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حتية �إىل بريوت

ف�ؤاد

ف�ؤاد*

عن حلب وبريوت وحلم مدينتني
I

حلب  -بريوت 1969
لم يكن ا�سم بيروت �سوى ا�سم غام�ض لمكان ي�سافر �إليه �أ�صدقاء �أخي الأكبر� ،أو �أبناء
جيراننا في �آخر المراهقة ،هرب ًا من �أهاليهم� ،أو من حب خائب ،ليتطوعوا في
''الفدائية'' – مثلما كنت �أ�سمعهم يقولونها – وال يعودون � اّإل بعد دموع ت�سفحها الأمهات
اللواتي ير�سلن �أزواجهن �إلى بيروت ليعودوا به�ؤالء الأبناء قبل �أن تغويهم المدينة
وتبتلعهم مثلما ابتلعت كثيرين قبلهم.
زهير �أي�ض ًا هرب من والده وذهب ليتطوع .ال�شيوعي ذو ال�ستة ع�شر عام ًا ،رف�ض �أن
ي�شتغل في ور�شة الن�سيج التي يملكها والده في حلب (كان يقول عنها معمل ن�سيج ،ولم
تكن �أكثر من ور�شة خياطة) ،ولم يقبل �أن يجبره والده على العمل فيها بعد �أن ف�شل في
بعامين في با�ص ''ال�سكانيا'' عبر حم�ص �إلى
الدرا�سة .ذهب مع ''رفيق �شيوعي'' يكبره َ
بيروت ،محطة التطوع في �إحدى المنظمات الفل�سطينية ،قبل التوجه جنوب ًا للم�شاركة في
�إحدى العمليات �ضد ''العدو''.
لم ي�صل ال�صديقان �إلى العدو ،فزهير لم يقبلوه فدائي ًا ،لكن بيروت قبلته ،ودللته،
ود ّلته �إلى باراتها ومقاهيها و�سينماتها ومكتباتها ،وحين عاد بعد �أ�شهر طويلة ،خائب ًا
من الن�ضال ،كانت �صورة ر�أ�س الديك الأزرق التي حم َلتها ق�صا�صات الجرائد التي عاد
بها من بيروت ،والتي ا�ستعارها �أخي ،هي الأثر الأول الذي عرفت به �أن بيروت حقيقة
ولي�ست حكاية.

* أستاذ في الجامعة األميركية في بيروت.
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II

حلب  -بريوت 1972
كان �شرط فداء� ،أختي� ،أن يكون �شهر ع�سلها في بيروت .لم �أكن غادرت الطفولة بعد ،ولم
�أكن �أفهم تمام ًا كيف يمكن �أن تكون المدينة التي ي�سعى �أخي ورفاقه لأن يذهبوا �إليها للتطوع
والحرب ،هي نف�سها التي يمكن �أن يذهب �إليها �أي�ضاً الذين يحبون الحياة ،ال اليائ�سون منها
فقط .المدينة نف�سها التي جعلت �أختي ال تنام من الفرح لأيام حين وافق عري�سها على ال�شرط،
هي �أي�ض ًا التي كانت في ال�صور التي عادت بها من هناك وو�ضعتها �أمامنا و�صرنا نتداولها
بلهفة� :صورة على الكورني�ش في مواجهة الرو�شة ،و�أُخرى داخل ال�سان جورج ،وثالثة �أمام
�ساعة من الزهور في �ساحة ال�شهداء.
تتك مثلما تفعل �ساعة �أبي؟ هل فع ًال ينظر
''�ساعة من الزهور؟ هل هذه �ساعة حقيقية؟ هل ّ
�إليها ه�ؤالء النا�س العابرون في ال�صورة ليعرفوا الوقت؟'' – لم تكن تلك مجرد �أ�سئلة ف�ضولية
عبرت ذهني الطفولي ،كانت �شيئ ًا ي�شبه ده�شة اكت�شاف �أن ق�ص�ص الجنيات وعوالم المجالت
الم�صورة التي كانت تملأ غرفتي ،هي حقيقة ،ف�أختي زارتها ،وربما �أزورها �أنا يوم ًا ما.
كانت بيروت بالن�سبة �إلى ذلك الطفل على �أعتاب المراهقة هي �ساعة زهور.
III

حلب  -بريوت 1990
جثث القتلى من الجنود ال�سوريين الذين تكد�سوا في �إحدى غرف الم�ست�شفى الع�سكري القديم
في حلب في �أواخر �سنة  1990في �أثناء المواجهات مع العماد المتمرد – في ذلك الوقت –
عينة من عدد �أكبر من قتلى وجرحى و�صل �إلى مدن وبلدات �سورية �أُخرى،
مي�شال عون ،كانت ّ
على امتداد الأعوام التي احتل فيها الجي�ش ال�سوري لبنان.
مواجهات متعددة وتحالفات متغيرة ،ومجازر وانتهاكات ،لم تعد بيروت مدينة الخياالت
والمجالت الم�صورة ،بيروت �صارت خبراً دائم ًا في ن�شرات الأخبار ،وعنوان ًا �أ�سا�سي ًا في
ال�صحف التي ال تزال ت�صل ولو تقتيراً من بيروت :محور ال�سوديكو – المتحف؛ محور ال�شياح -
عين الرمانة؛ تل الزعتر؛ حرب المئة يوم؛ االجتياح الإ�سرائيلي؛ �صبرا و�شاتيال؛ حرب الجبل؛
حروب وحروب ،ومناورات �سيا�سية ،واغتياالت وراءها م�صالح �شتى ،ومعظمها يقف وراءها
النظام ال�سوري .لكن بيروت ،على الرغم من ذلك ،وب�سبب هذا ،بقيت مطمع ًا لكثير من العنا�صر
وجنود الجي�ش ال�سوري الذين يتو�سطون ليتم فرزهم �إلى لبنان ،حيث الفر�صة الم�ؤكدة لتح�سين
و�ضعهم المادي.
كنت في ذلك الوقت �أ�ؤدي خدمتي الع�سكرية الإلزامية كطبيب جراح في الم�ست�شفى الع�سكري
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في حلب ،لكن زمالء لي طلبوا نقلهم �إلى �شتورا� ،أو عنجر� ،أو �أي قطعة ع�سكرية قرب بيروت �أو
فيها.
هل تتخيل ما معنى �أن تكون طبيب ًا برتبة مالزم ،ال خطر حقيقي ًا عليك وتتمتع بما يتمتع
به جميع ال�ضباط ال�سوريين في لبنان :عز وجاه ،و�إدخال ما ت�شاء من الب�ضائع المهربة ،ف�ض ًال
عن االحترام (�أو ربما هو الخوف) الذي �ستزرعه في قلوب �أ�صحاب المحالت والمقاهي و�أنت
تتجول في بدلتك الع�سكرية ذات النجوم في �شوارع بيروت؟
بقيت بيروت على الرغم من �أعوام الحرب التي امتدت خم�سة ع�شر عام ًا ،م�صدر الترفيه
والح�صول على المواد التي ال وجود لها في �سورية .البا�ص الذاهب من حلب �إلى دم�شق ،ال بد
من �أن يمر في ا�ستراحة حم�ص ،وعندها �سي�صعد �إليه ع�شرات الباعة ال�صغار والمراهقين الذين
�سيعر�ضون عليك ب�ضاعة مهربة قادمة من حدود العري�ضة �أو العبودية :محارم ميموزا؛ خبز
�أبي�ض في �أكيا�س نايلون مغلفة؛ علب معدنية لب�سكويت غندور؛ فناجين قهوة!
الهدية الثمينة التي يجلبها العائد من لبنان �إلى �أهله� ،أو العابر في كراجات التهريب
بحم�ص ،هي كيلو من الموز� ،أو عدة علب من محارم الكلينك�س ،والثري منهم َمن يحمل جهاز
فيديو .ال�ضابط ال�سوري له امتياز �أنه ال يف َّت�شّ � .أما المثقف ،فيحمل بين طيات مالب�سه �أعداداً
من ملحق النهار الثقافي� ،أو ربما ب�ضعة كتب لم ت�سمح بها ال�شركة ال�سورية لتوزيع
المطبوعات في دم�شق الم�س�ؤولة عن رقابة الكتب وال�صحف ،ربما لأن هذه الكتب توهن نف�سية
المواطن ال�سوري� ،أو ربما هي من النوع الذي ُي�ضعف �شعوره القومي.
IV

حلب  -بريوت 1997
مع عبا�س بي�ضون الذي تعرفت �إليه في حلب في �صيف �سنة � ،1996ضمن ن�شاط ثقافي
رعاه المركز الثقافي الفرن�سي ،وبالل خبيز الذي التقيته للتو مع عبا�س ،كنا نعبر بين
مجموعة مبانٍ من زمن الحرب ،قرب المتحف� :أحدها كان مبنى متداعي ًا ،وكثير من واجهات
�شققه مهدمة وم�ستترة عن المارة بقطعة قما�شية باهتة اللون من ال�شم�س؛ �شقق متداعية
الأدراجُ ،ي�صعد �إليها ب�سلم خ�شبي من النوع الذين ي�ستعمله البنا�ؤون؛ مبانٍ ي�سكنها العمال
ال�سوريون الذين جا�ؤوا بعد انتهاء الحرب بمئات الألوف طامعين بالدخل المتوا�ضع الذي
تقدمه �شركات �إعادة الإعمار في لبنان؛ فهم �سوريون من الأرياف ،يق ّترون على �أنف�سهم كي
ي�ستطيعوا توفير مئتي دوالر في �آخر ال�شهر ير�سلونها �إلى عوائلهم في جبل الح�ص وريف الرقة
ودير الزور و�شرقي حلب ،خزان الفقر الب�شري؛ له�ؤالء عوائل من ن�ساء و�أمهات عجائز يرونهن
مرة �أو مرتين في العام ،و�أوالد يكبرون بعيداً عن �آبائهم.
�أ�شار بالل خبيز �إلى مجموعة من ه�ؤالء العمال يتكئون على حائط:
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�سي�شحطون
�أترى ه�ؤالء؟! هم �أول َمن �سيدفع الثمن عند خروج ال�سوريين من لبنان ،ه�ؤالء ُ
ويرمون خارج البلد .الأمر م�ؤلم ،لكن الذي عاناه اللبنانيون من ال�سوريين و ّلد
�شحط ًا ُ
يمحي ب�سهولة.
حقداً كبيراً لن ّ
كلمة ''ال�سوريين'' ،مثلما كان ي�سميهم عبا�س وبالل وكثير من الأ�صدقاء الذين التقيتهم في
بيروت ،المق�صود بها �ضمن ًا عنا�صر الجي�ش ال�سوري� ،أو اال�ستخبارات� ،أو ''�أبو جمال'' خدام� ،أو
''�أبو يعرب'' كنعان ،وكثيرون من �سكان البوريفاج .لكن كلمة ''ال�سوريين'' كانت ت�ؤلمني .ف�أنا
�أي�ض ًا من ''ال�سوريين'' الذين عانوا من ''ال�سوريين'' �أنف�سهم الذين ق�صدهم بالل وعبا�س وربما
�أكثر� .أنا من ه�ؤالء ال�سوريين الذين كان عليهم �أن يدفعوا ثمن �سوريتهم المزمنة ،تهمي�ش ًا
واعتقا ًال وقمع ًا وا�ستبعاداً ،والحق ًا قت ًال وتهجيراً .ال�سوريون هم �أنا �أي�ض ًا ،ولي�س فقط هذا
ال�ضابط الم�سترخي على كر�سيه �أمام الحاجز ال�سوري في ''البداوي'' وهو ي�شير بطرف قدمه �إلى
ال�سيارات كي تعبر.
''تق�صد النظام ال�سوري ،ما هيك؟'' هذا كل ما ا�ستطعت �أن �أعتر�ض به على كالم بالل .وال
�أظن �أنه �سمعني.
V

حلب  -بريوت �آب�/أغ�سط�س 2012
''نذهب �إلى بيروت'' ،هذا ما قالته ربيعة اعترا�ض ًا على فكرتي الذهاب �إلى م�صر'' :بيروت �أقرب''.
كان ق�صف الطيران الحربي ال�سوري ل�شرقي حلب قد ا�شتد في الأ�سابيع الأخيرة :اعتقاالت
تنتهي بجثث ُترمى �أمام منازل الأهالي ،و�أطباء تحت التعذيب �إن قدموا �أي م�ساعدة طبية
للمحتجين الم�صابين في التظاهرات التي ُووجهت بالنار ،كما �أن الخطف في مقابل الفدية
ّ
الذي مار�سه ال�شبيحة �أ�صبح �أكثر من مجرد حادثة �أو اثنتين ،بل �صار ظاهرة يومية مقلقة .ال
بد من الخروج.
بيروت/النا�س �أليفة وحنونة .فتح لنا الأ�صدقاء بيوتهم من اليوم الأول� .أ�سبوعان لدى
�سامر ،ومثلهما لدى روهام .محمد �أعطاني مفاتيح منزل �أخيه الغائب ولم يقبل �أن يتقا�ضى
�أي مبلغ لقاء ذلك .يو�سف �أراد فوراً �أن ي�ساعدني في الح�صول على عمل.
بيروت/النا�س داعمة ومرحبة .ال�سوريون ال�شباب في كل مكان في بيروت ،الطبقة الو�سطى
من جميع المدن ال�سورية ملأت �شوارعها .في الحمرا وبدارو ،في الجعيتاوي والأ�شرفية.
فقرا�ؤهم في الكرنتينا و�أغنيا�ؤهم في تلة الخياط .يكت�شف اللبنانيون �سورية �أُخرى ،و�سوريين
�آخرين غير الذين جثموا على �صدورهم ثالثين عام ًا .ي�سمعون لهجات مختلفة عن لهجة ''باب
الحارة'' �أو لهجة الحواجز الع�سكرية ،يرون ب�شراً يحملون �أم ًال كبيراً �أ�ضاف كثيراً من الحياة
�إلى مقاهي بيروت وباراتها وم�سارحها و�أمكنتها.
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عامين �أو ثالثة.
لم يطل الأمر �سوى َ
بيروت/الح ّكام؛ بيروت/النظام الطائفي؛ بيروت/لوردات الحرب المالية؛ بد�أت تتململ من
ت�صاعد الخطاب
هذا الوجود� .صار ال�سوريون �أدوات البتزاز ،وبطاقات م�ساومات �سيا�سية.
ُ
يحمل ال�سوريين جميع م�شكالت لبنان المزمنة :الأزمات
العن�صري ترافق مع خطاب يريد �أن ّ
االقت�صادية؛ فر�ص العمل؛ اال�ستقطاب الجهوي والطائفي؛ الف�ساد المالي وال�سيا�سي.
لم يعد ُي�سمح لل�سوريين بالعمل .تم ال�ضغط على �شبابهم لترك البلد ،فتركوا� .أعداد كبيرة من
�شباب الطبقة الو�سطى ومثقفيها ومهنييها الذين فتحت لهم �أوروبا �أبوابها ،وخ�صو�ص ًا �ألمانيا
وال�سويد في �سن َتي  2015و ،2016قررت مغادرة بيروت .فالذين كانوا يحملون على �أكتافهم
عبء م�ساعدة كثير من الالجئين في البقاع وال�شمال و�أطراف المدن الفقيرة ،تركوا لأنهم لم
يعودوا قادرين على العي�ش ،لي�س فقط في الكفاف المادي ،بل �أي�ض ًا في مواجهة خطاب
عن�صري �صار الآن �أو�ضح و�أكثر وقاحة .ومع مغادرة هذه الأعداد الكبيرة من الفاعلين
االقت�صاديين والثقافيين واالجتماعيين ،انت�صر الخطاب الذي لم ينفك يردد :ال�سوريون عبء،
فليعودوا �إلى بالدهم.
VI

بريوت  -بريوت ني�سان�/أبريل 2020
يذكر بـ ''الأ�سد �أو
حزينة �شوارع بيروت ،ال ت�شبهها في �شيء'' .اللي ما عاجبو يفل''� ،شيء ما ّ
نحرق البلد'' .النا�س الذين خرجوا في ثورتهم في  17ت�شرين الأول�/أكتوبر  2019ال بد من �أن
''يدفعوا الثمن''.
هربون �أموالهم ،لكن يت�شبثون بامتيازاتهم
''اللي ما عاجبو يفل'' .يقول ال�سا�سةُ ،
وي ّ
وطوائفهم وزعرانهم .ينهار االقت�صاد ويجوع النا�س .خم�سون في المئة دون خط الفقر ،و�آالف
المحالت �أغلقت �أبوابها ،وطردت عمالها .طوابير ال تجد � اّإل واقفين على �أبواب الم�صارف
يتو�سلون �أموالهم التي ُ�سرقت جهاراً نهاراً ،ورجا ًال يقاي�ضون حذاء بلتر من الحليب ،و�سطواً
على �صيدليات للح�صول على الدواء .ك�أن هذا ال يكفي ،لي�أتي فيرو�س كورونا متحالف ًا مع
ال�سلطة .الفر�صة الذهبية لإغالق �أفواه النا�س حرفي ًا ولي�س مجازاًِ .اذهبوا �إلى بيوتكم ،و�أغلقوا
الأبواب عليكم واكتموا �أفواهكم ،فكورونا كانت ''نوع ًا من حل''.
�شوارع بيروت كئيبة وموح�شة .لي�ست بيروت التي كانت في حلم طفولتك ،لي�ست �شهر ع�سل
�أختك ،لي�ست ملج�أك و�صحبة الخمي�س في دار الم�صور ،وربما لم تعد م�ستقبلك.
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VII

بريوت  -بريوت � 4آب�/أغ�سط�س 2020
الغبار الذي ت�صاعد كثيف ًا في غرفة مكتبي في الجامعة الأميركية عقب �صوت انفجار
رهيب لم �أ�سمعه حتى في حلب ،وانطالق �أجهزة الإنذار مدوية في �أرجاء الجامعة كلها� ،أقنعني
يدك الآن المبنى فوق ر�أ�سي� ،أنا
ب�أن االنفجار ربما حدث داخل الجامعة� ،أو ربما �أن طيران ًا ّ
الذي بقيت وحدي في المبنى في ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء في ذلك اليوم الأ�سود.
ال�شوارع من الحمرا �إلى بيتي في مار اليا�س ،كانت ملأى بالزجاج المطحون .زجاج بيروت
هو �صوتها المتك�سر �إلى مليارات ال�شظايا التي �أغرقت ال�شوارع والأرواح والأج�ساد .هي مزق
مدمون
العيون الزجاجية التي ر�أيتها في وجوه النا�س الذاهلة �أمام محالتهم .النا�س الواقفون َّ
ِ
اكتراث الم�صدوم ،وبا�ست�سالم القتيل للطعنة الأخيرة.
بال
بيروت/النا�س مه�شمة كهذه الواجهات .بيروت/النا�س ُت�سحل في ال�شوارع وما �أراه الآن هو
دمها الزجاجي .بيروت/النا�س ملقاة على الأر�ض كهذه الجثث ،ولي�س َمن يلقي عليها الغطاء.
في الطريق �إلى البيت في ع�شية الرابع من �آب�/أغ�سط�س  ،2020تعثرت ب�أكوام الحديد
والحجارة وقمت ،ثم تعثرت مرة �أُخرى وقمت ،مرات وقمت.
ثم لم �أعد �أقوى على القيام.
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