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مجموعة من اللبنانيين استوحت فكرة »حيط الخير« الموجودة في أكثر من مدينة في العالم، ونقلتها إلى بيروت. تلك الفكرة 
ما لبثت أن انتقلت بالعدوى إلى مدينتي طرابلس الشمالية وصور الجنوبية

»حيط الخير«
تجربة إنسانية تحتضنها جدران بيروت

سهى أبو شقرا

فــــكــــرة تـــحـــويـــل حــــائــــط فــــي أحـــد 
شــــــــــــوارع بــــــيــــــروت إلــــــــى »حـــيـــط 
مــا ال  الــنــاس  ق عليه 

ّ
الخير« يعل

ليست  منه حاجتهم،  ويــأخــذون  يلزمهم، 
ابتكارًا بقدر ما هي تجديد ملبدأ التبادل 
والشعور باآلخر والعطاء من دون وسيط.

فكرة  استوحت  اللبنانيني  مــن  مجموعة 
»حـــيـــط الـــخـــيـــر« املــــوجــــودة فـــي أكـــثـــر من 
مــديــنــة فــي الــعــالــم، ونقلتها إلـــى بــيــروت. 
تــلــك الــفــكــرة الــتــي انــتــشــر صــداهــا شــمــااًل 
وجـــنـــوبـــا فـــصـــار لــهــا مــثــيــل فـــي مــديــنــتــي 
ــــور الــجــنــوبــيــة،  طــرابــلــس الــشــمــالــيــة وصـ
أخــرى  مجموعات  شكلوا  أشــخــاص  عبر 
أحـــبـــوا جــعــل الـــجـــدران الــعــامــة مــســاحــات 
لــأخــذ والــعــطــاء، والــتــبــادل غــيــر املباشر 

بني الناس.
يــريــد أفـــــراد املــجــمــوعــة الــتــي زاد عــددهــا 
أن تبقى أسماؤهم  إلــى نحو 25 شخصا 
»العربي  مجهولة. ويقول أحد املبادرين لـ
الجديد« الذي عّرف عن نفسه بأنه )ح.ش( 
أن مجموعتهم التي تضم أفــرادًا من عمر 
متنوعة  باختصاصات  عــامــا   60 إلــى   25

جمعتهم 
املبادرة وسعوا معا إلى إنجاحها. 

وبــــادروا فــي الــبــدايــة بــاالتــصــال بمحافظ 
بــيــروت الــقــاضــي زيـــاد شــبــيــب، وبــرئــيــس 
املوافقات،  ألخــذ  عيتاني،  جمال  بلديتها 
الترخيص  وكــان لهم ذلــك وحصلوا على 
الــحــائــط وتلوينه  ترتيب  لهم  أتـــاح  الـــذي 
ووضــــــــع لــــوغــــو »حــــيــــط الــــخــــيــــر« عـــلـــيـــه، 
وإعـــــــداده لــيــصــبــح جـــاهـــزًا الســتــقــبــال ما 
يستغني عنه الناس من مالبس وأحذية 
ولوازم، وإبقاء املكان مرتبا ونظيفا حتى 
وما  يريد  مــا  اختيار  مــن  املحتاج  يتمكن 

يناسبه.
بعد  تقريبا  انتهت  مهمتهم  أن  ويــوضــح 
إعــــداد الــحــائــط وتــجــهــيــزه، فــصــار مكانا 
بفعل  ورغبتهم  الــنــاس  لعفوية  خاضعا 
 على طريقته، فمن يضع كيس 

ّ
الخير كل

ــــراض عــلــى عــجــل، يــأتــي آخــر  مــالبــس وأغـ
الكيس  فــيــفــرغ  طــلــب  أو  تكليف  دون  مــن 
ويرتب محتواه حتى يراه املارة. ومن كان 
محتاجا لقطعة مالبس أو حذاء ولم يجد 
ما يناسبه يأتي بعده من يعيد تعليقها 

وطّيها وترتيبها.
ُبعد سير  عن  املجموعة  أفــراد  يستكشف 
بـــدون تدخل  الــخــيــر«،  العمل عند »حــيــط 
مـــبـــاشـــر، لــكــن تــبــقــى مــتــابــعــة الــعــمــل مــن 
ــد شــــروط  ــ ــا أحــ مـــســـؤولـــيـــتـــهـــم، خـــصـــوصـ
إزعــاج  بــأي  أال يتسبب  استمرار املشروع 
ــة فــوضــى. ويــخــبــرنــا  لــســكــان الـــشـــارع وأيــ
ــان من  كــ ــذي  ــ الـ الــخــيــر  حـــائـــط  أن  )ح.ش( 
السوديكو في  املشروع في منطقة  ضمن 
ــيـــروت تـــوقـــف اآلن بــعــد فــشــل الــتــجــربــة  بـ
هناك ألنه تعرض للتخريب أكثر من مرة.

ويــشــيــر إلــــى أن الــتــجــربــة الــنــاجــحــة فــي 
شارع عبد العزيز في بيروت هي بمثابة 
قابلية  ومــدى  ولآلخرين،  للنفس  اختبار 
الناس واستعدادهم لفعل الخير. ويعتبر 
أن ما اختبروه، حتى اآلن، يثبت أن محبي 

هوامش

مبادرون يسعون لتشجيع فعل الخير )فيسبوك(

ـــة، وإن كـــانـــت األجـــــواء 
ّ
الــخــيــر لــيــســوا قـــل

العامة في البلد ال توحي بذلك.
وعـــن األســـبـــاب الــتــي تــســاعــد عــلــى نجاح 
هــــذا الـــنـــوع مـــن املــــبــــادرات، يـــقـــول: »نــحــن 
لسنا مؤسسة، والناس لم تعد تثق كثيرًا 
بــاملــؤســســات الــخــيــريــة، ألنــهــم ال يعرفون 
إذا كانت تبرعاتهم تذهب ملن يستحقها، 
الخير مكان واضــح يضعون  ولكن حيط 
وسيط،  بـــدون  عليه  بأنفسهم  أغــراضــهــم 
وهـــــذا لـــه مــنــفــعــة مــــزدوجــــة األولــــــى أنــهــم 
ــدام  ــ ــخـ ــتـــ ــنــــون مـــــبـــــدأ إعــــــــــــادة االســـ ــمــ يــــضــ
والـــتـــدويـــر بــــدل رمــــي األغــــــراض وتــلــفــهــا، 
ويـــشـــعـــرون بـــفـــرح ضــمــنــي كــبــيــر عــنــدمــا 

يتمكنون من مساعدة الغير«.
ويــعــتــبــر أنـــه مـــن الــصــعــب عــلــى كــثــيــر من 
ــــروف املــعــيــشــيــة  ــظـ ــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــني وســـــط الـ
ــتـــي ال  الـــبـــائـــســـة الـــتـــبـــرع مــــن رواتـــبـــهـــم الـ
لذلك  غــالــبــا،  الشهر  نهاية  حتى  تكفيهم 
ــم غــيــر  ــدعــ ــادرات الــ ــ ــبــ ــ ــع ومــ ــاريـ ــشـ تــكــثــر مـ
املادي من طعام وأثاث ومالبس وغيرها، 
فــيــقــدم الــــراغــــب بــفــعــل الــخــيــر مـــن جــهــده 
الـــذي يتقنه، فنرى  املــجــال  ووقــتــه حسب 
ونسمع عمن يعّد الطعام ويقدم الوجبات 
لـــلـــمـــحـــتـــاجـــني، أو يـــتـــطـــوع فــــي مـــجـــاالت 

مــتــعــددة لــخــدمــة الـــنـــاس، وحـــيـــط الــخــيــر 
أحدها«.

ــز عـــلـــى نـــاحـــيـــة تــســتــحــق اإلشــــــارة  ــركــ ويــ
إلــيــهــا، وهـــي أن الــعــطــاء وفــعــل الــخــيــر ال 
املادية،  الناس  بإمكانيات  مطلقا  يرتبط 
ــــدرك أكـــثـــر ِمــــن املــكــتــفــي  بـــل إن املــحــتــاج يـ
ــه، لـــذلـــك تــأتــي  ــر ويــشــعــر بــ ــ ــاجـــات اآلخـ حـ
أغــلــب املـــوجـــودات مــن أشــخــاص ال يظهر 

عليهم الغنى املادي.
ويــخــبــرنــا أنــهــم الــتــقــوا أشــخــاصــا أخـــذوا 
بعض حاجاتهم من »حيط الخير« لكنهم 
أعادوها عندما اكتشفوا أنها ال تناسبهم 
في الشكل ربما أو املقاس، وعند سؤالهم 
عن األمر أكدوا أنها ال بد أن تفيد غيرهم. 
ومن الناس من أخذ شيئا وعاد بعد أيام 
 أشــيــاء لــم يــعــد يــريــدهــا ويتركها 

ً
حــامــال

آلخرين.
ويلفت إلى أن فئة من الناس ال ترغب في 
املجاهرة بعملها في هذا املجال، تريد أن 
تعطي بدون انتظار املقابل، بهدوء وبدون 
ضــجــة، تــفــضــل أن تــبــقــى مــجــهــولــة. لــذلــك 
»حــيــط الــخــيــر« مــكــان مــفــتــوح عــلــى مــدار 
الساعة بدون رقيب، ملن يعطي ومن يأخذ، 
فــيــخــتــار اإلنـــســـان الـــوقـــت الــــذي يــنــاســبــه 

للمشاركة بدون أي إحراج. ويؤكد )ح.ش( 
أن فعل الخير ليس حكرًا على أناس دون 
مجبولة  الناس  روح  أن  ويعتبر  غيرهم، 
عــلــى الــخــيــر، ولــكــن بعضهم يــحــتــاج إلــى 
مــن يــحــرك هـــذا الــجــانــب داخــلــهــم. ويــقــول 
»أحيانا تحركنا كلمة أو صورة أو مقطع 
فيديو أو ربورتاج من أي مكان في العالم، 
موجودة  إنسانية  أحاسيس  فينا  يوقظ 

لدينا باألساس«.
ــرغـــب بــفــعــل  ــنــــاس تـ ــد أن أكـــثـــريـــة الــ ويـــجـ
ــن أيــن  الــخــيــر، لــكــنــهــا ال تـــعـــرف كــيــف ومــ
ــادرات لــتــســّهــل تسيير  ــبــ تـــبـــدأ، فــتــأتــي املــ
بأبسط  والــعــطــاء  الــتــبــادل واألخــــذ  دورة 
تعقيد  بــدون  ومباشرة  املمكنة  الوسائل 
وال وســـطـــاء، مــثــل الــشــعــار املــكــتــوب على 
ــــارع عــبــد الــعــزيــز،  »حـــيـــط الــخــيــر« فـــي شـ

وهو »خلينا ناخذ ونعطي«.
جــدران الخير التي تحيي مبدأ املقايضة 
ــا بــــني الــــنــــاس، ســـبـــق لـــهـــا أن  إلـــــى حـــــّد مــ
ــة وهـــنـــديـــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ انــــتــــشــــرت فـــــي مـــــــدن إيـ
ــيـــة وفــــــي دبــــــي وغـــــــــزة. وهـــي  ــتـــانـ وبـــاكـــسـ
حيطان مثل املرايا تعكس نبض الشوارع 
ــزء مــــن هـــذا  ــ ــيــــاة نـــاســـهـــا، والـــخـــيـــر جـ وحــ

النبض والحياة.

يريد أفراد املجموعة 
التي زاد عددها إلى 
نحو 25 شخصًا 
أن تبقى أسماؤهم 

مجهولة.

■ ■ ■
مهمة املجموعة انتهت 

تقريبًا بعد إعداد 
الحائط وتجهيزه، 

فصار مكانًا خاضعًا 
لعفوية الناس ورغبتهم 
 على 

ّ
بفعل الخير كل
طريقته.

■ ■ ■
من الصعب على كثير 
من اللبنانيني وسط 
الظروف املعيشية 
البائسة التبرع من 

رواتبهم التي ال تكفيهم 
حتى نهاية الشهر 

غالبًا.

باختصار

معن البياري

أتّم الروائي املصري، صنع الله إبراهيم، قبل أيام، عامه 
الثمانني، فطرأت مناسبة، في أوساط ثقافية وإعالمية 
مـــجـــّددا على  مــصــريــة وعــربــيــة، لتحيته، ولـــإضـــاءة 
تجربته في الكتابة والحياة، وتبنّي جديده ومشاريعه، 
وللحق، يستحق  لقاء صحافي.  ومحاورته في غير 
املهّمة في  إليه، ملكانته  االنتباه  املعروف دوام  الكاتب 
املدّونة الروائية العربية، وتنّوع مناخات نتاجه الغزير، 
واملثير، وإْن في البال إن بعضنا قد ال يستطيب املزاج 
النثرّية  تستهويهم  مــن  وال سيما  أعماله،  فــي  الــعــام 
في  التأنق  إلى  وينجذبون  الشعرية،  باللغة  حة 

ّ
املوش

العبارة واملفردة، فيما كتابات صاحبنا، في عمومها، 
 تماما لهذا كله، بل إن كثيرا منها تبدو احتفاًء 

ٌ
معادية

الباردة.  بالركاكة، وبالتعبيرات الحيادّية، واألوصاف 
ولهذا السبب، تداخلت في روايات له، منها »بيروت.. 
أرشيفية صحافية مع سرده  بيروت« و»ذات«، مادة 
الـــخـــاص، فـــتـــوازيـــا فـــي تــركــيــب مــبــنــًى روائــــــي، أظــنــه 
الله طــاف فــي موضوعات  كــان الفــتــا. على أن صنع 
نصوصه على فضاءاٍت وتجارب وفيرة، كان مفاجئا 
في  أجــواء  عن  والقبعة«  »العمامة  روايته  كتابته  منه 
ــبــال أن  غــضــون حــمــلــة نــابــولــيــون فــي مــصــر، وفـــي ال

وأميركا  وبيروت  وموسكو  وبرلني  ُعمان  في  ظفار 
لــه، كــان فيها وفيا  وغيرها كانت »ســاحــات« أعــمــاٍل 
»تلك  الــذي طبع منجزه، منذ  العام  الــســردي  إليقاعه 
 كتبها 

ً
ــة ــداره أخــيــرا روايــ الــرائــحــة« )1966( إلــى إصــ

»اللجنة«  بـ مــرورا   ،»67« واسمها  عاما  قبل خمسني 
و»برلني  و»التلصص«  و»وردة«  أغسطس«  و»نجمة 

69« و»شرف« وغيرها.  
املــقــابــالُت الصحافية مع   جــدا 

ٌ
أنــهــا قليلة مــن أســـٍف 

حاوره في هذه الشؤون، في 
ُ
صنع الله إبراهيم التي ت

 
ُ

تنصرف مــا  وغالبا  املحضة.  األدبــيــة  املشاغل  هــذه 
آرائـــه السياسية، ومــواقــفــه فــي محطاٍت مــحــّددٍة  إلــى 
، وال 

ً
يــراهــا، هو شخصيا، مثيرة التي ال  في سيرته 

« منها في رواياته وقصصه. 
ٌ

»نتف ، وتحضر 
ً
مهمة

الــعــام 2003، فــي حفل تكريمه  فــي   كلمته 
ٌ
وشــهــيــرة

بجائزٍة مجزيٍة في مؤتمر ثقافي عربي عريض في 
القاهرة، وأمام وزير الثقافة املصري، فاروق حسني، 
 
ً
وإعالنه رفضه تسلم الجائزة، وكانت الكلمة مرافعة

ومعلوٌم  مــصــر.  فــي  الحاكمة  السلطة  ضــد   
ً
شجاعة

أيضا أنه، إّبان كان في الثانية والعشرين من عمره، 
ســجــنــه نــظــام جــمــال عــبــد الــنــاصــر، خــمــس ســنــوات، 
 خــاصــة فــي حــيــاتــه، مــا انــفــّك الحقا 

ً
فاختبر تــجــربــة

يــوضــح أنــهــا الــتــي صــنــعــت مــنــه كــاتــبــا. وفـــي أحـــدث 

الله  ــام، جـــّدد صنع  أيـ مــعــه، قبل  تلفزيونية  مــحــاورٍة 
الراحل  الزعيم  عهد  إن  وقــال  الناصر،  عبد  »مــديــح« 
هو األفضل في مصر، ففي ذلك الوقت »كانت مصر 
البناء واملقاومة  الطريق الصحيح، طريق  تسير على 
والكرامة«. وفي مقابلٍة صحافيٍة أخرى معه، جاء على 
الرواية التي يكتبها حاليا، وكان قد تحّدث عنها مراٍت 
 
ً
يــراه شخصية الــذي  الناصر  سابقة، وهــي عــن عبد 

الله  الطراز األول. وال ُيغفل هنا أن صنع   من 
ً
درامية

الــذي حبسه  الوحيد  املــصــري  الكاتب  ليس  إبــراهــيــم 
عبد الناصر، فيما يمحضه إعجابا )وإنصافا؟(، فقد 
سمع صاحب هذه الكلمات من عبد الرحمن األبنودي 

ما  اللي  من  أحسن  ا 
ّ
اللي سجن »طلع  بالعامية  قوله 

اش«.
ّ
سجن

الله  السياسية لصنع  بـــاآلراء  كثيرًا  اكــتــراثــًا  أولــي  ال 
إبراهيم، ذلك أنها غالبًا ما تكون انطباعاٍت مسترسلة 
وعـــامـــة. واملـــعـــروف أنـــه ذو تــكــويــن يـــســـاري، منحاز 
تمامًا  ومعاٍد  الشعوب،  وحريات  االجتماعية  للعدالة 
األسباب،  ولهذه  الدكتاتوريات.  ويرفض  إلسرائيل، 
 ناقدًا له وناقمًا 

ً
لم أكن أعــّد للعشرة وأنــا أكتب مقاال

ه إّبان مشاركته في مطالبات عبد الفتاح 
ُ
عليه، نشرت

ح للرئاسة، في 2013. وها هو اآلن 
ّ

السيسي بالترش
 ضده، 

ٌ
يطلب من املذكور الرحيل قبل أن تندلع ثــورة

الجديد )مع جيزيل  التلفزيوني  ويتحّدث في حــواره 
ــأٍس وإحـــبـــاٍط فـــي الـــشـــارع املــصــري.  ــوري( عـــن يــ ــ خـ
الــحــوار أن عـــداء صنع  ومــن غــريــب مــا اشتمل عليه 
التزّيد في  إلــى  أخــذه  املسلمني  لــإخــوان  إبراهيم  الله 
إنهم  قــولــه  فــي  مــصــر،  رئاستهم  عــام  على  التشنيع 
أرادوا تحويل مصر إلى دولة ظالمية وهابية متخلفة. 
ــرنــي، فــي تلويحة املــحــّبــة هــذه إلــى صنع الله 

ّ
... أتــذك

إبراهيم، أقف قبل اثنني وثالثني عامًا في أحد طوابق 
عمارٍة في ضاحية مصر الجديدة في القاهرة، أتحّزر 
أّي شــقــٍة هــي شقته، وكــنــت على  بيني وبــني نفسي 
موعٍد معه فيها، فخمنت أنها التي عليها رسٌم لعلم 

فلسطني.. وهو ما كان.

في »ثمانين« صنع اهلل إبراهيم

وأخيرًا

تبدو روايات كثيرة 
لصنع اهلل إبراهيم احتفاًء 

بالركاكة، وبالتعبيرات الحياديّة، 
واألوصاف الباردة
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