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 : وستالج�ابین الحنین والنّ  المواطنة
 بیروت مثاًال  - عالقة المواَطنة �الموروث المكانيّ 

 * من�منةسهیل 

 لم�اء لّ�ان جّمول الفّنانة الّتشكیلّ�ة الّلبنانّ�ة بر�شةالّلوحة ز�تّ�ة على قماش 
 عضو جمعّ�ة تراث بیروت

 مةمقدّ 
الواردة �انت تتحدَّث  ولكّن األن�اء، بیروتإلى   �ج�شهدخل إبراه�م �اشا المصريّ  ١٨٣١في العام 

د علي محمّ  والده كّلفف، ، ألس�اب غیر معروفةامفي بالد الشّ  الجنود المصرّ�ینات بین �َ وفال ة�ثر ن ع
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وضع ف ،اهرةالظّ  هذه بدراسةفي القاهرة  س مستشفى قصر العینيّ مؤسّ  ، ا�اش  Clot- كتور �لوتالدّ �اشا 
موطنهم في مرض ُ�عرف لى إ المفرط ات �عود الى حنین الجنودسبب الوف�َ  أوضح ف�ه أنّ  اتقر�رً 

 یوهانس هوفر و�سريّ بیب السّ ا�ع عشر من الطّ تشخ�صه في القرن السّ هذا المرض تّم  �الّنوستالج�ا.
Johannes Hoferأعراضا ینتج عنه من وم، �عانون من اشت�اق شدید للوطن ، وهو �صیب َمن. 

بین مكان اإلقامة  خصك فیها الشّ التي یتحرّ مواطنة الّتراثّي المكانّي هو الحالة الحنین من منظور ال
�ص�ح الحنین و  ،ال�س "المنزل" حق�  مكان اإلقامة هو ًال أنّ �خلق إحساًسا متخیّ  ومكان المنشأ، األمر اّلذي

 .١مع الهوّ�ةقات شعور �فقدان العال بل یتحّول إلى ،في المنزل احةإلى األلفة والرّ شوق  أكثر من مجرد

 ةمن األ�ام البیروت�ّ  شاهد 

 مل�سالطّ  "حنین" حيّ 
و�ان موضعها ما  ،ر�اهالدّ محّلة منها  ،ة)ت (جمع محلّ محّال عّدة فة من كانت بیروت القد�مة مؤلّ 
ة (جمع أزقّ عّدة  تحتوي علىمحّلة شارع المصارف الیوم. و�انت تلك ال بین شارع المعرض وجنو�يّ 

ر�اه، الدّ محّلة ة زقاق طو�ل ضّیق. ومن ضمن زوار�ب وهو عند العامّ  ،(جمع زاروب) زقاق) وزوار�ب
ف�ه �ثیر و  ،ى �القناطره �ان مغطّ ألنّ  اومعتمً  اقً مل�س" و�ان ض�ّ سم "زاروب الطّ اعرف �كان هناك واحد 

جدایل وغیرهم، و  ،و�در ،ارةوط�ّ  ،ة معروفة مثل آل الفاخوري البیوت التي �انت تقطنها عائالت بیروت�ّ من 
 ف�ه یرى أمامه إالّ  �مرّ  َمن، فال �كاد اور ف�ه ضع�فً �ان النّ بل مس تصل إل�ه، ة الشّ لم تكن أشعّ  لذلكو 

 ٢مل�س.الطّ � �صعو�ة. ومن هنا تسمیته
ت القد�مة ان الذین �انوا في المحّال كّ انتقل السّ  ،ة األولى�عد هدم بیروت القد�مة أثناء الحرب العالم�ّ 

قبل  یبدأ في �ورن�ش المزرعة الحاليّ  ،قن سكن في زاروب ضیّ إلى أماكن جدیدة. و�ان منهم مَ  لبلدةمن ا
 انً ت�مّ  الّطمل�سالمذ�ور بزاروب الّزاروب فسّموا  ،اصر، و�نتهي في ساحة أبو شاكرجامع عبد النّ 

 لف الذ�ر. االسّ الّزاروب �
 تعكس "حنین" المواطن لموروثه المكانيّ ّي، البیروتة هذا الحّي �ثیرة مماثلة لقّص  شواهد أخرى وهناك 

 في ذاكرته. ثبتسم الموقع الذي امن خالل إصراره على االحتفاظ � ،األصیل

 لعالقة اإلنسانّ�ةا
ر طوّ ظاهرة ل�ست ولیدة الحداثة والتّ والمكان الذي �ع�ش ف�ه  �موروثه المكانيّ  المواطن عالقة إنّ 
عالقة اإلنسان �البناء �انت إحدى نقاط مناقشات مجالس الفالسفة  إنّ  موغلة في القدم.بل هي  ،العمرانيّ 

من منطقة إلى منطقة لم الّناس انتقال " ذ�ر فیها أنّ  وقدمقولة أ�قراط  ،منها وصلنامّما ، و االیونان قد�مً 
اهرة �عدم ر�ط هذه الظّ  تمّ  .إلى تدمیرهذلك ى ما أدّ ور�ّ  ،ةفس�ّ ة والنّ ح�ّ الّص الّناح�ة �كن في صالح الفرد من 

�ان من خالل ما یراه ب�صره، أو من خالل مأكله ومشر�ه وطر�قة  إنْ  ،ل اإلنسان لبیئته الجدیدةتحمّ 
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و�دا�ة  ،اسع عشرصین إلى نها�ة القرن التّ ت عند المتخّص هذه المراق�ة استمرّ  نّ إو�مكننا القول  ٣"ع�شه.
  القرن العشر�ن.

ن اإلنسان في �ّل رمز من الّرموز الّشائعة والمعّممة نستنتج من ذلك، أّن هناك عالقة عضوّ�ة بی
�الّالوعي عند الجماعة، حیث تنبثق عن هذا الّرمز الّشخصّ�ة الّشعبّ�ة وتراكمها تراث��ا، و�شّكل هذا الّتراكم 
نوًعا من نموذج أو قالب �ستط�ع المواطن الّتماهي معه، ف�میل إلى إعطاء نفسه جذوًرا، تختصر عدًدا 

طوط المعّقدة، لتعمل على حّلها. منها ما وصلنا من الّذاكرة البیروتّ�ة �صفات وأخ�ار من ُأطلقت من الخ
  ٤علیهم ألقاً�ا تدّل على الّشخصّ�ة الّشعبّ�ة.

 نة �العمرانالقة المواطَ ع
شعب من  ة عند أيّ ة واالجتماع�ّ �ان یتناسب مع البیئة االقتصاد�ّ  قلیديّ من المالحظ أن العمران التّ 

جه ة ورغد الع�ش، بینما اتّ ومان على سبیل المثال �انوا �عكسون في عمارتهم منطق القوّ عوب، فالرّ الشّ 
قة في هذه الّناح�ة إلى خالصة راسات المتعمّ رتیب. وقد وصلت الدّ لى إظهار األناقة والتّ إون الیونانیّ 

الفرد عندما  نسان واإلنسان. �معنى أنّ �عید العالقة بین اإل عالقة اإلنسان �البناء تش�ه إلى حدّ  مفادها أنّ 
 ،ائم مع ما یراه من خالل تواصله الدّ  ،ینظر إلى البناء �ستشعر و�رى مكانه في المجتمع المح�ط �ه

 و�شعر �ه.
ل "من... إلى" (من واصل: األوّ هناك نوعان من التّ تقول ال�احثة المهندسة د. مارّ�ا أ. الحلو: "

إلى اخل ل (من الدّ وع األوّ ا النّ اخل). أمّ لدّ إلى اني "إلى... من" (من الخارج الخارج)، والثّ إلى ااخل الدّ 
عور، �عید، وهنا �جب عدم الخلط بین العواطف واألحاس�س أو الشّ  ل ف�ه العواطف إلى حدّ لخارج) فتتدخّ ا

�ة ا المكتسة تولد معه هي الفرح، والحزن، والخوف، والغضب. أمّ فعند اإلنسان أر�ع عواطف طب�ع�ّ 
ى أكثر ما اخل) فیتجلّ لدّ إلى اواصل (من الخارج تّ الا نب على سبیل المثال. أمّ عور �الذّ فتشمل الح�اء والشّ 

  ٥"اإلنسان �أن �قبله مجتمعه �ما هو. رغ�ةى في یتجلّ 
من بلدته إلى بیروت بهدف  مثًال  �فيّ لتوض�ح هذا األمر أكثر �مكننا دراسة ومتا�عة انتقال الرّ 

سبب نوع �ما ر�ّ  ، نت�جة نوع مكتسب من الفراغإالّ  ًال،ة التي لم تكن لتوجد أصاالجتماع�ّ  تحسین أحواله
في  ن استقرّ �ما هي الحال مع أكثر مَ  ،ق المرتِحل في عمله وتجارتهغم من تفوّ من العزلة على الرّ 

  .٦والكالم في هذا ال�اب �طول. انظر العاصمة.
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ة. ین�ّ من خالل المعالم الدّ  اة غال�ً نة �البیئة المكان�ّ ت�اط المواطَ ر �كون ا ةة عامّ رق�ّ وفي المجتمعات الشّ 
في �تا�ه "حضارة العرب" ما یلي:  Gustave Lebonهیر غوستاف لو�ون الشّ  �قول الكاتب الفرنسيّ 

عند العرب... لم �كن ال�اعث على بناء المساجد في صدر اإلسالم  "المسجد هو مر�ز الح�اة الحق�قيّ 
ستخدم منذ ة... تُ ة واجتماع�ّ یرجع إلى أس�اب س�اس�ّ �ان على األغراض الّدینّ�ة وحدها، بل  امقصورً 

، أص�ح المسجد این ممكنً �اسة والدّ ا لم �كن الفصل بین السّ جتماع المسلمین فیها... ولمّ ظهور اإلسالم ال
  ٧."الح العامّ ق �الّص ة التي تتعلّ المكان الذي تذاع منه األخ�ار الهامّ 

ة أو ا فرد�ّ تكون إمّ ّنها: ".. إالمواَطنة المكانّ�ة  ل صد�قنا المؤّرخ عبد الّلط�ف فاخوري عن�قو 
ة ة ساكن�ه، والجماع�ّ ى �ما �حفظ حرمته وخصوص�ّ ة داخل البیت تتجلّ ة �طب�عة الحال. فالفرد�ّ جماع�ّ 

سق بین العائلة والبیت ناخارجه، من حیث االنسجام مع األبن�ة المجاورة والمالصقة. و�مكن مالحظة التّ 
مظهره  ئها سور تقفل أبوا�ه مساًء، والبیت مقفل على الخارج ال ینبوالمدینة، فبیروت القد�مة �ان �حدّ 

 البیت، ك أفراد�تحرّ و عن أعین الغر�اء،  ا�عیدً  ةالعامّ  هوتشترك في منافع ه،ع غرفالعائلة تتوزّ ف ،داخلهب
 ،ارة. إذا أمطرت جلسوا تحت القسم المسقوف من أرض الدّ راحة وطمأنین لون و�مشون ف�ه �كلّ و�تنقّ 

 اص�فً  الحرّ  �ذا اشتدّ ، و جلسوا حول البر�ة في وسط الفسحة المذ�ورة و�ذا اعتدل الحرّ  ،ةماو�ّ الفسحة السّ 
وا له: �ا رب یدّور غر�ي وغنّ  ،الذي وصفوه �الحنون  عوا �الهواء الغر�يّ وسهروا وتمتّ  ،ات�ّ لصعدوا إلى الع

  ٨ع حبیب قلبي."تیرج

 ةالحنین" في تسم�ات مناطق بیروت�ّ "
من من جرة مع الزّ �حیث تص�ح الشّ ، على سبیل المثال،نسب إلى أشجارمناطق تُ  تكثر في بیروت

تنسب ة، أو عب�ّ اكرة الشّ دة تحفظها الذّ رموزها، أو أن ترت�ط شجرة بواقعة محدّ  ىحد�نة و معالم منطقة معیّ 
منها ما �ان في منطقة  ،وبشجرة الخرّ إلى نس�ة  ،مناطقعّدة یت سمّ  اقد�مً ى بها. ة تتسمّ شخص�ّ إلى 

محّلة نیر في و�ة التّ وخرّ  ،و�ة المعقصة في رأس بیروتوخرّ  ،ومیناء الحصن ،وعین المر�سة ،المص�ط�ة
 شوران.

مة جوم في �اطن بیروت (ساحة النّ راقن التي �انت تقع أمام �اب �ن�سة الرّ الدّ محّلة  هناك أ�ًضا
، ا�تونة المعروفة فیها أ�ًض الزّ محّلة و  ،نط) في میناء الحصنشجرة السّ إلى ة (نس�ة نط�ّ السّ محّلة الیوم)، و 
مناطق عّدة نو�رة في رأس بیروت، و الّص محّلة ة، و األشرف�ّ منطقتین هما: الّنو�ري و  �تون فيو�رم الزّ 

 ین.خل والتّ منسو�ة ألشجار النّ 
 تيقد �ان في بیروت ما �قارب اثنل .یز فحّدث وال حرجى شجرة الجمّ المناطق المنسو�ة إلعن ا أمّ 

 ذلك منا عنتكلّ وقد  ،یزة المعروفةالجمّ محّلة لم یبق منها الیوم سوى  ،جرةهذه الشّ إلى منسو�ة محّلة  ةعشر 
  ٩في مقالة سا�قة. ًال مطوّ 
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 الصةخ
المهندس  یالحظالمفهوم العاّم للمواطنة. إّن ارت�اط الفرد ببیئته المكانّ�ة من أهّم العوامل التي تشّكل 

 ، وهناك عناصر من �لّ فرد نشئها الّناس فر�دة لكلّ التي یُ ة هن�ّ الخرائط الذّ  لینش أنّ  األمر�كّي الّشهیر
وا�ط كر�ات أو الرّ الذّ إّن أبًدا.   ذلكما ال یتمّ وصلها �أشخاص آخر�ن أو ر�ّ  ة نادًرا ما یتمّ صورة عقل�ّ 

 .١٠نآخر�مشار�تها مع أشخاص  تمّ تة قد ال ة خاّص معالم عاطف�ّ �خلقون  خصيّ ار�خ الشّ ة أو التّ العاطف�ّ 
�مكن القول إّن المواّطنة المتجّذرة في الموروَثین الماّدّي واالجتماعّي في لبنان �خیر، على الّرغم من 

شاهدناه في جمعّ�ة  الحنین" البّناء الذيكّل الّظروف القاس�ة التي �مّر بها الوطن. خیر دلیل على ذلك "
تراث بیروت من خالل عملنا على األرض �عد تفجیر مرفأ بیروت اإلجرامّي، والذي تجّلى �إصرار 
الّسّكان في المناطق المتضّررة في المحافظة على الّنس�ج االجتماعّي، وصّد األهالي الّرائع للمصطادین 

العقارات، خاّصة في محلَتّي الجّمیزة ومار  في الماء العكر مّمن أرادوا استغالل الّظرف المؤلم لشراء
 مخایل.

، على عكس الحّقة إلث�ات المواطنة حضار��ا،ة �مكن تطو�عها صفة �شر�ّ  ،برأیي ،الحنینإّن 
ل فال �جب أن یتحوّ  اراث والحفاظ عل�ه مطلو�ً فإذا �ان إح�اء التّ ، امةتكون هدّ  اا موستالج�ا التي غال�ً النّ 

 .نوستالج�ا ...لىإ ل�هإالحنین 
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