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أمثاَهلا يف الَقرَية

ولحوم وألبان، وفواكه وخضار، حنطة، من القوت، تَستِمد فمنها املدن، أهراء القرى
يظل كذلك هنيهات، إالَّ املعامل تقف ال وكما الرجال. دواليبه معمل، فكأنها وخمور،
عليه جادت إْن استغالل، صيفه رضع، وحلب وقلع، زرع فحياته دائمة، حركة يف ح الفالَّ
يعلل كئيبًا، حسريًا قعد بعده أو املناسب الوقت قبل جاءت وإْن أوانها. يف باألمطار الطبيعة
عام فاتك «إْن فريدد: األيام عليه وأَْمَلتَْها التجاريب، إيَّاها علَّمته التي األمثال بحكمة نفسه
يقوم. حتى يسقط يكاد وال ييأس، وال يقنط ال جلود، صبور، فالقرويُّ بغريه»، استبرش
إذا وعمال، وتجار صناعيني ومن وعلماء، حكام من املدن بسكان يحلُّ ماذا أدري ال

نعاجه؟! ويَُربِّ أرضه يحرث ولم ويئس، قنط أو العمل، عن البائس هذا وقف
خبًزا الدوالب يطعمهم وهل وحوانيتهم؟! مخازنهم بها تعج التي البضائع أيأكلون
املستهِلك أليسالقرويهو بضاعتهم؟! ق وينفِّ منتوجاتهم، يستهلك من ثم ولحًما؟ وخضاًرا
يف ووصفها الحالة، هذه برودوم سويل الفرنيس الشاعر تخيَّل لقد مًعا؟! وقت يف واملنِتج

منه. مقُربة عىل املوت فرأى قصائده، إحدى
كان ملا عينيه، يف رائًقا حياته أسلوب وتجعل لعمل، كالٍّ أبناءها الطبيعة ر تسخِّ لم فلو
بيوتها يف تجد فقلَّما نهاًرا القرية دخلت فإذا عيشه، وخشونة بعزلته يرىض القرية ابن
للرجال الطعام يهيِّنئ اللواتي أو عمًال، يستطعن ال اللواتي والنساء العاجزين، الشيوخ غري
املاء وأباريق يد، يف الطعام سالل حملن الغداء، ساعة دنت إذا حتى الحقول، يف الكادحني

الزاد. الرجال تنتظر حيث الحقول إىل وهرولن يد، يف
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إذا إال نهاًرا بيته إىل يلجأ ال وهو الفصول، جميع يف عمًال مملوءة القروي أيام إنَّ
ه يُتمَّ أن من بدَّ ال عمل السنة فصول من فصل فلكل صيًفا، الحر وكواه شتاءً، املطر دهمه
يف والرزق الرزق، فاته تماهل أو تقاعس فإذا يد.» «الفالحة له: يقول املثل ألن حينه؛ يف
أو تباطأ فإذا معك.» أقوَم حتى «ُقْم قال: فاهلل واجب؛ العمل ولكنَّ ونصيب، قسمة نظره

يزيده.» هللا ايده من «اليلِّ املثل: فيه وصحَّ ، املقرصِّ هو كان قرصَّ
بدَّ فال لالسرتاحة الحقل تركوا فإذا يستقرُّون، ال تراهم لذا الربكة»؛ فيها «الحركة

وسخ.» والتعب ينتهي، ال والعمل يخلص، فالزمان البيت، حول ما عمل من
عملها فيكون عماًال، تستأجر فئة هناك بل وينكشون، يحرثون القرى أهل كل ليس
باملوسيقى املدنيُّون العمال يتمتَّع وكما الوقت. يضيِّعوا وال العمل يحسنوا لكي مراقبتهم
ون حسُّ فهنا عنهم، ه تُرفِّ طبيعية موسيقى لهؤالء كذلك املعدن، بها ينطق التي االصطناعية
ح، الفالَّ شقاء من فيلطِّف شبَّابته يف ينفخ راٍع وهناك يتكلَّم، وحجل يغرِّد، وشحرور يغنِّي،

مصيبة». «نصف فتصري مصيبته، عليه ويهون
حطَّاب عىل ا إمَّ عينه تقع العابر التفَت وكيفما الدائم، للعمل — قلنا كما — النهار
يقول املثل ألن تماًما؛ مئونته يدَّخر كما للشتاء، ليدَّخره بيته إىل ويحمله الحطب، يقطع
ليدَّخره تينه يلمُّ آخر عىل وإما عامود»، املاء يقف للمعمود املولود ومن ، ِكنَّ كانون «يف له:
له، فليستعد مبلول.» باملاء طرفه فأيلول العود، عىل الصيف يف «املئونة كانت فإذا للشتاء،

فرًجا.» كان ولو ضيق «فالشتاء
ويبلغ الطريق، مشاق من ليخفف يغنِّي وهو وحماره، بغله يسوق مكاريًا ترى وقد

الويل.» معه جاء الليل «جاء فإذا املقصود، املكان
القرية ثقافة أنَّ تنَس فال األمثال، ِذكر من أُكثر — سرتاني وكما — رأيتني كنت إذا
وأخالقها الخام، األمة عقلية عىل والدليل ثقافته، وعنوان الشعب أدب هو فاملثل أمثالها، يف
جمل يف الوضع محكمة أحكام القروية األمثال إنَّ الحياة. يف اختباراتها ونتيجة األولية،
فهو األصلية، الحقوق مواد املتضلِّع املحامي يعرف كما ي، األمِّ القروي يعرفها وجيزة
يوجد وكما األصيلة. البرشية الثقافة هو فاملثل ذلك؛ يف بدع وال باألمثال، دائًما يحدثك
اختالف عىل البرشي العقل فيها فيشرتك واألكَّار، از واملعَّ املكاري يعرفها عامة فلسفة
باملواد أشبه — قلنا كما — فهي األمثال، هذه تجمعها شعبية ثقافة يوجد كذلك طبقاته،
فُكتب معاٍن. من تحتها ينطوي وما وبالغتها إيجازها حيث من املدنية الحقوق يف الكلِّية
أحكامه؛ ليصدر والدساتري املجالت مراجعة إىل يحتاج ال وهو لسانه، تحت القروي حقوق
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والكفر واألضداد، املحاسن تجمع وهي الحياتية، الشئون جميع تتناول أحكام األمثال فهذه
ومطلب. باب كل يف وضده اليشء الجملة، ويف واإللحاد،

خالدة، حيَّة األمثال هذه وستظل العصور، عرب األمية رفيق هو — نظري يف — املثل
ر بتطوُّ وتتطور العيش، أساليب بتبدل وتتبدل تتغري وهي عرشات. قام واحد منها مات إذا

مناسبة. كل يف وترضبها األمثال ترسل ثاقبة عقوًال اإلنسانية تحرم وال الحياة،
ولذلك الشعب، طبقات جميع من تنبع ألنها بقائها؛ عىل تحافظ فهي التبدُّل وبهذا
التناقض هذا ا أمَّ الشعر. من أصدق هي بل الشعر، من أكثر الشعوب لعقلية مالئمة أراها
نمط عىل تسري ال التي الحياة يمايش امَلثل ألن ا؛ جدٍّ طبيعيٌّ عندي فهو فيها، نراه الذي

واحد. سياق ويف واحد،
كثريًا، هم تهمُّ وهي فللزراعة، مثًال. غرض كل يف يقولوا أن عىل الناس حرص وقد
وخذ عنِّي أختي د و«بعِّ جارك.» عند من ولو ِبذارك «غريِّ قولهم: منها نذكر ، تُعدُّ ال أمثال

والدارس. الزارع به نطق ما هذا مني.» غلَّتها
داويها.» بالنار فيها، تعرف ال التي «البذرة قولهم: منها أيًضا أمثال الطب يف ولهم
مثل السياسة يف ولهم رجليك.» مد بساطك قدر «عىل االقتصاد: يف يقولون وكذلك
بالسياسة «الداخل قالوا: آذانهم، إىل فيها غارقون أنهم مع السياسة يكرهون أنهم يوهمك

الكناسة.» بتنكة الداخل مثل
ما ومنها والعواطف، الوجدان وليد هو ما ومنها االختبار، وليد هو ما منها واألمثال
فيه أن تنَس ال نفسه، جاهًدا ا كادٍّ لك وصفته الذي القروي فهذا والحرمان. التمرُّد وليد هو
ومسحاته ومنجله فأسه استحالت وأُثري، أُكره وإذا حكَّامه، يفكر كما يفكِّر عاتية، روًحا
استفزَّه ما إذا يملك ما وكل وثريانه ببنيه ي يضحِّ حربية، عتاًدا ثريانه ومنخس ورفشه

والظلم. البغي
تستحيل حني العروش ويقوِّض الحكام، يسقط الذي هو — بساطته عىل — ح والفالَّ
«مت له: القائل املثل د يردِّ وهو املوت يهاجم وترًسا، درًعا وعباءته سيًفا، حصاده منجل

حزينًا.» تعش وال … ابن
«ال الفتك: فرصة تواتيه وال ساخًطا أو حكامه، عن راضيًا يكون حني لك يقول فهو
أن تَقدر ال التي «اليد فيقول: بالدهاء يستعني كما وربك.» وحاكمك هللا، من إال سلطة
الجارف كالنهر يندفع املالئمة الساعة تأتي وعندما بالكرس.» عليها وادع بوسها ها تعضَّ
يقول كان الذي الطاغية بذاك ظفر ما إذا حتى أريدها.» ما أنا بالذل «عيشة لسانه: وعىل

11



العامي الشعر

تدور الباغي «عىل يقتله: أو كرسيه عن يسقط أن بعد له يقول هللا»، من إال سلطة «ال فيه:
زرع.» ما إال اإلنسان يحصد وال الدوائر،

لقيت ما قال: عنرتك؟ من لعنرت: «قالوا ويقول: ظامله عىل الفوز هذا بعد ش يتنفَّ ثم
معيوبًا.» يكون يمتيل ال الذي «الوعاء ألن رددناه؛ نحن ردَّني.» حدا

عليه، بتواليها فيه، املدنيات لتشابك وذاك باألمثال؛ غريه من أغنى لبنان أن أعتقد
رمًزا ويبقى عنها، ليعرب مكمنه من املثل يهبُّ شئونها، وتتعقد الحياة تتشابك ما وبقدر
أحزابًا. أو حزبني منقسمة ليست قرية ترى قلَّما ولذلك مطبوع، سيايسٌّ القروي إن إليها.
عىل العاملية السياسة عن رفيقه مع يتحدث يسرتيح، وقعد املحراث ترك إذا القروي، ولعل
ينترص فهو املضمار، ذلك يف يجيلِّ وهناك منها. املحلية إىل يتطرَّق ثم منها، يدرك ما قدر
وكما أخيه، أو عمه بابن أو بجاره نكاية يكون له تحزُّبه ولعل يعرفه، ال كان وربما لرجل،
وابن وأنا عمي، ابن عىل وأخي «أنا أيًضا: يقول ي»، عمِّ صار ي أمِّ أخذ «من مثله: يقول
أخاه حتى ويعادي للغريب ينترص القروي نرى ما فكثريًا ال، ولكن الغريب.» عىل عمي

الجريان.» بني والحسد القرايب، بني «البغض القول: ليحقق
عاٍت فالقروي بسببها؛ أرواح وَزهقت دماء ُسفكت ما كثريًا القروية الحزبيَّة وهذه
مكانة عندهم وللثأر الحيَّة. يقتل كما خصمه وقتل عينيه يف املوت صُغر استُفزَّ إذا جبار،
عمك «ابن ويقولون: لبعضهم وينترصون الساعة تلك يف بينهم األحقاد تزول ولهذا عليا؛

وتباغضهم. وتنافرهم عنعناتهم إىل عادوا الفرتة تلك مرَّت ما إذا حتى دمك.» ال حمَّ
فالن درجات: الجماعَة أبناؤها م قسَّ ولذلك القرية؛ يف متأصل والرئاسة الزعامة وحب
كانت الرتتيب، بهذا أحد أخلَّ وإذا خالد، يد فوق يجلس وزيد فالن، قبل القهوة يأخذ

عنده. يقف ولم حدَّه تجاوز من قتل إىل تؤدي وقد محمودة، غري العاقبة
عند تكون وقد عنده، ليس الذي إىل يَهدي عنده فمن فمشرتكة، القرية يف العيشة أما
فيأكلون ثمارها من شيئًا يُهديهم أن عن يُحجم ال فهو قريته، أبناء عند ليست فاكهة فقري

جديد.» ورزق مباركة «سنة متمثِّلني:
األمثال: يَرضبون وفيها الشحيح، البخيل شخصية هي القرية يف شخصيَّة وأبغض
بياكل «البخيل عليل»، بيموت و«البخيل القلوب»، من املحبة وقاطع العيوب اف كشَّ «البخل
كل مغطِّي «الكرم الكريم: يف يقولون كما غريه.» كيس من بياكل والكريم كيسه، من

حالك.» تهني وال مالك و«هني عيب»،
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مفتوح»؛ وبيته درب، عىل «َكْرٌم املضياف: فالكريم جواًدا، كان من إليهم الناس وأحب
يأخذ ال أن برشط عليه، يمر كْرٍم كل من وتينًا عنبًا يأكل املارَّ أن عاداتهم من ألن وذلك

ُرضب. رأسه كربَّ وإن أُهني، أخذ وإن شيئًا، معه
تَْستَِخفُّ قد الضيف. بواجب يقوم أال عليه العار ومن القروي، شعار هي الضيافة إنَّ
ريحه.» الخام من عليه «ما يكون: فيكاد امُلهلهل، العمل ثوُب وعليه تراه حني بالقروي
أحَسَن امُلعد طعامه لك وقدَّم النظيف، البسيط بيته وأدخلك االستقبال ثوب لبس إذا ولكنه
كبريًا الضيف كان وإذا واملوايش. الحقول وبني بينه صلة ال رجل عند أنك ظننت إعداد
البيت: حوارض من َقروه له يؤبَه ال ممن كان وإن فدجاجة. وإال جديًا، أو خروًفا له ذبحوا
يقول فمثلهم الضيف وجه من يهرب الذي أما التني. حالوته وكانت والبيض، واللبن الُجبن

قروش.» ل محمَّ «كلب فيه: قالوا بخيًال غنيٍّا كان وإذا بابه»، يعرف ال «الكلب فيه:
حيث من له يقدم أي عشا»؛ له ما املسا و«ضيف الكرامة»، له «الضيف أمثالهم: وِمن
إال املضافة يبارح فال املحل»، «أسري الضيف: ألن الغد؛ يف حقه عىل بواجبه ويقام كان،

مأذونًا:

ال��م��ن��زل رب وأن��ت ال��ض��ي��وف ن��ح��ن ل��وج��دت��ن��ا زرت��ن��ا ل��و ض��ي��ف��ن��ا ي��ا

وقًحا أو الدم ثقيل الضيف كان وإذا األرض.» عىل ثقلته املتعيشِّ «الضيف قالوا: كما
سيف.» وحامل «ضيف فيه: قالوا

يقول وفيه له منزلة ال عندهم فهذا ه، رشُّ يُتَّقى وال خريه يُرجى ال الذي الرجل أما
ذلك يف — كانوا وملا بيرض.» وال بينفع ال كر، وفشكة ينش، وال يهش ال «فالن مثلهم:
ال «فالن أيًضا: البخيل يف قالوا دات املضمِّ من وغريها اليود صبغة يعرفون ال — الزمان

مجروح.» أصبع عىل يبول
أحسن من إىل ييسء الذي يف قالوا ولذلك الجميل؛ ِعرفان املثىل األخالقية قيمهم ومن

فيقلعك.» تزرعه آدم، ابن إال وتقلعه تزرعه يشء «كل إليه:
أخته. أو أمه الرجل يقتل قد عندهم، األخالق مكارم فرأس الِعرض عىل املحافظة أما
لئال الضيعة، لكرامة حفًظا السلوك؛ أساءت واحدة فيقتلون القرية شباب س يتحمَّ وقد
باالختالء للبنت يسمحون ال ولهذا شاردة؛ عينها امرأة أو بنت الفالنية القرية يف يقال:
ينصحها والبنت تسرتيح.» مليح إيدك «اربط َمثَلُهم: قال ذلك ويف تزوجها. إىل يميل بمن
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«ماتت قالوا: بنت لهم ماتت وإذا يه.» تردِّ ال ومطلقك تأخذيه ال «عشيقك بقوله: َمثَلُهم
ة.» رصَّ ووفَّرت حرَّة

مدرسٌة معبد كل فَحد به، العهد قديمو وهم ا، جدٍّ فمنترش — القرية يف — الِعْلم ا أمَّ
أُضيَف وقد اللبنانية، القرية يف أُميِّني تَرى أْن يَندر حتى والكتابة القراءة تُعلِّم صغرية
منذ الثقافة نرشت عالية مدارس استحالت كثرية وديورة حكومية، مدارس حديثًا إليها

السنني. مئات
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ومواسمها القرية ليايل

ه لرُيفِّ يحييها التي لياليه إىل اإلشارة من لنا بدَّ وال نهاره، يف وكدِّه القروي تعب إىل أرشنا
يغنِّي، الجبل هذا يف ما كل ألن باألغاني؛ حافلة صارخة دائًما تكون وهي نفسه. عن
وحماره، بغله وراء يغنِّي واملكاري انه، فدَّ خلف يغنِّي والحارث ويغنِّي، يشتغل العامل
ُعرس وال وسامعيه. قطيعه فيُفِرح وشبابته، مزماره يف وينفخ ويرتنَّم يغنِّي والراعي
فقلَّما الزجل، جبل لبنان: ي نسمِّ أْن يصح حتى وشعر، غناء بدون مولد وال عيد وال
غزل، من الشعر أغراض جميع يتناول الشعر وهذا أحد. العامي الشعر قول عن عجز
يمتازون ولعلهم وهجاء، وفكاهة، ومالحم، ومرسحيات، وحماسة، وحكمة، ورثاء، ومدح،

الخرب. سيأتيك كما باالرتجال

َمثَلُها: قال ولذلك الضيعة، وجيه بيت ومقهاها القرية فمرسح ومقاٍه، مسارح للقرية ليس
نريان حْول حلقات ون يلتفُّ السوداء، الشتاء ليايل ففي بيته»، باب يعيلِّ اًال جمَّ يعمل «الذي
وزبيب، ولوز، وجوز، ف، مجفَّ تني من البلدي، النقل ويأكلون القهوة ويرشبون َموِقده،
وامليجانا العتابا منهم الرخيم الصوت صاحب ويغنِّيهم املحفوظة، الفواكه من ذلك وغري
تشاركهم كما وشبابها، الضيعة رجاَل األغاني هذه يف املرأُة تُشاِرك وقد وغريها، واملواليا

اللون. املحليَّة األهازيج تلك يف



العامي الشعر

من قسًما فيرصفون وأقاصيصها، الفروسية أغاني يسمعوا أْن للقرويني ويطيب
فروسيته، وحوادث أخباره فتعجبهم املهلهل»، ليىل أبو «الزير قصة إنشاد سماع يف السهرة

بقوله: هاتًفا املنِشد يرتنَّم وعندما العجيبة، ألفعاله ويطربون

س��واه رب ال ال��ع��رش إل��ه ال��ل��ه ن��س��ت��غ��ف��ر ق��ول��ن��ا: وأول

الهزل. مجال يف حتى هللا لذكر وتخشع النفوس تطرب
للسبع: الزير قتل تبلغ حتى القصة وتميش

ي��داه ل��ي وم��د ت��م��ه ف��ت��ح خ��يِّ��ي اب��ن ي��ا ن��ح��وي ال��س��ب��ع ف��رد
ال��وط��اه ف��وق م��ن م��ط��روح وق��ع ق��ت��ل��ت��ه ب��س��ك��ي��ن��ي ف��ض��رب��ت��ه

يف املنثورة بالحكمة يمرون ثم الرائعة، البطولة هذه أعجبتها وقد األصوات، فتتعاىل
املهلهل: قول فيعجبهم الزير، ديوان

ال��ع��داه ت��ف��ن��ي��ه ال��م��ال وك��ث��ر ال��م��راود ت��ف��ن��ي��ه��ا ال��ك��ح��ل ج��ب��ال
ح��داه ت��ق��ع��د ال وال��ك��ذاب ال��م��ع��اص��ي راس ه��و ال��ك��ذب وأم��ا

فصًال يَسمعون أخرى ليلة ويف عنرتة، قصة من شيئًا املغنِّي ينشد آخر وجيه بيت ويف
زيد وأبو غانم، ابن ودياب خليفة، الزناتي فيتمثَّلون هالل، بني تغريبة من فصوًال أو

دواليك. وهكذا الهاليل،
سعدى: أبو يقول حني بالهتاف األصوات وتتعاىل

رج��ال��ه��ا والد ال��خ��ال��ة ت��ك��ره ك��م��ا وذك��ره دي��اب أك��ره أن��ا س��ع��دى ي��ا

إىل هرة السَّ تنتهي وقد واإليماء. الرمز كان أمه، غري أبوه ج تزوَّ من هناك كان وإذا
تنتهك. ال حرمة لبيته ألن الزعيم؛ أو الوجيه بيت خارج ولكن شجار،

بالغريب حافلة كانت ما نفوسهم إىل أحبها بحكايات يتسلَّون قد أخر، لياٍل ويف
كل يتقمَّص فهو وحده، الحكاية لهم يمثِّل والحكواتي وليلة. ليلة ألف كحكايات العجيب،
حلِّها. يف أفكارهم يُعِملون وأحاٍج ألغاز وهي الحزازير؛ إىل ينتقلون وقد ويحاكيه. شخص
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ومواسمها القرية ليايل

وغريها عبَّك»، مخزنك و«اجعل عروستي»، «زي مثل مضحكة بألعاب يقومون وقد
ا. حقٍّ املسلية الساذجة املضِحكات من

من فتُعد واألعراس، كالوالدة الكربى املناسبات سهرات ا أمَّ العادية، السهرات يف هذا
وصابون، وبُنٍّ ورز، سكَّر، من الهدايا إليه حملوا مولود، لرجل ُولد فإذا العمر. ليايل
املشهور، اللبناني والعرق الجيدة، الخمور لهم فيقدِّم بواجبهم، يقوم املولود وأبو ودجاج.
العمر. بطول للمحروس داعني ويغنُّون ويْسمرون، ويرشبون، فيأكلون، املآدب يُِعدُّ ثم

كان إذا أكثر، بل أسبوًعا العريس بيت يف تعقد االجتماعات فتظل األعراس يف ا أمَّ
اليسار. أصحاب من تزوج الذي

واألغاني والقرَّادي، واملعنَّى، وامليجانا، العتابا، ويغنُّون الناس يرشب الساعة تلك يف
وقد املزمار، وعزف الدفوف، نَْقر عىل الدبكة رقصة ونساء رجاًال ويرقصون املختلفة.

والقتل. الدماء سْفك إىل بل املشاجرة، إىل ْكر السُّ بهم ينتهي
الضيعة، قديس عيد وخصوًصا َمفاخر، سوق فهي كربى، أهمية عندهم ولألعياد
ويَدخر اليوم، لذلك يستعد القرويني من واحد فكل عامٍّ، مطعٍم إىل القرية تستحيل حيث
ال والقرية مضياف، كريم القروي فاللبناني ضيوفه. إىل ليقدمها محصوالته خري له
الطارق، يف الضَّ الستقبال دائًما ا مستعدٍّ القروي ترى ولذلك فيها؛ مقاهي وال مطاعم
فرتاهم جاره، عن يقرصِّ أن الغبن من أنه واحد كلُّ ويرى القرية. عيد يوم وخصوًصا
يَْكُرب ضيوًفا أكثر كان فمن ضيوفهم، بكثرة ذلك بعد يتفاخرون ثم هذا، يف يتنافسون
املرتَجل بالشعر عكاظ سوق يفوق بل عكاظ، سوق الضيعة قدِّيس وعيد القرية. عني يف
شعرهم فيبنون الليلة، هذه إلحياء ناحية كل من املقبلون الشعراء فيه يتبارى الذي
بعضهم، بمجادلة عادة يبدءون وجواب، خطاب ويكون واحدة، وقافية واحد وزن عىل
املوقف هذا مثل ويف جفا، قول القرية شعراء يه يسمِّ الذي التهاجي إىل أخريًا وينتهون

ملناظره: أحدهم كقول األمثال، مجرى الناس أفواه عىل أقوالهم تَجري ما كثريًا

س��ي��وف ب��ي��ل��وي ال��م��ل��ف��وف وال س��ي��خ ب��ي��ك��س��ر ال��ب��ط��ي��خ ال

جديدة. قافية إىل فيلجئون القافية، أي الحرف، ويضيق الجلسة تطول وقد
وقد واملناحات. املآتم يف تفعل كذلك األفراح، مواسم يف وترقص تغنِّي كما والقرية،
كبريًا زعيًما أو شابٍّا امليت كان إذا املحزن بالغناء حافل صارخ ُعْرٍس إىل املأتم يستحيل
ويتبارى الخيول، وترسج ، خاصٌّ بريٌق قرية ولكل بريًقا حاملة قرية كل فتأتي أمريًا، أو
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العيارات وتُطَلق ، مستحقٍّ غري كان ولو أعماله، وتمجيد امليت مآثر تعداد يف القرية شعراء
ما إذا البيَت يُن الدَّ يُثقل ما وكثريًا حرٍب. ساحة يف أو صارخة فتنة يف فتخالك النارية،

التكاليف. كثرية املناحة أبَّهة يف املبالغة ألنَّ أحد؛ منه مات
كل ففي منه، مجتمع يخلو وقلَّما القرية، جسم يف العظمي الهيكل هو الغناء إنَّ
وكي الرتح، أغاني غري هي الفرح أغاني إنَّ طبًعا مرتنِّما. عقريته القروي يرفع مناسبة

الباكي. الشجيِّ الشعر هذا من نموذًجا سننقل بها القارئ نعرِّف
— كئيب بلحن الحداء من رضب وهو — الرجال به تقوم نوع نوعان: املآتم أغاني إنَّ

الرجال. ندب غري إيقاع وله النادبات، النساء أي النوائح؛ به تقوم ونوع
محاٍم: أي بالرشيعة؛ عالم وجيه، يف قولهم الرجال ندب فمن

ال��ش��م��ال��ي ق��ط��ب وان��ك��س��ف ال��ع��وال��ي أق��ط��ار ان��ه��زت

∗∗∗
ع��ال��ك��راس��ي م��ط��ف��ط��ف ي��ا وراس��ي ع��ال��ي ج��ب��ل ي��ا
األس��اس��ي ق��ان��ون رس��م م��ن��ك ب��ع��د ح��ال��و ك��ي��ف

∗∗∗
ال��ش��ري��ع��ه ب��اب وس��كَّ��روا ال��م��ح��ام��ي روب خ��زَّق��وا

منه: نموذج وهذا آخر، ولحن آخر نوع فمن النساء نُواح أما

ال��ج��ع��دي ش��ارب ب��و وي��ا ب��ع��دي ي��ا ش��اه��ي��ن ب��و
ال��ق��ع��دي وط��اب��ت ورح��ت ب��ال��رج��ع��ه ش��اه��ي��ن وع��دت

مثًال: منها نذكر خاصة، أياٍم يف إليها يلجئون فهم أيًضا، املهازل من تخلو ال والقرية
الراهب. الستقبال الظهر بعد القرية فتخرج الصيام، من يوم أول وهو الراهب» «إثنني
فريكِّبون مهزلة، يمثِّلونه اليوم وصاروا وإجالًال، له إكباًرا يخرجون مىض فيما كانوا
ذنَِبها، لجهة وجهه أي باملقلوب؛ الدابة عىل عارمة لحية وله الرُّهبان، ثوب مرتديًا شخًصا

ساخرين. هازئني والدروب ة األِزقَّ يف به فيطوفون تتْبعه، والجماهري أحدهم فيقودها
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الحفلتني، يف بدَّ وال الراهب، إثنني بيوم سخرية أشبه فهو الرببارة، يوم أيًضا وهناك
أبواب عىل طائفني الرببارة يوم يف يغنُّون وهكذا الغناء. من قروية حفلة كل يف بل

الشتم. حظها كان بخلت ومن املدح، غنمت وجادت، أعطتهم فمن األجاويد،

ب��ال��ك��وَّاره وال��ق��م��ح ب��رب��اره ه��ي��ل��ج��ي
اع��ط��ي��ن��ا ع��ن��دك ك��ان م��ا أي��ش ه��ي��ل��ج��ي��ن��ا ه��ي��ل��ج��ي

∗∗∗
م��ل��ي��ح��ه ال��ب��ي��ت ص��اح��ب��ة ش��ي��ح��ه ف��وق ش��ي��ح��ه

∗∗∗
ن��وري��ه ال��ب��ي��ت ص��اح��ب��ة خ��ل��ي��ه ف��وق خ��ل��ي��ه

خري. عىل املواسم هذه تنتهي ال وقد
أو قرقوًرا، أو كبًشا، القروي يَعلف وزواج. لحم، وأْكِل ُسْكٍر موسم فهو املرفع ا أمَّ
وإذا الصوم. ببدء مدته تنتهي أسبوع خالل ويأكلونه مرفعيَّة، ونه يسمُّ تيًسا، أو جديًا،
أذنت قد العادة هذه إنَّ بعده. وما الفصح عيد ليوم وحفظوه قدَّدوه يشء عنهم َفَضَل

الدامية. حوادثها من القرية وأراحت بالزوال،
زمن بالزواج ص تُرخِّ ال الرشقية الكنائس ألنَّ الفرتة، هذه يف فتكثر األعراس أما

الصوم.
وأغانيها، أمثالها عنها تُعِرب التي وثقافتها وتقاليدها القرية عادات إنَّ وأخريًا،
َمثَل، آالف خمسة عن يقل ال ما تعرف الواحدة القرية دامت وما املجلدات، عنها تضيق

واحد؟ كتاب يف توَصَف أْن يمكن فكيف األغاني، من املؤلفة واأللوف
له! وشكًرا الثقافة، مظاهر َعدَّد من فسبحان
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اللبنانية العامية اللهجة

اللغة محل العاميَّة اللهجة إحالل إىل الداعي االثنني: عدوَّ — وسأظل أزال، وال — كنت
التينية. بحروف العربية اللغة بكتابة والقائل الفصحى،

لغتني؟ الناس من جيل لكل أنَّ الدعاة هؤالء أيجهل أخيه، من أرضُّ األخوين ِكال
عىل تدور ولغة الخالد، املدنيَّة ِسِجل والكتاب الكتاب، مادة وهي القلم، بها يَجري لغة
عمي بني من واحًدا أنَّ أبًدا أنىس وال أذكر األقاليم؟ املختلفة األمة تتفاهم وبها األلسنة،
اإلنكليزي، باللسان ثها يحدِّ أْن املدارس طالب أحد فحاول إلينا، بها وجاء أمريكية تزوج

مورني.» وغوْد وأوَريْْت، «ِيْس إال: عنه، فهمت وال عنها يفهم فلم
أن أخرى مرة وأذكر بالفصحى، إال تفاهمنا فما مراكشيَّان أعوام، منذ وزارني،
طويًال ثناءً مني متوقًعا العامية، بلهجتنا كتبها محارضة يل قرأ باللهجة، املهوَّسني أحد
وجهه. فاحمرَّ ترجمة، إىل يحتاج أنه إال جميل، خطابك الكلمة: هذه له فقلت عريًضا،

النكماش الفصحى إىل وأقربها اللهجات، أنقى العامية لبنان لهجة تَُكون فقد وبعد،
ما ا أمَّ كان، ما هذا باستيطانها. املرغوب غري الوعرة، جبالهم يف وتقلُّصهم اللبنانيني
قد وإىل، … ِمن واملهاجرة الرشكات، ومطامع املواصالت، سهولة إن يدري؟ فمن سيكون

أعلم. وهللا لهجتنا، إفساد إىل تؤدي
ألسنة فعىل جبيلٍّ، غري أنه حاًال فاحكم خذمتيش، للخادم يقول لبنانيٍّا سمعت إذا
«قطعنا منها: يحرضني ما بعض وإليك تُْحىص، ال النسب قرشية تعابري تدور اللبنانيني
عليه»، هللا «اسم سبقت»، كلمة «لوال … ذهب» من «أساور عميق»، فجٍّ كل «من ثيابًا»، له
عليه «سبق عليكم»، يتفضل أن يريد مثلكم برش إال هذا «ما األرض»، عىل السماء تقع «ال

القول.»
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يعرف ال فاللبناني الساعة. حتى بها يجري ولساننا تعاىل، كالمه من التعابري هذه إنَّ
اجتمعُت السحاب. َفَكمرِّ واحد بها مرَّ وإْن األعاجم، ضيعته يف رأى وقلَّما الكالم، مضغ
أقرب لبنانكم لهجة إنَّ يل: فقال ربيعة، بني أمري األمري، بمحمد الصيف هذا أخريات يف

سواكم. عن نفهم مما أكثر عنكم نفهم وإننا لهجتنا، إىل اللهجات
فالح، فقال: أفعالها، من مسمياته أخذ عىل َحَماله وانفراده، اللبناني ابتعاد إنَّ نعم،
أجمَل ما تأمْل «الرشع»، اسَم — النري إىل الحلقة به تُشدُّ الذي — الَقدِّ عىل وأطلق وفاعل،
طاقته! فوق منهما واحًدا ل يُحمِّ فال ثوريه، بني الفالح به يَعِدل ما عىل االسم هذا وأدلَّ
اس املسَّ رأس ففي ا، مسٍّ بها يمسُّ ألنه اس» «مسَّ ان الفدَّ بها ينكز التي األداة ي يسمِّ وهو
يرضب التي اآللة ا أمَّ حقله. طعانه وساحة الفالح، ُرْمح اس واملسَّ الرُّمح، كنْصِل نَْصٌل
أن يريد الذي الخط ومعناه السمت، من اشتقها وكأنه «صاموطة»، فيسميها رضبًا بها

يرسمه.
فقالوا: مسمياتهم، يف النهج هذا — منهم املتأخرون حتى — قدماؤنا يدَِّع لم
كلمة من ومكورب، كورب، يقول: بعضنا فأخذ اليوم، ا أمَّ الضنك. حمى يف الركب» «أبو
املجاز، إىل لجئوا التسمية، عليهم تعذرت إذا القدماء، كان بالرشح. مصاب أي كريب؛
من لنوع «لستيك» فقالوا: منه، جزء باسم اليشء يسمون جدودهم، ِغرار عىل طابعني

األحذية.
السطل» مثل و«قاعد «مسطول»، وسهٍو: بحراٍن يف رأوه ملن قولهم الطراز هذا ومن
للقصبتني قالوا الغرار هذا وعىل «مشتول»، الرأس: للخفيف ويقولون ينش.» وال يهش «ال
«قصب» يسمونهما أو بهما، للغناء النفخ عند ينتفخ عنقهم ألنَّ «ُعنَيِّق»؛ املضمومتني:
الحسنة تسميتهم ومن السخونة. من «ساخن» للمريض: يقولون كما جنسهما، باسم
ويف توم» «حص ويقولون: «طراحي». ويلفظونها طالِح لخمس ورق»، «كف قولهم:
من السن وبني بينه ملا توم» «سن أجزائه أحد ويسمون الكثرة. معنى لُغويٍّا الحص
واحًدا بوا فلقَّ العرب، نهج والُكنى واأللقاب األسماء يف نهجهم منهم ويعجبني تشابه.
«أعىش» رجًال وكنُّوا مسًخا، يكون يكاد وهو «العيُّوق» آخر وسموا أكمه، وهو «الصبح»
حني مرهًفا ذوًقا تسمياتهم يف أيًضا وأرى بصري». «أبو العرب: قال كما ضو» «أبو ب
تغمز. وكأنها االبتسام عند الخدَّين يف تبدو نقرة وهي ازة»؛ «غمَّ والفحصة النونة ون يسمُّ
أو داًال يلفظوها أْن فإما مثًال، كالذال، الثقيلة الحروف من هربهم ذلك من أكثر ويعجبني
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«سادا» وللساذج: أستاذ، من بدًال «أصطا» مهنته: يف للماهر فيقولون بالكلية، يحذفوها
الفاريس. أصلهما إىل الحرفني هذين رادين

ذلك عىل مثَّل ولكنه فصَدق، داًال، الذال يلفظون لبنان أهل إنَّ املتمرشقني: أحد قال
إدا. يقول: لبنانيٌّ هناك فليس زمالئه، كعادة فضلَّ بإذا،

همزة، القاف يلفظ فأكثرهم ثقيل، حرف كل أعداء اللبنانيني، وخصوًصا العوام، إنَّ
«جا، فيقولون: إجماليٍّا يكون أن كاد حذًفا الهمزة يحذفون وهم بأى» «اسكت كقولهم:
جبيلٍّ غري أنه فاعلم «إجا»، ويقول: جاء همزة يعكس لبنانيٍّا سمعت وإذا وجينا»، وجايي،

أصيل.
إن واللزُّ االختزال ولنَقل: واإلبدال، والقلب النحت اللبنانية اللهجة خصائص ومن
و«هلَّق» وللساعة، الساعة يف ا»، ولِسَّ ا و«إسَّ وهللا، أي يف «أيَْوْه»، فيقولون: التعبري. صحَّ
يقولون: الشوف ويف هو. يشء أي يف و«أيُْشو»، بودي، من بدًال و«بدِّي»، الوقت، هذا يف
تختلف لبنان يف اللهجات إنَّ فمتحذلق. «شونو» يقول: من أما أيش. من بدًال «شو»
اختزالهم ومن األقاليم، نعرف اللهجات اختالف ومن جزئيٍّا، اختالًفا األقاليم باختالف
«بدي الخادمة: كقول هؤالء، من بدًال و«َهْو» نأكل. حتى تعال أي ناكول»؛ «تعاتا قولهم:
هكذا، يف و«َهيْك» هو، أين يف «أينو»، وكقولهم: هؤالء. أكنس أن بودِّي أي َهْو»؛ َكنس
إليكها، أي و«َليكا»؛ إليكه، أي «َليُْكو»؛ فيقولون: الهاء بها ويلحقون إليك، يف و«َليْك»

عليك. ال أي «َمْعَليْْك»؛ تجري نسقها وعىل وإليكهن، إليكم أي و«َليُكْن»؛
طلَّقوها التي الرسيانية اللغة إىل ه فمردُّ وغريها املضارع عني يف املشبع الضم ا أمَّ
حساب ي نصفِّ نحن وها لبنان. شمايل يف يكون ما أشيَع الضم وهذا أقل، أو قرنني منذ
الطرابليس، املسلم ذلك يف وسيَّان الشمايل، اللبناني لك يقول واحدة. دفعة الرسيانية
أصلها إىل يردُّونها فكأنهم نحن، أي نُْحنُا. ويقول: ُصابُون، ُطرابْلِْس، األهدني: واملسيحي
الرسياني: حقها عىل يلفظها وبعضهم عدوتهم، بالهمزة النون مستبدلني إحنا، الرسياني
َهيد يقولون: وعندما الرسيانية، ُهوِدي من فكأنها هي، هذي أي َهيِدي؛ ويقولون: إحنو.
ويناديك الرسيانية. ُهي فكأنها تلك، أي هاي؛ ويقولون: الرسيانية. ُهوِدي ترخيم فهي
من هو داًال الذال وتحويل الرسيانية. ُهو إىل يردها فكأنه العربية، ها من بدًال هو، أحدهم:
أيًضا ويحولون حذوة، يف وحدوة حذاء، يف ِحَدا فيقولون: رسيانيتها، إىل األلفاظ رد نوع
وبعكس سنارة. الصنارة: فليفظون يلطفون وأحيانًا ركض، يف ركد فيقولون: داًال الضاد
، رسيانيٌّ فأثٌر والشمال، كرسوان يف بالسكون االبتداء ا أمَّ قسمة. يف قصمة يقولون: ذلك
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وكذلك أيًضا. رسيانيٌّ يد، يف وإيد يدين، يف إيدين وقولهم: ْسليم. ْحليب، ْحديد، يقولون:
يَلِفظون وكذلك هات. أب فسموهم الكهنة عىل تندَّروا وبسببها آبائنا، يف أبهاتنا قالوا:
اللبنانية اللهجة يف النون وكثرة كورسيو. رسيانيها ألن العنيف؛ بالضم ُكوريس الكريس:
البيت، أهل وكيفن قتلتن، رضبتن ويقولون: هم. من بدًال هنِّي فقالوا: رسياني، مصدرها

الرسيانية. يف نون العربي الجمع فميم هم، كيف من بدًال
أيَْماْت، بعضهم: ويقول الرسيانية، آلو وهي إال، من بدًال إلُّو الشمايل: لك يقول
بل ال وأظن، االستفهامية. متى بمعنى الرسيانية آمات من شكٍّ بال وهي وأيَْمتَى، وأيْْمتَاْن،
الرسيانية، أُْكَمْن هي أيًضا بمعنى العامية «َكَماْن» لفظة أن جميًعا، الباحثني مخالًفا أجزم،
وهي الرسيانية، ُهوُشو من هو ِهش، لدابته: اللبناني املكاري وقول الهمزة، منها حذفت

رسيانيتان. لفظتان فهما وجوَّا برَّا قولنا: وكذلك اآلن، بمعنى
يلفظون: وكذلك الرسيانية. يف هي كما بالضم ال، يلفظ: اليوم حتى الشمايل يزال وال
أي ونطمور؛ ، مرَّ أي مروق لك: ويقول النون. بضم بينام ما ويلفظون: إيْه. بمعنى يُْه،

رسيانيتان. وهما نطمر،
استعمال عىل اللبناني َحَملِت عداوتها إنَّ الهمزة؛ إىل فلنعد هؤالء، من شبعنا وقد أما
عليهما وقاسوا رسيانيتان، وهما وازرع، ابلع يف وزراع بالع فقال: الرسيانية الصيغة
وهو عليه، منعطوف ويقولون: واقطع. ادفع يف وقطاع، دفاع فقالوا: العربية األفعال
ارضب، يف رضوب، قولهم: املشبع الضم هذا نوع ومن ومعناه. بلفظه رسياني مضارع
عداوتهم وتقابل ناطورو. الرسياني أصلها ألن النون؛ بضم نُاطور يلفظون: وكذلك
العرب قاعدة وعىل امتال، من بدًال وانتال مريم، يف مرين فيقولون: للنون صداقتهم للهمزة
وإذا ذنبي، أي ذمبي؛ هو شو فيقولون: الساكنة الباء تقدمت إذا ميًما النون يلفظون

ميًما. تلفظ ال النون هذه تحرَّكت
فجعلوا ذلك العرب أدرك وقد إليهم. أحبها الحروف فألني الخفة، هو العامة هدف إنَّ
بامليم، يخاطبن أْن وطلبهن، سيداتنا احتجاج ا أمَّ اللطيف، الجنس لجمع الناعمة النون

النون. وحسبهن ألصحابها امليم فليدعن محله، غري ففي
بلعب. بنام، بدرس، فقالوا: منها بدًال الباء استعمال إىل للهمزة العوام عداوة أدت وقد
والنون. الباء التقاء عند منرضب ويقولون: بنام. عمال اختزال فهي عمبنام قولهم: ا أمَّ
والبارحة. البارح يف ومبارحا مبارح، فيقولون «ال» من بدًال أحيانًا امليم يستعملون وهم
مننا. فيقولون: منَّا إدغام يفكُّون لبنان نواحي بعض ويف مليح. يف منيح يقول: وبعضهم
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فمعنى عندنا، حصل كذلك عربيتني قبيلتني عند الواحدة اللفظة معنى يختلف وكما
معناها فإن بسط وكذلك وعربد. صاح فمعناها عندنا أما وانتحب، بكى فلسطني يف عيَّط

عندنا. معناها عن يختلف العراق يف
مواضع، يف امليم وكذلك أعطيته. من بدًال عطيتو فيقولون: الثانية العوام عدوة والهاء
األبجدية وتصدرها عجرفتها ليخزوا ياء الهمزة يقلبون وقد أنتم. من بدًال أنتو فيقولون:
وحبٍّا املوروثة. بنونهم حبٍّا بتجي، ملَّن ويقولون: هدا. يما هدا خد لها: نكاية فيقولون
أي فالن؛ لهو ويقولون: وهناك. هنا يف وهونيك هون يقولون: أيًضا املوروث بالضم
كثري تاء الثاء ولفظ الجيم. ضخامة من هربًا اللهاة من اشتقوها وأظنهم فالن، لهجة
واإلثنني. وثنيان ثنية يف التنني، ويوم وتنيان تنيَّه، عندي از: املعَّ لك يقول عامتنا، عند
يف يطرد كما يطرد ال هذا ولكن ظل، أي رأيك؛ عىل ضلِّ فيقولون: ضاًدا، الظاء ويلفظون
يقولون: والبعض . مرَّ دأبه أي َمَرق؛ َدْوبو فيقولون: مرَّ عىل مرق ويفضلون والثاء. الذال
جزيرة. من بدًال زيرة فيقولون: يستثقلون، ما يحذفون وهم مهندس. من بدًال مهنتس
فيقولون: لون يثقِّ وأحيانًا وغندورا. صورا، فيقولون: ألًفا، املربوطة التاء يلفظون وللخفة،
شوكة، أي شوكي فيقولون: ياء، التاء هذه ويقلبون ومدالية، مدام يف ومضالية، ماضام

جيت. جها أيَّا من فيقولون: ألًفا، يقلبونها وحينًا
يزيدون وقد ورجل. ولريه زوج يف إجر» ريال، «جوز، قولهم: مثل يف آخر قلب وهناك
أخي يا يف خيتي، ويا خيي يا فيقولون: رون ويصغِّ رجال، فيقولون: للتكبري حرًفا
اختزالهم ومن ابق. أي عندنا؛ ضل أو تم أو ضم قولهم: تحريفهم ومن أَُخيتيي، ويا
أي وبالش، وماش الش ومثلها يشء، أي بقدر أي بقدِّيش؟ قولهم: الثمن عن لالستفهام

يشء. وبال يشء وال يشء ما
وزوج. وجرس شمس أي زوز؛ ظرص سمس، التحريف: هذا سمعت ما وأغرب
سد ويقولون: تم، فتصري فم كلمة ويحرِّفون ليته، يا من بدًال ريتو يا يقولون: كما
ومن وبهله. ومبهول مهبول يقولون: وكذلك مستعربة. رسيانية وبوز بوزك، أو تمك
يفعلونه ما هم ورصِّ ولزِّهم إدغامهم ومن يحكي. بدأ أي يحكي؛ ِبِدي قولهم: تليينهم
واملان املني وهذه إلرضب، مني فيقولون: ال تصري ثم رضب، إيلِّ فيقولون: املوصول باسم
يجي لفالن تقول برتوح فيقولون: هذا عن فقط بالهاء أحيانًا يكتفون وهم رسيانية.
فتصري الباء وتذكر يحفظك، هللا كقولنا: دعائية الجملة فتصبح الباء ويرتكون لعندي،

بيحفظك. هللا كقولنا: خربية
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وخبز مان، كان أو بان، كان فيقولون: لها معنى ال كلمات كالعرب عوامنا ويستعمل
وبيَّاك. هللا وحيَّاك بسن، حسن العرب: قال كما مبز،

بِكر، عند كنت فيقول: قبله ما إىل عليه املوقوف الحرف حركة ينقل من وهناك
من ومنهم يفتح، من فمنهم والقرى، األقاليم باختالف الكلمات بعض حركات وتختلف
عيلَّ. فهمت غريهم: ويقول عالي، فهمت البريوتيني: بعض فيقول يضم، من ومنهم يكرس،
قديًما دخل كما ذكرها إىل داعي ال وإنكليزية فرنسية ألفاظ بعض مؤخًرا دخل وقد
يتعرف أن شاء ومن امليش. من وها فاشتقُّ ايه مشَّ أما وسكربينه، وبوط، كندره، مثل ألفاظ
مثل األصيلة اللبنانية باللهجة تكتب التي الزجل جرائد فليقرأ اللبنانية، اللهجة إىل جيًدا

املختلفة. املحطات من يذاع ما إىل يوم كل وليصِغ العنزة، مرقد
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فمن الهينمة. عذبة القرار، بعيدة موسيقى أبًدا، تنقطع ال داخلية موسيقى الجبل هذا يف
أنغام كالببغاء، ناطقة كهوف إىل يثرثر، نهر ومن يرتنَّم، واٍد إىل وتَُهْمِهم، تَُوْشِوش غابة
رقاب الرقاب، يف ينوس ما ومنها القباب، يف يتأرجح ما منها وصغرية، كبرية أجراس
طعمها لها آبدة موسيقى رويًدا، رويًدا وتموت تحيا رنَّات أنواعها، اختالف عىل الدواجن
إىل طريقها قاطعة ثناياها يف فتتغلغل األودية، إىل تهبط حتى الذرى عىل تطفر ال ولونها،

الالنهاية.
أسلوب يف فلنمِض ، يَرضُّ ما ولكن العتيق، عبود مارون استيقظ لقد ُرحماك! اللهم
يف التائهة منعطفاته، يف الهائمة موسيقاه لبنان يف يشء لكل إن له، وتنكَّرنا هجرناه

والُهوى. اآلبار يف ة املندسَّ التواءاته،
السياسة، تشوبه ال تعاونًا لبنان يف يتعاونون واإلنسان، والحيوان، والنبات، الجماد،

الالشعور. وراء الكامن الناسوت توقظ الهوتية، موسيقى جميًعا فيؤلفون
بد ال يسمعون، ممن كنت إن تامٍّ بسكوٍت تظفر فلست الليل ة لجَّ يف استيقظت إذا
يف آخر ليشء كنت إذا امُلهوَِّمة عاطفتك وتثور الهاجعة، حواسك فترشئب يناجيك يشء من
فتهيم مها، فتعمِّ القمم ترسبل وضبابات الندى، مع تهبط وهمسات أشباح تسهر، الليل
األعايل يف لتتحول بوقار أذيالها جارَّة محتشمة، ترتفع ثم وجالله، املحرَّم أبهة وعليها

تدوم. ال أنها غري فيها عيب ال وتماثيل صوًرا
حتى تفيق، وال فتَْسكر وطيوبه ترانيمه ذوب نفسك يف فيصبُّ الرمادي الفجر ا أمَّ

قليًال. تطاولت لو يدك، متناول يف فتخاله الذهبي القرص يُقِبل
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الناس، من قريبة ضيعتنا، يف وخصوًصا اللبنانية، القرى معظم يف الشمس إن
الدنوِّ إىل تعود ثم النهار ميزان اعتدل إذا إالَّ عنا تبتعد ال أبديَّة، مناجاة يف وهي فنحن
أحدهما يُدِرك وال األبدية رمل عىل يلعبان طفالن فكأننا نلتقي، ال ولكننا لتودِّعنا، منا

اآلخر.
حجرات عىل أصابعه يرقِّص أو شبَّابته يف ينفخ راٍع هنا فكثرية؛ لبنان أعراس ا أمَّ
واملواليا واملعنَّى بامليجانا ويرتنَّح بالعتابا، يزمجر مكاٍر وهناك املضمومتني. قصبتيه
امرأة املنحنى هذا ويف مركوبه. وجالجل بغاله أجراس إيقاع عىل اليادي واليادي والروزانا
فقيد عىل تنوح وهي والكرَّاث والحماضة والقرصعني والخبِّيزة الهندباء ألهلها تنتجع
ولسان طروبة غنَّت والشيلم الزوان من والربغل القمح ي تنقِّ بيتها يف قعَدْت وإذا عزيز،
صغريها بكى ما إذا حتى وتنوح!» تسلِّق وال وتغني، تنقي «خليها يقول: سامعيها حال

رسور: عىل لينام صوتها مموِّتة وغنت الرسير له هزت

ع��ي��ن��ي م��ن ع��ز وع��ي��ن��ك ع��ي��ن��ي ي��ا ل��ل��ه نَ��م
ج��ن��ي��ن��ي ج��وَّات وح��ب��ق��ه ح��ب��ق��ه م��ن ع��ز وع��ي��ن��ك

∗∗∗
ال��ح��م��ام ط��ي��ر ت��دب��ح��ل��و ي��ن��ام ل��ل��ه وي��ا ي��ن��ام ل��ل��ه ي��ا
ت��اي��ن��ام اب��ن��ي ع��ا ع��م��ب��ض��ح��ك ت��ص��دق��وا ال ح��م��ام��ات ي��ا

∗∗∗
ال��ن��اي��م ع��ب��دك ت��ح��ف��ظ داي��م ي��ا ال��ل��ه ال��ل��ه
ال��ل��ه ي��ح��ف��ظ��ه اب��ن��ي ال��ل��ه ي��ا ال��ل��ه ال��ل��ه
ال��ل��ه ي��ا ت��ح��ف��ظ��ه وال��ع��ض��را ي��س��وع ي��ح��ف��ظ��ه اب��ن��ي

عينيها بركتي يف وتسبح األنوثة، َمَرَدة أهدابها حول ترقص سمراء فتاة وهناك
أغاني كأنها جبلية، بأناشيد العذب صوتها فرفعت الذكرى هاجتها وقد الهوى، جنيَّات

والطول. الحول صاحب الكاروبيم، عىل الراكب عرش حول الساروفيم
وتتحد األصوات، فتتعاضد فأسه، رضبات عىل «القرَّادي» أبيات يوقع حطاب وهناك
األحالم عالم يف السامع فيسبح االثنني، نجدة إىل الصدى ويهب الغاب، موسيقى فتخلق
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الضيعة، شاعر بلسان وعرَّضصوته انتخى إليه، ينصت من هناك أن شعر وإذا والخيال،
مبارك: أميل

م��ه��ت��م؟ ح��ت��ى ب��ال��ض��ي��ع��ا ع��ن��دك ف��ي ش��و ب��ت��س��أل��ن��ي:
ه��م وع��ن��دك ب��س��ط ع��ن��دي ع��ن��دك م��ا أح��س��ن ع��ن��دي
ال��درب وك��ْرم وال��م��ع��ب��ور ال��رب��ان��ي ال��ب��ي��ت ع��ن��دي
ال��ف��رم وت��ت��ن��ات وال��ض��ب��وة وص��وان��ي ق��دح��ة وع��ن��دي
ض��ي��ع��ت��ن��ا ص��ن��وب��ر ت��ح��ت ب��ك��ي��ر ال��ق��ع��دي ع��ن��دي ف��ي
وع��ي��ش��ت��ن��ا ال��غ��رب��ي ب��ت��س��وى وج��رج��ي��ر ق��رة وت��روي��ق��ة
ع��ري��ش��ت��ن��ا ع��ا ب��ت��ف��يِّ��ي ج��ب��ال ال��ب��ي��ت خ��ل��ف ع��ن��دي
ع��ن��زت��ن��ا س��رح��ت م��ا وي��ا ح��ج��ال اص��ط��دن��ا ف��ي��ه��ا م��ا وي��ا
ت��ي��ن��ت��ن��ا م��ن أس��ود ت��ي��ن ال��س��لِّ��ي ع��ب��ي��ن��ا م��ا وي��ا
ج��ارت��ن��ا وب��ن��ات ن��ح��ن ال��ت��ل��ي ع��ا ل��ع��ب��ن��ا م��ا وي��ا

ورساديبها، الكنيسة حنايا يف التائهة الكاهن ألحان سمعت هيكل أمام مررت وإذا
يوم القداس كان وإذا ويعول. يرن والخوري ترتيله، عىل ناقوسه رضبات يوقع الشماس
فتنتعش العتيقة اآلبار تمأل حتى أصواتها وتفر تزعق صنوج فهناك كبري عيد أو أحد

وتحيا.
سطح، إىل سطح من تنتقل إنها املآذن، تنرشها التي الرخيمة األصوات ننَس وال
عظام وتحيي وتهدي فتطرب النفوس، أعماق أعمق تلج حتى واآلماد األبعاد فتجتاز
منه لنفوسنا كان لو جمال! من لبنان يف جمعت كم اللهم سبحانك رميم، وهي النفوس

الدنيا. بقاع خري لكنَّا وافر، قسم
لبنان: يف شوقي قال أما

م��ل��ك��وت��ه م��ن��ه��م��ا ب��أب��ه��ى ي��وَس��م ل��م ال��ل��ه اخ��ت��راع وال��خ��ل��د ل��ب��ن��ان

عن قط تتوانى ال وحيوان طري من فاألوابد مشيت، أنى تصادفها موسيقى إنها أجل
تفكر، ماٍش أنت فبينا مرحة. جذلة، فرحة، لبنان، كناس أيًضا، وهي الطرب، اقتناص
ثم الرعاد، قلبك موسيقى ضلوعك حنايا بني وتبدأ فرتتعد يفر، أو يتكلم، حجال برفِّ إذا

وفظاظته. الحجل إساءة عن معتذًرا حسون يناجيك
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املعاني، دنيا إىل ونقلك نجدتك إىل لبنان يف ما إرساع لوال به تحلم كنت ما عالم هذا
أبًدا تجدها ال فإنك صمت، بدقيقة تظفر أن حاولت فمهما الجبل، يف صامت يشء ال
أزيلٌّ، شعر كله هو بل الشعر، يوحي لبنان يف ما فكل واملالحظني، املتأملني من كنت إن
شاعًرا، لبنانيٍّ كل يكون أن يكاد الخالدة! القصيدة هذه ناظم األعظم، الشاعر فسبحان
يف يد أكرب للمحيط إن جميًعا. الشعر قالوا الذين األندلسيني بإخوانهم اللبنانيني أشبه وما
فللبنانيني والدوبيت، والقوما، كان ما الكان لألندلسيني كان وإذا الكامنة، الشاعرية إيقاظ
واملعنَّى، «العتاب»، والعتابا بالواردة»، «أهال بالورادا، وهال ماجانا»، «يا امليجانا العتاق:

الزجل. أنواع وجميع والهيام، الوجد شعر أي
لنا يغنون فشعراؤه اهتمامنا، من شيئًا الطبيعي الشعر هذا نعري أن لنا حان لقد
الطيب، أبي مع ككافور معهم إننا الشباب! عاشت لهم: نقول ال صامتون ونحن أبًدا،

… فضلة الكاس يف يدع وال يرشب وكافور حني، كل يغني الشاعر
من قلوبنا، من نفوسنا، من منبثق شعركم إن شعراؤنا، فأنتم إخوتي، يا عشتم
من وظلماتنا، أضوائنا من وجداولنا، أنهارنا وثرثرات أوديتنا، ظلمات من حياتنا، أعماق
شمسنا خيوط من منسوج إنه صبايانا. وأحالم عجائزنا، يقظة من وخيامنا، عرازيلنا
هذا هواء من الفنية وحياته القلوب، خيوط من وَسداه البنفسج، رواء من لحمته الذهبية،
رأيت بعدما الجاهيل، للشعر الرواة تذوق من تعجبي زال لقد ومائه. املتصوِّف الجبل
شعورهم عن متأتٍّ القديم بالشعر األعراب فإعجاب العامي، الشعر بهذا الناس إعجاب
محيطهم تصور التي لغتهم ومن حياتهم من منبثق الجاهيل الشعر سمعوا، بما التام
ألوان إال األلفاظ وما بارزة، ناتئة الصورة لهم ترسم التي لهجتهم ومن تصوير، أصدق
الكامل وإدراكها بالحياة الشعور إن ويدركها. يحسها من عند وحركات، وأحياء وأصوات
العامي شاعرنا يثري وبهذا األلسنة، عىل الدائرة اللغة بغري عنهما ت عربَّ إذا تامني يكونان ال

«الرسميني». شعرائنا أكرب عنها يعجز إثارة النفوس،
وتموج استحسانًا، والكرايس املقاعد تهتز حفلة يف قصيدة العامي الشاعر أنشد إذا

الولهان. النسيم أذيال تحت كاألغصان الرءوس
الكتب، يستوحي الذي اليوم، شاعر مثله من بيشء يأتي ال ال الزجَّ إلينا يوحيه ما إنَّ

إدراك. ربع يدركونها بألفاظ الحياة عن للناس ويعرب
هذا أعريه أراني ولهذا الشعر، هذا يف ملونة راقصة، نابضة، حية، صورة أرى إني
الدنو عىل وحثثتهم الفصحاء، الشعراء بها حذرت أعوام منذ كلمة مني سبقت قد االهتمام.
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استقام، قد الشعر هذا أن أرى واليوم النابض. الشعر هذا من عليهم خوًفا الحياة من
ورجاله، واستعاراته، وصوره، تعابريه، له فنٍّا صار برأسه، قائًما أدبًا فأمىس واستوى،
وعروضه، ووزنه، أيًضا: أقول أن يل واسمحوا وبديعه، وكناياته، وتشابيهه وخياله،

نتجاهله؟ وكيف إذن، عنه نَعمى فكيف وأساليبه،
من أراه ما يدهشني الزمان؟ ذلك يف مثله الجاهيل الشعر يكن ألم معرب؟ غري أِألنه
ورومنتيكية، كالسيكية، من مدارسه أملس كدت حتى الشعبي األدب هذا يف رسيع تطور
يف فليطلبها لبنان، عروبة تاريخ عن يفتش فمن قابل. يف عنه سنتحدث ما وهذا ورمزية،
هذا حب عىل عدل شاهد إنه أخاه. يكن لم إن الفصيح الشعر عم ابن فهو القول، هذا

فيها. واإلبداع إحيائها عىل طبقاته جميع تعاونت حتى الضاد للغة الوطن
تمأل التي حفالته وله وعصاباته، بأنديته به، الخاصة بجرائده الشعر هذا ظفر لقد
ويبزُّه الفصيح شعرنا يباري شعر فهو اإلمارة، حول شعرائه تناطُح وله طربًا، النفوس
الذي محيطنا من الحلو خياله ويستمد والواقع، الحياة قلب من منبثق ألنه اإليحاء؛ يف
وال أبوَّة فال وإال … لهما إلفة أكثرهم لوالديه حبٍّا البنني فأشد يألف، ما عىل واملرء ألفناه،

أمومة!
املعنى لنا وتؤدي نفوسنا، يف لتقع أفواهنا من تخرج التي عباراته الشعر لهذا إن
األقاصيص، فيه تنظم األبعد، املدى إىل تذهب وغايته تتسع، آفاقه رأيت وقد منقوص. غري

قصري. زمن يف مديدة أشواًطا قطع حتى الوقائع، تصوير ويحاول
تحكيها وأن فإياك األعراب، كالم من بنادرة هللا، حفظك سمعت، «متى الجاحظ: قال
مخرج وأخرجتها إعرابها يف تلحن بأن تها غريَّ إن فإنك ألفاظها، ومخارج إعرابها مع إال
سمعت إذا وكذلك كبري. فضل وعليك الحكاية تلك من خرجت والبلديني، املولدين كالم
فيها تستعمل وأن فإياك والطغام، الحشوة ملح من وملحة العوام، نوادر من بنادرة
ذلك فإن رسيٍّا؛ مخرًجا فيك من لها تجعل أو حسنًا، لفًظا لها تتخري أن أو اإلعراب
إياها استطابتهم وتذهب له، أريدت الذي ومن صورتها، من ويخرجها بها، اإلمتاع يفسد

لها.» واستمالحهم
تفاصحه. من إال عليه أخاف فلست يشء، من العامي الشعر هذا عىل خفت إن وأنا،
األدب، أبو يعنيه ما وافهموا نصيحتي اسمعوا إياكم! ثم إياكم أصحابي، يا ال
فال بالنقد أتناولكم وسوف وعنكم، إليكم أتحدث سوف والروح. الذوق املليح عثمان أبو
مدرسة وحي من حيٍّا، شعًرا تقولون إنكم الحال، يقتيض حيث باإلطراء عليكم أبخل
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يربح ال الذي ذاك منكم الناس أشعر وسيظل هي! املدرسة ونعمت السنديانة» «تحت
حيطان. أربعة بني ليقعد ظلها

بقصد إال والشعراء األدباء لذع حاولت ما تظنون، كما بالثناء ببخيل أنا فما وبعد،
الثناء، يحب واإلنسان الحال، به دارت كيفما مكروه النقد ولكن نية. حسن وعن اإلصالح
إال أبِغ لم فأنا نقادهم، املؤلفون يتهم كما حسًدا، أو يًا تشفِّ شاعًرا أو أديبًا جرحت ما
الخادم يزال، وال كان، فلبنان صحيًحا، متينًا توجيًها وتوجيهه العربي أدبنا استقامة
أدبكم درس إىل إخواني، يا بنا، فهلموا دائًما، يظل أن يجب وكذلك اللسان، لهذا األمني

الفصحى. باللغة الناطق أدبنا أوليناها التي املنزلة يُِحلُّه درًسا
وأحدث كثريون، أرَّخه العامي األدب وهذا يؤرخوه، أن أدبًا، ذكروا كلما الناس، تَعوَّد
نخلة. بك رشيد املرحوم الزجل، أمري أبيه، لديوان قدَّم حني نخلة أمني صديقنا كان هؤالء
نفيس كتاب ظهر وأخريًا كثري. تحقيق وفيها وافية، كافية قرصها، عىل املقدمة، تلك إن
الزجل تاريخ الكتاب هذا ضم الغساني. الخازني وهيبة منري األستاذ النفساني للعالم
تكريم إىل فتنادوا أول، عام ظهر حني الناس أعجب وقد وحديثًا، قديًما وأعالمه وأدبه
«يأجوج ملحمة مؤلف ألنه األوىل مرتني: التكريم هذا وهيبة األستاذ استحق ولقد صاحبه،
«تاريخ كتابه صدور بمناسبة والثانية الضيق، نطاقه من الزجل أخرجت التي ومأجوج»،

الزجل».
العامية كتأييد جاء ما كل عىل أشايعه ال كنت وإن بكتابه، وهيبة األستاذ أهنئ إنني
يدعو من فينا أنَّ أسمع أن أحب وال ونفشها، بعفشها العامية هذه عدو فأنا مطلًقا، تأييًدا

أساسه. يتزعزع أن األدبي لبنان مجد عىل أخاف ألنني األدب يف إليها
الوالية حوض ومدرسة الوالية، حوض مدرسة يف البكالوريا تالمذة نْفحص مرَّة كنا
العامية، اللغة دعاة داعي غصن، مارون الخوري سميِّي فرشع عايبة، إنها يقولون: كانوا
بيني الجدل فاحتدم هالكتاب»، متلو يف «ما عنوانه الذي كتابه عن يحدثني الحني، ذلك يف
فكربَّ بهجة. جديد ولكل جديًدا، منسنيوًرا عملوه وقد الهامة، كبري هللا رحمه كان وبينه.
عصا وحمل ضخمة، ذهبية بسلسلة عنقه وغلَّ البنفسجي، الزنار وعرَّض الحمر، األزرار
استعنت بتهاويله، يغلبني أن خفُت وملا جملة. كل عند األرض بها يخبط فكان كالنبوت،
هذه إنَّ يقولون: محرتم، يا مهلك عىل له: قلت األزمات، يف كعادتها حاًال، فلبَّتني بالنكتة

نضحك. وقعدنا الخيط، أبونا ع فشمَّ مارونني؟ تحمل فكيف مزعزعة البناية
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فهي بالعامية، تكتب أن دون كثرية وتعابري ألفاًظا نستعمل أن استطاعتنا يف إنَّ
طراد ميشال «جلنار» شعر يف تجدها التي الفنية فالروعة الفني، للنثر صالحة غري أداة

عقل. سعيد الشاعر كتبها التي مقدمته يف منها شيئًا تجد ال
زجله ا أمَّ الزمن، هذا يف إال مدرسة فيه له تكن ولم الشعر يف يربْز لم لبنان إنَّ
إنني أقول: تاريخية، كلمة من بد ال كان وملا العربية. األقطار جميع زجل عىل فتفوَّق
وكيف؟! نشأ أين من يسألون: الناس أن وغريه وهيبة لألستاذ الزجل كتاب يف قرأت
فيما وعربيُّه عهده، أول يف اللحن رسيانيٌّ إنه وزعموا: وقالوا قيل بدون عندي، فالجواب
ستار صالة يف املوجود أفرام، مار ميامر أحد وليد هو بالقرادي يُعرف الذي فالزجل بعد،

األحد:

ش��ب��ي��ح��و اي��ت��ي��و ل��وه��و ال وق��ول��وس��و وه��درو ش��وب��ح��و
دي��س��م��ي ه��ون��و ع��ط��رو ع��ل��ى ات��روخ، م��ن اب��ق��روخ ب��ري��خ
ب��وس��وم��ي��ك م��ن وس��ن��ي��ق��ه ط��وب��ي��ك، م��ن خ��ف��ن��ي ن��س��ب��ع��ون

قودشو.» وروح وبرو «آبو فقالوا: اللحن هذا عىل البسملة الرسيان نظم وأخريًا
جهلهم إياها ألهمهم كثرية، قصائد املستعربني اللبنانيني قدماء نظم اللحن هذا وعىل
— زعموا كما — معناه وليس النشأة، فحديث املعنَّى ا أمَّ املتوثِّبة. وشاعريتهم الفصحى،
بقوله: الشاعر عناها التي املعنَّى لفظة بمعنى املحب، شعر أي املعنَّى؛ إنه الغناء، من

ُم��ع��نَّ��ى ي��ا وال��ج��ف��ا ال��ص��د ف��اح��م��ل م��ن��ا أن��ت ف��م��ا ال��ه��وى ش��ك��وت إن

الكامل، البحر من فاملعنَّى ثانيًا؛ عربيٍّا أوًال، الوزن رسياني كان الزجل إنَّ قلت:
منا: االسم مجهول شاعر كقول

ال��ب��ل��ح ب��أي��ام ال��ن��خ��ل غ��ص��ون ت��ش��ب��ه ال��م��الح ش��ان ف��ي ب��ي��وت ع��د ب��دي��ت
ل��ل��رواح ن��ق��م��ي م��والك خ��ال��ق��ك ال��ف��ل��ك ك��ان م��ا ل��والك ق��م��ر ي��ا

يقول: أن إىل

ال��ب��ل��ح ب��ع��د م��ن ال��ب��ل��وط ون��اك��ل ن��م��وت خ��ل��ي��ن��ا م��ب��س��وط ت��ك��ون ب��دن��ا
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مثل: أيًضا، الوزن عربي الثاني والنوع

ع��ل��ي��ن��ا راح��ت ق��ل��ب��ي ض��ي��م ي��ا وس��ل��ي��ن��ا ال��ج��ه��ل ت��رك��ن��ا ن��ح��ن��ا
ت��الق��ي��ن��ا م��ا ت��دوِّر ت��رج��ع األي��ام ط��ال��ت إن ع��ش��ي��ر ي��ا
ت��ت��ن��دم ب��ت��ص��ي��ر ف��راق��ن��ا ع��ا األي��ام ط��ال��ت إن ع��ش��ي��ر ي��ا
ال��م��ي��ن��ا ع��ل��ى ال��ري��س راب��ط��و ي��او ع��ام م��ا زم��ان ل��و ال��ل��ي م��رك��ب ي��ا

الروح، خفيف فراهب بالدي، شعراء من وهو الصوراتي، يوسف القس صاحبنا أما
يقبض أن املطبعة صاحب فتمنع الثمن، دفع وأراد «كرت» علبة أحدهم عند مرة طبع

له: بقوله ارتجاًال فشكره منه،

ع��اك��روت اس��م��ي ط��اب��ع��ل��ي خ��ي��رك ك��تَّ��ر م��م��ن��ون��ك

عربيٍّا. زجًال وزنه عىل نََظموا إال رسيانيٍّا لحنًا يدعوا لم بالدي أبناء إن
لوديفيكوس، القاصد عهد عىل القدوم هللا نعمة الخوري نََظمها التي والزجليات

سيأتيك. كما وألوان أشكال الكنسية الرسيانية األلحان من وفيها ا، جدٍّ مشهورة
وصوفية الرسيانية أحب ألني الخورس، صالة وحرضت قزحيا دير يف مرة كنت وقد
«عالزينو نغم: عىل شنتو» ندمخ «علمانو صالة نون يلحِّ الشبان الرُّهبان فسمعت شعرها،
عن — الصالة بعد — الدير رئيس وسألني فضحكت. عينو»، ومكحل أسمر زينو، زينو

صفراء. ابتسامة فابتسم فأخربته، ضحكي، سبب
جانا، ما يا من: منحوتة وامليجانا العتاب. من مأخوذة لبنان بها يتفرَّد التي والعتابا
إىل للمهاجر وجناًزا الورق، للعب جناًزا بالعربية أيًضا نََظموا أنهم ننَس وال قلنا. كما
فغضب مارون، يوحنا مار مدرسة يف للمطبخ جناًزا عملت طالبًا كنت عندما وأنا أمريكا.
فهي الحقيقة أما الدينية، بالطقوس استهزأت أني بحجة ُمْشِبعة؛ قتلة وأكلت الرئيس،

املطبخ! هجوت أني
شعر الزجل ومن اآلن. فلنَدعه الحيَّات، حديث من أطول املدرسية ذكرياتي حديث إنَّ
عىل أتمنى وإني . مرَّ كما بعضه ذكرت ما قديمه من أعرف وأنا الرواة، بموت مات كثري
أحوج فنحن عنه! فتش وهيبة األستاذ فليت محفوًظا، منه بقي ما يجمعوا أن الباحثني
(نسيم)، بنته يف الطريف الخازني الخوري كشعر املعارصين، قبل ما شعر وإىل إليه

غيابه. يف العوام شباب أحد خطفها حينما الوجه، البشعة
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الخرب عرف وملا والولولة، بالرصاخ الخورية فاستقبلته البيت إىل الخوري عاد قيل:
وصاح: عليها، ونقر الكبة صينية تناول يجده، لم وملا الدف، عن يفتش راح

ح��ري��م ي��ك��س��د ب��ق��ا م��ا ن��س��ي��م ن��ف��ق��ت إنَّ��ا ب��ح��ي��ث
ش��ح��ي��م ب��ال ق��رَّاي��ة ف��ي وال م��ك��ي��ول ب��ال ف��ول ف��ي م��ا

البلدي، الشعر هذا رواة من بالكثريين ذهبت التي األوىل الحرب أيام هللا رد ال أال
عتيقه. تدوين من أتمكن أن قبل

ولغة وناي، ودربكة ومزمار دفٍّ لغة اللبنانية العامية إنَّ أقول: مخترصة وبكلمة
هللا. شاء إن ومدارسه أطواره وسندرس ، وحبٍّ عاطفة
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اللبناين الزجل أطوار

األول القوَّال

— الشعراء مراعي واألساطري — أساطريه كانت الشاعر! الجبل هذا يف الشعر أكثر ما
يف استحال ثم اآللهة، موائد عىل حيٍّا خبًزا وأمىس عجينها فطلع األوىل، الحضارة خمرية

املقدَّس. بطعامه األوىل اإلنسانية تلذذت رسيٍّا عشاءً األحالم دنيا
وحروف، ونقوش صناعات شتَّى، بصور ها فعربَّ األول للِّبناني تراءت رافخة أحالم
بالفتوحات وأحيانًا بالغناء، وطوًرا بالنقش، تارة فكرته أوضح وزجاج، وأرجوان دمى
منعرجات يف والزمان لبنان ومىش الغريبة. أساطريه منبع العجيب خياله فكان الفنيَّة،
وأبى لسانه، عىل الضاد دارت مذ الجديدة لغته آداب ق يتذوَّ وراح فاستعرب ر، التطوُّ
اللغة له تَنَْقْد فلم الشعر، يقول وطفق بسهم، فيها فرضب حسريًا، يقعد أن طموحه عليه

الزجل. فكان
وال السن صغري غري فهو أمس، ابن لسماعه ونهتز به نعجب الذي الزجل ليس
دوَّنه عريق، اللبناني فالزجل العربي. الشعر خ أرَّ حني الجاحظ قال كما امليالد، حديث
زجله نََظم وتمغرب، استعرب أسقف قيسه وامرؤ فُمَهْلَهلُه سنة، خمسمائة منذ تاريخنا
وخلَّف — الرسيانية — األوىل لغته من توقيعه استمدَّ ، خاصٍّ عروض عىل شعره أو
األدبي. الفن ذروة إىل ارتقى الذي العامي لشعرنا أساًسا أو تراثًا الوزن، هذا لألجيال
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الخامسعرش القرن يف عاش األول، القوَّال هو اللحفدي، القالعي بن جربايل املطران
طائفية. دينية أكثرها مواضيع يف أزجاله وقال

الشهري: تاريخه يف ، الدويهيُّ فيه قال

وهي جبيل، أعمال من لحفد تُْدعى قرية يف اللحفدي بطرس بن جربائيل ولد
الرجال من كثري منها ظهر والكنائس، الديورة كثرية الهواء، طيبة قديمة، قرية
بيت لوالده كان ألنه غورية؛ وابن القالعي بابن فيُكنَّى جربائيل ا وأمَّ الفضالء.
صباه، ومنذ لحفد، أرض من غورية تدعى مزرعة ففي القالع. بني مبنيٌّ
عليه ليدرس فاضل؛ رجل وهو وريع، بن إبراهيم الخوري إىل والداه سلَّمه
العقل رزين وكان ، ويجدُّ يجتهد جربائيل فأخذ والعربية. الرسيانية اللغة أصول
ذوات من حسنة ابنة والداه له خطب ثم الزجليَّات. فنََظم بالقول، مشغوًفا
العالم يف زهد ذلك وألجل الخطيبة؛ فكرهته عينيه، يف اسرتخاء فاعرتاه قرباه،
وسافر القدس، ُرهبان سلك يف انخرط وهناك الرشيف. القدس إىل وهاجر
بعدما ١٤٩٣ سنة املقدس بيت إىل منها عاد ثم .١٤٧٠ سنة يف رومية إىل معهم
1.١٥٠٧ سنة مطرانًا سيم قرن ثلث جهاد وبعد العلوم. واقتبس فيها تخرج

هذا من وكان األول، بحبه ُفِجع بعدما الغرب يف حياته قىض العامي الشاعر فهذا
وإن كثرية، قصائد «ونظم سوريا»: تاريخ «ملحق يف الدبس يقول شتى. وتصانيف شعر

الفائدة.»2 كثرية فهي لغًة، منحطة كانت
برشي مقدم مناضًال هبَّ وطنه، يف رأسها رافعة الِبدع األسقف، هذا رأى ملا
يف ومنظومة مكتوبة وهي الخمسمائة، النضالية وقصائده رسائله بلغت وقد املنعم. عبد
التواريخ لنا حفظت الذي املطران هذا مع يبدأ ن املدوَّ اللبناني الزجل إنَّ شتى. مواضيع
من لنا يبدو كما ساذًجا، بسيًطا بدأ — كالرجز — الزجل أنَّ يُستدل ومنها آثاره. بعض

كتبه. بني الفاتيكان بمكتبة املحفوظة العالم، الَحرب هذا آثار

ص٤١٢. الدويهي» «تاريخ 1

ص٣١١. املفصل» «الجامع 2
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قاله بل ومعنَّى، غزًال زجَله — الراهب األسقف وهو — القالعي ابن يقل لم طبًعا
الروحي، ونضالها طائفته أخبار كبري «ميمر» يف نََظم إصالحية. قومية دينية مواضيع يف

فقال: طائفتهما، معتقد عىل وخارًجا براهبني، ًدا مندِّ «ميمره» فاستهل

ف��رح��ان م��ارون ش��ع��ب ن��ظ��ر ال��ط��غ��ي��ان ك��ل أب إب��ل��ي��س
ره��ب��ان ك��ان��وا ت��ن��ي��ن ألج��ل أح��زان ف��ي ورم��اه ح��س��ده
ن��ب��وح دار م��ن واآلخ��ر ي��ان��وح م��ن ال��واح��د ك��ان
ال��ش��ي��ط��ان روح ب��ه��م ت��ك��ل��م ال��م��وض��وح ال��س��ر ف��ي ك��رزوا
ت��ن��ي��ن أج��ل م��ن االن��ش��ق��اق وث��ار غ��رض��ي��ن وص��ار ال��ش��ر ك��ت��ر
اآلن ب��ت��ل��ك ال��م��ل��ك وق��س��م��و ب��رج��ي��ن ب��ن��ي��و ه��ال��س��ب��ب ف��ي
م��غ��ل��وق ك��ان ب��اب وان��ف��ت��ح��ل��و ب��رق��وق س��ل��ط��ان ب��ذل��ك س��م��ع
ل��ب��ن��ان ج��ب��ل ف��ي ح��اص��ر وف��وق ت��ح��ت ع��س��اك��ر أرس��ل

فازدوجت واحد، وتر عىل بسيًطا شعره بإرسال األول اللبناني ال الزجَّ اكتفى وما
يوحنا: الراهب معلمه بها رثى قصيدة وهي عينه، باملوضوع آخر ميمر يف فقال قيثارته،

ال��ق��دي��م ال��زم��ان م��ن��ذ ك��ن��ا، ق��د ه��راط��ق��ة إنَّ��ا ع��ظ��ي��م م��خ��ف��يٍّ س��رٍّ ف��ي ع��ن��ا، ي��ق��ول��و أرادوا
وال��ب��ص��ر ال��ص��واب غ��اب ت��ح��يَّ��ر، م��ن��ه��م ال��ع��ق��ل ب��ك��ي��م ع��ال��م ك��ل ع��اد ح��ن��ا، ال��راه��ب ج��اوب

العامي الشعر أو الزجل، هذا إنَّ أوًال، أمرين: ندرك الزجل هذا من نموذج سماع فمن
فهو الشعرية، الصور من خال وإْن وإنه لبنان. يف ا جدٍّ العهد قديم — تريد كما ه سمِّ —
الفصحى، باللغة شعر تَولَّد القديم الزجل هذا ومن امللَهم، الجبل ابن شاعرية عىل يدل
للمطران لغته استقامت حتى رويًدا، رويًدا التاريخ يف يتمىش وظلَّ قليًال. الزجل من أرقى
املري، شاعَري كرامة وبطرس الرتك نقوال مع خطا ثم آخرين، ورهبان ولكهنة فرحات
الساحرة. وموسيقاه الرائعة بصوره العربي الشعر قمة يَبلُغ أْن أوشك حتى يتطور وظلَّ
حنانيا القس مع عصور ثالثة بعد ارتقى الطريق، يف توانى وال ، قرصَّ فما الزجل أما
فهذا الرائعة. «الربغوث» قصيدة من نرى كما وصوره، خياله يف الشعر َمنحى فنَحا املنري،
فقال ملكافحتها، «د.د.ت» يكن لم يوم قاىس ما الرباغيث َقرِص من قاىس الشاعر الراهب
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شعره، ومات زجله فُخلِّد ظريف، طريف بحوار الربغوث مع الليلية املعارك إحدى يِصُف
قال:

ك��ان ب��ل��ل��ي خ��ب��رك��م ت��ا ق��ص��دان م��ع ب��ي��وت ب��ع��دِّ
ك��ال��ج��رب��ان ج��ل��دي وص��ب��ح س��ه��ران وأن��ا ال��ل��ي��ل ط��ول
ح��اي��م ص��دري ع��ل��ى وص��ار ن��اي��م وأن��ا ال��ب��رغ��وت ج��ان��ي
رم��ض��ان خ��ل��ص ب��ح��س��اب��ي ص��اي��م ش��ه��ري��ن م��ن وق��لِّ��ي:
م��ك��ارب��ن��ي؟ إن��ت ع��الم��ك ت��ج��دب��ن��ي ال ق��ل��ت��لُّ��و:
ت��ع��ب��ان وأن��ا ال��ن��ه��ار ك��ل ت��ت��ع��ب��ن��ي ال ع��ل��ي��ك ب��ال��ل��ه
غ��م��ك ك��ان أو س��رك إن ب��ه��م��ك أن��ا م��ا وق��ل��ي:
ال��رح��م��ان ب��ي��ف��رج��ه��ا وب��ك��را ��ك دمَّ م��ن ال��ل��ي��ل��ي ع��ش��اي��ي
ض��ي��ف��ك أن��ا ه��ل��ل��ي��ل��ي ع��اك��ي��ف��ك ه��و م��ا ق��لِّ��ي:
ج��ي��ع��ان وب��ن��ام ع��ن��دك ب��ك��ون ح��ي��ف��ك وي��ا ع��ل��ي��ك ع��ي��ب

الراهب: فيقول املشاحنة، إىل وبرغوته الشاعر الجداُل ويجرُّ

م��م��ح��وق ي��ا أس��ود، ي��ا اله ع��ق��وق ي��ا وي��ل��ك ق��ل��ت��ل��و:
ي��ب��ان ق��ري��ب ع��ن وع��ج��زك ذوق ع��ن��دك وم��ا ب��ت��خ��دع��ن��ي
ك��ب��ي��ر ف��ع��ل ف��ع��ل��ي وب��ال��ل��ي��ل ِزغ��ي��ر ب��ال��ع��ي��ن أن��ا ق��ال:
س��ل��ط��ان وال ح��اك��م م��ن وال وزي��ر م��ن ب��ف��زع م��ا أن��ا
م��ع��ادي ل��ك ال��ي��وم وأن��ا ب��س��وادي ب��ت��ع��يَّ��رن��ي
ال��س��ودان ف��ع��ل وب��ع��لِّ��م��ك ووالدي أن��ا الج��ي��ك
ع��م��ك والد وال والدك ال ب��ه��م��ك م��ان��ي ق��ل��ت��لُّ��و:
ال��ص��ب��ي��ان م��ع وب��ن��ات��ك أم��ك م��ع أب��وك الح��رق
ق��وام ووالدي أن��ا ب��ج��ي��ك ت��ن��ام ح��ت��ى ب��خ��ل��ي��ك ق��ال:
ع��ج��زان ت��ب��ق��ى َم��س��ك��ي وع��ن ال��خ��ام ث��وب ت��ل��ب��س ل��م��ا
م��س��لِّ��ط��ن��ي رب��ي وأن��ا ت��رب��ط��ن��ي ف��ي��ك م��ا وأن��ت
ال��غ��زالن ق��ف��ز ب��ق��ف��ز ب��ص��ي��ر ت��ل��ق��ط��ن��ي ب��دك ��ن وَل��مَّ
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م��ح��ارب��ه��م وال��ش��ري��ر ت��ق��رب��ه��م ال ال��ره��ب��ان ق��ل��ت:
ال��ش��ي��ط��ان ش��ر ي��ك��ف��ي��ه��ن ت��ع��دِّب��ه��م ال ع��ن��ه��م روح
وال��ص��وم وال��ص��ال ب��ال��س��ه��ر م��ل��زوم ه��و ال��راه��ب ق��ال:
ك��س��الن ي��ك��ون م��ل��ي��ح ه��و م��ا ب��ال��ن��وم ي��ت��م��ادى ل��ي��الَّ
ب��ع��ب��و وب��دخ��ل ب��ح��ب��و ب��ح��ب��و ي��وم��ي م��ن وأن��ا
غ��ف��ران ل��ل��ع��ال��م وي��ط��ل��ب رب��و ي��ع��ب��د ي��ق��وم ح��ت��ى
ق��رص��ة ك��م ش��ي ب��ق��رص��ل��ي ف��رص��ة ص��ار إن وب��ال��ن��ه��ار
ت��ع��ب��ان غ��ي��ر م��رت��اح ب��ب��ق��ى ال��ج��رص��ة م��ن خ��وف��ي ول��ك��ن
ح��ي��ل م��ع ق��وت��ي ب��ت��ص��ي��د ال��ل��ي��ل ل ب��أوَّ أم��ا
م��ي��دان ب��ع��م��ل وع��اص��درك ال��خ��ي��ل م��ث��ل ب��ج��م��ز وب��ص��ي��ر

قائًال عرصه سياسة زجله يف فيدمج هذه، زجليته يف يبدع أن حنانيا القس يفوت وال
برغوثه: بلسان

ك��ت��ار ووالدي ق��راي��ب��ي ف��ش��ار ك��ل��و ك��الم��ك ق��ل��ي
ال��ب��ل��دان ع��ل��ى وت��س��ل��ط��وا ال��ج��زار ع��ن��د وت��رب��و

فيجيبه: بالشكوى خصمه فيتهدَّد القس، أخريًا ويعجز

م��ع��ادي��ه أن��ا ي��وم��ي وم��ن ع��اص��ي��ه أن��ا ال��ق��اض��ي ح��ك��م
س��ل��ط��ان م��ال��و وع��ل��يِّ��ي ف��ي��ه ب��ع��م��ل م��ا وف��رم��ان��و
دارك ل��ب��اب واه��دي��ن��ي ك��ارك ق��ل��ي ب��رغ��وث ي��ا ق��ل��ت:
ب��ال��ن��ي��ران ن��س��ل��ك واْح��ِرْق ج��دارك أق��ط��ع ق��ص��دي
ب��دل��ك داري ب��اب وع��ل��ى ب��ق��ل��ك ل��ع��ش��يِّ��ه ق��لِّ��ي:
ال��س��ع��دان م��ث��ل ��ص��ك وب��رقِّ ب��ظ��لَّ��ك ب��دخ��ل ل��م��ا

فيقول: سالحه الراهب يرمي وأخريًا

ف��نَّ��ك ط��ري��ق��ة ع��رِّف��ن��ي ع��ن��ك ص��دق��ة ب��رغ��وث ي��ا
ح��ي��ران أم��ري ف��ي ص��رت م��ن��ك ب��خ��ل��ص ب��ق��در وك��ي��ف
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الكفاحية: إرشاداته يف الربغوث فيفيض

ال��زي��ت��ون ب��زوم ��و ورشُّ ب��ط��يُّ��ون ب��ي��ت��ك ك��ن��س
ول��ف��ان ب��ت��راب وط��ي��ن��و م��اع��ون م��ن أن��ض��ف وخ��لِّ��ي��ه
ش��م��س��ه��ا أو ب��رغ��ت��ه��ا ت��ل��ب��س��ه��ا ان ق��ب��ل وث��ي��اب��ك
ب��ال��دك��ان اع��م��ل وك��ذل��ك ك��نِّ��س��ه��ا ب��ي��ت��ك وأرض

هذا عىل فروعها النابتة الكالسيكية الزجل مدرسة ا أمَّ األول، الزجل عن صورة هذه
حديثها. فهاك الجذع
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نشيدة فهو نفيس، استيقظت وأصدائه، الشعر هذا أنغام فعىل طفًال، املدرسة هذه رافقُت
الصبا. ذكريات الزمن يمحو أن وهيهات ذهني، يف انطبع ولهذا رسيري؛ وترنيمة مهدي
وثرثرات أوديتهم ظلمات من وقلوبهم، اللبنانيني نفوس أعماق من منبثق الشعر هذا إنَّ
العجائز قلق من وخيامهم، عرازيلهم من وظلماتهم، أضوائهم من وجداولهم، أنهارهم
وَسداه البنفسج وراء من لحمته الذهبيَّة، شمسنا خيوط من منسوج إنه الصبايا. وأحالم
هذا هواء من فمستمدَّة الفنيَّة حياته ا أمَّ والعتابا. املعنَّى أسموه ولهذا القلوب؛ خيوط من

ومائه. املتصوِّف الجبل
فيه ورأيت فعشقته، استهواني طريق. رفقة ال عْمر رفقة الشعر هذا رافقُت لقد
الكتب، يف الشعر هذا عن قرأت حياة. نسميه بما أمدَّني الذي املحيط صور أصدق
وكاد باملعاني، حافًال فكان اللحفدي، القالعي ابن من األول الزجل نشأ كيف فعرفت
حنانيا القس مع تطور كيف فرأيت إليه نظرت ثم واأللوان. الصور من خاليًا يكون
وخايل ي وعمِّ أبي إال رواته وما الرواة، ألسن إىل الكتب دائرة من أُخرج ثم الذوقي، املنري
والقرَّادي املعنَّى ألسمع أنتظره جديد، بعرس سمعت كلَّما فرًحا أطري فرصت وجرياني،
نقر عىل والزْغنَا، املري، طنوس ومن عبود، طنوس ي عمِّ ابن ومن رسكيس، عمتي ابن من
مفاخرة موضوعها زجليَّة بقصيدة يتباريان وأرسانيوس أنطون ني العمَّ نسمع ثم الدف.

عربني. العرب وتنقسم النظرات، وتتالقى األعناق فتتطاول والسمرا» «البيضا بني
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الذين فهم قرية، كل يف كثري ومثلهم ضيعتنا، يف اللبناني الشعر رواة كانوا هؤالء
كنت يوم يهزُّها كان كما اليوم نفيس يهزُّ يزال ال الذي الرائع الشعر بهذا مخيِّلتي غذَّوا
أستطيع وحفظت، ورويت الشعر هذا من سمعت بعدما أراني، ولهذا عرش؛ أربعة ابن

الفصيح. كالشعر مدارس إىل تقسيمه
فهم الكالسيكيون ا أمَّ كثريون. وغريهما واملنري القالعي ابن هم األوَّلون فالشعراء
هؤالء أسماء أكثر إنَّ لك. ذكرتهم من عندنا رواتهم وكان عرش، التاسع القرن شعراء
رواية عند فيقولون املجهول، الفصيح العربي الشاعر حال وحالهم مجهولة، الشعراء
من غرَّاء قصائد أدوِّن لم ألني األسف؛ أشدَّ تأسفت لقد وكفى. الشاعر قال له: شعر
الحرب ولكن ُحفظ، لو واملحيط الحياة عن صادقة صورة يؤلف كان فقد الشعر، هذا

عليه. والحرسة اللوعة إالَّ نفوسنا يف ترتك ولم رواته من بكثري ذهبت األوىل العظمى
كما منه نماذج أريتك وقد نسبته، مجهولة بالكالسيكي يته سمَّ الذي الشعر ذلك إنَّ
ا أمَّ شتى، مجاالت يف حسانًا جوالٍت لشعرائه أنَّ وتعرف ترى وأنت الرواة، من سمعته

ومساجالت. وعتاب فحنني الشعر هذا أغراض أكثر
الفران، للياس ديوان أول فأقرأ بالطبع، التدوين دور ويجيء الرواة، دور وينقيض
يحوك معتكًفا فرآه مرة، جاءه الحوراني إبراهيم األستاذ إنَّ ويقال: زمانه، قوَّالة أشهر

له: فقال النول عىل

أالج��ا َع��ْم��ِب��ي��َح��يِّ��ْك ي��ك��ب ح��ري��ر ال��دب ش��ف��ت

فوًرا: الفران فأجاب

خ��واج��ا م��نَّ��ك ال��ع��م��ل ال��دب ال��ده��ر بَ��ْي ديَّ��ات

الزجل. قالوا شعرائنا كبار فأكثر يقول؛ الحوراني تسمع أن تعجب وال تعارفا، ثم
عرصها جمال ملكة كانت سيدة يف قالها وقد ة، الردَّ فهذه الفرَّان قول من أذكره ما ا أمَّ

عمرها: طول

رح��ال��و ح��ط��ت وع��ن��دك ال��ت��م ال��ح��س��ن ف��ي��ك م��ن ي��ا
ح��ال��و ب��ي��خ��ف��ي ب��ي��روح ال��ت��م ب��در ح��س��ن��ك ش��اه��د إن
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وهو بالعتابا، يعرف الشعر هذا من آخر نوع قوام الجناس إن الجناس؟ هذا أرأيت
البرتون، إدة من فارس نعمان اسمه شاعر ديوان يظهر ثم حدة. عىل درًسا يستحق

قصائده: إحدى ختام يف مورِّيًا فقال ديوانه يف هذا نعمان افتخر

ب��ي��ش��ه��دوا وال��ج��م��ي��ع ف��ارس ن��ع��م��ان  

له: فقال باملرصاد دائًما له يقف كان آخر شاعر عليه فردَّ

خ��رف��ه ف��اق��ع ب��ي��ك ��د ع��مَّ ال��ل��ي وخ��وري ص��دف��ة ك��ان��ت ف��ارس ب��يَّ��ك ت��س��م��اي��ة

فطفر الغريب، شاهني وديوان سمعان، خليل ديوان أشهرها أخرى دواوين وظهرت
القول فكان إلياس، لحنا والكيس الدست قصة ونرشت رائعة. طفرة العامي الشعر
الشعر عن انرصف الذي نخلة رشيد املرحوم صوت هو حلٌو صوٌت وُسمع القصيص.
عائرة أبيات له تدور اللبنانيني ألسنة وعىل ، بحقٍّ أمريه فكان الزجل، قول إىل الفصيح
أوىل وله القارئ، يعرفهم فمشهورون الكالسيكية مدرسته أتباع ا أمَّ رائعة. ومقطَّعات

الهزان. محسن وهي القول، يف املالحم
طراد، ميشال مع جديدة مدرسة فظهرت الفصيح الشعر ر تطوُّ الشعر هذا وتطور
ومجالت، جرائد له وظهرت الفصيح الشعر نحو العامي شعرنا نَحا وهكذا سابا. أسعد ثم
الشعر هذا من إيلَّ أُهدي وقد واملهجر. الوطن يف الصحف به وعنيت دواوين، وطبعت

لبنان». من «عطور واسمه السبعيل أسعد للشاعر ديوان املحبوب
الربازيلية، الهول» «أبو جريدة صاحب الخوري شكري املرحوم سنوات منذ إيل أهداه
السبعيل رأيت الرواة؛ ألُسن من شعرهم سمعت الذين الشعراء أولئك صورة فيه فرأيت
، كالسيكيٍّ بزجل ذلك وكل تراه، تكاد حتى لك ره فيصوِّ وطنه، إىل بالحنني القلب طافح
يخرجه ال بمقدار ولكن الجديدة، باملدرسة متأثًرا فرأيته بعدئٍذ، صدر الذي ديوانه يف أما
ذات محليَّة تصاوير الديوان هذا ففي األلوان؛ فيه َكثُرْت وإن الكالسيكية، املنطقة من
الضيعة يناجي ديوانه مطلع يف كقوله امللهم، الشاعر بمخيلة امُلغذَّى الواقع كأنها ألوان

لبنان»: من «عطور عنوانها قصيدة يف

ودَّه��ا ق��ل��ب��ي ل��ب��ن��ان ب��ج��ب��ل وض��ي��ع��ة
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ب��خ��دِّه��ا زه��ورو ع��م��ت��ض��ح��ك ن��ي��س��ان
م��دَّه��ا إي��دك ه��ال��س��م��ر ج��ب��ال��ه��ا م��ن
ب��دَّه��ا م��ا م��ث��ل ب��ت��ل��ع��ب ال��س��م��ا ب��ص��در
رده��ا ش��ع��ري روح ع��ن��ه��ا ق��درت وم��ا
ال��ن��ض��ي��ر ن��ي��س��ان ع��رس ه��ي ض��ي��ع��ت��ي ه��ي
ب��ال��ح��ال ت��ره��ج ب��األل��وان ت��م��وج

∗∗∗
ال��ح��ن��ان أوت��ار ت��ه��ز ح��ل��وة ون��غ��م��ات
ل��م��ه��رج��ان؟ ه��ا ال��ف��ال ط��ي��ور ي��ا ل��م��ي��ن
وص��ول��ج��ان ب��ت��اج ت��غ��اوى وال��ه��ده��د
ب��وزالن ف��وح��ة ت��غ��ل وب��ال��ق��ل��وب
ب��ال��ب��ي��ل��س��ان ال��ن��س��ي��م غ��الت م��ت��ل
ه��ال��غ��دي��ر ب��س��ف��رة م��ه��ودس وال��ب��ل��ب��ل
ع��ال��ص��ال ولِّ��ف ال��ف��ج��ر ش��ق وق��ب��ل

∗∗∗
ودالل غ��ن��ج��ات وح��م��ر ب��ي��ض ف��راش��ات
ال��خ��ي��ال ��ات رفَّ ع��األزه��ار ب��ت��رف
ل��ل��ج��م��ال ت��ض��ح��ك س��ج��اد ق��ط��ع وح��ق��ل��ه
ال��ج��ب��ال ب��ص��در م��ك��بَّ��ش��ي خ��ض��ر وج��وازات
وع��ال��ش��م��ال ع��ال��ي��م��ي��ن ه��واه��ا ب��ت��ب��ع��ت
ش��ي��ر ك��ت��ف ع��ن ال��زل��ف ب��و ي��غ��نِّ��ي وراع��ي
… ه��ال ي��ا ت��ق��لُّ��و: ال��س��م��را وال��راع��ي��ة

يف رست أين يوقفني السبعيل خيال ولكن املجال، لضيق الكثري نْقل أستطيع ال
بقوله: القروي الشاعر حياة تصويره ا جدٍّ أعجبني لقد ديوانه.

ال��ه��وى ت��ب��اري��ح ي��ش��ك��ي وح��ي��د وش��اع��ر
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ان��ط��وى ح��ب م��رح��ل��ة ب��أول ك��ت��اب��و
ارت��وى ق��ل��ب��و ال��ع��اط��ف��ة غ��دي��ر وم��ن
س��وى ��ع��ن��ا ي��ج��مِّ ال��ده��ر ب��ع��د وه��ي��ه��ات
ال��ه��وى غ��م��ار ي��ح��ص��د ع��م ط��ري ب��ع��رزال
ه��دي��ر ت��ه��در ع��م م��راج��ي��ح ع��ل��ى م��ض��ب��ض��ب
ال��ف��ال ش��م��س س��ط��ي��ح��ت��و ع��ا وم��ف��رَّع��ا

من وأجمل القيس. امرئ كفاطمة ثيابها، نضت التي «املفرَّعة» الشمس هذه حلوة
قال: الرهيبة، لبنان أودية وصفه هذا

ج��ان ع��رس ع��ج��ق��ة ال��ودي��ان ووه��رة
ال��ح��س��ان ف��ي��ه م��ف��رع��ة ه��ادي، ودوار
ب��األرج��وان م��ل��وَّح��ة وه��ال��ح��ف��اف��ي
ب��ي��ان ع��م��ي��ل��ق��ي األي��ام ع��ن وش��رب��ي��ن
ال��س��ن��دي��ان خ��ل��ود ع��ن م��ت��ي��ل��ي وي��ع��ط��ي
ال��ع��ب��ي��ر ب��ت��ش��م دي��ر«رش��ت��ع��م��ود» وم��ن
ال��ب��ال ح��ي��ط��ان��و ل��م��س ع��ن��ك ب��ي��رد

أن فأسأله الفصحى، األلفاظ نحو يَتِجه السبعيل ولكن ا، جدٍّ وطبيعيٌّ جميل الشعر
العامية يف بغرقه الشعر هذا فجمال العامي، الشعر جو يفسد التفاصح ألن منها؛ يُقلَّ

مغارة: يصف بالقرادي املعروف الوزن من السبعيل ويقول أذنيه، إىل

ب��دي��ه��ا ت��ه��دِّي ص��ف��اف��ي ش��م��ال��ك ع��ل��ى ب��ن��ه��ر ب��ت��م��ش��ى
ل��ي��ه��ا وف��وت ش��م��ع��ا ض��وِّي ق��ب��ال��ك م��غ��ارة ب��ت��ش��وف

∗∗∗
ه��س ت��ق��لَّ��ك: ن��ه��ر وص��رخ��ة ح��س ب��ت��س��م��ع ل��ي��ه��ا ب��ت��دخ��ل
ال��م��غ��ارة ب��ه��ا وب��ت��ق��ول ت��ح��س ال��ل��ي��ل وب��أش��ب��اح

ب��ع��ي��ن��ي��ه��ا ال��ده��ر غ��اف��ي

∗∗∗
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ب��وه��رة ال��ده��ر م��ل��تِّ��م��ه��ا ب��ص��خ��رة م��ع��ق��ودة ص��خ��رة
األج��ي��ال ب��ت��ش��وف ق��ب��ال��ك ال��س��م��رة ال��ح��ي��ط��ان ب��وج��ه

ج��ري��ه��ا ن��ق��الت وم��ط��رح

∗∗∗
األع��وام ت��اري��خ وت��ق��را األي��ام رم��وز ت��ح��ل وت��ا
ج��ن��يِّ��ة ص��ورة ب��ت��ش��وف ل��ق��دام ن��ت��ف��ة ق��دم��ل��ك

ح��وال��ي��ه��ا ال��س��ح��ر وك��ت��ب

∗∗∗
ص��غ��ي��ر وِح��ق س��راج ورس��م ك��ت��ي��ر ك��ب��ي��رة س��ودا وك��رس��ي
ك��ان ب��اخ��وس س��ب��ع��ل ب��خ��م��رة ش��ي��ر م��ن م��ق��ط��وع��ة وص��خ��رة

ع��ل��ي��ه��ا ف��ي��ن��س ي��س��ك��ر

الشعراء: أحد فيها يقول التي سبعل خمرة صيت تجهل أخالك وال

ال��س��ب��ع��ل��ي ال��ن��ب��ي��ذ إال م��ح��رم ال��ن��ب��ي��ذ ك��ل

هذين واسمع ديوانه، يف يصفها التي كالصخور فظاهرة الوطنيَّة السبعيل روح ا أمَّ
بوطنه: تعلُّقه لتقدر البيتني

ب��ت��وم��ي ال��ودي��ان ع��ل��ي��ه ال��ش��ي��ر ت��ح��ت ي��وس��ف م��ار دي��ر
ب��روم��ي ال��ف��ات��ي��ك��ان م��ن ب��ك��ت��ي��ر وأف��خ��م م��ه��ي��وب

ففيهما شئت، إذا فاقرأهما روائع ديوانَيه يف وله الحوار، إجادته شاعرنا مميزات ومن
ا. حقٍّ لبنانية عطور

فحديثها الجديدة املدرسة ا أمَّ اآلن، حتى نشأته منذ الكالسيكي، الزجل هو هذا
تَتمثَّل الديوانني هذين ويف سابا، ألسعد قلبي» و«من طراد، «جلنار» عن نتكلم حني يأتيك
الفصيح، شعرنا يف أختها من أكثر ُوفقت ولعلها العامي، الشعر يف الرمزية املدرسة

وسنرى.
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بدء َعىل َعوٌد

الزجل بني العالقة نبحث أْن األُسلوب، طريف اثة بحَّ وهو زيادة، نقوال الدكتور يريد
األولني اللبنانني الني الزجَّ إنَّ أقول: مة العالَّ فلدكتورنا الديني. الرسياني والغناء اللبناني
سماع هؤالء تعوَّد وقريضها. العربية من بَدءٍ، ذي بادئ يَتمكنوا لم مستعربون، موارنة
تلك عىل عاميٍّا، عربيٍّا الشعر ينظمون فأخذوا كنائسهم، يف يعقوب ومار أفرام مار ميامر
كنائسهم، يف وليًال ومساءً صباًحا بها وترنحوا وفهموها عرفوها التي الرسيانية األوزان
حيث ومن والنغم، اللحن حيث من الشعرين، بن العالقة جاءت هنا ومن عليها، فانطبعوا

والصور. واألفكار املعاني
القدُّوم هللا نعمة الخوري عن املرويِّ الزجل إىل وُعْدنا أكثر، ق التعمُّ أردنا وإذا
دينية ثقافة اليوم حتى عندنا الرواة يتناقلها التي زجلياته يف رأينا الجبييل، الكفري
— هللا رحمه — شكا والتلميحات. بالرموز حافلة الصورة، عميقة توراتية، إنجيلية
الذين املوارنة الرهبان وخصوًصا زمانه، يف اإلكلريوس سياسة من الزجليات، هذه يف
الرسويل القاصد رومية فانتدبت بطركهم، نري عنهم فألقوا طائفية، محليَّة ثورة خاضوها
العتيق، املاروني الكاهن ذاك لشاعرية مغلق باب فانفتح شئونهم، لينظِّم لوديفيكوس

«الحركة». تلك فيها يصف الشهرية زجليته فنظم
رسياني: واللحن القاصد، يخاطب قال

ال��ره��ب��ان ت��دب��ر ح��ت��ى ل��ل��ش��رق أرس��ل��وك ال��ف��ات��ي��ك��ان ق��اص��د ي��ا ل��ودي��ف��ي��ك��وس
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يلوم قاله نموذج وهذا واحًدا، واحًدا املتآمرين الرهبانية زعماء يصف مىض ثم
تماًما: وردت كما أنقلهما رسيانيني ولحن وزن من واألبيات ويبكِّته، أحدهم

ك��ت��ي��ر ن��اس ف��ي��ك وح��ك��ي��و ب��ح��ق��ك ت��ك��ل��م��و ال��ن��ي��ر ح��م��ل��ت ع��اك��ت��ف��ك غ��ن��اط��ي��وس
ب��ي��ه��ل��ع��م��ل��ي��ه؟ رض��ي��ت ك��ي��ف ع��ل��يِّ��ي ه��ان م��ا ي��م��ك م��ن
ل��ل��ح��داد ف��ح��م ت��ق��دم م��ع��اد اب��ن ي��ا ع��ل��ي��ك ح��ي��ف

الصلوات رأينا — فرحات جرمانوس املطران قبل — الوراء إىل قرنني رجعنا وإذا
ذات أزجاًال عرَّبت قد وجنَّازات وزياحات وصلوات قداس خدمة من الرسيانية البيعية
القديس إىل نسبة — باألَفراميات اآلن حتى عندهم تُعرف التي فامليامر رسيانية، ألحان
املطرانني تنقيح رغم الرطانة، تلك من واضًحا أثًرا تحمل الساعة حتى تزال ال — أَفرام
يف يُعذَّبون الذين الهالكني وصف يف قولهم من ا جدٍّ عتيق نموذج وها والدبس. الشمايل

الدائمة: نارها رش العزيز والدكتور هللا وقاني جهنَّم،

ع��ل��ح��ي��ط��ان��ي ال��ح��ج��ارة م��ث��ل م��ش��ق��وع��ي��ن وه��م ل��ل��ت��ح��ت��ان��ي ال��ف��وق��ان��ي م��ن ت��ش��غ��ر وال��ن��ار

السماء: إىل مارون مار قديسهم وصول يصفون أخرى «فراميَّة» ويف

ف��ي��ه؟ ب��ت��ق��ول وإي��ش ق��دي��س، م��الَّ م��ارون، واألب
ع��ل��ي��ه ش��ل��ل��ه م��ا ال��ت��ت��ق��ي��س وق��ام ع��ص��ات��و ح��م��ل
ت��الق��ي��ه ك��ال ال��م��الي��ك��ي وج��ات ع��ال��س��م��ا، ط��ل��ع

الساذجة؟ الشعرية الصور هذه أرأيت
له ذكرت إْن القارئ يَستغِرب وقد األولني. املوارنة استعراب طور يف كان ما هذا
أحد يف قالوا القليل، بالقليل أكتفي ولهذا — يستطاع ال وهذا — أناشيدهم من يشء كل

القداس: خدمة أناشيد

ب��س��وي��ه ك��ل��ن��ا ف��ل��ن��ق��ف
ال��خ��ط��ي��ه ل��ن��ا ي��غ��ف��ر ت��ا ال��ب��ري��ه رب ون��س��بِّ��ح
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هكذا: والشمايل فرحات املطران تعريب يف صارت ثم

ع��اله م��ن ك��لَّ��م��ن��ا ال��ذي اإلل��ه أم��ام ك��ل��ن��ا ف��ل��ن��ق��ف
وال��ص��اله ال��ت��س��ب��ي��ح ب��أص��وات ورض��اه وج��وده ون��س��ت��ع��ط��ف
رع��ي��ت��ك أوالد وارح��م ش��ع��ب��ك ع��ل��ى أش��ف��ق رب��ن��ا

إلخ …
«السواغيث»؛ من دينية أناشيد كلها مكتبتي يف كرشونية مخطوطة إىل رجعَت وإذا
أشياء الطراز هذا من فيها رأيت والوزن، باللحن الرسيانية عن معرَّبة وهي األناشيد، أي
«سوغيث» أنشودة يف قالوا ذكره، سبق بما ليقابله ييل ما للقارئ أنقل أنا وها تُحىص. ال

مارون: األنبا عيد عشية

ون��ص��را ع��زٍّا ��ح ال��م��ت��وشِّ م��ارون أب��ان��ا اآلن ل��ن��م��دح

يقول: أن إىل

وح��رٍّا ب��رًدا ي��ع��ان��ي ب��ك��وخ ك��ل��ه��ا ح��ي��ات��ه ال��ب��ار أن��ف��ق
ق��درا ي��ع��ل��و ك��م��اًال وأت��ق��ن س��ي��رت��ه ب��ح��س��ن رب��ه أرض��ى
أج��را ب��ف��ي��ض��ك م��ع��ه وه��ب��ن��ا اب��ت��ه��االت��ن��ا رب��ن��ا اِس��م��ْع
ف��خ��را ون��وه��ب م��ل��ك��ك ع��رش ف��ي ح��ظٍّ��ا رب��ن��ا م��ع��ه ن��ع��ط��ى

الشدياق، فارس أحمد دفعت التي هي ركاكة من فيها وما الزجليات هذه أنَّ وأظن
الطبخ يحب من كل ذلك يقرأ بالركاكة، الرشقيني الدين رجال تعيري إىل املسلم، املاروني
يطالع أن فعليه الصندوش، محبِّي من كان إذا ا أمَّ الفارياق. كتابه يطالع حني … الدسم

لبنان». «صقر كتابي
مارون: مار عيد قداس يف ينشدون اليوم حتى املوارنة نسمع نزال وال

ك��ال��ث��ري��ا ي��زه��و اس��م ول��ك ال��ض��ي��ا ك��ب��در م��ف��رد ش��رف ل��ك
س��وري��ا ف��خ��ر م��ارون م��ار م��س��م��ي��ا ال��ش��رق ف��ي اس��م ل��ك
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الزجل بني وثيقة عالقة هناك بأنَّ اقتنع قد زيادة الدكتور صديقي أنَّ فأظن وبعد،
اللبنانيني قلوب يف الوقع هذا للزجل جعلت التي األسباب أحد هو هذا ولعل والرسيانية،
القرب إىل بهم لحق ثم عليه، وشاخوا وشبُّوا ونشئوا بيعهم، يف ا جدَّ أِلفوه ألنهم القدامى؛

القرب. بعد ما وإىل
الظهور، كل الديني األثر فيها يظهر «قرادية»، ن أدوِّ أْن املجال هذا يف يل ويطيب
أفكارها ومن صورها ومن لهجتها، من ذلك عىل يستدل بالدي من مجهول لشاعر وهي

محبوبته: يعاتب املجهول الشاعر ذاك قال التسكني، من وأخريًا ومعانيها،

ن��اس��ي اس��م��ك ع��ن ت��اي��ه ع��بَّ��اس��ي ال��ورب��ي ام ي��ا
ع��ل��يِّ��ي ش��غ��ال��ي وع��ط��ل ب��راس��ي دب ه��واك
أف��ك��اري ت��اه��ت وف��ي��ك��ي وع��م��ال��ي ش��غ��ال��ي ع��طَّ��ل
ك��ي��ي ال��ج��روح��ات ت��زي��دي ت��ن��داري ��ن َل��مَّ ح��ل��وي
ع��اط��ي��ي ط��يِّ��ي ب��ي��ط��وي رق��ي��ق وخ��ص��ر رف��ي��ع��ا ق��ام��ي

∗∗∗
دام��ي��ه ي��ن��ض��ح داي��م ي��ط��ي��ب م��ا ب��ال��ه��وى ج��رح��ك
وال��زنَّ��ار ال��س��ن��ج��ق أم ي��ا وم��ع��ذر ي��ن��ض��ح داي��م
ال��ف��رض��يَّ��ة وص��لِّ��ي وص��وم م��زار ب��ي��ت��ك ف��ي الع��م��ل
ب��اط��ي وب��ف��ت��ح وب��رك��ع ص��الت��ي وص��لِّ��ي وص��وم ي��ا
ش��وي��ي ال��درج��ة م��ن��وطِّ��ي واط��ي ال��م��ع��ب��د ك��ان وإن
وال��ف��وط��ا ال��ورب��ي ام ي��ا وب��ت��وط��ا م��ن��وط��ي��ه��ا
وردي��ي زي��اح م��ن��ع��م��ل م��ب��س��وط��ة ت��ض��ل��ي ب��س
ن��اس ع��ن��دك م��وج��ود ك��ان وإن وق��داس زيَّ��اح م��ن��ع��م��ل
ال��ع��ل��يِّ��ي ط��ري��ق ي��ح��رس��وا ح��رَّاس ع��ال��ب��اب ��ف م��ن��وقِّ
م��راي��ا ك��لُّ��و وك��الم��ك ال��س��راي��ا ط��ري��ق ي��ح��رس��وا
ال��م��غ��ن��يِّ��ي ب��ن��ت ي��ا وص��اي��ا ال��ع��ش��ر وب��ت��ق��ري

أراه أخالني بل الشاعر، هذا زياح يف النواقيس وقرع الصنوج دقَّ أسمع فكأنني
نواس. كأبي ملبِّيًا ساجًدا راكًعا
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ما بََلغ حتى تُحىص ال اتجاهات الزجل فاتجه غريهم املضمار هذا يف جاراهم ثم
فهو ا، حقٍّ لبنان ميسرتال فكان العليا، الفنيَّة ة القمَّ نخلة رشيد مع وتسنَّم اآلن، إليه وَصل
الشعر. هذا تنويع يف حات املوشَّ ضاهى وقد البليغة، الفصحى مرتبة إىل العامية رافع

بقول عمل ولكنَّه صحيح، تعبري يف الشعر قال وقد أوًال، فصيح شاعر نخلة رشيد إنَّ
كان. وهكذا روميَّة، يف الثاني وال ضيعتي يف األول املشهور: املثل

البيتني: هذين الرشيد إىل يعزون الناس أسمع ما كثريًا

ورش��ي ب��ي��ف��ت��ح��وا ي��وم وب��ك��ل ش��ي غ��ي��ر م��ن ض��ع��اف وع��ي��ن��ي ق��ل��ب��ي
ال��ط��ح��ش��ي ع��ل��ى الح��ق��ه��ا وال��ق��ل��ب ش��اف��ت ك��ل��م��ا ت��ه��وى ال��ع��ي��ن

بأسلوبه وأخرجهما دعبل، املرحوم قول من أخذهما الرشيد أن ظننت كنت قد
بقول يعارضهما حني للمتأمل يظهر كما حبَّا، فزادهما املحليِّني، والتعبري باللون العامر

الخزاعي:

اش��ت��رك��ا دم��ي ف��ي وط��رف��ي ق��ل��ب��ي أح��ًدا ب��ظ��الم��ت��ي ت��أخ��ذا ال

أجدهما. فلم عنهما مفتًشا نخلة» رشيد «معنَّى كتاب إىل رجعت أنني بيد
هذه من كثريًا تجد وقد واأللوان، واملعاني بالصور زجله ل حفَّ من خري الرشيد إنَّ
عىل حياته وقف االطالع، واسع فصيح شاعر أمني أبا ألن الفصيح؛ الشعر يف الصور

هللا: رحمه قال أقول، ما بهما أؤيد ببيتني هنا أكتفي وإني والشعر، السياسة

ب��اله��ا ب��ت��ظ��ل��م ال��دن��ي رب��ي ش��اف س��م��اه��ا ف��ي ع��ت��ق��ت ال��ش��م��س ل��م��ا
وع��ط��اه��ا ا ب��دَّ م��ا م��ث��ل وه��ب��ه��ا ع��ن��ه��ا ت��ت��ن��وب م��ح��ب��وب��ت��ي خ��ل��ق

العذراء يف القائل فرحات جرمانوس باملطران الرشيد يلتقي األخري الشطر ففي
مريم:

خ��ل��ق��ت ش��ئ��ت م��ث��ل��م��ا ك��أن��ك ف��ي��ه��ا ع��ي��َب ال درًة خ��ل��ق��ت
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حبيبته: إىل الكالم موجًها اللذيذ الشطر هذا قال زجيلٍّ شاعٍر أي أدري ولست

ش��وي��ه ن��ح��رن��ق��و ت��ا ال��ق��م��ر ق��ب��ال ط��ل��ي

بعيد، من اتَّبعه من فمنهم املتبوع، الني الزجَّ إمام نخلة رشيد يظل حال كل ويف
يف للقارئ وسيبدو صعب. ووليم الوادي شحرور كخليفته قريب من اتبعه من ومنهم

األخري. وهو آٍت فصل
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الصدر يحتلَّ لم وإذا األدب، تاريخ عىل محسوبًا أصبح قد ي العامِّ الشعر هذا أنَّ أحسب
شعراء تمنَّى حتى األنظار إليه ولفت زواياه، من زاوية احتل قد فهو العرب ديوان يف
التي الناعمة وألفاظه املنسجمة، وموسيقاه وصوره، عاطفته مثل لهم يكون أْن الفصحى
ويطلبه طلبه ما وهذا واملكان، الزمان ابن هو هؤالء من فالشاعر االستعمال، صقلها

والكاتب. الشاعر من اد النقَّ
ذلك أم أنا أشعر من العالء: بن عمرو شيخهم ولعله الرواة، أحد الفرزدق سأل

جرير؟ الكلب
هذا بلغ وملا لحكمه، الفرزدق فارتاح العوام، عند وهو العلماء، عند أنت فأجابه:
عالم الناس من األلف يف فليس وهللا، غلبته وصاح: بكفيه، فخذيه رضب جريًرا القول

واحد.
لسان عىل دار فما قبيل، شاعٌر مثله يقل لم بيتًا قلت املعنى: هذا يف األخطل وقال

قال. ما روت إالَّ سقاة تبَق فلم جرير ونقضه أحد،
عند الفصيح الشعر عىل ي العامِّ الشعر اليوم يقدم الذي هو السبب هذا أنَّ أظن
فرثوه العربية، للغتنا إخالًصا منه أشد هو َمن فينا ليس شاعر مأتم حرضت الجمهور.
كالحصاد الرءوس ماجت وال الجماهري تحركت فما نسمعه، أْن يستحق وشعر بليغ بنثر
هو فقط هذا ليس ألسنتهم. عىل الدائرة باأللفاظ وكلَّموهم العوام، شعراء وقف حني إال
ال فهي وجدت وإذا الفصيح، شعرنا يف نجدها قلَّما صور هناك بل االستحسان، سبب
أنهم وَهْب اللغة، فقهاء من ليسوا شعرائنا أكثر ألَن وتلوِّنها؛ تربزها التي بالكلمات تظفر

له؟ تقوله ما يدرك ال من الفقه ينفع فماذا كانوا،



العامي الشعر

الحرف بدعة الحديثة: البدع هذه بيننا نرشت التي هي الحالة هذه أنَّ ألَظن وإني
التي العامية واللغة العامية، اللغة وبدعة اللغة، أصول عىل الخروج وبدعة الالتيني،
ومتى الزجل، لهذا إال تصلح ال إنها الفكر؟ ميادين يف تؤدِّي غرض أي إليها يدعون

ضعيفة. هزيلة بدت تخومه تخطت
ديوانَي: مقدمتي تقرأ أْن فحسبك حيثيَّات، وال فذلكة بدون عليها الحكم هذا أصدر ال
تستأنف وال تعرتض فال لحكمي لتذعن سابا، ألسعد قلبي» و«من طراد، مليشال «جلنار»
يقرأ أْن إال عليه فما تفاهتهما يعرف أْن شاء ومن عقل، سعيد للشاعر املقدمتني كلتا …

«قدموس». ومرسحيَّته «املجدلية»، قصيدته مقدمتَي
فرنسيٍّا، وشاعًرا اًال زجَّ يكون أْن يريد ولكنَّه األول، الطراز من شاعر عقل سعيد إنَّ

النكبتني. هاتني من عليه خائف وأنا
اليوم — الزجل شعراء أي — «هنِّي سابا: أسعد لديوان مقدمته ختام يف سعيد قال
الرشق شعراء من يكون أْن فحاول هو، من يكون أْن يكفيه ال سعيًدا ولعلَّ الرشق»، شعرا

ميدانهم! يف ملجاراتهم فانربى
أما عنهم. يقرصِّ شكٍّ دون فإنه العمل، هذا عىل يقدم أال هللا، لوجه أنصحه، إني
الفصيحة، اللفظة عليهما تَُطلُّ ال سابا وأسعد طراد ميشال إنَّ مقدمتيه؟ يف هزاله بان
الزجل رس وهذا الفصيحة، بأختها اصطدامها بعد إال العامية الكلمة تأتيه ال عقل وسعيد

للتصدير. ال لالستهالك بضاعة هو الذي اللبناني
يتطلَّب الفكري اإلشعاع إنَّ له، نعمل وال «اإلشعاع» عن نتحدث كيف أمرنا عجيب
انطفأ. الفانوس تُرك فإذا كوري، مدام راديوم هو وليس الرساج، يف دائًما يصبُّ زيتًا
كان يوم ذلك كان وقلًما، دواة نحن ونشكُّ خنجًرا يشكُّون كانوا يوم غرينا عىل نمتن كنَّا
الفينيقي لبنان إنَّ مخترصة: وبكلمة العلم. ناصية عىل قابضني وغريه الرهاوي تيوفيل
واملهاجرة مهاجرين، وتجاًرا صناًعا كانوا فالفينيقيون إشعاع، لبنان كان والرسياني
وظهرت وألَّفوا، وعرَّبوا فنقلوا األم لغتهم غري لغة يحذقون كانوا والرسيان كربى، مدرسة
حني أتألم كم ينوس، رساجنا فضوء اليوم، ا أمَّ مثلهم. فعملوا بقاياهم يف الخاصة هذه
منَّا طالبني الوراء، إىل جرَّنا يحاولون من إالَّ أرى فال حويل وألتفُت «إشعاع» كلمة أسمع
عىل تفهم ال عامية لغة يف لتنحرص العرب، لغة يف الضخمة وتركتنا مرياثنا عن نتخىلَّ أْن

. معنيَّ بلٍد يف إال حقها
أشد يف ليقعوا التسهيل يطلبون إنهم فيهم؟ نقول ماذا الالتيني الحرف ودعاة
ومخارج الالتيني، بالحرف يكتبها حتى الكلمات ضبط يحسن ومنهم منا فمن الصعوبات،
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تعتمد الغربيَّة فاللغات بها، يعتدُّ موسيقى الساكنة للحروف إنَّ بها؟ نفعل ماذا الحروف
فعندنا شعراؤنا— تنبَّه لو — نحن أما الصوتية، الحروف عىل الشعريَّة موسيقاها يف
موضوعه يالئم ما الشاعر منها لينتقي وضعت فكأنها واحد، مخرج من شتَّى حروف

ومقامه.
االهتمام هذا فلماذا — تقول كما — الفصحى عىل تغار كنت إذا قائل: يقول قد

؟ العاميِّ اللبناني بالشعر
ويُستحىل الشعر هذا مثل يظهر كان األدب تاريخ فرتات كل يف أنَّ سيدي يا الجواب
القيس امرؤ يكن فلم النسب، أقرب والزجل الفصيح األول الشعر بني أنَّ كما ويُستملح،
علم قبل الشعر ذلك يقال كان سابا. أسعد من ثقافة أوسع النابغة وال طراد، من أَعلم
هذا ر تطوَّ ذلك تطور كما والذوق، األذن وميزانه اليوم، الشعر هذا يقال كما العروض،
نجعل أْن نريد أننا يعني فال حقه الزجل أعطينا وإذا اليوم. إليه صار ما إىل صار حتى
به نباهي محليٍّا لونًا يكون أْن الزجل من يكفينا برأسها، قائمة لغة اللبنانية اللهجة من
عامية من املتضلِّع أنا كنت وإذا ا. جدٍّ لذيذة فكرية ثمرة فهو مثًال، بالتفاح نباهي كما
أْن وال… وال… واملرصي والحجازي العراقي عىس فما كلمات، بعض عيلَّ تعىص لبنان

منه؟ يفهم
ونطرب كامًال، تذوًقا الشعر هذا ق نتذوَّ الجبليني، وخصوًصا اللبنانيني، نحن إننا
وألَنه منَّا؛ أكثر ه يحسُّ ألَنه الجاهيل؛ للشعر — واليوم أمس — البدوي يطرب كما له
بعض عند يميش العامي شعرنا أرى فإني وبعد، عينه. عليها تقع تزال ال أشياء له ر يصوِّ
ال الشارع من ألفاظه يلم أْن ي العامِّ للشاعر فخري له، قتل وهذا الفصحى نحو شعرائنا
ميشال الشاعرين: هذين أخرت لم وأنا مقال. مقام لكل املأثورة: بالكلمة عمًال الكتب، من
يمثلهما شعرهما وألَن العامية؛ اللهجة يف آذانهما إىل غارقان ألَنهما إال سابا؛ وأسعد طراد

جديدة. مدرسة وألنهما تمثيل؛ أصدق
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َقلبي ِمن

َسابا ألْسَعد

ما ال العايل الشعر هو يقوله ما يكون وقد ا، لحٍّ الشعر عم ابن سابا أسعد زجل إنَّ
أقرب صوره يف وهو عاطفة، ج يتأجَّ باأللوان، طافح سابا أسعد فزجل الوزَّانون. ينظمه
مدرسة سابا أسعد زجل إنَّ نقول: أْن استطاعتنا ويف الني. الزجَّ إىل منه الكبار الشعراء إىل
الذي الحديث الشباب شعر هو آخر، توءًما يناوح زجيلٌّ توءٌم وهو جديدة، شعرية

رمزيٍّا. ونه يسمُّ
وكبده قلبه من هو بل فقط، قلبه من ليس أسعد شعر أنَّ رأيت الديوان هذا قرأت إذا
نوًرا تولِّد الكهربائية كالشحنات وألفاظ زاهية، وألوان طريفة، ساذجة صور املقروحة،
تقول فكأنها لجنب، جنبًا الحديث الشعر مدرسة مع تسري وسابا طراد فمدرسة وناًرا،

رمًزا. اليوم ونه يسمُّ ما إىل يسبق من لنرى حيلك شدِّي لها:
كريمة َلفتات «رندىل» ديوانه يف إنَّ قلت: إذا عقل سعيد شاعرنا إىل أُيسء أحسبني وال
سعيد، رندىل من كثرية مالمح ديوانيهما يف إنَّ قلنا: غضبه اتَّقينا وإذا طراد، ديوان إىل

بعد. فيما التحقيق يعنيهم من يثبته ما وهذا
يُرتجل أْن بالزجل العهد وكان سبًكا، ويُسبك نحتًا يُنحت الشاعرين هذين زجل إنَّ
ومن الفصيح، كالشعر فنٍّا يكون أْن نخلة رشيد مع بدأ «القول» إنَّ أقول: ولهذا ارتجاًال،
بها. عهد للزجل يكن لم بألوان فحفلت الزاهرة املدرسة هذه ت اشتُقَّ أمني أبي مدرسة
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سنديانة تحت كرج فأسعد لبنان. وحلوات لبنان بني م مقسَّ سابا أسعد ديوان إنَّ
بني وهناك فيهما، صورها فانطبعت واألَلوان، الظالل تلك عىل عيناه وتفتَّحت غوسطا،
— عنك قالوا كما — بطَّاًشا كنت إْن للبحر: تقول التي العاصية الجبال تلك شماريخ

ف. رشِّ ل تفضَّ
سابا، أسعد مخ يف الشعرية الصور ترتسم وهكذا ويشتد، يحتدُّ الزرقاء العني وأبو

وأنا». وأهيل «بالدي األوىل قصيدته يف فيقول

ال��ف��ض��ا ح��دِّ م��ت��ن��ح��ري ال��ل��ي ه��ال��ص��خ��رة
وال��ن��ظ��ر ع��ي��ن��ك م��د ع ول��ف��ت��ات��ه��ا
م��ع��رض��ا وال��ب��ح��ور ل��ل��ع��واص��ف
خ��ط��ر ال��ل��ي ب��ال��و ل��ل��ورد أن��ا ب��ت��ق��ول

وضيعته ببيته اللبناني ك تمسُّ لك اتضح «بيتي» عنوانها التي قصيدته قرأت وإذا
إليهما: وحنينه

ح��دُّو ال��ق��م��ر ال��س��ك��ران ب��ي��ت��ي
ل��ي��ه ارج��ع م��ش��ت��اق
ع��ي��ن��ي��ه ع��ن ال��ع��ت��م غ��ب��ار ون��ف��ض
ب��ه��دُّو م��ا ال��ده��ر ع��م��ر ن��َه��دَّ ول��و
وح��دو ال��دن��ي ب��ي��ت��ي
ردو ت��ا ال��ع��ز ي��رد رب��ي

فيقول: الضيعة سماء يصف لبنانياته من ثالثة قصيدة ويف

م��زروع��ا ن��ج��م��ات س��م��ا ع��ن��ا
ب��ه��ال��ي م��ع��ل��ق��ا ه��ال��ي وك��ل
ق��ب��ال��ي ب��ت��ط��ل��ع ت��خ��ب��ي، : ب��ق��الَّ
ال��ع��ال��ي أرزات��ن��ا ع��ا ب��ت��ن��زت
ب��ض��ل��وع��ا وب��ت��غ��ل
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يقول: حرف» «أول قصيدة ومن

ال��س��م��ا ح��اك��ي��ن��ا ل��ب��ن��ان م��ن ه��ون، م��ن
ال��ع��ص��ور وك��ل األن��ب��ي��ا ك��ل ق��ب��ل
ب��ال��وم��ا ع��ل��ي��ن��ا ردت ال��ش��م��س ن��ده��ن��ا
ن��ور ت��ريَّ��ات وه��ج��ه��ا م��ن ال��دن��ي ف��رش��ن��ا

بالدال كتابتها تعجبني لم وإْن العدرا، ومريم يسوع وصف إىل الشاعر ويتخطى
الشاعر. منطقة كرسوان يف نلفظها كما الضاد بدل

املدح دركة إىل أبًدا تنزل ال ولكنها بقصائد، وشعرائنا كتَّابنا بعض الشاعر ويخص
القلوب، يعلُّ إكسريًا شعره ويصبح سابا، أسعد فيذوب «الحب» دور ويجيء … املبتذل

نسيناها. بعهود ويذكرنا
إنَّ القائلة: النظرية يثبت ما املدهشة االلتفاتات من فيه البنات، غزل من أنعم شعر

الزمان. ذلك يف البحرتي قال كما وفلسفة، منطق إىل يحتاج ال الشعر
خاصة العامي الشعر هذا يف أنَّ يدرك الديوان هذا يف «طقمي» قصيدة يقرأ ومن
بقصيدة إعجابي عن يقل ال القصيدة بهذه فإعجابي التجسيد، خاصة هي بارزة، قوية

البارع. الوصف ذلك حرب ابن طيلسان وصف يف الرومي ابن
تقرأ: كما طريف، فعذب الشعراء، هؤالء وصف وأما

م��ش��ل��ق��ح��ا ع��ارم��ل��و ش��ف��ت��ك ال��ب��ح��ر ح��د
م��ف��رف��ح��ا ب��ي��ض��ا أح��الم ب��ت��ح��ل��م��ي
ن��ور ف��س��ط��ان ع��م��ب��ي��ش��ل��ح��ك وال��ل��ي��ل
ان��م��ح��ا وال��ك��ون ال��ك��ون؟ وي��ن وي��ق��ول:

يسأل جاء عندما عمرو قصيدة نتذكَّر األخرض، املحبوبة شبَّاك الشاعر يسأل وعندما
خرب: فيه هل املنزل

األخ��ض��ر ش��ب��اك��ه��ا ي��ا ل��وي��ن
ت��ق��ل��ي؟ ب��ت��ق��در ل��وي��ن راح��ت
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األح��م��ر ف��س��ط��ان��ه��ا ه��ال��ت��ارك��ي
م��دردر ب��ال��ه��وا وح��دو م��ن��ش��ور
ب��م��ن��ام��و ش��ي وب��اص��ر م��ده��ده
ك��م��ام��و ع��م��ب��ي��ل��ول��ح��و ل��م��ي��ن
األخ��ض��ر؟ ش��ب��اك��ه��ا ي��ا ل��م��ي��ن
ب��ع��د؟ ب��ت��رج��ع ق��ول��ك:
م��ه��ال؟ ع ب��ت��ط��ل
ت��ن��ده��ال ت��غ��ي��ب، ب��ع��ي��ن��ا وع��ي��ن��ي
ال��ع��ه��د ع وت��ف��ي��ق��ا
وع��د ش��ي م��ن��ا وت��اخ��ذ
ب��ت��ت��ذك��ر ب��ع��دا ق��ول��ت��ك ش��و
األخ��ض��ر؟ ي��اش��ب��اك��ه��ا ب��ع��د، ش��ي

شبَّاكها يقول: فهو يضيِّق، وال نفسه عىل ع يوسِّ العامي الشاعر أنَّ فأرى وبعد،
من فريًقا ألَن ؛ يحسُّ وال هذا يقول بالسليقة هو وفسطانا، شبَّاكا من بدًال وفسطانها

ذلك. يقولون العوام
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طراد مليشال

وأقام الوطنية، الجامعة يف تالميذي من طراد ميشال كان جربان، خليل جربان مات عام
قرأ قد كان السنة بحر ويف الرثاء، ميشال فأجاد لجربان، تأبينية حفلة مدرستنا طالب
ذلك، أستغرب فلم أنا أما قوله. من أنها يصدِّقوا فلم العرزال»،1 «ليلة قصيدته رفاقه عىل
إىل شعره من قطعة أرسل املدرسة ميشال طلَّق وعندما غريها، فقال األَمام إىل ودفعته
عم ابن عنوان: تحت فنرشه ميشال، قول كرًما فأعجب كرم، ملحم كرم األستاذ «عاصفة»
هذا منه فكان املرموق، املقام هذا فاحتل فون، املثقَّ به وأُعجب ميشال، نجم وملع الشعر.
يخلب كالًما يرسله نور ا، حقٍّ «جلنار» وهو «جلنار»، ديوانه ظهر وأخريًا الفذ. الشاعر
وزقزقة الكناري، وكرَّات الطواويس، ريش وبهرج زبرج فيه شعر العيون، ويبهر األلباب
فيها، تبذُّل ال عمريَّة وحكايات الصوفية، تعرف لم وإن طاغورية، ألوان صور الحساسني،
وسماعها؛ قراءتها تحب ، الَقدِّ عىل لة مفصَّ فتأتي القصة، ثياب يف الشاعر يخرجها قصائد

بلهجتنا. تكلمنا ألنها
كتبها بمقدمة سابا أسعد كديوان ومصدر طبع، أجمل مطبوع «جلنار» ديوان إنَّ
للشعر أداة تصلح كانت إذا العامية، لغتنا أنَّ لنا فأثبت عقل، سعيد الشاعر الرمزية زعيم

ص٧٨. «جلنار» كتاب من 1
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يضحك بما تؤدِّيه فإنما أدته إْن وهي الفكر، تأدية عن العجز كل عاجزة فهي العامي،
وحيدها. نعش فوق الثكىل

ما بعرف، ما جديدي، بنجمي عميوعد بالطبيعا يش كل كان …» يقول: ما اسمع
بلش سني خمسني من كان التصوير طراد، ميشال يخلق راح انو متأكد كنت أنا بعرف
نحنا اليوم ما ومتل تطل، إالَّ بقا كان ما والفلسفي عادي، يش مش القرم داوود لعبتو.
مثل واحد مأكد العلم، تبليشة ناطرين — حبيبي يا سالمتها — مجروحا وعينني بلهفي
ما يحب بيقدر هاملعريف قد ع وألنو الفكر، تاريخ ع شاميل لفتي عندو البستاني فؤاد

الطالعا.» للنجوم يحسب إنو مستغرب كان
سعيد مقدمة من ننتقل حني إننا ومقدمته: «جلنار» ديوان تقرأ حني معي تقول أال
السنديان فيها حرش قطعة من ينتقل كمن نكون طراد ميشال زجل إىل العاميَّة عقل
وهي وتنظيمها، ترتيبها أُحكم حديثة حديقة إىل والطيُّون، والعلِّيق والقندول والبطم

األبدي؟ والعطر الدائمة بالخرضة حافلة
بمارتوما وحلمه عقل سعيد قدَّم طراد ميشال يقدم أْن من بدًال سعيد، فصاحبنا
للنجوم «يحسب الذي الفلكي معرش أبا البستاني، أفرام فؤاد األستاذ من وجعل … جديد

الطالعا.»
اللغة إنَّ لك: قلت أما لطلوعها، يحسب من إىل تحتاج ال طلعت متى النجوم إنَّ
عقل سعيد عىل جدٍّا خائف أنا القول: وأكرر قلت أنيقة؟ تأدية الفكرة تؤدِّي ال العاميَّة
الفرنيس. الشاعر عقل وسعيد ال، الزجَّ عقل وسعيد املتفلسف، عقل سعيد من الشاعر،

عقل! سعيد من عقل سعيد نجِّ اللهم بطِّيختان، ال بطِّيخات ثالث إنها
طبيعة ولكن التكلُّف، ظاهر يكون عادًة والفن فنَّان، فشاعر طراد ميشال تلميذي أما
مع الطبع، عفو جاءه قد يقوله ما أنَّ فتخال تكلفه، آثار يمحوان وتأنقه طراد، ميشال

خلفها. ًرا مشمِّ يركض ويظل وشهرين، شهًرا الكلمة عن يفتش أنه
شبابه؟ وخالصة طراد ميشال قلب عصارة من «جلنار» ديوان يف فماذا وبعد،

من كل حقها عىل قراءته يستطيع ال أنه إال شعره يف عيب وال يشء! كل الجواب:
عن أعييت ولكني استقامت، حتى حنكي يف مراًرا «قولبتها» أبيات فهناك القراءة، يحسن

الشاعر. قال كما تستقيما»، أو كعوبها «كرست وما فرتكتها بعضها
ربِّه إىل الشاعر يعتذر الديوان مطلع يف به: فإليك التفصيل أما اإلجمال، هو هذا
هللا أنَّ يف شك وال هللا، اسم قبل ميشال فم إىل يسبق «جلنار» اسم ألن «أفرامي»؛ بأسلوب

أفرام. ملار غفر كما مليشال سيغفر الرحيم الغفور
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ا، جمٍّ حبٍّا والفراشة والنحلة الزهرة بني أنَّ — أصحابنا كبعض — يعتقد وشاعرنا
البديع: الحوار هذا يزيِّنها «نغميش» بعنوان ا جدٍّ رائعة قصيدة قال ذلك ويف

ح��ك��ي ع��م��ت��ك��ت��ر ه��ال��وردي ق��دي��ش
ب��َوْش��وش��ي! وه��ال��ك��ن��ار ه��ي��ي وب��ت��ض��ل
ال��ل��ي��ل��ك��ي ب��ض��ف��رو ع��ن��ق��ا غ��م��ش م��ب��ارح
ال��غ��رم��ش��ي م��ن ص��دره��ا ��ح ب��قَّ وال��ي��وم
ب��ك��ي ش��و وإن��ت��ي ش��و؟ ي��ع��ن��ي ب��اك، ش��و
بْ��نَ��غ��م��ش��ي؟ م��ت��ل��ي ه��ي��ك دخ��ل��ك ��ي��ت ح��سِّ

الفسطان»، «تشكيلة قصيدة مطلع يف تلمسه يُدرك، ال يكاد َظرف ميشال وعند
صاحبه: بلسان يقول حيث

ِزغ��ي��ر ع��ن��ا ال��ورد بَ��ع��ُدو ال��ل��ه!
م��نُّ��و بْ��ي��ن��ق��ط��ف م��ا
ب��ك��ي��ر ب��ع��د ب��ق��ول��ول��ي: وأه��ل��ي
ب��ي��ت��أنُّ��و بْ��ي��ظ��ه��ر وردات��ن��ا
ال��ب��س��ت��ان م��ن بْ��ت��ق��ط��ف��ل��ي ب��ل��ك��ي
م��ن��ك��ان! ك��ف ال��ل��ه،
ه��ال��ج��ي��ران ع��ن��د م��ن ع��ن��دك��ن م��ن
وردات خ��م��س أرب��ع
خ��م��ري��ات س��ود ي��ا
ج��وري��ات ح��م��ر ي��ا
ال��ف��س��ط��ان ت��ش��كِّ��ل

تصوير «صبيع» قصيدة ويف ا، جدٍّ دقيق حال وصف جارتنا» «بنت قصيدة ويف
هذه أفهم فال أنا ا أمَّ الخرض. العيون يحب الرمزية شعراء من كغريه وميشال جميل،
نفكر لم ولهذا «موضة»، الحسن أنَّ يظهر اليوم، شعراء فيها يهيم التي الحربائية العيون

خرض. بعيون قط نحن
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وهذه والبلبل، الورد فعشق الزنبق، غرام إىل والزهر النحل غرام من وننتقل
مناجاتهما:

ال��ن��دي م��ب��ل��ل��ه��ا ب��ل��ب��ل ي��ا إج��ري��ك
غ��ص��ون��ي ع��ا ت��غ��طِّ م��ا ض��اي��ق��ت��ن��ي
ت��ه��ت��دي! ح��لَّ��ك َم ت��ف��رف��ر ب��ت��ض��لَّ��ك
ع��ي��ون��ي ي��ا ال��ح��ل��م م��ن ف��يَّ��ق��ت��ن��ي

بضاعتها، كسدت حالل بنت عن عندنا تُروى حكاية تذكرت «فيَّقتني» ذكر وعىل
مرَّ كلما ماٍش وهو لها يقول يوسف اسمه شاب وكان الورد. ذكر عىل وردية اسمها كان

وردية! يا بتاخديني بيتها: بباب
يوسف!» يا تفيِّقني «ال وتجيبه: وردية فتشهق

فاقت راتهم، وتصوُّ الرومنطيقيِّني، أحالم فاقت الشعراء، هؤالء أحالم إنَّ ا حقٍّ
أيامها. آخر يف َميَّ األديبة رات تصوُّ

راته وتصوُّ الرائعة ومناجاته البديع، الزجيل قصصه يف ميشال يميض وهكذا
الحلوين: حلوة وصف يف كقوله املستطابة

س��أال ب��الَّ س��أال ب��الَّ
ص��ن��ي��ن ت��ل��ج ي��ا
ال��ف��ال بْ��ع��رض زن��ب��ق ي��ا
ي��اس��م��ي��ن ي��ا ف��ل ي��ا
نْ��ت��ال ع��ن��ق��ود ح��ب ي��ا
ب��ت��ش��ري��ن وت��أل��م��ز
ال��غ��ال ب��س��ن��ت س��ن��ب��ل��ي ي��ا
ري��اح��ي��ن وي��ا ع��ل��ي��ت
ص��ال ال��ك��ال ي��ا ع��ي��ون ي��ا
وْش��ع��ان��ي��ن وع��ي��اد
ال��ح��ال ي��ب��ق��ا رح ل��م��ي��ن
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ل��م��ي��ن؟ ب��ع��ده��ا م��ن
إال ال��زن��ب��ق ْووم��ا رد
ال��ن��س��ري��ن ي��غ��م��ز وص��ار
ْم��ب��ال ق��ل��و: ص��ح��ي��ح؟ ق��ول��ك
ال��ح��ل��وي��ن ح��ل��وة ه��ي

املعارص الوجداني الشعر مقدمة يف تعدُّ عصفور»، يا بالغصن حلفك «رح وقصيدة
بوحدة املعتقدين الصوفيني أقطاب من ميشال ألخال وإني تعبري، وحالوة وسياًقا، حكاية

الحبيبة: يخاطب قوله أقرأ حني الوجود،

م��ش��ل��وح��ا ص��ب��ح ل��ن��ج��م��ة وب��ن��ده
ال��ج��نِّ��ي ط��اق��ة م��ن
م��رج��وح��ا ال��ن��ور م��ن ت��ن��ص��ب��ل��ك
وغ��ن��ي ف��ي��ه��ا ط��ي��ري
ص��ن��ي��ن ال��خ��ل��ف ه��ادا وال��ق��م��ر
ب��ح��ال��و م��ت��ش��اوف
ت��خ��م��ي��ن ب��س��أل��و ع��ل��ي��ك��ي ب��دلُّ��و
ب��ب��ال��و ع��م��ت��ط��ل��ع��ي

يعجبني لم أحمر»، «قنديل قصيدة عند نقف حتى طراد ميشال دنيا يف ونسري
أنَّ استيائي وزاد … تستأهله ال صاحبته أنَّ عىل يدلُّنا القصيدة فحوى ألن العنوان؛ هذا

ميشال: عىل أعرضها أنا وها أشهر، ستة بعد علكها يل يستقم لم الالزمة

ت��ت��ح��رن��ق��ي وح��اج ت��ح��رن��ق��ي��ن��ي وح��اج

تنقية عىل حريصون الشعراء هؤالء ألن ا؛ جدٍّ صعب كهذا ديوان من االختيار إنَّ
بعفشها دواوينهم يجمعون الذين الفصحى كشعراء وليسوا والشيلم، الزوان من شعرهم
نسخة بثمن يخاطر القارئ ولعل فايقا»، «مش قصيدة روائعه أجمل ومن ونفشها.
مثلها قصيدة أقرأ لم دملج» وقع «يمكن عنوانها قصيدة وهناك رابح، وهو فيقرأها

هاجموها! إذا أتعجب فال عبدا مار نحالت ا وأمَّ نعومة،
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العامي الشعر

ديوان إنَّ أقول: كدت حتى أحسن إىل حسن من الديوان يف ينتقل القارئ يظل وهكذا
تلميذنا يعفي ال هذا ولكن الخمر. أجود آخره يف قدمت الذي الجليل، قانا كعرس «جلنار»

املشمر. عبدا مار نحالت مثل الذًعا يكن لم وإْن النقد، من الطاهر
الذي العصفور خاطب حني إنه قلت: الزجل يف رأيي أبدي أْن تلميذي يل سمح إذا

قال: بالغصن، حلَّفه

م��ن��ق��ادك ع وط��رز ب��الدك ال��دن��ي وخ��الَّ

يقول: أْن العامية إىل األقرب أليس

م��ن��ق��ارك ع��ا وط��رز دارك ال��دن��ي وخ��ال

منقاد. ال منقار، يقولون: العوام
قصيدة: يف قوله ثم

األخ��ض��ر ال��ش��اط��ئ ع ه��ال��ق��ل��ب

إىل نظراته مثل أخرى ِهنَات وهناك الهمزة؟ عدوَّة العاميَّة اللغة أن ميشال أَنِيسَ
بيت: يف فقال شعرهم تعلَّم الذين الشعراء

ودَّع��ك ق��ل��ب��ي ي��وم ق��ل��ب��ي ودَّع��ت

أخرى: قصيدة يف وقوله

أرج��وان ��ل م��ح��مَّ زورق ش��ي م��ت��ل

املعتز: ابن بزورق يذكرني

ع��ن��ب��ر م��ن ح��م��ول��ة أث��ق��ل��ت��ه ق��د
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ُجلَّنار

بعمر الدني يخترص: أن أراد حني وكقوله قارب؟ يقل: ولم زورق، قال: ملاذا ثم
نواس. أبي أربعة غري طراز من أربعته فكانت … مرا وضحكة ومجوز وكاس السوسني
وغريها سوسان، يف «سسان» كقوله: الوزن ليستقيم اللفظات بعض يف فه ترصُّ أما
تفقد الكلمة إنَّ روعته، بعض القول يفقد فهذا وصبيع، والدللني واملجنني الضيعني مثل:

رجليها. وتمدُّ راحتها تأخذ أْن ويجب خواصها، من كثريًا هكذا
بقصيدة ال زوادي» «الحب بقصيدة املتهلل الضاحك ديوانه ختم شاعرنا ليت وأخريًا،

«حزن»!
بل بطريرك؛ يحللها ال قرابة و«رنديل»، «جلنار» بني كبرية قرابة أرى إني حاشية:
وأنا وأنت األخرى، واألشياء والقمر فالشال … رابعة درجة من أكثر ألنها بابا؛ لها يقتيض

أقول. ما يؤيد صارخ صوت قناني، سلة ويش وحبقه
يف سعيد عنه قال الذي الفلكي معرش أبا ولعل الحساب، هذا ي أُصفِّ أْن يعنيني ال

قبل. طلعت نجمة أية يعرف الطالعا» للنجوم يحسب «إنه املقدمة:
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وَماُجوج َياُجوج

وهيبة ملِنري

كانت تقريبًا. فرتة كل يف تصدر وصحفه مجموعاته، هي فها واسعة، خطوات الزجل خطا
الحب، عىل أكثرها يدور عاطفية، مقاطع ببعض مىض فيما محصورة الزجل أغراض
وماجوج» «ياجوج مع ا أمَّ السمر. والشفاه الحمر، والخدود السود، العيون أم وبطلتها
املالحم. إىل أقول: أكاد بل الكربى، املواضيع إىل يده مدَّ حتى النابغة كَليل الزجل فتطاول
تكون تكاد النفس علم يف املجاز وهيبة، منري األستاذ نظمها التي املجموعة فهذه
معظمها، من الشاعر فرغ أْن وبعد الخليقة، حوادث أشهر بالدرس ناظمها تناول ملحمة،
درًسا مواضيعه كل يف وأبدع فأجاد واالجتماعية، األخالقية األمراض بعض يعالج عاد
من الزجل نقل أنه إبداًعا وهيبة األستاذ فحسب رائًعا، فنيٍّا وجماًال ووصًفا وتحليًال
الفصحاء الشعراء فليت اآلفاق، واسع محيط إىل مؤبًدا حبًسا الون الزجَّ فيه حبسه محيٍط
من يخرجون ال بعينها وتعابري ألفاًظا ويرتكون جليلة، مواضيع من عالج ما يعالجون

الشعر. كل أنها زاعمني دائرتها




