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يومها الرابع
المأساة تلف لبنان

ّ
في هذا القبر الواسع تنتظر جوليا أمها
قاسم س .قاسم
افترقت جوليا محمد الحاج عن والدتها
قسرًا .الطفلة ابنة السنتني التي أمضت
ث�لاث��ة أي ��ام ف��ي غ��رف��ة امل ��وت ال �ب��اردة في
م�س�ت�ش�ف��ى ب �ي ��روت ال �ح �ك��وم��ي ،خرجت
أم � ��س ل �ت �س �ب��ق وال ��دي� �ه ��ا إل � ��ى مثواهم
األخ �ي��ر .ع ��ادت ج��ول�ي��ا وح �ي��دة لتنتظر
وال��دت�ه��ا ،رن��ا ي��وس��ف ال�ح��رك��ة ،ووالدها
محمد ال �ح��اج ،ال�ل��ذي��ن ل��م ُيعثر عليهما
بعد من بني ضحايا ّ الطائرة اإلثيوبية
امل�ن�ك��وب��ة .ه�ك��ذا ،تسلمت عائلة الوالدة
جثمانها م��ن أم��ام املستشفى لتحملها
إل��ى منزل جدتها ،زائ��رة للمرة األخيرة،
في منطقة األوزاعي .هناك ،كانت الجدة
منى في انتظار حفيدتها ،فالجدات يقمن
مقام األمهات في غيابهن .تدخل جوليا
ال �ت��ي ك��ان��ت ال ت ��زال تتعلم امل �ش��ي ،على
عكس ك��ل امل ��رات ال�ت��ي ك��ان��ت ت��أت��ي فيها
«مدبدبة» على أرض املنزل ،مرفوعة على
األك��ف .وف��ي ص��در ال�ص��ال��ون ،وضعوها
«ب�م�لاب�س�ه��ا ال �ج��دي��دة» ال �خ �ض��راء ،بني
نسوة بالسواد من جهة ،وألعابها التي
ل��م ت�ه�ن��أ ب�ه��ا م��ن ج�ه��ة أخ� ��رى .ال تطيل
الطفلة البقاء في منزل جدتها ،فمثواها
األخ�ي��ر ق��د فغر ف��اه وه��و ف��ي انتظارها.
ينطلق امل��وك��ب ال��ذي ً ش��ارك فيه النائب
أي � ��وب ح �م �ي��د م �م �ث�لا ال� ��رؤس� ��اء الثالثة
والنائب علي عمار ورئ�ي��س بلدية برج
ال �ب��راج �ن��ة م �ح �م��د ال �ح��رك��ة ،م ��ن منطقة
األوزاع � ��ي .ي�ص��ل ال�خ�ب��ر إل��ى آل الحركة
في منطقة املنشية برج البراجنة .تقفل
أغ �ل��ب امل �ح��ال ال�ت�ج��اري��ة أب��واب �ه��ا .اليوم
ل��ن يسأل أص�ح��اب امل�ح��ال «م�ين املتوفى

واب��ن م�ين» ،فالطفلة أصبحت أشهر من
ن ��ار ع �ل� ً�ى ع �ل��م .ي �ص��ل ال �ج �س��د الصغير
م �ح �م��وال ع �ل��ى األك � ��ف إل� ��ى ب� ��اب جبانة
ال ��رادوف .تدخل جولياّ ،
تمر بقرب قبر
بدا أنه أكبر من حجم جسدها الصغير.
تسأل حولك فيقال إن القبر حفر واسعًا
لترافقها «امل��ام��ا» ،ال�ت��ي ال ش��ك ف��ي أنها
ستنضم إل ��ى اب�ن�ت�ه��ا ،ف��ي ال�ق�ب��ر نفسه.
فالصغيرة أصغر م��ن أن تترك وحدها.
ه �ك��ذا ،خ� ّ�ي��م ال�ص�م��ت ع�ل��ى ال�ح�ض��ور في

كانت الجدة في انتظار
فالجدات يقمن
حفيدتها،
ّ
مقام األمهات

الجبانة ،صمت لم يكسره سوى التكبير
وزقزقة العصافير على شجر
والصلوات
ّ
الصنوبر الذي ظلل قبر الطفلة .خاالتها
أدرك��ن أن م��ا يعشنه حقيقي .بعد قليل
ستنام جوليا ،ومع غيابها لن ينتظرن
عودتها مع والدتها في الصيف املقبل.
يرتفع ص��وت أنينهن« ،رح�ت��ي بكير يا
جوليا ،يا حبيبة قلب خالتك» ،تهمس
إحداهن .أخرى ترمي وجهها بني ّ
كفيها
لتمسح بهدوء دمعًا ظلت عيناها تذرفه

لثالثة أي��ام .أم��ا ال��رج��ال ،فوقفوا بعيدًا،
ت� ّ
�أم �ل��وا ك �ف��ن ال�ط�ف�ل��ة امل �ح �م��ول بصمت.
آخ��رون رم��وا بعض ال��ورود ف��ي لحدها،
ع�س��اه��م ي�خ� ّ�ب�ئ��ون ب��ذل��ك ت��راب��ه األحمر.
ي �ق �ت��رب ال �ج �م � ّي��ع م ��ن ال �ج �س��د املسجى
أم��ام �ه��م ،ي �ص��ل��ون ع �ل �ي��ه ،ث ��م يحملونه
م�ج��ددًا ب�ه��دوء كأنهم ال ي��ري��دون إيقاظ
«األم� �ي ��رة ال �ن��ائ �م��ة» ،ي�ض�ع��ون��ه بالقرب
من لحدها ،ينزع كفن «الشهيدة جوليا
م�ح�م��د ال� �ح ��اج» ،ك �م��ا ك �ت��ب ع �ل �ي��هّ .تنزل
جوليا إلى بيتها الجديد .يخرج املعزون
م��ن ال�ج�ب��ان��ة .ب�ق��ي خ��ال ال �ف �ت��اة ،محمد،
واق�ف��ًا للحظات بالقرب م��ن حافة القبر.
ال ��رج ��ل ك ��ان ق ��د خ �س��ر اب �ن �ت��ه م �ن��ذ فترة
�رف معنى أن يفقد
ب�م��رض ع�ض��ال ،وي�ع� ّ
املرء عزيزًا .ينظر إلى حفار القبور كيف
يهيل ال �ت��راب عليها ،ف�ف��ي ه��ذه الحفرة
دفنت ابنة أخته ،وستنضم إليها أخته
رن ��ا ،الح �ق��ًا .ينتظر محمد ان �ت �ه��اءه من
تمسيد ال �ت��راب ،يحمل أك��ال�ي��ل ورد من
رئ � �ي ��س ال� �ج� �م� �ه ��وري ��ة ال� �ع� �م ��اد ميشال
سليمان ،ورئيس مجلس ال��وزراء سعد
ال �ح��ري��ري ،وق��ائ��د ال�ج�ي��ش ال�ع�م��اد جان
ق�ه��وج��ي ،وق��ائ��د ال ��درك أن �ط��وان شكور،
وقائد قوى األمن الداخلي اللواء أشرف
ريفيّ .
يقبل بعض أوراق الورد ثم يضعه
ب �خ �ش��وع ف ��وق ق �ب��ره��ا ،ل�ي�ن�س�ح��ب كمن
ط �ب��ع ق�ب�ل��ة ال �ن��وم ع �ل��ى خ��د اب �ن��ة أخته.
عاد الجميع إلى منطقة األوزاعي ّ
لتقبل
التعازي .هناك مأل ص��وت ت�لاوة اآليات
القرآنية ف�ض��اء املنطقة ال�ه��ادئ��ة .صوت
تكسر موج ّ
لم يكسره سوى ّ
اليم األزرق
ع�ل��ى ص �خ��ور ال�ش��اط��ئ وه��د ّي��ر طائرات
المبالية ّ
تمر فوق رؤوس املعزين.

َ
ّ
زبدين ودعت «شهيدي لقمة العيش»
كامل جابر
«م��ع ال�س�لام��ة ي��ا م�ي�م�ت��ي ،ه��امل��رة سفرك
ط ��وي ��ل ،ال� �ل ��ه م �ع��ك ي ��ا ح �ب �ي �ب��ي» ،بهذه
الكلمات املثقلة باللوعة واملطوقة بعويل
النسوة والشقيقاتّ ،
شيعت والدة حيدر
حسن مرجي ابنها الشاب (36عامًا) ،إلى
ب��اح��ة ال ��دار ل�ت�ت��رك��ه ف��ي ع �ه��دة أصحابه
ورف��اق��ه ال��ذي��ن حملوا نعشه إل��ى ساحة
بلدة زبدين.
إل � ��ى س ��اح ��ة زب� ��دي� ��ن امل ��زدح� �م ��ة بوفود
املعزين من رسميني وقوى أمنية ورؤساء
ب �ل��دي��ات وم �خ �ت��اري��ن وأق � ��ارب الضحايا
ورفاقهم ،وأبناء البلدة املفجوعة باثنني
من أبنائها املغتربني ،وصل كذلك نعش

تشييع مرجي وصفا في زبدين أمس (األخبار)

أنيس مصطفى صفا ،بعدما ُسجي نحو
ساعة في بيته ،مرفوعًا على أكتاف ابنه
ع �ل��ي ،وأش �ق��ائ��ه وأق� ��ارب� ��ه .ال �ت �ق��ى نعشا
ال �ض �ح �ي �ت�ين ف ��ي ال �س ��اح ��ة ،ب �ع��دم��ا كانا
مترافقني على منت الطائرة ،حتمًا «كانا
ج�ن�ب��ًا إل ��ى ج �ن��ب» ي �ق��ول أح ��د األقرباء.
بعدها ُسجي الجثمانان على طاولتني
وسط الساحةّ ،
وأم الصالة عليهما السيد
كاظم إبراهيم واملفتي السيد علي مكي
وإمام مدينة النبطية املفتي الشيخ عبد
الحسني صادق وحشد من رجال الدين.
وس��ط عويل شقيقة أنيس التي تتمنى
رؤي�ت��ه «للمرة األخ �ي��رة» ،ه��ا ه��ي ثلة من
عناصر قوى األمن الداخلي تقدم التحية
وال�س�لاح ،وت�ع��زف فرقة املوسيقى فيها

نشيد املوتى ،وعلى إيقاع الحزن ترافق
ال�ن�ع�ش��ان محمولني ع�ل��ى األك �ت��اف نحو
جبانة البلدة ،القريبة من الساحة.
ّ
املشيعون صورة
في مقدمة املوكب ،حمل
ك�ب�ي��رة للضحيتني ص�ف��ا وم��رج��ي كتب
عليها «ش �ه��داء لقمة ال�ع�ي��ش» ،وأكاليل
باسم ال��رؤس��اء الثالثة ميشال سليمان
ونبيه بري وسعد الحريري.
بعدها ّ
تقبل ممثل الرؤساء النائب هاني
قبيسي مع ذوي الضحيتني التعازي من
املشاركني في التشييع.
ً
ولفت النائب ّ
محمد رعد ،ممثال حزب الله
وأمينه العام ،بعد تقديمه التعازي لذوي
الضحيتني «اللذين نعتبرهما شهيدين
م�ج��اه��دي��ن ،م��ن أج��ل ال�ك��د على عيالهما
لتأمني عزة هذا الوطن وكرامته» ،إلى أن
«هذه الحادثة التي حلت بلبنان هي من
الحوادث النادرة التي شهدها هذا البلد،
وم �ث��ل ه ��ذه ال� �ح ��وادث ت�ت�ط�ل��ب جهوزية
وم�س�ت�ل��زم��ات تقنية ع��ال�ي��ة ،ق��د ال تكون
ال�ب�لاد مستعدة لها االس�ت�ع��داد الكافي،
وهذا ما يؤخر في عملية البحث وكشف
حقيقة ما حصل».
ّ
ت �ق��دم امل�ش�ي�ع�ين م�م�ث��ل ال��رؤس��اء الثالثة
ال�ن��ائ��ب ه��ان��ي قبيسي ،وال �ن��واب ياسني
ج��اب��ر ،ع �ب��د ال�ل�ط�ي��ف ال ��زي ��ن ،ع �ل��ي بزي،
ق ��اس ��م ه ��اش ��م ،ح �س��ن ف �ض��ل ال� �ل ��ه ،علي
حسن خليل ،العقيد الركن إبراهيم عبود
ً
ممثال ً قائد الجيش ،العقيد علي هزيمة
م �م �ث�ل�ا ال � �ل� ��واء أش� � ��رف ري � �ف� ��ي ،محافظ
النبطية محمود امل��ول��ى ،م�س��ؤول لجنة
االرت � �ب � ��اط ف ��ي ح � ��زب ال� �ل ��ه وف� �ي ��ق صفا،
وحشد من الوجوه السياسية والحزبية
واالجتماعية.

حرقة األم (هيثم املوسوي)

ّ
الزاخم غير وجهة سفره
دده ــ فريد بو فرنسيس

لم يحجب صراخ األم املفجوعة نجاح
ص�ل�ي�ب��ا ع �ل��ى ول ��ده ��ا ط��ون��ي الياس
الزاخمّ ،سوى صوت صفارة اإلسعاف
ال �ت ��ي أق ��ل ��ت ج �ث �م��ان��ه م ��ن مستشفى
ال �ق��دي��س ج ��اورج �ي ��وس ف ��ي بيروت،
إلى مسقط رأسه في بلدة دده الكورة.
ّ
ال �ث��ان �ي��ة ع �ش ��رة إال رب� �ع ��ًا ،ت� � ��ردد في
البلدة صوت جرس الكنيسة ،وامتزج
بصراخ األم الثكلى «يا ول��داه..ل��م أكن
أنتظر ه��ذا اللقاء» .ينزل الجميع ّمن
املنزل الذي يتوسط البلدة ،األم تترنح
ف��ي مشيتها «ل��ن تستطيع الوصول
إلى الساحة وهي بهذه الحال» يقول
أح��د األق��رب��اء ،طالبًا من أح��د الشباب
«أحضر سيارة».
ّ
بكر األهالي بالخروج ملالقاة الشاب
ّ
الذي أحبوه ،وعم الحزن البلدة .رايات
ال �ح��ري��ر ال �ب �ي ً�ض��اء ت �غ �ط��ي طرقاتها
العامة وصوال إلى الكنيسة ،واألعالم
ُالسوداء منتشرة على األعمدة ،فيما
أل�ص�ق��ت ّص��ور ط��ون��ي على الجدران،
متشحات ب��ال�س��واد ،وأكاليل
النساء ّ
ال ��زه ��ر غ��ط��ت م��دخ��ل م �ن��زل العائلة،
ال � � ��ذي ك � ��ان االب � � ��ن ال� �ب� �ك ��ر ج � � ��ورج قد
وصله آتيًا من نيجيريا ،ليشارك في

صوت قرع
الوداع األخير ألخيه .على ّ
األج � ��راس ووس ��ط ن�ث��ر األرز والزهر
ع �ل��ى ال �ن �ع ��ش ،اس �ت �ق �ب �ل��ت ب� �ل ��دة دده
بأهلها وأحزابها ّ
وتياراتها ،فقيدها
املهندس ابن الـ 34ربيعًا ،العائد ليرقد
ف��ي ّ ت��راب�ه��ا إل��ى ج��ان��ب وال ��ده .املوكب
ش ��ق ط��ري �ق��ه ب�ص�ع��وب��ة ب��ال �غ��ة وسط
ّ
امل�ح�ت�ش��دي��ن ،يتقدمهم الكهنة وأهل
ال �ف �ق �ي��د .ف ��ي امل� �ن ��زل ،ي�س�ي�ط��ر الحزن
«طوني كان صديقًا للكبير والصغير،
ال �ل��ه ي�س��اع��د ّ
«إم � ��و» ،إن �ه��ا خ �س��ارة ال
تعوض» .يقول الجيران.
مشهد ّ
األم ال يوصف« :إنها منهارة»،
ت�ش��د ب�ي��دي�ه��ا االث �ن �ت�ين ع�ل��ى آخ ��ر ما
تركه لها طوني« ،سترة أعطاها ّإياها
خالل الوداع األخير ،لكونه «ال يحتاج
حار
حيث
إليها في
الطقس ً
الكونغو ً
ّ
ّ
وتشمها تارة
تضمها ت��ارة،
دائ�م��ًا»ّ .
أخ� ��رى ل�ع��ل�ه��ا ت��رت��وي م��ن رائحتها.
وع�ن��دم��ا ُس�م��ح ل�ه��ا ب��ال��دخ��ول لتكون
إل ��ى ًج��ان �ب��ه وج� ��دت ت��اب��وت��ًا خشبيًا
م �ق �ف�لا ارت� �م ��ت ع �ل �ي��ه ،وب� � ��دأت ّ
تقبله
ّ
وت�ت�ف� ّ�ح�ص��ه ل�ع��ل�ه��ا ت�ل�ق��ي ن �ظ��رة على
يرحل
ول��ده��ا ول��و مل��رة أخ�ي��رة قبل أن ّ
ع�ن�ه��ا ب �ع �ي �دًا إل ��ى غ �ي��ر رج �ع ��ة .حنا،
ع� ّ�م الفقيد ي�ق��ول مهمومًا« :ال معنى
لحياتها بعد اليوم».

