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َّ
جبل محسن ...وال أعرف انتحاريي الضاحية
«بدراجة مفخخة وحزام ناسف».
سـيــاسـيــا ،اسـتـمــرت حــالــة االستنكار
غـيــر املـسـبــوقــة للتفجيرين .الرئيس
ال ــروس ــي فــاديـمـيــر بــوتــن أب ــرق إلــى
الــرئ ـيــس نـبـيــه ب ــري م ـعــزيــا ،عــارضــا
مـ ـس ــاع ــدة ب ـ ـ ـ ــاده .ك ــذل ــك فـ ـع ــل وزيـ ــر
الــداخ ـل ـيــة ال ـفــرن ـســي ب ــرن ــار كــازنــوف
الذي عرض على وزير الداخلية نهاد
امل ـش ـن ــوق أنـ ــه «ع ـل ــى أتـ ــم االس ـت ـع ــداد
للبحث معه في سبل تدعيم التعاون
األمـ ـن ــي ب ــن فــرن ـســا ولـ ـبـ ـن ــان» .وأك ــد
ك ــازن ــوف وق ـ ــوف ب ـ ــاده «إل ـ ــى جــانــب
السلطات اللبنانية والشعب اللبناني
ف ــي مـعــركـتـهــم ض ــد اإلرهـ ـ ــاب» .وك ــان
الفـ ـت ــا الـ ـك ــام الـ ـ ــذي ص ـ ــدر ع ــن وزي ــر

«داعش» بدأ
اعتمادتقنية
تفخيخ
الدراجات
النارية في
عرسال (هيثم
الموسوي)

الداخلية اإلمــاراتــي سيف بن زايــد آل
نهيان ،الذي اتصل باملشنوق معزيًا،
وأعلن «استعداد اإلمــارات لتقديم كل
مساعدة فــي مجال تـبــادل املعلومات
مع األجهزة األمنية ،إذا كان من شأن
ذلـ ــك املـ ـس ــاع ــدة ف ــي إح ـ ــراز ت ـق ــدم فــي
التحقيق فــي الجريمة الـتــي ارتكبها
إرهــابـيــون فــي منطقة بــرج البراجنة
أمس».
وبانتظار خطاب األمــن العام لحزب
ال ـ ـلـ ــه الـ ـسـ ـي ــد حـ ـس ــن نـ ـص ــرالـ ـل ــه عـنــد
ال ـثــام ـنــة وال ـن ـصــف م ــن م ـســاء ال ـيــوم،
استمر الهدوء مسيطرًا على الخطاب
ال ـس ـيــاســي ،م ــع إظ ـه ــار أرفـ ــع درج ــات
التضامن مع الضحايا.

تقرير

ّ
عندما طلع الصباح على عين السكة
راجانا ّ
حمية
ّ
«ن ـ ــزل ـ ــة» عـ ــن الـ ـس ــك ــة .هـ ـك ــذا يـسـ ّـمـيـهــا
ال ـق ــاط ـن ــون هـ ـن ــاك .ي ـخ ـت ـصــرون منطقة
بطولها وعرضها بنزلة صغيرة تبدأ عند
مستشفى الرسول األعظم وتنتهي عند
ن ــادي اإلمـ ــام الـحـســن .مـ ّســافــة صغيرة
صــارت بالنسبة إليهم كــل املنطقة .ليل
الخميس ،عندما ّ
اهتزت بيوت اآلمنني في
برج البراجنة ،لم يكن في البال أنــه ،عند
«عتبة» النزلة ،سيسقط النصف األكبر
مــن الـشـهــداءّ ،
وأولـهــم عــادل ترمس الــذي
احتضن االنـتـحــاري كــي ال يشيع موتًا
أكبر.
ل ـي ــل أول م ــن أمـ ـ ــس ،ط ـف ــر ال ـن ـع ــاس مــن
ّ
عـيــون نــاس عــن الـســكــة .وقــف بعضهم
ّ
موت أتاهم مزدوجًا ،فيما
متفرجًا على ٍ
األجساد
انشغل البعض اآلخر بتحريك
ّ
«املـكـتـمـلــة» واملـبـعـثــرة عـلــى األرض ،عله
يـجــد فيها نـبـضــا .ســاعــات ثقيلة مـ ّـرت
ّ
على ناس «العني» ،وكأنها دهر .كأنه «يوم
القيامة» ،يقول علي ،صاحب أحد املحال
هـنــاكّ .عندما وقــع التفجير ،خــرج علي
من محله .صار يركض باتجاه الساحة
ل ـي ـس ــاع ــد فـ ــي مل ـل ـم ــة أش ـ ـ ــاء ال ـض ـحــايــا
«لكنني لم أصل إلى الساحة .ضعت في

استئذان ،ويعود إلى منزله ،هربًا من
األمس.
ال ـيــوم ،لــم يـشــابــه ال ــذي قـبـلــه .الـشــارع
التجاري ألصحاب «الدخل املحدود»
يشتر الفقراء حاجياتهم.
كان مغلقًا .لم
ّ
لعل الذي حدث ِ ّ
«جوع» بطونًا اعتادت
أن «ت ـش ـبــع» م ــن ه ـن ــاك ،ألن «ك ــل شي
أرخ ــص» .عبد الكريم ب ــردى ،صاحب
أح ــد امل ـح ــال امل ـتــواض ـعــة ،ك ــان يتوقع
إنـفـجــارًا منذ عــامــن« .الـلــه لطف مش
سـيــارة» .يتابع حديثه ،فيما يحجب
الـعــرق ،فــوق زجــاجــة نـظــارتــه ،عيونه.
يـشـيــر إل ــى األب ـن ـيــة امل ـم ـتــدة م ــن نــزلــة
مستشفى الــرســول األعـظــم حتى أول
ّ
ّ
بيهروا،
ساحة عني السكة« ،كــل هــول
ل ــو س ـي ــارة ،املـنـطـقــة ع آخ ــر عـمــرهــا».
يشهق بردى ،ويأخذ نفسًا يعيده إلى
حياة كان يمكن أن يخسرها« ،ما الزم
نتراخى ،الحرب طويلة ،مبارح هون،
وبكرا مدري وين».

يـقــاطــع حــديــث ب ــردى جـ ــاره ،صــاحــب
أحـ ــد املـ ـح ــات ال ـت ـج ــاري ــة« .املـ ــاديـ ــات
ه ـي ـنــة ،امل ـه ــم األرواح ،ومـ ــا م ـن ـخــاف،
ّ
بالسيد والشباب».
وقوايا
ُ
لم يتبدل أي شــيء في الـشــارع .ضرب
ح ــول م ـكــان اإلن ـف ـجــاريــن ط ــوق أمـنــي.
ي ـض ـب ــط عـ ـن ــاص ــر «حـ ـ ـ ــزب الـ ـ ـل ـ ــه» كــل
م ــن ي ــدخ ـ ٍـل إلـ ــى هـ ـن ــاك .ي ـس ـتــأذنــونــك
بالتفتيش ،فــي وق ــت ،ع ــادت الـجـ ّ
ـديــة
ٍ
إلى عناصر «الدرك» على الحواجز.
م ـن ـت ـص ــف ال ـ ـ ـشـ ـ ــارع ،وت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا عـنــد
«اإلس ـ ـب ـ ــرس ـ ــو» قـ ـب ــل م ـس ـج ــد اإلم ـ ــام
ال ـح ـس ــن ،ح ـل ـقــات دائ ــري ــة م ــن رج ــال
ّ
«يمجدون»
ونسوة ،يلبسون السواد
ف ــداء الشهيد ع ــادل تــرمــس للمصلني
«ليلة الجمعة».
ّ
«الـ ـف ــدائ ــي عـ ـ ـ ــادل» ب ـط ــل ع ــن ال ـســكــة
الجديد أبـعــد اإلنـتـحــاري عــن املسجد
قبل أن يـهـ ّـم بــالــدخــول إلـيــه .هــو ليس
«ال ـ ـف ـ ــدائ ـ ــي» األول ،ف ــالـ ـض ــاحـ ـي ــة لــم

ال ــزواري ــب املـلـتـهـبــة كــأنـنــي لــم أع ــش هنا
لحظة واح ــدة» .اشتعلت العني مــن ّأولها
ّ
إلــى آخرها« .فــار التنور» ،على حـ ّـد قول
أبــو مصطفى ب ـ ّـرو .طــارت أب ــواب املحال،
و«تـفــرطــع» زجــاج الــواجـهــات والـسـيــارات
املــركــونــة عـلــى جــانـبــي ال ـطــريــقُ ،
وب ـقــرت
أحشاء البيوت التي تعلو املحال التجارية،
ّ
وتدلت محتوياتها من الشرفات.
ّ
أمس ،لم تستفق عني السكة كما عادتها.
الــزواريــب بال نــاس .هادئة ّ
حد الحزن ،ال
ٍ
يخرق سكونها إال صوت «القرآن» الخارج
مــن بيوت الشهداء التي شرعت أبوابها
للعزاء .لم يخرج الناس إلى يومياتهم .من
خرج منهم ،وقف خارج الشريط الشائك
الله لـ«حماية»
الذي وضعه
الجيش وحزب ّ
ّ
ليتفرج على األدلة الجنائية
مسرح املوت،
وع ـمــال الـبـلــديــة وعـنــاصــر الــدفــاع املــدنــي
أشخاص كانت
الذين كانوا يلملمون قطع
ٍ
لهم حيواتهم ،وصــاروا بحجم كيس من
النايلون.
ينظر علي ّبرو ،صاحب أحد املحال ،إلى
الكيس ،مستذكرًا جيرانه الذين قضوا.
يـشـيــر بــإصـبـعــه إل ــى م ـحــل «ال ـش ـي ـمــاء»
ّ
ويتذكر ابراهيم «السوري الذي أتى غريبًا
إلى هذا البلد ورحل غريبًا» .أمام املحل،
حذاء بني اللونّ .
يغص
لم تبق إال «فردة» ٍ

تـنــس ،حـتــى اآلن ،شهيد األم ــن الـعــام
ال ـل ـب ـنــانــي ع ـبــد ال ـكــريــم ح ـ ــدرج ،ال ــذي
ّ
أبـعــد اإلنـتـحــاري فــي محلة الطيونة،
في حزيران من العام املاضي.
بات عادل ،أحد فصول حكاية األمس.
ح ـك ــاي ــة لـ ــم تـ ـب ــدأ ب ــاإلنـ ـفـ ـج ــاري ــن ،بــل
تمتد إلــى أكثر من ثالثني عامًا خلت.
فــاملـنـطـقــة أن ـج ـبــت ع ـش ــرات امل ـقــاومــن
والشهداء ضد اإلحـتــال اإلسرائيلي.
ومــع دخ ــول املـقــاومــة فــي الـحــرب ضد
اإلره ـ ـ ـ ـ ــاب فـ ــي س ـ ــوري ـ ــا ،قـ ـ ّـدمـ ــت ه ــذه
املنطقة حتى اآلن أكثر من  40شهيدًا،
ّ
جلهم في مقتبل العمر.
الطريق تزخر بصور هــؤالء .أضيفت
إلـيـهــم ص ــور الــذيــن سـقـطــوا بــاألمــس.
ال تــزال بقع الــدم شاهدة على هول ما
حــدث .عــن إجــرام لــم يرحم أح ـدًا ،وعن
انتحاريني أرادوا القتل حتى الثمالة.
إال أن «إرادة الـحـيــاة» لــدى الـفـقــراء لم
تنكسر.

ال ــرج ــل ،وه ــو يـشـيــر إل ـي ـهــا« :هـ ــذا ح ــذاء
ابــراه ـيــم بـقــي ف ــي م ـكــانــه» .عـلــى مقربة
ّ
«شحاطة» سوداء اللون،
من ،بقيت أيضًا
وراح صــاحـبـهــا .عـنــدمــا راح كــل هــؤالء
«كنا نشرب الشاي» ،ويردف« :شي متل
ال ـكــذب» .يرفع يديه إلــى السماء متمتمًا
بكلمات غير مفهومة ،ثم يطأطئ رأسه
ٍ
وي ـب ـكــي .يـكـمــل ج ـ ــارهّ :
«دوى االن ـف ـجــار
األول ع ـن ــد م ـط ـع ــم إف سـ ــي فـ ــي آخ ــر
الـشــارع .هرعنا للمساعدة .كــان يجلس
إلى جانبي كاظم ركان من ّنبل والزهراء
في سوريا ،وكان يأكل سندويشًا رماه
أرضـ ــا وركـ ــب دراج ـت ــه وقـ ــال ل ــي ارك ــب،
لكنني رفضت ألنني أريد ّأن أقفل املحل
كي أذهب» .أقفل الرجل محله ،فيما ركب
كاظم دراجته وشق طريقه مسرعًا إلى...
الله .عالء ،ابن الخامسة والعشرين ربيعًا،
هرع ليساعد في مللمة األشالء «التي كنا
نـضـعـهــا ف ــي ال ـص ـنــاديــق وع ـلــى عــربــات
الـخـضــار» ،ف ــراح هــو اآلخ ــر ،تــاركــا والــدة
افترشت درج بيتها ،وهي تبكي وحيدها
ّ
بصوت يشق طريقه إلــى الله« :يــا عالء.
ٍ
ما بقى في غيرك» .على مقربة من بيت
عالء عـ ّـواد ،بيت روان عـ ّـواد ،الشابة التي
اصطدمت باالنتحاري عند باب مدرسة
التكامل التي ّ
تدرس فيها اللغة اإلنكليزية.

قـبــل ثــاثــة أيـ ــام ،كــانــت ق ــد نــالــت جــائــزة
ال ـطــال ـبــة امل ـت ـم ـيــزة ف ــي ق ـســم املــاجـسـتـيــر
فــي كلية التربية .أح ــام روان التصقت
بــأرض الـشــارع .علي ،ابــن األربـعــة عشر
ربيعًا الذي عاش بال أم ،رحل هو أيضًا.
كثيرون رحلواّ ،
لكن واحدًا منهم سيبقى
أي ـق ــون ـت ـه ــم :ع ـ ـ ــادل تـ ــرمـ ــس« .اح ـت ـض ــن
االنتحاري بعدما شـ ّـك بــه ،فانفجرا معًا
ع ـنــد م ــدخ ــل مـسـجــد اإلمـ ـ ــام ال ـح ـســن»،
يـقــول أحــد سـكــان ال ـشــارع .ع ــادل لــه من
الدنيا طفالن .عندما يكبران ،سيقوالن
«نحن أوالد البطل» ،هكذا ّ
يخمن الرجل.
ّ
إلى جدران عني السكة املزدحمة بصور
الشهداء ،أضيفت صورة عادل «البطل»،
كما كتب أسفلها .ي ــروي شـهــود عيان
هناك أنه بعد سبع دقائق على االنفجار
األول ،وق ـ ـ ــع االن ـ ـف ـ ـجـ ــار ال ـ ـثـ ــانـ ــي ع ـنــد
مــدخــل ال ـن ــادي الـحـسـيـنــي .ه ـن ــاك ،كــان
يـقــف عـ ــادل .وب ـعــدهــا ،ح ــدث م ــا ح ــدث.
غــرقــت الـنــزلــة فــي دم ــاء أبـنــائـهــا .هرعت
ّ
األمـ ـه ــات واآلبـ ـ ــاء يـ ّفـلـفـشــون األج ـس ــاد
املرمية واألشــاء ،علها تكون ألحـ ٍـد من
أحبائهم .ال شيء يعيد الزمن إلى الوراء.
ّ
أهالي نزلة عني السكة سيضيفون إلى
ذاكرتهم مجزرة النزلة التي ساقت 43
شهيدًا في طريقها.

«ما الزم
نتراخى ،الحرب
طويلة ،مبارح
هون ،وبكرا
مدري وين»
(هيثم
الموسوي)

