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ّ
من «أبو عساف» إلى «أبو عـ
بلدي

مرة بعد مرة ،يطرح السؤال نفسه :لماذا يقصد االنتحاريون األماكن
الشعبية ليفجروا أنفسهم بها؟ لماذا يقتلون أناسًا يشبهونهم ،سواء
أكانوا في مسجد أم في مقهى أم في ســوق؟ متى سمعنا عن
انتحاري فجر نفسه في قصر رئاسي أو مبنى حكومي؟ سؤال ّ
يتكرر
ّ
كما ّ
تتكرر إثر كل انفجار حكايات الناس العاديين الذين قتلوا ،على ما
يبدو ،لمجرد أنهم عاديون
محمد نزال
منذ نحو شهرين لم يعد أبو عمران
ّ
يـ ــداوم فــي م ـق ـهــاه .كـبــر فــي ال ـســن.
حمل عمران ،االبــن ،املسؤولية عن
التفجير
أب ـي ــه .ك ــان ه ـنــاك لـحـظــة
ُ
االنتحاري املزدوج ،فأصيب ،ونقل
إل ــى مستشفى سـيــدة زغ ــرت ــا .بني
بعض أبناء زغرتا واملقهى عالقة

مـ ــن ن ـ ــوع خ ـ ـ ــاص .أكـ ـث ــر مـ ــن ذلـ ــك،
عالقة «الزغتاوي» بجبل محسن،
وبـطــرابـلــس عـمــومــا ،أعـمــق وأبعد
مــن فـنـجــان ق ـهــوة .ج ــوار جغرافي
وصـ ـ ـ ـ ـ ــات قـ ـ ــربـ ـ ــى وم ـ ـ ـصـ ـ ــاهـ ـ ــرات
وع ـ ـ ـ ـ ــاق ـ ـ ـ ـ ــات عـ ـ ـ ـم ـ ـ ــل ومـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال ـ ـ ــح.
ال ـ ــزغ ـ ــرت ـ ــاوي ـ ــون ه ـ ــم م ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـرواد
التقليديني لتلك الــزاويــة ،ول ــذا لم
يكن غريبًا أن تسمع ،بني ضجيج

امل ـت ـس ــام ــري ــن فـ ــي املـ ـقـ ـه ــى ،ص ــدى
ألسماء مثل جورج وإيلي وطوني.
ك ــان بــاسـتـطــاعــة ه ــؤالء ،وســواهــم
مــن أب ـنــاء عــاصـمــة الـشـمــال أيـضــا،
أن يضعوا زجاجات الكحول على
ال ـطــاولــة .األم ــر ذات ــه ينطبق على
مقهى «امل ـجــذوب» امل ـجــاورة ،التي
طــاولـهــا التفجير ،وه ــي املـعــروفــة
بني الناس باسم «قهوة األشقر».
اسـ ـتـ ـم ــر ذل ـ ـ ــك الـ ـ ـ ُـعـ ـ ــرف عـ ـل ــى رغ ــم
دخــولـنــا زم ــن «داعـ ــش» وأخ ــوات ــه.
ّ
الشبان الطرابلسيون يعرفون ذلك
ّ
جـ ّـي ـدًا ،وه ــم مــن روادهـ ــا أي ـضــا ،إذ
يــأتــون مــن الــزاهــريــة والـتــل والقبة
وشارع الـ  200وغيرها.
أعدقاء
كـ ـثـ ـي ــرون ال ي ـع ـل ـم ــون أنـ ـ ــه خ ــال
ال ـس ـن ــوات امل ــاض ـ ّـي ــة ،أيـ ــام ج ــوالت
القتال املتكررة بني ّ
التبانة وجبل
ّ
مـ ـح ـ ـسـ ــن ،كـ ـ ـ ــان ب ـ ـعـ ــض ال ـ ـشـ ــبـ ــان،

ال ــذي ــن ُيـ ـش ــارك ــون ف ــي ال ـق ـت ــال من
ج ـهــة ال ـت ـ ّـب ــان ــة ،ي ـق ـص ــدون الـجـبــل
ُبـعـيــد انـتـهــاء امل ـع ــارك .يــأتــون إلــى
املـقـهــى وس ـ ــواه م ــن امل ـح ــال .مل ــاذا؟

كثيرة هي الحكايا
عن أعداء ساعة
المعركة أصدقاء
بعدها
ّ
يلعب رواد
المقهى لعبتين
غير معروفتين:
المنقلة والمورتة

س ـي ـخ ـبــرك الـ ـن ــاس ع ــن أش ـخ ــاص،
ب ــاالس ــم ،ي ــأت ــون لـ ـش ــراء ال ـك ـحــول.
ه ـ ــؤالء م ــن ال ــذي ــن ل ــم ي ـكــن لــديـهــم
الـتـ ّ
ـديــن ،بنسخته املـتـشــددة ،وهم
ّ
يـمــثـلــون ام ـت ــدادًا لـسـلــوك تقليدي
بـ ــن أب ـ ـنـ ــاء ط ــرابـ ـل ــس .كـ ــل مـ ــا فــي
األمر أن الظروف شاءت ّأن يكونوا
م ــن أب ـن ــاء امل ــذه ــب ال ـ ُـس ــن ــي ،لحظة
امل ـعــركــة ،وبــال ـتــالــي ال ب ــد لـهــم من
قتال أصدقائهم في الجبل ،وذلك
ألنهم من العلويني ...ال أكثر.
كثيرة هي الحكايا التي تسمعها
عن أعــداء ،ساعة املعركة ،أصدقاء
بـعــدهــا ،تجمعهم الـنــرجـيـلــة على
طاولة واحدة .بعض هؤالء حملوا
الـبـنــدقـيــة ألن ـه ــم أرادوا تحصيل
قـ ــوت ي ــوم ـه ــم ،ب ـب ــدل ي ــوم ــي ق ــدره
ّ
 20أل ــف ل ـي ــرة ،ع ــن ك ــل لـيـلــة قـتــال،
ُيسددها لهم «زعيم الــزاروب» هذا
أو املـســؤول السياسي ذاك .لطاملا
عـ ّـد مشهد قتال الفقراء ،لبعضهم

