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حتية �إىل بريوت

حممد

بنّي�س*

بريوت ،م�سكني الثقايف
I

ح�ضر ْت
َ

بيروت في حياتي ،منذ �أيام المدر�سة االبتدائية .كانت مدر�ستي الأولى
التي التحقت بها في �سنة  1957بعد مدة ق�ضيتها في الك ّتاب ،ومع
وطئت �أر�ض لبنان .كان الكتاب �صادراً عن دار الك�شاف في بيروت.
''القراءة الم�صورة''
ُ
إلي ،منا�سبة لأكت�شف لبنان :بيروت،
كل در�س من درو�س المطالعة كان ،بالن�سبة � ّ
والجبل ،والب�ستان ،والقرية ،وبعلبك .وعندما كنت �أغادر المدر�سة و�أم�شي في �أزقة
مدينتي ،فا�س العتيقة ،كنت �أح�س بالفرق بين زمن بيروت الحديث وزمن فا�س القديم.
�أتخيل �ضوء بيروت وبيوتها و�أطفالها وحكاياتها و�أنا�شيدها ،ومن يوم �إلى يوم� ،أ�صبحت
لدي مثلما كانت فا�س ال تغفل عني.
بيروت �أليفة ّ
تلك العالقة الأولى ببيروت الزمتني في �أعوامي الالحقة .جاءت مرحلة الكتب ،ثم
تلتها مرحلة المجالت .اكت�شفت ،و�أنا في بداية المراهقة ،كتب ًا من�شورة في بيروت ،منها
و''العرف الطيب في �شرح ديوان �أبي الطيب المتنبي''� ،شرح وتحقيق
''النبي'' لجبرانُ ،
نا�صيف اليازجي ،و''هكذا تكلم زراد�شت'' لنيت�شه ،ترجمة فليك�س فار�س .هذه العناوين،
�إلى جانب ''�أغاني الحياة'' لأبي القا�سم ال�شابي ،ال�صادر في تون�س ،كانت �أول ما ا�شتريت
مكتبي يعر�ضها
من النقود التي كنت �أدخرها .كانت الكتب مفرو�شة على الأر�ض لدى
ّ
قبالة باب جامع القرويين .ا�شتريت �أغلبها و�أنا �أجهل بع�ض م�ؤلفيها ،مثل نيت�شه .هذه
هي بيروت التي علمتني �شغف القراءة ،ووهبتني م�سكن ًا ثقافي ًا �أ�صبح مع الأعوام باذخ ًا،
هو م�سكني الثقافي.

* شاعر وناقد مغربي.
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II
�أرغمتني جائحة كورونا ،في �صيف هذه ال�سنة ( ،)2020على عدم مغادرة المحمدية .خلفي
المحيط الأطل�سي و�أمامي قلق �إزاء واقع الجائحة التي تعود �إلى اكت�ساح المغرب مثلما عادت
�إلى اكت�ساح العالم .وعندما فتحت التلفزيون في � 4آب�/أغ�سط�س ،قرابة ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء،
كانت ال�صورة التي �شاهدتها هي انفجار بيروت الأول ،وبعد ثوانٍ لحقه االنفجار  -القيامة.
ل�ست �أدري كيف �شاهدت في رعب ال�صورة ،ما كانت ذاكرتي تختزنه عن انفجار هيرو�شيما.
�سحابة كثيفة .ال �شيء قبلها وال بعدها .تما�سكت وتركت عي َني مفتوحتين .لم �أ�ستطع
�إغما�ضهما .تمنيت لو �أن لي عي َنين بحجم ال�سماء والأر�ض كي �أ�شاهد ما تخفيه عني ال�سحابة
التي غطت الكون ،ولم تترك من ف�ضاء بيروت �شيئ ًا يظهر .في تلك اللحظة جزعت على
�أ�صدقائي البيروتيين ،وجزعت على �أهل بيروت و�ضيوفها ،وفي لمح الب�صر تهي�أ لي �أن ج�سدي
يتبدد في الذي كنت �أ�شاهد.
قيامة بيروت قيامتي .بيروت على مر�أى من عيني ،و�أنا في جهتها المقابلة من البحر
أتتبع م�شهد الفناء يت�سع ،يعلو ويمتد في مدى ال ينتهي .اختفى المدى ،اختفت
الأبي�ض المتو�سطّ � ،
معه ال�سماء والبحر والعمارة .وبعد قليل كان الهول بتمامه� .صمتي �أعتى من ال�صرخة ،وفي
�أعماقي كان كل �شيء يتذرى .ال ،حياتي بدورها كانت تنفجر ،وم�سكني الثقافي نف�سه يت�شظى.
ما زلت حتى الآن ،وبعد �أيام من قيامة بيروت� ،أح�س ب�صدى االنفجار في �صدري يتردد،
يلف كوكب ًا يتوهج تحت �أجفاني .تاريخ بيروت الحديث ،كله ،من دون حجاب ،ال
وبالدخان ّ
وعم البالد العربية ،بل بلغ �أق�صى
يغيب .تاريخ ثقافة الحرية والإبداع ،من بيروت انطلق ّ
مناطق الأر�ض حيث يوجد عرب وتوجد ثقافة عربية .تاريخ ي�سع الحلم العربي بقدر ما ي�شمل
حركات التحرر العربية ،في ال�سيا�سة كما في الأدب والفكر والفنون.
بيروت .هذه المدينة ،ذات الم�ساحة الترابية ال�صغيرة ،هي نف�سها التي روت نفو�س
�ضخت دماء جديدة في مرافق
المتعط�شين �إلى الحرية لدى ال�شعوب العربية كلها ،وهي التي ّ
من الثقافة العربية الحديثة .نعم ،كانت القاهرة منبع ًا ليقظة تحررية كبرى ،ثقافية و�سيا�سية،
و�إليها لج�أ ال�شاميون� ،سوريون وفل�سطينيون ولبنانيون .يقظة هي الت�أ�سي�س الأول .ثم ت�أتي
بيروت التي فتحت الحق ًا �أبوابها لحرية التعبير التي دلت حركة التحديث على طرق وم�سارات
علي من المغاربة �صلة
�أ�صبحت مع مرور الأعوام معارج الحرية .هكذا كان للجيل ال�سابق ّ
بالقاهرةّ � ،أما �أنا فمن الجيل الذي �آو ْته بيروت.
III
�س�أتوقف ُلحيظة ،ف�أنفا�سي تالحق �أنفا�سي .بيروت هي م�سكني الثقافي؛ م�سكن �أخ�ص به
و�شدت على يدي و�أنا كهل ،وها هي ت�سندني و�أنا �أهبط
نف�سي .بيروت احت�ضنتني و�أنا �شابّ ،
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منحدر ال�شيخوخة .في فا�س كنت �أرى بيروت بعين قلبي ،وفي المحمدية ع�شت مع بيروت في
بيتي .ال �أخفي تعلقي بها ،ولي فيها �أ�صدقاء ما زال بيني وبين معظمهم الوفاء لزمن وحلم
وقيم.
علي في فا�س �أو في الرباط ،كنت �أبادر و�أتوجه �إلى بيروت .لم
عندما كانت الأر�ض ت�ضيق ّ
�أكن �أحمل حقيبة وال �أمتطي طائرة .كنت فقط �أبعث بر�سالة مرتبكة تت�ضمن بحثي عن مكان
لن�شر ق�صيدة� ،أو ن�ص� ،أو ترجمة ،وفي كل مرة كنت �أجد َمن ي�ستقبلني ويبادر �إلى تلبية رغبتي.
هذا كثير جداً في حياتي التي لم تكن لتكون ما هي عليه اليوم لو لم �أق�صد بيروت ،ولو لم
ا�ستقبلت �سواي.
ت�ستقبلني ،كما
ْ
الت�شبث بحرية التعبير والتفكير .و�أنا ال �أن�سى ما قدمته لي ال�صحافة
هذا الأمر منحني قوة
ّ
اللبنانية كما ال �أن�سى كرم النا�شرين البيروتيين .عقد واحد كان بيننا هو الجر�أة على التجديد
والإبداع؛ عقد يلغي ما كنت تعودت عليه من عقد القبيلة الحزبية .بهذا كنت في كل مرة �أح�س
ب�أنني ابن بيروت .كان يكفي �أن �أنادي كي ي�أتي الجواب ،ومعه يت�ضاعف الأمل بالفرح مجدداً
بحرية �أن �أكتب و�أن�شر .هذه ال�ضيافة التي خ�صتني بها بيروت ،كانت دائم ًا ُت�شعرني بواجب
ّ
الوفاء لها .وتلك هي الوديعة التي �أحر�ص على رعاية نبالة قيمتها.
IV
من �أكبر الدرو�س التي تعلمتها من بيروت هي الألفة مع العربية الحديثة ،والف�صل بين
ر�سخا في نف�سي ع�شق العربية وثقافتها ،وجعالني �أدرك ،و�أنا �شاب،
الديني والثقافي .در�سان ّ
ربتني على تعظيم الم�سلم ،والتوج�س من الم�سيحي.
معنى �أن �أتحرر من ثقافة المجتمع التي ّ
كانت تلك التربية طبيعية ،بفعل �أن المغرب لم يعرف الم�سيحيين ،في تاريخه � ،اّإل من خالل
ِ
الم�ستعمر الذي للمغرب معه �صراع طويل ،بدءاً من طرد الإ�سبانيين الم�سيحيين للأندل�سيين،
يهوداً وم�سلمين ،وما تاله من حروب ا�ستعمارية ،برتغالية و�إ�سبانية وفرن�سية ،قاومها
المغاربة خالل قرون.
حوال ر�ؤيتي �إلى
ع�شق العربية �أو عدم التمييز بين الك ّتاب الم�سلمين والم�سيحيينّ ،
الم�ستقبل ،في �ضوء فكرة العروبة .وربما كنت حتى اليوم ال �أ�ستوعب ،بالقدر المطلوب ،ما
�أحدثته في تكويني النف�سي والثقافي تلك الكتب والمجالت التي كانت ُتطبع في بيروت وت�صل
�إلى الدار البي�ضاء ،ومنها �إلى فا�س ،بعد فترة ق�صيرة على �صدورها .و�أق�صد هنا �أثر الكتب
والمجالت التي �أ�صبحت �شغوف ًا بقراءتها بدءاً من نهاية �سنة .1964
لو قلت �إن ما حدث لي �آنذاك هو ثورة ،من غير علم مني ،لما �ضللت .ف�أنا �أعتقد اليوم �أنها
كانت كذلك .بيروت هي التي �أخذتني �إلى دروب حرية ال حدود لها .ولم تطل المدة حتى
تفاعلت في نف�سي ثقافة بيروت مع ثقافتي المغربية والثقافة العالمية الحديثة ،من خالل
اللغة الفرن�سية .هكذا �أ�صبح عالم القراءة يدلني على عالم الحرية� ،إلى درجة �أنه كان يحر�ضني
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على متابعة القراءة ،ويوفر لي متعة النزول �إلى �أعماق نف�سي والتعرف �إلى ما يحيط بي،
وي�ضاعف حبي لل�شعر والأدب والفنون والمعارف.
V
متي ّقن �أن ال �سكينة لي ،بعد انفجار بيروت .وها �أنا هنا ،في المحمدية ،حيث �شاطىء
أتتبع الأخبار.
الأطل�سي يغري بقطع االت�صال بالعالم� ،أجدني �أعود لأطل على �شا�شة التلفزة و� ّ
دمار بيروت .ما معنى هذا االنفجار الذي �أتى في �شكل قيامة ال تترك بعدها غير الفناء؟
�أفكر في الحرب الأهلية التي �أحرقت بيروت .كنت خاللها �أفتح نوافذ �شقتي المطلة على
المحيط الأطل�سي ،و�أنادي بملء �صوتي ''بيروت ،بيروت'' ،ثم يهد�أ هو�سي قلي ًال عندما يغيب
ال�صوت في المدى البحري ،ك�أنه كان يرحل� .أبقى واقف ًا� ،أفت�ش عن منفذ كي �أرى بيروت ،و�أرى
ما الذي يحدث لأ�صدقائي هناك .ما كان يطمئنني هو الر�سائل التي كنت �أنتظر ا�ستالمها كل
�صباح من �ساعي البريد� :أدوني�س ،واليا�س خوري ،و�سليم بركات ،ويمنى العيد ،في طليعة
المرا�سلين.
ثم في ذروة الحرب جاء غزو �إ�سرائيل لبيروت في �سنة � .1982إنه الإ�صرار على اقتالع
جذور المقاومة الفل�سطينية  -اللبنانية التي ال تهادن االحتالل � .اّإل �إن المقاومة واجهت الغزو
و�أعادت بيروت �إلى حريتها .حينها فهمت �أن �إ�سرائيل كانت تريد م�سح ثقافة الحرية من
بيروت ،وكانت ت�سعى للتخل�ص من المثقفين الفل�سطينيين والعرب الذين كانوا يفدون على
بيروت من عدة دول عربية ،ليعي�شوا زمن الحرية في الكتابة والتفكير والإبداع.
ومع �أن بيروت �أ�صبحت ،بعد الغزو الإ�سرائيلي ،محرومة من نخبتها العربية التي كانت
مقيمة فيها � ،اّإل �إنها ظلت مرجع ًا لحرية الثقافة .فهي لم تتخلف عن موعدها مع كتب
و�أعمال فكرية و�أدبية على ال�سواء ،وحركة الن�شر فيها عرفت حيوية خالل �أعوام الحرب،
كما �أنها �سمحت للنا�شرين بالتقاط المتغيرات في الثقافة العربية ،والإن�صات �إلى �صوت
الحرية.
VI
في حي الحبو�س بالدار البي�ضاء تتمركز �أهم المكتبات التي ت�ستورد الكتب من بيروت.
عندما �أدخل �إليها ،وهي على بعد خطوتين من المحمدية� ،ألتقي ببيروت .كتب من �شتى
الأ�صناف ،وفي نف�سك حيرة في االختيار .لهذا �أ�س�أل نف�سي :كيف � ّأدعي �أن �أعرف ما الذي
ومن يجر�ؤ على الت�شطيب ب�سهولة على واقعة
�سيحدث للثقافة العربية بعد قيامة بيروت؟ َ
القيامة ليب�شر بيوم قريب نحتفل فيه ببعث طائر الفينيق من الرماد؟
�أ�س�أل نف�سي ،ثم ال�س�ؤال يتفرع �إلى �أ�سئلة :لماذا تبقى بيروت رمزاً للثقافة العربية الحديثة،
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مما تعر�ضت له من دمار تلو الدمار؟ وكيف نجح البيروتيون في �أن يتركوا �شعلة
على الرغم ّ
رواد التحديث الثقافي عالية؟ وب�أي حكمة يمكن للبنان �أن يتخل�ص من �أعدائه ،ب�أقنعتهم
الألف؟ وهل يكون لهذه القيامة فعلها في الك�شف عن بيروت جديدة ،حرة ،ديمقراطية؟
VII
بيروت م�سكني الثقافي .ال �أ�ستنفد مخزون ما بن ْته بيروت ،منذ بداية الع�صر الحديث حتى
اليوم ،وال يمكنني تجاهل �أن بيروت هي التي ظهرت فيها الطبعة الثانية من ''النبوغ المغربي''
لعبد اللـه كنون ،وكان �صدوره ر�صداً للإبداعية المغربية ،ومنها انت�شرت الترجمة العربية
لكتاب عبد اللـه العروي ''الأيديولوجية العربية المعا�صرة'' ،والذي كان �أول كتاب فكري مغربي
نبه الم�شارقة �إلى كلمة المغاربة في م�شروع تحديث الثقافة العربية.
ذي نزعة نقديةّ ،
عالمتان رائدتان عملتا على تغيير الم�شهد الثقافي عربي ًا ،وحققتا للثقافة المغربية
بالعربية نقطة انطالق جديدة .وبتع ّلم من ريادة بيروت� ،أبدع المغرب بدوره في �إن�شاء ُدور
ن�شر �ساهمت في تقوية ثقافة الحرية والإبداع.
من �أين تبد�أ بيروت ،و�أين تنتهي؟ �س�ؤاالن واقعيان ت�ستدعيهما قدرة بيروت المتوا�صلة على
الحرية.
النهو�ض ،في كل مرة تتعر�ض فيها للدمار .ومن دون تلك�ؤ �أجيب ،بعبارة واحدة :من ّ
بهذه العبارة �أنظر �إلى بيروت الآن ،وفي كل �آن .وفي مكتبتي في المحمدية �ألتقي بثقافة
بحرية بيروت.
بيروت ،بتاريخ بيروتّ ،
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