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حتية �إىل بريوت

غ�سان

زقطان*

�شخ�ص واحد يف ثالث مدن

و�صلت
ُ

�إلى بيروت للمرة الأولى قبل منت�صف ال�سبعينيات قبل حادثة ''بو�سطة
عمان �إلى ال�شام،
عين الرمانة'' ،وعبر رحلة قطار مهجور ومتمهل من ّ
وهو قطار يوا�صل ذهابه و�إيابه الأزلي على مقطع من �سكة حديد الحجاز ،ال هدف وال
غاية .ومن دم�شق �إلى بيروت في �شاحنة �صغيرة تنقل علب ًا من الفواكه ال�شامية المجففة،
وافق �سائقها الذي كان يت�صيد القرويين تحت �شجرة خارج المحطة ،على �أن ي�ضيفنا �أنا
ورجل من درعا وابنته �إلى حمولته بن�صف الأجرة.
نزل الحوراني وابنته في ''الم�صنع'' ،ووا�صلت الطريق مع ال�سائق حتى �ساحة البرج.
و�صلنا م�ساء وكانت الأ�ضواء قد �أُ�شعلت ،وعلى زاوية م�ضاءة بقوة في ال�ساحة ت�ستند
حزم كثيرة من ق�صب ال�سكر ،بينما يتدافع في الخلفية طابور من النا�س �أمام محل
للع�صير .كان ذلك م�شهد بيروت الأول ،وكان مده�ش ًا.
دلني ال�سائق ،ناقل الفواكه المجففة� ،إلى �أحد الفنادق المنت�شرة في ال�ساحة ،يبدو �أنه
يعرف �صاحبه ،وكان ا�سمه ''زهرة را�شيا''� .س�أكون فيما بعد في ع�شرات الفنادق على
م�ساحة العالم ،و�س�أجد �صعوبة في تمييزها واالهتداء �إلى �أ�سمائها وغرفها ،لكن ا�سم ذلك
الفندق بردهته الطويلة المعتمة ،والحاجز الخ�شبي الق�صير على ب�سطة درج �ضيق وم�سود،
�سيبقى وا�ضح ًا في كل ا�ستعادة ،كما الآن.
أ�سرتها
كان هذا الفندق هو ''الفندق'' الأول في حياتي التي �ستمتلىء بغرف الفنادق و� ّ
وردهاتها والتهذيب المدرو�س لموظفي اال�ستقبال فيما بعد.
لم يكن ''زهرة را�شيا'' فندق ًا تمام ًا ،هو ''فر�صة'' مت�سامحة للمبيت تح�صل عليها بعد
�أن ي�شير لك رجل يجل�س خلف حاجز خ�شبي ق�صير نحو كومة من ''الفر�شات'' والأغطية
والو�سائد في زاوية المدخل ،وبعد �أن ي�ضع ليراتك القليلة المطوية بحر�ص في ح�صالة
ثبتها على الحاجز.
�أطفال خ�شبية ّ
�سل�سلة الحركات تلك ،والردهة المعتمة �شبه الفارغة التي وجدت نف�سي فيها ،كانتا

* شاعر فلسطيني.

امللف

ت�شبهان �إلى حد بعيد ال�سفر واقف ًا في حافلة �شعبية مهلهلة ،لكنها� ،أي الحافلة ،تمنحك فكرة
الو�صول نف�سها� ،إذ يمكنك �سماع �صوت المدينة كام ًال من عتمة الردهة.
كنت مراهق ًا ومفل�س ًا ،وكانت بيروت م�ضاءة بكل �شيء .في الليل امتلأ الفندق فج�أة بالنا�س
والأ�صوات واللهجة الم�صرية؛ فرقة �سيرك م�صرية كانت هناك منذ وقت طويل ،فالخبرة
الوا�ضحة في اختيار الفر�شة وزاوية النوم و�أواني المطبخ والعالقة مع رجل الح�صالة على
الحاجز ت�شي بذلك؛ ن�ساء ورجال ال تبدو عليهم الموهبة ،لكنهم يواظبون على الخروج مع ًا كل
م�ساء كعائلة �سعيدة لتقديم عر�ض في مكان ما ،وقبيل منت�صف الليل ُت�سمع �أ�صواتهم من
�سو ّد للفندق مختلطة ب�أ�صوات ال�ساحة ،وبعد دقائق ترتفع �ضحكاتهم ويبد�أ
الدرج ال�ضيق ُ
الم َ
ن�شاط في زاوية الردهة حيث تكومت �أواني الطبخ و�أنبوبة غاز .كانوا كرماء وطيبين ،ومنذ
الليلة الأولى ح�صلت على وجبة ع�شاء وكثير من الرعايةّ � ،أما بعد الع�شاء ف�سيهد�أ �سكان الردهة
وتخرج ''ال�ست'' ،وهذا ا�سمها ،من غرفتها للعمل ،وتبد�أ �شابة من الفرقة ا�سمها �سعاد بالغناء.
كل �صباح كان ي�صل فتى لبناني ا�سمه اليا�س� ،أظنه من �أقارب رجل الح�صالة ،وكان يروي
مغامراته ب�صوت مرتفع و�إ�شارات ج�سدية مك�شوفة للأ�شباح �شبه النائمة في عتمة الممر.
''نداهة'' يو�سف �إدري�س له�ؤالء
مغامرات اليا�س هذه ،وعر�ضه ال�صباحي ،كانا �أ�شبه با�ستح�ضار ّ
الم�صريين المنهكين ،و�إطالقها نحوهم في الردهة.
إلي ،من تلك الرحلة و�شخو�صها ،ولي�س من �أي مكان �آخر .لم ُتح�ضرني
تبد�أ بيروت ،بالن�سبة � ّ
الكتب �إلى بيروت وال البحر وال الحرب التي كانت تتهي�أ في الظالل .ذهبت �إلى بيروت لأن �أبي
كان يذهب �إلى هناك ،ولأن عالم ًا من الغمو�ض والبهجة كان يتخفى وراء �صوته كلما عاد من
تلك ال�سفرات الطويلة ،ولأن �أكوام ال�صور في درج مكتبته تمتلىء بالرفقة ،ولأن الن�ساء في
معمرة ،ولأن �أيدي الن�ساء تبدو متحررة ومبتهجة في تلك ال�صور.
�صوره ي�ضحكن تحت �أ�شجار ّ
الدرج البني الغامق في مكتبة والدي تبد�أ مالمح بيروت .ومن اهتزازات القطار
من ذلك ُّ
العثماني ال�صبور ،ومن الرحلة ،تبد�أ المدينة بالت�شكل �إلى �أن ت�صبح الرحلة هي المدينة نف�سها.
�س�أعود �إلى بيروت في نهاية ال�سبعينيات ،لكنها �ستكون مختلفة .المدينة الأولى لم تعد
وعلي من الآن �أن �أتعافى من
موجودة ،بل �إنها تبددت تمام ًا ،وثمة بيروت ثانية ح ّلت محلها،
ّ
الخ�سارة ،و�أن �أحمي كل �شيء والمقتنيات القليلة التي منحتني �إياها المدينة في رحلتي
علي �أن �أعثر في الوقت نف�سه على لغة للتفاهم مع هذه
الأولى ،من التبدد الذي التهم كل �شيء؛ ّ
المدينة الغريبة التي تحدق بي بعينين وا�سعتين من عربات الحرب الأهلية.
لم �أجد تلك اللغة ،وبدا �أنني �أفقد بيروت و�أننا نلتقي من دون م�صافحة ،فقد كانت غريبة
وكنت غريب ًا ..لم تحبني ولم �أحبها.
ال �أ�ستطيع �أن �أتذكرها كمدينة خالل الحرب ،فقد فقدت تلك اللم�سة الخا�صة ،وتخلت عن
النظرة التي تجد ال�سحر في الأ�شياء الب�سيطة ،مثل �أن تده�شك حزم من ق�صب ال�سكر في �ساحة،
�أو يد مبتهجة المر�أة بف�ستان �صيفي م�شجر في �صورة بالأبي�ض والأ�سود.
إلي ''الإ�سكندرية التي �أفقدها'' ،كما ت�شكلت في مخيلة
كتبت مرة �أن بيروت لم تكن بالن�سبة � ّ
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ممن مروا عليها ،و�إنما كانت مدينة ملتب�سة تمام ًا ،لكنها ذات �سطوة و�إرادة،
وكتابات كثيرين ّ
مدينة قوية .كانت قادرة على طي �أزمانها كما ُتطوى مالب�س قديمة في خزانة قبو ،و�سيبدو
كونها عا�صمة لبنان تف�صي ًال في الحا�شية.
هكذا كنت �أفكر و�أنا �أ�صعد �سلم ال�سفينة اليونانية المتجهة �إلى عدن في رفقة ا�ستثنائية من
المقاتلين والمثقفين الفل�سطينيين والعرب والكرد بعد ح�صار �صيف �سنة .1982
لقد �أكملت بيروت طي الحرب الأهلية ،فهذه مدينة �أُخرى ال �أعرفها! هذا بال�ضبط كان
�إح�سا�سي و�أنا �أجل�س في مقهى في �شارع الحمراء في ال�صيف الما�ضي .دخلتها بجواز �سفر
فل�سطيني حقيقي وبا�سم حقيقي ،لكنها لم تكن هناك .كان فكرتي عنها �أكثر �صفاء منها،
وتقبلي لها �أكثر كثيراً من المباالتها.
ّ
بيروت الثالثة هذه كانت فقيرة ومظلومة ،وغير حقيقية ،وكانت قا�سية على نحو غير مبرر.
الفتى ال�سوري الذي يعمل في معر�ض للمالب�س بذل جهداً م�ؤلم ًا لي�صبح لبناني ًا ،وكان خائف ًا
�أي�ض ًا مني ومن رب العمل الغائب ،ومن �سوريته ومن لهجته الحلبية .بقي تائه ًا في اللهجة
علي قم�صانا زاهية بد ًال من القمي�ص الأزرق الذي �أبحث عنه ،حتى
الم�صطنعة وهو يعر�ض ّ
اكت�شف من لهجتي �أنني فل�سطيني ،فعاد فج�أة �إلى �سوريته وبدت لهجته الحلبية المحببة
ت�صعد من قلبه وتملأ المكان مثل غيمة.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

من منشورات مؤسسة الدراسات الفلسطينية

مدينة البرتقال :يافا
حضارة ومجتمع1840 - 1700 :
محمود يزبك
 318صفحة

 14دوالراً

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

