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(تصوير مروان طحطح)

◄ يمكن القول ،إنه ومنذ نهاية الحرب في أوائل
التسعينيات ،ينقسم تاريخ الشارع إلى مرحلتين
◄ في مطلع التسعينيات أكمل الشارع نهوضه ،وتمركزت
فيه بعض العربات لبيع الحلويات العربية والكعك
◄ الجديد في األمر أنه ومنذ ثالث أو أربع سنوات ،وأبنية هذا
الشارع القديمة ـ نسبيًا ـ تواجه عمليات هدم

للناس ،ألنه يستوعب عددًا أكبر منهم ،وهذا هم أساسي في الفترة
الحالية .وقد يضيف ّ
القيمون في آرائهم شروحًا عن مواصفات ال
يمكن شرحها إال باستخدام لغة أجنبية ،وذلك سعيًا من أصحاب
هذه املشاريع إلبهار الناس مجددًا .املحصلة أن حجم الشارع بدأ
ّ
يتقلص أيضًا.
كان هناك مبنى وديع بمحاذاة محطة البنزين املعروفة في شارع
األسعد ،استكان في قاعدته فرن ومحل يبيع العصير .املحالن
كانا يشكالن عنصرين أساسيني من املشهد في نظر السكان،
ووجودهما بمحاذاة بعضهما البعض مألوف جدًا .لكن بعدما
ً
اتخذ القرار بالهدم ،ما حدث هو اآلتي :استأجر صاحب الفرن محال
صغيرًا في مبنى مجاور ،وانتقل محل العصير إلى بناية أخرى في
الشارع ،إلى محل أصغر أيضًا .سلخ واحدهما عن اآلخر ،واقتلع
املبنى من الشارع .أما الذين ّ
يهمهم املشهد واملدينة ،فلهم الله.
الشارع الذي اعتاد سكانه شراء مناقيش الزعتر والخضر ،والكنافة
بالجنب ،في أيام اللولو ،أصبح فيه مصرفان من أهم املصارف،
والنشاط فيهما يلفت النظر .السؤال هو :إلى أي درجة تغيرت حال
أهل شارع أسعد األسعد املادية ،وكيف امتلكوا ذهنية تشجعهم
ّ
حد
على اللجوء إلى املصارف بهذه السرعة؟ ربما تغيرت .لكن إلى ٍ
نحو
كبير؟ علينا أن ال نغفل هنا أن املصارف ال تقوم بنقالتها على
ٍ
شارع ما ،ثم تنقل إليه الحياة
عبثي .تدرس وتخطط ،ثم تنتقل إلى
ٍ
سياق متصل بهذه
في
بدارو،
معها .وباإلمكان مراجعة تجربة
ٍ
النقطة تحديدًا .املصارف تأتي بالجديد دائمًا معها.

إلى يمين البنك...
مشهديًا ،يمكن وضع كل ما تغير في هذا الشارع في كفة،
واملصرفان في كفة أخرى .وجودهما ال يزال مستغربًا حتى اآلن.
املصارف التي تمركزت في شارع األسعد أبهرت سكانه ،الذين
كانوا قد أصبحوا ضحايا لدعايات املصارف .والدعاية نوعان.
مباشرة بدأت تبثها الشاشات من جهة ،وأخرى غير مباشرة
تبني للفرد أهمية امتالك حساب مصرفي من جهة أخرى .نتحدث
ً
ً
عن كل ما يحث على االستهالكّ .
تخيلوا مثال محال يبيع األدوات
الكهربائية ،أو معارض السيارات ،أو كل هؤالء الذين يعملون
في خدمة املصارف ،إذ يسهل التعامل معك عند امتالك حساب
مصرفي بهدف «التقسيط» ،وكله بهدف راحة املواطن طبعًا ،عدا عن
«البرستيج» الذي ينتج من اقتناء بطاقة حساب مصرفي آنذاك.
في شارع األسعد ،الشعبي ،مصرفان ضخمان بعمارة مهيبة
وموظفات يرتدين تنانير أنيقة ،ويتحدثن باإلنكليزية .املصارف
ً
تصير معلمًا بسرعة .فإذا أردت طلب أي شيء «أونالين» مثال ،أو
أردت أن تدل عامل الديليفري إلى منزلك في الشارع ،عليك أن تقول
مقابل «البنك» أو املفرق الذي إلى يمني «البنك» ،وسيستدل القادم
بسهولةٍ تامة .استهالك باستهالك.
الديليفري والتسوق أونالين ،واملصرف طبعًا .ال يمكن للمار من
أمام املصرف إال أن يتفحصه من الداخل حتى ولو كان يمر من
أمامه كل يوم .اختيار شارع أسعد األسعد دونًا عن باقي الشوارع
إلنشاء مصرفني ليس اعتباطيًا ،وأحد أهم األسباب التي تقف وراء
ذلك هو سهولة جذب فئة لم تسمح لها الظروف بخوض عمليات
اإليداع وسحب القروض ،وبالتالي فإن واقع وجود مصرف قرب
البيت يمثل مغامرة تستحق التجربة.
ال يمكن إنكار حقيقة أن امتالك حساب في املصرف ضروري اليوم
ألسباب عدة ،لذلك ،يثير وجود املصرف في شارع األسعد (الذي
من املفترض أنه شعبي) االستغراب أقل من وجود منشآت أخرى
ّ
ً
مثلت بدورها تحوال في هوية الشارع وطبائع أهلهِ  .شارع أسعد
األسعد هو نموذج عن غالبية الشوارع التي كانت تتخذ طابعًا
شعبيًا ليتغير في ما بعد .في الشارع ،يمكن رؤية مدرسة تعلم
موقف
فيها العديد من أهالي الحي في طفولتهم ،وقد تحولت إلى
ٍ
للسيارات.

◄ إلى أي درجة تغيرت حال أهل شارع أسعد األسعد المادية،
وكيف امتلكوا ذهنية تشجعهم على اللجوء إلى المصارف
بهذه السرعة؟
◄ ال يمكن للمار من أمام المصرف إال وأن يتفحصه من الداخل
حتى ولو كان يمر من أمامه كل يو
ً
◄ أهل الشارع ،عمومًا ،يهتمون بالموضة خاصة المالبس
التركية التي ُيدفع ثمنها بسخاء

