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حتية �إىل بريوت

مي�شال نوفل
ج�رس معلق على رياح الزمان:
بريوت يف ''اللعبة الكربى''
I

كثيرة

هي المدن التي ارتبط م�صيرها بالمرافىء� ،أو التي �صنعت مجدها
الموانىء .وبيروت مرف�أ من قديم الزمان ،لوال البحر الأبي�ض المتو�سط ،لما
كانت ثروتها وكل الأ�شياء الفانية في خريف الح�ضارات.
من بين العمارات التي اخترعها الإن�سان ،ف�إن الج�سر المو�صل والرابط هو الأكثر
ح�ضارة وتعر�ض ًا للزوال؛ والمرف�أ لبيروت هو ج�سر للعبور بين ح�ضارات وقارات ،لكن
مجده يبقى معلق ًا على رياح الم�صادفة والزمان.
بيروت باب البحر والحظ ال�سعيد ،وف�ضل البحر على بيروت� ،أنه منحها موقع ًا ممتازاً
وميناء تجد المراكب فيه الأمان في الف�صول كافة.
على �ساحل بالد ال�شام،
ً
الرحالة
منذ منت�صف القرن التا�سع ع�شر حتى ثالثينيات القرن الع�شرين ،كثيرون هم ّ
�شططوا في بيروت ،بعدما �صارت المرف�أ الأول في الم�شرق.
والقنا�صل والمغامرون الذي ّ
كان مرف�أ بيروت في �أول الأمر ،حو�ض ًا متوا�ضع ًا يحر�سه ُبرجان ،وفي �سنة 1860
تبين �أن المن�ش�آت لم
�أن�ش�أ العثمانيون ''ال�سن�سول'' لمواجهة تزايد حركة النقل .و�سرعان ما ّ
تعد كافية ال�ستيعاب حركة البواخر المتنامية حجم ًا وحمولة ،عبر �سبعة خطوط بحرية
منتظمة ،ولذا بدا �ضروري ًا �إن�شاء مرف�أ حديث ي�ستجيب للحاجات المتزايدة با�ستمرار،
وهذا ما تم في �سنة  1888بموجب فرمان �سلطاني.
في �سنة  1890ظهر المرف�أ الجديد ليبدل �صورة ''منطقة البور''ُ .دفن المرف�أ القديم،
و�شيدت �أبنية ال�ستقبال �أجهزة �إدارية تنا�سب الن�شاط الجديد للمرف�أ ،ف�ض ًال عن الأر�صفة
ُ
وتحول خان �أنطون بك �إلى مركز للأعمال ي�ضم القن�صليات الأجنبية
المتخ�ص�صة.
ّ
والخدمات البريدية والم�صرف العثماني.
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مرف�أ بريوت يف �سنة .1893

وجاءت موجة ''التحديث'' التي اجتاحت بيروت في ظل االنتداب الفرن�سي ( ،)1919لتفر�ض
تطويراً �سريع ًا لوظيفة المرف�أ .وعلى هذا النحو ،اق ُتطعت �أجزاء وا�سعة من �شاطىء بيروت،
وتقل�صت ال�صفات االجتماعية والجمالية لهذا المدى الجغرافي� ،إذ اخ ُترقت الأحياء التي كانت
المدور �شرق ًا ،وعين المري�سة غرب ًا.
ف�ضاءاتها ومنازلها تالم�س مياه البحر ،مثل منطقة
ّ

مرف�أ بريوت يف �سنة .1919
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II
مدينة موقوفة بيروت� .أوقفها التاريخ لتكون �شاهداًُ .دمرت مراراً و�أُعيد ترميمها في �أيام
وهدمت و�أُحرقت في �أيام الرومان ،ثم �أُعيد البناء في المكان نف�سهُ .خ ّربت وت�شرد
الكنعانيينُ ،
�أهلها في زمن البيزنطيين وال�صليبيين ،و ُق�صفت مراراً من البحر في خ�ضم ال�صراع
العثماني – الأوروبي ،وهجرها النا�س ثم عادوا �إليها� .شهدت بيروت عا�صفة تفكك الدولة
العثمانية ،وويالت الحربين الأولى والثانية ،وغزو الجيو�ش الأوروبية� .أثخنتها حروب الأهل
والأ�شقاء و�إ�سرائيل في الربع الأخير من القرن الع�شرين ،وكادت تودي بها كمجال و�سيط
للتبادل التجاري والثقافي والإعالم الحر.
المربع الجغرافي الجامع بين �أ�سوار المدينة الكنعانية على ت ّلة ُت�شرف على المرف�أ،
في
ّ
وتقاطع الجادتين الرئي�سيتين للمدينة الرومانية قرب ''�ساحة النجمة''ُ ،تقرع الطبول لكتائب
روما المن�سحبة من ''بيروت ال�سعيدة'' ،وهي تجتاز و�سط المدينة القديمة في محيط �ساحة
النجمة ،ثم ت�صبح مدر�سة الحقوق الرومانية �أثراً بعد عين.
وهناك زاوية من معالم ال�صليبيين الذين ا�ستقروا في المدينة قرن ًا كام ًال في مطلع الألفية
الثانية .فالمكان الذي �شغله المجل�س
الع�سكري الروماني� ،أقام ال�صليبيون
على �أنقا�ضه كني�سة با�سم يوحنا
المعمدان ما لبثت �أن اع ُتمدت جامع ًا
لع�شرة �أعوام ،عندما ا�ستعاد �صالح
الدين الأيوبي بيروت في �سنة ،1187
لكنها �أعيدت كني�سة لدى �سقوط
المدينة ثانية في �أيدي ال�صليبيين،
العمري الكبير.
ثم �صارت الجامع ُ
�سيكون للم�شهد و ْقع ال�صدمة على
''العثمانيين الجدد'' .فمعظم الفراغ
في الن�سيج المديني الذي ف�سح
المجال لأعمال �شركة ''�سوليدير''
عقب الحرب الطويلة – 1975
 ،1990هو للحقبة العثمانية.
والمفارقة هنا تبدو �صارخة مع ما
تب ّقى من حداثة االنتداب الفرن�سي،
�شارعي فو�ش
وخ�صو�ص ًا في محيط
َ
العمري الكبري تعود �إىل الفرتة .1905 - 1890
�صورة للجامع ُ
وجادة المعر�ض.
و�أللنبي
ّ
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لكن ال ب�أ�س �أن يولم الوالي للأعيان والقنا�صل في مبنى البلدية الذي بقي عثماني الطراز.
العثمانيون تعرفهم بيروت! �شاركتهم ال�سراء وال�ضراء في ال�صعود والهبوط! يكفي �أنهم تركوا
في �أجمل موقع على م�شارف المدينة القديمة ،مكان ًا ل ُثغرة ال�سلطان في ال�سراي الكبير
والم�ست�شفى الع�سكري الذي �صار مقراً لمجل�س الإنماء والإعمار ،وك ّلفوا يو�سف �أفتيمو�س بناء
ُبرج ال�ساعة في �سنة  .1897ولم تكن مفاج�أة في القرن التا�سع ع�شر� ،أن ت�ستعيد ''جوهرة بحر
الروم'' مكانتها بنقل مركز الوالية من �صيدا �إلى بيروت.
ولم تلبث المدينة العثمانية �أن تبدلت �أحوالها ،مع قدوم �إبراهيم با�شا والجيو�ش الم�صرية
البرج ُ�سميت هكذا ،لأن الحاكم الم�صري قام بترميم
في منت�صف القرن التا�سع ع�شر� .ساحة ُ
و�سجل هدم ال�سور على خط التما�س مع محلة
البرج الذي بناه الأمير فخر الدين ،وزاد ارتفاعهّ .
الجميزة ،بداية تو�سع المدينة �شرق ًا .وفي �أواخر القرن التا�سع ع�شر� ،أعادت بلدية بيروت تنظيم
ّ
�ساحة البرج ،و�أن�ش�أت فيها حديقة عامة باتت ُتعرف با�سم الحميدية ن�سبة �إلى ال�سلطان عبد
الحميد.
تبدل ا�سمها مجدداً في �سنة  ،1908و�صارت ''�ساحة الحرية'' �أو ''�ساحة االتحاد'' في �إثر
الإطاحة بال�سلطان عبد الحميد و�إعالن الد�ستور ،لكن في �سنة � ،1926أُعيد تنظيمها مرة �أُخرى
على الطريقة الفرن�سية ،وحملت ا�سم ''�ساحة ال�شهداء'' .وو�ضعت �سلطات االنتداب الفرن�سي في
و�سطها ،ن�صب ًا يمثل �سيدتين باكيتين فوق قبر يرمز �إلى الذين �أُعدموا ب�أمر من جمال با�شا
خالل الحرب العالمية الأولى ،غير �أن هذا الن�صب �أُبدل في �سنة  ،1960بالن�صب الحالي الذي
نحات �إيطالي.
�صنعه ّ

لتمثال �ساحة الربج ،القدمي واحلايل.
�صورة مركّبة
يَ

�شكلت �ساحة البرج ،وكانت الأكبر في بيروت ،نقطة التقاء لجميع القادمين من �أنحاء
المدينة و�ضواحيها ،ومن المناطق اللبنانية كلها ،وذلك لكونها ملتقى الطرق التي تربط المدينة
بال�ضواحي والأرياف ،ومنطلق الطري َقين الدوليين بيروت – دم�شق ،وبيروت – طرابل�س.
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�ساحة الربج يف �أواخر اخلم�سينيات و�أوائل ال�ستينيات.

وكان يتركز حول ال�ساحة �أغلبية المطاعم والفنادق والمقاهي ال�شعبية ودور ال�سينما،
ومنها تفرعت الأ�سواق مثل �سوق النورية و�سوق الخ�ضار و�سوق �أبو الن�صر و�سوق �سر�سق .ولعل
تعج بالحركة لي ًال نهاراً ،وجذب �إليها معظم طبقات المجتمع ،ف�صارت رمزاً يح�ضر
ذلك جعلها ّ
في مخيلة ال�سواد الأعظم من اللبنانيين وذاكرتهم.
على م�سافة قريبة من �ساحة البرج�ُ ،شيدت في �سنة  1888كاتدرائية مار جرج�س للموارنة،
و�سط جادة الأمير ب�شير و ُقبالة مجمع اللعازارية ،وذلك في محاذاة ''درج الأربعين'' الم�ؤدي
�إلى الأ�سواق.
من باب الدركاه في �آخر جادة الأمير ب�شير ،دخل �إبراهيم با�شا بيروت في �سنة 1831
ويترك مفتوح ًا
دخول الفاتحين .وكان هذا الباب ُيعتبر الأجمل بين الأبواب ال�سبعة لبيروتُ ،
حتى �ساعة متقدمة من الليل للم�سافرين الأجانب .وقد ُهدم الباب وجامع الدركاه في �سنة
�شق جادة المعر�ض .وما لبثت نافورة ''الحميدية'' و�سط ''�ساحة ال�سور'' القريبة من
 1915لدى ّ
ال�سراي الكبير� ،أن ُنقلت من ال�ساحة ليحل مكانها ن�صب لريا�ض ال�صلح في �سنة  .1950وتقبع
النافورة الآن في حديقة ال�صنائع ،من دون �أي �إ�شارة تدل على تاريخها.
III
قبل �أن تكون ''حرب ال�سن َتين'' والحروب الالحقة المت�صلة بها �أو المتفرعة منها ،تعر�ضت
ال�شبكة المتداخلة للأحياء والأ�سواق في بيروت القديمة ،ل�سيا�سة ''تحديث'' �شرع في تنفيذها
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الوالي عزمي بك في �سنة  ،1915بت�شجيع من البرجوازية التجارية الكبيرة .وبالتدريج ،ق�ضت
هذه العملية على معظم الأ�سواق القديمة ،وغابت الأر�صفة المبلطة ال�ضيقة لتحل مكانها
�شوارع م�ستقيمة وا�سعة .و�ستحمل هذه ال�شوارع الحق ًا �أ�سماء كولونيالية مثل �شارع �أللنبي،
و�شارع فو�ش ،و�شارع ويغان.
كانت الأ�سواق القديمة ت ّتبع تخطيط ًا يجمع �أ�صحاب كل حرفة في �سوق خا�صة ،وغالب ًا ما
كانت ال�سوق تحمل ا�سم هذه الحرفة .وفي داخل ال�سوق الواحدة تنت�شر المخازن والدكاكين في
الطبقة الأر�ضية ،تعلوها طبقة ثانية مخ�ص�صة لل�سكن .ومن الأ�سواق التي ُهدمت �أو تعر�ضت
للتحوالت العمرانية� :سوق القطن؛ �سوق الحدادين؛ �سوق النجارين؛ �سوق القزاز (الزجاج)ّ � .أما
الأ�سواق التي حافظت على طابعها المعماري حتى �سبعينيات القرن الع�شرين ،فنذكر منها:
�سوق الطويلة وكانت ت�سكن فيها نخبة العائالت البيروتية في وقت من الأوقات؛ �سوق الورد
المعروفة ب�سوق الفرنج؛ �سوق �أيا�س التي كانت حي ًا �سكني ًا لآل �أيا�س؛ �سوق �سر�سق؛ �سوق
ال�صاغة التي كانت ُتق َفل لي ًال ببوابات الحديد؛ �إلخ.
الحجارة تتدحرج وتجرح الذاكرة التي فتحت �صندوقها ل ُتف�صح عن الأحداث والوقائع والأ�سماء.
الجراحة التحديثية في زمن االمتداد الفرن�سي ،خرقت معظم الن�سيج المديني التقليدي،
و�أظهرت نظام ًا عقاري ًا جديداً ُطرحت بموجبه الم�ساحات والعقارات في �سوق الم�ضاربات .وقد
�أغرى ارتفاع الأ�سعار النا�س ببيع �أمالكهم ،الأمر الذي �أدى �إلى تفريغ المدينة القديمة من
الأحياء ال�سكنية ،و�إلى ن�شوء ف�ضاءات يفر�ضها التحديث و�أنماط الحياة والعي�ش المت�صلة
عد لبيروت في المنطقة .وفي هذا ال�سياق ظهر �شارع
الم ّ
بالزمن الأوروبي ،والدور الجديد ُ
الم�صارف والم�ؤ�س�سات المتنوعة التي حولت بيروت �إلى مدينة للخدمات على م�ستوى الإقليم.
انتقلت المدينة من ع�صر �إلى ع�صر .تجاوزت حدودها القديمة  ،وخرجت خل�سة من المربع
الأ�صلي للأ�سواق .الأبواب ال�سبعة لم يعد لها وظيفة تخدم مناعة ''الو�سط التجاري'' ،فبتنا نرى
�أحياء و�شوارع تظهر وتختفي ،والبحر/المرف�أ ما عاد يحكم اتجاهات المدينة ومزاجها .لقد
وحماماته وخاناته ،كثيراً من �سماته المميزة ،وانكم�ش الن�سيج
فقد الحي البيروتي ب�أ�سواقه ّ
الحيوي الذي كان يمنحه المعنى وال�صفات.
ال�سيا�سة العمرانية وم�شاريع تنظيم بيروت ،ومنها مخطط التهيئة العامة (،)1952
والمخطط المعروف با�سم ''�إيكو�شار'' (� ،)1964أ�سفرت كلها عن تقطيع �أو�صال المدينة :ال�شوارع
فق�سمتها وج ّز�أتها ،وف�صلت �أحياء بكاملها عن
العري�ضة الم�ستقيمة اخترقت �أحياء كثيرة ّ
بيئتها الطبيعية .وجاءت الم�ضاربات العقارية والتجارية ل ُتف ِقد الأحياء �أماكنها العامة ،فقد
الجميز ،واندثرت ال�ساحات.
الحمام العموميُ ،
وهدمت �سبل المياه ،و ُقطعت �أ�شجار ّ
اختفى ّ
تخبر عن جماليات المدينة القديمة :نافذة
الجميزة �أيقونات ّ
ومع ذلك بقيت في محلة ّ
لل�سماء ،وف�سحة للحديقة ،و�شرفة للقناطر والألوان والطيور ،وحكايا للعا�شقين على درجات
ُ�س ّلم ال�سرا�سقة .كذلك في محلة مار نقوال في قلب الأ�شرفية ،حيث ت�أبى بيروت �أن تعلن
حداثتها الب�شعة ،ف�إن واجهات البيوت المتو�سطية ما زالت تحافظ على �شيء من قيمتها
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المعمارية والجمالية ،وي�سود نوع من الت�شابك واالن�سجام بين العمار َتين القديمة والحديثة.
المدور ومار مخايل ظلت تخفي
وعلى الرغم من جروح الحرب ،ف�إن الحياة اليومية في محلة
ّ
حنين ًا �إلى بيروت الأربعينيات والخم�سينيات.

�شارع اجلميزة قبل انفجار � 4آب�/أغ�سط�س .2020

IV
لم تعد بيروت هي ''المدينة''ُ .دمر مركزها دفعة واحدة في اللحظات الأولى لحرب متجددة
منذ �سنة  ،1975و�أ�صبحت فج�أة مدينة منزوعة النواة .اختل توازنها ،و�صارت �إطاراً ف�ضفا�ض ًا
لمدن تتجاور وال تنتظم حول محور.
الح�سي للمدينة ،بعد �أن كان دوره �أ�سا�سي ًا في ترتيب
المركز اختفى فج�أة من المدى ّ
المجال على نطاق العا�صمة والبلد ،لكنه ظل ي�ضطلع بهذا الدور ،على الرغم من ن�شوء مراكز
�أُخرى على الأطراف مثل �شارع الحمراءِ ،لما كان يحمل من معانٍ ورموز و�صور للمخيلة.
المركز يك ّثف كل ما يدور في دائرته .فهو القطب� ،أو المحور الذي من دونه تتفكك الأ�شياء
وتتال�شى في العدم والفو�ضى ،وهو المر�آة التي تعك�س �صورتها .هو قلبها الناب�ض ،وعقلها المفكر
والمقرر ،ويجب النظر �إليه باعتباره عم ًال تاريخي ًا م�ستمراً ،قبل �أن يكون مجا ًال عمرانياً .وفي هذا
المجال تظهر �شخ�صية المدينة بجالء ،فهو كيانها الم�شبع بذاكرتها ومعانيها ودالالتها.
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الحرب جعلت المركز فراغ ًا يكبر �شيئ ًا ف�شيئ ًا في وعي ال�سكان ،فراغ ًا ُيحدث انف�صام ًا في
وحدة الن�سيج المديني ،كما �أنها �أدت �إلى زوال المرجعية المركزية� ،أي البعد التوحيدي للمركز،
كعامل يربط المحيط اجتماع ًا وعمران ًا وثقافة.
�إن تدمير المركز وبروز الخط الفا�صل في بيروت ،كان لهما الأثر الكبير في تغيير التنظيم
الجيو�سيا�سي للمدينة ،ف�صارت كانتونات تحكمها ميلي�شيات ريفية.

�ساحة الربج يف زمن احلرب :دمار وم�سلحون.

اخترقت التجزئة بدورها ذاكرة المكان ،وبدلت �صورة المدينة في مخيلة ال�سكان ،فظهرت
مقطع ًا بال ر�أ�س .وقد ن�ش�أ عن هذا الو�ضع ،تجارب عي�ش بديلة ،و�صور جماعية
المدينة ج�سداً ّ
خا�صة ومختلفة ،باختالف �إدراك كل جماعة لمدى المدينة ونقاط اال�ستدالل والتوجه .وفي
خ�ضم هذه الفو�ضى العارمة ،حو�صرت بيروت الفل�سطينية ،لكنها امتنعت على الغزو الإ�سرائيلي
ّ
بف�ضل عرق فيها ظل ينب�ض.
ها �إن م�شهداً �آخر يطل علينا من عالم الجنوب .لنا موعد مع الطاقة الحيوية في خندق
الغميق والم�صيطبة .هنا تحوالت لقرية حدودية رحلت في يوم �أ�سود �إلى بيروت ،وكان لها
''ع ّلقت منازلنا على حبال الهواء ،لأنه ممنوع �أن نراقب
محطات ومحطات قبل العبور الأخيرُ .
قمرنا والنجوم على قاب قو�سين �أو �أدنى من فل�سطين المحتلة .دارت بنا الأر�ض مرتين :مرة
ب�سبب الحرب في الداخل ،و�أُخرى ب�سبب ال�صراع على الإقليم ،وفي نهاية المطاف ،و�صلنا �إلى
المدينة متعبين .ومع �أنها ف�سحت لنا في المجال � ،اّإل �إننا ما عرفنا اال�ستقرار الحقيقي''.
� ّأما في المقلب ال�شرقي للم�شهد ،فانقلبت الأحوال من ا�ستقرار ن�سبي قبل كارثة المرف�أ �إلى
قلق الوجود ب�سبب خ�سارة ''جنى العمر'' وعدم االطمئنان �إلى تعوي�ض ي�أتي من نخبة حاكمة
فا�سدة .لكن الإن�سان هنا ال خيار له �سوى الرحيل في المكان نف�سه لأنه لم ي�ألف الفراغ �سابق ًا،

جسر معلق على رياح الزمان

امللف

وها هو الآن يملأ الدنيا حزن ًا وغ�ضب ًا كالبركان الثائر ،و�إن كانت تع ّزيه حما�سة المتطوعين
القادمين من جميع الأحياء والمناطق لرفع الأنقا�ض والإغاثة'' .بيوتنا باتت مطروحة في
ال�شارع ،و�آداب ال�ضيافة تق�ضي ب�أن نعتذر منكم ال�ستحالة دعوتكم �إلى م�شاركتنا تناول
القهوة ،لكن للأ�سف لم يعد لدينا من ال�سقوف ما ي�أوينا ،و�سقطت ال�شرفات ومعها متعة
ال�صبحية .و�إذا �أُجبرنا على المغادرة ف�إنما نرحل �إلى الجبال في ال�شمال .وفي انتظار العودة
يقال لنا �إن بيروت دخلت زمن 'اللعبة الكبرى' .ال�صينيون يريدونها محطة �أ�سا�سية في
م�شروعهم الجديد لطريق الحرير بين ال�شرق و�أوروبا .الأتراك يعودون �إليها بحنين دفين ،بينما
للحد من خ�سائرهم''.
ين�شط الفرن�سيون والأميركيون ّ
V
في �أي منزلة من النكبات والمحن يندرج انفجار المرف�أ وتدمير محيطه المديني لناحية
الجميزة والجعيتاوي ومار مخايل؟
ّ
�أخال نف�سي مراقب ًا قادم ًا من كوكب المريخ ،فماذا يتراءى لي بعد محرقة المرف�أ التي
ا�ستحقت الت�شبيه بكارثة هيرو�شيما وت�شيرنوبيل؟
المدينة التي تتجر�أ على الموت لتخرج مجدداً من بين الأنقا�ض ،ترف�ض �أن تنطفىء روحها
تحت �سماء �سوليدير جديدة .ها هي تفرد جناحيها وتح ّلق فوق �أطالل المرف�أ و�ساحة البرج
فترى كيف �أن التخريب الجديد يتقاطع مع التخريب ال�سابق ،ويتطلب عالج ًا جذري ًا م�شترك ًا
لئال يتم الإجهاز على ما تب ّقى من روح بيروت وثقافتها.
بدلوا تبدلت �صورتها .لذلك ترى الذاكرة
�إن عبقرية المدينة في النا�س وهي لبا�س لهم ،ف�إن ّ
ت�ؤدي دوراً مهم ًا في الدفاع عن ثقافة المدينة .الرموز وال�صور التي انطبعت في الذاكرة
الجماعية ،تعود لتتجلى مرة �أُخرى في عالقة الأهالي بمدينتهم ،وفي ممار�ساتهم اليومية.
وهذا ما ن�سمعه يتردد على �أل�سنة المنكوبين والمهجرين من �سكان �أحياء �شرقي بيروت.
على �أهمية عمليات �إعادة الترميم والإعمار و�ضرورتها ،ف�إن الدفاع عن المدينة في �ضوء
االختراق الذي قامت به مرجعية �سوليدير النيوليبرالية المتوح�شة ،ربما ي�ستدعي �إعادة ت�شكيل
الف�ضاءات الداخلية وال�شوارع والجادات الكبرى ،وهذه محاولة رمزية لإعادة ت�شكيل ُبنى
الذاكرة الجماعية ،عبر ا�ستعادة الن�سيج الحيوي للمدينة .ونظراً �إلى المواجهة المتوقعة مع
المقاولين وم�شاريعهم المغرية ،ف�إن من المهم �أن يبقى الن�سيج المديني مفتوح ًا لأبناء المدينة،
ومغلق ًا على غزوة المقاول الطارىء.
المراقب القادم من كوكب �آخر قد يت�صور �أي�ض ًا خط ًا دفاعي ًا رمزي ًا عبر �شبكة معقدة من
المربعات المتداخلة على م�ستويات عدة ،بحيث تبدو المدينة الم�ستعادة ،ك�أن ال مفتاح لها من
فك رموزها ل َف ْهم تركيبتها وال�سيطرة عليها .وهذه يمكن �أن
الخارج� ،إذ ي�ستحيل على الغازي ّ
ُتخت�صر بجدلية الخفي والظاهر ،والداخل والخارج ،والمفتوح والمغلق.
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