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الزالزل بٌروت تعٌش انتكاساتها خارج األضواء  مدٌنة السحر والثقافة والنجومٌة تعاقبت علٌها
  فمتى تولد من جدٌد ؟

  بٌسان طً

 
 
 
 

حتار أي الحكاٌات ال,لفٌلم تدور أحداثه على امتداد عقود من القرن العشرٌن  لو أراد مخرج عالمً أن ٌختار بٌروت مسرحا
جذبت إلٌها المثقفٌن , انتعشت ونهضت فً سنوات قلٌلة,فهذه المدٌنة التً تعٌش الٌوم قلقا جدٌدا على مصٌرها . ٌروي

وصارت فً بضع سنوات ,ما ٌمت لقطاع الخدمات بصلة  واحتضنت كل,والشعراء والكتاب والالجئٌن السٌاسٌٌن والفنانٌن 
حٌن تغرب الشمس تستعٌض عنها برغبة سكانها وزوارها باقتناص كل ,لٌل نهار  ت تعٌشكان.مكانا لجمع المال السهل 

 .لٌسجلوها فً دفاتر أٌامهم الجمٌلة  اللحظات
 

شاعر أم باحث أم مناضل سٌاسً؟ وقد ٌكون ,تاجر أم صاحب فندق ,عارضة  ملكة جمال أم:ترى من ٌكون بطل فٌلمه 
عند شاطئ  ٌرتمً'خلٌطا 'أم ٌختار له ,شرقً أم غربً :وفً أي دٌكور ٌصوره  عنوان ٌختار للفٌلم؟ السؤال األصعب أي

 .البحر 
 

وبرعت كما .كان ثمة دور تتهٌأ للعبه ... 3491االنتداب الفرنسً العام  بعد استقاللها عن',ثانوٌة 'فجأة لم تعد هذه المدٌنة 
ٌعصف بها ,صعبة  -بعٌدا من الكامٌرات  -حٌاة النجوم و',نجمة 'لكنها كانت ...موهبة فً اغواء جمهورها  أكثر الممثالت

والماكٌاج ٌخبئ دموعا ,جمهورهم تخفً مراراة عمٌقة  االبتسامات التً ٌقابلون بها.القلق والمشاكل التً تمزقهم أحٌانا 
 دٌنة مع ذلك الغموضوتكتمل عناصر برٌق قصة الم.'حب حقٌقً 'الى ,تفتقر الى االستقرار  ٌذرفونها فً اللٌالً الطوٌلة التً
 .فال أحد ٌجزم من هو مؤسسها األول ,المحٌط بوالدتها 

 
 ' قبل التارٌخ'مسكونة 

 
عنوانا للفصل األول الذي ٌؤرخ للمدٌنة قبل ' بٌروت قبل بٌروت' قصٌر سمٌر فً كتابه عن تارٌخ العاصمة اللبنانٌة اختار

فقد وجد المنقبون آثارا ,لكنها لٌست مدٌنة ولدت مع دورها الجدٌد , بعد االستقالل صارت لبٌروت مكانتها العربٌة.'نهضتها '
علٌها كانت مسكونة خالل فترات  وٌبدو أن المنطقة التً تمتد,منطقة رأس بٌروت تعود الى آالف السنٌن قبل المٌالد  فً

شاهدة على العصر الحجري وفً جنوب المدٌنة وجدت أدوات .'التارٌخ  قبل'متقطعة من الحقبة التً اصطلح على تمسٌتها 
 . القدٌم
 

فمع انتشار الحرف عرف ,ضفتها الى العالم  وجدت لٌكون الشاطئ',أم الشرائع 'البحر هو سر هذه المدٌنة المعروفة ب 
 .ضفاف المتوسط  الهالل الكنعانً نموا كبٌرا وبرزت مدنه على

 
ارٌخ ألنها لم تكن ذات أهمٌة فً المرحلة العربٌة وفً الت لكن قلما تذكرها كتب,هذه المدٌنة شهدت مرور حضارات كثٌرة 

مؤرخً تلك  نتعرف الى ما عاشته هذه المدٌنة فً الحقبة الكنعانٌة على رغم أن'تارٌخ بٌروت 'كتاب  وفً.الحقبات االسالمٌة 
كون بٌروت ولدت وقد ت,جبٌل وصٌدا وصور  الحقبة والمتحدثٌن عن حضارة الفٌنٌقٌٌن ٌركزون على مدن لبنانٌة أخرى هً

 .الملجأ لمن ٌقصدها كما كانت بفضل ٌنابٌعها الكثٌرة موردا للسفن  فقد كانت توفر,فً المراحل األولى للمالحة 
 

تعود الى الغزو الذي شنته  ففٌها عثر المنقبون على كتابات,هذه كشفت فً سنوات العز والنجومٌة ثراءها 'المجهولة  بٌروت'
وقد ,الحقٌقً فً كتابات المؤرخٌن بدأ بعد غزو االسكندر للمنطقة  وٌروى أن ظهور المدٌنة.ة عشرة األسرة الفرعونٌة الثانٌ
بعدم  وعاشت المدٌنة كما كل مدن سورٌة فترات طوٌلة اتسمت,من عمالت الغزاة المقدونٌٌن  وجدت فٌها قطع نقدٌة
 .فتراجع ...فانتعاش ,ازدهار ثم نكوص ,االستقرار 

 



وأدت .مهما  حٌن تحولت مركزا حضرٌا,بالنسبة إلى المؤرخٌن تبدأ مع االستعمار الرومانً لبٌروت  وحاأكثر الحقبات وض
لكنه ,السادس عرفت المدٌنة نشاطا ثقافٌا وتجارٌا  وفً القرن.كلٌة الحقوق فٌها دورا فً سن القوانٌن وفً النقاش التشرٌعً 

 لتعود بعد حقبات وتنزوي,تتالت علٌها الزالزل وأخفت معالمها مرارا ثم ,زلزاال مدمرا  كان أٌضا القرن الذي عاشت خالله
فقررت أن ترمً مشلح البؤس للتألق  وأتعب الظل المدٌنة,ومرت العقود والقرون ...وتشغل أدوار الكومبارس ,وراء الستارة 

 .بأبهى الحلى واألزٌاء 
 

سجلوا فٌها والداتهم , حثٌن والمؤرخٌن العرب التجأوا الٌهافكم من الكتاب والروائٌٌن والشعراء والبا, مطبعة الشرق صارت
 .' تٌارات ثقافٌة'ومحاوالتهم المشتركة النتاج ,الحقٌقٌة 

 
  أسئلة الهوٌة السٌاسٌة

 
الكتب التً كانت تصدر من مطابعها فً شكل ٌومً؟ هل نذكر أسماء  مثال؟ هل ٌسهل تعداد'شعر 'هل تذكرون مجلة 

الناشرٌن  ٌتنقلون فً شوارعها وبٌن مقاهٌها ومكاتب,العرب الذي هربوا الٌها بحثا عن نسمة حرٌة  الناشطٌن والسٌاسٌٌن
هكذا كان ازدهار بٌروت ,الخدمات السٌاحٌة  وكانت تلك الشوارع مكتظة بالسائحٌن العرب وبالسماسرة والتجار وموزعً.
عام  نذكر أنها,لكنها قاومت ,عاما وانهكت المدٌنة  31دامت واالنتماء تفجر حربا أهلٌة  القلق حول أسئلة الهوٌة السٌاسٌة.

 .وأخرجتهم  وقاومت وتحملت المجازر,احترقت ولم ترفع لإلسرائٌلٌٌن الراٌة البٌضاء  3491
 

وانتهت الحرب ,أنفسهم لحساباتهم وحسابات دول أجنبٌة  خاضها اللبنانٌون,لٌست حربا بل حروب تلك التً عاشتها بٌروت 
 .وانقسامات حادة فً المجتمع اللبنانً  رات آالف القتلىمخلفة عش

 
 المخالفات.'مدٌنة الباطون المسلح 'صارت بٌروت .السالح رفع من أٌدي المختلفٌن  لكن,الخالفات لم تنته بعد الحرب 

دال بسبب المنطقة فإنها أثارت ج وعلى رغم ازدهار هذه.خصوصا وسطها ,ثم أعٌد اعمارها ,المعمارٌة طبعت العاصمة 
لتلعب الدور الجدٌد الذي رسم ,وكادت تنسى مثقفٌها وفنانٌها ,إلى بٌروت  السٌاح عادوا بكثرة.التخطٌط والدور الذي رسم لها 

ٌمكن الجزم بهوٌة مدنٌة أو معمارٌة  تغٌرت المدٌنة التً ال.وفً سٌاق المعطٌات االقلٌمٌة المستجدة ,الحرب اللبنانٌة  لها بعد
ارتفعت مكانه األبنٌة الشاهقة وامتدت الى البحر .التراثً قلٌل فٌها  وصار,ار واجتاح الباطون معالمها قل الخض,لها 

 .لمدٌنة أخرى  الصور الملتقطة لمرفئها عند عٌن المرٌسة فً بداٌة القرن العشرٌن تبدو وكأنها صور وكورنٌشه، فصارت
 

وٌبذل المجلس البلدي للمدٌنة ,سبٌرز وبشارة الخوري  كشارعًفً بٌروت شوارع قلٌلة ال تزال تحتفظ بشًء من التراث 
 ولحظت خطط إعادة اعمار.المصنفة كمبان تراثٌة وهً تعود فً معظمها للقرن التاسع عشر  جهودا للحفاظ على المبانً

 . المدٌنة اوتوسترادات ضخمة لتنظٌم حركة السٌر وربطها بشرٌان الجنوب األساسً
 

تعٌش انتكاسة أو خوفا جدٌدا واألسئلة  -منها  برضا أهلها وبطلب -لكامٌرات لكثرة ما سلطت علٌها بٌروت التً أحرقتها ا
وفً ,الشعراء والكتاب الذٌن تغنوا بها وان لم ٌجدوا مكانتهم فٌها بعد الحرب  هً ال تزال فً قلب.مفتوحة حول مصٌرها 

لئال تستسلم مجددا لمنطق  فً بعض الشوارع دعوة من محبٌها ترتفع'ٌا ست الدنٌا ٌا بٌروت 'األخٌرة كانت أغنٌة  األٌام
وبعضهم ,ساعات االنتكاسة ٌستجٌب لنداءات الجمهور  بعضهم فً.لكن النجوم أصحاب مزاجات متقلبة ومختلفة ,النزاع 

 .أو المخاطرات  اآلخر تخٌفه الخضات فٌختار العزلة

  عام:الموضوع 

  الحٌاة:المصدر 
  

 
 


