السنة السادسة  /االثنني  28 /متوز  / 2014العــدد 1546
Sixth year / Monday / 28 July 2014 / Issue No. 1546

ثقافة

م ّتى �أ�سعد يروي مذ ّكراته في كتاب «الما�ضي المجهول و�أ ّيام ال تن�سى»
م�ؤ ّرخ ًا لن�ضال مديد قوم ّي ًا ووطن ّي ًا وع�سكر ّي ًا
صدر حديثا ً لدى «دار الفرات» في بيروت
كتاب «الماضي المجهول وأي��ام ال ُتنسى»
القومي
ويض ّم مذكرات المناضل السوريّ
ّ
االجتماعي م ّتى أسعد ،الذي يُقام له احتفال
في قصر األونيسكو في بيروت ،في  27آب
المقبل ،لمناسبة صدور الكتاب وتوقيعه.

التقديم

هنا المقدمة التي وضعها أنيس أبو رافع،
يليها فصل النشأة والطفولة الذي يعرفنا إلى
القومي العريق أسعد.
جوانب من سيرة
ّ
ها هو ذا م ّتى أسعد يضع بين أيدينا كتابا ً
قيّما ً جدا ً في تقديم فقرة تاريخية مهمة في
حياة أ ّمتنا في الشام ولبنان ،دون مبالغة أو
تزويق ودون تجاوز لألحداث أو فلسفتها أو
ٍ
تحريفها.
ي��س��رد األح���داث ويتابعها بموضوعية
وص��دق وعفوية وب���راءة ت�لازم شخصيته
وطبيعته ألن��ه مواطن نظيف من ب�لادي...
نظيف الكف والفكر والعقل...
رقيب ف��ي الجيش ال��س��وري وخبير في
شؤون الالسلكي ،ومسؤول عن غرفة اإلشارة
ف��ي األرك���ان العامة ،اطلع بحكم وظيفته
ومتابعته ل�لأح��داث على وق��ائ��ع خطيرة
وأسرار هامة وتسلسل واضح لما م ّر به هذا
الجزء الغالي من الوطن الكبير ،وما تعلق به
شخصيا ً من هذه الوقائع وما عاناه مقابل
وفائه لعقيدته والتزامه بقسمه وصدقه مع
نفسه ومع قيمه وأخالقه ،وصبره الجبّار
على التنكيل والتعذيب الجسدي والنفسي،
ع��ل��ى أي���دي وح���وش س��ج��ن ال���م��� ّزة ال��ذي��ن
أقسوا على حماية الوطن والمواطنين من
خالل خدمتهم العسكرية ،فكانوا الجالدين
والسفاحين والقتلة والوحوش التي تلتهم
أجساد المواطنين وتنهش لحومهم دون ه ّزة
من ضير أو ذ ّرة من رحمة وشفقة وإنسانية
هي بعض ما يفرضه عليهم قسم مسؤولية
الجندي ل��دى دخ��ول��ه الخدمة العسكرية
بالمحافظة على الوطن والمواطنين ضد كل
اعتداء داخلي أو خارجي.
م ّتى أسعد ،تابع تعلمه في السجن في
المدرسة التي أقامها بعض رفقائه المتقدمين
في العلم وبينهم الشاعر الرفيق «أدون��ي»
حتى أنه شاركه في الصياغة اللغوية إلحدى
الروايات التي كان «أدونيس» يترجمها عن
الفرنسية وهذا يدل على رغبة الرفيق م ّتى
أسعد في التقدم وتطوير معلوماته وثقافته.
يؤرخ م ّتى أسعد حياته الحزبية من خالل
األح��داث التي رافقت ضياع فلسطين ومقتل
العقيد عدنان المالكي في دمشق ،وما رافقها
من مؤامرات على الحزب السوري القومي
االجتماعي...
وب��اإلض��اف��ة إل���ى م��ع��ان��ات��ه الشخصية
يعتمد على م��ا رآه وع��اي��ش��ه م��ن معاناة
رفقائه في السجن وخارجه وما سمعته من
حوادث رافقت االعتقاالت والتحقيقات التي
أقل ما يقال فيها إنها خالية من كل معاني
اإلنسانية واألخالق ومليئة بالصبر والتحمل
والتضحيات التي بذلها الرفقاء القوميون
بالحب والوفاء لعقيدتهم وإيمانهم بقضيتهم،
رفقاء ثقات ممن رافقوا األحداث وكانوا ضحايا
للظلم والجهل واالستبداد.
وربما يكون أكثر ما كتبه م ّتى أسعد في
هذه المذكرات أصدق تأريخ لهذه المرحلة
ويتميّز بالموضوعية واألمانة التاريخية.
تحس وأن��ت تقرأه بموضوعية مدهشة
وأمانة عالية للحدث وتصويره ونقله.
هناك إص��رار في ما يكتبه على الصدق
والدقة واألخ�لاق العالية التي قلما تجدها
خ��ارج ه��ذه المدرسة العظيمة التي تخرج
منها م ّتى أسعد.
م ّتى أسعد مؤرخ ال كاتب سيرة .فسيرته
الشخصية تأتي ،على أهميتها ،في المرتبة
الثانية من سياق األحداث ،ألنه يتحدث عن

كل ما جرى حوله ال عن نفسه فقط .ويعطي
نفسه األهمية الثانية من األحداث.
إنه يرافق التاريخ وال يقفز فوقه ،تحس من
خالل كتابته الصادقة البريئة أن هذا الرجل
م��ؤرخ بطبيعته ،ال يتع ّمد وال يتشاطر وال
يخترع القصص والبطوالت الوهمية .تصدقه
وتقتنع بما يسرده أو ال ...ولكنك ال تستطيع
إال أن تحترم صدقه وأمانته وأخالقه.
م � ّت��ى أس��ع��د واح���د م��ن أول��ئ��ك الجنود
المجهولين الذين من خالل صدقهم وتج ّردهم
وعفويتهم صنعوا تاريخ العالم في أوطانهم
وال��ذي��ن جعلوا م��ن ه��ذا التاريخ إرث���ا ً حيا ً
لألجيال المقبلة والتي أخبر عنها سعاده
بقوله إنه يدعو إلى رسالته أجياال ً لم تولد
بعد.
مثلنا جميعاً ،ينتظر م ّتى أسعد أن يعود
فجر النهضة فيشرق من جديد متألقا ً منطلقاً،
قائدا ً معلما ً هاديا ً للبشر كما كان منذ فجر
التاريخ.
وإن ه��ذه الفلسفة التي يعبّر عنها هذا
اإلنسان بعفوية وكبر ومحبة وضعها المعلم
العظيم والزعيم الخالد وسقاها بفكره وعقله
وجهاده وأخيراً ...بدمه!
مذكرات م ّتى أسعد كتاب يقرأ من الغالف
إلى الغالف بشغف ومحبة وإيمان.
م ّتى أسعد أيها الرفيق النبيل ،أتممت عملك،
سلمت يداك!
أنيس أبو رافع
أول آذار 2013

النشأة والطفولة

الرفيق م ّتى أسعد ،مواليد  1928من بلدة
حب نمرة قضاء تلكلخ محافظة حمص ،وهي
أكبر بلدات وادي النضارة بعد بلدة الحواش
التي يبلغ عدد سكانها أكثر من عشرة آالف
نسمة ،ومرمريتا التي ينوف عدد سكانها على
الثمانية آالف نسمة ،أما بلدتي المذكورة فال
يتجاوز عدد سكانها السبعة آالف نسمة .وقد
سألني مطران الطائفة اآلشورية األرثوذكسية
في لبنان ،المثلث الرحمات المطران نرساي
دي باز عن اسم قريتي ،فقلت« :حب نمرة»،
سأل «هل يوجد حولها غابات؟» قلت« :نعم»،
فضحك وقال« :هذه التسمية آرامية آشورية
واللفظة الحقيقية لهذه القرية هي (هبّة نمرة)
أي غابة النمر باللغة اآلشورية ،وال معنى
لهذه التسمية غير ذلك».
لقد حاول بعض المثقفين تصحيح تسمية
وادي النصارى بنزع الصبغة الطائفية عنه،
وتقدموا باقتراح تصحيح ه��ذه التسمية،
بحيث تصبح وادي النضارة( .)1وبالفعل
صدر مرسوم بذلك ،فلم يتغير شيء ،أي أنك
عندما تسأل أحدا ً من أبناء هذا الوادي« :من
أي��ن أن��ت؟» يقول ب��دون تفكير« :م��ن وادي
النصارى».
يطلق على سكان هذا الوادي أهل الحصن،
وقد أوضح العالّمة المتروبوليت جورج خضر
مطران جبيل والبترون وما يليهما من جبل
لبنان ،بأن هذه التسمية أتت من الرصافة،
وهي مدينة مسورة بحصن منيع في وسط
ال��ش��ام جنوب غ��رب ال��ر ّق��ة على نهر ال��رات
وتبعد عنها حوالي الثالثين كيلومتراً ،وعندما
احتل هشام بن عبد الملك هذه المدينة هُ ّجر
أهلها منها وأصبحت تعرف برصافة هشام،
وال تزال آثار سورها باقية حتى اليوم.
أما سكان هذه المدينة ،فقد اتجهوا غربا ً
وظلوا يسيرون حتى وصلوا إلى هذه المنطقة
الغنية بالماء والخضراء ،فاستوطنوها وما
زال��وا حتى تاريخه ينعمون بجمالها ،وقد
أصبح عدد قراهم يزيد على الثالثين قرية.
وال��ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن ه���ذه المنطقة لم
تكن خالية وج��رداء ،بل كانت غنية باآلثار
كاألديرة والكنائس ،ويُقال إن الملك الظاهر
بيبرس قد احتلها وفتك بجميع سكانها وهدم
كنائسها .وبالفعل فإنك تجد فيها آثارا ً كثيرة

قام األهالي بتجديدها وإعادة بنائها ،منها قبر
القديسة مارينا ومار سركيس ومزار السيدة
العذراء والقديس يوحنا .كما يوجد في هذا
الوادي كنيسة القديس جاورجيوس القديمة،
وهي تحت األرض ،وكنيسة جديدة بحالة
ممتازة ،وفيها أيضا ً س��وق فيه مقصورات
عديدة للتجارة تفتح مرتين كل عام األولى
في نيسان ت��دوم ثمانية أي��ام وتنتهي يوم
عيد القديس جاورجيوس في  23نيسان،
والثانية تنتهي يوم عيد الصليب في  14أيلول
وتدوم ثمانية أيام يقصدها التجار والباعة
والزائرون من كل أطراف البالد ،وال سيما من
حلب وحمص وطرابلس والجوار .كذلك ال بد
من ذكر قلعة الحصن ،وهي قلعة قديمة جدا ً
وأثرية بامتياز فيها طبقات عدة ،تدل على
العهود التي مرت عليها ،وفي الطابق العلوي
توجد كنيسة ال تزال بحالة جيدة إلى يومنا
هذا.
إن هذه القلعة جميلة جدا ً ومحصنة من
الداخل والخارج.
وع��ن��د تنفيذ ات��ف��اق��ي��ة س��اي��ك��س ـ بيكو
اإلنجليزية الفرنسية وفرز الكيانات السورية
كان وادي النضارة المذكور تابعا ً لمنطقة
عكار طائفياً ،إذ إن م��ط��ران عكار ومركزه
حلبا ،هو عينه مطران هذا ال��وادي وال يزال
حتى تاريخه .ويقال إنه كان من المقرر أن
يكون تابعا ً للكيان اللبناني ،غير أن بطريرك
ال��م��وارن��ة ...ف��ي ذل��ك ال��وق��ت (البطريرك
عريضة) وقف على الحدود وأمعن النظر في
هذه القرى ،وسأل« :ما هذا؟» أجابه الحضور:
«أن هذه قرى وادي النصارى» فضحك وسأل
مجدداً« :وه��ل هم موارنة؟» أجابوه« :كال،
أنهم روم أرثوذكس» .فلم يعجبه هذا الجواب
وقال« :إتركوهم لسورية ،ألننا إذا ضممناهم
إلى لبنان يصبح عدد الروم الرثوذكس أكثر
من عدد الموارنة» .وضرب عكازه في المكان
الذي كان يقف فيه قائالً« :هنا حدود لبنان»،
وس ّمي هذا الموقع باسمه وال يزال حتى اليوم
يعرف بالعرضة ،كما ال يزال أهل الوادي حتى
اليوم إذا احتاجوا إلى أي شأن طائفي أو أي
معاملة لها عالقة بالكنيسة يذهبون إلى حلبا
عكار حيث مطرانية الروم األرثوذكس.
وعندما نعود لتاريخ عائلتي فإن جدّي م ّتى
أسعد قحوش تزوج فتاة من عائلة شاهين من
قرية عين الزبدة ـ قضاء صافيتا ،ورزق منها
أربعة أوالد وث�لاث بنات ،أم��ا الذكور فهم:
أسعد وتوفيق وزكا ونقوال ،واإلناث هن :زكية
ومريم ورحمه.
أم��ا ج��دّي لوالدتي فهو طانيوس عبود
قحوش ،وق��د ت��زوج من فتاة من مرمريتا،
وهي ندى نعمان يازجي ،ولما لم يكن وضعه
المالي جيدا ً ليليق بالفتاة اليازجية ،سافر
معها إلى األرجنتين ورزقا هناك بأربع بنات،
وقد كانت جدتي حامالً عندما انتقل هو إلى
جوار ربه ،وقد ولدت إبنا ً ذكرا ً س ّمي طانيوس

على إسم أبيه ،ولكن طانيوس بلغة تلك البالد
يصبح تينو.
وف��ي ال��ع��ام  1922ح��ض��رت ج��دت��ي إلى
سورية لزيارة أهلها وأهل زوجها في حرب
نمرة.
تع ّرف والدي على اإلبنة الكبرى المدعوة
عفيفة وتزوج منها ،وكان وضعه المالي جيدا ً
ألنه كان يعمل في فن العمارة وعقد األبنية،
وق��د أتقن ه��ذه المهنة وب��رع فيها ،على يد
معلمين معماريين من مدينة حماه ،كما أتقن
عمي نقوال فن النحت وأصبحا مقصودين من
قرى المنطقة كافة ،وال يق ّل الدخل اليومي لك ّل
منهما عن ليرة ذهبية.
رزق زك��ا من عفيفة ولدين ذكرين األول
وجيه أخ��ي البكر ،وه��و من مواليد ،1925
وكنت الولد الثاني وأسموني م ّتى وقد ولدت
ع��ام  ،1928وبعد والدت��ي أصيبت والدتي
بمرض عضال ذاقت منه األمرين وتوفيت بعد
والدتي بسنتين وال أذكر من شكلها إال الخيال،
وكم يؤلمني ذلك.
أعود إلى ع ّمي أسعد وتوفيق ،فاألول تزوج
من عفيفة جبّور ن ّفوج ورزق منها إبنة أسماها
رضى ولم يكن على وفاق مع زوجته .غير أنه
وفي تلك المرحلة أقدم على قتل أحد أشقياء
القرية واختبأ عند أخواله في عين الزبده،
وسهّلوا له الوصول إلى لبنان ومنه سافر إلى
نيويورك ـ أميركا وتزوج من سيدة زحالوية
تدعى خالئق ،ورزق منها أوالدا ً وقد علمنا أن
وضعه المالي جيد جدا ً وأن أوالده وصلوا
إلى مراكز ممتازة ،غير أننا ال نعلم التفاصيل،
وك��ان أن أرس��ل بطلب أخيه توفيق فلحق
به هذا األخير وعمل تاجرا ً ج��واال ً اعترضه
اللصوص وقتلوه ،وال نعلم عن قصته أكثر
م ّما أوردت.
أما زوج��ة عمي أسعد فقد أرادت اللحاق
بزوجها إلى أميركا واعتلت إحدى البواخر
الذاهبة إلى أميركا حيث حطت رحالها في
األرجنتين وفتشت كثيرا ً عن زوجها من دون
جدوى ،فتزوجت من رجل أرجنتيني ورزقت
منه ولداً ،ث ّم أرسلت بطلب إبنتها رضى التي
التحقت بها وتزوجت رج�لاً غنيا ً لكنها لم
ت��رزق أوالداً ،وبعد وفاتها آلت ثروتها إلى
أخيها من أمها.
أع��ود إل��ى وضعنا أن��ا وأخ��ي وجيه ،بعد
وف��اة والدتنا كانت عمتي زكية متزوجة،
فيما عمتي رحمه كانت قد انتقلت إلى جوار
ربها ،أما عمتي مريم فقد راحت تسهر على
تربيتنا واالعتناء بنا ،إلى أن جاءت في أحد
األيام تطلب من والدي الموافقة على زواجها
من شاب من العائلة يدعى بولس عبود ح ّنا
قحوش ،فوافق غير أن��ه استمهلها بضعة
أيام إلى أن اتفق مع قريبته تمينه داود ن ّفوج
قحوش وتزوج منها وأنجبت له ثالثة أوالد،
إبنة أسموها وجيهة لكنها توفيت قبل أن
تكمل العام ،أما الولدان فهما إلياس ونبيه.
وهنا ال بد من التنويه بأن أمنا الثانية كانت
تعتني بتربيتنا أنا وأخي وجيه وتعطف علينا
أكثر من عطفها على ولديها إلياس ونبيه،
وعلّمتنا أن نحب بعضنا بعضاً ،وهكذا نشأنا
وما زلنا حتى اآلن على هذا وسنستمر بعونه
تعالى.
وقبل أن أختم موضوع النسب ال بد أن
أذكر المرحوم عمي نقوال الذي تزوج من رضا
خليل ن ّفوج قحوش ،ورزق منها خمسة أوالد،
ثالثة ذكور وهم :رامز وناظم وكاظم ،أما رامز
وكاظم فقد انتقال إلى رحمته تعالى بحادث
سير على طريق دمشق ـ حمص ،وبقي ناظم
أطال الله عمره ،وقد رزق أيضا ً بابنتين هما
أولغا وسعاد وهذه األخيرة ال تزال على قيد
الحياة أطال الله عمرها أيضاً.
أكتفي هنا بهذا القدر من التراتب العائلي.
أم��ا كيف تع ّرفتُ على ال��ح��زب السوري
القومي االجتماعي ،فيعود إل��ى حادثتين
في طفولتي .الحادثة األول��ى في مدرستي

االبتدائية ،حيث تلقيت تعليمي على يدي
المعلمين يوسف يازجي وف��ؤاد يازجي(،)2
إذ دخلنا المدرسة في أحد األي��ام ،وفوجئنا
بصورة معلقة على الجدار ،فتحلقنا حولها
وبدأنا نتساءل عن صاحب هذه الصورة إلى
أن تمكنا من ق��راءة الكلمة المكتوبة تحتها:
«الزعيم» ،فسررنا ألننا تمكنا من حل هذا
اللغز .وبعد ذلك علمنا أن األستاذ فؤاد يازجي
هو الذي علق هذه الصورة ،ونبهنا إلى أنه ال
يقبل بأن يمد أحد يده إليها.
أما الحادثة الثانية ،فقد كان األمين بديع
قحوش يقيم في لبنان ،وقد انتمى إلى الحزب
السوري القومي االجتماعي على يد الزعيم
أنطون سعاده وكان مالحقا ً في لبنان فتمكن
من اللجوء إلى قريته حب نمرة في الكيان
الشامي وبدأ بالنشاط الحزبي ،فجمع رجال
القرية ال��ذي��ن أذك��ر منهم مخول شبشول،
عيسى عبود ،عيسى حمصي ،غصن هزيم،
حبيب قزما ،طانيوس داغ��ر ،حدو الالطي،
مخائيل إبراهيم قحوش ،وحنا كاسر قحوش
وآخرين كثرا ً لم أعد أذكر أسماءهم.
جميع هؤالء كانوا يرتدون اللباس العربي،
لكنهم تخلوا عن غطاء الرأس( ،)3وراح��وا
يتدربون على يد أحد العسكريين المحالين
على التقاعد على النظام المنضم فيما هم
يهتفون« :يحيا الزعيم سعاده يللي سنّ
المبادي».
التقط هذه العبارة ولد في السادسة من
عمره اسه طانيوس حاطوم ،فراح يرددها
أينما ذهب ،فسئل« :يا طانيوس لماذا تصرح
وت��ردد هذه الجملة؟» فقال« :الزعيم اسمه
أنطون وأن��ا اسمي طانيوس» ،فما كان من
الناس إالّ أن أطلقوا عليه اسم الزعيم ،وما زال
يحمل هذا اللقب حتى اليوم.
وم��ن أصدقاء طفولتي طانيوس عيسى
عبود ،وكنت ألقبه بأبي النواس ،وأخوته
بطرس ومخائيل وحنا وأوالد عمي رام��ز
وكاظم وناظم أسعد ووديع وعفيف وعبدالله
حدو الالطي والياس متري الالطي وسركيس
السطمة ومخائيل الشمالي وإلياس الداغر
وفريد عيسى قحوش وعبدالله الداغر وبهيج
عوض حاطوم ال��ذي لم يفارقني حتى بعد
دخ��ول��ي الجيش ،وتبعني ودخ��ل مدرسة
الالسلكي وبقينا على عالقة جيدة جدا ً حتى
بعد زواجه ،وعندما رزق ولده البكر ،سألني
م��اذا نسميه؟ قلت ل��ه« :أف��ض��ل أن تسميه
حمكت» ألن��ه ك��ان ل��ي صديق م�لازم اسمه
حكمت العضم كنت معجبا ً بأخالقه فوافق
على اقتراحي.
أما بالنسبة للوضع التعليمي ،فلم يكن في
قريتنا مدرسة ثابتة بل كانت إدارة التعليم
تستأجر غرفتين وتجعل منهما مدرسة،
وأذك��ر أن المدرسة األول��ى التي تعلمنا فيها
كانت في بيت الرفيق مخول الشبشول ،وفي
السنة الثانية والثالثة كانت في بيت الرفيق
حدو الالطي ،والرابعة كانت في بيت حبيب
األزرق ،والخامسة في بيت الرفيق حبيب
قزما ،وبعدها ت ّم بناء مدرسة في أرض تابعة
للوقف قرب كنيسة القديس جاورجيوس.
هوامش:
( )1أم���ا ق���رى وادي ال��ن��ض��ارة فهي:
تنورين ـ ال��ح��واش ـ عناز ـ التلة ـ عش
الشوحة ـ القالطية ـ الجوانيات ـ المزينة ـ
بالط ـ المقعبرة ـ الناصرة ـ كفرة ـ المشتاية
ـ مرمريتا ـ حب نمرة ـ عين الباردة ـ الدغلة ـ
عمار الحصن ـ بحزينا ـ عين الراهب ـ مشتى
عازار ـ جوار العفص ـ الزويتينة ـ الكيمة ـ
مقلس ـ عين العجوز ـ المزرعة ـ عين الغارة
بحور ـ حارة السرايا وبلدة قلعة الحصن.
ـ ّ
( )2فؤاد يازجي :هو والد الرفيق عيسى
يازجي من مرمريتا ،الذي له مؤلفات عدة
في مجاالت المفهوم القومي االجتماعي.
( )3الكوفية والع ّقال.

خان �أ�سعد با�شا تحفة معمار ّية وزخرف ّية �أعجب بها المارتين
دمشق -كوثر دحدل
ن��م��اذج م��ن ال��ح��ض��ارات التي م�� ّرت على
سورية تظهر بين جنبات وردهات خان أسعد
باشا ال��ذي بني بين عامي  1751و 1753
لغاية اقتصادية وتجارية ،فدمشق في ذاك
العصر كانت محطة مهمة من محطات طريق
الحرير.
تقول مديرة الخان ،غ��ادة سليمان« :أمر
ببناء الخان والي الشام للعثمانيين في تلك
اآلون���ة ،المنحدر من أص��ول عربية ،أسعد
باشا العظم ،لخدمة التجار ودعم الناحية
االقتصادية .وأمر باستخدام معظم الحجارة
الموجودة في دمشق للتفنن في بنائه كي
يكون أكبر محطة استراحة استراتيجية على
طريق الحرير وطريق قوافل الحج الشامي
وسوقا ً كبيرة ليتبادل التجار القادمون إلى
الشام بضائعهم الثمينة فيه ،وليصبح من
أجمل وأعظم خانات الشرق قاطبة التي بنيت
خ�لال االح��ت�لال العثماني» ،موضحة أنها
توصلت من خالل بحثها في تاريخ الخان إلى
أنمهندسي البناء والمعماريين عن من سكان
حلب المسيحيين الذين كان لهم باع طويل
في بناء الكثير من الصروح الحضارية في
سورية وتحديدا ً خالل احتالل العثمانيين،
لكن من دون أن يذكر هؤالء دورهم وفضلهم
بل ينسبونه فحسب إلى َمنْ أمر ببنائه.
ولفتت إل��ى أن��ه كانت لهذا الخان شهرة
عظيمة وم��ا زال��ت شهرته ذائعة في معظم
أرج��اء العالم ،وك��ان الرحالة ومعظم زوار
دمشق يع ّرجون على الخان لمشاهدة هذه
التحفة الفنية المعمارية الفذة ،وكان الجميع
يبدي إعجابه بالفن المعماري المتمثل في
هيكلة ال��خ��ان .وم��ن أشهر ه��ؤالء الرحالة
الشاعر الفرنسي ألفونس دو المارتين الذي
زار دمشق عام  1833وذكر في «كتابه رحلة
إل��ى ال��ش��رق» أن ال��خ��ان م��ن أجمل خانات
الشرق وأن قبابه تذكره بعظمة وضخامة قبة
القديس بولس في روما ،مبديا ً إعجابه بباب

الخان الكبير الذي وصف بالقطعة النفيسة
من طراز العمارة اإلسالمية التي ال نظير لها
في العالم.
ت��وض��ح سليمان أن كلمة خ���ان تعني
بالفارسية المبيت واإلقامة الموقتة ،إذ كانت
القوافل التجارية تنزل البضائع في باحته
حيث تتم المبادالت التجارية بين التجار،
ثم تخ ّزن هذه البضائع في غرف في الطبقة
األرضية وعددها  40غرفة مصممة على شكل
أجنحة مستقلة يتألف كل منها من غرفة
أمامية كانت تستخدم ماضيا ً كمكتب ،وثمة
في الداخل غرفة أكبر أو غرفتان للبضائع،
لك ّل غرفة نافذة مستطيلة تطل على الرواق
ونافذة في جدار السور تمدها بالنور والهواء،
أم��ا الطبقة الثانية فمؤلفة م��ن  44غرفة
خصصت لمنامة التجار.

ت��ع � ّرض ال��خ��ان ع��ام  1759لحريق في
أعقاب الزلزال ال��ذي ضرب دمشق فتهدمت
ثالث من قببه التسع ،بحسب رواية الشيخ
أحمد البديري الحالق ،أو خمس قباب حسب
رواية أخرى لنعمان أفندي قساطلي ،وبعد
ذلك هجر الخان.
تقدر مساحة الخان االجمالية بنحو 2500
متر مربع وتحتل واجهته الغربية المطلة على
سوق البزورية بطول  47مترا ً وتحتضن هذه
الواجهة بوابة الخان الكبيرة الحجم ومسجدا ً
صغيرا ً ودكاكين ومخازن تجارية ،بينما
تحتل واجهته الجنوبية المطلة على خان
الرز سوق الصقالين بطول  52مترا ً وتتوزع
فيها المحال التجارية .أما الواجهة الشرقية
فهي سور أصم يطل على زقاق الحي المجاور،
وواجهته الشمالية يزيد طولها على  25مترا ً

لكنها محجوبة بالمباني كحمام نور الدين
والمدرسة الكاملية التنكزية .وع��ن داخل
البناء تقول سليمان :يحيط بالبناء باحة
مسقوفة بالقباب ومفتوحة بقبة فوق البحرة
والبوابة بتصميم الفت لألنظار عبر عناصرها
المعمارية والزخرفية ،فهي نموذج حي من
نماذج العمارة االرستقراطية في دمشق.
تتألف الباحة م��ن إي���وان واس��ع يتقدم
ال��ب��اب يحتوي ف��ي جانبيه على مقعدين
من الحجر واعمدة كورنثية وأعمدة أيونية
وأخرى توشكانية متوجة بتيجان كورنثية
وأيونية أيضا ً من العصر اليوناني السوري
معقود أعالها بالمدكك العادي بحشوات ذات
أشكال هندسية متنوعة والمدكك ذي الرسوم
الهندسية الدقيقة جداً ،فضالً عن المقرنصات
من العصر األي��وب��ي والمملوكي وال��دالي��ات

الحجرية ،وفي أعالها شكل صدفة لنصف
قبة .ويروى أن ياقوتة ثمينة كانت موضوعة
ف��وق ال��ب��اب وأن ثمن الياقوتة ك��ان يكفي
إلعادة بناء الخان لو تهدم ،لكنها اختفت بعد
الزلزال.
بالنسبة إل��ى المدخل الرئيسي للخان
ثمة عقد مك ّون من ثالثة أق��واس متراكبة،
القوس الخارجي الكبير مك ّون من سلسلة
من المشربيات ،والقوس األوسط مك ّون من
حجارة مقولبة على شكل كعوب الكتب ،أما
القوس الثالث الداخلي فيتألف من حجارة
مقصقصة يتناوب فيها اللونان األبيض
واألسود والعقد محمول على أعمدة صغيرة
ف��ي ك��ل م��ن جانبيه ومنحوتة ذات أشكال
حلزونية وضفائر وتمثل هذه الواجهة أجمل
واجهات المباني األثرية وأضخمها في دمشق
إبداعا ً وأغناها بالزخارف والتزيينات ويصل
طولها إلى ما يزيد على  11مترا ً وبعرض يبلغ
 9أمتار ،بينما باب الخان مفتوح ضمن قنطرة
تعلوها واجهة مؤلفة من خطوط هندسية
ونقوش وكتابات ت��دل على تاريخ البناء
ومن أمر ببنائه ،باإلضافة إلى عبارات أخرى
وقصيدة شعرية.
توضح مديرة الخان أن الباحث التاريخي
في ال��دراس��ات العربية واإلسالمية لمدينة
دمشق عماد األرمشي أورد هذه المعلومات
في مراجعه.
بقي ه��ذا الخان العظيم ي��ؤدي وظيفته
كخان رسمي إلى مطلع القرن العشرين عندما
انتشرت الفنادق في محيط ساحة المرجة
وما جاورها من المشيدات ،إلى أن انتقلت
لكيته إل��ى تجار س��وق البزورية وشرعوا
في استخدامه مستودعا ً لبضائعهم حتى
ثمانينات القرن العشرين ،فأخلي الخان
من المستودعات العشوائية وت��ح� ّول إلى
المديرية العامة للمتاحف واآلثار في دمشق
فعملت على صيانته وترميمه ثم استمالكه.

ق�صائد ل�سوزان عليوان
ترثي مدن الطفولة
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صدر للشاعرة اللبنانية سوزان عليوان
دي��وان عنوانه «الحب جالس في مقهى
الماضي» .والشاعرة عليوان من مواليد
بيروت سنة  ،1974من أب لبناني وأم
عراقية األص��ل ،تخرجت ع��ام  1997من
كلية الصحافة واإلع�ل�ام م��ن الجامعة
األميركية في القاهرة .بسبب الحرب في
وطنها ،أمضت سنوات طفولتها وشبابها
بين األندلس وباريس والقاهرة .من أعمالها
«عصفور المقهى» و«مخبأ المالئكة» و«ال
أشبه أحدا» و«شمس مؤقتة» و«ما من يد»
و»كان اسمه الحب».
يبدأ دي��وان «الحب جالس في مقهى
ال��م��اض��ي» بما يشبه االع���ت���راف ،تقول
عليوان« :أغني لعلني أولد /أغني ألنني أموت .أغني كأنني لم أولد /أغني
وكأننا ال نموت» ،وفي الصفحة األخيرة بعد عشر قصائد ،هي مجمل الديوان،
سيكون ال��ق��ارئ أم��ام حقيقة أن «الجنود دم��ى من رص��اص /والرصاص
رصاص /والدم دم».
الديوان الجديد فضاء شعري وإنساني يضاف إلى مجموعات شعرية
تواصل عليوان إصدارها منذ نحو عشرين عاما ً بدأب وحنو على القصيدة .وقد
يرى القارئ الديوان الواحد أحيانا ً قصيدة واحدة ،وقد يرى الدواوين نفسها
قصائد ممتدة تحتفظ بروحها ويؤدي سابقها إلى الالحق.
لكن الشجن ،وربما األسى ،يفرضان مساحة نفسية أكثر اتساعا ً وعمقا ً في
الديوان الجديد ،بدءا ً من القصيدة األولى «رسالة عيد الميالد» حيث «ال مطر
ألغسل سقوط العالم /ال غربة أعمق من أن أحبك… على عكاز-بخطوتين دون
األربعين/على درب معتدة بضلوعي /ألشياء ال تعرفني أفني /لعلني أعرف
كيف ينهض طائر من رمادك».
على غالف الديوان لوحة رسمتها الشاعرة «من وحي مالك مرسوم بالطبشور
األبيض على جدار في باريس ،لفنان مجهول» .وهو في  159صفحة قطعا ً كبيرا ً
وصدر على مألوف الشاعرة عليوان ،على نفقتها الخاصة.
سوزان عليوان على سفر دائم .قلبها حقيبة ،روحها كومة مفاتيح وأقفال.
تكتب ،ترسم ،وتحلم أحياناً .والشاعرة التي تتكرر في قصائدها ولوحاتها
تنويعات من مشاهد غربة ودهشة دائمة ،ولدت في بيروت وعاشت جزءا ً
من طفولتها إبان الحرب األهلية التي اندلعت عام  .1975وب��روح الطفولة
تصف العاصمة الفرنسية في قصيدة «الزهرات العواتم» قائلة« :باريس مطر
يتساقط /ليل موحل /شوارع ممحوة /شجر فاحم لفرط وحشته /بلعب
ال��ورق يتسلى… باريس مطر يتساقط /وها هم يسقطون معاً ...الطغاة
واألطفال المطمورون بثلج الطريق» .لكن باريس ليست صورة ثابتة وجامدة
لمدينة بل هي أكثر من مدينة ،ففي قصيدة «مالئكة األل��وان المائية» تقول
عليوان« :باريس عربة هدايا تضيء أعيننا؟» .وتقول في مطلع قصيدة «كلما
أهديتك كوكبا»« :الرابعة والربع فجرا /بيروت بعد المطر ...شوارع بعيون
غرقى /ليل مورق بإشارات مرور /كلب يتعكز على كتف ظله /بائعة مناديل/
بسبات مصطبة على رصيف /رق الحبيب /وأشواق بإلحاح أطفال متشعلقين
بأكمامي» .والقصيدة نفسها تحتفي بأغنية «رق الحبيب» التي لحنها محمد
القصبجي وكتب كلماتها أحمد رامي وكالهما عاشق صامت ألم كلثوم ،وتتضمن
بيتا ً جميالً هو «من كتر شوقي سبقت عمري» .وتستم ّر روح األغنية مع بطلة
القصيدة في تيه مدينتها فتقول في نهاية القصيدة« :منذ مطلع األغنية وأنا في
رجاء رسالة /والنجوم أكف على أحبار تلوح تماما ً كما يرسمها الصغار .من
أدعو إلى طاولتي واألرق قطار فارغ؟  /لشبح القصبجي مقعد شاغر .عروش
في روحي لرامي الذي عاش عاشقا ً ذليالً .نصف الحكاية دمعة .كل الحكاية
وجهك الذي ال يرويه نهر -وضحكة مدينة ال تتذكر أحداً».سوزان عليون فنانة تشكيلية أيضا ً تقول عن الرسم« :أنا لست رسامة.
يحب رسومي ،تماما ً مثلما يرسم األطفال
أحب الرسم وألن هناك من
ّ
أرسم ألنني ّ
ولألسباب نفسها .شعري ورسمي يحمالن رسالة واح��دة ،لكن األول ينطق
باللغة فيما ينطق الثاني باأللوان .األول يحمل قلما ً فيما يحمل الثاني فرشاة.
الشعر والرسم هما يداي اللتان تحلمان بالنور وتسعيان معاً ،وبالحرارة ذاتها،
وجداني
إلى إضاءة الشموع الصغيرة في عالم مظلم وظالم .أومن بأنّ الصفاء،
ّ
وذهني ،ينبع من أعماق اإلنسان ،ليس من ذاكرته وال من أمله في المستقبل،
ّ
إ ّنما من تفاعله مع لحظته في العالم وفاعليته في الحياة .هو نعمة من عند الله
ّ
تشف الروح ،أي أن
بالدرجة األولى .كما أنّ هناك معادلة ال ب ّد من توازنها كي
يقترب اإلنسان قدر اإلمكان من تصو ّره عن نفسه .منذ طفولتي وأنا أعرف ما
أريده في حياتي وأسعى إلى تحقيقه .بين ذاتي وبيني صداقة قديمة وحميمة.
بيننا مكاشفة ومصارحة ومحاسبة دقيقة».

فواز جرج�س ير�صد �إخفاقات الغرب
في التنب�ؤ بـ«الربيع العربي»
صدر حديثا ً كتاب «الشرق األوس��ط الجديد ...االحتجاجات والثورة في
العالم العربي» لدى مطبعة جامعة كامبريدج ،تحرير وتقديم فواز جرجس،
أستاذ العالقات الدولية في جامعة لندن ومدير مركز الشرق األوسط فيها.
يندرج الكتاب في سياق محاولة فهم ما جرى خالل ما سمي بـ»الربيع
العربي» ،دوافعه وأسبابه وتبعاته ومواءمته مفاهيم علوم السياسة واالجتماع
ونظرياتها.
الكتاب في نحو  500صفحة قطعا ً كبيرا ً ويض ّم أبحاثا ً ومداخالت لـ21
أكاديميا من مختلف أنحاء العالم ،انطالقا ً من الجامعة األميركية في القاهرة
إلى جامعة هارفارد ،ومن تشاتهام هاوس إلى جامعة أوكسفورد.
في مقدمة ،من نحو  40صفحة ،يجمع جرجس أبرز ما أتى به األكاديميون
المشاركون في الكتاب ،مستخلصا ً أهم النقاط التي يتعرض لها الباحثون
الستنتاج الدروس ،مؤكدا ً أن ما حصل في العالم العربي هو تغيير بالغ األهمية
ه ّز أسس كثير من النظريات ومفاهيم العلوم السياسية .وجمع مادته كلها حول
خط أساسي هو البحث في أسباب فشل الفكر السياسي ونظريات علم االجتماع
السياسي في التنبؤ بالتغيير والتعامل مع تطوراته ،على شكل أجزاء خصت
كل مشارك في الكتاب بفصل يبدو بحجم كتاب .وبين المشاركين في الكتاب
وليام كواندت وروجر أوين وتشارلز تريب ورامي زريق وصادق العظم.
رغم طابعه األكاديمي للكتاب فانه يكتسي أهمية بالغة لكل من يريد أن
يستوعب ما جرى ويجري في منطقة الشرق األوسط ومحيطها ومساهمته في
تطوير العلوم االجتماعية والسياسية عامة.
مذ انطلقت موجة التغيير في تونس قبل أكثر من ثالث سنوات ،كتبت مراجع
ومقاالت تؤكد أن العالم كله فوجئ حقا ً بما حدث ،خاصة بعدما ساد تص ّور عام
بأن هذه المنطقة من العالم في منحى ركود دائم .ورغم أن ساسة كثرا ً سارعوا
إلى ركوب موجة التغيير ،إالّ أنّ األكاديميين والباحثين في السياسة واالجتماع
عامة ال يزالون يتدارسون كيف لم يتوقعوا حدوث تلك الموجة من التغييرات.
ال يعتبر مصطلح «الشرق األوس��ط الجديد» من نتائج الحادي عشر من
أيلول ،لكونه موجودا ً قبل ذلك في أطروحات سياسيين وكتاب أميركيين
و«إسرائيليين» .وأعادت واشنطن إنتاج المصطلح خالل الحرب «اإلسرائيلية»
على لبنان فيما باتت تعتبره الوقت األنسب للخطوة التالية التنفيذية من
مشروع إرساء معالم قرن أميركي بدءا ً من الشرق األوسط.

