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حتية �إىل بريوت

�شوقي بزيع*

مدينة ال�شعراء الع�شية على التحقق

�س تتقاطع 
ْ
ر

َ
بيروت مع الق�صيدة في غير زاوية ومكان. لي�س فقط من خالل ج

ا�صمها الخا�س الذي تتراوح ترجيعاته بين الحنين والتح�صر واال�صتهاء، 

بل الأنها اأي�صًا المدينة القلقة وغير الناجزة التي كلما �صارفت على االكتمال، اأعادها 

النق�صان اإلى مربع وجودها االأول. اإنها المدينة التواقة اإلى الخروج من �صنمية االأ�صكال 

ونهائيتها، والتي ت�صيق ذرعًا حتى با�صمها نف�صه، وهو يتعدد في اللفظ وال�صوت 

والداللة. ففي حين يذهب االأب لوي�س �صيخو اإلى اأن ا�صم بيروت م�صتق من الكلمة االآرامية 

)بروتا(، وتعني ال�صرو اأو ال�صنوبر المنت�صرين بكثرة في �صواحي المدينة، ينحاز �صمير 

ق�صير في كتابه المميز ''تاريخ بيروت'' اإلى الراأي القائل اإن الت�صمية م�صتقة من لفظة 

بيروتا المعادلة للفظة البئر في اللغات ال�صامية القديمة، ويقابلها بيريتو�س عند االإغريق 

والرومان. وي�صتدل ق�صير على ذلك بوفرة المياه في المدينة التي توزعت اأ�صماء اأحيائها 

و�صواحيها بين العيون واالآبار، مثل: ''عين التينة''؛ ''راأ�س النبع''؛ ''بئر ح�صن''؛ ''بئر العبد''؛ 

''عين الرمانة''. و�صواء اأكان هذا اال�صم م�صتقًا من ال�صروة اأم ال�صنوبرة اأم البئر، مثلما 

اجتهد الموؤرخون، فاإنه مفتوح اأبداً على التاأويل، ومت�صاٍد مع الينابيع البكر للرغبات 

التي ال تكّف عن التفتح. وهي المدينة ''اليو�صفية'' التي دفعت ثمن جمالها الفريد عبر 

الهبوط الدائم اإلى بئر المكابدة والت�صحية واالألم، والتي �صاءت لها الجغرافيا اأن ُت�صند 

ظهرها اإلى جدار الجبال ال�صلب، بينما تتناوب العينان والقدمان على الرحيل اإلى اآخر 

ما ت�صمح به المخيلة من �صطط.

ولدت بيروت وفق الروايات من زواج غريب بين الواقع واالأ�صطورة، اإذ يذهب البع�س 

منها اإلى اأن المدينة كانت ثمرة طبيعية للزواج المقد�س الذي ربط بين اأدوني�س 

ا الكاهن الفينيقي �صنخونياتن، الذي عا�س في الحقبة الهيلينية، فيتحدث 
ّ
وع�صتروت. اأم

ياه 
ّ
عن زواج اإيليوم ال�صامي المقام بامراأة ا�صمها بيروت. واإذ اأنجب الزوجان ولداً �صم

اأورانو�س، قام هذا االأخير باإهداء بيروت اإلى اإله البحر بو�صيدون، بعد �صراع مرير مع 

* شاعر لبناني.
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اأبيه. اإاّل اإن ال�صراع على بيروت ما لبث اأن جّدد نف�صه ب�صورة اأُخرى، لي�صبح �صراعًا بين اإله 

البحر بو�صيدون واإله البر والخمرة ديونيزيو�س، فقد ورد في المالحم القديمة اأن االأمواج ت�صتبك 

ب�صراوة مع جذوع الزيتون، واأن زهر اللوز ي�صتبك مع زبد البحر. ولم يكن انت�صار بو�صيدون 

على ديونيزيو�س في نهاية تلك المواجهة ال�صرو�س، �صوى المعادل الرمزي النت�صار الخارج 

على الداخل، واالنفتاح على االنغالق، و''اأنوثة'' ال�صفر على اأمومة االإقامة، فوق اأر�س المدينة 

الحافلة بالتناق�صات. على اأن ننو�س اليوناني ي�صير اإلى اأن كبير االآلهة زيو�س ما لبث اأن دفع 

الطرفين المتخا�صمين اإلى عقد ت�صوية بينهما تقوم على اقت�صام المدينة بالت�صاوي، بحيث ال 

يطغى البحر على البر، اأو البر على البحر. وبف�صل تلك الت�صوية بالذات بلغت بيروت اأوج 

ازدهارها، وفق ال�صاعر اليوناني الذي خ�س المدينة، في القرن الرابع الميالدي، بمطولته 

ال�صعرية الالفتة ''ملحمة بيروت الميمونة''، والتي جاء فيها:

اإنها مدينة بيروي

�صحر حياة االإن�صان

مرفاأ كل حب

ين
َ
حيث العنق المرتفع بين بحر

ت�صربه االأمواج من جانبيه

حيث الراعي ي�صارك �صياد ال�صمك م�صكنه ومو�صيقاه

بريوت مدينة احلياة والفن وال�شعر والأدب.
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اإنها المدينة التي حملْت بها المياه

عندما زرع اأورانو�س بذرته في اأثالمها

فاأنتجت اأفروديت من االأعماق البحرية

من دون زواج انغر�صت البذرة الذكرية في اأح�صاء الموج

و�صّكلت من زبد الماء فتاة

وكانت الطبيعة هي القابلة.

على اأن ح�صاب البر لم يكن ليتوافق دائمًا مع ح�صاب البحر، في مدينة المعادالت ال�صعبة 

والجمال المحفوف بالمخاطر، فقد كان على بيروت اأن تدفع غاليًا ثمن موقعها الجغرافي 

الفريد الذي جعل منها ِقبلة الفاتحين ومحط اأنظار الغزاة، تمامًا مثلما كانت حال �صقيقاتها 

التوائم مثل �صيدا و�صور وجبيل. وهذا االأمر يف�صر دمارها المتكرر الذي يعود بع�صه اإلى 

�صرا�صة غزاتها الفاتحين، بينما يعود بع�صه االآخر اإلى �صراوة الطبيعة، اإذ �صاء حظ المدينة اأن 

ن يتابع �صيرة بيروت عبر الع�صور، ال بد من اأن 
َ
ي�صعها فوق فالق زلزالي ال يعرف الرحمة. وم

ي�صتوقفه ما األحقته بها الحروب والزالزل والكوارث الطبيعية من دمار، بمقدار ما ت�صتوقفه 

قيامتها الالحقة، التي جعلت كثيرين يربطون بينها وبين اأ�صطورَتي العنقاء وطائر الفينيق. 

وربما يكون الزلزال الذي �صرب ''مدينة ال�صرائع''، في اإبان الحقبة الرومانية في �صنة 555م، 

لها اإلى اأنقا�س. وقبل اأن تنه�س المدينة من 
ّ
هو الحدث االأكثر �صراوة الذي لحق ببيروت وحو

جوا على اأحيائها المهدمة، قد عمدوا اإلى 
ّ
عثرتها، كان العديد من ال�صعراء الذين �صكنوها، اأو عر

رثائها باأعذب الق�صائد واأكثرها تعبيراً عن المرارة والتح�صر، فكتب اأغاتيو�س اليوناني في �صنة 

566م:

اأنا وردة فينيقيا التي ذوت بفعل الزلزال

وزال عنها جمالها االآ�صر

وُدكت اأبنيتها بديعة المنظر

ورائعة الهند�صة

ها اأنذا المدينة التاع�صة

كومة من الخرائب واأبنائي اأموات

هل تبكون اأيها العابرون الما�صون فوق اأطاللي؟

هل تاأ�صون لمجد بيروت التي لم يعد لها من وجود؟

وداعًا اأيها المالحون الباحثون عن مرفاأ لهم

وداعًا اأيتها القوافل االآتية من وراء البحار.
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لي�س ممكنًا في هذه العجالة تعّقب مختلف المحطات لتاريخ المدينة التي كانت تت�صع حينًا 

لت�صبح واحدة من حوا�صر ال�صرق وثغوره االأهم، وتتقل�س حينًا اآخر لت�صبح بحجم بلدة �صغيرة 

اأو مجرد مرفاأ ب�صيط على �صاحل المتو�صط، وهي الحال التي و�صلت اإليها في مطالع القرن 

التا�صع ع�صر عندما لم يكن عدد �صكانها يتجاوز �صبعة اآالف ن�صمة. لكن االأمور ما لبثت اأن 

تبدلت خالل عقود قليلة، فالحاجة اإلى المدينة، كمرفاأ مهم ونقطة تقاطع جاذبة بين الدول 

المت�صارعة، اأك�صبتها اأهمية بالغة لدى كل من العثمانيين والم�صريين ودول الغرب الباحثة 

عن موطىء مالئم لتقوي�س ما تبّقى من �صلطة ''الرجل المري�س''. واإذ باتت المدينة مالذاً �صبه 

وحيد لجميع اأولئك الهاربين من هول الحروب الطائفية االأهلية التي �صربت الجبل اللبناني 

بين �صنَتي 1840 و1860، فاإنها ا�صتطاعت في الوقت ذاته اأن تجتذب اليها االآالف من التجار 

والمهنيين والم�صتغلين بال�صحافة وطلبة العلم، في اإثر قيام االإر�صاليات االأجنبية بتاأ�صي�س 

عيد اإعالن دولة 
ُ
الجامعتين الي�صوعية واالأميركية، وغيرهما من المعاهد وال�صروح التربوية. وب

لبنان الكبير، وع�صية اال�صتقالل، كانت بيروت تكت�صب �صيئًا ف�صيئًا �صفة المدينة 

الكوزموبوليتية المت�صمة بالحيوية الدائبة والتنوع الثقافي واالنفتاح على الغرب من جهة، 

وكونها الج�صر الذي يربط الم�صرق العربي بقيم الحداثة والحرية والتنوير من جهة اأُخرى. وهو 

ما يخت�صره �صمير ق�صير بقوله:

العربي  ال�صرق  للغربيين  وبالن�صبة  البحر،  على  واحة  العرب  اإلى  بالن�صبة  بيروت  كانت 

االأكثر األفة. اإنها ال�صرق في ن�صخته الم�صغرة، المغامرة في الترف اأو ما يحاكيه، ال�صرق 

التغرب،  طريق  على  مالئمة  محطة  اإنها  واللغات.  العادات  من  رغد  في  المتنعم  المعقد 

اأن جعلوها  لبثوا  ما  بيروت محطة،  اأن  الكثيرون  اعتقد  واإذ  و�صيط.  لعالم  وغالبًا ديكور 

م�صكنهم الدائم.

ا�صتطاعت بيروت خالل خم�صينيات القرن المن�صرم و�صتينياته، اأن تنجح ولو اإلى حين، وخالل 

فترة �صماح ق�صيرة، في اإر�صاء نوع من الم�صالحة القلقة بين الداخل والخارج، وكذلك بين 

مكوناتها الب�صرية المت�صارعة ب�صاأن كل �صيء، بدءاً من جغرافيا الكيان وطبيعته ودوره، 

و�صواًل اإلى مفاهيم الهوية واالنتماء والوالء ال�صيا�صي والثقافي والطائفي. ومثلما اأفادت 

المدينة اآنذاك من تنوعها ال�صو�صيولوجي وانفتاحها على االآخر وديناميتها الثقافية التي تجلت 

في الطباعة و�صناعة الكتاب، كما في ازدهار االأدب وال�صعر والم�صرح الغنائي وما �صوى ذلك، 

فاإنها اأفادت في االآن ذاته من الطفرة النفطية الهائلة التي �صهدها العالم العربي اآنذاك، والتي 

جعلت منها، في ظل هام�س الحرية الوا�صع الذي توفره لقا�صديها، الفندق والحانة ومكان اللذة 

ومقهى الر�صيف، والمتنف�س النموذجي لجميع الباحثين عن البهجة واالأمان ومتع العي�س 

ل �صهيل اإدري�س مجلة ''االآداب'' اإلى من�صة جريئة للحداثة 
ّ
المتنوعة. وفي تلك الفترة بالذات، حو

''االأولى''، واأطلق يو�صف الخال عبر مجلة ''�صعر'' حركة الحداثة ''الثانية''، واأطلق مي�صال اأ�صمر 
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''الندوة اللبنانية''، واأ�ص�س الرحابنة ظاهرة الم�صرح الغنائي، وتاألق �صوت فيروز، وازدهر 

الم�صرح اللبناني، وانطلقت مهرجانات بعلبك، وتقاطر ال�صعراء والفنانون العرب اإلى المدينة 

الوحيدة التي ارت�صت اأن تكون حا�صنة الأعمالهم الجريئة وتطلعاتهم اإلى الم�صتقبل.

وعند اأطراف تلك الفترة اأي�صًا هبطنا، نحن اأبناء الفالحين المقيمين في قرى ومدن 

االأطراف، من قرانا البعيدة والمثخنة بالتعب والفقر، في اتجاه المدينة التي �صكلت جامعتها 

الوطنية اآنذاك �صبيلنا الوحيد ال�صتكمال تح�صيلنا الدرا�صي. وفي �صوء الم�صافة ال�صا�صعة بين 

لدْت ق�صائدنا ورواياتنا 
ُ
اإ�صمنت المدينة ال�صاهق ودم طفوالتنا الم�صرف في براءته، و

ون�صو�صنا االأولى. تمامًا مثلما حدث من قبل لجيل الموؤ�ص�صين، بدءاً من بدر �صاكر ال�صياب 

الذي راأى في بغداد النقي�س التام لعالم جيكور النقي، مروراً باأحمد عبد المعطي حجازي الذي 

عك�س في ديوانه الفريد ''مدينة بال قلب''، المعاناة االأكثر ق�صوة لل�صبي القادم من الريف، 

والذي يبحث عن موطىء لقدميه و�صط زحام القاهرة ومتاهاتها المحيرة، ولي�س انتهاء بخليل 

حاوي الذي راأى في بيروت نقي�صًا لروح الفطرة والبراءة الطهرانية التي يبحث عنها ال�صعراء 

في ق�صائدهم، فهتف بق�صوة بالغة في ق�صيدته ''المجو�س في اأوروبا'':

ْ
 ولم نلب�س وجوه

ْ
نحن لم نخلع

لدنا
ُ
نحن من بيروت، ماأ�صاًة و

بوجوٍه وعقوٍل م�صتعارة

ًا
ّ
تولد الفكرة في ''ال�صوق'' بغي

ثم تق�صي العمر في لْفق البكارة.

ربما تكون ق�صيدة ''بيروت'' التي قراأها ال�صاعر اللبناني محمد العبد اللـه من على منبر كلية 

التربية في اأوائل ال�صبعينيات، هي ال�صرخة الرومن�صية االأعتى التي عك�صت غربتنا الم�صتجدة 

وارتطامنا باأبراج بيروت واإ�صمنتها القا�صي، اإذ هتف العبد اللـه بالمدينة التي لم تطل فترة 

رخائها بعد ذلك:

ْ
من دمي هذا الذي يعلو مداميكًا وباطونًا م�صّلح

ْ
من نزيف ال�صاعد الملحاح والجرح الممّلح

 اإلى ظهري، رماني
ّ
 موٍت �صّد يا بيروت رجلي

ّ
اأي

ك، اأزني باالأغاني؟
ْ
عند رجليك، اأبيع ال�صح

ولماذا فيك يا بيروت حطمُت �صليبي

ورميت الفاأ�س والمنجل، �صاخت �صرختي في العنفواِن؟



124جملة الدراسات الفلسطينية خريف 1402020

ل�صِت اأمي، اإنما اأنت خياناتي الأمي

وخ�صوعي للذي مزق اأمي، وا�صتراني

ٌ
لملمي ثدييِك، ثدياك زجاج

ع القناني. و�صفاهي �صئمْت من حْلمة الكوت�صوك، من ر�صْ

على اأن اندالع الحرب االأهلية اللبنانية في منت�صف ال�صبعينيات، �صرعان ما قلب الموازين 

وانتزع من المخيالت واالأذهان �صورة المدينة الغانية، اأو المدينة القا�صية، اأو المدينة القاتلة، 

لت�صبح المدينة االأم، والمدينة ال�صهيدة، والمدينة المقاومة التي رعت بلحمها الحي تالحم 

ال�صعبين اللبناني والفل�صطيني، والتي واجهت ب�صالبة نادرة االجتياح االإ�صرائيلي للبنان في �صنة 

1982. والالفت في هذا ال�صياق اأن بيروت الجريحة والمنق�صمة على نف�صها بفعل االقتتال 

االأهلي، بدت في االآن ذاته رمزاً �صديد ال�صطوع للدفاع عن حق ال�صعوب الم�صطهدة في الحرية 

والعدالة والكرامة االإن�صانية، االأمر الذي يف�صر تقاُطر المثقفين وال�صعراء العرب اإليها في الحقبة 

التي �صبقت االجتياح، متنكبين اأ�صكال المخاطر واالأهوال كلها، ال لحماية المدينة من اأعدائها 

الكثر فح�صب، بل لحماية الق�صيدة من التخثر، والمعنى من ال�صقوط اأي�صًا. وقد يكون محمود 

دروي�س في ق�صيدته ''بيروت''، هو ال�صاعر االأكثر تج�صيداً لمعنى المدينة ودورها التنويري الفريد 

الذي جعلها ِقبلة الباحثين عن جدوى لحيواتهم المتاآكلة، و�صط عوا�صم القهر والت�صحر العربيين:

بيروت �صكل الظلِّ

اأجمُل من ق�صيدتها واأ�صهُل من كالم النا�س

تغرينا باألف بدايٍة مفتوحٍة وباأبجدياٍت جديدة

بيروت خيمتنا الوحيدة

بيروت نجمتنا الوحيدة.

لم يكن االنفجار الكارثي الذي �صرب بيروت، على فظاعته المروعة، حدثًا بال مقدمات، اأو 

منبّتًا تمامًا عن ال�صياق المطرد الإفراغ المدينة من معناها، واإعادتها اإلى بيت الطاعة العربي 

التقليدي؛ فبيروت التي �صمدت طوال ثالثة اأ�صهر في وجه غزاتها االإ�صرائيليين، كانت الورقة 

ر عنه ممدوح 
ّ
االأخيرة التي ت�صتر عورة الواقع العربي وتع�صمها من االنف�صاح، وهو ما عب

عدوان في مطولته ال�صعرية ''ق�صيدة ينق�صها �صهيد'' بقوله:

قٌة من توْت
ْ
هي ور

كان ا�صمها بيروْت

ت �صوى التابوْت.
ّ
�صقطْت فما عر
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لقد بدا زلزال بيروت االأخير تتويجًا اأبوكاليب�صيًا لحالة االهتراء المزرية التي اأو�صلت 

المدينَة اإليها حفنٌة من اأمراء الطوائف المحميين بغريزة القطيع، وبحاجة النهب المنظم اإلى 

ا كان التاريخ يعيد نف�صه، ولو ب�صور متعددة، فاإن بيروت ال 
ّ
عباءة المقد�س الظالمي. ولم

تحتاج اإلى مزيد من الق�صائد كي تعثر في مراياها على وجهه الم�صرج بالدم. فخالل حروبها 

الما�صية لم يترك ال�صعراء من مترّدم، على ما يقول عنترة العب�صي، وقبل اأن ترى تقارير 

َتوئم انفجارها االأخير مع قنبلة هيرو�صيما المدمرة، كان �صاحب ''مديح الظل 
ُ
االأمنيين ما ي

العالي'' قد عقد في اإثر ح�صارها ال�صهير، المقارنة نف�صها بين الحدثين بقوله:

وتنك�صر ال�صماء على رغيف الخبز

ينك�صر الهواء على روؤو�س النا�س من عبء الدخاِن

ّ
 والبحري

ّ
 والبري

ّ
الموت ياأتينا بكل �صالحه الجوي

مليون انفجار في المدينِة.. هيرو�صيما، هيرو�صيما

وحدنا ن�صغي لما في الروح من عبٍث ومن جدوى

ّ
وهذا االأفق اإ�صمنٌت لوح�س الجو

نم�صي في ال�صوارع باحثين عن ال�صالمِة

ن �صيدفننا اإذا متنا
َ
م

ر في الظهيرة
ّ
ويا.. يا يوم بيروت المك�ص

ل قلياًل
ّ
عج

ل لنعرف اأين �صرختنا االأخيرة.
ّ
عج

وكان نزار قباني من جهته قد اأعفى ال�صعراء الالحقين من تكرار معزوفة االأ�صطورة القديمة عن 

المدينة – العنقاء، فعادت ق�صيدته عن ''�صت الدنيا'' لت�صبح ن�صيد المرحلة، ول�صان حال 

الموؤمنين بقيامة المدينة، والذين يرددون قول ال�صاعر:

 الدنيا يا بيروْت
ّ
يا �صت

قومي من تحت الردِم، كزهرة لوٍز في ني�صاْن

قومي من حزنِك، اإن الثورة تولد من رحم االأحزاْن

قومي اإكرامًا للغابات ولالأنهار وللودياْن

قومي اإكرامًا لالإن�صاْن. 




