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مجتمع
على الغالف

الناس الذين نراهم في الساحة هم على األغلب موظفون أو ّ
سياح (مروان طحطح)

الـ«داون تاون» بعد إزالة العوائق الحديدية

الحواجز باقية
زينب اسماعيل
ُ
ب ـع ــدم ــا أق ـ ـفـ ــل ل ـن ـح ــو س ـن ـت ــنُ ،عـقــب
احـتـجــاجــات «ال ـح ــراك امل ــدن ــي» ،أعـيــد
فـتــح وس ــط ب ـيــروت أم ــام ال ـنــاس ليلة
رأس الـ ـسـ ـن ــة .ت ــوق ــع امل ـت ـف ــائ ـل ــون أن
تعود «الحياة» إلى املنطقة .أن يعود
األوالد ملـطــاردة الحمام قــرب الساعة
الـكـبـيــرة وه ــم يـطـلـقــون الـفـقــاقـيــع في
الـهــواء .شــيء من هــذا كــان ليحدث لو
ً
أن وزير السياحة كان ألطف قليال في
تصريحه الشهير« :مــن عنده القدرة
على زي ــارة مطاعم بـيــروت لــن ّ
يغص
بعشرة آالف ليرة» .والعشرة آالف هي
التعرفة الرسمية للـ«فاليه باركينغ»
ُفي الـ«داون تاون».
تحت األسواق ،وأزيلت الحواجز من
ف ِ
أمــام شــارع املـعــرض .مــا الجديد بعد
«همروجة» رأس السنة؟
ع ـن ــاص ــر ق ـ ــوى األمـ ـ ــن ال ــداخـ ـل ــي عـنــد
مـ ـ ــدخـ ـ ــل ك ـ ـ ــل ش ـ ـ ـ ـ ــارع ه ـ ـ ــم ّ
«رواده»
األسـ ـ ــاس ـ ـ ـيـ ـ ــون .ي ـم ـك ــن رؤي ـ ـ ـ ــة س ـي ــاح
آس ـيــويــن فــي زوايـ ــا ســاحــة الـنـجـمــة،
ّ
يلتقطون الصور ويوزعون على املارة
ابـتـســامــات ضـئـيـلــة .رغ ــم ذل ــك ،يؤكد
موظف في أحد املحالت أن إعادة فتح
البلد «تفنيصة» ،وأنها لم تحدث أي
تـغـ ّـيــر يــذكــر .الـكــراســي تــركــت لـلـهــواء.
ّ
يقول رجل مسن ،يأتي ليقضي يومه
جــالـســا عـلــى أح ــد األرص ـفــة النظيفة،
إن موظفي املــؤسـســات املــوجــودة في
املـنـطـقــة هــم مــن ي ـحــدث ال ــزح ـم ــة ...إن

حــدثــت .دوالب الـهــواء هنا ب ـ  10آالف
ليرة .إذا كان لعائلة ذات دخل محدود
ولـ ــدان ،ستضطر لــدفــع  20أل ــف ليرة
ثمن دوالبــي هــواء فقط ،عدا عن كلفة
الـ«فاليه باركينغ» .حتى اآلن 30 ،ألف
ليرة ثمنًا للهواء .ال طعام وال شراب،
وال عود «غزل بنات» حتى .أحد اآلباء
يحمل دراجــة ابنه الهوائية ،واألخير
يـقــف ويـنـظــر إل ــى االسـفـلــت .سـئــم من
دراجـ ـت ــه واشـ ـت ــرى ب ــال ــون ــا .ال ـبــالــون
فــي الـ ــ«داون ت ــاون» بعشرة دوالرات.
املشكلة نفسها :الوالد دفع ثمن بالون
وموقف سيارة .من املفترض أن يكون
وســط املدينة مــن للجميع ،كما يعلم
ّ
للسيارات.
الجميع ،وليس مخصصًا
وهذا ما ينساه ،أو يتناساه ،البعض.
ّ
ن ـ ــادل ف ــي أحـ ــد امل ـق ــاه ــي امل ـط ــل ــة على
ّ
ساحة النجمة أكد ما قاله زمالؤه في
ّ
تتغير
املطاعم واملـحــات األخ ــرى :لــم
حركة الناس .أيــام اآلحــاد ّ
يعج وسط
بـ ـي ــروت ب ــال ـن ــاس واألوالد ،ولـكـنـهــم
ي ـط ـع ـمــون ال ـح ـم ــام وي ـج ـل ـســون على
حـ ــواف ال ـط ــرق ــات .رواد امل ـقــاهــي هــم،
ف ـقــط ،مــن الــذيــن «يـسـتـطـيـعــون شــرب
فنجان القهوة بـ  10اآلف ليرة» .عامل
في أحد املحال أشار بيده إلى املدينة
بشكل دائــري وقــال« :مدينة أشباح».
ال ـ ـشـ ــوارع ت ــوح ــي ب ــامل ــرض .ف ــي أحــد
املقاهي رجل وزوجته ،أمامهما طبق
ف ـيــه مـنـقــوشــة وب ـع ــض ال ـخ ـض ــروات،
يـ ـتـ ـب ــادالن «نـ ـب ــري ــش» ال ـنــرج ـي ـلــة كــل
عـشــر دق ــائ ــق .حــديـثـهـمــا ع ــن مشاكل

العمل مسموع بــوضــوح ألن الـشــارع
شبه مـهـجــور ،إال مــن ال ـهــواء وبعض
أصحاب املحال .األشجار التي تحت
ال ـس ــاع ــة ،تـحـتـهــا رجـ ــل ،ي ـضــم ركـبـتــه
إلى صدره ويسند عليها يده ليحمل
رأســه .كأنه صــورة عن املدينة .صدى
األصوات مرعب .صدى صوت أجراس
ال ـك ـن ـي ـس ــة ال ـق ــري ـب ــة وأربـ ـ ـ ــع أغ ـن ـي ــات
ـاه .صـ ــدى بال
ت ـص ــدح م ــن أربـ ـع ــة مـ ـق ـ ٍ
مستمعني.
يزور الناس «زيتوناي باي»ّ .
يلوحون
بــأرج ـل ـهــم فـ ــوق امل ـ ــاء وي ـن ـظ ــرون إلــى
اليخوت التي أمامهم ويأخذون صور
السيلفي مـعـهــا .امل ـي ـســورون يأكلون
فــي مـطــاعــم «زي ـتــونــاي بـ ــاي» .وربـمــا
ّ
يتسلى شبان ببعض البطاطا املقلية
مـ ــن ه ـ ــذه املـ ـط ــاع ــم ،وتـ ـج ــرب ــة بـعــض
األطباق في املناسبات.
كـمــا ك ــان مـتــوقـعــا ،فـشــل م ـشــروع فتح
وســط املــديـنــة .فاملشكلة لــم تكن يومًا
ب ــال ـح ــواج ــز املـ ــوجـ ــودة ع ـل ــى م ــداخ ــل
ال ـ ـش ـ ــوارع ،ب ــل ف ــي ج ـع ــل ه ـ ــذا امل ـك ــان
مــرتـبـطــا بـطـبـقــة م ـح ــددة ،فـيـمــا يجب
أن يـكــون وســط املــديـنــة ـ ـ أي مدينة ـ ـ
مـتــاحــا للجميع .مـحــال «فـيــرزاتـشــي»
و«لـ ـ ــوي ف ـي ـت ــون» وغ ـي ــره ــا ف ــي وســط
بيروت ليست كل ما يحتاجه الناس.
يجوب هــؤالء الشوارع وينظرون إلى
الواجهات ويمشون .حتى الواجهات
خـلـقــت ن ـف ــورًا ل ــدى ال ـب ـعــض ،إذ أنـهــا
ت ـش ـكــل ج ـ ــزءًا م ــن ذلـ ــك ال ـح ــاج ــز ال ــذي
يفصل اللبناني عــن وســط عاصمته.
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ُ
وسط بيروت عن بقية مناطقها .أريد لذلك
أن ينعش الوسط الذي دخل في غيبوبة
منذ عــام  .2005الزحمة التي تشهدها
المنطقة في بعض اآلحاد ال تعني عودة
الحياة الى وسط مدينتهم .هناك حواجز
أخرى ،مرئية بشدة ،ال تزال تحول دون ذلك
ال يشعر الـنــاس باالنتماء إلــى وسط
بـ ـي ــروت الـ ـ ــذي انـ ـف ــرد ب ـم ـن ــاخ خ ــاص
ي ـخ ـت ـل ــف عـ ـل ــى نـ ـح ــو ك ـب ـي ــر ج ـ ـ ـدًا عــن
أطراف املدينة وضواحيها.
فــي كــل األحـ ــوال ،كـثـيــرون ال يضعون
امل ـن ـط ـقــة ض ـمــن الئ ـح ــة األم ـك ـن ــة الـتــي
يمكن أن يـقـصــدوهــا فــي أي ــام العطل.
ت ـقــول مـ ــروى إن ـهــا تـشـعــر إن املنطقة
«م ــش ال ـنــا» .مل ــاذا «م ــش ال ـنــا»؟ املـكــان
ُسـلــخ عــن محيطه وب ــات يملك طابعًا
وجـ ـ ـوًا مـخـتـلـفــن ع ــن ب ـق ـيــة امل ـنــاطــق،
ويخلق شعورًا بالغربة عند اللبناني
كما لو أنه في بلد آخر .كما لو أنه في
ً
اسـطـنـبــول م ـث ــا .بـ ــدوره ي ـب ـ ّـرر أحـمــد
م ـق ــاط ـع ـت ــه ل ــوس ــط امل ــديـ ـن ــة ب ــال ـغ ــاء
واالرتفاع غير املحتمل لألسعار .هذه
الفكرة حاضرة في األذهــان ،وتطورت

حتى الواجهات تخلق نفورًا إذ
تشكل جزءًا من الحاجز الذي يفصل
اللبناني عن وسط عاصمته
إلــى حــد تكوين حــاجــز بــن املواطنني
واملدينة ،أي أنهم غير مستعدين حتى
للنزول إليها والتجوال في شوارعها.
وال ــرف ــض ل ـيــس اع ـت ـبــاط ـيــا .إن أردن ــا
ال ـح ــدي ــث ع ــن أولـ ـئ ــك ال ــذي ــن م ــا زالـ ــوا
ي ـق ـص ــدون «الـ ـبـ ـل ــد» ،ف ـك ـيــف يـصـلــون
ّ
إليها؟ ما هي وسائل النقل التي تقل
ً
مثال؟ يمرّ
الناس إلــى شــارع املعرض

فان رقم  4من طريق ّ
يعد قريبًا نسبيًا
مــن ســاحــة النجمة ،بينه وبــن شــارع
املـعــرض حــوالــى  15دقيقة مــن املشي.
ال بأس في املشي ،الناس يذهبون إلى
هـنــاك بـهــدف «ال ـك ــزدرة» أســاســا ،لكن
ً
ّ
تشكل دائمًا عامال محفزًا
املواصالت ّ
ّ
ف ــي ح ــال ت ــوف ــره ــا« .ال ــروح ــة زن ـخــة»،
يـقــول م ــروان ،وهــو أب لثالثة أطـفــال.
إن أراد اصطحاب عائلته للكزدرة في
وس ــط املــديـنــة ،سـيــدفــع  10آالف ليرة
فقط للمواصالت ،وإذا أراد أن يشرب
وزوجته وكل من أوالده كوب عصير،
سـيــدفــع بــالـحــد األدن ــى  50أل ــف لـيــرة.
يستطيع اصطحابهم إلى مكان آخر،
يمكن أن يكون ّ
أحب إليهم وأقل كلفة.
حتى الشباب يرون أن الـ«نزلة» مكلفة،
أي أن املقاطعة ال تقتصر على األهــل
والعائالت .املقاطعة أسهل.
ّ
هــذا يــوضــح معنى عـبــارة «مــش النا»
ّ
الـتــي تـكــاد تـكــون كلمة مــوحــدة باتت
مرتبطة بــوســط ب ـيــروت .يتضح بعد
كل هذا أن املشكلة في وسط املدينة لم
تكن يومًا في الحواجز االسمنتية وال
فــي الـشــرائــط الـصـفــراء ،بــل فــي كونها
غ ـي ــر ص ــال ـح ــة ل ـغــال ـب ـيــة ال ـل ـب ـنــان ـيــن.
التفاعل بني الناس واملدينة مقطوع،
عالقة املواطن بمدينته غائبة .ما هي
نـسـبــة األش ـخ ــاص ال ــذي ــن سـيـشـتــرون
صـحــن خ ـضــار بـعـشــرة دوالرات؟ هل
ستحدث ازالــة العوائق الحديدية من
أمام شارع املعرض أي فارق بالنسبة
لهؤالء؟ اإلجابة ليست صعبة.

