
حسين بن حمزة 

 
ّ

يوحي عنوان »بحثًا عن الضاحية« بأن
غير موجودة.  أو  إم��ا ضائعة  الضاحية 
الضاحية  وه���������ي  ال�����ض�����اح�����ي�����ة،  وألن 
موجودة،  ط���ب���ع���ًا،  ل���ب���ي���روت  ال��ج��ن��وب��ي��ة 
ف��ا ب��د م��ن أن ي��ك��ون امل��ق��ص��ود بالعنوان 
شيء آخر أكثر دسامة. الفكرة األساسية 
استعادة  م��ح��اول��ة  ف��ي  ل 

ّ
تتمث للمعرض 

ص��ورة الضاحية كما كانت في السابق، 
»ساحل  ضاحية أيام زمان التي عرفت ب�
النصارى« ثم ب� »ساحل املنت الجنوبي«... 
وهي في سبيلها إلى أن تمسي الضاحية 
 هذا املسعى 

ّ
كما نعرفها اليوم. الواقع أن

ال��ذي تعرضه »أمم  املشروع  موجود في 
»الهنغار«  ف����ي  وال���ت���وث���ي���ق«  ل���أب���ح���اث 
ه 

ّ
امل���ه���دي(، لكن ق���رب ج��ام��ع   ����� )ال��غ��ب��ي��ري 

الطافية.  الجليد  ج��ب��ل  ق��م��ة  س���وى  ل��ي��س 
امل���ش���روع، ب��ه��ذا امل��ع��ن��ى، ي��ت��ج��اوز بداهة 
ال��ع��ن��وان إل���ى اق���ت���راح���ات ش���دي���دة الثراء 

والتعقيد. 
ال���ع���ن���وان ت��ك��م��ن طبقات  ت���ح���ت ه�����ذا 
متعددة من العناوين، وحزمة هائلة من 
الدالالت واإلشارات، التي تتفّرع، بدورها، 
ت��س��اؤالت وتأويات  أم��ام  املجال  وتفتح 
يبحث  أركيولوجي  إن��ه مشروع  جديدة. 
في تاريخ الضاحية منذ نشأتها. مشروع 
��ل ف���ي ط��ب��ق��ات العيش 

ّ
ي��ق��وم ع��ل��ى ال��ت��وغ

التي توالت على املكان. وهذا يعني إعادة 
األسماء  واس��ت��خ��راج  ال��ض��اح��ي��ة،  تركيب 
الحالية.  األس����م����اء  ت���ح���ت  م����ن  ال���س���اب���ق���ة 

ثقافة وناس12

هل تبحث عن ضاحية 
أيام زمان؟ عليك بزيارة 

»الهنغار«، فقد تجدها 
هنا، في ضيافة لقمان 

سليم ومونيكا بورغمان. 
املعرض الذي تنظمه 

سع 
ّ
جمعّية »أمم« يت

للصورة والنص والوثيقة 
والشهادة والتجهيز و... 

السينما، ويرصد التحّوالت 
التي طرأت على املكان 

الذي »حرق قلب« الجيش 
اإلسرائيلي، صيف 2006

معرض

بحثًا عن )عاصمة( الزمن الضائع

عمان ـــ نوال العلي

درويش،  محمود  م 
ّ
تكل ال��غ��ائ��ب،  ب��اس��م 

املفقود،  ط��������روادة  ش���اع���ر  م��س��ت��ح��ض��رًا 
»ال��ح��ق��ي��ق��ة ل��ه��ا وج���ه���ان، وق���د سمعنا  ف���
ال��ط��روادي��ة على لسان  ص��وت الضحية 
يوريبيديس... إن شعبًا با شعر شعب 
م�����ه�����زوم«. ي��ب��ح��ث دروي�������ش ع����ن شاعر 
 »لغته املطيعة كسحابة« 

ً
طروادة، حاما

لدى ظهوره في فيلم »موسيقانا« الذي 
عرض أخيرًا ضمن سلسلة »أفام ذاكرة 
الحرب« في عمان. الشريط الذي أنجزه 
امل���خ���رج ال��س��وي��س��ري ج����ان ل����وك غودار 
درويش  م��ح��م��ود  ف��ي��ه  وظ��ه��ر   ،)2004(
وال��ك��ات��ب اإلس��ب��ان��ي خ���وان غويتسيلو، 
افتتح ع��روض »ذك��ري��ات ال��ح��رب« التي 
ت����ق����ام ح���ال���ي���ًا ف����ي »م����س����رح ال���ب���ل���د« في 
العاصمة األردنّية بالتعاون مع جمعية 
للتوثيق  و»أم��������م  س�����ي«  دي  »ب�����ي�����روت 
واألب���ح���اث ف��ي ل��ب��ن��ان«. واس��ت��دع��ي إلى 
ال���ت���ظ���اه���رة امل���س���رح���ي امل����ص����ري حسن 
ال��ج��ري��ت��ل��ي وامل��خ��رج��ة األمل��ان��ي��ة املقيمة 
بني  وه��ي  بورغمان،  لبنان مونيكا  في 

القّيمني على جمعية »أمم« البيروتية. 
التظاهرة  ه�������ذه  خ�������ال  ������ع������رض 

ُ
وت

حكايات  ت���روي  وثائقية  أف���ام  سلسلة 
م ش�����ه�����ادات ح�����ول ما 

ّ
ال�����ح�����روب، وت�����ق�����د

ح����دث ف���ي ال��ع��دي��د م���ن ال���ن���زاع���ات التي 
طحنت رح��اه��ا ض��ح��اي��ا وأب���ري���اء كثرًا. 
ويشير حسن الجريتلي الذي زار لبنان 

أخ���ي���رًا إل����ى أه���م���ّي���ة م���ا ي��ن��ج��ز اآلن من 
���ق ي��وم��ي��ات الناس 

ّ
أف����ام ق��ص��ي��رة، ت���وث

وت��رص��ده��ا، وخ��ص��وص��ًا األع���م���ال التي 
ها 

ّ
ت����م����وز، م���ع���ت���ب���رًا أن ل�����ع�����دوان  أّرخ�������ت 

��ه��ا وض��ع��ت املرء 
ّ
ف��ي غ��اي��ة األه��م��ي��ة، ألن

أم��ام ن��وع مختلف من السينما، هو ما 
نحتاجه اليوم. 

»موسيقانا«  ف����ي  غ�������ودار  ي���ت���ن���اول 
ت��ج��ل��ي��ات ال���ح���رب ب��ش��ك��ل ع���ام كمشاهد 
والسفن  امل������دّم������رة  وامل���������دن  ال�����دّب�����اب�����ات 

الحربية والسكان املهّجرين من دون أي 
 الشريط 

ّ
تسلسل زمني أو تاريخي. لكن

يتابع أيضًا قصتني متوازيتني، واحدة 
تنجذب إلى الضوء وأخرى إلى العتمة. 
ويستعني غودار بدانتي مثلما يستعني 

يظهران  اللذين  وغويتسيلو  ب��دروي��ش 
إلى  فيلمه  فيقسم  امل��ش��اه��د،  ف��ي بعض 
ثاث ممالك، بدءًا من مملكة »الجحيم«، 
ح��ي��ث م��ش��اه��د ال���ح���روب وامل���ذاب���ح منذ 
ال��ق��دي��م��ة وأدوات���ه���ا البسيطة،  ال��ح��روب 
 إل�����ى ق��ن��ب��ل��ة ه���ي���روش���ي���م���ا. أما 

ً
وص�������وال

ف���ي »امل���ط���ه���ر«، أي امل��م��ل��ك��ة ال��ث��ان��ي��ة من 
ال��ف��ي��ل��م، ف��ي��ط��وف غ����ودار ف��ي سراييفو، 
الصور  م��ن   

ً
مجموعة يستعرض  وهنا 

التاريخية لف���لسطني. وفي أحد املشاهد 
يجتازون  وه��م  لليهود  يعرض ص��ورة 
ع��ام 1948، متوّجهني  إل��ى حيفا  البحر 
كبيرة،  ب���اخ���رة  ف���ي  امل���ي���ع���اد  أرض  إل����ى 
وصورة للفلسطينيني وهم يهربون في 
العام نفسه، وفي املكان نفسه، في قارب 
التاريخ...  يدخلون  َول 

ُ
»األ ك��أن  صغير. 

واآلخ����ري����ن ي��خ��رج��ون م���ن���ه«، ث���م يكّرر: 
»ثمة وجهان للحقيقة الواحدة«.  

اتل« اللبناني ��� األملاني 
َ
أما فيلم »َمق

رض أيضًا في التظاهرة، فيصّور 
ُ

الذي ع
الحقيقة والهلوسة لستة  شهادات بني 
مقاتلني في ميليشيا القوات اللبنانية، 
م���ن م��رت��ك��ب��ي م��ذب��ح��ة ص���ب���را وشاتيا 
يحمل  ال�������ذي  ال���ش���ري���ط   

ّ
ل����ك����ن  .)1982(

توقيع مونيكا بورغمان ولقمان سليم، 
م صورة توثيقية 

ّ
وهرمان تايسن ال يقد

أو تأريخية مل��ا ح���دث، ب��ل ي��ت��رك لرجال 
امليليشيا الستة أن يتحدثوا ��� بعيدًا من 
��� عن التفاصيل والوقائع  ة طبعًا 

ّ
أي دق

ت إلى املجزرة. وقوة 
ّ
واألسباب التي أد

ال��ش��ري��ط أن��ه يفسح امل��ك��ان ل��ل��ج��اد، من 
التصوير  ط��ري��ق��ة  ف���ي  إال  ت���دخ���ل  دون 
الفظائع  يستعيد  كي  ال��ك��ادر،  واختيار 
ال��ت��ي ارت��ك��ب��ه��ا، لنكتشف أن��ه ه��و اآلخر 
ال���ذي رماه  ل��ج��رائ��م��ه ول��ل��ب��ؤس  ضحية 

على قارعة البشرّية.
رض شريط 

ُ
ومن الواليات املتحدة، ع

ال���راب���ع���ة« ملخرجيه  ال��ع��امل��ي��ة  »ال����ح����رب 
ريتشارد رولي وجاكلني سوهن. يروي 
عامني،  تصويره  استغرق  ال��ذي  الفيلم 
ق��ص��ص��ًا ع���ن امل��ن��اض��ل��ني ال���ذي���ن قاوموا 
»اإلم��ب��راط��وري��ة ال��ش��م��ول��ي��ة« م��ن كوريا 
وجنوب إفريقيا واملكسيك واألرجنتني. 
م��ن عشرين فيلمًا  ��ع��رض سلسلة 

ُ
ت كما 

الحصار«  تحت  »أف��ام  بعنوان  قصيرًا 
ن��ف��ذه��ا ف��ن��ان��ون ش��ب��اب داخ���ل ل��ب��ن��ان أو 
خ����ارج����ه خ�����ال ع�������دوان ت���م���وز الصيف 
امل�����اض�����ي. وع�����رض�����ت ه������ذه األف���������ام في 
العربية في  مهرجان بيينالي السينما 
باريس، وفي مناسبات عربية وعاملية 
لعروض  األخ�����ي�����ر  ال�����ي�����وم  وف�������ي  ة. 

ّ
ع����������د

التي تنتهي الجمعة  »ذكريات الحرب« 
السويسري  ال���ف���ي���ل���م  ُي����ع����رض  امل���ق���ب���ل، 
كريستيان  للمخرج  ال��ح��رب«  »م��ص��ّور 
ف��راي ال��ذي راف��ق فيه امل��ص��ّور األميركي 
مناطق  ف��ي  لسنتني  ن��ات��ش��وي  جيمس 
وفلسطني  ك���أن���دون���ي���س���ي���ا  ال�����ن�����زاع�����ات 
 الفيلم صورة توثيقية 

ّ
وكوسوفو. ويعد

أصعب  في  وانفعاالته  امل��ص��ّور  ملشاعر 
اللحظات وأكثرها دموية أيضًا.

»مسرح البلد« يسترجع »ذاكرة الحرب«، من ساراييفو إلى فلسطني
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مشروع أركيولوجي 
يــبـحـث فـي تـاريـخ 

 في 
ً
ال

ّ
الضاحية، متوغ

طبقات العيش التي 
توالت على املكان

من فيلم »موسيقانا« لغودار

»ضاحية« لقمان سليم... بني سياسة وحنني

الروائح  البحث ع��ن  ك��ذل��ك،  وه��ذا يشمل، 
واأللوان واملذاقات القديمة املدفونة تحت 
تتّبع  إل��ى  ذل��ك  الحالية منها. وس��ي��ؤدي 
األصلية.  رهم 

ّ
وأماكن تحد البشر  أنماط 

وأن����م����اط سلوكهم  واألف���������راد  ال���ع���ائ���ات 
وحيواتهم اليومية، وكيفية اختاط ذلك 
م��ع امل��م��ارس��ات امل��ع��م��اري��ة ال��ت��ي تطورت 
والشوارع  األب��ن��ي��ة  بحسبها،  وت��راك��م��ت، 
ال��ت��ج��اري��ة وص����االت السينما  وامل���ح���ات 
وال��ب��س��ات��ني وأم��اك��ن ال��ع��ب��ادة. وسيشمل 
ذل����ك ال���س���ؤال ع���ن ال���ن���اس ال���ذي���ن هجروا 

املسيحيون  طواعية،  أو  قسرًا  الضاحية 
االجتماعي  ال��ن��س��ي��ج  خ��ص��وص��ًا.  م��ن��ه��م 
بالتدريج  وي���ت���وّح���د  ي��ص��ف��و  راح  ال�����ذي 
قدم حاليًا، 

ُ
باتجاه مآل الضاحية التي ت

س��واء في وسائل اإلع��ام أو في أحاديث 
ال����ن����اس، ب��وص��ف��ه��ا ف���ض���اًء ش��ي��ع��ي��ًا نقيًا 

 لحزب الله. 
ً
ورمزًا للمقاومة ومعقا

الضاحية اليوم تشمل مساحة كبيرة، 
وأحياء ومناطق متعددة. املشروع الذي 
ت��ق��دم��ه »أم����م« ي��رك��ز ع��ل��ى »ح����ارة حريك« 
أك���ث���ر م���ن غ��ي��ره��ا م���ن أج������زاء الضاحية. 
 حارة 

ّ
ه أن

ّ
 هذا التركيز مبّرر، مرد

ّ
الواقع أن

حريك هي النواة األصلية للضاحية، كما 
أن الضاحية كتسمية، ال تزال حتى اليوم 

تعني الحارة في االستخدام اليومي.
ماحظة  ف������ي  ال�������زائ�������ر  ي����ت����أخ����ر  وال 
يطرحها  ال���ت���ي  امل��خ��ت��ل��ف��ة  ال���ط���م���وح���ات 
املعرض. املوجودات نفسها تقوم بإشاعة 
م��ن��اخ ق��وي وم��ع��ٍد، ال ي��ع��ود بعدها على 
التي  الطبقات  في  التجوال  الزائر س��وى 
تقترحها تلك امل��وج��ودات. يزدحم فضاء 
»الهنغار« ببوسترات على شكل كوالج، 
م�����ن ص������ور ألشخاص  ي���ت���أل���ف  أغ���ل���ب���ه���ا 
وأجزاء من شهاداتهم وذكرياتهم. الباقي 
مأخوذ من ألبومات شخصية وأرشيفات 
بعض الصحف. لكن، قبل أن يبدأ جولته، 
ل خريطة 

ّ
يمر الزائر بماكيت ضخمة تمث

ال��ض��اح��ي��ة ال��ح��ال��ي��ة. امل��اك��ي��ت ال��ت��ي أنجز 
الرسام رفيق مجذوب هيكلها األساسي، 
باركلي وأنغا  م��ن س���وزان   

ٌّ
ك��ل وحولتها 

شاي إلى تجهيز، يمكن أن يكملها الزوار 
بإضافاتهم الشخصية.  

ي���ق���ول ل��ق��م��ان س��ل��ي��م، م���دي���ر جمعية 
»أم��م«: »املشروع ليس له عاقة بالحرب 
األخ���ي���رة ال��ت��ي ت��ح��ّول��ت ف��ي��ه��ا الضاحية 
إل����ى ن����وع م���ن األس����ط����ورة. ال��ف��ك��رة بدأت 
عام 2005، وكان من املفترض أن يقتصر 

العمل على حارة حريك كفضاء مختلط 
للسكن، وي��رص��د ت��ح��ّول��ه��ا م��ن ق��ري��ة إلى 
 إل��ى راه��ن��ه��ا كعاصمة 

ً
ض��اح��ي��ة، وص���وال

لقمان  وي��ض��ي��ف  ال��ل��ه«.  ل��ح��زب  سياسية 
ب��أن��ه ب��ع��د ال���ح���رب ب��ات��ت ه��ن��اك صعوبة 
��ق��ص��ف أكثر 

ُ
 ح����ارة ح��ري��ك ت

ّ
ف��ي ش���رح أن

م���ن ض��اح��ي��ة ب���ي���روت ال��ج��ن��وب��ي��ة. ولهذا 
ال��ج��غ��راف��ي للتسمية،  امل����دى  ت��م ت��وس��ي��ع 
وصارت »الضاحية« هي العنوان وليس 

»حارة حريك«. 
ث��م��ة م���ع���اٍن س��وس��ي��ول��وج��ي��ة شديدة 
 ال��رواج الواسع 

ّ
اإلغ��راء في املعرض، لكن

ال��س��ي��اس��ي الضيق  ل��ل��م��ع��ن��ى  وال��ك��ث��ي��ف 
ل��ل��ض��اح��ي��ة وم���س���اوات���ه���ا م���ع ح����زب الله، 
���ب ت���ل���ّم���س ت���ل���ك امل���ع���ان���ي وفحص  ي���ص���عِّ
ال���ت���ح���والت وامل���س���ال���ك ال���ت���ي ت���ع���رض لها 
البشر والحجر. لعل قدر املعرض أال ينجو 
السياسة  أن  ه��ذا ال يعني  السياسة.  من 
غ��ائ��ب��ة ع���ن ف���ك���رة امل���ع���رض ن��ف��س��ه��ا. لكن 
»الضاحية«،  ملصطلح  الرمزية  الحمولة 
ت��رف��ع م��ن ج��رع��ة ال��س��ي��اس��ة ع��ل��ى حساب 
تفاصيل أكثر عمقًا وأكثر إغراء للبحث. 
لقمان سليم ال يخفي خشيته من طغيان 
ولكنه  املعرض،  تأويات  على  السياسة 
ي��ق��ول: »أن���ا ال أخ��ف��ي م��وق��ف��ي السياسي. 
القراءة السياسية أتركها لآلخرين. ولكن 
الضاحية هي خاصة لحال لبنان بأسره. 
كنموذج  ت���ب���دو  ال���ض���اح���ي���ة  ك���ان���ت  وإذا 
فإن  والسياسي،  الطائفي  للصفاء  فاقع 
مناطق أخرى، كطريق الجديدة والعديد 
ال��غ��ي��ت��وات امل��س��ي��ح��ي��ة، ليست أفضل  م��ن 
اللبنانية،  السياسية  األط���راف  كل   .

ً
ح��اال

عن حسن نية أو سوء نية، تنتج مشاريع 
من ه��ذا ال��ن��وع. أن��ا ال أستطيع أن أعيش 
ف���ي غ��ي��ت��و س�����واء ك����ان ه����ذا ال��غ��ي��ت��و ل����14 
ل�  إدان����ة  ��ل 

ّ
ي��م��ث امل��ع��رض  آذار.  ل����8  أو  آذار 

البلد  أن  يبدو  التي  الغيتوية«  »اللحظة 

ذاهب إليها... والجميع ساكت على ذلك. 
الضاحية نموذج، لكن املشكلة أن اآلخرين 
واالحتذاء  م��ح��اك��ات��ه��ا  ف���ي  ي���ق���ّص���رون  ال 
ب��ه��ا«. وي��ؤك��د ل��ق��م��ان أن���ه م��ع التطورات 
الحديث  ي��م��ك��ن  ال��س��ي��اس��ي��ة األخ���ي���رة »ال 
لبنان.  ف��ي  طائفيًا  مختلطة  مناطق  ع��ن 
أم����ا ال��ت��ي ت��ب��دو م��خ��ت��ل��ط��ة، ف��ه��ي مكّونة 
م��ن ط��وائ��ف صافية م��ت��ج��اورة... لكن كل 
واحدة منها تعيش على حدة. إنها تخلق 
اختاطًا وهميًا بينما الحقيقة أن تجاور 
تعصب  يخفي  فيها  الصافية  ال��ط��وائ��ف 

كل طائفة وانطواءها على نفسها«.
ال���ب���ح���ث ع����ن ال���ض���اح���ي���ة ف����ي معرض 
»أم������م« ل��ي��س س��ي��اس��ة ف���ق���ط. ل��ك��ن��ه ليس 
ن��وس��ت��ال��ج��ي��ا خ��ال��ص��ة ف���ي امل���ق���اب���ل. إنه 
جهد توثيقي ضخم ينسجم مع السيرة 
إلى  »أم����م«  جمعية  تسعى  ال��ت��ي  املهنية 
التفسير  ي��خ��ف��ي  ال  امل���ش���روع  ت��ح��ق��ي��ق��ه��ا. 
ال��س��ي��اس��ي ف���ي ت��ف��اص��ي��ل��ه، ل��ك��ن م���ن قال 
في   

ً
تفصيا ليست  نفسها  السياسة  إن 

قال  وم��ن  اللبنانية؟  االجتماعية  الحياة 
ال��ت��ح��ّوالت التي أص��اب��ت الضاحية ال  إن 
واملحميات  امل��ن��اط��ق  م��ن  غ��ي��ره��ا  تصيب 

السياسية؟ 
وفي هذا السياق، يمكن أخذ شهادة 
مشغل األفام السابق في إحدى سينمات 
الضاحية، محمد حمود، حني يربط أفول 
بأفولها  الضاحية،  السينما في  ص��االت 
الحمراء.  ��دة أشهرها ش��ارع 

ّ
ع أمكنة  ف��ي 

 تحّوالت مماثلة قد تكون 
ّ

وهذا يعني أن
وتجارية  اق���ت���ص���ادي���ة  ألس����ب����اب  ح���دث���ت 
السياسة  ب��س��ب��ب  ول���ي���س  واج���ت���م���اع���ي���ة، 

وحدها. 

16 حزيران  ح���ت���ى  ال���ض���اح���ي���ة«،  ع����ن  »ب���ح���ث���ًا 
)ي��ون��ي��و( ���������� »ال��ه��ن��غ��ار«، ال��غ��ب��ي��ري، ق���رب جامع 
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»الهنغار« ينهض من رماده... و»أمم« تنبش جراح الجماعة 
تأسست جمعية »أمم للتوثيق واألبحاث« )2004(، على 
يد ناشطني في عالم الثقافة والسياسة واإلعالم: الكاتب 
والناشر اللبناني لقمان سليم واملخرجة األملانية مونيكا 
بورغمان. حمل املشروع هدفًا طموحًا وصحّيًا في بلد 
الحروب األهلّية الدائمة: »التركيز على الذاكرة الحّية عبر 

استعادة ماضي لبنان الذي يضّج بالعنف والحروب. 
 الختالف 

ً
ل مصدرًا ومادة

ّ
وهو ماٍض ما زال يشك

اللبنانيني في ما بينهم« نقرأ على املوقع اإللكتروني 
للجمعّية.

 الحرب« كما يدعو أهل 
ّ

ترفض »أمم« »إقفال ملف
السياسة، القتناعها بأّن »املسامحة الشكلّية ال تؤدي إال 
إلى املزيد من العنف«. ومن هذا املنطلق نظمت عروضًا 
ونشاطات ومحترفات تصوير تجمع مراهقني من كل 

الطوائف واملناطق، في فضاء خاص في قلب الضاحية، 

هو »الهنغار«. وجاء القصف اإلسرائيلي الصيف 
املاضي ليدّمر هذا الفضاء الخاص، فانكبت الجمعّية 
على ترميمه بمساعدة من مؤسسة »برينس كالوس 
للثقافة والتنمية« و»ميديكو انترناشيونال«. وها هو 

املكان ينبعث من رماده، مع معرض الضاحية.
تواصل »أمم« جمع املواد والوثائق عن الحرب األهلية 
اللبنانية والسنوات الالحقة، وأيضًا أرشفة مختلف 

النواحي املتعلقة بالتاريخ الثقافي واالجتماعي اللبناني. 
كما تعمل على إقامة األنشطة والتظاهرات العامة، 

واللقاءات واملناقشات التي تصب في مشروعها املذكور 
القائم على توثيق الحروب، واستدعاء الذاكرة اللبنانية 

القريبة والبعيدة. 
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