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١٨٧٤–١٩٢٢

مدرسة وهي العلم؛ فيها ى يتلقَّ بكفتني مدرسة دخل عندما عمره من عرشة الثانية يف كان
الرُِّقي من جانٍب عىل يومئٍذ وكانت طرابلس. فوق دير يف الكورة بقضاء األرثوذُكس للرُّوم
والفرنسية والرتكية العربية واللغات اإلسالمي، والفقه واآلداب العلوم تُعلِّم واالزدهار،
خليًطا كانت بل التعليمية، أرستها بها تصطبغ فلم طائفية مدرسة أنها ومع واإلنكليزية،
العربية وأستاذ مارونيَّان، والناظر واملدير فالرئيسبروتستَنتي، واحدة؛ طائفة إىل ينتمي ال
مجلته يف أنطون فرح يُخربنا كما أرثوذُكيسواحد، ُمعلم سوى فيها يكن ولم مسلم، والفقه
هذه فرتَكْت واملودة، األُلفة تسودهم النَِّحل، اختالف عىل الطالب إليها فأقبل «الجامعة»،
«وإنما ذلك: يف ويقول الديني، ب التعصُّ عن لبُعدها نفسه يف بليًغا أثًرا املختلطة املدرسة
كل يف أفكاري عىل تأثري ذا كان ولعله قط، نفيس يربَح لم أدبي أثر إليه أرشت الذي األثر

ا.ه. حياتي.»
فيها فأتقن عمره، من عرشة السادسة السنة إىل املدرسة هذه الناشئ الفتى ولزم
عنها، فأعَرَض اإلنكليزية إىل يميل ال وكان العلوم. من صالًحا وطرًفا والفرنسية، العربية
إىل سافر بعدما لها تنكُّره عىل نِدم أنه إال الفرنسية، دون بها يَعنون الذين برفاقه وسخر

إليها. ة امُلِلحَّ بالحاجة وشعر املتحدة الواليات
ال منهوًما أعالمها ُمصنفات ُمطالعة عىل فأكبَّ الفرنسية، باآلداب الشغف شديد وكان
يشهد كما للقراءة، ُحبٍّا األُدباء أكثر من فكان ملل، يعرتيه أو صرب له يهي ال وجليًدا يشبع،
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ُمنتِقًدا. داِرًسا فيها بحث أو صها، لخَّ أو العربية إىل نقلها التي املتنوِّعة الكتب ذلك عىل
مائة يف غريه يقرؤه ال ما فيها وقرأ الفرنسية، َدْرس يف عمره رصف أنه نفسه عن ويُخربنا

سنة.
إليها نُقل مما جانبًا شمَلْت بل أبناؤها، أنتجه ما عىل فيها ُمطالعاته تقترص ولم
ثقافته إىل أضافها ُمتَّسعة غربية ثقافة له فكانت والروس، واإلنكليز األملان آداب من
الفكر، حياة إىل ينزع كان فقد أدبية؛ منها أكثر عقلية جوهرها يف وهي والرشقية، العربية
القصص سيما وال والفن، األدب يُهمل لم وإن والدين، واالجتماع والتاريخ بالفلسفة فيُعنى

والتمثيل.
منتظمة، غري فوضويَّة ُمتَِّئدة، غري رسيعة ُمطالعات من املأخوذة الثقافة هذه أن عىل
فتُحدث ُملتهمها، عىل هضمها الغالب يف يسُهل ال ُمعتِدلة، غري ُمفِرطة محدودة، غري متنوِّعة
ليبني الصحيح ل التأمُّ عىل معهما يقتدر ال التفكري، يف وارتجاًجا الحفظ، يف اضطرابًا له
كتاب كل من عليه الطارئة للتأثُّرات ُعرضة فيُصبح والتمحيص، التدقيق بعد ثابتًا رأيًا

إليه. ينتهي مذهب أو يقرؤه،
الثورة بروح ُمتأثًِّرا كان فقد وقصصه؛ أبحاثه يف أنطون فرح عند نجده ما وهذا
األموال، وأرباب الدين رجال يُشاكس أن له يلذ وقبيح، حَسٍن من فيها ما عىل الفرنسية،
البقاء، تناُزع لُسنَّة يتنكَّر ال ولكنه اإلنسان، وحقوق الفكر وحرية باملساواة ويُنادي
املادة، أزليَّة يف بآرائه ُمعجبًا ُرشد ابن عن ويكتب األفضل. وسيادة الطبيعي، واالنتخاب
ويردُّ يُناظره عبده محمًدا الشيخ جعل ديني بحث إىل ويتطرَّف فيه، رينان أقوال ًصا ُملخِّ
الدين ألن الفلسفة؛ عن الدين فصل يف الغزايل رأي إىل يميل — ذلك مع — وكان عليه.
لرينان، الرُّسل وأعمال املسيح تاريخ ص ولخَّ العقل. من والفلسفة القلب، من ينبجس
له ليتبنيَّ ونَقده دْرسه يُحاول أن دون املعجزات، إنكار يف مذهبه وانتحل كثريًا له َس وتحمَّ
الجحود يف واقًعا وال اإللهية، حقيقته يف للدين ُمعطًِّال يكن لم أنه عىل الفاسد، من الصحيح

املادية. االشرتاكية عىل اإلنجيلية االشرتاكية ويؤثر املطلق،
خطبة فإن املجدلية»، مريم أو الجديد، «العالم قصته: يف نجده االضطراب هذا ومثل
القوة وتعظيم الرحمة، وتحقري الضعيف، إتالف يف نيتشه َمذهب من ُمستوحاة شيرشون
رحمة إىل وتدعو املذهب، هذا تحطيم إىل ترمي عليه الرد يف مريم وخطبة والرصاع.

الدين. إليها يدعو كما الضعيف
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وتولستوي، نيتشه بني وجعلها نيويورك، يف نظمها جبل» «عىل عنوانها قصيدة وله
ولكنه الضعيف، عىل القوي وتغليب الدينية، الرشائع نبذ يف األملاني الفيلسوف أقوال فذكر

بقوله: منها احرتس

وال��ُم��ن��اِد ال��م��ع��وجِّ ُم��َق��وَِّم ن ك��ا ن��ي��ت��َش إن ِن��ي��ت��َش ك��الم ه��ذا
م��ي��ع��اِد إل��ى ف��أُب��ق��ي��ه ف��ي��ه، م��ذه��ب��ي أم��ا ال��ن��اس. ب��ع��ض زع��م ف��ي

حتى الرحمة، وقاتل الرشائع، معطِّل آراء نقض يف الرويس الفيلسوف أقوال ذكر ثم
واالرتجاج: التحريُّ إال منهما صاِحبنا يستِفد لم الفيلسوفان سكت إذا

م��رق��اِل أب��ا أم��س��ى ف��ج��م��ي��ع��ه��ا م��ن��ه��م��ا ال��ت��ح��يُّ��ر غ��ي��ر ت��س��ت��ِف��د ل��م

ال الُعمَّ بني االجتماعية املشكلة فيها يرشح أن حاول واملال، والعلم الدين قصة وكذلك
فلم وتتشاتم، وتتخاصم تتجادل ُمتجاِورة مدن ثالث لها فبنى املال، رءوس وأصحاب

خرابًا. وتركها كلها رها فدمَّ بينها، للتوفيق وسيلة يجد
روسو، مذاهب عىل االطِّالع واسع الخاِطر، ُمتَِّقد الذكاء، وافر أنطون فرح كان
ُرشد، وابن وتولستوي، وماركس، ونيتشه، وداروين، وكونت، وفولتري، ورينان،
آراءهم ص ولخَّ ُمصنَّفاتهم، من فنقل وسواهم، الخيام وُعمر والغزايل، ُطفيل، وابن
ولكنه لإلنسان، والخري والحرية اإلصالح وأراد بذكرها، وأشاد كلها، وأحبَّها وحلَّلها،
ُمرتاِبط، فلسفي نظام وال شخيص، مذهب له يُقم فلم عليه، وارتجَّ آرائه، يف اضطرب
تصنيًفا واملرسحيات القصص إىل األدبي نشاطه واتسع الفكرية، الحياة إىل ميله مع
الدينية آرائه لبثِّ وسيلة منها صنَّفه ما فجعل والروس، الفرنجة بُكتَّاب وتشبَّه وترجمًة،
األدبية امليزة قصصه يف فضعَفْت واملجادالت، واملواعظ الُخطب عليه فغلبَْت واالجتماعية،

والفنية.
بلُغة أشبه فهي تنزيلها، وُحسن ألفاظها، باختيار يُعنى ال ُمتكلَّفة، غري سهلة ولغته
لها. وتنخُّ العبارة لتنميق ويتنكَّر إليه، ويدعو الكتابة يف األسلوب هذا يؤثِر وكان الجرائد،
بالتأليف اشتغاله وكثرة العمل، يف رسعته إىل ثم العقلية، بالثقافة شغفه إىل ذلك مرد ولعل
املعاني، أرسار له ْت انحَرسَ كما األلفاظ أرسار له تنحِرس فلم «الجامعة»، وتحبري والنقل

التفكري. جمال أدرك كما جماله يُدِرك فلم التعبري، ملكة وفاتته
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ويُعالج آخر، املتحدة الواليات ويف حينًا، اإلسكندرية يف «الجامعة» مجلته د يتعهَّ وظل
بنيته َمْت تهدَّ حتى والتمثيل القصص عىل ر ويتوفَّ وترجمًة، تصنيًفا االشرتاكية األبحاث
وأنا عيلَّ يطلع الفجر الليايل بعض يف «رأيُت فيقول: نفسه عن ويُخربنا قواه، وانهاَرْت

عمره. من الخمسني دون وهو مرص يف فتُويفِّ العمل.» مائدة وراء

البستاني بطرس
٢٩ رقم العربي، األدب مناهل عن:
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اجلديدة الكاتبالرشقيوحاجاته

ع امُلقفَّ وابن والزمخرشي الهمذاني كعرص اليوم العرص كان ولو حاجات، عرص لكل
خراسان يزور كان الهمذاني فإن جديدة؛ حاجات للُكتَّاب يذكر أن ألحد كان ملا واملتنبي،
يقول كان واملتنبِّي األردان، ممتلئ فيعود رسائل، بضع ويكتب أبيات، بضعة فيُنِشد مثًال
هذا إىل رائجة األدب سوق كانت ومتى الدنانري. ألوف أجلها من فيُعطى واحدة قصيدة

والسامعني. القائلني أذواق يف التام االتفاق وجود عىل دليل فذلك الحد،
اليوم: ألُدباء يُقال أن لجاز إليهم؛ أرشنا َمن أيام يف كان كما بقي العرص أن ولو
ولكن مقبوًال، معقوًال أمًرا االقتداء هذا كان وحينئٍذ بُمتقدِّميكم. واقتدوا سابقيكم، تحدُّوا
واألمراء امللوك مدح وصناعته األدب من املقصود يُعد ولم الحظ، ُحسن من تغريَّ قد العرص
وتكبري األمم، تكوين بذلك ونُريد كثريًا، هذا من أسمى أمٌر به يُقَصد صار بل العظماء، أو

شئونها. وترقية ُضعفائها، وإنهاض نفوسها،
أن يظن وكان واملتأدِّبني، الشعراء ولطبقة ملمدوحه إال شعره ينظم ال املتنبِّي كان
ُمنِشًدا.» الدهر أصبح ِشعًرا قلُت «إذا قوله: بدليل كلها، الدنيا ُهم واملتأدِّبني الشعراء هؤالء
العرصي فالكاتب اليوم أما األمة. من صغريًا جزءًا كانوا واملتأدبني الشعراء هؤالء أن مع
وُصنَّاًعا اًرا تُجَّ ونساءً، رجاًال وفقراء، أغنياء وِصغاًرا، ِكباًرا األمة ملجموع يكتب أن عليه
طبقة يف يحرصها كان الذي القديم قيدهما من أفلتا والعلم األدب إن أي وأُدباء؛ وُزرَّاًعا
بها يُقصد عمومية ألغراض الطبقات جميع نحو واندفعا والطرب، التسلية لغرض واحدة
كسيف أمري طرب عىل ًفا متوقِّ يُعد لم األدب رواج أن ذلك عن فنتج وعملية؛ أدبية فوائد
صار الذي الجمهور يف الكاتب أقوال تأثري عىل بل والخلفاء، امللوك ُجود عىل وال الدولة،
هذا نفوس يف التأثري يُحسن أن إذًا الكاتب فوظيفة واألدباء؛ األدب عىل الحقيقي السيد

الجمهور.
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أهله، مُلساعدتهم األدب ترويج يف تأثري أعظم يؤثِّرون قد واألمراء امللوك إن قيل وإن
مواهبهم إنماء مجرد لهم بمساعدتهم يقصدون كانوا متى صحيح القول هذا إن فنُجيب:
مجدها نور لتنرش بهم املواهب تلك تقييد بذلك يقصدون كانوا إذا ولكن بها، األمة لتنتفع
كانت متى خصوًصا عظيًما، ًا تغريُّ تتغريَّ الحال فإن والثناء، باملدح أعمالهم وعىل عليهم
هللا من مواهبه يُعَط لم املواهب تلك صاحب أن ذلك األمة. ملصلحة ُمخاِلفًة امللك مصلحة
فإذا جنسه، بني جميع بها ليخدم أُعطيها بل ملًكا، كان ولو واحد، لفرٍد وقًفا ليجعلها
ينقض بذلك فإنه غريه، دون مذهب أو طائفة أو جماعة أو واحد عىل وْقفها له خطر
الطبيعة طريق عن املواهب تلك أخذ حني أمه، بطن يف وهو نفسه عىل أعطاه الذي العهد
مصلحة أجل من األمة مصلحة َدوس إما نارين: بني يقع وحينئٍذ اإللهية، العناية يد من

األمة. مع والحرية الفقر معيشة عليها مختاًرا الذهبية وقيوده امللك ترُك وإما َمِلكها،
أبواب عىل يتزاحمون كانوا الذين املتقدمني والشعراء الُكتَّاب أولئك أن يف ريب وال
اآللهة، مرتبة يف أحيانًا ووضعهم ممدوحيهم، إطراء يف ويتنافسون واألمراء، الخلفاء
دماء من مأخوذة كانت التي األموال تلك — والدنانري الدراهم ألوف منهم ليستِدرُّوا
ملساعدة ال واألمم، الشعوب ملساعدة ُوجدوا أنهم علموا لو — مختلفة بطرق واألمم الشعوب
لعلموا الشحاذة؛ طرق تُشبه بطرق فيها ذلك بعد ومشاركتهم أموالها، ابتزاز عىل ملوكها

حالًال. ماًال يأكلوا ولم وجوهها، غري يف مواهبهم أضاعوا أنهم
علينا ترتَّب الشعوب؛ وإنهاض األمم ترقية والعلم األدب أغراض أول أن ثبت ومتى

العرص. هذا يف الجديدة الرشقي الكاتب حاجات نعلم أن

الفكر حرية بذلك ونريد والحرية، الجرأة الكاتب حاجات أُوىل أن وعندنا األوىل: الحاجة
بحرية يكتب الكاتب كان متى فإنه كثرية، فضائل تدُخل الحرية وتحت والنرش،
يف ويُشرتط والرشود. الشذوذ قليل عادًال ُمنِصًفا صادًقا يكون فإنه فكٍر، واستقالل
الحرية ألن املوضوع هذا يف بحرية يتكلم أن ال أقواله، يف ُمطلقة الحرية تكون أن ذلك
وكل ملصلحته. مخالفة فيه الحرية ألن ذاك يف ويصانع ويداهن ملصلحته، موافقة فيه
حد كتابته يف يتجاوز لم إذا ُمَقيَّدة أقالمها بالد يف يعيش الذي الكاتب يعذر إنسان
له ُعذر ال ُمطلقة؟ أقالمها بالد يف يعيش الذي الكاتب ُعذر ما ولكن القانونية، املداراة
وتُجربه به، يُفكِّر الذي الحق يقول أن من تمنعه التي هي فمصلحته املصلحة، غري
الوظيفة دائرة عن يخرج وحينئٍذ املدح، يستحق ما وذم الذم، يستحق ما مدح عىل

األقالم. لها ف وتُثقَّ الصحافة، لها توَجد التي الحقيقية
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إنسان كل إذ عمومية؛ حالة ألنها العالم؛ كل يف شائعة الحالة هذه أن نُنكر ولسنا
مبنيَّة نفسها أوروبا صحافة أكثر كانت ولذلك يشء؛ كل قبل مصلحته تأييد يطلب
وباء عن عبارة صارت جرائدنا إن املايض: الشهر يف ُكتَّابهم أحد قال املصلحة. عىل
عىل املبني الصحيح االنتقاد قتلوا وقد عدل، بال فيها يُكاالن والذم املدح فإن حقيقي،
فإذا الكتب، وأصحاب املؤلفون يُرسلها أوراًقا مكانه يف ووضعوا الفكر، وحرية الصدق
نقول: له. صديق بقلم أو نفسه املؤلف بقلم مكتوب أكثره أن فاعلم كتاب، انتقاد قرأت
وبرلنر والطان، كالتيمس، جرائد أيًضا ففيه حالها، هذه جرائد الغرب يف كان إذا ولكن
الرشق يف تقوى أن نرجو فنحن الغبار. هذا من يشء يلحقها أن يمكن ال تاجبالط
الدائرة إىل املحضة التجارية الدائرة من لتخرج الصحافة؛ كهذه ُمستقلة يَّة جدِّ صحافة
ألن الُقرَّاء؛ يف لها تأثري كل بطل وإال منه، بد ال ذلك أن لنا ويلُوح الحقيقية. الصحافية

والضمري. القلب من خارجة كانت متى إال تؤثِّر ال األقوال
فيه كاتب كل كان إذا الرشق يف باألفكار يحل ماذا يقول: قائل وُربَّ الثانية: الحاجة
ال فنُجيب: العنارص؟ د تعدُّ من معروف هو ما مراعاة دون ُحرية بكل آراءه يبُسط
الثانية: فالحاجة نزق، وكل حدَّة كل يُخِمد كاملاء التساُهل ألن سوء؛ باألفكار يحل
وكل اآلراء، لكل ُمواِفًقا الكاتب يكتبه ما يكون أن بالتساُهل املراد وليس التساُهل.
أدراج بتعبه ويذهب الكاتب، قوى يفني التساهل هذا فإن ، كالَّ املذاِهب. وكل العنارص،
الكاتب موقف إن يقول: بعضهم مرة سمعنا ولقد تشويٍه. أقبح الحقائق ويُشوِّه الرياح،
والتونيس والجزائري والشامي للمرصي يكتب ألنه العرص؛ هذا يف ا جدٍّ صعب الرشقي
ما إال يكتب أالَّ عليه يجب ولذلك إلخ؛ إلخ والقوقازي واألفغاني والفاريس والهندي
من أسمى الكاتب وظيفة إن وقلنا: الكالم هذا سماعنا عند فضحكنا الجميع. يُريض
إرضاءً هناك الكالم وتمويه هنا، الحقيقة برت الكاتب وظيفة ليست أجل، بكثري. ذلك
لكن كان، جانٍب أي يف بالصدق وينطق الحق، يقول أن وظيفته بل ذاك، أو لهذا
التي املسائل يف الحكم للقارئ دائًما يرتك أن وهو منه، بد ال رشط ذلك يف عليه يُشرتط
التساُهل منه تطلب ُكنت وإذا لتُقنعه. عليه تضغط أن يحب قلَّما القارئ ألن يبسطها؛
خري الُقدوة ألن آراِئك؛ يف ُمتساِهًال تكون أن أي بالُقدوة؛ ذلك تُعلِّمه أن عليك فيجب
مسه، ألحد يجوز ال الذي األبدي الحق منزلة يف وأقوالك آراءك تضع ال إذًا امُلعلِّمني.
بعضها واآلراء املذاهب هذه احتكَّْت ومتى األمور، يف ومذهبًا نظًرا إنسان لكل فإن
الحقائق لنرش الوحيدة الطريقة هي وهذه أفضلها. إال الوقت مع منها يبقى فال ببعض
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النفوس يف الراسخة املألوفة األشياء عن العقول وترقية الناس، بني فعليٍّا نًرشا واملبادئ
تستاء وال أقوالك تقرأ ذكرتها التي العنارص كل أن من ثقة عىل وُكن العادة. بُحكم
بها تقصد ال أنك تعلم ألنها يسوء؛ ما فيها وجدْت ولو الرشط، هذا راَعيَت إذا منها
بعضها واملبادئ اآلراء بَسط تقصد وإنما تكتب، فيما عقولها عىل سيطرًة وال سوءًا

كانت. جانٍب أي يف للحقيقة طلبًا بعض بجانب
لذاتها. ويطلبها بها، ويولع صناعته، الكاتب يُحب أن الثالثة والحاجة الثالثة: الحاجة
صناعتهم، يحبون البلدان كل يف الُكتَّاب جميع أن وهو قوي، اعرتاٍض من هنا بد وال
أن فالجواب بها. ُمتعلِّقني تراُهم ذلك ومع كبرية، فائدة منها يجنون ال منهم وكثري
وبني له، ُخلق الذي عمله ألنه بيشءٍ يُولع من بني شتَّان إذ إزالته؛ تجب إشكاًال هنا
الخطر وهذا وجالله. جماله إىل ميًال به طبيعته ويُرِغم قًرسا، عمله يجعله أن يُريد من
بضعة منذ الفرنسوي بونيه املسيو وضع وقد فقط. الرشق يف ال مكان، كل يف موجود
ألوًفا أن فيه أثبت لكران، عائلة من ثالثة أو القلم، صناعة خطر اه: سمَّ كتابًا أشُهر
َقَهروا ألنهم حالهم وتسوء فرنسا، يف القلم صناعة عىل عام كل يف يتهافتون األدباء من

جماله. بجاذب إليه ُجذبوا وإنما رجاله، من يكونوا لم عمل عىل قهًرا طبيعتهم
الفتك؛ شديدي داءَيْن مقاومة لذاتها: وطلبها صناعته الكاتب بحب أردنا وإنما
عليها يولولون ولذلك الرشق؛ يف األدب صناعة من الُكتَّاب من كثريين يأس األول: الداء
األدب كرامة من الحط األول: رضرين؛ يسبب األمر وهذا ملوتها. حزنًا املآتم ويقيمون
الكاتب نفس من زالت ومتى الُكتَّاب، أولئك نفوس من الثقة إزالة والثاني: ُقرَّاِئه، لدى
يُعد ولم ُقرَّائه، وعىل صناعته وعىل نفسه عىل قىض فقْد صناعته، ويف نفسه يف ثقته
وهدوء، بسكون القلم يرتُك أن الحالة هذه يف به فاألجدر ُمفيًدا، شيئًا يصنع أن يقِدر
آفة وهذه الذهب. لصيد ِشبَاًكا األدب اتخاذ الثاني: والداء آخر. باٍب من الرزق ويطلب
يف يُحرِّمون ممن ولكنا األدب، ب ُطالَّ عىل الِغنى يُحرِّمون ممن ولسنا الرشق. يف األدب
األدب صناعة ألن الثانية؛ املرتبة يف واألدب والعلم األوىل، املرتبة يف املال جعل األدب
يكون ألن أهل غري فهو التجارة معاملة ُمعاملتها يُريد ومن تجارية، بصناعة ليست
تقتيض الخدمة وهذه تقدَّم، كما الجمهور، خدمة األدب موضوع أن ذلك وسبب منها.
ال الذي فالكاتب إعطاؤه؛ يُمكنك ما أكثر نفسك ومن قوتِك من الجمهور تُعطي أن
قريب يكون بما الورق بملء األحيان أكثر يف يكتفي ألجرتها بل لذاتها صناعته يطلب
وبذلك نفسه. قَوى من إبرازه يُمكنه ما أرقى إبراز ال املال ربح غرضه إذ املنال؛
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ى يرتقَّ أن يمكن وال الطريقة، بهذه ينحط ألنه مظلوًما؛ واألدب مغبونًا، الجمهور يُصبح
معروف السبب أن مع النفوس؟ يف األقالم تؤثِّر ال ملاذا الناس: يتساءل وحينئٍذ معها،
أهل ط يُنشِّ ال ألنه الجمهور عىل واقعة الحالة هذه يف التبعة إن قيل وإن محسوس.
لذاتها، صناعتهم يطلبون ويجعلهم حاجاتهم، ليسدَّ الواجب التنشيط واألدب العلم
التي التبعة يُخفف ال هذا ولكن األمر، هذا يف عظيمة تبعة الجمهور عىل إن فالجواب:
الفقر عندهم يكون فإنه لذاتهما، واألدب العلم يطلبون ُكتاب ُوجد متى إذ الكاتب؛ عىل
الغنى عن قيمته تنقص ال النفوس يف الذي الِغنى ألن الصناعة؛ هذه يف سببني والغنى

منه. أفضل إنه نُقل لم إن الخزائن، يف الذي

من تضلُّعه بها ونريد الكاتب، بقلم ُمختصة فهي الرابعة الحاجة وأما الرابعة: الحاجة
فيها. يكتب التي املواضيع

التي واأللفاظ األفكار أي ولباسها؛ املادة قسمني: إىل عندنا ُم تُقسَّ الحاجة وهذه
به. التعبري هذا يجري الذي واألسلوب عنها، بها يُعرب

لخوض يكفيه كاتب كل فإن … يد كل يف موجودة تكون تكاد فهي املادة أما
جريدة أي يفتح أن والفلسفة الطبيعي والعلم األدبي والعلم والتاريخ السياسة أبواب
للُكتَّاب ل تَُسهِّ التي األجنبية اللغات فضل من وهذا … أوروبي كتاب أي أو أوروبية
الحق ولكن تحصيلها، سبيل يف السنني عرشات املؤلفون تعب التي العلوم هذه طريق
يُسميه عرص يف اآلن فإننا الطبيعي، للناموس بل للرشقيني، ذلك يف الذنب ليس يُقال:
ساعدت وإذا والتقليد، بالغري التشبُّه عرص به يريدون القرود، عرص العمران: علماء
طور إىل االتباع طور من — هللا شاء إن — ستنتقل فإنها الرشقية، املعارف األحوال
الرشقية املعارف نرى نعود وال واملخرتعون، املبتكرون الرشق يف ينبغ وحينئٍذ االبتداع،
والسياسية، العلمية وجرائدها ملجالتها وصًدى األوروبية، املعارف من نسخة عن عبارة
يف والباحث مجلته، عىل ال معمله عىل بحثه يف ُمعتِمًدا الكيمياء يف الباحث يكون بل
واألوراق، الكتب عىل ال األصلية، أماكنها يف اآلثار لَدْرس سياحاته عىل معتمًدا التاريخ
ساعَدته إذا قرن نصف أو قرن بعد الزمن هذا إىل الرشق وصل وربما جرٍّا. وهلم
كتاب لكتابة غ التفرُّ من الُكتَّاب أحد تَُمكِّن كثرة فيه العربية اللغة ُقرَّاء وكثُر األحوال،
فائدة ونرشه كتابته بعد هذا كتابه من يستفيد الكاتب إن أي ثالثة؛ أو عامني يف واحد

ونفقاته. أتعابه تُكافئ مالية
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الفضل صار فقد — تقدَّم كما — يد كل يف موجودة اليوم صارت املادة أن وبما
منها أحدهما فيصنع كاتبان يُعطاها مادة وُربَّ به، تربُُز الذي األسلوب يف والصعوبة
مذهبان وهنا أحد. يقرؤه ال فصًال منها اآلخر ويصنع وائل، عجائز له ترقص فصًال
عىل يعتمدون الذين مذهب األول: املذهب تقريبًا؛ أمة كل يف الُكتاب يتنازعان مختلفان
واملذهب أصبع، قيد عنها يخرجون فال والتأليف، الكتابة يف وأصولهم السلف قواعد
التقليد ويكرهون شئونهم، جميع يف وأفهامهم عقولهم يُحكِّمون الذين مذهب الثاني:
كلمة الفريقني لهذين وعندنا يشعرون، كما يكتبوا أن ويرومون محله، يف يكن لم إذا
باملعاني، اهتمامه قبل باأللفاظ يهتم األول الفريق أن وهي داللة، أحسن عليهما تدل

باأللفاظ. اهتمامه قبل باملعاني يهتم الثاني والفريق
األسجاع تلك ألن االنقراض؛ يف آخذ مذهبهم فإن األول، املذهب أنصار رصخ ومهما
كل يف وصارت املعد، يف نبتت قد األسد، يحكي الِهر كأنها املنتفخة واأللفاظ الضخمة
سنة ٣٠ منذ العربية الكتابة أسلوب بني قابلت وإذا هللا، رحمه الهمذاني، قال كما يد،
من يشء اليوم إىل بقي قد إنه قيل وإن األسلوبني، بني الفرق رأيت اليوم؛ أسلوبها وبني
وال ثالثة، أو سطرين منها ترسد التي الخطابية والتعابري املرتادفة واأللفاظ األسجاع تلك
األسلوب هذا ألن إال ذلك ما نقول: — طمسن صبرية كأنها — واحد فكر إال تحتها يكون
بانقراض إال تماًما وينقرض يموت ال األصل وهذا العربية، اللغة نفس يف مكينًا أصًال
الطريقة وهذه واحدة. بطريقة إال بإحيائه أمل وال فشيئًا، شيئًا يموت اآلن ولكنه به، ُطالَّ
قبورهم من األصل ذلك سو مؤسِّ يعود أن وهي الثاني، املذهب أصحاب حتى بها يرىض
ألن ورًىض؛ رسوٍر بكل ذلك منهم نقبل فحينئٍذ املاضية، كتاباتهم مثل لنا ويكتبوا األبدية،

النوع. هذا يف كتابته اإلنسان يتصور ما أرقى كتابتهم
اترك له نقول أن يمكننا رسائله من شيئًا وكتب قربه من الهمذاني قام إذا وكيف
عن ليُعرِّب املفهومة البليغة السهلة بلُغته املقفع ابن قام إذا وكيف وقته؟ ذهب فقد هذا
ال العرصية الكتابة بلغة عرِّبه له نقول أن يمكننا — ودمنة ككليلة — آخر كتابًا الهندية
يف تقليدهما يُحاولون للذين تردد بال نقوله وإنما ذلك، لهما نقول ال إننا ، كالَّ بلغتك؟
والكحل. ل التكحُّ بني ما واملقلَّد املقلِّد بني قيل: وقد مقدرتهما، لهما يكون وال العرص هذا
منزلتهم، ويبلُغ مقامهم يقوم من األحياء من ينبُغ بل يعودون، ال األموات إن قيل وإن
سنة عرشين كلها قواها يرصف ثم كنفوسهم، نفًسا لنفسه يضمن الذي أين فالجواب:
االنقطاع هذا مثل كان إذا ثم فيها؟ منزلتهم ليبلُغ واألدب اللغة كتب درس يف أربعني أو
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للعلم جعله بدل واأللفاظ للُّغة جعله الرشق عىل الجناية من يكون أال الرشق، يف ممكنًا
حال؟ إىل حال من وينقلها األمم ي يَُرقِّ الذي الحقيقي

األلفاظ ألن الكتابة؛ من الحقيقي الغرض هو هذا املعاني. املعاني األفكار، فاألفكار
للمعاني. قشور أو لباس سوى ليست

به، تُسبَك الذي قالبها ألنه املعاني؛ وبني األلفاظ بني صلة هو الذي األسلوب بقى
نقول: ذلك ويف

عليه؛ تدل كتابته أن بذلك يعني نفسه. اإلنسان هو اإلنسان إنشاء إن بعضهم: قال
اكتسابي، نوعني: عىل الكتابة يف اإلنسان أسلوب يكون ذلك وعىل نفسه؛ عن صادرة ألنها
ومعرفة النفس، وتهذيب الخاطر، بكد اإلنسان له حصَّ ما االكتسابي: فاألسلوب وغريزي؛
النفس. فطرة يف مغروًسا يكون ما الغريزي: واألسلوب املؤلفني، أشهر ومطالعة األصول،
قرائح إن وغريه: بوفون قال وقد للنفس، ُمالزم ألنه ل؛ يُحصَّ وال يُباع وال يَُرشى ال وهذا
خصوًصا الوجوه، بعض من صحيح غري قول وهو واملزاولة. والكد الصرب عن تنشأ النوابغ
الشديد. والَجَلد والصرب الكد فيها واملخرتعني ُعلمائها من تقتيض التي الطبيعية العلوم يف
عن تختلف والفلسفية األدبية العلوم ولكن ذلك. عىل مثال خري وباستور نيوتن وهذا
النفوس، يف التأثري عىل والفلسفية األدبية العلوم تلك يف العمدة أن وبما الطبيعية. العلوم
دي وبرناردين روسو عمل كان وماذا أسلحتها، أول اللطيف أسلوبها يكون أن فالواجب
اللطيف، السالح بذلك ُمسلَّحة فطرتهم تكن لم لو وغريهم ورينان ورسكن بيري سان
نذكر أن الرشق يف فعلينا األشجار؟ باسق الزوابع تهز كما النفوس يهز كان الذي
الستطاعته والكاتب الُقرَّاء نفوس بها تتناجى التي الحقيقية اللذة تلك محرومون أننا
لهم كان وإن — الُكتَّاب عىل بل القراء، عىل ذلك يف التَّبعة نُلِقنَيَّ وال أعماقها، من تحريكها
لم ألنها للريح؛ فالذنب تتحرك ولم ساكنة بقيَْت إذا الحدائق أشجار ألن — األعذار بعض

لتُحركها. تهب
اللغة تطَلق لم إذا األشجار لتحريك تهبَّ أن ُمحال الريح هذه أن نرى ولكننا
عليها ويقدَّم املتقدمني، وتحدِّي واملرتادفات والسجع باأللفاظ االهتمام أْرس من العربية
يُعربِّ أن يستطيع ال اإلنسان ألن ذلك القارئ؛ فهم إىل إبالغها املقصود باملعاني االهتمام
إىل الكتابة حني قواه رصف يتعوَّد كان إذا نفسه يف تختلج التي املختلفة العواطف عن
السيل، اندفاع اندفع العامية بلغته تكلم إذا الكاتب ترى أال املعاني. تلك إىل ال األلفاظ
أن منه اطلب ولكن نفسه؟ يف تجول كانت املعاني من جميلة صوًرا سهولة بكل وأبرز
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الضخمة، واأللفاظ الزائدة، باملرتادفات ملتوتة الُفصحى باللغة الجميلة الصور تلك يُِربز
التي بلغته واحدة ساعٍة يف عنه عربَّ ما لكتابة كامًال يوًما يقيم فإنه الفارغة، واألسجاع

بارًدا. يجيء يكتبه وما فيها، يتكلم
من ما ، كالَّ والحريري. الهمذاني بلغة الكتابة يتعوَّد لم كونه ذلك سبب إن تُقل وال
واملرتادفات السجع لغة ومع فقط، باملعاني يُفكر العامية اللغة مع أنه سوى لذلك سبب
باملعاني يشعر الذي هو كالشاعر؛ الكاتب الكاتب؟ هو من أخِربونا ولكن باأللفاظ. يُفكِّر
مفهوم سهل لطيف جميل بأسلوٍب الُقرَّاء إىل ويُِربزها سواه، شعور من أشد شعوًرا
شعوًرا، أشدهم أفضلهم إن أي الشعراء؛ يتفاضل كما الُكتَّاب ويتفاضل إليهم. إلبالغها
الِعظام الُكتَّاب وما النفس، صناعات من صناعة الكتابة إن قالوا ولذلك إحساًسا؛ وألطفهم
من شعوًرا أدق نفوس سوى بينهم ينرشونه كانوا بما وأقعدوهم عرصهم بني أقاموا الذين
ُمبهم بوجٍه عرصهم بني صدور يف تختلج التي العواطف يجمعون كانوا النفوس. باقي
بها. شعوًرا أشد كانوا ألنهم والبعيد؛ القريب يتناولها جليَّة واضحة ويبسطونها غامض،
كان متى بوظيفتهم وقاِبلوها الحقيقية، الُكتَّاب وظيفة هي التي الوظيفة هذه يف فتأملوا
البدوية التعابري واقتناص اللغة، قواميس من الغريبة األلفاظ طلب عىل مقصوًرا عملهم
عندنا ريب وال العرص. كهذا عٍرص يف استعمالها غ يسوِّ ما يبَق لم التي القديمة واألساليب
مخازن عن عبارة أذهانهم وجعل الُكتَّاب، نفوس يف املعاني معادن ردم بمثابة هذا أن
مهما ُقرَّائه يف تأثري بال كتابته تبقى أن العربي الكاتب عىل يُقىض وبذلك فقط؛ لأللفاظ
النفس؛ يف يؤثر ال جماد عن عبارة األلفاظ ألن واأللفاظ؛ التعابري تنسيق يف وأجاد أبدع
يف ُقلنا أننا تنَس وال العذب. نبعها من الخارج املعاني فيض إال فيها يؤثر ال النفس إذ
طبقات من واحدة لطبقة وال لنفسه ال لألمة، الكتابة الكاتب وظيفة إن الكالم مقدمة

الحقيقي. أساسها العمومية والفائدة األول، رشطها التأثري ُحسن وإن األمة،

18



العربية الروايات إنشاء

منها بضع وتصُدر إال شهر يُمرُّ فقلَّما العربية، القصص وضع األخرية السنوات يف كثَُر
ألن التسمية؛ يف خطأ وهذا «روايات»، ونها يُسمُّ وهم عربية. مطابع فيها التي البالد يف
أن فيلزم فالن، عن فالن عن فالن من بالتواتر املنقولة األحاديث اللغة: يف الروايات
عن عبارة ألنها قصة؛ إذًا: الحقيقي فاسمها مروي؛ وحديث عنه ومروي راٍو هناك يكون
هناك كان إذا — الخطأ هذا ولكن ُقرَّائه. عىل ها ويُقصُّ املؤلف يتخيلها ووقائع أحاديث
كل يف هناك يقول فإنه عنرتة؛ قصة يف فيه وقع من أول املشهور األصمعي كان — خطأ
والخطأ معلوم. هو كما وابتداع، اخرتاع أكثُرها عنرتة وقصة الراوي. قال تقريبًا: صفحة

املقبول. الصواب من يُعدَّ أن يجوز كاألصمعي رجل يُجيزه الذي االصطالح أو

الرواية يلزم ما (1)

االصطالحي الخطأ هذا غري العربية اللغة يف تُنرش التي الروايات يف يكن لم لو أنه عىل
انتشارها؛ كثَُر وقد عنها السكوت يصح ال مآخذ هناك ولكن هيِّنًا، الخطب لكان الصغري
يقدر إنسان كل ألن رواية؛ وضع عىل قاِدًرا نفسه يرى األيام هذه يف قلًما أمسك من كل فإن
بأصول، علم الروايات فن أن يعلمون وجميعهم رها. يتصوَّ حوادث ورسد قصة قص عىل
ُحرية انعدام األول: أسباب؛ لثالثة الروايات هذه وضع عىل هذا مع يجرءون ولكنهم
الُقرَّاء اعتبار والثاني: نقده، عىل لإلقدام الفن هذا بحقيقة الجهل أخرى: بعبارة أو النقد،
قطع غري فيه يطلبون فال ساعة، نصف أو ساعة به يُلهى خياليٍّا عامًلا الرواية الرشق يف
منها يستفيد ال فيها تظهر التي فالروايات العربية؛ اللغة يف الُقرَّاء قلة والثالث: الوقت،
بالُكتُب؛ التجارة صناعتهم ومطابع مكاتب أصحاب كانوا إذا إال حقيقية فائدة مؤلفوها
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ألنه مهمة؛ رواية وضع يف رأيه وينضج فكره، ويكد قريحته، يُجِهد كاتبًا ترى قلَّما ولذلك
والجمهور وطبعها، تأليفها يف يُبذَل الذي التعب تعدل ال عنها تنشأ التي الفائدة أن يعلم
عرََّب قد املشهور، الشاعر إبراهيم؛ أفندي حافظ إن قيل وإذا قصتها. سوى منها يفهم ال
ريال)، ٥٠٠٠) جنيه ألف — قال ما عىل — منه فجنى امليزرابل رواية من صغريًا جزءًا
فيها، تعبه جزاء وال للرواية ثمنًا يكن لم الرواية هذه من امُلعرِّب جناُه ما أن فالجواب
الواحدة النسخة ثمن بعضهم دفع الذين املرصيني رساة بعض من له تنشيًطا كان ولكنه

ريال). ٢٠٠) جنيًها ٥٠
يف تقع التي املآِخذ تلك من تسلم تعريبًا املوضوعة الروايات أن بعضهم يظن وقد
وما الُكربى، اإلفرنجية الروايات يف ُمستوفاة الرواية رشوط ألن تأليًفا؛ املوضوعة الروايات
الروايات بعض أن والحقيقة العربية. بُردتها وينسج نحوها، ينحو أن إال املعرِّب عىل
تجد ال ما الرأي، يف والخرق الوضع، وفساد التشويه، من فيها تجد قد تعريبًا املوضوعة
عىل ويُغري قلمه يتناول املعرِّب أن ذلك وسبب تأليًفا. املوضوعة الروايات يف أحيانًا مثله
ويُشوِّه السيكولوجوية، أخالقها سلسلة فيقطع وإضافًة، حذًفا فيها ف فيترصَّ الرواية، تلك
أُذنه، لقطع مؤلِّفها رآه لو ما الحوادث من عليها ويزيد فيها ويُنِقص أشخاصها، طبائع
بها. ومثَّل روايته شوَّه كما به، وتمثيًال له، تشويًها بطنه، وبقر ساقيه، ورضَّ أنفه، وجدع
وقولهم مرص، يف الشعب» «ابن رواية تمثيل شهدوا ن ممَّ كثريين ُمباحثات نذكر زلنا وما
وحقهم مؤلِّفها، ومرامي الرواية هذه أغراض يفهموا لم أنهم الجرائد وغري الجرائد يف
سياق سوى منه يُدِرك ال أهله من يكون وال الفن هذا يف ينظر الذي ألن ذلك؛ يقولوا أن

إنشائها. يف سببًا وكانت عليها، الرواية بُنِيَت التي الحقيقية أغراضها وتفوته القصة،
للروائي؛ الالزمة الصفات بيان عىل نأتي الرواية، هذه يف املؤلف أغراض بيان وقبل
تنطبق خيالية عوالم أي الحقيقية؛ الروايات جملة يف معدوًدا يكتبه ما يكون أن ليصح
أشخاُصها وكأن لها، صورة كأنها ُكليٍّا انطباًقا الحقيقية العوالم عىل وأخالقها صفاتها
بدل النفوس رفع غرضها ليكون فيها؛ األيدياليستية الصبغة يف زيادة مع أشخاَصها

انحطاطها:

الكاتب ُمخيِّلة تكون أن بها واملراد االخرتاع، قوة الصفات تلك أوىل االخرتاع: قوة (١)
يف تنشأ القوة وبهذه ولذَّة. ُفكاهة الرواية يف تجعل وأخبار حوادث اخرتاع عىل قادرة
احتكاًكا واملبادئ واألميال العواطف فيها تحتكُّ التي الُكربى واملواقف املشاهد الرواية
أالَّ يجب أنه إال القوة، هذه يف املربزين رأس ديماس وكان القارئ. لُب يستأرس شديًدا
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بونسون كروايات املتاع، سقط من ُعدَّْت وإال املقبول، املعقول حد القوة هذه تتجاوز
السفىل»، «الطبقة غوركي رواية يف رأيه عن ُمدة منذ تولستوي ُسئل وملَّا ترايل. دي
قوة ينقصها ولكن جيدة، إنها أجاب: سامية، منزلة أوروبا ُكتَّاب بني له جعَلْت التي
إنما ألنها القول؛ هذا مثل نفسه تولستوي روايات عن يقولون كثريين ولكن االخرتاع.

حوادثها. باخرتاع ال الفطرية، وصبغتها وآرائها بمبادئها تمتاز
يف املؤلف يُجيد التي الحوادث تلك فإن الحركة»؛ «قوة الثانية والقوة الحركة: قوة (٢)
ديماس مزيَّة كانت والحركة قراءتها. وملَّ قارئها سئم متحركة يجعلها لم إذا اخرتاعها
وحارضهم وماضيهم ومزاياُهم، وأخالقهم روايته، أشخاص تاريخ تعرف فإنك الُكربى،
يجهل ال رواية قرأ من وكل نفسه. املؤلِّف يقوله مما ال الرواية، يف عنهم غريهم يقوله مما
يف هي هنا واإلجادة مؤلفها. تعليقات قراءة عىل أشخاصها مباحثات قراءة ل يَُفضِّ أنه
اد نُقَّ لكبار فصوًال قرأنا مرة من وكم أشخاصها. أخالق عن ُمنِبئة الرواية حوادث جعل
ُحسن يف غاية حوادثه إن الروايات: إحدى يف فصل عن فيها يقولون الفرنسويَّة الروايات
الجيدة. الروايات رشوط مقدمة يف يعتربونها وهم الحركة. تنُقصه جامد ولكنه االخرتاع،
السياق «وحدة الرواية تأليف يف الثالث والرشط املوضوع: ع وتنوُّ السياق وحدة (٣)
يف وتنتهي أولها يف تبتدئ للرواية، طريق رسم السياق: بوحدة واملراد املوضوع»، ع وتنوُّ
طرق بني رجل يمده سلك فكأنها تقلُّباتها، أثناء يف عنها الرواية تخرج أن دون آخرها،
أين وإىل ابتدأ أين من يعرف وهو يده، يف السلك ولكن فيها، فيُوِغل واسعة وشوارع ضيقة
متنوعة السياق ذلك من تتفرَّع التي الرواية مواضيع جعل املوضوع ع بتنوُّ واملراد ينتهي.
ومن ثانيًا. الرواية أشخاص أخالق يف البحث واستيفاء أوًال، القارئ ملل الجتناب متفرِّعة؛
حيث من متنوعة ولكنها ونواميسها، مادتها حيث من واحدة الطبيعة إن الفالسفة: أقوال
يُقال الطبيعة يف يُقال وما الوحدة. يف ع التنوُّ باسم: هذا يَُسمون وهم وأشكالها. صورها
وبدونهما العالم، يف وجماله يشء كل قوة أساس ع بالتنوُّ املقرونة الوحدة ألن الرواية؛ يف

ُمضجرة. ُمضطربة الحياة تكون
القوات أهم القوة هذه إن يُقال أن يصح والسسيولوجيا: السيكولوجيا قوة (٤)
تطرأ التي والحاالت الحوادث جميع تشمل الرواية مواضيع كانت وملَّا للرواية. الرضورية
أصناف أكثر إىل محتاجة الرواية كانت فيه؛ يعيشون الذي الوسط وعىل أشخاصها، عىل
عىل أشخاصها وأخالق ومبادئها آراؤها تُبنى لكي الطبيعة علم إىل تحتاج فهي العلوم،
إىل وتحتاج وخرافات، أوهام نسيج كانت وإال الطبيعية، النواميس عىل أي علمية؛ دعامة
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وأهوائها، أهلها وطبائع عنها، يُكتب التي البالد ملعرفة «الجغرافيا»؛ البلدان تقويم علم
إذا العلوم سائر إىل تحتاج وقد تاريخية. كانت إذا خصوًصا التاريخ، علم إىل وتحتاج
وأمكنها أحيانًا، العلوم هذه جميع إىل احتاجت إذا ولكنها بها، اتصال ملواضيعها كان
وهما: أصًال؛ عنهما تستغني أن يمكنها ال ِعْلمان فهناك أحيانًا، جميعها عنها االستغناء

السسيولوجيا. وعلم السيكولوجيا، علم
االطالع الروائي عىل يجب يشء أول واألخالق: النفس علم أو السيكولوجيا علم
االكتسابية فالسيكولوجيا وغريزي؛ اكتسابي أي: ومطبوع؛ مصنوع قسمان: وهو عليه،
الطبيعة مراقبة والثاني: السيكولوجيا، كتب درس األول: مصدرين؛ من الكاتب يستفيدها
املشهور الروائي موليري كان وقد أطوارهم. جميع يف وأحوالهم أخالقهم ملالحظة والبرش
من عادًة الناس يحتشد حيث حالق؛ ُدكَّان يف الجلوس يف يوم كل وقته من مدة يرصف
هي الغريزية والسيكولوجيا أحاديثهم. ويسمع أخالقهم يُراقب وهناك مختلفة، طبقات
واستنتاج النفوس، مكنونات استنباط عىل بها يقدر الدارس، نفس يف تكون غريزية قوة
النفس، لتلك الطبيعة من هبة وهي بها. هي تدري أن دون حاالتها وتصوير أخالقها،

إليها. يان يؤدِّ قد واالختبار الدرس إن يقول: األخالق علماء بعض كان وإن
تعبهم عن ناشئ الرجال أعاظم نبوغ إن الفرنسوي: الطبيعي العاِلم بوفون قال
االكتشاف يستلزم ال التي الطبيعية العلوم يف صحيح قول هذا قلنا: الدرس. عىل وصربهم
عدَّ وقد وسبنرس. باستور ذلك عىل شاهد وأقرب عقلية، قوة بل نفسية، قوة فيها واالخرتاع
واألخالق، النفس علم ولكن االعتيادية. النفوس ُجملة يف سبنرس نفس نيتشه الفيلسوف
ورينان وهيغو وشكسبري ملتن فإن العلوم؛ بتلك تُقاس ال الجميلة والفنون األدب، وعلم
يربزوا أن قَدروا مَلا راقية؛ جميلة كبرية بنفوس تهم خصَّ الطبيعة أن لوال ورانيري وجوت
وهل درًسا. أعمارهم قطعوا ولو والكمال الجمال آيات من تآليفهم يف أبرزوه مما شيئًا

الشعر؟ وقرض الدرس بمجرد حقيقيٍّا شاعًرا الشاعر غري يصري
املؤلِّف تصون ألنها الرواية؛ رضوريَّات أهم والغريزية االكتسابية فالسيكولوجيا
من وتَُمكِّنه عنهم، يتكلم الذين األشخاص أخالق بشأن الفاضحة األغالط يف الوقوع من
من وكم سيكولوجيٍّا. الدنيا يف البرش أخالق عىل ُمنطبقة حقيقية برشيَّة أخالٍق تصوير
الكاتب فرأينا وأشهرها، أهمها حتى بالعربية، تُنَرش التي الروايات بعض حنا تصفَّ مرة
الجهة من آخرها يف أخالقهم عىل ينطبق ال تصويًرا الرواية أول يف أشخاصه أخالق ر يَُصوِّ
يجعله الخاتمة يف تراه ثم عصبيٍّا، البدء يف الشخص مزاج يجعل مثًال فإنه السيكولوجية!

محض. دموي مزاج ذي مسلك يسلك
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تتربَّأ متناقضة متقابلة صفات أشخاصه نفس يف يجمع تراه أنك هذا من وأغرب
كاتب أصغر عليها اطَّلع لو أجِوبَة يُجيب شخصه يجعل تراه وأحيانًا منها، السيكولوجيا
هذا لقال: له؛ املؤلِّف رها صوَّ التي األخالق عىل اطِّالعه بعد السيكولوجيا، بمبادئ ُمِلم
خارجة عنها، الزمة تكون قلَّما األخالق تلك من املستخرجة والحوادث تأليف. ال تخريٌف
لها. بنتيجة هي وما لها، نتيجة لتكون جذبًا مجذوبة هي وإنما السيكولوجيا، بُحكم منها،
ولذلك البصري؛ الناقد لعني إال تظهر ال ألنها الرشق؛ يف تظهر ال الفاضحة العيوب وهذه
بني الجمهور يُميِّز حيث الغرب يف ْت نُِرشَ ولو الروايات، بتلك ذَّج السُّ الُقرَّاء بعض يُعَجب
أفراد من أحد إليها يلتفت ال التي الضعيفة الروايات ُجملة يف لكانت والصحيح الفاسد

الراقي. الجمهور
وهذا البرشي. االجتماع علم أي السسيولوجيا؛ يف نقوله السيكولوجيا يف ُقلناه وما
العرصأصبح هذا يف املهمة الروايات جميع أن األول: لسببني؛ الرواية ملؤلف رضوري العلم
الوضعية أو يَّة الحسِّ الفلسفة واضع كونت أوغست الفيلسوف كان وإذا اجتماعيٍّا، غرضها
أصغرها إىل أكربها من العلوم جميع أن سبنرس تلميذه قبل مشهورة برباعة أثبت قد
أن بالروايات فأحِر العلوم، تلك غرض هي السسيولوجيا وأن السسيولوجيا، إىل تنتهي
وإنماء لرتقيته، البرشي املجتمع حاالت يف البحث أي أيًضا؛ السسيولوجيا غرضها يكون
هذه ذرائع أهم من قبلها أو الصحف بعد والروايات املرضة. قواته وإفناء النافعة، قواته
الُقرَّاء عامة من ألوًفا ألن الشأن؛ هذا يف الصحف من تأثريًا أشد الرشق يف هي بل الرتقية،
دونها ُعليا، اجتماعية وظيفة للرواية فُهنا الروايات. يقرءون ولكنهم الجرائد، يقرءون ال
الجاهل. الساذج للشعب األوىل املدرسة ألنها والُكلِّيَّات؛ واملدارس الصحف جميع وظيفة
بعض يف املدسوس الزعاف السم نرى حني الشعب هذا عىل قلبنا صميم من نشِفق وإننا

يقرؤها. التي العربية الروايات
ال والصانع والبحث، بالدرس إال عامًلا يصري ال العاِلم أن كما الفن: هذا درس (٥)
ولكن فنِّه. بدرس إال راويًا يصري ال الروائي فكذلك صناعته، عىل باإلكباب إال صانًعا يصري
ُمطالعة األول: أمران؛ مدرسته وإنما الفن، هذا أصول فيها تُعلَّم مدرسة للروايات ليس

الروايات. ادي نُقَّ مشاهري كتابات ُمطالعة والثاني: املؤلفني، أكابر روايات
املدرسة أنه عىل دليل فأظهر املؤلفني، أكابر روايات مطالعة وهو األول، األمر أما
ُخالصته: ما قال فقد نفسه، عن الكبري ديماس إسكندر كتبه ما الروايات ملؤلفي الحقيقية
الروايات جميع يُطالع أخذ روايات، مؤلف يكون أن عىل شبابه يف النية عقد ملَّا إنه
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درسها، يف طويًال وقتًا فَرصف فرنسويني، وغري فرنسويني املؤلفني، ألكابر املشهورة
أساليبها ذهنه يف انطبَعْت حتى كلها عليها فأتى ومراميها، أغراضها وتدبُّر بها، ل والتأمُّ
الرواية فكتب الكتابة، يف رشع ذلك وبعد ومذاهبها، وقائعها فكره يف واختلَطْت وُطُرقها،
كتب وملَّا أيًضا، وأحرقهما والثالثة الثانية كتب ثم عنها، رضائه لعدم وأحرقها األوىل
املالكة، العائلة أُمراء أحد حرضها وقد باريس. يف دوي لها فكان للتمثيل، دفعها الرابعة
مجلسه من األمري نهض للجمهور املؤلف اسم ذُكر فلما عنده، ُمستخَدًما ديماس وكان

له. وتنشيًطا إكراًما ديماس؛ ملستخَدمه ُقبَّعته ورفع
االختبار ُخالصة ألنها الروايات؛ ملؤلف مدرسة خري هي الجيدة املشهورة فالروايات
يكب لم إذا التأليف يف الراغب تكفي ال وحدها املطالعة هذه ولكن الفن. هذا يف والعلم

عليها. إكبابه — الروايات ادي نُقَّ أقوال َدْرس — الثاني األمر عىل
يف يُنَرش مخصوًصا فصًال فيها وجد وغريها الكربى الفرنسوية الجرائد ح تصفَّ َمن
تمثل التي الروايات نقد وموضوعه املشهورين، النََّقَدة ألحد الجريدة ذيل يف اثنني يوم كل
الشهر يف األربع للمقاالت أُجرة الجريدة له تدفع النقدة هؤالء أحد وُربَّ األسبوع، خالل يف
سنت بعد عرش التاسع القرن يف ادين النقَّ كبري ساريس؛ كان وقد وزير. راتب يعدل راتبًا
«لوجه» يف وهو وجهه يف رأوا إذا واملؤلفون املمثلون وكان الطان، جريدة يف يكتب بوف،

املعول. رأيه عىل كان ألنه خوًفا؛ فرائصهم ترتعد الرىض، وعدم االستياء، دالئل
كاتب واجبات أهم من أوروبا نقدة من وغريهم النقدة هؤالء كتابات فَدْرُس
النقدة مشاهري واختبار الفن، هذا اختبارهم نتيجة كتاباتهم من يستفيد ألنه الروايات؛
تويف فلما ُكربى، بلذة الطان يف ساريس نقد نقرأ ُكنا وقد نشأته. منذ فيه تقدَّموهم الذين
وأشهر األكاديمي رجال من وهو الديبا، جريدة يف فاكه أميل املسيو نقد نقرأ أصبحنا
يطلبها، ملن الفرنسوية اللغة يف كثرية الروائي النقد كتب أن عىل اليوم، الفرنسويني النقدة
الفن هذا يف متفردين زالوا ما الفرنسويني ألن الفرنسوية؛ غري الكتب من وأصح أهم وهي

كلها. أوروبا يف
«التزام الروايات وضع رشوط من واألخري السادس والرشط الجمال: عاطفة (٦)
أمران؛ هذا يف ويدخل ذلك، عىل فان ُمتوقِّ وحالوتها تأثريها ألن فيها»؛ الجمال عاطفة
اإلجادة عىل فُمتوقِّف موضوعها جمال أما سبكها. جمال والثاني: موضوعها، جمال األول:
عذب، بلفٍظ نسجها به فاملراد سبكها جمال وأما بسطها. تقدَّم التي الخمس الصفات يف
يستأِرس ما والعذوبة الحالوة من ُمطالعتها حني القارئ فيجد جيل، وروح طيل، ومعنًى
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ألن والتاريخية، العلمية املباحث يف يُغتفر مما اإلنشاء يف والجمود الجفاف كان وإذا لُبَّه.
ذلك فإن أطمار؛ عليها كان أو نضار من لباسها كان سواء الحقائق، تقرير منها الغرض
القارئ؛ نفس يف التأثري عىل هو إنما الروايات يف الُعمدة ألن أصًال؛ الروايات يف يُقبَل ال مما
بعاطفة إال ان يَتِمَّ ال والتأثري الجذب وهذا بحالوتها. صدره ورشح مبادئها، إىل لجذبه

الجمال.
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وإنما فيها، هنا نبحث فال لواضعها، الالزمة والرشوط الروايات وظيفة يف رأينا بسطنا
منها خرَجْت لنا، وأنفعها الروايات أهم ُقلنا: ومتى لنا. وأنفعها الروايات أهم يف نبحث
املكاتب أصحاب بها يتَّجر التي وهي الوقت، وقطع التفكُّه بها يُقَصد التي الروايات
يقصدونها. لفائدة مؤلفوها يضعها التي الروايات يف كالمنا وانحرص الصغرية، واملطابع

أمرين: يف هنا وبحثنا
الرشق؟ يف إليها احتياًجا أشد نحن التي الفائدة هي ما األول:
الفائدة؟ هذه إىل يوصلنا الروايات أنواع من نوع أي والثاني:

وجه، من العلة ص يَُشخِّ منا واحد وكل ودوائه، الرشقيني داء يف نبحث كلنا األول: األمر
داؤنا يقول: وغريه السياسة، داؤنا يقول: فبعضهم يراه، الذي الدواء لها ويصف
قوة وجود وعدم والزراعة، والصناعة التجارة انحطاط داؤنا يقول: وآخر الرئاسة،
عنارصنا تعدُّد داءنا إن يقول: وغريهم خارجها، ويف األمة داخل يف تحميها سياسية
تربية داؤنا بل ال، يقول: وآخر نفوسنا، يف والبُغض االنقسام واستحكام ومذاهبنا
ال، يقول: وآخر وأخالقنا، حاجاتنا عىل تنطبق ال وتربيتها دروسها فإن مدارسنا،
إصالح دون تُحول ُمنازعة بالدنا يف والسيادة الرزق لنا األجانب ُمنازعة داؤنا بل

شئوننا.
التي األسباب ومعرفة األمم أخالق يف النظر أَِلَف الذي البصري املتأمل أن عىل
سببًا هنالك أن تقدَمْت التي الوجوه جميع يف الفكرة إعمال بعد يرى وتحطها، ترفعها
لالنحطاط، حقيقية أسباب األسباب تلك أن يف ة مشاحَّ وال األسباب. تلك جميع فوق
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إليه أرشنا الذي السبب وأما أسباب. ال مسببات أي فرعية؛ أسباب الحقيقة يف ولكنها
الشخصيات وجود عدم وهو: املرشق، باليا جميع منه تتفرَّع الذي األصل فهو هنا،

أبنائه. بني الراقية
التجارة تروج أن يمكن قد والدينية، السياسية األسباب ترتفع أن يمكن قد
تُحسن قوية يد بتأثري ومذاهبها األمة عنارص تتحد أن يمكن قد والزراعة، والصناعة
نظرها الرشق بالد إىل فتنظر رشدها، إىل أوروبا تعود أن يُمكن قد األحكام، ة أِزمَّ إدارة
بغري أو بأعجوبة يقع أن يمكن قد ذلك كل مستعمرات. إىل ال الحياة لها تريد أمم إىل
عزيزة أُمًما أُممهم صريورة من يتمنونه ما الرشقيني يُنيل ال وحده وقوعه ولكن أعجوبة،
فيها يدورون كانوا التي االنحطاط دائرة يف دورانهم عىل حينئٍذ يُقيمون بل راقية،
إىل أكداًسا املال ويجمعون ويجدُّون يركضون تراهم فقراء، ضعفاء ء أِذالَّ كانوا حني
الدائرة. تلك ضمن يدورون زالوا ما أنهم والحقيقة ُمرتقني، صاعدين فتخالهم أكداس،
وربما ُمنحطِّني، أغنياء أعمالهم رواج بعد فأصبحوا ُمنحطِّني، فقراء قبل من كانوا إنهم
أنها عن فضًال لها، أهًال يكن لم إذا صاحبها تُبطر الثروة ألن انحطاًطا؛ الغنى زادهم

إليها. الوصول قبل عنه عاجًزا كان ما والصغائر الكبائر إتيان من له ل تَُسهِّ
جميًعا، منها ونعجب نشكو مسائل وجود يف األسباب لنا تتضح تقدَّم بعدما
ويخدمها الجميع يحرتمها بجامعة مجموعة أُمًما أُممنا نعترب ال ملاذا بعده نعلم فإننا
إليها، يسعى خاصة مصلحة منهم واحد ولكل متفرقني، أفراًدا نعتربها بل الجميع،
نعلم العمومية». «املصلحة كلمة يسمعون حني ضاحكني ُمزدرين أكثرنا يبتسم وملاذا
ليس مختلفة بطرق لوها حصَّ التي بثروتهم النفع عىل قادرين منا أصبحوا الذين ملاذا
منها خرجوا التي لألمة نافًعا شيئًا يعملوا أن دون وبَلٍه، بوقاحة بها التمتُّع إالَّ همٌّ لهم
عموميٍّا؛ شأنًا ُولُّوا متى ودينيٍّا، مدنيٍّا ورؤساؤنا، ُحكَّامنا ملاذا نعلم أثقالهم. كل وتَحِمل
األقوال نرى ملاذا نعلم حلوبًا. بقرة الرعية العتبارهم أنفسهم؛ إىل النفع لجرِّ استخدموه
الظاهر، يف مظاهرها أرقى يف والسياسية االجتماعية واآلداب جميلة، ساميًَة كلها عندنا
والتعاُون؛ االجتماع عىل نقدر ال ملاذا نعلم ويُبكي. يُضِحك مما والبواطن األفعال ولكن
للعلم املختلفة الجمعيات كإنشاء األمم؛ رفع يف والعوامل القوات أعظم بذلك ففقدنا
وبدونها العرص، هذا يف االرتقاء مدار عليها التي والتجارة والصناعة والزراعة واألدب
بعضهم قال حتى ضائًعا، ا حقٍّ ل يَُحصِّ أو عظيًما، شيئًا يصنع أن الفرد يقدر ال
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اليوم تسوق التي هي والصناعة والتجارة والزراعة الَعَملة جمعيات إن أوروبا: يف
حديد. من بقضيٍب االرتقاء سبيل يف والساسة السياسة

ما خري هي لها السبيل وتسهيل الرشق يف راقية شخصيات إيجاد إىل فالدعوة
وحينئٍذ الحاكمة، الهيئة يف إما توجد الراقية الشخصيات وهذه وأبناؤه. الرشق به يُخَدم
املحكومة، الهيئة يف وإما كرًها، أو طوًعا راقية شخصيات فيها وتوجد األمة ترقى
يُقاس إنما أمة كل وارتقاء كرًها. أو طوًعا والسداد الرشاد ُسبل الحاكمة الهيئة فتُلزم
اختمار وثمرة والعقل، النفس تهذيب نتيجة وهي فيها، التي الراقية الشخصيات بعدد
اإلصالح وما جيل. بعد جيًال فيه يعيشان الذي الوسط وتأثري فيهما، الكريمة املبادئ

اإلصالح. هذا إال العرص هذا يف الناس آذان يف صداه يَُدوِّي الذي االجتماعي
مواضيعها، من هو وليس البحث، هذا تحتمل ال املقدمة كهذه رواية مقدمة أن عىل
ال وبدونه إليه، الرشق يحتاج الذي األول املبدأ بيان من قصدناه ما إليه الكالم جرَّ وإنما
موضوعه كان ما الرشق ألبناء املطالعات فأنفع أساس. غري عىل يبني ألنه قائمة؛ له تقوم
راقية. شخصيات إيجاد ومراميه أغراضه أهم الذي ذكره، تقدَّم الذي االجتماعي اإلصالح
الكالم؟ مقدمة يف ذكرها تََقدَّم التي الفائدة إىل توصلنا الروايات أنواع أي الثاني: األمر

الحقيقي. املقدمة هذه موضوع هو وهذا
كما لصوبه، الحبل اإلنسان جر وهي: مألوفة، عادة البرشية الطبيعة يف إن
يكون وأحيانًا غريه، رأي ويَُقبِّح ومذهبه، مبدئه إىل يدعو إنسان فكل العوام، يقول
ال املقبِّح كان متى مضحًكا يكون وإنما مقبوًال، يكون وأحيانًا ُمضِحًكا، التقبيح هذا
يتجاهله أن وإما الصواب، من غريه رأي يف ما يجهل أن فإما واحدة، بعنٍي إال يرى
يف ومبادئها «الجامعة» ومذهب صواب. غري أنه حقيقة العتقاده أو بضاعة، لرتويج
الروايات فضل لتبيان بسطها إىل حاجة فال ُقرائها، عند معروفة رواياتها وغري رواياتها
لصوبنا؛ كثريًا الحبل نُجر ال هذا مع ولكنَّا الروايات. سائر عىل عندها االجتماعية

غرينا. فيه يقع قد الذي الخطأ هذا لكراهتنا
والخالعة. للفكاهة موضوع بعضها العربية اللغة يف اآلن تُنرش التي الروايات إن
أحاسن إبراز منه والقصد ُمَعرَّب، وبعضها نظًرا، يستحق ال ألنه فيه؛ ننظر ال النوع وهذا
وبعضها الروايات، تلك رشوط مستوفيًا يكون وقلَّما ا، جدٍّ نادر وهو اإلفرنجية، الروايات
وقسم األوروبية، األمم تاريخ يتضمن منه فقسم قسمان: التاريخي النوع وهذا تاريخي.
يف ألننا أيًضا؛ النظر يستحق فال األول القسم أما املرشق. أمم بعض تاريخ يتضمن

29



أنطون فرح

القسم وأما للفكاهة، إال يُربزه فال عنده شيئًا منه يربز وَمن أوروبا، أمم تاريخ عن غنًى
التاريخ ذلك أهل يوقف ألنه َحَسن؛ فيه فالكالم املرشق، أمم بعض تاريخ وهو الثاني:

اعرتاضات: أربعة التاريخية الروايات عىل يتوجه ولكن تاريخهم، عىل
عن عبارة كونه عن يخرج ال التاريخ فإن إلينا، بالنسبة كمايل أمر أنها االعرتاضاألول:
وانحلَّت تكوَّنَْت التي أو بعُد ن تتكوَّ لم التي واألمم خلت، وحوادث مضت أيام ذكر
كل قبل وهي ذاهب، ومجٍد ساقطة بعَظمة تذكريها سوى شيئًا تاريخها يُفيدها ال
أضعاف إليها أرشنا التي الراقية الشخصيات وتُوِجد بها، تنهض قوات إىل تحتاج يشء
ونصب للعمل، والحماسة والنشاط االجتماع وعلم الرتبية علم وإن تاريخها. إىل حاجتها
عام رأي بتأليف عليها كلمتها وجمع إليها، السعي عىل وحثها أمامها، رشيفة أغراض
مبادئ أصغر إن بل واإللهية، البرشية التاريخ علوم جميع عىل ُمقدَّمة هذه كل منها،
وعظمته؛ التاريخ جالل عىل فيها لة ُمفضَّ األوىل الصناعة مبادئ وأحقر األوىل الزراعة
ولكن يُفيدها، قد ورواياته بكتبه املاضية تاريخها حوادث إىل فكرها يرصف فالذي
يف يَُعلُِّق أطماٍر ذي فقري مثل يكون حينئٍذ َمثََلها ألن تُذَكر؛ تكاد ال ذلك من فائدتها
التاريخ إىل بنا حاجة أيَُّة بيري: سان دي برناردين قال نضار. من وسلسلة ساعة ثوبه
وذكر السعادة بني عالقة أية بل األرض؟ يف سعادتنا يف للتاريخ تأثري وأيُّ وكتبه؟
سيكون. وما كائن هو ما تاريخ لهو كان ما تاريخ إن خلت؟ وأيام مضت حوادث
يف تفكريهم لكثرة املؤرخني إن والرش»: الخري وراء «ما كتابه يف نيتشه الفيلسوف وقال
مثل مثلهم فيصري يشء، كل منزلة التاريخ يُنزلوا أن إىل ينتهون فيه وتنقيبهم املايض
يتأخرون أنهم بذلك يريد أمام. إىل يميش أنه يحسب وهو وراء إىل يميش الذي الرسطان

يتقدمون. أنهم يحسبون وهم
مزيًجا تكون ألنها وذلك قتَّال؛ للتاريخ سمٌّ هي التاريخية الروايات أن االعرتاضالثاني:
وال تحقيقه. بدل التاريخ إفساد ذلك ويف التاريخية، والحوادث املخرتعة الحوادث من
تكون والعمدة عَرًضا. وروده يكون أن يجب ولكن الروايات، يف التاريخ ورود من بأس
ألن الحقيقي؛ الرواية غرض هي التي االجتماعية واملبادئ األفكار من الرواية يف ما عىل

اجتماعية. روايات هي إنما العرص هذا يف الهامة الخطرية الروايات
من شيئًا نفسه يف يجد فالكاتب للخواص، تُكتب التاريخ كتب أن االعرتاضالثالث:
أفاضل يف ألن بعضهم؛ ساء وإن التاريخ يف ا حقٍّ به الجهر يرى بما الجهر عىل الجرأة
أما إخالصه. يعتقدون كانوا إذا ومعذرته الكاتب ملسامحة ميًال األمم كل من الخواص
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يُسامحون ال وهؤالء ذَّج، والسُّ العوام عىل رواجها يف اعتمادها فأكثر التاريخ روايات
يف التاريخ فيَُشوِّه لبضاعته، ترويًجا ُمجاراتهم إىل الكاتب يضطر ولذلك يعذرون؛ وال
تزيد أمور وتزيني وبتحسني التاريخ، رشوط أول من به الجهر كان ما بكتمان رواياته
أمة، من والُقرَّاء أمة من الكاتب كان إذا خصوًصا وأغالطهم، بأوهامهم ًكا تمسُّ السذج
الفائدة إذ ِسيِّنِي؛ وعدمها الروايات تلك وجود يكون وبذلك الرشق. بالد يف األخص وعىل
ترك عىل ُقرَّائها تحمل التي األدبية والقوة الجرأة من فيها ما هي الروايات يف الحقيقية

بها. كهم تمسُّ زيادة ال وأوهامهم ضعفهم
جريدة يف افتتاحية مقالة يف سنتني، منذ رود إدوار املسيو قال االعرتاضالرابع:
ورينان وتان كتيريس الفرنسويِّني املؤرخني وكبار التاريخ عن كالمه أثناء يف ألفيغارو،
التي التاريخ كتب أن يعلموا أن الناس عىل يجب إنه ُخالصته: ما وغريهم، وميشله
أصحابها ادَّعى مهما إليها، يُركن ال الفرنسوية وغري الفرنسوية باللغة يقرءونها
والقياس، االستنتاج طرق فيها يتخذون أنهم األول: لسببني؛ وذلك والتدقيق؛ التحقيق
التاريخ يف آراءهم ترى ولذلك فاسديِن؛ وقياسهم استنتاجهم يجيء األحيان أكثر ويف
يرتاءى كما التاريخ يكتب منهم مؤرخ وكل بعًضا، بعضها ينقض متباينة متخالفة
رواتها ألن خطأ؛ أكثرها منها ويستقون عليها يعتمدون التي املصادر أن والثاني: له،

والرواية. النقل يف أخطئوا
يف اختلفوا تاريخه كتبوا إذا األخري الزمن يف عاشوا الذين املؤرخني لرتى وإنك
علموا وال يشهدوه، لم زمن تاريخ كتابة راموا إذا بهم فكيف وتفسريها، حوادثه رواية
بصحته الوثوق يمكن ثابت يشء التاريخ يف وليس لهم؟ الكتب نقَلته ما غري عنه شيئًا
قلنا: البعيدة. األزمنة تلك من إلينا وصَلْت التي الرسمية واألوراق واألرقام الحوادث غري
والحوادث اآلراء تناُقض فيها ورأى واإلفرنجية، العربية املؤرخني كتب تصفح َمن وكل
ولكنه أوروبا، مؤرخي ساء الذي القول هذا بصحة يُسلِّم أن إال يسعه ال واألرقام
منه الرشقي وباألخص القديم، التاريخ خصوًصا — التاريخ يف التحقيق وما صحيح.

دليل. عليها يقوم ال ودعوى ُخرافة إال —
ال بينها الرتجيح فيها الباحث وظيفة مختلفة، آراء بل تاريٌخ، هنالك وليس
قوته اإلنسان وبذل األهمية، من رفيعة منزلة والحوادث اآلراء تلك وإنزال تحقيقها،
ال وفائدته به، مشكوك بيشء االشتغال قبيل من هو إنما فيها، ووقته وعلمه ونشاطه
بكتابة عمري رصفُت ألنني آسٌف إنني وفاته: قبل رينان قال ولذلك فيه؛ التعب تعدل
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غري يشء ُكتبه يف يكن لم إذا أنه مع ذلك قال بعدي. أحد يتصفحها أن قلَّ تواريخ
ألن — الفرنسويِّني ُكتَّاب بعض قال كما — كاٍف هذا فإن كتاباته، يف إنشائه جمال
القلم. وحالوة الجمال ب لُطالَّ ومقصًدا الناس، أيدي بني خالًدا كتبه ما جميع يبقى

كان إذا إال الروايات، بني سامية وظيفة التاريخية للروايات نرى ال تقدَّم، ما فبعد
الفراغ. ساعات يف النفس وترويح الخاطر لتسلية وفكاهات قصص مجموعة بها املقصود
االجتماعية للروايات هي الروايات أنواع بني العليا الوظيفة أن هذا بعد بنفسه وظاهٌر

الفلسفية.
الروايات عن الدفاع وهو اآلن، حتى نذكره لم لغرض تقدم ما كل ذكرنا وقد
نحتاج ال كمالية، روايات الروايات هذه أن رأى الكتاب بعض فإن الفلسفية، االجتماعية
وُمصدِّقني ُمواِفقني هذا قوله وجد وربما عملية. روايات إىل نحتاج بل العرص، هذا يف إليها
فيه يعتقدون من موافقة اعتادوا الناس ألن املوضوع؛ هذا لُباب يف ينظروا أن دون له
الروايات هي االجتماعية غري الروايات أن إثبات تقدم وقد النظر. وصدق الرأي أصالة

الكمالية.
صفحات بضع وتخصيص الصغري املوضوع بهذا اهتمامنا القارئ يستغرب وقد
موضوًعا يعدُّه ال وإمعاٍن بانتباٍه ومطبوعاتهم الرشقيني آراء تتبع الذي الكاتب ولكن به،

ييل: فيما نظر إذا موضوع أكرب يراه وربما كبريًا، بل صغريًا،
كتبه يف جمَعْت قد والرتبيات اللغات ع وتنوُّ اآلراء، وتعدُّد الرشق، يف الُكتَّاب كثرة أن
متناقضة اجتمعت قد الكتابي. األدب ومذاهب الفلسفية اآلراء جميع وجرائده ومجالته
مذاهب فيها فرتى األرضية، الكرة يف املذاهب جميع من خليًطا وأصبَحْت متضاربة،
الكلبي، وأبيقور وأرسطو وأفالطون توما والقديس وماركس وداروين وكونت سبنرس
وزوال وقنت ونيتشه وشوبنهور اإلسكندرية، وفالسفة األفغاني، الدين جمال يسميه كما
املذاهب هذه كل أي — كلها والفيدا، واإلنجيل والتوراة والتلمود القرآن ومذاهب وهيغو،
العجيب، الغريب باألمر هذا وليس األَسِل. اشتباك مشتبكة متجاورة فيه تراها — املختلفة

التوراة. يف جاء ما عىل اليوم قبل ُوجدت بابل فإن
حيٍز يف املذاهب هذه من املتناقضات اجتماع األول: أمران؛ العجيب الغريب وإنما
املذاهب هذه أحد صاحب تسفيه والثاني: لها، الحيز هذا صاحب يفطن أن دون واحد
بهذا الخاص الوجه من هه يَُسفِّ أن بدل مذهبه، وبُطرق مذهبه، وجه من منها آخر ملذهب
املذاهب ال واألدبية، والفلسفية الكتابية املذاهب عن هنا نتكلم أننا البيان عن وغني املذهب.
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الوضعية الفلسفة صاحب كونت؛ مبادئ عىل كأنه يوًما يكتب بعضهم مثًال فرتى الدينية،
وشوبنهور َقنْت مبادئ عىل كأنه يكتب تراه ويوًما وأمريكا، أوروبا يف اليوم روحها السائد
الطبيعة)، (تقليد الناتوراليستية كتاباته يف زوال منهج ينهج يوًما تراه األيدياليستية.
يف يوًما قرأنا وقد األيدياليستية. الرومانتيكية كتابته يف هيغو فيكتور منهج ينهج ويوًما
الهمجية آثار من أثر الوطنية إن فيه: قالت الوطنية، عن كالًما مرصية يومية جريدة
الوطنية عماد هي التي املبادئ جميع عن دفاع أشد عادة تدافع الرصيفة أن مع القديمة،
لالجتماع الرشق ألبناء بعُد املبادئ وضوح عدم واالختباط االختالط هذا وعلة ودعامتها.
عنه الدفاع خطته ويجعل وفروعه، مبدئه أصل يعرف حزب كل أحزابًا، أحزابًا حولها
املبادئ: بأصول والجهل االختالط لهذا مثاًال وإليك وآراءه. وأخالقه مزاجه ملوافقتها وعنها
منها واألهم كمالية، روايات والفلسفية االجتماعية الروايات إن الُكتَّاب بعض قال
اإلصالح ُسبل وخري إصالح، إىل تحتاج أحوالنا إن قال: القول هذا وبعد العملية. الروايات
وغريها والبورصة، وامُلسكر واملقامرة واملجاملة والخداع كالكذب الشائعة؛ الرذائل تقبيح

أعبائها. تحت ننئُّ التي واملنكرات الرذائل من
ألنه القول؛ هذا يستغرب الكتابي واألدب الفلسفية املبادئ أصول عىل وقف فالذي
فاألدب (واقعي)؛ ورياليست (مثايل)، أيدياليست نوعان: الفلسفة يف الكتابي األدب أن يعلم
مشتق الناتوراليستي أو الرياليستي واألدب والعقل، النفس قوى من مشتق األيدياليستي
عىل تأثريها ويُقدم اإلنسان، نفس ُقوى عىل واإلصالح التأثري يف يعتمد األول الطبيعة. من
أسمى هو ما صوروا يقول: األول وتقليدها. وقواتها الطبيعة عىل يعتمد والثاني تأثري، كل
وهمي خيايل الطبيعة من أسمى هو ما إن يقول: والثاني به، النفوس لرفع الطبيعة من

عملية. فوائدها ألن وتصويرها؛ وتقليدها الطبيعة وحسبنا كمايل، أو
املذهب إن يقول املعِرتض أن وجدت تقدَّم، الذي االعرتاض إىل اآلن ُعدت فإذا
نيتشه كالفيلسوف رياليستيٍّا؛ كان ملن مثًال جائز اعرتاض وهو كمايل، أمٌر األيدياليستي
األيدياليستي املذهب املعرتض ه سفَّ متى ولكن وتهكًُّما، نقًدا األيدياليست أدمى الذي
النقائص من أشبههما وما والخداع الكذب اجتناب يف ألِّفوا فقال عاد ثم التسفيه، ذلك
محاربة من اإلصالح ع توقُّ ألن ذلك يشعر؛ أن دون املبادئ بني يخلط فإنه االجتماعية،
يتساهل الرياليست ومذهب األيدياليست. مذهب من هو أشبههما وما والخداع الكذب
العمران. مالزمات ومن للضعيف حق إنهما نيتشه قال وقد والخداع، الكذب مع أحيانًا
ألنه األيدياليست؛ مذهب جهة من ه يَُسفِّ املعرتض أن هي هذا من تخرج التي فالنتيجة
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السذاجة منتهى وهو به. البرش إصالح إىل يدعو أخرى جهة ومن رأيه، يف وهِميٌّ خيايل
باألصول. والجهل

وإظهار والرياليستيِّني، األيدياليستيِّني مذهب رشح الفصل هذا يف غرضنا وليس
بحث ذلك فإن األرض؛ إصالح يف منهما كلٍّ تأثري ومبلغ البرشي، املجتمع يف آثارهما
هذين يف رأينا إلبداء فرصة أول وسنغتنم الفروع. كثري الطرق، متشعب طويل، فلسفي
وترتيبها، الرشق يف املبادئ فصل وجوب إىل األنظار نوجه أن هنا غرضنا إنما املذهبني.
فضًال لنا، أفضلها واختيار فيها، للنظر تسهيًال وبابه؛ مرتبته يف منها واحد كل ووضع
عندنا العلم انحطاط عىل دليل بها والجهل بها، الجهل عىل دليل بينها الخلط أن عن

طفوليَّته. يف يزال ال وكونه
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الذي املوضوع هذا يف وبحثَْت إال العربية والجرائد املجالت من جريدة وال مجلة تبَق لم
لقرائنا باختصار نذكر ونحن غازيت. اإلجبشن وجريدة املؤيد جريدة رصيفتنا بابه فتحت

فيها. ورأينا املسألة هذه تاريخ
— املختلطة االستئناف محكمة يف اإلنكليزي القايض — ويلمور املسرت جناب وضع
يتخذوا أن األول: أمرين؛ العربية اللغة أبناء عىل فيه اقرتح األهمية، غاية يف إنكليزيٍّا كتابًا
اللفظ لضبط وذلك العربية؛ الحروف من بدًال العربي الكالم لكتابة اإلفرنجية الحروف
الكتابة يف العامية اللغة استعمال والثاني: اللفظ، املختلفة الكتابة املتشابهة الكلمات يف
يف سنوات يرصف اإلفرنجي الرجل أن الطلب هذا يف وحجته الُفصحى. اللغة من بدًال
التي اللغة وال اليوم، ُكتَّابها بها يكتب التي اللغة يفهم ال هو ثم العربية اللغة درس
ال املرصيني من اليوم الكتابة لغة يفهمون الذين فإن ذلك، عن وفضًال قومها. بها يتكلم
يتعلموا لم فإنهم باملائة، ٨٨ وهم السكان، باقي أما السكان. من باملائة ١٢ يتجاوزون
يف سنوات عدة رصف إىل اضطروا بها ليدرسوا يتعلموها أن وجب وإذا الكتابة، لغة
التعليم هذا تسهيل أو تعليمهم، طريق يف العقبات هذه وضع الواجب من فهل ممارستها،
مستقلة لغة العامية اللغة هذه إن ويلمور املسرت ويقول بلغتهم؟ الدروس لتلقينهم لهم
أصولها ُجمعت فإذا وقواعد، بأصول لغة فيه كانت وقت عليها جاء وقد العربية، اللغة عن

وعامتها. خاصتها األمة، أفراد لجميع عمومية سهلة لغة صارت وقواعدها
رآه، الذي الرأي فنقضوا واحدة، قومة ويلمور املسرت عىل قاموا الُكتَّاب ولكن
يف لغة كل يعرتي محيل تشويه هي وإنما مستقلة، لغة ليست العامية اللغة أن له وأظهروا
لهجة فأيَّة تقريبًا، بلد وكل أمة كل يف متفاوتة واللهجات لهجة، يُسمونه ما وهو العالم،



أنطون فرح

الجميلة الصلة الجديدة العامية باللغة ليقطعوا العربية اللغة أبناء جنَّ وهل يستعملون؟
وعظمائهم؟ وحكمائهم ومؤلفيهم العرب فالسفة من أسالفهم وبني بينهم التي

االقرتاح هذا أن والحقيقة بابه، يف فريد ويلمور املسرت اقرتاح أن يظن بعضهم أن عىل
اليوم املتمدن العالم ممالك كل ففي تقريبًا؛ بلد كل يف البحث مجال يف اليوم موضوع
والفريق القديم الفريق يُسميان وهما شديًدا، تناُزًعا التعليم مسائل يف يتنازعان فريقان
وأن تسهيل، أشد وتسهيله اختصار، أشد التعليم اختصار يطلب الجديد فالفريق الجديد؛
الحياة، هذه زحام يف رزقه ل ليُحصِّ العملية؛ الدروس من املتعلم إليه يحتاج ما بكل يُقَرن
يف كاإلسهاب عاجلة؛ فائدة يفيده أن دون وذاكرته الطالب دماغ يُثقل ما كل منه ويُنبذ
إن يقول القديم والفريق وغريها. والجرب والهندسة والشعر اللغة وآداب والنحو الرصف
ال العلم يف واالخرتاع واالبتكار صناعة، أو تجارة مسألة ال وتثقيف تهذيب مسألة التعليم
هذا يوجب ولذلك أعماقها؛ يف والغوص والفنون العلوم أصول من التضلُّع عن إال ينشآن
اللغة هذه ألن إلزاميٍّا؛ الالتينية اللغة درس ويجعل وأصعبها، العلوم أعىص درس الفريق
والفلسفة، العلم كتب أشهر من كثري ُكتب وبها أوروبا، يف العلم لغة قرنني منذ كانت

الرومان. مؤلفو كتبها التي الكتب عن فضًال
خاصة إىل بالنظر ُمصيب الثاني الفريق إن قلنا: املصيب؟ هو الفريقني أي قيل وإن
وطالبي العامة إىل بالنظر ُمصيب األول والفريق العلم، إىل االنقطاع يرومون الذين األمة

التسهيل. يبغي الذي الفريق هذا من هو ويلمور املسرت أن والظاهر الرزق.
حصل ما وأن اه، يتعدَّ ال ا حدٍّ للتسهيل أن يظهر ما عىل يعلم ال ويلمور املسرت ولكن
ملا فإنه اللغتني؛ بني النسبة الختالف العربية اللغة يف حدوثه يمكن ال الالتينية اللغة يف
الالتينية باللغة التأليف من عرصه علماء عليها جرى التي العادة وخالف ديكارت قام
كتبه زاد ما وهذا األدب. كتب من كثري فيها فصيحة، صحيحة لغة الفرنسوية لغته وجد
كاتب يجد ماذا ولكن البدعة. تلك أجل من عليه العلماء سخط وأنساه وإقباًال، رواًجا
أرشف عن للتعبري والبحارة الحمارة لغة أتكفيه فيها؟ التأليف رام إذا اليوم العامية اللغة
نفسها؟ ُرشد ابن لغة ضيق من يشكو أنه مع الفكر، خطرات وأسمى القلب، عواطف

ومن منه لغتنا عىل خوف وال مستحيًال، أمًرا حاول قد ويلمور املسرت أن والحاصل
النواميس يحاربون وإنما االقرتاح، بهذا العربية اللغة فقط يُحاربون ال ألنهم أمثاله؛
التي اللغة وأن املسألة، هذه يف ضدهم الطبيعية النواميس أن ذلك أيًضا؛ الطبيعية
اإلسالم، قبل املرصيني لغة واكتسَحْت وفلسطني، سوريا يف واليونانية اآلرامية اللغة قتلت
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والعاميَّة الُفصحى بني

والتي وأوروبا، آسيا أواسط إىل السيف أثر يف ودخَلْت أفريقيا، يف انتشار أوسع وانتَرشْت
لغة لهي نفسه؛ اإلنكليزي االحتالل عهد يف الهند لُغات عىل اليوم حتى تتغلب تزال ال

فيها. إنكليزي كتاب سطور تؤثر فال كالسيف، نافذة
ويلمور املسرت كتاب يف ننظر أن علينا يجب ال أنه القول هذا من يؤخذ هل ولكن
غاية يف فائدة هنالك أن عندنا ريب ال استفادته؟ يمكن ما منه لنستفيد اعتبار نظرة

التايل. املقال يف ذكرها عىل وسنأتي األهمية،
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وضع من ويلمور املسيو اقرتحه ما بشأن القطر يف جرت التي املناظرة تفصيل عىل أتينا
وذكرنا له، والكتابة املرصي الشعب تعليم يف الفصحى اللغة مرصموضع يف العامية اللغة
املسرت اقرتاح يف إن الفصل ذلك ختام يف ُقلنا ثم أقواله، ونقضهم عليه مناظريه ردود

نقول: للوعد وإنجاًزا والفائدة، العربة هذه بنرش ووعدنا وفائدة، عربة ويلمور
الصواب، من شيئًا خطأ منه كان ما حتى قول كل يف أن العمران بعضفالسفة يزعم
جهة من إليه نظرت إذا محض خطأ فإنه القبيل، هذا من هو ويلمور املسرت واقرتاح
اآلن وغرضنا معناه. جهة من إليه نظرت إذا الصواب من كثريًا شيئًا فيه ولكن لفظه،

الصواب. هذا إىل اإلشارة
اقرتاحه يف غرضه كان إذا اإلصابة كل ُمصيب ويلمور املسرت إن نقول أخرى وبعبارة
استبدالها؛ يمكن ال اللغات فإن اللغة، أبناء جميع يفهمه للكتابة جديد أسلوب إنشاء هذا
الذي البايل القديم يُهجر كأن أسلوبها؛ تغيري يكون وإنما اإلنسان، طاقة فوق ذلك ألن
إىل نظرنا فإذا العرص. هذا يف ومفيد حسن هو الذي الجديد إىل عرصه، يف حسنًا كان
اللغة تسهيل بها املقصود وصار مسألته، َْت تغريَّ الوجه هذا من ويلمور املسرت اقرتاح
يكون وحينئٍذ بها. الساقطة العامية اللغة استبدال ال واملتعلمني، املعلمني عىل الُفصحى
إىل ويُشري األهمية، غاية يف أمر إىل يدعو مرصصوتًا فضاء يف دوَّى الذي الجهوري صوته

العربية. اللغة يف والتعليم العلم مصائب إحدى
يف ونارشيه العلم طلبة تعرتض التي العديدة املصاعب نجهل ال ألننا ذلك نقول
ولذلك اللغة؛ يف محصوًرا العلم يحسبون املعلمني من كثريًا نعرف فإننا العربية، اللغة
ي وتُنَمِّ العقل، دائرة توسع التي الفروع من سواها دون تالمذتهم عقول إليها يرصفون
ارضب «رضب غري: يعرف ال وهو مدرستهم من ويخرج أيديهم بني الولد فيشب اإلدراك،
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يف املعلمني عن هنا كالمنا وإنما الرشق. عىل شديد بالءٌ وهذا ب». ترضَّ ضارب ب رضَّ
الطلبة عقول فيها تتكون التي األوىل الحقيقية القوالب بمثابة هي التي االبتدائية املدارس
قوية، شبَّْت الحقيقية املعارف وثمار العلم لُباب من قويٍّا غذاؤها كان فإذا ونفوسهم،
اللغة قشور من ضعيًفا غذاؤها كان وإذا والرجولية، البلوغ حد بلوغ إمكانها يف وكان
فإنها ذكرها؛ تقدَّم التي املبادئ من سواها دون وشعر، ونحو رصٍف من يتبعها وما

الرجال. مبلغ العمر يف بلَغْت وإن طفلة تبقى
عىل شديد فهو الرشق، يف واملتعلمني املعلمني بعض عىل شديد البالء هذا أن وكما
القديمة، اللغة كتب ح تصفُّ يف أعمارهم يرصفون الكتاب هؤالء فإن أيًضا، الُكتَّاب بعض
بتنميق إال تقوم ال الكتابة صناعة أن نفوسهم يف فينطبع املتقدمني، بُلغاء مناحي وانتحاء
لتخالها قراءتها حني إنك حتى منها، الضخم وانتقاء األلفاظ، من املرتادفات وذكر العبارة،
الكتابة تصري ذلك وعىل فقش.» له ولكن املعنى من «خيلٌّ الشاعر: فيه قال الذي كالبُندق
تدل الذي املعنى فيها يضيع األجسام، ضخمة األكمام، واسعة ألفاظ عن عبارة عندهم
ناشًفا ا جافٍّ أسلوبًا تكون أو البارد، املاء من بركٍة يف السكر من كأس تضيع كما عليه
وربما مرات، عدة راجعه إذا إال القارئ يفهمه ال معوجٍّ بسلك قليلة معاٍن فيه تنتظم

شيئًا. منه يفهم ولم الفهم ضعيف كان إذا النهار طول راجعه
مسألة حذفه رأينا يف هو املسألة هذه يف ويلمور للمسرت يرجع الذي العظيم فالفضل
يقدمون للذين قال فكأنه بالُفصحى، العامية استبدلوا بقوله وذلك واحدة؛ بكلمة اللغة
لغتكم كانت وإذا القرش، فدعوا اللُّب، وترتكون بالقرش تشتغلون إنكم يشء: كل عىل اللغة
للبِّ طلبًا منها بدًال العامية اللغة واتخذوا أيًضا، نفسها هي فاتركوها تركه؛ دون تحول

الحقيقية. والفائدة الحقيقي العلم هو الذي
العربية؛ اللغة عىل جناية القول هذا نعدُّ إننا ويلمور: للمسرت نقول فإننا نحن أما
عىل منها أطوع وال تسهيلها، يُحسن من عىل منها أسهل ال الحلوة الجميلة اللغة هذه ألن
اللغة أساليب يف ال اللغة أهل نفوس يف هو إنما إذًا فالعجز بأساليبها. ف الترصُّ يُحسن من

نفسها.
عن يعِدل أالَّ ويلمور املسرت فنسأل البحث، هذا يف الهامة النقطة إىل نصل وهنا
إىل املعاني إبالغ من العامية اللغة بوظيفة تقوم قد الُفصحى اللغة أن له ثبت إذا اقرتاحه

نقول: لذلك وإيضاًحا ممكن. أمر وهذا العامة؟ أفهام
الكالم والثاني: املتكلم، ذهن يف الذي املعنى األول: أمور؛ ثالثة املخاطبة تقتىض
الكالم معنى كان فإذا نفسه. املخاَطب َفْهم والثالث: املخاَطب، فهم إىل إيصاله يُراد الذي
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ذلك وصل السامع، َفْهم قدر عىل بأسلوب مسبوكني واضحني رصيحني نفسه والكالم
واألسلوب. والكالم املعنى إذًا: ذلك يف فالعمدة مشقة؛ وال عناء بال املخاطب ذهن إىل املعنى
حسنة بسيطة ألفاظ يف ووضعه املعنى، زمام ماسًكا املتكلم كان إذا عليه، وبناء
ذهن من املعنى ذلك وصول تحتَّم أيًضا؛ بسيط بأسلوب وسبكه العامة، لدى مفهومة

محالة. ال املخاَطب ذهن إىل الكاتب أو املتكلم
املدينة هو كلها السياسات يف املوضوعة بالسنن املقصود إن التالية: العبارة ذلك مثال

الشخص. ال والكل
للفيلسوف كالم من أخذناها لقد العبارة؟ هذه أخذنا أين من القارئ يعرف فهل
بالسنن املقصود كلها السياسات هذه هكذا: وأصلها ألرسطو، كالًما تعريبه يف ُرشد ابن
يف الُقراء أفهام إىل أقرب أيهما فانظر الشخص. ال والكل املدينة هو إنما فيها املوضوعة

الزمان. هذا
التي الثانية العبارة من أبلغ هي أوًال بسطناها التي العبارة أن بذلك املراد وليس
أفهام إىل أقرب أنها املراد ولكن البُلغاء، وأمري العرب فالسفة كبري ُرشد؛ ابن قلم خطَّها
ساقًطا وال عاميٍّا اللفظ يكون أن ينبغي ال كما الجاحظ: قال وقد الزمان. هذا يف القراء
فإن أعرابيٍّا، بدويٍّا به املتكلم يكون أن إال وحشيٍّا، يكون أن ينبغي ال فكذلك سوقيٍّا،
ومن السوقي. رطانة السوقي يفهم كما الناس، من الوحيش يفهمه الكالم من الوحيش

واأللفاظ. املعاني استعمال يف الجواز رشط هو الفهم أن يثبُت ذلك
البالغة ملكة يقتل ذلك إن ويقولون: اللغة ُمحبي من كثريون هنا يصيح قد ولكن
إذ األنيقة؛ وتعابريها الجميلة، أساليبها عىل ويقيض اللغة، دائرة يضيق ألنه والفصاحة؛
ذلك عن فالجواب يفهمونه؟ بما إال الناس نخاطب أالَّ علينا وجب إذا وبلغتنا بنا يحل ماذا
أنفسهم، البالغة أئمة كالم من هم يَُحجَّ أن عىل قادر وهو ويلمور، املسرت عىل ا جدٍّ سهل
من وأصلها التعقيد، من الكالم خلوص الفصاحة أن اعلم الرازي: الدين فخر اإلمام قال
املبينة األلفاظ عن عبارة باالصطالح وهي الرغوة، عنه ذهبت إذا اللبن: أفصح قولهم:

حسنها. ملكان االستعمال واملأنوسة الفهم، إىل املتبادرة الظاهرة،
السامع قلب إىل املعنى تُنهي ألنها بالغة البالغة يَت ُسمِّ العسكري: هالل أبو وقال
وقال غريي. وبلَّغتها إليها انتهيُت إذا الغاية: بلغُت قولهم: من مأخوذة والبالغة فيفهمه،
إذا نفسه يف ا عمَّ فالن أفصح قولهم: من إنها قوم قال فقد الفصاحة أما الفصاحة: يف
يف وقال أضاء. إذا الصبح: أفصح العرب: قول اإلظهار هي أنها عىل والشاهد أظهره.
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وجيد اللفظ، سهل املعنى، واضح كان إذا بليًغا فصيًحا الواحد الكالم ى يُسمَّ آخر: موضع
من فيه مَلا يشء االسمني أحد من يمنعه وال وخٍم، متكلَّف وال ، فجٍّ ُمستكَرٍه غري السبك،

الحروف. وتقويم املعنى إيضاح
بالظاهر وأعني ، البنيِّ الظاهر هو الفصيح الكالم إن السائر: املثل صاحب وقال
كانت وإنما لغة. كتاب من استخراج إىل فهمها يف يُحتاج ال مفهومة ألفاظه تكون أن البنيِّ

االستعمال. مألوفة تكون ألنها الصفة بهذه
كالم السامع فهم كان وإذا وُكتَّابها. اللغة أئمة والبالغة الفصاحة يف يعتقده ما هذا
البالغة إن يُقال أن جاَز فقد والبالغة؛ الفصاحة يف الرشط هو الكاتب كالم والقارئ املتكلم
يكون فما وأساليبها، وحاجاتها وعاداتها أخالقها بحسب تكونان األمم عند والفصاحة
ال العرب لدى بليًغا يكون وما الحرض، يف وفصاحة بالغة يكون ال البدو يف وفصاحة بالغة
يتقيَّدوا أالَّ والُكتَّاب املعلمني عىل يجب ذلك، عىل فبناء وبالعكس. اإلفرنج لدى بليًغا يكون
تتقدم واإلنسانية باكون، قال كما الطفولية، هو إنما املايض فإن األعمى، تقيد باملايض
جسمه، ناٍم: فيه ما كلُّ حي جسم وهي األزلية، الزمن مراقي يف فشيئًا شيئًا صاعدة
النفس صارت جامدة متأخرة اللغة وبقيَت وارتقت النفس تقدمت فإذا ولغته، ونفسه،

حاجاتها. عن التعبري تُحسن ال خرساء
الطفولية، لغة غري جديدة لغة طلبه يف مصيب ويلمور املسرت أن كله ذلك من فيؤَخذ
قيامها التمدُّن سري ويوجب العرص، حالة تقتضيها التي املطلوبة الجديدة اللغة هذه ولكن
ال التي القديمة الفصحى اللغة بني لغة ولكنها ساقطة، لغة هذه ألن العامية؛ اللغة ليست
لغة وهي اآلن، موجودة الجديدة اللغة وهذه العامية. وبني أيًضا والخاصة العامة يفهمها
طلب فما فيها، الخطأ وتتقي وأساليبها، ألفاظها اختيار تُحسن التي والجرائد املجالت

موجوًدا. شيئًا إال ويلمور املسرت إذًا
اللغة تلك هي املستقبل يف العربية اللغة ستكون التي الجديدة اللغة أن إذًا نتج
التعابري من تعبري وال االستعمال، مألوف غري لفظ فيها يكون ال التي السهلة البسيطة
تغيب التي اللغة تلك هي الزمان. كهذا زمٍن يف الستعمالها مسوغ ال التي القديمة البدوية
صايف نبع أو ظاهره، مع باطنه يظهر شفاف زجاج كأنها املعاني عرائس وراء ألفاظها
مقامات أبناؤها يقرأ التي اللغة تلك هي واحدة. واحدة الحىص درر قعره يف تعدُّ املاء
الوقت عىل فيأسفون والهمذاني، الخوارزمي ورسائل واليازجي والحريري الزمخرشي
الكلمات تلك من ويضحكون بعض، وراء بعضها األلفاظ صف يف أنفقوها التي والقوى
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يفهمه فلم عليه تُيل ام تمَّ ألبي بيت من أعرابي ضحك كما العجيبة واألساليب الغريبة
كاتبها قال أبنائها من عظيم رجل مات إذا التي اللغة تلك هي بعربي. ليس إنه وقال
وغارت الجبال، ومادت البدر، وُخسف الشمس، ُكِسَفت ال عظيم، رجل مات تأبينه: يف
الخصويص دفرته يف يكتب أبنائها من معلم وكل كاتب كل التي اللغة تلك هي بل البحار،
يف يجده لنقٍص إال كالمه يف ُمتزيِّد يزيد ال ألنه ح؛ بالتفصُّ الفصاحة ليست الجاحظ: مقال

نفسه.
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يف املدارسوتالمذهتا أساتذة
الصيفية العطلة أوقات

املدرسية. العطلة أيام من قربنا
صغارها. من األعشاش تخلو كما تالمذتها من والصغرى الكربى املدارس تخلو غًدا
والتي بعض، بعد بعضها األجيال فيها تنشأ التي الجميلة الطاهرة األماكن هذه غًدا،
يف يُسمع ال هادئة ساكتة تصبح الصغرية، اإلنسانية أبناء رصاخ فضائها يف اآلن يُدوي
استوحَشْت كأنها التالمذة، رفقائها غياب يف غناء تزداد التي الطيور غناء غري جنائنها

فراقهم. تشكو فقامت وحدها
والفائدة، الحكمة من (املسامحات) الصيفية فرصها املدارس منح يف ما يخفى وال
عىل هو السنة يف أشُهر ثالثة أو شهرين أو شهر فرصة التالمذة إعطاء من املقصود فإن

أمور: خمسة نرى ما
العقلية قواهم فيها تتجدد مدة الدرس تعب من واملعلمني الطلبة أدمغة راحة أوًال:

والجسدية.
مع مفيد سارٌّ األول أن وكيف والبطالة، العمل بني واملعلمني للتالمذة الفرق إظهار ثانيًا:
من كل فيعود الراحة، من فيه ما مع ُمرض ُمضِجر الثاني أن وكيف العناء، من فيه ما

إليها. شوًقا وأشد نشاًطا أكثر املدرسية أعماله إىل الفريقني
إيَّاه أفقدتهم ما بعض الستعادة أهلهم مع العائلية املعيشة إىل التالمذة عودة ثالثًا:
املعيشة أن — لألسف ويا — الثابت من ألنه العائيل؛ االنعطاف من املدرسية املعيشة
من قسًما التلميذ قلب من تسلب الداخلية، املدارس يف املعيشة هنا بها ونعني املدرسية؛

البيتية. األُلفة
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الغاية؛ إىل يصل أن أمل عىل التلميذ فيه يجري بعيًدا شوًطا املدرسية السنة جعل رابًعا:
والتنقيب، الدرس طول بعد االمتحان يف بق السَّ َقَصب وإحراز التعب، بعد الراحة أي
الطويلة الطريق تلك يقطع ويجعله الدرس، مشاق عليه يُخفف ا ممَّ األمل هذا فإن

السهولة. من بيشء

ُمتعبًا. ا شاقٍّ فيه الدرس يكون الذي الصيف حر من الفرار خامًسا:
بهما ونعني املدرسة؛ لعنرصي نعمة املدرسية العطلة أن بك مرَّ مما ترى فأنت
بُسطاء بعض يعتقده ملا خالًفا إليها، واالرتياح بها الرسور فينبغي والتالمذة، املعلمني

تعلَّموه. ما ينسون وتجعلهم األوالد ترضُّ أنها من واألمهات اآلباء
يفهم عاقل فم من به نسمع أن نحب ال أمر فهذا تعلموه، ما األوالد نسيان أما
يحفظها التي الكاسدة الشاردة الباردة القواعد تلك هو التعليم أفتحسبون التعليم. معنى
وبذلك نسوها، كتبهم يف يُراجعوها لم أو بها يتذاكروا لم فإذا ذاكرتهم، يف التالمذة
دفرت أو قاعدة عىل متوقف غري الصحيح التعليم إن ! كالَّ ثم كالَّ تعلَّموه؟ ما يخرسون
يف بثَّها قد املعلم يكون التي املبادئ عىل يتوقف وإنما مكتبة، عىل وال حتى كتاب، أو
إذا حتى نفسه، وتثقيف دماغه، وتربية مداركه، نطاق توسيع بهذا: ونعني تلميذه، نفس
أشبهها، وما البيان مبادئ وكل واإلعراب، الترصيف قواعد كل ونيس املدرسة من خرج
الفاسد بني والتمييز يُطالعه، يشء كل فهم عىل ومقدرة الحياة، نواميس معرفة له بقي

والحالل. والحرام والضار، والنافع والصحيح،
تكون أن وينبغي التعليم، لهذا آلة إال فليست القواعد أما الحقيقي. التعليم هو هذا
تربيًة يُسمى الذي العظيم البناء هذا أساس يف يوضع حجر بمثابة منها واحدة كل
مما ال إليها، أرشنا التي والنفسية العقلية الرتبية يمنع مما القواعد كانت إذا أما وتعليًما.

وُمتعلميها. ُمعلميها عىل خالصة بنية حينئٍذ نُشفق فإننا يؤيدها،
التعليم كان إذا تعلموه ما املدرسية الفرص يف التالمذة ينىس أن من خوف ال إذًا
من الفضول يطردون بذلك إذ نسوه؛ إذا عليه أسف فال كذلك يكن لم وإذا صحيًحا،

ذاكرتهم.
املقالة هذه يف وكالمنا فاسد، قول فهو بالتالمذة، ترض الفرص هذه إن قولهم وأما

املوضوع. هذا عن
؛ ضارَّ وجٍه يف رصفوها إذا التالمذة حال يرضويفسد مما تكون املدرسية العطلة فإن
وجٍه يف رصفوها إذا ينفع مما وتكون األخالق، تفسد التي الرديئة واملعارشة كالبطالة
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إىل لإلشارة جئنا ولكن عليها، الدليل إلقامة جئنا وما تبيان، إىل تحتاج ال أولية وهذه نافع.
وللهيئة وتالمذتها ومعلميها للمدارس األهمية عظيم وهو املدرسية، بالفرص مختص أمر

االجتماعية.
من الناضجة العقول أصحاب جميع أنظار إليه نوجه الذي العظيم األمر وهذا
أالَّ هذا ومعنى املدرسية. العطالت إبان يف عملية مدارس إنشاء هو واملتعلمني املعلمني
يليق ال أمر ذلك فإن والكسل؛ البطالة يف العطلة أوقات والتالمذة املعلمون يرصف

العقول. بأصحاب
والكسل يشء، الراحة إن ُقلنا للراحة: ُوضَعْت قد املدرسية العطلة إن قيل وإن
العطلة إبان والتالمذة املعلمون ينرصف أن نطلب ال ونحن آخر. يشء الذميمة والبطالة
كل يعمل أن نطلب وإنما املدرسة، أوقات يف بهما يشتغلون اللذين والدرس، التدريس إىل
وتعبًا. مشقة يُعاني أن غري من ولغريه لنفسه ُمفيًدا عمًال راحته أوقات يف الفريقني من
سبيًال، ذلك إىل استطاعوا ما النقي والهواء الخالء يطلبوا أن فينبغي التالمذة أما
وسقيها الحقل، أو كالبستان األرض؛ حراثة الفرصة مدة فيهما به يشتغلون ما وأحسن
الصيد كان ولو والبدن. العقل يف وعافية صحة العرق هذا لهم فرتد جبينهم، عرق من
ِصغٍر من األوالد يعتاد أن القبيح من وكان أرواح، قتل فيه يكن لم لو أي طاهرة؛ ملذَّة
والزراعة؛ الحراثة ل نَُفضِّ أننا عىل والقنص. بالصيد عليهم ألرشنا حيوانًا؛ ولو يقتلوا أن
خريات استخراج إىل وامليل إليه. ميًال اكتسب الفن هذا التلميذ مارس وإذا فن، ألنهما

العمران. ووسائل الثروة أسباب أهم من ذلك وإجادة األرض
للجسد ترويًضا الجبال أعايل يف كالقرى الخالء يف والزراعة الِفالحة تكن لم وإذا
الصناعة هذه فإن مثًال، كالنجارة بصناعة؛ التلميذ يعمل أن من أحسن فال مًعا، وللعقل
يُحسنها كان والتي للتالمذة، بتعليمها قىض حتى روسو جاك جان يحبها كان التي
الصناعة هذه األسد؛ نهضة رواية يف قصته تحكى الذي املسكني، عرش السادس لويس

الزراعة. وبني بينها يختاروا أن الطلبة عىل فيجب أيًضا، والعقل الجسم يروِّض مما
الذين أما بعد. العلمية الدروس يبلغوا لم الذين أي الطلبة، بصغار يختص فيما هذا
العظيم الواجب من معلميهم عىل ما الفرصة أوقات يف فعليهم العلمية، الدروس بلغوا

إليه. أرشنا الذي
نحذو أن بذلك واملقصود قدَّمنا، كما العامة املدارس إنشاء هو العظيم الواجب وهذا
ومعلميها فرنسا علماء فإن دائًما، تتحرك بل السكون، تعرف ال التي الحية األمم حذو
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والُقرى امُلدن يف املدارس أبواب إقفال حني ينترشون مدارسها طلبة من واملتقدمني
والعلمية واألدبية الصحية املواضيع يف تالمذتهم وعىل العامة عىل يخطبون واملزارع،
بعلمهم، واالنتفاع أقوالهم، استماع عىل تُقبل وخاصتها عامتها واألمة البسيطة، والفلسفية
أوقات يف كذلك يعملوا أن مدارسنا أساتذة يمنع االكرتاث وعدم التواني غري مانع فأي

املدرسية؟ الفرص
من إعالنات أسواقها يف غًدا وانتَرشْت اليوم، مدارسها أقفَلْت رشقية مدينة ر تصوَّ
مرتني أستاذ كل يُلقيها صغرية بسيطة خطب استماع إىل فيها الشعب يدعون األساتذة
بسيًطا كالًما سامعيه عىل يُلقي األستاذ أخذ املجتمعون اجتمع ومتى األسبوع، يف ثالثًا أو
اطالع يجب التي الطبيعية واملبادئ والتاريخ، والجغرافيا الصحة وعلم واألدب، العلم يف
الشعب عامة تعلم أن اجتماعية هيئة كل واجبات من التي الصحية واملبادئ عليها، العامة
بدءوا ما املدرسة خارج فيكملوا الخطب هذه حينئٍذ املدارس تالمذة يحرض أليس إياها.
بطريقة تحصيلها يستطيع ال فوائد الخطب هذه من الشعب يستفيد أال املدرسة؟ يف به
يف الجهل روح يقتل مما اللطيفة األدبية االجتماعات هذه تكون أال الطريقة؟ هذه غري
أال بعض؟ مع بعضها املختلفة العنارص اجتماع لكثرة واألُلفة؛ االتحاد إىل ويدعو األمة،
طلب إىل والحانات املقاهي عن األفكار تَُرصف إذ وذوقها؛ األمة آداب الخطب هذه ترقي
االجتماعات هذه يف الخطباء يذكره مما الشعب أبناء نفوس تتأثر أال وأسمى؟ أفيَد مكان
العقالء يعترب أال ثم الكربى؟ اآلفة املسكرات ترك عىل والحث القبيحة، العادات وصف من
الجليلة للخدم موازية املدرسية الفرصة إبان األساتذة بها يقوم التي الجليلة الخدم هذه
اتساع يربحون إنهم بل يشء، ال األساتذة؟ يخرس وماذا املدرسة؟ داخل بها يقومون التي
حينئٍذ يشعرون كله ذلك وفوق واحرتامهم، وحبهم الناس أميال ويكتسبون الشهرة،
جزاء خري وهذا حقيقيٍّا. خريًا يصنع َمن كل بها يشعر التي الجميلة الساهرة بالكربياء

لهم.
الرشق، يف وتالمذتها ومعلِّميها املدارس أساتذة أنظار ه نوجِّ العظيم األمر هذا فإىل

كآبة. وعامل رسور، عامل عامالن: ويتنازعنا إليه أنظارهم ه نوجِّ
ذاهبًا الكاتبون يكتبه ما كل يكون أن — أسفاه وا — نخىش فألننا الكآبة عامل أما
إىل نحتاج يفعل؛ من إىل نحتاج وإنما يقول، من إىل اليوم نحتاج ال فإننا الرياح، أدراج
عىل وضعوها التي املسئولية ِعَظم ويُدركون عليهم، يجب ما يعرفون وُمعلِّمني أساتذة
فيقومون وأرسطو، وأفالطون سقراط كريس عىل وجلسوا ُمعلِّمني، وا تسمُّ يوم عواتقهم

بواجباتهم. العمل إىل
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يف القلوب لها تختلج بعيدة أوقات إىل بالفكر نرجع فألننا الرسور عامل وأما
الحياة ربيع يا أيامِك! وأسعد أحالِك كان ما الجميلة، التلمذة أوقات يا سالم الصدور.
من لك ُسقيًا االكرتاث! وعدم والطهارة الزهر عمر يا وريحانًا! ورًدا طريقه املفروشة
هذا فضاء يف يطري ولون لون ألف ذا طريًا يا يجتازها! أن بعد إال اإلنسان يراها ال جنة
الذهبية! وآماله الوردية بَا الصِّ أحالم يا منا! يُفِلت أن بعد إال نراه وال الحلم، برسعة العالم
إذا حتى الصغر، يف الرخوة الرطبة أجنحتنا فيه تُرفِرف الذي التصوُّري الكمال جو يا

عنَّا. بالرغم األرض إىل واجتذبتنا كرستها، الكرب يف الحقيقية الحياة حوادث أتت
فأين تالمذة، كانوا ملن يحلو ولكنه املدرسية، بالفرص التفكري حني يحلو ما هذا

معلمني؟ كانوا ملن حالوته
األمم زمام التعليم فن يا بيدك والحكمة! املعرفة فن يا عظيم رشيف فن من لك يا
نذكرها ال أوقاتًا فيك رصفنا الحقيقية. والسياسة الحقيقية، القوة أنت الشعوب. ومستقبل
وقواه أوقاته فيك ورصف فيك، ساعدنا رفيًقا نذكر ألننا ذلك عيوننا؛ إىل الدمع ويصعد إال
ذلك روح يا سالٌم موضوعنا. عن خرجنا وإن املقام هذا يف بالتحية له نبعث فنحن معنا،

تحيَّتنا. يُكمل الدمع ونرتك القول بهذا اآلن نكتفي العزيز. الرفيق
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ال أننا وهي الباب، هذا يف ننرشه ما بشأن كلمة نقول أن املوضوع هذا عن الكالم قبل نودُّ
شأن من واإلسهاب التفصيل ألن املوضوع؛ هذا يف يُقال أن يجب ما كل نقول أن نستطيع
الرتبية، مسائل أهم إىل إشارًة اإلشارة، إال هنا نستطيع ال ونحن امُلَطوَّلة، واملؤلَّفات الكتب
لألدمغة هنا نكتب إنما إذًا فنحن األخرى. «الجامعة» أبواب الباب هذا يستغرق لئالَّ
يف واحدة عبارة الثاقبة أفكارهم عىل تُعرض أن يكفي الذين والنبيهات والنُّبهاء الناضجة
التفتوا أو أبرصوه قد يكونوا لم جديد عالم أبواب أذهانهم يف بها فتنفتح املواضيع، أحد
تبسيًطا لم وبُِسَطْت ، ُمِمالٍّ تفصيًال لهم َلْت ُفصِّ إذا إال األمور يفهمون ال الذين أما إليه.

الكالم. هذا يقرءوا أالَّ عليهم نُشري فإنا ُكلِّيٍّا،
الحالة فيهما؛ الشاب يوجد حالتني الشبان بخطر نريد املوضوع: إىل نعود واآلن

العالم. إىل نزوله والثانية: نفسه، قياد إليه الطبيعة تسليم األوىل:
يشعر الذي الجديد الشعور فإن الرجولية، سن بلوغه بها فنريد األوىل، الحالة أما
وأضاع نفسه أضاع الخري، طريق يف أمياله ويرصف عليه، يحكم لم إذا يومئٍذ به الشاب
النظر أنعم ومن العام. واألدب الفضيلة وعىل نسله، عىل جنايته عن فضًال معه، مستقبله
يرتكونهم فإنهم القبيل، هذا من بأوالدهم العناية إىل يلتفتون قلَّما واألمهات اآلباء أن وجد
«رأس ألن الكربى؛ الطامة فهنالك أيًضا، عمل بال تركوهم وربما مراقبة، دون وشأنهم
الشأن هذا يف سيما وال اآلفات، آفة والبطالة املثل، يقول كما الشيطان.» مخزن البطَّال

ترصيًحا. ال تلميًحا فيه نبحث الذي
أوقات تُشَغل أن وهو ناجًعا، نراه دواءً الداء لهذا روسو جاك جان وصف وقد
الصيد فإن والبحر، الرب يف بالصيد وذلك الجديدة، أمياله عن يُلهيه بما كلها الفتى
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الفتى إبقاء يُشرتط ولكن فيها، رغبة ازداد عليها يحثه من الولد بإزاء ُوجد وإذا لذَّة،
باملأكل حتى باالعتدال الجديدة عواطفه ثورة وإخماد ونهاًرا، ليًال الشديدة املراقبة تحت
وهذا واضطراًما. هياًجا وتزيدها عواطفه، تُثري التي املجتمعات عن وبإبعاده واملرشب،

البطالني. األغنياء ألبناء موضوع الدواء
متوقفة تكون قد نفسها حياتهم بل أوالدهم، مستقبل أن واألمهات اآلباء وليعلم
يف دخوله حني فتاهم أبرصوا إذا فإنهم ذلك، يهملوا أالَّ لهم وننصح املسألة. هذه عىل
منه السبب معرفة إىل جهدهم وليسعوا فليبحثوا لونه؛ ويتغريَّ ينحل أخذ قد البلوغ سن
وذلك بعده، ِمن ونسله نفسه فيه يُلقي الذي واألدبي الصحي الخطر له وليبيِّنوا نفسه،

الجديدة. أمياله إىل باستسالمه
وهو واحد، بأمٍر اجتنابه فيمكن العالم، إىل الشاب نزول وهو الثاني؛ الخطر وأما
الخصوص وعىل بأعماله، باالستقالل له يُسمح فال وأمه، أبيه ِجنْحي تحت الولد يبقى أن
ألواحه، ْت واشتدَّ أميالُه، وثبتْت أخالُقه، رسخْت متى إال بعيدة، أخرى بالد إىل بالسفر
والرصاط القويم الطريق عن يحيد أن أو تجربة، يف يسقط أن من عليه يُخىش ال وأصبح

املستقيم.
وهو التايل؛ البحث إىل لننتقل اخترصناه وإنما بَّان، الشُّ خطر يف اآلن نقوله ما هذا

لهم. يجب وماذا األمة، من الشبان نسبة
األمة جسم كان نقيٍّا صحيًحا الدم هذا كان فإذا دمها، بمثابة منها هم األمة ُشبان
والشيوخ الكهول أن ننكر وال سقيًما. ضعيًفا جسمها كان فاسًدا كان وإذا قويٍّا، صحيًحا
األيام، وتكرار بالشيخوخة إال مواهبهم تنضج ال — والُكتاب العلماء من سيما وال —
أمور هذه ولكن أوائله، يف أو أواسطه يف كانوا مما فائدة أكثر عمرهم آخر يف فيكونون
بقوة تكون األمة قوة أن هما املطردة والقاعدة الصحيح القياس وإنما شاذة، نادرة
والزراعية والصناعية والتجارية والعسكرية السياسية األمور عظائم كل ألن أوًال: ُشبانها؛
فإذا شيوًخا، سيُسمون الشبان هؤالء ألن وثانيًا: الشيوخ، من عليها أقدم بان الشُّ يكون
تشتمل إذًا فقوتهم شيخوختهم، يف قوة ازدادوا األدبي الوجه من شبابهم يف أقوياء كانوا
دمها، بمثابة األمة من إنهم قلنا لذلك املستقبل؛ يف وقوتهم الحارض، يف قوتهم قوتني: عىل

فسَدْت. فسد وإذا ْت، صحَّ صحَّ إذا
تكون أن وجب حالها، صالح ومدار قدَّمنا، كما األمة، دم هم الشبان كان وإذا
عقدة ولكن ُشبَّانها، برتبية تُعنى أُمة كل أن يف خالف وال عناية. كل فوق بهم العناية
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وغايتهم يشبُّون فرنسا يف فالشبان عليها؛ العناية هذه تجري التي الطرق هي املسألة
همَّ فإن إنكلرتا، بخالف الحكومة، يف واالستخدام العلمية أو األدبية الشهادة نيل العظمى
ما فلنبحث الحرة. املعيشة وحب واإلقدام العظمة ُشبَّانها تعليم إىل مرصوٌف مدارسها

بالشبان. للعناية امُلثىل الطريقة هي
دفاع. تربية والثانية: هجوم، تربية هي األوىل: متالزمتني؛ طريقتني لذلك نرى إننا
فيجب سفر، يف ركبًا يشبهون مًعا والقصرية الطويلة الحياة هذه يف الشبان أن هذا ومعنى
الصعاب، من فيها ما كل ويجوزون طريقهم، به يمهدون لإلقدام سالح معهم يكون أن
يشبه املزدوج، السالح هذا وبال سفرهم. يف عليهم يعدو ما كل به يدفعون للدفاع وسالح

القتال. ساحة إىل أُرسلوا سالح بال جنوًدا الشبان
أنه ذلك عىل فنجيب الهجوم؟ سالح السالح؛ هذا هو ما تقولون: نسمعكم وكأننا
والعمل؛ بالرياضة الشبان أجسام تقوية فهو املادي السالح أما وأدبي. مادي، سالحان:
اإلقدام رجال كل فإن صحيحة، عقول لتسكنها صحيحة أجساًما أجسامهم جعل أي
عقول فتثقيف األدبي السالح وأما القوية. األجسام أصحاب من هم العالم يف والعزائم
اليوم يحفظونها سقيمة بدروس ال الحياة، هذه يف رزقهم تُكسبهم وفنون بعلوم الشبان

حياتهم. أدوار من دور يف تفيدهم وال غًدا، لينسوها
سالًحا لتكون الشبان نفوس يف إدخالها يجب التي القوة فهو الدفاع، سالح وأما
النفس عىل يطرأ ضعف فالرذيلة الحياة؛ هذه يف الضعف من عليهم يطرأ قد ما ضد لهم
واملقدرة العمل حب بقوة يُزال أن يجب يطرأ ضعف والبطالة الفضيلة، بقوة يقتيضإزالته
من نفوسهم لبثَْت إذا الشبان فإن وإال جرٍّا. وهلُم باالقتصاد، يُزال ضعف والتبذير عليه،
الكثريين أعدائها بإزاء هائًال سقوًطا تسقط فإنها — الدفاع سالح — السالح هذا غري

الحياة. هذه يف جانب كل من يُهاجمونها الذين
للدفاع. وسالًحا للهجوم سالًحا نعطيهم أن الشبان لرتبية امُلثىل فالطريقة

السالحني؟ هذين مدارسنا تعطي فهل
مر كما تربية، كل أساس هي البيتية الرتبية كون مع بالبيت، نبدأ ولم مدارسنا، قلنا
ل. املتأصِّ الفساد من فيها ما بإزاء البيتية الرتبية من الرجاء نقطع أن لنا يحق ألننا بنا؛
تفهم ثاقبة وأفكار ة، نريِّ عقول املدارس يف يوجد كما البيت يف يوجد ال أنه فسادها وسبب
فائدة الزمان هذا يف نرجونَّ فال االستطاعة، فبقدر الفهم حق يكن لم إن الرتبية معنى

أساسها. من إصالحها قبل البيتية الرتبية من
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أرشنا اللذَين السالَحني تُعطي هي هل عندنا؟ املدرسية الرتبية تأثري هو ما ولكن
آنًفا؟ إليهما

مدارسنا؛ يف والتعليم الرتبية أحوال معرفة أردنا وإذا الشجرة، تُعرف الثمرة من
أكثرهم فإن وألوًفا، مئات عام كل يف منها يخرجون الذين الشبان تالمذتها إىل فلننظر
املقامرة والحانات، املقاهي يف واإلقامة البطالة دأبهم أهلهم، عىل عالة املدرسة بعد يكونون
يف ويصحون والرذيلة، امُلسكرات يف ينامون عندهم، األشياء أكره والعمل إليهم، عمل أحب
املعيشة هذه يف حياتهم دماء وينفقون عمرهم، زهرة يرصفون وهكذا والبطالة، الكسل

الدهماء. والبَِليَّة السوداء
وكيف نعم، متأخرة. فقرية األمة أن يرصخ من يوجد املدلهم الليل هذا وسط ويف
وتقوى، تحيا به الذي دمها وهم ُشبَّانها، كان إذا شقيَّة تَِعيَسة فقرية األمة تكون ال
إذا تعاسة وستزداد تعيسة، األمة إن القبيحة؟ املعيشة بهذه االنغماس هذا منغمسني
أن أجبنا الفساد، هذا عن املسئول هو من سألتم وإذا الفساد، من الحالة هذه عىل بقيَْت

الحاكمة. الهيئة والثاني: املدرسة، األول: فريقان: املسئول
التعليم من فبدًال حاجاتهم، عىل منطبق غري تعليًما طلبتها تُعلِّم فألنها املدرسة، أما
تعليًما الشبان أولئك يُعلمون تعليم، كل عىل تقديمه الواجب والتجاري والزراعي الصناعي
خبزهم ألكل برشٍف العمل من حتى ويمنعهم يشء، كل يف قارصين يجعلهم ناقًصا، أدبيٍّا
بالرغم تبعتها تحمل ولكنها مدارسنا، إليها تلتفت ال ُكربى جناية وهذه جبينهم. بعرق
يثقب من مثل فمثلكم ورصف، ونحو لغات من أدبية علوًما تالمذتكم تُعلِّمون إنكم عنها.
أردتم حيث من ونهم ترضُّ بل مفيًدا، تأثريًا فيهم تؤثرون ال إنكم أي الهواء؛ يرضب أو املاء
صناعيٍّا تعليًما األدبي التعليم مع فعلموهم حقيقيٍّا، نفًعا نفعهم أردتم فإذا تنفعوهم، أن

وتجاريٍّا. وزراعيٍّا
واالستعمار للرزق جديدة موارد ألبنائها تفتح ال فألنها الحاكمة، الهيئة مسئولية وأما
املدارس تُعمم ال أنها عن فضًال املخصبة، القفراء وأراضيها الواسعة، أمالكها يف والعمل
مرصًفا يجدون ال الذين األمة شبان ألن نفسها؛ إىل تُخطئ بذلك وهي والزراعية، الصناعية
عليها بالالئمة فينقلبون املدرسة، إىل ال إليها كله الخطأ ينسبون لهم وأعماًال لقواهم

ويسخطون.
فائدة، بال ُسًدى يذهب األمة دم هو الذي الشباب دم ترتكوا أن حرام وألف فحرام
يف ويفسد والرذيلة، والبطالة الرش إىل ينرصف تركه من بدًال النافعة األعمال إىل ارصفوه
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العمل، بغض عقولهم من املدرسة يف وانزعوا عمليٍّا، تعليًما الشبان علِّموا مستنقعاتها.
مدارسعملية، والبطالة. الكسل من أرشف الِحَرف— أصغر حتى — عمل كل أن وعلِّموهم
لكم الضامنون ونحن أدبية، مدرسة كل بإزاء عملية مدرسة عندنا أنشئوا عملية. مدارس

قليلة. أعوام يف تنقلب حالنا أن
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النساء يريد كما الرجال يكون

والُقراء، القارئات من كثريين طلب املوضوع هذا عن الكالم يف رغبة يزيدنا والذي …
معنى ما يقول: وغريه النساء. عن تكلموا النساء. النساء يقول: إلينا يرسل بعضهم فإن
روسو جاك لجان القول هذا أن السائل هذا ونيس النساء؟ يريد كما الرجال يكون قولكم:
هللا. رحمه سيمون، جول الفيلسوف ألستاذنا هو املدرسة عن الثاني القول أن كما لنا، ال
كما الرجال «يكون العبارة: لهذه تفسريكم نقرأ أن نحب القارئات: بعض وتقول
التعليم باب يف البنات تعليم عن تتكلمون ال ملاذا أخرى: واحدة وسألت النساء.» يريد
وقالت النساء؟ نسيتم ملاذا أخرى: واحدة وسألت الفتيان؟ تعليم عن تتكلمون كما والرتبية
ورابعة: العاقلة؟ االبنة واجبات هي ما ثالثة: وسألت البيت؟ ربة ضجر دواء هو ما ثانية:
اليوم إىل رناها فأخَّ غريها، كثري مع جاءتنا األسئلة هذه كل البيت؟ ربة واجبات هي ما

خصوصيَّة. مقالة يف عنها لنُجيب
ذلك والتعليم، الرتبية عن اآلن إىل كتبناه فيما النساء ننَس لم أننا به نُجيب ما وأول
الِفتيان تربية يف كالم املدرسية والرتبية العائلية الرتبية إصالح يف الكالم أن نعترب ألننا

النساء؟ نسينا قد أفنكون كذلك، ذلك كان فإذا مًعا. والفتيات
يف اللواتي الوجود ورياحني الكون، ملكات ننىس أن هللا معاذ ننساُهن! أن هللا معاذ
وإنما الرجال. وُمنِشئات األجيال، مربيات ألنهن الشعوب؛ ة وأِزمَّ األمم، مستقبل أيديهن

أيًضا. يشملهن عنهم الكالم ألن الرجال؛ عىل الكالم قرصنا
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النساء؛ تربية عىل الكالم قرص بنا األجدر كان بأنه االعرتاف عن لنا مندوحة ال ولكن
ُربِّني فإذا املثقفات، املربيات لكونهنَّ الرجال تربية عىل الكالم من أعم فيها الكالم ألن
متى مارتني: إيمه قول معنى وهذا كذلك. كله النسل يُربني أن استطعن حسنة تربية
كما روسو: وقول محالة، ال يُربينهم النساء ألن الرجال؛ برتبية تهتموا فال النساء ربَّيتم
هي ما النساء فعلموا وُفضالء؛ ُعظماء يكونوا أن أردتم فإذا الرجال، يكون النساء يُريد

والفضيلة. العظمة
والسائالت للسائلني إجابة منها املقصود املعنى وإيضاح العبارة هذه تفسري يف وزيادة
وهي النساء.» يريد كما الرجال «يكون األول: قسمني؛ إىل العبارة هذه تقسم نقول:
العظمة هي ما النساء فعلموا وفضالء؛ عظماء يكونوا أن أردتم «إذا والثاني: القضية،

النتيجة. وهي والفضيلة.»
قول وهو تريد. كما فتجعله الرجل عىل متسلطة املرأة أن فمقتضاه األول القسم أما
ويكون الظاهر، حيث من اعتربناه إذا األمم كل لدى فاسًدا يكون مًعا؛ وصحيح فاسد

الطبيعية. الحقيقة حيث من اعتربناه إذا أيًضا األمم كل لدى صحيًحا
وجميع البلدان كل يف املرأة عىل رشًعا املتسلط هو الرجل أن من فظاهر فساده أما
واجتماعيٍّا أدبيٍّا املتسلطة هي املرأة أن من فظاهرة صحته وأما الرجل، عىل املرأة ال األديان،

املرأة. عىل الرجل ال الرجل، عىل
منها. كل يف وتأثريها املرأة عمر أدوار إىل ننظر أن ذلك إلثبات ويكفي

فجدة. ا، فأُمٍّ فزوجة، خطيبة، ثم ابنة، تكون املرأة
ووقار الشباب، وجمال الصبوة، طهارة بني فيها تتقلب جميلة أدوار خمسة

عليه. وحاكمة اإلنسان قلب عىل متسلطة منها كل يف وهي الشيخوخة،
نسبة عىل رزقه لزيادة استعداًدا والتدبري بالتفكري أبوها يأخذ تُوَلد ما أول فإنها
غًدا كبرية، غًدا ستصبح فإنها صغرية، اليوم كانت إذا «املدموازل» ألن نفقته؛ زيادة
فيطلب «النصيب»، يأتي ذلك وبعد النفيسة. الُقبَّعات وتطلب الجميلة، الُحلل إىل تحتاج
يزيد النفقة زيادة ع توقُّ أن ومعلوم النفقة. يزيد ذلك وكل والكمال، الجمال فوق املال
والدتها يوم لوالديها تجلب إذًا فاالبنة والتحصيل؛ الكسب يف ونشاطه اإلنسان اجتهاد
يحدث كما يحزنا، أن ال بوالدتها يفرحا أن عليهما يوجبان جديًدا واجتهاًدا جديًدا نشاًطا
هذه أعظم فما حولها، ما عىل والتسلُّط بالتأثري تبدأ صغرها من إذًا فهي عندنا؛ أحيانًا

طفوليتها! بدء يف حتى تتسلط التي القوة
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ومن وكماله، بجماله الشباب دور ويأتي ونزقه، بطيشه الصبوة دور ينقيض ثم
كل تفوق التي الكربى والسلطة الوجود، يف تأثري كل يفوق الذي العظيم التأثري يبدأ هنا

العالم. يف سلطة
الحياة، هذه من بيشء مكرتثة غري وتثب تلعب املدرسة يف ولًدا أمس الفتاة تلك كانت
لعبتها، ومداعبة معدتها، وإشباع مثالتها، ودرس ومعلمتها، أمها رىض عىل مقصور ها همُّ
أخذت والعيون الخدود، يف يتفتح أخذ الورد ذا هو فشيئًا. شيئًا تهدأ أخذَْت اليوم ولكنها
َمحنيًا والرأس َمبهوتًا، والفكر ُمطرًقا، صار والنظر جديد، البهاء من بثوب وتتجلل تذبل
فما تُعسجدها، وكلمة تُفضضها كلمة التأثُّر، شديدة والوجنات النَدى، أثقلها كوردة
امللك سن بلغت قد الوجود «ملكة» أن سوى يشء ال حدث؟ الذي العجيب االنقالب هذا
تاج الُحسن وألبسها الجميل، القرمزي فمها يف الجميلة الطبيعة قبَّلتها لقد والسلطة.

السيادة. صولجان الشباب إليها ودفع امُللك،
الخضوع له ُكتب ألنه خضع صاغًرا، فخضع السلطان هذا فأبرص الرجل مرَّ ثم
يشء وأي يُرضيها؟ ما حاكمته؛ رىض عىل مقصوًرا همه فأصبح السيادة، لها ُكتب كما
إذًا هيَّا واملتنزهات؟ واملراقص والُخَول؟ والخيل والُحلل؟ الُحىل ترضيها هل يُرسها؟
الكبرية؟ املقامرة أو مزَّاًحا، نفسك فاجعل الكثري؟ املزاح أيرضيها حساب. بال املال وأنِفق
ومحتشًما أديبًا نفسك فاجعل واالعتدال؟ والحشمة األدب أو كبريًا، مقامًرا نفسك فاجعل

رضاها. إال الحياة هذه يف يشء وقتئٍذ يهمك ال ألنه لعيونها؛ إكراًما ذلك كل ومعتدًال،
ومالك، وبيتك رشفك عىل توليها إنك أي زوجتك؛ تصبح الخطيبة الفتاة هذه إن ثم
ثمرة تهبكما الطبيعة إن أي ا؛ أمٍّ تصبح ثم لها، ذلك كل يف واألمر قولها، القول فيكون
مستقبل عىل القابضة هي فتكون لرتبيته، لطيف مخلوق عىل وتوليها واتفاقكما، حبكما
يتزوجون ثم عليهم، سيدة بإزائهم فتبقى أوالدها، يشب األم هذه إن ثم وعيلتك، ولدك
الذي للبيت وبركة واملستقبل، املايض إىل رمز كأنها أوالدهم، وعىل عليهم مراقبة فتبقى

فيه. يعيشون
خطيب، شاب وهو الرجل عىل املطلقة السلطة لها التي الفتاة هذه لنا: قولوا فاآلن
زمامه عىل تقبض التي الفتاة هذه تشاء. ما يصنع وتجعله تشاء، كيفما به تترصف
أبًا. ويصري ا أمٍّ تصري حينما عليه سلطة وتزداد لها، زوًجا يصبح حينما يُِرد لم أو أراد
لنا. لُرتبِّيه النسل الطبيعة تسلمها والتي ومنزلنا، وقلبنا رشفنا نسلمها التي الفتاة هذه
أية السلطان، كهذا قوي وسلطان التأثري، كهذا عظيم تأثري لها يكون التي الفتاة هذه
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ورشف ورشفها رشفنا سلَّمناها الصعبة؟ الواجبات تلك بكل القيام لتُحسن ربَّيناها تربية
فهل فيه، ومن فيه وما البيت سلَّمناها عنها؟ به لتدافع السالح أعطيناها فهل العائلة،
الوجود، سيدة الطبيعة جعلتها عليه؟ والقيام به االعتناء لتُحسن الالزمة الرتبية ربيناها
تفيض أن بدل الخري إىل بنا لتفيض سيادتها تستعمل كيف علَّمناها فهل الكون، وريحانة

الرش؟ إىل
واأللعاب، واملالهي األزياء يف تنغمس تركناها بل ذلك، من شيئًا نعلمها لم ، كالَّ
جدران أربعة بني نسجنها لم إذا هذا وملنزلها. لها النافعة األمور عن فكرها صارفني

كلها. االجتماعية والهيئة النسل وإىل أنفسنا، وإىل إليها، بذلك فأخطأنا هائلة،
عىل الرتبية، هذه عن مسئول كل عىل تبعته تقع ذنب املرأة تربية إهمال ألن ذلك

ثالثًا. االجتماعية الهيئة وعىل ثانيًا، فرد كل وعىل أوًال، العائلة
الجهل فإن تربية؛ بال كانت إذا ومدبرتها َربَّتُها هي التي املرأة ألن العائلة: عىل
األم، يدي بني يمر أن يجب فرد كل ألن فرد: كل وعىل فيها. سائًدا يكون والشقاء واإلهمال
مجموع ألنها كلها: االجتماعية الهيئة وعىل جاهًال. فكان تربيته أساءَْت جاهلة كانت فإذا

غري. ال جهل مجموعة الهيئة كانت اًال ُجهَّ كانوا فإذا األفراد،
العقاب. بهذا ندري أن دون املرأة تربية إهمال عىل تُعاقبنا إذًا فالطبيعة

قدَّمنا، كما ملكة، املرأة فإن األدبي؛ العقاب هو ذلك عىل به تعاقبنا عقاب أشد ولكن
الرىض؟ هذا يُنال وكيف املرأة؟ رىض هو فما رضاها، يخطب الرجال من واحد وكل ملكة
أهوائه بُمجاراة يُنال رىضاإلنسان إن يقولون: السيكولوجيني فإن املسألة، عقدة هنا
له، حميًما صديًقا أصبحت مثله سكريًا نفسك وجعلَت سكِّريًا كان فإذا فيها، ومشاركته
كل يف املشاَهَدة األمور من أمر وهذا يشء. كل عن والطاس الكأس صداقة أغنتك وربما
تكتسب بذلك فإنك فاكِذب؛ وكذَّابًا فملِّقه، للتمليق وُمحبٍّا معه، فِنم اًما نمَّ كان إذا يوم،
ألنك صداقته؛ تكتسب مثله فكْن وعاقًال، وأديبًا فاضًال كان إذا وكذلك محالة. ال صداقته

الشاعر: قال هذا أجل ومن بعواطفه، شاعًرا وتكون نفسه، هوى تصيب

ت��ق��ُع أش��ك��ال��ه��ا ع��ل��ى ال��ط��ي��ور إن

أدبيٍّا واحتياًجا جنسيٍّا، احتياًجا ذكرنا، كما املرأة، رىض إىل محتاج والرجل فاآلن
واملزاح، بالطيش، إال عيش لها يهنأ ال جاهلة كانت إذا معها حاله تكون كيف واجتماعيٍّا،
األوالد ِحمل وإلقاء املنزل، وإهمال والجمعيات، واملراقص، والنميمة، واللعب، واإلرساف،
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طائًشا فيكون ذلك، كل يف ُمجاراتها إىل لرضاها طلبًا يضطر أال واملراضع؟ الَخَدمة عىل
امرأة كانت إذا االجتماعية؟ الهيئة دركات يف ما آخر إىل جرٍّا وهلمَّ العبًا، ُمِرسًفا مزَّاًحا
الحارضين والرجال الشبان كل ذلك إىل يسبقها أال قاعة، يف واملتأدبني األدب من تضحك
ويرصخ يُغني ال ألنه فالن ومن تلعب، ال ألنها فالنة من تضحك كانت إذا لها؟ إرضاءً
اخني رصَّ املجلس ذلك يف الجالسني الرجال جميع يُصبح أال للحارضين. إضحاًكا ويمزح
أن يلزم النساء، تضجر أالَّ ينبغي النساء، يُرضوا أن يجب ألنه نعم؛ أضاحيك؟ مزَّاحني
أن أردتم فإذا النساء، تريد كما الرجال «يكون روسو: قول معنى وهذا النساء. تَُرس

والفضيلة.» العظمة هي ما النساء فعلِّموا وفضالء؛ عظماء يكونوا
امللوك، ملكات أنتُنَّ االجتماعية، الهيئة رئيسات الجميالت سيداتنا يا إذًا فأنتُنَّ
إىل أيديكما يف اللتني والسيادة القوة هذه ترصفن ال فُرحماُكنَّ السالطني، وسلطانات
لُكنَّ املفيدة األمور إىل اِرصفنَها بل االجتماعية، وبالهيئة بُكن املرضة التافهة األمور

االجتماعية. والهيئة وذويكنَّ وملنزلكنَّ
ال العقالء أصبح الذي عاملكنَّ غري جديًدا عامًلا لنا أوِجدن وبعيشكنَّ ! ُرحماُكنَّ
املعيشة من يأنفون — ذلك نقول أن لنا واسمحَن — أصبحوا بل فيه، املعيشة يستطيعون
السماء، يف واألنُجم الرياض، يف الورد فإن ، أجلكنَّ من ال ذلك يأنفون إنهم عفًوا، فيه.
من يأنفون ولكنهم الحمقى، غري منها يأنَف وال البُْله، إال يَملُّها ال القارورة يف والطِّيب
ثقل إلظهار ذريعًة أرواحكن وخفة بساطتكنَّ املجالس تلك يف يتخذون الذين خشونة

آدابهم. وفساد أرواحهم
األمور إىل مرصوًفا فيه َميْلُكنَّ يكون عالم هو نطلبه الذي الجديد العالم وهذا
واألدب األحدوثة، وطيب الحميدة، باألعمال إليكن الرجال فيه يتقرَّب عالم املفيدة، النافعة
ال منكن، املقربة لديكن، الرائجة هي الفضائل هذه فتكون واملعرفة، والعلم والفضيلة،
الرجال، خشونة تلطَّفت أميالُكنَّ هذه صارت ومتى والجهالة. الخالعة رضوب من نقيضها

النساء.» يريد كما الرجال «يكون ألنه ؛ رضاُكنَّ عىل حرًصا أميالهم؛ َْت وتغريَّ
القضية تعكسون ال ملاذا أوًال: تُقلن فإنكن الكالم، هذا عىل اعرتاضكن نجهل ال ونحن
فاضالت النساء كان وعظماء ُفضالء كانوا فإذا الرجال، يريد كما النساء «يكون فتقولون:

يحبونها. التي والحاالت بالصفات للرجال نظهر إنما نحن فإننا وعظيمات.»
تطلبوا أن أوًال يجب أفال وعظيمات، فاضالت نكون أن ترغبون كنتم إذا ثانيًا: وتُقلن

كذلك؟ تجعلنا تربية يُربُّونا أن الرجال من
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بالتفصيل الرتبية هذه عن وسنتكلم فيه. ُمصيباٌت فأنتنَّ الثاني االعرتاض أما نقول:
هللا. شاء إن التايل، البحث يف

جعَلت إذا تربح ال االجتماعية الهيئة ألن فيه؛ مصيبات غري فأنتُن االعرتاضاألول وأما
الخشونة، طبعه من الرجل العالم. هذا يف والفضيلة والعظمة واألدب الذوق مرجع الرجل
الشفقة طبعكن من وأنتُن والطمع، والقسوة األثرة طبعه ومن اللطف، طبعكن ومن
ذلك، عىل عه تُشجِّ ومصالحه فأعماله طبعه، من ذلك يكن لم وإن الجميل. وصنع والحلم
والحلم والشفقة واألدب اللطف ميزان أيديكن يف كان فإذا عليه. به تقيض إنها نُقل لم إن

ومقياسها؟! مرجعها الرجال نجعل فكيف البيتية، الفضائل وسائر الخري وصنع
بيننا أنتُنَّ الحياة، هذه يف الفضائل هذه دعامة غريكن أحد من ليس ، كالَّ ثم كالَّ
يسقط العالم هذا يف يشء كل أن اإلنسان رأى إذا املعزِّيات، املسعدات املهذبات املربيات
يُقبَض ال خياًال الراحة رأى إذا الرمال، عىل مؤسسة بيوت أو الورق، عىل مبنية كمنازل
بعضهم ينىس األصدقاء الضارية، كالذئاب ويتذابحون يتقاطعون إخوان وهم البرش عليه،
والطمع الظلم شياطني فيه فوىض، العالم بعض، عىل بعضهم يقوم األقربون بعًضا،
ال ذلك كل اإلنسان رأى إذا عليها، ومن األرض إلفساد تتسابق والسلب واالعتداء والغش
يدخل وكوة الهائلة، الزوابع هذه وسط يف به يتمسك وتد عن بنظره يُفتش أن إال يسعه
السيدة؛ أيتها الباسم وجهِك إال حينئٍذ يرى فال الحالك، الظالم ذلك وسط النور إليه منها
والعناء بياًضا، السواد ذلك ينقلب فبالحال والجدة، واألم والزوجة واالبنة األخت أيتها يا
الجميلتني؛ شفتيِك من بسمتني أو وبسمة السحريَّتني، عينيِك من نظرتني أو بنظرة هناءً
لذلك الرجل؛ ال العالم هذا يف والفضيلة واألدب والراحة والهناء الكمال ممثلة إذًا فأنِت
مع نقول ولذلك ومثاًال؛ وجماًال قدوة له لتكوني كماًال؛ منه أكثر تكوني أن منِك نطلب

الرجال.» يكون النساء يريد «كما الرجال: غضب ولو روسو
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النساء فأصِلحوا االجتماعية الهيئة إصالح أردتم إذا

يكونون «الرجال أن يومئٍذ معنا فثبت االجتماعية، الهيئة يف املرأة مقام أهمية سابًقا أبَنَّا
وفضالء، عظماء الرجال ليكون وفاضالت عظيمات يُكنَّ أن يجب وأنه النساء»، تريد كما

االجتماعية. الهيئة يف الرجال تربية من أهم النساء تربية تكون عليه فبناءً
إهمال واالنحطاط ر التأخُّ دالئل فمن الرجال، تربية من أهم النساء تربية كانت وإذا
هذا يف االستمرار ر التأخُّ هذا يف االستمرار دالئل ومن ثانويٍّا، أمًرا واعتبارها تربيتهن،

اإلهمال.
به، ُمسلًَّما أمًرا أصبح ذلك فإن النساء، تربية وجوب تبيان اآلن غرضنا من وليس

الرتبية. هذه أصول إىل نشري أن نودُّ وإنما
تُنشأ أن الرجال حتى النساء لرتبية يكفي أنه يحسبون كثريين أن نرى أننا ذلك
فتحوا كلما طربًا ورقصوا باًال نعموا قد تراهم ولذلك حالتها؛ عن النظر برصف املدارس،
الناس معرفة عدم وسببه الرشقية. البالد كل ويف مرصوالشام يف فاٍش األمر وهذا مدرسة.
أو اإلسكندرية أو القاهرة يف نفتح أننا افرتضوا والرتبية. التعليم مسائل يف األهم من املهم
مدرسة، ٣٦٥٠٠ السنة يف نفتحه ما مجموع يكون أن أي يوم، كل مدرسة مائة بريوت
صحيحة، تربية وتُربي صحيًحا، تعليًما تُعلِّم واحدة الكثرية املدارس هذه كل يف يكن ولم
الذين املعلمني اختيار ُحسن والرتبية التعليم يف إذًا املهم فاألمر كلها؟ منها الفائدة هي فما
الدروس جدول تأليف وُحسن الطلبة، نفوس يف العظيمة املبادئ يغرسون كيف يعرفون
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إىل ونفوسهم الطلبة عقول ه يُوجِّ ألنه املركب؛ من «الدفة» بمثابة هو الذي (الربوغرام)،
الدفة. هذه يدير الذي الربَّان هو واملعلم يريد، حيث

معنى يفهمون معلمون فيها يكن لم إن كلها املدارس هذه من النفع تحاولون فعبثًا
إليه أرشنا وقد مًعا، والفتيات الفتيان تربية عىل يُطلق الكالم وهذا الرتبية. ومعنى التعليم

املوضوع. هذا يف نقوله أن نريد ملا تمهيًدا البحث؛ هذا عرض يف هنا
والنقص النقصعاجًال، هذا سد ويجب ناقصة، عندنا النساء تربية إن نقوله ما وأول
إصالح والثاني: التعلم، عىل إقبالهن وعدم لهن، كافية مدارس وجود عدم األول: أمرين؛ يف

املوجودة. مدارسهن
املدارس هذه بفتح العاملون أخذ ولذلك عندنا؛ أهميته يُنكر من فليس األول، األمر أما

نقول: ولذلك األول؛ األمر يتناول الثاني األمر يف البحث أن عىل تدريًجا،
املرأة؟ وظيفة هي ما أوًال:

سواه، ألمٍر ال الحياة هذه يف ُخلَقْت لهذا ا؛ وأُمٍّ زوجة تكون أن وظيفتها إن الجواب:
واألمومة. الزوجية واجبات تُعلمها أن يجب إذًا فرتبيتها

الواجب من فإنه منزلها، تدبري األول: األمر أمرين؛ يف نحرصها الزوجية وواجبات
أكثر فيه تعمل أن وال منها، أكثر الفن هذا من تعرف املنزل يف خادمتها تدع أالَّ عليها
البيتية، األعمال من تأنف أالَّ واجباتها ومعرفتها ونشاطها املرأة رشف دالئل ومن منها.
األعمال تلك عن التناُزل الواجبات وإنكار العقل صغر دالئل من أنه كما بعملها، تُرسُّ بل
عظمتها أن املرأة تعلم أن فائدة من يخلو وال منها. بد ال رضورة لغري الخدم إىل كلها
مملكتها هو املنزل هذا فإن فيه، الساكنني وحال حاله وُحسن منزلها نظام عىل متوقفة
إدارتها يف غريها عىل تتكل أو مملكتها، تُهمل ملكة يف العقالء يقول فماذا الصغرية،

وتدبريها؟
سعادة مدار عليه ألن أهمية؛ األول عن يقل ال أمر وهو الزوج، إرضاء الثاني: واألمر
يف الزوجة وسلطة الزوج ُسلطة مسألة وهي ُكربى، مسألة تجاه اآلن ونحن العائلة،
ولكنا الغرب، يف يحدث ملا خالًفا بالدنا يف قليل السلطة هذه يف النزاع إن نعم، العائلة.
املقابلة، سبيل عىل املوضوع هذا يف الغرب فالسفة آراء إىل نشري أن الفائدة من نجد
تتوىل إدارة فيها يكون أن يجب حكومة وكل هيئة وكل رشكة كل إن يقولون فإنهم
فيه رشكة، والزواج وتدبريها، اهتمامها مقابل لها يخضعون وأعضاء والتدبري، االهتمام
يف عملها نحيفة لطيفة واملرأة والزحام، للعراك مخلوق ألنه خشن؛ قوي عامل الرجل
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الطبيعي الحق فمن العائلة، هذه تُعطيه والثانية العائلة، بأود ويقوم يكسب األول منزلها.
املدير هو الرجل كان وإذا العائلة. مدير هو الرجل يكون أن إذًا االجتماعي والناموس
وإال املنازل، تقوم النظام بهذا سلطتها. فوق سلطته وصارت املرأة، عىل الطاعة تحتََّمت

سبأ. أيدي فيها َمن ويتفرق تنهدم
وجب عندنا، املرأة من أرقى عندهم واملرأة الغرب، فالسفة يقوله ما هذا كان فإذا
وإن الظاهر، يف السلطة صاحب هو إذًا فالرجل منازلنا، حالة يف األقل عىل مثله يُقال أن
إرضاؤه عليها فرتتَّب بنا، مرَّ كما الباطن، يف السلطة صاحبة هي الحقيقة يف املرأة كانت

أيًضا. هو لريضيها
ثالثة؛ عندنا وهي األم، واجبات بقيَْت الزوجة. واجبات أعظم هما الواجبان هذان
بأودهم. القيام والثالث: ونفوسهم، عقولهم تربية والثاني: األوالد، أجسام تربية األول:

يف صغرها منذ الفتاة تُعلَّم أن تجب ولذلك محض؛ هيجيني عمل فهو األول: األمر أما
أحسن وما وعمليٍّا، نظريٍّا األوالد تربية تكون أن يجب كيف فيها تتعلم التي املدارس
كل فيه لترصف الفقراء؛ ألطفال صغري خريي ملجأ للبنات مدرسة كل بإزاء يُبنى أن
نفسها يف ي وتُنمِّ األطفال، تربية عمليٍّا فيهما تتعلم يومها من ساعتني أو ساعة تلميذة
منها. هللا سيمنحها التي الجميلة الصغرية املخلوقات لتلك فيها الذي الطبيعي امليل

فن وهو ومالحظة، وخربة واسعة معارف يقتيض سيكولوجي، أدبي عمل الثاني: واألمر
النفسية. الرتبية فن يُسمونه الذي األعظم الفن هو بل بنفسه، مستقل

رجل، نصف الحاجة حني املرأة تكون أن يقتيض األوالد، بأََود القيام وهو الثالث: واألمر
الحاجة. حني أوالدها رزق لتكسب

السيدات بعض هنا نرى ولكننا اإلجمال، وجه عىل العائلة يف املرأة واجبات هي هذه
النحيفة ظهورنا عىل تضعوا أن الظلم بكم أيبلغ فقط؟ أعمالنا أهذه ماذا؟ ويُقلن: يُحملقن
تأذنوا أْن تُقلَن ال السيدات، أيتها كالَّ يُخففها؟ بيشء لنا تأذنوا أن دون األحمال هذه كل
املنزل رئاسة حقكن من نعم، إذنًا. يقتيض ال مباح والحق ُكن، حقِّ من ذلك فإن لنا؛
بل نفسه، الرجل سلطة فوق سلطتكن فيها تكون ُعليا، رئاسة األوقات بعض يف والعائلة

املهمة. املنزلية األعمال من عمل ألنه واجباتكن؛ من ذلك إن
زائريه. إىل املنزل تحبيب العمل: بهذا ونريد

لطيف وعمل الجميلة، البيتية الواجبات من واجب الزائرين استقبال إن نعم، أي
بواسطته، بالعالم تتصل السيدة فإن الزهر أما زهًرا. مملوء أنه كما شوًكا مملوء نحيف،

65



أنطون فرح

الحقيقية. املنزل ملكة وتكون القاعات، يف الحديث مجالس وترأس بالناس، وتتعرف
جول الفيلسوف كتبه الذي الجميل الفصل نقل اآلن االستطاعة يف كان لو حبذا ويا
القاعات، وهذه املجالس هذه بخصوص العرشين»، القرن يف «املرأة كتابه يف سيمون
كانت إذا العالم يف التمدُّن مصدر هي املرأة قاعة إن فيه: قال فإنه باإلشارة، نكتفي ولكننا
عالقة لهم َمن وجميع املنزل أصدقاء يأتيها مجالس هي الحقيقية والقاعة حقيقية، قاعة
ال — السيدة أيتها عفًوا — أوقاتهم فيقطعون السيدات، من وباملرأة الرجال، من بالزوج
من مًعا، وامُلفكهة املفيدة باملسائل ولكن الناس، عن بالكالم وال باألزياء، وال الورق، بلعب
فضله منهم واحد كلُّ ليُظِهر الرجال يتنافس فهناك وفلسفية. وعلمية وسياسية أدبية
معرفتها منهن واحدة كل لتُظهر النساء وتتنافس النساء، أمام الفاضلة األمور هذه يف
وَحكًما ساميَة، مدرسة املنوال هذا عىل التي القاعات فتكون الرجال، أمام وفضلها وأدبها
ترفع القاعات الوزراء، مرتبة إىل ترقى حينئٍذ القاعات األمور. كل ويف الذوق يف عظيًما
املستحق، غري شهرة وتُقلِّص مستحق، كل شهرة تنرش القاعات األكاديمي، عضوية إىل
فيها، الحديث يرأسن والظرف، واللطف األدب عرش عىل جالسات ملكات السيدات وفيها
فإن الحشمة، أو األدب حد عن كلمة أو إشارة أو حركة يف الرجال من واحد خرج وإذا
صدره يف قلبه إرجاف عىل قادرة وقوته، وضعفها وضخامته، لطافتها عىل منهن الواحدة

واحدة. بإشارٍة الهيئة من ونبذه واحدة، بكلمة
عارفة تكون أن يقتيض وهو املجالس، هذه يف املرأة تجده الذي الزهر هو هذا
ال أمر وهذا قاعتها. يف يملُّ أحًدا ترتك وال حقه، حق ذي كل تُعطي الحديث بأساليب

يخفى. ال كما املرأة يف طبيعي ألنه مدرسة؛ يف تعليمه يجب
التي التجارب تلك بالشوك هنا ونعني عظيم، خطر وذو مؤلِم فإنه الشوك وأما
أُدباء — الحظ سوء من — ليسوا الناس كل فإن املجالس، هذه خالل يف للمرأة تعرض
لالقتناص، حبائل واملجالس الزيارات هذه يتخذون منهم كثريين إن بل النفوس، كرام
املرأة وفضيلة العائلة راحة عىل العظيم الخطر هذا فبإزاء االقتناص، هذا ما تعلم وأنت
الرجال، أخالق عىل بإيقافها وذلك الخطر؛ هذا تقيها خصوصية تربية املرأة تُربَّى أن يجب

الواجبات. ومعرفة واألدب والدين الفضيلة بدرع وتدريعها
يشء؟ منها بقي أم منها، ذكرناه ما بعد املرأة واجبات تمت هل واآلن

إشارة املسائل أُمهات إىل نُشري هنا ألننا أشياء؛ بقيَْت فقد التفاصيل املراد كان إذا
من ولكنها واحدة، مسألة إال يبَق لم أنه نرى فإننا األمهات، هذه املراد كان وإذا فقط،

النسائية. املسائل أهم
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منه تخرج أن يجب أم البيت، داخل املرأة تبقى أن يجب هل هي: املسألة وهذه
كالرجل؟ للعمل

يأتي ذلك وبعد يشء، كل قبل ا وأمٍّ زوجًة لتكون ُخلَقْت قد املرأة أن الفور عىل فنجيب
لزيادة منزلها؛ ُمالزمة تبقى أن املرأة فعىل املنزل، يف هو واألم الزوجة ومقام بقي، ما

العالم. يف منه لنرشها فيه؛ البيتية الفضائل وغرس وتربيته، النسل
الهيئة خري محبي وكل الحقيقيني النساء أنصار جميع يؤيدها حقيقة هذه
للناموس خضَعْت امرأة أن وهي: منها، تتفرع مهمة مسألة لدينا ولكن االجتماعية،
خارجه، الرجل وعمل املنزل داخل املرأة عمل يكون بأن القايض واإللهي الطبيعي
مطمئنة وهي األيام من يوم يف ثم منهم، ستة فُرزَقْت أوالدها، تُربي وأقامت فتزوجْت
وسوََّدْت السوداء، الهائلة األقدار زوابع إحدى منزلها عىل هبَّْت الثغر، باسمة الخاطر،
صغار أوالد سوى لها يُخلِّف ولم يعولها، من يرتك ولم زوجها فمات عماًرا، وخربت حياة

حينئٍذ؟ تصنع فماذا الضعيفتني، يديها عىل
وبرأس والهمة، النشاط ساعد عن ر تَُشمِّ أن حينئٍذ عليها يجب أنه يف خالف ال
برشٍف العمل إىل تقوم لسحقها، عليها تدلت التي األقدار تُناطح كأنها عظمة مرفوعة
للعمل مستعدة تكون أن إذًا املرأة فعىل جبينها. بعرق أوالدها وخبز خبزها لتكسب ، وجدٍّ
دائًما األمر هذا تضع أن عليها ويجب سندها. انهدم متى له اإللهية العناية انتدبتها إذا
عىل منطِبًقا يكون تعمله عمًال بتعليمها االهتمام توِجب خطرية مسألة وهي عينيها، نُصب
حتى املرأة عمل يُجيزون العالم فالسفة وجميع ومواهبها، وذوقها النسائي استعدادها

الحادثة. كهذه حادثة يف العمل لهذا البيت من خروجها
البنات مدارس تَُعلِّم ماذا اآلن فلننظر االجتماعية، الهيئة يف النساء واجبات أهم هذه

منها.
والتصاقها بنا، مرَّْت التي األمور أهمية إىل اإلشارة من لنا بد ال ذلك قبل ولكن
الرتبية األوالد وتربية فيه، الزوج معيشة وتلطيف املنزل تدبري فإن سواُهن؛ دون بالنساء
الزائرين، إىل املنزل لتحبيب العائلية االستقباالت أيام يف العائلة ورئاسة واألدبية، البدنية
أمور هذه كل سيدة؛ منزل يف يُقال أن يجب ال ما فيه يُقال لئالَّ ومراقبته الحديث وإدارة

شيئًا. منها يعمل أن يستطيع ال والرجل املرأة، شأن من
من أوالدنا وشقاء لشقائنا يا إياها! املرأة تعليم أهملنا إذا وتعاستنا لجهالتنا فيا
الحياة هذه صخور بني تقودهن فضيلة وال أدب وال علم بال النساء تركنا إذا بعدنا
املرأة يوم. كل ترونها كنتم وإن تعرفونها، ال إنكم ، كالَّ املرأة؟ هي ما أتعرفون الهائلة!
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يعرف ال قلبًا جنبيه بني ولكن مبهوتًا، أو الثغر باسم نحيًفا ضعيًفا أمامكم يمرُّ مخلوق
األميال وهذه فيها. التي األميال لتناُقض الفضاء من أوسع متسعة ونفًسا هللا، إال عمقه
الزورق أفتسلمون فوقها. صغريًا زورًقا البحر يف األمواج تتقاذف كما وتتقاذفها تتجاذبها
«دفة» فيه تضعون أم فتكرسه؟ الصخور عىل وتطرحه مذهب، كل به تذهب لألمواج
والضمري، املعرفة هما: الربان وهذا الدفة وهذه السالم؟ بر إىل وسالم بأمٍن إليصاله وُربَّانًا
األدبية املعرفة باملعرفة: هنا ونعني املعرفة، يُدير الذي والضمري الضمري، تُنري التي املعرفة
جميلة. كانت مهما ُمحتقرة تعيسة تكون فإنها فاضلة، تكن لم إذا أنها املرأة تُري التي
َرُجلها، إلرضاء الرجال بأخالق املعرفة منزلها. وتدبري أوالدها تربية بأصول املعرفة
الجهل، غياهب النفس عن تجلو التي املعرفة الرجال. من األدب سيِّئي إرشاك واجتناب
النور، وصديقة الظُّلمة عدوَّة املعرفة السماء. أبواب من وتُدنيها فضيلة، كل وتُعلِّمها
وصديقة الرذيلة عدوة الحقيقة، وصديقة الضالل عدوة التمدُّن، وصديقة ش التوحُّ عدوة
إذا االجتماعية هيئتكم وعىل عليكم أسفاه فوا هنا. نعنيها التي املعرفة هي هذه الفضيلة.

املعرفة! هذه النساء تُعطون ال كنتم
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ترجمته (1)

العاميل، الدين بهاء رواه كما الخيامي، عمر العرب ويسميه الخيَّام، عمر اإلفرنج يُسميه
أبيه إىل نسبة الخيامي ُسمي إبراهيم، بن عمر الفتح أبو الدين شيعة الحقيقي واسمه
للميالد، ١٠١٧ للهجرة ٤٠٨ سنة نيسابور يف ُولد وقد ويبنيها. الخيام يصنع كان الذي
يف يزال فال قربه أما سنة. املائة فوق ر عمَّ إنه أي ٥١٧ه/١١٢٣م؛ سنة فيها وتويف
يُدعى: له تلميذ اكتشفه والذي طويلة، بمدة وفاته بعد إال يُكشف لم ولكنه نيسابور،
مكان يف سيكون قربي إن قوله: سوى بها يعرفه عالمة من أستاذه له يرتك ولم نظامي،

بالورد. فتدفنه الشمال ريح عليه تهبُّ
عىل العلم ى تلقَّ أنه ِصباه، يف الخيام عمر ترجمة من والُفرس العرب مؤلفو رواه ومما
صباح، حسن يُدعى فتى معه العلم ى يتلقَّ وكان املوفق، اإلمام أخصهم نيسابور، علماء
وهو الطويس، حسن عيل أبا يُدعى آخر وفتًى اإلسماعيلية، إمام ذلك بعد صار الذي وهو
امللك. نظام وُسمي العظيمة، السلجوقية للدولة الوزارة دست إىل ذلك بعد َي ُرقِّ الذي
أمر، والية إىل رفيَقيه يسبق الذي أن عىل املدرسة يف وهم اتفقوا الثالثة الرفاق فهؤالء
عهده، ذكر الوزارة إىل امللك نظام ارتقى فلما معه، رفيقيه شأن يرفع شأن، ِرفعة أو
االنقطاع يف لرغبته ذلك عمر فأبى ُعمر، تقريب ورام إليه، وقرَّبه صباح حسن فاستدعى
ملكشاه أن فيه ريب ال فمما تصح، لم أم الرواية هذه ْت صحَّ وسواءٌ الرياضيات. درس إىل
يف وحذقه علمه عن سمعه ما بعد الخيام عمر استدعى له وزيًرا امللك نظام كان الذي
بغداد مرصد إدارة إليه وفوَّض الجرب، علم يف العربية رسالته عىل واطِّالعه الرياضيات،

الفلكي.
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بعيدة، وشهرًة واسًعا، علًما والبحث الدرس عىل بانصبابه اكتسب قد عمر وكان
وصارت عرصه، بني عند ِرفعة مقامه ازداد وقته؛ علماء دون بغداد مرصد إدارة َ ُويلِّ فلما
الخيام وُعْمُر تويف الذي املشهور الفيلسوف سينا؛ ابن الشيخ ملرتبة مساوية عندهم مرتبته

له. َخَلًفا كان فكأنه عاًما، ٢٠
وشعره. وفلسفته، علمه، أقسام: ثالثة إىل الخيام معارف م وتَُقسَّ

علمه (2)

املكعبات، مقاييس يف بحث ريايض عالم أول كان إنه فيه نقول أن فحسبُنا علمه أما
الرشق علماء بني مشهورة كانت الجرب يف العربية ورسالته خصوصيٍّا، مقياًسا لها واتخذ
خرائط وضع الفلكي بغداد مرصد إدارته أثناء ويف الرياضيات. بدرس يعنون كانوا حني
املرصد. إدارة ه ووالَّ إليه قرَّبه الذي السلطان هذا إىل نسبًة ملكشاه، زيج اها سمَّ فلكية
أربع كل إىل كبيسة سنة بإضافة الفاريس التاريخ وأصلح الوقت حساب وضع الذي وهو
الجاليل، باإلصالح الحسابي اإلصالح هذا ويُعرف الفاريس، الحساب ِسِني من سنوات
هذه يف عليه اعتمدنا الذي سلمون املسيو قال مللكشاه. لقب وهو الدين، جالل إىل نسبًة
الغريغوري الحساب من أصحُّ الخيَّام أصلحها التي الجاللية السنة حساب إن التفاصيل:

قرون. بخمسة ذلك بعد ُوضع الذي
فإن كثرية، أغالط والفلكية الرياضية معلوماته يف يوجد أن الخيام فضل يف يقدح وال
قرن ونصف قرون سبعة الخيام عىل مرَّ ولقد فشيئًا. شيئًا ويشب ينمو كالطفل العلم
الجديدة؛ األصول من حديثًا وجدوه ما جميع مع بعُد، با الصِّ طوق عن يشب لم والعلم
متى — الناقص بعلمهم ون يتكربَّ الذين العلم أهل عىل ردِّه يف تولستوي قال كما — ألنه
هذه لإلنسان قدَّر قد هللا كان وإذا مجهول. يشء لديه يبَق لم حقيقيٍّا علًما العلم صار

السنني. من ألوف وعرشات ألوف بعد إال يكون ال فذلك األرض، يف والكمال السعادة

وشعره فلسفته (3)

رأيه بذلك نقصد ولكنا به، خاص فلسفي مذهب للخيام كان إنه فلسفته بقولنا نقصد ال
إنه قولنا بمثابة وهذا الطبيعة. وراء وما والحكمة واآلداب والحياة والوجود الواجب يف
تلك يف له كان إذا إال فيلسوًفا يُدعى ال الفيلسوف ألن وباحثًا؛ ُمفكًرا بل فيلسوًفا، يكن لم

الدينية. آرائه إىل الخيام ترجمة يف نصل وهنا به، خاص فلسفي مذهب األمور
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ولذلك عنده؛ يقف ا وحدٍّ تشكمه، شكيمة لعقله يضع أن يستطع لم الخيَّام أن يظهر
ألنه له؛ اضطهاًدا أشدهم الصوفية وكان شديد. نزاع حياته يف الدين رجال وبني بينه كان
رباعيَّات الفاريس ديوانه وكل جارًحا، تهكًُّما الدنيا يف وُزهدهم فهم تقشُّ عىل يتهكَّم كان
والقناعة بالزهد واالستهزاء ُمهيًجا، غريبًا وصًفا الخمر ووصف الغزل عىل مداره الخيام
ُرباعيَّاته، من األمثلة بعض وإليَك نفسها. األلوهية عىل يجرتئ وأحيانًا ورجاله. والدين

ترجمته: ما قال
الفتيان أيها يا والرسور. الرشاب أهل يا إيلَّ إيلَّ يصيح: صوتًا الفجر يف سمعُت

حياتكم. كأس القدر يمأل أن قبل الخمر من أخرى كأًسا واملئوا انهضوا املجانني،
يف إال تدفنوني وال مرشقة، حمراء بخمٍر فاغسلوني ِمتُّ إذا األحرار، رفاقي يا ومنها:

كرمٍة. ظل
دين يل يبَق ولم كالبغي، املنظر قبيح كدرويش، الدين عن شارًدا أصبحُت ومنها:

جنة. يف أمل وال مال وال
إبان يف بها يهذي معتوه سكِّري صاحبها أن يظن السطور هذه قارئ أن ريب فال
الرصاط إىل الضالِّ رجوع هللا إىل راجًعا يقول يسمعه آخر موضٍع يف ولكنه نشوته،
إال األجراس أصوات وما للعبادة، أماكن سوى والكعبة األصنام هياكل ليست املستقيم:
والصليب، والهيكل والكنيسة الجامع محراب وكذلك يشء. كل عىل القادر بحمد تسبيح

وعبادته. هللا لحمد مختلفة أشكاًال إال الحقيقة يف ليست كلها
بأجنحة طار حكيم رجل قول هو بل يهذي، معتوه سكري رجل بقول ليس القول فهذا
املوضوع هذا يف الخيَّام يلتقي أن العجيب ومن البرشوتقاليدهم. عادات فوق ما إىل الحكمة

قصيدة: من يقول الذي العربي بن الدين محيي الشيخ باهلل العارف املشهور باإلمام

دان��ي دي��ن��ه إل��ى دي��ن��ي ي��ك��ن ل��م إذا ص��اح��ب��ي أُن��ك��ر ال��ي��وم ق��ب��ل ك��ن��ت ل��ق��د
ل��ُره��ب��اِن ودي��ر ل��غ��زالٍن ف��م��رع��ى ص��ورٍة ك��ل ق��اب��ًال ق��ل��ب��ي ص��ار وق��د
ق��رآِن وُم��ص��ح��ف ت��وراة وأل��واح ط��ائ��ٍف وك��ع��ب��ة ألوث��اٍن وب��ي��ت
وإي��م��ان��ي دي��ن��ي ف��ال��ح��ب رك��ائ��ب��ه ��َه��ْت ت��وجَّ أنَّ��ى ال��ح��ب ب��دي��ن أدي��ُن

الطبيعية». «الديانة أوروبا فالسفة يسميه ما وهو املطلق، الدين يعني فالدين: قوله
تساُهًال به أظهر الذي الجميل القول هذا عىل الدين محيي الشيخ التقي اإلمام هللا فرحم

سيئاته. من كثريًا بهذا للخيام هللا وغفر قربها، يف رينان الفيلسوف ِعظام له تطرب
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الخيام نتصور كيف (4)

شهرته ولكن والفلك، الرياضيات بعلم والعرب الُفرس بالد يف مشهوًرا الخيام وكان
يلتقطون كانوا الخصوص عىل الُفرس من عرصه بني فإن وأوسع، أعظم كانت بالشعر
فيها بما رسوًرا البالد فتمأل منزل، إىل منزل ومن بلد، إىل بلٍد من ويتناقلونها رباعياته
النفساني والهوى والخمر بالنساء والتغزُّل بالطيبات، والتمتُّع الحياة، لذة إىل الدعوة من
الخيام غرض عن للسؤال موضع وهنا الخيام. وصفه كما أحد يصفه لم الذي الشديد،
بتغزُّله كان الخيام أن األول الرأي ثالثة: إىل ذلك يف اآلراء انقسمت وقد هذا؟ شعره من
درمسترت؛ املسيو قال الدينية. الرشائع مقاومة إال يقصد ال مالذها إىل ودعوته الخمر يف
أغاني إال ليست الخمرية أوروبا أغاني إن الخيام: عىل حكمه يف املشهور، املسترشق
التقاليد عىل تُشَهر حرب بمثابة فهي الخمرية الُفرس أغاني أما السكريين. من جماعة
عبارة عندهم الخمر فرشب عليها، وثورة وحريته اإلنسان طبيعة عىل الضاغطة الدينية
الخيام: وفاة بعد به قالوا الُفرس من كثريين رأي وهو الثاني، والرأي الحرية، طلب عن
عبارة الصوفية عند الخمر هذه فإن الكرمة، خمر ال اإللهية بالخمر يتغزل كان إنما إنه
عىل والصوفية كان الخيام أن الرأي هذا لرد يكفي ولكن اإللهية. الخمرة إىل رمز عن
باربيه املسيو حكم ولقد الخيام. يف يجوز ال الفارض ابن يف قوله جاز وما نقيض، طريف
الكتاب هذا كان سواء فقال: ُمبهًما، حكًما اآلراء هذه يف املشهور، املسترشق مينار؛ دي
عليل، ر تصوُّ ثمرة كان أو اإلسالمية، التقاليد عىل اعرتاًضا — الخيام رباعيات يعني —
بالد يف نجد أن املدهش الغريب من فإنه املؤلم؛ والنفي والتهكُّم الشك من غريبًا وخليًطا
أفكارهما. من كثري إىل هني وهنري جوت سبقوا رجاًال عرش الحادي القرن منذ الفرس

اثنتني: من واحدة وفاته من قرون ثمانية بعد الخيام صورة لنا تظهر تقدَّم فبعدما
ليُطلق واألوهام التقاليد محاربة يطلب كان والنقد، العقل رجال من كبري رجل أنه فإما
عىل قائم ألنه عرصه؛ يف كان الذي االجتماعي النظام ويهدم ُعقاله، من البرشي العقل
الشهوة شديد املزاج، دموي الجسم، منتفخ رجل أنه وإما الكبار. ملنفعة الصغار ظهور
هذه وراء يجد لم حني شهواته إشباع إىل سبيًال عقله اتخذ وراءها، وما امُلسِكرات إىل
قيد من واالنطالق عقولها، تحرير تطلب التي الصغرية النفوس شأن وهذا شيئًا. الحرية
بني يكون وحينئٍذ الدنيا. هذه يف والشهوات املالذ ميدان يف املرح لنفسها لتُبيح املعتد،
الرتاب بني ما الفرق من وحكيمها، العرب شعراء فيلسوف املعري؛ العالء أبي وبني الخيام
وأصعب أشد نري تحت ليضعهما ونفسه عقله تحرير يف يبحث كان املعري فإن والترب،
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الُعقالء عند تقوم التي األدبية والتقوى الرش، وكراهة الحكمة، نري وهو الدين، نري من
الدينية. والتقوى الدينية الرشيعة مقام حقيقية كانت متى املخلصني

وأمريكا أوروبا يف شهرته (5)

سينا، ابن الفيلسوف أشهرهم وفالسفتهم، العرب علماء من كثريين الخيام عارص ولقد
التقى أنه مطالعتنا أثناء يف نعثر ولم املعري. العالء وأبو الغزايل، اإلمام اإلسالم وُحجة
وجدنا وإنما تقدم، كما سنة، ٢٠ الخيام وعمر تويف سينا ابن فإن باملعري، وال سينا بابن
وفاته كانت فقد املعري أما املشهور. سينا ابن كتاب الشفاء، يقرأ وهو تويف الخيام أن
فيكون ،٤٠٨ سنة يف ُولد الخيام إن وحيث خلكان. ابن روى كما للهجرة، ٤٤٩ عام يف

التايل: للسبب التفاصيل هذه ذكرنا وإنما سنة، ٤١ العالء أبي وفاة يوم عمره
بما والفلكية الرياضية الخيام معارف عىل للميالد ١٧٤٢ سنة منذ أوروبا علماء اطَّلع
سديلو نرش ١٨٥١م، سنة ويف ليدن. يف نرشه له كتاب يف مريمان جريار املسيو عنه نقله
نرش ،١٨٥٧ سنة ويف أقسام. خمسة وهي الجرب، يف الخيام رسالة ترجمة ووبك وشاسل
نقوال املسيو نرش ،١٨٦٧ سنة ويف الخيام. ُرباعيات عىل رشًحا تايس دي كارسني املسيو
الفارض كابن أنه الخيام يف يعتقد هذا نقوال واملسيو الفرنسوية. باللغة نفسها الرباعيات
من تقي رجل من الرأي هذا ى تلقَّ إنه كتابه مقدمة يف قال وقد اإللهية، بالخمرة متغزل
الرتجمة أن غري الروسية، اللغة إىل الرباعيات تشوفوسكي ترجم ،١٨٩٨ سنة ويف طهران.
اإلنكليزي الشاعر ترجمة هي أجمع والعالم وأمريكا أوروبا يف الخيام شهرة أطاَرْت التي
وترصف إنكليزيٍّا شعًرا الرباعيات ترجم جرالد فإن ،١٨٥٩ سنة يف للرباعيات فيتسجرالد
وجدوا ألنهم عجيبًا؛ إقباًال عليه وأقبلوا الخيام بشعر واألمريكان اإلنكليز فأُعجب بالرتجمة،
الفساد ذم يف السامية اآلراء من وسوينرب بريون شاعريهم يف باألكثر يعجبهم ما فيه
بهذه جرالد املرتجم فنال فيها، الجميل عىل والقبيح الخري، عىل الرش وسطوة الدنيا، يف
ببعضهم بلغ وقد كثريًا. رواًجا بواسطتها وشعره كتبه وراَجْت واسعة، شهرة الرتجمة
خصوصيٍّا ناديًا وأنشئوا ،١٨٩٦ سنة يف لندن يف اجتمعوا أن ومرتجمه بالخيام اإلعجاب
اليوم. حتى قائًما يزال ال الكلوب هذا ولعلَّ الخيام، عمر إىل نسبًة العمريني، كلوب دعوه:

الرشق. فولتري الخيام: ُقراؤها ى سمَّ وأمريكا أوروبا يف الرباعيات ظهرت ما وأول
يف مثلها نال قد الخصوص عىل إنكلرتا يف الخيام نالها التي الشهرة أن ويظهر
العالء أبي باسم الخيام اسم نقرن جعلنا الذي السبب إىل وصلنا وهنا أيًضا. أمريكا
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يف واإلنكليزية العربية اللغة يف املجيدين السوريني الُكتاب أحد فإن تقدم، ما عىل املعري،
العالء أبي شعر من الدينية وآرائه أفكاره من كثريًا مستمد الخيام أن له ظهر نيويورك،
أبي «رباعيَّات بعنوان العالء أبي شعر من شيئًا اإلنكليزية اللغة إىل ترجم ولذلك املعري؛
روى قد العالء وأبي الخيام من كلٌّ يكون أن املحتمل ومن نيويورك. يف ونرشه العالء»،
واألصح شعره. واقتبس املعري تحدَّى قد الخيام بأن نجزم ال أننا إال صاحبه، شعر
والبحث؛ الحرية وحب العقل وهو واحد، مصدٍر من إلهاماتهما يتناوالن كانا كالهما أنهما
بحسب بعض دون بعضها إليه ينقطع وإنما النفوس، جميع بني املشرتك الحب ذلك

فيها. تؤثر التي واملؤثرات استعدادها
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يرى فريق فمنهم إثباتها؛ أو العالم يف العدالة إنكار مسألة يسمونها مسألة الفالسفة بني
الحياة وإنما ناموس، وال نظام فال تبلع، وأرض تدفع بطون عن عبارة هو إنما العالم أن
والخري الفضيلة وليست الضعيف، ويسقط القوي فيه يتغلَّب البرش بني شديد ِعراك
ذلك، عىل وبناءً الوحيد. الرشط هي القوة وإنما العراك، هذا يف لالنتصار رشًطا والصالح
أقبح الفضيلة أمامها وانكرست انتصار، أعظم فانتَرصْت بالقوة الرذيلة تسلََّحت ما كثريًا
سقى أفما البرش. سيد اإلنسان وابن وأريستيذس سقراط ذلك عىل دليًال وكفى انكسار.
أما الخالق؟ وحدانية وهي الحقائق، أبسط من بحقيقة جهر ألنه ا ُسمٍّ سقراط األثينيُّون
كانت فهل صدقه؟ أجل من وطنه من ونفوه واالستقامة، الصدق مثال أريستيذس، أهانوا

ساهرة؟ عدالة الكون يف كان لو الوقاحة بهذه وتُداس السقوط هذا تسقط الفضيلة
كان ُسقراط أن أتحسبون يبتسمون: وهم بقولهم العدالة أنصار ذلك عىل فريد
ذلك أيديهم. من السم رشب قد كان وإن عليهم انترص إنه بل ، كالَّ األثينيني؟ مع مغلوبًا
بلوتني: الفيلسوف قال يوم. عذاب عىل وال ساعة، ظلم عىل يتوقف ال الحقيقي االنتصار أن
فظالمة الخالدة؟ النفس يف الظُّالمة تأثري ما ولكن ُظالمة؟ أمن اإلنسان؟ أيها تشكو ِممَّ
منذ اإلنسانية أفراد من فرد كل أن ذلك عليهم. رشها عاد بل سقراط، ترض لم األثينيني
األثينيني واسم سقراط اسم منه مسمٍع عىل يُذكر ال األيام هذه إىل الفظيعة الحادثة تلك
املغلوب ومن الغالب فمن إذًا موه. سمَّ الذين أولئك ر ويَُحقِّ سقراط، الحكيم ويُعظِّم إال
البرش بني نفوس يف ُمعظًَّما ًال ُمبجَّ ذكره يعيش الذي ذلك الغالب أليس الفريقني؟ من
أبدع باإلمكان ليس أنه عىل هذا من أفضل دليًال تريدون وهل واألجيال؟ القرون آخر إىل
ونواميس بمبادئ الكون يُدبر عام عقل وجود وعىل الغزايل؟ اإلمام قال كما كان، مما

حني؟ بعد ولو دائًما للفضيلة فيه النرص ويجعل ثابتة،
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روه كفَّ ُمعارصيه فإن العظيم، اإلسالم فيلسوف ُرشد؛ ابن فإليكم آخر دليًال ُرمتم إذا
ينظر الذي الحكيم العاقل نظر يف كله لهذا شأن أيُّ ولكن ونفوه. وأهانوه كتبه ومنعوا
تسنَّى إذا الصغرية الهنات تلك كل ُرشد ابن ينىس أال أعراضها؟ إىل ال األمور جواهر إىل

وغريها؟ العربية اللغة يف اليوم عنه البرش يقوله ما األبدي مكانه من يُشاهد أن له
الحقيقي الفيلسوف أنه اإلفرنج يعتقد الذي العربي الفيلسوف هذا ترجمة وإليك

اإلسالم: يف نبغ الذي الوحيد

ترجمته (1)

(إسبانيا)، األندلس يف األرس أكرب من أرسته وكانت ُرشد. بن أحمد بن محمد الوليد أبو هو
ُقرُطبة يف الرتجمة صاحب والدة وكانت فيها. القضاة قايض منصب وَجدُّه أبوه وِيلَ وقد
من صفر ٩ يف (مراكش) املغرب بالد يف وتويف مسيحية، ١١٢٦ هجرية؛ ٥٢٠ سنة يف

سنة. ٧٥ وعمره هجرية ٥٩٥ سنة
الالهوت بمنزلة اإلسالمي الدين يف وهو — الكالم علم صغره يف ُرشد ابن ى تلقَّ وقد
لم العلم يف ع التوسُّ وحب الحقيقة طلب عىل املطبوع عقله أن غري — املسيحي الدين يف
والفلسفة. والرياضيات الطب درس عىل عظيم ونشاط شديدة برغبة فأقبل بذلك، يكتِف

األمم. لجميع وُهدى علم مصابيح الزمان ذلك يف واألندلس قرطبة مدارس وكانت
دولة أسقطت قد املوحدين دولة وكانت ُقرطبة. يف قاضيًا ُجعل ُرشد ابن شبَّ وملَّا
أخصاء أعظم من ُرشد ابن صديق ُطفيل ابن وكان محلها. وحلَّت شبابه مدة يف املرابطني
سنة ويف املؤمن. عبد الخليفة خلف الذي يوسف؛ الخليفة من صديقه فقرَّب الغالبة، الدولة
مساعًدا فيها وأقام (مراكش) املغرب وبالد األندلس بني البحر ُرشد ابن عرب هجرية، ٥٤٨
إلشبيلية قاضيًا ُجعل ٥٦٥ه، عام ويف فيها. العلم مصابيح وإنارة مدارسها إنشاء عىل
وقد ١١٨٢ عام يف املغرب بالد إىل سافر ثم ُقرطبة، إىل عاد ٥٦٧ه، عام ويف األندلس. يف
منصب إىل اه رقَّ ثم طفيل، ابن مكان الخاص طبيبه وجعله يوسف الخليفة إليها استدعاه

ه. وَجدِّ أبيه كريس يف ُرشد ابن فرتبَّع األندلس، عاصمة ُقرطبة؛ يف الُقضاة قايض

تكفريه (2)

أبيه، ليوسف خَلًفا األندلس يف الخالفَة باهلل املنصور يعقوُب وِيلَ للميالد، ١١٨٤ عام ويف
سلطان الزمان ذلك يف وأصبح ُحكمه، بْدءِ يف منزلة أسمى لديه الرتجمة صاحب فبلغ
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العقول أصحاب لكل مكتوب ولكنه قوله. إال قول وال رأيه، إال رأي ال واألفكار، العقول
ادهم ُحسَّ يتكاثر أن العالم هذا يف الدعوى وأصحاب والبُلداء البُْله عن يمتازون الذين
وبلوغ غباره شق عن قرصوا الذين من جماعة ُرشد ابن حسد ولذلك سبب؛ ولغري لسبب
بالخالفة، ويُعرِّض القرآن، يجحد بأنه املنصور يعقوب الخليفة لدى به فوَشوا منزلته،
بعد التهمة هذه يف غرابة وال اإلسالمي. الدين من بدًال املتقدمني وعلوم الفلسفة وينشط
الزمن، كذلك زمن يف العقل طريق من الحقيقة وطلبه الفلسفة إىل ُرشد ابن انرصاف
بهذا ب يُلقَّ ألن أهل فيلسوف فكل ولذلك التهمة؛ كهذه تُهم يومئٍذ تحُدث أالَّ الغرابة وإنما
وبناءً مهرب. وال منه مفر ال طبيعيٍّا أمًرا احتماله املعارصة من العدوان هذا يحتمل اللقب
العتقادهم أمة كل يف العلم نشأة بدء يف ُعذبوا الذين العظماء الكرباء أولئك يكون ذلك عىل
واحرتام؛ إكرام كل اليوم علينا لهم يحق ُشهداء بمثابة بُسطائها، اعتقاد تُناِقض اعتقادات
ما كأنهم حتى وبدمائهم، بجهادهم إال ينترص لم الذي العلم جيش طليعة كانوا ألنهم

كلها. واإلنسانية العلم أحمال ظهورهم عىل لتُلقى إال ُخلقوا

عليه للبصق الجامع أمام نصبه (3)

لديه فاجتمع أمر ُرشد ابن عىل الشكوى إليه ُرفعت ملا فإنه املنصور يعقوب الخليفة أما
حرض وقد — ُرشد ابن قضية الخليفة عليهم طرح ثم وُقضاتها، ُقرطبة فقهاء أعظم
يقرؤها من ولعنوا محض، ُكفر تعاليمه أن الفقهاء فقرر — االجتماع هذا نفسه ُرشد ابن
هذه تفصيل لدينا يكون أالَّ العظيم األسف ومن ُقرطبة. من بالنفي صاحبها عىل وقضوا
قريبة بلدة وهي لوسنه؛ إىل ُرشد ابن فنُفي فيها. الفيلسوف محاكمة جرت التي الجلسة
قائل فمن الروايات، اختلَفت وهنا منها. الخروج وعدم بالتزامها عليه وُقَيض ُقرطبة، من
أنه قائل ومن املغرب، بالد إىل املنصور يعقوب الخليفة رحل حتى فيها أقام ُرشد ابن أن
ليبصق الجامع باب عىل وأُوقف فاس يف عليه فُقبض األْرس، من الخالص يروم منها سار
الفلسفة أُهينَت فقد صحيًحا الخرب هذا كان فإذا وخروجهم. دخولهم يف الناس عليه
يف جديًدا ا حقٍّ له يجعل مما وذلك إهانة؛ أقبح ُرشد ابن شخص يف والعقل والحكمة

الكبري. الفلسفي حقه فوق واالحرتام الكرامة
الناس ويدعو جديًدا، مذهبًا يضع أن العلماء من واحد لكل يجوز أنه نزعم ولسنا
من يخلو ال أمر ذلك فإن ، كالَّ ألساسها. وهادًما الناس ملعتقدات ُمناِقًضا كان وإن إليه
للعالم يجوز ال أنه كما ولكن أخرى، وجوٍه من نافًعا كان وإن الوجوه، بعض من مرضة
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يظنه ما أو الحقيقة، عن وإمعان بإخالٍص يبحث وهو مائدته وراء غرفته يف الجالس
قد أنه يظن الذي الجديد باألمر ك للتمسُّ أيديهم يف ما ترك إىل الناس يدعو أن حقيقة،
البرشي العقل يمنعوا أن للناس يجوز ال كذلك ُمعتقده، يعتقد ال من كل ويحقر وجده،
هللا منحه التي العقلية، باآلالت والنور والعلم الحقيقة لطلب الفكر جو يف االنطالق من

مجراها. يف إيقافها أو اآلالت هذه عىل تضييق دون إياها،
قادًرا أحٌد العالم يف ليس إذ والطياشة؛ الغرور من رضب األول األمر أن ريب وال
يحتمل أن البرش من واحد كل عىل يجب ولذلك ومعتقده؛ يده يف الحقيقة أن إثبات عىل
وضيق البرشي العقل لقصور — أسفاه وا — وهذا لرأيه. ُمخالًفا كان وإن غريه رأي
غروًرا األول األمر كان إذا ولكن أمامه، التي اإللهية األرسار بفضاء اإلحاطة عن ذراعه
إطفاء يقتيض ألنه — تعاىل — هللا بنعم الكفر رضوب من رضب الثاني فاألمر وطياشة،
البحار. شواطئ عىل املنائر توضع كما اإلنسان يف ووضعه هللا خلقه الذي العقل نور
القويم؟! الطريق يف سائر أنك واعتِقد ِرسْ له: تقولون ثم اإلنسان يف املنارة أفتطفئون

مقامه إىل عوده (4)

إذا فإنه األمور، كهذه مقدسة أمور يف مركبًا الهوى اتخاذ مثل يشء الحق يسوءُ وليس
يقوم وهو نفسه يف مقررة مبادئ عن دفاًعا يُعارضويعرتض معارضومعرتض كل كان
أمر االعرتاض وهذا املعارضة فهذه املجردة؛ الحقيقة طلب غري له غرض وال الدفاع، بهذا
الهوى يقدمون أنهم البرش حظ سوء من ولكن يحرتمه، أن عاقل كل عىل يجب مقدس
ُمرتخٍص كل سبيله يف بذلوا الذين العلم ُشهداء من شهيًدا تجد وقلَّما الحق، عىل دائًما
أحسن يدل والذي واضطهاده. ُمعارضته يف الطُّوَىل اليد للحسد كان أنه وترى إال وغاٍل
من عاد ملا املنصور أن القبيل، هذا من كان ُرشد ابن الفيلسوف تكفري أن عىل داللة
فيه أثَّروا الذين ُرشد ابن أعداء عن بعيًدا نفسه ووجد (مراكش)، املغرب بالد إىل ُقرطبة
وُحسن صدره، وسعة وِعْلمه، الكبري الفيلسوف هذا فْضَل ذَكر وينفيه، ره يُكفِّ فجعلوه
للناس واإلذن الفلسفة وبإباحة عليه، به ُحكم الذي الحكم بإلغاء املغرب من فأَمر أخالقه،
بعد بهما يتمتع لم ولكنه ومنزلته، كرامته األندلس فيلسوف إىل فعادت بها، االشتغال يف
إىل جثته نُقَلْت ذلك وبعد فيها، فُدفن املغرب بالد يف املنيَّة أدركته إذ طويلة؛ مدة ذلك

رأسه. مسقط ألنها به تفتخر التي ُقرطبة
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مؤلَّفاته (5)

ينقطع أن تمنى ولقد غريهما. يف لذة له يكن ولم واملطالعة، بالتأليف مولًعا ُرشد ابن كان
اتصلت رجًال يشبه إنه كتبه يف يقول وكان إمكانه، يف كان ذلك أن لو إليهما منصبه عن

فشيئًا. شيئًا أثاثه أهم منه يخرج فأخذ بمنزله النار
كتبه بذكر إذًا فنكتفي كلها، تعدادها دون املقام يضيق كثرية فهي مؤلفاته أما
قسمان: الكتب وهذه الطائرة. الشهرة هذه والعلم الفلسفة عالم يف له جعلت التي الجليلة
الطب الصناعتني: هاتني عىل إذًا مبنيَّة العالم يف فُشهرته الفلسفة. يف وقسم الطب، يف قسم
مؤلفات، عدة الفلك وعلم والفقه والرصف الكالم علم يف أيًضا ألَّف قد أنه عىل والفلسفة.
الكليات؛ الطب ويف كاملة، دروس كتاب الفقه ويف املجسطي، مخترص الفلك علم يف منها
أهمية الكتاب لهذا بقي ولقد الطب. صناعة يف كاملة دروًسا تتضمن أجزاء ستة وهو
منزلة. أسمى مؤلُِّفها بها بلغ التي أرسطو، رشوح كلها كتبه أهم أن عىل طويلة. مدة ُكربى

أرسطو رشحه (6)

رشحها ولكنه أرسطو، فلسفة يُرتجم لم ُرشد ابن ألن مرتجمها؛ نُقل ولم مؤلِّفها ُقلنا ولقد
فضًال اليونانية، اللغة يُحسن يكن لم رشد ابن ألن ترجمها؛ إنه قال من أخطأ ولقد رشًحا.
كتب ترجموا قد كانوا الذين النساطرة من أطباء األندلُس يف الخالفة دار يف كان أنه عن
الكتب هذه ترجموا قد والكلدان الرسيان علماء من كثريون وكان العربية، اللغة إىل أرسطو
يف اعتمد قد األندلس فيلسوف أن ريب فال قرون؛ بثالثة ُرشد ابن عرص قبل العربية إىل

املرتجمني. هؤالء عىل باكون، عهد إىل العالم فالسفة وأستاذ أستاذه أرسطو؛ رشح
والثانية: الوجيز، الرشح األوىل: ثالث؛ بطرق أرسطو فلسفة ُرشد ابن رشح وقد

املطول. أو الكامل الرشح والثالثة: الواسطة، أو املتوسط الرشح
عند من فيها ويؤلف أرسطو، مواضيع فيه يتناول ُرشد ابن فإن الصغري الرشح أما
فإنه املتوسط الرشح وأما شارح. ال مؤلف الكتاب هذا يف فهو األهمية، غاية يف مقاالت نفسه
والتأليف، الرشح يف ينطلق ثم أرسطو كتاب من كلمات بضع منه فصل كل صدر يف يذكر
ُرشد ابن فإن ل املطوَّ الرشح وأما فصلهما. يصُعب حتى أرسطو بقول قوله فيختلط
أن فيه ريب ال ومما كافيًا. رشًحا أجزاءها يرشح ثم فقرة، فقرة أرسطو فقرات فيه يذكر
فالسفة قال وقد الصغري، الرشح من فراغه بعد إال الكبري الرشح يضع يكن لم ُرشد ابن
أقواله. ورشحوا أرسطو تبعوا الذين الُوسطى القرون فالسفة أعظم ُرشد ابن إن اإلفرنج
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الطبيعة، وراء وما والفساد، الكون ييل: ما أرسطو عن نقلها التي الكتب ومن
رد وهو التهاُفت، كتاب أيًضا وله وغريها. والكون، والسماء، واألخالق، والنفس، والربهان،

الفالسفة. تهاُفت عنوانه: الغزايل لإلمام كتاب عىل

وترجمتها كتبه طبع (7)

ما بني الفيلسوف هذا كتب طلبوا إذا أنهم منه يخجلوا أن العربية اللغة ألبناء يحق ومما
طبع رشكة قامت وملَّا منها، شيئًا يجدوا لم الحديثة النهضة يف بلُغتنا الكتب من ونُرش ُطبع
هذا مؤلفات عن أعرَضْت الشأن الجليلة القديمة املؤلفات إلحياء القاهرة يف العربية الكتب
وذلك طبعتها؛ التي الكتب مقدمة يف كتبه جعل يجب كان أنه مع اإلعراض، كل الفيلسوف
االختبار، بعد ظهر كما سواها عىل منهم عليها إقباًال أكثر القراء أن أولها: أسباب: لعدة
الذي الحقيقي الفيلسوف كتب أنها وحسبُك اإلطالق، عىل العربية الكتب أهم ألنها وثانيًا:
يف قام ما كل فيه العلم جاز الذي العرص هذا يف يجب كان ألنه وثالثًا: اإلسالم، يف نبغ
ُرشد ابن صوت يكون أن الظلمات، وراء من ساطًعا مصباحه وظهر العثرات، من سبيله
مسامع يطُرق صوت أول يُفِلحوا، ولم خنقه الناس حاول الذي الصوت ذلك الجهوري؛
املجد ذلك َمَحْت التي األسباب عنده يذكرون لعلهم القديم، األجداد بمجد ليُذكِّرهم األبناء
أعَرف ال فإنه فيقتبسوها، األوروبيني تالمذتهم إىل منهم نقلته التي واألمور فيجتنبوها،

عليها. منها وأدل إليها، كتبه من أرَشد وال األمور، وهذه األسباب بتلك ُرشد ابن من
كلها مؤلفاته فُرتجَمْت عناية، أشد ُرشد ابن كتب برتجمة عنوا فإنهم اإلفرنج أما
ترجموا فإنهم اإلرسائيليُّون وكذلك الزمان. ذلك يف والعلماء العلم لغة الالتينية؛ اللغة إىل
تالمذة أكثر منهم وكان وأوروبا، إسبانيا يف العلم َحَمَلة من كانوا ألنهم العربانية؛ إىل كتبه
تمدُّنهم صدر يف اإلفرنج لدى الفيلسوف لهذا كانت التي األهمية لبيان ويكفي ُرشد. ابن

مؤلَّفاته. من طبعة ٥٠ من أكثر اليوم وحدها البندقية مدينة يف إن نقول أن

الوجود يف وآراؤهم املتكلمني فلسفة (8)

املقابلة هذه يف إذ عارضوها؛ الذين املتكلمني آراء عىل نأتي ُرشد ابن فلسفة إيضاح وقبل
فنقول: الفائدة، تمام

بهم، خاصة فلسفة وضعوا قد اإلسالمي) الدين يف الكالم علماء (أي املتكلمني إن
دينية مباحث عن عبارة ألنها فلسفة؛ تعاليمهم تُدعى أن الصواب من يكن لم وربما
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الطبيعة وراء وما الغيب وعالم وجل عز الخالق عن كالم فيه جرى ما كل ولكن محضة،
فيلوس: كلمتني: من مشتقة وهي األصل، يونانية فلسفة كلمة أن املعلوم ومن فلسفة. فهو
يف وهل الحكمة، محبة إذًا: معناها فالفلسفة الحكمة؛ ومعناها وسوفيا: محبة، ومعناها
يف البحث غري حكمة يُسمى أن يستحق يشءٌ — العوالم أرشف هو الذي — الفكر عالم

األعىل؟ ومصدرها الحكمة أصل
وجودها أي الكون؛ يف املادة حدوث األول: أمرين؛ عىل مبنية هذه املتكلمني ففلسفة
وبما له. ومدبر عنه ومنفصل الكون يف ف الترصُّ ُمطلق خالق وجود والثاني: خالق، بخلق
ألن يشء؛ الكون يف حدث إذا السبب عن إذًا تسأل فال كونه يف الترصف مطلق الخالق أن
يكون أن قطعيٍّا ذلك عن يلزم فال إذًا سواه. سبٍب من وليس السبب، هو نفسه الخالق
تحدث الحوادث هذه ألن بعض؛ عن بعضها ينتج كأن وعالئق، روابط الكون حوادث بني
اآلن؛ بها ر املصوَّ الصورة غري بصورة العالم يكون أن اإلمكان ويف وحده. الخالق بأمر

الخالق. هذا بقدرة وذلك

عرصي جديد روح (9)

ملقابلتها نبسطها إننا بل فيها، البحث مقام يف اآلن ولسنا املتكلمني، تعاليم لباب هذا
الكالم علماء من كثريين أن لنا يلوح إنه الكالم: معرض يف نقول وإنما ُرشد، ابن بتعليم
فإننا الفوىض، تلك يف النظام من شيئًا أدخلوا قد املسلمني الكتاب إخواننا ومن املعارصين
التي الدروس من الغرَّاء املنار مجلة رصيفتنا تنرشه ما كل عليه مزيد ال بإمعاٍن نُطالع
تفسريًا األزهر الجامع يف املرصية، الديار مفتي عبده؛ محمد الشيخ األستاذ فضيلة يُلقيها
إصالح بمنزلة كان انتشاره تم إذا جديًدا، روًحا صفحاتها من صفحة كل يف فنجد للقرآن،

اإلسالمي. العالم يف عظيم
فال له، الخالق وضعها طبيعية بنواميس الكون تقييد الجديد الروح هذا ومقتىض
اإللهيني املاديني مذهب ذلك يف يذهب ال األستاذ أن غري بها، إال العالم يف يشء يحدث
مجراها يف وأجراها الكون نواميس خلق قد — وتعاىل سبحانه — هللا أن يعتقدون الذين
تلك وضع الذي األبدي الخالق أن يعتقد ألنه ؛ كالَّ أبًدا. عنه تخرج بأالَّ وقىض الطبيعي،
يختارهم الذين امُلرسلني أجل من وذلك شاء، كلما الزمن من حينًا ينقضها قد النواميس

منافعهم. إىل وهدايتهم البرش حال إلصالح
نظاًما للكون يجعل أنه وجالًال أهميًة الرأي هذا فكفى األمر، هذا من يكن ومهما
ينعمون به ويعملون النظام هذا يدرسون الذين فالبرش عليه، يجري ثابتًا طبيعيٍّا
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يفتقدهم الخالق أن إىل استناًدا ويخالفونه يجهلونه والذين الحياة، هذه يف ويسعدون
كان ولقد وينحطُّون. يشقون فإنهم يسعوا، لم أم سعوا سواء بيوتهم، يف جالسون وهم
أنه العتقادهم صاحبه؛ رون ويُكفِّ الرأي هذا يُنكرون املتقدمة العصور يف األديان علماء
االكتشافات بعد اإلنكار لهذا مجال يبَق فلم اليوم أما . وجلَّ عزَّ — بالخالق الئق غري
من كلها الكائنات تحكم التي الطبيعية النواميس وجه عن النقاب كشَفت التي العلمية

ونبات. وحيوان جماد
وإنما الجديد، الصحيح املبدأ هذا وقبول التسامح يف اليوم للبرش الفضل ليس ولكن
وحياتهم بمناصبهم وأمة ملة كل يف املتقدمة العصور يف خاطروا الذين ألولئك الفضل
والقسوة الجهل عىل املطبوع عاملنا إليصال العرص هذا يف حذوهم يحذو وملن وكرامتهم،

األبدية. األزلية الحقائق ومعرفة والتساُمح، االعتدال من الدرجة هذه إىل ب والتعصُّ

العالم وخلق املادة يف ورأيه فلسفته (10)

منها: خالصة وإليك تقدَمْت. التي الفلسفة تُناِقض فإنها ُرشد ابن فلسفة أما

العالم وخلق املادة

رأي ذلك يف يرى وهو الكائنات، أصل مسألة قرطبة حكيم شغلت التي املسائل أعظم إن
والحركة حركة، عن عبارة هو إنما يشء خلق إىل يُفيض فعل كل إن فيقول: أرسطو،
املادة رأيه يف هو اليشء وهذا الخلق، فعل بواسطتها فيه ويتم لتحركه شيئًا تقتيض
لالنفعال، قابل يشء هي املادة؟ هذه هي ما ولكن منها. الكائنات ُصنعت التي األصلية
وبناءً عنه. غنى وال منه بد ال االفرتاض من رضب هي بل وصف، وال اسم وال له حد وال
أبًدا، تتالىش ال مادته ألن أبًدا؛ يتالىش ال إنه أي مادته؛ بسبب أبديٍّا جسم كل يكون عليه
حدث وإال االنتقال، هذا من له بد ال الفعل حيز إىل القوة حيز من انتقاله يمكن أمر وكل
الحركة هذه ولوال العالم، يف مستمرة الحركة تكون ذلك وعىل الكون؛ يف ووقوف فراغ
وبناء قط. يشءٌ حدث ملا بل العالم، لخلق الواجبة املتتالية التحوالت حدثت ملا املستمرة
غري يكون وتعاىل، سبحانه الخالق أي والفعل؛ القوة مصدر هو الذي األول فالعامل عليه
يكون أن عن تنزَّه والخالق ُمحَدثًا، كونه يقتضيان واالختيار الحرية ألن فعله؛ يف مختار

حديثًا.
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بالخلق الكون اتصال

ولكن ترى، كما املاديني مذاهب من ا جدٍّ قريب مذهب وهو العالم، بخلق يختص فيما هذا
ويُدبِّره؟ الكون عىل األول العامل يستويل كيف

يُشبِّه فإنه الخطرية، املسألة هذه يف مذهبه حقيقة عىل يدل تمثيل ذلك يف ُرشد البن
إىل وتتجه تتفرق املدينة شئون كل أن كما فإنه املدينة، بحكومة تدبريه، أي الكون، حكومة
الحكم شئون لكل مصدًرا الحاكم هذا فيكون فيها، العام الحاكم نقطة وهي واحدة، نقطة
دائرتها نقطة فإنه األكوان، يف الخالق كذلك الشئون. هذه من شأن كل يف يد له تكن لم ولو
القوات، هذه من جزء كل يف مبارشة دخل له يكن لم وإن تُدبرها، التي القوات ومصدر
للعقل يكون االتصال هذا وإنما مبارشة، بالخالق اتصال للكون يكون ال ذلك عىل فبناءً
للكواكب. القوة عنه تصدر الذي املصدر عن عبارة هو األول العقل وهذا وحده، األول

والكائنات، األحياء أرشف بل حي، كون قرطبة فيلسوف رأي يف فالسماء ذلك وعىل
تدور والكواكب والنجوم للحياة، أصلية أعضاء يعتربها دوائر عدة من رأيه يف مؤلفة وهي
ولكل الدوائر، هذه قلب يف فهو وحياتها قوتها منه الذي األول العقل أما الدوائر. هذه يف
وهذه طريقه. به يعرف عقًال لإلنسان أن كما طريقها، بها تعرف قوة أي عقل، منها دائرة
ببعض، بعضها محكومة بعًضا بعضها تيل والتي ببعض، بعضها املرتبطة الكثرية العقول
السماء يف األوىل الطبقة من الحركة تُحدث التي القوة مصادر من سلسلة عن عبارة هي إنما
عىل وبناءً عنها. البعيدة السفىل الدوائر يف يجري وبما بنفسها عاملة وهي هذه، أرضنا إىل
العالم. يف يحدث ما بكل علم الحركات هذه كل مصدر هو الذي األول للعقل يكون ذلك

االتصال طريق

عن أيًضا ُرشد ابن يأخذه ذلك عن فالجواب بالخالق؟ اإلنسان عالقة هي ما قيل: وإن
فاعًال عقًال الكون يف أن ذلك وخالصة النفس. كتابه: من الثالث الفصل من أرسطو
لالمتزاج قابل وغري اإلنسان جسم عن مستقل عام عقل هو الفاعل فالعقل منفعًال؛ وعقًال
النفس، قوى باقي مثل والتاليش للفناء قابل خاص عقل فهو املنفعل العقل وأما باملادة،
لالتحاد دائًما يميل املنفعل العقل أن ذلك العقلني؛ هذين باتحاد واملعرفة العلم يقع وإنما
به، توضع شكًال تقتيض واملادة فيها، تنفذ مادة تقتيض القوة أن كما الفاعل، بالعقل

املكتَسب. العقل تُدعى: االتحاد هذا من تحصل نتيجة وأول
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هذا فيكون هذا، من أشد اتحاًدا العام بالعقل البرشية النفس تتحد قد ولكن
بالعقل االتحاد هذا يتم وال األزيل، القديم بالعقل االمتزاج جد امتزاجها عن عبارة االتحاد
األزيل الخالق حرم إىل إيصاله االكتسابي العقل وظيفة فإنما ذكره، تقدم الذي االكتسابي
إذًا فالعلم العلم، بطريق إال يتم ال أمر فذلك به واتصاله إدغامه وأما به، يدغمه أن دون
اإلنسان اتصل ومتى الطريق. هذا غري طريق وال واملخلوق، الخالق بني االتصال سبب هو
اإلنسان يتصل كيف ولكن يشء، يفوته يُعد ولم الكون، يف يشء بكل عارًفا مثله صار باهلل
األرسار حجاب بنظره ويخرق والتنقيب، والبحث الدرس إىل ينقطع بأن به يتصل باهلل؟
وجًها نفسه وجد األمور كنه عىل ووقف الحجاب هذا خرق متى فإنه الكون، تكتنف التي

األبدية. الحقيقة أمام لوجه
والتجرُّد، ل والتأمُّ الصالة بواسطة يتم االتصال هذا إن يقولون فإنهم املتصوفة أما

له. رضوريٍّا العلم وليس
العلم، قاعدته مادي مذهب عن عبارة الرتجمة صاحب فلسفة تكون ذلك عىل وبناء
بعضها محكومة مستقلة قديمة مبادئ بقوة ُصنع إنما — بك مرَّ كما — رأيه يف والكون
العالم عىل يستويل يشء املبادئ هذه ومن ُعليا. بقوة ُمبهًما ارتباًطا مرتبطة وكلها ببعض،
عقل هو أيًضا عقًال يسميه الذي اليشء وهذا اإلنسانية. عقل فهو العقل، فيه ويضع
فيه يشرتكون والناس ينقص، وال يزيد وال يتأخر، وال يتقدم ال إنه أي يتغري؛ ال ثابت
إىل أقرب كان منه استمداًدا أكثر منهم كان من أن عىل متباينة، بكميات منه ويستمدُّون

والسعادة. الكمال

الخلود

بحياة يعتقد ُرشد ابن كان وهل املذهب؟ هذا يف ال أم خالدة اإلنسان نفس إن هل ولكن
ثانية؟

عظيمة ُدعامة اآلن هي التي الخطرية، املسألة هذه عىل جوابان ُرشد البن كان ربما
رأينا ترجمته، عىل اإلقدام قبل كتبه لبعض مطالعاتنا أثناء يف فإننا اإلنسانية، دعائم من
بالعقاب حتى الثانية، بالحياة اعتقاده عىل داللة أرصح يدلُّ كالًما مواضع عدة يف له
وصلنا ملا ولكنَّا الرأي، هذا يرى رجًال الناس تكفري من العجب كل فعجبنا أيًضا؛ والثواب
الكون وخلق بالنفس باعتقاده يختص فيما ألرسطو متابعته ورأينا الفلسفي مذهبه إىل
آبائه لتقاليد خاضع مؤمن كرجل هنالك يكتب كان ُرشد ابن أن ذلك املسألة؛ وجه تغريَّ
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العلل، وعلة العقل مصدر عن بالعقل بحثه عند أما بعقله. ال بقلبه يكتب فهو وأجداده،
ولذلك يُبايل؛ وال امُلحجبة الحقيقة كهف إىل األسد بجرأة يدخل كفيلسوف يكتب كان فقد

جوابان. ذلك يف له كان ربما إنه ُقلنا
عليه يزيد وإنما مشهور، قول فهو والثواب، بالعقاب يختص فيما األول الجواب أما
دون بالعقل طلبه الذي الفلسفي الجواب أي الثاني؛ جوابه وأما التأويل، وجوب ُرشد ابن

خالصته: فإليك سواه،
عن ومنفصل مستقل أنه صفاته من ذكره، تقدم الذي العام الفاعل العقل إن قال:
جسم مع الفناء صفاته من املنفعل الخاص والعقل وامُلالشاة، للفناء قابل وغري املادة،
هو ما ولكن فانيًا. املنفعل والعقل خالًدا، الفاعل العام العقل يكون عليه وبناء اإلنسان.
العقل هو الخالد العقل هذا إن ُرشد؟ ابن رأي يف خالد هو الذي العام الفاعل العقل
ال ذلك عىل وبناء سواها. دون وحدها خالدة هي إذًا فاإلنسانية اإلنسانية؛ بني املشرتك

الثانية. الحياة عن العامة يقوله مما يشء وال فردية حياة املوت بعد يكون

األدبية فلسفته (11)

فلسفته بإزاء الفيلسوف هذا مذهب يف صغري حيز سوى تشغل فلم األدبية الفلسفة أما
الخري إن يقولون الذين املتكلمني مذاهب نقض إىل الفلسفة تلك يف همه رصف وقد املادية،
علة غري من يشاء ما وبقدر يشاء، وكيفما يشاء حينما بالبرش يصنعه وإنه هللا، يد يف
ينقض املبدأ هذا أن ذلك يف ُرشد ابن رأي فمن ذلك. تقتيض إرادته ألن بل سبب؛ وال
الحكيم فيها شِقَي ربما فوىض، العالم حكومة يجعل ذلك ألن والحق؛ العدل مبادئ كل

اللئيم. الرشير وَسِعَد الفاضل،
ُمطَلق غري اإلنسان إن يقول فإنه معتدًال، مذهبًا فيها يذهب فهو اإلنسان حرية أما
حر فهو وباطنه نفسه جهة من إليه نُظر إذا أنه وذلك تماًما؛ ُمقيَّدها وال تماًما، الحرية
الحياة حوادث جهة من إليه نُظر إذا ولكن جسمه، يف الحرية مطلقة نفسه ألن مطلق؛

أعماله. يف التأثري من لها ِلما بها؛ ُمقيًَّدا كان الخارجية

كتبه تلخيصأحد (12)

بني فيما املقال «فصل عنوانه: ُرشد البن كتابًا املقالة هذه يف نُلخص للفائدة وإتماًما
ومعنًى، لفًظا الفيلسوف هذا مذهب عىل القارئ ليقف االتصال»؛ من والحكمة الرشيعة
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هذا يف املؤلِّف وغرض عنه. هنا بحثنا الذي باملوضوع متعلق الكتاب هذا ألن خصوًصا
بالعقل املوجودات اعتبارات يُجيز اإلسالمي الرشع أن إثبات األول: أمور؛ ثالثة الكتاب
التي القرآن آيات تأويل وجوب والثاني: فلسفيٍّا، نظًرا فيها النظر أي به؛ معرفتها وطلب
التي الكتب يف التأويالت هذه ذكر عدم وجوب والثالث: والعقل، الربهان يُخالف ظاهرها
دلَّ قد األخري القيد بهذا أنه ريب وال الُكفر. إىل العامة يجر ذلك ألن الناس؛ لعامة تُكتَب
من الحط فيه غرضه يكون أن إال اللهم أعدائه، ُحجج به وأضَعَف ورزانته، اعتداله عىل
قد اإلمام هذا ألن وذلك تقدَّم؛ كما اليونانية، للفلسفة مقاًما كان الذي الغزايل، اإلمام مقام

كتبه. يف التأويالت تلك بسط
بجميع هللا َحْمِد بعد أما بقوله: صدده يف نحن الذي الكتاب املؤلف ابتدأ وقد
اعرتف وبذلك ورسوله. املصطفى ر امُلَطهَّ عبده محمد عىل والسالم والصالة محامده،
اده ُحسَّ يتهمه كان الذي اإلسالمي، الدين أصول من العظيَمني باألصَلني رصيًحا اعرتاًفا

يقول: ذلك بعد إنه ثم عنه. والزيغ منه باملروق
عىل تدل إنما املوجودات إن املشاركني: غري عن واألخذ العقيل بالقياس النظر وجوب
أتمَّ، بالصانع املعرفة كانت أتمَّ بصنعتها املعرفة كانت كلما وإنه صنعتها، ملعرفة الصانع
القياس استعمال وجوب عىل نص وهذا اْألَبَْصاِر﴾. أُوِيل يَا ﴿اْعتَِربُوا القرآن: يف جاء وقد
َوَما َواْألَْرِض َماَواِت السَّ َمَلُكوِت ِيف يَنُْظُروا ﴿أََوَلْم وقوله: مًعا. والرشعي العقيل أو العقيل
نُِري ﴿َوَكذَِلَك وقوله: املوجودات. يف النظر عىل بالحث نص وهذا ءٍ﴾. َيشْ ِمْن هللاُ َخَلَق
* ُخِلَقْت َكيَْف اْإلِِبِل إَِىل يَنُْظُروَن ﴿أََفَال وأيًضا: اآلية، َواْألَْرِض﴾ َماَواِت السَّ َمَلُكوَت إِبَْراِهيَم

َواْألَْرِض﴾. َماَواِت السَّ َخْلِق ِيف ﴿َويَتََفكَُّروَن وأيًضا: ُرِفَعْت﴾، َكيَْف َماءِ السَّ َوإَِىل
وكان واعتبارها، املوجودات يف بالعقل النظر أوجب قد الرشع أن تقرََّر وإذا قال:
هو وهذا منه. واستخراجه املعلوم من املجهول استنباط من أكثر شيئًا ليس االعتبار
لقائل وليس العقيل. بالقياس املوجودات يف نظرنا نجعل أن فواجب بالقياس، أو القياس
األول الصدر يف يكن لم إذ بدعة؛ العقيل القياس يف النظر من النوع هذا إن يقول أن
الحشوية من طائفة إال العقيل، القياس مثبتون امللة هذه أصحاب أكثر فإن اإلسالم، من
القياس عن بفحص قبلنا ممن أحد يتقدم لم كان وإن بالنصوص. محجوجون وهم قليلة،
باملتأخر املتقدم ذلك يف يستعني وأن عنه، بالفحص نبتدئ أن علينا فيجب وأنواعه، العقيل
نستعني أن علينا يجب أنه فبنيَّ ذلك عن فحص قد غرينا كان وإن به. املعرفة تكمل حتى
غري أو لنا ُمشاِرًكا الغري ذلك كان وسواء ذلك. يف تقدَّمنا من قاله بما بسبيله نحن ما عىل

86



وفلسفته ُرشد ابن

كونها بها التزكية صحة يف يُعترب ليس التزكية بها تصحُّ التي اآللة فإن امللة، يف ُمشارك
املشارك بغري وأعني الصحة. رشوط فيها كانت إذا مشارك، غري أو امللَّة يف لنا ملشارك آلة
أمر عن فحصوا قد القدماء كان وملا اإلسالم. ملة قبل الُقدماء من األشياء هذه يف نَظر َمن
من قالوه فيما فننظر كتبهم إىل بأيدينا نرضب أن فينبغي فحص، أتم العقلية املقاييس
موافق غري منه كان وما عليه، وشكرناهم به، وُرسرنا منهم، قِبلناه صوابًا كان فإن ذلك،

وعذرناهم. منه وحذَّرنا عليه نبَّهنا للحق
القول ذلك أجمل وهي فيلسوف، كلمة الحقيقة يف فإنها هنا عذرناهم كلمة أما نقول:

الجميل.
علم صناعة وكذلك معدومة، هذا وقتنا يف الهندسة صناعة فرضنا لو قال: ثم
السماوية األجرام مقادير يُدِرك أن نفسه تلقاء من واحد إنسان ورام الفلك)، (علم الهيئة
بوحي إال طبًعا، الناس أذكى كان ولو ذلك أمكنه ملا بعض؛ عن بعضها وأبعاد وأشكالها
العملية، ويف بل فقط، العلمية الصنائع يف ليس بنفسه ٌ بنيِّ أمر وهذا الوحي. يُشبه يشء أو
وهي الصنائع؛ بصناعة فكيف بعينه، واحد يُنشئها أن يقدر صناعة منها ليس فإنه

الحكمة؟!
بالرشع، واجب — اليونانية الكتب يعني — القدماء كتب يف النظر أن هذا من تبنيَّ قد
نَهى َمن وأن عليه، الرشع حثَّنا الذي املقصد هو ومقصدهم كتبهم يف مغزاهم كان إذا
الفطرة، ذكاء أحدهما: أمرين؛ جَمع الذي وهو فيها؛ للنظر أهًال كان َمن فيها النظر عن
دعا الذي الباب عن الناس صدَّ فقد والخلقية؛ العلمية والفضيلة الرشعية العدالة والثاني:
وذلك املعرفة. حق معرفته إىل املؤدي النظر باب وهو هللا؛ معرفة إىل الناس منه الرشع

تعاىل. هللا عن والبُعد الجهل غاية

التأويل وجوب (13)

الرشائع هذه كانت وإذا فقال: التأويل، قضية إىل إثباتها بعد القضية هذه من انتقل ثم
عىل نعلم املسلمني معرش فإنَّا الحق، معرفة إىل املؤدي النظر إىل وداعية ا، حقٍّ اإلسالمية
الحق، يُضاد ال الحق فإن الرشع، به ورد ما مخالفة إىل الربهاني النظر يؤدي ال أنه القطع
ذلك، عىل وبناء للعلم. موافق الدين أن كما للدين موافق العلم إن أي له؛ ويشهد يوافقه بل
أن الرشع، ظاهر وخالفه الربهان إليه أدى ما كل أن قطًعا نقطع ونحن الفيلسوف: قال
سائر وتصفحت الرشع اعترب وإذا العربي. التأويل قانون عىل التأويل يقبل الظاهر ذلك
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ولهذا يشهد؛ أن يُقارب أو التأويل لذلك بظاهره يشهد ما الرشع ألفاظ يف وجد أجزائه
وال ظاهرها، عىل كلها الرشع ألفاظ تحمل أن يجب ليس أنه عىل املسلمون أجمع املعنى
هو والباطن الظاهر فيه الرشع ورود يف والسبب بالتأويل. ظاهرها من كلها تخرج أن
املتعارضة الظواهر ورود يف والسبب التصديق، يف قرائحهم وتبايُن الناس نظر اختالف
القرآن: يف ورد املعنى ولهذا بينهما؛ الجامع التأويل عىل العلم يف الراسخني تنبيه هو فيه
اْلِعْلِم﴾. ِيف ﴿َوالرَّاِسُخوَن قوله: إىل ُمْحَكَماٌت﴾، آيَاٌت ِمنُْه اْلِكتَاَب َعَليَْك أَنَْزَل الَِّذي ﴿ُهَو
وأنه وباطنًا، ظاهًرا للرشع أن يرون كانوا أنهم عنهم نُقل قد األول الصدر من وكثري
روى مثلما فهمه، عىل يقدر وال به العلم أهل من ليس من بالباطن يعلم أن يجب ليس
يُكذَّب أن أتُريدون يعرفون، بما الناس ثوا «حدِّ قال: أنه عنه) (ريضهللا عيل عن البخاري
يف أن يرون ُعلماء من األعصار من عرص يخلو ال أنه قطًعا نعلم ونحن ورسوله؟» هللا

الناس. جميع بحقيقتها يعلم أن ينبغي ال أشياء الرشع

الغزايل اإلمام عىل رده

الفالسفة يف تقول فما إذًا . كالَّ الفيلسوف: قال ممكن؟ التأويل يف اآلراء إجماع هل ولكن
كتابه يف بتكفريهما قطع قد الغزايل حامد أبا فإن سينا؟ وابن نرص كأبي اإلسالم أهل من
يعلم ال تعاىل بأنه ثانيًا: العالم. بقدم القول يف أوًال: مسائل؛ ثالث يف بالتهاُفت املعروف
قال املعاد. وأحوال األجساد حرش يف جاء ما تأويل يف ثالثًا: ذلك. عن تعاىل الجزئيَّات،
التكفري أن «التفرقة» كتابه يف ح رصَّ قد إذ قطًعا؛ ذلك يف تكفريه ليس ذلك: يف الفيلسوف
املسألة وهي بالجزئيَّات، هللا علم مسألة ُرشد ابن تناول ثم احتمال. فيه اإلجماع بخرق

فقال: الثانية،

األمور بجزئيَّات الخالق علم

أنهم من إليهم نسب فيما ائني املشَّ الحكماء عىل غلط قد الغزايل حامد أبا أن نرى وقد
غري بعلم يعلمها تعاىل أنه يرون بل أصًال، الجزئيات يعلم ال وتعاىل تقدَّس إنه يقولون
ومتغريِّ بحدوثه محَدث فهو به، للمعلوم معلول علمنا أن وذلك بها؛ لعلمنا ُمجانس
شبَّه فمن املوجود، هو الذي للمعلوم علة فإنه هذا، مقابل عىل بالوجود هللا وعلم ه. بتغريُّ
الجهل. غاية وذلك واحدة، وخواصها املتقابالت ذوات جعل فقد باآلخر أحدهما العلمني
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حديث؟ أو قديم العالم

وواسطة طرفان أقوال: ثالثة فيها إن فقال: العالم، ِقدم أي األوىل؛ املسألة يف ذلك بعد ونظر
فهو الواحد الطرف فأما الواسطة، يف واختلفوا الطرفني تسمية يف اتفقوا وقد الطرفني. بني
متقدم والزمان مادة. ومن فاعل، سبب عن أعني يشء؛ وعن غريه يشء من ُوجد موجود
اتفق وقد واملاء. والهواء واألرض والحيوان النبات ذلك يف ويدخل وجوده. عىل أعني عليه؛
وال يشء، من يكن لم موجود فهو لهذا، املقابل الطرف وأما محدثة. تسميتها عىل الجميع
عىل واألشعريني القدماء الفرقتني من الجميع اتفق أيًضا وهذا زمان. تقدَّمه وال يشء، عن
الواسطة بقيَت له. والحافظ وموجده الكل فاعل — وتعاىل تبارك هللا— وهو قديًما، تسميته
فاعل. عن أعني يشء؛ عن موجود ولكنه زمان، تقدمه وال يشء من يكن لم موجود وهي:
واملتكلمون للعالم، الثالث الصفات هذه وجود عىل متفق منهم والكل بأرسه. العالم هو وهذا
ُمتناٍه، غري املستقبل الزمان أن عىل (اليونان) القدماء مع أيًضا متفقون الكالم علماء
ُمتناٍه. أنه يرون فاملتكلمون املايض؛ الزمان يف يختلفون وإنما املستقبل، املوجود وكذلك
من فيه ما عىل القديم شبه من الزمان يف ما عليه غلب َمن املذاهب: هذه وأصحاب
وهو محدثًا، سماه املحدث شبه من فيه ما عليه غلب وَمن قديًما، اه سمَّ املحدث شبه
رضورة، فاسد الحقيقي املحدث فإن حقيقيٍّا، قديًما وال حقيقيٍّا محدثًا ليس الحقيقة يف
وشيعته، أفالطون وهو أزليٍّا، محدثًا اه سمَّ من ومنهم علة. له ليس الحقيقي والقديم
حتى التباُعد كل تتباعد ليست العالم يف فاملذاهب املايض؛ يف عندهم متناهيًا الزمان لكون

يكفر. وال بعضها يكفر
إذا الرشع ظاهر فإن الرشع، ظاهر عىل ليست العالم يف اآلراء هذه أن مع كله وهذا
بالحقيقة، محدثة صورته أن العالم إيجاد عن األنباء يف الواردة اآليات من ظهر تُصفح
تعاىل: قوله أن وذلك منقطع، غري أعني الطرفني، من مستمر والزمان الوجود نفس وأن
يقتيض اْلَماءِ﴾ َعَىل َعْرُشُه َوَكاَن أَيَّاٍم ِستَِّة ِيف َواْألَْرَض َماَواِت السَّ َخَلَق الَِّذي ﴿َوُهَو
املقرتن أعني الزمان، هذا قبل وزمانًا واملاء، العرش وهو الوجود، هذا قبل وجوًدا بظاهره
َغرْيَ اْألَْرُض ُل تُبَدَّ ﴿يَْوَم تعاىل: وقوله الفلك، حركة عدد هو الذي الوجود هذا بصورة
تعاىل: وقوله الوجود. هذا بعد ثانيًا وجوًدا بظاهره أيًضا يقتيض َماَواُت﴾ َوالسَّ اْألَْرِض

يشء. من ُخلَقْت السموات أن بظاهره يقتيض ُدَخاٌن﴾ َوِهَي َماءِ السَّ إَِىل اْستََوى ﴿ثُمَّ
تبارك — باهلل اإلقرار مثل األصول؛ يف يكون ال فهو واجبًا، التأويل كان إذا ولكن
وإن الفروع، يف يكون بل األخروي، والشقاء األخروية وبالسعادة وبالنُّبوَّات، — وتعاىل
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شقاء، وال هنا ها أُخرويَّة سعادة ال أنه يعتقد َمن مثل كافر؛ له ل فاملتأوِّ األصول يف كان
وأنها وحواسهم، أبدانهم يف بعض من بعضهم الناس يَسَلم أن القول بهذا قصد إنما وأنه

فقط. املحسوس وجوده إال لإلنسان غاية ال وأنه حيلة،
يجوز ال الرشع من ظاهًرا هنا ها أن قولنا من لك ظهر فقد فقط هذا تقرَّر وإذا
وهنا بدعة. فهو املبادئ بعد فيما كان وإن ُكفر، فهو املبادئ يف تأويله كان فإن تأويله،
غري وتأويل ُكفر، ظاهره عىل إياه وحملهم تأويله، الربهان أهل عىل يجب ظاهر أيًضا
االستواء آية الصنف هذا ويف بدعة. أو حقهم يف كفر ظاهره عن وإخراجه له الربهان أهل
أْعِتْقها؛ السماء: يف هللا أن أخربَته إذ السوداء يف السالم عليه قال ولذلك النزول؛ وحديث
الناس من الصنف أن ذلك يف والسبب الربهان. أهل من ليست كانت إذ مؤمنة. فإنها
جهة من إال باليشء يُصدِّقون ال أنهم أعني التخيُّل؛ ِقبل من إال التصديق لهم يقع ال الذين

متخيَّل. يشء إىل منسوبًا ليس بموجود لهم التصديق وقوع يعرس يتخيَّلونه، ما

الغزايل عىل وحملته امَلعاد

فقال: املعاد، مسألة أي الغزايل؛ مسائل من الثالثة املسألة تناول التمهيد هذا بعد إنه ثم
مأجوًرا، أو مشكوًرا واملصيب معذوًرا، العلماء من املسألة هذه يف املخطئ يكون أن يشبه
وجوده، يف ال املعاد صفة يف يكون أن يجب الخطرية املسألة هذه يف التأويل إن قال: ثم
ألنه ُكفر؛ هذه يف الوجود جحد ألن الوجود؛ نفي إىل يؤدي ال التأويل يكون أن رشط عىل
الظاهر، عىل حملها فالواجب العلم أهل غري من كان من وأما الرشيعة. أصول من أصل يف

الكفر. إىل يؤدي ألنه ُكفر؛ حقه يف وتأويلها
نصه: ما فقال الغزايل، اإلمام عىل شديدة حملة حمل وهنا

كفر حقه يف فالتأويل بالظاهر، اإليمان فرضه الناس من كان من أن نرى ما ولذلك
إىل والداعي الكفر، إىل دعاه فقد التأويل أهل من له أفشاه فمن الكفر، إىل يؤدي ألنه
كتب يف كانت إذا ألنها الرباهني؛ كتب يف إال التأويالت تثبت أالَّ يجب ولهذا كافر؛ الكفر
الربهان كتب غري يف ثبتت إذا وأما الربهان، أهل من هو من إال إليها يصل لم الرباهني
عىل ٌ فخطأ حامد، أبو يصنعه كما الجدلية، أو والخطابية الشعرية الطرق فيها واستعمل
العلم أهل يكثر أن رام أنه وذلك خريًا؛ قصد إنما الرجل كان وإن الحكمة، وعىل الرشع
الحكمة، ثلب إىل قوم بذلك وتطرَّق العلم. أهل كثرة بدون الفساد بذلك كثر ولكن بذلك،
بكتبه. مقاصده أحد هذا يكون أن ويشبه بينهما. الجمع إىل وقوم الرشيعة، ثلب إىل وقوم
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مع هو بل كتبه، يف املذاهب من مذهبًا يلزم لم أنه الِفَطر تنبيه بذلك رام أنه عىل والدليل
قيل: كما إنه وحتى فيلسوف، الفالسفة ومع صويف، الصوفية ومع أشعري، األشاعرة

ف��ع��دن��ان��ي م��ع��ديٍّ��ا ل��ق��ي��ت وإن ي��م��ن ذا الق��ي��ت إذا ي��م��ان ي��وًم��ا

هو لبسطه الغزايل؛ اإلمام به آخذ بما يؤاخذ أن خيش قد الفيلسوف وكأن نقول:
فقال الكتاب، هذا يف كما العامة، أيدي بني تقع كتب يف والتأويل الفلسفة مبادئ نفسه
استخرنا ملا ذكرناها، التي املسائل هذه وشهرة الناس، عند ذلك ُشهرة ولوال لنفسه: تربئًة
عاش لو ولكن الربهان. كتب يف تُذَكر أن املسائل هذه شأن ألن حرًفا؛ ذلك يف نكتب أن
املسافات، واختَرصت األبعاد قرَّبَت التي الحديدية السكك ورأى الزمان هذا يف الفيلسوف
ومزجها إياها، نرشها لرسعة لألفكار، املعنوية الحديدية السكك هي التي والصحافة
الطريقة أن لتحقق غربها؛ إىل رشقها ومن شمالها، إىل الكرة جنوب من ببعض بعضها
الكرة يكن لم طريقة البرش من الكربى الفئة عن الفلسفة وجه سرت من بها أشار التي

طويًال. وقتًا التزامها عىل قادرة األرضية

مهم كتاب وضع يف رغبته

ظاهر يف إشكال وقع إذا إنه فقال: الكتاب، هذا ُدعامة هي التي التأويل مسألة إىل عاد ثم
يعلمه ال متشابه إنه ويُقال ح يُرصَّ أن وجب للجميع، بنفسه ظاهًرا يكن ولم الديني القول
هذا وبمثل هللاُ﴾. إِالَّ تَأِْويَلُه يَْعَلُم ﴿َوَما وجل: عز قوله يف هنا يجب الوقف وإن هللا. إال
قوله مثل فهمها، إىل للجمهور سبيل ال التي الغامضة األمور عن بالسؤال الجواب يأتي
َقِليًال﴾. إِالَّ اْلِعْلِم ِمَن أُوتِيتُْم َوَما َربِّي أَْمِر ِمْن الرُّوُح ُقِل الرُّوِح َعِن ﴿َويَْسأَلُونََك تعاىل:

عن فضًال الجمهورية، الكتب يف الصحيحة التأويالت تثبت أن يجب ليس ولذلك
وأشفق يحملها أن وأبَى اإلنسان، حملها التي األمانة هو الصحيح والتأويل الفاسدة.
َماَواِت السَّ َعَىل اْألََمانََة َعَرْضنَا ﴿إِنَّا تعاىل: قوله يف املذكورة أعني املوجودات؛ جميع منها

اآلية. َواْلِجبَاِل﴾ َواْألَْرِض
ر كفَّ حتى اإلسالم، ِفَرق نشأة يف سببًا كانت التي هي الرشع يف التأويالت وهذه
استعملوا ملَّا بعدهم أتى وَمن منها. الفاسد وبخاصة بعًضا، بعضهم وبدَّع بعًضا، بعضهم
يرفع أن أراد من عىل فيجب محبتهم، وارتفَعْت اختالفهم، وكثُر تقواهم، قلَّت التأويل
يف املوجودة االستدالالت منه فيلتقط العزيز الكتاب إىل يعمد أن الرشيعة عن البدعة هذه

91



أنطون فرح

ذلك من يتأوَّل أن غري من أمكنه ما ظاهرها إىل نظره يف ويجتهد اعتقاده، ُكلِّفنا مما يشء
للجميع. مشرتًكا ظهوًرا أعني بنفسه؛ ظاهًرا التأويل كان إذا إال شيئًا،

العقائد كل خصويص كتاب يف القرآن من يُستخرج أن بذلك الفيلسوف ويعني
والعامة؛ للخاصة ظهور أجىل ظاهر بتأويل أو تأويل، دون من بها االعتقاد الواجب
تؤثر فال جدال، وال نزاع بال معتقدهم عليه يبنون املسلمني لجميع مشرتًكا أساًسا لتكون
لهذا تفرَّغنا لو نا وبودِّ قال: املفهومة. وغري املفهومة األخرى التأويالت يف مجادالتهم فيه
أن فعىس منه، لنا يتيرسَّ ما قدر فيه فسنثبت الُعُمر يف هللا أنسأ وإْن عليه، وقدرنا املقصد
الرشيعة هذه تخلل مما والتألُّم الحزن غاية يف النفس فإن بعُد؛ يأتي ملن مبدأ ذلك يكون
َمن ِقبل ِمن ذلك من لها عَرض ما وبخاصة امُلَحرَّفة، واالعتقادات الفاسدة، األهواء من
أن أعني العدو؛ من األذية من أشد هي الصديق من األذيَّة فإن الحكمة، إىل نفسه يَنسب

األذية. أشد إليها يُنَسب ممن فاألذية الرضيعة؛ واألخت الرشيعة صاحبة هي الحكمة
يف منحاه وعىل ُرشد، ابن مبادئ عىل للداللة الكتاب هذا من تلخيصه رأينا ما هذا

املؤلف. أغراض كل الخالصة هذه يف جمعنا وقد املناظرة. يف وأسلوبه التأليف

وأخالقه ُرشد ابن بعد الفلسفة (14)

قومه بني من نوابغ بعده يقوم أن األندلس يف ُرشد ابن ظهور بعد املنتَظر من كان
أرسطو، عىل ُرشد ابن وضعها التي بالرشوح وينتفعون الفلسفية، الدروس يف عون يتوسَّ
جاءوا الذين اإلفرنج فالسفة مقام ويقومون والفلسفية، االجتماعية الحركة يُكملون وبذلك
البرشي العقل عىل الصعب من ألنه منتظًرا؛ ذلك كان وإنما لوها. وكمَّ عنهم فأخذوا بعدهم
الرتبة يف الجفاف ذلك تجف الفيلسوف هذا بذرها التي الفلسفية البذور تلك أن يُصدق أن

االختناق. هذا وتختنق األندلسية،
بعد تقع كانت الكفر ُشبهة ألن واختنَقْت ْت جفَّ واختنَقْت، ْت جفَّ فقد ذلك ومع
الحكمة، صناعة عن العقول انرصَفت ذلك، عىل وبناء بالفلسفة. ُمشتغل كل عىل ُرشد ابن

عمله. ليُكمل مثله كبري فيلسوف ُرشد ابن بعد يُقم ولم
العربانية إىل كتبه وترجموا بعده مبادئه نرشوا الذين ُرشد ابن تالمذة أن عىل
يف ُرشد ابن مذهب أوروبا يف انترش ولقد والنصارى. اليهود من أكثرهم كان والالتينية
من كل الكنيسة من يحرم أن البابوات أحد اضطر حتى عظيًما، انتشاًرا الزمان ذلك

الفلسفة. يف ُرشد ابن بمذهب يعتقد
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ميَّاًال عفيًفا، لطيًفا كان إنه فنقول الفيلسوف، هذا أخالق عن شيئًا نذكر أن بقي
بالدرس شغفه مبلغ عىل تدل عبارة منه وإليك واملطالعة. الدرس إىل ُمنقطًعا للُعزلة،
أرشف أن ذلك والكائنات؛ الوجود درس هو بالفالسفة الخاص الدين إن قال: والتأليف،
معرفته. بمثابة ذلك ألن ومصنوعاته؛ مخلوقاته معرفة هي — تعاىل — هلل تُقدم عبادة
ويَخطِّئ ر يُكفِّ من عمل األعمال أقبح أن حني يف عنها، يرىضهللا التي األعمال أرشف هذا
التي الديانة بهذه منه ويتقربون العبادات، خري هي التي العبادة هذه هلل يقدمون الذين

الديانات. خري هي
سنوات القضاء توىل ولقد للظلم. كاِرًها حياته، يف ًفا متقشِّ املعيشة، بسيط وكان
حني كان إنه بل لديه، حوكموا الذين من أحد عىل باإلعدام قط يحكم أن دون عديدة
عنقه. يف تقع ال لكي الدماء من يفرُّ فكأنه لسواه. ذلك عن يتنازل باإلعدام الحكم وجوب

صحيح؟ ُرشد ابن مذهب هل (15)

ومع طالت، قد ألنها املقالة هذه نختتم أن آن ولقد ُرشد، ابن عن ذكره رأينا ما هذا
هذا عن الجزء هذا صفحات كل مأل لو القلم ألن نكتبها؛ ونحن قصرية رأيناها فقد ذلك

غليله. أروى ملا الفيلسوف
الفيلسوف هذا مذهب هل وهو: سؤال، القارئ يحرض أن بد ال الختام، قبل ولكن
من مذهب كل صحة عن يسأل كان إذا يُخطئ القارئ أن ذلك عن فالجواب صحيح؟
للبحث حياتهم يقفون الذين الفالسفة من واحد لكل فإن فساده؛ عن أو الفالسفة مذاهب
فمثلهم وفلسفته، اآلخر مذهب يُناقضان خاصة وفلسفة ا، خاصٍّ مذهبًا الطبيعة وراء فيما
والصخر الرمل من بيوت بناء يف ويأخذون البحر، شاطئ عىل يجلسون قوم مثل ذلك يف
ضعًفا أي وصخًرا؛ رمًال منهم واحد كل بناء يف تجد ولذلك الشاطئ؛ عىل التي والحجارة
فيها أرض عن محجوبة تبقى أن نفسها عىل آَلْت قد املحجبة الحقيقة ألن إما وذلك وقوة،
محدوًدا كان وما محدوًدا، ُخلق البرشي العقل أن أو والدنايا، الصغائر من أرضنا يف ما

له. حدَّ ال ما يحد ال
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بعد إال األحيان أكثر يف تُعبَد ال آلهة ولكنهم الحياة، هذه يف للناس آلهة الناس مشاهري
كنت إذا فإنك لبنان، وجبل كاملقطَّم الشامخة؛ الجبال تلك َمثَل فمثلهم املمات، تلقى أن
إال كبرية شامخة لك تظهر وال منخفضة، صغرية لك ظهَرْت فوقها مقيًما أو منها قريبًا

عنها. بعدَت إذا
ِعلِّيِّني: أعىل إىل موتهم بعد اإلنسانية رفعتهم الذين املشاهري هؤالء أشهر ومن
أن نا ويرسُّ شعرائهم. أشعر شكسبري؛ واملؤلف اإلنكليز، فالسفة أشهر باكون؛ الفيلسوف
صيَغْت إذا سيما ال واألدبية، الفلسفية الفوائد من ترجمتهما يف ملا الرجلني هذين نرتجم
املنال سهلة فيجعلها غوامضها، ويجلو الفلسفة، عقد أعقد يحل سهل بسيط بقالب

الحكمة. أصول عن الزبور صاحب قال كما واألطفال، الشيوخ لعقول
التقدُّم. حق للفلسفة ألن باكون؛ برتجمة أوًال ونبدأ

باكون فرنسيس (1)

باكون ترجمة

البانس، سان دي وفيكونت فاردالم، دي بارون باكون؛ فرنسيس الشهري الفيلسوف هو
يف املشهور، املحامي باكون؛ نقوال من لندن يف ُولد اإلنكليزية. اململكة وزراء وأحد
كمربيدج، كلية دخل عمره من عرشة الثالثة السنة بلغ وملا ،١٥٦١ عام من الثاني كانون ٢٢
فزار الفرنسوي، البالط لدى اإلنكليزية بالسفارة أُلحق ثم سنوات، ثالث العلم ى تلقَّ حيث
ذلك يف أوروبا حالة عن شذرات يجمع وأخذ الكربى، الفرنسوية املدن وباقي باريس
يقوم ال منه ورثه الذي املال وكان لندن، إىل فعاد أبوه، تويف ١٥٧٩ عام ويف الزمان.
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فنجح الحقوق، درس إىل فعمد ملركزه، تأييًدا يُنفقها كان التي الكثرية للنفقات بحاجاته
عرص وكان إليصابات. للملكة خاًصا مستشاًرا ١٥٨٧ عام يف فُعنيِّ رسيًعا، نجاًحا فيها
العلمية النهضة حيث من فرنسا يف عرش الرابع لويس بعرص شبيًها إنكلرتا يف امللكة هذه
وشكسبري. كباكون رجالن فيه نبغ قد يكون أن فخًرا إليصابات عرص وكفى واألدبية،

الطائلة، نفقاته يسدُّ كسبًا امللكة لدى وظيفته من يكسب ال أنه رأى باكون ولكن
جاءه ولكن طلبه، إىل يُجب فلم الكسب من تُمكِّنه وظيفة وطلب املحاماة، احرتاف فراَم
وهبه ملاذا ولكن وسكت. باكون فريض كاٍف، دخل ذات أمالًكا ووهبه ديسه الكونت

أعلم. هللا إيَّاها؟ يهبه بأن إليه أوعَزْت التي هي امللكة إن وهل األمالك؟ هذه الكونت
الزمن هذا فكان الربملان، يف عنها نائبًا ميدلسه مقاطعة اختارته ،١٥٩٢ عام ويف
وطوًرا الشعب، يتملَّق تارة كان فإنه اضطرابًا، أشد فيه كان باكون ألن عليه؛ األزمان أشد
عن وفضًال وتملًُّقا. تزلًُّفا إليصابات امللكة إىل املدح بقصائد يبعث وآونة الوزارة، يتملق
الذي ديسه الكونت إىل ُوجهت التي التهم ببيان عريضة يومئٍذ يكتب أن اضطر فإنه ذلك
مرتني وسجنه عليه بالقبض األمر صدر حتى به الحاجة اشتدَّت ذلك وبعد إليه. أحسن
العرش. إىل األول جاك ارتقى حتى املصائب هذه من يسِرتْح ولم عليه. ديون أجل من
أسباٍب عىل بناءً منه؛ لتتخلص اضطهاده تقصد كانت إليصابات امللكة أن يزعم وبعضهم

ييل. فيما سنذكرها
باكون فاحرتف طلبه، قد كان ما ووهبه إليه، باكون قرَّب األول جاك ملك وملا
عىل الرتب وتراكمت واسع، غنى ذات بفتاة تزوج ثم طائلة، أمواًال منها وكسب املحاماة
هذه وسبب وفيكونت. بارون رتبة يف ُجعل ثم للعدلية، وزيًرا ١٦١٧ عام يف فُجعل رأسه،
جميع يف الناس أنظار إليه َهْت وجَّ والفلسفة األدب يف كتبًا ذلك أثناء يف نرشه كلها النعم

العلمي. املجد ذُرى أعىل يف وجعلته العالم، أقطار
أساًسا ووضع عقله، بقوة القديمة الفلسفة أساس هدم الذي الفيلسوف هذا ولكن
فإنه والفلسفة؛ األدب قواعد وحفظ نفسه، تدبري عن عاجًزا كان والفلسفة، لألدب حديثًا
الكثري املال إىل لحاجته بالثمن بيًعا الوظائف بعض يبيع جعل للعدلية وزيًرا ُعنيِّ ملا
يف ليُرسع والقضايا الدعاوي أصحاب من األموال من كثريًا يقبض وكان إرسافه. عىل بناءً
وامُلقربني لصانعيه وظائف يسأله بكنكهام وحاميه صديقه يوًما وجاءه قضاياهم. إنجاز
املظلومون أخذ ذلك عىل فبناءً طلبه. رفض عىل يقدر ولم ُمكرًها، إجابته إىل فاضطر إليه،
يف تحقيق بإجراء املجلس فأمر العموم، مجلس إىل شكواهم ورفعوا ويشكون، يرصخون

اللوردات. مجلس لدى بمحاكمته األمر فصدر باكون، عىل بعضها فثبت التُّهم، هذه
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أن باكون إىل فأوعزا فيه، لتداُخِلهما األمر؛ عاقبة خشيا فإنهما وامللك بكنكهام أما
املجلس، عدالة إىل يستسلم إنه وقال القرار رفض باكون ولكن املحكمة، من فراًرا يتوارى
ألف ٤٠ قدرها بغرامة عليه وحكم ،١٦٢١ عام من أيار ٣ يف اللوردات مجلس فحاكمه
بعد الربملان يف ينوب ألن أهل غري بأنه عليه وقىض وظائفه، كل من وبتجريده جنيه،
فيها، امللكي البالط يقيم مدينة يف يقيم وبأالَّ عموميٍّا، منصبًا يوىلَّ أن وال الحادثة، تلك
عنه عفا بل سجنه، مدة يُِطل لم امللك ولكن باكون، فُسجن لندن، سجن يف وبسجنه
وأرجعه رشفه، باكون إىل أعاد العرش إىل األول شارل امللك ارتقى وملا لندن. إىل وأعاده
عمل؛ بال رصفها التي السنوات هذه يُضع لم باكون أن غري الربملان، إىل ١٦٢٥ عام يف
مجده، أساس الكتب وهذه وإتمامها. الفلسفية كتبه مراجعه إىل أثنائها يف انرصف ألنه
عودته عىل سنة مرور بعد باكون تويف وقد مذكوًرا. شيئًا كان ملا ولوالها فخره، ودعامة

.١٦٢٦ عام من نيسان ٩ يف أي الربملان؛ إىل
السؤال هذا نُلقي أن إال ترصفه وسوء باكون تدبري فساد من تقدم ما بعد يسعنا وال
املنزلة هذه يف نفسه كباكون عظيم فيلسوف إنزال لالستغراب: أوجب أيٌّ القارئ: عىل
سوًرا اإلنكليزية األمة نفس من عالية طبقة قيام أم األحكام؟ وإفساد الرشوة أخذ من
تحمي بأنها ملعرفته ويداريها؛ يخافها نفسه امللك إن حتى ومقربيه، البالط دون كثيًفا
هي — النبالء طبقة — الطبقة هذه أن ريب ال فيها؟ الرش حدوث وتمنع الدولة، رشف
الديمقراطية أسقطت وإذا األرض، أقطار يف شأنها ورفعت اليوم، إىل إنكلرتا حفظت التي
ديمقراطية مكانها تضع ولم يليه، الذي أو القرن هذا يف العالية الطبقة هذه إنكلرتا يف
عن يومئٍذ تسقط إنكلرتا فإن اليوم، أوروبا يف التي كالديمقراطيات سطحية» «ال حقيقية

حقيقيٍّا. سقوًطا مجدها قمة

الفلسفة أحيَت التي الفلسفية آراؤه

هو يعتربونه املاديني الفالسفة ففريق فيها؛ األقوال تضاربَت فقد باكون فلسفة أما
منزلة أسمى يف باكون وينزلون ألصولها، وواضعني الحديثة، للفلسفة زعيمني وديكارت
شيئًا يرونه ال — الكاثوليك سيما وال — اإللهيني الفالسفة وفريق العالم. فالسفة بني
زعيمهم عليه طعن وقد غموًضا. إال — يقولون كما — فلسفته يف يجدون وال مذكوًرا،
يعرفون فال وعلماؤهم اإلنكليز الفالسفة أما شديًدا. طعنًا الفرنسوي ماسرت دي جوزف

فيه. قيل مهما باكون غري ورئيًسا زعيًما لهم
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فلسفة يضع لم الفيلسوف هذا أن عليه، يجرتئون باكون خصوم جعل الذي والسبب
تنقض جديدة فلسفية قواعد وضع عىل اقترص ولكنه جديًدا، أمًرا يكتشف ولم جديدة

نقول: ذلك ولبيان البناء. دون الهدم عىل اقترص فكأنه القديمة، القواعد
التي اليونانية الفلسفة عىل مبنية وديكارت باكون قبل الفلسفة كانت أرسطو: ميزان
يُقال: أن يكفي وكان (سكوالستيك)، املدرسية بالفلسفة املعروفة وهي أرسطو، وضعها
أن تجرتئ وال بيشء تترصف ال خاملة العقول فكانت جدال، كل لينحسم أرسطو» «قال
«القياس»، القواعد: هذه رأس وكان املقررة. القواعد عن الخروج من حذًرا شيئًا تُحدث
أخذت إذا ذلك: مثال بدونه. تُدرك ال الحقائق ألن ميزانه؛ أو أرسطو» «بآلة املعروف وهو
املاء تبخر فإذا مرات، عدة التجربة هذه فكرر ر. يتبخَّ املاء فإن ماء فيها ووضعت النار
اللبن تقيس إنك ثم الطبيعة، نواميس من ناموس ر التبخُّ بأن تجزم أن وجب مرة كل يف
قد تكون عليه وبناء مثله. أيًضا يتبخر فهو كاملاء، سائل اللبن أن بما فتقول: املاء عىل

القياس. هو هذا املاء. عىل قياسه من اللبن طبيعة عرفت
فكتب إصالحها، نفسه عىل فأخذ متضعضعة، القواعد هذه أن وجد باكون جاء فلما
سوى منه يصدر ولم كتبه، أهم وهو — العظيم» «اإلصالح كتابه منها كتب؛ عدة ذلك يف
الفلسفية. املؤلفات من وغريه األدب»، يف «كتاب وكتابه — ١٥٩٧ عام يف وذلك جزأين،

كتبه: يف نرشها التي اآلراء خالصة وإليك
السكوالستيك الفلسفة عىل كتبه يف باكون يحمل وفلسفته: اليوناني التمدُّن يف رأيه
باكون، أيام يف أي اليوم؛ يدرسونه ما كل أن اعرتاضاته ومن شديدة. حمالت اليونانية
من شيئًا يعرفوا لم اليونان أن مع أرسطو، سيما وال اليونان، أقوال عىل بناءً يُدرِّسونه
العقل تقييد الفالسفة يريد فكيف السامي، كتابها يف شيئًا يقرءوا ولم الطبيعة، نواميس
ذلك عن وفضًال نفسها؟ الطبيعة يدرسوا لم هؤالء كان إذا اليونان بمعارف البرشي
دور يف اآلن ونحن الطفولية دور يف عرصهم يف البرش كان وقد قديمة، أمة اليونان فإن
أن إذًا علينا فالواجب الشيوخ؟ من أم األطفال من نتعلم؟ وممن نسمع؟ فلمن الشيخوخة،
ويشاهد بنفسه، األمور يمتحن منا واحد كل ونرتك اليونان، فلسفة قيود من العقول نُطلق
تُثمر لم اليونانية الفلسفة فإن ذلك، ومع بعقله. أحكامها ويِزن بعينيه، الطبيعة نواميس
أنها منها استفدناه ما وكل عملية، ومنافع فوائد عىل بواسطتها نحصل ولم اآلن، إىل شيئًا
الفوز حب ولكن مباحثنا، يف الحقيقة نطلب ال تجعلنا الجدل يف ُسفسطائية طرًقا تُعلمنا
جديدة عملية دعامة ووضع ُدعامته، العلم جعلها التي القاعدة هذه تغيري فيجب والغلبة،

98



شكسبري والشاعر باكون الفيلسوف

جديدة بدعامة أرسطو دعامة واستبدلوا اليسوعيون جرَّب وقد عملية. ثماًرا ليثمر له
ينجح. أن بد ال فإنه أيًضا، ذلك العلم فليجرب تعليمهم، يف فنجحوا

وفروًعا أصوًال للعلم جديد «ترتيب» إنشاء يجب القديمة القاعدة هذه هدم قبل ولكن
املنسوب «الرتتيب» باكون وضع ذلك عىل وبناء الرتتيب، عىل منه فرع كل أصول لوضع

العلماء. يعتمد وعليه إليه،
الرتتيب هذا يف اإلنسان نفس قوى باكون م قسَّ باكون: برتتيب املشهور الرتتيب
من تتفرع وفروعه العلم أصول وجعل والعقل»، والتصور، «الذاكرة، أقسام: ثالثة إىل
ومن الشعر، يُشتق ر» «التصوُّ ومن التاريخ، يُشتق «الذاكرة» فمن الثالث، الكلمات هذه

الفلسفة. تُشتق «العقل»
فروعه، منه ويُفرِّع بمفرده، ُكالٍّ والعقل» والشعر، «التاريخ، يأخذ باكون إن ثم
علم من تحت وما فوق ما الطبيعة درس يشمل والطبيعي وبرشي، طبيعي فالتاريخ:
الديني، التاريخ يشمل البرشي: والتاريخ إلخ. والجغرافيا والجيولوجيا الفلك) (علم الهيئة
بقسمته يكتفي فإنه الشعر وأما والفنون. األدب وتاريخ الديني)، (غري االجتماعي والتاريخ
الفلسفة وأما لألمثال. والشعر للروايات، والشعر للوصف، الشعر وهي: أقسام، ثالثة إىل
ثم اإلنسان، نواميس معرفة وفن الطبيعة، معرفة وفن هللا، معرفة فن فنون: ثالثة فهي
أتينا ولو دونها، املقام يضيق عديدة فروًعا الفروع هذه من واحد كل من باكون يفرع

الدائرة. هذه خارج فرع وال للعلم أصل يبقى ال أنه القارئ لوجد كلها عليها
كل ورشحه للعلم، الرتتيب هذا باكون وضع فبعد أرسطو: ميزان ضد باكون ميزان
ترك بوجوب فقال لبنائه، قاعدة وضع إىل همته ه وجَّ وافيًا، كافيًا رشًحا وفروعه أصوله
تقيض أرسطو قاعدة وكانت البناء. ذلك يف العقل عىل واالعتماد وأرسطو اليونان قواعد
أن يجب واحدة نتيجة إىل ويُفيض مرات عدة يُجرب أمر كل بأن — الكالم تقدم كما —
باكون أما عليه. اللبن وقياس املاء تبخري يف ذلك مثال ذكرنا وقد طبيعيٍّا. ناموًسا يُعدُّ
واستئناف ملستزيد، زيادة تبقى ال حتى هللا شاء ما إىل واالمتحان التجربة إن قال فإنه
وثانيٍّا: مكامنها، أبعد إىل الطبيعية األرسار ومطاردة املادة، أجزاء من جزء كل يف التجربة
املاء ر بخِّ ذلك: مثال معه، سلبي امتحان إجراء بل اإليجابي، باالمتحان االكتفاء عدم
أما اإليجابي. االمتحان هو هذا دائًما. ر يتبخَّ تجده مرات عدة التجربة فأِعد ر، يتبخَّ بالنار
صحيًحا، العمل كان ما عاد فإذا وتُربده، املاء ذلك بخار تأخذ أن فهو السلبي االمتحان

طبيعيٍّا. ناموًسا ر التبخُّ تعد أن لك وجاز
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تعتقد أن إياك ولكن ،٨ الحاصل فإن ،٢ يف ٢ يف ٢ ارضب وهو: آخر، مثًال وإليك
قسمة ثم ٢ عىل العدد هذا قسمة أي السلبي، االمتحان إجراء قبل ٨ هو الحاصل أن
ألنه أساسه؛ من أرسطو قياس يهدم ذلك أن يخفى وال جرٍّا. وهلم أيًضا ٢ عىل الخارج
فحًصا بنفسك وتفصحه اللبن تأخذ أن واللبن املاء عن تقدم الذي املثل يف عليك يوجب
وامتحانك. مشاهدتك عىل إال تعتمد وأالَّ املاء، عىل قياسه من بدًال مرات عدة وسلبيٍّا إيجابيٍّا
من والفالسفة العلماء عقول واضعه به أطلق وقد باكون، بامتحان االمتحان هذا ويُعرف
االكتشافات عنه فنشأَْت بالعمل، املعرفة فيه قرن فسيًحا ميدانًا للعلم وأعدَّ املايض، قيود
يف بُثَّ الحرية روح فكأنه والزراعة، والصناعة العلم عالم يف عرفتها التي واالخرتاعات

مًعا. فأحياهما والعلم العقل
بذلك تشهد كما — يرى فإنه غريبًا، اعتقاًدا باكون ويعتقد الفالسفة: وحجر باكون
املادة أي الفالسفة؛ حجر عن البحث والفلسفة العلم غرض أن — كتبه من سطور عدة
إىل استناًدا ولكن للذهب، طلبًا املذهب هذا يذهب ال وهو ذهب، إىل املعادن تحول التي
ُصنَع التي املادة وأن واحد، أصلها أن الطبيعية املادة درسه من رأى فإنه املادة، درسه
عىل حصلنا متى إننا يقول: ولذلك الذهب؛ منها ُركَِّب التي باملادة شبيهة الحىص منها
حينئٍذ نتحقق فإننا الفالسفة)، حجر يسمونه ما (وهي املواد جميع بني املشرتكة املادة

ذهب. إىل كان معدن أي تحويل عىل بسهولة ونقدر واحد، املادة أصل أن من

وبالنفس باهلل باكون اعتقاد

لم أنه القارئ يرى ومنه باكون، فرنسيس اإلنكليز فالسفة أكرب عن إثباته رأينا ما هذا
يف قادم أنه الواسعة شهرته وسبب قديًما. عامًلا هدم ولكنه عظيًما، جديًدا أمًرا يكتشف
ترجمة عىل وأقدرهم صوتًا أعالهم وكان أرسطو، ِنري لخلع مستعدة فالسفته كانت زمن

ذكره. مرَّ الذي النجاح فنجح نفوسهم، يف ما
سبحانه — بالخالق يؤمن كان إنه فنقول الفيلسوف هذا معتقد نذكر أن علينا بقي
يُقرِّبه منه والكثري هللا، عن اإلنسان يُبعد العلم من «القليل املشهورة: كلمته ذلك يف وله —

إليه.»
إال يسعه ال صحيًحا درًسا الكائنات ونظام الطبيعة نواميس دَرس من أن بذلك يعني
وأوراق املاء ونقط الرمل ذرَّات يف حتى يشء، كل يف الكائن البديع، الرتتيب بذلك يُعجب أن
مع ويقول حكيم، صانع بوجود سؤال وال بحث غري من بالطبع يسلِّم وحينئٍذ النبات،
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الصحراء: رمل يف دائرة ُوجدت بساعة كائناتها ونظام األرض تشبيه عن وفولتري فنلون
ساعاتي؟» غري من الساعة هذه وجود يُمكن «هل

معرفة أي الغيب؛ علم قواها من إن ويقول أيًضا، النفس بوجود يعتقد باكون وكان
التنويم يف يحدث كما عليها، تسلطت إذا أُخرى نفس يف والتأثري حدوثها، قبل الحوادث

املغنطييس.
شكسبري: إىل اآلن فلننتقل باكون، عن نقوله ما هذا

شكسبري وليم (2)

الروايات فن يف تمهيد

الُفرس فإن ديني، لغرض نشأتها حني ُوضَعت إنها أي ديني؛ أصل من الروايات ت اشتُقَّ
اليونانية النهضة قامت ملا ولكن آلهتهم، قصص بها يمثلون كانوا واليونان واآلشوريني
فنبغ االجتماعي، الحيز إىل الديني الحيز من الروايات خرَجت والشعر، والفلسفة األدب يف
اليونانية، الرتاجيدية أبا يُلقبونه: الذي أشيل، أخصهم: اليونان من كثريون الفن هذا يف
عند الفن هذا ارتقى وقد الروائيني. من وغريهم وكورنيل وراسني موليري عنه أخذ وقد

الشهريان. الهزليَّان الشاعران وترانس؛ بلوت، مؤلفيهم: ومن أيًضا، الرومانيني
شأن ذلك يف شأنها كان وقد العهد، حديثة فهي الفن هذا يف األوروبية النهضة أما
ديني، تمثيل عن عبارة أمرها بدء يف كانت إنها أي والرومانية؛ اليونانية الروائية النهضة
تمثيًال. اليوم يعدونها التي املسيحية األعياد يمثلون كانوا املسيحي الدين رجال أن وذلك
رواية تمثيل املحزن النوع ومن ُمضحك. ونوع ُمحزن، نوع نوعني: عىل التمثيل هذا وكان
السيد وصعود بيالطس، أمام املحاكمة من فيه بما اآلالم، جمعة يف املسيح السيد صلب
والتقاليد العادات تمثيل املضحك النوع ومن لصلبه. يبكني النساء ووقوف الجلجلة، إىل
ذكره يُستغرب ومما بلعام. أتان ونطق برباس، وحادثة التائه، اليهودي كحادثة الدينية؛
أي االحتفال؛ مكان إىل حقيقية بحمارة جاءوا األتان حادثة تمثيل راموا إذا كانوا أنهم

منها: قصيدة، يُنشدونها وكانوا لترصخ، يُعالجونها وجعلوا املعبد،

ال��ح��م��ارة ج��الل��ة ي��ا غ��نِّ��ي
غ��ن��ي ال��ج��م��ي��ل ال��ف��م أي��ه��ا ي��ا
ال��ت��ب��ن م��ن ك��ف��اي��ة ل��ك ف��ن��ق��دم
ال��ش��ع��ي��ر م��ن ت��ط��ل��ب��ي��ن م��ا وق��در
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مالزمة. بالزمٍة وابتهاج بفرح عليه يُجاوب والشعب النشيد هذا يُنشد بعضهم وكان
اآلحاد أيام يف به للقيام جمعيات منه فتألفت أِلفه، التمثيل هذا الشعب اعتاد وملَّا
فيه، ويشرتك التمثيل هذا حضور عىل يُقبل الشعب فكان املعابد، خارج يف واألعياد
فصَلب لب، الصَّ يمثل كان أحدهم أن ُروي وقد عامي. بشعٍر مكتوبة الروايات وكانت
الشعب تمادى وملا رفاقه. يتداركه لم لو حتفه يلقى وكاد الشبه، إلتمام بالفعل نفسه
بمنع قراًرا ١٥٤٨ عام من الثاني ترشين ١٧ يف الربملان أصدر التمثيل، هذا يف الفرنسوي
يف التمثيل دخل الحني هذا ومنذ سواه. ما وإباحة الديني التمثيل من الجمعيات تلك
والشعراء: الُكتاب من ونشأ االجتماعي، الحيز إىل الديني الحيز من وانتقل جديد، دور
ودوماس هيغو، وفيكتور وفولتري، وموليري، وكورنيل، وراسني، وشيلر، وكوث، شكسبري،
صار الذي السامي املقام إىل الفن هذا بمؤلفاتهم فأبلغوا وغريهم، وهني، والصغري، الكبري

األيام. هذه يف أوروبا يف إليه
إنه له فقال الكبري، كوكلني الشهري الفرنسوي املمثل غليوم اإلمرباطور قابل وقد
ويف األمة آداب يف والتأثري الفضل من لهم ما يعرف ألنه وُكتَّابها؛ الروايات أنصار من
غرضهم وكان وممثلوه، مؤلفوه أجاد إذا التمثيل فن بفائدة شهادة ذلك وكفى أخالقها.
وأقوال بمناظر والحارضين العامة عواطف إثارة ال املسارح، يف مًعا والرسور اآلداب نرش

تأثريها. زوال برسعة الصابون فقاقيع تشبه
الفن هذا محبي لجميع وفائدة عربة الوجه هذا من شكسبري ترجمة يف أن ريب وال

الجميل.

شكسبري ترجمة

من نيسان ٢٢ يف أيفون، عىل القائمة سرتتفورد، قرية يف تاجر أب من شكسبري وليم ُولد
شيئًا فيها ى وتلقَّ املجانية، املدارس إحدى يف معهم فدخل ثالثة، إخوة له وكان ،١٥٦٤ عام
املدرسة من أبوه أخرجه حتى عرشة الثالثة السنة عليه تأِت لم ولكن الالتينية، اللغة من
شكسبري أن يظهر ذلك ومن التجارية. البيوت أحد يف واستخدمه التجارية، أشغاله الختالل
ذلك. بعد رواياته يف ثمارها ظهرت التي الُعليا الدروس من شيئًا املدارس يف ن يتلقَّ لم

حنة مس وتُدعى عاًما، ٢٦ عمرها بفتاة اقرتن عرشة الثامنة السنة شكسبري بلغ وملا
هذه له ولدت زواجهما، عىل أشهر ستة انقضاء وبعد عشيقته. كانت إنها وقيل هاتاواي،
األوالد ولكن وجوديت. همنت، فدعاهما: توءمني، له ولدت سنوات ثالث وبعد ابنة، الزوجة
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سرتتفورد من ففرَّ يُذكر، شيئًا خدمته من يكسب يكن لم ألنه البيت؛ إىل بالضيق جاءوه
األحراج يف والقنص الصيد راَم أهله عن بعيًدا صار وملَّا عاًما. ٢١ وُعْمره ١٥٨٣ عام يف
إىل مشيًا وسار وجههم من ففرَّ عليه، للقبض الُخفراء فطلبه فيها، الصيد ُحرم التي

فيها. املمثلني سلك يف وانخرط لندن،
الروايات أما إدارته. وتوىلَّ جوًقا جمع التمثيل يف مدة شكسبري رصف أن وبعد
العرص، ذوق مع جريًا بها يترصف القديمة، الروايات من بعضها فكان يُمثلها كان التي
١٥٩١؛ عام يف ظهورها كان قلمه من ظهرت رواية أول إن ويُقال: تأليفه. من وبعضها
شكسبري إن الرواية هذه اح ُرشَّ قال وقد وطنه. من فراره عىل سنوات ٨ انقضاء بعد أي
الحوادث بعض إىل والتلميح يومئٍذ، االجتماعية الطبقات بعادات املعرفة من فيها أظهر
تلك كانت فهل نقول: استعداده. عظيم عىل ودلَّ إليه، األنظار ه وجَّ ما اللندنية العرصية
ن يتلقَّ لم الذي الطائش، الفتى ذلك لجعل كافية لندن يف رصفها التي الثماني السنوات

واالستعداد؟ املعرفة من املقام ذلك يف املدرسة، يف علًما
أصدقاء له فصار األدب، سماء يف تطلع شكسبري شهرة شمس بدأَْت الحني هذا ومنذ
يف إحداها البالط يف فُمثِّل رواياته، إحدى حضور يف إليصابات امللكة ورغبَت البالط، يف
فازداَدْت بحمايتها، ووعدته الجوق هذا امللكة فأعجب ،١٥٩٧ عام من امليالد عيد ليلة

انتشاًرا. شهرته بذلك
وطنه إىل شكسبري فعاد رواياته، من مكاسبه لكثرة الشهرة مع عليه يرد املال وكان
ابتاع أن ذلك عىل وزاد الحالة، تلك فتالىف تام، اختالٍل يف عائلته أحوال فوجد سرتتفورد،
للفالحني رها ويؤجِّ األرايض من كثريًا يبتاع أخذ ثم ،١٥٩٧ سنة املدينة يف قرص أحسن
مع ولكنه ألحوالهم، تحسينًا األموال من إياه يُقرضهم كان عما فضًال وطنه، أبناء من
وكثري أمواله، باستيفاء يختص فيما عليهم الوطأة شديد كان الوجه هذا عىل مساعدتهم
يرومون حينما مثًال شكسبري العمران فالسفة يتخذ ولذلك املال؛ كسب طرق يف التفنُّن
هذه والتزام الكسب بطرق املعرفة حيث من اإلنكليزية، األمة بها ْت ُخصَّ التي املزايا بيان
الكسب ويطلبون املادية، األمور يُهملون ال فكًرا رجالهم أسمى إن يقولون فإنهم الطرق،
مشهورون ألنهم القول؛ هذا من يغارون فإنهم الفرنسويُّون أما املرشوعة. وجوهه كل من
فيكتور شاعرهم يذكرون ولذلك عليه؛ واملجد الرشف وتفضيلهم باملال، اعتدادهم بعدم
الجمع حيث من بشكسبري شبيًها كان هيغو فيكتور ألن شكسبري؛ اإلنكليز ذكر كلما هيغو

الكسب. بطرق واملعرفة الفكر سمو بني
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فلم الرتجمة، لصاحب حامية كانت التي إليصابات امللكة توفيت ،١٦٠٣ عام ويف
وحمايته، بعنايته شمله األول شارل امللك ألن بوفاتها؛ شيئًا الرتجمة صاحب يخرس
و«مكبث»، و«أوتلو»، و«هملت»، تريد»، «كما وهي: رواياته، أفضل شكسبري يومئٍذ فأبرز
بعده. وال قبله ال مؤلف وال شاعر إنكلرتا يف يبلغه لم ما شكسبري بها فبلغ لري»، و«امللك
فصوًال يكتب فصار ُجعبته، فرغت أو املؤلف فكر خمد الجميلة الروايات هذه بعد ولكن
ج فزوَّ سرتتفورد، وطنه إىل فعاد الراحة، إىل بحاجته أحسَّ ،١٦١١ عام ويف متقطعة.
يف الوفاة أدرَكته حتى األرايض ورشاء األموال إدانة إىل وانرصف وجوديت، سوسان ابنتيه
سرتتفورد. كنيسة يف فُدفن فقط، عاًما ٥٢ وعمره ١٦١٦ عام من أيَّار ٣ أو نيسان، ٢٣

األصح. عىل ُخرافة حديث وهو كر، السُّ بسبب كانت وفاته إن ويُقال
يرتكوا أن دون وحفدته أوالده كل مات إذ بعده؛ انقرَضْت فقد شكسبري عائلة أما

إنسانًا. اإلنسان دام ما ينقرض ال اسمه فإن كمؤلفاته مؤلفات ترك من ولكن عقبًا،

ومواضيعها شكسبري مؤلفات

فنقول باالختصار، فنكتفي بالتفصيل، ذكرها دون املقام يضيق كثرية املؤلفات وهذه
والسابعة عمره من والعرشين السابعة بني أي ١٦١١؛ وعام ١٥٩١ عام بني ظهرت إنه
أن يخفى وال فقط، سنوات سبع األربعني سن بعد اشتغل قد شكسبري فيكون واألربعني،
أُشدَّها، نفسه قوى فيها وتبلغ اإلنسان، مواهب فيها تنضج التي السن هي األربعني سن

القوة. من هللا خلقه بما حينئٍذ فيظهر
التي وهي ،١٥٩١ عام يف مثَّلها الحب»، يف ضائع «شقاء رواية رواياته أوىل وكانت
سنة يف فيلونه» «كريم رواية وتََلتْها انتقادي. هزيل غرامي وموضوعها آنًفا، إليها أرشنا
أما «الخطأ». رواية وكذلك قديمة. هزلية رواية من موضوعها أخذ وقد أيًضا، ١٥٩١
عام يف مثَّلها وقد وجوليت»، «روميو رواية أُوالها كانت فقد (الرتاجيدية) املحزنة رواياته
من حوته ِلما السيدات؛ يف سيما وال عظيم تأثري لها فكان الخطأ، رواية بعد ١٥٩٢
وضع أيًضا، ١٥٩٢ عام ويف وجوليت. روميو الحبيبان يتبادلها التي الرقيقة العواطف
التي الثالث»، «ريشار رواية ١٥٩٣ عام يف تلتها ثم السادس»، «هنري التاريخية روايته
«عيلَّ وهي: األسد»، «نهضة روايات يف بالتفصيل املذكورة املشهورة العبارة فيها ورَدْت
روايته أبرز ١٥٩٤ عام ويف جواًدا.» يُعطيني ملن مملكتي أهب فإنني بجواد، عيلَّ بجواد!
١٥٩٤ عام ويف قلمه. من تكن لم الرواية هذه أن يرى وبعضهم أندرونيكوس»، «طيطس
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رواية كتب ثم األموال، يقرض إرسائييل رجل عىل ومدارها البندقية»، «تاجر رواية كتب
املبادئ دخول نتيجة الروايتني وكلتا «لوكريس». ورواية ،١٥٩٤ عام يف حنا» «امللك
املقاطيع»، أو «الشذرات مثَّل و١٥٩٤ ١٥٩١ عام ويف األيام. تلك يف إنكلرتا إىل اليونانية
صديق لسان عن فيها قاله ومما الحب. عىل الصداقة فضل فيها أظهر ودادية رواية وهي

عشيقته: خطف ألنه صديقه يُوبِّخ

كان ما عىل زاد ماذا اآلن: يل وقل كله، خذه نعم، الصديق. أيها يل حب كل خذ
أن قبل من لك ألنه يشء؛ فيه يل ليس يل خري وكل يل حب كل أن اعلم عندك؟
سلبتني قد كنت وإن اللطيف، اللص أيها رسقتك، عن لك أصفح وأنا تأخذه،

يداي. ملَكْت ما كل

اللورد إىل يظهر ما عىل الكالم بهذا يُشري كان شكسبري أن هنا ذكره يجب ومما
الدعجاوين العينني ذات املرأة أما الفعلة. تلك فعال ألنهما بمربوك؛ اللورد أو سوتنتون

خرب. لها يُعرف فلم الرواية هذه يف ذكرها ورد التي
ذيل خري فكانت الصيف»، ليايل إحدى يف «حلم الجميلة روايته أبَرَز ١٥٩٥ عام ويف

الحب: وصف يف البديعة الرواية هذه يف قاله ما وإليك ذكرها. تقدم التي «ملقاطيعه»

السهم فتبعُت أنا أما به. ورشقها سهًما تناول العذراء امللكة كوبيدون رأى وملَّا
بها؛ يحف كان الذي الطاهر القمر نور يف وانطفأ طاَش قد فوجدته بنظري،
طاهرة، أفكاًرا تفكِّر وهي سريها ْت وأتمَّ الحب، من املكللة العذراء نجت ولذلك
زهرة عىل وقع أنه فوجدت فيه، السهم وقع الذي املكان عن بحثت أنني غري
من حمراء السهم فجعلها كاللبن، اللون بيضاء كانت الغرب أزهار من صغرية

تنسني. ال زهرة الزهرة: هذه العذارى وتسمي الطعنة، شدة

امرأة قصة وفيها حسن»، فهو خاتمته حسنت ما «كل روايته برزت ١٥٩٥ عام ويف
ونشاطها. باجتهادها مركًزا لنفسها وتُنشئ الحياة، حوادث إىل االستسالم تكره باسلة
املرأة إعطاء يكره أنه أظهر وفيها رواياته، أحسن من رواية مثَّل ١٥٩٦ التايل العام ويف
واهنة وأعضاءنا ضعيفة، أجسامنا نرى «ملاذا النساء: لسان عن قوله ومن الرجال. حقوق
أن يجب وأعضاءنا أجسامنا ألن الجواب: العالم؟ واضطرابات الحياة متاعب تحتمل ال

الداخلية.» نفوسنا وحالة عاداتنا مع تام اتفاق عىل تكون
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«هاذيات رواية ١٥٩٨ عام ويف الرابع»، «هنري رواية شكسبري أبرز ١٥٩٧ عام ويف
وكاهن ُمضِحًكا، ُمشوًَّها كالًما اإلنكليزية باللغة يتكلم فرنسوي طبيب وفيها وندسور»،
الحني هذا ومنذ الخامس». «هنري وضع ١٥٩٩ عام ويف ُمضحكة، أقواًال يقول فرنسوي

رواياته. أحاسن بدأت
أن نفسه عىل آَىل رجل عىل ومدارها صغري»، بيشء كبري «عناء رواية: أوًال فوضع
يحب مضحكة بطرق تجعلهما الرواية ولكن الرجال، رؤية تطيق ال وامرأة النساء، يكره
الحادية «الليلة روايته ظهرت الرواية، هذه وبعد شديًدا. ُحبٍّا النهاية يف بعًضا بعضهما
وتحميه حبيبها وتخدم رجل بزي تتزيَّا امرأة عىل ومدارها ،١٦٠٠ عام يف وذلك عرشة»،
يف يكمن الذي السكوت، الخفي الحب تُمثل بذلك وهي منه، علم غري عىل عليه وتسهر

الزناد. حجارة يف النار ُكمون النفس
بروتوس أخالق وصف فيها ما وأهم قيرص»، «يوليوس رواية برَزْت ١٦٠١ عام ويف
تسمو فلسفية رواية وهي رواياته. أشهر «هملت»؛ مثَّل ١٦٠٢ عام ويف بديًعا، وصًفا قاتله
ما عىل واختارها طرب، أشد لها اإلنكليزي الشعب طرب فقد ذلك ومع الشعب، مدارك عن
قتلت التي بأمه ملصابه الحياة يكره فتى عىل الرواية هذه ومدار رواياته. جميع عىل يُقال
لالنتقام: يستعد وهو ويأسه أحزانه وسط يف ينىسرصاخه ومن بعده. بامللك لتستبد أباه
الفكر استغراق نتيجة هي الحالة وهذه باردة!» فارغة يل تظهرين كم الحياة! مالذَّ يا «هلل

إيباًسا. وإيباسها النفس عواطف كل والهم
وقد .١٦٠٣ عام يف وذلك وكريسيدة»، «تروالوس شكسبري كتب «هملت»، وبعد
وفيها حبه، يف صادق فتًى حب عىل مدارها وجعل تروادة، حرب الرواية هذه يف وصف

نسائها: إحدى تقول

قد يشء فكل منَّا غرضه الطالب بلغ ومتى الطلب، يف إال واللذة السعادة ليست
الرجال إن شيئًا. تعلم ال ذلك تعلم ال التي فإن الحبيبات؛ ذلك فلتعلم ذهب.
بعد لنا أسياًدا يصريون ولكنهم علينا، استيالئهم قبل لنا ويذلُّون يخضعون

االستيالء.

روايته: أيًضا العام هذا يف كتب ثم للقياس»، «قياس شكسبري كتب ،١٦٠٤ عام ويف
«هملت» كانت وإن رواياته أبلغ إنها قالوا ولذلك نفسه؛ قوى كل فيها فأبرز «أوتلو»،
الخيانة وعىل جهة، من الريح نسمات من يغار شديد حب عىل «أوتلو» ومدار أشهرها.
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خيانة معرفته مع ضجر وال شكوى أقل لنفسه يُجيز ال الحب ولكن أخرى، جهة من
غاية. بعدها ما الحب يف غاية وتلك له. الحبيب

سيكولوجي درس عىل ومدارها ،١٦٠٥ عام يف وذلك «مكبث»، برَزْت «أوتلو»، وبعد
روايته برزت ،١٦٠٦ عام ويف الفضيلة. عىل مجبولة نفس يف والجناية الرذيلة تأثري يف
رواياته أفضل من وهي بأرسه. شعبًا تصيب وفظائع مصائب وموضوعها لري»، «امللك
من أحط ولكنهما و«بريكليس»، األثينوي»، «تيمون ١٦٠٧ عام يف ظهرت وبعدها أيًضا.
األغالط من كثريًا فيهما ارتكب شكسبري وأن سيما ال ذكرها، تقدم التي الكبرية الروايات
تُطبع كانت التي الخرافية الكتب من تفاصيله القتباسه اليونان، بتاريخ يختص فيما
١٦١٠ عام ويف و«كوريولن». وكليوباترة» «أنطونيوس رواية مثَّل ،١٦٠٨ عام ويف يومئذ.
مؤلفاته، بها ختم التي البديعة والرواية الشتاء»، «حكاية ١٦١١ عام ويف «سمبيلني».

الختام. مسك جعلها قصد كأنه «الزوبعة»، وهي

ومناظروه العالم يف شكسبري شهرة

العربي: شاعرنا قول فيه يصُدُق كاتب العالم يف كان وإذا

ال��ث��رى ت��ح��ت ح��ق��ه ف��يُ��ع��ط��ى ق��ض��ى إذا إال ال��ف��ت��ى ال��ق��وم ي��ع��رف ال

لم الُكتاب من ُمناِظريه فإن الرتجمة، صاحب شكسبري؛ وليم هو الكاتب ذلك فإنما
ومما االتِّباع. وترك التأليف يف االبتداع عليه أخذوا ألنهم حياته؛ يف كبريًا فضًال له يعرفوا
كان االختالف ذلك أن دروا وما رواياته، يف السياق وحدة مراعاته عدم عليه يأخذونه كانوا
االبتداع يُحسنون ال كانوا متى وسواه، التأليف يف الناس وهكذا نجاحها، أرسار من ا رسٍّ
االتباع. بفضيلة ونادوا املبتدع عىل انقلبوا البايل، للقديم أذواقهم أللفة أو قواهم، لضعف
قرنني، من أكثر إنكلرتا يف السحب بهذه انحجابها يَُطل لم شكسبري شمس ولكن
غري يبَق ولم املنتقدين، أصوات جميع سكتت حتى عرش الثامن القرن آخر أتى ما فإنه

ا. تامٍّ انتصاًرا شكسبري اسم انترص وبذلك واملستحسنني، املعجبني
١٦١٤؛ عام ففي حقه؛ شكسبري إعطاء يف إنكلرتا من أرسع كانت فإنها أوروبا أما
كورنيل فوق لسنغ وضع ،١٧٦٧ عام ويف أملانيا. يف شهرته انترشت بسنتني، وفاته قبل أي
كل ويلند ترجم ١٧٦٢ عام ويف الزمان. ذلك يف بهما تُعجب أوروبا كانت اللذين وراسني
شيلر وأخذ وجوليت، روميو رواية ١٨٠١ سنة يف املشهور «كوث» منها واقتبس رواياته،
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كان فقد فرنسا أما شكسبري». روايات «أبطال عن كتبه هني هنري وكتب مكبث، رواية
الفرنسوي للجمهور بسطه الذي الكالم يف قال وقد ،١٧٣١ سنة فيها مرتجميه أول فولتري
السمو.» غاية يف بديعة أقوال فله ذلك ومع كبري، مجنون ولكنه لندن، كورنيل «إنه عنه:

يستحسنه. ال أي «يذوقه»؛ ال إنه يقول كان فإنه شاتوبريان أما
وأقبل شكسبري، اسم انترص عنه، قالته ما وقالت ستايل دي مدام جاءت ملَّا ولكن
الروايات مؤلفي أعظم شكسبري أن عىل اليوم الناس أجمع وقد عليه. الفرنسوي الجمهور
يف االطالع سعة من منه ظهر ما املؤلفني باقي عن بها يُميزونه التي والصفة العالم، يف
صعلوًكا مثَّل وإذا امللك، نفس يف يختلج ما عرف مثًال ملًكا مثَّل فإذا الحياة. شئون كل
والبُغض، الحب من البرش حاالت باقي ذلك عىل وِقس نفسه. به الصعلوك يُناجي ما عرف
يسحر بأسلوب مكتوب ذلك وكل والفقر، والِغنى والحرام، والحالل والفضيلة، والرذيلة
جميع يف األدبية الحركة ويف الروايات، فن يف عظيم تأثري لشكسبري كان وبذلك األلباب.

العربية. اللغة إىل رواياته بعض نُقَلْت وقد فقط. إنكلرتا يف ال العالم، أقطار

شكسبري؟ روايات كاتب باكون كان هل (3)

باكون أنصار من عدة مدة منذ قام فإنه أبًدا، مجده يكمل أالَّ لشكسبري ُقدِّر كأنه ولكن
ممثًال هذا كان وإنما شكسبري، تأليف من ليست ذكرها تقدَّم التي الروايات أن يزعمون
هو مؤلفها أن يُجيبون فإنهم البديعة؟ الروايات تلك إذًا ألَّف فمن سألتهم: وإذا فقط، لها

باكون. الفيلسوف
واألحرار: املحافظني حزبَي من أكرب عظيمان حزبان إنكلرتا يف تألَّف ذلك عىل وبناء
غضبًا، أشد شكسبري أنصار ولكن لشكسبري، ينترص واآلخر لباكون، ينترص أحدهما

املهاجمون. هم هؤالء ألن الباكونيني؛ رفاقهم من صربًا وأفرغ سهاًما، وأنكى
شكسبري، روايات كتب الذي هو باكون أن إلثبات الباكونيُّون يتخذها التي األدلة أما
كتابة عىل قادًرا تجعله دروًسا املدرسة يف ن يتلقَّ لم شكسبري أن أوًال: منها: كثرية؛ فهي
التاريخ يذكر ولم جاهًال، رجًال أصله من كان بل الروايات، كتلك ساميَة فلسفية روايات
العالية الطبقات حوادث إىل وإشارات تلميًحا الروايات تلك أكثر يف أن ثانيًا: شيئًا. عنه
إليصابات امللكة سألت وقد تفصيلها. مرَّ التي باكون حياة حوادث سيما وال لندن، يف
أحد إىل كتب باكون أن ثالثًا: الروايات. تلك يف يساعده أحد كان إذا مرة غري شكسبري
شكسبري إىل ويدفعها الروايات تلك يؤلِّف إنه فيها له يقول خصوصية كتبًا أصدقائه
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إن لهم: يقولون فإنهم الشكسبرييُّون وأما الباكونيني. أدلة بعض هذه باسمه. ليُمثلها
صادقني. كنتم إن شهودكم فهاتوا أدلة؛ ال مزاعم هذه أقوالكم

وجدت «قد يقول: أمريكا من رنَّان بصوت إذا الجدال هذا يف الفريقان كان وبينما
شكسبري.» روايات كتب الذي هو باكون أن عىل يُردُّ ال الذي الدليل

وبيدها لندن، إىل نيويورك من قادمة األمريكية غالوب مسز فأبرصوا الجميع، فالتفت
التفصيل: وإليك باكون. كتب يف وجدته إنها تقول السيدة وهذه الرس. ذلك مفتاح

التي باألرقام الخفية املخابرات أصول وضع الذي هو باكون أن املعلوم من
الطبعة من نسخ عىل وقف من وكل الرسمية، مخابراتها يف الدول تستخدمها
عديدة أرقاًما صفحاتها بعض يف وجد حياته يف كتبه من نُرشت التي األوىل
األرقام تلك عىل غالوب مسز وقفت فلما الغرضمنه. يظهر لم اختالًطا مختلطة
هذه قراءة يف باكون وضعها التي الرسية األرقام تستعمل أن نفسها يف قام
كما صاحت تجربة أول وعند ذلك، فجربت األوىل، كتبه يف املختلطة األرقام

وجدتها.» «وجدتها، أرخميدس: صاح
الرسية األرقام مفتاح بواسطة استخرَجْت إنها تقول غالوب مسز أن ذلك

التالية: العبارة املختلطة األرقام تلك من
ب تعقَّ الحقيقي. العرش وارث وأنا إليصابات، امللكة هي الحقيقية أمي إن
بُحُت لو عظيمة، أرساًرا فيه تجد كتبي يف باألرقام املنشور الرسي تاريخي

خطر. يف حياتي لباتت بأحدها

باكون فرنسيس التوقيع:

الرسي باملفتاح القراءة استأنَفت الغريب التفسري بهذا غالوب مسز ظفَرْت فلما
فرنسيس «إن التالية: العبارة آخر مكان يف أخرى أرقام من فاستخرَجْت وجَدته، الذي
وبيل، وغرين، مارلو، بأسماء اآلن إىل نَُرشْت التي الروايات كل ألَّف الذي هو فاردالم دي

وشكسبري.»
وانربى وقعدت، اإلنكليزية الجرائد له قامت االكتشاف هذا غالوب مسز نرشت وملَّا
بمناظرات الجرائد ت غصَّ حتى وتقريًعا طعنًا الباكونيُّون يوسعون الشكسبرييُّون
أحد رأى ولذلك والربهان؛ الدليل مقام يقومان ال والتقريع الطعن ولكن الفريقني،
هذه زعَمْت التي الصفحات فأخذ غالوب، مسز أقوال امتحان التيمس جريدة مراسيل
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الرسي املفتاح بواسطة أرقامها يف يبحث وصار األقوال، تلك فيها اكتشَفْت أنها السيدة
األرقام جمع من فيه ملا شاق عمل ذلك أن يخَفى وال بيانه. عن املقام ويضيق ذكَرته الذي
له ظهر عمله من املراسل هذا فرغ وملا الوقت. من يستغرقه عما فضًال الشكل، املختلفة
لتكون إيطايل، حرف مائة إلليصابات ابنًا باكون فيها ذُكر التي األوىل الفقرة ينقص أنه
الفقرة وينقص غالوب، مسز ذكرتها التي الكلمات عىل االنطباق كل منطبقة كلماتها
املعنى ليكون إيطاليٍّا، حرًفا ١١٩ شكسبري روايات مؤلف باكون أن فيها ذُكر التي التالية

السيدة. هذه ذكَرتْه كما ا، تامٍّ
فالشكسبرييُّون رأيه؛ تؤيد نتيجة االمتحان هذا من الفريقني من واحد كل فاستنتج
االكتشاف هذا إن قالوا والباكونيُّون الحروف، لنقص باطل االكتشاف هذا إن قالوا
حروف بعض ترك فإذا كامًال، ه رسَّ يذكر أن منه يُطلب يكن لم باكون ألن صحيح؛

حياته. يف الرس هذا أحد يكتشف أن خوفه من ذلك فإنما ناقصة،
اللورد من إليصابات للملكة ابنًا كان باكون إن الباكونيُّون يقول الزعم لهذا وتأييًدا
إليه اإلشارة تقدمت الذي — باكون نقوال املحامي إىل به ألقت وضعته عندما وإنها ليسرت،
أنه ظهر الغالم هذا شبَّ وملَّا باسمه. اه وسمَّ باكون نقوال فتبنَّاه بالنعم، شملته أن بعد —
انقلبَْت ابنها بأنه درى ملا ولكنه عليه، وسهرت األمر بدء يف امللكة فدارته عرصه، نابغة
عن صفًحا نُرضب — أخرى رسية أموًرا أمره وراء ألن منه؛ التخلُّص تروم وصارت عليه
بحوادث فيها ح يَُلمِّ روايات يكتب وأخذ باكون، فرنسيس عىل األمر هذا فكرب — ذكرها
عظمة ورث قد وكان وغريه. كشكسبري عرصه ممثيل إىل ويدفعها البالط وحوادث حياته
الكتب كل وكتب فيهما فنبغ والفلسفة، العلم طريق من الُعال فطلب وأبيه، أمه من النفس
وماريو كشكسبري العرص؛ ذلك يف اإلنكليزية األدبية النهضة رجال وإىل إليه املنسوبة
ومن النسب حيث من ملك، وابن ملًكا باكون فرنسيس يكون عليه فبناء وغرين. وبيل
عرشه عىل إدوار امللك جاللة فليحذر اإلنكليزي. للعرش الحقيقي والوارث العقل، حيث
واألدب العلم ملك أمام رءوسهم واألدباء والعلماء الفالسفة وليُطأطئ باكون، ورثة من
وشكسبري. وغرين وإليصابات وأفالطون هومريوس فيه اجتمع الذي والفلسفة والشعر
ولكنهم العظيم، الرشف بهذا جدير باكون أن ريب وال الباكونيُّون. يزعمه ما هذا
من كثريين إن نقول أن البحث هذا لتمام بقي الرد. تقبل ال قاطعة بحجة له يثبتوه لم
وإيمرسن، وكلريدج وبريت وبيكنسفيلد وباملرستن بريون جملتهم ويف اإلنكليز، أعاظم
كان شكسبري أن إىل استناًدا قلمه، من ليست لشكسبري املنسوبة الروايات أن يعتقدون

الفريقني. بني ضائعة الحقيقة تزال وال مثلها. يؤلِّف أن من أجهل
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عرش أحد يف فتوحهم واتساع العرب عظمة أسباب اإلسالمي التمدُّن كتاب صاحب جمع
إال يموت ال اإلنسان وأن والقدر بالقضاء اعتقادهم أحمالهم، وخفة نشاطهم وهي: سببًا؛
اإلسالم، صدر يف ِعظام رجال نبوغ النبال، ورمي الخيل ركوب يف مهارتهم أجله، جاء إذا
واقعة الرجعة، خط حفظهم بعًضا، بعضهم إنجادهم الحرب، يف ومطاولتهم صربهم
انحياز أخالقهم، وفساد يومئٍذ والُفرس الروم انقسام عزائمهم، شدَّدْت التي الريموك

وزهدهم. ورفقهم عدلهم إليهم، اليهود
مسألة منها إليها، املؤلف ينتبه لم األسباب هذه من أعظم أسبابًا هنالك أن وبديهي
النفس — كلها أهمها وهو — ومنها األبصار، تخطف ُخلَّب كربق كانت التي التوحيد
أمة أن ولو الطبيعية. وغري الطبيعية العرب بالد عوامل صاغتها التي العربية الساميَّة
بما تقوم أن استطاَعْت ملا املؤلف ذكرها التي األسباب كل فيها اجتمَعْت العرب أمة غري
النسل إن املسترشقني وجميع رينان قال ولذلك ساميَّة؛ تكن لم إذا به العرب أمة قامت
هو إنما الغزلية النفس وتصورات واإلخالص والنزاهة والحرية الدين عنه صدر الذي

والساميني. أوروبا هنود نسل
يسمونها التي اللغات من بلغة تتكلم كانت التي الشعوب جميع فهم الساميُّون أما
والحمريية. واآلشورية، والكلدانية، واآلرامية، والعربانية، والرسيانية، العربية، وهي: سامية؛
أما الراقية. وأديانه العالم تمدُّن خرج — والساميني أوروبا هنود — النسلني هذين فمن
عواطف أي ية؛ جدِّ وعواطف وحنانًا رقيقة تصورات عقولهم ثمار كانت فقد أوروبا هنود
شديدي كانوا ألنهم منهم؛ يخرج لم الدين فإن ذلك ومع والدين، اآلداب لوازم ألزم من
فضل ذلك يف لهم كان الذين الساميني من خرج وإنما القديمة، الدينية بتقاليدهم ك التمسُّ
البدو أولئك هم العالم يف لإلنسانية الدين سبيل إذًا أعدوا فالذين اإلنسانية؛ عىل عظيم
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العالم فساد عن بعيدين واألطناب، الخيام وتحت املرشق بالد يف سارحني كانوا الذين
اليهودية الديانة منها خرجت التي اإلرسائيلية القبائل بذلك رينان يعني واضطراباته.

اإلسالمية. الديانة منها خرجت التي العربية والقبائل املسيحية، والديانة
عظيم فضل لهم كان — اليوم ُعرفنا يف الرشقيِّني أي — الساميني أن وكما نقول:
تعزيز حيث من عليها عظيم فضل لهم كذلك منهم، األديان خروج حيث من اإلنسانية عىل
القول هذا من أدرك قد القارئ أن ريب وال واملعارف. الفنون وانتشار والتجارة، الصناعة

الفينيقيِّني. غري أحًدا به نعني ال أننا
فيكتور الفرنسوي العالم نرشه كبري، علمي كتاب بالنا يف املوضوع هذا أخطر والذي
قاله ما تأييد األول: أمرين؛ الكاتب به قصد وقد واألوديسة. الفينيقيُّون وعنوانه: ِبرار،
وصف يف الفينيقيِّني عىل اعتمد املشهور، اليوناني الشاعر هومريوس؛ أن من سرتابون
حوادث أن والثاني: أساتذته، إذًا فهم األوديسة، قصيدته يف وصفها التي الخارجية البالد
جزيرة من خروجه بعد تليماك، أبي عولس اليوناني البطل نكبات عىل املبنية األوديسة
تلك فيها حدثَْت التي البالد اكتشف أنه املؤلف ذكر وقد خرافية. بحوادث ليست كاليبسو،

رسومها. ونرش النكبات
نوا مدَّ الذين هم الفينيقيني أن عىل أدلة عدة بإقامة املؤلف فيؤيده األول األمر أما
يخطفون كانوا اليونان قرصان أن وذلك األرخبيل؛ جهات الخصوص وعىل اليونان،
ويأخذونهم السورية، الفينيقية الثغور من وغريهما وصيدا صور سكان أي الفينيقيني،
الذين األرسى هؤالء إىل أي — وإليهم والتجارة. الفنون إىل امليل فيها فينرشون بالدهم إىل
يف ظهرت التي اليونانية الفنون نفائس املؤلف ينسب — فيها وعاشوا اليونان يف نبغوا

اليونانية. النهضة
والتمدُّن القديم التمدُّن بني الكربى الوصلة تكون سوريا أو فينيقية فإن ذلك وعىل

نهضتها. وأصل اليونان أستاذ تكون إنها بل تاله، الذي اليوناني
النفس عن ينفي ألنه اليوناني؛ التمدُّن أنصار يُريض ال القول هذا أن يخفى وال
الصياح ولكن به، واستهزءوا باملؤلف الصياح من أكثروا ولذلك اإلبداع؛ صفة اليونانية

والربهان. الدليل ينقضان ال واالستهزاء
يف فلسنا األوديسة، يف عولس إىل هومريوس نسبها التي الحوادث صحة إثبات وأما
التي كاليبسو، اآللهة جزيرة أن كتابه يف ذكر املؤلف إن نقول بأن ونكتفي اآلن، صدده
جزيرة اليوم وتُدعى طارق، لجبل الرشقي املدخل يف واقعة جزيرة هي عولس، منها سافر
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كورفو جزيرة شاطئ هو منها سفره بعد عولس عليه ُقذف الذي الشاطئ وأن بريجيل،
ينطبق وصًفا بنفسه زارها التي الجزيرة هذه مواقع املؤلف وصف وقد اليونان. بالد يف

هومريوس. وصف عىل
البعيدة البالد وصف عىل نفسه تلقاء من قادًرا يكن لم هومريوس أن ثبت إذا ولكن
اليونان، بالد يف يعيشون كانوا الذين الفينيقيِّني من وصفها اقتبس وأنه وصفها، التي
بنظمه، يرىض وجعله إيَّاه، تعليمه الفينيقيني عىل أوجب الذي السبب نعلم أن علينا بقي
اليونان جنسه بني خدمة بذلك أراد هومريوس أن فإما ثالثة: من واحًدا هنالك إن فنقول
اليونان قومه تحذير الفينيقيِّني من بإغراءٍ أراد أنه وإما الجديدة، بمعلوماته وإفادتهم
ليبقى البحر؛ عن لهم ًفا َرصْ قصيدته يف ووْصفها ِذكرها من أكثََر التي السفر أخطار من

عليه. اليونان يُزاحمهم فال فيه، منفردين الفينيقيُّون
وفضائلهم. لبضائعهم إعالن بمثابة البليغ شعره اتخاذ راموا الفينيقيِّني أن وإما
شعراء منها يقتبس التي الساميَة البليغة القصيدة تلك األوديسة؛ تكون الحالة هذه ويف
اخرتع َمن أول الفينيقيُّون ويكون تجاري، إعالن عن عبارة وأساليبهم، أفكارهم اإلفرنج

الزمان. هذا يف كثرت التي البليغة اإلعالنات هذه
وكانت اليوناني، بالتمدُّن القديم التمدُّن ربطت التي الفينيقية الحلقة ذكرنا وإذ

البيان: وإليك أيًضا. لها حلقة سوريا كانت أخرى مدنية معها نذكر فإننا له، أساًسا
واملشاحنات االنقسامات إثر عىل والروماني اليوناني التمدُّن يف الفناء سوس دبَّ ملَّا
دولة وهي العالم، شباب لتجديد جديدة دولة العالم يف قامت أهله، بني قامت التي الدينية
القسطنطينية روم وكان األزلية. اليد تُديره الذي األزيل للنظام طبًقا كان فقيامها العرب؛
ففي والبرشية؛ اإللهية املسيح طبيعتي بشأن شديد نزاٍع يف األزمان تلك يف روما وروم
طبيعة أن يف رأيه القسطنطينية، بطريرك نسطوريوس؛ أظهر الخامس القرن أوائل
والدة مريم العذراء تسمية يجوز ال ولذلك اإللهية؛ طبيعته عن منفصلة البرشية املسيح
وأسقف اإلسكندري البطريرك ذلك يف فعارضه يسوع، والدة تُدعى أن يجب بل اإلله،
يف مجمع اجتمع ثم رشحه، يطول مما الدينية األغراض غري خصوصية ألغراض روما
سوريا أساقفة املجمع هذا يحرض أن غري من وعزله، نسطوريوس تكفري وقرر أفسس
يخشون اإلسكندري البطريرك أنصار وكان نسطوريوس، حزب من كانوا ألنهم والرشق؛
السوري حزبه تفرَّق سوريا وطنه إىل ونُفي نسطوريوس ُعزل وملَّا كلمتهم. ارتفاع من
األقطار، جميع يف وعقائدهم اليونانية معارفهم ينرشون رجاله وراح كلها، آسيا أنحاء يف
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الصديق بكر وأبو اإلسالمية الرشيعة عرفصاحب وقد العرب. وبالد والصني الهند فبلغوا
منهم. بعًضا

املسيح بالسيد اعتقادهم ألن النساطرة؛ هؤالء يحمون كانوا العرب شوكة قويَْت وملا
االعتقادين بني يومئٍذ كان وربما الوجوه، بعض من به املسلمني اعتقاد من قريبًا كان
يف آمنون وهم ومعارفهم اليونان علوم يستخرجون النساطرة فكان العالقة، من يشء
الفلسفة ترجم من أول كانوا الذين وهم خلفائه، قصور يف وراتعون اإلسالم، ِحمى
النهرين، بني فيما الواقعة أدسيس؛ مدينة يف أنشئوا الذين وهم العربية، اللغة إىل اليونانية
العرب مؤرخو ذكر وقد البغدادية. للنهضة العلماء منها خرج التي املشهورة املدرسَة
اآلراء كل ويفحصون بعقولهم، يشء كل يف يحكمون قوم إنهم فقالوا النساطرة، هؤالء
إال أرسطو فلسفة يعرف لم الفيلسوف هذا أن ُرشد ابن ترجمة يف ذكرنا وقد بأنفسهم.
اليونان مدنيَّة بني ثانية حلقة تكون أن لسوريا ُكتب فكأنه ترجموها، التي الكتب من

اليونانية. واملدنيَّة القديمة املدنيَّة بني حلقة كانت كما العرب، ومدنيَّة
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وفلسطني لبنان يف

لذة جنوده يُذيق أن أراد الكربى، أيسوس معركة يف الُفرس عىل الكبري إسكندر تغلُّب بعد
داريوس كان التي والنفائس باألموال ليأتوا والشام دمشق إىل منهم فريًقا فأرسل النرص،
تساليا فرسان الجنود هؤالء ُجملة يف إسكندر وبعث إليه. زحفه قبل فيها وضعها قد
إنهم عنهم قيل حتى القتال، ساحة يف والشجاعة البسالة من أظهروه ما عىل لهم مكافأة
واألموال، النفائس من نالوه ما لفرط دمشق إىل ساروا الذين الجنود فاغتنى النرص. سبب
وجدوهم؛ حيثما الُفرس طلب يف يرغبون فأصبحوا املكدونيني، نفوس يف الطمع ودبَّ
القتال. يف ورغبتهم جنوده حميَّة زاد كأنه إسكندر كان وبذلك ونفائسهم. بأموالهم للتمتُّع
البالد. داخلية يف اإليغال قبل البحرية الثغور من االستيثاق وجوب رأى أنه غري
صور، الفينيقية: املدن أساطيل من مؤلَّفة وهي الُفرس، قبضة يف الثغور هذه قوى وكانت
وألنها وبطشه، بأسه من رأته مَلا البالد هذه له فخضَعْت وقربص. وأرواد، وجبيل، وصيدا،
عىل تكون أن وطلبَْت الخضوع أبت صيدا ولكن الُفرس، نري من التخلُص تطلب كانت
أخذت اليونان بالد وأن سيما ال إسكندر، عىل ذلك فكرب املتحاربني، الفريقني بني الحياد
إخضاع أن إال إلخضاعها، صيدا إسكندر فقصد للقتال، تستعد سبارطة وصارت تتحرك
مؤلَّف بأسطول قربص ملوك فأمدَّه البحر، من لحرصها بحريٍّا أسطوًال يقتىض كان صيدا
ملا كلها فينيقية عمارات واتحدت السفن بهذه قربص تمده لم ولو حربيٍّا. مركبًا ٢٥٠ من
تحاُسد يف يومئٍذ كانت قربص وإمارات الفينيقية املدن ولكن إليها. سبيل إلسكندر كان
اآلخر. البعض محاربة يف بعضها باستعمال الفاتح منها تمكن ولذلك عظيم؛ وشقاق
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يف األجنبي الغريب ويَُحكِّم القوي، يفرِّق فهو ومكان، زمان كل يف الشقاق شأن وهذا
البالد. أبناء رقاب

استحكامات البحر يف وأقام صيدا، مرفأ حرصبها السفن تلك عىل إسكندر حصل وملا
حتى عظيًما ثباتًا أمامه فثبتوا ُمتتاِبًعا، قتاًال البواسل الصيداويني يُقاتل أخذ ثم كبرية،
عىل مقيم وهو نومه يف رأى إسكندر أن اليونانية التقاليد يف ورد وقد صربه. يعيل كاد
ففرسَّ إليه، يذهب أن بيديه إليه وأشار صيدا أسوار عىل وقف هرقل أن الحصار، هذا

بعضهم أن الصيداويُّون وروى املدينة. عىل اإلسكندر استيالء بُقرب األحالم مفرسو ذلك
من الفرار عىل عازم أنه بهم يصيح املدينة يف كان الذي الشمس، إله أبولون؛ تمثال سمع
الصيداويني، عىل األمر هذا فكرب الرشور، من فيه صنعوه ِلما وذلك اإلسكندر، إىل مدينتهم
بقاعدته التمثال سمروا ثم عندهم، من يفرَّ لئالَّ املذكور التمثال بها وقيَّدوا بسلسلة فجاءوا

اإلسكندر. حزب من أنه إىل إشارة «إسكندري»؛ بوه ولقَّ
العرب ملقاتلة الكرمل جبل إىل الذهاب أراد صيدا حرص من اإلسكندر ضجر وملا
وقد الحصار. يف الثاني القسم وأبقى جيشه من قسم مع فسار فيه، نازلني كانوا الذين
فلما الثقيلة، والحركات الضخم الجسم صاحب ليزيماكوس؛ مؤدبه الحملة هذه يف صحب
مع ر وتأخَّ أمامه جنده فقدَّم راكبًا، ال راجًال يصعده أن أراد الجبل ذلك إىل إسكندر وصل
إسكندر العرب بعض وأدرك املساء أمىس أن لبث ما ولكن منهم، ورشذمة املذكور به مؤدِّ
يلهث ومؤدبه العرب، من للنجاة الرسيع السري عىل مؤدبه يحث إسكندر فجعل ورشذمته،
رشٍّ يف يقع أن يومئٍذ إسكندر فأوشك جثته، لضخامة السري يستطيع ال ألنه التعب؛ من

عظيم.
غري يشء يُنجيه ال أنه اإلسكندر رأى النريان، العرب وأرضم أطنابه الليل مدَّ وملا
فجندلهما، العرب من اثنني فطعن إليه، النريان أقرب عىل وهجم ُحسامه فتناول الشجاعة،
نريانًا معهم فأوقد رجاله، إىل وعاد ُمضطرًما الحطب من عوًدا أمامهما من تناول ثم
عدوهم أن ظنوا العظيمة النريان تلك العرب رأى فلما يحرسون، ليلهم ولبثوا عظيمة،
جنوده عىل منهم بعض وأقدم وشأنه، إسكندر تاركني أكثرهم فارتدَّ والُعدد، العدد كثري
رواية يف ورد هكذا الجيش. بسواد ولحقوا الثاني اليوم يف ساروا ثم املكدونيون، ففرقهم

شاريس. املؤرخ
الجند من رشاذم حاميتها إىل ترسل جنوده وكانت صور، إىل إسكندر عاد ثم
طال وقد يوم فذات للراحة، سبيًال لها ترتك وال تتعبها أن يف رغبة يوم؛ كل يف ملناوشتها

116



الكبري إسكندر

أتنبَّأ إنني وجنوده: إلسكندر أريستاندر العرَّاف قال شهور، ستة تجاوز قد ألنه الحصار؛
يف يومئٍذ كانوا ألنهم الحارضين؛ جميع فقهقه الشهر. هذا يف املدينة ستفتح بأنك لك
فرصة، كل اغتنام يف شأنه الفرصة هذه يغتنم أن إسكندر فرأى الشهر، من األخري اليوم
هذا تحسبوا أالَّ إليكم أطلب أنني إال صادق، عرَّافنا فإن تضحكوا، ال للحارضين: وقال
وجمع األبواق يف نفخ ثم والعرشين. الثامن احسبوه بل الشهر، من األخري اليوم اليوم
كان إنه حتى اليوم، ذلك قبل مثلها يُهجم لم شديدة هجمة املدينة عىل بهم وهجم جنده
األسوار، إىل استحكاماته إبالغ فاستطاع الهجمة، تلك يف جيشه جميع قوة جمع كأنه
إىل الدخول عن أعداءهم الصيداويون فصدَّ ثغرة، فيها ففتحت فيها، تعمل اآلالت فأخذت
واقتداًرا، عنوًة املكدونيون فدخلها ضعفت، أن قلوبهم لبثَْت ما ولكن األوىل، املرة يف املدينة
وباع رجل، آالف ثمانية املعركة تلك يف الصيداويني من ُقتل وقد العرَّاف. نبوءة وصدقت
يومئٍذ، البحار عروسة الجميلة؛ صيدا الفاتح هذا قتل وبذلك ألًفا. ثالثني منهم إسكندر

نها. تمدُّ وهدم
مدنها إىل السفن وعادت تفرََّقْت، قد الحصار هذا خالل يف الفارسية العمارة وكانت
الفارسية. العمارة أثر فعفا وقهره، اإلسكندر، ُقواد أحد أنتيباتر؛ هاجمه منها فريًقا إال
فقصده لإلسكندر، الخضوع باتيس الخيص حاكمها فرفض غزة، قامت صيدا وبعد
عىل أقام ثم االرتفاع، يف لتُوازيها األسوار تحت شامخة أبراًجا وأقام عجل، عىل إسكندر
عصفور مر األيام، أحد ويف صيدا. يف كان كما شديًدا وكان الحرص فطال حرصها،
فوقع العصفور ذهب ثم األرض، طني من قليل كتفه عىل منه فوقع إسكندر، رأس فوق
بأن ذلك ففرس أريستاندر، املفرس فاستدعوا واالستحكامات، لآلالت املنصوبة الحبال بني
أهل يحرصون واملكدونيون أيام وبعد املدينة. يأخذ ثم كتفه يف بجرح سيُصاب إسكندر
إسكندر فيها ُجرح دموية معركة يف املدينة عن وردوهم إليهم املحصورون خرج غزة
الذي الشديد الثبات هذا الرشق أمم باقي ترى أن خاف ألنه غيًظا؛ فاستشاط كتفه، يف
فتح من أراده ما عليه يمتنع وبذلك مقاومته، عىل قلوبها فتقوى أمامه وغزة صيدا ثبتته
غيًظا ُمستشيًطا بجنده دخلها ثم وفتحها، متتالية هجمات ذلك بعد غزة فهاجم الرشق،
حاكمها عىل قبض ثم املدينة، شوارع يف حتى قتًال أهلها يف فأمعن بنا، مرَّ الذي للسبب
فإن حقيقة؛ كان إسكندر رآه ما وكأن املدينة. حول َعْدًوا يجرُّه وسار بفرسه وربطه
إسكندر، مع أو الُفرس مع يكونوا أن بني وغزة صيدا فتح قبل مرتددين كانوا اليهود
باحتفال أورشليم إىل سار إنه يقولون: وهم له. خضعوا أن غزة فتح بعد لبثوا ما ولكنهم
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مكتوبة النرص آية رأى ألنه له؛ خصم كل يقهر بأنه ه وبرشَّ أحبارهم رئيس فخرج عظيم،
فيه. ذبيحة وذبح هيكلهم إىل دخل إنه أيًضا: ويقولون جبهته، عىل

أصدقائه وبعض وكليوباترة أوملبيا أمه إىل إسكندر بعث غزة، عىل االستيالء وبعد
من ليربة ٦٠ نحو جملتها ويف املدينة، هذه يف وجدها التي والنفائس التحف من كثريًا
مؤدبه فإن ُفكاهة، من تخلو ال قصة ولذلك ليونيداس؛ القديم به مؤدِّ إىل بها بعث البخور،
إسكندر، يا له: فقال النار، يف ويحرقه راحته ملء البخور يقبض صغره يف يوًما رآه هذا
فذكر منها. يَِرد التي البالد فتحت متى إال القدر بهذا الثمني البخور هذا تبذر أن لك ليس
له قال كتاب مع بنا، مرَّ كما بالبخور، إليه وبعث غزة فتحه حني مؤدبه قول إسكندر
اآلِلهة. عىل التقتري شديد تكون ال لكي البخور من كثرية كمية اآلن إليك ُمرسٌل إنني فيه:

لها. يُحَرق البخور ألن ذلك
ثمنًا أغىل ذهبي بصندوق جاءوه أنهم وهي ثانية، حكاية غزة حصار يف عنه ويُروى
واملحيطني ألصحابه وقال يديه بني فأخذه اليوم، ذلك إىل وجدوها التي النفائس جميع من
كل فقال الصندوقة، هذه يف يوضع بأن أحق يشء أي يف كلمة منكم واحد كل فليقل به:
واإليلياذة اإليلياذة. فيها أضع فإنني أنا أما فقال: اإلسكندر نوبة أتت حتى كلمة واحد
قال تروادة. حروب بها يصف التي البليغة هومريوس الشاعر قصيدة — بنا مرَّ كما —
كان هرياكليدس، ومنهم املؤرخني ثقات رواها التي الرواية هذه ت صحَّ فإذا فلوطرخوس:
القصيدة. هذه يُطالع كان أنه بد ال ألنه هذه؛ حروبه يف ودرَّبه إسكندر أفاد قد هومريوس
مرص. إىل وسار تستعمرها يونانية نزالة فيها أنزل أن بعد غزة إسكندر برح ثم
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ففي الجنوبية؛ أفريقيا يف ١٨٣٣ سنة يف يسيح داروين الشهري الطبيعي العالم كان
عجيبًا منظًرا هنالك فسيح سهل يف فنظر أيرس، بونس قاصًدا كان السنة هذه من آب ١١
شجرة ملحُت األوىل بالبرئ مروري عىل ساعات بضع انقضاء بعد قال: ييل، بما وَصفه
ورًقا، فيها أجد فلم الشجرة من فدنوت شتاء، الوقت وكان الفسيح، السهل ذلك يف شهرية
الخيوط بهذه ربَطْت وقد بها، ُمعلَّقة عدٌد لها يُحىص ال خيوًطا الورق مكان وجدت ولكني
يقدمها الهدايا وهذه أشبهها. وما واألنسجة واللحم والخبز السكائر من كثرية هدايا
يسحبوا بأن فيكتفون مثلها، يقدموا أن يستطيعون ال الذين الفقراء أما األغنياء. إليها
ثقوبها يف يصبون فإنهم الغنى، يف املمتازون وأما بها، ويربطوه خيًطا مالبسهم من
يقفون ثم «ماته»، يُدعى عندهم نبات من أو الحبوب من املصنوعة الروحية املرشوبات
التي الشجرة تلك أن العتقادهم رءوسهم؛ فوق ُدخانهم ُمرسلني نون ويُدخِّ أغصانها تحت
كانوا التي الخيل ِعظام من كثري يشء الشجرة هذه وحول ذلك. إىل ترتاح إلههم هي

لها. ضحايا يقدمونها
إلههم إنها له فقالوا الشجرة، هذه اسم عن هناك الهنود بعض داروين سأل وقد
األلوهية فإن الدينية، أخالقها انحطَّْت مهما الشعوب أن يعلم داروين ولكن «واليشو»،
بطن يف يُقيم إنما واليشو اإلله أن من يعلمه كان ومَلا فلذلك ساٍم؛ مقاٍم يف لديها تبقى
بمثابة الشجرة تلك يعتربون كانوا الهنود إن قال: النباتات، يف أحيانًا ويتمثَّل األرض،

نفسه. واليشو ال لواليشو، هيكل
النباتات من وسواها الشجرة هذه عبادة فإن القول، هذا أمر من يكن مهما أنه غري
غاية يف علمية مسألة كونها عن تخرج ال عبدوها قد الشعوب أن املؤرخون روى التي
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يف النظر يجب لذلك ًال وتوصُّ إليها. دعت التي األسباب ملعرفة فيها النظر يجب األهمية،
األقدمون. عبدها التي النباتات بعض تاريخ

لها اإلسالم مقاومة (1)

كانت النيجر جهات يف األشانتي قبائل فإن كلها؛ الدنيا يف عامة كانت العبادة هذه أن عىل
وهي املقدسة»، «امليموزا تُدعى عندها مقدسة ألشجار الذبائح سنوات بضع منذ تذبح
املايض القرن يف الداهومي سكان وكان بأغصانها. الهدايا ويعلقون املستحيية، الشجرة
وجد أنه بارك مونغو وروى أمراضهم. من ليُشفوا عندهم أشجار ظل املرىضيف يضعون
يُلقي أن دون أمامها من مرَّ إذا اإلنسان إن عنها الدليل له قال شجرة سياحاته إحدى يف
البورنو مملكة يف يوجد كان أنه ريشارسون نقل وقد عليه. تغضب فإنها شيئًا، إليها
دخولهم قبل يعبدونها وكانوا املجرمني، تحتها األهايل يُعِدم أشجار تشاد بحرية غربي
كان البالد ملك والسلطان ستٍّا. أو خمًسا األشجار هذه عدد وكان اإلسالمية، الديانة يف
لها، ضحايا والغنم البقر وذبح وعبادتها، بإكرامها لالحتفال السنة يف مرة إليها يخرج

كلها. الخرافات هذه بطلت اإلسالم يف أهلها دخل فلما
يف يوجد يزال ال أنه املقالة هذه كتابة يف عليه نعتمد الذي قسطنطني العالم وروى
يُشاهد أن يستطيع اإلنسان كان سنوات بضع منذ قال: النبات، لعبادة أثر املرصي الُقطر
الكبري؛ الحكيم ويسمونها مقدسة، القاهرة أهل يعتربها كبرية شجرة القاهرة ضواحي يف
وغريها الحمى من لالستشفاء أفواًجا أفواًجا يقصدونها وهم األمراض، من تشفي ألنها
الصلوات. ويتلون جذورها لدى يجثون أنهم استشفائهم وطريقة االلتهابية. األمراض من
يُلقيها كثرية أمتعة فروعها وعىل واألغصان، الجذع ضخمة العهد، قديمة الشجرة وهذه

تصويرها. من الناس يمنعون لها احرتامهم فرط ومن الهدية، سبيل عىل إليها الناس
فإنه القول، هذا يف قسطنطني املسيو يتورط أالَّ بودنا وكان الراوي، قول انتهى
مما عندها والصالة األشجار إلحدى الزيارة أن يعتقدون بلد يف البسطاء بعض كان إذا

البلد. أهل جميع عىل ذلك يصح فليس مرضه، من املريض يُشفي
سنة يف برلوارو السائح فإن آسيا، يف نجدها أفريقيا يف النبات عبادة وجدنا وكما
كثرية أشجاًرا الُفرس بالد يف وجدا قد ١٦٢٢ سنة يف فال دل بطرس والسائح ،١٤٧١
عىل األيام. هذه إىل هناك موجودة تزال ال العادة هذه إن ويُقال املختلفة، األنسجة عليها
رءوس معها قطعوا وربما لبدعها، إبطاًال األشجار هذه من كثريًا يقطعون كانوا العرب أن

قطعها. يف املعارضني بعض
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لها املسيحية مقاومة (2)

الرابع القرن يف كان فقد اإلسالمية؛ قاومتها كما البدع هذه املسيحية الديانة قاومت وقد
كانوا شجرة — باريس من مرتًا كيلو ١٧٥ مسافة عىل — أوكرس ُقْرَب املسيحي للميالد
التي املختلفة واألسلحة القتال، ساحات يف العدو من يغنمونها التي األسالب بها يُعلِّقون
للدين فوًزا قطعها عنده اعتُرب حدٍّ إىل يُكرمها الشعب وكان بها. منازلهم يُزيِّنون كانوا
يعبدون فرنسا يف الجنوبية الجهات أهل وكان أنصاره. يُضطهد يومئٍذ كان الذي املسيحي
تخريب يومئٍذ املسيحية الفضائل من وكان أماندوس، القديس عهد يف واألشجار املغاور
تَُحرِّم قراًرا وننت وتور أرل مجامع قررت وقد األشجار. هذه وتقطيع املغاور هذه
واألقطار اليونان وبالد الهند يف ذلك عىل وِقس والحجارة، والينابيع األشجار إكرام فيه
أزمنة منذ النبات عبد قد اإلنسان إن النج: العالم مع فيه يُقال أن يصح مما األمريكية

الزمان. هذا يف املتوحشني أزمنة إىل األوىل املرصيني
أسباب ُوجدت أم اتفاًقا النبات عبد اإلنسان إن وهل كلها؟ العبادات هذه أصل فما
الطبيعي املوضوع هذا يف البحث إن األسباب؟ هذه هي وما العبادة؟ هذه عىل حملته

واللذة. الفائدة من فيه ملا األهمية؛ غاية يف الجليل
نتيجة ولكل علة، معلول لكل بل حقيقًة، الطبيعة يف وجود له فليس االتفاق أما

النبات. عبادة عىل اإلنسان حملت التي واملقدمات األسباب يف ننظر ولذلك مقدمة؛

والسنديان الدبق عبادة أصل (3)

العصور يف غاليا سكان يعبدها كان التي السنديان وأشجار الدبق نباتات يف أوًال فننظر
بقطف احتفال أعظم يحتفلون كانوا الغاليِّني كهنة إن بلني املؤرخ قال فقد املتقدمة،
بواسطة عادًة يقطفونها وهم كثرية، دينية مزايا إليها ويعزون ويقدسونها، الدبق أثمار
األمر وهذا الحديد. ينجسها لئال حديدية بآلة قطفها عليهم املحرم ومن الذهب، من سكني
الحديدي العرص سبقت إنها أي ا؛ جدٍّ قديمة كانت الدبق نبات عبادة أن عىل يدل األخري

العبادة؟ هذه أصل ما ولكن قطفها. يف الحديد ُحرِّم حتى
كان وقد بها. يعلق التي األشجار عىل جذور بال يعيش حلمي النبات هذا أن أصلها
نباتًا الشجرة هذه عىل فيجد األول اإلنسان فيمر السنديان، بأشجار غاليا بالد يف يعلق
يأخذ إنه ثم املستقل؟ النبات هذا أتى أين من فيتساءل: عليها، يعيش وهو عنها مستقالٍّ
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بعض أغصان عىل ويُلقيها منه ببذور يأتي عصفوًرا أن فيجد النبات، هذا مصدر بمراقبة
ما كل اإللهية املشيئة إىل يعزون كانوا األقدمني أن يخفى وال وتنمو. عليها فتنبت األشجار
يعتقدون فأخذوا والنبات، الحيوان يعملها التي العجيبة األعمال من حواسهم تحت يقع
من ُمرسل الشجرة تلك إىل الدبق ببذرة يأتي الذي العصفور ذلك أن الحني ذلك منذ
شجرة القدماء الغاليون عبَد عليه وبناء مقدسة. فهي منها؛ ُمختارة الشجرة وتلك اآللهة،
العصفور إن قولهم: الرومانية األمثال يف جاء وقد تحملها. التي السنديانة ثم أوًال، الدبق

به. يؤخذ الذي بالدبق نفسه هو يأتي
النبات األول اإلنسان استغراب إن أي غاليا؛ يف والسنديان الدبق عبادة أصل هذا
البرشي العقل نبَّه الذي هو ُمرسل؛ غريب طائر باختيار السنديانة عىل يقع الذي الحلمي
عليها. ينمو التي الشجرة إىل نفسه النبات من التقديس انتقل ثم النبات، ذلك تقديس إىل

األول. األصل هو هذا

الهندي التني عبادة أصل (4)

«التني بشجرة معروفة الهند يف شهرية مقدسة شجرة عبادة يف نجده الثاني واألصل
اآلسيوية. العبادات أهم من التينة هذه عبادة كانت وقد الهياكل. تني أو املقدس» الهندي
تُظلل قد إنها حتى بعيًدا، انتشاًرا وفروعها أوراقها تنترش ضخمة شجرة فهي صفتها أما
الكربى مزيتها وإنما الكربى، مزيتها هذه ليست ولكن الناس، من مئات انتشارها لسعة
كما األرض يف غوصها ثم الجذور، شكل عىل األرض إىل وتدلِّيها وسطها من أغصان بروز
الجذور هذه تبلُغ وقد الغذاء. امتصاص حيث من هذه مقام وقيامها الجذور، تغوص
يف األزبكية حديقة يف موجودة الفصيلة هذه من أشجار يف ذلك تشاهد كما مئات، البارزة
شجرة يسمونها فإنهم املقدسة، الهندية الكتب يف ذكر الشجرة لهذه ورد وقد القاهرة.
يف جاء وقد عليها. ومن األرض إليها تستند تحت، وأغصانها فوق جذعها التي الحكمة
العالم، شجرة وسط يف عظيم جذر بروز بمثابة كانت بوذة والدة أن البوذية التقاليد
حماليا، جبال قمم إحدى إىل نُقَلْت لتَِلده فراشها من نُقلت ملا أنها مايا أمه عن أيًضا وُروي
ثمر لتقطف يدها مدَّْت إذا فكانت واألوراق، األغصان منترشة شجرة تحت وُوضعت
الهندية. التينة إىل الرمز من ذلك يف ما يخفى وال نفسها. من أغصانها إليها تدلَّْت الشجرة
التي املزية وهي تحت، إىل فوق من الجذور بروز مزية إليها أضفت إذا األمور فهذه
واالهتمام إياها الهنود إلكرام كافية أنها وجدت النباتي، العالم سائر عن الشجرة هذه تميز
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جعل مما األشجار؛ باقي عىل أخرى مزية الشجرة لهذه كان فقد ذلك، عن وفضًال بها.
شجرٍة بإزاء تنبت ما كثريًا كانت التينة هذه بذور أن وهي اهتماًما، بها يزداد األول اإلنسان
التي — الظاهرة جذورها تأخذ حتى وتقوى تشبُّ ال ولكنها إليها، وتستند عليها فتلتفُّ
الشجرة تلك عىل التفاًفا وتزداد وتنمو، التينة فتضخم األرض، إىل بالتديلِّ — إليها أرشنا

غريبة. مزية ذات فكانت أيًضا، األشجار خانقة ُسميَْت ولذلك وتقتلها؛ تخنقها حتى
كذلك أشدها، بلوغها بعد وخنقتها فنبتت شجرة بإزاء التني بذرة ألَقْت الريح أن وكما
يف أو سطوحها عىل فتنبت الهنود، هياكل إىل البذرة تلك العصفور يحمل أن يُحتمل قد
الهياكل يف كثرية نقوش ُوجدت وقد هنالك. أنبتتها قد اآللهة أن الهنود فيحسب جدرانها،
نوافذها. من وبروزها الهياكل جدران يف املذكورة التني شجرة نمو تمثل الهند يف البوذية
الشجرة هذه ورق أن ذلك عىل وزد الهندي، التني شجرة الهنود تقديس أصل هو هذا
فضًال البالد، تلك يف الشديد املطر وانهمار الرياح هبوب من بها املستظل يقي ثخني كثيٌف
إذا — ذلك سبب ولعل تحميها. اآللهة ألن عليها؛ تسقط ال الصاعقة بأن اعتقادهم عن

فيها. دافعة كهربائية وجود — صح

السحرية القضبان (5)

وطريقة املخبَّآت، اإلنسان بها يكشف سحرية لقضبان ذكر األسوجية التقاليد يف ورد إنه ثم
ومنها عرش، السابع القرن يف ُوجدت أوراق يف مذكورة الثمينة القضبان هذه عىل الحصول
«السوبريه» نبتة شجرة جوف يف أو صخرة عىل أو جدار عىل لقيت متى العبارة: هذه
الثالث اليوم مساء يف إليها فاذهْب عصفور، منقار من سقطت قد تكون بذرة، من نابتة
األرايض ومعرفة املخبَّآت اكتشاف مزية له فيكون منها، قضيبًا واقطف نوتردام عيد من
هي إنما االكتشاف مزية لها التي الشجرة هذه أن ذلك من ترى فأنت ينابيع. فيها التي
الهندية. التينة طريقة عىل جذور جذعها من تربز التي النباتات أو الحلمية، النباتات من

النار عبادة من األشجار عبادة تََولُّد (6)

النار يحرتمون كانوا األقدمني فإن النار، بمسألة األشجار تقديس عىل االستدالل ويمكن
الهياكل، يف املقدس النور يضعون كانوا أنهم الرومانيِّني عن ورد فقد أنواعها، ويقدسون
قبل املكسيك أهل عن وورد الفستال. ونهن ويُسمُّ حارسات، العذارى عليه ويقيمون
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فيه جبل عىل عظيمة حفلة سنة كل يف يقيمون كانوا أنهم بالدهم اإلسبانيني اكتشاف
الذين الحرب أرسى من رجل بأضخم كاهنهم فيأتي كساستني، اليو من كثرية أشجار
ثم شجرة، بغصن ويأتي مثقوبًا شيئًا صدره عىل يضع ثم الشجرة، تحت ويُلقيه لديهم
العود ويلتهب النار تظهر حتى متتابًعا، شديًدا عنيًفا حكٍّا الثقب ذلك يف بحكِّه يأخذ
املقدسة للنار هدية ليكون قلبه؛ ويستخرج األسري صدر حينئٍذ فيشقُّ االحتكاك، بشدة
يتعاىل الجديدة النار له تظهر فعندما الجبل، سفح يف مجتمًعا الشعب ويكون الجديدة.

العالم. هذا يف الحياة انطفاء لعدم عالمة عام كل يف يتخذها ألنه ورصاخه؛ هتافه
حفلة الرباهمة عند وله مقدس، أمر النار احرتام أن الهندية الفيدا كتب يف ورد وقد
شجرة من يؤخذان غصنني باحتكاك يُرضمونها التي املقدسة النار سيما وال عظيمة،
الجواد. رقبة يف اللجام يوضع كما الغصنني أحد يف رباًطا ضع الفيدا: ويقول معلومة.
النار. وهي «أنيي»؛ لتوليد الغصنني وحكَّ النسل بسيدة ِجئْ ثم الحياة. يُعيد الذي هو هذا

أمه. جوف يف الجنني يكمن كما الغصن يف كامن أنيي إن
األقدمني من وغريهم الهنود يذبحها كان التي للذبائح بديع تفسري عىل عثرنا وقد
العظيم، الحياة مبدأ إىل املذبوحة بالحيوانات يرمزون كانوا فإنهم أحشاءها، ويستخرجون
وانفجرت النار اضطرمت ومتى النار، أحشائها يف التي البقر هي السماء غيوم إن فيقولون
إىل فتحول األرض إىل مطًرا املاء نزل ثم املاء، شكل اتخذت صاعقة بشكل الغيوم يف
كل يف موجودة وهي فيه، الناُر بقيَت النبات ويبس العصري جفَّ متى ثم النبات، عصري
هذه شبه إىل ل توصَّ قد الحديث العلم يكون أن الغرائب أغرب ومن الحياة. مبدأ ألنها حي
الحياة. عدمت متى إال تربد وال الحرارة تفرز حية جرثومة كل إن يقول فإنه النتيجة،

إذا أنه وهي بسيطة، النار تقديس عن تقدم ما كل من تظهر التي فالنتيجة
ُقدست وهكذا مقدسة. تكون أن يجب إلرضامها تُتَّخذ التي فاألشياء مقدسة؛ النار كانت
إنما والهنود املكسيكيني عند — ذكرها مرَّ التي — املقدسة النار أن والغريب األشجار.
إىل جذور جذعها من يربز التي واألشجار الحلمية، النباتات من بأغصان تُستخرج كانت

ثبوتًا. السابقة األقوال يزيد مما وهذا الهندية. التينة طريقة عىل األرض،

ملنفعتها األشجار عبادة (7)

من فإن بها؛ اإلنسان انتفاع األشجار: تقديس أسباب جملة يف نضع أن استطاعتنا ويف
الذي الهندي «الصومه» كرشاب ُمسكر؛ طيب رشاب منه يُعرص ما األشجار بعض أثمار
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بحكم عليه فكان فقط، الشجر أثمار من يقتات كان األول اإلنسان إن ثم الهنود، يُقدسه
هو وما اإلقبال، كثري مثمر هو ما األشجار من أن ومعلوم رزقه. مادة يكرم أن الطبع
املثمرة وأكرم ذلك إىل انتبه قد األول اإلنسان أن فبديهي يُثمر؛ قلَّما أو يُثمر ال عاقر
جبالها كانت التي آسيا أشجار عىل بالخصوص القول هذا يصح وإنما العاقرة. وأهمل
أن الباحثون أثبت وقد البرش. تكفي مثمرة وكلها القديم، الزمن يف بها تغصُّ وأوديتها
دائمة، خرضة فيه قديم، وطن ذكرى واملتمدنة املتوحشة البالد كل يف البرش أذهان يف
بذلك يذكر إنما اإلنسان أن ذلك من فاستنتجوا ثمر، لها يفنى وال ماء لها يجف ال وجنات
القاصية، البالد إىل ذلك بعد هاجر ومنها أمره، بدء يف فيها يعيش كان التي آسيا جنات

عدنًا. الجنات تلك ي يسمِّ وبعضهم

الحيوان تخلق والتي املدافعة الشجرة (8)

أمريكا يف عظيم شأن لها كان «سكروبيا» باسم تُعرف شجرة املقدسة األشجار ومن
يف عود بحك منها النار يستخرجون كانوا البالد تلك أهل ألن فقط ذلك وليس الجنوبية،

عظيمة. أخرى مزية ذات كانت ألنها بل جذعها، يف يكون ثقب
الحارة، األقاليم يف النبات عىل شديًدا خطًرا يكون — معلوم هو كما — النمل أن ذلك
وهكذا بإيباسه. وينتهي نموه يوقف مما أوراقه؛ وقطعه جيوًشا جيوًشا عليه لهجومه
كانت فقد «سكروبيا»؛ شجرة مع إال أشجارها، مع الجنوبية أمريكا يف النمل شأن كان
صعد فإذا له، لدود عدو ولكنه النمل، يشبه الحرشات من لنوع دائًما وطنًا الشجرة هذه
الفريقني بني وحدث فيها، التي الصغرية الحرشات هاجمته ليؤذيها السكروبيا إىل النمل

للشجرة. ُحرَّاس الحرشات تلك فكأن وارتداده، النمل بانغالب دائًما ينتهي قتال
عن الحرشات هذه تُجازي أنها ذُكر ما سوى الشجرة هذه أمر يف الغريب إن ثم
هنات أو حويوينات العليا غصونها أطراف عىل يتولَّد فإنه جزاء، أحسن عنها دفاعها
جزاء الطعام لها تُهيِّئ الشجرة فكأن لها، طعاًما الحرشات تلك تتخذها صغرية، نباتية

والحرشات. الشجرة بني االتفاق بهذا النبات علماء أعجب وقد عنها. دفاعها عن
يشء لديه يكن لم إذ حوله؛ ملا املالحظة شديد كان األول الطبيعي اإلنسان أن ومعلوم
بد وال االتفاق، هذا إىل انتبه قد يكون أن بد فال االجتماع، يف اآلن لديه كما عنه يشغله
الحرشات هذه نفسها تلقاء من تخلق الشجرة بأن حكم قد إليه انتباهه حني يكون أنه
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وهكذا العجيبة. املزية هذه لها كانت ملا كذلك تكن لم لو إذ ُمباركة؛ إذًا فهي عنها، للدفاع
وعبدها. قدَّسها

حيوانات، تخلق أنها األقدمون يعتقد كان التي األشجار عىل أخرى أمثلة يوجد إنه ثم
كان طريقة عرش الثالث القرن يف الرشق يف سياحته يف شاهد نورنفور السائح فإن
من نوعان لديهم يوجد كان أنه وذلك عندهم. التني ثمار نماء لزيادة اليونان يتخذها
حزيران شهري يف الرديء التني يقطفون فكانوا الربي، الرديء والتني الجيد، التني التني:
وربما كثرية، ثماًرا فتُعطي الجيدة التينة يف ويعلقونها بخيوط ثماره يربطون ثم وتموز،
مربوًطا عليها الرديء التني يضعوا لم إذا أنهم حني عىل ليربة، ٢٨٠ التينة حاصل تجاوز

الكمية. هذه بربع تأتي ال التينة فإن بالخيط؛
لتلقيح لقاًحا الجيدة التينة إىل تحمل الرديء التني ثمار أن سببه ذلك؟ سبب فما
العصور يف يتم التلقيح هذا كان وقد ثمر. للتني ينضج ال اللقاح هذا غري ومن ثمارها،
فتلقحها، الجيدة إىل الرديئة الثمار من تنتقل كانت التي الحرشات، بواسطة املاضية
جوف من تخرج الحرشات أن وشاهدوا ذلك راقبوا قد الزمان ذلك متوحيش أن فالظاهر

وعبدوها. التينة فأكرموا تخلقها، أنها منها فاستنتجوا الثمرة،

املرصية الخلد شجرة (9)

وجدوا قد فإنهم النبات، من الحيوان اشتقاق عىل مهم مثال املرصيني تاريخ يف ويوجد
ذلك. يؤيد غريبًا قوًال املوت، بعد التائهة النفوس دليل يعتربونه الذي األموات، كتاب يف
ال ولكنه ضالته، عن مفتًشا اآلفاق يف ويذهب يده يف عصاه يحمل امليت إن نصه: وهذا
تني أثمار من ممتلئة جميزة تجاه نفسه فيجد الحقيقية، الدنيا طرف إىل يصل أن يلبث
أن رفض فإذا الحياة، ماء ن يتضمَّ إناء يدها ويف جذعها، من نابتة امرأة وعليها الجميز،
اإللهة هي املرأة وهذه الخلد، شجرة الشجرة هذه ألن سريه؛ إتمام عن عجز منها يأخذ
ال والذي يحيا، منه يرشب فالذي الحياة؛ ماء كوز يدها يف تحمل التي الخلد، إلهة نوت

يموت. يرشب
وتقديسهم الجميز لشجرة القدماء املرصيني عبادة سبب يف ماسربو املسيو بحث وقد
يف الجميز أشجار من شجرة انفراد يستغربون كانوا االجتماع بدء يف إنهم فقال: إياها،
وكانت فيها. الربكة ويعتقدون فيكرمونها الحياة، يف رفيقة لها يكون أن دون فسيح سهٍل
أيام يف تُدعى نفسها مرص وكانت الجميز، مكان تُدعى الجميزة ُقرب الواقعة السهول

الجميز. أرض الفراعنة
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النبات من اإلنسان اشتقاق (10)

متوحيش من كثريين أن وهو تقدم، مما أدل آخر مثال النبات من اإلنسان والشتقاق هذا
أن ويعتقدون حولهم، التي والنباتات لألشجار إخوان أنهم أنفسهم يعتربون وآسيا أمريكا
معلقة أشجاًرا تمثل كثرية رسوم وغريها الهند يف ُوجدت وقد وتشعر. تحس أرواًحا لها
صناعية بوجوه األشجار يزينوا أن القديم منذ أوروبا يف العادة وكانت برشية، رءوس بها
كل مصدر أنه ويزعمون البحر، يعبدون إيجة بحر جزائر سكان وكان ملون. جلد من
وكذلك أشبه، وما كالخيار وأثمار وبرش أفراس األرض ففي األرض، يف ما كل فيه إذ يشء؛
تقاليد ويف والبحر. الرب مخلوقات بني الشبه من وجدوه مَلا القول هذا قالوا وإنما البحر، يف
كل ُخلق ومنها األوىل، الحياة مادة هو وجهه عىل الطايف البحر زبد أن الشعوب من كثري
كما يعتقدون املتقدمني من وغريهم أيًضا واملرصيون والهنود الرومانيُّون وكان حياة. ذي
وثمرتها أغصانها، والسماء األرضجذعها، ُعظمى، شجرة العالم إن لنورماند: املسيو قال
اآللهة حسبته الشجرة من النار تُستخرج كيف الناس علم الذي األول الرجل قام وملَّا النار.
التوراة. يف جاء مما يقرب قول وهو املمنوعة. ثمرتها املقدسة الشجرة من رسق ألنه كافًرا؛
الذي الجواب منها؟ مشتق اإلنسان أن كثرية شعوب اعتقدت التي الشجرة أين ولكن
البحر يشء، كل يخرج البحر فمن البحر؛ قعر يف كائنة أنها الشعوب تلك كل به تجيب
الهند يف الشيوع كل شائًعا االعتقاد هذا كان وقد املخلوقات. وصانع الحياة مصدر هو
تمثل كثرية رسوم والصني الهند يف والرباهمة بوذة هياكل يف وُوجدت واليونان، والصني
مشتق ومنها األمواج، فوق فروعها ورافعة البحر، قعر من نابتة العظمى الخالقة الشجرة
فقد اليونان؛ عامة عن نقًال فلوطرخوس رواه ما االعتقاد هذا عىل ينطبق ومما اإلنسان.
بعد وقوله الطوفان. بعد البحر قعر من نبتت زوس سنديانة أن يعتقدون كانوا أنهم روى
اإلنسان إن قال فكأنه غريهم. برش وقام البرش فيه تالىش الذي الزمن عىل يدل الطوفان

الجديدة. السنديانة تلك من نبت الجديد
القارئ يستدل ومنه النبات، اإلنسان عبادة موضوع يف عليه عثرنا ما أهم هذا
املزايا، من فيها يرونه كانوا ِلما إال املخلوقات من أشباههم يعبدوا لم األول البرش أن

عليم. علٍم ذي كل وفوق املنفعة. أو املقدرة أو الرموز من فيها ويُشاهدونه
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الرشقية البالد من جئتك لقد بعيد. مكان من جئتك فقد ألحدثك؛ حدَّثني الشالل، أيها سالم
فلما أدهشني، ما صباَي يف عنك قرأُت ولقد بها، تسمع لم وأنت بك سمَعْت التي البعيدة
أمس ماء بلغُت وملا نفيس، أماني إحدى زيارتك كانت هذه العظيمة بالدك قدماي وطئَْت
أن مع الرقاد، أستِطع لم الفضاء، يمأل صوتك الفندق يف وسمعُت باسمك، املسماة بلدتك
طفلها أذني يف تُهمهم أمٍّ بصوت شبيًها كونه مع صوتك وكان منتصفه، يف كان الليل
ِمراًرا يل وُخيِّل يُسكِّنها. أن بدل السبات من ويمنعها فرايش، يف أعصابي يُهيج لتنوِّمه
فلبستها، مالبيس إىل فنهضُت الغد، إىل ومصافحتك زيارتك أؤجل وأالَّ إليك، يدعوني أنه
التي الكهربائية األنوار حبال بني شاطئك عىل التي الحديقة إىل الليل ظالم يف وانحَدرُت
بك يحتفلون كأنهم ذوق، وسالمة بجمال يوم كل يف تتجدد زينة إليك؛ الطريق بها زيَّنوا
الخمائل، يف العشاق ُقبالت أصوات بني الحديقة يف شاطئك عىل رصُت وملا أبديٍّا. احتفاًال
إىل هبطُت ، وجناتهنَّ من املرسوقة القبالت تلك أحد يرى هل لريَيْن أمريكا بنات ولفتات
وغمسُت األردن، ماء من أعظم ماء إىل هابط كأنني عليهما، مزيد ال ولذَّة برسوٍر مائك

املاء. صاحب يا سالٌم قائًال: أصافحك ي كفَّ فيك
ثلث أتجاوز ولم تعبت أنا العظيم. رسك أسألك جئُت لقد سالم. وألُف سالٌم نعم، أي

ل؟ الشالَّ أيها ذلك يف الرس فما قرون، مئات تجاوزت وقد تتعب لم وأنت قرن،
زمن يف كنت حني قبل من منها تِعبًا كنُت فقد وحياتك، الحياة من تعبي يكن ولم
وال عفًوا، — أفهمها بدأُت وقد اآلن أما اإلهاب. شباب ال الروح شباب أعني الشباب،
منه، مفر ال ليشءٍ اإلنسان كحب أحبها أصبحُت فقد — االبتسام تستطيع كنت إن تبتسم
وهو يشء وراء أركض ألنني تعبُت وإنما … عنه يسأل لم غاب وإن به، تمتَّع حرض فإن

أمامي. يركض
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قرون. مئات ابن أنك مع أنت تعبك وعدم قرن، ثلث بعد تعبي سبب هذا فلعلَّ
إىل تدري ال حيث من تجري مياهك يشء، يف تطمع وال يشء، وراء تركض ال أنت
بما وال بمصريها تُبايل ال وهي الرعود، وأصوات الصواعق بقوة مندفعة تدري، ال حيث
وال يل غرض ال أن فمع أنا وأما غاية، وال لك غرض فال طريقها، يف تصيبه أو يُصيبها
التعب هو وهذا … وغاية يل غرض إيجاد جميًعا) نا (أُمِّ الطبيعة من بالرغم أريد غاية

طويل؟ عناءٍ بعد إال تُدرك ال غايتي أم مستحيل؟ طالب أنا فهل العظيم.
املساء نسيم األحراج يف واستوقفت أخطبُها، األودية وهبطت أطلبها، الجبال صعدُت
فوجدتهم خربها، أستخربهم والقرى املدن وسكان السماء أجرام وناجيُت عنها، أسأله

يعودون. فال ذهبوا يعلمون الذين واآللهة يعلمون، ال جميًعا
شيئًا تعلم وهل خربًا؟ إليك وا أرسُّ هل فأخربني السنني، من ألوف منذ عارصتهم أنت

جرى؟ ومما سيجري مما
وموىس لألبقار، فيها ويسجدون باألرسار، هياكلهم يحيطون املرصيني كهنة كان ملَّا
الكهنة مبادئ عىل يحمل ويسوع واملغرب، املرشق يفتح وإسكندر التيه، يف شعبه يقود
السيف إىل يدعو ومحمد أبديَّة، بناٍر جباههم يف كَوتهم التي املشهورة حملته املادية
اإلنسان، بني ثلثي من أكثر إليهم يجتذبون وبََرهما وكونفوشيوس وبوذة القرآن، أو
والفلسفة والعلم خيله، بسنابك ليدوسها عليه اتحدْت التي أوروبا يقتحم ونابوليون
وديكارت، وروسو، ونيتشه، وسبنرس، وهجل، وشوبنهور، وسبينوزا، وقنت، كونت، بني
البديعة: بلغته ويقول الجميع ألقوال يبتسم ورينان يضطربان، وداروين وباكون وفولتري،
ومعاًرصا اآلن، تجري كما تجري ُكنت الشالل أيها ذلك كل كان ملَّا وجهان.» مسألة «لكل
املنشودة الغاية تلك وجد أحدهم أن بلغك هل يل فًقل اإلنسان، بني من األعاظم لهؤالء
يبوح ال التي الهائلة األرسار تلك من شيئًا إليك منهم أحد أرسَّ وهل املفقودة؟ واليتيمة
ما يل وُقل األعظم، وشيخها األرض جدَّ يا ألحدثك حدِّثني نفسه؟ غري ألحد اإلنسان بها

أعلم. ما لك ألقول علمت
حق فللجبابرة أوًال؛ أنت وتكلَّم شأٍن، بذي أعلم ما فليس إيلَّ، تُصِغ وال مهًال ولكن
لقد جمالك! لدى أقبحه وما لديك! وأصغره اإلنسان أحقر ما ، أفٍّ األقزام. عىل التقدُّم
فيك بنفيس أُلقي أن فهممُت الفضية، مياهك وإىل نفيس إىل أنظر ساعة بجانبك جلسُت
شيخنا يا أوًال تكلم ذلك؟ يل أنَّى ولكن عنك، أنفصل ال األبد إىل بك الصًقا منك، جزءًا ألكون

ساقط. تافه يشء لديَّ فما الصامت، الناطق
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ُمعارص من تستفيد وماذا قرون؟ مئات ابن يا قرن ثلث ابن لك يقول أن عىس وماذا
الجماد من صخورك يف ما كل أتُعطيني الشيخ، أيها اسمع الكبار؟ ُمعارص يا الصغار
يستحق هائًال قوًال لك قلُت ذلك من تمكَّنَت إذا نفس؟ أجمد منه يل وتصوغ يحسُّ ال الذي

عليه. أقدر ما إال تََسْلني فال وإال … إليه يُصغى أن
عن االنفصال من وخوف لأللم كراهة ولكنه الشجاع، الشيخ أيها بجبٍن، هذا ليس
وما جليل، كإله فريًدا وحيًدا الجميل الرحب فراشك يف تعيش أن تقدر أنت إنك العالم.
أنت هل ثم وتطبًُّعا. طبًعا اجتماعيُّون اإلنسان بني ولكن وحدها، تعيش اآللهة فِتئَت
عىل مثيل رجل يقدر فكيف حولك؟ التي اآلكام وارتقاء مجراك من الخروج عىل تقدر

آكامك؟ من خطًرا وأشد أصعب جبل لصعود املألوفة طريقه عن الخروج
يصل أن قبل املساكني الهنود ألولئك مرتًعا شاطئاك كان يوم الشالل أيها أتذكر
فيه كنت ألنك تذكره، أنك يف ريب ال وُعدوانًا؟ ظلًما هذه أرضهم ويغتصبوا الِبيض، إليك
وهم مياهك من التمساح يصطادون كانوا الذين املساكني ذَّج السُّ البرش فأولئك معبودهم.
بالغزو ويعيشون والِحراب، الفئوس أيديهم وتحمل رءوسهم، الريش يكسو األبدان، ُعراة
شاطئَيك عىل الوافدين البيض هؤالء من باًال وأنعم حاًال أسعد كانوا يباب؛ قفر يف والسطو
الزاهرة، والحدائق الفاخرة، واملنازل العامرة، باملدن ملئوهما وقد الدنيا، أقطار جميع من
بثياٍب الطاووس تبخُرت بينها يتبخرتون وراحوا البخارية، والسفن الكهربائية، واملركبات
عن وأبعد طبًعا أسلم كانوا أولئك إن الشيخ، أيها وصدِّقني، صقيلة. وشعور جميلة،

هؤالء. من الخبث
نوك، وحسَّ نوها حسَّ أنهم يظنون وهم الشيخ، أيها عليها، ومن أرضك وا غريَّ قد
سطحي. وطالء خارجي زخرف الدميمة: املرأة كجمال إال جمالهم وما لوك، وجمَّ لوها وجمَّ
أيها إليك ُميسء وال ُمخطئ غري أظنني ُمنتنة. جيفة تحته فتجد قليًال الطالء هذا ُحكَّ
ومعرتًكا للمتوحشني، ملجأ شاطئاك كان حني اليوم منك أجمل كنت إنك لك قلُت إذا الشيخ
جمالك كان فقد والِقَردة؛ للدببة ومرقًصا والتماسيح، للذئاب ومسبًحا والنمورة، لألسود
كان لقد مذعوًرا. الخيال طرف عنه ويرتد ر، التصوُّ جلد له يقشعرُّ طبيعيٍّا، وحشيٍّا يومئٍذ

حقيقيٍّا. جماًال يومئٍذ جمالك
فأصبح للناس، ُفرجة وتُجعل األقفاص، يف األسود تؤَرس كما أرسوك فقد اليوم أما
تميش ولكنها تلك، طباع لها جديد جنٍس من وقردة ودببة ونمورة لذئاب مرتًعا شاطئاك
املبادئ، فضعضَعت العاملني، عىل هبَّْت هائلة مادية روًحا إن أربع. عىل ال قائمتني عىل
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إىل الحديدية الحاجة بعصا الناس وساقت واآلداب، األديان وسحَقت الرشائع، وزعزعت
من أفظع القتتال بًا تأهُّ وتتسلَّح تتعادى اآلن األمم فإن هائلة. ذئابًا جعلتهم هائلة مبادئ
تفعل كما ضعيفها وقويها صغريها، كبريها داخلها يف يأكل والشعوب الذئاب، اقتتال
اآلن الخبز يستعطون البرش من ماليني بينما مليون ألف املال من يملك فروكفلر أسماكك.
وهم وعرقهم، بدمائهم امللطخة ثروته لزيادة تافهة بأجور يستخدمهم وهو يجدون، وال

مضطرون. ألنهم ويعملون يسكتون
وامللوك، العروش أسقطوا الناس فإن تنحل؛ وكادت ضعفت األرض يف والسلطة
سلطة بذلك فقِويَْت الرءوس، من ماليني منهم واحد لكل ملوًكا مكانها أقاموا ولكنهم
كان كما ويضلونهم، الشعوب يتملَّقون الذين الناصحني والجهالء والدجالني املشعوذين
بعضهم ويفرتس ويتعادون يتخاصمون واألفراد ويضلونهم. يتملَّقونهم امللوك اء أخصَّ
وهذه الرزق هذا وُقبَِّح والسيادة. الرزق عىل تناُزًعا وأقالمهم وألسنتهم بأيديهم بعًضا
الوحشية من أشد وهمجية وحشية إىل بالرجوع إال إليهما يُبَلغ ال كان إذا السيادة

األوىل. والهمجية
يف فائدتك وما يزعمونه؟ الذي االرتقاء فأين الشالل، أيها هكذا هذا كل كان فإذا
الذي الُقبح هذا وما تلك؟ طباع لها التي الجديدة الذئاب بهذه القديمة ذئابك استبدال
الغابات، وأفاعي الرب، وحوش يا قائًال: مشهور حكيم رصخ هذا أجل من جماًال؟ يدعونه
من اإلنسان عىل أهون ُصحبتِك فإن مائك؛ من وأرشب طعامك، من آكل إليِك خذيني

اإلنسان. ُصحبة
الجديدة الذئاب تلك بني اآلن يُعدُّ فضل أو فضيلة أو فكر أو ملبدأ متحمس كلُّ
غري كمال وال الذهب، غري مذهب وال الفضة، غري َفْضل وال أصبحنا ألننا مخدوًعا؛ ساذًجا
يضطرون والفكر للمبدأ املخلصني القادرين املتحمسني فإن املدهش! لألمر ويا الريال.
املادية املنفعة وُطالب التهمة، بتلك يُْرموا لئالَّ وإخالصهم وفكرهم حماستهم كتمان إىل
ويمدُّونها واإلخالص، والفكر باملبدأ السطوح عىل يُنادون امُلراءون العاجزون الُجهالء
صوت بني يفرقون ال والناس يسكت، والبلبل الشيخ، أيها يرصخ، البوم لالقتناص. كرشٍك
لصوت منها البوم لصوت موافقة أكثر الواطئة الناس مبادئ بل … البوم وصوت البلبل
لهم تذكر ال آخر. يشء عن تحدثهم فال وأنانيتهم، وخزائنهم بَمِعدهم الهون الناس البلبل.
وال واملالئكة، اآللهة هْمس األعىل املأل من لهم تستنزل وال واألدبية، العقلية العالية الحياة
تُحرِّك وال تهمهم، ال هذه كل فإن الجميلة، النفس وعواطف الطبيعة أصوات لهم ترتجم
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الرشاهة إن واألنانية. والخزانة امَلِعدة طريق عن إال تتحرك ال أصبَحْت ألنها قلوبهم؛ أوتار
برتاب لرتبطها فوالذ من بأسالك نفوسهم وطوََّقْت عليهم، اتحدت قد والكربياء والجهالة
فأخربني الُعليا. النفوس فيها تعيش التي الُعليا اآلفاق إىل االرتفاع من لها منًعا األرض،
املنترصون يكون وَمن املخدوعون؟ الضالُّون هم الفريقني ِمن َمْن الخبري: الشيخ أيها

حديد. من بيٍد القناع ذلك وأُمزِّق وأفيد، ألستفيد أِفدني الفائزون؟
للرزق طلبًا بالدك إىل بالدهم منها كثريون هجر صغرية، أمة من الشيخ أيها إنني
إىل هجرتهم قبل بالدهم يف إليهم يترسب الهائلة املبادئ تلك من كثري بدأ وقد واالرتقاء.
سنة خمسني منذ يعيشون كانوا فقد هائلة؛ زيادة هجرتهم بعد إليهم بها ترسُّ وزاد بالدك،
االجتماعي للنظام واحرتام وطمأنينة، وتضامن، ودعة، بسذاجة، الرشقية األمم سائر مع
تغريت وبالدك قومك مبادئ إليهم دخَلْت وملَّا أمه. رسير يف الطفل يعيش كما الناس، بني
قومك مبادئ دخول بعد ونفوسها الرشقية األمم جميع أحوال تغريت كما ونفوسهم حالهم
ُهًدى عىل نحن هل جميًعا فنعلم إليهم، ألبلغه إيَّاه سألتك ما الشيخ أيها فأِفدني إليها،
لومة البالغ هذا يف أخىش ال أنني وثِق املبادئ، تلك يف والسمني الغث هو وما ضالل؟ أم
التثقيل تخَش وال التمائم، يف واألطفال القبور، يف الشيوخ له تضطرب مما كان وإن الئم،
هذه اتخذُت أنني طالعي سوء ومن النرش، ووظيفتي البالغ حرفتي فإن الشيخ، أيها عيلَّ

ولغتنا. بالدنا يف الحياة يف يل سبيًال الحرفة
إن ظننت. ما أردُت ما فإنني الطالع، سوء من لقويل تلُمني وال الشيخ، أيها عفًوا
تكتفي بما نكتفي الخيال طيور ونحن قمح، وحبة ندًى بقطرة تكتفي السماء طيور
جدباء بقعة أصغر يف وروًحا جسًما بسالمة تعيش الطيور وهذه السماء. طيور به
فما هذه، يف تغرد كما تلك يف سماوية بأنغام وتُغرِّد الفيحاء، الرياض يف تعيش كما
شقيَّة صناعتنا إن األدبي. الكسب أردت وإنما الشيخ، أيها املادي الكسب بكالمي أردُت
سبيلها يف يضطر فهو اللذات، وجميع لذَّاتها ُحرم لذاتها طلبها ومن ولغتنا، بالدنا يف
األصدقاء وُمعاداة واالستعباد، والُخرافات األوهام أهل عن واإلغضاء الفساد، ُمساملة إىل
الجهل ورؤية ارتقاء، االنحطاط وتسمية والغوغاء، الكرام بني والخلط األعداء، ومصادقة
التي النار تلك النفس يف جاشت وإذا عنه. واالبتعاد ضائًعا والحق عنه، والسكوت سائًدا
وحرََّكت والرءوس، الصدور يف املقدس الغضب وأرضمت النفوس، بعض يف اآللهة توقدها
قبل الصواعق تلك البارد الجاف العقل سكَّن الطروس، عىل الفكر صواعق الستنزال اليد
وأنشدها والغرور. والسذاجة إياِك الغضبى: للنفس وقال املباالة، وعدم باالبتسام وقوعها

133



أنطون فرح

مياهك، يف ما وفيها النفس ُفتصبح تسرتيحي.» أو تُحمدي «مكانِك املشهور: القول ذلك
والحواجز السدود يطلب أمواجك، غليان غاٍل شالالتك، كثورة هائل ثائر املرتفع يف بعضها
يف وبعضها منه، الدنو عىل اآللهة وال الجبابرة تجرتئ فال كنًسا، بقوته لكنسها والعقبات
غري بها وهو األطفال بجانبه تلعب بركة يف ماء كأنه ساكن، هادئ الشاطئ عىل السفح

امَلنون. وآالم الشيخ، أيها اآللهة، قوة السكون وهذا الهياج ذاك وبني ُمباٍل.
الُعظمى مزيتك وإنما مًعا، والهياج السكون هذا عىل الثبات وتستطيع قوي أنت
الجريان عن انقطعَت لو الشيخ أيها إنك كثباتك. ثباٍت يف فثبِّتنا هذا، ثباتك الكربى وقوتك
واملسيسيبي، األمازون منك ولضحك كان، خرب يف اآلن نياغرا لكان ألف، أو مائٍة أو عام منذ
من ألوف مدة العجيب الثبات لهذا فيا واألودية. السهول مأل ضحًكا والدجلة النيل بل
يخونون، أصدقاؤنا ، ويتغربَّ يتغريَّ البرش، معارش نحن حولنا؛ الحياة يف يشء كل السنني!
سبب وبال بسبٍب يُعادوننا وأعداؤنا يذهبون، وأبناؤنا وآباؤنا وأجدادنا يسلون، وأحبابنا
والسالطني يسفلون، واألعايل يستعلون، واألسافل تقوم، وأمم تنقرض وأمم يعودون، وال
حتى حني، بعد حينًا ويتضعضع يتزعزع األرض يف يشء وكل يرتعدون، العروش عىل
زلزالها تزلزل يوم عليها نميش التي األرض حتى بل أبدية، أزلية ِخلناها التي املبادئ

وبيَّاك. وحيَّاك ثباتك، عظمة يف هللا فبارك ك. إالَّ يتغريَّ يشء كل نعم، أثقالها. وتخرج
أن أعتقد أصبحُت اليوم هذا وبعد أبرصتِك، قد بعيني مياهه: وإلهة نياغرا روح يا
تاريخِك، ذلك عىل دلَّ كما خالدة فأنِت الخلود، مسألة بهذا أعني ولسُت كنفيس، نفًسا لِك
املتطاير رشاشه بني يل وتجىلَّ فيه، يدي بغمس ماءِك صافحُت حني عليِك استدللُت وقد
قزحِك قوس رأيت حني الُكربى، العقلية الحياة لذة يا بديع. ُقزح قوس أمامي كالغبار
يعزيه وال الضمري، متألم ملوًال تَِعبًا جاءِك برجل للرتحيب ضمنه تنتصب نفسِك كأن هذا،
وسمعُت القوس، هذا رأيُت أن بعد إنني أمثالِك. وجمال جمالك غري جمال أو لذة الدنيا يف
يف العصافري تغريد أذني يف ووقع ترضب، بعيدة طبول كأنه الهائل هديرِك األثر عىل
بينها وماؤك ويقع، يطري الفراش وحولها شاطئيك عىل تتمايل األزهار ورأيُت أشجارِك،
ودهشتي لغروري — بُرهة يل ُخيَِّل يعلم، هو وال أعلم ال حيث إىل الجرس تحت ُمرسع كلها
ا وردٍّ يل، استقباًال أقامته وقد العظيم، الطبيعي االحتفال هذا يف حارضة حيَّة روحِك أن —

طلبتي. إلجابة واستعداًدا لتحيتي،
إيلَّ، ينظر الغصن عىل ساكن وهو يصيح السنجاب أشجارك يف رأيت ملا ولكنني
نعيبًا ينعب البعيد الشجر عىل والغراب ُمسترتًا، ضحًكا الضاحك بصوت شبيه وصوته
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إذ وأستنطقك؛ أستنطقهما أمامك حائًرا وقفًت جهًرا، الباكي وبكاء الثكىل بأنني شبيًها
حيث وغاية، ا رسٍّ أطلب إليك ي حجِّ من ضحك هما إنما والبكاء الضحك ذلك أن يل ُخيَِّل
أبدية، ِخْلتها التي السماوية واألماني الذهبية الصبي آمال عىل وبكاء غاية، وال رسَّ ال
املتجلية روحك يف األمل وبني عني. وال له أثر ال ولكن العني، يف جميل كالرساب بها وإذا
ولبثُت أمامك الجرس عىل أطرقُت غرابك، وبكاء سنجابك لضحك واليأس قزحك، قوس يف
جماًدا تصبح كادت هي إذ أمل؛ وال يأس وال ألم، وال لذَّة نفيس يف حينئٍذ يبَق ولم صامتًا،

كجمادك.
ستبقى الِقَدم، عليه طال قد كان وإن الهرم، ناب ه عضَّ ما الذي الشيخ أيها نعم أي
بعدي من جمهورهم فسيأتيك اآلن، حتى كنت كما اإلنسان لبني ا حجٍّ الزمان مرور عىل
رشعيٍّا عشًقا العاشق ومنهم سماءً، والسماء أرًضا األرض دامت ما قبيل، جاءوا كما
وقتية، سعادة كئوس عليك املرشفة الفنادق يف العسل شهر يف وعروسه هو يتساقى
لرسقاته، ً مخبأ الليل ظالم يف شاطئيك عىل أشجارك ظالل يجعل السارق، العاشق ومنهم
من ألنهم أصًال؛ عمل وال لهم صناعة ال بل السياحة، غري لهم صناعة ال ُسيَّاٌح ومنهم
وال لهم، ويعمل يتعب غريهم ألن أوقاتهم؛ لقتل يقصدونك والبطالة، والكسل الرتف أهل
بأنك سمعوا الذين العقول متوسطي جمهور ومنهم مياهك، جريان غري منك يفهمون
باملالهي والتهوا السائرين، مع إليك وساروا أوقاتهم من فرصة فاختلسوا عظيم، جميل

وجمالك. جاللك عن التافهة الصبيانية
بكارثة أبديٍّا جرًحا القلب جريح أو الحياة، من التَِّعب أو املنكوب أو الحزين ومنهم
التماًسا آالمه ذيول يجرُّ وهو إليك يجيء القاهر، والزمان الغادر الدهر كوارث من
وهم — ومنهم مائك، رشاش من بيشءٍ امُلتَِّقَدة نفسه لتربيد وطلبًا ظاللك، يف للقوة
ويقفون الهيكل، الكاهن كزيارة يزورونك الفكر، أهل جمهور — املقدَّمون املتأخرون
ويتذكَّرون. ويذكرون أخبارك، ويسألونك أرسارك، ويستجلون آثارك، يستنطقون عندك
ال ألنك منقبضني؛ صامتني جامدين بالدهم إىل هؤالء ترد الجائر الشيخ أيها يا وأنت
تحالف فال ُمعجبني، نشيطني فرحني فرتدهم أولئك جميع وأما أرسارك، خبايا لهم تفتح

وخيارك. خياره عىل الزمان
أيها فوداًعا عنك، عائٌد أنا وها تُجب، فلم وسألتك وحادثتك ربوعك يف ُطفُت لقد
من غريبًا مزيًجا تيك ضفَّ يف وأجال أقىصالرشق، من جاءك رجًال املستقبل يف تذكَّر الشيخ.
ولكنها املباالة، وعدم اإلهمال تستأهل قد وأفكاًرا نفسه، يف ممزوًجا والغرب الرشق روح
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من وضحكَت بالدهر، قبلها هزأَت فقد فاهزأ، بها هزأَت وإذا والهزء، الضحك تستأهل ال
تالمذتكم فنحن قومك، وأجداد قومك تأثري نتيجة أنها تذكَّر تهزأ أن قبل ولكن الزمان.
واذهب مجراك غريِّ الشيخ، أيها صدِّقني الكبائر. يف تالمذتكم نحن كما الصغائر يف
جديدة، ذئاب أو قديمة ذئاب ماءك يُعكِّر ال مجهوًال، خامًال تجري فهناك بالدي، إىل
الخمول معيشة هواك عىل تعيش بل وأُلعوبة، «ُفرجة» ليجعلوك الناس يستأرسك وال
األهرام، ريح عليك وتهُب األَرز، أشجار حفيف تسمع هناك الناس. عن بعيًدا والسالمة
تسلني وال باحتشام. مرُّوا الناس بعض اتفاًقا بك مرَّ إذا شاطئيك. عىل الرب زنبق وينبت

أحكام. فللتقادير بالدي، حال هذا كان إذا بالدك إىل منها أتيت ملاذا الشيخ أيها
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مبادئك، إلظهار وسيلة إال اسمي تتخذ لم إنك تقول صاحب، يا إذًا فاسمع مريم: فقالت
هذا غضبت أنني تظن فال نفيس، يف ما إلظهار وسيلة إال يل إهانتك أتخذ لم أيًضا وأنا
تهمني. ال الناس جميع وآراء رأيك فإن — وضحَكْت — ! كالَّ يل، بإهانتك تأثًُّرا الغضب
يف أغضبني الذي وإنما الخنازير؟ برأي يعتدُّ فمن قذرة؟ خنازير أعدهم إنني لك ُقلُت أَما
والساقطني واملساكني الضعفاء من أمثايل عىل شعواء غارة شنَُّك مًعا وأضحكني كالمك
فإن الدنيا، هذه يف لهم الذي األعظم والعذر الكربى التعزية من وتجريدهم تدعوهم، كما
وانحطاطهم لضعفهم سقطوا إنما والساقطني واملساكني الضعفاء هؤالء أن يوهم كالمك
األقوياء إال االجتماعية الهيئة يف يبقى ال لكي دوسهم؛ بل نبذهم، ب توجَّ ولذلك فقط؛

لها. ترقيًة اء األِشدَّ
تقول، كما ساقطة امرأة إنني خالقهم. كأنك البرش يف تتحكم إنك صاحبي، فيا
أنا هل تبحث أن دون الوجود من وإفنائي بإهالكي تقيض ساقطة بأني حكمك وملجرد
تستِحم بيضاء جميلة حمامة النهر شاطئ عىل ترى إنك أسقطني؟ غريي أم نفيس أَْسقطُت
ألنها الحمامة جانب يف الخطأ فتقول: وتفرتسها، عليها وتنقض أفعى فتغدرها مياهه، يف
وتلد تعيش أن فيجب قوية، فهي األفعى أما وتفنى. تهلك أن يجب ضعيفة وهي افُرتست،
سليم عقل وأيُّ صاحب؟ يا ترقيًة تسمية ما هذا أخرى. حمامات لتفرتس أخرى أفاعي
بينما األعظم، وعذرها الكربى تعزيتها من املفَرتََسة الحمامة بتجريد معك يُسلِّم ذكي وقلب
اعتقادها فهي الُكربى تعزيتها أما األفعى؟ أنياب تحت عظمها ويتحطم لحمها يتقطع
يعتقدونها الناس جميع وأن والناس، هللا لعنة تستحق قاتلة، خائنة ارة غدَّ األفعى بأن
بجثث اململوء جوفها يُصبح ولحًما، شحًما وانتفَخْت سمنًا، األفعى ازدادت وكلما كذلك،
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تعزيتها. هذه والقتل. والخيانة بالغدر اكتُسب الذي واللحم الشحم ذلك العنًا فرائسها
من نصيبها ُمستأهلة الحمامة إن — الراقية وفلسفتك مبادئك بحسب — فتقول أنت أما

ضعيفة. ألنها والقتل؛ الغدر
َهبْك، حمام. يا لها وابكي الجديدة، الفلسفة هذه من األرض أفاعي يا فاضحكي
من أضعف بعضها طبقات طبقات خلقت خليقتك أن أنسيَت الكون، خالَق صاحُب، يا
وقتله الحيوان غدر ألن تي؛ ُحجَّ أقرصِّ بذلك فإنني الحيوان، عن أتكلم يل وما بعض؟

اإلنسان. عىل والقياس التمثيل إال بكالمي قصدُت ما أنني تعلم وأنت مألوفان، أمران
قوي وال منه، أضعف وترى إال ضعيف فيهم وليس وضعفاء، أقوياء يُخلقون فالبرش
مقاومة تستِطع لم إذا النعجة ذنب فما وذئاب، ونعاج وحمام، أفاٍع منه: أقوى وترى إال
فالذنب ذنب هنا كان إذا منه؟ أضعف ُخلَقْت وهي له مقاومتها تطلب وكيف الذئب؟
األعظم العذر هو هذا الذئب. من أضعف خلقها ألنه عليها؛ ال خالقها عىل واقع وهو هائل،

له. ذنبًا هذا ُعذره وجْعل العذر، هذا من تجريده تريد وأنت صاحب، يا للضعيف
عضلية قوة الحيوان يف والضعف القوة إن والضعف؟ بالقوة تعني ما صاحب، يا ثم
— فلدينا األمور، بهذه معرفتي تستغرب ال بدنيٍّا. وضعًفا بدنية قوة أعني عضيل، وضعف
عىل يردُّون علمائنا من كثريين سمعُت وقد علماء، لديكم كما علماء — إرسائيل بني نحن
جسمه، وتركيب نوعه، بحسب ضعيف أو قوي فالحيوان مدنيَّتكم، ويُقبِّحون علمائكم،

عضالته. وقوة
عقله. قوة هي الكربى وقوته كلها، قوته ال قواه إحدى البدنية فالقوة اإلنسان أما

استأرس قد تراه أال قواتها، جميع ويُخضع وكائناتها، األرض يف يتحكم القوة بهذه
الُفرس غلب املقدوني إسكندر أن سمعت أما منه؟ أقوى وهي والرياح، والثور الفَرس بها
قليل، بجيٍش بومبيوس قائُدكم واستأَرسنا َقَهرنا أما جيوشهم؟ من عدًدا أقل وجيشه
وهي البدنية؛ القوة فوق قوة البرشي املجتمع ففي أضعافه؟ إرسائيل بني نحن وعددنا
جمع غري شيئًا الدنيا من يعرف ال جاهل بليد رجل يف قولك ما اآلن، فاسمع العقل. قوة
الثور كجسم جسمه منهم، للربح الناس غش يف وهمه واملحرَّمة، املحللة بالطرق املال
العقل قوي ولكنه الجسم، ضعيف آخر ورجل العصفور، كعقل وعقله وضخامة، غالظًة
ومطاحن األسوار، عن أعداءهم بها يردُّون حربية آالت لقومه يخرتع األخالق، صحيح

أرضهم؟ لحراثة ومحاريث أنسجتهم، لنسج ومناسج حبوبهم، لطحن
وأيهما لها، أنفع ألنه الدنيا؛ يف يعيش أن يجب الذي القوي هو رشعك يف أيهما
الحقيقي؛ القوي هو الثاني أن يف شكٌّ عندك هل رشعك؟ يتالىشيف أن يجب الذي الضعيف
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يف يحدث ماذا انظر ولكن تقدم؟ كما للبدن، ال للعقل هي الكربى الحقيقية القوة ألن
إىل متجهة أفكاره تكون األول أن يحدث تخرب، لم ما منها خربت فقد صاحب، يا الدنيا
د وتعمُّ والرسقة، واالحتيال، الغش، فعنده الطرق، بكل غريه عىل التغلُّب وهي واحدة، جهٍة
تحت توقعه ال أنها ويعرف يعرفها، بطرٍق ورشيعة نظام كل ُحرمة وخرق الغري، رضر
قيمة ال إذ والسماء؛ األرض يف يشء كل واستخفاف يشء، بكل واالستئثار الرشيعة، طائلة

املال. غري عنده ليشء
كلها تنحرص واحدة نقطة إىل نفسه قوى جميع ه وتوجِّ أشدها لديه تبلغ هذه كل
هذا ويسلك وغاٍل، رخيص بكل يجود السبيل هذا يف وهو والوجاهة، املال ربح وهي فيه؛
تكون الثاني أن ويحدث مكان. كل يف الفرائس يطلب ذئب كهمة مشحوذة بهمٍة املسلك
أن كما العقل، من االستزادة إىل ميل ذو العاقل فإن أخرى، وجهة إىل ُمنرصفة أفكاره
صفات طلب إىل الدوام عىل متجه فعقله املال، من االستزادة إىل ميل ذو املال صاحب
منافعه من إليه يسعى فيما إليه يسعى رشيًفا غرًضا عينيه أمام نصبه أوًال وهي العقل،
وعرضه غريه ملك واحرتام الرشيعة، دائرة ضمن ولكن الذاتي، نفعه يف والجد الذاتية،
والكذب واالحتيال والغش العدوان وترك ورشفه، وعرضه ملكه غريه ليحرتم ورشفه؛
يف تَُربَّ لم ألنها منها؛ ره تُنفِّ بل عليها، تُطاوعه ال وطبيعته عنها، ينهاه عقله ألن والرسقة؛
رفيقه يغلب تظنه أيهما عمل؛ يف الرجالن هذان التقى إذا فاآلن إليها. ه والتوجُّ ممارستها

القوي؟ يكون وأيهما الضعيف؟ فيه يكون أيهما فيه؟
وهي حدود، ضمن بقيود ُمقيَّد رجل حرب العمل ذلك يف يُحارب الثاني الرجل إن
فيُحارب األول الرجل وأما ضمنها. معه يعيش أن واعتاد العقل، له يرسمها التي الحدود
والنهب والرسقة والغش واالحتيال فبالكذب وحدود، قيود كل من ُمطلق رجل حرب
األرض تُصبح وهكذا مبادئه. سور ضمن املأسور رفيقه عىل ويتغلَّب ُمناه، يبلغ والسلب
والعدوان والغش والقسوة الغلظة وتسود فيها وتنمو حق، ال إذ للقوة؛ إال فيها حق وال
يف كما تدريًجا، والحق العقل مظاهر منها تُمحى بينما القوة، مظاهر وجميع والرسقة
يف إال الوحشية الحيوانات وبني بينها فرق ال مدنية، حيوانات وتتنازع فيه تقتتل ميدان

أربع. عىل وهذه ساقني عىل تميش تلك أن
الوحوش هذه شاكلة عىل هي صاحُب، يا تريدها، التي الجديدة اإلنسانية فهل
بال أعيش تراني أال تلميذتك. ألني هذا؛ يف معك أنا حدود؟ وال لها قيود ال التي البرشية
توقفني فيها حدود وال أفق، إىل أُفق من فيه أطري فضاء كأنها الدنيا يف أمرح حد؛ وال قيد
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ولتحي صاحب، يا الحرية فلتحي يشء؟ عىل فيها يدي أضع أن من تمنعني أو يشء، عند
املظلوم، وتلوم للظالم الحق تُعطي الَقتْىل، وتذنِّب الَقتَلة بها تُربِّئ إنك وفلسفتك. مبادئك
كنتم إذا إال تُنَْصفون ال لهم: تقول وكأنك باملرسوق، وتستهزئ السارق فعل عىل توافق
املذنب هو الحياة جهاد يف يقع الذي الشهيد أو فالضعيف وترسقون؛ وتَظلمون تقتلون

… تُحذَفوا فال وسارقني وظلمة قتلة كلكم فكونوا الوجود، من حذفه فيجب الجاني،
منتفخة، بأوداج قائمة وهي عٍل من السيل حطَّه كصخٍر الكالم هذا تلقي مريم كانت
شيرشون وكان كالمها، ملوضوع طبًقا ويختفي الغضب فيهما يلوح ثائرتني وعينني
س تحمَّ قد كان فإنه يوسف، أما جهتها. يف شاخصتان وعيناه الُعشب عىل أمامها جالًسا
منه، كلمة يفوته أالَّ يودُّ كأنه نحوها خطوة وخطا واقًفا فقام شديًدا، ًسا تحمُّ مريم لكالم
ُمعجبًا مريم، إىل يوسف ومن يوسف، إىل مريم من بنظره ينتقل حني إىل حنٍي من وكان
رفع وقد شيرشون، رفيقه لدى الكالم ذلك وقع وُمراِقبًا كالمها، ومعاني مريم بحماسة
التي شيرشون مبادئ الصدمة تلك مريم شفتَي عىل صدمت مبادئه بأن فخاًرا رأسه

مًعا. وُرسَّ فُدهش وأعيته، صدمته
وُرسَّ القوية، ة الُحجَّ وتلك السامي، الكالم ذلك املرأة تلك فم من سمع ألنه ُدهش فإنه
وحلَّ عنها، انقشع قد رفيقه مبادئ سماعه بعد بنفسه أحاط الذي الظالم أن رأى ألنه
أخرى، ثالثة لعاطفة نفسه يف مجاًال َفَسَحا هذا ورسوره هذه دهشته ولكن محله، النور
الرمانة، تحت لقيها ما أول مريم إىل مال يوسف أن — تقدَّم فيما — رأى القارئ فإن
ميًال ازداد والخري؛ الفكر مبادئ إىل نفسها ارتفاع ورأى الكالم، هذا هنا منها سمع فلما
يُشبه حائًرا، مدهوًشا، الفكر، تائه القلب، خافق أمامها واقف وهو فكان بها، وتعلًُّقا إليها،
يف ويرتفع األقذار، بني املزبلة من يخرج مالًكا مزبلة أمام واقف وهو رأى مدهوًشا صبيٍّا

طاهًرا. نقيٍّا والسناء النقاء جو
منه يتصبَُّب كان الذي العرق ملسح جبينه عىل يده يُِمرُّ وهو نفسه يف يقول فأخذ
شيطانًا أو عظيًما إلًها يكونون األرض نوابغ إن قالوا باطنه: واضطراب نفسه لثورة

مًعا. األمرين جمَعت قد األخالق الغريبة املرأة هذه أرى أني عىل رجيًما،
مدهوًشا، ويحلم يفكر يوسف كان بينما وجهها عن العرق لتمسح مريم سكتت وملا
أيتها كالمِك من فرغت هل وقال: مريم إىل التفت ثم مكانه يف شيرشون تململ تقدم، كما
يف ذكرِت ما غريض يكون أن هللا ومعاذ قلِت، ما أقول أنني ظنِك يف أخطأِت إنِك السيدة؟
وإنما ، كالَّ األعظم. وعذرها الكربى تعزيتها من املفرتََسة الحمامة تجريد عن كالمِك بدء
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ليس مريم؟ السيدة أيتها اآلن أفهمِت … تُفَرتَس لئالَّ لنفسها الحمامة تحتاط أن غريض
العبارة هذه وردت إذا أنه السيدة أيتها واعلمي الضعيف. القوي يدوس أن كالمي عمدة
مصلحة أجل من ال به، نقول نافع تهديد إال هي فما كالمي، أثناء يف ومبناها بمعناها
دفع يف نفسه عىل إال يعتمد فال ويتقوَّى، ليتشدَّد الضعيف مصلحة أجل من بل القوي،
فانسحاقك وإال نشاطك، ونبِّه عزيمتك، واشَحذْ حذٍر، عىل ُكْن له: نقول فكأننا عنه، األذى
اشتغالك ني رسَّ لقد تكلمِت؟ كما بحرية أتكلم أن يل تأذنني هل ُمحتَّم. أمٌر وَدوسك
ذو واحد يوم يف خربته الذي الرفيق وهذا يشء. منِك يسوءني أنه تظني وال ، بِجدٍّ بكالمي
كنُت ما فاسمعي أمامه، كالمي يسوءنَِّك فال بثقتك، جدير وهو سليم، وعقل كريم، قلب
هذه. من أفضل فرصة ألجد ال إذ اآلن؛ لِك لقوله الفرصة وأغتنم زمان، منذ لِك قوله أريد
جميلة ونفسِك قوي، صحيح جسمِك أنيقة، جميلة امرأة مريم السيدة أيتها أنِت
أحيانًا، ورشاستهما بحدَّتهما عربة وال ولطفها، جمالها شعاع عينيِك يف أرى ألنني لطيفة؛
منزلِك، من القريبة األكمة بجانب جالسة يوًما إيَّاِك كرؤيتي قط حياتي يف يشء يل يلذ ولم
الفضاء يف تتيهان وعيناِك رأسِك، تسند ويُرساِك ُركبتِك، عىل مفتوح كتاب عىل ويُمناِك
مملول. يشء من فراًرا مجهول يشءٍ عن الجو أعايل يف تبحثان كأنهما وتُفكِّران تحلمان
أتصورِك فإنني أيًضا، وأفكر أحلم يجعلني هكذا وتفكريك حلمِك إن مريم، يا نعم أي
بنظرة رجل رشقِك إذا حيية، القلب ساذجة فتاة عمرِك من عرشة السادسة يف كنِت حني
حياتِك، تاريخ من طرًفا إال عيلَّ تُقيصِّ لم إنِك وجًال. قلبِك وخفق خجًال، وجنتاِك تورََّدْت
يف أراِك إنني وتصوري. حلمي أكمل فدعيني لِك، قلُت كما ر وأتصوَّ أحلم اآلن ولكنني
إىل وأخواتِك العجوز أمِك مع تخرجني القلب، طاهرة حيية فتاًة — ُقلُت كما — صباِك
كانت ألنها أخواتِك؛ بسائر منها بِك عناية أشد أمِك وكانت أعمالهن، يف ملساعدتهن الحقل
اندفاع وشدة قلبِك، وسالمة حديثِك، وعذوبة بشاشتِك، وهو عنهن؛ ممتاًزا شيئًا فيِك ترى
تقول: فكانت طاهًرا، جميًال كان وكله لسانِك، عىل قلبك يف ما كل كان إنه حتى عواطفِك،
كانت ولذلك خدها؛ وورد ببشاشتها استنار ُمظِلًما وكان دخلته فإذا البيت، وردة مريم إن
إىل الصغري بيتكم من تخرج ثم أوًال، فتَُقبِّلُِك الصباح يف أخواتِك بجانب راقدة وأنت تأتيِك
وأنِت شعرك يف وتغرسها تعود ثم وردة فتقطف األزهار، ببعض مغروسة أمامه أرض
ريحني: تستنشقني النوم من انتباهِك أول فكنِت ورد! عىل َورٌد انظروا، وتقول: نائمة،
وانفرط ِك أمُّ يَْت توفِّ ثم تستقبلِك، كانت التي الحنون أمِك وأنفاس شعرِك، يف الورد ريح
أصبحِت … هائًال نصيبِك كان ولكن أيًضا، أنِت وتزوجِت أخواتِك تزوجت إذ منزلِك؛ عقد
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ويجيئون، أعمالهم إىل ويروحون ويقعدون، يقومون الناس ترين الدنيا يف فريدة وحيدة
وكيف تفعلني؟ فماذا إليه، وتستندين عليه، تعتمدين أحد لِك ليس ساكنة منفردة وأنِت
ينبغي كان فماذا كالمِك، يف بها استشهدِت التي املفَرتَسة الحمامة إىل وصلُت هنا تعيشني؟

تُفَرتَس؟ لئالَّ تفعله أن للحمامة
وتُبادر وقلبها عقلها عىل فتتسلَّط قوية، تكون أن األول طريقان: أمامها كان لقد
كُفًؤا تجد لم إذا غريها عن لالستغناء بيديها؛ رزقها كسب إىل النملة ودأب النحلة بنشاط
النفس، وعزة االستقالل من الحالة هذه يف تؤَكل خبٍز وَلَكرسة ويغنيها. يصونها لها
كانت إذا وتََرفها الدنيا ثروات جميع من خري الناس؛ بني األحدوثة وطيب االسم، ورشف
واألوهام العواطف إىل االستسالم الثاني: والطريق بها. مقرونة غري — الثروات هذه أي —
الطريقني؛ هذين بني االختيار ُحسن عىل تقدر لم الحمامة تلك أن عىل … العزيمة ووهن

املسألة. عقدة وهذه له. تُعدَّ ولم االختيار لهذا تُهيَّأ لم ألنها
وغضبِت الشجرة، وراء متوارية وأنِت سمعِتها التي مبادئي بيان بأجىل تظهر هنا
أن أعني األول؛ الطريق تختار أن الحمامة عىل توجب فمبادئي أجلها؛ من الغضب هذا
أن دون عليها تسري خطة وتختط إرادتها، وتُقوِّي نشاطها، وتنبِّه وتحذر، قوية تكون
الحمامة؛ ينقص كان ما هذا والدربة، واإلرادة القوة بها. للعبث سبيًال للصدفة ترتك
ال التي الحمامة األفعى تفِرتس وإنما وغدرها، قوتها مع األفعى تفرتسها حمامة كل فما

عنها. الدفاع تُحسن وال لنفسها، تحتاط
فال األليفة، الطيور أجمل إنِك القول: هذا لها قلُت إذا مريم يا الحمامة تقول فماذا
ال حيث إىل بهما تطريين جناحني لِك هللا خلق لقد … عليِك وتسطو تُدنِّسِك األفاعي ترتكي
واستعملِت وُدربتِك، ونشاطِك فكرتِك وأعملِت لنفسِك احتطِت وإذا … إليِك األفاعي تصل
ضعفِك مع ألنِك إليِك؛ الوصول عىل قوة الجو أعايل يف كارس أو لجارٍح فليس إرادتِك،
وإرادتِك قوتِك تشحذي أن رشط عىل منه، التخلُّص عىل قوة أُعطيِت قد الكارس ذلك وشدة
الضعف إىل واستسلمِت تنامان، وتركِتهما عنهما نمِت إذا ولكن الدوام، عىل فيِك وتُنبهيهما
الحياة؛ يف الهائل الزحام هذا يف وجودك من خري وجودِك فعدم واالتفاق، والصدفة والوهن
وعذاب دائم ألم والكوارس الجوارح بني ضعيفة وجودِك ويف لِك، راحة وجودِك عدم يف ألن

أبدي.
حمامة يف أقوله كنت ما هذا الغضب، ذلك وأغضبِك مريم يا أقوله كنُت ما هذا
بعد الثورة تلك عيلَّ تثوري أن حقك أمن … أيًضا األرض لحمامة اآلن وأقوله السماء،
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هذه مبادئي أن تعتقدين أال األقوياء؟ نصري ال الضعفاء نصري كالمي يف ترينني أال هذا؟
وأضعَفْت القديمة، املبادئ تلك أفنَته الذي رشقكم إليه يحتاج الذي الجديد الوحي هي
عدوِك ال صديقِك هذا يف كنُت لقد بالشلل؟ روحه وأصابت الراقية، للحياة حماسة كل فيه

سمعِت. أن بعد فاحكمي مريم، يا
فيها، كالمه فعل لريى مريم جهة يف وشخَص سكت ثم الكالم هذا شيرشون قال
دمها يغور فتارة كالمه، أثناء يف حني إىل حنٍي من مريم وجه يف تلوُح األلم لوائح وكانت
بلوٍن وجهها فيصطبغ ويفور دمها يثور وطوًرا وجهها، ويصفرُّ أطرافها فتربد قلبها إىل
بكالمه فيها أثار شيرشون أن ذلك يخنقها؛ يكاد توارًدا دماغها إىل الدم ويتوارد ُقرمزي،
أم أنها كما الفضائل، أم والكربياء الذاتية، الكربياء عاطفة األوىل هائلتني: عاطفتني هذا
حرَّك السابقة حياتها وطهارة ونفسها، جسمها جمال ووصفه عليها، بثنائه فإنه الرذائل،
يف دخولها قبل لها كانت التي األوىل نفسها إليها وردَّ األشجان، من فيها كامنًا كان ما

… الشقاء وادي
فيها أثارها التي الثانية العاطفة إىل بالنسبة ضعيفة كانت العاطفة هذه ولكن
وحنوها أمها ويُذكِّرها صباها، يف تربيتها يصف أخذ ملَّا فإنه البارع، شيرشون كالم
نفس يف مكنونًا كان ما كل ثار أجلها، من وتفانيها بها، وتعلُّقها لها، وحبها عليها،
هائلة زوبعة كأن الجميلة، العيلية والتذكارات الطيبة، العواطف من املسكينة املرأة هذه
قوله عليها ويُلقي كالمه من شيرشون يفرغ لم ولذلك نسًفا؛ فنسفته داخلها يف هبَّْت
بعد قامتها وانحنَْت توتُّرها، بعد أعصابها ارتَخْت حتى سمعِت. أن بعد فاحكمي األخري:
انقضاء وبعد الصنم. جمود جامدة ساكتة شيرشون، جهة يف شاخصة وبقيَْت انتصابها،
إىل يديها بغتة ورفَعْت شديًدا، ارتعاًشا ارتعَشْت الحالة هذه يف وهي عليها ثانية عرشين

ُفجائي. ألم أصابها كأنه البكاء يف استخَرَطْت ثم عينيها،
كالهما تحرَّكا وقد اآلخر إىل أحدهما ونظر أصابها، ِلَما ويوسف شيرشون فُدهش
األرض إىل وسقَطْت وصاَحْت فانتفَضْت إليها يصال أن تُمهلهما لم مريم أن إال نحوها،

العصبية. نوبتها أصابتها إذ عليها؛ مغمى
وأسٍف حزٍن يف وهما حواسها ويُنبِّهان بمريم يُعنيان وشيرشون يوسف كان وبينما
سيعلق يوسف، قديس يا قائًال: يُنادي الوادي ُرشفة أعىل يف الغنم راعي كان أصابها، ِلما

عنها. بعيدة غنمي أن هلل الحمد شياطينها. بك
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فكان ُمطربة، أنغاًما الهدوء ذلك وسط يف فيه ونفخ مزماره تناول الراعي إن ثم
وتصيح تتشنَّج أمامه الشجرة تحت مريم كانت بينما الخالء، يف والهناء البال لفراغ مثاًال

واضطراباتها. وشقائها االجتماعية الهيئة آلالم كمثال
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لبنان أرز يف سياحة أو

الجبل طريق عىل (1)

الحدث أو فبرشي، أهدن طريق عن واحدة طريقان: لبنان أرز إىل البحر من الطرق أشهر
الشامخة الجبال وراء من بعلبك طريق من وواحدة األرز، أمام من وهي فبرشي، فحرصون
والطريق البرتون، حتى طرابلس من الثغور طريق األوىل والطريق الحرج. بهذا املحيطة
يعطفون ثم آثارها، ملشاهدة بعلبك إىل بريوت من يصعدون الذين السياح طريق الثانية

الصناعية. بعلبك آثار مشاهدة بعد الطبيعية الجميلة آثاره ملشاهدة األرز إىل منها
الليل آخر يف مكاٍر قرع هنا حوادثها، تاريخ نكتب التي السنة من آب ٨ ليلة ففي
خواجة يا يُنادي: وهو الشام طرابلس فوق قلحات قرية غربي يف كائنة عالية ُغرفة باب
الكالب له هرت دويٍّا الليل ذلك صفاء يف القرية يف صوته فدوَّى كليم. خواجة يا كليم،
فيها؛ النائمني تنبيه عىل هريرها فساعد الغرفة، تلك ُقرب الشارع يف راقدة كانت التي
ظهر هل ويقول: عينيه يفرك وهو كليم الخواجة منه وأطلَّ الباب ُفتح أن يلبث لم ولذلك
الكثري، عىل ساعة نصف بعد سيظهر أظنه املكاري: فأجابه جرجس؟ يا الصباح نجم
الوصول نروم فإننا إذًا؛ ل فلنُعجِّ كليم: فقال بطرام، عند لنا تُرشق الشمس أن واألرجح

الحر. من فراًرا وطيسها اضطرام قبل الجبل إىل
وراءَه، واقًفا فوجده الغرفة، يف معه نائًما كان له رفيًقا ليُنبِّه كليم التفت وحينئٍذ

أوًال. مالبسنا ولنلبس حارضتان، مطيِّتينا فإن سليم؛ يا نركب هلُم له: فقال
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تحت الليل صفاء يف سائرين قويني جوادين عىل وسليم كليم كان ساعة ثلث وبعد
فَرسيه يحدو تارة وهو وراءهما يسري املكاري غري لهما أنيس وال الضئيلة، النجوم أشعة
ذلك يف يُسمع يكن ولم طريقهما. يف حجًرا صدما ألنهما يزجرهما وتارة ع، ُمَشجِّ بكالم
الصغرية الحرشات أصوات سوى املكاري وصوت الجوادين حوافر وقع عدا ما الهدوء
متواصلة. أناشيد والنهار الليل يف وتُنشد والتوت، الزيتون أشجار عىل لبنان يف تنترش التي
يتثاءبان كانا ألنهما بالنعاس؛ ُمثقلة تزال ال كانت وسليم كليم جفون أن ويظهر
هذه أصوات صاح يا اسمع قائًال: كليم ابتدأ النعاس، طرد يف فرغبًة حني. إىل حنٍي من
التهكُّم، بهذا ظلمها إنه ا حقٍّ شديًدا. تهكًُّما الفونتني عليها تهكَّم التي الصغرية الحرشات

بتهكُّمه؟ درت لو تُجيبه عساها ما تُرى
ليس له: تقول فإنها جميًال، جوابًا تُجيبه كانت أنها ريب ال وقال: سليم فتثاءَب
الروح وحياة الروحية. الحياة هي الحقيقية الحياة بل الحية، الكائنات تحيا وحده بالُخبز
َْت ُخريِّ ولو والراحة، االنبساط حالة يف أنها عىل الدال املستمر نشيدها الحرشات هذه عند
فقدانها أم وطبيعتها، فطرتها هي التي الروحية الحياة هذه فقدانها إليها: أحبُّ أيِّهما يف
تلك، عىل الحياة هذه فقدان تختار شك ال فإنها البدنية، حياتها هو الذي اليومي الخبز
لم الفونتني فإن ذلك ومع ُفطرْت. وهكذا ُصنَعْت هكذا ألنها ذنبها؛ ذلك يف الذنب وما
وبذلك البرش، معيشة عىل معيشتها قاَس ألنه إال املثل ذلك يف بتهكُّمه قهرها عىل يقدر
القوت إىل يحتاج ال الصغري الحيوان هذا أن لرأى النظر أنعم لو ولكنه قوية، ُحجته جاءَْت
كافية املطر قطرات من قطرة فإن الشتاء؛ أوقات أشد يف حتى الحصاد أيام مرور بعد
أو صغرية حرشة وأقل وتدفئته، إليوائه كافية الشجر أوراق من واحدة وورقة لُرشبه،
الطبيعة يف عندنا الشاعر: ذلك ألجاب الحيوان هذا عقل ولو لتغذيته، كافية حقرية دودة
ال الفظائع كهذه فظائع فإن غذاء، بال ويبيت ُقوٍت إىل يحتاج نبات وال حيوان من ليس

االجتماع. يف البرش بني إال تحدث
بسد قياًما فقط الحاجة حني ذلك نفعل ولكنَّا أحيانًا، بعًضا بعضنا نأكل نحن نعم،
بعًضا بعضكم تأكلون فإنكم تُدرك، ونفوس تعقل عقول ذوي كونكم فمع أنتم أما َعَوزنا.
ولذلك لرضورة؛ ال فقط لكربيائكم إرضاءً ذلك يكون ما وكثريًا حاجة، غري ومن بحاجة
وأرشب طعامِك، من آكل إليِك ُخذيني الغابات، وأفاعي الرب وحوش يا ُحكمائكم: أحد قال

اإلنسان. ُصحبة من ألتخلَّص مائِك؛ من
املطرب. الطوير ذلك طياشة عن به يُعتذر ما خري هذا نعم وقال: هنا كليم فقهقه
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إىل ضجره فتحوَّل شيئًا، منها يفهم يكن لم التي اللغة هذه من ضجر املكاري وكأن
به فصاح عبارته، بإتمام وهمَّ … ُسوق ديه صوته: بأعىل به فصاح جواده، عىل غضب
أنت كليم: فقال معلمي؟ يا هذا وما جرجس: فقال جرجس، يا تكملها أن إياك كليم:

تفسري. بال كالمي فهمت
نادرة هي اإلنكليزية: باللغة كليم فأجاب كالمك؟ معنى وما كليًما: سليم فسأل
فإنهم ُقراهم، يف تصيِّف التي املدنية والعائالت املكارين هؤالء بعض بني تحدث ُمضحكة
أحدهم يقول الطريق يف عليهم التهكُّم يرومون وحينما َسوقة، العائالت: هذه ون يسمُّ
الدواب، سري عن راٍض غري أنه يُظهر هالسوقة. يلعن سوق أخي يا سوق لرفيقه:

بذلك. يدروا أن دون وجوههم يف السوقة سب مراده أن والحقيقة
ذلك يف والذنب إهانتنا، راَم حتى عنَّا راٍض غري صاحبنا أن يظهر وقال: سليم فضحك
بالحديث، ليُفاتحه جرجس إىل سليم التفت ثم إلينا. لنستميله بمالطفته نهتم لم ألننا ذنبنا؛
فيع. طريق عن فوق من ُخذنا الوادي؟ من الطريق هذه جرجسعىل يا بنا ِرسَت ملاذا فقال:
خصام لحدوث فيع طريق عن املرور اآلن نستطيع ال معلمي، يا ال جرجس: فقال

يومني. منذ القرية تلك وأهل قريتنا بني شديد
يف امرأة وأُسقطت رجالن ُجرح قد إنه ويُقال الخصام، بهذا سمعنا نعم سليم: فقال

سببه؟ فما أثنائه،
خمسة كان فقد قلحات؛ وأوالد فيع أوالد بني خصام معلمي يا سببه جرجس: فقال
العنب من ويأكلون القريتني، بني الكائنة العنب حقول بإزاء يلعبون فيع أوالد من أوالد
فيع أوالد ففرَّ رزقنا، عىل االعتداء عن لردعهم أوالدنا من ثالثة إليهم فأرسع حق، بال

وهو: عندهم، قديم بغناءٍ يتغنَّون أوالدنا فصار بعيًدا، ووقفوا

ت��ض��ي��ع ال دب��دب ف��ي��ع إل��ى راي��ح ي��ا
ف��ي��ع ش��ي��خ م��ن أح��س��ن ق��ل��ح��ات ب��س��ي��ن ي��ا

توت شجرة إىل فركض أبيه، إلهانة فاغتاظ نفسه، فيع شيخ ابن فيع أوالد بني وكان
بغنائهم: يتغنُّون رفاقه كان بينما أوالدنا نحو اندفع ثم ُغصنًا، منها وقصف فتسلَّقها قريبة

اط … م��ن��ه��ا ت��م��ت��ل��ي ق��ل��ح��ات إل��ى راي��ح ي��ا
ق��ل��ح��ات ش��ي��خ م��ن أح��س��ن ف��ي��ع ب��س��ي��ن ي��ا
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إىل رفاقه فأرسع رضبًا، فيه» «ونزلوا أمسكوه أوالدنا إىل فيع شيخ ابن وصل وملَّا
أوالدنا أحد حينئٍذ فركض أوالد، بضعة منهما فُجرح الفريقني، بني الرضب فدار نجدته
محل إىل الرجال من كثريون فهبَّ أوالدنا. قتلوا فيع أهل إن وصاح: القرية فوق ووقف
رجالها بعض فأرسع الخرب، ذلك مثل أهلها وأبلغ فيع أوالد أحد ركض وكذلك الحادثة،
بني كان أن بعد الكبار بني الرضب دار الحادثة محل يف الفريقان التقى وملا أيًضا.
ولذلك جميًعا؛ القريتني أهل بني القتال الشتبك نفرين مع اآلغا يحرض لم ولو الصغار،
باملرور ينفردون ال أيًضا أنهم كما بنا، يتحرِّشوا لئالَّ فيع بجانب اآلن نمرَّ أن نقدر ال

قريتنا. بجانب
أن ذلك فيع؛ قرية وجانبا قلحات وادي من الحني ذلك يف صعدا قد الجوادان وكان
جهة من واحد السنديان: أشجار من واديني بني منخفضة أكمة عىل كائنة قلحات قرية
املشهور البلمند دير من ساعة ربع مسافة عىل وهي الغرب، جهة من وواحد الرشق،
ألنها نقي؛ جاف القرية هذه وهواء الشام، طرابلس مدينة عىل العايل جبله من املرشف

تقدم. كما السنديان، من حرجني بني واقعة
وُعدا الذي الصباح نجم يطلع أن دون فيع فوق حتى الطريق وكليم سليم وقطع
فأجاب جرجس، يا بعد الصبح نجمة تطلع لم لجرجس: كليم فقال قريبًا، بطلوعه
فقال معنا، عملها صاحبنا أن يظهر لرفيقه: وقال كليم فضحك قريبًا. ستطلع جرجس:
السفر أحدهم من طلبت إذا أنك وهي عادٌة، للمكارين كليم: فقال عمل؟ يشء وأي سليم:
لك ويقول بساعتني، طلوعها قبل يجيئك ساعة بنصف الصبح نجمة طلوع قبل الغد يف
وتصل كلها الطريق وتقطع الليل ُظلمة يف معه تركب وهكذا ساعة، ربع بعد ستطلع إنها
يف الحر عذاب ودابته نفسه يكفي وبذلك الصباح، نجمة تطلع أن قبل قصدك مكان إىل
الجبل إىل وصلنا وربما غرينا، مع غريه يصنعه ما معنا صنع أنه فالظاهر الطريق، أثناء

ساعات. خمس نحو وبينه بيننا أن مع الشمس تطلع أن قبل
الجواد. ظهر عىل أنام وأكاد شديد بنعاٍس أشعر هذا ألجل أف، وقال: سليم فتثاءَب
يتحادثان هما بل رفيقيه، وبني بينه يطول ال الحديث أن جرجس صاحبنا رأى وملا
والنجوم الغريبة، مرآة كأنه صافيًا الجو وكان بنفسه، نفسه يُسيلِّ أن رأى وحدهما، مًعا
يف الجوادين طريق تُنري تكاد فال الفلك، ُقبة يف معلقة بعيدة كمصابيح فيه تسطع
الطريق يُبرصان كانا ولذلك الليل؛ ظالم يف السري اعتادا قد كانا الجوادين ولكن سريهما،
خالل يف يهبُّ الهواء وكان له. يعجبان الفارسني جعل ما وهذا نهار، يف كأنهما املخططة

الفؤاد. وينعش الصدر فيرشح ضعيًفا، بارًدا الضئيل النجوم نور
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الليل جنح تحت تسرتيح كأنها هادئة، ساكنة كانت الساذجة القروية الطبيعة وتلك
فيها، الكامنة الجمال عاطفة جرجس نفس يف الجميل املنظر هذا فأثار النهار، عناء من
أنه الساذج الجاهل القروي ذلك حينئٍذ درى فهل يعرفها، التي األناشيد يُنشد فاندفع
نفسه إن يَّني؟ الحَرضِ رفيَقيه نفَيس من أرقى الربهة تلك يف كانت نفسه أن عىل دلَّ بعمله
كان عما والنشيد بالغناء تُرتجم واندفَعْت منها علم غري عىل ثارت البهيَّة الليل مناظر لدى

املناظر. تلك بسبب الجمال عاطفة من حينئٍذ فيها يختلج
الجمال عن والنعاس بالتثاؤب مشغولتني كانتا فقد الحرضيَّني، رفيَقيه نفسا وأما
ُربِّيَْت األوىل النفس أن عىل األدلة أفضل من كان ذلك أن ريب فال بهما. يُحيط كان الذي
ُربِّيتا األُخريان والنفسان الحياة، متاعب كل عىل قوية الحاجات، قليلة الطبيعة أحضان يف
الذي النعاس كسلطان ضعيف سلطان مقاومة تستطيعان ال املدن، جدران بني ضعيفتنَي

الطبيعية. الحاجات أخف — ثالثًا أو ساعتني نام ملن — هو
الجبل. أغاني اسمع كليم: وقال وسليم، كليم إليه أصغى اإلنشاد يف جرجس أخذ وملا

يُنشد: جرجس وكان

غ��يَّ��اب��ن��ا ع��ل��ى س��لِّ��م ق��م��ر ي��ا ح��ن��ي��ن��ا ي��ا ح��ن��ي��ن��ا ي��ا ح��ن��يِّ��ن��ا

لهذه سليم فضحك أيًضا. غائب القمر أن الحظ سوء من وقال: كليم فضحك
اإلنشاد: يف مستمرٍّا كان فإنه جرجس أما الحاشية.

ت��ق��ول��ك وق��ف ال��ط��ول ظ��ري��ف ي��ا
ل��ك أح��س��ن وب��الدك ع��ال��غ��رب��ه راي��ح
وت��ت��م��لَّ��ك ت��روح م��ح��ب��وب ي��ا خ��اي��ف
أن��ا وت��ن��س��ان��ي ال��غ��ي��ر ب��ت��ع��اش��ر

فأعاد أِعده. الغناء؟ هذا ما هذا؟! ما به: وصاح جرجس إىل سليم التفت فهنا
الغيب حجاب بنظره خرق فكأنه البيتني، هذين قائل در هلل وقال: سليم د فتنهَّ جرجس،
راح قد نعم وتتملَّك. تروح محبوب يا خايف أمريكا. إىل املهاجرة من يكون عما وتنبَّأ
وامتزجوا األمريكيني عارشوا لقد نعم أنا. وتنساني الغري بتعارش هناك. وتملكوا املحبوبون
الذي العامي الشاعر أيها فيا جنسيتهم. بغري وتجنَّسوا بالدهم نسوا منهم وكثريون بهم،
القراءة تعرف ال كنت وإن عظيم شاعر إنك وقوعه، قبل املستقبل عن الغطاء له ُكشف

والكتابة.
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هدوء يف اإلنشاد يف يجدُّ جرجس كان وكليم، سليم بني األفكار هذه تباُدل خالل ويف
دويٍّا: صوته فيُدوِّي الليل ذلك

ال��ض��ح��وك س��نَّ ي��ا ال��ط��ول ظ��ري��ف ي��ا
وأب��وك ام��ك ب��ح��ض��ن ال��دالل َم��رب��ى ي��ا
خ��ط��ب��وك ح��ب��ي��ب��ي ي��ا خ��ب��ر ج��ان��ي
ب��ال��ه��ن��ا وت��ت��زوج ع��ي��ن��ي ي��ا ت��خ��ط��ب
ع��ل��م��ي��ج��ان��ا ع��ل��م��ي��ج��ان��ا م��ي��ج��ان��ا
أن��ا ج��ي��ت ت��غ��ي��ب��وا ال ح��ب��اي��ب ي��ا
ص��غ��يَّ��ار وال��ب��اب ب��ال��ب��اب واق��ف��ة
م��ح��يَّ��ار أن��ا وص��رت ب��ع��ي��ن��ه��ا ل��ي ت��ن��ظ��ر
ص��ار ح��ال��و ك��ي��ف ح��ب��ي��ب��و م��ف��ارق وي��ال��ل��ي
أن��ا غ��ي��ري ح��ب��ي��ب��و ف��ارق ح��د م��ا

الذي اآلتي القد يف صوته بأعىل فدخل دورين، بعد القد هذا سئم جرجس وكأن
الليل: هدوء يف الخصوص عىل لحنه يحلو

م��ول��يَّ��ا ي��ا ع��ي��ن��ي ه��ل��ول��ول��ول��ي��ا ه��ل��ول��ول��ول��ي��ا
ح��رام��يَّ��ا ج��ت��ك��م ان��ه��ض��وا ن��ائ��م��ي��ن ي��ا

∗∗∗
ص��اب��ون��ي وت��ق��ول��ي ص��اب��ون��ي وت��ق��ول��ي
ص��اب��ون��ي وب��ال��ع��ي��ن ال��ع��دا ع��ل��يَّ م��رُّوا
ص��اب��ون��ي ك��أل��واح ش��ق��ف ق��ط��ع��ون��ي ول��و
ع��ي��ن��يَّ ن��ور ي��ا ع��ش��رت��ك ع��ن ب��ح��ي��د م��ا

∗∗∗
الب��ن��يَّ��ة ي��ا ع��ي��ن��ي ه��ل��ول��ول��ول��ي��ا ه��ل��ول��ول��ول��ي��ا
ن��يَّ��ا ل��ح��م واش��وي اش��ع��ل��ي ق��ل��ب��ي ن��ار ي��ا

∗∗∗
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ال��دي��ر ألرض ه��ون وم��ن ال��دي��ر ألرض ه��ون وم��ن
ل��ل��غ��ي��ر ��ل��وا وصَّ إي��ش ب��ي��ن��ن��ا ال��ل��ي ال��س��ر
ال��ط��ي��ر ج��ن��اح ع��ل��ى الك��ت��ب ورق ف��ي��ه م��ا ك��ان وإن
ع��ي��ن��يَّ ب��دم��وع ح��ب��ر ف��ي��ه م��ا ك��ان وإن
ب��ال��ك��م��ره وت��ح��وش��ي ب��ال��ك��م��ره وت��ح��وش��ي
ال��ح��م��را زه��رة ي��ا ل��ك��م ب��ن��ت خ��دود ي��ا
س��م��را م��ح��ب��وب��ت��ك وق��ال��وا ع��يَّ��رون��ي وإن
وش��ويَّ��ا ق��ن��ط��ار ال��ِح��م��ل ت��ش��ي��ل س��م��رة

∗∗∗
الب��ن��يَّ��ة ي��ا ع��ي��ن��ي ه��ل��ول��ول��ول��ي��ا ه��ل��ول��ول��ول��ي��ا
ن��يَّ��ا ل��ح��م واش��وي اش��ع��ل��ي ق��ل��ب��ي ن��ار ي��ا

∗∗∗
ظ��ل��م��ت��ي��ن��ي ام��ي ي��ا ألم��ه��ا ت��ق��ول وال��ب��ن��ت
ع��ط��ي��ت��ي��ن��ي م��ا ل��ي��ش ط��ل��ب ع��ري��س أول
دي��ن��ي ع��ل��ى دي��ن��و ط��ل��ب ال��ل��ي ع��ري��س وث��ان��ي
ع��ي��ن��يَّ ن��ور ي��ا إج��ا ال��ل��ي ع��ري��س وث��ال��ث

اآلتي: القد إىل انتقل ثم

ال��ي��وم وت��ق��ول ت��ع��ذب��ن��ي دوم ي��ا ع��ي��ن��ي دوم ي��ا
ال��ل��ه ع��ب��د اس��م��ك ي��ال��ل��ي ط��اي��ر ي��ال��ل��ي ط��ي��ر ي��ا
ال��ل��ه م��ن ت��خ��اف م��ا ي��ال��ل��ي م��ن��ك ب��ي��ح��ص��ل م��ا ب��وس��ه
ال��زع��روره ب��راس ق��اع��د ط��اي��ر ف��اي��ن��ك ط��ي��ر ي��ا
ال��ص��وره ه��ا ي��خ��ل��ي ال��ل��ه ع��الم��ه ح��ب��ي م��ن ج��ي��ب

بأن أشعر إنني كليم: فقال الحديث، يف أخذا مكاريهما صوت الفارسان سئم وملَّا
صاحبه؟ لصوت طرب ألنه ذلك تظن فهل قبله، كان مما أنشط الغناء بعد صار جوادي
وذهب النشاط، من بيشء أشعر رصُت نفيس أنا فإنني جانبًا، املزاح دع سليم: فقال
فقال يفَّ، الشعر تأثري من ذلك أن شك وال الغناء، هذا سماعي بعد تقريبًا النعاس عني
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ته رقَّ الغناء هذا يف أدهشني الذي األمر إن سليم: فقال الغناء؟ هذا أعجبك وهل كليم:
وهو عامي، غناء الغناء هذا أن وظاهر األدب، تخدش التي الباردة األقوال من وتجرُّده
أدبي رقيق بكالم الحبِّيَّة العواطف وصف عىل فاقتصاره الضعيفة، الطبقات مالهي من
بني هنا اآلداب ارتقاء عىل ُمدهش دليل الفظيعة والتلميحات القبيحة األلفاظ من خاٍل
أخالق عىل دليل أفضل تكون قد العامية األناشيد أن تعلم ألنك نفوسها؛ وصالح العامة
ثم فيه، العامة طبقات بعض قبائح ويُشاهد العالم، أقطار يف يسيح من إن ا وحقٍّ األمم،
عىل ذَّج السُّ هؤالء آداب ل يُفضِّ األناشيد كهذه أناشيد ويسمع البالد، كهذه بالد إىل يعود

املتمدِّنني. الغربيني عامة من كثري آداب
فالتفت بطرام، سهل يف وانحدرا فيع قرية الكالم هذا عند قطعا قد الجوادان وكان
وهو جرجس فأجاب بعُد، الصبح نجمة تطلع لم جرجس، يا وصاح: املكاري إىل كليم
ديه، صارًخا: بيده الجواد كفل لَطم ثم معلمي. يا قريبًا ستطلع بأظافره: رأسه يحكُّ
دون مكانها يف فتبقى الصبح نجمة أما هو. يُركضه الجواد سوقك إن سليم: فقال ديه،
يف حينئٍذ قال أنه شك وال املرة. هذه جرجس د فتنهَّ قدرت. إذا هي فركِّضها تركض، أن

للرفيقني. يحلو ال شيئًا نفسه
يف اآلن عزمنا يشء أي عىل وسأله: سليم إىل كليم التفت دقائق، خمس سكوت وبعد
إليك، األمر سليم: فقال ال؟ أم فيها أصحابنا ملشاهدة أهدن إىل نذهب هل هذا؟ سفرنا
فإننا الغربية، الطريق وهي الحدث، طريق عن األرز إىل اآلن ذاهبون أننا بما كليم: فقال
بعد الحدث إىل نعود ال إذًا سليم: فسأل أهدن، طريق الرشقية الطريق عن منه نعود
يجب إذًا سليم: فقال الحدث، لطريق مقابلة أهدن طريق فإن ، كالَّ كليم: فقال ُمبارحتها؟
فيها، لصاحبنا إكراًما وذلك عليها؛ اتفقنا التي الخمسة بدل الحدث يف أيام عرشة نقيم أن
األرز؟ يف اإلقامة عىل عزمنا يوًما وكم سليم: فقال وصولنا، بعد ذلك سنرى كليم: فقال
من السفر قبل نفسك وزنت هل سليم: فقال اإلقامة، لنا تطيب ما بقدر كليم: فأجاب
قبل نفيس وزنت أنا سليم: فقال وأنت؟ أقة، ٦١ ِزنَتي فكانت نعم، كليم: فقال طرابلس؟
طيور َوْزن َوْزننا كأنما رأسه: هازٍّا كليم فقال أقة، ٥٩ زنتي فكانت بريوت من سفري
ال والصواعق فالرعود تستضعفه؛ وال الرقيق تَِعب ال ضاحًكا: سليم فقال أجسامنا، لِرقة
رأيك، تغريِّ األرز من نزولك بعد أنك عندي ريب ال كليم: فقال السحاب، رقيق عن إال تنشأ

أقات. ٥ األقل عىل سيزيد منا واحد كل ألن الرقاق؛ ال َمان السِّ فتمدح
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كان الثالثة الرفقاء من واحد كل ألن تام؛ سكوت يف انقىض ساعة نصف وبعد
جرجس: فقال ماذا؟ كليم: فقال هلل! الحمد صوته: ملء يصيح بجرجس إذا نفسه، يُناجي

النجمة. طلعت
املرشق طرف يف الزهرة فأبرصا أمامهما، وكانت الرشق جهة إىل وسليم كليم فالتفت
الزواهر النجوم جميع عىل به تتيه الباهر، ونورها الفتَّان بجمالها تتهادى الجبال وراء من
الفخيم: املنظر هذا لدى وسليم كليم فصاح الدائر، الفلك قبة حينئٍذ تُزين كانت التي
وقال: أسفاره يف رفيقته نحو يديه رفع فإنه جرجس أما الخالق! تبارك الخالق! تبارك
حني للهالل يُقال الكالم هذا أن لفرحه فنيس مبارك. يوًما علينا جعلك ومستهلِّك. هلِّك
لرفيقته يقول أن جرجس يمنع الذي ما ولكن الصباح، لنجم ال الشهر أول يف ظهوره

منها؟ أفضل هو هل عادًة؟! للهالل يُقال ما املحبوبة
مزية ألحدهما كان وإذا أوله، يف الهالل يهدي كما الليل آخر يف تهدي ألنها ؛ كالَّ
ألفوله، منه باالستياء تنتهي الهالل صحبة ألن ذلك الجميلة؛ للنجمة فاملزية اآلخر؛ عىل
بالرسور؛ فتنتهي الزهرة ُصحبة أما الوحشة. من يجده ِلما بعده حزينًا املسافر ويبقى
الربد ليايل يف الظالم يف السفر مشاق عانوا الذين وكل النور. ومقدمة الصباح رسول ألنها
التي الشمس بدنو تُبرشِّ طلَعْت متى الزهرة قدر يعرفون الطريق وأخطار والريح واملطر
الطمأنينة، وابتسامة األمل رسول عندهم فهي األخطار، يبعد الذي والنهار وتُدفئ، تُنِعش

أبديٍّا. ظالًما الليل ظالم يجعل أالَّ نفسه عىل الخالق من وعهد
ولذلك بمشاهدتها؛ النفس ج وتفرَّ بها يُلهى ة مرسَّ ال ورضورة حاجة عندهم إذًا فهي
وكليم سليم كان بينما أنه يف السبب هو وهذا بحياتها. مرتبطة ومعيشتهم حياتهم كانت
السماء، كواكب عروس يا األقدمون، عبدها التي الجمال إلهة يا بقولهما: يُخاطبانها
إىل املرءوس نظر السماوية دليلته إىل ينظر جرجس املكاري كان ُرشد، ابن ُمضيِّعة يا
الزهرة ُمثلت ولو فقط. االستحسان ملجرد ال متبادلة، ومنافع مصالح به تربطه له رئيس
أشد به وتهتم جرجس للمكاري تبتسم لشوِهَدْت املتقدمون؛ يمثلها كان كما فتاة حينئٍذ

الظريَفني. الحرضيَّني برفيَقيه اهتمامها من

الدير أمام الدير عن كالم (2)

من خجًال تبهت السماء نجوم وصارت الفضاء، يف تنترش الفجر ذرات أخذت برهة وبعد
ألصحابنا الشمس طلَعت وقد العادي. ببهائها الناري هودجها عىل القادمة النهار سلطانة
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وإن لبنان. أعايل إىل املؤدية الطريق يف الجبلني بني دخولهم حني كسبا قرية عند الثالثة
يُدرك ال الليل، ظلمة يف ساعات أربع السري بعد املكان، ذلك يف الشمس عليه تطلع لم من
عن كان فقد الصاعدة، الطريق تلك استقبالهما حني وكليم سليم بها شعر التي اللذة
هذا قمة وعىل عنهما، بعيد عاٍل آخر جبل يسارهما وعن بجانبه، يُمرَّان عاٍل جبل يمينهما
بينها، والبناء املسافة لبُعد صغرية تظهر ولكنها باسقة، أشجار حوله بناء الشمايل الجبل

والعواصف. الزوابع من مأمٍن يف هناك بني طائر عش كأنه
البرش بناه إنساني عش ولكنه العواصف، من لألمن بُني ا ُعشٍّ كان إنه الحقيقة ويف
حنطورة، بدير املعروف الدير وهو وعواصفه، االجتماع معارك عن االنفراد يحبون الذين
مرور عن ناشئًا شديًدا هديًرا الراكب يسمع الدير تحت اليسار إىل الطريق موازاة وعىل
الجبلني ذينك بني الراكب صعد وكلما طرابلس، إىل ُمنحِدًرا امُلقدَّس واديه يف عيل أبي نهر
السهل، هواء من أكثر باردة وجهه تُداعب التي الصباح نسمات بني النهر ألحان عىل
سكان أن باله يف يخطر وحينئٍذ هنا، ها من يبتدئ إنما الحقيقي لبنان جبل أن يشعر
جبالهم فإن الفاتحني، عيون يف قذًى والعصور األزمنة كل يف كانوا الجبل من القسم هذا
حرم عن عبارة األرض تلك كانت ولذلك واملدافع؛ الحصون كل من أكثر تحميهم كانت

املقدس. الحرية
للمدافعني دائًما كانت الغلبة ولكن مراًرا، ولُطِّخ ِمراًرا ُفتح قد الحرم هذا إن نعم
من رجل مائة وربَّ صفوفهم، بني معهم تُحارب كانت نفسها الطبيعة أن ذلك عنه؛
لهم يرتكوا أن دون بمدافعهم جندي آالف عرشة والوهاد اآلكام تلك بني لقوا فقط أهله
املناظر وهذه األفكار هذه لدى راتهما وتصوُّ وكليم سليم عواطف فثارت إليهم. سبيًال
ْت خفَّ قد نفسهما أن ويظهر العالم، هذا غري آخر عالم إىل صاعدان أنهما ا فأحسَّ الجميلة،
فوق أقدامهما عىل بالسري ليتلذَّذَا جواَديهما عن فنزال أوًال، فيه كانت عما ونشَطْت حينئٍذ
إىل املؤدية األرض تلك عىل الساعة تلك يف بامليش رسورهما وكان الجديدة. األرض تلك
انرصافهم حني األوالد رسور يُعادل دائًما، الضباب مها ويُعمِّ السحب تنطح التي األماكن،

خصوصية. نُزهة إىل املدرسة من
فنبَّههما جواديهما، إىل وسليم كليم فعاد الطريق، يف العقبات كثَرت ساعة ربع وبعد
إىل قليًال وينحرفا الصعود، عقبة يف أمام إىل قليًال الجواد ظهر عىل ينحرفا أن جرجس
ثم العقبات. يف الركوب طريقة يف درس هذا وقال: سليم فضحك النزول، عقبة يف وراء
عجب، وال الراحة. من شيئًا امليش يف وجدا أن بعد الوقت، لقطع يتحادثان الرفيقان أخذ

السكون. بعد الحركة كذلك راحة، فيه الحركة بعد السكون أن فكما
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الذي الجميل الدير هذا يف العمر طول اإلقامة يف الصديق أيها رأيك ما سليم: فقال
والسعادة؟ للراحة املكان هذا من أجمل مكانًا تعرف هل شاهدناه؟

(الرسل) الحواريني أن العرب ُكتَّاب يقول آخر: سؤاًال يذكرني هذا سؤالك كليم: فقال
يأكل من منكم أفضل فأجاب: وسقيتنا، أطعمتنا شئنا إذا ِمنَّا؟ أفضل من املسيح: سألوا
من واألكل العالم، يف الدخول الدير هذا يف اإلقامة من واألجمل فاألفضل يده؛ كسب من

روسو. قال كما دنيءٌ، خبز اإلحسان خبز ألن اليد؛ كسب
يف فإننا والرهبان، الدير عىل تجدف أالَّ معلمي يا أرجوك وقال: جرجس هنا فثار
ُقرب سائًرا يعقوب أبو جارنا كان وباألمس نفيس، عىل ال أفرايس عىل وأخاف طريق،
السوقة من واحًدا حمارته عىل الراكب وكان طرابلس)، (يعني املدينة من قادًما البلمند
تنهض ولم الدير، ُقرب األرض يف الحمارة فربكت عليهم، يتهكَّم وكان الرهبان، يحب ال

الراكب. من يأخذها التي األجرة نصف للدير يعقوب أبو نذر حتى
للشعب يُعلِّمها التي املبادئ هي هذه الرجل؟ قول أسمعت بصاحبه: كليم فصاح

تسمينهم. عىل وننفق أرزاقنا، نُسلِّمهم الذين الرهبان
قائمون هم هل يف اآلن نبحث ال فإننا تلك؛ غري أخرى مسألة هذه سليم: فقال
قائًما الدير كان إذا الدير يف املعيشة تحب هل أسألك ولكني لها، ُوجدوا التي بوظيفتهم
أنك فأجبتني له؟ يوضع أن يجب الذي الحقيقي للغرض له، ُوضع الذي النظام بحسب

يده. كسب من يأكل الذي اإلنسان معيشة املعيشة هذه عىل تفضل
ر أتصوَّ أن أستطيع وال والبطالة، الكسل أكره ألني رأيي؛ هو هذا نعم، كليم: فقال
وهم دماءها وا ليمتصُّ الهيئة جسم عىل يعلقون والرباغيث والعلق والبق كالبعوض أُناًسا

لغريهم. ويُصلُّون أنفسهم يُخلصون أنهم بحجة عمل؛ بال قاعدون
وهلة، ألول عليه يوافقك الكالم هذا يسمع من كل قال: ثم يفكر، برهة سليم فسكت
عليها، ينطبق ال الذي الوصف بهذا الديرية املعيشة ظلمت أنك يظهر ل التأمُّ لدى ولكن
بحثنا من ليس السماوي ألن أرضيٍّا؛ قلُت قلَت. كما ينفع أريض عمل بال كانت إذا إال
ويطيب ذاتها. بحد جميلة منهما واحدة كل صورتان لها الدير معيشة أن وعندي اآلن،
وإذا الصورتني. هاتني معك أرسم أن والرهبان، األديرة أرض األرض؛ هذه يف اآلن يل
إله باسم فنحن صوتنا، إيقاف ورامت تسمع خفية آذان بنا يُحيط الذي الهواء يف كان
إذ الحرية؛ إله إنكار تستطيع ال ألنها ذلك عليها؛ نقوى الجبال هذه يف الساكن الحرية
سواء تنقسم، وال تتجزَّأ ال واحدة الحرية أن وبما الجبال. هذه يف به استنَجَدْت طاملا
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له أخضعت أن بعد اإلله لهذا تخضع أن والعدل الحق فمن القول، يف أو الفعل يف كانت
غريها.

عىل تقدر ال طبقات من برشضعفاء ذكرت: ما هي الديرية للمعيشة األوىل فالصورة
البقاء، وتناُزع الحياة معارك وترهب العالم، يف الرزق باب وجهها يف ينسدُّ رزقها كسب
عن تتنازل املعيشة هذه عىل للحصول وهي بأمان. فيه وتعيش إليه تلتجئ مكانًا فتطلب
إرادة ال الرئيس يد يف آلة فتصبح الشخصية، حريته أريد اإلنسان؛ لدى ما وأثمن أرشف
وبهذه الزواج. ترك ثم الفقر، ثم العمياء، الطاعة يشء أول تنذر أنها ذلك قوة؛ وال لها

رضورية. قوات االجتماعية الهيئة تُحرم املشهورة الثالثة النذور
الضمري؟ عن التناُزل هو ما أدراك وما الرئيس. يدي بني ضمريها تضع الطاعة فبنذر
الرئيس ذلك سلطة تحت ويجعل فيه، اإلنسانية ر ويُحقِّ اإلنسان شخصية يفني ذلك فإن
الفقر وبنذر الدينية، الهيئة لفائدة املدنية الهيئة يف تأثري أشد يؤثر ُمطيًعا، كثيًفا جيًشا
فيعيش بها، التمتُّع له ُحلل التي األرض خريات من تعبه ثمار وغريه نفسه اإلنسان يحرم
ال وهي النسل، تكثري يهمها األمم ألن ته؛ أمَّ عىل يجني العفاف وبنذر وضعيًفا، ذليًال
الحارضة املدنية تُعارض إذًا الثالثة فالنذور املحللة؛ بالطرق عليه الحث يف جهًدا تألو
الهيئة ملبادئ مناقضة جديدة مبادئ معها جلبت املدنية هذه وأن سيما ال وتعاكسها،

األساسية. شئونها من كثري يف املناقضة كل الدينية
روحي لنفع البرش عن البرش بعض ينقطع أن الديرية: للمعيشة الثانية والصورة
بني الدهر عواصف رمته َمن كل إال اإلدراك حق يُدركه فال الروحي النفع أما ومادي.
فهناك والفظاعة، والخشونة الهمجية من املعارك هذه يف ما ورأى اليومية، الحياة معارك
يكونان ال والغلبة الظفر هناك بًرشا، ال وحشية حيوانات البرش يكون — أسفاه وا —
يف جميلة هي التي الفضائل هذه فإن واألخالق، املبادئ ورشف والفضل باالستقامة
املعارك، تلك وسط يف صاحبها لضعف سببًا تكون األدبية والنوادي الرسمية املجتمعات
واألكثر اعتداءً، واألكثر ظلًما، واألكثر وقاحة، لألكثر والغلبة الظفر يكون وإنما لقوته، ال
يظهر كان متى إال الحياة يف قويٍّا دائًما يكون ال اإلنسان إن رينان: قال ولذلك خداًعا؛

ا. غاشٍّ كان أنه مع الخطأ، من صنعه فيما مغشوًشا كان أنه دائًما
والظلم الغش تحب ال هللا جبلها التي اللطيفة الحساسة النفوس تصنع فماذا
الفضيلة جناح خافضة سالحها تسلم هل الهائل؟ الوسط هذا يف وجودها حني واالعتداء
عنها تخلع أم القتىل؟ أو األرسى ُجملة يف العراك ميدان يف وتقع الرذيلة، وقاحة أمام
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الظلم ثوب بدله لرتتدي األبدية، الجميلة اليد إياه ألبستها الذي السماوي الفضائل ثوب
عليها تبخل أن يجوز وهل غريها؟ يصنعه ما وتصنع والسلب، والنهب والغش واالعتداء
وسالم بأمٍن فيها لتعيش األرض؛ زوايا إحدى يف صغرية بزاوية حينئٍذ والسماء األرض

الجناية؟ وهذه االنتحار، ذلك إىل تضطر أن دون
األرض، يف البرش من فريق نفوس يف فراغ لسد ُوجد فالدير الدير؛ هي الزاوية هذه إن
الهند جبال يف وأنصاره بوذة انفراد ألن عديدة؛ بقرون املسيحية الديانة قبل موجود وهو
تتألم، نفوس فيها دام ما األمم يف الزمة الحاجة هذه وستبقى الديرية. املعيشة من نوع
الرشيعة صاحب احرتم وقد الفاتحني. جهاد يحكي والطمع الرزق تحصيل يف وجهاد
الراشدون، الخلفاء وكذلك خريًا، والرهبان بالصوامع أوىص ألنه الحاجة؛ هذه اإلسالمية
من نوع هي إنما اإلسالمي العالم أنحاء يف ذلك بعد أُنِشئَْت التي التكايا أن عن فضًال
هللا إىل واالنقطاع للزهد االشرتاكية املعيشة هذه أن عىل يدل وهذا أيًضا. الديرية املعيشة

األزمان. كل يف النفوس حاجات من حاجة كانت
قائًما الدير يكون التي الجهات تستعمر ممدنة قوة الدير اعتبار فهو املادي النفع أما
املحتاجة األماكن يف أي البعيدة؛ والقرى والجبال القفار يف عادًة تُقام إنما والديورة فيها،
يف صنعه الدير ذلك يستطيع الذي الخري مقدار فتأمل وإحياء. تعمري إىل احتياج أشد
ليتلقوا الُقرى أهل حولها يجتمع عظيمة رشكة عن عبارة نفسه جعل إذا الجهات، تلك
شئونهم جميع يف عليها ويعتمدوا جديدة، صناعات ويتعلموا األرض، زراعة طريقة منها
عن عبارة الحالة هذه يف يصري الدير فإن الفريقني، بني النفع متبادل اعتماًدا العملية

أشغالهم. جميع يف ومستشارهم القرويني أعمال مركز
يأخذ مدة منذ هللا إىل يصيل كان الذي الراهب ذلك ينظر أن للمتأمل يحلو ال وكيف
واملدنية والثروة العلم كرسول أهلها يقابله حيث القرية؛ حقول ويقصد وفأسه، معوله
هؤالء إىل تصل ال والتي واملطالعة، بالدرس اكتسبها التي بإرشاداته ويسرتشدون بينهم،
وبيده الدير من خروجه األقل عىل عندي يساوي األمر هذا أن ريب ال بدونه؟ القرويني
يُعادل العالم يف شيئًا أعرف ولسُت حزين. تسلية أو القرية يف مريض لعيادة اإلنجيل

السبيل. هذا ونزاهة بإخالص سلكت إذا والتعمري، التمدين يف الديورة هذه نفع نفعه
األرايض تعمري يف الُقرى وأهل الدير أهل بني الخارجي باالشرتاك يختص فيما هذا
املجتمعني األفراد تعاون وهو داخيل، آخر اشرتاك هناك بقي حولهم. والثروة الخري ونرش
أهل فإن األرض، يف حكومة ألرقى مثال عن عبارة فيه معيشتهم جعل عىل الدير ذلك يف
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سبيله؛ يف والجهاد والطمع الرزق تحصيل همُّ إليه دخولهم عند عنهم ارتفع قد الدير
تجد الحياة، معارك عن االنفراد ذلك إىل أضف ثم قواها، ي ويُنَقِّ النفس يَُسكِّن مما وذلك
الفاسدة أهوائها كل من وتتملص اليومية، كدوراتها عن االنفراد ذلك يف تصفو النفس أن

االجتماع. حالة يف وتعذبها عليها تضغط كانت التي
البرش، دائرة عن خرجوا ألنهم البرش؛ فوق برش عن عبارة الدير أهل يصبح وهكذا
فوقهم، موضوعني مرشدين معلمني إىل نظرهم إليهم ينظرون االجتماع يف البرش ويصري
همَّ ال جديدة إنسانية وصارت ْت وتصفَّ تكررت قد املنفردين هؤالء يف اإلنسانية فكأن
إىل بالطبع تسوقهم الحالة وهذه الضعفاء. ومساعدة الخري صنع غري األرض يف لها
ترقية مفتاح هنا اهتمام، بكل الجديرة املسائل مسألة وهنا واألدب. بالعلم االشتغال
الطويلة؟ أوقاتهم كل يف الرهبان يصنع ماذا إذ املختلفة؛ والصناعات والفنون العلوم
االشتغال من أنَفس الخري صنع عدا ما الوقت به يُقطع يشء من هل يقطعونها؟ يشء وبأي
يف اليوم ظاهًرا نقًصا الجميلة أديرتهم يف املنفردون الرهبان يكمل وبذلك واألدب؟ بالعلم

االجتماعية. هيئتنا
أن وبما لذاتها، ال للمال مطلوبة أنها تجد عندنا، واألدبية العلمية الحركة إىل انظر
قاًرصا؛ بيننا يبقى فالعلم بالعلم؛ اهتمامهم من أكثر باملال يهتمون واألدب العلم طالبي
ال انقطاًعا إليه االنقطاع به للمشتغلني أمكن إذا إال ى يرتقَّ وال يتقدم ال العلم ألن ذلك
يشتغلون ال الثروة أصحاب دام ما عندنا الحصول بعيد أمر وهذا فيه. املال لشهوة دخل
االنقطاع؛ أتم إليه االنقطاع عىل قادرون ألنهم الفراغ؛ هذا سد عليهم إذًا فالرهبان بالعلم؛
يف فن أو علم إىل ينقطع أن منهم واحد كل وسع ويف عندهم، مضمونة حاجاتهم كل إذ
تصبح وحينئٍذ يشء، إىل يحتاج أن دون عندنا ترقية أتم فريقيه أربعني أو سنة عرشين
كبرية، أكاديمية عن عبارة منها واحد كل ويصري جليلة، علمية لنهضة مصدًرا الديورة

علم. ويف فن يف عاِلم أعضائها من عضو كل
واالكتشافات واالخرتاعات البرشية، املعارف مجموع منه يتألف األعضاء ومجموع
هذه فتكون شئونها، وتحسني األمة يف الخريات لنرش الجديدة األكاديميات هذه من تتابع
أيًضا تكون ذلك عدا ما وهي تقدم. فيما للصالح مثاًال كانت كما للعلم مثاًال الديورة
وفعًال، قوًال متساوون إخوة الكل محضة. اشرتاكية معيشتها فإن املطلق، للنظام مثاًال
تساويهم مع ولكنهم مشرتًكا، بينهم يكون يشء كل ألن يل.» «هذا يقول فيهم أحد وليس
تأمرهم ال أنها لعلمهم د؛ تردُّ وال ُمراجعة بال ا تامٍّ خضوًعا ُعليا لسلطة خاضعون هذا
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ورسور بابتهاج رأسيهما يعفران وأصغرهم أكربهم ترى ولذلك خري؛ فيه وما بالخري إال
النقي. الهادئ الوسط هذا وأعطاهما أنقذهما الذي النظام هذا قدمي تحت

كل بني والثورات والفتن باالضطرابات قاعدة قائمة الدنيا تكون بينما وهكذا
شديدة رضبات بسوطه رينان رضبه الذي العرصي االستفراد روح ترى بينما الطبقات،
يف إنسان كل لرغبة وزوجها؛ واملرأة وابنه، األب بني حتى العالم يف الشقاق بذور يبذر
من حوله وما الدير يف شاملة ة عامَّ والخري والنظام الهدوء ترى هواه، عىل حرٍّا يعيش أن

الِجنان. من قطعة صار كأنه القرى
وصفه، أثناء يف س تحمَّ قد ألنه جبينه عن العرق يمسح وأخذ سليم، سكت وهنا
الرهبان. آبائنا عن الكالم يجب هكذا معلمي! يا عافاك عافاك مرسوًرا: جرجس فصاح
واٍد. يف وأنت واٍد يف فهم تحلم! كفى تحلم! كفى لرفيقه: وقال شديًدا قهقه فإنه كليم أما
الجاهل! أيها أنت فمسكني الدير. من الغرض هو ما تعرف ال أنك يظهر كالمك ومن
من ويجمعون مألوفة، صلوات يكررون الرهبان فيه يقيم أن اليوم عندهم الدير معنى
ذات أوقاًفا أو نقوًدا كان سواء املال، من جمعه أمكنهم ما الصلوات هذه بحجة الناس
وهكذا يقولون. ما عىل للثواب ابتغاءً السبيل هذا يف بسخاء يبذلون والسذج عظيم، دخل
ا ممصٍّ صارت القرى من حولها فيما والخري للثروة نارشة الديورة هذه تكون أن بدل
وإال العلم، قبل باملال التفكري إىل مضطرون عندنا العلم أهل إن قلت وقد لنفسها. للثروة
كما — الفقر نذر وظيفتهم الذين الدين أهل أن أخربك فأنا به، االشتغال عليهم تعذر

الدين. قبل باملال يفكرون أيًضا صاروا — ذكرت
إليه تنظر وأنت يكون، أن يجب كما الدير إىل أنظر أنا بل أحلم، لست ال، سليم: فقال
التي للطرق تبًعا ويفسد يصلح إنما يشء كل أن عىل دليل أوضح وهذا اليوم. جعلوه كما
الشئون كل يف املسائل مسألة وهذه استعماله. يتولون الذين واألشخاص بها، يُستعمل
ال األوىل القرون وأعني القديم، يف كانت الديورة أن تزعم أظنك ولست األمم، سياسة حتى
قائمة، لديانتها قام ملا كذلك كانت لو فإنها اليوم، الحارضة حالتها عىل املتوسطة القرون
االجتماع حياة من للخالص هللا؛ إىل حقيقي انقطاع عن عبارة يومئٍذ الديورة كانت وإنما
كانوا ألنهم املتقدمني أولئك عىل ذلك يف عتب وال يهواه، ال ما إىل أحيانًا اإلنسان تجرُّ التي

الحار. اإليمان طور يُسمى الذي الطور يف يومئٍذ
بعامل مدفوعني ذلك فعلوا إنهم بقولنا الناس عن النقطاعهم نلومهم أالَّ يجب ولذلك
البرش، طبيعة يف كائنة االشرتاكية االنفراد معيشة يف الرغبة فإن الذات، وحب األثرة
هذا يف الديورة نحث ال فإننا اليوم، نلومهم ال كنا إذا ولكننا منهم، الضعفاء خصوًصا
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للوصف طبًقا األديرة حالة عىل تغيري إدخال نطلب بل منوالهم، عىل تنسج أن عىل الزمن
يظهر كما — صارت الدينية والنفوس تغريت، قد االجتماعية الهيئة فإن آنًفا؛ ذكرته الذي
هي التي األوىل الدير وظيفة بطلت عليه فبناء الحار، باإليمان تكتفي ال — قولك من
هذه محل يحل أن الواجب من وصار حقيقيٍّا، انقطاًعا هللا إىل واالنقطاع البرش عن البعد
لوجود معنى فال وإال آنًفا، ذلك وصفت كما وأدبيٍّا، ماديٍّا الناس مساعدة وظيفة الوظيفة

العرص. هذا يف الدير
ألنه به يرضون الدين رجال من وكثريون سهل، أمر التغيري هذا أن يقني عىل وأنا
كرام رؤساء وجود فيه يُشرتط إنما الدينية، واألوقاف األديرة بثروات والعباد البالد يُحيي
أوقاف ملراقبة وأفاضلها الطوائف أكابر يقوم ال فلماذا جانبًا، األطماع وينبذون يفهمونه
لهذا تُنشأ خصوصية دائمة مجالس بواسطة شديدة، مراقبة الدينية واألمالك األديرة

األمة؟ ملجموع نافعة وجوٍه يف الطائل دخلها إلنفاق الغرض؛

ليىل مجنون (3)

وهي السنديانة، عني إىل وصال حتى املوضوع هذا يف يتحادثان وكليم سليم وبقي
منزل من مؤلَّف واملكان الجبل، أعايل إىل طريقهم يف املسافرون فيها يسرتيح محطة
يجلس قليًال عالية دكَّة وأمامه للمسافرين، الغذاء مواد فيه يبيع حانوتًا مستأجره اتخذه
بعد ولذة بظمأٍ املسافرون يرشبه بارد ماء منها ينبع عني وبجانبها عليها، املسافرون

وحرها. الطريق تعب
وعنبًا، وجبنًا مقليٍّا بيًضا طلبا حني وبعد الطعام، وتناُول للراحة وسليم كليم فنزل
عليه، كان الذي الخرج إىل يده ومدَّ الفرسني أحد من دنا قد برجل وإذا يأكالن، وجلسا
بخرجنا يفعل صاحبنا إن هللا! شاء ما لرفيقه: كليم فقال إنكليزية، جريدة منه وأخرج
وقال: الرجل فعبس تريد؟ ماذا وسأله: الرجل من ودنا نهض ثم تكليف، بدون يشاء ما

أقرأ. أن أحب ولكنني شيئًا، أريد ال
يقرأ وصار اإلنكليزية الجريدة ونرش الدكة طرف عىل وجلس لكليم ظهره أدار إنه ثم
االستغراب، يزيد مما وثيابه هيئته وكانت الرجل، هذا أمر وسليم كليم فاستغرب فيها.
يتدىلَّ رأسه يف وافر وشعر الشيب، وخطها كثَّة بلحية عمره من األربعني نحو يف كان فإنه
قذرة، قديمة ثيابًا يلبس العضل، عريض القامة طويل وكان القذر، طربوشه تحت من

والسكينة. واللطف الهدوء عىل تدل كانت سحنته أن إال ممزق، بحذاء ويميش
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شديًدا ضحًكا وضحك رأسه رفع الجريدة يف أسطر بضعة الرجل هذا قرأ أن وبعد
عن كليم: فقال أقول؟ ما حقيقيٍّا أليس وقال: كليم إىل التفت ثم سواء. كلهن قال: ثم
طربًا: رأسه يهز وهو وقال األوىل ضحكته من أشد ضحًكا الرجل فضحك تتكلم؟ يشء أي

نُ��ري��ده��ا ال م��ج��ن��ون��ة ب��ن��ا وأُخ��رى ب��غ��ي��رن��ا ج��نَّ��ْت وه��ي ب��ل��ي��ل��ى ُج��ِن��نَّ��ا

عليه. وأُغمي األرض عىل وقع ثم
فنضح يضحك، وهو ُمرسًعا ركض فإنه املحل صاحب أما وسليم، كليم حينئٍذ فذُعر
هذا فإن تخافا، ال وقال: وكليم سليم إىل التفت ثم باملاء، وصدره املسكني الرجل ذلك وجه
يومني. كل أو يوم كل مرة النوبة بهذه يُصاب وهو مجنون، نصف هو بل مجنون، الرجل
وبينما باملعالجة، يسعفانه إليه وبادرا حينئٍذ، الرجل حالة عىل وكليم سليم ُحزن فاشتدَّ
عن غريب فإنه بالده؟ وأين قصته؟ وما املحل: صاحب سأال بأيديهما يديه يفركان كانا
إن ويُقال لبنان، عن غريب أنه سمعته الذي املحل: صاحب فأجاب يظهر. ما عىل لبنان
يطوف الحني ذلك من وهو وهجرته، فرفضت بها االقرتان راَم فتاة حبه جنونه سبب
سقف تحت ينام وأحيانًا يجد، لم إذا ويصوم طعاًما، وجد إذا يأكل قدميه عىل البالد
األهايل وكل البالد، يف وجهه عىل تائه برجل شبيه فهو السماء، قبة تحت وأحيانًا منزل،

يعرفونه.
امتزاج تأثُّرهما زاد ومما شديًدا، تأثًُّرا تأثرا القصة هذه وكليم سليم سمع فلما
لرفيقه: سليم فقال سمعا، كما الحب بسبب ُجنَّ ألنه جميل؛ غزيل بيشء الرجل تعاسة
يدي أن املريض هذا يد أفرك وأنا يل ُخيِّل املحل صاحب كالم أسمع كنت ملا إنني ا حقٍّ
يبقى أن العجب ومن املشهورين. العرب ُعشاق من غريه أو ليىل، مجنون يد اآلن تمسُّ
بسبب يجنُّون إنهم حتى النفيس، االنجذاب شديدو الشعور، ِرقاق أُناس األرض يف اليوم
تقتل التي الحيوانية الشهوات تيار اندفاع من العرص هذا يف معروف هو ما مع الحب،

الدقيق. الشعور ذلك
يسمونه: الناس إن فأجاب: التعيس؟ الرجل هذا اسم وما املحل: صاحب كليم فسأل

مخلوف.
ويخبط هائًال رصاًخا يرصخ وصار شديًدا، اختالًجا مخلوف اختلج الربهة هذه ويف
عليهم اجتمع قد وكان نفسه. يؤذي لئالَّ الحارضون الثالثة بها فأمسكه ورجليه، بيديه
أقطار يف العامة أكثر ألن منه؛ وكليم سليم ُدنُو من يعجبون وهم األوالد من بعض
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ذلك يُسبب شيطانًا فيه أن العتقادهم اإلغماء؛ ذلك عليه يُغمى ممن كثريًا يخافون الشام
الساعة». يف «واقع عليه: املغمى يسمون وهم االضطراب،

يضحك وصار عينيه فتح ثم عميًقا، ًدا تنهُّ َد وتنهَّ مخلوف أعضاء ارتخت حني وبعد
مخلوف؟ مسيو يا اآلن حالك كيف كليم: له فقال األوالد، كضحك لطيًفا ضحًكا حوله ملن
الناس، فيه يقع ما وكثرًيا بسيط أمر هذا سليم: فقال ترى، كما حايل مخلوف: فأجاب
يف الغضب ظهر وقد حينئٍذ مخلوف فجلس التعب، أو الصدر ضيق أو الحر بسبب إما
امللعونة، الجريدة هذه وإنما التعب، وال الصدر ضيق وال الحر يفَّ يؤثِّر لم وصاح: وجهه
يطرح هو إلهه، يحب كما يحبها هو وتذهب؟ ترتكه أن واألرض السماء لها تُجيز فكيف
ومع له، باالبتسامة فقط وترىض وتأخذها، لتتنازل ورشفه ومرياثه اسمه قدميها تحت
ترى؟ يا جزاؤها هو فما وتختفي، كالربق منه وتفرُّ بقدمها الهبات هذه تردُّ فإنها ذلك

قطعة؟ قطعة والتقطيع باألقدام، والدوس والشنق، والحرق والخنق القتل أليس
عيناه، فجحَظْت عظيًما، مبلًغا الكلمات هذه عند الغضب به بلغ قد مخلوف وكان
الهائج، كالجمل فمه عىل الزَّبَد وبدا يخنقه، فكاد رأسه إىل الدم وصعد أوداجه، وانتفَخْت
الحادثة هذه اإلنكليزية الجريدة يف قرأ أنه حينئٍذ وعِلما وكليًما، سليًما منظره فهال
بالحق؛ نطقَت لقد وقال: وتعزيته، تسكينه يف رغبًة األمر سليم فتالىف حادثته، فأذكرته
التي لنهيم مس حادثة تتمة قرأت هل ولكن ذكرت، مما أكثر تستحق الفتاة تلك فإن
الخبيثة لهذه جرى فماذا ال، الهياج: أثر من تعبًا يلهُث وهو مخلوف فأجاب إليها؟ تشري

عقابها. لقيَْت لقد سليم: فقال حبيبها؟ تركها بعد
فارتعَدْت ماتت؟ هل عينيه: من يتطاير واليأس الجنون ورشر حينئٍذ مخلوف فصاح
وأجاب برصاصة، ُجرح وحش صوت حكى الذي الصوت لذلك وكليم سليم فرائص
مظلوًما أحدهما كان إذا وخصوًصا افرتقا، إذا الحبيبني أحد يموت ال فإنه ! كالَّ كالَّ سليم:
روى سليم: فقال ذلك؟ وكيف قال: ثم قليًال، يتأمل مخلوف فبُهت اجتماعهما. بعد إال
لحبِّها مظلومة نفس كل أن أرسطاطاليس، عن أفالطون عن نيقوديموس عن فرفوريوس
فكل ولذلك املحبوبة؛ النفس ترى أن قبل وصدَقْت حبها يف ثبتت إذا تموت ال أخرى نفًسا
بعد نفسها تلقاء من ذليلة إليه تعود لها حبه عىل الفتى ويَثبت يحبها فتًى تهجر فتاة
لنهيم ملس جرى وهكذا حياتها. يف يُشاركها أن إليه وتطلب ذنبها، عن وتستغفره ذلك،

خطيبها. واستصفَحْت ذليلة مدة بعد عادت فإنها حادثتها، الجريدة يف قرأَت التي
قد كان وإذا وقال: غريبًا برًقا عيناه وبرقت ركبتيه عىل جاثيًا مخلوف استوى فهنا

سنوات؟ عدة غيبتها عىل انقىض
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رفيقه: أذن يف فهمس التعيس، املجنون ذلك نفس يف قام ما الحال يف كليم فأدرك
فإنني رضر؟ من الجنون بعد وهل سليم: فأجاب ه، سترضُّ ولكنك باألمل نفعه تحاول إنك

حني. إىل العصبي جهازه وتسكني شأنه إلصالح طريقة أُجرب اآلن
قصريًا الوقت كان سواءٌ بقوله: سليم أجابه تقدم، الذي السؤال مخلوف سأله وملا
املسرت بها استعاد التي الطريقة لك أذكر لم ولكني أنفها، عن رغًما تعود فإنها طويًال أو
يذكرها ال فكان األبطال، ثبات حبها عىل ثبت يشء كل قبل فإنه املذكورة، حبيبته أرثور
يرض وال دائًما، والبشاشة باللطف يتظاهر كان ثم ألحد، قصتها يحكي وال سوء، بكلمة
فيأكل بنفسه، يعتني الخصوص عىل وكان استطاعته. بقدر وينفعهم الناس، من أحًدا
وبهذه أمكنه. ما صحته ويُداوي البالد، يف بالطواف كثريًا يتعب وال يكفيه، ما الغذاء من
إليه عادت أن حبيبته لبثَْت فما الناس، من محبوبًا لطيًفا املنظر جميل رجًال صار الطرق

إيَّاه. هجرها عن الصفح منه تطلب
عىل ذلك فدلَّ جبينه، من يقطر العرق أخذ وقد يفكر ومخلوف يتكلم سليم وكان
انهَمَلْت كالمه آخر عىل سليم أتى وملَّا نفسها. مع شديد رصاٍع يف حينئٍذ كانت نفسه أن
فاغرورَقْت شديًدا، بكاءً يبكي وصار يديه بني رأسه فوضع خديه، عىل مخلوف دموع
إخالص األرض يف اليوم يوجد أن من دهشتهما وازدادت وكليم، سليم عينا بالدمع حينئٍذ

التعيس. املجنون العاشق هذا كإخالص
يف مصيٌب أنت له: فقال آخر، وجٍه من تسليته كليم راَم البكاء يف مخلوف استغرق وملا
تبكي شك وال إنك الحساس! وقلبك الرقيقة عواطفك يف هللا فبارك مخلوف، مسيو يا بكائك
ويُرَزق يتزوج الذي املسكني الزوج عىل تبكي إنك العالم، يف التعساء األزواج جميع عىل
شبابًا، منه أغض شابٍّ إىل سواه، إىل ناظرة امرأته عني يرى ذلك ومع زوجته، من أوالًدا
زوجته تموت ثم اليوم يتزوج الذي الزوج عىل تبكي إنك دائًما، جحيًما حياته فتجعل
بينما أُماه! يا دائًما: يصيحان طفلني ذراعيه عىل تاركة سنتني، بعد الجميلة الرطبة الفتاة
تارًكا بسنتني زواجه بعد يموت الذي الزوج تبكي إنك حبيبتي! يا معهما: يصيح قلبه
شيئًا تكرب عائلته يرى الذي الزوج تبكي إنك هللا، غري لهما ُمعني ال وصغريَين فتاة أرملة
مسيو يا جديرة االجتماعية األحوال فهذه ضيًِّقا. رزقه باب ويرى ولد، سنة كل فشيئًا،

أحدها. يف تقع لم ألنك هللا فاشكر بعُد؛ تتزوج لم كنَت وإذا بدموعك، مخلوف
يسمعه لم كأنه أو الكالم، هذا معنى يفهم لم مخلوًفا املسكني أن يظهر ولكن
به فأمسك للنهوض، ز تحفَّ كليم سكت فلما ضمريه، يف حينئٍذ يجول كان بما النشغاله
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إىل معهما بالسفر إقناعه فحاوال ونهض، فاعتذر الطعام، يف ليُشاركهما وكليم سليم
من منها يضحك جدية بهيئة لهما قال األرز كلمة سمع فلما األرز، إىل ومنها الحدث،
ثم فيه. سيقابلهما وإنه هناك، للسياحة األرز إىل مدة بعد مسافر إنه جنونه: يعرف

سبيله. يف وسار رأسه، بإحناء وودعهما منهما تخلَّص

ي��ذرع��ه ال��ل��ه ب��ف��ض��اء م��وك��ٌل وم��رت��ح��ل ح��لٍّ ف��ي ه��و ك��أن��م��ا

حالته إن ا حقٍّ وقال: رفيقه إىل سليم التفت املكان منعطف يف برصهما عن غاب وملَّا
جرجس، مع طريقهما يف وسارا ركبا قليًال واسرتاحا الطعام تناوال أن وبعد مؤثرة. حالة
ألن الطريق؛ عىل الحديث بينهما دار برهة وبعد مخلوف. يف يفكر منهما واحد كل وكان
فما حبه، من ُجنَّ محبٍّا فيها أرى مرة أول هذه سليم: فقال للحديث، ُمحرِّك خري الطريق
مجانني شاهدُت فقد أنا أما كليم: فقال الجنون! مع اللطيفة الدمثة األخالق هذه أحسن
يف ُزرُت سنتني منذ فإنني هذه، قصتنا من تأثريًا أشدُّ قصة وعندي اليوم، قبل اًقا ُعشَّ
عىل أرشفنا فلما املجانني، بعض يُعزل حيث قزحيَّا دير األصحاب بعض مع طريقي
به فوقفنا الرأس، ملوي حزينًا جالس وهو الباقني، عن ُمنفرًدا أحدهم وجدنا مكانهم

يقول: فأنشأ تجد؟ ما له: فقلنا السالم، فردَّ عليه، فسلَّمنا

أج��ُد م��ا أب��ثُّ أس��ت��ط��ي��ع ال ك��م��د أن��ن��ي ي��ع��ل��ُم ال��ل��ه
ب��ل��ُد ح��ازه��ا وأخ��رى ب��ل��ٌد ت��ض��م��ن��ه��ا ن��ف��ٌس ل��ي: ن��ف��س��ان
ج��ل��ُد ي��ف��وق��ه��ا ول��ي��س ص��ب��ٌر ي��ن��ف��ع��ه��ا ل��ي��س ال��ق��ي��ام��ة وأرى
أج��ُد ال��ذي ت��ج��د ف��ك��أن��ه��ا ك��ش��اه��دت��ي غ��ائ��ب��ت��ي وأظ��ن

أحسنت؟ له يُقال أمثيل وقال: به لريمينا يشء إىل فأومأ وهللا. أحسنت له: فقلت
يل قلتم أحسنت فإن أنشدكم، حتى رجعتم ما إال باهلل أسألكم فقال: هاربني، عنه فولَّينا

يقول: فأنشأ ُقل، له: وقلنا ووقفنا فرجعنا أسأت، يل قلتم أسألت وإن أحسنت،

اإلب��ُل ب��ال��دم��ى وس��ارت ��ل��وه��ا ورحَّ ع��ي��س��ه��ُم ال��ص��ب��ح ُق��ب��ي��ل أن��اخ��وا ��ا ل��مَّ
ُم��ن��ه��م��ُل ال��ع��ي��ن ودم��ع إل��يَّ ت��رن��و ن��اظ��ره��ا ال��س��ج��ف خ��الل م��ن وق��لَّ��بَ��ْت
ج��م��ُل ي��ا ِرج��الك ح��م��َل��ْت ال ن��ادي��ُت: ع��ن��ُم ع��ق��ده ب��ب��ن��ان وودع��ْت
وارت��ح��ل��وا ال��ب��ي��ن ح��لَّ ال��ب��ي��ن ن��ازل م��ن وب��ه��ا ب��ي ح��لَّ م��اذا ال��ب��ي��ن م��ن وي��ل��ي
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األج��ُل ت��رح��ال��ك ف��ي ال��ع��ي��س راح��ل ي��ا أودع��ه��م ك��ي ع��رِّج ال��ع��ي��س راح��ل ي��ا
ف��ع��ل��وا؟ م��ا ال��ع��ه��د ب��ط��ول ش��ع��ري ل��ي��ت ي��ا م��ودَّت��ه��م أن��ُق��ض ل��م ال��ع��ه��د ع��ل��ى إن��ي

لساعته، فمات وتمدَّد تربَّع ثم أموت. وهللا وأنا ماتوا؟ وقال: فصاح ماتوا! له: فقلُت
دفنَّاه. حتى برحنا فما

هذه كليم: فقال يريد؟ حني يُطلقها حتى يده يف روحه وهل للعجب! يا سليم: فقال
تدل أنها إال مضحكة، ولكنها أخرى حادثة أيًضا شهدُت وقد املجانني، عن ُمحزنة قصة
وحدَّة نباهتها عىل يُبقي فإنه عقلها الجنون طمس إذا التي الطبقة هذه ذكاء عىل أيًضا
عىل الكائنة اإلسالمية القلمون بقرية مارٍّا يوم ذات كنُت أنني الخرب وتفصيل ذهنها.
فسألت: القرية، خارج عظيًما اجتماًعا فرأيُت وقلحات، البلمند دير تحت البحر شاطئ
زونه يُجوِّ ال ما له ويُجوِّزون منه األهايل يضحك معتوًها هنالك أن فعلمت الخرب؟ ما

لسواه.
«وكان املنكر، عن والنهي باملعروف األمر إىل السبيل ليجد يجدُّ املعتوه هذا وكان
ملعلم فليس اليومني هذين يف ركب فإذا والخميس، االثنني يومي جمعة كل يف قصبة يركب
تالٍّ فيصعد والصبيان، والنساء الرجال معه ويخرج فيخرج طاعة، وال حكم صبيانه عىل
نعم، فيقولون: عليِّني؟ أعىل يف أليسوا واملرسلون؟ النبيُّون فعل ما صوته: بأعىل ويُنادي
بكر أبا خريًا هللا جزاك فيقول: يديه، بني فأُجلس غالم فأُخذ الصديق. بكر أبا هاتوا قال:
ُحسن يف والسالم) الصالة (عليه محمًدا وخلفَت بالقسط، وقمت عدلت فقد الرعية؛ عن
ثقة، وأحسن عروة، أوثق إىل منه وفرغت وتناُزع، حل بعد الدين حبل ووصلت الخالفة،
هللا جزاك فقال: غالم، يديه بني فأجلس عمر. هاتوا ينادي: ثم عليِّني. أعىل إىل به اذهبوا
الصالحني، سبيل وسلكت الفيء، ووسعت الفتوح، فتحت فقد اإلسالم، حفصعن أبا خريًا
فأتي عثمان. هاتوا يقول: ثم بكر. أبي بحذاء علِّيِّني أعىل إىل به اذهبوا الرعية، يف وعدلت
يقول: — تعاىل — هللا ولكن السنني، تلك يف خلطت له: فيقول يديه، بني فأُجلس بغالم
إىل به اذهبوا يقول: ثم َعَليِْهْم﴾، يَتُوَب أَْن هللاَ َعَىس َسيِّئًا َوآَخَر َصاِلًحا َعَمًال ﴿َخَلُطوا
فيقول: يديه، بني غالم فأجلس طالب، أبي بن عيل هاتوا يقول: ثم عليني. أعىل يف صاحبَيه
يف وزهدت العدل، بسطت النبي، وويل الويص فأنت الحسن، أبا خريًا األمة عن هللا جزاك
وزوج املباركة، الذرية أبو وأنت ظفر، وال بناب فيه تخمش فلم الفيء، واعتزلت الدنيا،
بني فأجلس معاوية: هاتوا يقول: ثم الفردوس. عليني أعىل إىل به اذهبوا الطاهرة، الزكية
وحجر الشهادتني، ذا ثابت بن وخزيمة يارس بن عمار القاتل أنت له: فقال صبي، يديه
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واستأثر ملًكا، الخالفة جعل الذي وأنت العبادة، وجهه أخلقْت الذي الكندي، األدبر بن
ونقض هللا رسول ُسنة غريَّ من أول وأنت بالنعمة، واستبطر بالهوى، وحكم بالفيء،
بني فأجلس يزيد. هاتوا قال: ثم الظََّلَمة. مع فأوقفوه به اذهبوا بالبغي، وقام أحكامه
وانتهكت أيام، ثالثة املدينة وأبحَت الحرة، أهل قتلت الذي أنت … له: فقال غالم، يديه
بشعر وتمثَّلَت هللا، رسول لسان عىل باللعنة وبُؤت امللحدين، وآويت هللا، رسول حرم

الجاهلية:

األس��ل وق��ع م��ن ال��خ��زرج ج��زع ش��ه��دوا ب��ب��دٍر أش��ي��اخ��ي ل��ي��ت

الدرك إىل به اذهبوا اإلبل، حقائب عىل سبايا هللا رسول بنات وحملت ُحسينًا، وقتلَت
فقال: العزيز، عبد بن عمر إىل بلغ حتى واٍل بعد واليًا يذكر يزال وال النار. من األسفل
أحييت فقد اإلسالم، عن خريًا هللا جزاك فقال: يديه، بني فأُجلس بغالم فأتي عمر. هاتوا
ونفاق، شقاق بعد ساق عىل الدين عمود بك وقام القاسية، القلوب وألنَت موته، بعد العدل
بني دولة بلغ أن إىل الخلفاء من بعده كان من ذكر ثم بالصدِّيقني. فألِحقوه به اذهبوا
هاشم، بني إىل أمرنا فبلغ قال: املؤمنني، أمري العباس أبو هذا له: فقيل فسكت، العباس،

جميًعا.»1 النار يف بهم واقذفوا جملًة، هؤالء حساب ارفعوا
الرحمن عبد إيه له: فقال غالم، إليه فرفع األندلس؟ أمويُّو أين فقال: وبعد؟ له: فقيل
تُحسن لم كبرية وسلطنة جديدة خالفة وتُنشئ اإلسالم، يف خرًقا تخرق ذهبت الداخل،
غالم، إليه فُرفع الفاطميُّون؟ أين قال: ثم النار. إىل به اذهبوا عنها، الدفاع وقومك أنت
وبعد؟ له: فقيل خذوهم. شطرين، ه بشقِّ اإلسالم وأضعفتم أُمراءكم ألَّهتم لقد فقال:
فصاح بالكالم، وهمَّ رأسه وحكَّ ويرسة يمنًة فالتفَت عثمان. آل فقيل: ماذا؟ بعد فقال:
الحكم نؤجل فإننا عثمان، بنو أما وقال: املعتوه فضحك مفتوح. السجن باب صائح: به

وانرصفوا. الجميع فضحك عليهم،
الوصف أمري كل يصف جنونه مع فإنه غريب، الرجل هذا أمر إن ا حقٍّ سليم: فقال
من أرى فإنني مخلوف صاحبنا أما بالتاريخ. الناس أبرص ِمن كأنه عليه ينطبق الذي

صوابه. عليه أردُّ لعيلَّ ُمعالجته عىل عزمُت ولذلك الحالة؛ هذه يف نرتكه أن القسوة

الفريد». «العقد عن مأخوذة القصة هذه 1
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الحدث (4)

القرية هذه إىل وصال وملَّا والحدث، السنديانة عني بني املسافة بالحديث الفارسان وطوى
مناظر الجبل أعايل يف يُشاهدا بأن النفس يُعلِّالن كانا ألنهما الصدر؛ ُمنقبيض إليها دخال
تكون قلَّما فإنه معرفته، قبل جميًال شيئًا يتصور من كل شأن وهذا وأجمل. أبهى
الخيال. شديد املتصوِّر كان إذا خصوًصا الخيالية، لصورته مساوية الحقيقية صورته
مهما املوجودات، صور يف يرى ال َمن ذوًقا وأسلمهم ًرا، تصوُّ وأرقاهم خياًال، الناس وأشد
أن قبل خياله يف ارتسَمْت التي صورتها تساوي أو تفوق صورة ونفيسة، عظيمة كانت

يراها.
فيها اإلقامة تجب بل مرة، ألول إليها للداخل يظهر ال الحدث جمال إن الحقيقة ويف
برشي، جبَّة يف أكمة قمة عىل قائمة صغرية قرية فهي محاسنها؛ إلدراك ثالثة أو يومني
والرياح الزوابع يرهبوا لم بنوها الذين أن فيظهر األربع، جهاتها من والنور للهواء مطلقة
القريبة قنات كقرية مرتفعة أكمة ظل يف قريتهم يخفوا لم ولذلك األعايل؛ تلك يف والثلوج
وال الشمال، يف تقابلها التي كأهدن جبل سفح يف بَنَوها وال الغربي، الجنوب إىل منها
تلك ُمصادمة — يظهر ما عىل — بها قصدوا هم بل الرشق، يف كحرصون واٍد قلب يف
تقريبًا. سنة نصف الضباب ويُغطيها الثلج يعممها التي األعايل تلك يف الطبيعية العنارص
فصاروا لالستشفاء، املرىض إليها واجتذب ها، وأجفَّ األهوية أجود هواءها جعل ما وهذا

سواها. عىل يفضلونها
يرتاكضون وبعضهم واضطراب، هياٍج يف أهلها كان القرية إىل وكليم سليم دخل وملا
جرجس، يا كليم: فقال الغربي، الجنوب إىل القرية بجانب صغري حرج فوق قائم منزل إىل
استئجار يرومون األمريكان بعض أن فأخربه األهايل أحد جرجس فسأل الخرب. لنا استخرب
عىل الناس يحثُّون بروتستنت ألنهم تأجريهم؛ يريد ال فريًقا األهايل يف ولكن القرية، يف بيت
االضطراب هذا بسبب علم ملا سليم فضحك الربوتستنتي. املذهب إىل املاروني مذهبهم ترك
سأل ثم البلدان، أقايص إىل تَتْبَُعنا واألديان املذاهب يف الخالفات هذه إن لرفيقه: وقال

يجوز؟ ال أم ذلك لهم يجوز هل هذا؟ يف جرجس يا رأيك ما جرجس: سليم
الذي مذهبهم تغيري يريدون ال األهايل إن معلمي، يا لك أقول الحق جرجس: فأجاب
يف أو بناحيتنا الكورة يف كانوا سواء بدمائهم، يفدونه وهم وأجدادهم، آباؤهم عليه ُربي
ما الكورة نواحي يف أنتم تصنعون ال ملاذا ولكن مازًحا: سليم فأجاب الجهات، بهذه الجبة
مدارس؟ بضع عندكم فتحوا وقد قبلتموهم فإنكم األمريكان، طرد من الجبة أهل يصنعه
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موارنة. الجبة وأهل معلمي، يا روم الكورة أهل قال: ثم الجواب، يف جرجس فاحتار
جرجس، يا ماروني أنا سليم: وقال جرجس، كالم معنى أدركا ألنهما وكليم سليم فضحك
فاعلم الحقيقي، السبب جهلت قد ولكنك للمجوس، حتى اإلساءة أكره أنني ثقة عىل وكن
استقاللهم، عىل الكورة أهل من أحرص الجبة أهل أن األول: أسباب؛ أربعة لذلك أن
بحريتهم استمساًكا أشد الجبال أهل برح وما حريتهم، عن الدفاع يف قدًما منهم وأرسخ
وحاجاتهم عواملهم جملة من الديني مذهبهم يعتربون وهم السهول، أهل من املطلقة
الكورة؛ يف الدين لرجال خالًفا ُعظمى، سلطة عليهم الدين لرجال أن والثاني: الوطنية،
أن والثالث: الجبل، سياسة يف الخصويص النفوذ من الدينية البطريركية للهيئة ملا وذلك
يروم أجنبي كل أمكنها ما تُبعد أن لها يطيب الدينية السلطة هذه تحمي التي فرنسا
أن والرابع: الفرنسوية، غري الدينية البعثات الخصوص وعىل واستمالتهم، األهايل مخالطة
االتفاق، من يشء عىل طرابلس يف واألمريكان والروم دينيٍّا، طرابلس ألسقفية تابعة الكورة
طرابلس يف الدينية هيئتهم دامت ما األمريكان يُعاندوا أن الكورة أهل يستطيع فكيف
هذه يف البحث عىل أصربك ما هلل الكالم: هذا من ضجر وقد حينئٍذ كليم فقال لهم؟ ُمساملة

الهنات!
أعىل وهو القرية، يف يقصدانه كانا الذي املنزل إىل الجوادان وصل الحني هذا ويف
ويشاهدون الضيفني ينتظرون النوافذ يف املنزل أهل وكان وآخرها، الجنوب يف املنازل

ذكره. تقدم الذي املنزل حول وصياحهم األهايل اضطراب
أمني، الخواجة يُدعى: وكليم لسليم صديق عائلة املنزل هذا يف املصيِّفة العائلة وكانت
نحو يف وأمٍّ العمر، من السبعني يف له وأٍب املريض، أمني من: مؤلفة وهي مريًضا، وكان
هذا يف ولبنان سوريا يف كثرت التي املشهورة الصدر بعلة مريًضا أمني وكان الستني.
العلة، بهذه سنوات ثالث عليه انقىض العمر من والعرشين الخامسة يف شاب وهو الزمان،
يف الجاف النقي الهواء يف اإلقامة غري األطباء عند عالج لها يبَق ولم دواءٌ، بها ينجع فلم

الجبال. أعايل
وال رحمة يعرف ال املرض ولكن آمالهما، وقبلة الشيخني والديه وحيد أمني وكان
وحيدهما عىل والنهار الليل يبكيان حالته، من شديد يأٍس يف أبواه وكان ُحرمة، يرعى
أنهما إال الحياة، هذه يف وحيَدين فريَدين العمر آخر يف إيَّاُهما تارًكا عنهما، الذاهب الشاب
كان وكذلك وبشاشة، رسور كل املريض أمام يُظهران كانا الرس يف املتصل حزنهما مع
كان ولكنه فشيئًا، شيئًا املوت إىل تجرُّه كانت التي بعلَّته عاِلًما كان فإنه أمامهما، املريض

168



الوحش! الوحش! الوحش!

ولم به، يعتنيان كانا اللذَين الشيَخني عذاب يف يزيد لئالَّ شكوى؛ وال ضجر بال يحتملها
الشيَخني. وممرَِّضيه الكريم املريض هذا كصرب مرض عىل صربًا قط أحٌد يَر

فابتسم النهوض، عىل يقوى ال رسيره يف ًدا ُممدَّ أمني كان عليه وكليم سليم دخل وملا
فلما اليد، بهز ليصافحاه منه تقدَّما بل االبتسام، بهذا يقنعا فلم هما أما ُمسلًِّما، لهما
عينيه: يف بدمٍع لهما وقال اللحاف، تحت وأخفاها يده سحب نحوه يديهما ان يمدَّ رآهما
سليم عينَي إىل حاًال الدموع فنفَرت الضعف. غاية يف فإنني عليكما، بالسالم تتعباني ال
دائه. من يعديهما أن من فراًرا إال يده يُخِف لم العزيز املريض ذلك أن لعلمهما وكليم؛
املصابون أيها ويا العدوى، من خوًفا منهم الناس فرار من يشكون الذين املرىض أيها فيا
اللطيف الشعور هذا تعلَّموا ، والتحرسُّ والتألُّم ر بالتضجُّ أوقاتهم يقضون مزمنة بأمراض

الكريم. املريض هذا من الجميل والصرب
يف الضوضاء اشتدَّت حتى الطريق تعب بعد يسرتيحان وسليم كليم جلس وما
نفهم لم ألمني: كليم قال ثم منها، وأطالَّ النافذة إىل كالهما فهرعا الصياح، وعال القرية
املسألة انتهت كيف أمني: فسأله داخٌل، املنزل بصاحب وإذا االضطراب. هذا سبب جيًدا
وأدعو أذهب أن عزمت وقد الحدود، تجاوزوا إنهم ا حقٍّ مرعب: أبو فقال مرعب؟ أبا يا
أمني: له فقال قولكم؟ فما اآلخر، الجانب يف يُقيمون وأدعهم هذا منزيل إىل الضيوف أولئك
وبني بيني ترجمانًا أريد ولكنني فقال: الشهامة، فلتكن وهكذا مرعب، أبا يا أحسنت

نرافقك. نحن وقاال: وكليم سليم فهبَّ الخواجات.
عليه، النزاع كان الذي املنزل إىل وكليم سليم مع مرعب أبو وصل دقائق خمس وبعد
املنزل وأمام أوالد، وعدة نساء وبضع القرية أهل من رجًال عرشين نحو حوله فوجدوا

وخادم. وترجمان األمريكان من ثالثة وبجانبها السفر، حوائج عليها بغال ثالثة
السمن، كثري الجسم، كبري رجل وهو العمر، من الخمسني نحو يف مرعب أبو وكان
حارب أنه عنه مشهوًرا وكان إنسان، شخص يف له تمثَّل إذا املوت يهاب ال العزم، قوي
إشارًة مدفع»؛ «كلة سماه بك يوسف إن حتى أعوانه، أشد من وكان كرم، بك يوسف مع
رفيَقيه، مع بينهم دخل املتجمهرين إىل مرعب أبو وصل فلما وقوته. جسمه استدارة إىل
مقسوًما كان الجمهور ذلك أن منهم فعلم والصياح، االضطراب سبب عن منهم واستفهم
قريتنا، يف اإلقامة من األجانب نمنع أن الضيافة آداب من ليس يقول كان ففريق قسمني:
نفسه. املنزل صاحب الفريق هذا يف وكان املجاورة. القرى أهل حتى الناس سبَّنا وإال
فيهم ألن بل فقط؛ بروتستنت ألنهم الضيوف هؤالء نبعد ال نحن يقول: كان آخر وفريق

العدوى. من قريتنا عىل نخاف إذ مسلوًال؛ رجًال
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هل شباب، يا يُقاوم: كان الذي الفريق مخاطبًا وقال صوته مرعب أبو حينئٍذ فرفع
تلعيب أو هدمه أو إقفاله يف الحق لصاحبه وهل فقال: ! كالَّ فأجابوا: منزلكم؟ املنزل هذا
الحق له ليس ولكن ذلك، يف الحق له نعم أجرأَهم: وكان أحدهم فأجاب ال؟ أم فيه القرود
وجهه: يف الغضب بدا وقد مرعب أبو فقال كلهم، القرية بأهل يرض شيئًا فيه يضع أن يف
أنت هل مرعب: أبو الشهم به فصاح املرض، فقال: طنوس؟ ابن يا اليشء هذا هو وما
ديانتنا أوَصْت الذين والضعفاء املرىض وتطرد تضطهد حتى طنوس ابن يا دين بدون

الجذام؟ بعلة سنتني منذ مات ملَّا أباك القرية تطرد لم وملاذا وزيارتهم؟ بمساعدتهم
مرعب؟ أبا يا كالقريب الغريب هل أجاب: بجانبه شابٍّا ولكن طنوس، ابن فسكت
تريدون إذًا فأنتم بالحق، نطقت فإنك رسكيس، ابن يا هللا عافاك مرعب: أبو فقال
أخربكم فأنا القرية. صحة لحفظ ال وبروتستنت، أجانب ألنهم الضيوف هؤالء اضطهاد

فليتبعني. بمنعي؛ نفسه تحدثه من وكلُّ بيتي، إىل آخذهم اآلن أنني
املسافرون، يتبعه املقدمة يف ومىش بأحدها فأخذ البغال إىل مرعب أبو اندفع ثم

القروي. هذا أخالق كرم من يعجبان وسليم كليم وبجانبه
ترجمانهم أفهمهم وقد يضحكون، ذلك أثناء يف كانوا فإنهم األمريكان املسافرون أما
أنهم إال مرعب، أبي منزل يف باإلقامة رضوا إنهم أي يس.» «يس فأجابوا: جرى، ما كل
ذلك معهم عمله الذي العمل قيمة يعرفوا لم ألنهم خصوصيٍّا؛ ُشكًرا ذلك عىل يشكروه لم

الكريم. الرجل
من وكان ترجمانهم، وكليم سليم نادى مرعب، أبي بيت يف املقام بهم استقر وملا
وقصتهم، رفاقه عن سألوه به تعرفوا أن وبعد الغرض، لهذا معهم قدم بريوت تراجمة
جهات يف للسياحة قادم كبري أمريكي حوايش من هم األمريكان الثالثة هؤالء أن فأخربهم
مسرت سليم: فصاح كلدن، مسرت اسمه الرتجمان: فأجاب اسمه؟ وما سليم: فسأله األرز،
حرض وقد مريضة، زوجته فإن نعم، الرتجمان: فقال الِعظام؟ أمريكا أغنياء أحد كلدن
لهم محطة الحدث يتخذوا أن بريوت أطباء عليهم أشار وقد لبنان، أعايل يف للسياحة معها
بجوارها. التي الجميلة األماكن كل يزورون ومنها األهوية، أجف هواءها ألن أعجبتهم؛ إذا

وننتظرهم. نتقدم جعلنا ما وهذا
وقال: الرتجمان فضحك القرية. أهل ظن كما أمريكيني ُمرسلني لستم إذًا كليم: فقال
ال وقال: أيًضا الرتجمان فضحك الصدر؟ بداء املصاب رفاقك من وَمن كليم: فقال ! كالَّ
أو مصابًا، فحسبوه االصفرار إىل ضارب أحدهم لون ولكن بينهم، مصدوًرا أحًدا أعرف
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الصدفة هذه نحمد نحن بأس، ال وقال: سليم فضحك تهم، لُحجَّ تأييًدا ذلك ادَّعوا إنهم
وهل الرتجمان: فقال شك، وال كلدن باملسرت سنتعرف ألننا منا؛ قريبنَي جعلتهم التي

نتمناه. ما ذلك سليم: فأجاب بطانته؟ برجال التعرُّف تحبون
وا ُرسُّ وقد استقبالهم فأحسنوا األمريكان، املسافرين وكليم سليم زار املساء ويف
ويف والسكان. املكان عن مفيًدا حديثًا بلغتهم يُحادثانهم ُمطَّلَعني، أديبنَي ملصادفتهم
سبب وهذا مريضة، كلدن مسز أن الرتجمان من بلغنا أحدهم: سليم سأل الحديث أثناء
الوطن. مرض وأجاب: املخاطب فضحك مرضها؟ ما ولكن املكرم، زوجها مع سياحتها
وهو جديًدا، شيئًا اآلن أُخربكما أنا نعم، صاحبهما: فقال ذلك، وكليم سليم فاستغرب
وطنها إىل االشتياق عن تنفك ولم الشام، بر من أصلها كلدن مسز فإن شك، وال كما يرسُّ
التي السياحة هذه يف إليها تعود صحتها لعل العام هذا يف كلدن املسرت بها فجاء األول،

جميلة. كانت وإن ُمتِعبة هي

ليىل مجنون قصة (5)

التايل اليوم صباح يف ونهضا السفر، تعب بعد الهناء نوم وسليم كليم نام الليل ذلك ويف
يف يتعوَّداه لم الربودة من بيشءٍ الشمس رشوق قبل شعرا أنهما إال مرسوَرين، نشيطني
ذرات الحار نورها ذرات ومازَجْت الشمس طلعت ملَّا لكن السهل، عىل الجبل لقياسهما آب
الساعة هذه ومنذ كلها. حياتهما يف بمثله يشُعرا لم شديد بارتياٍح شعرا البارد الهواء

عيونهما. يف جميلة تكون الحدث بدأت
وأوعز النوم من أمني انتبه قليًال، حرارتها واشتدَّْت املرشق فوق الشمس تعالت وملا
الصباح طعام ليتناوال القرية؛ من القريب الصنوبر حرج إىل للذهاب ا يستعدَّ أن أبويه إىل
حماًرا؛ أمني وركب الحرج، نحو وسليم كليم سار ساعة نصف فبعد ضيفيهما. مع هناك
نحو والحرج القرية بني واملسافة وراءه، أبواه وسار لضعفه، امليش عن عاجًزا كان ألنه
بُنيَْت جديدة منازل وبضعة القديمة القرية بني قائم الحرج وهذا دقائق. خمس أو أربع
فرُيى السهل، إىل الحدث من تنفرج مختلفة أودية فوق مغروس وهو الجنوب، إىل وراءه

األفق. من وراءه وما والبرتون الكورة بحر ورائه ِمن
مجلسه أمني جعل وقد الصباح، طعام وتناولوا مجلس، أجمل يف هناك الرفاق فجلس
منه اللطيف الشعور هذا فكان طعامهما، عن طعامه وفصل صديَقيه، مجلس من بعيًدا
من الفائدة ما — أسفاه وا — ولكن نفسه، من األثر ذلك محو يف رغبًة صديَقيه يزيد
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التي الجمعية تلك يف كان أمينًا فإن الوجه؟ يف باديًا دام ما النفس من األثر ذلك محو
واملعطر الجميلة، الجبال مناظر عىل املرشف املكان ذلك يف والعافية، بالصحة تتمتع كانت
ورشبَْت أكَلْت الهائلة العلة فإن وخيال، شبح عن عبارة الطيبة؛ الصنوبر برائحة الهواء
ولم املوت، بلون اللطيف وجهه وصبغ عينيه، نار وأخمد قواه أفنى والهزال ودمه، لحمه
األوالد، كأجسام صار الذي النحيف، الجسم ذلك يف الصبورة الروح لتلك قوة من يبَق
صارا اللذَين الدقيَقني، األشقَرين شاربيه تحت الرقيقتني بشفتيه االبتسام قوة سوى
أمني حياة تظهر كانت فقط فباالبتسام الوجه. بلون لونهما المتزاج كثريًا يظهران ال
نقول فهنا سه، لُجالَّ وإيناًسا للقوة، إظهاًرا دائًما باالبتسام يجود وكان وإرادته، وعواطفه
والعجب أمني. الفتى مثل صبوًرا ُشجاًعا مريًضا قط املمرضون رأى ما أيًضا: ثانية مرة

عليها؟! تقوى أن العلة استطاَعت كيف النفس كهذه صبورة قوية نفس من
التي األفكار هذه سوى الجميل املكان ذلك يف يشء وكليم سليم عيش ص يُنغِّ ال وكان
أال كليم: فقال معه، الحديث يف دخال املريض، وتسلية طردها يف ورغبًة عليهما. ترتدد كانت
الركوب عىل أقدر ال أنني ترى أنت وقال: أمني فضحك الصديق؟ أيها األرز إىل معنا تذهب
الذهاب تستطيع وإنك — هلل والحمد — بخري فإنك تُبالغ، ال سليم: فقال هنا، إىل القرية من
فقال حياتك، يف تََرها لم ُفرجة نُريك أن معنا ِرسَت إذا علينا ولك أردته، إذا األرز إىل معنا
فقال ليىل؟ مجنون هو ومن أمني: فقال ليىل، مجنون نُريك سليم: فقال هي؟ وما أمني:
فُدهش مخلوف! املسيو الرجل بهذا تريد لعلك أمني: فصاح الحب، من ُجنَّ رجل هو سليم:
يعرفونه هنا الناس كل فإن بسيط؛ أمر هذا أمني: فقال تعرفه؟ هل وقاال: وكليم سليم
شاهدتماه؟ أين ولكن نعم، فقال: بالتفصيل؟ تعرفها وهل سليم: فقال قصته، ويعرفون
وعدهما وكيف له، جرى وما السنديانة عني يف مخلوًفا شاهدا كيف سليم عليه فقصَّ
عليكما أُقصُّ فإنني أنا أما عنه. تعرفانه ما كل هذا أظن أمني: فقال األرز، يف يُقابلهما بأن

تفصيلها: وإليكما عارفيه. من سمعتها كما آخرها إىل أولها من قصته
منذ وكان صور، بلدة من أديب شاب وهو درمان، يعقوب األصيل مخلوف اسم إن
بعض يُطالع يوم ذات كان فبينما امُلحاماة، لفن استعداًدا الدرس عىل ُمِكبٍّا سنوات عرش
تُنادي خادمة فأبرص فركض وعويًال، رصاًخا يسمع به إذا البحر شاطئ عىل دروسه
السيدة. وأنقذ البحر يف بأثوابه حاًال نفسه فألقى تغرق، تكاد األمواج بني لها سيدة عىل
صور، يف كبري تاجر كريمة وهي العمر، من عرشة الثامنة نحو يف فتاة السيدة هذه وكانت
وكان بيتها، إىل أرسلها يعقوب أنقذها فلما مجهولة، ألسباب غرًقا االنتحار راَمت وقد
اليوم ذلك ومنذ إليها. عادت الحياة ولكن حزنه، من يموت أبوها فكاد عليها، مغشيٍّا
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حياتها، أنقذ ألنه إليه الفتاة ومالت العبادة، من يقُرب شديًدا ُحبٍّا درمان يعقوب أحبها
خرس وقد العام ذلك يف تويفَ — يُقال ما عىل — أباها فإن ذلك، بعد عاكستهما األقدار لكن
ابنته بقيَت وبذلك بينهم، عزيًزا كان أن بعد قومه بني كرامته وانحطَّْت أمواله، جميع
أيًضا، الحال فقري درمان يعقوب وكان أمها. لوفاة غريها البيت يف يكن لم إذ وحدها؛
النفس، عزيزة وكانت حال. سوء عىل حال سوء ازدادت به اقرتنَْت إذا أنها الفتاة فرأت
بلدة يف فقرية ذليلة تقيم أن فكرَهْت والدالل، والِغنى الرتف يف نشأت ألنها األنفة؛ شديدة
التي البواخر إحدى مع مسافرة وفرَّت يعقوب حبيبها فغافَلْت لة، امُلبجَّ العزيزة فيها كانت
دماغ أن ويظهر اآلن. بعد واسلُني انَسني فيها: له تقول ورقة له وتركت صيدا، عىل تمر

يومها. من فُجنَّ الصدمة، ل تحمُّ عىل يقَو فلم فطرته، من ضعيف يعقوب
ال أمني: فأجاب تعرفها؟ ال بالد إىل وحدها الفتاة سافرت كيف ولكن سليم: فقال
مدارسهم يف البنات يُربُّون أنهم تعلم وأنت األمريكان، مدارس يف نشأْت فإنها ذلك، عن تَسل

ضارٍّا. يكون وأحيانًا نافًعا، يكون أحيانًا أمر وهو واالستقالل، واإلقدام الجرأة عىل
الخواجة فإن نافًعا، الحادثة هذه يف نحن رأيناه إذا أننا ريب ال وقال: كليم فضحك

وعقله. حبيبته به فقد ألنه جًدا؛ ا مرضٍّ يراه مخلوف
اإلنسان معيشة من أصعب ال إذ تُخطئ؛ لم الفتاة أن عندي ولكن سليم: فقال
ولؤم الشامتني، دناءة فإن عنهم، غنيٍّا قبل من فيها كان بلدة يف الناس إىل محتاًجا
ال أمور سقوطه بعد اإلنسان ذلك محل يحلُّون الذين النعمة حديثي ووقاحة املنتقمني،

النفوس. تحتملها
بهدوء يعيش أن عليه إنما الناس، وكالم لإلنسان ما ورزانة: بهدوءٍ أمني فقال
يؤانسون طيبون قوم ففيهم وينتقمون، يشمتون أردياء قوم الناس يف كان وإذا مستوًرا،

الشنيعة. الصورة بهذه تُسافر وال تبقى أن الفتاة عىل كان فقد ويُعزُّون،
فرحه. من طربوشه ألعطاك اآلن مخلوف سمعك لو ضاحًكا: كليم فقال

قذر. طربوشه فإن منه؟ نفعي وما ضاحًكا: أمني فقال
الجواب. لهذا الجميع فضحك

صغري حرج يف حديث (6)

مرة يقصدانه يوم كل يف فصارا الصغري، الحرج هذا يف وكليم لسليم اإلقامة طابت وقد
ساعة ربع الظل يف يجلسان يكونا لم ولكنهما الشمس، حر من به لالستظالل مرتني أو

173



أنطون فرح

وكانا التتابُع، عىل وهكذا الظل، إىل فينهضا فيسخنا، الشمس إىل فينهضا يربدا، حتى
الكتب. أطايب ومطالعة بالحديث هناك الوقت يرصفان

وهما يوم ذات نفسيهما إىل نظرا املعيشة هذه يف أيام بضعة عليهما مىض أن فبعد
وجناتهما، وتورََّدْت وصحة، قوة ممتلئنَي جسماهما صار قد بهما فإذا املكان، ذلك يف
به كستهما الذي والضعف االصفرار ثوب غطَّى زاهيًا ثوبًا الجبال هواء من واكتسيا
كليم إىل سليم فالتفت يُصدقان، وال املرآة يف نفَسيهما إىل ينظران وكانا املدنية. املعيشة
كانوا إذا خطأ أشد يخطئون وغريها الشام يف واملدن السهول يف يعيشون الذين إن وقال:
أنا كليم: فأجاب ودمائهم، قواهم لتجديد الجبال كهذه جبال إىل العام يف مرة يصعدون ال
ميتًا كنت نفيس أحسب إنني تاهلل ن، التحسُّ من صحتي يف شاهدته ما بعد رأيك عىل موافق
لنشاطي أخىش وأحيانًا أتعب، وال وأميش أُروى، وال وأرشب أشبع، وال آكل فإنني وبُعثت،
ويف الشام يف بأصحابنا رأيك ما وقال: سليم فضحك الهواء، يف أطري أن جسمي وخفة
التي الجبال هذه ويرتكون الصيف، يف أوروبا وبالد سويرسة جبال يقصدون الذين مرص
يجهلون فهم به، يحفل لم شيئًا جهل َمن كليم: فقال يكون؟ ما أرخص املعيشة فيها

وعرة. طريقها أن عدا هذا الجبال. هذه فضائل
فاضل بالخواجة أهًال بهما: كليم فصاح شابان، الحرج إىل وصل الحني هذا ويف
من وكانا معهما، الحديث يف وأخذا رفيقيهما، بإزاء الشابان جلس ثم حنانيا. والخواجة

القرية. يف ُمصيفان وهما وطنه، وأبناء كليم رفاق
بلحية وكان خبايا، الزوايا يف ولكن «البساطة»، عىل هيئته تدلُّ شابٍّا حنانيا وكان
من يُكثر فاضل رفيقه وكان بعبارة. فاه كلما التنحنح كثري وهو الشقرة، إىل ضاربة
لم ألنه يظهر؛ ما عىل املداعبة بهذه يُرسُّ حنانيا كان وقد كليم، وكذلك ومداعبته، ممازحته
يعتربون كانوا — املؤلف جملتهم ويف — وكثريون أحيانًا. جرَحته ولو منها يستاء يكن

قلبه. «طيبة» عن باألكثر ناشئ األمر هذا أن
ما عينيه يف كان وقد املزاح، يحب كما الجد يحب هادئًا شابٍّا كان فقد فاضل أما
نعمة، ذات عائلة يف ُربَِّي أنه عىل يدل ما وسكوته وكالمه أساليبه ويف قلبه، صفاء عىل يدل
شيئًا يسأله أحد يُكن فلم غريه، نفع يف والرغبة اإلخالص شديد أنه عنه املشهور من وكان

عنه. ويقعد طاقته يف
اليوم ابتاع قد حنانيا رفيقنا إن فاضل: قال األربعة، الرفاق بني الحديث دار وملا
يقصد عنبًا يأكل أن رام كلما أنه عادته جرت فاضل: فقال ذلك؟ وكيف سليم: فقال كرًما،
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شاهد وكلما عليها، املرشف الصغري األرز حرج إىل القرية من أمامنا املمتدة الكروم هذه
يفعل يزال وال وأكربها، حبوبه أنضج منه وتناول بجانبه كالثعلب جلس جميًال عنقوًدا
الكرم، ناطور نظره الطريقة بهذه «يفطر» كان بينما الصباح هذا ففي يشبع. حتى ذلك
الناطور: له فقال تريد؟ ماذا قلب: برودة بكل صاحبنا فأجابه إليه، وأرسع به فصاح
صاحبنا: له فقال شك، بال قال: كرمك؟ هو هل وملاذا؟ بغضب: له فقال الكرم، من اخرج
بدون العنب من للشبع الطرق خري هذه إن ولعمري ذلك. ألتحقق بيدك التي الحجة أرني

واحدة. بارة دفع
التخلُّص يف والرغبة بمعاندتهم ضيوفهم كثريًا القرية أهل يظلم ال إذًا كليم: فقال

حنانيا. صاحبنا نسق عىل كلهم كانوا إذا منهم
عىل هنا قاعد فإنني طردي، ليستطيعوا بروتستنت وال ُسالٍّ لسُت أنا حنانيا: فقال
عىل القرية أهل عزم بلغكم هل املزاح. اآلن فلنرتك ثم السفر، يل يحلو أن إىل صدورهم

قريتهم؟ من املرىض إلخراج التجمُهر
الحق؟ من شيئًا فيه ترون أال هذا؟ قصدهم يف قولكم وما سليم: فقال

كما عنهم، املرىض إبعاد يف الحق القرية ألهل إن عفًوا، عفًوا بحدة: فاضل فأجاب
هواءها ألن فيها؛ لإلقامة الحدث اختيار يف الحقَّ املصدورين، وخصوًصا للمرىض، أن
حق يُداس أن والهمجية الخشونة ومن يسكنوها، بأن يأمرونهم واألطباء األهوية، أجف

لألقوياء. إرضاءً الضعفاء
جامعة؟ طريقة تُرى يا هناك أليس الفريَقني؟ إلرضاء الحيلة فما سليم: فقال

فحللت الخرب، ذلك سماعي حني األمر هذا يف مدة منذ أفكر كنت فاضل: فقال
للمرىض»، «مستشفى هناك التي األرزات تحت القرية فوق يُبنى أن وذلك املشكلة؛ هذه
املستشفيات نسق عىل الصحية، الرشوط لكل جامعة غرفة ثالثني أو عرشين من مؤلَّف
يف أنفسهم تلقاء من املرىض يجتمع وحينئٍذ «سانتوريوم». أوروبا يف للمسلولني الصحية

الستئجارها. األهايل ويُخاصموا القرية منازل يف ينترشوا أن بدل املستشفى هذا
إجبار األهايل حق من يكون وحينئٍذ حل. خري هذا فإن أصبَت، لقد كليم: فقال
إذ وقسوة؛ خشونة تُعد منهم مقاومة فكل وإال املستشفى، بذلك االنفراد عىل املرىض
البرش، جميع بني مشرتكان إنهما أي هلل؛ هما بل هواءهم، الهواء وال أرضهم، ليست األرض
املستقبل يف يقصدها ال الحدث أن أؤكد فإنني الصحي؛ املكان هذا لبناء أحد يقم لم وإذا

قليلة. غري خسارة فتخرس املرىض، غري

175



أنطون فرح

جهنم. نريان يرهبون كما يرهبونه والناس هائلة، آفة ل السُّ إن نعم، سليم: فقال
أليس ثم بالدنا؟ يف كثُرت التي امُلهلكة اآلفة هذه تنشأ أين من ولكن حنانيا: فقال

لها؟ دواء من
ومنها اآلفة، هذه يف واآلراء األبحاث آخر عىل أسبوعني منذ اطلعت لقد سليم: فقال
به، يدري أن دون منه يُشفى فبعضهم األقل، عىل البرش نصف به يُصاب السل أن يظهر
كل يف به يموت فقط وحدها فرنسا ويف اإلنسانية». «داء وه سمَّ ولذلك يموت؛ وبعضهم
السكر، يف اإلفراط يشء: كل يف اإلفراط فهو اآلفة هذه سبب أما شخص. ألف ١٥٠ عام
الغذاء، وقلة املعيشة، وسوء السهر، يف اإلفراط والهم، التعب يف اإلفراط الزواج، يف اإلفراط
تفعله ما ُجلُّ إذ ضعيف؛ رأي وهذا بالوراثة. ينتقل إنه ويقولون … إلخ الهواء وفساد
الولد، وأنقذوا تقويتها استطاعوا ُحكماء األهل كان فإذا ضعيفة، بنية الولد إعطاء الوراثة
وكأن البنية. ضعف وراثته من بل ل، السُّ داء وراثته من ال يكون إذًا فسقوطه سقط، وإال
الشقاء طرق كل إليها تؤدي ساحة يف منصوب والعذاب للشقاء أسود تمثال ل السُّ آفة

والفساد. واإلفراط والغلو
من مسمع عىل السطوح عىل يُنادى أن أحب وأنا ا، جدٍّ فبسيط الداء هذا دواء أما
من أسهل شفاءه إن بل بلغهم، ملا خالًفا للشفاء قابل داءهم أن املساكني املرىض جميع
ظهوره، أول من يُتدارك أن رشط عىل لكن وغريهما، والجدري التيفوئيدية الُحمى شفاء
إذا ولكن مداواته، أحسنتم إذا بسيط داءكم إن تخافوا؛ وال تحزنوا ال به: للمرىض فقولوا
غري له دواء ال فالجواب: مداواته؟ تحسن كيف قيل: وإن محالة، ال عليكم قيض أهملتموه
فهو واألدوية، العالجات عن يُقال ما أما الكايف. والغذاء النقي الهواء وهو: واحد؛ يشء
ثم شهرين أو شهًرا فنفعتهم أدوية امَلْصُدورون تناول ما وكثريًا تدجيل. يف تدجيل كله
الدواء، كل هو إذًا الدواء فرتُْك أجلهم؛ وانتهى األدوية، تلك ِفْعل من ذلك بعد انتكسوا
من ييأس أن للمسلول ينبغي وال الشفاء. يف الوحيد الرس هي الداء ابتداء وقت ومعرفة
ينفثون وكانوا سنة، عرشين لِّ بالسُّ املرىض بعض داَوى األطباء بعض فإن أبًدا؛ شفائه
أالَّ عليه العازب املسلول ولكن طويًال. عمًرا وعاشوا أوالًدا ُرزقوا ذلك ومع البلغم، مع الدم
يرضهنَّ فقط فالَحبَل املسلوالت النساء أما داؤه. غلبه حكيًما يكن ولم تزوج وإن يتزوج،
يف املعيشة وُحسن االعتدال أن يظهر كله ذلك ومن عليهن. داءهنَّ ويُغلِّب شديًدا، رضًرا
الشايف الوحيد الدواء هي الخفيفة؛ الرياضة من قليل مع الجبال، يف الجاف النقي الهواء

الداء. هذا من
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األرض ينهب الحرج نحو راكًضا مرعب أبو نُظر حتى الكالم هذا عىل سليم أتى وما
وصل وملا مرعب؟ أبي وراء ما هللا! شاء إن خري كليم: وقال األعناق إليه فارشأبَّْت نهبًا،
كنًزا، وجدنا قد فقال: ماذا؟ فقالوا: الخرب؟ بلغكم هل تعبًا: يلهُث وهو صاح مرعب أبو
فأخِربنا كليم: فقال عظيم! كنز كنز! الهثًا: مرعب أبو فقال الكنز؟ هذا وما كليم: فقال

ييل: ما عليهم وقصَّ مرعب أبو فجلس الكنز؟ هذا ما
… نكدن … كدن املسرت عن أسأله كنُت وإذ الجماعة، ترجمان مع هناك اآلن كنُت
ثروته تَُقدَّر عظيم غني أنه الرتجمان فأجابني «كلدن»، كليم: فأجاب اسمه؟ يُلَفظ كيف
يل قال فقد غريبًا، خربًا أخربني وصفاته أخالقه عن أسأله كنت وإذ لرية، مليون بخمسني
بأوراق ممتلئة وجيوبه املدينة إىل شيكاغو يف بيته من مرة السنة يف يخرج الرجل هذا إن
مليون ع وزَّ فربما تنفد، حتى طريقه يف يجدهم الذين عىل منها يوزع يزال وال البنك،
سليم فقال اسمه؟ كيف … نكدن … كدن نهار الناس يسميه ولذلك النهار؛ ذلك يف فرنك
أن الرتجمان أخربني وقد كلدن»، «نهار نعم، نعم مرعب: أبو فقال «كلدن»، ضاحًكا:
كرنيجي»، «املسرت يُدعى محلِّه يف ُمستخدم شاب عليها وحثَّه الطريقة هذه ابتكر الذي
أنقذُت أنني وَعِلم غًدا املاليني صاحب جاء إذا قولكم فما النهار. ذلك يف يُرافقه ما وكثريًا

وكرمه؟ ُجوده ويُرينا يده يفتح أال حاشيته؟ رجال
أن منه تطلب أن مرعب أبا عمي يا عليك أُشري سليم: وقال الحارضون، فضحك
الصواب، غاية يف رأي هذا وهللا مرعب: أبو فقال الحدث، يف مرة كلدن» «نهار يصنع
القرية أهل من رفاقه ببعض ليجتمع وأرسع مرعب أبو نهض ثم كلنا. منه ذلك وسنطلب

الطلب. هذا عىل معهم ويتفق
صنع إذا حنانيا يا تصنع ماذا وقال: حنانيا إىل كليم التفت أصحابنا عن غاب فلما

الحدث؟ يف «نهاره» كلدن املسرت
قطعة عرشين نفسه يقطع حنانيا صاحبنا إن باهلل! أعوذ حنانيا: عن فاضل فأجاب

مرة. عرشين املاليني صاحب ليُصادفه اليوم ذلك يف

ساكت. وهو ذلك أثناء يف يضحك حنانيا وكان
مرعب أبي حول جالسني قرويٍّا خمسني وجدوا الحرج، من األربعة األصحاب عاد وملا
الحدث، يف «نهاره» يصنع أن كلدن املسرت بها يُقنعون طريقة يف يبحثون وهم بيته تحت
برَحت وما إكرام. أحسن ويُكرمونهم حاشيته رجال يُالطفون الساعة تلك منذ أخذوا وقد

ومكان. زمان كل يف الناس قلوب تَُغريِّ املصالح
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بريوت عىل املرور تريد ال (7)

عند صاعدين الكثرية وحاشيتهما لهما وابنتان وزوجته كلدن املسرت كان األثناء هذه ويف
السنديانة. عني إىل املوصلة الطريق يف حنطورة دير

أمهما ووراءهما جواد، عىل منهما واحدة وكل الركب، مقدمة يف االبنتان وكانت
والخيام الحاشية ووراءهم أشغاله، وكيل وبجانبه فرسه عىل األب يليها أيًضا، جواد عىل

األثقال. تحمل والبغال
القامة، طويل الوجه، جميل وهو العمر، من الخمسني يف كهًال كلدن املسرت وكان
من حركة كل ويف املعروف، األمريكي بالذكاء العينني ُمتَّقد الشعر، أشقر اللون، أحمر

ة. والحدَّ النشاط عىل يدل يشء كلماته من كلمة وكل حركاته
لبنان، قمم م امُلعمِّ كالثلج الوجه بيضاء وكانت الثالثني، نحو يف كانت فقد زوجته أما
الرشيق جوادها فوق الحركة خفيفة البان، كغصن القوام رشيقة والعينني، الشعر سوداء

غزال. عىل غزال كأنها
األشقر، األمريكي الُحسن العالم: يف الحسن رضبي يُمثِّالن وزوجته الزوج هذا فكان

الفاحم. األسود واللون الناصع األبيض اللون بني الجامع الرشقي والُحسن
وكانت أبيها، شكل عىل وواحدة أمها، شكل عىل واحدة جاءتا ابنتيهما أن والغريب
جواديهما ظهر عىل ثابتتني وكانتا السابعة، يف واألخرى العمر، من التاسعة يف إحداهما

أمريكية. تربية ُربِّيتا ألنهما ذلك؛ يف عجب وال الفوارس. ثبات
عنه ى تنحَّ وقد امرأته مع حديث يف كلدن املسرت كان حنطورة دير الركب حاذى وملا
رصُت إنني ا حقٍّ الحد؟ هذا إىل إميليا يا بريوت تكرهني ملاذا لها: يقول وكان أشغاله، وكيل
ا حقٍّ وجهها: يف باٍد والحزن زوجته فأجابت إياهم، استقبالنا لعدم فيها قومي من أخجل
بعد اآلن تندمني كيف وقال: كلدن املسرت فقهقه هذه. سياحتنا عىل جورج يا ندمت إنني
بالدي أرى هل وتقولني: دين تتنهَّ كنت يوم كل ويف الزيارة، هذه عىل سنتني بكيِت أن
كهذه مسألة يف صديقي يا تمزح ال عينيها: يف والدموع إميليا فقالت أموت؟ أن قبل مرة
ُربِّيُت التي البالد رؤية إىل بالدنا يف أشتاق كنت نعم، األلم. غاية يف قلبي فإن املسألة،
عىل التعاسة يل ُكتب قد أنه حينئٍذ فعلمُت قلبي، تغريَّ إليها وصلُت ما أول ولكني فيها،
بالدي جئُت وإذا فيها، غريبة أنني شعرُت أمريكا بالدنا يف أقمُت إذا فإنني األرض؛ هذه
واستأصَلت عشه، الزوابع نسَفت طائر شأن فشأني غريبة، أنني أيًضا شعرُت األصلية
عشه من أحسن ا عشٍّ وَجد وإن بالراحة أمل له يبَق فلم إليها، يأوي كان التي الشجرة
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بحالتي راضية غري أنني هذا كالمي معنى وليس األوىل. شجرته من أفضل وشجرة األول،
الضغط شديُد مايضَّ ولكن نعمة، وألف فضل ألف يف ونعمتك فضلك من فإنني الحارضة؛

نفيس. عىل
البكاء إىل ُعدنا األوىل: ابنتها بها فصاحت إميليا، عينَي من الدموع انحدَرت وهنا
عزيزتي، يا لِك أقول الحق زوجها: لها وقال أيًضا، أبكي فإنني تسكتي لم إذا ماما! يا
فلم إمكاننا يف ما كل صنعنا أننا تعلمني فإنِك واليأس، الحزن لهذا سببًا أعرف ال إنني
ما جوابِك: فكان أعدائه من ننتقم أن مرة ألف عليِك عرضُت وقد ألبيِك، أثٍر عىل نعثر

االنتقام؟ من الفائدة
أبي، يل يردُّ ال فإنه االنتقام؟ من الفائدة ما نعم، وقالت: البكاء يف إميليا أغرقت فهنا
أثناء يف كثرًيا تعذَّب ألنه له؛ إرضاءً االنتقام عىل طاوعتك كنُت فربما أبي عىل عثرت ولو
كان ماذا ولكن العدل، كهذا عدًال أحب ال كنُت وإن معذِّبوه، يُعذَّب أن العدل ومن حياته،

الربازيل؟ جهات يف عنه الباحثني جواب
األرض أقطار جميع يف منشوًرا نرشُت أنني تعلمني وأنِت أثًرا، له يجدوا لم قال:
للذي جائرة فرنك مليون بدفع ووعدُت وأفريقيا، وآسيا وأمريكا وأوروبا ومرص الشام يف
من وألوف سنوات املنشور هذا عىل مرَّ قد وها عليه. ويدلنا حاروم» متَّى «الخواجة يجد
قد الكريم أباِك أن اآلن بعد حبيبتي يا فاعتقدي الجائزة. يف طمًعا عبثًا؛ يبحثون الناس
بعد عليه نعثر وال حيٍّا يكون أن املحال من ألنه اآلخرة؛ إىل وسبقنا هللا رحمة إىل تويف
فوق؛ الحقيقي وطننا وأن األرض، هذه يف ضيوف كلنا أننا تنيس وال التفتيش، هذا كل

لهم. رجاء ال الذين ُحزن تحزني وال فتعزِّي
للغلطة بل للموت، بكائي ليس قالت: ثم بسكوت، تبكي بُرهة إميليا فأطرَقْت
أبي تركُت فإنني وضمريي، نفيس عىل ويضغط يُعذِّبني ما وهذا ارتكبتها، التي العظيمة
واألبعدون، األقربون عنه وابتعد والسماء، األرض عنه تخلَّْت حني عليه، األوقات أشد يف
قد يكون أن أخىش وإنني إليه. أقربهم كنت ألنني لجميله؛ وأجحدهم عليه أقساهم فكنُت

يلعنني. وهو والوحدة والفقر والضعف الشيخوخة يف مات
ضاحًكا: فقال امُلحِزنة، التذكارات هذه عن زوجته فكر يرصف أن كلدن راَم فهنا
ملا السفر هذا لوال ألنني إميليا؛ يا غلطة أمريكا إىل بالدِك من سفرِك أعترب فال أنا ا أمَّ
يحلو يزال وال السفر. عىل حملتِك التي ة الحدَّ لتلك أشكرِك فأنا واقتنصتُِك، بِك التقيُت
من دعنا مبتسمة: إميليا فقالت واشنطون، يف فيه لقيتِك الذي اليوم معِك أتذكر أن يل
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«نهار ألعمل اليوم ذلك يف خرجُت فقد بحياتِك؛ أتكلم دعيني بل ال، فقال: الذكرى، هذه
األوراق من جيوبي يف ما نصف ذهب أن فبعد أرساري، كاتم كرنيجي املسرت ومعي كلدن»
بنات إحدى مع طريقِك يف سائرة فوجدتِك الحكومة، دار من القريبة الساحة إىل وصلت
يفعله ال ما عيناِك يفَّ فعَلْت وقد دوالر، خمسمائة قيمتها بورقة إليِك يدي فمددُت جنسِك،
الجمال فينا يؤثره الذي التأثري مبلغ تعرفون ال — الرشقيني — أنتم أنكم ذلك السحر؛
أَرتني لطمة وجهي عىل ولطمِتِني يدِك رفعِت أنِك جوابِك فكان بكم، الخاص الرشقي
بماله، إغواءِك يقصد بذيء رجل أنني ظننِت ألنِك لغتِك؛ يف يقولون كما الظهر»، «نجوم
يف رأيُت أن بعد األدبي جمالِك الفعل بهذا وأَريتِِني ، عينيَّ يف الحني ذلك منذ قدرِك فكُرب
رجل َلْطم عىل اجرتَأِت كيف أخربيني فباهلل ة. التتمَّ تعرفني وأنِت األنثوي، جمالِك وجهِك

واحدة. بقبضٍة سحقِك عىل قادر مثيل قوي
أحد أن يوًما علينا ْت قصَّ فإنها املدرسة، يف معلمتي من ذلك تعلَّمُت إميليا: فقالت
كالهر ففرَّ وجهه؛ عىل بلطمة فجاوبَته ماًال، نيويورك سوق يف عليها عرض الوقحني
يف مدارسنا َفْضل هذا بعد يُنكر َمن هل افتخاًرا: رأسه رافًعا حينئٍذ كلدن فقال املطرود،

الرشق؟
عن أفكارها رصف عىل بذلك قدر ألنه زوجته؛ أجوبة من كلدن املسرت ُرسَّ وقد
وصيدا. صور إىل والسفر بريوت يف اإلقامة تكره ملاذا يسألها يُعد ولم األول، موضوعها

بطرس واملكاري الفلسفة (8)

بان يتأهَّ وكليم سليم كان الحدث، إىل حاشيتهما مع صاعَدين وزوجته كلدن كان وبينما
يستعجلونهما، وبعثوا األرز إىل سافروا أهدن يف أصدقاءهما ألن األرز؛ إىل منها للسفر
تحت هناك اإلقامة ألن نُسافر بنا فهلُمَّ األرز؛ يف كلدن باملسرت سنتعرف لرفيقه: كليم فقال

هنا. اإلقامة من أفضل العظيم األرز ظل
ازداد قد وكان وجهه، يف الحزن ظهر أمني صديقهما لتوديع وسليم كليم دخل وملا
ُمتأثًِّرا: كليم فقال األخري، الوداع هو الوداع هذا أظن يقول: وهو فودَّعهما وهزاًال، ضعًفا
شاء إن — الصحة إىل متقدٌم وأنت الخوف فعالَم الصديق، أيها ضعيًفا قلبك نعهد لم
كان ملن راحٌة املوت فإن ! كالَّ املوت؟ أخاف أنني تظن هل وقال: رأسه أمني فهزَّ هللا؟

واحد. ألمٍر ف أتأسَّ وإنما مثيل،
عينيه. من الدموع وانحدَرت ذلك قال
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هو أمني: فقال اليشء؟ هذا هو ما كليم: وقال وكليم، سليم عينَي يف الدمع فرتقرق
الظاملني. من أنتقم أن قبل الحياة هذه من أخرج أن

ستُشفى أنك — الصديق أيها — ثقة عىل ُكن وأجابه: الحال يف أمني مراد كليم ففهم
افرتضنا وإذا الظاملني. ويرفع املظلومني يسحق أن من أعدل هللا فإن لنفسك؛ وتنتقم
ألن نفسه؛ من سيسقط الظالم أن فاعلم نفسك؛ ُمداراتك لعدم ِعلَّتك عليك وقويَْت امُلحال

وخيم. مرتعه والبَغي مهدوم، فهو الُظلم عىل يُبنى ما كل
يف الوضوح كل واضًحا األمر هذا أرى ال إنني أسفاه! وا وقال: رأسه أمني فهزَّ
حينئٍذ منظره وكان عينيه، ملءُ والدموع يُفكِّر فراشه عىل انطرَح ثم البرشية. الحوادث

النهار. آخر يف الِعراك ساحة يف قتيًال سقط ُجندي كمنظر
وادي قاصدين الحدث من وانحدرا قويَّني، بغلني ركبا فإنهما وكليم سليم أما
هل رفيقه: سليم فسأل أمني، الصديق بكالم يُفكِّران ساكتنَي املرة هذه وكانا حرصون،
ليست ولكن ، كالَّ كليم: فقال األخري؟ بكالمه أمني ُمراد عىل إطالعي من يمنعك مانع من
إنها فيها. واملظلومني واملقهورين املغلوبني كل قصة فإنها األرض، يف جديدة القصة هذه
من كان أمينًا فإن البقاء؛ تناُزع ونه يُسمُّ ما وهو الناس، بني الذي األبدي العراك قصة
االقرتان وشك عىل وكان وعقله، لذكائه الكلمة مسموع محبوبًا وكان الحكومة، موظفي
دوطتها يف يطمع بريوت يف تُجاركم أحد وكان طائلة، دوطة ذات وهي يحبها، بفتاة
يُعاون أمينًا بأن ا ِرسٍّ الحكومة لدى فوىش املتضعضع، التجاري محله أحوال بها ليُصلح
مرضه. ظهر حتى رساحه يُطَلق ولم وأُهني، وُسجن فُعزل ويُراسله، الفتاة تركيا حزب

مًعا. االثنني تركت ألنها بخطيبته؛ االقرتان من يتمكَّن فلم الوايش أما
سليم: فقال طمعون، لوقا الخواجة هو كليم: فقال الوايش؟ ذلك هو ومن سليم: فقال
أخالقه. لسوء كثرًيا ونه يذمُّ الناس سمعت وقد بريوت، من ال صيدا من أصله تاجر هذا
ربعة البنية، قوي شاب وهو الحدث، من مكاٍر املرة هذه يف الرفيقني مع وكان
خواجات؟ يا طريقكم يف الديمان عىل تمرُّون هل رفيَقيه: فسأل بطرس، يُدعى الجسم،
غائب، هو بل ، كالَّ بطرس: فأجاب هذا؟ مصيفه يف البطريرك غبطة اليوم هل كليم: فسأله

سبيلنا. يف إذًا فلنمِض كليم: فقال
والقدم. البساطة عىل ظاهرها يدل داًرا الديمان يف البطريركية الدار يومئٍذ وكانت

البطريركية. للسلطة الحديث الطراز عىل فخيم قرص هنالك أُقيم فقد اليوم أما
كالم من ذهنيهما عىل ترتدَّد كانت التي السوداء األفكار طرد راما وكليًما سليًما وكأنَّ
الحدث، إىل قلحات من قليًال جرجس املكاري نا سالَّ لقد لألول: الثاني فقال ووداعه، أمني
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بطرس، يا له: وقال بطرس إىل التفَت ثم اسمع. سليم: فقال بُطرس؟ يُسلِّينا فبماذا
السماح، فأرجو معلمي يا بكوات كنتم إذا بوَجٍل: بطرس فأجاب خواجات؟ تُنادينا ملاذا
ألن أيًضا؛ خواجة فأنت خواجات كنا فإذا مثلك، برش نحن بل بكوات، وال سليم: فقال
من القول أبعد وما فقط، معلمي يا القول يف هذا وقال: بطرس د فتنهَّ إخوان. البرش كل
وكليم، سليم فضحك بيننا. فرق أول وهذا ماٍش؟ وأنني راكبون أنكم ترى أال الفعل.
بقويل، هذا عنيُت ما وقال: إليه التفَت ثم نَِبيٌه. مكارينا إن ا حقٍّ لرفيقه: سليم وقال
بعضنا يُعطون البرش كان وإن هللا، ولدى الحكومة لدى متساوون وإياك أننا عنيُت وإنما
وأنا مني، أجرته تقبض ما سوى بيشء يل بمديون لست فأنت بعض، دون امتيازات
أن عىل عقدناه الذي االتفاق حسب وطوعك باختيارك ماٍش وأنت راكب أنا فاآلن كذلك،
عىل به أقدر ماًال لُت وحصَّ تعبت أنني سوى بيشء عنك أمتاز إذًا فلسُت تعبك، أجرة أُعطيك
بصحة وأكون مثلك أتعب أن ل أُفضِّ ألنني الراحة هذه وبئست امليش، من نفيس أُريح أن

كصحتك.
الصواب قلت ا حقٍّ أجاب: ثم واالستغراب، الدهشة يُظهر وبطرس يتكلم سليم وكان
ألنك معلمي؛ اآلن أنت بل مثلك؟ بٌرش أنا أَما «معلمي»؟ إىل رجعنا سليم: فصاح معلمي، يا
الصواب قلت ا حقٍّ وقال: بطرس فضحك نفعتك، مما أكثر ببغلك ونفعتني مني، أقوى
الحكومة لدى متساوون كلنا إننا معلمي يا قولك ولكن والركوب، باألجرة يختص فيما
ألننا جانبًا؛ فلنضعها هللا عند املساواة أما هذا. إال يشء كل أصدق فإنني نظٌر؛ فيه وهللا
عىل تدخل أن فأحب الحكومة لدى املساواة وأما عنها، نتكلم نبقى هناك إىل وصلنا متى
وبعد حرضته، يف يجلسون كيف الناس وترى الحدث، يف يصيف حني القائمقام سعادة

الحكومة. لدى املساواة عن تتكلم تبقى ذلك
فال الرشائع، تنفيذ يف يُسيئون ما كثريًا الناس ألن بربهان؛ ليس هذا سليم: فقال

ذيها. بمنفَّ بل نفسها بالرشائع اإلساءة تلصق
كنت ولكن رضر، منه يحدث ال كان إذا الحديث بهذا بأس ال لرفيقه: كليم فقال

ثمارها. يجني من أول نكون لئال فينا؛ التجربة هذه تكون أالَّ أتمنى
وكان حرصون، وادي يف وهبطوا الديمان، فقطعوا سائرين، الثالثة الرفاق استمر ثم
نحن أجهلنا ما ا، حقٍّ نفسه: يف يقول وهو سليم كالم يف يُفكر ذلك أثناء يف بطرس
كما نأكل نحن والُحكَّام؟ والبكوات الخواجات وبني بيننا الفرق ما صحيح، الُقرى! سكان
علينا ما وندفع يُفكِّرون، كما ونفكر يمشون، كما ونميش يرشبون، كما ونرشب يأكلون،
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وهللا والذل؟ والطاعة الخدمة وعلينا لهم، اإلكرام كل يكون فلماذا يدفعون، كما للحكومة
أُدير أنني يكون جوابي فكل هذا، تعمل ال أو هذا اعمل البك: يل ويقول القرية إىل أعود ملَّا

سبييل. يف وأميش رأيس، وأهزُّ ظهري، له
عىل ماء نبع إىل ووصلوا حرصون قطعوا قد الثالثة الرفاق كان الحني هذا ويف
بطرس، يا سليم: فصالح برودًة، الذائب والثلج صفاءً، الجارية كالفضة ماؤه الطريق
جوابه كل فكان األخرية، عباراته يف — تقدم كما — يفكر بطرس وكان لنرشب. ماء ناولنا

سبيله. يف وسار ظهره وأدار رأسه هزَّ أن لسليم
وانظر صاحبنا يا ل تفضَّ لسليم: وقال البغل ظهر عن يقع كاد حتى كليم فقهقه

مبادئك. نتيجة
بطرس: فأجاب ألرشب، ماءً ناولني لك قلُت ببطرس: وصاح غضب فإنه سليم أما
راكب، وأنا النبع من الدنو أستطيع وال بعيدة املاء كأس ألن فقال: أنت؟ ترشب ال وملاذا
للمرة وأسألك أمزح، ال أنا سليم: فقال وارشب، فانزل سهل، أمٌر هذا بطرس: فقال
يف تدخل لم املاء مناولتك ألن أمزح؛ ال وأنا بطرس: فقال ال؟ أم املاء أتناولني األخرية،

وارشب. فانزل الرشب شئت فإذا ذكرته، الذي االتفاق
لبطرس: قال املسألة هذه إنهاء يف فرغبًة يضحك، يزال ال ذلك أثناء يف كليم وكان
نسقيك ذلك مقابلة يف ونحن املاء فناِولنا ذكرت، كما االتفاق يف يدخل لم األمر هذا طيِّب

ي. برشِّ عرق من خمسينية
املاء. وناولهما دنا ثم االتفاق. تم اآلن وقال: حينئٍذ بطرس فضحك

واالستقالل الحرية نتيجة أرأيت سائران: وهما لرفيقه كليم قال الرشب وبعد
لها؟ تستعد لم طبقات بني أوانها قبل بذورها بُذَرْت إذا واإلخاء واملساواة

محلها غري يف هي التي الحرية هذه ل أُفضِّ صنعه من غضبي مع ولكن سليم: فأجاب
لُمتُه، ملا غضبي وغلبني الظمأ شديد كنت أنني ولوال املعنوي، واملوت والذل العبودية عىل

واحدة. ساعٍة يف فيك أثمَرْت أُمثولتنا فإن بطرس، خواجة يا برافو له: أقول كنت بل
عليك. وواحد معك، واحد مذهبان؛ هنا ولكن كليم: فقال

الثورة مع انترص الذي األبدي الصحيح املذهب هو مذهبي ولكن سليم: فقال
ِنري تحت تنئُّ التي الضعيفة للطبقات والحرية والنور الحياة مذهب هو الفرنسية،

القوية. الطبقات

183



أنطون فرح

لبنان أرز (9)

عىل عرق» «خمسينية بطرس منها فابتاع ي، برشِّ فبلغوا السري يف الثالثة الرفاق جدَّ ثم
العظيم. األرز جبل إىل املؤدية العقبة منها تسلقوا ثم الوعد، حسب رفيقيه حساب

الحرج، مساواة إىل وصعدوا بعًضا، بعضها ييل التي الطويلة العقبات تلك قطعوا وملا
إىل ينظران وصارا ورسوًرا، ابتهاًجا وكليم سليم وجه فأرشَق بعيد، من األرز لهم بان

مقدسة. أشياء إىل نظرهما بغليهما حوافر تطؤها التي األرض
من تتوافد الطيور وكانت الشمس، غروب عند األرز إىل وكليم سليم وصول وكان
فكان ظهوًرا، أشدها الغربان وكانت فيها، لتبيت األرز أشجار إىل الجرداء الجهات جميع
املاضية. والقرون األجيال ينعي الزمان صوت كأنه حني إىل حنٍي من الناعب صوتها يُسمع
دائرة نصف به يحيط متعددة، آكام عىل قائم عظيم متسع حرج عن عبارة واألرز
أرضه. تعرف ال تكاد الشمس إن حتى االشتباك، شديدة وأشجاره الشامخة، الجبال من
عرشة ويكاد السماء، إىل سامق كبري ضخم هو ما وفيها صغري، هو ما األشجار هذه ويف
الضخمة األشجار هذه إن يقولون وهم حوله. أذرعهم مدُّوا إذا بجذعه يُحيطون ال رجال
وزمن أورشليم، يف املشهور هيكله منها بنى الذي سليمان، امللك زمن إىل ترتقي الهائلة
يؤيده ال زعم هذا ولكن القديمة، اليونانية أماكنها بعُض خشبها من بُنيْت التي أفسس
من أخشابًا قطعوا املتقدمني أولئك أن املحتمل من أنه إال ينقضه، النبات علم إن بل دليل،

تلتها. أشجار أو املقطوعة األشجار آثار عىل الحارضة األشجار وقامت الحرج، هذا
الجذع هذا ومن لُعلوِّه، الفضاء يف رأسه عنك يتوارى شامخ جذٍع عن عبارة واألرز
أكواًزا تحمل وهي أمتار، عدة أحيانًا األغصان هذه طول ويبلُغ أفقي، بخط أغصان ع تتفرَّ
البلوغ عند تنقلب ثم إناث، وبعضها ذكور بعضها الصنوبر، كرءوس حرشفية خرضاء
هواء أشجارها وبنرش بطيبها فتُعطِّر النفس، إليها ترتاح طيبة رائحة ولها حمراء، فتصري
واألرز األرض. عىل وسقطت بلغت متى نوعها لحفظ بزرتان عقبها يف ويكون النقي، األرز
يف األطلس وجبل الهند، يف حماليا وجبل سوريا، جبال يف ينمو وهو وأنواع، فصائل عدة
كلها. أشهرها لبنان أرز ولكن الجبال، من غريها ويف آسيا، يف طورس وجبل أفريقية،

إن حتى الجبل، حكومة من بأمر قطعيٍّا اليوم ممنوع الحرج يف القطع أن واملقرر
يدفعه بمبلغ أو الرسِّ يف إال األرز، من تذكاًرا ليأخذه غصنًا يقصف أن يستطيع ال الزائر
لها يُذكر ومما الجليل. األثر لهذا حفًظا املنع هذا يف الحكومة أحسنَت ولقد الحارس. إىل
الدخول من الدواب ملنع والطني الحجارة من بسوٍر كله الحرج َرت سوَّ أنها أيًضا بالشكر
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يتسلقه النخفاضه وهو ًما، ُمتهدِّ اليوم صار السور وهذا تدخله. ذلك مع ولكنها إليه،
واحد. مرت عن يعلو ال ألنه بسهولة؛ الولد

األرز مقام ليقوم جديًدا أرًزا الكبري الحرج هذا يف تزرع ال الحكومة أن األسف ومن
يف نفسها تلقاء من تنبت التي واألشجار القادمة، القرون يف وانقرض شاخ متى القديم
أخرى أماكن ويف الجنوب، إىل واٍد يف الحدث فوق أخرى جهات يف ولكن ا، جدٍّ قليلة الحرج
مقام سيقوم أنه ريب فال النمو، يف آِخذ صغري أرز من مؤلفة واسعة أحراج لبنان أعايل يف
الذي الحرج يف سنة ٨٠٠ أو ٥٠٠ بعد سائح وقف وربما القادمة، القرون يف الكبري األرز
قطع هل ليعلم التاريخ؛ وكتب التوراة ويستنطق يتساءَل وصار الوادي يف الحدث وراء

سواه؟ من أم الحرج ذلك من لهيكله الخشب سليمان
من اإلفرنج السياح فإن سواه؛ من أو الكبري الحرج من الخشب سليمان قطع وسواء
أنهم والغريب عظيم. باحرتام ويزورونه الحرج هذا عىل يتقاطرون وعلماء وعظماء أمراء
يعرفونه، ال ومرص الشام يف األرز جريان أن مع األقطار، أقىص من الغرض لهذا يَِفُدون
مضاعًفا، فيه الصالة أجر ويعتربون زائد، بخشوع هناك يصلُّون منه الدين ورجال
كثريًا بها فغطوا أشجاره، جذوع عىل حروفها بعض أو أسماءهم ينقشون وجميعهم
القرشة مكشوطة إحداها يشاهد والزائر لألشجار. حفًظا ذلك بمنع األمر صدر حتى منها،
القايس ذلك أن كيف نعلم فال منقوش، اسم وفيها أكثر أو شرب قدر عىل سكني أو بفأٍس
يف الطعنة هذه الجميلة املقدسة األرزة تلك طعن عىل يده طاوعته االسم هذا ناِقش البارد

صدرها.

غطاء فراشوال بال أشجاره تحت باردة ليلة (10)

فربطهما بغليه، مع بطرس وتبعهما األقدام، عىل مشيًا األرز دائرة إىل وكليم سليم فدخل
األرز. شمايل يف القائمة القديمة الكنيسة بإزاء انفراد عىل مبنية صغرية غرفة وراء

أثًرا، لهم يجدا فلم طلبهما، يف بعثوا الذين أصحابهما وكليم سليم افتقد وقد
وبضعة امرأتني من مؤلفة عائلة — إليها أرشنا التي — الغرفة يف وكان ذلك. فاستغربا
قوَّضوا األرز يف نازلني كانوا قوًما أن فأجابتهما فسأالها غريهم، األرز يف يكن ولم أوالد،

يومني. أو يوًما هناك ليقيموا الجنوب جهة يف وساروا الصباح ذلك يف خيامهم
الكنيسة؛ تذكَّرا ولكنهما ِفراًشا، وال غطاءً يُحرضا لم ألنهما ذلك؛ من الرفيقان فاستاءَ
اليوم يف إال يعود وال غائب، مفاتيحها أمني إن لهما فقيل فيها، ينامون املسافرين ألن

التايل.
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وسليم كليم فصار قارًسا، برًدا الهواء وبرد الظالم، وهبط املساء، أمىس قد وكان
ولكن السماء، تحت األرض أديم عىل النوم إىل سيضطران ألنهما نفسهما؛ من يضحكان
املذكورة الغرفة بجانب قائمة عظيمة أرزة فاختارا الرقاد، قبل بالطعام ذكَّرهما جوعهما
وجلسا، الخرج من طعامهما وتناوال معهما، كان بساًطا جذعها تحت فبسطا الشمال، إىل
إحداهما فأحرضت ذوق، صاحبتَي السيدتان وكانت معهما، يأكل بجانبهما بطرس فجلس
أثناء ففي بطرس وأما والظالم، الربد لطرد وكليم؛ سليم بجانب وأشعَلتْه وحطبًا ا قشٍّ
صنعت السيدة كأن عافاكم.» «عافاكم، بالطعام: ممتلئ وفمه للسيدتني يقول كان ذلك

له. إكراًما ذلك
الريح به ليتَِّقيا األرزة؛ جذع بجانب بساطهما الرفيقان بسط الرقاد وقت حان وملا
كل ووضع امليزاب، وفم القضيب رأس ِقمم من واردة املرشق من تهبُّ كانت التي الباردة
خفيف بغطاءٍ وتغطَّيا لرفيقه، ظهره وأدار رأسه تحت الخرج كيَيس أحد منهما واحد
األشجار؛ أعىل من حينئٍذ إليهما تنظر كانت األرز غربان أن ويظهر اتفاًقا. معهما أحرضاه
من وضحك قهقهة عن عبارة صوتهما أن للرفيَقني فُخيِّل ينعقان، أخذا منها اثنني ألن

الفراش. هذا عىل نومهما
إليهما خرجتا املكربة»، «النومة تلك سينامان الرفيقني أن السيدتان َدَرت وملا
بًا؛ تأدُّ ذلك من وكليم سليم فامتنع الربد، من عليهما خوًفا الغرفة؛ يف النوم إىل ودعتاهما
شديد برٌد جسمه يف حينئٍذ دبَّ بطرس صاحبنا ولكن رجال، السيدتني مع يكن لم إذ
واتجه غطاءه حمل ثم بشكر. دعوتكما أقبل أنا فقال: الخالء، يف النوم يطيق ال وصار
تخاف أال خارًجا؟ بغَليك ترتك كيف بطرس، يا وكليم: سليم به فصاح الغرفة، نحو

منهما. مقربة عىل أنتما فإنكما ال، فأجاب: ضبع؟ أو ذئب من عليهما
ضبِّط لرفيقه: ويقول يُقهقه كان فإنه كليم أما خريك! هللا كثَّر حينئٍذ: سليم فقال

إليها. تدعو التي الديمقراطية مبادئ عىل تقدر كنت إذا
والظالم الربد يف وكليم سليم وبقي السيدتني، مع الغرفة يف بطرس نام وهكذا

والبغلني. نفسيهما يحرسان
بعني ينامان كاألسد فكانا هنيئًا، نوًما الليلة تلك يناما لم الرفيقني إن الحقيقة ويف
جبال وسط الليل هدوء يف التام السكون ذلك وكان الطوارئ، من خوًفا بعني ويسهران
سواء دائم، حذر يف األقوياء أقوى نفس يجعل مما مقفرة وجهات ُمتسعة وأحراج شاهقة

الوحوش. أو اللصوص من ذلك كان

186



الوحش! الوحش! الوحش!

نصف بعد الثالثة الساعة تدخل لم فإنه محله، يف كان وكليم سليم خوف أن ويظهر
سمع ولكنه شيئًا، يَر فلم قليًال رأسه فرفع قرقعة، صوت عىل سليم انتبه حتى الليل
قطعا وقد ويجفالن يرُفسان البغلني صوت ذلك تال ثم عظمة، يقضم كلب كصوت صوتًا
وصاح: الغرفة من وخرج بطرس انتبه فحينئٍذ األرز، أشجار بني يهيمان وأخذا قيادهما
تجرح، سكني وال حتى سالح يدهما يف يكن لم إذ مذعورين؛ الرفيقان فهبَّ ذئب! ذئب،
سافر قد كان الذي لرجلهما، بندقيَّتان السيدتني لدى كان — الحظ ُحسن من — ولكن
األبطال. قوة إليهما عادت وبذلك بالبندقيتني، وكليم سليم فتسلَّح اليوم، ذلك يف ي برشِّ

يلبث فلم غدره، من خوًفا السهر يف الليل بقية الجماعة قىض أثٌر للذئب يَُر لم وملا
األشجار أعايل يف الطيور وانتبهت الثلج، من أبرد نسماته وهبَّْت قرنه، ذرَّ أن الصباح
شمس علينا تطلع كيف أعلم ال لرفيقه: سليم فقال املختلفة، بأصواتها الفجر تستقبل
الوجوه، وتعارفت الصباح، أصبح ملَّا ولكن الربد. يف ونمنا وسهرنا تعبنا فإننا الغد،
جودة من وعجبا ذلك، فاستغربا العادة، فوق ونشاط بقوة يمشيان وكليم سليم هبَّ
نشاًطا النفس ويمأل الُقوى، يُجدد هللا؛ صنعه كما هللا يد من الخارج النقي الهواء ذلك

وارتياًحا.
إن سليم: قال األرز، من قريب نبٍع من يُستقى بماءٍ وجهيهما الرفيقان غسل أن وبعد
وشيئًا البندقيتني نأخذ بنا فهلُمَّ بالصيد، املغرمني من وأنا الليل، يف أخافنا قد الذئب هذا
بمشاهدتها، ونتفرج فيها، نصطاد فإننا فوقنا، التي الجبال إىل ونصعد الرصاص من
الذئب وجدنا وإذا فيها، ترعى التي املوايش ِلبان من ونتغذَى باجتيازها، أجسامنا ونروِّض

له! فالويل طريقنا يف
أحسن يف األرز يف بطرس تركا وقد وسارا البندقيتني فأخذا ذلك، عىل كليم فطاوعه
وراء القضيب رأس نحو الرشق جهة إىل اتجاههما وكان املساء، يف يعودا أن عىل رفقة
مقابل وهو البحر، سطح عن مرت آالف تسعة نحو وُعلوُّه عليه، مرشف جبل وهو األرز؛

قدم. ألف يعلوه الذي امليزاب لفم

الوحش! الوحش! الوحش! (11)

امليزاب وفم القضيب رأس ملك

غرابني فأصابا يجدانه، ما يصطادان الجبل وسفح األرز بني املسافة الرفيقان وقطع
صفريًا ر صفَّ بالراعي إذا لبنًا لهما يحلب الرعاة أحد عىل واقَفني كانا وبينما وثعلبًا،
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ذلك أنظرتما وقال: الجبل سفح إىل الراعي أشار ثم الخاطف، كالربق كالبه فهبَّْت شديًدا،
الذئب؟

صخرة إىل صخرة من يثُِب الكلب كهيئة هيئته بعيًدا شبًحا حينئٍذ الرفيقان فأبرص
الجبل. سفح يف

الذئب. نحو اتجها ثم عجٍل عىل الشاه لبن وكليم سليم فرشب
يدخن الجبل فصار العالية، الجبال تلك وراء من حينئٍذ ظهرت قد الشمس وكانت
فقال الضباب، يُعممه سيناء طور فهذا اصعد وقال: كليم فضحك حرارتها، تأثري من
يعدو أخذ ألنه رآهما؛ قد الذئب أن ويظهر الذئب. فاتنا وإالَّ اآلن باملزاح تشغلنا ال سليم:
يغيب، وطوًرا يظهر تارة وهو طلبه يف وكليم سليم فجدَّ الجبل، يف موغًال رسيًعا َعْدًوا
يف يَجدُّ ثم ْت يتلفَّ الذئب وكان قواهما، كلَّْت حتى ساعة نصف نحو ذلك عىل واستمرَّا
الحِق. له قال ثم غباري أراه لهما: ويقول منهما يضحك أنه لفتته حني لهما فيُخيَّل العدو
الجبال عىل تكاثف قد كان الضباب فإن طويًال، وقتًا يستمر لم الطراد هذا ولكن
عليهما أقبل حتى ساعة ربع يمِض فلم وكليم، سليم نحو تسفيه الريح وصارت املجاورة،
ذو مصاب إنه الحقيقة ويف الُحسبان. يف كانت ما مصيبة هذه سليم: فقال ُمرسًعا،
الطريق، يعرفان يعودا فلم جانب، كل من بهما وأحاط الجبل غطَّى الضباب فإن شأن،
من غريه من املقفرة األماكن تلك تخلو وال أمامهما، والذئب الجبل ثلثي قطعا قد وكانا
من ساملني باإلياب الغنيمة من راِضينَِي ُهًدى، غري عىل رجوًعا يسريان فصارا الوحوش،
يف فأشبها قدًما، عرشين من أبعد شيئًا ينظران ال كانا ألنهما والذئاب؛ الوحوش مفاجأة
يعتمدان كانا التي وأيديهما سالحهما ألن الرب؛ لسباع ملقيَّني مكتوَفني رجلني الحالة هذه

كطفلني. ضعيَفني صارا وبذلك نفًعا، تجديهما تُعد لم عليها
عنهما. للوحوش وإبعاًدا إرهابًا الفضاء يف بندقيَّتيهما يُطلقان حني إىل حنٍي من وكانا
يعد لم حتى فيها الضباب تكاثف وقد الطريق سون يتلمَّ كعميان سائران هما وبينما
البندقيَّتان وانطلَقت فسقطا صغري، واٍد يف أقدامهما هَوْت إذ قدمه، موضع أحدهما يرى
حتى مرتضضني ينهضان يكادا لم ولكنهما لقتلتاهما، هللا رحمة ولوال سقوطهما، يف
«الوحش أجش: بصوٍت يصيح وصائًحا الوادي، بطن يف منهما قريبًا ناريٍّا طلًقا سمعا

الوحش!» الوحش
جديًدا. أمًرا يتوقعان مكانهما يف وجمدا أنفاسهما حينئٍذ فانقطَعْت

صورة منهما ذراعني قيد عىل املتكاثف الضباب خالل من لهما الَح أن يلبَْث فلم
هائلة.
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كوجوه وجه وله بالشعر، جسمه مغطٍّى قدميه، عىل منتصبًا الجثة هائل وحًشا فإن
ينتظر األسد وقفة أمامهما واقًفا كان مخيفة، ولحية طويل كثيف شعر حوله البرش

فريسته.
ولكنه بندقيَّته، إىل يده سليم ومدَّ وجزًعا، خوًفا عروقهما يف يجمد حينئٍذ دمهما فكاد

فارغة. كانت أنها ذكر
كتهديد الفضاء يف بندقيته فرفع سليم، فكر فهم فكأنه الهائل الشخص ذلك أما

الوحش! الوحش الوحش األجش: بصوته وصاح وإنذار،
كالبرش، النطق عىل قادر الغريب املخلوق ذلك أن من وكليم سليم حينئٍذ فعجب

عم. يا العوايف كليم: وقال وابتسما، جزعهما فأخفيا املجاملة، وجوب فرأيا
هنا؟ تصنعون ماذا يعافيك. هللا الهائل: املخلوق ذلك فأجاب

معه، الحديث يف للدخول نفسهما وتحرََّكْت وكليم، سليم إىل حينئٍذ الرشد فثاب
طعام؟ معك فهل الجوع، وأدركنا الضباب فاجأنا وقد نتصيَّد، نحن فأجابا:
مني؟ إذن غري من هنا إىل دخلتم ملاذا ولكن طعام، عندي الرجل: فقال

هنا. لقيناك أننا هلل فالحمد الستئذانك، قادمني كنا سليم: فقال
أذني! غري من املكان هذا تدخلوا أن أخرى مرة فإياكم الرجل: فقال

عم. يا أمرك وكليم: سليم فأجاب
ودفَعته الجبل عن الضباب فكنَست الرشق، جهة من شديدة ريح هبَّْت الحني هذا ويف
واسع صغري واٍد يف نفسيهما وكليم سليم فوجد لألنظار، املكان فانجىل األرز، جهة إىل
الجبل. مساواة عىل ألنه األنظار؛ عن مستور صغري كوخ العايل جانبه يف وعليه األديم،

ألطعمكم. تعالوا قائًال: الكوخ نحو الهائل الرجل فمىش
يقصد، حيث إىل معه السري عاقبة خاف ألنه آلكلكم؛ تعالوا قال: أنه لسليم فُخيِّل
والشيوخ، العجائز من صغره يف سمعها التي والجن الغول حكايات اللحظة تلك يف وذكر
نُسمن جئنا ما للقوة: إظهاًرا الخطر إبان يف مازًحا لرفيقه فقال الناس، تأكل أنها وكيف

الوحش. كهذا لوحش طعاًما نجعلها لكي األرز يف أجسامنا
بيضتان ومعه خرج ثم ودَخله، الوادي طرف يف كوخه بلغ قد الهائل الرجل وكان
كلوا. تعالوا قائًال: الرفيقني إىل وأومأ الكوخ بإزاء حجرين عىل فوضعها خبز، وكرستا

فلم مالبسهما، بإصالح يتشاغالن مكانهما يف جامدين يزاالن ال وكليم سليم وكان
أما وجلسا. الكوخ بجانب الحجرين نحو فتقدما دعوته، إىل الرجل إجابة من مناًصا يريا

أمتار. ثالثة نحو عنهما بعيًدا بإزائهما جلس فإنه الرجل
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والخوف، الجزع من يشء حينئٍذ عنهما فذهب جيًدا، املرة هذه الرفيقان إليه فحدَّق
من مصنوًعا رداءً يلبس بكونه إال البرش باقي عن يختلف ال إنسانًا كان الرجل ذلك فإن
كثيف بشعٍر ُمحاًطا وجهه وكان غريه، لباس جسمه عىل وليس ركبتيه، إىل الغنم جلود
هذه وما واالنكسار، ل والتأمُّ الهدوء دالئل ومالمحه عينيه يف ولكن أكثره، شاب طويل
هلم لكليم: سليم وقال الرفيقني، بال حينئٍذ فسكن السبيل، ُقطَّاع أو الوحوش بعالمات

يُذَكر. شأنًا الرجل لهذا أرى فإنني الحديث؛ يف معه ندخل
عم؟ يا املكان هذا يف طويل وقت عليك مىض هل وقال: كليم إليه فالتفَت

مشاهدته لدى نفسه يف قام بما ويفكر يتأمل األرض إىل مطرًقا حينئٍذ الرجل وكان
متحمستني عينني فيه وأدار كليم لسؤال رأسه فرفع املدن، من القادمني البرش هؤالء
الرجل د فتنهَّ هنا؟ إىل جئت ومتى سليم: فقال هنا، إىل مجيئي منذ هنا أقيم وأجاب:

العالم. تكوين حني من وأجاب:
هنا إنني لك قلت تصدقني؟ ال لك ما الرجل: فقال بدهشة، رفيقه إىل سليم فنظر

وأِرحني. فاسُكت وإال فافهم، نبيًها كنت فإذا العالم، تكوين حني من
ُدهشنا مرة أول نظرناك ملَّا إننا بحرية. أُكلمك أن يل واسمح عم، يا عفًوا كليم: فقال
فهل عظيم، شأٍن يف أنك كالمك من لنا فيظهر اآلن أما املكان. هذا يف منفرًدا إلقامتك

شيئًا؟ وتُفيدنا علينا تتكرم
رفع ثم يفكر، وصار بانكسار، األرض إىل أطرق اللنيِّ الكالم هذا الشيخ سمع فلما
رجًال فيها أرى حياتي يف مرة أول وهذه كالمك، ولِني لطفك من مرسور إنني وقال: رأسه

هائل. رسي فإن اعذرني ولكن عاقًال،
نحن سليم: فقال الغريب، الرجل هذا خرب عىل الوقوف يف رغبة وكليم سليم فازداد

منا. تحذر فال عم، يا أوالدك
يف الغضب وبدا لسعته، أفًعى كأن ونهض أجفل «أوالدك» كلمة الشيخ سمع فلما

أوالد. يل يكون أن أريد وال أوالد، يل ليس ال، ال، فقال: وجهه
لك أقوله الحق وقال: الشيخ إىل التفت ثم بنيناه. ما هدمَت لقد لرفيقه: كليم فقال
إنني منك، نستفيد ودعنا علينا تغضب فال نفيس، يف ما كتمان أستطيع ال إنني عم، يا
تحرمنا أالَّ هللا باسم فأستحلفَك عينيك، يف أقرؤه أني يل ويُخيَُّل ُمدِهًشا، شيئًا أمرك يف أرى

الفائدة. من
وهو بالرتاب خده ر وعفَّ األرض عىل وجثا عنقه الشيخ حنا «هللا» بكلمة كليم فاه فلما

العينني. ُمطبق
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سبحانه — فاهلل للشيخ: قال ثم يشء، عىل قبضنا لقد همًسا: لرفيقه كليم فقال
خصوصية، وعناية منه بتدبري ذلك أن ريب وال لُقياك، فرصة اليوم لنا هيَّأ قد — وتعاىل

هللا؟ إلرادة إنفاذًا هنا إقامتك سبب عىل تُطِلعنا أن لك فهل
وال األمر، بهذا إرادة هلل كان ربما نعم، قال: ثم جالًسا واستوى رأسه الشيخ فرفع
انتهى. لقد انتهى، لقد يصيح: صائًحا ِمراًرا سمعُت األخرية الليايل يف أنني عليكم أخفي
العالم يف واالعتداء والرياء والكذب والظلم الرش ملك انتهى لقد إخوان، يا أجل
تُقطع صالًحا ثمًرا تُثمر ال شجرة فكلُّ الشجرة، أصل عىل ُوضعت قد الفأس إن الفاسد.

النار. يف وتُلقى
لكم قلُت ولذلك الحقيقي؛ العالم هي هذه أمامنا، التي الواسعة اململكة هذه انظروا
الخري فيه يسود الذي الحقيقي العالم ن أُكوِّ هنا اآلن فأنا العالم؛ تكوين منذ هنا ها إننا
— تعاىل — هللا بمعونة ذلك يل فتمَّ به، وأؤدِّ أُهذِّبه عديدة سنوات عيلَّ مرَّْت وقد والصالح.
ورشوره العالم لفظائع أثًرا ُسكانها بني فيها تجدون ال كلها األقطار هذه فتَّشتُم وإذا

الهائلة.
أيًضا: همًسا كليم فأجاب ُسكَّانًا، وال حتى شيئًا فيه نجد ال نعم، همًسا: سليم فقال

مجنون. صاحبنا أن يظهر
هذه تهذيب استطعت كيف عم يا أعجب إنني وقال: الشيخ إىل كليم التفت ثم

ممالكهم. تهذيب عن اآلن حتى عجزوا امللوك أن مع اململكة،
ولو هللا، غضب من عروشهم ولرتتجف للملوك، ويٌل بغضب: حينئٍذ الشيخ فصاح
نفيس سألُت فإنني رش، فيها بقي ملا بمملكتي صنعتُُه ما بمملكته يصنع امللوك أصغر كان
اإلنسان، يف الذي الوحش أصله أن فرأيُت الرش؟ أصل هو ما اململكة: هذه تسلَّمُت حني
لنفسه يشء كل يطلب فالوحش واإلنسان؛ الوحش شيئني: اإلنسان يف أن تعلمون فإنكم
كملك واجباتي رأس إن فقلُت أيًضا، غريه وعىل نفسه عىل يشفق واإلنسان غريه، مات ولو
بجلود اشرتيتها وقد البندقية، هذه فاقتنَيُت الرش، الستئصال الوحش قتل الديار لهذه
وكلما الرابية، هذه عىل أجلس وكنُت ضباع، وعرش ثعلبًا وخمسني وأسدين ذئبًا عرشين
قتلته — لغريه هو فيما يطمع الوحش رأيُت كلما أي — غريه عىل يعتدي أحًدا رأيُت
وقلَّما الرش، تناَقص فقد اآلن أما عرشات. ثم مئات، قتلت األمر بدء ففي واحدة؛ برصاصة

واحًدا. الشهر يف أقتل
وصار التعيس، الشيخ ذلك جنون َقا وتحقَّ الكالم لهذا وكليم سليم فرائص فارتعَدْت
أما قبل. من جنونه بهم فتك بمن يُْلحقهما لئالَّ والقداسة والصالح التقوى إظهار همهما
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بصوٍت بغتة رصخ قد به وإذا الواسعة، مملكته يف نظره ح يرسِّ الحني هذا يف فكان الشيخ
كليم فالتفت يده، يف وبندقيته يعدو وقام الوحش!»، الوحش «الوحش الوحوش: كصوت
يتقاتالن، ذئبني قريبة أكمة عىل فنظرا فيها، سار التي الجهة إىل مدهوشان وهما وسليم
إليهما أرسع ثم بالحال، فرصعهما طلقني الذئبني عىل أطلق واديه من الشيخ خرج فلما
ويقول: لفوزه يضحك وهو وكليم سليم أمام وطرحهما كوخه، إىل وجرَّهما عليهما فأجهز

منهما. اململكة فأرحنا معتٍد، كالهما
الحيوانات بكالمه يقصد كان إنما أنه علما ألنهما عداء؛ الصُّ حينئٍذ وكليم سسليم فتنفَّ
ونشاطك بقوتك عم يا أدهشتنا لقد بندقيته: يحشو كان الذي للشيخ كليم وقال البرش، ال
الحقيقي العالم وتكوين هناك الرش ملحاربة املدن إىل معنا تذهب ال فلماذا وصالحك،
مساعدتك؟ من تحرمها فلماذا اإلصالح، هذا إىل محتاجة القبيحة الفظيعة مدننا إن فيها؟
وويٌل للمدن، ويٌل املدن، عينيه: من يتطاير الغضب ورشر وقال حينئٍذ الشيخ فعبس
وال يدين، غري يل ليس إذ فيها؛ التي الوحوش جميع عىل أقدر ال فإنني املدن، دخلت إذا يل
الوحوش إلخضاع تكفي ال واحدة وبندقية واحدة، بندقيٍة من أكثر بهما أمسك أن أقدر
بل هنا، ُولدُت أنني تصدقوا ال املدن! يف ذُقته الذي العذاب ومن املدن من آه فيها. التي
منها. ففررُت وطحنتني، أكلتني فيها الوحوش ولكن املدن، يف وعشُت املدن، يف ُولدُت إنني
يف اإلنسان صحبة من أفضل الرب يف والنمورة والضباع الذئاب ُصحبة إن إخوان، يا كالَّ
املنتقم دخول — هللا بإذن — إليها أدخل وحينئٍذ املدن، نوبة ستأتي بأس، ال ولكن املدن،

الضارية. وحوشها من هلل
األمر أن من قلته ما سمعَت أما الشيخ: فقال اه؟ عمَّ يا ذلك يكون ومتى سليم: فقال

انتهى؟ قد
رجل أنه فعلما التعيس، ذلك حالة حقيقة عىل وسليم كليم وقف الحني هذا فمنذ
أن يعتقد وهو املقفرة، الجهات تلك يف وأقام بلدته فربح أصابه، لظلٍم صوابه أضاع
افتقد وقد أيًضا. منها الستئصالهما املدن يَُملِّكه ثم والرش، الظلم ملحو عليها ه والَّ هللا
فيه يتناول ال يوم وُربَّ الحاالت، أشد يف يعيش أنه فوجدا ومعيشته، كوخه وكليم سليم
لحم من قطعة أو النار، عىل ويشويه يعجنه دقيق من يصنعه أسود خبز كرسة غري
مخبوءًا أيام عدة والشتاء الثلج زمن يف عليه يمرُّ وكان يصطادها، التي املعتدية الوحوش
احتمال تعوَّد قد وكان الجبل. ذلك يف عليه الثلج لرتاكم منه يخرج ال الحقري كوخه يف
عليها يسري الثلوج عىل وخرج كوخه من زحف قليًال الثلج ذاب فإذا كالحيوانات، الربد

القطبني. ثلوج فوق سائح كأنه مشيًا ال زلًقا
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هذه شيخوخته يف يعيش الذي الرجل ذلك عىل إشفاق أشد وسليم كليم فأشفق
وسأاله: نقوًدا عليه عرضا توديعه وقبل لنفعه، سبيل يف يُفكِّران فصارا القاسية، املعيشة
فهي حاجتي ا أمَّ باملال؟ هنا أصنع ماذا وقال: ضاحًكا بعظمة النقود فردَّ يتمنى؟ ماذا
تأديبكما. إىل اضطررُت وإال ُمعتديًا، ظامًلا كان إذا إال أحد عىل مملكتي يف النار تُطلقا أالَّ
عليهما هجم ألنه إال الذئب يُطاردا لم أنهما نفسه يف يضحك وهو سليم حينئٍذ فأخربه
الحمراء، اليد أبا يُسمى وهو الوحش، هذا أعرف إنني الشيخ: له فقال األرز، يف الليلة تلك

قريبًا. فسأؤدبه

األرز يف الجميع (12)

إليه يعودا بأن التعيس الشيخ ذلك وعدا أن بعد القضيب رأس من وكليم سليم ونزل
األرز. يف ُمقيَمني داما ما لزيارته

لدينا تبَق لم سليم: فقال الرجل، هذا أمر يف يتحدثان أخذا منحدران هما وفيما
فقال: مسألة؟ أهم إىل ُمنرصٌف جنونه أن كيف رأيت هل ولكن مجنون، أنه يف ُشبهة
ي يسمِّ فهو الناس، عن والضغط واالعتداء الظلم رفع مسألة فقال: تعني؟ مسألة أيُّ
يف طمًعا عليه واالعتداء آخر بحيٍّ اإلرضار عىل الحي تحمل رديئة عاطفة كل الوحش
يُدرك لم الرجل هذا أن وعندي املجانني! أفواه يف والفلسفة للحكمة فيا لنفسه. الفائدة
كما وطنه، يف حياته يف جدٍّا تعيًسا كان أنه فيظهر واملصائب، باالختبار إال الحقيقة هذه

الجهة. هذه إىل جنونه انرصف حتى قال،
الثانية. زيارتنا يف ذلك سننبش كليم: فقال

جماهري الناس وأبرصا عظيمة، ضجة سمعا حتى األرز حرج من الرفيقان قرب وما
نحو يبلغون وهم ونساء، ورجال وفتيات ِفتيان بني وكانوا وداخله، الحرج حول جماهري
واستخربا الناس بني دخال الحرج إىل وصال وملَّا ذلك، من الرفيقان فعجب شخص، ألف

ييل: ما فعلما الخرب،
كانت ألنها إميليا؛ السيدة املكان يعجب لم الحدث إىل وزوجته كلدن الخواجة وصل ملا
كاليفورنيا جبال إن وقالت: َرْت فتضجَّ يشء، يعجبها ال سياحتها من النفس مضطربة
فقط، للراحة الليلة تلك الحدث يف باملبيت رجاله زوجها فأمر الجبال. هذه من أجمل
أكثر األرز عن إميليا رىض من ثقة عىل كان ألنه التايل؛ اليوم مساء يف األرز إىل وبالسفر
عندهم، نهاره زوجها يصنع أن يف األهايل بعض رغبة إميليا بََلَغ املساء ويف الحدث. من
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مليلها ا؛ جدٍّ زوجته يرسُّ ذلك أن يعلم كلدن وكان الخرب، هذا زوجها وأبلغت فضحكت
جنيه، ألف بقيمة عثمانية رياالت له يعد أن وكيله فأمر وطنها، أبناء الرشقيني إىل بالطبع
يوم سنعمل يعني: الهرز.» يف كلدن يووم سنأمل يس «يس وقومه: مرعب ألبي وقال

األرز. يف كلدن
الجبة يف والقرى السكان بني الخاطف الربق برسعة الخرب هذا طار الحني هذا فمنذ
اليوم يف مسافر األمريكي الغني ذلك أن ُعلم وإذ العامة. به وُرسَّ الخاصة له فضحك كلها،
استقباًال ليستقبلوه وصوب حدب كل من األرز إىل ينسلون القرويُّون أخذ األرز، إىل التايل
كان فقد ذلك ومع املحتاجة، الطبقات من القادمني أكثر وكان يومه، وينتظروا عظيًما،
لعزة فيا لنواله. ال ومشاهدته الَغنيِّ كهذا كريم َغِنيٍّ إلكرام قادمون أنهم يُظهرون أكثرهم

وعاًرا. نقيصًة فيه يَتْعُب عمل غري من عليه املال توزيع يرى الذي الرشقي نفس
يُناديهما برجل إذا األزر يف اجتمَعْت التي الجموع بني يجوالن الرفيقان كان وبينما
هذا ولكن يعرفانه، ال غريبًا رجًال فأبرصا فالتفتا خواجات! يا خواجات! يا بعيد: من
املجنون فقال مخلوف! مسيو مًعا: وكليم سليم صاح اقرتب وملا منهما. ودنا ضحك الرجل

األمريكي؟ يحرض متى علمتم هل مخلوف. مسيو نعم مبتسًما: العاشق
مخلوف حالة من بالدهشة مشتغلني كانا ألنهما السؤال؛ هذا عن الرفيقان يُجب فلم
رأسه وعىل بقديم، ليس حذاء رجله ويف ُمرتَّبة، نظيفة ثيابًا البًسا كان فقد الجديدة،
وإشاراته وكالمه هيئته وكانت وُمزيَّنان، مقصوصان ولحيته وشعره نظيف، طربوش
االنقالب هذا أن إىل الحال يف سليم ففطن عناية، أشد بنفسه ُمعتٍن أنه عىل تدل كلها
قدر الذي الخري بهذا فُرسَّ السنديانة، عني يف عليه ألقاه الذي الدرس نتيجة فيه الجديد

عمله. إلتمام به عنايته ازداَدْت الحني هذا ومن املسكني، هذا مع صنعه عىل
املجنون إليه فنظر مخلوف؟ خواجة يا مالبسك لَت بدَّ أين سأله: بمخلوف انفرد وإذ
فحدَّق فيها؟ أحًدا تعرف وهل فقال: حرصون، يف لتها بدَّ وأجاب: األوالد كلطف بلطٍف
حيثما إنني إخوان؟ جميًعا نحن أَما الناس؟ ملعرفة نحتاج نحن وهل وأجاب: إليه مخلوف
حاجٍة يف أكون ما صاحبته أو صاحبه من وأطلب وجهي يف أراه بيت أول أدخل أكون
كرسة وال حتى شيئًا معي أحمل ال أنني رشط عىل أنطِلق ثم وألبس، وأرشب فآكل إليه،
فغضب تطلب؟ ما عنك منعوا وإذا وسأله: سليم فُدهش الغد. خبز يرسل هللا ألن خبز؛
يل؟ ما ولهم لهم ما يل أليس إخوان؟ نحن أَما ذلك؟ عني يمنعون كيف وأجاب: املجنون

أضعافه؟ عنهم يمنع فاهلل شيئًا؛ عني منعوا إذا أنهم يعلمون أال

194



الوحش! الوحش! الوحش!

فإنك مخلوف؛ خواجة يا الجميلة األفكار هذه لك بقيَْت إذا له: وقال سليم فضحك
… أمنيتك وتنال سعيًدا تبقى

مرسعة كلها تتحرك األرز يف الجموع شوهَدت حتى العبارة هذه عىل سليم أتى وما
أتى. قد األمريكي صاحبنا لعلَّ مخلوف: فقال الطريق، نحو

آكام وراء توارت ألنها األرز؛ إىل تصل تُعد لم الشمس وأشعة املساء أمىس قد وكان
داللة األرز، فوق الجبال رءوس تُزيِّن كانت منها عصابة أن إال والحدث، والديمان برشي
لنصب سبَقوه كلدن؛ املسرت رجال الساعة هذه يف القادمون وكان بعُد. تِغب لم أنها عىل
عالية أكمة عىل أشجاره تحت األرز رشقي يف نصبوها وقد الناس، عليهم فاجتمع الخيام،
هبوط بعد وصولهم فكان أشغاله ووكيل وابنتاه وزوجته كلدن املسرت أما عليه. تُرشف

الظالم.
فُدهش وأبواه، أمني وعليها األرز إىل داخلة بغال بثالثة إذا بساعتني وصولهم وبعد
عدوه أن أبويه من عِلما ثم شديد، وانزعاج اضطراٍب يف أمني وكان لذلك. وكليم سليم
هذا منها. أمني فرَّ ولذلك فيها؛ للتصييف الحدث إىل وصل طمعون لوقا الخواجة القديم

األرز. يف كلدن يوم حضور يف رغبته عن فضًال
رآهم فلما شخص، ألفي نحو األرز عىل املتوافدين عدد صار حتى الليل ينتصف ولم
نحن لكليم: سليم قال فراش، وال غطاء بدون للرقاد األرض عىل يتمددون وكليم سليم
غطاء تحت خرج عىل األشجار هذه تحت بنُومنا األبطال صنع أمس صنعنا أننا حسبنا
عندهم األمر كأن غطاء وال خرج بال ينامون فإنهم القرويني، أصحابنا إىل فانظر خفيف،

البساطة. غاية يف
يف تعيش كشجرة اإلنسان يُربَّى أالَّ يجب روسو: لقول مصداق هذا كليم: فأجاب
فحيثما األقاليم، كل يف املعيشة عىل قادًرا يُجعل أن يجب بل ذاك، يف تعيش وال اإلقليم هذا

الحياة. تقلُّبات كل احتمال عىل قادًرا قويٍّا نشيًطا قدميه عىل واقًفا جاء ألقيته

النساء؟ غضب يكون كيف (13)

اعتاد النشيطني الرجال كجميع ألنه األرز؛ غربان مع كلدن املسرت انتبه الصباح ويف
كلدن؟ الدي انتبَهْت هل وسأله: كرنيجي املسرت أرساره كاتم استدعى نهض وملا التبكري،
األخري؟ الربيد ورد هل واجلس. كرنيجي مسرت يا كرسيٍّا ُخذ كلدن: فقال كال! فأجاب:
تقتيضالجواب. رسائل بضع وهذه الحدث، يف أخذناه قد رس، يا نعم األرسار: كاتم فأجاب

فيها. نظره وأجال بنشاط كلدن املسرت فتناولها
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مشهور تاجر هو كرنيجي: فأجاب الكتاب؟ هذا كاتب هو من سأله: حني وبعد
عىل معكم واالتفاق بكم للرتحيب ملقابلتكم قادم إنه ختامه يف يقول وهو بريوت، يف
احتكار عىل عزمتم أنكم بما كرنيجي: فقال طلبه؟ يف رأيك وما كلدن: فقال الرشوط،
ولبنان سوريا يف وطنيٍّا وكيًال لكم تجعلوا أن الصواب فمن العالم، يف والحرير الرشانق
كرنيجي فضحك واستقامته؟ بأمانته مشهود الرجل هذا وهل كلدن: فقال املوسم، البتياع
بعض من حتى واملدنيني، الدينيني الرؤساء أعظم من شهادات كتابه مع أرسل لقد وقال:

الشهادات. هي وهذه قناصلنا.
الخيمة. وسط يف مائدة عىل ألقاها األرسار كاتم إن ثم

حديث أن فيظهر وابنتيها، كلدن الدي خيمة بجانب منصوبة الخيمة هذه وكانت
النوم بثوب وظهرت الخيمة باب أزاَحت الحني ذلك يف فإنها نومها، من الالدي نبَّه الرجلني
كلدن املسرت إليها فقام غصنها، وراء من برَزْت رطبة وردة كأنها الخدين موردة باسمة
الخارج، يف قارًسا كان الربد ألن خيمته؛ وأدخلها شهيَّة قبلة فقبَّلها لرسورها مرسوًرا
أول هذه فأجابت: األرز؟ ترين كيف كلدن: فسألها الخيمة، من حينئٍذ كرنيجي فخرج
أمريكا، من انتقالنا عىل ألسفت الجميل الجليل املكان هذا ولوال بسياحتنا، فيها رسرت مرة
وقالت: إميليا فعبست السوداء؟ األفكار ذهبَت وهل هلل! الحمد هلل! الحمد كلدن: فقال
ماذا فقال: الليل! هذا يف رأيته الذي الجميل الحلم تعلم لو آه بها. تذكرني ال بحياتك
وهو املالئكة مالبس البًسا السماء يف رأيته عينيها: يف الدموع بدت وقد فقالت رأيِت؟
عذابي بعد هنا اسرتحُت فإنني تحزني؛ ال عنِك! ريضهللا عنِك، ريضهللا ويقول: يل يبتسم

األرض. يف
الخيمة وسط يف كانت التي املائدة عىل فأكبَّْت البكاء، يف إميليا استخرطت وهنا
رصفها يف ورغبة الباب، هذا فتح ألنه نفسه كلدن املسرت فالم الدموع، تذرف وصارت
يف عيشنا تُنغِّيص ال حبيبتي يا عينيِك بحياة يقول: وهو ًعا ومتوجِّ ُمالطًفا إليها ماَل عنه
وقالت: رأسها فرفعت الناس. مقابلة فعليِك بالبكاء، عينيِك تُهيِّجي وال الجميل، اليوم هذا
إذ تأثريًا؛ وأشدَّ قيمة أكثر الهبة فتكون بيدِك، كلدن يوم ستصنعني إنِك فقال: ناس؟ أيُّ
من مشهوًرا تاجًرا فإن ذلك عن وفضًال الخشنة. ويدي الجميلة البيضاء يدِك بني شتَّان
يطلب بريوت من تاجر هو فقال: تاجر؟ أيُّ بدهشة: فقالت اليوم، سيزورنا وطنِك أبناء
املائدة. عىل أمامِك وشهاداته كتابه وهذا كله، الرشق يف التجارية أشغالنا وكيل يكون أن

الكتاب. عىل الذي التوقيع لرتى وأدارتها األوراق إىل يدها إميليا ْت فمدَّ
لسعتها. حيَّة كأن مجفلة ووثبَْت قلبها أعماق من صيحة صاحت وحينئٍذ
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بِك؟ ما بِك؟ ما فصاح: عظيمة دهشة وَعَرتْه كلدن املسرت فأجفل
الصفراره. األموات كوجوه ووجهها املائدة وراء شديد بهياٍج منتصبة فكانت إميليا أما
بِك؟ ما قويل إميليا يا بحياتِك فصاح: ُجنَّْت، أنها وحسب كلدن املسرت منظرها فهال
األوراق هذه أوصل َمن أشبالها: هوجَمْت لبوٍة كصوت بصوٍت حينئٍذ إميليا فصاحب

ُهنا؟ إىل
صاحبها؟ تعرفني هل كلدن: فقال

والوحوش الذئاب يعرف ال الذي ذا ومن أعرفه؟ هل يسألني إميليا: فصاحت
آخرها؟ يُسمم اآلن فجاء حياتي أول َم سمَّ أنه كفاه أما منا؟ الرجل هذا يريد ماذا الضارية؟
بالِك هدِّئي إميليا، يا عفًوا بلطف: لها فقال ا، رسٍّ املسألة يف أن حينئٍذ كلدن ففهم

تُحبني. ما إال يكون وال بهدوء، الشأن هذا يف لنتحادث واجليس
أرى أن وال اسمه، أسمع أن وال الرجل، هذا عن أتكلم أن أريد ال ال، ال، إميليا: فقالت
حياتي. يُسمم ألنه اليوم؛ بعد ذكًرا حياتي يف له تجعل وال اقتلني جورج، حبيبي وجهه.
رديئة إميليا أعَهد لم تقول: إنك نفسك، يف تقول ماذا وأعلم اآلن، دهشتك أرى إنني
ويُباركون أعداءهم، ويحبون ويحلمون، يصفحون الذين من فإنها الحد، هذا إىل القلب
وال رديئة لسُت حبيبي، يا ال ال، والخبث؟ الرداءة إىل عمَدْت اآلن بالها فما ُمبغضيهم،
أغتفر فأنا الوحوش، من الفرائس تَذُقه لم ما الرجل هذا من ذاقت فتاة أنا وإنما خبيثة،
هللا كان وإذا الوحش، هذا إساءة عن إال اإلساءات، كل عن وأُصفح واآلثام، الذنوب كل
الرجل. هذا عن الصفح عىل جهنم دخول ل أُفضِّ فإنني الرديئة، العاطفة هذه عيلَّ يكتب
بمثلها يظفر لم أنه عىل ا ً تحرسُّ أصابعه لعضَّ رافائيل رآها لو حالة يف إميليا وكانت
لعلم النارصي سمعها ولو غضب، أجمل يف سيدة أجمل بتصويرها ر ليُصوِّ حياته؛ يف

خطيئتك. مغفورة املرأة، أيتها لها: يقول وحينئٍذ تأثُّرها، مبلغ من ظالمتها مبلغ
أُيسء ال أنا لها: فقال املسألة، حقيقة عىل وقوفه بعد يضحك صار فإنه كلدن أما
غري يف غضبِك إن ثم أولها، من القصة عيلَّ وُقيصِّ فاجليس قلبِك؛ أعرف ألنني بِك الظن
ضعيف اآلن وهو األقوياء، ال املغلوبني الضعفاء سالح عادًة يكون الغضب فإن محله،
وكيل كان كما إميليا: فصاحت أشغالنا. وكيل نجعله أن منا يرجو جاء ألنه إلينا؛ بالنسبة
املنترص وبحقه، بقوته الواثق القوي ضحك عزيزتي يا فاضحكي إذًا كلدن: فقال أشغالنا،

االهتمام. يستحق ال بما واالهتمام الخوف غضب تغضبي أن بدل خصمه، عىل
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كلدن فعلم قصتها، عليه تقصُّ وجلَسْت فشيئًا، شيئًا إميليا جأش حينئٍذ فسكن
كان فإنه أهلها، ومصاب مصابها سبب كان الذي الرجل هو طمعون لوقا الخواجة أن
يتظاهر وكان الفائدة، يف طمًعا منه ويتقرَّب إليه يتزلَّف وكان أبيها، أصدقاء من أوًال
عىل يُعوِّل وصار وأرساره، أشغاله عىل وأطلعه أبوها فاصطفاه بابنته، االقرتان يريد بأنه
الفرصة هذه لوقا فاغتنم ألعماله، وترويًجا له نفًعا بمساعدته؛ ويمده وآرائه، نصائحه
لنفسه ويجمع بلده، يف محله ويحل أشغاله، أنقاض عىل أشغاله ليبني بالرجل وغدر
وخراب كلها، أمواله أبيها خسارة إىل ألبيها لوقا دسائس فأدَّْت رأسماله، من رأسماًال
عىل يوًما عزَمْت نفسها وهي الحالة، هذه من قهًرا أمها فماتت منزلته، وسقوط محله،
قبل أُخرَجْت ولكنها البحر، يف نفسها فألَقْت والجوع، والضيق الفقر من تخلًُّصا االنتحار
وترَكْت ففرَّْت بلدها، من الفرار عىل وعزَمْت االنتحار، عن حينئٍذ فعدَلْت الروح، فراق
أن يقدر أباها أن تؤمل كانت أنها إال صوابها، يُطري كان ما وهذا فريًدا. وحيًدا أباها
أصحاب ألن الطالع؛ ونكد الحظ سوء من أملها فخاب منزله، يف وحده براحة يعيش
قصد وكان منه، الرجل وطردوا وباعوه، املنزل عىل استولوا لوقا من بتحريض الديون
ومنذ القديمة. بحالته تُذكِّره ألنها القديم؛ وأثرها العائلة لهذه أثر كل محو ذلك من لوقا
ذلك وجه ترى أن اآلن تستطيع فكيف أبيها، عن شيئًا تسمع الفتاة تُعد لم الحني هذا

واملصائب؟ الفظائع هذه كل يف سببًا كان الذي الرجل
الصياح وكثر شديدة، جلبة األرز يف َعَلْت حتى الكالم آخر عىل إميليا أتت ما ولكن
كرنيجي املسرت سكرتريه فلقي السبب، ليعلم خيمته من كلدن املسرت فخرج والرصاخ،

ويتضاربون. يتخاصمون قوم فأجابه: الخرب؟ ما فسأله: داخًال

القضيب رأس وَمِلك ليىل مجنون (14)

واحد عىل جنونهما اجتماع

بيانه: وإليك األهمية. غاية يف سبب والصياح الجبلة لتلك وكان
معاملة من يرتزق صيدا يف صغريًا تاجًرا آنًفا املذكور طمعون لوقا الخواجة كان
ساقية صيدا ألن بريوت؛ إىل انتقل حتى سنوات عدة عليه تمِض لم ولكن التجار، كبار
كان حظه دوالب ولكن التوسيع، شاء ما بريوت يف أشغاله ع فوسَّ كبرية، سفينة تحمل ال
قائمة، له قامت ملا بريوت يف له أهل عىل اعتماده ولوال ومهارته، ذكائه مع تجارته يف واقًفا
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الذي املشهور األمريكي الغني كلدن؛ املسرت بمجيء سمع فلما شيئًا. يعمل أن عىل قدر وال
صادًرا األمريكية تجارته يف عليه لالعتماد الرشق يف له وكيل إقامة عىل وعزمه املاليني، يملك
وال ذلك، يف ُوسًعا يدخر فلم عظيمة، غنيمة له كانت الوكالة هذه نال إذا أنه علم ووارًدا؛
الدي ألن مقابلته؛ لوقا يستطع لم بريوت إىل كلدن قدم ملا ولكن استعملها، إال واسطة ترك
الخواجة فعلم الحال، يف منها وسافرت — تقدم كما — بريوت يف أحد استقبال أبَِت كلدن
امتطى ومنها البرتون، قاصًدا بريوت من مركبة فركب الحدث، إىل مسافر صاحبه أن لوقا
األثر. عىل فتبعه األرز، إىل سافر األمريكي إن له قيل إليها وصل فلما الحدث، إىل فرًسا

ولسان قوي جسم ذو بدين وهو العمر، من األربعني نحو يف كهًال لوقا الخواجة وكان
إال الُجبناء، السياسة أهل شأن األقوياء، مع ضعيف ولكنه الضعفاء، مع جريئًا وكان طلق،
وإرضائه. واستمالته كلدن كاملسرت رجل مقابلة عىل قادًرا كان األقوياء مع ضعفه مع أنه
عندئٍذ جالسني وأمني وسليم كليم وكان الشمس، بزوغ قبل األرز إىل وصوله وكان

األرز. خارج الطريق عىل مرشفة صغرية أكمة عىل
إال قوة وال حول ال لكليم: وقال أمني ارتجف الطريق يف لوقا الخواجة ظهر فلما

ذهبت. أينما يتبعني حياتي حبل قطع الذي الرجل هذا إن باهلل!
وصل فلما الثالثة، الرفاق نحو الساعة هذه يف األرز من قادًما املجنون مخلوف وكان

منهم. مقربة عىل صار قد لوقا الخواجة كان إليهم
عادته: حسب يُنشد وهو القادم إىل مخلوف فالتفت

ن��ري��ده��ا ال م��ج��ن��ون��ة ب��ن��ا وأخ��رى ب��غ��ي��رن��ا ج��نَّ��ْت وه��ي ب��ل��ي��ل��ى ُج��ن��نَّ��ا

تقليبه ولوال أصم، صنٌم كأنه مكانه يف جمد حتى القادم عىل نظره وقع ما ولكن
قدميه. عىل قائٌم وهو الحياة فارق أنه رفاقه لظنَّ القادم الرجل يف عينيه

ووقف األكمة عن فنزل رشًرا، تستطري وعينه مخلوف أرسع برهة الجمود هذا وبعد
وقال: والذئاب، الكالب كُعَواء صيحًة مخلوف صاح الراكب إليه وصل فلما الطريق، عىل
املمدود كالجذع األرض عىل جواده عن فألقاه ه، وشدَّ به فأخذ لوقا عىل أطبق ثم هو! هذا

فوقه. وبَرك
كالوحش يصيح مخلوف فكان عنه، لريجعوه وكليم وسليم املكاري حينئٍذ فهجم
… حياتي حرمني قد … أهلكني قد … هللا غري أحد عنه يرجعني ال شدقه: عىل والزبد

االنتقام! … االنتقام … حبيبتي فرَّْت ملا لواله
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الهائج، كالجمل وهو شديًدا رضبًا بقبضته لوقا يرضب كالمه من كلمة كل عند وكان
ومئات عرشات، عرشات صوته عىل األرز جهات الناسمن فأرسع املجانني، بغضب وناهيك
الغضب من مخلوف فانقلب شديد، جهد بعد خصمه عن وأنهضوه عليه فتكاثروا مئات،
يرضب وصار حجًرا فتناول الجنون، حاالت أشد يف وهو نفسه عىل الغضب إىل خصمه عىل
… ظالم يا مسكتك الكالم: بهذا يهذي وهو ويقوم األرض عىل نفسه ويلقي نفسه، به
ابعدوا حبيبتي؟ حق يموت هل … عنه أفتش وأنا سنوات مضت … ألحاسبه معه دعوني
… عادًال كنت إذا صواعقك اآلن أرسل إلهي، يا … الثأر يوم اليوم … كلكم قتلتكم وإال

وتقتله. تقتلني … فقط واحدة صاعقة
فريسته عنه يمنعون كانوا الذين الناس فإن الساعة؛ هذه يف طلبه إىل أجابه هللا وكأنَّ
شهدوا أنهم ذلك الباشق؛ ظهور حني العصافري إجفال القهقرى راجعني وأجفلوا تركوها
بندقية. يده ويف نحوهم قادًما كان املنظر هائل برشيٍّا وحًشا فإن مريًعا، مشهًدا أمامهم

به؟ جاء ما صاحبنا. هذا وصاحا: وكليم سليم فالتفت
من فرَّْت قد الجموع رأى ملا إنه بل ذلك، كل من يشء يهمه لم فإنه مخلوف أما
وأخذ كالذئب عليه هجم مالبسه؛ بإصالح مشغوًال وحده لوقا الخواجة وتركت وجهه

بخناقه.
سمعه أجش صوت بندقيته يده ويف القادم البرشي الوحش فم من خرج فحينئٍذ
سدد إنه ثم الوحش! الوحش! الوحش! رصاخه: وهو القضيب؛ رأس يف اآلن قبل القارئ

عليه. ليطلقها مخلوف نحو بندقيته
لم إذا مًعا ولوقا مخلوًفا سيقتل القضيب رأس ملك صاحبهما أن وكليم سليم فعلم
عىل تعتدي التي الحيوانات يقتل كان كما ومعتٍد، ظالم مخلوًفا أن العتباره بينهم؛ يدخال
وصاح وراءهما، ولوقا مخلوًفا وواريا الفريقني، بني حينئٍذ وكليم سليم فدخل رفاقها،

به. ونأتيك نؤدِّبه فنحن دعه؛ عم يا كليم:
الدنو عىل يجرسون ال والناس هائلة، بقوة حينئٍذ يتصارعان وخصمه مخلوف وكان
البرشي الوحش ذلك فأبرص التفاتة مخلوف من حانت ولكن بينهما، للدخول منهما
خصمه فرتك البقاء، عىل الحرص عاطفة فيه فانتبَهْت نحوه، مسددة وبندقيته إليه ينظر
ما ولكن الشيخ، يقتله لئال وكليم سليم فتبعه غضوبًا، الهائل الشيخ نحو خطوتني وخطا
لها دوَّْت رصخة ورصخ أيًضا، املرة هذه مدهوًشا وقف حتى أمتار بضعة مخلوف تقدم
ويف … وقتك يف جئَت … حاروم متَّى حاروم، متَّى صائًحا: الشيخ عىل هجم ثم الجبال،

… طمعون لوقا صاحبك انظر … بندقيتك يدك
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عيناه، وجحظت جسمه، يف الرعدة ظهرت طمعون لوقا اسم الهائل الشيخ سمع فلما
لعينَي يا صائًحا: كاألسد زمجر عرفه وإذ لوقا، نحو كالذئب فهجم ُركبتاه، واصطكَّْت

عليه. نارها وأطلق لوقا نحو البندقية َد سدَّ ثم … انتهى لقد ا حقٍّ … إميليا
الرصاص؛ ينطلق لم — الحظ ُحسن من — ولكن نحوه، وهجما وكليم سليم فصاح

البارود. بيت رطب قد كان الضباب ألن
لهجومه. هاجًما مخلوف فتبعه طمعون، لوقا عىل وهجم بندقيته الشيخ ألقى فحينئٍذ
هجوم يتصور أن يمكنه تغضب وضباًعا تثب، وأسوًدا تهجم، ذئابًا رأى من فكل

التعيس. ذلك عىل التعيسني هذين
شباب يا إلينا بعيد: من إليهم تنظر كانت التي بالجموع وسليم كليم فصاح
بني الفصل يستطيعوا لم ولكنهم ملساعدتهما، الناس فهجم املروءة. وقت فهذا ساعدونا،
والدماء كلدن املسرت خيام نحو طمعون لوقا فذهب شديد، بجهٍد إال وفريستهما املجنونني
أدركتهما فقد والشيخ مخلوف أما جروحه. ليغسل تتبعه والجماهري وجهه، من تسيل
حراك، بال مرصوعني األرض عىل فسقطا الخصم، خنق عن لعجزهما حنًقا الجنون نوبة
وأقفال للكنيسة املقابلة الغرفة إىل نقالهما ثم نفسيهما، ا يرضَّ لئال وكليم سليم فقيَّدهما

الباب.
كان بينما كلدن املسرت سمعها التي الجلبة يف سببًا كانت التي الحادثة هي هذه

امرأته. يُحادث

لبوة لدى ذئب (15)

حرج موقف

فهم اللبيب القارئ ألن تقدمت؛ التي الحادثة رشح إىل حاجة تبَق لم — أسفاه وا — فهنا
إميليا. تعاسة مبلغ وعرف وأسبابها، وروابطها تفاصيلها كل

دخوله حني وزوجته كلدن املسرت مع الخيمة يف برهة كرنيجي املسرت استقرَّ وما
طمعون لوقا الخواجة يُدعى رجًال إن يقول: الرتجمان دخل حتى — تقدم كما — عليهما
ونهَضْت إميليا إىل حينئٍذ االضطراب فعاد الرس، حرضة عىل للسالم بريوت من حرض قد
قدميها، تحت خصمها بمشاهدة لتلتذ تبقى أن كلدن املسرت إليها فأومأ خيمتها، إىل لتخرج
قال ذلك وبعد املسألة، من طرف عىل ليُطلعه سكرتريه أذن يف كلمات بضع همس ثم

يدخل. أن للرجل ُقل للرتجمان:
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فجاوبه تحية، أجمل فحيَّا بمكروه، يُصب لم كأنه ضاحًكا ا باشٍّ طمعون لوقا فدخل
إميليا وأما املائدة. عىل األوراق بتقليب يتشاغل كان فقد كلدن املسرت أما كرنيجي. املسرت

والحقد. الغضب من ترتجف وهي الظل نحو وانحرفت للباب ظهرها أدارت فقد
قال دقيقة السكوت دام أن وبعد ُمنقبًضا، فجلس البارد، االستقبال هذا لوقا فساء
فأجاب حرضتك؟ تريد ماذا ضيفه: وجه يف ال األوراق يف ينظر وهو بنزق كلدن املسرت
بلغني إذ الرشق؛ يف يريده ما كل يف خدمتي عليه أعِرض الرس لجناب كتبُت لقد لوقا:
أمانتك أعرف أن غري من وكيًال أتَّخذك أن تريد وكيف كلدن: فقال وكيًال، يطلب أنه

واستقامتك؟
وأجاب: رأسه إىل الدم فصعد واألدبي، التجاري رشفه صميم يف لوقا هنا فانجرح

كبري. ديني رئيس شهادة جملتها ويف الكافية، الشهادات لحرضتك قدَّمُت لقد
امي ُخدَّ أحد أجعل أن تريد هل شهادات؟ وقال: عاٍل، بصوٍت حينئٍذ كلدن فقهقه
مسز، قولِك ما وقال: إميليا إىل التفت ثم فقط؟ رياالت بعرشة الشهادات هذه مثل يجلب

الشهادات؟ هذه منه تُقبل هل
مطلبه، عن حينئٍذ فعَدل لوقا أما الكالم. عىل قادرة غري كانت ألنها إميليا تجاوب فلم
شكرتكم، قبلتموه فإذا سؤاًال، حرضتكم سألت أنا ِرس، يا عفًوا النفس: عزة من بيشءٍ فقال

بمعرفتكم. ترشفُت بأني مرسوًرا أتيت حيث من ُعدُت رفضتموه وإذا
التي قوته له تزال ال الخصم بأن شعرت ألنها إميليا؛ صدر يف الحماسة دبَّت فحينئٍذ
كلها قواها فجمعت منها، لالنتقام القوة هذه سحق عىل فعزمت مىض، فيما سحقتها

صيدا. يف أعمالك بلَغته إذ حق؛ كلدن املسرت طلب إن وقالت:
لدى بي سعوا وُمزاحميَّ أعدائي فإن املسألة، رس علمت اآلن نفسه: يف لوقا فقال
سيدتي يا عفًوا الدهشة: وُمظهًرا مبغوتًا أجاب ثم استقبايل، أساءوا ولذلك الكرام؛ هؤالء
والرسيرة السرية بُحسن يل يشهدون صيدا أهل جميع إن تعنني؟ أعمال أية الكريمة،
ادي ُحسَّ من بلغتكم التي األقوال عىل األمني خادمِك وأطلعِت لِت تفضَّ وإذا والرشف،

قوًال. قوًال كلها أنقضها فإنني وأعدائي؛
أن شئت فإذا لوقا، مسرت يا الكالم كثرة أحب ال أنا بحدة: حينئٍذ كلدن املسرت فأجاب
صيدا. يف حاروم متَّى الخواجة من واستقامة رشف بشهادة فِجئنا ألشغالنا وكيًال تكون
بحدة فنهض الكالم، هذا تأثري فيه أثرت ملا لوقا قدمي تحت وقعت الصاعقة أن فلو
التدبري، سيئ جاهل الرجل هذا فإن سمعته، ما كل تصدق ال سيدي، يا تصدق ال وصاح:

و… نفسه فخرب
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ال عنها: رغًما ٍة بِحدَّ وصاحت كالمه فقطعت السكوت، تستطيع إميليا تُعد لم فهنا
ال؟ أم املطلوبة بالشهادة أتأتي أجب: بل خواجة، يا الناس تهِن

األرز يف اآلن موجود حاروم متَّى أن لهم ذكرت إذا إنني حينئٍذ: نفسه يف لوقا فقال
ويعلمون يسألونه فإنهم شهادة، أقبح فتلك بي؛ يفتك كاد وقد والهول الجنون بحالة
عرش منذ أثر عىل له يُوَقف لم سيدتي يا حاروم متَّى إن فأجاب: علمه، يريدون ما منه

سنوات.
كان قال: وأهله؟ قالت: ِبيع، قد فقال: ومنزله؟ عينيها: ملء والدموع إميليا فقالت

وتركته. فرَّْت طائشة وابنة فتوفيت، زوجة له
صوتها: بأعىل وصاحت قلبه، صميم يف أفًعى لسعته كَمن إميليا وثبَْت فحينئٍذ
تكتفي ال ثم أثره، وتمحو منزله وتبيع ابنته وتهرِّب زوجته وتُميت بيته تخرب ظالم، يا

اآلن! أمامنا ابنته وتهني فتُهينه وبغضك، بحقدك تُطارده تزال ال بل ذلك، بكل
كلدن إليه فوثب بالخروج، وهمَّ سادتي. يا الوداع وقال: الكالم هذا عند لوقا فغضب
واطلب اجُث هنا من تخرج أن قبل لوقا، مسرت بِحدَّة: وقال بذراعه فأخذ األسد، وثبة

حاروم. متَّى الخواجة ابنة كلدن مسز من الصفَح
التي الصاعقة هذه لوقا استقبل وكيف حينئذ، جرى ما وصف عن ليعجز القلم وإن

رأسه. عىل ْت انقضَّ
التي وكربياءه قواه جمع وهوله موقفه خطورة وعلم لوقا دهشة انقضت ملا ولكن
فصار جرى، ما سبب سيدتي يا فهمُت اآلن قال: برهة السكوت وبعد فارقته، قد كانت
ما فكل لديِك، لكرامتي حفًظا بل أشغال، وكالة عىل للحصول ال نفيس، تربئة عيلَّ يجب
وال أباِك معاملتي يف عملته عمل أي إذ فيه؛ مبالًغا أو معكوًسا كان سيدتي يا عني بلغِك
اسأليه كالمي. تكذيب يستطيع ال املحرتم زوجِك كلدن واملسرت اليوم؟ الناس كل يعمله
وقامت خصومه بنوك أفلست أما العديدة؟ وماليينه الطائلة ثروته جمع كيف شئِت إذا
التي االحتكارات يف خربت أما أعدائه؟ سكك ثروة الحديدية سككه امتصت أما بنوكه؟
كانت إذا الحيلة فما املضاربني؟ من ألوف مضاربته يف وأفلس املحال، من ألوف احتكرها
نحذر كنا إذا الناس بها لننفع الثروة جمع نستطيع وكيف نفسها؟ التجارة طبيعة هذه
إىل األمام، إىل جوت: قال وقد العالم، ُسنَّة فهذه ذاك؟ مزاحمة ونخاف هذا رضر من

الجثث! فوق ولو األمام
بها ل حوَّ التي وللطريقة تضعُضعه، بعد الرجل جأش لثبات كلدان املسرت فدهش
الحارض ثوب الكالم هذا لدى نفسها عن خلعت فقد إميليا أما محوره. عن املوضوع
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واالحتيال، الرسقة، يُربئ ال سيدي يا الكالم هذا كل بحدة: وأجابت املايض ثوب وارتدت
رشيف تاجر أي ولكن التجارية، واألصول التجارة تقول والنهب. والسلب، والدسائس،
عواطف من خاٍل تاجر أي برشية؟ ودماء برشية ضحايا دائًما يطلب التجارة إله أن يزعم
األوالد، وموت البنات، ودموع األطفال، طعام من ثروة يجمع يرىضبأن واإلنسانية الرشف
طريق، وقاطع ا لصٍّ بل تاجًرا، أسميه فال التاجر هذا العالم يف ُوجد إذا البيوت؟ وخراب
يغدر فإنه هو أما وجهه. من اإلنسان يهاجمون اللصوص ألن اللصوص؛ من أدنى هو بل
التي هي التجارة ليست سيدي، يا كالَّ ظهره. يف خنجره ويغمد وراء، من يُباغته ألنه به؛
لست اآلن وأنا كانت. طريق بأية الثروة يف ورغبتك طمعك بل صنعت، ما ُصنع إىل دفعتك
يشء عىل أسفي وإنما منها، خريًا عوضني هللا ألن واألرزاق؛ األموال من ضاع ما عىل آسفة

أبي. فْقُد وهو يُعوَّض، ال واحد
كان وإن الكالم، وهذا الدموع لهذه لوقا فتأثَّر إميليا، عيني يف الدمع ترقرَق وهنا
ففكَّر منه، أشد ينتظر كان وأنه سيما ال اللطف، من بيشء ممزوًجا رآه ألنه له؛ إهانة فيه
املطلوبة. بالشهادة منه وسأجيئك أبيِك، مكان أعرف إنني سيدتي، باسًما: قال ثم قليًال
فقال تقول؟ ماذا بجنون: وصاحت السماء إىل وعينيها يديها حينئٍذ إميليا فرفعت
أين؟ إميليا: وصاحت مدهوًشا كلدن املسرت فنهض أبيِك. مكان أعرف إنني نعم، الرجل:
تقول؟ ما أصحيح أبتاه! وا أبتاه! وا إساءاتك. كل فأنىس إيلَّ ه ُردَّ ُدرٍّا، فاك فأمأل ُقل أين؟
ذلك وأين اليوم؟ إميليا: فصاحت اليوم. لوقا: فأجاب نَظرتَه؟ متى تتكلم؟ ال لك ما ُقل!

األرز. يف هنا لوقا: فقال أين؟

الكريمة االبنة صوت (16)

الرميمة العظام يُحيي

كالربق الخيمة خارج ووثبت مقامها، وعن زوجها وعن نفسها عن إميليا ذهلت فحينئٍذ
أين؟ أين؟ تصيح: وهي الخاطف

ما تفصيل لوقا من كلدن املسرت عرف وحينئٍذ ولوقا، وسكرتريه كلدن املسرت فتبعها
الشيخ مالبس يُصلحوا أن إىل باالنتظار وإقناعها زوجته جأش تسكني كلدن فراَم جرى،
كالسهم مرقت بل ألحد، تُصِغ فلم إميليا أما الغرفة. تلك من وينقلوه حالته نوا ويُحسِّ

الغرفة قاصدة
مجنونًا. كان أنه — أسفاه وا — يعرفان كلدن وال لوقا يكن فلم
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األرض عىل فأبرصت ودخلت ترتجف، وهي دفعته الغرفة باب إىل إميليا وصلت فلما
تقدم. كما الرصع نوبة يف كانا أنهما والحقيقة راقدين، مقيدين شخصني

الحالة، بتلك أبيها عىل نظرها وقع حني واليأس الجنون رصخة إميليا فرصَخْت
عليه. وأكبَّْت إليه عادت كالربق ولكنها خوًفا، القهقرى ورجعت

مخلوًفا لهما وحمَّ منهم اثنني كرنيجي فنادى الخارج، يف اجتمعوا قد الناس وكان
أبيها. مع إميليا فبقيت الكنيسة، إىل فنقاله

اللطيف: بصوتها وتناديه تبكي وكانت ويديه، قدميه تُقبِّل حينئٍذ االبنة فانحنت
بحفيدتني جئتك لقد … إيلَّ وانظر عينيك افتح أبتاه، … إميليا جاءت فقد انتبه أبتاه! أبتاه!
ولعنتني عيلَّ غضبت هل أبي، … صغرية إميليا تُذكِّرانك فإنهما إليهما وانظر قم معي،
الظن تُسئ لم أنك وأخربني ُقم خدمتك؟ من فررُت أنني بالك يف خطر هل … تركتك؟ ملا
أراد الذي هو هللا فلعل … السفر إىل ودفعني عيلَّ استوىل الجنون من رضبًا إن … بي
الرباط هذا ما … تجيبني ال لك ما أبي، … والظفر والغنيمة بالخري إليك ألعود ذلك
يلبس كان أنه مع جسمك يسرت الذي الخشن الجلد هذا ما … ورجليك؟ يديك يف الذي
هادئًا؟ صافيًا كان الذي جبينك يُغطي الذي الهائل الشعر هذا ما … الناعمة؟ املالبس
صباي، يف تعذبُت كما شيخوختك يف تعذبَت لقد آه قدميك؟ يف التي الشقوق هذه وما

تجيب؟ ال لك ما أبتاه، أبتاه، وعانقني. فُقم اآلن، اسرتحنا ولكنا
تسمح ال التي األبدية للعدالة يا القلب! يف القلب لفعل يا البنوي! الحنان لتأثري فيا

العالم! يف الحق بموت
وفتح وانتفض اللطيف املالئكي الصوت لذلك تحرك أن يلبث لم الهائل الشيخ فإن
كأن ًا ُمتحريِّ املكان يف نظره الشيخ فأدار الصنم، جمود مكانها يف إميليا فجمدت عينيه،
هل أبي، وأجابت: بدمعها إميليا ْت فغصَّ تريدون؟ ماذا صاح: ثم غشاوة، عينيه عىل

إميليا! إميليا! أنا فقالت: أنِت؟ من ًا: ُمتحريِّ وقال الرجل فبهت انتبهت؟
حبيبتي؟ يا جئِت متى إميليا، بدموعه: ا غاصٍّ وصاح متثاقًال الشيخ جلس فحينئٍذ

الفراق. طول بعد اللقاء بكاء يبكيان وصارا ذراعيه بني الفتاة فانطرَحت
الغريبة، الحادثة كهذه الجنون من شفاء حادثة تاريخه يف قط الطب علم ن يدوِّ ولم
لوقا، عىل األخري تهيُّجه يف الشيخ جنون فراغ من كان الشفاء أن َح رجَّ بها سمع من وكل

أيًضا. ذلك يف دخل ابنته لصوت كان وإن
وجدته املالبس؛ تلك ولبسه هناك وجوده وسبب حالته، عن أباها إميليا سألت وإذ

كان. ما كل نيس عقله رجوع بعد ألنه ذلك؛ من ودهشة عجبًا منها أشد
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وأُلبس متَّى، الخواجة شعر فأصلح ي برشِّ من مزين حرض الساعة، ونصف ساعة وبعد
وهم ضجروا قد الخارج يف الناس وكان إميليا، خيمة صدر إىل ونُقل نظيفة، مالبس
أنِت، وال أنا ال باسًما: إلميليا قال كلدن املسرت إىل ضجرهم بلغ فلما كلدن، يوم ينتظرون

كلدن. يوم سيعمل الذي هو أباِك إن بل
وسار حمار، عىل مفتوًحا فُحمل جنيه، ألف بقيمة رياالت فيه كبري بكيس فجيء
الجماهري يف يفرق وصار املصقول، وشعره املرتبة النظيفة بمالبسه متى الخواجة وراءه
تزحمه الجماهري وكانت لغريهم، ريالني وريالني األوالد، من واحد لكل رياًال رياًال الحارضة

جانب. كل من
اعرتاهما الجديدة الحالة بتلك القضيب رأس ملك صاحبهما وكليم سليم أبرص فلما
الدهشة تفارقهما ولم يعرفهما، فلم هو أما ويتأمالنه. منه يدنوان فكانا الشديد، العجب

الحادثة. تفصيل عىل الرتجمان أطلعهما حتى

وجودهما بعد أمريكا إىل للرجوع األرز من السفر عىل وزوجته كلدن عزم املساء ويف
عنهما انفرد قد طمعون لوقا وكان الركوب، عىل وعزما الخيام فقوَّضا املنشودة، ضالتهما
اآلن له أتسمح ضاحًكا: وسألها إميليا قصد السفر فقبل بمتَّى، يلتِق ولم الحادثة بعد
عىل متوقفة صارت املسألة هذه فأجابه: حاًرضا كلدن وكان طلبها؟ التي األشغال بوكالة

متَّى. الخواجة رىض
أطرق ثم أوًال ضحك فيها، رأيه وُطلب متى الخواجة عىل القصة هذه ْت ُقصَّ وإذ
تذلـله ال اإلنسان يف الذي الوحش فإن أوَىل؛ الصفح أن رأيي قال: ذلك وبعد مفكًرا،
صفًحا أكثر عقًال واألكرب حيوانية األقل يكون ولذلك والصفح؛ الحلم بل والعناد، املقاومة

وحلًما.
مجنون وهو الوحشية يف صاحبنا فلسفة إن لقاال: الجواب هذا وكليم سليم سمع فلو

عاقل. وهو فيها لفلسفته الحظ حسن من مخالفة

مسرت األرز: أشجار بني معه يطوف وهو له وقال سكرتريه كلدن استدعى السفر وقبل
الرحمة، وجوب تعلمت كرنيجي: فأجاب الحادثة؟ هذه من شيئًا تعلمت أما كرنيجي،
وبني البرش بني فرق هنالك يكن لم وإال الحياة، جهاد يف يسقطون الذين للضعفاء رس، يا
العيال ملساعدة فرنك مليون عام كل يف ص خصَّ إذًا صديقي؛ يا صدقت فقال: الحيوانات،
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من أفلس الذي أرميس خصمنا ملحل دوالر مليون يُقرض أن ملحلنا واكتب تسقط، التي
رصت اآلن بعد فإنني احتكاراتنا؛ يف ثروته خرس الذي «ودن» ملحل آخر ومليونًا مزاحمتنا،
والعقل النباهة من هللا أعطاهم ما كل يرصفون كانوا إذا بًرشا يكونون ال البرش أن أرى
الضعفاء، دون والخريات باملنافع أقوياؤهم ليستأثر بعًضا؛ بعضهم مجاهدة يف والقوة

الدنيئة. الحيوانات يدوسون كما ويدوسوهم

وكليم سليم وكان بعلبك، طريق عن بريوت قاصدين مرسورين الجميع ركب املساء، ويف
يُحادث لوقا خصمه أمني وشاهد بهم مروا فلما ينتظرونهم، أكمة عىل جالسني وأمني
يبكي أمني صار الزمان، لتََقلُّب مرسورة وتبتسم إليهما تنظر وإميليا ويُضاحكه، متَّى
املهم ولكن موجودة، صاح يا العدالة وأجابه: سليم د فتنهَّ العالم؟ يف العدالة أين ويقول:
تُجدِّف فال الصفات؟ بهذه ولوقا إميليا انترصت كيف تنظر ألم والثبات. واالنتظار الجد
عظيمة كانت مهما ظالمة وكل كان، مما أبدع باإلمكان ليس فإنه األبدية، النواميس عىل
وهو الحق، يخذل أن من أعدل هللا فإن الفضائل، بهذه تسلَّح إذا صاحبها عن تُكشف

واالنتظار. والجد الصرب غري البرش من يطلب ال لنرصته
محدودة؟ أيامه ألن االنتظار يستطيع ال بمن الحيلة وما متأوًِّها: أمني فقال

إىل أقرب يكون املظلوم فإن صحته، افرتاض وعىل صاح، يا وهٌم هذا سليم: فأجابه
هنا. هللا أنصفه لو مما اآلخرة يف هللا

للتعزية. حلو كالم للتعزية، حلو كالم وقال: رأسه أمني فهزَّ

املجانني حب (17)

ومخلوفيرضس الحرصم يأكل لوقا

يسمعون هم وإذا الكنيسة، من قريبة الثالثة الرفاق عليها جلس التي األكمة وكانت
لرياه، سليم فنهض فيها، ُسجن الذي مخلوف إىل حينئٍذ ففطنوا فيها، عظيًما رصاًخا
تستطري وعينه منها وخرج الباب كرس قد مخلوف كان حتى خطوتني يخُط لم ولكنه
رحال، قد سليم: فأجابه طمعون؟ ولوقا حاروم متَّى أين به: صاح سليًما رأى فلما رشاًرا،
أمامه؛ واألحمال الدواب يرى به وإذا ليتبعهما، الطريق إىل راكًضا ذاك إذ مخلوف فوثب
أيًضا، وراءه وكليم سليم فسار وراءها، للريح ساقيه فأطلق بعد، بعدْت قد تكن لم ألنها
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صاح إميليا عىل نظره وقع فلما فيهم، نظره يَُقلِّب وصار املسافرين إىل مخلوف فوصل
إميليا. عادت سليم، صدق لقد صارًخا: األرض عىل وانطرح الجبال لها دوَّْت صيحة

مجنون شاب أنه حينئٍذ متَّى فأخربه بعُد. األرسار من نخلص لم وقال: كلدن فضحك
دوالر، بخمسمائة ورقة منها وأخرج جيبه إىل يده كلدن فمدَّ إميليا، حياة زمانه يف أنقذ
كلدن فقال أنت؟ وَمن به: فصاح إميليا، من تذكاًرا هذا خذ قائًال: مخلوف إىل بها وأومأ

زوجها. أنا ضاحًكا:
حينئٍذ، جنونه ازدوج مخلوًفا فإن الكلمة، هذه تلفظ لم كلدن مسرت يا ليتك فيا
من أنا؟ من إذًا وأنا زوجها! زوجها! ويصيح: ورأسه ورجليه بيديه األرض يرضب فصار
شاء ما هللا، شاء ما حاروم، متَّى ها ها ومايل؟ حقي تسلبني كيف تتزوجها؟ أن أذنك
تكن لم لو بغل. عىل بغل قه، قه قه بغل، عىل وراكب مقصوص، وشعر جديدة ثياب هللا!
إميليا، إميليا، تضحكون. أظنكم ولكن مثيل، رجًال وتركت النَّغل هذا ابنتك زوَّجت ملا بغًال

يعقوب؟ أنسيِت
واتركينا. األمام إىل جوادك سوقي مسز، لزوجته: كلدن فقال

وأخرج جيبه إىل يده مدَّ ثم ترتكها! أنت بل وصاح: الذئب وثبة مخلوف حينئٍذ فوثب
كلدن. عىل وهجم سكينًا، منها

فأرسع يده، عىل وقبضا وراء من وسليم كليم عليه أطبق البرصحتى كلمح يكن فلم
متذلًِّال ويصيح ينوح فصار مخلوف حدة فانكَرسْت غليظ، بحبٍل وثاقه وشدُّوا الون البغَّ
من أنقذتِك أَما تعذبيني؟ حتى لِك صنعت ماذا ترتكيني! ال بحياتك إميليا، إميليا، باكيًا:
يقولون إميليا، إميليا، أنساِك؟ أن دون عرشسنوات أحببتِك أَما لغريي؟ أنقذتُِك هل املوت؟
راكبًا، ال ماشيًا أتبعِك إنني لِك. خادًما أنا فخذيني زوجك، هو بأس، فال زوجِك، إنه
أنا انظري، إميليا، إميليا، قدميِك. وأُقبِّل وأخدمِك أحرسِك وإنما منِك، أدنو وال أكلمِك ال
يركب هو للظلم! يا الجميل! لنكران يا سعيٌد. عدوِك طمعون ولوقا اآلن، تعيٌس صديُقك
تقتيل ال معك، خذيني إميليا، إميليا، ويعذِّبونني! بالحبال يَشدُّونني وأنا مرسوًرا بجانبِك

يُحاسبِك. هللا فإن بريئة؛ نفًسا
فخاطبت التعيس، ذلك عىل شفقة لها بَكْت حتى إميليا نفس يف الكلمات هذه فأثرت
الوثاق، مشدود وهو منه فدنت مخلوف نحو جوادها هت وجَّ ثم أمر، يف مستأذنة زوجها
له وقالت كتفه عىل ووضعتها اللطيفة البيضاء يدها فمدت إليه، عادت روحه فكأنَّ
بحياتك مسرت، بال مسرت، بال مخلوف: فصاح يعقوب، مسرت عزيزي الساحرة: بنغمتها
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اآلن أخذَك عىل أقدر ال يعقوب، عزيزي فقالت: تقولني، كنِت كما يعقوب عزيزي قويل
وصويل حني فقالت: ذلك؟ يكون متى مخلوف: فصاح سأطلبك، أنني أِعُدَك ولكن معي،
أمريكا بالدي بل فقالت: هنا! بالدك ولكن بالدك، وصاح: مخلوف فبكى بالدي، إىل
دائًما سأتذكرك ألنني بغيابي؛ راضيًا مرسوًرا املدة هذه فعش يعقوب، مسرت عزيزي يا

استدعاؤك. يل يتيرس أن إىل تحب ما كل إليك وأُرسل
هدوءه ولكن والوعود، اللطف من بيشء التعيس العاشق املجنون ذلك هدأ وهكذا
فاضطروا أخالقه، ورشَسْت الجنون به اشتدَّ حتى وسار الركب تحرك ما فإنه وقتيٍّا، كان
ويرتنَّم األشعار ينشد اليوم إىل الدير يف يزال وال قزحيا، دير إىل وأرسلوه وثاقه شد إىل

إميليا. حبيبته بذكر
سمعت أما ولكن عليك، الصلح فكان والريح البحر تََخاصم مخلوف! يا أنت فمسكنٌي
رحل عقلك ألن االنتظار عىل تقدر لم وأنت والثبات؟ باالنتظار العربة إن سليم: قال ما
إميليا عند منزلة أسمى نلَت فربما عاقًال، اآلن وكنت انتظرت لو أنك عىل صعوبة، أول عند

زوجها. منزلة بعد

بطرس مكاريهما من تخلصهما وكان أيام، بضعة األرز يف أقاما فقد وكليم سليم أما
ممتلئني األرز من عودتهما وحني الحدث، إىل بغله عىل عاد الذي أمني بواسطة الثقيل
من رأيناه ما بعد اآلن اقتنعَت أما باألديرة: مرَّا كلما لكليم يقول سليم كان وقوة صحة
أن الراحة يريد الذي لإلنسان خري أنه واملبكية املضحكة وقصصها الحياة حوادث تقلُّبات

نفق؟ يف أو دير يف العالم عن منفرًدا يعيش
مخلوف فإن اإلنسان، يُريح الذي هو الناس عن االنفراد ليس ويقول: كليم د فيتنهَّ
يف أي داخله؛ يف وسعادته اإلنسان فراحة ا، جدٍّ تعيس ولكنه دير، يف عنهم اآلن منفرد
تكون أن تقدر املستقيمة العادلة القوية والنفوس عنها، خارًجا عنهما يبحث فال نفسه،

الحياة. تقلُّبات وسط يف حتى سعيدة مسرتيحة
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