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بلدي
امل ــؤل ـف ــة م ــن أب وأم وأخ ـ ــت ،ش ــؤون
املـكــان .وحـ ّـولــه مــن مقهى إلــى مسبح
م ـتــواضــع يـعـيــش م ــن بـ ــدالت دخ ــول
األصــدقــاء واملـعــارف .بعد حــن ،ملعت
في رأس املستثمر املحنك فكرة إغالق
ب ـ ــاب امل ـس ـب ــح الـ ـخ ــارج ــي وتــوظ ـيــف
ّ
ش ــاب لـيـتــولــى إس ـمــاع ّكــل مــن يبغي
دخول الـ»سبورتنغ» بأنه ناد خاص،
وبالتالي يستدعي ارتياده التعريف
بــه مــن أحــد الــزبــائــن الــدائ ـمــن ،وذلــك
ّ
ب ـعــدمــا وزع ب ـطــاقــات ال ــدخ ــول على
زمـ ــاء ال ــدراس ــة وب ـع ــض األص ــدق ــاء،
فعرف املسبح رواجًا كبيرًا خصوصًا
مـ ــن ال ـش ــري ـح ــة ال ـع ـل ـي ــا مـ ــن ال ـط ـب ـقــة
الوسطى.
أحاط أبو نصار املكان بهالة ،فأمسى
كـ ـش ــف خـ ـص ــوصـ ـي ــة األخ ـ ـ ـيـ ـ ــر غ ــاي ــة
مجتمع رأس بيروت .حينئذ ،تواترت
األخبار في املدينة عن «شخصيات»
ل ــم يستقبلها ال ــ»س ـب ــورت ـن ــغ» ،وعــن
ط ـ ـل ـ ـبـ ــات اش ـ ـ ـتـ ـ ــراكـ ـ ــات طـ ـ ـ ــال ال ـن ـظ ــر
فـ ــي أم ـ ــره ـ ــا ،مـ ــا وسـ ـ ــم رواد املـ ـك ــان
بالنخبوية!
ّ
رخ ـ ـ ــص مـ ــرسـ ــوم جـ ـمـ ـه ــوري صـ ــادر
ف ــي ال ـس ـت ـي ـن ـيــات اس ـت ـث ـم ــار األمـ ــاك
البحرية ،فأفاد «السبورتنغ» من 10
آالف متر مربع!
فــي تـفــاصـيــل ال ـح ــروب امل ـتــوالــدة من
أرح ـ ــام ال ت ـعــرف ال ـك ـم ــون ،ع ــرف أبــو

نصار كيف يسوي أم ــوره ،على وقع
ال ــرص ــاص املـتـصــاعــد! بدبلوماسية
ف ــائـ ـق ــة ،اس ـت ـق ـط ــب إل ـ ــى زوجـ ـ ــي ب ــرك
ال ـ ـس ـ ـبـ ــاحـ ــة خـ ــاص ـ ـتـ ــه م ـ ـ ــن ه ـ ـ ــم ف ــي
خصام شديد ،إلى ّ
حد أن «املؤسسة
الـلـبـنــانـيــة ل ــإرس ــال» أرس ـل ــت فــريـقــا
اعــامـيــا ،زم ــن الـحــواجــز بــن شطري
ّ
للتقصي عن سبب استقطاب
بيروت،
ال ــ»س ـبــورت ـنــغ» ألع ـ ــداد م ـتــزايــدة من
ال ــراغ ـب ــن ف ــي ال ـت ــروي ــح ع ــن أنفسهم
واالنـعــزال عن الخارج املعطوب ،ولو
لفترة!
يـ ـغ ـّ ّـص فـ ــي ن ـف ــس «الـ ـخـ ـتـ ـي ــار» ،كـمــا
ُيـ ـل ــق ــب جـ ـ ــورج أب ـ ــو نـ ـص ــار ،بـحـســب
رواي ــة االب ــن ولـيــد ،ال ــذي يــديــر املكان
حاليًا مع أخيه وابــن عمته ،كيف أن
جـنــديــن اســرائـيـلـيــن امـتـثــا بـهــدوء
لرغبته في منعهما من السباحة في
ّ
الـ»سبورتنغ» بحجة أنه ناد خاص،
ّ
وأن م ـقــاوم ـتــه لـهـمــا ل ــم ت ـت ـطــور إلــى
أبعد من ذلك.
كــان أبــو نـصــار استبق أيـضــا تنفيذ
رغ ـبــة ال ــوج ــود ال ـس ــوري فــي تحويل
املسبح إلى ثكنة عسكرية بمفاوضة
الـضــابــط امل ـس ــؤول ،وتـ ّ
ـوس ـلــه ارس ــال
فصيلة من الجيش تحرس «النادي»
م ـ ـ ـسـ ـ ـ ً
ـاء ،وتـ ـسـ ـتـ ـب ــدل «الـ ـ ـش ـ ــورت ـ ــات»
وال ـ ـق ـ ـم ـ ـصـ ــان ال ـص ـي ـف ـي ــة ب ــالـ ـب ــذالت
العسكرية نهارًا ،فكان له ما رغب فيه،
ّ
مع اإلش ــارة إلــى أن جــل العاملني في
املكان اليوم هم من عائالت الجنود.
ّ
مر في املكان عديد الطاقم السياسي
من إقطاعيني وحزبيني وعسكريني،
كملكة جـمــال ال ـكــون جــورجـيـنــا رزق
والـ ــراح ـ ـلـ ــن ف ــات ــن حـ ـم ــام ــة وأحـ ـم ــد
رم ـ ــزي ف ــي أثـ ـن ــاء ت ـص ــويــر ف ـي ـلــم فــي
لـبـنــان ،وفــريــق عـمــل فيلم أملــانــي عن
الـجــاســوس ـيــة ،وأخ ـي ـرًا ب ـطــات فيلم
«يال عقبالكن»...
يتحدث وليد أبو نصار بلغة ّ
ّ
مقدرة
اإلرث الـ ـع ــائـ ـل ــي ،وصـ ـنـ ـي ــع الـ ــوالـ ــد،
ف ـي ـق ــول« :ه ـ ــام وال ـ ــدي ف ــي حـ ـ ّـب هــذا
املكان إلــى حـ ّـد أن هــذه العالقة كانت
مــدعــاة للغيرة مــن قـبــل ّأم ــي! عندما
اش ـت ـ ّـدت وط ــأة ال ـحــرب أص ـ ّـر عـلــى أن
نترك لبنان بمعية أمي إلى الواليات
املـ ـتـ ـح ــدة ،ف ـي ـمــا ب ـق ــي ل ـل ـح ـفــاظ عـلــى
ال ــ»س ـبــورت ـنــغ» ال ــذي لــم يـغـلــق يومًا
منذ تاريخ افتتاحه».

أمسى كشف خصوصية
نادي السبورتينغ غاية
مجتمع رأس بيروت

يروي الرجل ،الذي تبدو آثار الشمس
جـلـيــة ع ـلــى م ـح ـيــاه ع ــن خـصــوصـيــة
م ـ ـج ـ ـت ـ ـمـ ــع رأس ب ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــروت ،حـ ـي ــث
«الـكــوزمــوبــولـيـتـيــة» صـفــة واض ـحــة،
وح ـيــث ال ت ـعــرف األج ـي ــال املتسلسة
مفردتي «نـحــن» و«ه ــم» ،كما يسقط
حاجز الهويات اللبنانية املتنابذة.
ي ـت ـحـ ّـدث مـبـتـسـمــا أن ــه ت ـطـ ّـبــع ب ـعــادة
أهالي رأس بيروت املتمثلة في القسم
بــ«غربته» ،بعدما انتقل إلــى السكن
ف ــي امل ـت ـحــف ،مـضـيـفــا أن ال ــرب ــاط مع
ه ــذه ال ـج ـغــراف ـيــا ي ـصـ ّـعــب ع ـلــى امل ــرء
ّ
مبارحتها .يسرد أنه ال يزال يواصل
إصــاح أضــرار الشتاء الفائتّ ،
مبررًا
س ـبــب تـكـلـفــة ب ـ ــدالت دخ ـ ــول املـسـبــح
ّ
املــرت ـف ـعــة ،وأن ـ ــه ي ـضــع ن ـصــب عينيه
ّ
ال ـح ـف ــاظ ع ـل ــى ال ـ ـتـ ــراث ال ـ ــذي يـمــثـلــه
املكان ،الذي يرتاده أفراد عائلته قبل
سالالت الزبائن األوفياء.
هناك ،يتأكد للمرء بعد معاينة املكان
عــن كثب أن القطع مــع املــاضــي ليس
ب ـم ـس ـت ـس ــاغ ،ف ـي ـم ــا عـ ـن ــاق ال ـح ــاض ــر
فاتر ،بدون أن ينجح في كشف سبب
م ـ ـغـ ــاالة ال ـش ـم ــس ب ــداللـ ـه ــا فـ ــي ه ــذه
البقعة من بيروت!
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ّ
ُ
سمير مدلل هذا البحر لي

الشباك التي نصبها الصطياد األسماك أسرته وأنسته مهنته األولى (هيثم الموسوي)

ّ
ينظر إليك بعينين زرقاوين تنضحان بعذوبة مارد أزرقٌ .
مارد ُمتقل ُب المزاج:
ٍ
ً
ّ
مرة تراه هادئًا ُ
نسمة من هناك ،ليتحول في مرة ثانية إلى
بموجة من ُهنا أو
يمازحك
ٍَ
ٍ
ُم ّ
تمرد يطرحك في بقاع األرض هازئًا من جبروتك ُ
المستعار .في هذه الحالة ليس هناك
ِ
ّ
ّ
من ينقذك إل سمير مدلل .هو العينان الزرقاوان اللتان تفهمان بحرًا لطالما سرحتا فيه
ريما حداد
ّ
سمير مدلل هو ابــن عني املريسة الــذي لم يكن يعرف ّأن
ُ
ّ
هوايته ّ
ستحدد مسيرة حياته ،كما ت َح ِّد ُد َ
اليوم
باحة
للس
ٌ
ٌ
ّ
ّ
السبعيني .استهوته السباحة
خطوط عميقة مالمح وجهه
ّ
ّ
العشرينيات
باكرًا فشارك في مباريات وبطوالت عدة في
ُ َُ
عرف بسباق جونيه ـ بيروت.
من عمره ،أبرزها ما كان ي
كما كان صيادًا ماهرًا ،ولكن «انقلب السحر على الساحر»،
ّ
ّ
فالشباك التي تأنى في نصبها الصطياد األسماك أسرته
وأنسته ّاملهنة التي كان يعتاش منها.
ً
منجدًا للمفروشاتُ ،
كــان مــدلــل ّ
يملك مـحــا صغيرًا في
منطقة فردان و«كان ماشي الحال» ،إلى أن نشبت الحرب
ّ
اللبنانية ،فــراح يهرب إلــى البحر للسباحة ّ
والصيد حتى
أمسى يبحث عن عيشه في زرقة مياه عني املريسة وفي
مـسـبــح «ال ـلــونــغ بـيـتــش» ت ـحــدي ـدًا ،نــاسـيــا مـهـنــة التنجيد.
«اخترت اإلنقاذ كي أبقى قريبًا من البحر» يقول ،ولذا ّ
تقدم
ّ
لكنه قوبل ّ
بالرفض بسبب
للعمل كمنقذ في هذا املسبح،
نحالة جسمه .يشرح« :على عامل اإلنقاذ أن يكون ّ
قوي
ّ
البنية وأنا كنت ضعيف الجسم ،لكن ذلك لم يمنعني عن
ّ
ُّ
وأثبت نفسي حتى حصلت
البحر فعملت مساعد منقذ ّ
على الوظيفة» .كما شــارك مــدلــل فــي دورة ل ـل ــ()YMCA
وحاز شهادة في اإلنقاذ البحري وأتى متفوقًا في دفعته.
خ ــال ال ـس ـن ــوات الــذه ـبـ ّـيــة ،ك ـمــا ي ـصــف ب ــاع ـت ــزاز مــرحـلــة
الستينيات والسبعينيات مــن الـقــرن املــاضــي ،كــان يرتاد
ّ
ُ
ّ
املسبح فنانو ذلك العصر وعمالقتهَ .يذكر منهم املمثلني
ّ
ُ
املصريني عماد حمدي ورشدي أباظة واملطربة الجزائرية
ّ
ّ
مريم فخر الدين فيذكرها ضاحكًا «كانت
وردة ،أما املمثلة ّ
ّ
تـلـبــس إس ـ ــوارة وتـعــلـيــا لــزنــدا لـحــتــى ّ ت ـشـ ّـد ايــديــا وتضل
الحقتني!» .لسمير حكايات كثيرة كلها عن البحر .منها
ُ
َ
املضحك املبكي ،ومنها كما يقول «العادي» .فقد أ ِلــف في
مسيرته ح ــاالت الـغــرق وعمليات اإلن ـقــاذ منها ،حتى ما
عادت تدهشه أو تثير خوفه كما قد يحصل مع أي شخص
عادي في مواجهة أي حادث مماثل.
ً
ّ
من األمور الطريفة التي يذكرها ،أنه رأى مرة امرأة تتخبط
فــي املــاء وقــد بــدت عليها عــامــات اإلره ــاق والتعب ،فهرع
النتشالها لكن صراخ خطيبها أوقفه ،إذ راح األخير ينهيه
ّ
عن ملسها مدعيًا أنها ال تغرق .يضحك سمير وهو يختم
القصة« :انتهى املوضوع بانتشالهما معًا وإنقاذهما سويًا
من الغرق».
ّ
ّ
ـرقــب ّ
أليــة حالة
حتى خــارج دوام عمله ،يبقى املنقذ فــي تـ
طارئةُ .ي ُ
خبرك عن ليلة كان نائمًا خاللها في بيته القريب

من شاطئ البحر .أيقظه ابن خالته ُليخبره عن حريق ّ
شب
ٍ
مركب يبعد ما ُيـقــارب الــ 2كلم من شاطئ البحر .ما
في
ٍ
ّ
كــان مــن سمير إال أن أخــذ قــاربــه واتـجــه نحو املــركــب مع
ابن خالته واثنني من أصدقائه .كانت ّ
عملية اإلنقاذ شديدة
ّ
ً
ّ
الدقة بسبب صعوبة الرؤية ليال ،لكن وعلى الرغم من ذلك،
ّ
ّ
تمكن األصــدقـ ّـاء من إنقاذ أربعة ركــاب من الطاقم بينهم
ّ
رجل ،يذكر املدلل ُمبتسمًا ،أنه كان في حالة ذعر ويرتدي
داخلية ّ
ّ
ليتبي الحقًا أنه ليس شخصًا غريبًا
فقط مالبس
ّ
ّ
بل ٌ
قريب له من صيدا .وقد تبي الحقًا أن املركب كان تابعًا
ّ
مسؤول
للجمارك ،فتوجت عملية اإلنقاذ هذه بتنويه من
ٍ
في األمــن الـعــام ،من عائلة سلهب ،وبجائزة مالية قدرها
 250ليرة.
ّأمــا من الحكايات املبكية ،فيذكر سمير ّ
قصة شـ ّ
ـاب كان
هائج ،لكن املارد األزرق سرعان
يحاول التقاط
صور ٍ
ٍ
لبحر ٍ
ّ
يتجرأ على مواجهتها
ما غدره بموج ٍة ابتلعته في مياه ال
أفضل من ُيتقن فـ ّـن السباحة .يومها ركــض سمير نحو
ّ
ّ
موت ُمحتم،
على ٍ
الصراخ الذي راح يعلو من أفواه املتفر ّجني ّ
ّ
ولكنه عدل عن القفز في املاء لعدم توفر سلم للنجاة.
ّ
يشدد املنقذ على ّ
أهمية هذا السلم ،فمن دونه يستحيل أن
ّ
ٌ
ّ
ّ
تنجح عملية إنقاذ إذ لن يتمكن أحد ،مهما كان متمرسًا،
من انتشال الغريق واملحافظة على سالمة نفسهُ .يضيف
سمير ّأن لم ّ
يتجرأ أحد على النزول إلى املاء فضاع الشاب
وضــاعــت معه آلــة تـصــويــر وص ـ ٌ
ـور لــم تــرهــا ســوى عينني
ٍ
أطفأتهما سريعًا املياه املالحة .تتخطى مهنة سمير كونها
مجرد عمل يعتاش منه ألن شــروط ممارستها ّ
تحولها
إلى أسلوب حياة .على املنقذ أن ّ
يهتم بطعامه ،لذلك يبتعد
عن املأكوالت السريعة ويتبع حمية غذائية متوازنة .كذلك
يمتنع عن املشروبات ّالروحية أثناء عمله ويتفاداها خارجه
ّ
ّ
حتى ال ّ تؤثر في تركيزه .بالنسبة إليه ،عامل اإلنقاذ هو
الذي يعلم ّ
السباحة للمبتدئني والذي ّ
يؤمن البيئة املناسبة
ّ
واآلمنة لـ ّ
ّ
ـرواد املسابح ،إذ عليه أن يعرف كيفية التصرف
ّ
ّ
في كــل الـحــاالت ومــع جميع الفئات العمرية .كما عليه أن
ّ
يتمتع بسرعة بديهة ّ
وبدم بارد في الوقت عينه ليواجه ّأية
حالة طارئة.
ندم ّ
سمير مدلل لم يمل يومًا من البحر ولم َي ْن َتبه ٌ
«ألن هذه
املصلحة جزء مني ،فمن دونها ُال حياة» .ال يزال إلى اليوم
ُ
ّ
َ
البحر
يفض ًلها على ًباقي الوظائف األخ ــرى .أخــذ املنقذ
حبيبة وشريكة ،تشهق وتزفرّ ،
تحب وتكره ،من املستحيل
ُ ُ
َ
يجذ ُب َ
ليبتلعك بلحظ ِة
املصطنع
بهدوئه
ك
ترويضها .البحر
ّ
فتستسلم لزرقته .يتملك جسدك
روحك
لني
نشوة باردةُ .ي
ُّ ّ
ُ
من ث ّم حواسك بل يتملك كل جزء من كيانك.

