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بلدي

من كل أسبوع صــارت تظاهرة فرح
ت ـضــم ق ــراب ــة ع ـش ــرة آالف م ــواط ــن».
ي ـق ــول «الـ ـ ّ
ـريـ ــس» إن ال ـب ـلــديــة تـقــوم
بتوفير كــل اإلجـ ــراءات اللوجستية
ّ
محولة ج ــزءًا من
واألمـنـيــة الــازمــة،
الـ ـش ــارع ل ـل ـم ـشــاة ف ـق ــط ،ح ـيــث تـقــام
عروض موسيقية وترفيهية عديدة.
ع ـلــى ال ـج ـهــة األخـ ـ ــرى م ــن الــواج ـهــة
ال ـب ـحــريــة لـ ـص ــور ،ي ـت ــواص ــل الـعـمــل
ف ــي ب ـن ــاء «ب ـي ــت ال ـص ـي ــادي ــن» ال ــذي
ُي ـع ـ ُّـد إض ــاف ــة لـلـســاحــات واألرص ـف ــة
الـتــي تــم تشييدها أخ ـي ـرًا ج ــزءًا من
«م ـشــروع اإلرث الـثـقــافــي» للمدينة.
ي ــرى دب ــوق أن لــ«بـيــت الـصـيــاديــن»
وظ ـي ـفــة اجـتـمــاعـيــة أســاس ـيــة تـطــال
ش ــري ـح ــة م ـه ـمــة مـ ــن أب ـ ـنـ ــاء املــدي ـنــة
الذين يعتبرون بمثابة إرث ثقافي
غير ملموس يجب الحفاظ عليه».
رئ ـ ـيـ ــس بـ ـل ــدي ــة صـ ـ ــور الـ ـ ـ ــذي ي ـب ــدو
ّ
مهتمًا بتنشيط السياحة الثقافية
ُ
فــي املــدي ـنــة ،يـ ِـعــد بنسخة مـتـطــورة
هــذا الـعــام مــن «عــرس املـيـنــاء» الــذي
تــم تنظيمه قـبــل أرب ـعــة أعـ ــوام قــرب
املرفأ التاريخي.
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ذاكرة البحر

ّ
لـ ـط ــامل ــا كـ ـ ــان الـ ـبـ ـح ــر هـ ــو امل ـت ـن ــف ــس
الــوح ـيــد ألب ـن ــاء مــدي ـنــة ص ــور الـتــي
ِّ
يظهر البحر من كــل جهاتها .يقول
مـنـيــر بـ ــدوي (أحـ ــد م ـ ّ
ـؤرخ ــي مدينة
صــور)« :إذا أراد كاتب أو شاعر من
صور أن يكتب ،فإن أول كلمة تخطر
ع ـل ــى ب ــال ــه ه ــي ال ـب ـح ــر .أهـ ــل ص ــور
بحريون بالفطرة» .يشير الرجل إلى
محطة تاريخية مفصلية في تاريخ
صور وعالقتها بالبحر ،وهي قيام
عباس النصار بــإعــادة بناء املدينة
بعد خــرابـهــا فــي العصر اململوكي.
ويلفت إلى أن «التجارة البحرية هي
التي أعــادت إحياء املدينة من تحت
ال ــرك ــام» ،م ـشــددًا عـلــى أهـمـيــة ال ــدور
الذي قام به في هذا اإلطار أحد كبار
التجار اللبنانيني واسـمــه جرجس
مشاقة .من جهة أخرى ،يؤرخ بدوي
لـلـعــام  1964بــاع ـت ـبــاره ال ـع ــام ال ــذي
ش ـهــد أول م ـهــرجــان دولـ ــي لـلـتــزلــج
املائي في صور قبل أن يعاد إحياؤه
أخيرًا!

السباحة أكثر من حلم
داني األمين
من منزله الكائن في بلدة تولني (قضاء مرجعيون)،
يبدأ محمد عليان ( 17سنة) رحلته سيرًا على األقدام،
مع عدد من رفاقه ،إلى أقرب نقطة تتجمع فيها مياه
نـبــع الحجير الـقــريــب نسبيًا مــن الـبـلــدة .تـحــت أشعة
ّ
الشمس الحارقة ،يسير أفــراد «الشلة» مع أملهم بأن
ت ـتــوقــف س ـي ــارة خــاصــة لـتـقـلـهــم جـمـيـعــا إل ــى امل ـكــان
املقصود .وهو عبارة عن بركة صغيرة تتجمع فيها
مياه نبع الحجير ،وهي الوحيدة العامة املجانية التي
يـتــزاحــم عليها ع ــدد كبير مــن الــذيــن ال يستطيعون
دخول املتنزهات الكثيرة املتالصقة على ضفاف نهر
الليطاني بسبب كلفتها .يحسد معظم صبية البلدة
عليان على «الحرية» التي يتمتع بها ،ألن معظم األهالي
يمنعون أوالدهــم عــادة من الذهاب إلى النهر من دون
مرافقتهم .يؤكد والــد عليان أن «معظم شباب البلدة
يقصدون النهر القريب ،الذي كان يستحيل االنتقال
اليه أثـنــاء االحـتــال االسرائيلي ،حتى أن كبار السن
يحاولون التعويض عن سنوات الحرمان الطويلة من
النهر فيذهبون مع أوالدهم بهدف السباحة».
ال يحلم أطفال القرى وفتيانها إال بالذهاب الى النهر.
ّ
أما البحر ،البعيد ،فهم محرومون عادة من زيارته إال
ضمن رحلة جماعية مدروسة جـدًا ،من حيث الوقت
والكلفة املــالـيــة« .ك ــان الــذهــاب إلــى شــاطــئ الـبـحــر ،وال
يزالّ ،
يعد أمرًا استثنائيًا ،حتى أن عددًا كبيرًا من أوالد
املزارعني كبروا وأصبحوا شبابًا من دون أن يشاهدوا
البحر ألن معظم األهالي لم يكونوا يملكون السيارات
إضافة إلى الكلفة املالية املرتفعة».
يــذكــر رام ــي خـلــف ( 40سـنــة) ،الــزيــارة األول ــى لــه إلــى
شاطئ بحر صور« :كنت في الثالثة عشر من عمري،
وقـتـهــا دام ال ـن ـقــاش م ــع أه ـلــي وأه ــل رف ــاق ــي ســاعــات
حتى حصلنا على اإلذن في الذهاب مع سائق سيارة
بـيــك آب ،م ـعــروف جـيـدًا بــأمــانـتــه» .لــم يـنــم رام ــي ليلة
الــرح ـلــة امل ــوع ــودة« ،خ ـفــت م ــن ال ـن ــوم وع ــدم الـنـهــوض
باكرًا ،وبالتالي عدم الوصول الى املكان الذي حددناه
لالنطالق» .أما صديقه فقد «ربط أصبعه بخيط طويل،
ّ
قبل نومه ،ومـ ّـده من نافذة الغرفة املطلة على الشارع
العام ،بهدف أن نقوم نحن ّ
بشد الخيط لكي ينهض من
نومه دون أن يزعج أحدًا من أسرته ،ويضمن الذهاب
إلى الرحلة دون نقاش جديد مع األهل».
استغرقت الرحلة إلــى البحر نحو ســاعــة مــن الــزمــن،

ّ
ّ
«ك ــل مـنــا أحـضــر بـعــض املـعــلـبــات مــن مـنــزلــه ،إضــافــة
إلــى بعض امل ــال ال ــذي ال يكفي لـشــراء ربـطــة خـبــز .لم
يكن ّ
همنا الطعام ،لقد شاهدنا البحر ،وكأننا نشاهد
أمرًا عظيمًا ،ركضنا بسرعة إلى الشاطئ وبدأنا نلعب
ونسبح ،ونصارع األم ــواج ،وبعد ساعات تنبهنا إلى
أن علينا أن نأكل ألن معدنا خاوية .لكن الطعام الذي
أح ـضــرنــاه لــم يـكــن كــافـيــا بـسـبــب ال ـجــوع الـنــاجــم عن
التعب واللعب ،طلبنا الخبز من عائلة تجلس بقربنا
ّ
لنسد به رمقنا ،وعند موعد الرحيل ،بدأنا ننظر إلى
البحر وكأننا نودعه خوفًا من أن ال نراه ثانية».
حتى الـيــوم ،ومــع سهولة املــواصــات ،ال يــزال التوجه
إلى شاطئ البحر أو حتى ضفاف النهر ،أمـرًا مكلفًا
بالنسبة إلــى الـعــائــات الفقيرة أو املتوسطة الــدخــل.
«جميع ضفاف النهر أصبحت مقفلة وتحت سيطرة
أصحاب املتنزهات ،وبالتالي على الزائر دفع مبلغ ال
يقل عــن  15000لـيــرة عــن الشخص الــواحــد عــدا عن
بدالت الطعام والشراب» ،يقول أحمد حسني (حوال).
ّ
أمــا إذا أراد أن يتوجه إلــى بحر صــور «فالكلفة األقــل
للشخص الواحد تعادل  50الف ليرة».
ّ
في بلدة عيترون شيدت البلدية مسبحًا عامًا «خفف
ّ
عن األهالي أعباء مالية كبيرة ،كما شكل فسحة تالق
ّ
ألبناء املنطقة» .في كل صباح يتسابق أطفال وشباب
عيترون على حجز مكان لهم في متنزه البلدة الجديد،
فهو بــات مــاذهــم الرئيسي ملواجهة ح ــرارة الصيف
املرتفعة .املسبح شبه مجاني« ،ال ّ
يكبد زائره أي مبلغ
ّ
مالي إل إذا أراد شــراء املــأكــوالت وغيرها من املطعم
الــذي حرصت البلدية على أن تكون أسـعــاره زهيدة»
كما يقول رئيس البلدية حيدر مــواســي موضحًا أن
«املسبح العام ّ
شيد على مساحة واسعة من األرض
ال ـتــي بـنــي عـلـيـهــا مـلـعـبــان ريــاض ـيــان وحــدي ـقــة عــامــة
وأخرى خاصة بألعاب األطفال ،األمر الذي ساهم في
ّ
تسلية األطفال والشباب ،الذين باتوا ينظمون الدورات
الرياضية املختلفة ،إضافة الى دورات للسباحة».
وفي حني يذكر عبدالله فرحات ( 70سنة) أن «معظم
أبناء القرى تعلموا السباحة في بــرك الـقــرى» ،يعمل
اتحاد بلديات جبل عامل اليوم على تدريب األجيال
الجديدة على السباحة ،من خالل االستعانة بمدربني
مـتـخـصـصــن ،واسـتـئـجــار بـعــض املـســابــح الـخــاصــة،
«وقــد جرى تدريب أكثر من مئة شاب على السباحة
خــال الـعــام الـفــائــت» كما يشير م ـ ّ
ـدرب االتـحــاد بالل
ياسني.

