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واللباب القشور

عسًال. ثُمالتها كانت إالَّ علقميَّة كأًسا رشبُت ما
أخرض. سهًال بلغُت إِال حرجة عقبة صعدُت وَما

الفجر. جالء يف وجدتُه إال السماء ضباب يف صديًقا أضعُت وما
ولكنني والصالح، األجر ذلك يف أن متوهًما التجلد برداء وحرقتي أملي سرتُت مرة وكم

وسالًما. برًدا انقلبْت قد والحرقة بهجة إىل تحول قد األمل رأيت الرداء خلعت ملا
أنني غري أبَلَده، وما أحمَقه ما نفيس: يف فقلُت الظهور عالم يف ورفيقي رست وكم

الظريف. الحكيم وألفيته الظالم الجائر وجدتُني حتى الرس عاَلم أبلغ لم
من صحوت ما إذا حتى وذئبًا، َحَمًال وجلييس فحسبتُني الذات بخمرة سكرُت وكم

بًرشا. ورأيته بًرشا رأيتني نشوتي
حقيقتنا. من خِفي عما متعامون حالنا، من بان بما مأخوذون الناس أيها وأنتم أنا
هو قلنا: تََلْعثََم وإن التِلف، الَخاِئر هو ُقلنا: تََماَهَل وإن الساِقُط، هو قلنا: أحُدنا َعثَر فإن

ماِئٌت. فهو النَّزِع َحَرشَجُة تلك قلنا: تَأَوََّه وإن األخرس،
الروُح ُه أََرسَّ ما نُبُرص ال لذلك «أنتم»؛ وسطحيَّات «أنا» بقشور مشغوفون وأنتم أنا

«أنتم». يف الروح أخفاُه وما «أنا» إىل
الحق؟ من فينا عما غافلون الغرور من يساورنا بما ونحن نفعل عىس وماذا

نراه ما إن ولنفيس: لكم أقول حقيقتي، وجه يغيش قناًعا قويل كان وربما لكم، أقول
نسمعه وما ببصائرنا. نشاهده أن يجب ما عنا تحجب غمامة من بأكثر ليس بأعيننا
رجًال يقود رشطيٍّا رأينا فإن بقلوبنا. نستوعبه أن يجب ما تشوش طنطنة إال ليس بآذاننا
مخضوب وآخر بدمه ًجا ُمرضَّ رجًال رأينا وإن املجرم. أيهما يف نجزم أالَّ علينا السجن إىل
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يُنشد رجًال سمعنا وإن القتيل. وأيهما القاتل أيهما يف نُحتِّم أال الَحصافة فمن اليدين
الطروب. أيهما نَتَثَبَّت ريثما فلنصرب ينُدب وآخر

من عمًال أو امرئ قول تتخذ وال منه، بان بما امرئ حقيقة عىل تستدل ال أخي، يا ال،
وجدانُه كان َلْهَجِتِه، يف وركاكة لسانه يف ِلِثَقٍل تستجهله من فُرب لطويته. عنوانًا أعماله
َعيِْشِه، يف وخساسة وجهه يف لدمامٍة تحتقره من وُربَّ للوحي. مهبًطا وقلبه للِفَطِن منهًجا

هللا. نفحات من نفحة الناس ويف السماء هبات من هبًة األرض يف كان
مشفًقا؛ الثاني ومن ُمتََهيِّبًا األول من فتخرج واحد، يوم يف وكوًخا قًرصا تزوُر قد
إَِىل َوَهبََط تََهيُّبَُك َلتََقلََّص الظواهر من حواسك تحوكه ما تمزيق استطعت لو ولكن،

اإلجالل. مرتبة إىل وتصاعدت شفقتك وانبدلت األسف، ُمْستََوى
العاصفة أهازيج صوته ويف األول فيخاطبُك رجلني ومسائك صباحك بني تلتقي وقد
وكلمات مرتعش بصوت وجًال متخوًفا فيحدثك الثاني أما الجيش؛ هول حركاته ويف
َرأَيْتَُهَما لو أنك غري الثاني. إىل والجبن والوهن األول، إىل والشجاعة العزم فتعزو متقطعة،
الوقاحة أن لعلمَت مبدأ سبيل يف االستشهاد إىل أو املصاعب، لقاء إىل األيام َدَعتُْهَما وقد

بجبانة. ليس الصامت والخجل ببسالة ليست املبهرجة
تسري ومومًسا يمينًا تسري راهبًة الطريق عابري بني فرتى منزلك نافذِة من تنظر وقد
وأصغيت عينيك أغمضَت لو ولكنك تلك! أقبح وما هذه أنبل ما الفور: عىل فتقول شماًال؛
باأللم، ترجوني وتلك بالصالة تنُشُدني هذه قائًال: األثري يف هامًسا صوتًا لسمعت هنيهة

لروحي. مظلَّة منهما كل روح ويف
شاهقة مدينة فتدخل وارتقاءً، حضارة تدعوه عما باحثًا األرض يف تطوف وقد
يخرتق فذا وهناك؛ هنا إىل يتسارعون فيها والقوم الشوارع، رحبة املعاهد فخمة القصوِر
بمالبس وكلهم الهواء، يَْستَِجوُب وغريه الربَق، يَْمتَِشُق وذلك الفضاء، يف يُحلِّق وذاك األرض،

مهرجان. أو عيد يف كأنهم الطراز، بديعة الهندام، حسنة
أمطرتها إذا األزقة ضيقة املنازل حقريِة أخرى مدينة إىل املسري بك يبلغ أيام وبعد
انقلبت الشمس بها شخصت وإن األوحال. من بحر يف امَلَدر ِمن ُجُزٍر إىل تحولت السماء
طريف بني ُمْسَرتٍْخ َكَوتٍَر والبساطة الِفطَرِة بني بَِرحوا فما ُسكانها أما الغبار. من غيمة
عيونًا عيونهم وراء كأن إليك وينظرون متماِهلني ويعملون متباطئني يسريون القوس.
بني الفرق إنما رسك: يف قائًال مشمئزٍّا ماقتًا بلدهم عن فرتَحل عنك، بعيد يشء إىل تحدق
فهناك واالحتضار. الحياة بنََي كالفرِق َلُهَو هذه يف رأيته وما املدينة تلك يف َشهدته ما
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وشتاء. خريف الخمول وهنا وصيف ربيع الِجد هناك بجزره. الضعف وهنا بمدها القوة
الرماد. عىل ُمْستَْلِقيٌَة شيخوخٌة الَوَهُن وهنا بستان يف يرقص شباب اللجاجة هناك

يف متجانستني شجرتني لرأيتهما املدينتني إىل هللا بنور النظَر استطعَت لو ولكن،
لم إحداهما يف رقيٍّا توهمته ما أن فرتى حقيقتهما يف ُ التَّبَرصُّ بك يمتد وقد واحدة. حديقة

ثابتًا. خفيٍّا جوهًرا كان األخرى يف خموًال حسبتَُه وما زائلٍة، ملَّاعة فقاقيع سوى يكن
الناس وال بلبابها، بل بقشورها املرئيَّات وال بخفاياها، بل بسطوحها الحياة ليست ال

بقلوبهم. بل بوجوههم
النفوس يف يختبئ بما بل والتقاليُد، الطقوس وتبينه املعاهد تظهره بما الدين وال ال،

بالنياِت. ويتجوهُر
أجراس رنات ِمن أو أغنية، وخفضات نربات من بأذنيك تسمعه بما الفنُّ وال ال،
املسافات بتلك الفن بل صورة؛ وألوان خطوط من بعينيك تبرصه بما أو قصيدة، يف الكالم
إليك ب يترسَّ وبما األغنية، يف والخفضات النربات بني تجيء التي املرتعشة الصامتة
إليك تُوحيه وبما الشاعر، روح يف مستوحًشا هادئًا ساكتًا بقي مما القصيدة بواسطة

منها. وأجمل أبعد هو ما إليها محدق وأنت فرتى الصورة
والليايل، األيام موكب يف السائُر أنا وأنا، بظواِهِرها. والليايل األيام ليست أخي، يا ال،
الساكنة. طويتي من الكالم إليك يحمله ما ِبَقْدِر إال عليك أطرحه الذي الكالم بهذا لست
تجردني أن قبل عبقريٍّا تتوهمني وال الخفية، تفحصذاتي أن قبل جاهًال تحسبني ال إذن
الجواد الكريم هو أو قلبي، ترى أن قبل الكفِّ قابُض بخيل هو تَُقل: ال امُلْقتَبََسة. ذاتي من
فيه ما بكل حبي لك يتجىل حتى محبٍّا تَْدُعِني ال َوُجوِدي. كرمي إىل الواِعَز تعرف أن قبل

الدامية. جراِحي تلُمَس حتى َخليٍّا تَعدَّني وال والنار، النور من
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بأثامرها نفيسُمثقَلة

ويشبع؟ ويأكل يجني جاِئع من فهل بأثمارها؛ مثقلٌة نفيس
خصبي أعباء من ويُريحني ِنتاجي عىل يفِطُر رؤوف صائٍم من الناس بني أليس

وغزاَرتي؟
ويخفف ُجيُوبه يمألُ َمن الناس بني فهل واللَُّجنْيِ التِّْربِ من عبءٍ تحَت رازخٌة نَفِيس

حميل؟ عني
ويرتوي؟ ويرشب يسكب ظامئ من فهل الدهور؛ خمرِة من طافحة نفيس

بالجواهر ُمْفَعَمًة يًدا العابرين نحو يبسط الطريق قارعة عىل واقف رجل ذا هو
الناس أما معي. ما وخذوا عيلَّ أشفقوا مني. وخذوا فارحموني أال قائًال: ويناديهم

يلتفتون. وال فيسريون
مرتعشة. فارغة ويرجعها العابرين نحو مرتعشًة يًدا يمد متسوًال شحاذًا كان ليته أال

يَحفلوَن. وال الناس به يمر أعمى مقعًدا كان ليته
كل الِقرى نار يوِقُد الجبِل، ولحِف البيداء َمَجاِهِل بني ِخياَمُه نََصَب جواد ُمثٍر ذا هو
السبل ولكن ويكرمه، يقربه ضيًفا إليه يقودون لعلهم السبل لريُصدوا عبيده ويبعث ليلة

بطالب. هباته إىل تبعُث وال بمرتزٍق، هباته عىل تجود ال بخيلة
منبوذًا! صعلوًكا كان ليته أال

جاء ما فإذا َدلٌو، كوعه ويف عكاٌز يده ويف البالد يطوف مترشًدا َعيَّاًرا كان ليته
ويقاسمهم بقربهم فيجلس دين املترشِّ العيارين بزمالئه األزقة ملتوياُت َجَمَعتُْه املساء

الصدقة! خبز
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ْت فَرتَدَّ وقامت مضجعها، من وهبَّت رقادها من استيقظت قد األكرب امللك ابنة ذا هو
بذَْوِب وغمست شعرها، عىل املسك ونثرت وياقوتها، بلؤلؤها وتزينت وبرفريِها، بأرجوانها

ثوبها. أطراف تُبلِّل الندى وقطرات ومشت حديقتها إىل خرجت ثم أصابعها، العنرب
يف يكن لم ولكن، حبيبها. عن تبحث جنتها يف األكرب امَللك ابنة سارت الليل سكون يف

يحبها. من أبيها مملكة
أبيها كوخ إىل مساءً وتعود األودية يف أبيها أغنام ترعى زراع ابنة كانت ليتها أال
ونام الليل َجنَّ ما إذا حتى الكروم. رائحة ثوبها طيات وبني امُلنَْعَكفات غبار قدميها وعىل

حبيبها. يرتقبها حيث إىل خطواتها اختلست الحي سكان
روحها وتوقد قلبها. عطر الهواء فينرش بخوًرا قلبها تحرق الَدير يف راهبة كانت ليتها
خزائن إىل صلواتها الخفاء أشباح فتحمل مصلِّية وتركع روحها. نور األثري فيحمل شمًعا

املستوحدين! وهواِجِس املحبني َحرَقِة بجانب املتعبِّدين صلوات تُصان حيث الزمن
ِصباها، تقاسموا بَمن الشمس أشعة يف مستدفئة تجلس ُمِسنًَّة عجوًزا كانت ليتها
ويرشب خبًزا قلبها يأكل من أبيها مملكة يف وليس األكرب امللك ابنة تكون أن من خري فذاك

خمًرا! دمها
ويشبع؟ ويأكل يجني جائع األرض يف فهل بأثمارها، مثقلة نَفِيس
ويرتوي؟ ويرشب يسكب ظامئ من فهل بخمرها؛ طافحة نفيس

وأوجاع العقم، ألم من أمرُّ الخصب َفأََلم تثمر، وال تزهر، ال شجرة كنت ليتني أال
يُرزق. ال فقري قنوط من هوًال أشد منه يؤخذ ال ميسور

ينبوع أكون أن من أهون فذلك الحجارة، بي ترمي والناس ًة جافَّ برئًا كنت ليتني
يستقون. وال يجتازونني والظامئون حي ماء

فضية قيثارة أكون أن من خري فذاك األقدام، تدوسها مرُضوضة قصبة كنت ليتني
ُطرَشان! وأهله األصابع مبتور ربُُّه منزل يف األوتار
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الشاطئ رمال من حفنة

ولكن، تندب، الفقر وكآبة تهمس، الرغائب وكآبة تتكلم، املعرفة وكآبة ترتنم، الحب كآبة
غري الفقر. من وأمرُّ الرغائب، من وأقوى املعرفة، من وأنبل الحب، من أعمق كآبة هناك

كالنجوم. فمشعشعتان عيناها أما لها، صوت ال خرساء أنها
وإن شكرك. النفس كبري كان فإن قلبك، من جزءًا تََهبَُه لجارك مصابًا تشكو عندما

احتقرك. صغريها كان
سيكون. ما نحو بالسري بل كان، ما بتحسني التقدم ليس

البالء. وجه يغيش قناع والدعوى الكربياء. مالمح يخفي نقاب املسكنة
املتمدن يجوع وعندما ويأكلها، شجرة من ثمرة يقطف املتوحش يجوع عندما

الشجرة. من قطفها ممن اشرتاها ممن اشرتاها ممن اشرتاها ممن ثمرة يشرتي
. الخفيِّ املجهول نحو الظاهر املعروف من خطوة الفن

عنِّي. السماح بلذة ليتمتعوا إليهم األمانة عىل يستحثونني الناس بعض
له. مديونًا حسبني إال امرئ طوية أدركت ما

فنموت. أنفاسها تسرتيح ثم فنُولد، األرض تتنفس
حقيقة. هي مما أكرب الدنيا له تبني مجهر اإلنسان عني

يتوهم ممن بريء وأنا جبانة؛ واللني شجاعة القحة يحسبون قوم من بريء أنا
فنٍّا. والتصنع جهالة والصمت معرفة الثرثرة

إليه. السبل أسهل األمر استصعابنا يف يكون قد
رأيت إذا لهم: وأقول بحريته. يحلم لعله تُنبهه فال نائًما عبًدا رأيت إذا يل: يقولون

الحرية. عن ثته وحدَّ نبهتُه نائًما عبًدا
الذكاء. مراتب أدنى املعاكسة
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ذاته. وِمن حتى فيعتقنا األجمل أما يأرسنا، الجميل
الرتدد. أعشاب قمته عىل تنبت ال بركان الحماسة

ينكرس. لم أم املطحنة دوالُب انكرس البحر، نحو ا جادٍّ النهر يظل
الكالم من صنع فقد الباحث أما الكالم. ُوِهب ثم والعاطفة الفكر من األديب ُصِنَع

والعاطفة. الفكر من قليًال أعطي ثم
كفيك! عىل ومشيت برجلك أكلت فهال متباطئًا، وتميش مرسًعا تأكل

عينيك. يف الدنيا َصُغَرِت إال حزنك أو فرُحك تعاظم ما
بَذًرا. بك يلقي وال بذورك يستنبُت العلم

ملا ضعيًفا أكن لم لو ولكن، نفيس، عن به أدافع سالًحا البُغض كان إال أبغضت ما
السالح. من النوع هذا اتخذت

نفسه. أمام متهيبًا خاشًعا لوقف شخصه يف مختبئًا كان ما يسوع َجدِّ َجدُّ علم لو
ترتعش. سعادة الحب

الِغربَال. شبكة خالل من أراهم ألنني ثاقبه؛ النظر حاد يحسبونني
الخرساء. يفحسناتي وطعنوا الثرثارة الناسعيوبي مدح حتى الوحشة بألم أشعر لم
يقولوا لم وكذبة البتة، شيئًا يرسقوا ولصوصلم قط، دًما يسفكوا لم َقتَلٌة الناس بني

الصحيح. إال
حقيقة. نصف هي برهان إىل تحتاج التي الحقيقة

العظمة وعن تضحك، ال التي الفلسفة وعن تبكي، ال التي الحكمة عن فأبعدوني أال
األطفال. أمام رأسها تحني ال التي

الكائنات ويف بالكائنات املوجود الكائنات، بظواهر املحجوب العاقل، الكون أيها
ألِق حي. يشء كل بصرية ألنك تراني وإنك ذاتي؛ حارضيف ألنك تسمعني أنت وللكائنات؛
آمني. أثمارك. من ثمًرا وتعطي غابتك يف نصبة لتنبت حكمتك بذور من بَذرة روحي يف
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مغمورة ليلة يف قاديشا وادي كتف عىل القائم املنفرد منزله يف جمعنا رجل حديث هذا
باألهوية. مرتعشة بالثلوج

أن رفاقي، يا تريدون، بيده: كان قضيب بطرف املوقد رماد ينبش وهو محدثنا قال
كآبتي. رسَّ لكم أعلن

وكل يوم كل صدري يف تمثيلها الذكرى تعيد التي املأساة عن أحدثكم أن تريدون
ليلة.

إذا لبعض: بعضكم وقال وتملميل. تنهدي من وضجرتم وتكتمي. سكوتي مللتم لقد
مودته؟ بيت إىل الدخول نستطيع فكيف أوجاعه هيكل إىل الرجل هذا يدخلنا ال كان

آخر. يشء يف يرشكنا لن األلم يساهمنا ال فمن رفاقي. يا مصيبون أنتم
الضعفاء عىل تجوز فالشفقة مشفقني، تكونوا وال اسمعوا حكايتي. إذن فاسمعوا

بكآبتي. قويٍّا أزل لم وأنا
الشكل غريبة امرأة طيف نومي وأحالم يقظتي أحالم يف أرى وأنا شبابي فجر منذ
السكينة. يف صوتها أسمع وكنت مضجعي. قرب واقفة الوحدة ليايل يف أراها كنت واملزايا.
عينيَّ فأفتح جبهتي عىل أصابعها بمالمس وأشعر عينيَّ أغمض األحيان بعض يف وكنت

يشء. الال همس إىل املسامع من بي ما بكل مصغيًا مذعوًرا وأُهبُّ
من صنعت هل الضباب؟ يف ِضعت حتى خيايل بي ح تطوَّ هل لذاتي: أقول وكنت
من امرأٍة مكان لتأخذ املالمس لينة الصوت عذبة الوجه جميلة امرأًة أحالمي أبخرة
وأركن بها وأستأنس أحبها رفيقة عقيل ظالل من فاتخذت بعقيل ُخولِطُت هل الَهيُويل؟
من الحياة يف ما كل عن ومسامعي عيني وأُغلق منها، ألقرتب الناس عن وأبتعد إليها
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يكتِف لم أمجنون ترى؟ يا أنا أمجنوٌن صوتها؟ وأسمع صورتها ألرى واألصوات الصور
وقرينًة؟ رفيقة العزلة أشباح ِمن له ابتدع بل العزلة، إىل باالنرصاف

التي االختبارات بعض هناك ولكن، اللفظة. هذه تستغربون وأنتم «قرينة» قلت:
ال ونكراننا استغرابنا ولكن املستحيل. بمظاهر لنا تظهر ألنها وننكرها؛ بل نستغربها

نفوسنا. يف حقيقتها يمحوان
امليول من الحياة يف ما كل وتبادلني تساهمني يل، قرينة الخيالية املرأة تلك كانت لقد
وهي رسيري مساند عىل متكئة رأيتها إال صباًحا أستيقظ فلم والرغائب، واألفراح واملنازع
ساعدتني إال عمًال أحاول ولم األمومة. وعطف الطفولة طهر يمألهما بعينني إيلَّ تنظر
واألفكار. اآلراء وتبادلني تحدثني ُقبالتي جلسْت إال مائدة إىل أجلس ولم تحقيقه. عىل
اإلقامة كفانا واملنحدرات، التلول بني نَِرس بنا قم قائلًة: مني اقرتبت إال مساءٌ جاء وما
الربية بلغنا ما إذا حتى أصابعها، عىل قابًضا وأسري عميل ذاك إذ فأترك املنزل. هذا يف
عالية صخرة عىل جنب إىل جنبًا نجلس السكون بسحر املغمورة املساء بنقاب امُلتَِّشَحة
وطوًرا الغروب، بأشعة املذهبة الغيوم إىل تومئ تارًة فكانت البعيد. الشفق إىل محدقني
يلتجئ أن قبيل وطمأنينة شكر تسبيحة صوته يبعث الطائر تغريد إىل سمعي تسرتعي

للمبيت. األغصان إىل
حتى عيني تلمحها فال مضطربًا قِلًقا غرفتي يف أشتغل وأنا عيلَّ دخلْت مرة وكم

واالستئناس. االئتالف إىل واضطرابي الهدوء، إىل قلقي يتحول
ولكنني نفوسهم، يف أكرهه ما عىل متمرًدا يزحف جيش روحي يف الناس لقيْت وكم

علوية. أنغام إىل باطني يف الزوبعة انقلبت إال وجوههم بني وجهها تبينت ما
سالسل عنقي وحول ومتاعبها الحياة ألم من سيف قلبي ويف منفرًدا جلست وكم
تفيضان بعينني إيل محدقة أمامي واقفة فأراها ألتَِفُت ثم ومعضالته، الوجود مشاكل من
ومرسات. أفراح جنة لبصريتي الحياة وتبدو قلبي ويتهلل غيومي فتنقشع وبهاء نوًرا

تسألون الغريبة. الشاذة الحالة بهذه مقتنًعا كنُت إذا ما رفاقي، يا تسألون، وأنتم
وحلًما وخياًال وهًما تدعونه بما االكتفاء يستطيع شبابه، عنفوان يف وهو املرء كان إذا ما

نفسية؟ وعلًة بل
من الحياة يف عرفته ما ُزبدة لهي الحالة تلك يف رصفتُها التي األعوام إن لكم: أقول
مطلقة ِفكرة األثريية ورفيقتي كنت إنني لكم: أقول والطمأنينة. واللذة والسعادة الجمال
وتَتََهلَّل املقمرة، الليايل يف وتسعى البحار، وجه عىل وتطفو الشمس، نور يف تطوف مجردة
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ما يف هي الحياة، كل الحياة، إن عني. رأتها ما مشاهد أمام وتقف أذن، سمعتها ما بأغاٍن
ع نتوجَّ أو به فنبتهج ونتحققه نعرفه ما يف هو الوجود، كل والوجود، بأرواحنا؛ نختربه
من الثالثني بلغُت حتى ليلة وكل يوم كل اختربته بروحي، أمًرا اختربت قد وأنا ألجله.

عمري.
سلبتني التي السنة تلك أبلغ أن قبل ومرة مرة ألف ِمت ليتني الثالثني. أبلغ لم ليتني
عارية يابسة شجرة والليايل األيام أمام وأوقفتني قلبي دماء واستنزفت حياتي، لُباب
أوراقها بني أعشاشها األطيار تحوك وال الهواء ألغاني أغصانها ترقص فال مستوحدة،

وأزهارها.
مقعده جنب إىل َزنديه وأرخى عينيه وأغمض رأسه ألوى وقد دقيقة محدثنا وسكت
فتح ثم حديثه. تتمة استماع مرتقبني صامتني فبقينا نحن أما ًما. مجسَّ اليأس كأنه فبان
منذ أنه رفاقي، يا تذكرون، قال: مكلوم كياٍن أعماق من خارج ُمتقطٍع وبصوت أجفانَه
برسالة وأصحبني البندقية، مدينة إىل علمية بمهمة الجبل هذا حاكم بعثني سنة عرشين

القسطنطينية. يف عرفُه قد كان الذي املدينة تلك محافظ إىل
الربيع وروح نيسان شهر يف ذلك كان وقد إيطالية، سفينة عىل وأبحرُت لبنان تركُت
الغيوم يف متقلبة جميلة بصور وتتمثل البحر، أمواج مع وتنثني الهواء، ثنايا بني ترتعش
عىل رصفتها التي الليايل وتلك األيام تلك لكم أصف كيف اآلفاق. فوق املتلبدة البيضاء
وما البرش مدارك تحويه ما تتجاوز ال البرش بني املتعارف الكالم قوة إن السفينة؟ ظهر
لكم أرسمها فكيف الشعور من وأدق اإلدراك من أبعد هو ما الروح ويف به. يشعرون

بالكالم؟
واأللفة، باألنس ممنطقة األثريية رفيقتي مع رصفتها التي السنون تلك كانت لقد
سعادتي، حجب وراء يل رابض األلم أن خلدي يف يدر فلم والرىض، بالسكينة مغمورة
الغيوم، فوق نبتت زهرة ذبول قط أخَش لم ال، كأيس. أعماق يف راكدة ثمالة املرارة وأن

الفجر. عرائس بها ترنمت أنشودة واضمحالل
حملتني التي املركبة يف بقربي جالسة رفيقتي كانت واألودية التلول هذه تركُت وملا
تذهب قرينتي كانت سفري، قبيل بريوت يف قضيتها التي األيام الثالثة ويف الساحل. إىل
معهًدا أُزر ولم له، تبتسم رأيتها إال بصديق أجتمع فلم أقف، عندما وتقف أذهب حيثما
أصوات إىل مصغيًا النُّزل رشفة يف مساء أجلس ولم يدي، عىل قابضة بيدها شعرُت إال

اْلِفَكَر. وَساَهْمتَِني التأمل يف شاركتني إال املدينة
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السفينة، ظهر فيها َوِطئُت التي الدقيقة يف بريوت، ميناء عن الزورق فصلني ملَّا ولكن،
صوتًا وسمعت بساعدي تتمسك قوية خفية بيد شعرت روحي، فضاء يف بتغريُّ شعرت
شواطئ إىل وعد الزورق إىل انزل أتيت. حيث من ارجع ارجع، قائًال: أذني يف يهمس عميًقا

السفينة. تبحر أن قبل بالدك
يسبح باشق مخالب بني بعصفور يشء أشبه ظهرها عىل وأنا السفينة وأبحرت
واقًفا رأيتني البحر، ضباب وراء لبنان قمم انحجبت وقد املساء جاء وملا الخالء. يف محلًِّقا
رافقت التي املرأة قلبي، أحبها التي املرأة — أحالمي وفتاة السفينة مقدمة عىل وحدي
الفضاء، إىل حدَّقُت كلما وجهها أرى كنت التي العذبة الصبيَّة معي. تكن لم — شبابي
تكن لم األمام، إىل يدي مددت كلَّما يدها وأمُلس السكينة، إىل أصغيت كلما صوتها وأسمع
والبحر الليل أمام وحدي واقًفا وجدتُني مرة وألول مرة، ألول السفينة. تلك ظهر عىل

والفضاء.
إىل ناظًرا قلبي، يف رفيقتي مناديًا مكان إىل مكان من أنتقل الحالة هذه عىل وبقيت

الزَّبَد. بياض يف وجهها أرى لعيل املتقلِّبة األمواج
هائًما وحدي أنا وبقيُت مراقدهم إىل السفينة ركاب التجأ وقد الليل انتصف وعندما
فانتفضت خطوات بضع بُعد عىل الضباب يف واقفة فرأيتها بغتة التفتُّ مضطربًا، ضائًعا
ذهبِت؟ أين إىل وحدتي؟ يف تركِتني لم … تركِتني؟ ِلَم هاتًفا: إليها يدي ومددت مرتعًشا

اآلن. بعد ترتكيني وال مني اقرتبي اقرتبي، رفيقتي؟ يا كنِت أين
ولهفٍة ع تََوجَّ سيماء وجهها عىل بدت ثم مكانها يف جامدة ظلَّت بل مني، تدُن فلم
ألراك اللجة أعماق من جئت قالت: ضئيل خافت وبصوت حياتي، يف منهما أهول رأيت ما

واحلم. وارُقد مخدعك ادخل اللجة. أعماق إىل راجعة أنا وها واحدة. ملحة
الطفل بلجاجة أناديها فطِفقُت واضمحلت. بالضباب وامتزَجت الكلمات هذه قالت

الليل. بندى املثقل الهواء عىل إال أقِبض فال ناحية كل إىل ذراَعيَّ وأبُسط الجائع
يف فكنت وتتصاعد، وتهبط وتتصارع تتقلب عنارص ُروحي ويف مخدعي دخلُت
رأيس أُلِق لم أنني وللغرابة وااللتباس. اليأس من بحر يف أخرى سفينة السفينة تلك جوف
عميًقا نوًما فنُمُت جسدي يف وبتََخدُّر أجفاني يف بثَِقل أحسست حتى مضجعي وسائد عىل
ُمزهرة تفاح شجرة عىل مصلوبة رفيَقتي رأيت ُحلًما. نومي يف رأيت ولقد الصباح. حتى
عىل تنَسِكب ثم وُعُمِدها الشجرة غصنَي عىل وقدميها كفيها من تَسيل الدماء وقطرات

املنثورة. الشجرة بأزهار وتمتزج األعشاب
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كنت إذا ما أدري ال ظهرها عىل وأنا اللَُّجتنَْي بني والليايل األيام تسعى السفينة وظلَّت
فلم الضباب، من إال خاٍل فضاء يف تائًها شبًحا أم برشية بمهمة بعيد بلد إىل مسافًرا بًرشا
مصليًا أنادي كنت وباطًال املنام، يف أو اليقظة يف وجهها أملح ولم رفيقتي بقرب أشعر
تجعلني أو ظاللها من ظالٍّ لرتيني أو صوتها، مقاطع من لتسمعني الخفية للقوى مبتهًال

جبهتي. عىل أصابعها بمالمس أشعر
ظهرت عرش الخامس اليوم ظهرية وعند الحالة. هذه يف وأنا يوًما عرش أربعة ومر
قوم وجاء البندقية ميناء السفينة دخلت النهار ذلك مساء ويف إيطاليا، شواطئ بُعد عن

املدينة. إىل وأمتعتهم الركاب لينقلوا بهجة ورسوم بألوان مطلية بزوارق
املتقاربة، الصغرية الجزر من عرشات عىل قائمة البندقية أن رفاقي، يا تعلمون، أنتم
املركبات. مقام تقوم هناك والزوارق املاء، يف مبنية وقصورها ومنازلها تُرع فشوارعها

أن سيدي يريد أين إىل قائًال: النوتي سألني الزورق إىل السفينة من نزلُت فلما
يذهب؟

بمقذافه. املاء يرضب وأخذ واحرتام باهتمام إيل نظر املدينة محافظ اسم ذكرت فلما
نوافذ يف األنوار فظهرت املدينة، عىل رداءه وألقى الليل جاء قد وكان الزورق بي سار
البندقية فبانت مرتعشة، متأللئة املاء يف أشعتُها فانعكست واملعاهد واملعابد القصور
إىل الزورق بي يبلغ ولم األماكن. من والوهمي املشاهد من الغريب يفتنه شاعر كُحلم
محزنة بأنات الفضاء تمأل لها عداد ال أجراس رنني سمعت حتى ترعة أول منعطف
الخارجية، املظاهر كل عن تفصلني نفسية غيبوبة يف كنت أنَّني ومع مخيفة. متقطعة

كاملسامري. صدري لوح تخرتق النحاسية الطنات تلك كانت فقد
فالتفت الرصيف، إىل املاء من درجاته تتصاعد حجري ُسلم بجانب الزورق ووقف
فصعدت املكان. هو هذا وقال: حديقة وسط يف قائم قرص نحو بيده وأشار إيل البحري
حتى كتفه، عىل حقيبتي حامًال يتبعني والبحري املنزل نحو مبطئًا ورست الزورق من
أمام أنا وإذا يل، فُفتح الباب طرقت ثم ورصفته، أجرته ناولته املنزل باب بلغت ما إذا
منخفضة، بأصوات ويتأوهون وينُوحون يبكون وهم الرؤوس ُمطأطئي الخدم من رهط

بأمري. واحرتت املشهد هذا فاستغربت
وسألني مقروحة أجفان وراء من إيل ونظر كهل خادم مني تقدم هنيهة وبعد
إيجابًا. رأسه فحنى املدينة؟ محافظ منزل هذا أليس فقلت: سيدي؟ يريد ماذا متنهًدا:

يف فنظر إياها، وناولته لبنان حاكم بها أصحبني التي الرسالة ذاك إذ فأخرجت،
الدهليز. ذلك مؤخر يف باب نحو متماهًال راح ثم صامتًا عنوانها
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سبب عن وسألتها صبية خادمة من دنوت ثم إرادة. وال فكر بدون وأنا ذلك كل جرى
اليوم؟ ماتت قد املحافظ ابنة أن تسمع ألم عجبًا، متوجعة: فأجابت ونواحهم حزنهم

البكاء. إىل واستسلمت بكفها وجهها غمرت بل الكلمات، هذه عىل تزد ولم
جبار أضاعها ملتبسة سديميَّة كفكرة وهو البحار قطع رجل حالة رفاقي، يا لوا، تأمَّ
فتى حالة لنفوسكم روا صوِّ . الرماديِّ والضباب املزبدة األمواج بني الفضاء جبابرة من
يف واقًفا نفسه وجد الطريق نهاية بلغ وملا اللجة، ورصاخ اليأس عويل بني أسبوعني سار
لنفوسكم، صوروا اللوعة. أنَّات قرانيه وتمأل التفجع أشباح جنباته يف تتمىشَّ منزل باب

املوت. أجنحة عليه تخيم قرص يف الضيافة يطلب غريبًا رجًال رفاقي، يا
فاملحافظ سيدي يا تفضل قائًال: وانحنى سيده إىل الرسالة حمل الذي الخادم وعاد

ينتظرك.
أن إيلَّ أومأ املمىش نهاية يف بابًا بلغنا ما إذا حتى فاتبعته أمامي ومىش هذا قال
الوجهاء بعض فيها جلس وقد بالشموع ُمنارة السقف عالية واسعة قاعة فدخلت أدخل،
القاعة صدر من قام حتى خطوات بضع أخطو أكد فلم عميق. سكوت يف وكلهم والكهان
وأخذ نحوي وتقدم األوجاع وجهه وثلَّمت األشجان ظهره حنت وقد بيضاء لحية ذو شيخ
ولكني لدينا. من بأحب مصابني وتجدنا بعيدة بالد من تأتي أن عيلَّ يعز قائًال: بيدي
مطمنئ فكن أجله، من جئتنا الذي الغرض إتمام دون حائًال مصابنا يكون ال أن أرجو

ولدي. يا البال
املشوشة. األلفاظ ببعض ملصابه أسفي مظهًرا عطفه له فشكرُت

أنظر الصامتني س الجالَّ مع صامتًا فجلسُت مقعده بجانب كريس إىل الشيخ وقادني
واللهفة. الضيم من ُكتالت صدري يف فتتولد تأوَههم وأسمع الكئيبة، وجوههم إىل خلسة
تلك يف الحزين الوالد مع سواي يبَق ولم اآلخر، تلو الواحد القوم انرصف ساعة وبعد
فقال باالنرصاف. سيدي يا يل اسمح قائًال: إليه وتقدمت ذاك إذ فوقفت الخرساءِ، القاعة
كآبتنا إىل النظر احتمال بإمكانك كان إن ضيفنا كن تذهب؛ ال صديقي، يا ال، ممانًعا:
اللبنانيني أنتم وقال: عاد ثم امتثاًال. رأيس وحنيت كالمه فأخجلني لوعتنا. أنَّة واستماع

بالدكم! يف الغريُب يلقاه مما قليًال ولو لنريَك عندنا بقيَت فهالَّ بالضيف؛ الناس أبرُّ
مزركشة بمالبس حاجب علينا فدخل فضيٍّا جرًسا املنكوب الشيخ قرع هنيهة وبعد
مأكله بشأن وانظر الرشقية، الغرفة إىل بضيفنا ِرس إيلَّ: مشريًا الشيخ له فقال مقصبة،

راحته. عىل ساهًرا وكن شؤونه، بنفسك وتولَّ ومرشبه،
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جدرانها تغيش الرياش فخمة الهندسة، بديعة رحبة غرفة إىل الحاجب فقادني
املطرزة. واملساند باللحف مغطى نفيس رسير وسطها يف الحريرية، واملنسوجات الرسوم
ومآتي ووحدتي وبغربتي بنفيسومحيطي أفكر مقعد عىل فارتميت الحاجب تركني

بالدي. عن قصية بالد يف رصفتها ساعة أول
ولكن قليًال، فأكلت أمامي ووضعه والرشاب الطعام عليه طبًقا يحمل الحاجب وعاد

الحاجب. رصفت ثم رغبة بدون
نوافذها إحدى جوانب يف أقف وطوًرا الغرفة تلك يف تارة أتمىش وأنا ساعتان ومرت
نهكني ما إذا حتى املاء يف مقاذيفهم وخْفق البحارة، أصوات إىل مصغيًا الفضاء إىل محدًقا
مستسلًما الرسير عىل ارتميت وخفاياها، الحياة مظاهر بني فكرتي وتضعضعت السهر
والنسيان التذكار فيها ويتقلب اليقظة وصحو الهجوع سكرة فيها تتآلف غيبوبة إىل
فيها تتناضل صامتة حرب َكَساَحِة فكنُت وجزره، البحر مدُّ الشواطئ يتناوب مثلما

صامتني. فيقضون فرسانها املوت ويجندل صامتة فيالق
فسحات الحياة يف إن الحالة. هذه يف أنا رصفت ساعة كم رفاقي، يا أدري، ال ال،
فكرة ابتدعتها التي الزمنية باملقاييس نقيسها أن نستطيع ال ولكننا أرواحنا، تجتازها

اإلنسان.
اآلن أعرفه ما وكل ذاك إذ عرفته ما كل الحالة. هذه يف بقيُت ساعة كم أعرف ال ال،
شعرت بقربرسيري، واقف حي بكيان شعرت امللتبسة الحالة تلك يف كنت بينما أنني هو
وتستفزني صوت، بدون ولكن تناديني أثريية بذات شعرت الغرفة، فضاء ترتعشيف بقوة
مأموًرا مدفوًعا الدهليز إىل الغرفة من وخرجت قدميَّ عىل فنهضت إشارة، بدون ولكن
نائم، وهو يسري كمن رست إرادتي. بغري ولكن ِرست .ٍّ كيلِّ ضابط قاهر بعامل مجذوبًا
دخلت الدهليز نهاية بلغت ما إذا حتى ومسافة، زمنًا نحسبه عما مجرَّد عالم يف رست
فتقدمت األزهار. به وتحيط الشموع من كوكبتان تُنريه نعٌش وسطها يف كربى قاعة
نقاب وراء أحالمي رفيقة وجه رأيت رفيقتي، وجه فرأيت نظرت ونظرت، بجانبه وركعت
بيضاء بأثواب بيضاء هامدة جثة رأيتها الحب. فوق حبٍّا أحببتها التي املرأة رأيت املوت،

األزل. ورهبة الدهور سكينة عليها تخيم بيضاء أزهار بني
هذه يف سريتها ثم أرواحنا كوَّنت الذي أنت واملوت، والحياة الحب إله يا إلهي، يا
أنت أنت، واأللم. باألمل تنبض جعلتها ثم قلوبنا فطرَت الذي أنت الظلمات. وهذه األنوار
مراد يل لتُظهر أرض إىل أرض من قدتني الذي أنت بارًدا. جسًدا رفيقتي أريتني الذي
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َزنبقًة وانفرادي وحدتي صحراء يف أنبت الذي أنت بالفرح. الوجع ومشيئة بالحياة، املوت
فانيًة! ذاويًة ذابلًة َزنبقًة يل لتبينها بعيد واٍد إىل تَني َسريَّ ثم بيضاء

العلقمية. الكأس فسقاني شاء قد هللا إن واغرتابي، َوحشتي رفاق يا رفاقي، يا نعم،
نحن مًدى، وال له حدَّ ال خالء يف املرتعشة الذرَّات نحن البرش، نحن هللا. مشيئة لتكن
ُرسرنا وإن لنا. وليس منا ليس فحبنا أحببنا فإن واالمتثال. الخضوع سوى نستطيع ال
الطبيعة بأحشاء بل بكلومنا ليس فاأللم تأملنا وإن نفسها. الحياة يف بل فينا ليس فرسورنا

بأرسها.
أؤمن املؤمنني؛ من وأنا الحياة. يف يَُشكُّ يشكو من إن شاكيًا، حكايتي أقصعليكم لم
هذه بجمال أؤمن الليايل، كؤوس من أرتشفها رشفة كل تمازج التي املرارة هذه بصالحية
قلبي. غشاء تمزق التي الحديدية األصابع هذه برأفة أؤمن صدري، تخرتق التي املسامري
نعش أمام راكًعا بقيت لقد نهاية؟ بدون وهي نهايتها إىل أصل فكيف حكايتي؛ هذه
النوافذ، بلور عىل يده الفجر َوضع حتى وجهها إىل محدًقا أحالمي يف أحببتها التي الصبية
األبدية. أعباء تحت منحنيًا اإلنسانية أوجاع عىل متوكئًا غرفتي إىل وعدت ذاك إذ فقمت

يف جيل ألف َف َرصَ من رجوع لبنان إىل ورجعت البندقية تركت أسابيع ثالثة وبعد
غربة. إىل غربة من لبناني كل رجوع رجعُت الدهر. أعماق
سامحوني! حديثي. أطلت فقد رفاقي، يا سامحوني،

22



السبع املراحل

عة، الضَّ طريق عن الرفعة عىل الحصول حاولت ملَّا األوىل املرَّة مرَّات: سبع نفيس شجيت
فاختارت والهني الصعب بني ت ُخريِّ ملا الثالثة واملرة امُلقعدين، أمام َعَرجت ملا الثانية واملرة
ضعف عن تجلَّدت ملا الخامسة واملرة غريها، بخطإ فتعزَّت أخطأت ملا الرابعة واملرة الهني،
السابعة واملرة الحياة، أوحال عن أذيالها ملت ملا السادسة واملرة القوة، إىل جلدها وعزت
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وعظتنينفيس

الحب أن يل وأبانت يضاغنونه من وَمَصاَفاَة الناس يمقته ما حب فعلَّمتني نفيس وعظتني
دقيًقا خيًطا بي الحب كان نفيس تعظني أن وقبل املحبوب. يف بل املحب يف بميزة ليس
أولها، وآخرها آخرها أولها هالة إىل تحول فقد اآلن أما ، ُمتََقاِربنَْيِ َوتََديِْن بني مشدوًدا

سيكون. ما كل لتضم ببطءٍ وتتوسع كائن بكل تحيط
وأن والبرشة، واللون بالشكل املحجوب الجمال أرى أن فعلمتني نفيس وعظتني
كنت نفيس تعظني أن وقبل حسنًا. يل يبدو حتى شناعة الناس ه يعدُّ بما متبًرصا أحدق
ما سوى أرى أعد فلم واضمحل الدخان من أعمدة بني مرتعشة ُشعالت الجمال أرى

يشتعُل.
تضج وال األلسنة تولدها ال التي األصوات إىل اإلصغاء فعلمتني نفيس وعظتني
الجلبة سوى أعي ال مريضها، املسامع َكَليِْل كنت نفيس تعظني أن وقبل الحناجر. بها
الدهور، أغاني منشدة أجواقها فأسمع بالسكينة أتوجس رصت فقد اآلن أما والصياح،

الغيب. أرسار معلنًة الفضاء، تسابيح مرتلة
باأليدي تُرفع ال بكؤوس يُسكب وال يُعرص ال مما أرشب أن فعلََّمتني نفيس وعظتني
رماد من رابية يف ضئيلًة رشارًة عطيش كان نفيس تعظني أن وقبل بالشفاه. تُلمس وال
كأيس، شوقي صار فقد اآلن أما املعرصة. جرن من برشفة أو الغدير من بعبٍَّة أُخمدها
تنطفئ، ال التي الحرقة هذه يف ولكن أرتوي. ولن ال وأنا نشوتي. ووحدتي رشابي، وغلتي

تزول. ال مرسة
املحسوس أن وأفهمتني يتبلور، ولم يتجسد لم ما ملس فعلمتني نفيس وعظتني
كنت نفيس تعظني أن وقبل فيه. نرغب ما بعض عليه نقبض ما وأن املعقول. نصف
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فقد اآلن أما فاتًرا. كنت إن وبأحدهما حارٍّا، كنت إن والبارد بارًدا، كنت إن بالحار أكتفي
ليمتزج الوجود من ظهر ما كل يخرتق دقيًقا ضبابًا وانقلبت املنكمشة مالميس انتثرت

منه. خفي بما
أن وقبل املجامر. تنرشه وال الرياحني تبثُّه ال ما استنشاق فعلَّمتني نفيس وعظتني
أما املباخر. أو القوارير من أو البساتني من طلبته عطًرا اشتهيت إن كنت نفيس تعظني
بجنة تمر لم زكية أنفاس من صدري وأمأل يُهرق وال يحرتق ال ما أشم رصت فقد اآلن

الفضاء. هذا نسمات من نسمة تحملها ولم العالم هذا جنات من
وقبل والخطر. املجهول يناديني عندما «لبيك» أقول: أن فعلمتني نفيس وعظتني
خربتها سبل عىل إال أسري وال َعَرْفتُه. مناٍد لصوت إال أنهض ال كنت نفيس تعظني أن
أتسلق ُسلًما والسهل املجهول، نحو أركبها مطية املعلوم أصبح فقد اآلن أما فاستهونتها.

الخطر. ألبلُغ درجاته
أن وقبل غًدا. وسيكون باألمس كان بقويل: الزمن أقيس أال فعلمتني نفيس وعظتني
فقد اآلن أما إليه. أصل لن عًرصا واآلتي يَُرد ال عهًدا املايض أتوهم كنت نفيس تعظني
ويُتَحقق. ويُنَجز يُرَجى مما الزمن يف ما بكل الزمن كل الحارضة الهنيهة يف أن عرفت

تعظني أن وقبل وهنالك. وهناك هنا بقويل: املكان أَُحدَّ أال فعلمتني نفيس وعظتني
اآلن أما آخر. موضع كل عن بعيًدا ظننتني األرض يف موضع يف رصت ما إذا كنت نفيس

املسافات. كل هي أُشِغلُها فسحة وأن مكان، كل هو فيه أَُحلُّ مكانًا أن علمت فقد
منتبهون، وهم أنام وأن راقدون؛ الحي وسكان أسهر أن فعلمتني نفيس وعظتني
غفلتهم. يف أحالمي يرصدون وال هجعتي يف أحالمهم أرى ال كنت نفيس تعظني أن وقبل
وفرحت إال أحالمهم يف يطريون وال يَرقبونني وهم إال منامي يف مرفرًفا أسبح فال اآلن أما

بانعتاقهم.
نفيس تعظني أن وقبل ملذمة. أجزع وال ملديح أطرب ال أن فعلمتني نفيس وعظتني
يهجوها. أو يقرظها بمن األيام إليها تبعث حتى وقدرها أعمايل قيمة يف مرتابًا أظل كنت
بالثناء، لها مطمع وال الصيف يف وتثمر الربيع، يف تُزهر األشجار أن عرفت فقد اآلن أما

املالمة. تخىش وال الشتاء يف وتتعرى الخريف يف أوراقها وتنثر
من أدنى وال الصعاليك، من بأرفع لست أنني يل وأثبتت فعلَّمتني نفيس وعظتني
أو له أَِرقُّ ضعيًفا رجًال رجلني: الناس أحسب كنت نفيس تعظني أن وقبل الجبابرة،
ن كوَّ مما فرًدا كوَّنت أنني َعِلمت فقد اآلن أما عليه. أتمرُد أو أتبعه قويٍّا ورجًال به، أزدري
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ومحجتي منازعهم، ومنازعي طويتهم، وطويَّتي عنارصهم، فعنارصي جماعة. منه البرش
نهضُت نهضوا وإن بعملهم، فاخرت عمًال أحسنوا وإن املذنب، فأنا أذنبوا فإن محجتهم،

معهم. تقاعدُت تقاعدوا وإن وإياهم.
لم أنشدها التي واألغنية يل، ليس أحمله الذي الرساج أن فعلمتني نفيس وعظتني
األوتار مشدود ُعوًدا كنُت وإن وأنا بالنور، لسُت بالنور رست وإن فأنا أحشائي يف تتكون

بالعواد. فلست
متشابهان وأنا فأنت وعلمتك، نفسك وعَظتْك ولقد وعلمتني، أخي يا نفيس وعظتني
وأنت اللجاجة، من يشء كالمي ويف بي عما أتكلم أنني سوى بيننا الفرق وما متضارعان،

الفضيلة. من شكل تكتمك ويف بك ما تكتم
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لبناين ويل لبنانكم لكم

لبناني. ويل لبنانكم لكم
وجماله. لبناني ويل ومعضالته، لبنانكم لكم

األحالم من فيه بما لبناني ويل واملنازع، األغراض من فيه ما بكل لبنانكم لكم
واألماني.

املطلق. امُلجرَّد بغري أقنع ال وأنا لبناني ويل به، فاقنَعوا لبنانكم لكم
وجالل بهيبة تتعاىل فتلول لبناني أما األيام؛ حلها تحاول سياسية عقدة لبنانكم

السماء. ازرقاق نحو
يف تتموج سحرية هادئة فأودية لبناني أما الليايل؛ تتقاذفها دولية مشكلة لبنانكم

السواقي. وأغاني األجراس رنات جنباتها
فصالة لبناني أما الجنوب؛ من جاء ورجل املغرب من جاء رجل بني رصاع لبنانكم
عندما مساء وتتصاعد املروج، إىل قطعانهم الرعاة يقود عندما صباًحا ترفرف مجنَّحة

والكروم. الحقول من الفالحون يعود
بني جالس وديع رهيب فجبل لبناني أما لها؛ عداد ال رؤوس ذات حكومة لبنانكم

واألبدية. األبدية بني شاعر جلوس والسهول البحر
بالذئب؛ يجتمع حينما والضبع الضبع، يلتقي عندما الثعلب يستخدمها حيلة لبنانكم
الصبايا وأغاني املقمرة الليايل يف الفتيات أهازيج مسمعي عىل تعيد فتذكارات لبناني أما

واملعارص. البيادر بني
أدخله فمعبد لبناني أما جيش؛ وقائد دين رئيس بني شطرنج مربعات لبنانكم

الدواليب. عىل السائرة املدنية هذه وجه إىل النظر أََملُّ عندما بالروح
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متكئ فرد فرجل لبناني أما يقبضها؛ ورجل املكوس يؤدي رجل رجالن: لبنانكم
الشمس. ونور هللا سوى يشء كل عن منرصف وهو األرز ظالل يف ساعده عىل

علوية وكلمة مشتعلة وعاطفة بعيدة ففكرة لبناني أما وتجارة؛ وبريد مرافئ لبنانكم
الفضاء. أذن يف األرض تهمسها

وحكمة الكهولة وعزم الشباب فتأهب لبناني أما ومديرون؛ وعمال موظفون لبنانكم
الشيخوخة.

العواصف هيبة تغمرها لياٍل يف املواقد فمجالسحول لبناني أما ولجان؛ وفود لبنانكم
الثلوج. طهر ويجللها

مع ويركضون الصخور يتسلقون فصبية لبناني أما وأحزاب؛ طوائف لبنانكم
الساحات. يف األكر ويقذفون الجداول

وحفيف الشحارير، فتغريد لبناني أما ومناقشات؛ ومحارضات ُخَطٌب لبنانكم
والكهوف. املغاور يف النايات صدى ورجع والسنديان، الحور أغصان

من رداء يف يختبئ ورياء املستعار، الذكاء من نقاب وراء يحتجب كذب لبنانكم
غري رأت ما ماء حوض يف نظرت إذا عارية بسيطة فحقيقة لبناني أما والتصنع؛ التقليد

املنبسطة. ومالمحها الهادئ وجهها
أرسار يف ففطرة لبناني أما دفاتر؛ يف وعهود وعقود أوراق، عىل وبنود رشائع لبنانكم
منام. يف نفسه ويظن الغيب أذيال اليقظة يف يالمس وشوق تعلم، أنها تعلم ال وهي الحياة
لبناني أما بذاته؛ إالَّ يفكر وال عينيه بني ما قاطب لحيته، عىل قابض شيخ لبنانكم

بنفسه. شعوره بسواه ويشعر كالصباح، ويبتسم كالربج، ينتصب ففتًى
بني ليكون طرفيه عىل يحتال ثم آونة، بها ويتصل سوريا عن آنًا ينفصل لبنانكم

يتصاغر. وال يتفوق وال ينفصل وال يتصل فال لبناني أما ومحلول؛ معقود
لبناني. ويل لبنانكم لكم

وأبناؤه. لبناني ويل وأبناؤه لبنانكم لكم
لبنانكم؟ أبناء ترى يا هم ومن

َحقيَقتَُهم. ألريَكم هنيهة فانظروا أال
الغربيني. مستشفيات يف أرواحهم ُولدت الذين هم

أريحي. دور يمثِّل طامع ِحضن يف عقولهم استيقظت الذين هم
وترتعش إرادة، بدون ولكن اليسار، وإىل اليمني إىل تميل التي اللينة القضبان تلك هم

ترتعش. أنها تدري ال ولكنها املساء، ويف الصباح يف
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فالرتدد ربانها أما رشاع، وال دفة بدون وهي األمواج تصارع التي السفينة تلك هم
للغيالن؟ كهًفا أوروبا يف عاصمٍة كل أوليست الغيالن. تسكنه فكهف ميناؤها وأما

أمام الخرسان والضعفاء بعض، لدى بعضهم ولكن البلغاء، الفصحاء األشداء هم
اإلفرنج.

واملنقادون منابرهم، وفوق صفحهم يف ولكن سون، املتحمِّ املصلحون األحرار هم
الغربيني. أمام الرجعيون

وعدوهم القديم، الطاغية عدوِّنا من تملصنا لقد قائلني: كالضفادع يضجون الذين هم
أجسادهم. يف يختبئ برح ما الطاغية القديم

العرس موكب التقوا ما إذا حتى راقصني، مزمرين الجنازة أمام يسريون الذين هم
األثواب. وشق الصدور قرع إىل ورقصهم نواٍح إىل تزمريهم تحول

مجاعته كانت من التقوا ما فإذا جيوبهم، يف كانت إذا إال املجاعة يعرفون ال الذين هم
األخيلة. عالم يف يسري خيال سوى هذا ما قائلني: عنه وتحولوا منه ضحكوا روحه يف

أصبحوا أنهم فيظنون المعة بقيود املصدأة قيودهم األيام تُبدل الذين العبيد أولئك هم
مطلقني. أحراًرا

يف النبل أم لبنان صخور يف العزم يمثل من بينهم فهل لبنانكم، أبناء هم هؤالء
ُمت ما إذا يقول: أن يتجرَّأ من بينهم هل هوائه؟ يف العطر أم مائه يف العذوبة أم ارتفاعه
لقد يقول: أن يتجرأ من بينهم هل ُولدت؟ عندما وجدته مما قليًال أفضل وطني تركت
ثغره؟ عىل ابتسامًة أو أجفانه بني دمعة أو لبنان عروق يف الدم من قطرة حياتي كانت

عيني! يف أصغرهم وما عيونكم يف أكربهم فما لبناِنكم، أبناء هم هؤالء
لبناني: أبناء ألريكم وانظروا قليًال قفوا ولكن

وبساتني. حدائق إىل الوعر يحولون الذين الفالحون هم
لحومها وتعطيكم وتتكاثر فتنمو واٍد إىل واٍد من قطعانهم يقودون الذين الرعاة هم

رداء. وصوفها غذاء
ِدبًسا. الخمر ويعقدون خمًرا العنب يعرصون الذين الكرَّامون هم

الحرير. يغزلن اللواتي واألمهات التوت، أنصاب يُربون الذين اآلباء هم
األغمار. يجمعن اللواتي والزوجات الزرع، يحصدون الذين الرجال هم
والنواقيس. األجراس وصانعو والحائكون ارون والفخَّ البناؤون هم

الذين الفطرة شعراء وهم جديدة، كؤوس يف أرواحهم يسكبون الذين الشعراء هم
والزَجل. وامُلعنَّى العتابا يُنشدون
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سواعدهم، يف وعزم قلوبهم يف حماسٍة سوى لهم وليس لبنان يغادرون الذين هم
رؤوسهم. عىل الغار وأكاليل أكفهم، يف األرض وخريات إليه ويعودون

ُوجدوا. أينما إليهم القلوب ويجتذبون حلوا أينما محيطهم عىل يتغلبون الذين هم
العلم. قصور يف ويموتون األكواخ يف يولدون الذين وهم

تفسده ال الذي وامِللح الرياح، تطفئها ال التي ُج ُ الرسُّ هم هؤالء لبنان. أبناء هم هؤالء
الدهور.

والكمال. والجمال الحقيقة نحو ثابتة بأقدام السائرون هم هؤالء
ترتكون ماذا أخربوني، سنة؟ مئة بعد لبنانكم وأبناء لبنانكم من يبقى أن عىس وماذا
مظاهر ذاكرته يف يحفظ الزمن أن تحسبون هل والبالدة؟ والتلفيق الدعوى سوى للغد

والتدليس؟ واملداهنة الخداع
القبور؟ وأنفاس املوت أشباح جيوبه يف يخزن األثري أن أتظنون

البالية؟ بالخرق العاري جسدها تسرت الحياة أن مون أتتوهَّ
لبنان سفح يف القروي يغرسها التي الزيتون نصبة إن عيلَّ: شاهد والحق لكم أقول
منعطفات يف العجول تجره الذي الخشبي واملحراث ومآتيكم، أعمالكم جميع من ألبقى

ومطامحكم. أمانيكم كل من وأنبل ألرشف لبنان
ألطول لبنان هضبات بني البقول جامعة أغنية إن إيلَّ: صاٍغ الوجود وضمري لكم أقول

بينكم. ثرثار وأصخم أوَجه يقوله ما كل من عمًرا
لتحول يشء عىل لستم أنكم تعلمون كنتم ولو يشء. عىل لستم إنكم لكم: أقول

تعلمون. ال ولكنكم والحنان، العطف من شكل إىل منكم اشمئزازي
لبناني. ويل لبنانكم لكم

بالفقاقيع االقتناع استطعتم إن وبهم، به فاقتنعوا لبنانكم وأبناء لبنانكم لكم
وطمأنينة. وسكينة عذوبة اقتناعي ويف وأبنائه، بلبناني فمقتنع أنا أما الفارغة؛

32



األرض

وقًرسا. َكرًها األرض من األرض تنبثق
وكربًا. تيًها األرض فوق األرض تسري ثم

والهياكل. والربوج القصور األرض من األرض وتقيم
والرشائع. والتعاليم األساطري األرض يف األرض وتنِشئ

واألحالم. واألوهام األشباح األرض هاالت من فتحوك األرض أعمال األرض تمل ثم
أبديٍّا. عميًقا هادئًا نوًما فتنام األرض أجفان األرض نعاس يراود ثم

حتى وقربًا رحًما وسأبقى القرب وأنا الرحم، أنا لألرض: قائلة األرض تنادي ثم
رماد. إىل الشمس وتتحول الكواكب تضمحل





وغًدا واليوم. باألمس.

ساعدي. عىل كانت وباألمس ساعده، عىل متَّكئة فانُظْرها أال لصديقي: قلت
ساعدي. عىل وغًدا فقال:

جانبي. إىل كانت وباألمس جانبه، إىل جالسة تأملها قلت:
جانبي. إىل وغًدا فقال:

كأيس؟ من ترشفها كانت وباألمس كأسه، من الخمر ترشب تبرصها أال قلت:
كأيس. من وغًدا فقال:

ترُمقني. كانت وباألمس الحب، ملؤها بعني ترُمقه إليها انظر قلت:
ترُمقني. وغًدا فقال:

أذني. يف تهمسها كانت وباألمس أذنه، يف الغرام أغاني تهمس اسمعها قلت:
أذني. يف وغًدا فقال:

تعانقني. باألمس كانت وقد تعانقه، فهي انظر قلت:
تعانقني. وغًدا فقال:
امرأة! أغربها ما قلت:

تضم وكاألبدية البرش، كل عىل تتغلب وكاملوت البرش، كل يمتلكها كالحياة هي قال:
البرش. كل





الكامل

كامًال. اإلنسان يصري متى أخي يا تسألني
جوابي: فاسمع

البحر هو وهو له، حد وال الفضاء هو بأنه يشعر عندما الكمال نحو اإلنسان يسري
إذا أو هبت إذا والرياح أبًدا، الساطع والنور دائًما، املتأججة النار وأنه شواطئ، بدون
واألشجار ناحت، أو ترنمت إذا والجداول وأمطرت، وأرعدت برقت إذا والسحب سكنت،
انخفضت، إذا واألودية تعالت، إذا والجبال الخريف، يف تجردت أو الربيع يف أزهرت إذا

أجدبت. أو أخصبت إذا والحقول
بلوغ شاء إذا أما الكمال، طريق منتصف بلغ األمور هذه بكل اإلنسان شعر إذا
والشيخ أمه، عىل املتكل الطفل بأنه يشعر أن بكيانه، شعر إن فعليه الكمال محجة
ماضيه يصارع الذي والكهل وغرامه، أمانيه بني الضائع والشاب عياله، عن املسؤول
والجاهل وأوراقه، كتبه بني والعالم سجنه، يف واملجرم صومعته، يف والعابد ومستقبله،
واملومس وحشتها، وأشواك إيمانها أزهار بني والراهبة نهاره، وظلمة ليله ظلمة بني
مطامعه بني والغني وامتثاله، مرارته بني والفقري حاجتها، ومخالب ضعفها أنياب بني

أسحاره. وشعاع أمسائه ضباب بني والشاغر وإذعانه،
ظالٍّ ويصري الكمال إىل يصل األمور هذه جميع ويعلم يخترب أن اإلنسان استطاع إذا

هللا. ظالل من





والطرابيش االستقالل

باخرة وموظفي ُربان عىل فيه ويحتج يعرتض قام ألديب مقاًال بعيد غري أمد منذ قرأت
خلع عىل إجباره حاولوا أو أجربوه، قد هؤالء ألن ذلك مرص؛ إىل سورية من أقلَّته فرنسية
سقف كل تحت القبعات خلع أن يعلم وكلنا الطعام، مائدة إىل جلوسه أثناء يف طربوشه

الغربيني. عند مرعبة عادة
حياته رموز من برمز الرشقي تمسك يل أبان ألنه االحتجاج؛ هذا أعجبني ولقد

الخاصة.
رواية حضور إىل دعوته هندي بأمري مرة أُعجبت كما السوري ذلك بجرأة أُعجبت
معك لذهبت دانتي جحيم زيارة إىل دعوتني لو يل: فقال إيطاليا يف ميالنو مدينة يف غنائية
وتدخني عمامتي استبقاء عيل فيه يحظرون مكان يف الجلوس أستطيع ال ولكني مرسوًرا،

اللفائف.
ظالل من ظل عىل ولو قابًضا ببعضمزاعمه متمسًكا الرشقي أرى أن يُعجبني أجل

القومية. عاداته
املتشبثة املستتبة الخشنة الحقائق من وراءه ما يمحو ولن ال هذا إعجابي ولكن

الرشق. ومزاعم الرشق ومنازع الرشق بذاتية
ذلك بأن اإلفرنجية الباخرة يف طربوشه خلع استصعب الذي األديب ذلك فكر لو
باخرة أية يف مكان أي يف خلعه عليه لهان إفرنجي، معمل يف صنع قد الرشيف الطربوش

إفرنجية.
رهن وسيكون كان الصغرية األمور يف الشخيص االستقالل بأن أديبنا فكر لو

صامتًا. ممتثًال طربوشه لخلع كبريان، وهما الصناعي، واالستقالل الفني االستقالل
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حرة تكون أن تستطيع ال وعقليتها بروحها املستعبدة األمة بأن صاحبنا فكر لو
وعاداتها. بمالبسها

معرتًضا. مقاله كتب ملا بذلك فكر لو
مرتديًا سوري مركب ظهر مرصعىل إىل يبحر كان السوري جده بأن أديبنا فكر لو
املصنوعة باملالبس إال الحر بطلنا تردى ملا السورية، األيدي وخاطته وحاكته غزلته ثوبًا

سوريني. وبحارة سوري ربان ذات سورية سفينة سوى ركب وملا بالده، يف
فتناولته باألسباب، يحفل ولم النتائج عىل اعرتض قد أنه الشجاع أديبنا مصاب
يكونوا أن يأبون الذين الرشقيني أكثر شأن وهذا الجوهر. يستميله أن قبل األعراض
مما الغربيني من اقتبسوه بما يفاخرون أنهم مع وصغائرها، األمور بتوافه إال رشقيني

صغري. أو بتافه ليس
يف تخريوا ثم بيدكم، طرابيشكم فاصنعوا أال املتطربشني: لجميع وأقول ألديبنا أقول

الوادي. جوف يف أو الجبل قمة عىل أو الباخرة ظهر عىل بطرابيشكم تفعلونه ما
استبقائها أو خلعها شأن يف أو الطرابيش يف تُكتب لم الكلمة هذه أن السماء وتعلم
كل من أبعد أمر يف كتبت أنها السماء تعلم املجرة، تحت أو السقوف تحت الرؤوس عىل

مختلجة. جثة كل فوق رأس، كل فوق طربوش،
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األرض أيتها

أبهاك. وما األرض أيتها أجملك ما
للشمس. خضوعك وأنبل للنور امتثالك أتم ما

بالدجى. مقنًَّعا وجهك أملح وما بالظل متشحة أظرفك ما
مسائك. تهاليل أهول وما فجرك أغاني أعذب ما

أسناك. وما األرض أيتها أكملك ما
صخورك، وتسلقت أوديتك، إىل وهبطت جبالك، عىل وصعدت سهولك، يف رست لقد
وعزمك الوادي، يف وهدوءك الجبل، عىل وأنفتك السهل، يف حلمك فعرفت كهوفك، ودخلت
املنخفضة بتواضعها، املتعالية بقوتها، املنبسطة أنِت فأنِت الكهف، يف وتكتُّمك الصخر، يف

ومكنوناتها. بأرسارها الواضحة بصالبتها، اللينة بعلوها،
تتكلم األبدية فسمعت جداولك، وتتبعت أنهارك، وخضت بحارك، ركبت لقد
ُشَعِبك يف الحياة تناجي والحياة وحزونك، هضابك بني ترتنم والدهور وجزرك، بمدك
الحياة وفكرة وأصابعها، الدهور وأوتار وشفاهها، األبدية لسان أنِت فأنِت ومنحدراتك،

وبيانها.
وأجلسني بخوًرا، أنفاسك تتصاعد حيث غاباتك إىل وسريني ربيعك أيقظني لقد
يسيل حيث كرومك يف خريفك وأوقفني أثماًرا، إجهادك يتجوهر حيث حقولك يف صيفك
العطرة أنِت فأنِت ثلًجا، طهرك يتناثر حيث مضجعك إىل شتاؤك وقادني خمًرا، دمك

بشتائها. النقية بخريفها، الفيَّاضة بصيفها، الجوادة بربيعها،
بمطامعي، مثقًال إليك وخرجت وأبوابها نفيس نوافذ فتحُت قد الصافية الليلة ويف
قيودي عني فنزعِت لك، تبتسم وهي بالكواكب شاخصة فألفيتك أنانيتي، بقيود ُمكبًال
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سالمتك، يف وسالمتها رغاِئِبِك، يف ورغائبها فضاؤك، النفس منزل أن وعلمُت وأثقايل،
جسدك. عىل النجوم تنثره الذي الذهبي الغبار يف وسعادتها

جبارة فوجدتك إليِك خرجت وجمودي، غفلتي مللُت وقد بالغيوم، املبطنة الليلة يف
بجديدك، قديمك وترصعني بحارضك، ماضيك تحاربني بالعاصفة، مسلحة هائلة
وسنتهم ناموسك، وناموسهم نظاُمك، البرش نظام أن فعلمت بضليعك، ضئيلك وتبعثرين
بثوراته يُمزق ال ومن ملًال، يموت أغصانه من يبس ما برياحه يهرص ال من وأن سنتك،
كفنًا هو كان ماضيه من مات ما بنسيان ن يَُكفِّ ال ومن ُخموًال، يفنى أوراقه من بىل ما

املايض. ملآتي
أناتَك. أطول وما األرُض أيتها أكرمِك ما

ما بني الضائعني أوهامهم، إىل حقيقتهم عن املنرصفني أبنائك عىل حنانَك أشد ما
عنه. وا َقرصَّ وما إليه بلغوا

تضحكني. وأنت ، نَِضجُّ نحن
ِرين. تَُكفِّ وأنت نُذِْنب، نحن
تباركني. وأنت نجدِّف، نحن
ِسنَي. تَُقدِّ وأنت ، ننَُجسِّ نحن

الرسمدي. سهرك يف تحلمني وأنت نحلم، وال نهجع نحن
والبلسم. بالزيت كلومنا تغمرين وأنت والرماح، بالسيوف صدرك نكلم نحن
وصفصاًفا. َحوًرا تستنبتينها وأنت والجماجم، العظام راحاتك نزرع نحن
بالعناقيد. ومعارصنا باألغمار، بيادرنا تملئني وأنت الِجيََف، نستودعك نحن

بالكوثر. وجوهنا تغسلني وأنت بالدم، وجهك نصبغ نحن
عنارصنا تتناولني وأنت والقذائف، املدافع منها لنصنع عنارصك نتناول نحن

والزنابق. الورود منها وتكونني
انعطافك. أكثر وما األرض أيتها صربك أوسع ما

أنِت؟ وَمن األرض أيتها أنت ما
إىل األكوان مشارق من سار عندما هللا قدمي بني من تصاعدت الغبار من أذرٌَّة

نهاية؟ الال موقد من ُقذفت رشارة أم مغاربها،
ما إىل ربانية نصبًة وتتعاىل لبابها، بعزم قَرشتها لتُشقَّ األثري حقل يف ُطرحت أنواة

األثري؟ فوق

42



األرض أيتها

جبينه؟ عىل العرق ِمن قطرة أنِت أم الجبابرة، جبار عروق يف الدم من أقطرة
عروقها تمد التي الكليِة املعرفة شجرة يف أنِت أثمرٌة ببطء؟ الشمُس تُلوحها أثمرة
حفنة يف الزمن إله وَضَعَها أنِت جوهرة أم األبد؟ أعماق إىل غصونها وترفع األزل أعماق يف
من شِبعت وقد والليايل األيام ترقب عجوز أم الفضاء؟ حضن يف أنِت أطفلة املسافة؟ آلهة

واأليام؟ الليايل حكمة
أنت؟ وَمن األرض أيتها أنت ما

أنِت وأحالمي، وخيايل عاقلتي أنت وبصريتي، برصي أنِت األرض! أيتها أنا أنِت
وانتباهي. غفلتي أنِت ورسوري، أملي أنِت وعطيش، جوعي

روحي. يف والخلود قلبي، يف والشوق عيني، يف الجمال أنِت
كنِت. ملا أكن لم فلو األرض، أيتها أنا أنِت
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األعظم البحر

ما بمائه لنغسل األعظم البحر إىل ونفيس ذهبُت — أقربه! وما األمس أبعَد وما — باألمس
وأوحالها. األرض غبار من بنا عِلق

العيون. عن يحُجبُنا خاٍل مكان نبحث طفقنا الشاطئ بلغنا وملا
يأخذ كيس يده ويف غرباء صخرة عىل جالس برجل فإذا التفتنا سائران نحن وبينما

البحر. يف ويطرحها قبضة بعد قبضة امللح منه
املتشائم وليس ظلها، سوى الحياة من يرى ال الذي املتشائم ذا هو نفيس: يل فقالت
هنا. ها االستحمام إىل سبيل ال إذ املكان هذا فلنغادر العاريني، جسدينا يرى أن بخليق
واقف برجل فإذا الشاطئ، يف خور إىل وصلنا حتى املسري وتابعنا املكان ذلك فرتكنا
السكر من قطًعا منها يتناول وهو بالجواهر مرصعة صندوقة يده ويف بيضاء صخرة عىل

البحر. يف بها ويرمي
املتفائلني من وحذار فيه، بَُرش ال بما يستبرش الذي املتفائل ذا «هو نفيس: يل فقالت

العاريني». جسدينا يروا أن
امليتة األسماك يلتقط الشاطئ بقرب واقف رجل عىل عثرنا حتى السري نواصل فعدنا

البحر. إىل بحنو ويعيدها
فلنبتعد القبور، يف ملن الحياة إرجاع يحاول الذي الشفوق هو «وهذا نفيس: يل فقالت

عنه».
ما وتمحو األمواج فتجيء الرمال عىل خياله يرسم رجًال رأينا حيث إىل انتهينا ثم

األخرى. بعد املرة عمله يتابع وهو رسمه
وشأنه». فلندعه ليعبده، صنًما أوهامه يف يقيم الذي املتصوف ذا «هو نفيس: يل فقالت
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يف ويضعه املاء سطح عن الزبد يكشط رجًال هادئ خليج يف أبرصنا أن إىل ومشينا
العقيق. من إناءٍ

وهو ليلبسه، رداء العنكبوت خيوط من يحوك الذي الخيايل ذا «هو نفيس: يل فقالت
عاريني». جسدينا يرى أن بجدير ليس

الهائل البحر ذا هو العميق، البحر ذا «هو هاتًفا: صوتًا نسمع بنا وإذا السري فتابعنا
العظيم».

صدفة وضع وقد البحر إىل ظهره مديًرا واقًفا رجًال فرأينا الصوت مصدر عن فبحثنا
دمدمتها. إىل يصغي وهو أذنه عىل

يستطيع ال كليَّات إىل ظهره يدير الذي الدهري هو فهذا بنا «رس نفيس: يل فقالت
كليته». تستميل بجزئيات ذاته ويشغل بها، اإلحاطة

الرمال. يف رأسه دفن وقد الصخور بني رجًال َمعَشبٍَة يف رأينا أن إىل فرسنا
يبرصنا». أن يستطيع ال الرجل فهذا هنا، ها نستحم نفس يا ي «هلمِّ لنفيس: فقلت
التقي هو أجمعهم؛ الناس رش هو تراه من إن ال، وألف «ال قائلة: رأسها نفيس فهزت

نفسه». عن اتها مرسَّ الحياة فتحجب الحياة، مأساة عن نفسه يحجب الذي النقي
من «لنذهبنَّ قالت: املرارة تقطعه وبصوت عميق، حزن نفيس وجه عىل ظهر حينئذ
أن أرىض ال وأنا به. نستحم أن نستطيع محجوب خفي مكان هنا فليس الشواطئ. هذه
أن أو الفضاء، هذا أمام البض صدري أكشف أن أو الريح، هذه يف الذهبية غدائري ح أرسِّ

النور». هذا أمام عارية وأقف أتجرد
األعظم. البحر ننشد ورسنا العظيم، البحر ذلك ونفيس فغادرُت
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التاريخ يف قطُّ تكن مل يفسنة

األعشاب عىل أذيالها تجر صبية الصفصاف أشجار وراء ِمن ظهرت الدقيقة تلك يف …
نائم نظرة إليها فنظر رأسه عىل الحريرية يدها ووضعت النائم الفتى بجانب ووقفت
موىس فعل مثلما ركبتيه عىل فجثا حذاءه واقفة األمري ابنة فرأى الشمس، شعاع أيقظه
بالدمع الطافحتان عيناه فنابت عليه أرتج الكالم أراد وملا مشتعلة، العلَّيقة رأى عندما

لسانه. عن
بصوت وقالت السخينة املدامع راشفة عينيه وقبَّلت شفتيه، وقبَّلت الصبية عانقته ثم
وحدتي يف وجهك ونظرت أحالمي يف حبيبي، يا رأيتك، قد الناي: نغمة من ألطف
عندما عنه انفصلُت الذي الجميل ونصفي فقدته، الذي نفيس رفيق فأنت وانقطاعي،
ذراَعيَّ بني اآلن أنَت وها أللتقيك، حبيبي يا ا رسٍّ جئت قد العالم، هذا إىل باملجيء عيلَّ ُحكم
الحياة كأس معك وأرشب األرض أقايص إىل ألتبعك والدي مجد تركُت قد تجزع. فال

واملوت.
اإلنسان. عن البعيدة الربية إىل فنذهب حبيبي، يا قم،

وال األمري بطش يُخفيهما وال الليل، ستائر تخفيهما األشجار بني الحبيبان ومىش
الظلمة. أشباح





وقصيدته سينا ابن

من النفسية ميويل إىل وأقرب ُمعتقدي إىل أدنى قصيدة األقدمون نظمه ما بني ليس
النَّْفِس. يف سينا ابن قصيدة

اإلنسان، فكرة يُراود ما أبعد الرئيس» «الشيخ وضع قد النبيلة القصيدة هذه يف
الرجاء، يثمرها التي والسؤاالت املعرفة، تُولِّدها التي األماني من خياله يالزم ما وأعمق

الطويلِة. الت والتأمَّ املستمر التفكر عن إال تصدر ال التي والنظريات
زمانه، نابغة وهو سينا ابن وجدان عن القصيدة هذه صدور الغرائب من وليس
ومزايا األجسام أرسار مستقصيًا عمره رصف لرجل مظهًرا تكون أن الغرائب من ولكن،
املعقوالت مكنونات وأدرك املادة، طريق عن الروح خفايا بلغ قد به فكأني الهيويل،
ج يتدرَّ العقل حياة هو العلم أن عىل ًا نريِّ برهانًا هذه قصيدته فجاءت املرئيَّات، بواسطة

هللا. إىل الروحي، الشعور إىل العقلية، النظريات إىل العملية االختبارات من بصاحبه
بهذه تُذكره متفرقة مقاطع الغربيني شعراء كبار نظمه ما يف امُلطالع يجد قد
ابن قول عن بمعانيها تختلف ال أبيات الخالدة شكسبري روايات ففي السامية. القصيدة

سينا:

��ِع تَ��َف��جُّ ذاُت وه��ي َف��راَق��َك َك��ِره��ْت ورب��م��ا إل��ي��ك ُك��ْرٍه ع��ل��ى وص��ل��ْت

يماثل: ما تشيل أقوال ويف

��ِع ال��ُه��جَّ ب��ال��ع��ي��ون يُ��دَرُك ل��ي��س م��ا ف��أب��ص��َرت ال��غ��ط��اء ُك��ِش��َف وق��د َس��ج��ع��ْت
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يُضارع: ما غوتي تأمالت ويف

يُ��رَق��ِع ل��م َف��ِخ��ْرق��ه��ا ال��ع��ال��م��ي��ن، ف��ي خ��ف��يَّ��ٍة ب��ك��ل ع��ال��م��ًة وت��ع��ود

يضاهي: ما براونن قاله ما ويف

ي��ل��م��ِع ل��م ف��ك��أن��ه ان��ط��وى ث��م ب��ال��ِح��م��ى ت��أل��َق بَ��ْرٌق ف��ك��أن��ه��ا

قصيدة يف فوضع عديدة. بقرون هؤالء جميع تقدم قد الرئيس» «الشيخ ولكن
يجعله ما وهذا مختلفة. أزمنة يف مختلفة أفكار عىل متقطعة بصور هبط ما واحدة
ما وأرشف أبعد النفس يف قصيدته ويجعل بعده، جاءت التي وللعصور لعرصه نابغة

موضوع. وأبعد أرشف يف نظم
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الغزايل

واحد، ملبدأ متشابهان منظران فهما نفسية، رابطة أوغوسِطينُوس والقديس الغزايل بني
املبدأ ذلك أما واالجتماعية. املذهبية االختالفات من ومحيطيهما زمانيهما بني ما رغم
املعقوالت إىل وظواهرها املرئيات من بصاحبه يتدرج النفس داخل يف وضعي ميل فهو

فاإللهيات. فالفلسفة
وحده وانفرد الرفيع، واملقام الرخاء من فيها له كان وما الدنيا الغزايل اعتزل
الدين، بأوائل العلم أواخر تصل التي الدقيقة الخيوط تلك عن البحث يف متوغًال متصوًفا،
واختباراتهم الناس مدارك فيه تمتزج الذي الخفي اإلناء ذلك عن التفتيش يف متعمًقا

وأحالمهم. الناس بعواطف
يرى «االعرتاف» كتاب له يقرأ فمن أجيال. بخمسة قبله أوغسطينوس فعل وهكذا

األعىل. الوجود ضمري نحو عليه يصعد سلًما ومآتيها األرض اتخذ قد أنه
أوغسطينوس. القديس من وأرسارها األمور جواهر إىل أقرب الغزايل وجدت أنني غري
العربية العلمية النظريات من األول ورثه ما بني الكائن الفرق يف ذلك سبب يكون وقد
آباء يشغل كان الذي الالهوت علم من الثاني ورثه وما زمانه، تقدمت التي واليونانية
مع ينتقل الذي األمر ذلك بالوراثة وأعني للمسيح، والثالث الثاني القرنني يف الكنيسة
إىل عرص من الشعوب مظاهر الجسدية املزايا بعض تالزم مثلما فكر إىل فكر من األيام

عرص.
متصويف من تقدموه الذين بني موصلة ذهبية حلقة يجعله ما الغزايل يف ووجدُت
من يشء قديًما البوذيني أفكار إليه بلغت ما ففي اإللهيني. من بعده جاؤوا والذين الهند

عواطفه. من يشء حديثًا باليك ووليم سبينوزا كتبه ما ويف الغزايل، ميول
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سينا ابن مع يضعونه وهم رفيعة، منزلة وعلمائه الغرب مسترشقي عند وللغزايل
أنبل فيحَسبونه بينهم الروحيون أما الرشق. فالسفة بني األول املقام يف رشد وابن
يف كنيسة جدران عىل شاهدت أنني الغرائب ومن اإلسالم. يف ظهرت فكرة وأسمى
من غريه صور بني الغزايل صورة عرش الخامس الجيل بناء من (إيطاليا) فلُورنسا
دعائم الوسطى األجيال يف الكنيسة أئمة تعتربهم الذين والالهوتيني والقديسني الفالسفة

املطلق. الروح هيكل يف وأعمدة
يعرفه مما أكثر الغزايل عن يعرفون الغربيني أن هو ذلك من األغرب ولكن
الفلسفية منازعه يف النظر ويدققون تعاليمه يف ويبحثون يرتجمونه فهم الرشقيون،
فقلما ونكتبها، العربية اللغة نتكلم نزل لم الذين نحن نحن، أما الصوفية. ومراميه
كل هي األصداف كأن باألصداف مشغولني نزل لم نحن عنه، تحدثنا أو الغزايل ذكرنا

والليايل. األيام شواطئ إىل الحياة بحر من يخرج ما
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زيدان جرجي

كأعماله. جليل كحياته، عظيم زيدان وممات زيدان، مات لقد
الهيبة توحي سكينة اآلن تحوم مضجعها وحول الكبرية الفكرة تلك رقدت لقد

والبكاء. الحزن عن وترتفع والوقار
رحيلها ويف ندركه، وال به نشعر عالم إىل ورحلت الطيبة الروح تلك تملصت قد

والليايل. األيام قبضة يف للباقني عظة
مجده برداء ا ملتفٍّ وسار ومشاقه العمل متاعب من النبيل الوجدان ذلك تحرر قد
وال العني تراه ال حيث إىل زيدان ذهب قد واملتاعب. املشاق عن العمل يتسامى حيث إىل

األذن. تسمعه
فهو الالنهاية، بحر يف السابحة السيارات إحدى إىل انتقل قد زيدان كان إذا ولكن،
عىل منصب تاريخها، بجمال مأخوذ معارفها، بجمع منهمك سكانها، بنفع مشغول اآلن

لغاتها. درس
عىل إال تنام ال ظامئة وروح العمل، إىل إال ترتاح ال متحمسة فكرة زيدان: هو هذا
كائنة تزال ال الفكرة تلك كانت فإذا والغرية. بالرقة مفعم كبري وقلب اليقظة، منكبَي
موجودة الروح تلك كانت وإذا العام. العقل مع اآلن تشتغل فهي العام العقل بكيان
فهو هللا ببقاء باقيًا القلب ذلك كان وإذا النواميس. مع اآلن تعمل فهي النواميس بوجود

هللا. بشعلة ملتهب اآلن
ما يروي صافيًا نهًرا وصار الوجود صدر من تدفق ينبوع زيدان: حياة هي هذه

واألنصاب. النبات من الوادي جانبي عىل
يرثيه؟ أو يندبه أن يجرس ترى، يا متطفل، فأي البحر شاطئ النهر بلغ قد وها
أن قبل ينرصفون ثم الحياة، عرش أمام يقفون بالذين َخِليَقني والنواح الندب أوليس
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ثالثني زيدان يرصف أَولم قلوبهم؟ دم أو جبينهم عرق من قطرة راحتيها يف يسكبوا
البلورية املجاري تلك من يستِق لم من بيننا وهل جبينه؟ مستقطًرا قلبه مذيبًا سنة

العذبة؟
بدًال الجميل وعرفان الشكر ترنيمة روحه نحو فلريفع زيدان يكرم أن شاء فمن إذًا

واألىس. الحزن ندبات من
التي واملدارك املعارف خزائن من قسمته فليطلب زيدان ذكر يكرم أن شاء من

العربي. للعالم إرثًا وتركها زيدان جمعها
تُكرمونه. وهكذا منه، خذوا بل الكبري الرجل تعطوا ال

ذكره. تخلدون وهكذا وعطاياه، مواهبه من خذوا بل ورثاء، ندبًا زيدان تعطوا ال
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العربية؟ اللغة مستقبل هو ما أوًال:

قوة هجعت فإذا العامة، ذاتها أو األمة، مجموع يف االبتكار مظاهر من مظهر اللغة إنما
واالندثار. املوت التقهقر ويف التقهقر، الوقوف ويف مسريها، عن اللغة توقفت االبتكار

غري أو — الكائن املبدع الفكر مستقبل عىل يتوقف العربية اللغة فمستقبل إذًا
موجوًدا الفكر ذلك كان فإن العربية. اللغة تتكلم التي األمم مجموع يف — الكائن
كحارض سيكون فمستقبلها موجود غري كان وإن كماضيها، عظيًما اللغة مستقبل كان

والعربانية. الرسيانية شقيقتها

االبتكار؟ بقوة ندعوها التي القوة هذه وما

املعروف، غري إىل وشوق وعطش جوع قلبها يف هي األمام. إىل دافع عزم األمة يف هي
من حلقة تُحقق ال ولكنها ونهاًرا، ليًال تحقيقها إىل تسعى أحالم سلسلة روحها ويف
ويف النبوغ األفراد يف هي اآلخر. الطرف يف جديدة حلقة الحياة أضافت إال طرفيها أحد
الخفية الجماعة ميول وضع عىل املقدرة سوى األفراد يف النبوغ وما الحماسة، الجماعة
حالة يف كانوا العرب ألن يتأهب الشاعر كان الجاهلية ففي محسوسة. ظاهرة أشكال يف
والتمدد، النمو حالة يف كانوا العرب ألن املخرضمني أيام ويتمدد ينمو وكان التأهب،
الشاعر وظل التشعب. حالة يف كانت اإلسالمية األمة ألن امُلولدين أيام يتشعب وكان
حتى كفلكي، وأخرى كطبيب، وآونة كفيلسوف، آنًا فيظهر ويتلون ويتصاعد يتدرج
ناظمني، إىل الشعراء تحول وبنَوِمها فنامت العربية اللغة يف االبتكار قوة النعاس راود

منجمني. إىل والفلكيُّون الني، دجَّ إىل واألطباء كالميني، إىل والفالسفة
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األمم مجموع يف االبتكار قوة رهن العربية اللغة مستقبل كان تقدم ما صح إذا
يف االبتكار قوة وكانت معنوية وحدة أو خاصة ذات األمم لتلك كان فإن تتكلمها، التي
كماضيها، عظيًما العربية اللغة مستقبل كان الطويل نومها بعد استيقظت قد الذات تلك

فال. وإال

فيها؟ الغربية والروح األوروبي، التمدين تأثري يكون عىسأن وما ثانيًا:

الصالح وتحول وتبتلعه فتمضغه خارجها من اللغة تتناوله الطعام ِمن شكل التأثري إنما
فأوراق أفنان إىل الرتاب وعنارص والهواء النور الشجرة تُحول كما الحي كيانها إىل منه
فالطعام تهضم، معدة وال تقضم أرضاس بدون اللغة كانت إذا ولكن فأثمار. فأزهار
فإذا الظل يف وهي الحياة عىل تحتال شجرة من وكم قاتًال. ا سمٍّ ينقلب بل سدى يذهب
يؤخذ له ليس ومن ويزاد يُعطى له من جاء: وقد وماتت. ذَبُلت الشمس نور إىل نُقلت ما

منه.
وحياة حياته. فصول من وفصل اإلنسان أدوار من دور فهي الغربية الروح وأما
جوانب من املتصاعد الذهبي الغبار ذلك ومن األمام، إىل دائًما يسري هائل موكب اإلنسان
هي املوكب هذا مقدمة يف تسري التي فاألمم واملذاهب، والحكومات اللغات تتكون طريقه
فلما يتأثر. واملقلِّد املقلِّدة، هي مؤخرته يف تميش التي واألمم مؤثر؛ واملبتِكر املبتِكرة،
وها لغاتهم. يف العظيم التأثري ملدنيتنا كان الحقني والغربيون سابقني الرشقيون كان
ذات الطبع، بحكم َمَدِنيَّتُهم، فصارت الالحقني، نحن وأمسينا السابقني هم أصبحوا قد

وأخالقنا. وأفكارنا لغتنا يف عظيم تأثري
محوِّلني ويبتلعونه فيمضغونه نطبخه ما يتناولون املايض يف كانوا الغربيني أن بيد
يطبخه ما فيتناولون الحارض الوقت يف الرشقيون أما الغربي، كيانهم إىل منه الصالح
حالة وهي غربيني، شبه إىل يحولهم بل كيانهم، إىل يتحول ال ولكنه ويبتلعونه، الغربيون
بدون كطفل وطوًرا أرضاسه فقد كعجوز تارًة الرشق يل تبني ألنها منها؛ وأتربم أخشاها

أرضاس!
قلوبنا، له وهبنا إذا وعدوٌّ منه تمكنا إذا صديق لنا؛ وعدوٌّ صديق الغرب روح إن

توافقه. التي الحالة يف نفوسنا وضعنا إذا وعدو يوافقنا ما منه أخذنا إذا صديق
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العربية؟ األقطار السيايسالحارضيف التطور تأثري يكون وما ثالثًا:

حالة يف العربية األقطار أن عىل والرشق الغرب يف واملفكرون الكتَّاب أجمع قد
مجلبة التشويش أن عىل أكثرهم اتفق ولقد والنفيس، واإلداري السيايس التشويش

واالضمحالل. الخراب
ملل؟ أم تشويش هو هل فأسأل: أنا أما

صورة يف االحتضار هو امللل شعب، كل وخاتمة أمة كل نهاية فامللل ملًال كان إن
النوم. شكل يف واملوت النعاس،

خافيًا كان ما يبني ألنه دائًما ينفع رشعي فالتشويشيف تشويًشا بالحقيقة كان وإن
بعزمها تهز عاصفة ونظري باليقظة، وغيبوبتها بالصحو نشوتها ويبدل األمة روح يف
ظهر ما وإذا الصفراء. أوراقها وتبعثر اليابسة أغصانها لتكرس بل لتقلعها، ال األشجار
االبتكار قوة وجود عىل دليل أوضح فهو الفطرة، من يشء عىل تزل لم أمة يف التشويش
بآخر وليس الحياة كتاب من كلمة أول السديم إنما مجموعها. يف واالستعداد أفرادها، يف

مشوَّشة. حياة سوى السديم وما منها، كلمة
نظام، إىل التشويش من العربية األقطار يف ما ل سيحوِّ السيايس التطور فتأثري إذًا
بالوجد مللها يُبدل ولن ال ولكنه وألفة، ترتيب إىل واإلشكال الغموض من داخلها يف وما
للخل، أو للخمر جرة الطني من يصنع أن يستطيع الخزاف إن بالحماسة. وضجرها

والحىص. الرمل من شيئًا يصنع أن يقدر ال ولكنه

بها وتَُعلَُّم العالية وغري العالية املدارس يف العربية اللغة انتشار يَعمُّ هل رابًعا:
العلوم؟ جميع

صبغة ذات املدارس تلك تُصبح حتى العالية وغري العالية املدارس يف اللغة انتشار يعم ال
الجمعيات أيدي من املدارس تنتقل حتى العلوم جميع بها تُعلَّم ولن مجردة. وطنية

املحلية. الحكومات أيدي إىل الدينية والبعثات الطائفية واللجان الخريية
نزل ولم كنا وقد الصدقة، بشكل الغرب من يأتينا التعليم كان مثًال سوريا ففي
أماتنا؛ أحيانا وملا الخبز، ذلك أحيانا ولقد متضورون، جياع ألننا الصدقة؛ خبز نلتهم
وأضعف كلمتنا فرق ألنه وأماتنا قليًال؛ عقولنا ونبَّه مداركنا جميع أيقظ ألنه أحيانا
مستعمرات مجموعة بالدنا أصبحت حتى طوائفنا بني ما وأبعد روابطنا وقطع وحدتنا
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األمم إحدى حبل يف تشد منها مستعمرة كل املشارب، متضاربة األذواق مختلفة صغرية
وأمجادها. بمحاسنها وترتنم لواءها وترفع الغربية

معتمد إىل بالطبع تحول قد أمريكية مدرسة يف العلم من لقمة تناول الذي فالشاب
فرنسيٍّا، سفريًا صار يسوعية مدرسة يف العلم من رشفة تجرع الذي والشاب أمريكي،
ما آخر إىل … لروسيا ممثًال أصبح روسية مدرسة نسيج من قميًصا لبس الذي والشاب
دليل وأعظم والسفراء. واملعتمدين املمثلني من عام كل يف تَُخرُِّجه وما املدارس من هناك
السيايس. سوريا مستقبل الحارضيف الوقت يف املنازع وتباين اآلراء اختالف تقدم ما عىل
عىل وصية انكلرتا أو أمريكا يريدون االنكليزية باللغة العلوم بعض درسوا فالذين
لم والذين أمرهم؛ تتوىل أن فرنسا يطلبون الفرنسية باللغة درسوها والذين بالدهم؛
إىل أدنى سياسة يتبعون بل تلك، وال الدولة هذه يريدون ال بتلك أو اللغة بهذه يدرسوا

مداركهم. إىل وأقرب معارفهم
عرفان عاطفة عىل دليًال نفقتها عىل نتعلم التي األمة إىل السيايس ميلنا يكون وقد
واحدة جهة من حجًرا تبني التي العاطفة هذه ما ولكن، الرشقيني، نفوس يف الجميل
ما غابًة؟ وتقتلع زهرة تستنبت التي العاطفة هذه ما األخرى؟ الجهة من جداًرا وتهدم

دهًرا؟ وتميتنا يوًما تحيينا التي العاطفة هذه
يف والحسك الشوك يضعوا لم الغرب يف األريحية وأصحاب الحقيقيني املحسنني إن
تََولَّد كيف ولكن، بنا. الرضر ال نفعنا حاولوا قد بالطبع فهم إلينا، به بعثوا الذي الخبز

أخرى. فرصة إىل أتركه آخر بحث هذا الحسك؟ ذلك أتى أين ومن الشوك ذلك
بها وتَُعلَّم العالية، وغري العالية املدارس يف العربية اللغة انتشار يعم سوف نعم،
تتوحد املدرسة يف ألن القومية؛ منازعنا وتتبلور السياسية ميولنا فتتوحد العلوم جميع
الناشئة تعليم بإمكاننا يصري حتى هذا يتم ال ولكن، املنازع. تتجوهر املدرسة ويف امليول،
وطنني من بدًال واحد لوطن ابنًا منا الواحد يصري حتى هذا يتم ال األمة. نفقة عىل
بخبز الصدقة خبز نستبدل حتى هذا يتم ال لروحه. واآلخر لجسده أحدهما متناقضني
األريحي، املتصدق عىل يشرتط أن يستطيع ال املحتاج املتسول ألن بيتنا؛ يف معجون
دائًما مسري فاملوهوب الواهب، معارضة يستطيع ال املوهوب منزلة يف نفسه يضع ومن

أبًدا. مخري والواهب
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املختلفة العامية اللهجات عىل الفصحى) العربية (اللغة تتغلب وهل خامًسا:
وتوحدها؟

— تغلب ولن ال ولكنها َفيَِلنُي؛ فيها الَخِشُن ويُْدَلُك وتتهذب تتحور العامية اللهجات إن
من بليًغا نعده ما ومنبت الكالم من فصيًحا ندعوه ما مصدر ألنها — تُغلب أال ويجب

البيان.
اليشء العامية اللهجات ويف األنسب، بقاءِ ُسنة آخر، يشء كل مثل تتبع، اللغات إن
العامة. ذاتها مرامي إىل وأدنى األمة فكرة إىل أقرب ألنه سيبقى؛ الذي األنسب من الكثري

مجموعها. من جزءًا ويصري اللغة بجسم سيلتحم أنه بذلك وأعني سيبقى إنه قلت:
تخلو ال وفنية أدبية مظاهر اللهجات ولتلك عامية، لهجات الغرب لغات من لغة لكل
واملوهوبني الشعراء من طائفة وأمريكا أوروبا يف بل املبتَكر، والجديد املرغوب الجميل من
بليغة فجاءت وموشحاتهم، قصائدهم يف والفصيح العامي بني التوفيق من تمكنوا الذين
املستجدة الكنايات من و«املعنى» و«العتابا» و«الزجل» «املوَّال يف أن وعندي ومؤثرة.
القصائد تلك بجانب وضعناه لو ما املستنبطة الرشيقة والتعابري املستملحة واالستعارات
بقرب الرياحني من كباقة لبانت ومجالتنا، جرائدنا تمأل والتي فصيحة، بلغة املنظومة
الجثث من مجموعة قبالة املرتنمات الراقصات الصبايا من كرسب أو الحطب، من رابية

املحنطة.
الخاصة وكان املتوسطة، القرون يف عامية لهجة الحديثة اإليطالية اللغة كانت لقد
داسيزي، وفرانسيس وكاُمونس وبرتاك دانتي بها نظم ملا ولكن، «الَهَمِج»، بلغة يدعونها
وصارت الفصحى، إيطاليا لغة اللهجة تلك أصبحت الخالدة، وموشحاتهم قصائدهم
اللهجات وليست الرجعيني. أكتاف عىل نعش يف ولكن يسري هيكًال ذلك بعد الالتينية
«الهمج» لهجة من واملتنبي املعري لغة عن أبعد والعراق وسوريا مرص يف العامية
كتابًا ووضع عظيم األدنى الرشق يف ظهر ما فإذا وفرجيل. أوفيدي لغة عن اإليطالية
ذلك حدوث أستبعد أني بيد فصحى. لغة إىل هذه تحولت اللهجات، تلك إحدى يف عظيًما
املستقبل، أو الحارض إىل منهم املايض إىل ميًال أشد الرشقيني ألن العربية؛ األقطار يف
إظهار يف لزم بينهم كبري قام فإن معرفة، غري عىل أو منهم معرفة عىل املحافظون، فهم
الطرقات أقرص سوى األقدمني سبل وما األقدمون، عليها سار التي البيانية السبل مواهبه

ولحده. الفكر مهد بني
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العربية؟ اللغة إلحياء الوسائل خري هي وما سادًسا:

وبني شفتيه وعىل الشاعر قلب يف هي اللغة إلحياء الوحيدة الوسيلة بل الوسائل، خري إن
يحدثه ما ينقل الذي السلك وهو والبرش، االبتكار قوة بني الوسيط هو فالشاعر أصابعه.

والتدوين. الحفظ عالم إىل الفكر عالم يقرره وما البحث، عالم إىل النفس عالم
قىض ما وإذا يربض، أينما وتربض يسري حيثما تسري وأمها، اللغة أبو الشاعر
الشاعر كان وإذا بيدها. ويأخذ آخر شاعر بها يمر حتى منتحبًة باكية قربه عىل جلست

قربها. وحافر كفنها ناسج فاملقلد وأمها اللغة أبا
ضعيًفا، أو كان قويٍّا مكتشف، وكل صغريًا، أو كان كبريًا مخرتع، كلَّ بالشاعر أعني
صعلوًكا، أو كان إماًما املجردة، للحياة محب وكل حقريًا، أو كان عظيًما مختلق وكل

للكروم. ناطوًرا أو كان فليسوًفا والليايل، األيام أمام متهيبًا يقف من وكل
من النفسية حياته يستمد بل أمًرا، يختلق وال شيئًا يكتشف ال الذي فهو املقلد أما

تقدمه. َمن أثواب ِمن يَُجزها رقع من املعنوية أثوابه ويصنع معارصيه
املحراث عن قليًال ولو يختلف بمحراث حقله يفلح الذي الزارع ذلك بالشاعر أعني
البستاني وذلك جديد، باسم الجديد املحراث يدعو من بعده فيجيء أبيه، عن ورثه الذي
فيأتي اللون، برتقالية ثالثة زهرة الحمراء والزهرة الصفراء الزهرة بني يستنبت الذي
نسيًجا نوله عىل ينسج الذي الحائك وذلك جديد؛ باسم الجديدة الزهرة يدعو من بعده
يدعو من فيقوم الحائكون، جريانه يصنعها التي األقمشة عن تختلف وخطوط رسوم ذا
رشاًعا رشاعني ذات لسفينة يرفع الذي ح املالَّ بالشاعر أعني جديد. باسم هذا نسيجه
ونافذة واحد باب ذات كلها بيوت بني ونافذتني بابني ذا بيتًا يبني الذي والبنَّاء ثالثًا؛
جديًدا، لونًا فيستخرج قبله أحد يمزجها لم التي األلوان يمزج الذي والصبَّاغ واحدة؛
بذلك فيضيف جديدة، بأسماء أعمالهم ثمار يدعو من والصبَّاغ والبنَّاء ح املالَّ بعد فيأتي

اللغة. ثوب إىل ولونًا اللغة بيت إىل ونافذة اللغة سفينة إىل رشاًعا
ألف عليها سار التي الطريق عىل مكان إىل مكان من يسري الذي ذاك فهو املقلِّد أما
رزقه وكسب بمعيشته يتبع الذي ذاك ويضيع؛ يتيه أن مخافة عنها يحيد ال وقافلة قافلة
فتظل وجيل، جيل ألف عليها مىش التي املطروقة السبل تلك وملبسه، ومرشبه ومأكله
وال شيئًا عنها يعرف ال قصية لحقيقة ضئيل كظل كيانه ويبقى الصدى، كرجع حياته

يعرف. أن يريد
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مهلًال نادبًا فرًحا باكيًا فيجثو نفسه هيكل يدخل الذي املتعبد ذلك بالشاعر أعني
جديدة واشتقاقات وحروف وأفعال أسماء ولسانه شفتيه وبني يخرج ثم مناجيًا، مصغيًا
فيضيف ليلة كل يف تتغري التي انجذابه وأنواع يوم، كل يف تتجدد التي عبادته ألشكال

موقدها. إىل طيبًا وعوًدا اللغة قيثارة إىل فضيٍّا وتًرا هذا بعمله
عاطفة، وال إرادة بدون املبتهلني وابتهال املصلني صالة يردد الذي فهو املقلد أما

شخصية. وال بيان ال حيث الشخيص والبيان يجدها حيث اللغة فيرتك
البرش سبل عن وتنحت روحه، انفردت امرأة أحب إن الذي ذاك بالشاعر أعني
األودية، وسكينة العواصف وولولة الليل وهول النهار بهجة من أجساًدا أحالمها لتلبس
لعنق قالدة اقتناعها من وتصوغ اللغة لرأس إكليًال اختباراتها من لتضفر عادت ثم

اللغة.
قال: وُعنُقها حبيبته وجه ذََكَر فإن وتشبيبه، وغزله حبه يف حتى فمقلد املقلِّد أما
وسهام، بان وغصن ليل قال: وَلحظها وقدَّها شعرها باله عىل خطر وإن وغزال، بدر
بيانية بمعجزة يأتي أن شاء وإن قريب، وَعذول بعيد وفجر ساهر جفن قال: شكا وإن
عىل وتعض الخدود، ورد لتسقي العيون نرجس من الدمع لؤلؤ تَستَمِطر حبيبتي قال:
أنه يدري ال وهو العتيقة األغنية بهذه البغاء صاحبنا يرتنم أسنانها. بربد أناملها ُعنَّاب

ونبالتها. رشفها وابتذاله بسخافته ويمتهن اللغة ببالدته يسمم
يرصفون الذين أولئك أذكر ولم ورضره، والعقيم ونفعه، املستنبَط عن تكلمت قد
عن كلمة أقل لم اللغويَّة، املجامع وتشكيل املطوالت وتأليف القواميس بوضع حياتهم
حد تتعدى ال وظيفتهم وأن وجزرها، اللغة مد بني كالشاطئ بأنهم العتقادي هؤالء
االبتكار قوة كانت إذا املغربلون يغربل عىس ما ولكن، حسنة؛ وظيفة والغربلة الغربلة.
الشوك سوى بيادرها عىل تجمع وال الهشيم إال تحصد وال الزُّوان غري تزرع ال األمة يف

والُقطُرب.
كان قد بها عالقة له ما وكل وتعميمها وتوحيدها اللغة حياة إن ثانية: أقول

شعراء؟ عندنا فهل الشاعر، خيال رهن وسيكون
بستانه ويف حقله يف شاعًرا يكون أن يستطيع رشقي وكل شعراء، عندنا نعم،
نفسه يعتق أن يستطيع رشقي كل مكتبته. وبجانب منربه وفوق معبده ويف نوله وأمام
رشقي كل الحياة. موكب يف فيسري الشمس نور إىل ويخرج والتقاليد التقليد سجن من
التي األبدية األزلية القوة تلك روحه، يف املختبئة االبتكار قوة إىل يستسلم أن يستطيع

هللا. أبناء الحجارة من تقيم

61



والطرائف البدائع

مقاصدكم من لكم ليكن أقول: فلهم ونثرها مواهبهم نظم إىل املنرصفون أولئك أما
حقريًا كوًخا تبنوا أن العربية وللغة لكم فخري املتقدمني، أثر اقتفاء عن مانع الخصوصية

املقتَبَسة. ذاتكم من شاهًقا رصًحا تقيموا أن من الوضعية ذاتكم من
لكم فخري والتهنئة، والرثاء املديح قصائد نظم عن زاجر نفوسكم عزة من لكم ليكن
األنصاب أمام بخوًرا قلوبكم تَحُرقوا أن من محتَقرين مهَملني تموتوا أن العربية وللغة

واألصنام.
من فيها بما الرشقية الحياة تصوير إىل دافع القومية حماستكم من لكم ليكن
لكم يتمثل ما أبسط تتناولوا أن العربية وللغة لكم فخري الفرح، وعجائب األلم غرائب
كتبه ما وأجمل أَجلَّ تَُعرِّبوا أن من خيالكم من حلة وتلبسوها محيطكم يف الحوادث من

الغربيون.
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الروح خمرة من ترشب الظمآنة روحه وكانت ربانيٍّا، شاعًرا الفارض بن عمر كان
وميول الشعراء أحالم تطوف حيث املحسوسات عالم يف مرفرفة سابحة، تهيم ثم فتسكر
رأته ما لتدون املرئيات عالم إىل فتعود الصحو يفاجئها ثم املتصوفني، وأماني العشاق
اللفظي التعقيد ذلك من األحايني بعض يف خالية غري لكنها مؤثرة؛ جميلة بلغة وسمعته

بالبديع. ليس رشعي يف وهو بالبديع، املعروف
وراء وما املجرد فنه إىل ونظرنا جانبًا الفارض [ابن] صناعة وضعنا إذا ولكن،
دولة يف أمريًا املطلق، الفكر هيكل يف كاهنًا وجدناه النفسية، املظاهر من الفن ذلك
نحو بطيء بعزم السائر الجيش ذلك العظيم، املتصوفني جيش يف قائًدا الواسع، الخيال
الحياة هيبة إىل أبًدا املحدِّق وتوافهها، الحياة صغائر عىل طريقه يف املتغلِّب الحق، مدينة

وجاللها.
بني النفيس واإلحداث العقيل التوليد من خاٍل زمن يف الفارض [ابن] عاش وقد
من اإلسالم تركه ما واستيضاح باستفسار مشغولني والتقاليد، التقليد إىل منرصفني قوم
بالشاعر صار قد — إلهية معجزة والنبوغ — النبوغ أن غري والفلسفية، األدبية األمجاد
أبديٍّا شعًرا لذاته يرتاءى ما لينِظم بذاته واختىل محيطه وعن زمنه عن فتنحى الحموي،

منها. خفي بما الحياة من ظهر ما يصل
ولم املتنبي، فعل كما يومه ماجريات من مواضيعه الفارض [ابن] يتناول ولم
الدنيا عن عينيه يغمض كان بل املعري، شغلت كما وأرسارها الحياة معميات تشغله

الالنهاية. أغاني ليسمع األرض ضجة عن أذنيه ويغلق الدنيا، وراء ما لريى
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وفكرة كالنار، متقد وقلب الشمس، كأشعة نقية روح الفارض: [ابن] هو هذا
ظرًفا. املولدين من وأقل عزًما الجاهليني دون كان إن وهو الجبال، بني كبحرية صافية

املتأخرون. يبلغه ولم األولون به يحلم لم ما شعره ففي
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القديمة الفكرة أما جديدة، وفكرة قديمة فكرة متصارعتان: فكرتان اليوم الرشق يف
العزم. محلولة القوى منهوكة ألنها أمرها؛ عىل فستُغلب

جيشها. والفجر قائدها الشمس ألن قاهرة واليقظة النوم؛ تراود يقظة الرشق ويف
فتى اليوم يقف األرجاء، واسعة جبَّانة باألمس الرشق كان ولقد الرشق، حقول ويف
بعث أغنيته، الربيع أنشد ما وإذا األيام. مع ويسريوا ليَُهبُّوا األجداث سكان مناديًا الربيع

ومىش. أكفانه وخلع الشتاء مرصوع
املتنبهة النفوس وتتناول وتتوسع، وتتمدد تنمو حية اهتزازات الرشق فضاء ويف

لتكتسبها. الشاعرة األبية بالقلوب وتحيط إليها، فتضمها الحساسة
ساكت وسيد يحترض، شيخ ولكنه ويُطاع وينَهى يأمر سيد سيدان: اليوم وللرشق
يعرف الساعدين مفتول جبار ولكنه الحق، بهدوء هادئ واألنظمة، النواميس بسكوت

بصالحيَّته. ويؤمن بكيانه ويثق عزمه
الرشقي؟ أيها أنت منهما فأي الغد، ورجل األمس رجل رجالن: اليوم الرشق يف

من كنت إذا ما ومظاهرك مالمحك من وأتحقق وأتبرصك ألتفرسك مني فاقرتب أال
الظالم. إىل الذاهبني أو النور إىل اآلتني
أنَت. ومن أنَت ما وأخربني تعاَل

يف يهمس متحمس غيور أم أمتي»؟ من أنتفع أن «أريد رسه: يف يقول أسيايسٌّ
أمتي؟» نفع إىل «أتوُق نفسه:

صحراء. يف واحة فأنت الثاني كنت وإن طفيليٌة، نبتة فأنَت األول كنت إن
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بدينار ليبيع الرضوريات؛ فيحتكر واالنِتفاخ للربح وسيلة الناس َعَوَز يتخذ أتاجر
نفسه ويجعل والزراع الحائك بني التبادل يسهل واجتهاد ِجد رجل أم بدرهم؟ ابتاعه ما

منهما؟ بعدل ويستفيد والراغب املرغوب فيفيد واملرغوب، الراغب بني حلقة
فأنت الثاني كنت وإن السجون، أو القصور سكنت مجرم فأنت األول كنت إن

جحدوك. أو الناس شكرك محسن
قلوبهم بساطة من ويصوغ لجسده، ِبرفريًا القوم سذاجة من يحوُك ِديٍن أرئيُس
الفرد فضيلة يف يرى ورع تقيٌّ أم بخرياته؟ ويعيش إبليس كره ويدَّعي لرأسه، تاًجا

الكيل؟ الروح إىل سلًما روحه أرسار استقصاء ويف األمة، لرقي أساًسا
الثاني، كنت وإن الليل، صليت أو النهار ُصْمَت ملحد كافر فأنت األول كنت إن
الغالف إىل طليًقا حرٍّا تصاعد أو البرش أنوف بني أريجها ضاع الحق جنة يف زنبقة فأنت

األزهار. أنفاس تُحفظ حيث األثريي
يفرزه ما عىل ويرتعرع وينمو اسني النخَّ سوق يف ومبدأه فكرته يبيع أصحفي
الِجيف عىل إال تهبط ال الجائعة وَحِة الشُّ ونظري والويالت، املصائب أخبار من االجتماع
يلقيها مواعظ األيام مآتي من يستمد املدنية منابر من منرب عىل واقف ُمَعلِّم أم املنتنة؟

نفسه؟ هو بها يتعظ أن بعد الناس عىل
… وبلسم فدواء الثاني كنت وإن وُقُروٌح، بُثُوٌر فأنت األول كنت إن

ليضعها إال يًدا يُحرك فال عليهم، تََوىلَّ من ويستصغر ه َوالَّ من أمام يتصاغر أحاكم
الشعب شؤون يدير أمني خادم أم فيهم؟ له ملطمع إال خطوة يخطو وال جيوبهم، يف

أمانيه؟ تحقيق إىل ويسعى مصالحه عىل ويسهر
أهرائها. يف بركة فأنت الثاني كنت وإن األمة، بيادر يف ُزواٌن أنت األول كنت إن

مفتاح ُحزامه ويف ويمرح ويرسح زوجته، عىل يُحرمه ما لنفسه يستبيح أزوج
فارغة؟ صحفٍة أمام وحدتها يف جالسة وهي التخمة حتى يشتهيه ما ويلتهم سجنها،
وال ورأي، فكرة فيه ولها إال أمًرا يفعل وال رفيقته، بيد ويده إال أمر إىل يسري ال رفيق أم

وأمجاده؟ أفراحه لتساهمه إال بأمر يفوز
وتلبس الكهوف تسكن وهي انقرضت قبائل من حيٍّا بقي ممن فأنت األول كنت إن
العدالة ظهرية نحو الفجر مع تسري أمة طليعة يف فأنت الثاني كنت وإن الجلود،

والحصافة.
هوة يف فيدب رأسه داخل يف ما أما رؤوسنا فوق ما إىل برأسه يشمخ بحاثة أكاتب
أم لها، صالًحا يعد لم ما ورمت أثوابها، من رث ما األجيال ألقت حيث الغابر املايض
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النافع بناء يف العمر فترصف يرضه وما ينفعه ما لتعلم محيطها تتفحص صافية فكرة
املرض؟ وهدم

خبز فأنت الثاني كنت وإن مزركشة، وبالدة مطرسة سخافة فأنت األول كنت إن
للظامئني. وماء للجائعني

ويسري األعراس، يف األزهار وينثر األمراء أبواب أمام الطنبور يرضب أنت أشاعر
َضَغَط املقربة بلغ ما إذا حتى الفاتر، باملاء مثقلة إسفنجة فكيه وبني الهامدة الجثث وراء
تجذب َعَلوية أنغاًما يستولدها قيثارة يده يف هللا وضع موهوب أم وشفتيه، بلسانه عليها

والهول؟ الجمال من الحياة يف وما الحياة أمام متهيبني وتوِقُفنا قلوبنا
عكس سوى نفوسنا يف ينبهون ال الذين املشعوذين من فأنت األول كنت إن
بصرية فأنت الثاني كنت وإن نكتئب، مرحوا وإن نضحك، تباكوا فإن يقصدون، ما

غيبوبتنا. يف ربانية ورؤيا قلوبنا، يف عذب وشوق برصنا، وراء مشعشعة
متوكئني يسريون الظهور ُمْحَدْوِدِبي عجائز من موكب موكبان: الرشق يف أقول
املنخفضات، إىل األعايل من ينحدرون أنهم مع منهوكني ويلهثون العوجاء، العيص عىل
أوتاًرا، حناجرهم يف كأن ويهللون أجنحة، أرجلهم يف كأن يرتاكضون فتيان من وموكب

ألبابهم. يختلب وسحًرا تجذبهم قوة الجبال جبهات يف كأن العقبات وينتهبون
تسري؟ موكب أي ويف الرشقي أيها أنت فئة أية فمن

عما محيطها، مخدرات من صحت وقد الليل سكينة يف استجِوبها نفسك، فاسأل أال
الغد؟ أحرار من أم األمس عبيد من كنت إذا

أقول: وأوجُدوه. أوجدهم الذي العهد جنازة يف يمشون األمس أبناء إن لك: أقول
هبط — ينقطع قريب وعما — انقطع ما فإذا خيوطه، األيام أَْوَهت بحبل يَُشدُّوَن إنهم
ما فإذا األركان، متداعية منازل يسكنون إنهم أقول: النسيان. ُحفرة إىل به تعلَّق من
وكانت رؤوسهم عىل املنازل تلك انهدمت — الهبوب وشك عىل وهي — العاصفة هبت
مآتيهم وكل ودواوينهم وتصانيفهم ومنازعهم وأقوالهم أفكارهم إن أقول: قبوًرا. لهم

لُضعفهم. جرَّها يستطيعون وال بثقلها تُجرُُّهم قيود سوى ليست
هم مرفوعة. ورؤوس ثابتة بأقدام فاتَّبعوها الحياة نادتهم الذين فهم الغد أبناء أما
نَتَن وال أصواتهم، تغمر السالسل قلقلة وال أنوارهم، يحجب الدخان فال جديد، عهد فجر
ولكن، عددها. كثُر طوائف بني العدد قليلة طائفة هم ِطيِبهم. عىل يتغلب املستنقعات
هم التبن، من رابية يف ليس ما القمح حبة ويف يابسة، غابة ليس ما املزهر الغصن يف
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ويسمع اآلخر واحدهم يرى عالية قمم ومثل بعًضا، بعضهم يعرفون لكنهم مجهولة فئة
طرحها التي النواة هم تسمع. ال وطرشاء ترى، ال فعمياء املغاور أما ويناجيه. نداءه
الشمس، وجه أمام غضة نصبًة وتمايلت لبابها، بعزم قرشتها ت فَشقَّ ما، َحْقَلٍة يف هللا
أعماق إىل فروعها وتتصاعد األرض قلب إىل عروقها تمتد عظمى شجرة تنمو وسوف

الفضاء.
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واالنفراد. الَوحدة من بحر يف جزيرة الحياة
وينابيعها الوحشة، وأزهارها األحالم، وأشجارها األماني، صخورها جزيرة الحياة

واالنفراد. الوحدة من بحر وسط يف وهي التعطش،
من ت َسريَّ ومهما واألقاليم، الجزور جميع عن منفصلة جزيرة أخي، يا حياتُك،
والعمارات األساطيل من شواطئك بلغ ومهما األخرى، الشواطئ إىل والزوارق املراكب
املجهولة بحنينها، البعيدة بأفراحها، املستوحدة بآالمها، املنفردة الجزيرة أنت فأنت

وخفاياها. بأرسارها
بغناك، متفوق بثروتك، فرح وأنت الذهب من رابية عىل جالًسا أخي، يا رأيتك،
ميولهم ويربط بفكرتك الناس فكرة يصل خفيٍّا سلًكا الترب من َحفنة كل يف أن شاعر
فتدكها، الحصينة املعاقل إىل الَظَفِر جنود فيالق تقود أبرصتك كبري فاتح ومثل بميولك.
خزائنك جدران وراء فرأيت ثانية إليك نظرت ولكنني فتمتلكها. املنيعة املستحكمات وإىل
والجواهر الذهب من مصنوع قفص يف ظامئ اختالج وانفراده وحدته يف يختلج قلبًا

املاء. من خاٍل ولكنه
باسمك، مرتنمني الناس حولك وقف وقد املجد عرضمن عىل جالًسا أخي، يا رأيتك،
أرواحهم يرفع نبي حرضة يف كأنهم إليك محدقني مواهبك، معددين حسناتك، مرددين
سيماء وجهك وعىل إليهم تنظر وأنت والكواكب، النجوم بني بها ويطوف روحه بعزم
ثانية إليك نظرت ولكنني الجسد. من الروح بمقام منهم كأنك والتغلب والقوة الغبطة
بوحشتها، وتغصُّ بغربتها تتوجع وهي عرشك جانب إىل واقفة املستوحدة ذاتك فرأيت
ثم املنظورة. غري األشباح وتستعطي تستعطف كأنها ناحية كل إىل يدها تمد رأيتها ثم
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سوى يشء كل من خاٍل مكان إىل قيص، مكان إىل الناس رؤوس فوق من تنظر رأيتها
وانفرادها. وحدتها

ذوب شعِرها مفرق عىل تسكب وأنت جميلة امرأة بحب مشغوًفا أخي، يا رأيتك،
وحالوة عينيها يف االنعطاف وأشعة إليك تنظر وهي شفتيك، بُقبَِل راحتيها وتمأل قلبك
فعاد انفراده، ومحت الرجل هذا وحدة املحبة أزالت لقد برسي: فقلت ثغرها، عىل األمومة
والسلوان. بالُخلو عنها انفصل ما بالحب إليها تجتذب التي العامة الكلية بالروح واتصل
ُمَخبَّآته يكسب أن يريد منفرًدا قلبًا املشغوف قلبك طي فرأيت ثانية إليك نظرت ولكنني
شبيهة مستوحدة أخرى نفًسا حبٍّا الذائبة نفسك وراء ورأيت يقدر، وال املرأة رأس عىل
تستطيع. ال ولكنها الدموع من قطرات إىل رفيقتك حفنتي يف تتحول أن تروم بالضباب

واألحياء. املنازل جميع عن بعيد منفرد منزل أخي، يا حياتك،
باسمك، الناس يدعوها التي واملظاهر الظواهر سبل عن بعيد منزل املعنوية حياتك
يف قائًما كان وإن جارك؛ خريات ِمن تمأله أن تقدر ال فأنت مظلًما املنزل هذا كان فإن
جبل قمة عىل منتصبًا كان وإن سواك؛ غرسها حديقة إىل تنقله أن تقدر ال فأنت صحراء

غريك. أقدام وطئته واٍد إىل به تهبط أن تستطيع ال فأنت
االنفراد وذاك الوحدة هذه ولوال واالنفراد، بالَوحدة محاطة أخي، يا النفسية، حياتك
ظننتني صوتك سمعُت إن لكنت االنفراد وذاك الوحدة هذه لوال أنا. وأنا أنت، أنت كنت ملا

املرآة. يف ناظًرا نفيس توهمُت وجهك رأيت وإن متكلًما،
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ِيف ِمثْلَُها يُْخَلْق َلْم الَِّتي * اْلِعَماِد ذَاِت إَِرَم * ِبَعاٍد َربَُّك َفَعَل َكيَْف تََر ﴿أََلْم
.[٦-٨ [الفجر: اْلِبَالِد﴾

الكريم) (القرآن

أمتي». بعض «يدخلها

(الحديث)

العماد ذات إلرم توطئة

عاد قوم جبابرة من أمري ألف أمر الدنيا جميع عاد بن اد شدَّ ملك أن بَعَد
الجبال عن بعيدة الهواء طيِّبة املاء كثرية واسعة أرًضا ويطلبوا يخرجوا أن
رجل ألف أمري كل ومع األمراء أولئك فخرج ذهب، من مدينة فيها ليبني
فأعجبتهم الهواء طيِّبة واسعة أرًضا وجدوا حتى فساروا وحشمه، َخَدِمه من
دوُرها الجوانب مربعة مدينة فخطوا والبنائني املهندسني فأمروا األرض، تلك
الجدران وبَنَوا املاء إىل األساس فحفروا عرشة، جهة كل من فرسًخا أربعون
سوًرا به أحاطوا ثم األرض، وجه عىل ظهر حتى اليماني الجزع بحجارة
يكاد فال بالذهب املموهة الفضة بصفائح وه وَغشَّ ذراع خمسمائة ارتفاعه
معادن جميع إىل بعث قد اد شدَّ وكان الشمس. أرشقت إذا البرص يدركه
بنى ثم املدفونة، الكنوز واستخرج َلِبنًا، واتخذه الذهب منها فاستخرج الدنيا
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من أعمدة عىل قرص كل مملكته رؤساء بعدد قرص ألف مائة املدينة داخل
يف وأجرى ذراع. مائة عمود كل طول بالذهب معقدٍة واليواقيت الزبرجد أنواع
من حصاها وجعل واملنازل، القصور لتلك جداول منها وعمل أنهاًرا وسطها
وجعل والفضة، الذهب بصفائح قصورها وحىلَّ واليواقيت، والجواهر الذهب
من وثمرها وأوراقها الذهب من جذوُعها األشجار أنواع األنهار حافات عىل
فيها وجعل والعنرب، باملسك حيطانها وطىل والآللئ. واليواقيت الزبرجد أنواع

املعادن. أنواع وسائر واليواقيت الزمرد أشجارها وجعل له، مزخرفة جنًة
ذلك. وغري واملغرد الصادح املسموعة الطيور أنواع عليها ونصب

امللوك» سري كتاب يف «الشعبي

العماد ذات إرم

بني منفرد قديم بمنزل تحيط والرمان والحور الجوز من صغرية غابة املكان: •
لبنان. من الرشقي الشمال يف الهرمل وقرية العايص منبع

.١٨٨٣ سنة يف تموز أيام من يوم عصارى الزمان: •
أشخاصالرواية: •

معروف عمره، من األربعني يف عجمي درويش وهو النهاوندي: العابدين زين
بالصويف.

والثالثني. الثالثة يف لبناني أديب رحمة: نجيب
عمرها. يعرف أحد وال الوادي، بجنيَّة النواحي تلك يف معروفة العلوية: آمنة

يرسم وهو األشجار ظالل يف ساعده عىل متكئًا العابدين زين فيظهر الستار يرفع
نجيب الغابة يدخل هنيهة بعد الرتاب. عىل مستديرة خطوًطا الطويلة عصاه برأس
عن الغبار وينفض شجرة بجذع فرسه مقود ويربط يرتجل ثم فرس، عىل راكبًا رحمة

العابدين. زين من يقرتب ثم مالبسه
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سيدي. يا عليك السالم رحمة: نجيب
فنقبله، السالم أما نفسه): يف قائًال وجهه (ويحول السالم وعليك العابدين: زين

ال. أم أنقبلها ندري فال السيادة وأما
العلويَّة؟ آمنة تسكن أهنا مستفحًصا): حواليه (ينظر نجيب

منازلها. من منزٌل هذا العابدين: زين
آخر؟ بيتًا لها أن سيد يا أتعني نجيب:
لها. عداد ال منازل لها العابدين: زين

ولم العلوية، آمنة مقر عن لقيته من كل وأسأل أبحث وأنا الصباح منذ نجيب:
أكثر. أو منزلني لها إن أحد: يل يُقل

بعينيه إال يرى ال َمن غري الصباح منذ تلتِق لم أنك عىل دليل هذا العابدين: زين
بأذنيه. إال يسمع وال

هذا أيف سيدي، يا أصدقني، ولكن، تقول، مثلما األمر كان ربما (مستغربًا): نجيب
العلوية؟ آمنة تسكن املكان

األحايني. بعض جسدها يسكن املكان هذا يف نعم، العابدين: زين
اآلن؟ هي أين أخربتني وهالَّ نجيب:

جسدها أما الرشقية) الجهة إىل بيده (مشريًا مكان. كل يف هي العابدين: زين
واألودية. التلول تلك بني متجوًال فيسري

املكان؟ هذا إىل اليوم تعود وهل نجيب:
هللا. شاء إن ستعود العابدين: زين

من يل يبدو طويًال): يتفحصه ثم العابدين زين أمام صخر عىل (يجلس نجيب
فاريس. أنك لحيتك

وُجبت نيسابور، يف وتثقفت شرياز، يف وُربيُت نهاوند، يف ُولدت نعم العابدين: زين
مكان. كل يف غريب وأنا ومغاربها، األرض مشارق

مكان. كل يف غريب كلنا نجيب:
سوى أَر فلم الناس من ألف ألف وحدثت لقيت فقد والحق، ال العابدين: زين
التي الضيقة الفسحة إىل العالم عن املنرصفني بإلفهم، املستأنسني بمحيطهم، املكتَّفني

العاَلم. من يرونها
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الذي املكان حب عىل مطبوع سيدي، يا اإلنسان، جليسه): بكالم (معجبًا نجيب
فيه. ُولد

وشحيح الحياة، من املحدود حب عىل مطبوٌع الناس من املحدوُد العابدين: زين
إليه يسند الذي الحائط من وذراع قدماه، تطأه الذي السبيل من ذراع غري يرى ال البرص

ظهره.
تطلب أن الظلم ومن الحياة، بكليات اإلحاطة عىل املقدرة منا لكل ليس نجيب:

والضئيل. البعيد يرى أن البرص شحيح من
الِحرصم. من الخمر نطلب أن الظلم فِمن وأحسنت، أصبت العابدين: زين

عن األخبار أسمع وأنا أعوام منذ سيدي: يا اسمع، سكوت): دقيقة (بعد نجيب
بها االجتماع عىل فعزمت قصوى، درجة إىل األخبار هذه بي أثََّرت ولقد العلوية، آمنة

وخفاياها. أرسارها ومعرفة الستفسارها
آمنة أرسار معرفة يستطيع من العالم هذا يف أيوجد (يقاطعه): العابدي زين
كأنه البحر قاع يف متنزًها متجوًال يسري أن يقدر من البرش بني أيوجد وخفاياها؟ العلوية

حديقة؟ يف
اإلحاطة عىل بالطبع أقدر ال أنا فسامحني. سيدي، يا التعبري، أسأت قد نجيب:
العماد. ذات إرم إىل دخولها حكاية منها أسمع أن أرجو ولكنني العلوية؛ آمنة بمكنونات
قصدك، بلغت لك ُفتح فإن ُحلِمها، باب يف الوقوف سوى عليك ما العابدين: زين

امللوم. فأنت يفتح لم وإن
امللوم؟ أنا كنت يل يُفتح لم إن بقولك: سيدي، يا تعني، ماذا نجيب:

ترى فهي بنفوسهم، منهم الناس أدرى العلوية آمنة أن أعني العابدين: زين
حدثتك بمحادثتها خليًقا وجَدتك فإن وأرواحهم، وقلوبهم ضمائرهم يف ما واحدة بلمحة

فال. وإال
حديثها؟ باستماع حريٍّا ألكون أفعل وماذا أقول ماذا نجيب:

ال فهي والعمل، القول بواسطة العلوية آمنة من الدنو تحاول عبثًا العابدين: زين
ال ما أذنها بأذن تسمع سوف بل تفعله؛ ما إىل تنظر وال ال، تقوله. ما إىل تُصغي ولن

تفعله. ال ما عينها بعني وترى تقوله
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أجمله! وما هذا كالمك أبلغ ما الدهشة): سيماء مالمحه عىل (تظهر نجيب
يغني أن يريد أخرس دندنة سوى العلوية آمنة عن أقول ما ليس العابدين: زين

نشيًدا.
العجيبة؟ املرأة هذه ُولِدت أين سيدي يا أتعلم نجيب:

هللا. صدر يف ُولدت العابدين: زين
جسدها؟ ُولد أين أعني (ملتبًكا): نجيب

دمشق. بجوار العابدين: زين
وتربيتها؟ والديها عن شيئًا أْخَربْتَِني وهالَّ نجيب:

واملترشعني. القضاة بسؤاالت هذه سؤاالتك أشبه ما العابدين: زين
الخمرة طعم معرفة أو األعراض، باستفسارك الجواهر إدراك تستطيع أنك أفتظن

الجرة؟ خارج إىل النظر بمجرد
ال كنت وملا عالقة. ومحيطها األجساد وبني رابطة، وأجسادها األرواح بني نجيب:

الفائدة. من يخلو ال العالقات وتلك الروابط تلك يف النظر أن أرى بالُصدف، أعتقد
فاسمع. إذًا، العلم. من يشء عىل أنك يل يلوح أعجبتني. أعجبتني، العابدين: زين
والدها أما بابنتها. تتمخض وهي ماتت أنها سوى العلوية آمنة والدة عن شيئًا أعرف ال
الباطنية العلوم يف زمانه إمام كان فقد بالعلوي، املشهور الرضير الغني عبد الشيخ
وسكب فها وثقَّ فهذَّبها قصوى، درجة إىل بابنته َولوًعا هللا، رحمه كان، وقد والتصوف.
تكن لم عنه أخذتها التي العلوم أن أدرك أشدها، بََلَغت وملا روِحِه. يف ما كل روحها يف
من انبثق لقد عنها: يقول فصار البحر، من الزبد بمقام إال عليها أُنزل الذي الِعلم من

به. أستيضء نوٌر ظلمتي
الشام بادية قطعا وملا الحج، فريضة ألداء بها خرج والعرشين، الخامسة بلغت وملا
ابنته فدفنته وتُويف، بالحمى الرضير بُيلَ املنورة املدينة من مراحل ثالث بُعد عىل وأصبحا
الغيب أرسار وتستكشفها روحه، تناجي لياٍل سبع قربه عىل وجلست هناك جبل ِلحف يف

الحجاب. وراء عما منها وتستعلم
عىل زادها وتحمل راحلتها، تطلق أن والدها روح إليها أوحت السابعة الليلة ويف

ففعلت. الرشقي، الجنوب إىل املكان ذلك من وتسري عاتقها
العلوية آمنة وظلت الكالم): إىل يعود ثم البعيد األفق إىل ويحدق دقيقة (يسكت
تخرتقه لم الذي الجزيرة قلب وهو الخايل» «الربع إىل وصلت حتى البادية يف سائرة
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فظنوا الُحجاج أما هذا. يومنا إىل اإلسالم بدء منذ قليلني أفراد سوى إليه يصل ولم قافلة
فحزن بذلك، الناس أخربوا دمشق إىل عادوا وملا جوًعا، وقضت الِقفار تلك يف تاهت أنها

… كانا ما كأنهما النسيان ِذكَرهما التحف ثم فضلهما َعرف من أبيها وعىل عليها
من عليه هي بما ظهورها وكان املوصل، يف العلوية آمنة ظهرت أعوام خمسِة وبعد
تسري كانت فقد الفضاء. من نيزك بهبوط يشء أشبه والصالح، والعلم والهيبة الجمال
وتصف الربانية، األمور عن متكلمة واألئمة العلماء بحلقات وتقف ُمسفرة الناس بني

بمثلها. القوم سمع ما بفصاحة العماد ذات إرم مشاهد لهم
بدعة، ظهور املدينة علماء خاف ومريديها، أتباعها عدد وكثر أمرها اشتهر وملا
الذهب من رصة يديها بني وألقى إليه هذا فاستقدمها الوايل، إىل فشكوها الفتنة، وخشوا
أحد يصحبها أن دون ليًال املدينة وتركت املال فرفضت املدينة، تغادر أن إليها وطلب

فطرابلس. فحمص فدمشق فحلب األستانة إىل توجهت ثم الناس. من
خمد ما وتشعل الناس، نفوس يف سكن ما تثري املدن هذه من مدينة كل يف وكانت
العجيبة اختباراتها وأحاديث محارضاتها إىل ويصغون حولها فيلتفون وجدانهم، يف
كانوا بلد، كل يف العلم وشيوخ الدين أئمة أن غري سحرية. قوية بعوامل مجذوبني

الحكام. إىل بها ويعرضون أقوالها ويفندون يصادرونها
زاهدة به واستوحدت أعوام منذ املكان هذا فجاءت العزلة، نفسها طلبت ذلك بعد

الربانية. األرسار يف التعمق سوى يشء كل عن منرصفة متعبدة
عن بمعرفته هللا حباني ما أما العلوية، آمنة حياة عن أعرفه كثري من قليل هذا
اآلن. عنه الكالم بإمكاني فليس واملواهب القوى من نفسها يف يتآلف وما املعنوية ذاتها
وأكواب؟ كؤوس يف العالم بهذا املحيط األثري يجمع أن يستطيع ترى، يا البرش، ِمن وَمن
املرأة هذه عن به وحدثتني لت تفضَّ ما سيدي، يا لك، أشكر (متأثًرا): نجيب

بحرضتها. الوقوف إىل شوقي ضاعفت لقد العجيبة.
كذلك؟ أليس مسيحي، أنت دقيقة): فيه (يتفرس العابدين زين

بها تعلق مما األديان جردنا إذا أننا أعلم أنني غري مسيحيٍّا، ولدت نعم، نجيب:
واحًدا. دينًا وجدناها واالجتماعية املذهبية الزوائد من
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آمنة من املجردة الدينية بالوحدة أدرى البرش بني وليس أصبت، العابدين: زين
األعايل من يهبط الذي الصباح كندى طوائفهم اختالف عىل الناس يف فهي العلوية،
… الصباح كندى هي نعم، وشكًال. لونًا املتباينة األزهار أوراق بني مشعشًعا ُدرٍّا وينعقد

ثم مصغيًا، الرشقية الجهة إىل ويلتفت الكالم عن فجأة العابدين زين (يقف
ممتثًال.) هذا فيفعل ينتبه أن نجيب إىل ويومئ قدميه عىل ينتصب

العلوية. آمنة ذا هو (هامًسا): العابدين زين

ثم الهواء، دقائق يف تغيري بحدوث أحس كأنه جبهته إىل يده نجيب (يرفع
يبقى ولكنه داخله؛ يف ويضطرب مالمحه فتتغري آتية، العلوية فريى ينظر
وهي الرجلني أمام وتقف العلوية آمنة تدخل … كالتمثال مكانه يف واقًفا
إىل منها الغابرة الشعوب معبودات إىل أقرب ومالبسها وحركاتها بهيئتها
إىل النظر بمجرد عمرها تحديد الصعب ومن الحارض. الزمن يف رشقية امرأة
أما واالختبار. املعرفة من سنة ألف يسرت وجهها يف الشباب فكأن مالمحها،
نبي بحرضة كأنهما متهيبني خاشعني جامدين فيظالن العابدين وزين نجيب
بنظراتها تخرتق كأنها نجيب وجه إىل العلوية تحدِّق أن وبعد … هللا أنبياء من
(… تقول عذب وبصوت وابتسمت، مالمحها انبسطت وقد منه تدنو صدره،

بنا تجد ولن حالنا. مستفحًصا أخبارنا متنسًما اللبناني أيها جئتنا العلوية: آمنة
نفسك. يف عرفته ما إال منا تسمع ولن بك، ما إال

واكتفيت. وصدَّقت وسمعت رأيت قد ها (مفعوًال): نجيب
بجرتني ُرصف فارغة بجرة الحياة ينابيع يرد فمن بالقليل، قنوًعا تكن ال العلوية:

طافحتني.
مدفوًعا أصابعها أطراف ويقبِّل محتشًما خاشًعا يديه بكلتا فيتناولها إليه يدها (تمد
ترتاجع ثم نجيب، فعل هذا فيفعل إليه، يدها وتمدُّ العابدين زين إىل تلتفت . خفيٍّ بعامل
وتقول قريب، صخر إىل وتشري بيتها، أمام منحوت حجر عىل وتجلس الوراء، إىل قليًال

فاجلس. مقاعدنا هذه لنجيب):

فعله.) العابدين زين ويفعل نجيب (يجلس
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عينيه يف هللا ونور إلينا ينظر ومن هللا، أنوار من نوًرا بعينيك نرى إنا العلوية:
االستطالع حب عن اإلخالص يرفعه ما بوجهك نرى وإنا مجردة. عارية حقيقتنا يرى
يف كان وإن مصغون. إليك فنحن فقلها كلمة لسانك عىل كان فإن الحق. يف الرغبة إىل

مجيبون. لك فنحن فاطرحه سؤال قلبك
وقفت ما ولكني لغرابته، به الناس يتحدث أمر عن مستعلًما جئُت نجيب:
شبكته ألقى صياد مثل مثيل فكان الكلية، الروح مظاهر الحياة أن علمت حتى بحرضتك
الكريمة. الحجارة من رصة فيها وجد الشاطئ إىل اجتذبها وملا سمًكا، ليصطاد البحر يف

العماد؟ ذات إرم دخولنا عن تسألنا جئت العلوية:
العماد» ذات «إرم الثالث الكلمات وهذه حداثتي منذ سيدتي، يا نعم، نجيب:

الخفيّة. واملقاصد الرموز من وراءها بما خيايل مع وتتمىش أحالمي، تعانق
الفضاء قلب من آتيًا نجيب يخاله وبصوت عينيها وتغمض رأسها (ترفع العلوية
أريجها، من روحنا ومألنا فيها وأقمنا ودخلناها املحجوبة املدينة بلغنا قد أجل، تقول):
وعرفناه شاهدناه ما علينا ينكر فمن وياقوتها، لؤلؤها من وجيوبنا أرسارها، من وقلبنا

هللا. أمام لذاته ناكًرا كان
فإن بيانه، يريد بما متلعثًما يَْلثَُغ طفل سوى سيدتي، يا أنا، ما (متأنيًا): نجيب
جعلِت فهالَّ وإخالص. فبإمعان أمًرا استقصيت وإن أسأل، فبخشوع أمر عن سألتك

الكثرية؟ بسؤاالتي ك رسَّ أتعبُت ما إذا لديك بي شفيًعا عيلَّ عطفك
يطرقها من بوجه يفتحها أبواب ذات الحقيقة هللا جعل فقد شئت، ما َسْل العلوية:

اإليمان. بيد
مصنوعة مدينة هي وهل بالروح؟ أم بالجسد العماد ذات إرم دخلِت هل نجيب:
روحية مدينة هي أم األرض، من معلومة بقعة يف وقائمة املتبلورة األرض عنارص من
نفوسهم؟ عىل نقابًا هللا يلقيها غيبوبٍة يف وأولياؤه هللا أنبياء يبلغها روحية حالة عن ترمز
دخلت قد وأنا روحية، حاالت سوى نراه ال وما األرض عىل نراه ما ليس العلوية:
الخفي. جسدي وهي بروحي ودخلتها الظاهرة، روحي وهو بجسدي املحجوبة املدينة
يشء وعطرها الزهرة إنما مبني. ضالل يف كان الجسد ذرات بني التفريق يحاول ومن
يتموج عطر سوى الزهرة «ليست قائًال: وصورتها الزهرة لون ينكر الذي فاألعمى واحد.

وألوان». صور غري األزهار «ليست يقول: الذي كاملزكوم إال هو ليس األثري»، يف
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روحية؟ حالة العماد، ذات بإرم ندعوها التي املحجوبة فاملدينة إذًا نجيب:
روحية. حاالت واملعقوالت املرئيات وكل روحية، حالة وزمان مكان كل العلوية:
ما وخربت وجزئياته، بكلياته العالم رأيت أعماقك أعماق يف ونظرت عينيك أغمضت فإن
أجل، ات. امَلَحجَّ من سه يتلمَّ ما وفهمت الذرائع من يالزمه ما وعلمت النواميس، من فيه
التي النهاية تلك ونهايته، الوجود بداية رأيت بصريتك، وفتحت برصك أغمضت إذا إنك

نهاية. إىل تتحول التي البداية وتلك بداية بدورها تصري
املجرَّد؟ الحياة جوهر ويرى عينيه يغمض أن إنسان كل بإمكان وهل نجيب:

الشوق ينزع حتى يتشوق ثم يتشوق ثم يتشوق أن إنسان كل يستطيع العلوية:
املجرد. الحياة جوهر يَر ذاته يَر ومن ذاته، ذاك إذ فيشاهد برصه، عن الظواهر نقاب

املجرد. الحياة جوهر هي ذات فكل
كائن ومعقول محسوس من الوجود يف ما كل إذًا صدره): عىل يده (يضع نجيب

صدري؟ يف هنا هنا
ولك. وبك فيك كائن الوجود يف ما كل العلوية:

يف ال باطني يف موجودة العماد ذات إرم إن لذاتي: أقول أن أبإمكاني نجيب:
خارجي؟

الوجود. يف موجود باطنك يف ما وكل باطنك، يف كائن الوجود يف ما كل العلوية:
أو وأخفضها، أعالها بني أو وأقصاها، األشياء أقرب بني فاصل حد من هناك وليس
واحدة ذرة ويف البحار، أرسار جميع الواحدة املاء قطرة ففي وأعظمها، أصغرها بني
الحركات من العالم يف ما كل الفكر حركات من واحدة حركة ويف األرض، عنارص جميع

واألنظمة.
قطعِت إنِك سيدتي: يا يل، قيل قد االلتباس): عالمات وجهه عىل (تظهر نجيب
وقيل الجزيرة. قلب يف الخايل بالربع املعروف املكان ذلك بلغِت حتى الشاسعة املسافات
العماد. ذات إرم بلغِت حتى والسائرة لِك والهادية إليِك املوحية كانت والِدِك روح إن يل:
بحالِتك، شبيهة حالة يف يكون أن املحجوبة املدينة تلك إىل الوصول يف الراغب عىل أفليس
عليه؟ أنِت حصلِت ما عىل ليحصل املعنوية واألسباب الجسدية الوسائل له تكون وأن

79



والطرائف البدائع

مخاوف وخربنا والعطش، الجوع وقاسينا الصحاري، قطعنا قد أجل، العلوية:
بلغ قد ولكن هللا. مدينة أسوار رأينا أن قبل وسكينته الليل وأهوال ورمضاءه، النهار
الجسد يف جوًعا يخترب لم من وبهاءها جمالها وعرف خطوة، يَِرس لم من قبلنا هللا مدينة
دون وأخوات لنا إخوان املقدسة املدينة يف طاف لقد والحق، إي الروح. يف عطًشا أو
األشجار إىل بيدها تومئ ثم هنيهة (تسكت فيها. ُولدوا التي املنازل من يخرجوا أن
أساليب الرتاب أديم يف الخريف يلقيها التي البذور من بذرة لكل بها): املحيطة والرياحني
مهما ولكن فأثمارها. فأزهارها أوراقها تكوين ويف لبابها عن قرشتها فسخ يف خاصة
وجه أمام الوقوف هي املحجة وتلك واحدة. تظل البذور جميع فمحجة األساليب تباينت

الشمس.
ساٍم عالم إىل بالروح انتقل كأنه متأثًرا الوراء وإىل األمام إىل (يتمايل العابدين زين
بني ِظله امللقي الوهاب الكريم هللا إال إله ال أكرب، هللا أكرب، هللا رخيم): بصوت يرصخ ثم

والشفاه. األلسنة
هللا. إال يشء ال وقل: هللا، إال إله ال أكرب. هللا قل: أجل. العلوية:

العلوية إىل فيحدق نجيب أما ذاته يف الكلمات هذه العابدين زين (يتمتم
هللا.) إال يشء ال يقول: همًسا يكون يكاد وبصوت كاملسحور

مسيحيٍّا. وكن هللا، إال يشء وال هللا، إال إله ال قل: العلوية:
قلتها، قد قائًال): رأسه يرفع ثم كلماتها مردًدا شفتيه محرًكا رأسه (يحني نجيب:

حياتي. نهاية إىل أقولها وسوف سيدتي، يا
يشء. كل ببقاء باٍق فأنت نهاية، لحياتك ليس العلوية:

َخاِلًدا؟ ألبقى أنا وما أنا من نجيب:
خالًدا. ستبقى لذلك يشء؛ كل وأنت أنت. أنت العلوية:

الَهيوليَّة وحدتي منها تتألف التي الذرات أن سيدتي، يا طبًعا، أعلم إني نجيب:
هذه أباقية أنا؟ أدعوها التي الفكرة هذه ترى، يا أباقية، ولكن، الهيويل. ببقاء ستبقى
وأمواج الشمس بنور امللتمعة الفقاقيع هذه أباقية بالهجوع؟ املمنطقة الضئيلة اليقظة
واآلمال األماني هذه أباقية غريها؟ لتَُولِّد تمحوها التي األمواج هي هي َولَّدتها التي البحر
الغريب الليل هذا يف املتقطع النوم هذا يف املرتعشة األوهام هذه أباقية واألفراح؟ واألوجاع

وُعلُوِّه؟ وعمقه باتساعه الهائل بعجائبه،
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وتقول الفضاء، جيوب من شيئًا تتناول كأنها العالء إىل عينيها (ترفع العلوية
دليل املوجود ووجود باٍق، موجود كل والخربة): واملعرفة العزم ملؤها إيجابية بلهجة
غري أو كان موجوًدا العالم علم ملا لوالها إذ بكليته، العلم وهي الفكرة أما بقائه، عىل
بصورة ليظهر إال يختفي وال ليتجوهر، إال يتغري ال خالد أبدي أزيلٌّ كيان فهي موجود،

أبهى. بيقظة ليحلم إال ينام وال أسنى،
حواسنا، تتصورها التي الخارجية الِغالَفات يف الذرات بقاء يُثبت ملن عجبت ولقد
تتألف التي العنارص خلود يقرر ملن عجبُت أجله. من الغالفات ُجعلت ما ينكر ولكنه
أبدية يثبت ملن عجبت له. آلة العني اتخذ الذي النظر بخلود يشك ولكنه العني، منها
املكون عن املكونة املظاهر تُشغله ملن عجبت األسباب. باضمحالل يُحتم ولكنه املسببات
الشطر ويجحد املدفوع بالشطر فيؤمن شطرين إىل الحياة يَقسم ملن عجبت امُلظهر.

الدافع.
إىل يُصغي ثم الشمس، بنور املغمورة والسهول الجبال تلك إىل ينظر ملن عجبت
يقول ذلك وبعد والرياحني، األزهار عطر يتجرع ثم األغصان، بألسنة متكلًما الهواء
هذه ولكن، به. وأشعر أعرفه ما يضمحل ولن ال وأسمعه، أراه ما يزول ولن ال لنفسه:
تشعر التي الروح هذه وتكتئب؛ فتفرح وتسمع وتتأمل، فتتهيب ترى التي العاقلة الروح
سوف يشء بكل تحيط التي الروح هذه وتتحقق؛ فتكتئب وتعَلم وتنبسط، فرتتعش

النور. أمام الظل زوال وتزول البحر، وجه عىل الفقاقيع اضمحالل تضمحل
كيانه. ينكر لكائن أعجب إني والحق، إي

كان يؤمن وال متكلمة يسمُعك ومن سيدتي، يا بكياني آمنت قد نجيب(متهيًجا):
باإلنسان. منه بالصخر أشبه

َمن الناس يف ولكن، النور. إىل بنا ليسري رسوًال نفس كل يف وضع هللا إن العلوية:
يعلم. ال ولكنه داخله يف والحياة خارجه يف الحياة عن يبحث

أليس أعماقنا؟ يف ما إىل الوصول بدونها نستطيع ال أنوار خارجنا يف أليس نجيب:
فينا؟ الغافل تنبه ومؤثرات قوانا تستنهض قوى محيطنا يف

يعرفها ال أموًرا والِدِك روح إليك توِح أولم يقول): يعود ثم مرتدًدا هنيهة (يطرق
والليايل؟ األيام ورهني الجسد سجني
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البيت داخل يف يكن لم إذا البيت باب الزائر يطرق عبثًا ولكن أجل، العلوية:
يف الالنهاية بني منتصب كائن اإلنسان إنما وجهه. يف ليفتح ويقوم الطرقات يسمع َمن
خارجنا. يف ما خارجنا يف كان ملا فينا ما فينا يُكن لم فلو محيطه. يف والالنهاية باطنه
تعرفه كانت ما الخارجية عاِقلتي إىل وأوحت ناَجتها روحي ألن والدي؛ روح ناجتني لقد
وحنيني شوقي ولوال واملاء، الخبز عىل َحَصلت ملا وعطيش جوعي فلوال الباطنية، عاقلتي

وحنيني. شوقي موضوع لقيُت ملا
بني ويمده وحنينه شوقه من ِسلًكا يغِزَل أن سيدتي، يا منا، كل أيستطيع نجيب:
مخاطبة عىل املقدرة أعطيت قد الناس من طائفة هناك أفليس امُلنَْعِتَقِة؟ واألرواح روحه

ومراميها؟ مشيئتها واستنزال األرواح
مستتبة ومسامرات مخاطبات األرض وسكان األثري سكان بني إن العلوية:
غري العاقلة القوى بمشيئة يأتمر لم َمن الناس بني وليس والليايل، األيام باستتباب
وكم ، ُمَسريَّ بالحقيقة وهو بفعله ُمَخريَّ أنه متوهًما الفرد به يأتي عمل من فكم املنظورة،
استسالم األرواح من روح إرادة إىل التام استسالمه يف عظمته كانت األرض يف عظيم من

خبري. عازف نقرات إىل األوتار دقيقة قيثارة
ونحن لنا تحدث غيبوبات يف نجتازه سبيًال العقل وعاَلم املرئيات عاَلم بني إن أجل،
أعماًال فتُنبُت اليومية، حياتنا تربِة يف نلقيها بذور املعنوية أكفنا ويف نعود ثم غافلون،
يف ظهر ملا األثرييَّة واألرواح أرواحنا بني املفتوحة السبل تلك ولوال خالدة، أقواًال أو جليلة

عازف. بينهم سار وال شاعر فيهم قام وال نبي الناس
األعىل املإل بني إن يل: تشهد األدهار ومآتي أقول، قبل): ذي عن صوتها (ترفع
محاطون إنا أقول: باملنذَر؛ واملنِذر باملأمور اآلمر بعالقة شبيهة روابط األدنى واملإل
أقول: قوانا؛ تستنهض وقوى عاقالتنا، إىل توعز وعاقالت وجداناتنا، تستميل بوجدانات
عن يرصفنا ال أجسادنا أماني إىل وانرصافنا به، نشك ما إىل امتثالنا تنفي ال شكوكنا إن
املحجوبني عيون عن حقيقتنا يحجب ال حقيقتنا عن وتعامينا بأرواحنا، األرواح مراد
صمتنا وإن بحركاتهم، فمتحركون همدنا وإن بمسريهم فسائرون َوَقفنا وإن فنحن عنا.
أحالمهم ُل تَُحوِّ بنا اليقظة وال عنَّا، يقظتهم يزيل فينا الهجوع فال بأصواتهم؛ فمتكلمون
تمنطقهما حالتني ويف واحد، عالم يضمهما عاَلمني يف وهم فنحن خيالنا. مسارح عن
له وليس بدء، له ليس أحد رسمدي كيل ضمري يجمعهما وجودين ويف واحدة، حالة

جهات. له وليس حد، له وليس تحت، له وليس فوق، له وليس نهاية،
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ما الحيس واالختبار العلمي باالستقراء فيه نعرف سيدتي، يا يوم، أيأتي نجيب:
املعنوية الذات بقاء لنا يتقرر وهل بالتشويق؟ قلوبنا تختربه وما بالخيال أرواحنا تعرفه
ما املجردة املعرفة بيد فنلمس الطبيعية، األرسار بعض لدينا تقرر مثلما املوت بعد

اإليمان؟ بأصابع اآلن نتلمسه
مجردة حقيقة يدركون الذين أضل ما ولكن، اليوم. ذلك سيأتي نعم، العلوية:
من أغرب ما األخرى. لحواسهم تبدو حتى بها مرتابني يظلون ولكنهم حواسهم، ببعض
رأى وما سمع بما ُمَشكََّكا يبقى ولكنه متنقًال، مرفرًفا ويشاهده مغرًدا حرور الشُّ يسمع
يحاول ثم جميلة بحقيقة يحلم من أغرب ما الشحرور. جسم عىل بيده يقبض حتى
ويشك الحقيقة ويجحد بالحلم فريتاب يُفلح، فال الظواهر بقوالب وحبسها تجسيدها

بالجمال!
إثباته عليه يستحيل وعندما ومعامله، بشكله ويتصوره أمًرا يتخيل من أجهل ما
ولكن، فارًغا. شيئًا والتصور وهًما الخيال يحسب اللفظية والرباهني السطحية باملقاييس
معرفة التصور وأن بعد، ر تتحجَّ لم حقيقة الخيال أن لعِلم هنيهة وتأمل قليًال تعمق لو
األلفاظ. بأقفاص تُسجن أن من وأرحب وأعىل املقاييس، بسالسل تتقيد أن من أسمى

معرفة؟ تصور كل يف وهل سيدتي، يا حقيقة، خيال كل أيف نجيب:
شاءت ولو أمامها، انتصب ما سوى تعكس ال النفس مرآة إن والحق، إي العلوية:
أشجار ورسوم جبال خطوط أعماقها يف تريك ال الهادئة البحرية إن استطاعت. ملا
الروح خاليا إن استطاعت. ملا البحرية شاءت ولو بالحقيقة، لها وجود ال غيوم وأشكال
استطاعت. ملا الخاليا شاءت ولو ا، حقٍّ األثري بها يرتعش لم أصوات صدى إليك تُرِجع ال

استطاع. ملا النور شاء ولو له، كيان ال يشء ظل األرض عىل يُلقي ال النور إن
يراه ال ما الروحية ببصريته يرى واملؤمن باليشء. املعرفة باليشء اإليمان إنما
إدراكه يستطيعون ال ما الباطنة بفكرته ويدرك رؤوسهم، بعيون واملنقبون الباحثون
التي الحواس عن تختلف بحواس القدسية الحقائق يخترب املؤمن املقتَبََسة. بفكرتهم
لهذه ليس قائًال: طريقه يف فيسري البناء محكم جداًرا فيظنها كافة، الناس يستخدمها

أبواب. من املدينة

يبلغ أن أوشك من وبلهجة نجيب، نحو خطوات بضع وتخطو العلوية (تقف
تقول): عليه الزيادة يريد ال ا حدٍّ الكالم من

83



والطرائف البدائع

معدودة ثواٍن سوى يعيش فال املؤمن غري أما الليايل، وكل األيام كل يعيش املؤمن إن
يف الخطوط غري يرى فال أجمع والعالم وجهه بني يده يرفع من َعيش أضيق فما منها.
الرتاب. عىل جسده ظل يرى فال الشمس إىل ظهره يدير من عىل شفقتي أشد وما كفه،
عندما سيدتي، يا للناس، أأقول انرصافه): ساعة بدنو شاعًرا واقًفا نجيب(ينتصب
إليها سارت قد العلوية آمنة وإن روحية، أحالم مدينة العماد ذات إرم إن إليهم: أعود

اإليمان؟ باب من ودخلتها الشوق سبيل عىل
والغابات الجبال بكيان كائنة حقيقية مدينة العماد ذات إرم إن قل: العلوية:
الخالية البادية قطعت أن بعد إليها وصلت قد العلوية آمنة إن وقل: والصحاري، والبحار
الدهور جبابرة إن وقل: االنفراد، وهول الوحدة وكآبة العطش وَحرقة الجوع ألم وقاست
الناس، عن يحجبوها ولم الوجود، عنارص من وتجوهر تبلور مما العماد ذات إرم بَنَوا قد
بدًال وحاديه دليله فليَشُك إليها الوصول يُضل فمن عنها، نفوسهم حجبوا الناس ولكن
الظالم يف يرى ال رساجه يُشعل ال من إن للناس: وقل وَحراَجِتها، الطريق مصاعب من
من نقاب مالمحها عىل ويظهر عينيها، وتغمض العالء نحو وجهها (ترفع الظالم. سوى

والحالوة). العطف
قد ها هامًسا): يدها يقبِّل ثم هنيهة صامتًا ويظل الرأس منحني منها نجيب(يدنو
الطريق. الظالم يكتنف أن قبل الناس مساكن إىل أعود أن وعيلَّ الغروب، الشمس بلغت

هللا. بأمان وِرس النور يف ِرس العلوية:
سيدتي. يا يدي، يف وضعته الذي املشعل نور يف سأسري نجيب:

مفعمة طويلة نظرة إليه (تنظر األهوية. تطفئه ال الذي الحق بنور ِرس العلوية:
عينيه). عن تنحجب حتى األشجار بني وتميش عنه تتحول ثم األمومة، بشعاع

اآلن؟ سائر أنت أين إىل نجيب): من (يقرتب العابدين زين
العايص. منبع بقرب يل أصحاب منزل إىل نجيب:

بمرافقتك؟ يل أتسمح العابدين: زين
روحي فطوَّبتك العلوية، آمنة بجوار باٍق أنك ظننت ولكني رسور، بكل نجيب:

مكانك. كنت لو وتمنَّيت
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يف الحياة يستطيع منا َمن ولكن، بُعد. عن الشمس بنور نحيا نحن العابدين: زين
يأتي وعندما متزوًدا، متربًكا األسبوع يف مرة أجيء بعيدة) معاٍن ذات (بلهجة الشمس؟

مكتفيًا. قانًعا أعود املساء
ويعودوا ويتزودوا ليتربكوا األسبوع؛ يف مرة كافة الناس جاء لو وددت نجيب:

العابدين). زين بجانب راجًال به ويسري فرسه مقود نجيب (يحل مطمئنني. قانعني

الستار
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سكويتإنشاد

ُس��ْك��ُر ص��ح��وت��ي وف��ي م��اء ع��ط��ش��ي وف��ي تُ��خ��م��ٌة وج��وع��ي إن��ش��اد س��ك��وت��ي
ِس��ت��ُر م��ظ��ه��ري وف��ي ك��ش��ف ب��اط��ن��ي وف��ي لُ��ًق��ا ُغ��ربَ��ت��ي وف��ي ُع��رٌس ل��وع��ت��ي وف��ي
يَ��ف��تَ��رُّ وثَ��غ��رَي أب��ك��ي وك��م ��ي، ب��َه��مِّ م��ف��اخ��ٌر وق��ل��ب��ي ��ا َه��مٍّ أش��ت��ك��ي وك��م
األم��ر ح��وزت��ي وف��ي أم��ًرا أب��ت��غ��ي وك��م ب��ج��ان��ب��ي وِخ��لِّ��ي ِخ��الٍّ أرت��ج��ي وك��م
ال��َف��ج��ُر ف��ي��ج��م��ع��ه��ا أح��الم��ي بَ��س��ِط ع��ل��ى م��ن��ازع��ي ال��ب��ه��ي��م ال��ل��ي��ل ي��ن��ث��ر وق��د
ال��ِف��ك��ُر ي��ق��لِّ��ص��ه ُروًح��ا ف��أل��َف��ي��تُ��ُه خ��اط��ري ِب��ِم��رآِة ج��س��م��ي إل��ى نَ��َظ��رُت
وال��نَّ��ش��ُر ال��بَ��ع��ُث وب��ي وال��م��ث��َوى ال��م��وت وب��ي ُف��س��َح��ت��ي َم��دَّ وال��ذي ب��ران��ي َم��ن ف��ب��ي
ال��ق��ب��ُر َراَم��ن��ي م��ا ال��ن��ف��ِس ُم��راُم ول��وال م��ائ��تً��ا ك��ن��ُت ل��م��ا ح��يٍّ��ا أك��ن ل��م ف��ل��و
ال��ده��ُر أن��ا أج��اب��ت أم��ان��ي��ن��ا؟ ب��ح��ش��ِد ف��اع��ٌل ال��ده��ُر م��ا ال��ن��ف��َس س��أل��ت ول��م��ا





ُيعادينا من يا

أح��الم��ن��ا غ��ي��ُر إل��ي��ه ذن��ٌب َل��ن��ا إن وم��ا ي��ع��ادي��ن��ا م��ن ي��ا
ل��لُ��وَّاِم��ن��ا ن��س��ق��ي��ه��ا ف��ك��ي��ف أك��ؤٌس ل��ه��ا م��ا رح��ي��ق ه��ذي
أق��الِم��ن��ا ِح��ب��ِر ف��ي وَج��زُره��ا َص��م��تُ��ن��ا م��دُّه��ا ِب��ح��اٌر وه��َي

∗∗∗
ب��ال��َخ��َف��اء ُص��ب��ُح��ُه ��ى ُم��وشٍّ يَ��وٍم إل��ى وِم��ل��ن��ا األم��َس ج��اَورتُ��ُم
ال��رج��اءِ ط��ي��ِف خ��ل��َف نَ��س��ع��ى ون��ح��ُن وأط��ي��اَف��ه��ا ال��ذِّك��َرى وُرم��تُ��ُم
ال��َف��َض��اء ب��ال��َف��َض��اءِ نَ��ط��وي ون��ح��ن وأط��راَف��ه��ا األرَض وُج��ب��تُ��ُم
ب��ال��ِخ��ص��اْم أي��اَم��ن��ا وَس��اِوُروا واس��َخ��ُروا وال��َع��نُ��وا وُس��بُّ��وا لُ��وُم��وا
يُ��ض��اْم ال َج��وه��ٌر ِف��ي��ن��ا ف��ال��رُّوح واص��لُ��بُ��وا وارُج��ُم��وا وُج��وُروا واب��ُغ��وا
ال��ظَّ��الم ف��ي أو ال��نُّ��ور ف��ي ال��ورا إل��ى ي��س��ي��ُر ال ك��وك��ٌب ن��ح��ُن ف��نَ��ح��ُن
ب��ال��َك��الم َرتْ��َق��ه��ا ت��س��ت��ط��ي��ع��وا ل��ن األث��ي��ِر ف��ي ثُ��ل��م��ًة ت��ح��َس��ب��ون��ا إن





نفس يا

أع��ي ك��ن��ُت م��ا ب��ال��خ��ل��د َم��ط��م��ع��ي ل��وال ن��ف��س ي��ا
ال��ده��ور ت��غ��نِّ��ي��ه ل��ح��نً��ا

ظ��اه��ري ف��يَ��غ��دو َق��س��ًرا ح��اض��ري أن��َه��ى ك��ن��ُت ب��ل
ال��ق��ب��ور تُ��واري��ه س��رٍّا

∗∗∗
ي��ك��ت��ح��ل ل��م أو ب��ال��دم��ع أغ��ت��س��ل ل��م ل��و ن��ف��س ي��ا

ال��س��ق��ام ب��أش��ب��اح َج��ف��ن��ي
ف��ال ِظ��ف��ٌر، ب��ص��ي��رت��ي وع��ل��ى أع��م��ى ل��ع��ش��ُت

ال��ظ��الم َوج��ه س��وى أرى

∗∗∗
ان��ت��ه��ى َج��ن إذا ل��ي��ٍل س��وى ال��ع��ي��ُش م��ا ن��ف��ُس ي��ا

ي��دوم وال��ف��ج��ر ف��ال��ف��ج��ر،
ال��س��ل��س��ب��ي��ل وج��ود ع��ل��ى دل��ي��ل ق��ل��ب��ي ظ��م��ا وف��ي

ال��رَّح��وم ال��م��وِت ج��رة ف��ي

∗∗∗
ت��زول ك��ال��ِج��س��ِم ال��روح ال��ج��ه��ول ق��ال إن ن��ف��س ي��ا
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يَ��ع��ود ال ي��زول وم��ا
ال��ب��ذور ول��ك��ن ت��م��ض��ي ال��زه��ور إن ل��ه: ق��ول��ي

ل��خ��ل��ود ك��ن��ه وذا ت��ب��ق��ى
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ص��دي��ق ف��ي��ه��ا ل��ن��ا م��ا دي��اٍر ع��ن ن��ن��ص��رف ف��ق��وم��ي ال��ف��ج��ر ذا ه��و
وش��ق��ي��ق ورد ك��ل ع��ن زه��ره ي��خ��ت��ل��ف ن��ب��ات ي��رج��و ع��س��ى م��ا
ع��ت��ي��ق ف��ي��ه��ا م��ا ك��لُّ ق��ل��وب م��ع ي��أت��ل��ف أن��ى ال��ق��ل��ب وج��دي��د
ُخ��ط��وات��ه ن��ق��ت��ف��ي وه��ل��م��ي ف��اس��م��ع��ي ي��ن��ادي ال��ص��ب��ح ذا ه��و
آي��ات��ه م��ن ال��ص��ب��ح ن��ور أن ي��دَّع��ي َم��س��اءٍ م��ن ك��ف��ان��ا ق��د

∗∗∗
ال��ه��م��وم خ��ي��االت ِض��ل��ع��ي��ه ب��ي��ن ت��س��ي��ر واٍد ف��ي ال��ع��م��ر أق��م��ن��ا ق��د
وب��وم ك��ِع��ق��ب��اٍن َم��ت��نَ��ي��ه ف��وق ت��ط��ي��ر أس��راًرا ال��ي��أس وش��ه��دن��ا
ال��ك��روم ف��جِّ م��ن ال��س��مَّ وأك��ل��ن��ا ال��غ��دي��ر م��اء م��ن ال��س��ق��م وش��رب��ن��ا
ب��ال��رم��اد ن��ت��ردَّى ف��غ��دون��ا ف��ال��تَ��َه��ْب ث��وبً��ا ال��ص��ب��ر ول��ب��س��ن��ا
وَق��ت��اد ه��ش��ي��ًم��ا ن��م��ن��ا ع��ن��دم��ا ف��ان��ق��ل��ب ِوس��اًدا واف��ت��رش��ن��اه

∗∗∗
س��ب��ي��ل أي وم��ن ن��رج��وِك ك��ي��ف األزل م��ن��ذ ُح��ج��ب��ت ب��الًدا ي��ا
ال��دل��ي��ل؟ ِم��نَّ��ا وَم��ن ال��ع��ال��ي س��وُره��ا َج��بَ��ل أي دونَ��ه��ا، ف��ق��ٍر أي
ال��م��س��ت��ح��ي��ل؟ ت��ت��م��ن��ى ن��ف��وٍس ف��ي األم��ل أن��ِت أم أن��ِت أس��راب
ال��م��ن��ام ولَّ��ى اس��ت��ي��ق��ظ��ْت م��ا ف��إذا ال��ق��ل��وب ف��ي ي��ت��ه��ادى أم��ن��اٌم
ال��ظ��الم؟ ب��ح��ر ف��ي ي��غ��َرق��َن أن ق��ب��ل ال��غ��روب ش��م��س ف��ي ُط��ْف��َن غ��ي��وم أم
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∗∗∗
ل��ل��ج��م��ال وص��لُّ��وا ال��ح��قَّ ع��بَ��دوا األُل��ى َم��ه��د ي��ا ال��ف��ك��ر ب��الد ي��ا
وِرح��ال ب��خ��ي��ٍل أو ُس��ف��ن م��ت��ِن ع��ل��ى أو ب��رك��ٍب ط��ل��ب��ن��اك م��ا
��م��ال ال��شَّ ن��ح��و أو األرض ج��ن��وِب ف��ي وال ال��غ��رب وال ال��ش��رق ف��ي ل��س��ت
ال��ح��ِرج ال��وع��ر وال ال��س��ه��ل ف��ي ل��س��ت ال��ب��ح��ار ت��ح��ت وال ال��ج��و ف��ي ل��س��ت
ي��خ��ت��ل��ج ف��ؤادي ص��دري ف��ي أن��ِت ون��ار أن��وار األرواح ف��ي أن��ت
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ال��ض��ئ��ي��ل ك��ال��ظ��ل ال��ع��م��ر وت��وارى ال��ش��ب��اب ول��ى ق��د ال��ح��ب، زم��ان ي��ا
ال��ب��ل��ي��ل ال��طِّ��رس ع��ل��ى ال��وه��ُم خ��طَّ��ه ك��ت��اب م��ن ك��س��ط��ر ال��م��اض��ي، ��ح��ى وامَّ
ب��خ��ي��ل ب��ال��م��س��راِت ُوج��ود ف��ي ال��ع��ذاب ق��ي��َد أي��ام��ن��ا وغ��دت
وراح َم��لَّ ن��ط��ل��ب��ه وال��ذي َق��َض��ى، ي��أًس��ا ن��ع��ش��ق��ه ف��ال��ذي
وص��ب��اح ل��ي��ل ب��ي��ن ح��ل��م م��ث��ل م��ض��ى ب��األم��س ُح��ْزنَ��اه وال��ذي

∗∗∗
ال��ع��ه��ود؟ ذك��ر ع��ن ال��ن��ف��س ب��خ��ل��ود األم��ل ي��غ��ن��ي ه��ل ال��ح��ب، زم��ان ي��ا
ال��خ��دود؟ ورُد م��لَّ��ه��ا ِش��ف��اه ع��ن ال��ُق��بَ��ْل رس��م ال��ك��رى ي��م��ح��و تُ��رى، ه��ل،
��ُدود؟ ال��صُّ وأش��واق ال��وص��ل س��ك��رة ال��م��ل��ل وي��ن��س��ي��ن��ا ي��دان��ي��ن��ا أو
ال��س��ك��ون؟ وأن��غ��ام ال��ظ��ل��م أن��ه وََع��ْت آذانً��ا ال��م��وت ي��ص��مُّ ه��ل
ال��م��ص��ون؟ وال��س��ر ال��ق��ب��ِر خ��اف��ي��ات رأت أج��ف��انً��ا ال��ق��ب��ُر ي��غ��ش��ي ه��ل
ال��ق��بَ��س! ك��ن��وِر ال��س��اق��ي ي��د ف��ي س��ط��ع��ت ك��ؤوس م��ن ش��رب��ن��ا ك��م
أل��َع��ِس! ب��ث��غ��ٍر ال��لُّ��ط��ف ن��غ��م��ة َج��َم��َع��ْت ِش��ف��اه م��ن ورش��ف��ن��ا
األن��ف��س ص��وت األف��الك ُزُه��ُر س��م��ع��ْت ح��ت��ى ��ع��ر ال��شِّ وتَ��َل��ْونَ��ا
ال��ش��ت��اء ص��در م��ن ال��ث��ل��ج ب��ه��ب��وط ك��ال��زه��ور ت��ول��ت أي��اٌم ت��ل��ك …
… ال��ش��ق��اء ك��فُّ ِخ��ل��س��ًة َس��َل��بَ��تْ��ه ال��ده��ور أي��دي ب��ه ج��ادت ف��ال��ذي
وُرق��اد نُ��ع��اس ب��ي��ن ت��ن��ق��ض��ي ل��ي��ل��ًة ت��رك��ن��ا م��ا ع��رف��ن��ا ل��و
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وُس��ه��اد خ��ل��وٍّ ب��ي��ن ت��ن��ث��ن��ي ل��ح��ظ��ًة ت��رك��ن��ا م��ا ع��رف��ن��ا ل��و
ب��ال��بُ��ع��اد ت��م��ض��ي ال��ح��ب زم��ان ِم��ن ب��ره��ة ت��رك��ن��ا م��ا ع��رف��ن��ا ل��و
واذه��ب��وا!» «ق��وم��وا ال��وج��دان: ه��ت��ف ب��ع��دم��ا ل��ك��ن اآلن، ع��رف��ن��ا ق��د
«اق��ت��رب��وا!» ون��ادى: ال��ق��ب��ر ص��رخ ع��ن��دم��ا وذك��رن��ا س��م��ع��ن��ا ق��د
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قلبي يا باهللا

�واك ه� �م �ت� أُك� ق��ل��ب��ي ي��ا ب��ال��ل��ه
تَ��ْغ��نَ��ْم — ي��راك ��ن ع��مَّ ت��ش��ك��وه ال��ذي واخ��ِف

ب��األس��رار ب��اح م��ن
األح��م��ق ي��ش��اب��ه
وال��ك��ت��م��ان ف��ال��ص��م��ت
يَ��ْع��َش��ْق ب��م��ن أح��رى

�اك أت� إذا ق��ل��ب��ي ي��ا ب��ال��ل��ه
ف��اك��ت��ْم – ده��اك ع��م��ا ي��س��أل م��س��ت��ع��ل��م

ق��ال��وا: إن ق��ل��ب ي��ا
ت��ه��َوى؟ ال��ت��ي أي��ن
غ��ي��ري س��بَ��ْت ق��د ق��ل:
ال��س��ل��وى ادِع ث��م

َج��َواك اس��تُ��ر ق��ل��ب��ي ي��ا ب��ال��ل��ه
ف��اع��ل��ْم — دواك إال ي��ض��ن��ي��ك ال��ذي ف��م��ا

األرواح ف��ي ال��ح��ب
ال��ك��اس ف��ي ك��خ��م��رة
م��اء م��ن��ه��ا ب��ان م��ا
أن��ف��اس َخ��ِف��ي وم��ا
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ع��ن��اك اح��ب��س ق��ل��ب��ي ي��ا ب��ال��ل��ه
ت��س��ل��م — األف��الك ه��دَّت أو األب��ح��ار ض��ج��ِت إن
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الليل أغنية

األح��الم ت��خ��ت��ب��ي ال��س��ك��ون ث��وب وف��ي ال��ل��ي��ل، س��ك��ن
�ام األي� �ُد �رُص� ت� ع��ي��ون ول��ل��ب��در ال��ب��در، وَس��َع��ى

∗∗∗
ال��ع��ش��اق َك��رَم��َة ن��زور ال��ح��ق��ل، اب��ن��َة ي��ا ف��ت��ع��ال��ي،
�واق األش� �َة �ْرق� َح� ال��ع��ص��ي��ر ب��ذيَّ��اَك ن��ط��ف��ي ع��لَّ��ن��ا

∗∗∗
األل��ح��ان ي��س��ك��ب ال��ح��ق��ول ب��ي��ن م��ا ال��ب��ل��ب��ل اس��م��ع��ي
ال��ري��ح��ان ن��س��م��ة ال��ت��ل��ول ف��ي��ه ن��ف��خ��ت ف��ض��اء ف��ي

∗∗∗
األخ��ب��ار ت��ك��ت��م ف��ال��ن��ج��وم ف��ت��ات��ي، ي��ا ت��خ��اف��ي، ال
األس��رار ي��ح��ج��ب ال��ك��روم ت��ل��ك ف��ي ال��ل��ي��ل وض��ب��اب
ال��م��س��ح��ور ك��ه��ف��ه��ا ف��ي ال��ج��ن ف��ع��روس ت��خ��اف��ي، ال
ال��ُح��ور ع��ي��ون ع��ن ت��خ��تَ��ف��ي وك��ادت س��ك��َرى ه��ج��ع��ت

∗∗∗
يَ��ث��ن��ي��ه وال��ه��وى ي��روح م��رَّ إن ال��ج��ن وم��ل��ي��ك
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يُ��ض��ن��ي��ه! ب��ال��ذي ي��ب��وح ك��ي��ف ع��اش��ق م��ث��ل��ي ف��ه��و
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البحر

ال��ح��ج��اب خ��ل��ف م��ن اإلن��س��ان ي��ق��ظ��ُة ت��ن��ث��ن��ي ��ا ل��مَّ ال��ل��ي��ل س��ك��ون ف��ي
ال��ت��راب ق��ل��ب م��ن ال��ش��م��س أن��ب��ت��ت��ه ال��ذي ال��ع��زم أن��ا ال��غ��اب: ي��ص��رخ

س��اك��تً��ا يَ��ب��ق��ى ال��ب��ح��ر أن غ��ي��ر
ل��ي ال��ع��زم ن��ف��س��ه: ف��ي ق��ائ��ًال

ال��ِح��س��اب ي��وم إل��ى رم��ًزا ش��ادن��ي ق��د ال��ده��ر إن ال��ص��خ��ر: وي��ق��ول
ص��ام��تً��ا يَ��ب��ق��ى ال��ب��ح��ر أن غ��ي��ر
ل��ي ال��رم��ُز ن��ف��س��ه: ف��ي ق��ائ��ًال

وَس��َم��ا س��دي��ٍم ب��ي��ن ف��اص��ًال أغ��َربَ��ن��ي م��ا ال��ري��ح: وت��ق��ول
س��اك��تً��ا ي��ب��ق��ى ال��ب��ح��ر أن غ��ي��ر
ل��ي ال��ري��ح ن��ف��س��ه: ف��ي ق��ائ��ًال

ال��ظ��م��ا األرض ِم��ن ي��روي م��ش��َربً��ا أع��ذَب��ن��ي م��ا ال��ن��ه��ر: وي��ق��ول
ص��ام��تً��ا ي��ب��ق��ى ال��ب��ح��ر أن غ��ي��ر
ل��ي ال��ن��ه��ر ذات��ه: ف��ي ق��ائ��ًال

ال��َف��ل��ك ص��در ف��ي ال��ن��ج��ُم أق��ام م��ا ق��ائ��م إن��ي ال��طَّ��ود: وي��ق��ول
ه��ادئً��ا ي��ب��ق��ى ال��ب��ح��ر أن غ��ي��ر
ل��ي ال��طَّ��وُد ن��ف��س��ه: ف��ي ق��ائ��ًال

َم��ل��ك ِم��ن غ��ي��ري ال��ع��ال��م ف��ي ل��ي��س َم��ِل��ٌك إن��ي ال��ف��ك��ر: وي��ق��ول
ه��اج��ًع��ا ي��ب��ق��ى ال��ب��ح��ر أن غ��ي��ر
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ل��ي ال��ك��لُّ ن��وم��ه: ف��ي ق��ائ��ًال
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الشحرور

ال��وج��ود س��رُّ ف��ال��ِغ��ن��ا َغ��رِّد ال��ش��ح��رور أي��ه��ا
وق��ي��ود س��ج��ون ِم��ن ح��ر م��ث��ل��ك ل��ي��ت��ن��ي

∗∗∗
أط��ي��ر ال��وادي َف��ض��ا ف��ي ُروًح��ا م��ث��ل��ك ل��ي��ت��ن��ي
أِث��ي��ر م��ن ك��ؤوس ف��ي ُم��داًم��ا ال��ن��ور أش��رب

∗∗∗
وِرض��ى واق��ت��ن��اًع��ا ُط��ه��ًرا م��ث��ل��ك ل��ي��ت��ن��ي
م��ض��ى ع��م��ا غ��اف��ًال س��ي��أت��ي ع��م��ا ُم��ع��رًض��ا

∗∗∗
وبَ��ه��ا وج��م��اًال َظ��رًف��ا م��ث��ل��ك ل��ي��ت��ن��ي
ال��ن��دى ي��وِّش��ي��ه ك��ي َج��ن��اح��ي ال��ري��ُح ت��ب��ُس��ط

∗∗∗
ال��ِه��ض��اب ف��وق س��اب��ًح��ا ِف��ك��ًرا م��ث��لُ��ك ل��ي��ت��ن��ي
وس��ح��اب غ��اٍب ب��ي��َن ع��ف��ًوا األن��غ��ام أس��ك��ب
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∗∗∗
ع��نِّ��ي األش��ج��ان واص��ِرف غ��نِّ ال��ش��ح��رور أي��ه��ا
أذن��ي أُذن ف��ي ن��اف��ًخ��ا ص��وتً��ا ص��وت��ك ف��ي إن
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الرئبال اجلبار

ب��دا ق��د َه��وًال ال��ل��ي��ل م��ث��ل وه��و م��ب��ط��ئً��ا ي��م��ش��ي ال��ل��ي��ل ظ��الم ف��ي
س��ي��ًدا ع��ظ��ي��ًم��ا إاله ت��ب��ِر ل��م األرض ك��أن ي��م��ش��ي وح��َده

∗∗∗
ال��س��ح��اب أط��راف األط��الل ت��ل��ُم��ُس ك��م��ا م��رف��وًع��ا ال��ت��راب وي��دوس
وَض��ب��اب وَس��دي��م ش��ع��اع ِم��ن أث��واِب��ه ف��ي ال��ج��س��م ف��ك��أن

∗∗∗
ب��ش��ر؟ أم ِج��نٌّ أن��ت ه��ل س��ي��ره، ف��ي ال��ل��ي��ل ي��ع��ي��ُق َط��ي��ًف��ا ي��ا ق��ل��ت:
ال��ق��َدر ِظ��ل أن��ا ال��ُه��زء: رن��ُة أل��ف��اظ��ه وف��ي ُم��غ��ت��اًظ��ا ق��ال
ال��ق��اب��ل��ْه ذراُع ��ت��ن��ي ض��مَّ ي��وم ال��ق��ض��ا م��ات ق��د ط��ي��ُف ي��ا ال ق��ل��ت:
ن��اِئ��ل��ْه إال ال��َع��ي��ش ي��ن��ال ال ال��ذي ال��ح��ب أن��ا ُم��ح��ت��اًرا: ق��ال

∗∗∗
ال��رب��ي��ع أزه��ار ت��ذب��َل أن ب��ع��د ي��ع��ي��ش ال زه��ٌر ف��ال��ح��بُّ ال ق��ل��ت:
ال��ُم��ري��ع ال��م��وُت أن��ا ال��ب��ح��ر: ض��ج��ُة ل��ه��َج��ت��ه وف��ي غ��ض��ب��انً��ا ق��ال

∗∗∗
غ��ف��ل��ت��ه ِم��ن ال��ن��ائ��م أي��ق��ظ أت��ى إن ص��ب��ٌح ف��ال��م��وت ال ق��ل��ت:
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ِع��ل��ِت��ِه ف��ي م��اَت يَ��نَ��ْل��ِن��ي ل��م ف��َم��ن ال��م��ج��ُد أن��ا م��خ��ت��اًال: ق��ال
وَك��َف��ن َل��ح��ٍد ب��ي��ن م��ض��م��ح��الٍّ ي��ن��ث��ن��ي ِظ��ل ف��ال��م��وُت ال ق��ل��ت:
وب��دن ُروح ب��ي��ن ي��ت��ه��ادى ال��ذي ال��س��ر أن��ا م��رت��ابً��ا: ق��ال
ك��ال��م��ن��ام ت��ول��ى ال��ف��ك��ر ي��ق��ظ��ة ب��ه ب��اح��ت إن ف��ال��س��ر ال ق��ل��ت:
م��الم؟ ��ؤل ال��سُّ أف��ي ق��ل��ت: أن��ا. َم��ن تَ��س��أل��ن��ي ك��ف��ى م��ل��ت��اًع��ا: ق��ال

∗∗∗
وال��س��م��ا ع��نِّ��ي األرَض ت��س��أَل��ن ف��ال أن��َت أن��ا م��ح��ج��وبً��ا: ق��ال
وَم��َس��ا ُص��ب��ًح��ا ال��ِم��رآة ف��ارُق��ِب ت��ع��رَف��ن��ي أن ِش��ئ��َت م��ا ف��إذا

∗∗∗
ال��ري��اح تُ��ذري��ه ال��دخ��اُن م��ث��ل��م��ا ن��اِظ��ري ع��ن واخ��ت��َف��ى ه��ذا ق��ال
ال��ص��ب��اح ح��ت��ى ال��دُّج��ى أش��ب��اح ب��ي��ن يَ��ه��ي��م ال��ِف��ك��ر ِم��ن ب��ي م��ا ت��ارًك��ا
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غزلتم إذا

ال��َم��الم ل��ي��ل��ي ح��ول ح��ب��ك��تُ��م وإن ال��ظ��ن��ون ي��وم��ي ح��ول غ��زل��ت��م إذا
ال��ُم��دام ك��ؤوس��ي ِم��ن تُ��زي��ل��وا ول��ن ال��َح��ص��ي��ن َص��ب��ري بُ��رج تَ��ُدك��وا ف��ل��ن
ل��ل��س��الم م��ع��ب��ٌد ف��ؤادي وف��ي ل��ل��س��ك��ون َم��ن��زٌل ح��ي��ات��ي ف��ف��ي
ال��م��ن��ام يَ��ذُوَق أن م��ن يَ��خ��ت��ِش��ي ال ال��َم��ن��ون ط��ع��اِم ِم��ن ت��غ��ذَّى وَم��ن





الشهرة

ال��ع��ق��ل م��ع روح��ي ك��ل أودع��ت��ه ال��رم��ل ع��ل��ى َس��ط��ًرا ال��َج��ْزِر ف��ي ك��ت��ب��ُت

∗∗∗
َج��ه��ل��ي ِس��وى ��واط��ي ال��شَّ ف��ي أج��د ف��ل��م وأس��ت��ج��ل��ي أق��را ال��م��د ف��ي وع��دت





باألمس

واس��ت��راح م��ن��ه ال��ن��اس وأراح ف��ق��ض��ى ق��ل��ٌب ب��األم��س ل��ي ك��ان
ونُ��واح وش��ك��وى ت��ش��ب��ي��ٍب ب��ي��َن َم��َض��ى ق��د ح��ي��ات��ي م��ن ع��ه��د وذاك
ال��ص��ب��اح ب��أن��وار يُ��م��ح��ى ن��وره ال��ف��ض��ا ف��ي ك��ن��ج��م ال��ح��ب إن��م��ا
يُ��ق��ي��م ال ِظ��ل ال��ح��بِّ وج��م��ال ي��ط��ول ال َوْه��ٌم ال��ح��ب وس��رور
ال��س��ل��ي��م ال��ع��ق��ل ي��س��ت��ي��ق��ظ ع��ن��دم��ا ت��زول أح��الٌم ال��ح��ب وع��ه��ود

∗∗∗
أن��ام ال ك��ي أرُق��ب��ه س��اه��ر م��ع��ي وال��ش��وق ال��ل��ي��ل س��ه��رُت ك��م
َح��رام» ف��ال��ن��وم تَ��ْدُن! «ال ق��ائ��ًال: َم��ض��ج��ع��ي ي��ح��م��ي ال��وج��د وخ��ي��ال
��ق��ام» ال��سَّ ي��ش��ك��و ال ال��وص��ل ي��ري��د «م��ن م��س��م��ع��ي: ف��ي ه��ام��ٌس وَس��ق��ام��ي
ال��َك��رى ط��ي��ِف ب��ِل��ق��ا ُع��يُ��ون��ي ي��ا ف��اب��ِش��ري، ت��ق��ض��ت، أي��ام ت��ل��ك
َج��َرى ف��ي��ه وم��ا ال��ع��ه��د ذل��ك ت��ذُك��ري أالَّ ن��ف��ُس، ي��ا واح��ذري،

∗∗∗
َم��َرح��ي م��ن راق��ًص��ا أت��ل��وَّى ��ح��ر ال��سَّ نُ��س��ي��م��ات َه��بَّ��ْت إن ك��ن��ُت
ق��دح��ي ف��أم��ال ال��راَح ِخ��ل��ت��ه ال��م��ط��ر ال��غ��ي��م س��ك��ب م��ا وإذا
ي��س��ت��ح��ي» «ه��الَّ ِص��ح��ُت: ق��رب��ي وه��ي ظ��ه��ر األف��ق ع��ل��ى ال��ب��در وإذا
ك��ال��ض��ب��اب ت��ول��ى ب��األم��ِس ك��ان وم��ا ب��األم��س، ك��ان ه��ذا ك��ل
َح��بَ��اب م��ن َع��ق��ًدا األن��ف��اس تَ��ف��ُرُط ك��م��ا م��اِض��ي ال��س��ل��وان وم��ح��ا
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∗∗∗
ك��ئ��ي��ب ص��بٍّ ع��ن ال��ِف��ت��ي��ان ت��س��أل ُس��ع��اد ج��اءت إذا أم��ي بَ��ن��ي ي��ا
ال��ل��ه��ي��ب ذاك م��ه��ج��ت��ي م��ن أخ��َم��دت ال��ب��ع��اد أي��ام أن ف��اخ��ب��روه��ا
ال��نَّ��ح��ي��ب آث��ار ��ل��وان ال��سُّ وم��ح��ا ال��رم��اد ح��ل ق��د ال��ج��م��ر وم��ك��ان
م��ش��ف��ق��ي��ن ف��ك��ون��وا ن��اح��ت وإذا ت��غ��َض��ب��وا ال َغ��ِض��بَ��ْت م��ا ف��إذا
ال��ع��اش��ق��ي��ن ك��ل ش��أن ه��ذا إن ت��ع��ج��ب��وا ال ض��ح��ك��ت م��ا وإذا

∗∗∗
وأل��ي��ف؟ ل��ح��ب��ي��ب َم��ع��اد أو رج��وع َم��رَّ ِل��َم��ا ه��ل ِش��ع��ري! ل��ي��ت
ال��م��خ��ي��ف؟ م��اض��يَّ وج��ه ل��ت��ري��ن��ي ال��ه��ج��وع ب��ع��د ي��ق��ظ��ة ل��ن��ف��س��ي ه��ل
ال��خ��ري��ف أوراُق أُذن��ي��ه وع��ل��ى ال��رب��ي��ع أن��غ��ام أي��ل��ول يَ��ع��ي ه��ل
ال��م��ح��ف��ل ع��ود يَ��خ��ض��ر وال ال، نُ��ش��ور أو ل��ق��ل��ب��ي ب��ع��ٌث ف��ال ال،
ال��ِم��ن��َج��ِل ِب��ح��دِّ تُ��ب��رى أن ب��ع��د ال��زه��ور تُ��ح��ي��ي ال ��اد ال��ح��صَّ ويَ��ُد

∗∗∗
ال��س��ن��ي��ن خ��ي��االِت غ��ي��َر ت��َرى ال وغ��َدت ب��ج��س��م��ي ال��روح ش��اخ��ِت
تَ��س��ت��ع��ي��ن اص��ط��ب��اري ف��ب��ع��ك��اِز َف��َش��ت ص��دري ف��ي األم��ي��اُل ف��إذا
األرب��ع��ي��ن ح��د أب��لُ��غ أن ق��ب��ل وان��ح��ن��ت األم��ان��ي م��ن��ي وال��ت��َوت

∗∗∗
ال��ُج��ن��ون ق��ول��وا: ب��ه؟ ح��ل ع��س��ى م��ا رح��ي��ل: ق��ال��ت ف��إذا ح��ال��ي ت��ل��ك
ال��َم��نُ��ون س��ت��ش��ِف��ي��ِه ُق��ول��وا: ب��ه؟ م��ا وي��زول أي��ش��َف��ى ق��ال��ت: وإذا
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الساقية؟ تقول ماذا

ي��زول ال وج��وٍد س��ر ُم��ع��ل��نً��ا ال��ص��ب��اح َج��اء وق��د ال��وادي ف��ي ِس��رُت
وت��ق��ول: وتُ��ن��ادي ت��ت��غ��نَّ��ى ال��ِب��ط��اح ب��ي��ن س��اق��ي��ة ف��إذا
وَم��رام نُ��زوٌع ال��ع��ي��ش إن��م��ا ب��ال��ه��ن��اء ال��ح��ي��اة م��ا
وَس��ق��ام ُق��ن��وط ال��م��وُت إن��م��ا ب��ال��ِغ��ن��اء ال��َم��م��ات م��ا
ال��ك��الم ت��ح��ت ي��ن��ط��وي ب��س��رٍّ ب��ل ب��ال��ك��الم ال��ح��ك��ي��م م��ا
ال��ُم��ق��ام ي��أبَ��ى ل��م��ن ال��م��ج��د إن��م��ا ب��ال��َم��ق��ام ال��ع��ظ��ي��م م��ا
ال��ُج��دود ق��ت��ل��ى م��ن ك��ان ن��ب��ي��ٍل ك��م ب��ال��ُج��دود ال��نَّ��ب��ي��ل م��ا
ُع��ق��ود م��ن أس��نَ��ى ال��ق��ي��د ي��ك��ون ق��د ب��ال��ق��ي��ود ال��ذل��ي��ل م��ا
ال��س��ل��ي��م ب��ال��ق��ل��ِب ال��ج��ن��ة إن��م��ا ب��ال��ث��واب ال��ن��ع��ي��م م��ا
ال��ج��ح��ي��م ك��ل ال��خ��ِل��ي ال��ق��ل��ب إن��م��ا ب��ال��ع��ذاب ال��َج��ح��ي��م م��ا
األغ��ن��ي��اء أغ��نَ��ى ك��ان ش��ري��د ك��م ب��ال��نُّ��ض��ار ال��ُع��ق��ار م��ا
ورداء رغ��ي��ٌف ال��دن��ي��ا ث��رَوة ب��ال��ح��ق��ي��ر ال��ف��ق��ي��ُر م��ا
ل��ل��ق��ل��وب ش��ع��اع ال��ُح��س��ن إن��م��ا ب��ال��وج��وه ال��ج��م��اُل م��ا
ال��ذن��وب ب��ع��ض ف��ي ك��ان ف��ض��ل ُرب ل��ل��ن��زي��ه ال��ك��م��ال م��ا
وي��س��ار ي��م��ي��ن ع��ن ل��ص��خ��ور ال��س��اق��ي��ة ت��ل��ك ق��ال��ت��ه م��ا ه��ذا
ال��ب��ح��ار ه��ات��ي��ك أس��رار م��ن ك��ان ال��س��اق��ي��ة ت��ل��ك ق��ال��ت��ه م��ا ُربَّ




