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حتية �إىل بريوت

فرح

عري�ضي*

الرواية يف مر�آة بريوت

ُكتبت

في بيروت �آالف الأ�شعار و�أُ ّلفت فيها وعنها روايات كثيرة .فهي مدينة
وح َمت ،لعدة �أعوام ،العديد من المفكرين والروائيين وال�شعراء
احت�ضنت َ
والمبدعين العرب وغيرهم ،فكانت لهم مالذاً وبيت ًا و�إلهام ًا .وقد �شكلت بيروت في زمن
معين ،ترجمة فعلية وممار�سة براغماتية لنظرة هنري لوفيفر �إلى الأثر (� ،)oeuvreأو
مفهومه للمدينة كعمل ف ّني جماعي ي�شترك فيه جميع �سكانها.
بيروت �أكثر من مجرد �سمعة ثقافية �أو بقعة جغرافية �أو بيت �شعر نتداوله� ،أو ا�ستعارة
حق �سكانها فيها وفي �صنع القرار وتحويلها كي تتما�شى مع
نعي�ش من خاللها .هي ّ
رغبات قلوبهم ،مثلما يقول دايفيد هارفي ،وبالتالي ف�إنها �أكثر من مجرد ف�ضاء مادي.
�إنها الأمكنة والإيقاعات (�أ�صوات المدينة و�ضجيجها؛ تنظيمها المدني؛ ترتيب الم�ساحات
والأمكنة) ،وهي نا�سها وترابطهم وعالقاتهم االجتماعية  -المكانية ،وهي تجارب
يومية وحكايات وذكريات وممار�سات و�أعمال فنية.
من خالل هذا المنظور تكون المدينة حق ًا لفئات المجتمع كلها ،لكن ال�صورة تختلف
عن هذا الت�صوير اليوتوبي .فجميع المقومات والعنا�صر المذكورة �أعاله تدور �ضمن فلك
ديناميات قوة و�شبكة �سلطوية تفر�ض ال�سيطرة االجتماعية وال�سيا�سية عبر �سيا�سات
هند�سة المكان ،وتم ّكن المنظومة الحاكمة من تهمي�ش فئات معينة ،ومن ال�سيطرة
والتحكم في حرية الحركة والتنقل والت�سكع والم�شي ،واالمتالك وال�سكن وغيرها.
بيروت عاي�شت وال تزال تعاي�ش �صراعات ال تنتهي منذ القدم ،وقد ُترجمت هذه
ال�صراعات في الأدب اللبناني كع�صبيات قومية ،و�أيديولوجيات متجذرة في عمق
الوعي ال�سيا�سي العربي واللبناني ،و�أفكار وت�صورات رومن�سية تما�شي هذه المفاهيم
الدوغماتية .لكن هذه الترجمات والت�صورات لمدينة بيروت �شهدت تغييراً جذري ًا مع
بداية الحرب الأهلية اللبنانية في �سنة � ،١٩٧٥إذ حدث �شرخ وان�شقاق عن الرواية
التقليدية القومية و�أ�شكالها وثيماتها .وفي ظل وعي �سيا�سي جديد� ،أ�صبح فعل
* كاتبة وباحثة لبنانية.

امللف

حق ال�شعوب في تقرير م�صيرها ،والت�صدي لمنظومات مهيمنة
الكتابة فع ً
ال �سيا�سي ًا يعك�س ّ
ظلم ًا.
مع تغير �شكل الأدب والرواية ،وهيمنة هذه الأخيرة على ال�ساحة الأدبية اللبنانية بد ًال من
ال�شعر الذي كان م�سيطراً كجن�س �أدبي قبل هذه الفترة ،اتخذت الرواية اللبنانية �إطاراً جديداً
لي�س في ال�شكل فح�سب ،بل في ت�صوير الأحداث وال�شخ�صيات والمدينة �أي�ض ًا .وتطورت الرواية
اللبنانية في زمن الحرب �ضمن �أجواء ا�ستثنائية ملأى ب�أفكار الثورة واالندفاع ال�شبابي،
عد اليا�س خوري من �أبرز
وي ّ
وحركات الطالب ،والوجود الفل�سطيني الثقافي وال�سيا�سيُ .
الروائيين الذين �ساهموا في والدة الرواية اللبنانية ب�شكلها الحديث ،فرواياته تقدم م�ضمون ًا
تجاوزي ًا ،و�شك ًال تجريبي ًا ،ب�أ�سلوب ف ّذ .وتقدم هذه المقالة قراءة نقدية لبع�ض الأعمال الروائية
اللبنانية التي طرحت ت�صورات متنوعة ومتعددة لمدينة بيروت.

بريوت يف الرواية اللبنانية
لقد �شكلت الحرب الأهلية اللبنانية منذ اندالعها في �سنة  ،١٩٧٥و�إعالن انتهائها في �سنة
 ،١٩٩٠وحتى يومنا هذا ،مادة �أ�سا�سية في الرواية اللبنانية الحديثة :دمار وخراب وتهجير
وموت وتروما وتهمي�ش ،ذلك ب�أن الحرب ،مثلما يعتقد كثيرون من الروائيين والأكاديميين
لما تنت ِه بعد ،و�إنما هي �إعادة تدوير ،و�إعادة تحديث لعنف الحرب ب�أ�شكال
الذين كتبوا عنهاّ ،
جديدة .ولهذا ،ترنحت �صورة بيروت في الذاكرة الجمعية ،التاريخية منها والأدبية ،بين بيروت
الدمار والحطام ،وبيروت ال�صاخبة :عا�صمة كوزموبوليتية وثقافية ،ع�صية على ال�سقوط،
وكثيراً ما �سمعنا في �إثر كل كارثة ح ّلت بالمدينة خطابات تطمئن البالد والعباد بقدرة بيروت
على النهو�ض مجدداً.
حد �سواء،
تترنح الرواية بين لقطات رومن�سية للمدينة في زمن الحرب وال�سلم المزيف على ّ
وبين ا�ضطراب وقلق وهو�س بمدينة ال ُتقهر .فبيروت التي ما �إن تلتئم جروحها التي تعود �إلى
الما�ضي القريب حتى تتفتح فيها من جديد جروح �أُخرى ،تتعالى على جروحها في الوعي
الجماعي اللبناني (الدعائي) ،هذا الوعي الذي ت�أقلم مع فكرة ال�صمود والأمل بعد كل م�صيبة.
ولذلك لي�س من الم�ستغرب �أن تتخذ �صورة بيروت �ألف �صفة و�صفة في الرواية اللبنانية .وال
يمكن قراءة هذا الت�شبث بثيمة الحرب الأهلية ب�صفته �شبح ًا من الما�ضي� ،أو داللة على �أن
التاريخ يعيد نف�سه ،بل �إنها �سردية كبرى ،وخطاب مهيمن يعيد منتجة و�أدلجة نف�سه ،ويطم�س
الجروح تحت ا�ستعارات طائر الفينيق الذي هجر �أ�سطورته منذ زمن.
تتحدى الرواية اللبنانية ثقافة الن�سيان وخطابه اللذين تب ّنتهما الدولة اللبنانية بعد �إعالن
وكر�ستهما في ممار�ساتها النيوليبرالية و�سيا�ساتها الإعمارية لبيروت.
انتهاء الحرب الأهليةّ ،
فبيروت هي الذاكرة والثورة والتعددية ،ف�ض ًال عن كونها بيروت الخراب والحطام والجراح،
وهي �أي�ض ًا بيروت الرواية البديلة التي تروي الأحداث والتف�صيالت اليومية في ِ�س َير حياة
وطيات
�أنا�س عاديين� ،أو مهم�شين� .إن الرواية اللبنانية ت�صور بيروت بجميع حللـها و�صفاتها ّ
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تاريخها ،وبتناق�ضاتها كلها وتعدد احتماالتها ،متحدية بذلك جماد ال�سردية الم�سيطرة على
التاريخ والأدب مع ًا.
ظهرت بيروت في الرواية اللبنانية ك�شخ�صية متفاعلة مع ال�شخ�صيات الرئي�سية ،وتبلورت
عالقتهم بها كعالقة حميمية تتغير �أحوالها مع تغير �أحوال المدينة وا�ضطراباتها .فالحرب ال
يمكن �أن ُتقر�أ كحدث �أُحادي منف�صل عن يوميات �سكان المدينة وممار�ساتهم فيها وعن
عالقتهم المتقلبة معها ،بل هي حالة م�ستمرة ذات عدة تجليات وت�أثيرات في الأفراد
ت�صور �أو تم َّثل في الكتابات والدرا�سات العلمية
والجماعات .وهذه الت�أثيرات غالب ًا ما ّ
وال�س َير واليوميات
التاريخية .ومن هنا ،ف�إن الرواية اللبنانية ،بت�أكيدها �أهمية �إظهار الروايات ِّ
والتجارب ال�شخ�صية والفردية المتعددة ،والتي ظهرت مث ًال في �أعمال كل من اليا�س خوري
وربيع جابر وهالل �شومان وربيع علم الدين ،يمكن قراءتها من خالل الحكايات المتعددة التي
تروي تجارب متنوعة للحدث الواحد ،في مواجهة هيمنة الرواية الواحدة وال�صورة النمطية
الم�سيطرة لمدينة بيروت.
ومع �أن رواية ''طواحين بيروت'' لتوفيق يو�سف عوادُ ،كتبت قبيل اندالع الحرب الأهلية في
لبنان � ،اّإل �إنها تر�سم حلقة العنف التي تدور في فلك المدينة وتالزمها حتى الآن .وهذا الأمر ال
عواد التنجيمية بقدر ما يك�شف �شرا�سة منظومة �سيا�سية وطائفية تعيد �إنتاج
يدل على قدرة ّ
وغبار ال�شوارع الغوغائي والزعماء
فمعامل ''التع�صب،
نف�سها وتترب�ص بالمدينة و�أهلها.
ُ
ُ
وتجار النفوذ'' (�ص  ،)١٦٢والتبعية ال�سيا�سية والع�صبيات القومية الدوغماتية،
التقليديون ّ
والحركات الطالبية ،وروح ال�شباب الثورية ومحاوالت زرع الفتن واالند�سا�س في التظاهرات
المطلبية لإف�شالها ،كلها �أ�س�س وقواعد ثابتة ما زالت بيروت ت�صطبغ بها حتى يومنا هذا.
عواد يخيل �إلينا �أن �شيئ ًا لم يتغير على الرغم
عند قراءة بيروت من هذا المنطلق في رواية ّ
من تغير كل �شيء ،و�أن بيروت تلب�س ثوب ثورة تلو �أُخرى ،فك�أن هاني الراعي� ،صديق تميمة
بطلة الرواية ،يذرع �شوارع بيروت بعد ثورة ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠١٩ويقول'' :جنون؟ -
طبع ًا� ،أكثره جنون .ولكن وراء هذا الجنون انقالب ًا عظيم ًا� .إنه كفر بالقيم التي �آمن بها النا�س
وقد�سوها .تمرد على كل �سلطة .رف�ض لكل مبد�أ .تحطيم لكل �شيء'' (�ص  ،)٧٢وك�أنه
حتى اليوم ّ
الآن في �ساحات المواجهة مع عنا�صر مكافحة ال�شغب ،بعد تفجير المرف�أ (� ٤آب�/أغ�سط�س
 )٢٠٢٠ي�صيح'' :كالقدر تغلي بيروت .والقدور على النار في عوا�صم العرب كلها .المهم ما
نطبخ'' (�ص  .)٩٩المهم ما نطبخ� ،إذ لم يعد في ا�ستطاعتنا اليوم ،بعد تفجير المرف�أ والكارثة
التي ح ّلت على �أبنائها و�أماكنها� ،أن نقر�أ المدينة ونعي�شها مرددين �شعارات وهمية وهوائية،
�أو �أن نعتبرها �أحداث ًا مرحلية ،فنمثلها في �أدبنا على هذا الأ�سا�س.
في مجموعة ر�سائل مر�سلة �إلى فواز طرابل�سي ومن�شورة تحت عنوان'' :عن المدن والن�ساء:
م�ضاد للريف� ،أو
ر�سائل �إلى فواز'' ،ترى �إيتيل عدنان �أنه لم يعد ممكن ًا قراءة المدينة كقطب
ّ
ت�صنيفها كتجربة مغايرة� ،إذ �إن الأنظار تحولت نحو المدينة  -الإن�سان المبنية على مفهوم
ترابط وتجان�س التجربتين ،وخ�صو�ص ًا في �سياق الحرب الأهلية وما بعدها .وتكمن �أهمية هذه
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الر�ؤية في ت�صوير المدينة ب�شكل يتعدى �صفتها كف�ضاء عام فقط� ،إلى ت�صور ُحللـها و�أحوالها
على �أنها متجان�سة .ففي ''�ست ماري روز'' ،ت�صور عدنان المدينة كمزيج من الباطون والعنف
وال�شهوات الحيوانية؛ هي بيت للدعارة والباطون و�إعادة الإعمار ،وهي غابة معدنية ملأى
بالعنف ،لي�س فقط ُ�ص َوري ًا ،بل �إن العنف المديني بات �سلعة يتم بيعها و�شرا�ؤها .غير �أن
مما تب ّقى،
بيروت �أبقت على �شيء من ُنبلها ،مثلما ترى عدنان ،ومن واجبنا الحفاظ على كثير ّ
مما يمكن اكت�شافه بعد ،وهكذا ت�صبح بيروت مدينة ع�صية على
وخ�صو�ص ًا �أن هناك كثيراً ّ
التعريف ،ومقاوِ مة للثبات والركود المميت ،على الرغم من الدمار الم�ستمر والعنف المح ّتم.
وكم تخطىء عدنان التقدير حين تقول �إن بيروت بعد ع�شرة �أعوام (من تاريخ كتابة الر�سالة
المذكورة في كتابها عن المدن والن�ساء)� ،ستتحول �إلى علبة �أمان � ،اّإل �إنها تعود وتو�ضح �أن في
عالم الخيال ذلك �ستبقى ب�ضع ابت�سامات والقليل من الذكريات وال�سماء :الدوالر وال�سماء.
م�ستقبل بيروت بالن�سبة �إلى عدنان ي�سكنه حفنة من ال�شعراء والرجال/الن�ساء الآليين ،فهي
مدينة ي�صعب العي�ش فيها ،ويتعذر العي�ش من دونها ،كما �أنه ال �سبيل لراحة الج�سد فيها،
لما تنت ِه بعد.
فالحرب الدائرة في �أحيائها ّ
ال تختلف �صورة بيروت في رواية حنان ال�شيخ ''بريد بيروت'' ،عن تلك التي ر�سمتها عدنان.
فالرواية تغو�ص في ان�شغال بطلتها �أ�سمهان بالهروب من عنف الحرب من ناحية،
وباال�ستمتاع بليل المدينة ال�صاخب من ناحية �أُخرى .وهنا تظهر المدينة بتناق�ضها ،فيتداخل
العنف بالمتعة ،وت�صبح �أ�سمهان ال تدري َمن هي ،وال تتعرف �إلى ما �آلت �إليه المدينة ،ذلك
ب�أن بيروت هي ال�شيء ونقي�ضه في �آن واحد .وعلى غرار عدنان ،ت�صور ال�شيخ بيروت من خالل
ر�سائل تكتبها بطلة الرواية �أ�سمهان ،لكنها ،وبخالف عدنان ،ال تر�سلها .تكتب ما تعي�ش،
فتظهر بيروت المتناق�ضة على الورق ،لكنها تحاول عبر ر�سائلها التم�سك بكل ما ت�ألفه ،بما في
وتحن �إليها قبل ن�شوب الحرب الأهلية فيها .وفي ر�سائلها
ذلك �صورة بيروت التي تعرفها
ّ
�أي�ض ًا رف�ض لواقع ُفر�ض على المدينة وال يبدو �أنه �سيتغير في الأجل القريب .ر�سائل �أ�سمهان
�أي�ض ًا تترنح بين نقي�ضين :الهرب من الحا�ضر عبر الحنين �إلى الما�ضي ،وكتابة تجربة الحرب
الأليمة مثلما تعي�شها كي ال ُتن�سى .ففي الحالة الأولى ،تختلط �أحرفها بن�سيج من ال�شعرية
كن�ص
والحنين �أو النو�ستالجيا �إلى بيروت التي لم تدمرها الحرب بعد ،فنراها تر�سم المدينة ّ
�شعري تت�صفح �أبياته عبر بالغة ت�صويرية ومجازية طاغية ك�أنها تكتب فيها �أغنية ،لكنها
�سرعان ما تر�سم بيروت الحا�ضر ،حرب ًا وخراب ًا و�صخب ًا ومجون ًا .وتقف �أ�سمهان �أمام هذه
الم�شهدية غارقة حائرة مثل بيروت � ،اّإل �إنها وعلى خالف �أ�صحابها ،لم ت�ستطع �أن تترك
المدينة ،ف�أ�صبحتا هي وبيروت وحيدتين في عزلتهما .وبيروت ،كبطلة الرواية ،غير مت�صالحة
مع واقعها ،وهو ما يبدو من خالل ممار�سات �سف�سطية .ت�صبح بيروت �صديقة �أ�سمهان ،لكنها
�شوهتها الحرب فلم يعد في ا�ستطاعتها التعرف �إليها ،وال التخلي عنها� ،إذ كيف لها �أن
�صديقة ّ
تتعرف �إلى مدينة ال تتخطى تناق�ضاتها :قتال م�ستمر ورق�ص م�ستمر؟ فما كان من �أ�سمهان � اّإل
�أن لج�أت �إلى الكتابة والرق�ص والعالقات العابرة .تكتب �أ�سمهان بيروت معترفة ب�أن هذه
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الأخيرة فقدت نا�سها ولم تعد ملكهم .لقد �صنعت منها بيروت احتما َلي ال�شهيدة �أو ال�شاهدةّ � ،أما
المدينة ،فلم تعد تدري َمن هي� ،إذ غدت �شهيدة و�شاهدة في �آن.
ت�صطدم بيروت باحتماالتها ،والواقع بالخيال ،في ''بيريتو�س :مدينة تحت الأر�ض'' لربيع
يخط جابر خريطة لعالمين متوازيين لبيروت ،واحدة ُتحاك من الذاكرة والأُخرى من
جابرّ .
واقع يعي�شه بطل الرواية .فحار�س مبنى ''بيروت باال�س'' ي�سقط �إلى عالم تحت الأر�ض ،في�صبح
في الرواية بيروتان :بيروت التحتا وبيروت الفوقا مثلما ي�سميهما .بيروت التحتا مدينة
متخيلة ،تحمل ثقل ت�صور غياب بيروت الحقيقية ،لكنها في الوقت نف�سه تعلن خوفها منها،
ذلك ب�أن النا�س تحت ،هم �أ�شباه �إن�سان ،وك�أن حال �سكان بيروت التحتا ،الال�إن�سان ،هي من
ح�سه المكاني وارتباطه
''البراني'' .يقرر بطل الرواية �أن ير�سم خريطة تعيد �إليه ّ
مخلفات العالم ّ
بمدينة خ�سرها .فكلما خطا خطوة في الدهاليز تخيل �شارع ًا �أو عمارة توازيه في بيروت
الفوقا .فهو �شبه مت�أكد �أن ''الباب الطيب [ ]....يقع تحت 'الق�صر الحكومي'� ،أو تحت 'ال�سفارة
اليابانية' المجاورة للق�صر المذكور� ،أو تحتالمر�آب ال�سفلي للفيالت ولنادي الريا�ضة الفخم
الواقع �أعلى وادي �أبو جميل'' (�ص  .)١٤٧ - ١٤٦لكنه يعترف �أن هذه المطابقات قد ال تكون
دقيقة � ،اّإل �إن ت�صوره يم ّكنه من ر�سم خريطة يتداخل فيها العالمان .وتكمن �أهمية ر�سم خريطة
لبيروت في هذه الرواية في �إ�صرار بطلها على ت�صور مدينته وترجمة هذا الت�صور �إلى �شيء
ملمو�س ،فهو بذلك ي�ستطيع حفظ مدينة تاه عنها .فبيروت التحتا لي�ست انعكا�س ًا لبيروت التي
يعرفها ،بل �إنها ت�أخذ �شكل متاهة دائرية .ويمكن �أن يكون هذا التيه غربة ِ
مواطن لفظته
مدينته نزو ًال� .إن ُبعد الحار�س عن مدينته هو �أي�ض ًا ُبعد عن ذاته ،بحيث ت�صبح المدينة في هذه
الرواية عامل �أ�سا�س في قولبة �ساكنيها الذين يقومون بدورهم ،من خالل ممار�ساتهم اليومية،
بخلق مدينتهم .يقول الحار�س'' :الظلمة الدام�سة ،ال�صمت ،ال�شخير اللطيف الذي يتوا�صل ،كل هذا
ي�ضعني في م�سرح غام�ض ،ف�أ�ضيع معلق ًا في فراغ الكهف البارد� ،أ�ضيع معلق ًا في الف�ضاء ،وال
�أعود �أدري �أين �أنا .ومع ج�سمي الذي �صار نحي ًال ،هذا البدن الذي ما عادت جاذبية الأر�ض
تجذبه �إلى الأعماق ،ينتابني الإح�سا�س �أنني ل�ست �أنا� .أنا ل�ست �أنا� .أين �أنا؟ �أ�ضيع وال �أعود
�أعلم مكاني .وال �أعود �أعرف َمن �أكون'' (�ص  .)١٥٩ت�شكل الخريطة التي ير�سمها الحار�س
حاجته �إلى محاربة الن�سيان ع ّله ي�ستعيد �شيئ ًا من ذاته ،فهو ال يريد �أن يموت تحت الأر�ض،
و�إنما يريد �أن يتذكر معالم مدينته مثلما كان يعرفها ،حتى لو كانت ذكرياته ملأى بالخراب
والدمار.
يعيد جابر كتابة المكان والمدينة في ثالثيته ''بيروت مدينة العالم'' ،وهو يفعل ذلك من
خالل رواية تتحدى نمطية ال�سرد التاريخي وجماده .يتنقل جابر بين الما�ضي والحا�ضر،
ويبرز المدينة كتجربة معا�شة ويومية .وهنا ،يتداخل دور الم�ؤرخ مع دور الروائي في روايات
ُ
يدعي �أنه يكتب تاريخ ًا� ،أو يحاول ا�ستبداله ب�سرد روائي ،بل �إنه يدعو القارىء
ال
لكنه
جابر،
ّ
�إلى قراءة بديلة من التاريخ والأدب مع ًا .فت�ضارب الحقيقة مع الخيال مق�صود لهذه الغاية� ،أي
َخ ْلق �سردية مغايرة ت�شمل ما ي�ستثنيه التاريخ في روايته ال�سائدة ،بما في ذلك ت�صوير المدينة.
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فالتاريخ يجرد الحدث من يوميات �أنا�سه وتجاربهم ال�شخ�صية والفردية في �سياق الحدث ،كما
وي�سكت تعدد الروايات والتجارب للحدث الواحد .وهنا
ي�ستثني الخا�سرين والأنا�س العاديينُ ،
�سماها اليا�س خوري ،والتي غالب ًا ما ي�ستثنيها
نتذكر �أهمية الحكاية وحكاية الحكاية ،مثلما ّ
ال�سرد التاريخي الجامد.
يمكن �إذاً اعتبار هذه الروايات وغيرها من الروايات اللبنانية والعربية التي ُتعنى بالأمكنة
والمدينة ،مثل ''بناية ماتيلد'' لح�سن داوود ،و''بيروت  ''٧٥و''كوابي�س بيروت'' لغادة ال�سمان،
لمن ال �صوت
و''بيروت ،بيروت'' ل�صنع اللـه �إبراهيم ،وغيرها ،على �أنها تعطي �صوت ًا تمثيلي ًا َ
لهم في بيروت ،وت�صور المدينة ب�شكل مغاير هو �أقرب �إلى واقعها التعددي والمتناق�ض.
ف�صوت الميلي�شياويين مث ًال في ''يالو'' الليا�س خوري ،و''طيور الهوليداي �إن'' لربيع جابر ،هو
ت�شف عن المدينة كما هي ،بحيث تظهر المدينة في هذه
�أ�صوات وتجارب نادراً ما تم ِّثل �أو ّ
الأعمال حق ًا (ولو كان م�ستباح ًا) لجميع �سكانها.
في ''بيروت مدينة العالم'' يقف ربيع جابر ب�شخ�صه في روايته ،كم�ؤرخ يكتب تاريخ عائلة
الدوران �أحدهما مع الآخر لتبيان
بيروتية .فجابر الروائي يكتب جابر الم�ؤرخ ،ويتداخل ْ
�صعوبة كتابة التاريخ من ناحية ،و�أهمية دور الأدب من ناحية �أُخرى ،من خالل العملية
الدينامية التي تجمع الأدب والتاريخ في الرواية .ومع �أن جابر ال يكتب تاريخ ًا بل رواية � ،اّإل
�إنه ُيظهر للقارىء عملية كتابة التاريخ و�صعوبتها ،وبالتالي ُيجبر القارىء على قراءة بديلة
من التاريخ والرواية والمدينة� .إن تطابق الأ�سماء والمقاربة �إلى حد ال�ضبابية بين الربيعين،
ف�ض ًال عن التقنيات العلمية التي ي�ستخدمها جابر في رواياته (كالفهر�س �أو قائمة بالم�صادر
مث ًال) ،يدالن على نقد ذاتي ووعي في �أثناء كتابة المدينة .فعلى �سبيل المثال ،عندما ي�ضيع
يذكره �صديقه وليد ب�أنه يكتب
جابر بطل الرواية بين كتابة التاريخ وقراءته وكتابة الروايةّ ،
رواية ولي�س تاريخ ًا ،وهنا تنق�شع �أمام القارىء عدة مقاربات لت�صور المدينة وكتابتها في
خ�ضم هذا ال�صراع القائم بين الواقع والخيال ،وبين الرواية والتاريخ.
ّ
ي�صر التاريخ على ن�سيانها؟
عندما
ببيروت
ل
يح
ماذا
لكن
دوره،
أدب
ل
وا
التاريخ
من
لكل
ّ
ّ
يطرح جابر في روايته المذكورة �إ�شكالية تع ّذر قدرتنا على تخيل بيروت في �سنة  ١٨٤٠في
زمننا الحالي ،في�أتي ت�سا�ؤله دفع ًا و�إ�صراراً على تج�سيد �صورة بيروت الحالية ،وكتابتها قبل
�أن تنحدر �إلى ذاكرة �سرعان ما ت�صبح م�شتتة ومفقودة .وت�صبح هذه الحاجة �أكثر �إلحاح ًا �إذا
ما �أخذنا في االعتبار �سياقها ال�سيا�سي المتمثل في خطاب فقدان الذاكرة الذي تب ّنته المنظومة
ال�سيا�سية الحاكمة منذ �إعالن نهاية الحرب الأهلية ،وف ّندته من خالل ممار�ساتها
ت�صر على ما�ضيها وحا�ضرها ،وعلى حفظهما
النيوليبرالية .بيروت في روايات جابر مدينة ّ
على الورق من الن�سيان الممنهج.
في�صورها مدينة ت�أبى الن�سيان وتتحدى
وعلى غرار جابر ،يكتب اليا�س خوري بيروت،
ّ
ال�صمت المطبق عليها وعلى حكاياتها .من ال�صعب كتابة مدينة جريحة ومنكوبة ،ومن
الأ�صعب جعل حكايات بيروت تنطق بل�سان حالها الأليم .وتظهر �صعوبة كتابة المدينة في
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''�أبواب المدينة''� ،إذ يحيك اليا�س خوري مدينة �أ�سطورية ال ا�سم لها ،يطوف حولها ويم�شيها
رجل غريب ال ا�سم له �أي�ض ًا ،يحمل �أوراقه و�أقالمه ،لكنه يكتب وتت�ساقط �أوراقه منه كلما م�شى.
تتبلور المدينة في كتابات خوري الالحقة ومعها ثيمة عدم القدرة على كتابة الألم والدمار
على الرغم من المحاوالت الحثيثة لأبطال الروايات .لكن المدينة الآن ترت�سم بممار�سات
وتجارب يومية ،عادية ،ف ُتكتب من خالل م�آ�سي �سكانها وتجاربهم التي ُتظهر عمق التجربة
الإن�سانية في زمن الحروب� ،أكانت الحرب الأهلية اللبنانية� ،أم النكبة الفل�سطينية الم�ستمرة� .إن
المدن ُتبنى من تعدد حكاياتها وا�ستمرارية تجاربها اليومية ،والمدينة ،في �أعمال خوري،
طياتها �آثار مدن م�ضت وحكايات انطوت .المدينة الحكاية في روايات
كالحكاية تحمل في ّ
خوري لي�ست �سطوراً على ورق ت�شيد موقع ًا جغرافي ًا �أو ُت�سقط تجربة على توبوغرافيا بيروت،
وال هي ا�ستعارة �أو المدينة الأ�سطورة .بيروت الحكاية هي الـ  oeuvreالذي تكلم عنه لوفيفر.
هي �أخبار و�سير وروايات وتجارب �أولئك الذين يفاو�ضون م�ساحات المدينة و�سيا�ساتها على
مكان لهم ،ويفر�ضون وجودهم .وهكذا ،تتعدد في المدينة االحتماالت� ،إذ ُيفهمنا خوري
مق�صده من حكاية الحكاية ،فتظهر المدينة متقم�صة حكاية الع�شق والحب والموت والفقدان
والثورة والن�ضال والحرية .وبتعددها ترتقي بيروت فوق جميع اال�ستعارات ومحاوالت التعليب
والتعريف ،فنراها بعيون �أبنائها ،كمدينة �أقرب �إلى الواقع من �أي و�صف لمكان مجرد من
حكاياته.
جرد الم�آ�سي والم�صائب والحروب المدينة من مقوماتها كلها ،فال يبقى �سوى الكالم،
ُت ّ
وهذا ما تقوله منال لآدم في ''�أوالد الغيتو'' ،وما يقوله خليل في ''باب ال�شم�س''�'' :صنعنا بيت ًا
من كلمات ،ووطن ًا من كلمات ،ون�ساء من كلمات'' (�ص  .)٤٩٩بحيث ت�أتي الحكاية هنا
و�صف خوري بيروت على �أنها مر�آة مك�سورة ،وحافز المر�آة
ملحةُ .ي ّ
وروايتها كحاجة �سيا�سية ّ
هذا يظهر في �أكثر من عمل لخوري .و�إذا كانت بيروت في ت�صور خوري مر�آة مك�سورة ،ف�إنها
�أي�ض ًا في ت�صوره �صفة من �صفات الكتابة ،ي�ستخدمها الكاتب ك�أداة �أو تقنية للولوج �إلى الذات
وتحقيقها .فمن خالل الكتابة ي�سعى �آدم ،مث ًال ،بطل ثالثية ''�أوالد الغيتو'' ،لأن ي�صبح ''كام ًال''،
فيقولّ �'' :أما �أنا ،فلن �أكتب ذاكرة ناق�صة �أو مثقوبة� ،سوف �أملأ كل ثقوب الحكاية ،وحين
تعوزني الوقائع �سوف �أجدها في كتابات الآخرين ،هكذا �أ�صنع مر�آتي ،و�أكتمل بها''
(�ص  .)٢١٤فالمر�آة تعك�س و ُت�شعل في �آن ،مثلما يردد خوري .وحين تو�صف المدينة كمر�آة
مك�سورة ،ف�إن ذلك يعني �أمرين� :أو ًال ،تو�صيفها كمر�آة تعك�س الأ�شياء يدل على �أنها مدينة غير
قادرة �أ�ص ًال على ر�ؤية ذاتها ،لأنها تعك�س الأ�شياء وال ترى ،وبالتالي يتعذر عليها و�صف
نف�سها �أو التعريف عنها .ثاني ًا� ،إن كونها مك�سورة يلغي �إمكان �إتمامها لمهماتها� ،أي عك�س
�صورة الأ�شياء � ،اّإل �إنها الآن ،بحكم �شظاياها ،ت�ستطيع �أن تعك�س بع�ضها بع�ض ًا� ،أي �أنها
تحمل ُح ّلة
ت�ستطيع �أخيراً �أن ترى نف�سها من �أكثر من زاوية ،فك�أن بيروت لم تعد قادرة على ّ
�ألب�سوها �إياها ،ورواية �أنطقوها بها ،فت�شظت �إلى حكايات مبعثرة.
في رواية ''�سينالكول'' الليا�س خوري نكت�شف بيروت عبر �إ�شكالية �شخ�صية �سينالكول
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نف�سه ،وهو �شخ�صية غام�ضة ال نعرف عنها �شيئ ًا �سوى ما يتناقله النا�س من �أخبار عنه .فهو
�شبيح ًا ي�سيء �إلى الثورة،
تارة �شبح ًا ال وجود له ،وطوراً مقات ًال �شر�س ًا وبط ًال �أ�سطوري ًا ،ومرة ّ
لكنه ال�سبب الذي �أعاد كريم �إلى بيروت� .سينالكول هو المر�آة التي يبحث عنها كريم ،ومن
خالل رحلة بحثه هذه تنق�شع بيروت له وللقارىء ،فمنذ رحيله �إلى فرن�سا ،ال يعرف بيروت �إلاّ
تحول كل �شيء �إلى عالقة
من خالل ما يتذكره عنها وعن رفاقه .يكتب خوري'' :ك�أن الذاكرة ّ
�شبحية .ك�أنه ال يتذكر نف�سه .بل يرى �إن�سان ًا �آخر ي�شبهه'' (�ص  .)١٢٣وهكذا ،ت�صبح عملية
ّ
بحث كريم عن �سينالكول محاولة لتجميع �شظايا المر�آة (وبيروت) المبعثرة� ،إذ على الرغم من
قربنا من
كون بيروت مدينة مك�سورة ،ف�إنها بف�ضل كريم قادرة على تجميع انعكا�سات �ش ّتى ُت ّ
واقع المدينة كمجمع من التناق�ضات .وتجدر الإ�شارة �إلى �أنه يمكن قراءة حافز المر�آة هنا
بالتوازي مع م�شروع بناء مر�آة جديدة لبيروت ،تعك�س واجهة �أو وجه ًا جديداً وبراق ًا لمدينة
ُيعاد ت�شييدها ،وهو انعكا�س قائم على خطاب و�سيا�سة التنا�سي والن�سيان ،ومتمثل في عملية
�إعادة �إعمار بيروت الإ�شكالية .فالمهند�س �أحمد دكيز في �سينالكول ،والذي يتولى م�شروع بناء
الم�ست�شفى الذي �أغرى به ن�سيم �أخوه كريم للعودة �إلى بيروت ،متورط مع �سوليدير ،وفخور
بفكرة اللعبة الإلكترونية التي ت�سمح لالعب بتدمير مدينة بيروت و�إعادة �إعمارها .فبالن�سبة
�إلى انتهازيين يبغون الربح على ح�ساب �أرزاق ال�شهداء والمت�ضررين من الحرب ،لي�ست بيروت
�سوى لعبة و�سلعة ،ولبنان ،مثلما يقول �أحمد ،بلد بال ذاكرة .فها هي بيروت المر�آة تعك�س
�صورتين متناق�ضتين عن حالها من خالل �شخ�صيتين في الرواية :كريم الي�ساري المنهزم،
ون�سيم (و�أمثاله كالمهند�س �أحمد دكيز) الر�أ�سمالي الج�شع ،قبيح الأخالق ،الذي ي�سعى لإعادة
�إعمار بيروت ب�أي ثمن يف�سح �أمامه الفر�صة لأن يزيد في �أرباح الطبقة االجتماعية التي ينتمي
بعث الخطاب الطائفي والطبقي ،وتعيد �إنتاج منطق االقت�صاد
�إليها ،وهي طبقة تت�شبث ّ
�سماه نجيب حوراني .تظهر بيروت في هذه الرواية بوجوهها المتناق�ضة
الميلي�شياوي ،كما ّ
''ه�ش وغير قابل لال�ستمرار'' مثلما
لتبقى حلبة �صراع حتى يومنا هذا ،فكل �شيء في بيروت ّ
يقول كريم (�ص  ،)١٠بل �إنها مدينة ''على حافة ال�سقوط في وادي العتمة'' على الدوام
(�ص � .)١٠إن بحث كريم عن �سينالكول (وربما هو البحث عن الفكرة بعد �سكرة الحرب� ،إذ �إن
كلمة �سينالكول ،مثلما قالت برناديت لكريم ،تعني بال كحول في الإ�سبانية) الذي يتقم�ص عدة
�شخ�صيات لي�صبح كال�شبح ي�سيطر على الرواية ،يمكن تو�صيفه على �أنه بحث عن بيروت التي
كانت ولم تعد ،وعن الذكريات التي لم يتمكن كريم من ا�ستح�ضارها في فرن�سا و�إعادة
�صوغها ،وفي الوقت عينه تلك التي لم يتمكن من تجاوزها ،وعن نف�سه التي فقدها فيها.
لقد �سعت هذه المقالة لعر�ض ب�ضع ت�صورات لمدينة بيروت في الرواية اللبنانية ،بحيث
تظهر هذه المدينة بجميع تناق�ضاتها ،وبال�صور التي تقم�صتها ،على �أنها مدينة تتحدى
الن�سيان عبر الت�شديد على ق�ص�ص وحكايات �أبنائها المهم�شين والعاديين ،وتبيان �أهمية
فتعدد الأ�صوات والحكايات في رواية الحدث
تمثيلها لتجاربهم اليومية وال�شخ�صية فيهاُّ .
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الواحد ،وال �سيما تلك المهم�شة منها ،تعك�س �صورة دقيقة� ،إذا �صح التعبير ،لواقع المدينة
وت�صوراتهاّ � .أما بيتر ُتركي في�صف الكاتب كر�سام خرائط �أو كارتوغرافير ،الأمر الذي يعطي
الكاتب قدرة تمكينية و�سيا�سية ،وخ�صو�ص ًا �إذا ما كان يكتب المدينة وعنها ،لأن ذلك يم ّكنه،
مثلما هي حال الروائيين الذين تناولتهم هذه المقالة ،من خلق �سردية بديلة من المدينة
وتاريخها .لقد كانت بيروت مدينة �إ�شكالية ،بمعنى �أنه يتعذر و�صفها بد ّقة وبحيادية ،كما
يقول �سمير ق�صير ،فهي ،مثلما ي�صفها في كتابه ''تاريخ بيروت'' ،مدينة الأخطار كلها التي
غريبين عنها .وهذه الروايات الواردة
كثيراً ما وقفت على ّ
حد ال�سكين؛ فالعنف والدمار لي�سا َ
هنا ،تدعونا �إلى قراءة المدينة ب�شكل مغاير لل�سردية ال�سائدة ،طامحة بذلك �إلى مقاومة هيمنة
خطاب الن�سيان واال�ستبعاد الممنهج ل�سير بديلة (تمثل فئات مجتمعية مهم�شة �أو م�ستثناة) من
جهة ،ومواجهة تطبيع هذا الخطاب وما ينجم عنه من �صور وت�صورات لبيروت من جهة �أُخرى.
فالمطلوب هو حماية ما تب ّقى لنا من هذه المدينة من ذكريات وحكايات و�أمكنة.
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