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منذ أول أش������كال اجلدران، وق������د اهتدت إليها 
مخاوف اإلنس������ان ليحّد من س������عة العالم من حوله 
ويقلل م������ن مجهوليت������ه، واجلدار يقت������رح نوعاً من 
العالق������ة م������ع العالم يك������ون مبق������دوره التعبير عن 
املتناقضات عبر ممارس������ة جدل ل������م تنقطع، وهو 
ميثل صورة أولى إلحالل التنظيم اإلنساني، بحسب 
»هنري برغس������ون«، محل قوان������ن الطبيعة، قبل أن 
يغمض اإلنس������ان عينيه ويفتحهما وقد قامت حوله 
ّرد، في فع������ل متصل، قوانَن  مالي������ن اجلدران، تجُ
الطبيعة، وتسعى إلقامة عالم اإلنسان اآلمن داخل 
صرامته������ا وقوة أفعالها. ج������دران ال حتدد نوعيتها 
غير حاجات اإلنس������ان املتجددة في كل زمان، تعالج 
امل������كان وتجُطّوعه لتؤاخيه وحت������ّد من أهواله، فيقف 
اجل������دار حجاباً ب������ن الذات واآلخ������ر، حيث تصنع 
ال������ذات، في مربع جدرانها، عاملها املقترح، ويجُنصت 

الفرد إلى طبائع فرديته وقت يعزلها عن العالم.

� � �   

سيبدو الصمت من أول جدران اإلنسان وأكثرها 
قدم������اً، حلظة ينقطع عما حوله ليبني جداراً مادته 
توقف ال������كالم كي ينصت لصوت������ه اخلاص، صوته 
الذي يبطن عزلته وميأل بانقطاعه العالم، يس������تمع 
وال يقول، مثلما ستبدو الظلمة جداراً تقيمه كائنات 
اللي������ل لتفص������ل العالم ع������ن مياه النه������ار بأمواجها 
الغامرة. اجل������دار، في هذا اجلان������ب من الصورة، 
غي������ب، غروب، غربة، فهل يكون، من جانبها اآلخر، 

علناً لفكرة، وامتداداً خلطوة، واقتراح وطن؟

� � �   

ليس م������ن املصادفة أن يكون للج������دار وجهان: 
وج������ه للعال������م، وآخ������ر للفرد ف������ي صمت������ه وعزلته 
وانقطاع������ه، كأنه ال ينفص������ل، إذ يجُفصل عن مهمته 
األساس������ية: إقص������اء الع������ام عن اخل������اص، وعزل 

� جامعة البصرة - العراق.

ثمـة اأبـدًا جـدار

ل�ؤي حمزة عبا�س*
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الذات ع������ن املوضوع. إنه يوثق هذه العالقة، ويقف 
ش������اهداً عليها، فال ينأى الفرد عن العالم من دون 
أن يجس������د صلته معه ول������و عبر جدار. من هنا كان 
للجدار وجهان: وجه نحي������اه ومنارس وجودنا على 
مس������احته صوراً وخرائط وأرقاماً وذكريات، وآخر 
مرآة للعالم وحقل حترث������ه خطواتنا عبر الفصول. 
للجدار وجهان: وجه لك، وآخر للغريب. في الوقت 
الذي تقرأ حياتك على الوجه الداخلي جلدار بيتك، 
يجُشاع الوجه اخلارجي، فتحتكُّ به أيٍد غريبة عابرة، 
وتلّوثه ري������اح، وتأوي إليه حيوان������ات الليل والنهار؛ 
إنه يوّحد بن كائني اخلوف: اإلنس������ان، واحليوان، 
، وي������ؤوي، ويكتم  حلظ������ة يفصل بينهم������ا، وهو ميتدُّ
الوجه الداخلي، مقفاًل على أسراره، مانحاً إنسانه 
بانكتامه ما يس������تطيع من عزلة. تبني جداراً لتنام، 
س كيانك العضوي مثل  تأوي إلى ذاتك، تتعرى، حتجُ

سحلية في جحر.

� � �   

س������توّحد اجل������دران، بذل������ك، العال������م وحترس 
طبيعته، فال تبدو احلرية، عندئذ، إاّل إنش������اء لعالم 
ينهض مواجهاً عاملاً أش������د س������عة ومجهولية وأكثر 
مفاجأًة ووحشيًة، إنها مواجهة يصوغها فعل تنظيم 
ق������دمي في حوار عوالم، ومواجهة رؤى. ال جدار بال 
حري������ة تظلله، وتترصد وجوده؛ إال جدار الس������جن، 
حيث تن������أى احلرية، وتجُزال النواف������ذ، وتجُغّيب القيم 
الذاتية، حيث يصبح اإلنسان مجُستلَباً بال جدار من 

حميمية يستند إليه.

� � �   

ال تكون اجلدران، في تباينها وتعدد أش������كالها، 
غير صور ألصحابها، تسترجع على مهل أصواتهم، 
وتستعيد خطف أجس������ادهم على ورق الزمان. إنها 
حّية مبق������دار ما تب������دو متثال وتش������كياًل حلياتهم، 
ومبقدار ما تكون برهنة عليها، حيث يجُصبح الش������ق 
لغ������زاً، واحل������رف كتاب������اً، واحلّز صرخ������ة، والتقعر 
انحناءة كتف... إنها تتخطى العصور لتمنحنا أمثلة 

عن جدران تتلبس أرواح أصحابها وتواصل رحيلهم، 
مبا أوتي لها من خلود، في دروب الزمان، فتس������قط 
زهرة لوتس ع������ن جدار فرعوني حلظة ميسس������ها 
الضوء، وتشعُّ ش������مس مطّعمة بالذهب على جدار 
بوذي حلظة تلمس������ها الرائح������ة، وتجُغمض عن في 
جدار فارس������ي حلظة تتصاعد من حوله الصلوات، 
وتنسحب صلوات عن جدار آشوري حلظة يتصاعد 

من حوله أزيز الطائرات.

� � �   

تتماهى الزهرة والش������مس والعن والصالة مع 
الزمان، متحولة م������ن عصر إلى عصر، من دون أن 
تغيب عنها ظالل أصحابها وقد انعكس������ت حلظات 
فتنتهم وصلواتهم وأحزانهم وصبواتهم على السطوح 
املجه������دة. إنه������ا تتنف������س متصاعدة م������ن األعماق 
الس������حيقة، داخلة إلى عصر جدي������د؛ الزهرة تنبت 
على جدار ش������اهق من جدران مكتبة اإلسكندرية، 
وشمس الذهب تدور طويال قبل أن تشرق من أحد 
ج������دران تاج محل، ومن بعيد تعاود العن انفتاحها، 
وترتس������م الصالة -غير مرئية- على جدار س������جن 
عراق������ي؛ في إناء العاطفة ينبض الذهب، وترس������ل 
العن حكمته������ا، وتتفتح الزهرة منعكس������ة في مياه 
البحر، وترنُّ الصالة رن������ن جرس خفيضاً. تتلبس 
اجل������دران حقائ������ق أصحابها، وتندفع في وس������امة 

للجدار وجهان: وجه لك، 
وآخر للغريب. في الوقت 
الذي تقرأ حياتك على الوجه 
الداخلي لجدار بيتك، ُيشاع 
الوجه الخارجي، فتحتّكُ به 
أيٍد غريبة عابرة، وتلّوثه 
رياح، وتأوي إليه حيوانات 
الليل والنهار
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هندسية لتقيم معابد، وتؤسس مدناً، وتنشئ أنفاقاً 
وس������راديب، تخطو مع اإلنس������ان، تدرج على مدارج 
حضارته، تقيمها وتقام بها، حتاكيها وحتكي عنها، 
 ، حتّدها وتفتحه������ا، تكتبها وترويها، متحدثة باحلكِّ
واخل������دش، واحلرف، واحل������ز، والنت������وء... بالنقر، 
والزخرف، والرس������م، والش������طب، والتلوين، بأفعال 
لب املفتوحة  الطبيعة وأفع������ال البدن، بأع������ن الصجُ
وآذان������ه املتنصتة... فيملك اجل������دار، عندئذ، فتنة 
س ج������دار املعبد، ويجَُحّن  ما يجُنش������ئ وما يجُقيم، فيجُقدَّ
إل������ى جدار البيت، ويجُهاب ويجُخَش������ى جدار معتم في 
س������جن... إنها جميعاً تنفتح، مبا تؤسس وما تقيم، 
، وحاضر صادم، وقادم ال يبن. في  على ماٍض ملتفٍّ
دفق الزمان يقول اجل������دار كلمته، ويتنصت أعماراً 
ألصدائه������ا. ومثلما تغ������دو اآللة بعضاً من جس������د 
اإلنسان، يتش������كل اجلدار بعضاً منه، إذ يجُجَبل على 

نحو آخر من صلصال احلنن، ومن طن الذكرى.

� � �   

سيغدو لكلمة »بول ايلوار«: »بن املدينة واإلنسان 
لم يكن يوجد حتى سمك جدار« معنى آخر يتماهى 
فيه اجلدار ويشفُّ ليقيم نظاماً من العالقات، فال 
مدينة بال جدار، وال جدار بن اإلنس������ان ومدينته. 
يغي������ب اجلدار في ظل الفك������رة هذه لتنهض عالقة 
طرفه������ا األول وميدانه������ا حياة اإلنس������ان وتاربه، 
وطرفها الثان������ي وميدانها حياة املدينة وهي تقترب 
ش������يئاً فشيئا من اإلنس������ان، تتماهى معه لتغدو في 
األخير إنس������اناً من أبواب ونوافذ وطيور وطرقات. 
تؤسس اجلدران املدينة كما تبني حلماً من ضوء ثم 

تطلقها في فالة العاطف������ة تركض مثل غزال، كلما 
ثقلت موازين جدرانها خفت خطواتها وتقافزت من 

أعلى جدار إلى أعلى جدار. 

� � �   

إنها مؤن العذوبة تجُش������اغل حياتنا، وتخفف عن 
كياناتنا الطينية ما يركد من عناء السنن. سننصت 
ل�»أنطوان س������انت اكزوب������ري« وهو يهمس في أرض 
البشر: »إن أعجب ما في منزل ليس في أنه يؤويك 
أو يدفئك، أو في أنك متلك منه اجلدران، ولكن في 
هذا الذي يضعه فينا، هوناً ما، من مؤن العذوبة«... 
تغيب املدينة، في آخر احللم، ويغيب اجلدار، وتظل 
الذكرى وحدها بئراً للتفاصيل الدقيقة، وهي تطّرز، 

على مهل، أعمارنا.

� � �   

نتوج������ه للحديث ع������ن اجلدار فإذا بنا نس������تمع 
إلى أصواتنا وقد تش������ّبعت بنبرة رثاء قدمي، رمبا ملا 
يجمع اجلدار من رباط بأنفسنا، وهو الرباط الذي 
يختلف على نحو كلي مع ما جنده من شعور تلتقطه 
قصيدة »كافافي« وتعب������ر عنه. إن قدراً من احلزن 
يراودن������ا إلى زمن بعد انتهاء القصيدة ووقوعها في 
البياض. ثمة جدران عالي������ة حتيط بنا كأمنا يجُنتَبه 
إليه������ا فجأة؛ إنها القدر ال������ذي يزرعنا هنا ويبعدنا 
ع������ن ال�«هناك«، عزلة قاطع������ة يجُنجزها بناؤون غير 
مرئين، فال يظل لدينا غير أن نفكر فيما تبقى من 

أعمارنا وقد كبلتها اجلدران.

»ومادامت لديَّ أشياء كثيرة أقوم بها في اخلارج  
فلَم لم أحاذر حن أخذوا يبنون حولي اجلدران؟«.

ذلك الش������عور الذي يتكثف ليضعن������ا مبواجهة 
أنفس������نا، وق������د ارتفعت من حولنا جدران ش������اهقة 
مثل مرايا تتكش������ف على مياه فضتها دواخلنا، نحن 
املعزول������ن بج������دران ذواتنا، من هن������ا نلتقط معنى 
تضيفه القصيدة لفكرة اجلدار: ال يتش������كل الوجه 
اخلارجي للجدار وحده مرآة للعالم، الوجه الداخلي 

إن قدرًا من الحزن يراودنا 
إلى زمن بعد انتهاء القصيدة 

ووقوعها في البياض. ثمة 
جدران عالية تحيط بنا 
كأنما ُينتَبه إليها فجأة
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أيضا يشّكل مرآته ملكاشفة املرء وكشف دخيلته.

� � �   

هل يك������ون اجلدار، بذلك، م������رآة صامتة تتردد 
في وحش������تها أشباح أعمارنا اآلفلة؟ »للمكان روحه 
الصامتة«، ذلك ما س������يقوله »محم������ود البريكان«، 
حارس الفن������ار ذو العن الثاقبة، حلظة يتس������اقط 
الزم������ن غب������اراً، وينمُّ اجل������دار عن خفاي������ا احلياة، 
يكشف شيئاً من مغامرتها، إنها الروح التي تتنفس 
بعد أن ينطوي مهرجان احلياة وتنس������حب األضواء 

عن الشاشة اخلالية.  

� � �   

هل يعلن اجلدار وحشة مرآته، غربتها في مرايا 
الزم������ان، ترقبها؟ وهل يخطو من فكرة املكاش������فة، 
وهو يؤدي دوره في وظائف حبس أبدية، إلى فكرة 
املتاه������ة؟ فال متاهة من دون جدار، حتى لو لم يكن 
جدار، فثم������ة -أبداً- جدار في قل������ب الفكرة وهي 
تنقلن������ا من ه������وة إلى هوة، ومن قب������و إلى قبو، ومن 
طريق موحش إلى طري������ق. املتاهة واحدة في بحر 
أو صحراء أو داخل قلع������ة أو بن دفتي كتاب. إنها 
تقي������م، على نحو متش������ابه، رعبه������ا الغامض الذي 
يفّجر فتنًة غريبًة في أعماقنا أكثر مما يعزلنا عما 
حولنا. وهي تجُعيد ترتيب صلتنا بالعالم ليجُبدد كلُّ ما 
هو مألوف أخالقياً في العمارة ويجُس������نُّ س������لوٌك من 
صمت مطبق. حيث تغيب النافذة يحضر الصمت، 
يقوم جدار كونكريت������ي ذو طبقات، يعزل ما يحدث 
خلفه عن حياة الناس وملس أنظارهم، قبل أن يلتفَّ 
التفافت������ه العظيمة ليفصل العامة عن العالم، ليدور 
الن������اس دورتهم األبدية، بإرادة ج������دار صامت، في 

فلك السلطة ومقدساتها.

� � �   

إن جدراناً متش������ابهة ال تنش������ئ وطن������اً، إنها ال 
تنشئ غرفة حتى. في شعرية العمارة يكتب الدكتور 
»أسعد األسدي«: »إن الغرفة تنشأ بجدران متمايزة 

ع������ن بعضها، ففي أحدها ناف������ذة وفي اآلخر باب، 
وثال������ث يظلل الفناء، وآخر يش������كل أرضية الغرفة. 
كذل������ك البيت ينش������أ بغرف غير متش������ابهة تختلف 
عن بعضها بسبب تداخالتها املعمارية واإلنشائية. 
وه������ذه التداخالت انعكاس لض������رورات خفية غير 
ظاه������رة«. فهل تع������ي أنظمة من جدران مس������لحة 
معن������ى الضرورات اخلفية لالخت������الف؟ وهل تفكر 
باالختالف������ات والتماي������زات وهي تصن������ع بائتالفها 
وطناً؟ وهل تجُنصت، في أعماق هوس������ها بس������لطان 

العمارة، لقوة حقائقها؟

� � �   

كلما ارتفع جدار وتضخم تكّش������ف ما وراءه من 
س������ر، وأجُبيح ما يجُغّي������ب من ألغاز. للج������دار، وحده، 
أن مينحن������ا فكرة عم������ا خلفه، يفضح ف������ي الوقت 
الذي يجُش������يَّد بحرص ليخفي ويخبئ مواصاًل لعبة 
تناقضاته. يقتضي ذلك وج������ود أنواع من اجلدران 
تكفي ملتوالي������ة ألغاز الس������لطة ودوائر أس������رارها، 
وتقي������م، بصرامة كونكريتي������ة، متاهاته������ا. جدران 
حتي������ط بعال������م اخلوف وتس������ّور ممالكه. ستس������هم 
نقاط احلراس������ة احملّصنة وقد رجُفعت فوق كل ركن 
ب������أن متنح اجل������دران، بقصدية عمرانية مس������رفة، 
شكل القالع األس������طورية واحلصون لعلها تفلح في 
مطابقة نسختي الواقع واخليال، حيث يجُخلي الواقع 
الس������احات الفس������يحة بجانب اجلدران كما يجُخلي 
دواخلها لصالح اخلي������ال. رمبا كان ذلك واحداً من 
أهداٍف حتققها الس������لطة وه������ي تجُنجز هيمنتها مبا 
تبني وتخبئ خلف أسوارها، وإن بقيت بناياتها، بعد 
زوالها خالية يصّفر فيها الهواء. ثمة -أبداً- سلطة 
ّصنها جدران حصينة، وحترسها سرايا مسلحة  حتجُ

 

للجدار، وحده، أن يمنحنا 
فكرة عما خلفه، يفضح في 
الوقت الذي ُيشيَّد بحرص
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ال دور لها غير أن متأل املشاهد الشاغرة لسلطتها. 
ستجُس������َجن اجلدران، بهذا املعن������ى، في غيب بطولٍة 
قامع������ة، وتتهاوى على الرغم من صالبتها وس������رايا 

حراساتها، في حلظة، مثل عوالم من ورق.

� � �   

عن الفكرة وهي تعبر من جدار إلى جدار...

عن املساحات الفسيحة التي أرعبت اإلنسان 
حلظة وضع قدمه على األرض فقام في ذهنه أول 

اجلدران...

عن جدران دواخلنا...

عن جدار يقيم بيتًا، وينشئ مدينة، ويقترح 
متاهة...

عن أناس يقيمون خلف جدار، وآخرين ميرون 
من أمامه بال ظل وال ذكرى...

َمْن يفك������ر بجدران احل������وادث واحلروب، حيث 
تجُهّز جدران فتتخلى عن مواثيق ألفتها فيقتل جدار 
الص������ف طالبه، وجدار املنزل عائلته، ويجُبقي، كأمنا 

بانتقاء عاقل، واحداً من طالب الصف، واحداً من 
أفراد األس������رة، ليتذكر نق������ض املواثيق من دون أن 

يحكي أو يجُشير؟

� � �   

سيلتقط »مارسيل امييه« آخر اخليط فيحدثنا 
ف������ي قصته »عابر اجلدران« ع������ن رجل ميلك بفعل 
حّب������ة نادرة أن يعبر اجلدران م������اراً دون حاجز من 
مكان إلى مكان، تشهد املدينة بعبوره حوادث غريبة 
حتى يجُشك بأمره ويجُلَقى القبض عليه، لكن احلوادث 
تستمر والسرقات تتوالى على الرغم من وجوده في 
الس������جن، يجُحّير األمر املدينة ويبلبل مسؤولي األمن 
فيها، حتى تنقطع احلوادث فجأة وتكفُّ السرقات، 
فقد خاض صاحبنا آخر مغامرات عبوره ناسياً أن 
يبتلع حبته. نعلم ذلك، نحن القراء، قبل أن يكتشفه 
هو متحسس������اً ضمور قواه وصعوبة حركته بعد أن 
يدخل أحد اجلدران. سيظل بطل »مارسيل امييه« 
ف������ي غيب جدار ما، خلف������ي أو خلفك، يتنصت في 
عمق حس������رته إلى ما يتس������لل للدواخل املعتمة من 

أصوات... 


