 16ترويج

السبت  3تشرين الثاني  2012العدد 1850

تحقيق إعالني

الساحة ...قرية لبنان حــو
عشر سنوات ّمرت على انطالق العمل في تطبيق فكرة غزو القرية للمدينة ،متمثلة في «قرية لبنان التراثية»،
املتعلقات التراثية ،من خالل استحضارها في أدق
حيث ُيعاد االعتبار ملركزية «ساحة عني الضيعة» ،وإعادة إحياء كل
ّّ
التفاصيل وأكبرها ،حتى الئحة الطعام وبطاقة العمل ،مرورًا بـ«الكواير» والعلية والعرزال
منهال األمين
التحدي األكبر إلنشاء مطعم الساحة التراثي،
كان
ّ
ف��ي اخ�ت�ي��ار امل �ك��ان ،ي�ق��ول ص��اح��ب ف�ك��رة امل�ش��روع
امل �ه �ن��دس ج �م��ال م �ك��ة .م�ن�ط�ق��ة م�ه�م�ل��ة ،م�س� ّ�ي�ج��ة
أراض ب��ور م�ش� ّ�رع��ة ل�ك��ل م��ا ه� ّ�ب
ب��أ ّح��زم��ة ب ��ؤسٍ ،
ومخلفات
ومخلفاتها،
ودب م��ن صخب املدينة
ّ
ّ
كثافة سكانية ونشاطًا
الضاحية املتفوقة عليها
ً
اقتصاديًا ،واملتخلفة عنها خدمات وبنى تحتية.
فاملنطقة الواقعة في نطاق بلدية برج البراجنة،
وال �ق��ري �ب��ة م��ن م �ط��ار ب �ي ��روت ،ت�ف�ت�ق��ر إل ��ى أب�س��ط
الخدمات ،وأدن��ى مواصفات املنطقة السياحية.
فهي ال ت�ش��رف على ال�ب�ح��ر ،وال ه��ي واق�ع��ة على
ق�م��ة ج�ب��ل لتستفيد م��ن س�ح��ر الطبيعة ،إض��اف��ة
إل��ى مشكلة واض�ح��ة ف��ي البنى التحتية وشبكة
الطرق املوصلة إليها ،نتيجة إهمال مزمن تعانيه
منطقة الضاحية الجنوبية منذ عشرات السنني.
ولذا يؤكد مكة أن التعويل كان على املشروع بحد
ذاته ،على فكرته القوية واملكتملة العناصر ،لكي
يكون عامل جذب .قوته يجب أن تتوفر منه وفيه،
ح�ت��ى يستطيع أن يثبت وج ��وده وي�ش��ق طريقه

فلسفة الفكرة:
أبو أحمد وأنيس فريحة

يطيب دائمًا للمهندس املعماري جمال مكة الحديث عن
أص��ول «فلسفية» للفكرة ،بمعنى أن ال�ع�م��ارة ل��م تكن
يومًا إال مرتكزة إلى قواعد وأص��ول ورؤى ،وال يمكن
أن تكون عبثية .م��ن هنا ،ف��إن م��رت�ك��زات بناء «ساحة
عني الضيعة» هي مرتكزات ثقافية وبيئية وسياحية،
وباألساس معمارية ،تقوم على فكرة العمارة التدويرية،
وخصوصًا م��ع األض ��رار الهائلة ال�ت��ي لحقت بصورة
القرية اللبنانية وبنيتها العمرانية التراثية ،فجاءت فكرة
«الساحة» كخطوة إنقاذية ،أقدم عليها الفالح والقروي
اللبناني «أب��و أحمد» كما ت��روي أدبيات امل�ش��روع ،حني
عاد إلى قريته بعد نزوح قسري إلى املدينة «بحثًا عن
ق��وت عياله»ُ ،
وص��دم بتحولها إل��ى مدينة هي األخ��رى،
فصمم على استعادتها ،وإعادة رسمها كما كانت ،فراح
يجمع أدواتها وعناصرها وحجارة بيوتها املهدمة ،ثم
ّ
وضبها م��ع أمتعته وحملها غ��ازي��ًا بها املدينة ،كغزو
مضاد ،وك� ّ
�رد على اندثار روح القرية« ،ليكون ّ
سباقًا
في قلب املوازين وتواتر الحضاراتّ .
فجسد القرية التي
ك��ادت تندثر ف��ي ال�ف��راغ��ات املعمارية م��ن القناطر إلى
الخان والسطحية وال��دك��ان والعلية وال �ع��رزال ...فكانت
قريته متحفًا حيًا للبيئة التقليدية القروية».
هكذا يختصر ّ
القيمون على املشروع رسالته ،ليخلصوا
ّ
إل ��ى ال� �ق ��ول« :أن �ي ��س ف��ري �ح��ة ج��س��د ق��ري �ت��ه ب��ال�ك�ل�م��ات
والسطور ،ونحن ّ
جسدنا القرية ،قرية كل اللبنانيني،
�ان ،وكلمات
في عمارة ف��ري��دة ،أسطر مترجمة إل��ى م�ب� ٍ
مرسومة بعناصر».

نحو النجاح واالصطفاف في مصاف املؤسسات
ال �س �ي��اح �ي��ة ال �ك �ب��رى ف ��ي ل �ب �ن��ان ،ورب� �م ��ا ال �ش��رق
األوسط ،كما هي الحال اليوم.
منذ انطالقة امل�ش��روع ،ح��رص ّ
القيمون عليه في
خ�ط��وات�ه��م ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ع�ل��ى ات �ب��اع اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة
تتيح تحقيق غ��اي��ات وأب�ع��اد م�ح��ددة ب��دق��ة ،لكي
يستقر امل �ش��روع بتحققها ،وي�ح�ق��ق ال �ه��دف من
وج � ��وده ،ت �م��ام��ًا م�ث�ل�م��ا ك��ان��ت ال �ق��ري��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة
نموذجًا ع��ن كيان ح�ض��اري مكتمل امل��واص�ف��ات،
على الرغم من إمكاناتها املتواضعة ،حيث يردد
أب�ن��اؤه��ا امل�ق��ول��ة الشهيرة« :ف�ل�اح مكفي سلطان
م �خ �ف��ي» .ف ��وج ��دت ال �س��اح��ة ك�م�ت�ن�ف��س ل�ل�ع��ائ�ل��ة
ف��ي ه��ذه املنطقة امل�ح��روم��ة ،وال�ت��ي ُسلخت عنها
ه��وي�ت�ه��ا ال �ت��راث �ي��ة ،وه ��ذا ي�ن�س�ح��ب ع�ل��ى ب�ي��روت
العاصمة ،وعلى سائر املناطق.
وفي أبعاد املشروع ،ما قبل وما بعد ،نجد :البعد
ال�ب�ي�ئ��ي ،ال ��ذي يتمثل ف��ي االع�ت�م��اد ع�ل��ى ال��زراع��ة
وغرس األشجار املتنوعة وال��ورود ،في كل أرجاء
�وال إل ��ى إن �ش ��اء م�ح�م�ي��ة طبيعية
ال �س��اح��ة ،وص � � ً
متكاملة ت�ض��م مختلف ص�ن��وف ال�ح�ي��اة ال�ب��ري��ة،
النباتية والحيوانية .كذلك تعتمد املنشآت على
فكرة «العمارة الخضراء» ،املرتكزة على «توفير
ال�ط��اق��ة ،م��ن خ�لال اس�ت�خ��دام امل��واد املستدامة في
العمارة ،وهي املواد التي ال تتطلب صيانة دائمة.
كما يجري االعتماد بشكل أساسي على استقطاب
ردميات املنازل املهدمة في القرى ،وإع��ادة تدوير
كل موادها ،لالستفادة منها في عملية البناء.
ف ��ي ال �ب �ع��د امل �ع �م��اري ي �ب��رز ال �ت �ن� ّ�وع ال �ح �ض��اري،
س��واء ف��ي البيئة الداخلية أو العاملية ،فاألحجار
امل �س �ت �خ��دم��ة ف ��ي ب� �ن ��اء امل� �ن� �ش ��آت اع� �ت� �م ��دت ع�ل��ى
ال�ت�ن� ّ�وع امل��وج��ود ف��ي املناطق اللبنانية :صخرية
في الجنوب والشمال والجبل ،رملية في بيروت
وطينية ف��ي ال �ب �ق��اع ،ف��ي ح�ين أن ال�ح�ج��ر الرملي
ك��ان عمدة ال�ب�ن��اء ،وال سيما ال�خ��ارج��ي منه ،لكي
ّ
التنوع الحضاري
يكون ابن بيئته أيضًا .أما في
ال�خ��ارج��ي ،فنجد ذل��ك خ��اص��ة ف��ي الفندق امللحق
اعتمد في تأسيس غرفه وتأثيثها
بالساحة .فقد ُ
ع �ل��ى س ��ت وس �ب �ع�ين ح� �ض ��ارة م �ت �ن��وع��ة ،ن�ج��ده��ا
حاضرة في غرفه الخمسني ،في تمازج معماري
استقي من فكرة «حوار الحضارات» ،ودائمًا
فنيُ ،
وفق مذهب معماريي املشروع إضفاء أبعاد فكرية
وثقافية على كل تفصيل فيه...
أم ��ا ف��ي ال�ب�ع��دي��ن االق �ت �ص��ادي وال �س �ي��اح��ي ،فقد
ك��ان واض �ح��ًا أن إن �ش��اء م�ط�ع��م ال�س��اح��ة ف��ي ه��ذه
امل�ن�ط�ق��ة ت�ب�ع��ه ن�ه�ض��ة ع �م��ران �ي��ة ك �ب �ي��رة أن�ع�ش��ت
س��وق ال�ع�ق��ارات وامل��ؤس�س��ات التجارية املحيطة،
ف �س��اه��م م �س��اه �م��ة ك �ب �ي��رة ف ��ي ت �ن �م �ي��ة امل �ن �ط �ق��ة،
وتشغيل ع �ش��رات م��ن األي ��دي ال�ع��ام�ل��ة ،وص��ارت
املنطقة تجتذب سياحًا من مختلف أنحاء العالم،
ي �ق �ص��دون ال �س��اح��ة ل�ع�ي��ش ال �ت �ج��رب��ة ال �ج��دي��دة،
واالط�لاع عليها عن كثب .ويقول مكة إن املوسم
السياحي للساحة يمتد على ك��ل أش�ه��ر السنة،
وإن كان يتأثر سلبًا وإيجابًا بنجاح املواسم أو
تعثرها ،إال أن املطعم يحافظ على وتيرة ُمرضية،
طوال أيام السنة.
ويتحدث مكة عن أبعاد أخرى ال تقل أهمية ،هدف
ّ
القيمون على املشروع إلى وجودها فيه ،وتفعيلها
املتمثل في
مثال البعد الثقافي،
ّ
مع الوقت .يذكر ً
إفراد مساحات ال بأس بها من الفراغات املعمارية
الستقبال نشاطات ثقافية متنوعة ،من املؤتمرات
وال � �ن� ��دوات وامل �ه ��رج ��ان ��ات ال �ش �ع��ري��ة وامل� �ع ��ارض
الفنية وال �ع��روض امل�س��رح�ي��ة ،إض��اف��ة إل��ى «بيت
الشعر العربي» ،ال��ذي يضم حوالى خمسة آالف
دي ��وان ش�ع��ر ،وم�ت�ح��ف ل�ل� ِ�ح��رف ال �ي��دوي��ة .وه�ن��اك
البعد االجتماعي ،بحسب مكة ،والذي يهدف إلى
إض �ف��اء ط��اب��ع اج�ت�م��اع��ي ع�ل��ى ك��ل أج ��واء املطعم،
سواء للسهرات العائلية أو الحفالت أو األعراس
أو امل�ن��اس�ب��ات االج�ت�م��اع�ي��ة امل�ت�ن��وع��ة ،أو لناحية
األب�ع��اد اإلنسانية األس��اس�ي��ة ف��ي فكرة امل�ش��روع،
م��ن خ�ل�ال ش �ع��ور م��ن ي��رت��اد امل �ك��ان ب��أن��ه يساهم
ف��ي دع��م م�ش��روع يعود ريعه لأليتام ،وك��ذل��ك في
ت��وف �ي��ر ع ��دد م ��ن ال��وظ��ائ��ف ل � ��ذوي االح �ت �ي��اج��ات
الخاصة ،ومعظمهم وافدون من مؤسسات تابعة

لجمعية امل�ب��رات الخيرية ،التي أسسها العالمة
ال��راح��ل السيد محمد حسني فضل ال�ل��ه ،وكانت
من مشاريعها أيضًا جمعية السنابل املعمارية،
املنفذة واملديرة لقرية لبنان التراثية.
الشركة ّ
ويبقى البعد األه ��م ،وه��و البعد ال�ص�ح��ي ،ال��ذي
يلخصه جمال مكة باتباع مبدأ «أك��ل ال��وال��دة».
ّ
وقد تم اعتماد مواصفات بسيطة ،تتمتع بجودة
عالية ،تم على أثرها استبعاد أية مواد حافظة أو
شبه حافظة من أي عملية تحضير للطعام املقدم
�اء على
على م��وائ��د مطعم ال�س��اح��ة ،وه��و ن��ال ب�ن� ً
نظام الجودة وسالمة الغذاء شهادة «اإليزو» رقم
.22000

