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Monodose

مقبرة
الباشورة:
الموت على
طبقات كثيرة
غفران مصطفى
يـ ـمـ ـش ــي الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاس ع ـ ـلـ ــى ال ــرصـ ـي ــف
امل ـح ــاذي لـحــائــط مـقـبــرة ال ـبــاشــورة
إل ـ ـ ــى حـ ـي ــاتـ ـه ــم ال ـ ـع ـ ــادي ـ ــة .ي ــام ــس
صخبهم سكون الراقدين خلف ذلك
الـحــائــط ال ــذي يفصل بــن نقيضني
صارا مع الوقت أليفني.
ه ـ ــذه املـ ـقـ ـب ــرة ،الـ ـت ــي ج ــاي ـل ــت أب ـن ــاء
مـنـطـقــة ال ـب ــاش ــورة وأه ــال ــي بـيــروت
عـ ـم ــوم ــا ،صـ ـ ـ ــارت جـ ـ ـ ــزءًا مـ ــن ح ـي ــاة
الـعــابــريــن والـســاكـنــن أيـضــا .هــؤالء
الذين باتوا ّ
يدخرون ملوتهم ،تمامًا
كما يـ ّـدخــرون أليامهم املقبلة .هكذا
ً
مثال ،يفعل صاحب الدكان الصغير
في الحي« .يجمع» ملوته كي يحظى
بقبر يليق به .وهذا ما يفعله أيضًا
ح ــارس املـقـبــرة ،ال ــذي يعيش املــوت
يوميًا.
تــراه جالسًا عند باب املقبرة .ينفث
سـيـجــارتــه منتظرًا الــزائــريــن .وهــو،
عندما يــرى أحــدهــم متجهًا نحوه،
ي ـت ـ ّ
ـرج ــل ع ــن ك ــرس ـ ّـي ــه ل ـي ـســأل اآلت ــي
من له في هذا املكان .حتى إذا عرف
اس ــم املـ ّـيــت ال ــذي يـقـصــده ،سـمــح له
ب ــا ّل ــدخ ــول .ي ــدخ ــل رجـ ــل أرب ـع ـي ـنـ ّـي،
يلف بذراعيه ّ
جرة رخام فيها شتلة
ّ
صـغـيــرة ،ويـقـصــد قـبـرًا بـعـيـدًا .لكن
العامل هناك يمنعه من زرعها على
ّ
الترابية فوق القبر إال بإذن
املساحة
من إدارة املدافن.
ي ـح ـكــي م ـخ ـت ــار م ـن ـط ـقــة ال ـب ــاش ــورة
مـ ـصـ ـب ــاح عـ ـي ــدو عـ ــن هـ ـ ــذه امل ــداف ــن
الـ ـت ــي هـ ــي ألهـ ــالـ ــي ب ـ ـيـ ــروت ع ــام ــة.
وقــد استحدثت مقبرتان جديدتان
بـعــدهــا فــي منطقة الـطـ ّـيــونــة ـ دوار
شاتيال ،وهــي مدافن الشهداء التي
افتتحت خالل األحــداث التي وقعت
فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت ع ـ ــام  ،1958واملـ ــدافـ ــن
ال ـتــاب ـعــة ل ـ ــدار ال ـف ـت ــوى ول ـه ــا لجنة
خ ــاص ــة ت ـتــولــى إدارت ـ ـهـ ــا ،منفصلة
عن جمعية املقاصد ،ولكنها تعمل
بــال ـت ـن ـس ـيــق م ـع ـه ــا .وي ـ ـقـ ــول ع ـيــدو
إن مــدافــن ال ـبــاشــورة «كــانــت تابعة
ّ
لـلــدولــة الـعـثـمــانـيــة ،قـبــل أن تتسلم

التلة التي صارت مقبرة
ي ــروي أهــالــي املنطقة أن مقبرة الباشورة
ّ
كانت في السابق أشبه بتلة ترابية .بقيت
على تلك الـحــال حتى عــام  ،1829عندما
قام الشيخ عبد الرحمن الحوت ،أحد أبرز
العلماء املسلمني فــي بـيــروت ،ببناء سور
للمحافظة على حرمة قبور املسلمني .وفي
تلك الفترة أيضًا ،كان أبناء بيروت ُيطلقون
على الشخص ال ــذي يـقــوم بتجهيز امليت
وغسله وإع ــداده للدفن بـ»النصولي» ،وال
يزال هذا االسم ُيطلق على إحدى العائالت
ّ
البيروتية حتى اليوم.

(تصوير
هيثم
الموسوي)

شؤونها جمعية املقاصد الخيرية
اإلس ــام ـي ــة الـ ـع ــام  ،1960وال ت ــزال
حتى اليوم».
ب ـق ـيــت م ــداف ــن الـ ـب ــاش ــورة تـسـتـقـبــل
األموات من أهالي بيروت حتى عام
 ،1975إلــى أن اتخذ ق ــرارًا بإقفالها،
وتحويل الدفن إلــى مقبرة الشهداء
في شاتيال .وكــان سبب اإلقفال هو
اس ـت ـب ــدال ـه ــا ب ـم ـش ــروع اس ـت ـث ـمــاري
جديد لبعض رجــال األعـمــال .هكذا،
ّ
«ت ــوق ـف ــت عـمـلـيــة ال ــدف ــن ف ــي مـقـبــرة
الباشورة ملدة  10سنوات ،بانتظار
ّ
أن تتحلل ك ــل الـجـثــث الـتــي تحتاج
ك ــل واح ـ ــدة مـنـهــا لـسـنـتــن تـقــريـبــا،
ب ـح ـس ــب ح ـ ـ ـ ــرارة األرض» ،ي ـتــابــع
ع ـ ـيـ ــدو .ول ـ ـكـ ــن ،مـ ــع انـ ـ ـ ــدالع ال ـح ــرب
األه ـل ـيــة واالش ـت ـب ــاك ــات ال ـت ــي دارت
ّ
ّ
اضطر
املخيمات الفلسطينية،
داخل
أصحاب املشروع إلى وقف التنفيذ
وال ـ ـ ـعـ ـ ــودة ل ـ ـ ــ»مـ ـ ــزاولـ ـ ــة» ال ـ ــدف ـ ــن فــي
مقبرة الباشورة بسبب قرب مقبرة
الشهداء من ّ
مخيم شاتيال.
اكـتـسـبــت م ـق ـبــرة ال ـب ــاش ــورة شـهــرة
كبيرة ،ألنها ّ
تعد «البيت» األساس
الذي يخلد إليه موتى أهالي بيروت،
وألنـ ـه ــا ت ـضــم ال ـك ـث ـيــر م ــن الـعـلـمــاء
واألولـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاء وامل ـ ـسـ ــؤولـ ــن مـ ــن زم ــن
الـخــافــة الـعـثـمــانـيــة ،وع ـلــى رأسـهــم
قبر والي سوريا أحمد حمدي باشا
الذي يقع بجانب سور املقبرة الذي
بناه العثمانيون عام  1892من أجل
ّ
ويعد
فصلها عن املنازل والطرقات.
قـبــر ال ــوال ــي م ــن اآلثـ ــار امل ـهـ ّـمــة الـتــي
ّ
ويتميز
بقيت من العهد العثماني،
ّ
الحجرية ،التي يصعد إليها
بغرفته
ال ــزائ ــرون ب ــدرج صـغـيــر تـعـلــوه قبة
مستديرة .ومن الرؤساء اللبنانيني
الذين دفنوا هناك رئيس الحكومة
السابق شفيق الوزان ورئيس حزب
الـ ـنـ ـج ــادة ال ـن ــائ ــب ال ـس ــاب ــق ع ــدن ــان
الحكيم .أما أبرز العائالت البيروتية
امل ــدف ــون ــة ف ــي م ـق ـب ــرت ــي الـ ـب ــاش ــورة
وال ـ ـش ـ ـّهـ ــداء ،ف ـه ــي عـ ـي ــدو ومـ ـك ــاوي
وال ـ ـبـ ـ ّـنـ ــا وال ـ ـ ـحـ ـ ــوت والـ ـط ــرابـ ـلـ ـس ــي
والصقال وعالء الدين واملصري.
حتى اليوم ،ال تزال مقبرة الباشورة
تستقبل األم ــوات« ،ولــن تتوقف عن
ذل ــك ،ألن مـقـبــرة ال ـش ـهــداء أصبحت
ممتلئة“ ،يقول عيدو .أما عن املدافن
الـ ـج ــدي ــدة ال ـت ــاب ـع ــة ل ـ ـ ــدار ال ـف ـت ــوى،
فـخـصـصــت أله ــال ــي بـ ـي ــروت الــذيــن
ال يملكون قبرًا سابقًا فــي مقبرتي
الـ ـب ــاش ــورة والـ ـشـ ـه ــداء« ،أي أنـ ــه ال
ي ــوج ــد ف ـي ـه ـمــا أحـ ــد م ــن األقـ ـ ـ ــارب»،
ي ـت ــاب ــع عـ ـي ــدو .أمـ ــا ال ــذي ــن يـمـلـكــون
قـبـرًا فــي إح ــدى املقبرتني ُ
فيدفنون
فوق أقاربهم ُ ،شرط أن تكون الجثث
الـســابـقــة ق ــد ف ـن ـيــت ،وذلـ ــك إفـســاحــا
باملجال أمام العائالت التي ال تملك
ق ـب ـرًا .وع ــن تـكــالـيــف ال ــدف ــن ،يوضح
ع ـيــدو أن «كـل ـفــة ال ـق ـبــر ال ـجــديــد في
مــدافــن ال ـبــاشــورة تـصــل إل ــى حــدود
ال ــ 15ألــف دوالر أميركي ،بينما في
املقابر الجديدة (مدافن دار الفتوى)
ف ـ ـ ــإن الـ ـكـ ـلـ ـف ــة ال تـ ـتـ ـع ــدى الـ ــرسـ ــوم
األسـ ــاس ـ ـيـ ــة ،أي مـ ــا ي ـ ـقـ ــارب الـ ـ ـ ــ500
دوالر“.

