مناطق 11

اإلثنين  19حزيران  2017العدد 3204

كيفورك

صانع اإليقاع وضابطه المجهول
زنوبيا ظاهر

مدخل النفق من الجانب اللبناني (علي حشيشو)

إض ـ ـ ــاف ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ــى عـ ـ ـ ـ ـ ــروض ض ـ ــوئ ـ ـ ّـي ـ ــة –
ص ــوت ـ ّـي ــة ،وق ـط ــار لــأط ـفــال وإمـكــانـيــة
ركـ ــوب دراج ـ ــات ه ــوائ ـي ــة أو س ـي ــارات
كهربائية لـ«االستمتاع بمنظر البحر
ال ــرائ ــع وم ـش ــاه ــدة أرانـ ـ ــب ال ـص ـخــور»
ال ـت ــي تـع ـيــش ف ــي هـ ــذه امل ـن ـط ـقــة .وفــي
ّ
املــوقــع أيـضــا مطعم ُيـطــل على البحر،
ومقاصف ،وبسطات لبيع املشغوالت
ال ـح ــرف ـي ــة وال ـق ـط ــع الـ ـت ــذك ــاري ــة .فـيـمــا
ي ـ ـس ـ ـت ـ ـض ـ ـيـ ــف ح ـ ـ ـفـ ـ ــات م ــوسـ ـيـ ـقـ ـي ــة
ومهرجانات فنية ورياضية ويقصده
عشرات آالف الزوار سنويًا على مرمى
حجر من الحدود اللبنانية.
لــم يعلم نــائــب رئـيــس بلدية الـنــاقــورة
عـ ـل ــي طـ ــاهـ ــر ب ـ ـ ــأن الـ ـ ـع ـ ــدو ي ـس ـت ـخ ــدم
النفق .ككثيرين من أبناء بلدته ،ومن
ال ـل ـب ـنــان ـيــن ،كـ ــان يـعـتـقــد بـ ــأن مــدخــل
النفق ،لناحية الجانب املحتل ،مقفل
بـحــائــط اسـمـنـتــي كـمــا هــي ال ـحــال في
ّ
الجانب اللبناني .يؤكد ،استنادًا إلى
ك ـبــار ال ـســن ،أن ال ـح ــدود تـقـطــع النفق
فــي وسـطــه ،و«أهلنا أصــدق مــن الخط
األم ــم امل ـت ـح ــدة» .يضيف
األزرق وم ــن ّ
أن «خ ـ ــط الـ ـط ــف ــاف ــات ال ـ ــذي ث ـب ــت فــي
البحر عند ترسيم الخط األزرقّ ،
تمدد

الشطر الفلسطيني
المحتل من رأس الناقورة
يعج بالسياح ويمنع
اللبنانيون من الوصول
الى الجانب اللبناني

باتجاهنا تدريجيًا ،إذ تدفعه الزوارق
املعادية التي تنتهك مياهنا يوميًا من
دون رادع».
بـحـســب ط ــاه ــر ،ب ــدأ مـنــع األه ــال ــي من
الوصول إلى رأس الناقورة منذ نكبة
 .1948ح ـي ـن ـه ــا ،اعـ ـت ــدت ال ـع ـص ــاب ــات
الصهيونية على أهالي البلدة ّ
وهجرت
س ـك ــان ال ــزي ــب وال ـب ـص ــة امل ـتــداخ ـل ـتــن
مـعـهــا وزرع ـ ــوا س ـكــة ال ـق ـطــار والـنـفــق
ب ــاألل ـغ ــام مل ـنــع ال ـت ـس ـلــل .ق ـبــل اجـتـيــاح
 ،1978منعت حواجز الجيش اجتياز
املـنـطـقــة .ي ـقــول عـضــو الـبـلــديــة محمد
هاشم« :حتى عندما كانت هناك دولة،
كنا ممنوعني من الوصول .كان هناك
ق ــرار بـعــدم االشـتـبــاك مــع الصهاينة».
يستذكر هاشم ابن البلدة الرقيب في
الجيش حسن داود سعد« :عام ،1968
كان ضمن قوة الحراسة عندما اعتدت
قــوة صهيونية على مجموعته .بــادر
بإطالق النار على قدم أحد املهاجمني.
لـكـنــه عــوقــب بـكـســر رتـبـتــه ونـقـلــه إلــى
مركز خدمة بعيد عن بلدته».
قطار التحرير لم يمر بــرأس الناقورة
واللبونة .رغم اندحار العدو وعمالئه،
لم تعد الحركة إليهما .ما الــذي يمنع
م ــن اس ـت ـث ـمــار امل ـن ـط ـقــة س ـيــاح ـيــا كما
يـفـعــل الـ ـع ــدو؟ «إجـ ـ ـ ــراءات الـيــونـيـفـيــل
ال ـتــي واف ـقــت قـبــل ع ــام فـقــط عـلــى فتح
جــزء من املنطقة املغلقة» يقول طاهر.
منذ التحرير ،ال تــزال املنطقة على ما
كــانــت عـلـيــه .بـلــديــة ال ـنــاقــورة ،بحسب
ط ــاه ــر وه ــاش ــم ت ـح ـضــر م ـل ـفــا لــرفـعــه
ال ــى الـ ـ ــوزارات املـعـنـيــة لـتـمـكـيـنـهــا من
اسـتـثـمــار شــواطـئـهــا سـيــاحـيــا .اآلم ــال
ل ـي ـس ــت كـ ـبـ ـي ــرة :ف ـ ــي ظ ـ ــل ال ــامـ ـب ــاالة
اللبنانية واالن ـح ـيــاز األم ـمــي ،وحتى
إشعار آخــر ،سيبقى العدو وحــده من
ّ
يتغنى بـ«سحق الصخور» ،وسيبقى
مستوطنوه وحــدهــم مــن «يـحــق» لهم
االستمتاع بـ«البحر الفيروزي الرائع»!

في كثير من الحفالت الفنية املصورة،
ّ
غالبًا ما تركز الكاميرا على األيدي التي
تـعــزف على الطبلة أو ال ــدف أو الطبل.
وغالبًا ما تلفت النظر «ماركة» مدموغة
ع ـل ــى هـ ــذه اآلالت« :كـ ـيـ ـف ــورك» .لـيـســت
هــذه عالمة تجارية ملصنع متخصص
باآلالت املوسيقية ،وال شهادة تصنيف
لـ ــآالت اإلي ـقــاع ـيــة عـلــى غـ ــرار ش ـهــادات
«إي ــزو»« .كـيـفــورك» اإليـقــاعــات وملكها،
ه ــو ذاك األرمـ ـن ــي ال ــراب ــض ف ــي منطقة
ب ــرج ح ـمــود .ه ـنــاك ،يعكف مـنــذ ثالثني
ع ــام ــا ع ـل ــى ص ـن ــاع ــة اآلالت اإلي ـقــاع ـيــة
ح ـتــى بــاتــت مـنـتـجــاتــه م ــارك ــة مسجلة
اإليقاعيني حــول العالم.
يطلبها أشهر ّ
فــي واح ــد مــن األزق ـ ــة الـضـيـقــة فــي هــذه
املنطقة ،انزوى كيفورك .ترك مقعده في
فرق العزف خلف املغنني وتبنى مهمة
أص ـعــب :أن يـكــون «الـضــابــط املـجـهــول»
لإليقاع!
ّ
«الذواقة» كما ّ
يسميهم،
وزبائنه ،أو
هو ّ
يـ ـص ــنـ ـف ــون م ـن ـت ـج ــات ــه ب ــالـ ـتـ ـح ــف .أم ــا
مـ ـحـ ـت ــرف ــه ف ــأشـ ـب ــه م ـ ــا ي ـ ـكـ ــون ب ــورش ــة
ّ
سنكري وده ــان وبــاط ونـجــار ح ــداد...
ّ
معًا! تزدحم «الـعــدة» في الــزوايــا وعلى
الـ ـحـ ـيـ ـط ــان وف ـ ـ ـ ــوق ال ـ ـ ــرف ـ ـ ــوف :م ـف ـك ــات
وم ـق ـص ــات وق ـط ــع ح ــدي ــد والص ـ ـقـ ــات...
ليس صعبًا على هــذا الحرفي األرمني
املــولــود فــي بـيــروت أن يتقن العمل في
ال ــورش ــة .مـنــذ ص ـغــره ،عـمــل فــي مصنع
ل ــ«ال ـب ــات ـي ـك ــس» (غ ـ ـ ــراء الص ـ ــق) يـمـلـكــه
والـ ــده .مــع بــدايــة ال ـحــرب ،فـضــل الــوالــد
إقـفــال املصنع ألن تعرضه لـشــرارة كان
ك ــاف ـي ــا الشـ ـع ــال امل ـن ـط ـق ــة .ت ـمــاش ـيــا مــع
النمط املهني السائد في محيطه ،افتتح
ً
كيفورك الحقًا محال لتصنيع الساعات.
اجتاحت ساعات الـ«سايكو» األســواق،
فيما هو يتقن التعاطي مع الـ «رولكس».
باتت الـهــوة بينه وبــن الساعات تكبر
يــومــا بعد يــوم ،إلــى أن خلع الــوقــت من
ً
ي ـ ــده .أق ـف ــل امل ـح ــل واف ـت ـت ــح م ـح ــا آخ ــر
لـبـيــع األدوات املــوس ـي ـق ـيــة .بــال ـتــزامــن،
امتهن العزف على اآلالت اإليقاعية في
الـفــرق .حينها ،كــان يصلح آالتــه وآالت

زمــائــه اس ـت ـنــادًا إل ــى خـبــرتــه الـســابـقــة.
تدريجًا ،صار يتسلل إلى كواليس اآللة،
منبهرًا ب ـ «قدرتها على صنع أفراحنا
وتـسـلـيـتـنــا وت ـحــريــك أج ـس ــادن ــا» .أقـفــل
مـحــل األدوات املــوسـيـقـيــة ألن «الـعــامــة
ال تـشـتــري» .فــي مـنــزلــه ،افـتـتــح ورشـتــه
ّ
ُ
لـصـنــع اإليـ ـق ــاع .م ـن ــزل ـ ُـه م ـس ـتــودع لـكــل
ُ
م ــا ق ــد ي ـخ ــط ــر ف ــي ال ـ ـبـ ــال .اح ـتــراف ـي ـتــه
غ ــدت هــوســا بالتفاصيل و«امل ــارك ــات»
ّ
ّ
األملانية.
و«العدة»
نــادتــه خـبــايــا اآلالت ليكتشف
بنفسهِ
ِ
تفاصيلها ويبدأ باحتراف صناعتها.
منذ ثالثني سنة ،تفرغ لها .ال يخرج من
منزله إال إلــى ســوق األح ــد ،لـشــراء عدة
ِ
الشغل .ال يتحرك أبعد من ذلك« .ممكن
وأجيء»!
في حياتي املقبلة أروح
َ
كـ ـيـ ـف ــورك ُ
«ي ـ ـ ـصـ ـ ـ ّـدف» اآلل ـ ـ ـ ــة .يـصـقـلـهــا
بالخشب والجلود والــدهــان .يدقق في
نــوع ـيــات الـبـضــاعــة ال ـتــي يستخدمها.
ي ـس ـت ـخــدم جـ ـل ــودًا ط ـب ـي ـع ـيــةُ ،
وي ـ ـ ــدوزن
«ص ـ ـ ـنـ ـ ــوجـ ـ ــه» .ارت ـ ـ ـبـ ـ ــط اسـ ـ ـم ـ ــه ب ـك ـب ــار

اإليقاعيني والراقصات :العازف الراحل
سـ ـت ــراك ،وح ـس ــن أنـ ـ ـ َـور ع ـ ــازف اإلي ـق ــاع
ّ
الـ ـ ــذي راف ـ ــق كـ ـب ــارًا م ـن ـهــم ع ـبــد الـحـلـ َيــم
ّ
ح ــاف ــظ ،وم ـي ـش ـيــل ب ـق ـلــوق الـ ـ ــذي ع ــزف
خلف فـيــروز .عصر الغناء واملوسيقى
ّ
الذهبي ولى ،لكن إيقاعاته تقاوم الزمن.
اإليقاعيون املخضرمون والجدد حذوا
حذو أسالفهم باختيار تحف كيفورك،
أبرزهم رونــي بــراك .يرفض كيفورك أن
ّ
يصنع إيقاعات للبيع في السوق« .على
ٍّ
التوصاية» يعمل ...وليس ألي كان! كما
حمل اسمه البنتيهّ ،
ّ
يحمل اسمه آلالته
التي تعني له ويعرفها مهما غابت عنه
كما يعرف ابنتيه.
«آخرتك على طبلة» .مثل شعبي ُيعاير
به الفاشل ُ
ويقلل به من أهمية الطبلة.
أمــا كـيـفــورك ،فقد كانت بــدايــة سعادته
معها .سعادة ثمينة جدًا رغم أنه يحدد
أسعارًا عادية لتحفه التي تعلو قيمتها
باسم كيفورك ،كما بكفوف من يعزفون
عليها.

كيفورك في مشغله (األخبار)

«خميس الجسد اإللهي»
هكذا قضت زحلة على الطاعون!
نقوال أبو رجيلي
«خميس الجسد اإللـهــي» طقس كنسي
تحييه خصوصًا الطوائف الكاثوليكية
والالتينية التي تتبع التقويم الغربي.
الطوائف املسيحية في كل أنحاء العالم
تـحـتـفــل ب ـهــذه املـنــاسـبــة ال ـتــي تـصــادف
أول خميس يلي «أحد العنصرة» (الذي
يأتي بعد خمسني يومًا من عيد الفصح،
ويـصــادف غالبًا فــي شهر حــزيــران) .إال
أن ــه ،فــي زح ـلــة ،ي ـبــدو وك ــأن ه ــذا العيد
خاص باملدينة دون سواها.
م ـن ــذ  192عـ ــامـ ــا ،وم ـ ــن دون ان ـق ـط ــاع،
يحيي الزحليون هذه املناسبة بمواكب
ً
إحياء إلنقاذ «القربان املقدس»
املؤمنني
مدينتهم ...من الطاعون.
ّ
وي ـ ـّـروي م ــؤرخ ــون أن وب ـ ــاء ال ـطــاعــون
تـفــشــى ع ــام  1825فــي ع ــدد مــن املناطق
الـلـبـنــانـيــة ،وم ــن بينها زح ـلــة .وبعدما
فـتــك بالكثير مــن أبـنــائـهــا ،دع ــا مـطــران
املــديـنــة آنـ ــذاك ،إغـنــاطـيــوس الـعـجــوري،
ال ـس ـكــان إل ــى ح ـمــل «ال ـق ــرب ــان امل ـق ــدس»
وال ـ ـطـ ــواف ب ــه حــول ـهــا وفـ ــي شــوارع ـهــا
ال ــداخ ـل ـي ــة .ك ــذل ــك زار املـ ـط ــران مــرضــى
الطاعون للصالة وتقديم البخور على
نية الشفاء« ،فكانت األعجوبة الكبيرة،
حـ ـي ــث انـ ـقـ ـط ــع دابـ ـ ـ ــر ذلـ ـ ــك ال ـ ــوب ـ ــاء بــن
سكان املدينة دون ســواهــا مــن املناطق

من االحتفالت بـ «عيد أعياد زحلة» (األخبار)

اللبنانية التي لم ُ
تنج من هــذا املــرض»
(ك ـتــاب «تــاريــخ زح ـلــة» لـلـمــؤرخ عيسى
إسكندر املعلوف).
مذذاك ،تحتفل املدينة والقرى املجاورة
ب ــ«ع ـيــد أع ـي ــاد زحـ ـل ــة» ،ب ـمــواكــب تضم
املئات ويتقدمها أساقفة وكهنة ووجوه
س ـي ــاس ـي ــة واقـ ـتـ ـص ــادي ــة واج ـت ـم ــاع ـي ــة.
ت ـن ـط ـل ــق امل ـ ــواك ـ ــب سـ ـيـ ـرًا عـ ـل ــى األق ـ ـ ــدام
(تـضــم نـســوة حــافـيــات إي ـفــاء بــالـنــذور)
فـ ــي سـ ــاعـ ــات ال ـف ـج ــر األولـ ـ ـ ــى مـ ــن أمـ ــام
الكنائس بعد إقامة القداديس ،وتطوف
فــي األح ـي ــاء حــامـلــة «ال ـقــربــان امل ـقــدس»
والـشـمــوع وص ــورًا ورم ــوزًا ديـنـيــة ،قبل
أن تلتقي كلها أمام مبنى سرايا زحلة،

حيث يقام قداس احتفالي تتخلله كلمة
لــراعــي أبــرشـيــة ال ـفــرزل وزح ـلــة لطائفة
الـ ـ ـ ــروم امل ـل ـك ـي ــن الـ ـك ــاث ــولـ ـي ــك .ب ـع ــده ــا،
تـنـطـلــق امل ــواك ــب م ـجــددًا تـتـقــدمـهــا فــرق
كـشـفـيــة ومــوسـي ـقـيــة وت ــام ــذة م ــدارس
وجمعيات خيرية وتتوجه إلى كنيسة
س ـي ــدة ال ـن ـجــاة (م ــرك ــز م ـطــران ـيــة ال ــروم
امللكيني الـكــاثــولـيــك) ،حيث يـقــام قــداس
ج ـم ــاع ــي ت ـخ ـت ـتــم ف ـي ــه احـ ـتـ ـف ــاالت ه ــذا
ال ـيــوم الـطــويــل ال ــذي يعتبر ي ــوم عطلة
في املدينة .وال ّ
يفوت كثيرون من أبناء
زح ـلــة ف ــي االغـ ـت ــراب امل ـشــاركــة ف ــي هــذه
املناسبة التي تجتذب أيضًا مسيحيني
عربًا من سوريا واألردن وغيرهما.

