بني الكنيسة
والبيت

أنا ومار
بيني وبني كنيسة مار جرجس املتين صداقة قدمية ،صداقة صيفيات جرجس
ّ
َْْ

قداس األحد وِ برشان بونا عبد األحد وخدمة بونا مخايل
يفاعتيّ ،
البخور أمام املذبح ّثم املبخرة فقراءة رسائل بولس إىل
بدءا بحمل حِ ّق ّ
ً
أهل كورنثيا وغريها ،وهكذا كلام ارتقينا باإلدراك ع ّلقنا عىل صدورنا
الكنسية.
الطرية نياشني املعرفة
ّ
ّ
كانت ال ُّن ُز َهات الشتوية من بريوت اىل ا ْمل َت ْين نادرة ،غري أنها كانت
السيام عندما ُ ت َر ْبعِ ن الدنيا َويحِ ُّل يف نهايات
غني ًة ،إن حصلتّ ،
ّ
نيسان عيد شفيع تلك الكنيسة ،جارتنا!
للمعذبني
مهجعا للمؤمنني وملج ًأ
تتحول الكنيسة
ّ
ً
ليلة العيد ّ
ت وبنني ،إذ
الرعية من بنا ٍ
َ
ومبعث فرح ال قبله وال بعده ألوالد ّ
كل من جاء بفراش
تضم ّ
تنقلب قاعة السجود اىل قاعة َم َ
نامة كربى ّ
شت لنا ّأمي يف إحدى السنوات
ولحاف وكتاب ومسبحة صالةَ .
ف َر ْ
اىل جانب الجارة بربارة بو نادر الرتشييش سالمة ،ويف سنة أخرى اىل
تزوجت بعد ،من العزيز منري الحاج،
جانب خالتي ُنهى التى مل تكن قد ّ
ُنهى التي كانت تؤازر أمي يف إحتضاننا ك ّلام أصاب بيتنا مصاب كمثل
وكنت وأخي وأختي بني
وفاة والدي يف بداية س ّتينات القرن املايض
ُ
طفل ورضيع.
حي ا َمل ْنطرة ،وبيتنا كام
كنيسة مار جرجس هي امتداد لبيتنا يف ّ
قداس األحد يف
بيوت أعاممي كان فرحة استقبال
وصبحية قهوة بعد ّ
ّ
الصيف كام يف الشتاء.
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وبني الكنيسة والبيت صوتان يجذبانني أكثر فأكثر إىل تلك الديار.
نقيق ضفادع الربيع صباحا ومساء ،وخرير املاء يف حوض السقي
املجاور للغرفة التي أنام فيها.
أظن ّأن ذلك العامل الكامل واملتكامل هو يل دون سواي ،غري
كنت ّ
أن تطاويل للمبارزة يف تربيعة الجرس ،جرس مار جرجس كشف يل
نغما ال
أ َْن حو َلك يا صبيَ م ْن ال تصل إىل مستواه يف إعطاء الجرس ً
تستطيعه ّإال القامات الباسقة والعضالت املفتولة.
املربعني ،كان هناك أحمد بن عيل حسني القنطار
يف زمن اآلباء
ّ
وشقيقه سامل وشقيقهام محمود وجرجس وطانيوس الرتشييش سالمة
النجار ،وشباب بيت أسعد الجبييل ،وشباب بيت الحلبي
وجان الخوري ّ
ويف طليعتهم أمني.
نتعا وشقلب ًة،
فريقا
ً
كان أولئك الشباب ً
متكامال يف ّ
دق الجرس ً
يتناوبون عىل تربيع جرس مار تقال ك ّلام آن أوان عيد شفيعة قرية
َ
كسروه!
مرة َ
مرة ّربعوه وشقلبوه وكم من ّ
املروج .وكم من ّ
د ْو ِر األبناء فكانت صوالت خالد سامل القنطار وزياد
ّأما عىل َ
النجار ،جميعها قامات
محمود القنطار وجورج ابراهيم حبيقة وعامد ّ
سدس .ورحم اهلل جوزف
خمس و ُت ّ
تربع ال بل ُت ّ
رضابة الجرس ّ
تجعل من ّ
نجيب أبو سليامن الذي كان يقلب الجرس ،جرس مار يوح ّنا ،فوقاين
واقفا
أرضا بإصبعني لينتفض ً
يجمده ً
تحتاين ،إذ عندما يتناول الحبل ّ
عيدا للحبل أقىص مداه يف فضاء تلك الكنيسة.
وم ً
ُ
نشيجا يف حزن بل كان
وال
عيد،
يف
زغردة
فقط
يكن
مل
الجرس
ً
دعو ًة إىل الصالة.
القداس ،تفصل بني الرتبيعة
تهيئ للرشوع يف ّ
ثالث تربيعات ّ
تحضر الكاهن ،أشار بقرع جرس
واألخرى عرش دقائق ،حتى إذا ما ّ
الب ْدوة،
بداية الذبيحة ،وكنا نسمي ذلك الطنني املتتايل جرس َ
والبدوة كلمة حملناها معنا من قرانا الشاملية ،وملا حللنا يف الجبل
األوسط صارت البدوة بداية أو ابتداء صالة.
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يف نهاية خمسينات القرن املايض ،كانت مدرسة الرهبان تفتح أبوابها
يتدبر أمرهم مع ّلمون مِ ْن
ً
صيفا الستقبال تالمذة ا ْمل َت ْين والجوارّ ،
متهيئني.
أ ُُخ ٍ
يتهيأون ورهبان ّ
وخ ّ
دينية وال ُمفرقعات
وكنا يف بريوت نرتاد مدرسة
علامنية بال تالوين ّ
ّ
طالب يجمعهم كتاب واحد يقرأون فيه
طائفية ،يرتادها خليط من ّ
ّ
حل املساء قصدوا مرابض خيولهم ومهاجع أهاليهم
إذا
حتى
جميعهم
ّ
وعادات أديانهم وتقاليدها ،ليستيقظوا يف صباح اليوم التايل عائدين
إىل ذلك الكتاب الواحد.
عمي ذات يوم ،أ ّنه يستعد للذهاب يف اليوم التايل أو
أخربين إبن ّ
الصيفية .عشية ذلك اليوم بالذات
الذي بعده ،اىل مدرسة الرهبان
ّ
نسجل رشبل يف مدرسة الرهبان هذا
ألمي :وملاذا ال ّ
سمعت أيب يقول ّ
مزايدا! فقد كان
الصيفْ ،والدنا َر ْح يطلعوا بال دين .كان أيب مغاليا ً
الدينية وصور وأيقونات القديسني شغلنا
الدين والطقوس والشعائر
ّ
الشاغل يف مهاجعنا ومهاجع أهلنا طوال ّأيام األسبوع.
فغيبت األبانا
لقد بدأ أيب ُي ّ
عدين للقربانة األوىل منذ ّ
الصف العارشَّ ،
أغيب فعل الندامة يف الصف التاسع وكذلك فعل
والسالم وجعلني ّ
النصني
اإلميان الذي يبدأ بـ نؤمن بإله واحد… ،وقد
ُ
حفظت ّ
غائيا عن ظهر قلب ،ألتخ َّلص من مامحكات أيبّ .ثم عاد
الطويلني ّبب ً
الرعية بجوار منزلنا يف األرشفية ،ورافقني للمثول
ّ
وسجلني يف بيت ّ
مدربات عىل تعليم األوالد مبادئ
أمام فتيات ّ
قديسات ،مرشدات َّ
مختاال ،غري
صاغرا وال ً
الدين املسيحي بعد ّ
قداس األحد .فأطعت ،ال ً
القديسات مل يعجبني فتم ّنعت
سائدا بني هاتيك ّ
الجو الذي كان ً
ّأن ّ
دوت يف
أحدا
يف األحد التايل ومل أجا ِر أيب .كان ً
تاريخيا ،ذلك األحد ،إذ َّ
ًّ
خدي األمين كام سمعت صو ًتا
رأيس يومها ر ّنة الصفعة األوىل عىل ّ
يف داخيل يلعن القربانة األوىل.

بني َ م ْربى

البيت
وَ م ْربى
الرهبان
ّ
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بعد ّأيام عىل إمتام تسجييل يف مدرسة الرهبان ترافقت وابن عمي
وحي مدرسة الرهبان.
عىل دروب
ّ
حي مار جرجس ّ
القادوميات بني ّ
عمال بتوصيات األهل ،عىل
الحيني لوال إلقاء السالمً ،
الطريق طويل بني ّ
الجريان واألقارب واملعارف الذين ك ّنا نصادفهم عىل جانبي املعابر يف
مشوارنا ا ُملمِ ّل.
تجمع من األوالد يف ملعب املدرسة،
فتجمعنا مع َمن ّ
وصلنا باكرا ّ
كان منهم َم ْن نعرف ،وجرى التعارف َمبن ال سابق معرفة بيننا وبينه،
ومنهم جامعة من القاطنني يف املدرسة يشعرون بأن البيت بيتهم.
بعمليات
وكان من بني هؤالء أمني ّ
الدكان الذي ك ّلفه الراهب اإلهتامم ّ
ورئيسا
وناظرا
بائعا
البيع والنظارة ،وقد ُع ْدت والتقيته بعد ٍ
زمن ً
ً
ً
لبلدية املنصورية.
وجهونا إليه ودخل وراءنا راهب قيل لنا إنه
دخلنا الصف الذي ّ
َبري أنطوان  Père Antoineفهدأ التالميذ وانتصبوا واقفني ورشعوا
بالـ نوتر بري( Notre père qui êtes aux cieux أبانا الذي) ،فنظرت
مبتسما،
عما يحدث فوجدته ينظر با ّتجاهي
باتجاه ابن عمي
ً
ً
متسائال ّ
خدي األيرس فارمتيت
وإذ بيد بري أنطوان تهوي برسعة الربق عىل ّ
عيل .ومن صفعة اىل صفعة ،ومن أمين اىل أيرس ،رصت
أرضا
ً
مغشيا ّ
ًّ
غدار يطالك من حيث ال
أخشى الصفع
الديني إذ ّ
تيقنت أنه صفع ّ
ّ
تدري ولذنب مل تق ِرت ْفه.
فأنا ابن مدرسة يقف تالمذتها إحرتاما للمع ّلم الداخل عليهم ثم
مؤخرات وال صلوات كمثل نوتر بري
مقدمات وال ّ
يجلسون .بال ّ
قط ،بل ع ّلمني إياها والدي بـ العريب ولقد ك ّلفني
التي مل أتع ّلمها ّ
صاعقا ،وكأن ذاك الرجل شاء أن ياخذ
رجما ً
جهيل بالرتجمة آنذاك ً
بتار نوتر بري الذي يف السموات من ولد يف السابعة من عمره.
مر مبحاذاة كنيسة مار
رجع ذلك الولد لل َّت ّو اىل بيته
ً
مكسورا .و ّملا ّ
باكيا
جرجس ّقبل حائط الكنيسة عىل َجري عادتهّ ،
وحط يف منزله ً
الصيفية يف اليوم التايل.
رافضا العودة اىل املدرسة
متوع ًدا ً
شاكيا ّ
ّ
ً
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وعرباّ ،إال أ ّنه وبعد
دروسا ً
مل يكن باستطاعة ذلك الولد أن يستخلص ً
املسيحيني،
متيقنا من ّأن
يني ِّ
ّ
أكثر من نصف قرن صار ذلك الولد الس ّت ّ
املسيحيني ،يف لبنان مل يقرأوا يف كتاب واحد ،وال يزالون اىل ّغيهم
حتى
ّ
يسعون ،واىل ابتعادهم عن لبنان َي ِج ّدون.

كنيسة مار جرجس،
1948
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يف جوار
الدمار
مار جرجس ّأما مار جرجس ا ْمل َت ْين ،فال أنا ابتعدت عنه وال هو ابتعد ،رغم ّ
الذي لحق ببيته وبيتي يف آن واحد ،يف العام .1976
والصباغ
جوار مار جرجس يبدأ عند بيوت آل ب ّلوط والحلبي ومرداس ّ
مرورا
والنجارً ،
حي املنطرة حيث بيت القنطار ّ
والخراط وينتهي يف ّ
ّ
أحدا عىل الطريق .وباإلضافة
بآل الحاج وحبيقة .واعذرونا إن نسينا ً
ع ْودة تحت الشوار وغابات الصنوبر
إىل األرايض
الغنية يف َ
الزراعية ّ
ّ
شمل جوار مار جرجس ضيعة
الرائعة يف كرم التني ّ
وحفة املرقد َي ُ
الرعية يف العام .1672
تكونت ّ
أموات ّ
الرعية منذ َّ
كانت ضيعة األموات صغرية ومتواضعة ،هادئة وهانئة ،فيها
يتساوى من هم تحت الرتاب ،ساخرين من الذين فوقه .فاألموات
اعيش الرهيب انت من الرتاب واىل الرتاب
َخ ِبروا ذلك املبدأ ّ
الد ّ
سخرون.
تعود بعد َج َز ٍع… غري أ ّنهم َظ ّلوا َي َ
الس ِجل قال إنه قد غادر
الر ّب يسوع بل ّ
يف ذلك الزمان ،مل يقل ّ
هذه الفانية يف العام  1832شخصان فقط هام حرمة سليامن بو
يب ،والعام  1833قىض صعب َح ْنكِ ش
نادر وحرمة عبداهلل ْك َل ْ
ود ِفنا بجوار الكنيسة .كان
ونعمة اهلل ال ِب ْش َوايت
الكاثوليكي املذهب ُ
ّ
الكاثوليكي،
َس َك ُن البشوايت عىل مقربة من كنيسة مار أنطونيوس
ّ
الروم
تلك الكنيسة التي مل ُي َنجز بنيانها قبل العام  .1919وكان ّ
وزوار دير
الكاثوليك من أهل ا ْمل َت ْين ّرواد مار الياس عني الصفصاف ّ
خص العامد والتثبيت والخطبة والزواج .أما
مار يوحنا الشوير ،يف ما ّ
قداس األحد وال َّت ْن ِييح (الدفن) فكان مقصدهم ومالذهم
يف موضوعي ّ
رصوف إبتنوا
األخري مار جرجس املاروين يف ا ْمل َت ْين .وحدهم آل ّ
مدف ًنا لهم قرب كنيسة مار أنطونيوس الكاثوليكي وما لبثوا أن
نقلوه إىل جوار مار جرجس الروم.
يعني ذلك ّأن كنيسة مار جرجس املاروين مل تكن كنيسة مارونية
ودرزيني،
وكاثوليكيني
مارونيني
فحسب ،بل الكنيسة وشفيعها كانا
ّ
ّ
ّ
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املاسة .ونحن ال نطلق
وحتى
اإللهية ّ
أرثوذكسيني حني تدعو الحاجة ّ
ّ
روجي
الكالم عىل هوانه كام يقول املتض ّلعون فـ ُ
بونا عبد األحد ا ْمل ّ
أرواما ثالثة أسعفهم يف انتقالهم
حضن يف أربعينات القرن العرشين
ً
أورثوذوكيس،
عز وجود كاهن
من أرض البور اىل أرض الحبور ،يوم ّ
ّ
سجل مار جرجس املاروين يف باب التنييح وال
عىل ما ّتم تدوينه يف ّ
حاجة إىل ذكر أسامء ا ُمل َن َّيحني هؤالء.
ومل يدفن يف ضيعة األموات تلك ،أكثر من ثالثة ُم َن َّيحني يف السنة
يتعد
الواحدة .ففي العام  1835دفن يف ضيعة األموات ثالثة ومل َّ
املتوفون الس ّتة يف العام  ،1879وهو الرقم األعىل بني العامني 1832
َّ
و .1915بعد ذلك العام وح ّتى العامني  1916و 1917كان املرىض
تحولت إىل
والجياع يتساقطون بالعرشات فام لبثت تلك الضيعة أن ّ
حفرة ُد ِفن فيها يف العام  1916مئة وإثنا ُم َّتو ٍّف من أبناء الرعية ،وكانوا
من الروم الكاثوليك واملوارنة وما خالفهم من أروام ودروزّ .أما األمراء،
دفنوا موتاهم اىل جانب موتى ّفالحيهم ،بل
أصحاب املناصب ،فلم َي ُ
تنصرهم يف العام  1835حيث كانوا َيدفنون ّملا
إستمروا يدفنون بعد ّ
ّ
القدس
ل
ح
فقد
ر،
تغي
واحد
أمر
ا.
دروز
ّ
ت اآلب واإلبن والروح ُ
ْ
ّ
كانوا ً ٌ
محل اهلل الرحمن الرحيم ،والقوالن محدودان بثالث كلامت عند
ّ
هؤالء جميعهم ،وهؤالء جميعهم ،من دروز ونصارى وغريهم ،سواء
موحدون.
فطنوا أو جهلوا أو شاءوا أو رفضوا… هم ِّ
تغيرت أنت من الرتاب وإىل الرتاب تعود فصارت
ال أع َلم كيف ّ
يتغير دون سواه
أنت من الجارور واىل الجارور تعودّ .إال أن ذلك مل ّ
والنفسيات.
تبدل يف املناصب واملفاخم والعقليات
بل رافقه ّ
ّ
الرعايا من سطوة
تحرر أهل ّ
فبعد مذابح الـ  1860يف جبل لبنانّ ،
فع املتهاوي عىل رقابهم
الص ِ
تحرروا من ّ
اإلقطاع ويف ّ
السياق عينه ّ
تيها
يجر واحدهم الذيل ً
فرشعوا يصفعون رقاب بعضهم البعضّ ،
الرعية األحمر ودخلوا ساحة
أمري .فقد إنتعل أبناء ّ
كأ ّنه فوق كل أم ٍري ٌ
مروا أمام باب املشنقة .لقد
امليدان ّ
وتوقفوا عن ّ
تحسس ِرقابهم ك ّلام ّ
اللم ِّعيني ،ومن مال الهجرة َبنوا الحارات عىل
إشرتى املهاجرون قصور ْ
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رشعوا
مثال قصور أمرائهم ،بل عىل مثال قصور فلورنسا وأكثرّ ،ثم َ
طابقا فوق طابق.
بإعالء القبب فوق مقابرهم وإعالء الجوارير ً
ليس األمري بالطبع ّفال ًحا والعكس صحيح .فالهجمة ل ِبناء املقابر
تفجر
يف جوار مار جرجس املاروين يف ا ْمل َت ْين أثبتت أن املايض ّ
ليثبت كل امرئ لآلخر أ ّنه هو األقوى واألغنى واألذكى حتى يف
الفالح وا َمل ّعاز
املامت ،وقد نتج هذا األمر عن القهر الذي عانى منه ّ
كل أنحاء جبل
ومما راكمه الجبيل من قهر وفقر وجوع يف ّ
والحِ َر ّيف ّ
تكابرا والفقر
لبنان ومل تكن ا ْمل َت ْين يف منأى عن ذلك ،فانقلب القهر ً
العفوية ،وصارت البسمة،
داعة وانتفت
ً
الو َ
ّ
تشاوفاُ ،ف ِق َد ْت نِعمة َ
حتى البسمة ،حركة مدروسة ومفربكة .أ ََو تتساءلون بعد هذا الرشح
يتحابون وعىل املناصب املارونية الرفيعة يتذابحون؟
ملاذا الناس ال ّ
هذا ما جناه املايض علينا ،وما جنينا عىل أحد.

كنيسة مار جرجس إثر حرب 1976
يف املتني
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اخلوري
خليل،
األستاذ
جوزف
أبو عقل
والداعي…
ّ
الخوري خليل أيب نادر*

جوزف أبو عقل* وما أدراك من جوزف أبو عقل! جوزف يف نظري،
ومنذ صغري وعىل مسمعي من أبعدين وأقربني ،شعلة ذكاء كام
متوقد ،كام ُي َر ّد ُد يف لغة دنيا العرب.
يقال يف ديارنا أو صاحب ذكاء ّ
فأتعرف
وكان وال يزال يطيب يل أن أقصد دار الكتب التي يرشف عليها ّ
وأتزود وأستزيد من تجارب اآلخرين يف األدب والتاريخ
إىل جديدهاّ ،
تقدمها تلك الكتب املع ّلقة جنائن عىل رفوف دار
والسرية
الذاتيةّ ،
ّ
الفارايب الواسع اإلنتشار والكامل اإلقتدار.
الدار متج ّن ًبا
أقصد دار الفارايب يف عامرة تلفزيون الجديدُ .
أدخل ّ
ألن جوزف إن
جوزف أبو عقل
محاذرا املرور من أمام مكتبه ،ذلك ّ
ً
غازيا
تعرف اىل آخر غريك من أبناء ضيعتك ضيعتهً ،
رآك يف الدار ،أو ّ
كتابا
ديار الفارايب ،أرسع نحوك ً
ليحملك الكتب ً
مرافقا بني الرفوف ّ
فوق كتاب.
الجرة ،وال ّبد بني زيارة وأخرى أن
مرة تسلم ّ
ولكن… ليس يف كل ّ
التخفي فيدعوك إىل مكتبه ثم إىل
متلب ًسا بجرمية ّ
يقبض عليك جوزف ّ
الرفوف ،ينتقي لك خاللها من مثار حديقته ،ما ّلذ وطاب.
جولة بني ّ

* الخوري خليل ،املطران
ني كبري
خليل أيب نادرْ :م َت ْي ّ
ولبناين أكرب .2009–1921

* جوزف أبو عقل:
تيني ،مدير دار الفارايب.
ْم ّ
والداعي….
ّ

39

يف مدار الذاكرة

* الست روزايل ،إبنة عبدو
قرياقوس أبو سليامن وزوجة
رصوف ووالدة أندريه
يوسف ّ
وروجه وبوليت.
ِ
* منصور والد جوزف.
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متلب ًسا بالجرم… فدعاين
منذ
عيل جوزف ّ
حوايل السنة ،قبض ّ
ّ
اىل مكتبه وكنت يومها مشغوال بالكتابة عن لبنان الكبري ،فتحادثنا،
تحديدا .ومل أكن عىل
ّثم إنزلق الحديث با ّتجاه متني أبونا خليل
ً
بأن عالقة صداقة ،بل زمالة كانت تربط بني املطران والفتى
علم ّ
األحمر.
عندما أتيت عىل ذكر املطران ،قال يل شو ّبدك م ّنو ،هيدا زملي
كبري ،فضلو عىل ا ْمل َت ْين وغري ا ْمل َت ْين ،فضلو كتري كبري!
إسمع يا رشبل!
أنا ّبيي ما كان معو مصاري يبعتني عا مدارس بريوت ،ولك ّنه
*
لت
لبيي ون ِز ْ
كان يشتغل ْ
الست ّ
ج َن ْينايت عند الست روزايل َس َع ِف ُتو ِّ
سؤال
عمدرسة الحكمة سنة ورا سنة .يف سنة سأ ِل ُتو الست روزايل
ْ
رصوف،
للمرحوم ّبيي ِ ب َو ِّزه من بديع الناظر العام ببيت يوسف ّ
ف ِزعِ ل منصور* ،وبال سالم وال كالم ترك الشغل وضل تاركو.
األيام مدير مدرسة الحكمة يف بريوت،
كان الخوري خليل يف تلك ّ
يرتدد عىل ا ْمل َت ْين يف نهايات األسابيع لزيارة والدته ،وكانت املدرسة قد
ّ
فتحت أبوابها .صادفني عىل الطريق فسألني :ملاذا مل تنزل بعد إىل
الست روزايل .نظر اىل أسفل،
املدرسة؟ فحكيت له حكاية والدي مع
ّ
وبهدوء ما بعده هدوء قال :روح ضب تيابك أنا نازل الليلة ،وكان
إيل
أكرر الرشح وال ّتعليل ،نظر ّ
يوم أحد ،بتنزل معي! و ّملا حاولت أن ّ
عسكري صارم.
وقال :هيدا مش شغلك !قالها بشكل
ّ
وهكذا حصل… وهكذا أكملت دراستي يف الحكمة عىل يد مع ّلمني
الفرنسية
طيبني متض ّلعني أسياد إختصاصاتهم ،ومنهم أستاذ اللغة
ّ
ّ
الغريب الذي كان يصطاف وعائلته يف ا ْمل َت ْين ،تارة
إبراهيم
ات
والرياضي
ّ
ً
الحداد أو يف منازل
جرجس
منزل
يف
ا
وطور
إسطفان
وديع
منزل
يف
ّ
ً
فردا من أفراد األرسة ا ْمل َت ْينية وصار
أخرى ،حتى صار األستاذ إبراهيم ً
جزءا من نسيج ا ْمل َت ْين
أوالده أسعد وأكرم وسعاد وسليامن وفادي ً
ورفاق مشاوير وألعاب أوالد الضيعة يف الصيف وأصدقاء ا ْمل َت ْي ّنيني
كمويني عىل مدار السنة.
الحِ ّ
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يوما :عجيب أمرك يا جوزف ،مرة عرشين
قال يل ذلك األستاذ ً
ومرة صفر شو بيرصلك؟ نظرت إليه
عىل عرشين
ّ
بالرياضيات ّ
خجالن وقلت :وقت ا ْليل بفهم املسألة بحلها وقت املا بفهم
داميا بفهم فرنساوي .…ومنذ ذلك اليوم صار
ما بحلها ،أنا مش ً
حسابية ،يحاول بطريقة أو
األستاذ إبراهيم ،وك ّلام طرح مسألة
ّ
التمكن من اللغة
شجعني عىل ّ
بأخرى رشحها باللغة العربية ،كام ّ
الفرنسية ،وهكذا حصل ومل تعد عالمايت تنزل عن العرشين يف
تحديدا وقامت بيني وبني ذلك األستاذ اإلنسان صداقة
الرياضيات
ً
ّ
إستمرت حتى رحيله عن هذه الدنيا.
ّ
يروي جوزف :كنت يف الحكمة أتع ّلم وأع ّلم وبعد أن أنهيت
فدرست ّثم وبسبب
درويس طلب م ّني بونا خليل التدريس املتواصل ّ
حزبية خارج لبنان،
إنخراطي يف الحزب
الشيوعي ُدعيت اىل مهام ّ
ّ
فرتكت التدريس يف الحكمة وسافرت.
عمال ،فدعاين األستاذ
أتدبر ً
عيل أن ّ
رجعت بعد سنتني ،وكان ّ
إبراهيم اىل معاودة التدريس يف الحكمة عىل أن أقابل البونا خليل
وهذا ما حصل.
إستقبلني الخوري خليل بالبسمة واللطافة ،وهو العارف بالغاية
من تلك الزيارة .وبعد دقائق قال يل :يا جوزف أنا وانت أصحاب
مهنة ِو ْحدِ ه .أنا أدعو للمسيح وأجمع زبائن للمسيح وأنت تدعو
مجاال
ملاركس وتجمع زبائن ملاركس ،فكيف تريدين أن أفتح لك ً
ش من زبائني؟
َلـ ْ ت ِق ْ
ضحك وضحكتّ ،ثم غادرت عىل أمل اللقاء .وكم عدنا فالتقينا
عدة رحالت سياحية
عدة سفرات وترافقنا يف ّ
معا ّ
وحتى إننا سافرنا ً
خامتا ذلك
متنوعة اآلفاق .بونا خليل كان رجال عظيام ،قال يل جوزف ً
ّ
الشيق.
الحديث
ّ
وللذكرى…
تيسر من عائالتها.
بونا خليل حاضن العديد من أوالد ا ْمل َت ْين وما ّ
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مدر ًسا يف إحدى املدارس الكربى يف
باكرا وكان ّ
توىف اهلل والدي ً
واهتم بإدارة
مد يد العون .لقد آزر الوالدة
بريوت .مل يتأخر البونا يف ّ
ّ
وإستمرت
التجارية
املؤسسات
بعض ّ
ّ
مدخرات البيت ّ
فثمرها يف إحدى ّ
ّ
املدخرات عىل مدى خمس عرشة سنة
الوالدة تستفيد من مردود تلك ّ
وفر لوالديت
املدخرات م ّليم واحد .كام أنه ّ
من غري أن ينقص من تلك ّ
تعليمية يل ولشقيقي وشقيقتي يف
من خالل املطران زيادةُ م َن ًحا
ّ
مدارس الحكمة ،إال أننا تابعنا دروسنا حيث ك ّنا نتع ّلم شاكرين عطف
السند الطّ يب.
ذلك ّ
وبحكم الجرية ،وك ّنا منيض الصيف يف منزل مجاور ملنزله عىل طريق
كل يوم ،وهذا
العني… كان بونا خليل يزورنا ويدعونا إىل القداس ّ
نتهرب منه من وقت إىل آخر ،أنا وشقيقي أنطوان .فنحن
ما ك ّنا ّ
رب العاملني ،ولكنها
حكموية بل رقصة
د َّقة
لسنا َ
علامنية ال تعادي ّ
ّ
ّ
اليومي ال
القداس
تبقي بينها وبينه مسافة من األمان املتبادل .لذا كان ّ
ّ
ود ذلك األب الكريم .أما يف
يعنينا ،وال يفسد علينا لهو أيام العطل وال ّ
القطافِ ،قطاف التفاح يف نهاية أيلول ،فكنا وأوالد شقيقه فؤاد،
أيام ِ
رفاقنا ،نلتزم مرشوعِ قطاف تفاح عني الخندق عىل أول طريق
أجر
ْم ِشيخا ،وتوضيبه ،وأجرنا عند اهلل ٌ
وعد بأن يذكرنا يف قداديسهٌ ،
ضاحكا ،كلام أفرغنا حمولة شجرة أو
مين به علينا الخوري خليل
ً
ّ
شجرتني.
كان بونا خليل من األتقياء الظرفاء النشطاء .ما من أحد جاوره أو
وأقر بطول باعه وروعة أدائه .ولنا عودة
الزمه يف سلك التدريس ّإال ّ
اىل هذا الحديث!
جبته كيال يتع ّثر .ما من تلميذ
كان يقفز الدرج َ
ثالث ثالث ،رافعا ّ
و ْه َرته
ّإال ويخشاه أو كاهن ّإال ويداريه وال مع ّلم ّإال ويهادنهَ .
األول.
يهابه من اللقاء ّ
تجتاح الجميع ،والجميع ُ
لقد وصلت مواصيله اىل درك مخفر حبيش ،وكان عنارص ذلك
املخفر مولجني مبراقبة وحامية منطقة متتد لتشمل مح ّلة القنطاري،
حيث كنيسة مار الياس ومدرسة الحكمة لإلناث ،وكان الخوري خليل
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ومسؤوال عن مدرسة الحكمة يف جوار تلك
راعي الكنيسة من جهة،
ً
الكنيسة ،من جهة أخرى.
باكرا تحت زخ الرصاص املقاوم من هنا ،والعميل
وذات يوم أحد ً
من هناك أو بالعكس إجتاز بونا خليل الرينغ* غندر ًة باتجاه مار
إلياس ليقيم الذبيحة اإللهية ،فال يتغري يشء عىل أبناء تلك الرعية
باكرا غدا اىل القنطاري ،وبانتظار موعد القداس
املأزومة يف محيطهاً .
حامرا
ّ
جد بإتجاه املدرسة ،عساه يتفقدها ،وإذ به يرى عىل مدخلها ً
قتيال يف األرض ومل يكن قد مىض عىل مقتله ساعات .دخل
مطروحا ً
ً
شارحا الوضع .ويبدو… أن العنرص املناوب
املدرسة وا ّتصل باملخفر ً
الخط أراد مامزحة الخوري فقال :يا أبونا!
عىل الجانب اآلخر من ّ
الحامر مات والكنيسة قريبي ،ص ّلوا عليه وادفنوه فأجابه بونا خليل:
نقصر ،شغلتنا ِومنعرفا ،بس ما فينا نبدا باملراسم قبل
نحنا مش رح ِّ
يرشفوا أهل الفقيد ،لها لسبب عم إ ّتصل فيكم… ناطرينكم.
ما ّ
وبحسب ما أخربين الخوري خليل ّأن جامعة حبيش يف تلك األيام
أرسعوا باملجيء ،وقاموا بواجبهم بني ضحك واعتذار.

األرشفية
* الجادة التي تربط
ّ
بالقنطاري.
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احلب
ما
ّ
استمرت سنوات ثالثًا ،تنقلت خاللها بني
إال للحبيب عدت يف العام  1991من سفرة
ّ
األول! جزيرة قربص وفرنسا وسائر أوروبا بح ًثا عن زبائن ومشاريع يف ميدان
عز إنطالقتها .ومن
األرشفة
اإللكرتونية ،وهي تقنية كانت يومها يف ّ
ّ
إستجرت بقربص التي ّأمنت يل ولعائلتي
كر ٌه أخوك ال بطل،
باب ُ
ْ
م َ
الساعني
ومالذا نركن إليه وفريق من املساعدين
مقرا
ومهجعا َ
ً
اللبنانيني ّ
ّ
ً
هربا من اقتتال
القريبة،
قربص
كغريهم
وا
ل
استظ
والذين
رزقهم،
اىل
ّ
ً
املسيحية يف
مافيويا قىض عىل الجيش وامليليشا
األخوة األعداء إقتتاال
ًّ
ّ
تلو
عمق جذور اإلحتالل السوري الذي ّ
آن واحد ،كام ّ
حقق اإلنتصار َ
تكفل
الزناد يف وجه من ّ
اآلخر من غري أن يك ّلف نفسه الضغط عىل ّ
بأن يقيض عىل ذاته بذاته.
رت وزوجتي العودة اىل لبنان ،بعد أن وثِقنا من هدوء األحوال،
ّقر ُ
السنة ،وتقفل
فتقاسمنا األدوار .تختم شادِ ن ،زوجتي ،آخر نشاطات َّ
إستعدادا إلطالق
أحضر يف لبنان مكتب بريوت
مكتب قربص ،عىل أن ِّ
ً
األعامل يف ّأول يوم عمل من العام .1992
وأعز حقائبي يف رحلة
حصتي ّ
كانت ابنتي الكربى ُسالف من ّ
أوفر لها ُسبل اإلطمئنان اىل تلك اآلفاق
العودة… .فحاولت أن ّ
الجديدة املغادرة إليها.
وأمنت
دخلنا مطار الرنكا املتواضع فأجلستها عىل مقعد مريح ّ
األمامية
لها املاء والحلوى ،و ّملا صعدنا إىل الطائرة ،جلسنا يف املقاعد
ّ
فبانت ُسالف أمري ًة يف غاية الجامل ،غارقة يف ذلك املقعد الواسع
األنيق.
سيارة التاكيس التي تنتظرنا عند ّبوابة مطار بريوت ،أوىل
كانت ّ
العثرات وهي من موديالت ما قبل  .1975فام إن دلفنا إليها حتى
وكل
كل التحضريات التي أعددتها منذ إنطالقتنا ّ
إنهارت يف َع َين ّي ُسالف ّ
الحكايات التي حكيتها لها عن لبنان .تهاوى كل يشء فكان سؤالها عن
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ت عىل طول الطريق
املمزق ثم َ
الحظ ْ
السيارة املتداعي وفرشها ّ
هيكل ّ
املدمرة فسألتني عن السبب…
تكاثر الحفر ّ
وتعدد عواميد الكهرباء ّ
عيل أن نعود ،نعود من حيث أتينا!
أرصت ّ
ثم ّ
وسالف
وما هي ّإال دقائق حتى وصلنا إىل بيت شقيقتي إيليانُ ،
مرصة عىل الزمتها… أريد أن أعود!
حزينة ُتمسك بيدي
ّ
وتشد ّ
عمة
تقبريني وهي النغمة التي مل تتوان ّ
إستقبلتها إيليان بـ يا ْ
لبنانية ،ولو من سكان باريس ،عن استعاملها يف استقبال أوالد
جبلية ّ
ّ
شقيقها .دخلنا املنزل ،وفاضت الشوكوال وكثرت األلعاب وإنهمرت
تغب من
القبالت .إرتاحت فتايت
عمتها ،كزهرة ّ
واستقرت يف حضن ّ
ّ
أيضا ،وما
ألمها .وهناك ً
نبع ّفياض ،حتى آن أوان زيارة منزل ّ
جدتها ّ
إن وصلنا حتى اس ُتقبلت سالف مبهرجان من القبالت والهدايا والضحك
املحبب.
والفرح بالصوت العايل ّ
وبدأت بتحضري ما يلزم لتنام أمرييت ،فاقرتبت م ّني
عدنا اىل البيت
ُ
بالفرنسية:
محيا ابنتها وقالت
ونظرت ّ
ّ
إيل بعينني أراهام اليوم يف ّ
أتدري يا أيب! اريد أن أبقى هنا ،هنا أحسن .مل أفاجأ ،فام القته ُسالف
فغمرها دفؤه.
من ُح ّنو ّ
األحبة ،إنسحب عىل املكان َ
كان موقف ُسالف إشارة ،ال بل بادرة خري فانطلق العام ،وانطلق
العائلية
وتوسعت األعامل ورصنا يف مشاويرنا
ّ
معه العمل ،ومىض العام ّ
نتفقد من بقي لنا فيها ،من أتراب
نطل عىل ا ْمل َت ْينّ ،
بني آحاد وأعياد ّ
وأحباب وحجارة وتراب.

45

وعليك
عيني يا
دمشق
فمنك
ينهمر
الصباح

_ سعيد عقل _
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يف أوائل تسعينات القرن املايض وبعد أن هدأت الحرب ،عاد نرصي
يردد.
عازما عىل إعادة البيت كام كان يحلو له أن ّ
أبو سليامن ً
العام  ،1976ورشع ُيعيل
بدأ بإزالة مخ ّلفات
ترشت َ
ّ
الهمجية التي ْاس َ
حرر منزله من
دارته ،وكان إدوار الشويرت قبله بفرتة قصرية ،قد ّ
وأظن أن إدوار سكن بيته قبل نرصي
قاطنيه
السوريني وقام برتميمهّ ،
ّ
بقليل.
وتكررت زيارايت إىل ا ْمل َت ْين
لقد ّ
الرجلني ال َّنسيبنيَّ ،
شجعني حامس ّ
عيل أن أحذو حذوهام،
وصار َتوقي اىل ُسكناها يزداد ،فأيقنت ّأن ّ
السوري ،تتدبر
وأعيد بناء بيتي الذي تحت ّله فرقة من الجيش
ّ
املتنقلة يف
تتدبر أمورها سائر الجيوش ّ
أمورها يف بيت َخ ِرب كام ّ
زمن الحروب.
السياسيني الذين
عددا من
زرت يف صيف العام  1993وخريفه ً
ّ
مد يد العون
أعرفهم باملبارش أو بالواسطة ظ ّنا م ّني ّأن باستطاعتهم ّ
العسكرية من منزيل وجواره.
ومساعديت عىل إخراج تلك الفرقة
ّ
مل أجد عند هؤالء ما سعيت إليه ،فمساعدة من هذا النوع تتط ّلب
أي مكان من لبنان.
شجاع ًة يف اإلرصار ،ومل يكن ذلك ّ
متوف ًرا يف ّ
الحقيقي روح روح – تع تع
فالحاكم يف لبنان حاكم باإلسم ،دوره
ّ
الزياح الثقيل
عند السوريني .برسعة فهمت وبرسعة أوقفت ذلك ّ
مكرها ،وفق نصائح األحبة يف ا َملتنني وشامل لبنان.
الذي رست فيه
ً
الترصفات
قضيتي عىل ّ
كان هذا ّ
الزياح يف عرض ّ
الزعامات ،من ّ
ذليال أو هكذا شعرت.
التي مل أمارس مثلها من قبل وخرجت منها ً
الركض خلف األشباح .هؤالء زعامء علينا،
فقلت يف نفيس :دعك من ّ
حك جلدك مثل ظفرك
وليس لديهم كلمة مسموعة عند سوانا فـما ّ
يا صبي ،إذهب ولسانك إىل بيت القصيد مبارشة ،اىل بيت القصيد
وحيدا… ولن تندم.
ً
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توجهت برسالة
يف نيسان من العام  1994وكان الربيع قد ّ
هلّ ،
سوري كان يقطن يف قرص نايف عامد يف ضهور الشوير،
إىل عميد
ّ
وكان قد قيل يل إنه اآلمر الناهي يف ناحيتنا يف املتن العايلَ .ض َّمنت
مدو ًنا رقم هاتفي
رشحا لحالة منزيلً ،
الرسالة ً
طالبا اإلجتامع بهّ ،
وحدد
أيام قليلة حتى إ ّتصل يب أحد معاونيه ّ
ومكان سكني .مل متض ٌ
عارضا املوضوع الذي
شاكراً ،
يل ً
موعدا ً
قريبا سارعت إىل تلبيته ّ
محي ًيا ً
أتيت من أجله.
شهما غاية يف التهذيب .وبعد
فارسا ً
كان العميد – ذلك العميد! – ً
أن سايرين بكوب من الشاي دعاين إىل زيارة موقع بيتي ،عساه
يحرره برسعة ُفيريح َوي ْسرتيح بحسب قوله.
ّ
سيارتان
بسياريت ،تواكِبنا ّ
غادرنا ضهور الشوير با ّتجاه ا ْمل َت ْين ّ
ألريحيته،
عسكريتان .وال أدري ماذا دهى العميد ،فأطلق العنان
ّ
َّ
يردد أبيا ًتا من الشعر حفظها عن ظهر قلب .اغتنمتها فرصة
وراح ّ
وبادرته بأبيات ِشعر للشاع ِر عينه ،ومن القصيدة نفسها ،كلام هدأت
وتدبرت أمري فحرشت بني بيتني من الشعر بيتني
أريحيته واستكانّ .
ّ
أليب ّمتام يقول فيهام:
ّنقل فؤادك حيث شئت من الهوى
كم منزل يف األرض يألفه الفتى

األول
ما
ّ
الحب ّإال للحبيب ّ
ألول منزل.
وحنينه ً
أبدا ّ

ئت َف َل ْن َترى
ؤاد َك َح ُ
يث ِش َ
َن ِّق ْل ُف َ
استحدث ُت ُه
عِ شقي ملنزيل الذي
َ

هوى َجديدٍ أو َك َوجهٍ ُمق ِب ِل
َك ً
ليس ِب َمنزيل
ّأما الذي و ّلى َف ِ

تني مِ ن الهوى
أنا ُمب َتىل ِب َب َّلي ِ

أعد ِل
الحب ْإن َلم ُ
فالو ُ
يل يل يف ِّ
َ
األول
َش ٌ
كر َّ
وق إىل الثاين وذِ ُ

فرد مبارشة:
ّ

فأجبت:
هني بالهوى ا ُملق َت ِبل
َقلبي َر ٌ

ردة فعله رسيعة فقال :إي حاج تلطّ يش فهمنا….
كانت ّ
فضحك وضحكنا.

47

يف مدار الذاكرة

باألبهة وفائق
الرهط ّ
حي مار جرجسّ ،
فحياه ّ
وصلنا إىل البيت يف ّ
اإلحرتام .دار العميد يف الدار وحوله وحواليه ،ثم قال :يا ريت إقدر
أعطيك البيت! هادي بيوت بعيدي عن بيوت الناس وحاطّ ني فيها
أبدا.
زخاير ما تواخذين ما ممكن ً
السيارتني
مل أل ِّح .شكرت العميد الذي استأذن يف العودة بإحدى ّ
مر ع َليي عالضهور ،حلوي
عيني وقال :رشبل تبقى ّ
املواكبتني ونظر يف ّ
واعدا.
جلستك َ
منش ْر َبك شاي ونقرا شعر فشكرته ً
تتضمن يف برمجتها زيارة ذلك العميد
صارت مشاويري اىل ا ْمل َت ْين ّ
وتتفرع فإذا يب أكتشف فيه باإلضافة
تتنوع
ّ
الشهم ،وصارت أحاديثنا ّ
ّ
تذوق املوسيقى ولوحات الرسم .واىل ذلك ،فهو
تذوقه الشعر ّ
إىل ّ
تعمقت
صياد ماهر يهوى السالح وفارس مغرم بالخيل… و ّملا ّ
ّ
املعرفة بيننا قاربنا السياسة من باب التاريخّ ،ثم السياسة كام نعايشها
ونعاين منها ،ومل يكن موقعي لصيق موقعه َفق ِبل واحدنا رأي اآلخر
واستمرينا كام لو ّأن الحديث يف السياسة
انتقاص من كرامته،
من غري
ٍ
ّ
كالحديث عن استطياب ماء أو َم ّن وسلوى.
األول
إستمر الحال عىل هذا املنوال طوال العام  ،1995والقسم ّ
ّ
النيابية ،تلك السنة التي صار فيها
اإلنتخابات
سنة
1996
العام
من
ّ
للم َت ْين نائب يف الربملان.
ْ
يوم األحد الواقع فيه السادس والعرشون من آب من ذلك العام،
االنتخايب
قصدت ا ْمل َت ْين ،قمت بالواجب
نيابية،
ُ
ّ
وكان يوم إنتخابات ّ
توجهت مبارشة إىل حيث منزيل ،ع ّلني أزوره وأجلس مع أحد
ّثم ّ
عيل الطريق بجسمه
قاطنيه باإلكراه .كان الحارس يف انتظاري ليقطع ّ
الهش ويقول:
ّ
– ممنوع أستاذ ،النقيب مو هون.
فأجبته:
سأتنزه قليال يف الحديقة ثم أعود أدراجي.
هم! ّ
– ما ّ
مكر ًرا:
أرص ّ
لك ّنه ّ
– النقيب مو هون ،يعني أنا ما قادر إسمحلك.
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منطلقا ،والغضب بادٍ عىل وجهيَ .ف ِطن
السيارة
ً
محرك ّ
أدرت ّ
الجندي اىل ما أنا عليه وفيه من حزن وغضب ،فرضب عىل باب
ّ
فت فأردف :أعتذر منك
متهل متهلّ ،
بكفه ً
السيارة ِّ
توق ُ
قائالّ :
ّ
مجد ًدا ولكن إسمعني! سنغادر بيتك بعد يومني أو ثالثة ّأيام ،أرسع
ّ
يحدثني بلغة
إىل استعادته قبل أن يأيت فريق آخر ويقطنه .كان ّ
تبدل
املتأكد والناصح
ّ
دوامة ّ
املرص عىل مجيئي وانتزاع بيتي من ّ
ّ
مبلغا من املال وأعطيته رقم
األرساب املستبيحة .شكرته ونقدته ً
هاتفي عىل أن يعل َِمني مبوعد املغادرة ساعة املسري.
الصيفي يف
أتحدث باملوضوع مع أحد! عدت أدراجي إىل منزيل
مل ّ
ّ
الورق مع جرياين هناك .حتى
فاريا أنتظر نتائج اإلنتخابات وألعب ّ
ّ
ألستوضحه
زوجتي مل أقل لها شيئا كام مل أ ّتصل بالعميد الصديق
َ
األمر.
باكرا
يف صباح اليوم التايل ّ
توجهت وزوجتي إىل العمل ،وكنا نغدو ً
الرابط
ً
هربا من زحمة السري التي رسعان ما تهبط عىل األوتوسرتاد ّ
بني جونية وبريوت .وعىل الطريق أخربت زوجتي بالجديد املنتظر،
فه ّللت وه ّنأت وباركت عىل الرغم من ّأن هذه النقلة إن حصلت
فاريا بني سلوى األصدقاء
ستقيض عىل شغف شادِ ن باإلصطياف يف ّ
ولهو األوالد.
السوري بعد ّأيام وقال :نحن نغادر بعد ظهر
الجندي
هاتفني
ّ
ّ
اليوم .ك ّنا يف الثاين من أيلول ،ويف صباح الثالث منه إنتقلنا أنا
خف حمله :طاولة بالستيك وبضع كرايس
وزوجتي وابن َتاي ومعنا ما ّ
وميرر الوقت.
مما ّ
وعلبة فيها ما استطعنا رشاءه ّ
يسد الجوع ّ
وصلنا ا ْمل َت ْين وإىل البيت بالذات ،فإذا باألرض حفراء نفراء .أخرجنا
فركزنا الطاولة وصففنا الكرايس وأجبنا عن أسئلة
ما حملناه معنا ّ
مقتص ًرا عىل حفلة بيكنيك
األوالد ،وبدا املوضوع بالنسبة إليهام ِ
مقفر ٌم ْق ِرف .وما هي ّإال دقائق حتى أط َّلت خالتي
يف مكان َخ ِرب ِ
صباحا ،وبيتها ليس ببعيد عن بيتنا،
نهى وكانت متارس رياضة امليش ً
فأعلمتها مبا حصل .سارعت إىل إخبار أوالدها وطرحت الصوت عىل
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