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مقدمة

الرحيم الرحمن هللا بسم

وبعد، أجمعني. وصحبه آله وعىل محمد سيدنا عىل وسالمه وصالته العاملني، رب هلل الحمد
يشء عىل بإطالعهم القراء وعدنا أننا الريحاني»، «أمني كتابنا خاتمة يف لنا سبق فقد
مختاراتنا، تقديم يف نرشع بوعدنا ووفاءً البحار، وراء فيما العربي، النبوغ أساليب من
اللبيب املطالع فكر عن يعزب وال األمريكية، البالد يف العربي األدب أساطني كتابات من
حلوله وهو خاص، بكتاب وإفراده الريحاني األستاذ تقديم سبب إىل هنالك أرشنا أننا
الرشقية؛ بالده بزيارة االهتمام يف السوريني أدباء من غريه وسبقه بالرشق، الضيافة دار
وما مسائلها. واكتناه حالها، عىل للوقوف درج، منه الذي طفولته، ومهد رأسه مسقط
رضيًعا والريحاني هم من مهجرهم يف السوريني أدباء من نعرف أننا إىل اإلشارة فاتنا
وتكريًما بحقه، لألدب فوفاء نفسه، الريحاني عىل بتفوقهم نقل لم إن رهان، فرسا أو لبان
علينا وجب ملودته؛ والحافظني لحرمته، واملانعني حقيقته، عن الزائدين من وأهله، للعلم
مبلغ عىل الرشقيون ليطلع العربي؛ النبوغ بكتاب الريحاني» «أمني كتاب فنشفع نبادر أن
يبخس فال منازعهم، وكيفية نهضتهم مقدار فيعرف مهجرهم، يف الفينيقيني أحفاد علم

أشياءهم. الناس
يف ترعرع ممن هذا، كتابنا يف شيئًا له نختار من وكل الريحاني، أن فخًرا وحسبنا
كتبناه بما عهد قريبو الكرام القراء أن ودليلنا لبناننا. ريح ونََشق بغذائنا، وتغذى بالدنا،
العلمية، النهضة تلك رجال أحد وهو هجرته، ومبدأ نشأته، وكيفية الريحاني، حياة عن
جربان النابغة األديب طليعتهم ويف هجرتهم، دار يف السوريني نبغاء أحنائها بني تضم التي
يف العلم ثدي ورضيع الجميل، لبنان وابن القلمية، الرابطة أعضاء أحد فهو جربان، خليل
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أن فبعد نعيمة. مخائيل النحرير زميلهما والنبوغ النشأة قاسمهما وقد البريوتية. الرياض
وتجويد العلم، ملزيد طلبًا الروسية؛ البالد إىل هاجرها سوريا، يف العلم معني من ارتشف
جامعاتها، إحدى دخل أن بعد وأدبه، نبوغه تجىل وهناك األمريكية، البالد أم ثم االطالع،
القارئ بال عن يغيبنَّ وال اآلداب. طعم يتذوق من جميع بني قدره وعال صيته فزاع
لبنان وحفيد األمريكي، العرب شاعر مايض، أبو إيليا الجامعة تيك وعضو النابغة، ذاك
الدواوين أحد وصاحب األمريكية، القارة ونزيل املرصية، البالد يف الدراسة وربيب الكبري،
هؤالء صنو حداد، املسيح عبد الهمام املتأدب أنَس ال األمجاد، من أنَس وما الشعرية.
ونسيب كاتسفليس، ووليم مرشق، وأمني أيوب، رشيد النوابغ: وكذلك الناهضني، األعضاء

الحصني. وحصنه القوي، األدب أركان عريضة؛
صلة ال بالد يف العربية، اآلداب أنصار أنهم النابغني، األفذاذ هؤالء سرية من وحسبنا
ونادوا فأطربوا، وترنموا فأبدعوا، ونظموا وَجودوا، كتبوا فقد الرشقيني، آداب وبني بينها
من يشء عىل القراء اطالع وحب بالجميل، االعرتاف مقام يف ونحن أنا بيد فأسمعوا.
نلفت أن عنه، لنا مندوحة ال مما أو الحسن، من رأينا األدباء، أولئكم كالم من مختاراتنا
حني خاطره، وأمام عينيه، نصب نجعلها أن وبودنا هامة، نقطة إىل الفطن قارئنا ذهن
هذه أن وهي املهجر، يف إخواننا كتابات من نختاره ما كل ومطالعة بل هذا، كتابنا مطالعته
نفوسهم، اآلداب تلك فخالطت الغربيني، بآداب هجرتها بعد تضلعت قد املتأدبة، الطائفة
فال العربية، باآلداب مزجها يريدون حينما فيها تغالوا فربما جوانحهم، عليها وانطوت
يطلقون بل وقوافيه، بأوزانه يتقيدون وال العربي، القريض قوانني شعرهم يف يراعون
أكثر الغربية، حلله يف رافًال ونثرهم شعرهم فيجيء الغربية، األساليب خلف األعنة مللكاتهم
ولكل العربية، والسمات العراقية، واألكسية النجدية، والُربد اليمانية، بالحربات اتشاًحا منه

موليها. هو وجهة
العربي األدب رجاالت من لرأينا العربية، اآلداب تاريخ إىل البرص أرجعنا لو أننا عىل
استوطنوا وقتما األساليب، هذه من يشء أذهانهم إىل ى رسَّ قد من األُول، القرون وفحول
التي اللغة مقومات مراعاة مع العربي، األدب عىل أدخلوه أنهم إال األندلسية، الجزيرة

آدابها. مشخصات عىل ويحافظون إليها، ينتمون
لجمهور كبريًا نفًعا فيها نرى التي اآلثار، بنرشهذه أنفسنا نغبط أننا القول، وقصارى
مؤازرتهم وحسن املوضوعات، نافع عىل لالطالع وحبهم الكرام، بالقراء فثقتنا األدب، أهل
قليل غري عدد بطبع العام، هذا يف النفس إجهاد إلينا حبَّب مطبوعاتنا؛ عىل بإقبالهم لنا،

والتاريخية. واألدبية، والسياسية، االجتماعية، الكتب من
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مقدمة

بإمعان، صفحاته يف وينظر عليه، يطلع ملن النافع فر السِّ بهذا مجهودنا، نختم وإنا
ا، حقٍّ عليك لبدنك فإن الفكر؛ وترويح الجسم لراحة طلبًا العام، هذا يف الرياع ندع ثم

والسالم.

الرافعي توفيق
١٩٢٢ سنة مايو يف القاهرة
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أمنيالرحياين

إىل حاجتنا إن والتلفونات. الحديدية السكك إىل منها ألشد اليوم، التهذيب إىل حاجتنا إن
العلوم إىل منها ألشدُّ األخالق، ويثقف العقول، ويرقي األنفس، يهذب الذي الصحيح العلم
عنارص يعم أن ينبغي الصحيح والتهذيب والخنفشارية، والالهويتة، والفقهية، اللغوية،
هو إنما والبالء، الويل أشد أن وعندي لألمة، تذكر بفائدة ليأتي السواء، عىل بأرسها األمة
وعنارص األخوان، أيها البيت بهذا وطننا إن مًعا. والعالم الجاهل سقفه تحت يعيش بيت يف
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وتباينت والدينية، القومية صبغاتهم وتعددت وأخالقهم، أذواقهم تنافرت كأفراد فيه األمة
غالبًا يلتجئ سواه، دون عنارصاألمة عنرصمن ارتقى فإذا والعلوم، املدارك درجات فيهم
أما املياه، وجه يف كالسد ترقيه، طريق يف واقفة املنحطة العنارص ظلت إذا املهاجرة، إىل
األلف؛ يف مرة إال صحتها عىل يشهد ال فالتاريخ َكِثريًَة﴾، ِفئًَة َغَلبَْت َقِليَلٍة ِفئٍَة ن مِّ ﴿َكم اآلية:
إن األكثرية أن هو املبتذل والغالب مبتذلة، فيها املعجزات تكون أن تسمح ال الطبيعة ألن

األقلية. عىل تتغلب الطبيعة يف أو النيابية املجالس يف كانت
ترتقي أن ترجو كانت إن الخطري، األمر هذا إىل تنتبه أن إذن الدستورية حكومتنا عىل
املجانية، اإلجبارية العمومية الوطنية املدارس تأسيس تبارش أن حكومتنا عىل وتحيا. األمة
كبري الحماسة، أخا يا ترُج فال قريبًا، تبارش ال كانت وإن دينية، صبغة كل عن املجردة

النيابي. املجلس هذا ومن الدستور، هذا ومن االنقالب، هذا من خري
سوى والتأليف، والخطابة الكتابة من يل غاية ال أن العزيز، القارئ أيها تعلم أظنك
وعن السياسية، املآرب عن تجرد من وأن األمة، يف السديدة والتعاليم الحرة، املبادئ نرش
الناس. من أحد خاطر يراعي أن دون الناس، يف كلمته يرسل املادية، الشخصية األغراض
الرؤساء من عرفت ما اآلن وحتى الجديد، العالم من وطني، إىل عدت سنوات خمس منذ
املدة هذه قضيت التقادير، به جمعتني من أو يعرفني، أن أحب من إال والدينيني، املدنيني
دون سعيًدا، يعيش أن اإلنسان طاقة يف أن يل فبان والسياسة، الرئاسة عن بعيًدا كلها
هذا محروًما عشت نعم والرؤساء، الحكومة عمال أو واألمراء، السياسيني من يتزلف أن
األدباء. من سواي هموم من أقل السياسية ومتاعبي األدبية همومي فكانت العظيم، الرشف
قاعدة عليها ألبني إال قلتها فما الشخصية، الكلمة هذه مني القراء يعذر أن عىس
بعلمه الناس ينفع أن وأحب الكتابة، صناعة زاول من كل باعتبار جديرة هي عمومية،
الحرية مزية الكاتب يفقد منهم، السيادة وباألخصأصحاب العظام، من التقرب إن وأدبه،
تكلمت الشخصية، كلمتي أجلها من قلت التي العمومية، القاعدة هي هذه واالستقالل؛
التي اآلراء أن اإلخوان أيها لكم ألؤكد األحوال، هذه غري يف ذلك ألفعل كنت وما نفيس، عن
يفرق وال والتحزب، التفريق يعرف ال علم ثمرة هي إنما بها، أنادي التي واملبادئ أبديها

واألديان. الجنسيات بني
بكلمة وأردفها الوطنية، املدارس عن السابقة كلمتي التمهيد، هذا بعد أردد أن أحب
باألوتاد.» غًدا تذهب الريح مع اليوم ذهبت إن واٍد يف «صيحة وهي أهمية، منها بأقل ليست
املدارس البالد يف تأسست إذا إال راقية، متحدة واحدة أمة ا حقٍّ تصري ال العثمانية األمة إن
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الدهريني، وأبناء املسلمني، أبناء العلوم فيها وتلقن اإلجبارية، املجانية العثمانية الوطنية
أمة نصري ال إننا األخرى: كلمتي أقول أن عيل بقي مًعا. اليهود وأبناء املسيحيني، وأبناء
يتباحثون املسلمني وأدباء املسيحيني أدباء صار متى إال الكلمتني، معنى بكل حرة راقية
امللتني شعب يف ذلك يثري أن دون اجتماعيٍّا، أو سياسيٍّا أو دينيٍّا كان، موضوع أي يف
شئونهم يف املسيحيني ينتقد أن للمسلم يحق ال كان إذا بل التعصب، وسموم الجهل، غبار
وليسوطننا واحدة، وهللابأمة فلسنا املسلمني، ينتقد أن للمسيحي وال االجتماعية، العمومية
والعنارص املذاهب اختالف عىل أبنائه، كل هيكله يف يعبد الذي الجامع، املجيد الوطن بذاك
واالجتماعية، الوطنية شئوننا يف الدينية، صبغاتنا عن نتجرد ال كنا إذا بل والجنسيات،
باطلة قاعدة عندنا واملساواة معقولة، غري لفظة وإخاؤنا مقولة، كلمة الناس أيها فحريتنا

مرذولة.
األمة، يف الحرة التعاليم نرش يف يساعدوننا ال املسلمون، إخواننا كان إذا سيدي، يا نعم
صدى يرددون ال كانوا إذا والدستور، الحرية آباء آراء وفعًال قوًال يؤيدون ال كانوا إذا
والعلماء؛ األصفياء األحرار من نحوهم الرشق يف اليوم ينحو ومن وعلمائه، املغرب أحرار
يف األسايس العنرص واملسلمون األمة، حياة تجديد والحرية الدستور أبطال يحاول فعبثًا
والتهذيب؛ العلم يف انتصار يتبعه لم إن فيه، عظيم مجد فال الجيش، انتصار وأما األمة.
أُسست الذي الجهل يزيل ال فنرصه االستبدادية، الحكومة معاقل دمر وإن الجيش ألن
فردية الحكومة كانت إن عندي سيان األمة، يف سائًدا الجهل زال وما الحكومة، تلك عليه
الجهل يعود إذن الجهل. حصون تدمري يف الحكومة تبارش لم إن نيابية، حرة أو استبدادية،
مجردة الوطنية، العمومية املدارس تأسيس يف إال ذلك لها يتم وال الحكومة، حصون فيدمر
يتلقنون والدهريني، واليهود، واملسيحيني، املسلمني، أوالد حيث دينية؛ صبغة كل عن
طريقة وعىل واحد، كتاب ومن واحد، سقف وتحت واحد، مدني أستاذ عىل العلوم كلهم
عىل أسس املدينة، هذه يف الصناعة مكتب فإن بها؛ أنادي ببدعة هذه وما واحدة. وطنية
العثمانية للمدارس مثاًال فيكون الحكومة، اليوم أحيته لو وحبذا الوطنية، الطريقة هذه
يوحد ال التعليم كان إذا األمة، يف العنارصاملتعددة توحيد نحاول وعبثًا اإلجبارية. العمومية

الحرة. الجامعة الوطنية الطريقة هذه عىل
تلك يف تأملتهم يسبحون، الناس عىل أتفرج البحر، قهاوي من قهوة يف مرة جلست
املسلم أين نفيس: يف وقلت البعض، عن البعضمنهم يميز عما تجردوا وقد الطبيعية، الحالة
واحد، بحر يف كلهم يسبحون رأيتهم املسيحي؟ وأين الكافر؟ وأين اليهودي؟ وأين اآلن؟
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واحد، قلب كأنها قلوبهم، حول تلعب أمواج من يستنكفون ال وهم واحدة، سماء تحت
مرنة عقولنا تصري ترى يا متى نفيس: يف فقلت واحد. جسم كلها كأنها أجسامهم وتغسل
لناموس إال تخضع فال البحر، هذا كأمواج أنفسنا تصري متى كأجسامنا؟ قوية نشيطة
اآلداب بحر يف فتسبح كأبداننا، متساهلة تصري متى األقل، يف أو هللا؟ ناموس هو واحد،

شقاق؟ ودون تنافر دون الواحدة، العلوم سماء وتحت الواحد،
األوروبية، الحربية املدرعات هناك فرأيت القهوة، تلك يف جالس وأنا البحر إىل نظرت
تَزل لم بالد يف اإلقامة فكرهت هوغو»، و«فكتور «الڨريته» اإلفرنسيتان املدرعتان ومنها
بصفة األوروبية املدرعات نشاهد كنا وهل الكاذبة، املظاهرات هذه مثل إىل فيها تحتاج
كانت هل سنة، ثالثني منذ الوطنية، العمومية املدارس عندنا تأسست لو بحرنا يف رسمية
التعليم، سنة ثالثني منذ د ُوحِّ لو والشنار، العار وبوطننا بنا فتلحق تاريخنا، املذابح تلطخ
األمة؟ يف الديني التساهل روح وانترش شاملة، وطنية عاطفة العثمانيني قلوب يف فنَمت

أن أحب ال أنا بالدنا، شطوط عىل املدرعات هذه أرى أن أحب ال أنا إخوتي، يا ال
بحر يف هوغو» «فكتور أرى أن أحب ال أنا أوروبية، دولة إىل األمة عنارص أحد يلتجئ
أرى أن أحب ال بريوت، أبناء أرواح يف متجلية هوغو فكتور روح أشاهد أن أحب بل بريوت،
تحمينا أن أحب سوريا، أبناء قلوب يف أراها أن أحب بل سوريا، شواطئ عىل «الحقيقة»
والتعصب الغش من الخالص العلم يحمينا أن أحب واملدرعات، املدافع ال السديدة، املبادئ
العثماني، والجند العثماني، اإلخاء يحمينا أن أحب دينية، أو جنسية مصلحة كل من املجرد

العثماني. والعلم

والجامع1 الكنيسة (1)

التعبتني وركبتي املنسحقة نفيس حملت (وقد أعرفها التي العبادة أماكن سائر بني أَر لم
عيل يؤثر الذي املكان هو الجامع! ما أدراك وما الجامع، من أفضل عديدة) هياكل إىل
يداهن ما الجامع يف فليس املتنوعة، شواعرها من فيه ملا سواه، من أكثر بديموقراطيته
بشاشة وليست الورعني. يغفل أو األحمال، ثقييل يرد أو الفقراء، قلوب يكرس أو األغنياء،
نهار فيه تقام التي والخدمة لصدقاته، فيه الناس رغبة وال املزدوجة، بمقاعده الجامع

األمريكية. السائح جريدة عن نقًال 1
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البالغة، من لحن دائًما هي بل تبدل، وال تحرف ال ولهذا القرآن، من مأخوذة الجمعة
العالء. نحو األفكار اتجاه لدى القلوب يف خشوًعا فيحدث األسماع، تعشقه

فراغ ذلك بعد ويبقى النوام، والعابدين حتى الخطباء، جماعة عادة يسع كبري، الجامع
املسلمني جماعة تُظل التي الشكل، الساحرة الزوايا من قريبًا أبًدا يكون ال فاملنرب يحد، ال
بينهم فتجد واحد، سقف تحت للصالة يجتمعون طبقاتهم، اختالف عىل وهم ونفوسهم،
البعيدة، الربية غبار عليه وأعرابيٍّا القوى، منهوك وحماًال أعمى، وشحاذًا متمتًعا، درويًشا
عيونهم إلغماض أو العناء، بعد للراحة طلبًا وخشوع، ورع بتمام الجامع، يؤمون وكلهم
البارد، الرخام عىل يتمددون وآخرون املحراب، أمام يسجدون فبعضهم قصرية، لغفوة
عجمية سجادة عىل راكًعا النسب يف عريق أمري أو جليل، شيخ يكون حني األروقة، تحت

صالته. يف قائًما ينهض ثم ساجًدا يخر ثمينة،
تصل أن إىل سبحته، خرزات ويعد الرحيم، الرحمن هللا بسم قائًال: يتمتم درويش هنا

الغيبوبة. درجة نفسه
وجهه، عىل مكبٍّا ويخر كريم، يا هللا يا بقوله: تثاؤبه متبًعا يتثاءب، فقري وهناك
عىل يتعدى جاهل أو ملحد من وليس هامدة، جثة كأنه الرواق تحت ممدد بدويٌّ وهناك

… عليهم يعكر أو املصلني أحد
هللا أوالد يقبِّل وناد املؤمنني، يضم وهيكل واألمري، الشحاذ إليه يرتاح ميناء، الجامع
الواسعة، القبة رهبة فتكتنفه رأسه، إليه يسند حجر عىل املنبزذ يعثر حيث هو السواء. عىل
تدفعها التي كريم، يا هللا، يا كلمات: إال الرهيب املكان ذلك سكينة يتخلل وما تعلوه، التي

فآخر. وقتًا الصدور
يؤذي الخارج، من إليه صوت وصول لندر النحاسني، سوق يف قائم الجامع أن ولو
ويسبح الجسد، فتدعو السكون، هذا من لتخشع فيه النفس وإن وسكينته، املكان رهبة
مغنني، جوق وال موسيقية، آلة بال أجراس، وال صنوج بال النفس فينبه العلويات، يف العقل
سبيًال لتجد النفس تندفع تطفأ ال التي الدائمة، اإليمان بأضواء ولكن تماثيل، وال رسوم بال
اإلله إىل اإللهية، العزة إىل تحد، ال التي والرهبة الوصف، الفائق السكون خالل من لها

هللا. إىل الواحد،
متأمًال الباب عند حذائي خلعت وقد ألسرتيح، القرى؛ إحدى يف جامًعا يوم ذات دخلت
تدخل أن الدناسة من كان إذا فإنه وحسية، روحية دواعي لذلك ألن الحكيم؛ التقليد بهذا
الطريق بأوحال الثمني الجامع سجاد لطخت إذا بالحري فكم قدميك، يف وحذاءك هللا بيت
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أوحال، قدميَّ عىل مضيًفا كان وألنه للعادة، امتثاًال حذائي خلعت أني ناهيك وغبارها؟
شعرت. كما فرًحا به ويجدون التقليد، هذا إىل يرتاحون كثريين وأخال

الزوايا، إحدى يف السن يف طاعن وقور رجل مصلني، سوى الجامع يدخل يكن ولم
تحت حصري عىل جلست فقد أنا أما األخرى. الزاوية يف جامد العراء من قريب وشحاذ
الراحة إن منزيل. يف كأني ذاك إذ وكنت ساقي، ممدًدا عامود إىل ظهري مسنًدا رواق،
ساعات من ساعة كل يف الجامع يف تجد مما وهما الحقيقي، التعبد أصول من واالسرتخاء
يف رفيقي مع وخرجت أحببت، كما صليت ولقد الليل، ساعات من ساعة كل ويف النهار،
تعذر وإذ الباب، عند ِحمله ترك وقد حماًال، فكان الشحاذ أما هللا. بتسبيح وأخوي الصالة
بقوله: مبتدئًا ساعديه، عن الحريرين ُكميه ًرا مشمِّ ملعونته، املهاب الشيخ أرسع رفعه عليه
حول املشدود بالحبل رقبته تشنَّجت وقد الثقيل، ِحمله تحت الحمال وانحنى هللا.» «بسم
مشتبًها: يل وقال إيل الشيخ والتفت هللا، بقوة ثابتة خطوات ولكن متناقًال، خطا ثم رأسه،
ملناولة دعاني عندئذ النبي، وأكرم هللا أعبد ولكني حذائي، أشد وأنا فأجبته، مسلم؟ أأنت

إخوانًا. يصبحون الجامع يف يلتقون الذين الغرباء فإن مائدته؛ عىل الغذاء
كنيسة يف للصالة ذهبت حيث أمريكا، محجة نيويورك، ملدينة بزورتي هذا ذكرني
املسيحية، للعبادة هيكل أنها عىل ظاهرها يدل خشبية، صغرية أنيقة بناية وهي األغنياء،
إنجلرتا، من بأخشابها أتى أن أبعد بناء، ال تركيبًا ُركِّبت إذ جيل؛ إىل يرجع وتاريخها
مما الخالية الوضع، املشوش امللون الزجاج ذات نوافذها أن إال أيًضا، األول وبراغيها
يقربها بطالء مطلية سخيفة ولكنها وصحيحة، جديدة املخيلة ينبه ما أو النظر، يستدعي
أثمانها أما أمريكا. يف مصنوعة وأخالها القديم، التاريخ أسطورات أو العاديات، شكل من
بألف تثمن منها نافذة يل الحت وقد العجيبة، البالد هذه يف تافه يشء ككل بالذهب فتكال
أوليس «غني». املسرت من منها أثمن وأخرى «مثرية»، مدام من الكنيسة إىل مهداة ريال،
أولئك أن كيف ألعجب إني كهذا؟ سخاء ميدان يف حقيقية أسماء نذكر أن الغضاضة من
عن «تشويه» أقول استحياء. يتسرتوا لم الخشبية، الكنيسة حيطان تشويه عن املسئولني
عليه رقيق، خشبي حائط عىل الزجاجات، ملونة شبابيك رؤية أطيق ال فإني وروية، قصد

عليه. الشمس نور انعكاس وتمنع جماله تشوه خارجية، هندسية شارة
فيها: النهار رائعة يف السطوح عىل ببوقه ينفخ بل الظل، يف يعيش ال اإلحسان أن إال
ذلك يف نقيٍّا، هواء اململوءة الجوامع تلك يف رناتك صدى أسمع لم إني النحايس، البوق أيها

الهادئ. الرشق
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تستطيع التي الزوايا، املربعة الكنائسية املقاعد تلك أيًضا، املالحظة يستحق ومما
أربابها تجعل بطريقة مركبة وهي وهرازة، مساند ذات بني كرايس عدة مكانها تضع أن
يف يرتبعون الذين أمريكا أغنياء هم أولئك بهو. يف جالسون كأنهم لوجه، وجًها يجلسون
الكنسية تكون ال ولَِم مقاطعات؟ إىل العبادة مكان يجزأ ترى يا وملاذا الكنائسية، أبهائهم
الوقت من تشاء ما وتبقي تؤمه عليه، رضائب ال النقي، للهواء املطلوق الفسيح كالجامع

تشاء؟ حينما
حرية عىل وضغًطا مرسومة، ورضيبة طويلة، صالة تسبب الكنائسية املقاعد إن
فتقيض ، روحانيٍّ لتنبه دقائق خمس لقضاء الكنيسة إىل تذهب أن يف ترغب ولقد الفرد.
اآلخرون عليك يعكر أو اآلخرين عىل تعكر إما وغالبًا املقعد، يف تُحرص إذ ساعات، خمس

مخيلتك. يف يجول ما
للمصليني، تُعرض وال تُؤجر، وال تباع، ال نيويورك كنيسة مقاعد أن علمت ولقد
ابنه، إىل أب من باإلرث يتحول لرب، عرش أو لصاحب، ملك فكأنها اقتناء، تُقتنى ولكنها
بفارغ الباب عند يقف أن أراد إذا إال للصالة، هللا بيت يدخل أن الغريب يستطيع فال
من ركبتيه لرييح مقعد عىل حصوله من ألسهل لنفسه، خالص عىل حصوله وإن صربه،

الوقوف. عناء
جلدة ألن بالقوة؛ عليه حصل مضيفي وأخال مضيفي، مقعد عىل جلست فقد أنا أما
من املتسلسلة العريقة، العائالت إحدى اسم وهم اسمه، غري اسًما تحمل الرتانيم كتاب
إىل صاحب يد من بتنقله عديدة، تقلبات املقعد هذا عىل طرأت وقد القديمة، إنكلرتا عائالت

جديد. اسم لوضع الرتانيم كتاب جلدة عىل قليل فراغ من يبق لم حتى آخر،
املسيحية الديانة مؤسس قال فعنهم غناهم، يسببه إجحاف من قليًال األغنياء يقايس
أن يجب ال هذه الحالة فوا رضبه، بمثل السماء دخول عليهم حرم وقد مؤملة، أشياء نفسه
حيث صغرية، كنيسة يف األرض، عىل أخرى سماوات ألنفسهم يجعلوا بأن الحق، يعدموا
يحبسون املساكني، األغنياء أولئك هنا ها معكر. أو مقاوم دون ربهم يناجوا أن يستطيعون
بدقائقهم عليهم يتطفل أن الغرباء، سكان سائر من ألحد حق وال قصريًا، ردًحا أنفسهم
املائة النشيد يرنمون وتأنق، برزانة متكآتهم، يف جالسني يستوون فهم للعبادة، املكرسة
بكل اإليمان يستوعبون خاشعني، والخمسني، الواحد املزمور أو والسبعني، والسادس

هللا. ومع العالم، مع وسالم داخلهم، بسالم وشاعرين مسامعهم،
عن — النارصي أمثال من شيئًا املنرب من عليهم يلقي ال الذي الواعظ، حال وهذه
وأميالهم. شعوريته يراعي املحرتم هذا إن اإلبرة، وثقب الجمل عن أو — والعازر الغني
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قد الذين أولئك وأما ألغالط. ال ألصيل الكنسية أتيت فقد هنا؛ ذكرته ما هللا يل ليغفر
فأنا غائب، أو وحارض وبعيد، قريب من السيئ العقيل التغيري هذا يل املسببني يكونون

ويرحمهم. لهم يغفر أن هللا إىل أبتهل
الضيق الزقاق يف سيقام بل ينتِه، لم منها الجوهري الِقسم ولكن الصالة، انتهت
حينذاك واآلتية، الذاهبة العربات بحركة يهتمون البوليس، من رشذمة حيث الكنيسة؛ أمام
دفتها وعىل الحشم، بها يحف متألقة، واألشكال، األلوان متعددة سيارات قطار يتقدم
فيثب املطهمات، الجياد تجرها املتأللئة العربات وتظهر املتشامخة، بهيئاتهم سائقون

العربات. أبواب يقفلوا أو ليفتحوا الخاصة، أثوابهم املرتدون الغلمان منها
فتعال وفخفخة، أبهة إلظهار مدهش معرض تصلف، … ضجيج … غرور غوغاء

الجامع. إىل معي تعال املسيحي؛ أخي يا معي
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نفيس وعظتني (1)

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

سيكون. ما كل لتضم ببطء، وتتوسع كائن، بكل تحيط أولها،
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أحدق وأن والبرشة، واللون بالشكل املحجوب الجمال أرى أن فعلمتني نفيس، وعظتني
أرى كنت نفيس، تعظني أن وقبل حسنًا، يل يبدو حتى شناعة، الناس يعده بما متبًرصا
فلم واضمحل، الدخان تبدد فقد اآلن أما الدخان. من أعمدة بني مرتعشة شعالت الجمال

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

الغيب. أرسار معلنة الفضاء، تسابيح مرتلة

باأليدي، تُرفع ال بكئوس يُسكب وال يُعرص، ال مما أرشب أن فعلمتني نفيس، وعظتني
رماد، من رابية يف ضئيلة رشارة عطيش كان نفيس، تعظني أن وقبل بالشفاه. تُلمس وال
كأيس، شوقي صار فقد اآلن أما املعرصة. جرن من برشفة أو الغدير، من بغبة أخمدها
تطفي ال التي الحرقة هذه يف ولكن أرتوي، ولن ال وأنا نشوتي، ووحدتي رشابي، وغلتي

تزول. ال مرسة

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

منه. خفي بما

تعظني أن وقبل املجامر. تنرشه وال الرياحني، تبثه ال ما استنشاق فعلمتني نفيس، وعظتني
فقد اآلن أما واملباخر. القوارير من أو البساتني، من طلبته عطًرا اشتهيت إن كنت نفيس،
جنات من بجنة تمر لم زكية، أنفاس من صدري وأمأل يُهرق، وال يُحرق ال ما أشم رصت

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

الخطر. ألبلغ درجاته؛
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أن وقبل غًدا»، وسيكون باألمس «كان بقويل الزمن أقيس ال أن فعلمتني نفيس، وعظتني
فقد اآلن أما إليه. أصل لن عًرصا واآلتي يرد، ال عهًدا املايض أتوهم كنت نفيس، تعظني

ويحقق. وينجز يرجى مما الزمن، يف ما بكل الزمن، كل الحارضة الهنية يف أن عرفت
أن وقبل وهنالك»، وهناك «هنا بقويل: املكان أحدُّ ال أن فعلمتني نفيس، وعظتني
آخر. موضع كل عن بعيًدا ظننتني األرض يف موضع يف رصت ما إذا كنت نفيس، تعظني
املسافات. كل هي أشغلها فسحة وأن مكان، كل هو فيه أحل مكانًا أن علمت فقد اآلن أما

وقبل منتبهون. وهم أنام وأن راقدون، الحي وسكان أسهر أن فعلمتني نفيس، وعظتني
أما غفلتهم. يف أحالمهم يرصدون وال هجعتي، يف أحالمهم أرى ال كنت نفيس، تعظني أن
وفرحت إال أحالمهم يف يطريون وال يرقبونني، وهم إال منامي يف مرفرًفا أسبح فال اآلن

بانعتاقهم.

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

املالمة. تخىش وال الشتاء، يف وتتعرى الخريف يف أوراقها

الجبابرة. من أدنى وال الصعاليك، من بأرفع لست أنني يل وأثبتت فعلمتني نفيس، وعظتني
به، أزدري أو له أرق ضعيًفا رجًال رجلني؛ الناس أحسب كنت نفيس تعظني أن وقبل
منه البرش كون مما فرًدا كونت أنني علمت فقد اآلن أما عليه. أتمرد أو أتبعه قويٍّا ورجًال
محجتهم، ومحجتي منازعهم، ومنازعي طوبتهم، وطوبتي عنارصهم، فعنارصي جماعة،
وإياهم، نهضت نهضوا وإن بعملهم، فاخرت عمًال أحسنوا وإن املذنب، فأنا أذنبوا فإن

معهم. تقاعدت تقاعدوا وإن

أنشدها التي واألغنية يل، ليس أحمله الذي الرساج أن وأفهمتني فعلمتني نفيس، وعظتني
مشدود عوًدا كنت وإن وأنا بالنور، لست بالنور رست وإن فأنا أحشائي، يف تتكون لم

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

الفضيلة. من يشء تكتمك ويف بك، ما تكتم وأنت

وصباح ليل بني (2)

يسمعك. ال فالفضاء قلبي، يا اسكت
وأناشيدك. أغانيك يحمل لن والعويل، بالنواح املثقل فاألثري اسكت

أحالمك. أمام تقف ال الظالم ومواكب أرسارك، بهمس تحفل ال الليل فأشباح اسكت
قويٍّا، الصباح يالقي صابًرا الصباح يرتقب فمن الصباح، حتى اسكت قلبي، يا اسكت

يهواه. فالنور النور يهوى من
متكلًما. واسمعني قلبي، يا اسكت

ثائر. بركان فوهة فوق يغرد شحروًرا رأيت الحلم يف
الثلوج. فوق رأسها ترفع زنبقة ورأيت
القبور. بني ترقص عارية حورية ورأيت

يضحك. وهو بالجماجم يلعب طفًال ورأيت
هائًجا، الربكان رأيت حويل؛ ونظرت استيقظت وملا الحلم، يف الصور هذه جميع رأيت

مرفرًفا. رأيته وال مغرًدا، الشحرور أسمع لم ولكني
أجسام البيضاء بأكفانه ساتًرا واألودية، الحقول عىل الثلوج ينثر الفضاء ورأيت

الهامدة. الزنابق
راقًصا، يتمايل من بينها وليس الدهور، سكينة أمام منتصبة صفوًفا القبور ورأيت

مصليًا. يجثو من وال
الريح. سوى ضاحك من هناك وليس الجماجم، من رابية ورأيت
ومرساته؟ الحلم أفراح ذهبت فأين واألىس، الحزن رأيت اليقظة يف

رسومه؟ اضمحلت وكيف املنام، بهجة توارت أنى
وآمالها؟ أمانيها أشباح النوم يعيد حتى النفس، تتجلد وكيف

متكلًما. واسمعني قلبي يا أصغ
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غصونها وتتعاىل األرض، أعماق إىل عروقها تمتد مسنة، قوية شجرة باألمس نفيس كانت
الالنهاية. نحو

يف أثمارها جمعت الخريف جاء وملا الصيف، يف وأثمرت الربيع، يف نفيس أزهرت ولقد
ويأكلون، منها يتناولون العابرون فكان الطريق، قارعة عىل ووضعتها الفضة، من أطباق

سبيلهم. يف يسريون ثم
أطباقي يف أَر فلم نظرت والولولة، الندب إىل تهاليله وتحولت الخريف انقىض وملا
حامضة كالعلقم، ُمرة فألفيتها وأكلت، فتناولتها يل، الناس أبقاها واحدة، ثمرة سوى
عداء، أجوافهم ويف لعنة، الناس أفواه يف وضعت لقد «ويحي لنفيس: فقلت كالحرصم.
وباألريج األرض، أحشاء من عروقك امتصتها التي بالحالوة نفيس يا فعلت ترى فماذا

الشمس؟» نور من قضبانك ترشبته الذي
املسنة. القوية نفيس شجرة اقتلعت ذلك بعد

ونزعت ماضيها من اقتلعتها وترعرعت، فيها نمت التي الرتبة، من بعروقها اقتلعتها
خريف. وألف ربيع، ألف ذكرى عنها

آخر. مكان يف نفيس شجرة فزرعت وعدت
يدنينا السهر إن قائًال: بجانبها أسهر وكنت الزمن، سبل عن بعيد حقل يف زرعتها

حالوة. الدموع ويف نكهة، الدم يف إن قائًال ودموعي بدمي أسقيها وكنت النجوم. من
ثانية. نفيس أزهرت الربيع عاد وملا

من بأطباق الناضجة أثمارها جمعت الخريف جاء وملا نفيس، أثمرت الصيف ويف
يده أحد يمد لم ولكن وجماعات، أفراًدا الناس فمر السبل، ملتقى عىل ووضعتها الذهب،

منها. ليتناول
كالخمر طيبة كالكوثر، لذيذة كالشهد، حلوة فوجدتها وأكلت، ثمرة ذاك إذ فأخذت
وال أفواههم، يف الربكة يريدون ال الناس «إن قائًال: فرصخت الياسمني، كأنفاس البابلية،

الدماء.» ابن والحق الدموع، ابنة الربكة ألن أجوافهم؛ يف الحق
الزمن. سبل عن بعيد حقل يف املنفردة، نفيس ظل يف وجلست عدت ثم

الصباح. حتى قلبي يا اسكت
أنفاسك. يترشب فلن األشالء، رائحة أتخمته قد فالفضاء اسكت،

متكلًما. واسمعني قلبي يا أصغ
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شاطئ من األهواء مع وتنتقل البحار، أمواج بني تتقلب سفينة فكرتي باألمس كانت
شاطئ. إىل

مختلفة، بألوان مختلفة طافحة أكواب سبعة من إال خالية، فكرتي سفينة كانت ولقد
بنضارتها. القزح قوس ألوان تشابه

الفارغة فكرتي بسفينة سأعود فقلت البحار، وجه عىل التنقل فيه مللت زمن وجاء
فيه. ولدت الذي البلد، ميناء إىل

الربيع، كقلب وخرضاء املغيب، كشمس صفراء بألوان سفينتي جوانب أطيل أخذت ثم
غريبة، رسوًما ودفتها رشاعها عىل وأرسم الشقيق، كذوب وحمراء السماء، ككبد وزرقاء
نبي، كرؤيا فكرتي سفينة ظهرت وقد عميل، من انتهيت وملا البصرية. وتبهج العني تجذب
بالتهليل ملالقاتي الناس فخرج بلدي، ميناء دخلت والسماء؛ البحر الالنهايتني بني تطوف

الزمور. نافخني الدفوف، ضاربني املدينة وأدخلوني والتعظيم،
بهًجا. مزخرًفا كان سفينتي خارج ألن ذلك؛ فعلوا

فكرتي. سفينة جوف أحد يدخل ولم
البحار. وراء من فيها جلبت ماذا أحد يسأل ولم
امليناء. إىل فارغة بها عدت أنني أحد يدِر ولم

عىل كذبت قد األلوان، من أكواب وبسبعة الناس، ضللت «لقد رسي: يف قلت ذلك عند
وبصائرهم.» بارصتهم

ثانية. وأبحرت فكرتي سفينة ركبت عام وبعد
سفينتي. إىل وأدخلتها والصندل، والند واللبان املر منها فجمعت الرشق، جزر إىل رست
الحجارة وجميع والزمرد، والياقوت والعاج الترب منها فجلبت الجنوب، جزر وإىل

الكريمة.
والربفري. والويش بالخز منها فعدت الشمال، جزر وإىل

أنواع وسائر املرشفية، والسيوف املزردة، الدروع منها فحملت الجنوب، جزر وإىل
األسلحة.

«سوف قائًال: بلدي ميناء إىل وعدت وغرائبها، األرض بنفائس فكرتي سفينة مألت
عن ولكن مزمرين، منشدين املدينة وسيدخلوني جدارة، عن ولكن قومي، يمجدني

استحقاق.»
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إيلَّ يلتفت فلم بلدي شوارع ودخلت ملالقاتي، أحد يخرج لم امليناء، بلغت ملا ولكن
أحد.

فكانوا وطرائفها، األرض ثمار من لهم جلبت ما للناس معلنًا ساحتها يف ووقفت
عني. يتحولون ثم وجوههم، عىل والسخرية أفواههم، ملء والضحك إيلَّ ينظرون

كنت ألمر فطنت حتى سفينتي ملحت ما ولكنني مستغربًا، كئيبًا امليناء إىل فعدت
الطالء محت قد البحر أمواج «إن قائًال: فهتفت ورغائبها. أسفاري بمنازع عنه مشغوًال
الشمس وحرارة واألنواء األرياح وعفت عظام، من كهيكل فبانت سفينتي، جوانب من

بالية.» رمادية كأثواب فظهرت رشاعها، عن الرسوم
قومي إىل وعدت املاء، وجه عىل يعوم تابوت يف ونفائسها، األرض طرائف جمعت لقد

الخارجية. املظاهر سوى ترى ال عيونهم ألن فنبذوني؛
القبور بني وجلست األموات، مدينة إىل وذهبت فكرتي، سفينة تركت الساعة تلك يف

بأرسارها. مفكًرا املكلسة،

وكهوف أعماقك، بهمس تسخر الهوجاء فالعاصفة اسكت الصباح، حتى قلبي يا اسكت
أوتارك. رنات بصداها ترجع لن الوادي

مشتاًقا. الصباح يعانقه متجلًدا الصباح يرتقب فمن الصباح، حتى قلبي يا اسكت
الكالم. تستطيع كنت إن فتكلم قلبي، يا الفجر طلع قد ها

بها تالقي أغنية أعماقك يف الليل سكوت أبقى فهل قلبي، يا الصباح موكب ذا هو
الصباح.

هول أبقى فهل الوادي، أطراف يف متنقلة تتطاير، والشحارير الحمام أرساب ذا هو
معها؟ لتطري صالبة جناحيك يف الليل

أشباح لك أبقت فهل واملرابض، الحظائر من قطعانهم، أمام يسريون الرعيان ذا هو
الخرضاء؟ املروج إىل وراءها لتسري عزًما الليل

معهم؟ ومشيت نهضت فهال الكروم، نحو الهويناء يمشون والصبايا الفتيان ذا هو
مع اضمحلت قد الليل ومخاوف مىض، قد فالليل الفجر؛ مع ورس قم قلبي، يا قم

السوداء. أحالمه
الظالم. أبناء من كان بأغانيه الصبح يشارك ال فمن مرتنًما، صوتك وارفع قلبي، يا قم
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الطموحة البنفسجة (3)

أطرابها، بني مقتنعة تعيش العرف، طيبة الثنايا، جميلة بنفسجة منفردة، حديقة يف كانت
األعشاب. قامات بني فرحة وتتمايل

وردة فرأت حواليها، ونظرت رأسها رفعت الندى، بقطر تكللت وقد صباح، ففي
فوق النار من شعلة كأنه متشامًخا، يتسامى ورأس هيفاء، بقامة العالء نحو تتطاول

الزمرد. من مرسجة
وما الرياحني! بني حظي أقل «ما متنهدة: وقالت األزرق، ثغرها البنفسجة ففتحت
بأديم ملتصقة أعيش حقرية، صغرية، الطبيعة ابتدعتني فقد األزهار! بني مقامي أوضع
الشمس نحو وجهي أحول أو السماء، ازرقاق نحو قامتي أرفع أن أستطيع وال األرض،

الورود.» تفعل ما مثل
بني أغباك «ما قالت: ثم ضاحكة، فاهتزت البنفسجة، جارتها قالته ما الوردة وسمعت
والجمال، والظرف الطيب من الطبيعة وهبتك فقد قيمتها، تجهلني نعمة يف فأنت األزهار!
وكوني الرشيرة، واألماني العوجاء، امليول هذه عنك فخل الرياحني، من لكثري تهبه لم ما
يف وقع املزيد طلب من وأن قدره، يُرفع جناحه خفض من أن واعلمي لك، ُقسم بما قنوعة

النقصان.»
أتمناه، ما عىل حاصلة ألنك الوردة، أيتها تعزيني أنت قائلة: البنفسجة فأجابت
وما التعساء! قلوب يف السعداء مواعظ أمرُّ وما عظيمة، ألنك بالحكم؛ حقارتي وتغمرين

الضعفاء! بني خطيبًا وقف إذا القوي أقىس
صوتها رفعت ثم مستغربة، فاهتزت والبنفسجة، الوردة بني دار ما الطبيعة وسمعت
بصغرك، عذبة بتواضعك، لطيفة عرفتك فقد البنفسجة؛ ابنتي يا لك جرى ماذا قائلة:

الفارغة؟ العظمة عقلك سلبت أم القبيحة، املطامع استهوتك فهل بمسكنتك، رشيفة
بجربوتها، العظيمة األم أيتها واالستعطاف: التوسل ملؤه بصوت البنفسجة فأجابت
أن الرجاء، من روحي يف وما التوسل، من قلبي يف ما بكل إليك أرضع بحنانها، الهائلة

واحًدا. يوًما ولو وردة، وتجعليني طلبي تجيبي
من الظاهرة الطعمة وراء ما تعلمني وال تطلبني، ما تدرين ال «أنت الطبيعة: فقالت
ينفع ال حني تندمني وردة، وجعلتك صورتك، وأبدلت قامتك، رفعت فإذا الخفية، الباليا

الندم.»
الرأس، مروعة القامة، مديدة وردة إىل البنفسجي كياني «حوِّيل البنفسجة: فقالت

ومطامعي.» رغائبي صنع يكن ذلك، بعد بي يحل ومهما
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داهمتك إذا ولكن املتمردة، الجاهلة البنفسجة أيتها طلبك أجبت «لقد الطبيعة: فقالت
نفسك.» من شكواك فلتكن واملصاعب، املصائب

بلحظة فتحولت البنفسجة، عروق وملست السحرية، الخفية أصابعها الطبيعة ومدت
والرياحني. األزهار فوق متعالية زاهية، وردة إىل

هاجت ثم باإلعصار، مبطنة سوداء بغيوم الفضاء تلبد النهار، ذلك عرص جاء وملا
األزهار واقتلعت األنصاب، الحدائق تلك تحارب وأخذت وأرعدت، فأبرقت الوجود، سواكن
بني تختبئ أو باألرض، تلتصق التي الصغرية، الرياحني عىل إال تبِق ولم املتشامخة،

الصخور.
أخرى. حديقة تقاِسه لم ما العنارص، هياج من قاست فقد املنفردة، الحديقة تلك أما
يسلم ولم منثوًرا، هباء أزهارها أصبحت حتى الغيوم، وتنقشع العاصفة، تمر فلم

الحديقة. بجدران املختبئة البنفسج طائفة سوى الهوجاء، املعمعة تلك بعد منها
وأشجارها، الحديقة بأزهار حل ما فرأت رأسها، البنفسج صبايا إحدى ورفعت
بالرياحني العاصفة فعلته ما فانظرن «أال قائلة: رفيقاتها نادت ثم فرًحا، فابتسمت

وإعجابًا.» تيًها املتشامخة
العواصف غضب من نسلم ولكننا بالرتاب، نلتصق «نحن أخرى: بنفسجة وقالت

واألنواء.»
التغلب تستطيع ال الزوابع أن غري األجسام، حقريات «نحن ثالثة: بنفسجة وقالت

علينا.»
كانت التي الوردة منها مقربة عىل فرأت البنفسج، طائفة مليكة ذاك إذ ونظرت
األعشاب عىل وألقتها الرياح، أوراقها وبعثرت العاصفة، اقتلعتها وقد بنفسجة، باألمس

بسهم. العدو أرداه كقتيل فبانت املبللة،
وانظرن «تأملن قائلة: رفيقاتها ونادت أوراقها، ومدت قامتها، البنفسج مليكة فرفعت
ثم ساعة، لتشامخ وردة إىل فتحولت املطامع، غرتها التي البنفسجة إىل انظرن بناتي، يا

َلُكن.» أمثولة املشهد هذا ليكن الحضيض، إىل هبطت
قالت: يتقطع وبصوت الخائرة، قواها واستجمعت املحترضة، الوردة ارتعشت عندئذ
باألمس كنت لقد واإلعصار، العواصف من الخائفات املقتنعات، الجاهالت أيتها فاسمعن أال
منيًعا، حاجًزا االكتفاء كان وقد يل، ُقسم بما مكتفية الخرضاء، أوراقي بني أجلس مثلكن،
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بما متناهيًا السالمة، فيه بما محدوًدا كياني ويجعل وأهوائها، الحياة زوابع عن يفصلني
بالرتاب، ملتصقة نظريكن، أعيش أن بإمكاني كان ولقد والطمأنينة. الراحة من يساوره
أن قبل والعدم، املوت سكينة إىل قبيل ذهب كمن وأذهب بثلوجه، الشتاء يغمرني حتى
البنفسج وجد منذ البنفسج، طائفة عرفته ما غري ومخبآته الوجود أرسار من أعرف
تعلو التي األمور يف والزهد املطامع عن االنرصاف بإمكاني كان لقد األرض. سطح عىل
لهذا يقول األعىل العالم فسمعت الليل، سكينة يف أصغيت ولكن طبيعتي، عن طبيعتها
نفيس، عىل نفيس فتمردت الوجود.» وراء ما إىل الطموح الوجود من القصد «إنما العالم:
يل، ليس ما إىل وأشوق ذاتي، عىل أتمرد زلت وما وجداني، عن يعلو بمقام وجداني وهام
الطبيعة إىل فطلبت مبدعة، إرادة إىل شوقي واستحال فعالة، قوة إىل تمردي انقلب حتى
ففعلت، وردة، إىل تحولني أن — الخفية ألحالمنا خارجية مظاهر سوى الطبيعة وما —

والتشويق. امليل بأصابع ورسومها صورها الطبيعة غريت وطاملا
ساعة عشت لقد أي والتفوق: بالفخر مفعمة بلهجة زادت ثم هنيهة، الوردة وسكتت
وسمعت الورود، عيون وراء من الكون إىل نظرت لقد كملكة، ساعة عشت لقد كوردة،
أن تستطيع من بينكن فهل الورود، بأوراق النور ثنايا وملست الورود، بآذان األثري همس

رشيف؟ تدعي
ما نفيس ويف أموت اآلن، أموت أنا قالت: لهاثًا يكون أن يكاد وبصوت عنقها، لوت ثم
ولدت الذي املحدود، املحيط وراء بما عاملة وأنا أموت قبيل، من بنفسجة نفس تكمنه لم

والليايل. األيام عرضيات وراء الكائن الجوهر هو هذا الحياة، من القصد هو وهذا فيه،
— علوية ابتسامة وجهها وعىل ماتت ثم قليًال، وارتعشت أوراقها، الوردة وأطبقت

هللا. ابتسامة — والتغلب النرص ابتسامة — أمانيه الحياة حققت من ابتسامة

الحب حياة (4)

الربيع

وتمايلت مراقدها، من الحياة وهبت الثلوج، ذابت فقد الطلول، نمشبني محبوبتي يا هلمي
لنصعد تعايل البعيد، الحقل يف الربيع أقدام آثار لنتتبع معي سريي واملنحدرات. األودية يف

حولها. السهول اخرضار تموجات يف ونتأمل الربى أعايل إىل
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والتفاح، الخوخ أشجار به فاكتست الشتاء، ليل طواه ثوبًا الربيع فجر نرش قد ها
العشاق، كمعارش قضبانها وتعانقت الكروم، واستيقظت القدر، ليلة يف كالعرائس فظهرت
الطبيعة قلب من األزهار وانبثقت الفرح، أغنية مرددة الصخور بني راقصة الجداول وجرت

البحر. من الزبد انبثاق
العصافري بأغاني نفسينا ونمأل النرجس، كئوس من املطر دموع بقايا لنرشب تعايل

النسيمات. عطر استنشاق ونغتنم املرسورة،
املحبة. قبالت ونتبادل البنفسج يختبئ حيث الصخرة تلك بقرب لنجلس

الصيف

حرارة وأنضجته مبلغه، الزرع وبلغ الحصاد، أيام جاءت فقد حبيبتي، يا الحقل إىل بنا هيا
النمل وجماعة أتعابنا، فتستغل الطيور، تسبقنا أن قبل تعايل للطبيعة. الشمس محبة
بذور من السعادة حبوب النفس جنت مثلما األرض، ثمار نجني هلمي أرضنا. فتأخذ
مألت كما العنارص، نتاج من املخازن ونمأل قلبينا، أعماق يف املحبة زرعتها التي الوفاء،

عواطفنا. أهواء الحياة
القش من بضغث رأسينا ونوسد السماء، ونلتحف األعشاب، نفرتش رفيقتي، يا هلمي

الوادي. غدير مسامرة ونسمع النهار، عمل من فنرتاح الناعم،

الخريف

النفس توعي مثلما األجران، يف ونوعيه العنب، ونعرص محبوبتي، يا الكرمة إىل لنذهب
باألثر. العني عن ونستعيض األزهار، ونستقطر اليابسة، األثمار ونجمع األجيال، حكمة

يكفن أن يرد كأنه الهواء، ونثرها األشجار، أوراق اصفرت فقد املساكن، نحو لنرجع
الساحل، نحو الطيور رحلت فقد تعايل الصيف. ودعها عندما لوعة أقضت أزهار بها
الدموع باقي فبكى والسيسبان، للياسمني الوحشة وخلفت الرياض، أنس معها وحملت

الرتاب. أديم عىل
والطلول قرحها، دموع نشفت والعيون مسريها، عن وقفت قد فالجداول لنرجع،
تودع فأمست النعاس، راودها قد فالطبيعة محبوبتي، يا تعايل أثوابها. باهي خلعت

مؤثرة. نهاوندية بأغنية اليقظة
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الشتاء

اجليس جسمينا. تفصل الثلوج أنفاس تدعي وال مني، اقرتبي حياتي، رشيكة يا اقرتبي
قد فآذاني األجيال، بمآتي حدثيني الشهية. الشتاء فاكهة فالنار املوقد، هذا أمام بجانبي
الغضوب الجو وجه فمرأى والنوافذ، األبواب أوصدي العنارص، وندب األرياح تأوه من تعبت
اسق … قلبي يدمي الثلوج أطباق تحت كالثكىل الجالسة املدينة إىل والنظر نفيس يحزن
كتبته ما ألرى منك؛ بالقرب وضعيه ينطفئ، أن أوشك فقد عمري، رفيقة يا زيتًا، الرساج

العرص. أيام ونذكر لنرشب الخمر جرة هاتي … وجهك عىل الليايل
…ضميني يخفيها الرماد وكاد النار، خمدت فقد نفيس، حبيبة يا مني اقرتبي اقرتبي!
ارمقيني … السنني خمرة أعيننا أثقلت قد ها … الظلمة عليه وتغلبت الرساج، انطفأ فقد
كل عىل تغلب قد فالثلج قبليني … الكرى يعانقنا أن قبل عانقيني … النعاس كحلها بعني
العالم! هذا يف … الصباح أبعد ما آه؛ النوم! بحر أعمق ما حبيبتي، يا آه … قبلتك إال يشء

األموات مدينة يف (5)

أكمة بلغت حتى الساكنة، الحقول يف أميش وخرجت املدينة، غوغاء من باألمس تملصت
البنايات من فيها، ما بكل املدينة بانت وقد فوقفت، حالها. أجمل الطبيعة ألبستها عالية،

املعامل. دخان من كثيفة غيمة تحت الفخمة، والقصور الشاهقة،
أال قلبي يف فحاولت عناء، أكثرها فوجدت اإلنسان، أعمال يف بُعد عن أتأمل جلست
وسطه يف فرأيت هللا، مجد كريس الحقل نحو عيني وحولت آدم، ابن صنعه بما أفتكر

الرسو. بأشجار املحاطة الرخامية األجداث فيها ظهرت مقربة،
املستمر العراك كيفية يف أفكر أفكر، جلست األموات ومدينة األحياء مدينة بني هناك
الواحدة الجهة من تلك. يف املستقر والُهُدوِّ السائدة السكينة ويف هذه، يف الدائمة والحركة
تراب، يف تراب األخرى ومن وجحود، واعتقاد وفقر، وغنى وبغضة، ومحبة وقنوط، آمال
الليل. سكينة يف يتم ذلك وكل حيوانًا، ثم نباتًا، منه وتبدع ظاهًرا، بطنه الطبيعة تقلب

الهويناء، يسري غفري جمع ناظري استلفَت التأمالت، هذه لعوامل مستسلم أنا بينما
بني وآلف والعظمة، الفخامة بني جمع موكب محزنة، ألحانًا الجو وتمأل املوسيقى، تتقدمه
ويبثون ويولولون، يبكون وهم األحياء، تتبعها ميت رفات قوي، غني جنازة الناس. أشكال

والعويل. الرصاخ بالهواء
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األبواق، ينفخون املوسيقيون وانفرد ويبخرون، يصلون الكهان فاجتمع الجبانة، بلغوا
بمنتخبات فرثوه الشعراء، ثم الكالم بمنتقيات الراحل فأبَّنوا الخطباء انربى قليل وبعد
يف تسابق جدث عن الجمع انقشع قليل وبعد ممل. بتطويل يتم كان ذلك وكل املعاني،

املتفننني. بأيدي املنمقة األزهار أكاليل وحوله واملهندسون، الحفارون صنعه
الغروب نحو الشمس ومالت وأفتكر، بعيد من أنظر وأنا املدينة، نحو املوكب رجع

النور. أثواب تخلع الطبيعة وأخذت واألشجار، الصخور خياالت واستطالت
ترتدي امرأة ووراءهما خشبيٍّا، تابوتًا يقالن رجلني فرأيت نظرت، الدقيقة تلك يف
وإىل تارة إليها ينظر كلب وبجانبها رضيًعا، طفًال منكبيها عىل حاملة وهي بالية، أطماًرا
لبكاء يبكي وطفل األىس، دموع تذرف زوجة وراءهما حقري فقري جنازة أخرى. التابوت

وكآبة. حزن مسريه ويف يسري، أمني وكلب أمه،
الرخامية، األجداث عن بعيدة زاوية يف حفرة التابوت وأودعوا املقربة، إىل هؤالء وصلوا
برصي عن اختفوا حتى رفيقه، رحال محط نحو يتلفت والكلب مؤثرة، بسكينة رجعوا ثم

األشجار. وراء
مدينة نحو ثم األقوياء، لألغنياء تلك نفيس: يف وقلت األحياء مدينة نحو ذاك إذ فالتفُت

رب؟ يا الضعيف الفقري موطن فأين األقوياء، لألغنياء هذه وقلت: األموات،
الشمس أشعة من بذهب أطرافها املتلونة املتلبدة، الغيوم نحو ونظرت هذا، قلت

هناك. … يقول داخيل من صوتًا وسمعت الجميلة،

البحر بنات (6)

حيث األعماق، يف هنالك الشمس، مطلع من القريبة بالجزائر يحيط الذي البحر أعماق يف
بني جلسن قد الذهبية، الشعور ذوات البحر بنات بقربها هامدة، فتى جثة الكثري، الدر
حديثًا موسيقية، بأصوات ويتحدثن الجميلة، الزرقاء بعيونهن إليها ينظرن املرجان، نبات

نفيس. إىل النسيم به فجاء الشواطئ، إىل األمواج فحملته اللجة، سمعته
حانًقا.» البحر كان إذ باألمس هبط برشي «هذا واحدة: قالت

من بأنه يدعي الذي وهو — اإلنسان ولكن حانًقا، البحر يكن «لم الثانية: فقالت
قرمزيٍّا، املاء لون صار حتى الدماء، فيها أُهرقت حامية، حرب يف كان — اآللهة ساللة

الحرب.» قتيل هو البرشي، وهذا
عىل تغلَّب أن بعد اإلنسان، أن أعلم ولكني الحرب، هي ما أدري «ال الثالثة: فقالت
إله نبتون فدرى العباب، ومخر الغريبة، اآلالت فابتدع البحر، عىل بالسيادة طمع اليابسة،
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بالذبائح مليكنا إرضاء من ذاك إذ ا بدٍّ اإلنسان يَر فلم التعدي، هذا من وغضب البحار،
نبتون إىل اإلنسان من تقدمة آخر هي هابطة، باألمس رأيناها التي فاألشالء والهدايا.

العظيم.»
ملا البحار سلطانة أنا كنت لو قلبه! أقىس ما ولكن، نبتون! أعظم «ما الرابعة: قالت
طائفة عن شيئًا أفادتنا فربما الشاب، هذا جثة لنرى تعالني الدموية. بالذبائح رضيت

البرش.»
يف رسالة عىل فعثرن أثوابه، جيوب يف وبحثن الشاب، جثمان من البحر بنات اقرتبت

وقرأت: منهن واحدة الرسالة فأخذت قلبه، املالصق الثوب

معزٍّ وال دموعي، غري مسلٍّ وليسيل ساهرة، وأنا الليل، انتصف قد ها حبيبي، يا
قلته بما إال أفتكر بأن أقدر وال الحرب، مخالب بني من إيل، برجوعك أميل سوى
أدري ال … يوًما ردها من بد ال الدمع من أمانة إنسان كل عند بأن الوداع، عند يل
الشقاء، يعذبها نفس الورق، عىل تسيل نفيس أترك بل أكتب، ماذا حبيبي يا
قلبينا، الحب وحد ملا مرسة، واألحزان لذة، األلم يجعل الذي الحب، ويعزيها
فاتبعتها الحرب، نادتك واحدة، روح فيهما تجول جسمني ضم نتوقع ورصنا
ويرمل املحبني، يفرق الذي الواجب هذا ما والوطنية. الواجب بعوامل مدفوًعا
تدعو صغرية أسباب أجل من التي الوطنية هذه ما األطفال؟ وييتم النساء،
ال والذي املسكني، القروي عىل املحتوم الواجب هذا ما البالد؟ لتخريب الحرب
بني من السلم ينفي الواجب كان إذا املوروث؟ الرشف وابن القوي، به يحفل
ال، … والوطنية الواجب عىل فسالم اإلنسان، حياة سكينة تزعج والوطنية األمم،
كالم تسمع وال لوطنك، ومحبٍّا شجاًعا، كن بل بكالمي تحفل ال حبيبي، يا ال
هذه يف إيلَّ يرجعك ال الحب كان إذا الفراق، بصريتها وأضاع الحب، أعماها ابنة

اآلتية. الحياة يف إليك يضمني فالحب الحياة،

وملا محزنة. بسكينة وسبحن الشاب، أثواب تحت الرسالة تلك البحر بنات وضعت
نبتون.» قلب من أقىس اإلنسان قلب «إن منهن: واحدة قالت بعدن
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وأوزانه الشعر يف نظرة والعلل: الزحافات (1)

إىل تسألني واتبعني، وتأبطجرابصربك أخي، يا والعائلية والسياسية التجارية همومك دع
ويعاشينا والقيل، بالقال يصابحنا عالم من خريًا جهنم أوليست جهنم! إىل ولنفرض أين؟
سياسة انتصار إال قاله وما أسعار، وارتفاع أسعار هبوط إال قيله وما والقال؟ بالقيل
وعًرا، طريًقا بك أسلك قد أين. إىل تَسل وال واتبعني، صربك جراب فتأبط سياسة. وإخفاق
حيث من بك أعود وقد فسيح، مرج طرف أُريك وقد األدغال، ملتفة أجمة بك أدخل وقد
للمؤمنني، سالح خري فالصرب صربك، بجراب فتمسك جئت، وال رحت ال كأنك انطلقت،

ولنمِش.
البرصي أحمد بن الخليل الرحمن عبد أبا يدعى برجل أخي يا حياتك يف سمعت هل
برحمته هللا (تغمده الرحمن عبد أبا أن هللا وقاك فاعلم، إذن ال، الفراهيدي؟ األزدي
والتعبد بالرب قضاها عاًما، وسبعني خمس عن وتويف للهجرة، مائة سنة يف ولد ورضوانه)

العروض. علم ووضع والتقوى،
العربي، الشعر أوزان صحيح بها يعرف بأصول «علم — هللا رعاك — والعروض

والعلل.» الزحافات من عليها يطرأ وما وفاسدها،
تسكِّن أو ساكنًا، فتحرك العربي، الشعر بأوزان تنزل أوبئة والعلل» و«الزحافات
فأعطى خاصة، عناية الخليل بها عني وقد هناك. ومقطًعا هنا، حرًفا وتقضم متحرًكا،

خطاياي. من ا عدٍّ أكثر هي وفصول، أبواب يف ورتبها اسًما، منها لكل
بال لكنا فلواله مقامه، ولنجل ذكره، فلنقدس صاحبي، يا الرحمن عبد أبو هو هذا
علم لنا كان ملا ولواله وعلل؟ زحافات بدون السعادة لنا تكتمل وكيف وعلل، زحافات
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بني نميز أن لنا وأنى وفاسدها.» العربي الشعر أوزان صحيح به «يُعرف الذي العروض،
فاسدها؟ من األوزان صحيح نعرف لم ما شعًرا، ليس وما شعر هو ما

درس يف منغمسون ونحن اليوم، حتى الخليل مات ومنذ أخي، يا الخليل مات لقد
والثلم، والخرم والكسف، والقطف والوقص، والنقص والتذييل، والرتفيل والخبل، الخبن
ناصية هللا بإذن ملكنا أن إىل معتلة، وزحافات زاحفة، علل من هنالك ما إىل والقرصوالبرت؛
وفاسدها.» العربي الشعر أوزان «صحيح بني نميز الخليل بمنة وأصبحنا العروض، علم
يف وأننا الشعر. ناصية يدنا من أفلتت قد العروض، ناصية وراء جدنا يف أننا أما
شعر، هو ما بني الفرق نسينا قد وفاسدها، الشعر أوزان صحيح بني التمييز وراء جهدنا
لم أننا بيتًا نظمنا ما إذا نعرف أن املهم فاملهم الخطري! باألمر ذاك فما شعًرا، ليس وما
ناموس، من بحرف نخل ولم قاعدة، حرمة نهتك لم وأننا الخليل، يِجزه لم ما ألنفسنا نِجز
القصائد. ننظم ورحنا هللا عىل فاتكلنا مقدس، طقس أو رشيف، تقليد حد نتجاوز ولم

قوارب، بحوره من بحر ولكل البحور، كثري أنه رفيقي، العروضيا علم حسنات ومن
تلك من ولكل بها، إال تُدار ال مقاذيف القوارب تلك من ولكل بها، إال ركوبه عليك يتعذر
فاملالحة لذاك األناة. وطويل الخربة، غزير إال يعرفها ال ومماسك وحنيات حلقات املقاذيف
من العاقلون حذرنا قد ولذاك بالحياة، واملجازفة األخطار، اقتحام تقيض البحور هذه يف

قالوا: إذ عليها اإلقدام

ي��ع��ل��م��ه ال ال��ذي ف��ي��ه ارت��ق��ى إذا س��ل��م��ه وط��وي��ل ص��ع��ب ال��ش��ع��ر
ف��ي��ع��ج��م��ه ي��ع��رب��ه أن ي��ري��د ق��دم��ه ال��ح��ض��ي��ض إل��ى ب��ه زل��ت

الرشف، عىل الحياة يؤثرون ممن وال املخاطر، يهابون ممن ليسوا الضاد أبناء أن غري
الحصول عز وكلما مضاء. عزائمهم ازدادت كلما سبيلهم، يف العقبات تلك تراكمت فكلما
البحور تلك عىل هجموا أن إال منهم كان فما األرواح. لديهم هانت كلما أثيل، رشف عىل
القاع، إىل بعضهم هوى نعم، يهزجون. شواطئها بني وراحوا وامتطوها أمواجها فلجموا

معاًىف. سامًلا وعاد البحور جميع طاف أكثرهم ولكن آثاره. فُطمست
يكتسبون أنهم ساملني، ويعودون أخي، يا الشعر بحور يخوضون الذين ميزات ومن
إلينا يعودون فال اليابسة، أبناء نحن علينا سيما ال بأرسها، اإلنسانية عىل خارًقا حنوٍّا
اكتشفوه ما كل مشاطرتنا، إىل يتبارون بل والقلب) الرأس فارغي عادوا (وإن اليد فارغي
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يجمعونه بل نتًفا، نتًفا ال ذلك إلينا فيقدمون الشعرية، البحور يف املالحة بشأن وعرفوه
إليهم. به لريفعونا إلينا؛ ويرفعونه «ديوانًا»، يدعونه كتاب دفتي بني

والذين الشعر، بحور يف املالحة يحسنون الذين أولئك أخي، يا املالحني فلنمجد
لنمجد معجمة! يعربون وال معربة، يعجمون ال إذ قدم؛ بهم تُزل فال سلمه يف يرتقون

العروض. وأبناء العروض
ربك شاء وإن وعر، مسلك يف إننا إذ صربك، بحراب فعليك امللل؟ أخي يا اعرتاك هل

ساملني. سنقطعه
متهكًما؛ لست الخليل، وتربة ال، أقول؟ ما أعني أو أتهكم، كنت إذا ما تسألني

كبري. عيل فضل الخليل فلعروض
ما جمع يوم الخليل ألن أكرب؛ فضًال لهم إن أقول أكرب. فضل املالحني وألصحابنا
لم والعلل» الزحافات من عليها «يطرأ ما وحدد بها وبوَّ الشعر، أوزان من زمانه يف كان
الخليل بعد جاءوا الذين أما عليه. عزيزة لغة خدمة إال يتوَخ ولم الخري، سوى يقصد
بمباراتهم ألنهم شكري؛ جزيل أسدي فإياهم سنة، ومائتي ألًفا وعلله بزحافاته قتقيدوا
وبإهمالهم الشعر. وأهملوا األوزان أتقنوا قد وفاسدها»، الشعر أوزان «صحيح معرفة يف
وجوده. إليه ينبهنا مما أرسع اليشء، إىل اليشء وجود عدم ينبهنا وقد إليه، نبهوني الشعر

قال: من شبح أمام بتخشع أخي يا لنقف

ن��اِد ك��ل ف��ي ال��ب��ش��ي��ر ب��ص��وت ـ��س ق��ي��ـ إذا ال��ن��ع��ي ص��وت وش��ب��ي��ه

أن قبل «من بها فسكر مدامة» الحبيب ذكر «عىل رشب من رضيح أمام ولنبحث
الكرم.» تخلق

كلماته وأسمعت أدبه، إىل األعمى نظر من صدر يف تتأجج كانت التي النار ولنجل
صمم. به من

بقيود تقيدوا وإن لجبابرة، أعىل عالم من أحالم أرواحهم راودت ممن وقليل فهؤالء،
حيث إىل السري ولنتابع صامتني، أمامهم من فلنمر عروضه. ومن منه أكرب فهم الخليل،
بألف املرددة الخليل، بفضل لسان بألف الناطقة الشعر، أوزان بصحيح الحافلة الدواوين
األلفاظ جمال إىل بل الحياة، جمال إىل ال عني، بألف الناظرة والعلل، الزحافات شكر قافية
تصفق يد إىل بل األفكار، وخطوات القلوب نبضات إىل ال أذن، بألف املصغية واملقاطع،
الشعر يف ُكتب ما ألفصح أخي، يا الدواوين هذه إن باملديح. يثرثر ولسان استحسانًا
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إىل نفسك تتوق منها، بواحد هللا بالك كلما لذلك شعًرا؛ ليس بما محشوة ألنها وعنه؛
وعنه. الشعر يف ُكتب ما أفصح إنها قلت ولذاك الشعر؛ إىل تتوق أي نقيضه؛

محدود، غري فالشعر الشعر؛ لك أحدد أن تسلني وال لجوًجا، تكن وال أخي، يا مهًال
يف جمع جهبذ، حديثًا بينهم قام فقد املكرمون، دواويننا أصحاب إال إدراًكا به يحيط وال
رستم! ميخائيل إىل خلدون ابن من — كثرية ألسنة عن للشعر تعريًفا ١٧٧ واحدة مقالة

بديوانه. فعليك — ساند جورج إىل أرسطوطاليس ومن
عن فلنعدل املقدار، بهذا طويل صربي وال الحد، لهذا واسع اطالعي فال أنا أما
الخواطر نتبادل فتعال الشعر، يف نتكلم أن من يمنعنا ال وذاك وتعريفه. الشعر تحديد

والنظرات.
رسحت أم شكوك، أفكارك ساورت هل بكيت؟ وهل حياتك؟ يف أخي يا ضحكت هل
فطربت نغمة أذنك طرقت هل ألم؟ نفسك مزق أم خيبة، قلبك عرصت أم آمال، صدرك يف
أمامك سكبت لو تفهمني، شك ال إذن كيانك؟ له فاهتز مشهًدا عينك رأت أم روحك، بها
أو أطربتني، نغمة لك ووصفت وآمايل، آالمي عن وحدثتك صدري، لك وكشفت دموعي،

الغري. يفهم وكالنا أفهمك، بدوري وأنا هزني. مشهًدا
اليابانية أو الهندية أو بالصينية وأفكارك، عواطفك ترجمة إىل سبيل من لك كان ولو
ما ذلك؟ يف الرس هو فما كذلك. واألملاني والياباني والهندي الصيني لفهمك األملانية، أو
إىل وتهاليلها أنَّاتها توصل أن تستطيع القاهرة، أو دمشق يف وهي روحك، أن يف الرس

وغربها؟ رشقها أو وجنوبها، األرض شمال أقايص يف روح
مورد من تستقي كلها وأحمد؛ بطرس ونفس ونفيس نفسك أن يف صاحبي يا الرس
تعددت وإن فالحياة هللا. أو الجامعة النفس فقل شئت وإن الحياة، هو املورد وذاك واحد،
هذا من نستقيه ما أن غري يتغري، ال واحد وجوهرها هي، هي أزياؤها، وتنوعت مظاهرها،
الجمال، غب غب املرارة من رشب ما إذا فبعضنا فينا، الداخيل الظمأ بمقدار يتنوع املورد،
بينا الجو، إىل رفعته نغمة هزته ما إذا وبعضنا للدواء. العليل مص اآلخر يمتصها بينا
يلتقطها. شعرية عن الروث يف يبحث ويعود «كالدوري» قليًال فينتفض اآلخر يسمعها

أنا، أراه ال مشهًدا ترى قد لكنك وعليك، عيل مشاهدها تعرض صاحبي يا الحياة إن
أراها، ال أشياء فيه فرتى واحد، مشهد إىل وإياك أنظر قد بل العينني. مفتح أكن وإن
وجهي أحول أو فأدوسها، األرض عىل تدب بدودة أمر قد هكذا أسمعه. ال ما وتسمع
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وتدرسها بيدك، ترفعها ثم حركاتها، مراقبًا فتقف أنت بها وتمر سبييل. يف وأميش عنها،
مشت قد عينيك وأمام أشباح، تجمهرت قد رأسك ويف وتنطلق، يدك من تضعها ثم مليٍّا،
الرسوم، تلك وتندمج األشباح، تلك تنتظم أن يعتم وال أصوات. دوت قد أذنيك ويف رسوم،
يف تجمهرت أشباحها كأن فأشعر أنا، أطالعها مقالة، أو قصيدة يف األصوات تلك وتتألف
هذه مثل يف وإياك مررت لقد أذني. يف رنت وأصواتها عيني، أمام مشت ورسومها رأيس،
الظمأ من ويفَّ قطرات، رشبت حيث قطرة؛ منه فرشبت الحياة، موارد من بمورد الحالة
ارتويت. وكيف ظمأك، يل تصف سمعتك أن إىل بظمئي أشعر كنت ما أني غري فيك. ما
أبكم حنيني أن غري الحنني. من فيك ما ويفَّ واحد، وطن إىل نحنُّ غريبان، وأنت أنا
ألنه وتكلم؛ حنيني تحرك متكلًما حنينك سمعت إذا لذاك ومجنح؛ ناطق وحنينك أصم،

له. لسانًا حنينك يف وجد قد
لم حتى وتمددت، أفكاري بني تغلغلت قد وحريتي كثرية، أمور يف حائران وأنت أنا
أمامي تصورت يل صورتها ما فإذا عينيك، نصب حريتك لكن حائر. أنا ما يف أعرف أعد

حريتي.
بأن أقول: أن صاحبي يا قصدي إن كلها؟ األمثال هذه من القصد وما تسألني:

النفس. وهو واحد، مصدرها ألن مشرتكة؛ وأفكارنا عواطفنا
يف مستيقظة تكون قد لكنها واألفكار، العواطف من اآلخر يف ما منَّا الواحد يف وإن
تكون قد بعضنا، يف استيقظت وإن واألفكار، العواطف هذه وإن اآلخر. يف غافلة بعضنا،
استيقظت ما إذا واألفكار العواطف وإن وناطقة. مستيقظة بعضنا يف وإنها خرساء.
وإن شعًرا. به تنطق ما كان الرنة، موسيقية الرتكيب جميلة بعبارة بنفسها ونطقت
موسيقية الرتكيب، جميلة بعبارة يلفظها أن من وتمكن وأفكاره، عواطفه استيقظت من

شاعًرا. كان الرنة،
هو إذن فالشعر النفس، مظاهر من نعرفه ما كل هي واألفكار، العواطف إن وإذ

النفس. لغة
النفس. ترجمان هو والشاعر

والعلل. الزحافات إىل فلنعد والشاعر، الشعر عن أخي يا أعرفه ما هذا
أنهم فكما والعبادة. للصالة طقوًسا وضعوا مثلما أوزانًا، الشعر الناس وضع لقد
تركيب يف يتأنقون هكذا معبودهم. بجربوت «الئقة» لتأتي معابدهم؛ زخرفة يف يتأنقون
بالصالة بل وزخرفتها، باملعابد يحفل ال هللا أن وكما بالنفس. «الئقة» لتأتي النفس؛ لغة
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ترجمة بدقة بل والقوايف، باألوزان تحفل ال النفس هكذا القلب. أعماق من الخارجة
وأفكارها. عواطفها

يف أكون هناك باسمي ثالثة أو اثنان اجتمع «حيثما النارصي: قول أخي يا أتذكر
رأس عىل باسمه اثنان يجتمع فقد لعبادته؛ معلوًما مكانًا مريم ابن يحدد ولم وسطهم.»
هو ويكون للفحم، منجم يف أو قهوة، يف أو باخرة، ظهر عىل أو واٍد، جوف يف أو جبل،
وسطهن. يف أكون هناك باسمي، ثالث أو نفسان تفاهمت حينما يقول: والشعر بينهم.

من ليست والطقوس املعابد أن كما الشعر، رضورة من القوايف وال األوزان فال
فيها كان الرنة، موسيقية التنسيق، جميلة منثورة عبارة فرب والعبادة. الصالة رضورة
قلب من خارجة صالة ورب قافية. بمائة بيت مائة من قصيدة يف مما أكثر الشعر من
من خارجة صلوات واد يف كرصخة وذهبت غايتها، أدركت الصحراء، رمال فوق منكرس،
مزركشة. وقبب مرصعة سقوف تحت والشموع، القناديل من مئات بني األفواه، من مئات
ال هللا أن الناس العتقاد رشيًفا؛ إال يكن لم العبادة، طقوس من األوىل القصد أن غري
إليه تقدمت إذا إال محرقة يقبل وال محرقة، دخان مع إليه ارتفعت إذا إال صالة يجيب
األقدمون رأى فقد الشعر؛ أوزان من القصد وكذاك منتخبة. وبعبارات معلومة بطريقة
األوزان أن وجدوا إذ بأوزان؛ مقيًدا يكن لم ما بها يليق ال النفس، لغة وهو الشعر، أن

الجمال. أرسار من رس التوازن ويف وتوازنها، الُجمل تنسيق عىل تساعد
وليس رموزها، رس يفهم ملن جميلة، — أنواعها اختالف عىل — العبادة طقوس إن
لو كما األمور، ظواهر إىل ينظر أن الجمهور طبيعة من لكن فكر. إىل يرمز إال طقس من
تحل فالرموز لذلك هي؛ كما األشياء يقبل بل يفكر، ال فالجمهور األمور. جواهر هي كانت
فالذي وعوائد، طقوس مجموعة أصبحت الديانات ترى ولذلك إليه؛ ترمز ما محل عنده
قسيًسا. أو شيًخا أو كاهنًا يكون ألن تأهل والتقاليد، الطقوس تلك كل حفظ من تمكَّن
حكايتنا هي معها حكايتنا أن وجدت الشعر، أوزان إىل صاحبي يا اآلن نظرت ولو
عن التعبري يف والتوازن التناسق هو الوزن من األسايس القصد إن العبادة. طقوس مع
ميل ظهورها سبب وكان طبيعيٍّا، نشوءًا نشأت األوزان أن شك وال واألفكار، العواطف
الكالم من للتلحني أسهل املقاطع، املتوازن والكالم وأفكاره. عواطفه تلحني إىل الشاعر
ونما بالشعر الوزن لحق لذاك والقرص؛ الطول حيث من مقاطعه، بني توازن ال الذي
العربي الشعر نما هكذا به. الشعر يتكيف وال بالشعر يتكيف فكان طبيعيٍّا، نموٍّا معه
أن الرحمن عبد ألبي هللا قيض أن إىل سابًقا، والشعر الحًقا الوزن زال وما أوزانه. ونمت
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قاعدة ولكل قواعد، منها لكل وجعل وحددها، بها فبوَّ األوزان، من إليه توصل ما كل جمع
إلخ. جوازات، وللجوازات جوازات،

أصبح أن إىل الشعر، عىل رويًدا رويًدا يتغلب الوزن أخذ أخي يا الحني ذلك منذ
بأوزانها الخليل عروض عىل يتغلب أن قدر من كل وأصبح سابًقا. والوزن الحًقا الشعر
بأن العادة، طقوس عن قلته ما إىل راجع وذاك شاعًرا. يدعى ألن أهًال وعللها وزحافاتها

األمور. جواهر هي كانت لو كما األمور، ظواهر إىل ينظر أن طبيعته من الجمهور
قليل استثناء مع — لوجدته سنة، وألف نيف منذ جمعناه ما إىل أخي يا نظرت لو
ما مع إلخ، وخفيفها، وكاملها وبسيطها طويلها بني الشعرية، لألبحر معرًضا — منه

والعلل.» الزحافات من عليها «يطرأ
من سنة ألف تدفن أن املضحكات أِمن ضحك، ال بكاء موقف فاملوقف تضحك، ال

والعلل؟ بالزحافات األدبية حياتنا
فبتقديمها عام، بنوع أدبنا إىل أساءت قد بل فقط، شعرنا إىل تِسئ لم العروض
بكل الطالب أحاط إذا صناعة، الجمهور نظر يف الشعر جعلت قد الشعر عىل الوزن
أصبح قومه، بني رفيًعا مقاًما التاريخ بدء منذ للشاعر إن وإذ شاعًرا! أصبح تفاصيلها
إىل مواهبنا أكثر انرصفت وبذاك املوارد، أقرب كإىل العروض إىل يلجأ شهرة طالب كل
وال اكتشافات، وال علوم وال مسارح، وال عندنا، روايات وال اليوم فأفقنا الشعر، قرض
غريه إىل انرصفوا لو بالشهرة، حبٍّا النظم إىل انرصفوا ممن كثريين أن شك وال اخرتاعات.
درس أن عن ناهيك كبري. بنفع وجاءونا معارصيهم لجاءوا والدرس الكتابة أبواب من
تزال ال أحداث عقول عىل قلباه لهف وا معي: فقل طويًال، وقتًا يستغرق العروض علم

املدرسة. مقاعد عىل العروض تصارع
نظًما»، «وأعني شعًرا إال ننطق ال معها أصبحنا درجة بالعروض الولع منا بلغ لقد
«نار وهاك مالك، ابن ألفية هاك منظومة! إال ألحداثنا نلقنها أن أبينا نحونا قواعد حتى

ال؟ ولَِم والفلك، والطب والجغرافية والجرب الحساب نظمنا قد بل القرى»،
نظًما، الكبة ونأكل نظًما، الخمر ونرشب نظًما ونتصافح نظًما، نرتاسل وأصبحنا
ونهنئهم نظًما، ونودعهم نظًما، أصدقاءنا ونستقبل نظًما، ونزوجهم نظًما، أوالدنا د ونعمِّ
عواطفنا سوى منظوًما ليس ما حياتنا يف يبَق لم أن إىل نظًما، بمولود أو بمركز أو بعيد
طرًقا نكتشف رحنا صاغرة، وعللها زحافاتها وأتتنا العروض، لنا دانت وعندما وأفكارنا!
مات إذا فرصنا الشعرية، التواريخ إىل فاهتدينا «النظمية»، مقدرتنا بها نظهر جديدة
ونقرح السحاب، ونستمطر الجيوب، عليه نشق بأن نكتفي ال منصور» «حاتم صديقنا
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عىل نحفر بل الرتاب، يف والقمر الشمس ونواري الدهر، ونعاتب املوت، ونشتَم املآقي،
بسيطة: بأرقام ال منظومة بأحرف موته تاريخ رأسه فوق حجر

ت��رى ال��ق��ل��وب ط��ي ف��ي ل��ك ح��س��رة ك��م وق��ل ال��ك��ري��م م��ن��ص��ور ح��ات��م ق��ب��ر زر
ف��ان��ك��س��را ال��ب��ي��ن ل��واه ب��ان غ��ص��ن ي��ا ب��أدم��ع��ه��ا أرخ أج��ف��ان��ن��ا ت��س��ق��ي��ك

األسالك، عىل وامليش والجمر، الحلج من رضبًا الشعر وأصبح بهلوانًا، الشاعر فانقلب
هنالك ما إىل العنق، حول الرجلني ولف باألسنان، األثقال ورفع الرأس، عىل واالنتصاب
األلغاز، وحل الشعرية، األلغاز ذلك من إجادة. أيما القردة تجيدها التي الحركات من
حرف أو مهملة، كلها أو وبعضها منقطة، كلها أو مفرداتها بعض التي واملنظومات

إلخ. والتخميس، والتسميط والتشطري مهمل، حرف يليه فيها منقط
تزال وال كانت البهلوانية الحركات هذه مثل أن صاحبي، يا املبكيات املضحكات ومن
عندنا، الشعراء مقدمة يف يزالون وال كانوا وأربابها «كشعر»، آدابنا سوق يف تُعرض

اللوم؟ َمن فعىل ومنهم، منها براء والشعر
الشعر أبواب بل القبيل، هذا من شعرنا كل ليس بأن قولك يف مُلحق إنك أخي؛ يا أي
والرثاء، العتاب ومنها والهجاء، املديح ومنها والنسيب، الغزل فمنها وواسعة، كثرية عندنا
والقوايف، للعروض معرًضا كذلك أصبحت قد أخي، يا األبواب هذه لكن والخمر. والفخر

للشعر. ال
إىل نظر إذا والركبان، الربوع وينادي والدمن، األطالل عىل يتصبب البدوي كان لقد
ونحن عينيها. عينيه ويف عنقه، يف عنقها رأى الظبي إىل أو فيه، حبيبته وجه رأى القمر
ركب وال الركب وننادي دمن، وال عندنا أطالل وال والدمن، األطالل عىل نتصبب نزال ال

… فالتًا ظبيًا حياته يف رأى من أيامنا يف العروض يقرض ممن وَقل نناديه،
ضبٍّا، حياتنا يف نطعن لم ونحن واليماني، بالهندواني طعنًا الحماسة هزتنا وإذا

صغرية. بسكني ولو
والقمر: الشمس فوق نمدحه من وضع من ا بدٍّ نجد لم مدحنا وإذا

ت��أم��ل��ك إذ ال��ب��ه��ا ب��م��ي��زان ع��ل��ي��ه رج��اح��ة ف��ي��ك ال��ب��در ه��ذا ش��ام ل��ق��د
ب��ال��ف��ل��ك ف��ع��ل��ق األخ��رى ب��ه وخ��ف��ت ال��ث��رى إل��ى ف��ي��ك ال��م��ي��زان ك��ف��ة َه��َوت
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األحياء: بذم إال الفقيد لرثاء سبيًال نجد ال رثينا وإذا

ال��ج��ي��اد م��ن��ه��ا ي��خ��ت��ار ج��واه��ر ك��ف��ه ع��ل��ى ن��ق��اد وال��م��وت

هذه وال الجياد، من أنت وال أنا فال أخي، يا بعد يخرتني ولم يخرتك لم فاملوت
يميش وال الرتاب، تحت الجود كل الجود بل وتميس. األرض وجه عىل تصبح التي املاليني

!… خسيس زنيم كل سوى الرتاب فوق
شعراء سيما ال النوع، هذا من شعراؤنا ينظمه ما كل فليس تقول، ما لحق أي
اآلن ويحرضني اإللهام. منها يستقون جديدة مصادر عن يفتشون أخذوا فقد اليوم؛
أو الرِّجل كرة الفونغراف، التلفون، املسممة، الغازات الكهربائية، الطيارات منها: بعض
نعم، نعم إلخ. إلخ، االشرتاكية، الديمقراطية، الحيوانات، حدائق االستقالل، «الفوتبول»،
ال العرص، مع سائرون أنهم عىل شاهد ذلك ويف املواضيع، هذه مثل يف اليوم ينظمون هم
يتفننون كيف ترى أَوَال دواوينهم، يف أيًضا ذلك اعترب «عرصيني»، يدعونهم لذلك وراءه؛

طبعها؟ يف اليوم
حسب مرتبًا أو محكًما، تبويبًا مبوبًا ديوانه بنرش يكتفي سابًقا، واحدهم كان لقد
العرصية الشائقة القصائد عن عدا فيه وتجد الديوان، فتأخذ اليوم أما الهجاء. أحرف
رسمه ثم العارشة، يف وهو رسمه هناك الناظم. عبقرية يف شك من عندك ترتك ال رسوًما،
أصحابه ورسوم بيته، ورسم وأوالده، زوجته رسم ثم الثالثني، يف ثم العرشين، يف وهو
بعد بعودة أو بزفاف أو بمعمود أو بمولود إما هنَّاهم الذين أقربائه ورسوم رثاهم، الذين

غيبة.
«عرصيون» شك ال فيها ينظمون والذين عرصية»، «ملواضيع كلها هذه إن نعم، نعم،
الطريق بعض ولو يسريوا أن وذاك واحد، أمر ينقصهم وإنما وراء، العرصال مع سائرون

والعلل. الزحافات وراء أجياًال ساروا فقد الشعر، وراء
والرثاء الفارغ املديح «عقود» ينظمون من وأنفس أخي، يا ونفسك لنفيس بد ال
أنفس حتى الطويلة، غيبوبتها من يوًما تستفيق أن من فيه، غزل ال الذي والغزل الشائن
تستفيق وال والفضاء، الشمس فرتى أعينها، فيه تنفتح يوم ليأتيها التاريخ ينظمون من
التأثريات وما عنا، خارًجا ال فينا الحياة ألن داخلها؛ يف الحياة برعشة شعرت إذا إال أنفسنا
العواطف من داخلنا يف كمن ملا منبه إال الخارجية، الحياة أو الطبيعة فينا تحدثها التي
إن بيضاء. صحيفة «الطبيعة» ندعوه ما لكان أفكارنا، ولوال عواطفنا فلوال واألفكار،
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عىل يتوقف اإلرث، هذا من كالنا به ينتفع ما أن غري لك، ما فيها ويل مشرتك، إرث الحياة
ولجت كلما الذي العجيب، الحياة إهراء مفتاح ألنها واألفكار؛ العواطف من فيه تنبه ما

سواه. باب إىل بك أدى بابًا منه
أنه الغريب ومن فينا، الحياة من استيقظ ما هي وأفكارنا، عواطفنا إن أخي، يا أي
كما النفس، تلفظهما ساعة تأتيهما فكر، داخلنا يف تململ أو عاطفة فينا تحركت كلما
يف ما تعرف ال النفس كأن الحمل، دور اكتمال عند أحشائها من الجنني الحامل تدفع
النفس كذلك فتحمل، وتعود تجهض الحامل أن وكما عينيها. أمام انتصب إذا إال داخلها
تعود أبًدا لكنها مشوهة، ناقصة فتظهر األوان قبل وأفكارها عواطفها تلفظ ما كثريًا
النفس هي ناضجة، حية وأفكار جميلة، عواطف تولد التي والنفس فتلد. وتعود فتحمل
الكالم اتخذ إذا والفن الفن، هو النفس، هذه مثل تولده وما الشاعرة، النفس املستيقظة،

شعًرا. كان ثوبًا
بالعقم، املصابة النفس فهي رنانة، وقوايف صحيحة أوزانًا إال تولد ال التي النفس أما
وأفكاًرا، عواطف داخلها يف فتجد الحياة، بجرثومة يوًما تتلقح أن من النفس لهذه بد وال

فقط. وقوايف أوزانًا ال
األيام هذه يف شعراءنا إن يل قلت حني عنه، غافًال كنت ما أمر إىل أخي يا نبهتني لقد
قرائحهم. فيها تجول جديدة مواضيع عن يفتشون وإنهم القديمة، الشعر أبواب تعدوا قد
واألمل؛ باملرارة ممزوًجا كان وضحكي منها، وضحكت املواضيع، تلك بعض لك فذكرت
وأما وفقاقيعها، الحياة رغوة يف الشعر عن يبحثون يزالون ال شعراءنا فألن املرارة أما
فيدركوا الشعر، عىل يوًما يعثروا أن من بد ال جديدة، مواضيع عن ببحثهم أنهم فهو األمل
ويف باب، عاطفة كل ففي األبواب. من ألوف يف وال البحور، من عرشات يف ينحرص ال أنه
ويف وباب، باب ألف الواحدة العاطفة مظاهر من واحد مظهر يف إن بل بحر، فكر كل
طي الشعر مصدر أن أدركوا ومتى وبحر. بحر ألف الواحد الفكر ثنيات من واحدة ثنية
عىل هناك عثروا ما إذا حتى وخباياها، زواياها وتفقدوا نفسهم، درس عىل عكفوا النفس،
يليق الكالم من لباًسا الفكر ولذاك العاطفة لتلك صاغوا يتململ، وفكر ترتعش عاطفة
منه جمع ما إال املستيقظ، والفكر الحية، للعاطفة لباًسا يليق ما الكالم من وليس بهما.
إلحاق وترابط البناء، خطوط وتوازن النحات، أشكال وتناسق الرسام، ألوان تأليف بني

املوسيقى.
وعللنا. زحافاتنا وتقل شعرنا، فيكثر قرائحنا، تثمر أخي يا حينئذ
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أمنيمرشق

العياء الداء (1)

«درة بعنوان بك شوقي أحمد الشعر» «ألمري قصيدة «الهالل» مجلة يف مدة منذ ظهرت
تلك فيه ينتقد نعيمة مليخائيل مقاًال «السائح» أعداد أحد يف ذلك بعد رأينا ثم شوقية».
األوزان ورقصات القوايف، رنات تلهيه ال ماهر، ونقاد صميم، شاعر انتقاد القصيدة
نعيمة تفحصها أن بعد — «الدرة» تلك أن فكان الرزينة. املعاني تطلب يف الجد عن
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براقة صدفة كانت بل درة، تكن لم — قريحته بمطرقة عليها ونقر شاعريته، بمكرسكوب
عندهم. لها قيمة فال املدركون، البالغون أما األوالد. للعب تصلح

ومرص أمريكا يف األدبية الحرية وأنصار السليم، الذوق ذوي من كثريين أن شك ال
من ألوًفا أن يف أيًضا شك وال ناظمها. عىل القصيدة لناقد االنتصار يف يرتددون ال وسوريا،
يخطون صفحة الفضاء يتخذوا أن لهم، أُعطي لو يودون وتابعيه، الشعر» «أمري مريدي
النجوم بسائر ويصورون تعجب، عالمة القمر من وبدًال سؤال، الشمسعالمة من بدًال فيها
الشعر؟!» أمري عرش إىل برصه رفع عىل ليتجرأ النعيمة هذا هو «من العبارة: هذه واملذنبات

السؤال. هذا عىل الجواب األيام واجبات من
بني نفيس «ودحش بحياتي املخاطرة عىل أتجارس فال الحقرية، الدودة أنا أنا، أما
املعمعة؛ هذه الخوضيف من وفردون، السوم خوضمعارك إيلَّ أَحب ال، ال، الجبلني» هذين

القائل: الحطيئة سوى قبيل يفعله لم أمر عىل عولت لذلك

ق��ائ��ل��ه أن��ا ل��م��ن أدري ف��م��ا ب��س��وء ت��ك��ل��م��ا أال ال��ي��وم ش��ف��ت��اي أب��ت
ح��ام��ل��ه وق��ب��ح وج��ه م��ن ف��ق��ب��ح خ��ل��ق��ه ال��ل��ه ق��بَّ��ح وج��ًه��ا ل��ي أرى

فرًقا وبينه بيني لكن الخارجي. وجه ذاك هجا كما نفيس هجو عىل عولت قد نعم
وهو األسطر، هذه من املقصود عليهم يضيع لكيال يتجاهلوه؛ ال أن القراء أرجو بعيًدا،
أفعل إنما وأنا يعرتف، كما الهجو، يف اللذة ملجرد وجهه هجا املرحوم الحطيئة زمييل أن

العمومي. للنفع التماًسا وثانيًا الحق، بقول حبٍّا أوًال ذلك
الزمان ذاك يف كنت أنني وبما هواويني، رفائيل األسقف وفاة يوم نيويورك يف كنت
من يموت من رثاء الشاعر واجبات أوىل من أنه وبما الشعراء، فحول طليعة يف نفيس أعد
فأخذت غرفتي، إىل ومضيت التأبني، حفلة بروغرام يف الكريم اسمي دبجت قومه؛ كرباء
ثمانية يف قصيدة عىل أتيت أن إىل ساعات، عرش مدة دماغي أعرص وجلست وورقة، قلًما
ثماني أو الحقيقي، الشعر صدر يف مسموًما سهًما وأربعني ثمانية قل أو بيتًا، وأربعني

الجميل. السامي األدب وجه يف ُدملة وأربعني
املطلع: بهذا تأملوا

ل��س��ان��ي ف��ي��ه وغ��ل ال��م��ص��اب ه��ول ج��ن��ان��ي أض��ل وق��د أق��ول م��اذا
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وقفت فلماذا أقوله، الذي ما أدري ال كنت إن أقول، ماذا القوم أسأل جئت انظروا!
جناني أضل قد املصاب هول كان إذا ثم سألتهم؟ فلماذا أدري كنت وإن التأبني، منرب عىل
إلقاء من تمكنت حتى اللسان، ذاك عقدة وحل الجنان ذاك فهدى عاد فمن لساني، وغل

نفس»؟ فرد «عىل بيتًا وأربعني ثمانية

ف��رم��ان��ي ح��ش��اش��ت��ي أص��اب س��ه��م ف��ك��أن��م��ا م��س��ام��ع��ي ال��ن��ع��ي ط��رق

أمامي بأن لعلمي رسرت الوفاة، خرب مسمعي طرق عندما أنه عزيز بكل أقسم
األدبية. بالدتي باألحرى أو الشعرية»، «بالغتي بها أُظهر فرصة

ال��م��ط��ران ل��ف��رق��ة ب��ك��ي��ت ح��ت��ى ال��ب��ك��ا م��ع��ن��ى م��رة أع��رف ك��ن��ت م��ا

وجهه؟ قط رأى وال يعرفه، يكن لم وهو املطران، لفرقة بكى مرشق أمني أن أصحيح
أعزاء عىل قبًال أبك ألم بكيت، أنني جدًال وهب ذلك. يصدق األرض سكان من أحًدا أرى ال
عىل ذرفتها التي الدموع كانت فإن املحبوبة؟! أجسادهم الرتاب ووارى ماتوا، أهيل من
غريب رجل عىل أذرفها دمعة ذلك أفتفعل البكاء، معنى لتفهمني كافية غري األعزاء أولئك

املنطق. هذا علمني من سبحان مني؟ ومجهول عني
اسمعوا: األرض، كرباكني براكني البرشية األجساد يف أن تصدقون وهال

ال��ب��رك��ان ف��وه��ة ه��و ف��ك��أن��م��ا ن��ي��ران��ه ف��ي وف��اض ال��ف��ؤاد ط��ف��ح
ال��ب��رك��ان ذل��ك ش��ر م��ن ـ��ي��ا ال��دن��ـ س��الم��ة ع��ل��ى ل��ل��ه ح��م��د أل��ف

ومنها:

واألب��دان ب��األرواح ن��ف��دي��ك رأي��ت��ن��ا اإلل��ه ح��ك��م ي��ف��ت��دى ل��و
ش��ب��ان وم��ن ش��ي��ب م��ن إل��ي��ه ب��ق��ي��ن م��ت��س��ا ال��ردى ع��ل��ى م��ت��ق��اط��ري��ن

متطوًعا الغفري، الجمع ذلك وسأل امليت، رأس عند الساعة تلك يف عزرائيل وقف لو
جثثًا، الكنيسة تلك تمتلئ وهل يتقدم؟ فمن األسقف، نفس عن عوًضا نفسه يسلمه واحًدا
ويف للريح ساقيه مطلق وكلٌّ والرجال، النساء بجماهري الواسعة بروكلن أسواق تضيق أم

الداعي؟ هذا مقدمتهم
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األقذار هذه املقيئات، هذه ببقية أداهمهم أن من القراء عىل أشفق إنني يكفي، يكفي
تلك إلقاء من انتهائي أثر عىل أنه املبكي املضحك ومن السامة. امليكروبات هذه املنتنة،
جريدته، جيد بها ليزين إياها؛ طالبًا نيويورك، يف الجرائد أصحاب أحد إيل تقدم القصيدة،
من أتمكن فال التصليح، برسم تزال ال أبياتًا فيها أن «وكربياء» بلطف إليه فاعتذرت
عبه» يف «دحشها الذي السائح صاحب صديقي بها أتحف أن قصدي وكان حاًال، نرشها
قصيدتي؛ تستاهل كانت — األيام تلك يف — السائح جريدة ولكن دقائق. بعرش ذلك بعد
موضوع تحت الليلة، تلك لوصف مكرسة صفحاتها وجميع يومني بعد ظهرت فإنها
واملنثور، املنظوم من فيها ما وفيها الجرائد)، بقية أيًضا ظهرت (هكذا تذكارية» «حفلة

والرقة. البالغة يف قصيدتي عم ابن وكله
األدب، بأذيال املتعلقني كأحد لكنه والتقريع، اللوم بها يُقصد ال السطور، هذه كاتب
إبداء أو كلمة إللقاء آخر إىل حني من يدفعه وإخالص تثريه، غرية من مقداًرا يملك
يضغط ما وشدة يتحملها، ما لطيلة القنبلة بعزم صدره من أحيانًا تندفع قد مالحظة،
اإلهمال، سداها «غيبوبة» من يستفيق أن سواه، لكثريين ُقدر كما له ُقدر ألنه ذلك عليها.
فتضعف الصبا، وأحالم الحداثة أوهام البرش، وقلوب بصائر عىل نلقيها النسيان، ولحمتها
حياته إىل ونظر استفاق والتمييز. الشعور دقة عليها وتشوش اإلحساس، نباهة فيها
األقوال من فيها ما بكل فرآها البعيد، السهل إىل جبل رأس من ينظر كما املاضية، األدبية
إىل نظر ثم وضالًال، وهًما واآلمال، واألحالم األشواق من حوته ما وبكل واألفكار، واألفعال
منهم الهائلة األكثرية — باألكثرية فإذا مقابًال، مستجليًا متفحًصا شعبه، أبناء من رفاقه
مع نفسه وجد الطريق، نفس يف وسارت املنوال، نفس عىل األدبية حياتها نسجت قد —
الجهل، أعالم نارشين التقليد، موكب يف يسريون بيننا األقالم، حملة من املؤلفة، األلوف
والتعصب الخيالء سيوف ظاهرين واالدعاء، الوهم طبول ضاربني الضالل، أبواق نافخني
برج أسوار عىل املدافعني األبطال، إخوانهم من قليلة رشذمة بها ليذبحوا األدب؛ باسم
يف ويرصخ الطريق، وسط يف اآلن يقف لذلك آثاره؛ ويمحوا الربج ذاك ويدكوا األدب،

الشديد. القايس صداها حدهم عند يوقفهم أن أمًال مريرة، رصخة رفاقه
يخلقوا لم ألنهم صالًحا؛ قابلني غري بأجمعهم، املتهوسون القوم هؤالء يكون قد
شيئًا الطبيعة وهبتهم ممن كثرية أو قليلة فئة بينهم يكون وقد األدب، أهل من ليكونوا
ولم «غيبوبتهم»، من بعد يستفيقوا لم ألنهم محجوبة، تزال ال لكنها األدبية، املقدرة من
لغريها ال الفئة هذه فلمثل غرض. يشوبها ال التي اإلخالص، بعيون شئونهم يتفحصوا
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أعماها فكرة أو فتُنبهها، الوهم خدَّرها عاطفة عىل منهم تقع علها السطور؛ هذه نوجه
ونخر لغتكم لحم أكل الذي الداء إن أقول: العربية يفهم من ولجميع فتهديها. التقليد

األلفاظ. وداء املبالغة، داء مزدوج، داء هو عظمها،

املبالغة (2)

امللتهبة، الناقد قلم حدة من ويكرس بيننا، األقالم حملة عواتق عن اللوم ثقل يخفف مما
املوروثة. األدب قواعد وهو كالزمان، ثابت كالحياة، فينا حقيقي أمر

واألحذية النعال بني مات أقربائه من إسكاًفا يرثي العرص، هذا شعراء أحد سمعنا لو
أن كيف ويتعجب يتيًما. أمىس واألدب ركنه، هد والعلم بموته، مات الفضل إن قائًال:
أنور فيه يمدح آلخر شعًرا قرأنا لو أو حائًرا. يقف لم والدهر حداًدا، تنظم لم النجوم
عاشًقا سمعنا لو أو ترديد.» له أوروبا قلب «يف صهيله إن بقوله: األدهم، وحصانه باشا

ينشد:

ال��ح��ج��ر ي��ش��ب��ه ق��اس ق��ل��ب��ك ألن ف��أل��ث��م��ه ال��ق��اس��ي ب��ال��ح��ج��ر أم��رُّ

لجهلنا، مشفقني شك وال منا، لضحكوا الغلو؟ هذا كل ملاذا الثالثة: الشعراء وسألنا
املتنبي ديوان الثاني وأظهر والبيان، املعاني علم كتاب إبطه تحت من أولهم أخرج ثم
االنتصار ابتسامة الحت وقد إلينا، وقدموها البالغة. نهج كتاب الثالث وفتح الفارض، أو
ال وبعدئذ البيان، وحدود البالغة قواعد هنا «تعلموا يقول: حالهم ولسان ثغورهم، عىل

سؤال.» إىل تحتاجون
أصبحوا منذ تعلموه ما وكل ال، كيف العذر. بعض معذورون لألسف ويا القوم هؤالء
السبع؟ املعلقات برشح وينتهي قال»، عباد بن سهيل «حدثنا ب يبتدئ الكلمات يتهاجون
إىل ربطناها إذا معوجة النبتة تنمو أن طبيعيٍّا أَوليس مسائله؟ حفظ عىل التلميذ أيُالم

قطربًا؟ زرعناها إذا قمًحا تعطي ال أنها األرض ذنب الذنب وهل معوج؟ حائط
التي والحدود، القواعد تلك أمامنا نبسط وتعالوا واملذنب، الذنب من اآلن دعونا لكن
يف بها ونتمسك عليها لنجِر وأمثالهما؛ البيان وصاحب البالغة، نهج صاحب إياها أورثنا

أن: صحيح ذاك فهل النثر. ومهاوي الشعر مزالق
أكذبه»؟ الشعر «أعذب
كالم. والنثر الشعر
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التفاهم. الكالم ونتيجة
التأثري. التفاهم ونتيجة

الصادق. الكالم يف تأثري وأبلغ
مولولة، معها تتباكى وأخرى بصمت، قلبها دموع ناثرة وحيدها جثة عىل تحنو امرأة
قلوبنا إىل الصامت حزنها ترسب وقد األوىل، مع تجثو اآلذان. يصم برصاخ متفجعة معولة،
ينظر الكاذب. حزنها عن عويلها نم وقد متأففني، األخرى إىل ظهورنا وندير لصدقه.
ملاذا صاحب «يا ولطف: بسكون ويسأله األسخريوطي، يهوذا ُمَسلِّمه إىل النارصي يسوع
ألف من مرة ألف بألف أكثر نفوسنا يف املخترصة البسيطة العبارة هذه فتفعل جئت؟»
جائع» «أنا أولهما: لنا يقول شحاذان عرص. ألف يف شهري، محاٍم أللف خطاب، ألف
بدموع باكيًا الجبل، عىل يسوع موعظة علينا يتلو والثاني ونطعمه. عليه فنتحنن ويسكت،

مشمئزين. كارهني عنه فنلوي الخنسا؛ كتوجع متوجًعا راحيل،
وإشارات اللهجة، يف خصوصية طرق وله الكالم، بتنميق ماهر لسان ذا رجًال عرفت
لطيفة رنة املتكلم لعبارات وترتك لإلصغاء، السامع تغري وغمزات وحركات، رشيقة،
قلما بالوصف وإحاطة اللفظ، يف فصاحة وله طويل، حني إىل صداها يتهادى ناعمة،
للسامعني يصورها مثًال بصلة، حديثه يف عرضت إذا خطيب، أو ممثل بهما يجاريه
البصل برائحة يشعروا أن يكادوا حتى وطعمها، ورائحتها ووزنها ولونها شكلها مفصًال
أراد إذا إال إليه يصغي أحد يكن لم ذلك كل ومع ألسنتهم، عىل وبطعمه أنوفهم يف
بقرة عن يحدثني وجعل مرة، به اجتمعت أن إىل السبب، جاهًال وبقيت والتسلية. الضحك
لم الوصف ذلك وكل أمامي. أراها كدت حتى جميًال، دقيًقا وصًفا إياها واصًفا عجيبة،
صباًحا، األرز من أقة البقرة تلك يطعمون كانوا أنهم وهو عجيب، لخرب كمقدمة إال يكن
يمنع الذي الرس عرفت عندئذ ومازهر»، بسكر بحليب رز «سطل املساء يف ويحلبونها
أن عرفت الحديث، وطيب الفصاحة من هو ما عىل وهو امِللسان، لذلك اإلصغاء من القوم

املبالغة. وهي فيه، واحدة سيئة لتعادل تكن لم املنطيقية، حسناته جميع
وخطيب. وكاتب شاعر ألف بيننا اإلخوان من الكذاب لذلك

«رز حليبها التي والروايات، واملقامات القصائد بقر من شبه ألف العجيبة ولبقرته
ومازهر.» بسكر بحليب

يقنعنا أن يجرب هذا البقرة، قصة كمصنف كذاب ترديد» له أوروبا قلب «يف ناظم
بل معدتها، يف ليسقط يكن لم تأكله البقرة كانت الذي األرز بأن الترشيح علماء ويقنع
يخجل ال وذاك الدم! حرارة فتطبخهما باللبن يمتزج وهناك رضعها، إىل رأًسا يتحول كان
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يف السني وادي صهيله صدى رددت األستانة، يف صهل إذا ألنور، حصانًا لنا يصف أن
للعجب ويا الثاني، وأما أحد. إليه يصغي فال األول أما لندن! يف هيدبارك وغابات فرنسا،
ورهط رهط ألف حوله ويلتف بقصائده، عليهم لينعم الصحافيون عليه فيتهافت العجاب،
يف الَعوام ويحييه والقوايف، األوزان معرتك يف العظيم بفوزه يهنئونه أمثاله، «شعراء» من

فالن.» املجيد الشاعر ذا «هو بينهم: فيما هامسني األسواق
الكذب يحسبوا أن عندنا األدب قواعد واضعي جعل الذي السبب يف لنحار وهللا إننا

والعرفان. األدب أعالم وهم البالغة، رشوط أول من
الكذب. عن تنهى واملدنية الدينية اآلداب فإن

يقبله. ال السليم العقل وإن
الشعر. خصائص من والرقة فيه، رقة ال وأن

والنثر. الشعر ركن واملنطق يدعمه، منطق ال وأنه
األدب. أعمال أول من وكالهما والتمحيص، النقد عىل له قبل ال وأنه

اإلطالق. عىل اآلداب روح والفلسفة فيه، فلسفة ال وأن
الحقيقة. األدب غايات وأقىص حقيقتها، بغري األمور يظهر وأنه

صدق. واألدب خداع، الكذب

مقدرة. واألدب عجز، الكذب
بسالة. واألدب جبن، الكذب

قاله، عما حسابًا منا كل ليعطي أدبي، مجلس بحرضة أنور حصان ومادح وقفت لو
اإلله حكم يفتدي «لو السابقة: قصيدتي يف قويل الربهان من بيشء أدغم أن أستطيع فهل
رفيقي يتمكن وهل ذهب»؟ من «السكوت الدقيقة تلك يف عندي يكون أال إلخ. «… رايتنا
الحصان ذاك صهيل ترديد بإمكانية والشهرة، الفصاحة من له ما بكل سائليه إقناع من

قصري؟» الكذب «حبل أن بمرارة ويؤمن صامتًا يطرق أم أوروبا، قلب يف
قال: من بنا وشبيه قلبه، به يشعر ولم عقله، به يؤمن لم ما قائل كالنا كذاب، كالنا

ال��ح��ج��را ي��ش��ب��ه ق��اٍس ق��ل��ب��ك ألن ف��أل��ث��م��ه ال��ق��اس��ي ب��ال��ح��ج��ر أم��رُّ

إكراًما األصم البارد الحجر يَُقبِّل بأنه حبها، يدَّعي التي وإيهام إيهامنا، الناظر يريد
لم ألنه نفسه؛ هو وال نحن، وال تصدقها، هي ال فاضحة، كذبة هي هذه قلبها. ملشابهته
اعرتف لو النفس، يف أوقع كالمه ولكان الحجر. لتقبيل تدفعه قلبه يف بعاطفة قط يشعر

وحنًقا. تشفيٍّا كقلبها القايس الحجر ذاك بها ويكرس مطرقة، يأخذ بأنه
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بالحجر. القلب قساوة تشبيه يف الجمال هو ما ثم
وأقرب للتصديق أدعى كالمه كان وهال حجرية! ضخامة أم شعرية، رقة ذلك أيف

قال: لو الرقيق، للشعور

ح��ظ��را ل��ث��م��ه زه��ر ق��ل��ب��ك ألن ف��أل��ث��م��ه ف��واًح��ا ب��ال��زه��ر أم��رُّ

ما إال يستهويهم وال الضعف، مجىل هي التي الرقة، تستميلهم ال شعراءنا لكن
ألن ذلك والدهر؛ والجوزاء والبحر والصحراء والصخر كالجبل هائًال صلبًا، قويٍّا كان
األلوف، وهتاف السيوف، لصليل إال تطربان ال العربية، وفطرتهم الفطرية، حماستهم
املفاخر، وتشييد املكارم، واكتساب املعايل، واكتساح الطبول، وارتجاج الخيول، وصهيل
كتنفس ضعيفة كالظالل، واهية وشواعر وميول أشواق إىل ليلتفتوا وقت وال لهم ميل وال
الرأس خاليا يف تدب مبهمة، ناقصة صغرية فكرة إىل أو القلب، أعماق يف متحركة األطفال،

مقفر. مظلم كهف يف العنكبوت دبيب
الحديد: فهاكم الحجر يعجبكم لم إن واآلن

ل��ي ل��ي��ل��ي��ن ف��اض��رب��وا ح��دي��ًدا أض��ح��ى ح��ب��ي��ب��ت��ي ق��ل��ب إن ال��م��ط��ارق ه��ات��وا
وي��ن��ج��ل��ي ال��ح��دي��د يَ��نْ��َس��ِب��ك ب��ال��ن��ار ح��ول��ه ال��ص��ب��اب��ة ن��ار ف��اض��رم��وا أو

الكالم وأمىس املؤملة، بالتذكارات القلب طفح فقد قليًال لنصمت سكوت، سكوت،
األنفاق هذه يف أفكاري توغلت كلما أنني األدب وحرمة اإلخالص، وحق الحلق، يف مرٍّا
وكلما يحرتق. بيت يف مسجون كأنني أنفايس وتضيق قلبي، ينقبض الوعرة، السوداء
ورائي أغلقت وكلما الخالص، طريق عيلَّ يسد حائط ألف وجهي عرضيف الخروج حاولت
ال الشجون حديث والدخان، اللهيب غرف إىل يعيدني مدخل، ألف أمامي انفتح مخرًجا
اللحم، كجروح رسيًعا تندمل ال النفس جروح لها، نهاية ال املؤملة التذكارات ينقطع،
سأدفن لذلك وسعها؛ عن «السائح» يف األسطر لهذه املخصصة الفسحة ضاقت ولربما
أخرى، مرة املسكني الصدر هذا ضاق متى إال أخرجه وال صدري، يف منها األخري القسم
ما عنها عوًضا لكم سأقدم لكنني مبتورة. مقالتي لكم وأترك األلفاظ»، «داء سأحذف
بمطارق حبيبته قلب يطرق أن يشتهي من وبني بينه تقابلوا أن وأود منها، أفضل هو
األحدب، املشوه كازيمودو باري» دي «نوتردام رواية يف يقوله ما هنا فاسمعوا حديدية،
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النفس قبيح الصورة، جميل آخر فتى تحب لكنها يعبدها، فتاة بها يخاطب قصيدة يف
عمياء: محبة

Jeune fille. Le sapm nèst pas beau,
Nèst pas beau comme le peuplier,
Mais il garde son feuillage Thiver,
Helas! a quoi bon dire cela?
Ce qei nèst pas dean a tort bètre:
La beauté n'aime que la beauté,
Avril tourne le doe à janvier.

الكاتبة كروس، لفيكتوريا رواية يف طالعتها رسالة فهاكم هذا، يعجبكم لم وإن
بيتها يف تاركة «بلهام» يدعى آخر رجل مع فرت التي زوجته، إىل «برنار» من اإلنكليزية

السن. من أشهر بضعة تتجاوز ال التي الوحيدة طفلتها

Dear Lydia, I have ohtained a divorce against you, as I believe this
is the best and kindest thing to do for you. Pelham can now marry
you if he chooses, and I hope he will. I say nothing of myself. You,
who always studied these things, will know how bitterly I must
have suffered. But I do not blame you altogether. I know there
must have peen faulte on my side too. I blame myself terribly for
having lost you. The child has died. There seems little to live for,
but I still go on.

Yours,
Bernard

الفارغة، برءوسهم السحاب الناطحو املتهوسون أيها والشويعرون، الكويتبون أيها
املتالهون ماضيهم، أطمار املرتدون أجدادهم، بحقارة املفاخرون الكذبة، املقلدون أيها
املعلقات طالعوا الضخمة، العقيمة أدبكم قواعد عىل سريوا سريوا أمسهم؛ بسخافة
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والزمخرشي الحريري مقامات يف املتضخمة عقولكم ادفنوا وتبسطوا، وارشحوها، السبع
طرقوا متني»، كل حتى الباب «طرقت ِمن واستزيدوا البديع ينابيع من استقوا والرشييش.
الطلول عىل تباكوا والرعبوبة، بالضلفع تغزلوا الحديدية. بمطارقكم الحديد القلوب
كأمثال: املسجعة العقود منها واجمعوا البحرين، مجمع درر عىل غوصوا الدوارس،
تلك تدفنوا أن عزيز بكل أستحلفكم ولكن غرموله.» إىل وأشار رساويله عن «فكشف
قدام درركم تطرحون ملاذا إليها، بحاجة لسنا فنحن صدوركم، يف والدرر الجواهر
عليكم الوحي هبط وإن جريدة، يف تنرشوها فال درر حشوها مقالة كتبتم إذا الخنازير؟
واملعرفة، العلم من شبعتم قد أنتم مجلة. عىل بها تتكرموا فال ساحرة، رنانة بقصيدة
أحشاءها الجوع مزق قد ودمكم، لحمكم من فئة هناك لكن لالستزادة. لكم حاجة فال
أفئدتها لتبل الطريق لها أفسحوا عليكم. هللا يتحنن عليها، تحننوا قلوبها، العطش وأحرق
اخفضوا الفخري». «يوسف وعن الطموحة» «البنفسجة عن يحدثنا جربان اتركوا ببلغة،
واملنشدين.» والشعراء العشاق ليل «يا الليل: سكون يف ينشد فنسمعه برهة، تهاليلكم
واحة قلبي اللهم «واجعل ربه: إىل يبتهل جاثيًا نعيمة ميخائيل نراقب ودعونا قليًال قفوا
اتركوا أغصانها، عىل تصدح وأمثالها الغردة البالبل هذه خلُّوا والغريب.» القريب تسقي
دعوا والظالم. العبودية سالسل األسرية نفوسكم عن تفكك الجبارة، الحرة النفوس هذه
أن قبل املوت، عىل املرشفة العلية ولغتكم آدابكم وجه عىل تهب املنعشة، النسمات هذه
نسرتحم، النخوة ظل نسترصخ، الرشف فضالت فيكم، نستنجد املروءة بقية األوان، يفوت

أترحمون؟ أتسمعون؟
الشأن، بهذا منكم يرىض ما عىل الحصول أمل عىل ولكنني كالمي، أختم أنا ها واآلن
هذه يل شاكرين إال أراكم وال ويطيب، لكم يلذ ما األلفاظ من حاويًا ختامي سأجعل

الحارض. يف عواطفكم كمراعاتي املستقبل، يف عواطفي ومراعني الهمة،
استعمال قلة سوى فيه عيب ال إن ويقول: الحيلِّ الدين صفي شعر يذكر أحدهم كان

األبيات: بهذه إليه الحيل الدين صفي فأرسل الغريبة، األلفاظ

وال��ع��ل��ط��ب��ي��س وال��ن��ق��اخ وال��ط��خ��ا وال��دردب��ي��س ال��ح��ي��زب��ون إن��م��ا
وال��ع��ن��ت��ري��س وال��ع��ن��ق��ف��ي��ز ق��ب وال��ع��و وال��ش��ق��ح��ط��ب وال��ح��راج��ي��ج
وال��ع��ي��ط��م��وس وال��ج��رب��ض��ي��ض ـ��ل��ق وال��ع��ف��س��ـ وال��ع��ق��ن��ف��س وال��غ��ط��اري��س
وال��ع��س��ط��وس وال��ط��رق��س��ان ـ��ج��س��رش وال��ه��ـ وال��ه��ي��ق وال��ح��ق��ص وال��س��ب��ت��ن��ي
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مرشق أمني

ال��ن��ف��وس وت��ش��م��ئ��ز ت��روى ح��ي��ن م��ن��ه��ا ال��م��س��ام��ع ت��ن��ف��ر ل��غ��ة
ال��م��أن��وس وي��ت��رك م��ن��ه��ا ح��ش��ي ال��و ال��ن��اف��ر ي��ذك��ر أن وق��ب��ي��ح
ال��ك��ئ��وس ت��دار إذ ال��ع��ود ع��ل��ى ـ��ك ن��ب��ـ «ق��ف��ا ي��غ��ن��ي ش��ادنً��ا ن��ج��د ل��م
ال��خ��ن��دري��س أدي��رت م��ا إذا أم��ي» ب��ن��ي «أق��ي��م��وا ش��دا م��ن وال ال
ال��رءوس ف��ي��ه ت��خ��ف ن��ش��اف ف��ي ال��ف��ي��اف��ي ج��وب ل��ألص��م��ع��ي خ��ل
األس��وس ع��ل��ي��ه أش��ك��ل��ت إذا ـ��ظ ال��ل��ف��ـ ص��ي��غ��ة ع��ن األع��راب وس��ؤال
ال��رئ��ي��س ي��ق��ول م��ا ال��ن��اس م��ذه��ب وأم��س��ى ال��ل��غ��ات ت��ل��ك��م درس��ت
م��غ��ن��اط��ي��س األل��ف��اظ ول��ط��ي��ف ح��دي��د ال��ق��ل��وب ه��ذه إن��م��ا
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نحن (1)

ع��ذرون��ا ف��م��ا وع��ذرن��اه��م ل��ل��ج��اه��ل��ي��ن ال��ج��ن��اح خ��ف��ض��ن��ا ك��م
ال��ش��ع��راء م��ع��ش��ر ن��ح��ن إن��م��ا ال��ع��اق��ل��ون��ا أي��ه��ا ي��ا خ��ب��روه��م

ف��ي��ن��ا ال��ن��ب��وة س��ر ي��ت��ج��ل��ى
ب��ال��ت��ذك��ي��ر ال��ه��داة ف��ع��ل��ت��ه ك��ب��ي��ر خ��ي��ر ف��رب ذك��روه��م
ال��ن��ور ي��ع��ب��دون ال��ن��ور ف��ب��ن��وا ون��ور ت��راب م��ن ال��ن��اس إن��م��ا

ال��ط��ي��ن��ا ي��ع��ب��دون ال��ط��ي��ن وب��ن��و
وم��س��اء ض��ح��وة ف��ي ت��ت��الش��ى ه��ب��اء م��ن ق��ص��ورن��ا ع��ن��ا: ق��ي��ل
س��اع��ة ب��ع��ض ق��ص��ورن��ا س��ك��ن��ت��م ل��و ال��م��اء ف��وق ب��ال��م��اء س��ط��ور أو

وال��س��ن��ي��ن��ا ش��ه��ورك��م ل��ن��س��ي��ت��م
األح��الم ع��ال��م ف��ي وس��ب��ح��ت��م اإلل��ه��ام ه��ي��اك��ل دخ��ل��ت��م ل��و
ال��ل��ه ع��رف��ن��ا ك��م��ا وع��رف��ت��م ال��س��ام��ي ال��خ��ي��ال س��ر واج��ت��ل��ي��ت��م

س��اج��دي��ن أم��ام��ن��ا ل��خ��ررت��م

الفجر ابنة (2)

ال��م��دي��ن��ة ف��ي م��ص��رع��ي ص��وت ودوى ج��ف��ون��ي ال��ح��م��ام أَغ��َم��ض أن��ا إن
ورن��ي��ن��ه دوي��ه ف��س��م��ع��ت ف��دارا داًرا األرض ف��ي وت��م��ش��ي
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ت��ض��م��ري��ن��ه م��ا ال��س��ام��ع��ون ي��درك ل��ئ��ال ح��س��رت��اه وا ت��ص��ي��ح��ي ال
وي��ق��ي��ن��ه ش��ك��ه ال��م��وت م��ح��ا ق��د وج��ه��ي وأب��ص��رت زرت��ن��ي وإذا
ت��ع��رف��ي��ن��ه ال��ذي ال��ف��ت��ى ي��ن��دب��ون ح��ول��ي ج��اث��ي��ن ال��ص��ح��اب ورأي��ت
ي��ح��س��ن��ون��ه وأص��ب��ح��وا م��ارس��وه م��م��ن ح��ول��ك ال��ع��وي��ل وت��ع��اَل��ى
ال��س��خ��ي��ن��ة ال��دم��وع ت��ذرف��ي وال ال ح��زنً��ا ث��وب��ك ع��ل��ي ��ي ت��ُش��قِّ ال
ال��س��ك��ي��ن��ة أح��ب إن��ي ب��س��ك��ون ن��ع��ش��ي ع��ن��د واج��ل��س��ي ال��ي��أس غ��ال��ب��ي
ال��ح��زي��ن��ة ال��ن��ف��وس ب��ه ت��ت��ع��زى م��ع��ن��ى ال��م��آت��م ف��ي ل��ل��ص��م��ت إن
«م��س��ك��ي��ن��ه» ق��ول��ه��م م��ن خ��ي��ر ه��و «ب��خ��ي��ل» ع��ن��ك ال��ع��ذال ول��ق��ول
ال��م��ك��ن��ون��ه أس��رارن��ا ف��ت��ب��دد ال��وج��د ب��ك ي��ث��ور أن خ��ف��ت وإذا
ت��س��ك��ب��ي��ن��ه م��ا ب��ال��ي��دي��ن وام��س��ح��ي س��رٍّا دم��وع��ك واس��ك��ب��ي ف��ارج��ع��ي

∗∗∗
ره��ي��ن��ه ه��ذا ب��م��ث��ل والن��ت م��ي��ت أح��ب��ك م��ن ال��ف��ج��ر اب��ن��ة ي��ا
ال��م��ب��ي��ن��ه ال��م��ع��ان��ي أج��ف��ان��ه ت��ح��ت وغ��اب��ت م��ق��ل��ت��ي��ه ال��ن��ور زاي��ل
ت��س��م��ع��ي��ن��ه؟ ص��دره ف��ي ق��ب��ًال ك��ن��ِت خ��ف��وًق��ا ت��س��م��ع��ي��ن ه��ل ف��أص��ي��خ��ي
وخ��دي��ن��ه ع��دوه ي��دري ل��ي��س أم��س��ى ك��ي��ف ف��ك��ري ث��م وان��ظ��ري
دون��ه ي��ب��ص��ر ول��ي��س ش��ي��ئً��ا ي��س��م��ع وال ش��ي��ئً��ا ي��ق��ول ال س��اك��تً��ا
م��س��ن��ون��ه ح��م��أة ف��ي رم��وه أم ال��ث��ريَّ��ا أأودع��وه ي��ب��ال��ي ال
ي��ت��رك��ون��ه أص��ح��اب��ه ورأي��ت ع��ي��اء ن��ام��ا ال��ح��ارس��ان وإذا
وج��ب��ي��ن��ه وش��ع��ره وي��دي��ه ش��ف��ت��ي��ه وق��ل��ب��ي ف��ت��ع��ال��ي
ت��ب��ص��ري��ن��ه ف��ال ع��ن��ِك وي��واَرى ع��ل��ي��ه ال��ح��ج��اب يُ��س��دل أن ق��ب��ل
ت��ح��ذري��ن��ه م��ا ح��ل ك��ان ول��ئ��ن رق��ي��ب ع��ي��ن ت��راك أن واح��ذري
ج��ف��ون��ه ال��ص��ب��اح ي��ف��ت��ح ق��ب��ل��م��ا ت��ت��رك��ي��ه ال أم��ن��ت م��ا ف��إذا

∗∗∗
ي��ح��م��ل��ون��ه ح��راس��ه ورأي��ت ح��ان��ت ال��ره��ي��ب��ة ال��س��اع��ة وإذا
أن��ي��ن��ه ع��ل��ي��ه ال��وادي ف��ي��رد ح��زنً��ا ي��ق��رع ال��ن��اق��وس وس��م��ع��ت
ال��س��ف��ي��ن��ه ال��غ��ري��ب زوَّد ب��ال��ذي وج��ًدا م��ات ال��ذي ال��راح��ل زوِّدي
أم��ي��ن��ه ف��ت��اة ع��ن م��ات إن��ه م��ن��ه��ا ال��س��م��وات ت��ع��َل��م ن��ظ��رة
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∗∗∗
دون��ه ب��األم��س ك��ان م��ن وع��اله ح��يٍّ��ا األرض ط��وى م��ن األرض ط��وت
م��ص��ون��ه ون��ف��س ح��ر وف��ؤاد ص��ب��ي��ح وج��ه ال��ت��راب ف��ي واخ��ت��ف��ى
وس��ك��ون��ه وق��وف��ه وذك��رت ال��س��واق��ي ع��ن��د وق��ف��ت م��ا ف��إذا
ي��خ��ون��ه ل��ن ب��أن��ه وآل��ي ال��ع��ه��د ع��ل��ى ت��دوم��ي أن أق��س��م��ت ح��ي��ث
ت��ل��ح��ي��ن��ه ت��س��م��ع��ي ك��ي ي��ت��غ��ن��ى ف��أم��س��ى ال��ق��ري��ض ع��ل��م��ت��ه ح��ي��ث
ال��ه��ت��ون��ه ال��غ��ي��وث م��ع وان��دب��ي��ه ال��س��واري ال��ب��روق م��ع ف��اذك��ري��ه
وح��زون��ه س��ه��ول��ه ووط��أت ي��وًم��ا ال��روض ف��ي م��ش��ي��ت م��ا وإذا
ت��غ��ري��ن��ه ب��ال��ه��وى ك��ن��ت ع��ن��دم��ا ف��ي��ه ال��وج��د م��واق��ف وذك��رت
م��ف��ت��ون��ه ك��ل��ه��ا األرض ي��ح��س��ب ف��أض��ح��ى ال��ف��ت��ون ع��ل��م��ت��ه ح��ي��ث
وي��م��ي��ن��ه ش��م��ال��ه ي��ن��س��ى ك��اد ح��ت��ى ي��م��ي��ن��ك وس��دت��ه ح��ي��ث
ت��س��ق��ي��ن��ه وت��ارة ه��واه م��ن ط��وًرا ي��س��ق��ي��ك وك��ان ك��ن��ت ح��ي��ث
ت��رت��دي��ن��ه ل��و ل��دي��ه أح��ل��ى ك��ان ث��وبً��ا ل��ل��روض ال��رب��ي��ع ح��اك ح��ي��ث
وغ��ص��ون��ه أزه��اره أه��وى ك��ن��ت أن��ي ف��ي��ه زه��رة ك��ل ف��ال��ث��م��ي
ت��ب��ك��ي��ن��ه؟ ال ط��ي��ر ي��ا ف��ل��م��اذا ح��ب��ي��ب��ي م��ات ل��ل��ط��ي��ر ق��ول��ي ث��م

∗∗∗
ال��دف��ي��ن��ه ال��ش��ج��ون ب��ك وه��اج��ت ال��ل��ي��ل ف��ي وح��دك ج��ل��س��ت م��ا وإذا
م��ج��ن��ون��ه ك��أن��ه��ا رك��ًض��ا ب ال��غ��ر ن��ح��و ت��رك��ض ال��غ��ي��وم ورأي��ت
خ��ش��ون��ه ال��ن��س��ي��م وف��ي ون��ف��اًرا، ا ص��دٍّ ال��ك��واك��ب م��ن ول��ح��ظ��ت
ال��ث��م��ي��ن��ه ال��ل��ي��ال��ي إل��ى وح��ن��ن��ت ال��ب��واق��ي ال��ل��ي��ال��ي ع��ل��ى ف��غ��ض��ب��ت
ق��ط��ي��ن��ه ح��ي��ي ث��م ال��ق��ب��ر ذل��ك وزوري ال��ج��م��ي��ل ال��م��خ��دع ف��اه��ج��ري
ي��اس��م��ي��ن��ه ق��ل��ب��ه ع��ن��د واغ��رس��ي وع��ل��ي��ه ح��ول��ه ال��ورد وان��ث��ري

الحياة فلسفة (3)

ع��ل��ي��ًال؟ غ��دوت إذا ت��غ��دو ك��ي��ف داء ب��ك وم��ا ال��ش��اك��ي ذا أي��ه��ا
ال��رح��ي��ًال ال��رح��ي��ل ق��ب��ل ن��ت��وق��ى ن��ف��س األرض ف��ي ال��ج��ن��اة ش��ر إن
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إك��ل��ي��ًال ال��ن��دى ف��وق��ه��ا ت��رى أن وت��ع��م��ى ال��ورود ف��ي ال��ش��وك وت��رى
ث��ق��ي��ًال ع��ب��ئً��ا ال��ح��ي��اة ي��ظ��ن م��ن ث��ق��ي��ل ال��ح��ي��اة ع��ل��ى ع��بء ه��و
ج��م��ي��ًال ش��ي��ئً��ا ال��وج��ود ف��ي ي��رى ال ج��م��ال ب��غ��ي��ر ن��ف��س��ه وال��ذي
ف��ض��وًال ف��ي��ه��ا ال��ل��ذات وي��ظ��ن م��رٍّا ال��ع��ي��ش ي��رى م��م��ن أش��ق��ى ل��ي��س
ال��ت��ع��ل��ي��ال ف��أح��س��ن��وا ع��ل��ل��وه��ا أن��اس ال��ح��ي��اة ف��ي ال��ن��اس أح��َك��م
ي��زوال ح��ت��ى ي��زول أن ت��َخ��ف ال ف��ي��ه دم��ت م��ا ب��ال��ص��ب��ح ف��ت��م��ت��ع
ي��ط��وال ك��ي��ال ف��ي��ه ال��ب��ح��ث ق��ص��ر ه��مٌّ رأس��ك أظ��ل م��ا وإذا
ج��ه��وًال ت��ظ��ل أن ال��ع��ار ف��م��ن ال��رواب��ي ط��ي��ور ك��ن��ه��ه��ا أدرك��ت
وم��ق��ي��ًال م��س��رًح��ا ف��ي��ه ات��خ��ذت س��واه��ا م��ل��ك وال��ح��ق��ل ت��راه��ا؛ م��ا
ال��س��ب��ي��ال وال��ص��ائ��دون ع��ل��ي��ه��ا ال��ج��و م��ل��ك ق��د وال��ص��ق��ر ت��ت��غ��ن��ى،
ق��ت��ي��ًال ي��ق��ض��ى وال��ب��ع��ض ـ��ا ح��يٍّ��ـ ي��ؤخ��ذ ب��ع��ض��ه��ا رأت وق��د ت��ت��غ��ن��ى
ط��وي��ًال؟ ت��ع��ي��ش وق��د أف��ت��ب��ك��ي ع��ام ب��ع��ض وع��م��ره��ا ت��ت��غ��ن��ى،
ت��رت��ي��ًال وال��ه��وى ال��وج��د س��ور ت��ت��ل��و ال��ف��ج��ر ف��ي ال��غ��ص��ون ف��وق ف��ه��ي
ال��ذي��وال ت��ج��ر أو ال��َح��ب ت��ل��ق��ط واق��ع��ات ال��ث��رى ع��ل��ى ط��وًرا وه��ي
ت��م��ي��ال ح��ي��ث ل��ل��غ��ص��ون ص��ف��ق��ت س��ك��ون ال��غ��ص��ون أم��س��ى ك��ل��م��ا
األص��ي��ال ت��ن��اج��ي ف��وق��ه��ا وق��ف��ت ال��رواب��ي األص��ي��ل ذه��ب ف��إذا
ظ��ل��ي��ًال ظ��الٍّ ال��ه��ج��ي��ر ع��ن��د ـ��ي��ار األط��ـ ت��ط��ل��ب م��ث��ل��م��ا ال��ل��ه��و ف��اط��ل��ب
وال��ق��ي��ال ل��ل��ورى ال��ق��ال وات��رك م��ن��ه��ا ال��ط��ب��ي��ع��ة ُح��ب وت��ع��لَّ��م
ع��ذوًال ش��خ��ص ك��ل ف��ي ح��ي��ن ك��ل ي��ل��َق��ى ال��ع��واذل ي��ت��ق��ي ف��ال��ذي
ال��ك��ب��وال ي��ب��ال��ي ال ال��ك��ب��ل وم��ع ي��ت��غ��ن��ى ع��ش��ه ف��ي ه��زاًرا ك��ن
ال��ط��ل��وال ي��ب��ك��ي ال��ل��ي��ل ف��ي وب��وًم��ا رض األ ف��ي ال��دود ي��ط��ارد غ��رابً��ا ال

∗∗∗
ال��ح��ق��وال ج��ان��ب��ي��ه م��ن ف��ي��س��ق��ي رق��راًق��ا األرض ف��ي ي��س��ي��ر غ��دي��ًرا ك��ن
م��ث��ي��ًال ش��يء وك��ل ش��خ��ص ك��ل وي��ل��ق��ى ف��ي��ه ال��ن��ج��وم ت��س��ت��ح��م
وح��وًال ف��ي��ه ال��م��ي��اه ت��س��ت��ح��ي��ل ح��ت��ى ال��م��اء ي��ق��ي��د وع��اء ال

∗∗∗
ت��ق��ب��ي��ًال وت��ارة ��ا ش��مٍّ زه��ار األ ت��وس��ع ن��س��م��ة ال��ف��ج��ر م��ع ك��ن
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ع��وي��ًال ال��ظ��الم ف��ي األرض ت��م��أل ال��ل��وات��ي ال��س��واق��ي م��ن س��م��وًم��ا ال
وال��س��ه��وال وال��رب��ى وال��ن��ه��ر ب��ات ال��غ��ا ي��ؤن��س ك��وك��بً��ا ال��ل��ي��ل وم��ع
س��دوًال ال��ج��م��ي��ع ع��ل��ى ف��ي��ل��ق��ي س وال��ن��ا ال��ع��وال��م ي��ك��ره دج��ى ال

∗∗∗
ج��م��ي��ًال ال��وج��ود ت��َر ج��م��ي��ًال ك��ن داء ب��ك وم��ا ال��ش��اك��ي ذا أي��ه��ا
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أيوب رشيد

الشعراء أنفس (1)

واح��ت��ج��ب��ا ال��ل��ه ف��ض��اء ي��ط��وي وراح م��ل��ت��ه��بً��ا ال��ظ��ل��م��اء ف��ي ال��ب��رق ب��دا ل��م��ا
ع��ج��ب��ا وا األك��وان خ��ال��ق ي��ا رب��اه ال��ش��ه��ب��ا ي��رق��ب وط��رف��ي رب��ي ن��ادي��ت

ال��ش��ع��را أن��ف��س ه��ذا ال��ب��رق ت��ش��ب��ه ك��م
ص��غ��ري م��ن ال��ن��وم ف��ي��ك ت��ع��ودت ف��م��ا ب��ص��ري ع��ل��ى ت��ش��ف��ق وال م��ه��ًال ل��ي��ل ي��ا
ال��س��ح��ر ن��ج��م��ة ط��رف��ي ي��ودع ح��ت��ى س��ه��ري م��ن ب��د ال تَ��ُط��ل م��ه��م��ا ل��ي��ل ي��ا

ال��ش��ع��را أن��ف��س ع��ش��ق��ت��ه��ا ال��ت��ي ت��ل��ك
أرب��ع��ه ال��دار ن��ائ��ي ت��ذك��ر ف��ق��د أدم��ع��ه ال��ك��اس ب��ل��ج ي��غ��ي��ض دع��ه
أض��ل��ع��ه ال��ل��ه رع��اك ت��وق ل��ك��ن ل��ن��س��م��ع��ه واض��رب��ه ع��ودك وه��ات

ال��ش��ع��را أن��ف��س ف��ي��ه��ا األض��ال��ع ت��ل��ك
ب��رح��ت وم��ا ل��ب��ل��واك��م ع��ي��ن ل��ل��ص��ب ـ��ت س��ف��ح��ـ وك��م ص��ن��ي��ن س��ف��ح س��اك��ن��ي ي��ا
ج��ن��ح��ت م��ا ق��ط ل��س��واك��م ل��ه ن��ف��س ن��زح��ت وم��ا ع��ن��ك��م ن��ازح ك��أن��ه

ال��ش��ع��را أن��ف��س ع��ب��دت��ه وال��ذي ال
ال��خ��ب��ر ع��ن س��ل��ه��ا ه��ي��ن��م��ت إن وال��ري��ح ال��وت��ر أنَّ��ة م��ع��ن��ى ال��ك��م��ن��ج��ة س��ل
ع��ط��ر زاه��ر روض ك��ل وس��ل س��ل��ه��ا ال��ش��ج��ر ع��ل��ى ت��ش��دو ب��ك��رت إن وال��ط��ي��ر

ال��ش��ع��را أن��ف��س ه��ذي ص��اح ي��ا ت��ج��ب��ك
ي��ح��س��ب��ه ال��راح وف��ع��ل ال��ح��م��يَّ��ا م��ن��ه��ا ت��ط��رب��ه ال��ع��ن��ق��ود ب��اب��ن��ة ه��ائ��ًم��ا ي��ا
ت��ش��رب��ه ال��ك��اس ف��ي ال��ذي إن ل��ل��راح ت��ن��س��ب��ه ب��ت م��م��ا ال��ل��ه أس��ت��غ��ف��ر
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ال��ش��ع��را أن��ف��س … ص��اح��ب��ي ي��ا
ت��ح��رس��ه واألش��ب��اح ال��ش��ع��ر إاله��ة ت��ؤن��س��ه ال��غ��اب��ات ف��ي س��اك��نً��ا ي��ا ط��وب��اك
أك��ؤس��ه األي��ام ص��ف��ا م��ن م��آلن��ة م��ج��ل��س��ه ال��روح ل��ط��ي��ف ك��ل ي��ض��م

ال��ش��ع��را أن��ف��س ت��ت��غ��ن��ى وح��ول��ه
واج��ب��ه ع��ن��د ح��ي��ارى وق��ف��ن��ا ح��ت��ى ص��اح��ب��ه روح س��ب��ت��ن��ا «ن��اي» ل��ل��ه
م��واك��ب��ه ف��ي ي��ح��دو ال��ن��اي ن��اف��خ ي��ا ك��واك��ب��ه م��ن زاٍه وال��ل��ي��ل ف��ص��ح��ت

ال��ش��ع��را أن��ف��س ه��ام��ت ال��ن��اي ب��ن��غ��م��ة
ن��ائ��ح��ة ت��ن��ف��ك ال ال��ح��م��ائ��م ح��ي��ث ن��اف��ح��ة ال��ح��ب م��روج ف��ي ن��س��م��ة ي��ا
س��اب��ح��ة ال��روح ب��ج��و ال��س��واق��ي ع��ن��د س��ائ��ح��ة ب��اك��رت إن ال��ل��ه ن��اش��دت��ك

ال��ش��ع��را أن��ف��س ت��ت��رن��ح ف��ه��ي��ن��م��ي

الربيع (2)

م��رح��بً��ا أه��ًال ال��روح خ��ف��ي��ف ي��ا رب��ي��ع ي��ا اش��ت��ي��اًق��ا ذُب��ن��ا م��رح��بً��ا
ال��ك��وك��بَ��ا ت��ب��اه��ي األرض ه��ب��ت ال��ب��دي��ع م��ح��ي��اك ض��اء ك��ل��م��ا
ال��ص��بَ��ا أي��ام ذك��ر ل��وال م��ات ص��ري��ع أض��الع��ي س��ف��ح ف��ي وم��ش��ى
ي��رج��ع ل��م م��ض��ى ق��د ورب��ي��ع��ي وت��ع��ود زم��انً��ا ت��م��ض��ي ع��ج��بً��ا
ت��ص��رع ل��م ال��ردى ف��ت��وف��ي��ت ال��خ��ل��ود أس��رار أن��ب��اك ت��رى م��ن

∗∗∗
ب��االق��ت��ص��اد ال��ب��ق��ا ك��ي��ف ع��رف��ت ال��ب��ق��ا ت��ب��غ��ي ال��ت��ي األرض ه��ي أم

ت��ن��ف��ق��ا أن ح��ك��م��ة ع��ن ف��أب��ت
ن��ف��اد ال��دن��ي��ا دام��ت م��ا ل��ه م��ا م��ورًق��ا ب��ه��اء ث��وب واك��ت��س��ت
ي��ن��زع ل��م ي��رت��دي ع��ام ك��ل ب��ال��ورود م��وش��ى ث��وبً��ا ل��ه ي��ا
أدم��ع��ي م��ن إذن أروي��ه��ا ك��ن��ت ب��رود م��ن��ه ل��ي ك��ان ل��و ح��ب��ذا

∗∗∗
ال��ده��ور أي��دي ب��ال��ن��دى ��ع��ت��ه رصَّ ال��ج��م��ي��ل! ال��ص��اف��ي وج��ه��ك أح��ل��ى م��ا
ال��ط��ي��ور م��ص��داح يُ��س��ج��ن م��ث��ل��م��ا ط��وي��ل ده��ًرا ُس��ج��ن��ت ن��ف��س رب
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وال��ص��خ��ور ال��م��وام��ي ري��ح ت��ت��غ��ذى ال��ك��ب��ول ب��ع��د م��ط��ل��وق��ة أص��ب��ح��ت
ل��ل��ب��رق��ع ُص��ن��ع��ت ق��د وال، ال ب��ال��ق��ي��ود ل��ت��رم��ى ت��خ��ل��ق ل��م ف��ه��ي
ال��ل��م��ع ال��ن��ج��وم إح��دى ح��ج��ب��ت ال��ن��ق��ود ال��دن��ي��ا ه��ذه ف��ي ع��ج��بً��ا
ال��ه��م��وم إال ل��ه��ا م��ا ل��ن��ف��وس ال��دوا ن��ع��م ي��ا األرض رب��ي��ع ي��ا
ال��ن��س��ي��م م��ر إذا وت��ذري��ه ان��ط��وى م��ا م��ن��ه��ا ت��ن��ش��ر ح��ي��ث��م��ا
ال��ن��ج��وم ي��رع��وا ك��ي ال��ك��ون ف��ي خ��ل��ق��وا ال��ه��وى أرب��اب ال��ع��ش��ق أه��ل وي��ح
ب��ل��ق��ع دار ك��ل ف��ي وق��ف��وا ال��م��ه��ود ق��ب��ل أرزاق��ه��م ُق��س��م��ت
ي��ن��ف��ع ل��م ح��ف��ظ��ه��م إن��م��ا ال��ع��ه��ود ال��دن��ي��ا ف��ي ل��ل��ن��اس ح��ف��ظ��وا

∗∗∗
ال��ق��ش��ب ال��ري��اض ف��وق س��رت إن ال��ري��اح أذي��ال زه��ر ي��ا ع��طِّ��ري
ك��ت��ب��ي ع��ن ب��ه ي��غ��ن��ي أرج��ا ال��ص��ب��اح الح ك��ل��م��ا دع��ي��ه��ا أو
ال��ش��ه��ب ورع��ي وم��ن��اج��اة وان��ت��زاح ح��ي��ات��ي أم��س��ت غ��رب��ة
أب��ق��ع ك��غ��راب ل��ي��ل ب��ع��د ع��م��ود ل��ل��ص��ب��ح الح م��ا ف��إذا
م��ض��ج��ع��ي؟! ف��ي غ��رب��ة ح��ت��ى أو ص��دود ول��ل��ن��وم ن��ف��س��ي ف��ي ق��ل��ت

∗∗∗
اذه��ب��ي ش��ئ��ت إذا ن��ف��س��ي ي��ا ق��ل��ت ال��ص��ب��ا أي��ام ذك��ر ل��وال إن��ا
ط��ي��ب ب��ذك��ر ق��ل��ب��ي أن��ع��ش��ت ص��ب��ا ه��ب��ت ك��ل��م��ا أن��ي غ��ي��ر
ت��غ��رب ل��م ال��م��ن��ى ش��م��س ط��ال��م��ا ال��م��غ��رب��ا ح��ل��ل��ت إن أب��ال��ي ال
ت��ِع ل��م أو وع��ت ال��ن��ف��س رغ��ب��ة ال��وج��ود ه��ذا ف��ي ال��م��رء ف��ح��ي��اة
م��ع��ي ب��ات��وا ب��األول��ى ك��ع��زائ��ي ال��ل��ح��ود ط��ي ل��ألول��ى وب��ك��ائ��ي

الدرويش (3)

ك��ث��ي��ر ش��يء ال��ن��ف��س وف��ي وس��ار ال��رب��وع ف��خ��ل��ى األم��ان��ي دع��ت��ه
ك��ب��ي��ر ف��ؤاد األم��ان��ي ل��ن��ي��ل ال��ض��ل��وع ح��ن��اي��ا ب��ي��ن ال��ص��در وف��ي
س��ن��ون وك��رَّت ل��ي��اٍل وم��رت ال��ب��ح��ار وخ��اض ال��م��ط��اي��ا ف��ح��ث

�ع �رج� ي� �م ول�

63



البحار وراء ما

واألش��ب��ل األش��اوس ب��أرض ال��رح��ال وح��ط ع��ص��اه وأل��ق��ى
ب��ال��م��ن��دل ال��ري��ح ن��م��ت ك��م��ا ال��رج��ال ف��ع��ال ع��ل��ي��ه ت��ن��م
ال��غ��ص��ون ف��وق ال��ب��الب��ل غ��ن��اء ال��زم��ان ب��ص��ف��و ي��غ��ن��ي وراح

م��س��م��ع��ي ع��ل��ى
ال��ش��ب��اب» ص��ب��غ ال��ده��ر ن��ص��ل «وق��د ن��ح��وس وج��اءت س��ع��ود، ف��م��رت
ال��ض��ب��اب ع��اله ه��م��وم ب��ب��ح��ر ال��ب��ئ��وس رم��ت��ه��ا ن��ف��ًس��ا ف��ع��ل��ل
ال��ش��ج��ون ده��ت��ك م��ه��م��ا ن��ف��س وي��ا ال��ق��ض��ا! ل��ح��ك��م ص��ب��ًرا ن��ف��س، أي��ا

�ي �زع� �ج� ت� �ال ف�
ال��ذه��اب! وت��أب��ى ال��خ��ل��ود ت��خ��اف ال��خ��ل��ود ب��ن��ت ن��ف��س��ي ب��ال ف��م��ا
ال��ت��راب! ه��ذا اب��ن ال��ت��راب أي��خ��ش��ى ال��ج��م��ود ع��راه ال��خ��ف��وق وق��ل��ب��ي
ال��م��ن��ون وس��ر ال��ح��ي��اة ب��م��ع��ن��ى ح��ي��رة ف��ي ال��م��س��اف��ر وب��ات

�ع �ج� �ه� ي� �م ول�
ال��م��ن��زل ع��ن ض��ل��ل��ت ف��إن��ي ال��ط��ري��ق؟ أي��ن ال��ح��ي، ج��ي��رة أي��ا
األول ال��زم��ن ف��ي ال��م��ه��د م��ن رف��ي��ق ح��م��اك��م ف��ي ل��ي ك��ان ل��ق��د
ال��ع��ي��ون ب��ت��ل��ك ف��ؤادي ف��ح��ار ال��دم��وع وف��ي��ه��ا ال��ع��ي��ون ف��غ��ض��وا

�ع األدم� �ي وف�
م��ع��زل ف��ي ال��ن��اس ع��ن ب��ع��ي��ًدا ي��ج��ول ش��ري��ًدا رأي��ن��ا وق��ال��وا:
األول ع��ه��ده ع��ل��ى وي��ب��ك��ي ال��ط��ل��ول ي��ؤم ال��ل��ي��ال��ي ي��ب��ي��ت
س��ن��ون وك��رَّت ل��ي��اٍل وم��رت ن ج��ن��و ع��راه دع��وه ف��ق��ل��ن��ا:

�ع �رج� ي� �م ول�
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٢٥٢٠م سنة البرتون (1)

رونًقا وأكثرها السنة، أشهر أجمل هو سوريا، يف العامة يسميه كما نوار، أو أيار، شهر
رداء، بأبهى الطبيعة تظهر حيث سوريا؛ يف خاص وبنوع العالم، أقطار كل يف وزهاءً،
رسوًرا، والعني عطًرا، الفضاء مالئًا األزهار عبري ينترش إذ هواء؛ وأعذب سماء، وأصفى
الحبيبة، الحبيب يعانق كما األزرق، البحر األخرض الشاطئ يعانق هناك انرشاًحا. والصدر
البحر هذا مثل له «من قائًال: حبيبه بجمال واملدائن الشواطئ سائر يفاخر به وكأنى

الفتان.»
املياه؛ وبخار واملنثور الياسمني أريج بني — والرياض الهضاب تلك بني — هناك
املزنرة الجبال أقدام عند هناك املنثور. كاللؤلؤ الفضاء يف فتتصاعد الصخور تلطم إذ
قد الناس، من الجماهري ترى كنت ٢٥٢٠ سنة من أيار شهر يف واألرز. الرشبني بأشجار
من القوم من البرتون، جوار يف هائلة بناية نحو متجهة كلها والفضاء، الطرقات مألت
وطرابلس، وحمص وحماة وحلب العراق من ومنهم ودمشق، وفلسطني مرص من جاء
النقاالت ويف الربق، مر الجو يف تمر التي الرسيعة املناطيد يف سوريا، مدائن من وغريها
رشيط فوق واحد دوالب عىل تسري والتي ذراع، مائتي نحو األرض عن املرتفعة العمومية
األماكن من جاءوا من — الفقراء وهم — ومنهم تقريبًا. املناطيد برسعة الفوالذ، من

العهد. القديمة النقاالت طراز من الحجم، عظيمة سيارات يف القريبة
لسماع ذلك البرتون جوار يف عظيمة بناية نحو متجهة كانت الجماهري، هذه إن قلت
نفقة عىل تقام التي العمومية فاملحارضات الزهاوي. العلم جمال محمد األستاذ محارضة
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ويف آب، شهر يف دمشق ويف أيار، شهر يف البناية تلك يف تجري املتحد، العالم حكومة
الخالدة. العربية اللغة ألبناء هذا الثاني، كانون يف القاهرة

تنقص ال دائرتها مساحة مستديرة، قاعة عن كناية فهي ذكرها، مر التي البناية أما
يف يراه ما املقاعد أرفع يف الجالس يرى بحيث اآلخر، عن أحدها مرتفع مقاعدها امليل. عن
صدرها. يف املنرب أو الخطابة ومنصة األلومنوم، من وسقفها زجاج، من جدرانها أوطاها.
بجالء املتكلم عن املقاعد أقىص يف الصوت يُسمع أن بنوع هندسيٍّا محكم بناءها أن عىل
وتحسني البناء، يف الحديثة للهندسة كبري فوز وهذا إليه، أقربها يف يُسمع كما ووضوح،

األكوستيك. أو السماع رشوط
أن يخفى ال إذ املرشدين؛ صنف من هو الزهاوي، العلم جمال محمد األستاذ
ثالثة إىل يقسمون وتفوقهم، الجتهادهم األصوات أكثرية نالوا ممن العمال، العلماء جماعة
واالكتشاف واالختبار والتنقيب البحث يف يعملون الذين وهم املجربون، أقسام: أو أصناف

واالستنباط.
نتائج الورى بني فينرشون املقاالت، وينشئون الكتب يؤلفون الذين وهم واملصنفون،

األعمال.
واملحارضات. للخطابة أوقاتهم من قسًما يخصصون الذين وهم واملرشدون،

مع بالفصاحة، بالعربية املتكلمني بني اشتهر وقد هؤالء، من محمد األستاذ وكان
معارفه. وسعة علمه، وافر عن فضًال األسلوب، ومالحة الذهن، توقد

ولعب وضحك، حديث بني والقوم املقاعد، وامتألت القاعة، يف الناس احتشد فلما
النور هذا وكان السقف، جهة من القاعة وسط يف أحمر نور ظهر إذ ومرج؛ وهرج
بالسكون فعليكم الجلسة، «ُفتحت مآلها: بالكهربائية كتابة عليه ظهرت كبريًا، لوًحا

والسكوت.»
ال خالية، خاوية القاعة فكأن السكون، عم حتى الكتابة، هذه تظهر كادت وما
رئيسة انتصبت ذاك إذ ونساء؛ رجال من املجتمعة األلوف قلوب نبضات سوى فيها يُسمع

وقالت: ليفي، أستري املرشدة القحطانية الجامعة

سادتي
هذا: هو فالربنامج تعلمون، كما ساعتان االجتماع لهذا املخصص الوقت إن
محارضة ثم للفتيات، الجامعة جوق نشيد ثم دقائق، ثالث آلية موسيقى
ذلك يتلو العرشون»، «الجيل وموضوعها العلم، جمال محمد املرشد األستاذ
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املعارف مستشار بقرار الجلسة ونختم للفتيان، النابلسية الجامعة جوق نشيد
أشكركم. الحول. أعمال أهم عن البناء ملخائيل األديب

ال كي قصريًا، لطيًفا نغًما فلعبوا اآلالتيون، املنصة عىل ظهر الرئيسة جلست فلما
ا جدٍّ قديمة قصيدة وهي مطربًا، متقنًا نشيًدا فأنشدن الفتيات، من عدد ثم الناس. يمل
ومن العربية، يف وينظم األمريكية، القارة يسكن كان العرشين، الجيل يف عاش لشاعر
الجيل ذلك يف وجوده من بالرغم املبتذل، الحشو من خاٍل رقيق، راٍق، شعره أن الغريب

قال: خطابه، وإليكم محمد، األستاذ انتصب ثم املتوحش. املظلم

سادتي!
يف مختلفني ألناس ومحارضات، خطب مجموعة قريب، عهد من أطالع كنت
كانوا الجيل، ذلك يف الخطباء أن أكثرها يف نظري استلفت وقد العرشين، الجيل
أنفسهم وإطراء السخيفة، باملبالغة الحضور إلطراء كالمهم ثلث يخصصون
مقدرتهم، إىل األنظار إللفات مبتذل أسلوب وهو وقصورهم، عجزهم بذكر
دون مبنى تركيبًا: واملركب ا، صفٍّ املصفوف الرنان الكالم لحشو الثاني والثلث
فائدة ال التي الثرثرة، من النوع هذا إىل يرتاحون كانوا أنهم يثبت ما معنى،
بالتفتيش الخطيب أو الكاتب عناية وهو واحد، يشء عىل إال تدل ال والتي منها،
لم أو الزمة، كانت سواء مرتادفة، وجمعها له تروق التي والجمل، الكلمات عن

الخطاب. أو املحارضة ملوضوع اآلخر والثلث تكن،
فال إطراؤكم أما املتأخرة. العصور تلك إىل بكم راجًعا سادة يا أخالني ال
منكم أحوج االنتقاد إىل تكونون وقد مني، بأنفسكم أدرى ألنكم إليه؛ يل حاجة
أهليتي لوال إذ الكذب؛ محمل يُحمل أن فأخىش بعجزي، اإلقرار وأما املديح. إىل

واالنتخاب. الشعبي بالتصويت أنا حيث كنت ملا
أيًضا تشمل فهي بخطبائهم؛ مختصة غري أخرى، مالحظة يل تبدو وهنا
العظيم التشابه وهو املولدين، السابقني من القليل النذر إال وشعراءهم، كتابهم
األسلوب وينهج واحدة، وجمًال عبارات يردد كان أكثرهم إن حتى أقوالهم؛ يف
تكن لم املواصالت أن إما أمرين: عىل يدل وهذا سواه. ينهجه الذي عينه،
ومنطقيٍّا؛ تاريخيٍّا مردود وهذا اآلخر، كتب بما أحدهم يدِر فلم البتة، موجودة
يف راسفني كانوا أنهم وأما اللفظ. يف حتى الخواطر توارد تكرار يعقل ال إذا
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املجرب األستاذ قال وقد األصح. وهذا األدبية، والرسقة العقيم، التقليد قيود
معناه: ما املظلمة»، العصور يف األديان «تأثري الجليل: كتابه يف النافعي حسني
فألسباب معارصيهم، من للتقليد استسالًما أكثر العربية اللغة أبناء كون أما
األيام تلك يف يفهمونها كانوا كما فاألديان عليهم، األديان تأثري أهمها كثرية:
وتحرم البحث إىل ترتاح ال تعاليمها، بحرفية التحفظ شديدة كانت املحزنة،
بالتفسري املشوهة تعاليمها رسخت وقد العقول، وحرية االستقالل عدوة الجدال،
النحيل. الجسم يف املرضالعضال رسوخ ونفوسهم، الرشقيني قلوب يف والتأويل
للتخلص ويسعى علته، يكره املريض أن هو املريض، وبني بينهم الفرق إنما
من ويناضلون لها، يتعصبون بعلتهم، التمسك شديدي فكانوا هم أما منها.
نشئوا ومحافظة، مقلدة أديانهم كانت وملا ولذلك، منها. وإبراءهم مداواتهم رام

واإلصالح. التقدم فيه كان وإن جديد كل من والخوف التقليد عىل
من املنطلقة الحرة الحياة معرفتهم وعدم ذلهم، أيًضا األسباب ومن
بعض نائلة حولهم من األمم كانت فبينما اليوم، العالم يعرفها كما القيود،
فقتلت الحالة، تلك ألفوا وقد لسواهم، مستعبدين هم كانوا يومئذ، االستقالل
إال كانوا، فقد الجهل؛ ذلك إىل أضف واالستنباط. التوليد قوة العبودية فيهم
ضيق مما وآدابهم، املعارصين لغات يجهلون العلمية، البضاعة قلييل األفراد،

اه. املسالك. عليهم

لكم سمح إذا تقرءوه، أن لكم أنصح وإني النفيس، الكتاب هذا من جملة هذه
ضلت هي إذا العواطف، وثوران النفس، عوامل يف البحث ثمني الفائدة، كبري ألنه الوقت؛

العقل. إرشاد عىل وتمردت السبيل،
من كبريًا شأًوا بلغوا أنهم يتوهمون كانوا العصور تلك يف الناس أن الغريب من
أساسات وضعوا إنهم أجل وتأخر. انحطاط عىل تدل آثارهم أن مع والرقي، التمدن
تتمتعون التي الدرجة إىل وصلت بعدهم، جاء من نها حسَّ التي واالكتشافات االخرتاعات
هم هؤالء ولكن الكربى، الحقائق يذكرون بدءوا قد كانوا بعضهم وأن بثمارها، اليوم

تضطهدهم. كانت ما وكثريًا بتعاليمهم، تهزأ فكانت األكثرية أما القالئل، األفراد
عندهم تدعى كانت القديمة، بأسمائها اليوم تُعرف التي الفلسفية، املذاهب أن ذلك من
بالحرف اتباعها عليهم يجب السماء، من منزَّلة رشائع يعتربونها كانوا إنهم أي أديانًا؛
تسنى إذا اعتناقها عىل وإكراههم بصحتها، اآلخرين إقناع ومحاولة عنها، واملناضلة
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يضطهدون ما كثريًا والحول، الصولة ولهم األكثرية وهم املسيح، أتباع فكان ذلك. لهم
النصارى يحتقرون املسلمون كان الرشقية بالدنا ويف اليهود، أو موىس بمذهب املتمذهبني
لغري واحدة، ولغة واحدة، وبالد واحد، جنس أبناء وهم بهم، يفتكون وأحيانًا وينبذونهم،
باسمها ُسفكت التي اآلفة تلك «الوطنية» تُك ولم الفلسفي. املذهب يف االختالف إال سبب
التفوق، تدعي كانت التي الدول بعض يف إال الدينية، العاطفة من أقوى كثرية، دماء

الدين. فوق الوطنية جعلت بكونها وتفاخر
لوجودنا أسعدنا وما السوداء، األيام تلك يف تشقى اإلنسانية كانت كم سادتي، يا أواه
حقيقية، آفات تكون أن من بدًال تاريخية، آثاًرا الرببرية العقائد تلك فيه أصبحت عرص، يف

والبالء! الشقاء وتورثنا السعادة، تحرمنا
إنها أي الدين؛ فوق الوطنية وضعت التفوق، تدعي كانت التي الدول بعض إن قلت
باسم تنحر صارت الدين، باسم تنحر أن من فبدًال املزاب؛ تحت إىل الدلف من هربت
كان كلمة الوطن. باسم وتقدسه عملها تربر بل فقط، هذا وليس أعم. بطريقة الوطنية،
ضمري فكأن الرببرية، ميولهم أو أغراضهم تشاء كما يَؤوِّلونها الناس، عىل ملتبًسا معناها
الدين، سالح من يداه فرغت ملا العالم شيطان كأن أو متخدًرا، أو مائتًا، كان اإلنسانية

قدميه. تحت قيوده يف راسفة اإلنسانية لتظل الوطنية؛ سالح اخرتع
اإلخاء إىل أقرب هو الذي البلشفة، مذهب الروسية البالد يف ظهر العرشين الجيل يف
حتى طويًال يلبث لم ولكنه تقدمه، مذهب كل من اآلن به العالم يتمتع الذي العمومي،
قبضة ويف الظلم. إلبادة الظلم سيف فامتطى الوسائل، استعمال أخطأ ألنه ذلك مات؛
أن حاول إذا بالترسع؛ أيًضا وأخطأ عظمه، فنخرت جسمه، إىل ترسبت عدوى السيف
الكوميونسم أسالفه نصيب مثل نصيبه فكان عام، مليون يف العالم بناه ما عام يف يهدم
املفكرين، عقول يف آثاًرا ترك إذ تماًما؛ يندثر لم أنه عىل إلخ. … سيمونسم والسان
ومطابًقا مفيًدا كان ما منه واقتبسوا فنبذوها فيه، الضعف مواضع وعرفوا فحصوه الذين

كامًال. ولدته حتى جيل بعد جيًال به تتمخض العقول فصارت اإلنسانية، لحاجات
إخوانها وصاية تحت هي التي هذه، أيامنا يف القارصة الشعوب أن سادتي يا أتدرون
قد جميعها؟ العرشين الجيل أمم كانت مما أرقى بالحقيقة هي منها، أدرى هم ممن
إىل تصل لم مثًال أفريقيا أواسط فشعوب راهنة؛ حقيقة ولكنه القول، هذا تستغربون
ساعية االستفادة، يف راغبة ولكنها العنارص، عىل والتسلط املعارف من إليه وصلنا ما
يف بينما العمومية. الرشائع عىل واملحافظة السكون إىل مخلدة بوصايتنا، راضية للتعلم،
فرنسا النتداب الدماء وهدرت القوم، ثائرات ثارت عينها هذه بالدنا ويف العرشين، الجيل
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سكان أغلب ألن إال ذلك وما العصور، تلك أمم أرقى كانت فرنسا أن مع عليهم، الوصاية
بل أظهرته؛ لقصور أو ارتكبته، لذنب ال فرنسا، عن فرغبوا املحمديني، من كانوا سوريا

سابًقا. لكم ذكرت كما دينًا، يسمونه كانوا الذي الفلسفي، مذهبهم غري عىل ألنها
كانت الناس فعامة فاسد. علم يقوده مطبق جهل أديانهم؛ يف حالتهم كانت تلك
التعصب عاطفة فيهم يرضمون كانوا وشيوخ، كهان من الدين وزعماء الدين، كنه جاهلة
العامة رقاب ويف راتعني، زعامتهم يف ليظلوا عنها؛ خارًجا كان ملن والبغضاء ملذاهبهم،
خلفهم من أدرك كما رسيًعا وأدركوا السبيل، إىل الهتدوا وشأنهم تركوهم فلو مالكني.
دين من كانوا بالرقي الناس يف تساوت فإن واألعمال، األخالق هو الدين أن األرض، عىل

املخلوق. وآفة الخالق عدو والباطل باطل، ذلك دون وما واحد، ومذهب واحد،
شهد فقد املحاسن؛ بعض من يخُل لم مظلًما، نسميه الذي الجيل، ذلك إن قلت
اآلن. الحالة هي كما منها، االنتفاع إىل يتوصلوا لم كانوا وإن يُذكر، تقدًما الكهرباء تقدم
يف يستعملونها لرببرتهم كانوا التي االنفجارية املواد واخرتاع املنطاد، مولد أيًضا وشهد
أوجدت محركة كقوة نستعملها — حسنَّاها وقد — فأصبحنا والتدمري، للقتل الحروب،
ونقل البرشي، التطعيم فوائد يدركون والجراحون العلماء بدأ العرص ذلك ويف العجائب.
نفعه تمام يبلغ ولم فتقدم، بعده، الذي الجيل جاء حتى املهد يف ظل ولكنه والغدد، الدم
يسمونها كانوا التي الخارقة، األشعة يف قليًال وحسنوا والعرشين. الثاني الجيل يف إال
استخراج إىل يتوصلوا لم ولكنهم الغواصات، واخرتعوا مكتشفها، إىل نسبة رنتجن أشعة
تزال ال كانت واالكتشافات االخرتاعات هذه فكل الهائلة، قوته وحرص الهواء، من الراديوم
يموتون والناس كبريًا، انتشاًرا منترشة األمراض فكانت فوائدها. كل يجنوا لم املهد، يف
األشعة بفضل اآلن، الحالة هي كما ألم، وبال بهدوء ينطفئوا أن من بدًال واآلالم، باألوجاع
يف ما نرى كما الجسم، داخل يف ما نرى أن نستطيع بواسطتها رصنا التي الخارقة،
الحية بالغدد للتطعيم الراديوم واستخدام الزرقاء، واألشعة البنفسجية، واألشعة خارجه،
التي األمور من ذلك وغري الحياة، مادة فيه وتجدد اإلنسان، دم من فسد ما تصلح التي

رشحها. يطول
األكل يف يفرطون كانوا أنهم وهو بيننا، وقلتها أوجاعهم، لكثرة آخر سبب وهنالك
ومن كلها، هضمها عىل معدهم تقَو لم املأكوالت، من سموًما دماءهم لون فيحمِّ والرشب،
الهضم، الرسيعة املغذية، باألشياء نكتفي اآلن نحن بينما السامة. الروحية املرشوبات
ال الفواكه، عصري هو الذي األكسري، املاء؛ عىل عالوة ونرشب واأللبان، والفواكه كالخرض
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بعض ففي يفعلون، كانوا كما اللحوم نأكل وال املائة. يف االثنني عن الكحول كمية فيه تزيد
اللحوم، يف الغذائية املادة عن يغني ما والجبن، اللبن ويف والفاصوليا، كالعدس الخرض،
السبعني، إىل الخمسني من عرصهم يف التعمري معدل كان فبينما أيًضا. سمومها وعن
أصبح التعمري معدل أن اليوم نرى الثلث، يعادل األربعني قبل يموتون الذين عدد وكان
يموتون وأكثرهم مائة، من واحًدا يعدلون ال السبعني قبل يموتون الذين وأن املائة، فوق

منتظرة. غري طارئة حوادث من
عىل شيدناه الذي الفخم البناء إىل انظروا وبينهم. بيننا الشاسع البعد إىل انظروا
فنحول نشاء، كما العنارص نستخدم أننا كيف انظروا لنا. تركوه الذي الضعيف األساس
ببضع الشاسعة املسافات ونقطع األمطار، ونستنزل العواصف، ونلجم األهوية، مجاري
إال مغلًقا، بابًا عندهم كانت الهائلة، القوة تلك الهواء، ضغط إن به. يحلموا لم مما ساعات،
والطقسية الجوية الرشوط وأوجدنا هزٍّا، األرض تهز قوة منها فجعلنا الصغائر، بعض يف
األلف إىل الخمسمائة من نجتاز ورصنا بالرسعة فسخرنا نقاالتنا، جدران ضمن املالئمة

انزعاج. أو خطر دون الساعة، يف ميل
الوقت يساعدني ال مما وغريها املفيدة التحسينات هذه كل سادتي، يا هذا كل
وتحديد العملة، توحيد مع األرض، يف الرشائع وتوحيد العمومي، اإلخاء بفضل ثم لذكرها.
الشحناء أبطل مما البرش، نفوس يف الطمع عاطفة وقتل االحتكار، ومنع مفعولها،
الناس كان كما همجيتنا، يف هائمني متوحشني متأخرين اليوم لكنا ذلك ولوال والحروب،
من العالم يبلغ حتى أفعالنا، عىل سيزيدون أوالدنا أن عندي ريب وال العرشين. الجيل يف
إلصغائكم. أشكركم اإلله. هو والكل الكل، هو الذي اإلله، له نواها التي الدرجة الكمال

جميًال الحلم اجعلوا (2)

املغيب، مع وتذبل أوراقها، الفجر مع تتفتح زهرة وضحاها، ليلة بني ينقيض حلم هي
وخلِّها، بخمرها الحياة هي الوداع. دمعة تذرف حتى اللقاء قبلة تمنح تكاد ال معشوقة

ضئيل. رسيع كنور الكون فضاء يف وأوزارها، بأفراحها
جميًال.» الحلم «فاجعلوا

ومن املسري، هان ربما األزهار فوقه نثرنا إذا وقصري، ضيق فالسبيل النفس روِّحوا
عطايا وهي النفس، كنوز نهمل أن الجحود ومن اليسري، عىل العسري نؤثر أن الجنون

يكون. نريده كما والحلم حلم، فالعيش اإلله،
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جميًال.» الحلم «فاجعلوا
ألنها متأملة وجمالها، الوردة نضارة تحسد وال ملاذا، تسائل فال تنبت الحقل زهرة
وحالها، بنصيبها قانعة الحقل زهرة إلتالفها، املكايد لها نكيد وال محبوبة، مثلها ليست

بها. فاقتدوا
جميًال.» الحلم «واجعلوا

وليس النفس، هي اآللهة طني، من هيكل فالجسم والرهية، قذارة وروح، مادة
نهاية ال يقيد الذي السجن تناسوا وحدوده، الجسد تناسوا السعادة، بالنفس بل بالجسد،

النفس.
جميًال.» الحلم «واجعلوا

فاتركوا الرياح. تجاريه ال فطائر عقلك أما جناح، له ليس إذ يطري؛ ال جسمك
لتذوقوا سجونها؛ فوق بنفوسكم واعلوا السماء، من هي التي بالقوة، وتمسكوا الضعف،

مولدة. واألفكار حلم، املرء حياة الهناء.
جميًال.» الحلم «فاجعلوا

يفهم لم وإن صغري، وعاء فهو الدنيا يَسع لم إن والقلب املحبة، إال األكوان ر عمَّ ما
يف جرح كل فليحدث املتآخية، األرواح أغاني تحركها ال ميتة أوتار فهو الكائنات أنغام

جرًحا. قلوبكم
جميًال.» الحلم «واجعلوا

ترابه، إىل طينه ويعود أتى، حيث من نوره فيعود الرساج، زيت ينضب وعندما
النعيم: سماء يف سابحة وهي تنشد األديم، قيود من النفس وتفلت

جميًال.» الحلم جعلت «لقد
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نسيبعريضة

الطريق عىل (1)

وحرية بخوف وقفت ملاذا
العسرية؟ الطريق عند نفس، أيا
قصرية الحياة فإن أميش، أال

اميش؟! أال
فسريي بعيد، اإلله مقر

النشور قبل هللا تدركي لكي
مصريي عن تسأيل وال فجدي

بعييش.
الطلول؟ نحو التفاتك عالم
يحول؟ ماٍض تذكار أشافك
الوصول قبل العود إىل فملِت

أميش؟! أال
الشباب املاضيات من كفاك
الرساب سقاها أمان رياض
العتاب؟ ملاذا «وداًعا» فقويل:

لنمش؟!
انقىض ما عىل العتاب ملاذا
مىض؟ عمًرا بالعتب أنرجع
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الرىض شفانا ولكن شقينا
أميش؟! أال

الزمان صليب بحمل شقينا
باألماني الشقا غلبنا ولكن

األغاني نظمنا وذاك ذي ومن
أميش؟! أال

السآمة خيل بربك أنفيس،
الغمامة تلك لنسبق وُهبِّي

ابتسامة وبعض بدمع وصيل
فنميش.

الحقيقي الجهاد وبعد أميش! أال
الطريق يف آمالنا سنسبق

الرشوق قبل األشعة ونجني
أميش؟! أال

مناجاة (2)

ال��غ��م��ام م��ت��ون ت��ع��ل��و ال��خ��ي��ال ق��ص��ور الح��ت
ال��م��ق��ام ف��ي��ه��ا أط��ل��ت ت��ع��ال��ي روح��ي، أخ��ت ي��ا

∗∗∗
ال��س��م��اء ت��ل��ك أوج م��ن اس��م��ع��ي��ن��ي روح��ي أخ��ت ي��ا
ال��ن��داء! أج��ب��ت ه��ال ي��ق��ي��ن��ي ي��ق��ض��ي ك��اد ق��د
ال��ب��ه��اء! ع��ن��ي أزال ت��ع��رف��ي��ن��ي ال أراك
ال��ش��ق��اء أرض ج��ئ��ت م��ن��ذ ك��ن��ه��ي ت��غ��ي��ر أج��ل
ع��ظ��ام م��ن ب��ح��ل��ة ج��الل��ي ف��ي��ه��ا ب��دل��ت
األن��ام أض��ج��رت��ن��ي أق��د ت��ع��ال��ي روح��ي أخ��ت ي��ا

∗∗∗
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ك��ل��ي��ل ج��س��م��ي وط��رف ك��ئ��ي��ب ب��ل��ي��ل أرن��و
ج��م��ي��ل خ��ي��ال م��ن أو م��ج��ي��ب م��ن ت��رى أص��غ��ي،
ث��ق��ي��ل غ��ي��م ط��ي ف��ي س��ن��اه رج��ع ي��ل��وح
ال��دل��ي��ل؟ ف��ي��ه ي��ح��ار ق��ف��ر وال��ج��و وك��ي��ف،
ل��ث��ام ل��ط��رف��ي أض��ح��ت ال��ل��ي��ال��ي ه��اذي وي��ح ي��ا
ن��ي��ام ص��رع��ى ف��ال��ن��اس ت��ع��ال��ي روح��ي أخ��ت ي��ا
ال��ن��ف��وس ب��ه��ن ض��اع��ت ج��س��وم ه��م؟ م��ن ال��ن��اس،
ال��ب��ئ��وس ف��ي رق��اده��م ف��ن��ع��ي��م ي��رق��دوا إن
ال��ل��ب��وس ج��س��م��ي دام م��ا م��ن��ه��م أن��ا ح��س��رت��ا! وا
ال��ش��م��وس ب��ذك��ر ت��ه��ذي ي��ق��ظ��ى ون��ف��س��ي ن��ام��وا
ال��خ��ي��ام ت��ق��ض ل��ك��ي اع��ت��ق��ال��ي ان��ت��ه��اء ت��رج��و
ال��زم��ام إل��ي��ِك ت��ل��َق��ى ت��ع��ال��ي روح��ي، أخ��ت ي��ا

∗∗∗
اق��ت��راب ف��ي وك��ن��ت��م��ا ع��رًش��ا ال��ش��ه��ب ل��ه��ا ك��ان��ت
ال��ح��ج��اب ف��ي وت��ن��زوي ت��خ��ش��ى ف��ه��ي ف��أه��ب��ط��ت
وال��ش��راب ل��ق��وت��ه��ا وع��ط��ش��ى غ��رث��ى ت��ظ��ل
ب��ال��س��راب وت��رت��وي ح��ي��نً��ا ب��ال��ص��وم ت��ق��ت��ات
األوءام م��ن��ه ي��ن��ز ال��م��ح��ال ث��دي ت��ع��اف
ال��ف��ط��ام ع��ه��د ح��ان ق��د ت��ع��ال��ي روح��ي، أخ��ت ي��ا

∗∗∗
ال��ص��دود؟ ذا م��ت��ى إل��ى ال��ح��زي��ن��ة روح��ي أخ��ت ي��ا
ال��ق��ي��ود؟ أث��ق��ل��ت��ك ق��د س��ج��ي��ن��ة م��ث��ل��ي أن��ت أو
ي��ع��ود؟ ص��دي��ق وال ي��أًس��ا األرض ف��ي م��رض��ت
ال��خ��ل��ود ف��ي ف��ال��م��ل��ت��ق��ى ص��ب��ًرا! روح��ي، أخ��ت ي��ا

∗∗∗
ال��ظ��الم ف��ي ك��وم��ض��ة ال��خ��ي��ال ق��ص��ور الح��ت
ال��س��الم؟ ي��رد م��ن م��ا خ��وال��ي؟ أك��لُّ��ه��نَّ

75



البحار وراء ما

أخي يا أخي يا (3)

وال��م��وارد م��رادن��ا وب��ع��ي��د ش��ت��ى ال��م��ص��اع��ب أخ��ي، ي��ا أخ��ي، ي��ا
األواب��د ع��ل��ي��ه��ا ق��ب��ل��ن��ا ت��س��ر ل��م ع��س��ي��ر درب ال��ع��ي��ون وأم��ام
ال��ط��رائ��د ال��م��س��ت��ه��وي��ات وال��س��ع��ال��ي األف��اع��ي ك��ث��ي��ر م��وح��ش، م��ظ��ل��م،
ال��م��واع��د ب��ع��ض إدراك أردن��ا إن م��ن��ه ب��د ال ال��م��س��ي��ر أن غ��ي��ر
ال��م��ج��اه��د ط��ري��ق ف��ي ال��وي��ل، ف��ي ال��وح��ش��ة ف��ي ال��ق��ف��ر، ف��ي ال��ظ��الم، ف��ي ف��ل��ن��س��ر
وق��ائ��د ح��اد وال��ف��ك��ر س��الًح��ا، ال��ح��ق م��ن إال أع��زل��ي��ن ف��ل��ن��س��ر
ب��ال��ن��ش��ائ��د ع��واءه��ا ف��ل��ن��ق��اب��ل ع��واء ال��ذئ��اب اش��ت��دت وإذا
ال��م��واق��د ن��ار م��ث��ل ال��ق��ل��ب م��ش��ع��ل أض��اءن��ا ال��ظ��الم ح��ل��ول��ك وإذا
ال��م��ك��اب��د! ال��ش��ج��اع إن ن��ك��اب��د، س��ر وض��ع��ف��ي ع��زم��ي رف��ي��ق ي��ا أخ��ي، ي��ا
س��ان��د ل��ض��ع��ف��ك ذا ب��ع��د وأن��ا ض��ع��ف��ي ت��س��ن��د ع��ي��ي��ُت م��ا ف��إذا
ال��ش��دائ��د ع��ن��د ال��ه��وان ألُب��اة ط��ري��ًق��ا ن��خ��ط ل��ك��ي ت��ق��دم س��ر،
واح��د غ��ي��ر س��ي��رن��ا ف��ي أنَّ��ا غ��ي��ر ش��ت��ى ال��م��ص��اع��ب أخ��ي، ي��ا أخ��ي، ي��ا
وال��م��واع��د ال��م��ن��ى إدراك��ن��ا ق��ب��ل ه��ل��ك��ن��ا وإم��ا ف��ل��ن��س��ر، ف��ل��ن��س��ر،
ن��ش��اه��د ب��دأن��ا ف��ق��د ع��ج��زن��ا إن وإنَّ��ا اب��ت��دأن��ا إنَّ��ا ف��ك��ف��ان��ا
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ويبعده يسعده هللا (1)

بدأ وقد فريد، وأخيه الصالح إبراهيم بني الخالف أصل يفهم من يستطيع من يكن لم
إبراهيم كان أن وبعد البالد. هذه إىل الصغري فيه وصل أسبوع أول يف بينهما الخالف
كعائلة فريد أخيه مع ليعيش جميًال، أثاثًا له يشرتي خصويص، منزل الستئجار يستعد
دون وهو املسكني، فاضطر عنده، من أخاه وطرد املفروشة غرفته يف لبث صغرية،
تجاري محل يف كأجري يعمل وأن ا، جدٍّ زرية له غرفة يستأجر أن إىل عرشة السابعة

. مستقالٍّ ليعيش
ولم أخوه، كرهه ملاذا يعلم ال إنه فقال أخيه، مع خالفه عن الصغري فريد يل حكى
ارتأى ا، جدٍّ بسيط لسبب ولكنه نعمته، وويلِّ األكرب، كأخيه باعتباره أخل وال أمامه، يأثم
كانا إذا إال مًعا، اجتماعاتهما منعت ومذ لنفسه. منهما كل يعيش وأن يفرتقا، أن إبراهيم
سرتته طرف وينفض أمًرا، فيأمره أخيه، عىل سلطته إبراهيم يستعمل ذاك وإذ وحدهما،

مسئوًال. يكون فال أبى وإذا يعمل، أن يريده هكذا أنه عالمة بأصابعه
ارتكبه خطأ من بينهما فليس ا، جدٍّ غريب أمر الصورة هذه عىل األخوين خالف إن
وإبراهيم بأشغالهما. ناجحان االثنني أن عىل يمحى. ال ما بينهما وال اآلخر، ضد أحدهما
أنهى وملا أمريكا، يف يعمل سنة عرشين نحو له صار وقد والثالثني، الخامسة يبلغ رجل
رئيًسا، فيه يكون تجاريٍّا، محالٍّ يفتحا أن أمل عىل إليه، استقدمه االبتدائية، املدرسة فريد
إىل فريد لوصول أسبوع أول يف االثنني بني بالجفاء انتهت األمور أن إال مديًرا، وأخوه

أمريكا.
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ال رصني ولكنه الكالم، قليل باملطالعة. وولع بالعلوم، إملام له ، ذكيٌّ فشاب فريد أما
يف يتدخل الدعوى، كثري الكالم، كثري فإنه األكرب؛ أخيه عكس يفيد. الذي الالزم إال يتكلم
والكتبية، الصحفية باملطالعة أيًضا ولع وقد مشكل. كل يف نفسه ويحرش موضوع، كل
وفالسفة وعلماء سياسيني من الرجال أعاظم أسماء يحفظ فكان سطحيٍّا، ولًعا وإنما
كرجل إليه الناس فينظر األسماء، تلك ذكره من يُكثر اجتماع يف تكلم فإذا وشعراء،
بسمارك فذكر أرسع، السياسة عن الحديث كان فإذا وعرفان. علم كنوز صدره يف عليم،
أو بسمارك قاله ما أو كتبه عىل اطلع ومن وكذا، كذا قال فالن وقال: وغالدستون،
مع العالء، وأبا املتنبي الحال يف ذكر الشعر، عن الحديث كان وإذا ليكذبه؟ غالدستون
هومريوس فيذكر الشعر، بتاريخ يعمق ثم املكرس. باللفظ يقولها لكليهما أبيات بعض
موقف ويعطوه الحارضون، يسكت حتى … وووو وموسيه هيكو إىل باألسماء ويتدرج
عندهم صار حتى علومه، ووفرة معارفه، بسعة إعجابًا منهم يرى أن يعدم وال الكالم.

أبوابه. من باب بكل العلم، يف املثل ومرضب أمر، لكل مرجًعا
بعض أخيه مع يحرض فصار نيويورك، إىل فريد وصل حتى معه هذا ودام
ولكنه منه، حياء أوًال يسكت فكان أحاديثه، بأكثر الشطط مركب راكبًا ويراه االجتماعات،
غيًظا، األرم يحرق إبراهيم فكان ويصلحه. أخيه غلط عىل يعرتض صار أستأنس أن بعد

الناس. بني كعالم مقامه عنه لينزع أخوه؛ فيها وصل التي الساعة ويلعن
الحارضين، أسماع يشنف الفونوغراف وكان حافلة، سهرة يف األخوان كان ومرة
للصلبان أسطوانة كانت بسحرها، فذهبوا سمعوها أسطوانة وآخر عليهم، دائرة والكئوس
بها، غناء ويساعده ويعيدها، يعيدها بعضهم فكان «… لصب ليل «يا فيها ينشد
القوم: يف فقال وأرَّقه»، مار السَّ «رقد عند: وقف حتى الجميلة، أبياتها بمعاني واستشهاًدا

السمار؟» هذا «من
املسامري.» يدق الذي هو مار السَّ أن «أظن وقال: أحدهم، فأجاب

جوابه. من الكل فضحك
السنمار.» بل ال السنور، أي الهر؛ هو السمار «أظن ثاٍن: وقال

الجراد.» يطارد الذي السمرمر هو بل «ال، ثالث: وقال
الحضور عن غاب وقد يتنحنح، الصالح وإبراهيم الكلمة، معنى عىل القوم واختلف
الصغري أخوه وأما الخطاب. فصل كالمه فكان لهم، الكلمة بمعنى لهم ليأتي بفكره،
شدقاه، استطاع ما بكل الضحك من يهدأ كان فما كالتياترو، عنده الحال فكان فريد،

القوة. من رئتيه يف ما وبكل
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الكلمة، تفسري عىل ونتجارس الصالح، إبراهيم «عند وقال: صائح، صاح وأخريًا
املشكل.» لنا يحل اآلن فلنسمعه

وعيونهم للسماع، مستعدة آذانًا كلهم وصاروا الفونغراف، ووقف الحارضون، وسكت
الصالح. إبراهيم وجه هي؛ واحدة نقطة عىل مصوبة

وهو كهذه، صغرية مشكلة يحل ال أن عليه فعار مهرب، من إلبراهيم يعد لم عندئذ
وكان يتطاول، ووجهه محملقتان، وعيناه كيل، ببطء أوًال فمه ففتح ذلك، يعوِّدهم لم
خرجت القوم، صرب عىل هللا تحنن وملا قليًال، تلعثم لهذا فريًدا، أخاه يحدج نظره بطرف
فاض أخريًا حتى دقيقتني، فرصة وأخرى مرة كل وبني مرات، خمس «أظن» كلمة ِفيِه من
اليهودي، عزول السامري، هو مار السَّ «إن وقال: املصنَّع، الرتدد عنه طارًحا املشكل بحل
أرَّقه بل ينَم، لم وهو نام، العدو أن املعنى: فيكون يهودي، األبيات تلك قائل أن ويظهر

األلم.»
استعان ولهذا املتكلم، كان األكرب أخاه أن نيس الساعة، تلك يف فريًدا أن ويظهر
الرصانة، سيماء وجوههم وعىل صامتني، الكل كان حني الضحك، عىل قدرته يف ما بكل
غيًظا يستشيط أن إبراهيم دعا ما وهذا عندهم، العرفان رب من الفصل القول يتوقعون
ضحكاته وعقب ألمره، فريد فانتبه رضبه، لكان الناس حرمة ولوال فشتمه، أخيه، من
لتفاسري نفسه نيس وأنه مخطئ، بأنه وأقر أخاه فاستصفح فجائية، عبوسة الطويلة

الصواب. البعيدة «سمار» كلمة القوم
وال دعوى، مملوء سوريا من يأتي ولد كل مثل فريد يا «أنت» أخوه: له قال عندئذ
ينقصك أنه مع العلم، كل هو املدرسة يف تلقنته ما أن تظن بل اآلخرين، معارف تحرتم

قم.» بنا فقم الناس، أمام نخجل دعوتنا الشوم»، عيب «يا واآلن كثري. تهذيب
قليًال، روعه يهدئ وأن بالرحيل، فكره عن يعدل أن إبراهيم عىل الحارضون ألح وقد

الناس. يجالس كيف ويعرف سلوكه، فيحسن بعد، فيما سيتعلم أخاه وأن
بأن ألخيه؛ فريد جواب من االستياء شديد الكلمة فرسوا الذين الحارضين أحد وكان
أي أحسن. تفسري عندك «وهل قائًال: االشمئزاز، بملء فخاطبه أضحكته، القوم تفاسري
إذا إال الناس، ضحك يوجب كالمنا أن أظن ال ولكن مثلك، املدارس يف نتعلم لم نحن نعم،

األدب.» قلة من سبب بال والضحك سبب، بال ضحكك كان
مأخذًا: منه آخذة والحرية لطيف، بصوت فقال الصغري، فريد هيأة تبدلت هنا
فرسوا الذين كرامة من الحط بضحكي أقصد لم فأنا مني؛ بدر ما عىل إخوان يا «اعذروني
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أليٍّ فيه ويجوز رسور، مجلس يف ألننا أضحك؛ جعلتني تفاسريهم إن بل «سمار»؛ كلمة
يضحك.» أن كان

ما يحدث لئال الجلسة، تلك من ليخرج أخيه، بذراع يشد واقًفا فظل إبراهيم أما
إىل وتقدم باسًما، فنهض فريد، منطق أعجبه السن يف متقدًما رجًال ولكن أكثر. يكدره
القادم الصغري خاطر عىل خوًفا الخالف، أثر ملحو مكانه؛ إىل يعود أن إياه سائًال إبراهيم
وعاد الجلوس، إىل إبراهيم فاضطر خاطره، انكرس فريًدا أن بنفسه شعر فقد البالد؛ من
مسألة عليك، بأس ال ابني، يا تزعل ال فريد «يا لفريد: فقال السن يف املتقدم الرجل
تفرس كيف اآلن لنا وقل اقعد، ابني، يا أي إخوان. الحارضين فكل تستحي ال صغرية،

علينا.» ضحكت أنت كما عليك، نحن لنضحك سمار،
لم ولكنه قلبه، يف يغيل السم كان الذي إبراهيم، عدا ما فريد، عىل سلًفا القوم فضحك
ُسمار كلمة «إن وقال: تبسم عنهم، رسي الحارضين أن فريد رأى وملا يعرتض، أن يجرس
إال ناموا، الساهرين أن الشاعر معنى فيكون الليل، يسهر الذي هو والسمري سمري، جمع

يعذبه.» ألٌم النوم حرمه فقد هو،
منك.» ثأرنا أخذنا اآلن وهللا «أي وقال: كبرية، ضحكة السن يف املتقدم ذلك فضحك
أخيه، مع الذهاب يريد الحال يف نهض الذي إبراهيم، إال الحارضون لضحكته وضحك

طالت. السهرة أن بداعي
اجتماع، األخوين يضم يعد لم السهرة، تلك ومنذ أخيه، مع فريد ينَم لم السهرة تلك
البلوى اشرتى أحد «ما قائًال: ويتنهد رأسه يهز أخيه، سلوك عن إبراهيم يسأل وعندما
ولكن الراحة، حرمني أنه فكان رسوري، ليزيد بأخي فجئت هم بال كنت فقد مثيل؛ لنفسه

ويبعده.» يسعده فاهلل واسعة، أمريكا

امليت بيت يف (2)

وقد نهار، ليل كامًال، أسبوًعا املعزين مقصد الفقيد بيت ظل املر، طانيوس مات عندما
هي ولكن املرحوم، فقدهم من أكثر املعزين كثرة من الفقيد أهل بالء يكون أن خيف
تقطعت ولو مجراه، يجري التقليد وهو مأخذها، تأخذ األحوال هذه يف السورية العادة
املعزين، أفواه من تعازي يسمعون امليت أهل الصرب، إناء وتحطم األكباد وتفتت القلوب
هذه كاتب أنا وإني يوم. كل تقال التي الصلوات جملة من قائلوها تعلمها أمثوالت كأنها
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جالدتهم عىل بل يفقد، من عىل ليس الفاقدين، مع العواطف من يفَّ ما بكل أشعر الحكاية
التعازي. فلسفة استماع يف

فاملعزي ا، جدٍّ قصريًا وقتها يكون أن التعزية يف االصطالح أن املوىل؛ نعم من أنه إال
هذا إىل الداعي وما العليا. سرتته البًسا يظل الشتاء يف كان وإذا بيده، قبعته يبقي
عنهم يضيق حتى القادمني، كثرة بل امليت، أهل عن التخفيف إىل القوم من ميل االختصار

جديًدا. القادم للفوج مكانًا ليعطي فوج يخرج ذاك وإذ املكان،
وشفاه أحضانها، تنظر وعيون ألسنة، بال وآذان حراك، بال فجلوس امليت، أهل أما
التعزية يف التحية عىل جوابًا سالم» «ورأسك وهما: مودع، وكل قادم لكل كلمتني تتمتم
كنت املر طانيوس واملرحوم رءوسكم.» بسالمة هللا «عوضنا وهي: والخروج، الدخول لدى
جذبني كرواني بطرس صديقي ولكن بحياته، بيته يف أزره فلم خارجية، معرفة أعرفه
نسيبًا فرق، وال عارف، كل عىل واجبة التعزية إن يل قائًال الفقيد، أهل خاطر لنأخذ جذبًا؛

املعارف. من أم صديًقا أم كان
بيت إىل دخلت فقد الكالم، يف مني أبرع صديقي حرضة وكان ذهبنا كان، وهكذا
األوقات، كل يف أقولها التي التحية بإلقاء هممت فقد التقاليد، عالم يف كالجنني وأنا امليت،
ثم سعيد»، «نهاركم أبلع فجعلني فمي، عىل ووضعه كفه رفع بطرس صديقي أن إال
عىل امليت، أهل من كأني وجلست، فقلت، بسالمتكم»، يعوضنا «هللا أقول: أن بأذني همس
جهة؛ كل من األشباح وبنظر تعنيني، ال املسألة ألن التمتمة؛ بعدم وأزيدهم وصفت ما
ألني خجًال؛ وجهي احمر وقد قبعتي، وفوقها املطوية، بسرتتي مملوءًا كان حضني ألن

سرتته. عنه النازع الوحيد كنت
إسكندر مات أن «قبل فقال: بالكالم، فاه بطرس فتح دقائق، خمس سكوت بعد
قبل إليه فدعاها عميًقا، حزنًا عليه ستحزن أمه وأن اقرتبت، قد آخرته أن عرف الكبري
الناس، كل إليها وتدعي موتي، بعد مأدبة تأدبي أن أماه يا إليك وصيتي لها: وقال موته
يده فليمد له، حبيب عىل حزنًا يذُق لم من إن لهم: قويل املائدة إىل يجلسون وعندما
إىل جلسوا وملا الناس، جميع إليها ودعت مأدبة، أدبت وفاته فبعد كان. وهكذا ويأكل.
إذ فعرفت للطعام؛ يده أحد يمد فلم تقوله، أن إسكندر ابنها أوصاها ما لهم قالت املائدة

الجلل.» مصابها يف تعزت ولهذا الجميع، عىل دائرة املوت كأس أن ذاك
يف تعلمته ما ضيعان يا نفيس: يف وقلت بعيني، قائلها فكرب املوعظة، هذه سمعت
محلها، يف تقال موعظة أحسن وقال املعزي، بأسلوبه فاقني بطرس إن وهللا املدارس،
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بهذه وهللا «أحسنت لرفيقي: فقلت الصمت، هيكل يف موجود أني نفيس نسيت وكأني
منزلة.» لحكمة إنها التعزية،

وقد أسبوع، بعد كانت امليت ألهل زيارتنا ألن كثاًرا؛ يكونوا ولم الحارضون، أما
وقد البتة، شيئًا يسمعوا لم كأنهم الجميلة، املوعظة سمعوا فقد تقل، التعزية حركة بدأت
أمامهم. قيل الذي معنى يفهموا لم طمطمانيون، لعلهم نفيس: يف فقلت ألمرهم، عجبت
رجال. ثالثة من مؤلف فوج البيت واىف حتى الدرية، كلماته بطرس ينهي يَكد ولم
واضطررت جالًسا، بطرس بقي بل أماكننا، يف بقينا قليلون، والزوار واسع املكان وألن

الزيارة. لهذه الزنربك هو ألنه أتحرك؛ ال أن
حزنت ليتكلم يهم هو وفيما بالكالم، فاه أحدهم فتح جديًدا، القادمون جلس وملا
أُمرن ولم والتقاليد، العادات من شيئًا أفهم ال فإني أجهلني! ما هللا؛ يا وقلت: نفيس، عىل
محتم املوت الدنيا، حال «هذا بقوله: فبدأ املتكلم أما حني. كل يف الالزم الكالم عىل نفيس
الثالثني يف وهو بأرسها، الدنيا فتح قد الكبري إسكندر كان منه، مهرب ال الناس، كل عىل

«… عمره من
عيلَّ حتمت وقد تأتينا، ثانية موعظة نفيس يف قلت اإلسكندر، عن يخربنا هو وفيما
كل الذي العظيم، الرجل ذلك حياة ألطالع الزيارة؛ هذه بعد العمومية املكتبة أقصد أن
املتكلم، ألسمع تام؛ إصغاء إىل تحولت وقد املصائب، حاالت يف للبرش الزمة مواعظ تاريخه
التي املوعظة نفس منه سمعت عندما فشيل كان ما شد ولكن الثانية، املوعظة تفوتني فال

استياء. أيما داخيل يف استأت ولهذا بطرس، أخربها
الباب، من اقرتبا قادمني من مؤلًفا آخر فوًجا رأى ألنه بالنهوض؛ رفيقي َهم عندئذ
فسايرني مًعا، كلنا نخرج حتى أبقى، أن أريد إني أذنه يف وهمست ركبته عىل فكبست
حتى لحظة إال هي وما وجلسا. التعزية أفشني فتليا القادمان ودخل مضطرٍّا، بطرس
مرد ال هللا أمر ولكن املرحوم، موت علينا هان ما يقول: فسمعته بالكالم، فاه كبريهما فتح
… أجله بدنو شعر القرنني ذا إسكندر أن يحكى الدائم. فسبحان وكان، قدر هكذا له،

وجهه يخط فرأيته بطرس، صديقي إىل لفتة مني فالحت قليًال، تنحنحت هنا
ذي إسكندر حكاية ألسمع املتكلم؛ ناحية إىل عنه وجهي أدرت الحال يف ولكن ابتسامة،
خوًفا وللحال عريضة، ابتسامة يخط وجهي بدأ حديثه من جملتني سماعي وبعد القرنني،
معي ونهض نهضت والخشوع، الحزن هيكل يف ونحن بضحكة، االبتسامة تنتهي أن من

جميًعا. سعيد ونهاركم املتكلم، حرضة حديث قطع بال باإلذن فقلت: رفيقي،
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وقال مستوقًفا، صديًقا أمسكني البيت خارج رصنا وملا بطرس، وتبعني وخرجت
ال املوتى أهل بيوت يف أن تفهم ال كنت إذا علمك، ونفع نفعك ما وجهه: من يقطر والسم
فلماذا فبلعتها، تلفظها ال أن دخلنا عندما أفهمتك وقد سعيد»، «نهاركم عبارة: يقولون

خرجت؟ عندما األمر هذا نسيت
بيت يف قلتها التي القصة قرأت أين وأخربني بطرس، يا عتبك من دعني له: فقلت
فقال: جدك؟ قرأها وأين فقلت: القرية. شيخ مأتم يف يرويها جده سمع إنه فقال امليت؟
«حدثني هكذا: وقل التاريخ اضبط ثانية مرة يف إذن له: فقلت جده. من سمعها أنه بد ال

الكبري.» إلسكندر معارص إىل تصل حتى جده، عن جده عن جدي
اضحك سبييل: غري سبيًال ليأخذ يصافحني، وهو وقال عني، وصفح بطرس فضحك
ال الكبري، إسكندر حكاية سمعنا لكنا وإال املرحوم، بيت يف الساعة نكمل لم فإننا برسك،

مرة. عرشين من أقل
املرحوم للناس، لقلت امليت أهل موضع كنت «لو الصواب: قلت ولعلني فأجبته

مواعظكم.» ومن الدنيا هذه من اسرتاح
رآني وملا واحًدا. منهم عرفت بجماعة فالتقيت طريقي، يف ورست بطرس وودعت
تعزيتهم، من آٍت أني فأخربته املر، آل بخاطر ليأخذ ذاهب أنه وأخربني مسلًِّما، مني دنا
بيت دخلت أني كيف أخربته وقد «ويعينهم»، وزاد: يساعدهم»، «هللا فأعاد: يساعدهم، هللا
مني فضحك االصطالحات، أفهم ال ألني املساكني؛ بها أعزي تعزية عبارة أقل ولم امليت
عساك وما فقلت: الجماعة.» بها وَعزِّ مغزى، فيها قصة احِك فلسفة، مسألة «أهي وقال:

أنت؟ تحكي أن
وأرشت أعرفها، إني قائًال: قاطعته ولكني القرنني، ذي إسكندر قصة يخربني فبدأ

ويرحمهم. — ويعينهم — هللا وليساعدهم الجماعة ليعزوا بأصحابه؛ يلحق أن له

الحكمة رأس (3)

إىل يفزع به محدق بخطر شعر إذا ضعيف كل كذلك أمه، إىل يفزع خاف إذا الطفل
قويه.

جنسه، من صفته يشء وكل كالنفس. تُرى ال ما وإنما مفزعة، للجسد كما وللنفس
تُرى. ال مفزعتها كذلك تُرى، ال النفس أن فكما
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أمه إىل الطفل يفزع كما الخفية، أمها إىل نفسه تفزع املخاطر، باملرء تحدق عندما
منا. مرأى عىل خاف إذا

قوة، من الخوف عليهم اشتمل إذا بالخشوع، للناس فيظهر أمها، إىل النفس فزع أما
وكثريًا واملتخشعني، بالخشوع ألثق سنني منذ أكن لم جسديٍّا. مقاومتها عىل لهم ِقبل ال
وأياٍد مغربة، بعيون له تخشعوا مرئي غري أمام جامدين، أناًسا إبصاري أضحكني ما
رس فاكتشفت يل، عرضت حادثة بعد منهم أضحك أعد لم أني إال متمتمة، وشفاه مكتفة،

مصلني. أمامه الناس يقف الذي املرئي، غري
اإلنس من بل واإلنسان، الوحش من آمنًا بنفيس انفردت حيث الربية، يف ذلك كان
النهار، فاكفهر بالغيوم، السماء تلبدت حتى الخلوة، وحشة اكتنفتني أن وما والجان.
العايل الفضاء من وانبثق طبولها، ماليني بماليني تقرقع الرعود وأخذت ظالًما، وانقلب
الشفق، من نصفه ثمت يخرج ولم بعيد، من لولبيا ألرض أوله وصل نار، من سهم
ساحة يف وأنا معاد، جيش نابي بني وجدت أني لو به ألشعر أكن لم بخوف فشعرت
ولم السموات، يف أمها إىل ففزعت خافت، قد كذلك نفيس بأن أحسست ثم أعزل. الحرب
عني ذهب فلما كونًا. ندعوه ما عىل الجربوت إال منه أرى ال ما أمام متخشع وأنا إال أدِر
الذين من كواحد املرئي، غري أمام واقًفا الربية تلك يف وجدتني الحال، هدأت إذ الخوف،

متخشعني. متمتمني مكتفني جامدين وقوفهم من ضحكت
إىل نفسه تفزع إذ كيانه؛ يف غريبًا املخاطر يف ا رسٍّ نفسه طريق عن يدرك املرء إن
، غريزيٍّ بدافع أمهاتها إىل األفراخ صغار تفزع كما كذاتها، يُرى ال الذي العظيم أصلها
القوي العظيم أمام الضعيف، الصغري يخشع حينئذ اإلنسان، يف هو كما الحيوان يف هو
االلتحاق ودت املخاطر، نبهتها ما فإذا له»، حد ال «ما من يشء والنفس منه، املنبثق

الخطر. إبان خشوًعا ذلك عىل ودليلنا فازعة، العظيم بأصلها
بأسالكها تحتك إذ أنها نعلم ولكنا وفصلها، أصلها منها لنفهم تكلمنا ال والنفس
بقصد مضطرين فنخشع يرى، ال مما ندركه ال ما لقوة نرتجف األلوهية، مع بها املرتبطة

الكبري. أمام الصغري خشوع قصد، بغري أم
وصل عظمة وأملس فأرى قدمي، عىل مشيًا الجتيازه بروكلن؛ جرس إىل يوًما صعدت
ثم أمامي، نصفه إىل برصي مددت منتصفه يف رصت وملا املخرتع، البرشي العقل إليها
شطر ينقل املاء، فوق عجيب بناء فأدهشني ورائي، نصفه إىل برصي فمددت التفت
من فرأيت العالء، إىل شخصت حتى لبثت ما ولكني الثاني، شطرها إىل العظمى املدينة
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أهلها، ديار حيث فوق، إىل هيويل جرس عىل نفيس فحملتني له، عد ال ما الفضاء يف النجوم
البرشي، العقل يشيده بروكلن جرس «عظيم داخيل: يف قلت الهائل الجرس ذلك يل بان وملا
بني األجرام ماليني ماليني ماليني يحمل الذي الهائل، الجرس لذلك نسبته هي ما ولكن

كنهها.» ندرك ال بقوة ببعضها ويربطها وثوابت، سيارات،
العقول. تدركه ال ما أمام اإلنسان أيها تخشع قائلة: تهتف نفيس ذاك إذ فسمعت

فهل خوف، النفس، أيها الخشوع وتخشعت: ساعدي، وكتفت جمدت، وقد فقلت
ليخاف؟ اإلنسان ُخلق

من والفكر الفكر، من والخوف الخوف، من الخشوع بىل وقالت: نفيس فأجابت
تراه ال وما وتحتك، ووراءك، وفوقك، أمامك، تراه ما كل التي الالنهاية، من والنفس النفس،
الفكر فتنفس الفكر، نبهت بأصولها، توصلها بأسالك النفس احتكت فإذا بعضها، بعض
اإلنسان همس املحدودة، غري القوة أمام والخشوع الخشوع، بعث والخوف بالخوف،
من هو ومن العالم، هذا يف هو ما عرف قد املرء أن عن العظيم، الفضاء أذن يف الصغري

قويه. إىل والضعيف أمه، إىل الطفل يفزع كما ربه إىل يفزع فهو ولهذا العالم، هذا
هللا.» مخافة الحكمة «رأس القائل: الحكيم ذلك بقول الحكمة، أدركت ذاك إذ
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