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 المقّدمة
 

 مدینة نیویورك هي أكبر مدینة في الوالیات المتحدة ومركز التجارة والثقافة العالمیة.  هي موضوع الكثیر
 من الشعر, لیس فقط باالنجلیزیة, بل بعدید لغات العالم.  سترّكز هذه الكتابة على وجهة نظر بعض الشعراء

 العرب عن نیویورك وكیف یمّثلونها في شعرهم.  أوًال, سأشرح نظریة تأویلیة عن مفهوم "الجغرافیا
"  وهو فكرة أهّمیة كیف یرى الفرد المحیط حوله ویجّربه. سأتناول هذا psychogeography" النفسیة" أو 

 الموضوع من وجهات نظر غي دیبور الفرنسي و كافن لینش األمریكي.   بعد ما أكمل الخلفیة النظریة
 سأبدأ تطبیقها على أعمال شعراء عرب عن نیویورك.  سأرّكز على القصائد "قبر من أجل نیویورك"

 ألدونیس و"قصیدة مؤّجلة لنیویورك" ألمجد ناصر والقصائد لسعدي یوسف من دیوانه عن المدینة.
 

 الخلفیة النظریة
 

" أو ال"وضعیین" فكرة الجغرافیا النفسیة وهم مجموع من مفّكرین وفّنانین Situationists"طّور ال 
 تجریبیین فرنسیین ناشط من سنة 1957 حتى 1972 ومن اهمهم كاتب اسمه غي دیبور.  قال دیبور ان

 الجغرافیا النفسیة "دراسة القوانین الدقیقة والتأثیرات المعّینة للمحیط الجغرافي على عواطف وسلوك األفراد.
 بالنسبة لدیبور, المهم لیس تخطیط المدینة في الواقع بل تمثیل المدینة في عقول سّكانها.  هذه هي "خریطة"

 باریس للوضعیین:
 

 
دیبور لغي  باریس  خریطة   

 



 هي لیست خریطة عادیة.  ال تمّثل المدینة بشكل علمي أم محاید.  رسم دیبور أحیاء المدینة وارباطها مثل ما
 یراها في باله.  لدیبور, كان مفهوم الجغرافیا النفسیة فكرة فّنیة, ولكن اقترح الكاتب األمریكي كافن لینش

 فكرة مشابهة وتطبیقها.  نشر لینش كتاب "صورة المدینة" في سنة 1960 وغّیر مجال التخطیط العمراني.
 قّدم حججًا على اهمّیة صورة المدینة لوظیفتها.  سأل لینش في سلسلة من المقابالت  بعض العابرین في
 شوارع 3 مدن امریكیة (بوستون جیرسي سیتي ولوس انجلیس) عن كیفیتهم لوجود طرقهم في المدینة.

 سألهم عن الدروب والمعالم المهمة في حیواتهم الیومیة وصنع لینش من االجابات خرائط.  هذه هي
 الخریطة بوستون المصنوعة من هذه المقابالت.

 

 
لینش لكافن  بوستون  خریطة   

 
 هي بوستون مثل ما یراها سّكانها.  تصبح بعض مناطقها واضحة (مثل حي "باك باي") وبعضها غامضة

 (مثل "ساوث إند").  هي لیست خریطة تقلیدیة.  عمل كافن لینش أكبر من تجریب فّني: هو مفید جدًا
 للمخّططین یعملون في مدن أمریكیة ودولیة.  نتعّلم من لینش ان نستطیع أن نفهم المدینة بشكل كامل فقط اذا
 فهمناها من حیث عقول وعیون الناس الذین یسكنون قیها.  على سبیل المثال, نري خرائط مثل "خطوطنا",

  خریطة غیر رسمیة تتناول النقل العام في مدینة عّمان:
 



 
نصل لمعًا  خطوطنا"  " 

 
 تمّثل الخطوط المستقیمة دروب باصات عّمان المعّقدة.  منطقة "وسط البلد" أكبر من الحقیقة مقارنًة

 بالمناطق االخرى.  الخریطة لیست "صحیحة" بالمعنى التقلیدي ولكن بالنسبة للجغرافیا النفسیة, هي أصح.
  اختار "معًا نصل" (المنظمة التي صّممت الخریطة) التفاصیل المهمة للقارئ.

 
 

 كل خریطة نموذج تمثیلي تترك بعض مالمح الواقع.  من الالزم أن كل خرائطي یختار ماذا یحفظ علیه
 عندما یمثل الواقع في الخریطة.  یفّضل الخرائطي التقلیدي المالمح الملموسة والكبیرة الحجم.  یفّضل لینش
 و دیبور المالمح المهمة في الحیاة الیومیة. الطریقتین معقولتین الى نفس الحد. و من الممكن ان نقول بشكل
 متشابه ان كل قصیدة نموذج تمثیلي تترك بعض مالمح الواقع.   یختار كل كاتب ماذا یحفظ علیه من الواقع
 في الكتابة.  بهذا الشكل, تشبه القصائد الخرائط. عندما نقرأ قصیدة عن مكان فنتعّلم عن مكاٍن أو شخٍص أو

 حدٍث, فنتعّلم شيًء من عقل الكاتب عن ذلك المكان أو شخص أو حدث.  عن طریق الشعر نستطیع أن
 نشترك في وجهة النظر التي اختارها الشاعر كما نستطیع أن نشترك في وجهة نظر سّكان بوستون عن



 طریق خریطة كافن لینش.  ال ارید ان اقترح ان الخرائط و القصائد نفس الشيء بل فقط أن االثنین أنواع
 من النموذج.

 مع هذا الخلفیة النظریة نستطیع أن تستكشف موضوع هذه الكتابة: وجهة نظر الشعراء العرب عن مدینة
 نیویورك وكیفیة كتابتهم عنها.  سأفحص قصائد لسعدي یوسف وألدونیس وألمجد ناصر وسأقترح أن,

 بشكل عام, هؤالء الشعراء یستخدمون المدینة كرمز للوالیات المتحدة كلها و یشیرون الى تفاصیلها
  الجغرافیة لیقّدم أفكار عن البلد.

 
 سعدي یوسف

 
 یتناول سعدي یوسف موضوع الجنسیة واألعراق وكیف توقع في جغرافیا المدینة ویهتم ایضًا بدور األماكن
 المعّینة في المدینة.  یسّمى كثیر من قصائده اسماء احیاء أو مواقع في المدینة.  في القصیدة "مطعم الخنزیر
 األعمى" یرّكز على األختالفات بین الجنسیات العدیدة الموجودة في نیویورك ولكن في السطرین االولین من

 القصیدة یعّین سعدي یوسف الموقع: " یقع 'الخنزیُر األعمى' في الشارع 14 بین اآلِفنیو الثاني، واآلِفنیو
 الثالث" . من ألقاب المدینة "اناء اإلذابة"  وهذا حي تاریخي وقریب من مناطق كثیرة التي استقّر فیها

 مهاجرین من كل انحاء العالم.  یوّصف سعدي یوسف كیف یرث الحي تاریخه من االندماج والعالقات بین
 المهاجرین من جنسیات متنوعة.  یوّضح الفرق الضخم في التفكیر بینه و بین الساقیة االیرلندیة - االمریكیة

 من حیث أوطانهم الموروثة: على الرغم من تاریخ ذلك الحي, هو االن متطّور وغالي جدًا وال یستطیع
 المهاجرون أن یستقّر هناك.  من الممكن أن تكون الساقیة حفیدة أجداد ایرلندیین الذین كانوا مهاجرین (أو,

 مثل ابعض العرب ال جدد في أمریكا, الجئین) والذین انتقلوا الى أمریكا ونیویورك عندما ترحب
 بالمهاجرین.  والكن االن الساقیة امریكیة وبیضاء وال تفهم صعوبات المهاجرین الحدیثین.  في القصیدة
 ترمز الى التغّیرات في الحي وفي المدینة وفي الوطن.  جذور معنى القصیدة في موقعها حي "الخنزیر
 األعمى" ولكن المعنى اوسع من المكان.  یستعمل سعدي یوسف المنطقة كمجاز ألمریكا كلها.  یستعمل

 الحدیث بینه و بین الساقیة كمجاز للعالقة بین المهاجرین القدماء والجدد.
 



 
سكویر" یونیون  ساحة " من  صورة   

 
 یعالج سعدي یوسف موضوع العرق في أمریكا في قصیدته "حدیٌث في الیونیون سكویر".  الیونیون سكویر

 هو ساحة عامة في وسط مانهاتن وُمعتبر من أهم المناطق العامة في المدینة. یوّصف النزاعات الصغیرة
 الموجودة دائمًا في الساحة.  یوّصف كیف الرجل من السّكان األصلیین یدافع عن تراثه و ینشر وجهة نظره
 في الساحة عن طریق سوق النتائج.  ویوّصف سعدي یوسف الخطر من الشرطي األفریقیین - األمریكیین.

 یدل الى كیف تستهدف الشرطة األقلیات الجنسیة. على الرغم من أن یتكلم الشاعر فقط عن أحداث قلیلة
 معّینة في مكان محّدد, یقصد أن یشیر الى الظلم المنشور في مدینة نیویورك وخالل أمریكا.  یحتاج الى
 أمثال ملموسة صغیرة لتبّین الظاهرة العالمیة.  الیونیون سكویر وأمریكا كتا مزدهمتا باألنشطة وبالظلم.

 
 مثل ما یعرف سعدي یوسف, الجغرافیا مرطبتة بالعرق في أمریكا. نستطیع ان نرى في هذه الخریطة من

  نیویورك و المناطق القریبة:
 



  
فیرجینیا جامیعة  في   الجغرافیا  مركز  من  نیویورك  خریطة    

 
 تمّثل كل نقطة خضراء شخص من أصل إفریقي وكل نقطة زرقاء شخص بیضاء وكل نقطة حمراء شخص

  من أصل آسیوي وكل نقطة صفراء شخص اسباني.
 

 أدونیس
 

 من المواضع العدیدة یتناولها الكاتب أدونیس في "قبر من أجل نیویورك" تجسید عنصریة أمریكا في
 جغرافیة المدینة.    مثل سعدي یوسف, یستخدم مواقع مّعینة في المدینة كمجازات للمالمح الوطن كلها.

 احیانًا في القصیدة یضع أدونیس قائمات قصیرة السماء أماكن.  یشّدد استخدام السماء اهمیة أوصافها
 الموجودة في نص القصیدة.  مثل غي دیبور, یختار أدونیس ماذا یرید أن یحفظ علیه في نموذجه الشعري.

  یأخذ المواقع المعروفة و یحطها في سیاق عقله.
 

 من سبیل األمثلة نجد هذا المقطع في بدایة القصیدة: "نیویورك –وول ستریت- الشارع 125- الشارع
 الخامس \ شبٌح میدوزيٌّ یرتفع بین الكتف والكتف. سوق العبید من كل جنس."  أوًال, السیاق: ش. 125

 ُمعتبر الشارع الرئیسي ل"هارلم" و هو حي معروف لسّكانها األفریقیین-األمریكیین و هو مركز ثقافي لهم.
 وول ستریت مركز تجاري واقتصادي ومن أكبر تلك المراكز في العالم.  االفینیو الخامس شارع للتسوق

 غالي جدًا.  یقارن أدونیس بین األبراج الفّضیة الطویلة في وول ستریت حیث یختار األغنیاء مستقبل
 االقتصاد وبین الفقراء المقموعین في هارلم الذین یعیشین تحت تلك االختیارات االقتصادیة.  في رأي



 أدونیس وول ستریت فعًال سوق العبید واألفینیو الخامس سوق نتائج عملهم.  عندما یتكلم أدونیس عن وول
 ستریت وهارلم بنفس الوقت, یدل الى الظلم وعدم وجود التوازن بین الطبقات االجتماعیة.  وعندما یقول

 "شبٌح میدوزيٌّ یرتفع بین الكتف والكتف" فوّضح ارتفاع االبراج المرعب وغیر الطبیعي (بالنسبة له).
 وول ستریت وهارلم واالفنینیو الخامس مناطق جغرافیة ولكن هذه القصیدة ترسم عالقاتها بنمط مستحیل

 للخرائط.
 

 یقول أدونیس في نهایة الجزء الثاني من "قبر من أجل نیویورك":
 

  أعترف: نیویورك، لِك في بالدي الّرواق والسریر، الكرسي
 والرأس. وكل شيء للبیع: النهار و اللیل، حجر مّكة وماء
 دجلة. وأعلن: مع ذلك تلهثین- تسابقین في فلسطین، وفي

 هانوي، في الشمال والجنوب، الشرق والغرب
 

 هنا المجاز في العالقة بین أمریكا والبلدان التي أمریكا تتدّخل فیها.  األشیاء في بیت في سوریا لیست في أي
 خریطة لنیویورك, ولكن هي جزء من الخریطة ال"جغرافیة النفسیة" في عقل الكاتب.  في هذا المجاز یدل

 أدونیس بشكل قوي الى الهیمنة األمریكیة على الشرق األوسط.  یرّكز على كیف "كل شيء للبیع":
 نیویورك هي محّرك االقتصاد االمریكي وبسببها تستطیع الوطن أن تشتري كنوز ضحایاها سواًء بالمال أم
 بالقوة العسكریة.   مثل العادة, یستخدم نیویورك رمزًا الى  الوالیات المتحدة.  ویستخدم هانوي  رمزًا الى

  كل فیتنام وشرق آسیا.
 

 المثال األخیر من "قبر من أجل نیویورك":
 

 برودواي –هارلم، مهرجان سالسل وعصّي، والشرطة
 جرثومة الزمن. طلقٌة واحدة، عشر حمامات. العیون

 صنادیق تتّموج بثلج أحمر، والزمن عكاز یعرج. إلى التعب
 أیها الزنجّي الشیخ، الزنجي الطفل. إلى التعب أیًضا

 وأیًضا.
 



 
برودواي" شارع"   

 
 یلعب أدونیس هنا بالعالقة بین هارلم, الحي األفریقي - األمریكي وبین برودواي. في جنوب مانهاتن

 برودواي مليء بالمسارح والحانات وهو مثل مهرجان مستدیم -- لألغنیاء یستطیعین أن یدفعین السعر.
 ولكن في الشمال یقطع برودواي هارلم.  وهناك یجد أدونیس ایضًا مهرجان: مهرجان التوّحشات والعنف

 بین الشرطة وبین االفریقیین - االمریكیین.  التداخل الجغرافي أیضًا تداخل بالثقافة وهو تداخل موجود
  خارج نیویورك فب أمریكا.  اذا نیویورك المثال البارز, هي أیضًا الرمز البارز للوضع الواسع للنطاق.

 
 أمجد ناصر

 من القصائد الثالثة افحصها في هذه الكتابة "قصیدٌة مؤجلٌة لنیویورك" هي األحدث والوحیدة مكتوبة بعد
 الحادي عشر من سبتمبر 2001.  لدي القصیدة جزءین: یوّصف األول القصیدة التي كان یرید أمجد ناصر

 أن یكتبها قبل الهجوم اإلرهابي ویوّصف الثاني إجابة الشاعر عن الهجوم.  في الجزء األول:
 

 "فلیس شاعرًا من لم یجّرب حظه مع نیویورك
 وصفها,
 هجاءها,

 توعدها بمصیر سادومي,
 حتى قبل أن یرى نرد القسوة,

 دموع الماونین السوداء…"
 

 في رأي أمجد ناصر, المدینة موضوع ضروري للشعراء: بسبب الرموز المفیدة الكثیرة فیها (مثل "لیل
 هارلم المبقع ببروق السكاكین") وایضًا بسبب دورها تمثیًال أساسیًا للوالیات المتحدة.  مثل سعدي یوسف



 وأدونیس, یشّدد أمجد ناصر الظلم العنصري في المدینة.  رمز "نرد القسوة" مثیر لالهتمام في القصیدة. في
 رأي, یدل (مثل "سوق العبید" في قصیدة أدونیس) الى عدم وجود سیطرة الفقراء على مصلئرهم وبدًال من

 ذلك قوة األغنیاء في وول ستریت.
 

 وفي الجزء الثاني:
 

 "فّكري یا نیویورك بالزمن الدائري لألمثال,
 بالدم والهیروین یسیالن من "الغرافیتي",

 بقبعات الفطر الّساّم على رؤوس نسل جدید من تماثیل,
 ب"العامل البرتقالي" في ثیاب الحداد,

 بزعانف "التوماهوك" وهي تترك عیني طفل مفتوحین الى االبد."
 

 یقارن أمجد ناصر بین العنف المنشور من أمریكا الى العالم والعنف في نیویورك: العنف "دائري" ومكتوب
  بشكل دائم في التاریخ: هو مجّسد في البیئة المبنیة من المدینة.

 
 الخاتمة

 
 سعدي یوسف وأدونیس وأمجد ناصر.  كلهم, والكثیر من الشعراء العرب العالمیین, یجدون موضوع كبیر

 في مدینة نیویورك.  عادًة یجد الشعراء العرب العنف والظلم فیها.  عادًة یستعملون مالمح المدینة الجغرافیة
 أو الملومسة لیدلین الى أوصافها المجّردة.  یجدون ایضًا صورة أمریكا كلها في تفاصیل نیویورك: یجدون

 في ازدحام الناس في وسط المدینة ازدحام االفكار في الوطن. یجدون في النزاع العنصري بین الشرطة
 واألمریكیین - االفریقیین في هارلم النزاع العرقي المستدیم في الوطن.  یجدون في تكّبر األبراج في وول

 ستریت  قوة المال الجامحة في المجتمع األمریكي.  هذه االمثلة من الثیمات العدیدة, وكلها ُتؤّسس في
  الجغرافیا وتمّد الى كل الوالیات المتحدة.

 
 مثل غي دیبور, كل شاعر یكتب عن نیویورك ال یرسم خریطة من الشوارع البنایات بل یكتب خریطة

  المدینة كیراها في عقله.  نحن القارئین نستطیع ان نفهم المدینة بشكل فرید عن طریق كل قصیدة.
 
 


