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«تميز لبناني»
مخدرات رقمية
و«موسوعة» بدائل!
يشير الدكتور أحمد كحيل إلى
«تميز لبناني» في عالم املخدرات عبر
تعاطي املدمن أكثر من مادة مخدرة!
أما آخر «موضة» فهي «املخدرات
الرقمية» التي تعطي شعورًا مشابهًا
لتعاطي املخدرات ،وهي عبارة عن
أقراص مدمجة وأشرطة خاصة
وسماعات أذن يتم الحصول عليها
عبر اإلنترنت .ومن «السمات»
اللبنانية أيضًا ،الجرعات الزائدة
و«إبداع» املدمن في إخفاء مظاهر
إدمانه ،وانتشار «موسوعة بدائل»
في حال انقطاع مادة ما.

معرض الطوابع الدائم« :تاريخ العالم» في بلدة تول
لؤي فلحة
ال ـطــوابــع ال ـبــريــديــة ،لـكـثـيــريــن ،مـجــرد
ُ
ق ـصــاصــات ورق تـلـصــق ف ـ ــوق ...ورق.
لـكـنـهــا ،بالنسبة ال ــى خليل بــرجــاوي
وغـ ـي ــره م ــن هـ ـ ــواة ج ـم ـع ـهــا ،ش ـغ ــف ال
نـهــايــة ل ــه .فــ«جـمــع ال ـطــوابــع أك ـثــر من
هواية .الطوابع وثائق رسمية تصدر
ع ـ ــن ال ـ ــدول ـ ــة ،وتـ ـنـ ـق ــل أبـ ـ ـ ــرز م ـعــامل ـهــا
ومراحلها وشخصياتها .من يجمعها
ً
يجمع أجزاء مهمة من التاريخ ،فضال
عن أنها وسيلة لنقل ثقافة البلد الى
الخارج كونها عابرة للحدود ويجري
تداولها بني بلدان مختلفة».
وق ــع ب ــرج ــاوي ف ــي غـ ــرام ال ـطــوابــع من

النظرة األولى :األلوان والصور املميزة
ومــا تحمله مــن قصص جــذبــت الفتى
الذي لم يكن يتجاوز العاشرة ،لتنشأ
بينه وبينها عــاقــة لــم تنقطع يــومــا.
أول طابع اقتناه ،في سبعينيات القرن
امل ــاض ــي ،ك ــان مـصــريــا لـلـفــرعــون تــوت
عنخ آم ــون .بـعــده ك ـ ّـرت السبحة حتى
بات مالكًا ملجموعة ضخمة تعود إلى
أغـلــب دول الـعــالــم ،ومـقـصـدًا لكثيرين
ي ـل ـجــأون إل ـيــه لـتـقـيـيــم ال ـط ــواب ــع الـتــي
يملكونها.
وســائــط االتـصــال الحديثة ألـغــت دور
الــرســائــل الـبــريــديــة ،مــا أفـقــد الـطــوابــع
الـكـثـيــر م ــن قـيـمـتـهــا وق ــوت ـه ــا .لكنها،
ّ
في املقابل ،مكنت محبي هذه الهواية

من التواصل بعضهم مع بعض ،ومع
مراكز البريد في العالم« .الطابع عالم
في حد ذاته» ،جملة يكررها برجاوي،
م ــوض ـح ــا أن «ه ـ ـنـ ــاك مـ ــن يـتـخـصــص
ف ــي اق ـت ـن ــاء ط ــواب ــع ب ـلــد مـ ـع ـ ّـن ،فـيـمــا
يـهـتــم آخ ـ ــرون بـتـجـمـيــع ط ــواب ــع حــول
موضوع معني كالسيارات أو الرؤساء
أو العلماء .»...أمــا األسعار «فتتفاوت
بـ ـحـ ـس ــب ن ــوعـ ـي ــة ال ـ ـطـ ــابـ ــع ون ـ ــدرت ـ ــه.
والطوابع النادرة بطبيعة الحال أغلى
ً
ثمنًا والحصول عليها ليس سهال».
مــع تــراكــم خبرته وتـعــاظــم مجموعته،
اف ـت ـت ــح بـ ــرجـ ــاوي عـ ــام  2012مـعــرضــا
فــي ب ـلــدة ت ــول (ق ـضــاء الـنـ ِّبـطـيــة) .على
مساحة  200متر مربعُ ،صنفت عشرات

خليل برجاوي في معرضه (األخبار)

يكتشف أن هــذا «ال ـعــدوان ال يستثني
أحـ ـدًا» .وهــو مــا دفــع الهيئة الصحية
اإلسالمية وجمعية العمل البلدي في
حــزب الـلــه إلــى إط ــاق «حملة الوقاية
من املخدرات».
ي ـش ـي ــر األطـ ـ ـ ـ ــرش إل ـ ـ ــى أن ـ ـ ــه عـ ـن ــد ب ــدء
تشغيل املـسـتـشـفــى ،ع ــام  ،2009وهــو
الوحيد املتخصص بمعالجة املدمنني
ف ـ ــي ال ـ ـج ـ ـنـ ــوب ،ك ـ ـ ــان ال ـ ـحـ ــد األقـ ـص ــى
ل ـل ـن ــزالء ف ــي ق ـس ــم م ـعــال ـجــة املــدم ـنــن
ي ـب ـل ــغ ع ـ ـشـ ــرة .ع ـل ــى ن ـح ــو ت ــدري ـج ــي،
أخ ــذ ال ـعــدد ي ــزداد إل ــى أن ف ــاق الطلب
الـقــدرة اإلستيعابية ،ويـجــري البحث
ف ــي تــوس ـع ـتــه الس ـت ـي ـعــاب  60ســري ـرًا
ً
ب ــدال مــن  28حــال ـيــا .بــال ـتــزامــن ،تنجز
ورش ـ ــة ت ـش ـي ـيــد وت ـج ـه ـي ــز مـسـتـشـفــى
مـمــاثــل فــي خـلــدة يتسع لـحــوالــي مئة

الهيرويين يكاد يكون
«مدعومًا» النخفاض
سعره بمقارنة مع
البالد العربية األخرى

سرير ،وقسم خاص ملعالجة املدمنات.
اإلزدي ـ ـ ـ ــاد املـ ـط ــرد ل ـي ــس مـ ـ ــرده تـفـشــي
اإلدمــان فحسب ،بل تطور الوعي لدى
ال ـن ــاس ملــواج ـه ـتــه .بـحـســب األطـ ــرش،
كـ ــان «امل ـب ـت ـل ــون بـ ــاإلدمـ ــان يــواج ـهــون
األم ــر بالكتمان واإلن ـ ــزواء هــروبــا من
وص ـمــة ال ـع ــار ،وق ــد وج ــد ه ــؤالء فينا
متنفسًا لحل مشاكلهم» .استنادًا إلى
ال ـح ــاالت ال ـتــي استقبلها املستشفى،
ت ـتــركــز أع ـم ــار امل ـصــابــن ب ــن  16و35
ع ــام ــا« :ك ـلــن والد ن ــاس وك ـث ـيــر منهم
مــن بيئات محافظة .معظمهم بلشت
معهم بجملة :خدلك سيجارة مش رح
تموت منها» .أمــا أبــرز األسـبــاب التي
دفعتهم لإلدمان فهي البطالة والفراغ
وامل ـشــاكــل األس ــري ــة كــالـتـفـكــك األس ــري
وغياب أحد الوالدين ،خصوصا األب،
والبيئة االجتماعية ورفاق السوء.
الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم ،فـ ـ ــي كـ ـ ــل ب ـ ـ ـلـ ـ ــدة ،ب ـ ــات ـ ــت زمـ ــر
ّ
«ال ـح ـشــاشــن» م ـعــروفــة .فــي الـســابــق،
ك ــان امل ـت ـعــاطــي يـجـهــد ل ـل ــوص ــول إلــى
امل ـ ــادة .حــال ـيــا ،امل ـ ــواد امل ـخ ــدرة «تـصــل
دي ـل ـي ـفــري إل ــى م ـك ــان ال ـس ـكــن ول ــو في
املـ ـن ــاط ــق الـ ـن ــائـ ـي ــة» ،ي ــؤك ــد األط ـ ــرش.
«الهيرويني يكاد يكون مدعومًا نظرًا
الن ـخ ـفــاض س ـعــره م ـقــارنــة م ــع ال ـبــاد
ال ـعــرب ـيــة األخ ـ ـ ــرى ،والـ ـت ــروي ــج املـنـظــم
في املــدارس والجامعات وفــي األحياء
املختلفة بات أمرًا واقعًا».

ُ ِّ
ووزعت وفق مواضيعها.
آالف الطوابع
امل ـ ـعـ ــرض أشـ ـب ــه ب ـك ـت ــاب لـ ـلـ ـت ــاري ــخ ،إذ
ي ــروي ،بقصاصاته الصغيرة ،أحــداثــا
ت ــاري ـخ ـي ــة ومـ ـع ــاص ــرة فـ ــي ال ـس ـيــاســة
والثقافة والدين.
«ه ــدف ــي األس ـ ــاس ت ـعــريــف ال ـن ــاس الــى
ث ـقــافــة ال ـط ــواب ــع وأه ـم ـي ـت ـهــا ،وتـغـيـيــر
األف ـ ـكـ ــار ال ـخ ــاط ـئ ــة ل ـ ــدى ال ـب ـع ــض عــن
عــدم جــدواهــا» .لــذلــك ،ال يكتفي الرجل
بـمـعــرضــه امل ـجــانــي ال ـثــابــت ،بــل يجول
بني املدارس والبلديات مقيمًا معارض
وندوات لشرح كل ما له عالقة بالطابع.
يؤكد برجاوي أن معرضه «ال مثيل له
فــي املـنـطـقــة ال ـعــرب ـيــة» ،وه ــذا مــا يـمـ ّـده
بــال ـح ـمــاســة ل ــاس ـت ـم ــرار ،رغـ ــم تـكـبــده
تكاليف باهظة وغياب الدعم الرسمي.
ّ
فــي نيسان املــاضــي ،نظم بــرجــاوي في
م ــوس ـك ــو م ـع ــرض ــا بـ ـعـ ـن ــوان «ف ـن ــان ــون
روس رسـ ـ ـم ـ ــوا ل ـ ـب ـ ـنـ ــان» ،ب ـ ــدع ـ ــوة مــن
«بـ ـي ــت املـ ـغـ ـت ــرب» ال ـ ــروس ـ ــي .وت ـضـ ّـمــن
ً
أعـمــاال ألربعة فنانني (بــول كوروليف،
ف ــادي ـم ـي ــر ب ـل ـي ــس ،م ـي ـخــائ ـيــل بـ ـ ــورادا
وزوجته سابينا) عملوا في لبنان بني
ثالثينيات القرن املاضي وسبعينياته،
وصـمـمــوا حــوالــى  400مــن أص ــل 1600
طــابــع لـبـنــانــي .كــورول ـيــف ال ــذي وصــل
إل ــى لـبـنــان ع ــام  ،1929صـمــم أك ـثــر من
 60مـجـمــوعــة طــوابــع بــريــديــة ومــالـيــة،
م ــن بـيـنـهــا أول طــابــع ح ـمــل رس ــم علم
«الـجـمـهــوريــة اللبنانية املستقلة» في
ذكــرى االستقالل عــام  .1946كما ّ
صمم
األوراق الـنـقــديــة الـلـبـنــانـيــة بــن عامي
 1942و ،1950وت ـ ــذاك ـ ــر ال ـيــان ـص ـيــب
ومـعــامــات الـ ــوزارات املختلفة وأوراق
اعتماد السفراء اللبنانيني في الخارج.
ط ــواب ــع الـفـنــانــن األرب ـع ــة ال ـتــي تمتاز
بــال ـج ـمــال وال ــدق ــة ،ن ـجــح ب ــرج ــاوي في
ام ـت ــاك ـه ــا ج ـم ـي ـع ــا .ل ـك ـن ــه ي ــأس ــف ألن
الدولة اللبنانية نسيت تكريمهم ...ولو
ّ
بطابع يخلد ذكراهم!

شتورا :الداخل إلى «عاصمة الفانات» مفقود!
أسامة القادري
شتورا لم تعد «همزة الوصل» بني لبنان
وسوريا وال بني محافظة البقاع وبقية
املناطق فحسب« .عاصمة الفانات» لقب
آخ ــر ب ــات ُيـطـلــق عـلــى املــدي ـنــة الــواقـعــة
على خط بيروت ـ ـ دمشق الدولي .ورغم
ّ
املسجلة على ّأربعة
أن عــدد «الـفــانــات»
خـ ـط ــوط فـ ــي ث ــاث ــة مـ ــواقـ ــف م ــرخ ـص ــة
(شتورا بيروت؛ شتورا راشيا؛ شتورا
ـ ـ جب جنني ،وشتورا ـ ـ زحلة ـ ـ بعلبك)
ّ
تتعدى « 60فانًا» ،إال أن أكثر من 300
ال
«دوامة الفانات» في ساحة شتورا (األخبار)

«ف ــان» تعمل على هــذه الخطوط ،كثير
منها بلوحات خصوصية أو عمومية
ّ
مزورة ،وكل ذلك تحت أعني رجال الدرك.
«أدف ـ ــع أجـ ــرة ال ـن ـمــرة الـعـمــومـيــة مئتي
دوالر ،وض ــريـ ـب ــة ل ـن ـق ــاب ــة الـ ـس ــواق ــن،
وض ــري ـب ــة ي ــوم ـي ــة ل ـل ـم ــوق ــف .ال ـش ـكــوى
لـ ـ ـل ـ ــدرك ض ـ ــد امل ـ ـخـ ــال ـ ـفـ ــن وأص ـ ـح ـ ــاب
ّ
واملزورة ال تنفع،
اللوحات الخصوصية
ألن من يدفع أكثر هو الشرعي» ،يقول
أحد السائقني «الشرعيني».
الداخل الى «دوامــة الفانات» في ساحة
ش ـت ــورا م ـف ـقــود .وال ـع ـث ــور ع ـلــى مــوقــف

للسيارة أمام ّ
أي من محالها التجارية،
م ــن دون إش ـك ــال ،أش ـبــه بــال ـفــوز بــورقــة
«لوتو».
وألن ال ـح ــاج ــة أم االخـ ـ ـت ـ ــراع« ،اب ـت ـك ــر»
ع ـل ــي املـ ـص ــري ط ــري ـق ــة «ح ــديـ ـث ــة» ملـنــع
اح ـتــال ال ـفــانــات الــرص ـيــف أم ــام محله
لـبـيــع ال ـهــواتــف الـخـلــويــة ف ــي الـســاحــة.
ع ـبــر م ـكـ ّـبــر ل ـل ـصــوت ،ي ـن ــادي امل ـص ــري،
مــن داخــل محله ،لــدى وقــوف ّ
أي «فــان»
بما يعيق توقف قاصديه من الزبائن.
يقول إن «الفكرة» أتته بعد تضارب بني
ّ
شابني ،وظفهما ملنع وقــوف السيارات

العمومية وال ـفــانــات ،وأح ــد السائقني:
«الـلــه وكيلك ،صــار الــزبــون يكره يدخل
شتورا بسببهم» .كل ذلك يحدث «تحت
ع ـي ــون الـ ـق ــوى األم ـن ـي ــة ال ـت ــي ال تـحــرك
ساكنًا» .ورغم شكاوى أصحاب املحال
التجارية ومكاتب الصيرفة لدى سرية
سـيــر ش ـتــورا وبـلــديــة املــدي ـنــة« ،ال تــزال
الحال على ما هي عليه .تفاءلنا بقانون
السير الجديد ،لكن مشاكلنا زادت بدل
أن ت ـحــل ،وزادت مـعـهــا ال ــر ّش ــوة .يــدفــع
صاحب الفان املعلوم فيغض الشرطي
النظر»!
ال ـش ـكــوى م ــن «ابـ ـت ــزاز» الـســائـقــن ومــن
تعامل القوى األمنية هي نفسها« .تقع
املخالفات تحت أبصارهم وأسماعهم»
بحسب محمد الشحيمي ،وهو صاحب
م ـحــل ل ـب ـيــع املـ ـج ــوه ــرات ،ف ـي ـمــا يـحـ ّـمــل
امل ـ ــراق ـ ــب فـ ــي م ــوق ــف ش ـ ـتـ ــورا املـ ـ ّ
ـوحـ ــد،
أي ـمــن امل ـيــس ،ال ـقــوى األمـنـيــة والـبـلــديــة
امل ـســؤول ـيــة لـتـقــاعـسـهــا ف ــي وض ــع حـ ّـد
للمخالفات ،فـ«مئات الفانات تعمل هنا
بـلــوحــات م ـ ـ ّ
ـزورة وال يـحـمــل سائقوها
حتى رخص قيادة».
رئـ ـي ــس ب ـل ــدي ــة ش ـ ـتـ ــورا نـ ـق ــوال عــاصــي
يؤكد أنــه نقل «معاناة أصحاب املحال
من الواقع الفوضوي الــى فصيلة سير
ً
زحلة ،ووعدتنا بأن تجد حال لهذا األمر.
وآمــل مــن القيادة الجديدة لقوى األمــن
ال ــداخ ـل ــي ف ــي مـنـطـقــة ال ـب ـقــاع ال ـت ـعــاون
م ـع ـنــا إلزال ـ ـ ــة املـ ـخ ــالـ ـف ــات» .أمـ ــا ال ـق ــوى
األمنية ،فشكواها األبدية جاهزة دائمًا:
«ن ـق ــص ال ـعــديــد يـ ــؤدي إل ــى اسـتـفـحــال
ّ
املشكلة» .وحتى حل هذه املشكلة ،على
أص ـح ــاب امل ـح ــال ف ــي ش ـت ــورا «اب ـت ـكــار»
حلولهم املؤقتة!

