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تعود حكاية
المسبح إلى
سنة 1953
(هيثم
الموسوي)

ّ
موضة «البيكيني» ّمنذ الخمسينيات حتى اليوم؛
لت
تبد
ّ
كانت تسلط الضوء ،مع كل «تقليعة» جديدة ،على منطقة
حضن
من جسد األنثى باعتباره مكمن اإلغراء .لطالما ّ
ّ
«السبورتنغ» متتبعي هذه «التقليعات» وال يزال ،إال أنه تفرد
في كسب الرهان الصعب القاضي بجمع أجيال أربعة معًا
بجوار بحر بيروت

أجيال بجوار
بحر بيروت

نسرين حمود
مـقــابــل امل ـ ــرآة ،ال ـتــي تـفـضــح تجاعيد
وجهها العميقة وتــرهــات ذراعيها،
وت ـتـعـ ّـرف إل ــى مـجــافــاة «البيكيني»،
ال ـســاتــر شـيـئــا م ــن ج ـســدهــا املـنـتـفــخ
ً
ق ـل ـيــا ع ـنــد ال ـب ـطــن ،خ ـطــوط املــوضــة
ّ
الـ ـ ــرائ ـ ـ ـجـ ـ ــة ،ت ـ ـ ـسـ ـ ــرح سـ ــام ـ ـيـ ــة (اسـ ـ ــم
م ـس ـت ـع ــار) ش ـع ــره ــا املـ ـبـ ـل ــول ب ـبــطء
شديد ّ
يتسق وعقدها السادس ،غير
آبهة بخط املنتظرات الطويل خلفها
فــي حـ ّـيــز الـنـســاء .تـتــأكــد مــن اسـتــواء
شعرها ،وال تعير انتباهًا لتأفف من
ّ
هن في سن حفيداتها ،أولئك الالتي
يتصارعن مع الوقت بدون أن يفلحن
ّ
فـ ــي ال ـت ـغ ــل ــب ع ـل ـي ــه! مـ ــن ثـ ــم تـمـشــي
بخطى واثـقــة نحو كرسيها املــريــح،
فتفرد جسدها األبيض عليه ،الجسد
الــذي لــم تفلح السنوات الطويلة في
تبديل لونه ،على الرغم من أن ارتياد
الــ«سـبــورتـنــغ» طقس صيفي لطاملا
التزمت به.
س ــامـ ـي ــة ه ـ ــي نـ ـ ـم ـ ــوذج م ـ ــن عـ ـش ــرات
ال ـن ـمــاذج ،الـتــي تــرتــاد الــ«سـبــورتـنــغ
كلوب» ببيروت وبــدون انقطاع منذ
سـنــوات مراهقتها زمــن الستينيات.
ت ــأل ــف املـ ـ ـك ـ ــان ،ح ـي ــث ي ـص ـف ــق املـّ ــوج
الصخور من دون كلل ،وحيث تخضب
امللوحة النسيم ،وحيث الهدوء سمة،

وحيث الهوية والوظيفة واضحتان،
ّ
بخالف جــل املسابح اللبنانية ،التي
ت ـس ـت ـع ـيــر أج ـ ـ ـ ــواء ال ـل ـي ــل ال ـصــاخ ـبــة
ومترتباتها إلــى داخــل أحــواض املاء
منذ ساعات الصباح األولى.
تعود حكاية املسبح املختزن بعضًا
م ــن ذاكـ ـ ــرة ب ـي ــروت إلـ ــى س ـنــة ،1953
ح ــن رغـ ــب ج ـ ــورج أبـ ــو ن ـ ّـص ــار ،بعد
تـخــرجــه مــن كـلـيــة إدارة األع ـم ــال في
الـجــامـعــة األمـيــركـيــة فــي ب ـيــروت ،في
اسـتـ ّثـمــار عـلــومــه فــي م ـشــروع يبقيه
متخففًا من أحمال البذالت الرسمية
واالجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــات ال ـ ـجـ ــديـ ــة امل ـت ـص ـلــة
ب ــال ـش ــرك ــات .ت ــزام ـن ــت ف ـك ــرة ال ــرج ــل،
سليل حيفا الفلسطينية واملنخرط
فـ ــي ت ـف ــاص ـي ــل «ال ـ ـك ـ ـيـ ــان» ال ـل ـب ـنــانــي
بعدما اتخذت عائلته بيروت مسكنًا،
م ــع ط ـلــب أح ــد م ـعــارفــه م ـنــه تـســديــد
ديـنــه عــن استثمار مقهى متواضع،
مقابل التنازل عن األخير له.
ّحــن عــايــن أبــو نـ ّـصــار املـقـهــى ،الحظ
أن ـ ــه ي ـص ـلــح ك ـن ــاد ل ـل ـس ـبــاحــة ،إذ أن
شـ ــاط ـ ـئـ ــه ال ـ ـص ـ ـخـ ــري ي ـ ــدي ـ ــر ال ـظ ـه ــر
لـ ـتـ ـي ــارات ال ـ ـه ـ ــواء ،مـ ــا ي ـج ـع ـلــه آم ـنــا
ملـ ـم ــارس ــة الـ ــريـ ــاضـ ــات امل ــائـ ـي ــة .راق
املوقع املتمركز في النقطة األبعد في
عــرض بحر بيروت ،واملـتــرأس خليج
للخريج الجديدّ ،
ّ
فسدد دين
الروشة
ّ
قــريـبــه ،وم ــا لـبــث أن تــولــى وعائلته،

