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ٌ
ــمران» سالم وتقوى
بـعـضــا ،عـلــى ضـفـتــي امل ـعــركــة ،من
ّ
«السوريالية» هناك.
أكثر املشاهد
ب ـع ـض ـهــم تـ ــربـ ــوا سـ ــويـ ــا ،وك ــان ــوا
أصــدقــاء طـفــولــة ،لـكــن «عـلــى كبر»
ت ـت ـغـ ّـيــر األش ـ ـيـ ــاء ب ـف ـعــل جــرثــومــة
اس ـ ـم ـ ـهـ ــا ال ـ ـطـ ــائ ـ ـف ـ ـيـ ــة .صـ ـ ــداقـ ـ ــات
متقطعة تجمعهم ،يقطعها مـ ّـرة
تفجير مسجدي السالم والتقوى
في عمق املدينة ،وأخرى انتحاري
ف ــي ال ـج ـبــل ،وبـيـنـهـمــا ج ــوالت من
ال ـض ـح ــاي ــا .ل ـك ــن ل ـت ـع ــود امل ـقــاهــي
الـفـقـيــرة ،مثلهم ،وتجمعهم ،إنما
مــع اتـســاع فــي فـجــوة التنافر مـ ّـرة
تلو أخرى.
المنقلة
هـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــذا ،ول ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس ع ـ ـ ـلـ ـ ــى سـ ـبـ ـي ــل
«ال ـك ـل ـي ـش ـي ـهــات» ال ـت ـق ـل ـيــديــة ،كــان
يـمـكـنــك أن تـسـمــع ف ــي مـقـهــى أبــو
عـ ـم ــران ،ب ــن ال ـح ــاض ــري ــن ،اس ـمــاء
ّ
االنتحاريان،
كعلي وعمر وجورج.

اآلتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــان مـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــوار ،الـ ـق ــري ــب
ّ
جـ ـ ـ ـ ّـدًا ،أصـ ــابـ ــا ك ـ ــل ه ـ ــذه االسـ ـم ــاء
داخ ـ ــل امل ـق ـه ــى .ث ـ ّـم ــة إجـ ـم ــاع عـلــى
هـ ــذه األج ـ ـ ـ ــواء ،ال ــوط ـن ـي ــة قـ ــل ،فــي
ت ـل ــك ال ـ ــزواي ـ ــا .امل ـق ــاه ــي الـشـعـبـيــة
ف ــي ل ـب ـنــان ،ال ـتــي ت ـضــاء لــت خــال
ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ،تـ ـج ــد فـيـهــا
مــن يلعب «ال ـطــاولــة» أو «الــدامــا»
دوم ـ ـ ـ ـ ــا .ل ـ ـكـ ــن فـ ـ ــي «أب ـ ـ ـ ــو عـ ـ ـم ـ ــران»
وج ـ ــاره «امل ـ ـجـ ــذوب» لـعـبــة أخ ــرى.
إنها «املنقلة» .هــي األشـهــر هناك.
كـثـيــرون فــي لـبـنــان ال يعرفونها،
ول ـك ـن ـه ــا ،ع ـل ــى امـ ـ ـت ـ ــداد ال ـس ــاح ــل
ً
إلى شمال لبنان،
السوري ،وصوال
ُ
ه ــي أش ـهــر م ــن أن تـ ـع ـ ّـرف .طــاولــة
خشبية ،فيها بـعــض الـحـفــر ،إلــى
جــانــب الـكـثـيــر مــن الـحـصــى .لعبة
تراثية بامتياز والكبار يعرفونها
ّ
جيدًا.
«أبـ ـ ّـو ال ـك ـف ــاح» الـسـبـعـيـنــي ،ال ــذي
ابـيــضــت لحيته ،أح ــد ه ــؤالء .ذات

م ـ ـ ّـرة ال ـت ـق ـي ـنــاه ف ــي امل ـق ـه ــى ،بعيد
إح ــدى املـ ـع ــارك ،وك ــان ُي ـص ـ ّـر على
تكرار عبارة« :يلعن أبو الطائفية».
خبر تاريخ املنطقة ،وما ّ
مر عليها،
وال يزال يذكر بعض األطفال الذين
ولـ ـ ـ ــدوا أمـ ــامـ ــه وأصـ ـبـ ـح ــوا ال ـي ــوم
ّ
ّ
والتبانة
شبانًا ،في جبل محسن
ّ
واملـحـيــط عـلــى ح ــد س ــواء .لــم يكن
يستطيع أن ُي ّ
صدق أن الشاب فالن،
ال ـ ــذي ح ـم ـلــه ف ــي ق ـمــاطــه ص ـغ ـي ـرًا،
يــأتــي لـيـطـلــق عـلـيــه الـ ـن ــار .يـعــرف
الجميع باسمائهم ،ألن «حارتنا
ضـ ّـي ـقــة» .ل ــم ُي ـ َـص ــب «أب ــو الـكـفــاح»
فــي التفجير األخـيــر ،ال يــزال ّ
حيًا،
لهذا سيكون عليه عيش «مرارات»
إضــاف ـيــة الح ـق ــا ،ورؤي ـ ــة م ــن رآه ــم
ً
أطـ ـف ــاال ...لـكــن ب ــ«ث ــوب انـتـحــاري»
هذه ّ
املرة.
واستراحة للجيش
ذل ــك امل ـق ـهــى ،وع ـم ــره أك ـثــر م ــن 20
ً
عامًا ،كان يفتح ليال نهارًا .لم يغلق
بــابــه حـتــى أي ــام امل ـع ــارك .واستمر
ف ـ ــي تـ ـق ــدي ــم ن ــرجـ ـيـ ـل ــة ب ـ ـ ــ«الـ ـ ــراس
الـ ـجـ ـبـ ـل ــي»ُ .ي ـ ـقـ ــال هـ ـن ــاك إن أله ــل
الـجـبــل ش ـهــرة فــي «تــرك ـيــب» رأس
نــرجـيـلــة ب ـج ــودة عــال ـيــة .ك ــان هــذا
أحد األسباب اإلضافية التي تدفع
بــاآلخــريــن ،مــن األح ـيــاء امل ـجــاورة،
للمجيء ونفث الدخان .ذلك املقهى
يــرتــاده عناصر الجيش اللبناني
أيضًا .أثناء راحتهم ،بعد ساعات
الحرس ،يأتون من نقاط تمركزهم
ف ــي الـجـبــل وخ ــارج ــه لــاسـتــرخــاء
ً
ق ـل ـيــا .ك ــان ــوا داخـ ــل امل ـق ـهــى ،ليلة
االنـ ـفـ ـج ــار ،إلـ ــى ق ـب ــل ن ـح ــو ســاعــة
ّ
مــن ّ
دويـ ــه .مــن ُحـســن حــظـهــم .بعد
االن ـف ـج ــار ،وح ـت ــى ال ـي ــوم ال ـتــالــي،
ّ
كــانــت أك ــواب «امل ــت ــة» ال ت ــزال على
بعض ال ـطــاوالت ،لكنها أصبحت
مـطـلـ ّـيــة ب ــال ــدم .كــذلــك ورق الـلـعــب
الذي تناثر .يشتهرون هناك بلعبة
ورق اسمها «مورتو»ّ .
رواد املقهى
صنفان ،منهم من يأخذ «النوبة»
الـصـبــاحـيــة ومـنـهــم املـســائـيــة .من
ك ـب ــار الـ ـس ــن ،وم ـم ــن يـ ـع ــودون من
ع ـم ـل ـه ــم لـ ـقـ ـض ــاء س ـ ــاع ـ ــات قـلـيـلــة
ً
ق ـب ــل الـ ــذهـ ــاب إلـ ــى امل ـ ـنـ ــزل ،ف ـضــا
ع ــن «ال ـع ــواط ـل ـي ــة» .هـ ــؤالء ال ــذي ــن،
كـ ـح ــال ك ـث ـي ــري ــن م ــن ال ـش ـب ــاب فــي
لبنان ،ضربتهم وتضربهم موجة
البطالة .كل واحــد منهم أصبحت
زاويته في املقهى معروفة باسمه...
وكذلك قهوته .حفظهم أبو عمران
وامل ـ ـج ـ ــذوب عـ ــن ظ ـه ــر قـ ـل ــب .ه ــذه
ميزة ،للمقاهي الشعبية ،تفتقدها
املقاهي الحديثة.
فــي ح ــزي ــران ال ـعــام املــاضــي ضــرب
انـ ـتـ ـح ــاري م ـق ـه ــى «أب ـ ـ ــو ع ـس ــاف»
ف ــي مـنـطـقــة الـطـيــونــة  -الـضــاحـيــة
الجنوبية لبيروت .حكايات املقهى
الشعبي ،بني طيونة «أبو عساف»
وجبل محسن «أبــو عـمــران» تكاد
تكون ذاتها .أسلوب عيش يتشابه
إلى حد بعيد .حكايات ّ
ود ودردشة
وت ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــارف ول ـ ـ ـعـ ـ ــب وم ـ ـنـ ــاق ـ ـشـ ــات
وتمضية وقــت واسـتــراحــة و«أخــذ
َ
ن ــف ــس» .رب ـمــا ع ـلــى أص ـح ــاب هــذه
ّ
املـ ـق ــاه ــي ،وروادهـ ـ ـ ـ ـ ــا ،أن ي ـخ ـشــوا
اليوم أكثر من ذي قبل ...من دون أن
يعني هذا أال يستمروا بـ«ممارسة
الحياة» كما هــم ،نكاية بالخوف،
ّ
وبكل موزعي البؤس واملوت.
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وبعيد انتهاء إحدى جوالت املعارك مع ّ
قبل نحو سنتنيُ ،
التبانة
ّ
بساعات قليلة ،كان «أبو علي» يتحدث إلى مراسل الصحيفة ضمن
جولة ميدانية في شوارع جبل محسن .داخل مكتب بسيط ،تابع ملحل
ثياب ،عند ّأول الجبل .حركة الناس في الخارج كانت ال تزال خفيفة.
ّ
تحدث في السياسة ،الدين ،الفلسفة ،اإلعالم ،املجتمع وهموم منطقته
و«كل أبناء طرابلس».
لم يكن أحد ،من الذي قتلهم التفجير االنتحاري املزدوج ،يستحق
ّ
القتل ،لكن عيسى خضور ،كان الخسارة الكبرى للجبل ...وطرابلس.
هو الحكيم صاحب «الكاريزما» والتأثير ،والذي لعب ،وكان ّ
يعول عليه
أن يلعب ،أدوار «العقالنية» بني أبناء املنطقتني .فعلها سابقًا أكثر من
ّ
مرة.
كان الجميع في الجبل يستمعون لرأيه ،ويستشيرونه ،حتى غدا
«صوت العقل» .هو الخسارة الكبرى ،في ما حصل ،وهو حتمًا،
االستشهادي الوحيد تلك الليلة.
نحو  10دقائق بني االنتحاري األول واالنتحاري الثاني ،سمع
ّ
الدوي األول ،فترك منزله ونزل إلى املقهى ،وراح يسعف الجرحى.
يسمع «تكبير» الثاني ،ويرى حركة مطلقه املشبوهة ،فينقض عليه
ويحتضنه ...حتى املوت .نجا بذلك عشرات ممن كانوا يحتشدون،
آخذًا بجسده أكثر الشظايا .شهد على ذلك عشرات من شهود العيان.
الكهل املثقف ،املقاوم العتيق ،والد األبناء السبعة ،لم يكن ُليحب أن
ُيقتل ،إن كان ال بد ،إال على يد «اإلسرائيلي» الذي قاتله أيام االحتالل.
في ثمانينيات القرن املاضي ،كان عضوًا في منظمة العمل الشيوعي،
ّ
«املنصة الوطنية» قاتل العدو في بيروت ولحقه جنوبًا .واجه
ومن تلك
ّ
«النزعة االنعزالية» لليمني اللبناني ،في اقتحام شكا ،ونقل املناضل
ّ
الطرابلسي الشهير خليل عكاوي (أبو عربي) على كتفه مصابًا من
ّ
أرض املعركة .هو ابن منطقة عكار ،لكنه عاش حياته في طرابلس،
في جبل محسن تحديدًا ،قبل أن يكون الجبل منطقة لـ«اآلخرين» في
الطرابلسيني.
عيون بعض
ّ
«فلسطني» .في شبابه عمل
كان من الذين ال يملون من ترديد الزمة
ً
ّ
مع «حركة فتح» الفلسطينية .لبس «الكوفية» طويال ،وتدرب في مخيم
البداوي ،ال ُي ّ
فرق بني سني أو شيعي أو مسيحي أو ...علوي .كثيرة
هي َ البيوت ،واملشاريع العمرانية ،في طرابلس وزغرتا واملحيط ،التي
ّ
متعهد ورش ،والتي ظل
جبل «باطونها» .كانت هذه مهنته الحقًا،
يعمل بها حتى األمس القريب.
من نكد الدهر أن تقضي عمرك مقاومًا ،لإلسرائيلي ،ثم ّ
ألبنائك
ًا
مربي
ً
وأبناء منطقتك ،على العداء إلسرائيل ،ونابذًا للطائفية تنظيرًا وفعال،
ثم تموت بفعل تطاير جسد شاب من أبناء منطقتك ...انتحارًا .في
مرحلة الحقة أصبح لـ«أبو علي» توجهات إيمانية .لكن بقي على
ّ
انفتاحه ،تجاه الجميع ،من دون التنكر ملاضيه.
أعجب كثيرًا بتجربة حزب الله ،من بعيد ،ورغم «إيمانه» كان يوصي
الجميع أن ّ
يصوروا الحزب كـ«حركة تحرر وطني» .يراه للجميع بال
استثناء.
من مهازل الدنيا في حروب الزواريب ،التي تفصل الناس مذهبيًا،
خصوصًا الذين ما كان لهم يومًا أن يكونوا مذهبيني ،أن ُيقتل فيها
ّ
أشخاص مثل عيسى خضور.
محمد...

