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حتية �إىل بريوت

�شوقي

بزيع*
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تتقاطع

بيروت مع الق�صيدة في غير زاوية ومكان .لي�س فقط من خالل َج ْر�س
ا�سمها الخا�ص الذي تتراوح ترجيعاته بين الحنين والتح�سر واال�شتهاء،
بل لأنها �أي�ض ًا المدينة القلقة وغير الناجزة التي كلما �شارفت على االكتمال� ،أعادها
النق�صان �إلى مربع وجودها الأول� .إنها المدينة التواقة �إلى الخروج من �صنمية الأ�شكال
ونهائيتها ،والتي ت�ضيق ذرع ًا حتى با�سمها نف�سه ،وهو يتعدد في اللفظ وال�صوت
والداللة .ففي حين يذهب الأب لوي�س �شيخو �إلى �أن ا�سم بيروت م�شتق من الكلمة الآرامية
(بروتا) ،وتعني ال�سرو �أو ال�صنوبر المنت�شرين بكثرة في �ضواحي المدينة ،ينحاز �سمير
ق�صير في كتابه المميز ''تاريخ بيروت'' �إلى الر�أي القائل �إن الت�سمية م�شتقة من لفظة
بيروتا المعادلة للفظة البئر في اللغات ال�سامية القديمة ،ويقابلها بيريتو�س عند الإغريق
والرومان .وي�ستدل ق�صير على ذلك بوفرة المياه في المدينة التي توزعت �أ�سماء �أحيائها
و�ضواحيها بين العيون والآبار ،مثل'' :عين التينة''؛ ''ر�أ�س النبع''؛ ''بئر ح�سن''؛ ''بئر العبد''؛
''عين الرمانة'' .و�سواء �أكان هذا اال�سم م�شتق ًا من ال�سروة �أم ال�صنوبرة �أم البئر ،مثلما
ٍ
ومت�صاد مع الينابيع البكر للرغبات
اجتهد الم�ؤرخون ،ف�إنه مفتوح �أبداً على الت�أويل،
تكف عن التفتح .وهي المدينة ''اليو�سفية'' التي دفعت ثمن جمالها الفريد عبر
التي ال ّ
الهبوط الدائم �إلى بئر المكابدة والت�ضحية والألم ،والتي �شاءت لها الجغرافيا �أن ُت�سند
ظهرها �إلى جدار الجبال ال�صلب ،بينما تتناوب العينان والقدمان على الرحيل �إلى �آخر
ما ت�سمح به المخيلة من �شطط.
ولدت بيروت وفق الروايات من زواج غريب بين الواقع والأ�سطورة� ،إذ يذهب البع�ض
منها �إلى �أن المدينة كانت ثمرة طبيعية للزواج المقد�س الذي ربط بين �أدوني�س
وع�شتروتّ � .أما الكاهن الفينيقي �سنخونياتن ،الذي عا�ش في الحقبة الهيلينية ،فيتحدث
�سمياه
عن زواج �إيليوم ال�سامي المقام بامر�أة ا�سمها بيروت .و�إذ �أنجب الزوجان ولداً ّ
�أورانو�س ،قام هذا الأخير ب�إهداء بيروت �إلى �إله البحر بو�سيدون ،بعد �صراع مرير مع

* شاعر لبناني.
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بريوت مدينة احلياة والفن وال�شعر والأدب.

جدد نف�سه ب�صورة �أُخرى ،لي�صبح �صراع ًا بين �إله
�أبيه� .إلاّ �إن ال�صراع على بيروت ما لبث �أن ّ
البحر بو�سيدون و�إله البر والخمرة ديونيزيو�س ،فقد ورد في المالحم القديمة �أن الأمواج ت�شتبك
ب�ضراوة مع جذوع الزيتون ،و�أن زهر اللوز ي�شتبك مع زبد البحر .ولم يكن انت�صار بو�سيدون
على ديونيزيو�س في نهاية تلك المواجهة ال�ضرو�س� ،سوى المعادل الرمزي النت�صار الخارج
على الداخل ،واالنفتاح على االنغالق ،و''�أنوثة'' ال�سفر على �أمومة الإقامة ،فوق �أر�ض المدينة
الحافلة بالتناق�ضات .على �أن ننو�س اليوناني ي�شير �إلى �أن كبير الآلهة زيو�س ما لبث �أن دفع
الطرفين المتخا�صمين �إلى عقد ت�سوية بينهما تقوم على اقت�سام المدينة بالت�ساوي ،بحيث ال
يطغى البحر على البر� ،أو البر على البحر .وبف�ضل تلك الت�سوية بالذات بلغت بيروت �أوج
ازدهارها ،وفق ال�شاعر اليوناني الذي خ�ص المدينة ،في القرن الرابع الميالدي ،بمطولته
ال�شعرية الالفتة ''ملحمة بيروت الميمونة'' ،والتي جاء فيها:

�إنها مدينة بيروي
�سحر حياة الإن�سان
مرف�أ كل حب
بحرين
حيث العنق المرتفع بين َ
ت�ضربه الأمواج من جانبيه
حيث الراعي ي�شارك �صياد ال�سمك م�سكنه ومو�سيقاه
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حملت بها المياه
�إنها المدينة التي
ْ
عندما زرع �أورانو�س بذرته في �أثالمها
ف�أنتجت �أفروديت من الأعماق البحرية
من دون زواج انغر�ست البذرة الذكرية في �أح�شاء الموج
و�ش ّكلت من زبد الماء فتاة
وكانت الطبيعة هي القابلة.
على �أن ح�ساب البر لم يكن ليتوافق دائم ًا مع ح�ساب البحر ،في مدينة المعادالت ال�صعبة
والجمال المحفوف بالمخاطر ،فقد كان على بيروت �أن تدفع غالي ًا ثمن موقعها الجغرافي
الفريد الذي جعل منها ِقبلة الفاتحين ومحط �أنظار الغزاة ،تمام ًا مثلما كانت حال �شقيقاتها
التوائم مثل �صيدا و�صور وجبيل .وهذا الأمر يف�سر دمارها المتكرر الذي يعود بع�ضه �إلى
�شرا�سة غزاتها الفاتحين ،بينما يعود بع�ضه الآخر �إلى �ضراوة الطبيعة� ،إذ �شاء حظ المدينة �أن
ومن يتابع �سيرة بيروت عبر الع�صور ،ال بد من �أن
ي�ضعها فوق فالق زلزالي ال يعرف الرحمةَ .
ي�ستوقفه ما �ألحقته بها الحروب والزالزل والكوارث الطبيعية من دمار ،بمقدار ما ت�ستوقفه
قيامتها الالحقة ،التي جعلت كثيرين يربطون بينها وبين �أ�سطور َتي العنقاء وطائر الفينيق.
وربما يكون الزلزال الذي �ضرب ''مدينة ال�شرائع'' ،في �إبان الحقبة الرومانية في �سنة 555م،
وحولها �إلى �أنقا�ض .وقبل �أن تنه�ض المدينة من
هو الحدث الأكثر �ضراوة الذي لحق ببيروت ّ
عرجوا على �أحيائها المهدمة ،قد عمدوا �إلى
عثرتها ،كان العديد من ال�شعراء الذين �سكنوها� ،أو ّ
رثائها ب�أعذب الق�صائد و�أكثرها تعبيراً عن المرارة والتح�سر ،فكتب �أغاتيو�س اليوناني في �سنة
566م:

�أنا وردة فينيقيا التي ذوت بفعل الزلزال
وزال عنها جمالها الآ�سر
ودكت �أبنيتها بديعة المنظر
ُ
ورائعة الهند�سة
ها �أنذا المدينة التاع�سة
كومة من الخرائب و�أبنائي �أموات
هل تبكون �أيها العابرون الما�شون فوق �أطاللي؟
هل ت�أ�سون لمجد بيروت التي لم يعد لها من وجود؟
وداع ًا �أيها المالحون الباحثون عن مرف�أ لهم
وداع ًا �أيتها القوافل الآتية من وراء البحار.
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لي�س ممكن ًا في هذه العجالة تع ّقب مختلف المحطات لتاريخ المدينة التي كانت تت�سع حين ًا
لت�صبح واحدة من حوا�ضر ال�شرق وثغوره الأهم ،وتتقل�ص حين ًا �آخر لت�صبح بحجم بلدة �صغيرة
�أو مجرد مرف�أ ب�سيط على �ساحل المتو�سط ،وهي الحال التي و�صلت �إليها في مطالع القرن
التا�سع ع�شر عندما لم يكن عدد �سكانها يتجاوز �سبعة �آالف ن�سمة .لكن الأمور ما لبثت �أن
تبدلت خالل عقود قليلة ،فالحاجة �إلى المدينة ،كمرف�أ مهم ونقطة تقاطع جاذبة بين الدول
المت�صارعة� ،أك�سبتها �أهمية بالغة لدى كل من العثمانيين والم�صريين ودول الغرب الباحثة
عن موطىء مالئم لتقوي�ض ما تب ّقى من �سلطة ''الرجل المري�ض'' .و�إذ باتت المدينة مالذاً �شبه
وحيد لجميع �أولئك الهاربين من هول الحروب الطائفية الأهلية التي �ضربت الجبل اللبناني
بين �سن َتي  1840و ،1860ف�إنها ا�ستطاعت في الوقت ذاته �أن تجتذب اليها الآالف من التجار
والمهنيين والم�شتغلين بال�صحافة وطلبة العلم ،في �إثر قيام الإر�ساليات الأجنبية بت�أ�سي�س
وبعيد �إعالن دولة
الجامعتين الي�سوعية والأميركية ،وغيرهما من المعاهد وال�صروح التربويةُ .
لبنان الكبير ،وع�شية اال�ستقالل ،كانت بيروت تكت�سب �شيئ ًا ف�شيئ ًا �صفة المدينة
الكوزموبوليتية المت�سمة بالحيوية الدائبة والتنوع الثقافي واالنفتاح على الغرب من جهة،
وكونها الج�سر الذي يربط الم�شرق العربي بقيم الحداثة والحرية والتنوير من جهة �أُخرى .وهو
ما يخت�صره �سمير ق�صير بقوله:

كانت بيروت بالن�سبة �إلى العرب واحة على البحر ،وبالن�سبة للغربيين ال�شرق العربي
الأكثر �ألفة� .إنها ال�شرق في ن�سخته الم�صغرة ،المغامرة في الترف �أو ما يحاكيه ،ال�شرق
المعقد المتنعم في رغد من العادات واللغات� .إنها محطة مالئمة على طريق التغرب،
وغالب ًا ديكور لعالم و�سيط .و�إذ اعتقد الكثيرون �أن بيروت محطة ،ما لبثوا �أن جعلوها
م�سكنهم الدائم.
ا�ستطاعت بيروت خالل خم�سينيات القرن المن�صرم و�ستينياته� ،أن تنجح ولو �إلى حين ،وخالل
فترة �سماح ق�صيرة ،في �إر�ساء نوع من الم�صالحة القلقة بين الداخل والخارج ،وكذلك بين
مكوناتها الب�شرية المت�صارعة ب�ش�أن كل �شيء ،بدءاً من جغرافيا الكيان وطبيعته ودوره،
و�صو ًال �إلى مفاهيم الهوية واالنتماء والوالء ال�سيا�سي والثقافي والطائفي .ومثلما �أفادت
المدينة �آنذاك من تنوعها ال�سو�سيولوجي وانفتاحها على الآخر وديناميتها الثقافية التي تجلت
في الطباعة و�صناعة الكتاب ،كما في ازدهار الأدب وال�شعر والم�سرح الغنائي وما �سوى ذلك،
ف�إنها �أفادت في الآن ذاته من الطفرة النفطية الهائلة التي �شهدها العالم العربي �آنذاك ،والتي
جعلت منها ،في ظل هام�ش الحرية الوا�سع الذي توفره لقا�صديها ،الفندق والحانة ومكان اللذة
ومقهى الر�صيف ،والمتنف�س النموذجي لجميع الباحثين عن البهجة والأمان ومتع العي�ش
حول �سهيل �إدري�س مجلة ''الآداب'' �إلى من�صة جريئة للحداثة
المتنوعة .وفي تلك الفترة بالذاتّ ،
''الأولى'' ،و�أطلق يو�سف الخال عبر مجلة ''�شعر'' حركة الحداثة ''الثانية'' ،و�أطلق مي�شال �أ�سمر
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''الندوة اللبنانية'' ،و�أ�س�س الرحابنة ظاهرة الم�سرح الغنائي ،وت�ألق �صوت فيروز ،وازدهر
الم�سرح اللبناني ،وانطلقت مهرجانات بعلبك ،وتقاطر ال�شعراء والفنانون العرب �إلى المدينة
الوحيدة التي ارت�ضت �أن تكون حا�ضنة لأعمالهم الجريئة وتطلعاتهم �إلى الم�ستقبل.
وعند �أطراف تلك الفترة �أي�ض ًا هبطنا ،نحن �أبناء الفالحين المقيمين في قرى ومدن
الأطراف ،من قرانا البعيدة والمثخنة بالتعب والفقر ،في اتجاه المدينة التي �شكلت جامعتها
الوطنية �آنذاك �سبيلنا الوحيد ال�ستكمال تح�صيلنا الدرا�سي .وفي �ضوء الم�سافة ال�شا�سعة بين
لدت ق�صائدنا ورواياتنا
�إ�سمنت المدينة ال�شاهق ودم طفوالتنا الم�سرف في براءتهُ ،و ْ
ون�صو�صنا الأولى .تمام ًا مثلما حدث من قبل لجيل الم�ؤ�س�سين ،بدءاً من بدر �شاكر ال�سياب
الذي ر�أى في بغداد النقي�ض التام لعالم جيكور النقي ،مروراً ب�أحمد عبد المعطي حجازي الذي
عك�س في ديوانه الفريد ''مدينة بال قلب'' ،المعاناة الأكثر ق�سوة لل�صبي القادم من الريف،
والذي يبحث عن موطىء لقدميه و�سط زحام القاهرة ومتاهاتها المحيرة ،ولي�س انتهاء بخليل
حاوي الذي ر�أى في بيروت نقي�ض ًا لروح الفطرة والبراءة الطهرانية التي يبحث عنها ال�شعراء
في ق�صائدهم ،فهتف بق�سوة بالغة في ق�صيدته ''المجو�س في �أوروبا'':

وجوه
نخلع ولم نلب�س
ْ
نحن لم ْ
نحن من بيروت ،م�أ�سا ًة ُولدنا
ٍ
بوجوه وعقولٍ م�ستعارة
بغي ًا
تولد الفكرة في ''ال�سوق'' ّ
ثم تق�ضي العمر في ل ْفق البكارة.
ربما تكون ق�صيدة ''بيروت'' التي قر�أها ال�شاعر اللبناني محمد العبد اللـه من على منبر كلية
التربية في �أوائل ال�سبعينيات ،هي ال�صرخة الرومن�سية الأعتى التي عك�ست غربتنا الم�ستجدة
وارتطامنا ب�أبراج بيروت و�إ�سمنتها القا�سي� ،إذ هتف العبد اللـه بالمدينة التي لم تطل فترة
رخائها بعد ذلك:

من دمي هذا الذي يعلو مداميك ًا وباطون ًا م�س ّل ْح
من نزيف ال�ساعد الملحاح والجرح المم ّل ْح
� ّأي ٍ
رجلي �إلى ظهري ،رماني
�شد يا بيروت
موت ّ
ّ
ال�ضحك� ،أزني بالأغاني؟
عند رجليك� ،أبيع
ْ
حطمت �صليبي
ولماذا فيك يا بيروت
ُ
ورميت الف�أ�س والمنجل� ،شاخت �صرختي في العنفوانِ ؟
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ِ
ل�ست �أمي� ،إنما �أنت خياناتي لأمي
وخ�ضوعي للذي مزق �أمي ،وا�شتراني
ِ
زجاج
ثدييك ،ثدياك
لملمي
ٌ
ر�ضع القناني.
و�شفاهي
�سئمت من ح ْلمة الكوت�شوك ،من ْ
ْ
على �أن اندالع الحرب الأهلية اللبنانية في منت�صف ال�سبعينيات� ،سرعان ما قلب الموازين
وانتزع من المخيالت والأذهان �صورة المدينة الغانية� ،أو المدينة القا�سية� ،أو المدينة القاتلة،
لت�صبح المدينة الأم ،والمدينة ال�شهيدة ،والمدينة المقاومة التي رعت بلحمها الحي تالحم
ال�شعبين اللبناني والفل�سطيني ،والتي واجهت ب�صالبة نادرة االجتياح الإ�سرائيلي للبنان في �سنة
 .1982والالفت في هذا ال�سياق �أن بيروت الجريحة والمنق�سمة على نف�سها بفعل االقتتال
الأهلي ،بدت في الآن ذاته رمزاً �شديد ال�سطوع للدفاع عن حق ال�شعوب الم�ضطهدة في الحرية
والعدالة والكرامة الإن�سانية ،الأمر الذي يف�سر تقاطُ ر المثقفين وال�شعراء العرب �إليها في الحقبة
التي �سبقت االجتياح ،متنكبين �أ�شكال المخاطر والأهوال كلها ،ال لحماية المدينة من �أعدائها
الكثر فح�سب ،بل لحماية الق�صيدة من التخثر ،والمعنى من ال�سقوط �أي�ضاً .وقد يكون محمود
دروي�ش في ق�صيدته ''بيروت'' ،هو ال�شاعر الأكثر تج�سيداً لمعنى المدينة ودورها التنويري الفريد
الذي جعلها ِقبلة الباحثين عن جدوى لحيواتهم المت�آكلة ،و�سط عوا�صم القهر والت�صحر العربيين:

بيروت �شكل الظ ِّل
أ�سهل من كالم النا�س
أجمل من ق�صيدتها و� ُ
� ُ
ٍ
أبجديات جديدة
تغرينا ب�ألف بداي ٍة مفتوح ٍة وب�
بيروت خيمتنا الوحيدة
بيروت نجمتنا الوحيدة.
لم يكن االنفجار الكارثي الذي �ضرب بيروت ،على فظاعته المروعة ،حدث ًا بال مقدمات� ،أو
منب ّت ًا تمام ًا عن ال�سياق المطرد لإفراغ المدينة من معناها ،و�إعادتها �إلى بيت الطاعة العربي
التقليدي؛ فبيروت التي �صمدت طوال ثالثة �أ�شهر في وجه غزاتها الإ�سرائيليين ،كانت الورقة
عبر عنه ممدوح
الأخيرة التي ت�ستر عورة الواقع العربي وتع�صمها من االنف�ضاح ،وهو ما ّ
عدوان في مطولته ال�شعرية ''ق�صيدة ينق�صها �شهيد'' بقوله:

توت
ورق ٌة من ْ
هي ْ
بيروت
كان ا�سمها
ْ
التابوت.
عرت �سوى
ْ
ْ
�سقطت فما ّ
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امللف

لقد بدا زلزال بيروت الأخير تتويج ًا �أبوكاليب�سي ًا لحالة االهتراء المزرية التي �أو�صلت
المدين َة �إليها حفن ٌة من �أمراء الطوائف المحميين بغريزة القطيع ،وبحاجة النهب المنظم �إلى
ولما كان التاريخ يعيد نف�سه ،ولو ب�صور متعددة ،ف�إن بيروت ال
عباءة المقد�س الظالميّ .
تحتاج �إلى مزيد من الق�صائد كي تعثر في مراياها على وجهه الم�ضرج بالدم .فخالل حروبها
متردم ،على ما يقول عنترة العب�سي ،وقبل �أن ترى تقارير
الما�ضية لم يترك ال�شعراء من ّ
الأمنيين ما ُي َتوئم انفجارها الأخير مع قنبلة هيرو�شيما المدمرة ،كان �صاحب ''مديح الظل
العالي'' قد عقد في �إثر ح�صارها ال�شهير ،المقارنة نف�سها بين الحدثين بقوله:

وتنك�سر ال�سماء على رغيف الخبز
ينك�سر الهواء على ر�ؤو�س النا�س من عبء الدخانِ
والبحري
والبري
الجوي
الموت ي�أتينا بكل �سالحه
ّ
ّ
ّ
مليون انفجار في المدين ِة ..هيرو�شيما ،هيرو�شيما
وحدنا ن�صغي لما في الروح من ٍ
عبث ومن جدوى
الجو
وهذا الأفق � ٌ
إ�سمنت لوح�ش ّ
نم�شي في ال�شوارع باحثين عن ال�سالم ِة
َمن �سيدفننا �إذا متنا
المك�سر في الظهيرة
ويا ..يا يوم بيروت
ّ
عجل قلي ًال
ّ
عجل لنعرف �أين �صرختنا الأخيرة.
ّ
وكان نزار قباني من جهته قد �أعفى ال�شعراء الالحقين من تكرار معزوفة الأ�سطورة القديمة عن
المدينة – العنقاء ،فعادت ق�صيدته عن ''�ست الدنيا'' لت�صبح ن�شيد المرحلة ،ول�سان حال
الم�ؤمنين بقيامة المدينة ،والذين يرددون قول ال�شاعر:

بيروت
�ست الدنيا يا
ْ
يا ّ
ني�سان
الردم ،كزهرة لوزٍ في
قومي من تحت ِ
ْ
ِ
أحزان
قومي من
حزنك� ،إن الثورة تولد من رحم ال ْ
وللوديان
قومي �إكرام ًا للغابات وللأنهار
ْ
إن�سان.
قومي �إكرام ًا لل ْ
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