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شحرور الوادي... صاحب أول 
ملحمة شعرية في الزجل اللبناني

كتاب الشهر

يف "لبنان يف الحرب العاملية االوىل ـ تجربة ملحمية يف الزجل اللبناين" وضع الباحث نبيل ابومراد تحت مجهر النقد اول 
ملحمة شعرية يف الزجل اللبناين من توقيع "شحرور الوادي" واخيه والد الفنانة الراحلة صباح 

"للزجل اللبناين قيمة عظيمة... والزجل اللبناين 
تطورنا  تاريخ  يف  الظاهرات  هذه  احدى  هو 
كونه  من  اللبناين  الزجل  قيمة  وتنبثق  االديب. 
شعرا ُيحس ويعقل ويصور وينغم بهذه اللغة 
العربية العامية التي يتناولها الشعب يف يرس 
والصحايف  االديب  وصف  هكذا  وسهولة". 
والشاعر رئيف خوري )1913 ــ 1976( الشعر 
الزجيل الذي هو "لغة الحياة" كام سامه ايضا 
ــ   1914( املعلوف  رشدي  والشاعر  الصحايف 
يتضمنه  مبا  العامي،  الشعر  كان  لقد   .)1980
وعتابا  وقرادي  ومعنى  وموشح  ميجانا  من 
الشعرية  الفنية  االشكال  اوائل  من  وقصيد، 
ولسان  الفكرية"  الشعب  "لقمة  التي شكلت 
اجتامعية  مواضيع  تناول  انه  خصوصا  حاله، 
وتاريخية ووصف الحروب والكوارث الطبيعية 
يف  العامي  الشعر  "رواد  كتاب  يورد  ما  وفق 

لبنان" للدكتور ميشال خليل جحا. 
انطالقا من ان هذا الشكل الشعري هو مرآة 
والسياسية  االجتامعية  احوالها  يف  الشعوب 
جديد  كتاب  يأيت  والثقافية،  واالقتصادية 
اضيف اىل املكتبة العربية. انه "لبنان يف الحرب 
الزجل  يف  ملحمية  تجربة  ـ  االوىل  العاملية 
ـــ  ابومراد  نبيل  وتقديم  )تحقيق  اللبناين" 
منشورات جامعة الروح القدس يف الكسليك(. 
العمل عبارة عن "اول ملحمة يف الزجل اللبناين 
تعود اىل عام 1922، وهو تاريخ نرشها، وهي 
من  التاريخ،  هذا  قبل  وضعت  االرجح  عىل 
تأليف االخوين اسعد الخوري الفغايل، قبل ان 
الوادي" وشقيقه  بـ"شحرور  بعد  ما  يلقب يف 

جرجي والد الفنانة صباح".
يف  اللبناين  والكاتب  املرسحي  املخرج  يورد 
مقدمته للعمل بأن الكتاب الذي هو عبارة عن 
عنوانا، فسمح  يحمل  يكن  مل  مطولة شعرية، 
لنفسه بان يعطيها عنوانا استنسابيا هو "لبنان 
يف الحرب العاملية االوىل" الن موضوعها يقارب 

املعتمدة  املقاييس  االشعار يف ضوء  ومل نقس 
واالستعارة  التشبيه  مثل  الشعر  نقد  يف  عادة 
فنون  من  وغريها  والجناس  والطباق  والكناية 
حلتها  البسة  براءتها  عىل  فرتكناها  النقد، 

العفوية، حلة عرصها وبيئتها". 
من  سباقة  املحاولة  هذه  ان  ابومراد  ويرى 
الشعر  يف  امللحمة  كتابة  يف  شابني  شاعرين 
انها  اال  الكثرية،  التحفظات  فرغم  الزجيل. 
عدة.  نقاط  يف  امللحمة  رشوط  تستويف 
املعارك  اجواء  تنقل  عام  بشكل  فامللحمة 
التالحم  وحالة  االمد،  الطويلة  والحروب 
والتعاضد الشعبي يف مواجهة هذه التحديات. 
وتصف امللحمة ايضا حال الناس وتفاعلهم مع 
مختلف  يف  االجتامعية  احوالهم  كام  املعارك 
هنا،  من  وتقاليدها.  ومظاهرها  تحوالتها 
الخوري  وجرجي  اسعد  االخوين  ملحمة  فان 
فهي  امللحمة،  رشوط  بعض  تستويف  الفغايل 
تنطلق من اجواء الحرب العاملية االوىل لتصور 
حالة الشعب اللبناين، مركزة عىل مناخ التالحم 
الذين  الشهداء  والتآزر االجتامعي، كام تصور 
اعدمهم االتراك شنقا كابطال وطنيني يتحلون 
هو  سام  هدف  اجل  من  وناضلوا  بالشجاعة 
الحرية )وهذا احد رشوط امللحمة(. االهم ان 
الناظمني نقال نبض الشعب وروحه ولغته ايضا 

يف هذه امللحمة الشعرية. 
ييضء ابومراد عىل جانب اخر تقرتب فيه هذه 
"الوصف  وهو  امللحمة  من  الشعرية  املطولة 
الحي واملفصل لحالة الناس وواقعهم يف مرحلة 
السفاح  باشا  جامل  ضد  الرصاع  مراحل  من 
واملجاعة  للفقر  تعرضوا  وكيف  خاص،  بشكل 
دفعهم  وكيف  والنفي،  والشنق  وللترشد 
الفقر والعوز اىل بيع ممتلكاتهم ومقتنياتهم. 
ويتعمق هذا الوصف ليطال الحقيقة املوجعة 
الناظمني عايشا عن كثب  بكل تفاصيلها، الن 
تلك االحداث، فسمعا وشاهدا ما كان يحصل، 

مقتنياتهم بابخس االمثان: "باع اللحمة واملده/ 
وصار يدلل عالشقه/ والشاقوف والهده/ وكل 
من  للشده/  الربنيطة  من  طقه/  ولها  قطعة 

القميص حتى الشنتان/ والزنار والصدريه". 
هكذا يتعمقان يف وصف احوال البالد والعباد 
مبجيء  ليستبرشا  العثامين،  الحكم  نري  تحت 
االنتداب الفرنيس ويهلال له يف البداية. اال انه 
الحقا سرنى انهام يوجهان انتقادات كثرية اىل 
العادات  تأثر  لجهة  خصوصا  الوجود،  هذا 
وتخليها  الوافدة،  بالثقافة  اللبنانية  والتقاليد 
ثقافة  لصالح  اصالتها  ـ عن  رأيهام  بحسب  ـ 
من  سلوكياتها  بعض  يف  ومرفوضة  غريبة 
عادات املجتمع. بعد كل هذا الظلم والجور 
ستأيت  والعذاب،  والبطش  واملجاعة  والفقر 
يف  االخوان  بها  وسريحب  لبنان  اىل  فرنسا 

ملحمتهام: 
بفرنسا  وانعم  الويلني/  من  الشعب  "ونجي 
شهوتنا  ومن  امليلني/  من  القلب  ارتاح  علينا/ 
الفرح  وحن  الوعلني/  من  وتخلصنا  متلينا/ 

الينا...".  
جديدة  تحوالت  ان  نالحظ  الرسد،  تقدم  مع 
طرأت عىل املجتمع اللبناين مثل وصول السيارة 
واستعاملها من الطبقة الرثية، وانشاء الفنادق 
الحديثة، وتنظيم الحفالت الغنائية والراقصة. 
عن  االخوين  رىض  عدم  نستشف  ايضا  لكننا 
الوافدة  الغربية  والظواهر  السلوكيات  بعض 
مسايرة  موضة  وسيطرة  اللبناين  املجتمع  اىل 

وجريئة تبتعد عن "الحشمة". 
فساطني/  بتشوف  "موضة  مثال:  نقرأ  هكذا 
متسعني/  والتقويرات  وممسوخني/  كامم  بال 
ومفتوحني عا بو تسعني/ والجدايل مرتفعني/ 
الوتاب  وشلش  ومعكوفني/  املخ  لقرص 
التخني/ ظاهر بني الرشايني/ والزنود معرايني/ 
واللقطينات مدلوقني/ سالهم ِكفتا رغبانني/ يف 
هامللبوس اللعني/ بيقولوا االوروبيني/ جرناالتن 
مطبوعني/ وملبوساتن مرسومني/ فيها وموضة 

مدروجني...".
يسديها  نصائح  مبجموعة  املطولة  تنتهي 
الفغايل  الخوري  وجرجي  اسعد  االخوان 
للمجتمع اللبناين يك ينظم اموره ويبذل جهوده 
الوعي  عىل  قائم  جديد  مجتمع  "بناء  بهدف 
والتآزر والرشوط االخالقية والوطنية الصحيحة 

اذا ارادوا ان يكون لهم وطن حقيقي". 

غالف الكتاب. 

البلد يف ظل الحكم العثامين وبعده االنتداب 
كتيب  يف  ابومراد  عليها  عرث  وقد  الفرنيس. 
هذه  عىل  احتوى  املعنى"  "شمس  بعنوان 
املطولة الشعرية، اىل جانب مبارزة زجلية بني 
االخوين اسعد وجرجي وشقيقتهام هيفا، مع 

اشعار للوالد خليل.
البالد  الكتاب وثيقة "شعرية" عن احوال  اذا، 
خالل  واالقتصادية  والسياسية  االجتامعية 

حقبة مهمة من تاريخه. 
عىل  نار  من  اشهر  الوادي"  "شحرور  طبعا، 
ـ   1894( الفغايل  الخوري  اسعد  هو  علم. 
1937( ابن بلدة بدادون، تتلمذ عىل يد والده 
خليل الفغايل الذي  سيم كاهنا باسم الخوري 
لويس. ثم تابع دراسته يف وادي شحرور ومنها 
الف  الوطنية ثم مدرسة بسوس.  املدرسة  اىل 
اول فرقة زجلية سنة 1928 اشتهرت بـ"جوقة 
بـ"االرتجال  شعره  ومتيز  الوادي"  شحرور 
واملديح"  والغزل  الجميل  والكالم  واملبالغة 
والتغزل باماكن لبنانية وبلبنان "املكان الهانئ 
الذي يحلو فيه العيش" بحسب ميشال خليل 

جحا. 
الوادي".  "شحرور  عن  الكل  يعرفه  ما  هذا 
لكن كتاب "لبنان يف الحرب العاملية االوىل..." 
تعبري  حد  عىل  نادر  شعري  اثر  اكتشاف  هو 
اول  بوصفه  التاريخ  دخل  ابومراد،  نبيل 
ملحمة شعرية يف الزجل اللبناين رغم افتقاره 
وصفه  الستحقاق  كثرية  ومقومات  معايري  اىل 
بامللحمة. اال انه ال يجب ان ننىس ان "شحرور 
الوادي" واخاه الفا هذا العمل وكانا ال يزالني 

مراهقني.  
هذه  مقارنة  تجوز  ال  انه  اىل  ابومراد  يشري 
الكربى،  امللحمية  بالنصوص  الزجلية  امللحمة 
مل  اننا  مبعنى  الصارمة  االحكام  اىل  نلجأ  و"مل 
الصورة  بناء  يف  الشعرية  املنهجية  اىل  نتطرق 
والرؤية الفنية واالبعاد الفكرية بشكل معمق، 

خصوصا ان واحدا من ابناء منطقتهام كان من 
وهو  باشا  جامل  شنقهم  الذين  الشهداء  بني 
مسعود الهليل، ابن وادي شحرور الذي خصه 

الناظامن بعرشات االبيات".
الناظامن  استند  املطولة،  هذه  كتابة  ويف 
بحسب ابومراد اىل كتاب تاريخي عن لبنان هو 
"لبنان يف الحرب او ذكرى الحوادث واملظامل يف 
 )1919 ــ   1914( العمومية"  الحرب  يف  لبنان 
وهو من تأليف الخوري انطوان ميني اللبناين، اذ 
ان االحداث املذكورة يف كتاب ميني يستعيدها 
ايضا شعرا زجليا. مثال، متر مطولتهام  االخوان 
عىل احداث تاريخية عدة ابرزها: قصة اغتيال 
االوىل  الرشارة  اشعلت  التي  النمسا  ارشيدوق 
االتراك  دخول  وبداية  االوىل،  العاملية  للحرب 
البيوت  الجنود يرسقون  لبنان، وكيف كان  اىل 
بالتفصيل،  الناس  حال  ووصف  الليايل،  يف 
ترعة  اىل  باشا  مقتنياتهم، وحملة جامل  وبيع 
السويس وانكساره هناك، وذكر الشهداء الذين 
املرابني، وعن  شنقوا فردا فردا، والحديث عن 
االم التي تدفن اطفالها احياء، واالطفال الذين 
يرسقون الحبوب من افواه النمل، وقصة جيفة 
الحصان النافق التي اكلها اهال يف بلدة رياق 
تؤرخ  زجلية  لوحة  الجراد...  ومجيء  وماتوا، 
الحداث لبنان عرب التاريخ. وكام سيالحظ قارئ 
تعتمد  فانها  بيتا(،   730 من  )تتألف  املطولة 
يكن  مل  الذي  الزجيل،  القول  يف  القديم  النهج 
فقد  لذا،  وااليقاع.  للوزن  كبرية  اهمية  يويل 
جاءت مشوبة بالكثري من التكسري يف االوزان. 
كام ان الناظمني استعمال فيها بعض الكلامت 
بالعامية  لغوية  فذلكات  جانب  اىل  الفصيحة، 

هي غريبة عن لهجتنا اليوم.
اغتيال  بوصف  الشعرية  امللحمة  تبدأ  اذا، 
يف  فرديناند  فرانز  النمساوي  االرشيدوق 
رساييفو  زيارته  اثناء  يف   1914 حزيران   28
عاصمة البوسنة والهرسك. ادى ذلك اىل دخول 
النمسا الحرب ضد رصبيا، لتكر سبحة الدول 
االوىل،  العاملية  الحرب  يف  املنخرطة  االوروبية 
من روسيا وصوال اىل االمرباطور االملاين غليوم 
فرنسا  اىل  الطريق  لفتح  بلجيكا  هاجم  الذي 

ومنها اىل انكلرتة. 
نقرأ يف امللحمة: هجم غليون بالعسكر/ وقال 
للقايد ال تنسا/ هدم البلجيك واالسوار/ وفتح 

الدرب عىل فرنسا". 

ثم يعرج االخوان عىل دخول العثامنيني لبنان 
بعدما ساندوا االملان يف هجومهم، ونزول ارتال 

الجيشني يف لبنان. 
بني  التاين/ وصلوا جنود  "بهالل ترشين  نقرأ: 
عثامن/ وجيش النرس االملاين/ نزلوا طوابري يف 

لبنان". 
خشوا  الذي  واهله  لبنان  عىل  الخوف  سيطر 
االجانب  البنايات/  كل  )واخدوا  رزقهم  عىل 
فمن  االمتيازات..(.  وجميع  محل/  كل  يف 
ومات  من سقط  ومنهم  من هرب،  اللبنانيني 
ظلم  بسبب  ثم  املهاجمني،  رضبات  نتيجة 

جامل باشا السفاح. 
الذي  الشهداء  اسامء  عند  الناظامن  ويتوقف 
شنقهم جامل باشا يف لبنان وسوريا، ويصفان 
حرموا  الذي  والتجار  ازالمه  خصوصا  حاشيته 
الناس من تحصيل الرزق وافقروهم حتى باعوا 

مطولة من 730 بيتا 
تعتمد النهج القديم في 

الزجلي القول 


