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حتية �إىل بريوت

ليانة

بدر*

لـمـاذا ال يقبلون أن تكون بيروت بيروت؟

بيروت

مدينة �شابة ال تذبل ،مهما تتداول عليها �صروف ال�سنين ،فهي المدينة
ع�شت في بيروت �أكثر من
التي قهرت جراح التاريخ ثم انتف�ضت �شامخةُ .
ع�شرة �أعوام كان معظمها خالل حروب طاحنة ،وفيها ر�أيت ب�أُ ّم عيني كيف كان في
�إمكانها �أن تتغلب على دمار الحروب الأهلية ،على الرغم من محاوالت تحطيمها ب�أيدي
ومن ي�ساندهم من دول عربية و�أجنبية.
�أمراء الطوائف َ
قلب بيروت الناب�ض خافق دوم ًا ،مليء بحب �أهلها للجديد ،وم�شرع على هموم
الآخرين وم�آ�سيهم .وبهذا الم�صهر الكبير احتوت بيروت بحداثتها وتنوعاتها ذلك
�ضم نخب ًا عربية وحركات واتجاهات ،و�أنتج �أي�ض ًا ارتباط ًا مميزاً،
الموزاييك الفريد الذي ّ
بل انخراط ًا عميق ًا مع الق�ضية الفل�سطينية منذ بداية وجود المقاومة الفل�سطينية فيها.
بيروت بقعة م�شم�سة �سعى العالم العربي كله ليكون على �صورتها ومثالها ،وفيها تعددية
�أفكار و�أ�صوات واتجاهات ما كان لمكان �آخر في العالم العربي المحافظة عليها �أو
التعامل معها �أ�ص ًال .لذا ،ف�إن من الغريب �أن نجد مدينة تحافظ على الأحالم في تحقيق
الحداثة ،والحرية في عالم عربي �أ�سير ومحبط معظم الوقت.
اليوم ،وبعد هذه العقود كلها ،التي تمردت فيها بيروت على ما يريدونه لها من
�إحباط و�إطفاء لدورها المتوهج ثقافي ًا ووطني ًا ،تتم معاقبة المدينة بهذا االنفجار الذي
خ ّلف كارثة ال يمكن و�صفها لهولها و�ضخامتها .كارثة لم تخطر في بال �أحد ،لكنها
عملت على تدمير ن�صف المدينة والإطاحة ب�أحيائها المعمارية العريقة وبمعظم البيوت
والعمارات فيها .انفجار مرعب يوازي كتلة ذرية في هول وهجه و�إ�شعاعاته وقدرته
التدميرية العالية .غير �أن الأمر لم يقت�صر على تحطيم الجزء التاريخي والحيوي فيها
وتدميره وبعثرته ،بل �إن االنفجار �أودى بحياة المئات ،و�أ�صاب الآالف ،ف�ض ًال عن تدمير
البنية التحتية للأحياء التاريخية ،ولأماكن عي�ش ثقافي وحياة �إن�سانية ما كان لها �أن
توجد �إلاّ في بيروت وحدها .انفجار هيرو�شيمي خ ّلف ماليين القطع وال�شظايا التي
* روائية وكاتبة قصة قصيرة وصحافية فلسطينية.
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�أنتجت الفراغ ،وتطايرت �إلى الف�ضاء ،مخلفة �آثار هبوط نيزك مجنون على بقعة زخرت بالفرح
والحياة.
لماذا ال يقبلون �أن تكون بيروت بيروت؟ لأن المحتل الغازي� ،أكان خارجي ًا �أم داخلي ًا ،يريد
�أن يطبع كل �شيء على �صورته ،وال يريد ف�سحة حرية ت�صنع العالم داخل هذه المدينة الحميمة
التي تقد�س التعدد والثقافة والحريات والإثنيات ،مع �أن ''الأ�صوليات القاتلة'' ،بح�سب عنوان
كتاب لأمين معلوف� ،أ�صرت على اللعب بها و�إبادتها.
التكون الداخلي والنف�سي على
كنت بين ه�ؤالء المحظوظات والمحظوظين الذين نالوا �شرف
ّ
وتحديهم الوحو�ش �أتعلم
يد هذه المدينة .لقد جعلتني بعطف �أهلها و�صداقاتهم ونقا�شاتهم
ّ
أتيت �إليها من موطني م�شحونة بالجانب الم�أ�سوي للن�ضال ،وفيها تعلمت �أن
معنى الحياةُ � .
للحياة الن�ضالية تلوينات من ذهب وياقوت وبهجة وفرح ي�صنعها الت�ضامن الإن�ساني
وتعددية الثقافات.
مما يمكن له �أن يدركه ،لأن
مما يت�صور ،وب�أكثر ّ
�إنها مدينة ينتمي المرء �إليها ب�أ�سرع ّ
ال�صداقات والعالقات تكبر فيها يانعة من دون �شروط طبقية ومذهبية ،وتترعرع في بيئتها
الفريدة التي تكره اال�ضطهاد وقمع الر�أي والر�أي الم�ضاد ،وتحبذ النقد والنقد الذاتي .مدينة
مما تحلم به من رفقة واكت�شاف ومحبة للب�شر
ت�شاركك كل ما لديها ،لأنها تعطيك �أكثر ّ
والعالم .مدينة تعثر فيها على �أ�صدقاء و�صديقات ،لأنها ت�سمح لك بالم�شاركة في كل ما يجري
فيها ب�سعادة بالغة ،وبكرم غامر ،ومن دون تف�سير� .إنها تقدم لك معنى الم�شاركة من دون
عنف و�إكراه ،على الرغم من القوى الطائفية والمذهبية التي تريد �أن تدمر كل �شيء مثل
ت�سونامي جارف.
بيروت �أغنية كونية تعزفها الأر�ض للجميع ،لأنها المدينة التي تفتح ذراعيها للغرباء من
دون تحفظ ،فتجعلهم �أبناء لها ،بل هي نجمتنا الأخيرة ،مثلما قال محمود دروي�ش في
ق�صيدته المعنونة با�سمها .هكذا يمكننا �أن نفهم مغزى بقاء �أبنيتها العتيقة التي دمرتها
ع�شرات الزالزل منذ �أبد الزمان ،لكنها لم ِ
تق�ض عليها.
تلك هي بيروت التي تعلمت فيها الكتابة ،وتهجيت على جلدها الأبجديات والأفكار ،وهي
المكان الذي جعلني َمن �أنا حين انت�سبت �إليها منذ �أعوام الحرب والحياة فيها .بيروت وحدها
كانت �أخطر المدن ،ومع هذا غذتني بالمعرفة و�إمكانات التعبير وال�صداقات والرفقة التي ال
فاخرت دوم ًا ب�أنني تكونت فيها نف�سي ًا وثقافي ًا ،وهو ما انعك�س على
تبهت .وهي المدينة التي
ُ
خيارات لم �أكن لأ�صل �إليها لو ع�شت في مكان مغلق التفكير واالختيار.
مدينة تظللت بع�شقها ،لأنها �ضد الحجر و�ضد �شراء الأفكار والذمم ،حتى في تلك الأيام
التي لم تغادرها حقول القتل الذي ظلت تتر�صدها به مخلوقات ''الزومبي'' التي تعي�ش على
دماء الآخرين� .أولئك الذين ال تطيب لهم الحياة من دون معارك وا�ستالبات تطال كل �شيء،
بما فيها حياة المدينة وحياة �سكانها .ه�ؤالء القنا�صة الذين كثيراً ما حاولوا ا�صطيادها،
وف�شلوا� ،إلى �أن ا�ستجابت المواد المتفجرة لإ�صرارهم ،وقامت بدورها التخريبي المجنون.

لـماذا ال يقبلون أن تكون بيروت بيروت؟
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بيروت هي ابنة العالم التي تجعل �أبناءها وبناتها يتبادلون االنتماء مع العالم كله ،بل
�إلى كل ما ينتمي �إلى الفن والمو�سيقى والنغم ،بعيداً عن التحريم و�إ�شاعة المحظورات التي
تدعي الريادة والتفوق .وعلى الرغم من ال�صورة
تتهافت علينا من عوا�صم عربية �أُخرى ّ
النمطية عنها ،ف�إنه ال يمكن لأحد �أن يت�صور ما يجري فيها من عذابات و�آالم مختبئة تحت
�سطح المدينة الالهية ،مثلما ي�شيعون عن �صورتها .ومع ذلك ،ف�إن هذا كله ال يثني �أحداً عن
ع�شق هذه المدينة واالنتماء �إليها بغبارها و�ضجيجها القا�سي المفعم بروائح القتل والمجازر
الموارة في عالم عربي �ساكن.
الما�ضية ،لأنها تظل ب�ؤرة للحياة ّ
�أرى �أ�صدقائي و�صديقاتي فيها وهم يعانون ويكافحون الإفقار الذي تقوم به الم�صارف
الوطنية ،بد ًال من دعمهم وتنمية مواردهم ،فهي تقوم بال�سطو على �أموالهم من دون حياء �أو
خجل� .أراهم وهم يرك�ضون في ال�شوارع ،والدماء تنزف منهم وتتقاطر في كل مكان حولهم.
�أ�شاهدهم وهم يعانون ويرتجفون خوف ًا ورعب ًا من هذا الدمار الكبير� .أرى دموعهم وهي
�سر الجذل والحياة اليانعة في هذه المدينة التي ال ت�ست�سلم
ت�صاحب وداع ال�ضحايا ّ
ممن كانوا ّ
وال تهد�أ وال تكف عن االحتجاج والتظاهر� .أرى �شبان ًا و�شابات يقومون بتنظيف ال�شوارع،
ويرفعون عنها الزجاج المك�سور وال�شظايا المعدنية المميتة ،لأنهم ال يقبلون �أن يكونوا في
موقع ال�ضحية التي يطلبون منها التم�سكن و�إبداء الندم.
و�صلت �إليها و�أنا في الع�شرين ،وغادرتها
تكونت في رحمها.
بيروت هي �أُمي الروحية التي
ُ
ُ
في الثالثين ،لكنها �أبت �إلاّ �أن تر�سم و�شومها علي جلدي ،وتطبع �ألوانها على روحي ومزاجي
و�أذواقي وخياراتي الأ�سا�سية في الحياة ،لتكتب في داخلي النكات وال�ضحكات والأ�شعار
والكتابات والمو�سيقى والرق�ص� ،سواء تحت الق�صف �أم من دونه ،بال خوف من فرمانات
أجريت ع�شرات المقابالت ال�صحافية مع فنانين وك ّتاب و�أدباء و�سينمائيين
العقوبات .فيها �
ُ
ممن �أعجبهم المرور في ظلهاَ .من كان يقدر على ا�ستيعاب الفل�سطينيين
من العالم العربي ّ
وثورتهم غيرها� ،أو مئات المثقفين والمبدعين العراقيين� ،أو الم�صريين الهاربين من �سجن
ال�سادات ،والآخرين العرب المطاردين من الأنظمة؟ َمن كان يقدر غيرها؟
بيروت قدمت لي الحرية كي �أخلق مفاهيمي عن الحياة بعيداً عن �شرائع القبيلة ،وفيها
�أقمت �أروع ال�صداقات في حياتي ،وفيها ومنها تعلمت كثيراً .لقد �أعادت �صوغي و�سبكي
وت�صويري على هيئتها .لم �أعد �أ�ضحك �أو �أ�شتم �أو �أتذوق الفنون والعرو�ض �إلاّ بقو�س قزح يت�سع
دققت و�شم ًا على جلدي
لجميع الألوان مثلها .ففي بيروت ت�صاغ الحياة بالحرية والفرح ،ولو
ُ
لكتبت :بيروت .بيروت �سالم تعظيم ،والبقاء لذكرى َمن دفعوا �شبابهم وحيواتهم فداء لك.
الآن
ُ
�سالم عليك� ،سالم.
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