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من ناصيف اليازجي الى ملحم بركات
بلدة كفرشيما اللبنانية ...مملكة الغناء واإلبداع
بيروت  -تغريد السميري
جاءت بمن لحن أجمل األغاني للسيدة فيروز وھو فيلمون وھبي ،وجاءت أيضاً
بأھم الفنانين والفنانات اللبنانيّات ومنھم حليم الرومي ،ماجدة الرومي ،عصام
رجي ،ملحم بركات ،ماري سليمان ،كما خرج منھا اليازجيون :ناصيف وأوالده
ابراھيم وخليل وحبيب ووردة ...ومؤسسا جريدة األھرام المصرية بشارة
وسليم تقال .من ربة الحكمة وقرية الفضة كفرشيما ،احدى قرى جبل لبنان،
خرج أھم األدباء والفنانين والشعراء والملحنين اللبنانيين وھم يتقاسمون سر
قريتھم الصغيرة الذي كان دافعاً لزيارتھا ،عسى أن يكشف ما تبقى من بيوتھم
وأقاربھم لغزاً حيك بتميز الكفرشيماويين في كل الميادين.
الطريق الى كفرشيما وحده يسرد لك حكاية ھذه القرية ،وشعراؤھا وأدباؤھا وكبارھا
يستقبلون الزائر في شوارعھا وأحيائھا التي حملت أسماءھم .في ربوع جبل لبنان
وعلى بعد ستة أميال عن العاصمة بيروت اعتكفت ھذه القرية ككاھنة ،وأمسكت
بأطراف تاللھا كي ال يبللھا طابع المدينة الذي يحيط بالبلدة والذي قضى على غابات
القرى المجاورة .كفرشيما بالسريانية ھي قرية الفضة ،وشيما باليونانية تعني ربة
الحكمة ،وفي بعض الروايات الشعبية ھو ملك عظيم كفر ،فسميت كفرشيما نسبة له.
مھما يكن فھذه القرية ھي أسطورة تبدأ حكايتھا عند مدخلھا الرئيس عبر شارع الشاعر
أديب الفتى الذي ينتھي عند مفترق للطرق يؤدي أحدھا الى مبنى قديم يعود الى
العام  ١٩٢٨ھو مبنى بلدية كفرشيما .ھناك في ھذه القرية الجبلية والتي يفصلھا عن
شاطىء البحر أقل من كيلومتر واحد ،يصبح التميز والتفرد عن محيطھا حكواتياً يتحدث
عن ناس ھذه القرية ،التي تستلقي بدالل فوق تلة تعلو ثالثمائة متر.
البلدية
في مبنى قديم ذي طابع قديم ،تعلو فيه األبواب والشبابيك الخشبية ،وترتفع عند
مدخله أبيات من الشعر ،نظمھا الشاعر ميشال كرم يقول في مطلعھا » نزلت في
القلب من ھذا البلد /مثل شمس نزلت برج االسد« ،الشعر والشعراء يرافقان الزائر الى
داخل المبنى حيث رئيس البلدية طوني راضي يكمل حكاية كفرشيما واألصوات
الكنائسية التي تفوق بجمالھا ما اشتھر من فناني ھذه البلدة ،ھو ال يعرف ما اذا كان
السر في الماء أو الھواء أو التراب أو حتى في » بزرة« أھالي كفرشيما .مكتبه المفتوح
لتكريم عمالقة الفن اللبناني الكفرشيماويين ،مستعد أيضاً الحتضان أية موھبة شابة و«
ما أكثرھا في كفرشيما« بحسب راضي الذي انسحب ليشرب قھوته الصباحية مع ابن
الموسيقار فيلمون وھبي الذي دخل الى مكتب رئيس البلدية وكأنه داخل الى بيته.
انحسب راضي لصالح أحد أدباء ومثقفي كفرشيما ،وترك له باقي الحكاية كي يكملھا،

ھو الذي يحفظ كل شيء في كفرشيما حتى حجارتھا وسندياناتھا التي ترتفع في
سمائھا ،ولشدة ما يعرفه من تفاصيل عن القرية قال عنه أحد األھالي« يعرف كل
ي ساعة تعمر«.
كنيسة وكل »متى وأ ّ
الفتى
ھو رجل سبعيني ،بكامل نشاطه وتألقه ،له صوت كنائسي رصين ورثه ھو أخوه إميل
عن أبيه الذي كان يرتل في قداديس اآلحاد وأورثه إلبنته المطربة ميراي .ھو نقوال نجيب
الفتى الذي يعرف كل شيء عن كفرشيما منذ انتقلت إمارة جبل لبنان الى الشھابيين
وكانت بلدته ضمن تلك اإلمارة .ھو الذي عاصر كبار المثقفين واألدباء والشعراء في
كفرشيما يزعحه أن يختصر الحديث على فنانيھا كملحم بركات وماجدة الرومي وفيلمون
وھبي بالرغم من االحترام الذي يكنه لھم ،لكن برأيه أن كثيرين خرجوا من كفرشيما
وبرعوا في ميادين شتى يستحقون أن يكتب عنھم ،لذا كان كتاب » تاريخ كفرشيما«
الذي جمعه من حكايات حفظھا من أجداده ومن مخطوطات مكتوبة بخط اليد يحتفظ بھا
في مكتبته الشخصية وفي الكتاب ذكريات وأحداث جمعته ببعض االسماء المعروفة في
كفرشيما .ومن قصة الدير الذي اتخذ الشاعر ناصيف اليازحي أحد غرفه مكتباً له الى
كنيسة مار تقال التي دفن تحت سنديانتھا سليم تقال أحد مؤسسي جريدة االھرام
المصرية الى باقي الكنائس السبعة الموجودة في كفرشيما والتي تعد الكنيسة
االنجيلية الموجودة فيھا ثاني أقدم كنيسة في لبنان بعد كنيسة بيروت ،يتنقل الفتى
في الحديث عن تاريخ كفرشيما التي ما زال يقبع فيھا عدد من قصور الشھابيين حتى
اآلن .ويسرد ما يعرفه ،وھو كثير ،عن آل الشميّل الذين اشتھروا بدراسة الطب وھم
ستة أخوة ،كان أولھم الدكتور شبلي الشميّل الذي تخرج من الجامعة االميركية عام
 ، ١٨٧١وكذلك تطرق الفتى الى رجال العلم واالختراع ومنھم عالم الفيزياء ادوار ابو
واكد ،وھو االن من كبار موظفي وكالة الفضاء االميركية )ناسا( ،وسمير داغر وھو أحد
مديري الجامعات االميركية في أميركا .أما في الشعر فبرز سليم سليم ،سليم نھرا،
الياس فرحات ،االخوان الياس وميشال القھوجي ،وديع سليمان ،شكر ﷲ قشوع،
ينس أن يذكر أياً منھم.
طانيوس الرجي وكثيرون آخرون يتذكرھم الفتى جيداً ولم
َ
وكما في األدب ،برع أھالي كفرشيما في السياسة ومنھم أمين كسباني الذي كان
أمين سر الملك جورج ملك بريطانيا العظمى وكذلك عمل مستشاراً للملك فيصل االول.
أما في الصحافة ،فظھر جيالن من كفرشيما كان آل اليازجي وآل تقال أبرز وجوه العصر
األول ،أما الجيل الثاني فأبرز الصحافيين فيه كان صاحب جريدة االردن الصحفي خليل بك
نصر ،مؤسس وصاحب المطبعة الرشيدية رشيد فارس نصر ،وشقيقه مؤسس جريدة
االقدام في فلسطين طانيوس فارس نصر والتي ناضل فيھا ضد البريطانيين
واالسرائيليين ،باالضافة الى ھؤالء ھناك رسام الكاريكاتور السياسي بيار صادق ومذيعة
االخبار يوال سليمان.
ومرة أخيرة ينتقل دور الراوي من نقوال الفتى الى كتابه الذي يختم حكاية كفرشيما عند
اليازجيين حيث جاء فيه »من محركي الحركة القومية العربية وأبرز رواد النھضة العربية،
ھما اللغوي والشاعر ناصيف اليازجي وابنه ابراھيم .وكان الشيخ ناصيف اليازجي ولد
في كفرشيما عام  ١٨٠٠وھو من أسرة حورانية االصل حمصية الموطن ،والتي كان أحد
أسالفھا كاتباً عند أحد الوالة فل ّقب باليازجي وھي كلمة عثمانية معناھا الكاتب وعرف
عن الشيخ ناصيف أنه ولد في بيت مشھور بمحافظته على العادات والتقاليد اللبنانية

العريقة وكان كذلك محافظاً على فصاحة لغته يحب الكالم باللغة الصحيحة .أما تعويد
أھل بيته الكالم الصحيح فيظھر من نبوغ معظم أوالده اإلثني عشر ومنھم الشيخ حبيب،
العالمة الشيخ ابراھيم ،والشيخ خليل ،والشيخة وردة« .ويذكر الفتى في كتابه أنه ذات
يوم قال الشيخ ناصيف إلحدى بناته »ناوليني القنينة بكسر القاف« فأتته بھا وقالت يا
أبي »ھاك القنينة« )بالفتح( فقال »اكسريھا« ،فرمت بھا على األرض فانكسرت ،فضحك
وقال »انما اردت أن تكسري قافھا ،ال أن تكسريھا كلھا«.
أما عاداته في الكتابة فكانت على الطريقة القديمة ،فكان يجلس على االرض متربعاً،
يمسك القرطاس في يده مسنداً إياه الى ركبته ،ويتناول قلم الغزار من مسحب دواته
النحاسية التي لم تكن تفارق وسطه ،وكان له جلَد غريب على تلك الجلسة ،وإطالتھا
لتحسين الخط.
أما الشيخ ابراھيم ناصيف اليازجي الذي ولد عام  ١٨٤٧فباشر حياته االدبية ،وھو دون
العشرين ،فعل ّم في المدرسة الوطنية للمعلم بطرس البستاني حيث كان يقوم مقام
أبيه اذا تغيب وكذلك درّس في المدرسة البطريركية حيث ال تزال صورة اليازجيين مرفوعة
حتى اآلن .وفي العام  ،١٨٩٣ترك الشيخ ابراھيم بيروت الى اوروبا ومن ثم عاد الى مصر
فنشر فيھا سنة  ١٨٩٧مجلة »البيان« التي استمرت سنة واحدة .بعدھا أنشأ مجلة
»الضياء« التي صدر عددھا االول عام  ١٨٩٨وظلت تصدر حتى وفاة مؤسسھا بسرطان
الكبد عام  ،١٩٠٦فنقل رفاته من القاھرة حيث وافته المنية الى بيروت ،ودفن الى جانب
والده في مقبرة الزيتونة.
كفرشيماويات
لمعن في االدب ومن أبرزھن ابنة ناصيف
وكما برزنَ سيدات كفرشيما في الفن كذلك
َ
اليازجي ،الشيخة وردة ) (١٩٢٤-١٨٣٨التي كانت احدى ممثالت االدب العربي النسائي
في نھضته الحديثة ،وشقيقة أمين كسباني مستشار الملك فيصل ھناء كسباني
كوراني ،ولبيبة ماضي ھاشم التي تعلمت على يد الشيخ ابراھيم اليازجي وأنشأت
مجلة »فتاة الشرق«.
وفي نھاية الجولة في ھذه القرية اللبنانية ،يصبح الزائر ھو الحكواتي ويكون عليه ھو
ھذه المرة أن ينقل باقي القصة لآلخرين ،ويصبح سر كفرشيما الحبكة التي تعتمد عليھا
ه حتى اآلن ،فكفرشيما ال
روايته ،فال يكشف عنھا إال ّ في نھاية الحكاية ،التي لم تنت ِ
زالت تكتنز بمواھب كثيرة.
تقال
سي صحيفة األھرام المصرية بشارة وسليم تقال سوى رفات أحدھما
يبق من
لم
َ
مؤس َ
ّ
في باحة كنيسة مار تقال في كفرشيما وبعض القصص والروايات التي ذكرھا نقوال الفتى
في كتابه .ولد سليم في كفرشيما عام  ،١٨٤٩وتلقى علومه االبتدائية في مدرسة
القرية ) أي تحت السنديانة( ثم انتقل الى المدرسة الوطنية للمعلم بطرس البستاني،
حيث تتلمذ على يدي الشيخ ناصيف اليازجي ،ثم عاد وعلم في تلك المدرسة وفي
المدرسة البطريركية ،وعام  ١٨٧٥سافر الى مصروتحديداً الى االسكندرية حيث نال
امتيازاً باصدار جريدة األھرام .فأصدرھا عام  ١٨٧٦ثم استقدم أخاه بشارة ،وكان عمره

 ٢٤عاماً ،فشاركه في االدارة والتحرير وكان له جوالت معروفة وإن كان لھا عواقب وخيمة
كتلك المقالة التي نشرھا عام  ١٨٧٩بعنوان )ظلم الفالح( ،مستھدفاً بھا الخديوي
وسجن الكاتب فاضطر أخوه سليم الى التواري عن
اسماعيل باشا  ،ف ُعطلت الجريدة
ُ
األنظار مدة .وكان لألھرام أن تصاب بنكبة ثانية ،وذلك سنة  ١٨٨٢أثناء الثورة العرابية )
نسبة الى عرابي باشا( التي طالت شرارتھا االسكندرية فاضطر االخوان تقال الى العودة
الى لبنان .كما كانت مطبعة االھرام ومكاتبھا من ضحايا حريق االسكندرية ،ولم تكد
تنفرج االزمة حتى عاد االخوان تقال الى مصر ،فاستأنفا نشر االھرام ،فأخذت تشق
طريقھا في طليعة الصحف في العالم العربي .وبعد وفاة سليم عام  ١٨٢٩تسل ّم بشارة
مشعل االھرام مصطدماً بالتيارات الخديوية ،العثمانية ،الفرنسية واالنكليزية وذلك حتى
وفاته عام  ،١٩٠٢عندھا حمل ابنه الوحيد جبرائيل مشعل االھرام ،لتبقى في طليعة
الصحف العربية.
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