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تحقيق
عبر التاريخ ،لعبت األبواب دور الدفاع عن المدن .وكانت كثرتها في المدينة الواحدة مؤشرًا على ّ
تطورها العمراني واستتباب
ً ُ
ُ
مساء وتفتح فجرًا ،لرغبة السلطة في تنظيم الدخول
األمن فيها واستقرارها وازدهار تجارتها .وهي كانت ،قديمًا ،تغلق
إلى ما خلف السور والخروج منها حفظًا لألمنً .
منطقيًا ،فصل األبواب عن األسوار ،وإال انتفت
وال
ممكنًا،
يكن
لم
عليه،
بناء
ّ
ّ
الدفاعية والوقائية لألبواب
وظيفة االثنين معًا .اندثرت أبواب المدن مع انتهاء هندسة المدينة التقليدية وتعطل الوظائف
واألسوار التي تجاوزها الزمن ...إال في بعض بلديات لبنان ،حيث تنتصب ،على مداخل بعض المدن والبلدات« ،بوابات» و«أقواس
نصر» هزيلة ،من دون أي وظيفة بصرية أو جمالية

«باب الحارة»
على مدخل
بلدة شمسطار
(رامح حمية)

هزال وارتجال ...بال ذائقة فنية

مدن سجينة خلف بوابات هجينة
محمد نزال

مدخال مدينة الهرمل (فوق) وبلدة بوداي (األخبار)

أي «ع ـق ــل» ذاك الـ ــذي قـ ـ ّـرر «ح ـب ــس» مدينة
ك ـب ـع ـل ـب ــك خـ ـل ــف «ب ـ ــواب ـ ــة» عـ ـل ــى مــدخ ـل ـهــا
الـجـنــوبــي؟ مدينة اإلرث اإلنـســانــي املوغلة
فــي الـقــدم والـعــراقــة محكوم على زائــرهــا أن
يــدخ ـل ـهــا م ــن ت ـحــت قـ ـ ُـوس ح ـج ــري حــديــث،
كـئـيــب ومــرت ـجــل! ِلـ ـ َـم أق ـي ــم ف ــي تـلــك النقطة
تحديدًا؟ ال أحد َيعلم .بوابات املدن القديمة،
كالقدس ودمشق َومراكش وغيرها ،معروفة
منذ قرونُ .
ويحافظ عليها كإرث حضاري...
لكن أن ُيقام شيء ِمن ال شيء ،وبنحو مسيء،
فهذا مما يبعث على السخرية املـ ّـرة .مدينة
كهذه ،من بديهيات عمل سلطتها املحلية،
أن تمنع وضــع ّ«حجر على حجر» فيها إال
بعد دراســة متأنية .ولكن يبدو أن الحفاظ
ع ـلــى ال ـت ــاري ــخ أه ــم م ــن أن ُي ـت ــرك لـسـلـطــات
محلية يغيب عنها أصـحــاب االختصاص
والرؤى.
فــي الطريق إلــى مدينة الـهــرمــل ،فــي أقصى
الـ ـبـ ـق ــاع الـ ـشـ ـم ــال ــي ،ي ـم ـكــن الـ ــزائـ ــر ال ـت ـم ـتــع
ب ـط ـب ـي ـع ــة صـ ـ ـح ـ ــراوي ـ ــة تـ ـشـ ـب ــه تـ ـل ــك ال ـت ــي
نشاهدها في أفالم الـ «وسترن» األميركية.
ه ـنــا ،أي ـضــا ،ه ـنــاك مــن ق ـ ّـرر «إل ـ ــزام» الـنــاس
بــاملــرور مــن تحت «قــوس نصر» يـبــدو ،رغم
ً
ض ـخ ــام ـت ــه ،ه ــزي ــا إذا م ــا قـ ـ ــورن بــات ـســاع
األف ــق حــولــه« .ع ـقــل» آخ ــر ق ـ ّـرر أن «يسجن»
ب ـلــدة شـمـسـطــار الـبـقــاعـيــة خ ـلــف «ب ــواب ــة»،

مستلهمًا «هندستها» من املسلسل الشامي
«ب ــاب ال ـح ــارة» .قــريــة راب ـعــة بـنــت ّ
بلديتها،
عند مدخلها« ،شيئًا» على شكل قلعة على
ّ
الصليبيةِ .لم هذا
الطراز املعماري للحقبة
الطراز أساسًا؟ ال أحد َيعلم .على األرجح ،أن
أحد املعنيني رآه في صورة ما .بلدة مكسة،
على طريق شتورا الدولية ،قررت بلديتها،

مدينة كبعلبك ،من
بديهيات عمل سلطتها
المحلية أن تمنع وضع
حجر» فيها إال
«حجر على ّ
بعد دراسة متأنية

هــي األخ ــرى ،نصب قــوس حجري أشبه ما
ي ـكــون بـتـلــك ال ـتــي يبنيها مـيـســورو الـقــرى
على بوابات منازلهم.
من ّ
يقرر ذلك؟ يكفي أن تخطر الفكرة في بال
عضو ّ
بلدية ،فيتفاعل عضو آخر معها ،مع
بعض الضجيج ،ثـ ّـم يولد «املـشــروع» الذي

يـكـلــف غــال ـبــا م ـئ ــات آالف الـ ـ ــدوالرات.
مـ ــاذا ع ــن ال ـخ ـصــوصـ ّـيــات ال ـع ـمــرانـ ّـيــة
ّ
والثقافية؟ يضحك مهندس كان عضوًا
«من
في بلدية إحدى
البلدات ،ويسألِ :
ً
ّ
ّ
ّ
ثقافية ،أصال ،يأتي رؤساء
خلفية
أي
ّ
ّ
ّ
البلديات واألعـضــاء؟ أي بلدية لديها
هذا االهتمام أو اإلملام؟».
هــذه «األش ـيــاء» الـتــي غ ــزت ،على مدى
العقد املاضي ،مداخل كثير ِمن القرى
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ،خ ـص ــوص ــا ف ــي ال ـج ـنــوب
وال ـب ـقــاع« ،سـ ّـيـئــة ُ
ومـسـيـئــة» .يقولها،
بـ ـ ــوضـ ـ ــوح ،امل ـ ـع ـ ـمـ ــار ره ـ ـيـ ــف فـ ـي ــاض.
وه ــو ،ملــن ال يـعــرفــه ،مـمــن ال ُيـجـيــدون
«ه ـن ــدس ــة ال ـت ـب ـخ ـيــر» .وي ــوض ــح« :فــي
ّ
تتحدث
الجنوب والبقاع هناك ذاكــرة
عــن الـنـصــر .املـطـلــوب أن يبقى الـنــاس
ّ
ـن ب ــاملـ ـق ــاوم ــة ،وه ـ ــي ال ــرائ ــدة
م ـت ـعّــل ـقـ ّ
عــربــيــا ،إنـمــا أسـلــوب التعبير عــن ذلك
ّ
الجمالية،
بهذه األشغالِ ،من الناحية
ً
فضال عن جوانب أخــرى ،سيئ جـدًا».
ويلفت إلى أن أصل هذه الفكرة جاء ِمن
الفتوحات في زمن اإلغريق والرومان
وال ـف ــرس وغ ـيــرهــم ،وبــالـتــالــي أق ــواس
الـنـصــر مــرتـبـطــة بـسـيــاقــات تــاريـخـيــة
وج ـ ـغـ ــرافـ ـ ّـيـ ــة مـ ـ ـح ـ ـ ّـددة« .الـ ـقـ ـيـ ـم ــة فــي
ّ
الكالسيكية املــاضـيــة كانت
الهندسة
ّ
جمالية .أما اآلن ،عندنا ،فهي ارتجال
شعبي من أشخاص ليست لديهم أيّ

