعد الع�سكرية وجبهات القتال و�ساحات 

مثل  للموت،  �سحنات  اأخرى  اأمكنة  وتعطيك  الع�سكرية-،  واملتاحف  الأ�سلحة  وطابور  املعارك 

املقابر الأثرية واملدافن احلديثة وعنابر امل�ست�سفيات والكهوف، بينما متنحك اأمكنة مثل حفالت 

الأولياء  مراقد  متنحك  و  والتفرد ،،  العزَلة  ال�سجون  وتعطيك  والن�سوة-  الفرح   - الأعرا�س 

الرهبة واحلزن والدعاء والبكاء والأمل، وجت�سد لك الأهرامات والكنائ�س واجلوامع والق�سور 

الكبرية - العظمة والقوة والتاريخ والأديان...الخ كما اأن للبحر ولل�سحراء �سحناتهما يف ال�سفر 

والغربة واملتاهة. وللمدن املهمة �سحناتها: للقاهرة ولبغداد ولدم�سق ولبريوت �سحناتها الرتاثية 

العربية الإ�سالمية، وهي غريها ال�سحنات التي متنحك اإياها روما اأو باري�س اأو لندن، وغريها 

كتلك التي متنحك اإياها مكة اأو القد�س اأو الفاتيكان...الخ. وهذه ال�سحنات لي�ست على �سياق 

واحد، فبع�سها ي�ستمد ح�سوره من الرتاث، وبع�سها من املعا�سرة وق�سم ثالث مما يجمع بني 

هذا وذاك؛ ولذلك فلكل من ال�سحنات الثالث ميزات �سيكولوجية وتاريخية وواقعية، ولكن ما 

يجعل مو�سوعنا اأقرب للو�سوح اأن نحدد بدءا اأن �سحنة الف�ساء تعتمد الروؤية الكونية، الكلية، 

ال�سامل، لذلك فهي �سحنة �سيانية، يلجاأ اإليها النا�س كلما داهمهم خطب عظيم. وكل �سحنة 
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حديثة يعتمدها ف�ساء معا�سر ما اإن تخلو من الروح الكوين حتى تزول، مبا فيها الإيديولوجيات 

الكبرية. واأن �سحنة املنطقة تعتمد روؤية اجلماعة التي ت�سكنها، اأي اأنها مزيج من الروح الكوين 

ين�ساأ جدل املعار�سة اأي الفعل  وا�ستمراره  الذي يف منوه  والعمل احلياتي اجلماعي  –ال�سياين 
اأي�سًا  التدمريي، واأن �سحنة املوقع تعتمد الروؤية الفردية كليا، اأي الروؤية اليومية العملية وهي 

التواريخ  تعتمد  اأزلية، قدمية  الف�ساء  اأن �سحنة  امل�ستمر.كما  التغيري  روؤية تدمريية لعتمادها 

القدمية، وم�سبعة بروح الأولني، والتعامل معها فيه �سيء من القد�سية، يف حني اأن �سحنة املنطقة 

اأن �سحنة  �سياقات حم�سو�سة، يف حني  يتم وفق  والتعامل معها  الأزمنة،  وتتداخل فيها  تتجاور 

املوقع اأغلبها يف احلا�سر والتعامل معها يومي وماألوف.

قد يكون مثل هذه التمايز الب�سيط بني ال�سحنات الثالث مفيدًا لنا، لأننا �سن�سعى يف هذه 

املقالة اإىل التعليق العملي – النقدي، على مناذج روائية، نعتقد اأنها كافية للتدليل على بع�س 

النقاط املهمة يف التفرقة بني ال�سحنات الثالث.

7

مناذج لقراءة الأمكنة

اإذا اأردنا اأن نقرب ال�سورة مبثال من الأدب الروائي العربي. ناأخذ رواية احلرافي�س لنجيب 

حمفوظ، وهي واحدة من الروايات التي جمعت بني �سحنة اأمكنة الف�ساء و�سحنة اأمكنة املناطق 

و�سحنة اأمكنة املواقع، ومل تغلب �سحنة على اآخري، ولذا ندر�سها بعمومية هنا للتدليل على اأن 

الروايات العظيمة هي التي تتوازن يف بنيتها اأفعال الآلهة باأفعال الب�سر، ولذا جندها قد جمعت 

بني فنون قول عدة: احلكاية وامللحمة والق�س، وفيها اأمكنة الف�ساء الديني، واملنطقة التي جتري 

الوثيقة  اأح�سائها  يف  جتمع  كما  اخل�سو�س(،  وجه  على  الناجي  )بيت  واملواقع  فيها،  اإحداثها 

ال�سخ�سيات  مع  زمنيا  املفرتقة  ال�سخ�سيات  وتتجاور  املتجددة،  املعا�سرة  والروؤية  التاريخية 

ومن  مو�سوع،  املا�سي  من  وفيها  التوالد،  بطريقة  ذاتها  ت�سكيل  تعيد  وهي  اأ�سريا؛  املت�سل�سلة 

على  وتتدرج  و�سماوية،  اأر�سية  واأمكنة  ودهور  حقب  يف  تتتابع  واأحداثها  موا�سيع،  املعا�سرة 

كل  اأر�سيتها  على  وتتنوع  والفل�سفة،  والأفكار  وال�سور  واملفاهيم  واملنابر  الأقوال  �سفحاتها 

الب�سيط،  والقول  املبهم  القول  والغمو�س،  الو�سوح  والوعورة،  ال�سهولة  فيها  فنجد  املمار�سات، 
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الأمل واحلرمان، الت�سبث بالقدر والركون اإىل اأفعال يومية، املمار�سة بالعطالة، فلم يعد مكان 

اأو زمان مل تتطرق اإليه، ومل يعد مفهوم مل ت�ستعمله، ولذا فهي رواية وملحمة، و�سرية، قول يف 

ولأنها حتكي ق�سة  كان معا�سًا..  ما  وقول يف  الآن،  يعا�س  ما  قول يف  ال�سعر،  وقول يف  ال�سرد، 

العالقة بني الإن�سان واملكان.. عالقة من ي�ستنطقه املكاُن، وعالقة من ي�ستنطق املكاَن، فاإن اأي 

جزء منها يحمل اأفكار كل الأجزاء.

ف�ساء  الأر�س،  اآدم على  اأن�ساأه  الذي  القدمي، ذلك  املفرت�س  الف�ساء  هو  الكبري  ف�ساوؤها 

م�سحون بالقدم وبالبدء، وقو�سه �سراع الأبناء، فاأحاله اإىل مناطق ومواقع موزعة على �سعوب 

واأقوام، واإىل اأمكنة ممتلئة باملدن واملقاطعات، وال�سحنة التي متالأ هذا الف�ساء الكلي /البدائي 

هي الروح القدمي ؛ الرباءة الأوىل، التكوين الأول، اخللق البدء، ونطلق عليها ال�سحنة ال�سيانية، 

تاريخ  هي  بل  معينني،  لقوم  ول  معني  لزمن  منتمية  غري  يجعلها  ما  القدا�سة  من  فيها  �سحنة 

منتمية  يجعلها  ما  املعا�سرة  من  وفيها  كلهم،  الب�سر  اإىل  الآتية  لالأقوال  وتاريخ  كلها،  لالأديان 

لزماننا هذا ولكل الأقوام، بحيث ميكنك اأن تقرن ما حدث مبا يحدث اليوم، وكاأن الكرة املدورة 

مدورة الأحداث اأي�سًا، ف�سحنة الف�ساء ت�سون الأر�س والنا�س، الأحياء منهم والأموات.. عمادها 

الأديان واملوروث القدمي ومادتها نثار من عادات واأقوال وتواريخ، وم�سنفات و..و… ومكوناتها 

بقايا مكتوبة تداولها النا�س على ل�سان اأولياء و اأو�سياء، ُت�سمع حكاياتهم وتروى، وتعاي�س لت�سبح 

اأ�ساطري وحكايات، كما لو كانت ق�س�س الأولني، بع�سها يخرتق املنام فياأتي يف الأحالم نا�سحا 

ومر�سدا مبا ميتلكه من قوى غيبية قادرة على فك األغاز احلا�سر..وبع�سها تفرزه احلياة اليومية 

ال�سحنة جعلنا  اليومية... مبثل هذه  العملي جلدل  النتاج  لو كان هو  ال�سخ�سيات كما  فتعي�سه 

جنيب حمفوظ نحيا يف ف�ساء الأزمنة الغابرة، وكاأنها اآتية لالأر�س من ف�ساء كوين اأو�سع. واأن 

تكوينات  ول من  باأ�سماء،  وا  �سمُّ واإن  نعرفهم  ب�سر  لي�س من �سنع  اأحداث  اأمامنا من  ي�سرد  ما 

اجتماعية معروفة واإن قيل اأنها حتدث يف الأر�س. بل ثمة قدرية روحية ت�سحن كل الف�ساء مبا 

فيه الب�سر الأحياء بفكرة من ي�سونهم ومن يحميهم ويدمي وجودهم.. هذه ال�سحنة لي�س لها 

مفردات حمددة، ول قامو�س لغوي ي�سفها، ول اأمكنة ميكن اأن تاأوي اإليها رغم اأن موطن هذه 

ال�سحنة ومقابر الأولياء، تلك املواقع ال�سغرية التي ت�سكل كما يقول مار�سيل األباد "�سرة الأر�س" 
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اأي املواقع التي تخ�سع لفاعلية الروح فتحولها من العادي اإىل املقد�س، وميزة هذه ال�سحنة اأنها 

واملواقع  الأماكن  يف  جندها  الف�ساء.  كل  ميالأ  �سياين  كوين  روح  فهي  تفنى،  ول  ت�ستحدث  ل 

القدمية واحلديثة معا، ولذلك ل منا�س لأي ن�س حديث من التعامل معها، فهي الأر�سية التي 

ي�سيد الن�س عليها عمارته الفنية، اإل اأن هذه ال�سحنة الكونية الكربى وال�سيانية ما اأن تنتقل اإىل 

املواقع وتبداأ املمار�سة احلياتية معها حتى تن�ساأ من داخلها قوى تدمريية جديدة وبا�سمها وبكل 

ال�سحنة الكونية مبا هو حياتي ومن ثم تبداأ بالتغيري، فيتحول  مفرداتها.. يف املوقع تبداأ هذه 

الإلهي اإىل حياتي يومي، وت�سبح اأفعال اهلل اأفعال ب�سرية، وت�سود تلك العالقات التي جند فيها 

بعدا حياتيا - دينيا.. من هنا جند �سحنة املوقع، يف رواية احلرافي�س، ت�ستمد وجودها من �سحنة 

الف�ساء الأزلية، من ذلك الإرث القدمي الذي يحيط بكل املواقع التي تتحرك بني ال�سخ�سيات، 

ويف الوقت نف�سه تخ�سع جلدل احلياة اليومية، هذا الذي يغريها ويبدل من �سياقاتها ويجعلها 

مغايرة لأهدافها الروحية القدمية، اإنها جزء من فعل الب�سر، فثمة من يجعلها متغرية متبدلة 

تبعا لالأفعال واملواقف، وخا�سعة لقوى الواقع املادية لتتحول �سحنة الف�ساء الكلية ال�سابقة اإىل 

�سحنة موقع قابلة للتدمري امل�ستمر لرتباطها بالواقع اليومي للنا�س: كعالقات العمل، عالقات 

الأ�سرة، عالقات اجلريان...الخ. ونطلق على هذه ال�سحنات املغرّية )ال�سحنات التدمريية(.

القوى  تنه�س  تدمريي،  فعل  وهو  الرواية،  مواقع  اأحد  الكولريا يف  فعندما يحدث مر�س   

البقاء يف املوقع، بل  الناجي من  الكلي والروحي حمذرة  ال�سيانية القدمية املرتبطة بالف�ساء 

وتر�سم له خطط النجاة بالذهاب اإىل ال�سحراء موطن الروح القدمي، و�سيجد هناك بئرا وكهفا 

وعليه اأن ياأخذ زوجته واأبنه –البنية الثالثية لال�ستمرار كي ينجيا معه. فالتدمري الذي ي�سيب 

القوى ال�سيانية يف  اأو تغيري م�ساره عندما تنه�س  اأفعال احلياة ميكن تالفيه  املوقع، وهو من 

جديد،  ن�س  وينبني  املركزي،  احلدث  م�سارات  تتغري  هذه  املوقع  �سحنة  مبثل  الكلي.  الف�ساء 

الروح  تغريت  اأن  بعد  اإليها،  عاد  اأنه  بدليل  القدمية،  اأمكنته  يغادر  ومل  املوقع،  الناجي  فيغادر 

التدمريية يف املوقع، فاملوقع الآن ب�سحنة جديدة، بعد اأن فرغ من مر�س الكولريا.

بعيد عودة الناجي من ال�سحراء، وبعد اأن انتهى مر�س الكولريا من املدينة/ املوقع وجد 

الوقت  الأولني، ويف  والنا�س  املدن  ف�ساء  روح  اأي  امليتة،  القدمية  الأ�سياء  بروح  البيوت ممتلئة 
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نف�سه ممتلئة ب�سحنة جديدة مهياأة مليالد جيل جديد من الب�سر والعالقات، فما كان منه اإل اأن 

اأعاد احلياة لها بالتعامل اجلديد قبول اأو رف�سا، وجعلها من�سجمة وحياة املوقع اجلديد رغم اأنها 

حم�سورة بالباقي من الأ�سياء، ف�سحنة املوقع تتغري و تفنى، وقد ت�ستحدث، وقد يعاد ت�سكيلها 

ولكن لي�س بالأ�سلوب القدمي، لكنها وهي ت�ستمر باحلياة تنمو يف اأمكنتها �سحنة �سيانية جديدة 

تهدد القوى الروحية الكونية بالفناء، فتن�ساأ من داخلها قوى تدمريية جديدة تغري من م�سارها 

اأو تبدله كليا، وهذه القوى التدمريية اجلديدة هي �سحنة املكان، وهي الأكرث تغريا وتبدل، فهي 

جدل ال�سحنتني ) ال�سيانية- �سحنة الف�ساء التدمريية -ال�سيانية �سحنة املوقع( اإن خ�سائ�س 

�سحنة املكان ب�سرية ويومية وترتبط بالأفعال املتحركة، لذا فهي عر�سة للحياة واملوت اليومي، 

وتغرياتها امل�ستمرة متنح احلكاية جمالت �سرد منفتحة، هي جزء من اللعب الفني- احلياتي..

واأفعالهم  اليومية  وحياتهم  ال�سخو�س  بحركة  ممثلة  املكان  �سحنة  جند  احلرافي�س  رواية  يف 

�سيء  فكل  واعتقاداتهم،  النا�س  �سلوك  تختف من  واإن مل  املتدفق،  احلياتي  املتعلقة مب�سارهم 

فيها عر�سة للتبدل والتغيري، زمنها الآين هو املتحكم بها، رغم بقاء املا�سي ثوابت يف ال�سياق، 

ف�سحنة املكان املتغرية تنفتح على كل الرياح، مادتها هذا الذي نتنف�س ونهوى ونغري ونبدل..هي 

اليومية املنفتحة، التي حتدث ثم تن�سى لي�س فيها روح مثيولوجية اأو بواٍق اأو اآثار قارة اإل باأن تعيد 

ما يحدث ملا �سبق، ولي�س فيها انفتاح على فراغ لأن ما �سوف يحدث يوؤ�س�س ملا ياأتي ف�سحنة املكان 

هي �سحنة جدلية الفعل اليومي. 

 ثالث �سحنات جندها يف هذه الرواية: �سحنة الف�ساء القدمي، ال�سحنة ال�سيانية املطلقة، 

الروح الأ�سطورية التي كانت تتحكم باأقدار الب�سر، وهي روح تتوالد تاريخيا وتنمو يف ف�ساء اآخر 

م�ساراتها  تتحد  التي  تلك  املنطقة  و�سحنة  اأو مر�س.  الف�ساء خطر  واأمكنة  املواقع  داهم  كلما 

ومالحمها مبن ي�سغلها من املتناف�سني ومبن يجعل منها مناطق ذات حكايات وق�س�س واأحداث 

واأفعال، وقد تكون املنطقة بلدا، وقد تكون بقعة ما يف هذا الف�ساء هي احلاملة واملولدة للحدث. 

وهي ال�سحنة التي تتحول اإىل قوى �سيانية اأخرى ثم تتهدم بفعل داخلي لها. ثم هناك �سحنة 

املوقع وهي اأقل الثالثة حدودا واأكرثها و�سوحا لأنها من اأفعال الب�سر، فقد يكون حملة اأو بيتًا 

تهرم ومتوت،  ثم  وتتج�سد،  وتنمو  وتفعل  وتق�س  الأحداث  تنبني  وفيه  الأبنية،  اأو جمموعة من 

ومن ثم حتيى من جديد ولكن ب�سكل اآخر واأكرث تقدما.. اإنها �سحنة اجلدل اليومي للمكان.
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الف�ساء  �سحنة  بني  تتوزع  التي  العربية،  الروائية  الأمكنة  �سحنات  هنا عددا من  �سنعالج 

و�سحنة املنطقة و�سحنة املوقع..

مناذج من رواية اأمكنة الف�صاء 

يف رواية اإبراهيم الكوين "نزيف احلجر "جند �سحنات اأخرى هي �سحنة ال�سحراء وقواها 

يهمني على  والذي  املتكرر  املت�سع  الكون  الأطراف،  املرتامية  ال�سحراء  املادية وغرائبيتها هي 

الروؤية والفكر ويعيد تكوينات امليثولوجيا القدمية كما يدخلها يف الغرابة املعا�سرة. وال�سحراء 

التي بني الروائي عّلم، فيها بيته متتد اإىل بلدان جماورة اأخرى جوار ليبيا، مما يعني اأنها اأكرب 

كاملحيطات  كلي،  ف�ساء  اأي  �ساأن  �ساأنها  فال�سحراء  اإليه،  انتمت  واإن  نف�سه  البلد  من  مفهوما 

وطبقات اجلو واجلبال، والبلدان، ل ميكن احتواوؤها اأو تو�سيفها من خالل موقع ما منها، لذا 

اإمنا هي  اأن حتتويها،  اأو  اإليها  توؤ�سر  اأن  ت�ستطيع  ول م�ساحة معلمة  لي�ست مكانا حمددا،  فهي 

خالء وا�سع م�سغول بالفراغ، كما ت�سمى يف املفهوم ال�سهر�ستاين للمكان، واخلالء ف�ساء ل يحد 

اآخر، ولذا فالنطالقية املكانية �سمة من �سماتها  اأو يعّلم، كما انه ل ي�سنع متا�سا مع حمتوى 

التي  الأحياء  من  اآت  والثالث  رملي  والأخر  جبلي  بع�سها  متناق�سة  �سحنات  وتولد  الأ�سا�سية، 

اأنف�سنا يف �سرد غني باملحتمالت فجعلتها الرواية منفتحة على تكوينات  ُت�سكن.. وهكذا جند 

اإىل جوار �سخور اجلبال،  العدد،  الال متناهية يف  الرمل  : حبة  بيئية خمتلفة وغري متجان�سة 

تنا�سق  الال  اأن  ليبدو  حتى  الوا�سع،  الف�ساء  هذا  تكوينات  بني  خمال  تداخال  جند  ما  وغالبا 

اأمام العني ف�ساء  هو الغالب على حياة النا�س والأحياء املوجودة فيها. واإذ تنب�سط ال�سحراء 

ل حدود لها، اإمنا لتن�سئ اأفقا �سرديا لحدَّ لقدراته الذاتية، وعليه لزمان فيها معني و ل مكان، 

والترب.  واملجو�س  ال�سحرة  رواياته  واحلياة  :املوت  احلاد  بالتناق�س  حمكومان  ومكانها  زمانها 

املعلمة  البقعة  اأو  امل�سيجة،  املدينة  اأو  احل�سن،  ملفهوم  امل�ساد  املكان  هي  -عنده  ال�سحراء 

املحددة  الأماكن  تطرح حول  التي  املفاهيم  ت�سور عن  فاأي  كذلك  ولأنها  وامل�سيجة،  واملحددة 

ل تنطبق نقديا على مكان مثل ال�سحراء، لأنها ل ت�سغل اإل بتغريات جذرية كامنة يف تركيبتها 

الذاتية، وبالتايل فان هذه التغريات ل حتدث تطورا اأو نقلة ما فيها، اإمنا حتاول اأن جتعل من 

اإىل  اأعماله  الروائي يف معظم  ولأنها كذلك فقد عمد  فيها،  امل�سمرة  الذاتية  ال�سراع هويتها 
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املزاوجة بني الإن�سان واحليوان مزاوجة بنيوية. اأي انه اأحل روح الإن�سان يف احليوان كما اأحل 

روح احليوان يف الإن�سان..يف هذه النمطية من الأمكنة الكبرية ت�سمحل الأمكنة الأخرى وتقل 

قيمتها فال مناطق حتدد �سياقات ال�سرد ول مواقع ميكنه اإن ين�سئ عليها بيته الروائي، لكنها 

وهي الكونية ك�سفت عن قدرة تاأليفية للروائي متهد لن يكون ن�سه قريبا من امليثولوجيا. 

ويعيد فا�سل العزاوي يف روايته املهمة "اآخر املالئكة" بنية املدينة الإ�سكالية، وهي كركوك 

واقت�سادية،  واجتماعية  �سيا�سية  اإحداثا خمتلفة،  اأقوام خمتلفة وعا�سرت  فيها  تعاي�ست  التي 

افقاأ  منحنا  املدينة  ف�ساء  مع  �سرديا  تعامله  كله.وخالل  العراق  بتاريخ  م�سحونة  فهي  لذلك 

اإ�سكاليا عاما، وان اخت�ست به، ذلك هو تو�سيفاتها اجلغرافية والدميوغرافية، فا�ستخل�سنا 

اإن املدينة - الف�ساء - مدينة الهويات املتعددة، والأ�سوات املتجاورة، والأفكار  نتيجة مفادها 

الراأ�سية يف اأعماقها، تولد �سحنات خمتلفة، ولكن عندما تتجاور تولد طاقة جماعية. لعل هذه 

الثيمة الكلية، هي التي تقربنا مع ف�ساءات عاملية اأخري.. باإمكانك اإن ت�ستعري اأجواء القاهرة، 

اأو بريوت اأو باري�س اأو اأية مدينة اأخري، فتجد فيها ما يتالءم وف�ساءات املدن العراقية، لكنك ل 

ت�ستطيع ا�ستعارة اأمكنة قرية ماكاندو، ول خان اخلليلي، ول حارة الزعفران، ول اأزقة دم�سق اأو 

بريوت، ول بيوت اخلرطوم اأو اجلزائر. يف مدينة كركوك ترى اهلل والنفط والعمال وال�سيوعيني 

والإ�سالميني والكفرة واملالئكة كما ترى الزهد والرثاء، الفقر والغنى، الدراوي�س والأئمة، ترى 

بابن  الأجنبي  بالأر�سي،  ال�سماوي  تقارب  وترى  يدفنون  وهم  والأحياء  ينه�سون،  وهم  املوتى 

البلد، ال�سيوعي بالإ�سالمي الديني بال�ساحر، هذه امليثولوجيا الواقعية واخليالية كلها حتط يف 

املنطقة – كركوك- لتن�سهر يف بوتقتها الف�ساءات الدينية، بالف�ساءات الأيديولوجية، بالوقائع 

اليومية لأنا�س ينا�سلون وي�سجنون ويعدمون من اجل وطنهم القادم.

يف رواية اإ�سماعيل فهد اإ�سماعيل "الكائن الظل" جلاأ الكاتب فيها اإىل مكان احتمايل وهو 

الف�ساء،  ت�سبه  التي  الكبرية  الإ�سكالية  الأمكنة  واحدة من  واملكتبة  ال�سغري،  البيت  املكتبة يف 

والتي تعطيك ت�سورا اأوليا عن �ساحبها، وثانيا عن املدينة، وثالثا عما حتتويه من فكر ومناذج، 

وكل هذه املفردات توؤ�س�س �سياقا معرفيا مهما يف حركة التغيري، مبعنى اأن بيتها ثقايف ومكان 

ال�سرد فيها يكت�سب بعدا اأيديولوجيا وا�سحا، حيث مهمة الكاتب املعا�سر لي�ست تاأليف الكتب 
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فقط، بل تغيري املجتمع، من هنا ي�سبح املكان ل يبعث على الطماأنينة وال�ستقرار رغم اأنه بيت، 

خا�سة وان رواية حمدان بن حمدي ل توحي بالطمئنان يف زمنه، وهو ي�سرق التجار ويقدم الريع 

لل�سلطان، وبعد اأن اتفق التجار مع ال�سلطان يف زج ابن حمدي ال�سجن، وقيده للمق�سلة و�سق 

ج�سده ن�سفني. وما يجعل الرواية جم�سا للمدينة وللثقافة املعا�سرة، هو اأن املوؤلف وبدعوة من 

حمدان بن حمدي ا�سطحب حمدان اإىل حلظة اإعدامه بو�سفه ج�سدا يتلب�س اأثريا، مبعنى اأن 

املوؤلف اإذ يعود لذلك الزمن القدمي يعي�س يف زمن املدينة احلديثة، وهذا ما يجعل الن�س اأكرث 

حداثة ونقدا للمجتمع الذي يتحكم ما�سيه برقاب حا�سره. فالكويت لي�ست اإل دولة الربجوازية 

الكبرية، وثمة راأ�سمالية تتحكم باأن�سطتها كلها، ل�سيما واأن اقت�سادها كله معتمد على النفط 

مكوناتها  وان  حديثة،  املدينة  اأن  مبعنى  لذلك،  تبعا  ن�ساأت  التي  واملوؤ�س�سات  العاملية  واأ�سواقه 

الثقافية تتبع هذا التحديث ومن داخلها ينمو التناق�س الفكري، فال�سخ�سيات لي�ست من الفئة 

ال�سعبية، كما اأنها لي�ست من الطبقة الربجوازية الكبرية ول من الراأ�سمالية املتحكمة، ولكنها 

اأي�سا ل حتمل اأيديولوجيا �سيا�سية، بل كل ما عرفناه عنها اأنها �سخ�سيات تنتمي لفئة املثقفني 

املتنورين الذين يريدون تغيري النظرة اإىل القدمي خالل البحث والتق�سي، ولي�س خالل الت�سليم 

باملرجعيات الثابت، فقد ك�سف الل�س حمدان بن حمدي عن اأن كل الكتب الرتاثية ناق�سة، واأنها 

غري دقيقة لكرثة الن�ساخ والناقلني لها، كما كان يف خمطوطة ابن اخلياط عن الل�سو�س، وهي 

غري معروفة، وكما حدث مع ق�سيدة مالك بن الريب، وهي ب�ستمائة بيت مل ي�سل منها اإل عدد 

لتغيري  املدينة  اإل من حاجة  تاأتي  ل  النقدية  فالروؤية  وقل ذلك مبخطوطات اجلاحظ،.  قليل، 

ثقافتها، ولي�س من حاجة فرد لدر�س اأكادميي جدي،. فالروائي ببنائه م�سرحًا يف جدران بيته 

اخليايل، اإمنا يبني م�سرحا حقيقيا يف �سوارع املدينة احلديثة وبيوتها وموؤ�س�ساتها ليقدم عليها 

التاريخ القدمي واحلديث وي�سخ�س وميثل ويناق�س ويحاور، فاحلداثة مل تعد ت�سليما مبا كان بل 

اإليه  حوارًا معه وتغيريًا يف �سياقاته..واحلداثة كما يقول مار�سال بريمان وهو ي�سرح ما ذهب 

بينما  وا�سحة،  اأنها عالقة  املتقدمة من  باملجتمعات  الثقافة  وبودلري يف و�سف عالقة  مارك�س 

عالقتها باملجتمعات النامية عالقة وهمية. لذا تتطلب احلداثة يف املجتمعات النامية العودة اإىل 

امليثولوجيا والرتاث واخليال كما اأ�سلفنا"..اأما يف املجتمعات املتخلفة ن�سبيا، حيث ل تكون عملية 

التحديث قد ر�سخت اأقدامها، فاإن احلداثة حينما تن�ساأ تتخذ لنف�سها طابعا خياليا وهميًا لأنها 
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م�سطرة لأن ت�ستمد قوتها ل من الواقع الجتماعي بل من الأوهام، من ال�سراب، من الأحالم..

يف هذه الرواية متتزج الأمكنة الكبرية عن طريق املكتبة واخليال بالأمكنة املنطقية وهي الكويت 

بالأمكنة املوقعية هي البيت وعن طريق املكتبة التي تتداخل يف هذه الأمكنة كلها ميزج القا�س 

بني روؤى �سيانية مثبتة بالكتب وروؤى تدمريية موؤولة بال�سك وروؤى تغيريية جم�سدة بالفعل.

و�سحناتها هي  اأمكنتها  يف�سح عن  امل�سرات" والعنوان  "�سجرة  الأ�سعد  رواية حممد  ويف 

�سجرة بفروعها واأغ�سانها وجذورها، ففيها يجتمع التاريخ والرتاث واملعا�سرة وعلى �سطحها 

تتجاور �سخ�سيات املا�سي مع احلا�سر، وجغرافية قدمية مع جغرافية جديدة، وما بينها �سوى 

املخطوطات وال�سفر والرتحال وال�سر، فجعل املوؤلف املدونة التاريخية كلها مدونة واحدة ولكن 

بطبقات، وعلينا اأن نلجاأ للحفر يف هذه الطبقات كي جند امل�سرتك، فغيب تواريخها وف�سولها 

وتدرجاjها وتنوعها واأمكنتها و�سخ�سياتها، وكاأنها كتاب مفتوح على كل الأزمنة والأمكنة وليجعل 

منها عجينة �سحرية تفرز يف كل مفازة لغتها وت�سورها عما يجري.. وتغييبه للتواريخ وللم�سادر 

ياأتي من تغييبه املتعمد لل�سخ�سيات الواقعية، تلك ال�سخ�سيات التي حتدد بعمر وبن�سب ومبكان. 

وفعل الغياب ي�سكل فعل احل�سور اأي�سًا، كي يتيح الغياب لل�سخ�سية اأن تخلع حجابها، واأن جتو�س 

يف مدن ل تعرفها من قبل، واأن ت�سبح كوميدية مادامت على م�سرح بال جمهور، اأو ماأ�ساوية ما 

دامت تكتب �سرية مدن وتواريخ اندر�ست يف ال�سحراء املغربية، ومل يبق منها غري مرابطيات 

يتلذذن بفرا�س مل يوجد اأو مبدونة يف تابوت يف رو�سيا مع امراأة من الفايكنج، اأو �سندوق �سحري 

يلقى يف البحر. هذا النمط من الرواية ميزج هو الآخر بني اأمكنة كونية باأمكنة واقعية بطريقة 

فنتازيا اخليال يف البحث عن طبقات الأثر والرتاث يف رحلة ملدن جمهولة واأخرى معلومة، وتقف 

خلف كل هذا البحث الروؤية الواقعية التي عليها املدينة العربية اليوم واإن�سانها الإ�سكايل الذي 

يعي�س يف املا�سي بينما عينه عن حركة احلداثة يف العامل، مثل هذه الروايات اأ�سئلة منفتحة على 

ال�سك الوجودي الذي يغلف حياتنا. 
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مناذج من رواية اأمكنة املناطق

 يف رواية القا�س غائب طعمة فرمان "ظالل على النافذة"، جند اأن احلاج عبد الواحد، 

اإىل حملة  الو �سا�س القدمية،  انتقل من حملة  اأن اغتنت يداه جراء عملة جنارا ماهرا،  وبعد 

اأ�سرها متباينة، وكل مكوناتها خمتلفة ويف مثل  جديدة يف الر�سافة كل بناءاتها جديدة، وكل 

البيت  اإىل  القدمي  البيت  هذه املحلة اجلديدة، تعرف فا�سل على ح�سيبة، ف�سكل النتقال من 

توارثتها  التي  القيمة  وهذه  وال�سخ�سيات  احلدث  م�سار  يف  التحويلية  ال�سمات  اإحدى  اجلديد 

جديدة  �سحنات  تولد  لأن  مهياأة  اجلديدة  الأمكنة  اأن  لنا  توؤكد  ال�سعبية،  احلكاية  من  الرواية 

لكنها  الأ�سرة  مع  وانتقلت  �سابقة،  �سيانية  اأمكنه  يف  ن�ساأت  ال�سحنات  هذه  وان  لها،  نتاج  هي 

تكت�سب خ�سو�سية جديدة هي عدم األفة الأمكنة اجلديدة لالأفعال القدمية، ويف هذه الأمكنة 

اإحداث الرواية، وهي ب�سياقاتها القدمية، ومن هنا ن�ساأ ال�سراع. ويعني هذا  اجلديدة جتري 

اإن قوى ال�سرد حتتاج اإىل �سحنات تغري من م�سار احلياة الأليفة القدمية لتدخلها يف �سياقات 

جديدة وهو ما حدث اأن بنى الأ�ستاذ غائب كل عمله على هذه الأمكنة املتغرية، فهو قا�س املحلة 

البغدادية بامتياز، ومنها انطلقت الرواية العراقية الواقعية احلديثة لكي تقي�س حتولت الإن�سان 

منفتحة  غائب  جعلها  فقد  حياتيا  اأو  تاريخيا  بعد  تخترب  مل  اجلديدة  الأمكنة  ولأن  واملكان.. 

على الحتمالت، فكان غياب ح�سيبة واختفاوؤها هو املدار الذي تعرفنا به على حتولت بغداد 

ت�سابكا بني ما هو مناطقي وما هو موقعي وما هو قدري  الرواية جند  ال�ستينات.يف جوهر  يف 

و�سيا�سي، تختلط فيها روؤى املدينة التي تريد املحافظة على ثورة متوز ب�سياقاتها وروؤى املناطق 

احلديثة املتغرية العمل التي تتداخل فيها روؤى وممار�سات اأبناء ينحدرون من �سلب عراقي واحد 

"احل�سبة"العراقية  بح�سيبة  املوؤلف  لها  التي رمز  ثورة متوز  لإبعاد  روؤيتهم  يختلفون يف  لكنهم 

فغريت من تفكريهم ومن ممار�ساتهم، وهم الأبناء لأبوين عراقيني، ومن داخل هذه الرتكيبة 

جند الكوين ممتزجا باملدينة الواقعية ومتداخال مع املوقع الذي اختاره القا�س لروايته. 

ويف رواية �سربي ها�سم جند �سحنات �سعرية تفر�سها اأمكنة الهجرة، فالأمان �سمة اأخرى 

من  �سربا  القدمية  الأمكنة  مكان  لتحل  جديدة  باأمكنة  ال�ستعا�سة  حيث  الهجرة،  �سمات  من 

اجلزائر  �سواء يف  بلد  ي�ستقر يف  الروائي مل  واأن  ل�سيما  �سنوات،  تتجاوز  ل  بتجربة  امل�ستحيل 
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و�سوريا ولبنان اأم يف اأي مكان اآخر، ثم يلجاأ اإىل اأملانيا وبفرتة ق�سرية يدخل يف �سياق عادات 

املقاطعات في�ستل منها �سعرية يقدمها كركيزة يف بداية روايته عّله يربط ما يقوله مبكان معني، 

فيها،  حمددا  زمان  ل  كذلك  فيها،  ت�سوير  ل  اإذ  حملية  �سورة  اأية  الرواية  يف  جتد  ل  ولذلك 

فزمنها هو زمن الق�س نف�سه وعندي اأن هذه نقطة مهمة عندما ل يكون للن�س زمنية خارجية 

حتدده. ويكاد القارئ اأن يعرف ملا يف جتربة املهاجرين من ت�سابه كبري، حيث يوجد من يخاطبنا 

نحن القراء في�ستت فينا الوطنية والهجرة واأ�سبابها وما عاناه املهاجرون يف رحلتهم التي ت�سبه 

رحلة مو�سى يف التيه، ولذا وجب وجود القاريء الذي هو اأنت اأو اأنا من ي�ستمع لهذه احلكاية، 

يعني اأن ثمة دائرة قد تكتمل بوجود راو يتحدث و�سامع ين�ست، ولكن هذا امل�ستوى هو الغالب يف 

خطاب الراوي. وغالبا ما يكون اخلطاب بني الراوي و ال�سخ�سيات مهيئا ليكون خطابا عاطفيا 

رومان�سيا ي�سل اأحيانا حد املبا�سرة.

مناذج من رواية اأمكنة امل�اقع

و�سحنة  املدينة  �سحنة  بني  وت�سافرا  جتاورا  جند  هرج"  "�سوق  خ�سباك  عائد  راية  يف 

الأقدام  لكل  وموطئ  للنا�س،  جامعة  فهو  ومولدها،  املدينة  يف  الأمكنة  �سيخ  فال�سوق  ال�سوق، 

ول�سان لكل املقيمني واملارين، مييت القدمي وين�سئ اجلديد، وما بني املوت واحلياة تباع اآلف 

اأ�سئلة جدلية  اأو ق�سيدة ما مل حتمل  اأن حتتويه رواية  الأ�سياء وت�سرتى، ومن ال�سعوبة مبكان 

تبحث عما حتت ال�سوق من عالقات. ويف القراءة املكانية لل�سوق جنده من الأمكنة ال�سفنجة 

"�سوق هرج" موؤلف من مفردتني مبهمتني هما:  التي متتلئ مباء الحتمالت.. عنوان الرواية 

امل�ساحة"املكانية وفيها جند" ال�سوق" وال�سوت "اأما املفردة الثانية وهي "الهرج" فهي �سوت 

املكان. فال�سوت يو�سع من دللة امل�ساحة برتاكمه. وامل�ساحة تدون ما يدور فيها مبعرفة ما ي�ستدل 

واجلديدة،  القدمية  مواقعها  يف  النا�س  اأ�سئلة  املفردتني  كلتا  حترك  احلال،  بال�سوت/  عليها 

فاملعرو�س للبيع معرو�س لل�سراء اأي�سا، والبائع م�سرت، وما بني البيع وال�سراء تعمق اإح�سا�سك 

املحلة،   - البيت   - ال�سوق  بني  امل�سغولة  البقعة  يف  تندرج  اأخرى  واأمكنة  اأزمنة  حول  بالدوران 

وال�سوق- املدينة- الدولة.. بني حمالت النا�س وبيوتهم واأ�سغالهم، بني حياتهم القدمية وما اأتى 
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عليها من تغيري، بني ما كانوا قد خربوه من حيوات القدامى، وما يفعلوه اليوم حلياتهم التي 

مل تكن على وترية واحدة، بني تداول الأجيال وتعاقبها، وظهور اأجيال جديدة من ال�سباب يف 

املهن ذاتها ويف مواقع الآباء نف�سها واختفائها. فال�سوق اأ�سئلة مفتوحة على املكان والزمان، كي 

ت�سبح م�سحونا باملا�سي وباأحا�سي�س الغرابة يف احلا�سر عليك اأن جتاور يف ال�سرد بني اأجيال 

عدة لت�سع على األ�سنتها اأقوال عدة لروؤية حال واحدة م�سرتكة ومتدرجة. وال�سوؤال ملاذا حتتاج 

لها،  اإىل م�ساحة م�ساعة ونداء يروج  والثانوي  واأ�سياوؤها من املهمل واملرتوك  القدمية  الأمكنة 

الأمكنة  ترتبط  هل  ؟  الرتويج  هذا  ملثل  اجلديدة  والب�ساعة  اجلديدة  الأمكنة  حتتاج  ل  بينما 

واأ�سياوؤها ترتبط  الأمكنة اجلديدة  بينما  الذي يجمد الزمن،  الأفول  واأ�سياوؤها بذلك  القدمية 

بتقنيات الإعالن واحلداثة التي حت�س�سنا بجريان الزمن.. رمبا �سيكون من املفارقة اأن ما ي�سع 

اأن ل جديد بدون  املزاوجة يف احلداثة  ت�ساوؤل مبهم هو هذه  املدينة احلديثة يف مو�سع  جدل 

قدمي ميوت اأمامنا، فاحلداثة تكثف الروؤية للما�سي لتعزله، والأدب يف جممل ت�سوراته هو يف 

مثل هذه الأ�سئلة عني ا�ستعبادية ملا م�سى، واأخرى اأكرث ات�ساعا ملا ياأتي، واجلريان بني الثنني 

هو يف �سلب عملية الإبداع. وخلف هذا ال�سرد الواقعي ترتاى للقارئ �سورة الف�ساءات الكونية 

امل�سمرة، غياب اهلل، انعدام احلرية، فقدان الثقة بالآخرين البحث عن مالذات جديدة تبعد 

النا�س عن ق�سريات احلياة، هذا البحث املوؤمل هو نوع من العودة اإىل الثوابت التي غيبتها املدينة 

ب�سوقها وب�سفتها التهريجية. 

9

يف معاجلتنا النقدية هذه نفرت�س اأننا يف �سياق الن�سجام املفرتق بني ال�سحنات الثالث، 

وعندئذ يكون اأمامنا الواقع غري املفرت�س، بل الواقع احلقيقي املعطى واملرئي. والن�س املكتوب 

هو معطى واقعي، وفيه �سمنا كل ال�سحنات الثالث التي توؤلفه، فعلى املوؤلف اأن يعي متاما اأن 

اأية كتابة مهما كانت ل تنمو اإل يف مناخ هذه ال�سحنات، حتى لو كانت كلها باأفعال احلا�سر. من 

هنا نبداأ يف معاينة الن�س يف �سوء �سحناته الثالث: �سحنته القدمية امل�سمرة فيه، التي توؤلف 

�سياقات روحية اأو مادية قدمية ت�سند اأعمدته من الداخل رغم اأن ظهورها اأو عدمه لي�س مهما يف 
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الن�س احلا�سر، ك�سحنة ال�سحراء يف الق�سيدة اجلاهلية، ويف روايات اإبراهيم الكوين و�سحنة 

املوت يف  العزلة، و�سحنة  ال�سحر يف رواية مائة عام من  العمود و�سحنة  الأغرا�س يف ق�سيدة 

رواية الرجع البعيد لفوؤاد التكريل، و�سحنة املوقع الفاعلة واملبنية من داخل ال�سراع بني مكونات 

وغرناطة،  الأندل�س،  �سحنة  اأو  املعلقات،  يف  والفرو�سية  الغزل  بني  العالقة  ك�سحنة  الن�س، 

وني�سابور...الخ يف الق�سيدة احلديثة، اأو �سحنة املناطق يف نتاج جنيب حمفوظ، وهذه ال�سحنة 

الفنية،  و�سياقاته  نوعه  الكالم وحتدد  وهوية  الن�س،  والقادرة على جت�سيد هوية  املتغرية  هي 

اأو�سحنه املوقع تلك التي متدنا بالت�سور الآين للفعل اليومي.. الأوىل ت�سند الن�س بروح املا�سي، 

والثانية تنمي الن�س بروح العالقة، والثالثة تغني الن�س بروح املعا�سرة.

ل �سك اأن العالقة املكانية مع اأي ن�س تفر�س معاينة للفنون كلها، فاملكان يف الن�س الأدبي 

اأو  الديكور  م�سمم  اأو  الت�سكيلي  الفنان  اأو  املعماري،  املهند�س  حال  يف  معه  التعامل  يختلف  ل 

قا�سم  وجود  رغم  اأي�سا  للتباين  وا�سعة  منهجية  لنا  توؤ�س�س  ال�سمولية  وهذه  املو�سيقي...الخ، 

اأ�ستعمل ال�سحنات الثالث، يف حتديد  اإن  م�سرتك بني الفنون واملكان..املهند�س املعماري مثاًل 

الكيفية التي يتعامل بها، ثالث مرات: مرة مع املوروث القدمي الذي ي�سكل هوية عمارته، وهذه 

الهوية تاأتي من اأن اأي بلد ل بد له من اإرث ما يف بنية العمارة، ففي اأ�سبيلية مثال �سمم الفنان 

اأن الثقافة الإ�سالمية  األف ليلة وليلة لعتماده على ثيمة،  جاودي بنايات عدة م�ستلهما خميلة 

البدائية  الكونية  ال�سحنة  هي  الهوية  الأندل�س..هذه  ثقافة  يف  واأ�سلوبية  فنية  هوية  ر�سخت  قد 

التي  املنطقة  ثانية مع هوية  وفنونه، ومرة  اأي من عمارات جاودي  تغيب عن م�ساهدة  التي ل 

لها  الكلي  الن�سجام  عن  يبحث  اأن  من  له  بد  ل  وهنا  املنطقة،   - املدينة  عمارته  فيها  �سيبني 

وفق اإيقاع خمطط لها م�سبقًا، هذا ما فعله املهند�س امل�سري ح�سن حنفي يف ت�سميمه للعمارة 

ال�سعبية يف م�سر تلك الروح املحلية التي اأ�سبعت بها ت�سميماته الفنية لعمارة الفالحني الذين 

يجدون فيها هويتهم ويف الوقت نف�سه �سكنهم املريح والع�سري، ومرة ثالثة مع البناء نف�سه وفق 

اإيقاعه امل�سمم له يف العالقة بني اأجزائه ووظيفته ومنفعته وجماله.. وهذا ما ي�سعى اإليه كل 

معماري حديث ي�ستفيد من تقنيات العمارة احلديثة، ويف الوقت نف�سه ي�سحنها بالبيئة املحلية 

التي يحملها املكان كجزء من قواه الذاتية املغايرة اأو املتفقة مع �سياقات الف�ساء اأو املوقع؛ ففي 

الت�سميمات التي عملها املهند�سون العراقيون لعدد من البيوت والدوائر جند جتديدا يف بنية 
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العمارة وفنية حملية م�سبعة بروح معا�سرة حديثة تنبئ بتطور تقني يخالف بها ال�سياق ال�سعبي 

املعظم،  الباب  الأحمر يف  الهالل  وبناية  الكرخ،  الطابو يف  بناية مديرية  القدمي..  والإ�سالمي 

وبناية ال�سمان الجتماعي يف �سارع اجلمهورية، وغريها.. و �سمن هذا ال�سياق نفرت�س معادلة 

قد تبدو طبيعية جدا، وهي: املوازنة بني الرغبة اجلمالية وال�سعرية التي تفر�سها �سحنتا املنطقة 

واملوقع، وهما منطلقتان من �سحنة الف�ساء، وبني الرغبة النفعية والوظيفية للبناء كله. اإن املكان 

يج�سد  وان  بد  ل  لها،  الداخلي  الهرموين  بالتوزيع  ي�سغلها  ثم  ومن  عمارته،  عليه  ي�سيد  الذي 

توظيفا  لتوظفها  تكوينات  هيئة  على  وال�سو�سيولوجي  والعاطفية  النف�سية  �سحنته  فيه  املعماري 

اقت�ساديا وجماليا، واإن هذه ال�سحنة تكون يف ان�سجام مع �سحنة املنطقة املحيطة بالعمارة و 

متوافقة معها، وعندئذ يبدو اأن التعامل مع املوقع ل يتم مبعزل عن التعامل مع املنطقة، ولذا 

تن�ساأ مفارقات بني املواقع واملناطق، وهنا تتدخل عوامل اأخرى يف تغيري اأحدهما على ح�ساب 

الآخر. كما يحدث عندما ياأتي حاكم م�ستبد فيفر�س على موقع ما خ�سو�سيته، وعلى املهند�سني 

اأن ي�ستجيبوا لرغباته، كما حدث يف تغيري البنية الرتاثية لأ�سوار بابل، عندما و�سع �سدام ح�سني 

ا�سمه على جدرانها وغري من بنية ال�سحنة التاريخية للمكان وللمنطقة مما دفع باليون�سكو اأن 

تخرج بابل من الآثار امل�سمولة بال�سيانة.
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�صحنة البلدة ال�صغرية

1

للعديد من  الن�س واملكان نقديًا، وجدت من خالل قراءاتي  العالقة بني  اإطار حتديد  يف 

الن�سو�س الأدبية، ال�سعرية منها والق�س�سية بوجه خا�س، اأنها ل تفرق اأ�سلوبًا ولغة وحدثا بني 

املدينة والبلدة، وبني البلدة والقرية يف بنية الن�س الواحد، فالعالقة بني املدينة والبلدة يف اأي 

ن�س حديث تنحو منحى احلداثة واملعا�سرة، ويكون فعل احلا�سر فيها هو الغالب، ولذلك تقرتب 

لغة البلدة من لغة املدينة، وي�سبح الن�س من الن�سو�س املتحولة واملنفتحة على احتمالية تاأويلية 

واأ�سلوبية. ويف الإطار نف�سه جند العالقة بني القرية والبلدة يف الن�سو�س التي تكتب عنهما، وقد 

هيمن عليها املا�سي بثقله، امليثيولوجي والفلكلوري والغرائبية.. وت�سبح الن�سو�س التي تكتب 

عنهما حاملة جلذور احلداثة اأي�سا، ولكن من خالل بنية قارة دفينة يف الوعي اجلمعي. وكال 

الن�سني يحمالن بذرة التجديد، يف حني اأن فارقا بينًا يف الن�س الذي يتخذ من املدينة احلديثة 

الذي يتخذ من القرية ال�ساكنة وحدها مكانًا اأي�سا،  الن�س  وبني  مكانا،  وحدها  املتحركة   –
والفرق يكمن اأن اأ�سلوبهما اإما حديث جدا بحيث ل جتد له جذور، واإما قدمي جدا بحيث ل جتد 

له حتول. ففي ال�سعر احلديث مثاًل جند مكان تطبيق احلداثة الأوىل القرية املتحولة، : ق�سائد 

اأن�سودة املطر، النهر واملوت، جيكور اأمي، روؤيا فوكاي وغريها من اأ�سعار ال�سياب، ومثلها الكولريا 

لنازك املالئكة، وال�سوق القدمي للبياتي وغريها من الق�سائد، قرى م�سبعة بروح البلدة، وبلدات 

ماألوف  من  تاأخذ  مت�سعبة  وجدناها  لل�سعر  الثانية  احلداثة  اأن  حني  يف  القرية..  بروح  م�سبعة 

حياة املدنية ومن مثيولوجيا التاريخ ومن �سخ�سياته مادتها، ومن روح البلدة املتحولة: ق�سائد 

اأدوني�س واملاغوط و�سعدي يو�سف و�سالح عبد ال�سبور وحممود الربيكان وغريهم، ويف الوقت 

نف�سه جند تيار التحديث يف الرواية العربية منا بتطوير العالقة بني القرية املتحولة واملدينة- 

البلدة :رواية زينب لهيكل، وجالل خالد ملحمود اأحمد ال�سيد، ومن ثم اأقام جنيب حمفوظ �سرح 

املتحول،  �سخ�سياتها  بتطلعات  واملدينة  القرية مبيثيوجليتها  بني  التداخل  على  الفنية  عمارته 

فجعل من تاريخ م�سر ف�ساء معرفيا عاما، ومن بنية القاهرة وبلداتها ف�ساء مكانيا تت�ساهر 

فيه كل تيارات التحديث، وقل ذلك ب�ساأن الرواية التي يكتبها غائب طعمة فرمان، يف "النخلة 

املتو�سط"، والطيب  و"�سرق  امللح"،  مدن  "يف  منيف،  الرحمن  وعبد  واجلريان"، و"املركب"، 
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العرب:  الروائيني  من  احلداثة  جيل  اإىل  و�سول  �سالح، "يف مو�سم الهجرة" و"عر�س الزين"، 

و"بريوت  اأغ�سط�س"  "جنمة  يف  اإبراهيم  اهلل  و�سنع  بركات"،  "الزيني  يف  األغيطاين  جمال 

البعيد"  "الرجع  التكريل يف  وفوؤاد  "الراووق"،  األركابي يف  اخلالق  وعبد  بريوت" و"اللجنة"، 

وروؤوف م�سعد يف "بي�سة النعامة" واإبراهيم عبد اجلليل يف "البلدة "... وغريهم.

اإل اأن النقد مل ي�سخ�س ظاهرة دور املكان يف تعيني بنية الن�س واأ�سلوبه، وهل له دور ما 

يف هذا التحول، اأم اأن التحول يف بنية الرواية ن�ساأ نتيجة قراءات وتاأثر بالآخرين؟ �ساأن ذلك 

الثقايف التحديثي اإجنازا غربيا بلغة وباأحداث  ال�سعرية، فعد الإجناز  ما قيل ب�سدد احلداثة 

و�سخو�س عربية.

يرفق  اأن  اأمل  البلدات، على  ثقافة  ملو�سوع  تو�سيفا عاما  نعطي  اأن  نحاول  املقالة  يف هذه 

الأ�سلوب  يف  التباين  عن  و�سعرية  روائية  ن�سو�س  من  ب�سواهد  م�سندة  حتليلية  بنماذج  لحقا 

يتخذ من  ون�س  مكانا،  البلدة   / املدينة  من  يتخذ  ن�س  بني  ال�سخ�سية  وبنية  واحلدث  واللغة 

القرية /البلدة مكانا، وبني ن�س يتخذ من املدينة لوحدها واآخر يتخذ من القرية وحدها مكانا 

له، اإ�سافة اإىل ن�سو�س تداخل بني املواقع مرحتلة بلغتها و�سخ�سياتها واأحداثها، لأنها تتعامل 

اأنا ب�سدد احلديث عنها  مع تركيبة جمتمع متحول- ثابت يف اآن واحد.. امل�ساألة النقدية التي 

لي�ست هينة، ولذا ف�ستقت�سر هذه املحاولة على تو�سيف منهجي فقط.

 

2

املدينة  بني  املفارقة  املكانية  املقارنة  "من  "البلدة  ملفهوم  امل�سغرة  ال�سورة  على  نح�سل 

بينما  منها،  احتواءه  ما ميكن  لتحتوي  منفتحة،  بعني  املدينة  ترمق  التي  البقعة  فهي  والقرية، 

اأقدامها ما تزال م�سدودة اإىل القرية لتثبت ما تراه منا�سبا لغده، فهي لغة مكانية بني حا�سر 

ب�سيغة املا�سي وما�س ب�سيغة امل�ستقبل، وقد تكون مثل هذه ال�سورة التجريدية لنا مفيدة يف 

بداية املو�سوع، كي نحدد مكانيا موقع البلدة، لكنها لن تفي بالغر�س الذي خطط لهذه املقالة، 

وهو البحث عن اخل�سائ�س الفنية والأ�سلوبية التي تطبع حياة البلدة واأحداثها و�سكانها، بحيث 

واأ�سلوبيا،  و�سلوكيا  تاريخيا  القرية حم�سو�سا  اأو  املدينة  ما يحدث يف  وبني  بينها  التمييز  يكون 

الأمر الذي يجعل من احللقات الو�سطى املكانية يف بقعة ما منطقة ت�سكيل لبنية مغايرة؛ فهي 
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منطقة لتوليد حكايات جديدة ولي�ست منطقة �ساكنة تنتمي للحكاية القدمية / احلديثة. فال ليل 

لها مكتمل، ولنهار.. كل وقتها من�سرف ل�سياغة جديدة لهويتها. 

يف مثل هذه البقعة املتاأرجحة ثقافيا، جند اأنف�سنا من�ساقني اإىل تتبع العالقة اجلدلية بني 

تطور مفهوم املكان احل�سري مبا فيه من جتدد ومنو وتفاعل، وبني املكان الريفي مبا فيه من 

ثبات وجمود وتقاليد. ثقافتا البادية والريف جتتمعان يف تركيبة البلدة مكانيا / �سكانيا، ولكن 

بان�سحاب اإىل الوراء.. قدميها يدخل يف ثوب املعا�سرة فيتغري منه ما ميكن اأن يتغري، وحديثها 

يجد له يف القدمي امتدادا ولكن ل يعود لأ�سكاله القدمية، الأمر الذي يدفع مبخيلة نقدية اإىل 

البحث عن العالقة بني علم اجتماع املكان املتحول، و علم اجتماع النا�س املتحولني با�ستح�سار 

اإىل العملية التاريخية التي كانت جتري من  اأن ننظر  اأمثلة من الأمكنة التي ع�سنا فيها، دون 

حولنا بهدوء. 

 3

حت�لت اأولية

ت�سهد يف بداية حياتك القروية اأنه ثمة من يذهب باحثا عن العمل يف املدينة، تاركا قريته 

اأ�سرته  واأر�سه الزراعية التي مل توفر له املعي�سة. بعد فرتة تلمح تغريات جذرية وا�سحة على 

ومالب�سه و�سلوكه ول�سانه، ثم جتد بعد ذلك قافلة من ال�سبان تبحث عن عمل ما خارج القرية 

حمتذية حذو من �سبقها..بعد �سنوات قليلة تنمو القرية بثياب جديدة ثمة بيوت من حجر اأو اآجر 

ت�ستبدل بيوت الق�سب والطني، وثمة رائحة ت�سمها من ن�ساء القرية غري تلك التي كانت تاأتي 

اأ�سواق العتبات املقد�سة، وثمة مالب�س جديدة وعباءات جديدة ت�ستبدل القدمي، وثمة  بها من 

اأحاديث عن �سراء اأر�س وفتح حمالت جتارية وعن �سفرات يومية للمدينة واأحاديث اأخرى عن 

ب�ساعة وجتارة ومقاولت �سغرية. وعن بيع باجلملة واآخر باملفرد، وثمة �سيارات بداأت ت�سمع 

القرية اأ�سوات منبهها، وجتد املقهى وقد فتحت اأبوابها يف اأطراف القرية، مبدلة لعادات امل�سيف 

ت�سمعهم  اأقرانك  اإليها  دخل  �سغرية  مدر�سة  وثمة  الثمن،  مدفوعة  بخدمة  اخلدمة،  وجمانية 

يقراأون الأنا�سيد يف ح�سرة الآباء واملعلمني، بعد �سنتني �ستجد مركزا لل�سرطة يف و�سط البيوت 

باأعني من رقباء وجوا�سي�س، وفيه عنا�سر بلبا�س مدين  املكان   – احلجرية وقد غطى القرية 
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املعلومات عن  �سيد  فيه  ال�سحي  املوظف  يكون  م�ستو�سفا �سحيا،  "الأمن" ثم جتد  لهم  يقال 

الن�ساء والرجال، طبيبهم وقارئ م�ستقبلهم، ومن املدينة ياأتي اأنبوب ماء نقي يخرتق م�ستقيم 

القرية، معلنا عن �سحة وطعم ونظافة ل ليبعد كوز ماء القرية وحبابها فقط، بل يجعل منهما 

منزوين يف زوايا البيوت، ثم جتد مكانا لت�سليح ال�سيارات وطريقا حمفورا بو�سر بر�س املاء عليه 

متهيدا لتبليطه، ثم جتد اأن املقهى قد �سهد جتمعات فئوية لي�سبح مكانا لتبادل العمل والتفاق 

معو�سة امل�سيف عن دوره ال�سابق، ثم منا من داخله مقهى اأخرى لفئة اأخرى، وهكذا جتد القرية 

التي كانت جتتمع يف م�سيف املختار توؤم املقهى بدل منه، ثم دخلت الكهرباء معلنة عن تبديد 

كله تغريت  واإىل جوار ذلك  ال�سارع،  يقراأون حتت �سوء م�سابيح  الطالب  واأ�سبح  القرية  ليل 

�سحنات النا�س واأزياوؤهم وماأكلهم و�سرابهم واأحاديثهم ولبا�سهم وطريق حوارهم، وبدا النا�س 

يرون  ما  مثل  وي�سمعون  التلفزيون،  ثم  ومن  الراديو،  يتناقلها  التي  العامل  اأخبار  يتحدثون عن 

احلروب والأ�سلحة والكالم املبهم الذي يقال عن الوطن من اأفواه خمتلفة..ويف عتمة ليل القرية 

الفال  وفاحتو  وال�سحرة  وال�سيوعيون  الأمن  ورجال  والل�سو�س  املخربون  يت�سلل  هذا  امل�سيء 

واملت�سولون.. والنا�س من كرثة ما حملت جيوبها وخمازنها من قوت ونقد بحاجة ملن يحميهم 

لي�س من الل�سو�س فقط، بل من امل�ساربني واملدعني لي�سبح بعد ذلك حديث النا�س حديثا عن 

الأمان فيربز دور ال�سرطة.. وبدت الأرا�سي ترتفع اأ�سعارها، واملقاولون ي�سعون ل�سمان حم�سول 

اأ  الب�ساتني، وبدا لنا اأن ال�ساب الذي يق�سي �سنوات عمره يخدم يف اجلي�س براتب قليل، قد هيَّ

له الفر�سة لأن ينال ما يحب من بنات القرية، واأن يبني لها بيتا، واأن ميلك قطعة اأر�س بعد اأن 

اأخذت الدولة على عاتقها ت�سليف الفالحني بالنقد و�سراء البذور و�سمان ت�سويق املح�سول. ثم 

تبداأ املدينة تقرتب من املكان لت�سمله بهوائها ورائحة بنيها، بعد اأن فتح بارا للخمر ومكانا �سريا 

اأ لها بيتا يف ال�سواحي..ومن هناك ترى  ياأتي اإليه طالبو اللذة بعد اأن وجدت اإحداهن من هيَّ

اأنها  القرية امل�سيئة ب�سوء ال�سيارات �ساخبة احلركة، ومن بطن الليل ياأتيك اإطالق نار يقال 

تطرد الكالب ال�سائبة اأو تغتال اأحدا وجد طريقه اإىل قلب فتاة، اأو اأن ال�سرطة تلجاأ اإىل اإ�سعار 

النا�س باخلوف كي تظهر مبوقع من يحميهم. ..الخ، فالبلدة خمترب املدينة اليومي، على اأر�سها 

ما ميكن اأن يتطور واأن ميوت معًا.
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4

معنى البلدة

التي  املكانية  التحديدات  "املوقع" اأوىل  تعني  التي   TOPOS اليونانية  الكلمة  لنا  حتدد 

"مطوية"  اأنها  لي�ست موقعا قدميا، كي نقول عنها  البلدة مكانيا، فهي  ت�سعفنا يف فهم طبيعة 

"موقع" جديد فر�سته احلاجة لالنتقال من  اإمنا هي  اإرث،  اأو  اأو دين  اثر  اأو  اأو �ساهد  بتاريخ 

القرية اإىل املدينة..موقع ن�ساأ يف اأر�س "م�ساع" على العك�س من موقع القرية الذي كان خا�سعا 

املدينة  ينمو يف  وطفل  القرية،  اأح�ساء  كامن يف  فالبلدة جنني  ومتوارث،  قبلي قدمي  لتخطيط 

لذلك ل وريث لها بينما ترث الآخرين.. ويحدثنا ليفي �سرتاو�س عن قرى البورورو يف اأمريكا 

الالتينية من اأن القرية عبارة عن "اأكواخ تتجمع يف زمر ثالثية من�سدة ر�سفا يف املكان حول 

حميط دائرة واحدة يقوم يف مركزها كوخ اأكرب حجما ويطلق عليه بيت الرجال، وثمة حموران 

وهميان: ال�سمال / اجلنوب، وال�سرق / الغرب، يق�سمان امل�ساحة املركزية مرتني اإىل �سطرين 

املركزية(  امل�ساحة  من  بيت، جزء  )كوخ،  املختلفة  العنا�سر  وهذه  به،  ا�سم خا�س  منهما  لكل 

لكل قرى البورورو تتجدد كل ثالث �سنوات عندما تنتقل  القارة  البنية  منظومة" وهذه  "تولف 
القرية اأو تهدم اأو ياأتي عليها عمران ما، لذا فهي بنية تت�سل برتكيبة ل �سعورية "ل تزيد عن 

اأنها تتيح عمل املوؤ�س�سات ب�سورة مرهفة، فهي تلخ�س، وتكفل عالقات الإن�سان بالكون، وعالقة 

املجتمع بعامل ما فوق الطبيعة وعالقة الأحياء بالأموات، وبكلمة وجيزة اأنها تتناول جملة اأحوال 

ال�سلوك الجتماعي، واأن املنظومة املبنية م�سبعة بالدللت" ومبعث ذلك كله هو اأن كل القرى 

تن�ساأ حول مركز واحد، اإما اأن يكون جامعا اأو كني�سة اأو بيتا لزعيم، ثم تتفرع من هذا املركز 

فروع اإىل اأطراف القرية وكاأنها اأنهار �سغرية تنبع من املركز "البوؤرة" وت�سب يف الأطراف.. 

واأحتدث هنا عن بنية قرية "ال�سر�س" يف ق�ساء القرنة مثال، تلك القرية املوؤلفة من ثماين قرى 

�سغرية ن�ساأت يف اأوائل القرن الع�سرين نتيجة العمل الزراعي ونزوح النا�س من مناطق الب�سرة 

والنا�سرية اإليها، ثم ا�ستقرت على بنية قريبة من بنية قرى البورورو دون اأن يكون ثمة ات�سال 

مبا�سر بني الثقافتني اأو ال�سعبني، مما يعني اأن بنية القرية – مكان ال�سكن الجتماعي- ذات 

تركيبة تت�سل بعقلية بدائية عامة، وهو ما يوؤكده ليفي �سرتاو�س يف الأ�سكال الفنية املت�سابهة لدى 

�سعوب مل تلتق ح�ساريا ومكانيا. 
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نخل�س من هذين املثالني اإىل اأن "املوقع" لي�س اإل املكان الذي يحافظ على تركيبة بنائية 

قدمية ميكنها اأن تنتقل دون تغيري ما يف بنية العالقات؛ ولذلك فالقرية ل ت�سلح اأن تكون بلدة 

اإل متى ما تغريت بنيتها والعالقات التي تنظم �سلوك اجلماعة فيها؛لذلك ل جتديد يف اأ�سلوب 

حياتها ول تطور يف تقاليدها، ويف الوقت نف�سه ل �سكون فيها.ولذا عندما يتعامل الروائي معها، 

يتعامل بعد اأن يغمر كليا يف لغتها وت�سكيالتها واأ�سلوب حياتها، ومن هناك يرى ما نراه من حركة 

نحو الأمام، هكذا فعل ماركيز يف ماكندو، عندما وجد فيها ما ميكن اأن يتحول اإىل بنية مكانية 

لي�سنع  /الروائي.  الفني  ال�سكل  وبتاريخ  املثيولوجيا  وبتاريخ  احلروب  بتاريخ  فعمها  مغايرة، 

ن�سا يقوم على حتولت املكان، خذ ال�سد يف "جنمة اأغ�سط�س" ل�سنع اهلل اإبراهيم، املحلة يف 

"النخلة واجلريان"، لغائب طعمة فرمان..القرية يف "مدن امللح" لعبد الرحمن منيف، البقعة 
املجهولة يف "خملفات الزوابع الأخرية" جلمال ناجي.. القرية/ البلدة يف "احلرافي�س" لنجيب 

حمفوظ.. ال�سحراء يف" نزيف احلجر" الكوين.. وغريها يف اأدبنا العربي الكثري.

5

بنية البلدة

نامية حتمل  اقت�سادية  ت�سكيالت  الذي يجمع بني  املكان  ال�سياق،  وفق هذا  تعني  فالبلدة 

اآيلة للزوال واآفلة من �سياقات احلداثة، وبني ت�سكيالت مكانية حديثة  عنا�سر من بنى قدمية 

قابلة للتحول..ففي البلدة جتتمع اأدوات العمل الزراعية القدمية، اإىل جوار الرتاكتور، احلرفة 

اليدوية لالإنتاج اإىل جوار املعمل ال�سغري والدكان ال�سغري للبيع اإىل ال�سوق ال�ستهالكي املحلي، 

جوار  اإىل  �سخ�سني  من  املوؤلفة  ال�سغرية  والأ�سرة  الوا�سع،  البيت  جوار  اإىل  ال�سغري  والكوخ 

الأ�سرة الكبرية التي جتمع عدة اأجيال.. ال�سارع الطيني وهو الأكرث ح�سورا اإىل جوار ال�سارع 

الرئي�س املبلط، تربية الدواجن البيتية اإىل جوار حقل الدواجن الكبري..�سيارة احلمل ال�سغرية 

اإىل جوار �سيارات النقل الكبرية. املراأة امل�ستهلكة اإىل جوار املراأة املنتجة، املدر�سة ال�سغرية 

التي ت�ستوعب ال�سغار اإىل جوار مدر�سة مكافحة الأمية، التجمع من اأجل العمل اإىل جوار التجمع 

واملاء  الكهرباء  خطوط  جوار  اإىل  الإنارة  يف  والغاز  النفط  على  العتماد  ال�سغري،  الع�سائري 

اإىل جوار  للتربيد  املاء  الربادات، جرار  اعتماد  اإىل جوار  ال�سم�س  الأغذية يف  النقي، جتفيف 
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البلدة  اإىل جوار املربدات ومكيفات الهواء، الذهاب اإىل جامع  الثالجات، املهفات يف التربيد 

لل�سالة اإىل جوار اخلمر البيتية وجل�سات ال�سكر يف احلقول.. مركز لل�سرطة اإىل جوار دوريات 

ع�سكرية.. البيت ال�سغري اإىل جوار البيت الكبري الذي يجمع يف وظائفه بني ال�سكن اجلماعي 

وال�سيافة واملخزن وال�سوق ال�سغرية والغرف الوا�سعة. 

املدنية؛  البيئة  مكونات  وعلى  الطينية  الزراعية  البيئة  مكونات  على  البناء  يف  العتماد 

والتلفزيون  ال�سيارة،  اإىل جوار  والزورق  الكازينو،  اإىل جوار  ال�سغري  املقهى  والآجر،  الطابوق 

اإىل جوار احلكاية، وعدة القهوة القدمية اإىل جوار مكائن القهوة احلديثة، وعربة النفط التي 

يجرها احلمار اإىل جوار �سيارة النفط احلديثة، وحطب املواقد القدمية اإىل جوار"قناين" الغاز 

احلديثة، ومواقد الطبخ الطينية واحلجرية اإىل جوار املطابخ الغازية احلديثة، و�سواء الدجاج 

التي  املتناق�سة /املن�سجمة  البيئة  …الخ �سمن هذه  الأفران احلديثة  اإىل جوار  التنور  وخبز 

حتاكي الروح امل�ستقرة واملتطلعة تنمو لغة �سردية /�سعرية جتمع بني مقامات الثقافة ال�سعبية 

وح�سن  القباجني  العراقية،  املقامات  مغني  ت�سمع  اأن  غريبا  ولي�س  احلديثة،  الل�سان  وتطلعات 

عزيز  اأبو  وح�سريي  حكيم  نا�سر  ال�سعبي  املغني  ومعهم  الغزايل  وناظم  والقندرجي  خيوكه 

الأطر�س  وفريد  الوهاب  وعبد  كلثوم  واأم  فريوز  ت�سمع  ومعهم  ح�سني،  وزهور  املالية  و�سديقة 

وعزيز علي، ومن داخل هذه البنية هناك من يق�سد املدينة لريى اأفالما يف ال�سينما، وهناك 

من ي�سرتي "الفيديو" لريى الأفالم يف بيته، وقد يت�سرب اإليه اأفالم اجلن�س. وثمة حديث عن 

تعدد احلاجات وتنوعها ومن ثم فتح حمالت جتارية كبرية و�سغرية لبيع ما ت�سخه املدينة من 

تقنية حديثة و�سط تنامي لرغبات النا�س احلديثة، تلك التي تتبادل اأ�سماء ال�سلع وم�سادرها 

بنوع من الأخطاء اللفظية.

6

ال�صخ�صية /البلدة

�سراع  يف  فهما  وعمليا  وهويته،  �سخ�سيته  فيها  ولل�ساكن  وهويتها،  �سخ�سيتها  للبلدة   

دائم : البلدة ت�سده اإىل القدمي واحلديث معا، فهي مكان جتاور لثقافات، يف حني اأن ال�سخ�سية 

ال�سكون، ومن داخل هذا  التمرد على  القدمي حلركة ما يف فكرها كجزء من روح  تتمرد على 
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ال�سراع تنمو تاريخية الثنني..عمليا نعرف اأن تاريخ تطور املكان هو جزء فاعل من تاريخ تطور 

ال�سخ�سية، خا�سة عندما يتحول املكان اإىل اأداة منتجة تدخل يف تركيبة اقت�سادية اإنتاجية تفي�س 

له  املنتج  فيبحث  املحلية،  النا�س  الزراعي /ال�سناعي/احليواين عن متطلبات  املنتج  حاجات 

عن �سوق جديدة، وعن نا�س جدد، وعن ت�سريف وتنمية جديدة، وبذلك تن�ساأ يف البلدة عملية 

واأن تاريخ تطور  العمل والت�سويق،  تطورية �سريعة، تفر�س �سياقا ثقافيا جديدا يتالءم و�سياق 

ال�سخ�سية ل ي�سري باجتاه م�ستقيم، بل باجتاهات متعرجة �سعودًا ونزوًل، خا�سة عندما يجري 

حاجة  القرى  يف  ن�ساأت  وثقافة،  وا�ستهالكا  واإنتاجا  عمال  ال�سخ�سية  على  �سريع  مكاين  تبدل 

كبرية ومهمة لالآباء لأن يعلموا اأبناءهم القراءة والكتابة بعد اأن فاتهم هم مثل هذا التعليم، لأن 

ما حولهم كان يجري بطريقة جعلت من يتعلم القراءة والكتابة يدخل ميادين الوظيفة واجلي�س 

وال�سرطة والعمل الإداري ورمبا اأ�سبح معلما اأو موظفا وتخل�س نهائيا من عمل الفالحة، وما 

يتبعها من تخلف وتاأخر يف العالقات الجتماعية والثقافية؛ فالكتابة والقراءة بالن�سبة ل�سكان 

القرية هي التي مهدت لأن تكون النقلة اإىل البلدة �سكنا ومفهوما وعالقات، قادرة اإىل حد ما 

على ا�ستيعاب اجلديد فيها... املنحنيات املكانية /والزمانية التي ت�سيب املكان، وال�سخ�سية 

وتقوم  لها.  املولدة  احلا�سنة  بدور  فيها  املكان  يقوم  ويومية  مت�سعبة  �سراع  عملية  اإل  هي  ما 

ال�سخ�سية بدور املخرتق ل�سكون احلالت القدمية وجمودها، ول تاأتي عملية التطور هذه دائما 

بنتائج اإيجابية، فقد ياأتي التطور على حلقات تقدمية اأ�سعف من اأهدافها، في�سحقها، خا�سة يف 

حتولت القرى اإىل البلدات، والعمل اليدوي اإىل العمل ال�سناعي.. لقد �سحق فرن اخلبز الآيل 

فاعلية خبز التنور اليدوي.. عندئذ تبقى ال�سخ�سية واملكان يحمالن اأرث تلك احللقات القروية 

املتاأرجحة بني الظهور والختفاء، وت�ستعيدها ال�سخ�سية كلما مر بها مت�سابه.. فالبلدة لي�ست اإل 

جمموعة حلقات تقدمية قدمية، وحلقات جديدة اأكرث تقدما، وكلتا احللقتني تتجاوران يف �سياق 

حياتي / تاريخي، حتاول املدينة يف هذا ال�سياق �سحق القدمي فيها كي ت�ستبدله باجلديد، بينما 

ت�سارع القرية الكامنة يف اأح�ساء البلدة للمحافظة على قدميها كي تبقيه �سواهد.. ال�سراع هنا 

للحداثة  البلدة  �سكان  تطلعات  وبني  وجودها،  القدمي  ترى يف  دينية/�سو�سيولوجي،  ثوابت  بني 

بذرة  بذرة منوها حتمل  اأح�سائها  التي حتمل يف  تلك  والعملية  والفكرية..  الثقافية  ومقوماتها 

تدمريها اأي�سًا.
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7

البلدة واحلداثة

"البلدة"  مفهوم  لتطور  تبعا  لحقا  �ستتغري  البلدة،  عن  املقال  بها  ابتداأ  التي  ال�سورة  اإن 

دميوغرافيا و�سو�سيولوجي وثقافيا.. وت�سخي�سا لدللة البلدة مكانيا، نقول: هي تلك التي حتمل 

نوى احلداثة دون اأن ت�ستطيع تكملة اإن�ساجها. فهي املوقع اجلديل ملح�سلة ال�سراع بني مكانني 

و�سخ�سيتني وثقافتني: مكان وثقافة القرية الثابتة امل�ستقرة والنابعة من طرق العمل والزراعة 

والإنتاج ومهمات ال�سوق الب�سيطة، ومكان وثقافة املدينة املتحركة املتمثلة ببنية ال�سوق والعمل 

املنظم؛ الوظيفي والتجاري والتقني والفكري.اأما �سكان البلدة فهم من الذين يتم�سكون بعادات 

مبهمة  مدينة  �سوب  باأعينهم  يتطلعون  نف�سه  الوقت  ويف  القروية،  بالبيئة  املحددة  الأماكن 

جمهولة، وميكن اعتبار البلدة اجلنني الأنثى الذي ينمو يف اأح�ساء القرية دون اأن ينتمي لها كليا، 

وهي الرحم الذي ينمو ويتطور ويتغري يف اأح�سائه جنني املدينة القادمة دون اأن يدعي اأمومته 

لها بالكامل ، فما بعد القرية تاأتي البلدة، ولكن القرية ل متوت، بل تتجدد يف البلدة، اأما ما بعد 

البلدة فتاأتي املدينة، دون اأن متوت البلدة اأو تنحل اأو تتجدد يف املدينة، يف حني اأن ما بعد املدينة 

لي�س اإل مدينة مبهمة متطلعة وجديدة وغائبة. 

ع�سرنا  يف  مقبولة  ت�سبح  كي  ج�سدها  يك�سو  من  اإىل  بحاجة  التجريدية  ال�سورة  هذه 

احلا�سر كنموذج لتطور غري ذي منهج؛ فظاهرة البلدة التي ن�ست�سعرها موجودة وقائمة يف اأدبنا 

الق�س�سي والروائي وال�سعري، ل بل وتوؤ�س�س يف الفنون روؤية لها بنيات تعبريية و�سردية خا�سة 

ل ت�سبه اأ�ساليب التعبري التي تن�ساأ اأحداثها يف القرية اأو املدينة..هذه املفارقة بني الواقع وبني 

ما تفر�سه البلدات من اأ�ساليب �سرد على املوؤلفني، يجعلنا نقول اإن النتاج الروائي العربي كله 

قائم على ثقافة البلدات. بحكم اأن معظم املوؤلفني ينحدرون اإما من اأ�سول ريفية اأو من اأ�سول 

عالقات  اأقامت  عندما  متاأخرة،  اإّل  الرواية  يف  العربية  املدينة  تدخل  ومل  ال�سغرية،  البلدات 

ال�سرد فيها على تناق�س العمل وال�سلطة والراأ�سمال والعالقات القت�سادية والأ�سواق الكبرية، 

ومل نقراأ حلد الآن رواية تقيم �سرح بنائها على بنية مدينة عربية بروؤية املدينة احلديثة، بل كل 

ما نقراأه – وروايات جنيب حمفوظ �ساهد �سعبي على ما نريد تو�سيله- اأنها تقيم بنيتها على 

املدينة املكان يف حني تبقي عالقات ال�سرد فيها على بنية البلدات والقرية، �سانعة من م�سر 
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ف�ساء روائيًا. وهذه لي�ست مفارقة مكانية اأو اأ�سلوبية بل هي جزء اأ�سا�س من بنية الثقافة العربية 

التي ل جتد فوا�سل كبرية بني البلدة والقرية واملدينة، على العك�س من ريف باري�س ومدينة باري�س 

الأمر الذي كان فيه رواية القرن التا�سع ع�سر التاريخية خمتلفة عن الرواية اجلديدة يف القرن 

الع�سرين. والأمر نف�سه جنده يف روايات دي�ستيف�سكي ومدينة بطر�سبورغ، يف القرن التا�سع ع�سر 

والرواية الرو�سية القائمة يف مراكز العمل وامل�سانع.يف القرن الع�سرين.

يف هذه املحاولة النقدية، نر�سم �سورة م�سغرة ملا نعنيه بالبلدة اأوًل، ثم بثقافة هذه البلدة 

 – العربي  ال�سردي  الأدب  بها  تعامل  التي  الكيفية  عن  نقدي  تو�سيف  و�سع  اإىل  و�سول  ثانيا، 

الروائي منه بوجه خا�س- مع البلدة ثالثًا.

8

ال�ظيفة اجلمالية واملنفعة

بالطبع �سيكون ذلك �سهال على امل�ستغلني بالهند�سة املعمارية، وعمران املدن، والتخطيط، 

ومفاهيم مثل احلوا�سر والبادية والوحدات احليادية، كما ي�سري اإىل ذلك رولن بارت، حيث اإن 

علم العمران ي�سخ�س لنا احلاجة الجتماعية لل�سكن اأول، ثم توظيف هذه احلاجة عن طريق 

ال�سكن واخلدمات واملن�سـاآت الأخرى ثانيا، ومن داخلها يوظف املعماري تركيبة لهوية ال�سكان 

مبا يفيد تطور هذه البقعة اأو تلك ثالثا، مبعنى اأن العمران لي�س نقلة من حياة بدائية – اأولية- 

اإىل حياة اأف�سل اأو اأكرث تطورا، اإمنا هو ملء املكان املحيط باملدينة، وجعله حلقة و�سل جدلية 

بني طرفني يتنازعان حمل هوية املجتمع – قد يبقى النا�س على ثقافة وتربية ومفاهيم قدمية، 

ولكنهم يعي�سون يف مكان حديث - مبا يجعل املكان املحيط باملدينة واملنف�سل عن القرية موؤهال 

�سو�سيولوجي  مفارقة  وهذه  معًا،  والبلدة  القرية  ويتخلى عن  مدينة  ي�سبح  لأن  النوعية  للنقلة 

تعطينا �سورة عن عمق ال�سراع بني مكان ينمو ويتطور، و�سكان ما زالوا يف واقع ثقايف متاأخر. 

البلدة يحتمان على  القت�ساد يف  بنية  وتطور  الجتماعية  امل�سلحة  اأن  نعدم  ولكن مع ذلك ل 

املعمار اأن يتوجه اإىل عقل النا�س قبل حاجاتهم.. ومن ال�سعوبة اأن يكون الأمر بال�سهولة نف�سها 

على الأدباء واملفكرين والفنانني، اأولئك الذين ل يتعاملون مع الأمكنة اإل متى ما ا�ستعاروا لها 

اأو منها �سخ�سية، ول يتعاملون مع القرية وفق ثقافة القرية ول مع البلدة وفق ثقافة البلدة، بل 
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يتعاملون مع الكل وفق ثقافة املدينة، لأن فن الرواية هو نف�سه يف اإ�سكالية �سردية فيما يخ�س 

توظيف املكان توظيفا فنيا يتالءم ومعطيات ال�سرد املتغري ل ال�سرد الثابت، فيتحدثون بغمو�س 

عن اأفكار ب�سيطة، اأو اإذا تطلب احلدث نقلة ما يف �سياقه املكاين فرناهم ي�ستعريونه مكانا خارج 

املدينة للنزهة يلفه الغمو�س رغم �سوء ال�سم�س فيه، اأو للهرب منه طلبا ملكان اأكرث قلقا، ولكن 

يبقى م�سدودا اإليه..اأو مكانا مفرتقا وبح�س بولي�سي كي يقولوا فيه عن ال�سخ�سية ماذا فعلت 

هناك، ومباذا فكرت، وكاأن كل مكان خارج البيت هو غار حراء اآخر.. وغالبا ما تكون مثل هذه 

الأمكنة ف�سحة للراحة ونزهة يف خرائب الروح، وموردا لل�سخ�سيات الثانوية. 

9

ثقافة البلدة

يف ال�سياق الثقايف ل جند وعيا م�سبقا بالبلدة عندما يبداأ املوؤلف عملية الكتابة، هذا افرتا�س 

قد يخالفنا البع�س به، ولكنه افرتا�س قائم على نق�س ما بثقافة العالقة بني لغة الن�س ولغة 

املكان، واأول مالحظة تقال يف هذا ال�سدد اأن الن�س الذي يحتوي على تاريخية بلد ما ل بد له 

من اأن يبني ت�سوراته الأ�سلوبية على ثقافة املوقع.الن�س الذي يعاي�س البناء احلديث يف املدينة 

يتطلب لغة حديثة تتالءم و�سياق العمل، وكذلك الن�س الذي يعاي�س الريف والن�س الذي يعاي�س 

امل�سانع والن�س الذي يعاي�س املواقع الع�سكرية والن�س الذي يعاي�س الأمكنة املتحولة من …

واإىل، مثل البلدة. مبثل هذا الوعي ينبت املوؤلف لغته ال�سردية على �سيء من اأفعال العقل، لكنه 

وهو يفعل ذلك يتطلب معرفة بجدل التحولت التي ترتبط ب�سياق الأفعال و�سريورتها الداخلية، 

ل ب�سياق التبدل اخلارجي وحتولته الب�سرية فقط ،، فالبلدة لي�ست لها ثقافة م�ستقرة، كما اأنها 

لي�ست بال ثقافة، لغتها جتمع بني لغتي القرية واملدينة، و�سياقها الجتماعي / القت�سادي يجمع 

بني العمل اليدوي والعمل الآيل مما يعني اأن احلكاية التي تن�ساأ لها �سياقان معرفيان، اأحدهما 

يرتبط بجذور الو�سع القائم وما�سيه ومعارفه القدمية و�سياقات اإن�سائه ال�سابقة، والأخر يتطلع 

اخلفية  ونغمته  �سرده  وطرق  ولغته  �سياقاته  ين�سئ  وهو  اجلديد،  املتحول  الو�سع  ي�ستوعب  لأن 

مثل هذه احلال ل تن�ساأ حكاية م�ستقرة ميكن تداولها والإتيان مبثلها، بل تن�ساأ  ويف  –املعلنة.. 
عدة حكايات، وب�سياقات عدة وخمتلفة، لق�سية واحدة. 
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 ل ت�سيب هذه الت�سخي�سات البلدة ال�سغرية وحدها، تلك التي تختفي بعد البتعاد عنها 

م�سافة كيلومرتات، ول تلك التي يخفيها مرتفع اأو منخف�س، اإمنا ت�سيب البلدان احلديثة التحول 

وطبيعة  الع�سائرية  والقبلية  ال�سغرية  املدن  ثقافة  من  وليلة  يوم  بني  انتقلت  التي  تلك  اأي�سًا، 

الأ�سعار  يف  وم�ساربات  جتارية،  باأ�سواق  ع�سرية  مدن  اإىل  امل�سيف،  وثقافة  الديوان  عالقات 

العاملية. مبثل هذا الفهم تكون الكثري من  التداخل بينها وبني الأ�سواق  ومراكز حتديث �سريع 

البلدان العربية التي حتولت ب�سرعة خالل ال�سنوات الثالثني الأخرية، من بنية القرية والقبيلة 

اإىل بنية الدولة احلديثة، م�سمولة ببنية ثقافة البلدة لأنها غري قادرة على تكوين اآلية مقوماتها 

العاملي،  والقت�ساد  امل�سارف  وم�ساربات  ال�سوق  هزات  من  حتميها  التي  امل�ستقلة،  الداخلية 

والنقل فهي  وتكنولوجيا الت�سال  باملعلومات  املتعلقة  امل�سلحة  املتغريات  نف�سها من  ولن حتمي 

عر�سة لالخرتاق امل�ستمر، فلي�س من ال�سهولة اأن تن�ساأ يف مثل هذه البلدان ثقافة متقدمة اأي�سًا، 

اأر�سية  را�سخة وحركة فكر على  ون�ساطا عقليا، وجتارب  ا�ستقرارا،  تتطلب  فالثقافة احلديثة 

متينة، واأول ما يجب تغيريه، كي تكون تلك الدول حديثة هو؛ الفكرة العقائدية اجلامد تلك التي 

تقنن الفكر والجتهاد وت�سع �سياقات امل�ستقبل مرهونة مبا م�سى. وهنا ندرك م�ساألة غاية يف 

اخلطورة وهي اأن ال�سلفية العقائدية مهما كانت اإيديولوجيتها، توؤدي اإىل اإرتكا�س املتجمع ولي�س 

اإىل تطوره، وقد يتولد عن هذه النظرة تراجع بالإبداع الثقايف كله.. البلدات ال�سغرية مهيئاة 

واقعا وموقعا وثقافة لأن تبقى �سمن اأطر العقائد اجلامدة. 
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حديث املكان، اأم احلديث عن املكان

يف �سياق البحث عن حداثة الن�س، تبدو احلاجة ما�سة اإىل فهم مكونات الن�س واأر�سيته 

النقدية  للنظرية  متاحة  كانت  ما  الأر�سية  هذه  ومثل  واأ�سلوبه،  حدثه  املوؤلف  عليها  �سيد  التي 

القدمية للك�سف عنها، ومن ثم التعامل معها. ومن هذه املكونات الأ�سا�سية جدلية املكان، واأخل�س 

اجلدلية املكانية هنا بكلمتني قد تعيننا على تلم�س اأوليات هذه اجلدلية وهما اأن: املكان ل يعرف 

اإل متى ما اغرتبت عنه، اأي جعلت فا�سال بينك وبينه، فما دمت تعي�س فيه ل ميكنك معرفته 

اإل من خارجه.عندما ي�سبح املكان املغرتب مك�سوفا باملكان الآخر.. مبثل هذه الب�ساطة ميكنك 

اأن ت�ستوعب جدلية الأمكنة عندما تكون يف بنية املت�سابه اأو املتغاير.. فقد كنا نفهم املكان على 

اأنه  اأ�سا�س  نفهمه على  وكنا  �سياق زمني معني،  يحتوي احلدث �سمن  الذي  الوعاء  اأنه  اأ�سا�س 

الواقع املعطى خارجيا، واأنه هذا الوعاء الوا�سع الذي يحملنا وي�ستوعبنا، اأو انه البقعة التي نعي�س 

فيها. ويف اأف�سل احلالت هي "املنزل الأول "كما يقول اأبو متام.

فاعال يف  يكون  اأن  بني  واجلمالية،  والوظيفية  الزمنية  هنا حتولته  املكان  بجدلية  ونعني 

الن�س، كجزء من عنا�سره البنائية وعندئذ يكون كله داخال، واأن يكون مفعول به، يبني املوؤلف 

. واملح�سلة هي هذا اجلدل  الكلية وعندئذ يكون كله خارجيا.  البنية  فيه ن�سه، كم�سارك يف 

بني ما هو داخل يف بنية الن�س، وما هو خارجي ي�ستعريه الن�س، ويف كال احلالني ي�سفي من 

ال�سياق، فيو�سعه ويغري من  الن�س مفاهيم قد تفر�س متغريات على هذا  تكويناته على �سياق 

م�ساراته، وقد تكون مالئمة لل�سياق فيجعله من�سجما والتخطيط الواقعي له.. 

لكل  الن�س  مكونات  من  كغريها  تخ�سع  �سخ�سية  جتعله  للمكان  احلديثة  النقدية  الروؤية 

جمريات اجلدل، ويف هذه احلال يتحرر املكان من كونه جمادا غري فاعل، اإىل �سخ�سية حية 

فاعلة، فلم يعد املكان البابلي والفرعوين وغريه الآن مبثل ما كان عليه، �سابقا كان يجري توظيفه 

لغرا�س واأفعال �سمن �سياق اإعالمي /دعائي، يف حني اأننا نوظفه هنا توظيفا جماليا فاعال 

يف بنية الن�س ويف مفاهيمه.. الوظيفة اجلديدة له تتلخ�س يف اأنه ميتلك لغة تفاهم دائمة مل 

يجر الك�سف باأدوات النقد القدمية. وتتلخ�س هذه اللغة يف قدرته على البقاء طوال هذه الفرتة، 

وهو يف ت�ساعد القيمة اجلمالية مما يعني اأن املكان – مهما كان تاريخه - ميتلك مقومات فنية 

وفكرية متكنه من اأن ي�ستوعب جدل النظريات النقدية احلديثة.
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�سياقات  وفق  نفعية  قيمة  عليه  ت�سفي  املكان  بنية  داخل  البال�ستيكية  املتغريات  اأن  ومنها 

جمالية ووظيفية خا�سة به، فاإذا كانت هذه القيمة اآتية من تراثه وقدمه، اأ�سبحت لغتها خمتلفة 

املكان  اأن  حني  يف  والقري،  الآجر  من  مبني  املكان  ذلك  اأن  الأقل  يف  املعا�سر،  املكان  لغة  عن 

بفعل  تكن  مل  جديدة  ب�سرية  لغة  توليد  يعني  مما  واحلديد،  الكونكريت  من  مبني  املعا�سر.. 

التقنيات احلديثة متاحة يف ال�سابق، ثم التباين يف املتغريات الأ�سلوبية عند التعامل معه اأدبيا، 

اأو الفن ال�سينمائي.. كل هذه وغريها  فلغة الرواية معه غري لغة ال�سعر، وغريهما لغة امل�سرح 

جعل من املكان مفردة جديدة يف منظور الروؤية النقدية للحداثة مل تكن متاحة للنقاد �سابقا 

ملعاجلة حداثة الن�س..

2

الآن مل يعد مبقدورنا ت�سديق املقولت النقدية القدمية والركون اإىل حتليالتها، خا�سة تلك 

التي ت�سع الن�س حتت عباءة املفهوم النقدي م�سبقًا، دون فهم حياته وتنوعها، ودون التجديد 

احلا�سل فيه وتطوره.. يف حني اأن النظرية النقدية احلديثة، وبعد بدء التفكيكية مبعاينة الن�س 

بني  للعالقة  العتبار  اإعادة  ال�سروري  من  اأ�سبح  ذاك،  يوم  مكت�سفة  تكن  مل  زوايا  خالل  من 

تلك  فيه،  ل حياة  املكان معطى خارجيا  كان  ما  بعد  التاأثري  تبادل  �سياق  وفق  والن�س،  املكان 

الن�س  يعد  اليوم. فلم  با�ستمرار عن م�ستويات قول ما كانت مدركة قبل  تك�سف  التي  العالقة 

احلديث يتكلم عن املكان ثم يتخذ الرواية اأو الق�سيدة، ثوبا له، ومل يعد املكان وعاء ي�ستوعب 

حركة ال�سخو�س ونوايا املوؤلف كي يقول كالما على األ�سنتهم فيه، كما مل تعد ال�سخ�سية جمرد 

مبلغ عن موقع املكان "نلتقي يف املقهى واأزورك يف البيت، وغدا نلتقي يف الدائرة، وهيا نذهب 

للحديقة …الخ من الأقوال" املمتلئة باخلطاب الفردي، بل اأ�سبح احلديث حديث املكان نف�سه 

عندما يحتوي حدثا ي�ستنطقه. للمقهى لغتها اخلا�سة يف الن�س، وهي خمتلفة عن لغة البيت، 

ولغة الدائرة، فهي مكان عابر م�ستقر ومتغري.. ولل�سجن لغته الزمنية واملكانية اخلا�سة به، وهي 

جزء من لغة املنع واملخفي واملبهم واملمنوع وامل�سكوت عنه..وللحديقة لغتها التي هي جزء من لغة 

الإ�ساءة والنور واخل�سرة والرياح واللقاءات العابرة، ولل�سارع لغته املرتبطة بحركتها وتغرياته 

اللغة بدللة ما يقال فيه، ل بدللة القائل فيه، وي�سحن القائل فيه  وعموميته، فاملكان ي�سحن 
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بلغته اخلا�سة، وهذه التبادلية بني لغتي املتحدث واملكان هو من مفردات الن�س احلديث، فاللغة 

التي تقال يف هذا املكان اأو ذاك حتمل نربته و�سفرته اخلا�سة، كما اأن كل حديث يف املكان ي�سفي 

على املكان هوية املتحدث، فلكل مكان �سفرة لغوية متيزه عن الآخر، حتى لو كان يحمل ال�سم 

الكلمة واملكان الذي قيلت  نف�سه.. وعلم اجلرمية والتحقيق يعتمد با�ستمرار على املقارنة بني 

فيه، وهكذا جتد يف حلظة واحدة عدة لغات على ل�سان �سخ�سية واحدة، عندما تتغري اأمكنتها.. 

النوم غري لغة اليقظة، ولغة امل�سيف والديوانية غري لغة  فلغة النهر غري لغة ال�سحراء، ولغة 

املطاعم وال�سالت...الخ، مع اأن هذه اللغات كلها اأو بع�سها تقال يف برهة زمنية حمددة، وحتى 

يف  خ�سو�سيتها  مبكان  املقرتنة  اللغة  متتلك  والتاأويل  التداعي  بفعل  امل�ستدعاة  اللحظات  تلك 

اأو عرب حمتوياته، فطاملا حت�س�سنا  اإما عرب تاريخها،  الأداء، اأي خ�سو�سية املكان احلاوي لها 

اأن الأمكنة تتحدث اإلينا اأحيانًا، اأمل يتحدث اجلبل اإىل مو�سى، واملهد اإىل عي�سى، وغار حراء 

اإىل �سارتر والثقب  اإىل هرمان ملفيل، واجلدار  اإىل هملت، والبحر  اإىل النبي حممد، والقلعة 

اإىل باربو�س، والراأ�س يف جواكان موريتا اإىل بابلو نريودا، وموكاندو اإىل ماركيز، وجيكور اإىل 

ال�سياب، وني�سابور اإىل البياتي، واملحلة اإىل غائب طعمة فرمان، والبيت البغدادي العريق اإىل 

اهلل  �سنع  اإىل  وال�سد  اإىل جنيب حمفوظ  والعوامة  نوري  امللك  عبد  اإىل  والنار  التكريل،  فوؤاد 

مو�سى  اإىل  والغرفة  جنداري،  حممود  اإىل  والقلعة  خ�سري،  حممد  اإىل  وال�سحراء  اإبراهيم، 

كريدي وال�سريح اإىل خ�سري عبد الأمري واملغارة وال�سهل اإىل زهري اجلزائري والدوبة اإىل كرمي 

…الخ  زنكنه  الدين  اإىل حمي  ال�سائغ واجلدار  ويو�سف  العزاوي  فا�سل  اإىل  وال�سجن  كا�سد 

اللغة املفرت�سة عنها. ما زلنا نقراأ  التي ت�ستنطق كتابها، بلغة غري  ؟؟، وهناك مئات الأماكن 

الكهوف مبا حتتويها من لغات، ل مبا فيها من حجر و�سخر ونبات وظلمة، وما زلنا نقراأ البحر 

مبا فيه من مثيولوجيا وعوا�سف واأمواج و�سفن غارقة واأخرى ناجية ومالحني و�سيادين وحيتان 

ونبات وجزر خمتفية واأخرى معلمة واأ�سرعة تبحث عن مرافئ ومرافئ تبحث عن �سفن.. وقد 

كلما  �ساحبه  ي�ستنطق  الدللة  وا�سعة  لغة  له  مكان،  فاجل�سد  فيها،  حديثا  لها  احلديث  يكون 

مّر بتجربة، والبع�س يكتب روايات وق�س�س عن اجل�سد بكل معانية اجل�سد املنتَهك واجل�سد 

املُنَتِهك، واجل�سد الكتلة واجل�سد التجريد، واجل�سد الت�سريح واجل�سد اللوحة...الخ، وكل هذه 

امل�سميات وغريها لها لغات عندما تو�سع يف �سياق معريف يفجر مكنوناته املختفية..وحديث الن�س 

عن املكان فيها، هو حديث املكان عن نف�سه يف حلظة دخوله جتربة ما.
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اإذ كيف يتحدث املكان،  ال�سوؤال غريبًا، وغري ماألوف،   ما طبيعة حديث املكان؟ قد يبدو 

ل نعود هنا اإىل امليثولوجيا الدينية، تلك التي بنت ت�سوراتها على احلوار بني املكان والإن�سان، 

اإمنا نتاأمل ال�سورة املجازية للمكان الذي يحمل جتربة معلمة عليه، فالكهوف التي حتتوي ر�سوم 

الإن�سان القدمي بقيت تتكلم منذ ذلك الزمن عن الر�سوم، من خالل قدرتها على الحتواء، بينما 

�سمت ل�سان الفنان. . فحديث املكان ينطلق من مفردات خا�سة به. منها: 

اجلمالية التي عليها املكان نف�سه، ونعني باجلمالية التكوين الكرافيكي له، وقد تكون هذه 

اجلمالية طبيعية كحال الكهوف واملغارة واملدن القدمية، وقد يكون م�سافا اإليها بفعل تقنيات 

ال�سوء والإنارة، ويف كلتا احلالني ميتلك املكان لغة فنية خا�سة به تختلف عن لغة مكان اآخر، 

لغة البارات واملراق�س تختلف عن لغة ال�سجون واأماكن العزل، ولغة �سكن العجائز تختلف عن 

لغة �سكن طالبات اجلامعة..هذه اجلمالية تتجلى يف الرتكيبة اخلا�سة ويف الألفة التي ي�سنعها 

املكان ل�ساكنيه، وهي لغات وم�ساعر وتكوينات و�سور وعالقة اإنتاج اأحا�سي�س. 

وينفعل  يح�س  اأنثى،  فاملكان  له،  الجتماعي  احل�س  املكان:  بلغة  اخلا�سة  املفردات  ومن 

وي�سارك ويحمل ويحتوي ويحافظ على ما فيه، ويت�سمن اأفعاًل ل توؤرخ اإل به. ففي العلم الع�سكري 

ل يجري احلديث عن خ�سارة اأو انت�سار ما يف املعركة بدون احلديث عن املوقع الذي دارت فيه 

تلك املعركة، و�سنجد اأن للموقع ح�سا اجتماعيا وتقنيا فاعال يف املوقف النهائي لتلك املعركة. 

ومنها اأن املكان يتحول اإىل ج�سد حي تطّوبه با�سمك وتتوارثه لأبنائك، وتعلق عليه عالماتك، 

ويحفظ اأ�سرارك.. ج�سد ي�سبه ال�سا�سة تنعك�س عليها اأفعالك، فهو �سرت كي حتتمي به من املحيط، 

ل يقيك اأفعال املناخ فقط، بل ويقتن�س بقعة من الأر�س وال�سماء معا ليجل�سها على الأر�س، اأنه 

يعيد تكوين اخللق الأول.. البيت منه ل يكون اإل مظلما، فمادام الف�ساء م�سيئا فاأي مكان فيه ل 

يكون اإل مظلما، النا�س وحدهم من ا�سطنعوا الإ�ساءة له.. يف داخله تتعرى كي تتحد معه لأنه 

يرتديك وترتديه، يلب�سك وتلب�سه. ومن خالله تقارن بني اأزمنة واأمكنة، وفيه تقراأ �سفر اأيامك، 

لذلك فهو ج�سد للحامل ولليقظان، ويف حلظات حتقق الوجود ل جتد فوا�سل بينك وبينه.
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ومنها اأن للمكان �سجال وهوية و�سخ�سية وتاريخا وعالقات ومعارف، اأي اأن له نغمة �سعبية 

ت�ستوطنه. 

يف �سوء هذه الأحاديث املت�سعبة والكثرية هل ي�سلح "حديث" املكان لن�س اأدبي دون اآخر؟ 

مبعنى هل له يف ال�سعر خ�سو�سية ل جندها يف الق�سة اأو امل�سرحية اأو اللوحة الت�سكيلية؟ رمبا 

يخطر على تفكرينا املعا�سر من اأن كل الأمكنة القدمية ومن خالل تخرث الزمن فيها قادرة اإذا ما 

اأجيدت زاوية الروؤية لها اأن متنح الن�س حداثة، هذا ما فكرت به احلداثة ال�سعرية الأوىل، عندما 

ركزت على ال�ستعارة اخلارجية لأ�سماء اأماكن و�سخ�سيات من امليثولوجيا الدينية واليونانية، 

كما هو حا�سل يف �سعر ال�سياب والبياتي فارتبطت ع�ستار باملدن القدمية، متوز باملنح واخل�سرة 

والربيع، كلكام�س باأوروك، بر�سفون بالقيود، يا جوج وما جوج بالبحث عما وراء الواقع، هرقل 

بالقوة، اإيكارو�س باحلرية. ورمبا العك�س كلما ات�سلت احلداثة مبا هو يومي وماألوف ومعا�س مع 

تنغيم تراثي معا�سر، كانت اأقرب اإىل ت�سوراتنا عن التحديث، وهذا ما طورته احلركة الثانية 

حملت  التي  تلك  النموذجية،  التاريخية  ال�سخ�سيات  بتجارب  اأغنته  عندما  احلداثة،  هذه  يف 

اأراء واأفكارا قارة ارتبطت بتطورات، مكانية اأو فكرية، كما هو حا�سل يف �سعر اأدوني�س و�سالح 

عبد ال�سبور و�سعدي يو�سف، فاقرتنت غرناطة بعبد الرحمن الداخل، املتنبي باملعرة، الر�سيد 

ببغداد، احلالج بال�سلب، ال�سهروردي بني�سابور، عائ�سة باملدينة احلديثة، اأبن عربي بالت�سوف، 

احل�سني بن علي بكربالء، ال�سياب بجيكور، …الخ. مبثل هذه الروؤية احلداثوية، حترك الن�س 

روؤية معا�سرة  وال�سخ�سية بطلني يف  املكان هو  الرتاث، وكان  ا�ستعارة  اإىل  تراث  ا�ستلهام  من 

جتد يف تلك املتكئات الرتاثية مادة قول واأ�سلوب، ولغة وروؤية، جعلت من الن�س متحركا يف اأزمنة 

عدة، ومن اللغة ال�سعرية حتول من ماألوف الكالم اإىل غريبه، ومن الروؤية عما حولنا اإىل تف�سري 

واإدراك ما حدث يف عامل الأم�س، والذي يقف وراء ذلك كله هو هذا النزوع التحرري والقومي 

الذي كان يجد يف الثوابت مواد قادرة على احلركة، اإل اإن هذه النزعة التحريرية يف اللغة ويف 

املو�سوع بقيت حبي�سة ت�سورات �سلفية ال�سورة و�سلفية التفكري، بل واأ�سبحت قائمة على حاجة 

الن�س لأن يغري من روؤيته فيجمع يف �سلة واحدة اأزمنة عدة ويعر�سها على النقد كما لو كانت 

ب�ساعة معا�سرة، وهو ما فعلته احلداثة الأوربية يف اأول عهدها، وتنقلها الآن احلركة الثالثة يف 

احلداثة ممثلة بق�سيدة النرث، يف حني اأن ممكنات الن�س العربي فيما لو جعلنا املكان هو الذي 

اأبعد من  يتحدث، بغ�س النظر عن النوايا امل�سبقة لإيديولوجية املوؤلف، لكان يف ال�سعر ما هو 
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متطلبات مرحلة ونوايا تاأليف واأغرا�س اأيديولوجية اآنية، ولالأ�سف ما اأن تغادر تلك الإيديولوجية 

مرابعها الطفولية، حتى ت�سيخ لغتها وتهرم وت�سحب ال�سورة ومتوت، ولنتذكر الباقي من حداثة 

ال�سياب ال�سعرية وغريه لتجده ق�سائد عدة وت�سورات قليلة، املكان فيها هو املتحدث: ق�سائد 

جيكور اأمي، النهر واملوت، دار اجلد، منزل الأقنان، اأن�سودة املطر، روؤيا فوكاي وغريها. . 

4

وامل�ساألة التي نحن ب�سدد معاجلتها هنا، هي اأن ل تخطيط م�سبقًا لختيار املكان، بل يختار 

املكان كاتبه. كل الآثار القدمية ت�ستدعي كتابها..الأهرامات، البرتاء، بابل، الآثار الرومانية. 

..الخ وبالطبع يختفي املوؤلف وراء املكان، ولي�س العك�س، في�ستح�سر ثقافته كلها كي يوازي حديث 

تطلب  كلما  ويغريها  للروؤية،  موقعا  له  ويتخذ  املوؤلف،  يختبئ  الرتاث  اأح�ساء  هناك يف  املكان. 

املوقف زاوية جديدة للروؤية، قد تكون هذه احلال ا�ستب�سارا حقيقيا لقدرة املكان للتاأثري على 

اأدوات ال�سرد، فيغري من موقع الراوي ومن �سوت وهوية ال�سخ�سية. وقد تكون تاأويالت القارئ 

هي التي جتعل حديث املكان عن نف�سه حديث ال�سخ�سية وحديث املواقف، وحديث الأزمنة..

اأمل جند مثل هذا يف الأديان ال�سماوية!! وقد يكون تاريخ املكان هو الذي يتحدث عندما يو�سع 

يف �سياق اآخر، ما تزال الآثار القدمية فاعلة عندما ت�ستن�سخ يف بلدان اأخرى: الآثار الرومانية 

اأن ترى وتعي�س حتى ت�ستح�سر كل ثقافة الرومان وح�سارتهم، واللعب  القدمية يف ال�سرق، ما 

كله يف هذا املعاجلة ال�سعرية املكانية، ين�سب يف تغري اأمكنة الراوي واملروي له يف الن�س، وما 

كان يتاح للراوي واملروي له مثل هذا التغيري لو مل يكن للمكان طاقة تعبريية متكن يف تنوع �سرد 

عن  تتحدث  املقد�سة  وغري  منها  املقد�سة  والرتاثية  امليثيولوجي  الأمكنة  كل  نف�سه.  عن  املكان 

نف�سها حديثا مل يلتقط ال�سعراء منه اإل القليل. وهذه الطاقة الروحية الباثة وحدها التي جتعل 

تلك الأمكنة حية وم�ستمرة ومرئية. لنتذكر منهجية نورثوم فراي واجلذور الأ�سطورية الأوىل 

للثقافة التي ترتبط بف�سول الطبيعة ورموز الإن�سان القدمية. .هذه العالقة بني الن�س والطبيعة 

عالقة بنائية، فما يحدث للطبيعة يحدث للح�سارة كما نوه �سبنغلر، واأعاد �سياغتها فراي يف 

والطبيعة  الإن�سان  يف  هي  مثلما  املكان  يف  كامنة  اجلذور  هذه  الأ�سطورية..  النقدية  النظرية 

واللغة والأقوال ال�سفهية واملكتوبة، ولذلك عبثا نقول عن هذا الكالم اأنه من �سنع املوؤلف واآخر 

من �سنع القارئ، اإل اإذا فرقنا بني كالم من �سنع الب�سر العاديني وهو يقرتب من كالم الأمكنة 
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امليثيولوجي، ومثل هذا الكالم ل يوؤلف بل يعا�س، وبني اللغة التي ل عالقة لها بالتاأليف والإبداع. 

. فاأي مكان ميتلك ح�سورا ما يف ذاكرة التاريخ له قدرة على اأن يغني الن�س بكالم موؤلف م�سمر 

فيه �سيجد بال�سرورة الآن اأو يف زمن اآخر من ي�ستنطقه يف ن�س.. �سمن هذا ال�سياق حلديث 

املكان ل احلديث عن املكان نفرتق عما كانت احلداثة الأوىل يف ال�سعر تفعله عندما ت�ستعري مكانا 

فنجدها تتحدث عنه، من خالل عقل وثقافة موؤلف قراأ �سيئا عن هذا املكان اأو ت�سوره ت�سورا 

خياليا جديدا، اأو ا�ستعاره ا�ستعارة �سعرية فغري من بع�س مالحمه لين�سجم و�سياق الن�س، ويف 

كل الأحوال كانت حداثة ال�سعر الأوىل ت�سع املكان خارج الن�س ل فيه.
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�صحنة ال�صرية املكانية

حممد خ�صري من�ذجًا

1

�ساأننا جميعا، ل ُيذكر اأحدنا اإل واقرتن فعل التذكر باملكان، هذا ابن الب�سرة وذاك ابن 

بغداد اأو النجف وهذا ابن القاهرة اأو دم�سق اأو بريوت اأو عمان اأو القد�س، فاجلغرافية متار�س 

دورا امنحاء ثقافيا مق�سودا على النتماء الن�سبي الآخر: الع�سرية، الأ�سرة، الأبوة اأحيانا. وهذه 

البادرة ال�سو�سيولوجي لها دور يف تاأ�سي�س ثقافة جديدة مل يكن للزمن اأو التاريخ فيها فعل قار 

مثلما فعل املكان. النتماء اإىل املكان انتماء اإىل ال�سجر واملاء والرتاب والنهر والزقاق وال�سباخ 

واإىل ع�سرية الهوية العاملة يف احلقل نف�سه، اأعني حقل الثقافة. هل يحمل املكان كرومو�سومات 

اأبنائه خ�سو�سية �سلوكية واإبداعية ؟  وراثية ليفر�سها على �سكنته بحيث تفرز من خالل نتاج 

ل �سك اأن الت�ساوؤل افرتا�سي، قد ل يكون م�سروعا، لكنه قد ي�ستحث ما هو بيولوجي لأن ي�ستوعب 

املبدعني  مع  به  يتعامل  الذي  املكان  نف�س  بعلم  روؤية خا�سة  اإىل  بحاجة  ثقايف وكالهما  ما هو 

واملجانني على حد �سواء، حيث التغييب امل�سروط بالإبداع ي�ستدعي الندماج الكلي بني ال�سخ�س 

وج�سده املكاين. 

2 

القا�س حممد خ�سرّي، الذي يح�سر يف ذاكرة هذا املقال نقديا هو ابن مدينة الب�سرة، 

اأثناء احلرب  ق�سري  اإحماء  فعل  عليه  مور�س  الذي  النفو�س  �سجل  دونه  وقد  نعرفه  الذي  هذا 

نفو�سنا - نحن  اأ�سبحت �سجالت  والتمزيق بحيث  والنهب  بعد احلرب عن طريق احلرق  وما 

الب�سريني- مو�سع �سك مدير النفو�س الذي يعرفنا جيدا لأنه كان ملتزما بالإحماء املق�سود، 

فما كان منا اإل العودة اإىل الذاكرة والإنتاج لنّعرف يهما هويتنا املمحاة بفعل حرب ل�سنا طرفا 

يف �سياغتها، وقد يكون للزمن القادم فعل اإحماء اآخر عندما تاأتي عوا�سف كونية عاتية لتزيل 

منتلك  باأننا  القول  املكان/  اإل  لنا  هوية  ل  الذين  نحن  لنا  يبق  مل  لذلك  والأنهار،  املدن  بقايا 

حممد  تركيبة  يف  لي�س  اأقول  هنا  من  بغداد.  اأو  الب�سرة  مدينة  يف  انحلت  وقد  للج�سد  ذاكرة 
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خ�سري اأو �سواه من املبدعني، ما مييزه كان�سان عن الآخرين، لكنه وكاأي مبدع حقيقي ي�ستح�سر 

لالثنني  املزدوجة  ال�سرية  وهذه  وجودا/ج�سدا،  الب�سرة  وت�ستح�سره  -الب�سرة-  كتابة  املكان 

يلغون  الكبار  .املبدعون  املكان.  وتاريخ  ال�سخ�سي  التاريخ  بني  التوحد  فامل�ساألة هي  مت�سايفة، 

القرية  لقد حتولت جيكور  معا:  اجلمعية  والذاكرة  النقد  ذلك  ويوؤكد  بينهما  وامل�سافات  الهوة 

الب�سرة من خالل جيكور  والتكوين وحتولت  الن�ساأة  اإىل عراق وهي ب�سرية  املهملة  ال�سغرية 

اإىل ج�سد �سيابي عليل وعيناه م�سوبتان اإىل فنار يف بحر اجل�سد/املدينة، وحملت قرية ماكاندو 

اأمريكا الالتينية وماركيز معا كما اأ�سبحت اأمريكا الالتينية وماركيز هما مادّون يف ماكاندو...

وهل نعيد تركيب مقولة مار�سال بريمان يف حداثة التخلف ودور �سارع نفي�سكي يف رواية القرن 

الراكد  بل  املتحولت  بالذات، حيث احلداثة ل حتاكي  منها  د�ستويف�سكي  واإبداع  التا�سع ع�سر 

املنبئ عن حتول مل يحن زمنه بعد "كل ما هو �سلب يتبدد ويغدو اأثريا" كما يقول مارك�س..هل 

الوليات املتحدة الأمريكية وكيفية  النفايات يف  واأمكنة  الرواية،  نعيد تركيبة حي مونبارت يف 

هوية  املدينة  ت�سبح  اأن  اأمثولة  حمفوظ  جنيب  قاهرة  يف  احلداثة؟.ولنا  اأو�سرتاد  اإىل  حتولها 

كاتب وي�سبح الكاتب هوية املدينة …للبياتي مدنه املنفية وملوكها اخل�سيان، ول�سعدي يو�سف 

الرابعة  نهد �سبية  ولنزار،  والنهار،  والرتاث  واللغة  الليل  اأقانيم  التي )…( ولدوني�س  بالده 

ال�سابعة،  ال�سيخ جعفر قارة اجل�سد  ال�سا�سة واجلان، وحل�سب  ع�سرة املغت�سبة من قبل ملوك 

وهفي دوران الأفالك قمرا، ق�سباوؤه اهوار العمارة واجلنوب، ولكل مبدع حقيقي مكانه الذي 

متاهى معه، ولكل مكان مبدعه الذي متاهى معه اأي�سا. 

3

للهوية  ول  الإبداعية  للهوية  حتديدا  يفر�س  ل  واملكان  الكاتب  بني  بالتماهي  هذا  اأن  اإل 

اجل�سدية، اإمنا يعني اأن املعرفة احلقيقية هي الروؤية يف مو�سع القدمني -املكان اخلا�س - التي 

ما هو  التداخل بني  اأوىل مراحل  تبداأ  العام.هنا  املكان  التحول ل�ستيعاب  الب�سرية على  تعني 

ج�سدي وما هو مكاين، وكاأننا ونحن نتعامل مع بقع مكانية، ت�سمنها -اإن مل تكن موجودة فيها 

اأ�سال -كل البقاع/ الأمكنة يف العامل، فاملكان �ساأنه �ساأن الإن�سان لبد له من رحمية كونية تطبعه 

الهوية، هي  وهذه  �ساكنيه  املكان مكانا جمردا من هوية  فلي�س  وت�سمّنه هويتها  بخ�سو�سيتها 
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التبادلية بينهما يف �سياغة اللغة امل�سرتكة للقول، فثمة تركيبة بيولوجية جيولوجية يعرفها علماء 

طبقات الأر�س تفر�س ح�سورها املكاين على �ساكنيها من الب�سر، وما لغة الأحا�سي�س والعادات 

/اجليولوجية  البايولوجيا  هذه  يف  مفردات  اإل  وال�سلوك  والطعام  واجلن�س  العي�س  وميثولوجيا 

اخلفية، لكن املكان واإن�سانه اأو الإن�سان ومكانه عامليان، اأعني مكاننا العاملي نحمله ج�سدا وبقعة 

حتى لو كان نهري بويب ال�سغري. 

ل تعني الكتابة عند القا�س حممد خ�سري اإل ا�ستح�سارا لفعل املكان من خالل الإن�سان، 

ومل ينه�س املكان/الب�سرة، اإل من خالل كتابات عدة ومن بينها كتاباته الق�س�سية-يف حدود 

ما اأجنزه هو - وهي تتحدث عن كائن مفرد معزول ما يعي�س هذه البقاع املعروفة -املجهولة. 

وابتداء من "وجوه عراقية"وحتى اآخر ق�سة له يف "روؤيا خريف "مل يخرج عن الب�سرة /اجل�سد 

املكاين، ومل يخرج عن اإن�سانها العاملي.

ما مييز جمموعاته الق�س�سية الأربع )اململكة ال�سوداء عام 1972 -يف درجة 45 مئوي عام 

1978-ب�سرياثا -�سورة مدينة عام 1993 -روؤيا خريف عام 1995(، اأنها جميعا تتحدث عن 

اإن�سان ما ي�سكن بقاع الب�سرة، وقد يكون هذا الإن�سان املوؤلف اأو �سخ�سية ما حتمل خ�سو�سياته 

وقد متاهى بـ) اإنا اجلماعة( فاختفت اأناه، وقد يكون اإن�سانا عامليا مالحمه املحلية قادرة على 

�سياغة روؤية، حدثنا عما جرى له يف هذه البقاع، ويف كلتا احلالني ثمة متاه ير�سمه الثنان :

ال�سخ�سية واملكان. 

مل يكن هذا التماهي عند حممد خ�سري على �ساكلة واحدة، فقد ا�ستغرق اأربع جمموعات 

ق�س�سية وعددًا من الق�س�س التي مل حتوها جمموعاته الأربع كي يو�سح لنا الكيفية التي يكون 

عليها هذا التماهي �سرديا، ولنتابع ذلك من خالل املجموعات الق�س�سية الأربع. 
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4

ال�صرية وامللف�ظ

 لي�س للملفوظ املكاين مفهوم نقدي حمدد ميكن التعامل معه يف معاينة الن�س الأدبي، كما 

تفعل املفردات النقدية الأخرى التي تعيننا على تلم�س الطريق اإىل م�ستويات الن�س، فما زال 

مثل هذا املفهوم قليل التداول واإن اأخت�س امللفوظ القار دون املكان يف مراحل بحثية �سابقة على 

املفردات املهيمنة تارة، واملفردات اجلاهزة تارة اأخرى، من قبيل املفردات التي ت�ستهر وت�سيطر 

على النتاج يف مراحل معينة مثلما هيمنت مفردة "الال منتمي "يف مرحلة ال�ستينات، ومفردة 

اأو  الإيرانية،  العراقية  احلرب  واأثناء   67 حزيران  بعد  الثقايف  النتاج  على  وم�ستقاتها  احلرب 

بلد �سرق  "و" العراق  األفاظ متداولة مثل" من قبل ومن بعد" و" بالرغم من و"األي�س كذلك 

اأو�سطي"و" قناة ال�سوي�س تقع يف م�سر" اإل اإن معاينة جديدة لدور املكان يف الن�س الإبداعي 

جعلنا نفرز له مكونات ت�سهم يف حتديد م�سار الن�س وتفاعل م�ستوياته بع�سها مع بع�س بطريقة 

متكننا من حتديد خ�سائ�س جديدة للن�س الإبداعي تت�سل باملحلية، حيث اأن لكل ملفوظ حملي 

عن املكان دللة لغوية تختلف عن ملفوظ اآخر للمكان نف�سه، فـ )عوجاية( يف لهجة اأهل املو�سل 

تدل على �سارع فرعي بينما يف لهجة الب�سرة يقال عنها )دربونة( وكذلك يف لهجات مدن اأخرى، 

والفرق ال�سوتي بني الثنني ل يعني اأن ال�ستعمال لل�سارع الفرعي مت�سابه.. وباملوقع، ففي املوقع 

جند تباينا اأكرث عندما يكون البيت يف موقع ما على النهر مثال ل يعني اأن امللفوظ املتعلق به 

واملنتج من قبل �ساكنيه هو نف�سه امللفوظ الذي ينتج يف بيت على جبل اأويف الأهوار. .وبالف�ساء 

وان  القرية،  للبيت يف ف�ساء  له ملفوظات غريها  املدينة  فالبيت يف ف�ساء  يتعامل معه،  الذي 

ت�سابهت اأدوات بنائه وهند�سته وحتى لو �سكنه النا�س اأنف�سهم، هذه املفردات اجلديدة وجدت 

طريقها اإىل النقد من خالل هيمنة املكان الفكرية والأ�سلوبية على الن�س، اأي اأن ثمة ل وعي 

وحمددة.  معينة  هوية  له  ما  مكان  يف  منتجا  الن�س  هذا  يكون  عندما  الن�س  مبلفوظ  يتحكم 

فاملكان الأثري مثاًل له هوية تاريخية ومكانية معلمة، وله �سواهد دالة على اأزمنة معروفة، لذلك 

فاللغة التي يتوفر عليها هذا املكان لغة تهيمن على اأي حديث عنه، وعندما يدخل املكان الأثري 

يف الن�س الأدبي احلديث تتفاعل اللغة املكانية القدمية مع الكالم الأدبي احلديث، فتن�ساأ لغة 

اأدبية ثالثة حتتوي على ميزات اللغتني دون اأن تكون اإحداهما، والنقد البنيوي ي�سعفنا يف تو�سيف 
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مفردة قريبة من مفردة امللفوظ املكاين واإن مل تكن هي بالطبع فنالحظ "توما�سيف�سكي "يقول 

املمار�سة  نتيجة  ا�ستقرت  التي  الألفاظ  تلك  اأي  امل�ستقر"  "املتكرر  باأنها  معينة  ملفوظات  عن 

واخلربة على نغمة �سوتية ودللية حمددة، وعلى بنية �سبه ثابتة، بحيث ميكن تداولها والتعامل 

معها يف ميادين معرفية عدة، وعلى م�ستويات من الأداء خمتلفة.. ولكن توما�سيف�سكي ل يق�سد 

بها العالقة بني امللفوظ واملكان، واإن مل تخل من مثل هذه العالقة بو�سفها اإحدى نتاج التفاعل 

حتولت  ملفوظات  اأنها  اأي  "موؤ�سرات"  وتارة  "ُمعلمات"  بارت  وي�سميها  والكتابة،  البيئة  بني 

اأي�سا  اإىل موؤ�سر ملا �سياأتي �سبيها لها لحقا، وهو  اإىل عالمة، ومن ثم حتولت  جراء املمار�سة 

مل يخ�س العالقة بينها وبني املكان، واإن كانت تبني تلك العالمة على متحقق كائن يف مكان 

وزمان، فاملتكرر امل�ستقر، اأو العالمة، اأو الإ�سارة، لي�ست ملفوظات خارج فاعلية املكان، بل هي 

ُمَبْنَيّنٌة فيه ول توجد اإل بوجوده، لذا نطلق عليها "امللفوظ املكاين "متيزا عن "املتكرر امل�ستقر 

وعن العالمة والإ�سارة". اأي تلك الألفاظ التي ل تقال اإل وللمكان له فيها حق، وهي من ال�سعة 

ما يجعلها التعامل الأدبي والفني موجودة حتى يف الأماكن احلديثة بالقوة نف�سها املوجودة فيه 

يف الأماكن القدمية، وهذا يعني اأن امللفوظ املكاين له عالقة كبرية بالتاريخ القدمي، لأنها مفردة 

تن�ساأ من طبيعة ونوعية العالقة مع املكان، متيزا لها عن امللفوظ الزماين، اأي تلك الألفاظ التي 

تقال يف حلظة زمنية معينة ويف ف�ساء اأو مكان عام، وكالهما: امللفوظ املكاين وامللفوظ الزماين 

ي�سكالن جوهر ال�سردية كلها، فامللفوظ املكاين مقولة حلالت ل تتحول اإىل لغة اإل يف مكان خا�س 

بها، يف حني اأن امللفوظ الزماين ميكن اأن يكون يف مكان خا�س به ويف ف�ساء عام... وهكذا جند 

اأن الآثار القدمية حية اإىل اليوم لي�س ب�سواهدها ول مبا قيل عنها �سابقا فقط، بل مبا تفر�سه 

هي على القول املعا�سر من جديد، اأو مبا يك�سفه القول اجلديد فيها عن قيم جمالية مل تكن 

معروفة، وعندئذ �سيتحول هذا القول اإىل ملفوظ مكاين حديث ميكن تداوله وال�ستدلل به على 

قرائن مكانية اأخرى. فالقول احلديث عن تلك الأماكن ل يك�سبها جدة فقط، بل ويك�سف عن 

ما هو خمتبئ فيها.. اأي تتحول امللفوظات املكانية من "عالمة ملا كان "اإىل "موؤ�سر ملا �سيكون" 

كما يقول بارت.. ففي حياتنا اليومية- ابتداء من جل�سة اإفطار ال�سباح، وحتى العودة للنوم يف 

اآخر الليل، وهو ما ي�سكل اليومي واملاألوف- ثمة ملفوظ مكاين م�ستقر يف كل فرتة من فرتات 

هذه اليومية، فلجل�سة ال�سباح بعد النهو�س من النوم ملفوظات م�ستقرة تتداولها الأ�سرة قبل 

اأن يذهب كل فرد منها اإىل عمله، وكل ملفوظ منها له من طبيعة العالقة بني اأفراد الأ�سرة ومن 
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هوية البيت- املكان- خ�سو�سية، ويف الطريق اإىل العمل ثمة ملفوظات مكانية اأخرى يفر�سها 

ف�ساء ال�سارع واملدينة والعالقة بني اأ�سخا�س لي�سوا من اأ�سرة واحدة، ومفردات امللفوظ املكاين 

مكان  يف  العاملني  بني  تتبادل  التي  املكانية  امللفوظات  عن  املميز  طابعها  لها  الف�ساء  هذا  يف 

العمل حيث تهيمن مفردات ذات خ�سو�سية معينة وحمددة تفر�سها طبيعة العمل، وعند العودة 

اإىل البيت ثانية بعد انتهاء العمل ثمة ملفوظات مكانية اأخرى يفر�سها ف�ساء ال�سارع واملدينة 

يف  ال�ستقرار  وبعد  العمل،  اإىل  ال�سباح  رحلة  اأثناء  املكانية  امللفوظات  ت�سبه  ل  وهي  والنا�س، 

البيت ثمة ملفوظات مكانية م�سبعة بخربة املمار�سة اليومية تفر�س نف�سها من جديد، يكون ملكان 

العمل وف�ساء ال�سارع دور يف �سياغتها، وعند اخلروج من البيت اإىل مكان الرتفيه اأو الهواية ثمة 

يوميا هي  املتكررة  امللفوظات  املفردة..هذه  والرغبة  الهواية  اأمكنة  تفر�سها  ملفوظات جديدة 

الن�سيج العام ملا ي�سمى باليومي واملاألوف يف حياتنا، ولأنها متداولة يوميا اأ�سبحت من "املتكرر 

امل�ستقر" وميكن حتويلها اإىل "عالمة" لفظية و "اإ�سارة" على قائل معني.

2

اأدبا، فالإنتاج الأدبي يف مثل هذه  اإن هذا التو�سيف الأويل ل يبدو مقنعا عندما ننتج  اإل 

التفاعل  خالل  من  الكتابة  تاأتي  ثم  ويتاأمل  يجل�س  وموؤلفا  هوية  وذا  معينا  مكانا  لي�س  احلال 

الب�سري والتذكري بني املكان وال�سخو�س الالعبني فيه. فمثل هذه الو�سفات جندها يف الطب 

ال�سعبي لظواهر مر�سية عامة، بينما يتطلب عالجها معاينة لتفا�سيل اأكرث دقة قد ل توجد يف 

اجل�سد نف�سه ول يف احلال املر�سية نف�سها، فقد جند بع�س هذه التفا�سيل املهمة من خالل تاريخ 

اأوًل، ثم يف التجربة الذاتية للممار�سة ثانيًا؛فعندما نقراأ جملة  املت�سابه واإن تباعد بني الزمن 

"وهي مبتداأ وخرب اأو م�سند وم�سند اإليه، فاأول ما تعنيه يف بنية ال�سلم الدليل اأن  "الرتاث قدمي 
واأن اخلرب "قدمي" متحرك ؛ فالقدمي تعني من جملة ما تعنيه نتاجا  املبتداأ "الرتاث" ثابت، 

لزمن �سابق واأنه يقع يف اأ�سفل اأو حتت حلقات الت�سل�سل الزمني، و تعني كلمة اأ�سفل موقعا ما يف 

قاعدة ال�سلم املت�ساعد، ول ميكن حتديد هذا املواقع الزمني الأ�سفل دون تعني وحتديد مواقع 

الزمن العليا.هذه احلركة بني اأ�سفل واأعلى ل يولدها الرتاث بل ت�سل�سل القدم، فقد يكون القدمي 

غائرا جدًا يف الزمنية، اإىل حد اأن جنري التحريات ملعرفته وحتديد زمنه، وقد يكون نتاج قرون 
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م�ست معروفة ومدونه، وقد يكون اقرب اإلينا زمنيا من غريه. وهكذا فحركة القدمي هي التي 

تولد لنا �سياقا جديدا قائما على املت�سابه، وعلى جتربتنا الذاتية يف وعي العالقة بني امللفوظ 

املكاين والرتاث، فاللغة الأدبية ل تنبني فيه اإل بزمنية املا�سي، حتى لو كانت اأفعالها كلها يف 

احلا�سر، وهكذا جند اأنف�سنا يف عملية مط ال�سلم بني اأ�سفله واأعاله كلما تعاملنا مع مكان قدمي 

واكت�سفنا اأن فيه ملفوظا مل يبحث، واأن هذا امللفوظ �سيكون جزءًا من الرتاكم لتحديد مراحل 

ال�سعود اأو النزول يف �سلم مفردة "القدمي".

اأما اإذا قراأنا جملة "الرتاث القدمي ي�ستمر" فالأمر يختلف جذريا عن �سياقات اجلملة   

الأوىل، فال�ستمرارية تعني دميومة احلركة �سواء فعلناها اأم مل نفعلها، و�سواء اأنتجنا اأدبا اأم 

اأن فاعلية  نف�سه، جند  ال�سياق  قائمة يف  ال�سابقة  ت�سخي�سات اجلملة  بقاء كل  ومع  ننتجه،  مل 

ال�ستمرار قد تكون بفعل قوى اأخرى غري اأدبية، وعندئذ تكت�سب امللفوظات املكانية �سفات اأخرى 

قد نتفق معها اأو نختلف؛ فقد عمد حاكم عربي اإىل نب�س جدران بابل القدمية وكتابة ا�سمه على 

اأحجارها ثم اأعاد دفنها يف الرتاب/ التاريخ معتقدا اأن يف هذه العملية تاأكيدا على ا�ستمرارية 

من  الرتاث  اأخرج  الفجة  الطريقة  بهذه  اأنه  حني  يف  املعا�سرة،  يف  القدمي  التاريخي  احل�سور 

املعا�سرة وجعله جمرد مكان مغلق على ممار�سة غري اإبداعية، واأي ملفوظ مكاين ي�ستعري هذه 

احلادثة ويربطها بجذر املكان الرتاثي اإمنا يفتعل ن�سا وملفوظا غري م�ستقر
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الفصل الثالث
شحـنــــــات العمــــــارة





81

شحنات المكان

1- جدلية العمارة درا�صة يف ق�صر الأخي�صر

للدكت�ر املهند�س رفعت اجلادرجي

املهم"الأخي�سر  كتابه  يكتب  اأن  اجلادرجي  لرفعة  متاحة  الفر�سة  كانت  ملا  ال�سجن  لول   

والق�سر البلوري" هذا ما نوه عنه يف مقدمة الكتاب، يف حني اأن الفرتات ال�سابقة �سهدت هي 

الأخرى مالحقة له، وخ�سع اإىل عدد من جلان التحقيق وتعر�س للف�سل والتجميد، وكان يف كل 

مرة منها ين�سرف اإىل العمل والقراءة والتاأمل والبدء يف التخطيط مل�ساريع اأخرى، اإل اأنه يف 

�سجن اأبي غريب، ويف فرتة �سعبة من تاريخ العراق، حيث ي�سبح ال�سجن طريقا اإىل الإعدام اأو 

املوت البطيء، حتفز رفعة اجلادرجي ليكتب كتابه الوثيقة، الكتاب الذي يف�سح عن بنية عقلية 

الجتماعية  وتركيبته  العراقي  املجتمع  لدرا�سة  اآمنا  مدخال  العمارة  جمال  من  جتعل  جدلية 

والنف�سية. 

 1

ال�سجن مكانا لال�ستعادة،  البلوري قد جعل من  والق�سر  كتابته لالأخ�سري  وكاأن رفعة يف 

وجمال لتجميع الذاكرة واإنها�سا ملا هو يومي يف عمله املت�سع وحتويله اإىل لغة ح�سية- ثقافية. 

بالعمارة وفنونها مدخال  للذاكرة واجل�سد معا، من هنا ا�سبح ال�ستغال  الكتابة حترر  فكانت 

للبناءين  املحلية  اخلربات  عرب  وحاول  معا،  وللنا�س  لل�سلطات  ال�سيكولوجية  التحولت  لروؤية 

والنجارين والفالحني اأن يوؤلف طريقة فنية جتمع فيها اخلربة الآنية لهوؤلء مع خربة املا�سي 

يف بنية ال�سكل املكاين للعمارة اأو لأجزاء من تراكيبها املعقدة وال�سعبة، واإذا كانت الكتابة فعال 

اأهم ال�سواهد املعمارية يف فن  اأحد  لتحرير الذات وحتديا لل�سجان. فاأن الكاتب نف�سه ي�سبح 

التجربة العملية ملهند�س ينحدر من اأ�سرة وطنية، ومار�س عرب تواريخ عدة مهنته بو�سوح ودقة، 

وكاأنه يقول لنا �سمنا اأن التاريخ احلقيقي ملكونات املجتمع العراقي ل يكتب اإل من خالل اخلربة 

امليدانية يف اأن�سطته العملية، وقارئ الكتاب ي�سعر اأن ما يعنيه بالنظرية اجلدلية للعمارة لي�ست 

اإل الروؤية امليدانية امل�سغولة بالتطبيق املخطئ وامل�سيب، مع النتباه العميق حلركة املجتمع وهو 

ينمو يف اجتاهات خمتلفة دون اأن يلغي كلية فعل التاأثري بالتيارات احلديثة يف العمارة الأوربية 



82

شحنات المكان

مع حماولة نقد منهجي للموروث يف اأ�سكال العمارة الرتاثية واأخذ اجلانب العلمي واملتقدم منه 

واإخ�ساعه تقنيا اإىل ال�سياق املعماري احلديث. اأن هذه النظرية التي حتولت اإىل جمال تطبيقي 

وا�سح تف�سح عن روؤيا فكرية اأ�سمل، تلك التي تتعلق باجلانب القت�سادي، فاملهند�س املعماري 

احلديث الذي ي�ستفيد من بنية البيئة مناخيا وجغرافيا واأداة وخربة، اإمنا يحاول اأن يجعل من 

ونفعية  جمالية  معمارية  تكوينات  وفوقها  خاللها  من  ي�سيد  اأر�سية  والأولية  اخلام  املواد  هذه 

معا، وم�ستطلع اإجنازات رفعة وعدد من املهند�سني املعماريني العراقيني يجدها قد ا�ستنطقت 

اأو ذاك هي الهواية الفنية  املكونات املحلية اإىل احلد الذي بداأت خ�سو�سيته يف هذا الإجناز 

والفكرية لهم. وهذه امليزة الثقافية الكبرية واحدة من حتويل فعل الهند�سة املعمارية يف العراق 

اإىل رافد ثقايف كبري، لي�س على م�ستوى ال�سكل وجماليات البناء، واإمنا يف ا�ستخدام املادة اخلام 

ويف و�سع املفهومات والآراء ال�سخ�سية مو�سع تطبيق يوازنون به بني الدرا�سة واخلربة املعملية 

الأدبية  اللغة  اإطار  اإىل  والكتلي  العياين  التكويني-  اإطاره  املعمار يف  يدخل فن  املحلية. وهكذا 

العمارة هي  اأن  واأعترب  ذلك،  اأقول  اأدبي.  توجه  لكل ذي  رافدًا  الفن  هذا  وي�سبح  واجلمالية، 

"املكني" يف املكان، كما ينوه الفال�سفة عن "اأ�سغال املكان". ولأن العمارة العراقية املنحدرة من 
الرتاث واحلا�سر معا قد رافقت منوا ح�ساريا معينا، واأعني به" ثقافة املدن" و" الرتباط بني 

نقي�س يف �سوئها  التي  ال�سواهد احل�سارية  املعنيون واحدة من  وال�سلطة". فقد جعلها  التطور 

لي�س تطورها الذاتي فقط، واإمنا بناء الإن�سان العراقي نف�سيا واجتماعيا، واأعني بالبناء هنا، هو 

جمالية تطور العمارة يف العامل، ويف الوقت نف�سه جتديد روؤيتنا اإىل الرتاث العربي- الإ�سالمي 

مع املحافظة اإىل اأغرا�سها النفعية واجلمالية. 

2

جدلية البيت

لي�س من الهني اأن تلم بـطروحات رفعة اجلادرجي العملية واجلمالية، ففي الكتاب الكثري 

البغدادي  للبيت  مفهومه  منها  ودرا�سة،  تاأمل  وقفات  ت�ستحق  التي  املو�سوعات  من  والكثري 

وعالقة هذا املفهوم باملوروث، فهو قد اأعاد اكت�ساف قيمة احلو�س يف األف ليلة وليلة، ثم ا�ستفاد 

حمليا  العراقي  الواقع  معاينة  ثم  والق�سبان،  الأ�سالك  تراكيبه:  يف  خا�سة  املغربي  البيت  من 



83

شحنات المكان

وخ�سو�سية الرواق والباحة وامل�سبك. كل هذه املفردات قد و�سعت يف �سياق معا�سر حلل م�سكلة 

اأي ا�ستعمال مواد جديدة - عن معرفة - تتالءم وا�ستحداث احللول التطويرية  البيئة املحلية 

تعيد  مكانية  باألفة  ال�سعبي  اإح�سا�سنا  تنمية  اإىل  اإ�سافة  ووظيفيا،  اجتماعيا  البيئة  ملتطلبات 

لل�ساكن اأحالم يقظة دائمية من خالل الرتباط باملا�سي، بيت الأجداد ومن ثم نقل اأهم مكوناته 

اإىل البيت املعا�سر- ثم التطلع اإىل املعا�سرة- التكوين اجلمايل ملدينة ناه�سة، وهذا ما دفعه 

لأن يعمل توازنا هند�سيا وجماليا بني باطن الدار، بو�سفه موروثا عن الباحة القدمية كجزء من 

بناء ديني يرتبط باجلنة والنار، وبني خارج الدار بو�سفه تكوينا يخ�سع لقيم الف�ساء والبيئة 

والعيانية، وكان من خالل هذا التوازن املنهجي اأن جعل مفهوم الجتماعية ينمو يف باطن الدار 

كما ينمو يف خارجها، ولعل هذه الظاهرة اجلدلية يف التوازن بني موقعني اآتية اإليه من املحاورة 

ال�سيا�سية والفكرية التي كانت ت�سع جممل اأفكارها حيز التطبيق لي�س على م�ستوى العمارة واإمنا 

على م�ستوى الفن الت�سكيلي والفن امل�سرحي لذلك جنده يقول"للفن وظيفة اجتماعية ل ميكن 

جتنبها وعلى الفنان اأن يكون مدركا ليتخذ املوقف املنا�سب �سريطة اإل ينزلق وينجرف ويتنا�سى 

التقنية" ويقول اأي�سا "�سرورة ا�ستحداث فن عراقي حديث متاأثر باملجتمع العراقي ")�ص45( 

ومن الوا�سح اأن حممود �سربي الفنان اأحد اأهم الفنانني الذين توافقت روؤيتهم مع ما اأجنزه 

رفعة اجلادرجي يف هذا املجال. وهذا مدخل للم�ساهرة بني فن الت�سكيل والعمارة. 

والبيت البغدادي لدى رفعة هو التكوين اجلمايل- الجتماعي، والذي من خالله ا�ستطاع 

باأ�سولها  اأن املعرفة بزخارفها تعني معرفة  اأن يدمج يف بنائه النقو�س الإ�سالمية. وهذا يعني 

الذاتي  الطابع  اإ�سفاء  ثم  للعمارة.  الإ�سالمي  ال�سكل  لتجديد  كمحاولة  واملثيولوجية،  الدينية 

على كل ذلك من خالل اخلطوط والأحياز اجلديدة التي يتطلبها الت�سميم اجلديد املنطلق من 

�سرورة وجود احللول الكفيلة بتوليد عمارة ذات طابع عراقي. )�س47( 

وي�ستمر البيت ح�سورا، وفاعلية مع رفعة اجلادرجي، �سواء ان�سغل بت�سميم عمارة كبرية 

اأو ن�سب تذكاري، فالبيت البغدادي كوحدة معمارية كان اأ�سبه بالثيمة املركزية، والبوؤرة املعمارية 

التي اأدخلها كلها اأو اأجزاء منها يف اأي ت�سكيل اأو ت�سميم معماري اآخر، فعندما اكت�سف الروؤية 

اجلديدة اخلا�سة به يف بناء اجلامع وبخا�سة يف جمال الزخرفة، تو�سل اإىل موقف يوحد بني 

"العملي الواقعي" و" الفني اجلمايل" )�ص64(. وهنا بداأت اأوىل خطواته يف البتعاد عن املوؤثر 
الأجنبي والدخول يف الرتاث الإ�سالمي من خالل فن التجريد احلديث والزخرفة الإ�سالمية. اأي 
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الدمج بني ما هو حملي وعاملي. من خالل توظيف الأ�سكال ال�سعبية= الهالل عند جواد �سليم- 

واملربع عند موندريان، وجمعها يف اإطار تراكمي غري حم�سو�س ينم عن معرفة جمالية بالت�سكيل 

عرب مفردات متنافرة تاريخيا، من�سجمة، جماليا، ومن هنا نراه عندما يعود لت�سميم العمارة 

لحقا يعتمد اجلوامع والأزقة كخلفية بغدادية- ولننتبه اإىل مفردات بغدادية- لأعماله �س65. 

اجلوامع والأزقة: الدين واحلياة ال�سعبية. اجلامع كمكان للعبادة والبيت كمكان لالألفة والهناءة 

وال�سكن، ومعهما �سوية بنية الزقاق الطويل الذي تتجاور يف اأعاله البيوت لتتحاور ب�سنا�سيلها 

وكاأنها اأجهزة ات�سال �سمعية – ب�سرية ت�سمح مبرور ال�سوء العازل لأجزاء من ال�سارع ال�سيق، 

ومبثل هذا التكوين اجلمايل الفائر بال�سعبية والتجريدية معا. ي�ستخل�س تكوينا جماليا لبيت 

والأجانب-  العرب  املعماريني  املهند�سني  ولعل جتارب  لبيت عراقي خا�س.  ولي�س  عام  عراقي 

ح�سن فتحي- مثال، واحدة من ال�سواهد الثقافية املبنية على القت�ساد باملادة والوظيفة، لعل 

بيت منري عبا�س اأحد الأمثلة التي يكرث رفعة من ال�ست�سهاد بها، ومبالحظة ب�سيطة يو�سح رفعة 

اأن اإنزال ال�سكل املائل فوق التكوين الأفقي ال�ساقويل يعني مزاوجة بني موروث اإ�سالمي، وخربة 

موندريان، وبالفعل نراه يف الف�سل الرابع من الكتاب يكرث ال�ست�سهاد بنماذج من املهند�سني 

املعماريني الأوربيني: د�ستيل- بيرت فان دررو- جيوبونتي- اإ�سافة اإىل فنانني ت�سكيليني. 

3

مل يقف ت�سور رفعة اجلادرجي عند بناء جزئيات : بيت- عمارة- حمل- �سوق- ن�سب، 

فالتعامل مع اجلزئيات يجعل املعماري اأو اأي فنان م�ستغل جزئيا وخا�سا، قد يكون متميزا وذا 

وهو  ا�سمل،  اجتماعية  بنية  مع  للتعامل  مدخل  هو  اجلزئيات  مع  التعامل  واإمنا  ونظرة،  خيال 

هدف اأي معماري ميتلك نظرة متقدمة، وهذا ما فعله رفعة عندما زاوج بني مفهومي "العراق 

من  اإل  اجلديدة  املعارة  بنية  تكون  ل  لذلك  اأي�سا،  تتطور  واأن  لبد  والعمارة  يتطور،  واأن  لبد 

خالل بنية املجتمع اجلديد" اإل اأن هذا املفهوم الكلي وال�سامل نراه ي�سطدم بتقلبات �سيا�سية 

ومعمارية خمتلفة، توؤدي بالتايل اإىل التهدم وقلب املفاهيم، وهذا ما حدث كما يروي يف الكتاب 

اأكرث من مرة، ومن الأفكار اجلميلة يف هذا ال�سدد، الكيفية التي تتحول بها الر�سوم اإىل واقع 

والفنية ل�سياغة جت�سيد مكاين، ومن خالل  الأدبية  املفاهيم  يعيد رفعة تركيب  معماري، هنا 
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هذه امل�ساهرة املعمارية الفنية، ينه�س املهند�س لي�س ب�سبب روؤيته ملفهوم التطور، واإمنا ليجعل 

من امل�ساريع ال�سخ�سية واملحددة بقطعة قما�س مثال، كيانا معماريا واملعروف اأن الفن الت�سكيلي 

العراقي، اإذا ما در�س من خالل عالقته بفن العمارة �سيجد جمالت لروؤية نقدية اأكرث دقة من 

ال�سواهد  اأحد  التي تعتمد مقولت نقدية ت�سكيلية بحتة، لعل ن�سب احلرية جلواد �سليم،  تلك 

كان  وملا  واملعا�سر.  املوروث  بني  ح�سارية  م�ساهرة  عرب  بالت�سكيلي  املعماري  بها  يتزاوج  التي 

لقطاعات  مت�سعة  والفكرية  الثقافية  التنمية  ت�سبح  اأي مل  الكفاية،  فيه  يتطور مبا  اإن�ساننا مل 

وا�سعة من املجتمع، لقى املهند�س املعماري م�سكلة ال�ستيعاب للجديد حتى لدى املثقفني، وهذا 

ما جعل رفعة يتن�سل من اإجنازاته يف بع�س البيوت التي بناها لأ�سدقائه، فكيف اإذا كان الأمر 

اهتمامه  جاء  هنا  من  خا�س.  بوجه  العراق-  �سرة  بو�سفه  والبغدادي-  ككل،  باملجتمع  يت�سل 

املتزايد باحلاجة النفعية، اأي تلك احلاجة التي تتوالد من العالقة بني الإن�سان والطبيعة، ومبا 

اأن الفن، والفن بوجه عام، والفن املعماري- الت�سكيلي بوجه خا�س ل يتطور خارج هذا الإطار 

النفعي، فاأنه ميثل املوقف "الال نفعي" )�ص84(. واملوقف الال نفعي هو املوقف اجلمايل اخلال�س 

ح�سب تعبري هيجل. 

يتطلع رفعة اجلادرجي اإىل البيت العراقي تطلعه اإىل الوطن ويريد من هذا البيت اأن يحمل 

هويته، واأن ي�سبح ال�ساكنون فيه قوما لهم وجود فاعل لي�س من خالل تراثهم فقط، واإمنا من 

البيت  خالل حا�سرهم، لذلك ي�سعر القارئ بالنغمة املتحم�سة يف ثنايا الكتاب لأن يجعل من 

وطنا معا�سرا. وبالطبع فاجلادرجي لي�س فيل�سوفا ظاهراتيا يريد جتريد املكان- البيت –من 

واإمنا هو مهند�س معماري بح�س وطني، وتراث  ما�سيه ومن �سوره املرتائية يوميا واملتجددة، 

قومي ميتد عرب الع�سور وباأفق معا�سر، لذلك كان البيت عنده نقطة حتول كربى يف توظيفه 

للمفهومات املعمارية احلديثة، ويف الوقت نف�سه ليجعل منه اأفقا حداثويا غري مقلد. لذلك جنده 

اآفاق املعرفة املعمارية والفنية يقتن�س كل مفردات ذات معنى، فبالإ�سافة اإىل  وهو يجوب يف 

اليوناين،  د�س  دوك�سيا  كان هناك  التقليدية  ودورها  وحاناتها  واأ�سواقها  واأزقتها  بغداد  جوامع 

هويه  عن  البحث  معرتك  جميعا  دخلوا  قد  وغريهم،  وقحطان  �سربي،  وحممود  �سليم  وجواد 

للبيت- الوطن من خالل فن العمارة. قد يكون قولنا من هذا القبيل حت�سيل حا�سل للقراءة 

اخلارجية لإنتاج ثقايف اأكرث منه ملعاي�سة واقع و�سواهد مقامة على الأر�س، فمثل هذا ال�ستنتاج 

�سحيح، ل�سيما واأن رفعة حاول يف كتابته اأن ينتمي اإىل لغة معمارية ولي�س اإىل لغة اأدبية، وهذا 
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ما جعل كتابته تتحول من التو�سيف اإىل التج�سيد وقد اغتنت بالوثائقية واملرجعية، وتعمقت يف 

ا�ستقاق امل�سطلحات، ويف ترجمة الأخرى الأجنبية، واإيجاد معادل لغوي اأو ل�ساين لها، فالهوام�س 

وهي كثرية وغنية كانت دليال اآخر على ت�سييد كيان كتابي موثق ي�سابه اإىل حد بعيد ال�ستعارات 

ال�سورية التي وظفها يف العمارة. ومن هنا فاجلادرجي يف الكتابة مبدع كما هو �ساأنه يف البناء 

املكان  العالقة بني  اإطاللتنا هذه قائمة على  تكون  �سياحة منهجية، قد  بق�سميه،  الكتاب  ولعل 

والعمارة. 

4

ح�سري،  ل  هو  وما  ح�سري،  هو  ما  بني  اجلادرجي  رفعة  عمل  يف  جديل  ت�ساهر  ثمة 

لي�س �سوى و�سع اجتماعي معني" �ص149، لأن احلو�س جزء  فاحلو�س بناء ل ح�سري" احلو�س 

من بنية القرية الزراعية ويت�سل عيانيا بالراحة بعد التعب، لذلك لبد من م�سافة للنظر فيه، 

اأو بعيدة.  اأن تكون واطئة  اإما  واأ�سيجة الق�سب والطني-  وهذا ما جعل احليطان- اخل�سا�س 

احلو�س ما هو اإل مكان يرتبط بحرية احلركة خارج الدار- مكان املنام – وعندما اأتى به البناء 

احل�سري اأ�سطدم بالكلفة اأول وبامل�ساحة ثانيا، وبالنتقال من اجلل�سة القعدية- من القعود- 

اإىل اجلل�سة الأرائكية- وهذا النتقال اأ�ستغرق وقتا طويال كي يبداأ التاآلف مع الو�سع احل�سري 

والديوان،  يعتمد مفهوم احلو�س  كان  البادية  فيه  كله مبا  العراق  اأن  ثم  الو�سع احل�سري،  مع 

وهما مفهومان قدميان، لذلك فالبنية املعمارية للمدن العراقية تعتمدها كجزء من تكوين ثقايف 

اأما بعد اأن اأ�سبحت بغداد واملدن مرتبطة بتطور العمل والتقنية احلديثة لفعالية  – اجتماعي، 
ال�سارع وامل�سكن، التوزيع الوظيفي للخدمات اأو العمل املتنوع واملجاورة بني �سكان ل ينحدرون 

من جذر واحد. م�سافا األيها طرق املاء والكهرباء واملوا�سالت والأزياء وتطور املطبخ، والهتمام 

واملدينة  الزراعي،  بني اجلذر  متقدمة  و�سل  العراقية حلقة  املدينة  الخ، جعل من  و..  بالزينة 

احل�سرية الناه�سة.. لذلك �سكل احلو�س والباحة والرواق واملجاز، روافد نف�سية اأكرث مما هي 

بنى اجتماعية واقت�سادية، ومع احلو�س املحلي كان مفهوم اجلدار املعاك�س )�س152(، واحدا 

اإىل  الداخل  ال�سياء  من  قدر  احتواء  هو  الت�سميم  وفائدة هذا  املعمارية اجلديدة،  القيم  من 

مراآة  العاك�س  يجعل من اجلدار  اأن  ب�سري خارجي جميل. حاول اجلادرجي  تكوين  مع  الدار 
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لل�سوء الداخلي بن�سبة هند�سية. هذه القيمة ح�سرية وجديدة، لكنها تالءمت مع بنية احلو�س. 

الناتئ،  اجلدار  عدة:  ثيمات  اجلادرجي  طور  واجلدار  احلو�س   : املفهومني  هذين  خالل  ومن 

الداخلية  التفا�سيل  اإىل  كله  ذلك  واأدخل  واملرت�س،  املرتد  واجلدار  والداكن،  امل�سيء  احليز 

للبيت: املوقد وال�ستارة اجلدارية املواجهة للمدخل، ثم اإىل خارج الدار: احلديقة وملحقاتها. 

العمق  ويف  للبيت.  واخلارجي  الداخلي  اجلمايل  بالتكوين  يت�سل  ما  وكل  والأوجار،  والإ�ساءة 

من هذا التاأثري جند موندريان يطل علينا من خالل مربعاته وم�ساحاته امللونة، ومع موندريان 

روؤية حممود �سربي اخلفية املت�سمة بالواقعية: واقعية اللون وواقعية امل�ساحة. اإ�سافة اإىل فنانني 

ومعماريني اآخرين. 

بني  يجمع  الذي  البغدادي  البيت  مفهوم  يف  اجلادرجي  وظفها  التي  اجلدلية  النظرة 

حيث  احلو�س  اإىل  الناظر  اأن  ومفادها  الختال�سية،  النظرة  هي  ح�سري،  الال   - احل�سري 

ال�سعة املكانية تتم من موقع ح�سني. وغالبا ما يكون هذا املوقع غرفة النوم اأو املكان املرتفع" 

الكف�سكان، اأو الكدى، اأو اجلدار املرتفع" والنظرة الختال�سية ل تتحدد باأغرا�س ذاتية وموؤقتة، 

واإمنا يرتبط باخلمار والربقع، وباأقنعة الوجه القدمية، وباخليمة، وذلك من خالل تاأكيد مبداأ 

اخليمة يف ال�سحراء الوا�سعة. فاخليمة موزعة اإىل خانات  به  ات�سمت  الت�ساع" الذي  "ت�سييق 
تف�سلها �ستائر وحواجز، وجعل للن�ساء مكانا وللرجال مكانا واملرا�سلة بني الثنني تتم من خالل 

فتحات اأو من خالل ال�سوت.. هذه البنية الال ح�سرية جاء بها ل وعي املهند�س املعماري، وهو 

ينقل خ�سو�سية البيت الأليف املرتبط بفعالية العي�س واجلن�س اإىل البيت املعا�سر. وعندي اأن 

م�سعاه هذا جاء من تداخل بني ح�سارة ال�سرق، حيث فعالية احلرارة وال�سعة املكانية، وح�سارة 

الغرب حيث القت�ساد والعمل الوظيفي املركز، ومن خالل هذه املجاورة منت روحية الإن�سان 

العراقي املتطلع بعني اإىل الأمام، ويف الوقت نف�سه م�سدود بوتد مكاين وزماين اإىل الرتاث. 

يف حماولته لتطوير البيت مل يقف اجلادرجي على تيم معينه، حيث نراه بعد اأن ا�ستكمل 

مفهوم احلو�س والنظرة الختال�سية- احلرميية يف الأ�سا�س- يعود هذه املرة للتقوي�س املكاين، 

فرناه ي�ستعري الطاق. وهو اإرث عربي- فار�سي اأجنز فيه اأهم ن�سب للجندي املجهول يف بغداد، 

وعلى م�سارف العا�سمة العراقية يقبع طاق ك�سرى بكل موروثة، ويف العمق من هذا كله ت�ستعاد 

موروثات احل�سارة الإ�سالمية يف بناء اجلوامع والأ�سواق واخلانات واملحالت.. فالطاق لي�س اإل 

احتواء للف�ساء وجعله دائريا، لي�سبه يف اأبعاده اقتنا�س حلظة زمنية- مكانية من ال�سماء على 
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الأر�س، ولذلك اأعتمد �سابقا كجزء من ال�سدود، �سدود الري وتنظيم الزراعة فكان معربا، ثم 

اأرتفع به لي�سبح معربا اآخر ولكن من حتته هذه املرة، وينظم الطاق اإذا ما ا�ستخدم بنية حمورية 

والديوان.  والباحة.  املوقد  وفعالية  واخلارجية.  الداخلية  والأ�سواء  ال�ستائر  فعالية  البيت  يف 

ويعطينا انطباعا باأنه لي�س ثقبا يف جدار، ول نافذة يطل منها اأو فيها، واإمنا هو تركيب روحي 

اأ�سبه بالتاأمل يف احلواجز النف�سية وخالل تاريخ ا�ستعمال الطاق، حتول من ثقب-" احل�سارة 

به احتواء قطعة من  ويعني  الديني،  املعنى  اآخر، هو  اإىل معنى  والإ�سالمية" �ص187.  البابلية 

ال�سماء- الأعلى- وحتديده باإطار ت�سدها اإىل الأر�س، وقد يكون ذلك جزء من التقدي�س، لعل 

القبة مبعناها الديني لي�ست اإل طاقًا مغلقا. 

"املقد�س والعادي" عرث على �سور كثرية للمكان املقد�س بو�سفه   يف كتاب مر�سيليا الياد 

املكان الذي يحقق غر�سا اآخر غري الأغرا�س الجتماعية، وغالبا ما يكون الغر�س دينيا. وملا 

نقل  اأن  اإل  منه  كان  فما  باملقد�س،  م�سبع  جو  يف  اإل  يحيا  اأن  ي�ستطيع  ل  الديني  الإن�سان  كان 

البيت جزءا من  الواقعي وهكذا ت�سمن  التي �ساعدته على تقدي�س املكان  التقنيات  الكثري من 

بنية اجلامع وبنية املعبد، وبنية الإلهي على الأر�س، وجند مفهوم املقد�س عند اجلادرجي ينتقل 

لي�س اإىل البيت فقط، واإمنا اإىل العمارة، خا�سة عندما وجد كوربوزيه ثيمات ال�سبابيك والأحياز 

املقو�سة، فعاد بجذورها اإىل كني�سة نوتردام دو اأو رون�سام. وقد طور اجلادرجي هذه املفاهيم 

للكتلة ل يدل على املقيا�س احلقيقي  العام  التكوين  اأن  "متويه املقا�سات" اأي  النحتية بطريقة 

ملكونات الكتلة املادية. واخللفية لهذه الفكرة جاءت للجادرجي من فنية اأزقة بغداد التي متيزت 

ولكن  وثابتة،  ومتكررة  )�س203(  العدد  وقليلة  مب�سطة  تكوينية  عالقات  تعتمد  نحتية  ب�سفة 

هذه التكوينات خمتلفة من بيت لأخر، مبجموعها تتاألف للزقاق وحدة ع�سوية كما لو كان هذا 

اإ�سافة.  اأية  له  ت�سكل  ل  فيه  املارة  فيها  مبا  فالأ�سياء  ذلك،  عدا  ما  اأما  الإن�سان،  هو  الزقاق 

بنية الزقاق البغدادي لها خ�سو�سية حمددة وتكمن يف اأن البيوت ت�سكل وحدة مرتابطة برغم 

انفراط اأجزائها، ويعود اجلادرجي بهذه البنية اإىل احلكاية ال�سعبية" اأن الزقاق البغدادي لي�س 

عقدا مت�سل�سل يف تكوين موحد، اأنه منفرط اخلرزات، لكنه يف عني الوقت كالأقا�سي�س املتفرقة 

واملتوالية التي تتاألف منها م�سل�سلة األف ليلة وليلة لكل منها لونها ومذاقها، لكنها كلها مرتبطة 

ب�سل�سلة الت�سور وحم�سورة با�ستمرارية احلديث املت�سوق لال�ستمرارية )�س204(. وهنا ينقل 

اجلادرجي مبداأ "احلكي" ل احلكاية اإىل فن العمارة. هل نعيد مقولة اأر�سطو يف املحاكاة "اأن 
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لذة املحاكاة هي نوع من لذة املعرفة" "فن ال�سعر". ومبا اأن الزقاق البغدادي ذو تاريخ طويل فهو 

ميتلك عنا�سر مليئة "بالقوة الدافعة" ذات بنية حركية �سواء �سمن الوحدة ال�سغرية "البيت" 

اأو �سمن الوحدة الكبرية "الزقاق"، وقد عالج اجلادرجي هذه الديناميكية يف بناء العمارة كما 

يف بناء البيت. وهذا الختالط بني منوذجني اأحدهما وظيفي والأخر نفعي، اأمكنه اأن يولد لنا 

بنية عراقية معا�سرة لنمط البيت، اإل اأن هذه البنية كانت غري �سعبية، وذات تكلفة عالية، اإن 

مناذج البيوت التي بناها هي لأثرياء بغداد، مبعنى اأنه مل ي�ستطيع تطوير مفهوم �سكني �سعبي 

للنا�س، واإمنا كان هدفه ين�سب على تكوين عمارة ذات بنية ح�سارية متقدمة تعتمد املوروث 

تنقل  اإمنا كانت  وفعالية ديناميكية،  امتلكت خ�سو�سية حركية  واأن  البغدادية  الأزقة  ال�سعبي. 

اإليها ثالث خ�سائ�س: الأوىل اإن �سكنت هذه الأزقة هم النا�س املنحدر ون من الريف ولذلك 

كانت اأ�سياوؤهم اخلا�سة معلنة اإىل اخلارج. تعري�س املالب�س للحرارة ال�سم�سية، املخاطبة من 

وال�سرية.  املتحجبة  النوم  وغرف  ال�سبابيك،  املفتوح  املطبخ  الأطفال،  لعب  طريقة  ال�سرفات، 

املقد�س-  املكان  بني  وعي-  وبدون  كثريا-  يف�سل  ل  ال�سعبي  الإن�سان  اإن   : الثانية  اخل�سي�سة 

اإىل  متجه  والثاين  اهلل  اإىل  متجه  الأول  للعبادة:  مكانية  بوؤرة  فكالهما  البيت.  وبني  اجلامع- 

الأ�سرة والذات. وعليه فاخل�سو�سية البغدادية للزقاق خ�سو�سية دينية مكثفة البناء متجاورة 

اللغة والتكوين متحركة وديناميكية. اخل�سي�سة الثالثة للزقاق: هي احتواوؤه على نغمة تطويرية 

تتجه اإىل املدينة القادمة، لذلك كانت مفردات البناء من احلجر والطابوق واخل�سب واحلديد. 

لكنها حتتوي على بنية داخلية ريفية.. هذه النقلة املراوحة بني الريف واملدينة جعلت ما هو �سعبي 

ومقد�س قابال لأن يفجر روؤى واأ�سكال جديدة، واجلادرجي بح�سه املرهف، ونظرته الثاقبة كان 

ي�ستطلع الأفق امل�ستقبلي من املكونات ال�سعبية للعمارة العراقية البدائية وال�سعبية. 

 مرة اأخرى مل تغب عن اجلادرجي النظرة الختال�سية من الزقاق. ومل يغب عنه العمق 

هذه  كل  املعا�سر.  والإن�ساين  الإ�سالمي  احل�ساري  الإرث  كذلك  عنه  يغب  ومل  للبيت.  الديني 

الروافد تداخلت مع بع�سها البع�س الآخر لت�سوغ نظرية جدلية خا�سة برتكيبة البيت داخليا 

وخارجيا. وكاأنه يبني من خالله وطنا لأنا�س �سبه مت�سابهني. وهو اأن ركز جهده "البيتي" على 

بغداد وحدها مل جنده يعمق هذا اجلهد بطرز خا�سة يف البيوت التي تبنى من احلجر – بيوت 

املنطقة  بيوت  يف  كما  والق�سب  الطني  من  تبنى  التي  البيوت  ول  واملو�سل،  الكردية  املنطقة 

اجلنوبية، كما مل يطور نظرته اإىل البيوت التي بناها الإنكليز، وبخا�سة مناطق �سركات النفط 
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طبيعة  ذات  وجدران  اأر�سية  وبناء  خا�سة  بتهوية  ات�سمت  والتي  واملوانئ،  ال�سكك  وحمطات 

معمارية خا�سة بها. خا�سة بيوت املعقل يف الب�سرة. 

بالعمارة،  �سلة  ذات  اأخرى  م�سائل  اجلادرجي  يو�سح  الكتاب،  من  الثاين  الق�سم  يف   

وبالرتكيبة الجتماعية والنف�سية، وهو اجلزء الذي احتوى على ت�سعة ف�سول، كانت يف معظمها 

اأفكارا قارة مثل" احليز- الأرائك- الت�سادفية- اجلدار امللتف- املمار�سة والتجربة-  تتناول 

الكال�سيكية والأ�سري- الأخي�سر وهدريان- ال�ست�سارة". 

 ما يلفت النظر يف هذا اجلزء اأن اجلادرجي اأعطى ملواقع مهمة من بغداد اأهمية ا�ستثنائية، 

معماري  عمل  لأي  واإمنا  كلها،  لبغداد  لي�س  ا�ستثنائية  اأهمية  اأعطى  الذي  الر�سيد،  �سارع  مثل 

ين�ساأ بالقرب منه وهكذا جرى التعامل احلذر مع من�ساآت �سارع النهر، و�سارع البنوك، ومن ثم 

ال�سوق العربي، اإ�سافة اإىل التجديدات التي حلقت ب�ساحة امليدان، وبباب املعظم، وما احتوته 

�ساحة التحرير، ثم التكوين املعماري ل�سارع اجلمهورية املوازي ل�سارع الر�سيد، ومل يقف الأمر 

عند هذا احلد، بل اأن �سارع ال�سعدون الذي يعترب امتدادا وحيدا ل�سارعي الر�سيد واجلمهورية 

قد اأخذ هو الآخر هوية �سارع الر�سيد. لذلك كان على اأي مهند�س معماري مكلف ببناء وزارة 

اأو موؤ�س�سة بالقرب من هذه البوؤرة املكانية اخلالقة، اأن ياأخذ باحل�سبان اأهمية �سارع الر�سيد 

املعمارية والعتبارية- �سنف�سل روؤيتنا ل�سارع الر�سيد يف مقال م�ستقل -.

النتيجة التي ا�ستخل�سها اجلادرجي من التعامل مع �سارع الر�سيد هي : اعتماد التيجان 

وا�سيجته  احلوا�س  معهما:  تداخلت  وقد  ال�سارع،  ف�ساء  اإىل  يربز  الذي  والبالقون  لالأعمدة 

املقرن�سات  اإىل  اإ�سافة  لل�سبابيك،  احلديدي  وامل�سبك  الأقوا�س،  وفعالية  والطاق  اخلارجية 

اخل�سبية- ولكل مفردة من هذه املفردات جذور تاريخية وت�سميميه، وما احتواه �سارع الر�سيد 

اخل�سريي،  يا�سني  ودار  النفو�س،  ومديرية  كرابيت،  دار  وبناية  لينج،  من بيوت قدمية" بيت 

و�سينما الزوراء، والبناية التي �سكنها املندوب ال�سامي الربيطاين) م�سز بيل(- حتولت الآن اإىل 

منتدى امل�سرح، التابع ملوؤ�س�سة امل�سرح وال�سينما- والفندق املركزي يف حافظ القا�سي، اإ�سافة 

العمارة  اأن  القول  اأمكنه  الفنادق.  من  وعدد  والبلدية  الزهاوي  املقاهي-  من  كبري  عدد  اإىل 

وم�ستقرئ  لحقا.  العراقية  العمارة  لتطوير  املعا�س  الرافد  كانت  الر�سيد  �سارع  احتواها  التي 

اإجنازات اجلادرجي واملعماريني العراقيني يجد اأن امل�سعى كان ين�سب على اجلمع بني "املطلب 
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الجتماعي والو�سع التقني" وقد ف�سل اجلادرجي جذور هذه الفل�سفة يف اإجنازات مهند�سني 

عامليني منهم "تلفورد وباك�ستون و ايفل الذين يرون اأن ال�سكل يتبع الوظيفة، وهناك من يرى اأن 

ال�سكل يجب اأن يتوافق مع متطلبات الإنتاجية اأي التكنولوجيا املتقدمة لع�سر ما، واملنادون بهذا 

الجتاه الفرن�سي اأوجن اميانويل فيويل الذي ب�سر مببداأ العقالنية، والذي كان ح�سيلته التاأثري 

املبا�سر بكوربوزيه اإل اأن اجلادرجي ل يقف عند اأعتاب املقولت لينقلها عمليا، بل ليخ�سعها اإىل 

خمربية خا�سة يغري منها وفيها كلما قادته العملياتية اإىل بروز ظاهرة جديدة، وهكذا ن�ساأت 

لديه ظاهرة اجلدار امللتف، وهو خال�سة العمارة ال�سعبية من اأزقة بغداد وللعمارة الإ�سالمية 

- املدر�سة امل�ستن�سرية - ، وا�ستطاع يف "اجلدار امللتف" اأن ي�سوغ روؤيا جمالية ذات اإيقاع ب�سري 

وفني وزع مبوجبهما اجلدار اإىل ثالثة اأجزاء، وقد اأخت�س كل جزء باإيقاع فني خا�س فيما يخ�س 

ال�سرفات وال�سبابيك والقطع البارزة والفتحات، ولو دققنا النظر يف املوؤثرات التي جمعت هذا 

ال�سياق العراقي لوجدناها، موؤثرات دينية وفلكلورية واأوربية ويونانية، وكن�سية ونحتية، ولها من 

التق�سيم اجلغرايف، خط املو�سل / حلب، وخط بغداد/ الب�سرة، وخط البحرين اخلليج وجود 

هند�سي وتراث غني. 

فقد  وتدقيق،  وتق�س  بحت  فعل  اإىل  اجلادرجي  عند  والتجربة  املمار�سة  ف�سل  يتحول   

األغى الكثري من طروحاته القدمية فيما يخ�س ال�سكل والنفعية والوظيفية التي جعلها موزعة 

جمموع  يكون  اأن  �سرطا  ولي�س  ووظيفته،  �سكله  عن�سر  فلكل  التكويني،  العن�سر  اأكتاف  على 

امللتف  اعتمدها يف اجلدار  التي  الت�سادفية  فعالية  والوظائف من�سجمة، هنا حتولت  الأ�سكال 

اأتاح له روؤيا متعددة ملعنى ال�سكل  يف بحث ماهية ال�سكل الفني، لعل اهتمامه بالفن الت�سكيلي 

الفني الذي يتغري تبعا للم�ساحة، وللمحيط، ومل ين�س وهو ميار�س املطلب الجتماعي والتقني 

م�سافا األيه اخلربة واملمار�سة، وخل�س اإىل القول اأن العمارة يف العراق ل ميكن ممار�ستها اإل 

كعمل جتريبي )�س309(. وهذه نتيجة موؤملة حقا ل�سيما واأن الكثري من اخلربات امليدانية قد 

ذهبت �سدى، ولعل دور ال�سلطات القامعة والغبية اأحد اأهم الأ�سباب وراء ذلك، اإ�سافة اإىل اأن 

:وزارة،  الأخرى فردية  اإنتاجية هي  باإطار  املعمار بقى فرديا وحمددا  الرتاكم يف جمال  مبداأ 

فكرية  حل�سيلة  املرتاكمة  اخلربة  هذه  املعنية  الدوائر  تاأخذ  ومل  بناية..الخ.  ن�سب،  متحف، 

وفنية وا�سعة للتطوير. ومل يخف اجلادرجي خماوفه من اأن ي�سبح ال�سكل مهنة لغري املتدربني، 

الأقوا�س  التعامل ل حقا مع  ملا جرى  �سائع،  اأو كمفهوم  كتقنية حكومية،  اأعتمد  ما  اإذا  خا�سة 
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ب�سكل ع�سوائي، ويف بلد مثل العراق، املتغريات فيه اأكرث من الثوابت، والأمزجة لها دور قيادي 

ي�سبح التعامل مع الأ�سكال املتداولة �سمة اجتماعية، تغذي من جانب جماعية الطابع الوظيفي 

العام للمبنى، وت�سبح من جانب اآخر لغة اعتبارية للوجاهة. ولذلك ي�سف اجلادرجي اأعماله 

"اأجراء جتارب على ال�سكل بق�سد �سهر الرتاث �سهرًا بدجمه يف ال�سكل املخلوق وعلى  باأنها 

ال�سكل  اأن على  ليوؤكد  ثانية  وعاد  املفاهيم احلديثة")�ص313(.  فيه مع  الرتاث  يت�ساهر  نحو 

اأن ي�ساهر الرتاث، وامل�ساألة كما يبدو اأن الثقافة الغربية يف جمال املعمار هي الفعل ال�ساغط 

ذاتية،  هوية   : هويتني  عن  يبحثون  جعلهم  ما  وهذا  العراقيني،  املعماريني  اجتهادات  كل  على 

وهوية وطنية، وكانت جتربة اليابان واإيطاليا ) كيكو تاكي..�سكاربا(، واحدة من النماذج التي 

اأن  التاأثري الع�سوائي، بل  خرجت على املاألوف الغربي يف العمارة. ومل يقف الأمر عند فاعلية 

اجلوامع  اأبواب  اأ�سبحت  بحيث  بغداد،  يف  دينية  اأبنية  اإىل  ت�سميماتها  نقلت  قد  عربية  اأبنية 

عدة  اجلادرجي  �سخ�س  واجلماعية،  الذاتية  املمار�سة  ف�سل  وخالل  اأخرى،  بلدان  من  قطعا 

اجتاهات جتريبية �سادت العمارة يف العراق، اأبرزها الجتاه الغروت�سكي، الذي ي�ستعمل خليطا 

316(. وقد بنى فيه الكثري من البيوت  من العنا�سر الرتاثية وال�سعبية ب�سورة ع�سوائية )�س 

والدوائر. ومار�سه عدد من املهند�سني الثانويني بطريقة ل تدل على ثقافة اأو خ�سو�سية. جامع 

اأبو يو�سف، واإىل جانب ذلك �سخ�س اجلادرجي  وجامع  "الجتاه العادي"  اأو  الإمام الأعظم، 

اجتاهات التحديث يف العمارة العراقية و�سماها بـ" الجتاه املوؤذي والجتاه التجريبي املحلي، 

والجتاه الدويل البارع". ويعك�س هذا التعدد يف الجتاهات مدى التخبط الذي تعي�سه العمارة 

العراقية يف العقود املا�سية التي �سمحت بالتداخالت الالمنهجية من قبل بع�س املتنفذين يف 

ال�سلطة، اأو من قبل بع�س املنفذين من املعماريني، اإ�سافة اإىل الجتاه ال�سعبي الذي يفر�س ذوقه 

وتوجهاته.

 يف جمال الرتاث واللتزام، وهو من اأمتع ف�سول الكتاب، يعالج اجلدرجي، لي�س التداخل 

بني املوروث واحلديث يف العمارة، واإمنا يعالج املوقف الفكري والثقايف وراء كل دعوة.�سواء كانت 

تغلب املعا�سرة، اأو تلك التي تغلب الرتاث. ووقف اجلادرجي موقفًا نقديا من كل الجتاهات التي 

ح خطوطها كما وقف موقفا نقديا من الرتاث نف�سه، ونادى بالأخذ املدرو�س منه، فاملجتمع  و�سّ

الرتاث نظرة  اإىل  وكانت نظرته  ال�ستفادة،  زاوية  الرتاث ل يجيد حتديد  يتفاعل مع  الذي ل 

فاح�سة ولكنها لي�ست انتقائية، بل موقف اجتماعي )�س365(. ملا كان املخزون الرتاثي للعراق 
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يعتمد على �سل�سلة من امل�سمارات : ال�سومرية والأكدية والبابلية والأ�سورية، من العهود القدمية، 

وال�سا�سانية وال�سجلوقية والفرثية واحل�سرية والعبا�سية وال�سوفية واأخريا العثمانية من العهود 

احلديثة)�س365(. ولذلك يتعني على املعماري اأن يتقن وقف مبداأ فني، جمايل، الكيفية التي 

يدخل فيها املعامل الرتاثية يف العملية الإنتاجية.ولن يكون املوقف �سهال للمعماري ل �سيما يف بلد 

تت�سارب فيه الأهواء وامل�سارب وت�سبح املحلية اأحيانًا �سيفا اأمام التقدم، اأو اأن ت�سبح املعا�سرة 

فيه اإلغاء للمحلية، فاملحلية عليها اأن "تغري موقعها يف توازن التطور" )�ص 378(. اإل اإن هذا 

التغري قد يكون �سبه مفرو�س بحكم الآلية القت�سادية واملادية واملعمارية التي متار�س خططها 

على  توجب  هنا  املحلية. من  متطلبات  اإىل  دائما  ينتبه  ل  التقني  العامل  تقدم  اأن  دوليا، حيث 

املعنيني باملحليات واخل�سو�سيات القومية اإيجاد احللول املنا�سبة للتما�سك بني املحلية املتطورة 

التفرد واخل�سو�سية الذاتية للمعمار، فاإن  واإذا كانت املحلية يرافقها دائما هاج�س  والعاملية، 

ويف  املعمار  يف  احلديثة  التقنيات  من  وامل�ستفيد  املتطور  اجلمايل  احل�س  هاج�س  توفر  العاملية 

التخطيط. ويف بلد مثل العراق الذي �سهد تقلبات �سيا�سية واقت�سادية كبرية و�سريعة، لي�س من 

والأ�سري،  الكال�سيكية  ف�سل  بو�سوح يف  املوؤلف  ما عاجله  واحد، هذا  تيار  على  الثبات  ال�سهل 

ويف ف�سل ال�ست�سارة، حيث وجدنا فاعلية املهند�س املعماري الفرد يف اإطار من التداخل بني ما 

هو �سيا�سي وما هو معماري كما حدث يف فرتة الحتالل الإنكليزي للعراق، عندما �ساد مفهوم 

فبنى عدة بيوت وموؤ�س�سات مل تتح لغريه يف الفرتات الالحقة. كما كان دور  العمارة،  "لويد" يف 
الأ�سطوات املحليني – ال�سطى حمودي- مثال وا�سحا يف العمارة، ولهذا الرجل اأكرث من �ساهد 

معماري ما يزال قائما دلل فيه بو�سوح على اإن الذاتية واخلربة املعملية امليدانية، قد يفوقان 

الت�سور الهند�سي اأحيانًا، اإل اإن الأ�سطى حمودي و�سواه كانوا اإذ يخططون وين�سئون البنايات 

العراقية بطريقة ذوقية عامة. وهذا ما  والبيئة  الرتاث فيما يتالءم  يحدوهم هاج�س توظيف 

جعل اجلادرجي يفرد لهذا املهند�س ال�سعبي ح�سورا لي�س يف ذاكرته، واإمنا يف ذاكرة التاريخ 

املعماري لعراق.
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2- �صحنة الرتاث واملعا�صرة يف العمارة

قراءة يف روؤى معمارية

للدكت�ر املهند�س خالد ال�صلطاين

االإن�سان عمارة اأي�ساً

 العمارة بناء مادي يحط كالطائر، ليتغذى بروح االإن�سان

1

قد تكون الكتابة عن العمارة يف بلداننا العربية �سربا من هو�س حتديث الثقافة التي جتد يف 

فن العمارة ما يغذي الب�سر والفنون، وهما جانبان مهمان يف حتديث الفكر العربي املعا�سركله. 

فقد تكون ثمة مدينة مبنية على احدث الطرز املعمارية، ولكن اإن�سانها ما يزال يعي�س يف القرون 

الو�سطى القدمية رغم اأنه يعي�س يف منزل حديث، ويتعامل مع مدينة حديثة ويركب عربة حديثة 

و�سيتعمل ادوات ات�سال حديثة. اما ما يلقن كل هذه المكنة من فعل فهو نتاج عقل قدمي.. من 

هنا قد ت�سبح الكتابة عن فنون العمارة يف �سلب احلداثة ويف جوهرها، وقد تكون جمرد تعريف 

حتى  حديث  منزل  بال  فالن�سان  العربية.  بلداننا  يف  باهميتها  التنويه  مهمة  اإىل  يرقى  ل  قد 

ولو كان ب�سيطا، يعي�س ل �سعوريا يف مناخ الكهف- الرحم. ولك بعد ذلك ان تعيد تركيب هذا 

الكائن، فال جتد فيه �سيئا معا�سرا ميكنه ان ينمو طبيعيا. من هنا ل تكون عمارة البيوت جمردة 

الإبداعية  قدراته  تنمية  يف  فاعال  دورا  ومتار�س  بل  فقط،  وحياته  الفرد  اأحا�سي�س  تغذية  من 

والإن�سانية واأولها تخفيف ظاهر العداء للغري.

 اإن�ساننا العربي ما زال حتت هيمنة مفردات التحديث الظاهر للحياة الجتماعية دون اأن 

يبادر ل�سياغة وجوده احلديث بنف�سه. فهو ي�سمح لالآخرين باأن يخرتقوه. فكل ما هو غربي يف 

عرفه جيد، وكل ما هو غري ذلك ردئ ومتخلف. حتى يف وعينا الثقايف وممار�سة النخبة املثقفة 

من  هو  وملن  وللمال  الأمن  ورجال  للع�سكري  ال�ساحة  تركت  فقد  احلياة،  يف  ال�سيا�سي  لدورها 

الع�سرية لن يتحكموا فيه.
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جمعوا  الذين  القالئل  املثقفني  من  وهو  �سلطاين  خالد  الدكتور  لكتاب  معاجلتنا  يف  هنا 

الثقافة اإىل جانب الخت�سا�س العلمي يف الهند�سة املعمارية، جند اأنف�سنا اأمام ظاهرة الك�سف 

عن قيم معمارية وثقافية كائنة يف تلك البنى املعمارية القدمية ميكنها اأن ت�سوغ نوعا من وعينا 

اجلديد ويف ع�سر جديد دون اأن نتكئ كليا على ثقافة الغري، ودون اأن نعترب كل ما هو عربي – 

اإ�سالمي كامال وخاليا من العيوب والنواق�س. ففي هذا الكتاب الذي �سيد بيته الفني على فهم 

الظاهرة املعمارية املعا�سرة يف �سرقنا العربي من خالل تلك امل�ساهمات املعمارية التي اأ�س�سها 

فاأنتج  الب�سيط  – الثقايف  – ال�سيا�سي  الجتماعي  منطقه  �سمن  – الإ�سالمي  العربي  الفكر 

مناذج حية ومثرية ولها مديات تاأ�سي�سية يف الوعي اجلمعي ميكنها اأن تنه�س من جديد اإذا ما 

"روؤى معمارية" ابتداءا ي�سب يف حتديث الإن�سان العربي،  اختربت بتقنية حديثة. اأن الكتاب 

قبل حتديث املكان العربي. ومن هنا تتحول معاجلتنا لبع�س ما ورد فيه اتفاقا او اختالفا هو يف 

�سلب حتديث الروؤية قبل حتديث الروؤى.

2

بداأ  التي  اجلديدة  الثقافية  املهمات  من  واحدة  والعربية  العراقية  العمارة  عن  فالكتابة 

بكتابتها مهند�سون معماريون جمعوا بني الثقافة الأدبية – النقدية، وبني ال�سعر والفن الت�سكيلي. 

وقد قراأنا يف هذا ال�سدد عددا من الكتب التي �سكلت حمور اهتمام الثقافة يف الفرتة الأخرية 

املدينة" لعدد  من بينها كتب املهند�س رفعت اجلادرجي" الأخي�سر والق�سر البلوري" و" معنى 

"و" واحلرية والتنظيم يف عامل اليوم" ملجموعة من املثقفني والكتاب  من املوؤلفني الفرن�سيني 

الفرن�سيني. و" حي امليدان يف الع�سر العثماين" د.بريجيت مارينو وترجمه د.ماهر �سريف.، 

تخطيط املدن" للدكتور احمد الغفري. و" املدينة العربية" للدكتور جمال حمدان. و" التقاء 

"املدينة  "لو�ساح �سرارة. و  العمارة العربية بال�سعر" للدكتور عبدة بدوي. و" املدينة املوقوفة 

العربية الإ�سالمية "ل�سلح الهذلول. وكتاب املهند�س خالد ال�سلطاين" روؤى معماريية" وغريها 

من الكتب. وب�سدد "روؤى معمارية" الذي يعد بحق فتحا يف الثقافة املعمارية احلديثة وجدته 

من الكتب الأ�سا�س التي ميكنها ان تعلمنا : فن الكتابة عن العمارة وفن الثقافة املعمارية. والذي 

ميكن ان يكون رافدا للعديد من الكتابات ال�سعرية والنرثية والنقدية ملا ميتلكه من ح�س غني 
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باملوروث، دقيق يف الربط والت�سور ووا�سح يف تبنى العالقة بني املوروث واملعا�سرة.فهو ميتلك 

وال�سهلة مما  الوا�سحة  باملعلومات  �سعبية ممتلئة  بعبارة  كتبت  ولكنها  مبادئ معمارية معقدة 

يعني ان الكتابة عن العمارة التي عدها اأر�سطو" لي�ست فنا، واإمنا هي بناء �سرف" فاأخرجت 

يبنى  املنزل  من �سياق كتابه فن ال�سعر اأو كما يقول الفيل�سوف بايكون وهو ذو نظرة مادية "ان 

لكي يعي�س النا�س فيه ل ليتاأملوه" تتحول هنا اإىل فن جديد ميزج فيه بني فنون عدة ميكنها ان 

توؤلف �سياقا معرفيا جديدا للكثري من الكتابات. ولعل هذه النقطة املهمة يف �سياق وبنية ال�سرد 

احلديثة مل تكن مبثل هذه القدرة لو مل يكت�سف املكان، بو�سفه لغة فنية ومعمارية مبا ميتلكه 

من قيم جمالية وثقافية خا�سة املكان امل�سغول، �سواء اكان بيتا �سغريا، اأم جامعا، ام مدينة، 

ام عمارة م�سرف. فاملكان هو اللغة املعا�سرة املولدة لطرائق �سرد مل تكن معروفة يف الأنواع 

ال�سلطاين خريج مو�سكو، كاأي طالب تفتحت قريحته على  والدكتور خالد  اليوم..  الأدبية قبل 

الده�سة من املدينة احلديثة ذات الأفق الثوري مقرونة بثقافة ريفية قدمية مادتها الرمل واملاء 

وثقافتها ب�سعة ت�سورات عن الثقافة الإ�سالمية يف ميادين متتزج فيها لغة ال�سيف والغزو بلغة 

ال�سعر والرتحل. وبعد اأن يتخرج من مدينة الأحالم التي كانت �ستجه�س لحقا بحكم الأثقال 

من  وكان  ال�سعبية.  وللمعرفة  للثقافة  و�سديقا  اأ�ستاذا،  بغداد  جامعة  يف  يعني  عليها،  العاملية 

احلكمة اأن يكون بيننا دون ان يدعي وهو القدير على حتويل حفنة من تراب الفراتني اإىل تكوين 

�سعري يلقن اأجيال قادمة من القراء ما معنى الثقافة املعمارية وال�سعرية. ويقول لنا عرب مئات 

ال�سفحات املمتلئة دقة ومعلومة ما معنى ان يكون ثمة عمارة يف الأندل�س ما زالت توؤثر يف مبان 

مدننا وثقافتنا اإىل اليوم، وما قيمة تلك العمارة عامليا وما موقعها يف �سياق الت�سور احلديث 

للعمارة رغم اأنها اخلال�سة لروؤية تو�سعية قامت عليها الدولة الأموية. وما معنى املبادئ التي 

يقوم عليها الدين الإ�سالمي وهي تتج�سد يف حجر وفناء وديوان واأعمدة وزخرفة.، وما معنى 

اأن تولد الثقافة من اخلطوط والتقاطعات واملقرن�سات وزوايا البناء و�سمكه وال�سقوف والأيوان 

بالفراغات،  ممتلئة  وهي  الرواية  وتقول  احلجر،  من  وهي  ال�سعر  تقول  والفراغات،  والأعمدة 

وتقول عن الدين ملجرد اأنها تطل بفتحة على ال�سماء، وتقول اللغة املعمارية ملجرد انها متتلك 

واأعطي  اأر�سنا  على  حل  اجنبيا  مهند�سا  ان  ملجرد  متداخال  تراثا  ومتتلك  ومعادلت،  اأرقاما 

�سرح  او  بناء  اقامة  على  املوافقات  ان  ملجرد  �سيا�سة  ومتتلك  والت�سميم،  للعمل  �سالحيات 

او جامعة مير عرب بوابات املجال�س والوزرات وال�سيا�سات والإيديولوجيات. انه بحق كتاب يولد 
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وغري  والهام�سي  الثانوي  اأ�سبح  ما  متى  اإل  يكتب  ل  والتاريخ  املجهولة.  لتواريخنا  معرفة  فينا 

الثقايف، يف �سلب عملية حتديث املجتمع.

 فالدكتور ال�سلطاين من الأ�ساتذة الذين رفدوا الدر�س الأكادميي يف جامعة بغداد مبا ميكن 

اأن يوؤ�س�س لقاعدة معمارية غنية وجديدة. وقد تخرج على يديه طلبة يعدون اليوم اأ�ساتذة واأدباء. 

لذا فالكتاب مل يو�سع للمهند�سني فقط ،، بل لالأدباء وللمثقفني الذين يجدون يف العمارة واحدة 

من روافد املعرفة البتداء لكل تعامل مع املكان ومع الزمان. ومع خ�سائ�س البيئة املحلية ومع 

مكوناتها التي ت�سبغ على البناء خ�سو�سيات ذاتية كجزء من �سيكولوجية اجتماعية ترى يف البناء 

توافقا اأو تعار�سا مع الثقافة القدمية وا�سطدامها بحاجات املدينة احلديثة المر الذي يتطلب 

اأحيانا ك�سرا متعمدا للذائقة القدمية من اجل ال�ستجابة ملتطلبات احلداثة، وهذا ما حدث يف كل 

مدننا العربية احلديثة التي اأرادت ان تلحق بركب العمارة العاملية واأ�سواقها واحتياجاتها املعرفية 

والت�سويقية والقت�سادية، ويف الوقت نف�سه املحافظة على طرز ومكونات بنائها القدمي بو�سفه 

حامال لقيم دينية ومعمارية املهند�سني الإ�سالميني الذي ابتداأ بفن العمارة، يوم كان العامل يعد 

الكوخ واملاأوى احلجري والريفي عمارته الكربى. �سمن هذا ال�سياق ي�سع الدكتور ال�سلطاين كل 

املعارف املفرتقة واملتوفقة يف �سياق املجتمعات العربية احلديثة في�سد قلمه عن الربط املبا�سر 

وال�سطحي بني القدمي واجلديد �سمن املو�سوع الواحد، لذا جنده يعمد اإىل تف�سيل ج�سد كتابه 

بتاريخ، وكل ف�سل مبهمة و�ساهد،  واأق�سام يعالج فيها يف تقنية متفردة كل ف�سل  اإىل ف�سول 

بذلك  لينتقل  �سياق زمني حمدد.  الكل يف  ثم يجمع  واحدة.  ومعرفية  نقدية  بثيمة  وكل ف�سل 

اإىل �سياق زمني اآخر، وف�سول مبواد اأخرى مفرتقة زمنية وتاريخية، وبعيدة مكانية عن بع�سها 

البع�س. ليمهد ذلك كله للدخول اإىل العمارة احلديثة دون اأن يحدث يف منهجيته اأي �سرخ، اأو 

يوحي الكتاب اأن املوؤلف يعتمد بنية املقال املفرد املختلف ليجمعه يف عنوان واحد هو "روؤى". بل 

ان هذه الف�سول التي �سكلت العمارة الأموية والأندل�سية والعربية وال�سامية والعراقية القدمية 

مادته الأوىل، خا�سة يف الق�سم الأول من الكتاب، كانت مو�سوعة حتت هيمنة مفردة واحدة هي 

الثقافة الإ�سالمية بكل فروعها و�سعبها ومللها ونحلها واأرائها واأمكنتها وقادتها واأيديولوجيتها. 

ليخل�س يف هذه الف�سول التي تقرتب من الدر�س الأكادميي التف�سيلي ملفردات جزئية واإن�سائية 
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يف املعمار، اإىل احلديث عن املمهدات للحداثة املعمارية الالحقة. ثم ما بعد هذه املمهدات اآخذا 

بعني العتبار القيمة العملية للمهند�سني العراقيني والعرب والأجانب يف �سياغة العمارة العربية 

يف الأزمنة واملراحل التي تبعت انهيار الدولة العبا�سية يف العراق.

 ومع قدرات املهند�سني على �سهر النماذج العاملية يف بوتقة املهمات الوطنية، تلك التي جت�سد 

خيالتها على ار�س الواقع بطريقة فنية معمارية تقربنا من حتويل املكان امل�سغول والوظيفي اإىل 

املعرفة  باملوروث،  اخلربة  بها  متتزج  فنية  بجمالية  اأو  تراثية  بجمالية  حم�سو�سة  معرفية  بنية 

بالتجربة، القدمي باجلديد. 

هي كتابة عن معماريني عراقيني متميزين اأي�سَا كما هي كتابة عن عمارة عراقية وعربية 

معا  عنهما  الكتابة  تخل  مل  واإن  معمارية  عراقية  مدر�سة  عن  كتابة  لي�ست  فهي  ولذا  متميزة، 

من البحث عن نواة ملدر�سة عراقية تلم�سنا اأولياتها يف كتابات ومفاهيم وابنية املهند�س رفعت 

اجلادرجي واح�سان فتحي وحممد مكية وغريهم. ولكن مع ذلك ل جند متيزات كبرية لهذه 

العمارة، ول مالمح قارة ملدر�سة عراقية يف العمارة. بل روؤى حديثة كما ي�سميها بحق الدكتور 

الوقت نف�سه حتاذي  العراق ويف  ال�سلطاين وافكار موؤ�س�سة لعمارة مل تغفل خ�سو�سيات  خالد 

الإجناز العاملي وحتاوره. واخرى قدمية جتمعت كلها يف بوتقة احلداثة والتجديد لتن�سهر على 

يد خمتربين باملجهود املعماري الذي يت�سل يف جوانب كثرية منه بال�سعر والت�سكيل اأكرث منه 

عراقية  مدر�سة  وجود  عدم  �سبب  يعود  وقد  الورق..  على  املم�سطرة  وباملخيلة  اجلامد  بالبناء 

معمارية، باملعنى الكبري لهذه املفردة، بالرغم من وجود خ�سائ�س لجتاه معماري عراقي متميز 

�سناأتي عليه يف مقالة اأخرى، اإىل جملة عوامل منها اأن املهند�سني العراقيني ل ميكنهم اأن يطوروا 

الإ�سالمية  للمدر�سة  تاريخية  �سلطة  تكمن  وخلفهم  احلداثة  باجتاه  وت�سميماتهم  درا�ساتهم 

املدر�سة  تلك  اأن  بالرغم من  املرتبطني  اأو  املعماريني  ال�سا�سة  تفكري  على  مهيمنة  العمارة،  يف 

الإ�سالمية مل نقراأ عنها ما يفيد اإمكانياتها اأن تواكب احلداثة يف ال�سرق بقدر ما وجدنا تاأثريها 

كما  الأندل�س  اآثار  من  بقي  ما  ذلك  على  ومثالنا  عمارتها،  ويف  الغربية  الدرا�سات  يف  وا�سحا 

يف�سل ذلك ب�سعرية جميلة الدكتور خالد ال�سلطاين يف بحثه روؤى معمارية، وكما هو قائم على 

اأر�س الأندل�س للمعماري اخليايل والواقعي معا كاودي بعمارته التي ا�ستلهمت تراثنا الإ�سالمي 

وخميلة األف ليلة ال�سعرية. هذه ال�سلطة املهيمنة التي متار�س دائما �سغوطا قاهرة على التحديث، 
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التحديث. رغم عدم  البحث ويف  تطور يف  اأي  بوجه  تقف  التي  العقلية  اإل جزء من  ل جندها 

موافقة الدكتور ال�سلطاين على ذلك، �ساأنها �ساأن املفكرين الإ�سالميني الكبار الذين ميار�سون 

اأو  فقهي  اجتهاد  ولأي  احلديث،  والفل�سفي  النقدي  الدر�س  على  �سغوطا  القدمية  بن�سو�سهم 

املهند�سني،  بني  مبا�سرة  بوادرها  تظهر  ل  قد  كبرية  اإ�سكالية  وهذه  معماري.  اأو  فني  اأو  ديني 

وعالقتهم باملدينة احلديثة ول بني الدر�س وم�سممي العمارة ومتطلبات املناخ والبيئة واملنفعة 

واجلمالية. بل تظهر عندما ت�سطدم بقيم تراثية قدمية ل جند لها قبول يف عمارة اليوم مثل 

مما  واأهدافه،  اأغرا�سه  كانت  مهما  البناء  عليها  يتوفر  التي  الدينية  والوظيفة  والكتلة  الفراغ 

ا�سطر الكثري من املهند�سني العراقيني تالفيا لهذه الإ�سكالية اإىل اأن يل�سقوا بواجهات العمارة 

والأرب�سك  الزخارف  وبع�س  ال�سماوية  والفراغات  والدوائر  كالأقوا�س  اإ�سالمية  ثيم  من  نتفا 

،اخلط  العربي  والبيت  كاخليمة  البادية  ت�سميمات  البداوة يف  قيم  و�سيء من  القدمي  العربي 

العربي وكلها مل�سقات تزينية جتعل من عمارة العراق مثال خليطا م�سوها من ثقافات عدة، 

ومن مدار�س خمتلفة. هذه اخللفية ال�ساغطة هي جزء من بنية ال�سلطة العربية – الإ�سالمية 

احلاكمة حتى لو مل تعلن ذلك ر�سميا. فالبنية الدينية القدمية كائن �سياين ي�ستثمره احلكام 

لتثبيت وجودهم يف بنية ال�سلطة نف�سها. وعبثا نطمئن اإىل الأفكار العامة التي تنادي باحلرية 

والتطوير. فثمة قوى غري معلنة متار�س دورا قياديا على كل تطور وتقدم ومنها العمارة.

الأكادميي  والدر�س  البناء  م�ستوى  على  العمارة  فنون  به  قوبلت  ما  وبقدر  العراق  ويف   

من تطور وتقدم لفت للنظر، ومن ثم ترحيب من قبل املعنيني، ثمة قوى خفية كانت متار�س 

اإياه بالتقليد والنقل واحتذاء جتارب م�ستوردة. وتطرح العمارة  دورا م�سادا لكل تطور، ناعتة 

الإ�سالمية القدمية بديال لكل حتديث، واقفة بال�سد من التيار الأ�ست�سراقي الذي رافق نهاية 

الدولة العربية يف الأندل�س تلك الروؤية التي كانت جزء من ثقافة ا�ستعمارية رغم اأن هذه الروؤية 

الثقافة  دور  اإىل  ملمحني  اأوربيون  مفكرون  لها  ت�سدى  اأن  بعد  تاريخيا  تثبت  مل  الأ�ست�سراقية 

العربية والعمارة الإ�سالمية يف نه�سة الكثري من الفنون يف اأوربا، اأما مفكرونا العرب فقد لزموا 

فرتتها  �سمن  وجمالية  نفعية  خ�سائ�س  من  الإ�سالمية  للعمارة  كانت  ما  فبقدر  اأحاديا  راأيا 

ووظائفها القدمية بحاجة لأن تتغذى بتيارات احلداثة ومواكبة اجلديد يف الت�سميم والتنفيذ 

ل�سيما وان احلاجة املدنية للمعمار احلديث تفر�س نوعا من النفتاح على جتارب قريبة منا.

فاملتخلفون يربطون ت�سوراتهم ببنية اجلوامع والأ�سواق واملدن القدمية، وهي بنية ل تركن اإىل 
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اي ت�سور حديث بقدر ما تركن اإىل ت�سور واحد هو طبيعة املنطقة وهوية النا�س القت�سادية 

والقبلية والزراعية. ومن هنا فالعمارة العراقية ل متلك مدر�سة ول اجتاها قارا، بل هي عمارة 

حديثة ومتطورة نتيجة رغبات مهند�سيها واإ�سرارهم على التطوير والتقدم رغم ما يواجهونه 

من موانع معلنة وغري معلنة.

وهذه  الأوربية،  اجلامعات  خريجي  من  هم  العراقيني  املهند�سني  معظم  اأن  هي  الثانية 

ميزة حت�سب لهم ل عليهم، ويف هذه اجلامعات تدربوا على ثقافات اأوربية ت�ستفيد من العمارة 

الإ�سالمية كرتاث معماري لكنها تدير وجهها لها بحكم الكت�سافات العلمية الهائلة يف ميدان 

احلديد وال�سلب وال�سناعة والتقنية املعمارية والدر�س الأكادميي التطبيقي والنظري ومن ثم 

خ�سوع النظرية والتطبيقات املختلفة لها يف ميدان اختباري معا�سر. من هنا ميتلك املهند�سون 

العراقيون خربة درا�سية ونظرية وثقافية متكنهم من اأن يطبقوا ما تعلموه على جتارب خا�سة 

اأول، حيث اأن كل املهند�سني تقريبا بداوا يف جتربة بناء البيت العراقي – الأوربي ونقول مبثل 

هذه الزدواجية لعلمنا اأن هذه اخلربات كانت تزاوج بني متطلبات بيئة ومتطلبات تقنية واإدارة 

عمل حملية معظمهم من الأ�سطوات ذوي اخلربات العملية الفردية.

الثالثة اأنه ل توجد يف اي بلد من بلدان اجلوار مدر�سة معمارية متميزة ل يف البلدان العربية 

العراقية  العمارة  ب�ساأن  اإليه  اأن ما نذهب  الإ�سالمية كاإيران وتركيا. مما يعني  البلدان  ول يف 

ينطبق على كل العمارة يف البالد الإ�سالمية. وهذا الأمر يدفعنا اإىل و�سع ت�سور ل يخرج عن 

كل مفردات بنية الكيان ال�سيا�سي والثقايف لهذه البلدان من اأنها تخ�سع ملعايري غري ثقافية وغري 

معا�سرة، هناك قوى ما�سية مهيمنة، وهناك قوى فردية مفردة حتاول اأن ت�سنع �سيئا مغايرا 

وهناك اإمكانيات مالية كبرية، ولكنها خا�سعة لت�سورات غري حملية يف بنية العمارة، فهي تعتقد 

ان بنية بنك مركزي للدولة ل بد وان يكون م�سابها لبنية بنك ما يف اأوربا ، مبثل هذه الت�سورات 

يف  عربية  ملدر�سة  معا�سرة  مالمح  جند  ل  مثلما  العمارة،  يف  عراقية  ملدر�سة  مالمح  جند  ل 

العمارة ول ملدر�سة وا�سحة ومعا�سرة ملدر�سة معمارية اإ�سالمية يف العمارة.

2

ياأتي الدكتور خالد ال�سلطاين وهو مهند�س معماري واأ�ستاذ اأكادميي معروف ليوؤلف كتابا 

يف العمارة ي�سميه "روؤى معمارية" والت�سمية دالة على ان ما �سنقراأه يف هذا الكتاب هو "روؤى" 
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مهند�س خمت�س والت�سمية جد متوا�سعة ل تتالءم وحمتوى مادة الكتاب710 �سفحة وجهد موؤلفه 

والعمل  الدر�س  جمال  يف  القيادي  الأ�ستاذ  هذا  ميتلكه  الذي  الكبري  التوا�سع  ولكنه  الهند�سي 

العمارة الإ�سالمية يف الأندل�س  اأن ت�سورنا عن  لنا بح�س املهند�س امليداين  والثقافة. فيك�سف 

وبالد ال�سام – �سوريا والأردن ولبنان وفل�سطني- اأي يف فرتة حكم الأمويني لها اأنها متتلك قيما 

املتانة  يف  غاية  فنية  اأ�سكال  ت�سوغ  ان  من  املحلية  القدرات  مكنت  جديدة  وت�سميمية  جمالية 

واجلمال، لتتحول اإىل قيم ح�سارية �ساهدة على تقدم علمي وثقايف.

والكنائ�س  للجوامع  الداخلية  البنية  على  التف�سيلي  ال�سوء  ي�سلط  ال�سلطاين  والدكتور 

اأننا  مفادها  جديدة  نظرية  مكونا  يجعله  مبا  والبنائي  الثقايف  اأثرها  متتبعا  القدمية  والبيوت 

يف كل ت�سوراتنا احلديثة عن العمارة ل ميكن ان ننف�سل عن ذلك الإرث القدمي الذي اأ�س�سه 

املعماريون العرب الأوائل، وهو ارث فيما لو در�س درا�سة ميدانية جديدة لأمكنه ان يظهر لنا 

املعماريني  نظريات  يف  توجد  مل  وجمالياته  وظائفه  يف  الكامنة  املعرفية  القدرة  من  م�ستويات 

احلديثة. ولكن نتيجة لتطور املادة امل�ستخدمة يف العمارة واخلربة املعملية لفن وتقنية الهند�سة 

املعمارية ومن ثم ودخولها ميادين معرفة جديدة، غريت من كون العمارة كتلة ومكانا اإىل كونها 

فكرة معا�سرة عن املدنية وحتمل �سمن بنيتها وظائف ومتطلبات معا�سرة توجب على املهند�سني 

العرب والإ�سالميني اأن يقفوا على اإجنازات العمارة املعا�سرة دون ان يفقدوا ال�سلة املنهجية 

واملعمارية يف بنية وت�سكيالت العمارة الإ�سالمية القدمية، خا�سة يف بالد ال�سام اول، ثم يف بالد 

الأندل�س ثانيا، و�سول اإىل ما اأ�سافه املعماريون الغربيون يف البالد العربية والعراق منها بوجه 

خا�س من منجزات جديدة متكنهم من ا�ستيعاب متطلبات احلياة املعا�سرة ثالثا. ويف الوقت 

وباجلديد  الإ�سالمية،  العربية  للفل�سفة  ال�سيانية  البنى  اإحدى  بو�سفها  بالقدمي  ربطها  نف�سه 

بنظرية بو�سف جمتمعاتنا تتطلع اإىل جتديد ذاتها دون النغالق على اجلديد يف العامل الذي قد 

ل تكون موافقة ملتطلبات احلياة العربية، ومناخ الأر�س العربية وتربتها، و�سجايا النا�س وقيمهم 

الأخرية  الكتاب  ف�سول  يف  خا�سة  ال�سلطاين  خالد  الدكتور  ين�سده  الذي  فالتحديث  الثقافية. 

مبتدئة  احلداثة  تكن  مل  اأن  معينة  ما  حداثة  يفر�س  ل  العمارة  يف  احلداثة  عن  تتحدث  التي 

بالإن�سان اأول. فالذي حدث يف جمتمعاتنا العربية هو اأننا نقلنا تكنلوجية التحديث دون اأن ننقل 

مقومات احلداثة لن الغاية كانت حتديث اآليات املجتمع، من بناء واليات ومعدات، بينما بقي 

اإن�سان هذا املجتمع يرزح حتت قيم البداوة والريف والثقافة الناق�سة واملدنية املعطلة. مبثل هذه 
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ال�سدمة املعرفية املكانية كان الفرد منا ينظر لالإجناز املعماري ب�سيء من الده�سة والنبهار 

وقدراتنا  اأحا�سي�سنا  تطور  ينفع  له مبا  العملية  املجارات  قا�سرا عن  كان  له  ا�ستخدامنا  ولكن 

العقلية والثقافية، لذلك جند انف�سال بني ان تكون البنوك مبعمار حديث و�سخم دال بها على 

قيمة ومتانة القت�ساد وبني ان يتحول الفرد عند ا�ستعماله النقد اإىل قيمة ثانوية، لنه غري قادر 

على ردم الهوة الفا�سلة بني اقت�ساد الدولة ومدخولته. لذلك ي�سبح البناء معاديا، واإن كان 

الإيديولوجية  ت�سنعها  ل  فاملفارقة  للحداثة.  كان خطوة  واأن  العمران م�سادا،  وي�سبح  جميال 

املعمارية الغربية يف املجتمعات ال�سرقية فقط، بل وت�سنعها الطريقة التي يتم بها اإلغاء النا�س 

من امل�ساركة العملية يف �سياغة هذا الوجود املعماري. 

الدكتور خالد ال�سلطاين يف روؤاه املعمارية يدخلنا يف �سلب احلداثة والتحديث للمجتمعات 

العربية املعا�سرة من خالل

 1- التاريخي للعمارة الإ�سالمية وهو ميدان بحثه وحمتواه هو القدرة املعمارية لالإ�سالم كدين 

جمتمع على التعامل مع حاجات النا�س اليومية معماريا، مبا يجعل الدين قيمة ح�سارية 

تنت�سر وتت�سع. وهو ا�ستعمال جمايل وظيفي له اإمكانية اأن ي�ستبطن الرتاث الديني دون ان 

يظهره عالنية لواجهة دعائية.

بني  زاوجت  التي  املحلية  اخلربات  هي  الأوىل  �سريحتني  خالل  من  املعا�سر  املعمار  يعالج   -2

التجربة والدر�س والثانية هي املح�سلة لدور ال�ستعمار يف ال�سرق ومع رعيل من املعماريني 

لنا  تراثا  يخد�سوا  اأن  دون  عاملية  موروثات  بني  يزاوج  عمارة  لفن  اأ�س�سوا  الذين  الأكفاء 

اأو قيم اأو مفاهيم اإل بحدود اجلمالية غري النفعية مثل جعل الواجهات الزجاجية منت�سر يف 

بع�س الت�ساميم يف مناخ كله �سم�س، وهي ثيمة غربية حلاجة الغرب اإىل مزيد من ال�سم�س 

في�سنعون واجهات العمارة ومداخلها من الزجاج.



الفصل الرابع
شحنــــــات األشـــــياء
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�صحنة امل�صطبة والظل

1

اإليها من نافذتي املطلة على منطقة  اأنظر  واأنا  الليايل قطة �سوداء  اأحدى   ا�ستثارتني يف 

متنا�سقة،  واأ�سجار  املرور،  لإ�سارات  واأعمدة  كهرباء،  واأعمدة  م�ساطب  فيها  خ�سراء،  جميلة 

النظر  ومتعنها  الهادئة  بحركتها  وطيور  �سغرية،  وانهار  وحدائق،  وممرات،  جميلة،  واأر�سفة 

توؤدي دورا يف  الإنارة وظله، ثم دورانها حول نف�سها قافزة ما�سية وكاأنها  يف امل�سطبة وعمود 

يف  يتكرر.وقلت  لن  الذي  اللعب  من  نوعا  الر�سيقة  حركتها  عندي  ف�سكلت  جمهولة،  م�سرحية 

وقتها اأن ل�سيء يجعل هذا اجلمال الب�سري متحققا غري اأن يكون مكان يلم �ستات ال�سورة. 

�سّكل �سواد القطة نقطة م�سيئة يف منطقة ت�سع �سياء، هذه مفارقة ب�سرية اأوىل قد تكون بداية 

لتكوين اأويل اأ�سبه ما يكون بامل�سرح، وبدا يل ثانية اأنه ميكنك اأن حتيل بقعة ما بفعل اأي فاعل 

اإىل قراءة يف العالقة بني الأ�سياء، فاللون الأ�سود حافز على الرتاجيديا، مل تكن القطة تعي ما 

اأفعله بنظرتي املق�سودة اإليها، فتمادت باللعب وكاأنها ت�ستثريين اأولتجلب انتباهي، فقد تعتقد 

اأنها لي�ست الوحيدة التي تلعب، بل عمود الإنارة والظل وامل�سطبة واأنا والر�سيف، هذه ا�سياء 

مقت�سدة لتاأليف دراما يومية معا�سة ل جتد يقظتها اإل باحلركة. واأنا الرائي اأي�سا كنت م�ساركا 

لي�س كمتفرج، بل عن�سرا يف البناء الدرامًي، هذه اأ�سياء مبجاوراتها ت�ستدعي التفكري يف اللحظة 

التي �سنعت القطة منها ملعبًا/ م�سرحا، فقد كنا جميعا �سمن اإطار اللهب.

 ن�سبت كامريتي الب�سرية، واأخرتت عرب نافذتي الهولندية زاوية للروؤية، - رمبا لو كانت 

نافذة اأجنليزية اأو دمناركية اأو اأردنية لختلفت الروؤية باختالف العنا�سر املكونة- بحيث تكون 

القطة حتت نظري اأينما تذهب، وقد تكون القطة على وعي مبا �ساأفعله، هذا نوع من اختيارات 

التفاتاتها  اإليه  ي�سري  ما  كاماًل.وهذا  امل�سرحي  امل�سهد  خاللها  من  يرى  مكانية  لبوؤرة  الراوي 

للنافذة بني حني واآخر، فبدت تتماهي معي كما لو كانت تدعوين مل�ساركتها اللعب. لكننا معا كنا 

ل ندرك اأن كل واحد منا ميار�س لعبته مع الآخر.

 فعندما و�سعتها يف حمور عد�ستي الليلية كي اراقب لعبتها احلياتية، التي تبدو بالن�سبة يل 

لعبة اعتباطية لختياري لها دون بقية اللعاب، وجدت يف القطة عالمة ت�سري اإىل مو�سوع يت�سكل 

وال�سارع  والر�سيف  والظل،  امل�سطبة  ت�سكلها  التي  العالقة  وهو  مقدمات،  وبدون  اأمامي  الآن 
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والإنارة والنافذة، وهي امكنة جمزاأة من املنطقة التي هي بدورها جزء من املدينة، هل ت�سكل 

هذه الأمكنة ال�سغرية عالمات اوًل، وهل ثمة عالقات ما بينها وبني الأ�سياء الخرى مبا فيهم 

اأنا ثانيا؟ يف جوهر العالقة بني هذه ال�سياء يربز املكان كطاقة جامعة لالأ�سياء املفرتقة، تلك 

املختلفة ماديًا ووظيفيا، وعندئذ ثمة لغات �ستن�ساأ من هذا املفرتق. يف الفل�سفة ثمة قول جنده 

ع�سيًا على الفهم من اأنها غري قادرة على اأن تكون مف�سرة ملرحلة معينة بالرغم من اأنها نتيجة 

يف  املرحلة،  تلك  �سياقات  ت�سكل  التي  لالأ�سياء  وامل�ستقبلي  التاريخي  العمق  هو  تف�سره  ما  لها، 

هذه اجلرية املفرتقة التي اآراها الآن تت�سكل اأمامي ثمة ما هو ما�س، عادات القطط وتل�س�س 

النا�س. وفيها ما هو حا�سر، البنية املكانية للمدينة. وفيها ما هو م�ستقبلي يت�سكل عرب عالقات 

مبهمة يف املكان ذلك هو الن�س، والن�س مو�سوع خيايل بالرغم من واقعيته ويوميته وماألوفيته. 

لذا ميكن اعتبار الن�س نتاجًا طبيعيا للحياة دون اأن ي�سنعه م�سمم الإنارة اأو مهند�س الأر�سفة 

والطرق، اأو لعب القطط اأو الروؤية عرب النافذة. ل بل اأن تكوينات من هذا النوع ميكنها اأن متنعنا 

اأو  وان�سغالنا الال حمدود بها ونحن نعي�س  الكثيفة  اليومية  بواقعيتها  اإذا ما �سلمنا  التاأمل  عن 

يفرت�س اأننا نعي�س معها يف �سارع املدينة ومكوناته. لذا فامل�سهد الذي اأنوي احلديث عنه هنا، 

لي�س مفتعاًل ول هو خيايل بحت، بل هو مزيج من واقع متخيل، وخيال متوقع وكالهما من �سنع 

املكان. م�سهد ت�سرتك يف �سناعته الأ�سياء والقطة واأنا وحداثة املدينة، وثمة م�سرتك اآخر متكون 

من الفل�سفة، اأي لعب بالكلمات واجلمل لت�سوير املحتمل والواقعي. 

 قبل اأن يحل القط الأ�سود يف �ساحة اللعب لياًل، كانت الأ�سياء ت�ستحم يف �سوء امل�سابيح 

والفراغ، ثمة ما هو �سدميي و�سط �سارع عادي، تدل عليه عالقة ت�ساهر غري مفتعلة، يفرت�س 

اإىل وجود م�سرتك يجمع الأحياء واجلماد معًا، ولكن يف تلك اللحظة  اأن فعل الت�ساهر ي�سري 

حاولت اأن اف�سل بني الأ�سياء واأزمنتها، وهو ما يحدث بالفعل، حيث اجلميع يف حال من التوحد 

�سمن �سياق الروؤية ل يوؤلف جملة. ون�ستطيع اأن ناأتي مبئات الأمثلة التي تت�ساهر بها الأ�سياء 

املادية بالرغم من اختالفها، الختالف هو الذي يبني الن�س، والختالف ل جتده يف اللغة بل 

يوؤلفها م�سهد �سينمي جرى توليفه بطريقة  يف الأمكنة. لذا فال�سارع حا�سنة الأ�سياء املفرتقة 

تداخل الأزمنة، اإن ما يوحد بيننا وبني الأ�سياء الآن، ويعطيها �سياغة ب�سرية/ اأدبية، هو و�سعها 

اأعمار  ب�سجالت:  توثقها  ومدونة  تاريخًا  اأن متنحها  باإمكانك  خمتلف.عندئذ  اإطار جمايل  يف 

امل�سالك  نوع  املمرات،  وحداثة  قدم  اخل�سراء،  امل�ساحات  تنوع  باملنطقة،  املزروعة  الأ�سجار 
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اأعمدة  وتنوع  والرتفاع،  والعر�س  الطول  اأمتار  وعدد  امل�سفوف،  الطابوق  عدد  ثم  اجلانبية، 

الكهرباء، وا�سكال لفتات تنظيم ال�سري...الخ كل هذه املدونات تعني بان�سجام امل�ساحات بينها 

وبني البيوت، وتتيح لل�ساكنني اأن يتجولوا حركة وب�سرًا بحرية مطلقة دون اأن ت�سبح اأي منهما 

اأنهم يف م�سرح، ثمة تخطيط للعالقة بني الأ�سياء تن�سحب على كل من ي�ستعملها، لذا  عائقًا. 

و�سعت املما�سي، للراجلة، والعربات لل�سغار وللعجزة، و�سيغت الأر�سفة بطريقة حياتية ت�سهل 

مهمة حركة اأعمار كل النا�س، وُجعل النا�س يعي�سون يف املدينة براحة تامة تتفاعل فيها جمالية 

احلياة  تكون  اأن  فعل  هو  مت�سامن،  فعل  اإىل  احلرية  هاج�س  ويتحول  املباين،  بجمالية  الفراغ 

جميلة.فاحلديقة لي�ست اأ�سجارًا وم�سطبات واأر�سًا خ�سراء، بل هي التوزيع الهارموين للروؤية 

غري املتقاطعة يف املدينة. واإذا كان مارك�س يحلم باأن تعم املدينة احلديقة ت�سورات العامل كجزء 

من احلداثة، يعتقد اأن درا�سة الفراغ يف امل�ستقبل �ستكون اأكرث تعقيدًا من درا�سة الأمكنة املمتلئة. 

فاملكان اليوم ذو �سيغة �ساملة ينظم احلياة الجتماعية قبل ان يكون فيزيقيا اأو جيولوجيا، وهذا 

التنظيم يكمن اأحيانا او يف بع�س �سوره يف البنى الال واعية لدى الإن�سان واحليوان، عندما يكون 

يف حلظة ما منطلقا بت�سوراته اخليالية عن كيفية ا�ستخدام مكان ماألوف للعي�س اأو للعب. اأنه 

امل�سرح الذي يعاد ت�سكله كلما تغري لعبوه. اإن اخلربة وحدها متكننا من اأن نكّون معارف من 

اأمكنة معا�سة. تقرتن حركة لعبي كرة القدم دائما مب�ساحة امللعب، وهذا القرتان يعطي للعبة 

كرة القدم وللم�ساحة املكانية قيمة جمالية عندما تكون حركة الالعب من�سجمة وم�ساحة امللعب.

فاخلطوط اخلارجية للملعب ل توؤطر م�ساحة امللعب، فقط بل وحركة الالعبني اأي�سًا، وكلتاهما 

امل�ساحة واحلركة حتددان القيمة اجلمالية حلركة الختالف بني الفريقني. اإنه امل�سرح احلياتي 

الذي ي�سكلنا اأي�سا كلما فهمنا اأ�سول اللعب فيه.

2

حلظة  يف  الأ�سياء  ت�ساهر  عالقة  كلها،  اجلمالية  العالقة  هذه  مع  ليتقاطع  القط  ياأتي 

اآن معا، ولكنهما  اإمكانية، لي�سكل بعدا ثالثا لهما، الذي يكون يف تلك اللحظة ظال وج�سدا يف 

الأداء،  الأ�سود، يف  القط  يختلف كثريا عن  الأبي�س ل  القط  اأن  ظل وج�سد متحركان- لحظ 

فالأداء الفني جزء منه يعود لبايولوجية الكائن احلي، فاللون قيمة قد تبدد اأو توؤكد بع�س هواج�س 
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الظلمة اأو ال�سوء، وهو ما قد ي�سبب لنا روؤية غري دقيقة اإذا كان القط اأبي�س. لذا كان القط ا�سود 

بال�سدفة، ولي�س ق�سدا كي تتوحد حركته بج�سده وظله الأ�سودين- تدخل القطة الآن م�سرح 

بايولوجية  عوامل  ثمة  رمبا  بيتها،  اأنها خارج  يكفي  وهذا  ت�سري،  كانت  لأنها  اعتباطيا  احلدث 

دفعتها لذلك اخلروج يف مثل هذا الوقت املتاأخر من الليل.

حموران  الر�سيف  اأ�سفلت  فوق  النائمة  وامل�سطبة  يتحرك  ل  الذي  الكهرباء  عمود  ظل   

متقاطعان: حمور عمودي على حمور اأفقي، يقطع ظل العمود امل�سطبة الرمادية اإىل ن�سفني، يف 

حني تظلل الأ�سجار بقية امل�سطبة، فبدا املكان للقطة حالة من الن�سجام لها، ل�سيما اأن ظالل 

الأ�سجار ولونها الأخ�سر القامت ي�سكل ظلمة كونية اأخرى. اإنه امل�سرح الذي يحيا يف تنوع الإنارة 

الغامقة والبي�ساء، وثمة جمهور يرى امل�سهد من النافذة، بينما القط بطل هذه امللهاة الليلية 

يلعب مع اجلميع في�سكل وجودا كونيا لتلك البقعة التي �سنعها تداخل الألوان: الأ�سود والرمادي 

ت�ستجلب  النائمة،  وامل�سطبة  املتحركة  الظالل  بني  يتقافز  وهو  بحركته  القط  نرى  والأبي�س. 

من  املنفلت  فاللعب  الأحياء.  كل  وعي  ل  يف  الكائنة  احلرية  اأفعال  من  هي  رمبا  نادرة،  اأفعال 

قواعده، ظاهرة فنية وجمالية م�سرتكة بني الأ�سياء. اي قلق ينتاب القط يف حلظة لو اأن �سخ�سا 

ما جاء ليجل�س على امل�سطبة ويبدد حرية لعبها ؟ بالتاأكيد �ستهرب، ولكن �ست�سحب خلفها قطعة 

من الظل مقتطعة من م�سطبة الليل وعمود الإنارة وظله وامل�ساحة والأ�سجار املوؤتلفة، و�ست�سحب 

النافذة والكامريا الب�سرية لتوؤثثها يف بقعة اأخرى، و�سيبقى امل�سرح فارغًا.

عندما ت�ستويل على مكان ما بقوة اأو برغبة خا�سة تكون قد اأبطلت فعاًل واأن�ساأت فعاًل اآخرًا، 

وعلى امل�سرح اأن ل ي�ستجيب لهذه احلال اإل بعد ان يتغري الن�س والديكور والإ�ساءة واجلمهور. 

نحن يف �سلب ظاهرة تعميق الإح�سا�س بالفن عندما ل يكون ثمة "احتالل" لالأمكنة القدمية، 

اأو  -اأعني بالحتالل احلال الإمربيالية حتديدًا- ذلك الإح�سا�س الذي ل يولد حلظة القراءة 

امل�ساهدة فقط، بل باخلربة وال�ستمرار، يولد بالرتكيز على الكيفية التي يت�سكل بها الفعل. هل 

ندرك اأن التاأويل يف النقد هو اأن ت�سع ت�سورات كثرية وخمتلفة لل�سورة "البوؤرة" التي تختزن 

كل الحتمالت؟. اإن فعل الهرمونيطيقيا هو اأن ل جترجر حبال ما اإليه بعري؟.

لكن القطة مل ترتك امللعب/ امل�سرح لن اأحدا مل ياأت. لذا بقيت حتت منظار عد�ستي، وكاأنها 

تبحث عن مكامن اجلمال يف الأ�سياء، تلك املكامن التي تختزن كل ما هو جمهول وغري مرئي، 
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هذا ما تراءى يل واأنا اأعيد تركيب امل�سهد باأ�سيائه الب�سيطة، والتي اأمر عليها يوميا عندما يكون 

ثمة �سوء النهار قد غطى كل الأ�سياء فال اأجد فيه غري بقعة مثل بقع املدينة اجلميلة، لكني الآن 

اأراه خمتلفا، ثمة م�سرح يتكون ويتغري كلما حاولت القطة اأداء حركة. فالفن لي�س مبا اأراه ب�سريا 

فقط، بل مبا يفعله الآخر، وهو �سيء غري مرئي بالن�سبة يل" الفن يتاألف مما هو غري ملحوظ 

اأو غري مرئي" كما يقول اأوفيد، اإن حلظة الوجود يف املكان لي�ست هي حلظة اخللق دائما، ثمة 

فرق كبري بني اأن ت�سكن واأن تعي�س، بني اأن تتاأمل واأن تفعل، لي�ست الأمكنة اأ�سرارا فقط، بل هي 

كواكب جمهولة ل ترى اإل بعيون الفلكيني. واأنت عندما تعاي�س مكانا كما لو اأنك تقراأ كتابا ل 

يعني اأنك فهمتهما، فالقراءة كما يقول غوته م�سقة "قراءة كتاب جيد ت�ساهي م�سقة كتابته" 

الأمكنة  اأمني �سالح كذلك  تاركوف�سكي ترجمة  لأندريه  الزمن  النحت يف  )�ص 45( من كتاب 

الفن  اللعب/  كتاب  يف  �سفحات  نفتح  نحن  روحه..  �سياغة  يف  ت�سرتك  اأن  يعني  املكان  ففهم 

لنقراأ، ولكن ثمة من ي�سنع منا ونحن نقراأ اأو نعي�س املكان األعابا تباع يف الأ�سواق، فعلى املوؤلف 

اأن يجد القا�سم امل�سرتك بني امل�ساهد / القارئ والفن. 

بعد ن�سف �ساعة، وكاأي حيوان ل يعي بطولته، خرجت القطة من دائرة ال�سوء/ امل�سرح، 

لعبتها/  اأكملت  اأنها  اأو  قبل،  من  امل�سرح  تدخل  مل  وكاأنها  وم�ست  مكانه،  يف  �سيء  كل  وتركت 

دورها، ثم غادرت، يف حني اأبقت يل كلمات هذه املقالة. 

3

اللغة  خارج  �سيء  اأي  ت�سور  ن�ستطيع  ل  عندما  ثقايف  فقر  حالت  يف  اأنف�سنا  جند  اأحيانا 

اأننا نخرج من �سياق الأدب اإىل حكاية  اأو جمود يعني  الأدبية، ففهمنا لالأ�سياء وهي يف حركة 

الأ�سياء. وهو يف نظري ق�سور معريف، فالأدب ياأتي لحقا، ولغته لي�ست اإل واحدة من لغة العالقات 

امل�ستبكة بني الإن�سان والأ�سياء. فبعد خروج القطة من دائرة ال�سوء بفعل ل بطويل حيث تتبع 

حوا�سها، مل يعد للظل وللم�سطبة اأية قيمة �سوى اأنهما ينتظران قادم اأو متحرك جديد، املكان 

الفارغ يوؤلف دائما ق�س�سا مبهمة. وعندئذ �ستبداأ جولة اأخرى بني الظل وامل�سطبة وبيني اأنا 

ترابط خفية  العالقة هي وحدة  الهولندية.  النافذة  اأعتاب  الليلية عند  الذي ن�سبت كامريتي 

بيني وبني الأ�سياء، عالقة قد ل من�سكها من اأول نظرة، وقد نكون يف تعامل معها، ولكن تنق�سنا 

الأداة ملعرفتها، وكل ثقافة هي ممار�سة حذرة و�سعبة مع الأ�سياء.
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 كنت يف �سنوات م�ست اأجمع املت�سابه بني اأ�سياء مفرتقة، وقد تكون هذه احلالة جزء من 

بني  والبئر،  القرب  بني  والعمارة،  النخلة  بني  ب�سريا  اجمع  كنت  بعد،  معلنة  غري  ذاتية  �سرية 

اخليمة وبيوت الق�سب، بني الهور والفراغ املائي، بني النهر واملطر، بني عود الق�سب ودخان نار 

املوقد، بني ال�سراب وال�سحراء، بني العربة واخلنف�ساء، بني الكلب وال�سفدعة، بني ال�سالطة 

بني  اجمع  بداأت  �سنوات،  بعد  ولكني  وراء ذلك،  التي جنيتها من  القيمة  ما  اأدري  ل  واملدينة، 

متناق�سني : احلدبة واحلفرة، العمود والنهر، �سباك ال�سيد وعباءة الأم، النري والقمر، املطر 

والنهر، ابي والطنطل، الفتاة التي اأحببتها وال�سجن، ثم وجدت هذا اخلزين القروي ينه�س يف 

املدن الغربية، ل ليقارن نف�سه بغريه بل ليقول: اأن كل الأفكار ظهرت من رحم الأ�سياء. فوجود 

ب�سمت  يوؤذن  ما  وهو  احلركة،  يف  مميت  انقطاع  من  يعاين  ال�سارع  اأن  يعني  فارغة  م�سطبة 

الأ�سياء بانتظار من ي�ستنطقها لتف�سح عما يف قلبها من خزين.املكان هو اللغة امل�سحونة بالنار. 

نحن نحيا يف لغة قافزة وغري م�ستقر مل حتوها القوامي�س، ومل تعرفها الأماكن غري امل�سغولة، 

الآن،  اأمام ب�سرنا  املدينة احلديثة، كالقطة  بيننا بفعل مكونات  تتقافز  التي  لغة احلداثة  هي 

لتداعبنا يف اخليايل واملحتمل، وعلينا اأن نطّعم هذه اللغة مبا نعرفه ل مبا نقراأه. وهنا مل اأجد 

فرقا بني نخلة الب�سرة القروية وعمارة لكوربوزيه يف فرن�سا اأو م�سجد يف املدينة العربية، ومل 

اأجد فرقا بني �سرد د�ستيويف�سكي الرث وبني حكايات الأنبياء القرويني الذين كانوا يتنباأون مبا 

يحدث يف م�ساء اليوم عندما يرون غيمة، اأو �سوادا داهم ب�سرهم، اأو طائرا مر يف �سماء القرية.

ومل اأجد فرقا بني �سمت �سيادي ال�سمك وهم يرتقبون �سيدهم يف ليايل الأهوار وغناء املحبني 

يف ب�ساتني ابي اخل�سيب، عندما متتزج الظلمة ب�سوت اخل�سابة. ما �ساأن كل هذا الذي يحدث 

بالأدب، ثمة لعبة ن�سنعها، امل�سطبة الآن فارغة، والقطة خرجت من دائرة البطولة، والظل بقي 

�ساكنا، وال�سوء ينتظر الفجر ليطفاأ، وثمة حركة ما هناك يف عمق ال�سارع اآتية لتخلخل كل هذا 

التوازن، هل �سربت كثريا يا يا�سني هذه الليلة ؟ ام اأنك مم�سو�س بالروؤية التي ا�ستمرت معك 

اأ�سهرا كي تكتب هذا الن�س؟.ل اأعتقد ثمة �سكر، غري �سكر اقتحام الأ�سياء ملخيلتك لتفعل فعلها 

يف كل حوا�سك ولت�ستنطقك العالقات القدمية مع الأ�سياء، مبا تراه جديدا فيها. اإنه املكان الذي 

ن�سغله، باأ�سيائنا، ذلك الذي نبني فيه قالعنا ثم نهدمها.
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4

وجود قطة خارج البيت يعني اأن متردا ما قد حدث، كيف تهجر الكائنات اأع�سا�سها، ثمة 

لغز يف ذلك، ثم كيف تعود الكائنات لأع�سا�سها، اأي�سا ثمة لغز يف ذلك، رمبا ثمة اإ�سارات دفينة 

يف الأمكنة ت�سد اأبناءها اإليها، هل هو املنزل الأول بيت الرحم والطفولة؟ كل القطط لها بيوت 

و�سجالت ومالكني، ولها بعد ذلك اأ�سدقاء ولغة م�سرتكه حتفظها عن ظهر قلب. اذكر القطة 

ال�سخ�س  الكبري مهدي عي�سى ال�سقر، حينما جعلها  يف ق�سة "حرية ال�سيدة العجوز" للقا�س 

يت�سكل يف  القطة ثمة عامل  ال�سيدة، وعندما متوت  واللغة معه ومع  املكان  الذي يقت�سم  الثالث 

الفراغ. الفراغ والغرفة ي�سكالن عامل ال�سمت والكالم.اأو ذلك الكلب الذي �سوره فوؤاد التكريل 

يوم مقتل عبد  املارة  �سارع خال من  امل�سرع يف  الوجودي  اأمام عيني مدحت  البعيد  الرجع  يف 

بف�سحته  الإن�سان.ال�سارع  فيها  مبا  كلها  لالأ�سياء  مفجعة  نهاية  املوت  اأن  لريى  قا�سم،  الكرمي 

الوا�سعة كان �سيقا لن ثمة حرب وموت وق�سف وجمهورية تنهار. ثمة من يجعلنا نعيد ت�سوراتنا 

النقدية عن اأدبنا كلما اأوغلنا يف فهم الأ�سياء ودورة حياتها مكانيًا. رمبا تكون احليوانات اأكرث 

من غريها قدرة على ترجمة اأحا�سي�سها، ترى ماذا يفكر ال�سجر عندما يقطع اأو يق�سف، هل 

املحتفني  يفرح  القتيلة" كاأمل  "ال�سجرة  �سليم يف  يج�سمها جواد  اأن  قبل  ال�سورة  تركيب  نعيد 

بالعيد ؟اللغة الفنية تتجاوز املاألوف دائما لت�سنع عاملا بديال للواقع اأو جماورا له ينغ�س هدوءه. 

ل يعمد فان كوخ مثال اإىل ر�سم الظالل معزولة عن الأ�سياء، بل ير�سم الظل كامتداد لالأ�سياء 

بحيث ل جتد متنا اأو ظال. لي�س ثمة فرق بني املنت والظل عدا لوحتني اأو ثالثة اأظهر فيها فان 

كوخ ظالل للفالحني وبع�س الزوارق املائية، فالظل عنده يكمن يف العمق يف ذلك البئر النف�سي 

للمكان، بالرغم من وجود �سم�س وقمر وتباينات املناخ. 

5

التي  الأر�سية  املرتفعات  وكل  التماثيل،  من�سات  وكل  احلكم،  كرا�سي  كل  امل�سطبة  متثل 

القابعني يف  باحلكام  املرتب�سني  كل  الظل  ا�ستطالع. يف حني ميثل  كنقاط  اجليو�س  ت�ستخدمها 

الظل ويف املنا�سب الثانوية بانتظار اأن يكونوا على امل�سطبة، ومتثل القطة كل املتجولني �سعودا 

على املن�سات ونزول عند حواف الظالل. وميثل النزاع بني الأ�سياء كلها جوهر العالقة املتجددة 
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القدمي  ي�سون  ان  وبني  وا�ستبداله،  كان  ما  بتدمري  الو�سع  يتجدد  اأن  بني  والقدم،  احلداثة  بني 

من�سته ويرممها، كلما كان هناك جتديد اأو حتديث. هذا ال�سراع اجلديل يحتاج دائما لأن يرى 

بعني اأخرى، اإذ لي�س من خطوط م�ستقيمة جتمع ال�سيانية مع التدمري اإل يف حلظة اأن تعي قوى 

التدمري اأنها قادرة على �سياغة روؤية جديدة، واأن تعي قوى ال�سيانية اأنها غري قادرة على البقاء 

اكت�سفه مارك�س يف  لينيني  الأمكنة احلية، وهذا مبداأ  القدمية.هذه هي جدلية  �سياقاتها  �سمن 

اإذ  امل�سهد مفتوحا،  يبقى  الثقافة  �سياق  لكنه يف  الثورة،  لينني يف  1848 وطوره  ال�سيوعي  البيان 

ميكن اأن جند طريف ال�سراع وعلى الطريقة الرتاجيدية اليونانية يتقا�سمان امل�سهد ويطرحان معا 

وبالقوة نف�سها �سوتهما امل�سرتك لي�سل اإىل اجلمهور �سوتا واحدا. وهذه هي النغمة التي يجب ان 

نتعامل معها يف احلداثة، وهي عدم اإلغاء ما كان، دون اأن نغلق الطريق على ما �سيكون.

ما الذي حدث وك�سر هذا القانون الأوربي لالعتناء باحليوان الليلة عندما خرجت قطة من 

نف�سها لالإعالن؟.  اأمامنا بحرية احلاجة  املدفونة في ل وعيها  لتمار�س طقو�سها  الطاعة  بيت 

هذه العالقة املوؤثثة بني الكائنات والأ�سياء تعك�س جملة ت�سورات غري من�سجمة، وهي اأن لدينا 

اأفكارا م�سبقة عن ت�سرف الآخرين. ولكن اآنى يل اأن افهم هذه الفو�سى لو مل يكن ثمة بقعة 

�سورة  جمرد  العالقة  هذه  مثل  تكن  ومل  واأنا؟  وامل�سطبة  وال�سوء  القط  باأفعال  �سحنت  وقد 

راأيتها واأعجبت بها، بل هي خال�سة ملو�سوع فكري طويل رافقني منذ ع�سرين �سنة، وهو كيف 

يت�سنى ملن يقف يف الظل اأن يعتلي عر�س هملت مثال، كما كان هوار�سيو يرغب؟ فيتقاطع من كل 

الأعراف املدنية احلديثة؟. وكيف يكون نكرة ما ملكا يف روما، وهو يتحول من جمرد قائد اإىل 

بديل ليوليو�س قي�سر، فتحول رجل مهمل يف حياتنا ال�سيا�سية اإىل دكتاتور قاد بالده حلروب 

تدمريية �سيء طبيعي ثم ي�ستمر هذا التحول بعد النهيار فنجد من كانوا.... اأ�سبحوا.....، هي 

لعبة لها جذورها، لعبة اأن تت�سلل قطة من منامها لتحتل موقعا يف ال�سارع، مل جتروؤ يوما امل�سي 

به اإل ب�سحبة �ساحبها، القطة الآن تتمرد حتى على تقاليد القبيلة القططية يف العامل، فتنبئ 

يل باإ�سارات اأنها اأكرث تقدمية مني عندما ل تلتزم بحريته م�سنوعة لها، حريتها ان ت�سلح نف�سها 

بقواعد لعبة وجودها معنا وحرية ان تنطق بعد اإن كان ال�سمت لغتها. نطق من يتفوه بكلمات 

القيامة واملوت واملهدي املنتظر وح�ساب الغد بح�ساب اليوم. قد يكون مو�سوع القطة التي لعبت 

على ظل منعك�س على م�سطبة يف ال�سارع جمرد حركة يف ف�ساء، هي اأبعد من قدرتنا على ت�سور 

اأن ظاهرة اللعب ميكنها اأن توؤ�س�س لروؤية فل�سفية غري ماألوفة، كما ي�سري اإىل ذلك زولتان فارجا 
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يف مقالة رائعة عن األعاب النظرية ونظرية الألعاب – مفهوم اللعبة يف النظرية الأدبية-ترجمة 

وحدها  احليوانات  األعاب  مثل  الأطفال  واألعاب  واحدة،  �ساكلة  على  لي�س  فاللعب  مغيث.  اأنور 

تفرز لنا اآلف احلالت املتغايرة لت�سورنا عن كيف "نلعب" وقد نخلق تراجيديا جديدة خارج 

�سياقاتها الأر�سطية، ولكنها تراجيديا حمملة مبا هو واقعي. وقد نخفق يف ذلك فنعيد اأنف�سنا 

وثقافتنا اإىل تلك الروؤى اجلامدة والقدمية. اإن حتولت املدار�س الفنية هي حتولت يف املمار�سة، 

وهذا يعني اأن موا�سيع جديدة علينا اأن ن�ستنبطها من القدرة القدمية التي كمنت يف الأ�سياء بعد 

اأن ن�ستعمل مب�سع املعرفة. كانت القطة فرحة وهي ترى الظل على ج�سدها فتحاول الإم�ساك به 

لكنه مل يتحرك، بينما هي تلعب بفنية ريا�سية عالية مكنتها من اأن توؤ�س�س روؤية لطاقة خمتفية 

يف الكائن عن رغبة يف ال�ستحواذ على الظل الهارب منها.

6

الف�سل هذه الأيام �ستاء وقبل �ساعات قليلة �سقط الثلج على الأر�سفة وال�سوارع والأ�سجار 

ولكن الظل ما زال موجودا على امل�سطبة الذي يقطعها اإىل ن�سفني وبجواره ظالل اأخرى لأعمدة 

حتى تبدو امل�ساحة التي اأراها جملة من ظالل متقاطعة : ظالل الأ�سجار، وظالل اأعمدة الكهرباء، 

وظالل اأعمدة املرور، وظالل ال�سيارات املارة، وظالل النا�س، وظالل الكالب ب�سحبة اأ�سحابها، 

بينما القطة التي ا�ستثارتني ليلة اأم�س مل تعد اليوم للعبتها، رمبا �سحب ظاللها واختفت، ورمبا 

ا�ستوعبت حاجتها �سمن اإطار معني من الزمن، ورمبا اأن الثلج الأ�سيب العجوز الذي يغطي هامات 

النوا�سي وامل�ساحات مل يعد قادرا على تكوين م�ساحة حلركة مريحة لها، بينما الظل بقي كما هو 

يعلو كل مرتفع جديد؛ تراه الآن فوق الثلج، وفوق كل الأ�سياء التي غطيت به بفعل �سقوطه. بينما 

ل يوجد من يحرك ف�ساء امل�سطبة ب�سيء. ال�سكون الذي حركته القطة ليلة ام�س عاد اليوم قويا 

و�سارما ملقيا ظله على املكان، عدا ظل الأعمدة الذي ل يق�سر ول يطول.

النقطة اجلوهرية التي نقيمها بعد ذلك كله، هي اأين ن�سع اأفعال القط وامل�سطبة والظل؟ 

البحث عن اجلمايل يف  اأم يف خانة  البيت ؟  اأم يف خانة هموم  ال�سيا�سة  ن�سعها يف خانة  هل 

كب�سر  اأننا  يجري  ما  حقيقة  لكن  الثنتني.  من  اإلينا  اقرب  تكون  قد  الآخرية  وهذه  الأ�سياء؟ 

مو�سوعني �سمن �سياقات قد تكون كلها باختيارنا. نحن يف و�سع معني منار�س ال�سيا�سة باأفكارها 
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الكبرية وتناق�ساتها، وما يدور حولنا وما الذي يجب علينا اأن نفعله اإزاء ما يحدث يف عامل اليوم 

الذي حتولت ح�سارته اإىل اأ�سلحة، اأو اأن جزًء من قيمة احل�سارة يتطلب جيو�سا وغزوا واأ�سلحة 

واحتالل. فالعامل القدمي كامن يف اي تطور، هذا ما تفر�سه احل�سارة اجلديدة علينا. ولكننا 

اأخرى تفر�سها  لغة  ثمة  بالأ�سياء،  اآخر من عالقتنا  اإطار  اأنف�سنا يف  للبيت، جند  نعود  عندما 

�سلطة البيت على الإن�سان، لغة ما يجب اأن تعي�سه كي ت�ستمر فيه وحوله، وهي لغة ل تخلو من 

ال�سيا�سة ولكنها باإطار جماعي م�سرتك وغري فاعل. يف حني اأن ما يحدث يف ال�سارع يقع حتت 

�سلطة اأخرى هي �سلطة املدينة وال�سارع و�سنتحدث يف مقال اآخر عن اأثر هذه ال�سلطة الكبرية 

على الأفراد واملجموعات، اإن ما يحدث حتت �سلطة ال�سارع لهو جدير بان ل يكون �سيا�سة، ول 

األفة بيت، بل هو الثقافة غري املدركة وتقع خارج اأي ن�س مكتوب اأو م�ساهد، اأنها احلركة الكونية 

التي تهبط من علياء امللكات على الأر�سفة لتتجول بني النا�س وتدخل بيوتهم. ومن يوقظها من 

�سمتها الأبدي يحيل جزء منها اإىل تكوين ثقايف ل ت�سنفه املدار�س ول حتده اللغة.

ثمة اأربع �سلطات رئي�سة تتوزع الكائن الب�سري: �سلطة الأ�سرة، �سلطة ال�سارع واملدينة، �سلطة 

الوظيفة، و�سلطة الختيار. وقد كتبت مو�سوعا طويال عن هذه ال�سلطات قبل ع�سرين �سنة م�ست 

يوم كنت يف العراق، لكنني اأجده بعد هجرتي من اأكرث املوا�سيع حاجة للروؤية من جديد، بعد ان 

انتقلت من جمتمع يكّون لهذه ال�سلطات حدودها الوا�سحة، اإىل جمتمع تتداخل فيه ال�سلطات 

وت�سعف احلدود.فاحلداثة التي ننوي تاأكيدها يف جمتمعاتنا اجلديدة لي�ست اأفكارا فقط، بل 

اأول ما تبداأ يف فهم الآلية التي يتحرك بها الفرد روحيا وماديا، ومن �سمن  ممار�سات وتبداأ 

هذه الآلية هو معرفة حدوده ال�سخ�سية �سمن املجموع، ثم الكيفية اإيل تكون الأ�سياء فيها قادرة 

على منحنا روؤية حديثة عن العوامل امل�سمرة فينا، ثم العمل الذي يجعلنا خالقني، واأخريا كيف 

نختار اأن نكون موؤثرين وفاعلني. ويف املثال الذي اأ�س�س هذا املقال كانت القطة ال�سوداء منوذجا 

للفرد خارج �سلطة البيت وقوانني امللكية، وكان الظل ال�ساكن طريقة لأن يرينا كم نحن قابعني 

فيه، ما مل تكن هناك حركة قوية للخروج منه. وترينا امل�سطبة اأن فعل الكرا�سي يف م�سرحية 

يون�سكو ما يزال قادرا على منحنا قدرة على الـلعب. رمبا ل ندرك كثريا اأننا ن�سع اأنف�سنا اأحيانا 

يف ماأزق احلداثة دون اأن نعتمد اآلية لفهمها، هنا العامل ي�سري وهو يوؤكد يف م�سريته انه حديث 

بل ومينت عالقته باحلداثة خالل ت�سرفاته، وكيف يفكر وماذا يعمل، فلي�س هناك قوى جمهولة 

تفكر دائما عو�سا عنه، اإنه م�سرتك يف الأمن وحماية املدينة وتاأ�سي�س عالقات جديدة ومن ثم 

تطوير بنى احلداثة باملمار�سة اليومية له.
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�صحنة املكن�صة والر�صيف

1

ل توؤ�س�س املدينة اإل بنا�سها و�سوارعها. 

ول تعلم ال�سوارع اإل باأر�سفتها.

اأما من يبني املدينة اجلديدة على الأنقا�س فهي املكن�سة.

2

ويف امليثولوجية: املدينة هي: ال�سلطة

 وال�سوارع هي: املجتمع

 والأر�سفة هي: املحاورة

يف حني ل تكون املكن�سة اإل اجلدل الذي يظهر من تفاعل اجلميع..

3

ويف احلياة اليومية : املدينة هي الكائن احلي - امليت

وال�سوارع هي الف�سحة التي تتجمع فيها ف�سالت حياة املدينة وموتها

والأر�سفة هي التابوت الذي يحمل نفايات احلياة اإىل املقربة

اأما املكن�سة فهي الأداة التي تعيد للمدينة وال�سوارع حياتها الكامنة يف اأح�سائها.

4

ويف الأدب املدينة �سجرة حية تنف�س اأوراقها امليتة عند حلول اخلريف

ال�سارع يحت�سن الأوراق امليتة كتابوت ملقى على الزمن

الأر�سفة تراقب ما يحدث لل�سجرة ولل�سارع من خالل عيني املا�سني فيها

اأن تلغي اخلريف من ال�سجر، واملقربة من ال�سوارع.  اأما املكن�سة فتقف منت�سبة بانتظار 

والغبار من الر�سيف.
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5

الراأ�س: هو املدينة

اجل�سد: هو ال�سارع

القدمان: هما الأر�سفة

اأما اليدان: فهما املكن�سة

6

كي نقف على ما يف احلياة اليومية لعالقة املكن�سة بال�سوارع والأر�سفة من معنى ومن مكانة 

"ما كن�س به، واجلمع  اأول: فاملكن�سة لغويا هي  اأن نحدد معناها  وقيمة فكرية وجمالية، علينا 

مكان�س" اأما الكن�س فهو "ك�سح القمامة عن وجه الأر�س" الل�سان. ومن ثم نبحث عن عالقتها 

مبا يحيطها من ال�سواكن ومن املتحرك ثانيا، و�سول اإىل تو�سيف دللتها يف موقع ال�سارع ثالثا، 

ثم يف موقع املدينة رابعا، ثم يف املوقع الثقايف خام�سا. ولكي تكون مثل هذه الرت�سيمة وا�سحة 

لنا علينا اأن نبداأ اأول ما نبداأ يف الكيفية التي نرى فيها الأر�سفة. فال تتعامل اأعيننا معها اإل يف 

و�سع الروؤية لها من الأعلى الواطئ اإىل الأ�سفل املرتفع قليال... وطوال تاريخ الأر�سفة مل يكن 

اإل بطيئا قيا�سا بال�سري على ال�سوارع. ولذلك لي�س من ثقافة م�سرعة تن�ساأ بينك  ال�سري عليها 

وبني الأر�سفة، بل ثقافتها نا�سئة من تلك الأداة التي جتدد لنا الأر�سفة واأعني بها املكن�سة. التي 

اأن تتغري وظيفتها. يف اللغة الب�سرية الأوىل لفعل م�ساهدة  تبقى حتيى باحلركة الدائمة دون 

واملجرى،  النهر  له عن  ال�سارع. متيزا  بحر  يرتفع خجال عن  باأنه  الر�سيف جند خ�سو�سيته 

وافرتاقا له عن احلائط واملبنى. فهو م�سطجع يقظ، ونائم ل ي�سبل العينني، هادئ بانتظار اأن 

تالم�سه املكن�سة اأو الأقدام. ويف كل ممار�سة فيه هي ممار�سة له. وعليك كي تعيده ثانية للوجود 

هو اأن متعن النظر به كثريا، واأن تتعرف على مكوناته املن�سحبة حتت قدميك لت�سنده من اخلارج 

وجتعله مقبول ومعروفا وجمياًل.

يف الإطار اللغوي يجري فهم الوظائف احلديثة للعالقة بني هذا املثلث- ال�سارع- الر�سيف 

القوم  قافية  فال�سارع  معناها.  حتدد  التي  هي  وحدها  لنا  اليومية  املكن�سة-.واملمار�سة   –
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وم�ستودع اأفكارهم، والر�سيف حال لأقدام املا�سني وتاأمالتهم. اأما املكن�سة فهي الرقيب الذي 

يقف بانتظار الليل كي يزيح كل الآثار.اأما اإذا بحثت عن الدللة املختفية حتت �سطح الكلمات 

ف�ستجد اأن املكن�سة هي التاريخ. التي ل تاأتي اإل على ما�س. فال�سارع الذي ترتاكم فيه اأحداث 

املا�سي، بحاجة دائما اإىل مكن�سة ب�سرية، اأو علمية، اأو تقنية، اأو فكرية كي تعيده حديثا اأو تغريه 

اأن تطال املدن وال�سوارع والأر�سفة والنا�س  لتبني مكانه اجلديد.. وعندئذ ل بد للمكن�سة من 

اأي�سا وكل الكائنات التي تكون بحر الطريق وما يحيط به. فاملكن�سة يف فعلها التاريخي ل تزيح 

القدمي واملرتوك واملهمل فقط، بل وتزيح احلديث الذي يقف عن التطور فغبار القدمني، و�سوت 

ل  مبهمة  لغة  املكان  على  وتعلم  ال�سخ�س  تاريخ  توؤبن  زمنية  اإيقاعات  الر�سيف  على  الأحذية 

يقراأها اأحد. في�ستدعي الزمن مكن�سة كي تزيله من �سجالت الر�سيف. فحركة النا�س اليومية 

هي قراءة يف مفردات ن�سنعها ول نتابع، نرتكها ملقاة على الر�سيف، وقد تع�سو�سب ليال عندما 

ت�سقى باأخرى. عندئذ تولد عالمة دالة على خ�سوبة منطقة دون غريها فيوؤمها النا�س. هكذا 

ت�سبح الأ�سواق واملقاهي وبع�س زوايا ال�سوارع ومنعطفاتها ملتقيات ومنتديات. لي�س لأن جمعا 

تبقى  عندئذ  التايل،  اليوم  يف  يتجدد  اأفكارها  من  يكن�س  ما  لأن  واإمنا  يق�سدها،  النا�س  من 

املكن�سة يف يقظة دائمة. وا�ساألوا كنا�سي املقاهي واملطاعم وبع�س زوايا ال�سوارع املكتظة. اأن ما 

يكن�سوه �سبق وان كن�سوه منذ زمن بعيد. وتبقى املكن�سة راك�سة وراء الأفواه اجلديدة.

 فالكيفية التي من�سي بها على الأر�سفة واحدة من املمار�سات احلياتية التي ل ن�ست�سعرها. 

اأو باخلراب.. واللغة التي يتعامل بها  اإما بالعمران  ولكنها عندما ترتاكم ت�سبح كائنا منذرا، 

امل�ساءوون العرب الأوائل الذين ل يفكرون اإل اإذا م�سوا يف طرقات بعيدة عن جوف املنازل والبقع 

املاألوفة، هي اللغة التي حتتال على املكن�سة فتختفي يف املوؤلفات. وامل�ساءوون يف الرتاث العربي 

لهم باع طويل يف دبلجة اأفكارهم الكبرية، وهم �سائرون واجلاحظ اأحدهم. ويف اأدبنا احلديث 

جند الكاتب الكبري جنيب حمفوظ من امل�سائني الكبار وكذلك الكاتب جربا اإبراهيم جربا. ولك 

اأن تاريخ هذا الر�سيف  اأي ر�سيف ت�سري جتد  اأن تت�سع مبخيلتك فتنظر اإىل الوراء واأنت على 

وال�سارع من�سحب خلفك با�ستمرار وكلما م�سيت فيه زاد بعدك عن ما م�سى، بينما اأنت ت�سري اإىل 

الأمام. فحجم التاريخ املن�سحب وراءك كبري. وكل موؤلفاتنا الأدبية هي من مهمالت املكن�سة. 
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7

واأبدا بالقول اأن الر�سيف لي�س حائطا تلم�سه واأنت واقف. ول هو عمارة م�سيدة ميكنك اأن 

تعتليها اأو ت�سكنها. بل هو ج�سد مر�سوف ميتد طوليا على الأر�س، ووجهه م�سوب نحو ال�سماء. 

يف حني ل يكون ظهره اإل غائرا يف الأعماق الروحية لالأر�س. ج�سد يحمل حركة النا�س واملجتمع 

واملدينة ول ميتلئ اإل بال�سكون يف اآخر املطاف م�ستعيدا اأنفا�سه للغد. لذا فاملكن�سة كائنة يف بنيته. 

ل توجد اإل بوجوده. لي�س لروؤو�س الأر�سفة ول لأطرافها نهاية اأو بداية، بل اأن بدايتها ونهايتها 

حتددها العالقة بينها وبني الأمكنة الأخرى. ولذلك ل يقال ر�سيفا اإل اإذا كان حتت القدمني، 

ويف و�سع اأفقي دائمًا وله مكن�سة. الر�سيف يف لغة املوانئ البحرية ل يفرتق عن الر�سيف يف لغة 

املدينة، كالهما: متكاأ وملجاأ وم�سار.

اإل من  للر�سيف هي جزء من احلداثة. �سورة ل ترى  املدينة  تكونها  التي  ال�سورة   هذه 

لها  الطائر.  بعني  الروؤية  اأي  الأعايل  من  الروؤية  فتكوين  فوقنا.  وهو  يرانا  من  فثمة  الأعلى 

مفهومات حداثوية. كل روؤيتنا لأحداثنا وقيمنا وحياتنا وفنوننا واإنتاجنا تتم من الأ�سفل. اأو من 

امل�ستوى الذي يطابق قامة الإن�سان. اأما اأن نرى من الأعلى، فذلك �سيء غريب، فالأعلى هو جزء 

من امل�ستقبل. لذا ل تكون الروؤية لالأر�سفة واملدينة وال�سوارع من فوق اإل ارتباطا باملكن�سة.

 ولكن الطائر هذه املرة يحط بقدميه على اأحجار الر�سيف املرتا�سفة. و�سيجد نف�سه يف 

األفة مكانية �سنعتها القدمني يف املدينة. وهذه احلقيقة املكانية لوحدها حتدد معنى اللغة التي 

اأكرث  واملكن�سة  الأر�سفة  تعد  الظاهرة  حيث  من  فهي  وحركاتها.  املدينة  �سواكن  معها  تتعامل 

الأفعال املتناق�سة احتواء حلداثة املدينة. ر�سيف يحتوي النفايات ويدافع عنها، ومكن�سة تعانده 

وتزيل غبار الأيام عنه.. فمن خالل م�سهد عياين واحد فقط جتد اأن الأر�سفة حاملة ل�سورتي 

احلداثة والتدمري. ال�سرعة والإبطاء. لذلك احتاجت اإىل املكن�سة يوميا كي تعيد التوازن املفقود، 

ومن ثم لتزيل ما علق فيها. لعلنا نعيد هنا ال�سورة التي ر�سمها غوغول يف ق�سته �سارع نيف�سكي 

ب�سطال  بني  املجاورة  خالل  من  وتدمريها  بطر�سبورغ  مدينة  حتديث  عنا�سر  لنا  يحدد  وهو 

اجلندي املهرتئ، وامل�سرح لتوه من اجلي�س، واأحذية حاملي ال�سيوف من الأر�ستقراطية الرو�سية 

الع�سكرية، وهي توؤكد وجودها القمعي اليومي على النا�س. كالهما ي�سري متجاورا ومتحاورا على 

ر�سيف املدينة احلديثة. لري�سم �سورة لرو�سيا كلها وهي يف بداية بحثها عن وجودها الذاتي. 
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اأر�سفة  ما حتمله  لإزاحة  اأيديولوجية  التي هي حاجة  املكن�سة  ت�ستدعي  ال�سورة اجلدلية  هذه 

التحريرية عام  اأ�سوات احلركات  على  لتدخل  التا�سع ع�سر  القرن  نهاية  بطر�سربغ يف  �سوارع 

1848 ومن عام 1905 وعام 1917 اإىل القرن الع�سرين... كما يوؤكد ذلك مار�سال بريمان يف 

كتابة حداثة التخلف.

 ولأننا يف مدن �سرقية وغربية ل نعرف تواريخها اإل اإذا فتحنا كتابا مدونا عنها، ل ن�ستطيع 

اأن نفتح األ�سنتنا اإل مبا قاله املوؤرخون. يف حني اأن التاريخ احلقيقي لأي مدينة اأو اإن�سان هو يف 

التي تكونها  املا�سي واحلا�سر معا.. فال�سورة  التي جتمع يف نقلة قدم واحدة  اليومية  حركته 

يف  نراها  التي  تلك  هي  ول  الكامريا،  جتمعها  التي  تلك  مفرداتها  لي�ست  واأر�سفتنا  �سوارعنا 

اجلوار من بيوتنا، بل هي حركة القدمني واليدين وهي تلوح يف ف�ساء الأر�سفة وال�سوارع لت�سكل 

املدينة  يف  احلداثة  مكونات  اإىل  ننظر  البانورامية  هذه  مبثل  للحداثة.  اليومية  الإيديولوجيا 

املعا�سرة. 

8

املدينة  مع  نبداأ  اأن  علينا  والر�سيف،  املكن�سة  بني  للعالقة  التقريبية  ال�سورة  نر�سم  كي 

احلديثة، ونعني باحلداثة تلك املدينة التي جتمع بني املنفعة واجلمال. وي�سميها مارك�س املدينة 

احلديقة. التي جتتمع فيها الراحة وال�سكن والوظيفة والف�سحة الوا�سعة والروؤية املنفتحة. ويف 

�سرقنا العربي تتحول املدينة احلديثة اإىل غول من الكونكريت دون اأن يح�سب املعنيون ح�سابات 

وبني  وال�سحراء،  البحر  وبني  والبادية.  الريف  بني  العالقة  على  قائمة  ملدينة  ال�سرقية  البنية 

قطرة املطر وحبة الرمل. مهما كان موقع هذه املدينة يف الإمارات اأم يف دم�سق اأم يف القاهرة 

اأم يف بغداد اأم يف الكويت. فالطابع ال�سرقي يف العمارة املدنية، عندما ي�ستبعد البحر والنهر 

وال�سحراء والرمل والنخل وال�سماء والأعماق وال�سجر من املدينة احلديثة، يحتاج اإىل مكن�سة 

كبرية.- فاحلدائق لي�ست هي ال�سجر، بل هي جزء من اخل�سرة- والنافورات لي�ست هي البحر 

بل مياه للزينة، والتالل لي�ست هي الكثبان بل اأ�سياء م�ستعارة وهكذا، فمدينتنا تعي�س يف امل�ستعار 

عندما تبعد عن ق�سد مكوناتها البيئية... ففي جوهر العالقة بني التقدم واحلداثة تكمن جدلية 

احلديث و املرتوك. اأي الإنتاج واملكن�سة. ويف �سرقنا ل جند اإل بناء فوق بناء، تاركني كل التواريخ 
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تعي�س يف اأ�سرتنا وحقائبنا وذاكرتنا، بينما تقمع املكن�سة من ممار�سة دورها التاريخي يف اإزالة 

هذا التخلف. فمجتمعاتنا العربية تعتمد التحديث ول تعتمد احلداثة، والفرق كبري بني اأن ننقل 

اآلت التحديث اإىل املجتمع وبني اأن نبقي عقولنا متخلفة.

 اأن اأو�سرتادات مدينة نيويورك احلديثة مثاًل، قامت على بقع النفايات، كما يقول مار�سال 

ال�سوارع  اأنها قتلت الألفة يف  بريمان عنها. ويف الوقت نف�سه ولدت نفايات من نوع جديد، هو 

والف�سحات والأمل والرومان�سية الرعوية، تلك التي تتغنى بالقدمي. والتي يجد النا�س فيها متعهم 

احلياتي  مع  العالقة  عوامل  اأهم  اأحد  هو  واملدينة  النا�س  بني  العالقة  يف  اخللل  اليومية.هذا 

واملتجدد واملندثر.. فقد زرع املهند�س فيها خوفا من نوع معا�سر هو ما يجعل البحث عن اأمان 

اأمكنة مقطوعة عن  اإىل  اأحالت هذه الأو�سرتادات البقع املهملة  فيها �سيئًا من امل�ستحيل. فقد 

املجتمع لترتكز فيها وظيفة التو�سيل التي هي من �سلب عملية تو�سيع منفعة الأغنياء. يف حني اإن 

الفئات الفقرية ان�سحبت ثانية اإىل اأمكنة مهملة لت�سنع منها اأمكنة م�سبعة بنفاياتها. فاحلداثة 

كما يقول مارك�س حتمل خللها اأي�سًا، فهي اإذ تكون نفيا جلدل املدينة القدمية. فاملدينة احلديثة 

�سرعان ما تبني يف داخلها جرثومة موتها من اأجل نفيها ثانية للبحث عن مدينة اأكرث حداثة 

فيها. والعملية ل تتم اإل بفعل املكن�سة..

 يف �سوء هذه احلقيقة اجلدلية لي�س من مدينة متكاملة، ول من �سارع قار فيها، ول من 

تتكامل  اأن  واإىل  نفيه.  و  فيها يحمل وجوده  �سيء  بل كل  النا�س خارجها.  �سيالن  اأر�سفة متنع 

العملية ل بد من مكن�سة تاريخية متار�س دور التنظيف الإيديولوجي والعملي للمدينة وللمجتمع. 

ول ت�ساهد هذا النفي اإل على الر�سيف الذي يجمع على اأحجاره حوار الأجيال املختلفة. فقد 

ل تكون احلداثة دائما �سانعة لالأمن، ففي املدن الكبرية تنمو اجلرمية مع احلداثة رغم اأن كل 

مرحلة من مراحل تطور املدن ثمة اآمان وجرمية.

للمدينة  الظاهرية  الفو�سى  القدمية" حتت  املدن  اأمريكية عن  موؤلفة  تقول جاكوبز وهي 

نظام  اإنه  املدينة.  حرية  وعلى  ال�سوارع  اأمن  على  احلفاظ  يوفر  مده�س  نظام  يكمن  القدمية 

معقد. يكمن جوهره يف تعقيد ا�ستخدام الر�سيف مما يجلب موكبا مت�ساًل من العيون. وهذا 

النظام كله قائم على احلركة والتغيري.وهو، على الرغم من اأنه حياة ولي�س فنا، فاأننا قد نتمكن 

ب�سيء من اخليال، من اأن نطلق عليه اأ�سم �سكل فن املدينة. وجنده اأ�سبه برق�سة؟ )�س 297( 
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من كتاب حداثة التخلف. فالر�سيف اإذن م�سرح املدينة و�سريكها املتحرك، وعلى خ�سبته اليومية 

تعر�س حياة النا�س مبالهيها وماآ�سيها. فتاأتي املكن�سة يف اأخر احلفل مبت�سمة لتزيل من على 

الر�سيف ما حكي على هذا امل�سرح وما قيل. اإنها لعبة احلياة، هذه التي منار�سها ونحن يقظى 

�سائرين نحو وجهة ل نعلم اأين. وخالل �سرينا نولد نفايات الزمن الذي نعي�س.

�سمن هذا الفهم ت�سبح املكن�سة حاملة ملفهومي ال�سرعة والتوقف. فهي كائن يلهو ويبت�سم 

ويرق�س يف ف�ساء املكان، وي�ستعري الزمن كي يذكرنا اأننا يف كل حلظة: وجود ونفي. فاملكن�سة 

امتداد �سعري لليد. اإنها لعبة م�سلية تلك التي متار�سها اليد على الذات.. ول بد من �سوت غنائي 

رومان�سي يرافق هذه ال�سعرية اليدوية. فال�سحطة التي ن�سمعها اأثناء عملها مع الأر�س، هي تاريخ 

واخلي�س على  والليف  اأف�سل مكن�سة اخلو�س  – لالآن  ومكان هناءته.  الإن�سان  العالقة بني  من 

املكن�سة الكهربائية، كم هي ملت�سقة باليد تلك التي عملتها يد اأمي، كالروح متاما عندما تنظف 

مكانا فيه بقايا الأم�س. يف حني ل تكون املكن�سة الكهربائية اإل امتدادا ل�سلك لي�س لك فيه ناقة 

ول جمل. - ويف �سلب الوظيفة ال�سعرية للمكن�سة تتحول ممار�ستها مع الآخر اإىل عالمة ورمز 

للتجديد. يف اأفالم �سينمائية كثرية تلعب املكن�سة دورا اجتماعيا عندما متار�س بعد كل جرمية 

اآثار الدماء من �سارع احلياة اليومية للنا�س.. وكاأنها �سلطة متار�س دورا يف تنظيم  قتل، م�سح 

العالقة بني احلرية والنظافة. دائما ثمة عالقة جدلية توفرها املكن�سة بني نظافة املدينة ونظافة 

القدمية  الأفكار  – ترى كم من  الأمام.  اإىل  ل�سلطة متحركة  الفكر.. فوجود املكن�سة هو وجود 

على   – كبرية  وكاريكتورية  جروتوف�سكية  مكن�سة  اإىل  بحاجة  واملجتمع  والثقافة  الأحزاب  يف 

الواحد والع�سرين الكثري من  اأعيننا ونحن يف القرن  اأمام  طريقة م�سرح العبث- كي تزيل من 

الدينا�سورات املتحجرة- فوجودها بينا ويف حقائبنا ويف بيوتنا ويف عرباتنا هو نتيجة لفاعلية 

العالقة بني حركة م�سرعة وقدم مبطئة. بني اأن نكون يف امل�ستقبل، اأو نبقى يف املا�سي.

9

 كي تتجذر بنية املكن�سة يف حياتنا، ميكننا اأن نرى ذلك يف مقطع اأفقي من املدينة ميثل 

نقطة يف �سارع مهم. لنعاين من خالله العالقة الداخلية بني مكوناته. 

العربية  املدن  اأر�سفة  املكن�سة يف  لدور  بالكلمات هي  ر�سما  تقدميها  اأنوي  التي  فال�سورة 
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القدمية واحلديثة: �سارع الر�سيد، يف بغداد، �سارع حممد علي يف القاهرة، �سارع الكورني�س يف 

بريوت �سارع اجلاردنز يف عمان..الخ ويف بقعة جغرافية حمددة منه وهي "املدخل" اأو ا�ستهالل 

ال�سارع. نحن يف بوؤرة املدخل- ال�ستهالل. هذا املكان الذي تتجمع فيه كل اخليوط والتقاطعات. 

الدخول اإليه هو خروج منه، ا�ستباك الأقدام هو احلياة. كل اجتاه يعني كل الجتاهات. لذلك لي�س 

ثمة وجه لك اأو قفا. كلك يف اأن واحد اأمام وخلف، ميني و�سمال، فوق وحتت. ولكن اجلميع ير�سو 

على الأر�س. بنية هذا املكان هو يف حكم تكوين الدائرة. وهو ما يتالءم وتركيبة فكر ما بعد 

احلداثة. حيث اخلطوط امل�ستبكة تعيد توازن احلياة. اإذ لي�س من خطوط م�ستقيمة دائما للو�سول 

اإىل موقع ما، ثمة من يدير بك العجلة اإىل اجتاهات خمتلفة رغم انك تقودها. وعندما ت�ستوي 

بك امل�سرية على اجتاه تقول اأنه هو ال�سحيح. والدميقراطية يف موقع الدائرة دائمًا. و�سوارعنا 

املحددة بالأر�سفة وممار�سة املكن�سة عليها غنية بالدميقراطية، لو عرفنا الكيفية التي ننتظم 

فيها. لأننا ل ن�ستعري مفاهيمنا من احلياة واملمار�سة بل من الكتب. وهذا �ساأن اأدبائنا يف كتابة 

الق�سة وال�سعر. على العك�س من اأدباء الغرب الذين ل يقراأون الأدب وهم يف طور التاأليف بل 

يقرءون مكونات الأدب ونعني به: احلياتي واملاألوف واليومي ومن يكّون البحر وال�سخر والهواء 

والغابات واجل�سد. وامل�سرح اجلديل لكل هذه الأفعال والتاأمالت هو ال�سارع ور�سيفه ومكن�سته 

اليومية. وتعلمنا ق�سوة الب�ساعة وم�سارباتها والعالقة بني ال�سوق والنا�س الكيفية التي يجب اأن 

– ال�ستهالل- متر كل الأقدام، وعندما  – البوؤرة  تكون عليها حياة املدينة: ففي هذه البقعة 

تعربها ت�ستقيم م�سارب اجلميع. كل يذهب حيث يجب اأن يكون.

يف ال�سباح الباكر ت�سهد الأر�سفة اأحذية الباعة اآتية عرب �سوء �سباح املدينة، كي يفتحوا 

الر�سيف  على  منها  الآن  ترت�سب  بقايا  ثمة  الفائت،  الليل  اآثار  اإل  حتمل  مل  دكاكينهم.اأحذية 

كما لو اأنها تتحرر منها.يف هذه البقعة الر�سيف، ثمة من هو قادم ومغادر، البع�س يدير وجهه 

للبع�س، والآخر يتقدم يف اجتاه يقاطعه الآخر، هذا امل�سهد تنبه له غوغول يف اإحدى ق�س�سه 

ب�سيطة  نظرة  ال�سارع" ويف  اجتماعية  "م�ساهد  مار�سال بريمان من  وعده  نفي�سكي  �سارع  عن 

جند اأن الر�سيف الذي يحمل الآن اأحذية العابرين واملت�سوقني والباعة وامل�سرتين، هو من قبيل 

امل�سهد اليومي الذي يتجدد بالتكرار. بل اأن احلركة عليه هي فاعليته. ويف اأيام املحن والأزمات 

ترى اأر�سفة مداخل اأ�سواق املدن عارية بال ك�ساء، ميالأها فراغ املدينة وكاأنها تعلن ان�سحابها 

يف  فيها.  النا�س  ت�سادم  خالل  من  اإل  حياتها  تعرف  ول  لها،  موت  الهدوء  يف  فالعي�س  منها. 



123

شحنات المكان

هذه البقعة امل�سهد ترى ما مل تره من قبل. وبعد كل يوم عمل ترى على الر�سيف بقايا النا�س: 

دكات  على  يقعدون  ومت�سولون  نايلون  واأكيا�س  وكارتونات  خ�سب  و�سناديق  ومرتوكات  اأوراق 

الر�سيف. وو�سط �سيحات الباعة وترغيبهم وتدافع الآلف ترت�سم لنا �سورة ممزقة عن نا�س 

املدن احلديثة. نحن بحاجة الآن اإىل ر�سام �سريايل ير�سم لنا �سور النا�س يف مدخل الأ�سواق 

الكبرية، وهم موزعون على اأر�سفتها دون اأي مالمح خا�سة تذكرنا بهم. فقد حولتهم الأنظمة 

الدكتاتورية اإىل كتلة جرداء من املالمح تتحرك و جتوب ال�سوارع ذاهبة اآيبة وعيناها م�سوبة 

نحو جمهول. تنتظر مكن�سة ال�سلطة القامعة كي ت�ستبدلهم بغريهم. اإنها ال�سورة املاأ�ساوية التي 

تر�سمها حداثة املدن - ال�سوق – الع�سكر. ولكن هذه اجلموع الغفرية وحدها من ت�سنع حداثة 

مدنها القادمة عندما ت�ستعمل مكن�ستها التاريخية اخلا�سة بها... و عندئذ ل ملجاأ للهرب ثانية، 

فقد جنت على اأهلها براق�س.كما يقال. 

 



124

شحنات المكان

عمارة الأر�صفة

امل�اطن وحرية  بني تنظيم املدينة …. 

 

1

ال�سارع  اأما و�سط  النهر،  ال�سعبية نهر املدينة، والأر�سفة �سفتا  الثقافة  ال�سارع يف  ي�سمى 

في�سمى بحر ال�سارع. ويف قوامي�س اللغة يجيء ال�سارع مبعنى "الطريق الأعظم الذي ي�سرُع فيه 

كانت  اإذا  �سارعٌة  ودور  فيه.  ي�سرعون  اخللِق  من  �سرٍع  ذو  املعنى  هذا  على  وهو  عامٌة،  النا�س 

اأن  اإذا كان على طريق نافذ" "ل�سان العرب" ويعني  اأبوابها �سارعًة يف الطريق. و�سرع املنزل 

ال�سارع هنا لي�س الطريق بل هو امل�سلك الديني اأو القانوين للنا�س، وت�ستعار مفردته اإذا كانت 

ثمة دور �سارعة على الطريق. اأما مفهوم الر�سيف فياأتي من الرتا�سف اأي "تن�سيد احلجارة 

و�سفُّ بع�سها اإىل بع�س. و"الر�سف �سفا طويل يت�سل بع�سه ببع�س" ل�سان العرب". وما يهمنا 

هنا هو ر�سف احلجارة ب�سعها اإىل بع�س، وهو م�سلك مكاين يو�سع على جانبي الطريق ل ي�سابه 

ال�سارع، ول ي�ستعري وظائفه. فال�سارع جمازا تعني الطريق وال�سريعة والقافية وهو دللة ملنحى 

�سلوكه  النا�س  على  الذي  واملمر  وال�سنة  ال�سريعة  مبثابة  املدينة  يف  فهو  ولذا  –فل�سفي.  فقهي 

باعتباره عرفا اأو تقليدًا. يف حني ياأتي الر�سيف مبعنى الهام�س لهذه ال�سرعة الفقهية اإذا فهمنا 

العالقة اجلدلية بني ال�سريعة والر�سيف. 

يف عرف حماولتنا النقدية هذه يكون الر�سيف وال�سارع معا يف بنية جدلية عندما يتعلق 

. يف هذه املعاجلة نخرج  الأمر مبن ي�سلكهم. فنحن ل يهمنا اأي تعريف للمكان اإل اإذا �سغله حيٌّ

من �سياق اللغة اإىل �سياق احلياة الجتماعية. فنجد اأن من ي�سلك الطريق من ال�سابلة والدواب 

والعربات له حكم مغاير ملن ي�سلك الر�سيف. يف �سوء ذلك ارتبط ال�سارع بقانون ل يجوز عبوره 

اإل من نقاط معينة، بينما حمي الر�سيف من عبث املركبات والدواب.
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2

تتحد العالقة بني الر�سيف وال�سارع والنا�س يف املدينة احلديثة بعالقات "احلداثة"اأي اأن 

املدنية الزاحفة على البقع ال�سحراوية واخل�سراء حتمل معها نوى تدمريها. فاإذا كانت هذه 

التقدمية نظيفة وحتمل معنى التطور اأ�سبحت العالقة بني الإن�سان واملدينة حمكومة بوجه نظر 

واحدة، وهي اأن الإن�سان فيها ل يعود اإىل الوراء بل تكون وجهة نظره اإىل الأمام دائما ويعني هذا 

وانه قادر على اأن ي�سوغ حياته اإل وفق ما تفرزه املدينة احلديثة، ولي�س وفق ما يتطلبه م�سار 

مفرزة  مبا�سرة  نراها  ل  قد  احلداثة  مع  العالقة  ملعنى  الأولية  ال�سدمة  هذه  اخلا�س.  حياته 

بقيم ولكننا نعي�سها يوميا من خالل مفردات من بينها عالقة الإن�سان مع الر�سيف ومع ال�سارع 

وهي عالقة القدم بالطريق والراأ�س باحلرية وكالهما مبعنى التقدم واملدنية.فقد تتقدم املدينة 

ب�سرعة ل يجاريها تقدم الإن�سان يف هذه املدينة، فاأنت ت�ستطيع اأن تن�سئ مدنا بع�سر ب�سنوات 

مفرزة  جندها  املفارقة  هذه  نف�سها.  بالفرتة  النا�س  من  جمموعة  تطور  اأن  ت�ستطيع  ل  ولكن 

بالعالقات مع ال�سارع والر�سيف.فال�سيارة تغزو ال�سوارع بقوة املدنية واحلداثة هذا ما تنبه له 

مفكرون كبار مثل لكربوزيه عام 1924، واأ�سبح من م�سلمات احلداثة عندما ن�ستجيب ملنطق اأن 

يحا�سر الإن�سان بر�سيف �سيق بينما ت�سرح العربة احلديثة ومترح يف م�ساحة اأكرب مما يعني اأن 

لالآلة حرية اأكرب من الإن�سان املا�سي رغم اأنه يف ا�ستخدامها يتحول اإىل عبد مقيد لها وت�سبح 

هي مهيمنة فردية بقوة اللغة املعا�سرة للحداثة، متار�س على الإن�سان قمعا با�سم املدنية. هذا 

الإن�سان،  وتقدم  املدينة  تقدم  بني  الهوة  ردمت  التي  الغرب  مدن  يف  حتى  ونعي�سه  نراه  الواقع 

منذ ال�سنوات الأوىل يجري تعليم الأطفال باملدا�س والريا�س كيفية ا�ستخدام ال�سوارع وو�سائط 

النقل من خالل خرائط ومعلومات، وما اأن ي�سب الطفل حتى تكون العالقة مع مدينته عالقة من 

ي�ستوعب اجلديد فيها دون تعقيد، يف حني اأن مدننا ال�سرقية تقدمت بفعل التحديث ال�سريع بينما 

بقي اإن�ساننا يجر ح�سرات كبرية على هناءة بيت الطني والق�سب واخليمة معيدا عالقة الرباءة 

مع الطبيعة الأم الروؤوم التي تعتني باأبنائها. هذه املفارقة نعدها ممار�سة عندما يتحول تخطيط 

املدن اإىل فكرة �سيا�سية، وت�سبح اأدوات القمع ال�سلطوية مت�سربة يف كل ممار�سة معمارية حتى 

لو كانت م�سارب مياه و�سابلة للنا�س وللدواب. "يقول لوكربوزيية يف مقارنة بني ال�سارع واملدينة 

وكان ذلك يف �سيف عام 1924 يف باري�س ويف غ�سق امل�ساء وهو يتجول بالقرب من ال�سانزيليزية 

عندما وجد نف�سه مقذوفا يف زحمة ال�سارع "اأعود بذاكرتي ع�سرين �سنة اإىل الوراء، اإىل �سبابي 
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اأيام الدرا�سة: كان ال�سارع ملكا لنا كنا نغني فيه؛ كنا نتجادل فيه، فيما كانت حافلة اجلياد متر 

من�سابة بنعومة ورقة" يعرب الرجل يقول مار�سال بريمان �ساحب كتاب حداثة التخلف" عن حزن 

ومرارة كئيبني قدميني قدم الثقافة نف�سها، وي�سكالن اإحدى املو�سوعات اخلالدة الأبدية الأزلية 

لل�سعر – اإىل اأين طار األق احللم؟" فقد بدا العامل قد جن فجاأة" فال�سارع يحمل كل يوم تناميا 

اإن�سان ي�سري على الر�سيف ويبقى متخلفا،  جديدا للغ�سب. وامل�ساألة تتعلق يف جانب منها بني 

وبني اإن�سان ي�سري ب�سيارة م�سرعة ويدعي التقدم؟ اأين اخللل؟ رمبا يعيدنا الر�سيف اإىل مثل هذا 

التوازن املفقود بني املدينة احلديثة والإن�سان الذي يتلب�س احلداثة اخلارجية. فالر�سيف لوحده 

قادر على قلب املوازنة، وقد تعامل املهند�س الغربي معه تعامل ال�سارع مع املركبة. ويف معاينة 

يومية ودقيقة له جنده قد ا�ستل من مهمات ال�سارع اأجزاء كبرية و�سريها يف خدمة �سالكيه. 

منها اأنه ا�سبح مبلطا تبليطا ل يخد�س الأقدام املحتذية اأو العارية. ولي�س فيه نتوءات اأو عقد 

اأو مطبات كبرية، وهذه اأوىل العقبات التي مهدت باإزالتها للنا�س اأن ي�سريوا مطمئنني. ومنها 

اأنه جرى تبليطه بحجر ملون اأحمر قان اأو ابي�س م�سرب بال�سفرة، وخمطط باإ�سارات اأر�سية 

اأن يف كل  تهديك اإىل م�ساربه املختلفة. وهذا يعني ب�سريا ثمة راحة ل تخد�س النظر. ومنها 

منعطف له ينحني لل�سارع مبنخف�س ب�سيط ي�سهل ان�سياب الدراجة وكر�سي العاطلني وعربات 

الأطفال لتنزلق اإىل ال�سارع ب�سهول وبدون تعقيد. ومنها اأن الر�سيف مل يعد مكانا مل�سي ال�سابلة 

والعربات فقط، فقد جرى توزيع الر�سيف اإىل جزء للدراجات واآخر مما�سي للنا�س، فاأ�سبح 

م�ساويا يف بع�س مناطقه مل�ساحة ال�سارع. ثم وهذا جزء مهم من بنية ثقافة الر�سيف اأن زينت 

مناطقه باأ�سجار وظالل وو�سعت لفتات تر�سد من ي�سيع يف حني اأن ال�سارع قد خفت �سلطته 

من خالل املمار�سة القامعة من قبل البولي�س لكل خمالفة فيه، ومنها اأن ل مياه اأمطار تقف ول 

جماري تنفجر ول اأتربة ترتك بعد العمل ول اأوراق ترتاكم فوقه ول اأو�ساخ متنع جريان القدم 

واملياه.. كل ذلك جرى حل�ساب اأن ياأخذ الر�سيف مكانته احلقيقية يف حداثة املدن واأن يك�سر 

الهوة بني عربات تهدد خطر املا�سني ور�سيف يحمي املا�سني. اإل اأن ذلك ل مينع من اأن تنظر 

بعني غا�سبة اإىل اأن هذه القدرية التي تفر�سها احلداثة �ستمار�س قمعا م�سروعا لكل نزوع قروي 

بقي من املا�سي، �سحيح اأن املدينة احلديثة كما اأرادها مارك�س اأن تكون املدينة – احلديقة، اأي 

اأن تتلب�س العمران والتقنية اخل�سرة، واأن يوقف زحف البناء على امل�ساحة اخل�سراء، ولكن بحكم 

التطور ثمة الكثري من حلقات التقدم ال�سعيفة ت�سحق بفعله، رمبا جند هنا اأن الطرق الكبرية 
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الو�سرتادات مثال لي�ست بحاجة اإىل اأر�سفة للما�سني ولكنها بحاجة اإىل اأر�سفة للعربات املعطلة 

ولل�سيارات امل�سغولة بحماية النا�س. مما يعني اأن املدن عندما تخرتق بطرق �سريعة وطويلة ل 

للموا�سالت  املدينة احلديثة وحاجاتها  اإيقاع  وفق  تعمل  بل  الب�سطاء،  ت�سع يف ح�سابها هناءة 

كي تقف على �سد احتياجاتها اليومية من كل الأ�سياء. هنا ل جمال للحديث، عن الأر�سفة اإل 

بو�سفها جزء من التحديث يف حني اإن اأوا�سط املدن – الأ�سواق، واملدن- احلدائق تتعاي�س قيم 

املا�سي والتحديث بطريقة اأن يتحول الر�سيف اإىل هناءة بيتية اأو قريبة من ذلك. 

3

يف  مفهومهما  وبني  القامو�سية،  الثقافة  يف  وال�سارع  الر�سيف  مفهوم  بني  للعالقة  نعود 

املمار�سة ال�سعبية العربية. وقد ل تكون هذه الناحية الغر�س منها اإي�ساح الفرق بني ما عندنا 

وما موجود منهما يف العامل الغربي، فتلك لي�س مقارنة مق�سودة واإن مل تخل من دللة. ما اأردت 

احلديث عنه هنا هو الكيفية التي تتنقل بها ال�سلطة اإىل ال�سارع والر�سيف، وحتولهما اإىل اأدوات 

قمع با�سم املدنية واحلداثة. قد يكون من قبيل ذكر الأمثلة ال�سيئة يف عاملنا العربي ما يحدث 

يف العراق مثال. ما اأن يراد حتديث منطقة اإل وربطت با�سم �سدام ح�سني، ثم قننت على البع�س 

من رجالت الدولة وحرم املجتمع منها والأمثلة كثرية جدًا. هذه اأبنية تتحول فيها الإدارة املدنية 

اإىل تابعة لل�سلطة الع�سكرية.وجعلها خا�سعة مل�سار قمعي با�سم احلداثة. لي�س من خالل حملها 

لال�سم فقط، بل من وربط ذلك بدللة املمار�سة فيها. ومن يرى بغداد يف الت�سعينات يجدها 

اأو مناطق ي�سكنها هوؤلء، وقبيحة كلما  اأو وزراء،  جميلة كلما كانت هناك بيوت لروؤ�ساء دوائر 

كانت ل�سكن النا�س العاديني.- عندما اأريد حتديث مدينة الثورة يف بغداد، اأطلقوا عليها مدينة 

تعتقده  عبث  اأي  من  خوفا  م�ساءة  تكون  لأن  بل  احلداثة  لأجل  لي�س  حتديثها،  وجرى  �سدام، 

يجعلهم  مبا  لت�سي�سهم  حماولة  كانت  بل  حتديثهم  يجر  مل  فيها  النا�س  ولكن  �سدها،  ال�سلطة 

اأن  هو  هنا  التحديث  القامعة حلريتهم.  لل�سلطة  والأر�سفة  ال�سوارع  تابعني من خالل حتديث 

تتحول مناطق كبرية من املدينة مبا فيها بيوتها و�سوارعها وحمالتها اإىل ر�سيف وا�سع ل�سوارع 

ل ي�سري عليها اأحد. �سريوا على مناطق مبلطة ول تقرتبوا من مراكز ال�سلطة، هذه مفارقة ل 

ت�سنعها املدن الغربية احلديثة، بل ت�سنعها الأنظمة الدكتاتورية يف العامل الثالث. وبالعودة اإىل 
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لغة القامو�س جند حتريفا مهما ملفهوم ال�سريعة وال�سارع وما اأريد به من اأن يكون قافية للنا�س 

ا�ستعمالها  اأجيز  ما  اإذا  التقدم  �سد  �سالح  اإىل  تتحول  احلديثة  املدنية  حياتها.  ويف  دينها  يف 

لرديف لقمع ال�سلطة للنا�س. ويف بغداد اأمثلة كثرية مثل اأر�سفة كثرية ل ي�سري عليها النا�س لأن 

ال�سوارع حتاذي موؤ�س�سات ع�سكرية واإدارية. هذا التحول لي�س يف �سلب املعا�سرة واحلداثة واإن 

ا�ستعار تقنيته، بل هو حتريف لأب�سط حقوق اللغة علينا يف اأن تكون عونا ل منعا.

4

دم�سق  اأر�سفة  من  باحلديث عن مناذج  اأولية  معاجلة  املو�سوع  اأن عاجلت هذا  �سبق يل 

مثال  دم�سق  �سوارع  فر�سيف  الأوربية،  املدن  ببع�س  مقارنة  وعمان،  وبغداد  وبريوت  والقاهرة 

عبارة عن حواجز يف الطرق اأمام اأقدام ال�سابلة، ومن يفكر بتقييد القدمني يحرف الراأ�س عن 

م�ساره. ل�سيما واأن بحر ال�سارع كان هابطا، وكاأنه نهر عميق يذكرك بالهاوية ال�سلبة، وعليك 

كي تتعود امل�سي عليها اأن تنتبه اإىل خماطر تقودك قدماك اإليها بعد اأن ان�سحب م�سمم الر�سيف 

اأن بحر ال�سارع فو�سى من مرور العربات لي�س من  اإىل عرينه يراقب املرور املرتبك. يف حني 

تخطيط معني، ول من التزام حمدد مب�سار لل�سائقني. هنا تبدو العملية معقدة عندما نربط بني 

ثمن الأجرة وحداثة العربة. فالو�سع القت�سادي يفر�س �سروطه على عالقة املركبة بال�سارع 

وبالنا�س، من خالل الإخالل مببداأ التوازن بني املنفعة التي جتنيها العربة، والوظيفة التي يوؤديها 

ال�سارع. وهناك عدم قدرة اأي�سًا لل�سارع على تعميق مبداأ التوازن بني حاجات النا�س املعي�سية 

وحاجات املدينة للتنظيم املريح. ثمة خلل ما يف الرتكيبة املهنية لدور ال�سوارع احلديث يف حياة 

النا�س. فاحلداثة ل تعني اأن نق�سي على وحل املدينة بالتبليط، ول اأن ن�ستغل الفراغ ونبني فيها 

حواجز مانعة، ومن ثم نحدد ممرات ال�سابلة مبناطق �سيقة. وعندما ل تتوازن ثقافة املواطن 

مع ما تتطلبه املدينة احلديثة، حتدث م�سادمات بني عقليتني وثقافتني: ثقافة التحديث غري 

املمار�سة �سعبيا، وثقافة املا�سي التي مل يرتكها النا�س من اأن املدينة بعرباتها ميكن ال�سيطرة 

يجعل  والراأ�س.. مما  القدمني  اأمام حرية  قاهرة  واأر�سفة  وبو�سع حواجز  فوقي،  بقرار  عليها 

ال�سارع حرا ملن يتعامل معه بعنف والر�سيف حاجزا مرتفعا يحد من هذا العنف. ولكن كما يبدو 

اأن امل�سالة ل تبدو ب�سيطة اإىل هذا احلد، فهناك بون �سا�سع بني اأن حتتوي املدينة حداثة العربة 

واأن تبقي يف الوقت نف�سه على موانع باأر�سفة ومطبات اأمام حرية النا�س. 



129

شحنات المكان

باملمار�سة،  الروؤية  اندجمت  الداخلية،  اآثار حروبها  تزال حتمل  ما  التي  لبنان  اأر�سفة  يف 

فما زالت عليها موانع واأ�سالك توحي بالقوة واملتانة، التي تدل على حتويل ال�سارع واأر�سفته اإىل 

متاري�س دفاعية. هذه الثيمة الكامنة يف كل مبنى و�سريحة �سكنية جرى ا�ستثمارها يف احلروب 

احلديثة، عندما اكت�سف النا�س اأن للبيوت اآلية دفاع مو�سعية ما كانت تخطر على بال املهند�س 

املعماري الذي يتوخى من احلداثة اأن تكون اأكرث األفة مع ال�ساكنني. لكن الظروف قد تك�سف عن 

م�ستويات تعامل مع املكان فتجد فيه وظائف جديدة عندئذ يجري ا�ستثمارها. – حتولت بيوت 

لبنان والعراق يف حروبهما اإىل متاري�س ومالجئ واأقبية-. هذا ما تو�سلت اإليه موانع الأر�سفة 

يف �سوارع بريوت يف حتولها اإىل ا�سرت وحواجز مانعة، ولي�ست طرقا لهناءة القدمني وان�سيابية 

املما�سي واللغة الهادئة على الأل�سن. فرغم اأنها قليلة الرتفاع. كانت م�سحوبة من حروبها مع 

اإ�سرائيل اإىل حياة املواطن العادي، واملواطن يتقبلها بو�سفها جزء من ممار�سة �ساذة يف حياة 

بلد تعود اأن تقوم موؤ�س�ساته على احلرية املنتجة. اأما اأر�سفة عمان فهي جزء من ال�سارع اجلبلي، 

الذي يحمل �سالبته يف اأح�سائه والف�سحة املتاحة حلرية ال�سري عليها جزء من املوانع القامعة 

اأمام �سلطة اجلبل  اأكرث ت�ساهال مع بع�سها يف الطريق  اأن النا�س  املحتمية باجلبل. مما يعني 

ال�سخري. هذا يف و�سط البلد وبع�س جبالها. اأما مناطق عمان احلديثة ال�سمي�ساين واجلاردنز 

مثال ما اأن ت�ستوي على ف�سحة من احلرية املكانية حتى تبا�سر يف منحك هوية املدينة املعا�سرة.. 

اأر�سفة رخوة �سهلة غري  اأر�سفة بغداد فهي من احلداثة ما يجعلها هوية ملدينة معا�سرة،  اأما 

مرتفعة و�سعرية باألوانها وزهورها يف الربيع، لكنها ا�ستعانت بحر�س مدجج بال�سالح يقمع حرية 

هذا  للحرية  قامعة  اأر�سفة  اإىل  مواقعها  من  حتولت  نف�سها  ال�سلطة  وكاأن  ال�سري،  يف  املواطن 

جزء من بعد اأيديولوجي ممار�س بالقوة.. ففي دم�سق مثال ل ت�سوب نظرك اإل اإىل الر�سيف 

العايل، بينما يف بغداد تطمئن لقدميك من اأن ل تعرث لكن عينيك م�سوبتان ملن يرت�سد حركات 

الثلم  من  ي�سلم  ل�سوارعها  ر�سيف  ل  املزدحمة  املدينة  بفو�سى  تعج  القاهرة  واأر�سفة  �سريك. 

املزدحمة  املدينة  النا�س،  خرق  من  ناج  ر�سيف  ول  ال�سارع،  م�ساحة  يحدد  ل ر�سيف  والهدم. 

ت�سنع حريتها الفو�سى. وللقاهرة حقها يف اأقدام ع�سرين مليون يوميا ي�سريون م�سرعني على 

�سوارعها. فقد تبدو الفو�سى القت�سادية عامال مهما يف فو�سى املرور، هذا ما تلم�سه، عندئذ ل 

جتد حدا للر�سيف الذي يتحول يف حال الفو�سى اإىل ف�سحة مكانية غري حمببة للكثريين ما دام 
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بحر ال�سارع متاحا للما�سني، التقاطعات بني العربة واملما�سي هي تقاطعات يف ثقافة احلداثة 

ويف حتديث الثقافة املرورية للنا�س. واإىل وقت قريب كنا جنهل متاما فائدة اأن يكون ثمة برنامج 

تلفزيوين عن املرور وتنظيمه، يف حني اأن الغرب يحول هذه القناة الإعالمية اإىل مادة لتعميق 

احلداثة يف املدينة ويف الثقافة.

5

يف  الأر�سفة  بع�س  وبني  العربية  الأر�سفة  بني  مقارنة  اأجريت  املالحظات  هذه  �سوء  يف 

العالقة  اإىل جدلية  تنبه  وكانت معاجلتي معاجلة من  بلجيكا.  اإجنلرتا  فرن�سا،  هولندا  اأوربا. 

بني الر�سيف والتنظيم يف هذه البلدان، ثم الكيفية التي يفهم املهند�س املعماري بها العالقة 

ال�سارع  بطبيعة  منه  عدة  جوانب  يف  يت�سل  املو�سوع  ولأن  واحلرية.  الر�سيف  بني  املعلنة  غري 

وهوية �سالكيه والثقافة املعمارية له، جنده من املوا�سيع املهملة يف الثقافة العامة. فقارئ املدينة 

احلديثة ل يجد اأن العالقة بني ال�سارع والر�سيف وبينهما معا و�سالكي ال�سارع والر�سيف هي من 

�سلب اهتمام التخطيط الثقايف احلديث. لي�س بالدعوة لكتابة موا�سيع عن هذه العالقة، اإمنا 

يف اأن العالقة بني ال�سارع والأر�سفة وبني من ي�سلكها تخلق ت�سادما يوميا يح�سم الأمر جللية 

تبادلية ي�ستجيب ال�سارع واأر�سفته با�ستمرار حلاجات النا�س، ويتنازل النا�س اأحيانا ملتطلبات 

الت�سالح  على  منفتحا  واأفقا  جديدة.  – �سعرية  �سردية  لغة  با�ستمرار  توجد  هنا  من  املرور. 

والن�سجام. وباإمكانك اأن تقراأ �سعر املدينة ونرثها من خالل تنظيم �سوارعها وخا�سة الأر�سفة 

فيها. �سخ�سيا ل اأت�سور لغة �سرد فنية ل ترتبط مبكان. وعندما ي�سمي بودلري ال�سارع يف املدينة 

باأنه "�سعر املدينة" ويدعو �سمنا الر�سامني اإىل معاي�سة احلياة اليومية للمدينة، يتالءم كما يقول 

نورمان مع فكر مارك�س الذي يرى اأن التقدم با�ستمرار يحذف طبقات م�ستغلة من هالتها العليا 

اإىل تنزل لل�سوق لتبيع وت�سرتي، فال�سلعة ل تعرف طبقة ونا�سا بطبقات بل ت�سحق يف ح�سورها 

اليومي كل الرغبات الربجوازية ال�سغرية، وحتول النا�س اإىل منفذين بائعني لها. هذا التحول 

يف طبائع النا�س وانتماءاتهم ووظائفهم يتطلب من ال�سارع والر�سيف اأن ي�ستوعبا احلداثة، وان 

يكونا حاميني لها من خالل قدرته على ا�ستيعاب ان�سيابية ال�سلع بالعربات اإىل املدن والنواحي 

اأي�سا. وعندئذ  اأن اليوم حا�سر وغدا حا�سر  البعيدة. فبودلري يعني دللة ما ي�سهد من حتول 
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يكون الر�سيف هو الإيقاع لهذا احل�سور امل�ستدمي، عليه اأن يقراأ لغة املدينة احلديثة واأن يكون 

يف الوقت نف�سه طريقة لقول ال�سعر. يذكر جربا اإبراهيم جربا يف �سارع الأمريات اأنه يف م�سيه 

اليومي كان يكتب معظم رواياته.، فالر�سيف هو امل�سلك الذي يرتبط بالهدوء وبالتفكري العميق، 

وينتمي اأي�سا حلرية الراأ�س والقدمني معًا. قد ل جند هنا تف�سريا غري اأن الر�سيف ينتمي يف 

جزء من بنيته الفكرية اإىل البيت امل�ساع للجميع، اإنه مقهى القدمني، وموطن الهم�س ومنخف�س 

الكالم، ورمبا كان يف جوهرة جزء م�سلوخا للهدوء من فو�سى املدينة. عندئذ ميكننا التعامل مع 

هذه املفردة – الأر�سفة- بو�سفها املنظم مل�سار ال�سارع والنا�س معًا. ومنها تبداأ حرية املواطن 

وحرية املركبات.. املهم يف معاجلتنا هو اأن البنية ال�سعرية يف املدينة احلديثة، تلك التي يفرزها 

تركيب الر�سيف على النا�س ثقافيا، اأو الكيفية التي يتعامل النا�س بها مع هذا الر�سيف، مهما 

كانت اأعمارهم وطرق ال�سري فيه، وقبل اأن نحدث ال�سارع بنوع اجلري اجلديد اأو البالط املالئم 

له.   هي يف مو�سع التحديث امل�ستمر. 

6

وال�سارع باحلداثة، كيف  الر�سيف  لعالقة  اإليه من ت�سورات منهجية  �سياق ما ذهبنا  يف 

تكون بنية عمارة الأر�سفة اأو املما�سي ال�سلبة من خالل وظيفتيها اجلمالية والنفعية؟. قد يبدو 

اأقدام  على  يقف  الذي  البناء  تعني  العمارة  اأن  وهو  ت�سورنا،  ي�سود  للعمارة  قدميا  مفهوما  اأن 

ما  للعمران  مفهوما  خلدون  اأبن  اأن�ساأ  وقدميا  دائمًا.  الأعلى  اإىل  يرتفع  واأنه  فقط.  كونكريتية 

والفكر. مبعنى  والثقافة  القت�ساد  واملكان من خالل  النا�س  بناء  وهو  اليوم،  �سائدا حلد  زال 

الأبنية  عمارة  عن  ووظيفيا  وجماليا  ب�سريا  مغايرة  خ�سو�سية  له  مفهوم  الأر�سفة  عمارة  اأن 

املرتفعة. وهي اأنها اجلزء الظاهر والعلوي من عمارة الآبار والكهوف والأنفاق واملمرات اخلفية 

والأقبية وحمطات املرتو والقطارات. ويخت�س مكانيا بال�سطح فقط. اأي بتلك البقعة املالم�سة 

مل�ستوى النظر الظاهري. ويف الوقت نف�سه جزء من بنية ال�سارع والبناء املرتفع. لذا فعمارتها 

تنتمي رغم اأنها تقف على اأعمدة كونكريتية اإىل بنية الثقب وبنية احلدبة معا. وهي بنية تت�سل 

باأن جتعل القدمني تفكران بالعلو وباملنخف�س من خالل املالم�سة ال�سعرية بالقدمني والب�سر 

للمكان. فقد جرى تو�سيف اأويل خل�سو�سية الر�سيف يف الفقرة 2 من هذه املقالة، ونعيد هنا 
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املرور  باإ�سارات  واملعلمة  امل�ستقيمة  واخلطوط  بامل�سافة  خا�سا  العمارة  هذه  عن  اآخر  ت�سورا 

تلك التي اأ�سبحت الإ�ساءة فيها عالمة مميزة للحرية وللمنع. فمن اأجل الو�سول اإىل ر�سيف 

ات�سال  اأجل  �سّر. كل ذلك من  الأخ�سر  انتظر،  الأ�سفر  الأحمر قف،  اأن  تفهم  اأن  اآخر عليك 

م�ستقيمني على �سفتي ال�سارع واأن ت�سري اأنت بخطوط م�ستقية للعبور. ال�ستقامة هنا لي�ست اإل 

وجها لتنظيم ا�ستقبال احلداثة. مما يجعل لل�سارع �سلطة تفر�سها الآلة واملركبة وال�سرعة وعلى 

الذات، مع  امل�ستمر مع  الت�سال  يعني  الأر�سفة  فال�سري على  لها جمربة.  ال�ستجابة  الأر�سفة 

داخل النف�س على عك�س ال�سري يف �سوارع ل ت�ستجيب حلاجة ما غري احلاجة اخلارجية عن طريق 

التنظيم بو�سول النا�س اإىل مناطق عملهم والأ�سواق ومراكز الرتفيه. اإن حوار ال�سوارع دائما مع 

الآخر. على العك�س من حوار الأر�سفة الذي يكون دائما مع النف�س، وارتباط الأر�سفة بحياة النا�س 

ارتباط جمايل حيث تتعلق املمار�سة فيها بقدرة اجل�سد الذاتية على الفعل املو�سعي، على حرية 

اجل�سد ل تقييده بالآلة، وهو ما يتطلبه موقف حتديث الروؤية للمعاي�سة مع �سخب احلداثة.ويف 

اأر�سفة اأوربية يرتفع هذا ال�سخب اأحيانًا لي�سمل كل مفردات ال�سارع: املقهى، البار، املحالت، 

الر�سيف، والنا�س، فقد ي�سحب الهو�س الإعالين له عن طريق ال�سورة، �سخب ال�سوق. يف اأن 

اليوم  يتطلب  الذي  الإعالن  و�سياق  يتالءم  ما  وهو  الإعالن  من  جزء  الأر�سفة  �سالكي  يجعل 

�سرعة ب�سرية لقراءته،. املدينة احلديثة تدخل يف �سياق هذه املهمة املزدوجة للحداثة من اأنها 

�سلعة ومنفعة يف اآن واحد لتتحول كلها اإىل �سوق.. ولأن الأر�سفة حتاذي ال�سوارع دائما ول تكون 

للمدينة  التحديث  ثيمات  واحدة من  القدم  وال�سري على  املركبة  العالقة بني  يف بحرها حولت 

ككل. وعلى املرء اأن يدركها.. اأي اأن يتعاي�س �سمن جدلية ال�سرعة والإبطاء يف مدينة ت�ستجيب 

ملتطلبات الثنني.. يكون ال�سارع يف اإحدى مهماته جزء من حداثة الفو�سى. بينما يكون الر�سيف 

املتحرك.  امل�ستقيم  تاأمال يف  اأكرث  الهادي  فامل�ستقيم  ومراقبتها.  الفو�سى  تاأمل هذه  جزء من 

ولذلك تو�سع الدوائر يف تقاطعات بع�س الطرق لك�سر حدة ال�سراع بني امل�ستقيمني. واأحيانا 

لإعادة التوازن لها بعدما يكون تطور املدينة على ح�ساب ال�سارع اأكرث من ح�سابات الر�سيف- 

الهام�س..الآن يجري ف�سل بطيء لإلغاء هيمنة املركبة يف ال�سارع على مفهوم احلداثة، عندما 

بداأت و�سائط نقل فردية واآلية �سغرية لنقل ذاتي للكثري من النا�س، بداأت اأول الأمر على �سكل 

األعاب ريا�سية ثم حتولت اإىل م�سادر نقل مل�سافات، يبقى اجل�سد فيها حرا ون�سطا يف الوقت 

نف�سه تقل�ست امل�سافة فهناك الآن: دراجات القدمني ال�سريعة والدراجة ذات القدم الواحدة 
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اإ�سافة للدراجات العادية واملركبات اخلا�سة باملعوقني، كل هذه ت�ستخدم الأر�سفة ومعفاة من 

بعدما كان  ال�سري  الفردية يف  امل�ساحات  بداأ يدخل ميادين  التحديث  اأن  يعني  ال�سرائب. مما 

مقت�سرا على ال�سارع ومركباته.

 بقي اأن ن�سري يف ختام هذه املحاولة التي اأراها ترتبط بالنقد و بـ �سو�سيولوجيا احلداثة، 

اأن ال�سلطة يف الدول الغربية تتعامل مع ال�سارع والأر�سفة تعامال دميقراطيا، فهناك فرق عمل 

اأدران ال�سجر  اأن يكونا ب�سريا مقبولني، واأن ينظفا من  كثرية جتمل الثنني ومتنحهما مرونة 

واملطر، وان يرتبطا بحرية النا�س ل بقمعهم ومنعهم. ت�سهيل مهمة الو�سول اإىل … يعني اأن 

تكون احلرية قد نزلت من الألفاظ اإىل املمار�سة. وهو ما يجعل مفهوم الدميقراطية حم�سو�سا 

من  وبرغم  اأمام.  اإىل  دائما  متطلعا  الإن�سان  يكون  مثلما  وحداثتها  املدينة  تكون  ومعا�سا.واأن 

وجود اأكرث من األف اإ�سارة وعالمة مرور يف امتحان لنيل رخ�سة ال�سوق يف هولندا، مثال جند اأن 

رخ�سة ال�سوق فيها من مهمات حتديث العالقة مع املدينة املتطورة. اأي اأنك كي جتاز عليك اأن 

توؤدي امتحانات كثرية قد ت�ستمر ا�سهرا. 
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املدينة والر�صيف

له.  املخطط  الغد  وعامل  املعي�س  اليوم  عامل  متغري،  عامل  يف  املدينة  عن  كثريا  حتدثوا 

واكت�سب هذا احلديث طابعا جديا يف مراحل حتديث املجتمعات كما حدث يف اأوربا بعد احلرب 

العاملية الثانية، ويكت�سب طابعا فنيا جماليا كما يحدث الآن يف التكوينات الهارمونية التي تولدها 

من  يحيطها  ما  ومع  جهة،  من  ككل  املدينة  اأجزاء  بقية  مع  وجمالية  فنية  عالقة  من  العمارة 

تكوينات بنائية من جهة اأخرى.

اأ�سبحت احلركة بكل ما تعنيه من معان فيه، جزءا من تكوينه املعريف  العامل الذي  هذا 

واملكاين بحيث ل جتد ت�سورا يف اأي قطاع من قطاعاته اإل وللحركة فيه وجودا. اأ�سبحت املدينة 

فيها متغرية. بعدما كانت ال�سكونية جزءا من بنية املدينة -القرية التي هيمنت على زمن القرن 

الثامن ع�سر. واأح�سب اأن هذه احلركة الفاعلة الآن هي حركة القرن الع�سرين كامال. اأما حركة 

وا�سطرابا  ماألوفة،  غري  وجمالية  وتنوعا  وغمو�سا  �سرعة  ف�ستزداد  والع�سرين،  الواحد  القرن 

يف الت�سميمات الهند�سية اإىل احلد الذي تتطابق فيه نظرية الفو�سى، ونظرية التنظيم معا. 

وي�سبح الإن�سان يف هذه املدينة القلقة -امل�ستقرة مرتبكا وقلقا. وت�سبح املدينة مبفهومها املكاين 

ال�سكل  اأنها  بحكم  والجتماعية.  والنف�سية  املعرفية  و  القت�سادية  البني  كل  على  املهيمن  هي 

الهند�سي الذي ينظم الإن�سان واأفعاله داخليا وخارجيا، بعدما كان الإن�سان هو الذي ينظم ذلك 

الفعل. نحن الآن اإذن مقيدين للمدينة لكل بناءاتها وم�سالكها واحتياجاتها بناءاتها وتنظيمها، 

والكيفية التي تتحول فيها من ال�سكن اإىل ال�سوق، ومن ال�سوق اإىل الإن�سان، ومن الإن�سان اإىل 

اأو  م�سادرها  تعرف  ل  اأدائي  ب�سبل  احلديثة  املدينة  لك  ت�سخها  املفرتقات،  هذه  املعرفة.كل 

الفهم  ي�ستع�سي على  الذي  الو�سوح  الغمو�س فيها هو  التي ي�سبح  اإذن  املدينة  مكوناتها. هي 

العادي وي�سبح ما هو جمهول فيها هو املعلوم، وما كان بعيدا عنا، اأ�سبحنا الآن نحيط اأنف�سنا 

به يوميا. 

مل ي�سب التغري البناء املعماري للمدينة فقط، اإمنا اأ�ساب ال�سارع والر�سيف قبل اأن ي�سيب 

البناء املعماري للعمارة نف�سها. فمدينة العامل املتغري:هي مدينة البحث امل�ستمر عن الت�سالت 

والو�سول  التنقل  عملية  فيها  ت�سهل  التي  مدينة  هي  النا�س.  وبني  املختلفة  القواطع  بني  فيما 

ال�ساكن  يعرفها  اإمنا  حلاجاته،  فقط  البولي�س  يعرفها  ل  متاهة  وكاأنها  واحد.  اآن  يف  والبحث 
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العادي الذي يروم التنقل بي�سر من واإىل لذا ي�سبح ال�سارع والر�سيف هما امل�سلك الفاعل يف 

العملية التحديثية للمدينة يف عامل اليوم. 

ال�سارع والر�سيف هما البعدان اللذان جنهلهما يف مدننا العربية اليوم، ل بل يف اأي عملية 

تخطيط ع�سرية. بل هما لدى مهند�سينا لي�سا اإل حت�سيل حا�سل البناءات الأخرى. ملحقان 

باملكان ولي�سا مكانا. ولذلك جتد ال�سارع متعرجا هنا، م�ستقيما هناك، منقطعا عن التو�سيل 

يف مكان، �سائبا يف مكان اآخر، ميلك هوية لل�ساكنني هنا، ول ميلكها هناك. انه �سارع الفو�سى 

ال�سيا�سية للفكر الهند�سي املعا�سر. 

2

ي�سف بودلري ال�سارع باأنه �سعر املدينة، ونقول عنه هو النهر اليومي للمدينة. فيه جتري 

األ�سنتهم. وحوله تتجمهر كل  تتحاور  اأعينهم، وفيه  واأقدامهم،  النا�س، ومراكبهم،  كل �سفائن 

الأ�سواق وحمالتها. وفيه ت�سبح اإ�سارات املرور لل�سابلة واملركبات عالمة من عالمات املعا�سرة 

اإىل العمل  يف التنظيم، وفيه ينمو ذلك الإح�سا�س اخلفي بالزمن اليومي للعمل. -كلنا نذهب 

زمني  عليه-…نهر  ال�سارع  ب�سغط  األ  عملة  مكان  اإىل  مير  وهو  ي�سعر  اأحدا  ل  لكن  اليومي، 

اإن  اأحد ي�ستطيع وقف جريانه، بل  انقطاع، وتيار عابر لالأجيال ولالأفكار. ل  يومي يجري بال 

الإ�سالحات التي تتم فيه، هي من اجل اإدامة جريانه وتعديله، بل وجعله مقبول لل�سري مقبول 

للقول اإنه �سارع يف مدينة يولد الثقافة :�سعرها ونرثها وخطابها ولغتها الب�سرية. ويف ال�سارع 

ل يقف اأحدا ليقول عنه، بل اإن القول فيه جريان، واملالم�سة له لغة منفتحة، واملوعد نية يك�سب 

خ�سو�سية نف�سية. 

3

هي مالحظة ب�سرية لي�س اإل. .تلك التي ا�ستخل�ستها عرب �سنوات عدة من �سفر وجتوال 

يف مدن عربية واأوربية. عن الأر�سفة وال�سوارع عن ما يحيط بقدمي واآنا اأ�سري اأو اأقف، ما يقول 

ال�سائر يف ال�سارع غري ما يفعله يف بيته. عما يفكر به اأحدنا وهو يالحظ ظاهرة عابرة من كالم 
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ول ي�ستطيع اإن يدونه. عما ن�سمعه من النا�س يف حلظات اخلفاء من رقيب يخ�سونه، عما نراه من 

تقاطعات الأعني بني النا�س: الفتية منهم والكبار وهم يعزلون اأنف�سهم عن بيوتهم يف حلظات 

تكون النف�س منطلقة لروؤية �سيء جميل. عما يقول البائع للم�سرتي من الن�ساء اإذا ما وجد فر�سة 

للبوح مبا هو خمفي عن الأعني والأل�سن. هو ال�سارع واأر�سفته حتت ناظري عرب �سنوات طوال 

كنت افتح نافذتي احل�سية كي اأراه، وقد اأ�سبح جزءا من تكوين �سري خا�س بي.وعندما كنت 

اأحدث اأ�سدقائي عما اأراه من ت�سابه كبري بني الأ�سياء والنا�س يف حلظة معينة، اأقول لهم: اأيها 

كانوا  واحد،  موقع  تكون يف  الكائنات عندما  بني هذه  كونية خفية جتمع  وحدة  ثمة  الأ�سدقاء 

يقولون اأنها تخريفات ب�سرية. هي اإذن مالحظة ب�سرية عن ال�سوارع التي ت�ستدعي اأر�سفتها 

اإذا مل  وعن الأر�سفة التي حتيط نهر ال�سارع والنا�س. وكاأمنا الثنان يف حوار وعناق دائمني. 

يحدد ال�سارع بالر�سيف، انثال و�سال بني ال�سبة والأحياء وتداخل يف حوارات ل معنى لها مع 

الآخرين، واإذا مل توجد الأر�سفة كاأمنا ل مانع من ا�ستمرار احلديث بال انقطاع، وكاأمنا ل حار�س 

ملدينة ال�سارع ول�سكانها وللعابرين فيها وال�ساكنني، وكاأمنا ل وجود لفل�سفة حتدد معنى اأن يكون 

للمجتمع اأ�سيجة فكرية تنظم م�ساره اليومي :هي الأر�سفة التي ت�ستدعي ال�سوارع. وال�سوارع التي 

ت�ستدعي الأر�سفة واللغة بني الثنني ل انقطاع لها :يقف اأحدهما يقظا با�ستمرار، كي ل يتجاوزه 

اأحد، ذلكم هو الر�سيف، بينما يفتح الأخر ج�سده النهري للمارة ولل�سابلة با�ستمرار وكاأنه ل 

يرتاح اإل اإذا �سّغل بالنا�س وال�سابلة الذين يزرعون فيه بذراتهم، وكاأنه اأنثى ل ميل من املمار�سة 

اجلن�سية الدائمة. هذه ال�سرامة يف الر�سيف وهذه الأنوثة يف ال�سارع هي فل�سفة املدينة احلية 

يف عامل اليوم والتي تثري ت�ساوؤل مهما :كيف جنعل من مدينتنا املعا�سر ة حية ولود دومنا خوف 

عليها من موت زمني ومكاين. ؟تلك هي جدلية املدينة املعا�سرة احلية اليوم. 

الإنارة  عالمات  وفيه  النهرية،  ال�سارع  زمنية  لتنظم  املرور  عالمات  ت�ستقر  الر�سيف  يف 

لتنظم �سياقات الليل والنهار، وفيه عالمات الإعالن لتجلب ال�سابلة لواجهة مدينة معا�سرة هي 

بني الدعاية لتجارة والدعاية لتحول بلد ما اإىل طرق اقت�سادية جديدة، وفيه اأي�سا العالمات 

امل�ستقرة والأ�سالك املمتدة اإىل زوايا املدينة واأحيائها، ويف وعيه تقع عالمات للمحالت والدكاكني 

واملقاهي والدوائر احلكومية واملالهي واأماكن خا�سة وعامة. . زهو الر�سيف احلامل لكل معاناة 

املدينة وحياتها ومع هذا وذاك تنمو وتكرث حركة الأقدام ال�سائرة والواقفة واملراقبة واملتطلعة. 

هو الر�سيف الذي يوؤلف اللغة الأخرى املكملة للغة ال�سارع. ففي الوقت الذي يرتاح الر�سيف فيه 
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اإىل المتالء جند ال�سارع ي�سيق بالمتالء الأول ي�ستوعب، بينما ال�سارع يفّرغ ويقذف ما فيه انه 

اأنثى تولد يف كل حلظة مواليد جديدة بينما يقف الر�سيف لينظم عملية التوليد. 

اكت�سب احلديث عن ال�سارع �سفة احلديث عن احلرية وعن ال�سيا�سة. حديث عن التنظيم 

وال�سبط يف عامل م�سطرب خميف النمو ويف مدينة تعرف اإىل اأين تتجه اليوم اإما مدننا العربية 

امل�سطربة البناء والتنظيم حتاول اأن توؤكد هويتها من خالل قدمها الرتاثي، ثم حتاول اأن ت�سوغ 

لها هوية معا�سرة عندما تفاجاأ بتغريات بنيوية يف عالقاتها مع ال�سوق والنا�س، فتبدو متمثلة 

لقيم الع�سر وتقنياته يف حني اأنها ما تزال قابعة يف اأروقة الزمن املا�سي. لذلك هي يف ازدواجية 

مميتة تريد قطع جذورها مع الرتاث كما تفعل دول اخلليج يف عمارتها احلديثة املالئمة لتطورات 

الع�سر، ول هي منتمية اإىل الرتاث العربي القدمي لتبني اإىل جواره مدينة معا�سرة كما تفعل 

بع�س الدول الأوربية يف احلفاظ على تراثها املعماري القدمي.لذلك جتد بغداد والقاهرة ودم�سق 

مدنا مزدوجة البناء وبالتايل مزدوجة التطلعات. 

4

ل اأنوي هنا اأن اعقد بني �سارع يف بغداد واأخر يف عمان اأو دم�سق او بريوت اأو القاهرة ول 

اأن اجعل من  اأحاول  اإمنا  اأخرى.  اأوربية  وال�سوارع يف مدن  العربية  �سوارعنا  اعقد مقارنة بني 

وهو  -املدين  العربي  املعماري  بها  يفكر  التي  الفكرية  البنية  على  دالة  عالمات  ال�سوارع  هذه 

يوؤ�س�س تكويناته الأر�سية كمجال للعالقة بني املدينة والنا�س. ومعني كذلك بان اأعاين الرتكيبة 

الال�سعورية لل�سابلة وهي متار�س ن�ساطها اليومي من خالل العالقة بني اأقدامها والطريق و�سول 

من خالل البحثني اإىل النوى التكوينية للمدينة. فقد وجدت يف ال�سياقات العامة التي تفر�سها 

تكوينية مرتبكة، متحولة، متغرية، وغري م�ستقرة.  لغة  ثمة  والنا�س  �سوارعها  املدينة على  روح 

فهي بني اأن تتعامل بها مع النا�س بروح �سمحة، منفتحة، وبني اأن جتعل من عينيك م�سدودتني 

اأن تتطلع اإىل احلياة التي تفرزها  اإىل الأر�س وما يحيط بك من موانع تظهر فجاأة، بدل من 

املدينة يف كل حلظة اأمامك فهي كائن حي ينمو من خالل حركة النا�س والأ�سياء فيها. هي اإذن 

لغة مكانية، فيها من البعد ال�سو�سيولوجي وال�سايكولوجي. ما يغني الدار�س من اآراء واأفكار حول 

تخطيط املدن العربية الع�سوائي. اأما الكيفية التي يتم التعامل بها بني النا�س واملدينة من خالل 
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ال�سارع والر�سيف، خا�سة اأولئك الذين يحتذون قافية ال�سارع يوميا :ذاهبني اإىل عملهم اأو اإىل 

بيتهم. فقد جاءت هنا كمالحظات جمعتها خالل جتوايل الطويل يف ال�سوارع وعلى الأر�سفة يف 

مدننا العربية احلديثة -القدمية. 

القرية  عن  تطورت  معمارية  بقعة  هي  العربية  املدينة  عن  كونتها  التي  الأوىل  واملالحظة 

ما جعل  القرية وهذا  اأخالق  �سيكولوجيا عن  تتطور  اأن  دون  القرية  بنية  تركيبتها  فاحتوت يف 

بنيتها الجتماعية -القت�سادية م�سوهة لأنها حتمل يف داخلها تركيبة لروؤية فكرية للربجوازية 

املنحدره من القرية =يف بع�س املدن العراقية خا�سة مدن البادية ل يلحقون بالبيت م�سرتاحا، 

بل ما زال اخلالء هو م�سرتاح الآ�سرة كلها =وهذا ما خلق نوعا من الت�سادم بني القيم احلديثة 

القرية والع�سرية.  ببنية  التي ترتبط  املوروثة  القيم  التي تفر�سها قيم احل�سارة والعمل، وبني 

وبالتايل فاإن اأي ت�سور لحق عن نهو�س حمتمل لهذه املدينة، ومن ثم تتحول اإىل ما ي�سبه املدينة 

احلديثة يف عامل اليوم ت�سور بحاجة اإىل تغريات جذرية يف فهم دور املدينة ولواحقها يف عامل 

اليوم. حتى ولو ا�ستعاروا التكنولوجيا احلديثة يف البناء. فثمة فرق جوهري بني احلداثة التي 

هي عليها املدينة الأوربية وملحقاتها من �سوارع واأر�سفة، وبني احلداثة يف املدينة العربية وما 

يلحقها من حتديث يف الهياكل دون الإن�سان. كما يقول حممد اأركون اإن الفرق كبري بني احلداثة 

جمرد  فهو  التحديث  اأما  املعرفة.  م�سكلة  اأمام  للروح  موقف  =هي  احلداثة   : التحديث  وبني 

اإدخال للتقنية واملخرتعات احلديثة )باملعنى الزمني للكلمة(اإىل ال�ساحة العربية اأو الإ�سالمية. 

اإن العالقة بني الإن�سان وال�سارع مثال يف مدينتنا العربية لوحدها م�سكلة ل حل لها �سمن بنية 

ونحن  الر�سيف  ويف  ال�سارع  تغيريات جذرية يف  اأمام  بنا  فكيف  األن.  القائمة  العربية  املدينة 

ندخل القرن الواحد والع�سرين ؟.

 



139

شحنات المكان

الأر�صفة والقمع

الر�سيف  بني  العالقة  عن  عدة  مالحظات  لدي  تولدت  دم�سق  ملدينة  الأخرية  زيارتي  يف 

وال�سارع و بني النا�س يف مدينة عريقة كدم�سق. منها اأنها مدينة ل حتاول العي�س يف فراغ من 

اآليات ال�سوق احلديثة، وهذا لوحده يتطلب تنظيما عاليا بني ال�سابلة والب�ساعة، بني الر�سيف 

وال�سارع، بني املحل التجاري والر�سيف، بني املركبة واملواطن، بني التقاطعات واإ�سارات املرور 

واحلركة احلديثة ال�سريعة للمدينة وهي يف تطلعها نحو امل�ستقبل. الكثري من الت�ساوؤلت ن�ساأت 

عندي، وان اأتابع �سريي يوميا على الأقدام اأو راجال ملفتا حا�ستي الب�سرية اإىل اأن دم�سق تتعامل 

مع ال�سابلة املا�سية بق�سوة ل مثيل لها، ق�سوة حادة ومريرة �سببها الر�سيف الذي ينت�سب اأمام 

القدمني بعلوه املخيف والقا�سي. مل ا�سهد مدينة يف العامل الذي راأيت بع�س مدنه ق�سوة مثل التي 

ميار�سها الر�سيف يف دم�سق مع املدينة والنا�س. ر�سيف عال ي�سل يف بع�س مواقعه املزدحمة 

اإىل علو 50 �سم -منطقة الكراجات و�سوق احلميدية وبع�س اأحياء زينب -ر�سيف يفر�س ق�سوته 

اأما ال�سارع فبدا يل م�سغوطا بالر�سيف بحيث ل يدع جمال للممار�سة  بعنف احلياة اليومية. 

احلرية بني ال�سابلة وبحره. قلت لأ�سدقاء كانوا معي وهم من الفنانني الت�سكيليني والأدباء؛ اأمل 

تالحظوا كم هي ق�سوة الر�سيف على املارة ؟ اأمل تروا هذا الرتفاع املخيف الذي ي�سبح حاجزا 

قا�سيا اأمام حركة النا�س والأ�سياء ؟اأمل جتدوا ثمة مفارقة بني مدينة ت�سمح للمركبات احلركة 

النا�س  اإنها تقمع حركة  ال�سارع- يف حني  ل�سري املركبات يف بحر  احلرة -ل توجد تخطيطات 

والأ�سياء قمعا قا�سيا من خالل الرتفاع غري املعقول للر�سيف. 

قال �سديقي الفنان الت�سكيلي جرب علوان وهو يبت�سم :اأن ال�سباب ل يح�سون، وهم ي�سريون 

متنقلني بني الأر�سفة وال�سارع مبثل ما حت�س اأنت به وقد طرقتك اخلم�سني بق�سوتها. قلت لي�س 

عمرية  لفئة  لي�ست  فاملدينة  اأي�سا،  ح�ساب  له  يح�سب  اأن  من  بد  ل  كان  واإن  املو�سوع  هو  هذا 

دون اأخرى، اإمنا هي للنا�س وللدواب ولل�سيارات وللراجلة واملقعدة للطفل كما هي لل�سيخ امل�سن 

واملري�س العاجز عن احلركة مثلما هي للبائع واملت�سوق والعابر واملقيم للراجل وللراكب لل�سائح 

الأقدام  اأن  اإذا ما عرفنا  البلد هي هذا الرتكيب املجتمع يوميا يف ح�سرة املدينة. هذا  ولبن 

العالقة  يتغري من مالم�سة قدم لأخرى، احكي عن  الر�سيف  بينا  نف�سها،  الأحوال هي  يف كل 

امل�ستمرة ولي�س عن العالقة العابرة. اعني هنا احلواف التي تعزل ال�سابلة عن بحر ال�سارع. هذه 

احلواف احلادة واملرتفعة هي التي تعيق النتقال ال�سريع من مكان اإىل اآخر ل�سيما يف مدينة 
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و�سع  قد  الأحوال  كل  انه يف  يع  اأم مل  ال�سائر  يعي  وقد  معا�سرة.  فيها  العالمة  تكون  اأن  يريد 

اأمام عينيه وذاكرته، انه اإزاء حاجز غري طبيعي يف املدينة مينعه من ممار�سة احلرية لقدميه 

ولذاكرته وب�سره. 

األنها دم�سق، ال�سارع امل�سطرب امل�سري، والعربات امل�سطربة احل�سور، وال�سوت. -�ساأنها 

�ساأن اأي مدينة عربية اأخرى -. وكاأنك يف عامل غريب، تّعودك �سئت ذلك اأم اأبيت على ال�سخب 

والنتظام، ورمبا الفو�سى الكالمية اأحيانا الت�سرفات الَّالم�سئولة التي ترافق ال�سنة ال�سباب. 

ملاذا يحدث كل هذا والأمر ل يتعدى اأن يكون جمرد ال�سعي لتنظيم العالقة بني النا�س ومدينتهم. 

اأقول ثمة خلل ما يف  اأنف�سهم ؟  بني النا�س وحاجاتها، بني النا�س وال�سوق، بني النا�س والنا�س 

بنية ال�سارع العربي اآت بال�سرورة من اخللل يف البناء الأيديولوجي للمعمار الفني الذي يربط 

بني املدينة واملجتمع يف مراحل مل توؤخذ عمليا يف احل�سبان. وبالتايل انه يحمل �سمنا التكوين 

النف�سي - الجتماعي للعربي نف�سه، تكوين اآت اإليه من البادية والقرية لي�س من ال�سهولة اإلغاوؤه 

اأو اإبعاده ولو موؤقتا، اإنه تاأ�سيل كامن يف النف�س ويف املمار�سة احلياتية اليومية املمتدة من: البيت 

اإىل ال�سارع ومن ال�سارع اإىل البيت.هي جزء من هذا ال�سطراب الكبري الذي تعمق من خالل 

وجودنا غري املتاأ�سل يف املدينة ونحن نحمل ارثنا الزراعي القدمي يالزمنا كالظل وكالع�سرية 

وكالإرث وكالعمل الزراعي. من هنا ان�سحبت �سرامة العراقة على ال�سارع، وحولته اإىل جزء من 

املكونات ال�سلبة يف مدينة ذات تكوين نف�سي واجتماعي �سمح، اأو فيها ما ميكن اأن يقال اإن ثقل 

التاريخ فيها قد فر�س نوعا من الدماثة وال�سماحة، برغم من اأن كل زاوية يف هذه املدينة ت�سع 

يف ح�سابها م�ساألة الربح اليومي للعمل واخل�سارة. من هنا تتداخل خروقات النا�س يف مطلب 

الرزق غري املنظم بخروقات املدينة التي �سمحت من خالل ا�سطراب تنظيم ال�سارع واأر�سفته. 

واألنها دم�سق لي�ست مثلها مدينة اأخرى يف �سوريا، فقد احتوت كل الت�سورات املمكنة للحداثة 

دون  الدم�سقي  ال�سارع  مكانية  يف  حمددة  املالحظة  تبقى  لذلك  املعماريني.  مفكريها  عقل  يف 

�سواها من مدن ال�سام الأخرى، وان حدث ثمة ت�سابه فالأمر ل يعدو اأن يكون اإل ظاهرة معمارية 

عامة. 

لي�س هذا الذي اأقوله عن الأر�سفة احلادة والقامعة حلرية احلركة يف ال�سارع ويف النا�س اإل 

دللة على الال نظام الذي يطبع حياتنا خارج البيت، هل هو غياب اأخر لالأب اأو ويل الأمر.؟ 

وما ارتباط اجلنوح واجلرائم باملنعزلت من ال�سوارع وبالأماكن املخفية املنزوية، اإل ب�سبب من 



141

شحنات المكان

غياب �سلطة الأب هذه. ال�سارع والر�سيف القامع اأحدهما لالآخر وللنا�س معا، ما هي اإل �سلطة 

اأخرى غري غائبة عن العيان اليومي متار�س ح�سورها الفاعل - القمعي على النا�س دون تفريق، 

وكاأنها �سلطة الأب املطلقة يف البيت املديني. 

وال�سابلة  النا�س  حرية  �سد  والر�سيف  ال�سارع  ميار�س  مق�سود  قمع  ثمة  هل  وال�سوؤال، 

التي هي عليها دم�سق  ال�سلبة  الأر�س  تفر�سها طبيعة  بنية عقلية ما خفية  اأن  ؟اأم  واملركبات 

مثال = تقع دم�سق يف غوطة حتيطها اجلبال = هي التي متار�س مثل هذا القمع. وهذا يعني 

واملنخف�س.  ال�سهل  يف  الكامنة  وال�سالبة  باملدينة  املحيطة  ال�سالبة  بني  مكاين  تناغم  ثمة 

واحد  كل  -املختلفة.  املتجاور  الأمكنة  املتناق�سات يف  بني  معروف  ل  ثمة جتاوب  دائما  هناك 

منها يحمل خ�سائ�س الأخر �سمنا وان مل يظهره عيانا …. العلّية حتمل القبو، الربودة حتمل 

احلرارة، ال�سالبة حتمل ال�سيولة …الخ. دم�سق ال�سهلية ت�ستعري ال�سالبة مما يحيطها من 

هذه  مبثل  املتناق�سات.  يف  حتيا  مدينة  هي  ال�سهلي.  منخف�سها  على  لتفر�سه  �سخري  ارتفاع 

البنية املتوازنة بني �سهل ميار�س ال�سالبة، و�سالبة تفر�س �سهولتها تعي�س املدينة - دم�سق-بكل 

تفا�سيلها يف اإطار هذه اجلدلية يوميا. وملا كنا ل منلك اإل املعاينة الب�سرية العامة ملا هو موجود 

حتت ب�سرنا واأقدامنا، وملا هو موجود يف ال�سارع و�سفافه، فلي�س علينا حرج من القول اأن هذه 

اأحيانا  اأفق معريف قدمي مثل دم�سق -  الأر�سفة ل تتالءم وطبيعة مدينة متطلعة، ونامية ولها 

ي�سبح احلفاظ على الرتاث القدمي عائقا اب�ستمولوجيا يفر�س ح�سوره املرفو�س قوة معرفية 

للرف�س، دومنا اإعالن مبا�سر وعلني عن مثل هذا الرف�س -.

يف امل�ساء يختفي القمع، تختفي اأ�سلحة ال�سارع والأر�سفة تختفي كل العوائق يف امل�سي ويف 

احلديث، وقد يختفي احلوار اليومي ال�ساخب بني الر�سيف و�سارعه اأو بني ال�سارع ور�سيفه. 

ورمبا بني املارة، ورمبا لن ثمة ت�سالح خفي بني بحر ال�سارع الإن�سان. لي�س من �سان اأحد اأن 

يت�ساءل ملاذا ؟لكن العربات وحدها تعرف ذلك. لأنها حرة طليقة تنطلق يف كل الجتاهات دون 

اأ�سرية قوى اجتماعية حتدد حركتها  اأو وازع من ح�ساب. بينما هي يف النهار  �سابط مل�سريها 

وحتولها اإىل اأدوات قامعة حلركة الآخرين، مما يفر�س ح�سورها املميت على ال�سابلة اأن ي�سلكوا 

الأر�سفة واملمرات ال�سيقة كي ي�سريوا يف م�سارات تتالم�س فيها حتى الأج�ساد. 

 ل اأحتدث هنا عن نظافة ال�سارع التي هي هوية املدينة املعا�سرة، فتلك م�ساألة ن�سبية. كل 
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املدن العربية ل حت�سب لنظافة الر�سيف ح�سابا. عدم النظافة يرتبط بقمع ل �سعوري متار�سه 

املدينة الو�سخة على النا�س. ثمة قناعة مبطنة، وهي اإن كل ما هو تراثي، قدمي، اأثري، اأو ح�ساري 

ل مي�س بالتنظيف، مبثل هذه احل�سانة جتعل اإي حماورة مع الأمكنة القدمية انتهاكا حلرمتها 

وم�سها بتكوينها القدمي. ومدننا العربية تتمنطق بالرتاث، بل وجتعل منه �سدا اأمام اأي حتديث، 

خا�سة يف مو�سوع الأر�سفة التي تفر�سها طبيعة املدينة الرتاثي.
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�صحنة ال�صتائر

عاريا  يكون  اأن  للبيت  ميكن  ل  اإذ  ووجود،  م�ساهرة  عالقة  وال�ستائر  البيت  بني  العالقة 

البيت من  ملعنى  ما  ندرك  هنا  لوحدها. من  معلقة  الف�ساء  تكون يف  اأن  لل�ستائر  كما ل ميكن 

ودللة اأعمق من كونه مكانا لل�سكن. فهو الع�س الرحم الذي ٌيحمى من داخله من خطر العامل 

اخلارجي، خطر الف�ساء – الفراغ. وما لل�ستائر من معنى من كونها معلقات على نوافذ واأبواب. 

فهي الإطار الذي يغلف الروح وهي يف هناءتها اليومية. بدًء نقول اأن البيوت ت�ستعري من الف�ساء 

لتو�سل  واأبواب،  نوافذ  فيه  تفتح  ولكنها  الع�س  لت�ستوطنه يف  وتقتطعه  الكبرية  جزء من فراغه 

باطنه بالف�ساء اخلارجي ولتو�سل الف�ساء اخلارجي به. ثم تاأتي ال�ستائر لتو�سع على املو�سالت 

بني الثنني: النوافذ والأبواب ل لتغلقها ول لتفتحها، بل لتوؤ�سر اإىل اأن ثمة تكوين ما على الأر�س 

ي�سكنه الإن�سان. فال�ستائر اإذن جدل البيت، اأي جزء من الإن�سان يف عمله، اأو يف وجوده. ومبا 

اأن للبيت مهما كان �سكل بنائه وهند�سته هياأة القبو وفيه قطع من الف�ساء. فاأن ال�ستائر فيه لها 

لغة درامية بني ف�ساءين يت�سارعان معا يف داخل وخارج البيت. ومادة �سراعهما الإن�سان يف 

يقظته احلاملة –ف�ساءه الذاتي- ويف نومه القبوي.- ف�ساء اجل�سد الداخلي-. ففي املثيولوجيا 

ل يكون البيت اإل مظلما فهو جزء من تكوين: العامل ال�سفلي، الكهوف، املغارة، الأقبية، املنعزلت 

وال�سجون..الخ. لذا لي�س فيه نور كما ي�سري با�سالر. وهذا يعني انه كيان رحمي، �سري، غائر 

بعد ذلك  وله  اأخرى  اأنوات  بني  تبحث عن وجودها  وهي  الأنا  له طابع  لها.  ومكون  الذاتية  يف 

طريقة القول اخلا�س لأنه يحمل �سمات �ساكنيه املتميزة عن الآخرين. ففيه تتوالد كل الكائنات 

الأجنة وتنمو ثم متوت اإنه كون �سغري تكتمل فيه دورة احلياة والطبيعة. وعندما تخرج كائناته 

للعامل، للنور. تكون على اأمت ال�ستعداد لأن تواجه اأ�سواءه وم�سكالته وق�ساياه. لذا فالبيت يولد 

مظلما على بقعة من اأر�س الروح الف�سيحة فيقتطع يف داخله اأجزاء من الف�ساء ويوطنها فيه. ثم 

يبداأ حماورته معها. ويف جدلية الداخل - اخلارج نكتب ق�سائد احلياة اليومية التي هي، جدل 

العالقة التي متنحها لنا �ستائر من قما�س اأو �ستائر من الكلمات.- تتوازن يف احلياة ال�سعبية 

كلمة الرتحيب اأو الرف�س بال�سيف وطبيعة ال�ستارة امل�سدلة عندما تفتح لل�سيف اأو تغلق - كل 

م�ساعر واأ�سباب وجودنا اليومي خلف ال�ستائر تتج�سد على هياأة اأفعال وممار�سات.لها عالقة 

ما باخلارج. 
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فجعلته  وحداثتها.  عنفها  عليه  املدنية  مار�ست  فقد  ورحمي،  وروحي  مظلم  البيت  ولأن 

له  ولكنه يف كل مواجهة  وقوة.  ومال  دالة على مركز وجاه  وهياأة ب�سرية  باأ�سواء ومفرو�سات 

مع الذات ي�ستدعي الظلمة والنور اخلافت، واللون الهادي، واحلياة الهم�س، والرحبة املت�سعة، 

والف�سحة العلنية للعب، وامل�سرتاح املفرغ، والبعد النف�سي للقيلولة، والتاأمل بجوار موقد ال�ستاء، 

والتهنئة اجل�سدية وهي ت�ستقبل حرارة اجلو، والتعود على القبول فيه حتى لو كان �سغريًا. من 

هنا جند اخلارج امل�سيء، والقوي ب�سم�سه، واأ�سوائه وعنفه الف�سائي، و�سلطته الكبرية، وخيمته 

ال�سماء. ميار�س على البيت عنفا اآخرا بجوار عنف املدينة واحلداثة. تاأتي ال�ستائر لتمنع دخول 

جزء من هذا العنف الف�سائي واملديني، فهي الأخرى ل حتيا ول تتجدد اإل يف املنطقة الرمادية 

من العالقة بني ف�ساء البيت الداخلي واخلارج. هي اأ�سبة باخلادمة التي حتفظ اأ�سرار �سيدتها، 

فتجعل من البيت حمطة �سبه م�سيئة للروح كي تعيد بها رحميتها امل�ستباحة.ويف الوقت نف�سه 

على ا�ستعداد لأن تف�سح كل �سيء. ومن هنا اأ�سبحت ال�ستائر جزء من املراأة ومن ثوبها ال�سرت، 

ومن مادتها الأمومة، ومن لغتها املنغلقة على بيتها، ومن حبها للرحمية والولدة اجلديدة، ومن 

اأنها ذات بنية عقلية غري خارجية. العامل بالن�سبة لها بيتها ب�ساكنيه املخمليي امل�ساعر وباأرائكه 

الدالة على الراحة الدائمة، ويف العادات ال�سعبية املن�سابة. وما انثناءات ال�ستائر وهي م�سدلة 

اأر�ستقراطية يف عر�س م�سرحي جميل يذكرك بالأنوثة  اأنثى بثياب  اإل  من الأعلى اإىل الأ�سفل 

املنح  على  قادرة  اأنثوية  ببنية  بيتية  ف�سائية  �سعرية  اإل  ال�ستائر  تّولد  ل  هنا  من  معًا.  وال�سعر 

الظلمة  بني  يجمع  مناخ  على  وحمتوية  وللغربة  للموت  وطاردة  والولدة ،،  والدميومة  والعطاء 

اخلفيفة والإ�ساءة اخلفيفة. 

2

مبعناه  البيت  عن  نتحدث  هنا  النغمة.-  وجربوتي  متناق�س  عامل  يف  و�سط  كون  البيت   

الوا�سع ال�سرقي منه والغربي رغم التباين يف الوظائف بني الثنني- تاأتي ال�ستائر لتجمل العامل 

الداخلي، ولتجعله قطعة من بناء روحي جميل ب�ساعرية األفة يومية غري مملة ل يت�سرب اإليها 

الرف�س ول املمتنع عن املمار�سة احلياتية. ويف الوقت نف�سه متنع العامل اخلارجي والغرباء من 

ومادة  والرف�س،  القبول  مبداأ  من  جزء  فال�ستائر  حقيقية.  م�ساهرة  دون  بيوتنا  اإىل  الدخول 
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مانعة منفتحة ولغة مهفهفة يف ف�ساء م�ستبك العالقة. ومبا اإن البيت كما تقول املثيولوجيا قطعة 

جمتزئة من الكون تر�سو على الأر�س. ففيه كل ما يف الكون من: �سوء وظلمة، عالنية وجمهول. 

اإبهام واإعالن.. والبيت �سدمي وا�سع الأرجاء فيه كواكب وجنوم، بع�سها يختفي باملوت اأو بال�سفر، 

فتبقى اأ�سياوؤه ذكريات، وبع�سها يظهر متاأخرا، فيجلب اأ�سياءه اجلديدة. البيت مقربة وحا�سنة 

تلجا  ما  وغالبا  القدمية  ولغتهم  النا�س  متحفية  فيحمل  املوروثة  القدمية  الأ�سياء  جتتمع  فيه 

لها يف ب�سع  ت�ستوطنها زاويتها اخلا�سة جامعة  اإىل الحتفاظ ب�سرار قدمية  العجائز  الن�سوة 

كلمات خا�سة ل تفتحها اإل بعد اأن ت�سمي بالرحمن عليها، اإنها موروثها الروحي اخلفي الذي 

ال�ساكنني  اأعمال  الأ�سياء اجلديدة: جديد  اأي�سًا جتتمع  وفيه  فقدت.،  الت�سال مبن  لها  يدمي 

لغة  الفرا�س، وله من  وال�ستائر ودفئ  ال�ستاء: املدفاأة واملوقد واحلطب  لغة  له من  ورغباتهم.. 

ال�سيف: املراوح والتربيد ونور ال�سم�س ولعب الأطفال، وله من لغة الربيع اخ�سرار النفو�س ومنو 

العالقات، وال�سفر واملف�سحات وهفهفة الثياب. وله من لغة اخلريف ظهور ال�سيب ومالمح الكرب 

والقول املبهم وخمزن يف�سد فيه بع�س الطعام. وعندما ير�سو البيت على تلة اأو بقعة منخف�سة 

على الأر�س يقتطع جزء من ال�سوء اخلارجي لأنه مكون من مكونات الكون، كما يقول با�سالر 

عنه. ميثل هذه العالقة ب�سوء داخلي فقط توفره �ستائره وحتجبه يف الوقت نف�سه. فالبيت مثل 

الكون متاما ل ي�ساء اإل من داخله.

3

 يف هذا الإطار ت�سبح ال�ستائر قوة للمعرفة، ومراآة للمراأة ولكنها مراآة ل تفتح �سفحتها اإل 

لها. فمن خاللها تتح�س�س املراأة �سوء روحها و�سخ�سيتها وظلمتها. املطر وال�سواعق، الرياح 

والعوا�سف، الثلج واأعني النا�س.، الغبار ورمال ال�سحراء.، احلرارة وهواء املكيفات، كلها تبني 

لذا  البيت.  الغائبة عن  الطبيعة  اأنها مفردات تعوي�س عن هناءة  بال�ستائر من خالل  عالقتها 

تكون ال�ستائر بوجهني: وجهها اخلارجي خمتلف النق�سة والت�سميم وهو معلن لالأعني اخلارجية 

وحتمل رف�سا للدخول من النوافذ فالطل على عامل ال�سارع والنا�س والف�ساء اخلارجي من داخل 

البيت هو اأ�سبة بالبحث عن ال�سياء الكوين ودعوة مبهمة مبنع الدخول امل�ساع اإىل البيت، ولغته 

يف  ومتنح  حياتهم  وطراز  ومبكانتهم  ال�سكان  بهوية  غمو�س  على  تدل  اخلارجي  ال�ستائر  وجه 
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الوقت نف�سه روؤية تاأويلية لت�سلل ل�سو�س الأعني اإىل الداخل. اأما وجه ال�ستائر الداخلي فهو جزء 

من عامل اأنثى البيت ويكون بنق�سة خمتلفة وبطبيعة تطريز خمتلفة اأي�سا، ول يجوز اأن تت�سابه 

ت�سميمات ال�ستائر من الداخل واخلارج فهذا يعني اأن ل فا�سل بني داخل البيت وخارجه. لكل 

اأنثى ب�سخ�سيتها وجمالها الروحي، واأنثى ممتنعة بوجهها للعامل  ظاهرة وجه وقفا. فال�ستائر 

على  دالة  جمالية  قيمة  ال�ستائر  متنح  البيت  ثنايا  يف  املع�س�س  وبوجودها  وباأنوثتها  اخلارجي، 

الر�سانة والنفتاح معا.. فت�سبهها باملراأة وت�سبه املراأة بها هو من قبيل اأنهما معا يكونان البيت.. 

تاأخذ ال�ستائر من ثياب الأنثى طياتها و�سكلها وموقدها ونارها وحميميتها، ولغتها الأنثوية وحنانها 

وا�ستقامتها  قامتها  ومن طول  لالأيدي،  اليومية  باملمار�سة  يتوالد  الذي  و�سياقها  املوجود،  على 

ح�سورها يف البيت وغ�س الأعني عما يحدث واحلفاظ على املكنون، ومن األوانها طبيعة روحها 

النا�س.  قلوب  اإىل  الدخول  طرقات  خياطتها  طبيعة  ومن  الناظرين.  من  ُتع�سق  لأن  املتطلعة 

اأ�ستار خمتفية  من  للبوح  املتطلعة  العواطف  ولون  املديح،  املرتقبات  الن�ساء  فال�ستائر حكايات 

اأن ما وراءها امراأة تع�سق دون بوح علني،  اأن ترى �ستائر جميلة حتى تعرف  الل�سان. ما  وراء 

بل اأن ما تطرحه للعامل كي يراها وهي يف اأبهى حلة من �سياء املكان هو جزء من بنيتها كاأنثى 

باأ�سرار ورحم. ت�ستعري ال�ستائر كل لغات املكان. طبيعة امل�ساحة ورحابتها، نظافة املكان وهواوؤه، 

طراز الأرائك اجلميلة، تنا�سق األوانها مع البيت، ب�ساطة وعمق املفرو�سات ال�سغرية، ودقة زوايا 

وم�سطحات ديكور املنزل. وعبثا ل نرى يف ال�ستائر كل ما�سي الأ�سرة وحكاياتها الليلية ومناقع 

الهم�س، وب�ساتني الألفة املزروعة. فال�ستائر من اأكرث حرا�س الزمان �سلطة يف املكان. وخلفها ل 

يقع اإل الغرباء – حتى الأبناء ي�سبحون يف عرف ال�ستائر غرباء قبل اأن تنفتح الأبواب لهم.. اأما 

اأمامها فال يحدث اإل املعلن بني اثنني. لها من لغة الزمن حرزها لالأحداث اجلديدة هي اأ�سبه 

بامل�ستودع الذي ل ي�سبع من طبيعة اخلزن، ولها من لغة املكان اإ�سفاء جماٍل على جمال، حيث 

جتدد احلوار ي�سعدها باملمار�سة الدائمة له. ولها من ثقافة الأ�سياء ال�سغرية اأنها ت�سفي على 

ماألوفية احلياة جتديدا م�ستمرا ل متل من حديث ول ترف�س النقائ�س، ول ت�ستمع لنداء اآخر كل 

ما ت�ستجيب له هو يد الأنثى وهي تقلب �سفحاتها، فتغ�سلها من املرتاكم عليها لتعيد به جتديد 

بيتها – روحها-. فلها من طابع العالقة امل�ستدمية اأنها ل تقطع و�سال، ول توؤ�س�س عداوة، ول 

تبعث على ال�ساأم، ول تفرخ الأحزان. اإذا اأردت لها ال�ستدامة طويتها بالبقاء، واإذا اأردت لها 

النهاية طويتها بالإهمال. ل تنفع ال�ستائر للنا�س اإل اإذا كانت على عالقة مب�ساعرهم ومواقفهم 
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وهوية روؤيتهم للحياة. فهي اأثواب لغة الأنثى املعلنة يف البيت، التي ترتديها على ج�سد الأ�سرة 

كلها كي يقال عنها، اأنها وذات ذوق واختيار وع�سق ل ينقطع لالألوان.

4

الأ�سياء عالقات خمتلفة فهي تو�سع يف كل مكان لها معه عالقة امل�ساهرة.  لل�ستائر مع 

فالبيت بالن�سبة لها ذكوري فهي اأنثى ل تن�سجم مع الآخر اإل متى ما اأكملت بالآخر ما ينق�سها.

الكنائ�سية  هويتها  منه  فتكت�سب  التاريخية،  وعراقته  البيت  قدم  على  دالة  الطويلة  فال�ستائر 

ما  الداكنة  الألوان  ولها من  والأبهة،  والعراقة  الوقار  هيئة  نف�سها  على  فت�سبغ  والأر�ستقراطية 

ف�ساء  يف  م�سيئة  ظلمة  الأ�سرة.فالدكنة  ومكانة  احل�سور  وقوة  الزمان،  قدم  على  بها  ي�ستدل 

املعلن  املخزون غري  اأخرى يف  لغة  وت�سميماتها  وطبيعة خطوطها  الأ�سرار  بنية  لغتها  البيوت، 

الأحياء  تخ�ساه  كما  الر�سامون  يخ�ساه  وثقيل  وغام�س  وخفي  �سري  الداكن  اللون  هويتها.  من 

يلجاأ  وبالتايل  وامل�سابات-  وامللمات  التعازي  يف  بل  داكنة،  األوانًا  الأعياد  يف  لي�س  الفرحة.- 

امل�سممون اإىل اعتماد طبيعة الأقم�سة املختلفة بني �ستائر البيوت واأمكنة الوظائف. ولها تكوين 

العمارة البيتية طريقها يف اجلمع بني الوظيفتني: اجلمالية والنفعية. ومل تقف حدود عالقتها 

ت�سبح  اأن  حرية  لنف�سها  مانحة  ال�سخ�سية  ممتلكات  كل  على  روحها  ت�سبغ  فتجدها  باحلجم 

جزء منها.. وعندما تتدىل من اأمكنة مرتفعة توحي للمكان اأنه كان م�سرحا لأحداث مرت على 

زمن الأ�سرة وعلى مكانتها يف التاريخ. كل ق�سور اخللفاء والوزراء القدامى املرتفعة ال�سقوف 

دالة على ارتفاع املكانة، ونوافذها مغطاة ب�ستائر مرتفعة عالية ومتدلية حتمل يف طياتها اأتربة 

الزمن القدمي واملا�سي والعراقة املوؤثر يف التاريخ.. وال�ستائر القليلة الرتفاع تخ�سع لالقت�ساد 

احلديث:اقت�ساد املكانة واقت�ساد ال�سلعة، واقت�ساد التغيري امل�ستمر لتتجاوب مع اإيقاع الع�سر 

ال�سريع. وبذلك اأ�سهمت ال�ستائر املنخف�سة ب�سقوفها املنخف�سة يف تقريب الفجوة بني الأغنياء 

والفقراء، بني علية القوم وو�سطائهم. وهي كاأي فاعلية حديثة حاولت اأن تولد انطباعا باأن ما 

ت�سرته يف البيت ال�سغري م�ساويا ملا ت�سرته يف البيوت الكبرية والعريقة.
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5

وديعة  وكاأنها  القدامى،  ال�ساكنني  لتحفظ مكونات  �سري  بتاريخ  ال�ستائر على عامل  تطل   

وعندما  حتفظه.  مبا  وحياتها  اليومي  الأ�سرة  ن�سيج  يغذي  غ�ساء  فهي  قادمة،  لأجيال  تو�سلها 

متنح ال�سوء بت�سريبه ومبنعه، تقوم بذلك خ�سية اأن يتداخل العامل اخلارجي بالعامل الداخلي، 

فال�سوء خارجي، بينما الإنارة داخلية والإنارة �سوء.. يف اللغة تعني ال�ستائر "ال�سرت".كما تعني 

ويف بنيتها الحت�سام  العقل.  على  دالة  فال�ستائر  العقل.  تعني  احلاء" واحلجر  احلجر "بك�سر 

اإىل  اأعينها  املتطلعة  البيت  اأنثى  قوامها  ويف  املعتدين.  و�سد  احلرا�سة  هيئتها  ويف  واملحافظة. 

مفردات ج�سدها وعقلها. ومنها تنمو اأحا�سي�س التملك اخلا�س والتفرد. فهي كائن يولد حياة، 

وكائن يحافظ على جوع وغنى يف اآن واحد. ويف عمقها البيئي مرحتلة من حواجز اخليمة اإىل 

اإىل اخل�سو�سية. عندما  التعميم  ومن  الف�ساء اخلا�س،  اإىل  ومن حواجز احلدود  املتدليات، 

واحل�سران  الب�سط  ت�سع  بيوتها  من  الآلف  اأن  وجدت  الأهلية،  احلرب  بعد  بريوت  �ساهدت 

حل  الذي  الدمار  مدى  لي�س  تعك�س  ال�سورة  فكانت  زجاج.  بال  نوافذ  على  �ستائر  والبطانيات 

برتكيبة الأ�سرة، بل املدى الذي تنطلق نحوه الروح وهي حتاول بناء نف�سها تخل�سا من هيمنة 

وعدوانية اخلارج. وعندما ن�سبت حرب اخلليج الثانية احتمت ماليني النا�س يف بيوتها باإغالق 

والكهوف  باملالجئ  اجلالدون  احتمى  بينما  والر�سا�س  القنابل  خ�سية  بال�ستائر  نوافذها 

الكونكريتية!! فال�ستائر �سنو الب�ساطة. فهي حتمي خماوف ال�ساكنني ما اأن يداهمهم خطر حتى 

يغلقون ال�ستائر وكاأن اخلطر ل يتجه اإل اإىل ذلك املكان املبهم من الإن�سان. املكان الذي جنهله 

فتقوم ال�ستائر بحجزه يف داخلنا من ا�سطراب القيم وعنف املجهول. وعندما ت�ستوي ال�ستائر 

على روح الأمومة يف بنية بيتنا ال�سغري- رحم الأ�سرة- نكون قد حملنا كل الأ�سياء املحتواة يف 

نحيا  �سندوق  اإىل  ال�ستائر  بفعل  كله  البيت  فيتحول  وال�سندوق.  واحلرز  احلر�س  روح  املكان 

مطمئنني يف داخلة من اأية خماوف خارجية. كانت اخليمة العربية تقوم بوظائف كاملة ملا يقوم 

به البيت املعا�سر بعد اأن جرى تق�سيم لأجزائها الداخلية. ل تف�سل بني جزء واآخر غري �ستارة 

الب�سر  وكاأن  الخرتاق،  مدار  هي  فقط  الروؤية  لل�سوت.  مانع  غري  حاجزا  تكون  اأن  لها  اأريد 

لوحده ما ي�ستحق املنع. ولها بعد ذلك يف لغة الألفة واملودة وطيب الإقامة واملالم�سة بالأيدي 

والوجوه والأعني، مفردات تتداولها الأعني والأيدي. فالعالقة بني ال�ستائر وامل�سكن عالقة بني 

حياة وموت،. كالهما يتناغم حركة ووجدوا فيما يحدث بينهما من اأفعال. فال�ستائر تعي�س بني: 
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اأن يكون العامل من حولك ممتلئا بها، ففي مثل هذه احلال تكون عيناها متجهتني للخارج ل�سد 

الآخرين، وبني اأن تكون اأنت مركزا يف عاملك البيت امل�ستقل وقد مالأته بها. ال�ستائر لالإن�سان 

مثل هذه الف�سحة من �ساعرية الروح. تكون يف حلظة جزء من كون كبري م�ستقل وله اإرادة يف اأن 

يحقق ما يريد داخل بنية �سغرية على حا�سية من طريق اأو زاوية من زقاق. وبني اأن ت�ستقيم يف 

تركيبة لوحدها فتجعل البيت عاملا منعزل عن الآخرين. يف كل البيوت احلديثة يف الغرب ثمة 

�ستارتني: اإحداهما للخارج وغالبا ما تكون بي�ساء ل تغلق دائما، بل تبقى معلنة ويف هذا النوع 

من ال�ستائر البي�ساء يجد الرائي من اخلارج اإعالنا عن ثقافة ال�ساكنني يف البيت، الثانية خا�سة 

بداخل البيت وكاأنها لل�سكان ولل�سيوف وهي الهوية الأكرث قربا للمراأة من ال�ستارة اخلارجية: 

يعرف الهولنديون ثقافة اجلريان وهويتهم من نوع ال�ستائر الأوىل املعلقة على نوافذهم – اأما 

اإذا عتبت باب الدار، فهي تكوين من  اإل  اأنثى حمرمة عليه ل تراها  ال�ستارة الداخلية فالأنها 

تكوينات البيت وغناه. ل يعرف جمال املراأة الروحي اإل من اأ�سيائها، وال�ستائر اإحدى اأهم هذه 

الأ�سياء. اإن مل تكن يف العني منها.

6

ال�ستاء  مواقد  والفنون، حكايات  الأدب  توليد  قيمة كربى يف  لالأ�سياء من  ما  ندرك  هنا   

خلف �ستارة، ق�س�س الغرام واألوان الكرا�سي ودفئ الأرائك، وثمة قط يرقد بالقرب من مدفاأة، 

يرقب حكايات الن�ساء يف ليلنا املقمر واملمطر واملرتب معًا. ففيها جند �سورة اأخرى للمجتمع 

وللروح التي تت�سكل يوميا من خالل �سعرية املمار�سة احلياتية. وعندما نفتح اأعيننا على البيوت 

جندها كونا �سغريا نوؤثثه بالعواطف، ون�سيجه بالرغبات، ونزرعه بالأمنيات. ونولد فيه. وعندما 

تكون بيوتنا من ال�سعة الروحية لعامل نت�سكل فيه ل نرغب مغادرته، تكون احلياة فيه واحدة من 

املفردات التي توؤن�سن كل اأفعالنا. 

املراأة هذا التكوين املبهم واجلميل والغائر يف الإن�سانية، ل جندها يف هيئتها اأو لبا�سها اأو 

ما تقوله، فقد ت�سرتي كل هذه الأ�سياء من اأي خمزن. بل هي هذا و�سيء اآخر ل نعرفه ميكن 

جتميعه من حياتها البيتية التي ل ميكن اأن حتملها معها اأينما ذهبت. فللمراأة اأ�سياوؤها املدونة 

على قرطا�س البيوت. تلك الأ�سياء التي حتمل يوميا ثقافتها و�سخ�سيتها وما مل تقله بل�سانها اأو 
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ترتديه. ال�ستائر وغرف النوم واملطبخ وطريقة تكوين املتعة الب�سرية للبيت، هي مكونات املراأة 

و �سخ�سيتها دون اأن نغفل اأنها بوظيفتها هذه ت�سهم يف بناء املجتمع دون اأن تكون مقيدة كليا 

يف البيت. فميدانها مثل ميادين الرجل ولكنها يف دوامة فعل حياتي اأعم : اأمومة واأنوثة وبيت.. 

وهنا يف الغرب ل جتد مثل هذه الأفعال اإل يف �سلب حتديث املجتمع. تبتدئ احلياة احلديثة مع 

الطفل قبل واثناء املدر�سة ول تغادره طرق التعليم مهما كان عمره.

ال�ستائر عمومية مفردة �سعبية، بل غارقة يف ال�سعبية اإىل احلد ل جتد طفال ل يفكر بها. 

وعندما ت�سل اأ�سياء من هذا النوع اإىل كل ل�سان تكون من الأ�سياء التي ل ي�ستغني عنها اأحد. ويف 

الوقت نف�سه من الأ�سياء التي ل ت�ستح�سر اإل اإذا كان ذوق اجلميع على خمتلف اأعمارهم موافق 

عليها. لذا نقول اأن ال�ستائر مفردة �سعبية، ومتداولة بني النا�س، وتكت�سب يف التعميم خ�سائ�س 

وللجذر  املنفتحة  الإن�سانية  لطبيعتهم  ال�سفافة  ال�ستائر  يحبون  والهولنديون  و�سعوبها.  البلدان 

الفالحي حيث احلقول والطبيعة اخل�سراء مك�سوفة للريح وللحياة. وحلاجتهم امل�ستمرة لل�سوء 

اإىل  جتدهم ي�سعون ال�ستائر ول يغلقون الروؤية من داخل البيوت اإىل خارجها.ول من اخلارج 

الداخل كل عامل البيتي الهولندي مك�سوف اإل الأ�سرار فلديهم منها ما يوؤلف ن�سيجا عنكبوتيا 

مغلقا وغري واه. فاأ�سياوؤهم املعرو�سة للروؤية كاأنها اأرواحهم التي تراها وتعي�س معها وت�سادفك 

بالتحية والبت�سامة دون اأن يكون بينك وبينها معرفة �سابقة. ولأن ال�ستائر جزء من بنية الريح 

والف�ساء املك�سوف تراها باألوانها الزاهية والبي�ساء وامل�سيئة. على العك�س من البلجيك والأملان 

و�سعوب اأخرى ل ت�سع ال�ستائر على النوافذ اإل كي تغلق الروؤية من اخلارج اإىل الداخل لت�سبح 

ال�ستائر حواجز �سارمة وجزء من بينة الإحراز وال�سناديق املقفلة. ومن تلك التي ل ترى ما 

خلفها. 

يف مو�سوع ال�ستائر جند الكثري الذي يتجاوز مقالة اأريد لها اأن تنبه ملا يف الأ�سياء ال�سغرية 

يف بيوتنا وحياتنا من ثقافة كبرية ومت�سعة.وميزة وجود الإن�سان على الأر�س اأنه ما اأن اأ�سبح 

اإن�سانا بهيئته وقوامه ول�سانه وعقله فقط، حتى ا�ستوطن الأر�س بهيئته فاأ�سفى على كل اأ�سيائه 

جزء من اإن�سانيته فحملت هذه الأ�سياء كل ت�سوراته ال�سغرية والكبرية عن احلياة والوجود عن 

املوت والفكر. مقالتنا هذه مالم�سة خجلة ملا يف اأ�سيائنا ال�سغرية من الإن�سانية وقيم اجلمال 

الكثري الذي مل يقل بعد. 
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�صحنة الأ�صياء املهملة

1

ل يغيب الإن�سان البدائي عنا- ذلك اجلد اململوء باخلرافة- حتى لو تغريت عقولنا واأفكارنا 

و�سحنة وجوهنا ولغتنا ومواقعنا اجلغرافية، وكل ما يت�سل برتكيبة الكائن الذي نحمله. فالإن�سان 

الذي "كناُه" هو تاريخ العالقة بني اجل�سد واملكان، روحه خليط من احلجارة والريح، وج�سده 

اأننا  اأنف�سنا  عن  نقول  وعبثا  والعينني.  اليدين  فعل  من  خليط  وعمله  واملاء،  الطني  من  خليط 

ل�سنا اأبناء الأجداد، ول ورثة لتلك اخلرافات التي حتولت اإىل اأعمال ومدونات �سميت لحقا بـ 

امليثولوجيا. فنحن اأبناء لهم ولكن يف زمان ومكان مملوءين بخرافات العلم احلديث. – نحن 

اأبناء موتى كما يقول املتنبي- هذه حقيقة مل يجب عنها بالكامل ل علم النف�س ول علم الجتماع، 

واإن اأجابا عنها عزي الأمر اإىل القوى اخلفية التي تتحكم بالالوعي الفردي واجلمعي فينا. يف 

حني اأن اب�سط تعامل ح�ساري مع الواقع املعا�سر يجد اأن الإن�سان ما هو اإل جمع بني املتناق�سات 

املتباينة املراحل وال�سلوك، تتجاور وتتحاور يف ج�سد وفكر ووعي وممار�سة و�سلوك يومي، فيبدو 

تلك  اإىل  م�سدود  العينني  مفتوح  وهو  قدمني،  على  ي�سري  خرايف  كائن  وكاأنه  املعا�سر  الإن�سان 

القوى التاريخية املجهولة التي تقوده ليل نهار اإىل م�سري مل يح�سمه موت اجل�سد منه. وقد يبدو 

الطرح هنا �سبه غريب ونحن يف اأواخر القرن الع�سرين، ويف اأوج التطور العلمي والتقني، والعامل 

كله يقع حتت �سيطرة اأ�ساليب العوملة وتقنياتها الهائلة. اإل اأنني فوجئت بالكثري منا يف حلظات 

من اأحالم يقظتنا ال�سعرية منار�س طقو�سا علنية وم�سروعة لنا ولغرينا، نعيد بها توازننا املفقود 

اإىل تلك الأ�سياء الروحية هو عودة اإىل بقع من�سية  مع مفردات احلياة املعا�سرة وكاأن العودة 

من ل وعينا، بقع تراكم عليها الزمن وتكاثرت عليها املت�سابهات حتى عدت من�سية اأو مهملة اأو 

مرتوكة. ولكن ما اأن نهداأ ونعود بتفكرينا اإىل القدمي حتى تربز تلك البقع املهملة ثانية متحدية 

الزمن والبلى، لتك�سف عن حاجتنا احلياتية للت�سلية العقلية، وكاأنها قوى للتوازن مع ما ي�ستجد 

من تقدم. هذه البنية املتحكمة بجزء من حياتنا املعا�سرة ل ميكنها اأن تغيب اأو اأن تلغى بعادات 

قلياًل،  كان  واإن  فينا،  قدمي  هو  ما  بني  جتاور  هناك  واإمنا  املعا�سرة.  احلياة  اأفرزتها  جديدة 

وبني ما هو جديد فينا واإن كان كثريًا. ل بل اأن اأجهزة الإعالم وال�سحافة جتد يف ذلك املهمل 

اإىل ق�سية تت�سل مبلء  النا�س فيها، وحتولها  املثرية، فت�سغل فراغ  ال�سياحية  واملرتوك مادتها 
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العطل والراحة واملنا�سبات، وكاأنها وجدت اأ�سال لتكون يف هذا املوقع املنزوي واملرتوك من حياة 

الإن�سان املعا�سر. وامل�ساألة التي نحن ب�سددها هنا ل تبدو �سهلة يف حني اأن ممار�ستها لي�ست 

اأن تلتقي بخرافات الأجداد  اأتاحت لك املوا�سالت واأ�ساليب ال�سياحة املعا�سرة  كذلك، بحيث 

عرب اآلف ال�سنني، لي�س ج�سدا، بل خربة وتراثا وح�سورا مرئيا وتقاليد متداولة ومعروفة كما لو 

كانت مزروعة يف اأج�سادنا. 

2

 ما الذي يجعل كائنا ب�سريا وهو يف عز ال�سكن املريح واملدينة املكفولة احلياة واملوا�سالت 

موافقة  اأخذ  اأن  بعد  ال�سكني  احلي  و�سط  ويف  بالكهف  اأ�سبه  �سغريا  بيتا  يبني  اأن  واحلاجات 

اجلهات املعنية.؟ وما الذي يجعل �سائحا اأوربيا اأن يقطع اآلف الكليومرتات كي ياأتي اإىل مدينة 

القرنة بالب�سرة ويزور جذع �سجرة مرمي على الأر�س يقال اأنه بقايا ل�سجرة اآدم "عليه ال�سالم" 

كانت موجودة قبل الطوفان. ومي�سح يده ووجه فيها، ويلتقط ال�سور و�سط ده�ستنا نحن الذين 

اأمامنا ليل نهار، منر بها ومتر  اأن هذه ال�سجرة موجودة  حتلّقنا حولهم لرنى ما يفعلون؟. يف 

بنا، ندخل باحتها وتدخل اأعيننا. ومل نفكر يوما اأن تكون حمط اأنظار العامل، اأو موردا �سياحيا، 

ومكانا مقد�سا يقع بالقرب من م�ساكننا ومدار�سنا؟. وما الذي يجعل �سائحا م�سكينا مثلي يف 

يلقي  اأنه من  يلقي بنقوده يف حو�س مائي يف �ستالينغراد قيل  اأن  الغربة املفرت�سة  اأعوام  اأحد 

فيه نقودا يعود اإىل املدينة ثانية وب�سحبته هذه املرة فتاة من اأهلها!!؟ �سدقت اخلرب واألقيت 

وما  ل!!؟.  اأم  الآن  اإىل  تنتظرين  فتاة  ثمة  كان  اإن  اأدري  وما   1974 عام  منذ  اأزرها  ومل  بنقود 

الذي يجعل ال�سافعي يف م�سر مكانا لتلقي الآلف من ر�سائل امل�سريني وغري امل�سريني حلل 

العتبات  يزورون  وهم  النا�س  ماليني  يجعل  الذي  وما  واحلياتية؟  والزوجية  املالية  م�سكالتهم 

الذي يجعل  وما  امل�ستع�سية؟  وتعاىل كي يحل عنهم م�سكالتهم  �سبحانه  للتو�سط هلل  املقد�سة 

ع�سرات الن�سوة وهن يجل�سن على �ساطئ النهر والبحر وهن يودعن املياه اجلارية فيهما �سفينة 

من كرب النخيل ب�سراع من خرق بالية وعليها �سمعة م�سيئة وهي ت�سري مع املد بانتظار الغائب 

من اأهلها؟ وما الذي يجعل النا�س يف اأعياد نوروز اأن يجلبوا احلناء ويلطخوا بها جذع النخلة، ثم 

يف اأخر الحتفال يقتلعون نخلة ما ويق�سرونها من �سعفها كي ياأكلوا جمارها" قلبها"؟
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 هذا ال�سيء املجهول الذي نحمله، متى يظهر ؟ وما هي الكيفية التي ن�سبعه فيها كي ل يعود 

اإل يف اأوقات معينة.؟

3

هل هو فراغ هذا الذي يحاول النا�س هنا اأن ميلوؤه؟ اأم هو امتالء مثله مثل العمل ل يجد 

ح�سوره اإل يف �سغط العمل على النا�س فيجدون فيه فر�سة للرتويح؟ اأم اأن النا�س توؤجل اإظهار 

مريحا  اجلو  يكون  حيث  ال�سيف،  وقت  اإىل  الطفولة  عهد  من  والآتي  فيهم  واملوؤجل  الكامن 

وال�سياحة ممكنة والتعبري عن الذات ممكنا بطاقات الفرد؟ اأم اأن الأمر ل هذا ول ذاك، بل هو 

نوع من الطق�س ل ميار�س اإل يف ح�سرة العودة اإىل النف�س والطبيعة واخللوة وبني جمع خمتلف 

من النا�س. هذه الطقو�س الفردية واجلماعية ل ينظمها دين ول يوؤلفها نظام ول ت�سنعها جهة، 

بل هي رغبات فردية قد جتد لها مواقع عند هذه اجلماعة الدينية اأو تلك وقد ل جتد، لكنها يف 

املح�سلة هي من تلك التي تالزم الراحة والهدوء، وترتبط بتجديد العمل، وكاأنها بان�سحابها 

من موقعها الرتاثي القدمي يوم كانت متار�سها جمموعات كبرية من النا�س وحتولها اإىل تقاليد 

فلم تعد الآن قادرة على جماراة الزمن، فاحتلت زاوية من �سارع ما كما نرى يف هذه ال�سورة 

ولت�سبح  املعلق،  احلجر  ليم�س  يديه  يرفع  جمع  واأمامها  بروك�سل  يف  �ساحة  اأهم  تتو�سط  التي 

لقى واأ�سياء �سغرية مرتوكة. اأو اأن تبقى كرتاتيل مكانية ترتدد كلما جاءها زوار جدد. يف هذه 

ال�سورة ويف غريها تبدو احلال الدينية متاأ�سلة يف احلياة املعا�سرة، ولكن بطريقة غري طريقة 

العبادة، وا�ستطاع العامل احلديث اأن يقرب وجهات النظر بني الأديان كلها من خالل جعله اأي 

بقية اأو اأثار دينية قدمية ذات م�سحة اإن�سانية عامة، هذا ما �ساهدناه ونحن نقبل على التربك 

بهذه القطع رغم اأننا م�سلمون. واملنظر نف�سه جنده يف �سجرة اآدم يف مدينة القرنة يف الب�سرة، 

الغربي.  العامل  اأ�سقاع  من  القادم  امل�سيحي  يتربك  ما  مبثل  بها  امل�سلمني  نحن  نتربك  عندما 

هذه احلال توفرها �سياغة امل�ساعر الدينية – الروحية ولي�ست اللغة التي تتلى ول التعاليم التي 

تتوفر. اإن الفرد هنا يتجرد اأحيانا، بل ويف اأوقات كثرية من اأي انتماء لالآخر البعيد. ويتم�سك 

باحلا�سر الذي هو فيه. اأن �سكل احلياة املعا�سرة يدفعه لأن يقول ما يف قلبه وبو�سوح دون اأن 

يحتاج لو�سيط. وهذه احلال جعلت املفاهيم الروحية واملادية متجاورة وعلى اأر�سية واحدة من 
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الو�سوح. وعندما رفعت ال�ستائر فيما بينها حقق املبداأ الروحي ح�سوره وفاعليته يف اأنه يدخل 

كل بيت ومي�س كل اإن�سان دون اأن يقول عن نف�سه اأنه م�سيحي اأو م�سلم.

4

واملرتوكة  املهملة  الآثار  مادتنا هنا، جند هذه  وهو ميدان  والثقايف،  الفني  امل�ستوى   على 

والثانوية والنادرة والهام�سية ت�سبح يف عامل الفن ويف عامل القت�ساد موادا ذات قيمة مادية 

من  اجلديدة  لالأجيال  والثقافية  الب�سرية  الذائقة  يف  التحول  لهذا  ونعجب  كبرية.  و�سوقية 

ال�سباب، هذا يعني اأن اأوربا مل ياأفل تاريخها، ولكنها تعاين من عقدة نق�س كبرية، هي اأنها ل 

متلك تراثا كالذي ميلكه ال�سرق العربي ول اليابان وال�سني واأمريكا الالتينية. وم�سعاها وهي 

توؤكد ح�سور الثانوي يف حياة اأبنائها، رغم وجود الأ�سلي والتكنولوجي والفاعل، يعني اأنها ب�سدد 

و�سع تر�سيمة لتاريخ قادم، هو تاريخ الروح ال�سعبي الذي جنده يقفز بني اآونة واأخرى ليدخل 

الفن الت�سكيلي والعمارة واملو�سيقى والرق�س والديكور. ونعجب عندما نعي�س و�سط هذا الرتاكم 

الكبري من الثانوي واملرتوك اأن ثقافة الغرب كلها لي�ست اإل اإعادة اإنتاج الثقافة القدمية ولكن 

اأن يكون ذلك مت�سكا باملا�سي. وهذه مفارقة فكرية. مما جعل لغتها تنفتح على اجلديد  دون 

لذلك  وجدت  ما  اإذا  الأجنبية  وللغات  اجلديدة  للم�سطلحات  قوامي�سها  ففتحت  وامل�ستحدث 

اللغة  واإمنا لأن  للمفردة اجلديدة،  لغويا  لي�س لأنها ل جتد نحتا  �سرورة ا�سطالحية وثقافية، 

الأوربية بت�سعباتها قادرة على ا�ستيعاب اجلديد دون خوف من طبيعة اللفظ اأو دللت املفردة 

امل�ستحدثة. وهذا الأمر جعلها منفتحة على تراث ال�سعوب املهمل من قبل اأهله، وعلى مدارك 

يف  وجدت  اأنني  وللمفاجاأة  واأبعادها.  اأعماقها  يف  البحث  يوا�سلون  فتاأوا  ما  قدمية  ومعارف 

اأم�سرتدام �سخ�سا هولنديا يوا�سل رحالته للعراق وبا�ستمرار رغم ظروف احلرب من اأجل اأن 

يجمع الأغاين العراقية القدمية، مثله مثل رجل يف �سوريا لكن الفرق بني هذا وذاك اأن الهولندي 

اإذ يحافظ على تراث الأغنية العراقية القدمية يخ�سع مادته للدرا�سة والبحث من اجل اأن يكون 

ثمة ما يغني الأغنية الأوربية وله م�سعى جيد يف هذا. يف حني ان الرجل ال�سوري جعلها ب�ساعة 

ينبه  فهو  نف�سه،  الوقت  ويف  �سداه،  يجد  ثقافتنا  من  املرتوك  املهمل  هذا  ولال�ستن�ساخ.  للبيع 

الغربيني اإىل اأ�سيائهم ال�سغرية ولقاهم وتراثهم املهمل بعد اأن �سيدوا القاعات واملتاحف لثقافة 

العامل واأثاره. ويف الوقت نف�سه يوؤ�س�س لنا نحن الذين نعيد اإنتاج ثقافتنا بالروؤية لها من جديد 

نظرة لطبيعة العالقة بني اإن�سان متقدم ومتح�سر وبني ثقافة مهملة ومرتوكة. 
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�صحنة ال�ص�ق /واملمر

1

وتوؤنث،  تذكر  بها  ُيتعامل  التي  ال�سوق  �سيده:  ابن  يقول  كما  البياعات  مو�سع  هو  ال�سوق 

وقة لغة فيه،  واجلمع اأ�سواق ويف التنزيل" اإل اأنهم لياأكلون الطعام ومي�سون يف الأ�سواق" وال�سًّ

وق القوم اإذا باعوا وا�سرتوا، وال�سويقة جتارة وهي ت�سغري من ال�سوق" ل�سان العرب. وت�سًّ

يف هذا الإطار اللغوي تتحرك فاعلية الروؤية اليومية للحداثة، فال�سوق حممل للحداثة. فهي 

التعامل واحلركة تك�سف عن م�ستويات متباينة بني ان تكون ال�سوق مو�سع رخاء  �سمن جمال 

ولل�سحة  للوفرة  الأخرى  تتعر�س هي  التحديث  �سمة  ان  ذلك  ويعني  �سحة،  مو�سع  تكون  ان  اأو 

ترى  ان  يف:  تتج�سد  معا�سة  تكوينات  وللحداثة  ميلكه.  من  بيد  يجعلها  باملال  ارتباطها  اأن  اأي 

بلدك منتجا او اأو تراه م�ستوردا. فال�سوق مكان يتبادل النا�س به رغباتهم وحاجاتهم وثقافتهم 

وحكاياتهم احلياتية، وله لغة يف القت�ساد و لغة يف ال�سيا�سة دالة ومبا�سرة، وله بعد ذلك لغة 

يف طبقات النا�س وفئاتهم. . والنا�س الذاهبني اإليه او الغادين منه. وكل هذه املفردات اإذا ما 

اأجيد التعامل معها تكون مظاهر حتديث اأو مظاهر ارتكا�س. فال�سوق مراآة املدينة ترى فيها كل 

اأوجهها املعلنة واملختفية وعن طريقه تتحكم الدولة ببطون النا�س وعقولهم وثقافتهم، وت�سدهم 

اإليها يف الأزمات وتفرج عنهم يف الراحة والهدوء. لعل العامة اأكرث النا�س عر�سة لن يحملوا 

مظاهر التحديث او ان يرف�سوها، لذلك تلجا موؤ�س�سات التحديث اإىل ن�سر ب�سائعها وثقافتها 

ب�سيغ مقبولة �سعبيا. فمن خالل مفردات يومية تت�سل بحياة النا�س وثقافتهم ت�ستطيع ان تكون 

وباأ�سعار  لل�سوق  نازلة  اجلديدة  الب�سائع  يرى  اإن  ما  الب�سيط  فالإن�سان  البلد  تقدم  �سورة عن 

عالية حتى ي�سرخ معلنا اأن" ال�سوق �ساب نار اليوم"اأي اأن الأ�سعار مرتفعة. وارتفاع الأ�سعار ل 

يعني وجود اأزمة دائما بل هناك فر�س ما متار�سه التجارة على النا�س ومن خالل ذلك ميكنك 

ان ت�ستدل على مدى التحكم يف معا�س النا�س لبا�سهم وثقافتهم. اأن وجه املدينة الذي تعك�سة 

املراآة – ال�سوق- يوميا بحاجة اإىل عدم الثبات وعدم الثبات هو احد اأهم اأوجه احلداثة.

يف  املجرى  انه  على  لدليل  هنا  نحتاج  العرب" ول  املرور" ل�سان  مو�سع  " فهو  "امَلَمرُّ اأما 

لل�سارع، ولكن املجرى يف ال�سوق التجارية ياأخذ هوية اأخرى جزء منه هو امتداد للدكان، وجزء 

اآخر هو و�سلة من ال�سارع، وجزء ثالث هو ر�سيف اأي�سًا. ويف هذه الأجزاء جنده يكت�سب �سفة 
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ال�سوق ويحمل دللته، فهو قطعة منه ميتد بامتداد احلاجة اإىل ا�ستخدامها، ويتقل�س عندما ل 

يجد مو�سعا له. ما يهمنا هنا اأن املمر له لغة متحركة وغري ثابتة، هو الوجه ال�ساحك من حياة 

املمثلني  وراءه  يخفي  الذي  امل�سرح  فهو  وبالتايل  واأفكارهم،  النا�س  روؤى  على  والالعب  املدينة 

الفاعلني الذين يحركون �سريك التجارة اليومي. ومن خالل �سالكيه جند التنوع هدفه، فهو ممر 

تكون  ان  اأدوارهم دون  النا�س  اأمام  فيه  املمثلون  يتبادل  والثابتة، وم�سرح  العابرة  الأقدام  لكل 

ال�سخ�سية وا�سحة املالمح.

2

الأجنبي  الإنتاج  بني  املجاورة  مبداأ  اأخوان  وح�سو  باك  اأورزدي  اأ�سواق  ر�سخت  اأن  فبعد 

جوار  اإىل  اجلديدة  الأجنبية  الب�سائع  عر�س  خالل  من  العراقية  ال�سوق  يف  املحلي  والإنتاج 

العراقية املتميزة، والتي يطل من خاللها امل�سرتي على احلياة الغربية دون ان ي�سافر، ويف الوقت 

نف�سه يقارن ما ينتج يف بلده، وجد املواطن نف�سه �سمن ظاهرة حتديث ال�سوق. ومن يتتبع هذه 

الظاهرة يجد اأن ال�سناعة الوطنية كانت جتاري اإىل حد كبري ما ينتج يف اخلارج، ولكنها مل 

تكن متتلك القدرات التقنية على تنويع ال�سناعة. ففي جمال املوبليات وال�سناعات اخل�سبية 

مثال كان ما ينتج حمليا كله او اأكرثه من الأخ�ساب. ومل يعرفوا اخل�سب امل�سغوط اإل من خالل 

ما ا�ستورد من الدول الأوربية. وعندئذ بداأت احلياة املنزلية تتغري تبعا لالإمكانية املالية للكثري 

من النا�س بعد التغري الكبري على دخل املواطن خا�سة يف ال�سبعينات. حيث اأن التقاليد العريقة 

لالأ�سر العراقية املنحدرة من الأر�ستقراطية العثمانية والعربية القدمية جتعل من خالل اقتنائها 

الب�سائع الغربية على �سلة ما بثقافة الغرب فمن الأزياء واملقتنيات احلديثة ونوعيتها واأ�سمائها 

الأربعينات  يف  فبغداد  به..  وتتباهى  بل  متقدم  بعامل  ال�سلة  من  �سيء  على  الأ�سر  تلك  تبقي 

مهياأة متاما لن تكون النافذة ال�سرقية احلديثة على اوربا ملا كانت متتلكه من مكونات ال�سوق 

القت�سادية الكبرية، وقدرة الفئات الأر�ستقراطية املتميزة والتجارة املنفتحة على �سرق العامل 

والتعليمية  وال�سناعية  التجارية  الو�سطى  الطبقة  من  اجلديدة  العراقية  البيوت  ونواة  وغربه 

والع�سكرية ال�ساعدة، اأن ت�سهم يف ر�سم �سورة لبغداد غري ال�سورة التي ير�سمها العامة. فبغداد 

التي بداأت تتفتح على جديد الغرب وتقنياته، وعلى ثقافة الغرب وتقليعاته. مهدت اأر�سية لهذه 
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الثقافة من خالل ما اأ�سدرته من ت�سريعات جتيز التجارة وال�سترياد. لذلك كانت اأ�سواق العراق 

املو�سرين  خا�سة  النا�س  من  الكثري  عند  فن�ساأت  معا.،  والتجديد  اجلديد  على  م�سرقة  نافذة 

منهم حا�سة اقتناء اجلديد. اأوًل من اأجل تر�سيخ مبداأ التمايز الفئوي والطبقي بامتالك ال�سلع 

الأجنبية يف بيوتهم. وثانيا من اأجل تر�سيخ مبداأ التناف�س جتاريا يف ال�سوق العراقية الوليدة بني 

تتبع توجها اقت�ساديا حرًا.  العراقية  ال�سوق  اأن  املال واملنا�سب. مما يعني  فئات بداأت متتلك 

وثالثا ت�سجيع الراأ�سمال الوطني يف ال�ستثمار يف ميدان ال�سترياد والت�سدير خا�سة يف ميادين 

ال�ستهالك املحلي.. فتحولت بغداد نتيجة ذلك اإىل �سوق جتارية كبرية، مل يكن تاأثريها على 

منطقة بغداد فقط، بل على العراق كله. فرتى فيها الب�سائع من منا�سيء خمتلفة، وامل�سرتون 

الأمر  الآخر.  قبل  من  حرب  دومنا  احتلت  وقد  بغداد،  ترى  وكاأنك  خمتلفة.  عراقية  مدن  من 

كانت  ما  ي�ستقرئ  ومن  الواحد.  الفرد  داخل  ثقافتني  بني  املجاورة  نوعا من حركة  الذي خلق 

تفعله املكتبات الجنبية "مكنزي" يف بغداد بتطوير قراءة املثقفني العراقيني، جند ان الثقافة 

الغربية ل تقت�سر على الكتاب بلغات اخرى، بل على تكوين مفردات غربية يف احلياة العراقية 

حلاجة املجتمع اإىل تنوير وتطور وجتديد. وهذا ما حدث. وكان له فعل نه�سوي مل�سناه يف الكثري 

نه�سة  اأن  والقت�سادي. حيث  والجتماعي  والثقايف  وال�سيا�سي  الفكري  التحديث  من مفردات 

الت�سنيع التي بداأت يف اخلم�سينات من خالل جمل�س الأعمار وغريه هي نقلة يف جوهر حتديث 

املجتمع وحداثته اأظهرت اأن جماورة ال�سلع يف ال�سوق و داخل بنية البيت العراقي نف�سه هي جزء 

من جوهر التحديث. وا�ستمر هذا احلال اإىل ما بعد ثورة متوز 1958. ولكن ال�سبعينات �سهدت 

حتولت جذرية مهمة يف معنى وتكوين ال�سوق عندما حتول ال�سوق اإىل قطاع الدولة لي�س ببعده 

ال�سرتاكي، كما يفرت�س ذلك، بل ببعده الفئوي والع�سائري والع�سكري واملديني. هذا يعني اإن 

تو�سعا يف دائرة ال�سترياد والت�سويق فر�س ذلك، ويعني كذلك اأن العراق اأتبع �سيا�سة جتارية 

التحديث  عملية  جوهر  يف  ويعني  منا�سئها،  خمتلف  على  العاملية  لل�سوق  اأ�سواقه  ففتح  جديدة 

الواقع. فما  اأر�س  لنهج القت�ساد احلر، كان يجري تطبيقه على  اقت�ساديا مغايرا  توجها  اأن 

جنده من ب�ساعة جديدة خا�سة يف ال�سيارات والكماليات والكهربائيات هو من اأ�سواق غربية 

واأمريكية و�سوفيتية، يف حني يكون ال�سالح من اأ�سواق ا�سرتاكية. الأمر الذي يعني اأن ال�سيا�سة 

القت�سادية للدولة ل ت�سمح بال�سترياد من دول غربية اإل مبا يغذي حاجات الإن�سان البيتية، 

اأن ما ي�سند م�سروعات الدولة و�سيا�ساتها الع�سكرية كان من الدول ال�سرتاكية. ومن  يف حني 
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�سهدت فرتة الثمانينات اأيام ما كانت احلرب قائمة مع اإيران، كيف اأن ال�سوق العراقية كانت 

ممتلئة باحلاجات الغربية من كل �سنف ولون، خا�سة يف اأجهزة اخلزن والتجميد والكماليات. 

الأمر الذي يعني اإن تناف�سا عامليا يف ميدان الأ�سواق التجارية كان يطبق يف العراق، وهذا يدل 

على اإن الدولة كانت يف حال تهيئة ما لو�سع ع�سكري - اقت�سادي معني ميكنها من تاليف النق�س 

اإن التغيريات ال�سيا�سية التي حدثت بعد منت�سف ال�سبعينات، عندما  اإل  يف م�سادر التموين. 

على  فر�س  دولرًا،  الثالثني  متجاوزا  النفط  برميل  �سعر  وزاد  النفط،  ا�سترياد  �سوق  ات�سعت 

العراق اأن يفتح اأ�سواقه للمنتجات الأوربية واليابانية وال�سوفيتية والربازيلية والرتكية والعربية 

اأوا�سط الثمانينات مع الحتاد ال�سوفيتي اجته  والأمريكية دون ح�ساب. وملا تغريت العالقة يف 

�سنف،  كل  من  الغربية  بالب�سائع  اأ�سواقنا  فاأغرقت  الغربية  الدول  اإىل  ال�سوق  يف  كليا  العراق 

فبدت التجارة هجينا من �سيا�سات خمتلطة الهوية مما �سجع �سركات متعددة اجلن�سيات لأن 

بناء  يراقب حركة  ومن  وب�سائع.  اأ�سلحة  وتوريد  تنقيب  وتدخل يف عمليات  العراق  ت�ستثمر يف 

اأ�سواق الدولة املركزية يف خمتلف اأنحاء العراق يف تلك الفرتة، يجد اأن ال�سوق العراقية كانت 

تتوازن با�سترياد الب�سائع مع انتعا�س �سوق ال�سالح التي انفتحت على ال�سني والهند وباك�ستان 

الربازيل وت�سيلي وا�سرتاليا واأمريكا واأملانيا وكندا واإنكلرتا وفرن�سا والربتغال اإ�سافة اإىل ال�سوق 

ال�سرتاكية والعربية. 

وما دمنا ل نتحدث هنا عن ال�سيا�سة القت�سادية للعراق ب�سقيها الع�سكري واملدين يف هذه 

املرحلة، وهذا بعيد عن اهتمام هذا الكتاب واإن جاوره، اإمنا نتحدث عن ال�سوق التي �سهدت نتيجة 

هذه ال�سيا�سة املتاأرجحة تغريات متذبذبة بني اأن تتجه يف عالقتها باملجتمع توجها ع�سكريا، اأو اأن 

تتجه وجهة مدنية، فما كان منها اإل اأن دجمت بني الثنني لتجعل من الأ�سواق املركزية يف فرتة 

احلرب مع اإيران بيد ال�سلطات الع�سكرية ومنظمات حزب البعث، بل وف�سلت اأ�سر الع�سكريني 

يف الت�سوق ونوعية الب�سائع على الأ�سر املدنية، واأ�سبح مرتدو البذلة الع�سكرية مهما كانت رتبته 

مف�سال على اأ�ستاذ اجلامعة واملهند�س واملثقف والطبيب وكل ال�سرائح الجتماعية املدنية، الأمر 

الذي حدا بهيئة الأ�سواق املركزية اأن تفتح اأ�سواقها لهذه الفئات يف يوم معني من اأيام الأ�سبوع 

الذي ل ميكن جتاهله يف  الأمر  واأ�سرهم.  للجند  الأيام  بقية  بينما ترتك  وفق هويات معتمدة 

معاينة ال�سوق وهي تتجه وجهة فئوية. ويعني ذلك اأن الفئة الع�سكرية ونتيجة احت�سان الدولة لها 

تتمتع بامتيازات معا�سية ورواتب وقطع اأرا�س لل�سكن وللزراعة مكنها من ان ترثى وبالتايل تكون 
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لها الأف�سلية يف ال�سراء والبيع ومن ثم الفئة املتنفذه يف املجتمع. مما يعني اأن ال�سوق مبعناها 

م�سبق،  تخطيط  دون  من  فيها  �سوقا متار�س  اأ�سبحت  بل  املقا�سد،  نقية  �سوقا  تكن  العام، مل 

النا�س  توجهات  من  غري  ال�سوق  على  املفرو�س  الواقع  هذا  مثل  للدولة.  الرباغماتية  ال�سيا�سة 

اليومية، كما غري من مواقع ال�سوق نف�سها، فبعد اإن كانت يف مراكز معينة وحتت اإ�سراف الدولة 

وقطاع التجارة املركزي ويوؤمها جميع النا�س دون ح�ساب لهوية ع�سكرية او مدنية، فرزت احلال 

ال�سائهة هذه اأن ا�سطنع العامة لهم اأ�سواقا �سعبية جماورة لتلك الأ�سواق املركزية وبداأت عملية 

تبادل �سرية بني الأ�سواق املركزية والأ�سواق ال�سعبية يقوم بها موظفون وع�سكريون و�سما�سرة 

"الدللت"  ا�سم  الثنني حتت  التهريب بني  لعملية  الغطاء اخلارجي  املراأة هي  وكانت  وجتار. 

اأن مفهوم ال�سوق قد تغري جذريا، واأ�سبح مبفهوم الب�سطة ال�سعبية. ومن يتتبع  ومن هنا جتد 

هذه الظاهرة يجدها قد اأثرت على تركيبة مفهوم ال�سوق. فقد اأقفلت الأ�سواق املركزية اأبوابها 

وفرغت مكاتبها من الب�سائع. ومن يحتاج �سلعة جديدة يذهب اإىل �سوق مريدي يف مدينة الثورة 

واإىل حواف ال�سورجة وغريها اأو املدن البلدات التي حتولت اإىل خمازن مثل املحمودية يف جوار 

بغداد ومن هناك ي�سرتيها رغم اأنها م�ستوردة من قبل الدولة.

ال�سوق  وبني  وبينهما  والنا�س  الب�ساعة  بني  امل�سوهة  العالقة  هذه  يف  اجلوهرية  النقطة 

"مكانا" خا�سا تكمن يف املتغريات التي اأحدثها الو�سع ال�سائه يف تركيبة وبنية ال�سوق نف�سه. يف 
هذه املرحلة ي�سبح املمر داخل ال�سوق �سوقا، وي�سبح اخلان مفهوما �سعبيا عندما حتولت بيوت 

او �سحية ويفرغ الدكان من  اية �سروط تخزينية  عدة اإىل خانات تختزن فيها الب�ساعة، دون 

ب�ساعته.هنا جند اأن الت�سويه ل يتبع الب�ساعة بل احلياة العامة، وتبعا لذلك تغري مفهوم املمر 

واخلان والدكان وبالتايل ال�سوق كله. 

3

اأ�سكال  املجتمع  تاريخ  يف  وله  معماري  ح�ساري  تكوين  هو  بل  فقط  ب�ساعة  ال�سوق  لي�س 

وممار�سات ومكونات هي من �سلب حتديث املجتمع. فمنذ القدم كانت لبغداد اأ�سواق معروفة، 

ومن داخل هذه الأ�سواق كان املجتمع ينمو بل وتت�سح هويته وعامله وثقافته.فال�سوق هو املكان 

الذي يت�ساهر فيه مفهوما الوفرة وال�سحة وهما مفهومان اقت�ساديان تبنى عليهما فل�سفة الدولة 
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باأزيائها وتنوع ب�ساعتها وطرز البناء فيها،  اأي�سا هو مكان الثقافة ال�سعبية  وتاريخه. وال�سوق 

ي�ستقرئ  العربية  الأ�سواق  تاريخ  ي�ستقرئ  ومن  اأمكنتها،  يف  وتن�سا  فيها  تقال  التي  واحلكايات 

العراق  اأ�سواق  بها  التي متيزت  ومن بني اخل�سائ�س  فيه.  نقطة  اأو�سع  العرب يف  تاريخ  اأي�سا 

هي طرز العمارة الفنية الذي كانت تبنى به. وهو طراز خا�س لي�س مثله طراز البيوت ول طراز 

اجلوامع واملدار�س مما يعني ان تركيبة اأ�سواق بغداد تف�سح عن العالقة بني فن العمارة وفن 

الب�ساعة. واملراقب للحركة امل�ستجدة فيها يوميا ي�سعر بالتداخل بني القدمي واحلديث. فعلى 

جانبية  تتوزع  وعال،  م�سقف  ف�ساء  على  القائم  ال�سرقي  املعمار  فن  اأن  جند  العمارة  م�ستوى 

دكاكني متتابعة، هو نوع من طراز قدمي �سبه ثابت يف جميع الأ�سواق، بل وجند هذا الطراز يف 

اأ�سواق ا�سطنبول واإيران وم�سر وغريها. وعلى م�ستوى الب�سائع املتباينة امل�سادر فر�ست على 

تركيبة ال�سوق املكانية اأن تتغري تبعا لها، فما كان �سوقا للرز وال�سكر وال�ساي، اأ�سبح للمخلالت 

وحلاجات البيت ال�سغرية، وما كان لتجارة اجلملة اأ�سبح لتجارة املفرد، وما كان لبيع الأغنام 

حتول اإىل مطاعم �سعبية، وما كان �ساحة ملقدمة ال�سوق توزعتها عربات الباعة ال�سغار والكبار..

الخ. وما كان بيتا بجوار ال�سوق حتول اإىل خمزن تعر�س �ساحبة البيت على عتبة دارها ب�ساعة 

مل تعرف حتى ا�سمها. ومل يقف الأمر عند حدود هذه الظاهرة امل�سوهة، بل اأن الدكاكني متددت 

�سنة  الثالثني  يف  ال�سوق  حلركة  واملراقب  والأزقة.  البيوت  حواف  واإىل  ال�سابلة،  ممرات  اإىل 

الأخرية يف العراق يجدها غري ثابتة، ل يف التخ�س�س بنوع الب�ساعة ول يف تركيبتها املعمارية. 

نف�سه.  الدكان  مهمة  تبديل  ويف  املواقع  تغيري  يف  ت�سارع  يتبعه  اجلديد،  ا�سترياد  يف  فالت�سارع 

وعندما يجد ال�سوق نف�سه عاجزا عن ا�ستيعاب اجلديد ي�سطر اإىل خلق اأ�سواق وهمية وجانبية 

متكنه من اأن يكون حا�سرا اأمام النا�س، فحاجة البائع اإىل النقد التداويل اليومي كانت وراء 

تو�سيع رقعة ال�سوق وتبديل مهماته.

4

و�سوق  البزازين،  و�سوق  وال�سغري،  الكبري  حنون  �سوق  العربي،  ال�سوق  ال�سورجة،  �سوق   

املرادية ال�سغري والكبري، و�سوق هرج، و�سوق ال�سفافري و�سوق العطارين. وخان مرجان وخان 

التي تتوزع �سارع الر�سيد  اأهم الأ�سواق واخلانات  دلة وخان جغان وخان دانيال وغريها. هذه 
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واملناطق املجاورة له، وكل �سوق منها يتاألف من ع�سرات املمرات ال�سغرية والكبرية بحيث تبدو 

وكاأنها متاهة من املمرات املمتلئة بالب�سائع والنا�س، ما اأن تدخل هذه الدرابني املتفرعة امللتوية 

اإليك كتب الرتاث وحكايات العيارين.  اأو�سلتها  باأنك يف بغداد القدمية، تلك التي  حتى ت�سعر 

ففي كل مرت مربع منها يقف بائع مبت�سم، وبعينني مت�سائلتني عن حاجتك. لكنك ما اأن تخرج 

من هذه املتاهة امل�سيئة، حتى ت�سعر اأن قيمة الب�ساعة هي قيمة التعامل. ففي ال�سوق تتعرف 

على عادات وتقاليد الب�سائع، فكما اأن لكل ب�ساعة طريقة للعر�س، لها اأي�سا طريقة للتعامل. 

وثمة �سوت قدمي ت�سمعه يف كل منعطف اأن: ب�ساعة اليوم قد ل تكون موجودة يف الغد.

امليزة الأ�سا�سية لبنية اأ�سواق بغداد، تتلخ�س باخل�سائ�س التالية:

اأوًل : اأنها بنيت على هيئة املمرات املمتدة طوًل، والتي ت�سطف على جانبيها الدكاكني الكبرية، 

مبتدليات  ومزينا  مرتفعا  الدكان  �سقف  يكون  بينما  بب�سائعها،  فنيا  مزينة  مبقدمات 

ال�سموع، وباأ�سواء تك�سف عن حمتوياته، تتو�سطه مروحة هوائية تغري من هواء املكان. 

يبدو الدكان وكاأنه قطعة فنية جمالية مبقدمة حتتل جزء من الر�سيف، وقد عر�ست 

اأما �سقف  الكبرية فمكانها اخلانات واملخازن.  الب�ساعة  اأما  الب�سائع.  اأجزاء من  فيها 

الأملنيوم،  ب�سفائح  �سقف  وقد  �سبعة،  رقم  هيئة  على  املعقود  بالرتفاع  فيمتاز  ال�سوق 

وغالبا ما تكون خمرمة يت�سرب منها ال�سوء واملطر وحتدث �سوتا اأثناء املطر الأمر الذي 

واإىل وقت قريب بو�سر  ال�ستاء.  الأ�سواق طينية، و�سعبة امل�سري يف مو�سم  اأر�سية  يجعل 

اأكرث  فاأ�سبحت  املطر،  منها  يت�سرب  ل  مبوانع  �سقفت  اأن  بعد  الأ�سواق  اأر�سية  بتبليط 

حماية للمت�سوقني وللباعة ال�سغار الذين يفرت�سون اأر�سية ال�سوق. 

يف اأيام احلروب التي مر العراق بها، كانت اأر�سية الأ�سواق طينية، اإىل احلد الذي 

ل ميكنك امل�سري بها، ثمة جتاور م�سحك بني الدواب وال�سيارات والب�سر وعربات النقل 

والب�سائع، اإنها �سورة طينية لبغداد احلرب والفاقة والعوز وال�سواريخ والن�ساء واحلر�س 

والتجار ال�سغار واجلي�س ال�سعبي. 

ال�سوق،  لراأ�سمال  اأبهة برجوازية، وعن هيبة  اأوليا عن  العالية ت�سورا  ال�سقوف  : تعطينا  ثانيًا 

خا�سة اأ�سواق اجلملة، ومن ثم لتمنح الب�ساعة املباعة ح�سورا قويًا يف اأعني امل�سرتين، 
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�سبه مقد�س  اتفاقا  اإن  املحالت، حتى  يتعرفون على خطواتهم بني  البائعون  بداأ  الذين 

الأ�سواق  يف  ي�سرفها  مل�سرت  ب�ساعة  البائع  يوفر  عقده.  مت  قد  والباعة  امل�سرتين  بني 

ال�سغرية.

كما تدل ال�سقوف العالية لالأ�سواق على اأر�ستقراطية جتارة اجلملة، فت�سعرك اأن لها 

القت�سادية  باملتانة  الثقة  وامل�سرتي  البائع  العالقة بني  مانحة  �سمائي،  ارتباطا مبا هو 

الب�ساعة  التي ت�سعرك بعادية  الواطئة والأر�سية، تلك  ال�سقوف  العك�س من  للبلد، على 

وقلتها.

ثالثا: اإن ال�سوق العراقية ذات جذر تاريخي عريق، فقد عرفت بغداد الأ�سواق منذ زمن طويل، 

واأماكنها معروفة لدى املوؤرخني، منها �سوق الثالثاء يف الر�سافة، وكانت ترتبط مبفهوم 

مقيا�سا  كان  الذي  املبداأ  وال�سحة" هذا  "الوفرة  مبداأ  هو  معروف  اإ�سالمي  اقت�سادي 

للعالقة بني الرعية وال�سلطان، وكان مثار اأحاديث لالأغنياء وللفقراء، ومنه يقا�س ظلم 

تتجاور  كانت  الأ�سواق  هذه  ويف  و�سدقه.  التاجر  دجل  يقا�س  وفيه  و�سماحته،  احلاكم 

الب�سائع من خمتلف اأنحاء العامل دليال على جتاور الديانات والأقوام والأجنا�س، وهي 

ت�سكل ن�سيجا من ثقافات م�سرتكة تو�سل ما اأنقطع مبا هو يف احلا�سر، ويف هذا ال�سوق 

كان يتجول الفقري والغني، اأبن البلد والغريب، املراأة الباحثة عن حب، والرجل الباحث 

عن جتارة اأو عمل. وفيه عقدت اجلل�سات والندوات الثقافية ودونت الأحاديث والأ�سعار، 

ومنه وفيه ن�ساأت احلكاية ال�سعبية، فظهر العيارون وال�سطار والق�سخون، ومنه انطلقت 

تكتب عن  تواريخ  وعن  اأ�سواق جديدة،  باحثة عن  العربية  الأم�سار  اإىل خارج  التجارة 

الإن�سان قبل اجلغرافيا، فكان ال�سندباد بطاًل للذاكرة ال�سعبية ورمزا لتجارة ل تن�سب 

مواردها، وحكاية عن اأقوام و�سعوب مل تر، وجمال لأن يت�سع خيال الأر�ستقراطية العربية 

الأ�سواق  اأن توفر  الذي يعك�س انطباعا  الأمر  اأ�سقاع جغرافية جديدة،  وهي تبحث عن 

على مواد غذائية ومعا�سية كثرية يعني اأن اقت�ساد الدولة واملجتمع بخري، وهذا الأمر كان 

اإيران، حيث كانت الأ�سواق مكانا ل�سراعات اقت�سادية  اأيام احلرب مع  اأكرث بروزا يف 

كبرية، ومكانا لأن ترى فيه ما ل ميكن اأن تراه يف العادي من الأيام، وفيها برزت على 

فاأ�سبحت  والرخاء.  ال�سلم  اأيام  اأن تظهر يف  اأمور ما كان  للنا�س  اليومية  �سطح احلياة 

اأن  احلاكمة  ال�سلطات  وجدت  وملا  املجتمع.  مفا�سل  بكل  حتكم  الذي  الإطار  الأ�سواق 
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ال�سوق هو معدة النا�س، واأن التحكم فيها يعني حتكما يف قدر ال�سعب وم�سائره، اأنزلت 

رجالتها واأموالهم لل�سيطرة على ال�سوق، ف�سيطرت على م�سادر توريد الغذاء لتم�سك 

منها،  املعرو�سة  بالكميات  بالأ�سعار  لتتحكم  نف�سه  الوقت  ويف  ومعدته،  املواطن  برقبة 

وخالل اأ�سهر الأحرتاب بني العراق ودول احللفاء كانت اأ�سواق ال�سورجة واأ�سواق جميلة 

حتوم  الطائرات  نرى  كنا  بل  احللفاء،  طائرات  قبل  من  تق�سف  مل  التي  الأماكن  من 

فوقها وهي واطئة وكاأنها ت�سهل مهمة اأن يت�سوق النا�س بالب�ساعة. ويف الوقت نف�سه كانت 

الطرق املو�سلة اإىل ال�سمال العراقي ممهدة كي تو�سل قوافل الب�سائع الرتكية والإيرانية 

واللبنانية وال�سورية اإىل العراق، ك�سرايني لالأ�سواق العاملية الكبرية التي وجدت فر�سة 

يف غياب ال�سوق القت�سادي املنظم، لت�سويق ب�ساعتها الكا�سدة. وقد �سهدنا اأنواعا من 

الب�سائع خا�سة ال�سكائر والتبوغ واحللويات خمتلفة املن�ساأ مبا فيها املن�ساأ الإ�سرائيلي.

5

اإن ال�سوق مبا ملك من قوة و�سعف، يعك�س حال الدولة وا�سطرابها، الأمر الذي دفع بفئات 

من الطبقة احلاكمة لأن مت�سك برقاب املواطنني، وت�سخر لها فئات طفيلية كي تت�سلق التجارة 

والنقد واأن ت�سبح من اأغنياء احلروب، وبالتايل لتتحكم باأمور ال�سوق واملجتمع، اإىل احلد الذي 

كانت النا�س ت�سعر بوجودهم يف اأماكن مهمة كوزارة التجارة ووزارة النقل واملوا�سالت، وهي 

واملهربني  ال�سرقات  �سجناء  من  الكثري  اأن  بل  التمويل.  وم�سادر  النقل  برقاب خطوط  مت�سك 

قد اأطلق �سراحهم كي يجلبوا لالأ�سواق العراقية الب�سائع من دول اجلوار عن طريق ال�سحراء 

والبحر واجلبال. وملا ا�ستقامت الأمور بعد النتفا�سة يف اآذار 1991 جرى لل�سوق وللتجار تطويقا 

�سيا�سيًا، ومن ثم حما�سبة بع�سهم بحجج واهية اأو �سادقة وقد مت اإعدام بع�سهم. الأمر الذي 

وم�ستقبله.  و�سيا�سته  بعقله  بل  املواطن،  مبعدة  لي�س  �سلة  ذات  اليومية  ال�سوق  حركة  يجعل 

وبالتايل فاأن ال�سوق اإذا خرجت من مكانها، ومن هوية املحل الذي تنمو فيه طبيعيا، اأ�سبحت 

وغري  �سعبة  فيها  احلادث  للخلل  القانونية  املالحقة  يجعل  الذي  الأمر  �سوق،  الال  عرف  يف 

الب�سطاء،  النا�س  بحياة  املت�سلة  الب�سائع  من  احلربني  خالل  الأ�سواق  اأقفرت  فقد  منطقية. 

وحلت حملها الب�سائع ال�ستهالكية ومن جتارها، وحتولت اأ�سواقها الكبرية اإىل البيوت البعيدة 
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اأن ال�سوق بفقدانه ملكانه املحدد- لالأ�سواق حدود  اأي  واملحالت الثانوية، والب�سطات ال�سعبية، 

كحدود القانون- فقد هويته. وعندما يفقد ال�سوق التاجر بهويته القت�سادية املرتبطة باقت�ساد 

البالد ويحل حمله تاجر قليل املعرفة واخلربة بحالت املواطن واحتياجاته يفقد التاجر هويته 

اأمكنتها وا�ستبدل جتارها مبن  اأي�سا. وهذا ما حدث لالأ�سواق العراقية الكبرية عندما غريت 

طبع  الأ�سلي-  العراقي  الدينار  �سراء  مت  الظرف  هذا  يف  هوية.  وبال  خربة  بال  نقودا  ميتلك 

�سوي�سرا- وتهريبه اإىل �سمال العراق والأردن واخلليج.- كما فعل العمال امل�سريون يف تهريب 

قطع النقود الف�سية 100 فل�س قبل ان تتحول اإىل قطع برونزية وذلك يف ال�سبعينات وحولوها 

اأ�سواق الذهب امل�سرية - ومن ثم بدء بعملية ت�سويق العملة ال�ستن�ساخ للدينار العراقي،  اإىل 

ويف  الدولة  اأعني  اأمام  تتم  كانت  التي  الكبرية،  امل�ساربات  من  واحدة  امل�ساربات  هذه  وكانت 

م�سارفها الر�سمية وبر�ساها. وكاأن تق�سيم العراق- كما ت�سعى الدوائر الغربية - يبداأ بت�سويق 

الدينار ال�سوي�سري الأ�سلي اإىل ال�سمال، يف حني يبقى الدينار امل�ستن�سخ يف بقية اأنحاء العراق 

كي يعاد ا�ستن�ساخه وتزويره من قبل النظام العراقي نف�سه واإيران- �سبطت ماليني الدنانري 

به  املتاجرة  ثم  ومن  العراق-  اإىل  طريقها  يف  وهي  املزورة على احلدود الإيرانية – العراقية 

وبالنا�س وبالب�سائع. 

�سمن هذا الإطار غري امل�ستقر للب�سائع ولطبائع النا�س، حتولت الأ�سواق اإىل بنية م�سطربة، 

فما عادت النا�س تت�سوق منها كما كان يف ال�سابق. كما مل تعد الب�ساعة مثلما كانت قبل اليوم 

فقد جرى تغيري متعمد و متكافل من قبل اأجهزة داخلية وخارجية على امل�سرتي الذي بداأ يرك�س 

وراء البهرجة والإعالن عن الب�ساعة التي تالئم رغبة امل�ستهلك ال�سريعة. ف�سيا�سة الهمربكر او 

الوجبات ال�سريعة هي الثقافة التي �سادت املرحلة رغم عدم وجود همربكر اأجنبي يف الأ�سواق.. 

بل  ال�سوق فقط  لي�س على  اإيديولوجيا مهيمنة  اإىل  ال�ستهالكية  النزعة  تتحول  الإطار  يف هذا 

على احلياة ال�سيا�سية والثقافية والفكرية. ومن ي�ستقرئ املنتج الثقايف يف ال�سنوات الالحقة من 

�سعر وق�سة و�سحافة ومقالت، اأي �سنوات احلرب يجد اأن هذه النزعة كانت جزءا من مهمات 

اإعالم وثقافة احلرب حيث خطط لها اأن تواكب احلدث الع�سكري واأن تلحق به، واأن تعك�سه للنا�س 

بطريقة الطبخ ال�سريع والوجبات ال�سغرية كجرعة ثقافية م�سكنة لآلم النا�س اليومية، تاركة 

الإبداع والتاأين والتخطيط اإىل وقت اآخر. ويف جمال ال�سوق والب�ساعة وجد املعنيون اأن اإغراق 

ال�سوق بالب�ساعة الأجنبية خا�سة املهربة من دول اجلوار طريقة يف �سد ل�سان املواطن من النق�س 
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اللعب  واأنواع  واملالب�س  واحللويات  ال�سجائر  يف  تنوعا  �سهدنا  فقد  ال�ستهالكية.  احلاجات  يف 

مل يكن اأي جمتمع عربي م�ستقر وموفور ال�سحة واملال بقادر على احتوائها والتعامل بها. كما 

وجدنا تطورا �سلبيا على التعامل مع هذه احلاجات على م�ستوى ثقافة املواطن العادي من اأنه 

مل ي�ستطع تقبل هذه النقلة املنفلتة يف ال�سلعة دون اأن ي�سعى باأي الطرق جللب الأموال للح�سول 

عليها، وهذا ما جعل الكثريين يغريون وظائفهم وم�سالكهم املعا�سية ويتحولون اإىل جتار �سغار 

وباعة متجولني يف �سيارات تطرق املدن العراقية واأ�سواقها القروية. مبثل هذه ال�سيا�سة النامية 

الب�سائع  هذه  كل  منع  احل�سار  وبدء  احلرب  توقفت  اأن  بعد  جرى  التخمة  حد  اإىل  املتخلفة 

ال�ستهالكية من التداول اأو تخزينها. والأمر لي�س اإل نغمة اأخرى من نغمات ا�ستهالكية ال�سوق 

واللعب بعقل ونقد املواطن العادي، ثم تاأثري ذلك كله على حركة ال�سوق التي هي حركة احلداثة 

ذلك  املرحلة.ونتيجة  يف  والتخلف  احلداثة  حركة  مقعرة  كمراآة  تعك�س  التي  واأوجهها  املتخلفة 

ن�ساأت على حواف الأ�سواق الكبرية اأ�سواقا �سعبية �سغرية وفاعلة، اأبرزها �سوق مريدي ال�سعبي 

يف مدينة الثورة الذي حتول اأثناء حرب الكويت، وبعدها اىل ظاهرة �سعبية تباع فيه كل اأنواع 

الب�سائع مبا فيها الأ�سلحة وقطع غيارها. واأ�سبحت ظاهرة املراأة الدللة التي ن�ساأت يف اأوا�سط 

ال�سبعينات بت�سجيع من موظفي الأ�سواق املركزية الذين وجدوا فيها ت�سويقا لب�ساعة مهربة من 

هذه الأ�سواق، ظاهرة اجتماعية منت�سرة لي�س يف بغداد وحدها، بل يف العراق كله.، وقد انت�سرت 

ال�سوق  اتفاقات خارج  ال�سوق  القدمي لي�سبح  ال�سوق معناه  الذي فقد  اإىل احلد  الظاهرة  هذه 

اإىل حواف الأ�سواق  نف�سه. فما عدنا نذهب كال�سابق لالأ�سواق الكبرية كي جند ب�ساعتنا، بل 

الطب  ظاهرة  مثل  احلرب:  بفعل  ن�ساأت  كثرية  ظواهر  �ساأن  �ساأنها  والبيوت،  امللتوية  والأزقة 

ال�سرطة  ومراكز  ال�سجون  واأبواب  امل�ست�سفيات  جوار  اإىل  الفال،  وفتاحي  وال�سحرة،  ال�سعبي، 

ومقدمات مقرات اجلي�س يف عموم الأر�س العراقية لل�سوؤال عن الأبناء املفقودين يف احلرب. 

فاحلرب تن�سئ اأ�سواقها واأمكنتها امل�سطربة، كما تن�سئ النفو�س ال�سعيفة اأي�سًا.
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�صحنة الزقاق

1

الأ�سياء  تنقل  عندما  الثقايف،  تركيبنا  يف  مهم  دور  اليومية  حياتنا  يف  ال�سغرية  لالأ�سياء 

ال�سغرية ثقافة �سناعها ومنتجيها، كي جتعلنا قادرين على قراءة التواريخ عندما ت�سبح هذه 

الأ�سياء وثائق ومدونات واأيقونات و�سواهد واأمثلة.وتفتح جمال للذاكرة الب�سرية لعتماد املبداأ 

اجلمايل يف التقييم. كما ت�سهم الأ�سياء ال�سغرية يف خلق مثيولوجية خا�سة بكل فرد منا. فاملثال 

يحتويه  وما  املدينة  ال�سغرية يف  املكونات  الذي نن�سده ونحن نعي�س يف الزقاق مثاًل – وهو من 

من خربة املعماريني املهرة وملا يحتويه من ع�سرات الأ�سياء ال�سغرية التي تكون هويته ثم العالقة 

التي مينحها لل�ساكنني يف بيوته وللمارين خالله- هو حماولة منا خللق ميثولوجيات خا�سة بنا 

اأو  للتدوين  طريقها  امليثولوجيا  هذه  جتد  اأن  هو  نطلبه  ما  وكل  خ�سائ�سها.  ونحمل  نتداولها 

للتداول لتدخل يف تاريخ اأكرب للمدينة.. فهل حتول الزقاق من بنية مكانية خارج وعينا واإدراكنا 

اإىل بنية �سلوكية ونف�سية داخلية لنا ؟ اأم انه وهو يعرب اأزمنته القدمية ويجاهد كي يبقى"يف" 

اأيقونة تالزم- نا- فن�ستح�سره حتى لو  اأزمنة جديدة ير�سخ نف�سه ثقافيا وفكريا فيتحول اإىل 

ع�سنا خارجه؟. اأم اأن الزقاق �ساأنه �ساأن الأمكنة الآفلة لي�س له قدرة على ال�ستمرار فبقي يف 

مدونات الذاكرة ل ينه�س اإل متى ما كانت هناك حاجة ثقافية.اأ�سئلة قد تبدو اأكرب من الزقاق 

ما  غالبا  مثيولوجيا عراقية  البحث عن  ونحن يف مرحلة  اأكرب  �سياق  ن�سعها يف  نف�سه، حينما 

غيبت يف اأدبنا وثقافتنا. 

اإل لوحده، لأنه مل يتطور  فزقاق املدينة كيان لغوي - مادي ل يتكامل تاريخيا وممار�سة 

اأبوين ولي�س له  اإىل مغاير له. فهو يف اللغة مذكر وموؤنث. مل يلد من  عن �سابق له، ومل يف�س 

اأع�ساء جن�سية كي يخلف اأبنًا. لذا فهو متكرر. فالزقاق يف اللغة هو الطريق النافذ وغري النافذ 

ال�سيق دون �سكة، وهو يذكر ويوؤنث. فاأهل احلجاز يوؤنثون، وبنو متيم يذكرون، ولكنه رغم ذلك 

ال�سكن، وهما مذكر" عمل"  التداخل بني وظيفة العمل ووظيفة  حت�سبه نتيجة منطقية ملفهوم 

وموؤنث" بيت" اأي�سا وهما وظيفتان اإذا ما جتاورتا يف مكان واحد اأنتجتا جمالية الثبات والرتدد 
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اأن تبقى فيه ول تغادره اأو اأن تبحث عن غريه وتوطنه فيه.. ومثل هذه اجلمالية ل توجد اإل يف 

الأمكنة التي تت�ساهر فيها ثقافة الريف وثقافة املدينة، ويف مراحل البنية الو�سطية من حياة 

اإل مثل هذه املجاورة. لذا فالزقاق جزء من بنية الأمكنة احليادية  املجتمعات النامية ل جتد 

توفر  التي  تلك  ال�سلبة  الأمكنة  بنية  لو كانت فيه، وجزء من  املركز حتى  تبتعد عن  التي  تلك 

هذه  اأن  ن�سدق  يجعلنا  �سيء  ل  ولذلك  احلواف.  يف  كانت  لو  حتى  وا�ستهالكيا  اإنتاجيا  رافدًا 

التقدمية ومنوهم  النا�س  اأو ع�سرية تفر�سها طبيعة  بنيت وتكونت حلاجة ح�سرية  الأزقة قد 

كحاجة  ثم  اأول،  اقت�سادية  كحاجة  وجدت  الأحوال  كل  يف  هي  بل  فقط،  والثقايف  احل�ساري 

لتجميع املت�سابهني يف املهن ثانيا ثم كحاجة للم�ساهرة الثقافية التي تفر�سها الفئات الو�سطية 

يف املجتمعات النامية ثالثا، ثم كحاجة رابعة تفر�سها طبيعة العمارة ال�سكنية لبيوته متا�سيا مع 

الدخل املتوا�سع للمواطن. ما اأن ترى الزقاق وهو ميتد وعلى جانبيه البيوت حتى ترى اخلربة 

اإىل  املمر  فهو  اأزمنة خمتلفة.  كاأنك متر يف  اليومي، حتى  نهره  يف  متر  اأن  وما  فيه،  املختزنة 

التواريخ ال�سغرية والتي تتجمع عندما يتوفر لها مظهر ثقايف يحمل املمر ما قدم وما ا�ستحدث 

وله بعد ذلك لغة يف احلوار الواحد ل�سكان بيوته، فهم وحدهم يعرفون اأنهم قد كونوا املثيولوجيا 

املدفونة بني اأحجارة وزواياه. اأما العابرون فيه فال يرون فيه اإل التكرار ملا �سلف.. تن�سئه املحلة 

الذي  وحده  خ�سو�سيتها.  على  احلفاظ  حلاجة  املحلة  وتغلقه  اأجزائها،  بني  التوا�سل  حلاجة 

ولأنه  والفتيات،  الن�سوة  وال�سغار،  الكبار  فهو موطن  واملهدمة،  البيوت احلديثة  يحمل مالمح 

لغة م�سرتكة تت�سابه مفرداته يف كل منعطفاته. اجلديد فيه يخت�سر، والقدمي فيه ي�سمل اجلديد 

بعدواه، قامته امتداد متعرج، وبطنه احتواء لغ�سيل البيوت، وراأ�سه م�ستبك مع الريح وال�سوء 

واملطر، عيناه مداخله، واأقدامه عتبات البيوت، واأيديه نوافذ مغلقة. ولأنه اأتي اإىل املدينة حامال 

تاريخه الطويل متوكئًا على ع�سا البيوت واجلدران ل يتجدد اإل يف التغيري ال�سامل للمحلة، فقد 

املتاآكلة  البنية والزرقاء، وحجارته  البيوت و�سنا�سيلها  األوان �سبابيك  اأحتوى ثقافة املحلة كلها 

وحوافه الطينية املل�ساء، و�سياح ال�سبية الالعبني.. اأما جوفه فهو جمرى زمني للتواريخ التي 

اأحيانا  لنقطاعه  املعروفة،  مبوا�سفاتها  لل�سوارع  ينتمي  ل  البنية  حيث  ومن  البيوت.  ت�سنعها 

الأقدام،  جماورة  يف  البيوت  ت�سنعه  الذي  وللتقارب  فيه،  املا�سني  وخل�سو�سية  املوا�سلة،  عن 

ومن حيث الرتكيب ل ي�سبه ال�سابلة ال�سيقة اأو املمر بني مفازينت كما ل ي�سمح مبرور العربات 

وللدكاكني  لب�سائعهم  يروجون  الذين  ولل�سغار  املتجولني  للباعة  م�سممة  م�ساحته  الكبرية، 
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امللت�سقة باجلدران. وهو من حيث العمارة ل تبنيه خ�سائ�س خا�سة، بل يكت�سب خ�سائ�سه 

اأنه لي�س  مما يحيط به، فقد يكون م�ستقيما اأو معوجا تبعا ل�ستقامة هند�سة بناء البيوت، ثم 

بعر�س اأو طول معني فرتاه �سيقا يف مكان مت�سعا يف اآخر، وتراه مف�سيا اإىل غريه وتراه مغلقا. 

الأعلى  من  املتقاربة  البيوت  �سرفات  فقد حتجب  والنور،  ال�سوء  مت�سقة  لي�ست  �سماءه  اأن  كما 

ال�سوء عنه وقد تف�سح املجال لل�سم�س باأن ت�سل للبيوت، كما اأنه ل ي�سكل مع الأزقة الأخرى وحدة 

بنائية كل زقاق له خ�سو�سيته وهيئته وتقاليده.

 فالأزقة ميدان فاعل من ميادين الثقافة اليومية، واإن اأي اإن�سان ميتلك اأدنى ح�سا�سية عن 

اأ�سيائه ال�سغرية با�ستطاعته اأن يبني عالقة مثيولوجية �سرية معها. ولأننا جئنا جميعا لالأدب 

ن�سينا  البيوت واملدر�سة،  ال�سيا�سية وبع�س من مناخ  والتاأثريات  القراءة  وللثقافة من ممار�سة 

دور وثقافة الأ�سياء ال�سغرية ويف اأحيان كثرية نهملها وجنعل منها جمرد اإطار يغلف اأفعالنا يف 

املحيط. كما ن�سينا اأثرنا املبا�سر عليها عندما نوطنها لعبنا وحكايتنا وثقافتنا ال�سعبية، فتبدو 

وكاأنها حا�سنة حتوي اأفعالنا وحتتفظ بها. الروائي جنيب حمفوظ مثال يف رواياته يجعل من 

الزقاق واأ�سيائه كونا �سغريا م�سحونًا باحلياتي وال�سري والغرائبي والثانوي، فهو خمرية نا�سجة 

لتواريخ ال�سخ�سيات واأمكنتها واأ�سرارها والتي هي جزء من تاريخ م�سر: زقاق املدق، مريمار، 

الزقاق ويف  الروايات. فالواقع املعي�س يف  الثالثية وغريها من  القاهرة اجلديدة،  احلرافي�س، 

غريه يفرز يف كل مرحلة اأ�سياء لها تاأثري ثقايف مبا�سر على تغيري روؤية ال�سخ�سيات يف الرواية 

فينقلها املوقف حلدث جديد ولطريقة �سرد جديدة من �ساأنها اأن تغري الكثري مما تعلمناه �سابقا 

عن اأن الواقع يبقى دائما خارج وعينا، واأننا نحن الذين نوؤثر فيه ونغريه. ولكن مل نتجراأ يوما 

لنقول لأنف�سنا ملاذا ل نفهم الواقع الذي يحيط بنا مبعزل عن اأي فكرة م�سبقة عنه؟ دعونا اإذن 

منار�س فعل احلياة فيه، اأي الفعل يف "الآن" ثم نكت�سف قدرته وقدرتنا معا، على �سياغة روؤية 

ثقافية ميكنها اأن تبني لغتها مبعزل عن ما �سبقها..

ما الذي يكونه زقاق املدينة من ثقافة؟ �سوؤال طاملا فاجاأين واأنا اكتب عن �سارع الر�سيد فهل 

للزقاق دور يف بنية الثقافة العراقية؟ وهل للزقاق من ح�سور مكاين يف الثقافة مثل ما للمقهى 

وال�ساحة واملحلة واملدينة والقرية والبلدة؟ وهل للزقاق من خ�سو�سية تفرده عن اأقرانه بحيث 

الذي جتتمع فيه:  الأمكنة  اأهم  اأحد  له حيزا جماليا خا�سًا؟. فالزقاق عندي  اأن نفرز  ميكننا 

ثقافة القرية وثقافة البلدة و ثقافة املدينة، كما تتجمع فيه؛ ثقافة الطريق يف القافية، ودللة 
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 " الَكاّلء.  البياعات و فائدة  ال�سوق يف  ال�سفر، وموقع  ال�سبيل يف  الو�سوح، ومعنى  ال�سراط يف 

واإىل  اجلامع  واإىل  املحلة  واإىل  ال�سارع  اإىل  اأجتاوزه  واأنا  تواجهني  كثرية  العرب" اأ�سئلة  ل�سان 

ال�سوق. لكنه وبعد اأن اأنهيت كتابي عن �سارع الر�سيد بدا ي�سايقني ثانية وكاأنه يعتب لإهمايل 

له، وهو الأكرث ح�سورا من خالل وظيفة الت�سال بني الأمكنة والثقافة. وبدا ال�سوؤال هكذا: من 

والعني  العابرة  الأقدام  له  نقديا  لروؤيته  اعتمدت  الذي  واأنت  املدينة  بزقاق  تبداأ عالقتك  اأين 

بالعابر  يلت�سق  الذي  املعي�س  اليومي  املراأى  على  وبينه  بينك  العالقة  تخت�سر  فهل  ؟  املتجولة 

اأم تتجاوزها اإىل ما خلف العتبات والأبواب وال�ستائر واجلدران وال�سرفات والغ�سيل املعلق يف 

الف�ساء، لتتح�س�س فيه احليوات الناب�سة؛ تلك التي متنحك روؤية اأكرث جذرية للعالقات املتكونة 

– ال�ستهالك وهما من مفردات احلداثة  الإنتاج  بثنائية  اأم ل هذه ول تلك فت�ستعني  عربه؟. 

كي حتدد وظيفته يف جمتمع تختلط فيه املدينة بالقرية بالبلدة؟ اأم ت�ستعني باللغة والق�سائد 

والق�س�س كي تتعرف عليه عن طريق ما يحكى عنه ل عن طريق ما يحكيه هو عن نف�سه، وهو 

ل ينتمي كليا لأي من احلكايتني ول يغادرهما ؟ ويف اأدبنا العراق مل يكن للزقاق ح�سور فاعل اإل 

يف روايات قليلة، وق�سائد اقل. 

2

كي نر�سم �سورة واقعية عن زقاق املدينة، علينا اأن نكت�سف املت�سابه له واأقرب الت�سكيالت 

كمجمعات  املهنية.  الوظائف  لأ�سحاب  ال�سكانية  املنعزلت  له هي  امل�سابهة  وال�سكانية  املكانية 

بيوت عمال ال�سكك والنفط وال�سجائر والأ�سمدة، والزيوت. .الخ. وخ�سائ�س مثل هذه املجمعات 

اأنها ت�ستعري من مركزية ال�سوق ومن مركزية املحلة والقرية والبلدة هويتها، وما يفرقها عنها اأن 

هذه املجمعات جتمعها هوية العمل الواحد.

على م�ستوى العالقات املكانية بني �سكنتها ثمة تقارب وا�سح، فهناك ثقافة متقاربة ودخل 

متقارب واهتمامات متقاربة ون�سيج اجتماعي مت�سابه، يف حني اأن ميزة الزقاق تبدو اأكرث �سلة 

اأن �سكانها  هذا يف جانب منها يف اجلانب الآخر ثمة تركيبة �سكانية مغايرة يف الزقاق، وهي 

لي�سو بهوية عمل واحدة، لكنهم يف اجلانب الثالث من الت�سابه اأنهم من فئة املهن القت�سادية 

الو�سطية. مما يعني اأن تركيبة بيوت الزقاق ومن�ساأها وثقافتها تنحو منحى ال�ستقرار، واإن بدت 
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املوثيولوجيا  لتوالد  موطنا  الأمكنة  مثل هذه  ت�سبح  الثقايف  امل�ستوى  وعلى  الآفلة.  الأمكنة  من 

القدمية م�سحوبة بتطوير لها اإن مل نقل ثمة جتديد خا�سة يف جوانبها الدينية واحلياتية.

به  ن�ستعني  املمار�سة  ويف  الكالم  يف  احل�سور  �سديد  فهو  متخيل  غري  مكان  الزقاق  ولأن 

لإعادة مثيولوجيتنا الهاربة منا، ونوطنه ثقافتنا ال�سغرية كما لو كان اللوح الذي ي�سرتك اجلميع 

بالكتابة نف�سها فيه. فنحن نعود اإليه كلما ابتعدنا عنه لنقراأ �سفحات حياتنا املا�سية فيه، ونعي�س 

فيه حتى لو كان ذلك يف املخيلة لأن لغته القدمية مل متت بعد. فهو من الأرحام امللت�سقة مبا 

فيها رغم �سعينا لأن ننف�سل عنها. وقد ل يخاجلني الأمر اإن قلت اإن اأي فرد منا هو اأبن زقاق 

�سواء اأكان ذلك يف القرية اأم يف البلدة اأم يف املدينة.مبعنى ابن ملكان رحمي.. والزقاق الذي 

العربة  اأو  كال�سيارة  لها  امتداد  اأي  فيه  فلي�س  ا�ستثنائية،  اأهمية  للقدمني  �سكة يعطي  بدون  هو 

الكبرية، بل ما يدخل فيه من و�سائط �سري قريب من القدمني، لذلك قويت فيه حا�ستا الب�سر 

وال�سمع، بل اأنه ل يعي�س اإل بهما، فهما املج�ستان اللتان حتولن الإ�سارات املر�سلة اإىل مفاهيم 

فيت�ساوى فيهما الأعمى والب�سري.

لي�ست مهمتنا اأن نبحث يف دللة الكلمة رغم جودة ما ن�سل اإليه، املهم اأن نخرج من التعريف 

اإىل الواقع، فهو عندي ميدان الفعل واللغة معا. ويف معاجلتنا هذه ل نبغي و�سع ت�سور جديد 

للزقاق مغاير ملا �سبق واأن عرفناه من اأنه دربونة املحلة والطريق ال�سيق املو�سل بني البيوت، بل 

نريد التحقق من �سيء غام�س يف بنيته، وهو ملاذا يذكرنا الزقاق من اأنه ممر مظلم نزداد فرادة 

كلما اأوغلنا فيه؟. فبدايته تبعدك عن اجتماعية املدينة بفتحته امللت�سقة بال�سارع العام، وكاأنه 

ي�سلخك منه ليعيدك اإىل رحمية الأمكنة القدمية. فالدخول فيه �سفر اإىل مكان جمهول. ونهايته 

املغلقة اأو غري املغلقة تو�سلك اإىل حالة من رومان�سية الأمكنة الأليفة كما لو كانت جزء من بقايا 

القرية اأو البلدة وقد حط يف املدينة. و قبل اأن تدخل بيتك ت�سعر اأنك قد تركت خلفك الكثري 

مما ل ي�ستحق ا�سطحابه، واأنت ت�سري فيه لبد من الروؤية للخلف، اأو الروؤية الأكرث نفاذا ملا خلف 

ال�ستائر عّل كائنا ما ي�سعرك بوجوده، وقد يطل بعد اأن جتاوزته على الزقاق فري�سل لك ر�سالة. 

من هنا ت�سبح البيوت واأزقتها يف بنية �سعورية واحدة، ما هو داخلها ميكن اأن ي�سيل اإىل زقاقها، 

وما هو خارجها ميكن اأن ت�سطحبه معك لبواطنها، والعالقة بني الداخل واخلارج تو�سله عتبة 

اأزقتها وكل الأزقة تعّلم بيوتها. وعندما نقراأ  مليئة باحلركة. كل البيوت يف الن�سو�س ت�ستعري 

عنها يف رواية اأو ق�سيدة ن�سعر اأن اللغة هي الأمكنة، فالكيفية التي ي�ستخدمها الكتاب عندما 
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ي�ستعريون مفردة الزقاق مثال يف كتاباتهم جتعلنا نفكر اأن الن�س ذاتي وجتربة خا�سة. مبثل 

يعود  والذي  فيها،  القار  العي�س  نق�سد  اأن  دون  الأليفة  الأمكنة  نعي�س يف  الغام�سة  البنية  هذه 

مثل هذا الإح�سا�س يف اأحيان كثرية اإىل اأن ا�ستعمال مفردة مثل الزقاق ل يعني املعرفة امل�سبقة 

بدللتها دائما، يكفيك اأن تعي�س فيها لتكت�سف اأنها اأقل من اللغة. اأعني اأنها لي�ست لغة املدينة 

املتوهجة احلارة ول لغة القرية ال�ساكنة الباردة، فلغة الزقاق و�سط بني اثنتني حتمّلها فتعطيك 

وترتكها فتقف عند القدمي، احلركة يف الزقاق تغيري وثبات الأقدام املارة فيه �سكون، الغريب 

مك�سوف واللغة اجلديدة ن�ساز، والكاتب حر يف تغيري املعاين لها ما دامت ال�ستعارة تعينه على 

فيختلط  معًا،  والجتماعية  النف�سية  الأبعاد  فيها  ت�سحن  التي  الكلمة  فيها  جتتمع  طرق  تلم�س 

املفردة  ت�سبح  كبري، عندئذ  معنى  دون  واملفاهيم  املفردات  وتتداخل  باخليايل،  فيها  الواقعي 

حقال تعود ملكيته ملن ي�ستثمره.

الروح  الأزقة. ذلك  الذي حتتويه  البدائي  الروح  املوا�سيع هو  مثل هذه  ابحث عنه يف  ما 

الذي ما يزال يغذي حياة الزقاق باللغة والوظيفة واجلمالية املعمارية، الروح الذي ل ت�ستطيع 

اأن مت�سكه ول اأن تغادره، �ساأنه �ساأن وجوده يف الأمكنة الباردة مثل املحلة واملقهى واملقربة وبيوت 

العبادة، فهي قدمية وجديدة يف اآن واحد. فاملدينة حتتاجها لأنها ل ت�ستطيع جتديد كل �سيء 

خا�سة املدينة ال�سرقية، والقرية حتتاجها لأنها اأكرث تقدما منها يف بنية العالقات العملية. ولذا 

فهي تعي�س مبقوماتها القدمية ما دامت الهوة قائمة بني املدينة والقرية.. فالزقاق يبقي الروح 

البدائي حيا يف املدن احلديثة يتح�س�سه املارون فيه ويعي�سه ال�ساكنون فال يح�سبونها غريبة اأو 

طارئة، ويحمله معه من �سكنه ثم غادره. روح الزقاق كائن موؤلف من ظلمة ورطوبة ومياه و�سخة 

ودرفات  باب،  فتح  كلما  تهفهف  و�ستائر  اخلارج  على  الل�سان  كمقدمة  تطل  وعتبات  وف�سالت 

جتل�س  �سوداء  بعباءات  ملتفة  ناب�سة  وحيوات  بالقدم،  م�سبعة  وجدران  كبرية،  باأقفال  لأبواب 

العائدون، ومواقيت يومية  لتبادل الأحاديث عن الأولني والأبناء، وثمة هفهفة لأكيا�س يحملها 

الن�سوة  و�سياح  ومعاركهم  ال�سغار  واأ�سوات  الباعة  ونداءات  مكان،  اأو  بعمل  يرتبط  ملن  ثابتة 

ومالعب لالأقدام ال�سغرية وثمة من يحملها بداية لالأمكنة ال�سرية تلك التي �سهدت منوا يف 

ال�سيا�سة واختفاء عن اأعني البولي�س. وهناك خلف هذا وذاك ثمة رغبات دفينة توطنها الفتيات 

املتدلية  الأ�سالك  وجود  تعمق  ر�سائل  اأنها  لو  كما  املتقاربة  وال�سرفات  الطرق  لأرواح  والفتيان 

املو�سلة وهي تنقل اأحا�سي�س النا�س والطري واملطر. 
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الفردية  ال�ساكنني فيه وهي لغة جتمع بني  ثمة لغة اجتماعية عالية يفر�سها الزقاق على 

البيوت، ومن حيث اجلماعية تفر�س  العالقة ثمة فردية حم�سورة يف  واجلماعية، فمن حيث 

العالقة بني البيوت املتقاربة والزقاق ال�سيق وكبار ال�سن لغة م�سرتكة، ولكن اأيا من اللغتني ل 

ترتفع اإىل م�ستوى ال�ستقالل اأو التكامل، فللمدينة تاأثري يف اعتماد الفردية بينما ي�سد اجلذر 

الريفي اللغة للجماعية. ونتيجة هذه امل�ساهرة املتاأرجحة هو خلق نوع من التقارب غري الأ�سري 

فتن�ساأ عالقات على م�ستوى البنية الجتماعية العامة ولي�س على م�ستوى البنية الفردية. يف حني 

اإن حركة املدينة الدوؤوبة ل ترتك للتقاليد القدمية ول للغة اجلماعية اأن ت�ستقر، ففي كل مرحلة 

ثمة متغريات حترك الأمكنة الآفلة لتغريها.

يف اإطار البنية الثقافية للزقاق جند الطابع الفردي هو الغالب، وقد �سهد م�سرحنا العراقي 

منوا عندما حول ثقافة الزقاق اإىل اأعمال جماعية، فالطابع الثقايف مييل اإىل الفردية، ولكنها 

الفردية املتميزة لأن الرتكيب الوجداين للنا�س مييل اإىل تاأ�سي�س ثقافة م�سرتكة ولكن للت�سلية 

ولي�س لبناء موؤ�س�ساتي. كل روايات الروائي العراقي غائب طعمة فرمان بنت عالقاتها على ثقافة 

�سليم  ونزار  عبا�س  ونزار  نوري  امللك  عبد  اإل  جند  مل  الالحقة  الأجيال  ومن  والأزقة.  املحلة 

وغازي العبادي وخ�سري عبد الأمري يتعاملون مع الأزقة كاأمكنة بانية ولي�ست كاأمكنة اأوعية، يف 

حني مل تتطرق الق�سائد اإل ما ندر للزقاق بل تطرقت لالأمكنة ال�سعبية الأكرث ح�سورا يف املدينة 

مثل املقهى والبار واحلارة واملحلة وال�سوق وال�سارع.

اأكرب هي  ال�ساكنني فيه هيمنة متاأتية من هيمنة  اأن للزقاق هيمنة ثقافية على كل  ل�سك 

املالب�س  ت�سميم  رغبات  الرغبات،  كل  فيه  تتك�سف  التي  ال�ساحة  هو  فالزقاق  املحلة.  هيمنة 

– اجلماعية،  الفردية  اأوقاتا مالئمة لإظهار هذه اجلمالية  ال�سعبية حيث الأعياد واملنا�سبات 

ورغبات القول واللعب الريا�سي، ورغبات الأفعال الفنية امل�سرتكة، ورغبات الأعمال ال�سغرية. 

اجلزء  وهو  املدينة،  يف  حللنا  عندما  بالقرية  ت�سبثنا  من  جزء  لأنف�سنا  نعيد  اأننا  ل�سك 

اخلا�س برومان�سية املكان القدمي، هذه الرغبة الدفينة التي تنقلنا متجاوزة املظاهر احلديثة 

اإىل مكوناتها امليثيولوجية، لتقذفنا يف البقعة اخلفية التي ن�ستح�سرها للمكان القدمي ثم نعيد 

ت�سكيلها كي نر�سي اأنف�سنا عما نبحث عنه يف اأمكنتنا اجلديدة. البع�س ينقل ما ورثه من اأدوات 

وحاجات يف القرية اإىل �سكن املدينة فيتاأملها وي�سبع حاجته النف�سية فيها، البع�س الآخر يغمر 
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اخلا�سة  مثيولوجيته  كانت  لو  كما  من جديد  ت�سكيها  ليعيد  القدمية  القرية  رواية حكايات  يف 

فيجد نف�سه فيها. البع�س الآخر يحاول اأن يبني �سورة اأخرى للقرية يف املدينة ولكن خارج بيته، 

فيوطن احلقل واملزرعة والدكان بع�س مالمح القرية، ومن بينها مالمح بيته ولكن بخفاء غري 

مبا  في�سغله  القرية  يف  للبيت  مغايرة  �سورة  املدينة  يف  البيت  من  يجعل  الآخر  البع�س  ظاهر. 

ل يجده يف القرية من اأثاث وزينة ومظاهر يف حني انه يف حال اختالئه مع نف�سه ي�سعر باأنها 

كابو�سه الذي ي�سغط عليه. 

زقاق القرية طريق يوؤدي اإىل فراغ، يخرجك من ح�سرة البيوت اإىل ف�ساء و يكون اخلروج 

باجتاه غري حمدد. اأي اأن الزقاق يف القرية غري مغلق النهاية، هو طريق ملتو ومتعرج وطيني 

وحتيطه اأ�سوار منخف�سة وعالية وبيوت وفراغات لكنه يف كل الأحوال يو�سل بني نقطتني. يف حني 

اأن الف�ساء يف القرية اثنان اأحدهما داخلي حيث ت�سنعه البيوت، وهو ف�ساء حم�سو�س و�سيق 

وثابت، والآخر خارجي حيث ت�سنعه الربية وحميط القرية وهو ف�ساء وا�سع وغري حم�سو�س، اأما 

الزقاق فيو�سل بينهم وكاأنه جزء من ف�ساء القرية ين�سلخ منه لي�سيع يف الف�ساء الأكرب، ولذا 

فالزقاق يف القرية �سيق البداية وا�سع النهاية، يف حني اأن زقاق املدينة ياأتي من ف�ساء املدينة 

الوا�سع لي�سيق يف النهاية ليغلق م�ساره على نف�سه
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�صحنات غرف ال�صج�ن

لي�س مهما ان تكون يف غرفة مظلمة ليقال اأنك يف �سجن، فال�سجن مفهوم ن�سبي. فقد تكون 

م�سجونا يف ف�ساء او بحر اأو بيت. وقد ل تكون يف هذه الأمكنة ولكنك م�سجون اأي�ساً. واأ�سد اأنواع 

ال�سجن  اأن  ابتداء  ون�سخ�س  والتغيري.  والتحول  تقبل اجلدل  التي ل  الثابتة  الأراء  ال�سجن هي 

مفهوم مكاين �سواء كان مكانا اأو كلمة. واإن املكان اأنثى فـ" املكان الذي ل يوؤنث ل يعول عليه" كما 

يقول اأبن عربي. لذا فال�سجن مفردة مولدة ودالة على العالقة املتاأرجحة بني الإن�سان واملجتمع.

ولأنه اأنثى لقربة من الكهف واملغارة والرحم والبئر، فهو حممل مبا فيه ويرتبط وجوده يف الروؤية 

امل�سرتكة لالإن�سان وللنظام لهذه العالقة، وكالهما يف�سرها وفقا لأيديولوجيته اخلا�سة. فمن 

لنف�سها  اإعالنها  بقوة  تطرد  املعلنة  الإيديولوجية  لأن  اأحيانا.  �سجانا  يكون  قد  م�سجونا  يكون 

ت�ستدعي  �سوف  ظاهرة  اإىل  ال�سجن  مفهوم  يتحول  وعندما  لها..  معار�سة  اآخر  اأيديولوجيات 

مكانها. لذا فال�سجن ج�سد لظاهرة قارة يف املجتمعات �سئنا ذلك اأم اأبينا.ج�سد يفكر ويعي�س 

ويتنف�س وينمو وميوت. له راأ�س واقدام ومعدة ودماغ، ومتنحه املمار�سة اأفعال وخربات ترتاكم 

فيه وتنتقل اإىل غريه. 

مل تنب ال�سجون لنمط معني من العقوبات خا�سة يف املجتمعات النامية، بل تبنى كجزء من 

العمران، �ساأنها �ساأن امل�ست�سفيات واملالهي واملعامل واملدار�س ومركز الدولة واجلي�س. ولذلك 

ثمة تاأهيل م�سبق لها. ولأنها كذلك فهي من منط الظواهر املتغرية تبعا لتغري الثقافة املتولدة 

عنها. فهل حتمل جدرانها هذا التنوع الثقايف؟ وهل يكون �سجانها على دراية مبثل هذا التنوع 

واإمكاناته؟. �سنجد اأنف�سنا �سمن منطني من الثقافة فيها: النمط الأول هو ثقافة تفر�سها غرف 

ال�سجان.  بهدف  ول  امل�سجون  باأهداف  الغرف  تعي هذه  ان  دون  �ساكنيها  على  نف�سها  ال�سجن 

القمع يتمثل ب�سوء قليل ل متيز  لتاأكيد  التعبري  اأ�سكال  الثقافة �سكال من  وغالبا ما تكون هذه 

وفواعل  قا�س  يومي  و�سلوك  متينة  وق�سبان حديد  �سلبه  كابية  وجدران  نهارك،  من  فيه  ليلك 

العالقات  من  حمدد  و�سكل  تعذيب  واأجهزة  ج�سدي  وحرمان  كريهة  ورائحة  للمنع  متجددة 

واإلغاء  لقوى غائبة  وا�ستدعاء  واإح�سا�س مقموع باخلارجي  بال�سيق،  امل�سافة  واإ�سباع  الآخر  مع 

املق�سود للمهمل احلياتي والثانوي ولغة اأوامر جتمع بني �سرامة القانون واحتمالية ال�سعر. اأما 
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اأن  دون  فيها  من  على  القمع  اأيديولوجية  تفر�سه  منط  فهو  ال�سجون  ثقافة  من  الثاين  النمط 

يغري من منط تعامله بتغيري من فيها. وهذه الثقافة ل تتبع اإيدولوجية معينة بل هي جزء من 

كل الإيديولوجيات. النمطان يوؤكدان مفهوما واحدا هو اأن "غرفة ال�سجن تتحول يف املمار�سة 

اإىل غرفة ال�سجان" ولكن هذه الغرفة كائنة يف وعي ال�سجان اخلارجي، فهي نوع من املمار�سة 

الوظيفية وعندما تتحول هذه املمار�سة اإىل اأيديولوجية لل�سجان جنده ل ميار�س حريته اإل فيها 

فالغرفة  امل�سجون  اأما  امل�سجون.  ولي�س غرفة  ال�سجان  اإىل غرفة  ال�سجن  تتحول غرفة  عندئذ 

لي�ست له واإن عا�س فيها. هي الرف�س الداخلي له. ج�سده وفكره يف �سراع حاد بني اأن ي�ستجيب 

ال�سجني.  في�سقط  للج�سد  الفكر  ي�ستجيب  اأن  وبني  ويتحداه،  ال�سجن  فريف�س  للفكر  اجل�سد 

وال�سجان واأيدلوجيته ميار�سان ال�سغط على الفكر من خالل تعذيب اجل�سد. تعذيب اجل�سد هو 

تعذيب لوعاء الفكر ومترير املمار�سة القمعية بقانونية يومية �سارمة تدفع الفكر لأن يتحرر من 

ج�سده بلغة الرف�س اأو بلغة ال�ستجابة.

يف الإطار الثقايف ملثل هذه املفردة جند ان الأدب يتعامل مع ال�سجن تعامال خارجيا دون اأن 

يعي عمق ظاهرة ال�سجن يف املجتمعات بو�سفها جزء من فل�سفة القمع والعقوبة. تن�ساأ احلكومات 

القمعية والدكتاتورية من بطون ال�سجون ولي�س من ثقافة ال�سجون، والبطون هنا دالة على الولدة 

امل�سوهة للقمع. كما ي�سري امربتو اإيكو. ومبا اأن غرف ال�سجن ل مكان حمدد لها، فهي فوق الأر�س 

كما  البيوت  وتكون بني  املياه.  قابعة يف جوف  الف�ساء كما هي  كما هي حتتها، وهي معلقة يف 

تكون يف املعامل وامل�سانع ودوائر الدولة، يف اأمكنة معلومة اأو يف اأقبية �سرية. لذلك هي يف �سياق 

يف  املنعك�سة  ثقافتها  اأن  بل  واأمكنتها.  اأ�سكالها  تغريت  واإن  الدللة  الثابتة  الجتماعية  املفردة 

الأدب ت�ستمد قوتها من اخلربة التاريخية املرتاكمة فيها حتى لو مل يعرفها نزيلها..�سجن ق�سر 

ولد بطراز معماري فريد. وعندما حتول  للدولة،  ر�سميًا  وديوانا  ملكيا،  بيتا  كان  مثاًل  النهاية 

اإىل �سجن مل يكن حتوله بفعل خ�سائ�سه املكانية ول بعمارته، بل بقوة الإيديولوجية القمعية 

والروح الدكتاتورية التي حولته من ق�سر ملكي، اإىل �سجن. من �سرح معماري اأبي�س اإىل معتقل 

ا�سود. لذا ل �سكل لل�سجن ثابتا ول معنى له اإل من خالل املمار�سة فيه. الكثري من �سجون اأوروبا 

بعد اأن انتهت القوى الدكتاتورية احلاكمة فيها حتولت اإىل نوادي ومرافق ترفيهية وكازينوات. 

فالوظيفة ال�ساغلة له هي هويته املعلنة، ولذلك فكل مكان مغلق يحتمل لغات ووظائف جديدة، 

وكل مكان حمجور يحتمل ان يحوي على لغة موؤولة، وكل مكان مبهم و�سري وغائب تتوالد فيه 
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مفردات مغايرة ل�سياقه ال�سابق. وال�سجن هو:يغلق ويحجر ويبهم ويغيب.وعلى الأدب اأن يجعل 

من هذه املفردات وغريها مولدات ل�سياقاته الثقافية.

يف الأدب العراقي الكثري من الأعمال التي بنت بيتها الفني يف ال�سجون اأو يف الطريق اإىل 

اأو  ال�سجون، ونعني هنا بال�سجون تلك الأماكن التي حتجر فيها ال�سخ�سية كجزء من العقاب 

التغييب. ون�ستل هنا اأربعة مناذج �سائعة تناولها عدد من ال�سعراء والروائيني.

1- املفهوم املطلق. وجنده يف ق�سيدة عبد الكرمي كا�سد "غرف" فبنية هذه الق�سيدة قائمة 

على ثالث مفردات: ال�سيق والعزلة والقمع. فا�ستعارت مقولت هوياتها من وظائفها. هناك 

غرف عزل وغرف �سجن وغرف مالجئ وغرف للغرف وغرف عائمة واأخرى يف الراأ�س..

األخ. ومثل هذه الغرف ل حتمل اإل الظاهرة. فهي تكوين ثقايف وا�سع. مفردتها م�ستقاة من 

قامو�س القمع الجتماعي وبا�ستعارة الـ" غرف" �سعريا وباألـ التعريف هو حتويل بيت ال�سعر 

املفرد اإىل ق�سيدة اجلملة: كل بيت فيها ق�سيدة خمتزلة بكلمات قليلة. وما الق�سيدة الأم 

ت�سف من  التي  املعاجلة  بينها. يف هذه  واملتمايزة فيما  املفردة  اإل جتميعا لق�سائد اجلمل 

حيث  الق�سيدة  بها  تنمو  التي  الفنية  الطريقة  نلم�س  وال�سعة  والت�سخي�س  النقد  مفرداتها 

البتداء باملبهم والنتهاء باملعلن يحوي يف داخل ال�سياق تعريفات بالغرف وبا�سكالها واأنواعها 

وم�سمياتها. وتبدو قراءة الق�سيدة قراءة ذاتية كل قارئ يوؤلف غرفه اخلا�سة.

اإمكانية مثل هذه الغرف تكمن يف حممولتها املا�سية، يف اخلربة املتولدة فيها، يف ما حوته 

وما دونته يف الذاكرة. هنا ي�سبح الزمن- املا�سي- جزء من بنيتها املعا�سرة. وكلما كرثت 

الفوا�سل بني زمن غرفة واأخرى يف الق�سيدة وهذا ما عمله عبد الكرمي كا�سد تعمق وجود 

اإىل بنية  "الغرفة" يف الثقافة بو�سفها مكانا للقعود الطويل ومن ثم لتتحول لحقا  مفهوم 

ثقافية كجزء من الذاكرة ولي�ست جمرد اأمكنة م�ستعارة مور�س فيها القمع واحلجز والعتقال. 

البال�ستيكية  تكويناتها  من  الغرف  تتجرد  �سيا�سيا  مفهوما  ي�سبح  عندما  الثقايف  فاملفهوم 

وتتحول اإىل ثيمة يف م�سرية الإن�سان اأو املجتمع. كلنا يتذكر �سجون نقرة ال�سلمان واحللة والكوت 

والب�سرة، فهي لي�ست جمموعة غرف فقط بل ذاكرة اأيديولوجية حتولت اإىل اأجزاء متحركة 

من التاريخ ال�سخ�سي للم�سجون ومن التاريخ الثقايف – ال�سيا�سي للمجتمع. ويف رواية املبعدون 

للقا�س ه�سام الركابي تتحول مدينة بدرة اإىل �سجن كبري بحريته وم�ساحاته وبيوته وغرفه. 
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2- البقعة ال�سغرية ونعني بها غرفة احلب�س يف مكان كبري هو ال�سجن. وقد ا�ستعملها يو�سف 

ال�سائغ يف رواية" امل�سافة" فما كان منه اإل اأن جعلها حمطة بني عاملي الداخل واخلارج..

لذا فهي مكان يحوي �سراعا بني ذات مقموعة، وبني ذات ترغب بقمع فكرة القمع نف�سها.. 

اأعلى.  �سافلها  بقلب  التحول  فيتم  القمع واحلرية.  ي�سهد حتول يف مفهومي  لذا فهي مكان 

وذلك بحفر ممر بينها وبني العامل اخلارجي ممر هو مبثابة احلبل ال�سري بني ج�سد حامل 

ومقموع، وبني فراغ جمهول. قد ي�ستوعب هذا الفراغ احلمل ويحميه وقد ل يحميه فيعيده 

ثانية من حيث اأتى ولكن بولدة م�سوهة. املكان ال�سجن يحوي بنية النفق واملمر، كما يحوي 

فكرة  كذلك  ويحوي  املا�سي.  واأفكار  احلا�سر  اأفعال  يحوي  مثلما  واحلرية  القمع  مفهومي 

الحتمالت املنفتحة واملغلقة معا. ومثل هذه الأمكنة اأ�سبه ما تكون بالطفل الوليد يف هيئة 

�سيخ كبري جتاور اخلربة القدمية واحتمالت احلا�سر معا. ولأنها كذلك �ستجد نف�سها قدمية 

الغرف  هذه  فمثل  لذا  اأخرى.  ومبعاي�سة  اآخر  وبفعل  اآخر  �سجني  عليها  مر  كلما  ومتجددة 

الكلي ملرحلة وتخت�سره  امل�سهد  التي تعتمد جتزئة  العراقية  الثقافة  ال�سائعة يف  الثيمة  هي 

يف غرفة. كل الذين هربوا من �سجن احللة حتدثوا عن الغرف ال�سيقة، ومل يتحدثوا عن 

الريا�سة وحتريك اجل�سد  فيها  التي ميار�سون  املكانية  الف�سحة  فال�سجن عندهم  ال�سجن، 

امل�سبك  واجلدار  الفا�سل  واحلائط  الليل  وظالم  الغرفة  هو  هنا  ال�سجن  الكالم.  وتبادل 

والأ�سمنت القوي والأر�سية الرطبة وتنكة البول واألعاب ال�سطرجن العجني والدومينو والعودة 

وهو  ال�سجني  تزور  التي  ياللطفولة  معا.  والقمع  كبار خربوا احلرية  لرجال  اإىل احلزورات 

يرزح يف القيود.

3- املكان العالمة ونعني به ال�سجن مبفهومه الرمزي كالذي ا�ستخدمه فا�سل العزاوي يف روايته 

"القلعة اخلام�سة". وهومكان عالمة معطى من خارج الوعي به. فيجد البطل نف�سه مقذوفا 
اإليه لإنتمائية عامة دون اأي هوية �سيا�سية. وهي طريقة وجد الكاتب فيها اإمكانية التعميم 

لفكرة ال�سجن الكبرية، فاقتيد اإليه �سدفة كما تقول الرواية. ومن هناك بداأ ميار�س البطل 

ثم يجعل منه  كله،  املوقع  ثم مع  الأمر  اأول  الغرف  يتاآلف مع  باإرادة فردية. فنجده  حريته 

موطنا ميار�س فيه الإبداع وال�سريورة الذاتية له وكاأنه بيته الآخر. ثم يجعل منه مكانا لقيادة 

الآخرين ومكانا لك�سف اخلونة واملتقلبني، ومكانا لفعل �سيا�سي موؤجل. بحيث عندما يخرج 

يف  التحول  هذا  اإليه..  دخولها  قبل  عليه  كانت  عما  متحولةً   ال�سخ�سية  جند  ال�سجن  من 
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مفهوم ال�سجني هو بنية كامنة يف املكان نف�سه ويف �سخ�سية ال�سجني معا. فما كان لها اأن 

يرغب يف  من  ولكن  للتغيري.  امل�ستعدة  وال�سخ�سية  العالمة  املكان  قوتي  ت�سافر  لول  تظهر 

اأن يجعل من نف�سه غري مكتمل اإل يف ال�سجن؟ فتلك هوية جدلية ل تنمو اإل متى ما وجدت 

ال�سخ�سية نف�سها خا�سعة لقوى �ساغظة اأكرب من قدراتها..

"املبعدون" وهو منط وجد يف  الركابي يف روايته  اإليه ه�سام توفيق  الف�ساء وقد املح  ال�سجن   -4

مفهوم  اإىل  ومقاهيه  وغرفه  و�سوارعه  ببيوته  اخلارجي  الف�ساء  يتحول  حيث  املنفى  الأمكنة 

ويرتبط مبفهومني  الظاهرة.  ال�سجن  قربا من ظاهرة  الأمكنة  اأكرث  من  وهو  ال�سيق  ال�سجن 

هو احلرية  والثاين  املدن.  البعيدة عن  امل�سافة  من  الغربة جزء  املكاين حيث  البعد  هو  الأول 

املحدودة فيه رغم عدم وجود قيود �سارمة. وميزة هذا املكان الف�ساء اأنه قابل لأن يتجزاأ من 

خالل املمار�سة فيه فيتحول اإىل غرف عدة، واأمكنة متباعدة ن�سبيا واإىل اأمكنة جلو�س وتبادل 

اأحاديث وزيارات، كما ي�سبح احلوار فيها نوعا من تباين ال�سخ�سيات.. فهو ل ي�سيق اخلناق 

كليا ول مينح احلرية كاملة. ودائما ثمة فر�سة للهرب منه اأو العي�س فيه كما يف رواية الفرا�سة.. 

ويف الأدب العراقي الكثري من هذه ال�سجون الف�ساء خا�سة يف ال�سعر حيث حتمل الكلمة ال�سورة 

الكلية لل�سجن، فالختزال يف الق�سيدة ل يدع جمال لقراءة مفردة ال�سجن ثقافيا. عندئذ حتول 

املذكرات اإىل فعل �سارد خارج الكتابة، وهو فعل قلما يتعامل املثقف العراقي معه.

جوهر املعاجلة هذه تكمن يف اأن ثقافتنا يعوزها فهم الواقع العراقي، ولن يتم هذا الفهم 

اإل من خالل درا�سة اأمكنته املولدة فال�سجن يف العراق �سواء كان مكانا للحجر اأو م�ست�سفى اأو 

قمعا �سيا�سيا واحدة من املفردات الكبرية التي اإن اأغفلها الكتاب وخا�سة كتاب الرواية ابتعدوا 

عن الفنية وعن البناء الأ�سا�س للثقافة. �سحيح اأن ل احد منا ي�ستطيع تو�سيف الأفكار ما مل 

يكن هناك ا�ستعداد خا�س بالكاتب لقبول الراأي الآخر لها. فلكل جمتمع ولكل بلد ثمة مفردات 

قارة يف تكوينه ويف بنيته الثقافية والفكرية واملكانية يتخرث فيها جزء كبري من هويته الثقافية 

واإذا جتاوزها الإبداع واختار غريها بدت الكتابة غري مرتبطة ب�سياق مينحها دميومة حياتية. 

اأدبنا الق�س�سي قد بنى  �سخ�سيا ل اأو�سف لأحد مادة ول فكرة ولكني امني نف�سي باأن يكون 

بيته الفني على ار�سية م�سبعة مبا هو حملي وواقعي واإن�ساين. وال�سجن من اكرث الأمكنة �سلة 

بالثقافة واملثقفني ولكن الثقافة واملثقفني العراقيني من اأكرث الكتاب ابتعادا عن معاجلة جوهر 

ال�سجن ولي�س اأمكنته وغرفه فقط.
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�صحنات مرايا املقهى

1

اأنكم  لهم  يقال  لأن  العراقيني  املثقفني  وغري  املثقفني  من  الكثري  لدى  حقيقة  رغبة  ثمة 

موجودون يف ال�سارع العراقي اأينما كان هذا ال�سارع ويف اأي زمان يكون، وهي رغبة ترتبط بهاج�س 

الوطنية كي ل يقال اأن فالنا قد ن�سي املنزل الأول على قول اأبي متام. وترتبط اأكرث بفقدان الذات 

جلزء مهم منها، وهو اأنا الآخر الذي ي�سكلها، وكان هذا الآخر يف الوطن هم ممن يتكلمون لغته 

وي�سرتكون معه يف همومه واأفكاره ثم فجاأة تغري هذا الآخر لي�سبح كائنا جديدا خمتلف الثقافة 

والفكر وعلى العراقي اأن يكيف نف�سه كي يجعل الآخر الغربي قريبا منه اأو يكمل ما فقده من 

غياب الآخر الوطني. وهذه النقلة بني الثنني هي ما ت�سكل غياب الأنا اجلديدة و�سياعها بني 

فتتطور. وحتتاج  تنفتح على اجلديد  ان  اأو  الذكريات،  فتعي�س على  كانت عليه  تتم�سك مبا  اأن 

هنا اإىل لغة اأخرى خمتلفة ووقت لي�س بالق�سري. اإن ت�سكيل مرايا الذات يتطلب ت�سكيل مرايا 

لالآخر معها اإن مل يكن يف داخلها، حتى لو اأنك نظرت يف املراآة العادية لوجهك بالطبع �ست�سع 

اأدخلت ثقافة  اإنك  ت�سورا له قائمًا منذ القدم فيه مع تغريات تتالءم و�سياق احلياة الغربية، 

الآخر يف مراآتك لتنعك�س على ذاتك. فكيف اإذا كنت ممن ميتهن الكتابة يف جمتمع كله اآخر 

واأنك فيه متجحفل داخليا وغري قادر على ا�ستيعاب اجلديد يف الآخر املتنوع واملتعدد؟ هنا تبداأ 

م�سكلة البحث عن الهوية فهل فقدت الهوية ال�سابقة التي حتملها على ظهرك �سورتها يف مراآة 

اأوربا اأم اأنك �ستجملها وحت�سوها مبا هو اأوروبي ل يطغى على حملي قابل للتغري ؟ امل�سكلة تبداأ 

عندما نفكر يف كوننا حداثويني اأم ل وعندئذ نبداأ بالبحث عن اأفق ي�سور لنا القدرة الذاتية على 

الندماج وال�ستمرار والأفق الذي اعنيه هنا هو وجود مرايا قائمة اأمامنا با�ستمرار كي ل جنعل 

اأنف�سنا غائبني عن اأنف�سنا، اإن م�سكلة الإن�سان غري املندمج هو �سعوره بان هويته هي �سخ�سيته 

اجلديدة والقدمية معا واأن هذه الهوية م�سكلة بعوامل غري قابلة للتغيري وهو ما يوؤدي اإىل العنف 

اأحيانا عندما ي�سطدم بهويات لآخرين من الت�سور نف�سه، يف حني اأن قدرته على حتريك املرايا 

يف كل الجتاهات وحدها التي جتعله يف بوؤرة احلدث دون اأن يفقد هويته.

 فال�سارع العراقي على امل�ستوى الرمزي والعاطفي هو تعويذة ت�ساحب اأي عراقي مهما تنقل 

اأو ا�ستقر. �سارع ل ندير له ظهرنا لن�ستعري مفرداته من مرايا تقبع يف جوف مقهى. بل هو خارج 
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املرايا كلها، كائن يف ذلك الهاج�س املتحرك بني الأ�سواق والدوائر وال�ساحات واملدن والتواريخ 

واجلبهات يقع يف البيت و املدر�سة واجلامع، ي�سحبنا للدر�س وللعمل وللنزهة وللحرب، يعوم 

ال�سبور.  وي�سافر على جمل �سحرائنا  ويت�سلق اجلبال  العراقية  املقامات  النهرين، من�سدا  يف 

فالبحر يف حميط ا�سرتاليا املائي كان �سارعا عراقيا للمهاجرين الذين غرقوا فيه هوؤلء الذين 

تركوا مرايا ال�سارع العراقي خلفهم وجاءوا لين�سغلوا بالتحرر من القيد، مثله لندن اأو اأم�سرتدام 

اأو باري�س التي ُتغرق املهاجرن يوميا بالعادي الثانوي. فال�سارع العراقي هو من يحقق وجودنا يف 

اب�سط فعل منار�سه. �سخ�سيا اأنتمي ل�سوارع الكرادة وال�سعدون والثورة والبياع وكورني�س الب�سرة 

واأزقتها لأن النا�س هي التي اأ�س�ستها، ول انتمي ل�سوارع املن�سور وكرادة مرمي و14 رم�سان لأن 

ال�سلطة هي التي ا�س�ستها، وقد يكون ذلك من قبيل التاأكيد على البعد النف�سي/ الثقايف عندما 

تتحول ال�سوارع اإىل بوؤر ا�ستقطاب خمتلفة للقوى الإن�سانية. فت�سبح مقبولة حينما ت�سعر اأن النا�س 

ورجالتها.  الدولة  مبوؤ�س�سات  ترتبط  عندما  ومرفو�سة  حياتهم  يف  عالمة  و�سريتها  بنتها  قد 

من ُيقبل منها يتحول الإن�سان فيها اإىل مراآة بذاته، ومن يرف�س منها تتحول هي اإىل مرايا يف 

جوف مقهى لي�س فيها رواد. اليوم 22-10-2005�ساهدت معر�سا للفنان الت�سكيلي فا�سل نعمة 

يف متحف مدينة رايزافيك الهولندية، وهو من جيل ال�سباب الذين تدربوا يف العراق ومدار�سه 

وفيه  وجميل  جديد  من  اأكرث  املعر�س  هولندا،  يف  لي�ستقر  للخارج  املثقفني  جحافل  مع  وغادر 

:اإعالنات ور�سائل يومية واأوراق  اإن�ساننا العراقي وهو مكبل بيوميات ال�سارع الهولندي  وجدت 

البلدية وقوائم الكهرباء واملاء و ال�سريبة ور�سائل ال�سحف واإعالنات الأ�سواق والب�سائع واأمكنة 

ال�سياحة واملتاحف واحلدائق والقطارات، اإن�سان م�سغوط حتت هالة كبرية من احلياة اليومية 

لل�سارع الهولندي وقد توزعت هذه الورقيات على م�ساحات �سوداء وبنية وخ�سراء ورمادية وزرقاء 

مع تعاويذ عراقية ملزارات قدمية – الفنان من مواليد كربالء- يرددها اإن�سانه املجرد املالمح 

لعلها تنجية من خماطر الهالة الغربية، وثمة �سغوط هائلة متار�س على اجل�سد الإن�ساين بحيث 

بدا لنا اأنه حما�سر بني اأطر قلما يفلت من ا�سرها ف�ساعت مالحمه وتفا�سيل وجهه وج�سده ومل 

يظهر منه اإل تلك الورقيات. هذا هو حال العراقي يف ال�سارع الغربي، وجوده حمكوم مبفردات 

الدين  مهر  وحممد  �سعيد  اآل  ح�سن  �ساكر  لوحات  يف  راأيناها  التي  املفردات  تلك  غري  اأخرى 

يوم  الثمانينات  بعد  العراقي  الفن  تفا�سيل  بالكثري من  نعمة  فا�سل  يذكرين معر�س  وغريهم 

عمت الورقيات والرقام واحلروف واخلطوط احلادة النازلة من ف�ساء مبهم على �سطح اللوحة 
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وهي حتيل الكائن العراقي اإىل رقم يف �سل�سلة من املباحث اليومية ل�سلطات البحث عن وجوده. 

هذا التجاور بني ال�سارعني العراقي والهولندي يف معر�س الفنان فا�سل نعمة يتحول هنا اإىل 

معادلت ريا�سية تتداخل فيها كل مفردات احلداثة الأوربية، نحن يف مرحلة التخل�س من قيود 

زمن م�سى ولكن العي�س دون رقابة �سارمة يف �سارع اآخر كله حداثة قد يولد لنا �سدمة هذا ما 

خل�ست اإليه من معر�س الفنان فا�سل نعمة. 

2

هذا على امل�ستوى ال�سطحي للمعاينة الرمزية للعالقة بني الإن�سان ومكانه، وهو م�ستوى غري 

دقيق للحديث النقدي املتما�سك بعد اأن اأ�سبح املكان ماأوى يخت�سر تاريخا طويال من العالقة 

بني الإن�سان والطبيعة، ويف هذا املعنى املبا�سر ثمة مزالق توهمنا اأننا نكتب اأدبا عراقيا، ونحن 

بعيدون عن العراق، ولكن يف حالة املزاوجة كما فعل فا�سل نعمة ن�سل اإىل حقيقة اأخرى وهي اأننا 

ن�ستطيع اأن نتخل�س من مكبالت ال�سارع العراقي دون اأن ننغمر كليا يف حداثة ال�سارع الأوربي. 

فاأنت ل ت�ستطيع اأن ترف�س ال�سارع العراقي ملجرد اأنك تعي�س يف �سارع اأوربي اآخر هنا ل مران 

يف جوف املكان، املراآة هي اأنت واأنت فقط الذي يقرر مدى الكيفية التي يرف�س بها اأو ين�سجم. 

ويف الوقت نف�سه ل ميكنك اأن تنتمي كليا لل�سارع الأوربي دون اأن يكون ال�سارع العراقي موجودا 

فيك، فما زال جزء من املراآة يرحل معنا، ثمة معادلة ن�ستعريها دائما من الأدب املغرتب الأوربي 

ونقول اأن الأدباء الأوربيني الذين هاجروا من اأملانيا الفا�سية اأو رو�سيا وجدوا جمال لأن يبدعوا 

يف بلدان اأخرى، وال�سبب هو اأن ثقافة البلدان املهاجر اإليها ل تختلف ثقافتها كثريا عن ثقافة 

البلدان التي هاجروا منها، لذا فالهجرة جتديد، يف حني اأن حقيقة ما جرى لنا غري ذلك فنحن 

هاجرنا من ثقافة متخلفة قيا�سا للثقافة الأوربية. لي�س ثمة فوا�سل ثقافية اأو حداثوية كبرية بني 

اأملانيا والنم�سا واأمريكا اأو رو�سيا اأو اجليك، يف حني ثمة فوا�سل كبرية بني العراق ودول الغرب. 

فالهجرة دائما لي�ست مكانية بل ثقافية وهذا ما جعل بر�ست مثال يكتب اأف�سل م�سرحياته وهو 

اأن هجرة املثقفني العراقيني هي هجرة مفارقة بني ثقافة م�سدودة اإىل تراث  مهاجر يف حني 

ديني وقومي تتحكم به حتى لو كان متمردا عليها، وثقافة غربية منطلقة ومتحررة من الرتاث 

الديني والقومي، املفاجاأة املرتقبة لنا تظهر عندما نعرف كيف ا�ستوعب هذا ال�سارع احلداثة 
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الغربية ومل ي�ستوعب �سارعنا العراقي ما حدث يف العراق. لذا فمن ال�سعوبة اأن ينتقل الفنان 

الإبداع  ال�سرط هو  ال�سارعني،  التقنية والفكرية بني  اأن مير مبرحلة املزاوجة  نقلة نوعية دون 

مقيا�سا لوجود الفنان يف ال�سارع الغربي/ العراقي اأينما كان �سريطة اأن يكون خارج املرايا.

3

ملعنى الوجود يف املكان العراقي هنا اأو يف الداخل اأبعاد اأعمق بكثري من الوجود اجل�سدي. 

وهذا ما ميكن اأن يفرق بني مثقف منغمر كليا بحركة ال�سارع العراقي وبني مثقف يراقب حركة 

ال�سارع العراقي من نافذة زمنية، كان قد مر بها قبل ثالثني عاما، وها هو ي�ستعيدها من نافذته 

اأو ب�سرية بل رمبا مالمح ح�سرمية  التي يغب�سها ال�سباب، فال يجد مالمح بغدادية  الأوربية 

ال�سارع يف  دور  يعي  اإن�سان  لأي  احلداثة  اأ�سكال  من  �سكل  وهي  مثال  املرور  اإن حركة  قدمية.. 

متنحه  ان  باإمكانها  والتي  والرتقب  واخلوف  احلذر  يع�سها  من  تلقن  احلديثة،  املدينة  حياة 

احلرية اأو عدمها، فاإذا جتول يف بغداد ولقي �سعوبة يف املرور بني ال�سيارات وتقاطع الطرق يف 

�ساحة التحرير والباب ال�سرقي مثال، عندئذ �سيجد نف�سه يف حرية تامة للحركة يف مدينة مثل 

الب�سرة اأو ال�سماوة اأو اأربيل حيث تقل زحمة املرور "هذا ما ي�سري لها لكوربوزيه وهو يعرب �سارع 

ال�سانزيليزيه ذات ليلة �سيفية هندية يف باري�س 1924 ليكتب بعدها بيان احلداثة". معلنا اأن 

اإىل ق�سيدة  ي�سري هنا  لوكوربوزيه  القدمني.  تعار�س حرية  ال�ساخبة م�سكلة  ال�سيارات  حركة 

نبني ت�سورنا عن حركة  املهاجرين  ال�سوارع. نحن  تتحدث عن هالة  لبودلري قبل ن�سف قرن 

ال�سارع يف اأمكنة خمتلفة، هناك حيث الفو�سى، وهنا حيث التنظيم، وجناورهما معا يف كتابة 

ق�سيدة، وهذا ما مل يتح ملثقف يعي�س منذ ثالثني �سنة يف �سارع غربي له قوانينه الأخرى لن 

يفهم اأن ا�ستعارة احلركة خالل مراآة نافذته العراقية القدمية حما�سة، قد ل توؤدي دائما لكتابة 

ق�سيدة عن العراق، يف حني اأن الق�سيدة عن العراق منبثقة من حركة الوجود نف�سه يف املكان 

اأمريكا مثال بو�سفها دولة حمتلة للعراق، في�ستمها  العراقي. وهذا ما يجعل �ساعرا يكتب عن 

يكتب  اآخر  و�ساعرا  املدرعة  لعرباتها  العراقي  ال�سارع  قيدت  لأنها  تاريخها،  كل  ويلعن  ويذمها 

عن العراق بو�سفه بلدا ناه�سا من جديد بالرغم من وجود الب�سطال الأمريكي على ار�سه. يف 

حني ان كلتيهما: اأمريكا والعراق يف حركة جتاذب متناق�سة ومبهمة يف ال�سارع العراقي. فقد 
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يعود اجلندي الأمريكي من العراق بعد عام ليكتب رواية انطباعات - علما اأن املثقف العراقي 

املغرتب عن حركة ال�سارع العراقي لن يكتب حتى النطباعات، الكامريا وحدها ت�سور ما يجري 

وهذا �سر ن�ساط ال�سينما الوثائقية العراقية قبل وبعد �سقوط النظام- فاجلندي الأمريكي يهمه 

اكت�ساف نف�سه يف املكان العراقي ليعيد بالكتابة ت�سوره عن املكان الأمريكي، هنا تبداأ املفارقة 

مقاهينا  مرايا  يف  نعي�س  زلنا  ما  مراقبون  اخلارج  يف  نحن  يراقب،  واآخر  ي�سرتك  اإن�سان  بني 

ي�سارك جموع ماليني  انه  يقال  املثقف لن  العراقي  الإن�سان  لدى  رغبة حقيقية  ثمة  القدمية. 

واأنت  ال�سباح  النا�س يف  اآه كم هي عظيمة حركة  اليومي،  وجودهم  يتحركون يف  وهم  النا�س 

ت�ساهدهم يتحركون يف كل اجتاه دون اأن تعرف وجهتهم غري اأنهم موجودون يف ال�سارع العراقي، 

وثمة رغبة لدى البع�س يف اأن يقمعوا مثل هذه احلركة مادامت قوات الحتالل موجودة. ل اأعني 

الإرهابيني واملفخخني فقط، بل جموع اأخرى جال�سة ترى حركة ال�سارع العراقي يف مرايا املقهى 

القدمي. ل تنفعنا املواقف الثقافية امل�ستعارة من الآخر يف مثل هذه املقارنات، قد يكون هارولرد 

بنرت احلائز على جائزة نوبل لهذا العام مهما وكبريا وهو كذلك، لأنه يكتب وفق قناعاته التي 

وفرها له ال�سارع الإجنليزي عن احلرب ودور بريطانيا، لكنه مل ير ما يحدث يف ال�سارع العراقي 

اإل ما تعك�سه مرايا الواقع الإجنليزي عنا، قد نفكر معه حيث يفكر وفق ما متليه عليه مواقفه 

وبقي علينا نحن اأن ل ن�ستعري مواقف غرينا لن�سند بها اأخطاءنا عن ال�سارع العراقي. كل من 

يكتب عن العراق من نافذته الغربية وي�ستم اأمريكا اأدنى وجودا يف العراق من �ساعر يكتب عن 

من  للبع�س  اأملحت  اأن  عذرا  اأ�ستميح  العراقي.  ال�سارع  اإىل  موثق  وهو  نف�سها  بالق�سوة  اأمريكا 

اأدبائنا العراقيني يف اخلارج، ولكني اأجد اأن كربياء املثقف العراقي ل تلت�سق بجلد اأي هارب من 

ال�سارع العراقي. نحن ن�سعى لوجود نوع من الن�سو�س تعك�س طريقة وجودنا فيها، همنا الأ�سا�س 

هو اأن ل نقول ما مل يحدث، بل اأن نراقب ما يحدث، وان نثمن ما يحدث، وان ننتقد ما يحدث، 

اأو نقبل ما يحدث. نحن يف مرحلة عراقية لي�س فيها م�ستقر ثابت اأو متحرك بال  وان نرف�س 

ثوابت، اأننا يف دوامة من حركة ال�سلب واجلذب التي متنحها لنا ارادات النا�س وهم يف حركتهم 

اليومية. 

اأنني ا�ستعيد الآن امل�سهد املاأ�ساوي الذي مر على بغداد يف 9 ني�سان 2003 وهي ت�سقط دون 

النظام  ال�سارع فارغا من معناه عندما، كان ممهدا ومنذ فرتة طويلة من قبل  مقاومة فاأجد 

والإرهابيني.  واملهربني  وال�ّسراق  الل�سو�س  واأقدام  املحتل  لدبابات  ممرا  يكون  لأن  الفا�سي 
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نحن هنا ن�ساهد كل امل�سهد املركب الذي مير اأمامنا عرب ال�سا�سات على م�سرح ال�سارع الذي 

تعر�سه كامريات الف�سائيات العربية املتحجرة و�سور لدبابات تتحرك يف بطء فوق ج�سور الروح 

العراقي، وثمة حركة للكتل املكانية وهي ت�ستعيد وجودها بعد اأن غيبها احلكام وكاأنها حتارب 

عو�سا عن جي�س انهزم، لأول مرة نرى اأننا يف مدينة عارية تخلو من العراق، مدينة ت�سلح اأن 

اأمريكية  ودبابات  منهزمون  وحكام  اأ�سباح  القادم،  القرن  لأطفال  كارتونية  للعبة  �ساحة  تكون 

و�سارع فارغ ومعار�سة منعت من امل�ساركة. عندما انعدم الفعل الذاتي للمعار�سة فقد ال�سارع 

معناه واأ�سبح النا�س يف فراغ بوجود قوى اأخرى مبهمة تهيمن على ال�سارع. هنا يبدو اأن ثقافة 

اإيران ويف الداخل فارغة  املعار�سة خا�سة تلك التي ادعت بوجود جيو�س لها على احلدود مع 

متاما من حمتوى القدرة على بث اي نوع من الفعل امل�سارك حتى لو كان على امل�ستوى الذاتي، 

وا�ستعارت لنف�سها ثقافة الفو�سى التي انتقلت لحقا اإىل �سلطة الفو�سى، وبدا لنا ذلك النت�سار 

النهب  مراتب  تبادل  يف  اكرث  تعمقت  التي  ال�سيا�سية  املحا�س�سة  يف  لحقا  تاأكد  عندما  واهيا 

وتوزيع اأدوار ال�سرقة والف�ساد.
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�صحنة املكان الغربي

1

�ساأ�سف لك يا �سديقي القارئ املكان الغربي الذي اأراه يف اأيام اخلريف، واخرتت اخلريف 

لأنه عندي من اأجمل الف�سول، واأكرثها حتديا للطبيعة واأجملها موقفا عندما يتحدث مع موت 

الأ�سياء، عندئذ �سيكون اختياري للمكان الغربي متوافقا مع غروب الف�سول، واإن اأ�سفت اإليه 

ما نحن عليه من غروب العمر جتد الثالثة على توافق تام: الغرب والغروب واخلريف. والثالثة 

اأمكنة تتجدد عندما تتحرك، وتتبدد عندما ت�سكن، فكل واحد منها ذات ل تن�سطر يف اللغة اإل 

اإىل ن�سفني: "ذاُت- َك" و"ذاُت- ُه ". ذاٌت تراها وذاٌت تراك. وما بني الذاتني ثمة ذاٌت ثالثة 

هي اجلمال/ الإبداع. 

املكان الغربي اإ�سكالية معرفية قبل اأن يكون معطى خارجيا لك، فهو وليد ثقافة مرتاكمة 

ي�ساف اإليها كل يوم ح�سيلة جتارب بع�سها غري مكتمل اأنك ل جتد نف�سك دائما فيها ل�سرعة 

حتولتها فكل اأمكنة الغرب ت�ستن�سخ روح حمطة القطار اأو موقف احلافلة تتغري بتغري الركاب 

وتتبدل عندما ل جتد حتريكا اأنه يف حركة لولبية حتفر يف املكان ال�سامل كما حتفر يف الذات. 

ولكي ت�ستبطن الأ�سياء حلا�ستك النقدية عليك اأن ت�سغي لروح ال�سجر والر�سيف، فهما روحان 

الأ�سياء  يف  احلياة  �سح  على  القدرة  هو  ب�سريا  ن�سا  لينتجا  دائما  ومتحاورتان  متجاورتان 

اجلامدة، كل الأمكنة الغربية ل ترى خالل ق�سرتها اخلارجية عليك كي تعرفها ان تنقب فيها 

فهي تراكم معريف غارق يف اخليال وبعيدة جدا عن املمار�سة الق�سدية بل هي يف اأف�سل حالتها 

تبدو اأنها غري م�ساك�سة واعتيادية واأليفة ومرغوب بها، لكنها ت�سمر حا�سة الختباء عنك وعن 

الكامريا ل  لها ومعاينتها بعني  اإ�سافة  قدرتك كلما ك�سفت عن م�ستوياته اخلفية.البحث فيها 

تك�سف لك عن اأبعادها اإذ ل بد من كامريا وم�سحاة كي حتفر لت�سور. 
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2

 يتيح امل�ساء يل اأن اأمعن التاأمل فينا نحن الثالثة: اخلريف واملكان الغربي والعمر. فنافذة 

عندما  نافذتي  علي عرب  الأخرى  تطل هي  م�سيئة،  ل�سوارع خ�سراء  تقاطع  على  تطل  مكتبتي 

تزحف با�سفرارها لتحتل كر�سيي وطاولتي وكاأ�سي، ويتيح يل النهر الذي بجواري اأن اأراه وهو 

خال من الطري الذي هاجر اإىل مناطق اأخرى فاأبقى يل اأع�سا�سه ببيو�سها املتك�سرة. ويتيح يل 

ال�سوء والظل املتك�سر ليال اأن اأتاأمل حركة النا�س وهم قلة وقد اختلطت بحركة القطط والع�ساق، 

لذا فاأنا يف تكوين رمادي خليط من: كالم، ولغة، وممار�سة، وروؤية، ولون. هذا اخلليط يفر�س 

علي متابعة من نوع اآخر وهي اأن ل ترتك م�سافة بينك وبني الأ�سياء التي تراها. فعند القرتاب 

منها متنحك فر�سة اأن ترى ذاتك وهي حتلق يف اأبعاد الثقافة التي اأنتجت كل هذه الروؤى، وقد 

تخفق عندما ل متعن جيدا يف حركة هذه املفرتقات. لذا ومن طبيعة املكان الغربي اأن يفر�س 

تعاملك معه بطريقة مغايرة ملا كنا قد تعودنا عليه عندما نرى اأمكنتنا ال�سرقية، هنا عليك اأن 

تدرك اأن كل الأمكنة هي عمارة بع�سها يقف على اأقدام وبع�سها ي�سطجع على فرا�س الأر�س 

وبع�سها يجمع بني الثنني وعليك بعد ذلك اأن جتد يف هذا التداخل تركيبة من لغات خمتلفة. 

الغريب يف الأمر اأن وجود وجمالية هذه الأمكنة مل تلغ بتبدل الليل بالنهار، فهي يف كل اأوقاتها 

والقمر-  ال�سم�س   - اعتيادية على معطيات طبيعية  ما يجعل هيمنة غري  وهو  للجمال.  مانحة 

كونت يف �سرقنا القا�سم امل�سرتك لفاعلية الألوان يف اللوحة. رمبا يقودنا هذا للحديث عن بنية 

جمالية غري معروفة يف لوحات الكثري من الفنانني الغربيني وهي الروؤية الرمادية اأو امل�سببة، 

قد يعزو البع�س �سبب ذلك للمناخ، مبا فيه من غيوم ومطر وبرودة وتلج، ولكني اعزوها للتقارب 

بني روؤيتني لالأمكنة نف�سها لت�سبح روؤية واحدة، وهي اأن هذه الأمكنة واحدة وهي يف �سوء النهار 

الذي ل يختلف كثريا عنها وهي حتت اأنوار الليل. لقد اأو�سلت ح�سارة املدينة احلديثة الفنون 

اإىل طريق م�سدود عندما حتولت الأمكنة الغربية اإىل لوحة فنية، وهو ما يجعل التحولت �سريعة 

وجذرية وعميقة يف اللوحة الغربية.
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هو اخلريف يا �سديقي، يطرق ج�سدي و يطرق املدينة الغربية والنا�س، يطرقني اأنا املرئي 

واطرقه اأنا الرائي، خريف يف لوحة لفان كوخ م�سبع ب�سربات الأ�سفر املثمر، ويف اأعماقه ثمة 

بقع خ�سراء خمتفية وراء كتل الع�سب والقمح والأر�س، بينما يبدو الأفق ببيوت من ق�س ونا�س 

منحنني على الأر�س، وثمة امل يف كل هذا ال�سفرار املثمر هو غيمة تزحف نحونا، وثمة من 

اأبدية  يتو�سد الطريق: حذاء الفالح الذي ظهر بهياأة خمتلفة وبو�سع كما لو كان حلظة وجود 

حذاء قيل عنه الكثري اأنه ميثل احلداثة وما بعد احلداثة، هكذا ي�سفون حذاء فان كوخ.

4

 يف لوحات فان كوخ ميثل الأ�سفر ثراء احلقول، خريف املدن لي�س مثل خريف احلقول، 

املدينة  خريف  للعزلة،  جت�سيد  املدن  خريف  حني  يف  للربيع،  نفي  فهو  كرثة  احلقول  خريف 

حمكوم بعادة الطبيعة: الربيع اأخ�سر وال�ستاء اأبي�س، وال�سيف �سمائي. اأما اخلريف الآن فهو 

املت�ساقط  الأ�سفر  ال�سجر  اأوراق  واملكان:  اأنا  اثنني  القامة مي�سي على عكازين  عجوز منت�سب 

اأراه ويراين ننبئ معا عن لغة دوران  فوق ال�سوارع والأر�سفة، تنبئ عن لغة الأفول، واأنا الذي 

الف�سول. كالنا يزحف على املدينة واملكان زحف من يحمل اأثقال ما�سيه. خريف املدينة الغربية 

م�سحوب ببكاء ال�سماء: غيوم ومطر و�سياع هالة ال�سم�س وغربة للروح وابتداء لرتداء املالب�س 

الغامقة ولغة تغيِّب ال�سوء ولغة تغيِّب حديث الأخ�سر، لت�سبح احلدائق فيه عجائز غارقة يف 

عزلتها. وقتها �ستتحول البنايات والأ�سجار اإىل اأعمدة ت�ساء مب�سابيح الغياب. خريف بوجود 

مادي وروحي ي�سحب معه كل املباهج ملقيا بك يف �سرنقتك معو�سًا بتدفئة الأعني. هذا املوت 

اخلريفي الذي يهيمن على ال�سارع الغربي مبعثه حياة كامنة فيه، حياًة اأن تتغذى منه كي تنه�س 

ثانية. ومبثل هذه الدورة نعيد ترتيب ذاوتنا، فنمد اأعناقنا لل�سماء حينا ونخف�سها لالأر�س حينا 

اأخر، هذه الدوامة تتج�سد وجودا يف حركة اأج�سادنا، حيث الزمن يفرد للعمر مكانا فيه، دوران 

يف  ال�سم�س  وجهته  كان  فمن  فنهو�س.  فغياب  بيا�س  ثم  ا�سفرار  ثم  اخ�سرار  يف  ممثال  تراه 

الربيع ينزل يف اخلريف لالأر�س وللظلمة، ومن كان وجهته �سماء وبحر يف ال�سيف يغادر لبيا�س 

نوا�سل  اأرواحنا كي  لتزيحها عن  التاريخية  املكن�سة  بانتظار  اأعمار  املت�ساقطة  فالأوراق  الثلج، 

وال�سارع تاريخنا امل�سرتك. اأما نحن فتنمو على اأج�سادنا ندب الف�سول لنت�سبث باحلياة.
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ل اأحد يفرت�س اأن هذه الأوراق ال�سفراء التي ميتلئ بها ال�سارع بينما الأ�سجار تنت�سب واقفة 

عارية منها اأنها �ستذهب للم�سانع، هذه �سورة لي�س مبقدورنا تخيلها رغم واقعيتها، كاأن يكون 

املربر من �سقوطها على الأر�سفة وال�سوارع والأر�س اخل�سراء هو قولنا اأنها جزء من ال�سناعة 

جوع  لالأعالف،  او  للورق  امل�سانع  اآلت  وجوع  اخلريف  ف�سل  بني  توافق  ثمة  رمبا  واحلداثة، 

احلداثة الغربية، هذه افرتا�سية اأخرى اأن يتحول مكاننا الغربي اإىل منفعة جمالية اأو وظيفية، 

ولكننا نقول خالل امل�ساهدة التي بال�سرورة لن تكون حيادية اأن �سيئا مثل هذا يحدث دائما، ثمة 

موتى يذهبون لتغذية الأر�س. اخلريف �سفرة تنخف�س عن م�ستوى الروؤية فهو �سديق لأعماق 

الأر�س، بينما الربيع اخ�سرار ي�سعد لل�سماء اخل�سرة ترتفع. واأنت تتجول بب�سرك يف املكان 

اأو الرتفاع اإىل ن�س، عندئذ يكون اللعب يف  الغربي بني هذه الثنائية الأزلية، يتحول ال�سقوط 

البعد  هو  ومنوه  ال�سجر  ذبول  بني  ثالثية  خلق  اإىل  الفال�سفة  مييل  لذلك  فنيا.  نتاجا  الثنائية 

يلتزم  بل  للواقع،  نتاجا  لي�س  لأنه  الواقع  يلتزم بحرفية  الإبداعي ل  فالن�س  اأي اجلمال.  ثالث 

بقدرة املوؤلف على �سياغة جمالية من مفردات الواقع، وهذه ال�سياغة اجلمالية يجب اأن ل تكون 

مطابقة للواقع واإل خلقنا جمال ل قيمة له. املطابقة موت ل حياة بعدها يف حني املفارقة تّفرد 

يف الن�سب و�سياغة لإرادة حرة يف اأن ترى الواقع غري ما يراه الإن�سان العادي. هذا هو البعد 

الثالث الكامن يف ثنائية الطبيعة املوت / احلياة. ووحدها هذه الثنائية جتعل لوحة فان كوخ عن 

احلقول مليئة باللون الأ�سفر لي�س لأن لون القمح اأ�سفرا، بل لأنه يعامل اللون بطاقة اخلريف 

والربيع معا بطاقة املنح واملوت، وهي طاقة منبثقة من خميلة املعاي�سة اليومية حلقول هولندا 

اخل�سراء املمتلئة ب�سفار الثمر.

6

بالطبع لي�س كل ما ن�ساهده يف املكان الغربي حقيقة، ولكنه لي�س وهما على الإطالق. فثمة 

ما هو فني مفرت�س يغطي ما هو واقعي حم�سو�س. الكثري مما ميكن اأن ن�سدقه كواقع هو لي�س 

اأن  مل�ستوى  الفرد  بح�سا�سية  الرتفاع  بالواقع عن طريق  املخيلة  بداأ دمج  بال�سرورة.هنا  واقعا 

يعي�س املفرت�س الواقعي. خذ ثورة الإعالنات واأهمية الأغلفة يف ال�سوق، بينما الب�ساعة تركن 
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يف جوف الغالف ل تراها ثمنها هو قيمة ما يعلن عنها. على العك�س من ب�ساعتنا مك�سوفة ل 

تراها العني بل املعدة. اأي اأن الغالف امل�سمم بخربة الفن واملقدم بطاقة خميلة ال�سوق والعوملة 

هو الذي ي�ستحوذ عليك. نحن نعي�س هنا يف اأغلفة حياتية تبدو جميلة من اخلارج لكنها قا�سية 

غالف،  الرتام  غالف،  الأخ�سر  ال�سارع  غالف،  اجلميل  البيت  معها،  التعامل  يح�سن  ل  ملن 

ال�سوق غالف، ال�سحافة غالف، الإعالن غالف، الرفاهية غالف... الخ فاملكان الغربي يخفي 

تراجيديته لنه مل يتقدم ب�سهولة، ثمة �سراع جذري وعريق ا�ستغرق مئات ال�سنني كي يوفروا للنا�س 

عي�سة لي�س فيها تراجع او فقر. فال جمال هنا لرتكيب ذهنية مفرت�سة اأن كل الأ�سياء تتدحرج 

القريي  فال�سارع  املفقود..  زمنك  لك  تعيد  الأ�سياء  كل  اأن  القول  ما ميكن  بقدر  للقرب  اأمامك 

املبلط اأمامك، نهر من جريان الأ�سياء. فعلى مرتفع الأر�سفة الواطئ وال�سعري واملن�ساب بهدوء 

اأنها بعيدة عن حاجتك امل�سمرة،  اأحا�سي�س مل جتد يوما  ال�سارع واإىل خارجه، تنمو  اإىل بحر 

تراهن  دائمة  طفولة  ثمة  بك،  يتقد  العمر  اأن  رغم  احلياة  تتح�س�س  اأن  هذا  بغري  ت�ستطع  ومل 

عليها اأ�سياء احلياة الغربية. نحن هنا ل نقرا بل نكتب لغة املكان ب�سحنته اليومية وهو يفرز لك 

اآلف ال�سور اجلديدة ب�سكونه املطبق اأو بحركته الب�سرية الكبرية املنفتحة. هنا ل �سيء يحدث 

اإطالقا ما تفعله اأنت بفعل احلركة هنا هو فن بحد ذاته، الفن لعب والالعب عندما ل يجد لعبة 

ل يخلق فنا. نحن عندما ن�سري اأو نقعد اونتاأمل اأو نلعب نوؤلف جزء من طاقة املكان. كل مفردة 

لوحدها ميكن اأن تكتب ن�سا، ولكن املكان نف�سه يكتب ن�سه. وبذلك تكون حركتنا غري م�ستقرة 

�ساأنها �ساأن تلك الأوراق املت�ساقطة من ال�سجر، وهي تتحرك بفعل الريح على ال�سارع مطرودة 

من عليائها لتحط يف ال�سارع وعلى الر�سفة وبني اأقدام العجالت واملارة بانتظار مكن�سة العامل 

كي تزيحها اإىل مكان املعامل والإنتاج. 

7

نحو  هو  بحركته  يحتفي  ما  بقدر  الب�سر  موت  بطقو�س  يحتفي  ل  الذي  الغربي  العامل  يف 

احلياة، على العك�س من عاملنا ال�سرقي نحتفي باملوت فيه، يتحول اخلريف فيه اإىل ف�سل منو 

ولكن باجتاه الأعماق، ويتحول الربيع اإىل ف�سل منو اأي�سا ولكن باجتاه الأعايل، بينما ال�ستاء 

مراوحة بني بني: يقظة ودفء، اأما اخلريف فا�ستعادة للبحر الأ�سيب العطوف. واأنت يف خريف 
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العمر بني غاد ورائح ل تعرف وجهة معينة كما ل تعرفك اجلهات. واإل ما �سبب هذه املثيولوجيا 

الكربالئية املختزنة فينا منذ قرون، وهي تت�سيد اأج�سامنا وعقولنا دون اخ�سرار ودون اأن ن�سنع 

منها ولو نتاجا للم�ستقبل؟ كل ما فيها ي�سدنا لذلك التطهري الذي ي�سعرنا بق�سورنا نحو املاأ�ساة 

التكبيل  تولد رف�سا دائما لكل طقو�س  اأن طاقة احلياة  وكاأننا ولدنا بذنوب مل تغتفر، يف حني 

واحلرمان والقمع واملنع للبحث عن احلياة حتى يف ا�سفرار ال�سجر.

�سيكولوجية - اجتماعية،  اإل احلزن وهذه كارثة  يعي�س  العراقية ل  القرى  يف موثيولوجيا 

على احلداثة العراقية بعد انهيار الفا�س�ست اأن تعيد تركيبها من جديد ل لتلغي تلك الرتاجيديا 

املركبة بل لتوظفها من اأجل اأن ل يكون ثمة خريف دائم ميار�س طقو�سه على ذاكرتنا ووجودنا. 

واإل فال�سبح موجود حتى لو كنا حديثني. نحن حركة دائبة بني الأعايل والأعماق، ومرواحة من 

�سفرة هداأت اإىل �سفرة مل تهداأ علنا جند حمطة لقطارنا الذي انفلت �سمام الأمان فيه.

8

العامل  من  مكان  اأي  يف  مثيال  لها  جند  ل  قد  احلروب  من  تاريخا  يدخر  الغربي  املكان   

وبلغاريا ولوك�سمببورغ واملجر  والنم�سا  بلجيكا وهولندا  الآن �سغرية مثل  تبدو  التي  الدول  هذه 

اليومية  احلياة  يف  طويلة.  دامية  حلروب  م�سرحا  كانت  وغريها  وال�سويد  والرنوج  والدمنارك 

للمدينة الغربية ل ت�سعر بتلك احلروب بل ت�سعر باإرثها الذي ولد اأمناطا مغايرًة للحروب، هذه 

املغايرة ت�ستقر الآن يف البنية املدينية للنا�س، كل فرد هنا مدينة، وكل �سوق مدينة، وكل �سارع 

مدينة وكل منطقة مدينة. والإرث الذي اأعنيه هنا هو هذا الذي جئناه نحن هربا من حروبنا 

لنجد فيه طماأنينة يف ما بعد حروبهم. فاملدينة التي تنه�س بعد حروب تكون حا�سنة للقلقني، 

العدل  ملحكمة  "لهاي" املحت�سنة  وهي  فيها  اأعي�س  التي  املدينة  كذلك.  العراق  مدن  �ستكون 

متقدما  درعا  فكانت  والأملانية  والفرن�سية  الأ�سبانية  احلروب  كل  عجالت  عليها  مرت  الدولية 

لالأر�س املنخف�سة، وفيها ع�سكر النازيون واتخذوا من بناية "كورن هو�س "يف �سخيفيننك التي 

تطل على املان�س يتطلع النازيون منها لإجنلرتا. البناء ما يزال �ساخما، بينما البحر العجوز بقي 

كما هو يحمل �سفن كل احلروب دون ان ينتمي حلرب. يف حني اأن النازية انهزمت ومدينة لهاي 

تختزن كل هولندا. 
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9

ل جتد مكانا يف املكان الغربي ل ين�سئ عالقة ما مع بقية الأمكنة، وكاأنه وحدة هند�سية 

اأجدها  حالت  ثالث  عن  لك  �ساأحتدث  املنطقة،  مكونات  كل  بني  الرتابط  تعتمد  جمالية 

مرتابطة: 

الأوىل حال الرتابط :علبة نفايات الورق وبجوارها علبة نفايات القناين الفارغة مو�سوعة 

اإليها بحيث ل جتد  يف احلديقة املمر بني البيوت مكانها يتنا�سب وحجم امل�سافة التي تقطعها 

�سعوبة يف اأن تلقي اجلرائد والإعالنات الزائدة عن حاجتك واأنت يف الطريق اإىل ال�سوق اأو اإىل 

منطقة الرتام اأو اإىل املقهى اخلا�س باحلي، مبعنى اأنك ل تق�سد اأيا من هذه الأماكن اإلأ وتكون 

الأمكنة الأخرى يف م�سارك العام.

احلال الثانية موقف الرتام الذي يكون قريبا مب�سافات حمددة عن مكان �سكنك بالطبع ان 

هذا املوقع يحتل املرتبة الأهم لكل �سكان احلي الذين ل ميلكون و�سائط نقل اأخرى، فهو يقع يف 

منت�سف احلي وامل�سافة بينه وبني �سكنك مهما تكون ل تزيد عن خم�س دقائق اأو اأقل لذا عليك 

اإن كنت ممن ي�ستخدم الرتام يوميا اأن حت�سل على جدول حركة الرتامات وهي متوفرة يف كل 

الأمكنة ويف النرتنيت، لذا �سيكون خروجك وو�سولك للرتام ومن ثم و�سولك للعمل اأو للموعد 

حمددا بالدقة، فتح�سب اأن العالقة بني منطقة الرتام وبيتك ترتبط بقدرتك على ح�ساب الوقت 

الكايف واإكمال جتهيز نف�سك للخروج امل�سبوط. وهذا يعني اأن تنظيما هند�سيا يدخلك يف ع�سر 

اأن  فت�سعر  اليومية،  حياتك  تفا�سيل  اأدق  بتنظيم  عليك  وجوده  ميار�س  للحياة  الأعم  التنظيم 

يومك مثمر وان مبقدورك بتنظيم الوقت اأن حت�سل على فائ�س زمني ميكنك اأن ت�ستثمره يف 

اأن�سطة اأخرى.

احلال الثالثة هي تنظيم الأر�سفة و�سفوف الأ�سجار واملمرات اخلا�سة بامل�ساة والدراجات 

التنظيمات  بيتك، ففي هذه احلزمة من  اإىل  العام  ال�سارع  واملما�سي اجلانبية من  وال�سيارات 

اأن يحجب  ال�سغرية والكبرية تت�سح املدينة على حقيقتها العمرانية، لي�س هناك من ي�ستطيع 

عنك طريقا اأو روؤية اأو ممرا، فالكل ي�ستطيع وبو�سوح اأن ي�ستعمل كل املمرات مهما كانت دون 

اأن يعني ذلك ملكية لأحد دون اآخر. هل اقرتبنا من املدينة احلديقة كما يطالب مارك�س للمدن 

احلديثة اأن تكون؟ ولكن مارك�س نف�سه يقر بوجود عوامل كامنة يف كل نقلة تقدم، قد تف�سي هذه 
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يقودنا  الذي  التفكري اجللي  التقدمية ما نح�سن  النوى  واإذابة كل  اإىل تهدمي  التدمريية  النواة 

دائما اإىل مراقبة لطريف العملية : الأمكنة وهي يف حتولتها اليومية والنا�س وهم يف ا�ستعمالتهم 

اليومية لهذه الأماكن وعلى الثنني : املكان وم�ستخدمه اأن يعيا اأن التحول من – اإىل هو الأف�سل 

ت�سورا عن قدرة التطور على ال�ستمرار دون ثورات فا�سلة.

10

واأنت يا خريف العمر اأين جتد �سالتك؟ يف كا�س نبيذ مل يفرغ بعد؟ اأم يف جل�سة مبقهى 

الر�سيف الذي ل جتيد الكالم فيه، اأم يف تلك ال�سور املنبعثة من الذاكرة واملتجهة نحوك واأنت 

�ستجد يف  اأنك  اأم  ؟  اإىل حطام  ويحيلها  وتراه وهو يق�سم احلياة  الأر�س  تعي�س اخلريف على 

ال�ستاء بع�س �سلوتك حينما يعو�س املوقد لك بع�س ما افتقدت اأنت متدثر بعباءة الريح البيتي؟ 

ال�سيب يزحف  وال�سيب كل  �ساكنا  تكون  ان  يعد  اأن تزحف، فالأمر مل  اأو  تبقى هكذا  اأن  �ستان 

عليك.

املكان الغربي وهو يعي�س �سلوته اليومية قا�س وعنيف وله لغة ل نفهمهما نحن الطارئني عليه 

ولذا اأعجب من �ساعر يكتب ق�سيدة عن حمامة تطل على نافذته فيجعل منها ر�سول لأر�سه، اأهو 

البعد عن البالد التي...!! اأتعجب من كاتب اآخر يقي�س ما يراه هنا مبا م�سى يف بالده فال يجد 

ملا م�سى معنى يف الذي يعي�سه، فينكفئ لئذا بال�سمت اأو ال�ستيمة.. واأعجب من كاتب ل يتعامل 

واأخ�سى على ثقافة  الدفينة فيه،  النو�ستاجليا  اأن يق�سي على  الغربي خوفا من  املكان  كليا مع 

ل جتد لغتها اإل يف تلك البقع الآفلة واملن�سية يف زوايا الذاكرة واأمامه هذا الفي�س من احلب 

اأر�سنا  لي�ست كلها يف حملها ما دمنا ل نعرف احللم يف الطريان من  والألوان، ولكن خ�سيتي 

ل�سماوات اأخرى، هذا الغرتاب امل�سني يقود اإىل العدم.
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الفهــر�صت

الف�شل الأول 

11 �سحنات البوؤر املكانية  

22 �سحنة البوؤراملكانية والتبئري  

الف�شل الثاين 

29  �سحنة املكان الروائي  

31 �سحنة الف�ساء، �سحنة املنطقة، �سحنة املوقع 

52 �سحنة البلدة ال�سغرية  

 64  حديث املكان اأم احلديث عن املكان 

71 �سحنات ال�سرية املكانية  

الف�شل الثالث 

79  �سحنات العمارة  

81 جدلية العمارة : درا�سة يف ق�سر الأخي�سر للدكتور املهند�س رفعت اجلادرجي  

94 �سحنة الرتاث واملعا�سرة :قراءة يف روؤى معمارية للدكتور املهند�س خالد ال�سلطاين  
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الف�شل الرابع 

103   �سحنات الأ�سياء  

105 �سحنة امل�سطبة والظل  

115 �سحنة املكن�سة والر�سيف  

124 عمارة الأر�سفة بني تنظيم املدينة وحرية املواطن 

134 املدينة والر�سيف  

139 الأر�سفة والقمع 

143 �سحنة ال�ستائر  

151 �سحنة الأ�سياء املهملة  

155 �سحنة ال�سوق / املمر 

166 �سحنة الزقاق  

174 �سحنات غرف ال�سجون 

179 �سحنة مرايا املقهى 

185 �سحنة املكان الغربي 
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اإ�صدارات وزارة الثقافة والفن�ن والرتاث

اإدارة البح�ث والدرا�صات الثقافية 

ال�شنةاملوؤلفالإ�شداراتم

2000    ح�سة العو�سيالبدء من جديد1

2000فاطمة الكواريبداية اأخرى2

2000د. ح�سن ر�سيداأ�سوات من الق�سة الق�سرية يف قطر3

2000دلل خليفةدنيانا .... مهرجان الأيام والليايل4

2000جا�سم �سفرقالت �ستاأتي5

2001فاروق يو�سفغنج الأمرية النائمة6

2001�سعاد الكواريوريثة ال�سحراء7

2001اأحمد ال�سديقيويخ�سر غ�سن الأمل8

2001حمد حم�سن النعيميب�ستان ال�سعر9

2001ترجمة/ النور عثمان رومانوف وجوليت10

2001د. ح�سام اخلطيبالأدب املقارن من العاملية اإىل العوملة11

2001د. ح�سن ر�سيداحل�سن البارد12

2001خالد عبيدان�سحابة �سيف �ستوية13

2001اأمري تاج ال�سر�سرية الوجع14

2001ح�سة العو�سيوجوه خلف اأ�سرعة الزمن15

2001غازي الذيبةحافة املو�سيقى16

2001د. هيا الكواريق�س�س اأطفال17

2001د. اأحمد عبد امللكاأوراق ن�سائية18

2001اإ�سماعيل ثامرالفريج19

2002د. اأحمد الدو�سريالأعمال ال�سعرية الكاملة ج1 ذ  ج202

2002معروف رفيقعلمني كيف اأحبك21

2002خليفة ال�سيدق�س�س وحكايات �سعبية22

2002�سدى احلرمانرحلة اأيامي23

2002عبد الرحيم ال�سديقيجرح وملح24

2002وداد الكواريخلف كل طالق حكاية25
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ال�شنةاملوؤلفالإ�شداراتم

2002د. اأحمد عبد امللكدرا�سات يف الإعالم والثقافة والرتبية26

2002د. عبد اهلل اإبراهيمالنرث العربي القدمي27

2002جا�سم �سفركاأن الأ�سياء مل تكن28

2002عبد ال�سالم جاد اهللنعا�س املغني29

2002د. زكية مال اهللمدى30

2002خليل الفزيعقال املعنى31

2002د. عوين كروميامل�سرح الأملاين املعا�سر32

2002حممد ريا�س ع�سمتامل�سرح يف بريطانيا33

2002ح�سن توفيقاإبراهيم ناجي - الأعمال ال�سعرية املختارة34

2003د. �سالح الق�سبم�سرح ال�سورة بني النظرية والتطبيق35

2003�سيتة العذبةالنوافذ ال�سبع36

2003جمال فايزالرحيل وامليالد37

2003د. كلثم جرباأوراق ثقافية38

2003علي الفيا�س/ علي املناعيبدائع ال�سعر ال�سعبي القطري39

2003ظافر الهاجري�سبابيك املدينة40

2003د. �سعاع اليو�سفح�سارة الع�سر احلديث41

2003غامن ال�سليطياملرتا�سقون ام�سرحيةب42

2003د. حجر اأحمد حجرمعاناة الداء والعذاب يف اأ�سعار ال�سياب43

2003�سنان امل�سلماين�سحائب الروح44

2003د. عبد اهلل اإبراهيماأ�سوات قطرية يف الق�سة الق�سرية45

2003خالد البغداديذاكرة الإن�سان واملكان46

2003عبد اهلل فرج املرزوقياإبراهيم العري�س �ساعرًا47

2004اإبراهيم اإ�سماعيلال�سحافة العربية يف قطر48

2004علي مريزااأم الفواجع49

2004وداد عبداللطيف الكواري�سباح اخلري اأيها احلب50

ال�سحافة العربية يف قطر » مرتجم اإىل الإجنليزية «51

اإبراهيم اإ�سماعيل  

ترجمة / النور عثمان

2004

2005علي عبد اهلل الفيا�سلآلئ قطرية52
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ال�شنةاملوؤلفالإ�شداراتم

2005مبارك بن �سيف اآل ثاينالأعمال ال�سعرية الكاملة53

2005دلل خليفةالتفاحة ت�سرخ.. اخلبز يتعرى54

2005عبد العزيز الع�سريياإدارة التغيري55

2005د. عبد اهلل فرج املرزوقيال�سعر احلديث يف قطر56

2005خليفة ال�سيدال�سرح املخت�سر يف اأمثال قطر57

2005خالد زيارةلوؤلوؤ اخلليج ذاكرة القرن الع�سرين58

2005حممد اإبراهيم ال�سادةعلى رمل اخلليج59

اإبداعات خليجية60

)م�سابقة الق�سة الق�سرية 

لدول جمل�س التعاون(

2005

2005د. ح�سام اخلطيبالأدب املقارن و�سبوة العاملية61

2005د. موزة املالكي مهارات الإر�ساد النف�سي وتطبيقاته62

2005نورة حممد اآل �سعدجتريبية عبد الرحمن منيف يف مدن امللح63

2005د. اأحمد عبد امللكاملعري يعود ب�سريًا64

2005ح�سن توفيق وردة الإ�سراق65

2005ح�سة العو�سيجماديفي66

2005د. زكية مال اهللالأعمال ال�سعرية الكاملة ج671

اأ�سباب لالنتماء68

راجنيت هو�سكوتي

ترجمة/ ظبية خمي�س

2005

2005ب�سرى نا�سرتباريح النوار�س69

2005د. ح�سن ر�سيداملراأة يف امل�سرح اخلليجي70

2005حمد الرميحياأبو حيان .. ورقة حب من�سية71

تطور التاأليف يف علمي العرو�س والقوايف72
د. اأنور اأبو �سويلم

      د. مرمي النعيمي

2005

2005اأمري تاج ال�سراأحزان كبرية73

2005عيد بن �سلهام الكبي�سيالديوان ال�سعبي74

2006علي بن خمي�س املهنديذاكرة الذخرية75

2006با�سم عبود اليا�سريجتليات الق�س مع درا�سة تطبيقية يف الق�سة القطرية76

2006د. اأحمد �سعد�سمط الدهر » قراءة يف �سوء نظرية النظم «77
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ال�شنةاملوؤلفالإ�شداراتم

2006خولة املناعيكان يا ما كان78

2006د. ح�سن ر�سيدالظل والهجري » ن�سو�س م�سرحية «79

2006جمموعة موؤلفنيالرواية والتاريخ 80

2006خليفة عبد اهلل الهزاعوجوه مت�سابهة » ق�س�س ق�سرية «81

2006د. يون�س لوليديامل�سرح واملدينة82

2006د. زكية مال اهللالأعمال ال�سعرية الكاملة ج832

2006ح�سة العو�سيالدفرت امللون الأوراق84

2006ن�سرين قفةالظل واأنا85

2006�سفاء العبدحقيبة �سفر86

87)Gulf 2006غامن ال�سليطيم�سرحيات قطرية )اأجماد يا عرب - هلو

2006د. اإ�سماعيل الربيعيالعامل وحتولته ) التاريخ ذ  الهوية - العوملة(88

2006حمد الرميحيموال الفرح واحلزن والفيلة » ن�سان م�سرحيان «89

2006مرمي النعيميحكاية جدتي 90

2006اإمام م�سطفى�سورة املراأة يف م�سرح عبدالرحمن املناعي 91

2007ح�سن حمد الفرحانديوان ابن فرحان92

2007حمد الرميحيموال الفرح واحلزن والفيلة » مرتجم اإىل الفرن�سية «93

2007خالد البغداديالفن الت�سكيلي القطري.. تتابع الأجيال94

2007حمد الفرحان النعيميدرا�سة يف ال�سعر النبطي95

2007فاطمة الكواريبداية اأخرى » مرتجم اإىل الفرن�سية «96

2007د. كلثم جربوجع امراأة عربية » مرتجم اإىل الفرن�سية «97

2007�سالح اجليدةاخليل.. ريا�سة الآباء والأجداد98

99

النقد بني الفن والأخالق، حتى نهاية القرن 

الرابع الهجري

2008د. مرمي النعيمي

2008ح�سني اأبو بكر املح�ساروداع الع�ساق100

2008د. لطيفة ال�سليطيالوزة الك�سولة101

2008خليفة ال�سيد حممد املالكياملهن واحلرف وال�سناعات ال�سعبية يف قطر102

2008خولة املناعيالع�سر الأوائل.. رائدات الفن الت�سكيلي يف قطر103

2008عماد البليكالرواية العربية.. رحلة بحث عن املعنى104
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ال�شنةاملوؤلفالإ�شداراتم

105

درا�سات يف تاريخ اخلليج العربي احلديث 

واملعا�سر

د. عبد القادر حمود 

القحطاين

2008

ال�سالحف البحرية يف دولة قطر106

د. جا�سم عبد اهلل اخلياطد. 

حم�سن عبد اهلل العن�سي

2008

107

جتليات اللون يف ال�سعر العربي احلديث يف 

الن�سف الثاين من القرن الع�سرين

2008د. ماجد فار�س قاروط

2009د. زكية مال اهللاملو�سوعة ال�سيدلنية108

109

املدار�س امل�سرحية

منذ ع�سر الإغريق حتى الع�سر احلا�سر

2009اأ. د. جمعة اأحمد قاجة

2009علي عبد اهلل الفيا�سمن اأفواه الرواة110

2009د. اإبراهيم اإ�سماعيل�سورة الأ�سرة العربية يف الدراما التلفزيونية111

112

دور الدراما القطرية يف معاجلة م�سكالت 

املجتمع

د. ربيعة الكواري

د. �سمية متويل عرفات

2009

2009اإ�سماعيل تامرديوان الغربة113

2009خالد �سامل الكبايناحلب والعبودية يف م�سرح حمد الرميحي114

2010حمد الرميحيق�سة حب طبل وطارة » مرتجم اإىل الفرن�سية«115

2010د. ح�سن علي املخلفالرتاث وال�سرد116

ديوان الأع�سى الكبري )جزءان(117

حتقيق د. حممود اإبراهيم 

حممد الر�سواين

2010

2010لولوة ح�سن العبد اهلل توظيف الرتاث يف �سعر �سميح القا�سم118

 119

اإ�ساءة الوالدين اىل البناء وفاعلية برنامج 

اإر�سادي لعالجها

2010اأمل امل�سلماين
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ال�صرية الذاتية

يا�صني الن�صري

ـ ولد عام 1941 مبدينة القرنة التابعة ملحافظة الب�سرة 

ـ انتقل اإىل بغداد عام1970

ـ حلَّ يف هولندا لجئًا يف كانون الثاين 1995

امل�ؤلفات النقدية

1 - ق�س�س عراقية معا�سرة م�سرتك مع الناقد فا�سل ثامر- دار الرواد بغداد 1971

2 - القا�س والواقع درا�سات يف الرواية والق�سة بغداد 1975 

3 - وجهًا لوجه درا�سات يف امل�سرح - احتاد الأدباء يف العراق بغداد 1976

بغداد   57 رقم  ال�سغرية  املو�سوعة  تطبيقية  نظرية  درا�سة  الأول  اجلزء  واملكان  الرواية   -  4

1980

5 - الرواية واملكان اجلزء الثاين درا�سة نظرية تطبيقية، طبعة اأوىل :جملة اآفاق عربية عدد 8 

حزيران بغداد 1980. طبعة ثانية دار ال�سوؤون الثقافية 1986

6 - دللة املكان يف ق�س�س الأطفال درا�سة نظرية تطبيقية، الطبعة الأوىل دار ثقافة الأطفال 

بغداد 1985، الطبعة الثانية 2000 دم�سق - جملة املدى 

الثقافية  ال�سوؤون  دار  بغدادـ  والرواية  ال�سعر  الأدبي درا�سات يف  الن�س  املكان يف  اإ�سكالية   -  7

1986

8 - امل�سرح العراقي م�سرتك ن�سر اليون�سكو 1988 ن�سر على ورق ال�ستن�ساخ

9 - بقعة �سوء بقعة ظل درا�سات يف امل�سرح بغداد دار ال�سوؤون الثقافية ـ1989 

واملالحم  والق�سة  والرواية  ال�سعر  يتناول  الأدبي-  الن�س  يف  البدايات  فن  الإ�ستهالل   -10

واحلكايات، الطبعة الأوىل: – ال�سوؤون الثقافية بغداد 1993، الطبعة الثانية: الهيئة العامة 

لق�سور الثقافة كتابات نقدية عدد 57 القاهرة يونيه عام 1998

11- التجربة والوعي درا�سة يف الأدب الأردين الفل�سطيني- دار الكرمل- عمان- 1994

12- امل�ساحة املختفية درا�سة يف امليثولوجيا ال�سعبية املركز العربي-- بريوت- 1995
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13- جماليات املكان يف �سعر ال�سياب – دار املدى - دم�سق-1996 

بروك�سل-   -  93 �سحراء  العربي  امل�سرح  يف  ونقد  درا�سات  املعا�سر  العراقي  امل�سرح  يف   -14

1997

15- خمتارات من الق�سة العراقية - القاهرة - 1998 

16- �سعد علي وفن العالقة درا�سة يف الفن الت�سكيلي دم�سق دار املدى عام 1999

17- �سارع الر�سيد – عني املدينة وناظم الن�س- دار املدى دم�سق 2003

18-عنف الفر�ساة – مقالت يف الفن الت�سكيلي- دار دون كي�سوت- دم�سق 2003.

19- الرجوانة احلمراء– مقال يف امل�سرح الكردي املعا�سر- الطبعة الأوىل اإ�سدار جمعية رهفه 

– ال�سيلمانية، عام  2003، �سدر بطبعة ثانية، عن دار �سردم  للثقافة الكردية يف برلني 

.2008

20- �سعرية املاء-- مقالت يف ال�سعر – افاق النقد م�سر القاهرة 2004 العدد 146

21- مقتل احللم الثالث، م�سرحية، بال�سرتاك مع الدكتور عوين كرومي –ال�سكندرية 2007.

22- الروؤية بعني الطائر روؤية ب�سرية للمكان الأردين – دم�سق -2007

اإ�سدارات  2008، من  23- ما ُتخفيه القراءة، درا�سات يف الرواية والق�سة الق�سرية، بريوت 

املجل�س العراقي للثقافة. 

24- اأ�سئلة احلداثة يف امل�سرح، من اإ�سدارات جملة امل�سرح، ع 10، النا�سر فرقة م�سرح �سالر 

.2008 ال�سليمانية   / – العراق 
العلمية  القرن" املنجزات  "ح�ساد  امل�سرح �سمن جملد  اأ�سئلة احلداثة يف  و�سدر ف�سل 

والإن�سانية يف القرن الع�سرين. من قبل موؤ�س�سة �سومان عمان 2008.

25- حجر احلروب، مقالت يف احلداثة ال�سعرية، من�سورات املدى عام 2009 �سوريا دم�سق.

 

امل�ؤلفات امل�صرحية

ق�سة اأوبريت بيادر خري »اأول اأوبريت عراقي« الب�سرة 1969  -1

2-  الق�سية - م�سرحية الب�سرة 1969

القربان م�سرحية معدة عن رواية غائب طعمة فرمان 1975  -3

ق�سة و�سيناريو اأوبريت ال�سابلة بغداد 1974  -4
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�سارع النهر - م�سرحية بغداد 1987  -5

احلقيبة- م�سرحية - هولندا عام 2002  -6

احلكاية اجلديدة –اأوبريت- ق�سة و�سيناريو وحوار - هولندا 2006   -7

م�سرحية مقتل احللم الثالث م�سرتك مع الدكتور عوين كرومي اإ�سدار مكتبة الإ�سكندرية   -8

عام 2007

كتب �صدرت عن الناقد يا�صني الن�صري

1- املكانية يف الفكر والفل�سفة والنقد تاليف زهري اجلبوري دار نينوى – دم�سق عام 2008

كتب جاهزة للطبع

احلروفية واحلداثة املقيدة   -1

اخل�سوبة والنار درا�سة يف ن�سب احلرية جلواد �سليم  -2

�سحنات املكان درا�سات نقدية مكانية.  -3

حوار النا�س- يوميات حرب  -4

5-  يوميات �سائق تك�سي جتربتي مع ال�سارع الليلي يف بغداد

6-  وعي امل�ساهدة – كتابات يف ال�سحافة.

اأن�صطة خمتلفة

ع�سو الهيئة الإدارية لحتاد الأدباء يف العراق بني عامي 1973- 1978  -

�سكرتري رابطة نقاد الأدب يف العراق منذ تاأ�سيها واإىل عام 1989  -

ع�سو هيئة حتكيم امل�سرح يف العراق منذ 1976 واإىل عام 1989  -

ع�سو هيئة حترير املجالت التالية: الأديب املعا�سر، 1973- 1978الثقافة اجلديدة، 1972-   -

1978 جملة الرتاث ال�سعبي 1985-1988 جملة ال�سينما وامل�سرح.

-  ع�سو هيئة حترير ال�سحف الآتية : طريق ال�سعب، الفكر اجلديد، 
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-  رئي�س حترير جريدة ثقافة 11التي ت�سدر يف هولندا منذ عام 1998- توقفت عن ال�سدور 

بعد التغيري يف 9/ني�سان/2003

اعتمدت الن�سكلوبيديا الربيطانية كتابات الن�سري يف التعريف بامل�سرح العراقي املعا�سر.   -

-  ترجمت درا�سته عن البنية املكانية يف الق�سيدة اإىل اللغة الإجنليزية.

-  ترجمت بع�س درا�ساته يف امل�سرح اإىل اللغة الأملانية والرو�سية والهنغارية والهولندية.

�س�ست يف املنفى عام 1998 ثم وا�سل برناجمها ال�سنوي يف 
ُ
يراأ�س موؤ�س�سة "ثقافة 11" التي اأ  -

بلجيكا.اإىل اأن توقفت بعد التغيري يف العراق، عام 2003.

– 2000 وما   6-5 �س�ست يف 
ُ
اأ اأكد للثقافة والفنون والن�سر يف هولندا التي  -  يراأ�س موؤ�س�سة 

زالت تقدم براجمها ال�سنوية.

-  يراأ�س مهرجان ال�سينما الوثائقية العراقية يف هولندا الذي ابتداأ ن�ساطه عام 2003 وا�ستمر 

لثالث دورات عام 2005 وعام 2007

اأنتخب ع�سوًا يف الأمانة العامة للمجل�س الثقايف العراقي 2007.  -

 11 ثقافة  ا�سم �سالون  والنقدية حتت  الأدبية  التيارات  ثقافية ملختلف  �سهرية  ندوات  قدم   -

وقد حا�سر فيها عدد كبري من املثقفني واملفكرين العرب وامل�ست�سرقني يف اأوروبا.وقد بلغت 

حما�سرات ال�سالون لوحده اأكرث من خم�سني حما�سرة لغاية 2001

حا�سر يف عدد كبري من املنتديات الثقافية واملهرجانات الأدبية واملوؤمترات يف عموم البلدان   -

العربية والأوروبية بينها: القاهرة بريوت- عمان – دم�سق- الكويت- الأمارات–لبنان اأملانيا 

اإنكلرتا فرن�سا بلجيكا- ال�سويد- الدمنارك- هولندا.

يكتب يف ال�سحف العربية واملجالت الدورية مقالت نقدية وفكرية.  -

ن�سرت له اأمهات املجالت الأدبية املتخ�س�سة مقالت يف النقد والفكر.  -

ومقرات  ال�سرية  ال�سرطة  خمافر  نزيل  متقطعة  لفرتات  كان   1985-  1959 عامي  بني  ما   -

احلر�س القومي والأمن العامة العراقية يف الب�سرة وبغداد.

- اأحيل اإىل املحاكم اخلا�سة مرات عدة لنتمائه ال�سيا�سي




