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يف لبنان، كما يف �أماكن 

�أخرى، �لبوؤ�س هو �أكرث 

ظهورً� يف �لأطر�ف. �ل�سيطرة 

�أكرث و�سوحًا على �لهام�س. 

نو�جه حدودً� جديدة كل 

يوم. هي م�ساحات حمددة 

ملمار�سة �لعنف و�ل�سطهاد. 

كما قال لنا �أحدهم، �حلدود 

هي فر�سة هائلة للت�سبب 

مبعاناة �لنا�س.

�أعطتنا �لنتفا�سات �لعربية 

�أماًل، فوجدنا �أنف�سنا 

م�ساركني يف �سبكات 

ت�سامن �سبابية ومعرفة 

عابرة بني �لدول. لكن هذه 

�ل�سبكات جوبهت باأنظمة 

حدود �لدول �لعربية. هذه 

�لأنظمة متلي من منا ي�ستطيع 

�ل�سفر و�ىل �أين.

حدود ر�سمت، �ُسّيدت، 

بطت دون �أي  ُع�سكرت، و�سُ

�عتباٍر لغالبية �سكان �لدول 

�جلديدة.

وجدنا خريطة للعامل �لعربي 

تظهر لنا خطوط قطار�ت 

عابرة للحدود على �متد�د 

�ملنطقة باأكملها. �سكة حديد 

�حلجاز �لقدمية �لتي كانت 

تربط دم�سق باملدينة �ملنورة، 

كانت تنقل �حلجاج �مل�سلمني 

عرب ما يعرف �ليوم ب�سوريا 

و�لأردن، �ىل �ململكة �لعربية 

�ل�سعودية، من دون �حلاجة 

للح�سول على تاأ�سري�ت.

يف لبنان، �سكك �حلديد 

�ملعطلة �لتي بنيت عام 

1891 وتوقفت �أثناء 

�حلرب �لأهلية، تظهر لنا 

وكاأنها متزق تلك �ل�سلَة 

بالبلد�ن �ملجاورة. د�خليًا، 

هي من رموز �سورة �لدولة 

�ل�سعيفة و�ملعطلة �لتي لطاملا 

��ستخدمت لتربير �لع�سكرة 

و�لف�ساد.

ت�رصيح: 

ما زلنا نبحث

قررنا �لذهاب يف رحلة 

على طول �سكك �لقطار 

�ملهجورة يف لبنان. كانت 

نقطة �نطالقنا حمطَة مار 

خمايل يف بريوت، و��ستمرت 

رحلة كل و�حدة منا يف 

م�سار خمتلف على و�حد 

من خطوط �لقطار �لثالثة 

باجتاه �ملناطق �لتي نحن منها 

ونعرفها منذ �لطفولة. 

 تانيا توجهت �شمااًل. 

 برتا ذهبت �رصقًا. 

عبري اأخذت الطريق 

اجلنوبي.

رحالتنا ك�سفت ��ستخد�مات 

�ملا�سي و�حلا�رض لهذه 

�مل�سار�ت و�ملحطات 

�ملنت�رضة عليها. عليها. 

بع�سها �أ�سبحت مهجورة، 

و�أخرى تبدلت �إىل م�ساكن 

موؤقتة. و�لبع�س �لآخر جرى 

حتويلها �إىل قو�عد ع�سكرية 

ومر�كز ��ستخبارية.

يف خالل رحالتنا، و�جهنا 

�أنو�عًا متعددة من �حلو�جز 

�لتي كانت يف حّد ذ�تها 

مبثابة حدود. توقفنا عند نقاط 

تفتي�س للجي�س �للبناين، 

و�ختربنا تق�سيمات جغر�فية 

حلرب �أهلية مل تنته �أبدً�.

و�سلنا �ىل ما ي�سمى باحلدود 

�لوطنية. وبغ�ّس �لنظر عن 

وجهتنا، كانت تلك �ملناطق 

�لو�قعة على �لهام�س ويف 

�لأماكن �لبعيدة، حيث 

و�جهنا �أو�ساعًا هي �لأكرث 

جت�سيدً� للقمع �ل�سديد. 
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يف �لعام ٢٠11، ويف خ�سم �لأمل �لذي ر�فق �لنتفا�سات �لعربية، 

ُدعي �لبع�س منا لالن�سمام �ىل جمموعة من �لنا�سطني/�ت �لعرب/

يات يف �مللتقى �ل�سنوي للمدونني/�ت �لعرب/يات يف تون�س. كان 

هذ� �لجتماع �لأول منذ �نطالق �لنتفا�سات �لعربية، و�ساده �سعور 

م�سرتك بوجود حاجة ما�سة و�سغف لتطوير �سبكات �إقليمية هادفة �ىل 

حتقيق �لت�سامن وتبادل �ملعارف. غري �أن جمموعة من �لنا�سطني/�ت 

�لفل�سطينيني/�ت مل يتمكنو� من �حل�سول على تاأ�سري�ت �لدخول �ىل 

تون�س على خلفية �جلن�سية �لتي يحملونها. و�أثارت �حلادثة �سل�سلة 

من �لنقا�سات حول تاأثري �حلدود على تبادل �ملعارف و�خلرب�ت بني 

�ملو�طنني/�ت من خمتلف �لدول، كما تناولت �لدللت �ل�سيا�سية 

�لأكرث عمقًا لل�سلوكيات �حلدودية و�ملمار�سات �ل�سيادية.

وكجزء من هذه �لنقا�سات، قطعنا على �أنف�سنا وعدً� بانتاج م�رضوع 

يتناول مو�سوع �حلدود بني �لدول �لعربية. �أردنا �أن ننطلق يف رحلة 

طويلة وطموحة، حماولت عبور �حلدود ب�سّتى �لطرق ودخول كافة 

�لدول �لعربية. كنا حتى تلك �للحظة، نعمل يف مو�قع مدينية معينة، 

بحيث جنري �لأبحاث يف �ملكان وعنه، ويف نهاية �ملطاف نتدخل يف 

هذه �لأماكن عرب عرو�س حية خا�سة باملوقع. �أما يف هذ� �مل�رضوع، 

�أدركنا منذ �لبد�ية �أن ل بد للعر�س �حلي �أن ياأخذ �سكال فنيًا �آخرً�، 

كاملحا�رضة �لأد�ئية مثاًل. ومبا �أن نقطة �نطالقنا و�إلهامنا كانت 

�مل�ساحات �ملتنازع عليها، قررنا �أن نلجاأ �ىل ما نفعله عادة، فنقوم 

بو�سع �أج�سادنا يف تلك �مل�ساحات وت�سجيل ما يحدث.

نقطة �لبد�ية يف رحلتنا كانت بريوت باجتاه ما ي�سمى باحلدود 

�للبنانية. تتبعنا خطوط �سكك �حلديد �لثالث من بريوت نحو �ل�سمال 

و�جلنوب و�ل�رضق، و�لتي كانت يف ما م�سى تعرب بُحرّية ما بات 

يعرف �ليوم بحدود �لدول �لعربية. يف خالل ترحالنا هذ�، �كت�سفنا 

�ل�ستخد�مات �ملتعددة ل�سكك �حلديد �لتي ن�ساأت بعد �سنني من 

�لإهمال. كما تعرفنا �ىل �أفر�د دفعتنا ق�س�سهم لي�س �ىل �لتفكري 

يف �حلدود �لوطنية وح�سب، بل �أي�سًا يف �حلدود �لد�خلية �ملفرو�سة 

علينا. كما و�أثارت رحالتنا �ىل �حلدود �ل�سمالية و�جلنوبية و�ل�رضقية، 

�أ�سئلة عن �أماكن غري ماألوفة بقيت طيّ �لن�سيان لزمن طويل.

هكذ�، مل يعد �مل�رضوع يتناول �حلدود �لوطنية يف �لعامل �لعربي، 

وباتت �سكك �حلديد �أد�ًة ��ستخدمناها لقر�ء�ت بديلة، تاريخية 

وحالية، لالأماكن �ملتنوعة �لتي تعرب فيها. تبلورت فكرة �حلدود 

�لوطنية كهام�س، �أو كم�سهد ُمعا�س من بعيد، بحيث يهيء جمرد 

تفاعلنا معه �ل�رضوط ملزيد من �ل�ستق�ساء�ت �ملحتملة. وعلى �سعيد 

�أكرث حميمية، �سكلت هذه �لرحلة فر�سة لنا لفهم �لعالقة بني ذو�تنا 

و�لأماكن �لتي نعرب بها، ودور �لق�س�س، حكاياتنا نحن وحكايات 

�ل�سكان، يف ت�سكيل قر�ءة لهذه �لأماكن. 

لقد ��ستخدمنا نتاج �لتوثيق �لذي �أجريناه من فيديوهات �أو 

ت�سجيالت �سوتية �أو مالحظات مكتوبة، يف تطوير حما�رضة �أد�ئية 

قدمناها يف عدة مدن حول �لعامل. �رضدنا ق�سة، �أو بالأحرى جمموعة 

»اأن نتنّقل يعني اأن 

تتحرك دواخلنا. واأن 

ن�شافر، يعني حتمًا، 

اأن نتغرّي.«1

 1جاد بعقليني، 

 ال �شيء للت�رصيح: قراءة نقدية، 

جدلية، ت�رصين الثاين 2013
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من �لق�س�س، حول �ل�سيطرة و�لتهجري، و�لأمل �أحيانًا. لكننا مل 

ندرك �إمكانيات �مل�رضوع �حلقيقية يف لبنان، �ىل �أن قدمنا �ملحا�رضة 

يف بريوت نف�سها باللغة �لعربية. ف�سكك �حلديد وحمطاتها تروي 

هزميتها، كم�ساحات عامة مت �لتخلي عنها ر�سميًا ل�سنو�ت عديدة. 

لكن يف بحثنا �لد�ئم عن تعريفات جديدة ملفهوم �لـ »عام«، لفتت 

�لإ�ستخد�مات �حلديثة لل�سكك نظرنا �إىل �أفق جديد يوّلد �أ�سئلة عن 

�ملجالت �لعامة و�ملمار�سات �لعامية. كيف ميكن �لتطرق �ىل مو�سوع 

�إعادة �إحياء �سكك �حلديد وقد ن�ساأت جمتمعات حملية بنت لنف�سها 

م�ساكن وحيو�ت يف حميطها؟ مباذ� ت�سي �ل�ستخد�مات �لقدمية 

و�حلالية لهذه �مل�ساحات، عن �لأماكن �لتي توجد فيها؟

قمنا بتطوير م�رضوعنا يف هذ� �لإجتاه، مع �لرتكيز ب�سكل خا�س على 

ثالث مناطق. �أوًل، تفح�سنا عن كثب بلدة رياق �لبقاعية. هناك، 

�كت�سفنا حكايات تروي تاريخيات عّدة للمكان �لو�حد. بعدها، 

توجهنا �إىل مدينة �سيد� �جلنوبية حيث ركزنا على جمتمعات �لالجئني 

�ملتعددة يف �ملدينة، و�مل�ساحات �لإجتماعية �ملالزمة لها. ويف �خلتام، 

�أعدنا �كت�ساف مدينة طر�بل�س �ل�سمالية وعالقتها �لتاريخية باملدن 

�ل�سورية �ملجاورة. ومن بعد ذلك، قمنا بتحديث ن�سو�س �لأد�ء 

وحولناها �ىل ت�سجيالت �سوتية تر�فق �ملذكر�ت �مل�سّورة لرحالتنا. 

كذلك، ��ستخدمنا �لق�س�س �ل�سخ�سية ومروّيات لأ�سخا�س �لتقينا 

بهم/ن يف خالل رحالتنا �لثالث على طول �سكك �حلديد.

كثريً� ما ت�ساءلنا عن متى ح�سل �لعر�س �حليّ بال�سبط. هل بد�أ 

�لعر�س يف خالل �ملحا�رض�ت �لأد�ئية �لتي �ساركنا فيها نتائج 

بحثنا مع �حل�سور؟ �أم �أنه بد�أ يف �لرحالت �لثالث �لتي �أجرت كل 

منا �حد�ها على طول خطوط �سكك �حلديد باجتاه �حلدود؟ يف نهاية 

�ملطاف، �ألي�س ��ستعر��سًا �سيا�سيًا �أن نوّلد ��سطر�بًا يف �لأمكنة من 

خالل و�سع �جل�سد يف مو�قع تتطلب منه نوعًا من �لختفاء؟ �أمل 

يح�سل �لعر�س يف �أفعالنا �حلّية نف�سها عند �لقفز من فوق �لأ�سو�ر 

ودخول م�ساحات عامة مهجورة �أو حمظورة، من دون ت�رضيح، 

وت�سوير رحالتنا فيها �رضً�؟ وماذ� عن �ملجتمعات �ملختلفة �لتي 

تقاطعت طرقنا معها؟ �أمل يكونو� �رضكاء لنا يف �لعر�س؟

ما ز�لت هذه �لأ�سئلة يف بالنا حتى �ليوم، وناأمل �أن يكون هذ� �لتوثيق 

للرحلة مبثابة حياة ثانية للعر�س.

جتدون �سمن هذ� �لكتيب �ملر�فق لفيديو رحلتنا، تدوينات �ل�سفر 

�خلا�سة بنا. وفيها، ن�سع خريطة لال�ستخد�مات �ل�سابقة و�حلالية ل�سكك 

�حلديد وحمطات �لقطار �لو�قعة على �خلطوط �لثالثة �لتي تتبعناها. 

متت �سياغة �لن�س على �سكل مقابالت يف �ملو�قع نف�سها، وذلك لنقل 

ق�س�س �مل�ساحات هذه من خالل وجهات نظر حمددة، نقوم نحن 

بلعب دور حتريري فيها. قد تكون �ل�سخ�سيات خيالية �أو م�ستوحاة من 

�سخ�سيات و�قعية، غري �أن ما ُيقال حقيقي. ويبقى لنا يف �لنهاية و�قع 

دولة لبنانية معّطلة حتكمها نخبة فا�سدة ل تخ�سع للم�ساءلة.
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لا تخضع محطة القطار في طرابلس للحراسة من قبل 
ئر محطات  موظفي سكك الحديد كما هو الحال في سا

الشمال، على الرغم من أن جزءاً كبيراً من المحطة 
وعدداً من المقطورات ما زال موجوداً فيها. وكما 

هو الحال في معظم الأراضي اللبنانية، شهدت هذه 
ية التي تركت  المحطة وجود عدد من الثكنات العسكر
ثراً واضحاً. حتى يومنا هذا، تبقى محطة القطار  فيها أ
في طرابلس شاهداً على علاقة الطرابلسيين المعقدة 

بالدولة اللبنانية. فور وصولي، بحثت عن مقهى محطة 
طرابلس بعدما سمعت أنه استمر في العمل طوال 
السنوات التي تلت إقفال المحطة. هناك، التقيت 

برجل في منتصف العمر، يرتاد المقهى منذ ما يزيد 
إليكم/ن ما رواه لي.على ثلاثين سنة.
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�أنا من زبائن �ملقهى �لد�ئمني. ت�سم �ملجموعة حو�يل ع�رضة من رو�د 

�ملقهى �ليوميني. �أنا �سخ�سيًا �أُمر ل�رضب �ل�ساي وتدخني �لرنجيلة هنا 

منذ ع�رضين عامًا. كل �لزبائن �أ�سدقائي. جنل�س معًا يف �جلزء �خلارجي 

على نف�س �لطاولة. �جلزء �لد�خلي لطيف �أي�سًا، بكر��سيه وطاولته 

�خل�سبية �لعتيقة. لكنني ل �أحبذ �لظلمة يف �لد�خل، مينحني �سعورً� 

باأنني �أجل�س يف متحف. نادرً� ما نرى غرباء هنا. تقوم عائلة طر�بل�سية 

باإد�رة �ملقهى منذ عقود. �إ�ستلم �ملدير �حلايل �لإد�رة منذ ب�سع �سنو�ت 

بعد وفاة و�لده. هو ل يذكر �لكثري عن �أيام �لعز �لتي مرت بها �ملحطة، 

فهو �أ�سغر �أخوته �لـ 1٤. لكن و�لده كان يتحدث عن تلك �حلقبة 

با�ستمر�ر، عندما كان جنوم �ل�سينما ميرون يف �ملحطة يف طريقهم �إىل 

�سوريا �أو فل�سطني. كانت له فر�سة لقاء �سباح و�أ�سمهان وطروب 

�سخ�سيًا. �أذكر كيف كان يبيع تذ�كر �لقطار من نافذة �ملقهى هنا.

لطاملا كانت �ملحطة م�سدر فخر للمدينة. بنيناها باأنف�سنا، باأمو�لنا نحن. 

يف �لبد�ية، كان �لقطار بعربة و�حدة جترها �لبغال بني و�سط �ملدينة 

ومنطقة �مليناء. ثم �أردنا خط قطار حديث يربط �ملدينة بالعامل، وبخا�سة 

بحم�س وحلب �ذ  لطاملا ربطت بيننا عالقات �إقت�سادية وثقافية وثيقة، 

وما ز�لت حتى �ليوم. لذلك، �جتمع عدد من �لعائالت ورجال �لأعمال 

�لطر�بل�سيني وقررو� �لإ�ستثمار يف �رضكة قطار. يف �لبدء، عرقلت 

�ل�سلطات �لفرن�سية �مل�رضوع خوفًا من �أن تناف�س طر�بل�س مدينة 

بريوت يف �لتجارة. لطاملا كانت هناك مناف�سة بني بريوت وطر�بل�س. كان 

ميكن للمدينة �أن تكون �أهم بكثري مما هي عليه �لآن، غري �أن �لظروف مل 

ت�ساعدنا، وب�سكل خا�س بعد �إ�ستقالل لبنان. �ليوم، تقام كل �مل�ساريع 

يف بريوت وي�سب ر�أ�س �ملال كله فيها. ما علينا، �ملهم �أننا متكنا من بناء 

�ملحطة يف �لعام 1911. مل يكن هناك قطار�ت تتجه �إىل بريوت بل 

�إىل حم�س، مبا �أن عالقاتنا �لتجارية كانت �أقوى هناك مما كانت عليه مع 

بريوت. كان طول �خلط بني طر�بل�س وحم�س 1٠٤ كيلومرتً�، ي�سم 

ت�سع حمطات مثل �لعبدة وتل حب�س وعكاري وتل �لقلعة وو�دي خالد 

وغريها. كان �خلط مير بو�دي عكار �جلميل وي�سل بني مدينة طر�بل�س 

ومنطقة عكار �ملنتجة للحبوب، بالإ�سافة �إىل عدد من �ملناطق �لتي 

باتت �سمن �لأر��سي �ل�سورية �لآن. بف�سل �سكة �حلديد، تطورت 

�لتجارة يف كل من طر�بل�س وحم�س بعدما باتت �أبو�ب �لإ�ستري�د 

و�لت�سدير م�رضعة بينهما. وكانت �لب�سائع �لتي ت�سل �إىل طر�بل�س 

توزع على كافة �ملناطق �للبنانية، كل ذلك كان بف�سل �سكة �حلديد.

بطبيعة �حلال، مع حتقيق �لإ�ستقالل، و�إقامة �سوريا ولبنان كدولتني 

م�ستقلتني، وطبيعة �لعالقة بني حكومات �لدولتني، تاأثرت �سكة �حلديد 

بني �ملدينتني. كما تعلمني، مل تكن �لعالقات طيبة د�ئمًا بني حكومتنا 

و�حلكومة �ل�سورية. كلما توترت �لعالقات توقف �خلط، مما يوؤثر �سلبًا 

على عملنا طبعًا.

�أتعلمني؟ يقولون �أنه يف ثالثينات �لقرن �ملا�سي كان هناك قطار ��سمه 

طورو�س �إك�سرب�س ينطلق مرة يف �لأ�سبوع لياًل من �إ�سطنبول وينتهي 

مبدينة طر�بل�س، مرورً� بحم�س. �أتتخيلني كم ميكن لرحلة بالقطار من 

هنا �ىل ��سطنبول �أن تكون جميلة؟ بالفعل قام �لبع�س بهذه �لرحلة، 

و�سل �لبع�س �إىل باري�س بالقطار. �أظن �أنه كان للنا�س حرية �أكرب 

يف �لتنقل مما نر�ه يف �أيامنا �حلالية، على �لرغم من �متالكنا �ليوم 

تكنولوجيات حديثة. 

�ساأحكي لك حكاية قر�أتها يومًا يف �إحدى �ل�سحف. كتب �ملوؤرخ 

�سميح زين عن و�قعة حدثت يف حمطة �سكك �حلديد هنا يف طر�بل�س 

يف �أثناء �حلرب �لعاملية �لأوىل. كانت �لقو�ت �لربيطانية متمركزة يف 
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�ملحطة وت�ستخدم �مل�ستودعات خمزنًا للموؤن �لغذ�ئية. كانت �لبالد 

تعي�س جماعة عظيمة، فكانت �حلر��سة م�سددة على �ملخازن. يومها، 

قام �لعمال يف �ملحطة باإح�سار ثالثة تو�بيت وملوؤوها باملو�د �لغذ�ئية 

و�ملالب�س، ثم حملو� �لنعو�س على �لأكتاف كما يف �جلنائز. وعند 

مرورهم من �أمام �جلنود �لإنكليز، بذل �لعمال جهدً� كي يظهرو� حزنًا 

�سديدً� حتى قام �جلنود برفع �لبنادق �إحرت�مًا لالأمو�ت، دون �أن يخطر 

يف بالهم �أن �لعمال يقومون ب�رضقة �ملوؤن لإطعام �لنا�س!

طبعًا مل تكن �لقو�ت �لربيطانية �آخر �لقو�ت �لع�سكرية �لتي مرت 

على �ملحطة. يف �لعام 19٧٦، متركز جنود �جلي�س �ل�سوري هنا 

�أي�سًا، خملفني ور�ءهم ب�سماتهم على �حليطان �لتي ما ز�لت و��سحة 

حتى يومنا هذ�. كتبو� �إ�سم »�لأ�سد« وخططو� قلوبًا حوله على جدر�ن 

�ملحطة.

يف خالل �حلرب �لأهلية، كنا ن�سمع عن حماولت لإحياء �سكة �حلديد 

بني طر�بل�س وبريوت، بهدف نقل �لوقود و�لإ�سمنت ب�سكل �أ�سا�سي. 

لكن �ملخالفات �لتي ن�ساأت على �خلط �لبحري حالت دون ذلك، �إذ 

�ختفت �أجز�ء كاملة من �ل�سكة مع تكاثر �ملنتجعات �لبحرية، وبخا�سة 

يف منطقة جونية. كما تعلمني، مت بناء هذه �ملنتجعات ب�سكل غري 

�رضعي وبحماية �مليلي�سيات �لتي كانت ت�سيطر على تلك �ملناطق. �لآن، 

باتت �لدولة بحاجة خلطة عمل �ساملة للتعامل مع هذه �ملخالفات.  

ميكنك �لقول �أن دولتنا عدمية �لفائدة. لكن م�سلحة �سكك �حلديد 

تعترب موؤ�س�سة حكومية بالغة �لأهمية مبا �أنها متتلك �أر��سي وت�سم 

�لعديد من �ملوظفني. كان عدد من هوؤلء �ملوظفني يد�ومون يف 

مكتب تابع للم�سلحة بالقرب من هنا. �لآن ياأتون يف �آخر كل �سهر 

ل�ستالم رو�تبهم فقط، فهم ي�سغلون وظائف �أخرى �أي�سًا. �أحيل 

معظم �ملوظفني على �لتقاعد �لآن، وبطبيعة �حلال، ل توظف �حلكومة 

عماًل جددً�. بب�ساطة، مل تقم �حلكومة بايقاف �لرو�تب مع توقف �لعمل 

بال�سكك، بل حّولت �ملوظفني ملر�قبة �لتعديات فقط.

يف �لعام ٢٠٠٢، �أقنعتنا �حلكومة باأنها على و�سك �إعادة �فتتاح خط 

طر�بل�س-حم�س، حتى �أنهم قامو� بو�سع حجر �لأ�سا�س ون�سب تذكاري 

للم�رضوع و�أقامو� حفل �فتتاح. ل ت�ساأليني مَل مل يتم �مل�رضوع. هذه هي 

دولتنا. لعلك ت�ستطيعني م�ساعدتي يف فهم �آلية �لعمل فيها لأين �سخ�سيًا، 

لي�س لدي �أدنى فكرة. يذكرين هذ� باملرة �لتي ��سرتت �لدولة فيها كمية 

من با�سات �لنقل �لعام �لتي مل ت�ستخدم تقريبًا. �لبا�سات �لآن مركونة، 

و�ل�سبب يف ذلك �أن كلفة ت�سغيلها »تفوق �مليز�نية« �أو ما �سابه ذلك، وفقًا 

للجهات �حلكومية. وبالطريقة ذ�تها، مت �نفاق �ملاليني ل�رض�ء �حلديد �لالزم 

لتاأهيل �سكة �حلديد بني طر�بل�س وحم�س. �حلديد مكد�س �لآن بالقرب 

من �مليناء، خلف هذ� �جلد�ر هنا. �لأرجح �أن معظمه قد تاآكله �ل�سد�أ 

�لآن. �سمعنا موؤخرً� �أن �رضكة �سينية ��ستلمت �مل�رضوع. يف �لبدء، كان 

�مل�رضوع باإد�رة �رضكة �سورية، لكن مع �لو�سع �لر�هن يف �سوريا فتحت 

�لدولة �للبنانية باب �ملز�يدة، وقد فازت �رضكة �سينية بامل�رضوع. لكن 

طبعًا، ل ميكنها �لعمل على �أي �سيء ما د�مت �حلرب م�ستمرة يف �سوريا.

قبل ب�سع �سنو�ت، ومبنا�سبة �لذكرى �ملئوية ملحطة طر�بل�س، جتمع 

عدد كبري من �أهايل �ملنطقة ممن ي�سمون �أنف�سهم »�أ�سدقاء حمطة �سكة 

�حلديد يف طر�بل�س«، ونظمو� بع�س �لفاعليات يف �ملحطة، كان من 

�سمنها جولت �إر�سادية مثاًل. يومها، فتحو� �أبو�ب �ملحطة للجمهور، 

وكانت مبادرة لطيفة �إذ نادرً� ما تكون �ملحطة مفتوحة لعامة �لنا�س. 

كما طالبو� �لدولة بالتحرك لإنقاذ �ملحطة من �لإهمال. �قرتحو� �أن 

يتم حتويل �ملحطة �إىل متحف ينتج مدخوًل للمجتمع �ملحلي وي�ساهم 

يف �سيانة �لعربات �ملتبقية ب�سكل جيد. ل �أظن �أنهم بذلك تخلو� عن 

فكرة �لقطار يف طر�بل�س، فهم �أي�سًا يقرتحون بناء حمطة جديدة 

جماورة للقدمية. �إنه حلم بالن�سبة لنا. لعلك تزوريننا يف �ملرة �لقادمة 

بالقطار! لكن لو �نتظرت �لإفتتاح قد نكون متنا! على كل حال، �أهاًل 

و�سهاًل بك هنا يف �أي وقت، �ملقهى يفتح �أبو�به من �لعا�رضة �سباحًا 

وحتى �حلادية ع�رض م�ساًء من كل يوم. �ساحب �ملحل موجود حتى 

يف �أيام �لأعياد. مل يقفل �أبو�به حتى يف عز �حلرب. �إذً�، يف �أي وقت 

مترين مبحطة �لقطار يف طر�بل�س، �ستجديننا هنا. 
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قبل أن أنطلق في رحلتي إلى صيدا، عثرت على كتاب 
صور فوتوغرافية رائعة لسكك الحديد في صيدا تعود 

لخمسينات القرن الماضي. لم تكن الصور لعمال 
المحطة ولا لعرباتها، بل صوراً للمارة ولأناس عاديين 

كانوا موجودين في هذه المساحة. قرأت تحت الصور 
 تعليقات مثل »بائع فلسطيني على سكة الحديد«، 

أو »سيدة بجانب القطار، عين الحلوة«، أو »أطفال 
من صيدا القديمة يلعبون كرة القدم«، وغيرها. الحياة 

اليومية الموثقة في هذه الصوَر حكت رواية بديلة 
لسكك الحديد وّسعت فهمي لصيدا نفسها، ومجتمعها، 
وقطارها. التقيت بالمصوّر في الاستوديو الخاص به، 

إليكم/ن ما رواه لي.وهو رجل يبلغ من العمر ستة وثمانين سنة. 
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بد�أت ق�ستي مع حمطة �سيد� يف �لعام 19٤٧، حني ق�سدت مدينة 

حيفا بالقطار بهدف تعلم �لت�سوير �لفوتوغر�يف �ملحرتف. ��سرتيت 

�أول كامري� يل يف حيفا. يف طريق �لعودة قمت بت�سوير �أول �سل�سلة 

�سور. �سادفت وقتها زوجني عقد� قر�نهما حديثًا، طلبا مني �لتقاط 

�سورة لهما معًا يف �لقطار. من هنا، منا لدي �سغف بت�سوير �لنا�س يف 

�لهو�ء �لطلق �أو يف �لأماكن �لعامة، بدًل من �لت�سوير يف �ل�ستوديو. 

هكذ� بد�أُت مغامرة جديدة وطويلة: ت�سوير �أهايل �سيد� يف �لنزهات 

و�لعطل، يف �ساحات �سيد� و�سو�رعها.

كانت منطقة �لنبي يحيى، مثاًل، موقع �أ�سا�سي �أ�سور فيه. يقولون �أن 

يوحنا �ملعمد�ن مدفون هناك، و�أن جزًء من رفاته مطمور يف �ملوقع. 

يقال �أي�سًا �أن �لوثنيني قطعو� جثته ودفنو� رفاته يف �أماكن خمتلفة، 

يف �سيد� ودم�سق و�لقاهرة. �ملنطقة هناك كناية عن منحدر ميتد من 

مقام �لنبي يحيى وحتى �ملد�فن �مل�سيحية يف حارة �سيد�. �ملنطقة 

مناخها لطيف نظرً� لمتد�دها على �ملنحدر، ويف خارج �ملقربة 

م�ساحة عامة كبرية مع مقاعد منت�رضة يف كل مكان. كان �أهل �سيد� 

يق�سدونها لق�ساء �أيام �لعطل، وبخا�سة عيد �لعن�رضة )�ملو�فق �لأحد 

�لأول بعد �لف�سح �ملجيد(. كما كان �لأكر�د يتجمعون فيها ويحتفلون 

بعيد �لنريوز وهو �أول �أيام �لربيع. ومن �لأمكنة �ملهمة �أي�سًا �لتي 

�سّورتها عن كثب هي »بحر �لعيد«، �ل�ساحة �لكبرية �لتي كانت ممتدة 

بني �سيد� �لقدمية و�لبحر، حيث كانت تن�سب �ملر�جيح حول ميناء 

�ل�سيادين يف عيدي �لأ�سحى و�لفطر. �سّورت �لكثري من �لنا�س 

هناك، كانو� يطلبون مني �لتقاط �سور لهم على �ملر�جيح.

بعيدً� عن �لأعياد و�ملنا�سبات، كنت �ألتقط �سورً� للنا�س يف حياتهم 

�ليومية. كنت �أق�سد �سخور �أباروح، �لو�قعة على �ساحل �سيد� 

�جلنوبي، بني �لدباغة ور�أ�س �حلارة. وقد �كت�سبت �ملنطقة هذ� �لإ�سم 

تيمنًا باأحد �سحابة �لنبي، مقام �أبا �لروح. ي�سميها �لنا�س �أي�سًا بحر 

�أو حمام بدر. ت�سم �ملنطقة بحريتني طبيعيتني، �لأوىل عميقة وكبرية 

و�لثانية �سغرية و�سحلة. كنا ن�ستخدم هذه �مل�ساحة لتعلم �ل�سباحة. 

كما كانت �لبقعة �ملف�سلة لدى �ل�سباحني للقفز يف �ملاء. كانو� يحبون 

�أن �ألتقط لهم �سورً� وهم يقفزون.

�أما نقطتي �ملف�سلة للت�سوير فكانت م�سار �لقطار �ملوؤدي �ىل خميم 

عني �حللوة. يف �خلم�سينات، كانت �سكة �لقطار و�حلقول �ملحاذية لها 

مق�سد �ل�سكان للتنزه. حول �ل�سكة، كان هناك طريق ميتد من �لعاملية 

و�سوًل �ىل نهر �لربغوت يف عني �حللوة. �عتاد �لنا�س �أن يتم�سو� عرب 

�حلقول و�حلد�ئق �ملوزعة على جانبي �ل�سكة. كانو� يجل�سون على 

�لأر�س مبا�رضة �أو ي�سعون حتتهم قطعة قما�س �أو ورق جر�ئد. �أر�س 

�ملحطة �لكبرية نف�سها كانت موقعًا للتم�سي و�لتنزه.

ل تن�سي �أنه يف تلك �لفرتة )�خلم�سينات( كان �لقطار مير ب�سيد� مرتني 

يف �ليوم فقط. قبل �لنكبة كان عدد �لرحالت �أكرب. �أعتقد �أن �خلط 

�ملوؤدي �إىل حيفا �فتتح يف �لعام 19٤٢، وتوقف يف �لعام 19٤8 

على �إثر ق�سف �ل�سهاينة ملحطة �لناقورة. بعد هذه �حلادثة، مل تتم 

�إعادة �إحياء �خلط �جلنوبي و�قت�رض ن�ساطه على نقل �لوقود. يف �حلقبة 

ذ�تها، مت بناء خميم عني �حللوة لإيو�ء �آلف �لالجئني �لقادمني من 

�سمال فل�سطني. �سيد �ملخيم على �لأر��سي �ملمتدة على طول �سكة 

�حلديد، على مقربة من �ملحطة نف�سها. كان يل �أ�سدقاء مقيمني يف عني 

�حللوة، �لتقيت بالكثري منهم يف مقاهي �سيد� �لقدمية. كنت �أق�سدهم 

بني �حلني و�لآخر، فاأم�سي على خط �سكة �حلديد للو�سول �إىل �ملخيم. 

كانت �لطريق جميلة وحماطة بب�ساتني ر�ئعة.

�شيدا
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�أذكر �أي�سًا وجود خميم �آخر هناك، ت�سكنه جمموعة من �لنَور. كانو� 

يبنون لأنف�سهم منازل موؤقتة بجو�ر �سكة �حلديد يق�سون فيها �إقامتهم 

�ملو�سمية يف �ملنطقة.

ومع مرور �لزمن، باتت �ملنطقة �ملمتدة على طول �سكة �حلديد معروفة 

با�سم »حيّ �ل�سكة«. من �ل�سعب عليّ �لتنقل يف هذه �لأيام ب�سبب 

مر�سي، ومل يعد باإمكاين زيارة عني �حللوة فعليًا. لكنني �أ�سمع من 

�أ�سدقائي �أن �ملنطقة باتت مكتظة جدً� وميتد �ل�سكن من عني �حللوة 

�إىل حمطة �لقطار �لقدمية. تز�يد �ل�سكن فيها ب�سكل كبري يف خالل 

�حلرب �لأهلية مع قدوم جمموعات �رضدتها �أحد�ث �حلرب من 

خميمات فل�سطينية �أخرى. بع�سهم �أتى من خميم �لنبطية عندما 

ق�سفه �جلي�س �لإ�رض�ئيلي، فيما �أتى �لبع�س �لآخر من خميم تل 

�لزعرت بعد �أن دمرته ميلي�سيات لبنانية. �أ�سمع �أي�سًا �أن حيّ �ل�سكة 

بات �ليوم �أي�سًا م�سكنًا للعمال و�لالجئني �ل�سوريني. من �لآخر، ل 

يعي�س يف �ل�سكة �إل �لفقر�ء. يبنون بيوتهم من مو�د م�ستعملة، �سقوف 

من �ل�سفيح، �أغطية بال�ستيكية، و�إطار�ت �سيار�ت.

�أذكر �أي�سًا ما حل مبحطة �لقطار.

يف خالل �لإجتياح �لإ�رض�ئيلي يف �لعام 198٢، ق�سف �جلي�س 

�لإ�رض�ئيلي �سكة �حلديد يف �لزهر�ين. توقف خط �لقطار عن �لعمل 

وباتت �ملحطة مهجورة. جلاأ �لعديد من �ملهجرين �ىل �أر��سي �ملحطة 

و�سيدو� فيها م�ساكن. يف �لعام ٢٠٠٣، مت �إجالوؤهم جميعًا. قيل 

حينئذ �أن �حلكومة طردتهم بهدف �إعادة �إحياء �ملحطة. ل �أعرف مدى 

�سحة هذه �ملز�عم، لكن ذلك مل يحدث. منذ ذلك �لوقت و�ملحطة 

ثكنة ع�سكرية للجي�س �للبناين.

تغريت �سيد� كثريً� يف �لثمانينات. حتولت �أجز�ء عدة من �ل�سكة �إىل 

طرقات لل�سيار�ت. �أما يف �ملنطقة �لتي �أعي�س فيها، متر �ل�سكة د�خل 

�أحياء �سكنية حميمة، فباتت م�ساحات خ�رض�ء ومالعب لالأطفال. 

بع�س �لأجز�ء غزتها �لأ�سجار، �أو و�سع فيها �ل�سكان م�سابك زرع 

ومقاعد على طول �خلط.

منذ فرتة لي�ست ببعيدة، �ت�سلت بي جمموعة من �ل�سباب �لنا�سطني 

و�لعاملني �لإجتماعيني من �سيد�. هم يف �سدد �إطالق حملة تهدف �ىل 

��سرتد�د �لأجز�ء �ملهجورة من �ل�سكة لتحويلها �ىل م�ساحات للم�سي 

و�لتنزه. يطلقون على حملتهم �إ�سم »َع �ل�سكة«. مثلك �أنت، تو��سلو� 

معي بعد روؤية �لكتاب. حكيت لهم ق�ستي مع قطار �سيد�. رمبا رويتها 

لهم تقريبًا كما �أرويها لك �لآن. بغ�س �لنظر ملن �أروي �لق�سة، �أجدين 

د�ئمًا �أحكي عن �سيد� بدًل من �لقطار.

�شيدا



27



29

ب��ا
��ق

πjÉfl QÉe

∑ÉÑ°ûdG ¿ôa

GóÑ©H

çóM

Q
ƒ

¡
ª

÷
G

¬
«d

ÉY

¿
h

ó
ª

ë
H

ôa
ƒ

°U

ê
ôj

ó
e

Q
ó
«Ñ

dG
 ô

¡
°V

ä
Éé

jô
e

GQ
ƒ

à°
T 

/ 
Éà

jó
L

π
jÉ

f 
ó
©

°S á
≤∏

©
e

Éj
ôY

¥É qjQ
ياق كأنها بلدة مهجورة. هي بالفعل  بدت لي ر

مهجورة جزئياً. محطة قطار منسية على مساحات 
شاسعة، ومبانٍ مهجورة تعود الى أيام الإنتداب 

الفرنسي، وشوارع خالية من الناس. للكن تدريجياً، 
ياق كبلدة  عندما تعرفت اليها أكثر، تبّدت أمامي ر

معقدة، بسوقها الناشط واقتصادها الزراعي وتاريخها 
المتنازع عليه. في فترة الإنتداب، إكتسبت البلدة 

لقب »نسخة مصغرة عن باريس في لبنان«، ولا يزال 
صدى هذه الصورة يتردد في الخطاب السائد عن 

البلدة. ضمن هذا السياق وما يرافقه من وقوف على 
ياق، إن على  أطلال ماٍض مجيد، تغيب صور بديلة لر

صعيد الحياة اليومية، أو الثقافية، أو الإقتصادية. 
 إليكم ما رواه لي أربعة أشخاص 

في لقاءات مختلفة.
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�إذ� كنت تريدين �أن تتعريف على تاريخ رياق، فقد ق�سدِت �ل�سخ�س 

�ملنا�سب. �أنا مل �أبارح �لبلدة قط. �أنا رجل عجوز، ويف �ملا�سي �سغلت 

من�سبًا يف �ملجل�س �لبلدي و�أعرف �لكثري عن رياق.

نحن نعمل يف �لزر�عة. متتلك عائلتي �لكثري من �لأر��سي يف رياق، 

ويعمل لدينا �لكثري من �لفالحني. كل �حلقول �لتي ترينها خلفنا 

ملك للعائلة. ما زلنا منتلك بيت �لعائلة �لقدمي �ملبني باحلجر �لأبي�س 

و�لطني، �ساأريك �إياه. حافظت عليه على �لرغم من �أّن �أحدً� منا ل 

يعي�س فيه. كما �أنني زرعت عددً� من �لأ�سجار �ملثمرة، �مل�سم�س 

و�للوز وما �سو�ه.   

�لبلدة معروفة �لآن بـ »رياق«، لكنها كانت يف �لأ�سل قرية زر�عية 

�إ�سمها »حو�س حال«. كانت قلب �لبلدة �سابقًا. تغري �لإ�سم �إىل رياق 

 ،rail مع قدوم �لفرن�سيني وفر�س �لإنتد�ب. �أ�سل �لكلمة فرن�سي من

يف �إ�سارة �إىل �سكة �حلديد. 

كانت عائلتي من كبار مالكي �لأر��سي يف �لبلدة. تتكون رياق 

من �أ�سحاب �لأمالك، وعمال �حلقول �لو�فدين من �لقرى �ملجاورة. 

�لعائالت �لإقطاعية �لرئي�سة هي عائلتنا، بالإ�سافة �ىل عائالت 

معكرون، �أبو زيد، خمي�س، وغريها. كلهم مالكو �أر��سي من رياق. 

يف �لبلدة �أربع كنائ�س، و�حدة لكل من �لطو�ئف �مل�سيحية �لأربع. 

كما تتمثل هذه �لطو�ئف كلها يف �ملجل�س �لبلدي. كان هناك وجود 

�أرمني ممثل �أي�سًا يف �ملجل�س �لبلدي مبقعد و�حد. وكان �لأرمن قد 

قدمو� من تركيا �إىل رياق بالقطار عقب �ملجازر �لأرمنية. لدي �سورة 

للبلدة تعود �ىل �أربعينات �لقرن �ملا�سي. كان �ملكان ممتلئ باخليم �لتي 

كانت ت�سكل خميم �لالجئني �لأرمن. فيما بعد، ��سرتى �لأرمن بيوتًا 

يف �لبلدة وباتو� جزءً� طبيعيًا من �لن�سيج �لإجتماعي. ومع بدء �حلرب 

�لأهلية، غادر معظمهم رياق. مل يكن �لأرمن وحدهم من هجر �لبلدة، 

فقد غادر يف هذه �لفرتة تقريبًا ن�سف مالكي �لأر��سي.

لالأ�سف يف �أيامنا هذه، ثلثا �سكان رياق لي�سو� من �أهل �لبلدة �أ�ساًل. 

ياأتون من بعلبك و�جلنوب وعكار وغريها. ياأتون يف �إطار خدمتهم يف 

�جلي�س �للبناين. يف بع�س �لأحيان، ي�ستاأجرون �لبيوت وي�ستقرون. 

خذي قرية »علي �لنهري« �ملجاورة مثاًل، لطاملا كانت �أ�سغر من 

رياق، �أما �لآن فحالها �أف�سل بكثري. ترين فيها بيوتًا يتم بناءها 

وحت�سينها. معظم �لعائالت �مل�سيحية غادرت رياق يف �حلرب، يف حني 

مل يغادر �مل�سلمون من علي �لنهري. 

ما بالنا من هذ� �حلديث �لآن. لنعود �إىل تاريخ رياق... كان �لطابع 

�لزر�عي هو �لغالب هنا. يكرث فيها �سجر �لتوت. كان �سجر �لتوت 

منت�رض يف �ملنطقة ب�سكل عام، وذلك منذ �لقرن �لثامن ع�رض. 

كان �ملح�سول ي�ستخدم لرتبية دود �لقز و�إنتاج �حلرير يف عهد 

�لإمربطورية �لعثمانية.

يف �لعام 1891، نالت �رضكة فرن�سية �إمتياز بناء خط قطار بني 

بريوت ودم�سق. �أتى �مل�رضوع يف �إطار �تفاق بني �ل�سلطنة و�لدول 

�لأوروبية يق�سي بتحويل بريوت �ىل مدينة جتارية تنقل عربها 

�لب�سائع �لأوروبية �إىل �لد�خل �لعثماين. م�رضوع عظيم. لل�سبب 

عينه، مت تو�سيع مرفاأ بريوت وتطويره يف �لعام 189٤.

رياق، �لبلدة �لبقاعية �ل�سغرية، �أ�سبحت موقعًا لآخر حمطة رئي�سة 

قبل �لدخول �ىل ما بات يعرف �ليوم ب�سوريا. تقع �لبلدة على �لطرف 

 رياق

لقاء يف اأر�س يف حو�س حاال 

ميلكها رجل ت�شعيني
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�ل�رضقي من و�دي �لبقاع، على تخوم �ل�سل�سلة �ل�رضقية �لفا�سلة 

بني لبنان و�سوريا، ولهذ� �ل�سبب وقع عليها �لختيار ل�ست�سافة �أول 

حمطة قطار يف بالد �ل�سام. يف �لعام 191٢ مت و�سل �ملحطة بالعامل 

�لعربي و�أوروبا و�إفريقيا. �أتتخيلني؟ كان قطارنا و�سيلة �لتنقل �لأهم 

يف ذلك �لوقت. �أ�سبحت �ملحطة جزًء من �سبكة �سكك �حلديد �لعابرة 

للقار�ت، يتم عربها نقل �لركاب و�لب�سائع و�جليو�س. وبالإ�سافة 

�إىل ��ست�سافتها ملحطة قطار رئي�سة، �إ�ستهرت بلدتنا بوجود �أكرب 

م�سنع قطار�ت يف �ملنطقة فيها. ويف �أثناء �حلرب �لعاملية �لثانية، حتول 

�مل�سنع �إىل قاعدة ع�سكرية تتم �سيانة �لأ�سلحة فيها. يف تلك �لفرتة، 

مت تكليف عدد من �ملهند�سني من م�سنع �لقطار�ت ومن �لقاعدة 

�جلوية �لع�سكرية يف رياق، ب�سنع طائر�ت للجي�س �لفرن�سي.

وباحلديث عن �لقاعدة �جلوية، من �ملهم �أن تعلمي �أّن �حلرب �لعاملية 

�سكلت نقطة حتّول مهمة يف تاريخ رياق. فقد �سيطرت �لقو�ت 

�لأملانية �ملتحالفة مع �ل�سلطنة �لعثمانية على �أجز�ء من �أر��سي حمطة 

�لقطار و�أن�ساأت فيها قاعدة رياق �لع�سكرية. وقع �لختيار على هذه 

�لبلدة نظرً� لدور �ملحطة يف �لنقل �لع�سكري. ويف نهاية �ملطاف، 

ق�سفت قو�ت �حللفاء �لقاعدة �جلوية يف رياق و�لثكنات �لأملانية فيها. 

وعلى �إثر �سيطرتهم على �لقاعدة �جلوية، �سادر �لفرن�سيون ثالثة 

كيلومرت�ت مربعة من �أر��سي ميلكها �أهايل رياق. وي�سكل هذ� تقريبًا 

ثلث م�ساحة �لبلدة. هكذ�، خ�رضت عائلتي جزًء من �أر��سيها. ويف 

�ملقابل، عر�ست علينا �ل�سلطات �لفرن�سية تعوي�سًا ماليًا �سغريً�، لكننا 

رف�سناه.

ومع �سقوط �لإنتد�ب، �نتقلت ملكية �أر��سي �لقاعدة �جلوية من 

�ل�سلطات �لفرن�سية �إىل �ل�سلطات �للبنانية �لنا�سئة. 

ل تز�ل �لأر�س ُت�ستخدم كقاعدة للجي�س �للبناين حتى �لآن. وهكذ� 

�ساعت �أر�سنا.

�أنت طالبة؟ يق�سدنا �لكثري من �لطالب لإجر�ء �أبحاث عن �لبلدة. 

ُكتبت �لكثري من �ملقالت يف هذ� �ل�سدد. مل تكن رياق د�ئمًا على 

هذ� �ل�سكل. هي �لآن تكاد تخلو من �أي مقهى �أو حياة ليلية، لكن 

ما�سيها كان جميدً�. يف �أيام �لإنتد�ب �لفرن�سي، كانت رياق منوذجًا 

م�سغرً� عن باري�س. كان قطاع �خلدمات مزدهرً� تلبية ملتطلبات 

�لع�سكر �لفرن�سي �ملتمركز هنا. كان �ل�سباط �لفرن�سيون ي�ستاأجرون 

�لبيوت ويعي�سون هنا. �ُسيدت يف تلك �لفرتة ثالث دور لل�سينما: 

ريفويل، بيبلو�س، ودنيا. كما ن�ساأ عدد من �حلانات، بالإ�سافة �إىل 

�أربعة �أو خم�سة مطاعم. كانت �لبلدة ت�سبه بريوت، ل بل تفوقها 

جماًل.

دور �ل�سينما و�ملطاعم و�حلانات كانت جميعها باإد�رة عائالت مثل 

عائلتنا، مالكة �أر��سي و�إقطاعية. بنى و�لدي �أول د�ر لل�سينما يف 

رياق، �سينما ريفويل. ت�ستطيعني روؤيتها من هنا، على �لطريق 

�لرئي�سي بجانب منزل �لعائلة. نحن هنا يف »حو�س حال«، �أي يف 

قلب �لبلدة. كنا نعر�س �أفالمًا هندية وهوليوودية وم�رضية. ما زلنا 

نحتفظ مبجموعة جميلة من �ملل�سقات �لإعالنية. �سوف �أريك بع�سها. 

هذه تعود �إىل �لعام 19٥9، �لتاريخ مدّون عليها. �إنه مل�سق �أ�سلي، 

 North نع منه. يعود هذ� �ملل�سق لفيلم �إ�سمه تفقدي �لورق �لذي �سُ

by Northwest ، لألفرد هيت�سكوك. لدينا �لكثري من هذه �ملل�سقات. 
�أحلم يومًا باإعادة �إفتتاح �ل�سينما وتاأطري هذه �ملل�سقات وتعليقها على 

مدخل �لقاعة.

 رياق

لقاء يف منزل �شيدة يقع 

خلف �شينما ريفويل
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كما �أخربتك، كانت رياق بلدة مزدهرة. يف �لبدء، منت �لبلدة بف�سل 

حمطة �لقطار �لتي كان يعمل فيها �لكثريون من �سكان رياق و�ستورة 

وزحلة وعلي �لنهري. ل يجب �أن نن�سى دور �لفرن�سيني يف تطوير 

رياق. هم �لذين بنو� هذه �لأبنية ذ�ت �لهند�سة �لعائدة �ىل حقبة 

�لع�رضينات �لتي ترينها من حولك. هم �أي�سًا و�سعو� �خلطط ملعظم 

�لطرقات �لرئي�سة، كما �سّيدو� معهد �لبحوث �لزر�عية �لذي ل يز�ل 

قائمًا عند مدخل �لبلدة.

يف خالل �لإنتد�ب، كانت قاعدة رياق �جلوية جوهرة �لقو�عد �جلوية 

�لفرن�سية، مركز �لهتمام و�أكرب �لوحد�ت �لع�سكرية، لي�س فقط 

يف لبنان، بل يف �سوريا �أي�سًا. �أذكر �أن و�لدي كان يقول �أن قاعدة 

رياق �جلوية كانت �لقاعدة �لرئي�سة للفرن�سيني يف �ل�رضق �لأو�سط. 

لذلك، ن�ساأ حولها ود�خلها عدد من �ملر�فق �لرتفيهية و�حلد�ئق 

وحتى �لتدفئة �ملركزية. يف تلك �حلقبة، مل تتوفر هذه �لرفاهية يف 

مر�كز ع�سكرية �خرى يف �ملنطقة. و�عتاد و�لدي زيارة �لقاعدة 

�جلوية، كانت عالقته جّيدة  بالفرن�سيني. كما كان �لع�سكر �لفرن�سيون 

يق�سدون �ل�سينما �لعائدة لنا، بالإ�سافة �إىل �حلانات و�ملطاعم.

بد�أت رياق بالتدهور مع �لإ�ستقالل! فقدنا زبائننا �لرئي�سيني. حتّولت 

رياق من بلدة خدماتية مزدهرة يف �لبقاع بعد زحلة، �إىل بلدة حدودية 

هام�سية. ��ستولت بريوت على دورها!  

 لكن �ل�سينما ��ستمرت بعدما غادر �لفرن�سيون. و�ساهم وجود �ملطار 

�لع�سكري )بعدما �نتقلت �سلطته �إىل �جلي�س �للبناين( يف �حلفاظ 

على نب�س �حلياة يف رياق. كان �جلنود �للبنانيون �لذين يخدمون يف 

قرى جماورة يق�سدون رياق يف �أيام �لعطل، فينفقون �ملال هنا ل�رض�ء 

�ملالب�س و�ملو�د �لغذ�ئية. مل يكن بامكان �جلنود �أن يق�سدو� زحلة 

�لبعيدة، فكانو� ياأتون �ىل هنا لتم�سية �لوقت. وبالإ�سافة �إىل �لع�سكر، 

كان هناك مدر�سة د�خلية م�سيحية يف رياق يف �ل�ستينات، وكان طالبها 

يق�سدون �لبلدة للت�سوق �أي�سًا. 

عند �فتتاحها، كانت �سينما ريفويل من �أوىل �لدور يف منطقة �لبقاع. 

ق�سدنا �لنا�س من كافة �أنحاء �ل�سهل مل�ساهدة �لأفالم. توقف �لقطاع 

مع بد�ية �حلرب �لأهلية يف �لعام 19٧٥، مع توقف خط قطار 

بريوت-دم�سق يف �لعام 19٧٦. عندها، جاء �لإحتالل �ل�سوري 

ونّغ�س حياتنا. �إحتل �جلي�س �ل�سوري بيوت �لنا�س وحّول حمطة 

�لقطار �إىل �أكرب قاعدة �إ�ستخبار�ت ع�سكرية له يف لبنان. �أتتخيلني؟ 

دعينا من هذ� �حلديث، ل �أريد �لتكلم يف �ملو�سوع. 

�أغلقنا �ل�سينما يف �لعام 198٠. هي ُت�ستخدم �ليوم ك�سالة لالألعاب 

�لريا�سية.

ُولدت هنا، يف حيّ �جلامع، يف �لعام 19٥8. يعود �أ�سل كل 

�مل�سلمني يف رياق �ىل حي �جلامع.

قبل �لإنتقال �إىل رياق، كانت عائلتي تعي�س يف قرية ح�سم�س، كما 

هو حال معظم م�سلمي رياق. هي قرية جماورة يف �سل�سلة �جلبال 

�ل�رضقية �لتي تف�سل بني لبنان و�سوريا. �أما باقي �لعائالت �مل�سلمة، 

فاأتت من قرية جنتا �لقريبة من �لنبي �سيت. 

يف ح�سم�س، ��ستغلت عائلتي يف ��ست�سالح �أر�س تعود لإقطاعي 

كان ميتلك �أربعة �آلف دومنًا )و�لدومن ي�ساوي �ألف مرت مربع(. كانت 

�حلياة �سعبة يف �جلبال، ح�سبما كان و�لدي يحكي يل. كان �ملاء 

�سحيح و�لبيوت طينية و�لتنقل �سعب ب�سبب طبيعة �ملكان �ل�سخرية. 

لذلك غادرت عائلتي �جلبال، وكذلك فعلت �لعديد من �لعائالت 
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�لأخرى، وقدمت �إىل رياق بعد �لإ�ستقالل. عملت عائلتي يف �حلقول 

�لزر�عية هنا، لكن عمي كان يعمل يف حمطة �لقطار.

كان و�لدي يف �حلادية ع�رضة من �لعمر عندما قدمت عائلته �إىل رياق. 

بد�أ وقتها با�ستئجار �أو �سمان �لأر��سي و�لعمل فيها. هكذ� تعرف �ىل 

و�لدتي �لتي قدمت عائلتها من جنتا للعمل يف �حلقول �أي�سًا. وبعد 

فرتة من �لزمن، بد�أ بجمع �حلطب من مناطق بعيدة وبيعه يف رياق. 

كان �حلطب نادر يف رياق، ويف تلك �حلقبة كانت �لبلدة تنمو ب�رضعة. 

كان �سكان بلد�ت رعيد و�لنبي �سيت يق�سدون رياق للت�سوق. حتى 

هذه �ملرحلة، كنا ما زلنا نعي�س يف كوخ خ�سبي م�ستاأجر. �أذكر �حلياة 

يف �لكوخ �أيام �لطفولة. يف �أو�خر �ل�ستينات، �إ�سرتى و�لدي قطعة 

�أر�س �سغرية م�ساحتها ٥٠٠ مرت مربع. مل تكن عائلتنا متتلك �أي 

قطعة �أر�س قط. وكانت 99٪ من �أر��سي رياق تعود للعائالت 

�مل�سيحية يف �لبلدة.

بد�أ حيّ �جلامع بالنمو يف نهاية �خلم�سينات وبد�ية �ل�ستينات. يف تلك 

�حلقبة، ُبني �أول جامع يف رياق. وقتها، ُجمعت �لتربعات من م�سلمي 

�لبلدة لهذ� �لهدف. �أذكر �أن جدي و�لد �أمي كان يجمع �لأمو�ل 

وي�رضف على عملية �لبناء. هو جامع �سغري. لكن قبل بناءه، كان 

م�سلمو رياق يق�سدون قرية علي نهري �ملجاورة لأد�ء �ل�سالة. لدينا 

�لآن م�سجد �آخر يف رياق، �أكرب حجمًا من �لأول. يقع �جلامع �جلديد 

يف منطقة رياق �لفوقا، �لقريبة من قرية علي �لنهري.

مع قدوم نهاية �خلم�سينات حت�سنت �أحو�ل �مل�سلمني يف �لبلدة وباتو� 

قادرين على �رض�ء �لأر��سي. بد�أت �لعائالت ب�رض�ء �أر��س �سغرية 

هنا وهناك يف منطقة حي �جلامع. بعدها، �سافر و�لدي �إىل �لكويت 

حيث جمع بع�س �ملال وعاد وبنى منزل �لعائلة يف رياق. عندما 

تزوجت �أنا، قمت بتو�سيع �ملنزل و�أعي�س فيه منذ ذلك �لوقت. كانت 

�أحو�ل �لعائالت �لأخرى �سبيهة بحال عائلتنا. منا �حلي و�أ�سبح لدينا 

تدريجيًا �سارع جتاري رئي�سي.

�أنظري حولك فرتين كم �أن �لبلدة ناب�سة باحلياة، فيها حمال ودكاكني 

ومطاعم. يف �أيام �لآحاد، وهي �أيام عطلة �مل�سيحيني حيث تغلق �ملحال 

هناك، ت�ستد �حلركة يف حيّ �جلامع. �ذ يق�سد كل �سكان رياق �حلي 

هنا ل�رض�ء حاجياتهم. يف �حلقيقة ل فرق لدينا بني م�سلم وم�سيحي. 

لكنني لن �أنكر �أن يف �ملا�سي كنا نعاين من �لتمييز �سدنا. قبل �حلرب 

�لأهلية، مل يكن جمل�س �لبلدية ي�سم �أي ع�سو غري م�سيحي. لكن 

�لو�سع �ختلف �لآن. �أ�سبح �جلميع ممثاًل يف �ملجل�س �لبلدي. كما ل 

ُي�سهر �أي من �ل�سكان �أي �سار�ت �أو �أعالم حزبية تفاديًا لأي توتر يف 

�لبلدة. 

هذ� �ل�سارع �لتجاري كذلك يخدم �لقادمني من �لقرى �ملجاورة 

للت�سوق. يف �حلقيقة، ت�سكل رياق نقطة و�سل بني �لفرزل وزحلة 

وبعلبك و�ستورة. قبل بدء �لأحد�ث يف �سوريا، كان هذ� �لدور �أكرب 

�أي�سًا. بالن�سبة �إلينا، كان �لو�سول �إىل �سوريا �أ�سهل من �لو�سول 

�ىل بريوت، لذلك كنا ن�سرتي ب�سائعنا من هناك. �أنا �سخ�سيًا كنت 

�أقطع �حلدود – تهريب طبعًا و�أ�سرتي ب�سائع من �سوريا عرب يحفوفا. 

�لو�سع �لآن تغرّي. رياق حتديدً� يف و�سع ح�سا�س، وبحكم موقعنا 

كبلدة �أخرية قبل عنجر و�سيدنايا، �أ�سبحنا منثل خط متا�س. 

بالإ�سافة �إىل حي �جلامع، ظهر عدد من �لأحياء �لأخرى مع بد�ية 

�ل�سبعينات، منها حي �ل�سعدي وحي �ل�سّلم، وهي �أحياء ن�ساأت على 

�أر��ٍس زر�عية. كانت �حلقول �لزر�عية ك�سجادة متتد بني رياق �لقدمية 

و�سل�سلة �جلبال �لتي تف�سلنا عن �سوريا. بد�أ �ملد �ملديني على هذه 

�حلقول. لكن ما ز�لت �حلقول �لزر�عية كثرية. يعمل �لآن �لكثري من 

�لالجئني �ل�سوريني فيها. وقد و�فق عدد من مالكي �لأر��سي )من 

�مل�سيحيني و�مل�سلمني( على �ل�سماح لهم ببناء خيم يعي�سون فيها يف 

مقابل ��ست�سالح �لأر��سي و�لعتناء بها، بالإ�سافة �إىل بدل مادي 

لقاء عملهم. يف �حلقيقة، هم يفعلون ما كنا نحن نفعله يف رياق منذ 

�أكرث من �ستني �سنة. 
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�أحد �ملالكني تو�سل �إىل �تفاق خمتلف. كان ميتلك حقاًل زر�عيًا يقوم 

هو بالعتناء به، فقام بتاأجريه �إىل لجئني �سوريني �أ�سبوعيًا كي يقيمو� 

�سوق �لأحد فيه. بات باإمكان �ل�سوريني، كما �للبنانيني، ن�سب ك�سك 

وبيع منتجاتهم كالفاكهة، �أو �خل�سار، �أو �ملالب�س �مل�ستعملة. �إنه 

م�رضوع جيد، ي�ستقطب �لكثري من �لتجارة �إىل �ملنطقة من خمتلف 

�لقرى، حتى من مناطق بعيدة كبعلبك.

هناك خميم لالجئني �ل�سوريني يف �حلقول �لزر�عية �لو�قعة خلف 

حمطة �لقطار. فيما تدخلني �إىل رياق، تلمحني �أغطية بال�ستيكية زرقاء 

تغطي �أكو�خًا خ�سبية، �إنه خميم �لالجئني. �أحيانًا، �أملح �أطفاًل يدخلون 

من �ملخيم �إىل �أر�س حمطة �لقطار كي يلعبو� كرة قدم بني �لعربات 

�ملهجورة.  

�إ�سمي طوين، ُولدت يف �لعام 19٢٠، �لعام �لذي مت فيه �إعالن دولة 

لبنان �لكبري. �أ�سلي من حو�س �لأمر�ء يف �لبقاع. جارنا حّنا، كان 

من �أول �لعاملني يف حمطة �لقطار �لتي مت بناوؤها يف �لعام 189٦. 

كان خمت�سًا يف �سيانة �لقطار�ت و�سكك �حلديد. كان �سديد �ل�سغف 

بالقطار�ت، يتحدث عنها طو�ل �لوقت، من هنا ُولد حبي للقطار�ت.

يف �سن �لع�رضين، بد�أت بالعمل يف دير ك�سارة لالآباء �لي�سوعيني 

لب�سعة �سنو�ت. لكن لطاملا �أردت �لعمل يف حمطة �لقطار، وبخا�سة 

�أن �لعمل يف هذ� �ملجال كان من �أف�سل �لوظائف �ملتوفرة لل�سباب 

�لبقاعي. كان �لنا�س يعتربون �أن لو �أردت �لتقدم بطلب يد فتاة، فال 

بد لك �أن تكون �إما من مالكي �لأر��سي �أو موظفًا يف �سكك �حلديد. 

كنت معجبًا جدً� بفتاة جميلة من قريتنا، لذلك �أردت �أن �أح�سل على 

وظيفة يف حمطة رياق. طلبت م�ساعدة �مل�سوؤول عني يف دير ك�سارة، 

فهو فرن�سي وكان للفرن�سيني نفوذً� و��سعًا يف رياق يف ذلك �لوقت. 

كان للعمل يف �ملحطة �سمعة حمرتمة �أ�سا�سها �لن�سباط و�ملعا�س 

�جليد و�ل�سيت �حل�سن. لذلك، كان �لعمل يف �ملحطة مبثابة حلم. يف 

٥ �سباط 19٤٢، بد�أت بالعمل يف حمطة قطار رياق. عند و�سويل 

�إىل �ملحطة �لتقيت نيكول �ساهر، مدير �ملكتب، و�ملو�سيو د�ّر��س، 

مدير �لق�سم هناك وهو فرن�سي، وم�ساعده فلوري. �ساألوين: »ما �لذي 

تود عمله هنا؟«، فاأجبتهم باأنني »�أريد تعلم كل ما ميكن تعلمه عن هذه 

�ملكنة ]�لقطار[«. 

كان �مل�سنع ي�سم عددً� من �لأق�سام. وكان هناك ق�سم �لنجارين 

وق�سم �حلد�دين وق�سم �لر�سامني وق�سم �ل�سباكني. كان هناك حتى 

ق�سم لإ�سالح خز�نات و�سخانات �ملياه. بد�أت �أتعلم مع موظفني جدد 

�آخرين. برعت يف جمال �مليكانيك، فتم حتويلي �ىل ق�سم �مليكانيك. 

كنت �أعمل مع موظفني �آخرين يف �لق�سم، �أبوعزيز وجدر� معكرون. 

كانت �مل�ساحة �ملخ�س�سة ل�سيانة �لقطار�ت �سخمة. �أذكر �سدمتي 

عندما �كت�سفت �أّن هناك ر�فعة قادرة على رفع �لقطار �لبالغ من �لوزن 

ثمانني طنًا كي نتمكن من �لو�سول لأ�سفل �لقطار و�لعمل عليه! 

��ستقدمو� قطار�ت من �حلجاز بعدما قام �لثو�ر �لعرب بالعتد�ء على 

�سكة حديد �حلجاز. كان قد مت بناء ذلك �خلط لتعزيز حكم �ل�سلطنة 

يف �ملدن �ل�سالمية �ملقد�سة يف خالل �لثورة �لعربية بقيادة لور�ن�س 

�لعرب. قمنا با�سالحها و��ستخد�مها على خط حلب. وكان �أحيانًا 

ُيطلب �إلينا �إ�سالح �لقطار�ت يف طر�بل�س. عندما كنا ن�سافر لإ�سالح 

�لقطار�ت يف مناطق �أخرى، كنا ننام يف �ملحطات. كان يف كل حمطة 

غرفة جمهزة باأ�رّضة ومر�حي�س.

�لتقيت بالكثري من �لنا�س يف �إطار عملي يف م�سلحة �سكك �حلديد. 

كان عددنا يف ور�سة �ل�سيانة يف رياق حو�يل ٦٠٠ موظف، وو�سل 
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�إىل ٧ �آلف مع موظفي حمطات رياق، بعلبك، �سهر �لبيدر، و�سائر 

�ملحطات �ل�سغرى يف �لبقاع. كان هناك موظفني يف خمتلف مناطق 

�لبقاع، من علي �لنهري �إىل رياق وبعلبك وتربل وزحلة وغريها. 

مل يكن هناك متييز بني م�سلم وم�سيحي، على �لرغم من حماولت 

�لفرن�سيني �لتمييز �سد �مل�سلمني �أحيانًا. لطاملا رف�سنا ذلك. يف �حدى 

�ملر�ت، �عت�سمنا يف �ملحطة لأن �أحد �ملوظفني �لفرن�سيني كان قد �أهان 

موظفًا لبنانيًا لكونه م�سلمًا. هكذ� كان حال موظفي م�سلحة �سكك 

�حلديد يف لبنان، كان لدينا �سغف كبري بالقطار�ت، وكنا ن�ستمتع 

بالعمل معًا.

مع بد�ية �ل�سبعينات، قررت �حلكومة �للبنانية �يقاف �لعمل يف 

م�سلحة �سكك �حلديد لكننا رف�سنا. �عت�سم كافة موظفي �سكك 

�حلديد. كانت �سكة �حلديد م�سدر رزقنا على �لرغم من تر�جع 

�مل�سلحة. فعليًا، كانت �سكة �حلديد ل حتتاج لأكرث من جتديد.

يف �لفرتة �لتي كنت �أعمل فيها يف حمطة رياق بني �لعامني 19٤٢ 

و19٧٥، تزوجت فتاة �أحالمي وربيت �ستة �أولد. وبف�سل �لر�تب 

�جليد �لذي كنت �أتقا�ساه، �أّمنت لهم �أف�سل تعليم ممكن. كما تعرفت 

على �لكثري من �لأ�سدقاء و�ملعارف يف �إطار عملي هذ�. كانت �سكة 

�حلديد تعطينا �سعورً� بالتقدمية، وكاأننا كنا نعمل لإعالء �ساأن منطقتنا، 

بل حتى بالدنا كلها. لالأ�سف، �رضعان ما �ساءت �لأو�ساع وتدهورت. 

يف يوم من �لأيام يف �ل�سبعينات، �سمعنا �أن طائرة ركاب حطت يف 

مطار رياق، حاملة هرني كي�سنجر يف زيارة خا�سة �إىل رياق. ل 

�أعرف ما كان �لهدف من زيارته، لكن �لأحو�ل تغريت من بعدها �إىل 

�لأبد، يف رياق كما يف كل لبنان. �ندلعت �حلرب، توقف عملنا، ودخل 

�جلي�س �ل�سوري و��ستوىل على �ملحطة وحّولها �إىل قاعدة ع�سكرية 

وخمابر�تية. حاولنا �إعادة �إحياء �ملحطة، لكننا �سهدناها تتحول �إىل 

مركز تعذيب. حفر �جلنود �ل�سوريون �أ�سماءهم على �لعربات بفخر. 

لو زرِت �ملحطة ترين �أ�سماءهم وتو�ريخ حفرها �إىل �لآن. �ن�سحب 

�جلي�س �ل�سوري يف �لعام ٢٠٠٥. غادرو� �ملحطة لكن لي�س قبل 

�أن ي�رضقو� بع�س ممتلكاتها وي�رضمو� �لنري�ن يف �أر�سيفها. وعلى 

�لرغم من ذلك، يبقى خرب رحيلهم من �أ�سعد �للحظات �لتي ع�ستها 

منذ �سنني. �ليوم �أ�سبحت �ملحطة مهجورة، و�لدولة غري مهتمة بفكرة 

�إحيائها �أو بفعل �أي �سيء �آخر فيها.
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