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تحقيق
ّ
وتحول السير عن الطريق
قبل صور ،كانت منطقة خيزران رمزًا للسياحة البحرية جنوبًا .افتتاح الطريق السريع
البحرية ،في التسعينياتّ ،
حوال الحركة نحو صور .لكن من ذاق سمك خيزران في «زمن العز» ،ال يمنعه عنها تغيرّ
طريق أو ّ
تبدل في موضة السياحة

خيزران
مقاهي
ّ
زمن األول ...تحول!
نظمية الدرويش
«ب ـ ـ ـ ــاج ومـ ـطـ ـع ــم خـ ـ ـ ـي ـ ـ ــزران ال ـك ـب ـي ــر
تحت العبارة املنقوشة
يرحب بكم»ُ .
عـلــى رخ ــام ــة ،ثـ ّـبـتــت الئـحــة األطعمة

أوتوستراد
الجنوب قضى
في خيزران
على ما لم
تقض عليه
الحروب (علي
حشيشو)

الئحة الطعام
في «بالج
ومطعم
خيزران الكبير»

واملـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروب ـ ـ ــات« :أسـ ـ ـم ـ ــاك طـ ــازجـ ــة،
لـ ـح ــوم ــات ،م ـ ـ ـ ــازات ،وي ـس ـك ــي أسـ ــود
وأح ـمــر ،ع ــرق ع ــادي وإك ـس ـتــرا ،بيرة
ّ
أجـنـبـيــة ووطـ ـنـ ـي ــة .»...ال ـغ ـبــار غــطــى
بـ ـع ــض كـ ـلـ ـم ــات «املـ ـيـ ـنـ ـي ــو» ،وغ ـ ّـي ــب

مالمح األرضية والنوافذ الزجاجية
والستائر الكحلية والصفراء املتدلية
في الــزوايــا .وحدها لوحة ذات ألوان
فــرحــة ،رسـمــت فــي ج ــزء مــن السقف،
بـقـيــت ب ـم ـنــأى .م ــا ل ــم يـفـعـلــه الـغـبــار،

أتى عليه الزجاج املتشظي من بعض
ال ـنــوافــذ واألب ـ ــواب .ال ـص ــور امل ـغـ ّـبــرة،
املعلقة على جدران الصالة الواسعة،
م ــن زمـ ــن آخـ ــر ت ـظ ـهــر ف ـي ـهــا طـ ــاوالت
م ـك ـت ـظ ــة بـ ــالـ ــزبـ ــائـ ــن ،و»ك ــابـ ـيـ ـن ــات»

ل ـل ـس ــاب ـح ــن فـ ــي ط ـب ـق ـت ــه ال ـس ـف ـل ـيــة.
ال ـ ـ ـطـ ـ ــاوالت م ـت ـه ــال ـك ــة ف ـي ـم ــا أبـ ـ ــواب
«الكابينات» صدئة .أصحاب املطعم
هجروه منذ زمن .أحد رموز خيزران
يـعـكــس ح ــال ال ـس ـيــاحــة ف ــي املـنـطـقــة
الـتــي شـهــدت عـصـرًا ذهـبـيــا أف ــل منذ
سنوات.
في محاذاة خط قطار سكة الحديد،
تـ ـم ــددت م ـق ــاه ــي خ ـ ـيـ ــزران بـ ـ ــدءًا مــن
مـنـتـصــف ال ـق ــرن ال ـع ـشــريــن .وك ـحــال
ال ـس ـكــة ب ـعــد عـ ـق ــود ،ان ــدث ــر بعضها
ُ
وه ـجــر ،فيما أتــى الـتـمــدد العمراني
العشوائي على بعضها اآلخــر .عدد
قليل منها صمد بعد ّ
تفرق العشاق.
ص ـم ــود ف ـتــح ش ـه ـيــة زم ـ ــاء «الـ ـك ــار»
املعتكفني إلحياء أمجاد األجداد.
خيزران هي الواجهة الساحلية لبلدة
السكسكية (ق ـضــاء الــزهــرانــي) .منذ
الـخـمـسـيـنـيــات ،جــذبــت ّ
رواد البحر
ومحبي «لـقـمــة» السمك ال ـطــازج من
مناطق بعيدة .اإلزدهــار الذي نعمت
به قبل انــدالع الحرب األهليةّ ،
وسع
م ـس ــاح ــة اإلسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات ال ـس ـيــاح ـيــة
ً
شـ ـم ــاال وج ـن ــوب ــا .ح ـتــى بـ ــات يطلق
اس ـ ــم «بـ ـح ــر خ ـ ـي ـ ــزران» ،اص ـط ــاح ــا،
ع ـلــى ال ـس ــاح ــل امل ـم ـتــد م ــن الـعــاقـبـيــة
(ال ـب ـي ـس ــاري ــة) ح ـت ــى ع ــدل ــون مـ ــرورًا
بالصرفند وأنصارية.
ي ـ ــروي م ـح ـمــود ف ـق ـيــه ،ح ـف ـيــد أحـمــد
ف ـق ـيــه الـ ـ ــذي ش ـي ــد «م ـط ـع ــم خـ ـي ــزران
ال ـك ـب ـي ــر» م ـن ـت ـصــف الـ ـق ــرن امل ــاض ــي،
«ق ـص ــة خ ـ ـيـ ــزران» ت ـع ــود إلـ ــى بــدايــة
األربعينيات من القرن املاضي ،حني
تـمــركــز  18أل ــف جـنــدي إنـكـلـيــزي في
املنطقة املمتدة من مفترق السكسكية
ال ــى الـعــاقـبـيــة .أحـمــد فقيه ويــوســف
س ـب ـل ـي ـنــي بـ ـ ـ ــادرا إل ـ ــى ب ـي ــع ال ـج ـنــود
ق ــواري ــر امل ـي ــاه واملـ ـش ــروب ــات .الح ـقــا،
ّ
ثبت الرجالن نقاط بيع تحولت إلى
«قهوة» صغيرة .إقبال الناس عليها
لـعــدم تــوافــر ســواهــا ،صـنــف املنطقة
«اس ـتــراحــة» بــن ب ـيــروت وفلسطني.
ال ـت ـجــار ال ـقــادمــون مــن فـلـسـطــن الــى
بيروت وبالعكس ،صاروا يتخذونها
استراحة للخيل« .كان لعربات الخيل
اص ـط ـب ــل خ ـ ــاص وك ـ ـ ــان املـ ـس ــاف ــرون
يتوقفون لإلستراحة قبل أن يكملوا
سـفــرهــم نـحــو ب ـيــروت أو فلسطني»،
يقول فقيه .بعد افتتاح سكة الحديد،
شكلت محطة القطار التي افتتحت
ً
ف ــي س ـه ــل ع ــدل ــون املـ ـ ـج ـ ــاور ،ع ــام ــا
إض ــافـ ـي ــا ق ـ ــاد ال ـ ـ ـ ــزوار إل ـ ــى خـ ـي ــزران
لـلــراحــة« .كــانــت هـنــاك سـيــارتــا أجــرة
م ــن ن ــوع (دودج) .واح ـ ــدة تــأتــي من
جهة فلسطني واألخرى من طرابلس،
ي ـت ـب ــادالن ركــاب ـه ـمــا ع ـن ــدن ــا .إضــافــة
إلــى بوسطة واح ــدة ،شكلت خيزران
إحدى محطاتها».
وفـ ــي الئ ـح ــة ع ــوام ــل الـ ـج ــذب لقصد
خيزران ،صيد العصافير في بساتني
أن ـصــاريــة والـسـكـسـكـيــة .ال ـص ـيــادون
«الـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــارت ـ ــة» كـ ـ ــانـ ـ ــوا ي ـص ـط ـح ـب ــون
ع ــائ ــات ـه ــم ل ـي ـم ـض ــوا نـ ـه ــاره ــم عـلــى
الـ ـش ــاط ــئ .وك ــان ــت ل ـل ـس ـي ــاح ال ـع ــرب
ح ـص ــة أي ـ ـضـ ــا ،إذ كـ ــانـ ــوا ي ـق ـصــدون
شاطئ خيزران من أماكن اصطيافهم
فــي بـحـمــدون وعــال ـيــه .مــا قـبــل نكبة
فلسطني ع ــام  1948وم ــا بـعــدهــا من

