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I  ال     .  سفير بيروت واة          -آثر استحّقوا هذا اللقب ال اع، ه اء اجتم ون، مؤرخون، علم ديبلوماسي، روائي

ا                    ة م تجميع، اخذوا على عاتقهم في السنوات الكالحة تظهير ما آانت الحرب تمحوه وما جاءت مرحل
رز االقتصادي  أة الف ه تحت وط د الحرب تغرق ي، ا. بع ة، الحجر الرمل روت العتيق لسور المنسي بي

ار،       ل اآلث ا قب ار م ة وآث ار الروماني ها، اآلث ا وناس واق وذآرياته اطر، االس احات، القن ه، الس وبوابات
. جاد تابت آان واحدًا من هؤالء السفراء المتطوعين    ... ماريكا وبائعات الهوى، الفنادق والجواسيس    

دًا عن التعّصب     شارك بحماسة في السجال حول مشروع اعادة اعمار الوسط التجاري، لك    نه بقي بعي
.رغم اعتراضاته على توجهها االصلي" سوليدير"فقِبل في اآثر من مناسبة التعامل مع 

فقد . تحديدًا لبيروت الحديثة.  في االسابيع المقبلة سيظهر جاد تابت سفيرًا من الدرجة االولى لبيروت           
م اللب             ول وتشرين          اشرف على اصدارين ينزالن الى االسواق الباريسية ومن ث ة خالل شهري ايل ناني

دق            ب وفن اء الخش ين مين ة ب ة الفرنكوفوني اد قم يثيره انعق ذي س ام ال ع االهتم ان م االول، ويتزامن
ة    ". فينيسيا" ان "االصدار المرتقب بدايًة هو عدد مجل ا       " اوْتُرم رًا، برآونه ا نجحت اخي دو انه التي يب

ة الباريسية التي تخّصصت في            . يناتالى تابت، في انفاذ مشروع يعود الى اواسط الثمان         آانت المجل
يس فقط                          ة المعيشة، ول ة الثقاف دن من زاوي ات الم ا آبري اول فيه االعداد الخاصة قد اطلقت سلسلة تتن

.التاريخ والعمران
ام               اهرة ع دد الق دور ع د ص روت بع ن بي ل ع ة لعم ن التهيئ واتر ع ديث يت دأ الح د ب ، ١٩٨٥ وق

انيين       ة          وخصوصًا ان بعض اللبن ى تماس مع ادارة المجل انوا عل ه فك ون "شارآوا في من فعل   " (يلّوب
ّدلت ادارة    . من اجل عاصمتهم المكّممة آنذاك ") لوبي"اشتقاقًا من آلمة    " لّوب" دوالب دار، وتب لكن ال

ة التسعينات،                    المجلة ومعها مفهوم السلسلة، وعندما استعادت زخمها، آانت الفرصة لدمشق في بداي
.غريبًا عن هذا المشروع ايضًا، في انتظار ان يحين وقت بيروتولم يكن تابت 

، قد تصدم بعض   "اوْتُرمان" ثقافة بيروت الحية آما رأى اليها المشارآون، وجّلهم لبنانيون، في عدد             
ًا ان     " حراس الهيكل " ه احيان راد ل ي ي ة لعصر ذهب ى الصورة الزاهي اء عل ا يفضلون البق ذين ربم ال

ة    ا من تشكالت                           .يختصر وجه المدين تج منه ا ن ت، مع اضاءة مراحل ماضية وم اد تاب ار ج د اخت  فق
ا                   ا وم ا قبله صورية، اعطاء صدى عن بيروت معاصرة تحاول استيالد نفسها من تجارب الحرب وم

دها وحي ان          . بع ة ت ذه المقارب ل ه ول ان مث ن الق دد، يمك وى الع ن محت لفًا ع ف س ن دون الكش وم
ذاآرة                   موضوع البحث عاد يستحق البحث     ه من ظالل ال ا في يس فقط لم ه ول روت   .  لما في ذات وان بي

.التسعينات وااللفين قابلة ألن تستوقف الخيال، ولو بقيت مأزومة ال يراد لها عصر ذهبي جديد
روت      ألوف بي ن م ًا م رج ايض ت يخ اد تاب ب لج اني المرتق دار الث ارة  .  االص اريخ العم ة ت فمراجع

اري           " بروفيل مدينة "ضمن سلسلة   البيروتية التي سيقدمها تابت،      د المعم ة المعه التي تصدر عن مجل
ه            ذي توافقت علي ين   "الفرنسي، تبارح التبسيط الجمالي ال ان الحرب   " رياضة الحن د      . اب ان ال ب واذا آ

ي،                 اطون والحجر الرمل ديم والحديث، الب ين تابت يتجاوز السجال المكرور حول الق ين، فحن من حن
ه                القنطرة والواجهة الزجا   ا رّمم اه وم ا مح ار الوسط، بم ة، ويتخطى مشروع اعم ذا    . جي ولعل في ه

 التخطي دليًال آخر على ان بيروت خرجت حتى من مرحلة ما بعد الحرب، حين آان النقاش

 
على ذوقك



 
 
 
٢٧/٨/٢٠٠١ 

ورًا ب  ديني محص اري والم وليدير"المعم اً  " س ان ام تبريري ادقًا آ رميم، ص اجس الت وأ . وه واس
ديم او                  التبريرات عند تابت ما يؤسس لنزعة        ى الطراز الق ة عل دة مبني اٍن جدي من التقليد تتجلى في مب

راآم            " الطراز الوطني "في ما يسميه     ذوق مجرد ت ه، وال ى ذوق اء الجدد حيث آل عل لعمارات االثري
اءات ة   . لالدع اريخ الحداث ة ت ى عقلن ت ال عى تاب ل، يس ي المقاب ذا  (ف ي ه اع نقيضين ف از اجتم ان ج

اوالت معماريي القرن العشرين، واولهم عنده، باالضافة الى والده انطون     ، خالل استعادة مح   )التعبير
ار  ال ايكوش ت، الفرنسي ميش ن   . تاب دد م ى ع ار ال د االعتب ل يعي ار، ب د الكب ط عن ه ال يتوقف فق لكن

.معماريي الستينات والسبعينات، ويرصد في الجيل الجديد اسماء واعدة، رغم انحسار الطلب
فبخالف بعض المبدعين الذين يقدمون     . عند تابت وال تصفية حسابات خاصة      ال حصرية لنمط معين      

ة                          ة معماري روت، صورة حرآ ل بي ه، يرسم، مع بروفي م الغرب ابواب تح له انفسهم وحيدين عندما يف
ة               ا المرمم ة، وذاآرته ات المدين م ان   . متعددة االسماء والمشارب والجنسيات باتت من اهم مكون وااله

روت ع دهال حصرية لبي كون ب. ن كنهامس ا ال يس اريس   . ه ين ب يم ب ه الخاصة، يق ي حيات ذا ف و هك ه
ة، وفي                   . وبيروت ة او البلدي دوائر الحكومي في باريس، يعمل في اعادة تأهيل احياء هِرمت لحساب ال

رابلس    واق ط روع اس ى مش ة او عل ة ريفي وجيهي لمنطق ى المخطط الت ب عل ان ينك ي . لبن ذلك ف وآ
ة                الدراسة المعمارية، ينظر الى بيروت     ة مدين افة تسمح برؤي ى مس  فينتبه الى ما وراءها، ويحافظ عل

تجيب     ا تس ر مم ان اآث ؤثرات الزم تمرار لم ه، تخضع باس ا تنتج ر مم داع اآث ؤقلم االب ا ت ت دوم آان
.متطلبات المكان

 II    اريين ت للمعم اد تاب ده ج ام يرص در إله تينات مص ي الس ت ف ة آان ة الحديث ارة البرازيلي  العم
دولي   اللبنانيين، و  . تكلل هذا التقارب بتكليف اوسكارنيميير، مصمم برازيليا، رسم معرض طرابلس ال

رن العشرين                    ة في الق . وجاء البناء الذي يحمل اليوم اسم رشيد آرامي معلمًا من معالم العمارة العالمي
ر             ى نيميي ن   واالرجح ان السواد االعظم م        . لكن قلة من اللبنانيين يعرفون ان الفضل فيه يعود ال نهم ل

م حضور    رًا، رغ وفي اخي ادو المت ات ام ًا رواي ل، وال طبع آثر البرازي ئل عن م و س ارة ل ذآر العم ي
. فالبرازيل عندنا فوتبول وقهوة   . ربما نسوا ايضا الكرنفال والسامبا    . اللبنانيين المهاجرين في مناخاتها   

ى الخصوم     ل، وحت ل عاق ا يؤسف آ ذا م رى، وه ي قهق ل ف ول البرازي ن . فوتب ور  لك ي ط وة ف القه
. الهجوم

ام الماضي؟ أألن الصيف موسم السمر؟ في اي حال                             ا يجب في الع أألن الغلة آانت وفيرة اآثر مم
ة في مرمى                       ا هي تسجل اصابة جميل ا، وه القهوة البرازيلية اجتاحت الشاشات واالذاعات باعالناته

زاء ل              تعيد طقوس الع ى          الوعي االستهالآي عبر شريط في غاية الذآاء يس د االموات ال ذة تعي يسوق ل
ًا                  . غريبة، قصتنا مع البرازيل وقهوته    . الحياة وة يرآز دوم ة قه ثًال، تجد االعالن لمارآ ا م في فرنس

ا الصافية   "على انها من      ا شيء مشتق من                   ". العربيك ادرة التي يظهر فيه ك احدى المناسبات الن وتل
.العروبة في سياق ايجابي

م   " العربيكا" مع العلم ان      د                        ل تلة، وق وع الش ى ن ل ال ي، ب ى المصدر الجغراف رون ال ذ ق د ترمز من تع
ل            . البرازيل... تكون زرعت في جزيرة مارتينيك او آولومبيا او        م يَق وة تستطاب ان ل اما هنا، فال قه

ع                         ًا من جمي ه المستحدثة ُبن انها آتية من البرازيل، رغم محاولة احد المستوردين ان يسّوق في مقاهي
ة في        . ريبة قصتنا، لكنها قديمة   غ. االصقاع ًا من االسواق االوروبي ة اختفت تقريب فقهوة الموآا اليمني

نهاية القرن الثامن عشر، وظلت تتراجع في الديار العثمانية نفسها امام قهوة الكاريبي، على ما يذآره                
ز في ال      . المؤرخ الكبير البرت حوراني   ري غي ا هن روي قنصل فرنس ات  وفي بيروت تحديدًا، ي ثالثين

؟"على ذوقك. "من القرن التاسع عشر ان ال وجود للموآا، وان الناس يفضلون القهوة البرازيلية
III                ه ى ذوق ا عل ن يعمل دائم ه ل ه              .  رياض آامل يعرف ان روت الشهر الماضي وفي نّيت ى بي اد ال ع

  الثالثين، من روادشاب في. مبادرة نادرة تستحق في ذاتها التنويه في موسم الهجرة المستعادة. البقاء
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ة           ارس الهندس اريس ليم ي ب نوات ف الث س د ث اد بع رب، ع د الح ا بع روت م ي بي ي ف اء الليل الفض
ال        . المعمارية، وفي امتعته عبوة، وداخل العبوة ما يقدر على نسف برج           ذي ن العبوة فيها المشروع ال

رج المر             . على اساسه ديبلوم الهندسة    ه لب ؤرخ في ه      شريط طوله بضعة امتار ي ان تحويل ويعرض امك
اً     . شيئًا نافعاً  ى العظم      . فبرج المر لم ينفع يوم ه الحرب وهو عل م يستخدم      . باغتت وحتى في الحرب ل

.بكل امكاناته العسكرية، حسب ما يقول رياض آامل بنتيجة استقصاءاته الميدانية) لحسن الحظ(
دة من المحافظ           ا هو    اما في مرحلة االعمار، فقد تبين بسرعة ان ال فائ ه آم ة   . ة علي المساحة الداخلي

ات       ي حاج ي ال تف اعد الت اب، المص ي الحس أ ف بب خط نخفض بس قف الم و الس ة، عل ر المدروس غي
رج بجعل المبنى الحالي قفصًا       " سوليدير"للتذآير، آان احد مشاريع  ... المكاتب يقوم على توسيع الب

ه ع           ! للدرج والمصاعد  ك يلقي بظل رح آامل ان يبقى ال            هذا الالشيء الذي بقي مع ذل ة، يقت ى المدين ل
ل        . شيء، ولكن ال شيء نافعًا هذه المرة       ارًا يتنق ه ب يفّرغه من الداخل وهو اصًال ال يصلح، فيجعل في

ق  ين الطواب زوًال ب عودًا ون رة العصر . ص ا فك ة؟ هن ات   : والكلف ع شاش رج االرب ات الب ّول واجه تح
ذاآرة    عمالقة تشع منها الصور الدعائية، باالضافة الى       روت         .  صور من ال ارة تنتصب في قلب بي من

.بدل برج المر، درس في الذاآرة وآخر في النسيان، ورسالة في مّجانية المستقبل
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