مـن ح ـك ـاي ـات راس ب ـ ـ ـيروت

"أب ـو صبحي" :م ـزارع من راس بيروت كان يـدور على حماره بـيـن بـيـوت الـمنطقة
يـبـيـع ن ـتــاج أرضـه خ ـضـ ـ ًرا وف ـواك ـه ،وي ـزن ـها ب ـح ـج ـر يـسـاوي رطـ ًًل ( 5،2كلغ).
(عن لوحة مائ ـي ـة لـمصطفى ف ـ ُّـروخ سنة )2395

في افتتاح موسمه الجديد 5122 - 5122

أ

مركز التراث اللبناني فـي الجامعة اللبنانية الميركية ()LAU

يَدعَوكَمَإَىلَلقاءََيـَرويَذكرياتََ

من ح ـك ـاي ـات راس ب ـ ـ ـيروت
متعدد
فضاء كوزموﭘــوليت ٌّـي واحد في مجتمع
ِّ
مشاهد وحكايات و أحـنـين
أ
أ
مع أبناء من هذه الـمنطقة اللؤلؤة فـي عاصمتنا الغالية
يــشــاركَيفَللققاءََ:

السيدة ليلى الصليـبي داغــر :من ِّ BCWإلى ِّ BUCإلى LAU

***َ
أ
(أمين سر "الجبـهة الـموحدة لراس بــيروت")

أ
الحاج أبو خضر زكريا الغالي
"هكذا كانت منطقة راس ب ـيروت قبل نصف قرن"
***َ

مقاطع من فيلم محمود حجيج "هذه ذكرياتهم عن راس ب ـيروت"
أ
اللقاء مدير املركز
يدير

الشاعـر ه ـنـري زغ ـيـب
الساعة  2:11م ـس ـاء الثلثاء  4تشرين األول 5122

القاعة  َ- 314كـلـيـة عدنان القصار لدارة األعمال  -مبنى الجامعة الجديد  -الطابق األرضي
قريطم َ-ب ـيروت

من ذاكرة راس بيروت:
مبنى  Sage Hallفي "كـلـية بيروت للبنات" ( BCWاليوم "الجامعة اللبنانية األميركية" )LAU
وهو أول مـبـنـى شيدت ـه الـكـلـية سنة  2399في بقعة صخرية جرداء

***

من ذاكرة راس بيروت:

كورنيش المنارة (حيث فندق "ريـﭭ ـيـيـرا" اليوم) عن لوحة زيتية لمصطفى فروخ سنة 2395

راس بيروت في مراياهم

" ...أول معرفتي ب ـراس بيروت كانت في شتاء  2393وأنا ابن عشر .سك ـنا عند أول شارع

بلس ،في مبنى كان أعلى بيوت راس بيروت وأحدثها .شرفاته األمامية تطل على حدائق الجامعة األميركية

ومبانيها .كنت أتجول في األزقة بين البيوت وبساتين خضر محاطة بالقصب وشجيرات صبار طاغية على

كل المنطقة .كانت راس بيروت تنتهي عند شارع الحمرا ،ونصفه الغربي ال يزال ترابيا غير معبد .وفي

راس بيروت سمعت األذان ألول مرة من مئذنة جامع الداعوق قرب بـيـتـنـا .حل شهر رمضان ولم تكن

شوارع راس بيروت تضاء بعد ،فكنت أرى المسح ـر يحمل الطبلة ويغني ،يرافقه ولد يحمل قنديل لوكس

يضاء على الكاز .كان بين المسلمين والروم األرثوذكس من قدامى أهل راس بيروت صداقات عائلية

قديمة قوامها أخوة في الرضاعة تربط بين أسرة وأخرى ،وكان أبناء تلك األسر يقفون في المآتم لقبول

معا ،سواء أكان الفقيد مسيحيا أو مسل ًما ،فـهم أبناء خالة بالرضاعة .أعجبتـني الحياة في راس
التعازي ً
بيروت ،ونشأت على أن المسيحيـين والمسلمين فيها يـعيشون جنبًا إلى جنب ،بينهم عًلقات ود،
معا في الشوارع واألزقة".
يـتـشاركون في األفراح واألتراح ،وأوالدهم يذهبون إلى المدارس ذاتها ،ويلعبون ً
***

من كـتـاب "طائ ـر على سنديانة"  -مذك ـرات كمال الصليـبـي

" ...ل ـناس راس بيروت عًلقة مميزة وحميمة مع البحر .فابن راس بيروت إما فًلح أو بحري

قديما كان يقال إن ابن راس بيروت مسـبع الكارات :يكش الحمام ،يصلي الدبق ،يسقسق لـ"أم
عتيقً .
الصيرة" ،يًللي لـ"أم سويد" ،يخنق الكوسى ،يدق على المنجيرة ،يتاجر بـزيزان الذهب في باب ادريس.

كانت بساتين الخـس والبندورة والفجل والخيار والصبـيـر والحمضيات على أنواعها تغطي أراضي راس

بيروت .وابن راس بيروت يصطاد السمك ويعرف أنواعه ،كما تعرف الفراشة الزهر ،ويعرف عين المريسة

ومسبح الجامعة األميركية وشاطئ الروشة والرملة البيضاء ،هذا الشاطئ الذي يشبه الريف السكوتلندي

حيث الخـضـار يصل إلى الشاطئ.

 ...وشاطئ راس بيروت وصفه المرتين" :الطبيعة هنا ،بكل ما حولي ،أسمى من الخيال .كنت

أحلم بـج ـن ـة ع ـدن ،وها إني رأيتها".

من رواية "راس بيروت صندوق في بحر ونـار على تلة" لـ ـزياد كاج
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