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حتية �إىل بريوت

ليانة بدر*

لـمـاذا ال يقبلون أن تكون بيروت بيروت؟

مدينة �سابة ال تذبل، مهما تتداول عليها �سروف ال�سنين، فهي المدينة بيروت 

التي قهرت جراح التاريخ ثم انتف�ست �سامخة. ع�سُت في بيروت اأكثر من 

 عيني كيف كان في 
ّ
ع�سرة اأعوام كان معظمها خالل حروب طاحنة، وفيها راأيت باأُم

اإمكانها اأن تتغلب على دمار الحروب االأهلية، على الرغم من محاوالت تحطيمها باأيدي 

ن ي�ساندهم من دول عربية واأجنبية.
َ
اأمراء الطوائف وم

قلب بيروت الناب�ض خافق دومًا، مليء بحب اأهلها للجديد، وم�سرع على هموم 

االآخرين وماآ�سيهم. وبهذا الم�سهر الكبير احتوت بيروت بحداثتها وتنوعاتها ذلك 

 نخبًا عربية وحركات واتجاهات، واأنتج اأي�سًا ارتباطًا مميزاً، 
ّ
الموزاييك الفريد الذي �سم

بل انخراطًا عميقًا مع الق�سية الفل�سطينية منذ بداية وجود المقاومة الفل�سطينية فيها. 

بيروت بقعة م�سم�سة �سعى العالم العربي كله ليكون على �سورتها ومثالها، وفيها تعددية 

اأفكار واأ�سوات واتجاهات ما كان لمكان اآخر في العالم العربي المحافظة عليها اأو 

التعامل معها اأ�ساًل. لذا، فاإن من الغريب اأن نجد مدينة تحافظ على االأحالم في تحقيق 

الحداثة، والحرية في عالم عربي اأ�سير ومحبط معظم الوقت.

اليوم، وبعد هذه العقود كلها، التي تمردت فيها بيروت على ما يريدونه لها من 

اإحباط واإطفاء لدورها المتوهج ثقافيًا ووطنيًا، تتم معاقبة المدينة بهذا االنفجار الذي 

خّلف كارثة ال يمكن و�سفها لهولها و�سخامتها. كارثة لم تخطر في بال اأحد، لكنها 

عملت على تدمير ن�سف المدينة واالإطاحة باأحيائها المعمارية العريقة وبمعظم البيوت 

والعمارات فيها. انفجار مرعب يوازي كتلة ذرية في هول وهجه واإ�سعاعاته وقدرته 

التدميرية العالية. غير اأن االأمر لم يقت�سر على تحطيم الجزء التاريخي والحيوي فيها 

وتدميره وبعثرته، بل اإن االنفجار اأودى بحياة المئات، واأ�ساب االآالف، ف�ساًل عن تدمير 

البنية التحتية لالأحياء التاريخية، والأماكن عي�ض ثقافي وحياة اإن�سانية ما كان لها اأن 

توجد اإاّل في بيروت وحدها. انفجار هيرو�سيمي خّلف ماليين القطع وال�سظايا التي 
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اأنتجت الفراغ، وتطايرت اإلى الف�ساء، مخلفة اآثار هبوط نيزك مجنون على بقعة زخرت بالفرح 

والحياة.

لماذا ال يقبلون اأن تكون بيروت بيروت؟ الأن المحتل الغازي، اأكان خارجيًا اأم داخليًا، يريد 

اأن يطبع كل �سيء على �سورته، وال يريد ف�سحة حرية ت�سنع العالم داخل هذه المدينة الحميمة 

التي تقد�ض التعدد والثقافة والحريات واالإثنيات، مع اأن ''االأ�سوليات القاتلة''، بح�سب عنوان 

كتاب الأمين معلوف، اأ�سرت على اللعب بها واإبادتها.

ن الداخلي والنف�سي على 
ّ
كنت بين هوؤالء المحظوظات والمحظوظين الذين نالوا �سرف التكو

يد هذه المدينة. لقد جعلتني بعطف اأهلها و�سداقاتهم ونقا�ساتهم وتحّديهم الوحو�ض اأتعلم 

معنى الحياة. اأتيُت اإليها من موطني م�سحونة بالجانب الماأ�سوي للن�سال، وفيها تعلمت اأن 

للحياة الن�سالية تلوينات من ذهب وياقوت وبهجة وفرح ي�سنعها الت�سامن االإن�ساني 

وتعددية الثقافات.

ا يمكن له اأن يدركه، الأن 
ّ
ا يت�سور، وباأكثر مم

ّ
اإنها مدينة ينتمي المرء اإليها باأ�سرع مم

ال�سداقات والعالقات تكبر فيها يانعة من دون �سروط طبقية ومذهبية، وتترعرع في بيئتها 

الفريدة التي تكره اال�سطهاد وقمع الراأي والراأي الم�ساد، وتحبذ النقد والنقد الذاتي. مدينة 

ا تحلم به من رفقة واكت�ساف ومحبة للب�سر 
ّ
ت�ساركك كل ما لديها، الأنها تعطيك اأكثر مم

والعالم. مدينة تعثر فيها على اأ�سدقاء و�سديقات، الأنها ت�سمح لك بالم�ساركة في كل ما يجري 

فيها ب�سعادة بالغة، وبكرم غامر، ومن دون تف�سير. اإنها تقدم لك معنى الم�ساركة من دون 

عنف واإكراه، على الرغم من القوى الطائفية والمذهبية التي تريد اأن تدمر كل �سيء مثل 

ت�سونامي جارف.

بيروت اأغنية كونية تعزفها االأر�ض للجميع، الأنها المدينة التي تفتح ذراعيها للغرباء من 

دون تحفظ، فتجعلهم اأبناء لها، بل هي نجمتنا االأخيرة، مثلما قال محمود دروي�ض في 

ق�سيدته المعنونة با�سمها. هكذا يمكننا اأن نفهم مغزى بقاء اأبنيتها العتيقة التي دمرتها 

ع�سرات الزالزل منذ اأبد الزمان، لكنها لم تق�ِض عليها.

تلك هي بيروت التي تعلمت فيها الكتابة، وتهجيت على جلدها االأبجديات واالأفكار، وهي 

ن اأنا حين انت�سبت اإليها منذ اأعوام الحرب والحياة فيها. بيروت وحدها 
َ
المكان الذي جعلني م

كانت اأخطر المدن، ومع هذا غذتني بالمعرفة واإمكانات التعبير وال�سداقات والرفقة التي ال 

تبهت. وهي المدينة التي فاخرُت دومًا باأنني تكونت فيها نف�سيًا وثقافيًا، وهو ما انعك�ض على 

خيارات لم اأكن الأ�سل اإليها لو ع�ست في مكان مغلق التفكير واالختيار.

مدينة تظللت بع�سقها، الأنها �سد الحجر و�سد �سراء االأفكار والذمم، حتى في تلك االأيام 

التي لم تغادرها حقول القتل الذي ظلت تتر�سدها به مخلوقات ''الزومبي'' التي تعي�ض على 

دماء االآخرين. اأولئك الذين ال تطيب لهم الحياة من دون معارك وا�ستالبات تطال كل �سيء، 

بما فيها حياة المدينة وحياة �سكانها. هوؤالء القنا�سة الذين كثيراً ما حاولوا ا�سطيادها، 

وف�سلوا، اإلى اأن ا�ستجابت المواد المتفجرة الإ�سرارهم، وقامت بدورها التخريبي المجنون.
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 بيروت هي ابنة العالم التي تجعل اأبناءها وبناتها يتبادلون االنتماء مع العالم كله، بل 

اإلى كل ما ينتمي اإلى الفن والمو�سيقى والنغم، بعيداً عن التحريم واإ�ساعة المحظورات التي 

تتهافت علينا من عوا�سم عربية اأُخرى تّدعي الريادة والتفوق. وعلى الرغم من ال�سورة 

النمطية عنها، فاإنه ال يمكن الأحد اأن يت�سور ما يجري فيها من عذابات واآالم مختبئة تحت 

�سطح المدينة الالهية، مثلما ي�سيعون عن �سورتها. ومع ذلك، فاإن هذا كله ال يثني اأحداً عن 

ع�سق هذه المدينة واالنتماء اإليها بغبارها و�سجيجها القا�سي المفعم بروائح القتل والمجازر 

ارة في عالم عربي �ساكن.
ّ
الما�سية، الأنها تظل بوؤرة للحياة المو

اأرى اأ�سدقائي و�سديقاتي فيها وهم يعانون ويكافحون االإفقار الذي تقوم به الم�سارف 

الوطنية، بداًل من دعمهم وتنمية مواردهم، فهي تقوم بال�سطو على اأموالهم من دون حياء اأو 

خجل. اأراهم وهم يرك�سون في ال�سوارع، والدماء تنزف منهم وتتقاطر في كل مكان حولهم. 

اأ�ساهدهم وهم يعانون ويرتجفون خوفًا ورعبًا من هذا الدمار الكبير. اأرى دموعهم وهي 

 الجذل والحياة اليانعة في هذه المدينة التي ال ت�ست�سلم 
ّ
ن كانوا �سر

ّ
ت�ساحب وداع ال�سحايا مم

وال تهداأ وال تكف عن االحتجاج والتظاهر. اأرى �سبانًا و�سابات يقومون بتنظيف ال�سوارع، 

ويرفعون عنها الزجاج المك�سور وال�سظايا المعدنية المميتة، الأنهم ال يقبلون اأن يكونوا في 

موقع ال�سحية التي يطلبون منها التم�سكن واإبداء الندم.

بيروت هي اأُمي الروحية التي تكونُت في رحمها. و�سلُت اإليها واأنا في الع�سرين، وغادرتها 

في الثالثين، لكنها اأبت اإاّل اأن تر�سم و�سومها علي جلدي، وتطبع األوانها على روحي ومزاجي 

واأذواقي وخياراتي االأ�سا�سية في الحياة، لتكتب في داخلي النكات وال�سحكات واالأ�سعار 

والكتابات والمو�سيقى والرق�ض، �سواء تحت الق�سف اأم من دونه، بال خوف من فرمانات 

العقوبات. فيها اأجريُت ع�سرات المقابالت ال�سحافية مع فنانين وكّتاب واأدباء و�سينمائيين 

ن كان يقدر على ا�ستيعاب الفل�سطينيين 
َ
ن اأعجبهم المرور في ظلها. م

ّ
من العالم العربي مم

وثورتهم غيرها، اأو مئات المثقفين والمبدعين العراقيين، اأو الم�سريين الهاربين من �سجن 

ن كان يقدر غيرها؟
َ
ال�سادات، واالآخرين العرب المطاردين من االأنظمة؟ م

بيروت قدمت لي الحرية كي اأخلق مفاهيمي عن الحياة بعيداً عن �سرائع القبيلة، وفيها 

اأقمت اأروع ال�سداقات في حياتي، وفيها ومنها تعلمت كثيراً. لقد اأعادت �سوغي و�سبكي 

وت�سويري على هيئتها. لم اأعد اأ�سحك اأو اأ�ستم اأو اأتذوق الفنون والعرو�ض اإاّل بقو�ض قزح يت�سع 

لجميع االألوان مثلها. ففي بيروت ت�ساغ الحياة بالحرية والفرح، ولو دققُت و�سمًا على جلدي 

ن دفعوا �سبابهم وحيواتهم فداء لك. 
َ
االآن لكتبُت: بيروت. بيروت �سالم تعظيم، والبقاء لذكرى م

�سالم عليك، �سالم. 




