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ّ
صار الزم ينحطلها حل» ،ثم تبدأ بتعداد
املناسبات واألوقات التي يجدها الكبار
والصغار «حجة» لهم ،ليطلقوا العنان
للعب بالنار .سئمت زعيتر «العيشة في
ال �ح��ي ال�ت�ح�ت��ان��ي ،ح�ي��ث ال يتسنى لنا
ال �ن��وم ،ال وق��ت قيلولة ب�ع��د ال�ظ�ه��ر ،وال
حتى في الليل ،حيث تستمر سهراتهم
ال��ول�ع��ان��ة حتى ط�ل��وع ال�ض��و ،وال حتى
ف��ي ال �س �ح��ور» .ت�ح�ك��ي ،ب��اس �ت �ه��زاء ،عن
ب�ع��ض ال �ش �ب��اب ال��ذي��ن «ك�ل �ف��وا أنفسهم
إي �ق��اظ ال �ن��اس إل ��ى س �ح��وره��م بطريقة
ج � ��دي � ��دة ت �خ �ت �ل��ف ع � ��ن ج �م �ي ��ع الطرق
والتقاليد التي اعتدناها .فبدل الطبلة
ص��ارت القنبلة» .ت�ت��اب��ع« :ت��أت��ي سيارة
ك��ل ي��وم ب��وق��ت السحور بتبرم على كل
األحياء ،وعند كل مدخل ّ
حي بيضربوا
قنبلة وبيمشوا».
ف��ي ال�ح� ّ�ي التحتاني ،ب��ات للمسحراتي
أس� � �ل � ��وب ج� ��دي� ��د ف � ��ي إي� � �ق � ��اظ الناس،
وف��ي ال �ح� ّ�ي امل�ق��اب��ل ال ي�ن��ام ال �ن��اس أبدًا
ليستيقظوا على السحور .فال تكاد تمر
ليلة «م��ن دون معركة م�ض��ادات أرضية
ج��وي��ة» ،ي�ق��ول ع�م��اد امل�س�ت��راح .يتحدث
املستراح عن املعارك شبه اليومية التي
ّ
الحي الذي يقطنه
تدور بني العبني من
وآخ��ري��ن م��ن ح� ّ�ي ق��ري��ب .ل��م يعد الشاب
ق� ��ادرًا ع�ل��ى اح �ت �م��ال امل��زي��د م��ن املعارك
التي ك��ان من شأنها إح��داث حالة رعب
«الب�ن��ي البالغ ع��ام�ين .ك��ل م��ا سمع شي
ف �ق��ع ب�ي�ن�ق��ز وب�ي�ب�ل��ش ب��ال �ب �ك��ي» .يشتم
املستراح «الفرقعة واملفرقعني» ،ويقول
هازئًا« :ولك جارنا أحرق بما قيمته مئتا
ً
احتفاء بطهور ابنه» .يشرح أكثر:
دوالر
«بتنا نقول لزوارنا عندما يخافون من
أص��وات املفرقعات املباغتة :ما تخافوا
مش قصف إسرائيلي ،هيدا فتيش».
ال ت �خ �ت �ل��ف ّ ح � ��ال م �ح �م��د ح �ل �ي��م الذي
ي �ش �ت��م «ال �ف��ت �ي��ش وال� �ل ��ي ب �ي �ل �ع �ب��وا فيه
وال�ل��ي بيبعوه» .يضحك ه��ازئ��ًا« :صار

ع �ن��ا ب ��ال� �ح � ّ�ي ص� ��واري� ��خ أرض وجو».
وي� � � ّ�روي أن «ص� ��اروخ� ��ًا ط��ائ �ش��ًا أحرق
محلي».
ه��ذا ج��زء مما يحدث داخ��ل ال�ق��رى .لكن
ما يجري في محيط الفنادق واملطاعم
ال� �ت ��ي ت �ش �ه��د ح� �ف�ل�ات ف �ن �ي��ة ،ق ��د يكون
أس� ��وأ ب�ك�ث�ي��ر ،ح �ي��ث ي�ع�ي��ش القاطنون
ب��ال �ق��رب م��ن ت �ل��ك األم ��اك ��ن ق�ل�ق��ًا يوميًا.
قلق يبلغ ذروت��ه أي��ام الجمعة والسبت
واألحد.
لكن ،مقابل الخوف الذي يعيشه سكان
القرى واملدن أيضًا ،تبرز حاالت االرتياح
ف ��ي ص �ف��وف ب��ائ �ع��ي األل� �ع ��اب النارية،
فهؤالء يستفيدون من إقبال املواطنني
على ش��راء بضائعهم .وف��ي ه��ذا اإلطار،
يشرح تاجر في منطقة املصنع اللبناني
أن «رواج األلعاب النارية يدفع بالكثيرين
لإلقبال على اتخاذ بيع األلعاب النارية
مهنة لهم ،ألنها ت�ج��ارة مربحة» .وأكد

 %60من األلعاب
النارية التي تنفجر
مهربة
أرضًا ّ

أن ل �ب �ن��ان «ي �س �ت ��ورد س �ن��وي��ًا ن �ح��و 80
مستوعبًا من األلعاب الجوية ذات السعر
الباهظ» ،مشيرًا إلى أن «مستوردي هذه
ال�ب�ض��ائ��ع م��ن ك�ب��ار ال�ب�ل��د وه��م قادرون
على إدخالها بطرق تعفيهم من الرسوم
الجمركية امل��رت�ف�ع��ة ،م��ا ح��دا أشخاصًا

إل��ى أن ينشئوا مؤسسات تتعهد ببيع
األل �ع��اب ال�ن��اري��ة وتنسيقها وإشعالها
في األع��راس والحفالت بطرق هندسية
حديثة» .وبالنسبة إل��ى أن��واع األلعاب،
يشير التاجر إل��ى أن املفرقعات تتنوع
م ��ا ب�ي�ن «أرض� �ي ��ة وج� ��وي� ��ة» .وي� �ق ��ول إن
«امل� �ف ��رق� �ع ��ات األرض � �ي� ��ة امل � ��وج � ��ودة في
األس��واق تدخل إل��ى لبنان بطريقة غير
ش��رع �ي��ة ،وب�ع�ض�ه��ا م��وج��ود م�ن��ذ فترة
زم �ن �ي��ة ف ��ي امل� �س� �ت ��ودع ��ات» .ويضيف:
ّ
مهرب،
« %60م � ��ن ه� � ��ذه امل � �ف ��رق � �ع ��ات
�ؤذ مثل ال��زل��زال والبطريق
وبعضها م� ٍ
وال�ك�ب��ري��ت األح �م��ر واألخ �ض��ر والدادي
والغزال».
من املسؤول عن ضبط هذه الظاهرة التي
تنتشر بقوة؟ «الحق على جمارك مرفأ
ب �ي��روت» .بهذه الكلمات ،ي�ب� ّ�رر مسؤول
ف��ي األم��ن ال��داخ�ل��ي وج��ود ه��ذه األلعاب
املؤذية واملقلقة بني أي��دي األوالد ،التي
ب �س �ب �ب �ه��ا ف �ق��د «ال �ك �ث �ي��ر م �ن �ه��م أصابع
يديه ،ومنهم من تضررت عينيه» ،يقول
املسؤول ال��ذي رف��ض الكشف عن اسمه.
وت�ع�ل�ي�ق��ًا ع�ل��ى أن� ��واع امل �ف��رق �ع��ات ،يقول
امل �س��ؤول إن «ال �ق��ان��ون ال�ل�ب�ن��ان��ي يمنع
دخول وبيع كل ما ينفجر في األرض ،في
املقابل سمح بكل ما ينفجر في الجو».
ل �ك��ن ،ف��ي ل�ب�ن��ان ك��ل ش ��يء م �ب��اح «أرض
وجو» .ولفت املسؤول إلى أن «املفرقعات
األرضية املمنوعة قانونًا تدخل السوق
ب� �ط ��رق غ �ي��ر ق ��ان ��ون� �ي ��ة» .ل� �ه ��ذا السبب،
ول �ض �ب��ط ت �ل��ك األل � �ع� ��اب «ح ��رص ��ًا على
السالمة العامة» ،نظمت القوى األمنية
«منذ سنة ونصف حملة تواقيع يتعهد
من خاللها تجار األلعاب النارية بعدم
شراء أنواع املفرقعات التي تنفجر أرضًا
أو ّاملتاجرة بها» .ورغم أن هذه املفرقعات
خف مبيعها بسبب تلك الحمالت ،إال أن
«البعض م��ا زال يتاجر بها بمنأى عن
عيوننا» ،يضيف املسؤول.

أرض الخيال
ضحى شمس
كان األمر أشبه بشخص ينتشلك من لجة عميقة ،الى الهواء الحر.
كأنك كنت تغرق لفترة طويلة ،ثم فجأة رفعت رأس��ك ف��إذا بك فوق
املاء ،تكتشف مرة أخرى ما معنى التنفس ،وتنظر بعينني تعاركان
أثر املياه املالحة الى األفق الجميل ،تكتشف السماء ،والغيوم ،والهواء،
والطيور .كأن حراشف كانت قد بدأت تنبت في جسمك لطول مكوثك
تحت ،في مستنقع التفاهة املبتذلة ،كنت قد بدأت تتأقلم ،ثم ،مصادفة،
رفعت رأسك ،فشممت رائحة الهواء النقي .تأخذ نفسًا عميقًا ،تبتسم
مغمضًا عينيك للحظة ،لتحتفظ ما أمكن بهذا اإلحساس وتبكي .كل
ذلك ملجرد أن هناك من روى لك قصة بإتقان ،أحيا ما كنت تظنه مات
من خيالك ،خطفك لساعة ونصف ،رفعك الى سماء الحلم ،ثم ترفق
بإعادتك الى حيث كنت ،على الكنبة أمام التلفزيون.
«ن �ف��رالن��د» ك��ان اس��م الفيلم ال ��ذي ش��اه��دت��ه ب�ين مسلسلني .يحكي
الفيلم قصة كاتب حكاية االوالد «بيتر بان» .لم تأثرت لهذه الدرجة؟
سألت نفسي .لم لم يخطف الفيلم عقلي قبل سنوات حني رأيته؟
هل ألنني وقتها لم أكن جائعة الخيال لهذه الدرجة؟ لم أكن غريقة
في مستنقع اسمه التلفزيون ،حيث ال تشكل نشرة األخبار ،ودراما
رم�ض��ان ف��ي آن واح��د ،إال تكثيفًا استثنائيًا لتفاهة الحياة العامة
وابتذال كليشيهات الخير والشر .ال يعرف أحفاد مؤلفي ألف ليلة
وليلة وسيف بن ذي ي��زن ،كيف ي��روون قصة جيدة ،مقنعة ،متقنة
التفاصيل .قصة تستطيع أن تقوم بوظيفتها بإغناء الخيال وإمتاع
الحس ولو مساحة ساعة .وأرض الخيال ،ليست بحاجة الى أكثر من
ساعة لترتوي .فالساعة فيها أطول بكثير من وقتها األرضي ،ألنها
تبقى في دواخلناً ،
غذاء سحريًا مربوطًا بحبل سرة الروح .تبحث في
املسلسالت الرمضانية عن االرت��واء ،فال تصيبك شراسة املنافسة
للفوز ،إال بالتوتر :منافسة بني القنوات ،بني املسلسالت وبالطبع بني
النجوم .شراسة دون إعارة أي انتباه وجهد لإلتقان ،لإلقناع .تضيع
باملتابعة بني مسلسالت مختلفة ،لكن بممثلني ،وأزي��اء متشابهة.
كأن الحكاية وحدها تهم .تمثيل بمعظمه تافه ،شخصيات نسجت
على عجل .أم��ا الديكور؟ فهو الطامة الكبرى .كأنه ديكور شفوي.
تفاصيل امل�لاب��س ،املاكياج ،اإلي�ق��اع الداخلي .كأننا عبرنا قرنًا من
تطور التقنيات البصرية ،لنتعامل مع التلفزيون كصندوق فرجة
يعرض «جمال» ممثلينا .نوع من «بوديوم» .يكفي فيلم واحد ،مثل
«ن�ف��رالن��د» ،ب��دي�ك��وره ،ب �ح��واره ،بتمثيل أش�خ��اص��ه ،لتحدث املقارنة
املبكية .مجرد ساعة ونصف تكشف ال��ى أي درك من االب�ت��ذال قد
تدهور خيالنا ،من خالل مساومة مديدة بني ما يعرض علينا وبني
ما نحتاج إليه .تعبنا من املساومة فأصبح خيالنا واطئًا لدرجة أنه
لن يتوجع إن وقع أرضًا.
نحن بحاجة إل��ى حكاية بصرية نصدقها .ال�ن��اس أنفسهم الذين
يصنعون «نجاح» املسلسالت الغبية منذ سنوات بحاجة إلى ذلك .ال
تنظر الى ما يقبلون على مشاهدته برغم تفاهته .انظر إليهم عندما
يشاهدون شيئًا جيدًا ،كيف ي��ول��دون من جديد .ك��أن األم��ر الجيد،
وحده ،يخرج منهم أمرًا جيدًا .كأنهم ثابوا ،سحابة فيلم ،إلى رشدهم.
يتضور جوعًا منذ زمن طويل .وهو ال يكتفي بأن ّ
ّ
يعبر عن
خيالنا
العامة.
الحياة
األخطر:
باملكان
بل
الثقافي،
اإلنتاج
تفاهة
في
نفسه
ّ
تحول الشعب الى مجرد جمهور ،مطلوب منه أن يصفق أو أن يصفر.
ال شيء بني االثنني .تفاهة الروح مفتاح لتفاهة العقل .بعقول كهذه
يستطيع السياسيون أن يتحكموا .وكلما قبل الناس النزول درجة،
نزلوا درجتني .ال قعر لالبتذال ،تمامًا كما ال حدود لجموح الخيال.
منذ زم��ن طويل لم يخرج املصريون أجمل ما عندهم .ربما ألنهم
متعبون مثلنا ويائسون .السوريون يحاولون .من وقت إلى آخر يلمع
عمل ،أو ممثل أو فكرة .ولكن ال بنية تحتية تراكم كل ذلك .املصريون
غارقون بعبادة أصنام صنعوها ألنفسهم .شراسة النجوم للحفاظ
على نجوميتهم تستحوذ على أدائ�ه��م .ه��م ال يمثلون إال أنفسهم
منذ زمن بعيد :يسرا تمثل يسرا ،نادية الجندي تمثل نادية الجندي
وعبلة كامل تمثل عبلة كامل .حتى سالف فواخرجي في مسلسلها
«ال�ع��ائ�ل��ي» ك�ل�ي��وب��ات��را ،ال تمثل إال س�ل�اف ف��واخ��رج��ي .ك��ل «أفكار
امل�س�ل�س�لات» ال ت��دور إال ح��ول إب ��راز «م�ف��ات��ن» النجمات وذكورية
الرجال ووطنيتهم ،اضافة الى إيمان سائر من في املسلسل .الكل
مؤمنون ،بالطبع ،وه��ل يجرؤ أح��د على عكس ذل��ك ،وف��ي رمضان؟
ً
أصال ،هل يخطر ببال أحد عكس ذلك؟ هذا هو السؤال املهم.
املشكلة في اإلنتاج؟ في مصر وسوريا اإلنتاج مسؤولية القطاع
هل ً
العام اوال .وهو أمر جيد جدًا برغم كل املالحظات على تآكله بتواطؤ
أحيانًا من موظفي الدولة ،ملصلحة اإلنتاج الخاص .واإلنتاج الخاص ال
يستطيع في بالدنا إال أن يكون تجاريًا ،ألن كل شيء يتضافر لجعله
كذلك ،وخصوصًا مستوى تطلب الناس .الدولة وحدها تستطيع أن
«تخسر» على عمل جيد مكلف هنا ،لتربح هناك ،في أرض الخيال
العام .فحني ينمو الخيال العام ويتسع ،نحصل على مساحة إضافية
تجمع بيننا .مساحة غير منظورة من الوطن اسمها الهوية.
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