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العميد منير عقيقي

إلى العدد المقبل

"ما زلت أؤمن بأن االنسان ال ميوت دفعة واحدة وامنا 
وكلام  جزء،  مات  صديق  رحل  كلام  االجزاء.  بطريقة 
احالمنا  من  قتل حلم  وكلام  مات جزء،  غادرنا حبيب 
اال  يكتب  مل  جربان  خليل  جربان  كأن   ."... جزء  مات 
للبنان وعن لبنان. كأنه حارض فيه وبيننا امس واليوم 
وحتام غدا. ويف انتظار "ان يأيت املوت االكرب ليجد كل 
الوطن  هذا  نلملم يف  ويرحل"،  فيحملها  ميتة  االجزاء 

تلك االجزاء علها ترمم يف داخلنا صورا مكسورة. 
عام عىل الرابع من آب، يوم انفجار مرفأ بريوت، معلنا 
والرسقات  املحاصصة  وطأة  تحت  تآكل  وطن  انفجار 
 204 سقوط  عىل  عام  املوهوم.  واالقتصاد  املقنعة 
ضحايا وآالف الجرحى و300 الف مرشد، ناهيك بدمار 
عام  والسياحية.  والتجارية  السكنية  الوحدات  مئات 
عىل اختفاء مرفأ كان شاهدا عىل حضارة تعود اىل اكرث 

من ستة آالف سنة.
والكاتب  املثقف  موطن  والحضارة،  الحلم  بلد  لبنان 
الذوق  وصانع  والشعر،  والكلامت  املوسيقى  وخالق 
ومروج املوضة وناثر الفرح... لبنان االكادميي الجامعي 
لبنان  السياحي...  الخدمايت  االستشفايئ  التعليمي 
مع  االحالم  تتالىش  "كل يشء يف كل يشء"، تالىش كام 
يسبق  مل  حساسة  لحظة  يف  رصيعا  سقط  موت.  كل 
لبنان  للمنطقة ان شهدتها منذ مئة عام، وهي مئوية 
التي مل يتسن لنا االحتفال بها، بل كانت محطة ملآس 
اصبح  حتى  توقف  بال  تتواىل  التي  االنهيارات  من 
للغذاء...  للدواء...  يشء...  لكل  متسولني  اللبنانيون 
للمياه... للكهرباء... للهواء النظيف... رصنا نتسول كل 
يشء: تاريخنا وحارضنا ومستقبلنا، حتى حقنا الطبيعي 

يف الحياة نتسوله.
تفتك  ان  يكفي  كثريا.  يحتاج  ال  الدولة  سقوط  ان 
الغرائز  وتتنازع  املحاصصة،  وتنرش  املحسوبيات، 
وتهزم  القاعدة،  من  بدال  االستثناء  ويحل  الطائفية، 
التسييس  بني  القضاء  ويضيع  القانون،  الفوىض 
الهيكل  ويسقط  الدولة  ستتآكل  حينها  والضغوطات، 

عىل رؤوس الجميع.
بهذا املعنى، كان انفجار املرفأ السقوط االخري. ماتت 

واالخ  واالب  االم  موت  عىل  شهدت  التي  االجزاء  كل 
والزوج  والحبيبة  والحبيب  واالبنة  واالبن  واالخت 
االجمل  قتلنا  والجار.  والصديق  والقريب  والزوجة 
فينا بأيدينا، باستزالمنا، بعدم مسؤوليتنا، بسكوتنا عن 
التشفي  من  بعيدا  حي  بضمري  القانون  تطبيق  عدم 

والتسييس وتسّيد املصالح عىل العدالة.
فقد  َمن  كل  عىل  ثقيلة  ايام  متيض  يوم،  ككل  اليوم 
عزيزا. يف كل منزل قصة، ويف كل شارع رواية. وحده 
امام  املوت َمن جمع حلم طفلة تنتظر لعبتها وتقف 
مرآتها تنتظر منوها وبلوغها، ومراهق يف مدرسته يحلم 
يف اختصاصه ونجاحه وعمله، وام تنتظر ان تعود اىل 
اوالدها لتعيش معهم مراحل تطورهم، واب يعود بعد 

تعب نهار وليل ليفرح عائلته مبردوده. 
رواية،  ألية  تتسع  ال  الدولة"  "انفجار  شهداء  قصص 
فقد امتزجت االسامء واالجساد واملهن واالختصاصات، 

وتوحدت جميعها يف سرية موت وطن.
املوت حقيقة تامة عند البرشية بكل دياناتها ومعتقداتها، 
صنيعة  من  هو  لبنان  يف  املوت  تختلف.  اشكاله  لكن 
الفساد  عن  املسؤولني  الصنميني،  الفاشلني  االنتهازيني 
بريوت  ملرفأ  واملجتمعي.  واملايل  االقتصادي  واالنهيار 
ساهم  عرش  التاسع  القرن  اواخر  منذ  الحضاري.  تاريخه 
فكانت  معه  كربت  توسع  كلام  صغرية،  مدينة  تطور  يف 

الجميلة.  بريوت 
االرهاق  خانها  ذابلة،  حزينة،  اليوم  بريوت  هي  ها 
الذي  القبيح  املرفأ  هيكل  منها سوى  يبق  مل  والتعب. 
تفوح منه الصفقات التي سلبت ارواحنا التي ال ميكن 
االقرتاع   صناديق  اىل  تذهب  لن  والتي  تشرتى،  ان 

لتختاركم ألنها وحدها تعرف حقيقة وجوهكم.
الذي  خيالنا  تكون  تكاد  بريوت  مرفأ  انفجار  جرمية 

يرافقنا يف كل خطواتنا. 

ذكرى انفجار وطن


