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بلدي

االسم الثالثي علي حسن ابراهيم
تاريخها بأصحاب األسماء
الثالثية من هادي حسن نصر
إلى علي حسان اللقيس،
الله ً
وصوال إلى جهاد عماد
مغنية وعلي حسن ابراهيم،
وأسماء أخرى كثيرة ،منها
ما نعرفه ومنها ما سنفاجأ
به الحقًا
روان ديب
كان ال ـش ـه ـيــد ح ـس ــن اب ــراهـ ـي ــم فــي
ال ـثــان ـيــة ع ـش ــرة م ــن عـ ـم ــره ،عـنــدمــا
اج ـتــاحــت إســرائ ـيــل لـبـنــان فــي عــام
ً
 .1982انتظر طويال مع عائلته ،عند
معبر باتر الذي أقامه اإلسرائيليون
فــي منطقة جــزيــن ،لـكــي يـصــل إلــى
بـ ـي ــروت .ف ــي ذلـ ــك الـ ـي ــوم ت ـج ــاوزت
مالحظات الفتى لجرائم االحتالل،
ال ـحــزن إل ــى الـفـعــل .وج ــد مجموعة
مــن مـفــاتـيــح اآلل ـي ــات اإلســرائـيـلـيــة،
تـنــاولـهــا وأخ ـفــى ي ــده خـلــف ظـهــره.

يقول ّ
الجد إلسرائيل نحن أقوى
منك وحرب  2006تشهد
ارتبكت أخته الصغيرة ،فهمس لها:
ّ
«بدي أعمل شي يعطل اإلسرائيلي».
أم ــا ّأمـ ــه ال ـت ــي خ ــاف ــت وح ــاول ــت أن
تـقـنـعــه ب ــأن ال يـثـيــر امل ـش ــاك ــل ،فقد
تأخرت في توجيه نصائحها ،كان
قــد أنـجــز مهمته األول ــى فــي العمل
فأجابها ضاحكًا« :املفاتيح
املقاوم،
ّ
صاروا بالخلة (الوادي)».
ال تـ ـخـ ـتـ ـل ــف طـ ـ ـف ـ ــول ـ ــة حـ ـ ـس ـ ــن ع ــن
ط ـفــولــة الـجـنــوبـيــن ال ــذي ــن عــاشــوا
م ــرارة االح ـت ــال اإلســرائ ـي ـلــي .وفــي
يـحـمــر الـشـقـيــف ،أو ّ
«أم ال ـش ـهــداء»
كـ ـم ــا ت ـ ـع ـ ــرف ،ال يـ ـمـ ـك ــن ل ـل ـ ّع ـب ــارة
ال ـج ـنــوب ـيــة ال ـت ــي ت ـت ـك ـ ّـرر «قــضـيـنــا
مــن اإلســرائـيـلـيــي» أن ال تثمر فعل
مقاومة .هذه كانت حال البلدة التي
(هيثم الموسوي)

ّ
تـقـ ّـدم الـشـهــداء عند كــل استحقاق.
مـ ــن ال ـ ـثـ ــورة ضـ ــد ال ـع ـث ـم ــان ـي ــن ثــم
ال ـف ــرن ـس ـي ــن ،م ـ ـ ــرورًا بـ ـث ــورة 1958
ضد الرئيس كميل شمعون ،وليس
ّ
انـتـهــاء بــاملـشــاركــة فــي مــواجـهـ ّـة كــل
االعـتــداءات والـحــروب التي شنتها
إس ــرائـ ـي ــل ع ـل ــى ل ـب ـن ــان .عـ ـق ــود مــن
املـ ـق ــاوم ــة ّ
رسـ ـخ ــت لـ ــدى الـكـثـيــريــن
اقتناعًا بضرورة محاربة إسرائيل
إلى النهاية« .هذا هو طريق الحق»
ي ـق ــول أبـ ــو ح ـس ــن اب ــراهـ ـي ــم .وألن ــه
يـ ـع ــرف ذلـ ـ ــك ،ال ي ـم ـلــك إال ال ـص ـبــر،
ب ـعــدمــا قـ ـ ّـدم شـهـيــديــن خــدمــة لـهــذا
الطريق :ابنه حسن وحفيده علي.
أول م ــن أم ـ ــس ،وارى الـ ـج ـ ّـد جسد
حفيده في قبر مالصق لقبر والده،
وجلس ّ
يتقبل العزاء .يدخل الرجال،
ّ
لونه مباركني أو مواسني ،فيقول
يقب ّ
لنا «كلهم آباء شهداء» .طبعًا «األلم
ال يوجع إال صاحبه» يقول معترفًا
بـحــزنــه ،لـكــن تماسكه وفـخــره لــدى
ال ـحــديــث ع ــن الـشـهـيــديــن يعكسان
اق ـت ـنــاعــا ب ـخ ـيــار ال ـش ـه ـيــديــن .قصة
ً
هــذا الـجــد قــد تختصر قليال قصة
املقاومة مع أبنائها .األب الجنوبي،
الذي ّ
هجره اإلسرائيليون من بلدته
ل ـس ـن ــوات ،ف ـســافــر إلـ ــى ال ـس ـعــوديــة
بحثًا عــن رزق ــه ،فــوجــئ ب ـقــرار ابنه
ال ـب ـكــر االل ـت ـح ــاق بــال ـع ـمــل املـ ـق ــاوم.
«ح ــاول ــت إغ ـ ــراءه بــالــدن ـيــا» ،يـقــول.
أعطاه مفتاح السيارة وقال له «هي
ل ـ ــك» .عـ ــرض ع ـل ـيــه أن يـ ـق ـ ّـدم ل ــه مــا
يشاء .لكن الشاب لم يوافق« :أنا ما
بنغر بالدنيا» أجابهّ .
ّ
زوجــه باكرًا،
فــي الـحــاديــة والعشرين مــن العمر،
لكن الزواج لم يمنعه من االستمرار
فــي الطريق التي اخـتــارهــا .وكانت
الخاتمة فــي حديث دار بينهما ،ال
يــزال الوالد يحفظه جيدًا« .قــال لي:
منذ اآلن أقــول لك ،اعتبرني شهيدًا
ح ـي ــا .أج ـب ـت ــه :أنـ ــا ك ـب ــرت يـتـيـمــا يا
حـســن ،فـقــدت أبــي وأن ــا فــي الثالثة
من عمري .هل تريد أن يكبر أوالدك
أيتامًا؟ هل تريدني أن أربي أيتامًا؟
ّ
رد عليه :أريــدك أن تتحلى بالصبر
وتجد في أئمتنا أسوة لك».
ب ـع ــد هـ ــذا الـ ـح ــدي ــث ،ع ــاه ــد ال ــوال ــد
نـفـســه أن ال يـفــاجــأ ف ــي ح ــال تلقى
خ ـب ــر اس ـت ـش ـه ــاد حـ ـس ــن ،ال ـ ــذي لــم
ً
ي ـت ــأخ ــر طـ ــويـ ــا .كـ ــان ق ــد عـ ــاد إل ــى
لـبـنــان ،والـتـحــق بالعمل فــي شركة
ً
كهرباء لبنان ،عندما تلقى اتصاال

من صديق له يطلب منه الحضور
لـ ـلـ ـض ــرورة .ل ــم يـنـتـظــر ل ـي ـعــرف ما
ح ـصــل ،ق ــال مل ـحـ ّـدثــه ع ـبــر ال ـهــاتــف:
«اسـتـشـهــد ح ـســن؟» .يــومـهــا تحلى
بـ ــربـ ــاطـ ــة ج ـ ـ ـ ــأش ،وق ـ ـ ـ ــاد الـ ـسـ ـي ــارة
بنفسه ،في حني كان الشخص الذي
أبلغه الخبر يضرب رأســه منهارًا.
وان ـت ـظــرت الـعــائـلــة عــامــن ونـصــف
ق ـبــل أن ت ـس ـتــرد ج ـث ـمــان اب ـن ـهــا في
عملية ال ـت ـبــادل ال ـتــي حـصـلــت عــام
.1996
ويــوم األحــد الـفــائــت ،عندما انتشر
ال ـخ ـب ــر ع ــن اسـ ـتـ ـه ــداف م ــوك ــب فــي
القنيطرة ،الحــظ أبــو حسن أن ابنه
يتلقى الكثير من االتصاالت .سأله:
«هـ ــل هـ ـن ــاك شـ ـه ــداء م ــن ي ـح ـم ــر؟».
أج ــاب ــه« :ال ،لـكـنـهــم يـشـكــون ف ــي أن
يكون هناك شاب نعرفه استشهد».
ب ـع ــده ــا ،ات ـص ــل م ـص ـط ـفــى ،شـقـيــق
الـشـهـيــد ع ـلــي ،وط ـلــب م ــن ج ــده أن
يــأتــي إل ــى ب ـيــروت ألن عـلــي أصيب
إصــابــة خ ـطــرة .أجــابــه« :ب ــل قــل إنــه
استشهد» .هذه املرة لم يكن هو من
قاد السيارة ،بل ابنه.
ع ـن ــدم ــا اس ـت ـش ـهــد ح ـس ــن ،كـ ــان فــي
ال ـس ــاب ـع ــة والـ ـعـ ـش ــري ــن مـ ــن ع ـم ــره،
والـ ـدًا لثالثة أطـفــال أصـغــرهــم علي
ال ــذي لــم يـكــن قــد أك ـمــل عــامــه األول
بـعــد .لــم تـعــرف الـعــائـلــة الكثير عن
طـبـيـعــة ع ـمــل الـشـهـيــد ح ـس ــن .لكن
السرية التي أحاطت بالعملية التي
استشهد فيها تجعلهم على يقني
بأنه كان يقوم بعمل ّ
مميز .وهذا ما
ّ
علمته العائلة ألطفال حسن ،الذين
ك ـبــروا فــي كـنــف جــدهــم ووالــدت ـهــم.
وعـنــدمــا عــاد الـجــد إلــى يحمر بعد
التحرير «بقي علي يزورنا ،وغالبًا
م ــا كـ ــان ي ـت ـصــل ب ـجــدتــه لـيـخـبــرهــا
أن ــه سـيـنــام هـنــا فـتـتــرك ل ــه املـفـتــاح
فــي م ـكــان يـعــرفــه فــي ح ــال وصــولــه
متأخرًا».
على الرغم من هذه العالقة الوطيدة،
لم يعرف أحد شيئًا عن طبيعة عمل
الشاب ابــن الحادية والعشرين من
العمر «كــان مثل أبيه ،هو دم أبيه،
وك ـ ــام أبـ ـي ــه ،وس ــري ــة أبـ ـي ــه» يـقــول
جـ ّـده .لكن ،قبل شهر تقريبًا ،عرف
ال ـج ـم ـيــع أنـ ــه ي ــذه ــب إلـ ــى س ــوري ــا.
فقد أحضر معه كيسًا من الزيتون
وطلب مــن جـ ّـدتــه أن «تكبسه» لكي
يــأكــل مـنــه مــع رفــاقــه .تـقــول ال ـجـ ّـدة:
«ك ـ ــان ـ ــت الـ ـحـ ـب ــة كـ ـبـ ـي ــرة ،وع ـن ــدم ــا

كبستها وفق الطريقة التي أعرفها
ش ـ ـعـ ــرت ب ــأنـ ـه ــا سـ ـت ــذب ــل س ــري ـع ــا.
أخبرت جارتي بأن هذا الزيتون لم
ينجح معي فقالت لي عندما رأتــه:
هذا زيتون سوري ،ويكبس بطريقة
مـخـتـلـفــة» .هـكــذا عــرفــت ال ـجــدة أيــن
يـغـيـ ّـب ع ـل ــي ،لـكـنـهــا كـتـمــت قـلـقـهــا،
وتـعــلـمــت الـطــريـقــة األف ـضــل لكبس
الزيتون السوري «ولم أعرف إن كان
قد أكل منه أو ال».
أم ّ حسن أيضًا رابطة الجأش .هكذا
عــل ـم ـهــا اب ـن ـ ّه ــا ،ال ـ ــذي كـ ــان يــرفــض
ت ــودي ـع ـه ــا كــل ـمــا ت ـ ّ
ـوج ــه ف ــي مـهـمــة
ّ
ّ
م ــا« .أم ــا عـلــي ،فكنت أشــمــه شــمــا».
ت ـض ـحــك وهـ ــي ت ـتــذكــر ك ـيــف كــانــت
تـطـلــب م ـنــه أن يـنـحـنــي لتستطيع
ت ـق ـب ـي ـل ــه «بـ ـ ـم ـ ــا أنـ ـ ـ ــه ط ـ ــوي ـ ــل وأنـ ـ ــا
قـ ـصـ ـي ــرة» .ت ـت ــذك ــر ع ـ ــدد ال ـق ـب ــات،
ّ
تخصه بها قائلة
وتلك التي كانت
له «هذه من والــدك» .ال تبكي ،وهي

التي تفقد مجددًا أحــد أوالد حسن
«الــذيــن كـبــروا وص ــاروا يزورونني
وأف ــرح بـهــم» .يــوم استشهد حسن،
صرخت صرختني فقط ،ثم خرجت
ملــاقــاة الـنــاس .يومها ،زار الشهيد
أخته في املنام وقال لها «أنا سعيد
ّ
تصرفت بهذه الطريقة».
ألن أمي
ّ
عــرفــت األم أن ابنها يــراهــا ،فـقــررت
أن ال تفعل إال مــا يــرضـيــه .عيناها
ً
الـ ـحـ ـم ــراوان تـكـشـفــان ّب ـك ــاء طــويــا
بـعـيـدًا ع ــن أن ـظ ــار امل ـع ــزي ــن ،وكــذلــك
حــركــة يــديـهــا امل ـتــوتــرة عـلــى حــافــة
ال ـك ـن ـب ــة« .ل ـك ـن ــه ق ـ ــدرن ـ ــا .ه ـ ــذه هــي
إســرائ ـيــل ،وه ــي لــم تـغـ ّـيــر عــاداتـهــا،
ف ـل ــن ن ـغ ـ ّـي ــر ع ــاداتـ ـن ــا» ت ـق ــول وه ــي
تــدعــو لـلـمـقــاومــن «يـحـمـيـهــم ربــي
كيف ما راحوا».
أمـ ـ ــا ال ـ ـج ـ ـ ّـد فـ ـيـ ـخـ ـت ــم« :ش ـ ـهـ ــداؤنـ ــا
عـظـمــاؤنــا ،ون ـقــول إلســرائ ـيــل نحن
أقوى منك وحرب  2006تشهد».

