
 
 شان أندرسن 

 
 إلى منازل بيروت  

 
 كالشِعر.  صياغته في الوقت أيضا بل مادّي، مبنى يعني مجرد  ال "بيت"، العربية اللغة وفي بيروت، لمنازل
  بعلبك رأس في يعيشون كانوا الذين البدو، ومنهم المجتمعات، بين محكية األصل في كانت الكلمة هذه أن الباحثون يعتقد

 قديماً.  السورية والصحراء
أقدام،   أربع أو ثالث قدمين، من تتألف البدو، بيت بهيكل  خيمة، وتد أو عامود كان  سواء البيت، عناصر  من عنصر  كل
ً  تالبي ً  ٣٢ إلى ١٦ من تجمع هو أيضا  دراسياً.  منهجا
 

 أيضا.  تُسمع بل فحسب المرء  أحالم فيه تُجمع ال الذي المنزل هي اللّغة تصبح وبالتالي للغة، كمقياس   المنازل بناء يتم هكذا
ً  تكن لم فظائع على  شاهداً  العالم كان آب،  من الرابع في  لفساد. وا السياسي المأزق وجه  في عناداً  بل إنتقام، وال حربا
  

رفي  قد  كان بيروت مدينة من  كبير  جزء  الثقافية، وأسواقها مؤسساتها من العديد وبعدها، األنفجارات. تلت التي  اللحظات ُدّمِ
ً  وقعت ارثهاومستقبلها على المدينة فيها تُحافظ التي والمساحات  والمنازل المستودعات   والدمار.  الخراب في أيضا
 
األفراد،   وقصص صور  األحداث،  هذه بعد مباشرة بيروت. تاريخ  من أخرى طبقة اُخمدت صدمة، موجة كل مع
 الزجاج  إلزالة الحي جيران تجّمع حيث األرصفة الى وصوالً  المظلمة الساللم على  نزوالً  البعض بعضهم يساعدون نالذي
 بعضهم والدعم والبقاء للنجاة معلن الغير السكان اعتماد على  شهدت  اإلسعاف،  سيارات  طريق لتأمين الشوارع من والدمار  
 المطلق.  البؤس مواجهة  في الشعرية من بسيطة لمحة  على ولو للحفاظ البعض، 
 
 الطرق تقاطع أقدم من  واحدة هي المدينة أن حيث طويل، مسار  له العنيفة الطريقة هذه ي ف بيروت إفراغ أن المؤكد، من
 والصراعات  الداخلي، الصراع أيضا ولكن الرومانية، واإلمبريالية الحديدي العصر  ملتقى فقط ليست بيروت  العالم. في 
 حدودها.  وخارج داخل الدائم العنف وخطر  اإلقليمية، 
 

 الوطنية،  والمكتبة للصور، العربية المؤسسة  وفي سرسق، متحف في الموجودة الفنية القطع إلنقاذ رةالمستم للجهود نظراً 
 الصدمة.  تلك أعقاب في وتصميم مثابرة هناك يزال  ال يظهرأنه 

  باسم  أيضا المعروف األمين، محمد  مسجد من يُسمع كان  الذي اآلذان هو هل  اليوم؟ بيروت بيت يجد أن للمرء يمكن أين
 والحمامات،  الممرات،  وواجهات  جدران داخل  المحفور  التفصيلي اآلرابيسك في هو هل اآلن؟ المتضرر  األزرق،  المسجد

 الحرب؟  بسبب المهجورة والقصور  
 
 ليحتمي  خيمة عمود تحت األمان يجد  أن للمرء يمكن هل  بلس؟  شارع امتداد  على الطازج  الخبز  ةرائح في هو هل
 شارع  في  الفرنسي االنتداب حقبة من االبنية وداخل واجهات  في المحطمة والنوافذ المدمرة، او المتشققة وسطالشرفات  
  وآلنبي؟ فوش 
 

 التدمير من ومؤخراً  األهلية، الحرب من نجوا الذين مخايل ومار ةالجميز  مثل أحياء القديمة، المدينة جدران  خارج حتى
 االنهيار. أصوات مع التنمية صدى يتردد المنضبط غير  التاريخية للمباني الممنهج 
 
ً  تنجو لم البلد وسط منطقة ولكن معاصرة، مدينة لتصبح تطور  في كانت بيروت   قواعد  تزال ال االنفجار.  عصف من أيضا
 انه. مك في حي كل 
 

 الى باإلضافة بيروت،  لسكان تحدي هو أخرى مرة البناء إلعادة واإلرهاق التعب مع فهمها. يمكن ال عملية التعافي عملية
 يجب  الخرسانة،  باستخدام لالجئين اليسمح حين وفي األولويات. من المأوى جعل المدينة، في الالجئين من الكبير  العدد 
 مؤقتة. أماكن  يجدوا أن أيضا عليهم 
 



  الضعفاء. مجتمع كحراس  صممت التي للمباني والخسارة، الحب من  السرد هذا ومن التواريخ، هذه من بيروت بيت يتكون
 أبداً. يضيع أن يمكن  ال ومنازلها للمدينة األرشيف هذا ،ذلك ومع
 

 اللبناني المؤلف المحبوب، والفيلسوف الشاعر  كتاب النبي، كتاب في  وجدت خرافة ٢٦ من واحدة هي  المنازل" "على
 كوني لن  منزلك األكبر" جسدك هو "منزلك كتب جبران المنفى، عن  بالحديث  .١٩٢٣ سنة جبران خليل جبران االميركي 
 صاري".  لكن  مرساة 
 

 بيت على  العثور  بعيد من  العزاء عن يبحثون الذين أولئك وكذلك بيروت، في بقوا الذين  من للعديد وبالنسبة لـجبران بالنسبة
 داخلنا.  في بيروت 
 

 


