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اإلهداءُ

مياديِن يف مكافٍح مناضٍل بعروبتِه، معتزٍّ ِهجرتِه، يف ُمجاهٍد عربيٍّ كل إىل
املاَل غانٍم املسكونِة، أقطاِر أربعِة يف وأمتِه لغتِه شأن رافٍع ا، مجدٍّ عامًال الحياة،

ومجٍد. ورشٍف غنًى من الحياِة غاياِت أبعِد بلوِغ إىل طامح زالًال، حالًال
األنوِف والعربيِّ ، املجدِّ الفاتِح اللبنانيِّ وجُه بِه يل تمثَل الذي الرجِل إىل

الديوان. هذا أهدي فلفيل ندره السيِد إىل ، األبيِّ
حيُث العروبِة لواءَ الرافِع النابِض، الرشِق هذا قلِب من قوميٌة رسالة فهو
وسوَف وَمجاِهلها، الُدنيا حواِرض يف يعرَب الشيِخ منطَق الناِرش ركابُه، حلَّْت

هللاُ. شاءَ إِْن واملريِخ، القمِر يف بالضاِد ناطٍق أَوَل يكوُن
إذاعتها، عىل حثثَت التي الرسالَة هذِه مأموٍر، غريَ ندرة، أخي يا فاحمْل

البيضاءَ. يدَك بعِثها إىل ومددَت
هذا فيستعيَد امُلخلَّعَة، الُركَب َد وتشدِّ املشككنَي، إِيماَن َد تجدِّ أَْن فعىس

املغتصَب. وتراثَُه الضائَع مجَدُه املعشوق الجميُل الرشُق

٢٦ / ٦ / ١٩٤٦
عبود مارون





كلمة…

من لكتاٍب مقدمًة أكتَب ال أْن حلفُت قْد فأنا تُريدُه، الذي النعَت النقِط هذِه محلَّ ضع
أو شاعًرا أُقدَِّم أن عْن وامتنعُت أفالطون، من ولو املقدماِت أستجدي أْن وأبيُت كتبي،
خلف اختفى حتى صيته طاَر أم ذكُرُه خمَل قد أكان عندي وسواء القارئ، إىل كاتبًا

الغيوم.
يف فأطلعك بها، لك «أعرتف» أن أريد كلمة إنها مقدِّمة، ال كلمة هذه لك فأقول أعود
منها. املكتومة «األرسار» عىل حتى نفيس، دخيلة عىل بل كلها، نزعاتي عىل الديوان هذا

سلََّة ليس هذا ديواني أن — وحفظَك وحفظني هللاُ رعاَك — عزيزي يا فاعلم وبعُد،
… رسالة الديوان هذا إًن أخي، يا ال شاٍر، أنت وال بائٌع أنا فال لك، َهها» «ِألوجِّ مشمٍش
كحاِل معها حايل هواها. عىل وأنا إليها، أِحنُّ زلت وما رغًدا، زمنًا بها عشُت فكرٌة هو عفًوا!
والغضب، الرضا حال الحالنِي، يف ولكنَّهما يجفوها، وقد له، تتنكَّر قد صاحبتِه، مَع الرجِل
أني لك أؤكِّد يتشاكسا، لم ذلك ولوال مولَّهان، متيَّمان، ودوداِن، حبيباِن، والعرس، واليرس
يديك بني أضع أنا ها ولهذا غضبي؛ عىل الشمُس تغرِب لم أي كامًال، يوًما «أحرد» لم
وأنت معلومات، قصائد يف إال ح أنقِّ ولم أحكك لم وقتها، يف قلتها كما قصائدي، الكريمتني

. وجوههنَّ يف سيماءهنَّ إِنَّ عناء، بال تعرفهنَّ — شك ال —
لتؤدي استخدمت — شئت إذا — خطبًا يها تسمِّ أن لك ترى، التي القصائد فبعض
ما منها أعرف وأنا النثر، وفيها الشعر ففيها تزل، وملا نفيس يف تتَّقد كانت ثائرة فكرة

تعرضوصله. من لبانة تقيض حاٍل كل يف ولكنها أنت، ستعرف
فارتع ون، يعربِّ كانوا كما وبجره، بعجِره أطواره، كل يف الشاعر مارون إِذَْن، فإليك
شئت. ما بعدئذ فيها تقول أن ولك الغنَّاء، الجنَّة هذِه يف — ثوابك وأجزل هللا آجرك —



زوابع

يا اَفهْم هذا، غري رجل فهو الناثر عبود مارون أما الشاعر، عبود مارون هو هذا
املارون هذا عند رأيَت فإن خلقه، عن عجز وإن ويميِّزه، الذهب يعرف الناقد إن صاحبي،
يرحم لن الناقد مارون أن متأكًدا فكن غرٍيه، ينتقد حني الشعر، يف آرائه عىل ينطبق ال ما
عىل حملُت كما عليِه، وألحملنَّ صارًما، أدبًا ألؤدبنًُه وتاهلل، وباهلل، فوهللا، الشاعر، مارون
أُرينَُّه فلسوف يدي، من لينجو منظومة رسالة يؤدِّي أنُه يدَّعي فهو غواشم، حمالٍت غريِه،
ذلك سأري أنني سرتى ينِِّجيِه، وال يعصمه ال االدعاء هذا أن ، يديَّ بني ديوانُه يقع حني
قربه، يف عظامه ولتهتز هللا، رحمه فال يغضب وإن ، املرُّ النقد يكون كيف الوقح املارون

وأزود؟ لكم يُكاُل تكيلوَن الذي بالكيل قيل: أما قبل، من غريه أغضبت فكم
النقد. تاريخ يف بعدها ما لها ساعة إنها قارئي، يا انتظر

غد! من اليوم أقرب فما انتظر، انتظر،

ال��َح��بَ��اب��ا ال��خ��م��وُر ت��خ��ل��ُق م��ث��َل��م��ا َع��ُروًس��ا ي��وٍم ك��لَّ ال��ش��ع��ُر يَ��خ��ل��ُق
ج��ل��ب��ابَ��ا ب��ي��اِن��ن��ا م��ن ع��ريَّ��ه��ا ف��ن��ك��ُس��و ال��َع��ذارى ل��ن��ا ت��ت��ج��لَّ��ى
��بَ��اب��ا ال��شَّ ي��ب��زُّ َم��ْن ��ي��ِب ال��شِّ ف��ي إنَّ ع��ي��ٌب ال��ش��ي��ُب ف��م��ا ِش��بْ��نَ��ا، ت��ق��ول��وا ال
ذاب��ا ال��ع��م��ِر م��ي��ع��ِة ف��ي وغ��الٍم رم��ٍح ع��ارَض ان��ف��كَّ م��ا ش��ي��ٍخ ُربَّ
تُ��راب��ا اس��ت��ح��اَل ل��و ي��ت��أبَّ��ى وع��زًم��ا ح��زًم��ا ش��اَخ م��ا ش��ي��ٍخ ُربَّ
َش��بَ��اب��ا ال��ح��ي��اِة ع��ل��ى َخ��َل��ْع��نَ��ا ال��َع��ْزَم تَ��ْس��تَ��ْرِزُق ال��ح��ي��اُة أَتَ��تْ��ن��ا ل��و
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الذرية يفسبيل

نشيدان (1)

املعارف وزارُة األوَّل أقرَِّت وقد اللبيب، يدركه تربوي لسبب النشيدين هذين نظمُت
أيًضا عامٌّ فهو الوطنية، الجامعة بمدرستنا مختًصا يكن وإن الثاني، أما اللبنانية،

ومغزاه. بروحه

الطالب نشيد

َع��َل��ْم أَبْ��َه��ى َواْح��ِم��لُ��وا ��وا َه��لُ��مُّ اْل��ِع��ْل��ِم َط��اِل��ِب��ي
األُم��ْم ب��ي��َن ق��دُرن��ا ِل��يَ��ْس��م��و ال��ع��ل��ِم ع��َل��َم

∗∗∗
ال��ب��الْد آم��اُل أن��َت ال��ج��دي��ُد ال��ن��شءُ أيُّ��َه��ا
االع��ت��م��اْد وع��ل��ي��َك ي��ع��وُد ال��م��اض��ي وب��َك

∗∗∗
ال��وط��ن��ي واج��بَ��اِت م��نَّ��ا ال��ج��اه��َل ع��لِّ��م��وا
ال��زم��ِن ف��ي س��ادًة ك��نَّ��ا ك��ي��َف خ��بِّ��روه��ْم

∗∗∗
َج��ْه��لُ��ن��ا َواب��تَ��النَ��ا َم��ْج��ِد ُك��لَّ َخ��ِس��ْرنَ��ا َق��ْد



زوابع

ك��ْه��لُ��نَ��ا أو ش��ي��ُخ��نَ��ا يُ��بْ��ِدي ال��ي��وَم تُ��راُه م��ا

∗∗∗
ال��م��س��ت��ق��ب��ُل أن��ت��ُم أن��ت��ْم اآلم��اُل أن��ت��ُم
اْع��َم��لُ��وا يَ��ْح��يَ��ا ول��ك��ي أض��ْع��تُ��ْم م��ج��ًدا ف��اذك��روا

∗∗∗
ووئ��اْم ح��بٍّ درَس ج��م��ي��ًع��ا ال��ن��اَس ع��لِّ��م��وا
ال��خ��ص��ام وي��الِت ب��ع��َد ال��رف��ي��َع��ا ال��ع��زَّ نَ��غ��ن��ِم

∗∗∗
ال��م��ن��ى وه��و أُم��ت��ي ت��ح��ي��ا ب��ال��ع��ل��ِم إنَّ��َم��ا
ك��ن��زنَ��ا نَ��ل��ق��ى ح��ي��ُث س��ع��يً��ا ال��م��ع��ه��ِد ف��إل��ى

∗∗∗
ال��ص��ادق��ي��ْن ب��ن��ي��ِك م��ن ي��م��ي��ن��ا اْل��ع��رِب ��ة أُمَّ
ال��م��ت��ي��ْن ال��ع��ه��َد ف��ُخ��ذي َح��ِي��ي��نَ��ا م��ا ن��س��ع��ى َس��ْوَف

الشباب أنشودة

ص��ف��وْف ص��ف��وًف��ا س��ي��ُروا ال��م��ج��ِد إل��ى األم��ْل زه��وَر ال��ب��الِد َش��بَ��اَب
ال��س��ي��وْف ي��ف��لُّ ال��ش��ب��اِب وح��زُم ال��ُق��َل��ْل ي��دكُّ ال��ش��ب��اِب ف��ع��زُم

∗∗∗
ال��َع��َل��ْم رف��ع��ن��ا ال��ص��ح��ارى وف��وق ال��ُم��نَ��ى ظ��لَّ ال��ب��ح��ِر ع��ل��ى بَ��َس��ْط��نَ��ا
األَم��ْم ج��م��ي��َع َع��نَّ��ا ُث تُ��َح��دِّ آث��اُرنَ��ا وال��غ��رِب ال��ش��رِق وِف��ي

∗∗∗
ال��ُج��ي��وْش وق��اُدوا ال��س��ف��ي��َن أداُروا األَُل��ى وم��نَّ��ا ال��تَّ��واِن��ي ف��ك��ي��َف
ُع��ُروْش وَدكُّ��وا ُع��ُروًش��ا ف��ش��اُدوا ل��ل��َم��ال ال��ُع��ل��ى ط��ري��َق ��وا وَش��قُّ
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الذرية سبيل يف

∗∗∗
ال��ف��الْح وج��دي��َد ال��نُّ��َه��ى ط��ري��َف ع��ري��ْق ل��م��ج��ٍد نَ��ض��م ��وا َه��لُ��مُّ
ال��ن��َج��اْح أس��م��ى أدَرَك َج��دَّ َف��َم��ْن ال��ط��ري��ْق أق��ص��ى ف��ن��ب��ل��َغ ِج��َه��اًدا

∗∗∗
ال��ظُّ��َل��ْم ت��ن��ي��ُر ع��ل��ٍم َك��َواِك��َب ال��ج��اِم��َع��ْه َس��م��ا م��ن ف��اط��َل��ُع��وا أََال
األج��ْم وأُْس��َد ال��ن��ض��اِل نُ��ُس��وَر ال��ق��اِرَع��ْه َدَع��ِت إذا َوُك��ونُ��وا

بعلبك قلعة (2)

وقفنا الغربيني. من جماعة مع القلعة يف فالتقينا تالميذي، مع — مرة أول — بعلبك زرت
يتحدثون فسمعتهم الرفيعة، أعمدته وتحت العظيم، باخوس هيكل يف مشدوهني جميًعا
فعدت األَحفاد؛ عبقرية تغوير من متعجبني باألجداد، معجبني الضخمة، اآلثار هذه عن
التي الختامية، املدرسية الحفلة يف — فخر وال — وأنشدتها تراها، كما وقلتها متربًما،
املندوب «ويغان» الجنرال قرص من حجر رمية عىل وهي البحار» أوتيل «نادي يف أقيمت

.١٩٢٤ عام السامي
تلفت ال مذعور تلفت ورائي، متلفتًا كفاع، عني يف بيتي إىل الثاني اليوم يف وذهبت

الريض. الرشيف

ال��َج��ب��ي��نَ��ا َم��ه��اب��ِت��ه��ا م��ن وأخ��ف��ُض ال��ُع��ي��ون��ا ص��ح��اِئ��ف��ه��ا ِف��ي أَُق��لِّ��ُب
ال��ُق��ُرونَ��ا ع��ظ��اِئ��ِم��َه��ا ع��ن أُس��ائ��ل ح��زي��ن��ا ب��ق��اي��اه��ا ف��ي وأن��ظ��ُر

∗∗∗
ال��ج��م��اُد ي��الِم��ُس��ُه إذا ي��ذوُب ف��ؤاُد ول��ي ب��ع��ل��ب��كُّ أط��لَّ��ت
س��ي��نَ��ا؟ ط��وُر أْم ب��دْت أَع��ْرف��اٌت ال��ع��م��اُد م��ن��ه��ا س��م��ا ل��دْن ف��ق��ل��ُت

∗∗∗
ال��رج��اِل؟ ص��ن��ع أْم ال��ج��نِّ أص��ن��ُع ك��ال��ج��ب��اِل ال��ب��ن��اي��ُة ت��ل��َك ِل��َم��ْن
ال��م��س��ت��ع��م��ري��ن��ا ع��ل��ى ت��ص��بُّ��رن��ا ال��ل��ي��اِل��ي ج��وِر ع��ل��ى ص��ب��رْت َل��َق��ْد
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∗∗∗
بَ��ِن��ي��ه��ا ع��ن راء ك��لَّ ت��ح��دُِّث وتِ��ي��ه��ا ِك��ب��ًرا س��م��ت َع��َم��ٌد ب��ه��ا
ف��ي��ن��ا ال��غ��رب��اء ي��ُد ل��ع��ب��ْت ك��م��ا ف��ي��ه��ا ال��ح��دث��اِن ي��ُد ل��ع��ب��ْت وق��ْد

∗∗∗
ال��ع��ظ��اِم ال��ج��ب��اب��رِة ك��أش��الء أم��ام��ي ت��ب��دو ص��خ��وَره��ا رأي��ُت
بَ��ْع��ثَ��رونَ��ا ق��د ك��م��ا م��ب��ع��ث��رًة ان��ت��ظ��اِم ب��ال ه��نَ��اك م��ك��ردس��ًة

∗∗∗
ال��ب��ص��ي��ُر ب��ه��ا ي��ح��اُر وأث��م��اٌر ُزه��وُر نُ��ِق��ش��ْت ق��د األح��ج��اِر َوِف��ي
أِن��ي��نَ��ا يُ��ب��ِدي ال ال��ش��رِق ك��ش��ع��ِب زئ��ي��ُر ل��ه��ا ول��ي��َس وآس��اٌد

∗∗∗
رواُح وال غ��دو ال ف��أم��س��ْت ال��َج��ن��اُح ِه��ي��َض وق��د َوأَط��ي��اٌر
��ب��ي��ن��ا ل��ل��م��ت��ع��صِّ ال��ج��ه��ِل ك��أْس��ِر س��راُح ل��ه��ا ف��ل��ي��َس أُِس��َرْت ل��ق��د

∗∗∗
ض��يَ��اع��ا م��آثُ��ره��ا ذه��ب��ْت وق��د اس��ت��َط��اَع��ا م��ا ف��ي��ه��ا ال��ده��ُر أراَد
ال��ق��اص��ري��ن��ا ح��ق��وُق ض��اع��ْت ك��م��ا ف��ض��اع��ا اخ��ت��ل��ُس��وا ق��د أث��ٍر َوَك��ْم

∗∗∗
ال��َق��دي��م��ا ي��ح��ت��رُم اِإلف��رن��ِج م��ن ع��ظ��ي��ًم��ا ع��دًدا أم��اَم��ه��ا رأي��ُت
ب��ن��ي��ن��ا؟! أب��ق��وا م��ث��َل��ك��م ج��دوٌد ال��ف��خ��ي��م��ا ال��ص��رَح ب��ن��ى ه��ْل ف��ق��ال��وا

∗∗∗
ِح��م��اَه��ا ن��أوي ب��ن��وُه��ُم ون��ح��ُن ذَُراَه��ا رُف��ع��وا ل��ق��د ن��ع��م، أج��ب��ُت:
َط��ح��ي��ن��ا ل��ه��ا ال��لِّ��ق��اء ف��ي غ��َدون��ا رَح��اه��ا َداَرْت م��ذ األَي��اُم ِه��َي

∗∗∗
ُج��نَّ��ا ال��ل��ي��ُل م��ا إذا َع��َج��ٌب ف��ال ع��نَّ��ا ال��ع��ل��ِم ش��م��وُس غ��اب��ْت ل��ق��د
ال��يَ��ق��ي��ن��ا ي��ن��ب��ئ��ن��ا ال��ت��اري��َخ س��ل��وا وك��نَّ��ا ك��ن��ت��م ق��د ال��ع��ه��ِد ب��ذاَك
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∗∗∗
ذك��رى األل��ب��اِب أُولِ��ي ي��ا ف��ف��ي��ه��ا أدرى ف��ه��ي ال��م��غ��ارَب ع��ن��ا َس��ل��وا
م��ئ��ي��ن��ا ح��َق��بً��ا ع��ق��وَل��ك��م أن��اَر ب��دًرا ال��غ��رِب ف��ي بَ��َدْت ف��ق��رط��ب��ٌة

∗∗∗
ب��اح��ت��راِم ي��س��ج��ُد ال��ت��اري��ُخ ل��ه ه��م��اِم م��ل��ٍك م��ن ال��ُع��ْرِب ف��ي وك��م
��دي��ن��ا م��ص��فَّ ال��م��ل��وَك ق��اَد وق��د ال��ح��س��اِم ح��دِّ ع��ل��ى م��ل��ًك��ا ب��ن��ى

∗∗∗
ال��ق��روِد ب��ع��ِض إل��ى تَ��ن��ظ��ْر وال ال��ُج��دوِد أُْس��ِد ع��ن اآلث��اَر س��ل
ق��يَّ��دون��ا ال��خ��َزام��َة ه��ات��وا أَال ال��ع��ب��ي��ِد م��ث��َل َل��ُك��ْم أَص��ارون��ا

∗∗∗
وع��زًم��ا ح��زًم��ا ب��ص��درِه ي��ث��ي��ُر ع��ل��م��ا ال��ش��رق��يُّ ش��ع��بُ��ن��ا َس��يُ��دِرُك
ال��َع��ري��ن��ا ت��ح��م��ي أو األْس��ُد ت��م��وُت وإم��ا ن��س��ع��ى اس��ت��ق��الِل��ن��ا إل��ى

∗∗∗
وج��لَّ��ى ص��لَّ��ى ِب��ِه ك��ْم ف��خ��اٍر م��ج��َل��ى ال��ع��رب��يِّ ع��ب��اءة ف��ت��ح��َت
راس��ف��ي��ن��ا «ال��وص��اي��ة» ف��ي ظ��ل��ل��ت��ْم وإالَّ وط��ن��ي ب��ن��ي ي��ا ف��ج��دُّوا

∗∗∗
وَم��انَ��ا» «َح��انَ��ا ب��ه��ا ع��ب��ث��ْت ل��دْن ِل��ح��انَ��ا ض��اع��ْت ل��ق��ْد وط��ن��ي ب��ن��ي
َدْه��َوُرونَ��ا ال��ت��ف��رُّق م��ه��وى وف��ي زم��ان��ا ق��اُدون��ا ال��ع��م��ي��اُن ه��ُم

∗∗∗
ال��م��ذه��ب��يَّ��ا ال��خ��الَف ه��ذا َدع��وا وه��يَّ��ا ع��ن��ك��م ن��ي��َرُه��م ف��أل��ُق��وا
ق��رون��ا ��ت��ن��ا أُمَّ اس��ت��ع��ب��اِد ِس��وى ش��يَّ��ا األدي��اُن ل��ن��ا أب��ق��ْت ف��م��ا

∗∗∗
ع��نِّ��ي إِل��ي��َك ل��ل��خ��ئ��ون ف��ق��ول��ي ال��ت��م��نِّ��ي غ��رُس ذوى ق��د ب��الدي
ال��خ��اِئ��ِن��ي��نَ��ا ال��ب��ن��ي��َن ال��ل��ه ل��َح��ا م��نِّ��ي ول��س��َت م��ن��ك ل��س��ُت َف��ِإنِّ��ي
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∗∗∗
ج��راح��ي ي��وًم��ا يَ��ض��م��دوا ل��ك��ي��م��ا ال��ك��ف��اِح أب��ط��اَل ب��ن��يَّ أُري��ُد
م��ت��ط��وِّع��ي��ن��ا ال��وغ��ى أُس��َد م��ش��وا ال��ف��الِح ع��ل��ى ح��يَّ ي��دع م��ا م��ت��ى

∗∗∗
ف��ي��ه��ا ال��غ��رب��اءِ م��ن يُ��رج��ى وال بَ��ِن��ي��ه��ا م��ن يُ��رج��ى األوط��ان ُع��َل��ى
زاه��دي��ن��ا ال��وظ��ائ��ِف ف��ي وك��ون��وا أن��ه��ض��وه��ا ه��بُّ��وا أوط��ان��ك��م َك��بَ��ْت

∗∗∗
ط��ائ��ْف ال��ح��كَّ��اِم ِح��م��ى ف��ي وأص��ب��َح ب��ال��وظ��ائ��ْف ي��ح��َل��ُم ��اَر ال��ح��مَّ أَرى
وي��رت��م��ي��ن��ا ي��ن��ت��ه��ض��َن َع��َل��ي��ه��ا ال��ط��وائ��ْف ق��ي��ام��اُت ق��ام��ْت وق��د

∗∗∗
بَ��َداِد ط��وائ��ُف��ه��ا ظ��لَّ��ْت إِذا ل��ل��ب��الِد َم تَ��َق��دُّ ال أْن أَرى
وال��م��س��ل��م��ون��ا ش��رِق��ن��ا ن��ص��ارى االتِّ��ح��اد ب��غ��ي��ِر ي��رق��ى ول��ن

∗∗∗
ال��َج��م��وِح ال��ده��ِر ص��ول��َة ل��ن��ك��ب��َح وال��ط��م��وِح ِم ل��ل��ت��ق��دُّ ف��ِس��ي��ُروا
ب��آخ��ري��ن��ا تَ��ض��نُّ ال وم��وس��ى وال��م��س��ي��ِح ك��أح��م��َد وَل��َدْت َف��َم��ْن

∗∗∗
ال��م��ف��اس��ْد وَدع��وا إخ��وًة ف��ك��ون��وا م��اج��ْد ك��لُّ ي��ع��رَب أب��ن��اء ف��م��ن
س��اج��دي��ن��ا ال��َج��َوام��ِع ف��ي وخ��رُّوا ال��م��ع��اب��ْد ف��ي أردت��م م��ا وص��لُّ��وا

∗∗∗
ال��ب��ن��اء س��م��ا ع��ل��ي��ِه تَ��ب��نُ��وا َف��إْن إِخ��اءُ أَج��م��ِع��ه��ا األَرِض ف��دي��ُن
م��ب��ي��ن��ا وق��رآنً��ا أن��اج��ي��ًال األن��ب��ي��اءُ خ��طَّ ول��ل��ت��وح��ي��ِد

∗∗∗
وال��ك��ن��ائ��ْس ال��ج��وام��ِع َع��دد ع��ل��ى ال��م��دارْس ت��رب��ي ع��ن��دم��ا س��ن��رق��ى
ال��م��ت��ذب��ذب��ي��ن��ا ال��خ��نَّ��َع ونُ��ْق��ص��ي ال��دس��ائ��ْس أص��ح��اِب رأَس ون��س��ح��ق
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∗∗∗
ال��ط��راِد ك��ف��رس��اِن ب��ش��بَّ��اِن ب��االج��ت��ه��اِد وال��ح��ي��اة س��ن��ح��ي��ا
ي��ت��ش��رَّبُ��ون��ا ب��الِدِه��م وح��بَّ ال��ب��الِد ب��ج��ام��ع��ِة ن��ش��ئ��وا إِذا

∗∗∗
تُ��ق��دَّْس ف��ي��ن��ا ن��ه��ض��ٍة م��ب��ادئُ تُ��غ��رْس اْألَوط��ان ب��م��دارس أج��ْل
َخ��اِش��ع��ي��نَ��ا اح��ت��راًم��ا ف��ح��يُّ��وُه ال��م��ق��دَّس ال��وط��ِن ه��ي��ك��ُل ف��ه��ذي

∗∗∗
ال��ن��بَ��اال ص��دوِرِه��م ف��ي ل��ي��ل��َق��وا ال��رَِّج��اال تُ��ن��ش��ي م��ع��ام��ٌل ف��ت��ل��َك
ال��ب��ن��ي��ن��ا وت��رب��ي��ة م��دارس��ن��ا ال ف��َال ال أَو ق��وَم��ن��ا ي��ا ك��ذا

∗∗∗
ج��ن��دا األوط��اِن إل��ى ُك��ونُ��وا أَال ال��ُم��ف��دَّى ال��وط��ِن ُة ُع��دَّ ف��أن��ت��م
األرب��ع��ي��ن��ا ح��دَّ أدرك��ُت وإِْن ا ُم��ِج��دٍّ َأس��ع��ى م��ث��ل��ك��م وإنِّ��ي

∗∗∗
م��ات��وا ال��خ��ل��ِق دوَن ال��ح��زِم ف��أْه��ُل ال��ح��ي��اُة ل��م��وِط��ِن��نَ��ا تُ��ْرَج��ى ب��ك��م
ت��ل��ي��ن��ا ل��ن ك��األع��ارِب ق��ن��اًة ف��ه��ات��وا ن��دع��وك��م اإلص��الِح إل��ى

∗∗∗
ال��غ��ض��اِب األُْس��ِد غ��ارة أغ��ي��روا ال��ص��ح��اِب م��ع ال��ن��ب��يِّ ل��غ��ِة ع��ل��ى
ودي��ن��ا ح��َس��بً��ا ُف��رِّق��ت��ُم وإِْن ال��ك��ت��اِب ل��غ��ُة ج��م��ع��ت��ك��ُم ف��ق��د

∗∗∗
ص��ون��وا األج��داِد ت��رب��ة ف��ص��ون��وا ال��ح��ن��وُن األُم ت��ف��خ��ُر ف��ف��ي��ك��م
ي��م��ي��ن��ا ي��ص��اِف��َح��ك��م ل��ك��ي ي��م��دُّ األن��ي��ُن ي��خ��ن��ق��ُه األرُز وه��ذا

∗∗∗
ِص��ي��َدا ال��ك��وِخ ب��ظ��ل ع��اُش��وا ل��ق��د ج��دوَدا ش��ب��ي��ب��ِت��ك��م ف��ي يُ��ح��يِّ��ي
ُم��ْك��َره��ي��ن��ا ال��م��ه��ان��ِة إل��ى نُ��َس��اُق ع��ب��ي��دا م��واط��ن��ه��م ف��ي وص��رن��ا
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∗∗∗
وال��نَّ��ك��اال ال��م��ذلَّ��َة َوَرُدوا وم��ا ال��ج��ب��اال ه��ذي ح��َم��وا ق��د ج��دوٌد
م��ت��خ��نِّ��ِث��ي��نَ��ا رج��الُ��ك��م وص��اَر رج��اال ن��س��اؤه��ُم ك��ان��ْت ل��ق��ْد

∗∗∗
أم��ي��را وس��ائ��ده��ا ع��ل��ى ون��اَم ال��ق��ص��ورا س��ك��َن َم��ْن ال��ح��رُّ ول��ي��س
ي��ه��ون��ا أن ي��أب��ى ك��اَن م��ا إذا ف��ق��ي��را ول��و ال��ه��م��اُم ال��ح��رُّ ب��ل

∗∗∗
َم��َرام��ي أق��ص��ى اس��ت��ق��الل��ِه وف��ي ُه��يَ��اِم��ي وط��ن��ي وف��ي وط��ن��ي ب��ن��ي
ال��م��ت��ي��ن��ا ال��درَع وت��ل��ب��ُس ت��ق��وُم ع��ظ��ام��ي ق��ب��ري ف��م��ن يُ��ْدَرْك ف��إْن

١٩٢٤

عاليه يف شباُط (3)

يف فجاءوني وجبيل، كفاع عني مربى وأنا عاليَه، وأتيُت أزاُل، وال صبوًرا، جلًدا كنت
جمعيَّة وكانْت الحسناءِ، كخدِّ اللهب أشقر فحم بكانون البيضاء شباَط ليايل إحدى

تقرأ. الذي املوضوُع فكاَن جلساِتها إحدى يف الكالَم سألتني الثمرِة

ال��بَ��َل��ْد ف��وَق رواَق��ُه م��دَّ وال��ث��ل��ُج ب��َرْد ع��ن ��َم ت��ب��سَّ ق��د ال��ط��ب��ي��ع��ِة ث��غ��ُر
َج��َل��ْد أوه��ى ك��م ال��وغ��ُد ش��ب��اُط ه��ذا ال��َج��َل��ْد م��رأى ه��اَل��ُه ق��د ل��ل��ذي ق��ْل

ال��ب��ش��ْر م��ث��َل ُم��تَ��َل��وِّنً��ا م��ت��ق��لِّ��بً��ا
��ِت��ي أُمَّ ش��ب��ي��ب��ِة ف��ي ال��ت��ف��ك��ُر ل��وال ��ت��ي ه��مَّ رواس��ي ب��ِه ت��خ��وُر َك��ادْت
��ت��ي م��ه��مَّ س��ب��ي��ِل ِف��ي أَنِّ��ي، ي��دِر َل��ْم ��ت��ي ب��ل��مَّ أض��اءَ ش��ي��ٌب غ��رَُّه ق��د

ح��َج��ْر؟ م��ن ط��وُد ي��ن��دكُّ َوَه��ْل ط��ود،
ان��ص��رْم ف��ك��ان��وُن أق��ص��وُه، ف��أَج��بْ��ُت: اض��ط��رْم ب��ال��ب��اِب «ال��ك��ان��وُن» ل��َي َق��ال��وا
��َرْم ب��ال��ضَّ ُ ت��ه��زأ ال��ع��رب��يِّ ال��ه��ي��ك��ِل ف��ي ال��ِه��م��ْم ن��ي��راَن إِنَّ ال��م��واق��َد، أَق��ص��وا

ال��َخ��َص��ْر ِخ��ْف��نَ��ا وال ب��رٌد ض��اَم��نَ��ا م��ا
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ال��َح��َض��ْر ع��ل��ى ال��َف��خ��اُر ف��ي��ه��ا وع��ب��اءٌَة َوبَ��ْر م��ْن بُ��رٌد ال��ع��رب��يِّ ال��ف��ت��ى َح��ْس��ُب
َح��ذَْر ب��ال ال��ص��خ��وِر ب��ي��َن وت��ربَّ��ع��وا ال��َم��َدْر َس��َك��نُ��وا م��ع��ش��ٍر س��الل��ُة إِنَّ��ا

وال��َق��َدْر ال��ُم��ه��ي��م��َن إِال يَ��ْرَه��بُ��وا ل��م
وم��رَح��ب��ا ش��ب��اُط ي��ا وس��ه��ًال أه��ًال ال��ع��ب��ا أب��ن��اءُ ن��ح��ُن األع��ارُب ن��ح��ُن
وال��خ��ب��ا ال��م��واق��َد ع��ف��ن��ا ل��ن��س��اِئ��ن��ا ��ب��ا ال��صَّ وال ال��ش��م��اِل ري��َح ن��خ��ت��ش��ي ال

ول��ل��م��ط��ْر ف��ل��ل��ث��ل��وِج ال��رج��اُل ��ا أمَّ
وال��ِب��َط��اْح ال��َم��ه��اِم��َه ي��ج��وب��وَن ن��ش��ئ��وا ال��ج��ن��اْح ق��طُّ ي��خ��ف��ُض��وا ل��م األَُل��ى ن��ح��ن
ال��ف��الْح ع��ل��ى ح��يَّ ق��وُم، ي��ا م��س��ت��ن��ف��ًرا: وص��اْح داٍع ب��ج��م��ِع��ِه��م أه��اَب ف��إذا

َوَط��ْر أق��ص��ى تُ��درك��وا ل��ك��ي��م��ا ه��بُّ��وا
ق��روْد ُم��ِس��َخ��ْت ال��ش��رى آس��اَد ورأي��ُت ال��وج��وْد أن��واَر أب��ص��رُت ق��د ب��ِش��ب��اَط
تَ��س��وْد َوَط��ن��ي ف��ي ال��غ��رِب أه��َل ورأي��ُت ال��رق��وْد أل��َف خ��ام��ًال ش��ع��بً��ا ورأي��ُت

ان��دث��ْر ال��م��اض��ي وم��ج��ُدُه ذُلَّ وال��ش��ع��ُب
ال��ح��اض��ُر ال��زم��اُن َه��ذَا وي��ع��ّزن��ا ال��داب��ُر أم��ِس ل��ألوط��اِن أي��ع��وُد
خ��واط��ُر ف��ت��س��ت��ري��ح ن��س��تَ��ِق��لُّ أم ال��ق��اص��ُر « «ل��ل��وص��يِّ ي��خ��ض��ُع أي��ظ��لُّ

تُ��ْغ��تَ��َف��ْر؟ ال ج��ري��م��ٍة ش��رُّ ذاَك أم
ال��نَّ��َص��ْب تُ��ب��دوا وال ط��رٍّا واس��ت��ب��س��ل��وا ال��تَّ��َع��ْب ف��ذَُروا اس��ت��ق��الَل��ك��م ت��ط��ل��ب��وا إْن
َح��َط��ْب م��ن وق��ت��ي ال��ش��رِق ول��ي��ُد ن��ادى ذََه��ْب م��ن وق��ت��ي ال��غ��رب��يُّ أن��ش��َد إن

��َم��ْر وال��سَّ ب��ال��ت��ن��ادِم اق��ت��ل��وُه ه��يَّ��ا
نُ��ْس��تَ��ْع��بَ��ُد ل��ل��ورى أس��رى أن��ظ��لُّ األس��وُد ال��م��ص��ي��ُر ه��ذا م��ا أواُه
اه��ت��دوا ق��وُم ي��ا وق��ال ال��ح��س��اَم س��لَّ ��ُد م��ح��مَّ رآُه ل��و م��ش��ي��ٌن ذلٌّ

وان��ف��ط��ْر ح��زنً��ا وذاب ال��م��س��ي��ُح، وب��ك��ى
ن��ت��ذب��ذُب ب��ي��ن��نَ��ا األَج��ان��ِب وإل��ى ن��ت��ق��لَّ��ُب ش��ب��اِط��نَ��ا ن��ظ��ي��َر ص��رن��ا
يَ��ع��ُرُب ب��ن��ت��ُه ش��رًف��ا ب��ه��ا ِب��ْع��نَ��ا ن��ط��ل��ُب ال ع��ن��ده��م ال��وظ��ائ��ِف وس��وى

ك��ال��زََّه��ْر ر ونَ��وَّ ف��ي��ن��ا نَ��َم��ا َش��رًف��ا
األُل��ى ودع��ي أح��راَرن��ا وت��ت��بَّ��ع��ي ل��ل��ُع��ل��ى س��ي��ري األَوط��ان أش��ب��ي��ب��َة
م��ن��ه��ال نَ��ايَ��ا ال��دَّ َغ��َدِت إْن ال��ح��رُّ ُم��ذلَّ��ال ي��ع��ي��َش أْن ي��أَب��ى ف��ال��ُح��رُّ

وف��ر ظ��م��آنً��ا وع��اَش ال��ش��راَب ع��اَف

١٩٢٣
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وشجون ذكرى (4)

إىل هجرتها خرب شاع ثم جبيل، يف العظيمة اآلثار ظهور عند قلتها القصيدة وهذه
١٩٢٣ سنة حفلة يف أنشدتها وقد القصيدة، بهذه فشيعناها فراقها علينا فعزَّ الغرب،

امليالد. عيد ليلة

ِع��ق��ب��اُن ك��أنَّ��ه��م ��ض��وَن ي��ت��ن��فَّ اس��ت��وى ال��ع��َل��ُم إذا ك��ان��وا األُل��ى أَي��َن
األَوط��اُن ِظ��لِّ��ه ف��ي ف��ت��م��ّردْت أَرِض��ه��م ص��ي��ان��ة ع��ل��ى ال��ل��واءَ ع��ق��دوا
ال��س��ل��واُن يُ��ْح��َم��ُد ال��ب��ل��يَّ��ِة ع��ن��َد ��ف��ي ت��ل��هُّ ع��ل��ي يُ��ج��دي وم��ا ل��ه��ف��ي،
ال��ت��ي��ج��اُن تُ��ج��بْ��ُك��ُم ال��م��ل��وِك وادي ف��ي األَق��ي��اِل ع��ِن «م��ص��ًرا» ت��س��أل��وا إن
ول��س��اُن م��ن��ط��ٌق ق��ب��ٍر ف��ل��ك��لِّ ُم��ن��ب��ٍئ م��ن ل��ن��ا ف��ي��ه��ا ك��م و«ج��ب��ي��ُل»
اآلذاُن ِت ُس��دَّ م��ا إذا تُ��ج��دي وال ن��ف��ع��ْت، إْن ال��ده��َر ت��روُع ِذَك��ٌر
تُ��َص��ان؟ وأي��َن ع��زَّتِ��ِه، «آث��اِر» س��وى م��ش��رق��ن��ا أم��ج��اِد م��ن ي��ب��َق ل��م
ي��ون��اُن ف��ل��ي��تَ��ه��ا إل��ي��ِه، ع��وٌد ل��ه��ا وم��ا ال��ب��ح��اُر ت��ب��ل��ُع��ه��ا ف��ل��س��وَف
أق��راُن أن��ن��ا ال��ع��واص��َم ت��ل��َك خ��بِّ��ري رب��ك ب��ال��ل��ه آث��اَرن��ا،
ال��م��رَّاُن م��ج��َدن��ا تُ��رج��ُع ول��س��وف ب��رودن��ا م��لءَ ال��ع��زُّ وك��ان ك��نَّ��ا
ال��ش��بَّ��اُن آح��اَده��ا ألَّ��ف��ْت إْن م��ج��دِه س��ال��َف ال��ش��رُق ه��ذا ويُ��ع��ي��ُد

∗∗∗
األَزم��اُن وال ي��ش��ف��ي��ِه ال��ط��بُّ ال ق��ات��ٌل داءَك إِنَّ وي��َح��ك، ش��رُق، ي��ا
ش��اُن ب��أرض��ك ل��ُه وك��اَن ف��ن��م��ا ��ب ت��ع��صُّ ش��رٍّ ب��ذَر ب��أرض��ك ن��ث��روا
اإلذع��اُن ذل��َك ُد يُ��بَ��دَّ ف��م��ت��ى ف��ت��ص��يَّ��دوا ال��ردى ش��رَك ل��ن��ا ن��َص��ب��وا
األرس��اُن ع��ن��ق��ِه م��ن وت��م��كَّ��ن��ْت ش��ع��بُ��ُه ُف��رَِّق ال��ف��رِد اإلل��ِه ب��اس��ِم
ِل��يُ��ص��ان��وا وس��ي��ل��ًة اِإلل��َه ج��ع��ل��وا األَُل��ى َش��رُع ب��ل ال��ل��ِه ش��رُع ذاَك م��ا
اإلح��س��اُن وم��الُك��ه ال��ورى ب��ي��َن وال��وف��ا ب��ال��ت��ألُّ��ِف ي��أم��ُر ال��دي��ُن
وال��ُق��رآُن وال��ت��وراُة اإلِن��ج��ي��ُل ت��ص��اف��َح ال��ع��ق��وُل ل��ل��ك��ت��ِب ك��اَن ل��و
ُص��ل��ب��اُن ال��ُع��ل��ى ف��ي ع��ل��ي��ه��ا ت��ح��ن��و أَِه��لَّ��ًة ال��خ��اف��ق��ي��ن ف��ي ورأي��ت��ُم
ال��ط��غ��ي��اُن ��ُه وع��مَّ ب��ن��وُه ض��لَّ��ْت وأه��ِل��ِه ال��زم��اِن ه��ذا ف��ي ال��ل��َه
اإلن��س��اُن ب��ي��ن��ن��ا َويُ��ْق��تَ��ُل ُع��ُص��بً��ا أج��َم��ات��ه��ا ف��ي ت��ع��ي��ُش ال��وح��وَش إنَّ
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ال��ح��ي��واُن ب��ش��رِع��َه��ا يَ��ه��َزأَنَّ ال إن��س��ان��يَّ��ًة ربِّ ي��ا ن��رى ف��م��ت��ى
خ��ان��وا وال��ش��رائ��َع ض��لُّ��وا ف��ال��ن��اُس ه��ن��ي��ه��ًة ل��ل��وج��وِد ُع��ْد أال ع��ي��س��ى
َغ��َل��يَ��اُن ل��ه��ا ْ ي��ه��دأ ل��م واألرُض وت��ص��رَّم��ْت م��ض��ْت ق��د ق��رنً��ا ع��ش��روَن
االط��م��ئ��ن��اُن وأي��َن ال��س��الُم أي��َن م��ح��ب��ٍة س��ب��ي��َل ل��ل��دن��ي��ا ��دَت م��هَّ
األَض��غ��اُن وع��اش��ِت ال��ح��ن��اُن ف��ق��ض��ى ع��ص��ائ��ٌب ال��س��م��اء ت��ع��ال��ي��َم ن��ب��ذْت
ال��ص��ب��ي��اُن ق��ط��راِت��ِه ف��ت��ش��رَّب��ْت ��ٍب ت��ع��صُّ وب��َل األََرض��ي��َن أَم��ط��روا ق��د
ذُؤب��اُن ُرَع��اتُ��ُه ال��ق��ط��ي��ِع وي��ُح ض��الل��ٍة ن��ه��َج األرِض ب��أه��ِل ن��ه��ج��وا
ال��ب��ه��ت��اُن ��َر وتَ��نَ��مَّ ك��ج��ه��نَّ��ٍم غ��ادرتَ��ه��ا ب��ع��دم��ا أم��س��ْت األرُض
إخ��واُن ف��ك��لُّ��ك��م ال��خ��ص��اَم خ��لُّ��وا ل��ه��م وق��ْل ل��ل��ح��ي��اة، م��ري��َم اب��َن ي��ا ُع��ْد
��اُن وال��ُك��هَّ ال��ش��ي��ُخ ع��ن��ُه ي��رَض ل��م ع��لَّ��م��ت��ُه ب��ال��ذي ��َر ال��م��ب��شِّ إنَّ
األَدي��اُن ل��ل��م��لَّ��ِة َف��تَ��نَ��ك��رْت ف��س��ي��ط��روا ال��ك��ت��اِب آي أَوَّل��وا ق��د

∗∗∗
ح��راُن ي��ك��ون إذْ ال��ش��ك��ي��م��ُة وه��َو ث��وراِن��ه��ا ف��ي ال��ن��ف��س ح��ص��ُن ال��دي��ُن
ع��م��ي��اُن ف��ق��ادٌة ال��ش��ق��اَق زرع��وا األَُل��ى ��ا أمَّ ب��إل��ه��ك��م ��ك��وا ف��ت��م��سَّ
واألَْرَداُن األك��م��اُم ِل��تُ��َع��رََّض ش��م��ِل��ك��م ت��ب��دُد أال ش��اق��ه��م م��ا
وال��َديَّ��اُن ال��دي��ُن ي��ق��ض��ي ف��ب��ذاَك إِخ��وًة ال��م��ح��بَّ��ِة ُس��بُ��ِل ع��ل��ى ف��ام��ش��وا
ال��ح��دث��اُن وخ��انَ��ه��ا ال��ده��وِر ِغ��يَ��ُر ب��ه��ا ق��ع��دْت ال��ت��ي ال��ه��َم��َم واس��ت��ن��ه��ض��وا
ال��وس��ن��اُن ال��م��وط��ُن ي��س��ت��ف��ي��َق ك��ي وت��ن��بَّ��ِه��ي انْ��َه��ِض��ي ب��الَدك��ُم ن��ادوا
��اُن س��جَّ َل��ُه ٌد َج��الَّ وال��ش��ع��ُب م��ق��يَّ��ًدا ص��يَّ��رتْ��ُه ال��ح��وادِث ف��ي��ُد

١٩٢٤

ماُرون د محمَّ (5)

وفريق ر، ويكفِّ ويقبِّح يستهجن فريق الناس، قيامة فقامت محمًدا، يته فسمَّ ولًدا رزقت
املرحوم صديقي اإلعجاب، أشدَّ به وأعجب العمل هذا قدَّر من أوَّل وكان وينترص، يوايل
اآلن أما — الريحاني وبني بيني — فصل يف ستقرؤه بكتاب إيل فبعث الريحاني، أمني

التام. التفصيل وفيها القصيدة فإليك
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«رج��ِب» ف��ي ��ه أمُّ ول��دت��ه ص��ب��ي خ��ي��ر ي��ا ع��ش��َت اب��ن��ي، ي��ا ع��ش��َت
ت��س��ت��غ��رِب ال ال��ت��اري��ُخ أيُّ��ه��ا م��ح��م��ٌد واس��ُم��ه ف��ه��ت��ف��ن��ا
ل��ل��ن��ب��ي س��م��يٍّ��ا م��اروٍن اب��َن رأي��َت إن واخ��ش��ْع ال��ده��ش��َة ��ِف َخ��فِّ
ع��رب��ي ول��ك��ن م��س��ي��ح��يٍّ��ا أَو م��س��ل��ًم��ا وض��ع��ت��ُه م��ا ��ه أُمُّ
ال��ع��رب وف��خ��ُر ال��ش��رِق آي��ُة ال��م��ص��ط��ف��ى ال��ق��رش��يُّ وال��ن��ب��يُّ

∗∗∗
ال��م��ط��ل��ب ع��زي��ز درًس��ا واف��ه��م��ي واس��م��ع��ي اص��غ��ي ال��ش��رق رب��وع ي��ا
وال��ل��ق��ب ب��اس��م��ن��ا ف��اف��ت��رق��ن��ا ب��ي��ن��ن��ا خ��الًف��ا ال��ج��ه��ل زرع
ف��اع��ج��ب��ي «خ��واج��ه» وال��م��س��ي��ح��يُّ ع��رف��ن��ا ف��ي م��س��ل��ٌم «ف��األف��ن��دي»
ال��م��غ��رب ألَه��ل ع��ب��ًدا ف��غ��دا أَدي��ان��ِه ف��ي ال��م��ش��رق ش��غ��ل��وا

∗∗∗
أَِب أوف��ى ت��ع��ْش، إِن وت��ذكَّ��ْر، خ��ال��ٍد ب��اس��ٍم اع��ت��زَّ ب��ن��يَّ ي��ا
ال��ح��ق��ِب خ��وال��ي ف��ي ع��ي��س��ويٌّ ق��ب��ِل��ِه م��ن يَ��أِت��ِه ل��م م��ا ج��اء
ال��َح��َرِب ب��ش��رِّ ال��ش��رَق أَل��ق��ِت ال��ت��ي ال��ت��ق��ال��ي��ِد خ��ص��ُم ف��أن��ا
أب��ي ق��ب��ل��ي م��ن ك��ان ق��د ه��ك��ذا وق��ْل: اس��ت��ه��زئ ب��خ��راف��ات��ه��ِم
ب��ي ت��ف��خ��ر م��تَّ��ب��ًع��ا أث��ري ت��رى ح��ي��ن ول��دي، ي��ا وغ��ًدا
ذه��ب��ي ع��ص��ر م��ط��ل��َع راج��يً��ا م��لَّ��ت��ي اب��ن��ي ي��ا خ��ال��ف��ُت ق��د ب��َك
ي��ع��رب ل��ب��ق��اي��ا وات��ح��اٍد ن��اه��ٍض ش��ع��ٍب ح��ري��ة ع��ص��ر
ي��ث��رب ح��ت��ى ال��ن��ي��ل ض��ف��اِف م��ن ي��ج��م��ع��ن��ا ال��ذي ال��ي��وم ح��ب��ذا
وال��ق��ب��ب ال��ورى م��ن��ارات ف��وق ي��خ��ف��ق َع��ل��ًم��ا ون��ح��ي��ي

∗∗∗
ن��ص��ِب م��ن ��ي��ت��ه س��مَّ ع��ن��دم��ا ص��ادف��ت��ه م��ا ي��درك ل��ي��ت��ه
ال��غ��ض��ب ك��ه��رب��اء ح��رك��ت��ه��م األَُل��ى أع��م��ال ال��م��ه��ِد ف��ي درى ل��و
ل��ع��ب ف��ي ِج��دِّه��ا ع��ن أُم��ٍة ف��ي ال��م��وت وش��اءَ ال��ع��ي��ش َألَب��ى

∗∗∗
ال��ل��ه��ب ذات ال��ن��اَر ي��ص��ل��ى س��وف أَك��ف��َره م��ا ِق��ي��َل ق��د وك��م ك��م
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م��ذه��ب��ي ال ك��اف��ٌر غ��رٌّ ف��ه��و َع��َج��ٌب ال ب��اب��ِن��ِه ي��ش��نِّ��ع إن

∗∗∗
ال��ك��ذب ك��لَّ ِق��ي��ل ف��ي��م��ا إن ول��دي ي��ا ق��وَل��ه��م ت��ص��دِّق ال
أَرب��ي ب��ات��ح��اٍد ب��الدي َة وح��ي��ا دي��ن��ي ال��ن��اس ح��بَّ إن
ال��ك��ت��ب أمُّ ه��َي ب��الٍد ف��ي ال��ورى ب��ي��ن م��ا ال��ع��دُل وك��ت��اب��ي
غ��ب��ي دي��ٍن ذي ك��لُّ وج��ف��اُه أَبْ��َغ��َض��ُه أبً��ا اب��ن��ي ي��ا ف��ات��ب��ْع
ال��رع��ِب ب��ض��روِب ح��ك��م��وُه م��ذ ال��ش��رِق ه��ذا آف��ُة ف��ه��ُم
م��وك��ب ف��ي زه��وه��م م��ن وم��َش��وا ال��ع��ل��ى م��ع��راَج األدي��اَن ج��ع��ل��وا
ك��رب ف��ي ل��ي��ل��تَ��ه ف��س��رى م��ض��ج��ع��ِه ع��ن «أح��م��َد» ش��رَّدوا
يُ��ْص��َل��ب ل��م ك��ي��ُده��م ل��وال وه��و ع��لَّ��م��ُه ل��م��ا ع��ي��س��ى ودَه��وا

∗∗∗
ب��األرِب تَ��ف��ز خ��ط��وي ف��اتَّ��ب��ْع غ��ٍد ف��ي اب��ن��ي ي��ا م��تُّ م��ا ف��إذا
ال��خ��ط��ب ب��أغ��ل��ى ت��زري آي��ًة وُق��ْل ت��ن��دْب ال ل��ح��دَي وع��ل��ى
ع��رب��ي ح��رٍّا ال��ل��ح��ُد وط��واُه ص��ادًق��ا ع��رب��يٍّ��ا ح��رٍّا ع��اش

١٩٢٦

نيسان أول (6)

فاعمل الربارة، يدَّعي له ما تقل فال نيسان، ل أوَّ اق عشَّ من أكون وقد بمناسبتها، قلتها
تدَّني. وال أعجبتك، إن بها،

ال��ف��ان��ي ال��ع��ال��م ه��ذا م��ب��دَع ون��اِج ل��ب��ن��ان أَط��واد ع��ل��ى ب��ال��ش��آِم ِق��ْف
ب��ص��ل��ب��ان ازدان��ت وم��ا ال��ق��ب��اُب وِه��َي أَه��لَّ��تُ��ه��ا تُ��نْ��َح��ْت ل��م ال��م��آذُن ف��ه��ي
ره��ب��ان ن��اق��وس أو ال��م��ؤذِِّن ص��وت ي��ض��ارع��ُه ال ص��وٌت ال��ط��ب��ي��ع��ة ف��ف��ي
وج��دان زن��ُد وراه��ا ق��د ش��رارًة م��ن��ب��ث��ٌق ال��ع��ه��د ق��دي��ُم ف��ي��ه��ا وال��وح��ُي
ال��ب��ان��ي أع��ظ��َم م��ا ه��ي��ك��لُ��ُه وال��ك��وُن م��ب��دع��ُه ج��لَّ دي��ٌن ال��ط��ب��ي��ع��ِة دي��ن

∗∗∗
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وأَوث��ان ألَص��ن��اٍم وأَس��ج��دوه��م ِق��س��ًم��ا أب��ن��اءَه ف��رق��وا األُل��ى دع
أَذق��ان ش��مَّ ب��ث��راه��ا ف��م��رَّغ��وا آل��ه��ًة األرض ص��خ��وِر م��ن ��ب��وا ون��صَّ
ب��ره��ان دوَن ف��ي��ه��ا ال��ع��ق��ُل ت��ق��يَّ��د ��ق��ٌة م��ل��فَّ وآراءٌ خ��زع��ب��الٌت
إلخ��وان ت��أل��ي��ًف��ا ال��ب��دء خ��اِط��ِر ف��ي أوج��َدُه ال��ك��وِن إَل��ُه س��رٌّ ف��ال��دي��ُن
ن ل��خ��الَّ ت��ف��ري��ٍق َم��ْدَع��اَة ف��ص��ار ج��ام��ع��ٌة ال��ب��دء م��ن��ذُ ل��ل��ن��اس ك��ان ق��د
وق��رآن إن��ج��ي��ٍل آي ��ف��وا ف��ص��حَّ ك��ذب��وا ال��ورى ل��ك��نَّ ��د ال��م��وحِّ ه��و
س��يَّ��اِن ال��رح��م��ِن ن��ظ��ر ف��ي ون��ح��ن ف��رَّق��ن��ا ال��ج��ه��ُل ك��ي��َف ل��ل��غ��راب��ِة ي��ا
ب��اب��ان ل��ل��ف��ردوِس ق��وُم ي��ا ول��ي��َس ق��اط��ب��ًة ال��ن��اِس م��ش��اُع ال��س��م��اءَ إِنَّ

∗∗∗
ال��دان��ي ال��م��ش��رق وَع��مَّ ال��ب��الد ه��ذي ع��ل��ى س��اد ال��ك��ذب إن ق��ل��ب��اُه واح��رَّ
ن��ي��س��ان ب��دء ي��وٍم ك��لَّ وع��ن��دُه ك��ذب ك��لُّ��ه ش��ع��ٌب يُ��س��َع��ُد وك��ي��ف
ول��ب��ن��ان س��وري��ا اب��ن م��زاُح ف��م��ا م��م��ازح��ًة ه��ذا ف��ي ال��غ��رب ي��ك��ذب إن
وال��ج��ان اإلن��س ص��مَّ راع وك��ذب��ن��ا ق��اط��ب��ة ال��ع��اِم ُش��ُه��وَر يُ��َص��دِّق��وَن ه��م
وس��ل��ط��ان ع��ز ل��ذي وش��ي��ن��ا وك��م وج��ٍل ب��ال ن��ل��ق��ي��ه��ا ال��زوِر ش��ه��ادة
ب��أي��م��ان ي��وًم��ا ي��ُف��ه ل��م م��ن وال��ح��ر ك��ذب��ت��ن��ا ت��أي��ي��د ع��ل��ى ح��ل��ف��ن��ا وك��م
ب��ف��ت��ي��ان أَوَدوا وك��م ف��ذلَّ��ل��وه زع��ان��ف��ن��ا ف��ي��ِه س��ع��ى ش��ه��ي��ٍد وك��م
ال��وان��ي ال��غ��اف��ل وه��و ال��س��ي��اس��ة ربَّ خ��ج��ل ب��ال ن��دع��وه ال��دون وال��ك��اذب
وإع��الن س��ر ف��ي ال��غ��ر آراءه ي��ط��ارح��ن��ا إذ م��ن��ه ن��ن��ف��ر وال��ح��ر

∗∗∗
وش��ع��ب��ان ن��ي��س��ان أك��اذي��ب دع��وا ش��اه��دة واألج��ي��ال ال��ش��رق م��ع��ش��َر ي��ا
وال��ش��ان ال��ق��در ع��ظ��ي��م ت��ح��اب��وا وال أب��ًدا أق��وال��ك��م ف��ي ال��ص��دق ��دوا ت��ع��مَّ
ديَّ��ان��ي ال��ح��ش��ر ي��وَم لُ��ْم��ُت م��ح��اب��يً��ا م��ح��اك��م��ت��ي ف��ي رب��ي ك��ان ل��و وال��ل��ِه
ل��وج��دان��ي ل��ّذات ال��غ��راب��ِة وف��ي أغ��ربُ��ه��ا اآلراء م��ن ال��ح��ي��اِة ف��ي ل��ي
إِخ��وان��ي ال��ن��اس وج��م��ي��ُع ب��ه أح��ي��ا وط��نً��ا ل��ي ص��ار ق��د أَج��م��ع��ُه ف��ال��ش��رُق
ق��رب��ان��ي وال��ص��دق ف��ك��رت��ي وك��اه��ن��ي م��ص��ح��ُف��ه واإلخ��الص ال��ح��ب، ودي��ن��َي

١٩٢٦
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ش��طِّ دون ال��ش��ق��ا م��ن ي��مٍّ وس��َط ط��رح��وه��ا س��ف��ي��ن��ًة أح��ك��ي أن��ا
ك��خ��طِّ��ي ال��ح��ي��اة م��ن ح��ظٌّ ل��َي ف��ق��ول��وا ح��ال��ي ت��ع��ري��ف أردت��م إن

الغد رسول (7)

حليمة عادت ثم زمنًا، املنرب عىل الوقوف حرمت أنني سوى سبب القصيدة لهذه ليس
بما مباٍل غري الجمهور طلب عىل بناء وأنشدتها القصيدة، هذه فقلت القديمة، عادتها إىل
حضور — هللا رحمه — اللمع أبي توفيق األمري عاليه قائمقام الحكومة كلَّفت يحدث،
عندي ما وأنا «الدنيا ويهاجم يأبه، وال يلذع عبود مارون أن وحجته فاعتذر، الحفلة
النرص، أبو صبحي السيد يومئذ الداخلية مدير وبني بيني مقابلة وكانت عسكر»، فرقة
الكبرية القنابل من يشء يكن ولم «لطفناها» أننا مع املري، يحرض ولم الحفلة وأقيمت

القائمقام. خشيها التي

األَوه��اَم��ا وان��ب��ِذ ال��ح��ق��ي��ق��َة وُق��ِل ل��وَّام��ا ت��خ��ْف ال ط��ري��ق��ك ِف��ي ِس��ْر
اآلن��اَم��ا وت��ظ��ل��ُم أَف��ت��دَّع��ي��ه ب��ه ت��ل��ه��ْج ال ب��ال��ح��ي��واِن وال��رف��ق
واإلق��َداَم��ا ال��ك��ر ن��اط ب��س��واه ف��ارًس��ا ال ت��س��ت��ِط��ْع إِْن ق��ائ��ًدا ك��ْن
ن��دام��ى واألن��ام س��اق وال��ِج��دُّ خ��م��رة واألم��ان��ي ح��اٌن ف��ال��ك��وُن
ع��ص��ام��ا ت��ك��ون ل��ك��ي وج��دَّ ف��اع��َم��ْل ن��ف��س��ه ي��س��وِّد اب��ٌن ال��ب��ن��ي��َن خ��ي��ُر
ح��رام��ا ال��رق��يِّ دي��ن ع��دََّه��ا ق��د ع��ق��ي��دة ف��ه��و ب��ال��ح��ظِّ ت��ؤم��ن��وا ال
ِل��َم��اَم��ا ال��ح��ي��اِة ُط��ُرِق ف��ي ي��ل��ق��اك وإن��م��ا ال��ب��ي��وت ي��ل��ُج ال ال��ح��ظُّ
ت��تَ��َع��اَم��ا وال ت��ك��ذْب وال ج��اه��ْر، ت��خ��ْف وال رأي��ُت ف��ق��ل رأي��َت وإذا
اَم��ا ال��ه��دَّ ال��ُم��ص��ل��َح وي��ق��اوم��ون ج��ه��ل��ه��م م��ق��دُِّس ي��رض��ي��ه��م ف��ال��ن��اُس
تَ��َراَم��ى ال��م��ت��اِع َس��َق��ِط ع��ل��ى ��ا ل��صٍّ وت��رك��ه��م ال��م��س��ي��َح َص��ل��بَ��ه��م أن��س��ي��َت
وس��الَم��ا رح��م��ًة يُ��ثْ��ِم��ُر ف��اخ��ض��رَّ دم��اءَُه ��ل��ي��َب ال��صَّ س��ق��ى ال��م��س��ي��َح إِنَّ
األص��نَ��اَم��ا ف��ن��كَّ��س ق��اوم��وُه م��ن م��ه��اج��ًرا ال��دي��اَر ب��رح ��د وُم��َح��مَّ
األَْف��َه��ام��ا ح��رََّرا ق��د ف��ك��اله��م��ا ون��ب��يِّ��ك��م ب��م��س��ي��ح��ك��م ف��ت��ش��ب��ه��وا
األغ��نَ��اَم��ا ت��ف��رِّق ال��رع��اُة ك��ي��َف آي��اِت��ه��م ح��رَّف��وا ل��ق��وٍم ق��ول��وا
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وإالم��ا ال��ورى ت��ف��ري��ُق ف��ع��الَم رس��ل��ه أوف��د ل��ل��ت��أل��ي��ِف ال��ل��ه
األن��َغ��اَم��ا أَب��دع��ت��ُم أَوت��ارك��م أل��ف��ت��ُم ف��إن أن��ت��م ق��ي��ث��ارة
األَيَّ��اَم��ا ت��غ��ل��ب��وا ال��ف��وارَق ف��دع��وا و«ُق��َل��ْس��َوٍة» ع��م��ام��ٍة ب��ي��َن ال��ف��رُق م��ا
وإَِم��اَم��ا م��ن��ارًة ال��ه��الل وخ��ذوا ض��ح��ي��ة ش��ع��اَر ل��ك��م ال��ص��ل��ي��َب وُخ��ذُوا
ال��ت��ام��ا م��ا ج��رح��ه��ا ف��ال��ط��ائ��ف��ي��ُة اس��ط��ع��ت��ُم م��ا ح��ارب��وا وال��ط��ائ��ف��ي��َة
ص��م��ص��ام��ا ن��ح��ره��ا ف��ي ل��ه��ا ردُّوا س��ه��ام��ه��ا ال��ب��الد ص��دَر م��زَّق��ت ق��د
وذم��ام��ا ��ًة ذمَّ م��ن��ه��ا ل��ب��رئ��ُت وط��ن��ي��ت��ي م��ارون��ي��ت��ي تَ��ْع��ُد إن
َم��ا ال��ظُّ��الَّ ب��ال��ل��ظ��ى ه��دَّد ف��ال��ل��ُه واع��دل��وا ال��ج��دارة دع��ِت إن ال��ح��ك��َم لُ��وا
أَْس��َق��اَم��ا أَْه��َل��ُه ي��ورث ف��ال��ع��ش��ُق م��ولَّ��ٍه ِع��ش��َق ال��ك��رس��يَّ ت��ع��ش��ق��وا ال
األح��َك��اَم��ا ي��ل��ي ال خ��س��ًف��ا س��ي��َم إن ف��ال��ف��ت��ى اس��ت��ق��ي��ل��وا ال��ح��قُّ دع��ا وإذا
ي��ت��ام��ى! ون��ح��ن ه��ُم ف��األَوص��ي��اءُ أَع��م��ال��ه��م ف��ي األم��ِر والَة ودع��وا
ق��ام��ا أَْو ب��ق��ص��ره ال��ع��م��ي��ُد ق��ع��َد ي��ع��ن��ي��ك��ُم ال ال��رزق وراءَ واس��ع��وا
ونِ��َظ��اَم��ا ُس��نَّ��ًة ال��ت��ط��وِر ش��رَع ل��ك��م وخ��ذوا ت��ج��ّددوا ال��زم��ان وم��ع
ك��الم��ا ال��ح��دي��ِث ف��ي وت��م��ض��َغ ظ��رًف��ا م��ت��َخ��نِّ��ثً��ا تُ��رى أن ُد ال��ت��ج��دُّ ل��ي��س
ِه��نْ��َداَم��ا أَتْ��َق��نْ��تَ��َه��ا ول��و زيٍّ��ا ح��دي��ث��ة ب��ال��ث��ي��اب ُد ال��ت��ج��دُّ ل��ي��س
«ال��خ��ام��ا» أرْدَت إِْن وال��ب��ْس أف��ك��اَر ِدال��ـ ف��ج��دِّ ب��ال��ع��ق��ول َد ال��ت��ج��دُّ إن
ع��ظ��ام��ا ال��رداءُ ش��م��َل ف��ك��ْم ت��خ��ج��ْل ال وال��ِغ��نْ��بَ��اِز» «ال��َك��بَ��َراِت الب��س ي��ا
أَح��الم��ا ال��دن��ى م��ل��ئُ��وا األُل��ى ن��ح��ن ث��وب��ن��ا ه��ذا ال��ش��رق، ش��ع��ار ه��ذا
ِك��َراَم��ا ال��ش��ع��وَب س��اس��وا َم��ن األخ��ي��ار وص��ح��اِب��ِه م��ح��م��ٍد ل��ب��اُس ه��ذا
خ��زام��ى َع��رَف ت��ق��اه ب��ع��رِف م��زَج��ْت ب��رِّيَّ��ة ف��ي ي��س��وَع ل��ب��اس ه��ذا
��ام��ا وال��رَّسَّ ع��ن��ه َر ال��م��ص��وِّ ف��س��ِل م��ل��ك��وتِ��ِه ف��ي ال��ل��ِه ل��ب��اُس ه��ذا
م��ق��ام��ا ال��م��ش��رق��ي��ِن وف��ق��ن��ا خ��ش��نً��ا ل��ب��اُس��نَ��ا ك��اَن ي��وم م��ل��وًك��ا ك��نَّ��ا
أع��الم��ا الس��ت��ق��الل��ك��م ال��ش��رِق ف��ي ت��رف��ع��وا ك��ي ك��ج��دودك��م ف��اخ��ش��وش��ن��وا
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املشيب ضحك (8)

الطرق أذلَّ إليها وسلكوا الوظائف، عىل — ١٩٢٥ — العام هذا يف عندنا الناس تهافت
فخر. وال كأخواتها، وأنشدتها القصيدة، هذه فقلت وأخسها،

أوه��ام��ي ف��ان��ج��ل��ْت أَق��م��َر وال��ل��ي��ُل أَي��ام��ي ف��ع��بَّ��س��ت ال��م��ش��ي��ُب ض��ح��ك
األي��ام م��ع ح��رب ف��ي وغ��دوت األَح��الم ب��ُم��ذه��ب ال��ش��ب��اب ذه��ب

ال��م��ق��ع��د ال��م��ق��ي��م ال��ه��مُّ ف��ان��ت��اب��ن��ي
ت��ه��دَّم��ا ُع��الُه وط��ن ع��ل��ى أب��ك��ي وإن��م��ا ال��ش��ب��اب ع��ل��ى أَن��وح ال أَن��ا
ال��س��م��ا ع��ل��ى ي��ت��ن��ازع��ون ورج��الُ��ه ��م��ا ف��ت��ق��سَّ ش��ع��ب��ه ت��ف��رَّق وط��ن

ي��س��ت��أس��د أَوط��ان��ه��م ف��ي وال��ه��رُّ
ق��ري��ن��ه ال��م��رج��ف��اِت ب��ن��ب��ل ي��رم��ي دي��ن��ُه ب��ال��م��زاع��م ي��ص��ح��ح ك��لٌّ
ج��ب��ي��ن��ه أَذَلَّ ح��ك��م��وا م��ن وب��ب��اب ع��ري��ن��ه ت��س��ت��ب��ي��ُح ال��م��ط��ام��َع ت��رك

ال��س��يِّ��د ال��ع��زي��ز وه��و م��ت��م��رًِّغ��ا،
م��ت��ذل��ال ي��ن��ح��ن��ي ل��ش��ه��ٍم ق��ب��ًح��ا غ��ال وم��ا ب��ال��ح��ي��اِة ال��وظ��ي��ف��ة ي��ف��دي
م��ن��ه��ال ال��م��ج��رَّة وردوا ف��م��ا أَن��ف��وا األُل��ى اب��ن أَأنْ��َت ال��ع��رب��ي، أَي��ه��ا ي��ا

م��ق��يَّ��د ال��ه��وان ف��ي ع��ب��ٌد أن��ت أم
ب��ه ط��الَّ ��ة ج��مَّ ف��ي��ن��ا ف��ال��م��ج��د رك��ابُ��ُه ه��ن��اك ح��لَّ��ت إذا ع��ذًرا
ي��ه��اب��ه ول��ي��س ��لُ��ُه ي��ب��جِّ م��ن م��ا ف��ج��ن��اب��ه واع��ذروا ت��ع��ذل��وه، ال

يُ��ح��م��د أَو وظ��ي��ف��ٍة ب��دون أح��ٌد
األَس��د ك��رَّات ك��ّر ال��وظ��ائ��ف وع��ل��ى ال��ح��س��د ي��م��زُِّق��ه ش��ع��ٍب ع��ل��ى ل��ه��ف��ي
ال��ب��ل��د ش��ي��خ َج��نَ��اب��ُه ي��ق��اَل: ك��ي��م��ا ع��دد ب��ال ال��ف��ل��وَس ب��ذل أح��م��ٍق ك��م

وال��س��ؤدد ال��ع��ال ي��ه��ن��ي��ك ش��ي��خ، ي��ا
ال��ن��وَّم أَف��اق وق��د الح ف��ال��ن��وُر ت��ق��دَّم��وا ل��ألَم��ام ال��م��ش��ارق أَبَ��ن��ي
ي��ه��وِّم ال��ح��ض��ي��ض ع��ل��ى ب��ات وال��ش��رق ي��ح��وِّم ال��ن��س��وِر ف��وق م��ا ف��ال��غ��رب

وُش��رِّدوا ال��رب��وع ه��ج��روا ق��د وب��ن��وُه
وال��رب��ى األَب��اط��ح ه��ج��روا ق��د وب��ن��وُه س��ب��ا أي��دي ش��ع��ب��ه ت��ف��رَّق وط��ن
ن��ب��ا أو ت��ألَّ��م إن ي��ن��ف��ر وال��ح��رُّ ال��زب��ى ب��ل��غ ق��د ف��ال��س��ي��ل ت��ع��ذل��وا ال
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ي��رق��د ق��ت��اٍد ع��ل��ى وب��ات ج��ن��ٌب،
رح��م��ًة ي��ص��ادَف ول��ن ل��ل��ط��ام��ع��ي��َن ل��ق��م��ًة أَص��ب��ح ال��ش��رق إن ق��وُم ي��ا
ه��م��ًة ال��ش��ب��ي��ب��ة ع��زم م��ن ف��ه��ب��وه ن��ق��م��ًة ال��م��ص��ائ��ب س��م��ا أَم��ط��رت��ه ق��د

ي��ت��ج��دد وم��ج��ده ال��زم��ان ي��ب��ل��ى
ال��ل��ب��ن ض��يَّ��ع��ت ب��ال��ص��ي��ف ل��ه ق��ول��وا ال��وط��ن ب��ال��ب��خ��س ب��اَع م��ن ان��ب��ذوا ث��م
ال��ك��ف��ن أْل��ِب��ْس��َت األح��ي��اء م��يِّ��ت ي��ا ث��م��ن ب��ال ال��ب��الد ش��رَف ب��ائ��ًع��ا ي��ا

تُ��ْل��ح��د ح��ي��ات��ك ف��ي ك��أنَّ��ك ح��يٍّ��ا
يُ��ن��ش��ر ال��م��ف��اخ��ر َع��ل��ُم ف��ل��م��ث��ل��ِه ب��ش��روا أل��م��ع��يٍّ ح��رٍّ وب��ك��لِّ
ت��أم��روا ال��ع��ب��اد وع��ل��ى أم��ج��اَدن��ا، ��روا ودمَّ ال��ب��الد ب��اع��وا األُل��ى أم��ا

أس��ود ع��ص��ي��ب ي��وٌم ف��ي��ن��ال��ه��م
ال��ع��دى ال��ع��م��ر م��دى ت��ب��ددن��ا أك��ذا ال��ه��دى ف��ات��ض��َح ال��ح��ق ب��اَن ق��وُم ي��ا
م��س��ت��ع��ب��دا ح��ي��ات��ه ط��وي��َل ي��ق��ض��ي ي��س��ع��دا ل��ن ي��تَّ��ح��ْد ل��م إن ف��ال��ش��ع��ُب

ال��م��ق��ود «ل��ل��ط��ارئ��ي��َن» وب��ع��ن��ق��ه
ال��ط��ام��ي ال��ب��غ��اِة ج��ي��ش ح��وض��ه ع��ن ال��ض��رغ��ام ب��ج��رأة ذاد ال��غ��رب
واإلل��ه��ام ب��ال��وح��ي وف��خ��ارن��ا ك��الم ج��ي��ش ال��ك��رِّ ف��ي وس��الح��ن��ا

ش��يَّ��دوا ق��د ف��خ��اره��م وب��االخ��ت��راع
ت��م��ذه��ب��ي وب��اإلِخ��اء ال��ش��ق��اَق وَدع��ي ب��ال��م��غ��رِب ت��ش��بَّ��ه��ي ال��ب��الد م��ل��َل
م��ذه��ب��ي ه��ذا ل��ل��دي��ِن ال ل��ل��ح��قِّ ��ب��ي ت��ت��ع��صَّ أن ش��ئ��ِت م��ا ��ب��ي وت��ع��صَّ

وي��ع��ب��د ال��ج��م��ي��ع ي��ع��رف��ُه ف��ال��ربُّ
وال��ت��ض��ل��ي��ل؟ ل��ل��ب��غ��ِض أُوِّال إن واإلن��ج��ي��ل ال��ق��رآن ف��ي ال��خ��ي��ُر م��ا
ج��ه��وِل ب��ك��فِّ ب��ه ال��رق��اب تُ��ف��رى م��ص��ق��ول ك��ب��ات��ٍر أََف��يُ��ْم��ِس��ي��ان

ال��م��رش��د ال��دل��ي��ُل ل��دن��ي��ان��ا وه��م��ا
ب��ال��س��ه��ى ��ب ال��م��ع��صَّ ال��َج��بَ��ُل أي��ه��ا ي��ا وال��ن��ه��ى ال��م��روءة وط��َن ي��ا ل��ب��ن��اُن
أم��ُره��ا يُ��خ��ف��ى ل��ي��س ال��خ��ي��ان��َة إن ان��ت��ه��ى وم��ا ال��ض��الَل اتَّ��ب��ع ل��ل��ذي ق��ْل

ي��ُد ي��دِه ع��ل��ى ت��ع��ل��و ال وال��ح��ق
ان��ت��ف��ْع ف��ي��ه��ا ي��ِزْد وم��ن ل��ل��م��ش��ت��ري��َن ال��س��ل��ع ب��ي��َع ب��الدك��م ح��ق��وَق ب��ي��ع��وا
ال��ط��م��ع ب��ن��ي��ان ودكَّ ال��ض��الل ه��ت��ك ل��م��ع إن ال��ح��ق��ائ��ق س��ي��ف م��ن ال��ل��ه
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األم��رد ي��ش��ي��ب م��ض��رب��ه ول��ه��وِل
ال��ع��دى ت��ق��ه��ره آدون��ي��س ع��ه��د م��ن م��س��ت��ع��ب��دا غ��دا وط��ٍن ع��ل��ى ل��ه��ف��ي
ت��م��رُّدا ال��رق��اب ي��ح��ن��وا ل��م ل��ل��ن��ي��ر م��ق��ع��دا ال��ج��الم��َد اف��ت��رش��وا األُل��ى إال

ال��م��ت��م��رِّد ق��ط��ي��نُ��ك أي��َن ل��ب��ن��ان
ال��ورَّاد م��ن��اه��َل ال��دي��اَر ت��رك��وا ال��غ��ادي ال��زم��اُن م��رَّ ك��م��ا م��رُّوا
أوالدي ي��ا ل��ب��ن��ان ي��دُع��ه��م إن واألح��ف��اد األب��ن��اء خ��ج��ل��َة ي��ا

��د ه��جَّ ال��ح��م��يَّ��ِة داع��ي ع��ن وال��ك��لُّ
األَُول ج��دوِده��م ع��ن ب��ن��ي��ن��ا خ��بِّ��ر األَزل ج��بَّ��ار ال��م��ح��ب��وَب أرَزن��ا ي��ا
وج��ل ب��ال ت��ك��رُّ ك��ان��ت وأُس��وده��م ال��دول ت��س��ت��م��ي��ح��ه��ُم ك��ان��ت أيَّ��اَم

وت��زب��د ال��ن��زال ف��ي ت��رغ��ي ك��ال��ب��ح��ر
ق��وم��ي��ه ن��ه��ض��ة ب��الدي وت��رى وال��ح��ري��ْه ال��م��ج��د ع��ه��د س��ي��ع��ود
وال��ذري��ه األب��ن��اء م��ن��ب��ت ه��ي وط��ن��ي��ه م��دارس ذاك س��ت��ع��ي��د

ي��ش��ي��د ال��رج��اء ق��ص��ر ب��ه��ا وب��ه��ا
ال��ج��ام��ع��ه ك��ه��ذي ش��ب��ي��ب��ت��ه��ا ت��ح��ي��ي ج��ام��ع��ه م��ن ل��ه��ا وم��ا ال��ب��الد ه��ذي
س��اط��ع��ه واألَدل��ة ت��آخ��ى وب��ه��ا ال��ض��ائ��ع��ه األم��ان��ي ن��ج��د ف��ب��م��ث��ل��ه��ا

م��ح��م��د وال��ن��ب��يُّ وع��ي��س��ى م��وس��ى
األط��ف��اال وع��لِّ��م��وا ال��ع��ق��ول ��وا رقُّ اس��ت��ق��الًال ت��غ��ن��م��وا أن ش��ئ��ت��ُم إن
أب��ط��اال الس��ت��ق��الل��ه��م ي��س��ع��وَن رج��اال ل��ل��ب��الد ن��خ��ل��ق ف��ب��ذاك

غ��ُد ال��داج��ي ل��ل��ي��ل��ن��ا ف��ل��ي��س ال أو

١٩٢٥

األوىل الفلسطينية الحركة (9)

جوًعا، يسدُّ وال يغني ال كالم إىل حاجة فال بها، أوحت التي األسباب عىل يدل عنوانها
وعد عىل احتجاًجا عام، كلَّ «يُِرضبون» كانوا تالميذي أن وهو شيئًا، لك أذكر ولكنني

هوادة. ذلك يف يعرفون ال بلفور،
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ال��ن��وِب أك��فُّ ف��ي��ه��ا َل��ِع��ب��ْت ق��ش��ِب ب��ث��وب ت��زه��و ب��ق��ع��ٌة
م��س��ت��غ��رِب م��ض��ح��ٍك َألم��ٍر ي��ا ف��ان��ق��س��م��ت دوًال ��م��وه��ا ق��سَّ
ال��م��غ��رب��ي ذاك ال��ش��رِق رب��وع ف��ي م��ثَّ��َل��ه��ا م��ه��زل��ًة ل��ه��ا ي��ا
ل��ق��ب م��ن ش��ئ��ت��ُه م��ا وب��ه��ا ج��م��ه��وري��ة ف��ي��ه��ن دوٌل
ك��ت��ب ف��ي أتَ��ْت م��ا م��ض��ح��ك��ات وم��ن وإم��ارات م��ل��وك م��ن
ال��ن��س��ب ع��ال��ي ي��ع��رَب ب��ن��ي م��ن واح��ٌد أم��ي��ٌر ي��ح��م��ي��ه��ا ك��ان

∗∗∗
ي��ع��رب��ي ب��س��ي��ٍف ال��دن��ي��ا ي��ف��ت��ح م��ل��ًك��ا ه��ش��اٍم م��ث��ل ل��ن��ا م��ن
ل��ج��ب ب��ج��ي��ش أوروب��ا ف��وق أع��الم��ه ن��اش��ًرا ي��ت��م��ادى
ك��رب م��ع��دي اب��ن ص��م��ص��اِم م��ث��َل ب��ن��ا واب��ع��ْث ُع��ْد ال��خ��طَّ��اب ع��م��َر
األرب أق��ص��ى ه��و ف��ت��ًح��ا ال��ع��رب ف��ي��رى ح��ت��ًف��ا «ال��ف��ي��ل» ل��ي��ذي��َق
م��وك��ب ب��أب��ه��ى أوروب��ا ب��اب داخ��ًال ق��ري��ش ص��ق��ر ح��بَّ��ذا
ال��رح��ب ع��ظ��ي��م ال��دن��ي��ا س��يِّ��د ِت��ِه س��دَّ ف��ي ه��اروُن ح��بَّ��ذا
األَدب ع��ص��ر وب��ال��م��أم��ون ال��ع��ظ��ي��م ال��م��ل��ك اب��ت��دا س��ف��ي��اَن ب��اب��ن
األج��ن��ب��ي ظ��ه��ور إال ف��ه��وْت س��اع��ده��ا ف��ي ف��تَّ م��ا دوٌل
واألش��ي��ب ال��ف��ت��ى أُس��ت��اذ ذاك أس��ت��اذَن��ا ت��اري��ُخ��ن��ا ف��ل��ي��ك��ن

∗∗∗
ال��م��ن��ت��ه��ب ��ة األُمَّ إرث ع��ود ف��ب��ك��م «أغ��دوا» أم��ي ب��ن��ي ي��ا
ال��م��غ��رب ب��ع��ي��ن س��ت��ك��ون��ون وق��ذى أن��ت��م ال��م��ش��رق زه��رة
يَ��ِث��ب وث��ب��ت��م إن م��ش��رئ��بٍّ م��ش��رق ف��ي آم��ال��ن��ا أن��ت��ُم
األع��ص��ب ل��ل��زم��اِن ف��اس��ت��ع��دُّوا ق��اه��ًرا ع��ص��ي��بً��ا ال��وق��ُت ي��ُك إن

∗∗∗
ال��م��رت��ق��ب ال��ص��اب��ر أج��ر ل��ك ت��ج��زع��ي ال اص��ب��ري ف��ل��س��ط��ي��ُن ي��ا
ب��ال��ن��ب��ي أس��رى ال��ل��ُه وإل��ي��ِك خ��ال��ًدا م��ج��ًدا األرض دون ح��زت
ع��ذب ح��دي��ث ك��ل ف��وق��ه��ا آل��ُه ع��ي��س��ى ح��دَّث ب��ق��ع��ة
األش��ع��ب��ي ال��ط��م��وع «ب��ل��ف��ور» وي��ح َع��نْ��َوًة ي��م��ل��ك��وه��ا أن ح��اول��وا
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ص��ب��ي ال��ع��رب وف��ي ��وه ي��م��سُّ ل��ن ال��م��ص��ط��ف��ى ب��راق أن دروا م��ا
ال��م��طَّ��ل��ب أُم��َة ي��ب��ي��دوا أو ال��ف��دى ن��ح��ن ال��م��ص��ط��ف��ى ب��راق ي��ا
ال��ص��ل��ب ب��ح��دِّ ن��ل��ق��اه��م س��وف ب��ه��م ال��ف��ت��ك ع��ن ال��س��ي��ف ن��ب��ا إن
م��ن��ق��ل��ب أي��م��ا س��ن��ري��ه��م ج��م��ل��ة وط��ه ع��ي��س��ى أغ��ض��ب��وا
ن��غ��ض��ب؟ ل��م إن ن��ح��ن أَب��نُ��وَه��ا م��ش��ه��ورة غ��ض��ب��ت��ه��ا م��ض��ٌر
ال��ك��رب ط��ري��د ال��م��ض��ن��ي ش��ع��ب��ك إل��ى وان��ظ��ر ق��م ال��دي��ن ص��الح ي��ا
واع��ج��ب ان��ظ��ر أال ش��ع��ب��ي��ن��ا ب��ي��ن م��ا ت��ف��ري��ق ال ال��دي��ن ص��الح أي
ال��رع��ب ص��رع��ى ال��ق��دس ح��دود ع��ن أرج��ع��ت��ه��م األُل��ى ال��ق��وم ان��ظ��ر
األج��ن��ب��ي ردَّ ال��دي��ن ص��الح ي��ا ع��وَّدت��ن��ا ف��ق��د ال��ق��ب��ر م��ن ق��م
ُس��ب��ي ق��د ط��ه وب��أورش��ل��ي��م اس��ت��ع��ب��دوا ع��ي��س��ى ال��ن��ي��ل ف��ب��أرض
ب��ال��م��غ��ت��ص��ب ال��وي��الت أن��زل��وا غ��ف��ل��ت��ه��م م��ن ال��ُع��ْرب أف��اق إن
ي��ل��ت��ه��ب ورى إن زن��د ذات ف��ت��ي��ة إال ال��ش��رق ي��ح��ي��ي ل��ي��س
ال��خ��ش��ب ب��ي��ن األس��د وع��ري��ن ف��ه��ُم أُْس��ٌد ل��ل��ع��ل��م ي��ك��ن إن
ذه��ب��ي ع��ص��ر ب��دء ع��ن��دي ف��ه��ي آم��ال��ن��ا ن��ه��ض��ت��ه��م ف��ي إن
ال��ن��ج��ب وب��ي��ت ال��ع��ل��م ك��ع��ب��ة أُم��ك��م وه��ذي أم��ي ب��ن��ي ي��ا
غ��ب��ي ك��ل م��ن ب��ال��رغ��م ش��م��ل��ن��ا ج��ام��ع��ة ف��غ��دت ج��م��ع��ت��ن��ا
ال��ص��ب��ي زه��و ب��ي��ن��ك��م م��س��ت��ع��ي��ًدا غ��دا ح��ت��ى ك��ه��ل��ك��م دع��وت��م ق��د
أب خ��ي��ر إل��ى االب��ن ص��ورة م��ن��ك��م وج��ه ك��ل ف��ي ورأى
ب��ي ت��ه��ت��زَّ ول��م م��ّر زم��ن ال��ج��ف��ا ط��ال ق��د ال��م��ن��ب��ر أي��ه��ا
ص��ل��ب م��ت��ي��ن ع��ود ذا ك��ن��ت أم��ل��ي ك��ب��ي��ًرا ب��األم��س ك��ان
ال��ع��رب أم��ان��ي ال��خ��ل��ف ض��يَّ��ع ك��م��ا آم��ال��ي ال��ده��ر ف��أض��اع
ب��ال��غ��ل��ب ي��ف��ز ال��ح��ق ع��اض��دوا ح��يَّ��ه��ال أم��ت��ن��ا ب��ن��ي ي��ا
ب��األرب ل��ك��م ال��دن��ي��ا ج��ادت إذا أم��ي ب��ن��ي ي��ا واذك��رون��ي
ال��ع��رب��ي ال��ل��واء ع��ظ��م��ي ل��ي��رى َع��ل��ًم��ا ض��ري��ح��ي ف��وق وان��ص��ب��وا
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محمد ابني إىل (10)

ش��يَّ��ا ي��غ��ِن ل��م ال��ذي ال��ل��ق��ب ع��ن بُ��ن��يَّ��ا ي��ا ب��اس��م��ك اس��ت��غ��ن��ي��ُت ق��د
ع��ل��يَّ��ا وم��ا ع��ل��يَّ ل��ه��م ف��ق��ل��ت أن��اٌس ال��م��رم��ى ع��ن ي��س��ائ��ل��ن��ي

التجنيد (11)

القصيدة: هذه فكانت له، الناس فجزع التجنيد خرب شاع

َع��ِب��ي��َدا ِل��ْل��َف��اِت��ِح��ي��َن َف��اْم��ُك��ثُ��وا أَْو ال��تَّ��ْج��ِن��ي��َدا َواْط��لُ��بُ��وا اْل��َم��َع��اِرَك ُخ��وُض��وا
َوال��تَّ��ْق��ِي��ي��َدا ال��ذُّلَّ َوتُ��َق��بِّ��ُح��وَن ِوَص��ايَ��ًة تَ��ْم��ُق��تُ��وَن أََراُك��ْم ِل��ي َم��ا
ال��تَّ��ْح��ِدي��َدا تَ��ْع��ِرُف َال َق��ْوِم��يَّ��ًة، ِس��يَ��اَدًة ُم��تَ��َط��لِّ��ِب��ي��َن َوأََراُك��ُم
ُوُروَدا يَ��ْط��لُ��بُ��وَن اْل��ع��َط��اَش��ى تَ��ْوَق الْس��ِت��ْق��َالِل��ِه يَ��تُ��وُق ��ِب��يَّ ال��صَّ َوأََرى
اْل��ُج��ْل��ُم��وَدا َوأَْرَق��َص ال��ِب��َالَد َه��زَّ ِم��نْ��بَ��ًرا تَ��َس��نَّ��َم إِذَا اْل��َخ��ِط��ي��َب َوأََرى
ورع��ودا ص��واع��ًق��ا يُ��َخ��اُل ص��رٍّا ي��راع��ه��ا ي��ص��رُّ ص��ح��اف��ت��ك��م وأرى
ال��م��ج��ه��ودا ي��ذخ��ُر ال ب��ح��ق��وق��ك��م، م��ط��ال��بً��ا ي��ص��ي��ُح زع��ي��م��ك��ُم وأرى
ال��ج��ي��دا ع��ن��ه ت��ل��ووَن أج��ف��ل��ت��ُم واج��ٌب ال��ت��ج��نُّ��ُد ق��ي��ل إذا ح��ت��ى
ل��ت��س��ودا ب��الدك��م ح��دود ي��ح��م��ي ع��س��ك��ًرا «األج��ان��ب» م��ن أف��ت��ط��ل��ب��ون
م��دي��ًدا ال��ت��راب ت��ح��ت دًم��ا ل��ب��ك��وا ق��ع��وُدن��ا ال��ج��دوَد ب��ل��غ ل��و وال��ل��ه
ج��دودا ال��س��الح ن��زع��وا ل��م��ن ل��س��ن��ا إن��ن��ا وق��ال��وا م��نَّ��ا وت��ب��رَّأوا
م��ع��ق��ودا ب��ب��ن��ِدك��م ك��ان وال��ف��ت��ُح أخ��الق��ك��م م��ن ال��ج��ب��ُن ي��ك��وُن أنَّ��ى
ج��ن��ودا ل��ل��ب��الد ت��ك��ون��وا ح��ت��ى ��ب��وا ف��ت��أهَّ اس��ت��ق��الَل��ك��م ت��ط��ل��ب��وا إن

∗∗∗
وبُ��نُ��ودا بَ��يَ��اِرًق��ا ال��زم��اِن ك��فُّ ل��ه��م ع��ق��دْت م��ن أْس��بَ��اَط أَول��س��تُ��ُم
ال��ص��ي��َدا اْل��ُم��لُ��وَك َق��َه��ر ب��ُح��َس��اِم��ِه َم��ْن زي��اد ب��ن ط��ارق م��ن��ك��م أََول��ي��َس
ص��ن��دي��َدا ف��ات��ًح��ا ال��ع��واص��َم دخ��ل ال��ذي األََس��ُد خ��ال��د ِم��نْ��ُك��ْم أَوَل��يْ��َس
ال��ِب��ي��َدا ي��ل��فُّ ُم��تَّ��ِئ��ًدا ال��ع��ل��ي��اءِ إَِل��ى أس��رى م��ن ال��ع��اِص ابْ��ِن َم��ْع��َش��َر ي��ا
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ُس��ُدوَدا ي��خ��اُف وال ال��ث��ُغ��وَر ي��غ��ش��ى غ��ازيً��ا ُع��بَ��يْ��دَة أب��ا أف��تَ��ذُْك��ُروَن
أُس��ودا ُص��ْل��َن ال��ي��رم��وِك ف��ب��وق��ع��ة ن��س��اءَك��م أت��ذك��روَن ل��ل��رج��اِل ي��ا
َش��ِدي��َدا َوَص��اَت َدَع��ا ال��نَّ��ِف��ي��ُر إِذَا َل ِرَج��ا َوَال ال��رَِّج��اِل َك��أَْش��بَ��اِه ِص��ْرنَ��ا
ص��دي��ًدا ف��اس��ت��ح��اَل ال��ح��ض��ارَة أِل��َف أَْع��َراِق��نَ��ا ِف��ي ال��ع��رب��يَّ َم ال��دَّ إِنَّ
ال��َم��ْوءُوَدا م��ج��َدنَ��ا ن��س��ي��ن��ا ح��ت��ى ح��ض��ارٍة ع��ي��ِش رغ��َد أِل��ْف��نَ��ا إنَّ��ا
ُح��ُدودا؟ واس��ت��ب��اَح َج��يْ��ًش��ا ف��لَّ َك��ْم م��ح��م��ٍد ال��ن��ب��ي س��ي��َف ف��ت��ذكَّ��روا
بُ��نُ��وَدا ِل��ْل��ُم��ْس��تَ��ْس��ِل��ِم��ي��َن يَ��ُخ��طُّ ال��ُم��ِب��ي��ِن وال��ف��ت��ِح ال��دي��ِن س��ي��ُف ه��ذاك
َش��ِه��ي��دا َع��اَش ِل��ْألَْوَط��اِن َم��اَت َم��ْن أَْوَط��اِن��ُك��ْم َع��ْن ال��ذوِد ِف��ي ف��اْس��تَ��بْ��ِس��لُ��وا
َوال��تَّ��ْج��ِدي��َدا ال��تَّ��ْج��ِوي��َد يَ��بْ��تَ��ِغ��ي ال م��ن َه��اَن َق��ْد ُدوا ت��ج��دَّ ال��زم��اِن َوَم��َع
وتَ��ِل��ي��دا َط��اِرًف��ا يُ��ْع��َش��ُق ف��ال��م��ج��ُد َط��ِري��ق��ه ال��ت��ل��ي��ِد ال��َم��ْج��ِد إَِل��ى ��وا ُض��مُّ
وال��ت��ه��دي��دا اإلن��ذار ت��ره��ب ال ك��ت��ائ��بً��ا ل��ل��ح��ادث��اِت ��بُ��وا وت��أهَّ
وال��ت��وح��ي��دا ال��ت��ث��ل��ي��ث ��َد ف��ي��وحِّ ص��ف��وف��ك��م ال��ج��ه��اد ف��ي ��د ال��م��وحِّ أي��َن
وح��ي��دا ال��ح��ي��اة ب��أق��ن��وم دان��ت ع��ص��اب��ة ال��ب��ن��ود ت��ح��َت ب��ك��م ف��ن��رى
ال��م��ق��ص��ودا ت��ب��ل��غ��وا ال��ع��روب��ة ال��ه��دف واج��ع��ل��وا ل��ل��م��ذاه��ب ال��ت��ش��يُّ��ع ف��ذرو
ع��ب��ي��دا ال��ح��ي��اة واق��ض��وا ج��زي��اِت��ه��م ي��ٍد ع��ن ل��ألع��ادي ف��أدُّوا ال أو

∗∗∗
ه��ج��ودا ي��ط��ي��ق ف��م��ن الح ال��ف��ج��ر اس��ت��ي��ق��ظ��وا ال��ك��رام ال��ع��رب أي��ه��ا ي��ا
ح��دي��دا ال��م��ع��ض��الِت ي��ف��لُّ ع��ض��ٍب م��ه��نَّ��ٍد ب��غ��ي��ر ح��ًق��ا ت��ط��ل��ب��وا ال
ع��ي��دا ال��ك��ري��ه��ِة ي��وَم ت��ت��خ��ذْ ل��م إذا ه��ذا ي��ا ب��ال��ع��رب��يِّ ل��س��َت ال،
وق��ودا ف��ك��ن��ت أل��س��نُ��ه��ا أك��ل��ت��َك إخ��م��اده��ا ت��س��ت��ط��ْع ل��م إن ف��ال��ن��ار

١٩٢٧
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الطالب تحية (12)

عذرهم وكان رين، متأخِّ وفلسطني األردن، ورشقي والحجاز، العراق، من تالميذي جاءني
هذه فقلت الكالم من موعد عىل وكنَّا القنصليات، يف السفر جواز «الباص» تأخر جميًعا

القصيدة:

ال��تَّ��ِح��يَّ��ه َم��ثَّ��ْل��تُ��ُم��وُه َم��ْن َوَع��َل��ى َع��َل��يْ��ُك��م ��َالُم ال��سَّ ��نَ��ا، أُمِّ بَ��ِن��ي يَ��ا
اْل��َع��َرِب��يَّ��ه ��ِت��ي أُمَّ ن��شءَ ِب��ُك��ْم ُم��َح��يٍّ َف��ِإنِّ��ي أَُح��يِّ��ي��ُك��ُم إِن
اْل��َم��ْغ��ِرِب��يَّ��ه ��يَ��اَس��ُة ال��سِّ َق��تَ��َل��تْ��ُه ِل��َش��ْرٍق اْل��َح��يَ��اِة ُك��تْ��َل��ُة أَنْ��تُ��ْم
ِدي��ِن��يَّ��ه ن��ع��َرًة ِف��ي��ِه أَيْ��َق��ُظ��وا َواتِّ��َح��اًدا نَ��ْه��َض��ًة َش��اءَ ُك��لَّ��َم��ا
اْل��يَ��ْع��رِب��يَّ��ه أَْم��َج��اَدنَ��ا َف��اْس��تَ��ِع��ي��ُدوا َوَرس��بْ��نَ��ا َف��اِئ��ًزا اْل��َغ��ْرُب َف��َغ��َدا
بَ��ِق��يَّ��ه َخ��يْ��ُر ِل��ْل��َم��ْج��ِد َف��أَنْ��تُ��ْم اْل��َم��ْج��ِد إَِل��ى اْألُُس��وِد نَ��ْه��َض��َة انْ��َه��ُض��وا
اْل��َم��ذَْه��ِب��يَّ��ه اْل��َف��َواِرُق َق��طَّ��َع��تْ��ُه َع��ِظ��ي��ٍم َش��ْع��ٍب ِج��ْس��ِم أَْع��َض��اءُ نَ��ْح��ُن
َواْل��َوَط��ِن��يَّ��ه اْل��َح��يَ��اِة ُدُروِس ِم��ْن ال��لَّ��يَ��اِل��ي َع��لَّ��َم��تْ��ُه َم��ا َش��ْع��ٌب نَ��ْح��ُن
َوَط��ِن��يَّ��ه َل��َه��ا تَ��بٍّ��ا ، ِع��ي��َس��ِويٌّ َوَه��ذَا ��ِديٌّ ُم��َح��مَّ َه��ذَا َغ��يْ��ر
اْل��َق��ِويَّ��ه ��ُع��وِب ال��شُّ َع��َل��ى ِب��اتِّ��َح��اٍد َع��َل��يْ��نَ��ا تَ��ْق��ِض��ي َواْل��َح��اُل َف��اْف��تَ��َرْق��نَ��ا

∗∗∗
اْل��بَ��ِريَّ��ه نَ��ْف��ُس يَ��َديْ��ِه ِف��ي ِب��الَّ��ِذي ِب��ِع��ي��َس��ى ، ِب��ال��نَّ��ِب��يِّ اْل��َع��َرِب، بَ��ِن��ي يَ��ا
اْل��ُح��رِّيَّ��ه َل��نَ��ا ِف��ي��ِه بَ��اٍع َق��يْ��َد أَُرونِ��ي اْل��ِب��َالَد، َف��تِّ��ُش��وا َف��تِّ��ُش��وا،
ل��ْل��بَ��ِل��يَّ��ه َف��يَ��ا م��ل��ُك��نَ��ا َه��ِذِه َوَق��الُ��وا َواْل��ِب��َح��اَر اْل��بَ��رَّ َم��َل��ئُ��وا
اْل��ُق��نْ��ُص��ِل��يَّ��ه تَ��َش��أِ َل��ْم إِْن ِب��َج��َواٍز َح��تَّ��ى ال��تَّ��َزاُوِر َح��قَّ َف��َف��َق��ْدنَ��ا
ال��رَِّع��يَّ��ه َم��ْوَل��ى يَ��اِر ال��دِّ َوَغ��ِري��ُب ُغ��َربَ��اءَ أَْرِض��نَ��ا ِف��ي َغ��َدْونَ��ا َق��ْد
ال��زَِّك��يَّ��ه َم��اءِ ال��دِّ َع��َل��ى َف��َس��َالٌم َق��ْوِم��ي ثَ��اَر ِألَْج��ِل��ِه أَْم��ٌر ذَاَك

∗∗∗
اْألُْم��ِن��يَّ��ه تُ��ْدِرُك��وا اْل��خ��ل��ف َف��انْ��ب��ذُوا َح��يَ��اًة أََرْدتُ��ْم إِْن اْل��َع��َرِب بَ��ِن��ي يَ��ا
��ِن��يَّ��ه ال��سَّ ُروِس ال��دُّ َغ��يْ��َر َع��لَّ��َم��اُك��ْم َم��ا َوإِنْ��ِج��ي��َل��ُك��ْم ُق��رْآنَ��ُك��ْم إِنَّ
��ِح��يَّ��ه ال��ضَّ َرْم��ُز ��ِل��ي��ِب ِب��ال��صَّ َوَل��ُك��ْم اْه��ِت��َداء َرْم��ز ِب��اْل��ِه��َالِل َف��َل��ُك��ْم
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َواْل��َع��بْ��َق��ِريَّ��ه اْإلِْق��َداَم تَ��ْق��تُ��لُ��وَن َف��ِل��َم��اذَا ش��ع��اُرُك��ْم ذَا يَ��ُك��ْن إِْن
ال��دج��يَّ��ه اْل��ُع��ُص��وِر ُه��َدى َف��َك��انُ��وا ال��نَّ��ِب��يِّ��ي��َن ِل��ْل��ِوئَ��اِم ال��لَّ��ُه أَْرَس��َل
بَ��ْربَ��ِريَّ��ه َوَق��ْس��َوًة ِش��َق��اًق��ا َال َوإَِخ��اءً َرْح��َم��ًة ال��نَّ��اَس َع��ّل��ُم��وا
اْل��َع��َل��ِويَّ��ه اْل��يَ��ُد َل��نَ��ا اْألََع��اِل��ي ِف��ي َك��تَ��بَ��تْ��ُه ُم��ْص��َح��ٍف َغ��يْ��ر ُه��ُم َم��ا
أَبَ��ِديَّ��ه ُظ��ْل��َم��ٍة ِف��ي َف��ض��ل��ْل��نَ��ا َق��َص��ُدوُه الَّ��ِذي َغ��يْ��َر َف��َف��ِه��ْم��نَ��ا
��َم��ِويَّ��ه ال��سَّ اْل��َم��َواِط��َن َواْح��تَ��َك��ْرنَ��ا َض��َالًال ��َم��اءِ ال��سَّ َع��َل��ى َواْخ��تَ��َل��ْف��نَ��ا
اْألَْش��َع��ِب��يَّ��ه اْل��َم��َط��اِم��ِع أَُس��اَرى ِض اْألَْر َع��َل��ى نَ��ْح��ُن ��َم��اءَ. َوال��سَّ َل��نَ��ا َم��ا
��نْ��ُدِس��يَّ��ه ال��سُّ اْل��َم��َط��اِرِف ِف��ي رف��ل��وا ُرَؤَس��اء ُك��لِّ��ِه ��ْرِق ال��شَّ آَف��ة
اْألَِب��يَّ��ه ال��نُّ��ُف��وَس ِم��نْ��ُه��ُم ذَلَّ��لُ��وا َح��تَّ��ى ��َالَالِت ِب��ال��ضَّ ال��نَّ��اَس َق��يَّ��ُدوا
َك��اْل��م��ل��ك��يَّ��ه ِف��ي��ِه اْل��َح��قُّ َل��ُه��ُم َرِق��ي��ًق��ا َع��بْ��ًدا ��ِع��ي��َف ال��ضَّ يَ��ْح��َس��بُ��وَن
وََع��ِش��يَّ��ه بُ��ْك��َرًة ِل��ل��خ��ل��ِع ِه��َي َونَ��ْش��ًرا َط��يٍّ��ا َك��ال��ثَّ��ْوِب َواْل��م��ب��اِدي
اْآلَدِم��يَّ��ه ِب��اْل��َح��َظ��اِئ��ِر َف��تَ��َك��ْت غ��راٌث ِذئَ��اٌب يَ��ُغ��رَّنَّ��ُك��ْم َال
ال��زَِّريَّ��ه اْل��َع��بَ��اءِ تَ��ْح��َت إب��اء َك��ْم َدِن��ي��ئً��ا َخ��ْل��ًق��ا ال��دِّي��بَ��اُج يَ��ُض��مُّ َك��ْم

∗∗∗
ال��ذََّه��ِب��يَّ��ه آَم��ال��نَ��ا ��ُق تَ��تَ��َح��قَّ ِرَج��اًال نُ��ِري��ُد ِم��ثْ��َل��َم��ا َف��أَنْ��َش��ئُ��وا
اْل��يَ��َم��ِن��يَّ��ه ُس��يُ��وف��نَ��ا َال َق��اِط��ًع��ا ِس��َالًح��ا ِل��ل��نُّ��ُه��وِض اْل��ِع��ْل��َم َوُخ��ذُوا
ِب��َح��ِم��يَّ��ه َوَراءَُه َف��اْس��َع��ْوا اْل��َع��ْص��ِر َه��ذَا ِع��ْل��َم َج��ْه��لُ��ُه��ْم اْل��َع��َرِب آَف��ُة
اْل��م��دِن��يَّ��ه اْل��َم��َف��اِخ��ِر ذروات ِل��نَ��ْرَق��ى ِب��اْل��ُع��لُ��وِم ال��نَّ��ْف��َس ��لُ��وا َج��مِّ
اْألَْج��نَ��ِب��يَّ��ه ُق��يُ��وُدنَ��ا تَ��تَ��َح��طَّ��ْم ��ي ال��تَّ��َرقِّ ِش��َع��اَر ع��ل��ُم��ُك��ْم يَ��ُك��ْن إِْن
ال��ذُّرِّيَّ��ه َع��اَش��ِت نَ��ْح��ُن نَ��ُم��ْت إِْن ِع��َظ��اِم��ي أََه��ابَ��ْت ِع��زُّنَ��ا يَ��ُع��ْد إِْن
اْل��َع��َرِب��يَّ��ه ��ِت��ي أُمَّ َف��ْل��تَ��ْح��َي ، ُم��تُّ أَنِّ��ي َف��َح��ْس��ِب��ي م��ج��دن��ا ج��ددت

١٩٢٩

الخلود رمز (13)

بالطة أقدامها عند يضعون شجرة، املدرسة دار يف يزرعوا أن املنتهون التالميذ تعوَّد
نهاد األمري فجاء يتفننوا أن شاءوا السنة هذه ويف العام، تاريخ عليها محفوًرا رخام من
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الحفلة معلمهم وترأس ونخلة، زيتونة رسم البالطة عىل وحفروا أرز، بشجرة أرسالن
العهد. الحديث زوجته موت فهو أبياته ختام يف إليه أشار ما أما تسمع، ما فقال

ِق��يَ��اُم َخ��اِش��ِع��ي��َن َح��ْوَل��َك َف��بَ��نُ��وَك َوَس��َالم تَ��ِح��يَّ��ة اْل��ُخ��لُ��وِد َرْم��َز
اْألَيَّ��اُم ُوُج��وَدُه ��َق��نَّ َس��تُ��َح��قِّ تَ��آلُ��ٍف َرْم��َز ��ْخ��ِر ال��صَّ ِف��ي َل��ُه��ْم نَ��َق��ُش��وا
رَخ��اُم َوه��َو اْل��َح��قِّ ِب��اْإلَِخ��اءِ َف��أَنْ��َط��ُق��وُه َع��َل��يْ��ِه ائْ��ِت��َالَف��ُه��ُم َط��بَ��ُع��وا
َك��َالُم ِف��ي��ِه ِل��ل��طُّ��ْه��ِر َوبَ��يَ��اُض��ُه أَْخ��َالِق��ِه��ْم إَِل��ى رم��ٌز ص��ق��ِل��ِه ِف��ي
َواْألَْوَه��اُم اْألَْغ��َراُض ِب��َه��ا َل��ِع��بَ��ْت ��ٍة أُمَّ ِل��وْح��َدِة َرْم��ًزا ِب��ِه َف��َك��َف��ى
��اُم ال��شَّ َوَه��شَّ َل��ُه، اْل��ِح��َج��اُز َض��ِح��َك أرُزَه��ا تَ��َم��ايَ��َل إِْن ِب��يَ��ْوٍم ِل��ي َم��ْن
اْألَْه��َراُم َواْه��تَ��زَِّت ُم��تَ��َه��لِّ��ًال بَ��اِس��ًم��ا ِل��َق��اُه إَِل��ى اْل��ِع��َراُق َوَه��َف��ا
اْألَْح��َالُم ��ِت َص��حَّ َل��ْو َف��َح��بَّ��ذَا إَِل��يْ��ِه نَ��ْص��بُ��و الَّ��ِذي اْل��يَ��ْوُم ُه��َو َه��ذَا
َواْألَْع��َالُم ��اَراُت ال��شَّ ��ُد َوتُ��َوحَّ َش��ْم��لُ��نَ��ا يُ��ْج��َم��ُع ِف��ي��ِه ِب��يَ��ْوٍم أَْه��ًال

∗∗∗
َواْإلِبْ��َراُم ال��نَّ��ْق��ُض َراَح��تَ��يْ��ِه ِف��ي نَ��اِه��ًض��ا َش��بَ��ابً��ا ُك��نْ��تُ��ْم إِْن َس��يَ��ُك��وُن،
َويُ��َق��اُم أَْك��تَ��اِف��ُك��ْم َع��َل��ى يُ��بْ��نَ��ى َم��ِص��ي��ِرنَ��ا أُسَّ ِف��ِإنَّ ��يُ��وخ ال��شُّ َف��دع��وا
َواْإلِْس��َالُم ِف��ي��ِه ال��نَّ��َص��اَرى ُج��ِم��َع ط��رزه َح��ِدي��ثً��ا َص��ْرًح��ا َل��نَ��ا َف��ابْ��نُ��وا
َوِوئَ��اُم َوأُْل��َف��ة اْإلَِخ��اءُ ِف��ي��ِه َم��ا َواْل��ُق��ْرآِن اْإلِنْ��ِج��ي��ِل ِم��َن َوُخ��ذُوا
اْإلِْق��َداُم ��اُه��ُم َرقَّ َف��ُج��ُدوُدُك��ْم اْل��ُع��َال إَِل��ى ُم��ْق��ِدِم��ي��َن ُك��ونُ��وا َك��اْل��َغ��ْرِب
ال��ض��ْرَغ��اُم يَ��تَ��َك��اَس��ِل إِْن َويَ��ُم��وُت ثَ��ْع��َل��ُب ِب��ال��رََّف��اَه��ِة يَ��ْح��يَ��ا ِب��اْل��ِج��دِّ
اْآلَالُم ِب��ِه تَ��ْح��لُ��و َف��ِج��َه��اُدُك��ْم َوَج��اِه��ُدوا ِل��ْل��َف��َالِح َش��بَ��ابً��ا َف��اْس��َع��ْوا
اْل��ِم��ْق��َداُم ��اِب��ُر ال��صَّ يَ��ُس��وُد َوِب��َه��ا َوْط��آتُ��َه��ا َش��ِدي��َدٌة اْل��َح��يَ��اَة إِنَّ

∗∗∗
اْألَْق��َالُم َواْس��تَ��ْع��َص��ِت َخ��اِط��ِري ِف��ي انْ��َط��َوى ��ا َع��مَّ ��ٌر ُم��َق��صِّ ال��لِّ��َس��اَن إِنَّ
ِل��َج��اُم ِل��ل��رَِّج��اِل اْل��َم��َص��اِئ��َب إِنَّ َم��ْوق��ف آخ��َر ��ْرُت َق��صَّ إِذَا َف��اْع��ُف��وا

١٩٢٩
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١٩٣٢ معرضالكالب بمناسبة (14)

َوبَ��اب بَ��اٍب أَْل��ُف ِف��ي��نَ��ا ِل��ل��رِّْزِق تَ��بَ��اِري��َح��ُه يَ��ْش��ُك��و ِل��لَّ��ِذي ُق��ْل
اْل��ِك��َالب أََع��زَّ َح��تَّ��ى أَْرِض��نَ��ا ِف��ي ِب��نَ��ْع��َم��اِئ��ِه ال��دَّْه��ُر أَْس��َرَف َق��ْد

رمز (15)

وهؤالء أربعتهم، تعليمهم عىل منكبة وهي بنوها حولها بأمٍّ الوطنية الجامعة تُمثِّل
من لوائها تحت ينضوون من إىل رمز هم وموىس وسلمان، ومحمود، بطرس، األربعة

جميعها. امللل أبناء

وب��ه��ائ��ه��ا س��ن��ائ��ه��ا وج��ه ف��اص��ف��رَّ س��م��ائ��ه��ا أوج األوج، ذك��اء ب��رح��ت
دأم��ائ��ه��ا ف��ي ورم��ت��ه أرض��ن��ا ع��ن ب��ردائ��ه��ا ج��م��ان��ه��ا ش��ع��اع ��ت ل��مَّ

ال��ج��وي��ه ال��رح��ل��ة تُ��ِت��مُّ وم��ش��ت
ال��ح��ذر ي��غ��ِن ول��م ل��ع��ي��ن��ي��ه ي��ب��دو ال��خ��ط��ر ورأى غ��روب��ه��ا ال��ن��ه��ار ش��ه��د
ال��ص��ور ت��ل��ك ف��ك��وَّن��ت دم��اه وج��رت ان��ت��ح��ر ح��ت��ى ب��ق��ل��ب��ه دبَّ وال��ي��أس

ع��ش��ي��ه ك��لَّ ال��ح��م��ر ال��غ��ي��وم ب��ي��ن
ال��ف��ك��ر أض��ن��ت��ه ه��ي��م��ان ف��ك��أن��ه ال��ق��م��ر ال��ج��زع م��ن م��ب��ه��وتً��ا وأط��لَّ
وان��ت��ش��ر ي��وًم��ا م��ات ك��م ف��ب��ح��بِّ��ه��ا ال��ص��غ��ر س��نِّ ف��ي وه��و ال��غ��زال��ة ع��ش��ق

ب��األُْم��ِن��يَّ��ه ف��از م��ا ل��ك��ن��ه
وأذه��ل ال��ص��واب إل��ى أع��ود ط��وًرا ��ل أَتَ��أَمَّ ص��ام��تً��ا وح��دي ف��ج��ل��س��ت
��ل ال��م��ت��أمِّ أي��ه��ا ي��ا ب��ه��ا أن��ِع��م م��ن��زل ح��ق وح��ي ال��ط��ب��ي��ع��ة، وح��ي

األزل��ي��ه ال��ح��ك��م��ة ف��ف��ي��ه��ا ن��ظ��ًرا
ال��س��ه��ر ض��ن��ك ب��دا م��ح��يَّ��اه��ا وع��ل��ى ال��ق��م��ر أض��واء ت��ح��ت ِب��أُمٍّ وإذا
ال��درر أس��الك م��ث��ل ع��ن ��م م��ت��ب��سِّ وال��ث��غ��ر ب��ن��وه��ا ب��ه��ا ي��ح��ي��ط أُمٌّ

ن��اري��ه ك��أش��ع��ة وح��ن��ان��ه��ا
ت��ك��لُّ��ف يَ��ُش��بْ��ُه َل��ْم ح��بٌّ ف��ه��ن��اك ت��ع��ط��ف األم��وم��َة أح��ل��ى وم��ا أُمٌّ
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��ف ت��ث��قِّ وذاك ت��ع��لِّ��م��ه ه��ذا أُوق��ف��وا ب��ن��وه��ا ح��وال��ي��ه��ا أُمٌّ
ك��ل��يِّ��ه م��ن األُم در ل��ل��ه

وال��م��ن��ى ��ي ال��ت��رجِّ ق��ل��ب��ي إل��ى وس��رى ال��ع��ن��ا ذاك ه��زِّن��ي ب��ل راق��ن��ي ق��د
ل��ن��ا ب��ن��ي��ت ل��ق��د أج��ل، ال��ع��ل��وم، دار أُم��ن��ا ف��ق��ال��وا ه��ذي، م��ن ف��س��أل��ت

ال��وط��ن��ي��ه ال��ن��ه��ى ج��ام��ع��ة ال��ش��رق ف��ي
رج��اال ل��ل��ب��الد وت��خ��ل��ق ��ا ح��قٍّ اآلم��اال س��ت��ح��ق��ق ال��ت��ي ف��ه��ي
اس��ت��ق��الال ل��ي��درك��وا ي��ت��ه��يَّ��ئ��ون األش��ب��اال ح��ول��ه��ا ت��ش��اه��د ف��ان��ظ��ر

ال��ج��ن��دي��ه ه��ذه ال��ع��روب��ة ح��س��ب
ال��ذه��ب ك��أس��الك ع��ق��ًدا نَ��َظ��َم��تْ��ُه��م ال��ع��رب أق��ط��ار ك��ل م��ن س��ل��ك��ه��ا ف��ي
ش��ع��ب ب��ه ول��ي��س ش��ع��بً��ا ت��رى ح��ت��ى ل��ألرب س��ع��يً��ا ال��ع��م��ر وس��ي��ص��رف��ون

ال��م��ض��ري��ه ب��خ��الل��ه م��ت��ف��وًق��ا
ن��ظِّ��م��ي ل��ل��م��واط��ن ع��ل��م��ك وج��ن��ود ت��ق��دم��ي األم��ام إل��ى األم��ام ف��إل��ى
األن��ج��م ك��لِّ ف��وق ن��ج��م��ك زال ال ت��ح��ت��م��ي ال��ش��ب��ي��ب��ة ف��ي��ِه م��ل��ج��أ ي��ا

ال��ع��رب��ي��ه ال��ن��ه��ى ج��ام��ع��ة ف��ألن��ت

الفاصلة املعركة (16)

الجامعة ساحتها وكانت لبنان، يف فاصلة أدبية معركة كانت ١٩٣٣ سنة حزيران يف
السلطات جميع الكربى الحفلة يف فتمثلت الفيض، املدرسة يوبيل يف ذلك كان الوطنية،
لبنان جبل محافظ ومثَّل ساالن، دي الكونت ناب السامي املندوب فعن واملذاهب،
وحرض عقل، املطران نائبه املاروني البطرك غبطة واستناب اللبنانية، الجمهورية

بنفسه. اللبنانية الجمهورية مفتي سماحة
— هللا رحمه — ألمني وكان الريحاني، أمني الفريكة فيلسوف الحفلة خطيب كان
الخوري بشارة الشاعر عىل — اليوم ذلك — حملته فكانت ويميش، يقولها كلمة عام، كل
ذلك بعد الصحف علينا فحملت املفقود، واألمل والشباب الهوى عىل وبكائه بنواحه فندد
يقال مدرسة إقفال عىل السامي املندوب إحداها ت حضَّ حتى هللا، عبد أبا الشاعر تَنُْرص
وظهر الشعراء» «أنتم أمني كتاب ظهر ثم ييل، فيما تقرؤها التي القصيدة مثل فيها

القتال. املؤمنني هللا وكفى الشعراء»، «نحن وعنوانه عليه به ُردَّ آخر كتاب
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ف��أص��اب��ا أش��اده��ا، أل��م��ع��يٍّ��ا وح��يُّ��وا ف��ادخ��ل��وه��ا ال��دار، ه��ذه
ك��ت��اب��ا ال��ك��ت��اب ي��ج��ع��ل ال ف��ال��زخ��رف ال��ب��س��اط��ة، ه��ذه ع��ظِّ��م��وا
م��ذاب��ا ع��زًم��ا ال��م��س��ي��ح ح��ب��اه��ا ق��د روٌح ُد تَ��َردَّ ج��دران��ه��ا ب��ي��ن
وثَّ��اب��ا وم��ن��ه��ًج��ا ب��ي��انً��ا أت��اه��ا «أح��م��د» ال��م��خ��ت��ار وال��ن��ب��ي
غ��ض��اب��ا ال��ص��ف��وف ت��ل��ق��ى ك��ج��ن��ود ل��واه��ا ت��ح��ت «ال��ج��م��ي��ع» ف��ت��آخ��ى
م��ح��راب��ا ص��دُره��ا ض��م ب��ي��ع��ًة ب��ن��ي��ه��ا ق��ل��وب ف��ي ال��ن��اس ورأى
األع��راب��ا ت��ج��م��ع ال��ض��اُد وب��ه ات��ح��اد وال��ك��ت��اب ، ال��ح��بُّ دي��ن��ه��ا
واألق��ط��اب��ا األب��دال أظ��لَّ ق��د ب��ط��وٍد ت��ع��ال��ْت ص��وف��يَّ��ٌة ف��ه��ي
أت��راب��ا ص��ح��ن��ه��ا ف��ي ت��ج��ري واألردنُّ وال��ن��ي��ل وال��ف��رات ب��ردي
غ��اب��ا واألرز ال��ن��خ��ي��ل ف��ي��أوي ق��ادي��ش��ا ت��م��ازج زم��زٌم وب��ه��ا
أح��ب��اب��ا ب��ن��ي��ه��م��ا ف��رأي��ن��ا ص��ل��ي��بً��ا ض��مَّ ال��س��ن��يُّ وال��ه��الل
ال��ع��ق��اب��ا ت��ذل ال��ت��ي ال��ت��ض��ح��ي��ات ش��ع��ار وه��ذا ال��ه��دى، رم��ز ذاك
ِج��ْل��ب��اب��ا روح��ه��ا م��ن وك��س��ت��ه��م ب��دي��ًدا وك��ان ش��م��ل��ه��م ��دت وحَّ

∗∗∗
ح��س��اب��ا ق��رٍن رب��ع ع��ن ي��ؤدي ال��ي��وم وق��يِّ��م��ه��ا دارك��م، ه��ذِه
وال��س��ح��اب��ا روق��ه��ا األف��ق ن��ط��ح ت��ع��ض��دوه��ا ف��إن دارك��م ه��ذِه
ه��يَّ��اب��ا ب��ص��ح��ن��ه ف��اخ��ش��ع األق��دس ال��وط��ن ه��ي��ك��ل ال��ع��ل��م م��ع��ه��د
األغ��راب��ا ��د ي��وحِّ ب��ي��ت ف��ال��م��ع��ه��د ال��م��ع��اب��د ت��ف��رِّق��ك��ُم إن
األس��ب��اب��ا ال��م��واط��ن الرت��ق��اء ن��ه��ي��ئ ال��ع��ل��وم راي��ة ف��ارف��ع��وا
ال��ُك��تَّ��اب��ا ح��ص��ن��ه��ا ال��ي��وم وغ��دا ال��ب��وادي أم��ِس ال��غ��زاة م��أوى ك��ان
ه��ب��اب��ا غ��اًزا ص��اَر ال��ي��وم إن��م��ا ورم��ًح��ا س��ي��ًف��ا ال��س��الُح أم��ِس ك��ان
��اب��ا ال��ن��شَّ واه��ج��روا ال��ق��وس وان��ب��ذوا س��الًح��ا ط��ل��ب��ت��م إن ال��ع��ل��م ف��إل��ى
ال��ص��واب��ا ال��ع��ب��اَد ه��دى وف��ي��ه ال��ل��ه ب��ال��ق��ل��ِم ال��ع��ال��م��ي��ن ع��لَّ��م
ال��رق��اب��ا ت��ح��ن��و األف��راد ول��ب��ع��ِض تُ��ح��ص��ى ب��ال��م��الي��ي��ِن األرض م��ل��ُل
آب��ى م��ا ل��ج��ه��ل��ه وب��ع��ي��ٍر ب��ع��ي��ًرا ي��ق��ود م��ش��ى ص��ب��يٍّ ك��م
ال��رك��اب��ا ف��ه��زُّوا ف��ارًه��ا، ف��م��ش��ى رك��ب��وه ل��ج��ه��ِل��ِه وح��م��اٍر
ي��ه��اب��ا ل��ن ب��ب��أِس��ِه ��ا م��س��ت��خ��فٍّ ع��ري��ٍن ل��ي��ث ي��ص��ط��اد ض��ع��ي��ٍف ك��م
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األط��ن��اب��ا وطَّ��د ال��ج��وِّ وف��ي ال��ب��ح��ر ي��خ��ت��رُق اإلن��س��ان رأي��ت إن
ال��ص��ع��اب��ا ت��ري��غ ال ع��م��ي��اء ف��ال��ق��وَّة ال��ف��وز ب��ال��ق��وة ت��ع��لِّ��ل ال
ال��ث��ق��اب��ا ي��ف��ري ول��ي��س ك��ه��اٌم، ال��غ��رُّ س��لَّ��ه إن ال��ب��تَّ��ار ف��ال��ح��س��ام
ال��ض��رَّاب��ا ف��اس��أل��وا ال��س��ي��ف، ف��ري��ة ت��ف��ري ال��م��درَّب ال��ح��اذق وع��ص��ا
م��ح��رابً��ا م��ب��ارًزا ق��ويٍّ��ا ك��أن��ي��ب��اَل ي��ك��ن ل��م ف��أدي��ُس��وُن
ال��م��ي��ك��روب��ا ل��ي��ق��ت��َل ح��س��اًم��ا اس��ت��لَّ م��ا س��ب��تُ��وُر األج��ي��ال وع��ظ��ي��م
خ��اب��ا ب��ال��ج��ه��ل ال��ف��الح ��ى ت��وخَّ م��ن ف��الًح��ا ط��ل��ب��ت��م إن ال��ع��ل��م ف��إل��ى
ش��راب��ا ي��س��ت��س��اغ ال��ع��ل��م أن��م��ل الم��س��ت��ه إن ال��ب��ح��ار م��اء إن

املتخرجني إىل

ال��ع��ب��اب��ا ال��ع��ل��وم ع��ل��ى وخ��وض��وا ال��ده��ر م��ع��ه��د إل��ى س��ي��روا ب��ن��ي��ن��ا، ي��ا
ح��راب��ا اس��ت��ح��ال��ت ت��ع��لَّ��م��ت��ُم إن أداٍة أدقَّ أق��الم��ك��م إنَّ
ال��ذئ��اب��ا ال��ح��ي��اض ع��ن ب��ش��ب��اه��ا ت��ص��دُّوا وس��نِّ��ن��وه��ا ف��اش��ح��ذوه��ا
األث��واب��ا ن��م��ت��ِن أس��ع��ف��ون��ا خ��ي��وط وأن��ت��م م��ن��س��ج ف��ه��ن��ا
خ��ط��اب��ا م��ن��ه��ا ل��ل��ش��رق س��ن��ؤدِّي األس��ط��ورا ال��ص��ف��وف ه��ذي ل��ي��س
ب��اب��ا ب��ابً��ا ف��ي��ه ال��ع��ز ي��ق��رأ ك��ت��اب��ا ت��ك��ون��وا ل��ك��ي أس��ع��ف��ون��ا
واألل��ب��اب��ا ال��ع��ق��ول ف��راض��وا ال��ن��اَس ق��ب��ل��ن��ا م��ن األن��ب��ي��اءُ ت��ل��م��ذ
ن��اب��ا م��ا ي��ن��وب��ه��ا ل��ب��الد ن��ش��ئً��ا ال��ي��وم ن��ت��ل��م��ذ وأران��ا
وال��ص��ح��اب��ا أن��ص��اره ف��ك��ون��وا ال��غ��راء ��ت��ن��ا أمَّ ات��ح��اد دي��ن��ن��ا
آراب��ا ت��م��زَّق��ْت ق��د وح��دة تُ��بْ��ن��ى ال��ش��ب��ي��ب��ة ع��ات��ق ف��ع��ل��ى
وال��ق��ب��اب��ا ق��ص��ورك��م ت��ن��وح��وا ال ج��م��ي��ًع��ا ح��اذروه ال��ض��ع��ف أدَب
األع��ص��اب��ا ��م ي��س��مِّ م��ورف��ي��ٌن ف��ه��ذا ح��اذروه ال��ض��ع��ف أدَب
ال��ج��واب��ا ل��ل��م��س��ت��ج��ي��ر وك��ان��وا ال��س��ي��ف ل��س��ان��ه��م أج��دادن��ا ك��ان
وع��ت��اب��ا ل��وم��ة األرض م��ل��ئ��وا ح��ي��ارى ب��ن��ي��ه��م أرى ف��ل��م��اذا
واغ��ت��ص��اب��ا ع��ن��وًة ال��ح��قَّ ف��خ��ذ ل��ب��اٍك ت��ص��ي��خ ال ال��ظ��ل��م أذن
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َغ��ابَ��ا ال��لَّ��يْ��ُث إذا ال��ح��م��ى ي��س��ت��ب��ي��ح آوى اب��ن ف��إنَّ تَ��ُس��ْد ق��ويٍّ��ا ك��ن
خ��راب��ا اس��ت��ح��ال م��ا ف��وق ت��ن��ح ال ج��س��وًرا ق��ويٍّ��ا ك��ن ال��ش��رق ف��ت��ى ي��ا
وال��ُغ��َراب��ا ن��اع��بً��ا ال��ب��وَم ودع ص��م��وتً��ا اْل��َف��َض��اءَ يَ��ْرَق��ى َك��ِن��ْس��ٍر ك��ْن
ب��ا غ��الَّ ال��ق��وى رغ��م ت��روه ال��ح��ق ح��ص��ح��ص ح��ي��ث��م��ا ال��ح��قَّ ن��اص��روا
األب��واب��ا ي��ق��رع م��ن إال ي��دخ��ل ف��ال وج��دُّوا ج��اه��دوا، ج��اه��دوا،
األخ��ش��اب��ا ف��ح��طِّ��ُم��وا ي��ف��ت��ح��وه��ا ل��م وإن ع��ن��ي��ًف��ا ق��رًع��ا ف��اق��رع��وه��ا
وال��ه��ض��اب��ا ب��ط��ُش��ه ال��س��ه��ل ي��م��أل م��ط��اًع��ا ربٍّ��ا ي��ك��ون أن ي��ش��أ م��ن
األرب��اب��ا ن��ك��ره ال��ع��رب م��ع��ش��ر ف��إنَّ��ا س��وان��ا ي��ب��غ��ي ف��ان��ص��ح��وه
ال��ح��س��اب��ا ت��ن��اق��ش��وُه رج��اًال ال��ده��ر وع��ارك��ت��ُم ت��ع��لَّ��ْم��ت��ُم إن
ذاب��ا ��ن ال��ت��خ��شُّ إن ت��ف��ن��ى، ��ة ف��األمَّ ال��تَّ��َخ��نُّ��ِث وص��م��ة واح��ذروا
أج��اب��ا دع��وت��م إن ف��ال��ج��ار ال��دي��ن، ن��ع��رات وان��ب��ذوا ال��ج��ار، اح��ف��ظ��وا
أغ��راب��ا! ب��أرض��ن��ا ج��ح��ي��م ف��ي ون��ح��ي��ا ال��س��م��اء، ع��ل��ى أق��ت��اًال

∗∗∗
وال��ل��ه��اب��ا س��ع��ي��ره��ا ف��س��أص��ل��ى ح��ظِّ��ي ال��ن��ار ك��ان��ت إن ع��م��ي، اب��ن ي��ا
ال��ع��ذاب��ا أل��ق��ى س��وف أن��ت ال أن��ا م��س��ت��ري��ًح��ا ال��ث��رى ع��ل��ى ف��ات��رك��ن��ي
ط��اب��ا ال��ن��ار ف��ي ف��ال��ع��ي��ش ل��ت��وم��ا، أو رش��ٍد الب��ن ��ًة ح��صَّ ال��ن��ار ت��ُك إن
وم��الب��ا ك��وث��ًرا ك��ن��ت وإن ال��ب��ل��ِه م��ع س��م��اءُ ي��ا أه��واِك ل��س��ُت
ال��ب��اب��ا أط��اع أو «ال��ش��ي��خ» ب��اي��ع ع��م��ي اب��ن ح��بُّ ال��ح��ي��اة ف��ي م��ذه��ب��ي
األه��داب��ا س��أُط��ب��ق وع��ل��ي��ه��ا وط��ه ال��م��س��ي��ح ق��ب��ل ع��رب��يٌّ

∗∗∗
ال��ض��ب��اب��ا ت��ب��دُّ ج��وِّن��ا م��ن ف��ه��ي ع��ل��وم ب��دون ي��رج��ى رق��يَّ ال
آب��ا ل��ل��ش��رق وال��م��ج��د وس��م��ون��ا ف��زن��ا ال��ه��ي��اك��ل ع��دَّه��ا ي��ف��ق إن
أص��اب��ا ف��ح��م��ًدا أوط��ان��ن��ا ح��بَّ ب��ن��ي��ن��ا ي��ع��لِّ��م إن ال��ع��ل��م م��ع��ه��ُد
خ��راب��ا ف��ل��ت��ص��ب��ح��نَّ ل��س��وان��ا ب��ن��ي��ن��ا ت��ع��لِّ��م إن ال��ع��ل��م م��ع��ه��َد
ال��س��ح��اب��ا ن��ط��ح��ت ول��و ل��ب��الدي، أب��ت��غ��ي��ه م��ع��ه��ًدا أن��ت ف��م��ا م��ْت
ع��ق��اب��ا أخ��ش��ى ول��س��ت ب��الدي م��ن ث��وابً��ا أرج��ي ال ق��ل��ت م��ا ق��ل��ت

∗∗∗
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ب��ا ال��ط��الَّ ��د ي��وحِّ ه��ذا، م��ث��ل ص��روًح��ا ال��ب��الد ف��ي ال��ل��ه أك��ث��ر
أَْح��َق��ابَ��ا ب��ع��دن��ا ص��رُح ي��ا اب��َق ط��وي��ًال ل��ي��ح��يَ��ى ف��ل��ي��ع��ش، ف��ل��ي��ع��ش

١٩٣٣
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َوالَعرب َفرنَسا (1)

إىل ترجمت وقد مارتل، دي الكونت السامي املندوب بها مخاطبًا ١٩٣٣ سنة قلتها
الشعر ولكن طيبًا، جوابًا املندوب فخامة فأجاب «السريي»، جريدة ونرشتها الفرنسية

الساسة. خطى توجيه عن يعجز املسكني

وت��ل��ي��د ط��ري��ًف��ا َم��ْج��ًدا، ي��دَْع ل��م ال��وج��ود ت��اري��ُخ ت��اري��َخ��ِك إنَّ
ال��م��زي��د رم��ِت إذا — ال��م��ج��ُد ن��ف��َد ف��ل��ق��د — ج��دي��ًدا م��ج��ًدا ف��اخ��ل��ق��ي
ل��ل��ع��ن��ي��د َس��يْ��ًف��ا ي��م��ن��اِك ون��ض��ْت ال��ه��دى م��ش��ع��اَل ي��س��راِك رف��َع��ْت
ال��م��ش��ي��د ال��ب��رَج ن��اوَح َج��بَ��ه��ت��ُه، ع��اص��ف��ٌة إذا «ك��ال��س��ي��ِن» أن��ت
ش��رود ع��م��ي��اء ك��ال��ه��وج��اءِ، ال��ح��رِب وف��ي ال��س��ل��ِم، ف��ي ال��ع��ذراء دع��ُة
ال��خ��ل��ود ألب��ن��اءِ ال��غ��اَر يُ��نْ��ِب��ُت أح��م��ًرا غ��ي��ثً��ا األرض ت��م��ط��ري��ن
ال��ل��ح��ود ح��وَل وم��ا ال��ع��رِس، م��وك��ِب ف��ي أب��ه��اك م��ا ال��ن��ص��ر، ف��ت��اة ي��ا
ال��ع��ه��ود ك��لِّ ف��ي األب��ط��ال تَ��ِل��ُد ف��ت��ئ��ْت م��ا م��ت��ئ��م، أُمٌّ أن��ِت
ب��ول��ي��د ح��ب��ل��ى ك��ال��غ��ي��ِب، ب��رح��ت وم��ا ال��دن��ي��ا أَب��ن��اؤه��ا م��ألْت
ب��رود ال��خ��ص��ِب م��ن ال��ف��ذُّ ال��ح��ارُث أل��بَ��َس��ه��ا ط��ي��ب��ٌة، ت��رب��ٌة
ت��ج��ود أف��ن��انً��ا وب��األزه��ار ل��ل��ري��اِض س��ي��اًج��ا «ال��ش��وك» ت��ن��ب��ت
ال��ح��دود أق��ص��ى إل��ى ال��ح��ق، ن��ص��رُة ت��ن��ه��ض��ه��ا ج��ب��ارٌة ��ٌة أُمَّ
ال��ش��ري��د ال��ب��غ��َي أِم��َن ش��ري��ٌد، إل��ي��ه ي��أِو إن األح��رار، ح��رُم



زوابع

ال��ق��ي��ود وت��ح��ط��ي��م ال��ج��رح ض��م��د إل��ى ظ��م��أى َراَح��تُ��َه��ا ُخ��ِل��َق��ْت
ت��ذود؟ ع��ن��ه��ا ت��ن��ي ال ح��ت��ى األرض ح��ري��َة تُ��رى، ي��ا أت��ب��نَّ��ْت،
وج��دي��د ق��دي��ًم��ا األع��ل��ى ال��م��ث��ُل وج��ه��ت��ه��ا وثَّ��اب��ة، أم��ٌة
ال��ص��رود ه��ام ف��ي ال��ص��ي��د ك��ال��ن��س��ور أب��ن��اؤه��ا «ال��ذُّرى» ف��ي ي��ت��الق��ى
ج��ن��ود وال��ع��دل ل��ل��ح��ق ك��ل��ه��م واح��د وق��ص��د ش��ت��ى، ط��رق

العرب

ك��ال��وق��ي��د ح��روًرا األرض دول ع��ل��ى ال��ص��ح��را م��ن ه��بَّ��ت أم��ة
ال��ق��دود ش��ظ��اي��اه ب��رك��ان، أيَّ ف��ان��ف��ج��رت أج��زاؤه��ا، ألَّ��ف��ت
ال��وج��ود ب��أع��ص��اب ال��رع��ب وم��ش��ى ق��ي��ص��ر وولَّ��ى ك��س��رى، ف��ه��وى
ال��ق��دي��د ك��اَن أك��لُ��ه��ا ق��ري��ٍش، م��ن ام��رأٍة» «اب��ن ��َده��ا وحَّ ��ٌة أمَّ
ال��وط��ي��د ال��ص��خ��ر ع��ل��ى ال��ش��ورى أُس��َس ف��ب��ن��ى ك��ه��ًال، األم��الك، ك��ره
ال��ول��ي��د واب��ُن «ُع��َم��ٌر» أت��اه��ا م��ن ال��ت��ي األرِض ف��ي اإلي��م��اَن ب��ذر
وال��رش��ي��د ِه��َش��اٍم م��ث��َل أَنْ��بَ��تَ��ْت ب��اه��رًة دول��ًة ف��اس��ت��ه��لَّ��ْت
ال��ج��ه��ي��د ال��م��رع��ى ف��ي ال��خ��وض ي��س��ت��ط��ي��ب ب��اس��ٍل ب��ش��ع��ب ال��م��ل��ك ف��زه��ا
ش��ه��ي��د وال��ده��ُر ِح��ْل��َف��اِن، ف��ه��م��ا ب��ِه ال��م��وِت ع��ل��ى ال��ف��ت��ح ب��اي��ع��وا
ال��ب��ن��ود ��اَق خ��فَّ ب��ال��ش��رِع وم��ش��وا أرداِن��ه��م ف��ي ال��ت��وح��ي��َد ح��م��ل��وا
ال��ف��ري��د ك��ال��ق��ي��ِن ال��ع��ال��م أدَب واص��ط��ه��روا واس��ت��ع��م��روا ف��ت��ح��وا
ص��ع��ي��د ك��ل ف��ي ال��خ��ال��د ذك��ره��ا ل��ك��ن��م��ا دول��ت��ه��م م��ض��ْت ق��د

الرائع النيزك

ال��خ��م��ود وواف��اه ش��اءَ َم��ا ف��أرع��َب ال��ل��ُه أوَق��َدُه ن��ي��زٌك
ال��م��دي��د األُف��ق ف��ي ال��ه��ارِب ال��ن��ي��زِك ع��ب��رُة إال ال��دول��ة وه��ل
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ال��ج��دود م��ي��راث ال��ف��ن إال ل��ي��َس خ��ال��ًدا تُ��راثً��ا « «ال��ف��نَّ ت��ت��رك

∗∗∗
ط��ري��د ع��اش ول��و ال��ش��ع��ُب، ف��ن��َي وم��ا ش��ع��ب، م��ن ال��ل��ه أدال ك��م
ع��ود ك��ل ف��ي ح��ق��بً��ا، ت��ح��ي��ا، وك��ال��ن��ار ت��ف��ن��ى، ال ��ِة األُمَّ وح��َدُة
ال��ن��ض��ي��د ال��غ��اَب أَْل��َه��َب ، ع��ب��ق��ريٌّ «ق��ب��ٌس» م��ن��ه��ا اس��ت��ي��ق��ظ ف��إذا
وق��ود ال��ذك��رى ل��ه��ا ال��ذاك��ي، األزل م��وق��ِد ف��ي ك��ام��ن��ٌة ج��م��َرٌة
ش��دي��د ض��رَّاٌم ال��ت��اري��ُخ ول��ه��ا إط��ف��ائ��ه��ا ف��ي ي��ط��م��ع م��ن خ��اب

واليوم األمس

ال��س��دي��د وال��رأي ال��ف��ط��رِة اب��نَ��ُة ��ت��ي أُمَّ ه��ذي م��ارت��ي��ل» «دي اب��ن ي��ا
ب��ال��س��دود ه��زءًا ��ام ال��ب��سَّ ال��راع��ِب ف��ج��ره��ا ف��ي ل��ه��ا ك��ف��ًؤا ك��ن��ت��ُم
ال��س��ع��ي��د ال��ع��ه��د ف��ي وال��م��أم��ون، ه��ارون ال��س��دة وع��ل��ى ف��ص��دي��ًق��ا
«ال��ش��ه��ي��د» ذيَّ��اك «ع��ه��َد» أن��س��ي��ت��م خ��ل��ت أع��وام م��ن��ذ ح��ل��ًف��ا ث��م
ال��ع��ه��ود دي��ن ع��ل��ى م��ت��ن��ا وَل��َك��ْم ن��ن��ق��ُض��ُه ال ال��م��ب��رم ع��ه��ُدن��ا

العميد إىل

ال��س��ج��ود ط��اَب ل��ُه ث��ال��وٍث ب��اس��ِم م��رح��بً��ا إِل��ي��ن��ا، اآلت��ي أيُّ��ه��ا
ال��ع��م��ي��د ق��ل��ن��ا إذا ال��ش��ام، أم��ِل س��وى ن��ع��ن��ي وه��ل، ال��ش��ام أم��ل
ال��م��ج��ي��د ال��ح��رَّ وج��َه��ه��ا ف��رن��س��ا، م��ن ل��ن��ا ي��ب��دي ال��ذي « «ال��رقَّ أب��رِز
وري��د م��ن إل��ي��ه��ا س��ع��يً��ا ق��طَّ��ع��ت ف��ك��م ال��ش��ام ف��ي «ال��ع��ه��دة» أب��ِرِم
ال��ح��ف��ي��د ب��رف��ي��ُر األج��داِد َف��َدُم م��ه��دوٌر دٌم م��ج��ًدا ح��س��ب��ه��ا

∗∗∗
ال��ج��م��ود ي��أب��ى اس��ت��ق��الل��ه ط��ل��ب ع��ل��ى م��ف��ط��ور ال��ك��ون ف��ي م��ا ك��ل
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وتُ��ع��ي��د تُ��ب��دي ال��م��خ��ض��ل، ال��م��ح��ب��س ف��ي ت��ن��ف��كُّ ال األط��ي��اُر ه��ذِه
ال��رص��ي��د ت��خ��ش��ى ال األزرِق ال��ق��ف��ِص ف��ي ال��خ��ض��راء، ال��ح��رِّيَّ��َة ت��ن��ش��ُد
ال��ج��ح��ود ره��َن اس��ت��ق��الل��ه رأى إْن وال��ده ع��ل��ى االب��ُن ي��خ��رج
ال��ل��دود ال��ص��لُّ ال «ح��وَّاء» َف��تَ��نَ��ْت اس��ت��ق��الل��ه إل��ى ال��م��رء ن��زع��ة

الحرة فرنسا إىل

ال��ن��ش��ي��د ب��ت��رج��ي��ع م��زه��وٍّا ال��ف��ج��ر ي��س��ت��ق��ب��ُل ال��ذي ال��دي��ُك، أي��ه��ا
ب��ع��ي��د م��نَّ��ا ب��ِه ال��ع��ه��ُد وه��ل ف��ج��رن��ا ع��ن ت��ن��ب��ئ��ن��ا أَف��ال
ال��ع��ت��ي��د ل��ل��ج��س��م األج��س��اَم ه��ذِه اص��ه��ري ال��ده��ر، ب��وت��ق��َة ي��ا ه��ي��ِه،
ب��ال��ن��ق��ود رف��ًق��ا ال��زائ��َف، ال��دره��م تَ��ْل��تَ��ِه��ِم إن ن��اُرك ح��بَّ��ذَا
ل��ل��ص��دي��د ن��زًع��ا ال��ج��ل��د م��ن��ا ش��ق إذا ال��ق��اس��ي م��ب��ض��ع��ك ح��بَّ��ذَا
ب��ال��ح��ص��ي��د وام��ض��ي ال��ن��ب��ُت ي��ط��رَّ ك��ي أرَض��نَ��ا ��ي ش��قِّ ال��ت��ج��دي��د، س��كَّ��ة
ع��ب��ي��د ال أص��دق��اءً ف��ي��ن��ا ف��اط��ل��ب��وا ��ن��ا ك��فُّ ه��ذي األح��رار، أيُّ��َه��ا
ب��ال��ج��ل��ود وِرف��ًق��ا ال��ق��ل��َب ف��اف��ت��ح��وا ه��يِّ��ٌن أم��ٌر األرض ف��ت��ح إن

الرشق نهضة (2)

أشبه. بالقيود هي معاهدات من للتخلص العربية، األقطار نضال حمي حني نُظمت

أج��ف��انَ��ه��ا ل��ل��ن��ور وت��ف��ت��ح أك��ف��انَ��ه��ا ت��خ��ل��ع ال��ُع��ْرَب أرى
ب��رك��انَ��ه��ا ال��رقِّ ع��ل��ى تُ��ث��ي��ُر ص��الٌب رج��اٌل ق��ط��ٍر ك��لِّ ف��ف��ي
ط��وف��انَ��ه��ا تُ��ع��ارك ال��ح��ي��اِة غ��م��رِة ف��ي ال��ك��ن��ان��ُة ف��ه��ذي
أش��ج��انَ��ه��ا ال��ه��وِل أب��و ي��ق��اس��ي ص��ي��ح��ًة ش��رق��ن��ا أس��م��ع��ت وق��د
أط��ي��ان��ه��ا وت��ج��رُف ال��ب��اليَ��ا أه��راَم��ه��ا تُ��زل��زُل ت��ك��اُد
ص��انَ��ه��ا تَ��ُص��ْن إْن ودس��ت��وره��ا دس��ت��وَره��ا ل��ت��ح��م��َي ��ي ت��ض��حِّ
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بُ��ره��انَ��ه��ا ال��ح��قِّ ع��ل��ى ت��ق��ي��ُم ج��اه��دْت ك��م ِف��َل��ْس��ِط��ي��ُن وه��ذي
خ��انَ��ه��ا م��ن ربُّ��َك وي��خ��ذُل ال��ش��ري��ِف ال��ج��ه��اِد ث��م��اَر س��ت��ج��ن��ي
خ��ذالنَ��ه��ا ف��ي��ه ت��رى ل��ع��ه��ٍد ن��ق��ًض��ا ت��ح��اوُل ال��ع��راُق وه��ذي
ُج��ْدَرانَ��َه��ا ال��ل��ُه ش��رََّف ال��ت��ي ال��ن��ب��يِّ م��ق��اُم ال��ح��ج��اُز ��ا وأمَّ
أَْظ��َع��انَ��َه��ا ال��ن��اُس ل��ه��ا ت��ح��ثُّ ِق��بْ��ل��ًة ل��ن��ا ت��ظ��لُّ ف��س��وَف
ط��غ��ي��انَ��َه��ا ت��ص��وُِّب إَِل��يْ��ِك ي��ٌد ُش��لَّ��ْت ال��ع��روب��ِة أم��ه��َد
ع��ي��دانَ��َه��ا ال��م��ك��ر َق ف��رَّ وق��د ع��ظ��ي��ٍم اض��ط��راٍب ف��ي وس��وريَّ��ٌة
ديَّ��ان��ه��ا ي��س��ام��ُر َوذَاَك أع��داءََه��ا يُ��نَ��اِدُم ف��ه��ذا
أرس��ان��ه��ا؟ ي��ق��طِّ��ع ذا ف��م��ن رام��ه��ا ل��م��ن رَس��نُ��وه��ا ل��ق��د
رن��انَ��ه��ا ال��ن��اس تَ��ِق��ُف ك��م��ا دم��ي ع��ل��ي��ه��ا وق��ف��ُت ب��الدي
أوط��انَ��ه��ا ال��ن��اُس ت��ذك��ر م��ت��ى ل��ت��ذك��اِره��ا أه��ي��ُج وإن��ي
أذه��انَ��ه��ا ال��ع��ل��ُم ر ن��وَّ م��ت��ى ت��س��ت��ق��لُّ ن��ع��م ، ت��س��ت��ق��لُّ ف��ه��ل
أدي��ان��ه��ا ب��ال��روح ��ُد ي��وحِّ ال��ش��ع��وِب م��ن��اُر إال ال��ع��ل��ُم ف��م��ا
آذان��ه��ا ��ُق ت��ت��ع��شَّ ك��م��ا أج��راس��ه��ا ق��رع ف��ي��ف��رُح��ه��ا
ص��ل��ب��انَ��ه��ا األه��لَّ��ُة ت��ض��مُّ ب��ه ات��ح��اًدا ال��ب��الد وت��ل��ق��ى
ق��رآن��ه��ا ال��م��س��ي��ح��يُّ وي��ه��وى إن��ج��ي��َل��ه��ا ال��ح��ن��ي��ف��يُّ ف��ي��ه��وى
َم��روانَ��َه��ا م��اروُن ويُ��ش��ِب��ُه أس��م��ائ��ه��ا ت��ف��ري��ُق وي��ذه��ُب
ل��ب��ن��انَ��ه��ا ع��رف��اُت وت��ل��ث��م ن��ي��ل��ه��ا إل��ى ال��ف��راُت ف��ي��م��ش��ي
��انَ��ه��ا ك��هَّ ال��م��ش��اي��ُخ وي��ه��وى أرِزه��ا إل��ى ال��ن��خ��ي��ُل وي��ص��ب��و
ش��ج��ع��ان��ه��ا ل��ل��م��ج��ِد وي��دف��ُع أوط��انَ��نَ��ا ي��ن��بِّ��ُه م��ن أم��ا
أق��رانَ��ه��ا ك��األُْس��ِد ت��ط��اع��ُن ل��ت��ح��ري��ِره��ا ال��رج��اَل أِع��دُّوا
م��رَّانَ��َه��ا ت��ع��ان��ق وم��رًدا ال��ظ��ب��ى ب��ي��ض ت��ص��اف��ح ك��ه��وًال
ِف��تْ��يَ��انَ��َه��ا ف��دونَ��َك ي��ث��ور ب��اس��ل ف��ت��ى ع��ن س��ائ��ل��ي َف��يَ��ا
ِغ��ْل��َم��انَ��َه��ا ف��ل��س��ط��ي��َن وُم��ْرَد ال��ع��راِق ون��شءَ ال��ش��آِم، َش��بَ��اَب
ُع��ْدَوانَ��َه��ا َج��اَر إِْن َونَ��ْدَف��ُع اْل��ِب��َالِد ِل��َص��ْوِن نُ��ِع��دُّ َم��ْن َف��ُه��ْم

∗∗∗
وَُع��نْ��َوانَ��َه��ا اْل��َح��يَ��اِة َوَرْم��َز ��ُع��وِب ال��شُّ َش��بَ��اَب ��بَ��اِب ال��شَّ ِف��ي أََرى
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أدرانَ��َه��ا ع��ن��ه ت��أخ��ذوا وال وع��اداِت��ِه ال��غ��ري��َب َف��َخ��لُّ��وا
َش��يْ��َط��انَ��َه��ا ال��ل��ُه َق��اتَ��َل أََال َرْق��َص��ٍة إَِل��ى ش��ع��ٍر َق��صِّ َف��ِم��ْن
أَْرَدانَ��َه��ا ��ُر نُ��َش��مِّ ال��ث��ي��اَب نَ��ْل��ِب��َس أَْن اْل��َم��َدِن��يَّ��ُة َف��َم��ا
خ��ي��ط��انَ��َه��ا ال��نَّ��س��ُج أْغ��َل��َظ وإن اْل��ع��ب��ا تَ��َردَّى َم��ْن تَ��ْزَدُروا َف��َال
ف��رس��انَ��ه��ا ال��ح��ْرُب دع��ِت إِذَا ال��رج��اِل َل��ع��ري��ُن ال��ع��ب��ا َف��ِإنَّ
َوتِ��ي��َج��انَ��َه��ا ُع��ُروًش��ا أَط��اَح��ْت ال��ع��ب��ا ذَيْ��ِل تَ��ْح��َت ِع��زٍَّة َف��َك��ْم

∗∗∗
أَْوَزانَ��َه��ا تَ��ْح��َف��ُظ َدَع��اِئ��َم َل��َه��ا أَِق��ي��ُم��وا ال��ل��غ��اِت َوأُمُّ
ِرْض��َوانَ��َه��ا ِج��بْ��ِري��ُل َوَح��دََّث ال��نَّ��ِب��يَّ ِف��ي��َه��ا ال��ل��ُه َك��لَّ��َم َف��َق��ْد
َوأَْخ��َدانَ��َه��ا ال��ع��الءَ َوَح��يِّ واس��تَ��ِف��ْق ال��ون��ى َخ��لِّ ال��ُع��ْرِب َف��ت��ي
بُ��نْ��يَ��انَ��َه��ا ِب��ِع��ْل��ِم��َك َوَوطِّ��ْد ُم��ْس��تَ��ْق��ِت��ًال ِب��َالِدَك َع��ْن َوذُْد
أَثْ��َم��انَ��َه��ا يُ��َؤدُّوَن َال ِل��َم��ْن ُح��رِّيَّ��ًة يَ��ِب��ي��ُع��وَن َال َف��ُه��ْم
ذُْؤبَ��انَ��َه��ا تُ��َق��دُِّس َج��ُه��وٍل ��ٍة أُمَّ ِم��ْن َألَْع��َج��ُب َوإِنِّ��ي
رع��ي��انَ��َه��ا َف��تَ��تْ��بَ��ُع تُ��َس��اُق َم��ْج��َزٍر إَِل��ى ال��نِّ��َع��اِج َوِم��ثْ��ل

∗∗∗
وم��ع��وانَ��َه��ا ال��ش��ع��وِب ن��ص��ي��َر ول��ُس��نً��ا اْل��َوَرى إَِل��ُه ِل��يَ��ْرَح��ْم
ُس��ْل��َط��انَ��َه��ا ِب��اْل��َح��قِّ تُ��َع��زُِّز ��ًة أُمَّ ِص��ْرتُ��ْم َف��ْض��ِل��ِه َف��ِم��ْن
َوأَْع��َوانَ��َه��ا ال��ُع��َص��اَة يُ��َالِق اْل��ِب��َالِد اْم��ِت��َالَك يَ��بْ��ِغ��ي َج��اءَ َف��َم��ْن
ِض��ي��َف��انَ��َه��ا تُ��ْك��ِرُم اْل��ُع��ْرُب ِه��َي ِب��ِه َف��أَْه��ًال َض��يْ��ًف��ا َح��لَّ َوَم��ْن
أَْرَك��انَ��َه��ا يُ��َزْع��ِزُع َف��َل��يْ��َس آَم��اَل��نَ��ا ال��دَّْه��ُر َم َه��دَّ َف��ِإْن
أَْوَط��انَ��َه��ا ِل��تَ��ْح��ِم��َي تُ��ِج��دَّ ُع��ْص��بَ��ًة ��نَ��ا أُمِّ بَ��ِن��ي َف��ُك��ونُ��وا
أَْل��َوانَ��َه��ا ال��دَّْه��ُر بَ��ْع��ثَ��َر َوَق��ْد َم��ْط��ِويَّ��ٌة ي��ع��رَب َف��َرايَ��ُة
َش��انَ��َه��ا َغ��ٍد ِف��ي َف��اْرَف��ُع��وا أََال أَْج��َداِدُك��ْم س��ب��َط ُك��نْ��تُ��ْم َف��ِإْن

١٩٣٠
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االسِتْقالل َسبيِل يف

األعارب أين (3)

أدري فال التالمذة، طوائف بحسب إحصاء جدول بطلب يضايقونني عام كلِّ يف كانوا
إحصاءهم يطلبون وهم بنا فكيف دينه عن طالبًا نسأل ال أننا ذلك وسبب أصنع، ماذا

الجهل! كل نجهله ما وهذا وطوائف شيًعا

َف��أَْق��َدُم��وا ال��َح��يَ��اِة َدْرَس أَْح��َج��ُم��وا َم��ن َع��لَّ��ُم��وا؟ َق��ْد َم��ْن أي��َن األع��اِرُب، أي��َن
��ُم تَ��تَ��بَ��سَّ ُط��لُ��ولِ��ِه َف��ْوَق َوال��ن��اس َع��اِب��ًس��ا؟ َك��ِئ��ي��بً��ا َوَط��ِن��ي أََرى ِل��ي َم��ا
اْألَنْ��ُج��ُم؟ ِت��ْل��َك ف��أي��َن ال��ث��غ��وِر، َغ��ر َف��تَ��َألَْألَْت َس��َم��اِئ��ِه نُ��ُج��وُم س��َف��رْت
َج��َه��نَّ��ُم َف��ه��َي ال��زَّْه��َراءَ َج��نَّ��اتُ��ُه ع��بَّ��س��ْت َح��تَّ��ى َع��َل��يْ��ِه ال��زم��اُن َداَر
يَ��تَ��أَلَّ��ُم َف��ِل��َج��ْه��ِل��ِه��ْم ُم��تَ��أَلِّ��ًم��ا، يَ��ُك��ْن َف��ِإْن بَ��نُ��وُه َوآف��ت��ُه َوَط��ِن��ي
ُم��ْس��ِل��ُم َوذل��ك َم��ِس��ي��ِح��يٌّ َه��ذَا َوَش��ع��اُرُه��ْم ��ُع��وا، يَ��تَ��َج��مَّ أَْن َه��يْ��َه��اِت
تَ��تَ��بَ��رَُّم ��ٍة ِب��أُمَّ ال��ش��ع��وِب ب��ي��َن م��ا ِل��ْل��َف��ري��ِق اْألَْديَ��اُن َك��انَ��ِت َم��ا
��ُم��وا َوتَ��َع��مَّ َوتَ��َق��ْل��نَ��ُس��وا َف��تَ��َف��رَُّق��وا يَ��تَ��آَل��ُف��وا ِل��َك��ْي ِب��َه��ا َل��ه اْإلِ أَْوَح��ى
��ُم نَ��تَ��َق��سَّ َف��َال أََح��ٌد ِدي��ِن��نَ��ا َع��ْن ِب��ِه يَ��ْس��أَلُ��نَ��ا َل��يْ��َس ِب��يَ��ْوٍم أَْه��ًال
وتُ��ْخ��تَ��ُم االت��ح��اِد ب��آي ت��ب��دا ع��روب��ة اْل��َج��م��ي��ُع َم��ذَْه��بُ��نَ��ا َويَ��ِص��ي��ُر
َوَس��لِّ��ُم��وا اْل��َع��ِزي��ِز اْل��َوَط��ِن َع��َل��ى َص��لُّ��وا أََع��اِرٍب َش��أَْن اْألَيَّ��اُم َوتُ��َع��زُِّز

∗∗∗
َويَ��ْه��َرُم يَ��ِش��ي��ُخ َم��ْج��ٌد َوتُ��َراثُ��نَ��ا ٍد تَ��َج��دُّ َك��نْ��ُز اْل��َغ��ْرِب أَْه��ِل ِم��ي��َراُث
ُم تَ��تَ��َه��دَّ ُج��دَرانُ��ُه ُم��تَ��َص��دٌِّع َه��اِئ��ٌر َق��ْص��ٌر ��ْرِق ِب��ال��شَّ َف��َك��أَنَّ��ِن��ي
تُ��َخ��يِّ��ُم اْل��ُخ��ُم��وِل ِب��ي��ِد ِف��ي َواْل��ع��رُب َم��ْع��ِق��ًال يَ��ْوٍم ُك��لَّ يَ��بْ��ِن��ي َواْل��َغ��ْرُب
َوتَ��رنَّ��ُم َف��ْوَق��َه��ا تَ��ْح��ُدو وال��ع��رُب ب��َخ��اِرِه َج��نَ��اِح َع��َل��ى َط��اَر اْل��َغ��ْرُب
ال��نُّ��وَُّم يَ��ْغ��ُف��و َف��َك��يْ��َف اْل��ب��َخ��ار، زأر َواْس��تَ��ِف��ْق تَ��نَ��بَّ��ْه ، اْل��َع��َرِب��يُّ أيُّ��َه��ا يَ��ا
يَ��ْع��ُظ��ُم َق��ْدُرَك ال��نَّ��ِخ��َراِت ِب��اْألع��ظ��ِم َف��َك��أَنَّ��َم��ا ُج��ُدودنَ��ا ب��ك��ان تَ��ْل��ُه��و
��ُم��وا تَ��َرحَّ اْل��َق��ِدي��ِم َوَع��َل��ى ُدوا َوتَ��َج��دَّ َم��َض��ى َم��ْج��ٍد َع��ْن اْألَيَّ��اَم تَ��ْس��أَلُ��وا َال
تَ��َق��دَُّم��وا اْألَنَ��اِم وََع��ل��ى ال��ّذَرى ش��م َم��َف��اِخ��ٍر ُق��ُص��وَر َل��ُه��ْم اْل��ُج��ُدوُد َش��اَد
يُ��ْؤلِ��ُم ال��تَّ��بَ��اِك��ي إِنَّ أَْط��َالِل��ِه��ْم، َع��َل��ى تَ��بْ��ُك��وا وال ب��ه��م َف��تَ��َش��بَّ��ُه��وا
َف��ُم أَْو نُ��ْط��ٌق ِل��ْألَْج��َداِث َك��اَن إِْن ِب��ُك��ْم َه��تَ��َف��ْت أَْج��َداثَ��ُه��ْم تَ��ْس��أَلُ��وا إِْن
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تَ��ْغ��نَ��ُم��وا َك��ْي وََغ��اِم��ُروا اْل��َف��َالِح أَْق��َص��ى إَِل��ى َس��اُروا َك��َم��ا ِس��ي��ُروا أَبْ��نَ��اءَُه��ْم،
َدُم ِدَم��اِئ��ِه��م ِم��ْن ِف��ي��ُك��ْم َك��اَن إِْن َك��ئُ��وَدٌة َوِه��َي اْل��َع��َق��ب��اِت تَ��ْرَه��بُ��وا َال
تَ��ْع��َل��ُم��وا َل��ْم م��ا ال��تَّ��اِري��ِخ َع��ِن َوُخ��ذُوا ن��َع��َراِت��ُك��ْم َوان��ب��ذوا َق ال��تَّ��َف��رُّ َوَدُع��وا
يَ��تَ��َع��لَّ��ُم َال َف��ذَاَك ��ُع��وِب، ال��شُّ أس��تَ��اذُ َوه��ي اْل��َح��َواِدُث، تُ��َع��لِّ��ْم��ُه َل��ْم م��ن

١٩٢٦

الشهداء ذكرى (4)

بذكراهم االحتفال عىل نحن درجنا أيلول ٢ يف الشهداء ذكرى تحيي الحكومة كانت يوم
املناسبة بهذه القصيدة هذه قلت وقد واحًدا، العيد صار حتى ذلك عىل وبقينا آيار، ٦ يف

عملوه. الذين غري أحد يستحسنه لم الذي التذكاري النصب مستهجنًا

ِب��نَ��اءََه��ا ال��س��م��اءِ َج��بَّ��اُر س��ي��دكُّ َش��أنُ��َه��ا ت��ع��اظ��َم م��ه��َم��ا ال��خ��ن��ا دوُل
ِل��َواءََه��ا ال��ن��اِئ��بَ��اُت َس��تَ��ْط��ِوي َف��أبْ��ِش��ْر، َم��ًة َظ��الَّ ُح��ُك��وَم��ًة َرأَيْ��َت َف��ِإذَا
َج��َالءََه��ا َش��ه��دَت َوَق��ْد َغ��َزتْ��َك دول َف��َك��ْم تَ��ْق��نَ��ْط َال ، اْل��َع��َرِب��يُّ أَيُّ��َه��ا يَ��ا
َوَراءََه��ا اْل��ِب��َالِد ِل��تَ��اِري��ِخ ت��رك��ْت الَّ��ِذي إِالَّ تَ��َح��كَّ��َم��ْت َح��يْ��ُث يَ��بْ��َق َل��ْم
َس��َم��اءََه��ا ُم��ْس��تَ��ْم��ِط��ِري��َن أَْرِض��نَ��ا ِف��ي نَ��َزْل َوَل��ْم ال��س��ح��اِب َم��رَّ ِب��نَ��ا َم��رَّْت
أَْرَج��اءََه��ا ُم��َغ��اِدٌر ال��غ��ري��َب إِنَّ ِل��َغ��يْ��ِرنَ��ا َوَل��يْ��َس َل��نَ��ا اْل��بَ��َق��اءُ َف��ُه��نَ��ا
َس��َخ��اءََه��ا أََش��دَّ َم��ا َوُق��ولُ��وا َج��لَّ��ْت الَّ��ِت��ي ال��ل��ِه َرْح��َم��ِة ِم��ْن تَ��ْق��نَ��ُط��وا َال
َوبَ��َالءََه��ا ِج��َه��اَدَه��ا ال��زم��اُن َش��ِه��َد ��ًة أُمَّ يَ��ا اْس��ِت��ْق��َالِل��ُك��ْم إَِل��ى َواْس��ع��وا
َش��اءََه��ا إِْن ِالْس��ِت��ْق��َالِل��نَ��ا َف��ال��نَّ��ْف��ُس َدَع��ا اِع��ي ال��دَّ إِذَا ِب��أَنْ��ُف��ِس��ُك��ْم ُج��وُدوا
ِف��َداءََه��ا َواْس��تَ��َم��اَت ��ى َض��حَّ ِب��ال��نَّ��ْف��ِس الَّ��ِذي يُ��ْدِرُك��ُه��ا اْألَْوَط��اِن ُح��رِّيَّ��ُة
َس��اءََه��ا َم��ا َس��رََّه��ا َق��ْد َم��ْق��ُه��وَرٍة ��ٍة ِألُمَّ اْل��َح��يَ��اُة َف��َم��ْوتُ��ُك��ُم ُم��وتُ��وا
ِرَش��اءََه��ا م��ط��وِّل��ي��َن اْل��َح��يَ��اَة َع��ِش��ُق��وا ِرَج��اَل��َه��ا ألَنَّ م��واط��نُ��ُك��ْم َم��اتَ��ْت
أَْص��َداءََه��ا أَْرُض��نَ��ا ُد تُ��َردِّ ِذْك��َرى َف��َح��يَ��اتُ��ُه��ْم اْس��تُ��ْش��ِه��ُدوا ال��ذي��َن ��ا أَمَّ
بَ��َق��اءََه��ا تُ��ِط��ي��َل أَْن تُ��َح��اِوُل َم��ْوتَ��ى َل��ِك��نَّ��نَ��ا بَ��ْع��َدُه��ْم وَِع��ْش��نَ��ا َم��اتُ��وا
أَبْ��نَ��اءََه��ا تَ��َرى َال َوَل��ِك��ْن تَ��بْ��ُدو دع��وٌة ِل��ل��ش��ه��ادِة يَ��ْوٍم ُك��لِّ ِف��ي
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ع��ل��ي��اءََه��ا ب��ع��دُك��ْم م��ْن ُش��َه��َداءَنَ��ا أَْح��َل��ْل��تُ��ُم َه��ْل اْل��ُق��َدَم��اءُ، ُش��َه��َداُؤنَ��ا
أَْس��َم��اءََه��ا خ��ي��ف��ًة تَ��ْك��ت��ُم ف��ئ��ٌة ِب��َه��ا ظ��ف��َرْت بَ��ْع��َدك��ْم ال��ش��ه��اَدَة إِنَّ
أَْح��َش��اءََه��ا َم��زََّق��ْت ال��م��ظ��ال��ِم ن��ب��ُل َش��ِه��ي��َدٌة أَنْ��ِت ال��ش��ه��داءِ ��َة أُمَّ يَ��ا
ُش��َه��َداءََه��ا َك��رََّم��ْت َق��ْد ِب��ِدَم��اِئ��َه��ا ِل��َش��ِه��ي��َدٍة َف��ْل��يَ��ْع��َج��بُ��وا يَ��ْع��َج��بُ��وا إِْن
ُش��َه��َداءََه��ا َداِئ��ًم��ا ي��ن��ط��ُق َواْل��َح��قُّ َم��نَ��اِب��ٌر ��ُع��وِب ِل��ل��شُّ اْل��َم��َش��اِن��َق إِنَّ
ِدَم��اءََه��ا ِل��تَ��ْس��تَ��ِغ��لَّ تَ��ِع��ي��ُش ِف��ئَ��ٌة ِب��ِه َوَط��ٍن ِف��ي ��َه��َداءِ ال��شُّ َض��يْ��َع��َة ي��ا

∗∗∗
َداءََه��ا يُ��َع��اِل��ُج َم��ْن أَِف��ي��نَ��ا َك��ْل��َم��ى، َم��ِري��َض��ٌة ال��ِب��َالُد ��ْرِق، ال��شَّ ِف��تْ��يَ��َة يَ��ا
بَ��ْط��َح��اءََه��ا أَتَ��ى َوَم��ْن اْل��ِح��َج��از يُ��بْ��ِك��ي تَ��أَوٌُّه اْل��ِع��َراِق َوِف��ي ، تَ��ِئ��نُّ ِم��ْص��ر
َرَج��اءََه��ا يُ��ِم��ي��ُت يَ��أٍْس َع��َل��ى ري��ة َوُس��و َولُ��بْ��نَ��انً��ا ف��ل��ْس��ِط��ي��نً��ا وأََرى
ِن��َداءََه��ا َق��اِدِري��َن، تُ��َل��بُّ��وا، َك��يْ��َم��ا َف��تَ��َع��لَّ��ُم��وا تَ��ْدُع��وُك��م أَْوَط��انُ��ُك��م

∗∗∗
بَ��ْل��َواءََه��ا ُم��َض��اِع��ًف��ا ِج��ئْ��َت ��َه��َداءِ ِل��ل��شُّ ن��ص��بُ��وَك الَّ��ِذي ال��رَّْم��ُز أَيُّ��َه��ا يَ��ا
ِن��َس��اءََه��ا ت��ن��ي��ُب َع��نْ��َه��ا ��ٍة أُمَّ ِف��ي أَبَ��ِديَّ��ٍة م��نَ��اَح��ٍة ِش��بْ��َه ُق��ْم��َت َق��ْد

١٩٢٧

ميٍّ ذكر دعوا (5)

الداء. هذا من األمة هللا شفى املعلوم، مرضنا يف قيلت أخواتها مثل وهذه

اْل��َوَس��ن َط��اَل ال��ُع��ْرِب َم��ْع��َش��َر أيَ��ا ال��دم��ن َوَع��ْص��َر َم��يٍّ ِذْك��َر َدُع��وا
��َج��ن ِل��ل��شَّ َم��ْوِق��ٌد َف��تَ��ذَْك��اُرَه��ا اْل��َخ��َواِل��ي ال��ل��ي��ال��ي أَذَْك��اَر َوَخ��لُّ��وا
َواْل��َح��َزن اْل��بُ��َك��ا يُ��ِف��ي��ُد َف��َم��اذَا ُص��ُف��وًف��ا ُص��ُف��وًف��ا ِس��ي��ُروا َولِ��ْل��َم��ْج��ِد
ال��زم��ن» ع��ي��ن «م��لء َم��َض��ى ِب��َم��ْج��ٍد َف��اِخ��ُروا ِع��زَُّك��ْم تُ��ْرِج��ع��ُوا َف��ِإْن
اْل��َوَط��ن! ِل��يَ��ْح��يَ��ا اْل��ِب��َالُد ِل��تَ��ْح��يَ��ا َص��يْ��َح��ٍة ِم��ْن ال��نَّ��ْف��ُع َف��َم��ا َوإِالَّ

∗∗∗
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��اِه��َق��ه ال��شَّ اْل��َوَرى ُق��ُص��وِر ِب��َع��ْص��ِر ال��طُّ��لُ��وِل َف��ْوَق ��َع ال��تَّ��َف��جُّ أَِل��ْف��نَ��ا
��اِب��َق��ه ال��سَّ ع��زِِّه��م َوأَيَّ��ام ال��ُج��ُدوِد م��ج��ِد ذْك��ُر َوأش��غ��ف��ن��ا
َش��اِئ��َق��ه َح��ْوَل��نَ��ا بَ��َدْت ُش��ُم��وٌس َول��ل��ك��ه��رب��اءِ َح��يَ��اَرى َوِب��تْ��نَ��ا
نَ��اِط��َق��ه بَ��ِرَح��ْت َم��ا بَ��َق��ايَ��اُه َق��ِدي��ٍم َم��ْج��ٍد ِذْك��ُر َويُ��ْط��ِربُ��نَ��ا
اْل��َوَط��ن َه��ذَا ال��نُّ��بُ��وَِّة َم��َق��رُّ َل��ُه ُق��ْل��نَ��ا اْل��َغ��ْرُب يَ��ْف��َخ��ِر َوإِْن

∗∗∗
اْل��َج��َدل َوأَِل��ْف��نَ��ا ِب��َه��ا نَ��ُس��وُد نَ��ْه��َض��ٍة َع��ْن ��ُب ال��تَّ��َع��صُّ ثَ��نَ��انَ��ا
َع��َس��ل ِف��ي َوَم��ا ي��دنُّ َك��نَ��ْح��ٍل َص��يْ��َح��ٍة ِس��َوى اْل��ِب��َالِد ِف��ي َوَم��ا
اْألََم��ل َق��ِل��ي��َل يَ��ِئ��نُّ َوَش��ْع��ٌب ي��ط��نُّ َونَ��ثْ��ٌر تَ��ِرنُّ َق��َواٍف
َع��َم��ل ِم��ْن َوَم��ا َص��ِح��ي��ٌح َوِع��ْل��ٌم تَ��ْس��تَ��ِري��ُح َوَال تَ��ِص��ي��ُح َوُص��ْح��ٌف
اْل��َوَط��ن َه��ذَا آثَ��اَر ُد نُ��َع��دِّ أَْم��َج��اَدُه اْل��َغ��ْرُب َد َع��دَّ َوإِن

∗∗∗
ال��ثَّ��َرى َح��ِدي��َث َج��ِه��ْل��نَ��ا ونَ��ْح��ُن ال��نُّ��ُج��وم ِس��رَّ اْل��َغ��ْرُب أَْدَرَك َل��َق��ْد
يُ��ْزَدَرى ِب��أَْن اْل��خ��ل��ي��ُق ف��ذَاَك اْل��َج��ُه��ول َح��يَ��اُة اْل��َح��يَ��اُة َف��ِب��ئْ��َس
اْل��َوَرى أَذَْك��ى ال��تِّ��َج��اَرِة رَج��اُل ف��ي��ن��ي��ق��ي��ا أَْح��َف��اُد أَأَنْ��تُ��ُم
اْل��ع��رى! َم��اذَا ال��زراع��ُة، أَيْ��َن ال��ص��ن��اَع��ُة أَيْ��َن ال��ت��ج��اَرُة، َف��أَيْ��َن
اْل��َوَط��ن َه��ذَا ِم��نْ��ُك��ْم َ ت��بَ��رَّأ ن��ول��ك��م ع��ل��ى ت��ح��وك��وا َل��ْم َف��ِإْن

∗∗∗
َوَط��ن ب��دوِن َش��ْع��بً��ا َف��ِص��ْرتُ��ْم أَْديَ��انُ��ُك��ْم َف��رََّق��تْ��ُك��ُم َل��َق��ْد
ال��ض��َغ��ن َوَخ��لُّ��وا بَ��ِن��ي��ِه َف��ُك��ونُ��وا َواِح��ًدا إَِل��ُه��ُك��م أََل��يْ��َس
تُ��ْم��تَ��َه��ن َوَال اْل��ِب��َالُد تَ��ْرَق��ى ُش��ذَّاِذُك��ْم َق��ْوَل تَ��ْس��َم��ُع��وا َوَال
ِب��ال��رََّس��ن يَ��ُق��وُدونَ��ُه َوَش��ْع��ٍب َم��ْع��َش��ٍر ِف��ي اْل��خ��ل��َف أَْش��نَ��َع َف��َم��ا
ال��َوَط��ن ذم��اَر َوتَ��ْح��ِم��ي تَ��ذُوُد ُع��ْص��بَ��ًة اْل��وََغ��ى أُُس��وَد َف��ُك��ونُ��وا

∗∗∗
َج��اِم��َع��ه َق��ْوَم��َه��ا َج��َم��َع��ْت َوَم��ا ��ٍة أُمَّ ِم��ْن اْل��َم��َف��اِخ��ُر َف��أَيْ��َن
َط��اِم��َع��ه ِب��َه��ا ��ُع��وِب ال��شُّ َج��ِم��ي��ُع لُ��ْق��َم��ًة أَْص��بَ��َح��ْت َوثَ��ْرَوتُ��َه��ا
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َخ��اِض��َع��ه َم��ِن��يَّ��تَ��َه��ا ت��َالِق��ي أَبْ��َوابَ��ُه اْل��َغ��ْرُب أَْق��َف��ل َوإِْن
َض��اِرَع��ه ُق��وَّتِ��َه��ا َع��ْن تُ��َف��تِّ��ُش ِب��أَْط��َم��اِرَه��ا تَ��ذُْك��ُروَه��ا أََل��ْم
اْل��َوَط��ن َه��ذَا ِب��أَْم��َج��اِد تَ��َغ��نَّ��ْوا أَيَّ��اُم��ُك��ْم َح��رََّرتْ��ُك��ُم َف��ِإْن

∗∗∗
��ِح��ي��ح ال��صَّ اْل��ُع��لُ��وِم اْق��ِت��بَ��اِس ِب��َغ��يْ��ِر ِألَْوَط��اِن��ُك��ْم ُرِق��يٍّ ِم��ْن َف��َم��ا
اْل��َف��ِص��ي��ح ِب��اْل��َك��َالِم تَ��ْرتَ��ِق��ي َوَال ��ُع��وِب ال��شُّ َم��َق��اَم يُ��ْع��ِل��ي ��رُّ ال��شَّ َف��َال
اْل��َج��ِري��ح اْل��ِب��َالِد َق��ْل��َب ��ُد تُ��َض��مِّ أُُم��وًرا ال��زََّم��اِن ُع��لُ��وِم ِم��ْن ُخ��ذُوا
اْل��ُق��ُروح ِم��ئَ��اُت ُع��ْض��ٍو ُك��لِّ َوِف��ي َق��ِدي��ٌم أَِل��ي��ٌم ُج��ْرٌح اْل��َق��ْل��ِب َف��ِف��ي
اْل��َوَط��ن َه��ذَا َح��ْوِض َع��ْن يُ��َداِف��ُع َداِئ��ِه ِم��ْن اْل��ِج��ْس��ُم بَ��ِرئَ َف��ِإْن

١٩٢٦

الرشق بلوى (6)

أما يدري، فمن تحظى ولعلها تشاء، ما بعدها وقل امللهاة هذه فاقرأ « «نحويٍّ شعُر هذا
السلع؟ نفقت ما النظر اختالف لوال قيل:

اْألَْق��َواُل ِب��ِه م��ل��ح��ْت َم��ا َواْل��َك��ِذُب يُ��َق��اُل ��ِح��ي��ُح ال��صَّ َف��َال أَُق��وُل َم��اذَا
«اْل��ح��اُل» اْل��بَ��يَ��اِن أَْه��ِل َع��َل��ى ِف��ي��ِه «َق��َض��ْت» إِْن أَْف��َص��َح «اْإلِْض��َم��اَر» أََرى إِنِّ��ي
اْل��َم��اُل َوِف��ي��َه��ا نْ��يَ��ا، ال��دُّ ِف��ي ال��نَّ��ْح��ِو َغ��يْ��ُر ال��تَّ��ْدِري��ِس َم��َق��اِع��ِد بَ��يْ��َن «َف��ال��نَّ��ْح��ُو»
َواْإلِْع��َالُل» «اْإلِْدَغ��اُم َج��اءَُه إِذْ اْل��َع��نَ��ا ��ْع��ِب ال��شَّ َع��ِن يَ��ْص��ِرْف َل��ْم ��ْرُف» «َوال��صَّ
َواْإلِذَْالُل «ال��تَّ��ْص��ِغ��ي��ُر» َف��أََص��ابَ��نَ��ا َص��ْرِف��ِه ِك��نَ��انَ��َة أَْف��نَ��ى َق��ْد َف��ال��دَّْه��ُر
َواْإلِبْ��َداُل» «اْل��َق��ْل��ُب ِف��ي��َه��ا َع��اَث َق��ْد َم��ْه��ُج��وَرٌة َل��ْف��َظ��ٌة ِب��أَنَّ��ا َف��ِث��ُق��وا
أَْش��َغ��ال ل��ه��م َداٍم «ِب��تَ��نَ��اُزٍع» َوِرَج��الُ��نَ��ا ِب��نَ��ا ُم��ْش��تَ��ِغ��ٌل» «َوال��نَّ��ْح��ُت
��اُل اْل��ُج��هَّ «ال��نِّ��َدا» َس��ِم��َع َوَم��ا َض��لُّ��وا َم��ْن واإلغ��راءُ» «ال��ت��ح��ذي��ُر يَ��نْ��َف��ُع َال
اْألَْط��َالُل «تُ��نْ��َدب» «َوِب��االْس��ِت��َغ��اثَ��ِة» ��ٍة أُمَّ أَبْ��َع��َد «ال��تَّ��ْم��ِي��ي��ِز» َع��ِن ِص��ْرنَ��ا
اْآلُل َالَح «ال��تَّ��ْش��ِب��ي��ِه» َوِب��َغ��ابَ��ِة أَذَْه��انُ��نَ��ا أُْش��ِغ��َل��ْت «َوب��االْس��ِت��َع��اَرِة»
إِْج��َم��اُل َوَال «َق��ْص��ٌر» َوَال «َوْص��ٌل»، ��نَ��ا ي��ه��مُّ َوَل��يْ��َس َديْ��َدنُ��نَ��ا، «َواْل��َف��ْص��ُل»
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اس��ت��رس��اُل ال��ورى ب��ت��ق��ل��ي��ِد ول��ن��ا أَع��م��ال��ن��ا ع��ن ف��ش��طَّ «ال��ب��دي��ُع» ��ا أمَّ
ف��اإله��م��اُل واإلل��غ��اءُ» «ال��ت��ع��ل��ي��ُق ف��أص��اب��ه��ا ق��ل��وب��ن��ا» «ف��ع��ال ��ا أَمَّ
واإلع��م��اُل ال��ح��ول «ِل��َك��اَن» وغ��دا س��م��ا ِف��ْع��ل أف��ع��ال��ن��ا م��ن «ت��مَّ» م��ا
«ال��ح��اُل» إال اإلع��راب» «م��ن ال��ص��رع��ى ��ت��ي ألمَّ م��ح��لَّ» «وال أَُق��وُل َم��اذا
اِإلش��ك��اُل وان��ت��ه��ى «ُج��ِررن��ا» ح��ت��ى ك��لِّ��ه��ا «ب��ال��ع��وام��ِل» «نُ��ِص��ب��ن��ا» إِنَّ��ا
آم��اُل ِب��ِه َل��نَ��ا ل��ي��َس «وال��رف��ُع» م��ص��ي��َرنَ��ا ال��زم��اُن «ب��نَ��ى» «ال��س��ك��وِن» وََع��َل��ى
«أَْع��َم��اُل» ِب��ِه َل��نَ��ا َل��يْ��َس «وال��ج��م��ُع» «وق��س��م��ًة» ال��م��ش��ي��َن «ال��ض��رَب» نَ��تَ��َع��لَّ��ُم
َواْل��َق��اُل ِق��ي��لُ��نَ��ا يَ��ْك��ثُ��ُر َح��يْ��ُث ِب��ِر ال��م��ن��ا َع��َل��ى ال��ك��س��ي��ِر ِل��ْل��َق��ْل��ِب «َواْل��َج��بْ��ُر»
آَم��اُل ��َم��ا ال��سَّ ِب��َج��نَّ��اِت َوَل��نَ��ا َج��َه��نَّ��م ِب��ِم��ثْ��ِل ُه��نَ��ا ال��ح��ي��اَة نَ��ْق��ِض��ي
��ال ال��ع��سَّ اْل��ق��ن��ا َوال��رَّبُّ ال��دِّي��ِن، ِف��ي بَ��ْع��َض��نَ��ا ��َر نُ��َك��فِّ أَْن ال��ج��َه��اَل��ِة َف��ِم��َن
«اْس��ِت��ْق��َالُل» اْل��َوَرى ُدوَن ِب��ِه َوَل��نَ��ا نُ��َرى ِل��َك��ي ال��نَّ��ِع��ي��َم َل��نَ��ْح��تَ��ِك��ُر إِنَّ��ا
َم��َج��اُل ِل��ْل��َج��ِم��ي��ِع َف��ِف��ي��َه��ا َع��نْ��َه��ا، َح��ِدي��ِث��ِه��م ِم��ثْ��َل ��َم��اواُت ال��سَّ َك��انَ��ِت إِْن
أَْم��ثَ��اُل ِل��ي اْل��َم��رِّي��ِخ ِف��ي َويُ��َق��اُل تَ��ثَ��بُّ��ٍت َق��بْ��َل اْل��ِم��ي��َراَث ��ُم أَأَُق��سِّ
ُم��َح��اُل اْل��ُوُج��وِد ِف��ي َم��ا ِب��ُح��ُق��وِق��ِه��ْم! َط��اَل��بُ��وا إِْن َغ��ًدا َل��ُه��ْم أَُق��وُل َم��اذَا
أَْم��ثَ��اُل ال��نُّ��َه��ى أَْربَ��اِب ُع��ْرِف ِف��ي َج��ِم��ي��ُع��ُه��م َواْل��َم��ِس��ي��ُح َوأَْح��َم��ُد ُم��وَس��ى
أْش��َك��ال َل��ُه اخ��ت��ل��ف��ْت َم��ا وال��ق��رآِن واإلن��ج��ي��ل ال��ت��وراِة ِف��ي َوال��ربُّ
ِه��َالل ��َع��اُر ال��شِّ َوَل��نَ��ا َك��ِل��َق��اِئ��ِه ِش��َع��اُرنَ��ا ��ِل��ي��ُب َوال��صَّ اْل��ُم��َه��يْ��ِم��َن، نَ��ْل��َق��ى
اْألَْع��َم��اُل ِج��ي��َدنَ��ا ت��زيِّ��ْن َل��ْم إِْن يُ��ِف��ي��ُدنَ��ا َل��يْ��َس ال��ي��ْوَم، ذَاَك ف��ال��دي��ُن،
اْألَْه��َواُل َوُدونَ��ُه ال��نَّ��ِع��ي��َم َوخ��ِذ ��ت��ي ح��صَّ َوال��ج��َه��نَّ��م َس��ِع��ي��ًدا، َدْع��ِن��ي
اْل��َح��اُل» «يَ��ْم��ِش��ي ِف��ي��ِه اْس��ًم��ا ِل��َي َواْخ��تَ��ْر ُم��وِج��ًدا َل��َك يَ��ُك��ْن إِْن اْس��ِم��ي َع��نِّ��ي ُخ��ذْ
«َم��وَّاُل» َل��ُه ِف��ي��َه��ا اْم��ِرٍئ ُك��لُّ أَنْ��َح��اُؤَه��ا َع��ِدي��َدٌة اْل��َح��يَ��اُة َه��ِذي
يُ��َك��ال ال��دق��ي��ِق ُك��لُّ َف��َم��ا َح��ذٍَر، َع��َل��ى َل��ِك��ْن ُدوا تَ��َج��دَّ ال��زََّم��اِن َف��َم��َع
األْج��يَ��ال ُد تَ��تَ��َج��دَّ ب��ع��ل��وِم��َه��ا َوإِنَّ��َم��ا ب��ال��ث��ي��اِب ُد ال��تَّ��َج��دُّ ل��ي��س
وال��ش��روال ال��غ��ن��ب��اُز م��ل��بُ��وُس��ُه وال��ذي «ال��ف��رن��ج��ي» َل��ِب��َس َم��ْن س��يَّ��اِن
َوع��ق��ال ع��ص��ريَّ��ٌة ب��رن��ي��ط��ٌة رأَس��ُه ت��زيِّ��ُن م��ن ع��ن��دي س��ي��ان
َق��الُ��وا َم��ا َواتْ��ُرْك ُد، ال��ت��ج��دُّ َف��ْه��َو ُم��نَ��اِض��ًال ال��ك��ري��ِم ِب��ال��خ��ل��ِق َف��تَ��ح��لَّ

١٩٣٠
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األديان بابل (7)

التعصب تيوس قرون وذرت الناس، مذاهب واختلفت لبنان، يف الطائفية نار تلظت
القصيدة. هذه انفعال، أشد منفعل وأنا فقلت، نفسه ١٩٠٤ سنة التاريخ يعيد أن فخفنا

َواْل��ِف��تَ��ِن اْألَْح��َق��اِد َم��ْس��َرَح يَ��ا َوَط��ِن��ي يَ��ا اْألَْديَ��اِن بَ��اِب��َل يَ��ا

∗∗∗
َوَس��ِن ِف��ي ��ْح��نَ��اءِ ال��شَّ َع��ِن إِالَّ أَُم��ٍم ِس��َوى ِف��ي��ِه َوَم��ا َوَط��ِن��ي
يَ��ِل��ِن َل��ْم ِل��بَ��ِن��ي��ِه َوأَِدي��ُم��ُه َع��بَ��ثً��ا َس��َم��اُؤُه ت��غ��ي��ُم َوَط��ٌن
دَخ��ِن َع��َل��ى ف��ه��دن��تُ��ُه ُم��ْع��ٍي، دغ��ٍل َع��َل��ى اْل��تَ��أََم��ْت َوِج��َراُح��ُه
ال��ِم��َح��ن دري��ئ��ة ال��ب��الءِ ه��دف َوُه��نَ��ا ُه��نَ��ا ُم��بَ��ْع��ثَ��َرٌة ِف��َرٌق
َوَه��ِن ِف��ي اآلح��اِد ��ُد وت��أحَّ م��ض��ط��رب ال��ُج��ُم��َع��ات ��ع ف��ت��ج��مَّ
��نَ��ِن َوال��سُّ اْألَْديَ��اِن َم��َع َج��ْريً��ا َل��ُه��ُم ُس��نَّ��ًة ال��ت��َف��رُُّق أَْم��َس��ى
ُه��َدِن ِب��َال تَ��ل��ق��اَه��ا َواْألَبْ��َط��اَل اْل��َم��َش��اِن��َق نَ��نْ��َس َال نَ��نْ��َس إِْن
َوُم��ْخ��تَ��ت��ِن؟ م��ع��م��وٍد بَ��يْ��َن م��ا َط��َغ��ى يَ��ْوَم ��اُح» ��فَّ «ال��سَّ َق َف��رَّ َه��ْل

∗∗∗
َواْل��ِف��تَ��ِن اْألَْح��َق��اِد َم��ْس��َرَح يَ��ا َوَط��ِن��ي يَ��ا اْألَْديَ��اِن بَ��اِب��َل يَ��ا
اْل��َوَط��ِن َم��ْس��ِج��َد َويُ��ْدِب��ُر َوْج��ًه��ا، َم��ْس��ِج��ِدِه َش��ْط��َر ي��ولِّ��ي ُك��لٌّ
ال��دَم��ِن َع��َل��ى ��ابً��ا ن��عَّ َك��اْل��بُ��وِم َط��اِئ��َف��ة ِف��ي��ِه َوال��طَّ��اِئ��ِف��يَّ��ُة
اْل��َخ��ِش��ِن ِل��ْل��م��رك��ِب ِب��ُك��ْم َج��دُّوا َف��َق��اَدتُ��ُك��ْم ��ي أُمِّ بَ��ِن��ي َح��ذًَرا
ِب��ال��زََّم��ِن َالَق َم��ا َواْس��تَ��ْح��ِدثُ��وا َخ��َراِئ��ِب��ُك��ْم َع��َل��ى ال��ن��َع��اَق َخ��لُّ��وا
َواْل��َع��َل��ِن ��رِّ ال��سِّ ِف��ي أَْع��َوانَ��َه��ا َف��ذَُروا ِف��تْ��نَ��ٌة، ال��طَّ��اِئ��ِف��يَّ��ُة
َرَس��ِن ِب��َال َط��اٍغ َف��اْق��تَ��اَدَه��ا أَُم��ًم��ا َف��رََّق��ْت َك��ْم َويْ��َح��َه��ا يَ��ا
إَِح��ِن ذَِوي ِص��ْرنَ��ا ��ٌر ُم��تَ��نَ��صِّ َوأَنَ��ا ُم��ْس��ِل��ٌم َه��ذَا أَِألَنَّ
��غ��ِن ِب��ال��ضَّ اْإلِنْ��ِج��ي��ُل ��َر بَ��شَّ أَْو م��وج��دًة اْل��ُق��ْرآُن َع��لَّ��َم َه��ْل

∗∗∗
َواْل��ِف��تَ��ِن اْألَْح��َق��اِد َم��ْس��َرَح يَ��ا َوَط��ِن��ي يَ��ا اْألَْديَ��اِن بَ��اِب��َل يَ��ا
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أَْل��بَ��َس��ِن��ي ال��ثَّ��ْوَب َه��ذَا َش��اءَ إِذْ َوأَِب��ي َع��اِرٌض إِالَّ ال��دِّي��ُن َم��ا
أَنْ��َك��َرنِ��ي ِف��ي��ِه رَآِن��ي إِْن َم��ْن َويُ��ْؤلِ��ُم��ِن��ي َراٍض، ِب��ه َوأَنَ��ا
َم��يَّ��َزنِ��ي َوال��ثَّ��ْوُب َع��ْس��َك��ٍر ِف��ي ف��رٌق أَنَّ��نَ��ا َه��ْب َص��اِح��ب��ي، يَ��ا
تَ��ُه��ِن أَُه��ْن إِْن أَنَّ��َك أََج��ِه��ْل��َت َح��نَ��ًق��ا؟ بَ��ْع��َض��نَ��ا نُ��نْ��ِك��ُر َف��َع��َالَم
َف��ُه��ِن أٌخ م��غ��روًرا ع��زَّ إن نَ��ُس��ْد اْل��َح��يَ��اِة ِف��ي ال��تَّ��َس��اُم��ِح َف��ِإَل��ى
َك��َف��ِن ِف��ي األم��ِس َح��دِي��ث ��وا ل��فُّ أََال َواْل��َم��ِس��ي��ِح أَْح��َم��َد أَبْ��نَ��اءَ
ُم��ْم��تَ��َه��ِن ُك��لَّ يُ��َع��زُِّز ُم��ج��ٍد َع��َم��ٍل َع��َل��ى ط��رٍّا َوتَ��َع��اَونُ��وا
ثَ��َم��ِن! ِب��َال َم��ْع��ُروٌض َواْل��ُح��بُّ َغ��اِل��يَ��ًة اْل��بَ��ْغ��َض��اءَ يَ��ْش��تَ��ِري َم��ْن
َواْل��ِف��تَ��ِن اْألَْح��َق��اِد َم��ْس��َرَح يَ��ا َوَط��ِن��ي يَ��ا اْألَْديَ��اِن بَ��اِب��َل يَ��ا
َغ��ن��ي َوَع��نْ��َك َع��نِّ��ي ��ٌد َوُم��َح��مَّ ن��ْص��َرتَ��نَ��ا يَ��ْح��تَ��اُج َال يَ��ُس��وُع
ال��دج��ِن َوْح��َش��َة نَ��أَْل��ُف َف��ِإَالَم َم��ْرَح��َم��ًة ال��نُّ��وِر ِل��بَ��ثِّ َج��اءَا
ِل��َم��ِن؟ أَْم��ُرَه��ا ال��رِّئَ��اَس��ُة َه��ِذي ثَ��اِئ��ُرنَ��ا ثَ��اَر ال��رِّئَ��اَس��ِة أََع��َل��ى
��ُف��ِن ال��سُّ ِس��َوى يَ��ْش��َق��ى َف��َال ثَ��اَرا إِذَا َواْل��ِب��َح��اَر ال��َع��َواِص��َف إِنَّ
َف��ن��ي َوال��رَُّع��اِة ال��طَّ��َواِئ��ِف بَ��يْ��َن َوَط��ٍن ِف��ي اْآلَم��اِل َخ��يْ��بَ��َة يَ��ا
َواْل��ِم��َه��ِن اْل��يَ��ْوِم��ي ُخ��بْ��ِزِه َع��ْن تَ��ْش��غ��لُ��ُه ال��تَّ��ْوِظ��ي��ِف َوِس��يَ��اَس��ُة
يَ��َم��ِن��ي َوذَا َق��يْ��ِس��يٌّ َه��ذَاَك ُش��َع��ٌب َل��ِك��نَّ��ُه تَ��َرى َش��ْع��بً��ا
ال��زََّم��ِن اْل��َم��ْوِط��ِن ذَا ِف��ي ال��ل��ه تَ��ْج��ِزئَ��ٍة ِب��ُك��لِّ يَ��تَ��َل��ذَّذُوَن

∗∗∗
َواْل��ِف��تَ��ِن اْألَْح��َق��اِد َم��ْس��َرَح يَ��ا َوَط��ِن��ي يَ��ا اْألَْديَ��اِن بَ��اِب��َل يَ��ا
اْل��َوثَ��ِن َع��اِب��ِدي ِم��ْن َل��يْ��تَ��نَ��ا يَ��ا ِع��لَّ��تَ��نَ��ا اْألَْديَ��اُن َك��انَ��ِت إِْن

حماة ناعورة عىل (8)

عليك أقصها التي الحكاية أما املراجع، إىل فارجع يل جلد وال بالضبط التاريخ أدري ال
اإلخوان كان صيًفا، كالتنور كانت وإن فيها املقام يل فطاب حماة، يف كنت هذه: فهي
والد وشاء حياتي، عىل خوًفا ذلك دون حال عندهم وجودي ولكنَّ للثورة، يتأهبون
الفداء، أبي قرب قبالة العايص كتف عىل فكانت حفلة، يل يقيم أن الرساج محمد الدكتور
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النائب شيشكيل، توفيق قنباز، صالح ثالثتهم: النهضة أبطال الدكاترة املدعوين من وكان
الخطيب. وخالد بعد، فيما

قوله: إىل انتهى وملا العود، عىل عها وقَّ فراس ألبي أبياتًا املغني وغنَّى

اْل��َق��بْ��ُر أَِو اْل��َع��اَل��ِم��ي��َن ُدوَن ��ْدُر ال��صَّ َل��نَ��ا ِع��نْ��َدنَ��ا ��َط ت��وسُّ َال أُنَ��اٌس ونَ��ْح��ُن

األستاذ مسافر غًدا أحدهم: يل قال ثم فخذه، يف الخطيب خالد قنباز صالح قرص
حماة اشتعلت بعلبك يف رصت وملا وعي، بال رش» غري «من كلمة فرددت ؟ رشٍّ غري من

هللا. رحمه صالح الدكتور قتل ثم الرساي، وحرقت
يل أقامها التي التكريمية الحفلة يف عرفته سنوات، بعد إال هذا من شيئًا أعلم لم
رنا أخَّ وقال: — هللا رحمه — الحكاية حكى ،١٩٣١ عام ان عمَّ يف الخطيب خالد الدكتور

بعلبك. إىل وصوله لنا تحقق حتى الثورة
النار أن دار غري فيها وأنشدتها الحفلة لتلك القصيدة هذه أعددت فكنت أنا أما

تذكى. بالعودين

ِس��يَّ��اِن اْل��َه��َوى ِف��ي نَ��ْح��ُن إِنَّ��َم��ا ال��زََّم��اِن ذَاَك ِب��نْ��َت يَ��ا تَ��ِئ��نِّ��ي ال
اْل��ح��دثَ��اِن ِم��َن َش��تَّ��ى ِس��َه��اٌم ��ْدِر ال��صَّ َف��ِف��ي َس��ْه��ًم��ا ال��زََّم��اُن َرَم��اِك إِْن
َواْآلذَاِن اْل��ُق��لُ��وِب ِم��ْلءُ َف��ه��َو وأِص��ي��ِخ��ي َس��اَع��ًة ال��نَّ��ْوَح َف��َدِع��ي
ثَ��َواِن َغ��يْ��َر اْل��َح��يَ��اِة ِف��ي تَ��ِق��ْف َل��ْم ��بَ��ايَ��ا ال��صَّ ِب��َع��ْزِم َم��َش��ْت َع��ُج��وًزا يَ��ا
َوَراِن ال��دَّ ِف��ي َك��ال��دَّْه��ِر َف��َك��انَ��ْت ال��دَّْه��ِر َم��ْس��َرِح َع��َل��ى َدْوَرَه��ا َم��ثَّ��َل��ْت
األََم��اِن��ي ال��زََّم��اُن يَ��ْس��لُ��ُب ِم��ثْ��َل��َم��ا ِب��تَ��أَنٍّ َم��اءَُه ال��نَّ��ْه��َر تَ��ْس��لُ��ُب
ج��م��اِن ُع��ُق��ود َزْه��ًرا َف��نَ��َراُه لُ��َج��يْ��نً��ا ال��رِّيَ��اِض ِف��ي ال��دَّْم��َع تَ��نْ��ثُ��ُر
َه��تَّ��اِن ِب��َم��ْدَم��ٍع بَ��اِك��يَ��اٍت َع��يْ��ٍن أَْل��ُف َل��َه��ا اْل��َع��اِص��ي ِب��نْ��َت إِنَّ
َص��وَّاِن؟ ِم��ْن ال��رَِّج��اِل أَُق��لُ��وُب ُدُم��وٍع ِب��ُدوِن أَْع��يُ��ٌن َوَل��نَ��ا
ال��ج��ن��اِن َح��يَ��اة ِب��ِه َوبُ��َك��اَه��ا بُ��َك��انَ��ا يُ��ِف��ي��ُد َف��َم��ا بَ��َك��يْ��نَ��ا إِْن

∗∗∗
ال��رُّوَم��اِن َك��َق��ْوِم��ِك وانْ��دِب��ي��نَ��ا ع��ل��ي��ن��ا ن��وح��ي ال��رُّوَم��اِن، ِب��نْ��َت إِي��ِه،
آِن ُك��لِّ ِف��ي اْل��غ��زاَة َوَرأَيْ��ِت َح��طَّ��َم��تْ��نَ��ا ال��ِت��ي نْ��يَ��ا ال��دُّ َخ��لَّ��دت��ِك
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اْل��َه��َواِن ُض��ُروَب َع��انَ��ْت ِب��ُش��ُع��وٍب ِب��رٍّا ِم��نْ��ُه��ُم َك��اَن َم��ْن َخ��بِّ��ِري��نَ��ا
اْألَْك��َف��اِن ِف��ي ال��نِّ��يَ��اُم يَ��ْس��تَ��ِف��ي��َق أَْن َع��َس��ى ��ي ض��جِّ ال��رَّاِق��ِدي��َن ابْ��نَ��َة يَ��ا
َش��اِن ذَات تَ��اِري��ِخ��ِه ِف��ي َص��ْف��َح��ًة ��ُل يُ��َس��جِّ اْل��ِف��َداءِ أَبَ��ا نَ��اِدي ِه��ي��ِه،
َع��ْدنَ��اِن بَ��ِن��ي ِم��ْن ِب��اْألَْم��ِس َق��اَم م��ل��ٍك ُك��لَّ َوأَيْ��ِق��ِظ��ي أَيْ��ِق��ِظ��ي��ِه
ُس��ْل��َط��اِن ِب��َال َل��ِك��ْن ُم��لُ��وًك��ا اْل��ُع��ْرِب بَ��ِن��ي ِم��ْن يَ��روا ِل��َك��ْي أَيْ��ِق��ِظ��ي��ِه��ْم
اْل��َج��اِن��ي َع��َل��يْ��نَ��ا َص��لَّ��ى ِب��ُخ��ُش��وٍع َم��ْوتَ��ى نَ��ْح��ُن بَ��ْل اْل��َم��اِئ��تُ��وَن ُه��ُم َم��ا
أَْزَم��اِن ِم��ْن اْألَْج��يَ��اُل أََرتْ��َك َم��ا ْث َوَح��دِّ ��ْف تَ��َوقَّ اْل��َع��اِص��ي أَيُّ��َه��ذَا
ِب��أََم��اِن َم��َش��ى «َع��اِص��يً��ا» َل��ُه يَ��ا َم��اءٌ اْل��َف��ِم َوِف��ي َص��اِم��تً��ا َم��َش��ى َق��ْد
ُغ��ْف��َراِن ِب��َال اْل��َع��اِص��ي َوُدُم��وُع ذُنُ��وبً��ا تَ��ْم��ُح��و اْل��َخ��اِط��ِئ��ي��َن َدْم��َع��ُة
َواالْف��ِت��تَ��اِن اْل��ح��بُ��وِر ِب��ُخ��ُم��وِر َس��ْك��َرى اْل��َج��نَ��اِئ��َن َح��ْوَل��ُه َوأََرى
َك��اْل��ِق��يَ��اِن أَْغ��َص��انُ��َه��ا تَ��تَ��َه��اَدى َك��اْل��ع��ذَاَرى أَْش��َج��ارَه��ا َق��اِئ��َم��ات
اْل��م��ه��رَج��اِن ذَِل��َك ِف��ي َالِع��بَ��اٍت َوتَ��ْش��ُدو تَ��ْل��ُغ��و اْألَْط��يَ��اُر وََع��َل��يْ��َه��ا
اْل��ع��نَ��اِن َع��اِل��َك��اِت اْل��بُ��ؤِس ِم��َن َق��يْ��ٍد ِف��ي تَ��ْرس��ُف ال��ِب��َالَد َوَرأَيْ��ت
أَْوَط��اِن��ي ِف��ي أَنْ��َت ال��رَّْوُض، أَيُّ��َه��ا ��ْل تَ��َع��قَّ َوُق��ْل��ُت َص��يْ��َح��ِت��ي َف��َع��َل��ْت
اْألََغ��اِن��ي َف��َك��يْ��َف َم��أْتَ��ٍم ِف��ي نَ��ْح��ُن ت��ج��نِّ��ي َال ط��ي��ورُه، يَ��ا اْص��ُم��ِت��ي
ثَ��اِن ُع��ْرٌس َف��ه��َو ال��َخ��ْط��ُب ط��م��ا إِْن ِع��َظ��اٌت: اْل��َج��َواِب َوِف��ي َف��أََج��ابَ��ْت

١٩٢٧

َعلُِّموَها (9)

.١٩٢٣ سنة قبل مقولة وهي خصيًصا، سببًا لها أذكر ال

َوثِ��َم��اْر ُزُه��وٍر بُ��ْس��تَ��اُن َف��ه��َي اْل��َوَط��ن يَ��ْرَق��ى ِف��ي��َه��ا َع��لِّ��ُم��وَه��ا
َم��نَ��اْر نْ��يَ��ا ال��دُّ ِف��ي ِل��ْألَبْ��نَ��اءِ َف��ه��َي ال��زََّم��ِن ِم��ْرآَة اْل��َم��ْرأََة َه��ذِّبُ��وا
اْل��ُع��َظ��َم��اءْ اْل��ُع��َل��َم��اءِ أُمُّ ف��ه��ي ح��ل��ى َخ��يْ��َر َل��َه��ا اْل��ِع��ْل��َم َواْج��َع��لُ��وا

اْل��َوَط��ْن َم��ْج��ُد َوُه��ُم
ال��َع��اِط��َف��ات أَْس��َم��ى ُ نَ��ْق��َرأ ِب��ِه��َم��ا َص��ْف��َح��تَ��اِن َوَربِّ��ي َع��يْ��نَ��يْ��َه��ا إِنَّ
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االسِتْقالل َسبيِل يف

اْل��َح��يَ��اة أَْس��َراُر تُ��ْدَرُك ِب��ِه��َم��ا َوَح��نَ��اٍن لُ��ْط��ٍف َم��اءِ ِم��ْن ُص��ِن��َع��ا
اْل��بُ��َس��َالء ِل��ْل��ُج��نُ��وِد أُمٌّ َف��ه��َي َس��اِم��يَ��ه ِب��ُدُروٍس َس��لِّ��ُح��وَه��ا

اْل��َوَط��ْن يُ��ْح��َم��ى َوِب��ِه��ْم
ال��ب��دي��ع ال��خ��ل��ق آي��ة ف��ب��راه��ا ال��وج��ود ف��ي ن��ق��ًص��ا ال��رح��م��ن وج��د
ص��ن��ي��ع أس��م��ى خ��ل��ق��ه��ا ف��ي رأى إذ ال��س��ع��ود ث��غ��ر ع��ن ال��ف��ردوس ض��ح��ك
األن��ب��ي��اء ج��م��ي��ع ن��اغ��ْت م��ن وه��َي أُم��ك��م ف��ه��ذي ت��ل��وم��وه��ا، ال

ال��ح��زن ع��ن��ا ون��ف��ت
ح��ن��ان أس��م��ى زان��ه��ا أُم غ��ي��ر ال��دن��ى ه��ذي ف��م��ا األم ح��بَّ��ذا
ال��ك��ي��ان م��ن��ا غ��ش��ا ق��د غ��مٍّ ك��لَّ ل��ن��ا اف��ت��رَّ م��ت��ى ي��ن��ف��ي ث��غ��ره��ا
ال��ن��ج��ب��اء ال��ب��ن��ي��ن م��ه��د ص��دره��ا ف��الح أرق��ى ت��غ��ن��م��وا ع��ل��م��وه��ا

ال��وس��ن ال��ج��ف��ن ج��ف��ا إن
ال��ن��ش��ي��د ف��ي��ه��ا ل��ل��ورى وأع��ادوا األع��ص��ِر ش��ع��راءُ ت��غ��نَّ��ى ك��م
ال��ع��م��ي��د دان ول��ه��ا ب��ل��واه��ا وق��س��ور ق��ائ��د م��ن م��ش��ى ك��م
ال��ن��س��اء أق��دام ت��ح��ت وت��رام��ت ع��روش دان��ت ك��م ال��ت��اري��خ س��ائ��ل��وا

ال��زم��ن م��ي��ادي��ن ف��ي
ال��ن��اه��ض��ي��ن ال��ب��ن��ي��ن ال��دن��ي��ا َوَه��ِب��ي ل��ل��ع��الء ه��ل��م��ي األم أي��ه��ا
ال��ب��ن��ي��ن س��ل��وان األم ف��اب��ت��س��ام ان��ج��ل��ى ال��م��اض��ي ف��ال��غ��ي��ه��ب واب��س��م��ي
ال��ع��الء ف��ي ي��ن��ادي ص��وتً��ا ف��اس��م��ع��وا ��َه��ات األُمَّ ن��س��ج األم��ة إن��م��ا

ال��وط��ن ب��ن��ت ع��ل��م��وا
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ُشُبهاتوُظُلامت

شكوك (1)

بما فيهرف يقصده، ال اتجاًها فيتجه تسميته، أحسن ال ما املرء يعرتي خاصة أحوال يف
يعرف. ال

األب��دي��ْه ال��م��ج��اه��ِل ص��ح��ارى ف��ي ف��ي��ن��ا ت��خ��ت��اُل ال��س��ن��ي��َن ق��اط��راُت
روي��ْه ودون ف��ك��رٍة م��ا دون ح��ي��نً��ا وت��س��رُع ِح��ي��نً��ا تَ��تَ��َه��اَدى
األب��ديَّ��ْه ب��م��رف��أ ي��رس��و س��وَف س��ف��ي��ن��ا إِالَّ ال��ك��وِن ِف��ي نَ��ْح��ِك��ي َل��يْ��َس
م��دن��يَّ��ْه وم��ن ف��ي��ه��ا ح��ط��اٍم م��ن تَ��ْع��َش��ُق��ونَ��ا وم��ا ال��دن��ي��ا ه��ِذي ُك��لُّ
ال��ع��ل��م��يَّ��ْه ال��ف��ض��ائ��ِل ب��ع��ض غ��ي��ر يُ��ْج��دي��نَ��ا َم��ا ق��وُم ي��ا ف��ي��ه��ا ل��ي��س
ب��ل��يَّ��ْه وال��ن��واح ال��م��وُت إن��م��ا دع��ون��ا ال��ن��واِح م��ن ف��دع��ون��ا
ال��ف��ض��اء ف��ي ��ِس ك��ال��ت��ن��فُّ وي��ذه��ُب ك��ال��ه��ب��اء ي��ف��ن��ى ال��ك��ون ف��ه��ذا
ال��ق��ض��اء ي��وَم بَ��اِس��ًم��ا إل��َه��َك ت��ل��ق��ى ك��ن��ت إن ف��ائ��ٌز َوإِنَّ��َك
َم��ثِّ��ل أَْو ِب��َه��ا ف��اض��َح��ْك رواي��ٌة ال��ح��ي��اَة إِنَّ
وان��ِزل ِس��تَ��اَرَك َف��اس��ِدْل ن��ه��اي��ٌة ع��رت��َك وإِذَا
ال��م��ك��ن��ونَ��ْه أَْس��َراَرَه��ا واْس��تَ��بَ��اُح��وا ال��ط��ب��ي��َع��ْه م��غ��ل��ق��اِت ال��ن��اُس ف��ت��ح
َم��ْف��تُ��ونَ��ْه أص��ب��َح��ْت ال��ع��ي��ُن َوب��َه��ا ب��دي��َع��ْه أم��وًرا ف��ي��ه��ا ف��رأي��ن��ا
دونَ��ْه ال��م��ف��اع��ي��ل ف��ي ُه��َو ل��ل��ذي ص��ن��ي��ع��ه وال��ه��واء ال��م��اء س��ل��م
أم��ي��نَ��ْه وه��ي ت��س��ي��ر خ��ط��اه��ا ِف��ي س��ري��َع��ْه وه��َي األج��راِم َه��ِذي ُك��لُّ
ُج��نُ��ونَ��ْه َف��أَبْ��َدى ل��م��ل��ذَّاِت��ه م��ص��ن��وَع��ْه أَنَّ��َه��ا ال��م��رءُ ح��س��ب



زوابع

ال��م��ره��ونَ��ْه ل��ل��س��اع��ِة ره��ٌن َوه��و ي��روَع��ْه َل��ْن َف��َواِج��ٍع ِم��ْن يَ��َرى َم��ا
ال��ج��ه��اد ل��ب��ن��ي راح��ة وف��ي��ه ك��ال��رق��اد إال ال��م��وُت ف��ل��ي��س
ب��ال��م��ع��اد رج��اء ع��ل��ى ي��م��وت ح��يٍّ��ا ب��اإلي��م��ان ع��اش ق��د وم��ن
رج��اء ب��ال ف��ه��و م��ات، ق��د إي��م��ان��ه ال��ذي أم��ا
ال��ب��ك��اء َح��قَّ ق��د وع��ل��ي��ه إخ��وانُ��ُه ف��ل��ت��بْ��ِك��ِه
ج��م��وُد ف��ال��ح��ي��اة زال وإذا االرت��ق��اء س��لَّ��م ال��م��وت إن��م��ا
ال��ه��م��ود؟ ي��ط��ي��ب وه��ل ل��ض��ِج��رن��ا ل��ل��ب��ق��اء ب��دئ��ن��ا م��ن خ��ل��ق��ن��ا ل��و
ال��خ��ل��ود ال��ت��ط��وراِت وب��ه��ذي ف��ن��ائ��ي وس��ه��ٌل ع��ذٌب م��وت��ي إنَّ
ال��م��ول��ود أيُّ��َه��ا ي��ا ف��ت��ج��ل��د األح��ي��اء ف��رق��ُة ال��ص��ع��ُب إن��م��ا
رق��ود ف��ال��م��م��ات ط��اب، ع��ي��ش��ه��ا ال��س��م��اء ف��ي ال��ت��ي ع��ل��ى ت��ن��وح��وا ال
ع��ي��ُد ب��ال��م��ح��ب��ة ال��ع��ي��ش ول��ه��ا ال��رج��اء أخ��ت اإلي��م��ان ب��ن��ت ف��ه��ي
ت��ع��زى ل��م��ن ال��ح��ي��اة ل��ت��ج��دي��د رم��ًزا ج��ب��رائ��ي��ل ب��وق ف��ي أرى
ي��خ��زى ف��ل��ي��س ل��ل��ع��دو م��ح��بٍّ��ا ت��ق��يٍّ��ا ي��ح��ي��ا ل��ل��ذي ف��ط��وب��ى
ب��اج��ت��ه��اد رب��ك ك��رم ف��ي ع��ام��ًال ح��ي��ات��ك ف��اص��رف
ال��رش��اد س��ب��َل أخ��ي وان��ه��ج، وم��ج��ام��ًال م��ح��س��نً��ا ك��ن
ال��ح��واص��ل زغ��ب ال��ق��ط��اِة ك��ف��راخ ب��ن��ي��ه��ا َوَخ��لَّ��ْت َم��اتَ��ْت أُمٍّ ربَّ
ت��س��ائ��ل ال وال��ق��ض��ا ال��ده��ر وع��ن ف��ي��ه��ا أُنْ��ِزَل ال��ق��ض��اء ح��ك��م ذاك
ن��اح��ل ال��م��ص��اع��ب ي��ل��ق��ى وت��ق��يٍّ ت��ي��ًه��ا ي��خ��ت��ال األرض ف��ي ش��ق��يٍّ ك��م
راح��ل م��ح��ال��َة ال أن��ت ف��غ��ًدا ت��ب��ك��ي��ه��ا ف��ال ال��دن��ي��ا ج��ف��ت��ك إن
ال��غ��وائ��ل ب��اُب ف��ال��خ��وُف ب��اض��ط��راٍب ت��تَّ��ِق��ي��َه��ا ال ال��ح��ادث��اِت ن��اِزِل
وج��اه��ل ع��ل��ي��ٌم ع��ن��ده��ا ي��س��ت��وي وج��ي��ًه��ا أو س��يِّ��ًدا ت��خ��َش ل��م ف��ه��َي
ع��ل��م��ا ب��ال��م��ج��ه��وِل أُح��ي��ط ول��س��ت س��ل��م��ى ك��اب��ن ال��م��ن��اي��ا ف��ي ورأي��ي
س��ل��م��ا ك��ان أو ل��ي ك��ان أح��ربً��ا أُبَ��ال��ي وال أس��ي��ُر ول��ك��ن��ي
م��رغ��م��ا أَْرِج��ع ول��س��وَف م��خ��يَّ��ر غ��ي��ر ج��ئ��ُت ق��د
م��ث��ل��م��ا ال��ع��ن��اص��ر ح��يَّ ج��وه��ري وي��ب��ق��ى أف��ن��ى
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وُظلُمات ُشبُهات

والحياة الحرارة (2)

ل��ح��ِدِه ف��ي ت��ش��بُّ��ِب��ي ال��م��ش��ي��ب وط��وى ع��ه��ُدُه ت��ق��اَدَم ف��ق��د ال��ن��س��ي��ُب أم��ا
وج��ِدِه ش��رارُة ف��خ��ب��ْت ال��ه��وى ن��س��ي زن��َدُه ي��وٍم ُك��لَّ ي��ق��َدُح ك��ان م��ن
ِه ردِّ ع��ن ك��لُّ��نَ��ا ن��ع��ج��ُز ف��اَت َم��ا ُه َح��دُّ ُ ي��ص��َدأ ح��ي��َن ي��ن��بُ��و وال��س��ي��ُف

ت��ت��ج��دَّد ال��ص��ب��ا أي��ام ه��ي��ه��ات
ال��ش��َق��ا ن��ح��َو ِب��ي ي��س��ي��ُر ال��م��ش��ي��ُب وأت��ى بَ��ِق��ي م��ا م��ن��ه ف��ق��لَّ ال��ش��ب��اب ��ا أَمَّ
م��ل��ت��ق��ى؟ م��ن ل��ن��ا ه��ل ذات��ي وس��أل��ت س��ن��ل��تَ��ِق��ي وق��ل��ُت آم��ال��ي ودَّْع��ُت
ال��ب��َق��ا ف��ل��ك َم��َض��ْت ق��ْد األم��ان��َي إنَّ ات��ِق ل��ي وق��ال��ْت ن��ف��س��ي ف��ت��ن��ه��دْت

أس��ود ح��ظِّ��ك م��ث��ل ل��ي��ل وال��ع��ي��ش
ال��م��ط��ل��ِب ه��ذا ت��ح��دي��د ف��ي ُض��لَّ ك��ْم ال��م��ذه��ُب أي��ن وأي��ن ج��ئ��ت أي��ن م��ن
��ب ت��ش��عُّ ذات ال��ش��ع��واء وط��ري��ق��ه ��ب م��ح��جَّ ال��ح��ص��ي��ف ال��رج��ل ع��ن س��رٌّ
��ب��ي ت��ت��ع��جَّ ف��ال م��وت��ي دن��ا وإذا ي��ت��ع��ب ح��دي��ثً��ا ن��ف��س��ي، أي��ا ف��دع��ي

ي��ش��يَّ��د ث��م يُ��َه��دُّ ال��ب��ن��اء إِنَّ
واتَّ��َق��د ��َد ت��وقَّ ق��د ال��ح��رارة ب��ل��ظ��ى ه��ام��د م��ن ب��ه��ا ك��م ال��ك��واك��ب َه��ِذي
ال��َج��َل��ْد ف��ب��ردُه ح��رارتُ��ُه س��ل��ب��ْت ج��ام��د دورَة األج��ي��اُل ب��ه َداَرْت
بَ��َرْد ن��ق��د دع��وه ع��وَّادي س��ي��ق��ول م��واق��دي ِن��يَ��اُر ُط��ِف��ئَ��ْت إن ول��ذاك

��ُد ت��ت��وقَّ ح��رارٌة ال��ح��ي��اَة إنَّ
ي��ب��س��م ال��ح��رارِة ث��غ��َر ل��ه��ا وج��َدْت ع��ن��دم��ا إالَّ األح��ي��اءُ ت��ظ��ه��ِر ل��م
ال��َح��ُم��و ال��ش��م��َس ف��ارَق م��ا إذا ف��ي��ه��ا، وم��ا ه��ذي أرض��ن��ا ت��ف��ن��ى ول��س��وَف
ج��ه��نَّ��ُم ال��ف��ن��اء رغ��م ع��ل��ى خ��ل��دْت م��ث��َل��م��ا ب��ال��ح��رارِة ي��خ��ل��ُد وال��ك��ون

يُ��َخ��لَّ��ُد ال��ف��ن��اء س��وى ف��ل��ي��س ال أو

١٩٢٢
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زوابع

صديق روح إىل (3)

بما نطقت حتى جدٍّا موته بي فأثَّر أنا أما هو، من تعرف أن يعنيك ال صديق يف قلتها
نطقت.

ال��تَّ��َع��ِب َم��َغ��بَّ��ُة ال��رَُّق��اَد إِنَّ َع��َج��ِب ِم��ْن ال��نَّ��ْوِم ِف��ي َف��َم��ا نَ��اِم��ي
ال��ذََّه��ِب ِم��َن أَْح��َالٌم َف��اْل��َم��ْوُت َوبَ��ْه��َج��ِت��َه��ا نْ��يَ��ا ال��دُّ َع��ِن نَ��اِم��ي
َغ��َرِب ِم��ْن اْإلِنْ��َس��اِن ِل��َع��نَ��اِص��ِر َف��َم��ا اْل��ُخ��لُ��وِد ِب��أَْج��َواءِ تُ��وِه��ي
وال��ل��َه��ِب ِج��ي��ه��ن��وم نَ��اِر َع��ْن َخ��بَ��ًرا َف��أْص��ِدِق��ي اْس��تَ��َط��ْع��ِت َوإِذَا
ال��رََّه��ِب ِم��َن َض��ْرٌب أَنَّ��َه��ا أَْم َص��َدُق��وا اْألَُل��ى آَراءُ أََف��ِت��ْل��َك
َك��اْل��َح��َط��ِب ال��نِّ��ي��َراِن ِل��َج��َه��نَّ��َم َص��نْ��َع��ت��ُه ال��رَّْح��َم��ُن أََف��يَ��ْج��َع��ُل
ال��لَّ��َه��ِب ِم��َن يُ��ْخ��ِرُج��نَ��ا َواْل��َم��ْوُت ُه��نَ��ا َف��اْل��َج��ِح��ي��ُم ��ا َح��قٍّ َك��اَن إِْن
َع��بَ��ِب ذُو َوه��َو بَ��ْح��ٌر َواْل��َع��يْ��ُش بَ��ْوتَ��َق��ة اْألَْرِض ِف��ي َف��َح��يَ��اتُ��نَ��ا

∗∗∗
ال��تَّ��َع��ب َع��ْص��ِرِه ِف��ي آَراءَنَ��ا يَ��َرى اْل��ُك��ُه��وِف إِنْ��َس��اُن َك��اَن َم��ا
ال��ن��َوِب َس��َالِس��ِل أَِس��ي��َر َع��ْص��ًرا َخ��لَّ��َف��ُه أَْح��يَ��اُه الَّ��ِذي أَتُ��َرى
ال��س��ح��ِب! ِم��َن ُم��وَس��ى أَتَ��ى َح��تَّ��ى ُم��ْخ��تَ��ِب��ئً��ا اْل��َوْح��ُي أََظ��لَّ َع��َج��بً��ا
ال��رب��ِب َس��ْه��ِم��ِه ِف��ي ��لُ��وا َوتَ��نَ��قَّ َع��بَ��ُدوا َق��ْد اْألَْج��َراَم أَْج��َدادنَ��ا
ال��رَك��ِب َع��َل��ى َخ��رُّوا َوأََم��اَم��َه��ا آِل��َه��ًة اْألَْك��َواِن ُق��َوى َج��َع��لُ��وا
نَ��ِب��ي ِل��ُك��لِّ آِل��َه��ٍة ُك��لِّ ِم��ْن ُم��ْع��ِج��َزة اْألَْوَه��اُم َوأََرتْ��ُه��ُم
َغ��ِب��ي ُك��لَّ اْألَْص��نَ��اُم َف��أََج��ابَ��ِت َص��اِم��تَ��ًة اْألَْص��نَ��اَم َواْس��تَ��نْ��َط��ُق��وا
َوال��ره��ِب اْإلِج��َالِل ِب��ذَبَ��اِئ��ِح َم��آِث��ِم��ِه��ْم َع��ْن َواْس��تَ��ْغ��َف��ُروَه��ا
اْل��ق��ش��ِب أَثْ��َواِب��َه��ا ِف��ي َك��اْألَْرِض اْزَدَه��َرْت َق��ِد ِب��أَْديَ��اٍن َدانُ��وا
َك��ِذِب» َوِم��ْن ِف��ي��َه��ا ُزْخ��ُرٍف «ِم��ْن ع��ظ��م��ِت��َه��ا ِت��ي��َج��اَن َل��َه��ا َص��اُغ��وا
ال��خ��ط��ِب ِب��م��ْح��ف��ِل اْألََص��مِّ ِم��ثْ��َل َغ��َدْوا اْل��ُم��دَِّع��ي��َن بَ��يْ��َن َوال��نَّ��اُس
ال��ذن��ِب ِذي اْل��َح��يِّ ِح��َم��ار َح��تَّ��ى ِق��َدًم��ا أُلِّ��َه��ْت اْل��َخ��َالِئ��ِق ُك��لُّ
ِب��ي ُ َس��يَ��ْه��َزأ َم��ْن ِش��ْع��ِري َل��يْ��َت يَ��ا ب��ه��م َه��اِزئً��ا ُ َألَْق��َرأ إِنِّ��ي

∗∗∗
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اْل��ُح��ُج��ِب َغ��اِم��ُض َغ��ِري��ٌب ِس��رٌّ نُ��ْدِرُك��ُه َوَل��يْ��َس اْل��ُوُج��وُد َه��ذَا
اْل��ُك��تُ��ِب ِف��ي َك��ال��زع��ِم أَْرِض��نَ��ا ِف��ي ُم��نْ��َح��ِص��ًرا اْل��َخ��ْل��َق نَ��ُظ��نُّ ُك��نَّ��ا
��ُه��ِب ال��شُّ ِف��ي َك��ذَاَك اْل��َح��يَ��اَة أَنَّ يُ��ن��ب��ئُ��نَ��ا اْل��ِع��ْل��ُم أَتَ��انَ��ا َح��تَّ��ى
اْل��خ��ص��ِب رب��ِع��َه��ا َع��ْن ِب��َغ��َراِئ��ٍب َغ��ٍد بَ��ْع��َد اْل��ِع��ْل��ُم يَ��أِْت��ي َوَل��َس��ْوَف
َح��َرِب��ي َغ��ٍد َوِف��ي ال��دب��ور أَْم��ِس َل��نَ��ا بَ��نَ��اُه َم��ا ي��ه��دُم َف��اْل��يَ��ْوُم
ال��طَّ��َرِب ب��ه��زَِّة اْل��َم��نُ��ون َواْل��َق ُم��تَّ��ِئ��ًدا اْل��َك��ْوِن ِب��َه��ذَا َف��اس��رْح
َوال��نَّ��َص��ِب اْألَْع��َم��اِل ِل��َج��َالِئ��ِل ُخ��ِل��َق��ْت َق��ْد اْألَْح��يَ��اءُ ِه��َي َواْع��َم��ْل،
ِب��ي ُ َس��يَ��ْه��َزأ َم��ْن ِش��ْع��ِري َل��يْ��َت يَ��ا ب��ه��م َه��اِزئً��ا ُ َألَْق��َرأ إِنِّ��ي

األربعون (4)

املذهب. ذاك أذهب فال الستني بلغت وقد اليوم أما سأقول، كما األمر ظننت كنت

ال��رس��ُم ��َح��ى َوامَّ اْل��ه��ي��ول��ى َم��َض��ِت اْل��ِج��ْس��ُم أَيُّ��َه��ا َل��ك َوَم��ا ِل��ي َم��ا
يَ��ْس��ُم��و أَْو اْل��َم��ْرءُ إَِل��يْ��ِه يَ��ْص��بُ��و َرَج��ا ُك��لُّ َوَم��اَت ��بَ��اُب ال��شَّ ذََه��َب
س��ق��ُم َف��ُك��لُّ��َه��ا ال��ح��يَ��اَة تَ��ْرُج َف��َال ال��ش��ب��اِب َع��ْه��ُد انْ��َق��َض��ى َوإِذَا
اْس��ُم إِالَّ اْل��ع��م��ِر ِف��ي ِل��ي يَ��بْ��َق َل��ْم َف��ُق��ْل بَ��َل��ْغ��َت إِذَا َواْألَْربَ��ِع��ي��َن
ق��ض��ُم َوَال خ��ض��ٌد َال َوال��ض��ْرُس َس��بَ��ٍب َم��ا دوَن تَ��ْدَم��ُع َف��ال��ع��ي��ُن
تَ��ْل��تَ��مُّ اْل��َك��فُّ َوتِ��ْل��َك ِف��ي��َه��ا، َص��َم��ٍم ِم��ْن ال��ث��ق��َل تَ��ْش��ُك��و َواألذُن
ال��ه��مُّ اْل��َع��اِج��ُز اْل��َع��ُج��وُز َوأَنَ��ا َرُج��ٌل أَنَّ��ِن��ي ألح��س��ُب إِنِّ��ي
َونَ��ْه��تَ��مُّ ِل��ُدنْ��يَ��انَ��ا نَ��ْس��َع��ى ي��ْخ��َدُع��نَ��ا َوال��ده��ر ِل��نَ��ا َع��َج��بً��ا
ال��س��مُّ ت��ريَ��اِق��ِه ِف��ي وال��ده��ُر يُ��ْس��ِع��ُدنَ��ا ال��دْه��َر أَنَّ َونَ��ُظ��نُّ
َع��مُّ يَ��ا ال��َك��ْوِن ِب��َه��ذَا ف��ازَه��ْد ُم��ن��ى األربَ��ِع��ي��َن ِف��ي تَ��نَ��ْل َل��ْم إِْن
َض��مُّ َوَال ن��ش��ٌر َل��ُه يُ��ْرَج��ى َف��َال ال��ش��ب��اِب ب��رُد انْ��َط��َوى َوإِذَا
ال��ص��مُّ أَيُّ��َه��ا َس��ْم��ًع��ا َك��ال��طَّ��يْ��ِف، َخ��َط��َرْت َش��ِب��ي��بَ��ٌة اْل��َح��يَ��اَة إِنَّ
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صديق ابن يف (5)

األبيات. بهذه ملرثاته فقدمت وأمه، أبيه موت بعد أصدقائي أعز ابن تويف

َم��َم��ات اْل��َح��يَ��اُة ِف��ي��َه��ا ِب��َالٍد ِف��ي اْل��َح��يَ��اُة تُ��ِف��ي��ُد تَ��َرى، َم��ا أَِخ��ي، يَ��ا
ال��طُّ��َغ��اة ِف��ي��َه��ا تَ��ُس��وُد َح��يَ��اٍة ِم��ْن َخ��يْ��ٌر ِع��نْ��ِدي اْإلِنْ��َس��اِن َم��ْوَت إِنَّ
اْألَنَّ��ات ِب��ِه َداَم��ْت بَ��َق��اءٍ ِم��ْن َوأَْه��نَ��ا أََع��زُّ نْ��يَ��ا ال��دُّ َوِف��َراُق
َط��يِّ��بَ��ات ِب��ِه َم��ا اْل��ُع��م��ِر، َع��َل��ى تَ��أَْس��ْف َف��َال أَْم��ِس ِم��ثْ��َل اْل��يَ��ْوَم َوأَرى
اْألَْم��َوات؟ أَيُّ��َه��ا تَ��ُق��ولُ��وَن َم��ا أُنْ��ثَ��ى ِالبْ��ِن َراَح��ٌة اْألَْرِض ِف��ي َل��يْ��َس
ال��رَُّواة َرَواُه َم��ا ُك��لَّ َف��انْ��ب��ذُوا ِم��نَّ��ا أَْه��نَ��أ اْل��َف��نَ��اءِ ِف��ي إِنَّ��ُك��ْم
اْل��َج��نَّ��ات ُدونِ��ِه ِم��ْن نَ��ِع��ي��ٌم ِت اْل��َم��ْو َوِف��ي اْل��َج��ِح��ي��ُم، اْل��َف��تَ��ى َع��يْ��َش إِنَّ
اْل��ُع��تَ��اة ِف��ي��َه��ا ت��زجُّ ل��ن��اٍر يَ��ا َوَق��الُ��وا اْل��َم��َم��اِت ِم��َن َخ��وَُّف��ونَ��ا
ت ال��زالَّ ق��دره ُدوَن ص��غ��َرْت َرِح��ي��ٍم َربٍّ ِل��َق��اءَ َف��َك��ِرْه��نَ��ا
اْل��َه��َف��وات ُع��يُ��ونِ��ِه ِف��ي ت��َرى َال يُ��وِح��ي َواْل��َع��ْق��ُل اْل��َع��ِظ��ي��ُم، َل��ُه َواْإلِ
ق��َض��اة؟ اْل��ُخ��لُ��وِد َوِف��ي َخ��ص��ٍم، ِم��ثْ��َل ُق��ْرِب��ي ُوُق��وف��ك رب��ي أََص��ِح��ي��ٌح
ال��تَّ��ْوَراة ِب��ِه أَنْ��بَ��أَْت ِم��ثْ��َل��َم��ا َرِه��ي��ٍب ِب��َع��ْدٍل اْل��َوَرى أَتَ��دي��ُن
اْل��َك��اِئ��نَ��ات ُص��نْ��ِع��ِه ِم��ْن َربٍّ ُح��بَّ ��ي أُمِّ َم��َح��بَّ��ُة تَ��ُف��ْق ذا يَ��ُك��ْن إِْن
��َه��ات اْألُمَّ َن اْل��ُم��َك��وِّ أَتَ��ُف��وُق َربِّ��ي ِب��ُح��ْك��ِم��َك َظ��نِّ��ي َه��ذَا َل��يْ��َس
ال��س��يِّ��ئ��ات ال��دج��نَّ��ة ِف��ي ��ِح��ي تَ��مَّ َوَك��انَ��ْت إَِل��يْ��َه��ا ��َح��ى ال��ضُّ أََس��أْت َك��ْم
َح��َس��نَ��ات ُك��لُّ��َه��ا َش��ْيءَ، َال َف��ه��َي ذُنُ��وِب��ي َواْغ��ِف��ْر رب يَ��ا ت��دنِّ��ي َال
رح��َم��ات َربِّ��ِه ِع��نْ��َد َم��ا ُف يُ��ْع��َر َف��َه��ْل ذَنْ��ٍب ُدوَن اْل��َع��بْ��ُد يَ��ُك إِْن
ال��نَّ��َظ��َرات َف��َض��لَّ��ِت إَِل��ِه��ي َوأَْوَص��اف َربِّ��ي أَْع��َم��اُل َح��يَّ��َرتْ��ِن��ي
��اِئ��بَ��ات ال��صَّ ِس��َه��ام��ه َف��ت��ص��م��ي ال��ظَّ��ْه��ِر ِب��َق��اِص��َم��ِة يَ��ْرِم��ي يَ��ْوٍم ُك��لُّ

١٩٢٨
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مسدسات (6)

١

َم��ْك��تُ��وَم��ا يَ��َظ��لُّ َس��ْوَف ��رُّ َوال��سِّ أَبَ��ًدا أَنَ��ا َك��َم��ا أَُع��وَد َل��ْن أَنَ��ا
َم��ْع��لُ��وَم��ا أَِص��ي��ُر َوَل��ْس��ُت َع��ْق��ِل��ي يَ��ْج��َه��لُ��ِن��ي اْل��َك��ْوِن َه��ذَا لُ��ْغ��ُز أَنَ��ا
َح��ْرب ِف��ي ف��ه��َي اْل��َك��َواِئ��ِن بَ��يْ��َن ُم��َك��اَف��َح��ٍة ِس��َوى اْل��ُوُج��وُد َل��يْ��َس
اْل��َع��اِق��ل ِب��تَ��ْف��ِس��ي��ِرَه��ا يَ��َح��اُر اْل��َح��يَ��اِة َم��َع��اِن��ي اْل��ُوُج��وِد ِف��ي أََرى
اْل��َف��اِع��ُل ذَِل��َك ي��ح��ي��ره��ْم َم��ْف��ُع��وَل��َه��ا ال��نَّ��اُس أَْدَرَك إِذَا
َه��ذَيَ��اِن َغ��يْ��ُر ال��نَّ��َواِب��ِغ َرأُْي َف��َم��ا ال��نَّ��اِب��ُغ��وَن ادَع��اُه َم��ا دَْع

∗∗∗
َم��ْه��ُدوم��ا تَ��َراُه َوَل��ْس��َت ِج��ْس��ًم��ا ُم��تَّ��ِح��ًدا اْل��َك��ْوَن َرأَيْ��ُت إِنِّ��ي
َم��نْ��ُظ��وم��ا ال��دَّْه��ِر ِب��َك��فِّ أَْض��َح��ى س��ل��ك��تَ��ُه اْألَْح��َداث ت��ف��رُط َم��ا
ال��رَّح��ب ِب��اْل��َم��ْس��ل��ِك ِس��ْر ِب��اْل��َم��ْوِت، يُ��نْ��ِذُرنَ��ا َق��اَم َق��ْد ِل��لَّ��ِذي ُق��ْل
َوِض��ي��ق َويْ��ٌل ِف��ي��ِه َم��ْوق��ٍف ِس��َوى اْل��َوَرى َح��يَ��اُة َل��يْ��َس��ْت تَ��ُق��ولُ��وَن
ال��طَّ��ِري��ق َق��بْ��َل َرِف��ي��َق��َك َف��َه��يِّ��ئ اْل��بَ��َق��ا ِل��َداِر يَ��ْوًم��ا َونَ��ْرَح��ُل
ِب��وْج��َداِن��ي إِي��َم��اِن��ي َه��يَّ��أُْت َف��َق��ْد ال��زَّاِع��ِم��ي��َن َق��ْوُل َص��حَّ إِْن

٢

يَ��ْغ��َف��ُل َوَال َف��تَ��اَه��ا يَ��ُق��وُل ��ٍة أُمَّ ِف��ي ِش��ئْ��ت َوَم��ا ُوِج��دت
يَ��خ��ذل أَْو اْل��يَ��أِْس ِم��َن ي��ُم��وُت ج��ري َزِع��ي��ٌم ِف��ي��َه��ا َق��اَم َوإِْن
ُق��تَّ��لُ��وا اْألَُل��ى اْألَنْ��ِب��يَ��اءِ َع��ِن َش��اِه��ٍد ِم��ْن ال��تَّ��َواِري��ِخ ِف��ي َوَك��ْم
يَ��ِع��ي َال َوأَْق��َوال��ُه يَ��ُق��وُل ُم��دَّع ِم��ْن ِب��َالِدي ِف��ي َوَك��ْم
اْل��َم��ِص��ي��ر َوُس��وءَ اْل��َح��يَ��اَة َويَ��ْش��ُك��و ال��َوَط��ن ل��ي��ح��َي ُم��نَ��اٍد َوَك��ْم
ال��نَّ��ف��ي��ر َص��ْوُت األذَن ق��رَع َم��تَ��ى اْل��خ��ْل��َوِة إَِل��ى ُه��ُروبً��ا تَ��َراُه
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∗∗∗
ال��ِغ��َض��اب ال��لُّ��يُ��وُث ال��رَِّج��اُل َف��نَ��ْح��ُن بَ��ْع��ِض��نَ��ا َع��َل��ى َس��َط��ْونَ��ا َم��ا إِذَا
ِح��َس��اب ِب��َغ��يْ��ِر ال��ثَّ��نَ��اءَ َونُ��ْس��ِدي نَ��ْش��تَ��ِه��ي ال��ِذي َغ��يْ��َر َونَ��ْف��َع��ُل
��َح��اب ال��سَّ َم��تْ��ِن َف��ْوَق َواْع��تَ��َل��ى ِب��نَ��ا نَ��ْف��ُس��ُه َط��م��ع��ْت َزاَرنَ��ا َوَم��ْن
ال��دُُّم��وع ُخ��بْ��َز ِب��ال��ذُّلِّ َونَ��أُْك��ُل اْل��ُخ��ُض��وَع أَِل��ْف��نَ��ا َل��َق��ْوٌم وإِنَّ��ا
اْألَِم��ي��ر َع��َل��يْ��نَ��ا َك��اَن َش��اءَ َوَم��ْن ِب��ال��رس��ن َش��اءَنَ��ا ِل��َم��ْن نُ��َق��اُد
اْل��ُق��بُ��ور َخ��ِف��ي��ُر َف��أَنْ��َت ��م تَ��نَ��عَّ أَْرِض��نَ��ا ِف��ي اْألَْم��ِن َح��اِف��َظ َف��يَ��ا

٣

نَ��ْع��بُ��ِد َل��ْم ال��ك��واِك��ِب َوأَيَّ َم��َض��ى ِف��ي��َم��ا َش��ْم��ُس يَ��ا َع��بَ��ْدنَ��اِك
أَْع��بُ��ِد ِم��ْن ال��نَّ��اُس َع��بَ��َد َك��ْم اْل��ِع��بَ��اَدِة َم��َق��اُم اْل��ِب��َالِد ت��ي َف��ِف��ي
نُ��وَج��ِد َل��ْم ُوُج��وُدِك َف��َل��ْوَال اْل��ُوُج��وِد َونُ��وُر اْل��َح��يَ��اِة، أَأُمُّ
ِب��اْل��ُوُج��وِد َه��َزأْت َوَق��ْد تَ��ِس��ي��ُر َونُ��وٍر نَ��اٍر َغ��ابَ��ُة َف��ِإنَّ��ِك
اْل��ُوُج��وِد َم��َع��اِن��ي َج��ِه��ْل��نَ��ا ِألَنَّ��ا ت��ْط��ل��ِع��ي َف��َال َع��نَّ��ا ِغ��بْ��ِت َف��ِإْن
أُُس��وُد َوذَلَّ��ْت ُق��ُروٌد َف��َس��اَدْت اْل��َغ��َض��ا نَ��اِر ِم��ثْ��ِل َع��َل��ى َونِ��ْم��نَ��ا

∗∗∗
ُش��ُج��ون اْل��َح��ِدي��ُث َه��ذَا َك��اَن َوإِْن اْل��َم��ْش��ِرِق َع��ِن ِث��ي��نَ��ا َح��دِّ ِق��ِف��ي
يَ��ُك��ون َس��ْوَف َر اْل��ُم��َق��دَّ َف��ِإنَّ تَ��ْض��َح��ِك��ي َال اْل��م��ي��ِت َش��ْع��ِب��ِه َوِم��ْن
��ئُ��ون ال��شُّ نُ��ِدي��ُر ال��بَ��ِس��ي��ط، نَ��ُس��وُد َوُك��نَّ��ا ال��زََّم��اُن ذَاَك َك��اَن َل��َق��ْد
س��بَ��ا أي��ِدي ال��دَّه��ر َف��َف��رَّق��نَ��ا ال��ع��بَ��ا ِب��آِل ال��زََّم��اُن َوَداَر
اْل��ُج��ُدوِد ُع��ُص��وُر تَ��ُع��وَد أَْن َع��َس��ى تُ��ْس��ِرع��ي َوَال َم��ْه��ًال أَْرُض َف��يَ��ا
ُج��نُ��وِد ب��ُدون َق��ْوٍم َم��َواِط��ُن تَ��ْرتَ��ِق��ي َوَه��ْل تَ��ْس��تَ��ِق��لُّ َوَه��ْل
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٤

َوتَ��َظ��لَّ��م َواْش��تَ��َك��ى َديَ��اِج��ي��ك ِف��ي ُح��رٌّ ت��ك��تَّ��م َك��ْم َل��يْ��ُل يَ��ا ِص��ْح��ُت
يَ��تَ��أَلَّ��م ِب��َه��ا أَْم��َس��ى ِب��َالٍد ِم��ْن أَِدي��ٍب َش��َك��اَة ُدَج��ى، يَ��ا َف��اْس��تَ��ِم��ْع
َوأَْق��َدم ال��دَُّع��اءَ َل��بَّ��ى َدَع��تْ��ُه إِْن َف��تَ��اَه��ا َوه��َو اْل��َغ��ِري��َب، ِف��ي��َه��ا َص��اَر
ي��ن��ك��د اْل��ُح��رُّ ��اِدُق َوال��صَّ ِح��َم��اَه��ا، ِف��ي َويَ��ْس��َع��ُد اْل��َك��ذُوُب يَ��ْرتَ��ِق��ي بُ��ْق��َع��ة
َق��ِري��ب ال��رََّج��اءَ إِنَّ يَ��أِْت��ي، َس��ْوَف َف��اْألََم��اُن ُح��رََّه��ا، يَ��ا َف��تَ��َص��بَّ��ر
اْل��ُخ��ُط��وب َدَع��تْ��ُه إِْن اْل��َج��أِْش ثَ��اب��ت يَ��ُض��رُّ َم��ا يَ��تَّ��ِق��ي اْل��ُح��رُّ إِنَّ��َم��ا

∗∗∗
ِل��ْل��م��ض��رَّه َغ��ِن��يُّ��َه��ا ِب��َالٍد ِم��ْن أَُروُم َوَم��اذَا أَْرُج��و َخ��يْ��ٍر أَي
َم��بَ��رَّه يَ��أِْت��ي ال��َق��ِل��ي��ل َواْل��َق��ِل��ي��ل بَ��ذٍْل َغ��يْ��ِر ِم��ْن ال��رق��يَّ يَ��ْط��لُ��بُ��وَن
َم��رَّه أَْل��َف ُق��لُ��وِب��ِه��ْم ِف��ي َج��دَّف��وا ِل��ُم��ِف��ي��ٍد َدَع��ْوتَ��ُه��ْم َم��ا وإِذَا
اْل��َع��َالء َس��ِب��ي��ِل ِف��ي اْل��َم��اَل َوأَنْ��ِف��ُق��وا اْألَْغ��ِن��يَ��اءِ َم��ْع��َش��َر يَ��ا ف��ارع��واء
م��ص��ي��ب َف��ُق��ولِ��ي ال أو َخ��يْ��ًرا، َك��اَن اْإلِْح��َس��ان َزانَ��ُه إِْن َف��ِغ��نَ��اُك��ْم
ال��نَّ��ِص��ي��ب اْألَنَ��اِم َع��َل��ى َج��نَ��اُه َق��ْد َع��ِظ��ي��ٌم إِثْ��ٌم ال��لِّ��ئَ��اِم اْغ��ِت��نَ��اءِ ِف��ي

٥

اْألَِث��ي��ر أَثْ��نَ��اءِ بَ��يْ��َن َم��ا َوَم��َش��ْوا أَْج��َواِئ��َه��ا ِف��ي األط��يَ��اَر زح��ُم��وا
َوُش��ُرور َويْ��ٍل َغ��اَزاِت ِم��ْن ِف��ي��ِه نَ��َف��ثُ��وا َق��ْد ِب��َم��ا اْألُف��َق أَْف��َس��ُدوا
أَِس��ي��ر اْألَْرِض َع��َل��ى اْل��َخ��يْ��ُر َف��اْرتَ��َم��ى ِم��ْض��َم��اِرَه��ا ِف��ي اْألَْط��َم��اَع أَْط��َل��ُق��وا
نُ��ُج��وم يَ��ا ِل��ِل��َق��اُه َف��اْس��تَ��ِع��دِّي َرِج��ي��ٌم َش��يْ��َط��اٌن اْإلِنْ��َس��اُن ذَِل��َك
اْل��ف��ل��ك بَ��اَب َوْج��ِه��ِه ِف��ي َف��اْغ��ِل��ِق��ي ��َم��ا ال��سَّ َراَم َوَق��ْد نْ��يَ��ا ال��دُّ أَْف��َس��َد
ام��ت��ل��ك َولِ��ْل��َج��وِّ َف��اع��ل��ول��ى ع��ن��ه أَْرَج��اِئ��َه��ا َع��َل��ى اْألَْرُض َض��اَق��ِت

∗∗∗
ِل��َق��اك اْل��بُ��ْع��ِد ��ِة ش��قَّ َم��َع َش��اق��ُه��ْم ِب��اْألَُل��ى ��ْب َرحِّ اْل��َم��رِّي��ُخ أَيُّ��َه��ا

69



زوابع

يَ��َراك َم��ْن يَ��َراُه��ْم َه��ْل ِش��ْع��ِري َل��يْ��َت أَْديَ��اِن��ِه��م ِم��ْن ِش��ئْ��َت َم��ا َف��اْق��تَ��ِب��ْس
نَ��َراك نَ��ْح��ُن ِم��ثْ��َل��َم��ا أَت��َرانَ��ا أٌَخ َواْل��َج��اُر اْألَْرِض َج��اُر أَنْ��َت
َع��بَ��ُدوا ِف��ي��َم��ا اْل��َق��ْوِم َك��َض��الِل اْع��تَ��َق��ُدوا ِف��ي��َم��ا اْل��ِع��ْل��ِم أَْه��ُل َض��لَّ
��َم��ك ال��سَّ بَ��يْ��َن َم��ا اْل��َغ��اِئ��َص يُ��ْش��ِب��ُه اْألَنْ��ُج��َم��ا يَ��نْ��ُح��و ال��طَّ��اِئ��َر َوأَرى
َل��ك ِب��ال��ظَّ��اِه��ِر اْل��م��خ��ف��يَّ َف��ِق��ِس اْل��ُع��َال ِف��ي َش��رٌّ اْألَْرِض ابْ��َن يَ��ا َل��يْ��َس

٦

ِذْك��َراُه ِم��ْن اْل��ُف��َؤاُد َويَ��ِط��ي��ُر نَ��ْف��ِس��ي اْل��َم��ْوَت تَ��ْرَه��ُب َك��يْ��َف َع��َج��بً��ا
ال��ل��ه َويَ��ْس��تَ��ِري��ُح ُم��ْس��تَ��ِري��ًح��ا، ِف��ي��ِه َس��أَْرُق��ُد يَ��ْوًم��ا أَْخ��َش��ى َك��يْ��َف
َغ��ِدي ِم��نْ��َه��ا يَ��ْض��َح��ُك أََس��اِط��ي��ُر َوأَْخ��بَ��اُرَه��ا اْل��َح��يَ��اُة َف��َه��ِذي
م��ق��ود ِب��َال اْألَنَ��اَم تَ��ُق��وُد َوأَنْ��َص��اُرَه��ا أف��ٍك أََق��اِص��ي��ُص
َوأُْم��ِس��ي أُْض��ِح��ي ��َالِل ال��ضَّ َف��ِب��َل��يْ��ِل َوأَْم��ِس��ي يَ��ْوِم��ي بَ��يْ��َن َم��ا َف��ْرٍق أيُّ
َوغ��دَواِت��ي ِب��روَح��اِت��ي َواْل��ع��ل��َم��ا اْل��َع��ْق��َل أُنَ��اِج��ي

��ا َواْل��َغ��مَّ اْل��َه��مَّ َف��أَل��َق��ى
ال��نِّ��بْ��َراس ِف��ي َك��ال��نُّ��وِر تَ��تَ��َج��لَّ��ى َح��يَ��اٌة ِف��ي��ِه اْل��ُوُج��وِد ِف��ي َم��ا ُك��لُّ
َواْإلِْح��َس��اس اْل��َه��يْ��ئَ��اِت ِب��اْخ��ِت��َالِف إِالَّ اْل��َك��َواِئ��ِن بَ��يْ��َن َف��ْرٌق َل��يْ��َس
َوال��نَّ��بَ��ات ال��َوَرى َخ��َاليَ��ا َوبَ��يْ��َن ��ُخ��وِر ال��صُّ َخ��َاليَ��ا بَ��يْ��َن َف��ْرَق َوَال
ال��َح��يَ��اة ِل��تُ��ْع��ِط��ي تَ��ذُوُب َوتِ��ْل��َك تَ��ُم��وُر َوَه��ِذي تَ��ِص��ي��ُح َف��َه��ِذي
اْل��ُخ��لُ��ود ب��ال��تَّ��َغ��يُّ��َراِت َوَل��ُه ُوُج��وٌد إِالَّ اْل��َك��اِئ��نَ��اُت َل��يْ��َس��ِت
اْألَْح��َواُل تَ��َش��ا إِذْ تُ��َغ��يِّ��ُر ِج��ْس��ًم��ا أَْك��َوانَ��نَ��ا أََرى

وال��رَّْس��َم��ا االس��َم ِم��نْ��ُه
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٧

اْل��َع��َدَم��ا تُ��َس��اِم��ُر اْل��ُق��بُ��وِر بَ��يْ��َن َرَق��َدْت الَّ��ِت��ي نَ��ْف��ِس��ي َع��ْن َف��تَّ��ْش��ُت
َوَس��َم��ا َج��َه��نَّ��ٍم بَ��يْ��َن اْل��َغ��يْ��ِب ِف��ي تُ��َك��اِب��ُدُه ��ا َع��مَّ َوَس��أَْل��تُ��َه��ا
ال��رَِّم��َم��ا يَ��ْس��تَ��ْص��ِرُخ َم��ْن َوَك��ذَاَك ُم��نْ��َخ��ِذال َف��َرج��ْع��ُت نَ��اَديْ��تُ��َه��ا
أص��م��ي َم��ا ُدوَن أَْرِم��ي َوَغ��َدْوت وال��ع��ل��ِم اْل��َوْح��ِي ب��ي��َن ض��ع��ت َق��ْد
��كِّ ال��شَّ ِم��َن ط��اٍم ِف��ي َوَس��ب��ح��ُت إِي��َم��اِن��ي َض��يَّ��ع��ت َق��ْد أَوَّاه،
ض��ن��ك ِف��ي َف��ِب��تُّ اْل��يَ��ِق��ي��ِن بَ��ْع��َض َوَج��َدْت َوَم��ا َض��لَّ��ْت َق��ْد َوال��نَّ��ْف��ُس

∗∗∗
أََم��ُد َف��بَ��يْ��نَ��نَ��ا ال��نُّ��ُج��وِم َف��ْوَق َع��نِّ��ي تَ��ْس��تَ��ْف��ِح��ُص��وا َال م��تُّ إِْن
يَ��تَّ��ِق��ُد ُه��نَ��اَك ال��لَّ��ِه��ي��َب إِنَّ أَْرِض��ُك��ُم أَْح��َش��اءَ تَ��ْس��أَل��وا َال
تَ��تَّ��ِح��ُد اْل��َم��ْوِت بَ��ْع��َد ال��نَّ��ْف��ُس َف��ِف��ي��ِه اْل��َه��َواءَ َع��نِّ��ي َف��اْس��أَلُ��وا بَ��ْل
أََع��ْدنَ��اَه��ا ِم��ت��نَ��ا إِْن َوإَِل��يْ��ِه أََخ��ذْنَ��اَه��ا ِم��نْ��ُه ُق��وٌَّة ِه��َي
َش��كِّ وَال َم��ن ِب��َال يُ��ول��ي إِْخ��َواِن��ي أََع��زَّ ال��نَّ��بَ��اَت َوأََرى
تَ��بْ��ِك��ي َال نَ��ْف��ُس، يَ��ا َف��تَ��َج��لَّ��ِدي َواْل��ِج��نِّ اْإلِنْ��ِس بَ��يْ��َن ِض��ْع��ُت َق��ْد

٨

ِب��َض��َواِح��ي��َه��ا نَ��َش��ئُ��وا َق��ْوٌم يَ��ْح��ِم��ي��َه��ا أَْرٍض بُ��ْق��َع��ُة ُه��َو
َدم��ا َوَس��ق��وُه َس��َج��ُدوا َوَل��ُه َع��َل��م��ا َغ��َرُس��وا َك��ْم وََع��َل��يْ��َه��ا
َض��َرِم ِف��ي بَ��اتُ��وا ��َر ُح��قِّ أَْو ِت��ي��ًه��ا يَ��ْخ��تَ��الُ��وا ُك��رَِّم إِْن
اْل��ِم��َح��ِن أَْع��َواُن ��ي��َه��ا يُ��نَ��مِّ َش��َج��ِن��ي أَذَك��ْت َق��ْد أَْوَه��اٌم
ِب��اْل��َوَط��ِن��يَّ��ه َف��اْس��تَ��اُق��وَه��ا ال��بَ��َش��ِريَّ��ه ِب��ِرَق��اِب ط��ِم��ُع��وا
ع��ل��ِم��ي ��اٌق َخ��فَّ َوَع��َل��يْ��َه��ا َوَط��ِن��ي أََرى اْل��َح��قِّ َف��ِب��أَْرِض

∗∗∗
ِل��ِل��َواَه��ا أَِس��ي��ٌر َف��ال��نَّ��ْص��ُر َوأَبْ��نَ��اَه��ا اْألَْوَط��اَن َح��يِّ
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َس��اُدوا نْ��يَ��ا ال��دُّ وََع��َل��ى ِف��ي��َه��ا اْألَْج��َداُد نَ��اَم أَْرًض��ا يَ��ا
َوَدِم��ي أَُف��دِّي��َه��ا ِب��ال��روِح ال��ل��َه ال��رُّس��ُل نَ��اَدى وِب��َه��ا
ال��رَّْح��َم��ِن َوْح��ِي َم��ْه��ب��َط يَ��ا اْألَْديَ��اِن َم��ْه��َد يَ��ا َوَط��ِن��ي
َوَس��َم��ا أَْرًض��ا نْ��يَ��ا ال��دُّ أَنْ��َق��ى ال��رم��َم��ا يُ��ْح��ِي��ي َوَط��ِن��ي َه��ذَا
َواْل��ع��ل��م اْل��َم��ْوِط��ِن أَْج��ِل ِم��ْن اْإلِنْ��َس��اِن َم��ْوَت أَْش��َه��ى َم��ا

٩

اْل��َج��ِزي��ل اْل��َم��ْدِح ِم��َن ِف��ي��َه��ا َوَم��ا اْألََواِئ��ِل تَ��آِل��ي��ِف ِم��ْن َض��ِح��ْك��نَ��ا
��يُ��ول َك��ال��سُّ ��ُق تَ��دفَّ ِب��أَْوَص��اٍف َج��اِه��ٍل ُك��لَّ نَ��ْم��َدُح اْل��يَ��ْوَم َوُق��ْم��نَ��ا
ُغ��بَ��ار َل��ُه يُ��َش��قُّ َال َوَه��ذا َوَع��اِم��ل م َع��الَّ ذَاَك َف��ُق��ْل��نَ��ا
اْألََع��اِرب ش��رف َوَق��ْد َف��ْخ��ًرا ِب��ِه يَ��اُر ال��دِّ َزَه��ِت ��اَم��ة َف��هَّ َوذَا
ال��ظَّ��ِري��ف اْل��َع��ْص��ِر َش��اِع��ُر َوَه��ذَا َف��يْ��َل��ُس��وف أَْل��َم��ِع��يٌّ وَه��ذَا
ال��ح��ل��ك َض��اِف��ي َظ��َالُم��َه��ا أَْع��ُص��ٍر ِف��ي َك��أَنَّ��نَ��ا

∗∗∗
اْل��َق��ِب��ي��ح اْل��َم��ْدِح ِم��َن ِف��ي��َه��ا َوَم��ا اْل��َج��َراِئ��ِد تَ��َق��اِري��ُظ وتُ��ْض��ِح��ُك��ِن��ي
ِب��اْل��َف��ِص��ي��ح ع��يٍّ ُك��لَّ َوتَ��ْدُع��و َف��َراِئ��د ِدي��َواٍن ُك��لِّ ِف��ي تَ��َرى
م��ن��زالت آٌي اْل��ك��ت��ِب َف��ُك��لُّ نَ��اِق��ٍد نَ��ْق��َد ُه��نَ��اِل��َك تَ��ْس��َم��ْع َوَل��ْم
اْألََج��اِن��ب اْل��َق��ْوَم ِب��َه��ا ت��ق��لَّ��دنَ��ا ُم��َق��دَِّم��ات َرأَيْ��ُت َم��ا َوأَْف��َض��ُح
َق��اِرئُ��وَه��ا ال��م��ؤل��َف ل��ي��ح��ت��رَم ِف��ي��َه��ا اْل��ُك��ت��ِب َص��ْدُر يَ��ْزَداُن َغ��ًدا
ل��ك أح��كُّ ِل��ي ت��ح��كُّ َم��ْع��ُروَف��ٌة ِب��َض��اَع��ٌة
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١٠

اْل��َم��ْج��ِل��ِس ِف��ي اْل��ُم��َداَج��اِة َظ��َالُم انْ��َج��َل��ى َح��تَّ��ى ال��ثَّ��ْغ��ُر ابْ��تَ��َس��َم إِذَا
اْألَنْ��ُف��س ِف��ي اْل��َخ��بَ��اِئ��ِث ُق��بْ��َح يَ��ْس��تُ��ُر ��ِل ال��تَّ��َج��مُّ ثَ��ْوَب َوأْل��َف��يْ��ت
اْل��ُق��بَ��ل َوَط��بْ��ِع َوَض��مٍّ ب��ل��ث��ٍم َك��اْل��ق��ل��ِل َه��َوْوا َق��ْوًم��ا َوَش��اَه��ْدت
َويُ��ْس��تَ��ْع��ذَُب يُ��ْس��تَ��َل��ذُّ ِب��َم��ا ال��لِّ��َس��اُن َوَف��اَض َق��ْوٌم ��ب َوَرحَّ
ي��ع��ذب ِب��َم��ا َم��َزُج��وُه َل��َق��ْد اْل��ق��ل��ى َه��ذا ال��ل��ُه َق��اتَ��َل َف��ُق��ْل

∗∗∗
ال��م��دى ب��ع��ي��د وخ��ب��ٌث ري��اء ال��م��ال بَ��يْ��َن ال��س��ي��اس��ُة َف��ِت��ْل��َك
ُم��َدى ودوِن س��ي��وٍف ب��غ��ي��ِر ُق��ِت��َل��ْت ِب��َه��ا ُش��ُع��وٍب م��ن َوَك��م
وال��نَّ��اب��َغ��ه ال��ِع��ص��ام��يَّ دع��وُه َق��ْرنِ��ِه َع��َل��ى َك��ِذبً��ا َف��اَق َوَم��ْن
ال��ف��ك��ر أض��لَّ ال��ع��ه��ود ق��دي��م ال��ب��ش��ر ح��رك��اِت ف��ي ال��ك��ذَب أرى
يُ��س��ك��ب م��ق��ل��ة م��ن ال��دم��ِع س��وى ال��ج��ن��ان س��ر ي��ع��بَّ��ر ول��ي��س
ت��ك��ذُب َف��َال ال��دم��وُع ��ا وأَمَّ ال��وال تُ��بْ��ِدي ال��ج��وارح ف��ك��لُّ

١١

ال��ن��وب ط��ري��دَة ال��َخ��َراِب ن��ح��و س��ائ��رًة األوط��اَن أرى إن��ي
َغ��ِب��ي ُك��لِّ ِب��زَم��اِم ُم��نْ��َق��اَدًة َع��ْج��ًزا اْل��َع��َص��ا َع��َل��ى تَ��دبُّ بَ��اتَ��ْت
ال��ن��ص��ب م��ن��ب��ع اْل��َم��نَ��اِص��ِب َح��ْوَل َف��اْف��تَ��َرَق��ْت ال��دِّي��ِن ِف��ي ��بَ��ْت َوتَ��َع��صَّ
ال��دِّي��ن آَف��ُة ��ُب ال��تَّ��َع��صُّ أََوَم��ا أَِج��ي��بُ��ونِ��ي َص��ْوتِ��ي َس��اِم��ِع��ي يَ��ا
اْل��ِم��َل��ل ِق ت��ف��رُّ ِب��َداءِ تَ��ْش��َق��ى ال��ِع��َل��ِل ع��دي��دة ال��ب��الَد تَ��رك
ِل��ْل��ِح��ي��ن ال��زَُّع��َم��اءُ يَ��ْق��تَ��اُدَه��ا َح��اِئ��َرًة ال��ض��بِّ نَ��ِظ��ي��ر َف��َغ��َدْت

∗∗∗
ال��زَّاِه��ي َش��بَ��اِب��ِه ِل��َردِّ تَ��ْس��َع��ى أَُم��ًم��ا ِل��َش��ْرِق��نَ��ا يُ��ِع��ي��ُد َم��ْن يَ��ا
اْل��َواِه��ي َح��بْ��لُ��نَ��ا َويُ��ب��رُم ��ي َك��فِّ ت��ل��م��ُس��ُه تَ��َك��اُد ال��طُّ��ُم��وَح َوأََرى
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َواْل��َج��اِه اْألَْم��َج��اِد ِم��َن َع��ِريَ��ْت ��ٍة أُمَّ ِس��َوى َه��ِذي ��ِت��ي أُمَّ َم��ا
م��ْض��َح��َك��ٍة ُك��لَّ يُ��بْ��ِدي َوال��دَّه��ُر َم��ْم��َل��َك��ٍة أَْل��َق��اِب ِف��ي تَ��ْغ��تَ��رُّ
اْل��ُم��َق��ِل ِم��َن َدْم��ِع��ي َواْس��تَ��نْ��َزُف��وا أََم��ِل��ي َخ��يَّ��بُ��وا ِل��َق��ْوٍم أُفٍّ
َع��يْ��ِن��ي ِم��ْن اْل��بَ��ْع��ِض ِم��ثْ��َل َف��َس��َق��ْط��َت َوال��ذَِّم��َم��ا اْل��َع��ْه��َد ُخ��نْ��َت َدْم��ع يَ��ا

١٢

ِج��ْس��ِم ِب��َال اْس��ًم��ا اْل��يَ��ْوِم» «َك��نَ��ْق��ِد َف��َص��اَرْت األََدِب» «َدْوَل��ة أَْل��َق��ابَ��َه��ا ��م��ت» «َض��خَّ َل��َق��ْد
��خ��م ال��ضَّ َج��يْ��ِش��ِه ِم��ْن «اْإلِنْ��ِس» ِل��َه��ذَا َم��ْن َويَ��ا ع��ب��ق��ر» «ج��نُّ ك��ث��رت َك��ْم َويْ��َل��ِت��ي َويَ��ا
اْل��ع��ْج��ِم َع��ِن َونَ��ْس��ٍخ ُع��ْرٍب َع��ْن اْل��َم��ْس��ِخ ِس��َوى َل��ُه َوَم��ا «َف��يْ��َل��ُس��وًف��ا» ��ى يُ��َس��مَّ َف��َه��ذا
إَِزاره َواْألَِث��ي��ُر « «نَ��ِب��يٌّ َوذَاَك َداُرُه َواْل��َك��ْوُن ��ْع��ِر» ال��شِّ «أَِم��ي��ُر َوَه��ذَا
اْل��َع��اِل��ي ِل��ُك��ْرِس��يِّ��ِه يُ��ْع��نَ��ى َدْوَل��ٌة، َل��ُه «َم��َل��ك» َل��ُه��ْم يُ��ِق��ي��ُم��وا أَْن إِالَّ يَ��بْ��َق ف��َل��ْم
ِب��أَْق��َوال َونَ��ْس��ُم��و ِب��أَْل��َف��اٍظ، َف��نَ��ْح��يَ��ا ال��رُّت��ِب َه��اِط��ل أَْع��َواِن��ِه َع��َل��ى يَ��س��حُّ
اْألََدِب خ��ج��ل��َة َوا اْألَْغ��َراِض، دم��ِن َع��َل��ى اْل��َج��َراِئ��ُد أَنْ��بَ��تَ��تْ��ُه َم��ِل��ًك��ا َل��َك َف��يَ��ا
َوال��ذََّه��ب اْل��َم��اُس ع��رِف��َه��ا» «ف��ي ُدونِ��ِه َف��م��ْن اْل��َح��َص��ى ِم��َن ع��ق��ًدا «اْل��َم��ْع��ُروُف» نَ��ظَّ��َم إِذَا
َل��َه��ب» «أِب��ي ازوراَر ِب��ُم��َح��يَّ��اَه��ا َرأَى أَْح��َم��ٍد» «ِب��ُم��ْع��ِج��ِز َم��ْج��ُه��وٌل يَ��أِْت َوإِْن
ِدب��اُغ��َه��ا ل��ل��نَّ��اِظ��ِري��َن ��لُ��َه��ا يُ��َج��مِّ ِص��بَ��اغ��ه��ا ن��ص��وٌل ال��ق��اب َم��نَ��اِس��ُج
ال��خ��ال��ي» «رب��ع��ه إل��ى ال��دن��ي��ا ب��ن��ي ل��ت��ه��دي ال��ف��ل��ك ق��ب��ة ف��ي ت��ه��واُه م��ن ت��ع��لِّ��ق
ال��ب��اِل ن��اع��َم ف��ل��ي��نَ��ْم ع��ي��س��ى، ك��إن��ج��ي��ِل خ��وال��ٌد ف��ال��ق��واف��ي ه��ذًرا، ق��ال إذا

١٣

ق��اص��ر ب��ض��اع��ة وال��دع��وى ال��ن��اس، م��ن ي��س��ت��ح��ي ل��ي��س م��دَّع، م��ن ب��ي��ن��ن��ا وك��م
َص��اِب��ر! أَْج��َر تَ��ْغ��تَ��ِن��ْم َوَج��اِه��ْد ُك��ْل أال ط��ع��م��ة ال��لَّ��ْوِز» م��ن أَْح��َل��ى «َف��تُ��رُم��ُس��ُه
ط��ائ��ر؟ غ��ر ال��ح��ج��ى ك��ان م��ت��ى زي��وًف��ا، ش��ه��رًة ل��ي��ص��ط��اَد أش��راًك��ا ب��ثَّ ل��ك��م
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��ُر وي��زمِّ ل��ه، ت��ع��ظ��ي��ًم��ا ي��ط��بِّ��ل، م��ع��ش��ر وال��دُّفِّ وال��م��زم��اِر َول��ل��ط��ب��ِل
ال��ب��ال��ي ث��وب��ه��ا «آداب��ن��ا» ع��ن وي��خ��ل��ع ال��ح��َل��ك ذا ُق ي��م��زِّ ��اد» «ب��ن��قَّ ل��ي ف��م��ن
أج��ي��ال م��ن��ذ ان��ط��وى، ن��ب��ك» «ق��ف��ا ف��ع��ه��ُد ف��اص��دِح «أح��س��ن��ت» ب��ال��م��ج��واِد وي��ه��ت��ُف

∗∗∗
اس��ت��ق��لَّ��ِت ال��ق��ري��ض «ف��رع��ون» ف��أيَّ��اُم ت��ج��دِد م��ن ه��ل ال��ش��ع��ر» م��وم��ي��اء «وي��ا
ولَّ��ت ف��ال��ن��وُق ال��ظ��ع��ن، أذك��اَر وخ��لُّ��وا خ��ي��ام��ك��م ه��دُّوا ال��ع��ص��ر، ش��ع��راءَ وي��ا
ب��ل��ك��ن��ة ت��ش��اب ال ال��م��ب��ان��ي وص��وغ��وا ب��ع��ص��رك��م الئ��ق��اٍت ال��م��ع��ان��ي ن��اُدوا
ل��ه��ا ك��ن��ت��م إن ال��ت��اري��خ، ب��ه��ا س��ي��ق��ض��ي ب��ه��ا ت��ح��ل��م��وا ف��ال ه��زء، «إم��ارت��ك��م»
اآلل ��اع��ة ب��ل��مَّ ال ف��ن، ب��رائ��ع ي��م��ت��ل��ك ق ف��ال��ت��ف��وُّ ل��ب��دع، ف��س��ع��يً��ا
غ��ال م��ه��ره��ا ف��ال��ع��ل��ى ب��م��ه��ر، ول��ي��س��ت ال��ت��ب��دُّد ره��ن األص��داف أرى ف��إنِّ��ي

١٩٢٢
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وألواٌن أشكاٌل

العاصفة (1)

من الشائخة الفروع ت كرسَّ بأرضنا، مرت حني طيب أثر لها كان عاصفة أثر عىل قلتها
شبابها. فجدَّدت األشجار

َش��َزرا يَ��نْ��ُظ��ُر ال��ِه��َالُل َوتَ��َواَرى اْك��َف��َه��رَّا وال��ف��ض��اءُ ال��ري��ُح َه��بَّ��ِت
تُ��ْق��را ل��ي��س ��ح��ْت ف��امَّ ال��ف��ج��ر خ��طَّ��ه��ا س��ط��وٍر ب��ع��ض غ��ي��ر ال��نُّ��ور َط��م��س
َوَف��رَّا ��ا ش��قٍّ ال��دج��ن م��س��ح ش��قَّ ض��ئ��ي��ل ن��ور س��ي��ف ال��ب��رق َف��انْ��تَ��َض��ى
َوَج��َزرا ا َم��دٍّ ال��خ��ض��مُّ َواْس��تَ��َش��اَط ب��ال��بَ��َاليَ��ا ُم��نْ��ِذًرا ال��رع��ُد َوانْ��بَ��َرى
َج��ْم��َرا ال��ص��واع��ُق ��ِت ف��ان��ق��ضَّ ل��ل��ث��ورة ال��ك��وِن ع��ن��اص��ُر َوتَ��نَ��اَدْت
زأرا ي��زأر ال��رَّق��ي��ع َف��أَْم��َس��ى ال��ري��ُح األُْف��ِق ح��ل��ب��ِة ِف��ي َوتَ��بَ��اَرْت
تَ��بْ��َرا ��َواِع��ِر ال��شَّ ِم��َن أُمٍّ َويْ��َح أمٌّ ال��ط��ب��ي��ع��َة أنَّ ع��ل��م��ون��ا
َوذُْع��َرا َخ��ْوًف��ا ي��ِف��ي��ُض َف��َح��ِدي��ٌث ثَ��تْ��نَ��ا َح��دَّ إِْن َخ��ْرَس��اء َألُمٍّ يَ��ا
ح��رى تُ��وَج��د َزف��رة َواْل��بَ��َراِك��ي��ُن نَ��ْج��َوى ��َواِع��ُق َوال��صَّ ال��رَّْع��ُد، َه��ْم��ُس��َه��ا
ِس��را تُ��ْف��ِش��ي��َن َل��ْس��ِت َوتَ��َك��تَّ��ْم��ِت ِل��َس��اٍن أَْل��َف م��ن��ح��ِت ��ا أُمٍّ َويْ��ِك
بَ��را ال��بَ��ْح��ِر َج��اع��ل ث��ن��اي��اِك ف��ي َع��نَّ��ا تُ��ْخ��ِف��ي��َن َك��يْ��َف اْألُمُّ أَيُّ��ه��ا
أَْح��َرى ِب��ال��ع��ط��ِف اآلب��اءِ وظ��ه��وُر بَ��ِن��ي��ه َع��ْن َواِل��ًدا تُ��ْخ��ِف��ي��َن َك��يْ��َف
ِب��رَّا! اْل��َك��ْوَن ُ َويَ��ْم��َأل َش��ْك��ًال، م��ث��ل��ي أَِب��ي أَنَّ أُمُّ يَ��ا أََص��ِح��ي��ٌح
َق��ْدَرا َع��زَّ ِب��َواِل��ٍد بَ��ِن��ي��َه��ا تَ��ْع��ِري��ُف اْألُمِّ َف��َواِج��ُب َف��أَِج��ي��ِب��ي
أدرى ال��ب��ي��ت ف��ص��اح��ب خ��ف��يٍّ��ا؟ ال��ل��ه ب��ي��ت��ك ف��ي أح��لَّ َخ��بِّ��ِري��ِن��ي:
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أَْج��َرا ي��ك��س��ب��ك إَِل��يْ��ِه َف��أَْرِش��ِدي��ِن��ي َرَج��اِئ��ي َف��َض��اَع ض��يَّ��ع��تُ��ُه آِه
َق��رَّا أَيْ��َن ُس��بْ��َح��انَ��ُه، أََراُه، َال َع��نْ��ُه أَُف��تِّ��ُش إِنِّ��ي َف��أََج��ابَ��ْت
َش��رَّا اْل��ج��ه��ِم َوْج��ِه��َه��ا ِف��ي َف��أََرتْ��ِن��ي َح��اِج��بَ��يْ��َه��ا َف��َق��طَّ��بَ��ْت ، َه��الَّ ُق��ْل��ُت:
اْش��َم��َخ��رَّا َم��ا أَْرِض��ِه ِم��ن َوه��دِّي ِس��ي��ِري أَْن اْل��َع��َواِص��ِف إَِل��ى َوأََش��اَرْت
نَ��تَ��ذَرَّى ِب��َص��ْخ��َرٍة َواْع��تَ��َص��ْم��نَ��ا َغ��ْض��بَ��ى َوه��َي ِب��َه��ا ِم��نْ��َه��ا َف��اْس��تَ��َج��ْرنَ��ا
َوَف��رَّا َك��رٍّا َع��ْم��يَ��اءَ ُج��يُ��وًش��ا ��طَّ ال��شَّ تَ��ْق��تَ��ِح��ُم اْألَْم��َواَج َف��َرأَيْ��نَ��ا
َق��بْ��را اْل��ه��وُج اْل��َع��َواِص��ُف َص��يَّ��َرتْ��َه��ا َوُق��ُص��وٍر تَ��َه��دََّم��ْت بُ��يُ��وٍت َك��ْم
ص��درا ي��ح��ُن ول��م وج��ًه��ا ��ْر ي��ع��فِّ ل��م ع��اٍت ك��لَّ أس��ج��دْت ال��دوح ف��م��ن
وك��ب��رى ص��غ��رى س��يَّ��ان ت��ك��ب��و، ث��م ال��ه��وي��ن��ا ت��م��ش��ي ب��األش��ج��اِر وإذا
ِك��ْس��رى م��ل��َك ي��ع��رٌب اج��ت��اَح ك��م��ا َض األر اج��ت��اح��ِت ال��ط��ب��ي��ع��ة ف��ي ث��ورٌة
ف��ع��ص��را ع��ص��ًرا األرض ف��ي َع��ب��ُدوُه ربٍّ��ا ف��ن��ادي��ت م��ن��ج��ًدا، أج��د ل��ْم
وج��ه��را س��رٍّا ال��وج��ود ف��ي ب��اس��ِم��ِه س��م��اع��ي ل��وال دع��وُت ت��ران��ي م��ن

∗∗∗
ال��س��ب��ط��رى ت��م��ش��ي ال��ج��وِّ ف��ي ت��ه��ادْت وال��ري��ح ال��ط��ب��ي��ع��ِة ث��ورُة ه��دأْت
أح��رى وال��ت��ج��دُّد ب��ال��ه��دم ك��ان ه��دم��ت��ه ال��ذي أنَّ ف��رأي��ن��ا
ي��س��رى ت��ش��يِّ��ْدُه ي��م��ن��ى تُ��َه��دِّم م��ا أي��ٍد ال��ع��واص��ُف ه��ذِه إنَّ��َم��ا
ي��ورى ال��ط��ب��ي��ع��ُة ش��اءِت م��ت��ى زن��د ب��ل وال��ت��ج��دُّد ال��ن��شءِ رس��ُل
وب��ح��را ب��رٍّا ال��ب��ق��اء ي��س��ت��ط��ي��ع ال م��ا ت��ه��دم ال��وج��ود ك��فُّ َف��ْه��َي
ون��ش��را ط��يٍّ��ا األك��وان ت��ث��ي��ر ًف��ا أص��ن��ا «ال��ع��واص��ف» ه��ذه م��ن ل��ي��ت
وخ��رَّا ت��داع��ى ن��ف��ًع��ا ي��ج��دي ل��ي��س وع��ق��ي��ٍم ه��ائ��ٍر ك��لَّ ل��ن��رى
وك��ف��را دي��نً��ا اآلراءُ ص��يَّ��رت��ه ُع��ْرٍف ك��ل وم��ن ت��ق��ال��ي��ِدنَ��ا م��ن
ف��ظ��ه��را ظ��ه��ًرا ال��ش��ام��خ��اِت ت��ق��ص��ُم ف��أٌس ال��ع��واص��ُف ه��ذِه إِنَّ��م��ا

∗∗∗
ف��ده��را ده��ًرا «األش��ي��اءُ» أش��غ��ل��ت��ُه اف��ت��ك��اٍر ن��ض��ُو وال��م��رءُ ق��دي��ٍم م��ن
م��رَّا ال��ع��م��ر وه��ك��ذا ج��ه��ًال، ال��ي��وَم ي��راُه ع��ل��ًم��ا ب��األم��ِس رآه م��ا
أُخ��رى ال��ج��دي��دُة ت��م��ح��و ت��وال��ى، ب��ال��م��وج ألش��بَ��ُه آراءَُه إنَّ

∗∗∗
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ب��ش��را ي��ف��ت��رُّ ال��ن��ه��ار وج��ُه الَح ح��ت��ى ��ل ال��ت��أمُّ ف��ي ال��ف��ك��ر أوغ��َل
اس��ت��ق��رَّا ح��ت��ى ق��لَّ��ب��ت��ُه ب��ال��ذي ف��رح��ى ال��ط��ب��ي��ع��ة أنَّ ل��ي ف��ب��دا
ط��رَّا ال��ك��ون ب��ال��ع��واص��ف ف��اك��ن��س��ي ص��الًح��ا أردِت إن أُم يَ��ا إي��ِه

الستة األعمدة (2)

فسجلت قبل من يل يبُد لم جديًدا شيئًا فيها أرى مرة كل وكنت مرات، بعلبك قلعة زرت
القصيدة. هذه يف ذكرياتي

بعلبك قلعة

َج��َواْب َردَّْت َال ��اءُ َص��مَّ خ��ط��اْب تُ��بْ��ِدي َال َخ��ْرَس��اءُ
ال��ت��راب ِف��ي اْألُلُ��وَه��َة أَْح��يَ��ا َخ��اِل��ٍد َف��نٍّ َوْح��ُي ِه��َي
ال��ع��ج��اب ال��َع��َج��ُب ه��ي َع��َم��ًدا آي��ات��ُه أُنْ��ِزَل��ْت ق��د
ال��ص��واب ُس��بُ��َل ف��ه��م��ه��ا ِف��ي ُق��رَّاُؤَه��ا ي��ه��ِدنَ��ا ل��م
ال��ك��ت��اب أُمُّ َوب��ع��ل��ب��ك األوَّلِ��ي��َن ك��ت��اُب َف��ُه��نَ��ا
غ��اب وس��ط ص��ري��ٍع ج��ب��ار أَْش��َالءُ ف��َك��أَنَّ��َه��ا
ث��واب وال ل��ل��ص��الِة ِق��يَ��اٌم َع��َم��ٌد ح��ول��ه��ا م��ن
وط��اب اح��ل��ول��ى َم��ا ت��ض��مُّ ال��ج��ن��اُن ف��ي��ه��ا ج��دران��ه��ا
ال��رض��اب رؤي��ت��ه��ا تُ��س��ي��ل ال��ث��م��ار ف��ي��ه��ا ُع��لِّ��َق��ْت ق��د
آب ش��ه��ر ف��ي ب��رَّاَق��ة، أع��ن��اب��ه��ا وك��أنَّ��َم��ا
غ��ض��اب راب��ض��ة األُْس��د ع��ل��ي��ه��ا ل��ج��نَّ��اٍت ف��اع��ج��ب
ن��اب ال��خ��ط��ب م��ا إذا ف��ت��ٍك م��ا دون ن��ي��وبً��ا ت��ب��دي
ال��ش��ب��اب ألش��ب��اِه َرْم��ًزا ��ب��ْت ن��صَّ أُس��ٍد أَش��ب��اه
ال��م��ص��اب ع��ل��ى م��ك��ره��ي��ن ون��م��ن��ا ض��ي��ٍم ع��ل��ى أق��ع��ت
ال��ش��ب��اب س��ي��م��اءُ ع��ل��ي��ك ه��رم��ِت وإن ب��ع��ل��ب��ك ي��ا
ب��ال��خ��ض��اب ت��ق��ادم م��ه��م��ا ه��ازئً��ا ح��س��ن��ك ل��ل��ه
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ح��س��اب ب��ال ال��م��ع��ج��زاِت ال��ح��دي��ث ال��ف��نُّ ي��ل��م��ُس ب��ك
ب��ال��س��ح��اب ت��ن��طَّ��ق وإن ك��ال��ص��ب��يِّ «إي��ف��َل» وت��ري��ن
ال��خ��راب أي��دي ب��ه��ا ل��ع��ب��ْت ال��ت��ي ال��دن��ي��ا أََع��ج��ي��ب��َة
ب��ال��ح��راب أم��ام��ك م��رَّْت ج��م��ي��َع��َه��ا ال��ش��ع��وب إنَّ
ال��ض��راب ي��وم ج��ي��ش��ه ي��ع��ِرض ال��س��ل��ط��ان ف��ك��أنَّ��ِك
ال��م��س��ت��ط��اب ال��خ��ل��ود أُْخ��َت وي��ا ف��ون��ي��ق��ي ب��ن��ت ي��ا
ع��ب��اب ذي ك��ب��ح��ٍر ك��م��ا َر ف��س��ْر دن��ي��ان��ا أَْش��ب��ه��ِت
ع��ق��اب م��ن أم��ن��ع وك��ن��ِت ال��ده��ور ب��ن��َت ي��ا ذُلِّ��ل��ِت

الستة األعمدة

ان��ق��الب أل��ف ش��اه��دْت ق��د س��ت��ًة درُِّك ل��ل��ه
ب��ال��ص��ع��اب م��س��ت��ه��زئ��اٍت أق��دام��ه��ا ع��ل��ى ق��ام��ْت
ال��ص��ح��اب ي��رق��بْ��َن ال��ش��رف��اِت ف��ي وق��ف��َن ك��ال��ع��اش��ق��اِت
وال��ه��ض��اب ال��ش��وام��خ ب��ي��َن ي��ع��رب م��ن بُ��س��ٍل أو
ال��م��آب ح��س��َن ف��أن��ش��دوا ال��س��ب��ي��ل ض��لُّ��وا ك��م��ْن وق��ف��وا
ت��ص��اب ل��ي��س��ت ع��ب��ق��ٍر م��ن ج��ن��يَّ��ٌة أَن��ه��ا أو
ال��ه��ض��اب ه��ات��ي��ك ب��ي��ن م��ا أب��ص��اره��ا س��رَّح��ت ق��د
ب��اب ل��ل��ع��ود ل��ه��م ي��ف��ت��ح ول��م رأْت ف��ات��ح��ي��ن ك��م
ال��ح��س��اب ي��وم ف��ال��م��ل��ت��ق��ى ت��ص��بَّ��ري ب��ع��ل��بَ��كَّ ي��ا
ال��م��ه��اب ال��م��ل��ك ح��اج��ب ق��رب��ك ل��ب��ن��ان ف��ك��أن��م��ا
واغ��ت��ص��اب ل��ف��ت��ٍح ه��دًف��ا ��ب��ت��م��ا نُ��صِّ وك��الك��م��ا
ال��ح��ج��اب وان��ش��قَّ ي��ذل ال��ف��ات��ح��ي��ن ره��ن ف��ال��م��ل��ك
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املقدسة الهياكل

ال��ح��ق��اب أق��داس وق��دَس ال��ق��دي��م ال��ح��ب ه��ي��ك��ل ي��ا
ال��م��س��ت��ج��اب ال��دع��اءُ ول��ه دائ��م ربٌّ ال��ح��بُّ
ال��ك��ع��اب ُم��َق��ُل وح��ي��ِه وم��ه��ب��ط ك��ث��ٌر وع��ب��ي��ده
ال��رح��اب رح��ب ل��ع��ب��ي��ِدِه ه��ي��ك��ٌل أرٍض وب��ك��لِّ
اإله��اب غ��ض ب��ه أودى ال��ورى خ��ل��َق م��ن ل��ي��َت ي��ا
ال��ع��ذاب ش��رُّ م��ك��روه��ٍة ش��ي��خ��وخ��ٍة ف��ي ف��ال��م��وُت
َواْل��َح��ب��اب َك��اْل��َف��َراَش��ِة َواْرتِ��َق��اِئ��ي نَ��ْش��ِئ��ي َل��يْ��َت يَ��ا
واض��ط��راب واك��ت��ئ��اب ت��م��نٍّ ب��ال أم��وت ح��ت��ى
ال��ش��ب��اب ت��ب��ك��ي م��ن��اح��ٌة ال��ش��ب��اِب ب��ع��ِد م��ن ف��ال��ع��ي��ُش

∗∗∗
خ��اب ال��ث��ن��ت��ي��ِن ��ُل َف��م��ؤمِّ ك��ل��ي��ه��م��ا ول��ي��َت ل��و دع
ت��راب إل��ى وت��س��ت��ح��ي��ل ك��ال��ه��ش��ي��م ت��ف��ن��ى ف��ال��ن��اس
ي��ب��اب إل��ى ت��ص��ي��ُر ف��غ��ًدا ال��ورى تُ��ف��ِن ال ك��وُن ي��ا
ال��ض��ب��اب م��ث��َل ��ح��ي ي��مَّ ض��ب��اٍب م��ن ال��م��ك��وَّن إنَّ

∗∗∗
ال��ذئ��اب م��ث��ل أق��واُم��ُه م��ط��ام��ع ك��وَن ت��ب��ِك ال
ك��الب ل��ُه ول��ي��س أم��س��ى ب��ال��ذي وت��ف��ت��ك ت��ع��دو

١٩٢٩

الجندي الكاهن (3)

من بجندي فإذا ،١٩١٤ حرب نهاية أثر عىل األثرية جبيل يوحنا مار كاتدرائية يف كنا
ويخرج «السكرستيا» يلج ثم «الخوروس»، إىل توٍّا ويتوجه الكنيسة يدخل الضباط صف
املوضوع. هذا املشهد ذكرى فخلقت قداسه وشهدت التقديس، ثياب عليه كاهنًا منها
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غ��ارا ال��ك��ن��ي��س��ة ح��س��َب أت��ظ��نُّ��ُه بَ��تَّ��ارا ع��ارًض��ا ال��ك��ن��ي��س��َة دخ��َل
ث��وَّارا ص��ح��ن��ه��ا وآوى َرص��ٌد، َس��َرَواِت��ِه ع��ل��ى ح��ص��نً��ا، خ��ال��ه��ا أم
وي��س��ارا يَ��م��ن��ًة ي��ض��رُب ال��س��بَّ��اح ك��أنَّ��ه ال��م��ؤم��ن��ي��ن ي��ق��دُّ وم��ش��ى
وت��وارى ل��م��ح��ًة ص��لَّ��ى وه��ن��اك ��ًرا م��ش��مِّ ش��دَّ «ال��خ��وروس» إل��ى ب��ط��ٌل

∗∗∗
ووق��ارا ت��ًق��ى ل��ح��ي��ت��ُه ت��خ��ض��لُّ ك��اه��نً��ا َل ت��ح��وَّ ف��ق��د إل��ي��ه أُنْ��ُظ��ْر
م��ط��ارا ال��ف��داء ج��ل��ج��ل��ة ف��أص��اَر ف��راش��ًة آب ث��م ص��ق��ًرا غ��اب ق��د
ع��ق��ارا ب��ال��رق��اب ي��ح��ل��م س��ك��راَن، م��ه��ن��ًدا ال��ص��ل��ي��ِب ظ��لِّ ف��ي وأن��ام
ح��ي��ارى م��ت��ع��ج��ب��ي��ن، وت��ن��اظ��روا ف��ه��م��ه��م��وا خ��رَّ ث��م ��وا، ف��ض��جُّ ص��لَّ��ى،
واألوزارا األع��م��ال وت��ج��نَّ��ب��وا أق��وال��ه��م اس��م��ع��وا ف��الح��ت: ش��كُّ��وا،
األس��ت��ارا ت��س��دل «ال��م��ح��ب��ة» وإذا «ال��رج��ا» واب��ت��س��م «اإلي��م��اُن» ف��ت��م��اس��َك
األس��رارا ��َم وت��مَّ ل��ل��م��ؤم��ن��ي��ن م��أس��اتَ��ُه م��اه��ًرا ي��م��ثِّ��ُل وم��ض��ى

∗∗∗
وع��ذارى ف��ت��ي��ًة ي��ب��ارَك ح��ت��ى ربِّ��ِه م��ن اس��ت��ح��ى وم��ا ال��ي��دي��ن ب��س��ط
األش��رارا وارح��م ع��دوَّك أح��ب��ب آي��ِه غ��رََّة اإلن��ج��ي��ِل م��ن وت��ال
ال��ن��ارا ال��ص��دور ف��ي ت��وِق��د وي��داه ل��س��ان��ه ب��ال��س��الم أي��ن��ط��ُق ع��ج��بً��ا
��ارا ال��ق��هَّ ي��ق��اوم ك��ي��َف ي��ن��ب��ي��ِه ف��ص��ل��ي��بُ��ُه ال��وغ��ى ع��ل��ى يُ��رغ��م��وُه إِْن
األس��ف��ارا وح��ي��ه��ا ش��رد غ��ي��ر، ال أس��ط��ٍر خ��م��س��َة ل��ألج��ي��اِل خ��طَّ ق��د

∗∗∗
ال��ج��رَّاَرا ال��ج��ح��ف��َل ل��ل��ن��ع��ي��ِم ُق��ْد ج��ام��ًح��ا م��ال��ك ال��ل��ه، اب��ن ك��اه��َن ي��ا
ال��ع��ارا! خ��ش��ي��ت أم��ا ال��ص��ل��ي��ب ن��ح��و م��ددت��ه��ا ك��ي��ف ال��ح��م��راء ال��راح��ة
وص��غ��ارا ص��ب��ي��ًة ال��م��ش��كِّ��ِك وي��َل ق��ول��ه: وت��ج��ه��ل ك��اه��ن��ُه، أت��ك��وُن
األق��دارا ت��أم��ِن ح��س��ام��ك أغ��م��ْد ب��ه: ��وا ه��مُّ ل��دن آي��ت��ُه أن��س��ي��ت
اإلِض��رارا ي��ح��رِّم وال��ن��اص��ريُّ اله��وت��ك��م ف��ي ي��ح��لُّ ال��ب��ريء أَدُم
ج��زَّارا ل��ن��ا راع��ي، ي��ا أت��ك��وُن ق��ت��ل��ت��ه��م ال��ذي��ن ال��ق��وُم ج��ن��ى م��اذا
ال��دارا ب��ل��غ��ت إن ل��رب��ك، غ��ًدا ل ت��ق��و م��ا وي��ح��ك، األط��ف��ال، أُم��ي��تِّ��َم
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م��رارا ال��م��ؤم��ن��ي��ن ع��ن��ه ح��دَّث��َت م��ث��ل��م��ا ره��ي��بً��ا ديَّ��انً��ا ورأي��َت
��ارا َح��فَّ ت��ُك��ْن ال َس��ْه، ح��ف��رٍة، ف��ي ي��ه��ب��ط��وا ك��ي��ال ال��ع��م��ي��اِن، َق��اِئ��َد ي��ا
ال��ب��تَّ��ارا ال��ص��ارَم أف��ت��ش��ه��رون ال��ع��ص��ا ح��م��َل��ُك��ُم اإلِن��ج��ي��ُل َز ج��وَّ م��ا
م��ع��ش��ارا وس��ام��ح��وا ال��ش��ه��ي��د، َظ��نَّ ��ُق��وا ف��َح��قِّ ال��نِّ��َع��اِج ِم��ثْ��َل أُرس��ل��تُ��ُم
ال��ج��ارا َويُ��ق��ص��ي َم��ْل��َم��ُس��ُه، يُ��ْدِم��ي��َك ُق��نْ��ُف��ذًا ل ت��ح��وَّ ح��م��ٍل م��ن وي��الُه
ف��ث��ارا ال��س��الم أل��ق��ي ك��ي ج��ئ��ت م��ا ق��ولِ��ِه: ف��ي م��ح��اربً��ا ال��م��س��ي��ح ظ��نَّ

∗∗∗
األده��ارا ال��غ��ال��َب ال��ودي��َع، ال��ح��م��َل أرى ك��ي «ال��ح��ن��يَّ��ِة» ف��ي ط��رف��ي وأََج��ْل��ُت
ِث��َواَرا ت��م��لُّ ال وت��ه��دُم ت��ب��ن��ي ع��زي��م��ًة ك��ال��ح��ي��اِة وج��ًه��ا ف��رأي��ُت
م��وَّارا م��ن��ق��ًع��ا ش��ارَف ك��ال��ظ��لِّ وي��خ��ت��ف��ي ي��ب��ي��ُن ت��ك��ل��ي��ًح��ا ول��م��ح��ُت
ف��رارا ي��روُم ك��م��ن ال��ص��ل��ي��ب وم��ش��ى ُف��كِّ��َك��ْت ال��ث��الث��ُة ال��م��س��ام��ي��ُر ف��إذا
ال��ج��بَّ��ارا ه��ولُ��َه��ا ي��رع��ب ح��م��راء، ب��س��م��ًة ال��ج��ه��وم��ُة ت��ل��ك َوتَ��َح��وََّل��ْت
ج��ه��ارا: وص��اح ال��م��اض��ي، ف��ت��ذكَّ��َر ي��ائ��ٍس ن��ظ��رَة «ال��خ��وروس» ف��ي وأج��ال
ان��ه��ارا وال��ب��ن��اءُ دم��ائ��ي، ض��اع��ت ل��ه��م ث��ان��ي��ًة، ال��ل��ُه��مَّ، غ��ف��رانَ��َك
ال��دي��ن��ارا وألَّ��ُه��وا ال��دم��اء، س��ف��ك��وا ت��ل��م��ذتُ��ه��م ب��م��ع��اش��ٍر خ��ي��ب��ت��ي ي��ا

١٩٢٥

الخلود أطروفة (4)

معالجته. إىل دعت التي األسباب أجهل موضوع

األزل برية يف

ال��ج��ه��ُد ت��خ��وَّن��ُه األع��م��ى اْل��َق��َدُر ِب��ِه َم��َش��ى إِْن ال��ق��ل��ِب، َخ��اف��ِق يَ��ِت��ي��ٍم ِب��َل��يْ��ٍل
ي��ع��دو إِذَا ال��س��ب��ي��َل ال��م��وُت ِب��َه��ا ي��ض��لُّ ت��نُ��وَف��ٍة ف��ي َه��اِئ��ٌم ك��أَنِّ��ي رأي��ُت
رش��ُد وال اه��ت��داءَ ال ول��ك��ْن ع��ي��وٌن، أن��ام��ل��ي م��ن ول��ي وأش��ب��اح��ي، وق��ف��ُت
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ال��ق��ص��ُد ف��ال��ت��ب��َس ال��ن��ه��َج ِف��ي��َك ��ْس��ُت ت��ل��مَّ ض��رارًة ك��ال��م��ع��رِّي َل��يْ��ًال َل��َك َف��يَ��ا
ال��ل��ح��ُد ف��ه��ن��ا أج��م��ل��ي ل��ن��ف��س��ي: ف��ق��ل��ت م��ك��رٍَّم غ��ي��َر ال��وه��م ض��ي��َف وأم��س��ي��ُت

العزرائييل املؤتمر

ال��ُم��ْرُد وال��ِغ��ِل��َم��ُة ال��ش��ي��ُب َوف��ي��ِه َع��َل��يْ��ِه، ره��ُط��ُه ف��ال��ت��فَّ ِع��ْزَراِئ��ي��ُل َوَص��وََّت
ش��ذوا ح��ل��ب��ِت��ِه��ْم نَ��ْح��َو ِج��نٍّ َع��بَ��اِدي��ُد ك��أنَّ��ُه��ْم ف��جٍّ ك��لِّ م��ن أَتَ��وا خ��ف��اًف��ا
ال��ج��ن��ُد ك��أَنَّ��ُه��ُم ب��م��واله��م ��وا َوح��فُّ َوَط��اَع��ًة َس��ْم��ًع��ا اآلذاُن وأُره��ف��ِت
ال��ن��ه��ُد ال��ج��ب��ل ه��وى ن��ه��ٍد ج��ب��ٍل ع��ل��ى اس��ت��وى إذا ع��ن��ي��ٌف ه��مٌّ ف��س��اورن��ي
ال��ح��ش��ُد ف��ام��ت��ث��َل األرِز أُمَّ َوَربِّ��َك، ظ��ن��نْ��تُ��َه��ا ��ا ك��فٍّ ع��زرائ��ي��ُل وم��دََّد
ال��رع��ُد َخ��ْض��َخ��َض��ُه ال��ب��ح��ر ك��وج��ِه ج��ب��ي��نً��ا م��ق��طِّ��بً��ا ن��اج��ذي��ِه ع��ن ل��ه��م وأب��دى
تَ��ْم��تَ��دُّ ال��ن��اِر أَْل��ُس��ُن م��ن��ه��ا ال��ص��واع��ُق ك��أنَّ��ُه َج��ْه��َوِريٍّ ب��ص��وٍت وص��اَح
ودُّوا م��ا األرِض ف��ي أح��ي��اءَ س��ن��ت��رك��ه��م ب��ه��م ت��ف��ت��ك��وا ال ال��ن��اِس، ن��ف��وَس ح��ذاِر
رغ��ُد داَره��م يَ��ُزْر ل��م ال��م��ن��اي��ا ول��وال م��ن��ه��ُم َم��اَت م��يِّ��ٌت إِْن ي��س��بُّ��ون��ن��ا
ب��دُّ ق��ب��ض��ه��ا م��ن ل��ي��س ول��ك��ن ي��داَي، ��ه��ا ت��م��سُّ ال ن��تْ��نَ��ٍة ن��ف��وٍس م��ن وك��م
ب��رُد ت��ج��ارِب��ِه م��ن ع��ل��ي��ِه ع��ج��وٌز م��ك��ان��ٍة ذو ق��وم��ِه م��ن ف��ج��اوبَ��ُه
ام��ت��دُّوا؟ وال��بَ��َش��ُر ال��ش��ن��ع��اءِ، ب��ف��ع��ل��ِت��نَ��ا درى إذا ع��نَّ��ا ال��ل��ُه ي��ق��وُل وم��اذا
ال��ج��ح��ُد دأب��ه��م ال��ك��اب��وُس ارت��ف��َع إذا ع��ص��اب��ٍة ف��ي ق��ول��ت��ي واس��م��ع ح��ن��ان��ي��َك
ت��ن��س��دُّ م��ن��ه��نَّ اآلف��اُق ك��ادِت وق��د م��ن��ه��ُم ال��م��ش��اي��ِخ آه��اِت ت��ص��ام��م��َت
ج��ن��ُد ل��ه ف��ن��ح��ُن ال��ب��اري، ب��ه َف��َش��اِوْر ق��ائ��ٌل أن��َت ال��ذي إِم��ض��اءَ ش��ئ��َت إذا
ع��ب��ُد ل��ه��م ال��وج��وَد أنَّ زَع��ُم��وا األَل��ى ك��خ��ل��ِق��ِه ن��ك��وَن أن م��نَّ��ا ال��ط��ب��ُع أَبَ��ى
ال��ق��رُد َج��دَّه��م إنَّ ق��ال��وا وم��ن��ه��م ربِّ��ه��م م��ث��ُل إنَّ��ه��م ق��ال��وا ف��م��ن��ه��ُم
ح��م��ُد وال ال��وج��ود ت��س��خ��ي��َر ي��ري��دون ك��أنَّ��ه��م ال��ِع��داء ال��ك��وَن ن��اص��ب��وا وق��د
ارت��دُّوا! وم��ا ع��ل��ي��ك َص��الُ��وا ق��دروا ول��و ت��ك��رًم��ا ت��ع��ف��و ش��ي��ُخ، ي��ا م��ث��ل��ه��م، أَع��ْن
ع��ه��د وم��ع��ي ق��ب��ض��ت��ي، ف��ي وأع��م��اُرُه��م م��ف��وٌَّض إن��ي ع��زرائ��ي��ُل: ف��ج��اوَب
ال��ح��ق��ُد ي��ذه��ِب ب��ره��ًة ف��اس��ت��ري��ح��وا أال ل��ي��س��أم��وا ات��رك��وه��م ب��ربِّ��ي، ع��ل��يَّ

84



وألواٌن أشكاٌل

ال��ع��ق��ُد وان��ف��رط األم��ر، ف��ي رأي��ِه ع��ل��ى وع��وَّلُ��وا أََط��ْع��نَ��ا ق��د ج��م��ي��ًع��ا: ف��ص��اح��وا
ال��ن��ك��ُد ال��زم��ن وان��ق��ض��ى اب��ت��س��ام��ي وزال خ��ال��ًدا ص��رُت ق��د َواب��ش��راُه، ف��ن��ادي��ُت:

فيه موت ال دهر

وال��ن��ج��ُد األب��اط��ُح ال��ن��اِس ع��ل��ى ف��ض��اق��ت أق��لَّ��ُه إالَّ ال��ج��ي��ُل ذاَك تَ��َص��رََّم
َوال��ودُّ ال��ُح��بُّ ف��اس��تُ��ئْ��ِص��َل ال��ورى، أُل��وَف ف��رس��ٍخ ك��لُّ م��ن��ه��ُم ي��أوي ف��أص��ب��َح
وج��د وال ج��م��اٌل ال��دن��ي��ا ف��ي ي��ب��َق ول��م ��ح��ْت امَّ وال��رح��م��ُة ال��ن��اِس، ح��ن��اُن َوَم��اَت
س��ه��د ب��ه أص��مُّ أو أع��م��ى، وه��ذاَك م��ف��رك��ٌح ه��اٍو ال��ق��وِس ن��ظ��ي��ُر ف��ه��ذا
رف��ُد ب��ِه م��ا رزُق��ُه ق��ل��ي��ٍل ب��ع��ه��ٍد ج��دوده��م ع��وَل ال��ن��شءِ َه��مُّ وأص��ب��َح

شكوى

ي��ع��دو ط��وَق��ه��م األم��ُر ذاَك ب��اَت وق��د ف��ن��اءه��م وودُّوا ال��دن��ي��ا ب��ن��و ت��ش��كَّ��ى
ال��َع��م��د ي��ح��رِّش��ُه ُم��ْض��ٍن أََل��ٍم س��وى ب��ان��ت��ح��اِرِه��م يُ��درك��وا ل��م ان��ت��ح��روا إذا
ال��ع��دُّ ح��ص��ره��ا ع��ن ض��اَق ب��ؤٍس س��الس��ُل ع��زائ��ٍم وخ��وُر وأم��راٌض، وب��اءٌ

األبالسة ثورة

ال��خ��م��د وأدرك��ه��ا تُ��ْط��َف��ا، ج��ه��نَّ��م��ه��م وأوش��ك��ت ال��ج��ح��ي��م، ش��ي��اط��ي��ُن ��ْت وض��جَّ
وف��ُد خ��ل��ِف��ِه م��ن ج��اء وف��ٌد ح��لَّ إذا ��ع��وا ت��ج��مَّ ح��ي��َن ل��ع��زرائ��ي��َل َم��ْن َف��يَ��ا
وت��رت��دُّ ت��س��ت��ط��ي��ُل ن��اٍر ب��ن��ائ��ُق ول��س��ن��ه��م ال��وج��وِه، س��ح��ُم زب��ان��ي��ٌة
ت��ن��ق��دُّ ال��س��م��اواِت ج��ل��ِد م��ن ن��ي��ازُك ك��أنَّ��ه��ا ال��س��ي��اِط م��ث��ُل وأذن��اب��ه��م
ي��ش��ت��دُّ ال��وج��ُد ب��ه��ا ب��رك��اٍن بُ��نَ��يَّ��اُت ك��أن��ه��ا ت��م��ش��ي األرض ف��وَق م��وارُج
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ت��ب��دو ق��ل��ب��ه��ا ف��ي ال��ِك��ي��ِر ن��اُر ك��الل��ي��َب، ف��خ��ل��تُ��ه��ا ب��األَُك��فِّ إل��ي��ه أش��اروا
ال��وق��د أَْع��َوَزُه ف��األت��ون ال��ن��اس، ب��ن��و وق��ودن��ا أي��َن ب��ع��زرائ��ي��ل: وص��اح��وا

هللا حرية

ف��رد م��ن��ه��م ي��ج��ئ ل��م س��ن��واٍت ف��م��ن ال��ورى؟ ب��ن��و أي��ن األُف��ق: إِل��ُه وق��ال
األُْس��ُد م��راِب��ِض��َه��ا م��ن ف��ه��بَّ��ْت ذوي��ِه، داع��يً��ا ل��ل��ف��ت��ِك ع��زرائ��ي��ُل ��َر ف��ش��مَّ
اإلد األم��ث��ُل األروُع إال ي��ن��ُج ف��ل��م ال��ون��ى م��ع��ش��ِر م��ن األرِض وج��َه ف��ن��ظَّ��َف

السنني آالف بعد

وا ك��دُّ وم��ا ع��اش��وا األع��وام م��ن م��ئ��اٍت ره��ط��ه��م أَنَّ ش��ع��بَ��ُه م��وس��ى وخ��بَّ��َر
ال��ج��د ب��ه��ا أل��ًف��ا ع��اش ق��د َم��تُ��وَش��اِل��ًح��ا ج��ده��م أنَّ ت��وراِت��ِه ف��ي وأث��ب��ت
ب��ع��ُد ي��م��ْت ل��م ال��ه��ن��ا م��وف��ور وأح��ن��وخ ��ًم��ا م��ن��عَّ ي��ع��ي��ش إي��ل��يَّ��ا زال وم��ا
ح��دُّ ل��ه م��ا ب��ع��َده��ا ب��ع��م��ٍر ف��ق��ال��وا ق��ص��ي��رًة ال��ح��ي��اُة ه��ذي ف��س��اءت��ه��م
س��ع��د أي��اِم��ِه ك��لُّ ف��ي��اَل��نَ��ع��ي��ٍم وص��ُف��ُه ال��ع��ق��َل أع��ج��َز ن��ع��ي��ًم��ا وص��اغ��وا
ال��خ��ل��د اخ��تُ��ِرَع ه��ك��ذا ق��ْل س��أل��وا ف��إن خ��ي��اِل��ِه��م ع��ن ص��ورة س��م��اه��م ف��ج��اءْت
وال��ق��ت��د ل��ل��ب��ع��ِض ال��َق��ثَّ��اءُ ِل��يُ��ْح��تَ��َك��َر ي��رف��ع��ون��ُه نُ��طَّ��اِره��م م��ن ت��خ��َش وال
وال��ن��ه��ُد ال��ض��رُع ب��ه يُ��ْس��تَ��ْم��رى ال��بَ��وُّ ه��و َف��ِإنَّ��َم��ا ال��خ��ي��ال ص��اَغ م��ا ع��ن��ك ودع
ع��ب��ُد أب��ًدا ب��ه أنِّ��ي ف��آف��تُ��ه ل��ن��ا روا ص��وَّ ك��م��ا ه��ذا، ي��ا ال��خ��ل��َد َه��ِب
وال��ع��ق��ُد ال��ح��لُّ أم��ِرِه م��ن ي��دي ف��ي وم��ا م��ت��اع��ٍب ب��دوِن خ��ل��ٍد ف��ي خ��ي��َر ف��ال

١٩٣٠
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اللقيط (5)

هذا. يف فقلت الطريق جانب عىل ملقى مقمًطا طفًال أشاهد بي فإذا يوم، صباح مارٍّا كنت

خ��م��وِر بُ��ق��يَ��ا ل��ل��َش��ْرِب وت��رك��ن��ا ال��غ��دي��ر ح��ول األك��واَز ح��ط��م��ن��ا ق��د
ال��س��كِّ��ي��ر ع��ادُة ت��ل��ك إن��م��ا وس��خ��اءً ��ًال ت��ف��ضُّ ن��دع��ه��ا ل��م
ِل��ُم��دي��ر ح��س��وًة نُ��بْ��ِق ل��م ذاك ول��وال ��ا م��جٍّ ال��ش��راب م��ج��ج��ن��ا ق��د
ق��ص��ور ع��ن وت��وب��ٌة ت��ق��ًوى ف��ه��و ع��ظ��ٍم واه��ِن ك��ل زه��ُد وك��ذا
ال��دي��ج��ور ف��ي ك��ال��وم��ي��ض ��ح��ي ي��مَّ ش��ب��اب ع��ه��د ال��ح��ي��اة ف��ي م��ا خ��ي��ر
ال��ص��دور م��لءُ وال��ح��زن إال ل��ي��س ذك��رى ف��ال��ع��ي��ش ال��ش��ب��اب ت��ول��ى إن
غ��روِر ف��ي ِع��ْش ال��ش��ب��اب ط��ور ب��ع��د اغ��ت��ب��اًط��ا ��ي ال��م��رجِّ ال��ج��اه��ل أيُّ��َه��ا
َح��ص��ور ش��ي��ٍخ ط��ه��ر م��ن اع��ت��ق��ادي ف��ي وأح��ل��ى أَْش��َه��ى ال��ش��ب��اب ه��ف��وات
ال��ث��غ��ور ُس��وَد ال��وج��وِه ك��ال��ح��اِت ط��رٍّا ال��ش��رائ��َع ه��ذِه وأَرى
ال��ب��ح��ور ف��ي ال��ه��وى م��ع س��يَّ��روه ك��ش��راٍع ش��رع��ه��م ال��ن��اس خ��ل��ق
ال��ذك��ور؟ ن��س��ي��ج ال��دن��ي��ا وش��رع ال��م��س��اواة م��ن��ه اإلِن��اُث ت��رج��و ك��ي��ف
ب��ال��ف��ج��ور اس��ت��ح��وا وم��ا ورم��وه��ا — ف��س��اًدا ذاك ك��ان إن — أف��س��دوه��ا
زور م��ن َل��ُه ف��ي��ا م��ن��ه��ا، ن��ح��ن ب��راءٌ وق��ال��وا: ط��وق��ه��م ن��ف��ض��وا
ال��ق��ب��ور م��ن��ت��ن��اِت م��ن م��ألوه م��ا إذا اإلِن��اء ع��ل��ى ذن��ٍب أيُّ
ب��ذور ش��رَّ ال��ش��ت��اء، ف��ص��ل ف��ي��ه، َط��رح��ن��ا إِْن ال��ث��رى ع��ل��ى ذن��ب أيُّ
ال��ت��ع��ي��ي��ر ب��ذل��ك أول��ى ه��ُم ع��يَّ��روه��ا وب��ال��خ��ن��ا أس��ق��ط��وه��ا،
ال��ص��ق��ور ك��ي��َد ال��ح��م��اُم أي��ردُّ غ��ل��ب��وه��ا ه��ُم أَم��ره��ا وع��ل��ى

∗∗∗
األث��ي��ر م��لء ال��ع��ي��ون ك��ه��رب��اءُ ف��ه��ذي اه��ت��ززت إذا ت��ل��م��ن��ي ال
ال��ض��م��ي��ر ون��ج��وى ال��م��ن��ى ب��ح��دي��ث ن��ف��س��ي ي��ح��دُِّث «ك��ال��رادي��و» ف��ه��ي
ب��س��ري��ري م��ح��ي��ط��ًة األم��ان��ي خ��ي��االِت «ك��ال��س��ي��ن��م��اء» وت��ري��ن��ي
ال��ث��غ��ور ره��ن ال��رح��اق ف��ال��م��دام ف��ع��ذًرا ح��بٍّ��ا، س��ك��رُت م��ا وإذا
ال��م��ع��م��ور ذا أسُّ وان��دكَّ ال��نَّ��اس ك��ي��ان اض��م��ح��ل ال��ه��وى ل��وال ص��اِح
ال��ع��ص��ور ت��وال��ي ع��ل��ى ي��ت��ن��ام��ى ح��ت��ى ال��ن��وع ي��ح��ف��ظ ال��ح��بُّ إن��م��ا
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م��ط��ي��ر ش��رَّ ال��ري��اح ط��يَّ��َرتْ��ُه ه��ب��اءٌ ف��ال��ح��ي��اُة زال ف��إذا
ال��ص��خ��ور ف��ي ن��ام��يً��ا ال��ح��ب وأرى ح��بٍّ��ا ال��ك��ون ت��ف��اع��ل ف��ي وأَرى
ال��ش��ع��ور روح ف��ال��ح��بُّ أََح��بَّ��ْت، إن أُن��ث��ى ي��ع��نِّ��ف م��ن ال��ن��اس أَج��ه��ل
ال��ن��ور م��ح��يَّ��ا دونَ��ُه وج��ه��ه ج��م��ي��ل اخ��ت��ي��اِر ع��ل��ى تَ��لُ��ْم��َه��ا ال
خ��ب��ي��ر ص��ن��ع ال��ج��م��ي��ل ف��ان��ت��ق��اء ج��م��ي��ٍل ان��ت��ق��اء ع��ل��ى ت��ل��م��ه��ا ال
وخ��وري ش��ي��ٌخ ي��س��نُّ ب��اش��ت��راع ت��ب��ال��ي ل��م إذا أُن��ث��ى ت��ع��ن��ف ال
ال��ت��ك��ف��ي��ر ق��اب��ل ف��ال��ج��رم م��ن��ه خ��ي��ًرا ل��ت��خ��ت��ار ب��ع��َل��َه��ا ت��دع أَن
ال��ده��ور ص��راع ف��ي ال��ك��فءِ األن��س��ب خ��ل��ِق ل��ن��ام��وِس م��ن��ق��ادٌة ف��ه��ي

∗∗∗
ال��س��رور اب��ن ي��ا ف��ي��ك ال��ش��رُع وال س ال��ن��ا أَن��ص��ف م��ا ال��م��ن��ب��وذ أيُّ��ه��ذا
ال��م��ه��ج��وِر ك��األج��رِب وت��ربَّ��ى ل��ت��ش��ق��ى اق��ت��رف��َت ق��د ذن��ٍب أيُّ
وال��دي��ج��ور ال��ظ��الِم ب��ق��م��اِط ح��ي��اءً أَْدرج��اَك ف��ال��ج��ب��ان��اِن
وح��ق��ي��ر س��يِّ��د م��ن ط��رٍّا واألن��ب��ي��اء ب��ي��ن��ك ال��ف��رق م��ا ش��ع��ري ل��ي��َت
ت��ح��ي��ي��ر وم��ن ض��لَّ��ٍة م��ن ال��ش��رع ف��ي ف��ك��م أَرادوا م��ا ال��ن��اس َح��رَّم
وال��ت��ح��وي��ر اإلص��الح ب��ات��ب��اع ع��ل��ي��ه��ا ي��ق��ض��ي ب��ال��ج��س��وِر ل��ن��ا م��ن
ت��س��ت��ن��ي��ري ن��داءَه ف��ل��بِّ��ي ال��ح��قُّ َق��رارتِ��ك ف��ي ن��ف��ُس ي��ا إي��ِه
وس��ي��ري ال��ق��ي��وَد ه��ذِه ف��اك��س��ري وق��ي��ٍد ق��ي��ٍد أَل��ُف ال��ك��وِن ف��ي ل��َك

١٩٢٥

اذكريه (6)

الصليب، درب عىل ومشيت ،١٩٢٨ سنة مرة، أول فلسطني زرت حني قلتها قصيدة
وقفت حني ثم تالميذه، مع السيد تعىش حيث صهيون علية مكانني: يف تأثًرا أشد فكنت

املبكى. اليهود يسميه الذي وهو الدهرية»، «األبواب النصارى يسميه ما عند

ال��وج��ود ث��ن��اي��ا ف��ي ال��ن��اس، ب��ن��ي ع��ن وت��وارى ه��ه��ن��ا، ن��ف��ُس ي��ا ك��ان
ال��ع��ب��ي��د ب��وج��ه «ن��ايَ��ُه» ف��رم��ى ي��ع��رف��وه ف��ل��م ل��ه��م، ت��غ��نَّ��ى ق��د
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ال��غ��ري��د ك��ال��ط��ائ��ر ي��أس��ى، ل��ي��س غ��ري��بً��ا ذوي��ِه ع��ن ك��ان ش��اع��ر
ال��خ��ل��ود رج��اء ع��ل��ى ط��ري��ًف��ا اإلي��م��ان خ��ال��ع وال��م��ن��ى، ال��ح��ب ش��اع��ر
ال��ن��ش��ي��د ذاك ع��ه��َد ل��س��ل��ي��م��اَن، ج��دي��ًدا ع��ه��ًدا ي��ع��ي��ُد ف��اس��م��ع��ي��ه
داود ِه َج��دِّ أط��الل ف��وَق ي��غ��نِّ��ي ال��ت��الل ع��ل��ى اس��م��ع��ي��ه
ط��ري��د ُك��لِّ ن��ص��ي��ر ع��ف��ي��ًف��ا، ال��ح��ب ف��ي ت��ب��رَّد ن��اس��ك ش��اع��ر
ال��ع��ت��ي��د ال��زم��اِن ع��ل��ى درٍس خ��ي��َر وي��م��ل��ي ال��ده��وَر ي��س��ت��ع��رُض ج��اء
ج��دي��د ع��ص��ر ف��ج��ر أق��دام ت��ح��ت ص��ري��ًع��ا ال��ع��ت��ي��َق ال��ع��ه��د ف��أران��ا
ال��ج��ل��م��ود ف��ي ال��ح��ن��ي��َن ي��ل��ق��ي ال��ش��اع��ر ش��ب��ح ف��ه��ا واس��م��ع��ي، ان��ظ��ري
ال��م��ع��ه��ود ل��ط��ف��ه م��ن ات��م��الَّ ج��ي��ًال ع��ش��ري��َن ب��ع��ِد م��ن وان��ظ��ري��ن��ي

∗∗∗
ج��ن��ود رب ب��ال��ن��اس ا م��س��ت��ب��دٍّ أك��وًال إِل��ًه��ا ي��رى أن ��ُه غ��مَّ
ال��ج��ل��ود ش��قِّ دوَن ال��ق��ل��َب ي��ط��ل��ب رح��ي��ًم��ا غ��ف��وًرا ربٍّ��ا ف��أراه��م
ال��م��ش��دود ل��خ��ص��رِه م��ا واس��أل��ي ��ى ي��ت��ع��شَّ ف��إن��ه ان��ظ��ري��ه
واس��ت��ف��ي��دي دروِس��ِه م��ن ف��خ��ذي وح��بٍّ��ا ات��ض��اًع��ا س��م��ا درس ذاك
وج��ود ح��بٍّ ب��ك��ل وي��ع��ط��ي ال��خ��ب��َز ي��ك��س��ر ت��ن��ظ��ري��ن��ُه أف��ال
رع��ود وق��اص��ف��اِت ب��اه��راٍت ب��روًق��ا ت��ف��ي��ض ك��أَس��ُه راف��ًع��ا
ك��ال��ص��ن��دي��د أم��ِس ك��اَن وق��د م��ح��يَّ��اُه ي��غ��ش��ى ف��ال��خ��وُف ان��ظ��ري��ِه
ش��دي��د اض��ط��راٍب ف��ي ف��ال��رس��ُل ب��ال��ت��ل��م��ي��ِح ال��رس��َل ي��ن��بِّ��ئ اس��م��ع��ي��ه
ب��ال��ع��ه��ود ع��اب��ث وي��وض��اس ي��وض��اَس ال��غ��ر ي��واك��ل وان��ظ��ري��ِه
ال��م��ع��ه��ود ل��ط��ف��ه م��ن ات��م��الَّ ج��ي��ًال ع��ش��ري��َن ب��ع��د م��ن وان��ظ��ري��ن��ي

∗∗∗
وال��ت��ج��دي��د اآلالم ع��روَس ي��ا ال��م��ح��ي��ا ال��ب��ه��يُّ ال��س��ي��د أي��ه��ا
ال��س��ود ل��ل��غ��اش��م��ي��ن ف��ص��ًح��ا ك��ن��ت ح��ت��ى ال��ف��ص��ح أك��ل��َة ت��م��ن��ي��ت ق��د
ال��ع��ي��د ذاك ي��وم ب��ال��ل��صِّ ي��ف��دوك ل��م ال��م��خ��لَّ��د ال��م��ن��ق��ذُ أي��ه��ا
ب��ال��ت��ه��دي��د ال��ج��دي��َد ت��الق��ي األم��ِس ك��ان��ِت ك��م��ا ال��دن��ي��ا ه��ذي إن
ال��ش��ه��ي��د ث��وَب ذاك ق��ب��ل ف��ل��يَ��ِخ��ْط ال��م��ب��ادي ج��دي��َد ي��ب��ت��غ��ي ف��ال��ذي
ال��خ��دود ف��وَق ال��دم��وع ت��س��ي��ل زال��ت م��ا ال��ع��ظ��ي��م��َة م��أس��ات��ك إنَّ
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ال��ج��دود ف��ي ال��ل��ح��ن إل��ى ه��ارب��اٍت ال��ع��ذارى خ��دوِد ع��ل��ى راق��ص��اٍت
ح��دي��د م��ن ق��ط��ع��ٌة ف��ال��ق��ل��ب ال��ده��ر غ��يَّ��ره��نَّ «ال��ن��ادب��ات» إِنَّ��َم��ا
ال��م��س��ود رأُس ب��ال��ذلِّ ي��ح��ن��ى ك��ي��ف وان��ظ��ْر ح��ن��ان��ي��َك ال��م��ن��ت��ه��ى س��يِّ��َد
ب��ال��س��ج��وِد أش��ب��اح��ه��ا ون��ح��يِّ��ي ف��ي��ن��ا ال��م��ج��ِد م��واك��ب ت��م��ش��ي ك��ي��ف
ال��ص��دود ب��ع��د ت��راك أن ت��ش��ت��ه��ي ف��ع��ي��ن��ي أم��ه��ْل، ال��ع��ل��ي��ة ن��زي��ل يَ��ا
ال��م��ع��ه��ود ل��ط��ف��ك م��ن ت��ت��م��الَّ ج��ي��ًال ع��ش��ري��ن ب��ع��د م��ن ل��ع��ي��ن��ي ق��ل

١٩٢٨

الشاعر (7)

فيه. فقلتها القصيدة هذه إيل أوحى عقل وديع الشاعر الويف الصديق موت إن

الشاعر هجرة

ال��ح��ص��ان ب��ال��ن��ج��وِم ال��ق��ل��ب م��ول��ع ال��زم��ان ف��ض��اء ف��ي ال��ن��س��ُر ح��لَّ��ق
ال��ق��َم��َران م��س��ي��َرُه ي��راع��ي األع��ل��ى األُُف��ِق ذرى إل��ى وت��ع��ال��ى
ل��ل��ج��ن��ان ع��ائ��ٌد األرض ش��اع��ُر ف��ه��ذا ��ب، رحِّ «ال��س��اروف��ي��م» أَيُّ��َه��ا
ال��ثَّ��َق��الن وي��ن��ص��ُت ت��غ��نَّ��ى، إن س��ح��ًرا ال��رب��اب��ة ت��ن��ط��ق ش��اع��ٌر،
واألرج��وان ب��ال��خ��زِّ ف��أزرى ب��ال��ن��ور ال��ش��ع��ر إِل��ه��ُة أزَّرت��ه
ب��ال��ص��ول��ج��ان أط��اَح رأٍي ُربَّ ف��ي��ه ال��رأي ي��ط��ل��ق ال��ك��وُن، م��ل��ك��ه

الشعراء

ال��ش��ان ال��ع��ظ��ي��م ال��ل��ؤل��ؤ ع��ل��ى األف��ق ل��ج��ج ف��ي ال��غ��ائ��ص��وَن أي��ه��ا
ال��وج��دان دج��ى ف��ي ت��ه��ي��م��ون ف��ح��تَّ��ام ��ع��ون، ت��رصِّ ت��اج أيَّ
األم��ان��ي ص��اب وت��س��ت��ع��ذب��ون ال��ن��ور أك��ؤس ف��ي األث��ي��ر ت��ش��رب��ون
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ال��دن��ان خ��م��ر ال��دم��وع ك��أنَّ ال��ب��ؤس أع��ي��ن م��ن ال��دم��وع ت��س��ت��ق��ون
ب��ال��ط��وف��ان ال��وج��ود ت��ن��ذرون س��ك��ارى ث��ائ��ري��ن ف��ت��ه��ب��ون
ل��س��ان أل��ف ب��أل��ف ت��ح��ي��ا ث��م وت��ف��ن��ى تُ��ف��ن��ي ك��ال��ن��ي��راِن، أن��ت��ُم
واألردان ال��ك��م ف��ي م��ن��ه��م وه��ي أط��ف��ئ��وه��ا أَن��ه��م «ال��ب��ل��ه» ي��ح��س��ب
األزم��ان ف��ي «ال��ف��ي��ن��ي��ق»1 ش��أن وال��ت��ط��ه��ي��ر ل��ل��ب��ع��ث األن��اَم ت��ح��رق��وَن
ب��ث��وان ان��ط��ف��ائ��ه��ا ب��ع��د ال��س��ارون ي��ق��دِّره��ا ش��ع��ل��ة أن��ت��م
ال��ع��ج��الن ك��ق��ب��س��ة ي��ت��وارى م��ل��مٍّ ك��ط��ي��ف ال��دن��ي��ا ت��ل��ج��ون
ال��ع��م��ي��ان ب��ص��ائ��ر ف��ض��اءت ال��ده��ر ه��ي��ك��ل زيّ��ن��ت ال��س��رج أن��ت��م
وال��غ��ي��الن ب��ال��ج��نِّ خ��وَّف��ون��ا ل��ي��ًال ال��ك��ه��ف ف��ي ك��ال��ن��ور ظ��ه��رت��م إن
دان ال��ق��ي��ام��ة ي��وم أج��اب��وا: األُف��ق ف��ي «ال��م��ذنَّ��ب» م��ث��َل ع��رض��ت��م أو
��ان ال��ك��هَّ س��كَّ��ة غ��ي��ر ع��ل��ى س��رت��م وإن ال��ص��ل��ي��ب» «درب س��ل��ك��ت��م ق��د
ال��ب��س��ت��ان وح��ش��ة ف��ي اك��ت��ئ��ابً��ا ي��س��وَع ك��ل��ي��ل��ِة ك��ل��ه ع��ي��ش��ك��م
ي��ع��ان��ي م��ا ق��وم��ه م��ن ي��ع��ان��ي وال��ت��ي��ِه ف��رع��ون ب��ي��ن م��ا ك��م��وس��ى أو
وال��ص��ب��ي��ان ب��ال��رع��اع ف��اب��ت��ل��ي ق��ري��ش ب��أس ه��اَب إِذ ك��ط��َه أو
األوث��ان ل��وث��ة م��ن وال��ط��ه��ارى رج��س ك��ل م��ن األن��ق��ي��اء أن��ت��م
األدران م��ن َف��ِل��تَ��ْط��ِه��ي��ِرَه��ا ب��وح��وٍل م��ررت��ُم م��ا وإذا

عقل وديع

ب��أم��ان ف��اس��ت��رح ال��ث��غ��ر، ذا ه��و ه��ن��اء ال��م��ل��ج، ال��س��اب��ح أي��ه��ا
ال��ف��نَّ��ان ل��ل��ن��اب��غ م��ج��از وال��ع��ي��ش ال��ع��م��ر م��ط��ل��ع ال��م��وت إن��م��ا
ال��زم��ان ع��ب��ر ط��الب ف��ي س��اع��ة ت��ع��ت��ل��ي��ِه ق��ارٌب ال��ن��ع��ش إن��م��ا
ك��األك��ف��ان ال��ش��راَع إن ال��ت��اب��وت أيُّ��َه��ا ي��ا ال��خ��ال��دي��َن، ُف��ل��َك

إىل ويعود رماده من ينبعث ثم قرن نصف كل بعلبك هيكل يف يحرتق الخرافية، طيورنا من الفينيق 1
أشعارهم. يف كثريًا ذكروه وقد بالفينيكس الفرنج شعراء يعرفه الحياة،
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نفسه

وال��ول��دان ك��ال��ح��ور خ��ل��وًدا ع��ذاراه أدي��ٍب ع��ل��ى أن��واًح��ا
ال��ف��رق��ان ب��ع��ص��م��ة م��س��ت��ج��ي��ٌر «ع��رب��ي» وش��ع��ره أن��واًح��ا
ل��ب��ن��ان رب��ى م��ن ال��ش��مِّ أن��ف ف��ي��ه��ا ك��ان ون��ف��س��ه أن��واًح��ا
ب��اإلح��س��ان ج��اء أم ك��ارث��اٍت ف��ي��ه ال��ده��ر أأن��زل ي��ب��ال��ي ال
وال��ح��دث��ان ال��زم��ان ب��ص��روف وه��زءًا وج��س��ًم��ا روًح��ا ع��رب��يٌّ
ال��ق��ن��ان ��ه��ات ب��أمَّ ت��ب��ال��ي ال ت��م��ش��ي ال��س��ح��اب��ة ب��ه ف��ك��أنِّ��ي
األوط��ان ل��خ��دم��ة إال ال��ع��ي��ش ي��ت��م��نَّ��ى ي��ك��ن ول��م ح��رٍّا ع��اش
غ��م��دان ع��ل��ى ب��ه ي��زه��ى ال��ك��وخ وك��ان ع��ظ��ي��ًم��ا ك��وخ��ه ف��ي ك��ان
اإلن��س��ان م��نَّ��ة ع��ن ت��ن��اءت إن ت��ف��ن��ى ل��ي��س ث��روًة ال��ق��وت ي��ح��س��ب
ل��ل��روح��ان��ي اإلل��ه��ام ن��ب��ع ف��ه��و ب��ؤس ال��م��ط��ّه��ر ال��ش��اع��ر ث��روة
ال��زوان��ي م��خ��ّدرات ع��ن��ه واق��ص ال��ع��ذارى ع��ي��ون م��ن ال��دم��ع ف��اس��ق��ه

خلقه

ال��ج��ن��ان ال��ذك��يِّ ال��ش��اع��ر ب��خ��ط��ى ات��ض��اًع��ا ت��ح��سُّ ال األرض ك��ادت
ال��ب��ن��ان ب��ي��ن ال��ي��راع ك��م��ث��ل ال��دع��وى ع��ن ت��ع��ال��ى ن��اط��ق، ص��ام��ت
ب��ال��دخ��ان ي��ش��وب��ه ال ع��ط��ره يُ��ه��دي ال��م��ب��اخ��ر، ال ك��ال��زه��ر، ف��ه��و
اس��ت��ح��س��ان ب��ص��ف��ق��ة اب��ت��ه��اًرا وال��زم��َر ال��ط��ب��َل ي��ض��رُب س��م��ع��ن��اه م��ا
األن��ان��ي ك��ال��ح��س��ود «ال��غ��ي��ر» ع��ل��ى ال��م��دح س��م��ع إن «ال��ح��رب��اءَ» أران��ا أو
آن ك��لِّ ف��ي األدي��ب ب��م��زاي��ا ت��ح��لَّ��ى ودي��ًع��ا ي��ا أن��ت ح��ب��ذا
ال��ب��ي��ان ب��س��ح��ر إال ي��ج��ئ��ن��ا ل��م «ع��ب��ق��ريٍّ��ا» ش��اع��ًرا ال��ل��ه ل��ك ي��ا
ال��ق��ي��ان ع��ي��ون ف��ي ال��دم��ع ح��يَّ��ر ن��ش��ي��ًدا ال��ن��دام��ى أس��م��ع ف��إذا
ال��م��رَّان ه��زَّة واه��ت��زَّ األع��واد ت��رنَّ��ح��ت م��ن��ب��ًرا ع��ال أو
ال��ب��ه��ل��وان ��ة خ��فَّ وج��اف��ي��ت ع��زَّزت ب��ال��رص��ان��ة ال��ض��اد أدب
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داؤه

األرك��ان م��ص��دَّع ت��داع��ى ال��م��ض��ن��ي ه��ي��ك��ل��ه رأي��ُت ي��وم وي��ح
ال��ج��دران ت��س��اق��ط ه��وًال ب��ه ف��أع��ظ��ْم ج��داٌر، ي��ه��وى ي��وٍم ك��ل
ك��ال��ث��ع��ب��ان ي��ف��حُّ ع��ب��وًس��ا وال��م��وت ت��ن��س��لُّ ال��ح��ي��اة ف��رأي��ت
وال��م��ل��وان ال��ن��واج��ذَ وأب��دى ال��ع��م��ر ق��ص��ر إن ال��م��ن��ون، َل��ع��ي��ِن ي��ا

واملوت الحياة

ع��وان ح��رب ك��ل م��ن أض��رى ه��ي ح��ربً��ا وال��م��وت ال��ح��ي��اة ب��ي��ن إن
ال��غ��ل��م��ان أُْل��ع��وب��َة ك��ان��ت ال��م��وت ف��ل��وال ال��وج��ود ع��ن��ص��را ف��ه��م��ا
اإلن��س��ان��ي رق��يُّ��ن��ا وف��ي��ه ال��م��وَت ي��ك��رُه م��ن ال��ع��ت��ي��ق دع��اَة ي��ا
األدي��ان م��خ��اوف ول��وال ��ل��َت ت��أمَّ ل��و راح��ة، ب��ال��م��وت ل��ك
ال��ج��ب��ان ش��أن ال��م��ن��ون وان��ت��ظ��ار م��وٌت ح��ي��ات��ك ف��ي ال��م��وت خ��وف��ك

اللغة

اإلي��وان ش��اه��ق م��ن ت��ه��اوت ال��ف��ص��ح��ى أع��م��دة رأي��ت أن ه��ال��ن��ي
ث��اِن ق��ام م��أت��م ارف��ضَّ ف��إذا ل��ل��م��ن��اي��ا ش��ي��وخ��ه��ا ت��ت��ال��ت ق��د
ال��ق��رآن ق��دس��يَّ��ة ل��وال ال��ده��ُر، ح��م��اه��ا ي��س��ت��ب��ي��ح أن أخ��ش��ى ك��دت
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حرى زفرة

رض��وان ح��م��ى ف��ي ج��ب��ري��ل م��ع ح��لِّ��ق ال��م��خ��لَّ��د، ال��ش��اع��ر أي��ه��ا
ال��س��ل��ط��ان ذوي — آس��ًف��ا ال — ف��اش��ُك ب��ال��م��ت��ن��ب��ي اج��ت��م��ع��ت م��ا وإذا
ال��رص��ان ال��م��ن��زِّه��ي��ن ض��ي��اع وال��ن��ث��ر ال��ش��ع��ر ه��و ض��ائ��ع ل��ه، ق��ل
ف��ان ش��يء ف��ك��لُّ أدي��ب يُ��ط��َو ف��إن األدي��ب ع��ه��د ي��رع��ى ل��ي��س
ال��ه��وان ت��راب ف��ي ض��اع دم ع��ن «س��ع��ي��ًدا» خ��بِّ��ر ودي��ع، ي��ا أخ��ي، ي��ا
«ب��ال��زع��ف��ران» ف��ج��اء «وورًدا» «ب��ال��ل��ي��ف» ف��أق��ب��ل «غ��اًرا»، رج��ون��ا ق��د
وال��م��ه��رج��ان ب��ال��م��دح وت��ل��ق��ى ب��ال��س��بِّ ت��ودع ��ة أمَّ ن��زل ل��م
وال��ب��ل��دان ال��ه��واء ح��ت��ى ال��ش��ك��ل، ط��ائ��ف��يُّ أق��ط��ارن��ا ف��ي م��ا ك��ّل

∗∗∗
ل��ألح��زان اإلخ��واُن ت��ن��ادى إذ ن��اح��ت ال��ش��ع��ر ربَّ��ة ح��ب��ي��ب��اُه، وا
ال��م��ع��ان��ي ش��م��وس إل��ى ط��وي��ًال، ك��ال��ن��س��ر ال��م��ح��دِّق ال��ش��اع��ر ت��ن��دب
دي��وان إل��ى ي��ل��ت��ج��ئ ول��م ق��طُّ غ��زا م��ا ي��ق��ولُ��ُه، م��ا م��ل��ك��ه

الوداع دموع

ال��ج��م��ان ك��ع��ق��د ن��اص��ًع��ا ح��ب��بً��ا ع��ه��دي إك��ل��ي��ل إل��ي��ك ح��ب��ي��ب��ي، ي��ا
ك��ال��م��رج��ان ع��ل��ي��ك ح��زنً��ا ص��رَن دم��وع��ي أق��ول: أن ال��ص��دق ي��أن��ف
ال��ف��تَّ��ان ط��وِدن��ا ش��م��اري��َخ أه��ب��ْط ول��م ن��ه��ًرا ع��ل��ي��ك أغ��يِّ��ْض ل��م
ال��س��كَّ��ان أن��ف��س م��وت ب��ل األط��واَد ي��خ��ت��رم األج��س��اِد م��وُت ل��ي��س
ال��ذؤب��ان ع��ن ط��رُف��ه ن��ائ��ٍم ل��ش��ع��ٍب رث��ائ��ي ب��ل أرث��ي��ك ل��س��ت
واإلي��م��ان» «ال��رج��اء ح��يَّ م��ات م��ن أي��ا ال��خ��ل��وُد، ل��ك ف��ه��ن��ي��ئً��ا
ب��دخ��ان س��م��اؤن��ا ت��أت��ي ي��وَم ح��تَّ��ى «ال��م��ح��بَّ��َة» ل��ك ف��س��أرع��ى
ب��ره��ان ب��ال ي��دَّع��ي م��ن األب��ت��ر ش��ان��ئ��ك ش��رَّ وس��أك��ف��ي��ك
ال��س��ن��ان ف��ربُّ خ��ال، م��ا وإذا ال��م��ج��لِّ��ي ال��ح��ص��اَن ن��ف��س��ه ي��رى م��ن
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«اإلع��الن» ف��ي ��ار ال��ت��جَّ وي��ب��زُّ وم��اًس��ا درٍّا ال��زج��اَج ي��ب��ي��ع م��ن

١٩٣٣ آب

اإلسخريوطي يهوذا (8)

ق��ل��ي��ال ب��أم��ري ف��كَّ��روا ل��ي��ت��ه��م ج��ي��ًال ع��ش��ري��َن ال��ل��ع��ن��اِت أم��ط��رون��ي
وأص��ي��ال ب��ك��رة ال��ل��ه إل��ى س، ن��ا ي��ا ت��ب��ت ف��ق��د م��ذن��بً��ا أُك��ْن إن
ع��وي��ال ال��ده��ور م��س��م��َع م��ال��ئً��ا ج��ن��اُه ��ا ع��مَّ «داوُد» ق��ب��ل��ي ت��اب
ال��م��ط��ل��وال2 ال��دَم ف��وَق��ُه ب��اس��ًط��ا ف��راًش��ا ال��س��خ��ي��ِن ب��ال��م��دم��ِع ب��لَّ
ت��رت��ي��ال «زب��وَرُه» وت��ل��وت��م ع��ظ��ي��ًم��ا ن��ب��يٍّ��ا م��ن��ه ف��ج��ع��ل��ت��م
ت��س��ج��ي��ال ت��وب��ت��ي ص��كَّ ب��دم��ي ��ا ح��قٍّ ��ل ال��م��س��جِّ ال��ت��ائ��ب وأن��ا
م��ق��ي��ال وج��دت وم��ا دم��ائ��ي، ع��ت ض��ا ك��م��ا ال��خ��ل��وِد م��ن ��ي ح��قِّ ض��اَع
ق��ت��ي��ال وأودى ب��أيَّ��اِم��ِه، ـ��َح��ى َض��ْح��ـ ك��م��ن ال��دم��وَع ي��ذرف أف��م��ن

∗∗∗
ط��وي��ال يُ��ض��اُم آدٍم، ب��ن��ي م��ن ف��ك��الن��ا اص��ب��ري، ال��ت��ي��ن��ة3 أيُّ��ه��ا
ت��زوال ال ل��ع��ن��ة وي��ح��ك��ون ب، ط��ا م��ا ث��م��ارك م��ن ال��ن��اس ي��أك��ُل
اإلن��ج��ي��ال ال��ورى ي��ع��رِف ول��م ت��مَّ م��ا ل��والي، ال��ف��داء» «س��رَّ إنَّ
ال��م��س��دوال ظ��الم��ه��ا ي��أوي ـ��ب��س» «ال��ي��م��ـ وح��ش��ة ف��ي ظ��لَّ ال��ن��اس وأب��و
ت��ه��ل��ي��ال وه��لَّ��ل��وا ط��رٍّا، ـ��نَ��ة ال��ج��نْ��ـ دخ��ل��وا م��ا «اآلب��اء» وب��ن��وه
ال��ث��ق��ي��ال ال��ص��ل��ي��ب وت��ح��م��ي��ل��ه دي» «ال��ف��ا ب��ت��س��ل��ي��م��َي أن��ق��ذتُ��ه��م أن��ا
ال��ت��ض��ل��ي��ال ف��ات��رك��وا ش��اء الَّ��ذي ـ��ُت ��م��ـ ت��مَّ ك��ن��ُت إن أَُع��دُّ أَُم��ِس��ي��ئً��ا
ال��ج��م��ي��ال ال��ص��ن��ي��ع ه��ذا ل��ي ف��اش��ك��روا ل��ل��ب��راي��ا ف��دي��ة ال��ص��ل��ب ي��ك إن

امرأته. أجل من الحتي أوريا قتل إىل إشارة 2
اإلنجيليون. رواه كما املسيح السيد لعنها التي التينة لقصة تلميًحا 3
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دل��ي��ال إالَّ ل��ل��ق��وم ع��ل��ي��ه ـ��ُت ك��ن��ـ وم��ا ث��الثً��ا ��ه ع��قَّ «ب��ط��رس»
وال��ط��وال ع��رض��ه��ا األرض م��أل إل��ٌه ال��ع��ي��وِن ع��ن أف��ي��خ��ف��ى
ق��ت��ي��ال ي��روح «ال��ب��ن��ط��ي» وب��ح��ك��م «ق��ي��اف��ا» ي��خ��اُف ال��م��وت��ى أف��ُم��ح��ي��ي
إس��رائ��ي��ال ل��دي��ن ون��ق��ًض��ا ت��ه��دي��ًم��ا ي��ح��اول ث��ائ��ًرا خ��ل��تُ��ُه
ن��ب��ي��ًال ربٍّ��ا س��لَّ��م��ت ل��ألع��ادي أنِّ��ي أي��ق��ن��ُت ح��ي��ن ف��ت��ن��دَّم��ُت
ال��م��خ��ذوال واع��ذروا «ال��س��ب» ف��ات��رك��وا ع��ذابً��ا ال��ض��م��ي��ر ن��خ��ُس ك��ف��ان��ي ق��د
ال��ت��ه��وي��ال ت��ع��وَّدوا أن��اٍس م��ن وأج��رن��ي رح��م��ًة، داوَد، اب��َن ي��ا
ال��م��ق��وال تَ��ابَ��ُع��وَك َم��ْن يَ��ن��س��ى ك��ي��ف الع��ن��ي��ك��م» «ب��ارك��وا ق��ل��َت ق��د أن��ت
ال��م��ف��ت��وال4 س��وَط��ُه ت��ن��س��ون ك��ي��ف ل��ل��ع��ٍن ي��ك��ون ال ي��س��وَع ب��ي��ُت
وال��ق��ي��ال ق��ال��ك��م ب��ي أط��ل��ت��م ق��د ول��وق��ا» وم��تَّ��ى «ح��نَّ��ا رف��اق��ي، ي��ا
رس��وال5 «ال��ع��ش��اء» ف��ي ل��ل��ع��ه��د ك��ان خ��ب��ًزا ت��ن��س��ون ك��ي��ف «ال��خ��ب��ز» ف��اذك��روا

∗∗∗
وال��ت��ب��ج��ي��ال ال��ت��ط��وي��ب م��ن��ح��وه ي��ه��وذا م��ن ل��ن��ا وك��م ي��ه��وذا، ي��ا
ج��ه��وال ب��ال��م��ص��ي��ر ك��ن��ت وق��د ال��ص��ل��ب إل��ى ف��ص��ار ق��بَّ��ل��ت��ُه، أن��ت
وال��ت��ق��ب��ي��ال ف��ي��ِه ال��ص��ل��ب ي��ج��م��ع ب��ره��ٍط ن��ق��وُل م��ا ال��ل��ه، ي��ع��ل��م
ال��ذي��وال ي��ج��رُّ وذا ت��ش��ق��ى، أن��ت ول��ك��ن ي��ه��وذا، إِل��ى ي��ه��وذا م��ن
ق��ب��ي��ال ي��وٍم ك��لَّ ي��ب��ي��ع��ون م��ن ف��ف��ي��ن��ا ب��ف��ل��ٍس، واح��ًدا تَ��ِب��ْع أن��ت
ال��ت��ق��ت��ي��ال وب��رَّروا أُلُ��وًف��ا، َس ال��نَّ��ا «ب��اس��ِم��ِه» ق��تَّ��ل��وا ق��د ج��ن��اٍة، ك��م
م��خ��ب��وال ي��ائ��ًس��ا ف��أم��س��ي��ت ال��ل��ه رح��م��ِة م��ن ق��ن��ط��َت ي��ه��وذا، ي��ا
ال��م��ج��ه��وال ال��م��ع��لِّ��م «ب��ع��َت» ي��وم ع��ه��وًدا ف��ان��ت��ق��ض��َت «ال��م��ال» غ��رَّك
ح��ل��ي��ال! اإلل��ِه ب��ي��ُع أم��س��ى ك��ي��َف ب��غ��ب��ن ب��ائ��ع��ي��ه ع��ذر ت��رى م��ا

∗∗∗

«بيتي الخالدة: كلمته فقال ورشاء، بيع حانوت ورآه الهيكل دخل عندما يسوع بغضب يهوذا يذكر 4

للصوص». مغارة جعلتموه وقد الصالة بيت
لهم. أعده الذي الشهي بالعشا رفاقه يذكر وهو الصندوق أمني يهوذا كان 5
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ال��م��س��ت��ح��ي��ال ت��ط��ل��ِب ال��ن��اس م��ن ـ��م ال��ف��ه��ـ ت��ط��ل��ِب ف��إن أق��ص��ر ي��ه��وذا، ي��ا
ت��ح��وال ل��ن ظ��اللُ��ه��ا ك��ه��وِف، ف��ي ن��ي��اٌم وال��ب��راي��ا ال��ش��م��ُس، ذا ه��و
ف��ج��ي��ال ج��ي��ال «األح��ف��اد» َل��َع��ن��اِت إالَّ ت��رج ال «األج��داُد» ل��ع��ن��ت��ك

الوظيفة (9)

رأيت كما فوصفتهم هذا، موضوعي إيل أوحى البالد يف املوظفني أكثر أنوف ورم إن
.١٩٣٢ عام معظمهم

َوتَ��اه��ا ب��ه��ا ف��ج��نَّ وأض��ن��اُه ه��واه��ا ف��ت��يَّ��َم��ُه ��َق��ه��ا ت��ع��شَّ
اِإلل��ه��ا رؤي��ِت��ه��ا ح��ي��َن ت��م��ثِّ��ل خ��ي��اًال ��َم��ه��ا ج��سَّ ال��ح��ل��ُم م��ا إذا
م��ق��ل��ت��اه��ا ��ت ن��مَّ ه��اروَت وع��ن ب��وج��ن��ت��ي��ه��ا ال��م��غ��ن��ط��ي��َس ك��أنَّ
ل��م��اه��ا دم��اؤه��م ص��ب��غ��ت وق��د ع��ص��ٍر ك��ل ف��ي ش��ه��داءَه��ا أرى
س��ب��اه��ا ل��م��ن وال��ف��ت��اُة وم��اج��وا، ف��ه��اج��وا وط��ن��ي ب��ن��و ت��ن��ازع��ه��ا
ح��م��اه��ا ف��اه��ج��ْر ل��ق��اؤه��ا ف��ع��زَّ ودي��ٌن ح��َس��ٌب زان��ه��ا ف��ت��اة
ِرَض��اَه��ا َوتَ��نَ��ْل ب��وص��اِل��َه��ا تَ��ُف��ْز ن��ب��ي��ًال أو ط��ائ��ف��يٍّ��ا ت��ُك ف��إن
أذَاَه��ا واح��ذر ِب��َه��ا تَ��ْح��ل��ْم ف��َال نَ��ِب��يٍّ��ا َوَل��ْو اْل��َف��ِق��ي��َر ُك��نْ��َت َوإِْن
ل��ظ��اه��ا ال��ت��ه��م��ْت م��ا ال��ش��ع��ب وغ��ي��َر ح��ربً��ا األوط��ان ع��ل��ى ك��ان��ْت ف��ك��م
اب��ت��غ��اه��ا ل��م��ن ع��ب��رٌة ف��ف��ي��ه��ا ال��ل��ي��ال��ي أح��ادي��َث ف��اق��رأ أال
ض��ح��اه��ا ت��ب��رح ل��م ال��ش��رِق وش��م��ُس ن��ع��ي��ٍم ف��ي ل��ك��نَّ��ا ف��ل��واله��ا
ل��واه��ا ي��وًم��ا وان��ط��وى «أم��يَّ��ة» اض��م��ح��لَّ��ْت م��ا ال��وظ��ائ��ف ل��وال أج��ل،
وغ��اه��ا ف��ي ف��ب��ادوا ت��ن��اُزع��ه��ا إالَّ «ال��ع��بَّ��اس» ب��ن��ي ��ى ع��فَّ وم��ا
وال��ت��ق��اه��ا ب��ال��ع��م��وم��ِة ف��ازرى ه��ي��اٌم ب��ه��ا «ال��ب��ش��ي��َر» أغ��وى أم��ا
ج��ف��اه��ا م��ن ه��ن��ال��َك ع��ان��ى ف��ك��م م��ع��ٍن» ب��ِن «ف��خ��ر ع��ن «ت��ي��روَن» ف��س��ل
م��ن��اه��ا ن��ف��وس��ه��ُم ت��ب��ل��غ ول��م ب��ريءٍ ب��دٍم ل��ه��ا ��وا َض��حَّ َف��َك��ْم
ع��ن��اه��ا داود ب��اب��ِن ك��أن��ي ف��ت��اٍة م��ن ل��ل��وظ��ي��ف��ِة ف��وي��ٌح
ص��داه��ا ال��دن��ي��ا م��س��م��ع ف��أط��رَب األم��ان��ي «أن��اش��ي��د» ف��غ��نَّ��اه��ا
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دج��اه��ا ف��ي ح��ي��ارى ان��ف��كُّ��وا وم��ا ق��دي��ًم��ا وط��ن��ي ب��ن��ي أص��ب��ت ل��ق��د

∗∗∗
ت��ب��اه��ى وب��ه��ا ج��نَّ��ٌة ب��الدي راٍض وه��و ال��م��وظ��ف ل��َك ي��ق��ول
رآه��ا ح��اف��ل��ًة وب��ال��ظَّ��الم أرٍض ش��رَّ ص��ارت ع��زل��وه وإن
ج��اه��ا ع��زَّ وظَّ��ف��وه ��ا ف��ل��مَّ ذل��ي��ًال م��ن��ص��ِب��ِه ق��ب��َل رأوه
ض��ي��اه��ا ح��يَّ��رُه ��اِش وك��ال��خ��فَّ وت��ي��ًه��ا ص��ل��ًف��ا خ��دَُّه ��َر وص��عَّ
ان��ت��ب��اه��ا اس��ت��رع��ى م��ا ح��يَّ��اُه ف��ِإْن أِخ��ي��ِه ع��ل��ى واش��م��خ��رَّ ت��ع��ن��ف��َص
إل��ه��ا أم��س��ى أنَّ��ُه ��م ت��وهَّ ح��تَّ��ى ال��ط��غ��ي��ان س��م��ا ف��ي وح��لَّ��ق
اش��ت��راه��ا ل��س��ادِت��ِه وب��ال��زل��ف��ى ح��ق��ي��ٍر م��ن ال��ت��ح��يَّ��ُة أت��س��ِك��ُرُه
ال��ج��ب��اه��ا م��رَغ ب��اِب��ه��م م��ن ف��ك��م ب��ابً��ا ب��ال��ذلِّ ل��ه ق��رع��وا إذا
ام��ت��ط��اه��ا ط��يَّ��ِت��ِه ن��ح��َو ظ��ه��وًرا ي��ن��س��ى ف��راَح ال��ظ��ه��ور وأب��ط��رُه
تَ��نَ��اه��ى ل��ط��ٌف ق��َس��َم��اِت��ِه ع��ل��ى ت��ب��دَّى أم��ًرا ك��لَّ��ف��ت��ه إذا
م��داه��ا ع��ن ��َر َق��صَّ ع��رق��وَب أرى ك��اذب��اٍت م��واع��د ع��ن ف��ي��ب��س��م

∗∗∗
دم��اه��ا م��ن ش��ي��ئً��ا ت��ب��ق��ون أال روي��ًدا ��ِت��ن��ا أمَّ ِق��ْرَداَن أيَ��ا
بَ��نَ��اه��ا َم��ْن ي��ن��دُب ال��ب��وُم وب��اَت أب��ي��ك��م ب��ن��ي ب��ي��وُت س��ق��ط��ْت ف��ق��د
ال��س��ف��اه��ا ف��دع��وا ظ��لُّ��ن��ا ت��ق��لَّ��َص م��ا إذا َغ��ًدا ت��ح��ك��م��وَن م��ن ع��ل��ى
خ��ط��اه��ا م��ق��دَّرة وس��ل��ط��ت��ك��م ج��زاًف��ا ت��ب��ايُ��ع��ك��م أي��زه��ي��ك��م
س��واه��ا ي��ن��ط��ق��ه��ا «ال��ش��اش��ات» ع��ل��ى ن��راه��ا أش��ب��اح غ��ي��ر أأن��ت��م
ش��ف��اه��ا وح��رَّك��ت��م ع��ق��ي��َرت��ك��م رف��ع��ت��م م��ا ال��ض��رائ��ب ل��وال أج��ل
ن��راه��ا ل��س��ن��ا ح��ك��وم��ٍة ب��أم��ِر ي��ح��دِّث��ون��ا ب��ال��ج��ب��اة ف��أه��ًال

∗∗∗
رح��اه��ا س��ت��ط��ح��ن��ك��م وظ��ائ��ف��ك��م س��ب��ات م��ن أف��ي��ق��وا ��ي أُمِّ ب��ن��ي
ذراه��ا يُ��ع��ل��ي م��ه��ذٍَّب ل��غ��ي��ِر ص��ال��ح��اٍت ال��وظ��ائ��ف أرى ف��ل��س��ُت
أت��اه��ا إن ب��ال��ع��دال��ِة وي��ف��رُح ي��ح��اب��ي أو يُ��َم��اِل��ئ ال ه��م��اٍم
أب��اه��ا ب��م��ظ��ل��م��ٍة أو ت��م��رََّد ف��ريٍّ��ا أم��ًرا ك��لَّ��َف��تْ��ُه إذا
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ب��غ��اه��ا ل��م��ن ال��ت��رَّه��اِت وخ��لُّ��وا اف��ت��خ��اٍر زي��َف دع��وا وط��ن��ي ب��ن��ي
ف��ت��اه��ا ي��وًم��ا ظ��ه��َرَه��ا س��ت��م��ن��ُع ُش��ْم��ٍس غ��ي��ر ال��وظ��ائ��ف ف��ي أر ف��ل��م

الجابي (10)

القصيدة هذه فقلت اللبناني الفالح عىل والجباة العرس فاتحد لبنان، يف الضائقة اشتدت
ذلك. يف

١

ال��ب��اب وراءَ واع��ت��ص��م��ي ف��ب��داِر ال��ج��اب��ي ج��اءَ ��اُه أمَّ ي��ا ��اُه أمَّ

∗∗∗
ال��ت��رح��اب وح��الوُة ال��ق��رى ح��ي��ُث ب��ال��ق��رى ي��ن��زل ال��ض��ي��ِف م��ث��َل ك��ان ق��د
األص��ح��اب ت��ن��كُّ��َر ال��ش��ق��اء ع��ن��َد ن��رى وك��م ال��دي��ار تُ��نْ��ك��رُه وال��ي��وَم
ال��ه��اب��ي ب��ال��ض��ب��اب ال��م��ل��ثَّ��م ك��ال��ن��ج��م ال��دي��ن��ار وأص��ب��ح ، ع��زَّ ال��ق��رش
وأس��ط��رالب زي��ٍج إل��ى ف��ال��ج��أ ب��ل��وغ��ه وال��م��س��ت��ح��ي��ُل ت��ب��ِغ��ِه، إْن
أث��واب وال خ��ب��ٍز ب��ال ب��ات��وا ال��ث��رى وب��ن��و ب��ح��ش��دِه ي��ت��ن��اف��س��ون
ب��ذئ��اب اس��تُ��نْ��ِس��َخ��ْت ال��رع��اُة ك��ي��َف أح��ك��اِم��ِه ف��ي ال��ده��ر ه��ذا ل��ل��ه
ل��ل��ج��اب��ي اف��ت��ح��ي أال ال��ج��ب��اة، إالَّ ق��ط��ي��ع��ه��م وب��ي��ن ب��ي��نَ��ه��م رس��ل ال

٢

ح��س��اب ج��دي��ِد م��ن م��ن��ا ال��ي��وَم ت��ط��ل��ب��ون وم��اذا ه��ن��ا ل��ي��س ال��زوج
أث��واب ب��ال ص��ب��اي��ان��ا وم��ش��ْت أب��ص��ارن��ا ع��ن ال��خ��ب��ُز غ��اَب ن��اُس ي��ا
��اب ك��ال��ح��جَّ ال��رزِق ب��ب��اِب وق��ف��وا األَُل��ى ل��ل��ق��وِم األب��واَب أف��ت��ح ال
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األخ��ش��اب أص��ل��ب ت��ح��طِّ��م َق��َدًم��ا ف��اتَّ��ق��ي وإال ن��دخ��ل ت��ف��ت��ح��ي إن
إع��ج��اب وف��ي زه��ٍو ف��ي ك��ال��دي��ِك م��ق��ب��ٌل ال��ق��ري��ِة ب��م��خ��ت��اِر وإذا
ال��م��ح��راب م��ن ه��اب��ط��ة ك��اآلي وأم��ُرُه ي��ش��اءُ م��ا وي��م��ض��ي ي��ق��ض��ي
ال��ج��اب��ي وج��ُه ال��ف��ق��راء س��وى أي��رى اف��ت��ح��ي ب��ال��ف��ق��ر، ه��ن��ُد ي��ا ت��س��ت��ح��ي ال

٣

اإلره��اب م��ش��ه��د م��ن وت��راج��ع��وا أش��ب��ال��ه ف��أج��ف��ل��ت ال��ع��ري��ن دخ��ل��وا
ال��غ��اب ق��رود ك��أن��ه��م ج��زًع��ا وق��ه��ق��ه��وا ال��ح��ص��ي��ر ف��وق وت��ك��دَّس��وا
خ��ض��اب ب��ع��د ال��ش��م��ط��اء ب��ب��ش��اع��ة ح��س��ن��ه��م ت��ب��دَّل ق��د ع��راة ه��زل��ى
إه��اب رق��ي��ق س��وى ع��ل��ي��ه ي��ن��ش��ر ل��م ك��ال��ن��طَّ��اِر وه��و أب��وه��م، وأت��ى
ال��وثَّ��اب ب��س��رِِّه وف��اض ال��ج��اب��ي أب��ص��ر ��ا ل��مَّ ع��ي��ن��اه ف��اغ��رورق��ت
وك��ت��اب ُس��نَّ��ة ف��ي أُنْ��ِزَل��ْت م��ا إت��اوًة ال��ع��دي��م م��ن ت��ط��ل��ب��ون أو
ج��اب��ي ي��ا ب��ه��ا اذه��ْب ه��يَّ��ا وال��ف��دَّان وال��م��ح��راِث ال��ن��ي��ِر غ��ي��ُر ي��ب��َق ل��م

٤

ث��ي��اب��ي رث��ي��ث ف��ان��ظ��ر أب��ص��رت��ه��م ك��م��ا وأب��ن��ائ��ي م��ره��ون ال��ب��ي��ت
ع��ذاب��ي أل��ي��ِم ف��ي ودع��ن��ي ت��ب��غ��ي ال��ذي م��ن��ُه خ��ذْ ال��ب��ي��ت، زواي��ا ف��تِّ��ش
ال��ص��اب أم��رَّ ذق��نَ��ا ع��ه��ِده��ا ف��ي أنَّ��ن��ا ال��ج��ل��ي��ل��َة ح��ك��وم��تَ��ن��ا خ��بِّ��ر
ق��اب م��س��اف��ة ع��ل��ى ال��س��خ��يُّ وال��ب��ح��ر أس��ف��اه! وا ال��م��ل��ح» «اش��ت��ه��ي��ن��ا أنَّ��ا
ب��س��ب��اب يَ��ُف��ْه ول��م ع��ل��ي��ه، زوًرا ره��ط��ه وأش��ه��د ال��ج��اب��ي ��ر ف��ت��ك��شَّ
ال��ن��اب ذات ل��ص��دِّ ال��ج��دار خ��دِّ ع��ل��ى «ط��ب��ن��ج��تَ��ُه»م��ع��لَّ��َق��ًة ورأى
ال��ج��اب��ي ِب��َراح ط��رٍّا وت��ب��اش��روا ع��ن��ه��م ��ول ت��حَّ ��ا ل��مَّ ب��ه��ا ف��م��ض��ى
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٥

ل��م��ص��اب م��أت��ٌم ب��ي��ٍت ف��ب��ك��لِّ وال��ق��رى ال��م��دائ��ن ب��ن��ي ال��ش��ق��اء ع��مَّ
ش��راب ك��ئ��وِس أو رق��ٍص ب��ي��َن م��ا ح��ف��الِت��ه��م ف��ي ال��ح��كَّ��اُم وال��س��ادُة
خ��راب ش��ف��ي��ر ع��ل��ى ي��ق��ي��م ه��اٍو ج��ائ��ٌع ال��م��ع��بَّ��د وال��ش��ع��ب ي��ل��ه��ون
واإلِض��راب ال��ع��ص��ي��ان إل��ى ت��دع��و ض��ري��ب��ًة ي��خ��ل��ق��ون ي��وم وب��ك��لِّ
واألح��زاب ب��ال��ت��ف��ري��ق وال��ل��ه��و ال��ورى إلِره��اِق وج��دوا ف��ك��أَنَّ��ه��م
ال��ن��وَّاب م��ج��ل��س رح��م��ُة ول��دي��ه ش��أن��ُه ي��غ��ف��ل ال��ش��ع��ب ل��ه��ذا ع��ج��بً��ا
ال��ج��اب��ي ي��ع��ود ف��غ��ًدا ��زوا وت��ج��هَّ ال��م��ق��ت��ن��ى ب��ي��ع��وا ال��ف��ق��راء م��ع��ش��ر ي��ا

٦

األص��الب إل��ى األي��دي م��ك��ت��وف��َة ��ة أمَّ رس��ال��َة «ب��ون��س��و» م��ب��ل��غ م��ن
ج��ن��اب ع��زي��ز م��ي��س��وًرا ف��ال��ع��ب��د ق��لَّ��ًة ي��ورث االس��ت��ق��الل ك��ان إن
ك��اب ب��ش��ع��ب ف��ان��ه��ض ف��ت��م��زَّق��ت، ق��ب��ل��ن��ا ُج��نَّ��ْت ال��ح��م��ق��اء «ال��ض��ف��دع»
ح��م��وراب��ي ع��ه��د ف��ي ك��أنَّ��ن��ا ��ري��ن م��س��خَّ ال��زم��ان ه��ذا ف��ي أن��ع��ي��ش
ب ال��خ��الَّ ال��م��ظ��ه��ر ب��اس��م اإلره��اق ت��رى أال ال��ش��ع��وِب م��ح��ررَِّة أف��ت��ى
اب وال��ه��دَّ األذي��ال م��ن واق��ط��ع ق��دَّن��ا ال��م��الئ��َم ال��ث��وَب ل��ن��ا ��ل ف��صِّ
ال��ج��اب��ي غ��ي��ر ي��دري��ك ف��م��ا ف��اس��أل، ض��ي��ق��ٍة م��ن ب��ن��ا م��ا ت��ج��ه��ل ك��ن��ت إن

العلم شهيد (11)

بالراديوم، األمراض بعض يعالج كان الطبية، تجاربه ضحية ذهب فرنيس عالم برغونياه
عليه. وقىض الثنتني يديه الراديوم فأكل

بجثته وىص ثم البرشية مؤاساة عىل لتنفقه للحكومة يملك ما العالم هذا وهب
الطبي. للمعهد
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ذاك. إذ يل خطر ما فنظمت رسمه عىل عيني وقعت حني سيما وال هذا خربه بي أثر

ال��ح��دث��اِن ع��ن ف��ن��م ال��ش��ه��ي��ُد أن��َت وال��ع��رف��اِن ال��ع��ل��م ف��ي أم��ج��اه��ًدا
س��يَّ��ان خ��ط��ب��ِه ب��ف��ادح ف��ه��م��ا ك��ل��ي��ه��م��ا ال��ف��ق��ي��ِر م��ع ال��م��ري��َض ع��زُّوا
ال��م��ي��دان ح��وم��ة ف��ي ك��ب��ا ح��ت��ى م��ج��ل��يً��ا ال��دروس س��اح ف��ي ظ��لَّ ق��د
دام��ي��ت��ان ويَ��َداُه ب��ن��ي��وب��ه��ا م��ه��ش��ًم��ا م��اَت اآلس��اِد ك��م��روِّض
ك��ال��ش��ج��ع��ان ف��م��اَت ب��ال��رادي��وِم م��ن��اض��ًال وظ��لَّ ه��اَج��َم��ُه ال��م��وُت
واإلح��س��ان ال��خ��ي��ر ل��ف��ع��ل بُ��ِس��َط��ْت ب��راح��ٍة ف��ت��ك��ت ل��ق��د رادي��وُم ي��ا
وال��ع��رف��ان ال��ع��ل��م ي��م��ن��ى وت��ش��لُّ ل��خ��ل��س��ٍة ت��م��دُّ أي��ٍد ع��ن أت��ع��فُّ
ي��م��ان��ي ال��ص��ح��ي��ح ل��ل��ع��ل��م ي��م��ن��اُه وف��ي م��ع��ق��وٌد ي��س��راُه ف��ي ف��ال��ي��س��ر
«ن��ش��ان» خ��ي��ُر ل��ألب��ط��اِل وال��ج��رُح وس��اَم��ه��م ف��ق��ل��دوُه ق��دَّروُه ق��د
ال��ق��ان��ي ال��ج��ه��اِد ع��ن ال��ح��دي��َث ت��روي م��ب��اس��ٌم ال��ح��ي��اِة أب��ط��اِل وج��راُح

∗∗∗
ب��ال��ن��ي��ران ال��ت��اري��خ ج��ب��ه��ة ف��ي اس��ُم��ُه ُك��ِت��َب َم��ْن ال��ع��ل��م ش��ه��ي��د ه��ذا
ي��دان ال��م��ك��رم��اِت ف��ي ل��ه ذُِك��رْت ي��ٌد ف��ض��ٍل ل��ذي ف��ي��ه ي��ذك��روا إن

∗∗∗
اإلن��س��ان ب��ن��ي ن��ف��ع��ت ب��م��ع��اه��ٍد يُ��رى أن أح��رى وال��ن��س��ك ن��اس��ًك��ا ي��ا
األب��دان ع��لَّ��َة ي��ح��ارب ع��م��ل ب��ل األب��دان ��ف ت��ق��شُّ ال��ن��س��وك ل��ي��س
ب��أم��ان اس��ت��رْح أال ك��ال��رادي��وِم خ��ال��ًدا ذك��ُرك ال��ت��اري��ِخ ف��ي س��ي��ش��عُّ
ال��ج��ان��ي األث��ي��ِم ذَاك م��ن ي��ق��ت��صُّ غ��ٍد ف��ف��ي ال��ف��ق��ي��ر اخ��ت��ل��س��وا األَُل��ى ودع
إِح��س��ان وذي ��اٍب ن��هَّ ب��ي��َن م��ا ش��اس��ٍع ب��وٍن ف��أيُّ وج��دَت، س��رق��وا
ال��م��ح��س��ان ال��ف��اض��ل ع��ه��وَد ي��رع��ى وال ظ��ل��م ف��ع��دل��ه ال��وج��ود ��ا أَمَّ

∗∗∗
وال��ج��ث��م��ان ب��ال��م��ال ال��ورى ن��ف��ح ب��م��خ��لَّ��ٍد ت��ش��بَّ��ه��وا ال��ب��الد ن��ط��َس
ث��واِن ب��ب��ع��ض ول��و ال��ط��ب��ي��ِب ج��وَد ش��رِق��ن��ا ف��ي ن��رى ح��ت��ى اق��ت��دوا وب��ه
ال��رنَّ��ان؟ م��ن راح��تُ��ُه ت��خ��ُل إِن م��ع��ذَّبً��ا ال��م��ري��ُض ب��ي��ن��ك��م أي��م��وُت
ب��ال��ح��ي��وان ال��رف��ق ح��بَّ اإلن��س��ان وع��لَّ��م ال��ح��ن��ان أِل��َف ق��د وال��غ��رب
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∗∗∗
ال��س��رط��ان م��ش��ي��ة ي��ع��ال��ج ف��ي��ن��ا ع��ال��ٍم م��ن ه��ل ال��س��رط��اِن أم��ع��ال��َج
وب��ي��ان��ي ل��ق��ري��ح��ت��ي م��ه��يِّ��ًج��ا ال��ك��ئ��ي��ب ب��م��ن��ظ��ِرك أَرى ب��رغ��ون��ي��اه،
ال��م��رج��ان ب��أن��ام��ل ال ل��ل��ش��ع��ر داع��يً��ا أل��ق��ى ال��ج��م��اءِ ��ك وب��ك��فِّ
أش��ج��ان وذو ح��ب ذو رج��الن؛ س��وا ح��دٍّ ع��ل��ى ي��ن��ش��ده وال��ش��ع��ر

محمد مارون (12)

كريمة كل إىل سباقون واملهاجرون — كريم مهاجر ذلك يف فجاراني محمًدا ابني أسميت
يف األبيات هذه فقلت خاطري، فجرب مارون، ابنه فأسمى الحلبي محمد السيد هو —

مارون. محمد يف قبًال قلت كما محمد، مارون

وال��ت��أل��ي��ف ال��ح��بِّ رس��وَل اس��َل��ْم م��ع��روف ب��ن��ي م��ن ال��ت��س��اه��ل اب��َن ي��ا
ح��روف ب��ع��ِض ت��رك��ي��ب ف��ي وال��ف��رُق واح��ٌد ��ى ف��ال��م��س��مَّ س��م��يِّ��ي ي��ا ع��ش
ال��ت��ع��ري��ف أِل ع��ن ال��م��خ��اِط��َب ت��غ��ن��ي — ��نَ��ا ه��مُّ وال��ط��ائ��ف��يَّ��ُة — أس��م��اُؤن��ا
ص��ف��وف ش��رَّ األدي��اُن أب��ن��اءََه��ا ��م��ت َق��سَّ ق��د ب��ق��ع��ٍة ألج��م��ل ع��ج��بً��ا
ال��ت��ص��ن��ي��ف آي��َة ل��دي��ن��ا ف��غ��دا وح��ده��ا ل��ل��س��الم��ِة ي��رم��ي وال��دي��ُن
م��ص��ي��ف��ي ت��ل��ك ي��ق��وُل واألح��م��ديُّ ل��ه م��ش��تً��ى ال��س��م��ا ي��رى ف��ال��ع��ي��س��ويُّ
ب��ال��ت��ح��ري��ف ج��اء ل��ك��ن ال��م��ل��ك ن��صُّ وال��ق��رآن اإلِن��ج��ي��ل ف��ي ج��اء م��ا
وال��ت��ص��ح��ي��ف ب��ال��ت��أوي��ل األدي��ان ف��ش��وَّه��وا ي��ت��ف��ل��س��وَن ل��م��ن ع��ج��بً��ا
ال��ل��ي��ف ع��ي��ش األدي��اِن ع��ل��ى ع��اش��ت ط��غ��م��ٌة إال اإلخ��واَن ف��رََّق م��ا
ك��وف��ي وه��ذا ب��ص��ريٌّ ه��ذاك ن��ح��ات��ن��ا م��ث��ل ال��دي��ن ف��ي آراُؤن��ا
ال��م��أل��وف ع��ن َخ��رج��وا م��ن ض��لَّ م��ا ب��ص��ن��ع��ن��ا ال��ض��الل ح��س��ب ف��تً��ى ف��أِج��ْب
ال��ص��وف��ي وذاك م��اروٍن ب��ي��ن م��ا غ��دا ق��د ف��رٍق أَي ل��ي: ُق��ْل ب��ال��ل��ِه

∗∗∗
م��ع��روف ب��ن��ي م��ن س��م��يُّ��َك ه��ذا اغ��ت��ِب��ْط َم��اروُن ال��ق��دِّي��ُس أيُّ��َه��ا ي��ا
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محمد النبي (13)

السيد حدة عىل أذاعها وأخريًا شتى، صحف تناقلتها ثم أوًال األحرار «جريدة» نرشتها
العرفان. مكتبة صاحب زين إبراهيم الحاج

السنويس، السيد عباءة إيل يحملون وشيوخهم املسلمني أئمة كبار من وفد جاءني ثم
تذكاري. أثر كأثمن بها واحتفظت فخر بكل فقبلتها مارون محمد ابني إىل منه هدية

إىل قدمتها وقد الهند، يف تصدر التي «الرضوان» مجلة القصيدة هذه نرشت وأخريًا
قالت: رأيها، عن معربة الكلمة، بهذه الكرام قرائها

(مدير املسيحي عبود) بك (مارون الفذ العربية نابغة الحقيقة رجل أن بما
بفضل األصحار يف حقها النصفة أعطى قد لبنان) عالية يف الوطنية الجامعة
يكتنفه بما مكرتث غري — وآله عليه هللا صىل — املحبوب نبينا املفدى البطل
مسعاه تقدير املقدسة الحنيفة أبناء عىل لزاًما املمقوتة الطائفية النعرات من
فقد مربر، وصنيع واجبة يد من املرحومة األمة إىل أسدى ما عىل وشكره
من عرف يوم النفس ونزاهة الضمري وحرية الرصاحة بدافع ذلك إىل اندفع
األهواء عنه صدفت أو كثريون منه عرف ما وفضله ملسو هيلع هللا ىلص العربي النبي حق
مزدلف واعية بأذن الحق هتاف إىل مصيخ (لبنان) عبقري ولكن والنزعات،
هلجات من هنالك بما آبه غري سمعه يف همًسا أو قلبه يف نكتًا منه يحس ما إىل
ما رسوًرا ويزيدنا الحية. بعواطفه وزه الشاعرة بنفسيته فمرحبًا املتهوسني.
العصماء القصيدة هذه لدة املأل إىل يزف سوف بأنه األكيد وعده من عنه بلغنا
عىل نشكره ونحن (ع) طالب أبي بن عيل اإلمام املؤمنني أمري الوصيني سيد يف
الذهبية، العقود تلك بنضد اإلرساع يف الفياضة قريحته ونستميح سلًفا، ذلك
األغر (الرضوان) صاحب فضيلة إىل نرغب ما ورصاحته جهوده تقديرنا ومن
ناصعة العربية آيات من وآية وحدها نسيج هي التي القصيدة هذه نرش من

البيضاء. صفحاتها عىل

ملحرره
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رسولهللا محمد

ل��ل��ج��ان��ي ِه ح��دِّ ف��ي ال��ردى ك��م��ن أم��ان س��ي��َف ال��ل��ه ك��فُّ ط��ب��ع��تْ��َك
ب��ي��ان س��ح��َر ن��زل��ن ال��ه��دى، ُس��وُر إِف��رن��دِه وف��ي ق��ائ��م��ُه، ال��ع��دل
ال��ب��ه��ت��ان م��دارع ه��ت��ك��ن ش��ه��بً��ا آي��ات��ه م��ن ال��ل��ه أم��ل��ى وع��ل��ي��ك
ال��ب��ن��ي��ان م��رص��وص��ة أُم��ة ف��ي م��ع��ج��ًزا رأي��ن��ا م��ا «ك��ت��اب��ك» ل��وال
ال��ع��م��ران وم��ط��ارف ال��ه��دى، ق��ب��َس ص��ح��رائ��ه��ا م��ن األق��ط��ار إل��ى ح��م��ل��ت
اإلِي��م��ان ع��ن��ص��ر م��ن م��ت��ج��س��ٌد ق��وام��ه ك��أن ل��ي ر يُ��ص��وِّ ه��اٍد
ص��ن��وان ع��رق��ه��ا ف��ي ن��خ��ل��ة م��ن م��وح��ًدا ل��ِإلل��ه ي��غ��ض��ب وأراه
ال��ع��رف��ان خ��ط��ة ع��ن ع��زم��اِت��ِه، ث��ن��ى «أُح��ٌد» وال «ب��دٌر» ي��زه��ه ل��م
ب��ال��خ��ذالن ي��ع��وُد ال��ي��ق��ي��َن ج��ارى وم��ن ال��دن��ي��ا، ي��ص��ارُع ال��ي��ق��ي��ُن ف��ه��و
ح��ن��ان وف��رط وإل��ه��اٌم، وت��ًق��ى، وت��م��رٌد ح��ك��م��ٌة، ال��ن��بُّ��وة، وك��ذا
ال��ش��ان ال��ع��ظ��ي��ِم ل��ل��ح��دِث ب��ط��ال، األ ��ُص ي��ت��ق��مَّ ال��ذي ال��روح ذل��ك ه��ي
ك��ال��ب��رك��ان ف��ي��ن��ف��ج��روَن ف��ع��ه��م، ف��ت��د ش��ك��ت��ه��ا األب��ط��ال ع��ل��ى تُ��ْل��َق��ى

أحد وقعة

األَوث��ان وم��ص��رع ال��ه��اش��م��يِّ ال��ن��ب��يِّ س��ي��ن��اءُ ال��ل��ه س��ب��ي��ُل أُُح��ٌد
ال��ح��زب��ان ع��ن��َدُه ت��ن��اض��َل ل��م��ا دٍم م��ن س��ط��وًرا ه��ب��ط��ت أَل��واح��ه
س��ف��ي��اِن أب��و يُ��زج��ي��ِه وال��ش��رك ال��ه��دى ح��زُب «أح��م��ٍد» ب��راي��ِة ي��م��ش��ي
األض��غ��ان ج��ه��نَّ��َم ال��ص��دوِر ت��ل��ك ف��ي ك��أن ال��م��ش��رك��ي��َن ف��ح��ي��ح َف��َع��ال
األَع��ط��ان إل��ى ب��ه��ا ال��ح��ن��ي��ُن ي��ح��دو ه��وادًرا ت��خ��بُّ س��اه��م��ٌة وال��ن��ي��ُق
ك��ال��ث��ع��ب��ان ال��ك��فِّ ع��ن��د وت��ش��بُّ ال��وغ��ى أل��ج��م��َة ت��ل��وك وال��ص��اه��الُت
ج��م��ان ب��س��اِط ع��ل��ى ال��س��راِب رق��َص ال��ف��ال ف��ي ت��رق��ُص وال��رم��ض��اءُ ي��م��ش��وَن،
ال��ك��ث��ب��ان ن��واه��ِد ف��وق ك��ال��م��وِج وزح��ف��ة األج��ُش، ال��رع��ُد ه��و ه��َزٌج
س��يَّ��اِن ودروع��ه��م ف��ج��ب��اُه��ه��م َج��بَ��ه��ات��ه��م أح��ق��اده��م ��ن��ت غ��ضَّ ق��د
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ال��ل��ه��ب��ان ذك��ي��ة ال��ع��ي��ون، دع��ِج ك��وى م��ن أََط��لَّ��ْت ق��د ال��ض��غ��ائ��ن ن��ار
ال��ن��ي��ران ع��ل��ى ص��اب��رة دك��ن��اءُ ف��ح��م��ٌة ع��ي��ن ك��لِّ ف��ي ف��ك��أن��م��ا
ب��ال��ح��ب��ش��ان ل��ل��ع��اِر، واس��ت��ن��ج��دْت، أَح��الف��ه��ا ��ع��ت ج��مَّ ق��ري��ش ت��ل��ك��م
األردان ��ر م��ش��مِّ ال��رداء، رح��ِب ت��س��رب��ٍل ق��ل��ي��ِل م��وش��وٍم ك��ل م��ن
ب��ال��ح��نَّ��ان ال��س��ب��الت م��خ��ض��وب��ة أُْط��ِل��ق��ْت ال��ح��واش��ي م��ه��دَّب��ِة ب��ل��ح��ى
ج��ران ك��لِّ ح��وَل األف��اع��ي م��ث��ل م��ل��ت��ف��ة م��ع��ق��وص��ة وذوائ��ب
خ��ف��ان ل��ه ه��ل��ٍب ذي ك��ل م��ن ق��واف��ًال ال��ل��ق��اء إل��ى م��ت��ذام��ري��ن
ف��ك��ال��ذؤب��ان ُع��ُص��بً��ا ع��دوا وإِذا م��ذع��ورة ق��ن��اف��ذًا ��ش��ون ي��ت��ن��فَّ
ه��ج��ان وزغ��رداِت ، ب��دف��وف��ه��نَّ ع��وارًم��ا ال��ص��ف��وف ب��ي��ن ون��س��اؤه��م
ب��ال��ن��س��وان ت��ق��اُد ال��رج��ال وي��ح ف��ه��م��ل��ج��وا ال��ض��الِل إل��ى ال��رج��ال س��ق��َن
نَ��َزوان ذوو وه��م ف��اس��ت��ق��ت��ل��وا ي��ن��ث��ن��وا إن ب��ت��ف��ارٍق ه��دَّدن��ه��م
ره��ان خ��ي��وَل ك��رُّوا أوداج��ه��ا ��خ��ْت ن��فَّ ال��ج��اه��ل��ي��ة م��ا إِذا ع��رٌب
ال��غ��دران إل��ى ن��اف��رًة ط��ي��اِر ك��األ ال��م��وت ح��ي��اض إل��ى ي��ت��س��اب��ق��ون

∗∗∗
ك��ال��ص��ف��وان وق��اَم ل��ل��ك��اث��ري��ن ج��ن��اَح��ُه أالَن ف��م��ا ال��رس��ول ده��م��وا
ال��ح��نَّ��ان ربِّ��ه م��ن وج��دان��ه، م��س��ت��وث��ٌق إي��م��ان��ه، م��ت��م��اس��ٌك
ال��ربَّ��ان ق��درة ع��ن ف��س��ت��ن��ج��ل��ي غ��م��راِت��ه��ا ت��خ��ف ال م��ح��م��ُد ي��ا س��ر
ال��ق��ان��ي ال��ع��ب��اب ب��ج��ؤج��ؤه��ا ف��اض��رْب ال��ل��م��ى ��ام ب��سَّ ال��م��ي��ن��اءُ وأم��ام��ك
ال��م��َل��َوان ب��أم��رِه ال��وج��وَد ي��ط��وي ال��ذي يُ��رس��ل��ه��ا ي��دي��ك ب��ي��ن «وال��ري��ح»

األبد فوز

ال��ج��م��ع��ان وت��الح��م م��ج��ن��ون��ًة، ل��ه��وات��ه��ا ع��ل��ى ال��ه��ي��ج��ا رح��ى دارت
م��رَّان وم��ن م��ش��رف��ي��اٍت، م��ن غ��اب��ًة ت��ح��رِّك ع��اص��ف��ًة ف��ك��أن
ال��ج��ان ع��زي��ف أن��ب��ِل��ه��م ورن��ي��ن م��آس��ٍد زي��ئ��ر أس��ي��ف��ه��م ف��ص��ل��ي��ل
م��ك��ان ب��ك��لِّ ف��ال��ص��رع��ى ع��زري��ل، ب��اس��ل ألم��ِة ك��ل ف��ي وك��أن��م��ا
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أث��م��ان ب��ال تُ��م��س��ي وك��م ج��ه��ل��وا، إن ال��ع��رب ع��ن��د األرواح أرخ��ص م��ا
ل��ألك��وان ال��وح��ي ب��الغ ب��دم ع��ب��ُدُه ��َر ي��م��هَّ أن ال��م��ه��ي��م��ن وق��ض��ى
ض��م��ان خ��ي��ر ال��ح��ق ون��ال ب��ه��م��ا ازده��ى ال��دي��ن م��ب��س��ُم ف��ث��ن��ي��ت��اُه
ق��ان ب��أح��م��َر ُك��ِت��بَ��ْت إذا إال وح��ي��ه��ا يُ��َؤي��ُد ال ال��رس��ال��ة وك��ذا

عمارة أم

ال��ش��ج��ع��ان أف��ح��ل تُ��َط��اع��ن أُن��ث��ى ب��اس��ٍل م��ن ع��م��ارٍة» «أمُّ ل��ل��ه
ع��ي��ان��ي ن��ص��ب وأن��ت ال��ده��وُر م��ض��ِت أن��ص��اريَّ��ًة أب��ي��ك درُّ ل��ل��ِه
ه��ت��ان وم��دم��ع ال��ط��ي��وب، غ��ي��ر وس��الُح��ه��ا أَْح��َم��ٍد، م��ج��دل��يَّ��ُة ه��ي
ح��رَّان م��ج��اه��ٍد ظ��م��اءَ ت��روي ق��رب��ًة ت��ح��م��ُل ال��ل��ِه س��ب��ي��َل س��ل��ك��ْت
أع��وان ب��ال أم��س��ى وم��ح��م��ٌد ت��ض��ع��ض��ع��وا ال��م��س��ل��م��وَن م��ا إِذا ح��تَّ��ى
ال��ف��رس��ان س��يِّ��د ع��ن ب��ِه ن��ف��ح��ْت ص��ارًم��ا وس��لَّ��ْت ب��ق��رب��ت��ه��ا، َط��َرَح��ْت
ال��ع��ق��ب��ان ك��ك��واس��ر م��ن��ق��ض��ًة ف��ج��وٍة ف��ي ك��ل��ب��وءٍة م��ه��ت��اج��ًة
ب��ال��ق��رآن ب��ال��ل��ه، ب��ال��م��ص��ط��ف��ى، إي��م��ان��ه��ا ي��ش��دُّه��ا ت��ذود أُن��ث��ى

دجانة أبو

ال��م��ي��دان ف��ي ك��ال��ج��ن��يِّ ي��خ��ت��اُل، ��ٍد م��ح��مَّ ح��س��اِم ف��ي دج��ان��ة» «وأب��و
دوان��ي وال��ق��ط��وف ي��ن��ٌع ف��ال��ف��جُّ وان��ت��خ��ى ��َب ت��ع��صَّ إذا ال��ج��الد ب��ط��ُل
األق��ران م��ن��اك��ب ف��وَق ف��ل��واُه ��ِه» «ب��ح��قِّ ال��ن��ب��ي م��ن ال��ح��س��اَم أخ��ذَ
��ان ط��عَّ م��ت��ج��بِّ��ٍر ع��ل��ى وه��و ف��ارًس��ا وج��ن��َدَل م��درًَّع��ا، ش��كَّ ك��م
ال��ع��دوان وأس��ه��ِم ال��ن��ب��يِّ دوَن دٍم م��ن ت��رًس��ا ف��ك��ان ال��ق��ض��اء، ُح��مَّ
ج��ن��ان ث��ب��َت ال��س��وداءِ، ال��س��اع��ِة ف��ي وج��ْدتَ��ُه دع��وَت إذا ال��ي��ق��ي��ِن واب��ُن
اإلِي��م��ان ب��ي��ض��َة ص��ان��ت ح��م��راءُ، ه��ن��ي��ه��ٌة أَخ��َل��دتْ��ك ال��ع��ص��اب��ِة أأب��ا
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غ��وان��ي ض��رَب ف��ع��ف��ت ال��رج��ال، ُش ي��ف��ت��ر وال��م��وُت م��ح��م��د س��ي��َف ك��رَّم��َت
ال��ف��ت��ي��ان ح��رم��ة اس��ت��ب��اح��ْت ف��ق��د أط��ل��ق��ت��ه��ا ال��ت��ي «ع��ت��ي��ق��ت��ك» ��ا أَمَّ
اآلذان م��ن ات��خ��ذْت وع��ق��وُده��ا ��يً��ا ت��ش��فِّ ال��م��ؤم��ن��ي��َن ك��ب��وَد الك��ت
ال��ص��وَّان م��ن م��ق��دوٌد وال��ق��ل��ُب م��رٌَّة ه��ن��ي��دُة» «ي��ا ال��م��ج��اه��د ك��ب��ُد
دان��ي ق��ري��ٌب ف��ي��وم��ك��ُم ب��ه��م وم��ثِّ��ِل��ي ال��رج��ال ج��ث��ِث ع��ل��ى ف��اه��وي
ك��ال��س��رح��ان ال��ح��واريِّ��ي��َن ط��رَق «ب��واٌس» ف��ق��ب��َل��َك أرِوْد، خ��ال��ٌد» «ي��ا
ال��ث��ان��ي؟ ال��م��ص��فِّ ف��ي ال��ن��واظ��ر م��لء ال��ه��دى ب��زغ وق��د «ال��ع��زَّى» أف��ت��ن��ص��ُر

مكة فتح

ال��رح��م��ان ل��ع��س��اك��ِر أَب��واب��ه��ا، أش��رع��ت ف��م��كَّ��ُة ل��ه��ب، أب��ا م��اذا،
ث��م��ان��ي ق��ب��ل َل��ُم��تَّ ال��ك��ب��ي��َر» «ال��ف��ت��َح ت��رى ف��ل��و ال��ص��غ��ي��ُر» «ال��ن��ص��ُر ��ك غ��مَّ ق��د
ب��ال��رع��ي��ان ي��ح��دق��َن ك��رب��ائ��ٍض ��ٍد م��ح��مَّ ح��وَل ال��ن��اَس ف��ِإن ان��ظ��ر،
ال��ب��ل��دان إل��ى س��ي��ع��دوُه وغ��ًدا م��طَّ��ِه��ًرا ال��ع��ت��ي��ِق» «ب��ال��ب��ي��ِت ط��اف ق��د
أذان ص��وَت أس��ِم��ْع��َت ف��ت��ح��طَّ��َم��ْت، أص��ن��ام��ك��م ده��ورْت أك��ب��ر» «ال��ل��ُه
األَذه��ان ف��ي ال��ل��ِه اس��َم وي��ط��ب��ع ال��ع��ظ��ي��َم َ ال��ن��ب��أ ي��ب��لِّ��غ «ب��الُل» ه��ذا
ال��روح��ان��ي ج��م��ال��ه ال��ن��ف��وس م��لء خ��اش��ع ج��الًال م��غ��ض ��ٌد وم��ح��مَّ

النبي

ال��ك��ت��م��ان خ��زائ��ُن َل��دي��ِه ُف��ت��ح��ْت م��ط��رًق��ا ��ل ت��أمَّ إِذا ال��ن��ب��يَّ إن
ب��ن��ان م��سَّ ال��غ��ي��ِب ظ��ه��َر ف��ي��م��سُّ ��ًدا م��ت��ج��سَّ أم��اَم��ُه ال��ع��ت��ي��ُد ي��ب��دو
ل��ع��وان م��ع��روض��ًة ك��ت��ائ��بً��ا، ال��ده��ور ق��ط��ُع ام��ه ق��دَّ م��ن وت��م��رُّ
األل��وان ِع م��ن��وَّ ال��خ��ط��وط، ج��مِّ ٍر ك��م��ص��وِّ أم��اَم��ُه ال��وج��وَد ف��ي��رى
اإلن��س��ان��ي ال��ع��ال��م ال��ن��ب��يِّ م��ل��ك ع��رف��ه ف��ي م��ن��اع��ٌة ل��ل��ت��خ��وِم م��ا
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األرك��ان ع��ل��ى رف��رُف��َه��ا وان��ق��ضَّ ركَّ��ع��ا ال��م��ع��اق��ُل ه��وِت م��ش��ى ف��ِإذا
ب��ج��ن��ان َل��ْت ت��ب��دَّ ال��م��واَت األرَض م��ح��راث��ه��ا ف��رى إن وال��ع��ب��ق��ريَّ��ُة
وال��س��ودان األرض ل��ب��ي��ِض وأبً��ا أم��ٍة ك��اف��َل ص��ار «ي��ت��ي��ٌم» ه��ذا
ب��أم��ان اس��ت��رْح ال��دن��ي��ا ف��ات��َح ي��ا ل��ع��ب��ِدِه ال��ع��زي��ز ال��ل��ه م��ن ن��ص��ر

البطل املعلم

وال��م��ي��زان ال��ت��وح��ي��د ع��ل��ى ق��ام��ت ق��ْدس��يَّ��ٌة ��ٌة م��ن��صَّ ال��س��م��اء ف��ي ل��ك
ال��ديَّ��ان ال��ع��ادِل ب��ح��قِّ إِال دًم��ا ت��س��ف��ك ول��م ��اًح��ا س��فَّ ك��ن��ت م��ا
ال��ح��م��الن ك��أَودع ل��ك��ن��َت وح��يً��ا ع��ق��ول��ه��م ت��س��ي��ُغ ق��وٍم ف��ي ك��ن��َت ل��و
ب��س��ن��ان ط��اع��نً��ا ح��ربً��ا خ��ض��ت م��ا وج��وره��م ع��ل��ي��َك اع��ت��داُؤه��م ل��وال
وال��م��رَّان ب��ال��خ��ط��يِّ ف��أت��وك ي��ع��ل��م��وا ل��م ال��ذي «ب��ال��ق��ل��م» ع��لَّ��م��ت
ال��ط��غ��ي��ان ذل��ك ع��ن ارع��ووا وم��ذ ف��ن��ل��تَ��ه��م ف��أخ��رج��وك، أح��رج��وك ق��د
واإلح��س��ان ب��ال��ف��يء، وغ��م��رتَ��ه��م آث��ام��ه��م ع��ن ص��ف��ح��َت ث��م أس��م��ح��َت،
ب��ي��م��ان��ي ف��اع��ت��ِص��ْم وع��زٍّا، أم��نً��ا تَ��ُرْم ف��إن ال��س��ي��وِف، ظ��لِّ ف��ي واألم��ُن

اإلسالم روح

زوج��ان ب��ه��ا ف��اك��ه��ٍة ك��لِّ م��ن م��خ��ت��وم��ٌة ج��نَّ��ٌة دي��ن��ك ل��ل��ه
م��ع��ان��ي وال��س��م��اءِ ل��ف��ًظ��ا، ك��ال��ب��ح��ر وت��ج��ددا ح��ك��م��ًة ��َق ت��دفَّ دي��ن
ان ِن��دَّ ب��ه��ا وال��م��ول��ى ال��ع��ب��د ك��ون��ي��ة وح��دًة م��ن��ُه ألَّ��ف��َت
ال��رن��ان األص��ف��ر م��ج��د دس��ت ق��د م��ره��ون��ة ودرع��ه ي��م��وت م��ن ي��ا
ع��ان ف��ق��ي��ر ال��دن��ي��ا ف��ي ك��ان م��ا وأن��ص��ف��وا ال��زك��اَة، ال��ن��اُس ِت أدَّ ل��و
ب��ع��ن��ان ف��ك��ب��ح��ت��ُه ال��ه��وى أم��ا ف��أي��س��روا ال��ش��ئ��وَن ل��ل��ن��اس ��رت ي��سَّ
ال��ت��ي��ج��ان م��ن أزه��ى ب��ع��م��ائ��ٍم ص��ح��اب��ة رس��وُل ي��ا ح��ول��ك وج��م��ع��ت
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ك��اإلِخ��وان ف��األع��داء ب��ال��ع��دل، ج��واره��م والن م��الب��س��ه��م، خ��ش��ن��ت
ال��ع��رب��ان ب��م��ض��ارب أس��ع��دت��ه��ا ق��د وأن��ت ال��ق��ص��ور، ف��ي ال��ع��دال��ة ت��ش��ق��ى
األدي��ان ن��ع��رة ف��رََّق��ت��ه��ا ق��د أم��ة ��د وحِّ ال��ت��وح��ي��د أم��ع��لِّ��م
م��روان س��وى ف��م��اروٌن وأس��م��اءً وآح��اًدا ُج��ُم��ًع��ا ف��ت��خ��ال��ف��ت
أَخ��َواِن ورس��ول��ه��م وم��س��ي��ح��ه��م آراؤه��م ف��راَش��ه��م ت��ق��ضُّ ق��وٌم
وال��ح��دث��ان ال��روَّاد ق��ب��ض��ة ف��ي وأرض��ه��م ال��س��م��اء ع��ل��ى ي��ت��ن��ازع��ون

∗∗∗
ال��ع��دن��ان��ي األط��ه��ر ال��ن��ب��ي ذك��ر إذا إج��الًال األج��ي��ال ف��ل��ت��ن��ح��ِن
ل��ل��وح��دان األرض ش��ع��وب وال��داع��ي ال��ل��ه، ب��ذك��ر ال��دن��ي��ا ال��م��ال��ئ
ال��ع��رب��ان ت��م��طُّ��ق ال��ج��ن��ان ط��ي��ر ي��ض��ر ف��ل��م ��ب��ون ال��م��ت��ع��صِّ ول��ي��ن��ع��ِق

الصليب (14)

ُرواءُ ال��ده��وِر رغ��م ع��ل��ى ول��ُه َس��نَ��اء ال��خ��ل��وِد م��ن ع��ل��ي��ِه ع��َل��ٌم
س��ي��ن��اءُ ف��ت��ض��ع��ض��ع��ْت ال��ه��دى أوح��ى ج��دي��دًة ال��ح��ي��اة ف��ت��ى ال��ده��وِر، ش��ي��ُخ
واألم��الءُ األم��الُك ل��ه��ا ت��ع��ن��و راي��ًة ف��أص��ب��َح م��ه��زأًة رف��ع��وُه
ال��ب��ي��ض��اء ال��راي��ُة ل��ل��ع��ال��ِم��ي��َن ب��ه��ا ف��إذا س��اع��ة، ��ْت رفَّ ح��م��راء
آش��ع��ي��اءُ وط��اَف ال��خ��ل��وِد ل��ح��َن ح��وَل��ه��ا رنَّ��َم ب��ال��م��زم��اِر داوُد
آرم��ي��اء ف��اه��ت��زَّ أق��داِم��َه��ا، ع��ل��ى وه��ي��ك��لُ��ُه س��ل��ي��م��اُن وه��وى
األج��واءُ ��ُم ت��ت��ب��سَّ ن��وِره��ا ع��ن م��ن��ارًة ف��اس��ت��ح��اَل أخ��م��دوُه ق��د
األف��ي��اء ف��ام��ت��دِت س��م��ْت ح��ت��ى اس��ت��ئ��ص��اَل��ه��ا ح��اول��وا م��ا دوح��ة ي��ا
ال��غ��رب��اء ب��ظ��الل��ه��ا ف��ت��ف��يَّ��أَْت غ��ص��ونُ��ه��ا ال��ط��ري��ق س��ن��ِن ع��ل��ى وَح��نَ��ْت

∗∗∗
ال��ض��ع��ف��اءُ وج��ن��ودك ب��ع��دات��ِه، أظ��ف��رت��ُه ق��د ل��ل��ح��قِّ ث��ائ��ًرا ي��ا
رج��اءُ وال��م��ِج��نُّ وس��اروا ف��ات��ح��دوا واإلِي��م��اِن ب��ال��ح��قِّ درع��ت��ه��م
واآلراء األم��ث��ال أق��وال��ك، وس��الح��ه��م ال��دن��ى ب��راي��ت��ك ف��ت��ح��وا
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ال��ع��ل��ي��اء دونَ��ُه وس��اًم��ا ف��غ��دا ع��ل��وتَ��ُه ح��ي��َن ال��ع��اِر ع��وَد ك��ان ق��د
غ��رَّاء ف��آي��ه��ا ب��ال��خ��ال��داِت، أف��واُه��ه��ا ت��ك��لَّ��َم��ْت ال��ج��راُح ت��ل��َك
َغ��نَّ��اء ج��نَّ��ٌة ع��ل��ي��ه��ا ن��ب��تَ��ْت ال��ص��ف��ا يَ��س��ِق إِْن ال��ص��دِّي��ِق ال��ف��ت��ى َوَدُم

∗∗∗
س��اءوا ق��د م��ع��اش��ًرا ب��اإلِن��ح��الل وم��ن��ذًرا ب��ال��ظ��ال��م��ي��َن ه��ازئً��ا ي��ا
ش��راء ف��ي��ِه ول��ي��س ف��ي��ه ب��ي��َع ال ه��ي��ك��ًال ل��ت��ب��ن��َي ه��ي��ك��َل��ه��م ه��دَّم��ت
ال��ب��نَّ��اء ال��ه��ادم وأن��َت ف��ع��ال، ب��ث��الث��ٍة وب��ن��ي��ت��ُه ه��دَّم��ت��ُه
خ��رس��اءُ وف��ض��ائ��ٌل وم��ح��بَّ��ٌة، رح��م��ٌة دي��ن��ك األج��ي��ال، أم��ع��لِّ��م
األع��داء وب��ادِت أن��َت ُخ��لِّ��دت أع��داءَُه ب��م��م��ات��ه غ��ال��بً��ا ي��ا
ال��زع��م��اء ف��اس��ت��س��ل��َم أح��الَم��ُه��ْم، َدْت بَ��دَّ ق��د ي��ق��ظ��ٌة م��وتَ��ك ف��ك��أنَّ
��اء ال��وضَّ س��راج��ه��ا وأن��َت نُ��وًرا، ف��أح��ل��تَ��ه��ا ظ��ل��م��اِئ��ِه��م ف��ي رف��ع��وَك
اِإلق��راء وح��ن��ان��ك ال��ِق��رى، ن��اَر ل��ه��م ص��ه��ي��وٍن ج��ب��اِل ف��وق أض��رم��َت
ظ��م��اء إِل��ي��ك وُه��ُم ف��ت��واف��دوا، ��بً��ا م��رحِّ ال��ي��دي��ِن ل��ل��ن��اِس ف��ب��س��ط��َت
��َف��ه��اءُ ال��سُّ ب��وق��ارك واس��ت��ه��زأت ال��ه��دى ج��ل��ج��ل��ِة ف��وق ب��غ��يً��ا ��ب��َت نُ��صِّ
ال��غ��وغ��اءُ تُ��ِخ��ي��ُف��ُه ل��ي��س وال��ن��س��ُر س��ف��اه��ًة ه��ازئ��ي��َن ��وا وض��جُّ ص��خ��ب��وا
ال��َف��دَّاء ص��ل��ي��بُ��ك وال��ج��ان��ح��اِن م��ح��لِّ��ًق��ا ال��خ��ل��وِد أُف��ِق ف��ي ف��ع��ل��وَت
ال��ج��وزاء وم��رام��ُه ��ٍة ق��مَّ ع��ن وم��ط��اُرُه ال��ذَُّرى، م��ج��ث��م��ه وال��ن��س��ر
ب��س��ط��اء وده��اتُ��ه��م ال��ت��ق��ى، ع��ص��ُب ع��زِّه��ا ب��م��وك��ِب س��ارْت راي��ًة ي��ا
ووف��اء تُ��ًق��ى وت��رس��ه��م س��ي��ف��ه��م واإلي��م��ان ل��ل��ف��ت��ح، ب��ه��ا زح��ف��وا
ال��ن��ك��ب��اء ب��ه م��ش��ت ال��ه��ش��ي��م م��ث��َل ه��ام��اِت��ه��ا ع��ن ال��ت��ي��ج��ان ف��ت��ط��اي��ر
ال��ظ��ل��م��اء وب��ادِت ال��ي��ق��ي��ن، ش��م��س ل��ه��م ب��زغ��ْت ق��د ال��دي��م��اس ظ��ل��م��ِة ف��ي

∗∗∗
ال��ب��س��الء تُ��ع��دُّه��ا ال��ق��ي��وُد أي��ن ث��ائ��ٌر ه��ذا ال��ت��اري��ِخ أزع��ان��َف
ال��ُق��دم��اء ب��ظ��ه��وِرِه وت��ن��بَّ��أْت ش��م��ِس��ِه م��ب��زغ ال��ق��رآُن ق��دَّس ق��د
ال��ع��ذراء ب��ه دن��ٍس ب��ال ح��ب��ل��ْت وم��ا ش��ئ��ت��م، إِْن ك��ال��ن��اِس واح��ٌد ه��و
ال��ع��ل��م��اء أي��ه��ا ي��ا ب��ض��ي��اِئ��ِه ن��ه��ت��دي ك��ي ل��ه ن��دٌّ ع��ن��َدك��م ه��ل
ال��ح��ك��م��اء ��َر َق��صَّ وع��ن��ه ب��ش��ًرا، ن��ظ��ي��َرن��ا ي��ك��وَن أن ال��ع��ج��ائ��ِب أس��م��ى
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∗∗∗
ش��ف��اء ف��ي��ِه ل��ل��م��ن��ب��وِذ ال��ع��ط��ُف ق��ل��بَ��ُه ل��ل��م��ج��دل��ي��ِة ف��ات��ًح��ا ي��ا
وإخ��اء ت��آل��ف ال��ح��ي��اة أنَّ ف��ال��ورى ل��ل��س��ام��ري��ة، أم��ع��لِّ��ًم��ا
أخ��ط��اء ك��لُّ��ه��ا ف��روًق��ا ت��م��ح��و ع��لَّ��َه��ا درَس��ك تُ��ع��ي��ُد ال��ه��ن��ود ه��اك
بَ��راء إل��ي��ه وم��ا ال��س��ج��وِد ه��ذا م��ن وأن��َت س��اج��دون ح��وَل��ك ال��ن��اُس
��اء ص��مَّ وق��ل��وب��ه��م ص��ل��واِت��ه��م، أف��واه��ه��م م��ن ع��ل��ي��ك وي��ت��م��ت��م��ون
ري��اء ال��ش��ف��اه ف��ف��ي ال��ش��ف��اِه، ل��غ��َة ت��ِرْد ول��م أن��َت أَردَت ال��ق��ل��وب ل��غ��ة
ال��ب��ي��داء ق��دس��ك ف��ه��ي��ك��ل زه��ًدا، س��اج��ًدا ال��ه��ي��اك��ل ق��ل��ب ف��ي ك��ن��ت م��ا
اِإلث��راء دون��ه��ا ل��ل��زه��ادِة ي��ا ن��ع��ي��م��ه��ا ودس��َت ب��ال��دن��ي��ا أزري��َت
األن��واء وم��ه��دك ال��غ��م��ار، ف��وق ه��ان��ئً��ا تُ��س��َع��ُد ن��م��َت ق��د وَل��َط��ال��م��ا
ج��ف��اء ال��وس��ي��ِم ال��وج��ِه ع��ل��ى ف��ب��دا ب��ي��وتَ��ه��ا ع��ل��ي��ك ع��ن��اك��بُ��ن��ا ن��س��ج��ت
واألس��واء األض��راُر ف��ت��ب��دَّد ف��أه��زَُّه س��اع��ًة ب��س��وِط��َك ل��ي م��ْن
ال��ب��ل��واء ت��ن��ي وال ال��س��الُم، ي��رج��ى ف��ال ث��ان��ي��ًة ال��ده��ُر ي��ل��ْدَك ل��م إن
ال��غ��رث��اء ال��َم��دن��يَّ��ة ت��ع��ل��ي��ِم��ك إل��ى رج��ع��ْت إذا ال��دن��ي��ا ف��س��ع��ادة

∗∗∗
ال��ش��رك��اء تَ��ق��اس��َم ال��س��ق��وِط أَِس��َوى ش��رق��ن��ا دم��اِئ��َك ف��ي ش��ارَك ال��غ��رُب
ال��ه��ي��ج��اء وص��م��ت��ه��ا ال��خ��ل��وِد م��رق��اة ال��ح��ق س��ب��ي��ل ف��ي ال��ش��ه��ادَة إن
األم��ن��اء ح��ذَّاُق��ُه ل��ع��الِج��ِه ان��ب��رى م��ب��ادئ��ُه ن��خ��رْت إن وال��ج��ي��ُل

∗∗∗
وال��دن��ي��اء ال��دي��ُن ف��ي��ص��غ��ي يُ��ت��ل��ى ق��ص��ي��ِده��ا ب��ي��ُت ف��أن��َت ال��ح��ي��اُة ��ا أمَّ
ع��زاء ف��ي��ك ال��ن��ع��ِش وف��وَق م��رًح��ا، ال��ف��ت��ى م��ه��ِد ف��ي أراك، ال��ت��ف��تُّ ك��ي��َف
األن��داء ف��وق��ه��ا ل��ط��ه��رك رم��ًزا وش��وك��ه ال��رب��ي��ِع زه��ِر ف��ي وأراَك
األش��ي��اء ب��َك ن��ظ��ري إل��ى تُ��وح��ي ك��أنَّ��َم��ا ب��ه��اك أرى ال��ت��ف��تُّ ك��ي��َف
وإِبَ��اءُ ��ٌة رقَّ ون��اٌر، ن��وٌر م��ركَّ��ب ال��وج��ود ك��لِّ م��ن أف��أن��َت

∗∗∗
وح��ي��اء ��ٌة ع��فَّ ج��ب��ي��ن��َك وع��ل��ى ب��اس��ًم��ا ق��ان��ا ع��رِس ف��ي ل��ي ل��ح��َت ق��د
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ال��ُخ��ل��ط��اء وح��وَل��ك أَراَك أنِّ��ي ن��اظ��ري ت��خ��يَّ��ل ق��د ال��ب��ح��ي��رِة وع��ل��ى
اإلِص��غ��اء يَ��زي��ن��ه��ا إل��ي��ك ت��ه��ف��و وم��ري��ٌم ال��ع��ف��ي��َف م��ج��ل��َس��ك وش��ه��دُت
وَالء األن��ام م��ن وأي��َن ال��دن��ي��ا تُ��م��ال��ُح «ال��َع��ش��اء» ف��ي رأي��تُ��َك ول��ق��د
وط��ف��اء دي��م��ٌة ودم��ع��ك ي��ب��ك��ي، م��اث��ًال ش��خ��ص��ك ال��ب��س��ت��اِن ف��ي ون��ظ��رت
ال��ُخ��َل��َص��اء ح��ولِ��ك م��ن داخ��ًال، رأي��ت��ك ��ا ل��مَّ ذاك��ٍر دم��ع��َة وذرف��ُت
األرزاء ت��ذي��ب��ن��ي ال��ص��ل��ي��ِب، درِب ع��ل��ى م��تَّ��ب��ًع��ا ُخ��ط��اَك اق��ت��ف��ي��ُت وق��د
ال��ع��م��ي��اء األم��ة ج��ن��ت��ُه ��ا ع��مَّ م��ت��غ��اض��يً��ا غ��اف��ًرا س��م��ع��تُ��ك ول��دْن
إِص��غ��اء؟ ب��ه��م ف��ه��ل ل��ل��ع��ال��م��ي��ن، درَس��ُه ي��خ��ت��ُم ق��ام «ال��م��ع��لِّ��ُم» ق��ل��ُت
ال��س��وداء ال��ط��غ��م��ة ع��ل��ي��ك ف��ق��ض��ت رح��م��ًة ال��ذب��ي��ح��ة ص��يَّ��رت ل��ل��رف��ِق
وف��اء وال��س��الح ش��ع��ب��َك، ح��رَّرت وق��د م��وس��ى ش��ع��بَ��ُه أن��ق��ذَ ِب��ال��ع��ن��ِف
دم��اء وال��م��داُد ل��وح��ك، وال��ق��ل��ب ق��دَّه��ا ق��د ص��خ��رٍة م��ن أل��واُح��ُه
رخ��اء ف��ه��َو ال��ج��ور ب��ح��َر وش��ق��ق��ت َع��ص��ا ب��ال ال��ح��ي��اة ي��ن��ب��وَع ��رَت ف��جَّ
��اء ال��َوضَّ ق��م��ي��ُص��ك ال��ج��س��وم ف��ع��ل��ى وه��داي��ًة تُ��ًق��ى أَْل��بَ��َس��نَ��ا َوُع��َرَك
ال��ب��غ��َض��اء ون��ام��ِت ال��س��الُم س��اَد ع��لَّ��م��ت��ُه ب��م��ا ع��ل��م��وا ل��و ف��ال��ن��اُس
اس��ت��رخ��اء ب��ه��ا م��خ��ل��ع��ًة ُرَك��بً��ا ت��رى أَف��ال ن��ظ��رًة، ال��م��خ��لَّ��ِع ش��اف��ي
ب��الء ف��ال��ظَّ��َالُم ال��غ��ش��اوَة، ال��ن��اِس أَع��ي��ِن ع��ن أَزل، األع��م��ى أَم��ف��ت��َح
أش��الء وك��لُّ��ن��ا ال��ق��ب��ور، ف��ه��َي ب��ي��وت��ن��ا إِل��ي��َك ال��م��وت��ى، م��ح��ي��َي ي��ا
دواء؟ ل��ل��ع��ل��ي��ل أَِع��نْ��َدَك إي��م��ان��ي، ض��يَّ��ْع��ُت ق��د «ال��م��ل��ك��وِت» ص��اح��َب ي��ا

∗∗∗
االس��ت��ه��زاء ي��ح��ول ك��ي��ف ال��ل��ه، س��ف��اه��ًة ه��ازئ��ي��َن َم��ل��ًك��ا ��وك س��مُّ
ال��غ��ب��راء َه��ذِه ف��م��ل��ك��ك انْ��ُظ��ْر، م��ح��دودًة ��ًة أُمَّ ي��م��ل��ُك ال��َم��ل��ُك

١٩٣٥
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البيت آل بردة (15)

واقًفا، وسمعها فاستعادها رغدان، قرصه يف هللا عبد امللك جاللة القصيدة هذه أنشدت
البيت». آل «بردة اسم جاللته عليها فأطلق والده، املرحوم جاللة أنشدتها الغد ويف

البيت آل

ال��ح��س��ن��ان ِظ��لِّ��ه ف��ي ن��َم��ا ب��ي��ت وال��ق��رآن ال��دي��ن ب��ي��ت ل��ل��ه
واإلح��س��ان وال��ب��رك��ات وال��م��ج��د وال��ه��دى وال��ن��ب��وَّة ال��ع��روب��ة ب��ي��ت
األك��وان س��يِّ��د ِب��َط��اَه��ا ال��زاه��ي ب��ب��ي��ت��ه��ا تُ��دل أن ال��ع��روب��ة ح��س��ُب
وال��ب��ه��ت��ان اإلل��ح��اد وم��ب��دِّد ك��ت��اب��ه وح��ي ب��ن��ور األن��ام ه��ادي
ال��ط��غ��ي��ان ع��ل��ى ن��اٌر وُح��س��ام��ه ال��ه��دى م��ص��اب��ي��ُح م��ص��ح��ف��ه آي��ات
األذق��ان ع��ل��ى خ��رَّت ق��د ص��ن��ام واأل ال��ل��ه، ع��زَّ ال��ُق��رش��يِّ ب��م��ح��م��د
ال��ن��ي��ران أْل��ُس��َن أخ��م��د وس��ن��اه ظ��ه��وره ي��وم اإلي��وان وت��ص��دع
األوث��ان ع��ل��ى ف��ق��ض��ى وم��ك��بِّ��ًرا وم��ه��لِّ��ًال م��ب��س��م��ًال ال��رج��ي��م أْخ��َزى
ال��بُ��ْل��دان ع��ل��ى ش��رًف��ا ال��ق��رى أم وازده��ت ال��م��دي��ن��ة ن��ورت ب��س��ن��اه
َربَّ��ان��ي ب��م��ع��َج��ٍز ال��ف��ت��وح ف��ت��َح ل��ي��ع��ُرٍب ال��ك��ت��اب ب��ف��ات��ح��ة أب��دى
ال��دان��ي ال��ُم��ب��ي��ن ال��ف��ت��ح ف��ب��ِذْك��ِرِه وس��لِّ��م��وا ع��ل��ي��ه ص��لُّ��وا ال��ه��دى أب��ن��ي
ال��ق��م��ران دون��ه م��ن ال��ذي ع��ل��ى األ ج��دك ه��ذا األردن س��ي��د ي��ا
م��ج��ت��م��ع��ان ال��ل��ه ودي��ن ُدن��ي��ا ال��ْد ف��ب��ب��ي��ت��ك وت��ه ب��بُ��ْردِت��ِه ف��اف��خ��ر

األكرب املنقذ

وال��م��ي��دان ال��ع��رش ف��ي ونِ��َض��ال��ه م��ق��ام��ه وال��ع��ل��ي ع��ل��يٍّ أأب��ا
واألل��م��ان األت��راك وم��ش��رد ب��ل��وائ��ه��م م��ن األع��راب م��ن��ق��ذ ي��ا
األك��ف��ان ف��ي ل��ف ��ا ح��قٍّ ون��ش��رت ن��ي��ره��م ع��ن��ا ورف��ع��ت ح��ررت��ن��ا
اآلذَان ف��ي ك��ال��تَّ��أِْذي��ِن ونِ��َداك ح��م��اَس��ًة ف��اس��ت��ش��اط ش��ع��ب��ك ن��ادي��ت
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ال��ح��رم��ان وك��بَّ��َر ال��ح��ج��از أه��ُل ل��ص��وت��ه��ا ف��ث��ار س��ح��ًرا أط��ل��ق��ت��ه��ا
َش��ْع��ب��ان6 م��ن ل��ل��ح��رب خ��ل��ت ت��س��ًع��ا م��خ��ل��د ف��ه��و ال��ت��اري��خ خ��ل��د إن
ع��دن��ان ب��ن��ي ع��ل��ى اإلم��ام اب��ن ي��ا أط��ل��ع��ت��ه خ��ال��د م��ج��د ف��ج��ر ه��و
وط��ع��ان ك��ري��ه��ة ي��وم ك��ال��ع��رب ل��ن��ا وم��ن األُب��اة ال��ع��رب ف��ت��داف��ع
ال��ُم��ران َش��بَ��ا أظ��اف��ره��ا أُُس��ًدا ف��ت��واث��ب��وا ح��ق��وق��ه��م ل��ه��ض��م غ��ِض��ب��وا
ال��ُج��دران ت��س��اق��ط ي��وم ي��رت��اع م��ل��ي��ك��ن��ا رأي��ت ه��ل اإلم��ارة ق��ص��ر
ال��ه��ت��ان ال��ع��ارض م��ث��ل ت��ن��ه��ل ق��ن��اب��ًال ال��ه��اش��م��ي ذاك ه��اب ه��ل
ال��ج��ي��ش��ان وأط��ب��ق وال��غ��اش��م��ي��ن ت��ط��اردوا ي��وم األش��ب��ال أج��ف��ل ه��ل
ال��ِع��ق��ب��ان ك��م��ا ان��ق��ض��وا ي��رك��ب��وا أو ال��ث��رى ع��ل��ى ال��ل��ي��وث ك��ان��وا ي��ن��ِزل��وا إن
ال��ف��رس��ان س��ي��د ع��ل��يٍّ��ا ف��ي��ه ال��ورى رأى ال��ج��س��ور ال��ب��ط��ل ف��ع��ل��يٌّ
ُع��دوان م��ن األع��داء خ��ط��ه م��ا ب��ه ف��م��ح��ا ف��ي��ص��ًال رب��ك واس��ت��ل
ال��ش��ج��ع��ان دم الب��س��ة ال��ل��ه ع��ب��د خ��ي��ول ل��وطء ارت��اع��ت وال��ط��ائ��ف
األرك��ان أوط��د وي��ه��ِدم أج��ي��اد ص��وت ي��خ��ف��ت ال��خ��ي��ل زي��د وان��ق��ض
ال��رَّح��م��ان ع��س��ك��ر ح��ال��ف وال��ن��ص��ر ن��ف��س��ه ال��ق��ادس��ي��ة ي��وم ف��أع��اد
س��ل��ط��ان ذوو أح��رار واألع��راب ال��م��ل��ك س��ري��ر ع��ل��ى ال��ش��ري��ف وإذا
أس��ط��والن ح��ي��اه وق��د ش��رًف��ا ال��ذَُّرى ال��ع��ال��ي ع��رش��ه ش��ي��د ب��ي��دي��ه
واألوط��ان وال��ش��ه��داء ل��ل��دي��ن م��ض��ري��ة غ��ض��ب��ة ل��وال وال��ل��ه
ب��األرس��ان ي��ق��اد وظ��ل م��ع��ن��ى الس��ت��ق��الل��ه ال��ع��رب��ي أدرك م��ا
ال��ُع��رب��ان أش��اوس ال��ق��ت��ال ي��وم ي��س��ت��م��ت ل��م ل��و ال��ح��ل��ف��اء ي��ف��َل��ح ل��م
ال��م��ل��وان ذك��ره ردد ل��ل��ب��ي��ت ط��ي��بً��ا ع��ه��ًدا أع��دت ال��ح��س��ي��ن ب��ي��ت
ال��ش��ان رف��ي��ع م��ج��ًدا وي��ن��ي��ل��ه��ا أم��ة ي��ح��رر ب��ي��تً��ا ب��ه أع��ظ��م
ال��ِع��رف��ان م��ن ِس��ل��س��ل��ة ال��ع��رب��ي م��ق��ل��د ال��م��ل��وك أب��ا ال��م��ل��وك اب��ن ي��ا
ال��بُ��ن��ي��ان م��ج��دد أن��ت ف��ألن��ت ف��خ��ارن��ا ال��ج��دوُد ق��ب��ل م��ن ي��ب��ن إن
ال��ث��ق��الن ب��ف��ض��ل��ه ي��ق��ر م��ن ي��ا أع��الم��ه��ا راف��ًع��ا ل��ل��ع��روب��ة ع��ش
ل��س��ان ب��ك��ل م��ذك��وًرا وت��ظ��ل خ��ال��ًدا ذك��رك األج��ي��ال ف��س��ت��ح��ف��ظ

للحرب. إعالنًا بندقيته جاللته أطلق ١٣٣٤ سنة من التاريخ هذا يف 6
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ال��ب��ره��ان أص��دق ف��ع��ل��ك وع��ل��ي��ه ي��ن��ص��ه ف��ه��و ل��ل��ت��اري��خ وال��ح��ك��م
َع��دوان ذو وال��س��ل��ط��ان اث��ن��ان، ال واح��د ي��ع��ُرَب ب��ش��ي��ِخ ال��ده��ور رأي

الحسني بن هللا عبد

رغ��دان ذرى ع��ل��ى ال��س��الم واق��را أم��ي��ره��ا ح��ي ع��م��ان وارًدا ي��ا
اإلي��م��ان م��ع��زز ال��رس��ول س��ب��ط ال��ف��ت��ى ع��ل��ى ال��م��ل��وك ب��ت��س��ل��ي��م س��ل��م
ال��س��ل��ط��ان ب��َس��ورة س��واه م��ل��ٌك َزَه��ا ك��م��ا ال��رف��ي��ع ب��ال��ع��رش يَ��ْزُه ل��م
ي��ل��ت��ق��ي��ان وال��ن��ب��ل ال��ن��ه��ى وب��ه ب��ج��ب��ي��ن��ه ف��ؤاده ي��ري��ك م��ل��ك
ال��ف��تَّ��ان األب ال��ح��س��ِن ع��ن إرٌث ك��أنَّ��ُه ال��ج��م��ي��ل ب��ال��ح��ل��م ي��زدان
األق��ران ف��ي ال��ه��ن��دي م��ن أم��ض��ى ف��ع��زم��ه ال��ن��زال داع��ي دع��ا وإذا
وال��ف��ي��ض��ان وال��ب��رك��ات ب��ال��ط��ه��ر ض��ارع��ت��ه ق��د األردن ص��اح��ب ي��ا
ث��ان ذك��ر ال��ل��ه ب��ع��ب��د ف��ل��ه أده��ًرا ع��ي��س��ى ب��ذك��ر خ��ل��دوه إن
م��ك��ان خ��ي��ر وال��ش��ع��راء ل��ل��ش��ع��ر وراف��ًع��ا ال��ق��ري��ض ع��ه��د أم��ج��دًدا
ل��ل��رُّك��ب��ان ال��ب��ي��ت ب��اب وف��ت��ح��َت ع��رب��يَّ��ة ُخ��ل��ة أش��رف أح��ي��ي��ت
ال��َح��َم��َداِن��ي ال��دول��ة س��ي��ف أيَّ��ام م��َل��ك��ت��ه ح��ي��ن ال��ُق��ط��ر ه��ذا ذك��رت
وال��نُّ��ع��م��ان ال��ب��ل��ق��اء ح��ارث م��ن ت��ق��دَُّم��وا ال��ذي��ن ع��ه��َد أن��س��ي��ت��ه��م
وم��ث��ان��ي م��ث��ال��ث رن��ي��ن ت��ح��ك��ي ف��إنَّ��َه��ا ال��ق��ري��ض أن��اش��ي��د ف��اس��م��ع
أن��وش��روان ك��س��رى ع��ل��ى أخ��ن��ت ��ة أمَّ م��ف��اخ��ر ال��دن��ي��ا ع��ل��ى وان��ُش��ْر
ي��وم��ان ل��وف��وده وم��ا م��ك��رم��ة ال��نُّ��ع��م��ان دونَ��ُه أم��ي��ًرا ي��ا ع��ش
ال��ح��دث��ان ط��وارق ش��ر وي��ق��ي��ك ج��ئ��ت��ه ي��وم أي ف��ي ف��ن��ع��ي��م��ه
وال��نَّ��ص��ران��ي ال��ح��ن��ف��ي ال��م��س��ل��ُم ل��ع��دل��ه��ا ي��س��ت��ك��ي��ن ال��ش��رائ��ع أح��ي��ا
��ل��ب��ان ال��صُّ ع��ل��ى ي��ح��ن��و وه��الل��ه��ا م��ص��ح��ًف��ا ي��ل��ِث��م اإلِن��ج��ي��ل وب��أرض��ه
اإلن��س��ان م��ح��بَّ��ة ال��ق��وي��م ال��دي��ن ش��رع��ه ف��ي ال��ذي ال��م��ل��َك أج��م��ل م��ا
األدي��ان ت��ع��دد ق��طُّ ك��ان م��ا دي��ن��ي��ة وح��دة ربُّ��ك ش��اء ل��و

∗∗∗
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ك��ال��ِغ��رب��ان األوط��ان ع��ل��ى ن��ع��ق يَ��ل��ذُّه��م ال��ذي��ن م��ن األن��ام ف��ي ك��م
ج��ن��ان ق��ري��ر وع��ش ال��ح��اس��دي��ن ك��ي��د ورد ال��ن��اع��ق��ي��ن ل��س��ان ف��اق��ط��ع
ِع��ي��ان ش��ه��ود ال��ج��ل��ى ف��ي وع��ل��ي��ه أم��ي��ره ك��ن��ت ب��ال��س��ي��ف ي��ف��َخ��روا إن
َج��دان ال��ورى ف��ي ط��الل ك��أب��ي ل��ه ف��م��ن ال��ج��دود م��ج��د ي��ذك��روا أو
ح��س��ان ع��ن ال��روح ح��دي��ث ي��روي ش��اع��ر م��ن ف��ك��م ط��رٍّا ف��ل��ي��خ��رص��وا
ال��ل��م��ع��ان ب��اه��ر ب��در وص��ف ع��ن ش��اع��ر ي��ق��ص��ر إن ع��ف��ًوا م��والي
ب��ي��ان غ��ل��و ب��ه ول��ي��س ع��ن��ك��م ح��دي��ث��ه ص��ح��ي��ح ي��روي ال��ذي ف��ه��و
وك��ي��ان��ي وح��دت��ي ي��ت��م��م ج��زءًا غ��دا ح��ت��ى أم��ت��ي ح��ب��ي أرض��ع��ت
ق��رب��ان��ي ل��ه ودم��ي م��وط��ن��ي وال��ك��ن��ي��س��ة ال��ُع��روب��ة دي��ن��ي أرى وب��ه
ل��ب��ن��ان م��ن األرز س��الم واق��ب��ل ب��ه ف��ج��د أم��ي��ر ي��ا ح��س��ب��ي ورض��اك

١٩٣١
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رثاء ال إثارة

النهضة شهيد

واحد وأنا عربي كل من معلوم فهو نظمها إىل دعاني ما ذكر إىل القصيدة هذه تحتاج ال
هؤالء. من

س��الُم وال��ح��س��ي��ِن ال��ع��روب��ِة ف��ع��ل��ى اإلس��الُم ف��ُروَع اْل��ُح��َس��يْ��ُن َم��اَت
م��الم ع��ل��ي��ِك ف��م��ا «ال��ص��ري��ح» م��ات ت��س��ت��ح��ي ال ج��اه��ِري ل��ل��س��ي��اس��ة ُق��ْل
ي��ن��ام ال��ش��ئ��ون ع��ن ال��ع��م��ي��د إن ك��بِّ��روا أع��ارُب ف��ي��ا ال��ح��س��ي��ن م��ات
س��آم ال��ح��ال��ت��ي��ن ف��ي ي��ع��ُرُه ل��م ال��ذي ال��ث��م��ان��ي��ن اب��ن ي��ا آم��نً��ا نَ��ْم
زم��ام ل��ه��ن م��ا ال��س��ي��اس��ة ش��م��ُس ��م م��ق��سَّ وال��ت��راث ال��ع��روب��ة، أأب��ا
ل��ذم��ام ع��ن��ده��ا ال��ن��ك��ي��ث��ة إن ع��رف��ه��ا ف��ي ق��ي��م��ة «ل��ل��وث��ائ��ق» م��ا
ح��رام وال��وف��اءُ ح��لٌّ ف��ال��ك��ذب م��ن��ق��وض��ة ع��ه��وَده��م رأي��َت م��ا أو

∗∗∗
ال��ش��ام وض��جَّ ل��ه ال��ع��راُق ري��ع ش��ج��ون��ن��ا آث��ار ن��ب��أ ه��ول��ه ي��ا
األه��رام وأنَّ��ِت ال��ح��ج��از وب��ك��ى األس��ى ف��رط م��ن األردن وارت��ج��ِت
األح��الم «ال��م��ن��ق��ذ» ب��م��وت م��ات��ت ف��إن��م��ا ع��ل��ي��ك ال ع��ل��ي��ن��ا ن��ب��ك��ي
األق��وام وت��خ��اذَل أوج��دت��ه��ا وح��دًة ال��م��ط��ام��ع أي��دي ف��رَّق��ت ق��د
ال��ظ��الم ف��س��ي��ع��ل��م رح��م��ة، م��ن ت��ق��ن��ط��ي ال اس��ت��ق��الل��ن��ا أض��ح��يَّ��َة
اإلب��رام ��ل ف��ت��س��هَّ ال��ش��ج��ا ذه��ب ال��ورى ُس��وَّاس ح��ل��ق ف��ي ال��ش��ج��ا ك��ن��ِت



زوابع

ي��الم ل��ي��س «س��ن��ت��ي��ل��ي��ن» ف��أس��ي��ر أُس��وٌة ل��ك تُ��َرَع ال ق��ب��رس أأس��ي��َر
ال��ه��ام؟ ج��ن��اه وم��ا ال��ق��راع ي��وَم ح��دُّه ت��ث��لَّ��م إن س��ي��ٌف أَيُ��َع��اُب
ال��ض��رغ��ام ب��ع��ري��ن��ه ي��م��ت ل��م إن غ��ض��اض��ة ع��ل��ي��ه ف��م��ا ع��ل��ي��ك، ه��وِّن
واإلس��الم ال��ش��رق ن��ص��ارى ِدس��ه ت��ق��ْد اس��ٌم ي��ه��وَن ول��ن ق��طُّ ه��ان م��ا
ي��ل��ت��ام ف��ج��رح��ه ج��رح��وه إْن ع��رش��ه ب��ع��زة ��ى ض��حَّ م��ن ه��ان م��ا
األي��ام تَ��ُردُّه ال��ح��س��ي��ِن ب��اس��م ذك��ره��ا ت��خ��لَّ��َد ق��د ل��ق��ب��رَس س��ع��ًدا
غ��الم وال��زم��ان ال��ع��روب��ة، م��ج��َد ب��ه ت��ذكَّ��ْرن��ا ك��م ع��ه��دك ل��ل��ه
ووئ��ام ع��دال��ة ص��ف��ح��تَ��يْ��ِه ف��ي ت��اري��ُخ��ُه ال��ذي ال��ع��رب ع��اه��َل ي��ا
م ال��ع��الَّ ه��ول��ه��ا ي��ع��ل��م ع��م��ي��اء ب��ك��رب��ٍة وم��تَّ ك��رب��ت��ن��ا ف��رَّْج��َت

∗∗∗
ج��س��ام ال��خ��ط��وب م��ن ال��ح��رام ال��ب��ي��ِت ع��ن ي��ش��رِّده «األق��ص��ى» س��اك��ن ي��ا
اآلن��ام ب��اب��ِن��ِه إل��ي��ه ف��س��رْت ب��ع��ب��ده إل��ي��ه أس��رى م��ن س��ب��ح��ان

∗∗∗
وه��ش��ام وخ��ال��د ال��رش��ي��د ن��ه��ض��ت��ه ودون ال��ق��دي��م ال��م��ج��د ب��اع��ث ي��ا
ال��ل��وَّام ح��دَّك ف��ي��ذك��ر م��ه��ًال ت��اري��خ��ن��ا ف��ي اإلس��الم ف��ي��ص��َل ي��ا
ق��ي��ام» وال��ش��ام��ت��ون ه��ال��ك ي��َد م��وس��ًدا أراك إن أن��ف��ي «وب��رغ��م
وع��ظ��ام» رم��ة ث��َراَه��ا ف��ي ل��ك م��ج��ف��وٌة ت��رب��ٌة ب��َغ��يْ��ِري ال «ِب��ي
األق��الم م��ج��ده ف��ت��ن��ش��ر ي��ط��وى خ��ال��د ه��ذا ال��ت��اري��خ أيُّ��َه��ا ي��ا
ال��ِم��ْق��َدام ��ة األمَّ زع��ي��ُم ه��ذا ال��ورى أق��دار ي��ْدِر ل��م ل��لَّ��ِذي ق��ل

∗∗∗
األع��الم ف��وق��ك ف��ت��خ��ف��ق ص��ب��ًرا ال��وف��ا ق��لَّ وإن ُم��نْ��ِق��ِذنَ��ا، َق��بْ��َر ي��ا

١٩٣١
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األَْرز َدَمعُة

امللك ذكرى إحياء عىل األعىل، اإلسالمي املجلس رئيس الحسيني أمني األكرب املجاهد عزم
من فكنت العربية األقطار شعراء فدعا األقىص، املسجد يف دفن الذي عيل بن حسني

النفوس. يف أثر لها كان التي القصيدة هذه فأعددت املدعوين
عالقة من لها ملا األكرب املفتي وبني بيني املعرفة عروة القصيدة هذه وثقت وقد
األصفر». «الخطر ونسميها العظمى الحرب قبل نقاومها كنا التي الصهيونية بالقضية
الحرب، هذه قبل لبنان إىل سماحته فرَّ حني بعد، فيما نموٍّا املعرفة هذه ازدادت ثم
عربي. كل تهم التي القضية حول مداولة وبينه بيني فكان جونيه، من مقربٍة عىل وأقام

املوضوع. حول سماحته من رسالة أوراقي بني أحفظ زلت وما
بتقبيل ترشفت فقد تتعجب، فال تأثًرا قصيدتي يف العزيز القارئ أيها رأيت فإذا
ويغيض حياءً يغيض جدوده: أحد يف الفرزدق قول فذكرت العام، ذلك يف الحسني، راحة

مهابته. من
خادمه حكاية يل روى عندما عيني من فرَّت دمعة — عشت ما — أنىس ولست
يا تودعني، ال له: قائًال فزجره قربص، إىل مىش ساعة العقبة، يف يودِّعه أن حاول الذي

العرب. من واحد وداعي يف كان إنه يقال: لئال ولدي،

ِح��َم��اه��ا ع��ن «ال��س��ي��اس��ة» وأق��ص��ت��ُه َح��َم��اه��ا ف��ق��د ال��ف��ق��ار» «ذو ل��يُ��ْغ��َم��ْد
ج��اه��ا ال��ع��رب أس��م��ى ال��ب��ي��ت» «اب��ُن ِك م��وال أيْ��َن ال��ج��زي��رة» ش��ب��ه «ف��ي��ا
يُ��بَ��اه��ى ف��ي��ِه م��ن وأيْ��َن «ال��ض��ي��وَف» ق��ري��ت م��اذا ال��ُق��َرى» أُمَّ «وي��ا
ع��اله��ا ال��دن��ي��ا ع��دَّت م��ا إذا ك��ع��بً��ا ال��ن��اس أع��ل��ى أي��ن «أك��ع��ب��ُة»
رح��اه��ا دارت إن ال��ه��ي��ج��اء أَب��و ع��ل��ي» «أب��و أَيْ��َن ب��ط��ح��اء» «وي��ا
أَبَ��اَه��ا ��ْت ع��قَّ الب��ن��ٍة ف��وي��ٌح ج��وابً��ا ع��يَّ��ت وق��د أس��ائ��ل��ه��ا

∗∗∗
ك��راه��ا م��ن اس��ت��ف��اَق��ْت ��ت��َك ف��أُمَّ ه��ن��ي��ئً��ا ن��وًم��ا ن��م «ع��دن��اَن» ف��ت��ى
ل��ظ��اه��ا يُ��خ��ف��ي رم��اُدَه��ا ف��ذاَك ق��ل��ي��ًال ض��ي��ٍم ع��ل��ى ن��ام��ْت وإن
اإلل��ه��ا ج��ح��د ب��ه ي��ك��ف��ْر وم��ن ِدي��ٌن ال��ع��رب ع��ن��د ال��ث��أَر وإن
آه��ا ع��ل��ي��ك ك��ال��ن��س��اءِ َد ن��ردِّ ح��ت��ى ل��ب��ن��اَن م��ن ج��ئ��ن��اَك ف��م��ا
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َح��َص��اَه��ا ي��ل��م��س إن األرض يُ��ِذي��ُب س��ع��ي��ٌر األح��ش��ا وف��ي ج��ئ��ن��ا ل��ق��د
ش��راه��ا ِب��َدٍم ال��ت��ي األرض َع��ِن س��اٍه ب��ُك��لِّ ن��ه��ي��َب َك��ْي أَتَ��يْ��نَ��ا
ف��ت��اه��ا ق��ت��ل��وا ��ة أُمَّ ف��ِإنَّ��ا ط��اَش��ْت األح��الم إن ع��ج��ب وال
ذراه��ا ع��ل��ت ال��ق��ب��ل��ت��ي��ن» «َف��أُول��ى ع��ي��نً��ا وق��رَّ س��رَّ ال��ق��دس ن��زي��ل
ث��راه��ا ف��ي ب��دف��ن��ك ش��رف��ت ف��ق��د أَس��رى ح��ي��ن «ب��ج��دك» ع��زَّْت ف��إن
اب��ت��داه��ا غ��دت وط��ن��ي��ت��ي ف��ف��ي دي��نً��ا ال��ح��رم��ي��ن» «ث��ال��ث تَ��ُك وإن
ت��ن��اه��ى ش��رًف��ا واك��ت��س��ْت ب��ق��رب��َك أَزه��ت ال��غ��راءُ «ال��ص��خ��رة» وه��ذي
ب��ن��اه��ا أَه��وى أُم��ٍة ق��ض��يَّ��ة ع��ل��ي��ه��ا بُ��ِن��يَ��ْت ص��خ��رة ألنَّ��َك
ال��ج��ب��اه��ا ت��رب��ت��ه ف��وق ��ر نُ��ع��فِّ ��ا» «ح��جٍّ ال��ي��وم م��ن��ذ ص��اَر ف��ق��ب��رك
«َص��َف��اه��ا» وه��ن��ا ُه��نَ��ا «َف��َم��ْرَوتُ��َه��ا» م��ح��رم��اٍت ال��ق��ب��ائ��ل ب��ه ت��ط��وُف
رج��اه��ا ب��ه ي��م��وت « «ح��يٍّ وك��م ش��ع��وٌب ت��ح��ي��ا ب��ه م��ي��ت وك��م

∗∗∗
ه��واه��ا م��ن ت��ق��دُِّس ف��ل��س��ط��ي��ن ف��ه��ذي م��رح��ى يَ��ع��رٍب ��ٍة أأمَّ
وازدراه��ا ب��األري��ك��ِة وأزرى ع��ل��ي��ه��ا ع��ط��ًف��ا ت��اج��ُه وح��طَّ��م
س��خ��اه��ا ه��م��ى ع��ل��ي��ه ي��ًدا يَ��ُض��مُّ ب��ع��ط��ٍف األق��ص��ى» «ال��م��س��ج��ُد ف��ق��ام

∗∗∗
س��م��اه��ا م��ن ه��اط��الت ال��م��راح��ُم م��ن��ا ع��ل��ي��َك ��تَ��يْ��ِن األُمَّ ف��ق��ي��د
اف��ت��داه��ا ��ًة أمَّ أن��ق��ذَت ف��ق��د م��ط��م��ِئ��نٍّ��ا ع��ي��س��ى ب��ج��وار أِق��ْم
يُ��َض��اه��ى ال م��ق��اًم��ا ل��ه��م رف��ع��َت ب��ق��وم أه��ْب ال��م��ؤم��ن��ي��ن أم��ي��ر
ات��ج��اه��ا ال��ه��دِف إل��ى ل��ُه��م: وق��ل ت��وانَ��وا م��ن ض��ري��ح��ك م��ن وخ��اط��ْب
ِش��ف��اه��ا ال ق��ل��وبً��ا ات��ح��دوا أال م��ش��م��خ��ًرا ب��ن��اءً ل��ك��م ب��ن��ي��ت
َش��راه��ا ق��رب��وا إن ال��ق��وَم ت��خ��ي��ف ل��ي��وثً��ا م��واط��ن��ك��م ع��ن وذودوا
ع��راه��ا ُف��كَّ��ْت أُم��ًة أُوثِّ��َق ل��ك��ي��م��ا ق��دٌر ه��ن��ا ه��ا ف��دف��ن��ي
س��ي��م��ي��اه��ا ع��ي��ونً��ا خ��دع��ت ف��ك��م ب��روًق��ا ش��ام��ت إن ت��غ��ت��رَّ ف��ل��ن
رع��اه��ا وال ال��ع��ه��وُد ب��ئ��َس ف��ي��ا وغ��شٌّ م��ن��ق��ص��ٌة «ال��ق��وم» ع��ه��ود
َط��اَه��ا يَ��ْه��تَ��ِض��ُم��وَن ال��ي��وَم وق��ام��وا ْوا ت��ع��دَّ ع��ي��س��ى ع��ل��ى ه��ن��ا ف��أم��ِس

∗∗∗
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وف��اه��ا ع��ل��ى ت��ظ��لُّ ��ت��ن��ا ف��أمَّ أب��ش��ر ل��بَّ��يْ��ك، ي��ع��رب» «أم��ن��ق��ذ
دج��اه��ا ي��ج��ل��و «ن��ب��يِّ��ه��ا» وس��ي��ف س��ي��ًف��ا س��ي��ح��ول «م��س��ي��ح��ه��ا» ص��ل��ي��ب
وان��ت��ب��اه��ا س��م��ًع��ا «األرُز» أص��اخ ��ى يَ��سَّ ب��أرض ه��سَّ «ال��زي��ت��ون» إذا
ش��ب��اه��ا ال��ب��اغ��ي تُ��رِع��ُد رم��اًح��ا ذراه م��ن ي��ج��رد «ال��ن��خ��ُل» وه��بَّ
ه��داه��ا ف��ق��دت أم��ة ي��ع��لِّ��م ص��دق ل��س��اُن ح��س��ي��ُن ي��ا ف��ق��ب��رك
م��ن��ت��ه��اه��ا ق��ب��رك ال��ي��وَم أص��اَر ق��ري��ش ف��ي ال��ف��ص��اح��ة ج��ع��ل وم��ن
ض��ي��اه��ا ي��خ��ب��و ف��ال م��ن��ارت��ن��ا يُ��ع��ل��ي ب��ب��ن��ي��ه خ��ال��ٌد وم��ث��ل��ك
س��راه��ا ت��ح��م��د ل��م ال��ص��ب��ح وع��ن��د وف��اء ذا ال��س��ي��اس��ة م��ع س��ري��ت
دع��اه��ا؟ داع إذا س��ي��ط��ل��ُق��ه��ا تُ��َراُه م��ن «ال��ب��ن��دق��يَّ��ُة» ف��ت��ل��ك

∗∗∗
ل��واه��ا ع��ق��دت ل��ل��وغ��ى ل��ي��وثً��ا ت��ران��ا — غ��ًدا — ال��ض��ري��ح ح��وَل ه��ن��ا
ص��داه��ا ال��دن��ي��ا ف��ت��رج��ُع ه��ن��ا ث��أٍر ط��ل��ق��ات — غ��ًدا — س��ن��ط��ل��ق��ه��ا
م��ش��اه��ا خ��ًط��ى ع��ل��ي��ِه ُك��ِت��بَ��ْت وم��ن ع��ل��ي��ن��ا ُك��ِت��بَ��ْت خ��ًط��ى ون��م��ش��ي��ه��ا

١٩٣١

النبي صاحب

صاحبه. رثيت ولهذا دونه، ناضلت وقد الجرباني، باألدب يثقون ممن أنا

آذان��ي ال��خ��ل��د ب��ن��ش��ي��د ف��ش��نِّ��ف��ي أش��ج��ان��ي ال��م��وت إن ال��روِح ِق��ي��ث��ارَة
«ج��ب��ران» إِن��ش��اِد م��ن ال��نَّ��اُي ك��أنَّ��ه ي��ط��رب��ن��ي ك��ان ن��ش��ي��ًدا وأس��م��ع��ي��ن��ي
ال��ف��ان��ي ال��ع��ال��م ق��ي��د ��َر ك��سَّ ف��ت��اك واب��ت��ه��ج��ي األرواح أي��ه��ا ت��رنَّ��م��ي
ال��ث��ان��ي ال��ع��ال��م ف��ي ي��ن��ج��زه��ا ف��س��وف ق��ص��ائ��ِدِه م��ن ج��زءًا األرض ف��ي ق��ال إن
ال��ه��ان��ي» «وردة ف��أران��ا ي��راع��ِه ع��ل��ى ال��ح��دي��ث ال��وح��ُي ه��ب��ط ال��ذي م��ات
أل��وان ذات ش��تَّ��ى ال��ك��ون م��ش��اه��َد ري��ش��ت��ه ل��ل��ك��ون م��ثَّ��ل��ت ال��ذي م��ات
ول��ه��ان م��ش��ي — ع��ف��ًوا — ال��ط��ب��ي��ع��ة ح��ب «م��واك��ب��ه» ف��ي ��ى ي��ت��م��شَّ ال��ذي م��ات
ح��ي��ران ن��وح أو م��س��ت��رح��م ن��ح��ي��ُب ل��ه��ا ال��م��روج» ب��ي��َن «ع��رائ��ُس��ُه ب��دت
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ش��ي��ط��ان ك��ل أخ��زى ال��ن��وام��ي��س ع��ل��ى ت��م��رده��ا» «أرواًح��ا ي��خ��ل��ق وق��ام
وأذه��ان ع��ق��ل ذوو ف��ي��ه��ا ح��ار ق��د ع��ب��ًرا «م��ج��ن��ونِ��ِه» ف��ي ال��ب��ري��ة أرى
وب��ره��ان ح��ك��م ف��ي ال��ح��ق��ي��ق��ة ن��ص��ر رائ��ده ال��س��بَّ��اق «ال��س��اب��ق» ف��ي وك��ان
وال��ب��ان ال��ن��دِّ ع��رف «ال��ع��واص��ف» وف��ي «زب��د» أص��داف��ه��ا درر، «ف��رم��ل��ه»
إن��س��ان» اب��ن «وي��س��وٌع «ن��ب��يُّ��ُه» آي��ت��ه ال��ج��ي��ل ه��ذا ج��بَّ��ار ج��ب��ران
وأدران رج��ٍس م��ن ال��ك��ف��ر ��ُر ت��ط��هِّ خ��ف��ي��ت دم��ع��ة» م��ن «اب��ت��س��ام��ت��ه ف��ي ك��م
ف��ن��ان س��خ��ر م��ن��ه��ا وي��س��خ��ر ع��ق��ل، ي��ق��ب��ل��ه��ا ل��ي��س ب��ق��ي��وٍد م��س��ت��ه��زئ
وس��ن��ان أج��ف��ان ع��ل��ى ك��ط��ي��ٍف م��رت ع��اص��ف��ة غ��ي��ر ع��ن��دي ي��ش��ب��ه ول��ي��س
ووج��دان س��م��ٍع ِذي ك��لَّ ف��أط��رب��ت اتَّ��س��ع��ت أن��غ��ام��ه��ا ك��نَّ��ارٌة ج��ب��ران
أوث��ان ع��بَّ��اد ح��م��ل��ت ال��ت��ي رض» األ «آل��ه��ة غ��نَّ��ت��ه م��ا آخ��ر وك��ان
ط��رش��ان» «غ��ي��ر أن��اٌس ب��أنَّ��ا ت��ع��َل��ْم ف��ق��م ال��غ��ري��ب ال��ل��ح��ن أس��م��ع��ت��ن��ا ج��ب��ران
ال��دان��ي ال��م��ش��رق ه��ذا ي��ف��اخ��ر ب��ه��ا خ��ال��دة ال��ع��ي��ن وه��ي «رس��وَم��ك» أرى
ج��ن��اح��ان ال��دن��ي��ا ف��ي ل��ك ب��دا ح��ت��ى «أج��ن��ح��ة» ج��ب��ران ي��ا ال��ده��ر ��ر ك��سَّ م��ا
ب��ن��ي��س��ان ل��ل��دن��ي��ا ي��ب��س��م ف��ال��ورد أَِج��ْب ال��ذب��ول ه��ذا م��ا ال��ش��رق وردة ي��ا
أح��زان ن��ض��َو ك��ئ��ي��ٍب ج��دَّ وم��ت ح��زن ف��ي ع��ش��َت ال��ل��ي��ال��ي، أن��ي��س وي��ا
ال��ج��ان��ي ع��ل��ى وث��ابً��ا ال��ق��ل��ب، ت��ن��اص��ر م��ت��ب��ًع��ا ال��ت��ع��ل��ي��م ف��ي ي��س��وَع ق��لَّ��دت
��ان م��جَّ ب��ي��ن ال��ح��ي��ارى ي��ف��وه ب��ه��ا ل��غ��ة س��وى ع��رف��ي ف��ي خ��ي��ال��ك وم��ا
ال��س��ل��ي��م��ان��ي» «وال��ش��ع��ر داوَد» «م��زم��ار ع��ل��ى ب��ال��زم��ي��ل ��ب ورحِّ ق��ْم إِرم��ي��ا ي��ا
رن��ان ت��أل��ي��ُه ش��أن��ه��ا ��ٍة أُمَّ ف��ي ل��ن��ا ال��س��ن��ي��ن آالف ب��ع��َد أح��ي��اك��ُم
وال��ش��ان ال��دار غ��ري��ب وم��اَت ح��بٌّ ي��م��اث��ل��ه ال ح��بٍّ��ا ل��ب��ن��ان أح��بَّ
ال��ه��ان��ي ن��وم��َة نَ��ْم ص��اح��ب��ي ي��ا ه��نِّ��ئْ��َت ي��زع��ج��ه ال��ن��وَح ف��إن ت��ن��دب��وه ال
ل��ب��ن��ان أط��واد ف��ي األرُز ُخ��لِّ��َد م��ا خ��ال��دة ف��اآلث��ار ه��م��وم��ك ع��ن نَ��ْم
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الحوبك البطرك

وفيه معه ويل يرىض، وحينًا عيل يغضب تارة كان وقد املعرفة، حق البطرك هذا عرفت
وأخباري». «قصيص كتابي يف سأدونها طويلة قصص

ال��ع��ل��م��ا ال��س��ي��د ال��م��ش��رق��ي��ن إل��ى ف��ان��ع��وا ان��ه��دم��ا ق��د «ل��ب��ن��انً��ا» ش��اد ال��ذي إن
واب��ك��ه��م��ا ال��دي��ن وآِس وأج��م��ل ال��دن��ي��ا ب��ه ع��زِّ ل��ألم��وات « «ال��ح��يِّ ن��اع��ي ي��ا
��ك��م��ا ي��ض��مُّ ب��ط��ري��ق ال��ش��رق ف��ي ه��ي��ه��ات ج��زًع��ا اج��م��ل��ي دن��ي��ا ي��ا دي��ن، ي��ا ت��ع��زَّ
وان��ح��ط��م��ا ال��ع��رش وث��لَّ أه��وى وال��ت��اج ان��ك��س��رت ق��د م��وس��ى ف��ع��ص��ا ت��ف��ارق��ا،
ال��دي��م��ا ي��ح��ب��س ح��ي ال��ي��أس ب��ع��د م��ا ع��ج��ب ف��ال «ب��ط��وف��ان» م��ن��ي��ن��ا ف��إن
ل��ه��م��ا م��خ��ل��ص ج��س��ور ح��ك��ي��م ب��رٍّ أب خ��ي��ر ال��ي��وم «ال��م��لَّ��تَ��يْ��ِن» إل��ى ف��ان��ع��وا
ال��زع��م��ا ي��ك��ذب أم��ا ال��ق��ول أل��ص��ادق زع��ي��م��ه��م ل��ب��ن��ان ش��ع��ب إل��ى وان��ع��وا
م��ع��ت��ص��م��ا ب��ال��ل��ه ظ��لِّ��ه ف��ي ع��اش م��ن وح��ام��ي��ه م��واله «األرز» إل��ى وان��ع��وا
ال��ق��س��م��ا ي��م��ق��ت ط��ائ��ف��يٍّ��ا وال ف��ذٍّا ط��ائ��ف��ة رأس ان��ع��وا ال��ط��وائ��ف إل��ى
ال��ف��ه��م��ا ي��ف��ح��م ح��ك��ي��م ال��ن��وادي وف��ي ت��ق��ى ال��ب��ط��ري��رك ك��ان ال��ك��ن��ي��س��ة ف��ف��ي
األَم��َم��ا ن��ظَّ��م ف��ي��ه ال��ع��ق��د ك��أن��ه��ا وس��ب��ح��ت��ه ل��ب��اري��ه م��ص��ل راع
ل��م��ا ف��ال��رع��اة وإالَّ ال��رع��اة ك��ذا ��ِت��ِه أمَّ ت��وح��ي��د س��وى ي��ب��غ��ي ك��ان م��ا
ال��غ��ن��م��ا ي��أك��ل��وا ل��ك��ي��م��ا ي��ك��ون��وا ول��م خ��راف��ه��م ي��ح��م��وا ل��ك��ي ال��رع��اة ك��ان
وانْ��ثَ��َل��َم��ا ال��ب��ي��ت ه��ار ال��ص��مِّ م��ن ب��ي��تً��ا وط��ئ��ت إن وال��ت��س��ع��ون ت��س��ع��ي��ن اب��ن م��ات
س��ِئ��َم��ا وم��ا ك��ث��ًرا ن��وائ��ب��ه��ا ش��ك��ا وم��ا ال��ج��ه��اد ف��ي ��ت ت��ق��ضَّ ع��اًم��ا ت��س��ع��ون
ه��م��م��ا ي��غ��ن��م��وا أن ه��ام��ًدا ج��س��م��ه م��ن ع��س��ى ال��ج��ب��ال» «ش��ي��خ إل��ى ال��ش��ب��اب ف��ادع��وا
وال��ظ��ل��م��ا ال��ح��قِّ ه��ض��م ال��ق��وم ع��ل��ى ت��ن��ع��ى ج��راءت��ه ف��س��ي��اس��يٌّ ي��ه��ت��ض��م إن
ق��دم��ا ل��ب��ن��ان��ه م��ن أرس��خ ك��ان ق��د م��ط��ل��ب��ه وال��ح��قُّ ع��ق��ي��دت��ه وف��ي

∗∗∗
ط��م��ى ح��ي��ن ال��ذمُّ خ��الك ودن��ي��ا دي��نً��ا م��ف��خ��رة ج��ي��ل ي��ا ب��ل ال��ج��ي��ل واح��د ي��ا
ه��رم��ا ي��اف��ًع��ا ط��ور، ك��لِّ ف��ي األح��رار أب��و ف��أن��ت أح��رار ال��ن��اس ف��ي ك��ان إن
ال��ذَِّم��َم��ا ن��خ��ف��ر ال األَُل��ى ب��أنَّ��ا ع��نَّ��ا س��وًرا خ��ل��ق��ه ي��وح��ي ال��ع��رب آي��ة ي��ا
وف��م��ا م��ن��ط��ًق��ا ب��ل أدبً��ا ض��ادي��ة ُخ��لُ��ًق��ا ش��رق��يَّ��ة «ع��ائ��ل��ة» أن��ش��أت
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م��ل��ت��ئ��م��ا ال��غ��رب ف��ي ي��ذب ل��م ع��ن��ص��ًرا ي��ا غ��رًرا ع��ادات��ه م��ن ل��ل��ش��رق ف��ص��ن��ت
ح��رم��ا اس��ت��ق��الل��ه ي��رى ح��رٍّا وم��تَّ ص��غ��ر م��ن ب��االس��ت��ق��الل ص��بٍّ��ا ن��ش��أت
��ه��م��ا ب��م��سِّ ي��س��م��ح ول��م ص��ان ��ي��ِه ح��قَّ ب��ط��ًال راع��يً��ا ف��ي��ن��ا ع��ش��َت م��ا وع��ش��َت
اخ��ت��ت��م��ا م��ا ال��م��ج��د ه��ذا ب��ك ل��ي��ت��ه ي��ا أج��م��ع��ه — أع��ط��ي��ت ق��د ل��ب��ن��ان ف��م��ج��د —

∗∗∗
وال��ع��ظ��م��ا ل��ل��س��ادات ال��ت��زلُّ��ف ك��ره ف��م��ن ع��ظ��ي��م ي��ا ح��يٍّ��ا أم��دح��ك ل��م إن
وال��ش��م��م��ا ال��ط��ه��ر أب��ك��ي ق��ص��َرَك دان��ي��ُت ل��م��ن��ف��ع��ة ت��ؤت��ى ال أص��ب��ح��ت ف��ح��ي��ن
وال��ق��ل��م��ا ال��ح��قِّ ص��ل��ي��ب ل��ك��ن ل��ل��ذود ق��ض��بً��ا ان��ت��ض��ت م��ا ��ا ك��فٍّ أل��ث��م ورح��ت
ف��خ��ًم��ا م��ج��م��ًع��ا م��ن��ه أع��ظ��م ال��ت��اري��خ ش��ه��د م��ا ال��ش��رق ف��ي م��أت��ًم��ا ل��ه ف��ي��ا
األج��م��ا ف��ات��ق��وا م��وت��ي، ت��ره��ب واألس��د ن��س��ب��وا ف��م��ا ال��ره��ب��ى ف��اس��ت��ول��ت أخ��رج��ت
واألل��م��ا ال��ه��مَّ ع��نَّ��ا ت��ح��م��ل��ت م��ن ي��ا خ��اش��ع��ة األح��ب��ار ت��ح��م��ل��ك ول��ح��ت
ال��ِح��َم��َم��ا ف��وََّه��ات��ه��ا م��ن ت��ق��ذف ت��ك��اد خ��ش��ع��ت ب��ل األب��ص��ار ت��ط��اول��ت ف��م��ا
خ��ي��م��ا ل��ه ن��ض��رب ل��م ال��ع��ه��د» ذا «ت��اب��وت م��غ��ض��ي��ة واآلن��ام ن��ع��ش��ك ك��أنَّ

∗∗∗
ك��م��ا ب��ال��س��الم ف��ارق��د أم��ان��ي��ك، ش��اب��ت وم��ا ال��زم��ان ش��يَّ��ب��ت ال��رأس ش��ائ��ب ي��ا
ال��ع��ل��م��ا ت��ح��رس ح��تَّ��ى ب��ق��اي��اك وص��ي ك��ف��ن ف��ي ال��ي��وم ذا أدرج��ت ��ة أمَّ ي��ا

فيصل امللك

األبيات ممض بتألُّم يردد سمعته حني سيما وال املكتوم، أمله فيصل امللك من أعجبني
البيت: هذا بلغ إذا حتى يضام، ال ملن إال افتخار ال من: األوىل

األج��س��اُم ب��ه ت��ض��وى غ��ذاءٌ ج��اِن��ي��ِه ورؤي��ُة األذَى واح��ت��م��اُل

األبيات هذه رثائه يف فقلت فيه. البيت هذا فعل سامعه ليدرك كلمة كل عىل شدَّ
العظيم. للعربي وتقديًرا لعاطفتي إرضاء
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ا ِج��دَّ األرُض ع��ل��ي��ِه ض��اق��ْت ف��تً��ى أودى ف��ق��ال: ع��ن��ُه األُف��َق س��أل��ُت
وص��دَّا ع��ن��ا ج��ف��ا وق��د ن��راُه، ك��نَّ��ا ف��ق��ل��َن: ال��ن��ج��وَم وس��ائ��ل��ت
ال��م��ف��دَّى ال��ع��رِب س��يِّ��ُد ذم��اِرِك، ح��ام��ي أيْ��َن ال��ع��روب��َة، وس��ائ��ل��ُت
وع��دَّا ن��وًح��ا اق��ص��ري ل��ه��ا ف��ق��ل��ُت ف��ي��ص��ال! وا َل��وَْع��ًة: ف��ص��اح��ْت
ا أش��دَّ روًح��ا روح��ُه ��ص ت��ق��مَّ ج��س��ٍم ك��ل ف��ي ال��ذي م��اَت ف��م��ا
أُْس��َدا ال��ف��يَّ��اض ب��ي��تُ��َه��ا ويُ��خ��رج ت��ب��ك��ي ك��ي��ف «ال��ق��ض��يَّ��ة» وي��َح ف��ي��ا
ب��ردا ال��م��ج��د ج��دي��َد وأل��ب��َس��َه��ا ق��دي��ًم��ا أوج��ده��ا ال��ب��ي��ُت ف��ه��ذا
زن��دا األي��ام ع��ل��ى ل��ن��ا س��ل��م��َت وال��ض��ح��اي��ا ال��ش��ه��ادِة ب��ي��ت ف��ي��ا
ح��ص��َدا األع��ن��اق وي��ح��ص��د تُ��ض��يء، ن��اًرا ف��ي��ش��بُّ ف��ي��ص��ًال ي��ه��نِّ��ُد

∗∗∗
ا أش��دَّ م��غ��واًرا ال��ج��وَّ اق��ت��ح��م��ت ح��تَّ��ى ال��ف��ت��ح أل��ف��َت غ��ازي أب��ا
رع��ًدا اآلذان ف��ي ت��ن��ق��ضَّ ل��ك��ي األع��ال��ي ف��ي ال��ص��واع��َق وج��اورَت
ت��ْه��َدا؟ ك��ي��ف ال��ع��روب��ِة ق��ل��َب ف��ي��ا ه��دوا ط��بٍّ ذو م��ن��ك أي��ط��ل��ُب

∗∗∗
ا اس��ت��ب��دَّ ال��ده��ر إذا زي��ٍد أخ��ا ب��ش��ًرا ال��ل��ه، وع��ب��ِد ع��ل��ي ش��ق��ي��َق
وردَّا أخ��ذًا ص��اول��ت��ُم وك��م م��ردَّ وال ك��ال��ق��ض��اء ه��ج��م��ت��م
ف��ردا ال��ح��ص��ن ه��ذا ف��ك��ان ال��ح��س��ي��ن، ��اه س��مَّ راٍس، ��ٍة أُمَّ م��رب��ُع
اس��ت��ردا وال��م��ج��َد ال��ع��رَب أج��اَر وه��ذا أف��راًدا ال��ب��ي��ت ي��ج��ي��ر

∗∗∗
ا وم��دَّ ج��زًرا ��ُه يَ��مَّ ت��داور ب��ح��ر ش��رَّ ال��س��ي��اس��ة م��ن رك��ب��ت
ا ه��دَّ ال��ج��س��َم ت��ه��دُّ م��ت��اع��ب��ه ع��بءٌ ال��ت��اج إن ال��خ��م��س��ي��َن، أخ��ا
ا يُ��َه��دَّ ل��ن م��ل��ًك��ا ش��يَّ��دت ف��ق��د َع��يْ��نً��ا ف��ق��رَّ ب��ن��ي��َت م��ا ف��ح��س��ب��ك

∗∗∗
ن��ش��دا األش��ع��اَر يُ��نْ��ِش��ُد ف��م��ج��دك ال��ق��واف��ي ن��وح ع��ن ت��ج��لُّ أراَك
َم��ْه��َدا ل��ألب��ط��ال ال��ن��ع��ش أل��ي��َس ف��اٍن ف��ه��و ال��ب��ط��ول��ة ي��رِث وم��ن
أَْرَدى ص��ال إن «غ��ازيً��ا» وخ��ل��ف ال��ع��وال��ي ع��ش��ق «ف��ات��ًح��ا» أن��ن��دب
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الخرساء اللوعة

وأمِّ وأمي أبي عندي: الناس أعزُّ هم ثالثة يف فهي تعريف، إىل القصيدة هذه تحتاج ال
أوالدي.

زم��ر زم��ًرا ت��ألَّ��بَ��ْت ك��ي��ف األط��ي��ار ان��ظ��ري ق��وم��ي
ال��س��ح��ر ت��س��ب��ح��َة تُ��ق��ي��ُم ال��ره��ي��ب ال��وادي ه��ي��ك��ل ف��ي
ال��زه��ر أث��واب األرض ب��ن��ات ع��ل��ى األم��ي��ُر خ��ل��ع
م��ب��اح م��ح��زون وح��م��اك ال��ص��ب��اح ع��رس ف��ي ف��ال��ك��ون
ال��رب��ي��ع ج��اء ف��ق��د ق��وم��ي
ال��ح��ن��ون ال��م��ولَّ��ه��ة األمُّ أيُّ��َه��ا ال��ت��ق��اع��ُد، ك��ي��َف
ص��اخ��ب��ي��ن ��وا ض��جُّ واألوالُد ال��ن��وُم، ط��اَل أخ��ت��اه،
يَ��ْق��نَ��ُع��ون ع��ط��ِف��ِك ف��ِب��بَ��ْع��ِض ح��اج��ات��ه��م إَِل��ى ُق��وِم��ي
«ع��م��ر» وال ال��ح��ص��ي اط��ه��و ق��در ي��ا ي��م��ي��ن��ك ُش��لَّ��ت
ك��ال��رب��ي��ع ح��ول��ي وال��نَّ��اس
ال��س��م��اء ب��أس��ب��اب م��وص��وٌل وال��وه��ج واَح��ت��ي، يَ��ا
ال��ف��ض��اء َوْج��ِه��ي ف��ي ي��ن��س��دَّ أن أغ��ش��اك َق��ْريَ��ِت��ي، ي��ا
ال��ص��ف��اء إخ��واُن ي��ج��ف إن س��ل��وتِ��ي، ِب��ِك َم��نْ��ِزلِ��ي، ي��ا
ض��اع وال��م��ص��ب��اح — وال��ب��ي��ِت — ِش��َراٍع ب��ال ل��ل��س��ف��ي��ِن م��ن
�ع �ي� �رب� ال� �ات م� إن �اِم �ع� وال�
ال��ظَّ��َالم ف��ي ت��اه��ْت وك��ي��ف ال��ص��ب��اح أخ��َت ده��ى م��اذا
ال��ج��ه��ام َق��ْل��ِب ف��ي وذاب ال��س��ح��اب ق��وُس ��ح��ى امَّ ك��ي��َف
ال��غ��م��ام ُع��نُ��ِق وف��ي ط��رت��ه األري��اح ��ة ذمَّ ف��ي
ال��ص��راخ ع��ل��ى ف��ال��م��ق��ب��ل��وَن ب��ال��ف��راِخ رف��ًق��ا ، ع��شُّ ي��ا
ال��رب��ي��ع ف��ي ال��خ��م��ي��ل��ة ه��ج��روا
واب��ت��س��م ده��ري وج��دَّ ال��ح��ي��اة ص��ف��ِت ي��رِج��ُع��وا إن
األص��م ال��ص��خ��ر وأع��ش��َب ال��م��وات األرض واخ��ض��رَِّت
ارت��ط��م وال��ُف��ْل��ك وراَح ك��ان ال��ع��ه��د ذاك ه��ي��ه��ات،
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ال��س��ب��ي��ل ف��ي ال��م��ح��يَّ��ر وأن��ا األص��ي��ل س��م��ِت ف��ي ال��ش��م��س
�ع �ي� �رب� ال� �ي ف� �ي أنِّ� �نُّ وأظ�
ال��ع��اص��ف��ه وم��ث��ل تُ��َع��اِوُدِن��ي ��ى ك��ال��ح��مَّ ذك��راِك
ال��َق��اِص��َف��ه ال��رُُّع��ود تُ��وِق��ظ��ه��ا ل��ي��س ال��ب��راع��م م��ث��ل
ال��ع��اط��ف��ه ف��تَ��ْس��تَ��ِف��ي��ق ال��رب��ي��ع ه��ي��ن��م��ة وت��ح��سُّ
ال��س��ك��وت، ف��ي ال��ف��ص��ي��ح��ة وه��ي ت��م��وت ال ال��م��ح��بَّ��ة إن
ال��رب��ي��ع زه��ر ف��ك��أنَّ��ه��ا
ال��خ��ط��ى وق��ع م��ه��ج��ت��ي ف��أرع��د أُذُِن��ي ف��ي رنَّ ك��م
ال��ق��ط��ا م��ش��ي ك��أنَّ��ُه ال��ب��الط ف��وق ُم��ت��داِف��ًع��ا
«ال��وط��ا» م��ن ال��راج��ع��اِت ال��ص��ب��اي��ا رفُّ ل��ي ع��نَّ ك��م
ال��م��س��اء خ��دع م��ن أوَّاُه ال��ن��س��اء ب��ي��ن ف��ظ��ن��ن��ت��ه��ا
�ع �ي� �رب� ال� �ارات اذك� �ا وم�
ك��ه��وف س��وى ج��ان��ب��يَّ ع��ن أرى ف��ال ال��ت��ف��تُّ ك��ي��ف
وق��وف ش��أن��ي ع��ن وت��ظ��لُّ م��ك��بَّ��ًرا ال��ح��دي��ث ت��ب��دي
ك��ال��ع��ري��ف وح��دي وب��ق��ي��ت ال��س��رى ف��ي «ال��م��ع��زِّي» ذه��ب
ع��ب��ر م��ن ف��ي��ِه ي��ح��ت��اُر ال��ب��ص��ر م��دَّ م��ه��م��ٍه ف��ي
ال��رب��ي��ع �ار أط��ي� وت��ض��لُّ
ال��ح��ي��اة س��ن��ن ه��ذِه ��ا وأُمٍّ أبً��ا غ��دوَت م��ن ي��ا
رف��ات أم��س��ى ب��ل م��ات ��ك ه��مِّ ك��لَّ ي��ح��م��ل ك��ان م��ن
ال��ث��ق��اة ذه��ب ب��ل��ف��ظ��ٍة ت��ه��مَّ ال وح��َدَك وب��ق��ي��َت
ال��ك��ب��ار «ث��الث��ت��ك» وان��دب ال��ص��غ��ار َع��بَ��ِث ع��ل��ى ف��اص��ب��ر
ال��رب��ي��ع س��ف��ر آث��روا م��ن
ال��زم��ان م��ات ول��و ث��وبً��ا ال��دج��ى م��ن أس��ت��ع��ي��ر ال
ب��ه��ل��وان أو م��ت��ن��طِّ��س خ��ط��ى ن��ظ��ري ف��ي س��يَّ��ان
ال��ك��ي��ان ب��ه��ا ل��ي��س��ت��ب��دَّ ال��ح��ي��اة ت��م��ثِّ��ل��ه��ا ص��ور
األل��م م��ن ال��ب��ريء وه��و ال��ع��دم م��ن أخ��اف ل��ي م��ا
�ع �ي� �رب� ال� �ر �ظ� �ت� أن� �الَم وع�

١٩٣٤
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اْإلَخاءِ َسبيل يف

واتحاد توحيد (1)

ُدَع��اتُ��ُه ال��ش��ع��وب ت��ف��ري��َق يَ��بْ��ِغ إِْن ص��ل��واتُ��ُه وال يُ��رِض��ي��ِن��ي ال��دِّي��ُن ال
ُج��زئ��ي��اتُ��ُه ف��ي��ِه ��ُد تُ��َوحَّ ج��س��ًم��ا ال��ورى ل��ت��أل��ي��ِف م��س��ن��وٌن ف��ال��دي��ُن
آي��اتُ��ُه َل��ْت ف��ت��ب��دَّ وط��رائ��ٍق م��ذاه��ٍب ق��ي��َد ج��ع��ل��وُه األَُل��ى ض��لَّ
ش��ب��اتُ��ُه تَ��ك��لُّ ال ح��س��اًم��ا ف��َغ��َدا م��ب��ض��ًع��ا ال��ت��م��دُِّن ف��ج��ِر ف��ي ك��اَن ق��د
ُه��َداتُ��ُه ال��ص��راِط ع��ن ت��ض��لَّ ح��ت��ى ال��َوَرى ه��ذا ه��اديً��ا يَ��بْ��َق��ى ول��س��وَف
ل��ف��َظ��اتُ��ُه وت��ع��ددْت ُروِدَف��ْت ق��د واح��ٌد ِر ال��ت��ط��وُّ ل��غ��ِة ِف��ي وال��دِّي��ُن
َج��نَّ��اتُ��ُه م��ذه��ب��ي ف��ي تَ��ْخ��تَ��ِل��ْف َل��ْم دي��ن��ُه ��ِد ك��ال��ُم��َوحِّ ال��م��ث��لِّ��َث وأرى
ذاتُ��ُه ك��لٍّ وإل��ُه غ��اي��ٍة ع��ن م��ن��زًَّه��ا ال��ض��م��ي��ر س��وى ال��ك��ت��اُب ل��ي��س
��اتُ��ُه م��ش��ت��قَّ ال��ف��ع��ِل وم��ث��ُل م��ن��ُه ألنَّ��ه��ا ال��ع��ظ��ي��ُم ال��ربُّ ه��ي ذَاِت��ي
ِص��َف��اتُ��ُه ال��ج��م��ي��ع وف��ي ال��ج��م��ي��ع، ربُّ وأح��م��ٍد وال��م��س��ي��ح م��وس��ى وإل��ُه
ذَرَّاتُ��ُه ون��اُس��ُه ال��ح��ي��اُة ف��ي��ِه ُخ��لِّ��َدْت س��رم��ديٌّ ج��س��ٌم وال��ك��ون
ص��ف��ح��اتُ��ُه تُ��َرى وال ت��ع��دُّ َل��يْ��َس��ْت م��ص��ح��ٍف م��ن ص��ف��ح��ٌة ع��ن��دي واألف��ق
ح��رك��اتُ��ُه ون��ج��وُم��ُه م��س��ب��وك��ًة ح��روُف��ُه وال��ش��م��وَس ال��ك��واك��َب إن
رع��ات��ه ت��ض��لُّ م��ت��ى ال��ق��ط��ي��ِع وي��َح م��ض��ل��ًال ك��ال��ع��ق��اِر ال��م��ذاه��ب ورث
ُح��َف��اتُ��ُه تَ��م��رَّ ك��ي��ال ش��رِق��ن��ا ف��ي ش��وَك��ُه ف��أن��ب��َت «اج��ت��ه��اده��ُم» ب��ذروا
ح��ي��اتُ��ُه ال��ج��ح��ي��ِم وف��ي ال��ن��ع��ي��َم، ي��ب��غ��ي ت��اع��ٌس ش��ع��ٌب ال��م��ل��ك��وَت ف��ت��ن��ازَع
وف��ت��اتُ��ُه ف��ت��ي��ُه ب��ال��ت��رَّه��اِت م��ق��يَّ��ًدا ال��ع��زي��ز ال��وط��ِن ع��ل��ى َل��ه��ف��ي
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ُع��َداتُ��ُه ل��ذاَك ف��اب��ت��س��م��ْت ال��دي��ِن ِف��ي َش��ْم��لُ��ُه ت��ف��رََّق وط��ٍن ع��ل��ى أََس��ِف��ي
نُ��ع��راتُ��ُه ق��ْل��ِب��ِه��م ف��ي ول��دي��ِن��ِه��م أف��واِه��ِه��م ِف��ي ال��ح��بَّ يَ��ذُْك��ُروَن ُه��ْم
أوق��اتُ��ُه دن��ْت وق��ل ال��رق��يَّ ح��يِّ ش��ع��ارنَ��ا اإلخ��اء دي��ُن غ��دا ف��إذا
ع��رف��اتُ��ُه ط��وَرُه ت��ص��اف��ح ح��رًم��ا م��ق��دًس��ا ال��ع��روب��ِة ب��ي��َت ن��رى ِف��ي��ِه

∗∗∗
رَق��يَ��اتُ��ُه ف��ب��الُؤُه ال��رَُّق��ى غ��ي��ر ن��اج��ٍع دواءٍ أِم��ْن ال��م��ري��ض وَط��ِن��ي
إِْف��َالتُ��ُه يَ��ِئ��ْن أََف��َل��ْم أغ��الَل��ُه، وح��طِّ��م��وا ال��ق��ي��ود ه��ذي م��ن ح��ل��وه
وف��راتُ��ُه ن��ي��ل��ُه ت��م��اوَج ف��ي��ِه أرزُه تَ��َم��ايَ��َل إِْن ب��ي��وٍم ِل��ي َم��ْن

∗∗∗
ُح��َم��اتُ��ُه ال��ذم��اُر ذُِك��َر إِذَا َف��ُه��ُم رق��دٌة ق��وم��ك ح��س��ب األع��ارِب وط��َن
زف��راتُ��ُه ��دت ت��ص��عَّ ه��شَّ ُق��ْل��َت إن زع��م��ائ��ِه م��ن ال��ش��رق ش��ع��ب وي��َل ي��ا

١٩٢٥

األسري وبني بيني (2)

تيل التي «األرسار» إىل فتقت الوردي، الصليب فرسان من رصُت جدٍّا قصرية فرتة يف
ذلك، أسأله — هللا رحمه — األسري بك حسن الدكتور األخ إىل فكتبت «١٨» الدرجة هذه

بالنظم. مولًعا — الزمان ذلك يف — كنت ألنني نظًما الخطاب يكون أن وأحببت
الحبيب، القارئ أيها أحببت ألني االثنني أنرش أنا وها أيًضا. شعًرا منه الجواب فجاء
عبود، مارون أريك أن أحببت واردة. وال شاردة أترك فلم صادًقا، اعرتاًفا لك أعرتف أن
ما املارون ذاك يف أنت تقول أن ولك والنفسية، التفكريية وأطواره حياته، مراحل كل يف
أجل، وأملسه. ذلك أحس إنني أخرى. ذات محلها لتحل تركتني ذاتًا أعتربه فأنا شئت.
ومن شعوري. تشعر أن شئت إذا أنت نفسك فتأمل كثرية ذواتًا طريقي عىل تركت لقد

كثرية. ذواتًا مثيل تركت فلعلك يدري
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الخطاب

ِس��ي��ِري ال��م��ف��ض��اِل ال��نُّ��َه��ى «ح��س��ِن» إَِل��ى األِث��ي��ِر َم��تْ��ِن ع��ل��ى أَق��اِف��يَ��ِت��ي
ب��األِس��ي��ر ِرْف��ًق��ا ال��َف��ْض��ِل أَس��ي��َر َوُق��ولِ��ي َع��نِّ��ي ب��ابَ��ُه ��ي ودقِّ
ال��ُم��ِن��ي��ر «َم��ْج��ِل��ِس��ك» بَ��اَب اْف��تَ��ْح أال يَ��اِج��ي ال��دَّ ف��ي ب��اب��ك ِع��نْ��َد أس��ي��ٌر
ب��ال��يَ��ِس��ي��ر يَ��ْرَض��ى َل��يْ��َس َط��ُم��وٍح َع��اٍن أَْج��َر ت��غ��ن��ْم ب��ي��َديْ��ِه َوُخ��ذْ
َش��ِف��ي��ر ع��ل��ى وه��و «ال��خ��م��س��ي��َن» أخ��و اب��ِت��َه��اًج��ا «ال��ث��الث��ي��ن» إَِل��ى يَ��تُ��وُق
نَ��ِص��ي��ِري ُك��ْن ب��األُُخ��وَِّة «ال��ي��ت��ام��ى» إَِم��اَم ي��ا «ال��ع��ش��ي��رة» ع��ل��َم ف��يَ��ا
��ِغ��ي��ر ال��صَّ ال��ك��ي��س م��ن ب��ه أج��ود ��ي» أُمِّ «ف��ل��س إِالَّ ال��ج��ي��ب ف��ي َف��َم��ا
ال��نَّ��ِظ��ي��ِر؟ ُم��نْ��َق��ِط��َع ال��طِّ��بَّ أََل��ْس��َت َح��ِك��ي��ًم��ا ف��ُك��ْن أََخ��اَك ت��ف��ص��ْد َف��ِإْن
��ُع��ور ال��شُّ «بَ��نْ��ِك» ع��ل��ى «يُ��َس��ْف��ِت��ُج��ُه» ش��ع��ر غ��ي��ر «ال��ُم��َع��لِّ��م» َم��اَل َف��َم��ا
ال��ح��ق��ي��ر ف��ك��ال��ت��رب ت��رف��ْض وإِْن ال��دراري م��ن ف��ه��و «أَْم��َض��يْ��َت» َف��ِإْن
وس��وري ل��ب��ن��ان��ي ال��ج��ي��ب «وف��رُط» م��س��م��ى ب��ال ال��ب��الد ف��دي��ن��اُر
أَِس��ي��ر م��ن ف��ض��ِل��ك دار ف��ي ف��ك��م ب��دع ف��ل��ي��س أخ��اك ت��ن��ص��ر ف��إن

الجواب

َض��ِم��ي��ِري ف��ي َل��َك وال��ذي ف��ذَْرنِ��ي َخ��ِب��ي��ر ع��ل��ى ال��وف��اء م��ن س��ق��ط��َت
َق��ِص��ي��ر ع��ن ��ُر ي��ق��صِّ م��ن أن��ا وم��ا س��ري��ًع��ا «ت��أخ��ذه��ا» َس��ْوَف ُرَوي��َدَك
ال��ص��غ��ي��ر ال��ك��ي��س ب��ص��اح��ب أَض��رَّ م��ا إِذْ ال��يَ��ْوَم ب��ال��ن��ض��اِر زه��دن��ا
ال��ك��ب��ي��ر « «األخِّ م��ن م��ن��ض��دًة أَتَ��تْ��نَ��ا َق��ْد ب��اْل��َغ��َواِل��ي ف��أه��ًال
ال��م��ن��ي��ر ك��ال��ب��در ي��ح��لُّ غ��داة أن��ٌس ي��ح��ل األس��ي��ر «دار» وف��ي
ال��ص��دور ف��ي ان��ش��راٍح ع��ل��ى ي��دل ِب��ش��ٌر ال��ق��وم وج��وِه ع��ل��ى والح
ل��ألم��ي��ر ال��م��ق��اع��ُد وزخ��رف��ت ل��م��ل��ت��ق��اُه «ال��ب��روُج» وبُ��رِّج��ت
ق��ري��ر وت��ش��ري��ف ب��ح��ض��َرتِ��ِه وال��نَّ��َواِدي ال��َم��َح��اِف��ِل ف��ي ون��ادوا

١٩٢٨
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ذكريات

صاحبها يعيش محنة. مثلها ليس محنة فهي األدب حرفة أدركته قالوا: الذين صدق لقد
الطبع ولكنه ترغيب، وال تشويق األمر يف ليس وقصور. حور صاحب وكأنه إقالل يف
راض. الحالتني كلتا يف وهو يرغب، ال حيث وإىل يرغب، حيث إىل بعصاه صاحبه يسوق
بدت وقد ال، والجمَّ الجمل نية اختلفت ولكن فانسقت، وساقوني فتعلمت، علموني
لتهيئ معدة املدرسة مارون، يوحنا مار مدرسة يف نحن ها الشباب. مبزغ يف ذلك طالئع
أهش أن قبل العصا كرست ولكني املهمة، لتلك املرشحني من أنا كنت وقد رعاة، للقطيع

الغنم. عىل بها
يعلمنا زيادة إلياس الخوري أستاذنا هو وها العربية، اللغة درس يف نحن ها
الباب يقرع أرسانيوس بطرس املونسنيور الصالح املدرسة رئيس هو وها الشعر، قرض

لنشطرهما: البيتني هذين علينا يميل أستاذنا سيادته سمع غاضبًا.

تَ��ْش��تَ��ِك��ي��ِن��ي اْل��َم��َح��بَّ��ِة َق��اِض��ي إَِل��ى َراَح��ْت ِح��ي��َن ال��َم��ِل��ي��َح��َة أَنْ��َس َوَل��ْم
اْرَح��ِم��ي��ِن��ي؟ ��ي أُمِّ يَ��ا اْل��ُح��بِّ ِف��ي َوَه��ْل َف��َق��اَل��ْت: َض��ْع��ِف��ي اْرَح��ِم��ي َل��َه��ا َف��ُق��ْل��ُت

اليوم؟! بك أيش إلياس، خوري يا الباب: يفتح وهو به، فصاح
فخلنا أرسانيوس املونسنيور لحية وارتجفت الزعفرانية، ابتسامته املعلم فابتسم
يليق ال الشعر هذا مثل أن ففهمنا الصامتة، املعركة وانتهت وحدها. ترقص شعرة كل

الثوب. يف ال الشعر ذاك يف أي فيه، فرغبت األسود، بالثوب



زوابع

شعر، إىل مارون يوحنا مار كتف عىل القائمة الغابة استحالت حتى تقرزم ورحنا
ويف الشعر، غري فيها تسمع ال الجديد بالعام للرئيس تهنئة حفلة السنة رأس عيد ففي
القيام من بد وال عيًدا، أستاذ لكل بأن ناهيك أيًضا. له شعر حفلة بطرس مار عيد
دواليك وهكذا وزيتون. جبن بال كالسفرة شعر بال فالعيد شعًرا. حرضته نحو بالواجب

املائدة: عىل يقول أحدنا هو وها الشعر، من جو يف ونلعب ونقوم ننام رصنا حتى

ال��َح��ِدي��ِد ب��َش��ْوك��اِت نُ��ص��وِّلُ��َه��ا ل��وٍب ِب��نْ��ِت م��ع ب��رغ��ًال َخ��َل��ْط��نَ��ا

األزلية ومعشوقتهم التالميذ قلب حبيبة الفاصوليا لوب ببنت يعني
املعلم: الطراز هذا من كلها بقصيدة له معلًما يهنئ يل رفيق هو وها

ُم��تَ��َغ��زِّال ال��ت��ق��ي أن��ط��وَن م��دِح ف��ي ال��ت��ق��ي أن��ط��وَن َم��ْدِح ِف��ي ُم��تَ��َغ��زًِّال

أبناء أكثر يرويها كان قصيدة أشطر أن يل عنَّ مارون. إىل فلنعد ولهذا، لنا ما
أبياتها: أشهر ومن صفي،

اإلِب��ُل؟ ِب��َك م��رَّْت ه��ْل ال��دي��ِر، راه��َب ي��ا ل��ه وق��ل��ُت رأس��ي ع��ل��ى ع��ش��ري ش��ب��ك��ُت
ُم��ْش��تَ��ِغ��ل ب��ال��نَّ��اُق��وِس ال��دي��ِر وَراِه��ُب … … … … …
َرُج��ُل؟ يَ��ا أَنْ��َت َم��ْن ُس��كَّ��انُ��ُه ت��ق��وُل بَ��اِب��ُك��ُم ع��ن��َد وُق��وِف��ي ف��ي َح��ْس��َرتِ��ي يَ��ا

«قتيل سميتها قصة فصارت أبيات ببضعة ذيلتها ثم القصيدة، تلك فشطرت
الغرام».

حتى تنقيحها يف فمضيت بها، فأعجب عليها — إلياس الخوري — معلمي وأطلعت
إىل بها فبعثت الشيطان وطغاني الزمان، ذلك يف الشعر أفهم كنت كما شعًرا، صارت
زيارته، إىل فدعاني املونسنيور بسيادة فاتصل خربها وذاع فنرشتها. الروضة جريدة
األيمن خدي يصفع به فإذا وتوبيخ، لوم عند ينتهي األمر وأن بها معجب أنه أوًال إيلَّ خيل
قتيل بي: فصاح الطاعة، أقىص مظهًرا اليدين مكتوف أمامه ووقفت األيرس، له فحوَّلت
خوري خالنا تعب ضاع حرستي، يا مارون، يا الغرام من الناس تموت كيف الغرام.

عبود. حنا
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وقرأ: ترتجف بيد القصيدة وأخذ

يَ��نْ��َس��ِدُل ال��ُق��ْرِب وس��ت��ُر إَِل��يَّ ت��ْرنُ��و ِب��َه��ا َش��ِغ��ْف��ُت َق��ْد ِص��بَ��اِئ��ي ِم��ْن وظ��ب��ي��ٍة

ابني؟ يا هي ومن مارون، يا الظبية هذي هي أيش
قرأ: ثم

اْإلِِب��ُل ِب��َك َم��رَّْت َه��ْل ال��دي��ِر راه��َب ي��ا َص��ْوَم��َع��ٍة ق��رَب َج��ِه��ي��ًرا َص��ْوتً��ا رف��ع��ُت

فقال: مشتغل. بالناقوس الدير وراهب قرأ: ثم عشاق. ناطور الراهب نعم، فقال:
كلب. يا شغلك مثل الراهب شغل ال،

البيت: هذا بلغ وملا

َرُج��ُل يَ��ا أَنْ��َت َم��ْن ُس��كَّ��انُ��ُه تَ��ُق��وُل بَ��اِب��ُك��ُم ِع��نْ��َد ُوُق��وِف��ي ِف��ي َح��ْس��َرتِ��ي يَ��ا

ببابي. تقف ال يخيبك، هللا وجهي، من انقرب بي: ورصخ الغضب أمد عىل استوىل
ليقول استدعاني ولكنه االنرصاف، عىل هللا وشكرت الخجل، بأذيال متعثًرا فخرجت
أكلك املائدة، عىل جمعة ركوع قصاصك: اآلن. طردتك كنت قربه، يف جدك كرامة لوال يل:
جرمانوس — املطران ديوان من سطر آالف خمسة كتابة شهر، وصوم وزيتون، خبز
شهر أبواب عىل نحن العرضا. مريم مدح يف قصيدة تنظم الكتابة بدل ال، — فرحات

يصري. ماذا تعرف مرة ألف هذه من أحسن قصيدة كانت ما وإذا هيِّئها، آيار.
هذه يف زائد وأنت فأجابني: كان، بعد زائدة ما ولكن له: قلت الن أنه رأيت وملا
نعم. أن برأيس فأومأت القصاص، أتممت كنت إن وسألني دعاني أيام وبعد املدرسة،

أيار»، مللكة أزهار «باقة عنوانها: له قرأت وملا نعم. فأجبت: نظمتها؟ والقصيدة –
الزهور: بني واملناظرة الربيع وصف فأعجبه القصيدة تالوة يف ومضيت ا. جدٍّ ابتهج
بني وفقت انني رأى حني يل وابتسم والشقيق. والزنبق، والبنفسج، والنرجس، الورد،

الفونتني. كثعلب الهيكل إىل بها ورست واحدة أضمامة يف وجمعتها كلها الزهور

ال��نِّ��َس��اء ف��ي م��ق��اُم��َه��ا تَ��َس��ام��ى ق��ْد أُم ألط��ه��ِر َق��دَّْم��تُ��َه��ا ثُ��مَّ

حالك. حسن املايضمىض، عليك. يبارك هللا األثناء: تلك يف وقال ألقبلها، يده يل فمدَّ
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«قتيل نرش حيث والحقل الصفحة يف فنرشها الروضة جريدة صاحب إىل هو وكتب
أعرفه. أن قبل الغرام لوعات أول ذقت وهكذا الغرام».

فجئت مارون، يوحنا مار مدرسة يف املدرسية أعوامي آخر ١٩٠٣–١٩٠٤ عام وكان
«هللويا» عنوانها قصيدة فنظمت إليها، سبقني قد القصيدتني خرب فإذا الحكمة، مدرسة

عيل. تقيض أن كادت
نرشها. شيخو األب فرفض املرشق، مجلة إىل وأرسلتها «املرائي» قصيدة نظمت ثم
«طبقتي» فيها ودعت قصيدة ونظمت أخريًا، وداًعا املدرسة فودعت ١٩٠٦ عام كان ثم

فيها: قلت ومما

م��ف��ت��ون��ا ب��اَت أَْو ش��اع��ٌر ق��ب��ل��ِه م��ن ِب��ي َل ت��غ��زَّ م��ا ع��ج��ي��ٌب تَ��ُق��ولِ��ي: وال
م��ارون��ا ع��ن��َد ن��ص��ي��ٌب ل��س��ل��م��ى وم��ا ُم��نْ��َش��ِغ��ٌل ع��ن��ِك ب��س��ل��م��ى َغ��يْ��ِري َف��ِإنَّ

أوىص كما أحسن، هي بالتي املدرسة وفارقت «هللويا» قصيدة عىل هذه ت فعفَّ
الشاعر.

«الصليب» قصيدة تكون فكادت ١٩٣٤ سنة حتى أنظم وظللت ونظمت، ونظمت
وسيأتيك عمري طول إليه حننت الذي االستقالل يف قصيدة أنظم لم لو قلته، شعر آخر
غزل يل كان إن ونسيبي، غزيل عن صورة تعطيك وهي «هللويا» فاسمع اآلن أما الخرب.
اللطيف. الذوق هذا يل فاشكر عليك، أقيض لئال عنك حجبته كثريًا شعًرا يل إن ونسيب.

هِللُويَا

ال��ُه��َويْ��نَ��ا نَ��س��ي��ُر ِب��نَ��ا ��ي وَه��لُ��مِّ ع��ل��ي��ن��ا نَ��اِظ��َريْ��ِك َف��ْج��َر اْخ��َل��ِع��ي
ه��ِل��لُ��ويَ��ا ج��وَق��اتُ��ُه تَ��ْش��ُدو أَْق��بَ��َل ق��ْد ال��م��ل��ي��ك��ِة م��وك��َب انْ��ُظ��ِري

∗∗∗
��ْس يَ��تَ��نَ��فَّ م��ت��يَّ��ٌم ظ��لٌّ ف��ي��ِه ال��م��ق��دَّْس ال��َغ��َرام َه��يْ��َك��ُل اْل��َف��َض��ا
ُه��ِل��لُ��ويَ��ا ُط��يُ��وُرُه تَ��تَ��َغ��نَّ��ى َس��ْرَم��ِديٌّ ح��بِّ��نَ��ا «ِزيَّ��اَح» إِنَّ

∗∗∗
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َم��ِس��ي��ِري َع��اَق��ْت ع��م��ي��اءَ ُظ��لُ��َم��اٍت َوأَِن��ي��ِري َف��َش��ْع��ِش��ِع��ي َش��ْم��ِس��ي أَنْ��ِت
ه��ِل��لُ��ويَ��ا ِل��َوْج��ِدنَ��ا َش��اِديَ��اٍت إَِل��يْ��نَ��ا تَ��ْرنُ��و َف��ال��طُّ��يُ��وُر انْ��ُظ��ِري

∗∗∗
أََف��اَق��ا ُرَق��اٍد ِم��ْن ال��ط��ْف��ِل َرْع��َش��ة نَ��تَ��َالَق��ى إِذْ تَ��ْع��تَ��ِري��ك َرْع��َش��ٌة
ه��ِل��لُ��ويَ��ا تَ��أِْوي��لُ��ُه َوْح��ٌي ال��َخ��يْ��َم��ِة تَ��لَّ��ِة َف��ِف��ي َخ��يْ��َم��ِت��ي َف��ِإَل��ى

∗∗∗
ال��َع��اِن��ي ال��ُم��ِح��بُّ يَ��ْغ��َرُق ِب��ِه��َم��ا ��تَ��اِن لُ��جَّ ِف��ي��ِه��َم��ا َع��يْ��نَ��يْ��ِك إِنَّ
ه��ِل��لُ��ويَ��ا اْل��َه��َوى ُروُح َف��يَ��ْش��ُدو ِب ال��ع��ذ أردنِّ��ِك نَ��ْه��ِر ِف��ي َف��اْع��م��ِدي��ِن��ي

∗∗∗
ع��ذَاَرا َخ��َل��ْع��نَ��ا َوَم��ا ِب��َرِح��ي��ٍق ُس��َك��اَرى اْل��ُح��ُق��وِل إَِل��ى ذََه��بْ��نَ��ا َك��ْم
ه��ِل��لُ��ويَ��ا ب��ن��ا ي��ح��دو ش��وٍق غ��ي��َر س��م��ي��ٍر أو َل��نَ��ا ق��ائ��ٍد م��ن َل��يْ��َس

∗∗∗
وال��خ��ص��وُر أع��ن��اُق��َه��ا ُم��تْ��ل��ع��ات ال��زه��وُر َف��تَ��ْس��تَ��ِف��ي��ُق ��ى نَ��تَ��َم��شَّ
ه��ِل��لُ��وي��ا ال��طَّ��ِري ال��م��ب��س��ِم وع��ل��ى إَِل��يْ��نَ��ا تَ��ْرنُ��و أَْح��َداَق��ُه��نَّ إِنَّ

∗∗∗
ال��ك��تْ��َم��اِن ب��واه��َي تَ��لُ��وِذي ال ال��بُ��ْرك��اِن ذَِل��َك َع��ْن َخ��بِّ��ِري��ِن��ي
ه��ِل��لُ��ويَ��ا اْل��َه��َوى ُدنْ��يَ��ا َف��أَُغ��نِّ��ي ��تَ��اِن ال��ق��مَّ ت��دل��ن��ي ف��ع��َل��يْ��ِه

∗∗∗
يَ��ْه��م��َس��اِن َم��ا — وال��ل��ِه — أَْدِري َل��ْس��ُت تَ��ْوءََم��تَ��اِن ُه��نَّ ال��وج��ِد ��تَ��ا ُق��مَّ
ه��ِل��لُ��ويَ��ا ِب��ي يَ��ْه��ِت��ْف��َن راج��ف��اٍت ش��ف��اٍه َغ��يْ��َر ْق��ُت ح��دَّ إْن أرى ال

∗∗∗
َك��انَ��ا َم��ا َك��أَنَّ��ُه َل��ُح��بٍّ ي��ا َه��َوانَ��ا نَ��ِس��ي��ِت َف��َه��ْل ذَكِّ��ِري��ِن��ي
ه��ِل��لُ��ويَ��ا ُم��َرنِّ��ًم��ا َه��َواُه ِف��ي تَ��َغ��نَّ��ى َم��ْن بَ��ْع��َدنَ��ا ال��ل��ُه َرِح��َم

∗∗∗
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َق��ِص��ي��ِدي بَ��يْ��َت َه��يْ��َف��اءُ َك��انَ��ْت يَ��ْوَم نَ��ِش��ي��ِدي َك��انَ��ْت ال��ح��بِّ ِف��ي ه��ِل��لُ��ويَ��ا
ه��ِل��لُ��ويَ��ا يَ��ْوُم��ُه اْل��َك��ْوَن أنْ��َط��َق ُط��ُم��وًح��ا ف��يَّ أه��اَج َف��َه��َواَه��ا

∗∗∗
اآلالَم��ا ِب��ِه ُم��ْس��تَ��ْع��ِذبً��ا ُك��نْ��ُت أَْع��َواَم��ا ِب��ِه ِع��ْش��نَ��ا ل��ح��بٍّ ي��ا
ه��ِل��لُ��ويَ��ا َص��اِرًخ��ا ال��ذْك��ِر س��وَرَة يُ��َغ��نِّ��ي ال��ل��ه��ي��ِب ِف��ي َك��اْل��ُع��وِد ُك��نْ��ُت
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وعلم عهد

الرئيس الشيخ وعاد الحق انترص وأخريًا قلوب، وتهللت قلوب فهلعت راشيا يوم كان
ومفارقه لبنان ذوائب فاشتعلت «الرياضية»، حكومته ومعه — الخوري خليل بشارة —
بيت أثنائها يف أقل لم عرش سنوات بعد ساعتئذ، األبيات هذه فنظمت بالبرشى، ابتهاًجا

هللا. شاء إن بعدها، أقول ولن شعر،
القافية هذه عىل قلتها إنني أقول: صادًقا اعرتاًفا لك أعرتف أن آليت أنني وبما
الرشيف قافية عىل قصيدته فبنى بالرئاسة، الشيخ فخامة هنأ الذي الشاعر معارًضا

باهلل: القادر الخليفة عمه» «البن القائل الريض

ُق ن��تَ��َف��رَّ ال ال��ع��ْل��يَ��اء دوح��ِة ِف��ي ف��ِإنَّ��نَ��ا ال��م��ؤم��ن��ي��ن أم��ي��َر ع��ط��ًف��ا
م��ع��رُق ال��َم��َع��اِل��ي ِف��ي ِك��َالنَ��ا أَبَ��ًدا تَ��َف��اوٌت ال��ف��َخ��اِر يَ��ْوَم ب��يْ��نَ��نَ��ا َم��ا
ُق ُم��َط��وِّ َوأَنْ��َت ِم��نْ��َه��ا َع��اط��ٌل أَنَ��ا َف��ِإنَّ��ِن��ي م��يَّ��زت��َك ال��خ��الف��ة إِال

بعد ،١٩٤٣ عام «عرفة» يوم ولدت ألنها العيد» «أضحية قلتها يوم سميتها قد
صاحبها، إىل ترفع ولم تنرش لم القصيدة هذه إن بأيام. راشيا قلعة من الشيخ عودة

أطوى. يوم إىل مطوية لظلت الديوان لهذا متمم جزء أنها ولوال
صاحب واسم اسمه بني ما مستلهًما الرشيف يعارض الشاعر ظننت كنت تصحيح:
الطبع، إىل ألقدمه « املحكِّ «عىل كتابي يف أنظر وأنا بي، فإذا اتفاق، من الحايل الفخامة

والقافية. الوزن هذا من سابق، فخامة صاحب يف تهنئة قصيدة له أرى



زوابع

تُ��ْس��بَ��ُق َال ِب��نَ��ْه��َض��ٍة ��ِدي��ِه َف��تَ��َع��هَّ يُ��َح��لِّ��ُق َس��َم��اِك ِف��ي َونَ��اٌر نُ��وٌر
��ُق يُ��َص��فِّ َق��اَم َك��يْ��َف اْل��ُف��تُ��وَِّة َع��َل��َم َف��انْ��ُظ��ِري ِب��َالِدي يَ��ا «ِل��َواُؤِك» َه��ذَا
��ُق تَ��تَ��َدفَّ ال��دَِّم��ا «َج��َواِن��ِب��ِه» َف��َع��َل��ى اْألَذَى ِم��َن ال��رَِّف��ي��َع ��َرَف ال��شَّ أَنْ��َق��ذَ َق��ْد
ُم��ْخ��ِف��ُق َواْل��ُم��َح��كِّ��ُك اْرتِ��َج��اًال َج��اءَ َم��ا اْل��َق��ْوِل َوَخ��يْ��ُر ُم��بْ��تَ��ِدٌر، َواْل��َم��ْج��ُد

∗∗∗
«اْل��بَ��ْط��َرُق» ِف��ي��ِه ��ْع��َر ال��شِّ يَ��ُق��وُل َع��ْه��ٌد نَ��ْف��َس��ُه يُ��َس��وُِّد ِع��َص��اِم��يٌّ َع��ْه��ٌد
َوتَ��ْع��َش��ُق اْل��َح��يَ��اَة تَ��ْه��وى َف��ُش��يُ��وُخ��نَ��ا َس��آَم��ٌة َع��َرتْ��َك َف��ِإْن ُزَه��يْ��ُر، يَ��ا َم��ْه
يَ��ْع��بَ��ُق اْل��َك��َراَم��ِة َدُم ِم��نْ��ُه َريَّ��اَن َق��اِن��يً��ا أَْح��َم��َر ِل��ِالْس��ِت��ْق��َالِل َط��ِربُ��وا
اْل��م��وثِ��ُق َوْه��َو اْل��َع��ذَْراءِ ��ِة ِل��ْألُمَّ َه��ِديَّ��ٍة َخ��يْ��ُر اْل��َف��وَّاَح َم ال��دَّ إِنَّ
ُق َويُ��َص��دَّ ِص��كُّ��َه��ا ��ُل يُ��َس��جَّ َوِب��ِه اْل��تَ��َوْت إِذَا ِل��ْل��ُع��ُه��وِد َم��ْه��ٍر َخ��يْ��ُر ُه��َو

∗∗∗
اْل��َم��ْش��ِرُق َص��َداُه َع��َل��ى أََف��اَق يَ��ْوٌم َخ��اِل��ٌد «يَ��ْوَم��َك» إِنَّ ب��َش��اَرُة، َم��ْرَح��ى
تَ��نْ��ط��ُق اْل��َع��َواِص��ِم لُ��ْس��ُن ِب��ِه َح��قٌّ ��ُه يَ��ُح��فُّ ال��طَّ��ِع��ي��ُن اْل��بَ��َل��ُد َف��اْس��تَ��بْ��َس��َل
اْألَْع��َرُق ��َالِح ال��سِّ ُس��ْل��َط��اُن َف��اْل��َح��قُّ ِألع��َزٍل اْل��ك��م��يُّ َداَن َوَل��ُربَّ��َم��ا
ُم��ْش��ِرُق َف��ْج��ٌر َوَالَح َزاَل َف��ال��لَّ��يْ��ُل ��َرى ال��سُّ اْل��يَ��ْوَم اْح��َم��ِد ل��ب��ن��اَن َوْج��َه يَ��ا
يَ��نْ��ُف��ُق َال َك��نْ��ُزُه َم��ْج��ًدا َف��ِإَل��يْ��َك َم��ْرُه��ونَ��ٌة ِب��َوْق��ِت��َه��ا اْألُُم��وَر إِنَّ
اْل��ُم��ْط��َل��ُق ال��رَّئِ��ي��ُس أَنْ��َت َوَه��ا تَ��ْرُج��و َم��ا ب��ل��ْغ��َت اْألََش��مَّ ل��ب��نَ��اَن َش��يْ��َخ يَ��ا
يُ��ْخ��ِل��ُق َال الَّ��ِذي ال��ثَّ��ْوَب َل��نَ��ا َوانْ��س��ْج يَ��نْ��َط��ِوي َال الَّ��ِذي اْل��َع��َل��َم َل��نَ��ا َف��اْرَف��ْع
ُق يُ��َؤرِّ َف��اْل��ُع��بَ��اُب رَق��اَدَك َواْه��ُج��ْر ُس��كَّ��انَ��َه��ا تَ��دَْع َال ��ِف��ي��نَ��ِة، ِب��ال��سَّ ِس��ْر
يُ��ْغ��ِرُق نَ��ْوءٍ أَْل��ُف ��يَ��اَس��ِة ال��سِّ َج��وِّ َف��ِف��ي َح��ِذًرا ُك��ْن ال��رُّبَّ��اُن، أَيُّ��َه��ا يَ��ا
تَ��ْرُم��ُق يَ��ْق��َظ��ى اْل��َم��ْج��ِد َف��َع��يْ��ُن َواْح��ذَْر َع��وَّْدتَ��نَ��ا ِم��ثْ��َل��َم��ا ِل��ْل��َك��َراَم��ِة ُك��ْن

∗∗∗
َف��يْ��َل��ُق اْألََش��اِوِس اْألُْس��ِد ِم��َن ِف��ي��َه��ا َغ��ابَ��ة َه��ذَا َف��ُق��ْل��ُت: «ِريَ��اُض» َق��الُ��وا
يُ��تَ��َس��لَّ��ُق َف��َال لُ��بْ��نَ��اٍن َك��ِج��بَ��اِل أَْخ��َالُق��ُه وَْع��َرٌة اْل��َع��ِق��ي��َدِة َص��ْل��ُب

∗∗∗
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يَ��ْخ��ف��ُق ِذْك��ِرِك ِع��نْ��َد ُف��َؤاًدا إِالَّ تَ��َرى َال اْل��َح��َض��اَرِة، بَ��يْ��َت يَ��ا ل��ب��نَ��اُن
ُم��َف��رَُّق اْل��َع��اَل��ِم��ي��َن ِف��ي َوُش��َع��اُع��َه��ا تَ��نْ��َط��ِف��ي َال الَّ��ِت��ي ��ْرِق ال��شَّ أََم��نَ��اَرَة
بَ��يْ��َرُق يُ��ِظ��لُّ��َك َم��ْع��َرَك��ٍة َوِب��ُك��لِّ اْل��ُع��َل��ى َغ��اي إَِل��ى َس��بَّ��اًق��ا ِزْل��َت َال

١٩٤٣
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َحياين الرِّ َوَبني َبْيني

خاتمة

خرب رسدُت فقد عرفتُُه، كيَف أما ،١٩٠٨ عاَم عرفته ساعَة رأيس أخا الريحاني يف وجدُت
غريَ كانت صوفيته ولكنَّ صوفيٍّا أمريكا من الريحاني جاءنا املوضع، هذا غري يف ذلك
فألقاها — للمزارعني بذور — جرابه يف ومَعُه سام العمِّ بالد من جاء فأحببته، مائعة،
ورافقتُُه وإياه فمشيت نضاليٍّا، كاتبًا فصار عمًال صوفيَّتُُه استحالت ثم بالده، تربة يف
كل مع — أصحابنا كبعض — قطُّ يكن فلم تصلبه، منه فأعجبني خطوة، آخِر حتى
ملوك كتابه ويف لها، وسعى العربية» «بالجامعة حلم من أوَّل أمني كان مغرية، خيل
ولكن نضاله، ثمرة لريى يعيش أن له يكتب لم حظه ولسوء ذلك، بيان وغريه العرب

األجيال. ومع األجيال، ويف لألجيال، يحيا فهو العامل، الفيلسوف يعني ال هذا
بدَّ ال ما فأقول اآلن أما كتبي، من موضعه فلهذا الريحاني، درس مقام هنا ليس
فيها القول صار حني إال بها التبجح أدِع لم لقضية صورة فهو هذا، كتابي لوحدة منه

االستغالليون. املتذبذبون حولها وحام املدعون، وكثر مباًحا،
العمل. لهذا وانتىش طرب من أول الريحاني فكان ،١٩٢٦ عام محمًدا، ابني أسميت

الكتاب: هذا إيلَّ فكتب مداه أبعد أدرك

عبود مارون أخي
األجد، باسمه وأهنئه الجديد، بصبيك وأهنئك واإلعجاب، الحب بيدي أصافحك
األوطان. بني الفقري باألديان، الغني الوطن ولهذا له، نظمتها التي وبالقصيدة

أنت. اآلباء وخري أحسنت، مارون، يا أحسنت
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فيسمون بك يقتدون من اليهود، ويف الدروز، ويف املسلمني، يف وحبذا
فينشأ األولياء، أبنائهم بأسماء أبناءنا ونسمي القديسني، آبائنا بأسماء أبناءهم
يعرفون ال الذين — الحقيقيني اإلخوان — اإلخوان من جديد جيل البالد هذه يف
املعابد خارج يعرفون ال بل للمسيح، أو ملوىس أو ألحمد أنهم أسمائهم من

موسويون. أو مسلمون أو مسيحيون أنهم
بن مارون بن محمد مقدمتهم ويف اإلخوان، من الجيل لهذا املستقبل إن

هللا. حرسه — اللبناني عبود

١٩٢٦ سنة نوفمرب ١١ لبنان الفريكة،
الريحاني أمني أخوك:

— «التوحيد» غايتها خطط فيها دبرت بيننا عديدة اجتماعات الكتاب هذا وتلت
عملنا ما فعملنا معلًما، أنا وكنت رسوًال، أمني فكان — منه القومي التوحيد من أعني

فخر. وال
األستاذ تلميذي يل الداعي وكان الناس، لنخطب وأمينًا فُدعيت ١٩٣٤ عام وكان
عليه قبضت حتى الحفلة من يخرج يكد فلم أمني؛ ولبى أنا فتخلفت معضاد، معضاد
إليه: فكتبت الفريكة إىل أمني أخونا عاد الزمن من قليل وبعد البالد، من ونُفي السلطة

مرشًفا عزيًزا دمت أمني أخي
أعادتك، التي واليد كابيشالوم؟ متمرًدا أم كداود، أتائبًا عدت، كيف أدري ما
الجنة أم والنمور؟ األسود جلود من أم الديوك، وريش الهررة فراء من ازها أقفَّ
وغريه. كالخرض االختصاصيني القديسني بأحد هللا إىل توسل من إال يدخلها ال
كوخ يف السماوات، حتى مكان كل يف االنتداب أليس خربني، أمني، أخي يا

اإلناث. وتارة األناس تُنتدب طوًرا امللك، وقرص الفقري
السماء؟ أإىل ونكري، منكر انتداب ففيه القرب؟ أإىل أمني، يا أين فإىل
جهنم ويف املالكان، يتنازعنا األرض هذه ويف ورضوان، بطرس انتداب ففيها

والقرون. األذناب ذوو وأصحابه لوسيفوروس
السوق شكر وما النري، تحت لتقع نري من مفلتة إال األمة هذه أرى فما
لجة يف اآلذان حتى غرقوا كالذين أخي، يا يشء شجوني يثري ال ربح. من إال
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يندمون كانوا إذا أدري وال بالفرنج، كفروا الجراية انقطعت إذا حتى الفرنك،
الديك. صياح عند كبطرس

بلبل: بن إسماعيل يهجو قال حني الرومي ابن هللا رحم أال

َع��ِج��ي��ب��ا َغ��َل��ًط��ا ال��َف��تَ��ى غ��ل��َط َل��َق��ْد يَ��ِش��ي��بَ��ا ِب��أَْن َه��مَّ ح��ي��َن ت��ش��ي��ب��ن

الدين كرجال ونحن — حني إىل وإن — األرض هذه يف املرتدين أكثر فما
الليايل. من عجائب أكثر والغايات الغاية، وليد وهو هداية، االرتداد نعد

لك فهنيئًا الفريكة، إىل تعود بك فإذا العراق، يف برؤيتك النفس علَّلت
الطريئة، سنابلها بمنظر وأنعم سخريتك، من خال وإن كسنك، الضاحك ربيعها
شئت ما فاطلب قليلون، والفعلة كثري الحصاد فريك، «أرضنا» عىل ما فكل

الحصاد. رب من
أخ من سالم ألف وعليك فراس، أبا يا منبج» «عجوز عني بطلعتك قرَّت

وإبائك. ومروءتك بوفائك مؤمن جد وهو يشتاقك
٢ / ٤ / ١٩٣٤
عبود مارون أخوك:

مع نصه وإليك وسالًما، برًدا قلبي يف استحال ولكنه حاميًا، فكان أمني جواب أما
األصلية: صورته

هللا حفظه مارون أخي
أخوك ليس يائس، هازئ أنك أو إيل، الجميل كتابك يف مازح إنك وأبيشالوم
الديك، صياح عند فكره غري بمن ويقتدون الزبور، يف األعىل املثل ينشدون ممن
أحب ومثلهم الوطن، هذا أحب أبعدوني الذين مثل ألني الوطن إىل عدت فقد

الدوام. عىل فيه أقيم أن
وأعتقد، أعلم، إنني أجل هم، ال الدوام، عىل املقيمون — وهللا — نحن وإننا
بندقيته، حامًال األثيم املستعمر فيه يرى الذي اليوم سيجيء أن وأتأكد وأتيقن،

راحًال. وراحًال — الفارغ وكيسه — وزمره وطبله، ومدفعه،
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الربهان؟ مكان. كل يف إخواننا الكرام والقالئل وأنت أنا الدليل؟ الربهان؟
وذريتنا، وذريتهم وتالميذي، السيارة ومدرستي وتالميذك، مدرستك الدليل؟
ال وانتشاًرا، شدة جهادنا أضعاف سيكون الذي وجهادهم وإيماننا، وإيمانهم

ذلك. يريبنك
األمام. إىل سائرة الشعوب تزال فال

البنود تزال وال مكان، كل يف الرقي سبيل يف جادٍّا عامًال اإلنسان يزال وال
حولها. يشع الخالد واألمل الفكر، روايس فوق تخفق الحمر

يرزق. حيٍّا عرشه عىل هللا يزال وال
أعزيك جئت وال حزنك، يف الطبول أقرع جئت ما مارون، أخي يا عفًوا
بل ابنه؟! وأنت يرحمه ال وكيف — هلل وسريحمه هللا رحمه — الوالد بوفاة

ذلك. يريبنك ال ابنه، ألنك سيكرمه
يا لنا الغد كائن، هو بما يقيني من ا جدٍّ ألشد سيكون بما يقيني إن

وهناك. هنا لنا الغد مارون،
إليك. املشتاق أخيك من عليك والسالم

١٩٣٤ نيسان ١١ يف لبنان الفريكة،
الريحاني أمني

يف موفقني تعلمون، ما يف متمردين دمتم زمالئكم، واإلِخوان الرئيس األَخ عىل سلم
تزرعون. ما

وإنا األَوراق، هذه يف جلية واضحة عليها أَطلعناك العزيز القارئ أَيها رسالتنا هذه
وفعًال، قوًال القومية ميدان يف املجلني من أنت تكون أن فعىس ورضاك، عفوك لراجون

سبقونا: من ذكرنا كما وتذكرنا

وََع��ى ِل��َم��ْن َح��َس��نً��ا َح��ِدي��ثً��ا َف��ُك��ْن بَ��ْع��َدُه َح��ِدي��ٌث اْل��َم��ْرءُ َوإِنَّ��َم��ا
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