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Monodose

المدينة السجينة
رامي األمين
ال تحزن ،قال لي ،اذهب الى طرابلس،
كأنما ذهبت الى سوريا .كنت أخبره
عن أسفي الكبير ألنني لم أزر سوريا
فــي حـيــاتــي .وغــالـبــا حينما أفصح
ع ــن أس ـف ــي هـ ــذا أمـ ـ ــام م ــن ي ـعــرفــون
ســوريــا كـمــا يـعــرفــون لـبـنــان ،أسمع
جــوابــا مشابهًا ،يضع طرابلس في
مصاف املدن السورية الكبرى .وإذا
كانت العمارة في طرابلس مشابهة
ً
للعمارة فــي حلب مـثــا ،فــا شــك أن
حلب مدينة جميلة .مــع أن صديقًا
طــرابـلـسـيــا فــوجــئ كـيــف أن ـنــي أجــد
مــدي ـن ـتــه ج ـم ـي ـلــة م ـع ـم ــاري ــا ،وك ـيــف
أنني وصفتها حينما زرنــاهــا معًا،
بأنها أجمل من وسط بيروت .بدت
لــي طرابلس مدينة حية وحقيقية.

ليس فيها أحجار مزيفة ،وال أبنية
مقفلة على عتمة ،وﻻ شرفات عارية،
ل ـي ــس ع ـل ـي ـهــا ثـ ـي ــاب م ـغ ـس ــول ــة ،أو
شتلة زريعة ،أو عصفور في قفص.
فــي وس ــط طــرابـلــس ،يعيش الـنــاس
حـقــا ،وال يـتـظــاهــرون بالعيش كما
يـبــدو لــي ال ـنــاس فــي وس ــط بـيــروت.
ومع أن املدينة الشمالية مهجوسة
بمشاكلها األمـنـيــة ،غــارقــة فــي شبر
اإلرهاب ،إال أنها رغم ذلك حية أكثر
م ــن بـ ـي ــروت .ونــاس ـهــا ه ــم نـبـضـهــا،
بدمائهم ودمــوعـهــم وابتساماتهم،
يـصـنـعــون إي ـقــاع ـهــا ع ـلــى وق ــع قــرع
ال ـط ـبــول املـسـتـمــر م ـنــذ س ـن ــوات في
الـجــارة ســوريــا .وإذا كــانــت املظالت
لـ ــم ت ـع ــد تـ ـج ــدي ن ـف ـع ــا مـ ــع ان ـه ـم ــار
األمطار والبراميل واألدعية املرتدة
واآللهة املنهارة (بال مظالت إنقاذ)

مــن السماء ،فــوق رؤوس السوريني
في سوريا ،فإن املظالت ال تزال تفتح
في طرابلس عند كل انهمار للمطر
أو ل ـلــوطــن ف ــي الـ ـج ــارة ال ـت ــي كــانــت
طرابلس جزءًا منها حتى ثالثينيات
ال ـقــرن املــاضــي ،وج ــرى سلخها عن
سوريا وضمها الى لبنان ،بعد جدل
ـاس يغيب عــن صفحات
تــاريـخــي ق ـ ٍ
كتب التاريخ املدرسية ،لكنه يحضر
ف ــي ك ـتــاب فـ ــواز طــراب ـل ـســي «تــاريــخ
ل ـب ـن ــان الـ ـح ــدي ــث» .ف ــإم ـي ــل إده ق ــدم
للخارجية الفرنسية في صيف عام
 1928مذكرة يقترح فيها أن تصير
ط ــرابـ ـل ــس «م ــديـ ـن ــة حـ ـ ـ ــرة» ـ ـ ـ تـحــت
اإلدارة الـفــرنـسـيــة« ،يـمـنــح سكانها
امل ـس ـي ـح ـيــون ال ـج ـن ـس ـيــة الـلـبـنــانـيــة
وامل ـس ـل ـم ــون الـجـنـسـيــة ال ـس ــوري ــة»،
وذل ــك لضمان أكثرية مسيحية في

لبنان الكبير ،طبعًا «بعد منح لبنان
نظام الحكم الــذاتــي على غــرار بالد
العلويني» .هذه أمور حدثت قبل أقل
م ــن مـئــة ع ــام .وال ت ــزال بــاعـثــة على
التأمل الــى أيامنا هــذه :الحسابات
مـ ـ ــع طـ ــراب ـ ـلـ ــس ال ت ـ ـ ـ ــزال ب ــال ـن ـس ـب ــة
الـ ــى كـثـيــر م ــن الـل ـبـنــانـيــن طــائـفـيــة
وديموغرافية صرفة ،يضاف إليها
حسابات اقتصادية كانت حاضرة
آنـ ـ ـ ــذاك ،ول ـ ــم ت ـغ ــب ال ـ ـيـ ــوم ،إذ يــذكــر
طــرابـلـســي ف ــي كـتــابــه أن «املـصــالــح
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ل ــانـ ـت ــداب وم ـصــالــح
ب ـ ــورج ـ ــوازي ـ ــة ب ـ ـيـ ــروت ح ــال ــت دون
عـ ــودة م ــرف ــأ طــراب ـلــس ال ــى س ــوري ــا.
ذل ــك أن بـقــاء طــرابـلــس داخ ــل حــدود
«لـ ـبـ ـن ــان الـ ـكـ ـبـ ـي ــر» يـ ـح ـ ّـد مـ ــن خـطــر
تهديدها مركز بيروت االقتصادي،
أم ــا إذا أصـبـحــت ج ــزءًا مــن ســوريــا،

(تصوير هيثم الموسوي)

الحائط المكسور بيننا
محمود قبوط
استيقظت ،ذلك الصباح ،على صوت
رص ـ ــاص ي ـخ ـتــرق جـ ـ ــدران ع ـمــارت ـنــا.
أط ـ ـ ــرد الـ ـنـ ـع ــاس مـ ــن ع ـي ـن ـ ّـي وأدخ ـ ــل
الحمام ألحلق لحيتي .أحلقها على
وق ـ ــع الـ ـص ــوت ن ـف ـس ــه ،املـ ـتـ ـس ـ ّـرب مــن
ال ـن ــاف ــذة ال ـص ـغ ـي ــرة .أس ـم ــع زق ــزق ــات
ّ
عصافير جارتنا أم نعيم املعلقة على
حــائــط ال ـش ــرف ــة ،فــأت ـخـ ّـيــل ارتـطــامـهــا
ّ
ب ـج ــوان ــب ال ـق ـف ــص الـ ـح ــدي ــدي ،كــلـمــا
ّ
ـأة ،يختفي الـنــور.
رن ا ّلــرصـ ّـاص .فـجـ ّ
تهتز الشقة بنا ...ورف الزجاج واملرآة
التي بالكاد أرى نفسي فيها .أشعر،
وكأنني في فيلم وثائقي عن الحروب
ال ـع ــامل ـي ــة ال ـت ــي اع ـت ــدن ــا م ـشــاهــدتـهــا
فــي امل ــدرس ــة .يـعــود ال ـنــور .أنـظــر إلــى
ً
وجهي في املرآة التي هدأت ،متسائال
عن ّ
سر تلك البرودة التي ال تفارقني.
ف ـهــل ال ــرص ــاص ف ــي الـ ـخ ــارج زائ ــف؟

وهل تلك القذائف هي أصــوات فقط؟
ً
أو أننا اعتدنا ،فعال ،تلك الحياة؟
م ـ ـس ـ ـحـ ــت مـ ـ ـ ــا بـ ـ ـقـ ـ ــي مـ ـ ـ ــن مـ ـعـ ـج ــون
الـحــاقــة ،وع ــدت فــي الــزمــن إل ــى املــرة
األول ــى الـتــي شـهــدت فيها حــربــا بني
مـنـطـقـتـنــا و»م ـن ـط ـق ـت ـهــم» .ح ـي ـنــذاك،
ك ـن ــت ف ــي ال ـص ــف الـ ـث ــان ــوي ال ـث ــان ــي،
وك ـن ــت أس ـت ـعــد لــام ـت ـحــان الـنـهــائــي
ف ــي م ــدرس ـت ــي ال ـب ـع ـي ــدة ...ك ــل الـبـعــد
ع ــن ال ـح ــرب .مــدرس ـتــي ال ـتــي ل ــم تكن
ّ
تضم غيري من تلك املنطقة الرتفاع
ّ
أق ـس ــاط ـه ــا .ل ــم يـ ـج ــدوا س ـب ـبــا مـهــمــا
إلل ـغــاء ام ـت ـحــان م ــادة ع ـلــوم الـحـيــاة،
وكــذلــك ّأم ــي الـتــي كــانــت م ـصـ ّـرة على
أن أذه ــب ألقـ ـ ّـدم ا ّمـتـحــانــاتــي« .يــالـلــه
ّ
حـبـيـبــي قـ ــوم ،حــضــرتــلــك ك ــل تـيــابــك
والشنتة كمان» ،تهمس في أذني عند
الفجر .ثم تنصرف لتجهيز أشقائي،
ف ـب ـعــد ان ـت ـه ــاء االمـ ـتـ ـح ــان ،سـنــذهــب
جـمـيـعـنــا إلـ ــى م ـن ــزل ج ـ ّـدت ــي الـبـعـيــد

ف ـت ـل ــوح إم ـك ــان ـي ــة أن ت ـص ـبــح امل ــرف ــأ
ال ــرئـ ـيـ ـس ــي لـ ـس ــوري ــا عـ ـل ــى ح ـس ــاب
م ــرف ــأ ب ـ ـي ـ ــروت» .م ـن ــذ ذل ـ ــك ال ـح ــن،
وطــرابـلــس تـبــدو عالقة فــي «ب ــرزخ»
بــن لـبـنــان وس ــوري ــا .وه ــو ب ــرزخ ال
يقيها النار وال يحرمها الجنة .بيد
أنــه فــي أحـيــان كثيرة يصير برزخًا
بــن نــاريــن ،وال يعود ممكنًا تجنب
االحـ ـ ـت ـ ــراق .ط ــراب ـل ــس ب ـه ــذا املـعـنــى
ليست لبنانية وال ســوريــة .هل هي
«منطقة حرة» كما أرادها إميل إده؟
ب ــل ه ــي م ـن ـط ـقــة س ـج ـي ـنــة :سـجـيـنــة
التاريخ والجغرافيا والديموغرافيا
والـ ـط ــائـ ـفـ ـي ــة ،وض ـح ـي ــة ال ـت ـه ـم ـيــش
االق ـ ـت ـ ـص ـ ــادي واالجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــي .هــي
مـنـطـقــة رائـ ـع ــة ،ل ـكــن ال ي ـس ـمــح لها
بتظهير روعـتـهــا ألنـهــا تـهــدد زيــف
مدينة مسحوبة الروح مثل بيروت.

عن النزاعات كي ال نبقى تحت هول
األص ـ ـ ــوات ال ـقــاس ـيــة ع ـلــى مـســامـعـنــا
البريئة .جمعت أمي أغراضنا :الذهب
واألوراق امل ـه ـم ــة وج ـ ـ ـ ــوازات الـسـفــر
لنهرب بها من املنزل .هي ّ
مرت بتلك
التجربة قبل  ٢٠سنة عند زواجـهــا.
تـعــرف كــل تـلــك األش ـي ــاء .تـعــرف أنها
عندما عــادت إلــى بيتها بعد النزوح
القسري ،لم تجد شيئًا من «شبكتها»
أو جهاز عرسها.
جمعت كل شيء .ونعيم ،ابن جارتنا،
«كـ ـ ـس ـ ــر» ح ــائـ ـط ــا ف ـ ــي امل ـ ـب ـ ـنـ ــى ،ل ـكــي
ن ـه ــرب م ــع ج ـيــران ـنــا ،ق ـبــل أن تـشــرق
الشمس وتـقــف إلــى جــانــب القناص.
هــربـنــا مــن املـمــر املـسـتـحــدث ،ولكننا
بعد أيــام عدنا إلــى بيتنا مــن مدخل
املـبـنــى الــرئـيـســي ،بـعــد انـتـهــاء جولة
ً
«الـحــرب» .لم تستمر عودتنا طويال.
اشتبكوا ،فهربنا مجددًا من الحائط
املـكـســور ...ثــم عــدنــا .بقينا على هذه

ّ
الحال سنني عـ ّـدة ،تخللها انفجاران
ف ــي امل ــدي ـن ــة .ه ــذه األشـ ـي ــاء أكسبتنا
ّ
«ق ـ ــدرات ع ـس ـكــريــة» ،مــكـنـتـنــا ف ــي ما
بعد مــن تمييز صــوت الــرصــاص من
املـفــرقـعــات الـنــاريــة املبتهجة .صرنا
ّ
نفرق بني رصاص الجيش ورصاص
ّ
شــبــان ال ـشــوارع ،وبــن قذيفة الهاون
أو أي نــوع آخ ــر ...وات ـجــاه الــرصــاص
أي ـضــا ،هــل هــو مــن منطقتنا أم على
منطقتنا؟
ل ــم ي ـقــف األم ـ ــر ع ـنــد هـ ــذا الـ ـح ــد ،فقد
ّ
مجهزين ألي حالة طــوارئ
أصبحنا
قــد تـحــدث .ق ــادرون على جمع كــل ما
نحتاج إليه للهرب من البيت .وبتنا
نـ ـع ــرف أيـ ـض ــا أيـ ـ ــن ت ــرك ــن «ت ــاك ـس ــي
الـعـلـقــات» ،ففي تلك ال ـظــروف ،تنبت
ب ـس ــرع ــة ق ـي ــاس ـي ــة م ــواق ــف سـ ـي ــارات
األج ــرة لنقل الــراغـبــن بترك املنطقة.
ه ـ ـ ــذا ال ـ ـتـ ــاك ـ ـسـ ــي ،ه ـ ــو نـ ـفـ ـس ــه ال ـ ــذي
وقت الحق.
سيعيدنا إلى بيتنا في ٍ

غــالـبــا م ــا تـشـتـعــل االش ـت ـبــاكــات عند
امل ـســاء .ولــذلــك ،أح ــرص عـلــى الـعــودة
إلــى ّالبيت بــاكـرًا .أركــض فــي الـشــارع
لتجنب رصاصة قناص ،إن لم أحظ
بسائق تاكسي «العلقات» .أصل إلى
الـبـيــت ،وأسـتـغــل وج ــودي فــي ليالي
ال ـن ــزاع ــات ف ــي لـعــب الـ ــورق م ــع أهـلــي
أو س ــرد األخـ ـب ــار املـضـحـكــة ال ـت ــي ال
تجمعنا أيام السالم على سردها.
■■■
… وأنت تقرأ هذا النص ،تكاد تعتاد
ّ
تتشوق لتسهر معنا
تلك الحياة ،وقد
ف ــي ال ـل ـيــل وت ـس ـت ـمــع الـ ــى أحــادي ـث ـنــا
املـضـحـكــة ...فما بــالــك بعائلةٍ عاشت
تلك السطور أكثر من  ٣سـنــوات ،وال
تزال ،وال تشعر حتى بحالة الطوارئ
ِإال عندما تقتحمنا وسائل اإلعالم.
سنبقى عـلــى تـلــك الـحـيــاة لــو طلبت
ّ
مــنــا طــراب ـلــس لـتـبـقــى ه ــي ع ـلــى قيد
الحياة.

