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يمر في ّ
درب اآلالم ّ
القرية

«األبونا» يوسف وزوجته وشموعهما (علي حشيشو)

شمع «األبونا» يضيء العيد في شرق صيدا
آمال خليل
ت ـح ـن ــو فـ ــاديـ ــا دن ـ ـ ــدن ب ــرأسـ ـه ــا عـلــى
ّ
الشمعة .تقلبها برفق بني كفيها كأنها
ً
تــاعــب ط ـفــا .بـعــد جـلــوس لـســاعــات،
تمتلئ الطاولة أمامها بشموع ّ
ملونة
ّ
مزينة بالورود وأقمشة الدانتيل .منذ
ثالثني عامًا ،صارت الشموع جزءًا من
أسرتها بعدما امتهن زوجها يوسف
دندن حرفة صناعة الشمع .بلمسات
األن ـثــى واألم ،تنفخ فــاديــا ال ــروح في
األشكال التي يصنعها زوجها.
ال تكتمل «الشعنينة» في شرقي صيدا
إال بشمع «األبونا» يوسف .قبل العيد
بأشهر ،تحجز الكنائس واألخويات
واملؤمنون حصصهم من شمع دندن
الــذي «يستحق دخــول كتاب غينيس
ألن ــه ي ـض ــيء بـشـكــل م ـت ــواص ــل لستة
أسابيع» .ليست امليزة في أنه «شغل
بـيــت» ولـيــس تـجــاريــا ،بــل فــي عالقته
بالذاكرة الجماعية ملسيحيي شرقي
ُ
صـيــدا الــذيــن ه ـ ّـج ــروا ع ــام  1985قبل
أن يـبــدأ بعضهم بــالـعــودة بعد سبع
سـ ـن ــوات« .األبـ ــونـ ــا» ل ــم يـخـتــر طــوعــا
تصنيع الشمع .التهجير أجبره على
ذلــك« .كــانــت النية أال تعتم الكنائس
وأن يبقى مذبحها مـضـ ً
ـاء ولــو بنور
شـمـعــة ،وأال يـفـقــد ال ـق ــداس ج ــزءًا من
طقوسه».
ّ
بــن عامي  1966و ،1973تعلم الفتى

يوسف ،بالنظر ،طريقة صنع الشمع
ال ـيــدوي مــن رهـبــان ديــر املخلص في
جــون ،حيث كان يــدرس ،لكنه انشغل
ع ــن ه ــذه ال ـحــرفــة ب ــدراس ــة ال ــاه ــوت.
كفرحونة
عام  ،1986خالل إقامته في
ُ
(قـ ـض ــاء ج ــزي ــن) ب ـعــد ت ـه ـج ـيــره ،فـقــد
الـ ـشـ ـم ــع فـ ــي كـ ـن ــائ ــس جـ ــزيـ ــن ،حـيــث
ك ــان يـقـيــم ال ـق ــدادي ــس ،بـسـبــب إق ـفــال
ال ـط ــرق ــات .ع ـمــل ع ـلــى تـجـمـيــع بـقــايــا
الـشـمــع الــذائــب مــن الـكـنــائــس وإع ــادة
ّ
وصبها في قوالب .الحقًا ،بدأ
طبخها
يجتاز معبر باتر إلى الشوف لشراء
أل ــواح الشمع الجاهز وإع ــادة ّ
صبها
فـ ــي م ـع ـم ـلــه ال ـص ـغ ـي ــر فـ ــي ب ـي ـت ــه فــي
كـفــرحــونــة .خــال إع ــادة إعـمــار منزله
ً
امل ـه ــدم ف ــي ال ـصــال ـح ـيــة ،ش ـيــد مـعـمــا
فــي قـبــو الـبـيــت .عـلــى نـحــو تــدريـجــي،

صناعة الشمع
وتزيينه جزء من
صمودنا في األرض
بعد مرارة التهجير

طـ ـ ـ ّـور م ــع زوجـ ـت ــه ت ـق ـن ـيــات ال ـح ــرف ــة.
أش ـقــاؤه فــي أملــان ـيــا ،وص ـلــوه بسيدة
متخصصة بصناعة أشكال متميزة،
فـ ـس ــاف ــر وتـ ـعـ ـل ــم عـ ـل ــى ي ــديـ ـه ــا طـ ــوال
أسبوعني .مذذاك ،صار املعمل يعتمد
على اآلالت والتقنيات الحديثة ،لكن
الشمع حافظ على طابعه البلدي .من
أملانيا وإيطاليا ،تعلم كيفية إدخــال
ال ـص ـبــاغ عـلــى طـبـخــة الـشـمــع لتأخذ
ألوانًا مختلفة.
شـهــرة شـمــع دن ــدن وصـلــت إل ــى كندا
م ـ ــن خ ـ ـ ــال اب ـ ـنـ ــه غ ـ ـسـ ــان ال ـ ـ ـ ــذي ك ــان
ي ـســاعــده ف ــي املـعـمــل قـبــل أن يـســافــر.
في أحــد «الشعنينة» ،في كندا ،حمل
غ ـس ــان شـمـعــة مــزي ـنــة ب ـط ــول مـتــريــن
إل ــى الـ ـق ــداس .لـفـتــت ال ـن ـظــر ووص ـلــت
أصــداؤهــا إلــى لجنة «غينيس» التي
تفاوضه على إدخالها في الكتاب.
الـقـصــة ل ــدى «األب ــون ــا» دن ــدن ليست
شمعة تنير الظلمة وت ــذوب سريعًا.
ت ـم ـس ـكــه ب ـص ـنــاعــة ال ـش ـمــع وتــزيـي ـنــه
«جزء من صمودنا في األرض بعدما
ذقنا مــرارة التهجير ،ومحافظة على
الـطـقــس املــرت ـبــط ب ــاألف ــراح واألع ـي ــاد
والـ ـ ـ ـن ـ ـ ــذورات والـ ـ ـصـ ـ ـل ـ ــوات» .زب ــائ ـن ــه
لـيـســوا م ــن املـسـيـحـيــن فـحـســب .كثر
من أهالي صيدا والـجــوار يقصدونه
لحجز طلبيات خاصة باملولد النبوي
أو ب ـم ـن ــاس ـب ــات خ ــاص ــة كـ ــالـ ــوالدات
واألعراس.

جد المسيح في بلدة القليلة
ف ــي ال ـل ــوح ــة الـ ـت ــي ت ـش ـيــر إلـ ـ ُـى ات ـج ــاه
ّ
بلدة القليلة (قـضــاء ص ــور) ،خــط اسم
البلدة إلى جانب «مقام النبي عمران».
تـتـبــاهــى القليلة بــأنـهــا ،اس ـت ـنــادًا إلــى
ال ــرواي ــات الـتــاريـخـيــة ،تـحـتـضــن مـقــام
والــد السيدة مريم .في حي «يواكيم»،
ف ــي ال ـب ـل ــدة ،غ ــرف ــة ك ـب ـيــرة فــوق ـهــا قبة
خـضــراء ،يقابلها صليب خشبي ُرفــع
في الباحة الخارجية .تحتضن الغرفة
مقامًا تقول الــروايــات إن النبي عمران
مدفون داخله .ثرى والــد السيدة مريم
يجذب الزوار من املسلمني واملسيحيني،
ال س ـي ـمــا ف ــي ع ـي ــدي س ـي ــدة ال ـب ـش ــارة
والفصح .على الـجــدران ،وفــي الــزوايــا،
ت ـخ ـت ـلــط ال ـع ـق ــائ ــد ال ــدي ـن ـي ــة :ش ـع ــارات
وأدعـيــة وأيقونات وفوانيس وشموع
وسبحات تزدحم حول الضريح املبني
ُ
الذي غطي بقماشة خضراء.
فـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـن ـ ــوات األخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرة ،اعـ ـ ـت ـ ــادت
جـمـعـيــات مـسـيـحـيــة تـنـظـيــم مـسـيــرات
تـ ـح ــت ش ـ ـعـ ــار «ع ـ ـلـ ــى خـ ـط ــى ال ـس ـي ــدة
مــريــم الـ ـع ــذراء» م ــن قــانــا إل ــى القليلة
م ــرورًا بـصــور .وبـحـســب مــديــر املــواقــع
األث ــري ــة فــي ق ـضــاء ص ــور عـلــي ب ــدوي،

من مسرحية الصلب (حسن بحسون)

مقام النبي عمران في القليلة (علي حشيشو)

«يـعــود بـنــاء املـقــام إلــى الـفـتــرة مــا قبل
الصليبية .وفي االتفاقية على تقاسم
األراضــي بني سلطان املماليك قالوون
ومــارغــري ـتــا حــاكـمــة ص ــور ،فــي العهد
الصليبي ،ذكــر املقام الــذي كــان يعرف
حينها بدير عمران».
وكــانــت املــديــريــة الـعــامــة لــآثــار أجــرت
سـنــة  1996أع ـم ــال تـنـقـيــب ف ــي الـعـقــار
املـ ـج ــاور ل ـل ـم ـقــام أظـ ـه ــرت ف ــي طـبـقــات
مـخـتـلـفــة آثـ ــار مـعـبــد روم ــان ــي مـكــرس

ّ
القرية (قضاء
ظهر الجمعة املقبل ،يمثل السيد املسيح أمام محكمة
صيدا) في باحة كنيسة مار جرجس .يستجوبه رئيس الكهنة قيافا
في دعوى ثورته ضد الحكم الروماني ،بحضور األقباط وحراس
ّ ً
مكبال ليمثل أمام الحاكم
باقتياده
ويوعز
الهيكل ويهوذا األسخريوطي،
َ
ّ
الروماني بيالطس البنطي الذي يسلمه ُليصلب .على وقع تالوة اإلنجيل،
ً
ُيقتاد املسيح مكبال ،وإكليل الشوك على رأسه ،على درب الجلجلة.
ً
حشود املتفرجني تشارك في جلده وهو ّ
يجر جسده حامال صليبه
الخشبي الذي سيعلق عليه .عند تلة مزار سيدة الحنان ،توثق يداه
ورجاله بحبل ويربط على الصليب الذي يثبت مرتفعًا .والدته مريم
العذراء وتالمذته يركعون تحت الصليب ويرثونه بدموعهم وصلواتهم.
بعد صلبه ،ينقل في ّزياح إلى كنيسة سيدة الحنان حيث تتم رتبة دفن
املسيح ويدفن عند الثالثة عصرًا.
تلك فصول من مسرحية ستؤدى يوم الجمعة العظيمة في البلدة ،في
ّ
القرية املريمية على تنظيمها سنويًا ملناسبة
مراسم اعتادت أخوية
أسبوع اآلالم وعيد الفصح منذ أكثر من  20عامًا .تجهش حنة عيد
كلما شاهدت املسرحية ،رغم أنها حفظت السيناريو والحوار" .تشعر

على اســم سابينا ،زوج ــة اإلمـبــراطــور
ال ــروم ــان ــي ادريـ ـ ــانـ ـ ــوس .ك ـم ــا وج ــدت
آث ـ ـ ــارًا ل ـك ـن ـي ـس ـتــن ،األول ـ ـ ــى ُب ـن ـي ــت فــي
العهد البيزنطي ،والثانية فــي العهد
الـ ـصـ ـلـ ـيـ ـب ــي .وأله ـ ـم ـ ـيـ ــة امل ـك ـت ـش ـف ــات،
ّ
اس ـت ـم ـل ـكــت امل ــدي ــري ــة الـ ـعـ ـق ــار وغ ــط ــت
املـكـتـشـفــات فــي انـتـظــار تــوافــر تمويل
لـ ـت ــأهـ ـي ــل امل ـ ــوق ـ ــع وتـ ـك ــريـ ـس ــه م ــوق ـع ــا
سياحيًا دينيًا.
آمال...

كأن املسيح مات مجددًا" تقول عيد .تحرص وأخريات على أن يشاهد
األطفال املسرحية "ليدخلوا في األجواء .كيف عاش املسيح وتألم وصلب
ألجلنا ،ما يساهم في تمسكهم بالطقوس الدينية".
جوزيف مخول" ،يتزاحم الشبان على أداء
بحسب مسؤول األخوية
ّ
دور املسيح كأن البركة ستحل عليهم" .هذا العام ،كان هناك خمسة
مرشحني ،اختير واحد منهم وفقًا لقدرته على ّ
تحمل املشقة وأدائه
التمثيليّ .
ّ
ويتدربون على التمثيل
شبان األخوية ،يكتبون نص املسرحية
ويخرجونه ويشترون الثياب واألدوات الالزمة .إنها "تمثيلية" ،يؤكد
مخول ،فمؤدي دور املسيح يطلى جسده بالصباغ األحمر والسيوف
ُ ّ
بالستيكية .أما في الصلب ،فال تدق املسامير في أيدي املمثل .يرفض
مخول ّ
بث ّالعنف في املسرحية التي يشاهدها األطفال" .فاملسيح ال
يقبل بأن نعذب أجسادنا".
املسرحية جزء من سلسلة أنشطة تبدأ بسبت أليعازر الذي يسبق أحد
الشعانني .فتيان من أبناء األخوية يجولون على البيوتّ ،
مجسدين دور
تالمذة املسيح .في خميس الغسل الذي يسبق الجمعة العظيمة ،يغسل
الفتيان أو فرسان األخوية أقدام املصلني املشاركني في القداس ثم
يؤدون تمثيلية بستان الزيتون .عشية الجمعة العظيمة ،تنطلق مسيرة
شموع ليلية من ّ
القرية نحو عني الدلب واملية ومية.
آمال...

