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(بـ ــأسـم اهلل واحلـمـ ــد هلل ،واألرض يـ ــورثهـ ــا مـن
يشاء من عباده والعاقبة للمتقني) جملة قالها
أب ــو جعفــر املـنـصــور لـي ـش ــرع العـمل بعــدهــا يف
مدينته بغـداد املدورة يف الكرخ .أختـير لها أسم
"دار ال ــسالم" وكـنـيـت بـ"ص ــرة ال ــدنـي ــا" ثـم بـ"أم
ال ــدنـي ــا" وأطـبقـت شه ــرته ــا اآلف ــاق وتقـمـصـت
أسـمهــا مــدائـن األرض تيـمنــا وشغفــا ،حتــى أن
سـ ــابقــتهـ ــا القـ ـس ـطـن ـطـيـنـيـ ــة أمـ ـســت (بغـ ــداد
البــسف ــور) ،وكنـي كل مــرفه وب ــاذخ بـ(متـبغــدد)،
وظـنــتهـ ــا أجـيـ ــال مــن الغـ ــربـيـني ب ـ ــأنهـ ــا ب ـ ــابل
العتيقة املاكثة كالعنقاء.
ش ــرع العـمل يف بـنــاء (املــديـنــة املــدورة) يــوم 23
متـوز  761م .وانطلقت الـورشة مبـئة الـف عامل
ي ــش ـ ــرف علــيهــم املعـم ـ ــار احلجـ ــاج ابـن أرطـ ــأه
ومب ــسـ ــاعـ ــدة عـبـ ــداهلل بــن محـ ــرز وعـمـ ــران بـن
الـوضـاح وشهــاب بن كـثيـر وبـشــر بن مـيمـون .و
اش ـ ــرف علـ ــى إدارة املـ ــالـي ـ ــة وتخـمـني اجلـ ــدوى
الفقيـه األعظم أبـو حنيفـة النعـمان الـذي كان
قـد استحـدث طريقـة رياضيـة سبق واستعـملها
يف بنـاء واسط .وتصـاعد مـدد املديـنة وتـوسعت
نحو الرصـافة تباعا ووطأ عـدد ساكنيها املليون
ون ـ ـيـفـ ـ ـ ـ ـ ـاً ،وع ـ ـ ـ ـ ــانـ ــت مـ ــن احل ـ ـ ـ ـ ــروب والـقـالقـل
والفـيضـانــات .ثم أهـملت املــدينـة املـدورة و أفل
نــوره ــا بع ــد أن سقـطـت بغ ــداد كله ــا بقــاضـيــة
املغول يف  10كانون الثاني 1258.
لق ــد استـعمـل يف تنـفيــذ الـبنــاء نـظــام الفــرق
الع ــاملــة بــالـتــوازي و شــرع أوال بـبـن ــاء القـصــر
واملـسجــد اجلــامع.أمــا األســوار واالربــاض فقــد
قسمـت الى أربعـة قواطع يـشرف عـلى كل مـنها
أحـد املهنـدسني .و أمسـى رمزيـا وقدسـية مـركز
دائـرة املدينة نفسه مركز دائرة القبة اخلضراء
التـي سمت ألربعني متـرا ،يف قلب القصـر الذي
أبعاده  200م مربع.أمـا املسجد احملـاذي للقصر
من جهة القبلة فابعاده  100م مربع.
ويـطــوق الـبـنــاء خـنــدق مــائـي ع ــرضه 6م يـنهل
ماءه من نهر كـرخايا .وكـان البناء يـشتمل على
ثالثـ ــة أسـ ــوار مـتـتـ ــابعـ ــة  ،الـ ــوســطـ ــانـي فــيهـ ــا
أضخـمه ــا واكـث ــره ــا ســمكـ ــا وارتف ــاعـ ـاً وتـعل ــوه
القـب ــاب ف ــوق ال ـط ــاق ــات امل ــوالـيـ ــة للـمـ ــداخل.
ويحيـط بكل سـور فـيصل فـارغ مـن البنـاء يـدور

حـولها بغـرض حركـة احلرس الـدائريـة  .وكانت
للمـدينـة أربعـة أبواب بـأسمـاء البلـدان املتجـهة
إليهـا وهـي الشـام والكـوفـة والـبصـرة و خـراسـان
واملــداخل مـن النــوع املـنكـســر لغــرض احلمــايــة
وتعلو كل مـدخل قبة باسقـة لغرض االستدالل
عليه من بعـد  .أما املـرافق السكـنية واخلـدمية
للـعامـة فتقع بـني السـورين األوسط والـداخلي
.
وجــاء مخـطـطهــا علــى شـكل أربــاض قــاطعـيــة
الـشـكل مقــسمــة للــدائــرة وتــشتـمل علــى ديــار
إرتفـاعهــا من طـابق واحــد حتـى ثالثـة طـوابق
تـط ــوق يف الع ــادة ح ــوشـ ـاً سـم ــائـيـ ـاً ،وهـي سـن ــة
بــن ـ ــائــي ـ ــة واردة مــن األع ـ ــراف ال ــتخـ ـط ـيـ ـطــي ـ ــة
الع ـ ــراقــيـ ـ ــة .ولق ـ ــد أســتعــمل الـ ـطــني بـ ـص ـيـغه
الـســاذجــة والـطــوبـيــة ثـم اآلجــريــة أو احملــروق
(صخـريج) بحـسب احلـاجـة له .وأكـتنفـت بنـاء
األسوار مـسانـد نصف أسطـوانية كـما هي واردة
يف البنـاءات العراقية حتـاشيا لظـاهرة اإلنبعاج
الهـيكلي ،احلـاصل يف احليـطان الـصفيقـة ،مبا
يحــاكـي متــامــا أســوار مــسجــد ســامــراء وقـبله
حصن األخيضر .وقد سقفت البناءات بالعقود
والـطــوق والقـبــوات وكــذلـك القـبــاب.واسـتعـمل
احلـد األدنى من اخلشب ،السيـما يف التسقيف
بطريقـة اجلسور اخلـشبية علـى بحور محدودة
ومـعقـ ــودة بـ ــاآلجـ ــر يف حـ ــرم امل ــسجـ ــد واروقــته،
وك ـ ــذلـك يف أس ـ ــاطـيــنه (ال ـ ــدلـك ـ ــات)  .و ك ـ ــانـت
األســاطـني تعـمل ع ــادة من قـطـعتـني معـقبـتني
بـالعتب والغـرى وضبـات احلديـد  .وأستفـيد يف
الـتنـفي ــذ من خ ــاصيــة مالط اجلـص الع ــراقي
ال ــذي يـتــصف ب ـس ــرع ــة جف ــافه(شـكه) كـم ــون ــة
للـصق اآلجـر .أمــا اللمـسـات الفـنيـة فجـسـدهـا
اجلص الـبسـيط وامللـون(الفـريـسكـو) واملنقـوش
باحلفر ورمبا بعض عناصر الريازة باآلجر.
لقـد مـكثت املـدينـة صـامـدة ردحـا ،و سـرعـان مـا
دب بها اخلراب بعد أن أنتقل اخلاصة والعامة
مـنهـا الـى الـرصـافـة ثـم الكـرخ ثــانيـة و امــست
مــدينــة بغــداد املنـتقلـة ،تـأخــذ شكال شـريـطيـا
مــستــرخيــا علــى جـنبــات مجــرى الـنهــر .وجــاء
خ ـ ــرابهـ ــا تـبـ ــاعـ ــا مـتـ ــداعـيـ ــا مـن الــصـ ــراعـ ــات
السيـاسيـة وحروب األخـوين األمني واملـامون ال
سـيمــا حصــار ابن طـاهـر قـائــد جيـوش املـأمـون
لهــا عــام 814م وضــربهــا بــاملـنجـنـيق  .وممــا زاد
الـطني بلــة اإلهمـال الـذي أصـاب املــدينــة عنـد
انتقـال العـاصمـة منهـا الى سـامراء ملـدة نصف
قرن على يد املعـتصم عام 835م .ويف عام  940م
ته ــدم قـص ــر ال ــذهـب ب ـسـبـب اإلهـم ــال واملـط ــر
ال ـش ــدي ــد ،سـبـقه اخل ــراب ال ــذي خـلفــته ث ــورة
امل ــسـ ــاجــني علـ ــى اخللــيفـ ــة املقـتـ ــدر عـ ــام 919م
وتكــسي ــرهم أبــواب امل ــدينــة ،ثـم فيـضــان دجلــة
املهـول عــام  942م ،كمـا يـذكــر ذلك املقــدسي .و
أدى األمر الـى سقوط الـطاقـات ثم تاله اقتالع
بيبانها احلديدية من قبل معز الدولة البويهي
ونـقلهــا لقـصــره عــام  961م .ويـبقــى وصـف ابن
بـطــوطــة ملــسجــدهــا ،الــذي زاره عــام  1327مـن
أواخر التـواريخ آلثار املدينـة املدورة التي درست

الحقا .
ويف القـرن العشـرين ويف زمن اخملـاض اجلـديـد
لـبغ ــداد ،اجـتهـ ــد لفـيف مـن الـب ــاحـثـني وعل ــى
رأسهم يـرد اسم هـرزفلـد وكـريـزويل ومـصطفـى
جــواد وأحمـد سـوسه ،الــذين لـم يتـركـوا وصفـاً
م ـ ــدونـ ـ ـاً له ـ ــا دون إخ ـ ــراجه وأهــمه ـ ــا م ـ ــا ذك ـ ــره
اخل ـطـيـب الــبغـ ــدادي وأبـن اجلـ ــوزي ويـ ــاقـ ــوت
احلــم ـ ــوي وأسـحق األزدي وال ـيـعق ـ ــوبــي .وبع ـ ــد
الـتـمحـيـص واملقــارنــة يف الــرواي ــات ،ومحــاولــة
حتــديــد قـطــر املــديـنــة مـن خالل إعــادة قــراءة
املقـاسـات الـتي حـددت بـالـذراع والـذي قـدر بـ51
سم تقـريبـا .ومن خالل حتلـيل حسـاب احمليط
اســتق ــر الـ ــرأي عل ــى أن ق ـط ــره ــا يـبـلغ  3151م
.وه ــذا املقــاس أعـتـم ــده املعـمــار (ل ـسـتــراجن) يف
إعـ ــادة تخ ـطـيــط امل ــديـن ــة وجت ـسـي ــد صـ ــورته ــا
األول ـ ــى.وق ـ ــد حـ ـ ــاول إظه ـ ــار املـ ــس ـ ــاق ــط كـله ـ ــا
والتفاصيل البنـائية والزخرفية يف الرسم  ،مبا
ميـكن أن يكــون اجتهـاداً ال يـدانـى ،مبـا يتـطلبه
ذلـك مـن خـيـ ــال ج ـ ــامح ،يـ ــرافـقه الـتــبحـ ــر يف
مـاتبوحه مواد البناء املسـتعملة،ومقترنا وملما
بخصـوصيات طرز البناء املـستقاة من املقارنات
الـت ــاريخـيــة ،كـمــا احل ــال يف الكــوفــة وواسـط و
سامراء والرقة وقصر األخيضر.
وقـد حـث اخلطــى املعمـار واحلفـري األنـكليـزي
كـ ـ ــري ـ ـ ــزول (1974-1879م) والعـ ـ ــال ــم العـ ـ ــراقــي
د.مـ ـص ــطف ـ ــى جـ ـ ــواد ( )1969-1904يف نه ـ ــاي ـ ــة
األربعينيـات مبحاولة العثـور على اثر يـؤكد ما

ذهـبت إليه األخبار .وقد جنـحوا يف العثور على
جـ ــزء مـ ــردوم مـن األسـ ــوار اخلـ ــارجـيـ ــة وبعــض
الطـاقات الـداخليـة يف منطـقة العـطيفيـة على
جـ ــانـب الـكـ ــرخ ويف مـكـ ــان يـقع وســط ب ــسـ ــاتـني
النخـيل ،السيمـا املتـاخمـة للشـاطئ وجـزء منه
ميتـد حتت البيوت الـشحيحة املوجـودة حينئذ،
مم ــا استــوجـب التــوقف عـن البـحث بـسـبب مــا
كـ ـ ـ ــان يـح ــتـ ـ ـ ــاجـه ذلــك م ــن طـ ـ ـ ــاقـ ـ ـ ــات لـفـ ـ ـ ــرق
أركيولوجية كبيرة ومتويل سخي من الدولة.
ونقال عن صحف احلـكومة البعـثية عام ، 2000
أشـ ــارت فــيه الـ ــى أن جـ ــزءا مــن تلـك املـ ــديـنـ ــة
مـوجود حـاليـا حتت ميـاه نهـر دجلـة الذي غـير
مجـراه قليال خالل الـسنـوات املـاضيـة .و أوضح
امل ــسـ ــؤولـ ــون عـن الــبحــث احلفـ ــري (:إن األمـ ــر
يتطلب مبـالغ ضخمة وعمال كبيـرا لرفع مئات
اآلالف م ــن األم ــت ـ ـ ــار املـكـع ــب ـ ـ ــة م ــن األت ـ ـ ــرب ـ ـ ــة
واألنق ـ ـ ــاض ويحــتـ ـ ــاج الـ ـ ــى تـ ـ ــوفــيـ ـ ــر اآللــيـ ـ ــات
االخـتصاصية ،وأن كشف املوقع يدويا وباملعاول
أمر مـستحيل).جاء اخلبر أيـام التسول البعثي
إبان احلـصار الكـافر،طـمعا يف متـرير جتهـيزات
حفـر ضخمـة حتتـاجها الـسلطـة يف مغامـراتها
حـينئـذ .وجنـزم أن األمـر بـرمته كـان بعيـدا عن
الــواقع،بـسـبب إحـتكــار ش ــاطئ الـنهــر لـعنــاصــر
السلطة ،والميكن مساسه.
إذا ك ـ ــان الــنه ـ ــر غـي ـ ــر م ــس ـ ــاره وأكل ج ـ ــزءاً مـن
احلـصن املـدور ،فـال ضيـر يف أن نـزحـزح الـبنـاء
برمته الـى داخل البر البغدادي ،بـإجتاه الغرب،

رجاء الصانع . .تفضح أرسار السعوديات يف "بنات الرياض"
وارد بدر السالم

قلـمــا حـظـيـت رواي ــة خلـيجـيــة مـن شه ــرة ونق ــد وتق ــريع
وهجـوم وإعجـاب ،مـثلمـا حـصل لـروايــة (بنـات الـريـاض)
للـسعـوديـة الـشـابـة رجــاء الصــانع والتـي حصـدت الــرقم
األول يف مبـيعــات عــام  2005ومـثل هــذا الـتنــاقـض الــذي
شارك به القـرّاء ألول مرة يف تـاريخ الروايـة العربيـة يشي
بــأن الــروايــة وصـلت إلــى أهــدافه ــا بيـســر وسهــولــة ،وقــد
حـققـت جن ـ ــاحهـ ــا يف االنـت ــشـ ــار امل ــطلـ ــوب ،األمـ ــر الـ ــذي
يستـدعي مـنا الـوقوف أمـام هذا العـمل الذي أثـار الكثـير
مـن الضـوضــاء اإلعالميـة مبـشـاركـة واسعـة مـن املثـقفني
ورجال الدين على حد سواء•
قــال عـنهــا الـنــاقــد عـبــداهلل الغــذامـي" :إن الــروايــة ذكـيــة
وجـاءت يف الـوقت الـذكي"  ،وهـو دفـاعٌ صـارخ لنـاقـد عُـرف
عـنه اجـتهــاده الـنقــدي وسعـيه إلــى ت ــأسيــس نقــد ثقــايف
عربي ،وال شك يف أن الغذامي أدرك بعـد قراءة الرواية أن
رجـاء الصـانع قـد اختـرقت التـابـو االجتمـاعي الـسعـودي
وقفـزت علـى احملـرمــات اليــوميـة وقـدمـت عملهـا كــوثيقـة
من وثـائق اجملـتمع الـذي تـكبـله قيـود اجـتمــاعيـة كـثيـرة،
لذلك جـاءت اشتغاالت الـرواية علـى هذا الـوتر احلـساس
وهـي ت ــدرك حجـم املغــامــرة األدبـيــة الـتـي انقــادت إلـيهــا
بـشجاعـة أدبية حتـسد عـليها •كمـا قال الـشاعـر والروائي
"غــازي القـصيـبي" :يف عـملهــا الــروائـي األول تقــدم رجــاء
الصـانع علـى مغـامـرة كبـرى ،تـزيح الـستـار العـميق الـذي
يـخـ ـتـفـ ـ ــي
خ ـ ــل ـ ــف ـ ـ ــه
ع ـ ـ ـ ـ ـ ــال ـ ــم
الفتيات
امل ـث ـي ـ ـ ــر

يف الـرياض ،وعـندمـا يزاح الـستـار ينجلي أمـامنـا مشـهد
بـكل مــا فـيه مـن أشـيــاء كـثـيــرة ،مـضـحكــة ومـبكـيــة بـكل
التفـاصيل التي ال يعـرفها مخلـوق من خارج هـذا العالم
السـاحر املسحور ،هذا عمل يستحق أن يقرأ وهذه روائية
أنتظـر منهـا الكثـير ••ومن ثم حتـولت الـرواية إلـى مادة
جـدلية دافعـت فيها الكـاتبة عـن روايتها بجـدارة أكثر من
مـرة ونـفت أن تكـون روايتهـا حملـة ضـد فـتيـات الـريـاض،
مــؤكــدة يف الــوقـت نفـسـه أن "ثمــة تـشــابه ـاً مع الــواقع"•
وكــان ال ـشــاعــر عـبــدالــرحـمـن الع ـشـمــاوي ـ ذو ت ــوجهــات
إسالميـة ـ اعتـبر هـذا العمل األدبـي " برمـته ضعيـفاً لـغة
وأسلــوبــا" والــروايــة "خـطـيـئــة أدبـيــة" مـطــالـبـ ـاً الكــاتـبــة
"بإعـالن براءتهـا من الـرواية" غـير أن رجـاء الصـانع نفت
عـزمهـا االستجـابـة لــذلك املطـلب داعيـة األدبـاء والنقـاد
"النـظر إلـى األعمـال الروائـية عـلى أنـها مـزج بني الـواقع
واخليال" •وقـد وصفت الكاتبـة رمي الصالح هـذه الرواية
بـ ــأنهـ ــا "واقعـيـ ــة حقــيقـيـ ــة بعـي ــدة عــن اإلسف ــاف" إالّ أن
الكــاتـب فهــد سعــود اعـتبــر الــروايــة صــرعــة ،كمــا اعـتبــر
النـاقـد محمـد العبـاس أن روح الـروايـة أو ال وعيهـا رمبـا،
يعكس جـانبا من احلـداثة االجتمـاعية ،والرغـبة األكيدة
يف حتـطيـم مفهـوم الـبيــوريتــانيــة التـي يتـبنـاهـا الــرجل
كمعتقـد لتأثـيم كل عالقة خـارج أطر املـؤسسـة واألعراف
االجـتـمــاعـيــة ،رغـم تــورطه يف حتــديهــا الـصــوري •وكــان
الــدكـتــور ص ــالح بـن معـيـض الغــامــدي اسـتغــرب إصــرار
الك ــاتبــة علــى اعـتبــاره ــا "أن همــوم هــذه الـشــريح ــة من
الفـتيات وتـطلعاتهـن متثل فتيـات الريـاض أو السعـودية"
مـشيـراً إلـى أن ربط مـدينـة الـريـاض بـأحـداث وشخـوص
أقل مــا ت ــوصف به أنهــا صــادمــة أو يف األقـل غيــر عــاديــة
أبــداً ،وق ــال عبــداحملــسن الــرشــود :إن هــذا الـعمـل األدبي
اجلـميـل يفيـد أي شـاب يـريــد أن يتعـرف علـى مــرتكـزات
الفكر النسوي العاطفي املعـاصر أو يريد الزواج ويتعرف
عل ــى اآللـي ــات الفـنـيـ ــة للحـص ــول عل ــى إعج ــاب الفـت ــاة
اإلنتــرنـتيــة •ه ــو مبثــابــة دلـيل عــاطـفي اجـتم ــاعي إلــى
الـط ــريق دون خ ـســائــر ع ــاطفـيــة كـبـيــرة •كـم ــا أنه ي ـشـي
بــاألشيــاء التـي تفكــر بهــا فـتيــات هــذا اجليـل ،من طــرق
تعـارف ،وأسلـوب محـادثـة ،وأنـاقــة ،وعطـور وإكـسـسـوارات،
ومكـان اللـقاءات ،وقـالت مهـا فهـد احلجيالن :إن الـرواية
حتـاول الكف عـن املسكـوت عنـه يف اجملتمع•
أمــا رجــاء الـص ــانع فـتقــول :بـنــات الــريــاض
تــأريـخ جلنــون فتــاة يف بــدايــة العـشــريـنيــات•
أشع ــر وك ــأنـنـي أبــيع الق ــراء ت ــذاك ــر ل ــدخ ــول
عقلـي والـتجــول فـيه بحــريــة! روايـتـي األولــى
هي هـويـتي احلــاليـة وجــواز سفـري ،مــزدحمـة
ب ــأفك ــار وأحالم ومخــاوف ومـطــالعــات وأحــداث
جمعتهـا خالل عمر قـصير •هي فضح مـشاغب
ألســرارنــا أنــا وص ــديقــاتـي ،هـمــومـنــا ،أفــراحـنــا،
أحزاننا ،أمـانينا الكبـيرة التي ال نعتـرف بها أمام
الغربـاء ،دموعنا التي ال نـذرفها سوى خلف أبواب
مــوصــدة •أجــد نفــسي أقـتبـس ث ــاني ــة من روايـتي
تعبيـراً ينطبق علي وهو أننـي (إسفنجة) أمتص ما
مي ــر بـي مـن م ــواقف ع ــاب ــرة يف ه ــذه احلـي ــاة ق ــد ال
يهـتـم بهــا اآلخــرون لـب ـســاطـته ــا وتكــرارهــا •وقفـت
الــروايــة علــى فــرشــة اجـتم ــاعيــة واسعــة مـن احليــاة
السعـودية يف أسرارهـا اليوميـة عبر استخـدام تقنية (
الشات) الكومبيوترية التي أحدثت ضجة يف اجملتمع
احمللـي السعـودي ،بسـبب فتـاة مجهـولـة تـرسل نهـار كل
جـمعــة "إميـيالً" إلــى معــظم مـسـتخــدمـي اإلنت ــرنت يف
الـسعـوديـة تـفضـح فيه أسـرار صـديقـاتهــا من الـطبقـة
األرسـتق ــراطيــة  ،وتــطل الك ــاتبــة كـل أسب ــوع بتـطــورات
وأحــداث شــائقــة جعلـت اجلمـيع ب ــانتـظــار يــوم اجلـمعــة
لـلح ــص ـ ـ ــول عل ــيهـ ـ ــا ،وت ـنـقلــب الـ ـ ــدوائـ ـ ــر احلـكـ ـ ــومــيـ ـ ــة
واملـستـشفيـات واجلـامعـات واملـدارس صبـاح كـل سبت إلـى

السـيـمــا أنـنــا ن ـسـمع الـيــوم عـن م ـش ــروع إلغــاء
نطــاق سكك الـشــاجليــة التـي تقع متـامــا علـى
تخــوم املــوقع،وسـيــوفــر لـنــا هــامـش ـاً جـيــداً مـن
حرية اإلسقـاط .وإذا أقتضى األمر ميكن تاليف
بعـض الصعـوبـات بتـغييـر الـبنيـة التخـطيـطيـة
لألحـيــاء ال ــسكـنـيــة ،ان يـتحــرك بــإجتــاه أرض
مطـار املثنى اخلالية اخلـاوية على عرش صرح
م ــسجـ ــد ضـ ــرار ،أراده صـ ــدام أن يـكـ ــون دعـ ــايـ ــة
"ألميـانه" .وهكـذا فـأن نطـاقـاً إسقـاطيـاً بحـدود
أربعة كيلومـترات ،ميكن أن يتوفر يف هذا املوقع
الـ ــذي يقع ج ــزء مـنه مـط ــابق ــا مل ــوقع م ــديـن ــة
املنـصــور املــدورة ،والضيــر يف أن منــرر نفق ـاً من
حتته جلزء من الطريق السريع املتاخم.
ويـكتــسي املـشــروع أهـميــة كــونه منــوذج ـاً رائــداً
للمـدن العـراقيـة املـدورة  ،وقـدوة بنـائيـة عـامليـة
أسـ ـتـلـهـ ـم ــت مـ ـنـه ـ ـ ــا ب ــن ـ ـ ــاءات وم ـ ـ ــدن الـق ـ ـ ــرون
ال ــوسـط ــى،حـت ــى لـنج ــد ذك ــره ــا يف كل مـن ــاهج
الـ ــدنـيـ ــا املعـمـ ــاريـ ــة .وميـكـن أن يـكـ ــون دورانهـ ــا
الكـامل وهيئـتها وصـرحيتهـا ،مغامـرة معمـارية
بح ــد ذاته ــا ،تعـي ــد لألذهــان خـي ــال العــراقـيـني
اجلامح ،ونـزعة بـناء الـزقورات وبـرج بابـل.لهذا
ميـكن أن يـشكل إعــادة بنـائه ( Reconstruct
)tionإقتفـاء بـاملـواصفــات التخـطيـطيـة الـتي
أجنــزهــا (لــستــراجن) بحــذق ،وزيــادة املعــطيــات
الـتي أفـرزتهـا الـدراسـات احلفـريـة املقـارنــة من
خالل جلـن ــة دراس ــات مـ ــوسعـ ــة ،بحـيـث ت ـشـكل
قاعـدة خلطـة رصينـة ومنهجيـة للبنـاء .وميكن

أن ت ــؤخ ــذ ب ــاحل ـسـب ــان بعـض الـتح ـسـيـن ــات يف
األداء الهـيـكلـي ،و الــتغـيـيـ ــرات واإلضـ ــافـ ــات يف
موقع املشـروع ،على أن حتتـرم املقاييـس الفنية
يف عــملـيـ ــات الـتـ ــرمـيـم ولـ ــو الــظـ ــاهـ ــرة مــنهـ ــا،
كاستخدام نفـس مواد البناء التي أجنزت به يف
حينها مع حتسينات تتعلق بتقنية اإلجناز .
أمــا مـن الن ــاحيــة الـتخــطيــطيــة فــرمبــا يــربـط
مبح ـ ــاور خ ــض ـ ــر م ـ ــوش ـ ــاة ب ـ ــال ــنخ ــيل واملــي ـ ــاه
،وتـرفـيهيـة تــربطـه بجبهـة نهـر دجلــة من جهـة
الشـرق وباألحياء احمليطة من اجلهات األخرى
التي تكتـنف إزدحامـا سكانـيا سيـشكل متنفـسا
ترفـيهيا لهـا ،ومحاور أخـرى تربطه مع حـديقة
الزوراء ،وتـسهل له حركـة السيـارات ،ويضاف له
مشـروع مواقف سـيارات كفـوء وعصـري .وميكن
أن يخ ــطـ ــط له أن ي ـتـ ـصـل مع مـ ـ ــركـ ـ ــز بغـ ـ ــداد
والكــاظـمـيــة واملـنـصــور مـن خالل مـت ــرو أنفــاق
خـ ــاص.واألهـم يف احلـبـكـ ــة الــتخ ـطـي ـطـيـ ــة أن
ي ـ ــرســم له ب ـ ــرن ـ ــامج ن ـ ــاضـج وكف ـ ــوء لـلج ـ ــدوى
اإلستـثمــاريــة وإسـتغالل الفـضــاءات املـعمــاريــة
املتعـددة .ويـستعـمل البنـاء بـنشـاطـات تـرفيهيـة
وثق ــافي ــة وإقتـصــاديــة ومهــرج ــانيــة وري ــاضيــة
وحتــى سكـنيـة وخــدميـة وتــرويجيــة ،وإعالميـة
تعـ ــود بـ ــريـعهـ ــا لــتعـ ــوي ــض حجـم االسـتـثـمـ ــار
الضخم الذي أقتضـاه املشروع ،والذي سينشط
حتمـا حركـة السـياحـة الثـقافـية مبـا يثيـره من
ذكرى لدى الزائر بخياالت الف ليلة وليلة.
س ـ ــوف يـكــت ـ ـســي املـ ــش ـ ــروع شه ـ ــرة ســي ـ ــاحــي ـ ــة،
حتـتـ ــاجهـ ــا بغ ــداد يف ق ــادم أي ــام الـنـم ــاء ،غـي ــر
حتــريكه لإلقـتصـاد خالل مـدة اإلجنــاز.واألهم
أنه يعـيد لبغـداد بعضـاً من إعتبـارها الـتاريخي
بعد اإلهمال واإلجحاف الـذي حلق بها لسبعة
ق ــرون عج ــاف .والنـن ـس ــى أن م ـش ــروع ــا كه ــذا
يحـتــاج الــى طــاقــات مــالـيــة وب ـشــريــة كـبـيــرة ،
وســوف يك ــون أكبــر مـشــروع إع ــادة بنــاء مل ــدينــة
درسـت يف التاريخ،وأجزم أن العـراق أحسن حاال
من بولونيـا مثال حينما عزمـت على إعادة بناء
املـركز الـتاريخـي ملديـنة وارشـو العاصـمة(سـتارا
مـي ــاسـت ــا) الـتـي دم ــرته ــا آل ــة احل ــرب الـن ــازي ــة
ومحتها من األرض.
كل ذلك يحـدونـا الــى التـفكيـر جـديــا يف تبـني
مـ ــش ـ ــروع ع ـ ــرف ـ ــان مـ ـ ــوجه م ــن مح ـب ــي بغ ـ ــداد
والعــارفني بجـزيل فـضلهـا علـى الــدنيــا ،وجبـرا
خلــواطــر من يـتبــاكــى علــى ضيــاعهــا اليــوم يف
الشـرق والغرب مـن العرب والعجم .ورمبـا يلجأ
العـ ــراق الـ ــى إطالق حــملـ ــة عـ ــاملـيـ ــة تـتـبـنـ ــاهـ ــا
منــظمــات الـثقــافــة ك ــاليــونــسكــو والــرأي العــام
الع ــاملـي ،مــثلـم ــا ح ـصـل مع مــشـ ــاريع ع ــاملـي ــة
آخـرهـا كـان مـشــروع مكـتبـة االسـكنـدريـة ،الـتي
كان صـدام األكثـر بذخـا فيـه على حـساب جـياع
العراق.
رمبــا يكــون ذلك قــريبـا ،يـسـبقه إعالن لـلنـوايـا
ودعــوة مفتـوحـة للـتبـني  ،مبـا ميـكن أن ميـثله
هذا املشروع "احللم" هديـة عرفان مقدمة من
مـحبـي بغ ــداد بتــاريخ  23مت ــوز  2011مبن ــاسبــة
عيد ميالدها الـ  ، 1250أطال اهلل بعمرها.

مـــــــــــــــن أجـــــل أ ّمـــــــــــــــي...
هاشم تايه

سـاحـات ملنـاقـشـة أحـداث اإلميـيل األخيـر ،هـذه الـرسـائل
الغريبة قـامت بخلق ثورة داخل اجملتـمع السعودي الذي
لـم يعتـد مثل هـذه األمـور ،وبعمـوم الـروايـة ،وال نـريـد أن
ندخل بتفصـيالتها ،كانت الروائية تفـرز بناتها املراهقات
على أنهن متمردات ويعـانني ضغوطاً نفسيـة واجتماعية
كـثيــرة ويــأمـلن أن يـغيــرن من الــواقع ولــو بحــده األدنــى،
للـمشـاركـة بـاحليـاة من أبـوابهـا الـواسعـة ،وظلت الـروايـة
تدور يف هـذه احللقة وتـستنـتج عالئق البنـات األربع من
خالل زيجـات غــراميـة قــد تفـشل وقـد تـنجح ،واعـتمـدت
رجاء الـصانع منهجاً فنـياً واحداً على مـدار الرواية ،وهو
(اإلمييـالت) مسـتفيـدة من هـذه الـتكنـولـوجيـا احلـديثـة
كشكل جـديد يف الروايـة العربيـة ،أي أن منهجيـة الرواية
الـفنيـة كـانت تـستنـد إلـى جـدار من الـرسـائـل التي تـبعث
كل يـوم جمعـة إلـى مـشتـركي اإلنتــرنت ،مبعنـى أن (بنـات
الريـاض) هي رواية رسائل  ،وهـذا ما جعل هذه الـطريقة
تبـدو مملـة ومكـررة ،السيمـا أن الصـانع استخـدمت أكـثر
مــن لهجـ ــة محلـي ــة وع ــربـي ــة وأجـنـبـي ــة ،مم ــا جـعله ــا ال
تـنسجـم كثيـراً مع التلقـي العام( •بنـات الريـاض) رواية
اجتمـاعيـة نفـذت الـى قلـب اجملتمـع السعـودي من بـوابـة
الـريـاض وكـان هـذا النفـاذ مـدروسـاً بعنـايـة ومخـططـاً له
إلى حـد اإلتقان ،واملـؤلفة وهـي تشكّل روايتهـا األولى من
عالق ــات اجـتـم ــاعـي ــة س ــري ــة وتفــضحه ــا عـب ــر ال ــرس ــائل
األسبـوعيـة ،كـانت تـدرك حجم اخملـاطـرة يف مجـتمع ذي
ثوابت معروفة ،لكنها كانت تراهن على الذائقة املنفتحة
يف اجملتـمع ،وهـي ذائقــة ثقــافيــة يف مقــامهــا األول ،لـكن
املفـاجأة أن العـامّة من القـراء أذكوا روح اجلـدل الذي لم
ينتهِ بعد •فكرة الرسائل اإلمييلية جريئة كتقنية روائية
جديدة ،ولكن السـؤال :هل أرادت رجاء الصانع أن حتاكم
ال ــواقع أو أن تفـضحـه عبــر هــذه الــرســائل الـشــائعــة يف
املـ ــواقع اإلنـت ــرنـتـي ــة املـنـتــش ــرة يف اجملـتـمع ال ــسع ــودي؟
تفـصـيالت الــروايــة كـثي ــرة ومتـشــابكــة ،والفـتيــات األربع
اللــواتي يـشكـلن محـور الـروايــة هن الـنمـوذج الـذي بـنت
عليه "الصـانع" مجتمعـاً مخملـياً يبـحث عن ذاته وسط
العالقـات اليومـية ،ولم تكـن الصانع قـادرة كثيـراً على لمّ
شـتـ ــات الـ ــواقع عـبـ ــر فـتـيـ ــاتهـ ــا األربع ،بـتـكـثـيـفه روائـي ـ ـاً
واخـتصاره مبا يسمح للروايـة أن حتيط مبوضوعتها ،إال
أنهـا آثرت االستـرسال الطـويل وتتبعـت خطوات الـفتيات
بـطــريقــة احلكـي والقـص الـتقـليــدي ،وهــذا مــا أفقــدهــا
الكـثيــر من خـصــالهــا اجلمــاليــة ،وبــدت الــروايــة وكــأنهــا
ح ــش ـ ـدٌ مـن الـ ـســطـ ــور املـتـ ــوالـيـ ــة •كـمـ ــا بـ ــدت الفـتـيـ ــات
الــصغيــرات أسيـرات الــروائيــة وأسيــرات احلكـي املتــراكم
كـم ــا ل ــو أنهـنّ بـنتَ يف ذم ــة ال ــدكـت ــورة اجلـمـيل ــة ••رج ــاء
الصانع•

وجـدتُ أمّي حـانقة ،حـانقة علـيّ جداً ،كـان وجهها احملـصور
بفـوطتها األبـديّة السـوداء ممتقعاً ،وكـان الظالم ميأل حفرتيْ
وجـنتيْهـا ،كانـت قد أحـضرتـني إليـها يف الـوقت الـذي متلكه
هـي ،وال أملك مـنه ،أنــا ،وال حتّــى ثــانيــة صـغيــرة ،وبـنفـس
عـذابهـا الـصمـوت الـذي أخـرجتـني به إلـى الـدنيـا وجـدتُهـا،
وارتعتُ حني رأيتُ تـقاطيعَهـا نهْبَ قنـاعتها األلـيمة الـرّاسخة
بأنّني املسؤول عن إقامـتها يف هذا املكان منذ أربعني عاماً...
لم أسـتطـع أن أقبّل يـدَهــا أو أرمتي علـى قــدميْهـا بـأشـواق
األعوام األربعني ،وانقلبـت لهفتي خوفاً يف كلّ خـطوة قدّمتْني
إليهـا وحني انتزعتْ يدي منّي رأيتُ أسنانها تطبق على إصبع
يف كفّـي اليـمنـى ،لكـن لم أر الـدم الـذي سـال ومــا أحسـست
بوجع اإلصبع املعضوضة يف الظلمة الباردة...
أجنـاني الـنهار مـن عقاب أمّـي ،لكنه لم يـزحزح صخـرة اإلثم
الـتي جثمـت على صـدري ،ورأيتُ ،يف نهـاري النـاجي ،امللـعقةَ
الـتي تقلّبت ،يف صـباح عتـيق ،على قـرصٍ مشتعـلٍ بالنـار قبل
أن تـرتفع وتـطيـر يف الهـواء ،فتحـرق يف طيـرانهـا ،الهبـاءات
الـصغيـرة الشـاردة يف الفـضاء وتـسقط بـنارهـا علـى كفّي...
تلك كـانت عـاقبـة بكـائي ...تـرفع أمّـي ملعقـة النـار بطـرف
فـوطتهـا العتيـدة وتـدسّهـا يف بـاطن يـديّ ،لتنقـذ نـفسهـا من
عـويلـي مصـدر عـذابهــا الطــويل ...وهكـذا قُــدّر لي أن أرى
ثمـرات دمـوعي كـراتٍ صغيـرة بـأغـشيـة رقيقــة تنفخهـا نـار
امللعقـة حتت جلـد يـدي ...كم كـان عـدد تلك الكـرات املـؤملـة
الـتي تلـقفتْهـا طفـولتـي البـاكيـة؟ كم كـان عـدد املالعق الـتي
حـملتْ جرعاتِ الـنار وداوتْ بها أمّي ،بـال أملٍ ،مرضَ بكائي؟
أنّـى لي أن أعـرف وأنـا أجهل أعـداد الـدمـوع التي أسقـطتْهـا
عينـاي يف عمـر من البـكاء؟ ...غـالبـاً ما كـانت عـقوبـة الكيّ
تنتهـي بذيل طـويل من الـعذاب ،فقـد كان يجـري إذاللي علـناً
ألكـون درسـاً ألتــرابي الــذين كــانت تــرغمـهم أمهـاتـهم علـى
مـشاهـدة النفّاخـات املوجعـة التي تـشوّه يـدي الصغيـرة ،كنتُ
أرتعب كلّما انتُـزِعَتْ يدي منّي وعُـرِضَتْ بِكُراتِها الـرخوة وقد
انبثقْـنَ من بطـن كفّي وظهـرها ،وتـدلّيْـنَ بأغـشيتـهنَّ الصّـفر
الواهنة ،وكـان شعوري باملهانة يُـذكي رغبتي يف البكاء ...كنتُ
أُقـاوم نـاهبي يـدي ،وأكـافح األصـابع الـصغيـرة الـتي تنقـذف
كـالدبـابيس لتفقـأ كراتي املنـتفخة فال أفلح إالّ بعـد أنْ أتكبّد
مـوجة عـاتيـة من البكـاء ،حينـذاك أُطاع ويكـون مبقدوري أن
أدفن يدي التي عوقِبتْ حتت إبطي...
كـانت أمّي تخـذلي لـتزيـد من آالمهـا ،وكنت أحملـها تـبكي بال
دمـوع علـى طسـت تتصـاعـد من قـاعه أبخـرة مـائه السـاخن
فيمـا كانـت أصابع يـديْها العـاريتـني إلى املـرفقني تنـتفان بال
هوادة ريش دجاجة غرقت يف احلوض املعدني احلامي...
كنتُ أراها بـدموعي متسح نـدمَها بسـاعدها املعـروق بالريش
املبتلّ كلّـما وجـدت عزاءهـا فيـما تـقوله أمّهـاتُ أترابـي" :كان
اهلل يف عونك".
لم يرحل عنّي بكائـي إالّ بعد أن وسم وجهي بعالماته ،جفنني
تورّما ،وشفتني تهدّلتا ،وأنف انتفخت أرنبتاه ،وحزّ ينطلق من
بني حاجـبَيَّ شاقّاً جبهتي ،وبني هـذه العالمات كان يشقّ على
ابتسامتي أن جتد مكاناً على صفحة هذا الوجه الباكي...
شغلتني عقوبة الليل عن كلّ شيء ،وفكّرتُ يف أمّي ،وقلتُ:
" ال بـدّ من أن بكـائي البغيـض يقيم اآلن معهـا ويُنغّص علـيها
مكانها الذي فرّت إليه متخليةً حتى عن حياتها".

وصحتُ من دون أن يسمعني أحد:
" كيف أستعيد أمّي احلانية؟"
كانت أمّي ذكـيّة ،فيوم رضيت بـالرّحيل وغابت تـركت توأمتها
يف مكــان ليـس بعيــداً عنّـي لتحـوم حــولي وتـتحقّـق من علّـة
بكائي التـي قد يكون مـصدرها رغبـتي يف طردها ،كـما كانت
تـظنّ ،وبعقل شـعوري رأيـت تلك التـوأمة ،وعـرفتُ أيـن تقيم،
وقـرّرتُ أن أزورها من أجل أمـي ،وهكذا مضيـتُ إليها مُجَلّالً
بقناعتي اخمليفة التي تقول لي إنّ أمّي تسكن يف توأمتها...
وكـان علـيّ ،من أجل أن أدعم نـوايـاي الـطيبـة يف زيـارتي ،أن
أذهـب إلى السـوق ...فاشتـريت فوطـتيْن سوداويْـن ،وجوربيْن
رقيقيْن ،وبلوزة من الصوف بصفٍّ طويل من األزرار العريضة
الالمعـة ،وخفّـيْن خفـيفيْـن وقنـينــة عطـر بــدينـة نــامت يف
صنـدوق مسـتطـيل من الكـارتـون الـصقيل الـزاهـي ،ووضعتُ
هدايـا أمّي الـتوأمـة يف كيـس نايلـون مزيّـن باأللـوان وأطبقت
بكفي على عروتيْه ،كانت يـدي تؤرجح الكيس الطويل فأسمع
يف رحمه خشخشةَ أكـياس النايلون الـتي حتفظ حاجات أمّي
وهـي حتتك بـبعضهـا وكـأنّهـا سعيـدة بتعـرّفهـا علـى بعضهـا،
وبلهفتهـا إلى أن جتتمع وتتضـام وتتوحّد حني متـتلئ بأعضاء
الكيان املنتظر الذي تُحمَل إليه ...قرعتُ بابها فتلقاني صبيّ
يف نحـو الـرابعــة عشـرة مـن العمـر ،وسـمح لي بــأن أتبعه يف
اجملـاز الضـيّق ،لكنّـه سرعـان ما الـتفت إليّ وقـيّد قـدميّ يف
مـنتصف اجملـاز بقـوله " سـأخبـرها مبـجيئك" .وكـان عليّ أن
أنتظر بكيسي النشوان...
ومن غرفة يف آخر احلوش دخل فـيها الصبيّ ،جاءني صوتها
يصرخ:
" ماذا يريد منّي ،ألم يكفِهِ قتلُهُ أُمَّه ليأتي فيقتلنيّ ؟"
كان النـهار الذي أعـادني بهدايـا أمّي يوشك علـى الفناء ،ولم
يكن أمــامي غيـر أن أنـتظـر اللـيل لتــزورني أمّي فـأقـدّم لهـا
هداياها قبل أن تشرع يف معاقبتي...

