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ثقافة وناس

ثقافة وناس

فوتوغرافيا

في معرضه الفردي الجديد داخل «متحف
سرسق» ،يتخذ المؤرخ الفني واألكاديمي
اللبناني موقفًا مدينيًا وسياسيًا وإنسانيًا من

البيوت المهجورة شاهدة على
ّ
التحوالت السياسية واإلجتماعية

مشهد
من فيديو
«مساكن
مهجورة،
أرشيف»

مشهد
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مهجورة،
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روان عز الدين
ل ــم ي ـس ـتـ ِـعــن غ ــري ـغ ــوري بـجــاقـجـيــان
( )1971بــآالت خــارقــة لكشف أطياف
امل ــاض ــي وأشـ ـب ــاح ــه داخـ ـ ــل ال ـب ـيــوت
ا ملـهـجــورة .ال ـجــدران مليئة بالثقوب
وال ـف ـج ــوات .مــا عـلـيــه إال إزاحـ ــة لــوح
خشبي لــرؤيــة األرانـ ــب تـجــول باحة
ّ
ّ
ليتلصص
منزل ،أو أن يتسلق شجرة
على تاريخ حميمي وعنيف لبيروت.
في معرضه الفردي الجديد «مساكن
مهجورة :كشف أجهزة» في «متحف
ّ
(األشرفية ـ بيروت) ،يدخل
سرسق»
ّ
امل ـصـ ّـور واألكــادي ـمــي واملـ ــؤرخ الفني
ال ـل ـب ـن ــان ــي إلـ ـ ــى الـ ـبـ ـي ــوت بــوص ـف ـهــا
آ الت زم ـ ـنـ ـ ّـيـ ــة بـ ـنـ ـفـ ـسـ ـه ــا ،ي ـح ـم ـي ـهــا
ّ
غ البًا سكونها .كــان عليه أن يتأكد
ب ـن ـف ـ ّس ــه إن كـ ـ ــان الـ ـسـ ـك ــون س ـكــونــا
حـــــق ـ ــا ،وإن ك ــان ــت هـ ـ ــذه املـ ـس ــاح ــات
تتسع لــأل ـفــة فـحـســب .كــل ش ــيء بــدأ

المدن ومساحات العيش فيها .بيروت هي
ّ
والمتمهل .يقترح
محور مشروعه الضخم
مصادر أخرى للذاكرة انطالقًا من البيوت

ّ
ً
ّ
ّ
منسية ،هو
تاريخية عنيفة األحياء ،ولدت أرشيفًا هائال ألمكنة
المهجورة التي تتسع لسرديات
ّ
قبل كل شيء تاريخ لقرن ونصف من حروب
الحميمية .الصور
تفوق قصص السكان
ّ
والمرويات والوثائق والتجوال الالمتناهي في وهجرات وأزمات المدينة

غريغوري بجاقـجيان ...حيوات بيروت

ع ــام  .2009زيـ ــارة إل ــى بـيــت مهجور
فـ ــي م ـن ـط ـق ــة زق ـ ـ ــاق ال ـ ـبـ ــاط أوقـ ـع ــت
بجاقجيان تحت سطوتها .ستليها
م ـئــات ال ــرح ــات س ـي ـرًا عـلــى األقـ ــدام،
ً
وتوثيق لحوالى  760منزال مهجورًا،
ول ـق ــرن ون ـص ــف م ــن ت ــاري ــخ املــدي ـنــة.
باإلضافة إلى الجانب الفوتوغرافي
ل ـهــذه امل ـســاحــات وتـفــاصـيـلـهــا ،جمع
الـقـصــص الـتــاريـخـ ّـيــة واالجـتـمــاعـ ّـيــة
وال ـس ـيــاسـ ّـيــة .نــزهــاتــه املـتـمـ ّـهـلــة إلــى
الذاكرتني القريبة والبعيدة ،أفضت
إلى آالف الوثائق البصرية واملكتوبة
ال ـت ــي مـ ـ ّـد ب ـجــاق ـج ـيــان ل ـهــا م ـس ــارات
بحثية فــي رســالــة للدكتوراه ّ
ّ
قدمها
ّ
ع ــام  2016فــي بــاريــس ،وكـتــابــيــة في
كـ ـت ــاب «مـ ـس ــاك ــن مـ ـهـ ـج ــورة :ت ــاري ــخ
ل ـب ـي ــروت» (دار ّك ـ ــاف) .أمـ ــا ال ـت ـحـ ّـدي
ال ـح ـق ـي ـقــي ،ف ـ ّت ـمــثــل ف ــي ت ـحــويــل هــذا
ال ـب ـحــث امل ـك ــث ــف وأدواتـ ـ ـ ــه إلـ ــى مـ ـ ّ
ـادة
ّ
فني ة (تنسيق كارينا الحلو) نراها

ّ
س ـي ــرورة ال ـع ـمــل ال ـتــي تـطــلـبــت تسع
س ـن ــوات طــوي ـلــة ،ف ــي م ـ ــوازاة البحث
األك ــادي ـم ــي .أمـ ــام ال ــدق ــة الـتــوثـيـقـيــة،
لــم يتخل عــن امل ـن ـظــور ال ـشــاعــري في
رؤية هذه البيوت ،ولم يمنعه البحث
الـ ـنـ ـظ ــري األكـ ــادي ـ ـمـ ــي مـ ــن ال ـت ـجــربــة
ّ
الحسية وامللموسة مع داخــل املنزل
ّ
ومن التنقيب عن اآلثــار املــاديــة .هذه
ّ
طقوسي ة
ا ل ــر ح ــات ا ل ـ ت ــي تستحضر
مـ ـنـ ـق ــرض ــة مـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــاقـ ــة مـ ـ ــع املـ ـ ــدن
واألحياء ،تحمل على عاتقها موقفًا
مدينيًا وسياسيًا من العزل السكني
ال ـ ـ ــذي ت ـف ــرض ــه ال ـ ـع ـ ـمـ ــارات ال ـعــال ـيــة
الجديدة في بيروت .وبجاقجيان ال
يستسلم إ ل ــى ا مل ــا ض ــي ت ـ م ــا م ــا بحكم
النوستالجيا .ال تــزال هــذه البيوت
الـ ـق ــديـ ـم ــةتـ ـعـ ـي ــشاآلنوهـ ـ ـن ـ ــا،ك ـمــا
يستحيل فصلها ع ــن الحاضر وعن
امل ــاض ــي ال ـقــريــب ال ــذي راك ــم حـيــوات
تتوالد منها سرديات جديدة تضاف
إل ـ ــى مـ ــا ش ـه ــدت ــه ه ـ ــذه األم ـ ــاك ـ ــن فــي
السابق.
املـ ـبـ ـن ــى ف ـ ــي م ـن ـط ـق ــة املـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـدور ال ـ ــذي
ك ــان مـ ـق ـ ّـرًا ل ـحــزب إم ـيــل ّإده «الـكـتـلــة
ال ــوط ـن ـي ــة» ،صـ ــار م ـل ـجــأ ل ـس ــرب مــن
ال ـح ـم ــام ،ث ــم ام ـت ــأ بــالـكـتــب الـطـبـ ّـيــة
ال ـيــونــانـ ّـيــة ب ـعــد أزمـ ــة ال ـي ــون ــان عــام
.2015ب ـ ـ ع ـ ــدد ع ـ ـ ـ ــوةغ ـ ـ ـ ــداءل ـ ـ ــدىآل
ف ــي صــال ـتــي امل ـت ـحــف وفـ ــي مكتبته عريضة مطلع الثمانينياتّ ،
تعرض
ضـمــن أرب ــع مـجـمــوعــات مــن وســائــط ول ـيــد ج ـن ـبــاط إل ــى م ـحــاولــة اغتيال
مختلفة هي ّ فيديو من تسع دقائق ،ب ـجــوار بـيــت تـقــي الــديــن الـصـلــح في
وجــرد لسجلت املمتلكات العقارية ،منطقة ميناء ا ل ـ ح ـ ص ــن .املبنى ا ل ــذي
وتصنيفاتف ــو ت ــو غ ــرا ف ـ ّـي ــةلتصاميم أن ـق ــذه وزيـ ــر ال ـث ـقــافــة غ ـســان ســامــة
الهدم ،شهد بعد سنوات طويلة،
ال ـع ـمــارات الــداخ ـلـ ّـيــة ،وثـمــانــي صــور من
ُ
ّ
فوتوغرافية .
جــريـمــة ق ـتــل فـيـ ّهــا ســائــق أج ــرة عــام
ّ
شيء.
كل
قبل
خ
ـؤر
ـ
م
هو
بجاقجيان
ودفنت جثته هناك .على الزائر
ّ 2014
ّ
ـؤرخ بهيئة أرك ـيــولــوجــي ّ
مـ ـ ّ
ورحــالــة أن ي ـت ــوق ــع كـ ــل ش ـ ــيء .ل ـيــس ال ـخ ـطــر
وق ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ّ
ـاص ومـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ّـور .رح ـ ــات ـ ــه م ـ ــرت املـ ــادي ال ــذي تسببه ح ــاالت البيوت
ب ــاألحـ ـي ــاء وب ـم ـك ـ ّـون ــات ـه ــا ال ـب ـش ـ ّ
ّ
يتربص بالزوار.
ـري ــة املتهالكة وحده ما
ّ
ّ
وبسلطاتها املستجدة« .كنت أمشي ه ـنــاك عـنــف تمتصه ال ـجــدران طــوال
ّ
وأمـ ـش ــي ...أت ـح ــدث م ــع ال ـن ــاس ،وهــم السنوات .نقرأ هــذه القصص وسير
ّ
يتحدثون معي ويدلونني إلــى بيت البيوت املرك بة ،في نصوص مرفقة
أو م ـب ـنــى» ،ي ـخ ـبــرنــا .كـ ــان يستفسر ب ـث ـمــانــي صـ ــور م ـط ـبــوعــة ع ـلــى ورق
ّ
من السكان ويستعني بهم ويفاوض «هــان ـي ـمــولــي فــوتــو راغ» ف ــي إح ــدى
قبضايات الحي ،وبقايا ميليشيات صالتي امل ـت ـحــف .ال ـصــور هــي عبارة
ال ـحــرب ل ـلــدخــول إلــى بعض املباني .ع ــن ل ـق ـطــات م ــن ال ــداخ ــل ،ت ـقــف فيها
ي ـق ــوم املـ ـع ــرض ع ـلــى هـ ــذه الـتـجــربــة ف ـت ـيــات أو يجلسن وس ــط ال ــرك ــام أو
ّ
الـ ـ ـح ـ ــي ـ ــة .إنـ ـ ـه ـ ــا جـ ـ ـ ــزء أسـ ـ ــاسـ ـ ــي مــن بـ ـج ــوار ن ــاف ــذة ،أو ت ـحــت درج .أم ــام

من المعرض

ّ
املتخب طة ،يكاد
ه ــذه السينوغرافية
يـصـعــب مــاح ـظــة أج ـس ــاده ــن ف ــورًا،
إذ يذبن مــع ال ـجــدران أو مــع الضوء.
يظل حضورهن خفيفًا وطيفيًا مثل
صورة لفتاة داخل عقار  226في زقاق
ّ
ال ـبــاط .كــأن بجاقجيان ال يستسلم
لهذا الفراغ ،أو أنه يعترض بشكل ما
على من أجبر السكان على املغادرة.
لهذا السبب نفسهّ ،
أصر على الدخول
إلى البيوت سواء بإذن أو من دونه،

كان ّيستفسر من
السكان ويفاوض
قبضايات الحي ،وبقايا
ميليشيات الحرب
للدخول إلى بعض
المباني
ّ
يتسع هذا المشروع
ألنماط مختلفة
من المراجع
ّ
والممارسات البحثي ّة
أبرزها ّالشهادات الحية
والمرويات

ـف بــال ـت ـفـ ّـرج ع ـلــى هياكلها
ول ــم ي ـك ـتـ ِ
ّ
الخارجية .هكذا د عــا صديقاته إلى
الــداخــل ،كـمــا لــو أنــه ي ــأذن لـهــن ،رغــم
ك ــل الـ ـع ــوائ ــق والـ ـح ــواج ــز واألقـ ـف ــال
ال ـح ــدي ــدي ــة وال ـ ـقـ ــوى ال ـع ـس ـك ـ ّ
ـري ــة أن
يتملكن املنزل و ل ــو للحظات التقاط
الـ ـص ــورة .اخ ـت ـيــار ال ـن ـســاء يـتـجــاوز
ال ـ ـ ــداف ـ ـ ــع ال ـ ـج ـ ـمـ ــالـ ــي ف ـ ـح ـ ـسـ ــب ،رغـ ــم
حضورهن املحبب .حاول في البداية
تصوير الــرجــال ،لكنهم كانوا دائمًا
ي ـع ـط ــون ان ـط ـب ــاع ــا ب ــأن ـه ــم عـ ـم ــال أو

محاربون .من ناحية ثانية ،يخبرنا
ب ـجــاق ـج ـيــان أن اخ ـت ـيــار ال ـن ـســاء هو
ّ
موقف مديني ونسوي بــدايــة ،يؤكد
ع ـلــى أن ـه ــن ج ــزء م ــن امل ــدي ـن ــة .لــذلــك،
حرص على أن تكون ملوديالته عالقة
مع البيوت التي ّ
صورن داخلها .في
الصالة األولى من املعرض ،يطالعنا
 19إطـ ــارًا رق ـم ـيــا ت ـت ـبـ ّـدل ف ـيـهــا مئات
الـ ـص ــور .ه ــي جـ ــزء م ــن الـتـقـسـيـمــات
ال ـت ــي أج ــراه ــا غ ــري ـغ ــوري لـلـمـبــانــي،
وت ـضـ ّـم ـنــت أي ـض ــا ال ـح ـي ــوات الـحـيــة
للنباتات والحيوانات ،والتصاميم
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ...ع ـل ــى الـ ـش ــاش ــات ن ــرى
ّ
الداخلي ة التي أخضعها
التصاميم
غـ ــري ـ ـغـ ــوري ل ـت ـج ــزئ ــة أخ ـ ـ ــرى أي ـض ــا
تقوم على امل ـمـ ّـرات ،وال ـبــاط ،وطــاء
ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــدران ،واألب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواب ،وال ـ ـنـ ــوافـ ــذ،
والحمامات واملطبخ واملــداخــل .هذا
التوثيق الهستيري يبدو كما لو أنه
ّ
محكوم باملصائر املحت مة لألبنية،
ّ
ّ
منكبًا على املباني
املصور
وإن كــان
ّ
ب ـحــاالت ـهــا ال ـحــالــيــة .يـصـبــح الـتــآكــل
ّ
التبدل
تراكمًا بدوره .تراكم يقوم على
املـ ّ
ـادي في هذه الفضاء ات ،ما يحيل
إلــى أنماط استخداماتها في فترات
زم ـنـ ّـيــة مختلفة .إنــه اع ـتــراف بحياة
ّ
منسية.
أخـ ــرى ت ـس ـيــر داخـ ــل ه ـيــاكــل
ّ
ال ـحــرب األه ـلـ ّـيــة لـيـســت ك ــل ال ــذاك ــرة،
إن ـه ــا جـ ــزء م ـن ـهــا .ي ـع ــزو غــري ـغــوري
حضورها كسبب مباشر أحيانًا إلى
قــرب الـبـيــوت مــن وســط املــديـنــة مثل
عني املريسة والباشورة .في العقدين
الفائتني ،شهدت املناطق البعيدة عن
ال ــوس ــط وع ــن خ ـطــوط ال ـت ـمــاس مثل
راس بـ ـي ــروت واألش ــرفـ ـي ــة ،ع ـم ـل ـيــات
إ خ ــاء كبيرة أيضًا بسبب املشاريع
الـعـمــرانـيــة واالس ـت ـث ـمــارات الـكـبـيــرة.
هـ ـج ــرات تـسـبـقـهــا وت ـل ـي ـهــا ه ـج ــرات
منذ االح ـتــال العثماني ،واالن ـتــداب
ً
ال ـفــرن ـســي وال ـخ ـم ـس ـي ـن ـيــات وصـ ــوال
إل ــى ال ـي ــوم .تـظـهــر ال ـف ـتــرات الــزمـنـ ّـيــة
فـ ــي ت ـج ـه ـي ــز ص ـ ّـمـ ـم ــه م ـ ـ ــارك بـ ـ ــارود
ومارك ديبة .وفق تقسيمات املناطق:
املـ ـ ّ
ـدور ،عــن املــريـســة ،امل ــزرع ــة ،زقــاق
ال ـ ـبـ ــاط ،راس ب ـ ـيـ ــروت ،ال ـص ـي ـفــي…
يصنع بجاقجيان ما يشبه بطاقات
هـ ّ
ـويــات ـيــة لـلـبـيــوت تـتـضـ ّـمــن ص ــورة
ّ
خارجية للمبنى ،والحقبات الزمنية

ال ـت ــي تـنـتـمــي إل ـي ـه ــا ،ورق ـ ــم ال ـع ـقــار،
ّ
وتحوالته.
واملساحة ،وحالة املبنى،
وض ـع ــت ال ـب ـط ــاق ــات ال ـب ـيــان ـيــة عـلــى
ط ــاول ــة ت ــدع ــو ال ــزائ ــر إلـ ــى الـتـقـلـيــب
ّ
ّ
األرشيفية .هكذا
املواد
والقراء ة مثل
ب ـن ــى ب ـج ــاق ـج ـي ــان أرش ـي ـف ــه الــدق ـيــق
للمباني ،وجعله في متناول الناس.
ب ـ ـعـ ــد ع ـ ـ ــودت ـ ـ ــه م ـ ـ ــن ال ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــوت ،كـ ــان
يستعني بالخريطة لتحديد أرقامها
ال ـ ـع ـ ـقـ ــاريـ ــة .كـ ــذلـ ــك اسـ ـتـ ـع ــان بـمـلــف
م ــن ب ـلـ ّ
ـديــة بـ ـي ــروت ،وب ـم ـســاعــدة من
ّ
«املـ ــركـ ــز ال ـع ــرب ــي ل ـل ـع ـم ــارة» .يــتـســع
هـ ــذا املـ ـش ــروع ألنـ ـم ــاط مـخـتـلـفــة من
ّ
البحثية ،أبرزها
املراجع واملمارسات
الحية وامل ـ ّ
الـشـهــادات ّ
ـروي ــات الـتــي ال
يمكن أل ح ــد أن يستمع إليها إال من
الشارع والتجوال فيه .بهذه الطريقة،
جـمــع الـفـنــان حــوالــى  700غ ــرض من
الـبـيــوت .نــوع مــن التقاط األث ــر ،ومن
التنقيب األركيولوجي املعاصر في
ّ
وسيتم
سير وحيوات مـ ّـرت بخفوت
تـجــاهـلـهــا مــن ق ـبــل ال ـبــاح ـثــن بشكل
عــام« .رح جـ ّـن» ت ـتـ ّ
ـردد العبارة مــرارًا
فـ ــي رسـ ــالـ ــة ك ـت ـب ـت ـهــا امـ ـ ـ ــرأة تـعـيــش
ف ـ ــي ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت .تـ ــرثـ ــي املـ ــرس ـ ـلـ ــة ح ــال
البالد وامل ـيــاه والكهرباء والضغوط
ال ـن ـف ـس ـ ّـي ــة الـ ـت ــي ت ـت ـل ـق ــاه ــا ،وت ـخ ـبــر
صديقتها «شربت كأس ويسكي من
شــوي إلق ــدر ن ــام» .مــا ال ــذي قــد يدفع
امــرأة تسكن في شــارع ال ـســادات إلى
ب ـعــث رس ــال ــة لـصــديـقـتـهــا ف ــي ش ــارع
ُك ـل ـي ـم ـن ـصــو؟ ي ـخ ـبــرنــا ال ـف ـن ــان أن ـهــا
أرسـ ـل ــت خ ــال ف ـتــرة ح ــرب الـتـحــريــر
عـ ـ ــام ،1989حـ ـي ــثكـ ــانـ ــتالـ ـق ــذائ ــف
ت ـم ـن ــع الـ ـ ـن ـ ــاس حـ ـت ــى م ـ ــن ال ـ ـخـ ــروج
إل ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــارع .ه ـ ـكـ ــذا ت ـص ـب ــح ه ــذه
ال ــل ــق ــى دالالت بنفسها ع ــل ــى حقبات
سـيــاسـيــة عــاشـهــا ال ـن ــاس وتـفــاعـلــوا
معهاوت ـ ـق ـ ـررتبسببهامصائرهم.
ن ـ ــرى ك ــل ذل ـ ــك ف ــي ف ـي ــدي ــو «م ـســاكــن
مـهـجــورة ،أرش ـيــف» مــن إخ ــراج مالك
حسني .يخرج غريغوري بجاقجيان
وزمـ ـيـ ـلـ ـت ــه الـ ـك ــاتـ ـب ــة فـ ــال ـ ـيـ ــري ك ـشــر
األغـ ــراض ،ويـفــرشــانـهــا عـلــى أرضـيــة
داخـ ــل اس ـت ــدي ــو .رس ــائ ــل وأل ـبــومــات
صور ودفاتر وجوازات سفر وجرائد
وع ـلــب أدويـ ــة (معظمها لــأع ـصــاب)
وأسـ ـ ـط ـ ــوان ـ ــات وب ـ ـطـ ــاقـ ــات ب ــري ـ ّ
ـدي ــة.
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يقرآن الرسائل واألوراق باإلنكليزية
والفرنسية والعربية ،ويخبراننا عن
ت ـعــال ـيــم مفصلة الس ـت ـخــدام ال ـســاح
ّ
كتبت في دفتر ألحد عناصر «منظمة
ال ــت ــح ــري ــرالفلسطينية»ال ــت ــيكانت
تقطن مبنى في شارع الحمرا .تكتب
األغـ ـ ـ ــراض امل ـه ـم ـلــة تـ ــواريـ ــخ أخ ـ ــرى،
ّ
ت ـخــط ـهــا ول ـ ــو ب ـش ـكــل ش ـف ـه ــي .ل ـهــذا
كان الفيديو وفق بجاقجيان طريقة
أفضل من عرض األغراض نفسها في
ّ
خصوصية
الغاليري من أجل حماية
أص ـحــاب ـهــا الــذيــن يــدعــوهــم الفيديو
إلـ ـ ــىاملـ ـط ــالـ ـب ــةبـ ــأغـ ــراض ـ ـهـ ــمإذامــا
ّ
تعرفوا إليها.
* «م ـس ــاك ــن مـ ـهـ ـج ــورة :ك ـشــف أجـ ـه ــزة»:
حتى  11شباط (فبراير)  2019ـ ـ «متحف
ّ
(األشرفية ـ بيروت).
سرسق»
لالستعالم01/202001 :
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