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تحقيق

بابا نويل
يطرق الباب مرتين!
هدايا «بابا نويل»
ال ترضي
ّ
جميع من يتلقاها .ولذلك،
هداياهم
يرفق الكثيرون
ّ
بهدية إضافية ّمتمثلة
بعبارة :فيكن تبدلو إذا ما ّ
يقول إن
عجبكم .لكن ،ال أحد ّ
الهدية لم تعجبه ،بل يسوق
ّ
تحفظ «ماء
أخرى
رات
مبر
ُ
وجه» الهادي واملهدى إليه،
لكن في النهاية النتيجة
حركة في سوق جونية
واحدة:
ّ
ّ
عوضت عن قلة بركة أصابت
الشهر ما قبل األعياد

ريتا بولس شهوان

ُ
فرجت أخيرًا على تجار س��وق جونية،
بعدما خابت آمالهم بالحركة البطيئة
وامل� � �ش � ��رذم � ��ة ف � ��ي ش� �ه ��ر ك � ��ان � ��ون األول
املنصرم ،املفروض أنه شهر أعياد .أخيرًا،
ّ
املتسوقون ،رج��الّ ،نساء ،أطفال،
ها هم
يركضون خلف أهاليهم ك��أن بابا نويل
انطلق موسم البيع هذا
لم يزرهم بعد.
ّ
األس �ب��وع .أو ه��ذا أق��ل��ه م��ا تظهره حركة
امل� ّ
�ارة في الشارع الرئيسي .تركن إحدى
سيارتها في املوقف املخصص
السيدات ّ
ل� ّ
�زوار امل � ُح��ال ال�ت�ج��اري��ة .تفتح صندوق
خرج كيس م�لاب��س .ث��م تبدأ
السيارة لت ّ
ج��ول �ت �ه��ا :ت�ت�ن��ق� ّ�ل ب�ي�ن واج �ه ��ات املحال.
ي �ب ��دو أن �ه ��ا ت ��دق ��ق ف ��ي م ��وض ��ة الثياب
ال�ن�س��ائ�ي��ة ل �ه��ذا ال �ع ��ام .ت �س��أل ع��ن سعر
الفستان ُ ،بدون
هذه الكنزة السوداء ،ذاك
ّ
ّ
شراء أي شيء .تدخل أحد املحال .تخرج
من الكيس فستانًا وتسأل البائعة «فيني
ّ
للتسوق ،بل
تأت إذًا
إبدلو؟!» السيدة لم ِ
الس�ت�ب��دال ه��دي��ة زوج �ه��ا «ال �ب�لا طعمة»
ّ
ع�ل��ى ح��د ت�ع�ب�ي��ره��ا ،ب�ك�ن��زة ،ول��و دفعت
مبلغًا إضافيًا .وهكذا كان .املشهد يتكرر
في كل مكان ،حسب الباعة ،والحركة هي
فعليًا مجرد حركة «تبديل» هدايا ،تمتد
بني رأس السنة وم��ا بعد عيد الغطاس
بقليل ،وفق ما قالته لـ«األخبار» بائعة
ّ
ف��ي م �ح��ل أل �ب �س��ة ن �س��ائ �ي��ة .وق ��د تتعدد

ّ
الحجة
أس �ب��اب ت�ب��دي��ل امل�ل�اب ��س ،إال أن
الرئيسية التي ال تجرح َم��ن أه��دى ،هي
ّ
ال�ق��ول إن «مقاسها زغير أو كبير» كما
البائعة .تلتفت ريمي ،إحدى النساء
تقول
ّ
ال �ل��وات��ي ك ��ن م ��وج ��ودات ف��ي امل �ح��ل ،إلى
البائعة وق��د ب��دت على وجهها الدهشة
لسماعها م��ا ق��ال�ت��ه ،ث��م ت�ق��ول ضاحكة:
«ك� �ن ��ت م �ف �ك��رة م� ��ا ح � ��دا غ� �ي ��ري بيعمل
كبير»،
ه��ال �ش��ي ،إن ��و ال �ق � ًي��اس زغ �ي��ر أو
ّ
ل �ك��ون��ه م�س�ت�ح�ي�لا أن ت �ق��ول ع �ن��د تسلم
الهدية «هديتك وال�ل��ه م��ش عاجبتني».
هكذا ،أصبحت ،كما استطردت تخبرنا،
َ
ت �ن �ت ّ�ظ��ر إل� ��ى م ��ا ب �ع��د ال � ًع �ي��د ل �ّل �ب��دل «ع
السكيت» .ثم تقهقه فجأة ،لتذكرها كما
ّ
ق��ال��ت ،رد فعل حماتها ،ف��ي عيد امليالد
املنصرم ،على الهدية التي جلبتها لها.
ّ
ظنت ريمي أنها ّ
تذرعها بأن لديها
فقد
ح�س��اس�ي��ة ع�ل��ى ال �ن��اي �ل��ون س ��وف يكون
الهدية،
لاّطريقة لطيفة لتبرير اس�ت�ب��دال
ً
إ ّ أن الحماة ...انفجرت غضبًا ،واصفة
ك��ن �ت �ه��ا ب �ـ«ال �ن �ك ��دة» ً ال �ت��ي «ال يعجبها
ال �ع �ج��ب» ،م�س�ت�ط��ردة إل��ى وص��ف ابنها
�ال» .فالتقاليد
«بعزاها» بأنه «م��ش رج� ّ
اللبنانية تفرض على متلقي هدية ما،
ق �ب��و ّل �ه��ا م �ه �م��ا ك ��ان ��ت ،واالب� �ت� �س ��ام عند
التسلم إش��ارة اح�ت��رام .وك��ل م��ا يناقض
ذل��ك إه��ان��ة ل�ل�م��رس��ل ،ول��و ك��ان��ت الهدية
م�ج��رد «س�ط��ل ل�ب�ن» ك�م��ا ت�ق��ول البائعة.
ل� �ك ��ن ،م �ه �م��ا ك � ��ان ال� � � ��رأي ف� ��ي موضوع

مبادرة فردية في الخدمة العامة
حوال ــ داني األمين

ّ
في أحد صباحات عام  ،2006تلقت عائلة
محمود ط��اه��ر خبر وف��اة ابنها الدكتور
راج� � ��ح .ب �ع��د ه� ��ذا ال �خ �ب��ر ،ان �ق �ل �ب��ت حياة
العائلة رأس��ًا على ع�ق��ب .فبني التصديق
وع ��دم ��ه ،ض��اع��ت أم � ��ور ال �ع��ائ �ل��ة ،وبقيت
ع �ل��ى ح��ال �ه��ا م ��ن ال �ض �ي ��اع ح �ت��ى أواخر
ال� �ع ��ام ،ح�ي�ن�م��ا ات� �خ ��ذت ق � ��رارًا «بتحقيق
ح� �ل ��م ال� ��دك � �ت� ��ور اإلن� � �س � ��ان � ��ي» ،م � ��ن خالل
إنشاء مؤسسة خيرية باسمه .تهتم هذه
املؤسسة بتحقيق بعض املشاريع الخيرية
ّ
من جوانب ع��دة :صحية وثقافية وبيئية
واجتماعية في مسقط رأسه ،حوال .اجتمع
األشقاء السبعة الباقون ،ليكملوا مسيرة

شقيقهم ،آخ��ذي��ن ع�ل��ى ع��ات�ق�ه��م «تحقيق
حلم املرحوم ،بعيدًا عن ّأية غاية دنيوية»،
يقول رئيس املؤسسة رم��زي طاهر .ألجل
ذل ��ك ،اق�ت�ص��ر أف ��راد امل��ؤس�س��ة ع�ل��ى «أفراد
العائلة دون غيرهم ،ليتاح لنا العمل دون
ّ
اإلدارة ّأو على
أي منافسة أو خالف على ّ
ّ
الغايات امل�ن��وي تحقيقها ،فكل منا يقدم
خدماته حسب قدراته املادية والعلمية»،
ّ
يضيف طاهر .وبحسب هذه القدرات «نقدم
العون واملساعدة ألهالي البلدة املعوزين،
ّ
وقد استطعنا خالل ثالث سنوات أن نقدم
العديد من الخدمات» .ال تختص املؤسسة
بناحية واح��دة ،فقد شعبت اهتماماتها،
ح� �ي ��ث ك� � ��ان ف �ي �ه ��ا ّ ال� �ط� �ب� �ي ��ب واملهندس
وال �ص �ي��دل��ي وامل� �ع ��ل ��م .وف� ��ي ه� ��ذا اإلطار،

فرد منا تخصص
يشير طاهر إلى أن «كل ٍ
ف� ��ي ن��اح �ي��ة م �ع �ي �ن��ة ،وذل� � ��ك ح �ت��ى نكون
أق ��در ع�ل��ى إدارة ش ��ؤون امل��ؤس�س��ة ُك��ل في
اختصاصه» ،وعلى ه��ذا األس��اس ق ّسمت
امل �ه �م��ات« ،ف��األط �ب��اء ال �ث�لاث��ة ف��ي العائلة
ت��ول��وا ال�ن��واح��ي الصحية للبلدة ،وكذلك
األم ��ر بالنسبة إل��ى امل�ه�ن��دس�ين واملعلم».
وهنا ،يقول الطبيب ن��ادر طاهر «أنشأت
امل��ؤس�س��ة مستوصفًا خ�ي��ري��ًا مجانيًا في
ب�ل��دة ح��وال بترخيص م��ن وزارة الصحة،
وي �غ �ط ��ي امل� �ص ��اري ��ف ال �ط �ب �ي��ة ل� �ع ��دد من
املصابني ب��أم��راض مزمنة ف��ي بلدة حوال
والقرى املجاورة» .ويلفت الطبيب إلى أن
ّ
«ه��ذا املستوصف ق��دم خ��دم��ات للكثيرين
م��ن امل�ح�ت��اج�ين م��ن األه ��ال ��ي م �ج��ان��ًا ،كما

أسرة محمود طاهر
مؤسسة خيرية
تتحول ّ
ّ
ألبناء حوال
ّ
منا  30أل��ف معجون أسنان مع فرشاة
قد ّ
لطالب مدارس الجنوب ،كذلك نشرف على
ّ
ّ
صحة طالب مدارس البلدة ،ونقدم الدواء
م�ج��ان��ًا ك��ل ش�ه��ر للمحتاجني ،خصوصًا
األدوي� � � ��ة ل�ل��أم� ��راض امل ��زم� �ن ��ة ،بمساعدة
ع ��دد م��ن ال �ج �م �ع �ي��ات» .أم ��ا ب��ال�ن�س�ب��ة إلى
العالجات املدفوعة األجر ،فيشير الطبيب

إل � ��ى «أن األم � � � ��وال ال� �ت ��ي ن �ح �ص��ل عليها
ل �ق��اء م�ت��اب�ع��ة ب�ع��ض ال �ح ��االت ،ن��دع��م بها
نشاطات املؤسسة» .وفي الجانب البيئي،
ّ
ي �ق��ول رم ��زي ط��اه��ر إن «ال�ج�م�ع�ي��ة قدمت
ن�ح��و  10آالف ش�ج��رة ألب �ن��اء ال�ب�ل��دة ،كما
زرعنا العديد منها ،بالتعاون مع املجلس
البلدي والقوات النيبالية واألندونيسية
ال�ت��اب�ع��ة ل �ق��وات اليونيفيل ،وك ��ان آخرها
األس � �ب� ��وع ال� �ف ��ائ ��ت ح �ي��ث ن �ص �ب �ن��ا 4000
شتلة صنوبر» .لن تتوقف مؤسسة طاهر
عند ه��ذا الحد ،فحلم الطبيب املتوفى لم
يكن محصورًا في ه��ذه النشاطات «لذلك
ن�س�ع��ى ل�ت��وس�ي��ع م��روح��ة ن�ش��اط��ات�ن��ا كي
تشمل في وق� ٍ�ت الح��ق املناطق املجاورة»،
يختم رئيس املؤسسة رمزي طاهر.

ّ
فانات «مدججة» بالحديد من أجل «الوهرة»
البقاع ــ أسامة القادري
كثيرًا ما تجد أصحاب الفانات العمومية،
وبعض السيارات الخاصة ،يعملون على
ت��رك�ي� ّ�ب «ال��دف��اع��ات األم��ام�ي��ة الحديدية»،
امل� �ص ��ن� �ع ��ة م� �ح� �ل� �ي ��ًا ،ف � � ��وق «طابونات»
«ال� �ف ��اي� �ب ��ر» األس ��اس� �ي ��ة ،ب �ح �ج��ة تخفيف
ص��دم��ات ع��ن «واج �ه��ة» السيارة
أض ��رار ال�
وسائقها .إلاّ أن بعض السائقني ّ
حولوا
تلك الدفاعات إلى سالح هجوميّ ،
يسبب
ّأضرارًا جسيمة «للمصدومني» ،مع العلم
أن قانون السير في لبنان يمنع وجودها.
يلوم وسام عبد القادر شرطة السير على
عدم تسطير محاضر «للفانات والسيارات
امل �خ��ال �ف��ة ال �ت��ي ّ
زودت ن�ف�س�ه��ا بدفاعات
ضخمة مخالفة للقانون» .لوم الرجل يأتي
ّ
م��ن ت��أك��ده أن ه��ذه «القضبان الحديدية»
ل �ل �ه �ج��وم ال ل �ل��دف��اع .وي � ��روي أن ��ه عندما

عناصر الدرك يكتفون بالتهديد بالضبط (أرشيف)

ّ
ً
ت�لاس��ن م��رة م��ع س��ائ��ق ف��ان ،ت��دخ��ل زميله
مسرعًا نحو فانه ،فظن الرجل أن السائق
رك��ض ليأتي بعصا ليضربه بها ،وإذ به
يقبل عليه بفانه نحو سيارته ليصدمها.
ّ
يتنهد عبد ّالقادر ويتابع« :فوق الدكة إجا
الدركي وحلها ببوسة ذقن».
ال ي �ن �ك��ر ج �ه��اد ص �ب��ح ،وه� ��و س��ائ��ق فان
أج � ��رة ب�ي�ن راش� �ي ��ا ا ّل � � ��وادي وش � �ت� ��ورا ،أنه
ح�ين اش�ت��رى فانه رك��ب «دف��اع�ين» :أمامي
وخلفي ،من أجل حماية «األضوية األمامية
ّ
الخلفية» ،لكون سعرها كان
والستوبات
ُ
الفانات ،وعندما
مرتفعًا أول ما استقدمت
ّ
انخفض سعر قطع التبديل فكك األمامي.
ي �ق� ّ�ول إن ��ه أح �ي��ان��ًا ّك �ث �ي��رة أث �ن��اء القيادة،
يتمنى لو أنه لم يفككه ،بسبب تجاوزات
بعض السائقني« ،الدفاع إلو وهرة» ،يقول
مضيفًا« :السيارات بيخافوا منو ساعتها
بيمشوا مظبوط».

السائق محمد الظاظا ،يرى أن مسؤولية
السائق الذي يحمل رخصة قيادة عمومية،
مضاعفة لكونه بحاجة بدل الشهادة إلى
اثنتني .وم��ن قناعته ه��ذهُ ،يختلف مع كل
م��ن ي �ض��ع دف ��اع ��ات ألن �ه��ا ت �ح��دث الضرر
ع�ن��د ال�ط��رف�ين «ب ��ل ت��زي��ده أك �ث� ّ�ر» .ويشير
إلاّل��ى أن ه��ذه ال��دف��اع��ات غير م��رخ��ص لها،
إ أن عناصر اّل��درك «يكتفون بالتهديد
بالضبط» .وتمنى الظاظا أن تعمل قوى
األم��ن الداخلي ،كما في كندا ،حيث تثقب
رخصة القيادة في كل ّ
مرة يخالف السائق
ف �ي �ه��ا ،وع �ن��دم��ا ت �ص �ب��ح ال �ث �ق��وب خمسة
تسحب الرخصة من السائق لفترة ثالث
سنواتّ .أما السائق فرحان علبة ،فيشرح
أسبابه لالحتفاظ بـ«الطابون الخلفي ألنه
يحمي السيارة من الخلف عند الرجوع،
ول� � ��ردع ت� �ه � ّ�ور ال� �ش � ّ�ب ��ان ال ��ذي ��ن ك �ث �ي �رًا ما
ّ
يسببون الحوادث».

