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بلدي

هذا المنزل الذي
يبلغ عمره
 120سنة بيع،
وسيصبح أثرًا
بعد عين (مروان
طحطح)

ُ«جبل العرب»
يقرأ من عنوانه
ّ
أقل من أربعمئة متر فقط
ُ
في
العرب
جبل
شارع
طول
هو
ّ
منطقة وطى المصيطبة .لكنه
ّ
َّ
يختزن في كل متر ُمربع منه،
تاريخًا من الشخصيات واألحداث
التي طبعت لبنان في العقود
األخيرة ،من دون أن ّ
تغير كثيرًا
في نسيجه

فراس خليفة
َ
ً
ن ــزل امل ـطـ ُـر ُمـتـثــاقــا فــي ش ــارع «جبل
ُ
وادعًا فوق العادة.
العرب» فبدا األخير ِ
ُ
األنوار الخافتة اآلتية من البيوت ُذات
ُ
الباهت تشير إلى ألفة
الطالء األبيض
ُ
يعرف ساعي البريد
وأهله.
في املكان
ّ
ّ
البيروتي
عنوانه جيدًا :ففي الشارع
عـ ٌ
ـدد كبير مــن الشخصيات واملــراكــز
اإلع ــامـ ـي ــة وال ـس ـي ــاس ـي ــة وال ـث ـقــاف ـيــة
والنقابية ،بعضها معروف وبعضها
ٌّ
ُ
َ
اآلخ ـ ــر ط ـ ــواه الـ ــزمـ ــن .ه ـن ــا س ــك ــن ك ــل
مــن ج ــورج ح ــاوي ومـحـســن ابــراهـيــم
ِّ ٌ
متفجرة
لسنوات طويلة قبل أن تضع
غ ـ ــادرة حـ ـ ّـدًا ل ـح ـيــاة ّ
األول ع ـلــى بعد
ع ـش ــرات األمـ ـت ــار ،فـيـمــا غ ــادر الـثــانــي
ّ
السياسي وأقــام فــي الـخــارج.
املـســرح
ً
وقبلهما أق ــام شفيق الـ ُـحــوت طويال
حتى رحيله قبل سنوات .هناك أيضًا
م ـكــث ِس ـ ـ َّـرًا رج ـ ــال «ال ـج ـي ــش األح ـمــر
ّ
ويرحلوا
الياباني» قبل أن يعتقلوا
ُّ
الحقًا ،وآخ ــرون كثر غيرهم .أقــل من
ُ
أربعمئة متر فقط هــو طــول الـشــارع.
ولكن ،في ّكل متر ُم َّ
ربع منه ،يختزن
ّ
ماضيًا يطول لعقود لم تتمكن رياح
الحرب وأحداث السنوات األخيرة من
َ
والوطني.
بنسيجه االجتماعي
ّ
العبث ّ
عـ ـل ــى الـ ــشـ ــرفـ ــة املـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاورة لـ ـل ــش ــارع
ُ
يقتنص
«فتنة»،
وبالقرب من شجرة ِ
ّ
أدي ــب عجيب فــرصــة الـ َّـصـحــو املــوقــت
ّ
التحية على ج ــاره فــي املقلب
ليلقي
ُ
اآلخ ــر .لـيــس مـعــروفــا َم ــن يـسـكــن َمــن،
أبو ّ
بسام أم «شارع جبل العرب»؟ ُو ِلد
ّ
الرجل عام  1931وما زال هنا .يومها
لــم يـكــن فــي ال ـحـ ّـي س ــوى ه ــذا الـبـيــت.
«كنا ننظر ناحية الـشــرق فيبدو لنا
امللعب البلدي في «الطريق الجديدة»
و«سينما سلوى» في البربير!
ف ــي املـ ـن ــزل ال ـ ــذي ت ـع ــود مـلـكـيـتــه آلل
الزهيري ،كبرى عائالت املنطقة ،يقول

أب ــو ب ـ ّـس ــام كــامــا ك ـث ـي ـرًا ع ــن املــاضــي
الجميل ،فيما تــروي الصور القديمة
ّ
ـف لـيـلــة ولـيـلــة:
ـات أللـ ـ ِ
امل ـعــل ـقــة ح ـك ــاي ـ ٍ
«لــم يخضع املـنــزل ال ــذي يـعــود عمره
ألكثر مــن مئة وعشرين سنة إلــى ّ
أي
ُ
عـمـلـيــة ت ــرم ـي ــم» .ال ـب ـيــت امل ـش ـ ّـي ــد مــن
الحجر الرملي الصلب «يحمينا من
بــرد الشتاء وحـ ِّـر الصيف» .ما يدعو
إلــى األس ــف لــدى أبــو بـســام أن املنزل
س ـي ـك ــون أث ـ ـرًا ب ـع ــد ع ــن ف ــي األش ـه ــر
القريبة« :باعوه»!

بيت بمنازل كثيرة

ق ـبــل ع ــام  1956ك ــان الـ ـش ــارع م ـجـ ّـرد
«ك ـ ـ ُّـروس ـ ــة» م ـل ـي ـئــة ب ــال ــرم ــال ون ـب ــات
ا ُل ـص ـ ّـب ــار وب ـع ــض أشـ ـج ــار ال ـل ـي ـمــون.
شقت الطريق في أواخر الخمسينيات
تزامنًا مع تدشني «كورنيش املزرعة»
فـ ــي ع ـ ـهـ ــد ال ــرئـ ـي ــس ال ـ ــراح ـ ــل كـمـيــل

الثالثينيات كان
في
ّ
الشارع يطل على
الملعب البلدي وسينما
سلوى
أعطى مركز الحركة
قيمة مضافة
الوطنية
ّ
للشارع أيام عزها

