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صفحات من لبنان
بقلم العميد الركن املتقاعد أدونيس نعمة

سعدى الكنية ثم بنت األمير بشير
من قصر بيت الدين إلى املنفى إلى العودة
بني الوجوه اللبنانية العذبة سعدى بنت حسب العرف والعادة عندنا ابا عساف،
االمري بشري الكبري .وجه مغمور كادت تفوته والياس ابا ناصيف ،وانطون ابا فارس ،وفيليب
الشهرة ويغطيه النسيان ،لوال ان تكنّى االمري ابا امني ،وهكذا دواليك .ويظهر ان بشريا كان
بشري به واصبح ُيعرف بـ"ايب سعدى" .هذه ُيكنّى متشياً عىل هذه القاعدة بإيب سعدى.
كلمة عن سعدى مقتطفة باختصار من حياتها الذي يؤيد نظريتنا هذه ان نقوال الرتك ،شاعر
االمري ،اطلق عليه هذه الكنية يف بعض قصائد
املتواضعة.
انجبت الست شمس ،الزوجة االوىل لالمري له قالها يف مدح الحاكم الفوالذي الجبار .قال
بشري الشهايب الثاين الكبري ثالثة اوالد ذكورا مادحا سيده سنة  ،1817قبل والدة سعدى
هم االمراء قاسم وامني وخليل ،كام ُرزق بأربع عرشة سنة:
بابنتني من زوجته الثانية الست ُحسن جهان َمواليَ ُد ْم َت َمدَى الزَّمــانِ مؤ َّيداً
َ
ص ال َّلـــــــــ ِه دا َم ُم َخ َّلــــــدا
هام سعدى وسعود.
وعليـــــــك َن ْ ُ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ّـاك ت ْحنـى ،يا أبــــــا
رأت سعدى النور سنة  1831يف بيت الدين ،ولِ َعض ِبك الفت ِ
فاشاع مولدها البهجة واملرسة يف قلب األمري َس ْعدىَ ،مدى األَ ّي ِام ،أَ ْع ُ
ناق ال ِعدى
الحاكم ،ولبس القرص حلل الزينة والفرح كانت سعدى ابنة تسع سنوات تقريبا ملا
لهذه املناسبة السعيدة .اطلق عليها والدها تركت قرص بيت الدين مع والدها وافراد
هذا االسم ،سعدى ،لالعتقاد الذي كان سائدا ارستها يف طريقهم اىل املنفى سنة  .1840يقول
بني الناس يف لبنان وال يزال جزئيا يف بالدنا ،رستم باز ،مرافق االمري ،يف مذكراته الشهرية ما
وهو ان مدلول االسامء الخرية يجلب الخري معناه انه حمل الست سعدى عىل ظهره من
الصحابها ،ويؤثر تأثريا حسنا يف ما يخبئه لهم قرص بيت الدين اىل قاطع نهر صيدا األويل.
هناك يف اسطنبول شاطرت والدها أمل االرس،
املستقبل من مفاجآت.
سعدى وسعود اسامن يشتق اصلهام من فاقامت معه سنوات وهي تنمو وتكرب وعليها
"س ِعدَ" مبعنى ظفر بالسعادة والحظ دالئل الجامل واملهابة .اخذ االمري يفكر يف امر
فعل َ
يف الحياة .هكذا سمى رب عائلة ابناءه زواجها .ال يريد ان يخرج من هذه الدنيا من
الذكور اسعد ،وسعيد ،وسعود ،وسعد ...تيمناً دون ان يكون مرتاحا اىل مصري ابنتيه سعدى
بحسن الطالع ،وطيب الفأل .وكثريا ما كانت وسعود.
التقديرات تأيت مبا ُيصدّق حدسهم ويؤيد مام قاله رستم باز يف مذكراته املتقدمة الذكر
ما ملخصه …" :وكتب االمري من اسطنبول اىل
نظريتهم.
اما االمري بشري فكان دامئا ُيعرف بأيب سعدى ابن أخيه عبدالله لريسل له ابنه االمري سليام
قبل والدة ابنته البكر هذه وبعدها .ذلك ان لالقرتان بابنته سعدى املربوطة له .كتب اىل
بعض اسامء االشخاص يف لبنان ما تزال اىل الشيخ يوسف حبيش يقول :اخرت يل شابا
اليوم تتبعها كنيات ُيعرف بها اصحابها حتى يكون الئقا ومهذبا ،سواء أكان شهابيا أم ملعيا،
ولو كانوا عازبني أو متزوجني وليس لهم بنون .ألز ّوجه من ابنتي سعود" .يف أقرب وقت حرض
خذ مثال اسم "جرجس" ،فإن صاحبه يدعى العروسان اىل اسطنبول .قال الفقيه املرحوم

جرجس صفا نعمه" :سألت االمري سلي ًام
كيف تتزوج من بنت االمري بشري سعدى
واالمري بشري احمد اللمعي يتزوج من االخرى
سعود وانتام ال تعرفانهام وال هام تعرفانكام؟،
فأجاب" :إن االمري بشريا ،عمي ،ارسل اىل االمري
بشري احمد (قامئقام النصارى سابقا) يطلب
ورصح
اليه ان يرسل اليه ولده االمري خليالّ ،
له بأنه يرغب يف أن يز ّوجه بنته ،وارسل
مرصحاً يل بذلك .وقد طلب االمري
يطلبني ِّ
خليال ألنه كان يعرف انه كفء البنته نسباً
وغنى وجاها ألن اباه كان قامئقام النصارى.
وهو اغنى االمراء اللمعيني واوجههم ،واما انا
فألين ابن األمري عبدالله ابن االمري حسن الذي
هو شقيق االمري بشري".
تم زواج االمرية الست سعدى من ابن عمها
االمري سليم عبدالله حسن شهاب يف 17
ترشين االول سنة  1849املوافق للتاريخ

صورة زيتية للست سعدى رسمها رسام ايطايل.

االمري بشري الثاين الشهايب الكبري.

املعلم بطرس كرامه.

رستم باز مرافق االمري.

الشعري الهجري الذي نظمه للمناسبة شاعر
االمري بطرس كرامة الذي كان معهم يف املنفى،
وهو مثبت يف ديوانه ومطلعه:
باملس ِة َش ْمساً
		
قا َر َن ال َب ْد ُر َ َّ
ُ
يتسامى به الزمان السعيدُ
وختامه:
		
الجاملِ  ،أ ِّر ْخ ،ينادي:
فا ْق ِت ُان َ
ُ
سليم اقرتان َس ْعدى َسعيدُ
"يا ُ
قال رستم باز يف مذكراته ..." :ثم دار العرس،
منجدين من الذين يعرفوا يز ّينوا
فاحرضوا ّ
ُأ ْوضة العروس مبعرفة السيد احمد الدركزيل.
فأتوا باربعة شواالت معباية بزنجك (قامش
من الحرير الرفيع) من جميع االلوان .يف
االول غطوا حيطان االوضة بقامش صوف
مع ّرش لون ازرق ساموي ،والثاين مثلها،
والسقوفة ،واخذوا يشتغلوا من الربنجك
ليمون بردقان ،وحامض ،وحلو بورقه
واغصانه ،ونجاص ،وتفاح ،ودريق ،وخوخ،
ومشمش ،ورمان وسفرجل كلها باغصانها،
وجوز اخرض ،وقشطة وكرز ،واخذوا يع ّلقوا
هذه االغصان يف اربع حيطان االوضة عىل
الرتتيب .ويف السقف عريشة مالية كل
السقف وعناقيد العنب مدالية .كل هذا ال

ميكن ان تفرق عن اصلها .وكل شغلها برشيط
نحاس أصفر .وتبقى هذه الزينة عرشين
يوما .وجلبوا نوبتني :رجال اىل الرجال ،ونساء
اىل النساء ،مثانية ايام .واعطوا النوبتني أربعة
آالف قرش .وأمر االمري لكل خادم بثالمثاية
قرش مثن طقم يشرتيه عىل ذوقه .وانتهى
العرس".
عرث احد شيوخ دير القمر سنة  1900بني
اوراق االمري بشري ،يف دار قرينته الست ُحسن
جهان افروز يف قرية الجية ،عىل "علم جهاز"
الست سعدى يف قايض كوي ،وهذه تفاصيله:
 1500لولو مثقال  57مش َّكل 9000ريشة املاز 11000شعشاي برلنتي 26000تشكييل سلك كبريمحجرة
 17500ساعة َّ 1500زنار مك َّللمحجر
 10000سوار ذهب َّ 9000فرفار أملاز وقرط مطاول 2000جنزير ذهب للرقبة 15500خاتم أملاز ودايره أملاز 12500حلق لولو مك َّلل 30000-شرب يف الفلك

محجر عىل ذهب
 90000ظرف َّ 10000لكن وابريق فضة للغسيل كبار 9500شامعدين فضة عدد 4 4000ايضا لولو حب كبري مثقال عدد 10رجعت الست سعدى وزوجها واهل بيتها اىل
بريوت سنة  1851بعد وفاة ابيها الذي كان
يغمرها بعطفه وحنانه ،واستقرت نهائيا مع
زوجها يف قرية الجية حيث كان لالمري بعض
االمالك.
وهبهام الله البنني ،وال يزال احفادهام
مستقرين يف قرية الجية ونعرف منهم
االمريين اميل وبشريا.
عىل أثر داء عضال توفيت الست سعدى سنة
 1884عن عمر ناهز الـ 54سنة ،ودُفنت يف
مقربة الشهابيني يف دير مار انطونيوس بعبدا.
يف رواية لالب عامنوئيل الليليك ،وهو كاهن
مسن من الرهبنة االنطونية ،ان هذه املقربة
ُنقلت اىل الجية ،ومعها رفات االمرية سعدى،
عندما تم انشاء مقربة جديدة للشهابيني
هناك.
بيع رسم سعدى للحكومة اللبنانية مببلغ
عرشة آالف لرية لبنانية وعُ ِّلق يف احد مكاتب
دار اآلثار يف بريوت.
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