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منوذجا
عالقة اإلنسان باملكان ..اإلسكندرية
ً
نادية اللمكية

الزمن ،حت ّولت عالق ُة الإن�سانِ باملكانِ من ُ�صورتها الفيزيائ ّي ِة املرتبط ِة بوجو ِد عنا�ص َر ماد ّي ٍة وحدو ٍد جغراف ّي ٍة �إىل عالق ٍة منحت ك ّل مكوناتِ البيئ ِة حول ُه رمو ًزا
على م ّر
ِ
�ش ّكلت عرب التاريخ ذاكر َت ُه املعرف ّية وتكوين ِه احل�ضاري ،و�أ�صبح املكا ُن مُعطى يحد ُد طبيع َة الب�شرِ ،و�أ�سلوبَ حياتهِم ،وانتماءاتهِم ومعتقداتهِم ،بل باتت درا�سة املكان مُناخ ًّيا
توجهاتِ املجتمع وت�صوراتهِ .ويف التاريخ ارتبطت � ُ
ُ
الباحث
أريخ الأحداثِ واملواقفِ مثلما ي�شري
وجغراف ًّيا واجتماع ًّيا
مفتاحا ملعرف ِة ُّ
ً
ألفاظ احلقلِ اللغويّ للجذر (ك ،و ،ن) بت� ِ
واملعب وال ِّرباط) ،واملن�شور مبجلة «الت�سامح» ولع ّل
ال�سوري في�صل احلفيان يف درا�ست ِه للعالقة التاريخ ّية بني الإن�سانِ ومدينة اال�سكندر ّية يف مقاله( :الإ�سكندر ّية الثغ ُر َ ُ
ري مثالٍ لتحول هذا احل ّيز من الفرا ِغ الكوين �إىل �أحد م�ستوياتِ الذات الإن�ساني ِة التي ُ
ي�صف ال�شاع ُر ت�أثريها قائال»:لق ْد زادين مَ�سراكِ وجدًا على وجدِ ».
مقاله خ ُ
لكن َكيف ُيكن �أن حتم َل مدين ٌة واحد ٌة مثل الإ�سكندر ّية هذه
الثالثي َة املتالحمة؟ �أن تكون ثغ ًرا ميكن للأعدا ِء الوُلوج منه،
ومم ًرا ل ُعبور ال�سائرين ،ومدينة يُرابط عليها َخ�شية فقدِ ها!
ي�ب��دو � ّأن امل �ك��ان مي�ل��ك ��س�ط��و ًة ال مي�ل� ُ�ك الإن �� �س��ا ُن �إال الإذع ��ا َن
لها ،كما �أ ْذع��ن ال�شاع ُر اليوناين كفافي�س من قبل «املولو ُد يف
بالعي�ش فيها:
الإ�سكندر ّية -ل َق َد ِر ِه
ِ
«�ست�ؤدي َ
بك ال�سب ُل ،دائ ًما� ،إىل هذ ِه املدين ِة
فال ت�أملنَّ يف فرا ٍر
لي�س َ
لك من �سفين ٍة
�إذ َ
منْ
وال طريق»
و�أ ْذع� ��ن ل�ه��ذا ال �ق��د ِر �أي��ً��ض��ا احل�ف�ي��ان يف م�ق��ال� ِه امل��ذك��ور �أع�لاه
ح� َ
ين ق��ال « :ه��ي �أم��اك��ن/م��دن َق� َد ُره��ا �أن تظ ّل حت��ت ال�ضوء».
ير امل �ك��انِ على
غ�ير � ّأن ال ��ذي ال مي�ك� ُ�ن جت� ��او ُز ُه يف درا� �س��ة ت ��أث� ِ
التاريخي الذي �ش ّكل هذه ال�صو َر الذهن ّية
الإن�سانِ ه َو البع ُد
ُّ
والنف�سية ،وهنا ت�ب��د�أ الق�ص ُة -كما يرويها الكاتب -باختيار
الإ�سكندر ّية عا�صم ًة للإ�سكند ِر الأك�ب ِ�ر منذ �أك� َ
ثر من ثالث ِة
ق��رونٍ �سبقتْ ميال َد امل�سيح ،لتكو َن ام�ت��دادًا لأثينا اليونان ّيةَ،
وقد جاَء اختيا ُرها ،كما تذك ُر امل�صاد ُر ،لأ�سبابٍ �سيا�س ّي ٍة و�إداري ٍة
وج�غ��راف� ّي�ةٍ ،وه��ذه الأخ�ي�ر ُة ه��ي امل�ي��ز ُة الأك�ث ُ�ر �أهمي ًة -بح�سب
امل���ص��ادر -ن�ظ� ًرا ملوقِعها على ال�ساحلِ  ،و�إ��ش��را ِف�ه��ا على مدخلِ
النيل ،ولرتبتِها الغن ّي ِة ومُناخها املنا�سب.
وي�ستبق احلفيان بق ّية احلكاية التاريخ ّية للمدين ِة م�ستوقفاً
القارئ عند املقوماتِ التي �صنعتْ جم َد هذه املدينة التي ر�أى
�أ ّنها مل تكن بتلك الأهم ّية قبل بناء الإ�سكندر لها ،وه��و ر�أيٌ
ُ
يعرت�ض فيه احلفيا ُن على امل�صاد ِر التي �أ��ش��ارتْ �إىل التاريخ
َ
العظيم للمدينة حتى قبل جم��يء قائد اليونان .وم��ن جملة
ِ
املقومات هذه:
مب�ستقبل املكانِ :
الوعي
ِ
ُ
َ
�أن ت�ست�شع َر القاد َم وت� َ
ؤمن ب ِه يعني �أن تفعل كل ما با�ستطاعتك
ً
ّ
رب
لبنا ِء احلا�ضر ،هكذا بدا الكاتب واثقا من �أن الإ�سكند َر الأك َ
كان قد ر�أى يف الإ�سكندر ّية بواب َة ملجدٍ قادم ،ويبدو �أ ّنه يف هذه
املرحل ِة حت ّولت مدلوالت املكانِ عند القائد اليوناين من قطع ٍة
جغراف ّية ترت ّبع يف ال�شرق �إىل م�شرو ٍع كبري ملدين ٍة ح�ضار ّية،
ومينا ٍء جت��اريٍّ ن�شط ،وقاعد ٍة ع�سكر ّية مه ّمةّ � .إن هذا الوعي

املب ّكر مب�ستقبل مدين ٍة مل يكن الإ��س�ك�ن��در يعرفها �أو يحمل
ري الذي
�شعو ًرا م�سب ًقا جتاه عنا�صرها ،يجعلنا نفك ُر يف الت�أث ِ
يرت ُك ُه ٌ
مكان ما بحيث يح ّف ُز يف الإن�سانِ تطلعاتٍ ورغبات.
اجلغرافيا /املوقع:لقد م ّثل موق ُع اليونانِ يف اجل��ز ِء ال�شرقي من �سواحلِ �أوروب��ا
اجلنوب ّية �أهم ّي ًة كبري ًة لن�شاطها التجاري وات�صالِها احل�ضاري
بغريِها من الأُمم ،ولعل التجر َب َة التي مَنحها املكا ُن للإ�سكندر
امل�ق��دوين وجي�شه يف ح�ضارته الأم َ
تلك ق��د �أ ْث� � َرت جتربته يف
املدينة امل�صر ّية الإ�سكندر ّية ،فقد ا�ست�شرف يف �ساحِ لها ونهرِها
وت��رت�ب� ِت�ه��ا وم��وق�ع�ه��ا امل�ق��اب��ل مل�ق��ودن�ي��ا الإم �ك��ان �ي��اتِ احل���ض��ار ّي� ِة
الكاتب �إىل �أهم ّي ِة املوقِع
واالقت�صاد ّي ِة والع�سكر ّيةِ .وقد �أ�شا َر
ُ
نظ ًرا اللتقائ ِه ب َ
ني ثالثِ ق��اراتٍ ؛ �آ�سيا التي كان الإ�سكند ُر قد
فت َح جزءًا منها ،و�أفريقيا التي ُ
تقف عليها مِ �صر ،و�أوروبا التي
يُط ّل عليها �ساحِ ل اال�سكندر ّية.
التاريخ:مالمح مدين ِة الإ�سكندر ّية
لقد بدا �أن
الكاتب انطلق يف ت�شكيلِ
َ
ِ
من التاريخ الذي قرر فيه الإ�سكندر الأكرب بناءَها ،لكن ولأ ّنه
تاريخا عظي ًما قبل َ
ذلك فقد َ
ً
وقف
ال ي�ؤمن ب�� ّأن لهذه املدينة
عند ملمح التاريخ قائال« :ه��ذا عن�ص ٌر مل يكن متوف ًرا �ساع َة
�إن�شا ِء اال�سكندر ّية ،فالإ�شارة �إليه على اعتبار ما �سيكون على
حد تعبري علماء البالغة» ،وقد كا َن لإ�صرار الكاتبِ على فكرته
�أن جعله َ
ذلك يخطو بالإ�سكندر ّية قرو ًنا من الزمن ليقول �أ ّنها
�أ�صبحت «�أع�ظ��م مدينة يف ال�ع��امل ال �ق��دمي» .وب�ع�ي�دًا ع��ن هذا
التعميم الذي يُخرج مد ًنا من القائمة فقد انتع�شتِ الثقافة يف
الإ�سكندر ّية بجهو ِد العلماء وببنا ِء امل�ؤ�س�ساتِ العلم ّية.
مي �إىل ال�ع���ص� ِر الإ� �س�لام��ي ،يُ�شري
وان �ت �ق��ا ًال م��ن ال �ع��امل ال �ق��د ِ
التاريخ
الكاتب �إىل املكان ِة التي اكت�سبتها مدينة الإ�سكندر ّية يف
ُ
ِ
الإ�سالمي من خالل درا�سة الأدبياتِ الإ�سالم ّيةِ ،وهي مكان ٌة
مل ترتبط بوجود َم ْعلم ديني؛ �إذ مل مت ّثل هذه املدينة �أهم ّي ًة
من اجلانب الت�شريعي ،لك ّنها -بح�سب الكاتب -م ّثلت �صور ًة
الق�ص�ص والآث ��ا ِر يف ال ّن�صو�ص الدين ّية ،من
منعك�س ًة لبع�ض
ِ
ْ
القرني ،على اعتبا ِر � ّأن الأوىل
ذلك ق�صة قوم �إِ َرم وق�صة ذي
�إ� �ش��ار ٌة �إىل مدينة الإ�سكندر ّية وال�ث��اين �إ� �ش��ار ٌة �إىل الإ�سكند ِر
الأك� ب��ر ،وغ�ي ِ�ره ��ا م��ن امل ��آث � ِر ال �ت��ي و��ض� َع� َه��ا احل�ف�ي��ان يف ق�سم

«ال ّر ٌ
بط املُر�سل ،والأق��والِ غري املوثوقةِ» .ومهما يكن من �أمر
ف�إ ّنه حتى مع وجو ِد مرو ّيات غري مُثبتة حول هذ ِه املدين ِة تبقى
الإ�شار ُة فيها �إىل الفك ِر اجلمعي الذي يَرى ويت�ص ّور الأماكن
بالنظر �إىل معطياتٍ خمتلفة منها التاريخ وامل�ع��امل الأث��ري��ة
والن�صو�ص.
ُ
وب��ال�ع��ودة �إىل ال��و��ص��ف الأول ال ��ذي �أط�ل�ق�ه ال�ك��ات� ُ�ب على هذه
امل��دي�ن� ِة وه��و «ال�ث�غ��ر»؛ ف�إنها كانت كذلك -بح�سب م��ا �أورده-
م��ن ج��ان��بِ �أن امل�سلمني ح�ين َف�ت�ح��وه��ا مل ت� ُك��ن ل��دي� ِه��م دراي � ٌة
بركوبِ البحر �آن ذاك؛ الأم��ر الذي �سيع ّر�ض امل�سلمني خلط ِر
ال�ه�ج��و ِم ع�بر ��س��واحِ �ل�ه��ا ل��و جعلوها ح��ا��ض��ر َة م���ص��ر .غ�ي َ�ر �أن
الكاتب والروائي الربيطاين فور�سرت ر�أى لعد ِم االختيار هذا
خال�صاُ ،
يقول يف كتا ِب ِه (الإ�سكندر ّية تاري ٌخ
�سب ًبا �أيديولوج ًّيا
ً
متع�صبني وال همجيني،
ودليل)« :فعمرو و�أ�صحابه مل يكونوا
ّ
وك��ان��وا ع�ل��ى و��ش��ك �أن ي �ب��د�أوا يف ب�ن��اء م�صر ج��دي��دة خا�ضعةً
لهم بالقرب من القاهرة ،لأ ّنهم نفروا من الإ�سكندر ّية ب�شكل
غريزيّ  ،وب��دت لهم كمدين ٍة وثن ّي ٍة تافهة ».وال ميكن بالطبع
فالكاتب الربيطاين مل يكن
اال�ستنا ُد �إىل ه��ذا ال��ر�أي متامًا؛
ُ
ُ
م �� ً
ؤرخ��ا ب��ل ك��ان روائ � ًّي��ا ق��ا�ًّ��ص��ا ،كما مل يكن ه��ذا ال��دل�ي�ل كتابَ
ت�أريخ �أكرث من كونه دليال �سياح ًّيا على طريقة الروائيني.
وقد حتول مفهو ُم ال َّثغ ِر هذا مع التفوقِ الع�سكري للم�سلمني
�إىل مفهوم حماي ٍة وحِ ��ر���ص؛ فقد �أو��ص��ى اخل�ل�ف��ا ُء وال َت�ه��م �أن
ي��ؤ ّم�ن��وا الإ��س�ك�ن��در ّي� َة وي�ح�م��وه��ا م��ن البيزنطيني ،ك�م��ا ك��ان��وا
يُر�سلون غ��زا ًة من امل�سلمني للمرابطة فيها واال�ستعداد ل�ص ّد
�أي هجو ٍم �أو ثور ٍة حمتملة.
وحني كانت الإ�سكندر ّي ُة بواب ًة م�شرع ًة �أما َم البح ِر ،كانت جتمع
ب�ين ثنائي ِة ال� ّث�غ��ر وامل َ� ْع�ب�ر؛ فقد ك��ان �ساحلها ِق�ب��ال��ة �سواحل
�أوروب� ��ا ،م��ا يجعلها ُع��ر��ض� ًة ل�ه�ج��ومِ � ِه��م ،وه��ي يف ال��وق��ت ذات��ه
ربا للتجا ِر والعلما ِء القادمني من املغربِ
مبينائها امل ّت�سع مع ً
رب البحرِ.
ع َ
َ
ُ
� ّإن ه ��ذا ال�ت�ف��اع�ل امل�ت�ن��ام��ي ب�ين الإن �� �س��انِ وامل �ك��ان ه��و م��ا يُنتج
�أن�سا َق اخل�صو�ص ّية الثقافية واحل�ضار ّية التي مت ّيز ال� َ
�ذات يف
الإ�سكندر ّية عن الآخر يف �أيّ مدين ٍة �أخرى ،هذا التفاع ُل الثائ ُر
روح� ُه
ت��ار ًة واخل��اف��ت ت��ار ًة �أخ��رى ي�ش ّكل للمكان َك َما للإن�سانِ َ
وهُو ّيته.
nkha008@gmail.com

