
موريس باّريس زار لبنان
فترك نقشًا في تاريخ الرحلة

صفحات من لبنان
بقلم العميد الركن املتقاعد أدونيس نعمة

معروف  باّريس  موريس  الفرنيس  الكاتب 
قبيل   ،1914 عام  زارها  ألنه  بالدنا،  يف 
زمن  يف  االوىل،  العاملية  الحرب  اندالع 
بالدنا  اىل  هذه  زيارته  العثامنيني.  حكم 
كانت لها اهميتها من الوجهتني السياسية 
فرنسا  من  رجل  مجيء  ألن  والسياحية، 
من وزن موريس باّريس اىل لبنان يف تلك 
االشاعات  حوله  كرثت  حدثاً  كان  االيام 
كانوا  العثامنيني  ان  اذ  والتخمينات. 
مهام  الزيارات،  هذه  مثل  اىل  ينظرون 
الحذر  بعني  واسبابها،  دوافعها  كانت 
القدامى  اللبنانيني  بني  يزال  ال  واليقظة. 
وحرض  العني،  بأم  االديب  هذا  رأى  َمن 
املدن  يف  له  ُأقيمت  التي  االحتفاالت 
تركه  وما  واملؤسسات،  واملعاهد  والقرى، 

فيها من أثر. 
لعل ابرز ما تركته هذه الزيارة من اآلثار 
املادية، النقش الذي ُحفر عىل بالطة قرب 
الصخرة التي متّثل ادونيس، إله الفينيقيني، 
ورصاعه مع الخنزير يف قرية الغينه، وهذا 
النقش ينبىء مبرور باّريس يف هذا املكان. 
بالخيال  باّريس  صعد  املرات  من  لَكم 
حتى  ادونيس  نهر  امتداد  عىل  رينان  مع 
ينتحنب  بيبلوس  نساء  كانت  بينام  افقا، 
عاً عىل  السحيقة تفجُّ عىل ضفاف االودية 

املقتول. فتاهن 
يف   1862 آب   19 يف  باّريس  موريس  ولد 
االول  كانون   4 يف  ومات  فرنسا،  الفوج، 
املع  من  وخطيب  وسيايس  كاتب   .1923
التاسع  القرن  نهاية  يف  فرنسا  رجاالت 
مشهور  العرشين.  القرن  واوائل  عرش 
عىل  ومحافظته  لبالده،  وحبه  بوطنيته، 
التقاليد والسجايا الفرنسية. تاق اىل زيارة 

هذه  اىل  مجيئهم  حني  يدهم  ذات  قلة 
الرشق  اصبحت مؤسساتهم محجة  البالد، 
مؤسسات  كل  ذلك  بعد  وزار  اجمع، 
البعثات الفرنسية. روى االب كاتان، رئيس 
جاء  ملا  انه  آنذاك،  يوسف  القديس  كلية 
صادف  زائرا،  بريوت  اىل  باّريس  موريس 
قدومه يف اسبوع احتفاالت دينية، فأخذه 
االب كاتان اىل كاتدرائية القديس جرجس 
املارونية، وحدثه عن املوارنة وعن عظيم 
الرسويل،  بالكريس  تعّلقهم  وشدة  اميانهم 
دخل  الرشق.  يف  الكثلكة  عمود  وانهم 
فيها  الكثريين  فوجد  الكنيسة،  اىل  باّريس 
باالحاديث، يضحكون ويتسلون  مشغولني 

عىل غري ما يرى يف معظم كنائس فرنسا. 
باّريس  قال  الكنيسة  من  خرجا  فلام 
عمود  املوارنة  هم  "أهؤالء  كاتان:  لالب 
كاتان  االب  فضحك  الرشق؟"،  يف  الكثلكة 
واجابه: "ال تعجب يا حرضة النائب، فبني 
الكلفة"  برفع  االمور  تجري  واملوارنة  الله 
ليوسف  االستقالل"  سبيل  "يف  )كتاب 

السودا(.
باّريس  بها  قام  التي  الزيارات  اهم  من 
املاروين  للبطريرك  زيارته  كانت  لبنان،  يف 
مستهل  يف  باريس  قال  الحويك.  الياس 
هذه  "ان  حولها:  عقده  الذي  الفصل 
لبنان  عن  اعطيها  ان  احاول  التي  الفكرة 

تبقى ناقصة اذا اهملت ان اظهر يف قلب 
حويك  البطريرك  الغبطة  صاحب  الجبل 
البطريريك  القرص  يصف  ثم  امته".  عميد 
البحر  واريج  السامء  زرقة  "فريسة 
باثوابهم  االحبار  فيه  يزدحم  والجبل، 
الزاهية، ولحاهم الطويلة، وبينهم صاحب 
الغبطة البطريرك الجليل، والحق يقال ان 
االناقة  من  بكثري  يتسمون  االحبار  هؤالء 
يف  يطوف  قام  الغداء  بعد  الروحية". 
متعجبا،  متفرجا،  الطويلة  القرص  دهاليز 
اىل ان انتهى يف تجواله اىل الديوان حيث 
االحمر  "الدوشك"  عىل  البطريرك  جلس 
باثوابهم  االحبار  من  حاشية  وحوله 
فتمنى  املتوهجة،  وصلبانهم  القرمزية 
كان  "دوالكروا"  الرسام  ان  لو  باّريس 
هناك ليخّلد بريشته ذلك املشهد، وجرت 
االحاديث بينه وبني البطريرك يف جو من 

والتفاهم. املحبة 
االمريال  زيارة  تذكر  تزل  مل  بكريك  كانت 
املتوسط  البحر  الفرنيس يف  االسطول  قائد 
من  مؤلفا  وكان   ،1913 الثاين  ترشين  يف 
عدة.  وطرادات  ونسافات  مدرعات  ست 
حدث انه ملا رد البطريرك الزيارة لالسطول 
الفرنيس الرايس يف مياه جونيه، وفيام كان 
خامته  سقط  الدارعة،  اىل  الصعود  يحاول 
الراعوي يف البحر. فهزت االريحية البحارة 
واكتتبوا  مدة  بعد  فاجتمعوا  الفرنسيني، 
وابتاعوا خامتا غريه انزل فيه نائب االمريال 
ارسته  به  تحتفظ  كانت  مثينا  حجرا  الكاز 
من اكرث من مئتي سنة، وحفر عليه صليبا 
ووضع  االسطول،  زيارة  وتاريخ  ومرساة 
هذا الخاتم - حسب قول الرواة - يف فم 
وارفق  البحارة،  اصطادها  كبرية  سمكة 
فكأنني  لطيف،  بكتاب  هديته  االمريال 
التي  السمكة  "ان  يقولون:  كانوا  بالبحارة 
اىل  لتعيده  اصطيدت  قد  الخاتم  تلقفت 

الكبري".  صاحبه 
البطريريك  الرصح  باّريس  يغادر  ان  قبل 
اهدى اليه البطريرك رسمه، وهو مثبت يف 
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امليل  خ هذا  رسَّ وقد  منذ حداثته،  الرشق 
االديان،  ومهد  االنبياء،  موطن  لزيارة  فيه 
يقرأه  كان  ما  والحكمة  الوحي  ومهبط 
وجريار  وفولني،  الروك،  دو  مؤلفات  من 
دو نرفال، وشاتوبريان، والمارتني، ورينان، 
الرشق  زاروا  ممن  وغريهم  ولورتيت 
وترك  الجد  ساعد  عن  ر  شمَّ به.  واخذوا 
فرنسا يف ايار 1914 قاصدا البالد السورية، 
تامة  معرفة  اكسبته  بجوالت  قام  حيث 
عاملي  يف  قدمها  ورسوخ  بالدنا  باحوال 
التاريخ والحضارة. وكتب عن رحلته كتابا 
بلدان  يف  "استقصاء  عنوانه  مجلدين  يف 
ومشاهداته،  معلوماته،  اودعه  الرشق" 
وانطباعاته، وذكرياته وما وقع له فيها من 

الحوادث والطرائف والنكات. 
كان  باّريس  موريس  ان  بالذكر  جدير 
الفرنيس،  العلمي  املجمع  اعضاء  احد 
مؤلفا   35 من  أكرث  له  ومنتج  اديب  وهو 
برغم قدمها  املكتبات،  اكرثها معروض يف 
العرصية  الفرنسيني  افكار  وانرصاف 
اخربنا  وقد  املؤلفات.  من  غريها  اىل 
حفلة  به  جمعتنا  الذي  فيليب،  ولده 
يف  اللبناين  البيت  يف  فرنسية   – لبنانية 
الكتابات  لوالده غري ذلك من  ان  باريس، 

واملخطوطات. 
يعنينا من امر هذه املصنفات الكتاب ذو 
العنوان "استقضاء يف بلدان الرشق"، ففيه 
مطالعتها  اللبناين  تروق  مرشقة  صفحات 
عىل  السنني  عرشات  مرور  رغم  عىل 

تسطريها.
لهذه الزيارة منطويات سياسية اىل جانب 
انه  عنها  نعرفه  ما  السياحية.  منطوياتها 
الغرب  طرابلس  عىل  ايطاليا  اعتداء  بعد 

العثامنية،  السلطنة  من  جزءا  كانت  التي 
العثامنية  للباخرة  مدمراتها  ونسف 
 ،1912 عام  بريوت  مياه  يف  الله"  "عون 
عالقاتها  توطد  ان  العثامنية  الدولة  رأت 
الفرنسيني  باستاملة  وذلك  بفرنسا، 
بعقد  باشا  جامل  قام  وشعبا.  حكومة 
تأليف جمعية  اجتامعات حتى متكن من 
لها  واوجد  الفرنسية،   – الرتكية  الصداقة 
اسطنبول  يف  االول  رئيسيني:  مركزين 
املسيو  برئاسة  باريس  يف  والثاين  برئاسته، 
آنذاك.  الفرنسية  الخارجية  وزير  بيشون 
من  لديه  ما  الفريقني  من  كل  بذل  وقد 
الصداقة  اوارص  تعزز  التي  الوسائل 
والفرنيس،  العثامين  الشعبني  بني  والوالء 
بها  قامت  التي  املساعي  هذه  مقدم  ويف 
الفرنسية  الصحف  حملت  انها  الجمعية 
اىل  بها  تشري  الضافية،  املقاالت  عقد  عىل 
تربط  التي  التاريخية  الصداقة  بلغته  ما 
ان  فرنسا  رأت  ببعض.  بعضهام  الشعبني 
يف  نفوذها  الظهار  الفرصة  هذه  تغتنم 
عىل  حققته  ما  جملة  من  فكان  الرشق، 
طيار  اول  الينا  اوفدت  ان  الصعيد  هذا 
ارسلت  كام  فدرين،  هو  بالدنا  عرفته 
اىل  املتوسط  البحر  يف  الفرنيس  االسطول 
عىل  اشارت  املنطلق  هذا  من  مياهنا. 
موريس باّريس باملجيء اىل لبنان وسوريا، 
مجايل  يف  هؤالء  ضيوفهم  االهلون  فالقى 

والتكريم. الرتحيب 
ايار اىل  اوائل  باّريس، بعد وصوله يف  بدأ 
بريوت، زيارته اىل معهد اآلباء اليسوعيني: 
قوله،  حد  عىل  الروحية"  املتوسط  "منارة 
املعهد  دوائر  بني  يتنقل  اخذ  وهناك 
الذين، عىل  اآلباء  بهؤالء  العديدة، معجبا 
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كتابه، وطلب منه رسم الرئيس بوانكاره.
املسيو  آنذاك،  فرنسا  قنصل  دعا  وقد 
اىل  باّريس  موريس  الكاتب  بيكو،  جورج 
جولة يف الجبل، فسار املوكب نحو الشوف 
النادرة يف  املركبات  وكانت من  يف سيارة، 
حتى  عاليه  لهم  بدت  ان  ما  االيام.  تلك 
بها  ويعنى  املدرَّجات،  تلك  بروعة  اخذوا 
الجلول املتصاعدة من اعامق الوادي حتى 
االعايل املجلببة باشجار الصنوبر والخروب 
والزيتون والرشبني، حيث كانت تلوح لهم 
املختلفة  بالوانها  املتناثرة  البيوت  بينها 
وما  وادكن.  واصفر  وابيض  احمر  من 
استقبلهم  حتى  عاليه  اىل  يصلون  كادوا 
واهازيج  النساء  وزغردة  البارود،  هزيم 
بشيبها  البلدة  عليهم  واجتمعت  الرجال، 
اذ  ببطء،  طريقه  املوكب  وتابع  وشبانها. 
ريثام  قرية  كل  يف  يتوقف  ان  عليه  كان 

تنتهي العراضات والخطب.
بعد  الثانية  الساعة  "وكانت  باّريس:  قال 
الصفا  وادي  املوكب  اجتاز  حني  الظهر 
رشفنا  وعىل  مرورنا  عند  ُنحرت  حيث 
عرشة رؤوس من الغنم. ووصلنا بعد قليل 
من  عديدة  بطاوالت  فاذا  ما،  مكان  اىل 
االشجار  ظالل  يف  ممتدة  االورويب  الطراز 
املائدة  اىل  املدعوون  وكان  املياه.  بني 
عىل  ضيوفا  حّلوا  وقد  املئتني،  يتجاوزون 
الشاعر العريب رشيد بك نخله، وهو شاعر 
ايضا  هناك  وكان  يل.  قيل  كام  جدا  رقيق 
سيادة املطران بطرس شبيل رئيس اساقفة 
اساقفة  رئيس  بصبوص  واملطران  بريوت، 
املياه  اذيّن خرير  صيدا. ومل يزل يدّوي يف 
الشالل  وهدير  النساء،  بزغردة  ممزوجا 

الرنانة".  والخطب 
يف  "املنفى"  كتابه  يف  نخله  رشيد  وقال 
ان صديقي  "وصادف  الزيارة:  صدد هذه 
باّريس،  موريس  الصيت  الطائر  الشاعر 
نائب باريس يف الربملان الفرنيس، كان قد 
بيكو، قنصل فرنسا  نزل ضيفا عىل جورج 
يف بريوت، فرأيت ان اغتنم السانحة، ورأى 

وبيكو  باريس  فدعوت  ايضا،  ذلك  اخواين 
وصفوة كبرية من رجالنا اىل طعام الغداء 
الشوف، حيث  يف  الصفا  نهر  عىل ضفاف 
بها  قام  بالسالح  تظاهرة  للضيفني  جرت 
عىل دوّي البارود عرشة آالف لبناين ونّيف. 
ويف ذلك املهرجان السيايس الحافل، الذي 
باشا  اوهانس  لبنان  مترصف  يحرضه  مل 
نهض  القارىء،  عىل  تخفى  ال  السباب 
تنظر  فرنسا  بأن  ح  ورصَّ الفرنيس  القنصل 
اىل الشعب اللبناين نظرها اىل شعب يجمع 
وحدود  اوسع،  بامتياز  للمطالبة  اطرافه 
فقد  باّريس،  موريس  فعل  وكذلك  اوسع. 
اىل  سيحمل  انه  قائال  الجامهري  يف  خطب 
املجلس الفرنيس اماينَّ اللبنانيني يف التوسع 
كيانهم  وصون  امتيازهم  عىل  واملحافظة 

املستقل يف الرشق".
الصفا  نهر  املوكب  افراد  غادر  بعدما 
باّريس  التفت  الباروك،  عىل  وارشفوا 
فقد  اآلن  "اما  له:  وقال  نخله  رشيد  اىل 
يف  ميسرتال  ميسرتال".  عتبة  حقاً  جزنا 
لبنان،  يف  نخله  رشيد  كام  هو،  فرنسا 
مسري  قصائده  فيها  سارت  الزجالني،  إمام 
الباروك  اىل  وصلوا  ملا  هيغو.  قصائد 
اقتحمت السيارة فتاة ذات جامل مالئيك 
وقد  رنان.  عنيف  بصوت  قصيدة  والقت 
مضيفه  اىل  ومال  كثريا  باريس  بها  اعجب 
رشيد بك يسأله عنها فاجابه: "هي جديرة 
ايضا"،  انا  بها  تغنَّيت  وقد  بقصائدك، 
التي  هي  الحسناء  الفتاة  تلك  وكانت 
)والدة  حداد  حبّوبه  بعد  ما  يف  اصبحت 
الشهيد فؤاد حداد املعروف يف عامل االدب 
وراوية الحكايات لالوالد الصغار من وراء 

مذياع االذاعة اللبنانية(.
بلدان  يف  "استقضاء  كتاب  من  خالصة 

الرشق":
وانتهى املوكب اىل دير القمر قبيل املساء، 
اشدها.  اهلها  يف  بالغة  بالحامسة  فاذا 
ه اىل  فقصد باّريس حاال املدارس، وملا توجَّ
مدرسة االخوة املرمييني استقبله عدد كبري 

والهتافات  النارية  بالطلقات  الشبان  من 
الحامسية، ما ادهشه واثار اعجابه. وحل 
الدكتور  عىل  ضيفا  الليلة  تلك  يف  باّريس 
القمر  دير  واقامت  الطحيني،  جورج 
بيكو(  والقنصل  )باّريس  لضيفيها  اكراما 
مع  الطعام  وتناوال  واالفراح،  الزينة  معامل 
جلس  ثم  سخية.  مائدة  عىل  مرافقيهام 
عىل  فارشفوا  الدار،  سطح  عىل  الجميع 
االنوار  وكانت  الجذىل.  املهللة  املدينة 
والنساء  يلعلع،  والبارود  وترتاقص،  تتفجر 
يزغردن واملوسيقى تعزف، فشعر الضيوف 
بهناء ال يوصف، وغمرتهم غبطة ترسبت 
عليهم  ملكت  حتى  نفوسهم  اعامق  اىل 
منهوك  "كنت  باّريس:  قال  مذاهبهم. 
وانا  عينّي  فاغمضت  العزم،  خائر  القوى، 
انني يف  العيد، فُخيِّل ايل  انصت اىل جلبة 

حلم بعيد".
الليلة  تلك  يف  بيكو  القنصل  قّواص  ونام 
بأذن واحدة، فقد اطارت رصاصة طائشة 
اواخر  يف  االخرى  اذنه  املتحمسني  الحد 
رسوم  االحتفال  لهذا  اخذت  وقد  الليل، 

عدة نحتفظ نحن ببعضها.
واالستقباالت  االحتفاالت  هذه  كانت 
تفاصيلها.  االتراك ترقب رساً  تجري واعني 
لها ويقومون  الذين يخططون  واالشخاص 
هذه  موظفوها  جمع  وقد  بتحقيقها. 
تدق  حني  اصحابها  ملحاسبة  االخبار 
يف  بالفعل  الساعة  دقت  وقد  الساعة، 
النحو  عىل  االوىل  العاملية  الحرب  سنوات 

املعروف.
هذا  تصف  القمر"  "دير  جريدة  وقالت 
االستقبال: "ال تسل، ايها القارىء الكريم، 
عن مهرجان هذا االحتفال الكبري، فستقرأ 
الديريني  ان  تقول  ويجعلك  يدهشك  ما 
ابدعوا  امر  عىل  عزميتهم  عقدوا  اذا 
القنصل  سعادة  اطل  فعندما  واحسنوا. 
املنتزه  محلة  فوق  من  باّريس  واملسيو 
حيث  كفرنربخ"،  بـ"صفصافة  املعروف 
مؤلف  وطنيينا  من  وفد  لقائهام  يف  كان 
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عمون  بك  داود  الكريم  نائبنا  من حرضة 
الوجوه  وبعض  البلدي  مجلسنا  واعضاء 
التحية  واجب  اعضاؤه  ادى  واالعيان، 
الدين  السري اىل بيت  والسالم، ثم واصلوا 
رضيح  زيارة  بعد  الكرميني  الزائرين  مع 
رويدا  السيارة  سارت  الفرنسيني.  الجنود 
اىل  املركبات،  من  سلسلة  ووراءها  رويدا، 
)دير  البلدة  يدخل  ان  املوكب  اوشك  ان 
يوسف  القديس  براهبات  فاذا  القمر(، 
كل  وبيد  منتظمة  صفوف  وطالباتهن 
حرضات  وبعدهن  فرنيس،  علم  طالبة 
املرمييني وطلبتهم وعىل صدر كل  االخوة 

طالب العلم الفرنيس. 
البارود  فعقد  البلدة،  املوكب  ودخل 
يعد  مل  حتى  القمر  دير  سامء  فوق  قبابا 
الزائران  دخل  وملا  اآلخر.  يرى  الواحد 
قليال  واسرتاحا  البلدية  قاعة  الكرميان 
جملة  والقوا  الخطباء،  من  كثريون  وقف 

تأثريا  اثَّرت  والعربية  بالفرنسية  خطب 
كانت  موضوعاتها  الن  القلوب  يف  عظيام 

محضا. لبنانية 
يف  فاخرة  مأدبة  البلدي  املجلس  واقام 
املآكل  من  جمعت  والنظام  الرتتيب  غاية 
القنصل  صعد  العشاء  بعد  والوانا.  اشكاال 
دير  وكانت  الرسايا،  سطح  اىل  والجميع 
النار،  من  شعلة  الوقت  ذلك  يف  القمر 
مام يدل عىل ان اهاليها اشرتكوا جميعهم 
االسهم  وظلت  العمومي.  الفرح  هذا  يف 
خمسني،  خمسني  الجو  يف  ترشق  النارية 
ومئة مئة، حتى كان منظرها مدهشا جدا. 
ان  القنصل  احب  الليل  منتصف  كان  وملا 
رضبا  اثنان  فُأحرض  العريب،  الغناء  يسمع 
القلوب،  اوتار  حرّك  رضبا  العود  عىل 
فريد  لقيت  عربية  اغاٍن  بعض  وانشداه 
السهرة  هذه  انقضت  وهكذا  استحسانه. 
الجميلة التي تحسبها دير القمر من ليايل 

ذلك  بعد  باّريس  وزار  املفرحة".  الدهر 
العلويني،  وبالد  وحلب  ودمشق  بعلبّك 
الثاين  املجّلد  موضوع  هي  هذه  وزيارته 

من كتابه.
اطيب  صدره  يف  يحمل  فرنسا  اىل  وعاد 
الذكرى عن لبنان، ومات يف 4 كانون االول 
ان رأى علم بالده يخفق  بعد  عام 1923 
ما  كثريا  اللذين  واللورين  االلزاس  فوق 
جاهد يف سبيل ارجاعهام اىل فرنسا وابقاء 
تبذله  كانت  ما  رغم  الفرنسية  صبغتهام 

املانيا يف ازالتها.
يخّلد ذكرى مرور  ان  اراد  لبنان  ان  وكام 
عىل  اسمه  بنقش  فيه  المارتني  الشاعر 
 ،)1832( االرز  اشجار  من  قدمية  شجرة 
اىل  باّريس  زيارة  لذكرى  فعل  كذلك 
اسمه  بريوت  بلدية  اطلقت  فقد  ربوعه، 
عىل شارع مهم من شوارع العاصمة داللة 

عىل ان لبنان ال ينىس اصدقاءه ومحبيه.

استقبال موريس باّريس واملفوض السامي جورج بيكو يف دير القمر يف 20 ايار.


