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ثقافة وناس
معرض
نتحدث عن هويات ال عن
هوية .الهوية الحاسمة ليست
تعسفية ألنها كذلك بطبيعتها،
إنما ألن الهوية تقوم على
الكسب والنقصان .في لبنان،
يبدو تعريفها صعبًا ،لتعذر
على نقصانها.
دائم باالتفاق ِّ
ما المكان الذي ُعلقت فيه آثار
في مباني الهويات إال دليل على
ذلك .في معرض «هويتك
حبر على ورق» الذي ينظمه
«المعهد الفرنسي للشرق األدنى»
ومعهد العلوم السياسية في
«جامعة القديس يوسف»،
يبدو أننا أمام نظرة جديدة إلى
الهوية ،تقدمها  6أعمال
منفصلة ومرتبطة بالتيمة
األساسية .أعمال تنطلق من
افتراض ملتبس تسميه «األمة
اللبنانية» ،لكنها ،أحيانًا ،تتحرر منه
في ردهة «بيت بيروت»

هويات «مفخخة» في «بيت بيروت»
أحمد محسن
ال ـ ــرده ـ ــة م ـف ـت ــوح ــة عـ ـل ــى الـ ـق ــاع ــات.
ال ح ـ ـ ــواج ـ ـ ــز ه ـ ـ ـنـ ـ ــا .املـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــى ج ـس ــد
واح ـ ـ ـ ـ ـ ــد ،ول ـ ـك ـ ـنـ ــه م ـ ـق ـ ـطـ ــع م ـ ـ ــن أجـ ــل
ّ
«ال ـخ ـصــوص ـيــةِ » .ي ــذك ــر ه ــذا بصيغ
مــألــوفــة عــن الـجـمــاعــات وع ــن حاجة
األف ـ ـ ــراد لـلـعـيــش داخ ـ ــل ال ـج ـمــاعــات.
فــي «بـيــت ب ـيــروت» الـعـبــور مسموح
ب ـ ــن األج ـ ـ ـ ـ ــزاء وال حـ ــاجـ ــة لـل ـتـكـلــف
والحديث عن الحرب .انتهت الحرب
ولكن ماذا عن الهويات؟ في الردهة،
يتحدث املعرض عن نفسه أكثر من
أي مـكــان آخ ــر .الــردهــة صلة الوصل
ب ــن الـ ـق ــاع ــات ،وف ـي ـهــا ل ــوح ــة تمثل
«دائ ــرة الـنـفــوس» .وحسب التعريف
الذي اختاره املنظمون ،صناعة األمة
ّ
(املتخيلة طبعا) تتم في هذه الدائرة،
ح ـي ــث ي ـن ـت ـظــم األفـ ـ ـ ـ ــراد ،فـ ــي «أم ـ ـ ــة».
ستبتسم هنا ،وتبحث عن «األحوال
ال ـش ـخ ـص ـيــة» .فــالـلـبـنــانـيــون لـيـســوا
ب ـح ــاج ــة إلـ ــى ال ـت ـك ـلــف مل ـع ــرف ــة أن ـهــم
ُمجبرون على االنتظام في طوائف،
وأن سيرتهم في الدولة تروى غصبا
ع ـن ـه ــم عـ ـب ــر سـ ـي ــر ط ــوائـ ـفـ ـه ــم .قـبــل
الــردهــة ،فــي القاعة األول ــى ،افتراض
م ـف ـخ ــخ ومـ ـعـ ـل ــن :األم ـ ـ ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة.
ف ــي ال ـقــاعــة ال ـثــان ـيــة ،خ ـطــوة نــوعـيــة
ف ــي املـ ـع ــرض :ال ـه ــوي ــة ع ـبــر األس ـ ــرة،
وال ـت ـصــويــب ع ـلــى م ــآس ــي الـهــرمـيــة.
ال ـق ــاع ــة ال ـث ــال ـث ــة ،ال ــوث ــائ ــق .األوراق
ّ
املجانية التي كلفت كثيرًا .حبر على
ورق ،رب ـمــا ،لـكــن لـيــس عـلــى ج ــدران
«ب ـي ــت ب ـ ـيـ ــروت» .ال ــوث ــائ ــق صــام ـتــة،
الجدران تتحدث ،ومتى يصير األمر
معكوسا ،تنطلق الهوية .في القاعة
األخـ ـي ــرة ،م ـحــاولــة «رق ـم ـي ــة» خ ــارج
«السياق الـعــام» ،لكنها هي األخــرى
ال تـسـتـطـيــع ال ـت ـن ـصــل م ــن ذاكــرت ـهــا
الطويلة التي تتسلسل من القاعات
املجاورة.
ث ـ ـمـ ــة مـ ـشـ ـكـ ـل ــة تـ ــاري ـ ـخ ـ ـيـ ــة فـ ـ ــي ع ـلــم
االج ـت ـم ــاع ،تـتـمـثــل بـتـحــديــد حقيقة
وجــود هوية رئيسية .يمكن االتفاق
بسهولة على أن الهوية مركبة ،لكن
م ـ ــاذا ع ــن تــرات ـب ـيــة امل ــرك ـب ــات؟ ي ـقـ ّـدم
امل ـ ـعـ ــرض مـ ــواقـ ــف س ـي ــاس ـي ــة تـ ــدور
حول املواطنية وحول الهوية .أفكار
ك ـث ـي ــرة ،ل ـيــس م ــن ال ـس ـهــل تـنــاولـهــا
ف ـ ــي ت ـ ـظـ ــاهـ ــرة واحـ ـ ـ ـ ـ ــدة .ال ـج ـن ـس ـي ــة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ال ـح ـق ـي ـق ـيــة ،والـجـنـسـيــة

اللبنانية املكتسبة .العاملة والعامل
والكفالة .اللجوء إلى لبنان .مرسوم
التجنيس .مواقف وأسئلة ،من زاوية
واحــدة ومـحــددة :الوثائق الرسمية.
يـبـيــح ه ــذا االفـ ـت ــراض ،بـنـيــة حسنة
مـبــالــغ فـيـهــا ،وج ــود هــويــة لبنانية
ت ـ ـس ـ ـتـ ــوي ع ـ ـلـ ــى إرث م ـ ـش ـ ـتـ ــرك بــن
حامليها ،واأله ــم ،مشتركات فعلية
ف ــي امل ـســألــة الـقـيـمـيــة .بـيــد أن ــه ،عند
ـت مثل
ال ـحــديــث ع ــن ال ـهــويــة ف ــي وقـ ـ ٍ
ال ــوق ــت الـ ـ ــذي ن ـع ـيــش فـ ـي ــه ،يـتـطـلــب
األمــر انفتاحا متوازنا على الغيرية
بمجاالتها املتعددة ،أكثر من الدفاع
عن الخصوصية ،بمعزل عن طبيعة
ال ـخ ـص ــوص ـي ــة امل ــزع ــوم ــة ك ــوه ــم أو
كحقيقة مبالغ في تقديرها.
هـكــذا ،تـقـ ّـدم األعـمــال املـعــروضــة عن
نفسها بشجاعة ،ولكنها قد تخفي
قطعا كبيرة من الحقيقة .باستثناء
الـلـغــة ال ـحــاضــرة تـلـقــائـيــا ،سيلحظ
امل ـش ــاه ــد ب ـس ـهــولــة اخ ـت ـف ــاء امل ـك ــون
الـ ـع ــرب ــي م ـ ــن ال ـ ـن ـ ـقـ ــاش ،واالكـ ـتـ ـف ــاء
بالسردية اللبنانوية لنشأة لبنان،
وتتبع الهوية ضمن حدود منشأته
املفترضة .التذرع بموت الفلسفة ،أو
بــإطــار «غـيــر رس ـم ــي» ،لـيــس مقنعا.
فاللغة ،حسب كثير من الباحثن في
مسائل الهوية املعاصرة ،ليست أداة
قابلة للتحييد ،فهي تحوي األفكار
وتتشبع باملاضي ،وهــي أشبه بظل
ال ــذاك ــرة ف ــي ال ـحــاضــر .ورب ـم ــا ،لـهــذا
الـسـبــب ،ك ــان اخـتـيــار «جـ ــواز السفر
السوفياتي» ملاياكوفسكي استعارة
موفقة من الناحية الشكلية.
عموما ،املعرض يحمل رفضا للقوالب
الـجــاهــزة ،املتمثلة بالبيان اإلداري.
وهـ ـ ـ ــذه م ـ ـقـ ــاربـ ــة أصـ ـ ـ ــاب ال ـف ـن ــان ــون
املـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــون ب ـت ــرج ـم ـت ـه ــا ب ـص ــري ــا.
الحديث هنا عن الطبيعة «الجبرية»
للهوية ،إذا أمكنا استعارة الفكرة من
تـ ــودوروف .فــالــذي يــأتــي إلــى العالم
ي ــأت ــي م ـج ـب ـرًا ع ـل ــى ذلـ ـ ــك ،وي ـسـ ّـجــل
قـ ــدومـ ــه ع ـل ــى ه ـ ــذا األسـ ـ ـ ــاس أي ـض ــا.
صحيح أنه لم يكن ممكنا أن يساجل
املـ ـ ـع ـ ــرض ف ـ ــي ال ـ ـجـ ــانـ ــب ال ـ ــوج ـ ــودي
لـلـهــويــة الـلـبـنــانـيــة ،ل ـكــن منطلقاته
ال تـ ـنـ ـج ــو مـ ـ ــن مـ ـنـ ـه ــج سـ ـي ــاس ــي ال
اجـتـمــاعــي وال أن ـتــروبــولــوجــي ،وإن
ك ـ ــان الـ ــوصـ ــول إل ـ ــى ن ـف ــس ال ـن ـتــائــج
عبر أدوات بحثية أخــرى .أمــا القول
إنــه سـيــاســي ،فــأنــه يفترض وجــود

من
المعرض
(مروان
بوحيدر)

«أمة» لبنانية في الزمن ،بينما ّ
يقدم
ً
أعماال تدحض االفتراض األساسي،
ً
ّ
بــدال من أن تشكل مــادة سجالية .ما
يطرحه املعرض هو إجابات ،بينما،
املوضوع كان بحاجة إلى الكثير من
األسئلة.
عـ ـم ــوم ــا ،وبـ ــال ـ ـعـ ــودة إل ـ ــى الـ ـص ــورة
الشائعة عــن الجماعات اللبنانية،
ال يجب التعامل مع املعرض كدليل

سيلحظ المشاهد بسهولة
اختفاء المكون العربي
من النقاش ،واالكتفاء
بالسردية اللبنانوية لنشأة لبنان
إل ــى ال ـص ــورة ال ـنــاجــزة ع ــن الـهــويــة،
أو كــإرشــادات إلــى الهوية .فاألعمال
ال ـف ـن ـي ــة املـ ـع ــروض ــة ع ـم ــوم ــا تـ ــدور
حــول فـكــرة «ال ــدول ــة» ،أو حــول فكرة
ال ـك ـيــان ال ـجــامــع ،أك ـثــر م ــن دوران ـه ــا
حــول الثنائية الكالسيكية لتحديد
م ــركـ ـب ــات الـ ـه ــوي ــة :ال ـج ـم ــاع ــات ـي ــة –
الـ ـ ـف ـ ــردانـ ـ ـي ـ ــة .وإن كـ ــانـ ــت الـ ـق ــاع ــات
املفتوحة على بعضها فكرة موفقة

فـ ـ ــي املـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرض ،لـ ــإي ـ ـحـ ــاء ب ــأه ـم ـي ــة
ال ـت ـب ــادل والـ ـت ــواص ــل أثـ ـن ــاء تـكــويــن
ال ـهــويــة ،ف ــإن ثـمــة إيـجــابـيــات أخــرى
للعالقة بن الردهة بوصفها شعبا
ّ
تشكل ،والقاعات بما هي «مراحل».
ث ـم ــة مـ ـح ــاول ــة «مـ ـقـ ـص ــودة» غــال ـبــا،
ل ـل ـح ـف ــاظ ع ـل ــى الـ ـع ــالق ــة بـ ــن ال ـق ـيــم
املكتسبة وبــن الثقافات األساسية،
بـحـيــث يـصـيــر األرم ـن ــي لـبـنــانـيــا في
س ـي ــاق ،ث ــم ف ــي س ـي ــاق ــات :األرش ـي ــف
يـكـفــي ل ــإش ــارة إل ــى لـحـظــة قــدومــه.
أم ـ ـ ــا ت ـ ـطـ ــور عـ ــالقـ ــة فـ ـ ـه ـ ــرام ح ــاج ــي
فــارت ـي ـك ـيــان ب ـهــوي ـتــه ،فـتـحـتــاج إلــى
دراسة طويلة .في الواقع ،ولد فهرام
في اإلمبراطورية العثمانية ،ثم لجأ
إل ــى لـبـنــان عـقــب اإلبـ ـ ــادة ف ــي .1923
لكنه انتقل إلــى فلسطن فــي ،1943
وبدأ حياة جديدة .ثم عاد إلى لبنان
في  1948كالجئ فلسطيني رغم أنه
يحمل الجنسية اللبنانية منذ .1925
طبعا تتوجب اإلشارة إلى أن انتقاله
كــالجــئ فلسطيني إل ــى لـبـنــان ينقل
في امللصق التعريفي تحت تعريفه
ب ـ ـ ـبـ ـ ــرودة .وهـ ـ ـ ــذا ي ـع ـي ــد إلـ ـ ــى نـقـطــة
البداية ،أو إلى التصور اللبنانوني
عـ ــن ال ـ ـهـ ــويـ ــة ،ب ـح ـي ــث ثـ ـم ــة اع ـت ـق ــاد
ملموس بانقطاعها عن الجغرافيا.

قد ال يكون غريبا أن يكون املعرض
بـحـســابــات داخ ـل ـيــة ص ــارم ــة ،إذ أنــه
يـنـطـلــق م ــن س ـ ــؤال أس ــاس ــي« :مـ ــاذا
ي ـع ـن ــي أن يـ ـك ــون امل ـ ـ ــرء ل ـب ـن ــان ـي ــا؟».
ستتنوع اإلجــابــات ،وتـعــاد صياغة
ال ـس ــردي ــات ع ــن ال ـه ــوي ــة ،ول ــن تـكــون
أسهل داللتها إال املكان الذي تعرض
فيه .ثمة مــزاج عــام يقضي باالتفاق
أن «ب ـي ــت بـ ـي ــروت» ال ـ ــذي ي ـقــع على
خ ــط الـ ـتـ ـم ــاس الـ ـق ــدي ــم ب ــن ب ـي ــروت
الـغــربـيــة وب ـي ــروت الـشــرقـيــة ،يصلح
ً
أن يـكــون رم ـزًا أو دلـيــال إلــى الـحــرب.
وهــذا اختزالي أيـضــا ،ألنــه يستثني
رزمـ ــة عـنــاصــر م ــن م ـكــونــات الـحــرب
وم ـس ـب ـبــات ـهــا ،وي ـك ـت ـفــي بــالـطـبـيـعــة
الـ ـسـ ـيـ ـمـ ـي ــائـ ـي ــة ل ـ ـل ـ ـم ـ ـكـ ــان ،ك ـم ـح ــدد
جغرافي وتاريخي ملتغيرات ال يمكن
إحـ ـص ــاؤه ــا .ن ـت ـحــدث ع ــن الـطـبـقــات
االجتماعية وعــن العالقة بن املكان
واألريـ ـ ـ ــاف وعـ ــن ال ـهــرم ـيــة واألب ــوي ــة
والـ ـخـ ـي ــارات الـشـخـصـيــة .رغ ــم ذل ــك،
ي ـب ـقــى املـ ـك ــان صــال ـحــا م ــن الـنــاحـيــة
ال ــرم ــزي ــة مل ـق ــارب ــة «الـ ـه ــوي ــة» خ ــارج
سياقها اللبناني .في املحصلة ،رغم
االنطالق من سردية األمــة اللبنانية
وهي فكرة مهتزة ،فإن أدوات الدراسة
األساسية في املعرض ،أي السجالت
اإلداري ــة والــوثــائــق الرسمية ،تجعل
ال ـف ـك ــرة م ـغ ــري ــة ،لـتـفـسـيــر الـطـبـيـعــة
القمعية للدولة .على األرجح ،يعرف
أص ـحــاب الـفـكــرة أن ـهــا لـيـســت كافية
إلعـ ــادة الـنـظــر بــالـطـبـيـعــة الطائفية
السائدة لـقــراءة اللبنانين الحالية
لهوياتهم .وصحيح أن العمل الفني
ي ـح ـتــاج إلـ ــى ه ــوام ــش م ـت ـح ــررة من
األطـ ــر ال ـن ـظــريــة ،إال أن ال ـبــاحــث في
الهويات الفردية ال بد من أن يفتقد
ع ـن ــاص ــر ك ـث ـي ــرة ،م ـث ــل ال ـن ـق ــاش عــن
املــوقــع الطبقي أو الهوية الجنسية
وأشـ ـي ــاء أخـ ـ ــرى ،ت ـف ــادي ــا لــإجــابــات
امل ـغ ـل ـق ــة .ذلـ ــك ال ي ـل ـغــي أن امل ـع ــرض
ينجح فــي تـعــريــة الـخـطــاب الـســائــد،
بتبيانه كيفية الـتــأطـيــر الـتــاريـخــي
ل ـل ـهــويــات الـلـبـنــانـيــة ،ع ـبــر الـعــائـلــة،
والــدولــة بوصفها ج ـهــازًا ،والعالقة
مع العالم كرقم خــال من التمايز ،ال
بل كسلعة ببعد واحد.
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