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وجوه
كان يفترض أن يكون هذا
اللقاء مع فريدة حنا ،عنها.
ّ
يتطرق كثيرًا إليها.
إال أنه لم
ّ
ّ
جدتها ووالدها أثرا في
حياتها على الرغم من أنها
خسرت األخير باكرًا .تكتشف
فجأة ،أن إحدى مميزات
هذه السيدة ،هي البحث عن
الجميل في اآلخرين والحديث
عنه

فريدة حنا من تاجر بغيرها خسر
مهى زراقط
ّ
اح�ت��ل غ�ط��اء امل�ي�لاد األح�م��ر م�ك��ان��ه على
ط ��اول ��ة ال �ط �ع��ام ،ب �ع��د أش �ه��ر ق�ل�ي�ل��ة من
البيضاء.
خلع كنبات الصالون ألثوابها
ّ
تغييران طفيفان ف��ي منزل ف��ري��دة حنا،
ّ
ّ
يتكرران كل عام .لذلك هما ليسا عابرين.
ّ
ف� �ل� �ك ��ل ش� � ��يء ق� �ص ��ة وق� �ي� �م ��ة ف � ��ي ح �ي��اة
«طانط فريدة» .ثياب الكنبات البيضاء
التي تعلن ق��دوم فصل الصيف خيطت
بطريقة «ال يتقنها أحد اليوم» .أما غطاء
ال �ط��اول��ة األح �م��ر ،امل �ط� ّ�رز ب��زي�ن��ة امل�ي�لاد
«فهو هدية من صديقة لي ،هي صنعته»
تقول أم كمال ،وهي تدور حول الطاولة
املليئة بمختلف أنواع الضيافة ،ال ّ
سيما
ال �ف��اك �ه��ة امل�ج�ف�ف��ة «أك �ث��ر ش ��يء أح� � ّ�ب أن
ّ
أضيفه» .هذه الطاولة التي ال تفرغ أبدًا،
ّ
وال�ت��ي ت��ذك��ر دوم��ًا ب�ـ«وظ�ي�ف��ة» ال �ج� ّ�دات،
ّ
بكل ما هو ّ
طيب لألحفاد .لكن
االحتفاظ
ّ
ّ
السيدة فريدة ،تحتفظ بكل ما هو طيب
للجميع .األحفاد واألصحاب والجيران
ّ
واألق��ارب ،وك��ل من يطرق بابها املفتوح
منذ أكثر من  57عامًا في الزلقا .وأطيب
م ��ا ق ��د ت �ق� ّ�دم��ه ،اإلح� �س ��اس ال� ��ذي تنقله
لضيوفها بأنهم من أهل البيت ،حتى لو
كانوا يزورونها ّألول مرة.
ت� ��درك ف��ري��دة ح��ن��ا ه ��ذه ال�ح�ق�ي�ق��ة ،فهي
سمعتها من كثيرين ونقلها لها كثيرون.
اب�ن��ة السابعة وال�س�ب�ع�ين ،انتقلت باكرًا
من بلدتها البترونية جران إلى الزلقا مع
ّ
زوجها توفيق فغالي .وكان منزلها محط
رحال كل القادمني من القرية إلى بيروت:
م��ن ك ��ان ي��ري��د ال��دخ��ول إل ��ى املستشفى،
أو اإلع � � ��داد ل � �ل� ��زواج ،أو ش � ��راء ب�ض��ائ��ع
للمحال ،إلخ .حتى أنها ّ
خصصت فراشًا
وث�ي��اب��ًا ل�ل�ض�ي��وف .ت��ذك��ر أن أح��ده��م ق��ال
ل��وال��دت��ه ح�ي�ن ع ��اد إل ��ى ال �ق��ري��ة ،م�ط��ري��ًا
ع �ل��ى ح �س��ن ض �ي��اف �ت �ه��ا« :ال ت� �غ � ِّ�رب م��ن
ال�ب�ل��د إال أج ��اوي ��دو» .ف��أج��اب�ت��ه ال��وال��دة:
«أن��ت ع��م تستغرب بنت يعقوب حنا؟».

قاموس
البخل
اذك� � � ��ر أي ك �ل �م ��ة أم� � � ��ام ف ��ري ��دة
ح �ن ��ا ،وال ت ��ذك ��ر ص �ف��ة ب�خ�ي��ل.
ه� ��ي أق � � ��رب إل � ��ى ال �ش �ت �ي �م��ة ف��ي
قاموسها .برأيها «البخيل بخيل
م��ن ك�ي�س��ه وم ��ن ك �ي��س غ �ي��ره».
وت��أك �ي �دًا ل�ك�لام�ه��ا ،تنقل ع�ب��ارة
ّ
يكررها جارها املسرحي جالل
خوري «البخيل بخيل بالعاطفة
وبالبسمة» .ت��روي قصصًا لها
مع بعض البخالء ،وتحكم سلبًا
على بعض السياسيني ً
بناء على
ما تعرفه عن بخلهم.

ّ
كل ما عندها ّ
ترده إلى أهلها (مروان طحطح)

تقرير

الحيوانات األليفة ليست سلعًا في العيد
بسام القنطار
هل تفكر بأن تكون هدية امليالد ألقربائك
ك �ل �ب��ًا او ق �ط��ة؟ ج�م�ع�ي��ة «ب �ي �ت��ا ب �ي��روت»
للمعاملة األخالقية للحيوانات تنصحك
بأن تفكر بهذه الخطوة مليًا قبل اقدامك
على اتخاذ القرار.
تقول الناشطة منى خ��وري إن الجمعية
ق ��ررت ه��ذا ال �ع��ام ال�ق�ي��ام بحملة ت��وع�ي��ة،
بعدما تبني أن غالبية العائالت تتخلص
م��ن القطط وال�ك�لاب التي يحصل عليها
أوالده ��م خ�لال فترة االع�ي��اد ،وه��ذا االم��ر
ي�ظ�ه��ر ج�ل�ي��ًا م��ن خ�ل�ال ك�م�ي��ة االت �ص��االت
ال �ت��ي ت �ت �ل �ق��اه��ا ال �ج �م �ع �ي��ة ،أو م ��ن خ�لال

ن��داءات االنقاذ التي يضعها املتطوعون
عبر صفحة الجمعية على فايسبوك.
وتلفت خ��وري إل��ى أن اقتناء الحيوانات
األل �ي �ف��ة ي �ح �ت��اج إل ��ى ق� ��رار م �غ��اي��ر ل�ش��راء
لعبة الكترونية او هاتف محمول ،وهو
أمر يحتاج إلى أن يكون الشخص املعني
على قدر من املسؤولية كي ال تتحول هذه
القطط والكالب إلى حيوانات شاردة في
الشوارع تتكاثر بنحو كبير.
وت� �ق � ّ�در اإلح � �ص ��اءات ال�ع�ل�م�ي��ة أن ال�ق�ط��ة
ت�ن�ج��ب ف��ي ال �ع��ام  12ج ��روًا وس��رع��ان ما
تكبر ال�ع��ائ�ل��ة بطريقة هستيرية لتصل
ب� �ع ��د أرب� � � ��ع س� � �ن � ��وات إل � � ��ى  2107وال � ��ى
 2072514قطة بعد ثماني سنوات.

ويمتاز قطاع بيع الحيوانات األليفة في
لبنان بأنه متفلت م��ن أي رق��اب��ة صحية
او ت �ج ��اري ��ة ،وال ت �ح �ص��ل ه� ��ذه امل �حل��ات
على رخص قانونية ،كما ان غالبية هذه
امل �ح��ال ت �ك��ون واج �ه��ة ل�ب�ي��ع ال �ح �ي��وان��ات
ال �ب ��ري ��ة امل �ه ��رب ��ة ب �ط��ري �ق��ة غ �ي��ر ش��رع �ي��ة.
وق �ب��ل ش �ه��ر ق��دم��ت ج�م�ع�ي��ة «ح �ي��وان��ات
لبنان» الى وزارة الزراعة ،مشروع قانون
الرفق بالحيوان وهو األول من نوعه في
لبنان .وتعمل الجمعية حاليًا على جمع
التواقيع من أجل تحفيز مجلسي الوزراء
والنواب على اقرار القانون ليصبح نافذًا.
ال �ف �ص��ل األك �ث ��ر إث � ��ارة ف ��ي ق ��ان ��ون ال��رف��ق
ب��ال �ح �ي��وان��ات ي�ت�ع�ل��ق ب�ب�ي��ع ال �ح �ي��وان��ات

األل � �ي � �ف� ��ة وت ��رب� �ي� �ت� �ه ��ا ،ف� �ي� �ح ��دد ش � ��روط
الترخيص الالزم لبيع الحيوانات املرافقة
وم� �س� �ت� �ل ��زم ��ات� �ه ��ا ،وي� �ش� �م ��ل ال �ت��رخ �ي��ص
ع�م�ل�ي��ات ت� ��زاوج ال �ح �ي��وان��ات م��ع تحديد
أنواع الحيوانات التي يسمح بتزويجها.
ويطلق م�ش��روع ال�ق��ان��ون على م��ن ينوي
اقتناء الحيوانات األليفة صفة «حارس»،
إذ ي �ف �ت ��رض ب �ص ��اح ��ب امل� �ح ��ل ت�س�ل�ي�م��ه
ً
س �ج�لا ب��ان�ت�ق��ال امل�ل�ك�ي��ة ي �ح� ّ�دد ف�ي��ه اس��م
املالك الجديد ،كما يفترض االستحصال
على الرقاقات اإللكترونية التعريفية بكل
حيوان وفق مواصفات منظمة املقاييس
ال��دول �ي��ة وال �ع �م��ل ع �ل��ى زرع �ه��ا ب��واس�ط��ة
ط �ب �ي ��ب ب� �ي� �ط ��ري ف � ��ي ال � �ك �ل��اب وال � �ه � ��ررة

امل �ع��روض��ة ل�ل�ب�ي��ع ،ك��ذل��ك ي�ن��ص م�ش��روع
القانون على منع بيع الحيوانات األليفة
لشخص قاصر .ويلزم من يقتني حيوانًا
ّ
ويسدد
أليفًا أن يسجله في وزارة الزراعة،
رس�م��ًا ق��دره خمسون أل��ف ل�ي��رة لبنانية،
وأي م �خ��ال �ف��ة ل �ل �ش��روط ي �ع��اق��ب ع�ل�ي�ه��ا
بغرامة من مليون إلى  ٣ماليني ليرة.

زينة ميالد صيدا أمنيات وطنية
خالد الغربي
«ن �ت �م �ن��ى أن ي �ص �ب��ح ل �ب �ن ��ان ج �ن ��ة ع�ل��ى
األرض» .أمنية ّ
عبر عنها تالمذة مدارس
صيداوية ،زاروا أمس كنائس في املنطقة
م �ه �ن �ئ�ين ب �ح �ل��ول ع� �ي ��دي امل � �ي �ل�اد ورأس
السنة ،وق��د أض��اف إليها آخ��رون أمنيات
وط�ن�ي��ة أي �ض��ًا ،منها «ات �ح��اد اللبنانيني
ف �ي��ه خ �ل�اص ل �ب �ن ��ان» ،وأن ي �ح �م��ل ال �ع��ام
ال �ج��دي��د ال� ��وف� ��اق «ال � �ع ��ام  = 2012ص�ف��ر
م� �ش ��اك ��ل» .أم �ن �ي ��ات ك� �ه ��ذه رأى ال�ت�ل�م�ي��ذ

م�ح�م��د ج��اب��ر أن �ه��ا «ص�ع�ب��ة امل �ن��ال وغ�ي��ر
قابلة للصرف ،وربما تتحق بعد قرن من
ال��زم��ن» .ص��ورة تشاؤمية وس��وداوي��ة عن
مستقبل ال��وض��ع ف��ي لبنان خلص اليها
جابر «ألن املجتمع اللبناني منقسم على
ذاته وفئاته متصادمة في ما بينها ،وكل
طائفة عاملة مجتمعها ال �خ��اص» .لكنه
ً
ت��رك جانبًا «لألحالم املعلقة» ،قائال «من
ح�ق�ن��ا أن ن�ح�ل��م ب �س�لام واس �ت �ق��رار لبنان
الواحد املوحد» .مظاهر االحتفال بعيدي
امليالد والسنة الجديدة ّ
عمت املدارس في

آخ��ر ي��وم دراس ��ي م��ن ال�ع��ام  ،2011وغنى
ّ
التالمذة «للمحبة واألمن والسالم» ،ووزع
ب��اب��ا ن��وي��ل ه��داي��اه ع�ل��ى أط �ف��ال امل ��دارس،
وأقيمت انشطة فنية ومسرحية من وحي
العيد .وفي بلدة عني الدلب ــ شرق صيدا،
ن �ظ �م��ت إدارة م ��درس ��ة ال� �ح� �ض ��ارة ل�ب�ع��ا
بالتعاون م��ع بلديات املية وم�ي��ه ،القرية
وعني الدلب ،مسيرة ميالدية جاب خاللها
م�ئ��ات ال�ت�لام��ذة ال��ذي��ن ارت ��دوا ث�ي��اب بابا
ن��وي��ل ش ��وارع ال�ب�ل��دة ،وق��رع��وا األج ��راس،
م� ّ
�رددي ��ن أغ��ان��ي م �ي�لادي��ة م�ن�ه��ا ،وع��زف��ت

امل��وس �ي �ق��ى ت ��رات� �ي ��ل ك �ن �س �ي��ة وم� �ي�ل�ادي ��ة.
ال�ت�لام��ذة امل�ش��ارك��ون تنوعت انتماءاتهم
ّ
ال�ط��ائ�ف�ي��ة وامل��ذه �ب �ي��ة« ،ك��ل �ن��ا ل�ب�ن��ان�ي��ون»
ق ��ال ��ت الف� �ت ��ات م ��رف ��وع ��ة ،زي� �ن ��ب ت�ل�م�ي��ذة
م �س �ل �م��ة م �ن �ق �ب��ة ،ع� �ق ��دت خ �ن��اص��ره��ا م��ع
مادلني املسيحية الحاملة للصليب ،علقت
زي�ن��ب على مشاركتها بمسيرة ميالدية
«ط �ق ��وس ك �ه��ذه ال ت �ت �ع��ارض م ��ع دي�ن�ن��ا،
وجوهر األديان واحد :املحبة واملسامحة
ً
وال �ص��دق ،وم��ا أق ��وم ب��ه ل�ي��س ت�م�ث�ي�لا أو
استعراضًا ،بل أشارك فيه بقناعة» .بدوره

أكد رئيس بلدية عني الدلب ياسر سميا
على روح التعايش الطبيعي الذي تتميز
ب ��ه م �ن �ط �ق��ة ص �ي ��دا وق� ��راه� ��ا .وب�م�ن��اس�ب��ة
األع�ي��اد ،انتشرت حواجز محبة في قرى
ّ
ش��رق ص�ي��دا ،وزع��ت خاللها على املارين
والسيارات بطاقات معايدة حملت عبارة
ّ
«م��ن أج��ل غ��د أف �ض��ل» ،ك�م��ا وزع ��ت ورود
ً
ب �ي �ض ��اء وش � ��وك � ��وال امل � �ي �ل��اد ،ف� �ض�ل�ا ع��ن
«كوتيون العيد» .أما املاسك الذي يوضع
على ّ ال��وج��ه فجاء ب��أل��وان العلم اللبناني
«لنقنع وجوهنا بعلم لبناني» .

