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حتية �إىل بريوت

روجيه

ع�ساف*

�صعود مدينة بريوت و�سقوطها
�أنا في �صف المتفرجين.
بيروت هي الم�سرح والم�سرحية
العر�ض م�أ�سوي
�أبكي

الف�صل الأول
ولدت في بيروت في زمن االنتداب الفرن�سي ،و�صعدت على خ�شبة الم�سرح لأول مرة
ُ
في �سن ال�سابعة في المدر�سة ،ومنذ ذلك الحين �أدمنت الم�سرح ،و�أوهامه المفتعلة
وعواطفه ال�صادقة .كانت بيروت �آنذاك قرية كبيرة بين غابة من �أ�شجار ال�صنوبر والكينا،
تحدها �شجيرات من ال�صبار .كنت �أحب الم�سرح ،وكنت
ودروب �ضيقة منحدرة �إلى البحر ّ
ولداً في بيروت.
في الخم�سينيات ،ا�شتعل ال�شرق الأو�سط :تق�سيم فل�سطين ،وثورة في م�صر ،وانقالبات
في �سورية والعراق .وفي هذه الفترة ،ا�ستقطبت بيروت �أ�صحاب الر�ساميل و�أهل الفكر
والفن :مثقفون وفنانون من حيفا والقد�س والإ�سكندرية والقاهرة ودم�شق وحلب وبغداد
والمو�صل ،في الوقت الذي �أتاح النظام الليبرالي واقت�صاد ال�سوق في لبنان للبرجوازية
العربية ترتيب �شروط الرفاهية والنمو االقت�صاي ،وهي الأمور التي �أ�صبحت ع�سيرة في
الدول الأُخرى.
بيروت ،عا�صمة لبنان ،خرجت من �شرنقتها و�أ�صبحت عا�صمة عربية :مركزاً محوري ًا
للمطالب الديمقراطية �أو الوطنية �أو االجتماعية التحررية؛ مدينة منفتحة على التيارات
الدولية الرئي�سية للفكر والإبداع والثقافة .بالن�سبة �إلى الأمراء الجدد ،ارتبط التقدم
الح�ضاري بالرفاهية وال�سياحة :كازينو المعاملتين؛ مهرجانات بعلبك الدولية� ...إلخ،
لكن مدينة بيروت كان لها طموحات �أُخرى تجاهلتها الدولة اللبنانية التي لم يتوقف
ازدرا�ؤها للفنون حتى يومنا هذا.
* مخرج وممثل مسرحي لبناني.
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كوكبة من ال�شباب ،ع�شاق الحرية ،اخترعوا الف�ضاء الأ�سطوري لبيروت العا�صمة الثقافية؛
�شباب كانت تنب�ض قلوبهم على �إيقاع مدينة متنامية.
ارتفعت درجة الحرارة في المقاهي التي �أ�صبحت ميادين ثقافية عفوية مفتوحة لمجابهة
وخ�ص�صت �صفحات للأحداث الثقافية.
الفنون و�صراع الأفكار ،وازدهرت ال�صحافة اللبنانية
ّ
خ�ضم
�أ�صبح الر�سامون م�شاهير ،وكل معر�ض كان يثير نقا�ش ًا .كان الأدب وال�شعر في
ّ
انتفا�ضة ،الحداثة �ضد التقليد ،وال�شعر الحديث �ضد ال�شعر الموزونّ � .أما الم�سرح ،فكانت �أ�سرته
�صغيرة ،وكان محاط ًا بمودة �إخوته الكبار ،برعاية زوجات رجال الأعمال ،وهن �سيدات
وثريات� .أن�شد ملوك طيبا ( )Thebesو�صعاليك بكيت (� )Beckettشقاءهم على
مثقفات جميالت ّ
يجف دهانها بعد ،و�ص ّفق لهم الجمهور ك�أنه كان ينتظر مجيئهم وي�صبو �إليهم
خ�شبة م�سرح لم ّ
يح�ض الإن�سان على تجاوز نف�سه
منذ فترة طويلة� .إنه الع�صر الذهبي ،مثلما نقول اليوم ،الذي
ّ
في اليوتوبيا التي تفرزها المدينة.
لي�ست العملية معجزة �سحرية ،و�إنما نمو م�ضاعف ناتج من معادلة ب�سيطة :مزاحمة الفنون
بع�ضها للبع�ض الآخر :الر�سامون وال�شعراء وال�صحافيون والمو�سيقيون والم�سرحيون كانوا
ينتمون �إلى الف�ضاء نف�سه؛ الجميع يعرف الجميع ،والجميع يتفاعل مع �أعمال الجميع ،والجميع
يتحدث ويتجادل في المقاهي والمعار�ض والم�سارح؛ المهند�س مع الممثل ،والأديب مع الر�سام،
ت�شعب االختبارات
وال�شاعر مع المو�سيقي؛ كل طاقة ت�ساهم في تطور الطاقات الأُخرى .وبف�ضل ّ
وتنوع النقا�شات ،ازدادت ال�شهية �إلى الثقافة ،وتر�سخ االعتراف االجتماعي بالفنون.
ّ
كنت �أحب الم�سرح ،ووقعت في حب بيروت.

الف�صل الثاين
للمرة الثانية ،قرع التاريخ �أبواب المدينة ،واقتحم حياتنا اليومية .هزيمة حزيران/يونيو
 ،1967وظهور المقاومة الفل�سطينية ،وثورة �أيار/مايو  1968العالمية؛ كلها كانت زلزا ًال
زعزع جدران القلعة الثقافية .لكن الفن �أو الم�سرح �أو الثقافة تبدو تافهة �أمام م�أتم ل�شاب
�شيعه 100.000
لبناني لم يتجاوز ال�سابعة ع�شرة من عمره ،محمو ًال على الأكتاف �شهيداً وقد ّ
�شخ�ص ،وا�س ُتقبل موكبه في مختلف المناطق اللبنانية بقرع �أجرا�س الكنائ�س ونداءات الم�آذن.
خليل عز الدين الجمل هو �أول َمن ا�ست�شهد من اللبنانيين في �سبيل الق�ضية الفل�سطينية؛ �سقط
في معركة تل الأربعين في ني�سان�/أبريل  .1968بعد هذا الحدث ،وعلى الرغم من �سطوة
''المكتب الثاني'' الذي كان ي�ضيق الخناق على الم�ؤيدين للق�ضية الفل�سطينية ،ف�إن التظاهرات
الم�ؤيدة للعمل الفدائي انطلقت في بيروت.
تحول بيروت العالم!
�أذهل ّ
عندما يخرج النا�س �إلى ال�شوارع للتعبير عن �أنف�سهم ،ال يعودون ح�شداً ،بل ي�صبحون �شعب ًا.
فعلى غرار التغيرات في ج�سم المراهق عند �سن البلوغ ،يكت�شف ال�شعب الم�شاعر التي لم يكن
على دراية بها ،والوظائف التي لم ي�ستخدمها بعد ،وي�شعر بقوة الرغبة في الحرية .ابتدعت
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الحرية الحديثة لغتها في �شوارع بيروت ،وانتقت م�صطلحاتها بال ت�سويغ� :صورة ت�شي غيفارا
( ،)Che Guevaraوالو�شاح الفل�سطيني ،وهو�شي منه ( ،)Ho Chi Minhوعبد النا�صر ،والكتاب
تهم التناق�ضات ،بل �إنها تتال�شى في زخم الحما�سة التحررية،
الأحمر ،ومحمود دروي�ش ...ال ّ
ك�أن المدينة تبحث عن ق�صيدة خا�صة بها؛ تك�شف عن نف�سها لنف�سها ،وتكت�شف قدرتها
و َقدرها ،فال تبقى �أ�سيرة في دورها كعا�صمة �سيا�سية �أو اقت�صادية� .إن ع ّلة وجود بيروت هي
الحرية :موهبتها هي التعبير عن الحريةَ ،قدرها هو حياة وموت الحرية .المدينة في حالة
َج َي�شان :تظاهرات لدعم مزارعي التبغ؛ لت�أييد �إ�ضراب عمال م�صنع غندور؛ تظاهرات طالبية؛
تظاهرات لدعم الفدائيين .المتظاهرون يغنون �أغنية من م�سرحية �شو�شو�'' :شحادين يا بلدنا!''
كان ل�شو�شو والحق ًا لزياد الرحباني الموقف ال َف ِطن نف�سه :ربط الم�سرح بال�شارع .وقبل �أن
ن�صل �إلى هذا الإزهار المبهج ،حدث تغيير جوهري في الممار�سة الم�سرحية :التخلي عن
الم�سرح الكتابي والبحث عن ن�ص جديد لأفكار جديدة؛ اليقين �أنه محكوم علينا �أن نخترع
تعبر
م�سرحنا ،م�سرح ًا ُت�ست�شف لغته وحيويته في �سياق توا�صل حقيقي مع االنتفا�ضات التي ّ
عن �إ�شراق الحياة الممكنة .في اليوم الذي يدرك الممثل �أنه ي�شبه �أفراد الجمهور ،و�أنه ي�شاركهم
�أحالمهم و�آالمهم ،و�أن كربهم هو كربه وم�ستقبلهم هو م�ستقبله هو �أي�ض ًا ،ال يعود في �إمكانه
القيام بالم�سرح الأدبي الذي كان يقوم بتمثيله.
كم كانت مت�ألقة ومفرحة العرو�ض الم�سرحية :تمثيليات ريمون جبارة ،و''محترف بيروت
للم�سرح'' ،وتلك الخا�صة بـ ''�شو�شو'' ...حالة القرب ال�صريحة وغير المحت�شمة بين الممثلين على
لم ال�شمل بين
الخ�شبة والم�شاهدين في القاعة ،هي حالة قرب وقحة وممتعة ،ك�أنها فرحة ّ
جمهور مبتهج وفنانين �سعداء بعودتهم من منفاهم الثقافي.
فقد َمت لي بيروت م�سرح ًا �آخر �شكله من �سيمائها ،ومغزاه من
كنت قد �سئمت من الم�سرحّ ،
طينتها.

الف�صل الثالث
بيروت ممزقة �إلى ق�سمين :الجوالت الأولى من الحرب وبغتة انت�شار القنا�صة ر�سمت ''خط
ال ّتما�س'' بين ''بيروت ال�شرقية'' و''بيروت الغربية'' .هذه الم�صطلحات الب�شعة �أ�صبحت مبتذلة
عما ُ�س ّميت ''الحرب الأهلية'' ( .)1990 – 1975يا لالنحرافات المحنقة التي
في الحديث ّ
ت�ساهم في ت�شويه �إدراكنا للتاريخ! ُ�س ّميت ''حرب ًا �أهلية'' ،في حين �أن قوى فل�سطينية و�سورية
و�إ�سرائيلية ا�شتركت فيها على الأر�ض اللبنانية! ''حرب �أهلية'' و�أهم الأحداث التي حتمت
تدخل الجي�ش
�سياقها هي :غزو الجنوب واحتالل الجي�ش الإ�سرائيلي لثلث الأرا�ضي اللبنانية؛ ّ
ال�سوري و�سيطرة �سورية على �سائر الأرا�ضي اللبنانية؛ حرب  1982وح�صار بيروت من طرف
الجي�ش الإ�سرائيلي؛ المقاومة اللبنانية �ضد العدو المحتل في بيروت وفي الجنوب .وانتهت ما
�سمى ''الحرب الأهلية'' في وقت ال تزال �إ�سرائيل ُتحكم قب�ضتها على الجنوب اللبناني ،ونظام
ُت ّ
دم�شق ي�سيطر على بيروت والمناطق ال�شمالية وال�شرقية.
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هناك حكاية �أُخرى تحجبها الروايات التاريخية (الر�سمية وغير الر�سمية) ،وهي حكاية
الن�شاط الكامن والمثابر الذي يبرز في الأزمات (حتى يومنا هذا) ،والذي يحقق في �إنجازاته
تطلعات ال�شعب اللبناني المعار�ضة للتق�سيم والعنف المدمر .لم يتم �إجراء �أي ا�ستق�صاء
لإنجازات اللجان ال�شعبية والمجموعات الم�ستقلة التي ت�شكلت و�أفلحت في غياب الم�ؤ�س�سات �أو
ق�صورها .الحق ًا ،في �أثناء ح�صار بيروت في �سنة  ،1982ت�ألفت لجنة من المتطوعين ،متعددة
الطوائف واالنتماءات العقائدية ،غير موالية �سيا�سي ًا ،وعلى ات�صال مبا�شر ودائم بالنا�س في
وطدت نوعية
نمى تكاثر التطوع �سعة اللجنة و�أهليتها ،بينما ّ
مراكز تجمعات الأهالي .وقد ّ
التقارب من النا�س فاعليتها وب�سطت عملها ،الأمر الذي جعلها قادرة على �إح�صاء الأ�شخا�ص
والأماكن وت�شخي�ص الحاجات وال�ضرورات ،وبالتالي تنظيم التموين وال�صحة العامة والتن�سيق
مع الهيئات الإغاثية والطبية .لكن النقطة الرئي�سية تكمن في العقلية الجماعية التعاونية التي
�أفرزتـها �سلوكية �أع�ضاء اللجنة (معظمهم �شباب) ،وفي الت�ضامن الحيوي والهنيء الذي ابتكر
نوع ًا من المواطنية البكر القابلة لتجاوز حالة الح�صار ،والحاملة لمقدمات م�شروع مجتمع
حي ًا .غير �أن تـتمة الأحداث – �أي ت�سليم المدينة للجي�ش الإ�سرائيلي
وطني في �إمكانه �أن يبقى ّ
المجتاح – �أجه�ضت الفكرة في مهدها.
ما تخنقه ال�سيا�سة ويحجبه الخطاب الر�سمي ي�أتي �إلى النور في الفنون ويفر�ض بقاءه في
الذاكرة الجماعية .فخالف ًا لبيروت ال�شرقية المتجان�سة ديني ًا و�سيا�سي ًا ،كانت بيروت الغربية
مميزة بتركيبتها ال�سكانية المتنوعة ،وبالتالي ،كانت نوع ًا ما ،محافظة على هوية العا�صمة.
و�أهم من االختالط الطائفي ،ف�إن التباين في الميول ال�سيا�سية �أدى �إلى غليان ثقافي :الفكر
القومي (العروبي وال�سوري)؛ الفكر الديمقراطي؛ الإ�سالمي؛ اال�شتراكي؛ ال�شيوعي (بمختلف
اتجاهاته ،بل بتلك المعار�ضة �أي�ض ًا)؛ الأمر الذي �ش ّكل تربة ثقافية خ�صبة� .إن تجدد الف�ضاء
الثقافي الذي ابتكره الفنانون في بيروت ال�ستينيات ،وتجارب الر�سم والمو�سيقى وال�سينما
والم�سرح ،تالقيا وتباعدا في ممار�سات فنية مبتكرة وراديكالية� :أفالم جان �شمعون؛ �أغاني
مر�سيل خليفه؛ م�سرحيات زياد الرحباني؛ ر�سوم ناجي العلي؛ لوحات �سمير خداج؛ م�سرح
الحكواتي ...ت�ألق الم�سرح اللبناني في المهرجانات الدولية ،وحل محل �صور الموت والدمار
التي كانت و�سائل الإعالم تب ّثها با�ستمرار.
كنت مقتنع ًا بمنفعة الم�سرح ،وكنت م�ؤمن ًا بخلود بيروت.

الف�صل الرابع
�أحببت بيروت ،و�آمنت ب�أ�سطورتها ،وع�شت حلمها.
لي�ست بيروت هذا التكدي�س من المباني التي ي�سهل انتقادها ب�سبب �إعمارها الفو�ضوي
وجمالياتها الم�شكوك فيها .بيروت هي عالقة حميمة مميزة بين الف�ضاء والنا�س ،عالقة
نف�سية و�سيا�سية تو ّلد عند �سكانها انتماء معنوي ًا �إلى حا�ضرة ال حدود للمق�صود فيها� :أديان،
وثقافات ،ولغات ،وتقاليد ،وحداثة ،وملتقى الغرب وال�شرق ،وعا�صمة الكتاب ،ومركز لعالم
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روجيه ع�ساف و�شو�شو و�رصخة ''�آخ يا بلدنا''.
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المال ،وفوق كل �شيء ،ال�شعور بالحرية (م�شوب بميل �إلى الفو�ضى) .جميع اليوتوبيات وجدت
مكان ًا لها في بيروت :يوتوبيا الأمة العربية؛ يوتوبيا الحيادية اللبنانية؛ يوتوبيا العلمانية؛
يوتوبيا اال�شتراكية؛ يوتوبيا حوار الأديان؛ يوتوبيا التق�سيم الكونفيدرالي ...غير �أن بيروت ،في
�سرها� :إن المدينة المهددة والمحا�صرة والمق�صوفة والمحرومة من
�سنة  ،1982ع ّلمتنا ّ
الكهرباء والتموين ،قادرة على توليد الن�سيج االجتماعي الحي الذي يحتاج �إليه المجتمع
ِ
المدني .وبينما
المحا�صر الإ�سرائيلي كان مح�صوراً في �سترته الواقية من الر�صا�ص ومحبو�س ًا
في دبابته ،كان البيروتي حراً في قمي�ص مفكوك الأزرار ،ي�شاهد مباريات بطولة العالم لكرة
القدم ،على �أجهزة تلفزيون �صغيرة مو�صولة ببطاريات ال�سيارات .المقاومة في بيروت
المحا�صرة �أو�ضحت ب�شكل مثير للإعجاب دونية القوة الع�سكرية في وجه قوة ال�سكان الذين
َ
يتماهون مع مدينتهم .لكن ،عندما خانها الزعماء (الفل�سطينيون واللبنانيون) ،و�أ�صبحت
بيروت مو�ضع تفاو�ض وم�ساومة�ُ ،س ّلمت لجي�ش �شارون الإ�سرائيلي ،وح ّل عليها ''ال�سالم''
ال�صهيوني� :سقط � 1400ضحية في �صبرا و�شاتيالُ ،دفنت على عجل مع تكريم �إعالمي عالمي،
وتبددت في دهاليز الن�سيان.
حان الوقت للفار�س الو�سيم �أن يوقظ الأميرة النائمة .ظهر من خلف الكثبان الرملية في
مما كانت عليه .ق ّلة هم الذين
الطائف ،المنقذ الثري الذي �سيعيد بناء المدينة ب�شكل �أجمل ّ
�شعروا بخطر ت�سليم ال�سلطة �إلى رجل �أعمال ثري .تقول الحكمة'' :المال يجب �أن ُي�ستخدم ،ال �أن
يحكم'' ،والتجارب ال�سيا�سية في الع�صر الحديث غنية بالأمثلة عن عواقب و�ضع يد الثروة على
ال�سلطة :تدمير البيئة ،وارتفاع الف�ساد ،وزعزعة الديمقراطية.
ما هي العالقة الحميمة التي تن�ش�أ بين الرجل والمدينة عندما يعبرها في �سيارة م�صفحة
ذات زجاج �أ�سود ويخرج منها مرتدي ًا نظارات �سوداء ومحاط ًا بحرا�س م�سلحين في بدالت
�سوداء؟ م�س�ألة التعمير ،بالن�سبة �إلى رجل �أعمال مثله ،هي م�س�ألة جرافات وخالطات الأ�سمنت،
بينما الإ�صالح يعني تكليف الزعماء الذين �سيطروا على المناطق التي �أفرزتها الحرب� ،إدارة
ال�ش�ؤون العامة .هل من حل �أب�سط؟ قائد ميلي�شيا ي�صبح وزيراً ،ورجاله ي�صبحون موظفين في
الم�ؤ�س�سات الحكومية .لم يكن من الم�صادفة �أن م�صالح الم�ضاربين والمحتكرين فر�ضت تدمير
و�سط المدينة و�سلب �سكانه و�أ�صحاب المتاجر فيه ،و�إلغاء م�ساحة التبادل والأن�شطة الم�شتركة
المتاحة للطوائف اللبنانية كافة� .أ�صيب قلب بيروت من �صدمة الحرب منذ اال�شتباكات الأولى،
ثم طفقت الآلة الحربية الإ�سرائيلية تق�صف المدينة وتدمرها ،ثم �أقبلت جرافات ''�سوليدير''
واقتلعت قلبها .منذ ذلك الحين� ،أ�صبح و�سط بيروت مركزاً تجاري ًا كبيراً ،منف�ص ًال عن الذاكرة،
ومتجاه ًال الأحياء والأموات.
كان لل�ضحك ا�سم ،وللتهكم قناع�'' :شو�شو''؛ رجل/طفل يبلغ عمره الأعمار كلها ،وفي �صدره
قلب يافع �شديد الرقة .عندما اندلعت اال�شتباكات في خريف �سنة  ،1975عانى قلب بيروت
وكمن يقوم ب�إيماءة �أخيرة ،توقف قلب �شو�شو ،وخرج من م�سرح
�صدمة الحرب وتوقف نب�ضهَ .
الحياة بال تحية للجمهور وبال ت�صفيق .فيما بعد ،اختفى مبنى م�سرح �شو�شو مع �أنقا�ض و�سط
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بيروت من دون �أن يترك �أثراً ،وحتى يومنا هذا ال توجد لوحة تذكارية �أو �أي دليل ي�شير �إلى
موقع م�سرح �شو�شو.
بعد ثالثين عام ًا ،في �إثر اغتيال رفيق الحريري ،احتلت التجمعات ال�سيا�سية المكان
الأ�سطوري ،ور�أينا مئات الآالف من المتظاهرين يحاولون �أن يجعلوا من و�سط بيروت الجديد
تنا�سخ ًا للف�ضاء الوطني ال�شعبي الذي ح�ضن االنتفا�ضات المجيدة في الما�ضي .لكن ،في
تق�شر الطالء الوطني كا�شف ًا عن �إرادة
تظاهرات تحالف � 8آذار� ،أو خ�صمه تحالف � 14آذارّ ،
�سيا�سية حزبية ،وف�شلت الحركات المتخا�صمة في التماهي مع اليوتوبيا اللبنانية.
المثل التالي �أكثر افت�ضاح ًا :الت�ضامن الوطني الرائع الذي ظهر موقت ًا خالل حرب تموز/
يوليو  ،2006وتجلى في جميع �أحياء بيروت (وفي جميع الأقاليم اللبنانية) ،لم يكن له تعبير
في منطقة و�سط البلد ،على الرغم من وجود مئات الآالف من المهجرين في العا�صمة .الفراغ
البليد والخانق الذي �أتقن هند�سته رواد الآفاق الجديدة بقي فارغ ًا ،بليداً وخانق ًا ،ك�أنه ال
ينتمي �إلى البلد.
''دوار ال�شم�س''� ،أرا�سل العالم تحت �شعار'' :نحن بخير ،طمنونا
كنت في بيروت ،في م�سرح ّ
عنكم!''

الف�صل اخلام�س
بيروت لم تعد بيروت .يلتهم الباطون ف�ضاءها ،ال تتوارد الطرق فيها نحو الرحاب وال
تلتقي �أطرافها في ميدان المواطنة ،يحتكر �أجواءها ج�شع ال ي�شبع ،وتبذير �صفيق ال يحت�شم،
وي�سود فيها الف�ساد الوقح والمح�سوبية في ظل طبقة حاكمة تتحكم في الدولة وال تحكم .هل
كوة تت�سرب منها الرغبات والأحالم؟ ومع ذلك كله ،ف�إن الطاقات الإبداعية ال تزال ت�شرق
من ّ
وتنور ف�ضاءات ناب�ضة بالحياة ،متناثرة في المدينة الم�شوهة .مناخ �إبداعي مختلف عن الذي
ّ
عرفته� ،أعمال تثير �إعجابي �أحيان ًا ،واهتمامي غالب ًا ،وت�سا�ؤالتي دائم ًا؛ مبدعون �شباب
متحدون مع م�شاهدين �شباب ي�شبهونهم� ،شباب هاربين من الأقفا�ص الطائفية� ،أن�صار الحداثة
والنزعة الإن�سانية العالمية (خال�ص الكوكب ،والت�شكيك في الأديان ،ومحاربة التمييز
العن�صري والجن�سي) .لكنني قلق� :أين م�ساحة اللقاء� ،أين المواجهة ،والتبادل ،والنقا�ش؟ �أين
مزاحمة الفنون بع�ضها لبع�ض� ،أين الميدان الثقافي حيث الجميع يتفاعل مع �أعمال الجميع،
جراء غيبوبة المدينة ،تتعرفون
وحيث كل طاقة ت�ساهم في تطور الطاقات الأُخرى؟ هل لأنكمّ ،
�إلى �أنف�سكم في حيوية ثقافية عابرة للحدود؟ يقلقني جداً تبعية المواهب والطاقات الإنتاجية
وجميع مظاهر الثقافة للم�ؤ�س�سات المانحة الدولية .حذار! ...الأمانة المالية هي ح ّفارة قبر
حرية التفكير.
وها هي الثورة العربية تجتاح تون�س وم�صر ،وتبتدع م�صطلحاتها ومبتغياتها ،بال زعيم
وال تنظير.
بيروت ترتع�ش...
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ديكتاتوريات ت�سقط ،و�أنظمة تت�أرجح ،والمطالبات ال�شعبية تتحقق ب�شكل موزون �أو ال
تتحقق .الأمر ،هنا �أو هناك ،يتعلق بالمخاطر المحتملة وموازين القوى ،وال �سيما ب�سهر منتدى
الدول على حماية الم�صالح االقت�صادية الدولية و�سالم الكيان الإ�سرائيلي.
بيروت ترتعد...
وخالل هذا الوقت ،يوا�صل ال�شعب الفل�سطيني الوقوف في وجه البربرية الإ�سرائيلية
يبين لنا الفل�سطينيون في القد�س وغزة وال�ضفة
بالحجارة وال�سكاكين والطائرات الورقيةّ ...
تخ�صنا :الحرية والكرامة.
الغربية المعنى الحقيقي للكلمات التي اعتقدنا �أنها ّ
بيروت تتح�سر...
في  17ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،2019بيروت تنتف�ض .انتفا�ضة �أم ثورة؟ هل ما �شهدناه هو
فع ًال ثورة؟ �أعتقد ذلك ،و�أعتقد �أن هذه الثورة لم تنت ِه بعد .يجب �أن نميز بين االنتفا�ضة
والثورة ،حتى لو كانتا مت�شابكتين .االنتفا�ضة تعبير عن الغ�ضب؛ احتجاج على الفقر والظلم
والب�ؤ�س والجوعّ � .أما الثورة ف�إرادة م�ؤكدة لتغيير المجتمع (�أ�شكال ال�سلطة ،و�أ�شكال اال�ستغالل،
وتقا�سم الموارد .)...تندلع االنتفا�ضة ثم ينفد زخمهاّ � ،أما الثورة فال تتوقف ،والأفكار التي
تحملها ت�ستمر في العي�ش .ما �شاهدته هو ،في نظري ،ثورة حقيقية را�سخة في قلب انتفا�ضة
هائلة� .شعب جائع وم�ضطهد ومحتقر ينتف�ض �ضد حكومة �شائنة وحقيرة ،وفي �صفوفه الأولى
�شبان و�شابات مبهِ رون بفطنتهم الم�ستب�صرة وعزمهم ال�شجاع ،وهم يعلنون هدف الثورة
المحدد ب�إحكام� :إلغاء النظام الطائفي والق�ضاء على الف�ساد .والجدير بالمالحظة الذي ي�ستحق
الدرا�سة والتحليل الم�ستقبلي ،هو التطبيق الفوري والفاعل للمبادىء التي ت�سعى هذه الثورة
لتر�سيخها .ما �أروع م�شاهدة الت�ضامن الناجع في المنطقة الثورية :الغياب التام لالنق�سام
الطائفي؛ الديمقراطية والعقالنية في النقا�شات والمجال�س؛ الم�ساواة الكاملة بين الجن�سين في
القيادة والتعبير؛ الجماعية في الن�شاط االقت�صادي والت�سيير الذاتي للجان في �إدارة الإنتاج
والتوزيع؛ الإبداع الغني في مزج الإلهام ال�شعبي وعبقرية الفنانين المحترفين...
لن ُتن�سى �أبداً هذه التجربة الثورية ،لأنها اكت�شفت في �أعماق الطبيعة ال�شعبية اللبنانية
�إمكان التقدم الأخالقي واالجتماعي الذي لم يجروء على تطبيقه �أي حزب �سيا�سي حتى الآن.
�ستن�صب عليها �ضراوة القوى الغام�ضة التي تتر�أ�س
بيروت تحت�ضر ،لكنها لم تمت بعد.
ّ
م�صائرنا .ال تتهموا ''الآلهة'' ،فاللعنات دائم ًا من �صنع الإن�سان .وراء فيرو�س كورونا �أو �أكيا�س
لفك الرموز ،ولتمييز الأخيار
نترات الأمونيوم ال يحتاج ال�ضمير �إلى لجنة تحقيق �أو محكمة ّ
ومن كان فاقد
من الأ�شرار .ففي الكوارث ،ومن حيث المبد�أ ،كل َمن يملك ال�سلطة هو م�س�ؤولَ ،
الأهلية �أو غير فاعل هو مذنب .وكل َمن يملك ثروة ويحتجزها بينما النا�س جوعى ومعوزون،
هو مجرم.
قدرت منظمة �أوك�سفام� Oxfam/أنه منذ بداية تف�شي وباء ''كورونا'' ،ف�إن 21
(لمعلوماتكمّ ،
ميليارديراً في منطقة ( MENAال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا) ازدادت ثرواتهم بنحو ع�شرة
مليارات دوالر .و�أ�شارت المنظمة �إلى �أن هذا المبلغ يمثل ما يقرب من خم�سة �أ�ضعاف الأموال
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المطلوبة لمكافحة الوباء في هذه المنطقة–ن�شرة �أوك�سفام في � 28آب�/أغ�سط�س .)2020
حقيقة المدينة لي�ست في ال�صور المعرو�ضة عنها ،لأن بيروت في هذه ال�صور التي جالت
العالم تبدو ديكوراً لفيلم كارثي هوليودي .هذه ال�صور ت�شهد على ب�شاعة جالديها ،فتف�ضح
رذائلهم ،والأحجية التي تطرحها لي�ست � اّإل تحديد �أي من هذه الرذائل �أعظم ،وهل هي الحماقة،
�أم عدم الكفاءة� ،أم عدم ال�شعور؟ � ّأما حقيقة المدينة ،فتنبج�س من جروحها ،وتتجلى في التدفق
الرائع الذي جمع �شباب و�شابات من جميع �أحياء المدينة ،ومن جميع �أنحاء البلد (حتى الأبعد
منه) ،للت�ضامن مع �سكان المنطقة المدمرة ولتنظيم م�ساعدة المنكوبين ،بمهارة مذهلة وتفانٍ
مده�ش.
ال ي�سعني � اّإل �أن �أرى في هذا الجيل ،وريث تاريخ بيروت المجهول ،تبا�شير حقيقية
للحكومة المحتملة التي ي�ستحقها بلدنا .مليء بالبهجة من هذه الفكرة (يوتوبيا �أُخرى)� ،أ�شغل
التلفاز و�أتلقى ح�ساء قذراً من خطاب �أحد ه�ؤالء المفتر�سين الذين ي�ستر ّقون الدولة.
أُ�طفىء التلفاز و�أتقي�أ.

اخلامتة
قب�ضة الثورة تنت�صب في �ساحة ال�شهداء؛
معداتهم؛
تقو�ض خيام ال�شباب الم�سالمين وتدمر ّ
قوى الأمن الداخلي ّ
ال�شبان وال�شابات ي�ستمرون في نزع الركام وترميم المنازل وتموين المنكوبين؛
قوى الأمن (ما معنى �أمن؟) تهاجم المتظاهرين بالغاز الم�سيل للدموع والر�صا�ص (مطاط
وغير مطاط).
�سيدي الذي في ال�سلطة،
قررت منح الحرية لجالد ''الخيام'' الذي ع ّذب
�أنت الذي تتخذ القرارات نيابة عنا ،لقد
َ
واغتال مواطنين لبنانيين؛
ون�شرت قواتك الأمنية �ضد ال�شباب الم�سالمين الذين يمثلون �أنبل و�أروع ما ظهر في تاريخ
َ
المجتمع اللبناني الحديث.
�سيدي الذي في ال�سلطة،
لقد ازدريت الر�أي العام الذي لم ت�ست�شره ،ف�أمرت ب�إطالق �سراح مجرم خائن لبلده ،وقمعت
يعبرون عن �أفكار ال�شعب
بوح�شية وب�شكل غير م�شروع مواطنين لبنانيين م�سالمين� ،شباب ّ
اللبناني و�آماله.
�سيدي الذي في ال�سلطة،
لقد ا�ستح ّقيت مكانك في كتاب التاريخ الذي �سيت�صفحه �أوالد �أوالدك ،وفي �صور المعارك
التي خ�ضتها وانت�صرت فيها �ضد الم�شاغبين ال�شباب الذين كانوا يطالبون بغذاء الجياع
ورعاية الجرحى ،و�إيواء �ضحايا الكارثة و�إن�صاف �ضحايا �إهمال الم�ؤ�س�سات.
لقد ا�ستحققت �شكران الحكام الفا�سدين والق�ضاة الجائرين والم�صرفيين الل�صو�ص.
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�سيدي الذي في ال�سلطة،
ال تنظر في المر�آة التي �أُم�سك بها لك ،فقد ترى فيها �صورة العار.
حتى لو لم يتم الو�صول �إلى الهدف المن�شود ،ف�إن مو�سم الحرية هذا لن يفقد �شيئ ًا من
قيمته ،لأنه كان هائ ًال للغاية ،ومرتبط ًا ب�شدة مع م�صالح النا�س في بلدنا.
�سيتذكره ال�شعب وي�ست�أنف االنتفا�ضة ويوا�صل الثورة.
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الخروج إلى النور :نبيل عناني
مراجعة النص وتحريره :رنا عناني
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مقاالت ''اليوم السابع''  -محمود درويش
أع ّدها وح ّررها وق ّدم لها :حسن خضر
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