كتاب :م ُد ُن عبد الرؤوف سنو األربع

د .نادر سراج)*(
(جريدة النھار الخميس  ٢٠سبتمبر )٢٠١٨
استنتجھا الخلي ُل بن أحمد الفراھيدي ،ووضعھا قي َد
العلو ُم أقفا ٌل واألسئلةُ مفاتيحُھا” ،مقولةٌ منھجيةٌ بحثية
َ
تداولنا ،فتبنّيناھا وعملنا بھديھا في مسارنا البحثي العلمي .وھي ش ّكلت المنصّ ة األكاديمية وصنوھا التأليفية
ألجيال من الباحثين العرب واللبنانيين ،بمن فيھم الزميل والصديق الدكتور عبد الرؤوف سنّو .آمنَ مؤرّ ُخنا
ٍ
ً
عالج فيه العمرانَ اللبناني باعتباره ثقافةً وأنسنةً وتاريخاً
بجدواھا ،فاعتمدھا منطلقا لكتابه الجديد الذي
َ
ّ
واجتماعًا .تقرأه بتمع ٍّن ،فتكتشف أن العمرانَ المديني الذي يأخ ُذ الكاتبُ بناصيتنا الرتياد معالمه والتملي من
جماليات مدنه األربع ووظائفھا المتداخلة والمتكاملة ،عبر  ٣٧٥صفحة ھو في المحصﱢ لة رم ٌز إلنسانية
اإلنسان… اللبناني.

ُ
وبنا ًء عليه فالمؤلﱢفُ
أطر
يلفت انتباھَنا إلى أن ھذا اإلنسانَ الذي يعم ُر
َ
األرض متعي ٌّن أيضً ا ضمن ٍ
مات المؤتلفةُ
وداخل الثقافة والحضارة ،وفي الزمان .ھذه المسلّ ُ
داخل الموطن والمكان
جيوسياسية؛ أي
َ
َ
العناصر ش ّكلت األرضيةَ البحثية والمنارةَ الفكرية التي وظّفھا المؤرّ خ سنو ليروي لنا بلغة سلسة جوانب حيّة
ومعاشة من تاريخ الناس ،قاطني المدن ،األفراد منھم والجماعات.

التقطَ ھذه الفرصة ليتباسطَ مع قارئه الكال َم عن موضوع شيّق ومستج ّد ھو المدن األقطاب األربع في لبنان:
بيروت ،طرابلس ،زحلة وصيدا .أشبعھا دراسة وتوثيقًا ووصفًا ،وأم ّدنا بمعلومات ج ّمة عن مشاھدھا الثقافية
االجتماعية وفضاءاتھا الفكرية ،ولم يغيّب مأكوالتھا وحلوياتھا الشعبية من الحسبان ،وكلّ َل مسعاه التأليفي
بصور منتقاة تُظھر تطور مالمحھا عبر السنين.
ٍ
وللحقيقة سينادي كثيرون بأن ثمة غيرھا يستأھ ُل الكتابةَ ،ويرصّ ُع بدوره خارطةَ الوطن ،ويتباھى أھلوه
بتاريخه وحاضره وإنجازاته .ومن معرفتنا الوثيقة به فھو سيتقبّل ھذه المالحظة وسواھا بطيبة خاطر الباحث
الساعي الستكمال معالم مشروعه التأريخي الشمولي لمدن بالده وبلداتھا ودساكرھا .لكن لسان حاله يقول إنه
والخبر في كيان
القلب باعتبارھا المبتدأ
سير ھذه األقطاب التي انطلقت من حنايا بيروت
آثر
َ
َ
َ
َ
االستھالل بِ ِ
فتتح الحكاية التي
الدولة االستقاللية ،لكن السيرة لم ولن تغيّب األطرافَ  ،بوصفھا السّن َد الحامي للكيان و ُم َ
ً
ت مقبلة.
نتمنّاھا تكتم ُل
فصوال في مؤلّفا ٍ
مدنُ الساحل والداخل ،األربع ،المتقاربة والمتعانقة ولو عن بع ٍد مكاني ال عالئقي وطيد ،المشمولةُ بالدراسة،
ب لھا لتُظَھ َﱢر – بقلمه – صورتَھا عن ذاتھا وعن رموزھا ،مثلما عن تب ّدل
لم تُخ ِلف الميعاد الذي ُ
ض ِر َ
ً
وصوال إلى الوطنية االستقاللية على مجريات
أحوالھا ،وتقلّبات األزمنة العثمانية وتلك االنتدابية الفرنسية
ت أبنائھا وقاطنيھا .ائتلفت أخبارھا ونشاطاتھا في متن الكتاب ،بما في ذلك الجانب الثقافي الذي ال
حيوا ِ
يحظى عادة باالھتمام المطلوب والمأمول.
جديد الكتاب ،وخاصة في ما اتصل ببيروت العاصمة ،ھو في تخصيصھا بفقرات مسھبة وموثقة تناولت
معالم نھضتھا الثقافية وصنويھا الفنية والصحافية .المكوّ ن الثقافي حلّ بتميّز في صدارة المشھدية التي خصّ
الكاتب بھا كل مدينة على حدة .تألّ ُ
اھتمام مشكور.
ق بيروت الثقافي منذ مطلع القرن الماضي كان موض َع
ٍ
فذ ّكرنا بكوكبة من األسماء اللوامع ،من الجنسين ،التي برزت في ظل نھضة مسرحية وفورة سينمائية وتوھّج
وأتاح لھا أن تكونَ الحاضنة الرئيسة لتفتّح مواھب العديد من فنانات وفناني
إعالمي ،دمغ بيروت ببصمته،
َ
العرب وصحافييھم ومثقفيھم الذين لطالما جمعت شملھم وبلورت أفكارھم مقاھي ومطاعم بلسّ والحمرا
والروشة.
حسنًا فعل صديقنا المؤرّ خ سنو في تنشيط الذاكرة الوطنية بجرع ٍة معرفية واجبة الوجود في حاضرنا
المأزوم .فذ ّكرنا بمھارة موصوف ٍة بجماليات األمس المنصرم وإنجازات أھله الذين ناضلوا وواجھوا وأسسوا
واستثمروا واستقطبوا ،وجھدوا لبناء صورة مشرّ فة لذواتھم ولبلدھم الممثل ھنا بمدنھم األقطاب األربع.
أفلحوا في مسعاھم ووفق إمكانياتھم المتاحة ،كما يخبّرنا الباحث سنو .لكنه يدعنا نكتشف من خالل استنتاجاته
أننا أخلفنا الميعاد وتناسينا اإليفاء بوعد المتابعة الجادة الستكمال المسار الحضاري والحضري لمجتمعاتنا.
حين ،لكننا سرعان ما
الصو ُر الزاھية ألحوالنا التي رسمھا بالكلمة والصورة والوثيقة ،دغدغت أحال َمنا إلى ٍ
طاول الخرابُ بعض معالمھا وھياكلھا ،ف ُد ّمرت خالل سنوات الحرب
نستدرك أن ألوانھا بھتت أو تكاد ،كما
َ
والفتنة ومعاركھا المتنقلة.
خارطةُ الطريق العمرانية التي جھد المؤرّ خ سنّو لرسمھا بكلمات مشرقة وظّفت في توصيفات نوستالجية،
ت ملموسة في ربوع
كانت بمثابة تذكير لنا بفضل األسالف الذين عبّدوھا في حنايا الوطن ،ونثروھا إنجازا ٍ

مدنه األقطاب األربع .أ ّدوا قسطَھم للعلى كما استنتج المؤلّف واستنتجنا معه ،وتركوا للخلف؛ أي لصالح
ت كما تشتھي السّفنُ واألنفسُ ؛ فتعثّر
رخائنا االجتماعي ،ما “ف َعلت أيمانُھم” دون منﱠ ٍة .لكن الرياح لم تأ ِ
ّ
وتأخرت البالد ،وطاول الخراب معال َم ھذه المدن ،بفعل تبعات االقتتال واالنقسام الداخلي ونزعات
المسار،
التقاسم والتعاند ،وسواھا من معوّ قات نھضة األمم.
نقف ُل دفّتي كتاب الصديق سنّو ،ونتعظَ بما قرأناه ،وتف ّكرنا في مضامينه وتبصّ رنا في مقوالته .نكتشفُ بمرار ٍة
أن اللبناني منّا ال يزال لتاريخه “جاھ ُل” أو متجاھ ٌل لجغرافيته السياسية في كلياتھا وديناميتھا ،والمغيّبة في
ب شتى .وھو نفسُه ال يزال يلتمسُ ب ﱠر األمان ،وخشبةَ
جزئياتھا عن وعي الجمھور كل الجمھور ألسبا ٍ
الخالص ،ال بل يطمح إلى مجرد الحصول على “فيزا” ھجرة أوعمل.
قرأنا فتذ ّكرنا واستمتعنا؛ فمدننا األربع ذ ّكرتنا بزھو الماضي .لكننا تأسفنا على واقعنا ومشاريع نھوضنا
المعلّقة والمتعثرة؛ وأعني حلم دولة القانون والعدالة والمساواة .ذ ّكرنا الكتاب بـالصيغة المثلى للتعايش
المأمول ،أي “حكاية” الوطن اللبناني الواحد والموحّ د ،الديموقراطي واإلنسانوي والعربي الھوى والھوية،
طرف من
اص لدور
ٍ
بمدن ساحله وداخله على ح ﱟد سواء .وما لم يقله الكاتب عبّرت عنه أفكاره :فال انتق َ
ً
وفاعال من دون األطراف المتداخلة
قلب حاضنًا
األطراف وال للقلب الذي يش ّكل واسطة عقدھا .وال َ
ت وقرى
ألطراف
أدوار لمكوّ ٍن من مكوّ نات المجتمع ،وال
انتعاش وتضخي َم
والمتكاملة معه ،وال
ومدن وبلدا ٍ
ٍ
َ
ٍ
ٍ
على حساب بعضھا البعض ،أو على حساب القلب النابض ،والقابض على “جمر” الحقيقة الكيانية اللبنانية.
****
)*(باحث في األلسنية.
¶ عبد الرؤوف سنّو :المدن األقطاب في لبنان :بيروت – طرابلس – زحلة – صيدا ،مؤسسة شاعر
الفيحاء سابا زريق الثقافية. ٢٠١٨ ،توزيع :المؤسسة الحديثة للكتاب – مكتبة أنطوان – مكتبة بيسان.

