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ملخص البحث :
لعاملــة علــى تفعیلــه یمثــل وعــي الخطــاب قیمــة تــدعم وتنمــي آفــاق اإلبصــار فــي أنظمتــه ا

باتجاه خلق رؤیا مؤسسة على مفهوم یخترق هیمنة الناضج لیؤثث إنجازه في واقع الكتابة.

ومن منطلق حركة التفاعل بین القارئ والنص جاءت هذه الدراسة لكي تتعامل مع فضـاء 

أم متخیًال ألحكي بوصفه مجاًال لتبادل التأثیر بین المفكر والمحیط سواء كان هذا المحیط جغرافیاً 

أو فضـاًء لغویــًا یســتمد خصوصــیة مــن قدرتــه علــى تحریــك إســتراتیجیة تشــترك فیهــا توقعــات أفعــال 

اآلخر كما هو الشأن في كـل إسـتراتیجیة ؛ لـذلك تسـعى هـذه الدراسـة إلـى النفـاذ فـي ذاكـرة المقـروء 

كشــف عــن مــن طــرق مختلفــة ، وقــد تمــنح منافــذها المعلنــة شــرعیة التســلط علــى الــنص لنســتطیع ال

شبكة عالقاته من خالل ظاهرة الفضاء المغلـق باعتبـاره دالـة تحمـل مضـمونًا ، یتشـكل مـن خـالل 

العـالم القصصــي ومشــحونًا بجمیـع الــدالالت المالزمــة لـه ، والتــي تكــون عـادًة مرتبطــة بعصــر مــن 

.العصور حیث تسود ثقافة معینة أو رؤیة خاصة للعالم
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Abstract:
Awareness of message represents a value which enhances and

develops the scope of insight in its gathering forces of performance for

creating an image based upon a concept that violates the dominance of

maturity resulting in the reality of writing. Starting from the interaction

movement between the reader and the text , the present study set out to

tackle with the imagination of narration which is considered an area of
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mutual effect between the thinker and the environment whether this

environment is locational , imaginative , or linguistic extracting its

uniqueness from its pontentiality to Motivate a strategy in which the

expectations of the other 's actions participate just like any other strategy

. consequently , endeavors to penetrate into the memory of the text read

from different corners ; thus , this study may provide its open windows a

legitimate command of the text in order to disclose its interrelations net

through the phenomenon of closed imagination which is considered a

semantic marker forming it self through the world of stories and charging

itself with all its companion markers which are usually connected with an

era where a definite culture or a specific global view dominates

یمثــل وعــي الخطــاب قیمــة تــدعم وتنمــي آفــاق اإلبصــار فــي أنظمتــه العاملــة علــى تفعیلــه 

باتجاه خلق رؤیـا مؤسسـة علـى مفهـوم یختـرق هیمنـة الناضـج لیؤثـث إنجـازه فـي واقـع الكتابـة التـي 

تلــح علــى ضــرورة معاینتهــا والكشــف عــن خطوطهــا التــي تــرهص بوجــود یــنص علــى التضــاد مــع 

أن الخطـاب عمومـًا هـو بنیـة لغویـة مسـموعة أو مقـروءة فهـو إذن ((نسـیج ، وبمـا) ١(خطّیة الكتابـة

من الفضاءات البیضـاء والفجـوات التـي یجـب ملؤهـا ، وأن الـذي أنتجـه (أرسـله) كـان ینتظـر دائمـًا 

بطیئـــة (أو اقتصـــادیة) تعـــیش Mecanisme.؛ ألن الـــنص أوالیـــة …بأنهـــا ســـتمأل ، وأنـــه تركهـــا 

یدخلـــه فیـــه المتلقـــي ، وال ینعقـــد الـــنص بالحشـــو إال فـــي حـــاالت علـــى فـــائض قیمـــة المعنـــى الـــذي 

التّصنع القصوى واالهتمامات التعلیمیة المفرطة أو حالة الضغط المفـرط ، إلـى الحـد الـذي تنتهـك 

فیه القواعد التخاطبیة العادیة ، ثم لكي یمر النص شیئًا فشیئًا مـن الوظیفـة التعلیمیـة إلـى الوظیفـة 

رك للقــارئ المبــادرة التأویلیــة حتــى إذا أراد الــنص بصــفة عامــة أن یكــون مــؤوًال الجمالیــة یریــد أن یتــ

بهــامش كــاٍف مــن التواطــؤ والمحافظــة علــى نفــس المعنــى فــي مختلــف أشــكاله ، فــالنص یریــد أن 

.)٢(یساعده على االشتغال))

ومن منطلق حركة التفاعل بین القارئ والنص جاءت هذه الدراسة لكي تتعامل مع فضـاء 

حكـــي بوصـــفه مجـــاًال لتبـــادل التـــأثیر بـــین المفكـــر والمحـــیط ســـواء كـــان هـــذا المحـــیط جغرافیـــًا أو أل

متخیًال أو فضاًء لغویًا یستمد خصوصیة من قدرته على ((تحریك إستراتیجیة تشترك فیها توقعات 

.)٣(أفعال اآلخر كما هو الشأن في كل إستراتیجیة))
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اكـــرة المقـــروء مـــن طـــرق مختلفـــة ، وقـــد تمـــنح لـــذلك تســـعى هـــذه الدراســـة إلـــى النفـــاذ فـــي ذ

منافذها المعلنة شرعیة التسلط على النص لنستطیع الكشـف عـن شـبكة عالقاتـه مـن خـالل ظـاهرة 

الفضاء المغلق باعتباره دالة تحمل مضمونًا ، یتشكل من خالل العالم القصصي ومشحونًا بجمیع 

ر من العصور حیـث تسـود ثقافـة معینـة أو الدالالت المالزمة له ، والتي تكون عادًة مرتبطة بعص

) العصـــر ، Idiologemeرؤیــة خاصـــة للعـــالم ، وهــو مـــا یســـمى عنــد كریســـتیفا ( ایـــدیولوجیم ، 

.)٤(واالیدیولوجیم هو الطابع الثقافي العام الغالب في عصر من العصور

نالحــظ فــي مجموعــة (علــي حیــدر / مكــان معتــل) حضــور حقیقــة االعــتالل فعــًال ، فهــو 

شبث بمزدوجة االنتقال من القفر إلى الخصوبة أو من الخـارج إلـى الـداخل وبـالعكس عبـر وعـي یت

یشخصـــن الكـــون ویتـــوحش ضیاعــــًا بـــین القداســـة والتعاســـة ، هـــذه إشـــكالیة ذات الـــتلفظ (الكاتـــب / 

الســارد) الــذي یــرفض (الحلــول) فــي األشــیاء ، إنــه یمقــت المغلــق ویخــاف مــن ســلطة التكــرار فــي 

الم ؛ ألنــه كمــا یبــدو مــن نصــه یحــاول االقتــراب مــن فضــاء صــیروري یهــاجر أبــدًا إلــى مواجهــة العــ

(ســر األرواح) ، كأنــه یســعى إلــى معرفــة شــمولیة تشــتغل فیهــا البصــیرة بــال حــدود، إنــه یســعى إلــى 

.)٥(قتل الغیاب ، الوسواس ، الفراغ ، بشفافیته لكنه رغم ذلك ال یجد أمام عینیه إال المنافي

ال یجد ما یحثه على المضي أو النهوض أو تعبئـة نفسـه برغبـة واهیـة أو ربمـا ((إنه سئمٌ 

نكــث تجاربــه لیعیــد ترتیبهــا حســب أنســاقها الحــادة أو حســب قضــمها لشــریط حیاتــه الذاهبــة / التــي 

ذهبت وهي تراوغ ضیمًا زاحفًا نحوها / منتصـرًا أبـدًا ، ضـیٌم وضـجر وخیبـة ، مفـازات مكبلـة علـى 

عتــاد كمتفــوق جلوســه الیــومي مــع كأســه أعنــي مــداه الخــاص الــذي ال یفــتح أمامــه هــذا المنــوال . ا

ســـوى نهایـــات مقترحـــة لبـــدایات لـــم یـــؤذن لهـــا بالوشـــوك أو خّیـــل إلیـــه أنهـــا انزلقـــت ولـــذا فثمـــة أمـــل 

.)٦(مجهض دائمًا))

إّن (بواكیر تحتـرف المكـوث) ال تغطـي إال خسـائر متالحقـة ال تفیـد معهـا المراوغـة، وهـذا 

لموت الذي یحل في ذاكرة نشطة طوافة تؤدي بالضرورة إلى الجنون . هو ا

((إنــه جثــة تحــوم فوقهــا / تقــوم فوقهــا طیــور حــادة / ذكریــات حــادة جــادة)) . هــذه حقیقــة 

الدیمومة أي الثبات في حّیز الذاكرة ، بدایات تحتشد ال لتنفلت وٕانما لتستمر بالمكوث .

ة فـــي تقـــویض البنـــى المقولیـــة لإلنســـان ، لكـــن وفـــي (ذهـــاب نحـــو الرحیـــل) تتنـــامى الرغبـــ

االكتشاف المتأخر لنفاذ الوقت یؤدي إلى تكراریة سلبیة تعزز مفهوم (العالم) بوصفه حصانة غیر 

قابلــة للتجــاوز مــع أن اإلنســان نفســه هــو الــذي یتحمــل مســؤولیة إنشــاء ضــوابط فّرغتــه مــن محتــواه 

أحالمـًا مؤجلـة ، هـل هـذه اإلشـكالیة تتموقـع فـي اإلبداعي إلى أن أكتشف مؤخرًا أنـه كـان یسـتذكر 

الوقت أو في محتواه ؟ ((حین مارسوا البدء كـان الوقـت قـد نفـد)) البـدء بمـاذا ؟ بـالحلم أم بالحركـة 

؟ بنــاء العنــوان بهــذا الترتیــب حركــة مقصــودة تعنــي أن الرحیــل هــدف بعیــد مفكــٌر فیــه ، لكنــه غیــر 
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بكثرة (ال بّد أن نرحل) . هذا اإلصـرار الـذي یتجلـى فـي (ال قابل للتنفیذ بداللة الجملة التي تتكرر

.)٧(بّد) ال یتحقق أبدًا ؟ ألن الفكرة بدأت حین انتهى الوقت فهي تولد استحالتها في لحظة إدراكها

((قال محاوًال تذكیرهم بأنهم مجتمعون ولیسوا منفردین كّل في زنزانته لیرحل مع تهویمـات 

.)٨(لوا سوى أن رفعوا رؤوسهم نحوه ثّم غابوا فـي قیلولـة حلمهـم المتوالـد))تندس في النوم ، فلم یفع

أمـا فــي (متاهــة) نــزار عبــد الجبـار فنكتشــف أزمــة تجــانس مــع العـالم فثمــة شــّد نحــو األســفل یهــدف 

إلـــى إخـــراج الشخصـــیة مـــن حـــدودها الســـویة إلـــى طبیعـــة مضـــطربة تجعـــل مـــن الكینونـــة طموحـــًا 

الحضــاري ، فهــو یرصــد بصــورة كافیــة حدثــه مشــفرًا حركــة الحــدث یســتوعب بغبــاء لغــز التمــدني /

بمشــاهد غریبــة تمتلـــك قــدرة عالیـــة علــى تأویـــل حیــاة ضـــاّجة بإمكانیــات الغرابـــة والتمــرد (فـــالّنص) 

یكتســب كیانــه مــن حــدود فضــائه المعلنــة وغیــر المعلنــة ، أقصــد الواقعــة فــي فضــاء ذهنــي یخــدم 

ه القصة (المتاهـة) یحیـل منـذ الوهلـة األولـى علـى حركـة مسیرة الحدث ، وال شك في أن عنوان هذ

نشطة تبحث عن معلوم مؤشر في الـذهن لكنـه محجـوب فـي الواقعـة النّصـیة ، هـذا المفهـوم جعـل 

الـــّنص یكســـب نســـیجه شـــكًال متـــداخًال یتطـــابق فعـــًال مـــع حقیقـــة المتاهـــة فـــالبؤرة المكانیـــة المحـــددة 

ة هي (الغربة ، النفق ، المدینة) والغربة فـي حقیقـة لحركة الحدث ترتكز على ثالث مناطق أساسی

الواقعــة النّصــیة (نائیــة) ، أي أنهــا بعیــدة عــن المــؤثرات التــي تــدل علــى اإلحســاس بالمعرفــة فهــي 

الضـیق الــذي یـدفع بعالقاتــه إلــى حـدود اآللیــة التـي ســتكون بمثابــة أشـباح تتحــرك فـي جلــد ینتظمــه 

ها ؟ لذلك یفترض أن تحـدث القطعیـة بالمغـادرة ، المغـادرة نمط من العالقات التي ال تؤشر إال ذات

التي ستكون أول خطـوة لإلحسـاس بتشـكیل خالیـا جدیـدة تّغیـب المغیـب لتشـتغل فـي مسـافة تحمـل 

:)٩(طابعًا یتشكل

((هاهو الشیخ المتصابي یرحل مـن القریـة النائیـة نحـو المدینـة الكبیـرة ... یتملكـه هـاجس 

. أمــا المدینــة فهــي هــدف ذهنــي تشــكل بوصــفه مفهومــًا لفضــاء مفتــوح )١١(الــال عــودة إلــى القریــة))

یمــنح أشــیاء جمیلــة كثیــرة أهمهــا الحیــاة ، لكــن المدینــة تبقــى فــي الواقعــة النّصــیة حلمــًا ؟ أي أنهــا 

حضور ذهني / غیـاب موضـوعي ، هـي هـدف لـم یتحقـق والمدینـة كمـا یبـدو نقلـة اجتماعیـة تقـف 

المستویین المكاني والحركي .في موقع الضد من الغربة على 

ذي تتداعي داخله الحكایة كلها ، وهو سـاحة المغیـوب وأما (النفق) فهو المكان الوهمي ال

التي تجعل من الجسدي والتخیلي فعلین للخـالص مـن هـوة الحیـاة التـي تمـتص كـل الجسـد لتقـذف 

به نحو العفونة ، عفونة النفق / العالم ، هذا هو المشروع الحتمي لحالة یتعامل معهـا الـال شـعور 

أمامها یبدأ بالتعبیر عن حسه بهـا بالتشـبث بكـل مـا یمكـن بالتغییب الدائم ، لكنه عندما یجد نفسه

أن یــؤدي إلــى خالصــه مــن الــذوبان فــي لزوجــة الطــین الزنخــة . إن اختــراق الطــین لــیس بســهولة 

السقوط فیه ((لقـد فـات األوان أیهـا المتصـابي ، أنقلـب علیـك الحمـار طـّوح بـك فـي أعمـاق الظـالم 

. فـي النفـق یبـدو العـالم منغلـق بطریقـة یسـتحیل معهـا )١١(األبدي المرعب ، كل شـيء كـان سـرابًا))
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الرواق البیت الكبیر المدینة

الحفرةالسرداب

االنقـالب مـن مضــایقات المكـاني / الجســدي فالمكـان مكتنـز بالعفونــة والطـین والجســد خـاٍو ، مــاذا 

یفعــل المخلــوق المحاصــر ، یحّقــق آالمــه باالنــدماج فــي واقعــه الحــالي یأكــل الطــین مــثًال ومحاولــة 

ى السماء المفتوحة .البحث عن بصیص من الضوء عّله یصل إل

((بـدأ لــون الظــالم یتغیــر إلـى شــيء آخــر لــم یكــن فـي مقــدوره أن یســتوعب المعنــى الكامــل 

لهــذا اللــون الســنجابي الــذي أخــذ یتجمــع ویتــألف رویــدًا رویــدا ... شــاهد نقطــة الضــوء البعیــد قادمــًة 

أن صــارت إلیــه ... كــي تبعــث فیــه الحیــاة ... وأخــذت نقطــة الضــوء الصــغیرة تتســع وتتســع إلــى

ـــالزوردي لســـماء الغـــد تزركشـــها الســـحب البیضـــاء الناصـــعة أحـــس  ـــون ال طاقـــة واســـعة وشـــاهد الل

بالجنون حتى كاد یتعثر في اجتیاز النفق الشدید االنحدار ، فأخذ یخمش بأصابعه طریق الخروج 

وفجــأة ســمع صــوتًا أجشــى یشــوبه غــیٌظ مكتــوم : أیــن كنــت لقــد كّنــا فــي انتظــارك ، وأردف صــوٌت 

.)١٢(ر ساخر جدًا لقد تأخرت كثیرًا یا صاح ، وأعید إلى النفق))آخ

من النفق إلى النفق یعود ، أو مـن غیـاب جزئـي إلـى غیـاب كلـي ، ذلـك هـو قـانون العـدم 

الذي یتحرك فیه اإلنسان ، وكأن النفق هو المسافة التي تربط بین مغلقین الرحم والقبر! 

ه منـــذ اللحظـــة األولـــى مزدوجـــة (الرعـــب / وفـــي (طقـــوس الرعـــب ، طقـــوس الظـــالم) نواجـــ

الظــالم) وهمــا عنصــران لســنیان یحــیالن فــي الغالــب علــى حالــة ألــم شــدیدة تحــدث فــي زمــن مغلــق 

. یبـدو السـكر محاولـة للـتخلص مـن الوقـت )١٣(((لقیته في الغروب الدامي وهو متعتٌع من السكر))

المكبـــوت ، فهـــو (الســـكر) وســـیلة ومـــن العـــالم ؛ أي انغـــالق علـــى العـــالم الخـــارجي وانفتـــاح علـــى 

تستدرج اإلنسان للبحث عن نفسه داخل أنساقِه المحجوبة ، وینمو الحدث باتجاه المغلق، إذ تنتقل 

الشخصیة من مكان المهرجان إلى البیت الخالي من السكان! 

((وصلنا البیت الكبیر ، لم یكن أحد فیه فقد ذهبوا ولن یعودوا اللیلة)) ، وفي البیت نفسه 

یــتم االنتقــال إلــى مكــان أضــیق ((دخلنــا الــرواق)) ولتحقیــق مــزدوج رعــب / ظــالم ، كــان الكهربــاء 

مقطوعـــًا فیضـــطر إلـــى إشـــعال شـــمعدان ، ویـــتم االنتقـــال إلـــى منطقـــة الغلـــق الكلـــي (الســـرداب) ثـــّم 

(الحفرة) ، ویمكن أن نوضح التشتت المكاني بالمرتسم!
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ى إلى األسـفل هكـذا یـتم تنـامي الحـدث حتـى یصـل إلـى من السطح إلى القاع ، من األعل

لحظته الحادة :

وجـود ینبعـث مـن –إذن  –. ثمـة  )١٤(((لنخرج إذن : أنت من الحیـاة وأنـا مـن السـرداب))

حالــة اســتالب تبــدو بعــض جوانبهــا ذات تنظــیم قصــري فرضــته ظــروف خــارج إرادة (الكــائن) فهــو 

لعــالم فــي حقیقتــه یبــدو (باهتــًا) ، فغالبــًا مــا تكــون یعــیش حالــة تشــتت داخلیــة تجعلــه صــورة باهتــة

مكوناتـه لــدودة فــي العــداوة والمناكـدة ، وهنــا المعانــاة بوصــفها دافعـًا للوقــوف مــع أو / ضــد الحالــة، 

یصل (الكائن) إلى نمط من التفسیر یحرره من سیطرة الذي یعانیه ، فكأنه أنتج نظامه، فهو ملزم 

واجــه مــن لحظــة العنــوان بنظــام مغلــق ، إذ تبــدو مفــردة (غریــب) . ن)١٥(بــه ، وفــي قصــة (الغریــب)

مغطــاة بحجــب كثیــرة تحیــل علــى المجهــول (فالغریــب) فــي هــذه الحالــة هــو ضــد القریــب أي ضــد 

المألوف وهو بالتالي ضد (المفتوح) ومن هنا ندخل إلى كون یتسم بالحراجة واالنغالق!. 

طمة الشابة الیانعة الشقراء تحمل في ((في الغبش الضبابي السرابي ینتقض كل شيء وفا

الغبش طفلها المریض بالمالریا وتبغـي الـذهاب إلـى زوجهـا الـذي تركهـا ، إلـى العاشـق األسـطوري 

الجمیل ، ترید الذهاب إلیه حیث یمكث في الغابة المسكونة بالجن والمالئكة والشیاطین ... تسأل 

عابر طریق عن مكان الغابة ...)) .

ة موقعــًا مهمــًا فــي تمظهــرات المغلــق إذ تبــدو الدالــة الكونیــة (الغــبش) فــي تحتــل هــذه اللوحــ

مدلولها السیاقي إحالة على زمن غیـر محـدد ، إنـه بالنسـبة (لفاطمـة) (غـبش) كـل األیـام الماضـیة 

والراهنــة والقادمــة أیضــًا ، وال یخفــى مــا فــي كلمــة (غــبش) مــن كآبــة رمادیــة فضــًال عــن التوصــیف 

الســرابي) فــإذا أضــیف (الضــباب والســراب) إلــى (الغــبش) شــكًال لوحــًة عمیــاء المــزدوج (الضــبابي / 

تحیل على داخـل مكتنـز بـاالنغالق والخـوف وأمـا الخـارج فهـو علـى الضـد تمامـًا (فاطمـة الشـابة ، 

الیانعــة ، الشــقراء) مواصــفات ضــدّیة تمامــًا لكنهــا ال تحقــق أي نــوع مــن الفــرح ، ألنهــا تحمــل علــى 

بــالمال ریــا) ، وتبحــث عــن زوج (غــادر ، هــاجر) فــي غابــة مجهولــة المكــان ، یــدها (طفــًال مصــاباً 

مسكونة (بالجن ، والمالئكة ، والشـیاطین) ، ینبغـي أن نالحـظ أن مفـردة مالئكـة جـاءت محصـورة 

بین (الجن والشیاطین) وهذا ما یعنـي فیمـا یبـدو حصـارًا (لفاطمـة) المـالك الـذي أحـب بصـدق ولـم 

لهذا الحب الذي أّدى بالضرورة إلى عذابات متتالیة ، (ففاطمة) تسعى إلى یجد سوى العذاب ثمنًا 

متغیر لكنه متغیر یقع بین (مغلقین) :

((كانت أمها تقول لها وهي تسكن معها في كوخ متصدع بائس لـیس فیـه إال شـجرة رمـان 

لنا النقود عاقرة ، وشجرة نخیل عاقرة ؛ یا منحوسة یا وجه النحس اذهبي إلى الشیطان ، وأجمعي 

لنعــیش ، لقــد مــات أبــوك وأنــت فــي بطنــي ، أنــت الســبب فــي موتــه! وولــدت یــوم كســوف الشــمس 

وخسوف القمر ، والدة عسـیرة)) فـاألم نظـام مغلـق بأفكـاره وبیئتـه الضـیقة (كـوخ متصـدع) وأشـجار 

ل (عــاقرة) إلقــاء المســؤولیة علــى الطفلــة (فاطمــة) ؛ ألنهــا تعــد ســببًا فــي مــوت أبیهــا، وحــین تحــاو 
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فاطمــة الخــالص بــاللجوء إلــى الــزواج یأخــذها رجــل یجلــدها بالســوط ((اعتــاد علــى ضــربها بالســوط 

نفس السوط الذي كان یضرب به الحمار)) .

تســاوت فاطمــة والحمــار ، نظــام یــومي ثابــت تعیشــه فاطمــة إلــى أن هجرهــا الــزوج فبحثــت  

ط ، رجته أن تركب معه فوافـق عنه فأنكرها ، وحین عادت ((رأت شابًا یركب حمارًا یسوطه بالسو 

الشـــاب وضـــربها مـــداعبًا بالســـوط وضـــحك وغنـــى أغنیـــات العشـــق والفـــراق والغربـــة والهجـــر نفـــس 

الصوت لعاشقها ...)) . 

وهنــا تــتم عملیــة االنفــالق فــي واقعــة الــّنص وفــي تقنیــة إخراجــه فالبــدء والمنتهــى همــا حالــة 

ثابتة لمغلق یتكرر في زمن ساكن .

*************************

یشــكل الفضــاء المغلــق مركــزًا بوصــفه قصــدیة متحققــة داخــل نــص یمتلــك قــوة تعبیریــة فــي 

رسم الواقعة بالكلمة التـي تحیـل اللغـة إلـى نشـاط حـر یتـابع ذاتـه والعـالم داخـل نسـیجه الـذي یؤشـر 

، أو ربمــا دائمــًا فعالیــة تــّود أن تبــوح بأســرارها للعــالم بتصــویر (المغلــق) ظــاهرة للنفــي مــن الــداخل 

یكون معـادًال لفكـرة كونیـة ال یسـتطیع الـوعي أن یعمـل علـى محوهـا فهـي حتمیـة تعمـل دائمـًا علـى 

تجسید جغرافیا الحزن في خالیا الكتابة .

وقد یتخذ المسدود وسیلة لدفع التلقي إلى االتجـاه المفتـوح إلـى الحركـة خـارج نظـام العبـادة 

فــي فتنـــة الثابـــت والقبــول بغوایـــة المتحـــرك ، ومـــع أن / التقــدیس فهـــو فـــي هــذه الحالـــة دعـــوة إلـــى ن

الفضــاء حاضــنة أساســیة للحــدث تحیــا بــه ویحیــا بهــا إال أن هــذه الدراســة لــم تتعامــل مــع الفضــاء   

ثقافي بل تعـدت ذلـك إلـى افتـراض الفضـاء حالـة -بوصفه جغرافیه معزولة عن نشاطها السوسیو 

فكریة قابلة للرصد والتأویل ...
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