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بلدي

«لهم في الموت فلسفة» ،يقول الشاعر .يبدو
الشهادة.
أن حزب الله أبدع في ّهذه الفلسفة -
الناس ،أماّ
سابقًا كانت لديه مهمة استقطاب
اليوم ،فيبدو أن هذه القاعدة انقلبت تمامًا.
الناس على أبوابه يزدحمون بانتظار دورهم،
فرصتهم ،لاللتحاق بمن سبق .الضاحية
الجنوبية لبيروت ،هذه األيام ،بركان من عاطفة
وشراسة وتسليم وغضب
ّ
محمد نزال
ذات لـيـلــة ،مــن ّأيـ ــار قـبــل عــامــن ،كــان
ح ـســن يــرت ـشــف ق ـهــوتــه امل ـع ـت ــادة في
م ـق ـهــى «ال ـ ـجـ ــزيـ ــرة» .م ـق ـهــى شع ـب ــي،
صـ ـغـ ـي ــر ،فـ ــي الـ ـض ــاحـ ـي ــة ال ـج ـنــوب ـيــة
لبيروت .فجأة ّ
تغيرت مالمح الشاب
ّ
نصية
الـعـشــريـنــي ،وهــو يـقــرأ رســالــة
ّ
الخلوي .رسالة من
وصلته على هاتفه
صديق عن صديق ،بكلمات مقتضبة:

لو أراد حزب الله قبول
الجميع لتضاعف عديده
في ليلة واحدة
ّ
«عــظــم ال ـلــه أج ــرك اسـتـشـهــد (فـ ــان)».
رسالة أخــرى تصله ،من صديق آخر،
ع ــن الئ ـح ــة ب ــأس ـم ــاء ال ـش ـه ــداء الــذيــن
ارتـ ـفـ ـع ــوا ق ـب ــل سـ ــاعـ ــات ق ـل ـي ـل ــة .ك ــان
ه ــؤالء ضمن مجموعة لــ«حــزب الله»
وقعت في كمني وسط مدينة القصير
ّ
السورية .راحت الرسالة ذاتها تنتقل
م ــن ش ـخــص إل ــى آخـ ــر ،داخـ ــل املـقـهــى
وفي الخارج ،تطير من هاتف إلى آخر

على مساحة الضاحية بني مئات آالف
القاطننيّ .
جو من الرهبة سيطر على
وج ــوه ال ـن ــاس .تـلــك لـيـلــة كـثـيــرون لن
ينسوها.
تـ ـ ـ ــرك حـ ـس ــن املـ ـقـ ـه ــى وأس ـ ـ ـ ـ ــرع ن ـحــو
م ـس ـت ـش ـفــى «ال ـ ــرس ـ ــول األع ـ ـظـ ــم» عـنــد
ُ
طــريــق امل ـطــار .إل ــى هـنــاك كــانــت تنقل
بـعــض جـثــامــن ال ـش ـهــداء وال ـجــرحــى.
لحسن صديق جريحُ ،يريد أن يراه ،أن
ّ
يتبرع له بالدم ،لو احتاج .لم ُيسمح
له بالدخول .هاج الشاب في الخارج،
ّ
لـ ــم ي ـس ـت ـطــع الـ ـجـ ـل ــوس ،فـ ـظ ــل واق ـف ــا
ع ـلــى ج ــان ــب عـ ـش ــرات ال ـش ـ ّـب ــان الــذيــن
بـعــد نـحــو ســاعــة ،أص ـب ـحــوا بــاملـئــات.
حـســن لـيــس حــزبـ ّـيــا .ه ــو ضـمــن بيئة
حــزب الله ،وابــن الضاحية ،لكنه غير
م ـن ـخــرط ف ــي الـتـنـظـيــم .أك ـثــر ال ـشـ ّـبــان
الــذيــن كــانــوا واقـفــن ،تلك الليلة ،عند
باب املستشفى ،ونار الحماسة تقدح
في عيونهم ،كانوا مثل حسنّ ...
مجرد
مـ ّ
ـؤي ــدي ــن .ك ـث ـي ــرون م ـن ـهــم أص ـب ـحــوا
ال ـي ــوم ضـمــن ص ـفــوف «الـتـعـبـئــة» في
حـ ــزب الـ ـل ــه .ج ـي ــل ب ـح ــال ــه ان ـض ــم إل ــى
الحزب خالل األعوام القليلة املاضية،
ومنهم من سقطوا شهداء.
يـجـلــس حـســن ه ــذه األي ــام فــي املقهى
وص ــورة وح ـيــد ،ال ـشــاب ال ــذي التحق

مـتــأخ ـرًا بــالـحــزب واسـتـشـهــد ،معلقة
قبالته .الشهيد كــان مــن ّ
رو ّاد املقهى
أيضًاّ .
ثمة حالة وجدانية يبثها هؤالء
ال ـش ـهــداء ال ـجــدد ،فــي ذاك املـقـهــى ،في
أكـثــر مــن مقهى ،فــي كــل منطقة وحي
وشــارع على مــدى الضاحية الكبيرة.
ّ
الكل يريد «أن ُيـشــارك في القتال ،في
الدفاع عن الحزب ،عن الخط والنهج،
عــن األه ــل وال ـعــرض وال ـن ـفــس» .هكذا
ّ
يتحدث جــواد .الشاب ،الــذي لم يكمل
العشرين بعد ،وال ــذي ال يــزال ينتظر
اإلج ـ ــراءات املـعـقــدة عـنــد «ح ــزب الـلــه»

لقبوله .يقول هؤالء ّ
الشبان إن الحزب،
لو أراد قبول الجميع ،لتضاعف عديده
ف ــي ل ـي ـلــة واحـ ـ ـ ــدة ،ولـ ـك ــن االجـ ـ ـ ــراءات
العقائدية  -األمنية  -السلوكية تعيق
قـبــول كــل مــن يـطــرق ال ـب ــاب .ال بــد من
دورات ثقافية وتربوية يخضعون لها
قبل التحاقهم بـ«العسكر».
ال ـ ـ ــذي ـ ـ ــن ي ـ ـع ـ ـي ـ ـشـ ــون ف ـ ـ ــي الـ ـض ــاحـ ـي ــة
سيلحظون أن املـســاجــد ،هــذه األي ــام،
أص ـب ـحــت ع ــام ــرة بــال ـشـ ّـبــان أك ـث ــر من
ذي قـبــل .تسمع هـنــاك عــن شـ ّـبــان كثر
ّ
يردهم الحزب ،يمنعهم من االلتحاق

به عسكريًا ،العتبارات عائلية أحيانًا
(الوحيد ّ
ألمه وأبيه) أو لصغر السن،
املسؤولني املحليني
أو غير ذلك .ألحد ّ
في الحزب كلمة تلخص هذه املسألة:
«ه ـ ـنـ ــاك ت ـخ ـم ــة ل ــديـ ـن ــا فـ ــي الـ ـع ــدي ــد.
ال ــواف ــدون ال ـجــدد أك ـثــر مـمــا تـتـصــور.
أحيانًا يأتي األب لينضم مصطحبًا
معه ابـنــه ال ـشــاب»ُ .يـحـ ّـدثـنــا املـســؤول
عــن مـصـطـفــى ،ال ــوال ــد ال ـجــريــح ،الــذي
يــازم فــراشــه منذ أشـهــر ،بعد إصابة
ّ
تعرض لها في سوريا ،بينما ابنه اآلن
على جبهات القتال وال يراه في الشهر

الدماء األولى كالشتوة األولى
منذ البدايات ،شكلت
مراسم تشييع
الشهداء اللحظة التي
يتخذ فيها الشباب
ّ
بالتحول إلى
قرارهم
العمل المقاوم.
الشهداء األوائل الذين
«قاوموا المخرز» ّ
عبدوا
الطريق ،ولم يموتوا
في ذاكرة أجيال تسير
على خطاهم

داني األمين
ال شـ ـ ـ ــيء يـ ـمـ ـك ــن أن يـ ـطـ ـغ ــى ع ـلــى
اإلحـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاس ب ــال ـت ـق ـص ـي ــر أم ـ ـ ـ ــام مــا
ّ
يقدمه الشهداء من أعمال يحلم في
تحقيقها السائرون خلف نعوشهم.
وكــأنـهــم يـشــاهــدون فيلمًا أميركيًا،
أبـطــالــه حقيقيون مــن أع ــداء أميركا
ن ـف ـس ـه ــا ،ي ــرفـ ـع ــون ش ـ ـعـ ــار «امل ـ ــوت
ألم ـيــركــا ،واملـ ــوت الســرائ ـيــل» .يقول
م ـح ـمــد ( 37س ـن ــة) «كـ ــم ه ــي مـفـيــدة
ه ــذه األف ـ ــام ألن ـهــا تـجـعـلـنــا نسخر
من أبطالها وأمامنا مشاهد مماثلة
وحـقـيـقـيــة تـحـصــل ع ـلــى أراض ـي ـن ــا،
ب ــأي ــادي رفــاق ـنــا وأق ــرب ــائ ـن ــا» .يــؤكــد
محمد أن أول لحظة شجعته على
التفرغ للعمل العسكري املقاوم ،قبل
عشرين سنة كــانــت «لحظة تشييع
ش ـه ـي ــد ع ــزي ــز فـ ــي بـ ـل ــدت ــي ،شـهـيــد

لــم أك ــن أت ـص ـ ّـور مــا يفعله فــي غفلة
مــن أقــربــائــه ومـحـبـيــه عـلــى الجبهة
مـ ــع اسـ ــرائ ـ ـيـ ــل» .أخ ـ ـبـ ــار ال ـب ـط ــوالت
هـ ــذه ك ــان ــت «ت ــدخ ــل ص ـم ـيــم الـقـلـ ّـب
وتنبض مع نبضاته وكأنها تضخ
ف ــي أج ـس ــادن ــا دمـ ـ ـ ً
ـاء ج ــدي ــدة تـغـ ّـيــر
طريقة تفكيرنا وتجعلنا أكثر جرأة
وشجاعة ،وتوجهنا طوعًا لاللتحاق
بـ ـ ــأول دورة ع ـس ـك ــري ــة ،س ــرع ــان مــا
تحولنا الى أبطال بدورنا».
يعي محمد والعديد من رفاقه أن ما
وصلت إليه املقاومة من انتصارات
خ ـ ــال أكـ ـث ــر مـ ــن ع ـش ــري ــن س ـن ــة مــن
الـعـمــل سـ ّـهــل عليهم كـثـيـرًا متابعة
املسيرة« ،فلم يعد العمل العسكري
ص ـع ـبــا ج ـ ـدًا ع ـلــى ال ـش ـب ــاب ال ـج ــدد،
بـعــدمــا ج ــرى تــأمــن وس ــائ ــل كثيرة
ت ـم ـهــد ل ـل ـع ـمــل ال ـع ـس ـك ــري ،عـ ــدا عــن
الــدعــم املـعـنــوي ال ــذي يـحـصــل عليه

املقاومون من محيطهم االجتماعي».
في املاضي القريب كان العمل املقاوم
ألم ـ ـثـ ــال ش ـه ـيــد ال ـق ـن ـي ـط ــرة ،مـحـمــد
عيسى (أبــو عيسى) ،أم ـرًا محظورًا
حـ ـت ــى فـ ــي م ـج ـت ـم ـعــه ال ـص ـغ ـي ــر فــي
ب ــداي ــة ال ـث ـمــان ـي ـن ـيــات ،ف ــي زم ــن آمــن
فيه الناس أن العني ال تقاوم املخرز،
«وكــان سقوط الشهداء األوائــل مثل
الشتوة األولى».
لــم تتغير دم ــاء ال ـش ـهــداء ،بــل ازداد
حـجـمـهــا .ول ــم يـتـغـ ّـيــر الـتـشـيـيــع بل
ازداد عــدد املشيعني ،ومعهم تــزداد
أعداد املقاتلني املقاومني ،لكن للقديم
عنفوانه املختلف وآث ــاره املختلفة.
يـ ـف ـ ّـس ــر امل ـ ـق ـ ــاوم املـ ـخـ ـض ــرم الـ ـح ــاج
ي ــوس ــف كـ ــام م ـح ـم ــد« :مـ ـن ــذ ب ــداي ــة
العمل املقاوم كان لتشييع الشهداء
وق ـعــا مختلفًا ف ــي ن ـفــوس األه ــال ــي،
الــذيــن كــانــوا ال ي ــزال ــون نــائـمــن في

سـبــات الـهــزائــم الـعــربـيــة املـتـتــالـيــة».
ً
يذكر كيف كــان شقيقه يتسلل ليال
من نافذة املنزل ويعود فجرًا ،كي ال
يعلم أهله بعمله املقاوم ،ألنهم حتمًا
سـيــواجـهــونــه ويـحــاولــون منعه من
حمل السالح ،خوفًا عليه ،واقتناعًا
م ـن ـه ــم ب ـ ــأن فـ ــي األم ـ ـ ــر مـ ـج ــازف ــة قــد
تحرق البلدة بكاملها ،وقتها «كان
عـلــى األخ أن ي ـ ّ
ـؤم ــن ق ــوت أخ ـيــه من
عمل آخ ــر ،كما عليه أن يخفي ســرًاّ
كبيرًا وإال حصلت كارثة».
وي ـ ــذك ـ ــر أح ـ ـمـ ــد (  45س ـ ـنـ ــة) كـيــف
خــرق جــدار الهزيمة ،نبأ استشهاد
ال ـش ـه ـيــد أمـ ـث ــل ح ـك ـيــم ب ـع ــد عـمـلـيــة
ن ـف ــذه ــا مـ ــع رفـ ــاقـ ــه فـ ــي ص ـي ــف ع ــام
 1985فــي مـحـيــط بـلــدتــه ش ـقــرا ّأدت
ال ـ ــى م ـق ـتــل  13ج ـن ــدي ــا اســرائ ـي ـل ـيــا.
يومها ّ
تغير املشهد عند األهالي ،أو
بدأ يتغير على األقــل« ،هناك أبطال

