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مبنى الريفويل يف �سنة 1955.

حتية �إىل بريوت

حممد �سويد*

قبلتي الأوىل

ِلدت 
ُ
في بيروت ون�ساأت على �سا�ساتها المنت�سرة ما بين �ساحات الدبا�ض وريا�ض و

ال�سلح والبرج وال�سهداء؛ من �سينما كابيتول اإلى �سالَتي بيبلو�ض والجندول 

في �سارع ال�سيفي ومحيط المرفاأ. ذهابي اإليها في حداثة �سني كان نزهتي الوحيدة في 

ا المنطقة الحا�سنة لها في وجداني، فكانت و�سط بيروت.
ّ
بيروت، اأم

* كاتب لبناني، وناقد سينمائي، ومخرج أفالم وثائقية.
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على طول مبناها وعر�سه، �سكلت �سينما ريفولي �ساتراً ب�سريًا حجب البحر، ولروؤية البحر 

ن على الم�سور اأخذ لقطته من زاوية مطلة على مبنى ال�سينما واأعلى منها. 
ّ
في ال�سورة، تعي

غياب البحر عن مراآها اأورثني فكرة اأن بيروت مدينة اأدارت ظهرها للبحر، واأن اتجاهها هو 

 البحر خلف 
َ
الجنوب، واأنها مح�سورة بين �سرقها وغربها. ومن دون مبالغة اأقول اأنني لم اأر

عمارة �سينما ريفولي اإّل في ال�سورة التي توؤرخ هدمها في منت�سف تموز/يوليو 1994. كان 

هدمًا مثيراً للأ�سى، اإذ عاند المبنى �سقوطه بالطرق التقليدية طوال يومين، اإلى اأن اأزاله الجي�ض 

اللبناني ن�سفًا ب�سبعمئة كيلوغرام من مادة ''تي اأن تي''.

يفوق عدد اللقطات المتداولة عن مبنى ريفولي، منذ خم�سينيات القرن الفائت حتى اأواخره، 

تلك المن�سورة ل�سائر دور ال�سينما الراحلة؛ ويمكن معاينتها في ال�سور ال�سياحية والبطاقات 

البريدية القديمة، وملحظة وفرة انت�سارها وتردده، بحيث اأم�سى المبنى اأيقونة و�سط المدينة، 

ومفتاح الدخول بال�سورة اإلى قلب العا�سمة ودعوة العين اإليه، فهو في ال�سور ملحق ب�سخرة 

الرو�سة ومغارة جعيتا وتمثال حري�سا والقلع الأثرية، وبكثير من علمات �سناعة ال�سياحة 

ودعايتها في لبنان.

�سورة ثانية ملبنى الريفويل.

وعلى الرغم من تفجير هذا المبنى تنفيذاً لمخطط ''�سوليدير''، فاإنه �سمد في ال�سورة 

المتبقية عنه وحافظ على كلي�سيه موقعه في و�سط العا�سمة، اأو ''البلد'' بح�سب ت�سميته ال�سعبية. 

لقد بدا كاأنه ا�سترد حياته من غبار هدمه واندثاره، ولم يغب عن عدة اأفلم كمرجع ب�سري 
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ومفتاح عودة اإلى ازدهار البلد اأو خرابه، هذا البلد الذي انتقل من �سجيج حركة النقل والمارة 

في خم�سينيات القرن الع�سرين و�ستينياته اإلى �سكون الموت في ت�سعينيات ذاك القرن. ففيلم 

''بيروت'' لمخرجه الأميركي براد اأندر�سون )2018( يبداأ من لقطة للريفولي و�ساحة ال�سهداء، 

ماأخوذة من الأر�سيف ال�سينمائي، وهي لقطة تعيد المتفرج اإلى فترة ال�سبعينيات، كما اأن لقطة 

هدم الريفولي، في معظم الأعمال الوثائقية الذي اأُنتج وتناول النتقال من الحرب اإلى اإعادة 

الإعمار، ما زالت اللقطة الأكثر ا�ستعماًل وتوثيقًا للحظة ذاك النتقال.

خلق من جديد ويولد معه الكلي�سيه خا�سته، فتكون له �سورته 
ُ
كل حدث ت�سجله الكاميرا ي

المخت�سرة لمحتواه ورمزيته، والتي يمكن عر�سها وم�ساهدتها ومعاودة العر�ض والم�ساهدة 

لأعوام من دون كلل، ومن دون اأن يترتب على عر�ض ال�سورة حقوق موؤلف، ول اإذن ل�ستغلل 

اإنتاجها في فيلم، والت�سرف في األوانها واإبطاء �سرعتها اأو زيادتها اأو اإرفاقها بتعليق �سوتي 

اأو بت�سجيل مو�سيقي وفقًا لطريقة ا�ستخدامها واأ�سلوب تركيبها بين لقطات اأُخرى. وهذا النوع 

من ال�سور يتجاوز ال�سروط والقوانين وقيود الراأي والتعبير. فال�سورة اإذا ارتبطت بحدث جلل 

والُتقطت من اأقرب زاوية له وظهرت في اإثر وقوعه مبا�سرة، فاإن الرائي ل يكترث لمعرفة 

�ساحب ال�سورة ونا�سرها، ول ت�ستوقفه جودة اإ�ساءتها ولونها وقيمتها الفنية ما دام لها 

طابع ال�سبق في القب�ض على لحظة غير قابلة للتكرار، ول يهم اأن تكون �سادرة عن هاٍو اأو 

م�سور محترف. وفي زمن الفيديو والكاميرات الرقمية وعد�سات الهواتف الخلوية والن�سر على 

مواقع التوا�سل الجتماعي والمن�سات الإلكترونية، باتت ال�سورة الم�سجلة لواقعة في حجم 

تدمير �سينما ريفولي، اأو في �سخامة حدث اأ�سد اإيلمًا، من �سنع هواة ولي�ض محترفين، بحيث 

اإن تكرار بّثها والرجوع اإليها يجعلها �سنو حدثها، ومقيمة في حقيقته. الحدث يبارح مكانه 

ويزول، لكنه ل يبارح ال�سورة، ول ال�سورة تغادره.

ل يوازي تفجير �سينما ريفولي، الخالي من ال�سحايا الب�سرية، فاجعة اإلقاء قنبلتين ذريتين 

على اليابان في الحرب العالمية الثانية، اأو هول هجمات الحادي ع�سر من اأيلول/�سبتمبر 

2001 على الوليات المتحدة الأميركية، وما اأ�سفر عنه الحدثان من ويلت وخ�سائر فادحة 

في الأرواح، اإّل اإن �سورة التفجير ا�ستحقت بمرور الوقت انتماءها اإلى فئة ال�سور المتداولة عن 

ي التجارة العالمية في نيويورك بطائرتين 
َ

هيرو�سيما و�سحابتها النووية واإ�سقاط برج

مدنيتين. وهذه ال�سور لها من الفرادة ن�سبة كبيرة تجعل الحدث منوطًا بها بعد محو اأثره، 

 
ّ
فبقاوؤه من بقائها، ولي�ض العك�ض، وغيابها ي�ستته ويجعله خبراً من اأخبار تواتر ذكرها على مر

الزمن. واآية ذلك اأن ذاكرتنا الب�سرية الجماعية عن الق�سف النووي لليابان واعتداءات 11 

اأيلول/�سبتمبر لثلث وليات اأميركية، تقت�سر تقريبًا على ال�سحابة البي�ساء العملقة التي تلت 

�سرب هيرو�سيما ولي�ض ناغازاكي، وعلى الطائرتين المدنيتين اللتين اخترقتا البرجين 

التواأمين في نيويورك ولي�ض بن�سلفانيا ووا�سنطن، كاأن ناغازاكي والوليتين الأميركيتين 

المذكورتين فارقت تاريخها لعدم وجود �سورة توجز الحدث ونتيجته، وترمز اإليه في اآن واحد.

على المنوال نف�سه، توجز �سورة تفجير الريفولي رمزية اللحظات الثلث الفا�سلة بين 
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فترات الزدهار والحرب واإعادة الإعمار؛ 

تفجير اأزال اآخر �ستار كان يحجب البحر 

عن �ساحة ال�سهداء وقلب البلد، واأ�سدل في 

الوقت نف�سه �ستاراً اآخر مت�سًل ب�سا�سة 

العر�ض داخل المبنى المن�سوف، �سينما 

ريفولي، اإذ كانت �سهرة المبنى من �سهرة 

�سالته ال�سينمائية. وحقيقة اأنه تر�سخ 

معلمًا داًل على و�سط العا�سمة لم تاأِت 

من خروجه عن الماألوف في هند�سته 

المعمارية، واإنما من طابع �سعبي 

اأوجدته �سينما ريفولي، فنحن نتذكره 

بقدر ما نتذكر �سا�ستها والأفلم و�ِسمتها. 

ولعل فيلم ''خللي بالك من زوزو'' 

للمخرج ح�سن الإمام ونجمته �سعاد 

ح�سني، هو الحدث الأوحد الذي خّلد تلك 

ال�سينما، بما �سهده من اإقبال جماهيري 

ا�ستمر اأ�سهراً. فحين اأتذكر اللوحة 

الإعلنية ال�سخمة التي كانت من�سوبة 

عند مدخل الريفولي، وعليها ر�سم ل�سعاد 

ح�سني وعبارة ''تمثل!... وترق�ض!... 

ا 
ّ
وتغني!...''، ل اأتردد في القول اإن ''خللي بالك من زوزو'' كان اأيقونة �سينما ريفولي اأكثر مم

كانت الأخيرة اأيقونة و�سط بيروت، البلد.

ن 
ّ
نًا بال�سارع العريق في باري�ض، اإّل اإن كثيرين مم

ّ
ال�سائع اأن ا�سم �سينما ريفولي اختير تيم

اأن�ساأوا دور عر�ض وم�سارح وعا�سروا تاأ�سي�سها في بيروت طوال ثلثينيات القرن الع�سرين 

واأربعينياته وخم�سينياته، يذهبون اإلى اأن اأ�سماء ال�سالت اقُتب�ست من نظيراتها في القاهرة، 

ن قال اإن اأ�سماء ال�سالت الم�سرية لم تكن في دورها منحولة عن اأ�سول فرن�سية، ولم 
َ
لكن م

تكن خليطًا جمع بين اأ�سماء �سل�سل من دور عر�ض ومعالم �سهيرة في مدن الغرب؟ الحّق اأنه 

كان لريفولي �سنوها في القاهرة وباري�ض في اآن واحد، والأمر نف�سه ين�سحب على �سالت 

مجاورة لها في �ساحة ال�سهداء، طواها الن�سيان ومنها ''اأوديون'' و''اأوبرا'' و''كايرو''، و�سالت 

اأُخرى جمة �سقطت من الذاكرة كانت قائمة في �ساحات ريا�ض ال�سلح والبرج والدبا�ض 

و�سوارعها الفرعية، على غرار كابيتول ومتروبول واأمبير وروك�سي وراديو �سيتي ودنيا وبيغال 

وميامي.

بعد الحرب، �سمد مبنيا اأوبرا والتياترو الكبير وجزء من المجمع التجاري �سيتي �سنتر. 

مل�سق فيلم ''خللي بالك من زوزو''.
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م الأول وا�ستاأجرته �سركة فيرجن )Virgin( المتخ�س�سة ببيع المنتوجات الفنية 
ّ
م

ُ
وبينما ر

والكتب والأدوات الإلكترونية، ظل الثاني على خرابه وخا�ض اأهل الم�سرح والتجمعات الفنية 

والثقافية معركة الدفاع عن وجوده وثني ال�سركة العقارية لإعادة اإعمار بيروت، ''�سوليدير''، 

جاريًا 
ُ
عن تدميره اأو جعله مق�سفًا اآخر مماثًل للم�ساريع ال�سياحية الم�سمولة في مخططها، اأو م

ور عبر 
ّ
للمو�سة التي رافقت اإقلع �سوليدير وراجت و�ساهم في اإطلقها رجل الأعمال ب�سارة نم

ا الثالث، �سيتي �سنتر، فلم يدم من اأثره في 
ّ
تحويل البيوت العتيقة اإلى مطاعم وحانات. اأم

�سبعينيات القرن الما�سي �سوى �سينما �سيتي بال�ض.

بخلف التياترو الكبير، افتقدت �سيتي بال�ض الحملت المدافعة عنها والمطالبة بعدم 

تها البي�ساوية المحروقة التي ظلت ماثلة للعين وحركت ف�سول 
ّ
اإزالتها اأو تحويلها. ولول قب

عثت حكايتها من جديد وُن�سرت في غير 
ُ
يهم عن ما�سيها، لما ب

ّ
ال�سائلين وحيرتهم وتحر

ن 
َ
�سحيفة وو�سيلة اإعلمية. وقد التب�ض ا�سمها عند كثيرين، وما زال هذا اللتبا�ض يتراوح بين م

اها �سيتي �سنتر ن�سبة اإلى المجمع التجاري الواقع عند اأول 
ّ
ن �سم

َ
ا�سترجع ا�سمها الحقيقي، وم

�سارع ب�سارة الخوري.

كانت �سيتي بال�ض اآخر العنقود في �سللة �سالت البلد واأق�سرها عمراً، فقد تقا�سمت هي 

و�سينما �ستراند في �سارع الحمرا برمجة الأفلم الأميركية، وبا�ستثناء ت�ساركهما كل �سيف في 

تقديم العرو�ض ال�ستعادية لكل�سيكيات محمد عبد الوهاب من الأفلم الغنائية، انفردت �سيتي 

بال�ض باأحدث العرو�ض الأولى لل�سينما الم�سرية، وا�ست�سافت اأجراأ فيلم جن�سي اأنتجه العرب 

حتى اليوم: ''�سيدة الأقمار ال�سوداء'' 

لمخرجه اللبناني �سمير خوري، مع 

ناهد ي�سري وح�سين فهمي.

ر �سيتي بال�ض طويًل، فبعد 
ّ
لم تعم

نحو خم�سة اأعوام على افتتاحها، 

راحت �سحية الحرب في ربيع �سنة 

1975، ومع ذلك، تبدو الآن كاأنها 

من زمن ما �سبقها، ومن تاريخ 

الأوبرا والتياترو الكبير، بل اأطول اأثراً 

منهما. ول ريب في اأن هذه ال�سالت 

الثلث ُتعتبر ال�سواهد الأخيرة على 

دور ال�سينما ما قبل الحرب، ومقارنة 

اإحداها بالأُخرى ُتظهر اأن �سيتي 

بال�ض اأظهرت قابلية للنتعا�ض، واأن 

ثمة روحًا ترفرف في اأرجائها، لم 

تغادرها.
مل�سق كبري لفيلم ''�سيدة الأقمار ال�سوداء'' على واجهة 

�سينما �سيتي بال�س.
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ا مقاومة اأوبرا لهدمها وردمها �سمن مخطط �سوليدير فاأ�سفرت عن اإنقاذ مبناها 
ّ
اأم

م مبناها الموؤلف من ثلث طبقات و�سالتين �سينمائيتين: اأوبرا 
ّ
م

ُ
واإدخالها في المخطط، اإذ ر

حى 
ّ
في الطبقتين العلويتين و�سقيقتها ال�سغرى ريو في الطبقة ال�سفلى، لكن ا�سم اأوبرا ام

وا�سُتبدل با�سم فيرجن، وتغيرت هوية المبنى، ولم يعد معروفًا مثلما عهدناه في ال�سابق داراً - 

واأكثر - للعر�ض ال�سينمائي.

مع �سيتي بال�ض، حدث �سيء مختلف تمامًا، فقد اأتت الحرب على مبناها واأحرقتها واأخفت 

ا�سمها حتى بدت طلًل غام�سًا من اأطلل البلد، ينتظر حلول عمارة بوظيفة جديدة محله، لكن 

�ستبدل باآخر، واإنما عاد واأعادها اإلى الح�سور في غير منا�سبة وحدث 
ُ
ا�سمها، واإن توارى، لم ي

في الأعوام الأخيرة.

ا غمرت به من حنين و�سهادات في مجدها الغابر 
ّ
ا التياترو الكبير، وعلى الرغم مم

ّ
اأم

يها ومجايليها، واأنتج 
ّ
ومنا�سدة بالحفاظ على اإرثها الثقافي، فاإن موقعها ظل في قلوب محب

�سكًل من المعار�سة الثقافية لمخطط �سوليدير، اندثر مع ما اندثر وهمد في بقاياها، فلم ت�سترد 

اأنفا�سها من داخلها مثلما ا�ستردتها �سيتي بال�ض باأقل قدر من الحنين اإلى عتمة اأفلمها 

واأ�سواء اأيامها. وفي �سنة 2006، كان في و�سع المحتفين بالذكرى الأولى ل�ست�سهاد �سمير 

ق�سير اختيار خربة التياترو الكبير مكانًا لإحياء الذكرى، لكنهم اآثروا طلل �سيتي بال�ض، كاأن 

اختيار �سالة ق�ست قبل اأوانها يمثل تحرراً من ثقل التاريخ و�سجيج العواطف في �سالة 

ناهزت عقدها التا�سع. واأزيد اأن �سيتي بال�ض احت�سنت في بدايات ثورة 17 ت�سرين الأول/

اأكتوبر 2019، ور�سات عمل ون�ساطات اأ�سعلت �سجالت حادة ب�ساأنها، واأح�سب اأن جيل ما بعد 

ن عا�سوا الحرب وما قبلها، وكذلك 
ّ
الحرب واأبناء الثورة هم اأقل اكتراثًا للحنين وان�سغاًل به مم

 اأ�سلفهم، 
ّ
ية اإزاء اأيقونات المدينة. اإن حبهم ل�سيتي بال�ض ل يقل عن حب

ّ
اأكثر اختلفًا وحر

قَبة �سيتي بال�س هي ما تبّقى من املبنى، والتي باتت ُتعرف با�سم ''البي�سة''.
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لكنهم اأحرار في حبهم لها، ويريدونها 

اأن تنتقل اإلى يومهم ل اأن ينتقلوا اإلى 

اأم�سها، فل ي�سيرهم مثًل اأن ي�ستوحوا 

من قبتها البي�ساوية ا�سمًا ل يخون 

�سكلها، ما داموا ل يم�سونها في الروح، 

ف�سار ا�سمها ''البي�سة''، غير اأن هذه 

البي�سة لّفها ال�سواد. ولئن كان هدف 

هادمي �سينما ريفولي من ت�سويتها 

بالأر�ض هو محو ذاكرة الحرب بو�سيلة 

الحرب، الديناميت، فها هي �سيتي 

بال�ض اأيقونة الحرب نف�سها ل تزال 

منت�سبة ولن تغادرنا، وكم تبدو 

�سورتها اليوم عاك�سة ومعاك�سة في اآن واحد لنفجار المرفاأ في الرابع من اآب/اأغ�سط�ض 

2020، ومت�سلة بحرب �سنة 1975، حرب خامدة في �سوادها، وحرب م�سرقة في بيا�ض 

ال�سحب المنبعثة من انفجار المرفاأ.

في العربية كلمتان 

متلزمتان اأحبهما كثيراً عند 

ا�ستعمالهما في مديح الأمكنة: 

ِقبلة النظر. �سالت بيروت 

الراحلة كانت ِقبلت نظر في كل 

�ساحة و�سارع من اأرجائها: 

كابيتول قبلة �ساحة ريا�ض 

ال�سلح؛ التياترو الكبير ِقبلة 

�سارع الأمير ب�سير؛ ريفولي ِقبلة 

�ساحة ال�سهداء؛ بيكال ِقبلة 

�ساحة الدبا�ض؛ �سيتي بال�ض 

ِقبلة �سارع ب�سارة الخوري؛ اأمبير 

بوابة الجميزة ِقبلتي اأنا، ففيها 

�ساهدت اأول فيلم في حياتي، 

وب�سوئها اغت�سلت عتمتي، وفيها 

كانت ُقبلتي الأولى ولم اأدِر اأنها 

كانت ُقبلة وداع فقط. 

�سكل الفطر يف انفجار املرفاأ يف 4 اآب/اأغ�سط�س.

مبنى �سينما اأمبري.




