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رؤى

طبقات
عمارة حضرموت الطينية
 في »أربعاء تريم الثقافي«

تريم  أربعاء  استمرارًا ملحاضرات 
ال���ث���ق���اف���ي ال���ت���ي ن��ظ��م��ت خ�����ال ال���ع���ام 
امل���اض���ي، أق�����ام م���رك���ز ت���ري���م ل��ل��ع��م��ارة 
والتراث في سورية املحاضرة الثالثة 
تريم  أرب��ع��اء  في سلسلة محاضرات 
الثقافي لعام 2009 »والتي تعقد عادة 
األرب���ع���اء األول م���ن ك���ل ش��ه��ر« تحت 
الجمهورية  في  الثقافة  وزارة  رعاية 
ال��ع��رب��ي��ة ال��س��وري��ة، ب��ع��ن��وان »ع��م��ارة 
اء«, 

ً
بن الطينية... عبقرية  حضرموت 

وألقتها املهندسة املعمارية ريم عبد 
ال��غ��ن��ي رئ��ي��س��ة م��رك��ز ت��ري��م للعمارة 
والتراث، وذلك مساء األربعاء املاضي 
الرئيسية في  امل��ح��اض��رات  ق��اع��ة  ف��ي 

مكتبة األسد.
ت�����ت�����ن�����اول امل������ح������اض������رة ال����ع����م����ارة 
الطينية الفريدة في وادي حضرموت 
ف��ي ال��ي��م��ن، ح��ي��ث وص���ل امل��ع��م��ار ال��ى 
العمارة  ف��ي  مبدعة  معمارية  حلول 
منسجمة مع االنسان واملكان مقدما 
مدرسة معمارية عربية مازالت حية، 
اذ استمرت، منذ مئات السنني وحتى 
بنى بذات الطرق واملواد 

ُ
يومنا هذا، ت

امل��ح��ل��ي��ة ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة م��ع��ت��م��دة ع��ل��ى 
انتاجها  يجمع  ال��وط��ن��ي��ة،  ال��خ��ب��رات 
امل�����ع�����م�����اري امل�����ب�����دع ف�����ي ت���ك���وي���ن���ات���ه 
ال���ج���م���ي���ل���ة ال�����ت�����أث�����ي�����رات امل���خ���ت���ل���ف���ة، 
مستخرجًا من مواد البناء التقليدية 
أبنية  أعظم امكاناتها ليطّوعها في 
م��ن ال��ط��ني امل��ج��ف��ف ب��أش��ع��ة الشمس 
الخمسني  بعضها  ارت��ف��اع  ي��ت��ج��اوز 

 ال��ض��وء 
ً
م���ت���رًا.  وس��ل��ط��ت امل���ح���اض���رة

ب��ش��ك��ل خ����اص ع��ل��ى م��دي��ن��ت��ي ش��ب��ام 
(مدينة  وتريم  ال��ص��ح��راء)،  (منهاتن 
امل����س����اج����د وامل������������دارس وال����ق����ص����ور)، 
ورّكزت املهندسة املعمارية ريم عبد 
مامح  على  محاضرتها  ف��ي  الغني 
ال���ع���م���ارة ال���ح���ض���رم���ي���ة، م��م��ي��زات��ه��ا، 
التحديات  بنائها،  آل��ي��ة  اب��داع��ات��ه��ا، 
توثيقها  وأه��م��ي��ة  ت��واج��ه��ه��ا،  ال��ت��ي 
وح��ف��ظ��ه��ا ك��ت��راث وط��ن��ي وان��س��ان��ي، 
على  كله  ذل��ك  ف��ي  الباحثة  مستندة 
ال���ب���ح���ث امل����ي����دان����ي، ال�������ذي ق����ام����ت ب��ه 
ف����ي ح���ض���رم���وت ع���ل���ى م�����دى خ��م��س 

سنوات.

ملصق امللتقى

ملف عن القدس في »عود الند«
ص���در ال���ع���دد ال��ج��دي��د (35) م���ن م��ج��ل��ة »ع����ود ال��ن��د« 
الثقافية الشهرية، وفيه ملف بمناسبة انطاق فعاليات 
يتضمن   .2009 لعام  العربية  الثقافة  عاصمة  ال��ق��دس 
امل��ل��ف قصائد ع��ن ال��ق��دس م��ن ع��ق��ود مختلفة، لكل من 
العزيز  عبد  بجائزة  الفائزة  الخطيب،  نبيلة  الشاعرة 
البابطني عن أفضل قصيدة عام 2008، والشعراء نزار 
قباني، وتميم البرغوثي، ومظفر النواب، وسعيد عقل.

رئ��ي��س ال��ت��ح��ري��ر، ع��دل��ي ال���ه���واري، ان��ت��ق��د ف��ي كلمة 
ال����ع����دد ظ����اه����رة ال���ت���روي���ج ل���أع���م���ال األدب����ي����ة ال��ع��رب��ي��ة 
بالتركيز على خوضها في املحرمات املتعلقة بالدين، 
يكون من  أن  وق��ال: »نخشى  السياسة،  أو  الجنس،  أو 
ن��ت��ائ��ج ك��ث��رة ال��ت��روي��ج مل��واض��ي��ع م��رت��ب��ط��ة ب��امل��ح��رم��ات 
املزعومة تضييق الخناق على املبدعني الذين يكتبون 
في موضوعات أخ��رى، وأن يبخس حق ه��ؤالء. ويعلم 
املهتمون بالثقافة أن تعدد األصوات واألذواق في غاية 
ثقافيا ما  أو خطابا  األه��م��ي��ة، حتى ال يصبح ص��وت��ا 
لنا عن  تبحثوا  أن  نرجوكم  ول��ذا  أو مهيمنا،  أح��ادي��ا 
معايير أخ��رى ل��اش��ادة ب��األع��م��ال األدب��ي��ة غير معيار 

الخوض في املحرمات.«
في باب »ق��راءات وبحوث« كتب ياسر جاسم بحثا 
نبي،  ب��ن  م��ال��ك  االس���ام���ي،  ال��ج��زائ��ري  باملفكر  متعلقا 
وكتاباته عن الحضارة والدين. وتناولت كريمة كربية 
م��س��أل��ة أوروب����ا واالس����ام م��ن وج��ه��ت��ي ن��ظ��ر الباحثني 
ال��ع��روي.  ال��ل��ه  التونسي ه��ش��ام جعيط، وامل��غ��رب��ي عبد 
الخنساء.  ف��ي شعر  ال��رث��اء  فتناول  الهاشمي  أثير  أم��ا 
وعرضت األستاذة في الجامعة األردنية، سناء شعان، 
كتاب »األغنية الشعبية الفلسطينية« لحسني عطاري.

وف����ي ال���ع���دد ف��ي��ض م���ن ال���ن���ص���وص ل��ك��ل م����ن: ه��ي��ام 
ض��م��رة وغ����ادة امل��ع��اي��ط��ة وآم����ال س��ام��ة ورب����ا ال��ن��اص��ر 
(األردن)،  املوسى  عقلة وسليم  وظ��ال  النعيمي  وأم��ل 
(ل��ب��ن��ان)، وغالية  ي��وس��ف وف��ن��ار عبدالغني  واب��راه��ي��م 
خ��وج��ة (س���وري���ة)، ورزق ف���رج رزق وس��ع��د امل��ص��رات��ي 

(ل���ي���ب���ي���ا)، وك���ري���م���ة االب���راه���ي���م���ي (ال����ج����زائ����ر)، وم��ن��ج��ي 
ال��ع��ي��س��اوي (ت���ون���س)، وع��ب��اس ع��ب��ود وب��ق��ادي ال��ح��اج 
أح��م��د (ال����س����ودان)، وم��ن��ال ال��ك��ن��دي (ال��ي��م��ن)، ومحمد 
ال��وظ��ائ��ف��ي (ال��ك��وي��ت)، وع��ص��ام ع��ق��رب��اوي (روم��ان��ي��ا). 
ن��ض��ال  ال��ع��راق��ي��ة،  التشكيلية  ل��ل��ف��ن��ان��ة  ال���غ���اف  ل��وح��ة 

األغا.
جدير بالذكر، أن عود الند تصدر في األول من كل 
شهر، ويفصلها شهر واحد عن اكمال ثاث سنوات من 

الصدور املنتظم، وعنوان موقعها هو:
.www.oudnad.net 

غالف املجلة

إن مفهوم الطبقة في التراث األدبي، عرف أوال عند الفقهاء 
واملحدثني، ثم انتقل بعد ذلك الى مجال »النقد« واألدب. وقد 
شغل النقاد العرب بالطبقات قبل ابن سالم الجمحي وبعده. 
فتناقل الناس آنذاك أحكاما سائرة تتعلق بتفضيل الشعراء 
فوق  بعضها  طبقات  ال��ى  وقسموهم  ب��ع��ض،  ع��ن  بعضهم 
بعض، فقد سئل لبيد بن ربيعة من أشعر الناس؟ فقال: امللك 
العبد(،  القتيل )طرفة بن  الضليل، قيل ثم من؟ قال: الشاب 
قيل ثم من؟ قال: الشيخ أبو عقيل )يعني نفسه( وهؤالء هم 
- كما  األحكام  لبيد. وقد جمعت هذه  الجاهلية عند  فحول 
ال��رواة  نعلم - وأمثالها في أواخ��ر العصر األم��وي؛ وتداولها 
من بعد وتم تسجيلها في كتب النوادر وأخبار الشعراء منذ 
القرن الثالث الهجري. ولم تكن تلك الطبقات مقاييس مجردة، 
بل كانت تعتمد على معايير لها مسوغاتها، ضمن سياقات 
معينة منها عنصر الزمن، وعنصر الجودة الشعرية، وكذا 

عنصر الكثرة.
املرحلة  من  ابتداء  بعينها  مراحل  يعني  الزمن،  فعنصر 
يتم  ال��ش��ع��ر،  ت��ن��اول  ف��ك��ان  العباسية،  امل��رح��ل��ة  ال��ى  الجاهلية 
)الفصاحة،  وثقافية  لغوية  باشكاالت  غ��اص  سياق  ضمن 
السليقة، التدوين...(. في حني، فعنصر الجودة الشعرية كان 
يتأطر ضمن طريقة العرب املتبعة في نظم الشعر أي مكونات 
العملية االبداعية )لفظ، معنى، صياغة، نظم، مقتضى الحال، 
أما  أس��اس��ا.  والشعر  ل��أدب  التصورات  غ���رض...( فتعددت 
ع��ن��ص��ر ال��ك��ث��رة وال����ذي ع��ل��ى أس��اس��ه ينقسم ال��ش��ع��راء ال��ى 
األغ��راض  بتعدد  العنصر  ه��ذا  ارتبط  فقد  مقلني ومحدثني، 
لطرق  نتيجة  تحصل  ان��م��ا  الشعرية  ال��ك��ث��رة  ألن  ال��ش��ع��ري��ة، 
أب��واب ومواضيع شعرية متنوعة من فخر وغ��زل وهجاء... 
متميزة  مكانة  الشاعر  احتل  العناصر،  ه��ذه  اجتمعت  ف��ان 
في الطبقات. استحضرت هذا املدخل في مفهوم الطبقة في 
األدب قديما كآلية يمكن االستئناس بها في تناولنا لشعراء 
تصنيفهم  يتم  ومغربيا، شعراء  عربيا  املعاصرة  القصيدة 

ايديولوجي  ومعيار  زم��ن سريع،  أس��اس  على  ال��ى جماعات 
دون التصريح به وعدة معرفة تنهض على منطلقات متعددة 
للتبرير. أجيال تصنف على أساس سير  الخلفيات تسعى 
الزمن والتكتالت التي امتدت للحقل الثقافي وهندسة املشهد 
ال��ذي تضيع معه مكونات  على ض��وء اط��ار أو جهة. الشيء 
العملية الشعرية والخصوصيات والرؤى. أما آن األوان للفت 
ال��ن��ظ��ر ل��ه��ذا ال��ك��م ال��ح��اص��ل م��ن امل��ج��م��وع��ات ال��ش��ع��ري��ة، دون 
في  الشعرية  الكتابة  ي��خ��دم  ال  ت��ج��زيء  أو  مسبق  تصنيف 

شيء.
العربية  الثقافية  على ساحتنا  النظرات  من  الكثير  هناك 
التي تكرس ملفهوم الطبقة، التي مارست الكثير من التجني 
املوجات والتيارات، تتعدد  النصوص. فبقدر ما تتعدد  على 
معها الطبقات في أشكال مثل الواحدية واألجيال... وهو ما 
ي��ؤدي ال��ى التعامل م��ع أس��م��اء بنوع م��ن الهالة. ال��ش��يء ال��ذي 
ي���ؤدي ال���ى تفضيل ج��ي��ل ع��ل��ى آخ���ر ت��ح��ت أوه����ام ال��ت��ف��وق أو 

التفرد أو...
ال���رغ���م من  ع��ل��ى  ت��ل��ك،  التصنيفية  األب���ح���اث  أن  ن��ن��ك��ر  ال 
نظر،  وتعدد  مقاربات  فانها طرحت  وأوهامها،  اسقاطاتها 
له مزاياه على مستوى التناول املنهجي: من حيث التجميع 

ودراسة عينات وتحريك مفاهيم وأطر مرجعية متعددة.
بكل تأكيد، فمفهوم الطبقة يغيب الجدل الداخلي لأدب، 
ويخلق القطائع في رؤوس أصحابها فقط. وفي املقابل كلما 
ك��ان األم��ر يذهب ف��ي اط��ار التجربة وال��رؤي��ة، كنا م��ن طينة 
الكلمة الخالقة أقرب. آنذاك يمكن الحديث عن طبقات من نوع 

آخر، ضمن ضوابط وتقاليد ثقافية. أعني طبقات النص.

* شاعر وكاتب من املغرب

|   عبدالغني فوزي   |


