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صفحات من لبنان
بقلم العميد الركن املتقاعد أدونيس نعمة

مرويات عن ّ
حكام البالد وأجانب صنعوها

أشهر الجنائن في لبنان

االنسان والجنائن قصتان متالزمتان منذ االزل .مذ فتح االنسان عينيه للنور رأى
اول ما رأى فردوسا ارضيا اخذ يرسح فيه وميرح  ،ويكحل جفنيه يف كل آن باشجاره
الخرض وازاهريه املتضوعة الفائحة وانهاره املرتمنة ،ويشنف سمعه بتغاريد طيوره
ورقرقة مياهه .استطاب الحياة فيه ،السيام بعدما خلق الله اىل جانبه رفيقة حياته،
فكان آلدم بذلك كل اسباب الغبطة والسعادة يف هذا املكان املمتع الذي احتوى
مقومات الحياة الثالثة :املاء والخرضاء والشكل الحسن

ما ان زايل آدم هذا النعيم البهيج حتى
بقيت صورته عالقة يف مخيلته ،فاورث ابناءه
واحفاده قصة هذا البستان النضري ،فتهافتوا
عىل اقامة امثاله ،وكان الرشق اول االماكن
التي حفلت مبثل هذه املرابع املؤنسة يعنى
بها امللوك واالثرياء وارباب الهواية.
كان ملوك بابل الس ّباقني اىل انشاء الجنائن

شجرة الحياة.

يف قصورهم وبعض االماكن البارزة من
عواصمهم ،ويف املواقع املالمئة ملثل هذه
الزينات الطبيعية .فان من جملة العجائب
السبع التي عُ رفت بها البلدان املجاورة
للبحر املتوسط جنائن بابل املع َّلقة .انشأها
ملك آشور تكرميا للملكة سمرياميس
لتكون مرسحا لتنزهاتها وتسلياتها .كانت
هذه الجنائن تح ّيي القادمني اىل بابل من
بنايات شاهقة ترتفع يف بعض االحيان
مئة وثالثني مرتا عن االرض ،اذ انها كانت
تقوم عىل سطوح بنايات ترتكز عىل قناطر
عالية وضخمة حيث تنمو االزاهري ،ومتوج
البحريات تحت اشعة الشمس ،وتنبت
االشجار الباسقة املثقلة بالثامر .تسقيها
املياه بواسطة مضخات قوية ،فكانت جنائن
بابل هذه "فرسايل" العصور القدمية.
عرفت فينيقيا ،عىل عهد ابنائها النشيطني
والشعوب التي حكمتها ،نهضة واسعة يف
دنيا انشاء الجنائن والروضات الرائعة،
نكتفي باالشارة اليها لنصل اىل املوضوع
الذي يهمنا بصورة خاصة ،وهو الجنائن
يف لبنان الحديث ،مسرتشدين مبا لدينا
من التواريخ واملرويات ،ولن نتوقف سوى
امام بعض جنائن امر باقامتها بعض االمراء
والحكام اللبنانيني وبعض االجانب.
• سنة  1572صدرت االوامر السلطانية بأن
تكون والية االمري منصور العسايف من نهر

الكلب حتى حامه .ومن اعامله انه بنى
رسايا يف كل من هذه البلدات :بريوت ،جبيل،
غزير ،جاع ًال محل اقامته يف هذه املدينة
االخرية ،ومش ّيدا بقربها جامعا ومئذنة.
انشأ ايضا ّ
حمما ،وجنينة غاية يف االتقان
مزدانة بجميع اصناف الشجر واالزاهري،
مد اليها املاء من نبع املغارة بعدما ش َّيد
جرسا كبريا معروفا اىل اليوم بجرس الز ّالقات.
وقد تح َّول هذا القرص يف ما بعد ديرا لآلباء
الفرنسيسكان ،ويقال ان االمري بشري الثاين
الكبري ُولد يف احدى مقصوراته.
• انشأ االمري فخر الدين املعني الثاين الكبري
اجمل وابهى جنينة يف بريوت عاصمته
الثانية بعد دير القمر ،فكانت تحتل الساحة
التي تغمر ساحة الشهداء اليوم حتى مقر
املجلس النيايب ،وقد وصفها السائح مندرل
فقال ..." :والقرص يتألف من اجنحة عدة،
وفيه االصطبالت ،واقفاص االسود وغريها
من الوحوش ،وحوله الجنائن الغنّاء ،ما
يجعله جديرا بأكرب امراء الغرب ألنه غاية يف
االتقان ،ويظهر انه من صنع امهر املهندسني.
واحق ما فيه بالذكر جنينة الربتقال البديعة،
الشاغلة مساحة واسعة من االرض ،وهي
مربعة ومقسمة ست عرشة قطعة اربعا يف
كل زاوية ،تتخللها املاميش املظللة باشجار
الربتقال العظيمة املثقلة بالثامر ،حتى ان
املرء ال يسعه ان يتصور اجمل من هذا
املنظر يف نوعه واكرث منه اتقانا .ولكل من
هذه املربعات الصغرية اطارات من االقنية
توزع عليها مياه الري .ويعجب املرء كيف
ان امريا رشقيا توصل اىل انشاء جنينة بهذا
االتقان الدال عىل سالمة الذوق يف الهندسة.
بيد ان فخر الدين اقام برهة يف ايطاليا ،حيث
شاهد عجائب الفن والهندسة وعرف كيف

يقتدي بها ،مام يدل عىل انه ارقى ثقافة من
محيطه الرشقي .ويف ناحية اخرى من الجنينة
شاهدنا عدة قواعد للتامثيل ،فاستنتجنا ان
هذا االمري مل يكن كثري التشبث بالعقائد.
ّ
الحممات واكشاك
ويف الجهة الشاملية
املصايف ،وغريها من املباين الظريفة االنيقة.
ويف رشق البستان ممشيان عاليان احدهام
فوق اآلخرُ ،يرقى اىل كل منهام باثنتي عرشة
درجة وفوقها اشجار الربتقال تظللها ،وهام
يؤديان اىل مصيف بهيج يف الجهة الشاملية
حيث كان االمري يجلس فيه مع بطانته يف
ساعات انسه".
• اقام االمري بشري الثاين الكبري ،حول رساياه
واملقاصف الثالثة التي اعدها البنائه ،جنائن
حسنة الرتتيب ،وافرة النرضة والثامر ،وخص
االوىل منها بالكستناء (الشاهبلوط) ،وهي
اشجار باسقة يف الجو كأنها الحور الحسان.
لكل من هذه املقاصف الثالثة بستان ،بل
فردوس فيه من صنوف االشجار الوطنية
والغربية يشء ال يحيط به الوصف ،وكلها
مصفوف باشكال منتظمة تجري من تحتها
االنهار ،وتغ ّرد فيها االطيار .ويف جنينة
الرسايا قرب زوجته االوىل الست شمس ،وقد
ضم هذا القرب اخريا بقايا هذا الحاكم الجبار
التي جيء بها من اسطنبول.
• جنينة الليدي استري استنهوب ابنة اخت
الوزير االول االنكليزي السري ويليم بت،
وقد نزلت سنة  1813يف قرية جون وانشأت
الحسن واالخرضار،
بيدها حدائق رائعة ُ
يخلو الرشق كله من حدائق مثلها يستطيع
املرء فيها ان يطالع هذا الجامل كله والتنوع
الجاريني عىل مثل هذا النسق املمتاز من
رسادقات ومامش تظللها العرائش ومريجات
االعشاب ومغارس االشجار.
• نقوال فلتايك يوناين االصل ،ارتحل والده
من مدينة سريا وسكن مدينة اثينا؛ وكان
ضابطا يف الجيش ،و ُقتل يف احدى الحروب
يف سبيل وطنه .وكان ولده نقوال وحيدا،
فأرسلته الحكومة اىل فرنسا حيث تلقى

املترصف رستم باشا.

العلوم والفنون العسكرية وخدم يف البحرية
الفرنسية خمس عرشة سنة .وقد تزوج من
فتاة يونانية رشيفة النسب ورحل معها اىل
الرشق ،فأعجب بجبل لبنان .بعد حوادث
 1860ابتاع قطعة ارض يف عني موفق بني
العبادية ورأس الحرف وبنى فيها دارا وانشأ
حديقته املشهورة وجلب لها من اوروبا كل
اغراس الفاكهة واالزهار عىل اختالف انواعها،
واملعروف ان هذه الحديقة حفلت بامهات
اشجار التفاح الذي نعرفه اليوم.
• اما جنينة الباشا ،وهذه حديقة اخرى،
فأنشأها حاكم هو رستم باشا الذي توىل
مترصفية جبل لبنان سنة  .1872وهو ايطايل
االصل ،متشبع بروح الفن واالبداع .طاب له
ان ينىشء حديقة خاصة به يدلف اليها يف
اوقات أنسه و ُيرشك فيها اللبنانيني ،فأقام
عىل الضفة اليمنى من نهر بريوت ،قرب
املخاضة ويف زاوية من االرض ترشف عىل
ابهى املواقع واملناظر واشهاها ،جنينة كان
السمها دوي كبري يف ذلك الحني ،ووصلها
بالطريق العام بواسطة جرس حجري غريب

البنيان .ك َّلف الحكومة وقتذاك خمسة
آالف لرية عثامنية .جعل رستم باشا هذه
الحديقة متنزها خاصا له كام قلنا ،وزينها،
فوق ما كان فيها من االشجار الوطنية
املثمرة ،بجميع اصناف االشجار الغريبة
كاشجار الكاوتشوك ،واملانوال ،والبهار،
والبطم ،والربزق ،واالكاسيا ،والجميز ،وبوق
الفونوغراف ،واشجار "الحياة" التي تشبه
بضخامتها وتشابك اغصانها اشجار افريقيا،
كام غرس فيها اجمل النباتات املزهرة ،وجر
اليها املاء من نهر املخاضة الجاري امامها .ثم
انه جعلها متنزَّها عاما البناء بريوت وجبل
لبنان ،فكان يرسل اليها املوسيقى اللبنانية
املشهورة يف عصارى كل يوم جمعة ويف
بعض املناسبات حيث كانت ُتطرب الحضور
بانغامها الشجية .كان يجلس هو اذذاك يف
مجلس خاص به ويلتف حوله كثريون من
سادة بريوت والجبل وسيداتهام .وقد ّ
حظر
عىل َمن مل يكن البسا االلبسة الالئقة الدخول
اىل هذه الحديقة ،وحرم بصورة خاصة البيس
الغنابيز من الدخول اليها .وقد ظلت هذه
الحديقة زاهية زاهرة بضع سنوات ،وعند
مبارحة رستم باشا لبنان وهبها لصديقته
مدام عبدالله باشا االنكليزي ،وهي اليوم
ملك مدام عامطوري.
• انشأ جنينة الصنائع وايل بريوت يف بداية
القرن الحايل مع االبنية املعروفة باسم
ووسع رقعتها وغرسها اشجارا
"الصنائع"ّ ،
من جميع االنواع ،وجعل فيها "بركة" ماء
وسيعة يف وسطها ،وج ّملها بالزهور املختلفة
االشكال وااللوان ،حتى غدت بهجة العيون
وسلوى الخواطر ،يقصدها طالب الهدوء
والراحة ،والسيام االوالد الذين يتخذون
منها مرسحا اللعابهم وتسلياتهم .منذ بضع
سنوات ُنقل اليها النصب الرخامي الذي
كان يف محلة "السور" ،وقد انىشء هناك يف
حينه تذكارا ملرور خمسة وعرشين عاما عىل
ارتقاء السلطان عبد الحميد خان الثاين عرش
آبائه واجداده.
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منشية دير القمر.

حديقة الصنائع.

• موريل رجل فرنيس اقام يف بالدنا يتعاطى
تجارة الحرير بعد ان اعتزل السياسة ،فاخذ ميارس
الهواية املحببة اليه وهي االهتامم بالجنائن.
فاشرتى ارضا متتد رقعتها طوال من طريق الشام،
يف مقابل مخفر درك فرن الشباك ،اىل طريق
صيدا تقريبا ،وعرضا من شارع مأوى العجزة
الحايل اىل شارع اللعازارية ،وجعل منها جنينة
غنّاء حافلة بجميع اجناس االشجار الوطنية
واالجنبية ،وغرس فيها النباتات املزهرة املختلفة
االشكال وااللوان ،بحيث كانت روضة فريدة

يف بابها يقصدها القناصل واالجانب واالثرياء
واصحاب الجاه يف لبنان والبلدان املجاورة.
كانت كل شجرة تحمل رقام خاصا وعليها رقعة
مكتوب عليها جنسها واوقات عقدها وتفتّحها
ومثن كل زهرة منها .يقول حارس هذه الحديقة
القديم ان سيدات من آل رسسق وغريهن كن
يرسلن عرباتهن مع موفدين من قبلهن ملشرتى
الزهور ،كل زهرة بلرية عثامنية .بلغ اعجاب
موريل واعتداده بحديقته حدا بعيدا ،حتى انه
منع ذات يوم احد الباشاوات من دخول بستانه

النه مل يأخذ منه موعدا لذلك سلفا .وقد ترك
موريل بستانه هذا للرهبنة اللعازارية ،ومات
قبل الحرب العاملية الثانية ودُفن يف كنيسة
سيدة لورد يف فرن الشباك.
• يطلق الديريون اسم "املنشية" او "الجنينة
العامة" عىل فسحة االرض الواقعة غرب
بلدتهم ،دير القمر ،وهي ترشف عىل البحر
من جهة الدامور ،وميتد النظر منها اىل القرى
املقابلة لها ،واىل اغوار واودية بعيدة املدى،
وافرة العمق .ويخرب الديريون القدامى ان
الشاعر الفرنيس المارتني وقف يف هذا املكان
عام  ،1832يوم زار االمري بشريا يف بتدين ،وابدع
يف وصفه .أمر بانشائها رستم باشا املترصف
الثالث ،واهتم بالبناء الجميل الهندسة القائم
رشق َّيها املع ّلم املعامري ج ّبور الهنود .وهي
اليوم ملك املجلس البلدي الذي اهتم بغرسها
باصناف االشجار الوارفة الظل مثل االكاسيا،
والدفىل ،والصفصاف ،والبيلسان ،والعنرب،
والزيزفون ،وج َّهزها مبساكب للزهور والنباتات
الجميلة ،وكانت موسيقى املترصفية تأيت اليها يف
ايام اآلحاد واالعياد فتشنف االسامع باناشيدها
املطربة .وقد اقيمت فيها حفالت عدة ،اهمها
تلك الحفلة الوداعية التي ُن ّظمت ملناسبة انتهاء
مدة والية املترصف نعوم باشا وحرضها حشد
كبري من املوظفني واالهيل.
• كان الكولونيل بوافان ـ ضابط فرنيس كبري كان
مفتشا للدرك اللبناين عهد االنتداب ـ يتحىل،
فوق مزاياه العسكرية ،بروح الفن واالتقان
والرياضة .اصدر سنة  1936مذكرة عامة وجهها
اىل جميع رؤساء املخافر تقيض عليهم بانشاء
جنائن يف االماكن املتيرسة لهذا الغرض بالقرب
من مراكزهم لتبدو جميلة املنظر ،حسنة
الرتتيب ،واقام بينهم مباراة واعدا الفائزين منهم
بجوائز محرتمة ،ففاز رئيس مخفر فرن الشباك
بان اقام قرب مخفره جنينة بهيجة ،وال يزال
الدركيون القدماء يذكرون هذه املباراة .وقد
اقامت احدى املؤسسات الوطنية مباراة من
هذا النوع الجمل االحواض والجنائن املنشأة يف
البيوت والقصور ،فكان ذلك تشجيعا قويا لروح
االبداع وحب الطبيعة والذوق السليم.
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