امللف

حتية �إىل بريوت

�أحمد

قعبور*

عن يعقوب وحممد و�أمي وفق�ش املوج
I

يا بريوت
لم يرتبط ا�سم مدينة ب�أحرف النداء مثلما ارتبط ا�سم بيروت� ...أنت حين تغنيها �أو
مما يطاله
تكتبها �أو تر�سمها �أو ت�صورها� ،سيالزمك حرف النداء كما لو �أنها �أبعد ّ
ال�صوت ،على الرغم من �أنك معجون ب�أ�صواتها ،ومدمن على �أزقتها ،و�شاهد على ما
تقطع في ذاكرتها وت�شوه في عمارتها وق�ضم لبحرها وندوب في
�أحدثته الحروب من ّ
الروح ع�صية على ال�شفاء.
لماذا ننادي بيروت؟ بيروت يا بيروت؛ يا بحر بيروت؛ ياهوا بيروت؛ يا مينا
الحبايب؛ يا حر�ش بيروت؛ يا �ضيعانك يا بيروت .لماذا ننادي كيان ًا نعي�ش في قلبه �أو
هكذا نظن؟ ربما الجواب فيما كتبه وغناه العتيق المعتق عمر الزعني عندما �أطلق على
مدينته �أجمل ما قيل فيها'' :بيروت زهرة في غير �أوانها'' .ولأنها نبتت في غير مو�سمها،
فهي فريدة ومتفردة ال ت�شبه �أي مدينة �أُخرى ،وال حتى ت�شبه نف�سها ،لأنها دائم ًا في قيد
الت�أ�سي�س واال�ستيالد .كل المدن تولد وتكبر وت�شيخ وربما تموت � اّإل بيروت ،فهي تولد
مراراً وتموت مراراً ،ك�أنها وتر م�شدود بين ال�ضدين �أو بين النقي�ضين ،وهي دائم ًا تبني
�أنقا�ضها على �أنقا�ضها .هي طاحونة كل الدروب ومرف�أ كل ال�سفن ،وهي ال�ساحة،
والمختبر الذي كثيراً ما ابتدع معادالت حادة في تناق�ضاتها؛ تناق�ضات تثمر ريادة
وحداثة حين ًا ،وحرائق �أحيان ًا �أُخرى.
من الغريب فع ًال �أن بيروت التي عا�شها جدي ال يعرفها �أبي ،وبيروت التى عزفها �أبي
على كمانه بالكاد �أعرفها �أنا .جميع المدن تطر�أ عليها متغيرات على �إيقاع بطيء � اّإل
بيروت .عليك �أن تلهث خلفها لتعيد اكت�شافها� ،إذ ما �إن تتعرف �إلى مالمحها حتى تلب�س
ٍّ
ومغن لبناني.
* موسيقي
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مالمح �أُخرى؛ ما �إن تظن �أنك قب�ضت على ماهيتها حتى تفلت من بين يديك؛ ما �إن يرعبك
مدو حتى ين�شطر وجهك في الزجاج المتك�سر على �أر�صفة المدينة و�سطوحها وثنايا
�سكوت ّ
بيوتاتها القديمة و�أبراجها التي ظن مقاولوها �أنهم بمن�أى عن االنفجار.
ما الذي تب ّقى من ج�سد المدينة وروحها كي تظل حافزاً للنداء؟ ما الذي يدفعنا بعد هذا
ن�صر على مناداتها؟ ما الذي يدفع �صبايا و�شبان ًا بعمر الربيع �إلى �أن
الخراب البغي�ض �إلى �أن ّ
يت�صدوا لمحاوالت قتلها �شاهرين حبهم و�شغفهم لم�سح غبار الموت عن وجهها ونزع �شظايا
المعدن المتك�سر من ج�سدها؟ ما هو �سر اندفاعنا �إلى �ساحة الجريمة والت�أكد من عودة النب�ض
بعد جميع محاوالت اغتيالها وتروي�ضها وتدجينها� ،أ�سوة بمعظم العوا�صم العربية الموزعة
بين ممانعة مزعومة متمر�سة في اال�ستبداد والقمع والقتل ،ومنظومة و�ضيعة م�ستقيلة من
دورها؟
ننادي بيروت اليوم لن�ستعيد �صوتنا ونتم�سك بفكرة المدينة المتمردة كي ال ي�أتي الخراب
على معنى بيروت بعدما �أتى على ج�سدها م�ستبيح ًا بحرها و�ساحاتها ومرف�أها ومطارها
ومداخلها ومخارجها ..ننادي بيروت اليوم كي نبقى في قيد الحلم في م�شرق ع ّزت فيه الأحالم.
II

وين النا�س
ما �إن غادرت حانتي في تلك الليلة حتى تراءى لي وجه يعقوب ال�شدراوي وقد �أ�ضاءت
�شيبته الف�ضية كف يده المتكئة على خده .كان ال�شدراوي يقطن في الدور الرابع في المبنى
المال�صق لحانة نا�صر ال�صغيرة.
يعقوب ب�شو �صافن بهالليل؟
ي�سارع يعقوب �إلى �إطالق �شتيمته المحببة�'' :إخوات المنتاكة قاطعين الكهربا كيف بدي
�إطلع عالرابع و�أنا مقطوع نف�سي! يا قعبور وين النااااا�س؟''
''حبيبي يعقوب �سيارتي هونيك� ،إم�شي نعمل كزدورة لبين ما تجي الكهربا''.
م�شينا وقد �أثقلت الرطوبة خطانا ،و�سرعان ما ربتت يد على كتفي المعطوب لأ�سمع �صوته
الأج�ش:
يا �أحمد م�ش �إنت اللي غنيتلي �شوارع المدينة لكل النا�س؟
ال زكريا �أحمد ،ولو يا محمد؟ طبع ًا �أنا.
ويطلق محمد العبد اللـه �صرخة ت�شق ف�ضاء �شارع الحمرا :وين الناااااا�س؟
ن�صل ثالثتنا �إلى ال�سيارة لنجوب بها �شوارع بدت مبانيها ك�شواهد القبور .ن�صل �إلى
غمة
كورني�ش البحر �أو ر�صيف البحر ،مثلما يحلو لمحمد �أن ي�سميه ،و�أقترح �أن ن�شرب ما يزيل ّ
الروح .يف�ضل يعقوب البقاء في ال�سيارة م�ست�سلم ًا لبرودة مكيفها ،بينما عينا محمد �سارحتان
في بحر كان بالأم�س هنا؛ �أبتاع ما تي�سر من الم�شروبات ''الروحانية'' و�أدنو من ال�سيارة
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لأتفاج�أ ب�أنها خالية تمام ًا ،ال محمداً وال يعقوب وال حتى رواد البحر� ،أقف كبو�صلة تعطلت
�سري :وين النا�س؟ �أ�صل �إلى البيت ،وبعد قليل من الت�شاغل البليد ت�صمت
�شارتها و�أهم�س في ّ
مولدات الكهرباء تباع ًا ،وي�صطبغ ف�ضاء ال�شارع بلون دخان المازوت ..دخان �أكاد �أ�سمع
�صوته؛ �أغم�ض عيني على نوم عقيم وي�ضج ال�س�ؤال :وين النا�س؟!
III

�أ�صوات من بريوت
�أبي الملقب بمحمود الر�شيدي هو �أول عازف كمان في بيروت ،لكنه لم ي�شجعني قط على
الفن .كانت �صحته قد تدهورت في مقتبل العمر لأنه كان ي�صل نهار الوظيفة بليل العمل في
المالهي ،عازف ًا خلف كبار المطربات والمطربين و�صغارهم .ع�شت في بيت فيه �أب مري�ض
على مدار ال�ساعة ،و�أم مرهقة ،و�صوت حوافر الخيل عند الفجر .كان هذا الإيقاع الأول في
حياتي حين يقود �سائ�س الخيل خيوله ويم�ضي �صوب حر�ش ال�صنوبر القريب من بيتنا .كان
�صوت حوافرها المتناوب يخفف من حدة �سعال �أبي الطالع من �صدره المختنق ،فالليل كان
موعداً دائم ًا مع ال�سعال .كنت �أربط دائم ًا بين الفجر ووقع حوافر الخيل ،والرابط كان تدريب ًا
على الموت الذي يعلن نف�سه بكل �صفاقة من خالل ال�سعال وتدريبات الحياة التي يت�شكل
�إيقاعها من خالل �صوت حوافر الخيل.
IV

فق�ش املوج
ترجتني �أمي �أن �آخذها �إلى مقهى الرو�ضة؛ �أمي التي
قبل انفجار مرف�أ بيروت ب�أيام ّ
تجاوزت الت�سعين لم يعد في قدرتها التنقل في المدينة التي تحبها ،لذلك كانت ت�ستمتع في
مقهى الرو�ضة.
يا �إمي ما في حدا بالرو�ضة� ،أ�ص ًال م�سكر ب�سبب كورونا.
لم ت�ست�سغ �أمي جوابي وقالت �إنه ال ب�أ�س �إن ق�صدت الرو�ضة حتى لو كانت لوحدها؛
عالقليلة يا �إمي ِب ْت َو ّن�س ب�صوت فق�ش الموج
انفجر المرف�أ و�أقفرت المدينة وفق�ش الموج ال ي�سمعه �أحد .هذه الأغنية لأمي و�أبي وحوافر
الخيل وفق�ش الموج:

ومن�س�أل يا بيروت
وينك دخلك �شو �صار
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لي�ش ح�صانك مربوط
قومي نكفي الم�شوار
�إنت بمرمى �إيدينا
ِ
وم ْن َنادي يا بيروت
يا بيوتك تبقى من �أحلى بيوت
يا �شطوطك وينيي يا بيروت
يا خير ال�صيادين �صنوبر حولو محبين
والهيئة �صرلو �سنين على قمرك ناوي الحوت
منقلك يا بيروت يا �إم و�أحلى �ست
طير الحرية �إن طار على كتفك بدو يحط
ِ
وم ْن َنادي يا بيروت قوليلي وين ال�شط
م�ش �سامع فق�ش الموج مين اللي �شال وحط
ومن�س�أل يا بيروت.
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