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ذاكرة المدينة

ملصق «زوروا لبنان – صيف المغتربين ١٩٥٥ ،١٩٥٥
(«الوكالة الرسمية للسياحة اللبنانية» ّــ طباعة
الكاثوليكية ،بيروت،
أوفست من قبل المطبعة
 ٧٢ x ١٠٢سم) ـــ مجموعة بنك عوده (سويسرا)

«إعادة تشكيل المعابد الثالثة في بعلبك» (ألوان ّ
مائية وحبر على ورق ١٣٨ x ٧١ ،سم ــ قرابة  )١٧٨٧-١٧٨٤للويس-فرانسوا كاساس ( )١٨٢٧-١٧٥٦ــ من مجموعة فيليب جبر

مقام ّ
السيدة خولة أمام المعابد الرومانية ــ مجموعة حكمت عواضة

«سرسق» يفتح «أرشيف الخلود» :بعلبك موطئ اآللهة والبشر
من خالل  300قطعة فنية
وأثرية بعضها نراه للمرة األولى،
ّ
يشرح «بعلبك ّ ،أرشيف الخلود» سحر
المدينة ويفككه .في الصالة
سرسق»
الكبرى في «متحف ّ
(األشرفية ـ بيروت) ،تشكل أقسام
المعرض التسعة عتبات ّ
متنوعة
للدخول إلى مدينة الشمس
عبر سرد تاريخها األركيولوجي،
واألنثروبولوجي ،والجغرافي
والفني والسياسي

روان عز الدين
ّ
سـتــوفــت فــي ليلتني ما
«أم كلثوم البعلبكية :ا ّ
اسـ ـت ــوردت ــه م ـصــر م ــن تــفــاح ـنــا هـ ــذا امل ــوس ــم».
سخرت «جريدة النهار» ،كغيرها من التغطيات
الصحافية لحفلة أم كلثوم عــام  ،1966مــن الـ
 80أل ــف ل ـيــرة لـبـنــانـيــة ال ـتــي تـقــاضـتـهــا الـســت
مقابل إحيائها ليلتني في «مهرجانات بعلبك
الــدولـ ّـيــة» .فــي لــوحــة زيتية للتشكيلي الــراحــل
رفـيــق ش ــرف ،يهجم ال ـثـ ّـوار على س ــراي بعلبك
عـ ــام  1958اح ـت ـجــاجــا ع ـلــى س ـيــاســة الــرئ ـيــس
كميل شمعون وتضامنًا مع القضايا العربية
مـ ــن ب ـي ـن ـهــا أزم ـ ـ ــة قـ ـن ــاة الـ ـس ــوي ــس فـ ــي م ـصــر.
ّ
الفولكلورية الخضراء،
تطلق صباح ،بثيابها
«أوووف ـ ـ ــا» طــويـلــة ذات ظـهـيــرة ب ــن اآلث ـ ــار في
ف ـيــديــو نـ ــادر م ــن أرش ـي ــف «ت ـل ـفــزيــون ل ـب ـنــان».
رس ــال ــة مـ ّ
ـوج ـهــة م ــن رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء الـفــرنـســي
ألكسندر ميلران ،إلى املطران خوري ،يعده فيها
بـضـ ّـم البقاع وبعلبك إلــى دول ــة لبنان الكبير.
«طـيــران أليطاليا» يدعو املسافرين إلــى زيــارة
ً
ل ـب ـنــان م ـت ـم ـثــا ب ــأع ـم ــدة مـعـبــد جــوب ـي ـتــر على
امللصق اإلعالني...
يـ ـش ـ ّـرح مـ ـع ــرض «ب ـع ـل ـب ــك ،أرشـ ـي ــف ال ـخ ـل ــود»
ّ
سحر املدينة ويفككه .لكنها متاهة ستقودنا
ّ
م ـجـ ّـددًا إلــى السحر األول عبر اإلحــاطــة بسيل
ّ
مــن العناصر الـتــي تشكلت منها بعلبك ،وإن
ّ
أتــت هــذه ّالعناصر بشكل تـحــوالت اجتماعية
ومدينية أمل ــت باملدينة فــي الـسـنــوات األخـيــرة
ّ
الرومانية
ولــم تخمد ألقها حتى اآلن .املعابد
ّ
ّ
ّ
أساسية
مجرد محطة في تاريخها ،حقبة
هي
ّ
جعلت منها مقرًا لآللهة التي تعاقبت عليها،
وم ــوض ــع نـقـمــة لـلــديــن ال ـجــديــد الـ ــذي ج ــاء في
ال ـقــرن الــرابــع لـيـ ّ
ـدمــر مـعــابــدهــا .تــآكـلــت املعابد
م ــرارًا فــي زالزل طبيعية ،وأخ ــرى بشرية .حني
حـكــم الـبـيــزنـطـيــون ،أم ــر ث ـيــودوس ـيــوس ّ
األول
(الـ ـق ــرن الـ ــرابـ ــع) ب ـه ــدم م ـع ـبــد جــوب ـي ـتــر لـبـنــاء

كنيسة مكانه .مــع ذلــك ،بقي فــي بعلبك متسع
لآللهة والبشر على السواء ّ،للحجارة والغياب،
ل ـتــواريــخ وأح ـ ــداث لّــم ت ـتــوقــف عــن ال ـتــوالــد في
امل ــدي ـن ــة ال ـت ــي اش ـت ــق ــت اس ـم ـه ــا م ــن اإلل ـ ــه بـعــل
اآلرامي ،ونبك (ينبوع).
في صالة املعارض الكبرى في «متحف سرسق»
ّ
يستمر املعرض حتى
(األشرفية ـ بيروت) حيث
 22أيلول (سبتمبر) املقبل ،التاريخ ليس هالة
جامدة وثقيلة تفصلنا عنها قــرون طويلة .إذ
ّ
نـتـنــقــل مـعــه ط ــوال عـشــرة آالف سـنــة مــن حياة
املــديـنــة ومـعــابــدهــا ومـهــرجــانــاتـهــا وطبيعتها
ّ
ونــاسـهــا .تــولــى تنسيق امل ـعــرض الـقـيــم الفني
اإليــرانــي فــالــي محلوجي (راج ــع ال ـكــادر) الــذي
ً
ّ
ّ
ّ
للتعرف إليها من
متعددة
قدم سبال ومناظير
خــال حوالى  300قطعة فنية (لــوحــات ،صور،
ف ـي ــدي ــوه ــات ،مـ ـلـ ـصـ ـق ــات ،)...ووث ــائ ــق مـكـتــوبــة
وم ـس ـم ــوع ــة ،وق ـط ــع أث ـ ّ
ـري ــة يـجـمـعـهــا امل ـعــرض
ّ
ّ
عملية ال يمكن أن تكون بالسهولة
للمرة األولى.
ّ
التي قد تبدو عليها ،أي إقامة معرض أيًا كان
حجمه عن مدينة أو أرض بشكل عام ،فكيف إذا
كانت هــذه األرض هي بعلبك .الحقيقة األولــى
التي ال يهملها محلوجي أنه يتعامل مع مكان
ً
ّ
حي .هذا ما دفعه أوال إلى التخلي عن الصورة
ّ
ّ
األثرية الجامدة .ستحضر امــرأة بقاعية (عبر
الـفـيــديــو) لتحكي عــن بعلبك وعــاقــات الناس
معًا .وجودها في املعرض ،هو بأهمية أحجار
زمنية ّ
القلعة أو حتى حقبة ّ
معينة .كل ما يحدث
يضاف إلى سيرة اآلثار واملعابد ،التي حاولت
السلطات اللبنانية ،والتخطيط املديني فصلها

عــن املــديـنــة وال ـن ــاس .أم ــا إط ــار امل ـعــرض بشكل
عام ،فال ّ
يظهر عزلة املعابد عن الناس أو الزمن
ً
ّ
الحالي ،بل يمد أوصاال بينها ،مقتفيًا الطبقات
الـكـثـيــرة الـتــي راكـمـتـهــا بعلبك ط ــوال سـنــوات.
ّ
ه ـن ــاك ت ـس ـعــة أقـ ـس ــام ت ـشــكــل ع ـت ـبــات مـتـنـ ّـوعــة
للدخول إلــى بعلبك ،حيث يعيد املعرض سرد
تاريخ املدينة األركيولوجي ،واألنثروبولوجي،
والجغرافي والفني ،والفوتوغرافي ،والغنائي
واملوسيقي ،والشعري والسياسي.
ال ـ ـبـ ــدايـ ــة م ـ ــن «عـ ـ ـش ـ ــرة آالف سـ ـن ــة ـ ـ ـ ـ م ـ ــن زم ــن

تركيز على حضورها في الوعي
الوطني وارتباطها بالهوية اللبنانية
من خالل وثائق ورسائل وطوابع بريدية
ط ـن ــات األول ـ ـ ــى إلـ ــى ال ــوق ــت ال ـح ــاض ــر»
امل ـس ـت ــو ّ
ال ــذي يــوثــق لبعلبك منذ الـعـصــور األول ــى قبل
التاريخ العام (امليالدي) من خالل جدول زمني:
العصر البرونزي ،والقوتان املصرية والحثية،
وامل ـم ــال ــك اآلرام ـ ـيـ ــة وال ــروم ــان ـي ــة والـبـيــزنـطـيــة
وفـ ـت ــرات ال ـح ـكــم اإلسـ ــامـ ــي ،وال ـع ـث ـم ــان ــي .في
ه ــذا الـقـســم ،رس ــم وش ــرح تفصيليان للمعابد
الــرومــان ـيــة ،وف ـت ــرات بـنــائـهــا مــن بينها الـفـنــاء
األمامي ،ومعبد تيكه ،ومعبد باخوس ،واملذبح
ال ـص ـغ ـي ــر ،وم ـع ـب ــد «ج ــوب ـي ـت ــر اإلل ـ ـ ــه األف ـض ــل
ّ
واألعظم في هليوبوليس» .تطلب بناء املعابد

الشاعر اللبناني طالل حيدر في لقطة من مقابلة (تصوير ومونتاج :مالك حسني)٢٠١٩ ،

مــن ال ــروم ــان الـبـحــث عــن الـصـخــر األدي ـمــي ألال
تبتلعها األرض .إل ــى جــانــب املـخـطــط الزمني
التفصيلي للحضارات التي توالت على بعلبك،
ُ
تـعــرض آثــار ولقى مــن حقبات ع ـ ّـدة ،منها آثــار
ّ
ال ـف ـت ــرة ال ــروم ــان ـي ــة (ب ــال ـت ـع ــاون م ــع «امل ــدي ــري ــة
العامة لآلثار») ،والعمالت املعدنية من التاريخ
الـبـيــزنـطــي ،وال ـخ ــزف وزج ــاج ــات ال ـع ـطــور .في
ق ـس ــم «م ـش ـه ــد ذو ت ـن ـظ ـيــم أوروب ـ ـ ـ ـ ــي» ،يـتـتـبــع
الـنـظــرة األوروب ـ ّـي ــة االسـتـشــراقـيــة الـتــي أع ــادت
رس ــم وتشكيل بعلبك ،عـبــر مجموعة لــوحــات
تعرض في املتحف .وفق نصوص املعرض ،فإن
َ
ما استمال هؤالء الفنانني هو االدعاء بامتالك
املكان واملعابد ،كأوصياء على املشهد الروماني
ّ
برمته .جاءت االستعادة بعد قرون من انقضاء
الحكم الروماني ،وتحديدًا في القرنني الثامن
والتاسع عشر ،أبرزها لوحتا لويس فرانسوا
كاساس التي تستحضر بناء املعابد الرومانية
ال ـث ــاث ــة ،وأخـ ـ ــرى مل ـع ـبــد ب ــاخ ــوس إلـ ــى جــانــب
لوحات للفنانني خالل زيارتهم إلى بالد الشام
منهم الفنان البريطاني إدوارد لير فــي لوحة
م ــن ال ـق ــرن ال ـتــاســع عـشــر لــأع ـمــدة الــرومــان ـيــة،
ولوحات الفرنسي بول باسكال.
ال يتجاهل املـعــرض تلك النظرة االستشراقية
الـ ـت ــي الحـ ـق ــت ب ـع ـل ـبــك وص ــورتـ ـه ــا ،كـ ـج ــزء مــن
اآلثــار «الغربية» في الشرق األدنــى .في «علوم
اآلثـ ـ ــار وال ـت ـط ـل ـعــات اإلمـ ـب ــراط ــوري ــة» ،يــواصــل
ال ـتــرك ـيــز ع ـلــى عـمـلـيــات الـتـنـقـيــب وال ـح ـفــريــات
في القرن التاسع العشر ،ضمن هـ ّـم «التنافس
اإلمبراطوري على الهيمنة على الشرق األدنى.

طـمــوحــات نــابـلـيــون الـتـ ّ
ـوسـعـيــة وغـ ــزوه ملصر،
ومعركة نافارينو لدعم التحرر اليوناني من
ـذه الفترة في القرنني
الحكم العثماني» .تال هـ ّ
الثامن والتاسع عشر ،تدخل أملاني في بعلبك
ّ
بسعيها إلــى التخلص مــن الطبقات والــزوائــد
ّ
ّ
العمرانية ّالتي تبعت الفترة الــرومــانــيــة .كلما
ّ
دخلت وتنقلت أكثر في املـعــرض ،ستتأكد من
استحالة الــوصــول إلــى صــورة واحــدة لبعلبك.
ّ
املصورون الفوتوغرافيون إلى ذلك املكان
دخل
ـراع الـجــديــد وامل ـعــاصــر حينها
ـ
ت
ـ
خ
ـاال
ـ
ب
ـي
ـ
ل
املـثــا
ّ
أي بالكاميرا .نتوقف عند تلك التجارب التي
كــانــت مـسـكــونــة ب ـهــاجــس امل ــاض ــي ،وبـهــاجــس
تظهير الـطــابــع الـقــديــم للمعابد ولـلـمـكــان بال
حضور بشري أحيانًا ،بــل بتأطير الـصــور في
قالب أسـطــوري كتلك اللقطات التي نــراهــا في
ق ـســم «الـ ـج ــدي ــرة بــال ـت ـصــويــر ال ـف ــوت ــوغ ــراف ــي».
ثـ ّـمــة ص ــور صـنـعــت ال ـخ ـيــال ع ــن بـعـلـبــك ،وك ـ ّـرر
امل ـ ـ ـصـ ـ ــورون تـ ـص ــوي ــره ــا عـ ـل ــى مـ ـ ــدى سـ ـن ــوات
م ـث ــل ص ـ ــور امل ـع ــاب ــد واألعـ ـ ـم ـ ــدة لــأسـكـتـلـنــدي
جيمس غراهام ،والفرنسي فيليكس بونفيس،
واإليطالي تانكريد دومــا الــذي افتتح استديو
ل ـل ـت ـصــويــر ف ــي بـ ـي ــروت خ ـ ــال الـ ـق ــرن ال ـتــاســع
ّ
عشر .بني الخارج والداخل ،يركز املعرض على
حضور بعلبك فــي الــوعــي الوطني وارتباطها
بالهوية اللبنانية .في التاريخ الحديث ،دفعت
طـبـيـعـتـهــا ال ـج ـغ ــراف ـ ّـي ــة ال ـس ـل ـط ــات ال ـفــرن ـس ـيــة
إلــى ّ
ضمها للبنان الكبير .نــرى هــذه الوثائق
والــرســائــل ضمن قسم «مــن ال ـصــورة إلــى األثــر
الوطني ـ صعود بعلبك اللبنانية» ،باإلضافة
قرية بعلبك ــ تصوير مارلين ستافورد

إلــى الـطــوابــع البريدية التي ظـ ّـهــرت بعلبك في
ّ
الثالثينيات والخمسينيات من دون أن تتخلى
ع ــن اخ ـت ــزال ـه ــا بـ ــاآلثـ ــار ،كــأن ـهــا م ـن ـســوخــة عن
ّ
ّ
يظهر املعرض التعامل
الفوتوغرافية.
الصور
ّ
املـحــلــي مــع بعلبك ،مــن حـضــورهــا فــي الخيال
الشعبي عبر السينما ،والتلفزيون وامللصقات،
ً
وص ـ ـ ــوال إلـ ــى م ـق ــاب ــات م ــع ب ـع ــض م ــن أه ــال ــي
بعلبك في فيديوهات من بينهم الشاعر طالل
حيدر ،ورئيس مجلس الـنــواب األسبق حسني
الحسيني ،فيما يـخـ ّـصــص ألب ــرز التشكيليني
رفيق شرف زاوية ّ
خاصة لعرض لوحاته لسهل
البقاع ومعبد باخوس وغيرها .ليس مستغربًا
أن تـ ّكــون «مـهــرجــانــات بعلبك الــدولـيــة» القسم
املـفــضــل لكثير مــن الـ ــزوار .فــي الـغــرفــة املعتمة،
نحظى بأرشيفات نــادرة لحفالت فيروز وإيال
فـيـتــزجـيــرالــد وآخ ــري ــن ،بــاإلضــافــة إل ــى وثــائــق
صحافية ،وتغطية لحفالت ،وملصقات وصور
ألبــرز الــوجــوه العاملية والعربية التي صنعت
اسم املهرجان حني كان سباقًا بني مهرجانات
امل ـن ـط ـقــة ب ــأك ـم ـل ـه ــا .نـ ـع ــود إل ـ ــى س ـن ــة اإلط ـ ــاق
األول ـ ــى ( )1956ع ـبــر رس ــال ــة مـسـ ّـجـلــة بـصــوت
رئـيــس الجمهورية كميل شمعون يعلن فيها
عن «الرسالة الحضارية للمهرجان اللبناني».
يفتقد هذا القسم أي إشارة إلى «فندق بامليرا»
الذي نال شهرته بفضل املهرجانات ،والفنانني
الــذيــن أقــامــوا فيه مثل الفرنسي جــان كوكتو،
وفيروز التي ال تزال غرفتها موجودة حتى اآلن.
في الواقع ،علقت القلعة في طابعها اللبناني،
وغاب هذا الطابع تمامًا عن املدينة ،بافتقارها

إلــى أي تخطيط أو اهتمام مديني واجتماعي
أو اقتصادي .شرخ منحه االستعمار الفرنسي
شـ ــرع ـ ـيـ ــة مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال مـ ـ ــرسـ ـ ــوم صـ ـ ـ ــدر أواخـ ـ ـ ــر
الثالثينيات لفصل املدينة عن املوقع األثري .ال
يشيح املعرض عن هذه التغيرات واملآسي التي
ّ
تلم ببعلبك ،بل يعيد ربــط أوصالها ،وإن عبر
تظهير الكوارث املدينية والبيئية واالجتماعية
وال ــدي ـن ـي ــة ف ــي ق ـســم «امل ــدي ـن ــة ال ـح ــدي ـث ــة» .هنا
يـ ـش ــارك ف ــي إع ـ ــادة ك ـتــابــة الـ ـت ــاري ــخ ،وتــوث ـيــق
ّ
للتغيرات التي تلت الحرب ،منها إهمال الدولة،
والتفلت األمـنــي ...نقرأ عن قطع أشجار طريق
رأس العني ذات ليلة ،أفاق الناس بعدها ليجدوا
الـطــريــق وق ــد فـقــدت أب ــرز مــامـحـهــا .الــافــت أن
ّ
التحوالت تصل إلى الطابع الجديد الذي
هذه
تلبسته املــدي ـنــة ،مــع تشييد م ـقــام خــولــة ابنة
الـحـســن عـلــى م ـشــارف امل ـعــابــد الــرومــان ـيــة في
الـقــرن الـســابــع عـشــر ،قبل أن يـعــاد ترميمه في
التسعينيات .أما القسم األخير ،فوقفة مع أهالي
بعلبك مــن الـسـيــاسـيــن وال ـش ـعــراء واملــواطـنــن
ّ
الذين ّ
التنوع الديموغرافي في املدينة
يظهرون
من خالل سبع مقابالت ،ترصد ذكرياتهم فيها،
ّ
والتحوالت التي طاولتها في
وعالقات الناس،
العقود األخيرة.
«بعلبك ،أرشـيــف الـخـلــود» :حتى  22أيـلــول ـ ـ «متحف
س ـ ــرس ـ ــق» (األش ـ ــرف ـ ـي ـ ــة ـ ـ ـ ـ بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــروت) .ل ــاسـ ـتـ ـع ــام:
01/202001

طابع «مهرجانات بعلبك» رسم مارك هنري ( 2.50ق ــ حفر
ضوئي ٤ x ٢،٤ ،سم ــ  1964ــ من مجموعة عبدو أيوب)

فالي محلوجي:
نحو أنسنة المدينة
قضى ّقيم املعرض فالي محلوجي ثالثة أشهر في
بيروت للتحضير ملعرض «بعلبك ،أرشيف الخلود».
فــي مقابلة مـعــه ،يخبرنا أن الـهــدف األســاســي وراء
إقامة املعرض هو «أنسنة بعلبك التي ّ
تعد مدينة ّ
حية
ومتحركة قبل أي شيء» .إذ ّ
ّ
يشدد على أن النصب التي
ّ
ّ
ّ
شيدت خالل فترة الحكم الرومانية« ،هو أمر متجذر
في حاضر املدينة» .قبل عامني ،طرحت الفكرة بني
ّ
الدولية»
متحف «سرسق» ولجنة «مهرجانات بعلبك
ّ
ّ
وتمت دعوة محلوجي ،فيما شكلت «مجموعة جبر»
ّ
نواة املعرض بضمها وثائق وقطعًا أساسية .أما عمل
محلوجي ،الحقًا ،فيصفه بأنه كان يهدف إلى تجاوز
نصب بعلبك الشهيرة نحو «فـهــم أعـمــق للحضارة
اإلنسانية والتاريخ البشري» .هكذا ،عاد باألرشيف
والوثائق التاريخية إلى الحقبات الزمنية والحضارات
التي توالت على بعلبك ،ساعيًا إلى «اإلحاطة بعدسات،
وحوارات ومنظورات مختلفة تغطي القديم والحديث،
ّ
املادي ،والتاريخي
واألسطوري والتجريبي ،والرمزي
ّ
ّ
الشخصية» .تعمق فالي في دراسة
العاملي والشهادات
ً
بعلبك وتاريخها ،محاوال تظهير عملية الشد والجذب
بني البشر واآللهة .هكذا ،لم يتجاهل الناس ،وحيواتهم
صــرة والـتـغـ ّـيــرات االجتماعية واملدينية الحديثة
املـعــا ّ
التي أملــت ببعلبك .علمًا انها امل ـ ّـرة األول ــى التي يعمل
فيها محلوجي على معرض في لبنان .في السنوات
األخيرةّ ،نسق القيم املقيم في لندن معارض ّ
عدة في
أمـسـتــردام ولـنــدن ودبــي وموسكو وسنغافورة .من
ّ
للمصور
بــن أب ــرز مشاريعه األخـيــرة جـنــاح خــاص
اإليراني الراحل كاوه كولستان ( 1950ـ  )2003في
«متحف تايت م ــودرن» فــي لـنــدن ،إلــى جانب إطالقه
ّ
منصة  Archeology of the Final Decadeعام
ّ
ّ
 .2010وهي منصة تثقيفية تتحقق وتتعمق وتعيد
نشر بعض املــواد الثقافية والفنية الغامضة من تلك
التي ّ
تعرضت إلى التدمير والحظر والرقابة.

