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مقدمة

الرَِّحيِم الرَّْحَمِن ِهللا ِبْسِم

أجمعني. وصحبه آله وعىل محمد، سيدنا عىل وسالمه وصالته العاملني، رب هلل والحمد
يكاُد ال اإلنسان، سعادة أسباب عن َب واملنقِّ العمران، شئون يف الباحث فإنَّ وبعد،
رأى إالَّ النَّافعِة، الجليلِة األعماِل من عمٍل أيِّ يف فكره يُجيُل أو يُذَكُر، يشءٍ يف برصه يُمعن
لهم بما ذلك والقلوب؛ املشاعر عىل الهيمنة وأصحاب عراء، والشُّ لألَُدبَاءِ َظاهرًة يًدا فيه

األقالم. وأُمراءُ األفكار، قادة فهم املشهود؛ والقصد املحمود، عي السَّ من
بني به يُؤلُِّفون بما عوب، الشُّ بني الوداد وألسنة األمم، بني التَّعاُرِف ُرُسُل هم بل أجل،
منثورهم. وُمحَكم منظومهم، ِحكم من األلباب يُودعون وما أقالمهم، نفثات من القلوِب
فكَّر عضده؛ وتقوية أزره، شدِّ يف ألخيه ُمحتاًجا بطبعه، مدنيٍّا اإلنسان كان وملَّا
وترسخ اإلنسانية، الجامعة لتقوى واملعارِف؛ الُعلوِم وبثِّ والتعاُون، االجتماع تنظيم يف
قدر عىل املنافع هذه من بيشءٍ القيام عاتقها عىل أمة كل فأخذت األمم. حضارات دعائم
وجده االجتماع تاريخ إىل رجع إذا واملرء جهدها. إليه يصُل ما عىل والعمل استعدادها،
معارفها، من نرشت بما جمعاء، اإلنسانية عىل البيضاء األيادي من قية الرشَّ لألَُمِم بما حافًال
من الدهر عىل وأبقت حضارتها، يف وأوسعت مدنيتها، من وأكملت صناعتها، من وأتقنت

قوتها. آثار
بنرش يكتفون ال فضيلٍة، ونارشي حكمٍة، ُروَّاد واألجداد اآلباء أولئك كان قد نعم،
بيشءٍ املعرفة واتته أو الحكمة، له ظهرت إذا منهم الواحد كان بل بينهم، فيما العلم
ِعربة ليبقى والحجر، خر الصَّ عىل فرسمه األجَل سابَق فائدته؛ لتعميم نرشه فوات يَخَىش

عمل. كلِّ إكمال يف يُحتذى ومثاًال فيفعل، يتذكَّر أن شاء ملن تَذِْكرة أو



الريحاني أمني

الرشق جعلوا قد امية، السَّ واملقامات العالية، الِهَمِم أصحاُب الرشقيون اآلباء أولئك
بديع من أودعوه بما دانية، قطوفها زاهية، جنَّات القعساء، وِعزَّتهم العلياء، بهمتهم
يكون أن وفالسفته الغرب رجاالت من كثريٌ تمنَّى حتَّى والعادات، املآثر وجليل املدنيات،

األمجاد: أولئك كمايض أَُمِمِهم ُمستقبل

ال��م��ج��ام��ُع ج��ري��ُر ي��ا ج��م��ع��ت��ن��ا إذا ب��م��ث��ل��ه��م ف��ِج��ئ��ِن��ي آب��اِئ��ي أُول��ِئ��َك

جاكوليو: لويس يقول

فرنسا! مستقبل الهند مايض صار إذا أسعدني ما آه،

الفرنيس: الفيلسوف فولتري ويقول

والقراءة.1 الكتابة نعرف أن قبل للفلك» «مراصد إسطرالبات للصني كان قد

البابلية املدنية من يفوقهما أو يُماثلهما ما والصني الهند مدنيتي عىل وِقس
سيلُها َغِيش فقد العربية، املدنية من الرشق مدنيات كل به ُخِتَم وما واملرصية، والفينيقية

بهيٍج. زوٍج كل من وأنبتْت َوَربَْت فاهتزَّت موتها، بعد فأحياها الغربية األرَض
وطول مراقدها، وسيئ أجداثها، من الغرب أمم بمدنيتهم العرب بعث قد أجل،

ُسباتها.
بهديها؛ واهتدت بإرشادها، واسرتشدت مدنيتها، العرب عن الغرب أمم أخذت نعم،
وهذا أساتذتها.2 يد من السبق قصب وحازت الحضارة، ميادين يف برزت ما فرسعان
أعقُّ أبيهم بَْكَرة عىل اآلن فالرشقيون العلم. نافع عىل وإقبالها العمل، يف جدها نتيجة
وينزلون مكانتهم، من ينحدرون زالوا وَما اآلباء، تُراِث من أََضاُعوا ملا َسَلٍف؛ ألكرم َخَلٍف
بهم، فاستبدَّت بينها، فيما ًما ُمقسَّ نهبًا وأصبحوا أمرهم، عىل ُغِلبوا حتى رفعتهم عن

باحة يف الغربيني ر وتأخُّ غايتها، وبلوغهم والعمران، املدنية ميادين يف الصينيني َسبْق بهذا يعني 1

وهدتها. إىل ونزولهم الهمجية،
وغريه. باألندلس رشيد ابن كحفيد 2
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مقدمة

وإيقاع الكلمة، تفريق من بينهم ألقت بما أجدادهم، وجهد آبائهم، جد ثمرة ومنعتهم
والدسائس. الفتن

ويغىش ربوعهم، بني ِرحاله يحطُّ والقنوُط أفئدتهم، إىل ُب يترسَّ اليأُس أخذ عندئٍذ
سمرهم. ودور مجامعهم

نور من بصيًصا فأراهم حريتهم، يف تداركهم قد — حكمته جَلت — هللا أنَّ لوال
عن بُون ويُنقِّ القديم، الرتاث ذاك عن يبحثون فأخذوا اآلمال، برق من ووميًضا األجداد،
فرأوا عادتهم، جاري عىل والشعراء الُكتاب أدباء طليعتهم يف فكان إليه، الوصول أسباب
ببعٍض، بعضها الرشقية األمم تعاُرف هو إنَّما املنشودِة الغايِة إىل ٍل ُموصِّ سبيٍل خري أنَّ
فائدٌة هذا لعملهم فكان الغرب؛ رجال بني فضلها وإذاعة ُشعوِبها، بني الِت الصِّ وإحكام

تُنَكُر. فال تُعَرُف وآثاٌر فتُشَكُر، تُذَكُر
ورية السُّ تاِن األُمَّ الحلبة: هذه يف الرشقية األمم َمِة ُمقدِّ يف كان أن ِبدًعا وليس
وتضُع تتقاربان، فأخذتا اللسان، يف األُخوة وواجب الجواِر حقَّ عرفتا فقد واملرصية؛

فقال: ضمائرهم مكنوِن يف بما شاعرهم نطق حتَّى األُخرى، يِد يف يدها كلتاهما

وال��َح��َس��ُب ال��َم��ج��ُد وُه��ن��اَك ال��ُع��َل��ى ُه��نَ��ا تَ��ن��تَ��ِس��ُب ��اِم ال��شَّ ِل��ُرب��وِع أَم ل��ِم��ْص��َر

قال: أن إىل

ال��ع��رُب نَ��ف��س��ه��ا تُ��ص��اِف��ح َف��َص��اِف��ُح��وَه��ا تُ��ص��اِف��ُح��ُك��م م��ص��َر ب��ن��ي ع��ن ي��دي ه��ذي

أشخاص يف والحكمة العلم رجال تكريم عىل وتصادقتا والتقوى، الِربِّ عىل فتعاونتا
والهمة. األدب رجال

التَّوءمني، والبلدين الشقيقني، الُقطرين أحد أبناء من يحصل ما أبرصت إذا وأنت
الُقطرين، يف األُمراءِ من أمريٌ الضيافة دار نزل إذ واإلكرام الحفاوة ومآدب التَِّجلَّة من
َة ِهمَّ وَعِلمَت العجُب، ملكك الخاطر؛ وترويح ياحة للسِّ البلدين، يف األَُدبَاءِ من أديٌب أو

األسد. ذاك من الشبل هذا أنَّ وأيقنَت العرِب،
فقابلته عيل، محمد األمري السمو، صاحب بعيٍد غري أمٍد منذ نيويورك زار فقد
اإلجالل ومن واإلكبار، التَِّجلَّة من امية السَّ بمكانته يليُق بما مهجرها يف السورية الجالية
ثمَّ ملرص، أرسالن شكيب األمري زيارة عند هذا مثل املرصيون فعل وكذلك واإلعظام،
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الريحاني أمني

هذا من شهدنا ما وآخر مطران. بخليل واملرصيون إبراهيم، بحافظ السوريون احتفل
الفيلسوف الُقطر هذا َقِدَم يوم املرصيني وِكرام السورية الجاليات به قامت ما القبيل
السوريني بني اإلخاء رابطة وقووا شخصه، يف العلم كرموا فقد الريحاني؛ أمني الفذ

قدره. حقَّ وتقديره بفضله، االعرتاف من إليه سارعوا بما واملرصيني
بمعرفة أوىل خاصًة، واملرصيون والسوريون ًة، عامَّ فالرشقيون هذا؛ يف عجَب وال
الغرب، يف الرشق أدب لواء نارش فهو عمله؛ عىل الشكر بإيفائه وأحقُّ وفضله، الريحاني
من وهو الغرب، فالسفة أمام الرشق فالسفة من وغريه املعرِّي فلسفة فضل وُمظهر
وعشريته أوىل، بهذا فَقوُمه الحمد، لواء له ورفعوا املجد، أكاليل الغربيون رأسه عىل عقد

وأجدُر. أحقُّ به
منزلته. خدمته يف ومنزلته فضله، العلم عىل وفضله العمل، وإتقان األَدِب رجُل فهو
وفصيح ِحَكمه، وبليغ نشأته، وكيفية سريته، من الكتاب هذا يف واجد أنك عىل
بني الرجل مكانة عىل فيقفك عينك، به وتقرُّ صدرك، له يثلج ما أُسلوبه، ِة وِرقَّ ُخطبه،

العلم. َمَلَكاُت ن وتتكوَّ الرجال، همم تنشأ كيف ويُعرِّفك وأترابه، ِلداته
التي التعاون مساعي أفضل من الحفالت هاتيك يف حصل ما أنَّ نرى وإنَّنا هذا
وتعارفها الحديث، تكوينها دور يف الرشق أمم أنَّ سيما ال ببعض، بعضها األمم تربط

الصالت. وإِحكام املعاهدات، وتوثيق واألدبي، السيايس
امُلتَّكُل. وعليه حسبي إنَّه العمل. لها ويُنجح األمل، يُنيلها أن تعاىل هللاَ نسأُل

الرافعي توفيق
١٩٢٢ سنة مارس يف القاهرة
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حياته ترمجة

الذي الرشقي الفيلسوف ذاك ُمؤلفات طالع من لكلِّ وتمثَّل إال األمني اسم ذُِكَر ما
واملؤلفات املجالت يف ونُرشت الغرب، بالد الحريَّة: بالد يف ونمت لبنان، يف أفكاره نبتت
بآرائه يُسكُر كما بأسلوبه يُطرب الرتكيب، متنُي العبارِة، رشيُق كاتٌب والعربية. اإلنكليزية
ودقة االستقراء، قوة وُرجحان رفيعة، وروح سامية، عقلية عن أشعاره تُعِرُب الفلسفية،
الخيال راقي األفكار، عرصي األسلوب، أفرنجي الحياة، وراء وما الحياة أرسار رشح
ثوب خالًعا اجتماعية وفلسفة آراء تعبريه وبالغة بكتاباته يبتكر واالبتكار، والوصف
والعربية. اإلنكليزية باللغة املؤثر البليغ الخيايل عَر الشِّ يَنِظُم القديم، والجاهلية التقليد
وغزارة مقاالته، وجميل أسلوبه، وبديع يراعه، ونفثات أفكاره، بنات عىل اطََّلَع ومن
وإيراد الفلسفية، الحقائق وتقرير الخيال، وسموِّ التصور بُعد من عنده وما مادته،
أثناء املوسيقي صوته رنَّة سمع ومن املنثور، الشعري بأسلوبه االجتماع روح اختبارات
به؛ ويفتخُر الكبري، االجتماعي لهذا يعجب القلوب بمجامع تأخذُ التي وإشاراته الخطابة
وله رفيًعا، ومكانًا ُشهرًة ونال األَمريكيني، من الرَّاقية الطَّبقِة بني عاش راٍق رشقيٌّ ألنه

وعلمائهم. ُكربائهم مع كثرية ُمكاتبات
األَدبي ِرِه وتأخُّ الرشق، أمراض عن البحث يف ُمتفنِّنًا وشاعًرا كبريًا كاتبًا وإنَّ
التصورات عالم يف يَسبُح وخياليٍّا الوجود، بأرسار وما الحياة وفلسفة االجتماعي،
العربي، الرشقي وخصوًصا الناس، عليها ليطَِّلع حياته سرية تُسطَّر بأن خليٌق الرَّاقية،

الغرب. بالد يف وطنه أبناءُ نبوَغه ويدُرس
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سنة يناير ٢٨» الشهر هذا يف مرص زيارته بمناسبة حياته تاريخ من شيئًا أذكُر
جسمه يف الكبرية روحه وتقدير النابغة، بهذا واملرصيني السوريني واحتفال ،«١٩٢٢

النحيف.

لبنان من «الفريكة» قرية يف — الفريكة فيلسوف أو — الريحاني فارس أمني ُولَِد
ملواطنه صغرية مدرسة يف واإلفرنسية العربية اللغة مبادئ وتعلَّم ،١٨٧٦ سنة يف الجميل
عمره من العارشة يف وهاجر «الهدى»، جريدة صاحب مكرزل، نعوم الصحايف الكاتب
خمس بالتجارة اشتغل ثم اإلنكليزية، اللغة مبادئ درس حيُث نيويورك إىل ِه عمِّ مع

املعيشة. وبساطة لالقتصاد مثاًال أثنائها يف كان سنوات
فيه وتَولَّد ورواياته، شكسبري بُكتب فشغف اإلنكليز، شعراء كبار تآليف وطالع
هذا ترك ثم أشهر، ثالثة معها وَجاَل أمريكية، رشكة يف ُممثًال فدخل التمثيل، فنِّ إىل ميٌل

ألسباب. الجميل الفن
وبدأ والذكاء، االجتهاد مثال كان سنة فيها ومكث الفقهية، نيويورك كلية ودخل
عدة وخطب األَمريكية، الصحف يف املقاالت ونرش والخطابة بالكتابة الحني ذاك منذ

مشهورة. أمريكية ومحافل أنديٍة يف باإلنكليزية ُخَطب
عليه فأشار املدرسة، يف تحصيله أثناء يف الدرس عىل إلكبابه الضعف عليه واشتدَّ
وطالع ،١٨٩٨ عام إليها فسافر للهواء، تغيريًا سوريا إىل والرُّجوع الكلية، برتك الطبيب
الفلسفية الشاعر بأفكار فأُعجب املعرِّي، ديوان من نُسخة لبنان يف بيته يف وجوده أثناء يف

اإلنكليزية. إىل الرباعيات ترجمة إىل فمال وراقته،
أمريكا، يف الُكتب طبع رشكات أهمِّ من رشكة عىل عرضها ترجمتها أنهى وملَّا
حفلة األمريكي الثريَّا نادي فأقام الريحاني، ُشهرة بدأت طبعها وبعد حاًال، فقبلتها
بعدها إليه م تقدَّ اإلنكليزية، باللغة نفيسة ُخطبة فيها خطب النَّابغة، للسوري إكرام
ويُسِمع الرباعيات بعض يتلو أن وسأله الزهر، من إكليًال رأسه عىل ووضع النادي رئيس

السوري. والنبوغ الرشقية الفلسفة الحارضين
الجرائد أكثر نرشها كثرية مقاالت الرباعيات ترجمته أثناء يف الريحاني وكتب

املؤثِّر. ديوانه اإلنكليزية يف ونََظَم واإلنكليزية، العربية
أكثر يف وكتب طويلة، ُمدًَّة الفريكة قرية يف ومكث سوريا، إىل عاد ١٩٠٤ عام ويف
ذهنه يف َولَّدت التي ُعزلته أثناء يف اإلنكليزية املجالت يُكاتب وكان العربية. الجرائد
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الفلسفة فيها تتجىلَّ التي العربي، العالم يف املشهورة الريحانيات وطبع راقية. فلسفة
الشعري. اإلفرنجي بالقالب الرشقية

يف حالته ورشح وعاداته، السوري أخالق فيها مثَّل التي اإلنكليزية روايته وطبع
خالٌد. كتاٌب رواياتهم: أشهر بني اإلنكليز يذكرها التي الرواية تلك الغرب، بالد

الفالسفة عيشة وعاش نيويورك، إىل رجع طويلة ُمدَّة سوريا يف إقامته وبعد
املجالت أشهر يف وكاتبًا ومؤلًفا خطيبًا وغريهما ونيويورك بروكلن بني جائًال املعتزلني
يُحركه طبيعي ولدافٍع بها، يشعُر للذٍة ويُؤلُِّف يكتُب وهو والعربية. اإلنكليزية والجرائد
العمومية الحرب أثناء يف سورية محافل يف ُخطب عدَّة وخطب االجتماع. فلسفة ليرشح
الجوع، أنياب من وإنقاذه الوطن، يف أخيه ملساعدة وهمته السوري عاطفة فيها حرَّك

الظاملة. واليد املوت، ومخالب
الراقي السوري الرجل بني فيها جمع واللطف، البساطة أُنموذج فهي معيشته ا أمَّ
وعشق واالدِّعاءِ، الغري، واحتقار الظهور، وحب التبجح، عن ونكب املتمدن، واألمريكي
أن هو يستطيُع ما غريه تكليف يودُّ وال أقواله، عىل أفعاله تطبيِق يف يجتهُد وهو املال.
الحرية يعشق لقوانينها. والخضوع الجمعيات سلك يف باالنخراِط نفسه يُقيُِّد ال يعمله.
النِّيَّة، سليُم إليه، يُيسءُ ملن ُمساِمٌح بحديثه، صادٌق بضعفه، ُمِقرٌّ غايته. ليناَل يتذلَُّل وال

الوجه. بشوُش الكالم، رقيُق
واسع البنية، نحيُف العضل، رقيُق الِقِرص، إىل ميٍل مع القامة فَربُْع صفاته، ا أمَّ
فشعُر اآلن ا أمَّ اربني. الشَّ حليق عر، الشَّ طويل سنوات منذ كان الجبهة. عريض العينني،
ونفع نوابغنا من هللا أكثر والنشاط. الشباب دور يف يزاُل ال وهو ُمعتدٌل. وشاربيه رأسه

الوطن. بهم
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سامية، أدبية غاية إجالل إليها وحيَّت القلوب، بني جمعت إذا خرٍي كلَّ الشداِئَد هللا جزى
ُقوبل فإنَّه الُقطر، هذا الريحاني أمني العبقري األديب زار إذ املايض؛ الشهر يف حدث كما
أنيقٍة بُخَطٍب مدحه يف وشعراؤها ُعلماؤها وتبارى ائقة، الشَّ الحفالت من بسلسلٍة فيه

املرصيني. إخوانهم والسوريون السوريني، إخوانهم املرصيون بها أكرم ونثًرا، نظًما
نعلم ال ولكننا املرشق، بلدان يف واإلكرام بالحفاوة دائًما يُقابَلون األدباء كان ولقد
وأدباءها علماءها كأنَّ النوبة، هذه مِلرص زيارته يف الريحاني لقي ما لقي منهم أحًدا إنَّ
نزعات من لنفوسهم َمهربًا فيه األدب فنون تكريم يف وجدوا ين ومتمرصِّ مرصيني من
تُِكنُّه ما إلظهار وُمتََّسًعا الرشقية، الجامعة أوارص لشدِّ وسبيًال وأخاديعها، السياسة

الغربية. البالد يف الرشقيني راية رفع من لكلِّ واإلجالِل الحبِّ من ضمائرهم
«املقطم» جريدة أصحاب أحد رصوف، يعقوب الدكتور منزل يف الحفالت بدأت
صاحبة امللك، عبد بلسم السيدة فمنزل رسكيس، أفندي سليم دار يف توالت ثم الغراء،
فدار «املحروسة»، جريدة صاحب زيادة، أفندي إلياس فمنزل املرصية»، «املرأة مجلة
بدعوة فالكنتنتال هللا، لطف وجورج وحبيب ميشيل األمراء فرساي األمريكية، الجامعة

باشا. زكي أحمد األستاذ من بدعوة األهرام فساحة العماد، بك طعان من
وقصائد ُخَطٍب من فيها قيل ما وذاكرون ِحَدتها، عىل حفلٍة كل واصفون ونحن
وصل وما السيَّارة الجرائد أخبار عىل ذلك يف ُمعتمدين والشعراء، الُخطباء فيها تباَرى

وشعرائها. الحفالت هذه ُخطباء بعض من ِعلمه إلينا
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— الفخر مع — نسطر أن الحفالت، هذه عن شيئًا نذكَر أن قبل بنا ويَجُمُل هذا
محمد األستاذ هو لذلك، حفالت وإقامة الريحاني، الفيلسوف تكريم اقرتح من أول بأنَّ
اآلتية: الكلمة ١٩٢٢ فرباير ُغرَّة األربعاء يوم «مقطم» يف نرش فقد املحامي؛ جمعة لطفي

بكاتب الرتحيب واجب
ريحاني، أمني الفيلسوف، واملفكر الناثر اعر الشَّ قدوم خرب ور الرسُّ بمزيد قرأت

أيام. منذ الُقطر هذا إىل
كانت إذ — سنة عرشة سبع منذ أي — ١٩٠٥ سنة مرصيف زار أنه وأذكر
الستعادِة يتطلَُّع الذي عب الشَّ حياة من يََر فلم مهدها، يف القومية النهضة
ريحاني األستاذ وكان البالد. هذه ُمستقبل يف عقيدته لتكوين يكفي ما حريته
املعري رباعيات إال الجليلة ُمؤلفاته من ينجز ولم شبابه، ريعان يف ذاك إذ

خالٍد. كتاٍب من وفصوًال
الشاعر فيهما قطع السنني، من عقدين نحو الزيارة تلك عىل مىض وقد
فألَّف واألدب، العلم ساحة يف املدى بعيدة مراحل الغربي واملفكر الرشقي
اقتداره إال يُدانيه ال ُعلوٍّا األصلية لَُغِتِه يف كعبه ُعلوِّ عىل دلَّت التي الريحانيات

اإلنجليزية. اللغة عىل
وصفه إذ وترعرع؛ فيه نشأ الذي الفريكة وادي الصحف تلك يف َخلََّد وقد
هذا وكفى جماله. يعرفوا ولم يزوروه لم َمن إىل وحبَّبه وصف، أجمل كتابه يف

ريحاني. مثل نابغة أنجب أنَّه فخًرا الوادي
الُعىل، نحو وتطلًعا ًسا تحمُّ الغالية كالِقْدر ومرص الثَّانية للمرَِّة زارنا وقد

املهضومة. بحقوقها فيه تتمتَُّع ُمستقبٍل ونحو
رجل أمس فتى وصار أَُشدَّها، نهضتنا بلغت وقد الثانية، للمرَّة مرص زار
واقعًة، حقيقًة تكون أن أوشكت نفوسنا يف ُد ترتدَّ كانت التي واألمنية اليوم،
الزيارة يف يسمع ولم يََر لم ما بأُذنيه ويسمع بعينيه يرى أن له وسيُتاح
بمعاقد الكرى أخذ الذي العظيم كالنَِّرس مثله ناهٌض شعٌب فأمامه السابقة؛
ويحرك عينيه، يفتح النَّرس فبدأ يسَطُع، الفجر نور بدأ ثم حينًا، أجفانه
ها العميق. والنوم الفتور آثار من أثٍر آخر عنه ليسقط ريشه؛ ويهزُّ جناحيه،
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يريُد ألنه الشمس؛ إىل ينظُر الغرب، من القادم الرشقي الكاتب أيُّها النَُّرس، هو
منها. مكانه َ يتبوَّأ أن

النظر أنعمت إذا ولكن وفتيٍّا، قويٍّا لك يبدو الشاعر، أيَّها النرس، هذا إنَّ
ريشه ولكن السنني، آالف منذ الحياة آثار تحمل أنها رأيت وعينيه رأسه يف
وهذا والضعف. الشيخوخة عالمة الشيب ألن شيب؛ يلحقه ولم لونه يتغريَّ لم
وقادًرا صبيٍّا يزال ال الغابرة السنني بحار يف الغارق الطويل عمره مع النرس
ويُحلُِّق النسور، تطريُ حيُث إىل يطريُ ثم العظيمني، النهوضلينرشجناحيه عىل

األديم. الصافية الُحريَّة سماءِ يف
له تَنِظم أن منك ويطلُب يُحيِّيك الجليل، الشاعر أيها النرس، هذا إنَّ
الجديدة العظيمة ِمرص إن النهوض. عىل وتُساعده تُطربه جميلة أنشودة
من يقوِّي صوتًا يُغنِّيها أن شاعٍر كلِّ من تطلب الخالدة، الجديدة القديمة،

ُخصومها. َعُضد يف تَُفتُّ حكمة يُنشد أو عزمها،
العرب مجد وجدَّد بقلمه، الغرب غزا الذي اللبناني بالشاعر ب تُرحِّ مُرص
يف يبقى أال إليه وتطلُب وطنه، يف وُكتبه بُخطبه األرض موات وأحيا بشعره،
عقيدٍة عن امُلناَرصة يوم اليوم ألن خافت؛ بصوٍت يتكلم وأالَّ صامتًا، ضيافتها

وإيماٍن.
النداء؟ هذا الرشق شاعر يُجيب فهل

أن مرص يف واألدباء والشعراء الُكتَّاب عىل أقرتُح املناسبة بهذه وإنَِّني
الرشق يف العظيم بمقامه يليق الذي الرتحيب الناثر الشاعر بحرضة بوا يُرحِّ

والغرب.

الفضل ذوي لدى وارتياًحا والشعراء، األدباء نفوس يف هًوى االقرتاح هذا فصادف
الحفالت أول فكان الريحاني، لألستاذ التكريم حفالت تُقاُم ابتدأت ثمَّ ومن والعرفان؛

رصوف. يعقوب الدكتور حفلة
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يعقوبرصوف الدكتور منزل يف األوىل الحفلة (1)

يعقوب مة الَعالَّ الدكتور حرضة ،١٩٢٢ سنة فرباير ٢ املوافق الخميس، يوم عرص دعا
لواء ِمرصورافعي ُفضالء من جمهوًرا — و«املقطم» «املقتطف» أصحاب من — رصوف
بحرضة للرتحيب الدين؛ عماد بشارع منزله، يف أعدَّها شاٍي حفلة إىل فيها العربي األدب
مقدمتهم ويف دعوته، املدعوون فلبَّى ريحاني، أفندي أمني الشهري الكاتب صديقهم
وأحمد باشا، تيمور وأحمد باشا، صربي إسماعيل والِعزَّة: السعادة أصحاب حرضات
وخليل مي، واآلنسة صيبعة، والدكتور باشا، شقري وسعيد باشا، زكي وأحمد بك، شوقي
جمعة، لطفي محمد واألستاذ بك، شقري ونعوم املرصي، أفندي الحليم وعبد بك، مطران
والدكتور جميل، أفندي وأنطون برباري، بك وديع والدكتور داغر، خليل أفندي وأسعد

شخاشريي.
وتناولوا الشاي رشبوا وبعدما بالتكريم، الكريمة وعائلتُه ار الدَّ ربُّ فاستقبلهم
بامُلحتَفِل وترحيب للمدعوين، ُشكر كلمة وألقى رصوف الدكتور حرضة وقف الحلوى،
اإلنكليزية باللغة براعته يف وأطنب والغرب، الرشق يف الرشقي لألدب بخدمته فيها نوََّه به،
داغر، خليل أفندي أسعد املجيد الشاعر حرضة وتاله املجيدين، أبناءها فيها نافس التي

واستعادوها. امعون السَّ لها َق صفَّ بليغة أبياتًا فألقى
وقعت جزلًة أبياتًا فتال املرصي، أفندي الحليم عبد البليغ الشاعر حرضة وعَقبه
األستاذ حرضة نهض ثم مراًرا، لها قوا فصفَّ سامعيها، وأطربت النفوس، يف وْقٍع أجمل
اإلنشاء يف كعبه ُعلو عىل دلَّت نفيسًة ُخطبًة فخطب جمعة، لطفي محمد الفاضل
أفندي أمني حرضة ووقف واالستحسان، بالتصفيق فقوطعت التعبري، وبالغة والخطابة،
من بلٍد كل واعتباره للرشق، حبِّه شدَّة عىل دلَّت رقيقٍة بعباراٍت الجميع فشكر ريحاني،

كثريًا. امعون السَّ ق فصفَّ مواطنًا، رشقيٍّ وكل له، وطنًا بلدانه
صاحب حرضة ودَّعوا ثم الحديث، أطايب يتبادلون ذلك بعد الحارضون وظلَّ
الضيافة، كرم من لقوا ما شاكرين بيتهما، أهل وسائر الفاضلة، قرينته وحرضة الدَّعوة،

الرشقية. األدبية الحفلة هذه يف الرسور من قلوبهم دخل وما
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داغر» خليل أفندي «أسعد املجيد الشاعر قصيدة (1-1)

ل��س��اِن ك��ل ع��ن��ه يُ��ح��دِّث ف��ض��ٌل وأه��ل��ه��ا ال��ل��س��ان1 ع��ل��ى أم��ي��ُن ي��ا ل��ك
اإلت��ق��اِن ق��ال��ب ف��ي غ��ي��ره��ا ف��ي وس��ب��ك��ت��ه ش��ع��ره��ا ج��وه��ر ��ص��ت م��حَّ
ج��م��اِن ع��ق��ود م��ن��ه ك��ل��ت��ي��ه��م��ا ف��ي وُص��غ��ت ال��ق��ري��ض ن��اص��ي��ة وم��ل��ك��ت
ال��ع��رف��اِن أش��ع��ة يَ��ذرُّ ي��ب��رح ل��م ��رق ال��شَّ أنَّ ال��غ��رِب أه��َل وأري��َت
ال��م��ي��داِن ح��وم��ة ف��ي ف��رس��ان��ه��م ع��ل��ى ت��ج��ل��ي��ًة أح��رزت ب��ل��س��ان��ه��م
وب��ي��اِن ل��ه��ج��ٍة ب��أف��ص��ح ن��ف��س��ي ثً��ا ُم��ح��دِّ ع��ن��ك ال��روض س��َم��ع��ت ول��ق��د
ري��ح��ان��ي» «ش��ع��ره ن��ف��س��ي: ف��ت��ق��ول ن��ث��ره» زه��ري أم��ي��ن «إنَّ وي��ق��ول:
وأم��اِن وم��س��رٍَّة غ��ب��ط��ٍة ف��ي وُم��ض��ي��ف��ن��ا ض��ي��ف��ن��ا ي��ح��ف��ظ وال��ل��ه

املحامي جمعة لطفي األستاذ ُخطبة (2-1)

الُعمر، ُمقتَبَِل يف ذاك إذ وكان مرٍَّة، ِل ألوَّ الريحاني أمني لقيُت تقريبًا، سنٍة، عرشين منذُ
الشهري اإلنكليزي الكاتب بأخالق ُمتخلًِّقا استيك»، «بريوت حياته من الفنيَِّة الفرتة يف
الشاربني وحلق كتفيه، عىل وانسداله وتصفيفه الشعر تنسيق حيُث من «أسكارويلد»،
وجهه يف يبدو كان رأيته ا فلمَّ األمريكية، الطريقة عىل الشبك ُن يدخِّ وكان واللحية،
لم الذي ائح السَّ كمثل مثله وكان والدِّين، والعقل الفكر حياة يف يشءٍ، كلِّ يف التَّشكُّك

الطريق. إىل بعُد يَهتِد
بما فأُعجبت بعضها، يل فقرأ خالد»، «كتاب من األوىل الفصول كتب قد وكان
رواية تأليف يف مرشوعه يل رشح ثمَّ شكيب، صديقه أحوال وصف من لسانه عىل جاء
يف املؤذن صوت تأثري عن وكلَّمني عيلٌّ، اإلمام بطَلها يكون اإلنكليزية باللغة تمثيلية
ازدحاًما وأكثرها الغرب، بالد أقىص إىل وسافر الرشق هجر الذي ذلك من فعجبت ذهنه،

الرشقية. اإلحساسات أدقَّ ينَس لم فهو ذلك ومع الغربية، بالشئون واهتماًما

مؤنث. اللغة بمعنى اللسان 1
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من يُقلُِّل ال هذا ولكن قليلون، مرص يف الريحاني األستاذ ُكتب قرءوا الذين إنَّ
النَّاقدون. كتبه ما وأبلِغ أجمِل من تَُعدُّ مقاالت والتصوير النقش يف كتب فقد قْدِرها؛
أرسار بإدراك امتازت نفًسا الحياة يف ملشاركته اختار الريحاني األستاذ فإنَّ غرابة؛ وال

األلوان. بفضل املادة عالم إىل ونقلها وتكوينها، الجمال
ِة قَّ الشُّ لطول كتابتها؛ عن فضًال تكلًُّما، العربية اللغة يُحِسُن ال وهو أمينًا عرفُت
يل: قال ثم فيه فنظر ألَّفته، كتاٍب ل أوَّ من نُسخة له وقدَّمُت األصيل، وطنه وبني بينه
يَعِزمون أو ويُخلفون، يَِعدون ن ممَّ أمني يكن ولم العربية. باللغة ُكتبًا أيًضا أنا سأضع
بوادي صومعته يف النَّاِس عن ُمنقطًعا زاهًدا قضاها سنني بضع بعد فإنَّه ُدون؛ فيرتدَّ
ُطِبَع الذي — الريحانيات وهو أال الُكتب، أجلِّ من كتابًا العربي للعالم أخَرج الفريكة
وأتقن بوعده، بَرَّ قد أنه هذا بكتابه فأثبت — مثلهما الطبع تحت وباٍق ُجزءان منه
وسالَمَة وسالسًة أُسلوبًا الُكتَّاِب أكرب فيُجاري بالتحرير، له يسمح إتقانًا القرآن لغة

منِطٍق.
من مئاٍت اآلن مَرص يف إنَّ وُمخِرتٌع. ُمبتِكٌر فهو شئت؛ ما فحدِّث األفعال عن ا أمَّ
بينهم يكون وقد — ُمكرتثني غري بهم ونمرُّ الطريق، يف نراهم ائحني السَّ األمريكان أغنياء
حديًدا وال فوالذًا يملك ال قد لرجٍل ونهتمُّ نكرتث ولكنَّا — الذهب أو الفوالذ أو الحديد َمِلك

العقول. امتالك قوة الطبيعة منحته فقد املال، قوة يُمنح لم كان وإن ألنه ذهبًا؛ وال
غرابة؛ وال البََدِن، صغريُ قصريٌ وكالهما بك، شوقي مع السنة تلك يف الريحاني رأيُت

العقول. وِكَرب األجسام، بِصَغر النوابُغ امتاز فقد
تشمل أم الرِّجال عىل ٌة َقاِرصَ َفُة الصِّ هذه هل نعلم أن نريُد ُمقاطًعا: شقري بك نعوم

أيًضا؟ النساء
السيدات أرى أنا وها حِرٍج، موقٍف يف شقري بك نعوم وضعني لقد مستمًرا: الخطيب

الخطاب. فصُل فيه الذي الجواب ذلك بات ُمرتقِّ إيلَّ ينظرون
يُطالب فهو أيًضا، القامة وطويُل عظيٌم رجٌل ألنه يُقاطعني؛ أن الحق له ا، حقٍّ

النِّجاد. طوال بحقوق
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ألن النساء؛ يشمل ال فإنَّه الرجال، عىل قاًرصا كان وإن الوصف هذا إنَّ له: فجوابي
قيٌد. وال رشٌط لنبوغهن فليس قصرياٌت، أو ُكنَّ طويالٌت عظيماٌت، النساء

سبٍب ألجل ال وعقله، فكره ألجل يُكَرُم إنَّما وأقوُل: به امُلحتَفِل صديقي إىل أعود
النُّبوِغ لتقدير تتعطَُّش دائًما — ِمرص سيما وال — الرشق أنَّ عىل دليٌل وهذا آخر.

ِته. أُمَّ إصالح عىل قديٌر عظيٌم واحٌد فرجٌل به؛ واالحتفال

أفنديرسكيس سليم منزل يف الثانية الحفلة (2)

حرضة أقامها التي اي الشَّ حفلة موعد «١٩٢٢ سنة فرباير ٤» السبت ظهر بعد كان
الكبري للكاتب إكراًما الجديدة؛ بمرص منزله يف أفندي، رسكيس سليم املعروف الكاتب
حفالت كسائر — الحفلة كانت وقد وضيفمرصاآلن. أمريكا نزيل أفندي، الريحاني أمني
كان كما الصحيح، واألدب السليم، الذوق ومظهر والظرف، األُنِس مجىل — رسكيس
فجمع وأمريكا؛ ام والشَّ مَرص أَُدبَاءِ بني للتعاُرِف صلٍة خري عادته مألوف عىل صاحبها
منهما: نذكُر ووجهائهما، الُقطرين أَُدبَاءِ من كبرية طائفة به امُلحتَفِل حول منزله يف
واصف وأمني بك، املويلحي ومحمد باشا، زكي وأحمد هللا، لطف وحبيب ميشيل األمريين
لطفي واألستاذ أفندي، بركات وداود بك، عوض حافظ وأحمد بك، شقري ونعوم بك،
بك وسقراط أفندي، الجميل وأنطون أفندي، كميد وأيوب أفندي، مطران وخليل جمعة،
وسليم أفندي، مكاريوس وإسكندر العماد، بك وطعان أفندي، زيدان وأميل سبريو،

السيدات. وبعض أفندي، عيسادي وإلياس أفندي، املشعالني وسليم أفندي، اد َحدَّ
قاعة يف اي الشَّ لتناُول املدعوون انتقَل الفوتوغرايف، الحارضين رسُم أُِخذَ أن وبعد
جولة للُخطباء وكان واألزهار، واألثمار الحلواء أنواع بألطف موائدها أُثقلت وقد الطَّعام،
ار الدَّ صاحب الحفلة فافتتح االجتماع، وشئون البالغة رضوب يف الباِع بطول لهم تشهد
لطفي األستاذ وتاله األفاضل، وباملدعوين الكريم، بالضيف فيه ب رحَّ طيلٍّ شهيٍّ بكالٍم
املثال إىل الطريق ُس يتلمَّ كان يوم به عهده وبداية الرَّيحاني عن فتكلَّم املحامي، جمعة
تزاحًما البالد أشدِّ يف بعيًدا شوًطا فيه وسار الطريق، ذلك وجد وقد اليوم لقيه وقد األعىل،
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الرشقيني؛ مواهب عىل يقيض الذي القتَّال اءِ الدَّ وصِف يف الخطيب وأفاض الحياة، عىل
رشقنا.2 يف قْدَرها الرِّجال مواهب َقْدر عدم وهو

بنقله الفضل من للريحاني ما فأظهر مطران، خليل الكبري الشاعر كذلك وخطب
ُمسِلًما يكن لم وإن — اإلسالم بفضائل األنجلوسكسون وتعريفه الرشق، آداب الغرب إىل

. الُجىلَّ خدمته عىل يشكره أن أجمع للرشق فُحقَّ —
عقدته الذي التاج إنَّ للريحاني: فقال الكالم، إىل أفندي بركات داود حرضة وُدعي
فإنَّ عمله، عليك بقي ما إىل بالنسبة يُذكر ال عملت فالذي يتم؛ لم بأعمالك جبهتك عىل
يف أنت فُكن امُلختِلفة، للمطامع اليوم ُعرضٌة ق الرشَّ أقطار وساِئِر والشام ولبنان مرص

أنبَتك. الذي للرشق بَديْنك تَِفي حتى الرشق عن ُمدافًعا ُمحاميًا الغرب
الذي مرص ضيف عىل الثناء يف ضافية كلمة باشا زكي أحمد العاِلم لسعادة وكان
ُمستشهًدا اإلسالم ومفاخر العرب ذكر إىل واستطرد الغرب، يف الرشقية اآلداب فضل أذاع

العمرانية. والُحجج التاريخية باألدلَّة
به. احتفائهم عىل وإخوانه أصدقاءه وشكر أفندي الريحاني أمني فقام

الفاضلة، قرينته ولحرضة أفندي، لرسكيس يشكرون وهم الحارضون وانرصف
الضيافة. وُحسن والحفاوة اإلكرام من دارهم يف لقوه ما األديبات وكريماته

أفنديرسكيس سليم ُخطبة (1-2)

ثم له، أصدقاء ال من الفقريُ وإنَّما الحقيقي، النَّقُد هم الحياة «بورصة» يف األصدقاء
ا وأمَّ أساءَ. أو أحسَن نزعه، إىل سبيل ال اإلنسان جسد من كالجلد األقارب جعل هللا إنَّ
حظِّي، ولُحسن البايل. الرَّثَّ ونخلع منها، الحسن عىل نحرُص كالثياب فإنهم األصدقاءُ،
لم ألنني قريب؛ إىل اآلن ل فتحوَّ سنة، ٢٠ من أكثر منذ يل صديًقا الريحاني أمني كان
تلك سالمة من كان بل القشيب، الثوب ذلك نزع يستوجب ما الطويلة صداقته يف أجد
مرص يف — بأنَِّني أفتخُر رصت أنَِّني النبوغ، مراتب يف الصديق هذا وارتقاء الصداقة،
صديق وأول الشاب، للريحاني صديق أوَّل أزاُل وال كنُت — نفسها وأمريكا وسورية

الدكتور منزل يف خطبها التي األوىل ُخطبته عن بيشءٍ تزيُد ال هذه جمعة األستاذ ُخطبة أنَّ رأينا 2

أغفلناها. ولذلك رصوف،
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أمريكا. به احتفلت كما اآلن، به نحتفل الذي للفيلسوف صديق وأول الرجل، للريحاني
الصديق. أيها عِة والسَّ الرَّْحِب فعىل

األهرام» تحرير «رئيس بركات أفندي داود ُخطبة (2-2)

االجتماع هذا يف كلمًة أقوَل أن رسكيس أفندي سليم الكريم اعي الدَّ حرضة منِّي يطلُب
الرشق روابط اآلن يُحِكمون الذين أُدبائنا من بأديٍب فيه نحتفي الذي الشائق، األدبي
والعلوم. اآلداب ِجيد بها يُحلُّون جواهر العربية املدنية كنوز من ويُخرجون بالغرب،

— يُرضيه بما وفائه من مندوحة ال كبريٌ َديٌْن أفندي لرسكيس عيلَّ يكن لم ولو
ملَكثُت — أقوالكم وُدَرر ِحَكِمكم من وباالستفادة بكم، باالجتماع ترشيفي الدَّين وهذا
فإن السكوت؛ ِبِظلِّ واألنظار العيون عن أتغطَّى مخبئي يف وملكثت وأتعلَُّم، أسمع صامتًا
أيًضا، وعيلَّ نفسه عىل جنايته فتلك َدينه، يُعاِدُل ما أفندي لرسكيس أُؤدَِّي أن أستطع لم

املحبني. يُؤذي ما الُحبِّ ومن
يخاطبكم الذي ذلك تسمعوا أن شك بال تحبون إنَّكم أفندي: رسكيس لكم يقول
يستخدم أن َجُرؤ ما يوٍم كلَّ يُخاطبكم الذي هذا ولكن «األهرام»، قمة عىل من يوم كل
نُعربِّ الذي الواسع الخضم ذلك يف ويُواريها يُغِرقها فهو بضآلتها؛ العتقاده «أنا» كلمة
واملرشدين واملحدثني الباحثني فيها فرتون «نحن»، بكلمة — الصحافيني — نحن عنه
بها نتقي فإنَّا وإال املجموع، من اقتُِبَس ما إىل راجٌع فهو ا، حقٍّ القوُل كان فإن ة؛ جمَّ

الزَّلل. مغبَّة
الُخطباء ِمَن سمعت قد إنَّك له: ألقول الريحاني أمني أخينا إىل الكالم ُه أوجِّ واآلن،
لك: يقول أن كثريًا عملك يُِجلُّ ألٍخ فاسَمْح وعملك، بعلمك واإلطناب املديح كلمات واألدباء
العلماءُ ُرها يُقدِّ ُدَرًرا التاج هذا يف فإنَّ األدب، من تاًجا لنفسك رت ضفَّ قد ُكنَت إذا إنَّك
لُدَرٍر مكاٌن التاج ذلك يف يزال وال الشباب، سنِّ يف تزاُل ال ولكنَّك قدرها، حقَّ واألدباءُ

فأعجبنا. رأينا مما وأثمن أغىل تكون قد أُخرى
وفائه، عن لك مندوحة ال آخر َدينًا عليك أن وتَذكَّر وإكليلك، تاَجك لتُتمَّ وِجدَّ فاعَمل
والجبل الوادي تذكر فقد أنبتك؛ الذي الوطن هذا وخدمة لوطنك، وفاؤك هو الدَّين ذلك
مطلع استمدينا هناك من أنَّ — نذكر نحن كما — فتذكر والعني، والنبع والسنديانة
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ا عمَّ قلوبنا وال عيوننا تحول ال عظمة من فيها تجىلَّ وبما رُحبت بما األرض وأنَّ الحياة،
واإلحساس. للشعور والقلوب للنظر، العيون عليه انفتحت
نقولها؟ كلمٍة بكلِّ لبنان صوت األخ أيها تسمع أفال

وقصف الربق، وملع جر، الشَّ وحفيف املاء، وخرير النَّهر، هدير ذكراه من تلمح أال
إنسان؟ كل ومن يشء، كل من والعطف والحنو اإلخاء وجمال الطبيعة، وجاللة الرَّعد،
األودية، من وجاورها والجبال، اآلكام من ناوحها وما فهي أنبتتك، الفريكة وادي إن

البار. االبن تكون أن إال يُرضيها ال رءُوٌم أُمٌّ
الرشق هذا ُغرَّة ويف الرشق، وهو الكبري، الوطن ولنا ولك الصغري، وطنك ذلك
رشًقا كله الرشق إىل نورها أرسلت أضاءت فإن كاملنارة؛ منه تقُف التي مُرص وجبينه
صوتك، فارفع كلَّه؛ ق الرشَّ وتتجاذُب تتجاذبها املطامع وهذه وجنوبًا. وشماًال وغربًا،
فردريك امللك طمع الذي — األملاني الطحان كلمة بالحقِّ الصوت رفع عند جميًعا ولنُقل

قضاة. برلني ويف أُعطيك ال قرصه: حديقة بها ليُوسع بطاحونه
الحق صوت هو الصوت هذا كان إذا صوتنا يسمعون وُمنصفون أحرار العالم ففي

إلخ. إلخ

املحسن عبد الشيخ األستاذ املدعوين: من الشائقة الحفلة هذه حضور عن تخلَّف وقد
اآلتية: باألبيات ُمعتذًرا فأرسل املطبوع؛ الشاعر الكاظمي،

وإع��الِن ِس��رٍّ ف��ي ال��ُم��ط��رق ُع��ذر ال��ع��ان��ي ال��ُم��ْدنَ��ف ُع��ذَر س��رك��ي��س إِل��ي��َك
إخ��وان��ي ف��رَض ف��أُؤدِّي يُ��ع��ِي��نُ��ِن��ي َج��ل��ًدا ل��ي ل��ي��َت أو ت��ارك��ي ال��ض��ن��ى ل��ي��ت
ق��ري��راِن وط��رف��اه األم��ي��ن يَ��َرى ُم��ح��تَ��ِف��ٍل ك��لَّ وح��يِّ األم��ي��ن ح��يِّ
ُج��ث��م��اِن��ي ال��َف��رِض ب��ذاك ال��ق��ي��اِم ع��ن أَق��َع��َدِن��ي ح��ي��ن إل��ي��ك��م ُروح��ي ب��ع��ث��ُت
ري��ح��ان��ي وه��و أم��ي��نً��ا أس��ل��و وك��ي��ف َط��َرٍب ف��ي ال��ُغ��رُّ ��ح��اُب وال��صِّ س��ال ق��ال��وا
وإح��س��اِن ف��ض��ٍل م��ن ل��ل��ب��ن��اَن وك��م بَ��ْج��َدت��ه��ا ب��اب��ن ع��ل��ي��ن��ا ج��ادت ل��ب��ن��ان
أغ��ص��ان��ي واألغ��ص��اُن روِض��ي وال��رَّوُض ف��م��ي وال��ه��زار ال��ل��ي��ال��ي ت��ع��وُد ع��س��ى
ل��ح��رم��ان��ي ي��س��ع��ى أب��ًدا ال��ض��ن��ى إنَّ ب��ه ي��ن��ع��م��ون ق��وًم��ا ألح��س��ُد إنِّ��ي
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الريحاني أفندي أمني ُخطبة (3-2)

االنتساب عىل الدِّيني االنتساب فيه َقدَّمُت سادتي، يا الفكرية، حياتي يف يوًما أذكر ال
أكوُن وقد وُسلوكي. مبدئي يف الحقيقُة هي إنَّما اعتذاًرا، وال فخًرا ذلك أقوُل ال الوطني.
ٍة، حجَّ ألكرب املوت بعد ة حجَّ أنَّ ٌن متيقِّ ولكنَّني الدِّين، عىل الوطن تقديمي يف ُمخطئًا
العقُل كان فإذا فلسفية، تاريخية أدبية عقلية فهي — ِتي ُحجَّ وهي — الحياِة ُة ُحجَّ ا أمَّ
ومن الدنيا، هذه يف الني الضَّ من إذن فإنَّا النَّاس، تُضلُِّل والفلسفُة والتاريُخ واألدُب،

اآلخرة. يف عليهم املغضوب
مسئولية عليكم كما وعيلَّ طبقاتها، تعدََّدت وإن واحدٍة، دائرٍة يف وإيَّاُكم ولكنِّي
الحقيقيون واألدباء الزمان، هذا دين هو إنَّما الحقُّ فاألدب أسبابها، تعددت وإن واحدة،

وأئمته. كهنته هم
فاملسئولية بالغرب؛ ق الرشَّ تَِصُل التي الحلقة ُهُم والسوريني املرصيني األدباء أنَّ وبما
التضامن عوامل ألن سادتي؛ يا االتصال، هذا من بد وال سواهم، عىل منها أشدُّ عليهم
تستغني أن ة أمَّ تستطيُع وال زماٍن، كلِّ يف منها أشدُّ علمية، أو كانت اقتصادية اليوم،

األُمم. بقيَِّة عن تماًما
سياسية تكون أن ينبغي فال الصافية، الذهبية الصلة ائمة، الدَّ القوية لة الصِّ ا أمَّ
مثًال تجيئنا الغرب مدنية فمن أيًضا؛ واقتصادية فلسفية، علمية أدبية بل دينية، وال
ائم الدَّ ليم السَّ بالحيِّ الرشقيني نحن ُم نتقدَّ الغرب مدنية وإىل الحديثة، الكونية العلوم
أعىل إىل األمم تصُل فيه بل الحقيقي، الرُّقيَّ التبادل هذا مثل يف وإنَّ الرُّوحية. علومنا من

التمدين. درجات
الكماالت تجاه كبرية مسئولية السوريني األدباء عىل أنَّ أرى خصوصيٍَّة، جهٍة ومن
األدِب من بيشءٍ يُمزج ال كان إذا ناقًصا يظلُّ أدبنا إنَّ يُقاُل: والحقُّ واالجتماعية. العقلية
عزيزًة ناميًة، حيًَّة تستمرُّ ال العربية اإلسالمية اآلداب فإنَّ بالعكس؛ والعكس اإلسالمي،
الحياة ُكنه سادتي، يا االمتزاج، هذا ويف اإلفرنجية. اآلداب من بيشءٍ امتزجت إذا إال راقيًة،
املتمدنة. األمم بني شأنها وترفع التَّام، استقاللها الرشقية لألمم ستكفل التي الجديدة
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روفائيل أفندي برسوم منزل يف الثالثة الحفلة (3)
املرصية املرأة مجلة صاحبة قرينته السيدة وحرضة

روفائيل، أفندي برسوم األديب حرضة «١٩٢٢ سنة فرباير ٦» االثنني ظهر بعد أقام
املرصية»، «املرأة مجلة وصاحبة الشهرية الكاتبة امللك، عبد بلسم قرينته، السيدة وحرضة
أفندي أمني الفاضل الكاتب لحرضة تكريًما بشربا؛ العزيز بشارع منزلهما يف شاي، حفلة
الصحف وأرباب األقالم وحَملة واألدب، الفضل رجال من فريٌق دعوتهما فلبَّى الريحاني،

العربية.
باألزهار مزينة مائدة إىل فجلسوا اي، الشَّ تناول إىل ُدُعوا املدعوين ِعقُد َكُمَل وملا
الدكتور حرضة ونهض مريئًا. ورشبوا هنيئًا، فأكلوا وطاب، لذَّ ما وعليها والرياحني،
وألقى ار الدَّ ربُّ وقف ثم طيبٍة، بكلماٍت به امُلحتَفل حرضة وخاطب فهمي، منصور
واألدب؛ العلم خدمة يف البيضاء األيادي من له ما وأبان به، امُلحتَفل خاطب بليغًة كلمًة

بالتصفيق. فقوبلت
عن تكلَّم واملدعوين اعني الدَّ شكر أن وبعد أفندي، الريحاني األستاذ حرضة وعَقبه
يف يُجَمُع وال املدارس يف ن يُلقَّ ال مما أوالدها، تربية يف الَحَسن التأثري من لها وما املرأة
ثمَّ باإلعجاب. أقواله فُقوبلت األم؛ مربِّي هو الحقيقة يف الطفل أنَّ كيف ورشح كتاٍب،
والحديث — األحاديث أطراف يتجاذبون وجلسوا االستقبال قاعة إىل املدعوون انتقل
لقوه ِلَما قرينته؛ والسيدة أفندي برسوم حرضة عىل يثنون وهم وانرصفوا — شجون

والتكريم. الرتحيب من

روفائيل أفندي برسوم ُخطبة (1-3)

الريحاني أستاذي

وأرسلت الجديدة، الدنيا يف البحار وراء فيما شمسها سطعت التي الطيبة روحك إىل
النائمة العواطف وحركت الرجاء، روح فبعثت الرشق، يف األول وطنها إىل امُلحيية أشعتها
الرشقي، بأخيه الرشقي ترحيب بك ب ونُرحِّ خالصًة، عاطرًة تحيًَّة نرفع الغفلة، مراقد من
الوطن وصالت األدب صالت وإيَّاك تجمعهم إخوان بني «مرص» الثاني وطنك يف وأنت

أيًضا.
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وتفرَّقتا اجتمعتا وطاملا الطويلة، حياتهما يف أختني وسوريا ِمُرص كانت فقد
التي التاريخية والتذكارات والعواطف اللغة بينهما تُوجد ومازالت الشقاء، آالم واحتملتا

تُمحى. ال
به أوحى كتابًا — الزمان هذا يف اآلداب حسنات وهو — «الريحانيات» أرسلت إنَّك
الغابرة، القرون من لبنان وديان فوق يرفرف لبث الذي القديمة، الفلسفة روح إليك
حتى الخلود، روح نفسه عىل ويُفيُض القديمة، الحكمة نور روحه يف يُودُِع عمن يبحث
للرشق، والفلسفي العلمي املجد مخايل فيه ورأى وقوًة، حياًة ممتلئًا فتًى يوٍم ذات رأى

الحكمة. ِرسَّ لقلبه وأََرسَّ إليه، فهبط
أي لها»: «ويهتف الفريكة»، وادي «يف املزقزقة العصافري يُداعُب الفتى كان لقد
إنني منِّي. خيفًة أرسابك فرَّت ملا العاطفة من قلبي يف ما تعلمني لو الصغرية، طيوري
تعيش أن وأريد الناس، بني والحب واإلخاء السالم ينترش أن أريد إنني األذى، أحبُّ ال

بسالم. أيًضا الطيور
أمني! يا وعواطفك روحك أسمى فما

موضع هو الفريكة، وادي فيلسوف إنه الفتى؟ ذلك هو من السادة، أيها أتعرفون،
التآليف صاحب املتواضع الرشقي الكاتب الفيلسوف هو اليوم، وتكريمنا احتفائنا
األمريكي العاملني يف الرشقي للنبوغ ُممثٍِّل خريُ وهو واإلنجليزية، العربية باللغتني القيِّمة

الريحاني». «أمني واألوروبي:
سادتي:

الواسع، ملداها ُمنفسًحا وطنه يف يجد ولم الكبرية، بروحه الريحاني وطن ضاق
أخذ النجدة، أهل األمجاد سوريا أبناء بني وهناك البحار، وراء ما إىل وثبة بها فوثب
وحمل والفلسفة، الحكمة من الروح فيه أودعه بما واألندية واملجتمعات الصحف يمألُ
فيها ق عشَّ حتى األعجمية، البالد تلك يف مواكبها طليعة يف يسري وأخذ الضاد، لغة لواء

النفوس. فيها وحبَّب القلوب،
السادة: أيها

الصامت الرشيف بجهادهم وضعوا الذين الرشق أعالم من َعَلٌم الرَّيحاني أمني إنَّ
الفلسفة هيكل الطاهرة الكبرية نفسه يف َفَحيُّوا الحديث، وتضامننا مدنيتنا أساس

والفضيلة. السالم َحيُّوا املقدس،
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عقيلتي، السيدة تحيَّات الكريم، مقامكم وإىل إليه، م ألُقدِّ الفرصة هذه ألنتهُز وإنِّي
العظيم لفيلسوفنا نتمنَّى أنَّنَا كما دارنا، وترشيف دعوتنا، بقبول تنازلكم عىل وتحياتي

والسالم. السنديس. شاطئه وعىل الصافية، النيل سماء تحت اإلقامة ِطيب

الريحاني أفندي أمني ُخطبة (2-3)

ما إىل بل منها، واحدٍة إىل اآلن أُشريَ أن أريُد تُنكر، ال محاسن الغربية املرأة تطور يف
الرتبية. علم وهو أهمها؛ أظنه

األبوية السيادة إن أي أصدقاءنا؛ أبناءنا إن اآلية: عىل مبنية عندهن الحقة فالرتبية
البنني. مصلحة يف كلها وتنحرص والحكمة، العقل حد تتجاوز ال

االجتماعات يف وال الكنائس، يف وال املدارس، يف ُن يُلقَّ ال الرتبية من النوع وهذا
قائٌم هو إنما الحكماء؛ صدور يف وال الُكتب، بطون يف محصورة أصوله وليست العلمية،
الرتبية وتكييف وميولهم، وأطوارهم وأمزجتهم وأذواقهم أخالقهم ودرس األوالد، بمراقبة

الرتبية. األمهات يُعلِّمون أنفسهم فاألوالد عليها،
فيما فينفعنهم بَنِيهن، من كثريًا يتعلَّمن الحكيمات العاقالت األمهات إنَّ أجل،
ابنها ترد فال الجواب، تجهل األم وكانت ُسؤاًال، الولد سأل إذا ذلك: مثال عمًال، يتعلَّمن
وتُفيد، أوًال هي فتستفيُد املوضوع، عن تبحث بل كاذٍب، بجواٍب عليه تضحُك وال خائبًا،
يقتصد أن إىل مثله من تَحِرمه شيئًا أضاع وإذا إصالحها، ُه أُمُّ تُعلُِّمُه لعبة الولد كرس وإذا

ثمنه. اليومي مرصوفه من
الشجاعة تُعلِّمه اإلهمال، ونتائج املسئولية تُعلِّمه التخريب، ال البناء تُعلِّمه كذلك
تُعلِّمه واإلقدام، والثبات اإلرادة تُعلِّمه النفس، عىل االعتماد تُعلِّمه العيش، وشظف والصرب

العمل. وحرية القول حرية ذلك فوق وتُعلِّمه يشءٍ، كلِّ قبل الوطن حب
تُوِجُدها التي الحرية وهي وأعز، املرأة حرية من أكرب حرية هنالك إنَّ سادتي، أجل
نكرُِّسها والفنون العلوم من خريٌ البنات قلوب يف نغرسه العلم حب وإنَّ بَنِيها، يف املرأة
وانتفعت وكأُمٍّ، كزوجٍة لها املفيد نفسها علَّمت بالعلم الفتاة رغبت فإذا عقولهن، يف َكرًها

شيئًا. تُعلِّمها ال املدارس يف سنة فعرشون العلم، تحبُّ ال كانت وإذا بعلمها، عمًال
تطورها، حسنات من الحديثة الرتبية ولكن املرأة، واجبات من الرتبية تزل ولم كانت

الرتبية. قواعد أهم من — خاصًة — البنات قلوب يف العلم حب وغرس
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الحياِة، بأموِر العقلية املعرفة بل امية، السَّ الفنون أو العالية العلوم بالعلم أريُد ال
باألمور العلم إىل بنا تُؤدِّي هذه وكل واملراقبة، والتفكري واالستقراء البحث عىل التعوُّد بل
أشياء من خريٌ ذهنك يف ويرَسُخ بنفِسَك تَْخُربُه ويشءٌ ننساُه، وال به نستفيُد علًما واألشياءِ
عن نستغني فقط، ذلك يف الغربية باملرأة الرشقية املرأة اقتدت فإذا الُكتب، يف تتعلَّمها

كلها. والسياسية والرياضية الفلسفية العلوم

زيادة أفندي إلياس منزل يف الرابعة الحفلة (4)
املحروسة جريدة صاحب

جريدة صاحب زيادة، أفندي إلياس «١٩٢٢ سنة فرباير ١٠ «الجمعة اليوم مساء يف دعا
منزله، يف أقامها شاٍي حفلة إىل عراءِ والشُّ والُكتَّاب الُفضالءِ من جمهوًرا «املحروسة»،
يف واالشرتاك الريحاني، أفندي أمني الشهري الكاتب بحرضة لالجتماع املغربي؛ بشارع
رشقية حفلة فكانت بالرتحيب، يُقابَلون وكانوا ، ِ املعنيَّ املوعد يف املدعوون فأقبل تكريمه،
التحيَّات، وتبادلوا املقام، بهم استقرَّ وبعدما والصفاء. الرسور أسباب فيها توافرت

فاخر. «بوفيه» من والشاي الحلوى عليهم أُديرت الحديث، أطراف وتجاذبوا
فخطبت الدعوة، صاحب كريمة «مي»، اآلنسة الشهرية، الكاتبة حرضة وقفت ثم
وِخْدمته ونثره، شعره يف به امُلحتَفل فوصفت اإلجادة، شاءت ما فيها أجادت بليغًة ُخطبًة
فأُعِجَب ونثره، بشعره خلَّده الذي الفريكة» «وادي شمل وصًفا الرشقي، واألدب للرشق
قوالب يف امية السَّ املعاني إبراز عىل ومقدرتها جنانها، وثبات بيانها، بُحسن امعون السَّ
ويُكرُِّرون استحسانًا، لها ُقون يُصفِّ فكانوا القلوب، بمجامع تأخذُ التي العربية البالغة

الثناء. عليها
الريحاني مدح يف رقيقًة أبياتًا داغر خليل أفندي أسعد البليغ الشاعر حرضة وألقى
حرضات وهم الُخطباء؛ وتواىل الرتكيب. ومتانة العاطفة رقة بني جمعت مي، واآلنسة
بركات، أفندي وداود فهمي، منصور والدكتور بك، عوض حافظ أحمد األفاضل:
وتضاُمِن الرشق، نهضة يف وأفاضوا الحفلة، بموضوع فتكلموا نمر، فارس والدكتور
أن وتمنَّوا الغرب، عالم يف آدابهم لواء بنرش للرشق؛ الريحاني بخدمة ُمنوِّهني ُشعوبه،

والتصفيق. باالستحسان أقوالهم فقوبلت الجميع، لخري أمثاله من هللا يُكثر
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الشهرية الكاتبة بفضل فيها أشاد به، للُمحتَفِل رقيقًة كلمًة الختاِم ِمسُك وكان
وبسط والرتحيب، الحفاوِة من يلقى ما عىل الجميع وشكر الرشقي، األدب عىل مي
موقع أقواله فوقعت الحارضة، النهضة دور يف بأبنائه يَجُدُر وما الرشق نهضة يف الكالم

واالعتبار. االستحسان
الدعوة وأصحاب الُخطباء، ُخطب موضوع كان فيما التَّحدُّث إىل املجتمعون وعاد
وكريمته الفاضلة، قرينته وحرضة البيِت، ربَّ ُمودِّعني خرجوا ثم تكريمهم، يف يُبالغون
االجتماعات هذه مثل تَكثُر أن ُمتمنِّني واإلكرام، الكرم من لقوا ما شاكرين النابغة،

الرشقية. النهضة وتنشيط الرشق، أدباء بني األُلفة ُعرى لتوثيق

مي اآلنسة ُخطبة (1-4)

السادة: أيها
يُهدي وشأنًا سنٍّا بأصغرهم جاءوا عزيٌز عليهم نزل إذا القوم أنَّ العادات رقيق من
إنَّنَا للزائر: يقولون بذلك كأنهم الرتحيب، كلمات يديه بني ويُلقي األزهار، يِف الضَّ إىل
بهذا اعرتاًفا الطفل لك ُم نُقدِّ وإنَّما فينا، الكبريُ وصفه ُدون يعجُز تقديًرا قدومك ُر نُقدِّ

واالمتنان. باالغتباط عوِر الشُّ يف سواءٌ والصغري عندنا الكبري أنَّ عىل وداللًة العجز،
لكم ألشكر — البيت أعضاء أصغر أنا — فقدماني أبواي جرى العادة هذه وعىل
إال االستعمال يزيدها ال التي البسيطة العربية بالكلمة بكم َب وألُرحِّ بحضوركم، ترشيفنا
ليتسنَّى لَّم؛ السُّ طول تتناسوا أن وأرجوكم أهًال، جئتم لقد وسهًال. أهًال وجماًال: عذوبًة

سهًال. ووطئتم أُضيَف: أن يل
عىل بالتغلُِّب ُر تُقدَّ األعمال قيمة إنَّ أقوُل: وأكاُد أحيانًا، بالصعوبة بأس ال ولكن
غريض ليس حقيٌق. باالحتفاء هو بمن لالحتفاء التَّعِب من بيشءٍ بأِس وال املصاعب،
األفاضل رجالنا به يقوم فتئ ما أمر وهو — بذكره واإلشادة أفندي، بأمني التنويه هنا
ذكرت ما أني غري — النيل بوادي املعرِّي ُمرتِجُم حلَّ أن منذ وسوريني مرصيني من
عىل أتلقنها نفيس، عىل العربية اللغة ن أتلقَّ كنُت يوم جلييس كان أنَّه ذكرت إال الريحاني
«الريحانيات»، يف جلييس كان أستاذ. عىل أدرسها لم بأني أُباهي التي اللغة لهذه حبي
العربي الفكر باتجاه عرَّفتني التي الستة أو الخمسة الُكتب من «الريحانيات» كانت وقد

والنثر. الشعر صيغتي يف الحديث
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«وادي رأسه مسقط فيه َوَصَف بمقاٍل «الرَّيحانيات» من األوَّل الجزء استهلَّ
واألشجار الصخور منه راسًما بمحاسنه، وتغنَّى أُحبه، الذي الوادي ذلك الفريكة»،
امُلتعانقة الجبال من به أحاط ما ُمصِوًرا واألصوات، واأللوان واملنحدرات واملرتفعات
والرياح املتدفقة، املياه منه ا ُمستحِرضً عليها، امُلخيم األُُفِق رعاية تحت أبديٍّا ِعناًقا

املتأللئ. والكوكب امُلرشقة، والشمس العاصفة،
املشاهد جمال «إنَّ «رسكن»: قال الفريكة»! «وادي مقال يف الريحاني روح لجمال يا
كذلك فردية.» أو تاريخية حوادث من فيها وقع أو عليها مرَّ بما يقوم ما كثريًا الطبيعية
قرأُت كلَّما وِرصُت الفريكة»، «وادي من بحياٍة الكتاب صفحات جميع عندي تشبََّعت

الغدير. ذلك عند أو الشجرة، تلك تحت أو الكهف، ذلك يف مكتوبًا ِخْلتُه فصًال
يف بالطبيعة هائًما األمطار، سيول تحت الوادي معاطف يف سائًرا الريحاني وأرى
بني الصغرية الطريق تلك فتح ن عمَّ ُمتسائًال األوراِق، لتساُقِط َطِربًا وغضبها، انفعالها
بعد كينة السَّ معنى ًما ُمتفهِّ يقُف ثم الوادي»، «بطل اسم عليه وُمطلًقا واألدغال، األشواك

الوادي. أنفاس خليط واحدٍة بنَْسمٍة ُمتنشًقا العاصفة،
— ويفكِّر ويبحث ل ليتأمَّ الريحاني إليه يأوي هيكًال الفريكة» «وادي أحسب ِرصُت
ويُنسيه ليُؤمله أنيابه عن املجتمُع كرشَّ ما إذا حتى — رأيه عىل الفيلسوف، صالة والفكر
سأل الجراح، ته وأمضَّ الصغائر أوجعته ما إذا حتَّى والصالح، والحقيقة الجمال لحظة
الوادي ربَّة داويني قائًال: الطبيعي الهيكل ذلك ربَّة ُمناديًا قيثارته وَدْوَزَن تعزيًة، الوادي
الحياة مجد من اآلالُم سلبتني ما إيلَّ أعيدي كلومي، وضمدي جرحي اغسيل داويني،
اإلنشاد ربة داويني، الوادي ربَّة داويني األجيال. كآبة أجفاني عن وأزييل الشعرية،

أصلحيني.
أديٍب إىل فأفضيُت لبنان، يف مصطافني وكنَّا ،١٩١١ سنة صيف أواخر يف ذلك كان
ويندُب، يتحرَُّك حيٍّا شيئًا يل غدا الوادي ذلك أنَّ وكيف نفيس، يف «الريحانيات» بأثر هناك
وهو الوادي تزورين ال ملاذا إذن األديب: فقال ويُودِّع، ويُحيي ويُهينم ويُزمِجُر، ويُهلُِّل
املرشف منزله ويقطن أمريكا، من حديثًا وصل ريحاني وأمني املكان، هذا من مقربٍة عىل
إليه. فكتَب شاعرنا، أصدقاء من األديب ذلك وكان «بالصومعة»؟ دعاه وقد الوادي عىل
وبعض الفاضلتني شقيقتيه مع الصومعة أمني زارنا الغِد ُظهر بعَد أنَّ الجواب وكان

تبرصون. الذي هذا الوادي ريحاني األوىل للمرَّة بالجسم فرأيُت وأصحابه، أنسبائه
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هناك فرأينا األدباء، وبعض والدي مع ثالثة أو يومني بعد «الفريكة» إىل ومضيت
الغروب، روعة فوقه خيمت وقد البعيد، البحر عىل امُلِطلَّة والنَّافذة عليه، يُكتُب الذي املكتب
أي الدِّين؛ مسألة يف ُحرٌّ واسٌع أفندي أمني أن السادة أيَّها تعلمون الجليلة. والدته ورأينا

ساميٍة. رفيعٍة أُخوٍَّة يف األديان جميع د يُوحِّ إنه
عىل الرتدُّد وتُكِثُر الصدر، قرع من تُكِثُر ُمتعبِّدٌة، زاهدٌة ُمصلِّيٌة فصائمٌة والدته ا أمَّ

التوبة. حظرية إىل الضال ولدها يردَّ أن دواًما هللا إىل تبتهل ولعلَّها الكنائس،
النسائم هينمة سة ُمتلمِّ واألشجار، خوِر الصُّ خطوط سًة ُمتلمِّ الوادي من جانبًا وُزرُت
ق التفوُّ عظمة فهمت وعندئٍذ الوادي من جانبًا ُزرت البحر. حضن إىل املهرول النهر وهدير
فهمُت عندئٍذ للزائرين، ة محجَّ املجهول املكان ويجعل حياة، الجماد يُنيل الذي الفردي
اإلعجاب من يُثريُ ما بقدر والعداءِ والتطاُول الُكره من يُثريُ قد الذي الفردي ق التفوُّ عظمة
محتومًة، يقظًة فيهم ويُحِدُث هزٍّا، والجماعات األفراد يهزُّ ولكنه واإلخالص، والصداقة
فوق وشقائه، سعادته بأسباب فريًدا وحده املتجيلِّ الفردي التفوق عظمة فهمُت عندئٍذ

واملساملني. املكابرين ِجبَاُه أمامه فتنحني الحسب، وروابط املراتب فروق
كتابًا نرش وكلما بالده، عن بعيًدا الغرب يف يشتغل والريحاني أعوام عرشُة ومرَّت
شيئًا منها قرأُت كلَّما وكنت بنفثاته، إليهم فبعث الرشق، يف أصدقاءَه ذكر مقاًال أو

أمامكم. اآلن بسطتها التي األوىل الذكرى تلك عاودتني
الخاص، بأُسلوِبِه ِمنَّا ُكلٌّ بني، ُمرحِّ بقدومك احتفينا نحُن إن الوادي، ريحاني فيا
ذكريات من ويُهيُِّجها سحيقٍة، وراثٍة من فيها يتحرَّك وبما الرشقية، بنفسنا نحتفي فإنما

املنشود. الَقَدم وآمال املايض، الِعزِّ
القصيَّة الشواطئ عىل ُمشيدة البحار وخاضت الرباري، فينيقيا قطعْت باألمس

والعواصم. املدائن
والهندسة واإلدارة الرشيعة دروس عليه تُلقي العالم ُمعلِّمة ِمرص كانت باألمس

الخالدة. الروحانية والفلسفة
القرآن. أوجدها حضارة فيها ناًرشا الثالث القارات اإلسالم سيف فتح باألمس

جئتكم ذا، أنا ها قائًال: الشعوب ويناجي الجبهة يرفع ذهب إىل الرشق وكان
اإلنسان. بني ومصلحة جنيس بني ملصلحِة بنُبٍل أستخدمها بمواهبي

واملغرب املرشق بالد يف يقفون أفراًدا منَّا أن فينا: األمل ويبعُث اليوم به نُفاخر ا وممَّ
قائلني الحيوية، الجماهري أنانية عىل ويتغلَّبُون الرشقية، وراثتهم يكذبون ال الجبهة، عايل
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بنُبٍل أستخدمها بمواهبي جئتكم ذا، أنا ها والعرب: ومرص فينيقيا باألمس قالته ما
اإلنسان. بني ومصلحة قومي بني ملصلحة

داغر خليل أفندي أسعد قصيدة (2-4)

وإج��اده ون��ب��وٍغ ذك��اءٍ ف��ي ش��ب��ٌه وأم��ي��ن م��ي ب��ي��ن
ال��س��يَّ��اده ال��غ��ي��ر ع��ل��ى ف��ي��ه��ا ادَّع��ى م��ا إذا ال��ح��ق م��ن��ه��م��ا ول��ك��لٍّ
ُم��راده — ��ت ص��حَّ وإن — ال��دَّع��وى ل��ي��س��ِت م��ن��ه��م��ا ُك��الٍّ أن وع��ج��ي��ٌب
ش��ه��اده أل��ف ث��ب��ت��ا وع��ل��ي��ه ب��ه م��ع��روٌف ه��و م��ا ُم��ن��ِك��ٌر
وإف��اده ون��ف��ٍع ت��ه��ذي��ٍب ح��ق ُم��س��ِن��دٌّ ُك��لٌّ اآلخ��ر وإل��ى
ب��الده ال��غ��رب ف��ي ش��رَّف م��ن خ��ي��ُر أن��ه أم��ي��ن ع��ن ق��ال��ت ف��ه��ي
وزي��اده م��يٌّ ه��ي س��أل��وه: ع��ن��دم��ا ع��ن��ه��ا ق��ال وأم��ي��ن

فهمي أفندي منصور الدكتور ُخطبة (3-4)

السادة: أيها
يل ليكون املمتعة؛ الكتابة رضوب من الريحاني كتبه ما قراءة يل يُقدَّر أن أودُّ كنُت
َص أَُمحِّ ولم أقرأ لم ألني بتقصريي أعرتف أنني عىل الطيب، للقول صالحة مادَّة ذلك من

نحتفل. به الذي الفاضل ذلك كتابات
أقامتها لحفلٍة املرصية» «املرأة مجلة صاحبة السيدة دعتني أيَّام بضعة منذ ولكن
َمركبة ركبنا آخر، وصديٌق بركات داود الصديق معي وكان الدعوة، لبَّيُت للريحاني.
قطعة األخري الصديق علينا يتلو أخذ الطريق أثناء ويف ُدعينا، إليها التي الدار وقصدنا

األدباء. عيون أقوال من مختار فيه كتاب من به امُلحتَفل لألديب نثرية
واملفكرين الُكتاب من القيِّمني شخصية أجد أن التدريس يف مهنتي عوََّدتني ما كثريًا
العظمة أسلوب سمعتُها التي القطعة يف تبيَّنُت ولقد القصرية. كتاباتهم آخر يف كامنة

العتيقة. النُُّظم عىل الثائرة والروح النفس، وصفاء الكتابية،
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شأنُُه؛ ذلك لرجٍل التكريم حفالت تعدََّدت إذا غرابة ال نفيس: يف وُقلت بذلك شعرُت
صفوتها يحتفُل أن إذن فطبيعي الكمال، إىل ُمتطلعٍة الراقية، الحياة يف راغبة ٍة أُمَّ يف ألننا

بسبب. السماء إىل ويَُمتُّ األدب، بوحي يتَِّصُل الكمايل، العالم ذلك أهل من بفرٍد
رغم برشقيته محتفًظا ظلَّ كاتبًا نُكرُِّم — الرشقيني من ونحن — أننا وطبيعي
الرشق وآمال الرشق آالم من جعل ولكن الرشق، عن نائيًا فيه عاش الذي الزَّمِن طويل

رسوًال. وقلبه قلمه إىل
فكٍر من الراقية النفوس إىل يُوحى ما ِق تذوُّ إىل البرش أقرب السيدات إنَّ يقولون:
واليوم الريحاني، باألديب أيَّام خمسة نحو من سيدة احتفلت ولقد ساٍم. وأدٍب كبرٍي،

«مي». الكبرية األديبة تلك االحتفال من الِعقد واسطة أرى
الريحاني عند يجد الرفيعة العواطف نتاج تذوق إىل أدنى هو الذي اللطيف الجنس
حتى بالعافية الفاضل األديب ذلك — إذن — هللاُ ليُمتِّع الرفيعة، العواطف تلك أدبه ويف
مقامه ُمدَّة بيننا له ليجعل راٍق؛ أدٍب من عليه به هللا أفاَض ما فضِل من علينا يُفيُض

محموًدا. مقاًما

الريحاني أفندي أمني ُخطبة (4-4)

هي الرشقي االرتقاء يف وآمايل فكرتكم، هي النهوض يف جميلٍة لفكرٍة رمٌز إال أنا ما
— سادتي — والرَّمُز شوقكم، هو واالجتماعية األدبية الكماالت إىل وتشوقي آمالكم،
ثم حنة، السِّ وهذه الشكل هذا إىل فانظروا وجماًال؛ شكًال إليه املرموز يُناِسَب أن ينبغي
مكاٍن، كلِّ يف يسطع نوره اآلداب سماء يف كوكٍب إىل العامر البيت هذا يف نظركم حوِّلوا
يف يعرفها ال من إىل والخيال، املعرفة بني والجمال، الحقيقة بني جمعت أدبيٍَّة قوٍَّة إىل

مي. اآلنسة إىل — القراءة يُحسن ال َمن إالَّ — املهجر ويف وسوريا مرص
«بالد رينان: فيها قال وقد النَّارصة، يف أوًال ُولدُت فقد مثيل: مولدين األديبة لهذه إنَّ

فلسطني.» يف ما أجمُل الجليل
ضفاف عىل مرص، يف وأُنًسا، وهواءً سماءً هللا بالد أجمل يف روحيٍّا ُولِدت ثم
القوَِّة بني واالنبساط، الشموخ بني املستحبة البلدين مزايا بني جامًعا أدبها فجاء النيل،

والشعر. الفكر بني ِة، والرِّقَّ امَلتانة بني واللطف، الرَّصانَِة بني والجمال،
أسمى لعمري وهذا النساء. وعاطفة الرجال عقل تكتب فيما مي لآلنسة إنَّ أجل،

النسائي. األدب من به نرغُب ما
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مثًال — الوجود حقائق فنُجرِّد يشءٍ، كلِّ يف الغربيني مذهب نذهب أن ينبغي وال
لتُوحي بالدنا إنَّ والجمال. الحياة أرسار ومن والخيال، الشعر أثري من يكتنفها مما —
ومن وحرارتها، نورها مس الشَّ من امُلستمد — أحسنَّاُه إذا — املمتاز األدب هذا مثل إلينا
وأريجها. شكلها األزهار ومن وتحدرها، شموخها الجبال ومن وألوانها، صفاءها السماء
األلوان وتلك مس، الشَّ من يشعُّ الذي النور هذا هو اآلداب ويف الحياة يف الشعر وإنَّ
حقائق يف وكذلك الورد، من يفوُح الذي األريُج وذاك والغروب، فق الشَّ يف تتماوُج التي
التي وكالثمار لها، شذا ال التي كاألزهار تُصبح عر الشِّ من ُجرِّدت فإذا والحياة، الوجود

التغريد. تُحِسُن ال التي وكالعصافري فيها، نكهة ال
الحقائق من الشعر تجريد يُحاولون أدباءنا، األدباء؛ من نفًرا اليوم هناك أن عىل
وهمي بل ُعلوي، عالم يف أدبهم مثل يف وكأنك وآماالً، أوهاًما وينظمونه خياالً، فينسجونه
اإلرادة فيها أمات ٍة أُمَّ عىل استوىل إذا األدب وهذا الدنيا. وبحياتنا باألرض له صلة ال
إىل شديدة حاجة يف — الرشقيني — ونحن العمل. يف والقوة العمل، عىل واإلقدام للعمل،
ما إىل أشد حاجٍة يف باألخصِّ الرشقية واملرأة عر، الشِّ من يبعدنا وال العمل، إىل يدفعنا ما
الفضائل فيها يقتل أن دون العمل، إىل الخمول وكر من الخروج عىل التفكري عىل يحملها
اآلمال.3 كبري القبيل هذا من ُق يُحقِّ ما مي اآلنسة أدب يف أرى وإنِّي الرشيفة. النسائية

األمريكية الجامعة دار يف الخامسة الحفلة (5)

الحفالت أكرب من األمريكية الجامعة دار يف «١٩٢٢ سنة فرباير ١٤» الثالثاء حفلة كانت
اعر الشَّ تكريم يف البالغة فرسان فيها تباَرى املرصية، الديار عاصمة شهدتها التي األدبية
الجوامع أشد اللغة جامعة أنَّ عىل األدلَّة أعظم من كانت بل ريحاني، أفندي أمني الناثر
والعلمي واألدبي األخالقي — بها النَّاطقني تاريخ ُمستودع اللغة ألنَّ للنفوس؛ ربًطا

القلوب. وأوتار الدِّماغ دقاِئُق تهتزُّ وبألفاظها — والسيايس
وقد عكاظ، سوق يف أنفسنا فِخْلنا الحفلة، هذه يف بيان بأجىل ذلك تجىلَّ وقد
ومطالب والغرب، ق الرشَّ بني املصالح تضاُرب أوقدها التي الحماسة نار إليه أُضيفت

تفضل اآلخر والبعض الغراء، رسكيس مجلة عن نقلناها الثانية والحفلة الحفلة هذه ُخطب بعض 3

أصحابها. إلينا بإرسالها
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مس. الشَّ انتقال الغرب إىل انتقلت ثم الُقطر، هذا يف أُصولها نشأت التي الحديثة املدنية
والُخطباء الشعراء ذكر كلَّما املتوايل الحضور بتصفيِق يدوِّي الواسع البهو ذلك وكان

طفيفة. إشارة ولو الحديثة الوطنية النهضة إىل أشاروا أو ُمبتكًرا، معنًى
هذه إىل — جمعة لطفي األستاذ حرضة بإمضاء ُوزِّعت التي — الدعوة لبَّى وقد
واألطباء واملحامني واألعيان، املوظفني وكبار والُفضالء، العلماء من كبريٌ جمهوٌر الحفلة
بهم ازدحم حتى والسوريات، املرصيات السيدات وبعض وغريهم، واألدباء واملهندسني
به، امُلحتَفل حرضة الخطابة ة منصَّ عىل املكان صدر يف وجلس َسَعِته. عىل البهو ذلك
الحميد عبد السيد والِعزَّة: والسعادة الفضيلة أصحاب حرضات ويساره يمينه وإىل
بك وواصف الباسل، باشا وحمد شاكر، محمد والشيخ بخيت، محمد والشيخ البكري،

رصوف. والدكتور هللا، لطف بك ميشيل واألمري غايل،
بها اسرتعى بليغٍة بُخطبٍة جمعة أفندي لطفي األستاذ حرضة الحفلة وافتتح
الغرية ودالئل الِحَسان، املعاني من عليهم نثر بما ألبابهم وخلب املحتفلني، سماع
طالع َمن ترحيب الكريم بالضيف بًا ُمرحِّ اد، بالضَّ النَّاطقني لقلوِب الجامعة الوطنية
فضل إعالن يف املجيد وجهاده وعلمه لفضله به نحتفل إننا وقال: روحه، واستشعر ُكتبه

الغرب. يف الرشق
هذه ليست وقال: وشعرائها، أفاضلها من مرص يف ُكرِّموا الذين أسماء ذكر ثمَّ
وقال: أهله، هو بما به امُلحتَفل ووصف النابغني. فيها املرصيون يُكرِّم التي األوىل باملرَّة
لم أمرد أجرد وكان عاًما، عرشين منذُ الُقطِر لهذا زيارته عند به وتَعرَّفُت قصدته إنني
ذكاءً يتَّقُد وهو صغرٍي، وكياٍن أقنى، وأنٍف حادتني، بعينني بعُد، عارضيه يف الشعر يَنبت
ذلك بعد أمره من كان وقد للطريان. ُز يتحفَّ وأنه النرس، فرخ أنه وقتئٍذ يل فُخيِّل وِفطنًة،

وحلَّق. وحلَّق وحلَّق فطاَر كان، ما
ونظَمه نثَره وَوَصَف بقلمه، الرشق يف الجليلة وخدماته ُمؤلَّفاته ذكر يف أفاض ثم
ونقل الغرب، يف املعرِّي فضل فيه نرش الذي ُمؤلَّفه عن وتكلَّم األسماع، اسرتعى وصًفا
وتسفيه عنه، فاِع للدِّ األسِد وثبَة َوثََب وكيف وفلسفته، ِحْكمته بياٍن بأفصح أهله لغة إىل
يف عظيًما وْقًعا أقواله فوقعت واملعاني؛ األلفاظ ُدرر من ذلك إىل وُمنتقديه، اِدِه ُحسَّ آراء

وتكراًرا. مراًرا الحارضون له َق وصفَّ النفوس،
عن فيه يعتذُر بك، شوقي السعادة صاحب من تلغراًفا الحارضين عىل تال ثم

به. امُلحتَفل إىل تحيَّة بإرسال ويَِعُد ته، صحَّ باعتالل الحضور
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باشا. عرفان الِعزَِّة صاحب حرضة من باالعتذار آخر وتلغراًفا
السيدات»، «نهضة جمعية رئيسة أحمد، لبيبة السيدة الفاضلة حرضة قامت ثم
وتالها شاكًرا، فتقبَّلها السيدات، مجلة من مجموعة إليه وقدَّمت به، بامُلحتَفل بت فرحَّ
فاستعاده األبيات، عامرة عصماء قصيدة فأنشد املرصي، أفندي الحليم عبد الكبري اعر الشَّ

املستحسنني. وهتاف قنَي امُلصفِّ تصفيِق بني أبياتها أكثر الحارضون
الشاعر لحرضة قصيدة وتال الرَّازق عبد أفندي محمد الفاضل حرضة وقف ثم

باإلسكندرية. اد َحدَّ أفندي فريد
لها. ُقوا صفَّ عامرة قصيدة عماد أفندي محمود الفاضل حرضة وتال

الِعزَّة صاحب لحرضة حكمة املطلب عبد محمد الشيخ الفاضل األستاذ حرضة وتال
املتوايل. والتصفيق الهتاف بأشدِّ فُقوبلت املرصي، بالوفد العضو غايل، بك واصف

أبياتها استُعيدت قصيدة الرازق عبد أفندي محمد الفاضل الشاعر حرضة وتال
مراًرا.

نفوس يف وْقٍع أحسُن لها كان نفيسة كلمة بقطر أفندي أبادير الفاضل حرضة وتال
الحارضين.

حكمة وتال فحرض كلمة، إللقاء فهمي أفندي منصور الدكتور حرضة عىل نُودي ثم
واعتذر. معاوية عن

لها ق صفَّ بليغة كلمة وتكلَّم الزَّنكلوني عيل الشيخ الكبري األستاذ حرضة وقف ثم
مراًرا. الحارضون

االستحسان نالت بليغة قصيدة فتال شقري، بك نعوم الِعزَِّة صاحب حرضة تاله ثم
مراًرا. أبياتها واستُعيدت

زيارته عن تكلَّم ثم به، احتفائهم عىل الحارضين وشكر به امُلحتَفل حرضة وقف ثم
تحرير إىل بالدعوة ُمنفرًدا كان ملَّا أمني بك قاسم للمرحوم فيها وُمقابلته مِلرص األوىل
استقالل إىل الدعوة يف وحيًدا كان الذي باشا، كامل مصطفى املرحوم الوطن وفقيد املرأة،

بالده.
من بأرسها املرصية ة األُمَّ ألفيُت فقد الثانية، للمرَّة مرص زيارتي عند اآلن ا أمَّ قال:
أال منرب؛ قلٍب كلِّ يف له الذي الشعب أبو رأسها وعىل باستقاللها، تُطالب ونساء رجال

باشا. زغلول املعايل صاحب وهو
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تالوة يف رشع السكون ساد وملَّا املتواصلني، والهتاف بالتصفيق املكاُن اهتزَّ وهنا
فرغ وملَّا التَّام، باإلصغاء السامعون فقابلها «الرشق»، عن الحارضين عىل منثورة قصيدة

باشا. سعد وملعايل به للُمحتَفِل والهتاف بالتصفيق املكان دوى تالوتها من
فخرج — والربع السادسة الساعة وكانت — الشائقة الحفلة هذه انتهاء أُعِلن ثم
من فيها سمعوا وما حفلتهم بمحاسن يتحدَّثون وهم — مئات وكانوا — الحارضون

املفيدة. الحفالت هذه تَكثُر أن متمنِّني املعنى، وُدَرِر اللفظ، ُغَرِر
والغرب ق الرشَّ يف مشهوٌر هو ملا ُمؤيِّدة جاءت امُلتوالية الحفالت هذه أنَّ ِمراء وال

كلها. الجامعات أقوى اللغة جامعة أنَّ وهو معلوًما؛ بات ولِما املرصي، الكرم عن

املرصي أفندي الحليم عبد قصيدة (1-5)

خ��ف��ان م��ن ال��زَّئ��ي��ِر م��ط��ار ع��ري��ن��ي ص��وُت ال��ِب��ح��اِر خ��ل��َف َط��اَر
ك��األغ��ان��ي وْق��ع��ه ول��ك��نَّ ـ��د ل��ل��رع��ـ زم��ازم ج��ل��ج��ل��ت ِم��ث��َل��َم��ا
ال��ه��تَّ��اِن ك��ال��ع��ارض ح��ي��اة ح ال��رو ع��ل��ى ي��ل��ثُّ ب��ال��نُّ��ه��ى وادق
«س��ح��ب��اِن» ع��ن ال��م��ع��ج��زات ي��ن��ق��ُل ش��ك��س��ب��ي��ر إل��ى م��ع��رب م��ع��ج��م
ال��ب��رك��اِن ك��ن��ف��ث��ة وع��زم ـ��س ال��ش��م��ـ ف��ج��ة ك��أنَّ��ه ذك��اءٍ ع��ن
ال��ي��م��ان��ي ك��ص��ق��ل ص��اٍف ورأي ـ��ح ��ب��ـ ال��صُّ وض��ح ك��أن��ه ف��ؤاد ع��ن
ال��م��ع��ان��ي ب��ح��ار ف��ي ال��دُّر ع��ل��ى ص غ��وَّا ال��خ��واط��ر ش��ارد ق��ان��ٌص
ل��ب��ن��اِن ع��ل��ى اع��ت��دت وإال ـ��ر ال��ف��خ��ـ ف��ي م��ص��ر أش��رك��وا ل��ب��ن��ان» «أه��ل
أخ��ت��اِن وس��وري��ا ف��ِم��ص��ر ق ال��ش��ر وط��ن وح��س��بُ��ن��ا ِم��نَّ��ا ه��و
«ال��ري��ح��اِن» م��ن��ب��ُت ال��روض وك��ذا روٌض م��ص��ر وإن��م��ا م��نَّ��ا ه��و
ال��ف��ي��ض��اِن ��ة ج��مَّ زل��ِت ال ُدن» «األُْر ��ة لُ��جَّ ي��ا ع��ل��ي��ِك ف��س��الٌم
تُ��ن��ج��ب��اِن! ف��ك��م أرض��ه وي��ا ز» األَْر ش��ج��ر «ي��ا ع��ل��ي��ك وس��الٌم
وال��ع��رف��اِن ال��ع��ل��وم وم��ج��ن��ى ن ل��ب��ن��ا أرض ي��ا ع��ل��ي��ِك وس��الٌم
ال��زَّم��اِن س��م��ع ي��ص��مُّ زأٌر ل��ك ألش��ب��ا ف��ي��ه «ل��ل��ض��اد» ع��ري��نً��ا ي��ا
ال��تِّ��ب��ي��اِن ��ق ُم��وفَّ ع��رب��يٍّ��ا ص��وتً��ا ال��ش��رق ب��ن��ي م��ن ال��غ��رب س��م��ع
ال��ك��ي��اِن ص��غ��ي��ر ف��ي ال��ل��ون أس��م��ر ج��دي��ًدا نُ��بُ��وًغ��ا ي��رى أن ه��ال��ه
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األب��داِن ال ال��ن��ف��وس ف��ي ف��ال��نُّ��ه��ى ن��ب��وٌغ ب��ي��اٍض ع��ل��ى وق��ًف��ا ل��ي��س
«س��اس��اِن» م��ن ال��م��ل��وك وس��اس��وا ض األر م��ل��ك��وا ق��ب��ل��ه��م ��م��ر ال��سُّ وب��ن��و
وال��ت��ي��ج��اِن ال��ع��روش ب��ي��ن ـ��م��ك��ث ال��ـ ف��م��لُّ��وا ال��زَّم��اُن ط��اَل وع��ل��ي��ه��م
األل��واِن م��ع ح��ظ��ه��م وج��رى رع��اي��ا ي��ك��ون��وا أن ال��ل��ُه وق��ض��ى
ال��دوراِن ف��ي ال��ب��ي��اض ف��ي��ه��وي ـ��ر ال��ده��ـ دورت��ه ي��دور أن ف��ع��س��ى
ال��م��ي��داِن ف��ي األع��زال س��الح ي��ا رج��ع��ن��ا إل��ي��ك إنَّ��ن��ا رب��ن��ا
وال��ح��ي��راِن وال��م��س��ت��ج��ي��ِر ـ��ل��وِم ول��ل��م��ظ��ـ ل��ل��ض��ع��ي��ف أن��ت رب��ن��ا
ي��داِن ح��م��ل��ن��ا ب��ال��ذي ل��ن��ا م��ا أنَّ��ا غ��ي��ر ن��س��ي��ت��ن��ا م��ا رب��ن��ا
تُ��ع��ان��ي ��ا م��مَّ ل��ل��ب��الد َم��خ��رًج��ا واج��ع��ل ع��ذاب��ك ع��نَّ��ا اص��رف رب��ن��ا
ال��ط��وف��اِن غ��م��رة م��ن ن��وح» «س��ف��ن ُم��ن��ج��ي ف��إنَّ��ك أن��ج��ن��ا رب��ن��ا
ال��ن��ي��راِن ف��ي ال��خ��ل��ي��ل وس��م��ع��ت ُم��وس��ى ال��ي��مِّ ف��ي س��م��ع��ت ق��د رب��ن��ا
«ال��ق��رآِن» ف��ي أث��ن��ي��ت ع��ل��ي��ه��ا ٍض أر م��ن ف��إنِّ��ي دع��وت��ي ف��اس��ت��ج��ب

∗∗∗
ال��ف��ان��ي ردَّ اس��ت��ط��ع��ت وك��ي��ف ـ��ر ال��ق��ب��ـ م��ن ال��م��ع��ري ال��ب��اع��ث أي��ه��ا
ال��ل��س��اِن ف��ص��ي��ح ال��نُّ��ه��ى ب��ص��ي��ر ن ك��ا ك��م��ا أرج��ع��ت��ه م��ن��ك ص��ي��ح��ًة
ال��م��غ��ان��ي ت��ل��ك ب��ي��ن ال��م��ج��د ف��اب��ع��ث «ال��م��ع��رِّي» ب��ع��ث��َت ص��ي��ح��ٍة ف��ي أن��ت
��ي��ف��اِن وال��ضِّ ��اد ال��ُق��صَّ دار ف��ه��ي ب��ِم��ص��ر ف��اه��ت��ف ه��ت��ف��ت م��ا وإذا
ب��ال��ن��س��ي��اِن اإلك��رام ون��ط��وي — ـ��نَّ ـَ م�� وال — ال��غ��ري��ب ال��نَّ��ازل نُ��ك��رم

∗∗∗
ال��ب��ل��داِن ُم��غ��ل��ق ال��ش��رق ل��ب��ن��ي واف��ت��ح ال��غ��رِب ف��ي ل��ل��ش��رِق ��د وم��هِّ ُق��م
وال��م��راِن ال��س��ي��وف ف��ت��ح ف��وق م��ب��ي��نً��ا ف��ت��ًح��ا األق��الم ت��ح��ت إنَّ
اإلي��واِن ف��ي وال��ج��ال��س��ي��ن ـ��ال ال��م��ـ وأه��ل ال��س��راة ف��ي أن��ت م��ن أن��ت
ب��ال��ص��ول��ج��اِن يُ��ن��اُل ال م��ا ف��اء ال��ج��و ب��ال��غ��اب��ة األدي��ب أي��ن��ال
ش��رواِن» «أن��و ش��ع��ب��ه ب��رض��ى يَ��نَ��ْل��ه ل��م م��ا األدي��ب أي��ن��ال
ال��زم��اِن م��ل��وك ب��أق��الم��ك��م ـ��ر ال��ف��ق��ـ ع��ل��ى أن��ت��م ال��زم��ان ش��ع��راء
اإلن��س��اِن ب��ن��ي ف��ي ال��ش��رق ل��غ��ة وان��ش��ر ال��غ��رب ذُرى ف��ي ال��ش��رق ف��ارف��ع
ال��م��ي��زاِن ��ة ك��فَّ ف��ي رج��ح��وه��م رج��اًال ِف��ي��ن��ا أنَّ ال��غ��رَب وأَِر
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اس��ت��ئ��ذاِن وال وق��ف��ٍة ب��ال ـ��ي ال��وح��ـ ي��خ��ت��ط��ف ي��ك��اُد ف��ح��ٍل ك��ل
األدي��اِن وح��دة ��رق ال��شَّ لُ��غ��ة ف��ك��ون��ي ل��ش��تَّ��ى أدي��ان��ن��ا إنَّ
األوط��اِن وح��دة ال��ش��رق لُ��غ��ة ف��ك��ون��ي ل��ش��تَّ��ى أوط��ان��ن��ا إنَّ
ب��داِن ق��اٍص ات��ص��ال ف��ك��ون��ي ق ال��ش��ر ل��غ��ة ي��ا األث��ي��ر م��ث��ل أن��ِت
ال��رَّن��اِن ال��ط��ب��ي��ع��ة وص��وت ق ال��ش��ر ل��غ��ة ي��ا ال��رس��ول ِن��ع��م أن��ِت
وال��وج��داِن ال��ل��س��ان ع��رب��ي ل��غ��نَّ��ى ال��ح��م��ام أُن��ط��ق ف��ل��ئ��ن
ب��ي��ان��ي ع��ن يُ��غ��ن��ي��ه��م «ف��أم��ي��ن» ِم��نَّ��ا ال��ن��واب��غ ي��رى أن ي��ش��أ م��ن

اد َحدَّ أفندي فريد قصيدة (2-5)

األق��دم��ي��ن��ا م��ج��د ِع��ظ��م وش��اق��ك األول��ي��ن��ا ادك��ار ت��ص��ب��اك
ال��ُم��ب��ي��ن��ا ��ب��ح ال��صُّ ت��ح��ج��ُب ف��ك��ادت ال��ل��ي��ال��ي م��ن��ه ط��وت م��ا وراع��ك
��ال��ف��ي��ن��ا ال��سَّ ع��ص��ور ع��ل��ى ت��ط��لُّ ش��م��ًس��ا ف��رأي��ت ال��ُع��ل��ى إل��ى ن��ظ��رت
ال��ع��ال��م��ي��ن��ا أن��اروا ق��وٍم إل��ى ن��وٍر ب��ش��ع��اع ب��ن��ان��ه��ا تُ��ش��ي��ر
ال��خ��ال��دي��ن��ا ِذك��رى ��رق ال��شَّ ف��ي ل��ه��م وتُ��ح��ي��ي ب��م��ط��ل��ع��ه��ا تُ��ح��ِي��ي��ه��م
ال��نَّ��اب��غ��ي��ن��ا م��ه��ُد ال��غ��رب ك��أنَّ َس��ن��اه��م ع��ن يُ��غ��ض��ي ال��غ��رب وس��ْم��ُت
ال��نَّ��اط��ق��ي��ن��ا م��ع��ج��زاِت تُ��س��طِّ��ُر ط��روٍس ع��ل��ى ال��ي��راع ف��أط��ل��ق��ت
األم��ي��ن��ا ال��ُح��رَّ ب��ن��ق��ِل��ِه وك��ن��ت إل��ي��ه��م ِح��ك��م��ت��ه��م ب��ي��ان ن��ق��ل��ت
ال��ظَّ��اف��ري��ن��ا ال��ك��رام ال��ع��رب ع��ن ص��دٍق آي��اُت ع��ل��ي��ِه��ُم ن��ث��رت
ال��نَّ��اظ��م��ي��ن��ا ن��ظ��م ف��اق ب��ل��ي��ٍغ وش��ع��ٍر ن��ث��ره��م ف��اق ب��ن��ث��ٍر
ودي��ن��ا أدبً��ا ب��ه ن��ب��غ��وا وم��ا أت��وه م��ا ح��ق��ي��ق��ة ل��ه��م ج��ل��وت
ض��ن��ي��ن��ا ب��ه س��واك ع��ل��ى وك��ان ِس��رٍّا إل��ي��ك ال��ب��ي��اُن أوح��ى ل��ق��د
أم��ي��ن��ا ِم��ق��َداًم��ا ال��ي��وم تُ��ح��ِي��ي ِم��ص��ًرا إنَّ ال��ِك��ن��ان��ة ض��ي��ف ف��ي��ا
ال��م��خ��ل��ص��ي��ن��ا أوف��ى ِم��ص��ر وتُ��ك��ِرم وع��ل��ًم��ا آدابً��ا ف��ي��ك تُ��ح��ِي��ي
ال��ع��ام��ل��ي��ن��ا ق��در ع��رف��ان س��وى يَ��ُش��ب��ه��ا ل��م ب��اه��رات ش��م��ائ��ل
ال��الي��م��ي��ن��ا ل��وم ع��ن��ه ب��رش��دك وادف��ع ال��ش��رق س��ب��ي��ل ف��ي ف��ج��اه��د
األول��ي��ن��ا م��ج��د ف��ي��ه ُم��ع��ي��ًدا س��ري��ًع��ا يُ��ن��ص��ف��ه ال��دَّه��ر ل��ع��لَّ
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محرم أفندي أحمد قصيدة (3-5)

ب��ي��ان��ه��ا ُح��س��َن اب��ت��زَّ ال��زم��ان أنَّ ع��رف��ان��ه��ا م��ن ف��ش��ج��اك أع��رف��ت��ه��ا
أوط��ان��ه��ا إل��ى ي��ح��ف��زه��ا وال��ش��وق أوط��ان��ه ع��ل��ى ب��ه��ا ال��ك��الل وق��ف
ع��ن��ان��ه��ا ف��ض��ل ي��ج��رُّ ال��م��ش��ي��ُب وم��ش��ى م��راح��ه��ا األرب��ع��ي��ن ف��ي ط��وت ن��ف��ٌس
ُس��ل��ط��ان��ه��ا م��ن ال��ف��خ��م ال��م��ه��ي��ب ت��ح��م��ي ق��وة ل��ك ��ب��ا وال��صِّ م��ل��ك��ك ال��نَّ��ف��ُس
وس��ن��ان��ه��ا ب��س��ي��ف��ه��ا إل��ي��ك أل��ق��ت دول��ٍة ص��اح��ب وأن��ت ال��ج��ن��ود ت��ل��ك
ِط��ع��اِن��ه��ا ع��ن��د األق��داِر وأس��نَّ��ِة ض��راب��ه��ا ع��ن��د ال��ل��ه س��ي��وف راق��ب
ن��زوات��ه��ا ف��ي ال��ح��ت��ف ت��ل��ق��ى ف��ال��نَّ��ف��س ن��زوٌة ب��ك ت��ط��ش وال ت��ظ��ل��م��ن ال
ع��دوان��ه��ا م��ن ال��س��وء أم��ن��ت إن ل��ك ب��أس��ره��ا ��ع��وب وال��شُّ ل��ق��وم��ك واع��م��ل
وزم��ان��ه��ا ب��أرض��ه��ا ال��ح��ي��اِة أُم��ُم وزم��ان��ه أرض��ه ف��ي ال��ف��ت��ى ق��وُم
ب��ن��ي��ان��ه��ا ع��ل��ى ف��أت��وا ش��ه��وات��ه��م ب��ه��م ج��م��ح��ت م��ع��ش��ر ال��م��م��ال��ك س��اس
أض��غ��ان��ه��ا م��ن ال��م��ه��راق ال��دم يُ��ذك��ي ك��ت��ائ��بً��ا ال��ش��ع��وِب إل��ى ال��ش��ع��وَب س��اق��وا
ُق��ط��ع��ان��ه��ا م��ن ال��ح��ك��م س��وء ن��ال م��ا ُق��ط��ع��ان��ه م��ن ��وءِ ال��سُّ ذئ��ُب ن��ال م��ا

∗∗∗
ِض��ي��ف��ان��ه��ا م��ن واألج��ي��اُل ال��دَّه��ُر ��ٍة أُمَّ ح��اِت��ُم أن��َت «ال��ك��ن��ان��ِة» ض��ي��ُف
إح��س��ان��ه��ا ع��ن األرض ش��ع��وب ت��روي ال��ت��ي ��ت��ك أُمَّ ون��ح��ُن األدي��ُب أن��َت
أك��ف��ان��ه��ا م��ن ت��ث��ور ال��ف��ج��اج م��لء ب��ه��ا ف��إذا ح��ي��ات��ه��ا ال��ن��ف��وس ت��ه��ب
ط��غ��ي��ان��ه��ا ع��ل��ى ق��ض��ى ال��ي��راع داع��ي دع��ا ف��إن ال��ع��ت��اة ال��ج��ب��اب��رة ت��ط��غ��ى
ح��ران��ه��ا ع��ه��د وط��ال ال��نُّ��ف��وس غ��وت ق��ائ��ٍل أب��ل��ُغ ف��أن��ت «أم��ي��ُن» ي��ا ق��ل
ديَّ��ان��ه��ا إل��ى ب��ه��ا ��ع��وب ال��شُّ تَ��ه��دي ب��ح��ك��م��ٍة م��ن��ك األق��ط��ار ع��ل��ى ام��نُ��ن
��ان��ه��ا» «ح��سَّ إل��ى ُم��ص��غ��ي��ٌة وال��ع��رب ط��يِّ��ع ال��ُم��ه��ذَُّب واألدُب ال��ش��ع��ُر
آذان��ه��ا م��ن ت��ط��لُّ ال��ق��ل��وب وأرى وح��ده ب��ي��ان��ك إل��ى ال��ج��م��وع ت��ه��ف��و
ت��ي��ج��ان��ه��ا ف��ي اآلداب وت��ص��ون��ه ش��ب��اب��ه ف��ي��ه ��رق ال��شَّ يُ��ص��ي��ُب أدٌب

∗∗∗
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أح��زان��ه��ا وال خ��ال��ت��ن��ا5 ب��ه��م��وم ت��بُ��ح وال ال��ح��دي��ث ل��خ��ال��ت��ك4 اذك��ر
«ل��ب��ن��ان��ه��ا» ف��ي ال��ج��رح ت��ل��ك وت��ح��س «أه��رام��ه��ا» ف��ي ال��س��ه��م ت��ح��س ه��ذي
دوران��ه��ا ف��ي تَ��ِج��دُّ ال��ش��ع��وب دن��ي��ا ل��َس��ِب��يَّ��ة َس��ِب��يَّ��ة ت��ح��زن��ن ال
أع��ي��ان��ه��ا م��ن ال��ع��ال��ي��ن ف��ي وال��ض��اد وُح��م��ات��ه أب��ط��ال��ه ف��ي ال��ش��رق
م��ك��ان��ه��ا رف��ي��ع ف��ي ال��م��واك��ب ي��ع��ل��و م��وك��بً��ا ل��ل��ت��ح��ي��ة ي��س��ي��ر ُك��لٌّ
ري��ح��ان��ه��ا ش��ذا ع��ل��ى ال��ده��ور ت��م��ش��ي غ��ي��ض��ة ج��ي��ٍل ل��ك��ل ال��زه��ور ن��ظ��م
ش��أن��ه��ا وِرف��ع��ة ُرت��ب��ت��ه��ا وج��الل ح��ق��ه��ا ول��ل��ن��واب��غ «األم��ي��ن» ح��ق

∗∗∗
غ��ل��م��ان��ه��ا م��ن ف��ص��ار ال��زم��ان َك��بُ��َر ودول��ة ال��زم��ان دول إل��ى ان��ُظ��ر
«س��اس��ان��ه��ا» وال «ق��ي��ص��ره��ا» ب��ج��الل ج��الل��ه��ا ال��م��ل��وك م��اض��ي ف��ي ق��ي��س م��ا
إي��وان��ه��ا وف��ي ال��ع��ال��ي ت��اج��ه��ا ف��ي ك��ل��ه��ا وال��م��م��ال��ك ال��م��م��ال��ك ن��ظ��م��وا
ش��ي��ط��ان��ه��ا ع��ن ال��ن��ف��س ال��غ��وي يَ��ن��ه��ى ه��داي��ة دي��ن ال��ش��ع��ر رأي��ُت إنِّ��ي
إي��م��ان��ه��ا م��ن ال��ش��ع��ر ي��ك��ون ح��ت��ى ام��رٍئ ن��ف��س ف��ي اإلي��م��ان يَ��ص��ُدق ال
أوث��ان��ه��ا ع��ل��ى ع��اك��ف��ة ف��ال��نَّ��اس ال��ه��دى؟ إن��ج��ي��ل أي��ن ل��ألئ��م��ة: ق��ل
ط��وف��ان��ه��ا؟ ف��ي ال��ش��رق ش��ع��وب غ��َرق��ت ج��ه��ال��ٍة ُع��ب��اب ع��ل��ى ال��ُم��ع��ي��ن وَم��ْن
أع��وان��ه��ا م��ن ال��ع��ل��م ي��ك��وُن ح��ت��ى َف��ْخ��م��ًة ال��م��رات��َب األُم��ُم ت��ب��لُ��غ ال
أرك��ان��ه��ا م��ن األخ��الق ت��رى ح��تَّ��ى ح��ي��ات��ه��ا ب��ن��اء ي��ب��ق��ى ول��ق��لَّ��م��ا

الرازق عبد أفندي محمد قصيدة (4-5)

ل��ب��ن��اِن ع��ن��وان وي��ا ِم��ص��ر ض��ي��َف ي��ا وإِي��واِن ع��رٍش ِم��ن ع��رُش��َك ل��ل��ه
وري��ح��اِن ع��ْرٍف ش��ذى م��ن��ه��ا ل��ل��غ��رِب س��رى ثُ��مَّ ��رق ال��شَّ ف��ي ن��ب��ت��ت زه��رًة ي��ا

مرص. 4

سوريا. 5
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ان��ي ول��ل��دَّ ل��ل��ق��اص��ي ال��َه��ْدي ون��وُره م��ط��ل��ُع��ه ال��ش��ام س��م��اء ف��ي ك��وك��بً��ا ي��ا
ب��ره��اِن أل��ف ي��وٍم ك��ل ل��ه��م ب��دا ِح��ك��م��ت��ه ل��ل��ش��رق ج��ح��دوا أك��لَّ��م��ا
«ب��س��ح��ب��اِن» أو «ب��ق��س» أش��دن��ا وإن وش��ي��ع��ت��ه «ب��ش��ك��س��ب��ي��ر» ف��اخ��روا إن
س��ه��م��اِن ال��ي��وم األدب��ي��ن م��ن ل��ه رج��ًال أن��ب��ت��ت ق��د أن ت��ف��خ��ُر ��اُم ف��ال��شَّ
وت��ح��ن��اِن ل��ت��ذك��اٍر ي��ب��ك��ي وال��طِّ��ف��ُل م��الع��ب��ه ع��ن ط��ف��ًال تَ��غ��رَّب ف��تً��ى
وت��ي��ج��اِن ُدرٍّ م��ن ي��ن��س��ج��ن غ��دون وق��د ال��ح��ري��ر ي��ن��س��ج��ن ُك��نَّ أن��ام��ُل
ال��ث��ان��ي ت��س��ي��ارك ف��ي ال��ذِّك��ر وص��اح��ب ف��تً��ى وال��ي��راع ط��ف��ًال ال��نَّ��ول ص��اح��ب ي��ا
وج��داِن؟ أي ع��م��ي��ق؟ م��ع��ن��ى وأيُّ وات��ق��دت؟ ف��ي��ك ه��اج��ت ال��م��ش��اع��ر أيُّ
إن��س��اِن ت��م��ث��ال م��داخ��ل��ه��ا ع��ل��ى ن��ص��ب��وا وق��د «ن��ي��وي��ورًك��ا» رأي��ت ��ا ل��مَّ
وإي��م��اِن إق��ن��اٍع أن��وار ل��ل��ح��قِّ ن��اش��رًة ال��م��ص��ب��اح ت��ح��م��ل ف��ت��ات��ه��م
وع��دواِن ق��اٍس ع��ن��ٍت ب��ال ش��ورى ب��ي��ن��ه��م��و ال��ق��وم وأم��ر رأي��ت م��اذا
س��ي��اِن وال��ص��ع��ل��وك ال��ُم��ل��ك ف��ص��اح��ُب ل��ي��ن��ش��ره ي��س��ع��ى م��ذه��ٌب ل��ه ُك��لٌّ
ع��ان��ي ب��ائ��ٍس أو ذه��ٍب م��ن ل��دي��ه ب��م��ا ي��س��ت��ف��زُّ غ��ن��ي ب��ي��ن ف��رق ال
وب��ره��اِن إق��ن��اٍع زه��رة وال��ح��ق ب��ه» ال��ب��الد ت��ش��ق��ى ال ال��ج��م��اع��ة «رأي
وأش��ج��اِن أع��واٍل ب��ي��ن زع��ي��م��ه��م ه��وى ي��وَم ال��نَّ��ص��ِر غ��داة ف��ي��ه��م أك��ن��َت
ه��تَّ��اِن م��ن��ه ب��دم��ٍع ق��دي��ًم��ا م��ج��ًدا م��تَّ��ِك��ئٌ وه��و ي��ب��ك��ي ال��ع��رش وغ��ادر
وق��رآِن ب��إن��ج��ي��ٍل أت��ان��ا ��ا ل��مَّ يُ��رش��دن��ا اإلص��الح إل��ى ن��ب��يٌّ ق��ل��ن��ا
ف��ان��ي زائ��ٌل ج��دي��ٌد س��واه��ا وم��ا ب��اق��ي��ة األط��م��اِع ق��وة ل��ك��نَّ��م��ا
إح��س��اِن ث��وب ف��ي م��ل��ٌك ك��أن��ه��ا ��لُ��َه��ا تُ��ؤمِّ ل��غ��اي��اٍت ت��ب��دو وال��نَّ��ف��ُس

∗∗∗
وت��ب��ي��اِن؟ ب��ت��ف��ص��ي��ٍل أم��ت��دح��ك��م ل��م إذا ال��ق��ري��ض ذن��ب م��ا ل��ب��ن��ان، ف��خ��ر ي��ا
وش��ي��ط��اِن ع��اٍت م��ن��ت��ق��ٍم ك��لِّ م��ن ب��ه ن��ع��وذُ م��وًل��ى س��وى م��دح��ت ف��م��ا
ال��ث��ان��ي ال��م��وض��ع ف��ؤادي ف��ي ل��ك��م ك��م��ا وه��ًوى ح��رق��ة ف��ؤاٍد ب��ك��لِّ ل��ه

∗∗∗
رن��اِن م��ن��ك ب��ص��وٍت ُدرٍّا أُذن��اي س��م��ع��ت م��ا ال��ي��وم ق��ب��ل ل��ب��ن��ان ف��خ��ر ي��ا
إن��س��اِن أرداِن ف��ي ال��م��الئ��ك م��ن ُم��خ��يِّ��ل��ِت��ي ف��ي إالَّ رأي��تُ��ك وم��ا
ل��ب��ن��ي��اِن تُ��خ��ل��ق ل��م ال��ح��ق��ائ��ق م��ن دع��م ع��ل��ى ل��ب��ن��ان م��ج��د ب��ن��ي��ت��م��وا
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م��ي��داِن ك��لِّ ف��ي م��ج��الت��ك��م وذي ح��اض��رة ك��لِّ ف��ي ج��رائ��دك��م ه��ذي
ل��ب��ن��ان أه��ل م��ن ل��ي��ع��لُ��وه ِش��بْ��ٌل َل��ُه وَق��اَم إال م��ن��ب��ٌر خ��ال وم��ا
ظ��م��آِن ك��لُّ م��ن��ه ي��ش��رب وراح ف��ص��ف��ا ح��وض��ه��ا ح��م��ي��ت��م ال��ل��غ��ات أُمُّ
وأع��واِن أن��ص��اٍر أك��ب��ر ال��ش��ام ف��ي ل��ن��ا ف��إنَّ ال��ُج��لَّ��ى إل��ى دع��ون��ا إذا
ع��ن��واِن خ��ي��ُر ش��كٍّ ُدون ل��ه أن��ت��م ِح��َك��ٌم ك��لُّ��ه ك��ت��اٌب إال ��رُق ال��شَّ م��ا
أخ��ت��اِن «األَرز» وب��الد ف��إنَّ��ه��ا ت��ح��ي��ت��ه��ا ت��ه��دي��ك��م ال��ف��ت��ي��ة م��ص��ر
ري��ح��ان��ي أع��م��ال ف��ي ال��ش��رق ف��ع��ت��رة ب��ه ن��س��ت��ع��ز «ش��وق��ي» ِم��ص��ر ف��ي ك��ان إن

عماد أفندي محمود قصيدة (5-5)

دار ل��ل��ش��اع��ر ��ك��وِن ال��سُّ ه��ذا ك��ل ال��دي��ار ف��تُ��ح��ي��ي��ه ض��ي��ًف��ا ل��ي��س
ش��ع��ار ل��ل��دن��ي��ا وه��و ل��ش��ع��اٍر ي��ن��ت��م��ي أن م��ن أك��ب��ر إنَّ��ه
ن��ار؟ ال��م��ل��ه��ب ف��ك��ره م��ن وب��ه��ا أص��ق��اع��ه��ا ت��ع��رف��ه ال ك��ي��ف
وم��ط��ار؟ ل��نُ��ه��اه م��رًق��ى وه��ي أج��واؤه��ا ت��ع��رف��ه ال ك��ي��ف
ن��ه��ار؟ ل��ي��ل دق��ه��ا يُ��ح��ص��ي وه��و س��اع��ات��ه��ا ت��ع��رف��ه ال ك��ي��ف
ال��ع��ث��ار م��أم��ون ال��ك��ون ِش��ع��اب ف��ي ش��ائ��ٌع روٌح ��اع��ر ال��شَّ إنَّ��م��ا
ج��دار أو ب��ن��اء ي��ث��ن��ي��ه��ا ل��ي��س ط��ي��ب��ة َس��َرت ال��رِّي��ُح إنَّ��ه
وس��ار األرض ع��ل��ى دبَّ م��ا ك��ل واح��ت��وت ��ت َع��مَّ ال��رح��م��ة إنَّ��ه
ال��م��دار ف��وق رع��ي��ه��ا ي��ت��ولَّ��ى ع��ٍل م��ن رس��وٌل األرض ف��ي ه��و
ال��خ��م��ار؟ ع��ن��ه��ا ون��ض��ا س��اك��ن��ي��ه��ا إل��ى ال��دن��ي��ا ن��ع��ت س��واه َم��ْن
وأث��ار؟ ف��ن��ح��ى ال��ُح��س��ن ع��رف وم��ن ال��ق��ب��ح ع��رف س��واه َم��ْن
ال��ق��ف��ار؟ ه��ذي ف��ي ال��س��ي��ر يُ��ح��س��ن��ون وح��يُ��ه َع��داُه��م ل��و أن��راه��م
ال��ب��وار ي��أت��ي��ه ال��م��ج��م��وع وم��ن ل��ه ال ي��ح��ي��ا ل��ل��م��ج��م��وع ه��و
ل��ع��م��ار؟ ض��ح��وًك��ا أو ل��خ��راٍب ب��اك��يً��ا إال ��اع��ُر ال��شَّ يُ��رى ه��ل
وخ��س��ار ��رٍّ ب��ضُّ اخ��ت��ص وإن وه��ًدى ن��ف��ٍع ت��ع��م��ي��م ��ه ه��مُّ

∗∗∗
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واح��ت��ك��ار ب��دع��وى ت��ش��ي��ن��وه ال ل��ل��ورى ض��ي��ٌف — ق��وم ي��ا — ض��ي��ُف��ك��م
ق��ص��ار ف��ل��ي��ال��ي��ه ق��ائ��ل��ي��ه ن��ف��ع��ه ي��ع��دو ل��ي��س ش��ع��ًرا إنَّ
ال��ب��ح��ار خ��ل��ف وم��ا «أم��ري��ك��ا» ف��خ��ر ب��ه «ل��ب��ن��ان» ب��ع��د «ِم��ص��ر» ف��خ��ر
ي��خ��ار أن ي��أب��ى وه��و أُخ��رى ُدون م��ن��ط��ق��ٌة ب��ه ت��ع��ت��زُّ ك��ي��ف
ال��م��زار ش��ط وإن وس��م��ع��ن��اه ب��ه م��رآه ق��ب��ل أَِن��س��ن��ا ق��د

اللبناني مخلوف أفندي فيليب قصيدة (6-5)

م��ث��وان��ا ب��ال��تِّ��رح��اِب م��ص��ُر أك��رم��ْت ق��د
ريَّ��ان��ا ك��ان ق��ل��بً��ا ال��دَّم��ُع ف��أض��م��َر أش��ج��انً��ا أي��ق��ظ��ت إذ ُج��روح��ي ه��اج��ت
رنَّ��ان��ا ب��اَت ص��وٌت ل��ب��ن��ان ص��دِر ف��ي ول��ه َص��دُح��ه ب��ق��ل��ب��ي ِم��ص��ر اح ص��دَّ
وأزم��ان��ا أج��ي��اًال األُخ��وة ع��ه��د ذاك��رًة ش��ك��واه ص��دى ال��ض��ل��وع تُ��ئ��وي
ت��رع��ان��ا ال��ل��ِه وع��ي��ُن ل��ج��ن��ٍب ج��ن��بً��ا ن��ص��ع��ده��ا ال��ع��ل��ي��اء إل��ى ال��س��م��وِّ ع��ه��د
وإي��م��ان��ا أخ��الًق��ا ال��ف��ض��ِل ت��ال��ِد م��ن س��ل��ب��ت م��ا األق��داُر ل��ن��ا تُ��ع��ي��ُد أال
ع��ن��وان��ا ل��ألق��وام ��رق ال��شَّ ح��ض��ارة ج��ع��ل��وا األُل��ى أب��ن��اء ال��ق��وم وتُ��ن��ص��ُف
ش��ج��ع��ان��ا م��اج ب��ح��ًرا ال��ب��ر وأغ��رق��وا س��ف��ائ��ن��ه��م م��ن ب��رٍّا ال��ب��ح��ر ف��أث��ق��ل��وا
وأل��ح��ان��ا أل��ف��اًظ��ا ال��ص��وت م��ق��اط��ع ط��ب��ع��وا إذ ال��نَّ��اِس ب��ي��ن ال��نَّ��ش��ر ��ل��وا وس��هَّ
وب��ل��دان��ا أق��ط��اًرا ال��ق��ف��ر ��روا وع��مَّ م��ج��اه��ل��ه��ا ف��اس��ت��ق��ص��وا األرَض ت��ك��بَّ��ُدوا
وأل��وان��ا أص��ن��اًف��ا ال��رِّزِق ت��واج��ر ع��رض��وا إذ األس��واق ف��ي ال��ب��ي��ع ون��ظ��م��وا
أح��ي��ان��ا ال��نَّ��ف��ع ف��ي��ه��ا ال��م��ف��اخ��ُر ذك��رى ن��ذُك��ُره��ا ل��ألج��داد ال��َم��َف��اخ��ر ت��ل��ك
وع��رف��ان��ا؟ دي��نً��ا ُه��ًدى م��ن��ُه ل��ل��نَّ��اِس س��ط��ع��ت ال��ذي ل��ل��ش��رِق ��م��س ال��شَّ أت��رج��ُع
ظ��م��آن��ا؟ ال��دَّه��ُر يَ��ب��ق��ى ال��ع��ل��م وَم��ش��َرع أب��ًدا ُم��ظ��ل��ًم��ا ي��ض��ح��ى ��م��ِس ال��شَّ أَم��ش��رق
ي��ق��ظ��ان��ا ل��ل��م��ج��د ُق��دًم��ا ب��ه��ا ي��م��ض��ي رائ��ده��ا ��ع��د ف��ال��سَّ ن��ه��ض��ت وق��د ِم��ص��ٌر
ُص��ل��ب��ان��ا ال��ح��قِّ ف��ي ج��اورت أَِه��لَّ��ًة راف��ع��ًة األق��وام وت��ت��ب��ع��ه ي��م��ض��ي
ع��ط��ش��ان��ا ال��ع��ل��ي��اء خ��اط��ُب ��ه��ا يَ��ش��تَ��فُّ خ��م��رت��ه��م ال��م��وُت يُ��دي��ُر األن��وف ُش��مُّ
أوط��ان��ا! يُ��ح��ي��ي إن ال��رَّدى أح��بَّ ف��م��ا ِب��ِه ن��ع��ي��ُش م��وٍت م��ن ب��د ال ك��ان إن
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ووج��دان��ا أذنً��ا ُم��ب��ل��غ��ه ف��ال��ح��قُّ أَُم��ٍم ف��ي ال��ح��قِّ ص��وت ال��ظُّ��ل��م يُ��بْ��ِك��ُم إن
ب��ط��الن��ا ال��ن��اس ب��ي��ن ال��ح��قَّ يُ��الِب��ُس ُم��ن��ص��ف��ه��م ب��ات ح��ت��ى ال��ش��رع ت��ج��اه��ل��وا
م��ي��زان��ا ل��ألح��ك��ام ��ي��ف ال��سَّ غ��م��ده م��ن وام��ت��ش��ق��وا ال��تَّ��ش��ري��ع ُك��تُ��َب ت��ج��ن��ب��وا
ُع��م��ي��ان��ا ال��ظَّ��ل��م��اءِ ف��ي ال��نُّ��ور وأن��ظ��ر ُص��ُح��ٍف ف��ي ال��بُ��ك��ِم ص��وَت ��م ال��صُّ ف��اس��ت��س��م��ع
ن��ي��ران��ا يُ��ل��ف��ي��ه ف��ق��د ي��ح��ت��ب��س��ه إن ب��م��ش��رق��ه ن��وٍر ع��ن ال��غ��رب وح��دَّث
م��ع��وان��ا ال��ح��اج��ات ل��ذي ك��ان وال��ع��ط��ف ع��ط��ف��ت أن��ص��ف��ت م��ا إذا ال��ن��ف��وس إنَّ
وع��دوان��ا ظ��ل��ًم��ا ك��ل��م��ت إذا ن��ف��ٌس ب��ه تُ��س��ت��ط��ب ط��بٍّ أن��ج��ع وال��ع��دل
ه��ان��ا وإن ألق��واٍم ن��ف��ٍع ب��ال��ش��رِّ وم��ا ل��ألن��ام خ��ي��ٍر م��دع��اة ��ل��ُم وال��سِّ
أج��ف��ان��ا ل��ل��ش��رق م��وق��ظ��ة ف��ال��ش��م��س يُ��ض��اح��ك��ه ص��ب��ٍح ع��ن ال��ش��رُق ت��ن��ف��س
وإي��وان��ا نُ��ُزًال ِع��زَّتِ��ِه أوِج ف��ي ط��ال��ب��ة ل��ل��م��ج��د واث��ب��ة وال��رُّوح
ل��ل��ق��ي��ان��ا ي��وًم��ا ع��ائ��دة ش��كَّ ال غ��رب��ت إن ��م��ُس وال��شَّ ِغ��يَ��ٍر ف��ي ف��ال��دَّه��ُر
م��ث��وان��ا ب��ال��ت��رح��اب ِم��ص��ُر أْك��َرم��ْت ق��د ن��ذك��ره ن��ح��ن ج��م��ي��ًال ل��ِم��ص��ر واذك��ر
وإخ��وان��ا أه��ًال ل��ل��ق��رى أه��ل��ه��ا ف��ي ب��ه��ا وإنَّ ث��اٍن وط��ٌن ل��ن��ا ِم��ص��ر
وت��ب��ي��ان��ا م��ن��ه��اًج��ا ال��ش��رق م��ن��ارة إنَّ��ه��م��و ال��ق��وُم وي��ح��ي��ا ِم��ص��ُر ف��ل��ت��ح��ي��ا

خاكي أفندي توفيق محمد قصيدة (7-5)

ال��رِّح��اب��ا واف��ا ب��ال��ذي وأه��ًال ال��ش��ب��اب��ا زان ل��ل��ذي س��الًم��ا
ع��ذاب��ا وآدابً��ا وف��ل��س��ف��ًة ع��ل��ًم��ا ال��ع��ص��ر وح��ي��د أض��ح��ى ب��م��ن
ع��اب��ا ال��غ��رب م��ا إذا ذْود ل��ه ت��ب��ق��ى ل��ل��ش��رق ذخ��ي��رًة ف��ك��ان
ك��ت��اب��ا ف��ي��ه��ا ل��ن��ا ق��رءوا إذا وال��م��ع��ال��ي ال��م��ف��اخ��ر وع��ن��وان
ال��ث��ي��اب��ا ف��اخ��رن��ا ال��غ��رُب م��ا إذا ت��اًج��ا ��رق ل��ل��شِّ ن��ب��وُغ��ه وك��ان
ج��واب��ا أح��ٌد ل��ه��ا يُ��ح��س��ن ول��م ت��ش��ك��و ال��ع��ل��ي��اء ك��ان��ت ��ا ول��مَّ
ش��ه��اب��ا ��ام��ي ال��سَّ ب��أُْف��ِق��ه��ا ف��ك��ان «أم��ي��نً��ا» ن��اب��غ��ًة ال��ل��ه أت��اح
غ��اب��ا! ال��ل��ي��ُث ��ا إمَّ ال��غ��اب ف��وي��ل ن��ف��س��ي ف��داك ال��ع��ري��ِن ل��ي��َث ف��ي��ا
ال��م��ت��اب��ا! ع��اب ال��ذي ف��أل��زم��ت ش��رٍق آداِب ع��ن داف��ع��َت ف��ك��م
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��ع��اب��ا ال��صِّ وذلَّ��ل��َت «ب��آم��رك��ا» ال��م��ع��رِّي أش��ع��اَر ت��رج��م��َت وق��د
َم��الب��ا ُم��زج��ت ُم��دام��ًة أدار وق��ال��وا س��ك��روا األُل��ي ف��أْدَه��ش��َت
ال��ُع��ج��اب��ا ال��َع��َج��ب آداب��ن��ا رأوا س��اك��ن��وه��ا ل��ل��ع��ج��اِئ��ِب ب��الٌد
ِرق��اب��ا تُ��ل��يَ��ت ِع��ن��دم��ا وأْح��ن��وا اخ��ِت��راًع��ا َط��َالوتُ��ه��ا ف��أنْ��َس��تْ��ُه��م
��ح��ابَ��ا ال��سَّ م��ك��ان��ت��ه ب��ل��غ��ت وق��د ف��ض��ٍل أري��ُج م��ن��ه ري��ح��ان ف��ي��ا
ال��ُم��ه��اب��ا ال��ل��ي��ث ب��ع��ي��ن��ن��ا وك��ان ان��ت��ع��اٌش م��ن��ه ل��ُق��ط��ِرنَ��ا ف��ك��ان
رك��اب��ا ل��ك��م ح��ن��ي��ن��ه وك��ان ض��ي��ف أج��لَّ ف��ي��ه ف��ك��ن��ت ن��زل��ت
ال��ِغ��الب��ا ال��ي��وم يُ��ب��تَ��َغ��ى ب��م��ث��ل��ك ش��ْرٍق ل��ن��ه��وِض ال��ُع��ال ذا ي��ا َف��ُدم

فهمي أفندي منصور الدكتور ُخطبة (8-5)

وُدِعي املرصية، الجامعة يف الفلسفة أستاذ فهمي، أفندي منصور الدكتور عىل نُودي وملا
— عنه هللا ريض — ُمعاويُة ُسِئَل وقد استعداٍد، غري عىل «إنِّي وقال: وقف الخطابة، إىل

وتهواه؟ تُحبه يشءٍ أيُّ يوٍم: ذاَت
الرِّجال. ُمحادثة فقال:

وجلس. الريحاني األستاذ إىل وأشار ثُُكم.» يُحدِّ َرُجٍل عىل عثرت وقد

الزَّنكلوني عيل الشيخ الجليل األستاذ ُخطبة (9-5)
الرشيف األزهر علماء من

ادة: السَّ أيُّها
الدَّعوة بطاقِة يف نُبِّهُت وال خطيبًا، ألكون املباركة الحفلة هذه يف حرضُت ما إنِّي

امُلكرِّمني. مع الريحاني األستاذ تكريم حفلة يف ألشرتَك حرضُت وإنَّما الغرض، لهذا
أقف ولم عهد، سابقة وال الحفلة، هذه قبل ِصَلٌة به يل تُكن لم الريحاني األستاذ إنَّ
تقصريًا ُعدَّ وإن وهذا جمعة. لطفي امُلحتِفل األُستاذ ُخطبَِة من إال املجيد تاريخه عىل
عىل فاضلٍة وأياٍد جليلة، آثاًرا له ألنَّ به؛ امُلحتَفِل جانب يف نقًصا يُعدُّ فال إيلَّ، بالنسبة
اآلثار. لهذه التطلُِّع عن ق الرشَّ أبناء بعض الهمم ضعف عاق إذا عليه ضري وال ِق، الرشَّ
ُ أُقرصِّ فإنما فيها، ُت قرصَّ فإذا الدينية، دائرتي أستكمل أن عيلَّ يجب دينيٌّ رجٌل أنِّي عىل
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األستاذ آثار استطالع عن ُة الهمَّ بي ضعفت فإذا جوهريٍَّة، حياٍة ويف ، رضوريٍّ واجٍب يف
الكمال. دائرة يتخطَّى ال القصور فإنَّ والرشقيني؛ للرشق خدمته يف الريحاني

الرشق، محاسن للغرب بنيَّ أنَّه الريحاني األستاذ عن الُخطباءُ يقولُُه ما ُمجَمل إنَّ
ا، جدٍّ كبريٌ — نظري يف — أنَُّه إال النَّاس، من كثرٍي نظر يف صغريًا كان وإن امُلجَمل وهذا
والتبجيل. االحرتام مظاهر أعظم صاحبها عليها يستحقُّ التي الجليلة األعمال من وأنَّه
ع والتَّوسُّ الطَّمُع ولََّدُه عداء الرشق وبني وبينه كثريًا، بالرشق استهان قد الغرب إنَّ
ال الفضائل من فضيلًة الضعيف عدوه من يُدرك لم إذا القوي العدو وإن االستعمار. يف
لم وإن — الفضيلة مواضع منه تبنيَّ إذا ا أمَّ وضعفه. إِذَالله يف ُع ويتشجَّ أمامه، يستحي
مواجهته، عند استحى االحتكاك يُظهرها قد كامنة قوة فيه أنَّ وأدرك — آثارها تظهر
فضيلٍة. لكلِّ ِفقدانه ُمعتقًدا كان إذا إليها بالنسبة ضعيفة العدائية الحركة منه وبرزت
تُولُِّد ما كثريًا حالٌة وتلك والدَّهاء. بامُلخاتلة ومرَّة املشلولة، القمع بحركة مرَّة يُعامله وُهنَا

آماله. وتحقيق أغراضه، بلوغ عىل فتبعثه الضعيف؛ نفس يف الُقوََّة
العمل بهذا نستهني أالَّ علينا فيجب الريحاني، األستاذ يسري كان النحو هذا عىل
الُحُكومات؛ مع نتخاَطُب ال إنَّا الرشقيني. فضائل الغرب شعوب يُعرُِّف الَّذي الجليل
وإنَّما اإلنساني، العالم وراء عالٍم ملن وإنَّها تَعِقُل، وال تَسمُع وال تُبُرص ال فالحكومات
تقليِد عن عوب الشُّ يَِرصُف ا ممَّ الريحاني األستاذ عمل مثل وإنَّ عوِب. الشُّ مع نتخاطُب

الحقائق. يف والتفكري الواقع، يف النَّظِر إىل الُحُكومات
أمراض من هللا ره طهَّ من الزَّمن هذا يف الرشقيني من وَقلَّ كثريون، الرشقيني إنَّ
الوظائف بأقذار الطبيعة تُلوِّثْه َلم الوطن، سبيل ويف هللا، سبيل يف ُمجاهًدا فربز االجتماع،
حيٌّ عضو أنه الريحاني به أُكِرَم يشءٍ أحسن وإنَّ الكاذبة. واملظاهر الشخصية، واملنافع
ويف قيني، والرشَّ ِق الرشَّ عن فاِع الدِّ من بنوٍع يُدافع فإنَّه األمراض؛ من بريءٌ الرشق يف
اْألَْرَحاِم ﴿َوأُولُو الجوار حقُّ عليها ولها مرص، شقيقة سوريا ألنَّ مِلرص؛ سعادة ذلك

ِهللا﴾. ِكتَاِب ِيف ِببَْعٍض أَْوَىل بَْعُضُهْم
حكم وإماتة الوجود، من االستعماري املذهب سبيل إبادة يف يعمُل إنساٍن كلَّ إنَّ
النبيني طريق عىل يعمل فإنَّما بهم، الالئق امُلستوى إىل عفاءِ بالضُّ والنهوض الفرد،
العالم، وطمأنينة العامة، السعادة لتحقيق إال بُعثوا ما جميًعا هللا أنبياء ألن واملرسلني؛
تعاىل؛ هللا ِقبل من إال تُعلم ال التي الصحيحة عادة السَّ هي بها جاءوا التي عادة السَّ أنَّ إال

50



تكريمه حفالت

الخالق وحده فهو الجميع، رضا به ُق يتحقَّ الذي املشرتك القدر يعلم الذي هو وحده ألنه
للعالم البرشي العقل يضع أن وُمحاٌل ويُشقيها، يُسعدها بما والعاِلم واألرواح، للنفوس

صحيحة. سعادة
فيها املستعمرون دام وما األرض، يف العالم شقوة منار ُهَما واالستعمار الفتح وإنَّ
مُلحاربة إال ُكتبه أَنَزَل وال للعاَلِم ُرُسله بعث ما هللا وإنَّ ُمعذَّبة، شقيَّة فاإلنسانية أقوياء
األستاذ أنَّ ويكفي عظيٌم، فهو األنبياء طريق يف يسري َمن فكلُّ واملستعمرين، االستبداد

والسالم. الرجال، عظماء من صار هذا بعمله الريحاني

الريحاني أفندي أمني ُخطبة (10-5)

١

ُق! الرشَّ أنا
لذلك اإلنسان؛ عروش من عرٍش وألوَّل هللا، هياكل من هيكٍل ِل ألوَّ الزَّاويِة حجُر أنا

الجنان. ثابت الرَّأي، قويُم ولكنِّي الظهر، محنيَّ تراني
الشمس! جرس أنا

كتفي، عىل يوٍم كلَّ تصعُد األنوار ائمة الدَّ األفالِك إىل األكواِن ُظلُماِت أعماِق من
جميلًة. مكافأًة وتُكافئني

معادن يف له نظري ال ما الفجر ذهب من نفيس ويف يدي، ويف جيوبي، يف إنَّ أجل،
كلها. األرض

رحلٍة يف ثباتي عىل وأنا والجنان، أيًضا البرص منِّي وتزود للرتحال، مُس الشَّ تزودني
حركاتها. تُبرص ال كالكواكب دائمٍة

بالجوزاء. ليتَِّصل نفيس، قافلة القافلة، ل أوَّ إنَّ
آخرها! أين اليوم أدري لسُت آخرها، وإنَّ

يف الياسمني عرائش تحت نائًما أو ليفربول، أبواب يف ُمستكشًفا واقًفا يكون قد
نيويورك. يف البيضاء الجادة يف ضائًعا أو النيل، ضفاف عىل جاًدا أو سمرقند،

مبرص فإنِّي القافلة ساقة أرى ال كنُت وإن ألنِّي ؛ مطمِنئٌّ ، ريضٌّ قنوٌع ولكنني
قادتها.
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ُمسلًِّما صباٍح كلَّ يجيئُِني الرَّسوِل وصوُت املساء، عند األجراس طنطنة ألسمُع وإنِّي
ليومي. ألبسه جديٌد ثوٌب يده ويف

والنهار. الليل رب الجالل لصاحِب إال ينسج ال َمن نسُج

٢

الرشق! أنا
رفيًقا. الغرب فتى يا جئتك وقد

السكون. تُحسن ال كنت إذا صبوًرا فُكن
ولو والجاه، الثروة وتشتهي األقطان، ترى التي العني تراها ال أحماًال ُمثَقل إنِّي

شاهًدا. ولُرحَت ساجًدا، لَخررَت حامٌل أنا ما بعض عيناك رأت
أغوار من وأشياء جبالها، ومن النفس حقول من أشياء يدي ويف أيًضا جيوبي ويف

الحياة.
أودُّ ما منها هللا، وال اإلنسان ال تُريض ال وأشياء اإلنسان، وتُريض هللا، تُريض أشياء
أودُّ ما ومنها واملدرَّعاِت، الجنود صاحب بجاري أرضَّ أن دون ذلك استطعُت لو نبذه

البارصة. نفيس من أستحي ال أنِّي لو إخفاءه
الرجفة، باليد يشفع ضمريٌ الزمان هذا لصنَّاع كان لو إصالحه، أودُّ ما ومنها

الكليل. والبرص
يُسِكُن ما عندي والسعادة، الحبور فيها لك — الغرب فتى يا — أشياء وهناك
ما عندي التمدين، أمراض من قلبك يف ما يُشفي ما عندي ويُنعشها، امُلضطربة نفسك

سواك. يقدُِّسه ملا وُحرمًة استياءك، يتجاوز عدًال فيك يبعث
منك والعقل ذاك إذ الكون فرتى وتسرتيح، لتهدأ ويًدا؛ ِرجًال يُقيُِّدَك، ما عندي

الوجود. أرسار كذلك ل وتتأمَّ مطمٌنئ، والقلب ُمطلق،

٣

الرشق! أنا
من ِبكٌر يوٍم كلِّ يف أيًضا ويل أبًدا، تُفارقني ال البهيم القديم الليل يف عروٌس يل

والجنان. منِّي البرص لتخرب الفجر؛ جواد ممتطيًة تجيئني الِحَسان،
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الفجر لجالل للفجر؛ يهتف أمامي صباي وأرى طربًا، جوارحي فتهتزُّ أراها،
الخرضاء األعشاب خالله فتبدو الجبال، يف فيضٍّ سلسبيٍل مثل النَّفِس يف يجري الذي
حبٍّ نشيد عندها التجويد يستحيُل روًحا فيها فتبعُث والصخور، الحجارة تُعانق وهي

يستفيق. وطن نشيد بل وتشويٍق،

٤

الرشق! أنا
الباسل. الغرب فتى يا َشبٌَح أنا

أصواتًا بل صوتًا، للشبح ولكن الدنيا، الحياة موكب يف الزَّمان، موكب يف شبٌح
غًدا. مليٍّا وستسمعها اليوم، منها شيئًا تَسَمع

ولها كلها، هياكيل يف صًدى لها واحٍد، قلٍب من أنها إالَّ ُمتناِفرٌة، ُمتضاِربٌة، أصواٌت
بالدك. كليَّات يف صًدى

حراءِ، الصَّ يف يحدو وصوٌت امُلقدَّسة، األماِكن يف ويرتاَجُع الخلوات، يف يضجُّ صوٌت
طيبًا. ُسكونًا تقواي جبال ويمألُ

ومغزاها. قصدها ُمستطلًعا جديدًة رغبًة أدواتك أذن يف يهمس وصوٌت
امُلقدَّسة. األنُهِر يف املياه وجه عىل سالًما يتماوُج وصوٌت

منابر الجديدة املنابر يف ويطنُّ ينئُّ أنَّه كما الحرمني، ظالل يف شوًقا يحنُّ وصوت
الوطن.

«كرما» ب ويتغنَّى جاحٍظ، زمرٍُّد من عيوٍن ذي ذهٍب من آللهٍة «نرفانا» يُنشد صوٌت
قاءِ. والشَّ واإلثم البُؤس أكواخ يف والَقَدِر وبالقضاءِ

مراقصه. ويف الغرب، فتى يا بالدك، مالهي يف استحسانًا يهِتُف وصوٌت
الجاذِبيَِّة، يف علميٍّ رأٍي بأحدِث الخمِر، من كأٍس حول قهواتك، يف يُحدِّث أنَّه كما

األَُمِم. ُعصبِة يف سيايسٍّ رأٍي وبأحدث
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٥

الرشق! أنا
بنفيس. العالم من أحتمي
باهلل! العالم من أستعيذ
هللا! هللا! – أم!» «أم،

آية. ثم سكرة، ثم ساعة،
الحياة، يلبسون زرقاء،8 عينه وَمَلٌك حمراء،7 عينه وشيطاٌن سوداء،6 عينُه إلٌه

الحياة. قديم إيلَّ ويُعيدون
أحالمي. هيكل يف البخور ويحرقون والنخيل، البنيان ظالل يف يرقصون

اإلطالق. طالبني ويصيحون، ويُنشدون، ويهمسون،
والجسد. والروح والعقل النفس إطالق اإلطالق؛

ويرقصون. واه!» وآهم، «وآهم، يهمسون:
وباألبواق يخطبون، املدينة ساحات يف ثمَّ ويسجدون، لبيك!» اللهم «لبيك يصيحون:

يُحرِّضون. الثورة وعىل ينفرون،
لبيك!» اللهم «لبيك

إنجيل!» حامًال كان وإن األجنبي الرجيم «واذكروا
رشاًشا!» مدفًعا حامًال كان وإن تخافوه «وال

ِهبة!» بضاعته كانت وإن تعاملوه «وال
واه!» واه، «واه،

لبيك!» اللهم «لبيك
عرش تحت طويٌل استسالٌم يتلوها الوطن، رسير حول الرُّوحي االبتهاج من ساعة

أُعجوبة. ثم سكرة، ثم ساعة، هللا
أجدهم، فال الزرقاء، العني وذي الحمراء، العني وذي السوداء، العني ذي عن أبحث

والَقَدر. القضاءِ فيايف ويف «كرما»، ال رساب يف أصواتهم يُشبُه ما أسمع بل

الدين. 6
السياسة. 7
األدب. 8
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خيوط من أحجبة للنَّفِس وتَُحوُك أشواًقا، الشهوات تُذيب ُروحيًَّة شجيًَّة أنغاًما
أستغرب — أسفاه! وا — ولكنِّي رسمدية، أزاهر الفرقدين طريق لها وتفِرُش الشمس،
صحافة — الغرب فتى يا — أُطاِلُع عندما وباألخصِّ أستحبُّها، وال اليوم األنغام هذه
أن يمكنها وكيف واالقتدار، الصولة من لطياراتك بما تُنبئُِني التي الفضاحة، بالدك

وتبيدها. البحرية أساطيلك تنسف

٦

الرشق! أنا
أديان. وعندي فلسفات، عندي

طيارات؟ بها يبيعني فمن
تجديًفا؟ تظنُّها أو منِّي سفاهًة أتحسبها

يكون. قد ذلك، يكون قد
الصحافة. وصوت املنابر، وصوت املجالس، صوت نفيس، صوت اليوم نفيسأجهل أنا
آلهة بها ترىض ال قد منابر ويل الغرب، فتى يا فضاحة، صحافة أيًضا يل إنَّ أجل،

أجدادي.
لم إن يَُرسُّ بما تُسمعك فال التمويه، تعرف ال فتاة حريتها جديدة، منابر ولكنها

تُريُد. بما تجئها
تظنها، ما والفلسفات األديان ليست الغرب: فتى يا أُذنك يف أهمسه ِرسٌّ وهناك

أظنها. أنِّي تظن ما وليست
للتقشف. وال للسياسة، وال للتجارة، وال هي، للحراثة فال

املاء. يف كَمَصاٍف والفلسفات األديان إنما
والجراثيم. الحرشات بعض من األقل يف تُصفيها الحياة مصايف هي

٧

الرشق! أنا
ريشة تحت بعٍض يف بعضها نوًرا فتتماوج وتمتزج؛ كلها األلوان تذوب عندي

الزمان.

55



الريحاني أمني

وبسماءٍ عندي، واحٌد أفٌق كلها لها ية، الرسَّ الليل وألوان الفجر، وألوان الغروب، ألوان
واحدٍة.

لذي الفاقع األصفر إىل بذورها، الثريا تزرع التي النبوة لذي النارض األخرض من
إىل ، ِجنٍّ أو لبٍرش تُذعن ال إرادته الذي القاني األحمر إىل والعذار، العذر يخلع الذي الرس

بيانًا! الساحرين يسحر لخياٍل الباهر األزهر
سواي. عند تجده ال النفسيات من سلٌَّم هذا

والُجلَّنار عروشه، هوت ملجٍد والزعفران العرش، عىل تجلُس لسفاهٍة األُرجوان وهناك
والشهوات. األهواء عرش حول ظالًال يتماَوُج

شابٍَّة لدمقراطيٍَّة القائم واألسود ًا، نريِّ كوكبًا الفكر سماءِ يف كان ملا املنتثُر والرَّماُد
النَِّخيِل. من ُغصنًا تحمُل ملرصيٍَّة النَّاصع واألبيض التأديب، عصا تحمُل

كأيس. يف َخْمًرا وتستحيُل آمايل، سماء يف وتذوُب نفيس، آفاق يف تمتزُج كلها
تصفيتها يُحسن لم التي الحارضة، األجيال وَخْمر الغابرة، األجيال َخْمَر إنَّ أجل!
يفَّ وتُثري املجيد، القديم النبوة روح إيلَّ فتُعيد يوم؛ كل أرشبها التي الكأس لتمألُ الزَّماُن

الجهاد. حبَّ يفَّ وتُجدِّد الذكرى، ألم

قرصالجزيرة يف الكرام هللا لطف آل رساي يف السادسة الحفلة (6)

١٣» اليوم مساء من الرَّابعة الساعِة يف هللا، لُطف بك ميشيل األمري حرضة دعوة لبَّى
من ووجيٍه أديٍب مائتي نحو الجزيرة، قرص يف اي الشَّ لتناُوِل ،«١٩٢٢ سنة فرباير
محمد والِعزَِّة: والفضيلة السعادة أصحاب حرضات ُمقدِّمتهم ويف والسوريني، املرصيني
مصطفى والسيد شوقي، بك أحمد الشعراء وأمري السابق، الحقانية وكيل شكري، باشا
باشا وصادق زكي، باشا وأحمد عزمي، باشا ومحمود شاكر، محمد والشيخ اإلدرييس،
مرسة، باشا ويوسف إلياس، باشا وإدوار عيىس، بك وحلمي شقري، باشا وسعيد يحيى،
العماد، بك وطعان ثابت، بك محجوب والدكتور رضا، رشيد والسيد الكاظمي، والشيخ
واإلفرنجية العربية الصحف أصحاب وبعض أيوب، بك وميشيل دبانة، بك وحبيب
األمري وكان والفضل. الوجاهة وأُوِيل واألدب، العلم رجال من آخرون وكثريون وُكتَّابها،
يف ويُباِلُغون باملدعوين، بون يُرحِّ بك وجورج بك حبيب األمريان وشقيقاه بك ميشيل

وُمؤانستهم. إكرامهم
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ُدعوا ثم مسية، الشَّ ُصورتهم رِة امُلصوَّ اللطائِف ُر ُمصوِّ أخذ املدعوين ِعقد تكامل وملَّا
الحلوى أنواع من وطاَب لذَّ ما كلَّ حوت وقد اي، الشَّ موائد ُمدَّْت حيُث الُكربى القاعِة إىل

أفواًجا. وها فأَمُّ والُخشاِف، والفاكهة
باملدعوين ب ورحَّ الدعوة، صاحب هللا، لطف بك ميشيل حرضة وقف ذلك وبعد
الذين الرشقيني من املهاجرين فضل وذكر منزله، وترشيفهم دعوته، لتلبيتهم جميًعا؛
ينسون ال ولكنَّهم والُعىل، الكسب طلب يف مواهبهم ويستعملون املهاجر، يقصدون
ومجهوداتهم، أقالمهم ذلك عىل ويقفون ُغربتهم، يف خدمته عىل يعملون بل وطنهم،
الرشيَفة لغتنا يف ما عىل ويُطِلُعونه فيه، لغتهم ويُحيون الغرب، يف ق الرشَّ فضل وينُرشون
الحفلة هذه يحرضان اثنان املجاهدين املهاجرين هؤالء ومن وأدٍب. وفلسفٍة علٍم من
أمريكا، نزيال الريحاني، أفندي وأمني العماد بك طعان وهما: بهما؛ فأُعرِّفكم اآلن، معنا
اإلخاء، من وسورية مرص بني وما الوطن، خدمة يف والجهد الفضل من لهما ما ذَكر ثم

للحارضين. كر الشُّ وكرََّر
وخدماتهم ولطفهم، كرمهم عىل هللا لطف آل وشكر العماد بك طعان حرضة فوقف
فأنشد داغر، أفندي أسعد حرضة وتاله والشكر، بالثناء مرص وذَكر لوطنهم، الجليلة
أنَّ فذكر الريحاني، أفندي أمني حرضة وخطب النُّفوس، يف َحَسٌن وْقٌع لها كان أبياتًا
تتشابهان، والغربية الرشقية فاآلثار والجوهر؛ الحقيقِة يف يختلفان ال والرشق الغرب
أن وتمنَّى فيهما، للعلم أثٍر وكل الشعراء، وحكمة البالدين يف الفالسفة فلسفة وكذلك

. والحبِّ اإلخاءِ رابطَة الجميع وتربط والغرب، الرشق فيه يتصاَفُح يوم يأتي
يف أبدوه ما عىل الُخطباء املرصيني بلسان فشكر دياب، أفندي توفيق حرضة وتاله

واملرصيني. مِلرص واإلخاء الحبِّ عواطف من ُخطبهم
ونسيم ثابت، محجوب والدكتور جرجس، أفندي فرح حرضات: ذلك بعد تكلَّم ثم
بني سيما وال عامًة، الرشقيني بني والتضافر االتحاد وجوب يف فأفاضوا صيبعة، أفندي
مقامها تنال أن هو الرشقية األمم تطلبه ما كلَّ أنَّ وذكروا وسورية، مرص الشقيقتني
حرضة ارتجل ثمَّ واالستقالل، يَِّة الُحرِّ من عي الرشَّ ها حقَّ وتناُل األمم، بني بها الالئق
زكي، باشا أحمد سعادة وتاله بليغة، حماسية قصيدة الكاظمي الشيخ املشهور اعر الشَّ
ل تحوَّ للملوك داًرا كان بعدما القرص هذا إن وقال: وفضلهم، كرمهم هللا لطف آلل فشكر
للفضل، داًرا — الكرام هللا لطف آل بفضل — اآلن عاد وقد السيَّاح، يقصُدُه ُفنُدٍق إىل

واألقالم. الكالم ناصية عىل القابضني األدب مللوك وُمجتمًعا
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ثمَّ الستحسانهم، إظهاًرا عراءِ والشُّ للُخطباءِ التصفيق يُكرُِّرون الحارضون وكان
وأخويه، الدعوة صاحب حرضة لطف من لقوه بما تتحدث ألسنة وكلهم وانرصفوا ودَّعوا

الُخَطبَاءِ. وبالغة الحفلة جمال من وسمعوه رأوه وما وإكرامهم، وكرمهم

لُطفهللا بك ِميشيل األمرِي ُخطبُة (1-6)

ساداتي:
من كنتم وملَّا منزيل. وترشيف دعوتي تلبية لكم وأشكُر كثريًا، بحرضاتكم ُب أُرحِّ
بالخري ألذكر ترشيفكم فرصة أغتنم الرشقي، النشاط وتُقدِّرون الرشق، ُفضالء خرية
يريدون األسفار؛ يف األخطار واقتحموا البحار، ركبوا الذين املهاجر، يف إخواننا والثناء
أشاُدوا بل لغتهم، أهملوا وال وطنهم، ينسوا فلم للمعاش، وسبيًال الحياة، من متسًعا
سامية، ومجتمعات راقية، جرائد األجنبية البلدان تلك يف فأنشئوا آدابها، وأحيوا بذكرها،
يف إليهم التحيََّة أؤدِّي املناسبة وبهذه بمحاسنه. ويتغنون ق، الرشَّ إىل يحنون برحوا وما
إخواننا من العماد، بك طعان بهما: أريُد الحفلة، هذه يف معنا اآلن ُوِجدا رُجَلني شخص
جنيف إىل فحرض القومية، داعي ولبَّى الناجحة وأعماله عائلته ترك فإنه األرجنتني، يف
يزاُل وال تمثيٍل، أحَسَن قومه ُممثًِّال الفلسطيني السوري امُلؤتمر يف إخوانه مع واشرتك

الرشقية. القومية وعن وطنه، استقالل عن فاِع الدِّ عىل دائبًا
اإلخالص راية وإنكلرتا أمريكا يف رفع الذي الريحاني، أفندي أمني الشهري والكاتب
ونال العرب، أدب من َحُسَن ما اإلنكليز لغة إىل فنقل الرشقية، والقومية العربي لألدب
أظهره بما قي، الرشَّ للتََّضاُمِن األعىل املثل مِلرص زيارته كانت ثمَّ تقديرهم، يف ُعليا مكانة
اطع السَّ ليِل بالدَّ فأظهروا ألدبه، والتقدير به، واالحتفاء عليه، العطف من املرصيني ُفَضَالءُ
من الرشق نهوض عىل دلَّ ا ممَّ اللغة؛ أبناء من الرشقيني بني واالتحاد التضامن فضيلة
يكون أن يريُد بل الغرب، يُقاِوم أن ال بأرسه، العالم خري عىل العمل يُريُد والرشُق ُسباته.

بيٍد. يًدا الغرب مع يسري وأن صديًقا،
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داغر خليل أفندي أسعد قصيدة (2-6)

ج��وده أم��ي��رك م��ن ي��ح��اك��ي ج��ود ع��ارٌض ال��ج��زي��رِة ق��ص��َر ي��ا ي��س��ق��ي��َك
س��ع��وده إل��ي��ك ُم��ش��ت��اًق��ا وال��ح��ظ وارًف��ا ف��وق��ك األُن��ِس ظ��لُّ وي��دوم
وب��ن��وده راي��ه ي��رف��ع وع��ل��ي��ك رات��ًع��ا ح��ول��ك ي��ن��ف��كُّ ال وال��ِع��زُّ
ع��ه��وده ل��ِم��ص��ر اب��ٍن ك��ل ح��ف��ظ ل��ك ح��اف��ظ ج��اٍر خ��ي��ر ج��اُرَك وال��نِّ��ي��ُل
ج��ن��وده ع��ن��ك ل��ل��ذود ُم��رس��ًال ل��ك ح��ارًس��ا ي��ب��رُح ل��ي��س رب��ك وس��م��يُّ
رغ��ي��ده ال��م��س��ت��م��ت��ع��ي��ن س��ك��ان��ك م��خ��ادنً��ا ف��ي��ك ال��ع��ي��ش ص��ف��و وي��ظ��لُّ
وروده وي��ح��م��دون األغ��ن ـ��زاه��ي ال��ـ روض��ك ف��ي ال��رَّوى َع��ذْب يَ��ِرُدونَ��ه
ت��غ��ري��ده ًدا ُم��ردِّ ال��ه��زار رق��ص م��ت��م��ل��يً��ا دوح��ه ��ُق يُ��ص��فِّ روٌض
ُوُف��وده ال��ذَّك��يِّ ال��َع��ِط��ِر ب��أري��ج��ه ُم��س��ت��ق��ب��ًال أم��ي��ره أم��ر ويُ��ط��ي��ُع
ُع��ق��وده س��اك��ن��ي��ك ف��ي زه��ره م��ن ن��اظ��ٍم ق��ص��ي��دة ط��ربً��ا وي��ه��زه
ن��ش��ي��ده تُ��ع��ي��ُد وال��دُّن��ي��ا آذان ال��ـ ي��ش��ن��ف ِم��ص��َر م��دِح ف��ي ب��ن��ش��ي��ِدِه

∗∗∗
ِج��ي��ده ��ى وشَّ ال��ج��اِه وع��رض ُح��س��نً��ا ��ن��ا ال��سَّ ط��وُل زاده ق��ص��ٌر ل��ل��ه
ج��دي��ده ال��زَّم��اُن يُ��ب��ل��ي وال ي��ب��ق��ى ُس��ؤدًدا ح��ب��ي��ٍب ب��ن��ي ب��ذُل وك��س��اُه
ش��ه��وده ب��ال��ع��ي��ان أُش��ارك أنِّ��ي وش��اق��ن��ي ع��ن��ه ُح��دِّث��ُت ط��ال��م��ا ي��ا
وج��وده ال��ُق��ص��وِر م��ف��خ��َرَة وع��ددُت ب��ه أُخ��ب��ر ل��م ال��ن��ص��ف أنَّ ف��وج��دت

الكاظمي األستاذ قصيدة (3-6)

دب��ي��ُب ��ل��وِع ال��ضُّ ب��ي��ن ل��ه ي��وٌم ق��ري��ُب م��ن��َك ف��ه��و ت��ب��اَع��َد م��ه��م��ا
ح��ب��ي��ُب ف��ال��ع��دوُّ ت��ق��ارب وإذا ��ٌض ُم��ب��غَّ ف��ال��ح��ب��ي��ُب ت��ب��اَع��َد ف��إذا
ي��ش��وُب وذاك ه��ذا ب��ه ي��ص��ُف��و الَّ��ذي س��وى ال��م��ش��رق��ي��ن ب��ي��ن ف��رق ال
وغ��روُب م��رًة ش��روٌق ول��ه��ا م��ش��اع��ٌة األن��اِم ب��ي��ن م��ا ��م��ِس ك��ال��شَّ
وال��ت��ق��ري��ُب ال��ت��ب��ع��ي��ُد اس��ت��وى ح��تَّ��ى وب��اع��دوا ال��ل��ئ��ام ال��ق��وم ق��رَّب ك��م
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ك��ذُوُب ال��نِّ��ف��اِق َداع��ي إل��ى يُ��ص��ِغ��ي َط��اِم��ٌع ي��ْص��ُدُق وك��ي��ف يَ��ْص��ُدُق��وَن ال
ُض��روُب ل��ل��ع��اش��ق��ي��ن ال��ه��وى إنَّ واح��ًدا ص��بٍّ ك��لِّ م��ن ال��ه��وى ل��ي��س
��ي��ُب وال��شِّ ل��ذك��ره��ا ��ب��اُب ال��شَّ ي��ص��ب��و ح��ري��ٍة س��وى يُ��ص��ِب��ي��ِن��ي ه��ي��ه��ات
ي��ع��ق��وب أنَّ��ه ُم��ح��بُّ��ك وك��ف��ى ي��وس��ٌف ف��ي��ه أن��ت ج��م��ال��ك ي��ك��ف��ي
وش��ع��وب ق��ب��ائ��ٌل إل��ي��ك ت��اق��ت ف��ض��ي��ل��ٌة أن��ِت ال��ش��ع��ب��ي��ن أم��ن��يَّ��ُة
ال��تَّ��ع��ذي��ُب يُ��س��ت��ع��ذُب ُح��بِّ��ه��ا ف��ي ح��ب��ي��ب��ٌة أن��ِت األم��ص��ار ح��ريَّ��ُة
ال��م��ح��ب��وُب أيُّ��ه��ا دالل��ك ي��ك��ف��ي ُه��ُم��وم��ه ال��ُم��ِح��بِّ ق��ل��بِّ ع��ل��ى ع��ُظ��َم��ت
وخ��ط��ي��ُب ش��اع��ٌر ال��م��ن��اب��ُر ف��ي��ه��ا ي��رت��ق��ي ل��ك ح��ف��ل��ٌة ي��وٍم ك��لِّ ف��ي
ي��ن��وُب س��ن��اك ع��ن وِذك��ٌر تُ��ت��َل��ى س��ي��رٌة ال��م��ح��اف��ل ف��ي ي��وٍم ك��ل ل��ك
ال��م��ك��س��وُب وأج��ره ال��وص��ال ي��وم وح��ب��ذا ال��ج��م��ال ي��وم ح��بَّ��ذا ي��ا
ال��م��غ��ص��وُب ��ن��ا ح��قُّ ف��ي��ه ويُ��ردُّ اس��ت��ق��الل��ن��ا ل��ن��ا ب��ه ي��ع��وُد ي��وٌم
وث��وُب؟ ال��ب��الد ب��آف��اق ول��ن��ا ُط��وًَّع��ا ال��م��ذلَّ��ة ن��ح��تَ��ِم��ُل ح��تَّ��اَم
وخ��ط��وُب م��ص��ائ��ب ال��ح��ي��اة أنَّ ع��اِل��ٌم ي��ج��ه��ُل ول��ي��س ال��ح��ي��اة ن��رج��و
ش��ع��وُب ال��ح��ي��اة ب��ه��ا ت��ذلُّ ش��ع��بً��ا َع��َدْت وال ال��ح��ي��اة ِع��زُّ ف��ات��ن��ا ال
ط��روُب وذاك ن��غ��ٌم ل��ه ه��ذا ب��ه ل��ن��ا ي��روُح ي��وٌم ح��ب��ذا ي��ا

الريحاني أفندي أمني ُخطبة (4-6)

ال كلمٌة وهي االثناِن. يجتمُع وال غرٌب، والغرُب رشٌق، الرشق والغرب: ق الرشَّ يف يقاُل
بالحقائق جهٍة من احتكاكها عند تزوُل التي السطحية االجتماع مظاهر يف إال تِصحُّ
طحيات السَّ تجاوزنا ما فإذا الفنية، امية السَّ بالحقائق أُخرى جهٍة ومن ائمة، الدَّ األولية
البرشية والعواطف األدبي، كالشعور ببعٍض؛ بعضها األمم يربط ا ممَّ تحتها ما إىل
لوجدنا والصناعات، الجميلة كالفنون والخيال؛ العقل آثار من فوقها ما إىل أو الرشيفة،
بيتها من كأنها حيوية، نفيسة، كثرية أشياء الرشق من الغرب ويف الغرب، من الرشق يف

وفيه. أصًال،
برهاٌن واقفون، فيه نحن بل اآلن، حولنا قائٌم واحٌد برهاٌن ذلك عىل الرباهني ومن
يف بل سادتي، يا الجميل، القرص هذا إنَّ . الفنِّ يف اإلبداع ُمنتهى هو بل بعينه، الفنُّ هو
تناُفر؛ وال فيه تَناُكَر ال جميًال فنيٍّا اجتماًعا والغرُب ُق الرشَّ ليَجتِمُع الفخمة القاعة هذه
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سمت وقد وفنونه، الغرب صناعة تُظلُِّل وجماًال ًة دقَّ تناهت وقد ِق الرشَّ صناعُة فهذه
وال فيها تَكلُّف ال صلٌة الصناعتني بني جميٌل، أنيٌق تناُسٌب الفنَّنِي وبني وُصنًعا، شكًال

والبيان. حر السِّ أطراُف عندها وتذوُب الجماالن، إليها يتهادى طبيعيٌة صلٌة اجتهاد،
القبيل هذا من والرشق فالغرب الهندسة، أو التطعيم أو الرسم أو النقش يف ا أمَّ
يصحُّ — وجماًال إتقانًا تناهت إذا اللهم — والصناعات الفنوِن يف يصحُّ وما صنوان،
الهندي فالحكيم السطحيَّات؛ فيها تجاوزنا إذا االجتماعات، ويف اآلداب ويف العلوم يف
من وفولتري وملتن واملعرِّي أخوان، والفردويس وشكسبري يختلفان، ال اإلنكليزي والحكيم

الوجدان. وحريَّة النُّبوِغ ة أُمَّ واحدٍة، ٍة أُمَّ
حبِّ من ُزعمائهم يف ما اليوم ُزعمائنا يف يكون أن — الرشقيني نحن — الفخُر ولنا
املعايل يطلبون من أغنيائنا يف يكون أن الفخر لنا مِم. والشَّ والكرامِة الِربِّ ومن الوطن،
واجتماًعا، وأدبًا سياسًة ِة واألُمَّ الوطن سبيل يف أقوالهم من فيبذلون واإلحسان؛ بالفضل
الوطني سلوكهم لقاعدة رمًزا أظنُّه ما إىل أرشت إذا البيت هذا أرباُب يل وليَسمْح
فوًرا؛ تُدَرُك ال قد اجتماعية فكرة يل يظهر ما عىل السياسية الفكرة طيَّ فإنَّ االجتماعي،
رمزان بل جميٌل، رمٌز أيًضا القرص هذا يف الفكرة ولهذه واالعتبار. بالذكر َحِريٌَّة وهي
من الكاثوليكية الكنيسة رأس من إسماعيل الخديوي إىل هدية أولهما: عزيزان؛ نادران
كبري من الحرمني، سيد من هللا، لطف آل األمراء إىل هدية وثانيهما: املسيحية، أسياد كبري

حسني. امللك جاللة من اإلسالم، أسياد
إن اِئِم، الدَّ الِم السَّ عهد عربون هما الفخم القرص هذا يف اجتمعتا وقد فالهديتان

هللا. شاء
واالحرتام ، الحقِّ اإلخاءِ من خصوًصا رشقنا يف املستقبل أجياُل به سيتمتَُّع ملا رمٌز بل
حصة أنَّ عندي شكَّ وال والحب، التفاهم عىل بل والتساهل، العلم عىل املبنيِّ امُلتباَدِل
تحقيقها يف األكرب الفضل يكون أن ا جدٍّ وأودُّ كبرية. ستكون ذلك من والسوريني املرصيني
سيُوحيان اللذين الرشيفني النَّادرين الرَّمزين ألصحاب بل الكريِم، البيِت هذا ألصحاب
ِذكرهم، يُخلُِّد ما اإلنسانية، الشاملة بل الرشيفة، الوطنية األعمال من — شكَّ وال — إليهم

أبنائه.9 عند وأعزهم الناس أحب الرشق ويف الرشق، مفخرة الغرب يف ويجعلهم

رسكيس. مجلة عن أيًضا نقلناها الحفلة هذه ُخطب بعض 9
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الكنتنتال فندق يف السابعة الحفلة (7)

العماد بك طعان الفاضل الوجيه دعوة اليوم مساءِ يف واألَُدبَاءِ الُفَضالءِ من جمهوٌر لبَّى
حفلة إىل — األرجنتني يف السورية الجالية كبار ومن بلبنان املشهورين العماد آل من —
يف الريحاني األستاذ لتكريِم ١٩٢٢»؛ سنة فرباير ١٦ «الخميس اليوم عرص أقامها شاٍي
العربي، األدب جامعة مظاهر من بديع مظهر االجتماع لهذا فكان «الكنتنتال»؛ فندق
الرُّوح نفثات من نفثة بل البحار، وراء فيما راياته من رايًة الريحاني األستاذ يحمُل الذي
لهم أنَّ به يستشعرون قيون الرشَّ فأخذ اليوم، ِق الرشَّ يف استيقَظ الذي العرصي القومي

الكرامة. وهذه الوجود، بهذا األحياء عالم لهم ليعرتف كرامة لهم وأنَّ وجوًدا،
االجتماع، لهذا تذكاًرا صورتهم وأُِخذت الفندق، حديقة يف املدعوون اجتمع أن فبعد
نفسه، عن فتكلَّم العماد، بك طعان الدَّعوة صاحب قام ثمَّ اي، الشَّ مائدة حول جلسوا
الجمِّ، أدبه عىل وأثنَى به، بامُلحتَفِل َب فرحَّ الفضيَّة، الجمهورية يف السورية الجالية وعن
ق الرشَّ بروِح وأمريكا أوروبا وتعريف العربية، أبناء من ُقرَّاِئِه تنويِر يف املزدوِج وجهاده
إخالًصا امتألَ قلٍب من يتكلَُّم وكان ِدَها. بتجدُّ تتجدَّد زالت وما شمسه، مع بََزَغْت التي

أفرادها. من فرٌد هو التي للقومية ومحبًَّة إليها، ينتسُب التي للَُّغِة
النَّابغني. وتكريم النبوغ يف فخطب الهواويني، بك نجيب وتاله

الرشقية، األُمم ارتباط بيان يف شاء ما فأبدَع دياب، بك توفيق أثره عىل وقام
الواجب من مرص عىل وما الحياة، دالئل أظهر من ذلك وأنَّ بالضاد، النَّاطقة سيما وال

الرابطة. هذه توثيق سبيل يف االجتماعية واملصلحة العربي األدب نحو
بني التقاُرب يكون أن الطبيعية القواعد من أنَّ فذَكر رضا، رشيد السيد قام ثم
التي البالد وأنَّ بينهم، امُلَشاَكَلِة وُصنُوِف امُلشارَكِة وجوِه من يُوجد ما مقدار عىل النَّاس
التَّقاُرِب سبب ذلك يكون أن حقيٌق وآالمهم وآمالهم وعاداتهم بلغاتهم ُسكَّانها يتشابَُه
كلمتهم واألقباط املسلمون َد فوحَّ الفطرية، الحقائق هذه والهند ِمرص أدرَكْت وقد بينهم.
أكثر كانوا ملَّا املسلمني إنَّ وقال: الهند، يف والهندوس املسلمون فعل وكذلك النِّيل، وادي يف
يشرتك الكون، علوم ي لتلقِّ مدرسة املسجد يكون أن من هذا يمنعهم لم بدينهم ًكا تمسُّ
جماُل كان وقد مانٌع، ذلك من يمنعهم ال واإلرسائيليون، واملسيحيون املسلمون ذلك يف
أديب بني عنده فرق ال — الرشق يف باإلصالح نادى من أوَّل من وهو — األفغاني الدِّين
بل وأنصاره، تالميذه كانوا فكلهم زغلول، وسعد عبده محمد والشيخ والنقاش إسحاق
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ذلك كان اإلصالِح لواءَ حملت إذا مَرص أنَّ يرى فكان ق، الرشَّ بالد بني يُفرُِّق يكن لم
األقطار. سائر يف النتشاِره وسيلًة

— إنَّنا خجًال: رأيس ُمنكٌِّس وأنا — أقول ُسوريٍّا بصفتي إنَِّني بقوله: ُخطبته وختم
من أول اليوم نا ِرصْ وقد األمس، يف الرشق لنهضة العاملني أول ُكنَّا — السوريني معارش

سبيلها. ضلَّ
يرى وهو إنه فقال: املرصية، بالجامعة األستاذ فهمي، منصور أثره عىل وقام
ة األُمَّ هذه أنَّ يُصدِّق ال الريحاني، شخص يف ساميٍة، فكرٍة تكريم عىل السوريني اتحاد
والقومية؛ الوطنية الوحدة فكرة وهي ذلك؛ من أسمى فكرٍة عىل تتَِّحَد أن تستطيُع ال
الذي ماد والضِّ كثريٍة، سموٍم من ترياقنا أنه — ِمرص يف نحن — رأينا الذي هو فاالتحاد

شقيقتها. يف غريه يصحُّ ال ِمرص يف صحَّ وما ُمؤملة، ُكلوًما به نلفُّ
تضاُمن وأنَّ والغرب، الرشق موضوع يف ثابت بك محجوب الدكتور بعده وخطب
عاتقه؛ عن ُسلطانه وطأة وتخفيفه بحقوقه، واعرتافه له، الثاني احرتام دواعي من األوَّل
إىل الوصول سبيل لها ٌل وُمسهِّ منها، لكلٍّ نافٌع بالضاد الناطقة األمم بني فاالرتباط

القضية. لهذه احتجاًجا والحديث القديم التاريخ من براهني عىل وأتى غايتها،
واملحتفلني، والُخطباء الحفلة صاحب بشكر الريحاني األستاذ الحفلة وختم
الريحاني أدب وذاكرين نفوسهم، يف التأثري من لها كان بما الِهِجنَي الجميع وانرصف

وفضله.10

الصحراء حفلة أو الثامنة الحفلة (8)

من ثمانمائة إىل اآلتية الدعوة باشا، زكي أحمد األستاذ السعادة، صاحب حرضة أرسل
واألدب: الفضل رجال وخرية والسوريني املرصيني أفاضل

والذبياني: الجعدي بعد الثالثة ثالث تكريم يف مشاركته يرجو باشا زكي أحمد
فوق بدويٍّ سماٍط عىل الشاي بتناول الريحاني، أمني الجديد العرب نابغة

ُخطبة بأنَّها اعتذروا الُخطباءِ من طلبناها حينما ولكنَّا كاملًة، الحفلة هذه بُخَطِب نجيء أن نودُّ كنَّا 10

الُقرَّاء. يدي بني ُمها نُقدِّ ومعذرتنا معذرتهم هذه ساعتها. بنت وكانت ارتجالية،
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يف الكرام الصحابة غَرسها التي الحرام األشجار ظالل وتحت الرمل، بساط
يف البليغ بإشارته، الفصيح الهول» «أبو بلهيث عليها يُِرشُف األهرام، سفح

أرضه. يف هللا كنانة بحراسة الدوام عىل القائم صحته،
االثنني يوم ظهر بعد ونصف الثالثة اعة السَّ الهرم محطة عند امُللتقى

.«١٩٢٢ سنة فرباير ٢٠»

الغريبة. النَّادرة الحفلة هذه إىل الدعوة تذاكر طلب عىل يتهافتون النَّاُس أخذ وقد
امُلحتِفل، األستاذ لدعوة تلبيًة ووحدانًا زرافاٍت القوم أقبل املرضوُب املوعُد كان ا فلمَّ
الريحاني. أفندي أمني النابغة لتكريم أُقيمت التي الصحراوية الحفلة هذه وليشهدوا

رجال وخرية والسوريني، املرصيني ِكرام من كبريٌ جمهوٌر ائقة الشَّ الحفلة هذه شهد
الواِقُف ينظُر األبناء. ونهضة واألجداد، اآلباء مجُد فيها تجىلَّ وقد والعرفان، الفضل
اآلثار من وغريهما واألهرام الهول بأبي املمثََّلِة األولني أعمال عظائم إىل املكان ذلك يف
نظره يُجيُل ثم ؤدد، والسُّ والجاِه الِعزِّ من الرشقيُّ عليه كان بما تنِطُق فرياها الخالدة،
وذكاءٍ حماسٍة من أُوتوه وما والرأي، الحزم أُوِيل من الحفلة هذه يف امُلجتمعني نوابغ يف
ضاَع ما لألبناءِ ليسرتدَّ ُز يتحفَّ ناهًضا ُمفكًِّرا وشبابًا األماِم، إىل تسريُ أَُمًما فريى وفضٍل،

اآلباء. مجد من
املضارُب فيها بَْت ُرضِ وقد املرصية، باألعالم زينة أبهج ُمزينة الصحراء تلك كانت
عىل منهم الفرسان وبرز ِحلِّهم، يف البدو مساكن ُمَمثَِّلًة واألبقاُر الِجماُل تتخلَّلُها
واملزمار، الطبل نغمات عىل جيادهم ويُرقِّصون بسيوفهم، يلعبون الخيل صهوات
اي الشَّ مائدُة فيه وُمدَّْت املدعوين، الستقبال كبريٌ ُرساِدٌق املكان صدر يف ونُِصَب
حرضات يتقدمهم ونساءً، رجاًال أفواًجا وه فأَمُّ والحلوى، والتمر الفطري ألطباق حاوية
والدكتور باشا، سليمان ويوسف باشا، مظلوم أحمد والفضيلة: والسعادة املعايل أصحاب
مظلوم، بك وحسن شوقي، بك وأحمد سميكة، باشا ومرقص باشا، صدقي محمود
والسيد بخيت، والشيخ األزهر، الجامع شيخ الفضل، أبو والشيخ الجيزة، مدير
تيمور وأحمد باشا، شكري ومحمد قراعة، الرحمن عبد والشيخ البكري، الحميد عبد
وحبيب بك، ميشيل واألمراء باشا، شكور منصور ونجيب باشا، شقري وسعيد باشا،
واألعيان واملهندسني والُقضاِة امُلستشارين من غفريٌ وجمهوٌر هللا، لطف بك وجورج بك،
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بُون يُرحِّ األُدباءِ من امُلستقبلني وبعض الحفلة، صاحب باشا، زكي سعادة وكان وغريهم.
مالطفتهم. يف ويُبالغون بهم،

يف فخطب باشا زكي سعادة وقف ثم الكريم، القرآن آي بتالوة الحفلة وُفِتحت
آي بتالوة حفلتنا فتحنا إنَّنَا وقال: به، امُلحتَفِل وُمطريًا بالحارضين، بًا ُمرحِّ الجمهور
يف العربية اللغة نرش يف الفضل من الرشيف الكتاب لهذا ولِما ِهللا، بكالم تربًُّكا القرآن

ومغاربها. األرض مشارق
فهو القرآن، يف ورد إنه فقال: االحتفال، هذا فيه أُقيم الذي املكان ذكر إىل واستطرد
البالد، من غريها وال ام الشَّ تكن لم هذه فأرم اْلِعَماد﴾، ذَاِت ﴿إَِرَم تعاىل: قوله يف املعني
عديدٍة، أعمدٍة عىل قائمان كبريان هيكالن االحتفال هذا مكان يف وكان األهرام. هي بل

العماد. بذاِت هذا أجل من يَت فُسمِّ
فصار َف ُصحِّ ولكنَّه الهول، ألبي األصيل االسُم هو فقال: «بلهيث»، كالمه وتناول

أرم.11 َفْت ُصحِّ كما الهول أبو
بك أحمد سعادة نظم من قصيدة وتال ثابت، بك محجوب الدكتور حرضة وعَقبه

أبياتها. يستعيده الجمهور وكان الشديد، بالتصفيق فقوبلت شوقي،
من العارشة نحو يف بدويٌّ غالٌم وهو — العربي البطران بكر أبو محمود وحيَّا

جزلٍة. بأبياٍت ِمَرص — العمر
الجرداء الصحراء فيها وصف بليغًة ُخطبًة جميل أفندي أنطون حرضة وخطب

الخرضاء. والواحة
أوتار حرَّك بديًعا تلحينًا قلمه من منظومة عارف أفندي محمود حرضة ن ولحَّ
عصماء قصيدة أفندي رامي أحمد حرضة وأنشد النفوس، يف الحماسة وأثار القلوب،

الشديد. باالستحسان ُقوبلت
الحفلة صاحب سعادة فضل فيها ذكرت جميلًة ُخطبًة مي اآلنسة حرضة وخطبت
فضلها وأعلنت الثناء، أطيب مرصوأهلها عىل وأثنت به، امُلحتَفل وحيَّت وتساُمِحِه، وعلمه

اْلِعَماد﴾ ذَاِت ﴿إَِرَم تعاىل: بقوله املعني أنَّ من إليه ذهب فيما باشا زكي األستاذ رأي نرى ال نحن 11

تفاسري راجع ومن بمرص، ليسوا وعاٌد بعاٍد، فعل ما إىل الكريم نبيه نظر ألفَت تعاىل هللا ألن األهرام؛ هي
األستاذ. خطأ له ظهر اآلية هذه يف القرآن
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وُقوبلت السامعني، بأرواح امتزجت جزلٍة عذبٍة بكلماٍت ذلك وكلُّ األمصار، سائر عىل
الشديدين. واالستحسان بالتصفيق

صبريات، ثالث فيها صحفة باشا زكي سعادة إليها م قدَّ ُخطبتها من انتهت وملا
شهيٍّا. ثمًرا بوجودكم أنبتت وك الشَّ إال تُنبت ال التي الصحراء هذه إنَّ وقال:

األسماع، اسرتعت األبيات عامرة قصيدة صادق أفندي محمود حرضة ألقى ثم
الريحاني أفندي أمني حرضة ذلك بعد ووقف بها، َطِربني أبياتها امعون السَّ واستعاد
ولطفهم كرمهم من لقيه ما عىل جزيًال شكًرا واملرصيني ِمرص فشكر به، امُلحتَفِل
يف الحفلة هذه يف ليتلوها يًصا خصِّ وضعها املنثور النظم من مقالة وتال وحفاوتهم،

قني. امُلصفِّ وتصفيق الهاتفني، هتاف بني ِمرص وصف
الثناء بها القائم سعادة عىل ويُثنون الحفلة، هذه بجماِل ثُون يتحدَّ وهم انرصفوا ثم

امُلْستَطاب.

بك» شوقي «أحمد الشعراء أمري قصيدة (1-8)

ن��اِد أو م��ج��ل��ٌس بُ��ن��اِت��َك م��ن ه��ل ون��اِد ال��ج��الل أه��رام ن��اِج ق��ْف
األوالِد م��ف��زُع األُب��وة إنَّ ع��ي��ون��ه��م ب��ي��ن ف��ي��ه ون��ف��زع ن��ش��ك��و
ب��ق��ي��اِد ل��ل��ه��وى ُم��ل��ٍق ك��ل م��ن ب��ت��راث��ه��م ال��ه��وى ع��ب��ث ون��ب��ثُّ��ه��م
األض��داِد ت��ف��رُّق ال��ب��الء وق��ت ف��ي اإلخ��وان ت��ف��رَّق ك��ي��ف ونُ��ب��ي��ن
ع��اِد ال��ض��ع��ي��ف��ة ال��نَّ��ف��س ع��ل��ى ب��اٍغ ن��ف��س��ه ال��ح��ق��ي��ق��ة ف��ي ال��ُم��غ��اِل��ط إنَّ

∗∗∗
وش��اِد ب��م��ك��ان��ه��ن ه��ات��ٍف م��ن م��ق��ال��ًة ال��ث��الث ل��ألع��اج��ي��ب ُق��ل
األوت��اِد ع��ل��ى وال ال��ج��الل ه��ذا ��ف��ا ال��صَّ ع��ل��ى رأي��ُت ف��م��ا أن��ت ل��ل��ه
ال��ُع��بَّ��اِد روح��ان��ي��ة وع��ل��ي��ِك ُق��دس��ي��ٌة روع��ٌة ك��ال��م��ع��اب��د ل��ِك
ب��ع��م��اِد أخ��الق��ه��م م��ن وُرِف��ع��ِت ب��ق��واع��ٍد أح��الم��ه��م م��ن أُس��س��ِت
ورم��اِد وس��م��اح��ٍة ن��ع��م��ٍة م��ن ب��ق��ي��ٌة ب��ج��ان��ب��ي��ك ال��رِّم��ال ت��ل��ك
اإلرف��اِد م��وض��ع ع��ن��دِك ف��ال��ض��ي��ف ح��ي��ال��ه��ا ال��ن��زي��ل أك��رم��ن��ا ن��ح��ن إن
��اِد وال��ُوفَّ ��اج ال��ُح��جَّ ُم��ت��ق��دم ُم��ط��وًِّف��ا ب��ح��ائ��ط��ي��ك األم��ي��ن ه��ذا
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ل��ن��ف��اِد ب��ي��ان��ه ول��ي��س ب��اٍق ف��ش��ع��ره ال��خ��ل��ود م��ن��ِك يَ��ع��ُدُه إن
وب��اِد ال��ُع��ق��وِل أَثَ��ِر م��ن ال��ُح��س��ِن ف��ي ُم��ح��ج��ٍب ك��ل ل��م��س��ت «أم��ي��ن» إي��ه
اآلب��اِد م��ن ع��ه��ًدا ل��ه��ا أخ��ذَْت ال��ت��ي واألي��دي األح��ج��اَر َق��بِّ��ل ُق��م
اآلراِد وم��س��ق��ط ال��ش��م��وس م��ه��د إنَّ��ه��ا ال��ك��ن��ان��ة ع��ن ال��نُّ��ب��وغ وُخ��ِذ
واألف��راِد األع��ي��ان وم��ث��اب��ة ال��ُق��رى أُمَّ ت��ك��ن ل��م إن ال��ُق��َرى أُمُّ
ه��اِد ش��ع��اع ُم��ظ��ل��م��ٍة ك��ل ف��ي ل��م��ح��ات��ه��ا م��ن ال��ش��م��س ي��غ��ش��ى زال م��ا
أي��اِد ِب��ي��ض إلس��م��اع��ي��ل ك��م ب��ل ل��م��ح��م��د أن��ع��م ج��الئ��ل م��ن ك��م
ب��واِد ال��زم��ان وأب��ن��اء واٍد ف��ي ال��ش��رق ل��ظ��لَّ اه��ت��م��ام��ه��م��ا ل��وال

∗∗∗
األم��ج��اِد ت��ح��ي��ة ال��ع��م��ار إنَّ ط��ي��بً��ا ك��اس��م��ك ال��ري��ح��ان ل��ك رف��ع��وا
ف��ؤادي االح��ت��ف��اء م��وض��ع وج��ع��ل��ت م��ك��ان��ه ل��ل��م��ه��رج��ان وت��خ��يَّ��روا
رق��اِد س��ن��ات ب��ل ص��ح��ٍو س��ن��وات ب��ي��ن��ن��ا ال��م��ودة ع��ل��ى ال��زم��ان س��ل��ف
وداِد ق��دي��ِم أو َخ��م��ٍر ل��ع��ت��ي��ق رددت��ه��ا ال��ط��ي��ب��ات ج��م��ع��ت وإذا
��اِد؟ وقَّ ن��يِّ��ٍر م��ن ن��م��ت م��اذا ب��أوَّل ول��س��ت س��وري��ا ن��ج��م ي��ا
ب��غ��داِد ع��ل��ى غ��ٍد ب��ع��د وت��ج��لَّ غ��ٍد ف��ي ب��يُ��م��ن��ك ي��م��ٍن ع��ل��ى اط��ل��ع
ب��الِد رس��وِم وف��ي ت��ج��وُب ��ا م��مَّ م��م��ال��ٍك ُط��ل��وِل ف��ي خ��ي��ال��ك وأَِج��ْل
ب��اِد؟ أو ح��اض��ٌر رب��ي��ع��ة م��ن ه��ل ال��ُق��رى َس��ِل أق��ول وال ال��ق��ب��ور وَس��ِل
ال��ح��ادي وع��يَّ ب��ه��ا ال��ب��ع��ي��ر ن��ط��ق أم��وره��ا اخ��ت��الف م��ن ال��دي��ار س��ت��رى

∗∗∗
األب��راِد ق��ش��ي��ب��ة ال��س��ن��ي��ن ل��ب��س ب��ع��ال��ٍم ال��ش��ب��اب أي��ام ��ي��ت ق��ضَّ
ُع��واِد ال��ب��ي��ان ي��ل��د أن وع��دت��ه ك��ل��ه��ا وال��روائ��ع ال��ب��دائ��ع ول��د
زي��اِد ل��س��ان م��ص��ان��ع��ه تُ��خ��ِرج ول��م َح��س��اٍن ش��ي��ط��ان ي��خ��ت��رع ل��م
ال��م��ي��الِد ع��زي��زة ال��ع��ال��م��ي��ن ف��ي ع��ص��اب��ًة ب��ال��ب��ي��ان ك��رَّم ال��ل��ه
آح��اِد م��ن تَ��خ��ُل ل��م وإن ش��ع��ًرا ب��ع��ده ُق��روٍن م��ن أح��دث «ه��وم��ي��ر»
ال��ع��ادي ال��ق��دي��ِم وال ال��ج��دي��ِد ف��ي ال ت��ل��ذه ال��ن��ف��وس ح��ي��ُث ف��ي وال��ش��ع��ر
ب��اِد ب��ال��ع��ش��ي��رة ل��ع��لَّ��ك ف��ان��ظ��ر أوٌل ن��ب��وغ��ك ف��ي ال��ع��ش��ي��رة َح��قُّ
ج��واِد غ��ي��ر ب��ال��ش��ط��ري��ن ك��ن��ت إن ف��زده��م��و ال��ن��ب��وغ ش��ط��ر يَ��ك��ِف��ِه��م ل��م
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األج��داِد ب��م��ن��ط��ِق األص��ي��ُل َغ��نَّ��ى ف��رب��م��ا وال��ل��غ��ات ل��س��ان��ك دع أو
��اِد ال��ضَّ ف��ي وِس��رَّه ال��ج��م��ال ج��ع��ل م��ح��اس��نً��ا ال��ل��غ��ات م��أل ال��ذي إنَّ

الجميل أنطون الشيخ ُخطبة (2-8)

الصحراء! يف الواحة أجمل ما
الصفراء! الرمال تالل بني تبدو الخرضاء البقعة أبهى ما
الجرداء! املقفرة األرض يف تربز الخضلة الجزيرة أشهى ما
العابس. املقطب الطبيعة ُمحيَّا عىل ُحلوة ابتسامة الواحة

اليائس. امُلكتئب القلب تُربُد نديٌَّة دمعٌة هي
الدامس. الظالم جبهة يف المعٌة نجمٌة هي

الهموم. غوالب من أيَّامها نُِسَجت حياٍة يف فرٍح يوم الواحُة
الغيوم. مكفهر عىل أوتاده ت دقَّ األلوان ُمسبَّع قزٍح قوُس هي

السموم. ُمختلف من يُشفي سائٌغ ترياٌق هي
والسالم. املحبة راية واألهواء، الغايات ُمعرتك هي الواحة

الكالم. َحويشِّ بني العذبة املليحة اللفظة هي
واآلثام. الرشور صحب فوق والعدل الحق آية هي

الجرداء! امُلقفرِة األرض يف تَربُُز الصحراء يف الواحة أجمل ما

الرمضاء. فاستعرت الصحراء رياح هبَّت
رشاًرا. تنفُث واألرُض ناًرا، تُمِطُر ماءُ السَّ
البعيدة. الواحة إىل السري يف القافلة تَِجدُّ

الضلوع. منها العطش وألهب الجوع، بها َح برَّ وقد رِي، السَّ يف تَِجدُّ القافلة
املنايا. أشباح سريها يف تحدوها املطايا، أعناق تتطال البعيدة الواحة إىل

قربهم: والرِّماُل كفنهم، الرمال فكانت … وثالثة واثناِن واحٌد القافلة من َع ُرصِ
امللتظية. الرِّماُل النَّاشفة، الرِّماُل

تجذبها. والواحة تدفعها، الصحراء ري: السَّ يف تَِجدُّ القافلة
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الغليل. يروي لسبيل السَّ املاء ستجُد البعيدِة الواحِة يف فُهناَك
النَّخيِل. أغصاِن تحت الوارف الظِّلَّ ستلقى ُهناك

الرَّمضاء. واسِتعار الصحراء رياح من القافلة ستُجري الواحة
بالخيال. وصَورتها بالحقيقة وصفتها التي الواحة تلك

األجيال. غابر يف العالم ممدني والفينيقيني املرصيني مدنية ُخالصة يا أنتم هي
بعد واأليام، الليايل ثنايا من إليكم َرت تحدَّ كلتاهما فينيقية ومدنية الفراعنة مدنية

اإلسالم. رشاِئُع لتها وعدَّ النرصانية، آداب هذَّبتها أن
الغدير. منها َن فتكوَّ والدُّهور، الُعصوِر خالِل من َرشحت قطرات

العرفان. أشجار وبسقت العلم، أزهار نبتت الغدير حول
الجهل مفاوز تكتنفها الحياة معالم قامت الغديِر حول

الصحراء. يف الواحة فكانت
املسري. أعياُه وقد القافلة سري ق الرشَّ يسريُ املخضلة واحتكم إىل

امليعاد. أرض قاصًدا التِّيِه أرِض يف طويًال الرشق مىش
قواه. وخارت ظهره، واحدودب ِرجاله، فتقرَّست السفر، وعثاء أنهكته

سكرانًا. باليأس بات حتى ألوانًا الخيبة كئوس طريقه يف تجرَّع
الضحايا من كثريًا الطويل الشاق سريه يف فرتك الفناء، ُغبار َمفرقه عىل الزمان ذَرَّ

واألشالء.
قربهم. اليأس وكان كفنهم، اليأس كان

حراء. الصَّ كرماِل القاتُل اليأُس
القافلة. سري الواحة إىل ويسريُ عزمه، غرار يُرهف ق الرشَّ ولكن

الصحراء. رمال من فراًرا الرشق يسري امُلخضلة واحتكم إىل

الرمال. يف دبيبًا حراء الصَّ من فأسمُع أُذني أُرهف
الصحراء رمال إنَّ الحواس، سه وتتَلمَّ مائر، الضَّ به تشعُر لنجيٍّا الرَّمِل حبَّاِت يف إنَّ

البحار. يف األمواج اصطخاب وال اليوم لتصطخب
ُجدرانًا. منها فيشيد بنشيده، الحجارة يُرقِّص — اإلغريق مطرب — «أورفه» كان

بنيانًا؟ منها ويُقيُم ِحجاًرا؟ يصوغها الرمل حبَّات يُضمُّ من الرشق يف فأين
حينًا. ويخبو حينًا يبدو ضئيل نور وأمامه الواحة إىل الرشق يسري
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ليًال. فيميس الجوانب باملسود وال … فجًرا فيُصبح الحوايش باملبيض النُّور هذا ليس
واألنوار؟ األضواء طليعة الغلس أم والظالم؟ اإلمساء مقدمة الشفق أهو

أرسار. خزانة الهول أبي فصدر الهول، أبي صدر يف الجواب ليس
واألحرار. األدباء معرش يا أنتم صدوركم لفي الجواب إنَّ

يبدو قد والصحراء الواحة بني ولكن حراء، الصَّ يف القافلُة تسريُ البعيدة الواحة إىل
الرساب.

موارد ويُوِردها الطريق، يُضلها فهو الصحراء؛ يف القافلة ويالِت لرشُّ الرساب إنَّ
الهالك.

النجاح. سبيل اعي السَّ فيضلُّ ُخلَّب، أمٍل برق يلمع قد والنجاح عي السَّ بني وكذا
الرساب. واحذروا الُخلَّب، الربق فاتقوا

مرتجم تكريم يوم يف املعري من بقوله باالستشهاد أْجَدر وَمن — املعري قال
املعري:

خ��اال ث��م ت��خ��يَّ��ل َم��ن وم��ث��ل��ك ِت��ب��ٌر ال��ب��ي��داء ف��ي ال��ش��م��س وق��ل��ُت:
ال��رِّم��اال ي��غ��ش��ى س��راب��ه��ا رأي��ُت ��ا ل��مَّ ط��م��ع��ُت ال��ل��ج��ي��ن ذوب وف��ي

إىل اعي والدَّ الصحراوية»، «الحفلة هذه معالم ُمقيم يا الزكية»، «الخزانة صاحب يا
الرشقية». «الرابطة

تَعارف ما ُمجنَّدٌة، جنوٌد «األرواح مأثوًرا: صار قوًال «الرابطة» تلك شعار جعلت قد
اختلف.» تناكر وما ائتلف، منها

التي قرنًا األربعني إِنَّ الُهمام. الندب وأنت به، للقيام نفسك ندبَت جسام عمٌل
الكرام. زمالئك وعمل عملك إىل تنظر األهرام أعىل من بونابرت ُجند إىل نظرت

والوئام. االتحاد ُجند يا لكم فتصفق الزمان، قرب من تَربز الخوايل القرون تلك فعىس
الصحراء. يف السائرة القافلة ء أدالَّ من تكونوا واإلخاء الوئام إىل الرشق ادعوا

عندي ُق الرشَّ «أنا ُمناديًا: ُكلِِّه الرشق باسم باألمِس قمت «الريحانيات»، صاحب يا وأنت
االجتماع سوق إىل نزل ًال َدالَّ بك كأني طيارات؟» بها يبيعني فمن فلسفات، وعندي أديان،

باع. وال رشى فما والرشاء، البيع يقصد
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تُنادي: الرشق باسم بك كأنِّي

ُق��روِح ب��ذات ل��ي��س��ت َك��ِب��ًدا ب��ه��ا ي��ب��ي��ع��ن��ي َم��ن م��ق��روح��ٌة َك��ِب��ٌد ول��ي

الحال: وبطبيعة

ب��ص��ح��ي��ِح؟ ِع��لَّ��ٍة ذا ي��ش��ت��ري وم��ن ي��ش��ت��رون��ه��ا ال ال��ن��اس ع��ل��ي��ك أب��اه��ا

ُمناديًا: الغرُب سيقُف آيته، تَعمُّ اإلخاء وبفضل رايته، تنرش العلم بفضل ولكن
تنهض سامية وفلسفة راقية حكمة يبيعني فمن مدرعات، وعندي طيَّارات، «عندي
لبنان ابن يا َفُكْن الروح؟» فيهم تقتل كادت املادة فإنَّ املاديات؛ حضيض من بأبنائي

الصحراء. يف الواحة إىل السائرة القافلة ء أدالَّ من دليًال وُكْن اإلخاء، إىل داعيًا

عارف أفندي محمود أُنشودة (3-8)

ن��رض��ي��ك ق��ص��دن��ا ع��األق��دام س��اع��ي��ن ن��ح��ِي��ي��ك ك��ل��ن��ا األه��رام س��اك��ن ي��ا
ت��ان��ي ون��ص��ال��ح��ك ن��س��ت��رض��اك وال��ي��وم وش��وه��وك ظ��ل��م ح��ك��م��وك ال��ه��ول ي��اب��و
ال��ري��ح��ان��ي زان��ه��ا ب��س��ت��ان م��ن ُص��ح��ب��ة ل��ب��ن��ان روض��ة م��ن ال��ش��ام م ل��ك ج��ب��ن��ا
ت��ان��ي ح��ي��رف��رف َع��َل��م��ه وال��س��ع��د أم��ي��ن ي��ا أح��ي��ي��ت��ه ال��دي��ن ص��الح ع��ه��د
ال��ث��ان��ي وط��ن��ك ت��ه��ن��ي��ك وِم��ص��ر ت��ن��ادي��ك وس��وري��ا ي��ح��ي��ي��ك ال��ش��رق
آالم��ي خ��ف��ف��ت وط��ن��ك ش��رف��ت ��ك أض��مُّ ت��ع��ا اب��ن��ي ي��ا ل��ك ت��ق��ول ف��رح��ان��ة
ث��ان��ي وي��رج��ع ي��ح��ي��ى ب��ال��ع��ل��م اإلص��الح أه��ل ي��ا راح ال��ل��ي م��ج��دن��ا
ك��الم��ي ف��ي ارج��ع م��ا وإي��م��ان ع��ه��د األي��ام ُم��ف��ن��ي ي��ا أه��رام ي��ا اش��ه��د
أم��ان��ي ك��ل ودي ُح��ري��ن ن��ع��ي��ش ح��ت��ى راج��ع��ي��ن م��ش أب��ًدا األرب��ع��ي��ن ب��ع��د
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الشام» طائر «إىل رامي أفندي أحمد قصيدة (4-8)

أش��ع��اري م��ن ال��نَّ��ب��ع ذاك وي��ج��فَّ ع��واط��ف��ي ت��م��وت أن ألخ��ش��ى إن��ي
ال��ت��ذك��اِر س��وى ش��يء ي��ه��ت��اج��ه��ا ف��ال ث��ورت��ه��ا ب��ع��د ن��ف��س��ي وتَ��ق��رَّ
واألس��ح��اِر اآلص��ال ب��ه��ج��ة م��ن خ��ال��يً��ا ع��ي��ن��ي ال��ك��ون م��ج��ال وت��رى
األوط��اِر م��ن ي��أٌس ف��يُ��ص��ي��ب��ه األس��ى ق��ل��ب��ي ع��ل��ى ي��ق��ض��ي أن وأخ��اف
أف��ك��اري م��ن ال��ك��ن��ز ه��ذا ول��ديَّ ص��ام��تً��ا ب��ق��ائ��ي ل��يُ��ح��زن��ن��ي إنِّ��ي
األذخ��اِر ن��ف��ائ��س إل��يَّ وه��م��ا وم��ش��اع��ري خ��اط��ري أن��دب وأك��اُد
األق��داِر ص��ول��ة أش��ك��و وإل��ي��ه رف��اه��ت��ي وف��ي��ه ت��أس��ائ��ي ال��ش��ع��ر ف��ي
أك��داري ��س��ت ن��فَّ ش��ك��وى ول��ُربَّ ش��ك��اي��ت��ي ح��رم��ت ف��ق��د س��ك��ت ف��إذا

∗∗∗
س��راري؟ وِط��ي��ب ودم��ي أدم��ع��ي م��ن ف��أص��وغ��ه أق��ول��ه ال��غ��ن��اء ل��م��ن
األوت��اِر؟ وص��دح��ة ال��خ��ي��ال ق��ب��ُس ال��ه��وى م��ن إل��يَّ يُ��وح��ي ال��ذي وَم��ْن
وال��ن��واِر ال��زه��ر ان��ب��ث��اق م��ث��ل ب��ش��دوه ال��ص��دوح ال��ط��ي��ر أط��ل��ق م��ا
ال��ج��اري ال��ن��م��ي��ر وال��م��اء ك��ال��ش��م��س زه��وره ال��ب��ه��ي��ج ال��زرع ��ر ن��ضَّ أو
األن��واِر ب��اه��َر يُ��ش��ِرُق ك��ال��ب��دِر ع��ب��اب��ه ال��خ��ض��مُّ ال��ب��ح��ر ه��دأ أو
ال��س��اري وال��خ��ي��ال ال��م��ع��ان��ي ع��ي��ُن ��رت ت��ف��جَّ م��ن��ه ��ع��ر ال��شِّ ن��ب��ُع ال��ح��بُّ
م��وس��ي��ق��اِر ب��ن��ان ال��ق��ري��ض وت��ر ع��ل��ى وق��ع��ه ال��نَّ��ف��س ل��ح��ُن ال��ح��ب
اآلث��اِر ب��ب��داِئ��ع ��َه��ا وي��ح��فُّ م��راح��ه��ا ال��ح��ي��اة ف��ي يُ��ف��س��ح ال��ح��بُّ
واألع��م��اِر األج��ي��ال ع��ن ط��ال��ت ��اف��ٍة ه��فَّ خ��ل��َوٍة س��اع��ِة ف��ل��ُربَّ
واألن��ه��اِر ال��ج��نَّ��اِت م��ن أب��ه��ى ق��س��م��ات��ه أب��دع��ت وج��ٍه ول��ُربَّ
األس��ف��اِر ُم��م��ِت��ع وم��غ��ًزى م��ع��نً��ى ال��ه��وى ُم��ن��اج��اُة ف��اق��ت ول��رب��م��ا
م��ط��اِر ُك��لَّ ال��نَّ��ف��ِس ف��ي وأََط��اَرَه��ا ال��ُم��نَ��ى أح��ي��ا ب��اس��ٍم ثَ��غ��ٍر ول��ُربَّ
��اِر ال��زَّخَّ روح��ي س��اك��ن ف��ي��ه��ي��ج أش��ت��اق��ه الَّ��ذي ال��ح��بُّ ه��و ه��ذا
األس��راِر ج��الئ��َل ف��ي��ه وي��ب��ثُّ س��ام��يً��ا م��ع��نً��ى ��ع��ر ب��ال��شِّ وي��م��دن��ي

∗∗∗
األب��ك��اِر ال��ت��س��ع��ة ح��ب وه��واي وج��وده ي��ع��زُّ ه��ًوى أري��غ ل��ي م��ا
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األف��ك��اِر وث��اق��ب ال��خ��ي��ال س��ام��ي ص��ب��ه��ا تُ��وِح��ي ��ع��ِر ال��شِّ ب��ن��ات ه��ذي
ول��ألح��راِر ل��ه��ا األم��ي��ُن ه��ذا ُح��س��ن��ه��ا ع��اش��ق َم��دِح ف��ي ف��أص��وغ��ه
األزه��اِر م��ن إك��ل��ي��ًال ف��أص��وُغ ن��غ��م��ة ه��ات��ي ال��ش��ع��ر ب��ن��ات إي��ه
أث��م��اِر وم��ن زه��ٍر م��ن ب��ثَّ م��ا ل��ه يُ��ه��دى م��ا وأح��ب غ��رس��ه ه��و
األق��ط��اِر ن��ائ��ي ص��وتَ��ك أس��م��ع��َت غ��ن��اؤه ال��رخ��ي��م ال��ش��ام ط��ائ��ر ي��ا
ال��م��ق��داِر ي��د درج��ت م��ا ونَ��َش��ْرَت أيَّ��اِم��ِه ف��ي ��رِق ال��شَّ م��ج��َد ووص��ف��َت
واألب��ص��اِر ل��ل��ن��ف��س م��ج��ل��وَّة ف��أص��ب��َح��ْت ال��ح��ي��اة ِس��رِّ ع��ن وك��ش��ف��ت
ووق��اِر ه��ي��ب��ٍة ف��ي ب��س��ك��وت��ه ُم��ح��دِّث ال��ج��ل��ي��ل ال��ه��ول أب��و ه��ذا
األده��اِر ت��ت��ابُ��ع ع��ل��ي��ه أخ��ن��ى ال��ذي ال��وط��ن وح��ارس ِم��ص��َر رم��ز ه��و
ل��ألم��ط��اِر ال��رَّوض ك��ش��ك��ر ش��ك��ًرا أل��ف��اظ��ه ُرتِّ��ل��ت ي��ن��ِط��ُق ك��ان ل��و
األش��ع��اِر! ع��ن م��ع��ان��ي��ه��ا ج��لَّ��ت ن��ظ��رٍة م��ن ف��ك��م ت��ح��ي��ت��ه؛ ف��اق��ب��ل

ميَّ اآلنسة ُخطبة (5-8)

والسيدات: السادة أيها
ما بأرسه؛ الرشق ُمتيم هو بل العرب، ُة ُحجَّ ألنَُّه نسامحه؛ ولكننا ظالم، باشا زكي
الكليم صخرة كأنَّه وفصاحة؛ معرفًة ق وتدفَّ وحماسًة، عاطفًة اتََّقد إال الرشق هذا ذُكر
فيها تشتعُل كادت ما األحمر، البحر وراء املتوارية الجزيرة تلك كأنَّه أو األُعجوبة، بعد

. وبالِجدِّ وبالعلم بالحياة العالم ُدون يُجدِّ أبناؤها انطلق حتَّى اإلسالم رشارة
أمتن ذا من والتساهل، التعصب بني للتوفيق جميل مثال ذلك فوق باشا وزكي
واعتزازه بقوميته، هيامه رغم ولكن منه؟ رشقية أمنع ذا ومن باشا؟ زكي من إسالميَّة
الذَّكاء ويُكِربُ املدنيات، جميع من القيم ويُقدِّر األديان، لجميع صدره يفتح فهو بمدنيته،

والحفاوة. الضيافة أساليب يف حتَّى تفنََّن ما إذا عجب فال األجناس؛ جميع عند
اللوذعي، أستاذنا ا أمَّ والجامعات. والفنادق املنازل يف الريحاني، أيها أُكِرمت، لقد
جمهور عىل قارصة كانت اجتماعات تلك الفيحاء. السنية اململكة هذه يف إكرامك فأراد
عند يقف لم الذي بفكرك خليٌق هو كما والغربي الرشقي فتحاذى هنا ا أمَّ الرشقيني.
كصاحب والغرب الرشق باحثي بني التعارف واسطة كان بمن يليُق وكما البلدان، حدوِد
بساطة بني الجامع املهرجان هذا وأقام العربية، الخيمة هذه فرضب الكريم، الدعوة هذه
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ترتدُّ بل اقتحامها، عىل األصداء تَجُرؤ ال التي الربوع هذه ويف العباسيني. وجزالة البدو
التَّاريُخ َدَحَر حيث الربوع هذه ويف عليك، للثناء األصوات ارتفعت خاشعة، حُدوِدها عىل
وسيفه معرفًة، الوحيدة قوته كانت من ِعزَّة عزيًزا أنت حللَت ُقوَّاًدا، وجندل ُجيوًشا،

قلًما. الوحيد
ولكنَّك الرَّياحني، عطور تُشجيها كيف وعرفت الضيافة، ُحسن ِمرص من رأيت لقد
كريمًة عذبًة ِمرص نحن عرفنا لقد وشجاعٍة. ٍز تحفُّ من اللطف وراء بما ريٍب بال شاعٌر
منذ ُج تتخرَّ هي وها رائٍع. وجماٍل جديدٍة هيئٍة ذات فبدت فجأة اهتزَّت ثم طواًال، أعواًما
أشارت لحظة، فيها الرَُّجل صوت َخَفَت وإذا والبطولة، النخوة مدرسة يف أعوام ثالثة

املصاعد. ورفيع ، الِعزِّ رشفات إىل — الحجاب وراء من ولو — املرأة
حميًة، ُج يتوهَّ وهو فجئت استبساًال، ِق الرشَّ جسِم يف ِمَرص استبساُل دفع ولقد
بوجوِب يُشريُ به إذا فعلت، ما وألجل أنت، ما ألجِل يُحيِّيَك هو وبينما وطنيًة، ُر ويتفجَّ
صوٍت ذي ولينهضكل انهض— بل املعري، ترجمت أنَّك يكفي فال امُلنتظر، العمل إتماِم
الذكاء. ُشعلة فيها تخبو ال وأمثاله املعري أنجبت التي ة األمَّ إنَّ للغرب: وُقل — مسموٍع
باآلثار نكتفي ال إنَّنا جميًعا: وللرشق للغرب وقولوا مسموٍع صوٍت ذي وكل أنت انهض
عصاميٍّا ِعزٍّا التَّالد والرشِف العظامي الِعزِّ مع نريُد بل البائدة، والحضارة واألخربة

طريًفا. ورشًفا
اعتاد ما سوى يوم يف يفعل لم باشا زكي أنَّ فاعلم الساعة؛ هذه ذكرت وإذا
الخالد؛ ِمرص شعار الهول أبا ذكرت وإذا أجمعني، الشعوب نُزالء مع فعله املرصيون
يظلُّ فهو الصحراء، رمال حوله وتراكمت ُموم، السَّ لفحات عليه هبَّت مهما أنه فاذكر
كاملردة املنتصبة األهرام هذه ذكرت وإذا اآلتي، الصباح فجر الرشق يف يَرُقُب باسًما

األمل. ونشيد الحياة أُهزوجة ظلها يف سمعت أنك فاذكر الالنهاية؛ وجه يف الصامتة
الرشقية األقطار تؤلِّفه جوٍق من صوٌت هو بل وحدها، الفتاة ِمرص نشيد هذا وليس
والقفار، الجبال يف يحدو صوت ويل الرشق، «أنا واحد: وقلٍب واحدة، بنربٍة الهاتفة
النبوة روح إيلَّ تُعيُد األجيال وخمر الرشق، أنا … وحنينًا ضجيًجا واألودية الجبال فيمأل
صوٍت ُل أوَّ الرشق، أنا والجهاد. العزم حب يفَّ وتُجدد الذكرى، ألم عندي وتُثري … القديمة
والنور؛ الحرية من حظنا الغرب بها فلنتقاسم اإلنسان؛ وإخاء الحياة بوحدة صارٍخ

رفيًقا.» الغرب فتى يا اتخذتك ألني
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يف الرشق حب هنيهة د فوحِّ ِمرص، إليك ته أدَّ إكراًما وذكرَت الرشق، ذَكرَت وكلَّما
مرصية. ِمرص لتحَي الدَّوام: وعىل اآلن به يُهتف بما لتهتف ِمرص؛ حبِّ

صادق أفندي محمد محمود قصيدة (6-8)

وق��ام��ا ه��بَّ ح��ي��ن ��رِق ال��شَّ ل��ف��ت��ى ال��س��الم��ا يُ��ه��دي ل��ي��س ��رق ال��شَّ ِم��َن َم��ْن
اإلق��دام��ا ��َق ت��ع��شَّ ب��ق��ل��ٍب س ال��ي��أ ي��خ��ت��رُق راح ال��ع��زم ش��اك��ي
ال��ك��الم��ا ي��ط��ي��ق ال ��وت ال��صَّ خ��اف��ت أم��س��ى ال��ش��رق ي��رى أن ي��ث��ن��ي��ه ل��ي��س
ن��ي��ام��ا ل��ي��س��ت ال��زم��ان وخ��ط��وب ن��ي��اًم��ا ت��زاُل ال ال��ن��اس ي��رى أو
م��ا؟ إل��ى — ب��ن��ي��ه ي��ا — ال��ش��رق ب��ن��ي ي��ا ون��ادى ال��َك��م��يِّ م��ش��ي��ة ف��م��ش��ى
ُم��ق��ام��ا ال��خ��دور خ��ذوا وإال ال��ض��ي��م ع��ل��ى ال��ُم��ق��ام ال ال��دار ُغ��رب��ة
اس��ت��س��الم��ا وال ذلَّ��ًة وال ال ج��م��وًدا ال��ح��ي��اة ن��ع��رف ال ن��ح��ن
ال��م��رام��ا ن��ن��اُل أو ال��نَّ��ف��س ن��ب��ذُُل ُخ��ل��ق��ن��ا ل��ل��ج��ه��اد ن��ح��ن إن��م��ا

∗∗∗
ت��راَم��ى ه��ن��اك ع��ال��م إل��ى ـ��ر وال��ب��ح��ـ ال��ف��ي��اف��ي ي��ق��ط��ُع وَم��َض��ى
ض��رام��ا ف��ش��بَّ ال��ن��وى أش��ع��ل��ت��ه غ��راًم��ا ج��ان��ب��ي��ه ب��ي��ن ح��ام��ًال
ف��اس��ت��ه��ام��ا وال��ُع��ال ال��م��ج��د ه��زَّه ش��ه��م ش��ي��م��ة ت��ل��ك ال��ع��ه��د ذاك��ر
ي��ت��ع��اَم��ى ف��ُم��ب��ِص��ٌر وإال ـ��رق ل��ل��ش��ـ م��ا ي��ع��ل��م ل��ي��س ال��غ��رب ورأى
ظ��الم��ا؟! ي��ك��ون م��ت��ى ف��س��ل��وه��م ش��رق وال��ش��رق يُ��ب��ص��رون ال ك��ي��ف
ف��ع��ام��ا ع��اًم��ا ال��ده��ور وُم��ح��ص��ي ـ��ر دي��اج��ي��ـ وال��وج��ود ال��ف��ج��ر َم��ط��ل��ع
واإلل��ه��ام��ا ال��وح��ي ال��ل��ه ب��ع��ث ل��م��ا وال��ش��رائ��ع ال��وح��ي م��ه��ب��ط
س��الم��ا وأَل��ف��وا رح��م��ًة ل��رأوا أن��ص��ف��وه ل��ي��ت��ه��م ال��ش��رق ظ��ل��م��وا

∗∗∗
ي��ت��س��ام��ى وأن ع��ل��ي��ائ��ه ف��وق ي��ع��ل��و ل��ل��ب��ن��ان ُق��ل ل��ب��ن��ان اب��ن ي��ا
ِع��ظ��ام��ا ال��ق��ب��ور ف��ي وأن��ط��ق��ت ـ��رق ال��ش��ـ ب��ن��ي ش��ع��ور ع��ن أف��ص��ح��ت أن��ت
رم��ام��ا أم��س��ى ال��ق��ض��اء ب��ح��ك��م ن ك��ا وإِن ال��ع��الء أب��و م��ي��تً��ا ل��ي��س
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ن��ام��ا ث��م ب��ع��ده ال��ش��رق أي��ق��ظ روٌح ه��و إن��م��ا ب��ال��م��ي��ت ل��ي��س
ال��ذم��ام��ا ي��رع��ى ال��ن��اس ف��ي وق��ل��ي��ل «أم��ي��نً��ا» ت��راه م��ن ال��ن��اس ف��م��ن
وح��ام��ا؟ رفَّ ال��م��ك��ان ه��ذا ف��وق ُروًح��ا ث��مَّ ت��رى ه��ل ل��ب��ن��ان، ف��خ��ر
ال��غ��م��ام��ا؟ ي��س��ت��در ك��اد وق��د ب��ال��ح��م��ِد ي��ل��ه��ج ي��ك��اُد أت��راه
ت��ب��س��ام��ا وث��غ��ره ض��ي��اء ـ��ه ع��ي��ن��ي��ـ ي��م��ألُ ��روُر ال��سُّ وي��ك��اُد
ال��ك��رام��ا ت��ه��وى ال��ك��رام وك��ذاك ك��ري��ًم��ا ي��زاُل ال ال��ش��ي��خ ذل��ك
ال��ل��ث��ام��ا؟ ع��ن��ه رف��ع��ت ��ا ل��مَّ ـ��رق ال��ش��ـ وج��ه أش��رق ك��ي��ف ال��ش��رق ف��ت��ى ي��ا
ل��وَّام��ا؟ ��ن��ا ب��ح��قِّ ج��ه��وًال ن ك��ا ك��م��ا ي��زال ال ال��غ��رب أت��رى
واألوه��ام��ا؟ ال��ظ��ن��ون ف��ع��اف ـ��يِّ ال��غ��ـ م��ن ال��ص��واب أدرك ت��رى أم

∗∗∗
إم��ام��ا ل��ل��ج��ه��اد ت��خ��ذن��اك ق��د ت��ح��رَّك ره��ي��ب ي��ا ال��ه��ول أب��ا ي��ا
األع��الم��ا وارف��ع ��رق ال��شَّ ص��ي��ح��ة وردِّد ي��دي��ك ع��ن األرض ف��ان��ف��ض
األيَّ��ام��ا واذك��ر ك��ن��ت ك��م��ا ـ��د ال��م��ج��ـ إل��ى ال��رَّه��ي��ب ال��ج��ح��ف��ل وُق��ِد
األه��رام��ا ب��ن��ى وم��ن ق��دي��ًم��ا ـ��ى ل��ل��ُج��لَّ��ـ أع��دَّك ق��د ك��ان م��ن وادُع
غ��رام��ا ص��ار ال��ب��الِد ح��بَّ أنَّ ي��وًم��ا ال��ه��ول أب��ا ي��ا ت��ن��َس ل��م أن��َت
األوام��ا ل��ن��ش��ف��ي ب��ن��ا ف��ه��يَّ��ا ـ��د ال��م��ج��ـ إل��ى ق��دي��ٍم م��ن أن��ت ظ��ام��ئٌ
ال��م��ن��ام��ا س��ئ��م��ت إن ِب��دع ف��ال ـ��وم ال��ي��ـ ب��ن��ي ن��ح��ن ال��م��ن��ام س��ئ��م��ن��ا ق��د
ن��ن��ام��ا ح��ت��ى ال��ج��دود ت��راث ِم��ن ش��يءٌ ي��ب��َق ل��م األول��ي��ن ب��ن��ي ي��ا
رغ��ام��ا إال ت��رون ه��ل ف��ان��ظ��روا ال��ث��ري��ا ه��ام ف��وق ال��م��ج��د خ��ل��ف��وا
ح��رام��ا وراح��ت ن��ه��ب��ة ف��غ��دت ع��ل��ي��ه��ا ال��زَّم��ان ع��دا وح��ق��وًق��ا
اآلالم��ا ل��ربِّ��ه��ا ت��ش��ك��و ل��ي��س س��واه��ا ن��ف��ٍس وأي ن��ف��س��ي ل��ه��ف
ل��زام��ا ت��ك��ون وح��دة س��وى ـ��رق ال��ش��ـ ي��ن��ت��ش��ل ل��ي��س ��رق ال��شَّ ب��ن��ي ي��ا
واألق��وام��ا ال��ش��ع��وب ون��ض��م ش��ت��اتً��ا ي��ك��ون ال ال��ش��رق ن��ج��م��ع
ودوام��ا ��ه��ا ل��ح��قِّ ث��ب��اتً��ا ءت ش��ا إذا ال��ش��ع��وب ت��ف��ع��ل ه��ك��ذا
ال��ك��الم��ا ال وح��ده ال��ف��ع��ل ي��س��ع م��ج��اٌل ال��ح��ي��اة إِنَّ��م��ا ف��اع��م��ل��وا
أن��ع��ام��ا وال ل��ه��م ع��ب��ي��ًدا ال ِك��راًم��ا ال��ح��ي��اة ف��ي ال��ح��ق واط��ل��ب��وا
ال��ح��س��ام��ا ي��ردُّوا أن ف��ه��ي��ه��ات ال��ع��زم ج��رَّده ال��ح��س��ام م��ا وإذا
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«وافدتان» شخاشريي الدكتور ُخطبة (7-8)

وسادتي: سيداتي
مىض وقد مروِّعة، ُمخيفة فاألوىل: هائًال؛ يًا تفشِّ ُمتفشيتني وافدتني البلد يف أن أرى
غري من لديها املعروفة بالوسائل تُقاومها الصحة ومصلحة بعيٌد، زمٌن انتشارها عىل

الُقطر. منازل من منزٍل كلِّ يف يوٍم كلَّ تخفُق وأعالمها تزداُد، فإصابتها طائل،
أرض تطأ كادت وما املنرصم، يناير ٢٧ يف مرص هبطت ُمفِرحة ُمنعشة والثانية:
األدب ثائرة — الُكرماء األدباء العلماء الُفضالء — أهلها نفوس يف أثارت حتى الكنانة
بالها ويُقِلُق املرض، ُروع من األبيَّة النفوس تلك يَشغل بما فذهبت الصدور، يف الكامن
األقطار، يف أصداؤها تجاوبت طرٍب ِهزَّة القلوب يف وأحدثت املربقشة، السياسة جور من

الجبار. نهضة قدميه عىل فنهض املتألِّم؛ الرشق أعماق يف دويها ورنَّ
مواسيًا، وطبيبًا مداويًا، طبيبًا األوىل يف رأيُت جيلٌّ: واضٌح الوافدتني بني الفرق
أيُّها منكم، نريده ما كل هذا الشفاء! الشفاء يَصيحون: املرىض ورأيُت مقاوًما، وطبيبًا
إليه، العدوى تنتقل أن من خوًفا منه يقرتُب وال املريض، من يَنفُر السليم ورأيُت األِطبَّاء،
الداء ألسباب التعرض من احتياًطا باملنازل واعتصمت املالهي، هجرت النَّاس ورأيُت

األماكن. تلك مثل يف عادًة وجودها املتوافر
رأيُت! ما أجمل وما الثانية، يف ورأيُت

إىل بها وينهض النفس، مَوات يُحيي ما حياة ق املتدفِّ الوطني الشعور من رأيُت
الصلدة، القلوب فيُنعش الخافق، مرص قلِب من يسيُل كلَّه األدب رأيُت الذُّرى. أسمى
واملدن الحواري تطوُف قاطرٍة كأٍس يف مرص أدب رأيُت األدب، حياة جميعها فيها فتدبُّ

ترتوي. وال قطرة قطرة جميعها فتسقيها والشعوب، واألمم والبالد والعواصم
رأيُت! ما أعظَم وما رأيُت،

امت، الصَّ الهول أبي مجد تُذيع األزلية مرص صفات والكرم، والفضل العلم رأيُت
للعاملني. ِحكمته وتنُرش

رأيت! ما أعجَب وما رأيُت،
فيُحلِّق ووثباته، بعزيمته النرس يُطاول خياله، سماء يف بقيثارته يُغرُِّد اعر الشَّ رأيت

أمريكا. إىل لبنان أَرز إىل مرص من
الصدر. ويرشح النَّفس، يُبهُج ما الغوايل الُدرر من علينا يَنثُر األديَب ورأيُت

77



الريحاني أمني

بيانه وِسحر ببالغته أمامنا ويُحِرضُ حاٌرض، كأَنَّه املايض لنا يَِصُف الخطيَب ورأيُت
بها. فنتعظ الخالية العصور صور

ومن ُغصٍن، إىل ُغصٍن ومن زهرٍة، إىل زهرٍة من ينتقُل كالنحلة الريحاني ورأيُت
أُخرى. إىل حفلٍة ومن دوحٍة، إىل دوحٍة

ارحموا تلفت، معدتي تَِلَفْت، معدتي يقول: وسمعته بمعدته، أمًلا شاكيًا ورأيته
اهتمامي ِعَظِم مع شأنًا أُِعرها ولم شكواه، إىل ألتفت فلم ترحموني. ارحموها معدتي،
ذهني، يف الهضم وسوء التلبُّك دائي من الوقاية رشوط ووجود النَّحيل، جسمه بسالمة

املنفعة. حساب عىل جسمه وراحة بمعدته قامرُت لساني طرف عىل بل
تلك. يف رأيته ما غري األدب» «وافدة الوافدة هذه يف رأيت

شذاها، بِطيِب للتمتُِّع الزَّاهية النرضة حدائقها عىل اًعا ِرسَ يتهافتون الناس رأيت
رحيقها. أسكرهم وقد منها واالستزاَدِة

بعودة ءُوِم الرَّ األمِّ ترحيب الرشقي ابنها بعودة ُب تُرحِّ ُعرٍس يف اليوم ِمرص رأيُت
وتفرحي بي تُرحِّ أن غًدا ِمرص يا عساِك نفيس: أعماق من فرصخُت الضال، ابنها
وتهتزُّ معِك، وقتئٍذ الرشق فيفرح الفائزين، عودة امُلنتَزعني امُلبَعدين الربرة أبنائك بعودة
ُقواه يستجمع كله ذلك بني ق الرشَّ ورأيُت املبني. ونرصِك بطربِك َساِعده ويشتدُّ جوانحه،
النفس، عزيز أرفعها وكان الرَّأس، رافع األمم بني للوقوِف استعداًدا شعثه ويلمُّ امُلتفرِّقة،

أكرمها. وكان الجانب، ُمكرم أعزها وكان
سادتي، أُحذِّركم، — ختامها وِمسك الحفالت خاتمة وهي — الِبكر الحفلة هذه يف
حفالتكم يف الطَّعام من واحٍد لوٍن عىل االقتصار وأسألكم طعام، عىل طعام إدخال

طعام. كلِّ بعد وفكركم جسمكم وإراحة املقبلة،
الزمان. أعماق من القلب يستخرجها تحيًة السادة، أيها فيكم، العزيزة ِمرص أُحيي
الِكرام أبنائها وجميع وأديبها وعاِلمها ومحاميها طبيبها الِكرام، أبناءها أُحيي
ة، الحقَّ ملطالبها ُمؤيد بنهضتها، ُمعجٍب بفضلها، شاعٍر تحيََّة والقريبني، منهم البعيدين

. تتغريَّ ال كالدهر ثابتة محبًَّة لها ُمحب األَكرب، زعيمها ببطولِة ُمفتخر
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«مرص» الريحاني أفندي أمني ُخطبة (8-8)

١

الناهضات. الرشقيات أحدث وهي للدهر، الباسمات الرشقيات أكرب هي ِمرص
النيل. ضفاف عىل الليل قبَّلهن من وأوَّل رسيرهن، الشمس هزَّت من أول هي

النخيل. تحت والقمر رقص من وأوَّل والفنون، الصناعة ذُرى يف لعب من ُل أوَّ هي
وللموت هيكًال للحياة شيَّد من وأوَّل للحضارة، وبيتًا للعلم كنٍّا بنى من أول هي

قصوًرا.
واالبتهال. العبادة كلمة العالم قلب يف نطق من ُل أوَّ هي

اإليمان. نار الحياة ليل يف أرضم من أول هي
لإلنسان. وأمًال ِذكًرا ورسم جميًال، تمثاًال نحت من أول هي

خرافاته. من أغرب حقائقه عامًلا الغيب شتات من كوَّن من ُل أوَّ هي
للخرافات. البخور وأحرق األنصاب، للحقِّ نصب من أوَّل هي

وخلوًدا. جالًال الحق معالم تباهي معالم للخيال شيَد من أوَّل هي
العباد. اسرتق من وأول القسط، ميزان حمل من أول هي
دًما. امللطخ الصوت ولها ماًسا، ُع امُلرصَّ الصولجاُن لها
نعم. للحياة: قال من وأوَّل ال، للموت: قال من ُل أوَّ هي

الخالدات. املآثر الحياة يف ولها حياة، املوت يف لها
مرص! هي

فرعون. ابنة الزمان، آية
النيل. فتاة الدهر، معجزة

٢

األمم. آلهة لها تسجد آلهة الحب هيكل يف هي
الزمان. آللهة تخضع ال ربَّة الجمال هيكل يف هي
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من شعرها وذهب الِرب، جبال من جبينها وزنبق الصفاء، وادي من خديها َوْرد
الخلود. بساتني من فمها وقرمز الفجر، معدن

َعَلٍم. عىل ناٌر الفضاء يف وهي يُيضء، مصباٌح فيها مشكاة الرساديب يف هي

٣

النسيم. قلب ويف العاصفة فم يف أرسارها رموز ابنة هي
النيل. إىل َشوًقا الرِّماِل يف حتَّى ويبعُث الخيال، إىل النَّخيِل حتَّى يُهيِّج صوٌت لها

الخلود. وربة املوت، وربَّة العشق، ربَُّة هي
مرص! هي

فرعون. ابنة الزمان، آية
النيل. فتاة الدهر، معجزة

٤

لسانها والحجى، الحرية إيوان والحق، الِرب إيوان الجديد، اإليوان سيد العالم قلب يف هي
غربي. وعقلها رشقي، وقلبها عربي،

والعدل. للحكمة زاوية الحرية تمثال ظلِّ يف ولها خالٌد، أثٌر الهرم ظلِّ يف لها
عرشه. ورعمسيس هيكلها، إيزيس شاركت التي هي

الهول. أبي رأس الصباح هذا كلَّل الذي النُّور بأنغام اليوم تتغنَّى التي وهي
ظالل يف الواقفون نحن اليوم ونسمعه الصحراءُ، الهرِم قبل َسِمَعتُْه صوٌت لها

الهرم. هذا شاهدها التي األجيال
صوت الكنج، وادي إىل الفرات، شاطئ إىل بردى، ضفاف إىل النيل، ضفاف من

كالنور. الجمود ظلمات ويخرتق كالرعد، ُر ويزمجِّ كالنسيم، يتماوج مرص
غًدا، ولغريها باألمس، لغريها اليوم العرب كلمة وإنَّ العرب، لكلمة مرص كلمة إنَّ
ومرص«الزغاليل». املماليك، ومرص الفراعنة، مرص الخالدة، مرص مرص، كلمة أبًدا ولكنها
والقاصية. انية الدَّ العربية األمم يف الهدى مصابيح تُنري مرص بها تنطق علٍم كلمة

الزمان. ريب خدَّرها قلوبًا تُنعش ِمرص بها تَفُوه عطف كلمة
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بني صوتها يرتاجع بل بغداد، ويف ام الشَّ يف صداها يُردُد النِّيِل وادي يف حقٍّ كلمة
واللسان. القلب عربيِّ بلٍد كلِّ يف وسمرقند، طنجة

فرعون. ابنة الزمان، آية
النيل. فتاة الدهر، معجزة

٥

وَسِن. السَّ من وبزهرٍة النَّخيِل، من بغصٍن حيَّتني
همست العرب، وشاعر الرومان، وأديب إيزيس، كاهن قبيل سمعه نشيًدا أسمعتني
يل فتحت والهيام. والشوق الذوق فيض القديس، فيضها من فؤادي مألت أُذني يف كلمة

ُحبوًرا. فَسِكرُت نُوًرا، فبُهرُت ِخْدِرها؛ باب
السالطني. له تنِصت سيٌد اليوم وهو امللوك، عبد مرص ابُن فيه كان يوًما ذكرُت

االبتهاج. فجر يف وبكت الغمِّ، ليايل يف ِمرص ضحكت
الدموع. لدمعها وذرفُت لضحكها، وضحكُت

رسوًرا. وبكينا سخريًة، ضحكنا
رجٌل األهرام شيَُّدوا فيمن كان هل وتقول: تذكرك وهي فرعون، يا ِمُرص، جالستني

؟ حرٌّ واحٌد
واحٌد رجٌل اليوم مرص يف هل وتقوُل: تذكرك وهي فرعوُن، يا مرص، يل بسمت

النَّاهضات. بَناتُِك وتباركت مرص، يا أبناؤِك تبارك العبودية؟ يُطيُق
والخلود. التجديد ِرس ُر يُنوِّ فيِك إنَّ

أهرامك. سكان يف الحياة ليبعُث ِمُرص يا ِسحرِك إن
الهول. أبا حتى ليُنِطُق ِمُرص يا فضلِك إن

النَّدى. تُكلُِّل مس الشَّ ِة كأشعَّ بل األكماِم، يف لكالندى ِمرص يا روحك إنَّ
النِّيِل. وجه عىل يسريُ كالنُّوِر بل النُّوِر، من كأٍس يف لكالخمر مرص يا جمالك إنَّ

فرعون. ابنة الزمان، آية
النيل. فتاة الدهر، معجزة

بمشاهدتها الحظ يُسعدنا ولم الجمهور، عليها يَطَِّلُع لم كثرية خصوصية حفالت وهناك
وكان والتعريف، التعارف عىل قارصة كانت أنها الراجح والرَّأُي فيها، دار ما وسماع
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اة الرسُّ بيوت يف كانت أنها عىل يقولون. كما — الكالم حظِّ من أكثر فيها الطَّعاِم حظُّ
الطُّرق مشايخ شيخ البكري، الحميد عبد السيد حفلة منها بالذكِر نخصُّ القوم، ووجهاء
رصوف، بك ونجيب زيدان، أفندي وأميل الرازق، عبد مصطفى الشيخ واألستاذ الصوفية،

السوري. االتحاد نادي يف الراقصة والحفلة شخاشريي، والدكتور
واملنصورة طنطا يف واملرصيني السوريني من والوجهاء األدباء جمهوُر اهتمَّ وقد هذا
فاعتذر التكريم، حفالت وإقامة الريحاني، لألستاذ الضيافة واجب أداء يف واإلسكندرية
الحجاز بالد يف العلمية رحلته إتمام عىل عزمه ِة وِصحَّ وقته، ِبِضيِق طلبهم تلبية عن
هذه رحلته نتائج ن فيُدوِّ وعاداتها؛ البالد تلك أحوال لَدْرس العرب؛ بالد وباقي واليمن،
بالد حالة عىل األجانب ليَطَِّلع اإلنجليزية، باللغة ُه ينُرشُ خاصٍّ كتاٍب يف أبحاثه وُخالصة
١٩٢٢ سنة فرباير ٢٠ االثنني يوم صبيحة يف َفَشَخَص القومية، وعاداتها النفسية، العرب
محطة إفريز عىل وداعه يف فكان ة، جدَّ إىل منها يُبِحر حيُث السويس، ًما ُميَمِّ القاهرة، من

واملرصيني. وريني السُّ من القوم وِعلية واألدباء الُوجهاء من كبريٌ عدٌد القاهرة
لقي ما ويذُكُر مرص، بها يُودُِّع هذه كلمته أرسل السويس مدينة وصل أن وبعد

اإلكرام. وأنواع الحفاوة من فيها

السفر فجر يف

من يشءٌ خالطه وقد بارًدا، يزل لم الليل هواء وكان جميٍل، ُحلٍم يف يزل لم كمن وكنُت
أو لبٍرش صوت وال حركة فال البلد، يف ُمستوحًدا الفجر وكان العطري، األزبكية فيض
ِخْلتُه واحًدا صوتًا إيلَّ حمل وأجملها، الجالليب أرق الليل من املتشح السكون أنَّ إالَّ ، جنٍّ
مضت، يوًما عرشين يف ِمرص يف اعتدتها التي واملكارم، الفضل أصوات من بدءٍ بادئ

. يَُمرَّ لن ِذْكرها وَجماُل
بيضاء، ٍة وِعمَّ سوداء ُجبٍَّة يف جليًال شيًخا فجأًة أمامي رأيُت ثمَّ أوًال، الصوُت سمعت
نفسك، يف بما عاِلٌم «إنِّي قال: ثم غرابة، وال فيه تَكلُّف ال سالًما ويُسلُِّم عصاه، عىل ُ يتوكَّأ
وال وِمنًَّة ُشكًرا البيان الثَّمل من يُرجى وال ثَِمٌل اآلن أنت دونه. منك يضيق ما وُمدِرٌك
ولم بالدك هاجرت أنَّك — َك حقَّ اإلخالص يف نَبَْخسك وال — األكرب فضلك ولكن يُنتَظُر،
مايض مجيًدا، ماضيًا أبًدا تذُكُر الحارض لغرِي فيها ِذْكَر ال بيئٍة يف وكنَت قومك، تهُجر

الحارضة. ق الرشَّ ُظلُماِت من شيئًا به تُيضءُ نوًرا منه فتقتبس العربية؛ األمم
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سمعنا ولكننا طيبة، زيت رائحة مشاعلك يف وشممنا ريحاني، يا صوتك سمعنا
طيبات. زكيات نفحات مكارمها من أرجائنا يف ع وتضوَّ اليوم، املرصية ة األمَّ صوت أيًضا
جميًال، ِشعًرا القلوب معدن من لك صاغوا بل عليك، وأثنوا بك بوا ورحَّ املرصيون حيَّاك

وِمنًَّة. شكًرا يُصاغ مما عندك ما وأنت
من تكاُد بليغة ُشعور آثار فيها فوجدنا النفس، زوايا يف وبحثنا الحجاب كشفنا
الحبور واحات يف والعجز دًما، وتسيُل ُكلوًما، ُل تتحوَّ والبيان اإلفصاح وعجز الفرح، ِة ِشدَّ

املآيس. أشد
بل منَّا، هو إنما فيه أنت ما بعض إن وقلنا: عليك، وشفقنا ريحاني، يا لك رثينا

النجدة. حق وعلينا املسئولون، نحن
كرًما، النَّاس وأجزُل ُخلًقا، النَّاس وأكرب فضًال، النَّاِس ألكثُر ريحاني يا املرصيني إنَّ
تعرفه كله هذا ووداًدا. ُحبٍّا النَّاس وأصفى صدًرا، النَّاس وأَرحُب ذوًقا، النَّاس وألطُف
بل املرصيني، يُحيُّون جاءوا ثالثة اليوم ِمرص يف أنَّ تعلم ال ولكنك الناس، ويعرفه أنت
الوحدة واحدة؛ إال اليوم كلها الفضائل من تهزُّهم ال َمن سالم ِمرص يُقرئون جاءوا
كلِّ يف مثيله نودُّ مظهر يف شاهدناها ِمرص، يف املظاهر أجمل يف شاهدناها وقد القومية.

عربية. بالد
تنوَّعت وإن فنحُن وأصحابها، أصحابك الثَّالثة نحُن ِمرص، عنك نُحيي ِجئْنَا لذلك
الذي القديس النور ذلك والتوحيد، الوحدة نور يف مقيمون بيننا والهيوليات املسافات
نحن ِمرص، يف ُمقيمون اليوم ونحُن وسالًما. وفنٍّا وحريًة، وشعًرا وعلًما، ا حقٍّ يشع
اللذان ورفيقاي العالء، أبو املعري أنا جهلك، لك أغتفُر وأحقرهم، أصغرهم وأنا الثَّالثة،
ناشًدا العلم، طالبًا سبيلك يف فِرس العبقرية؛ رب ولبنان الحرية، ربَّة أمريكا تراهما: ال
فقد الُفؤاد؛ ُمطَمِنئَّ البال، هادئ وُكن والعربية، العرب حياة بتجديِد راغبًا األجداد، مجد
وجودنا وإنَّ جميًال، جزيًال شكًرا عنك نُسديها ونحُن جميًال، جزيًال فضًال مرص أولتك

فِيك.» بعجز ليشفع فيها
حفلة أول من القارئ معنا وحرض التكريم، حفالت عىل الكالم أنهينا وقد اآلن

واإلكرام. الحفاوة مجالس بها ُخِتمت حفلة آخر إىل أُقيمت
حتى يصحبنا زال وما األشعار، نغمات وسمع األدب، مشاهد قارئنا شهد وقد
م يتنسَّ الكريم ُمطاِلعنا أخذ وهكذا العظيم، فيلسوفنا وداع يف القاهرة محطة جمعتنا

واملرصيني. مِلرص شكره كلمة وافتنا حتى العزيز الشاخص أخبار ريح
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وإنَّا الجميلة، واملشاهد امُلختلفة، املناظر لُرؤية نفسه تاقت وقد بالقارئ وكأنَّنا
معه آخذين بريوت» «مدينة عىل برحلتنا به فنُمرَّ ِطْلبته، إىل به نصَل حتى بيده آخذون
اللبيب بقارئنا نعرج ثم َروائها، وبديع مناظرها، بُحسن والتَّمتُّع ربوعها، بني بالتجوال

الكبري. فيلسوفنا رأس مسقط الفريكة» «وادي عىل
وجبال اء، لفَّ وأشجار غنَّاء، أوديٍة من الطبيعة يد أودعت ما مًعا نُشاهُد وهناك
لربوع تطوافنا يتمَّ حتى والرتحال، والِحلِّ التجوال قدم عىل نزاُل وال ماء، السَّ تُناِطُح
إىل أمواجه بنا فتقذف السياحة، تيَّار يجذبنا حتى ضحاها أو عشيَّة إال هي وما لبنان،
عال الذين — الجديد العالم وعلماء وريني السُّ بنُبَغاء فنجتمع «نيويورك»، مدينة ساحل
ببديع هائٍم جولة هناك فنجول — نواديهم عىل ُشهرته َعَلُم وُرِفَع بينهم، فيلسوفنا صيُت
ل ونتأمَّ والسكنات، األسواق عىل فنُِرشُف هناك، بناء أعىل إىل وإيَّاه نحن ونصعد املناظر،
ما فنُشاهد بروكلن»، «جرس إىل نُِرسع ثم امُلتكاثر، والعالم الزَّاخر العمران بحر هناك
هذه نُغادَر أن بَخَلدنا يدور وال الرجال، قرائح أوجدت وما الحديث، العلم يد صنعت
رشيعته، كتاب وإنكاره دينه، من خروجه عىل الثعلب محاكمة نُشاهد أن بعد إال املدينة
ونَشهُد الحيوانية»، «اململكة عاصمة يف األعىل املجلس أمام والتَّبديِل بالتحريِف إيَّاُه ورميه

املقدام. هذا يف اإلعدام تنفيذ والقارئ
بزميلنا نرجع أن فحسبُنا االغرتاب، وطال املدينة هذه من حظنا أخذنا وقد هذا
األندلس» «بسهل فنمرَّ آثارنا؛ من طريٍق عىل أوبتنا تكون أن رشيطة عىل ديارنا، تلقاء
اآلباء مجد أمام دمعة ونذرف العرباء، العرب من النَّابغني شعر هناك فنُسمعه الفيحاء،
الدرس بذلك نتَِّعَظ أن ولزميلنا لنا تأسية أحسن ولعلَّ الفقيد. األجداد وتُراث ائع، الضَّ
بذره، وليد منه جنى َوْرًدا زرع من أنَّ ونعرُف الزَّارعني»، «كبذور هو الذي الحكيم،

وياسمني. آًسا منه يجني ال حنظًال بذر ومن
املرصية» البالد «نيويورك اإلسكندرية مدينة إىل بزميلنا نعوَد أن بنا يَحُسن هنا ومن
يَضريه ال الرجل ولكن الجوع، وانتياب املشقة، هدف املسافر أنَّ ُمالحظني ثابٍت، بعزٍم
قدر يعرف ذلك بعد فعساه وطنه، إىل أوبته سبيل يف ات املشقَّ ل تحمُّ أو ساعات جوع
ثغر بوصوله زميلنا ولعلَّ والفقري، الجائع ويرحُم املسكني، للبائس فيحنُّ َعة السَّ نعمة
وألم السفر وعثاء من وارتاح التعب، ة مشقَّ نَِيس قد بالده هواء واستنشاق اإلسكندرية،
الفيلسوف ابنة املرصية، «هباسيا» قصص عليه نقصَّ حتى ندعه ال أنَّنا غري الجوع،
يسريٌ زاهٌد هذه، رحلته يف عمران من شاهد وما حضارة، من رأى ما أنَّ فيعلم ليون،
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إىل أوبتنا طريق يف ونحُن — ذلك بعد نُنشده ثم املرصية، مدنيته مايض إىل بنسبته
االرتقاء إليه اتَّصل ما آخر وهو . الحرِّ عر الشِّ أو املنثور، عِر الشِّ من شيئًا — القاهرة

األمريكيني. عند الشعري
باب فليطرق هذه؛ رحلته يف سمع وما رأى ما زميلنا ُمشاطرة الُقرَّاءِ من شاء فمن

املختارات.
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باباملختارات

النثرية املختارات

بريوت وصف (1)

البريوتيُّون: أيها
يف أقول أن اآلن قبل أستطع ولم سنوات، ستَّ — بالدنا — البالد هذه يف أقمُت
الحقيقة. بحبِّ ُشِغف عقٌل يُنكرها وال بالده، بحبِّ ُشِغف قلٌب يرضاها حقٍّ كلمة بريوت
ثم حظَّها، وندبُت فاستصغرتها وأمريكا، أوروبا ُمُدَن رأت بعنٍي املدينة هذه إىل نظرُت
اآلن وأنا شأنها. وأكربت فأحببتها سوريا، مدن من غريها شاهدت بعنٍي إليها نظرُت

وأُنِصُفها. فأِصُفَها بالعينني إليها ناظٌر
املدن وأجرية اآلسيوية، املدن أمرية السورية، البالد وأمة السورية البالد أُمُّ بريوت

آفاته. من وآفة التمدُّن، حسنات من حسنة بريوت اآلسيوية،
سلطانة ِرجل يف خلخاٌل هي غربية. النحاس من صيغٍة يف رشقية لؤلؤة بريوت
تنئُّ أوحاٍل يف ذَرَّة هي الغروب. عند املغرب ربَّة معصم يف وأسواٌر باِح، الصَّ عند املرشق

بأوحاله. ولُجينه برماله، ِتربه اختلط ساحٍل عىل مرجانة هي الكهرباء، فوقها
وعرشها. السورية املدن أُمُّ مهد النغولة ساحل

هي الحرية عروس بريوت، الظُّلمة ومطلع بريوت، النور وأفق بريوت، األتون فم
كيًدا عصاها عىل ُ تتوكَّأ ويوًما وِكْربًا، ًة عفَّ الوطن َعَلم تحت تتهادى يوًما الحرية. وعجوز
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وأمام للظالم، خدها يوًما تُصِعر األزهار، من إكليًال الُعتاة الرعاة تُلبس يوًما ومكًرا،
وجهها. يوًما ُر تُعفِّ ته ُسدَّ

الفوىض. صخابة وبريوت النظام، حسناء بريوت ومشنقته، الدستور منرب بريوت
والشوكران، الورد مغرس والقالم، الياسمني منبُت بريوت، السورية املدن مدينة
ظالل يف ويمرح يرسح والعليق الليمون، أزاهر تحت ِعزًَّة رأسه يرفع فيها القراص
تنئُّ رُوحها أورشليم، أخت والرجاسة، الخلسة مدينة املدن، مدينة الدماء، مدينة النخيل.
دوائر يف تَدَمُع عينها البساتني، يف يُغرُِّد قلبها املجاري، يف تحرشج نفسها ِة، األزقَّ يف

املدارس. يف التفريق سندان عىل يدقُّ وعقلُها املوبقات، يف يذوُب جسمها الحكومة،
املرشق، فيُيضءُ املغرِب نور فيه ينعكُس قمٌر هي باريس، وصيفات إحدى بريوت
ومغرس العلوم، منبت بريوُت ظالًما. الرشق فتزيد الغرب، ُظلمُة أيًضا فيه وتنعكس
وقالمها، ووردها وزوانها قمحها أوروبا فيه تزرع بة الرتُّ خصُب حقٌل هي الُخرافات،
وإن أمامها، بريوت سوريا أقبلت إذا صابرة. ساهرة األمام إىل سائرة نراها ذلك ومع
بني وبرقها رعدها يف ترتاوح السنة من كآذار اليوم كانت إذا وراءها. بريوت أدبرت
كانت إذا بثمارها. كتموز بأزهارها، كآيار كتموز، بل كآيار، تصري غًدا والنور، الظلمة
عرش اليوم كانت إذا واإلخاء، األُلفة ربَّة تُصبح غًدا التفريق، شياطني أسرية اليوم

قربه. غًدا فهي الديني؛ التعصب
هاج بكت إذا عظيم، كالهما مجدها؛ مثل وإثمها بريوت، السورية املدن مدينة
وحساسني الشام، وشحارير حلب، بالبل أنغامها ردَّدت غرَّدت إذا ة، األُمَّ بكاء بكاؤها

الجليل. وحمام لبنان،
بناتها أفسدت أفسدت وإذا والنِّيال»، زئريها الفرات «ورد اإلصالح بحرية وردت إذا

وبردى. واألردن واألوىل العايص شواطئ وعىل واحل، السَّ يف
بريوت بها تَْصدَُع حقٍّ كلمة دمشق، يف ة ُحجَّ تميس بريوت بها تنطق باطل كلمة

الجهاد. روح والسهول واحل السَّ ُمُدِن يف وتبعُث الظمآنة، القرى غليل تُروي
ويوًما يوًما، الفضيلة بناتها تُعلُِّم السوريَّة، املدن وعجوز هي، وريَّة السُّ امُلُدِن أُمُّ
عظيم، كالهما مجِدَها؛ مثُل إثمها ا، ُسمٍّ إليهنَّ وتحمُل نوًرا، إليهنَّ تحمُل الرَّذيلة، تُعلُِّمُهنَّ
بناتك يُحِسن بريوت يا القدوة أحسني هات: األمَّ عىل هللا فرضه واجٌب االثنني من وأعظُم
علمِك ينابيع من يَستقني بناتِك والسهول، السواحل ويف والجبال، املروج يف … االقتداء
تسقينها مياًها ي فصفِّ مطابعِك، من منابرِك، من صحافتِك، من مدارسِك، من وأدبِك،
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يشتَِغُل أثيٍم كلِّ يَد اقطعي املسارب، تعهدي املناهل، ُصوني بُل، السُّ اخفري بناتِك،
فضول ا ِرسٍّ إليها تحمل التي األيادي اقطعي تسميمها، أو تخريبها أو تعكريها يف اليوم
ارحمي ينابيعِك، ري طهِّ والسياسة، األدب سخافات وأوساخ ب، التَّعصُّ وأوحال األديان،

وبناتِك. بَنِيِك
بريوت، مصدره كان ما غري اليوم سوريا يف ُوُحوَل وال دخان وال نور أال أشهد
بريوت … وجهه يغسل الزَّمان هذا يف «الهوتنتوتي» وأن سوريا، وجه بريوت أنَّ وأشهُد
املدينة ولكن نقيٍّا، نظيًفا والجسم كالقلب النقل يكون بأن يقيض والعلم سوريا، قلب
الكهرباء، وتحتها فوقها تنئُّ وغباٍر، أوحال يف ُدرَّة هي عثمان آل تاج يف ُدرَّة تُدعى التي

األدباء. حباحب حولها وتبص
وُدرَُّة أديانها، ويف سياستها، ويف آدابها، ويف املدينة، أسواق يف وغبار وأقذار أوحال
وماذا ضائعات، غائصات واألقذار األوحال هذه يف عثمان آل تاج وُدرَّة الدِّين، وُدرَّة الِعلِم،
وال الشعراء، قصائد وال البلدية، قرض وال الصحافة، ال والغبار؟ واألقذار األوحال يزيل
الرتبية غري رسمًدا أبًدا يزيلها وال واألجيال، األعُرص فضول من األقذار هذه تُزيلها. كلماتي
وتهذيب والنظافة، والصدق والحميَّة الشجاعة أساسها تربية الصحيح. والتهذيب ة، الحقَّ
يف الفضائل هذه َلت تأصَّ متى والوطن، العدل وحب واإلقدام، واألمانة النزاهة أساسه
جادات وتستقيم املدينة، جادات تصطلح وامَلُسودين، السائدين ويف الرعية، ويف الرعاة،
تُصلحوا الحياة أصلحوا الحكومة، تُصلحوا الحياة أصلحوا والسياسة، والدِّين األدب

املدينة.

الطبيعة إىل الَعْود أو الفريكة وادي (2)

ليغسل صغريٍة قريٍة من ينحدُر ملتٍو عميٌق هو جميٌل، منه أكثر مهيٌب الفريكة وادي
ال الذي الدلب بني يجمع واألرسار، الزوايا كثريُ ولكنَّه صغري هو الكلب، نهر يف ِرجليه
الجبال، أعايل من البحر بمشاهدة يكتفي الذي والصنوبر املاء، من بالقرب إال يعيش
الصيف ويف الربيع يف رأسه وتُكلُِّل الدفىل، أزاهر قدميه تحت الطبيعة تَنثر الشتاء ويف
التي األطواد من كثريًا منكبيه عىل حامًال تراه والدالل الجالل هذا ومع اللزان، بأزاهري

صنني. قدمي تحت صاغرة تخضع
جبال القاطع جبال تُعانق هنالك الفريكة، وادي منكبي عىل الجبال ُملتقى إنَّ نعم،
تمتدُّ هنالك الكلب، نهر يف تَجري التي املياه تاء الشِّ يف ُق تتدفَّ أعطافها ومن كرسوان،
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أن قبل الصباح ويف بعض، عىل بعضها الخدود وتضغط الرءوس، وتنحني األعناق،
الزَّهرة تُرشُق األبد، إىل لتباركها الحبِّ آلهة فوقها تتألألُ مس، الشَّ وتُرشُق القمر يغيب
بعًضا بعضها يُعانق التي الجبال فوق الباهرة عتها أشَّ وتُرسل صننٍي، جبٍل وراء من

الفريكة. وادي منكبي عىل أبديٍّا عناًقا
العميقة، والوهاد املخوفة، واملنحدرات الشامخة، القصور من الوادي هذه يف
وفأسك تعاَل ح: للفالَّ يقوُل فهو إليه، االنحدار يف النَّاُس يرغب ال ما املظلمة، والكهوف
ملحب الرياض تقول كما وتصوراتك، بأفكارك تعاَل الطبيعة: مُلِحب ويقول ومنجلك،

والدن. بالُعود تعاَل الرسور:
الوادي، دعوة لبَّيت والشتاء الخريف بني حائرة تقُف التي األيَّام من يوٍم صباح يف
الصخور تحت من وأَِدبُّ الرُّبى، عن أقفز وأخذُت مشمٍع، بمعطٍف بيتي من خرجُت
األوىل، الخريف بسحابة اغتسل أن بعد الوادي د ألَتفقَّ نزلت الغاب. قلب إىل وصلت حتى
الفائدة. ناشًدا اإللهام، طالبًا بل — يُقاُل كما — للنفس ترويًحا ال عادتي عىل هبطُت

عن نوًعا يختلفان ومنجيل فأيس ولكن ح، الفالَّ يقصده كما الوادي أَقصد أنا نعم،
حطب أنَّ عىل بعٍض، عن بعضها كثريًا تختلُف عائدان ونحُن وأحمالنا ومنجله، فأسه
ولكن الحقيقي، الفيلسوف هو ح والفالَّ الخيال، حطب من أكثر األيَّام هذه يف يُفيُد الغاب

يهمني. قلَّما ذلك
العواصف فعل لُت وتأمَّ النَّهر، عىل يُِرشُف صخر عىل ووقفُت الوادي إىل انحدرُت قد
ومياه ال كيف الطبيعة، بعروسه الشتاء إله َدَخَل التي الليلة تلك البارحة، الليلة واألنواء
عن انفصلت روحي بأنَّ فأحسسُت مبتهًجا، هنالك وقفُت كالدم، حمراء واقي والسَّ النهر
بعد السوداء يف الصَّ يف هباء الشَّ الصخور وفوق البليلة، األشجار فوق وطارت جسمي
واألماني، والخياالت األفكار من وقلبي رأيس عىل تراكم ما معها وطار طارت األمطار،

الفصل. هذا يف والحسون السنونو يطريُ كما صامتة ُمرسعة طارت
والوادي إذن فأنا الوادي؛ يف دت تجسَّ وروحي يفَّ، دت تجسَّ الوادي روح بأنَّ شعرُت
الصخور من فيه ما نفيس يف والكهوف، والخياالت الظالل من فيه ما نفيس يف سواء،
من فيه ما نفيس يف الجارية، واألنُهر الفائضة، والسواقي الهائلة، واملنحدرات امخة، الشَّ
القريب. البعيد القارئ أيها أيًضا، والذئاب الهوام ومن والنسور، والجنادب العصافري

املنعش، اإلحراج هواء ًقا ُمتَنشِّ سُت وتنفَّ ٍة، غضَّ خرنوبٍة تحت وجلسُت قليًال صعدُت
خفقان يسمع املرء يكاد كينة السَّ هذه ظلِّ يف األوراِق، حفيِف يف لنََفيسصًدى يكون فكاد
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وت، الصَّ جهة إىل فالتفت العصافري، رفرفة صوت سمعُت خِر الصَّ يف ِيل توغُّ وعند قلبه،
أن للطري كان لو قائًال: نفيس يف ففكرُت أمامي، من فرَّ السنونو من كبرٍي برسٍب وإذا
فأُقبِّله ُمغرًِّدا، يجيئني كان بل وجهي، من اآلن يفرُّ ب الرسِّ هذا كان مَلا األفكار يقرأ
هذا، مثل الطَّري يُعوُِّدوا لم البرش إخواني ولكن سبيله، يف منَّا ُكلٌّ بعدئٍذ ويسريُ ويُقبِّلني،
ذلك عىل يُالُم وهل يعرفني، ال اآلن إىل أكتبه. ا ممَّ اليوم حتى شيئًا يقرأ لم والسنونو

اإلنسان؟! عليه انطوى ما فهم عن يعجز يزل لم نفسه واإلنسان
األبدية، الرَّاحة من نوٌع عندي هي زمانك؟ يف لتها أتأمَّ العواصف. بعد كينة السَّ
أجمل وما للنفس! أنعشها فما عاملية، غري الفصل هذا يف تكون تكاُد الوادي يف كينة السَّ
إنَّها لُقلت وأنغاًما، ألحانًا للسكينة إنَّ تقول أن جاَز ولو والقلب! األُذُِن عىل وْقعها
تسبقها ال التي األلحان معنى وما املوسيقيني، أمهر ألحان من وأبدُع مسمعي، يف أشجى
املنترش العبري ا وأمَّ . ُمِملٌّ مزعٌج ضجيٌج هي بل يشء، َكَال عندي إنَّها كينة؟ السَّ وتتلوها
فيُحريِّ — الشتاء فصل من األوىل السحابة بعد وخصوًصا — األمطار بعد الغابات يف
الخليع أيُفاخرني وأغربه! أبعده وما وأطيبه! أشذاه فما والعطَّار، والنباتي الكيماوي
فوهللا املرصيني؟ «نسخات» من وغريها والعنرب امِلسك وحبوِب واألفيون الحشيش بروائح
منها وأشد غرابًة، منها وأبعد شذًى، منها ألطيب األمطار بعد والوادي الغاب روائح إنَّ

النفس. يف فعًال
والروحيني اشني الحشَّ يف وأُفكُِّر الرَّوائح، هذه ُق أتنشَّ وأنا الزَّمن من ساعة عيلَّ مرَّ
وراء ما إىل بأحالمهم فريتفعون األفيون، أو اإليمان يُسِكرهم الذين أولئك يف والبوذيني،
األشجار أرج من أعصابي تخدَّرت وقد فنهضُت تحتها، ما إىل ينحدرون أو الطبيعة،
األغصان، خالل من األُُفِق إىل البصريِة بعنِي ونظرُت النديَّة، األرض وأفيون النديَّة،
البيت. إىل ولد، يا البيت إىل نفيس: يف وقلُت خريًا، فيه امُلرتاكمة الغيوم من مُت فتنسَّ
نحو وَعَدت والهوام، الحرشات أوكارها إىل وعادت الطُّيوُر، أعشاشها يف اختَبَأَْت قد فها
البالية الصفراء األوراق وهبَّت الرياح، أمام كينة السَّ انهزَمت قد ها املاشية. حظائرها
قبل ك ُعشِّ إىل ُعد ُهنَا؟ يُبقيك الذي فما وأنَت، واألدغال. الغياض يف لتختبئ األدواح من
مدافعها، وتُطلق الغيوم صوارمها عليك تَسل أن قبل ك ُعشِّ إىل ُعد الرِّياح، تُحارصك أن
فرأيُت باحثًا، حويل ونظرُت نفيس، نصيحة فقبلُت شآبيبها. حب السُّ عليك تُرسل أن قبل
صغرية، مغارة واألعاصري يَم الدِّ فيه نقرت قد صخًرا كبرية صنوبر شجرة من بالقرِب
الطبيعة، حكمة ذلك بعد لُت وتأمَّ ا، دجٍّ إليها الصخر تحت ودججت نحوها فتقدمت
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غضبها، اشتدَّ ا مهمَّ بَنِيها تظلُم ال الطبيعة إنَّ القارئ، أيها ال والرياح. العواصف ورحمة
ويخشون األمطار يخاُفون الذين أولئك ا وأمَّ املخوفة، الهائلة مناحيها يف تعامت ومهما
ُفقراءُ أولئك يمرحون، نعيمهم يف َفذَْرُهْم الزجاج، وراء من عليها فيتفرَّجون األعاصري
وخفي غرب ما يعرفون وال الدنيوية، الحياة من الجوهري الغرض يُدركون ال الرُّوح
قائًال: يُناجيني النفس صوت سمعت مرٍَّة من كم والجسدية. الروحية اللذات من فيها
شوًقا تسيُل فهي لقبُالتها، بل الغيوم، لسهام خديك وعرِّض الهاطل، املطر تحت امِش
جلدك عىل تخف فال اآلونة، هذه مثل يف الوادي يف أو الغاب يف نفسك وجدت وإذا إليك،
تسرتيحي. أو تحمدي مكانِك لنفسك: ُقل بل كالجبان، البيت إىل تُهرول وال الذَّوبان، من
عليك العلم، من ذروة عندك كان إن واستفد الطبيعة، مظاهر من مظهٍر بكل افرح
الخارسين. من تُكن وال حولك تراه بيشءٍ قلبك أو ِفكرك فاشغل الظِّالل، وارفِة بشجرٍة
لالقرتاب أيًضا ُق تُوفَّ ال ولعلَّك األعصم، الُغراِب من أندُر وهي صاح، يا ثمينة الفرص هذه
منها تعلَّم اآلن، منها فاقرتب واضطرابها، تهيُِّجها ساعة يف غضبها ِشدَّة يف الطبيعة من

والجالل. القوة منها واستمد واإلخالص، الثبات
أَتُضيع األمواج، تبتلعها وأوشكت جانٍب، كلِّ من الرِّياُح تتقاذفها سفينٍة يف ُكنَت إذا
وهولها الطبيعة جمال من حواليك يتمثَُّل ا عمَّ النَّظر صارًفا والنحيب بالعويل وقتك
ولكنَّني اعة، السَّ تلك مثل يف الغرِق من ليُنجيَك هللا إىل تُِصلِّ ال لك: أقوُل ال وجاللها؟
ووقفوا العظيم، املشهد هذا شاهدوا ممن جعلك أنَّه عىل وآخًرا أوًال تعاىل اشكره أقول:
وُخصوًصا شيئًا، تُساوي هيجانه ساعة البحر ُمشاهدة تظنُّ أال الرهيب. املوقف هذا
االختبارات هذه مثل نُخترب أن لنا هل الزَّابدة؟ أمواجه شبِك يف واقٍع مركٍب يف كنَت إذا
البحر قعر سكنت أو الهاطل، الغيث تحت الوادي يف ِمتُّ أنِّي ولنفرض يوم؟ كل النَّادرة
أيخىش والجبن؟ الخوف فعالم يشء؟ األزلية نفيس من أينقص املرتاكم، املوج تحت
زائٍل؟ يشءٍ من خيفة األزلية النفس أتوجس ه؟ أُمَّ الطبيعة ابن أيحاذر ربه؟ اإلنسان

َسريًا نفيس مع وِرسُت جيبي، يف منها بقي ما ووضعُت القوم، نصائح شذبت قد
التَّاِئُه يراها التي فراء الصَّ الخطوط تلك عن بعيًدا الضيِّقة، الوادي ُطُرِق عن بعيًدا بطيئًا
القلب يف طالبًا وعروقه الوادي رشايني بني ِرسُت ُمطمئنًا، ويُالزمها فيقصدها بُعٍد، عن
ا وقدٍّ حجًما كلها تساوت وقد الشامخة، الصنوبر أدواح من ثالث تُزينه جميًال مركًزا
وهل إليهن. ليدعونني خدورهن من خرجن عرائس شبه هنالك واقفة رأيتها وجماًال،
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من بيشءٍ خاطرُت فقد القارئ، أيها وحياتك ال الدَّعوة؟ لبَّيت إذ بنفيس خاطرت تظنَّني
زمامها للنَّفِس املرءُ يُطِلَق أن املحمدِة من أََوليس النَّفس، تُقيِّد التي والِعظام والدم اللحم
اللذات سوى أذكر ال أنا الالهوتيني. إىل ال الشعراء إىل ؤال السُّ هذا ُه أوجِّ ذلك؟ كلَّفه ا مهمَّ
جسدية لذَّات فهنالك املدينة، إىل ُعدت ومتى الطبيعة، من بالقرب أكون حينما الروحية

الجسد. رسور اآلن رسوري يُنسيني كما النَّفس يُنسيني رسور هنالك تنتظرني،
جاءت فمتى بها، التهويل يف ويُبالغون الناس، يخافها التي والحوادث الكوارث وأما

السفر. إىل ا مستعدٍّ دائًما تراني بًا، متأهِّ تراني
العالم، يف الحقيقة إىل الطريق هي الوادي يف الصنوبر إىل اتخذتُها التي الطريُق
املفروشة وأرضه أشجاره َيفْء إىل نفسه وتتوُق الصنوبر، من االقرتاب يحبُّ من وعىل
األحايني يف يُخاطر أن عليه أِلَفها، التي الرَّفاهية من بكثرٍي يُخاطر أن اليابسة، بإبره
والبالن الشوك وعىل واألدغال، العوسج بني يميش أن عليه ودمه، بلحمه أي بحياته،
يف النَّامي بالطحلب امُلغطَّاة الصخور وفوق والقيصوم، والرتم الحجارة بني والشيح،
القرقفان شوك ويُقبِّل تارًة، تحتها من دجيًجا يدجَّ أن عليه والخنشار، الغار ثُقوبها
صخٍر من تارًة يقع وقد بثيابه، أوراقه تلتصق الذي الطيون رائحة ويشمُّ يعرتضه، الذي
يسمع سائٌر هو وبينما البايل، األشجار بورِق املفروشة األرض عىل طوًرا ويزلق أملس،
الرقيق الوجه، الرَّائع امُلَحيَّا، الطَّْلق الشاب أيُّها الصنوبر أنا قائلة: تخاطبه الحقيقة
تريد كنت فإن واملسامرة، األدب ُسنن عىل امُلواظب السلوك، علم يف الرَّاسخ العواطف،
فعليك الحب؛ بندى املبللة الخرضاء جوانحي تحت الجلوس تريُد كنَت إن منِّي، االقرتاب
تدوس أن عليك وبذخه، العيش ورفاهة الرتف، وجمال املجالس، نعومة وراءك ترتك أن
الحبِّ سواقي وتَعُرب األوهام، أودية وتقطع التقليد، عوسج بني وتميش الخرافة، شوك
أدغال يف وطوًرا الرؤساء، عليق يف تارًة وتسقط امخة، الشَّ خور الصُّ يف ل وتتوغَّ الكاذب،

الرشائع. وأحافري الحكام
القائمة بعظمتها، املتفردة بذاتها، املعتزَّة الصخور يف د فَصعِّ ُكلٍّ بعد َسِلمت وإذا
من بيشءٍ يُخامرك أن أو والرهبة، الخوف من بيشءٍ تشعر أن غري من الهاوية، ُشْفر عىل
آٍن يف عنها بعيًدا الحياة من قريبًا سعيًدا، ظيلِّ يف تُقيُم إيلَّ وصلت ومتى بنفسك. الرَّيب
الطوائف إلحدى وال الناس، من ألحٍد فيك ِملك ال الشيخ جبل ة قمَّ مثل وتُصِبُح واحٍد،
تَبَاَرَك الحقيقة، ظلِّ يف عاش من تَبَاَرَك للجميع. مشاًعا ِملًكا ذاك إذ تُصِبُح واألحزاب،

نفسه. َمَلَك من
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كان ما ذلك أثناء ُل أتأمَّ فأخذُت الزمن، من ساعة الصغري كهفي يف املطُر حارصني
ثوبها، فيه لتُغريِّ تدخله كانت الحيَّة أنَّ فرأيُت قبيل، سكنته التي املخلوقات آثار من داخله
البايل، الحيَّة ثوُب وهذا ال كيف مائدته. فيه ليفرتش بُع والضَّ فرخته، ليأُكَل والثعلب
والزَّوايا قف السَّ ويف الثعلب، ِعظام من َعْظٌم وهناك املسكينة، الدجاجة ريش بعض وهنا
اآلن الرَّاقدة البعوضة هذه أنَّ أؤكُِّد وإنِّي البعوض؟ من عشرية وفيها العنكبوت، أنسجة
حزاز يستطيع ولقد قرصه! يف الرُّوس قيرص من نفسها عىل آَمُن النحيفة الخيام هذه يف
عىل النَّامي الخنشار يستطيع لقد ربك، شاء لو الباب هذا من شيئًا يُفيدني أن الصخور
غريبًة قصًة عيلَّ يقصَّ أن البالية األوراق هذه فوق املزركش جناحه الباسط املغارة باب
وتتكلَّم. تنطق أن لجدرانه كان لو الكهف هذا جوف يف حدث حادٍث من فكم عجيبًة،

— ذاته يف الجميل البارد، املعتم الصغري املأوى هذا اآلن يُشاطرني رفيٍق عىل آًها
الُعزلة إنَّ آخر: إىل وقٍت من له ألقول واحًدا؛ رفيًقا ولكن — جميلة الُعزلة أنَّ أُنكر ال
فيها بما تُريني أخرى برشية نفٍس إىل الطبيعة من بالقرب وأنا نفيس تاقت فقد جميلة؛
الطبيعة يف ما املغارة هذه يف وأنا لت تأمَّ وضعفي. قوَّتي من خفي ما والضعف القوَِّة من
إىل الفكُر فجرَّني والجمال، كينة السَّ ستار تحت الرَّاقد الهول ومن الكامنة، القوى من
التاريخ. يف مثيٌل لها يسبق لم فتن هاوية شفر عىل الواقفة الحارضة االجتماعية الهيئة
النفسية الغايات ذوو يُسدله الذي واالحتيال والتصنُّع الكذب ستار إىل الفكر جرَّني
من مالءٍة تحت الرَّاقد الهول إىل املظلومة، الشعوب يف الكامنة القوى إىل الحقيقة، عىل
الذَّبِّ يف الجريئني الحقيقة، عىل الغيورين األفراد يف الكامن الخري إىل والُخموِل، الخوِف
إليه؛ يلتجئون كوًخا يُحرمون ال فهم األفكار ذوي عىل االضطهادات اشتدَّت ا ومهمَّ عنها،
يشتدُّ حينما إليها لنلتجئ املغاور لنا تُعدُّ باليمنى؛ وتُعيننا باليرسى الطبيعة ترضبنا
األرض زوايا ففي نابها؛ عن ت وكرشَّ االجتماعية، الهيئة فينا حملقت وإذا األعمى، غضبها
الحماسة محبَّتها حرارة ِفينا ُد وتُجدِّ شذاها، بِطيِب تُنعشنا ساميٌة ُحرٌَّة نفوٌس وأطرافها

والنشاط.
نوِر من يشءٌ فظهر قليًال، السماء أرشقت أوزارها الرقيع حرب وضعت أن وبعد
من نثراٍت إىل األوراق عىل املتجمعة املاء نُقط ل وحوَّ واألغصان، الغيوم خالل من مس الشَّ
غصٍن، إىل غصٍن من تطري العصافري ذاك إذ وأخذَْت الثمني، اللؤلؤ من وحبَّاٍت ِة، الِفضَّ
تشعر هي فهل والعواصف، األمطار بعد تفعل وهكذا خائفًة، ساكتًة آخر إىل صخٍر ومن
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مثََّلت أن بعد الفيلسوف دور اآلن أَتُمثِّل كينة؟ السَّ توجبه الذي التأمل بلذة الشاعر مع
املطرب؟ املنشد دور

الشمس إىل املبتهجة النفس تتوق ال — والهدوء الَسكينة ساعة — الساعة مثل يف
الغاب، يل تلذ السنة من الوقت هذا مثل يف وحرارتها، بهائها إىل تشتاق وال ونورها،
والرَّاحة، واإللهام السلوى من فيها وما الغاب يل تلذُّ والُكتب، األوراق عن الوادي ويبعدني
وأزهارها. أشواكها وأدغالها، وأشجارها وصخورها، َسكينتها وظاللها، ُظلمتها يل تلذُّ
وأوراقها أغصانها عىل يرضب فهو جميٌل؛ األشجار عىل الهاطل الغيث صوت إنَّ نعم،
أجمُل العواصف تتلو التي كينة السَّ ولكن ُمدهشة، ُمطربة وألحانًا أنغاًما منها فيُخرج

وأطرب. النفس أُذُِن يف
املاء، من عليها ما ثقل من األرض إىل ُمتناثرة تقع التي الصفراء األوراق صوت
فأس صوت أو ميتة، يابسة ورقة عىل حيَّة خرضاء ورقٍة من تقع ماءٍ نقطة صوت أو
والغابات الوادي يؤمون الذين األوالد أصوات أو والسنديان، العفص أشجار بني الحطَّاب
ألنه جميل؛ وهو والرياح، العواصف بعد الغاب يف تسمعه ما كل هذا الحالزين. طالبني

كثري: يف قليل

أط��ي��ُر ف��ك��دُت إن��س��اٌن وص��وَّت َع��َوى إذ ب��ال��ذِّئ��ِب ف��اس��ت��أن��س��ُت ال��ذِّئ��ُب ع��وى

أجل أَِمْن ولكن النَّاس، بمصالح ترضُّ واألعاصري الرياح أن من يقال ما صحيح
يشء؟ كل هللا خلق املادية الزمنية ومصالحه اإلنسان

أنَّ يل ويظهُر القول، هذا غري تقول الطبيعة ولكن الدينية، التعاليم يف يُقاُل هكذا
ِملك إىل تُعيُده الخاص ِملكه من تأخذه فالذي اإلنسان؛ عىل أضعاًفا تعوِّض األعاصري
الروحي يهم برتقِّ وصلوا الذين لكلِّ ظاهٌر وهذا نسبية. إال تكون ال والخسارة الطبيعة،
القالئل وهؤالء الشاملة. الطبيعة بروح البرشية الروح امتزاج فيها يتم درجة إىل العقيل
وهم لهم، أبًدا هي فيها بما الطبيعة ألنَّ زائًال؛ شيئًا يكسبون وال أزليٍّا، شيئًا يفقدون ال

الدهر. غابر عىل لها أيًضا
أو الوادي يف السري ا وأمَّ باإلنسان، اإلنسان يُذكُِّر الكربى املدن شوارع يف السري
ل. والتأمُّ التفكُّر إىل والثاني العمل، إىل يدعو األول العظيم. بالخالق السائر فيُذِكر الغاب
يتبعه الذي اللذة من نوع الثاني ويف والقنوط، اإلعياء يتبعها التي اللذة بعض األول يف

اآلمال. وُحسن والعزم النشاط
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الناس، ازدحام فيُدهشه نيويورك أو باريز شوارع من شارع يف امُلتنزِّه يميش
من الكبرية النوافذ زجاج وراء يراه مما ِفكره ويتبلبل جيج، الضَّ من نفسه وتنقبض
األدغال بني الغاب يف الطبيعة ابن ويميش والعاديات، التُحف ومن اإلنسان، مصنوعات
املمتزج الذكي األرض أرج ويُسِكره الصنوبر، روائح فتُنعشه واألدواح األشجار وتحت
ورسوًرا، وعزًما نشاًطا ُملئ وقد ِه أُمِّ بيت من فيخرج والغار، والبطم القويسة بروائح
أن يستحق بأنه شاعر وهو ذاك إذ يخرج تهيُّجها. ساعة يف معها كان إذا وباألخص
الناموس أمام امُلتساوين أعضائها أحد معاملة بل لها، مثيٍل معاملة الطبيعة تُعامله

واألمراء. امللوك أجل من يُلغى وال األغنياء، أجل من يَبُطل ال الذي الدائم الشامل
أن بعد خرجُت ساعات، بضع فيه قضيُت أن بعد الوادي من خرجُت وهكذا

الكتاب. وربَّة املنشئني أمرية كتاب من طويًال فصًال حُت تصفَّ

نيويورك سطوح فوق (3)

من أقلِّ يف الخادم فرفعني الشاهقة، نيويورك بنايات إحدى مصعد يوٍم ذات دخلُت
أدوُر أخذُت هناك ومن — والعرشين الخامس الطابق — منها األخري الطَّابق إىل دقيقٍة
تختفي تكاُد قبة العظيمة؛ البناية قبَّة إىل وصلُت حتى لولبيٍّا الحديد من درًجا صاعًدا
العالية نيويورك أبنية بني ترتفُع قبة الليل، يف النجوم بني وتضيُع النهار، يف الغيوم بني
نيويورك مدينة عىل املتفرِّج يُِرشف ُهناك ومن الحقرية. الفقراء بيوت فوق هذه ارتفاع
املزدحمة أسواقها يرى أن قبل عليه يجب ولكن الطائر، نظرة إليها وينظر الُعظمى،
بالدخان اة امُلغشَّ والتلفون، الربق بأسالك املشتبكة سطوحها عىل حالق من يطل أن

األسواق. فوق الجارية الحديد سكك آالت ومن املداخن من املتصاعد
باعة وِصياح التجارة، وحركة األشغال، ة ضجَّ عن بعيًدا القبة يف وقفُت أن وبعد
واألسواق، البيوت يف يَنُدُر الذي النَّقي الهواءَ قُت تنشَّ وامَلركبات، األرتال وضوضاء الجرائد،
املداخن من فوقها وما السطوح، من تحتي فيما نظري حت ورسَّ وافًرا، ِمقداًرا منه قُت تنشَّ
أفواُه املداخن هذه أنَّ يل فُخيِّل الليل؛ ويف النهار يف الدَّوام عىل الدخان منها يتصاعد التي
ُمرتفعة السوداء امُلعدنني أُولئك أيادي فكأنَّها عظيٍم، انفجاٍر بقدوِم تُنِذُر هائلة براكني
الفائض هو أناملها من امُلتصاعد الدُّخان وكأنَّ البالء، عنهم هللا ليرصف السماء نحو
من ألوف صابرين. ساكتني فيها ويحفرون امُلعدنون، يسكنها التي الظُّلُمات دخان من
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القائلني عىل احتجاجها الخالق إىل رافعًة الغازي، روحها ماء السَّ وجه يف تنفُث املداخن
هدوء. وال راحة يتخلَّلها ال التي ائمة الدَّ بالحركة املستمرة، العمل بحركة

يف ِدِه، وتبدُّ اجتماعه يف وأشكاله، تكوينه يف ونظرُت مليٍّا، الدخان هذا تأملُت
تارًة ترتفُع وحشية أشباًحا هنالك فرأيُت وهجومه؛ انسالله يف وسقوطه، صعوده
إفساده تريد فكأنها الفضاء، يف الزَّابع هجوم الهواء عىل وتهجُم أخرى، وتنخفض
تشبه هذه الجو: يف وتتبدد وتنتفخ تتالطم بخارية أمواج هي القتَّال. الغازي بنََفسها
فيعود السماء، بقرنيه وينطح برأسه يشول جاموًسا تُشبه وتلك وتختفي، تنساب حيَّة

الفضاء. يف متبدًدا مسحوًقا ُمنهزًما
األشباح لتلك ترى أال والعمل، التجارة عالم إىل معي وُعد قليًال الطرف أَغِمض

االجتماعية؟ الهيئة يف أمثاًال املرعبة والهيئات
ومن فيقتلها، الصغار النعاج تلك ينطح البورص يف الجاموس هذا كيف ترى أال

نفسه؟ فيقتل خالقه ينطح ثَمَّ
تَنَفد أن تلبُث وال اإلخوان، يف ها ُسمَّ تنفُث االجتماعية الهيئة يف الحية تلك ترى أال

الدخان؟ أمواج تتالىش كما فتتالىش املميتة، قوَّتها
منها، امُلتصاعد باِب الضَّ يف برصك لينُفذْ السطوح؟ هذه فوق املداخن هذه أترى
وإن — املداخن هذه وراء إنَّ والألواء. الويل من والبالءِ، قاءِ الشَّ من وراءها ما فرتى
اثنتي األرض تحت باملعاول ترضُب التي البرشية األرواح من أُلوًفا — تحتها فُقل شئَت
واملواقد األكوار من األلوف يف يحرتق الذي الفحم روح هو فالدخان يوٍم، كلَّ ساعة عرشة
ُظلَمٍة يف يُعدنون الذين واألوالد الرجال أولئك أرواح تحرتق أيًضا الفحم ومع واألُتن،
الفحم يستخرُجون فهم الصناعية؛ بالطرائق إال املاء وال النور وال الهواءُ يدُخلُها ال قتَّالٍة
يحرتق الذي املقدَّس عملهم هو والقرى. املدن إىل تنقله التي األرتال إىل يحملونه وهم
ألنُفِسِهم ولكنها عظيمة، للعالم عملهم نتيجة إنَّ نعم، الرياح. أدراج ويذهب أمامك اآلن

عينيك. تحت اآلن ُد يتبدَّ الذي كالدخان هي عقيمة،
كثريًا إنَّ استعماله؟ املستقبل يف أَيَبطُل ولكن الحارض، الوقت يف الفحم من لنا بد ال
الحديدية َكك السِّ رشكات وبعض وللدفاء، للطبخ بالغاز عنه تستعيُض اآلن البيوت من
من امُلعدنون فيُحرر األيام، من يوًما املعادن تنفُد قد نعم، الكهرباء. ِعَوضه تستخدُم
بحدِّ أُبِطلت التي العبوديات القديمة، العبوديات يف حتى لها مثيل ال التي العبودية

األحرار. دماء أجلها من وُسِفكت يِف، السَّ
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كوارث غريها ويف البالد هذه يف الفحم معادن يف ويحُدُث إال شهٌر يميض ال
أولئك عىل األرُض انهالت مرَّة فكم الرسيع؛ باملوت امُلعدنني من وألوف مئات عىل تقيض
أُلوًفا ويتََّمت النساء، من أُلوًفا فأيَّمت قانعون، مكبُّون أشغالهم عىل وهم امُلستعبَدين،
ٍن ُمعدِّ فكلُّ البطيء، التدريجي املوت تمثال فإنه الفحم، استخراج عن فضًال البنني! من
الغاز، وباستنشاِق م، السُّ ع بتجرُّ محصوًرا االنتحار ليس إذ ُمنتحًرا؛ الطبع بحكم يموُت
األرض، تحت الصغار بَنِيه مع يشتغل أن يضطر الذي الرَُّجُل ال، املسدس. وبإطالق
االجتماعية والهيئة طبيعيٍّا، موتًا أبًدا يموُت ال الفضاء وجمال والنور النقي الهواء فيُحرم
تفتقُر فاسدة هيئة هي مختلَّة، ُمظلمة هيئة هي بَنِيها من فئٍة بشقاء إال تقوم ال التي
يف بعضهم — يزعم ما عىل — تقدَّمنا قد والتحسني. والتعديل اإلصالح من كثرٍي إىل
الغرب بالد يف الحرية وأطلقنا العبيد، — نَعَلم ما عىل — حرَّرنا وقد والتمدُّن، الحضارة
وأثواب ُمختلفة مظاهر يف تظهُر الجديدة العبودية ولكن غنيٍّا، أو كان فقريًا امرٍئ، لكلِّ
بثوِب املخطَّط ثوبه تغيري ينفعه ماذا حر؟ أنت له: قولك السجني ينفُع فماذا غريبة،

امُلظلمة؟ ُغرفته يف مسجونًا الحديد سالسل يف راسًفا ظلَّ إذا األحرار الرِّجال
األسباب تعددت بغريهم. اسون النَّخَّ واستُبِدل السالسل، وتنوعت القيود ت تغريَّ قد

واحد! واملوت
املعادن، يف الُعبودية فهناك وأشكاًال، أنواًعا العبوديات من املتحدة الواليات يف إن
فمتى اإلطالق، عىل العمل عالم ويف األنسجة معامل يف والعبودية الغاز، آبار يف والعبودية

برشية؟ أُرسة كل والرَّاحة السعادة وتشمل ا، حقٍّ اإلنسان يتحرَُّر تُرى يا
ساحة إىل لنسقط التجارة عالم إىل لنَُعد والدخان، واملداِخِن املعادِن يف ًال تأمُّ كفانا
عىل يُنادون الجرائد باعة أسمع الشارع يف ِرصت قد ها والضوضاء. والحركة الجلبة
البيت إىل وُعدُت املساء جريدة من نُسخة فابتعُت مهمة، أخبار أخرية، أخبار جرائدهم:
اآلتي: الخرب وقرأُت الكانون، إىل فجلسُت ولهيبها، النفس دخان وبني الفكر، ضباب تحت

يف الخسارة بلغت قد األسهم. يف عظيٌم وسقوٌط البورص، يف هاِئٌل اضطراٌب
الفجائي. األسعار سقوط بسبب دوالر مليون خمسني واحدة ساعة

امُلعدنني من وألوٌف الزَّمن، من هنيهٍة يف وتكَسب تخرس دوالر مليون خمسون
يف بَنِيهم وأرواح بأرواحهم ويُخاطرون النهار، يف ساعات عرش باملعاول يرضبون
صاح! يا العالم هذا أجمل ما دوالرين! أو دوالر أجل من األرض تحت الكالحة الظُّلُماِت
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الغرائب هذه بمثِل وبارقٍة شارقٍة كلِّ يف يأتينا الذي الحديث التمدن هذا ألطف وما
الخارقة!

جرسبروكلن عىل من (4)

غريب من فيِك ما عىل أُِحبُِّك وازدحاٍم، وضجيٍج حركٍة من فيِك ما عىل نيويورك يا أُِحبُِّك
األحالم، جميِل من شعراؤك يحلمه بما تحفلني ال كنِت وإن أُِحبُِّك واألوهام، الخزعبالت
ومتنزهاتِك الشامخة، ورصوحِك الزَّاهرة، وحدائقِك الحافلة، مالهيِك أجل من ال أُِحبُِّك
بل الت، امُلَرتجِّ ِنساءِِك أو الجميالت، النشيطات بَناتِك أجل من وال الباهرة، الفسيحة
وقد بُعٍد عن الليل يف املرءُ يراُه الذي الجرس ذلك فقط! العظيم جرسِك أجل من أُِحبُِّك
العظيم الحديدي البناء لهذا ومحبتي القسطان. فيظنُّه األلوان امُلتنوعة باألنوار أُيضء
يدي، صنعة كأنه أُِحبُُّه الخاص، ملكي كأنه أُِحبُُّه يصنعه. جميٍل ليشءٍ الصانع محبَّة
هناك نفيس. ُهناك نُْت وحصَّ الجرس إىل ِرسُت واليأس الهموم جيوش داهمتني وكلما
جراًرا، جيًشا والهواء النور من وأَُجيُِّش َعَلمي، أرفع املدينتني أبنية وبني خيامي، أنصب
النقي البارد والهواء ُمنتًرصا ذاك إذ فأقف األكدار؛ ثلج ويذوُب الغمِّ، غيوم أمامه فتبدد
العربات وبني تحتي، الجارية والبوارج املراكب فوق الجرس ُمنتصف يف أقُف خدِّي. يُورد
الهموم عىل النفس بفوز — امُلبني بفوزي وأتهلَُّل وشمايل، يميني عن املارَّة واألرتال
يوٍم كل َماشيًا الجرس يقطع من أنَّ َجَرَم ال تغشيها. التي الرزايا عىل — بها امُلحدقة
الهواء ألنَّ الطبيب عن يستغني واملحامي؛ والكَّاهن الطبيِب عن كلها حياته يف يستغني
ل، التأمُّ عىل يُساعد امليش ألن الكاهن عن يستغني الحقيقيَّان، الطبيبان هما وامليش النقي
الذي االتحاد ذاك وبينه خالقه بني ويعقد السفليات، فوق ما إىل بصاحبه يسمو ل والتأمُّ
كلَّ ت استحمَّ إذا النفس ألن املحامي عن ويستغني سامية، برشيٍة نفٍس كل إليه تتوُق
فيها يتولَّد خالقها؛ الفجر يف وناجت الصباح، نسيم من وانتعشت مس، الشَّ نور يف يوٍم

شديد. ُكره للخصام
وال يمشون من عدد هو كم ولكن يوم، كل الجرس يقطعون الناس من أُلوف
العالم. يف الحكماء عدد من أقل عددهم املزدحمة؟ األرتال يف بأنُفسهم يُخاطرون
وامَلركبات الحديد لسكة ضيقتان وطريقان بامليش، خاصة رحبة طريق الجرس عىل
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أبًدا األرتال ترى الحياة، يف الضيقة الطرق يَعُرب أن الناس جمهور اعتاد وإذا الكهربائية.
مهجورة. أبًدا الواسعة السري وطريق ُمزدحمة،

الكثرية الرياح، الشديدة تاءِ الشِّ أيَّام من يوٍم ذات عادتي عىل ماشيًا الجرس قطعت
طريقي؟ يف صادفت تظنُّني شخٍص من فكم األمطار،

ولكن هناك، قيامهما يف لهما فضل فال البوليسان أما وبوليسني، واحًدا رجًال
الرجاء. يفَّ جدَّد اآلخر الشخص

واألرتال املركبات قعقعة أقبح وما تحته! النهر وعىل الجرس عىل املطر أجمل ما
أرخص وما أوقاتهم أثمن ما الناس! هؤالء أشقى ما كاملوايش! الناس فيها ُشِحَن وقد
األمطار، من جلودهم عىل يخافون هم أعمالهم! أصغر وما أشغالهم أعظم ما حياتهم!
ومن النقي الهواء من يهربون . لِّ والسُّ املالريا جراثيم من رئاتهم عىل يخافون ال ولكنهم
بأشغالهم؛ مرضٌّ ألنه امليش يكرهون التجارة. تستوجبه ذلك ألن الواسعة؛ هللا سماء تحت

الخسارة! ونِعم األرباح، فبئس
من وبقليٍل به صت ُخصِّ قد الرحبة الجميلة الطريق أنَّ الجرس عىل السائر يرى
أحٍد، إىل يُيسء أن ُدون خالقه َد ليمجِّ الُعال إىل يديه يرفع أن يقدر هناك مىش فإذا مثله،

البرش. بهدروجني ممزوج غري مليٍّا الهواء ق يتنشَّ أن ويقدر
تهمهم ُحكماء الجرس يقطعون من كلُّ كان لو آخر، وجٍه من املسألة يف لننظر ولكن
األرتال. كهواء هواؤها وأصبح الرَّحبة، امليش طريق الزدحمت تجارتهم من أكثر تهم صحَّ
الناس لتزدحم قليلون. عابريها ألن جميلة؛ الفسيحة فالطُُّرق األمور! دبَّر من سبحان
طريق عىل — عددهم َقلَّ وإن — إخواني مع أميش وأنا إذن، لِّ والسُّ املالريا جراثيم مع

هللا. سماء وتحت عنها، امُلتنَكَّب الجرس
نظري وَرسحُت ساعة، بنصف الغروب بعد الجرس عىل وقفُت اليوم هذا مثل ويف
النهار يف واحدة دقيقة يخلو ال الذي املرفأ الجميل، املستدير الواسع نيويورك مرفأ يف
وقوارب حافلة، وسفن قافلة، بواخر واليخوت؛ واملراكب والقوارب البواخر من الليل أو
رأسها الحرية ترفع املرفأ جنوب يف وهناك جائية، ذاهبًة الُعباب تشقُّ وزوارق راسية،
تُشعل اعة السَّ تلك رأيتُها نرباسها. بضوءِ الجديد العالم لتُيضء أركانها عىل قائمة
أن يل فُخيِّل بروكلن، مدينة يف مدخنة وراء من البدر فيه ظهر الذي الوقت يف مصباحها
تجتمع أن بعد األشعة فتعكس نوره، إليها يصل األرض عىل للقمر محطة الحرية تمثال
نفيس: يف فقلُت القديم، الكوكب هذا بثبات الجديد العالم وتُذكِّر الجميل، وجهها عىل
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يف بل فقط، الغرب يف ال مصباحها فتُوِقد القمر، هذا مثل الحرية تصري ترى يا متى
بأرسه؟ العالم يف الشمال، ويف الجنوب ويف الرشق

البدر هذا بنوِر نوُرِك يمتزُج متى الحرية؟ أيتها ق، الرشَّ نحو وجهِك تُحوِّلني متى
يرى أن أيتأتَّى مظلوم؟ شعب كل ظلمات وييضء األرض، حول معه فيدوُر الباهر،
أممكن مثيًال؟ الروم بحر يف لِك نرى أن أيمكن األهرام؟ بجانب للحرية تمثاًال املستقبل
متى الحرية، أيتها الصني؟ خليج ويف الهند، بحر ويف الدردنيل، يف أخوات لِك يُوَلد أن

املستعبدة؟ واألمم املقيَّدة الشعوب ظلمات لتُنريي األرض حول البدر مع تدورين
«نوانكلند» منسوجات والهند وعدن وِمرص أوروبا إىل امُلِقلة البواخر أيتها وأنِت
إىل معِك ُخذي «فرمنت»، وخشب «تكساس» وقمح «بنسلفانيا» وحديد «فرجنيا» وقطن
األمواج هذه من موجات بعض املتوسط والبحر األحمر والبحر الهند وبحر الروم بحر
املقدس، املاء هذا من صغرية زجاجة ولو معِك ُخذي الحرية، تمثال قدمي أبًدا تغسل التي
تمرُّين جزيرٍة كلِّ وإىل واألناضول، وأرمينيا وفلسطني ِمرصوسوريا سواحل منها وُريشِّ
جوامعه. ومآذن كنائسه، قباب سواريِك تُحيي شعٍب وكل تقصدينها، بالٍد وكلِّ بها،
بِك وتُوِكل الجديد، العالم من الخروج يف طريقِك اآلن تُنريُ التي اآللهة هذه سالم احميل
وُعودي الغرب، نشاط من شيئًا الرشق إىل احميل باهرات، شقيقات من السماء يف لها ما
العملية، األمريكان حكمة من بالة الهند إىل احميل الرشق، تقاعد من بيشءٍ الغرب إىل
وسوريا ِمرص عىل اقذيف الهندية، الفلسفة بُذور من أكياس ببضعة نيويورك إىل وُعودي
أيتها العربية. املكارم من بفيٍض البالد هذه إىل واقفيل الهندسية، العلوم ثمار من بفيٍض
ِمرص أهراَم وأَْقِرئي بعلبك، وقلعة تَدُمر خرائب بروكلن جرس عن حيي اآليبة، البواخر
وارجعي بسالم، السفن أيتها ِسريي بالكهرباء، املشعشعة الشاهقة املعالم هذه سالم

بسالم.

عندي ألنها أتناساها ال حياتي. أنساها أن أقدُر ال عظيمة مناظر ثالثة اآلن شاهدت وقد
التي الفكرية رحلتي يف مراحل هي الثالث، الرُّوحية الحياة لدعائم جميلة برموز أشبه
إِنِّي الرُّوحي، العالم يف طفٌل إنِّي نعم، ُولِْدُت. حني من أو سنني خمس منذُ بارشتها
هوة وتحتي أجتازها، أن يجب طويلة مسافة أمامي وأوديتها، النَّفس مروج يف سائٌح
وحويل بجماله، أتمتع أن يل ينبغي متناٍه غري فضاء وفوقي غورها، أسرب أن يجب هائلة

عام. ألف عشت لو وقتي معظم يَشغل ما والبحار واألنُهر والجبال املروج من
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فهي: نفيس، يف عظيًما أثًرا فرتَكْت اآلن حتى طريف بها تمتَّع التي الثالثة املناظر ا أمَّ
الليل يف ونيويورك إيفل، برج عىل من وباريز صنني، جبل ذروة من وسواحله لبنان
الجميلة، الفنون رمز والثاني الطبيعة، رمز هو إنما ل فاألوَّ بروكلن، جرس ُمنتصف من
األول فاملنظر الثالث؛ الرُّوحية الحياة دعائم هي وهذي واالجتهاد. الكد رمز والثالث

اإلنسان. صنعة اآلخران واملنظران هللا، صنعة
الروحية. واإللهامات اإللهية النفحات منبع هو الطبيعة أو األول املنظر

اإلطالق. عىل الصناعة يف التفنن منبع هو باريز أو الثاني واملنظر
والنجاح، والثبات والَجَلد الجهاد عنوان هو إنما اآلن أمامي املنبسط الثالث واملنظر
أو دبَّاًغا أو صبَّاًغا كنت لو بل كاتبًا، أو ًرا ُمصوِّ أو شاعًرا القارئ، أيها كنت، فإذا
األلوان تقتبُس وعنها اإللهي، اإللهام منها تستمد أوًال الطبيعة إىل نظرك ه وجِّ إسكاًفا،
ثانيًا باريز عىل وعرِّج السماوية، والنغمات األنيقة، واألشكال الجميلة، واملناظر البديعة،
االبتكار، وِرسُّ اإلبداع، وغرابة الفنون، وجمال األسلوب، ولطافة الصناعة، ة دقَّ منها تتعلَّم
يف االستقالل أهلها من وتتعلم والجالدة، االجتهاد منها تأخذُ ثالثًا نيويورك عىل وانزل

الفشل. بعد والثبات العمل،
الحياة دعائم هي هذي الفكرية، األعمال أُسُّ هي هذي االجتهاد، التفنن، الطبيعة،

الروحية.
جسدي. اآلن الثالثة ويف قلبي، الثانية ويف روحي، األوىل يف نيويورك: باريز، لبنان،

هللا1 مشيئة فلتكمل (5)

بإحضار وأمروا التفتيش، ديوان يف والحمار والبغل الحصان اجتمع الثالث اليوم يف
الثالثة، القضاة أصدره الذي الحكم يسمع كي املجلس؛ إىل واإللحاد بالكفر امُلتَّهم الثعلب
فحرض الحيوانات، جميع من اني والدَّ القايص بها فسمع اشتهرت، قد قضيته وكانت

امُلخيف. الحكم تالوة ويسمعوا املتَّهم، الثعلب لريوا املجلس إىل غفريٌ عدٌد منهم

املسيحي الدِّين فساد عىل ليربهن فيلسوفنا وضعه وقد الحيوانية»، «اململكة كتاب عن الفصل هذا نقلنا 1
عمل من هو إنما والنظامات الطقوس من الكنيسة وضعته ما وأن العلماء، وُكتُب الناس نُفوس يف
الدين َحَمَلة زيادات من هي إنما املذاهب أرباب بني التي العداوات وأنَّ هللا، وحي من ال اإلنس شياطني

إخوانًا. هللا ِعباد لكانوا لهم هللا وضعها التي األصلية مذاهبهم إىل الناس رجع ولو الدين، يف
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الحيوانات أخذت الخفر، من باثنني وُمحاًطا بالحديد، ُمكبًَّال املجلس الثعلب دخل وملا
والشنق الصلب منها يفهم كلمات إِال ليسمع ج املتفرِّ يكن ولم والنهيق، والصفري اللبيط يف

املجلس. فليحي الكهربائية، فلتسقط الثعلب، فليُمت والحريق:
والنهيق، والصفري املظاهرات عن وينهاكم بالنِّظام، املجلس يأمركم الحصان:

. حيٍّ بصوٍت املجلس أبرزه الذي الُحكم قراءة اسمعوا
ييل: ما بقراءة الكاتب وبدأ السكوت، ذلك عند فاستتبَّ

رشيرة خصوصية اعتقادات للثعلب أنَّ أوًال: للمستنطقني: ق وتحقَّ للمجلس ظهر قد
وأوصانا أُمناء، عليها أقامنا التي هللا رشيعَة وتُناِقُض املقدسة، جمعيتنا تعاليم تُخالف
اعتقاداته عن يُربهن لم املتهم أنَّ ثانيًا: تبنيَّ وقد وإلحاًدا، كفًرا ندعوه ما وهذا بها،
املقدَّسة القضايا عن يتكلم كان إذ واالستخفاف؛ واالزدراء التهكُّم بأسلوب إال الفاسدة
القضاة سؤاالت عىل يُجاوب لم أنَّه وثالثًا: تجديًفا. نسميه ما وهذا والسخرية. بالهزء
ورابًعا: ًا. وتكربُّ تمرًُّدا نعتربه ما وهذا االعتيادي. وغري االعتيادي العذاب سيم أن بعد إال
شأنه من ليس سؤاالت عليهم بإلقائه وأهانهم واحتقرهم السلطة، القضاة عىل أنكر
وتفاوض ِرسيٍَّة، جلسٍة يف املجلس التأم قد ولذلك وفضوًال. وقاحًة نعده ما وهذا إلقاؤها.
نحُن — لنا امُلعطاة الروحية السلطة بقوة اآلتي: الحكم وأبرموا املتهم، أمر يف األعضاء
بالتمرد وثانيًا: والوقاحة، بالفضول أوًال: الثعلب عىل نحكم — التَّفتيش مجلس أعضاء
واحدة كلِّ عىل وعقابه واإللحاد. والهرطقة بالكفر ورابًعا: بالتجديف، وثالثًا: والعصيان،
أمالكه كل امللحد من تُغصب أن هو ل: األوَّ الذنب قصاص ييل: كما هو الجرائم هذه من
سنة الحرم تحت يبقى أن الثاني: الذنب وعقاب املقدسة، الجمعية أمالك إىل وتُضاُف
اإلعدام فهو: الرابع الذنب عقاب وأما سنوات، خمس السجن يف يُلقى أن والثالث: كاملة،
الحكم نقض عىل فعزموا والرحمة، الشفقة عاطفة املجلس أعضاء حركت وقد بالنار.
واعتذر برشائعنا، واعرتف ة، امُلِرضَّ الشيطانية الخبيثة اعتقاداته املتهم أنكر إذا باإلعدام
األخرى الثالثة الذنوب أما املحاكمة. أثناء بها فاَه وقحٍة كلمٍة كلِّ عن املجلس أمام
املجدفني. واملتمردين املارقني، للكافرين تأديبًا — ذكرنا كما — ثابت عليها املتهم فعقاب
عن ر ويُكفِّ غيِِّه، عن يرجع أن يريُد كان إذا ا عمَّ الجمع أمام الثعلب املجلس ويسأُل
وملَّا املوت. من عنه يُعَفى كي بتعاليمنا ويعرتف الخبيثة، اعتقاداته كل بإنكاره ذنوبه
ذلك؟ تفعل أن تريُد هل قائًال: السؤال إىل الحصان عاد الُحكم، قراءة من الكاتب انتهى
نسبة أرى ال إنِّي بضمريي؟ حياتي أشرتي أن تريدون هل ٍد: تردُّ بدون الثعلب فأجاب

هذا. غري مني اطلبوا وامُلشرتى، الثمن بني
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ِفراقهم، عليك — شك ال — يشقُّ وأوالد زوجة فلك عائلة؛ رب أنَّك تَذكَّر الحصان:
أال الخبيثة؟ اعتقاداتك تُنكر لم أنت إذا والشقاء التعاسة عائلتك إىل تجلب بأنَّك تعرف أال
ل تأمَّ قبيحة؟ وقدوة رديئًا مثًال لهم تُكن فال أوالدك، الصغار ألولئك مديون بأنَّك تعرف
الصفات هذه إن إذ متمرًِّدا؛ أحمق تُكن ال الخطرية، املسائل هذه عىل نظرك أِعد قليًال،
هل ثانيًة: اآلن فنسألك النَّار، إىل بك تُفيض طباعك وشكاسة شيئًا، تُكسبك ال السافلة
الذي األصيل اعتقادك إىل وترتد وتجديفك، وقاحتك عن وتعتذر اعتقاداتك، تُنكر أن تريُد

أجدادك؟ عن وورثته عليه نشأت
واالهتداء اإلنكار إىل رأيي يف أحوج األفاضل امُلحرتمون القضاة أيها أنتم الثعلب:
ا حقٍّ يل تجعلون اعتقادي إنكار منِّي طلبتم فإذا أعيُنكم، يف أنا كما عيني يف فأنتم مني،
تحكمون َفِلَم وشأنكم، أترككم وشأني تركتموني وإذا اعتقادكم، إنكار منكم أطلب بأن
الحكم قوَّتَْي ووهبني عقًال، إلهي أعطاني ملاذا ذنبًا؟ قط أرتكب لم وأنا باإلعدام عيلَّ
ثم جناحني العصفور هللا أيُعطي فقط؟ بطني أجل من وأعيش أقتلهما ألكي والتمييز؟
شكَّ ال ل؟ والتأمُّ لالفتكار استخدمته إذا يُهلكني ثم عقًال أيعطيني بهما؟ طار إذا يُهلكه
الخالق وجود أنكرُت ومتى قلوبكم، يف اعتقادكم من قلبي يف أرسخ هو اعتقادي أنَّ يف
بما فاعرتفت أكرهتموني فأنتم الخرافية، بتعاليمكم لكم وأقرُّ اعتقادي، ذاك إذ أُنكُر
إال أُنكر ال وأنا هللا وجود إنكار إىل اضطررتموني األليم؛ العذاب بعد إال به أعرتف ال
الخرافات من فيه جاء ما إال أستهجن ال وأنا بكامله، الكتاب إنكار عىل أجربتموني إِلهكم،
وعيلَّ األمر لكم ولكن أُثبت، ولم أُنكر لم وأنا العجائب، أُنكر إنِّي تقولون: والخزعبالت،
الحياة إنَّ أسيادي، يا ال، نفيس. من أطلبه مما أكثر فهو اآلن، تطلبونه ما أما الطاعة.
إنَّ طاهًرا. رشيًفا سعيًدا يحيا الذي الضمري إىل بالنسبة ا جدٍّ بَْخسة قتلها تريدون التي
حيٍّا، جسدي ليبقى ضمريي قتل تطلبون أنتم؛ منِّي تطلبونه ما يُساوي ال الجسد هذا
أرى أن عىل املستعرة النار يف نفيس أرى أن ل أُفضِّ فأنا ضمري؟ بال الجسد نفع وما

ضمريي. يل واتركوا جسدي ُخذوا العبودية. بسالسل ُمكبًَّال ضمريي
عىل أشِفْق أوالدك، عىل َّف ترأ زوجتك، رصاخ اسمع املسكني، الثعلب أيها الحمار:
احفظ الثاني، واتَِّق األوىل، فاحفظ ُمرعب؛ فظيع األبدي والهالك عزيزة، الحياة إن نفسك!

سعيًدا. وأوالدك زوجتك مع وِعْش اعتقاداتك أنِكْر واحدة، بكلمة حياتك
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اعتقادي أجل من أموت أن عىل عزمت فقد اإلرشادات؛ هذه من تزدني ال الثعلب:
فأسرتيُح فيها؛ وألقوني النَّار إىل ُخذُوني دعوته، أجل من الصليب عىل األسد مات كما

باآلخرة. وأفرح الحياة هذه من
إذن فاملجلس … وال حول فال االهتداء، وترفض اإلنكار تأبى أنت إذن الحصان:

املربم. حكمه فيك ليُنِفذوا املدنية السلطة أصحاب إىل الحفظ تحت بك يبعث

ييل: ما ويكتُب وقلًما ِقرطاًسا يأُخذ بأن الكاتب وأمر كرسيه، الحصان عندئٍذ وتبوَّأ

املدنية الحكومة قايضقضاة الثور إىل
يف ُحوكم قد إليكم الواصل فالثعلب الدولة؛ سيف يستنجُد السماء مفتاح إنَّ
املخابرة بعد وُوِجَد بتعاليمنا، ة امُلرضَّ الخبيثة الشخصية اعتقاداته عىل مجلسنا
التمرد ثانيًا: واالستهزاء، الوقاحة أوًال: اآلتية: الذنوب ارتكب أنه واالستنطاق
أن رفض وقد واإللحاد. والهرطقة الُكفر ورابًعا: التجديف، ثالثًا: واملكابرة،
أن َل وَفضَّ القبيحة، ذنوبه عن بذلك ًرا ُمكفِّ يطانية الشَّ اعتقاداته ويُنكر يهتدي
أن فأملنا النار. يف اإلعدام — تعلمون كما — هو الذي املجلس، حكم فيه ذ يُنفَّ
مفتاح إنَّ األحوال: كل ويف املجلس، حكم لتنفيذ لكم امُلعطاة القوة تستخدموا

الدولة. سيف يستنجُد السماء
لحرضتكم الداعون
البغل الحمار، الحصان،
التفتيش مجلس أعضاء

منهم ُكلٌّ عليها ع فوقَّ املجلس، إىل قدَّمها الرسالة كتابة من الكاتب فرغ وملَّا
إىل الحفظ تحت الثعلب ُخذ قائًال: الخفر إىل مختومًة الحصاُن وسلَّمها بإمضائه،
وظيفتنا، منا تمَّ قد — هلل والحمد — فنحن صاحبها؛ إىل الرسالة هذه وسلِّم السجن،
فلتكمل الصديق؛ هذا دم من أبرياء إنَّنا ُمستقيم: وضمرٍي ورسوٍر براحٍة نقول أن ونقدر

هللا. مشيئة
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ينقلبون. منقلب أي الثعالب وسريى الحمار:
هللا. مشيئة فلتكمل البغل:

أن ينتظرون وهم َفِرِحني ُمتهلِّلني الحيوانات جميع وخرج عندئٍذ، املجلس وارفضَّ
املسكني. الكافر إحراق قريب عن يُشاهدوا

د للجالَّ وناوله عليه صادق ثم وقرأه، ه فضَّ الكتاب وصله عندما فإنه الثور ا أمَّ
غيِّه عن يرتدُّ لعلَّه أمره؛ يف ليتفكَّر أيام عرشة فرصة الثعلب وأعطى بموجبه، ليعمل

اعتقاده. ويُنكر
يظفر لم ولكنه إقناعه، ويُحاِوُل سجنه يف الثعلب إىل يوم كل يذهب الثور وكان
كانت ما عىل وُمحافًظا بآرائه، متشبِّثًا عناده، عىل ا ُمِرصٍّ بقي عليه املحكوم إن إذ بأرب؛
امُلدَّة مضت أن وبعد احرتاًقا. املوت إىل به أفضت التي ضمريه استقامة إليه تدعوه
يف العمومية احة السَّ إىل أعوانه مع الجالد ذهب عرش، الحادي اليوم ُصبح وجاء املعينة
الحديد، بسالسل راسًفا عليه باملحكوم وجاءوا جة، متأجِّ ناًرا هنالك وأرضموا املدينة،
وكانت منها، بالقرب املضطرمة النار عىل تُِرشُف عاليٍة دكٍَّة عىل وأوقفوه بالخفر، ُمحاًطا
والبغل، والحمار الحصان جملتهم ومن العمومية، احة السَّ يف ازدحمت قد الحيوانات

الصالحة. أعمالهم بثمرة ويتلذَّذوا املرعب، املشهد هذا لريوا أتوا الذين
اتخذت قد كانت الحكومة ألن واحد؛ ثعلب املحتشدة الخالئق هذه كل بني يكن ولم
لقمع اليوم هذا يف القوة تستخدم أنها وأعلنت الثعلبية، املظاهرات ملنع االحتياطات كل
بيوتها، يف الثعالب فبقيت الدسائس؛ ويدسَّ الخواطر، يُثري أن يُحاول ُمكابٍر عنيٍد كل

والحنق. الخوف من مملوءٍ بقلٍب املصيبة واحتملت
كانوا الحيوانات أكثر إن إذ املحتشدة؛ الجماهري كل يشمالن واالبتهاج الرسور وكان
فشكروا العمومي، بالصالح مرضٌّ وجودهم بأن ويعتقدون الكافرة، الثعالب يكرهون
شكرهم ليُْسُدوا اآلن وجاءوا عليه، صادق الذي والقايض الحكم، أصدر الذي املجلس

ذه. يُنفِّ الذي الجالد إىل الجزيل
وعصب شعره، له وحلق الرشفة، عىل الثعلب من بالقرب الجالد ذاك إذ فوقف
عن وترتد اعتقادك تنكر أن تريد كنت إن مرة آلخر أسألك قائًال: وخاطبه بمنديل عينيه

الصواب. إىل مهتديًا غيِّك
تَْسأْلني. وال وجل عزَّ اْسأْله وقال: السماء إىل يده الثعلب فرفع
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إذن! اعتقادك تنكر أن تريد ال الجالد:
أيقاًظا. سيكونون ألنهم فستموتون أنتم أما نيام، الحيوانات ألن أموت إنِّي الثعلب:

بيدي، الذي األمر وبموجب القضاة، قايض الثور، من يل امُلعطاة بالسلطة إذن
الزندقة سفاهات من آدابنا ى وتُنقَّ جامعتنا، لتَطُهر النار يف الكافر الثعلب هذا أرمي
به، وشدَّ باللوح املوصول الحبل وأخذ الوراء، إِىل الجالد رجع ذلك وعند تشوِّهها، التي
ذاك إذ فرصخ تحته، املستعرة النار يف ووقع الثعلب، أقدام تحت من اللوح فانسحب

هللا. مشيئة فلتكمل قائًال: الجالد
هللا، مشيئة فلتكمل مردًدا: هتف الذي الجمع بني من تصاعد صًدى لرصخته فكان

والحصان. والحمار البغل فليحي كافر، كل فليُمت
رصخ املستعرة النار جوف يف ووقع اللوح، أقدامه تحت من انسحب ا فلمَّ الثعلب ا أمَّ
فلتكمل املحتشد: الجمع هتف عندما عقله عىل مالًكا يزل لم وكان هائلًة، ُمرعبًة رصخًة
اللهيب: يخنق بصوٍت معهم فهتف خالقه، لتذكُّر الفطرية عواطفه فحركته هللا. مشيئة

هللا. مشيئة فلتكمل
بعدئٍذ وصعد الحيوانات، ت فُرسَّ رماًدا، الثعلب أصبح الزمن من برهة ميض وبعد
كي اإللهية الِعزَّة إىل لُوا ويتوسَّ هللا، ليشكروا فة الرشُّ إىل والحصان والبغل الحمار

ُملحٍد. كافٍر كل شأفة استئصال عىل دائًما تُساعدهم
فاكفهرت عظيم؛ اضطراب الجو يف حدث حتى الخالق اسم يلفظ الحصان يكد ولم
أرجاء يف عاصفة ريح وجالت كالحجارة، الَربَد وتساقط األمطار، وهطلت السماء،
الجميع فوقف ساعة، نصف ُمدَّة الحال هذا وبقي والصواعق، الربق وراءها تجرُّ الفضاء
كبريًا، أوتومبيًال راكبًا األسد ورائها من وظهر الغيوم انقشعت ثمَّ خائفني، ُمرتعشني
قلُت ضحية، وليس رحمة «أطلب قائًال: والبغل والحمار الحصان وخاطب فيه فوقف
يفعل أن تريدون مثلما لكم: قلت تُدانوا، لئال تدينوا ال لكم: قلت أعداءكم، حبوا لكم:
الجرائم هذه ترتكبون جسارة بأي تقتلوا. ال لكم: قلت أيًضا، بهم أنتم افعلوا بكم الغري
من إخوانكم واحرقوا اذبحوا قلت متى أي أجيل؟ من إنها تقولون ثمَّ ومن الفظيعة،
والحق أما أجيل؟ من واسجنوهم واحرقوهم واطردوهم عذِّبُوهم ُقلُت كتاٍب بأي أجيل؟
العقاب من لكم َويٌْل تعاليمي. وأفسدتم عيلَّ، وافرتيتم اسمي، دنَّستم إنَّكم لكم: أقول
ترتكبونها جريمة كل عن لتجاوبوا الدين يوم تقفون حني لكم َويٌْل الصارم! الشديد

الذاتية!» وغاياتكم مطامعكم أجل من باسمي
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بصوت األسد وخاطب الرعشة، غبار جسمه عن ونفض الحمار ذلك عند فتشجع
هنا ها بهم فأتوا عليهم أملك أن يريدوا لم الذين أعدائي ا «أمَّ لنا: تقل ألم قائًال: خافت

امي.» ُقدَّ واذبحوهم
فأنتم عيلَّ، وافرتاء باسمي كذٌب هذا قائًال: ُمرعبًة رصخًة ذاك إذ األسد فرصخ
بأي مطامعكم، نَيل عىل ويساعدكم أذواقكم، يُوافق ما عىل حتموها ونقَّ تعاليمي أفسدتم
ثم أعداءكم، حبوا لكم: أقول فكيف الشيطانية؟ اآليات هذه عليها تُضيفون جسارٍة
وَويٌْل عديدة، جرائمكم إنَّ لكم: أقوُل الحقُّ أعدائي؟ بذبح وآمركم بنفيس نفيس أناقُض

الفظيعة.» األعمال هذه تكرير عىل تتجارسوا وال أمامي، من فاذهبوا اآلخرة! يف لكم
األبصار. عن أوتومبيله يف األسد وغاب بالغيوم، السماء ذاك إذ وتلبدَّت

خاسئني، وجوههم ُمنكِّسني إصطبلهم إىل فذهبوا والحمار، والبغل الحصان ا أمَّ
القائد العلم قطار ر صفَّ إذ الحديدية السكة طريق عىل يوٍم ذات سائرون هم وبينما
وتطايرت سحًقا، فسحقهم جميًعا عليهم ومرَّ واالخرتاعات، الكهربائية البخار عربات
التمدن طريق عىل املتقطعة أعضاؤهم وتشتتت الجو، يف أجسادهم وبقايا رءوسهم

الحديث.

للزارعني بذور (6)

لخريٌ كنوًدا كان وإن األمني إنَّ تُحييها. بالصالة لياٍل من لخريٌ تأتيها واحدة حسنة إنَّ
هجوًدا. كان وإن املدغل من

الصلوات. تمتمة يف ال الصالحات، لفي التعبد إنَّ
يتورَُّعون. شيوٍخ من إيمانًا أصدق يلعبون ِصغاٍر وُربَّ

السجود. راهبات من دينًا أصحُّ الوجود موبقات يف ُمحسنة وُربَّ
الدَّير. يف راهٍب من هللا إىل أحبُّ للخري اٍل عمَّ كافٍر وُربَّ

ِذكًرا. السالكني من خريٌ وفكًرا عمًال الكون السَّ

وأعمالك. أقوالك بني تُطابق َمْن يا السالك أنت
بالشكران. ُحبٍّا كاإلحسان بالغفران ُحبٍّا الندامة

أبدية.» خباثة هي إنما الشهرية «الندامة بلزاك: قال وقد
أجله. من يُصلُّون ممن خريٌ ير الرشِّ جرح تضمد وممرِّضة العبادات، خري املواساة
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والنور البخور، رائحة من ألذكى هللا تخدم أن أحبت من عند األدوية روائح إنَّ
الهيكل. يف الشموع نور من ألجمل الذَّابلة املريض عني من امُلنبعث الضئيل

باألعمال. ولنُسبِّحه هللا، لنخدم باألعمال

دواء، خري للعداء فهو الزمان، بينهما اإلصالح يف تسبق ال اثنان أصدقائك من تََخاَصَم إذا
فساد. عىل املندمل الجرح كعاقبة غالبًا هي الوداد حبل وصل يف اإلرساع عاقبة وإنَّ

ُحبِّه يف يُهينك منك أكرب نفسه ظنَّ فإن أكفائه؛ من يعتربك ال صديٌق األصدقاءِ رشُّ
وتحبُّبه. ِدِه تودُّ يف يغيظك منك أصغر كان وإن وتَقلُِّبه،

والرِّياء الكاذب والورع التديُّن منهج الدنيوية وغاياته املادية لحاجاته نهج من
الشمس. من السيارات أبعد األرضعن هذه بُعد هللا، وعن الدِّين، عن بعيًدا كان والتنطُّع،
خري نيا الدُّ الحياِة يف فيهديه والضمري، اإلنسان من القلب أنار ما الحقيقي الدِّين
وقلبه نقيٍّا، حيٍّا الشمس كنور جاري ضمري كان ومتى اآلخرة، يف األبواب خري إىل طريٍق
الدراويش، مع ذََكَر إن عندي ذاك إذ فرق ال السماء، ندى لتستقبل الفجر يف تفتح كوردٍة
هو الحقيقي، املؤمن فهو البوذيني؛ مع القنج نهر يف اغتسل أو اليسوعيني، مع َسَجَد أو

األمني. هللا رجل هو دينه، يف اِدُق الصَّ

بقلٍب َدها يردِّ بأن جديرٌة صالٌة فهي القرآن؛ فاتحة امُلقدسة الُكتُِب يف قرأته ما أجلِّ من
اْلُمْستَِقيَم﴾. اَط َ الرصِّ اْهِدنَا * نَْستَِعنُي َوإِيَّاَك نَْعبُُد ﴿إِيَّاَك نَِة: السَّ يف يوٍم كل إنساٍن كلُّ حيٍّ
كان إن الُعثمانيني، أرقى من أو الربيطانيني، أرقى من كان وإن اإلنسان فإن وهللا! أي
إىل حاجٍة أشدِّ يف هو داهومي، من أو أطنة، من أو نيويورك، من كان أو باريز، من

وثمود. عاد عهد يف أو داود، النبي أيَّام يف كان ا ممَّ اليوم الهداية

هادئًا قنوًعا ِعش األمم. وضوىض الناس بضجيج تحفل وال يفَّ الذي الِرسُّ تبارك ُقل
تُكن فال الجسد، نظافة عىل تُواظب كما والقلب العقل نظافة عىل وواظب ُمعتزًال، ساكتًا
ُكْن وجيزٍة: وبكلمٍة وهمومها، الحياة عقبات عن والنمو العمل يف تالُه الخارسين، من

الحصاد. ملك يجيئك يوم تحزن فال القتاد، بني ولو ُمثمًرا
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يفَّ يحرُِّك كتاب ألفتها، التي الحال يف أُطالعه أن بعد يرتكني ال كتاب وأنفسها الُكتب خري
من يزحزحني كتاٌب جديًدا، ساميًا فكًرا أو جديًدا، كبريًا قصًدا أو جديدة، رشيفة عاطفة
يَنهض أو العميق، سباتي من يُفيقني كتاٌب حويل، ُهم من ألُزحزح يدفعني أو مكاني،
مثل ولكن الحياِة، ُعَقِد من ُعقدة بها أحلُّ طريقٍة إىل يَهديني أو الخمول، حمأة من بي
أصبح والروايات القصص من اليوم الُحرَّة املطابع تُصدره ما كثرة عىل الكتاب هذا

سليمان. سيدنا ينشدها التي الفاضلة كاالمرأِة

يف أفالطون كتاب قراءة من انتهى أن بعد البحر يف بنفسه رمى اليوناني كليمربوتوس
لو إذ مًعا؛ القاِرئ وعىل املؤلف عىل عظيٌم ثناءٌ الخارقة هذه فعلته ويف النفس، خلود
لم ولو إيمانه، عن ليربهن بحياته فادى كان ملا أفالطون بحجة كليمربوتوس يقنع لم

كليمربوتوس. يُفحم أن استطاع ملا كتبه بما أفالطون يعتقد
عن واحدة ُدفعة القارئ يزحزح ا، جدٍّ يُزحزح ولكنه ا، حقٍّ يُزحزح هذا كتابه فمثل
أنَِّني عىل العربية، اللغة إىل يُرتجم لم أنَّه حظِّنَا ومن كثريًا. ينفع ال إذن فهو العالم، هذا
أن عىل حملته التي شجاعته، يف قط أشكُّ ال كليمربوتوس عقل ِة ِصحَّ يف أشكُّ كنُت وإن
— يعتقدون الذين واليهود واملسلمني باملسيحيني قولك فما صحيًحا. اعتقده بما يعمل
للدود؟ أيًضا أنفسهم كانت لو كما أمواتهم ويبكون بالخلود، — يقولون األقل يف أو
النَّفس أنَّ — وكليمربوتوس كأفالطون — واثقني كنَّا إن صادقني، اعتقادنا يف كنَّا فإن
أن أسألكم ال أنَِّني عىل الجسد، أرس من تُطلق ساعة األقلِّ يف نفرح أن ينبغي تموُت، ال
ال ولكن العجيب، إيمانكم عن لتُربهنوا البحر يف بأنفسكم ترموا أن أُسألكم وال تفرحوا،

والنحيب. بالعويل املوت ساعة األحياء تصمون

اإلنسان مات ومتى حيٍّا، زال ما اإلنساِن عن بعيٌد املوت بأنَّ لعلمه املوت؛ يخىش ال الحكيم
املوت. عن بعيًدا يصبح

واالدعاء، الكذب ففيه بقي وما مًعا، والعقل القلب به جاد ما وأجمله اإلحسان خريُ
ُ تُغريِّ ال فُفتاتك إحسانك، قبل كنت كما أصبح قليٍل وبعد فآكله، القوِت من بيشءٍ عيلَّ ُجد
ويُخالط والدماغ، القلب يف فيتحلل جميًال، ساميًا فكًرا منك هات ولكن شيئًا، نفيس يف
الخري من يشءٌ — روحية عقلية أي — أدبيٍَّة قوٍَّة كلِّ يف األجيال. عنِّي فرتثه مني؛ النفس
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يصدُر الخري فهذا األدبية؛ القوة هذه من يشءٌ أخي يا فيك كان وإذا النَّقي، الخالص
أشأ. لم أو شئت وإن أنا وينفعني تشأ، لم أو شئت إِن عنك

الحسنات، يف ال يئات السَّ يف حذوهم ليحذوا التَّاريخ أبطال ببعِض يُعَجُب من النَّاِس ِمَن
لعيوبه. مثاًال عيوبهم من ويتخذ األعذار، شذوذهم من لحماقته فينتحل

الجوع (7)

نقمًة شمسها أشعة تُرسل حاميًا نحاًسا السماء واستحالت األنهار، البالد يف نضبت إذا
كالصحراء، الحقول وتجعُل األرض، ُف وتجفِّ النبات، وتأكل األشجار، فتحرق وانتقاًما،

لإلنسان. فيها جانية يد ال مجاعة النَّاس يف يحدث
يف النفود كشمس واليابس األخَرضَ يلتِهُم وُمروجها، ٍة أُمَّ زرع الجراد غزا وإذا
فيها أثيمة يد ال مجاعة البالد يف يحدث للغذاء، يصلح شيئًا وراءه يرتك فال الصيف،

لإلنسان.
النطاق عليها أوجب ذريًعا، فتًكا فيها يفتك ورشع عصاه، ة أمَّ يف الوباء ألقى وإذا
جانية يد ال مجاعة عليها تُجِهز فقد تخومها، خارج األرض خريات من فأبعدها الصحي

لإلنسان. فيها
صاغرة، التَّسليم فأبت الزاد، عنها وحبس العدو فحارصها حرب، يف أمة كانت وإذا

عليها. أو العدو عىل ذلك يف ذنب وال ُجوًعا تهلك فقد
ملجة واالستكانة الرضوخ الباقية البقية وأبت أرضها، امُلحاِرصُ الجيش وطأ إذا أما
ذلك يف الذنب يكون وقد التَّام، لالستيالء طريقة التجويع الفاتح يتَِّخذُ فقد العصيان، يف

عليها.
الذيل، طاهرة بريئة ة أمَّ كينة، السَّ إىل ُمخلدة ة أُمَّ أمرها، أولياء طائعة ة أُمَّ ولكن
تزل لم أنهارها جيدة، تزل لم األقل يف تُربتها جلودة، سكوتة، صبورة، الضيم عىل تربأ
هذه مثل يف ربيًعا، شتاءً خريًا غيثها تُرسُل عهودها عىل ُمقيمة تزل لم سماؤها جارية،

أمرها. أولياء يف لَجوٍر أو فيها، لجهٍل أمرين: ألحد إال مجاعة تحُدُث ال ة األُمَّ
الكربى اإلنسان جناية هي إنما هلل، أو للقضاء أو للطبيعة فيها يد ال التي واملجاعة

اإلنسان. أخيه عىل
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الوجود أوليَّات ملن والتعاون التكافل وإنَّ األرض، أبناء لتكفي األرض خريات إنَّ
يف ونظرنا املجاعة، أسباب يف البحث اآلن أغفلنا فإذا واملدني، منه الحرضي اإلنساني

رسيًعا. وإلزالتها إلزالتها، الفعالة الطَّرائق يف أيًضا النَّظُر علينا تحتََّم فقط، نتائجها
عزيزة كبرية ة وأمَّ جوًعا، اليوم ُر تتضوَّ األرِض من قصيٍَّة بُقعٍة يف صغرية ة أمَّ
الواجب من بل — إذن العدل من أليس خرياتها، من عنها يفيض الصولة، عظيمة الشأن،
األمم يف يصحُّ وما نعم، الجائعة؟ تلك لنُطعم هذه عن فاض ا ممَّ نأخذُ أن — امُلقدَّس
ُشكر وال أعطى، ملن فيه فضل ال عدٌل األرض خريات يف التعديل وهذا األفراد. يف يصحُّ

العطاء. َقِبَل ممن عليه
حقَّ ال اليوم عنَّا الفائض وإنَّ إخواننا، فيها الجياع الناس، أيها أمتنا املنكوبة ة األمَّ
ولو بالدنا، يف للجياع هو بل لنا، اليوم خرينا من فاض ما ليس وهللا، ال البتَّة، به لنا
عىل لفرضُت الجائع، ألُطعم شبعان من اليوم ألخذُت والسلطان السيادة أُوِيل من كنُت

ُمكرًها. أو راضيًا يدفعه املال من ِمقداًرا سوريٍّ كلِّ
دوالًرا الوطن؟ يف إخوانه إلغاثة واحًدا دوالًرا اليوم دفع لو وري السُّ يرضُّ وماذا

سواءٌ. والغنيُّ الفقريُ ، سوريٍّ كلِّ عىل واحًدا
— رضيبة أرضب أن أستطيُع ال لذلك السيادة؛ أصحاب ال الرأي أصحاب من إنِّي
يف إخواني فدعوت ي، وبحقِّ بطريقتي عملت ولكني سوري، كلِّ عىل — وهللا حق هي
إعانة اليوم هذا يف رون يُوفِّ ما يدفعون واحًدا؛ يوًما الصوم إىل سبق مقاٍل يف املهجر

إلغاثته. فنُرسع الجائع، لحال نرثى الجوع َخِربنا إذا إنَّنا وُقلُت: للمنكوبني،
لقلبي محاسب فإنِّي برأيي، عامًال بنفيس بدأُت أفعُل ال بما أُبرشِّ إني يُقال: ال وكي
ودفعُت وصاًال، يومني والتدخني والرشب األكل عن ُصمت لذلك قال؛ إذا وللساني مال، إذا
نتائج من َخِربته ما عىل القارئ أُطِلع املقال هذا يف وجئُت اللجنة، إىل اليومني نفقة

الجوع. ومفعول الصوم
فيحمل عميل، يُؤثِّر أن عىس الرياح، أدراج ذهبت الصوم يف كلمتي كانت فإذا

بي. االقتداء عىل املهجر يف إخواني
اليوم ظهر بعد الثالثة الساعة حتى أصوم بدأت حني مساءً السابعة الساعة من
لساني، يف ٍف وبتجفُّ أُذني، يف بطنني أحسست ولكنني بالجوع، قط أشعر لم الثاني
ساعة، وعرشين أربع مرور بعد أي السابعة، الساعة يف أنِّي عىل فمي، يف املرَِّة من وبيشءٍ

الدوار. من وبيشءٍ وبالعطش بالجوع نوًعا أشعر بدأت
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بمطعٍم فمررنا املدينة، شوارع أحد يف يل وصديق أتمىشَّ النهار هذا أصيل كنُت
وتلك دوني الحائل الزُّجاج أمام فوقفُت والحلويات، والكعك الخبز أنواع شباكه يف ت ُصفَّ
جوعه. ثورة به يفثأ يَِدِه يف ِفلس ال جائًعا فقريًا ولًدا نفيس يف أُمثِّل ذاتي، ناسيًا الجنَّة
فغصصت فمي، يف اللعاب فتحلَّب األكل، إىل نهمٍة من فيهما وما عيناي الزُّجاج اخرتقت
معدة يف األَلم بمضض ا حقٍّ أشعر ال وأنا هذا بالدموع. عيناي وترغرغت مذاقه، بُمرِّ
تلك أمام بل أمامي، صورته الذي واملسكني ُمختاًرا، أجوع ألني شواء؛ يقرت وقلٍب فارغة،
جوعه ا وأمَّ أُريد، ساعة ينتهي جوعي إِنَّ ُمكرًها. يجوع الزجاج، وراء املصفوفة املآكل

املحسنني. أحُد عليه يتصدَّق ساعة إال يُزوُل فال
ذميمة، لحالة الجائع املسكني هذا مثل تُوِجُد اجتماعية حالة إنَّ نفيس: يف فُقلُت
ة أُمَّ عمًدا يُجوُِّعون عنها واملسئولون بها فكيف كذلك كانت وإذا جهنمية، فاسدة، ُمنَكرة،

بأرسها؟
من يُبعدني — تَعاَىل — َعلَّه كرستي؛ أُقاسمك فتعاَل أخي، يا جوعك شاركتك لقد
أال الجوع. يُولده الذي األلم مضض من ويًال أَشدُّ هو الذي واالستجداء، الحاجة ذُلِّ
فقريًا صبيٍّا الفاخرة مائدته حول وليُمثِّل االبتهال، هذا الكالم، هذا سوري كل فلريدد

إغاثته. إىل فيُساِرُع والخبل، الهزال أورثه أضناه، أقعده، أنهكه، الجوع، ه عضَّ
أن اعتاد التي اعات السَّ يف إال بالجوع يشعر ال صاحبه أنَّ وم الصَّ أمر غريِب ومن
نفيس يف أثر وال الليل نصف استفقُت العارشة اعة السَّ أتت أن بعد فإنِّي فيها؛ يأكل

مرَّات. ثالث عادتي عىل أكلت وقد البارحة قضيُت كأني للصوم
وهذا األكل، إىل نهمة — الفطور ساعة — ويفَّ الثاني اليوم صباح نهضُت ولكنني

العادة. قبيل من شك ال
جفاًفا، كالقطن به فإذا فمي فتحُت ة؛ وِشدَّ نوًعا ازدادت الجوع مظاهر أنَّ عىل
نظرُت الحنظل، من أَمرُّ به فإذا القهوة، بركوة مررت إذ رضابي من تحلََّب ما بلعُت
خشونة، الرَّاهب كعباءة به فإذا بإصبعي، ملسته كالحليب، أبيض به فإذا لساني، إِىل
نزلُت ، كتفيَّ بني ُمؤقتًا ُركَِّب غريٌب جسٌم رأيس أن وأحسسُت طنينًا، فازدادتا أُذناي أما
وأنا دقائق بضع أقعدتني شديدة االرتعاش من نوبة بي فأملَّت غرفتي، إىل وُعدُت الدرج
وباألخص داخيل، يف تتماوج حارة بموجات أحسُّ ذلك أثناء وكنُت أطرايف، حتى أرتجف

املعدة. جوار يف
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الوطن. يف إخوانك من دنوت قد رجل، يا الجوُع َك عضَّ قد نفيس: يف فُقلُت
ِرجيل يف الضعف فهذا شعوري؛ من وأتألم بالجوع أشعر الثاني اليوم يف بدأت نعم،
عىل بل صاحبها، عىل املعدة احتجاج إال هو إن — وركبتيَّ مفاصيل يف وباألخص —
عباد عىل الدنيا خريات توزيع عن املسئولني األرض خزائن أيديهم يف من عىل بل باريها،

هللا.
عىل آليت ألنِّي امتنعُت ثم ًدا، ُمرتدِّ راغبًا أمامها فوقفُت ثانيًة، القهوة بركوة مررت
يطبخون األسفل الدور يف أُناس فيه امُلقيم البيت ويف كاملني، يومني أصوم أن نفيس
ولكن ا، جدٍّ وتزعجني منزيل يف فتسطع املطبوخات روائح أحيانًا فتتصاعد طعامهم،
إىل النار فوق من نشيشه صوت يتصاعد شواءً يقرت ً امرأ فإن والجوع، الصوم يوم اليوم
من أللذُّ أنفي يف واألبازير الشواء روائح وإنَّ ُمطربة، أو مطِرٍب من عندي ألحبُّ منزيل

والبخور. امِلسك روائح
األكل يف حتَّى للعاَدِة فإنَّ غرو؛ وال الجوع مضض معها ووىلَّ الفطور ساعة ولَّت
ساعاٍت يف بالطعام رغبتي يف ترى يا السبب ما إذ فينا؛ شديًدا تأثريًا — قلُت كما —

بينها؟ الفرتات يف عنه، الرغبة بل نسيانه، ويف فيها، نتناوله أن اعتدنا
يف ولكنه صافيًا، رائًقا يزل لم كأن صومي من األول اليوم ففي مني الفكر أما

حسريًا. خاسئًا أصبح الثاني اليوم
بل خمسة، يصوم أن يستطيع يومني يصوُم الذي أنَّ أيًضا الصوم أمر غريب ومن
كمساء شديدة األكِل إىل بشهوٍة أشعر لم الثاني اليوم مساء يف فأنا وصاًال؛ أيَّام عرشة
عضٌو فيهم يتعطَّل أن ُدون وثالثة أسبوعني صاموا أُناٍس أخبار قرأُت وقد األول، اليوم

القلب. أو الرئة أو الكليتني أو كالكبد الحيوية أعضائهم من
«وقد خلدون: ابن قال وقد س، والتنحُّ وم الصَّ من يُكثرون كانوا األقدمني أنَّ ومعلوٌم

وصاًال.» يوًما أربعني الجوع عىل يَصِربُ من شاهدنا
فإن والعقلية؛ الجسدية قواه املرء يُفِقد وصاًال أياًما الصوم أنَّ يُنكُر ال أنَّه عىل
ليخسأ العقل وإنَّ منه، ُكوِّنت مما االقتيات من وتذوب لتتقلَّص واألعصاب العضالت
عىل يعيُش أيَّاًما، الطَّاوي طويًال، ائم الصَّ إنَّ أي فيه؛ غذاء ال دٍم ِب تَرشُّ من ويَمرض
ودمه، لحمه عىل يعيُش الجائع إنَّ إخواني، نعم نفسه. بالحقيقة يأكُل ودمه، لحمه
من أشد هو ما — الطلب وذُل الحاجة ذُل — الذُّلِّ مضض من يُقايس َكرًها والجائُع

الجوع. مضض
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وقلَّما الُكتَّاب نحن ُدها نُردِّ التي العربية التعابري بعض فيها أنتقُد نبذة مرة كتبت
القاموِس إىل ُعدت إذ فاستغربت املدقع»، «الجوع قولنا: جملتها من معناها، تمام نتحقق
اشتدت فمهما — الرتاب أي — بالدقعاء يلصقه جوًعا يجوع أحد ال أن وقلُت النعَت،

بالدقوع. ننعتها أن يصحُّ درجة تبلُغ ال الجوع َسورة
وإذا يُهِلُك، يُقِعُد، يُنِهُك، يُهِزُل، يُوِهُن، الجوع فإنَّ خطئي؛ اليوم قُت تحقَّ ولكني
يف يسقط أن الغريب من فليس بها، يقتاُت األعشاب يطلُُب الَربية يف هائًما الجائع كان
بطونهم ألصق جوٍع يف الرشق يف السوق كالب رأيت نعم، الجوع. شدة من الطريق

وجوعهم. الكالب ِذلَّة عن البرش أَِجلُّ وكنُت بالرتاب، ووجوههم
تحققنا بل العربي، التعبري ة صحَّ بالدنا حال من اليوم ُق لنتحقَّ إنَّنا أسفاه! فوا
واألسواق الطرق يف اليوم مطروحون إخواننا من أُلوف بل مئات الغلو: ال فيه التقصري
والنجوم السماء إىل نهاًرا، الشمس إىل شاخصة عيونهم عضًوا، عضًوا أجسامهم تتالىش
حزينة نفوس خاشعة، أبصار واجفٌة، قلوٌب الخبز. من كرسة األكوان باري يسألون ليًال،
— بالرتاب — بالدَّقعاء أجسامهم تلتصق كما منهم باألضلُِع تلتِصُق ِمَعٌد املوت، حتى
املتقلِّصة أعصابهم يف يبتلعونها، ثم يبتلعونها — الحياة ُمر — فراء الصَّ املرَّة فمهم يف

والوهاء. املرض أجسامهم يف الرعشة، غصص
يلتقطون َعلَّهم الجبال من املدينة إىل يُسارعون ورجال، نساء وأطفال، شيوخ
الطُّرق يف فيتساقطون الخبز، من كرسة فيها اليسار ذوي فضالت ومن أسواقها يف
أيها واحًدا يوًما جوعهم تُشاركهم أفال امُلدقع، الجوع عليهم استحوذ وقد الخريف كورق

يُْرسك؟! أَيَّام من يوٍم بنفقة تمدهم أفال السوري؟!
عليهم، بوجهه مَلاَل كارس، ُعقاٌب أو ضاٍر، وحٌش الجياع املناكيد بهؤالء مرَّ لو ووهللا
التي اإلنسان غريزة من أرشُف هي غريزة الحيوان يف أنَّ نعلُم وإنَّنَا لحالهم. لرثى
لهم تجد لم إذ قلبها من صغارها تُطِعم من الطُّيور فمن فيها، والتَّكالُِب املدنية أفسدتها

رزًقا.
— ُمفاخًرا ال خاشًعا — أُخربك جئُت املنكوبني، إخوانك عن النَّائي وري السُّ أيُّها فيا
بل أياًما يصومون بمن فكيف الجوع، من واحٌد يوٌم أقعدني فأنهكني، يومني ُصمُت أنِّي
من فليتقدَّم، التربُّع يف ًدا مرتدِّ كان من فليستعفف، غنيٍّا كان من اليوم، اليوم، أسابيع؟
فإنَّ غًدا؟! غًدا القول من الفائدة وما فليستفق. ُسباٍت يف كان من فلينهض، متقاعًدا كان
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الحيوان من الضاري إىل ألقرب للجائع بثريدتهم يُلوحون قلوبهم املستحجرة هؤالء مثل
اإلنسان. إىل منهم

ب��ال��نِّ��ع��م ال��ق��وم ب��ع��ض ال��ل��ه ويَ��ب��ت��ل��ي َع��ُظ��َم��ْت وإن ب��ال��ب��ل��وى ال��ل��ه يُ��ن��ِع��م ق��د

فإنَّ اللذات، إىل الشارهة منكم النفس تلك تملكون واحًدا؛ يوًما ف التقشُّ الصوم،
واحًدا، يوًما ُصوموا املال. لكم يجرُّها وجاهة من ألرشف أنفسكم عىل السيادة هذه مثل

ُرِزقتم. مما بدوالرين علينا وتصدَّقوا
الجوع امُلدقع، الجوع الجوع، ألم من تنئُّ الطريق قارعة عىل جاثية — أمتنا — األمة

جلعاد؟ يف بلسان أليس إغاثتها؟ إىل تسابقنا بل تسارعنا فهال امُلهلك،

هباسيا (8)

الحديث العلم مهد (1-8)

وُقطرها والعلم، املرأة محورها حقيقية ة قصَّ عليِك فأقصَّ سيدتي، جانبًا الرواية أْلِقي
حي لفي اآلن إنَّا ماشيًة. كالمي فتفهمي ماشيًا ثِْك أُحدِّ معي تعايل والتعصب، الظلم
أحد بناه الذي الشهري املتحف منه وبالُقرِب أمامنا، امللك قرص وها املدينة، من األعيان
وصوٍب، حَدٍب كل من الطلبة ها يُؤمُّ التي العلوم دار املتحف هذا ويف الفاتحني، امللوك
من والفلسفة العلم ليتلقوا الشمال؛ ومن الجنوب من الغرب، ومن يأتون ق الرشَّ كلِّ من

حكيمٍة. عاِلمٍة امرأٍة
بِك أقُف غربية، وال هي رشقية ال كلية العظيمة، الكلية هذه أمام سيدتي، بِك، أقُف
ِذكره وخلَّد األمراء، شيَّده الذي — الحديثة العلوم مهد وهو — القديم املعهد هذا أمام
الناس أجناس كلِّ من بالطلبة ت غصَّ وقد الرواقات هذه أبهى ما والشعراء. املؤرخون
— ولكنها مجلَّد! ألف األربعمائة عىل يربو ما وفيها املكتبة هذه أعظم وما والطبقات!
وال العاص، ابن عىل العلم يُعىص وال حني، بعد الحمامات عىل ستُوزَّع — أسفاه وا

شئونًا. ُكتبه ويف خلقه يف هلل إن واحد. كتاب عىل تقوى مجلد ألف األربعمائة
من أمامنا وما وراءنا ما يَهولنَّك فال التاريخ، رساديب يف نحن سيدتي، نعم،
نسائه إحدى وعىل العلم عىل دمعة لنذرف النور موقف بِك أقف أني عىل الظلمات،

العامالت.
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املرصد هذا سرتينها: أخرى دوائر هناك بل املتحف، يف ما أعظم املكتبة ليست
امَلِلك حيث الكيماوي املعمل وهذا هللا، من ويُقرِّبُُه الخرافات من اإلنسان يُبعد الذي الفلكي
الترشيح، دار وهذه الحياة، إكسري عن باحثًا النهار يف ساعات بضع يشتغل كان نفسه
األحياء حون يُرشِّ فيها األطباء أنَّ أخربتِك إذا تتعوذين وقد تدخليها، أن تُحبِّني أظنُِّك وال
تتكرهي ال الرَّاهنة. الطبيَّة الحقائق إىل ل التَّوصُّ ابتغاء باإلعدام؛ عليهم ُحِكَم ممن أيًضا

األبرياء. قتل من خريٌ املجرمني فقتل سيدتي؛
األمثال من يتعلمون الطلبة حيث النباتات؛ وبستان الحيوانات جنينة فأُريِك تعايل
يف ينحُرص العظيم املعهد هذا يف التعليم أنَّ تظنِّي وال والحيوان، النبات ِعلَمي الحيَّة
— املعهد هذا فإنَّ والرُّوحية؛ العقلية العلوم أيًضا يتناوُل بل فقط، الطبيعية العلوم
تُشعل حقيقة وُربَّ مًعا. واألضاليل الحقائق مهد هو إنما — كلها العلم معاهد لكمثل
فقد الحقائق؛ ُعشِّ يف بيوضها تبيُض — األطيار كبعض — أوهام وُربَّ نورها، األوهام

والعلماء. والفالسفة واألطباء والالهوتيون املترشعون العلمي املعهد هذا يف نبغ
أو لندرا يف اآلن لسنا الُرصبن، معهد وال هذه أُكسفرد كلية ليست سيدتي، يا ال،
تحت املسيحي والالهوت الطبيعي العلم فيها ُولَِد التي املدينة يف نحن إِنما باريس، يف
إنَّما كان، ما الزمان قديم يف شأنهما من وكان طويًال، وتنازعا فتخاصما واحد، سقٍف
الرومان، عهد عىل اإلسكندرية يف القديم، الزمان باريس يف املرصية، البالد قاعدة يف نحن
فيالدلفس، وابنه سوتر، بطليموس شيَّده الذي هو العلمية فروعه َوصفُت الذي واملتحف

والعلماء. الطلبة كبقيَّة فيه ويعمالن يدرسان املليكان وكان
للعلم معهد أعظم زمانها يف كانت هذه اإلسكندرية كلية أنَّ يف متفقون املؤرخون
بعد فيما بها استنار التي والكواكب النجوم ُرِصدت مرصدها وِمن ال كيف العالم. يف
موضع االستقرائية أرسطاطليس فلسفة ُوِضَعت وفيها ال كيف الفلكيُّون؟! أوروبا علماء
ِمْن وَمْن الحديثة؟! العلوم مهد أضحى هذا بطليموس معهد أنَّ ِثمارها من وكان العمل،

الرياضيات؟ يف أرخيميدس فضل يُنِكُر اليوم ُعَلماء
الفلك؟ علم يف وهباركوس وآبولونيوس بطليموس يذكر ال وَمْن

حتى املدارس يف الطلبة يتعلمها التي الهندسة يف ومبادئه إقليدس يعرف ال وَمْن
قاس — أيًضا املعهد هذا علماء من وهو — أراتوستينس أن سيدتي تعلمني ال وقد اليوم؟
وأن وغاليلو، كربنكوس قبل الكروي شكلها واكتشف املأمون، الخليفة ُعَلماء قبل األرض
ساعة اخرتع من أوَّل تيزيبوس وأن اإلنكليزي، وطس جان قبل بخارية آلة اخرتع هريو
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الفلكي سوسيجينوس اإلسكندري املعهد هذا من يطلب القيرصبعث يوليوس وأن مائية،
هؤالء مثل فيه ينبغ الذي فاملعهد الشميس؛ الحساب عىل الرومانية الرُّوزنامة له ليُصلح
العالية. الدروس فيه يُلقون كانوا من منه وأعظُم عظيٌم، — شكَّ ال — العاملني العلماء

العذراء الفيلسوفة (2-8)

«ب.م»، الرابع القرن يف الرياضيات درس الذي ثيون الفيلسوف سيدتي: هؤالء ومن
أعظم ولكن كلها، ُدرِّست تآليف والطبعيات الفلك يف وألَّف ،٣٦٥ سنة ُكسوًفا وراَقَب

هباسيا. البارعة ابنته وأعماله: ثيون تآليف
خاصٌّ ميٌل لها وكان أبيها، عىل العلوم وقرأت اإلسكندرية، يف الفتاة هذه ُولَِدت
إىل سافرت والتعليم العلم عىل حياتها وقفت أن وقبل وامليكانيكيات، الرياضيات يف
دلَّت عجيبة نشأة ونشأت املحاكم، يف ورافعت والفلسفة، الرشيعة ُهناك ت وتلقَّ أثينا،
تمكَّنت قد كانت أبوها تُويفِّ وملَّا الرجال. أعظم مقدرة تُضاهي فيها عقليٍَّة مقدرٍة عىل
والفلسفة؛ الرياضيات يف ورسوخها تضلُّعها عىل عديدٍة مواقف يف وبرهنت العلوم، من
املتحف يف تُعلِّم وظلَّت منصبه، إىل — عذراء وهي — عمرها من العرشين يف يَت فُرقِّ
كما قتلٍة، رشَّ فقتلها ب والتعصُّ الجهل هائج عليها أخريًا فهاج سنة، أربعني اإلسكندري

ستعلمني.
وصديقة األفالطونية، الفلسفة ورئيسة األيام، تلك يف اإلسكندرية نساء زينة هباسيا
نسمُع كلنا والخرافة. ب التعصُّ وعدوَّة الحكَّام، وُمرشدة والعلماء، للعلم املحبِّني األُمراء
العذراء؟ العفيفة العاِلمة بهباسيا يسمع منَّا من ولكن الفاسقة، اهية الدَّ كليوباترا بامللكة
األعيان وفيهم الطَّلبة من األلوف عىل ُدُروسها تُلقي كانت وصفتُُه الذي املتحف يف
فلسفة — بياٍن وأجىل لساٍن بأفصح — تُعلِّم كانت املتحف ذاك يف والالهوتيون. واألغنياء
الذي املتحف ذاك يف بالطونيزم»، «نيو الفلسفة تاريخ يف تُدَعى التي الجديدة أفالطون
فظلَّت ب، والتعصُّ الجهل أطَفأَها أنواًرا هباسيا أنارت اإلسكندر، رفيق بطليموس شيَّده

قرنًا. عرش أحد الظلمات يف تَعَمُه أوروبا بعدئٍذ
العارضة، شديدة اللسان، فصيحة الجمال، رائعة الفاضلة الوثنية هذه كانت وقد
أنفسهم الكنيسة آباء وإنَّ — والِخصال الشمائل رشيفة الخاطر، رسيعة الرأي، سديدة
الفالسفة تَشغل قد مسائل يف عبثًا فكرها تُتعب كانت أنَّها عىل — بذلك لها ليعرتفون
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أين؟ وإىل الحياة؟ أين من مضت: ألفني منذ أشغلتهم كما اليوم من سنة ألفي بعد
القديم اللغز هذا حلَّ تُحاِوُل كانت — وأنارها بحياتِك هللا أمدَّ — سيدتي هباسيا، فإنَّ

هللا؟ هو وما العلم؟ هو وما العقل؟ هو ما العظيم:
وُخطبها، دروسها تُلقي العذراء الفيلسوفة كانت الخطرية املواضيع هذه مثل يف
فلسفات من مزيٌج هي إنَّما وقبلها هباسيا أيام يف اإلسكندرية فلسفة أنَّ والحقيقة

وغريهم. والكلبيني والرواقيني املشائني كفلسفة كلها؛ اليونان
وقد عكَّا، أسقف سينيسيوس زمانهم: يف ُشهرة حازوا الذين هباسيا تالميذ ومن
عليها، جميل ثناء فيها البارعة، ثيون ابنة إىل عديدة برسائل الفاضل األب هذا بعَث
إحداها ويف — محفوظة الرسائل هذه تزل ولم — عليه وجميلها بفضلها واعرتاف
الفلك علمي إىل تميُل كانت أنَّها دليُل اإلسطرالب، عمل يف أستاذته املراِسُل يستشريُ
هذه يف آبولونيوس ُكتب ورشحت كتابًا ألَّفت وقد سواهما. من أكثر وامليكانيكيات

املواضيع.
مثلها األلوف ويف فيها يَر لم بعدئٍذ اإلسكندرية جاء الذي العاص بن عمرو ولكن

مثواه! هللا برَّد — املياه نارها عىل ن لتَُسخَّ امات الحمَّ عىل فوزَّعها فائدة، كبري
والعلم بالفضل لها شهدوا كما والنزاهة، ِة بالِعفَّ الوثنية لهباسيا املؤرخون شهد قد
أنها يف سويدس قاله ما ا وأمَّ عذراء. وماتت عاشت أنَّها يف ُمتَِّفُقون وهم والحكمة،
وافرتاءٍ. اختالٍق محُض إنَّه قيل: وقد له، ة صحَّ فال أزيدوروس بالفيلسوف اقرتنت
وعلمها، بفضلها اعرتف من أوَّل سينيسيوس فاألسقف كثريون؛ البدء منذ امون والنمَّ
وكانت عمرها، من األربعني يف أضحت كانت يحرضمحارضاتها وأخذ بها، تَعرَّف وعندما
الوثنية الفيلسوفة بني الصداقة وظلَّت وتُعلِّم، تخطب سنة عرشين املتحف يف قضت قد
وال املسيحي، الدين اعتنقت هباسيا فال الُعرى، وثيقة األسباب، نقيَّة املسيحي واألسقف

الكهنوتي. ثوبه خلع سينيسيوس
الدين قواعد يقتبل لم عكا أسقف أنَّ الكنيسة آباء ألحِد أثٍر يف قرأُت أنِّي عىل
ِة كفَّ يف الفلسفة أرجحية عىل دليٌل ذلك يف فهل كلها، بعقائده يعرتف ولم املسيحي،

أعلم! هللا ميزانه؟
والجمال. البساطة آية كانت فقد ومعيشتها، ولبسها سلوكها يف أما

برشيطة عقصت وقد املهلهلة، البيضاء بثياِبَها تالميذها أمام واقفة ألتخيَّلُها وإنِّي
يوناني نعٌل العارية ِرجلها ويف ردائها، ذيل كتفها عىل وسدلت شعرها، الحرير من
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يُرضُّ عاليًا كعَب وال وقلبها، رئتيها يُضِعف ِمشدَّ وال رأسها، تُثِقُل ُقبَّعة فال بسيط،
والجمال. والرباعة البساطة يف آية أعصابها؛ وبمجموع وكي الشَّ بعمودها

خمس البسيط، القديم اليوناني الزِّيِّ إىل سيدتي، اليوم، نساء عادت لو وحبَّذا
عىل املخيط الثقيل الحرير من ذراًعا عرشين من خريٌ الرقيق الكتَّان القماش من أذرع
بأمر ناهيِك عدوتك، جسم كان لو كما سيدتي جسمِك وتشدِِّدي تُثقيل فال «ُموَدة»؛ آخر

واالقتصاد. األزياء موضوع يف اآلن لسنا أنَّنا عىل والتوفري، االقتصاد
هذه فإنَّ أمرها، من األحزان يُثريُ ما إىل وصلنا فقد هباسيا؛ إىل إِذن لنُعد
العاملون، العلماء ويستفتيها الرَّاقون، اإلسكندريون يُكِرمها كان التي الحكيمة، العاِلمة
فبعد املسيحيني؛ من املتعصبني ُكره من تنُج لم الحكاُم، السياسِة أمور يف ويستشريها
أفظع عىل الشهداء موت ماتت جليلة، خدمات سنة أربعني والفلسفة العلم خدمت أن

ستعلمني. كما وأنكرها، طريقة

كريللوس البطريق (3-8)

الكالم ُعشَّ كانت بل فقط، املادية العلوم مهد الزمن ذاك يف اإلسكندرية تُكن لم
العذراء، عبادة عقيدة يف يتنازعان وكريللوس نستوروس كان وبينا والسفسطة؛ أيًضا
علماء كان واملشيئتني، الواحدة املشيئة عقيدة يف يتناقشان وآريوس وأثاناثيوس
اشتهروا الذين الكنيسة آباء ومن واخرتاعاتهم. باكتشافاتهم هادئني يشتغلون اإلسكندرية
بطريق كان الذي كريللوس، وامُلكابرة: وامُلعاندة والدهاء، ب والتعصُّ والعلم، بالفصاحة
عىل والفلسفة العلوم يف دروسها تُلِقي كانت هي فبينا هباسيا، زمن عىل اإلسكندرية
وملا اليهود، عىل النَّصارى خواطر منربه عىل من يُثريُ كريللوس كان الطلبة، من األلوف
تجاوزت وقد ُشهرتها، أوِج يف هباسيا كانت اإلسكندرية يف البطريقية املنصة إىل ارتقى
له يَُسْغ ولم عيٌش، للبطريق يَِطْب لم ُقِتَلت أن إىل الحني ذاك ومنذ عمرها، من الخمسني
إىل ذهب فحينما املؤرخني؛ لدى مشهوٌر واالستبداد والحقد ب التعصُّ يف أمره وإنَّ رشاب.
حتى اإلسكندرية، رعاع من ُزمرة استصحب العذراء عقيدة يف نستوروس ليُناقش أفسس
اليهود طرد السيادة كريس تبوَّأ وعندما عدوه، عىل هاجهم الجدل أبواب به ضاقت إذا
من وارتكبوا ُروها، ودمَّ فنهبوها وبيوتهم معابدهم عىل بعسكر وبعث اإلسكندرية، من

األبدان. لهوله تقشعر ما فيها الفظائع
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املدني، الحاكم قوة له كانت األيام تلك يف البطريق أنَّ سيدتي، عليِك، يخفى وال
البلد ُمحافظ أنَّ عىل أوامره، لتنفيِذ لخدمته موقوفة دائًما كانت الجنود من فرقة فإن
باسم كريللوس ارتكبها التي الفظائع هذه عىل وسكوتًا صربًا يستطع لم أورستيس
الحق نصرية بل امُلحافظ، نصرية الخصام هذا يف هباسيا وكانت — برهة فناهضه الدين،
العاِلمة ثيون ابنة بحياة أودى الذي الهائل الحادث حدث أن إىل النزاع هذا واستمرَّ —
عىل كريللوس خاطر أثار الذي الوحيد السبب هو هذا أنَّ سيدتي، تُظنِّي، وال الجميلة.
والخرافة، العلم بني نزاٌع هو إنَّما أجل، هذا. من ألبعُد بينهما الخالف رأس فإنَّ هباسيا،
عىل أقامت وثنية عذراء بني نزاع هو بل واالستبداد، الحرية بني والفلسفة، التعصب بني
إلشفاء واسطة الدِّين استخدم بطريرك وبني تعتنقه، أن ُدون املسيحي الدِّين فضائل
منصبه عىل أشفق أورستيس املحافظ إنَّ حتى مبينًا، فوًزا بذلك وفاز مآربه، ونَيل غليله
وذنب فقط، سيايس ذنب املحافظ ذنب ولكن وتغيُّظه، البطريرك ب تعصُّ من وحياته
إليِك وسأنقل وغضبه. لحقده هدًفا كريللوس اختارها لذلك ديني؛ علمي سيايس هباسيا

املؤرِّخون. روايتها يف واتََّفَق رواها كما قتلها حادثة
لها تصدَّى بيتها، قاصدة امللكي املتحف من عربتها يف عائدة هباسيا كانت عندما
كانت الذي اس مَّ الشَّ بطرس ُمقدمتهم ويف الرُّهبان، وفيهم املسيحيني رعاع من جمهوٌر
— السيزاريوم إىل وجرُّوها العربة، من فأسقطوها الطوىل، اليد امُلنَكرة الجريمة يف له
جسدها ومزَّقوا ثيابها، كلَّ عنها ونزعوا — للنصارى كنيسة الزمان ذاك يف كانت وقد
إربًا، إِربًا قطَّعوها ثم — ار والَفخَّ القرميد من بشقف وقيل — املحار بصدف تمزيًقا
امللك عهد يف ،٤١٥ سنة آذار يف ذلك وكان هناك. وحرقوها املدينة خارج إىل بها وذهبوا
الرَّب، جسد وأكل عادته، عىل التايل اليوم صباح يف كريللوس فقدَّس الثاني. تيودوسيوس
هذا دم من بريءٌ «أنا قرون: بأربعة قبله بيالطوس قاله ما يقول أن يستطع لم ولكنه

الصديق.»
وقد الشنعاء، الفظيعة الطريقة هذه عىل هباسيا قتل عن مسئول البطريرك فإنَّ ال،
ولكن — الدينية وصبغاتهم السياسية نزعاتهم بحسب — ويعتدلون املؤرخون يتطرَّف
هباسيا. قتل عىل الخفي العامل هو كريللوس البطريرك أنَّ يف يرتاُب منهم واحٍد من ما
يف خفيَّة يًدا لكريللوس إن املشهورين: الكنيسة آباء من وهو — ثيودزوت قال وقد

الجريمة. هذه
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البطريرك، من واضٍح رصيٍح بأمٍر هباسيا تُقتل لم إن املعتدلني: املؤرخني أحد وقال
وإرادته. بعلمه ُقِتلت فقد

قال املوضوع، هذا يف ،١٧٢٠ سنة إنكلرتا يف ُطِبَع لكتاٍب، طويل عنوان أدهشني وقد
وجمالها، وأخالقها وفصاحتها وفضلها علمها يف عظيمة امرأة «تاريخ هذا إن املؤلف:
بال يُدعى الذي بطريركهم لخاطر إكراًما إربًا إربًا ومزَُّقوها اإلسكندرية إكلريوس قتلها

كريللوس». القديس استحقاق
نهاية كانت قتلها يف اإلسكندر، رفيق شيَّده الذي العظيم املتحف باب أُقِفل قتلها ويف
باب فأُقِفَل والتهذيب، الحريَّة عىل النَّرص ِب للتعصُّ تمَّ قتلها يف املغرب، يف والفلسفة العلم
فكان أثينا، يف بوستنيانوس أقفله كما — اإلسكندرية يف بطليموس فتحه الذي النور
بالد يف الفالسفة خاتمة هباسيا وكانت — اليونان بالد يف الفالسفة آخر سميليسيوس
املظلمة»، «العصور التاريخ يف يُدعى ما تبتدئ امُلنَكرتني الحادثتني هاتني ومنذُ ِمرص.

قرنًا. عرش أحد أوروبا يف وتستمرُّ
قصة هذه بل وجمالها»، وفضلها علمها يف «العظيمة هباسيا سرية هي هذي
فمن كريللوس، البطريرك يف قيل ومهما الزمان. ذلك يف والفلسفة الدين بني النزاع
عىل ِرعاعه يُهيج الذي الرجل اليهود، يف عمله ما يعمل الذي الرجل أنَّ سيدتي، املقرَِّر،
الهوتية عقيدة إلثبات العسكرية القوة يستخدم الذي الرجل أفسس، مجمع يف نستوروس
إذن: فقويل واألوهام، الُخرافة رصوح هدم عىل عملت امرأٍة أمر يف ُد يرتدَّ ال وتعزيزها،

امُلكَرمني. املقرَّبني من هباسيا أمثال وجعل البطاركة، من كريللوس أمثال هللا َرِحم
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Free؛ verse وباإلنكليزية باإلفرنسية، Vers libres الجديد الشعر من النوع هذا يُدعى
الشعري االرتقاء إليه اتَّصل ما آخر وهو املطلق، — بالحري — أو الحر، الشعر أي
الشعر أطلقا و«شكسبري» «ملتن» ف واإلنكليز، األمريكيني عند وباألخص اإلفرنج، عند
قيود من أطلقه األمريكي Walt Witman وتمن» و«ولت القافية، قيود من اإلنكليزي
جديًدا وزنًا امُلطَلق الشعر لهذا أنَّ عىل العرفية، واألبُحر االصطالحية كاألوزان الَعروض؛

متنوعة. عديدة أَبُحر من فيه القصيدة تجيء وقد مخُصوًصا،
بعد اللواء تحت انضم وقد لوائها، وحامل الطريقة هذه ُمخِرتع هو وتمن» و«ولت

العرصيني. أوروبا شعراء من كثريٌ موته
األدباء من كبري فريق إليها ينضمُّ «وتمنية» جمعيات اليوم املتحدة الواليات ويف
لفلسفته املتشيعني الديمقراطية، بأخالقه املتخلِّقني الجليَّة، شعره بمحاسن امُلغالني
الفلسفة من فيه بل فقط، الغريب بقالبه مزاياه تنحرص ال شعره إن إذ األمريكية؛

. وأجدُّ أغرب هو ما ر والتصوُّ

الثورة (1)

العجيب املنري وليلها العصيب، القطوب ويومها
الرقيب بعينه يحدج اآلفل ونجمها

ونعيب وعندلة وزئري ونحيٍب، ولجٍب هتاٍف من الرهيب، فوضاها وصوت
الصليب يحملون وأخياره رماًدا، تصري الزمان وطغاة

واملفسدين! للمستكربين للظَّاملني! يومئٍذ َويٌْل
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الدين يوم من ساعة بل السنني، من يوٌم هو
للظاملني! يومئٍذ َويٌْل

∗∗∗
الرهيب العبوس ويومها الثورة هي

القريب تثري البعيد، تثري تموج، كالشقيق ألوية
عجيب نشيد صدى تُردد وطبول
مجيب سميع كل تُنادي وأبواق

باللهيب يرمي القوم عيون ورشر
يشيب وهول يجيب، وسيف مزيد؟ من هل تسأُل: وناٌر

مهني! مريد كل من لهم َويٌْل للظاملني؟ يومئٍذ َويٌْل
واملستأمنني! للمستعزِّين َويٌْل مدين، عنيد للحق طالب

للظاملني ساعة هي
العتاة املسرتجلون وصبيانها الحفاة، وأبناؤها الثورة هي

املتنمرات ونساؤها األُباة، األشداء ورجالها
املتمردات وزعيماتها وزعماؤها الفصيحات، وخطيباتها وُخطباؤها

للظاملني! يومئٍذ َويٌْل
عسري ويوم تُفجر بقنابل وسعرٍي، بأغالٍل أنذرهم
فيهربون يُطَلقون وال يأمرون، وال ينهون ال يوم

للظاملني! يومئٍذ َويٌْل
∗∗∗

الرومان؟ حديث يأتهم أََلْم
الصولجان إىل يده ومدَّ باألرجوان، قيرص1 شغف يوم

الطِّعان كثري ُمهاٌن قتيٌل الزمان، ذاك أحرار خناجر رصيع هو فإذا
للظاملني. يومئٍذ َويٌْل

∗∗∗

مشهورة. وروايته فيرص يوليوس به يريد 1
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باريس؟ قصص عليهم نقص أََلْم
لويس.2 امللك رأس ُقِطَع يوم املحابيس، ت وُزفَّ البستيل ُدكَّ يوم

باريس. هول وجه من واملسيطرون الطاغون وفرَّ الفرنسيس، كبار رقاب وُجزَّت
للظاملني. يومئٍذ َويٌْل

اإلنكليز! ونبأ
عزيٌز ويلٌّ هذا وقالوا الجعة3 بيَّاع القوم بايع يوم
حريز حرٍز يف وامللك بالنَّاِس اُر الخمَّ نادى يوم

يستعيذ املشنقة عىل بل نبيذ، ذليل املليك وشارل اء، أشدَّ باملستضعفني فإذا
مدين متمرٍَّد ٍر متنمِّ كل من للظاملني يومئٍذ َويٌْل

املبني. الُحمر البنود نرص من للمفسدين يومئٍذ َويٌْل
∗∗∗

الجديد! العالم ونبأ
مريد جائر كل يُطرح حيث الجديد؟ العالم يف األتون لهيب يروا أََلْم

الحديد تيجان وتذوب األرجوان يُحرق حيث
املناكيد ود السُّ هؤالء أجل من البرش ألوف ويموت العبيد، تُحرَّر حيث

العنيد الجبار عىل والوضيع األعز، عىل األذل قام حيث
املستعبدين هللا يُمتُِّع يوم للظاملني، يومئٍذ َويٌْل

الرباكني ناره من يُِرضُم بل كمني، روح ُسلطان عوب الشُّ يف ويُطِلُق
أمني صادق زعيم كل روح األمني، روح الجموع يف يُثري بل

األثيم الظالم سيف املظلوم يهب يوم
الجحيم يف ال األرض هذه يف أليم، عذاب حر املفسدين ويُذيُق

مدين متمرد متنمر كل من للظاملني يومئٍذ َويٌْل
املبني. الُحمر البنود نرص من للمفسدين يومئٍذ َويٌْل

عرش. السادس لويس 2
األول. شارل بمقتل انتهت التي اإلنكليزية الثورة زعيم وهو كرومويل؛ 3
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َسُموم ريح (2)

يدوم؟ تظنُّه الذي ما القيُّوم، وبربك
األرض ت فجفَّ َسُموم، ريح عليها مرَّت وقد الكروم، يف سمعته صوت

الكلوم كثرية جزرة وعادت
الغيوم إىل أوراقها وفزعت فسائلها، عن الجفان سقطت
يدوم؟ تظنه الذي ما النجوم: وراء من صارٌخ صوٌت

∗∗∗
كريمٍة زاهَرٍة رياٍض من فخيمٍة، زاهيٍة رصوٍح من

قديمة أو حديثة معامل من عظيمٍة، شاهقٍة بروٍج من
يدوم؟ تظنه الذي ما

البخار، يجرُّها أو الكهرباء، يدفعها فيها أرتاٍل من األنهار، تحت رة منوَّ أرساٍب من
بالدمار تُنذر أساطيل من البحار، يف ماخرات بوارج من

يدوم؟ تظنه الذي ما األمصار، يف ومعاهد معالم من
الوالجة الُقطر وتثريها تنفثها عجاجه، ملؤها األديم تحت أنفاق من

يدوم؟ تظنه الذي ما اجة، وهَّ السحاب بني قباب من
عظيمة املياه عىل جزائر من جسيمة، املياه فوق جسوٍر من

يدوم؟ تظنه الذي ما قديمة، املياه تحت جباٍل من
الطبيعة كوَّنَتْها ُخلج من منيعٍة، ُمحكمٍة ُسدوٍد من

واألمصار األقطار بعيد بني وتجمع البحار، بني تؤلُِّف تُرع من
الطول يف املسافات تطوي برقيٍَّة أسالٍك من األرض، ُق تطوِّ حديديٍَّة خطوٍط من

يدوم؟ تظنه الذي ما والعرض،
جموع إليها يأوي الكربى املدن يف أحياء من العرشين، الطَّبقات ذات أبنيٍة من

للدين فيها أثر ال َوِبيَع معابد من البائسني،
يدوم؟ تظنه الذي ما الصالحني، لألحرار فيها صوت ال أصقاٍع من

واألمراء امللوك رصوح من خرضاء، برياٍض ُمكتنفة قصوٍر من
واألغنياء الرؤساء دور من

يدوم؟ تظنه الذي ما والفقراء، البؤساء أكواخ من
ودساتري رشائع من
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وخرافات وعادات تقاليد من
وخزعبالت وعقائد أديان من
وحكومات وممالك دول من

يدوم؟ تظنه الذي ما وجماعات، وطوائف أحزاب من
يدوُم؟ يشءٍ أي َسُموم، ريح صوت الغيوِم، وراءِ من صاِرٌخ صوٌت

وقتها يف لحسنة كلها هذه إنَّ ذاتها، يف لصالحة كلها هذه إنَّ مهًال، مهًال
يشءٍ لكل أعوان، واألرش البطر أبناء من يشءٍ لكلِّ أركان، واملجِد الِعزِّ من يشءٍ لكلِّ

الوسنان دهره من برهة
سيان والقصري األزل عني يف الدهر من الطويل الزمان، من قرن أو عام أو ساعة

والنجوم. الشمس مبدع القيوم وربك ال تدوم، األبد إىل تظنها فال
∗∗∗

يل: فُقل وبعد حني! إىل العاملني ورب إي العاملني، يف ما كل حني، إىل أخي يا حنٍي إِىل
ائلني؟ السَّ القائلني من أنت هل املمرتين، من أنت هل

حني وبعد ذلك وبعد
واألمطار تُكوِّنها، والرياح األمطار أنَّ فاذكر الصخور؟ يف املغاور لت تأمَّ زمانك يف أَما

تهدمها والرياح
يظهر أن إىل ِحرٍز يف يظلُّ والجدود، الزَّماِن أضاليل من معبوٌد، محرتٌَم هو ما كلَّ إن

عزيٌز عظيٌم رُجٌل النَّاس يف
والحكام. األئمة وجه يف فيرصخ األيام، به تجود بطٌل

الحقيقة عن مناضل البرشية، املظالم عىل قائم وهو واآلكام، البحار ترددها رصخة
اإلنسانية سبيل يف مهجته باذل والحرية،

أو رشيٌد، حصيٌف رجٌل يُزلزله أن إىل حصني، موضعه يف لحريٌز يشءٍ كلَّ إنَّ أجل،
سديد رأي ذات عظيمة امرأة

رسيعة شديدة والدمار الزلزال فساعة منيعة، متينة حصونكم كانت ومهما
العظيمات إلحدى عمٍل أو جميل، العظام ألحد صنيٍع يف الركبان يتحدَّث ساعتئٍذ

جليل
ذُو صالٌح رجٌل القوم أمام يقف أن إىل حصني، موضعه يف لحريٌز يشءٍ كلَّ إنَّ أجل،
فصيحة حرَّة سديد، رأي ذات صالحة امرأة أو عنيٌد، فصيٌح حرٌّ سديٍد، رأٍي

حديد من لسانها

127



الريحاني أمني

املستعبدين املستذلني املستضعفني بحقوق امُلطاِلب صوت يعلو يومئٍذ
مهني. جبَّاٍر ظالٍم كلِّ عىل وزعيمات زعماء من واألمينات األمناء صوت

∗∗∗
االعتالل لطيُف نسيٌم تالها الجبال فوق ُموم السَّ ريح تالشت أن وبعد

األغصان خالل من وسمعت الظالل، كثيفة الصنوبر من غابة أثره يف فدخلت
إال يدوم ال األكوان، ورب يقول: صوتًا سمعت والحنان، واملعروف املحبة صوت
البرشية النفس سجايا الفريدة، الروحية السجايا إال يدوم ال والعرفان! اإلحسان

الخالدة
النبيلة السامية األنفس ومآثر الجليلة، النهضة آثار إال تدوم ال

الوضيعة التعاليم أوهن وما جليٍل! مرشوٍع أمام والربهان واملنطق الجدل أسخف وما
عظيٍم رُجٍل من بنظرٍة ُقوبلت إذا واآلراء األقوال أوهى وما جسيٍم! َخْطٍب تجاه

حكيم! نفحات من نفحة صادفت أو
يقف امرأًة، أو كان رجًال عندي فرق وال وصوته، رأسه البرش هذا مثل يرفع عندما

حال عىل يشء يبقى وال األعمال، دوالب
اآلمال وتَكُربُ الرجال، وتُحرش املال، شوكة وتنكُرس الجدال، يبطل عندئٍذ

الحفاة الطغاة فرائص وترتعد املجتمعات، تنقلب يومئٍذ
السافيات الذاريات األرض عىل وتَهبُّ والعبادات، العادات تنقلب يومئٍذ

تقاليدكم أين وشوكتكم؟ ونفوذكم مالكم أين النجوم: وراء من ائل السَّ فيسأل
حصونكم أين وحكوماتكم؟ ودساتريكم رشائعكم أين والهوتكم؟ وطرائقكم
زخرفكم أين ومعاهدكم؟ مصانعكم أين وجنودكم؟ وسجونكم ورصوحكم

وسفاسفكم؟!
الزمان من عرص أو عام أو ساعة الوسنان، الدهر من برهة إال هي إن فُقل:

واإلحسان والحب واملعروف والعرفان، الجد سوى ملا بقاء ال األكوان: ورب قل
الصالحات الباقيات هي وهي الواقيات، الحصون هي وهي الراسيات، الجبال هي فهي
الذكية النفوس آثار إال تدوم ولن الظَّلُوم، املستكرب يفلح ال والنجوم! السماء ورب بىل

القيوم. الحي ربك ووجه السامية
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النجوم وفوق الرماد تحت (3)

يدوم» مما تراه ال ما النجوم وفوق الرماد «تحت
الورع ة أزقَّ ويف الرِّياء، شوارع يف ح والتبجُّ الفخر أذيال تجرُّ اليوم فضيلة رأيت

نفيس فكِرَهتْها والقداسة،
ستار وراء والكتمان السكون ظلمات يف تقيضحياتها رذيلة الناس يه يُسمِّ ما ورأيُت

فؤادي إليها فحنَّ والنسيان، الخمول
األبرار؟ نعبد إذن ولَِم األرشار، نبغض إذن ِلَم

واألمراء؟ األغنياء أمام ره ونُعفِّ األذالء، الفقراء عن وجهنا نُميُل ملاذا
تُحبِّون! ومن تكرهون من فاحذروا اإلخوان! أيها أوطاهم القوم ِعليَة إن

تُجلُّون! ومن تحتقرون من
وتعبدون. الحق فتعرفون قلوبكم هللا يُنري وغًدا

امللوك! أكرب أمام وجهي ر أُعفِّ وال صعلوك، أصغر عىل بأنفي أشمخ ال وأنا وهللا! ال
يدوم» مما تراه ال ما النجوم وفوق الرماد تحت «إن

الناس إىل منها أنظر التي الوجهة من سواء عيني يف الكل أنَّ اعلموا
الصديق ذاك بستان ويف حيَّة، خرٍي جذوة الرشير هذا نفس الرَّماد وتحت ال كيف

الرائحة؟ الكريهة والنباتات امة، السَّ الجذور من كثري
نفس امَلِلك ويف واألغالل، القيود من انطلقت إذا تَكرب نفس الصعلوك ويف ال كيف

اإلجالل؟ وأباطيل األبهة ترهات من ُجرِّدت إذا تَصغر
البرش أفقر إنَّ واألمراء؟ امللوك وأولئك واألقوياء، األغنياء هؤالء اإلنسان يحسد إذن ِلَم
أحًدا يحسد ال كان إن النَّاس أعاظم من لهو ماًال، وأقلهم شأنًا، وأوضعهم حاًال،

الناس! من
يدوم» مما تراه ال ما النجوم وفوق الرماد تحت «إن

أجد أين ولكن الكلمة، معنى بكل الُحر ا، حقٍّ الُحر الرجل إال آدم أبناء من أغبط ال أنا
ألغبطه؟! ال ألعبده الرجل هذا مثل

ُمكتسبة ا إمَّ فعظمتهم — أسماؤهم تباركت — واألمراء وامللوك واألقوياء، األغنياء ا أمَّ
منهوٌب، مرسوٌق املكتسبة القوة يف ما وُجلُّ طبيعية، َخلقية وإما اصطناعية،
االصطناعية العرضية العظمة مسلُوٌب، ُمختََلٌس االصطناعية العظمة وُمعظم

الحقيقية. القوة ِعظام يف وس كالسُّ هي
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اآلكام؟ عىل الجراد أو الطعام، فوق الذباب أو الِعظام، يف وس السُّ يحسد ومن
هللا روح من جري فهي الطبيعية الَخلقية العظمة ا وأمَّ

وإنَّ اإللهية، الذَّات جوهر من يشءٌ فيها برشيٍَّة قوٍَّة كل أمام رأيس أُطأِطئُ وأنا
اتضاعه يف تتجىلَّ التي تلك هي الرشيفة العواطف من اإلنسان قلب يف ما أسمى

الناس. يف هللا حقيقة هي التي الَخلقية البرشية العظمة أمام وُخشوعه
يدوم.» مما تراه ال ما النجوم وفوق الرماد تحت «إن

الوادي ربة داويني (4)

داويني! الوادي ربة داويني
اشفيني! املروج ربة اذكريني، الغاب ربة

انرصيني! اإلنشاد ربة
∗∗∗

ذبيحة قدَّمت ويوم إلًها، البعل مع يُرشكون ال قوٍم بني وحيَِك ردَّدُت يوم تذكرين أال
سواها؟ اآللهة من يعرف ال من يد من للزهرة

ان الُكهَّ الهيكل من فطردني إيزيس، هيكل يف باسمك ناديت ويوم
األوثان رب جبني منه فاكفهر األوملب، عىل بخورك دخان تصاعد ويوم

الرومان هياكل ام ُخدَّ مجامر يف بخورك وضع من أنا
اليونان وقني بابل راقصات قيثارة يف أوتارك عقد من أنا
األشجار من تموز هيكل حول يدي زرعته ما أََونسيِت

واألزهار الغار أكاليل من الفينيقيني لربَّة يدي حاكته وما
… والنار الشمس عبدة كتاب يف يدي خطَّته وما

األبرار؟ كبار وُدمى الطُّغاة تماثيل من يدي حطَّمته وما
داويني! الوادي، ربة داويني

انرصيني! اإلنشاد ربَّة اشفيني! املروج ربَّة
وشحارير الغاب، طيور اليوم صداها تُردِّد التي األلحان من قيثارك عىل أنشديني

البستان
األنعام الرعاة بها يطرف التي األنغام من أنشديني
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أسمعيني الضحى يف أَرغنك وصوت الدُّجى، يف ناِيِك صوت
اهديني! القفار يف أوالدك وصوت األنهار، ضفاف عىل عبادك صوت إىل

عبريي من الحقول يف كمن ما رسيري حول اآلن انرشي
كأيس يف األحقاب تركته ما رأيس فوق اآلن اسكبي

أناملك وبلمس شفتيك، بهمس أنعشيني بِطيبك، خيني ضمِّ بُحبك، ألحفيني
األلحان من علمتني ا ممَّ نسيته ما اآلن مسامعي عىل ردِّدي
واليونان بابل قني مجالس يف عنك رددته ما اآلن أسمعيني

داويني! الوادي، ربة داويني
أصلحيني! اإلنشاد ربة

ع��ب��ادك م��ن ال��ع��ش��اق ع��ود أن��ا ع��ب��ادك م��ن ال��رع��اة ن��اي أن��ا
ع��ي��دك ل��ي��ل��ة ال��راق��ص��ات ك��ن��ارة أن��ا ع��ب��ي��دك م��ن ال��م��ت��ش��رد أرغ��ن أن��ا

ِحكمتك، أسفار عليها وتنطبع نورك، منها وينبعُث جمالك، فيها يتجىلَّ التي النفس أنا
ِسحرك بالبل فوقها وترفُّ

الزبور ويف الفيدا يف أُنزلت روحك أنا الدُّهور، دته جسَّ صوتك أنا
يف هام من كلِّ إىل بل املعاد، يف األحالم زيَّن من خري إىل العباد، صفوة إىل رسولك أنا

واٍد كلِّ
باإلنشاد التوبة رسبل من نفس يف نورك أنا اإلنشاد، نشيد يف وحيك أنا

األهرام جدران ضمن الجهل ها جسَّ نغمة قيثارك يف أنا
األعوام عىل الليايل رددتها أغنية أنا بل

الفنون أمواج فوق أرفيوس روح بل املنون، رماد تحت الفقنس روح قيثارك يف أنا
نشيدك وأنا صوتك، وأنا قيثارك، أنا أجل!

األوتار منه وقطعت القيثار، يف البالبل َخنََقِت أثيمًة يًدا ولكن
العليل سجعي بسجعها تُداوي الهديل بنات اليوم فجاءت

داويني! الوادي، ربَّة َداويني
انرصيني! اإلنشاد ربَّة اشفيني! املروج ربَّة

ملكي بهاء إيلَّ تُعيدي بأناملك اْلَمسيني
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األوتار نسماتك من تشتدُّ األسحار يف ُعوِديني
اإللهية فيوضاتك من بموجات جراحي اغسيل
املوسيقية رقياتك من بُرقيٍَة أوتاري دي ضمِّ

الشعرية الحياة مجد من اآلالم سلبتني ما إيلَّ أعيدي
يفَّ ويثمر األجيال، كآبة جفني عن فتزول والخلود، األزل بنت صدرك إىل يني ُضمِّ

الجدود. عقم
إال فيك الحبِّ من أجمل رأيُت ما الزمان، قديم يف الجفان وإيَّاك هجرت يوم من

الحنان!
والنسيان؟ الهجر وهذا والجفاء، الصد هذا اليوم فحتَّاَم

ظالمي يف مرَّة ولو اذكريني
منامي يف مرَّة ولو ُعوِديني

أيَّامي. تذبل أن قبل انرصيني

الورد من غصن (5)

عنانه من وأرحته هواي البعيدة األمصاِر يف ركبُت
أوانه قبل ر فنَوَّ حبِّي الغرباء بساتني يف غرست

زمانه زهور عليه فناحت جديدة، سمراء أرٍض يف غرسته
الشمال وذات اليمني ذات جزاًفا حبِّي بذور طرحت

همجية أَرُجل وداستها الفوىض، قيظ فأحرقها الحريَّة، سهول يف طرحتها
إىل البقية النزاع رياح وحملت الرص، منها نبت ما فأيبس العلم، أنجاد يف طرحتها

أدري ال حيث
لم ألنها ماتت؛ الظليلة، ظالله يف فذوت الرَّاكد، الفلسفة نهر شواطئ عىل طرحتها

الشمس نور تَر
قتلته الُعلِّيق، خنقه األشواك، فأدمته الغيضاء، الحضارة غياض يف ُحبِّي غرسُت

السامة الجذور
والرياء الكذب ُمستنقعات من باالستسقاء فمات ن، والِخالَّ األحبَّاءِ أرض يف غرسته
الكاهن، وبيت الرصاف، بيت بني التمدُّن، طواحني تجاه التجارة حقول يف غرسته

للصوص رصيًفا البالط قلبه يف ا ومدَّ عليه، االثنان فتواطأ
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القضاة ويشاربون يُؤاكلون الذين اللصوص ألولئك
غرسته ينبت، فلم الجدباء أرضهم يف فغرسته والبؤساء، الفقراء إىل بحبِّي ذهبُت
قبلك جاءنا طريقك، يف اذهب تقول: وهي بوجهي ورمته فاقتلعته الحي أم بيت ام ُقدَّ

ورحمة تعزية ال وعدًال إنصاًفا نطلب حرقوا، صلبوا، فقتلوا، مغرون
واملمقوتني املنبوذين إىل واألشقياء، اللصوص مغاور إىل البؤساء حيَّ ُجزت

أن قبل ومات نحيًال، قليًال فعاش حبِّي، من نضريًا غصنًا بينهم فغرست ذهبت
أَُشدَّه يبلغ

خنقته أعماه، الجاحدين تجديف دخان نحبه، قىض املنبوذين قنوط ظلمات يف
جثته فوق فاها الفاجرة وجلقت بلعنته، الفاجر نه فكفَّ والقتلة، اللصوص بذاءة روائح

البحار وركبت املدنية، وهذه املدن، هجرت
فتلونت صباًحا نثرته وآلليها، أملاسها تموز شمس تنثر كما حبِّي املياه عىل نثرت

اآلفاق نريانه من فتوهجت مساءً نثرته شهواته، من األمواج
فلبَّاه البحر دعا فأجابه، السحاب حبي كلََّم

متوهجة. مبتهجة وتموَّجت فارتعدت بأنامله، اآلفاق حبِّي ملس

إيلَّ يَُعد ولم فمىض جديدة، صحراء يف رائًدا حبِّي بعثُت الربيع أيَّام من يوٍم ُصبح يف
يُِجبني فلم لبنان قمم من ناديته

أجده فلم ومغربها الشمس مرشق يف وورائها اآلفاق يف عليه فتَّشُت
وجهه عىل ثانيًة يهيم حبِّي تركُت

عليه أوَّاه عيلَّ، آه عليه، ف وأتأسَّ أتحرسَّ وتركني أخرى مرَّة هواه فركب
رجل معول رضبة حالوة قديًما ذاقت التي الرتبة يف أجدادي، أرض يف وطني، يف

طريٍّ َوْرٍد غصن غرست قوي،
شفتيَّ يعقد والعزم تدفعني واآلمال غرسته

فرق ال والناس، الحضارة عن بعيد حريز حرٍز يف جعلته عزيز، مكان يف غرسته
ُفتحت وإن مسامعهم ْت ُصمَّ إن اآلن عندي

أيتها أنِت َمِعينًا. ماءً ذابت أو طينًا، استحالت أو قلوبهم، استحجرت إن يهمني ال
غارسه اآلن أنا الذي الغصن تضمني كما قلبك إىل تضميني يوم وسأفرح أمي، األرض

تلدين وأبًدا تحبلني أبًدا أبًدا، حية األرض أيتها أنِت
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تخبو ال قلبِك يف النار يموت، ال فيِك فالشعور ظاهرِك كان مهما
والصيف لسانِك، يُحرِّك والربيع قلبِك، يُلنيِّ والشتاء أُذنِك، من الوقر يُزيل الخريف

أحشائك ثمرة يُريِك
الصيف؟ يف منِك وأكرم الربيع، يف منِك أفصح ومن

أرحم من الخريف؟ يف سمًعا أشد من الشتاء؟ يف منِك وعطوًفا تهيًُّجا أعظم من
وأحلم؟ وأشفق ألطف من األرض؟ أيتها منِك

األزهار ِعَوضها وتُعطينا األقذار منَّا تقبلني
طيبًا شذاء إلينا وتُعيديها وروائحها، أَمراضنا نتانة تستنشقني

مكافأة عليه فتفيضني اإلنسان، فيعكره الزالل، املاء من كأًسا السماء لِك تسكب
ومراحمِك خرياتِك

قلبِك يل اآلن افتحي أجدادي، أرض
دهًرا عني حبِّي تحبيس ال وعميل، برجائي تعبثي ال تجهميني، ال

الصخور، آمايل تُودعي ال أمي، أشجارها تحت وصلَّت أبي، بها نقَّ التي األرض أيتها
الرِّياح. ِة وشدَّ الثلوج من هناك فتموُت الجبال قمم إىل تحمليها ال

التي األرض هذه يف صغريًا وغنائي رصاخي صدى ردَّد الذي الوادي هذا كتف عىل
طري َوْرد غصن غرست الصبوة، هجرتني أن قبل هجرتها

الصغري بمعويل ونقبتها حصبتها بلساني، ال بيدي األرض كلمت
يشتعل يكاد الذي األصفر ذاك ومن املوايش، تفرزه الذي األسود ذاك من طعمتها

األمواج قبلة من السواحل عىل يذوب ويكاد الشمس، قبلة من الصحراء يف
األوىل أيامه يف النور عنه وحجبت الفؤاد، ماء من غصني سقيت

البالية الخريف أوراق الشتاء يف حوله ونثرُت وهيامي، ودِّي ُرسادق فوقه رفعت
وُحكمها األرض جواب أنتظر ذاك إذ ولبثُت

عالمة وال املوت إشارة ال عليه تَبُد فلم ُمستخربًا، وهززته غصني ُزرُت مرٍَّة كم
الحياة!

أخباره! ُمستقصيًا الطرف فيه وقلَّبُت افتقدته مرة كم
والرجاء! اليأس بني ُج يتموَّ والفؤاد أمامه وقفُت مرٍَّة كم
اجتهادي عينها يف َحُسَن فقد أجدادي؛ أرض تباركِت
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وهمي تعبي غصن عىل الَوْرد فسرتيني أمي، أرض تباركِت
حبي صدى األرض رددت سؤيل، األرض أجابت كلمتني، األرض نعم،

كالطفل ينطق الَوْرد غصن إنَّ ها
تساقطت التي الحية الكلمة قلبه يف وأثمرت الحياة، لفظة شفتيه عىل عليه بدت

جبيني ومن أناميل من َعرًقا
الزوردية، لفافة تستحيل الغد صباح ويف ذهبية، بلفافة ملفوفة صغرية لؤلؤة فمه يف

نديَّة نحيفة زمردة اللؤلؤة وتبدو
تُرى، ال الَوْرد من بحوٌر قلبها يف خرضاء صدفة الزمردة من ينشأ بعده أو غٍد وبعد

تَُعدُّ ال الحياة من وأجيال
اسم بعد يعرف ال طريٍّ نحيٍف ِعرٍق حول ة ُملتفَّ صغرية خضلة أوراق قلبها يف

معناه وال الشوك
األبدية البذور ويف بذور، الَوْرد قلب ويف َوْرد، األغصان قلب ويف أغصان، قلبها يف

والخلود.

أن بعد وأنعشته حبي طفل صدرها إىل ت ضمَّ الرَّجاء، يفَّ أحيت أجدادي، أرض كلمتني
يموت كاد

لسانه فتحرك األزيل روحها من فيه نفخت
فصاحتي أين والرَّجاء، والحكمة والجمال الحبِّ آيات من إليه تُلقيه بما ينطق هو

فصاحتها؟ من
وتُثمر لتُزهر إال تتكلَّم ال لتُحيي، إال تنطق ال األرض

أبديٍّا فسكوتًا سلبًا، وإن «فنعم»، إيجابًا جوابها كان فإن قط! بزمانها «ال» قالت ما
ُمحيية ُمنعشة أقوالها كل جميلة، آياتها كل

الجميل املنعش، املثمر، القول بَنِيها تُعلِّم وليتها
السكوت. بَنِيها تُعلِّم ليتها أو

فأعطيك العمل، من ساعة واعطني يفَّ، اإليمان من ذرَّة عندك ليكن تقول: باألرض كأنِّي
والنَّشاط، العزم من واللذة، الرسور من والرجاء، الحب من ِضعف ألف بل مائة، ِعَوضها

بها. إال لإلنسان سعادة ال التي النقيَّة البسيطة الحياة من
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رسالة هي العذبة، األرض ألفاظ من لفظة هي غرسته الذي الَوْرد غصن عىل جرثومة كل
لبَنِيها األم من حب

الحياة أرسار من ِرسٌّ هو الكون، ُعقد من ُعقدة هو الَرباعم هذه من بُرعم كل
أزهارك، من زهرة أول شاهدت أرض أي الوردة؟ أيتها ُولِْدِت عرص أي يف

أريجك؟ من نفحة أول واستنشقت
فروعك؟ من فرع أوَّل غرس َمْن األوىل؟ بذرتك زرع َمْن

الوادي من البستان؟ إىل الحقل من نقله َمْن األوىل: األصلية أغصانك من غصن أوَّل
اإلنسان؟ حديقة إىل

النباتات من سلم أي ويف نشأِت؟ دغٍل أي من الرسية: الوردة بل الربية، الوردة أيتها
رقيِت؟ الشوكية

أرسارها عىل بَنِيها تأتمن ال األرض ألغاًزا، إال األرض تتكلم ال
األشياء أصول يف تبحث ال األوىل، العلة رشك من احرتز

األرسار ِرس هيكل إىل الدخول شئت وإن وتسمعه، تراه فيما ونفسك نظرك متِّع
الباب. أسكفة تطأ أن قبل الجسد عن فتجرَّد

ونموها نشوئها مراقبة ويف الجديدة، الرباعيم هذه ُمشاهدة يف غريبة شهية لذَّة ألجد إني
طفلها أسنان األم تَُعد كما مراًرا وهللا عددتهم
عشوشها الطيور تفتقد كما مراًرا افتقدتهم

منها الرياح نثرته واحٍد بُرعٍم عىل ٍف تلهُّ وأي ت تلهفَّ
تَجُمد. أن قبل تذوب األشياء زبدة تكاد قصري الرسور زمن ولكن

أشواكها وقست أغصانها، والتفت فروعها، أثَّت فقد َوْردتي من االقرتاب أخىش ِرصُت أواه!
فروعها ونمو براعيمها نشوء شاهدت التي العني بغري إليها أنظر ِرصُت أواه!

شذاها من واحدٍة بنفحٍة تَفيح أن قبل شوكة ألف تُريني الحياة، َوْردة عىل لهفي
أزرارها. من واحًدا ِزرٍّا تُعطيني أن قبل مرَّة مائة تجرحني
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الوادي يف معبدي (6)

عهدي أُجدِّد جئُت ورسورها، الحياة آمال معِك ُد أُجدِّ جئُت أمي! بل الطبيعة أُم إيه
وزهورها الحقول كالء مع وإيماني

األتقياء أبنائِك ابتهال الخرضاء األفنان هذه تحت ُد أُردِّ جئُت
جليًال مشهًدا هناك فشاهدت ليًال، الشتاء رضيح عىل وقفُت

شفتيها تحت األقحوان ر فيُنوِّ أبيها، جبني تُقبِّل الربيع ربَّة شاهدُت
الجلمود يف العصفور فرُيدده الخلود، ِسْفر بدموعها تكتب رأيتها

يف فقلت الحياة، يف تألَّم من لخري الزهور يقطفون ُحفاة الحقول يف األوالد ورأيُت
الصبيان! قلوب يف اإليمان ونِعم نفيس:

آثاري. من أثًرا الغاب قلب ويف جاري، قلب يف مما شيئًا اليوم قلبي يف إنَّ
الكالء تحت يراه والذي الخفي، قلبي يف وعقله القروي، هذا عقل يف قلبي إنَّ أال
الَوْرد، أكمام يف أراه العاملني نور منها امُلنبثق األرض يف يراه والذي السماء، يف أنا أراه

الياسمني براعم ويف
الحقل؟ أبرح فلماذا الحقل، يف ذلك أرى كنُت فإذا

ُكتب يف قرأه ما سوى الحياة أرسار من يعرف ال من وعيد الكنيسة يف أألسمع
والصالة؟ الالهوت

الالهوت يكشفه ال ا ِرسٍّ التُّوت أوراق من ورقة يف إنَّ
الصنوبر أدواح وتحت والزمزريق، البُطم أشجار بني ُهنَاَك إِذن، الوادي إىل

اإليمان هيكل أُشيد والسنديان
هللا بيت يف بل الطبيعة، بيت يف بل بيتي، يف هنا أراني

وإيماني بحبِّي ُحبٍّا إخواني، هم أحبَّائي، ا حقٍّ هم وُرفقائي
العروق، يف الجاري الدم بني يجمُع ذهبيٍّ فيضٍّ سلسبيٍل من لقريٌب هيكيل إنَّ
أريجها األزهار ويف حياتها، النَّبات يف ُد يجدِّ الذي واللبن األشجار، يف امُلتصاعد والصبيب

والوعيد. التحذير ة منصَّ ال والتغريد، اإلنشاد مرسح هو مرشدي ومنربُ وألوانها،
الذي العليل النسيم أحياها وقد الرحمن، قلبها يف تُسبُِّح وهي األفنان همَس أسمع

الجليل. بالد من اليوم هذا جاء

بإنشاده والسنونو بتلحينه الدوري بدأ قد سماع

137



الريحاني أمني

الفضية األنغام ُق تتدفَّ الذهبي الحسون حلق من إنَّ سماع
الحياة يف وآمالك إيمانك تجديد إىل تدعوك األطيار إنَّ

متهدِّدة عنها تبعدك وال ُمغرِّدة، السماء أبواب لك تفتح هي
واألمل الِجدِّ روح فيك وتنفخ العمل، إىل تدعوك هي

منطق صدى ال الربيع، نشيد صدى يردُِّدون هيكلك رؤساء إنَّ الغاب، ربَّة أي
واملعضالت «الغوري»

والخوري الحسون وبني والدُّوري، «الغوري» بني وشتَّان
ضحضاٍح من وبالقرب والخنشار، والوزال الصعرت وبني والغار، القويسة ظلِّ يف
الرهيب، الوادي هذا قدمي تحت الجاري النهر وفوق املاء، تحت حيٍَّة نباتاٍت عن يشفُّ
والقريب إخواني من البعيد املستقبل يف ه يُؤمُّ اإليمان من هيكًال النفس أيتها لِك أبني

اليوم أُحيي فيه ماء، السَّ تحت بٍرش كل إليه وأدعو واإلخاء، للوداد تمثاًال فيه أُقيم بل
العظيمة. األنُفس ومستقبل املستقبل أنُفس

الكالء تحت يحرُِّكها الذي النَّاموس ألنَّ والدبَّابات؛ الخنافس بحياة تُْزري ال وحياتي
بُُروجها. يف والسيارات ُحبُكها، يف النجوم يحرك

الحياة مذبح عىل الربيع يحرقه الذي البخور هو األدغال هذه من امُلنترش األريج إنَّ
واإليمان

األزاهر من جميل نقاب تحت اآلن أشواكهما املختبئة والقندول الزعرور أريج هو
والبيضاء الصفراء

مات فيمن ل التأمُّ يل يلذُّ األشواك، ابتسامة شعاع وتحت الشذية، األدغال هذه بني
الناس يف والوداعة الحب ليُحيي

الشهداء رأس عىل اإلكليُل ُوِضَع حيث إىل تصوراتي تحملني األشواك هذه بني
ر يُنوِّ مثلما األتقياء قلوِب يف عاٍم كلَّ ر تُنوِّ األزهار سوى منه يبَق لم الزَّمان أنَّ عىل

الغابات يف والزعرور القندول
أشواكه من ال الزعرور أزاهر من إكليًال إليماني أصنع اإللهية، النفس أيتها باسمِك،
وبأقمار والنيلوفر بالصنوبر وأُزينه السنديان، خشب من هيكًال لحبِّي أُشيد باسمِك،

البيلسان
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وادي يف أجمعني نُسبِّحه تعالوا أقول: صلبوا الذين وبَنِيِّ ُصِلَب الذي أتباع وإىل
الحب، دون يَُحول حاجز ال حيث السماء تحت نتصافح تعالوا الدموع، وادي يف ال ة املرسَّ

اإلخاء. دون يَُحول ما وال

اآلالم جمعة أو هنا ها غريبان إِنَّا (7)

األجيال وردَّدتها الدُّهور فسمعتْها الجليِل، ُرعاة أُذُِن يف النسيم همسها كلمة
األرضصوت ملوك وأسمعت العروش، زلزلت أورشليم يف الزيتوِن أغصان من كلمٌة

الجالل ذي
ختام ِمسك فيها وكان ماء، السَّ يف فنُوَّرت الصليب، تحت املرأة دموع زرعتها كلمة

النحيب
يف األزاهر أغنية بل الدوام، عىل األطيار نشيُد بل عام، كلِّ يف الربيع كلمة هي

واآلكام الحقول
الجليلة الربيع مظاهر يف ُد لتتجسَّ النبيلة النَّاس أنُفس وإنَّ
وديٍع عظيٍم بٍرش روح الربيع نفحات من نفحٍة كلِّ يف إنَّ

الم السَّ وُملوك الحبِّ أمراء بفوِز يحتفُل األيَّام هذه يف العام إنَّ
خمرة من ألطيب امُلرِّ وكأس القيارصة، تيجان من ألعظُم وك الشَّ أكاليل وإنَّ
والبهتان. الغرور أَُرساء من بل الزمان، عبيد من فيظلُّ اإلنسان هذا يُدِرُك وقد األكارسة،

نرصها يعزُّ التي الحقيقة ذكر بل النَّاس، أمري ذكر النَّاس مع اليوم د ألردِّ الكنيسة جئُت
الرشاب بُمرِّ وتحلو بالعذاب،

الجمعة يوم إيَّاه يُنسيني ال ما والزيتون النخل أحد من نفيس ويف الكنيسة دخلت
األليم

يف إنَّ العظيم. العيد يف النَّاس فرح يُضاهيه ال ما واالبتهاج وِر الرسُّ من نفيس يف بل
الحارضاألمس عىل ويرشُق املستقبل، عىل الغُد فيرشق والشمس، القمر يجتمُع اليوم هذا

صميٍم. بٍرش روح الكريم ليب الصَّ عىل ُولَِد اليوم هذا مثل يف
ورياء لبس بل وبكاء، ُحزن يوم ال األتقياء، أيها حبور ليوم إنَّه

قبيح تجديٌف وربِّي وهذا املسيح، جنازة يف نحن وإنما
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كئيب قطوب كل ووجه اآلباء وأمامه الصليب، األسود الستار ذاك وراء إنَّ
شاخصون إليهم والناس وينعبون يدمدمون بل يعرفون، ال من يجنزون هم

األتقياء! هؤالء به يشعر بما يشعر وال اآلباء، يراه ما يرى ال الذي الوحيد أنا وياله!
يطوفون الكنيسة يف وهم املدمدمون الجنازة يف مىش قد ها

والطِّيب البخور وأمامه النحيب، وراءه تصاعد وقد الصليب وهذا
ركبتيَّ عىل جثوت فما إيلَّ املوكب وصل

آخر رُجًال منِّي بمقرب ورأيُت ساجدين، كلهم فرأيتهم نظري، النَّاس يف َرسحت
الواقفني من

إنَّا إَلَهنَا، ساكتًا: ورصخت الكئيب، قلبي خالج ما الغريب هذا وجه يف فقرأُت
هنا. ها غريبان

فاز؟ قد ُصِلَب وَمن الجناُز ولَِم فقلت: الغريب كلمت ثم
إلهية؟! ابتسامة األرض عىل أرشقت وقد امُلبكية، الصلوات هذه ولَِم

بيشءٍ. يُِجبني ولم إيلَّ، بالنظر فمال

البخور غيوم وانجلت الزهور تحت الصليب دفنوا قد ها
الدموع املدمدمون وكفكف الشموع وُطِفئت

الحبيب ذاك تُناجي ونفيس والغريب، أنا الكنيسة من خرجنا
املدينة خارج الزيتون من بستاٍن إىل مًعا فِرسنا

جانبي إىل الغريب فجلس هناَك، شجرٍة تحت وجلسُت
والعي السكوت علينا استوىل وقد إيلَّ ونظر إليه نظرُت

والحنان الحب فجمعهما العرفان، بينهما فرَّق حبيبان فكأننا
يف ِحْرُت أنني عىل األلفاظ، دونه تعجز ا عمَّ اللحاظ تُفصح الساعة هذه مثل ويف

الغريب؟ تُرى يا َمْن نفيس: يف وُقلُت العجيب أمره
كالخيال أمامي وقف حتى البال يف ذلك يخطر كاد وما

أخي، مدهوًشا: وناديته الرجال، شكل يف أنكرته وقد الحال، يف الطَّيَف فعرفُت
إلخوانك كلمة جنانك، من نفحة يدي، ها فؤادي، هذا سيدي، رفيقي،

ينعبون؟ امك ُخدَّ أَسِمعت
بعيدون؟ عنك وهم يسجدون الناس ألتمثالك
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فؤادك من قرِّبني ويأيس، فتوري ثلج فيذوب رأيس، كتفك عىل ألقي دعني سيدي،
واإلخاء والحق الحريَّة من اسقني سيدي، عبادك، من أحد يعرفه ال الذي الحب من ألتزود

والرياء. الخوف يشوبه ال ما

لبنان رشفة من البدر طلَّ البستان يف أكلمه أنا وبني
الجبال. فوق القمر يف وذاب كالخيال، مكانه الجالل ذو فرتكني
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ما أكثر فيه أوردنا وقد الكتاب، ختمنا وبه املختارات، من أردناه ما انتهى قد هنا إىل
ذوي لدى محموًدا عملنا يكون أن فعىس الريحاني، الفيلسوف يف قيل ا ممَّ بنا اتَّصَل

الجديدة. اآلراء عىل االطِّالع محبِّي عند ومشكوًرا واألدب، الفضل
اجتماعية فلسفية أدبية علمية مجموعة الكريم القارئ يدي بني بهذا أصبح فقد
وشعره، وتخيُّالته ومذاهبه، أقواله وُمحصل الرجل، ُكتُِب ِص ملخَّ عىل تحتوي دينية

ونظٍم. نثٍر من تكريمه حفالت يف قيل وما نشأته، وكيفية حياته، وتاريخ
يراه. ما عىل الكتاب هذا إنجاز من تمكَّنَّا أن إىل الجهد من بذلنا ما قدر يعلم وهللا
يف مادة يبقى وأن األدباء، لدى حظوٍة ذا يكون أن ُصنعنا عىل مكافأًة وحسبُنا
العلم خدمة حب ولكن املسافة، وبُعد ة قَّ الشُّ قدر نعلم ونحن به، قمنا فقد النبوغ، تاريخ

عمل. أكمل عىل جائزٍة وأحسن يشءٍ، كلِّ فوق
الريحاني، يف وشعرائنا أُدباِئنا رأي من صحيحة صورة نقلنا قد نكون بهذا ولعلَّنا
العربي األدبني بني صلة أوثُق هو الذي النَّابغة ذلك املهجر، يف السوريني نُبغاء أحد
األدبني. بني فارة السِّ أَحسنوا الذين األعالم املهاجرين السوريني أحد أنَّه عىل والغربي،

عىل أخذنا عمله، جنس من املحسن وإيفاء بمثله، اإلحسان وُمقابلة املناسبة، وبهذه
نرشها نريد التي ُكتُبنا سلسلة من حلقة أوَّل الريحاني» «أمني كتاب نجعل أن ُعهدتنا

الجديد. العالم يف السوريني من األدب وأركان الفلسفة، أساطني عن




