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مجتمع وإقتصاد

خليج السان جورج مطلع الستينيات

رغيف الماوي
كان سميك كتير
ونقول عنه إذا
بتضربه براس
بأسلم
اليهودي ِ
الحرب
ِمن غرائب
ُ
َ
أنها ليست من يجهز
على روح مدينة،
بل شيء آخر يأتي
بعدها مباشرة

األول من ذاك العقد ،قبل بداية الحرب
األهلية ،كان أعلى مراحل ّ
ّ
تطور بيروت
ّ
ّ
حياتية .الرجل ينفع ّجدًا في
كظاهرة
ّ
ّ
«انثروبولوجية» .إنه ذاكرة
أي دراسة
ُ
ّ
ش ـف ــوي ــة ،م ـم ـت ـل ـئــة ،ت ـج ـيــد ال ـت ـع ـب ـيــر...
وتمشي على قدمني.
نـ ـع ــود إل ـ ــى س ـ ــرد ص ــاح ــب «الـ ـك ــرش»

ّ
املكور ،الذي ُيسعده أن يضرب عليه بني
فكرة وأخــرى ،كجزء من مزاجه املازح،
إل ــى الــزي ـتــونــة ِم ــن ج ــدي ــد .ي ـع ــود إلــى
ً
سبابته ّ
مجددًاّ ،داال إلى مكان «مقهى
الحاج داوود» .إنــه أحد أشهر مقاهي
بيروت القديمة على اإلطــاق .أن تأكل
ال ـف ــول امل ـ ّ
ـدم ــس وح ـم ــص «امل ـسـ ّـب ـحــة»
على البحر تمامًا .يقول« :كنت أهوى
الـسـبــاحــة ه ـنــاك .كـنــت أتـصـ ّـيــد وأبـيــع
السمك لـقـهــوة الـحــاج داوود ،وكمان
كنت بيع لقهوة البحري .هيدي كانت
قهوة صايرة متل جزيرة ،بقلب املاي.
ك ـنــا نـسـهــر هــون ـيــك ع ـلــى ال ـشــط آلخــر
الليل ،وأوقات ننام على الشط ،وأوقات
ّ
كنا نــولــع خشب ونـشــوي سمك ،ناكل
ونضرب بيرة وننامّ .أيام يا ّ
عمي ّأيام.
عجرم ،قدام
ما كنت روح على مسبح
ّ
شوي ،رحت ّ
مرة أو مرتني ،مع أنه كان
مختلط ،كانت الدخولية بنص ليرة.
ك ــان ف ـخــم ،ب ــس ش ــو ب ــدي ف ـيــه .الـشــط
ببالش ،وشو ما ّبدك بتالقي هون».
ِمن هناِ ،من الزيتونةِ ،من املكان الذي
ت ـعــوم ف ـيــه ال ـي ـخــوت ال ـف ــاره ــة ،وتـكـثــر
ّ
فـيــه الــوجــوه «الـبــاسـتـيـكـ ّـيــة» ...أطــلــت
الـنــائـبــة بـهـ ّـيــة ال ـحــريــري نـهــايــة تـ ّـمــوز
الـفــائــت .ال ـحــريــري ،ه ــذه امل ـف ــردة ،أكثر
ِمـ ــن كــون ـهــا مـ ـج ـ ّـرد ع ــائ ـل ــة ،سـتـصـبــح
ّ
األهلية ،ومع حقبة
بعد حقبة الحرب
«س ــولـ ـي ــدي ــر» ومـ ــا س ـي ـل ـي ـهــا ،ع ـنــوانــا
مقهى الحاج داوود في الزيتونة القديمة

لتكديس األمــوال واملشاريع الضخمة
ع ـل ــى حـ ـس ــاب ط ـم ــس ذاك ـ ـ ـ ــرة م ــدي ـن ــة.
جاءت بهية ُمكرمة ِمن جانب مهرجان
«ب ـ ـيـ ــاف» الـ ـسـ ـن ــوي ،ومـ ــزهـ ــوة ق ــال ــت:
«ل ـل ــذي ــن أرادوا أن ي ـق ـط ـعــوا ال ـطــريــق
ع ـلــى ب ـن ــاء ال ــدول ــة امل ــدن ـ ّـي ــة ال ـحــدي ـثــة،
أح ــب أن أقـ ــول لـهــم م ــن ه ــذا امل ـك ــان ،ال
يوجد قــوى تمنع اللبنانيني من بناء
ّ
املدنية الحديثة» .هكذا تفهم
دولتهم
الـ ـح ــري ــري «ال ـ ـحـ ــداثـ ــة» .ال ـس ـط ــو عـلــى
ّ
البحرية العامة حداثة! األمالك
األمالك
الـتــي لــو أعـيــدت إلــى الــدولــة ،الــدولــة ال
السلطة ،وتم استثمارها بما تستحق،
ألمكن سـ ّـد الدين الـعــام ،لكنها حداثة!
أن يـ ـك ــون م ـح ـم ــد الـ ـصـ ـف ــدي ،حـلـيــف
«الـحــريــريــة» فــي أسـلــوب الـعـيــش ،قبل
ّ
أي ّشيء آخــر ،وزيـرًا لألشغال العامة،
ّ
فيوقع لنفسه ،لشركته ،على شرعية
بناء «الزيتوناي بــاي» ...فهذه حداثة!
ح ــداث ــة «بــاس ـت ـي ـك ـيــة» كــأص ـحــاب ـهــا،
ت ـ ـمـ ـ ّـر ف ـ ـ ــوق ال ـ ـسـ ـ ّـجـ ــاد األح ـ ـ ـمـ ـ ــر ،ع ـلــى
وق ــع األنـ ـخ ــاب ،ف ــي م ـهــرجــان «ب ـيــاف»
وأخــواتــه .هذه املهرجانات التي نشط
وينشط سعد الحريري في افتتاحها.
سعد ابن أخ ّ
بهية ،ابن رفيق الحريري،
اب ــن املــؤسـ ّـس لـسـلــوك «سـحــب أرواح»
األ ّمــاكــن .إنـهــا «طريقة عـيــش» .طريقة
ح ــق ــا .صــدقــت ب ـهـ ّـيــة ،ال ـتــي ،م ــع صــدى
م ـفــرق ـعــات ان ـت ـصــار طــريـقـتـهــا ،وقـفــت

تقول« :الشكر الكبير إلى منظمي هذا
املـهــرجــان ،على إصــرارهــم وعزيمتهم
وإرادت ـه ــم ،إلبـقــاء عاصمتنا الحبيبة
ّ
حية بهذه الطريقة».
ال يزال أبو خليل واقفًا مكانه .يرمقهم
ِمن فوق .لو كان لوجهه أن ينطق لقال
مـسـتـعـجـبــاَ :
«م ـ ــن ه ــم ه ـ ــؤالء الـ ـق ــوم».
ّ
يعود بالذاكرة مرة أخرى ،إلى األشياء
ّ
عني ،لم يعد
التي ّلم تعد حت ًى أثرًا بعد ّ
«مــن هون كنا نطلع
لها أي أثر أصــاِ :
عـلــى سينما روك ـس ــي ،عـصـيــر الــزيــن،
كباريه نــادي الـشــرق ،مطعم لــورونــدا،
ال ـفــاك ـهــانــي ،سـ ــوق األرمـ ـ ــن لــأحــذيــة،
ف ـ ــرن الـ ـش ــام ــي فـ ــي شـ ـ ـ ــارع امل ـ ـعـ ــرض،
ال ـت ـي ــات ــرو ال ـك ـب ـيــر ،سـيـنـمــا بـيـبـلــوس
وسينما الزهراء ...الله يلعن يلي جعل
هيديك األيــام وذكرياتها تــروح» .على
بساطته يقول« :ما عادت حلوة هلق».
م ــاذا تقصد؟ يـحــاول اإلي ـضــاح« :مش
ِمـ ــن ع ــاداتـ ـن ــا هـ ـل ــق» .ال ب ــد ِمـ ــن جـهــد
مـضــاعــف لـفـهــم «ق ـف ـشــات» أب ــو خليل
«اإلثـنــوغــرافـ ّـيــة» .صاحبنا لــم ُي ّ
حصل
س ــوى ش ـه ــادة ال ـخــامــس اب ـت ــدائ ــي ،أو
ّ
«السلتفيكا» (هـكــذا يلفظها) .يتذكر
فـ ـج ــأة م ـط ـع ــم «ن ـي ـف ــا عـ ـمـ ـي ــرة» .أك ـلــة
الـ»نيفا» ال يعرفها كثيرون ِمــن جيل
ال ـي ــوم .وإل ــى «الـلـحـمــة امل ـشـ ّ
ـويــة» عند
موقف عاليه وبحمدونِ ،من حيث ولد
ً
مثل شعبي ُر ّدد طويال« :خمس سياخ

ّ
فشة بربع مع رغيف ّ
وهويلو» .الربع
ّ
نوعية أرغفة الخبز
هنا هو ربع ليرة.
فــي املـطــاعــم آن ــذاك مختلفة عــن أرغـفــة
اليوم .الرغيف الشهير في تلك الحقبة
ك ــان اس ـم ــه «املـ ـ ـ ــاوي» .ك ــان مخصصًا
ل ـل ـس ـنــدوي ـشــات ،ول ـك ــن «أس ــاس ــا كــان
الـخـبــز هـيــديــك ال ـيــوم يـنـبــاع بالكيلو،
هلق ،ورغيف املاوي
مش بالربطة مثل ّ
ك ــان سـمـيــك كـتـيــر ،كــنــا ن ـقــول عـنــه إذا
ب ـت ـضــربــه ب ـ ــراس ال ـي ـه ــودي ب ــأس ـ ِـل ــم».
يضحك أبــو خليل .كــان لديه أصدقاء
ِمن اليهود اللبنانيني في منطقة وادي
أبـ ــو ج ـم ـيــل ،ول ـك ــن «يـ ــا زملـ ــي اخ ـت ـفــوا
فجأة».
يـ ـتـ ـص ـ ّـور الـ ـبـ ـع ــض أن نـ ـم ــط ال ـح ـي ــاة
الـبـيــروتــي الـقــديــم ،أو ال ــ»أبــو خليلي»
تـ ـح ــديـ ـدًا ،ان ـت ـه ــى مـ ــع بـ ــدايـ ــة ال ـح ــرب
ّ
األهلية عام  .1975هذا غير دقيق .لقد
ً
ت ـغـ ّـيــرت األم ـ ــور ق ـل ـيــا ،ت ـقــول ال ــذاك ــرة
ّ
الحية ،لكن الحياة ظلت تشبه نفسها
ح ـت ــى ان ـت ـه ــاء الـ ـح ــرب األهـ ـل ـ ّـي ــة .ه ــذه
م ـفــارقــة الف ـت ــة .ح ـ ّـب أب ـن ــاء الـبـلــد ل ــذاك
ـاده،
الـفـضــاء الـعــام كــان يدفعهم الرت ـيـ ّ
ح ـتــى ف ــي ّأي ـ ــام الـ ـح ــرب ،وه ـن ــاك «كــنــا
ّ
نتوجه إلى
عندما يندلع اشتباك مــا
بعض املتاريس ،التي باتت مشهورة
عندنا ،فنختبئ ،ثم تعود الحياة إلى
طبيعتها» .شهد الــرجــل لحظة إنــزال
ق ـنــاص يــابــانــيِ ،م ــن مـبـنــى «هــولـيــدي
إن» الشهير ،في املعارك بني «الكتائب»
ّ
الوطنية».
و»الحركة
ش ـهــد ذل ــك ث ــم ع ــاد إل ــى ع ـم ـلــه .ه ـكــذا،
لسنوات ،يقاتل «النمط» للبقاء ،فيعود
إلــى حيويته ،بعد كل جولة عنف بني
املـتـحــاربــنِ .م ــن غــرائــب ال ـب ـلــدان أن ال
تكون الحرب هي َمن ُيجهز على روح
مــديـنــة ،بــل شــيء آخ ــر ،شــيء يمكن أن
ً
يأخذ شكل «سوليدير» مثال ،أو وزير
ّ
أو عــائ ـلــة أو مــاف ـيــا س ـي ــاس ــي ــة .شــيء
يــأتــي بعد ا ّلـحــرب مـ ّبــاشــرة ،هــو حرب
حـقـيـقـ ّـيــة ،إن ـم ــا ي ـتــدثــر ل ـبــاس الـ ِـس ـلــم،
فـ ُـيـ ّ
ـدمــر مــا بقي ِمــن ذاكـ ــرة ...ويقتل ما
عجزت الحرب عن قتله.
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