
097 امللف

حتية �إىل بريوت

مي�شال نوفل

ج�رس معلق على رياح الزمان:

بريوت يف ''اللعبة الكربى''

I

هي المدن التي ارتبط م�صيرها بالمرافىء، اأو التي �صنعت مجدها كثيرة 

الموانىء. وبيروت مرفاأ من قديم الزمان، لول البحر الأبي�ض المتو�صط، لما 

كانت ثروتها وكل الأ�صياء الفانية في خريف الح�صارات.

من بين العمارات التي اخترعها الإن�صان، فاإن الج�صر المو�صل والرابط هو الأكثر 

ح�صارة وتعر�صًا للزوال؛ والمرفاأ لبيروت هو ج�صر للعبور بين ح�صارات وقارات، لكن 

مجده يبقى معلقًا على رياح الم�صادفة والزمان.

بيروت باب البحر والحظ ال�صعيد، وف�صل البحر على بيروت، اأنه منحها موقعًا ممتازاً 

 تجد المراكب فيه الأمان في الف�صول كافة.
ً
على �صاحل بالد ال�صام، وميناء

الة 
ّ

منذ منت�صف القرن التا�صع ع�صر حتى ثالثينيات القرن الع�صرين، كثيرون هم الرح

والقنا�صل والمغامرون الذي �صّططوا في بيروت، بعدما �صارت المرفاأ الأول في الم�صرق.

رجان، وفي �صنة 1860 
ُ
كان مرفاأ بيروت في اأول الأمر، حو�صًا متوا�صعًا يحر�صه ب

ن اأن المن�صاآت لم 
ّ
اأن�صاأ العثمانيون ''ال�صن�صول'' لمواجهة تزايد حركة النقل. و�صرعان ما تبي

تعد كافية ل�صتيعاب حركة البواخر المتنامية حجمًا وحمولة، عبر �صبعة خطوط بحرية 

منتظمة، ولذا بدا �صروريًا اإن�صاء مرفاأ حديث ي�صتجيب للحاجات المتزايدة با�صتمرار، 

وهذا ما تم في �صنة 1888 بموجب فرمان �صلطاني.

في �صنة 1890 ظهر المرفاأ الجديد ليبدل �صورة ''منطقة البور''. ُدفن المرفاأ القديم، 

و�ُصيدت اأبنية ل�صتقبال اأجهزة اإدارية تنا�صب الن�صاط الجديد للمرفاأ، ف�صاًل عن الأر�صفة 

ل خان اأنطون بك اإلى مركز لالأعمال ي�صم القن�صليات الأجنبية 
ّ
المتخ�ص�صة. وتحو

والخدمات البريدية والم�صرف العثماني.
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مرفاأ بريوت يف �شنة 1893.

وجاءت موجة ''التحديث'' التي اجتاحت بيروت في ظل النتداب الفرن�صي )1919(، لتفر�ض 

تطويراً �صريعًا لوظيفة المرفاأ. وعلى هذا النحو، اقُتطعت اأجزاء وا�صعة من �صاطىء بيروت، 

وتقل�صت ال�صفات الجتماعية والجمالية لهذا المدى الجغرافي، اإذ اخُترقت الأحياء التي كانت 

ر �صرقًا، وعين المري�صة غربًا.
ّ
ف�صاءاتها ومنازلها تالم�ض مياه البحر، مثل منطقة المدو

مرفاأ بريوت يف �شنة 1919.
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II

مدينة موقوفة بيروت. اأوقفها التاريخ لتكون �صاهداً. ُدمرت مراراً واأُعيد ترميمها في اأيام 

بت وت�صرد 
ّ
الكنعانيين، وُهدمت واأُحرقت في اأيام الرومان، ثم اأُعيد البناء في المكان نف�صه. ُخر

اأهلها في زمن البيزنطيين وال�صليبيين، وُق�صفت مراراً من البحر في خ�صم ال�صراع 

العثماني – الأوروبي، وهجرها النا�ض ثم عادوا اإليها. �صهدت بيروت عا�صفة تفكك الدولة 

العثمانية، وويالت الحربين الأولى والثانية، وغزو الجيو�ض الأوروبية. اأثخنتها حروب الأهل 

والأ�صقاء واإ�صرائيل في الربع الأخير من القرن الع�صرين، وكادت تودي بها كمجال و�صيط 

للتبادل التجاري والثقافي والإعالم الحر.

ع الجغرافي الجامع بين اأ�صوار المدينة الكنعانية على تّلة ُت�صرف على المرفاأ، 
ّ
في المرب

وتقاطع الجادتين الرئي�صيتين للمدينة الرومانية قرب ''�صاحة النجمة''، ُتقرع الطبول لكتائب 

روما المن�صحبة من ''بيروت ال�صعيدة''، وهي تجتاز و�صط المدينة القديمة في محيط �صاحة 

النجمة، ثم ت�صبح مدر�صة الحقوق الرومانية اأثراً بعد عين.

وهناك زاوية من معالم ال�صليبيين الذين ا�صتقروا في المدينة قرنًا كاماًل في مطلع الألفية 

الثانية. فالمكان الذي �صغله المجل�ض 

الع�صكري الروماني، اأقام ال�صليبيون 

على اأنقا�صه كني�صة با�صم يوحنا 

المعمدان ما لبثت اأن اعُتمدت جامعًا 

لع�صرة اأعوام، عندما ا�صتعاد �صالح 

الدين الأيوبي بيروت في �صنة 1187، 

لكنها اأعيدت كني�صة لدى �صقوط 

المدينة ثانية في اأيدي ال�صليبيين، 

مري الكبير.
ُ
ثم �صارت الجامع الع

�صيكون للم�صهد وْقع ال�صدمة على 

''العثمانيين الجدد''. فمعظم الفراغ 

في الن�صيج المديني الذي ف�صح 

المجال لأعمال �صركة ''�صوليدير'' 

عقب الحرب الطويلة 1975 – 

1990، هو للحقبة العثمانية. 

والمفارقة هنا تبدو �صارخة مع ما 

تبّقى من حداثة النتداب الفرن�صي، 

ي فو�ض 
َ
وخ�صو�صًا في محيط �صارع

واأللنبي وجاّدة المعر�ض.
�شورة للجامع الُعمري الكبري تعود اإىل الفرتة 1890 - 1905.
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لكن ل باأ�ض اأن يولم الوالي لالأعيان والقنا�صل في مبنى البلدية الذي بقي عثماني الطراز. 

العثمانيون تعرفهم بيروت! �صاركتهم ال�صراء وال�صراء في ال�صعود والهبوط! يكفي اأنهم تركوا 

في اأجمل موقع على م�صارف المدينة القديمة، مكانًا لُثغرة ال�صلطان في ال�صراي الكبير 

والم�صت�صفى الع�صكري الذي �صار مقراً لمجل�ض الإنماء والإعمار، وكّلفوا يو�صف اأفتيمو�ض بناء 

رج ال�صاعة في �صنة 1897. ولم تكن مفاجاأة في القرن التا�صع ع�صر، اأن ت�صتعيد ''جوهرة بحر 
ُ
ب

الروم'' مكانتها بنقل مركز الولية من �صيدا اإلى بيروت.

ولم تلبث المدينة العثمانية اأن تبدلت اأحوالها، مع قدوم اإبراهيم با�صا والجيو�ض الم�صرية 

ميت هكذا، لأن الحاكم الم�صري قام بترميم 
ُ

رج �ص
ُ
في منت�صف القرن التا�صع ع�صر. �صاحة الب

ل هدم ال�صور على خط التما�ض مع محلة 
ّ
البرج الذي بناه الأمير فخر الدين، وزاد ارتفاعه. و�صج

يزة، بداية تو�صع المدينة �صرقًا. وفي اأواخر القرن التا�صع ع�صر، اأعادت بلدية بيروت تنظيم 
ّ
الجم

�صاحة البرج، واأن�صاأت فيها حديقة عامة باتت ُتعرف با�صم الحميدية ن�صبة اإلى ال�صلطان عبد 

الحميد.

تبدل ا�صمها مجدداً في �صنة 1908، و�صارت ''�صاحة الحرية'' اأو ''�صاحة التحاد'' في اإثر 

الإطاحة بال�صلطان عبد الحميد واإعالن الد�صتور، لكن في �صنة 1926، اأُعيد تنظيمها مرة اأُخرى 

على الطريقة الفرن�صية، وحملت ا�صم ''�صاحة ال�صهداء''. وو�صعت �صلطات النتداب الفرن�صي في 

و�صطها، ن�صبًا يمثل �صيدتين باكيتين فوق قبر يرمز اإلى الذين اأُعدموا باأمر من جمال با�صا 

خالل الحرب العالمية الأولى، غير اأن هذا الن�صب اأُبدل في �صنة 1960، بالن�صب الحالي الذي 

ات اإيطالي.
ّ
�صنعه نح

�شورة مرّكبة لتمثايليَ �شاحة الربج، القدمي واحلايل.

�صكلت �صاحة البرج، وكانت الأكبر في بيروت، نقطة التقاء لجميع القادمين من اأنحاء 

المدينة و�صواحيها، ومن المناطق اللبنانية كلها، وذلك لكونها ملتقى الطرق التي تربط المدينة 

بال�صواحي والأرياف، ومنطلق الطريَقين الدوليين بيروت – دم�صق، وبيروت – طرابل�ض.
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�شاحة الربج يف اأواخر اخلم�شينيات واأوائل ال�شتينيات.

وكان يتركز حول ال�صاحة اأغلبية المطاعم والفنادق والمقاهي ال�صعبية ودور ال�صينما، 

ومنها تفرعت الأ�صواق مثل �صوق النورية و�صوق الخ�صار و�صوق اأبو الن�صر و�صوق �صر�صق. ولعل 

 بالحركة لياًل نهاراً، وجذب اإليها معظم طبقات المجتمع، ف�صارت رمزاً يح�صر 
ّ
ذلك جعلها تعج

في مخيلة ال�صواد الأعظم من اللبنانيين وذاكرتهم.

على م�صافة قريبة من �صاحة البرج، �ُصيدت في �صنة 1888 كاتدرائية مار جرج�ض للموارنة، 

و�صط جادة الأمير ب�صير وُقبالة مجمع اللعازارية، وذلك في محاذاة ''درج الأربعين'' الموؤدي 

اإلى الأ�صواق.

من باب الدركاه في اآخر جادة الأمير ب�صير، دخل اإبراهيم با�صا بيروت في �صنة 1831 

ترك مفتوحًا 
ُ
عتبر الأجمل بين الأبواب ال�صبعة لبيروت، وي

ُ
دخول الفاتحين. وكان هذا الباب ي

حتى �صاعة متقدمة من الليل للم�صافرين الأجانب. وقد ُهدم الباب وجامع الدركاه في �صنة 

1915 لدى �صّق جادة المعر�ض. وما لبثت نافورة ''الحميدية'' و�صط ''�صاحة ال�صور'' القريبة من 

ال�صراي الكبير، اأن ُنقلت من ال�صاحة ليحل مكانها ن�صب لريا�ض ال�صلح في �صنة 1950. وتقبع 

النافورة الآن في حديقة ال�صنائع، من دون اأي اإ�صارة تدل على تاريخها.

III

قبل اأن تكون ''حرب ال�صنَتين'' والحروب الالحقة المت�صلة بها اأو المتفرعة منها، تعر�صت 

ال�صبكة المتداخلة لالأحياء والأ�صواق في بيروت القديمة، ل�صيا�صة ''تحديث'' �صرع في تنفيذها 
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الوالي عزمي بك في �صنة 1915، بت�صجيع من البرجوازية التجارية الكبيرة. وبالتدريج، ق�صت 

هذه العملية على معظم الأ�صواق القديمة، وغابت الأر�صفة المبلطة ال�صيقة لتحل مكانها 

�صوارع م�صتقيمة وا�صعة. و�صتحمل هذه ال�صوارع لحقًا اأ�صماء كولونيالية مثل �صارع األلنبي، 

و�صارع فو�ض، و�صارع ويغان.

كانت الأ�صواق القديمة تّتبع تخطيطًا يجمع اأ�صحاب كل حرفة في �صوق خا�صة، وغالبًا ما 

كانت ال�صوق تحمل ا�صم هذه الحرفة. وفي داخل ال�صوق الواحدة تنت�صر المخازن والدكاكين في 

الطبقة الأر�صية، تعلوها طبقة ثانية مخ�ص�صة لل�صكن. ومن الأ�صواق التي ُهدمت اأو تعر�صت 

ا 
ّ
للتحولت العمرانية: �صوق القطن؛ �صوق الحدادين؛ �صوق النجارين؛ �صوق القزاز )الزجاج(. اأم

الأ�صواق التي حافظت على طابعها المعماري حتى �صبعينيات القرن الع�صرين، فنذكر منها: 

�صوق الطويلة وكانت ت�صكن فيها نخبة العائالت البيروتية في وقت من الأوقات؛ �صوق الورد 

المعروفة ب�صوق الفرنج؛ �صوق اأيا�ض التي كانت حيًا �صكنيًا لآل اأيا�ض؛ �صوق �صر�صق؛ �صوق 

ال�صاغة التي كانت ُتقَفل لياًل ببوابات الحديد؛ اإلخ.

الحجارة تتدحرج وتجرح الذاكرة التي فتحت �صندوقها لُتف�صح عن الأحداث والوقائع والأ�صماء.

الجراحة التحديثية في زمن المتداد الفرن�صي، خرقت معظم الن�صيج المديني التقليدي، 

واأظهرت نظامًا عقاريًا جديداً ُطرحت بموجبه الم�صاحات والعقارات في �صوق الم�صاربات. وقد 

اأغرى ارتفاع الأ�صعار النا�ض ببيع اأمالكهم، الأمر الذي اأدى اإلى تفريغ المدينة القديمة من 

الأحياء ال�صكنية، واإلى ن�صوء ف�صاءات يفر�صها التحديث واأنماط الحياة والعي�ض المت�صلة 

عّد لبيروت في المنطقة. وفي هذا ال�صياق ظهر �صارع 
ُ
بالزمن الأوروبي، والدور الجديد الم

الم�صارف والموؤ�ص�صات المتنوعة التي حولت بيروت اإلى مدينة للخدمات على م�صتوى الإقليم.

انتقلت المدينة من ع�صر اإلى ع�صر. تجاوزت حدودها القديمة ، وخرجت خل�صة من المربع 

الأ�صلي لالأ�صواق. الأبواب ال�صبعة لم يعد لها وظيفة تخدم مناعة ''الو�صط التجاري''، فبتنا نرى 

اأحياء و�صوارع تظهر وتختفي، والبحر/المرفاأ ما عاد يحكم اتجاهات المدينة ومزاجها. لقد 

اماته وخاناته، كثيراً من �صماته المميزة، وانكم�ض الن�صيج 
ّ
فقد الحي البيروتي باأ�صواقه وحم

الحيوي الذي كان يمنحه المعنى وال�صفات.

ال�صيا�صة العمرانية وم�صاريع تنظيم بيروت، ومنها مخطط التهيئة العامة )1952(، 

والمخطط المعروف با�صم ''اإيكو�صار'' )1964(، اأ�صفرت كلها عن تقطيع اأو�صال المدينة: ال�صوارع 

متها وجّزاأتها، وف�صلت اأحياء بكاملها عن 
ّ
العري�صة الم�صتقيمة اخترقت اأحياء كثيرة فق�ص

بيئتها الطبيعية. وجاءت الم�صاربات العقارية والتجارية لُتفِقد الأحياء اأماكنها العامة، فقد 

يز، واندثرت ال�صاحات.
ّ
ام العمومي، وُهدمت �صبل المياه، وُقطعت اأ�صجار الجم

ّ
اختفى الحم

ر عن جماليات المدينة القديمة: نافذة 
ّ
يزة اأيقونات تخب

ّ
ومع ذلك بقيت في محلة الجم

لل�صماء، وف�صحة للحديقة، و�صرفة للقناطر والألوان والطيور، وحكايا للعا�صقين على درجات 

ّلم ال�صرا�صقة. كذلك في محلة مار نقول في قلب الأ�صرفية، حيث تاأبى بيروت اأن تعلن 
ُ

�ص

حداثتها الب�صعة، فاإن واجهات البيوت المتو�صطية ما زالت تحافظ على �صيء من قيمتها 



103 امللف جسر معلق على رياح الزمان

المعمارية والجمالية، وي�صود نوع من الت�صابك والن�صجام بين العمارَتين القديمة والحديثة. 

ر ومار مخايل ظلت تخفي 
ّ
وعلى الرغم من جروح الحرب، فاإن الحياة اليومية في محلة المدو

حنينًا اإلى بيروت الأربعينيات والخم�صينيات.

�شارع اجلميزة قبل انفجار 4 اآب/اأغ�شط�س 2020.

IV

لم تعد بيروت هي ''المدينة''. ُدمر مركزها دفعة واحدة في اللحظات الأولى لحرب متجددة 

منذ �صنة 1975، واأ�صبحت فجاأة مدينة منزوعة النواة. اختل توازنها، و�صارت اإطاراً ف�صفا�صًا 

لمدن تتجاور ول تنتظم حول محور.

ي للمدينة، بعد اأن كان دوره اأ�صا�صيًا في ترتيب 
ّ
المركز اختفى فجاأة من المدى الح�ص

المجال على نطاق العا�صمة والبلد، لكنه ظل ي�صطلع بهذا الدور، على الرغم من ن�صوء مراكز 

اأُخرى على الأطراف مثل �صارع الحمراء، ِلما كان يحمل من معاٍن ورموز و�صور للمخيلة.

المركز يكّثف كل ما يدور في دائرته. فهو القطب، اأو المحور الذي من دونه تتفكك الأ�صياء 

وتتال�صى في العدم والفو�صى، وهو المراآة التي تعك�ض �صورتها. هو قلبها الناب�ض، وعقلها المفكر 

والمقرر، ويجب النظر اإليه باعتباره عماًل تاريخيًا م�صتمراً، قبل اأن يكون مجاًل عمرانيًا. وفي هذا 

المجال تظهر �صخ�صية المدينة بجالء، فهو كيانها الم�صبع بذاكرتها ومعانيها ودللتها.
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حدث انف�صامًا في 
ُ
الحرب جعلت المركز فراغًا يكبر �صيئًا ف�صيئًا في وعي ال�صكان، فراغًا ي

وحدة الن�صيج المديني، كما اأنها اأدت اإلى زوال المرجعية المركزية، اأي البعد التوحيدي للمركز، 

كعامل يربط المحيط اجتماعًا وعمرانًا وثقافة.

اإن تدمير المركز وبروز الخط الفا�صل في بيروت، كان لهما الأثر الكبير في تغيير التنظيم 

الجيو�صيا�صي للمدينة، ف�صارت كانتونات تحكمها ميلي�صيات ريفية.

�شاحة الربج يف زمن احلرب: دمار وم�شلحون.

اخترقت التجزئة بدورها ذاكرة المكان، وبدلت �صورة المدينة في مخيلة ال�صكان، فظهرت 

المدينة ج�صداً مقّطعًا بال راأ�ض. وقد ن�صاأ عن هذا الو�صع، تجارب عي�ض بديلة، و�صور جماعية 

خا�صة ومختلفة، باختالف اإدراك كل جماعة لمدى المدينة ونقاط ال�صتدلل والتوجه. وفي 

 هذه الفو�صى العارمة، حو�صرت بيروت الفل�صطينية، لكنها امتنعت على الغزو الإ�صرائيلي 
ّ
خ�صم

بف�صل عرق فيها ظل ينب�ض.

ها اإن م�صهداً اآخر يطل علينا من عالم الجنوب. لنا موعد مع الطاقة الحيوية في خندق 

الغميق والم�صيطبة. هنا تحولت لقرية حدودية رحلت في يوم اأ�صود اإلى بيروت، وكان لها 

ّلقت منازلنا على حبال الهواء، لأنه ممنوع اأن نراقب 
ُ
محطات ومحطات قبل العبور الأخير. ''ع

قمرنا والنجوم على قاب قو�صين اأو اأدنى من فل�صطين المحتلة. دارت بنا الأر�ض مرتين: مرة 

ب�صبب الحرب في الداخل، واأُخرى ب�صبب ال�صراع على الإقليم، وفي نهاية المطاف، و�صلنا اإلى 

المدينة متعبين. ومع اأنها ف�صحت لنا في المجال، اإّل اإننا ما عرفنا ال�صتقرار الحقيقي.''

ا في المقلب ال�صرقي للم�صهد، فانقلبت الأحوال من ا�صتقرار ن�صبي قبل كارثة المرفاأ اإلى 
ّ
اأم

قلق الوجود ب�صبب خ�صارة ''جنى العمر'' وعدم الطمئنان اإلى تعوي�ض ياأتي من نخبة حاكمة 

فا�صدة. لكن الإن�صان هنا ل خيار له �صوى الرحيل في المكان نف�صه لأنه لم ياألف الفراغ �صابقًا، 
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وها هو الآن يمالأ الدنيا حزنًا وغ�صبًا كالبركان الثائر، واإن كانت تعّزيه حما�صة المتطوعين 

القادمين من جميع الأحياء والمناطق لرفع الأنقا�ض والإغاثة. ''بيوتنا باتت مطروحة في 

ال�صارع، واآداب ال�صيافة تق�صي باأن نعتذر منكم ل�صتحالة دعوتكم اإلى م�صاركتنا تناول 

القهوة، لكن لالأ�صف لم يعد لدينا من ال�صقوف ما ياأوينا، و�صقطت ال�صرفات ومعها متعة 

ال�صبحية. واإذا اأُجبرنا على المغادرة فاإنما نرحل اإلى الجبال في ال�صمال. وفي انتظار العودة 

يقال لنا اإن بيروت دخلت زمن 'اللعبة الكبرى'. ال�صينيون يريدونها محطة اأ�صا�صية في 

م�صروعهم الجديد لطريق الحرير بين ال�صرق واأوروبا. الأتراك يعودون اإليها بحنين دفين، بينما 

ين�صط الفرن�صيون والأميركيون للحّد من خ�صائرهم.''

V

في اأي منزلة من النكبات والمحن يندرج انفجار المرفاأ وتدمير محيطه المديني لناحية 

يزة والجعيتاوي ومار مخايل؟
ّ
الجم

اأخال نف�صي مراقبًا قادمًا من كوكب المريخ، فماذا يتراءى لي بعد محرقة المرفاأ التي 

ا�صتحقت الت�صبيه بكارثة هيرو�صيما وت�صيرنوبيل؟

المدينة التي تتجراأ على الموت لتخرج مجدداً من بين الأنقا�ض، ترف�ض اأن تنطفىء روحها 

تحت �صماء �صوليدير جديدة. ها هي تفرد جناحيها وتحّلق فوق اأطالل المرفاأ و�صاحة البرج 

فترى كيف اأن التخريب الجديد يتقاطع مع التخريب ال�صابق، ويتطلب عالجًا جذريًا م�صتركًا 

لئال يتم الإجهاز على ما تبّقى من روح بيروت وثقافتها.

اإن عبقرية المدينة في النا�ض وهي لبا�ض لهم، فاإن بّدلوا تبدلت �صورتها. لذلك ترى الذاكرة 

توؤدي دوراً مهمًا في الدفاع عن ثقافة المدينة. الرموز وال�صور التي انطبعت في الذاكرة 

الجماعية، تعود لتتجلى مرة اأُخرى في عالقة الأهالي بمدينتهم، وفي ممار�صاتهم اليومية. 

وهذا ما ن�صمعه يتردد على األ�صنة المنكوبين والمهجرين من �صكان اأحياء �صرقي بيروت.

على اأهمية عمليات اإعادة الترميم والإعمار و�صرورتها، فاإن الدفاع عن المدينة في �صوء 

الختراق الذي قامت به مرجعية �صوليدير النيوليبرالية المتوح�صة، ربما ي�صتدعي اإعادة ت�صكيل 

نى 
ُ
الف�صاءات الداخلية وال�صوارع والجادات الكبرى، وهذه محاولة رمزية لإعادة ت�صكيل ب

الذاكرة الجماعية، عبر ا�صتعادة الن�صيج الحيوي للمدينة. ونظراً اإلى المواجهة المتوقعة مع 

المقاولين وم�صاريعهم المغرية، فاإن من المهم اأن يبقى الن�صيج المديني مفتوحًا لأبناء المدينة، 

ومغلقًا على غزوة المقاول الطارىء.

المراقب القادم من كوكب اآخر قد يت�صور اأي�صًا خطًا دفاعيًا رمزيًا عبر �صبكة معقدة من 

المربعات المتداخلة على م�صتويات عدة، بحيث تبدو المدينة الم�صتعادة، كاأن ل مفتاح لها من 

م تركيبتها وال�صيطرة عليها. وهذه يمكن اأن 
ْ
الخارج، اإذ ي�صتحيل على الغازي فّك رموزها لَفه

ُتخت�صر بجدلية الخفي والظاهر، والداخل والخارج، والمفتوح والمغلق. 




