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اإلهداء

بعصاه. الرجال يسوق االنتداب كان يوم ونُِرشت ُكِتبت نضالية فصول هذي
… لآلتي ويصفقون للمويلِّ يصفرون الذين إىل أهديها

١٩٤٨ أيلول كفاع، عني
مارون





الناطور

يزكيه؟ فمن نفسه إىل خطئ من
سرياخ ابن

∗∗∗

املقاثي. وبعثرت ومرجت، الثعالب فهرجت الناطور نام
عماشيش. عناقيدها ت وصريَّ كرمتي، يف آوى بنات فعاثت الناطور نام

َمثَعلة. جنينتي فأمست الناطور نام
َفنَبِّهنُه! الناطور، رأَيتن إن املورد، نساء يا السبيل، عابرات يا

الناطور؟ أين الحي، بنات يا
… عم يا رأيناه ما –

الناطور؟ ى يتضحَّ وكيف ناس، يا النهار من كم –
األيام، بمثله تحدثت وال الدهر، به يسمع لم فَخْطبُنا الناطور، أيقظ ، بنيَّ يا أرسع

… األمر لهان السعاىل كانت ولو البيوت، حرمة انتهكت و«الثعالب»

أَبي. يا الناطور جاء الناطور، هذا الناطور،
أين ابك؟ ونشَّ قوسك أين ك؟ َفخُّ أين الكروم ناطور يا ناطور؟ يا عصاك أين –

والبارودة؟ الطَّبَنَْجُة
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صدئت، والطبنجة َخَور، فيها بان والعيدان مكسور، والقوس ة، منَشقَّ العصا –
«طلقها». نخىش فبتنا بها عهدنا طال نقلناها، وال جلوناها، ما عاًما سبعني فمنذ

النهار، أمِّ عن فأقصيتموني خيمتي، قوَّضتم وأنتم املغارة، وبيته الِربيَّة، ابن الناطور
األرز عبِّ ويف الجبال، رفارف عىل عرزايل انصبوا العراء، إىل أرجعوني الليل، وبنات

مسموم. قصوركم وهواء خبيث، بيوتكم فريح والسنديان،
الذئاب وأجندل والنمور، األُسد وأصارع الثعالب، أقنص الناطور ُشكََّة قلدوني

والضباع.
هاه. هاه، –

«الديوك» ونكثت الثعالب، فأكلتنا املنطرة وهجرنا فتثعلبوا، نواطرينا الرتُف خنَّث
جبَّاًرا؟ ناطوًرا لنا لنجعل أمرنا نجمع فمتى املرشومة، بيادرنا

«نُطَّاًرا»: استحال حتى الزمن امتد وما يُورى، ال وأدعَر يرى، ال أعمش فكان ناطوًرا أقمنا
كاللعني. العراء يف منتصبًا أعواد، عىل منشورة ثيابًا

فأنكرت أذياله مت تشمَّ حذر، عىل تشارفه أَخذت ثم نصبناه، يوم الثعالب هابته
تنا أزقَّ وامتألت مثاعل، جنَّاتنا فصارت العفر، عىل وجرَّرتها فمزقتها فيها، الحياة رائحة

شاعرنا: قول يردد الذي «الديك» بقيادة الدجاج نكشتها وبيادرنا وهريًرا، عواءً

ط��ري��ق��ي ف��ي ل��ي ت��ق��ف ال ال��ع��ق��ي��ق��ي ال��ت��اج الب��س

آوى. بنات يا وتهليل الثعالب، أيتها فافرحي النطَّار سقط
تميس يوم ستيبس، فإنها الكرمة عىل ستنوحني تزرع، لن فإنها القثَّاء عىل ستبكني

ذهبوا. أمة بقايا من كأنها النُطَّار مملكة
الخوابي. وصفرت البواطي، ففرغت النطَّار سقط

فالحنا. عسُل والدبس أوالدنا، نقُل الزبيب فانقطع النطار سقط
الفتات. من حتى جرابنا وخال الحطب، غري كرومنا يف يبق لم

الشعري عىل وبكت «الحمل» إىل دوابنا ظهور وحنَّت الخبز، عىل معاجننا ناحت
دموًعا. مخاليها فامتألت املغربل

وأنينها. غناؤها انقطع (كراخيننا) ودواليب فيها، نوح ال مهجورة معارصنا
الطحني. إىل حنني أحشائها وملء صافرة، خاليانا أفواه
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الناطور

… الجبابرة ساللة من أنها مدَّعية فيها املتمخطرة األشباح تنكر وبيوتنا
التهبت؟! وال أدخنت وما رماًدا العيدان أمست كيف هللا! هللا!

عىل قلوبنا لهف ويا القثاء، إىل شوقنا طوَل فيا النطَّار، وسقط الناطور، مات
العناقيد!

فاتنة. ابتسامة كانت أن بعد كاًرشا بوًرا صارت كيف جنينتي، عىل حرستاه وا

مبكى. جنينتي حائط تجعلوا ال بني، أَي
العاصفة، ساقيه ويف الربق، مقلتيه ويف الرعد، حنجرته يف ناطوًرا لجنينتي انصبوا

ناطور. بال للبستان حياة فال والقدر، القضاء قلبه ويف
الناطور. كأنه «نُطَّاًرا» أو ينام، ال ناطوًرا — هللا يرحمكم — أقيموا
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دهتا! َسوَّ لو

يف السامي املندوب تحداه حني زكور ميشال األستاذ النائب صديقي إىل
النيابة من استقالته عليها ليكتب بيضاء ورقة له وقدم ١٥ / ١٢ / ١٩٣٤
أسودها يقول: عيلَّ ميشال ورد األحرار» «صوت نرشتها يفعل. ولم فأحجم

وجهك. وأبيض

∗∗∗

أَمًة. زعماؤها ها صريَّ ة أُمَّ وجه لبيَّضت ميشال، يا سوَّدتَها لو
واملقايضني املساومني غري رجاًال سويدائنا يف أن «العميد» ألشعرت سوَّدتها لو

واملبايعني.
الثلج. من بياًضا أكثر فرصنا وغسلتنا فطهرنا، بالزوىف لنضحتنا سوَّدتها لو

أنفسنا؟ عن الوظيفة تراودنا فحتام صغارتنا، وأزلت حقارتنا، ملحوت سوَّدتها لو
وعزتنا؟ إباءنا تقتل وإالَم

سوء. غري من بيضاء لخرجت جيبك يف يدك وأسلكت سوَّدتها لو
طويلها سواءٌ والوظائف بدخان»، السماء تأتي «يوم إىل ذكرك ألخلد سوَّدتها لو

والقصري.
سيما وال رواؤها، وذهب باخت فاالستقالة رهيبًا»، «ولًدا ا حقٍّ لكنت توٍّا سوَّدتها لو

الذَّنَبَا؟ رأسها تتبع لم فلماذا النيابة، من ال «اللجنة» من أنها
املأتم. يف الرتنيم أشنع وما امليت، رأس عىل النواح حبذا

الشيوخ؟ حكمة لت فتنحَّ أخي، يا ليلك أَأقمر
مراحي؟! يمنعني الشيب أهذا جرير: بقول تمثلت ليتك
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الشحم. ويذيب اللحم يقرض موقف يف الفتاء نخوة تفتك ولم
فجر لك النبثق فعلت لوال يًدا؟ إليها تمد ولم فراعتك « جانٌّ كأنها «تهتزُّ أَرأيتها

التاريخ. ينساه ال مجد ويوم الكرامة، من جديد
فنعذرا. نموت أو «خبًزا» نحاول عليها: ووقعت تناولتها ليتك

هللا ووجه خالية خاوية األرض «كانت ب فذكرته بيضاء إليه عادت لقد حرستاه، وا
املياه». وجه عىل يرفُّ

لم إن تعلمنا فماذا الجلجلة، نبلغ أن قبل مرات سبع وسقطنا وخبزتنا، األيام عجنتنا
التضحية؟ يكن

فصماء. وكهوفنا أوِديَتُنا أما الصدى، ترجع املقابر
فقرعاء. جبالنا أما أشجارها، اشتبكت الصحاري
فخرساء. أنهارنا أَما وتزمجر، تلغط الجداول

يبارك بطرك إىل منا ألحوج معاجننا يف الباقية الكرسات يبارك جديد مسيح إىل إنا
األرز. أغصان

املتواضع املنسحق والقلب «كراين»، أيام عىل قلب وانسحاق ندامة هللا— علم — إنها
هللا. يرذله ال

الكتاب. وتم واملر الخل سقينا قد
نقرب. أين هللا فيعلم نحن أَما برضيح، الرامي له تربع األزيل، الشهيد الحرية، ابن

… بيَّضتها لكنت ميشال، يا سوَّدتها لو
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دقاتحزن1

… دمروا قد العظماء ألن سقط؛ قد األرز فإن الرسو، أيها ولول
١١ / ٢ زكريا

∗∗∗

والَعَلق. بالحجام يحلم إنه يمت، ملَّا فالطفل حزنًا تقرعوها ال
وانقرضوا. ماتوا فاملتصوفون حزنًا تقرعوها ال

الشاطئ. عىل النائمني واملردة الصليبيني فتقلقوا حزنًا تقرعوها ال
القبور. أمام ويخشعون «املوتى»، يحرتمون من مات فقد حزنًا تقرعوها ال

ان. الكهَّ ويتساءل والعذارى األطفال َفرُيَاع حزنًا تقرعوها ال
فوالذ. من فالقلوب ونحاًسا، حديًدا كانت فإن حزنًا، تقرعوها ال

حارسين. منتصبني صوتها يسمعون كانوا من ذهب فقد حزنًا تقرعوها ال
عثمان». «ابن ويشمت أيوب»، «ابن فيتشفى حزنًا تقرعوها ال

املصري. وسوء البالء، فمنها كثريًا، بحبالها تعتصموا ال

عىل «حزنًا» األجراس بقرع جبيل وبالد كرسوان فاحتج لبنان، يف التبغ احتكر حني الكلمة هذه كتبت 1

يحس. لم السامي» «املندوب ولكن الفقيد، املوسم
االحتكار هذا أرباح من الحكومة حصة أن الصيف هذا يف صدرت التي الصحف إحدى يف قرأت وقد

أشهر. ثالثة عن لرية مليون عرش خمسة كانت
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ملكوته! أوسع وما شهداءه، أكثر ما التعصب هللا قاتل
تظلُّكم. سماء وال تقلُّكم؛ أرض ال بكم فإذا السماء عىل تنازعتم

النُمور؟! وجبال األسود، مرابض رّوع ما لبنان، دهى ماذا
الجلود. له تقشعرُّ لراعب حزنًا األجراس قرع إن

املماليك. حتى هوالكو أيام من التاريخ بمثله خربنا وال بهذا سمعنا ما
ترى؟ يا امليت فمن حزنًا، تدقُّ املوارنة أجراس

فيا والنحيب، لالحتجاج فصارت والتنادي للصالة كانت وتولول، تنتحب أجراسهم
! للذلِّ

إخوتي! يا
عىل املسيحيني ملوكنا «وانرص يجأرون: ورهبانكم وكهنتكم السنني من مئات منذ

آمني. فرتدِّدون: أعدائهم»،
السماء. إىل فيهرب األرض بوجهه تنسدُّ العاجز، سالح فهي تصلُّوا ال

طرشاء. والعذراء مزكوم، فيسوع روا تبخِّ وال تصلُّوا ال
… الثاني الرب مع حرب يف هو عنكم، شغل يف فهو به تستجريوا ال

بالهمس. يبالون وال الصالة، يسمعون ال فالجبابرة تصلُّوا ال
نعبد. ما يعبد ال ر، ُمشهَّ كافر هذا ستقولون:

… إيمانًا أشدُّ أَينا سنرى شئتم، ما قولوا
الكالم. إىل مني أَحَوج الدموع إىل فأنا إخوتي؟ يا لكم أقول ماذا

عىل وسريوا استطعتم، إن االثنني فاحِملُوا الدين، مطايا وأنتم السياسة، مطيَّة الدين
والوجى. الجوع

ترى؟ يا امليت فمن حزنًا كلها ت دقَّ «بالدي» أجراس
بأرسها. ذرِّيٌة ولكنه «طفل» امليت

عرشة. السادسَة يبلِغ وملَّا ومات ه، أُمُّ ولدته وباألَوجاع عام، تسعمائة به ُحِبَل
العجوز! أيتها خطبك هلل ِعتيٍّا، العمر من بلغت قد وهي ِه، ألُمِّ وحيد امليُت

املهد. يف ُخنَقت وأمنيتك هللا، يرحمه أملك، مات
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حزن دقات

البىل. عريس البنك إكليًال اضفري الزهور، احتكار قبَل يل عجِّ
قرعاء. فشوهاء اليقظة أما جميلة، األحالم

اه. أُمَّ يا أَجَرك هللا عظَّم
التجارب. تدخيل لئال ؛ تميلِّ وال صيلِّ
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الشَجرة عيُد

وقت. املغروس ولقلع وقت، للغرس
٣ الجامعة

∗∗∗

يعربد. وليله يهذي، فنهاره شمسه، عني التهبت نوَّار هذا
جناحها. ماَع والفراشة كاملجنونة، تطوف السنونو

الجحيم؟! هذا يف األمري، أيها تغرس فكيف
األثري. لتقبيل املتأهبة الرباعم أفواه كوت السموم

أْدَرَد. فصار األقحوان لطمت والحرور
العميد؟! أيها تغرس فكيف

أرزة؟ أم أسدرًة سيد، يا تنصب ماذا
التجربة؟ حيَّات تتعانق جذعها وعىل بامللكوت، الحاملة الرشق حوَّاء أشجرة

تحت؟ ومن فوق من الغذاء فتقتنص السماء تطاول التي الغرب حوَّاء شجرة أم
الفينيقيني؟ عن املوروثة والتماتم التعاويذ أم «أْفَقا»، شجرة من أفسيلًة

يرى؟ بما إال يؤمن وال والهواء، بالرتبة يستأثر «فرسايل» شجرة من جذًعا أم
التي الجديدة عدن شجرة تلك فيشفى، املريض الحقل يف اإلنسان» «حقوق اغرس

اإلنسانية. بستان يف أمتك غرستها
وسليمان. حريام خطأ أصلح اغرس، اغرس،
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قلع. بال غرًسا أستحسن فال أنا أما اغرس، اغرس،
إليه. ها فُزفَّ بالعرائس يحلم البيت
. فلتنشقَّ للرببرة، ُخِلَقْت والحماة

… ونعرف فنأكل جديًدا تفاًحا لنا اغرس
كمتوشالح. باستور لكان فلواله الجنة، من الطرُد حبذا

ماء. حفنة تغسلها األصلية الخطيئة
… النجس الروح تُخرج أسود مالك فم من ونفخة

عليه وتعيش الحرشات لتأكله ينبت فال نفسه، عىل يثور شجًرا لنا انصب
… الطفيليات

والشفاء. والغذاء، الرواء، ماويته ويف العبري عوده يف جديًدا، شجًرا لنا اغرس
العنارص. تتلفه الرتاب يف فاملغروس والقلب، العقل حقل يف اغرس

يها؟ نسمِّ فماذا جديدة شجرة هذه
نربيها؟ فكيف وليدة شجرة هذه

فتحميها؟! الزرع» «لسيدة نصيل أم والسياج، والسماد بالَجز أنتعهدها
والسعد املجد بنت يا احلمي بنية، يا وحياتك، سالمتك، عىل الكؤوس يرفعون هم ها

السماء! بماء
العنيد! والحطاب العتيد، األتون نخب أرشب فإنني أنا أما
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التخوم َحاِمي

فيحيوا. املقتولني هؤالء يف وُهبَّ األربع، الرياح من الروح أيها هلم
٣٧ حزقيال

∗∗∗

١

… هللا عنَد الخري فاعل يا لك هنيئًا
… الدولة وخزانة الوقف، كصندوق فارغة يدُه وظلَّت أحد، صدَّقه فما كثريًا َدها ردَّ

: يصيلِّ حائط سفح يف فركع الشمس وكَوته
نسيتني! أراك األرزاق م مقسِّ «يا

اآلدميَّة! الدودة هذه أَشِبْع الحرشات رازق يا
املخلَّعة! ُرَكبَنا د شدِّ بجناحني الفراشة مسعف يا

رغيًفا! أسألك الجميع رزَق كافًال يا
دوني. وأسعدتها والطري، البهائم عىل سلطتني

عني. معرضة والراحة مني، مجفل والرغيف أُصيلِّ
يبست. وكالحشيش وحايل، عظامي ت رقَّ

عليك. متَّكًال أَميس فطويت للغد، أهتمَّ أَالَّ علمتني
جائًعا. أيامي فطويت باسمك خبزي وأَعطيت
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فأشبَع.» واحًدا مئتي يل تردُّ ليتك
فقال: جمح حتى نجواه يف البائس َط وتَبَسَّ

عيلَّ.» الحائط هذا ُهدَّ أَو عيايل، خبز ربُّ يا «أعطني
املستغرب: بابتسامة وقال مذعوًرا الرجل فتقهقر الجدار قضقض

البرش؟» عدوُّ يفعل ماذا ترى رغيًفا؟! تعطيه وال إنسانًا أتقتل َلوَّْه! «وا
استطاع. ما وذَنَبه قرنيِه من فحذف إبليس، فانتهزها

وبسمل. الرجل فخاف القرمزية، ابتسامته به فَوشت وظهر
واستخفى. الشيطان وقهقه

التجربة. وانتهت

٢

به، باىل فما باكيًا، داعيًا طريقه يف «املصيل» فوقف رخيمة، بطانة يف للصيد األمري خرج
املوكب: يسايُر وهو يقول فطفق

األتقياء. األمري موالنا رجال من أنا
تتمرد. وال تثور وال يوم كل ألجلك تصيل عشرية من أنا

األرض. ملح الحكم وشعارنا: هللا، من إالَّ سلطة ال رشيعتنا:
يف مسجلة أسماؤنا ُسوًرا، حوله سواعدنا ورفعنا بجماجمنا، عرشك دعمنا كم

أجدادك. من خط بيتنا ويف بالطك،
وعدا. فأُطِعم خبًزا سأل

املوكب. وسار

٣

خنجر يده ويف عصابة، زعيم «األمري» عىل الطريق قطع الساعة وتلك اليوم ذلك ويف
… عقلية صالة يصلون رجال وحوله حبىل، وطبنجة محموم،

… الغاب سبع اُه وسمَّ مداعبًا األمري َفَمْرَحبُه
وهب. ما األمري فوهبُه واالبتهال، الرضاعة عن وشكَّته فراستُه الرجل أغنِت

املال. بيت أصهار من فصار التخوم، ومنع الحدود، بخفر وأوصاُه
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التخوم َحاِمي

٤

الطعام عىل العصابة فأدرك ت، َفنَمَّ الريح استَْخَربَ قوتًا، يطلب وجهه عىل املصيل وهام
وتزوَّد. شوائها من فأكَل

األرض عىل الزعيم وألقى البعيد، األفق يف املصيل طرف فحار «األمري» حديث جرى
عنيد. جبار نظرة

مهموًما. الحمراء الصدقة توسد ثم مسبحته، حبات يعدُّ املصيل سار
متخوًما. السيف يخفره ونام عصبته، عىل األمري دنانري التخوم» «حامي وفرَّق
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امليالد تسبحة

البرش. لبني الصالح والرجاء السالم، األرض وعىل العالء، يف هلل املجد

الزبور

∗∗∗

العالء. يف «للطاغوت» املجد
والحديد». «النار األرض وعىل
البرش. لبني الخانق» «والغاز

بتسبحتك. فمي لينطَق شفتيَّ ِعلم» «يا افتح
لك. املجد «الدوالب»، أيها لك املجد

األرض! عىل كذلك السماء يف كما مشيئتك فلتكن
فينا. وحلَّ جسًدا صار «الكهرباء»
الضمائر. وأظلم األبصار، فأنار

إنسانيتنا. يف الهاجعة الحيوانية د وسهَّ
واحد. إله يف أقانيم ثالثة والكهرباء، والفحم، النفط،

الفناء. ملكوت به للمؤمنني
فيه. يشكُّ ال ملن النار ونعيم

فأبيدينا. ي هلمِّ القذائف، أيتها إلينا
راقصات! املنايا أحىل فما
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تذبح. ذئابًا والرعاة تنطح، تيوًسا املجوس صارت لقد
األبله. القطيع يهرول املوت وإىل

يراها. ال الظامئة وامُلدية ضاحًكا، الخنجر يبرص ال
املداس. «الُسلَّم» أيها جاهد جاهد

األبد. إىل النعال بتقبيل افرح
عشت. ما السجود فعل اتُل
. والقرِّ الحرِّ يف ذراعيك افتح
. األُرجوانيِّ باألجر ظافر فأَنت

يونان. حوت يا دالًال
الشيطان. رخَّ يا وعجبًا

النار. بأصابع الرقاب عىل اقبض
املفلفل. السالم عىل ناِد

والبهار. ون بالكمُّ املعتقداِت تبِِّل
للمسلخ. باملولودين وافرح

السالم. ربِّ بميالد املبتهجوَن أيها
البنج؟! صلوات ترتكوا أن حان أما

الخشخاش؟! تسابيح تدعوا أن حان أما
صادقني: تهللون متى

عوياللويا.
رصاصياليسون!
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أجراسبيتحلم

املهد. يف مخنوق فالصبيُّ لحم، بيت أجراس يا َولوِيل
واللفائف. األَقمطة شهيد عىل أعويل ولويل،

للمضغ. أَعالًكا البخور وا وصريَّ املجوس، هدايا أكلوا قد
يذبح. وتارة ينطح، طوًرا كبًشا، صار فالَحَمل النواقيس، أيتها ولويل

للحرب. وقوًدا صلبانه صارت مشعًال رساًجا يُطِف لم فمن تسكتي، ال ولويل،
وكؤوسه. هيكله بمباخر قياًضا أخذت والغازات والبنزين

سيوًفا. الصلبان رضبت لقد أجل،
دبُّوًسا. يىسَّ قضيب واستحال

سيد؟! يا أنت أَراءٍ

شعري. وقفَّ بدني فاقشعرَّ األمم، يف الصغرية أيتها تُْعِوُل أَجراسك سمعت
تغرغُر. وضحايا تقهقُه، مدافَع تموُّجاتها يف سمعت

لعهده. تابوتًا مهده صار فقد بالدموع، الوليد واغمري مريم، يا تعايل
املسلولني. لهاث مغارته من انبعث

ملبًَّسا. األحذية يمأل لألوالد لعبة نويل» «بابا صار
مفرقعات. وأثمرت وُدمى، جعًال حملت امليالد وشجرة
بعد. يولد ولن مات فيسوع لحم، بيت أَجراس يا ولويل

يرجع؟ أين فإىل كلمته، يسمعون الذين مات
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السالم جبابرة يا
عليكم؟ أْمَلْت وماذا امليالد؟ أجراس حدثتكم ماذا

الشمس؟ لوَّحتها التي سليمان حبيبة السمراء، بأُختنا رفيقة أَخطًَّة
… سليمان حكمة لتسمع األرض أقايص من أَتْت التي ن التيمُّ مللكة قلتم ماذا

سليمان. من أعظم ههنا تقولون: أنكم شك ال

بالرامة. سمع كالذي وعويل رصاخ بل تهليل، وال ترنيم ال
أَبراج يا وزمجري نورتردام، نواقيس يا وصيحي روما، أجراس يا زغردي

وستمنسرت.
لحم. وبيت أورشليم أجراس يا طنطني دندني،

أحنوخ. ونبِّهي إيليا، أيقظي
وجوًرا. ظلًما األرض ومأل ظهر، قد الدَّجال فاملسيح

الُقدُّوس. فمك ملء واملغفرة تؤكل وديع، حمل إنك سيد يا ا حقٍّ
«الربكة». ونه ويسمُّ الِعْرش، يطلبون وهم القلوب تطلب أنت

بدينارك. أطمع وال كرمك أحرث إني ال، والعمَّ األَكَّاريَن رب يا

الخبز. كهنوت أبَيت فقد قلبي، بها أسند كرسة حتى أسأَلك ال
ونسيت. علموني أخاطبك، كيف أدري ال

تُرِيض ولكنها املرائني حركاته فتُضِحك امللك، سيدِه من ح كالفالَّ منك أدنو أنا ها
مواله.

ابني. يا عنك حسنة له: قائلة الخطري لألمري يدها تبسط مسكينة وكأرملة
بجراحك. جراحي وأمزج ألصافحك الجبل؛ خطيب يا نحوك، يدي أمدُّ هكذا

أخانا! يا األحرار، أبا يا
معناها. يفقدها اإلنسانية من اسمك حذف إن

عام؟ كل يخلقوك أن يريدون ملاذا أعلمت
وندمت؟ ولدت أما

جديًدا. إنجيًال وتعلم جيل كل يف تخلق إنك معلم، يا عفًوا
ندري. وال فينا وأنت نراك، وال بيننا أنت
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لحم بيت أجراس

تصنع. حسنًا
لبنان. من أعىل صليبًا لتحملنَّ فعلت ولنئ والظهوَر، إياك

كريياليسون. تغرَّك وال هاللويا، تخدعك ال
حوتًا. لنأكل حرشة البحر نطعم إنا

واحدة. مرة ال مرات، ثالثة ولدت قد ها
سيد. يا يدك فهات

تريد. ما قل
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َصار؟ وَماذا

بيالطس. عهد عىل وقرب، ومات تألم
اإليمان قانون

∗∗∗

الرصيع. األسد من تدنو وال أجواًقا، تعوي الثعالب
قدًما. تعلو وال قدميه تحت ترقص والجنادب
أسنانها. كرسَّ الحاوي ألن تتململ؛ واألفاعي
تخومها. تجاوز طائر إىل تتطلع والنسور

جديًدا. عامًلا استحالت الجثَّة ألن تقع؛ وال تحوم والغربان
القارورة. يف املسجون عطرها تبكي والزهرة

وأثمر. احمرَّ كيف اليابس لِجذْعها تعجب والشجرة
أعظم. بحًرا الجدوُل يصري أن أكربت واألرض
سيف!! بال ينترصون كيف السيف واستغرب

العهد. بوالية فكَّرت واألتان
املائدة. رفع بعد وجاءت العظمى، املأدبُة فاتتها والسماء
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املرعى. إىل القطيع وعاد الرعب، ساعة وانقضت
َفْرًوا. جلُدُه وُصِنَع ِه، أُمِّ بلبن «الحمل» فأُِكَل

أرجوانًا. الصدِّيق دم وصار
ِبُعَراها. أزراًرا وجراحه
والتقبيل. للتربُّك وحذاؤه
موسوية. عصا والقصبة
مذهبًا. برفريًا ورداؤه

َزْركًشا. وقميصه
ًدا. معمَّ قًرصا وكوخه

صاخبًا. عرًشا وصليبه
ذهبية. سلسلة والَحبُْل
هائًال. برًجا والعمود

ُمعتَّقة. خمرة الخلِّ وكأس
رجًال. عَرش ستَة واألَتاُن
للجبابرة. ِمَجنٍّا واإلنجيل
وسيوًفا. مدافع والكلمات
خانقة. غازاٍت واآليات
صواريخ. والطوبى

ودبَّابات. طائرات وامللكوت
زرقاء. ناًرا والسالم

الدم. رشيعة نهر واألردنُّ
يزهر. ال قندوًال الباكي والصفصاف

الزانية. كجبهة واملعرصة
ودعارة. فسٍق بيَت قانا وعرس
وتعاويذ. تهاويل والسذاجُة

والجيوب. الخزائن مفتاح العلِّية وعشا
وجزَّارين. جالدين والرعاة

للغفران. مخزنًا الصالة وبيُت
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َصار؟ وَماذا

الِربَشانة. يف نام األرض تسْعُه لم والذي
النقية. البحرية وجَه الطحلب فغطَّى

البنفسج. فداس الُعلَّيُق ورسح
الجبل. قرن عىل الوادي ومىش

الزنبق. فخنق والدبَّيُق القطرُب ونَبََت
النعمان. شقائق من األرض وامتألت

إِلًها. اإلنسان ابن وصار
األُلُوهة. يف إِخوًة ليسوَع إِنَّ

اآللهة. هؤالء ففوق اإلنسان ابن يسوع أما
مات. كلَّما يحيا

الشهادة. ماء إىل عطشان فجذعه يوم، كل يُصلُب ليته
… اليقني الخرب فعندها الحنطة، حبة فليسأل ملكوته رسِّ إدراك عليه َعِيصَ ومن
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٣٣–١٩٣٥

تعرفك. تكن لم أمة تسعى وإليك تعرفها، تكن لم أمة تدعو إنك ها

٥٥ / ٥ أشعيا

∗∗∗

اآلفاق. يف تحوم والقواطع جيًال عرش تسعة منذ
بنيامني. كعدل وتعود بايزيد، كقفص تجيءُ

فجرنا. خطوط لهاثنا ضباب يمحو جيًال عرش تسعة ومنذ
… والنخل الزيتون وأغصان الخرضاء، باألقواس الطرق نقطع

ِألَتاِنِه. وفرشناها عبوديتنا ثياب فخلعنا «املعلِّم» جاء
األبد. إىل لنلبسها فانتزعناها أسيادنا وأشار

الحبس. يف ونام فجحدناه، وأومأوا داود، البن ِبأْوَصانَا حييناه
الرب. باسم اآلتي مبارك فصحنا: الكربى ذاتنا تثاءبت
أوالدنا. وعىل علينا دمه فرصخنا: الكبري الثعلب وعوى

الحجارة. نطقت هؤالء سكت إن للمحنطني: فقال بعاصفتنا الزعيم واغرت
… العاصفة ونامت املساء وكان

الغريب. الوجه عىل أفواهنا من يَُم الدِّ فانهلت مساء، صباحنا وصار
سيفني!! معهم أن مع هربوا، عَرش واألَحَد وقبض، باع فواحٌد تالميذه أما

بيالطس. غري يسرتْح ولم الِسنَْهْدِرِيُم فتضعضع األرجوانية، السدة عىل امللك ونام
بالبارحة! الليلة أشبَه ما
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الديك. صياح عند ونكفر مشكَّكني، وننام مؤمنني، نميس
… ويوحنا بطرس وكلُّنا يندم، ال «ويوضاسنا» يهرب، وال يتجنَّد «مرقسنا»

الشعانني. أحد يا
روح! ِبألف فكأنها تموت، وال تحترض عبودية رمز يا

القمر! أماَم الشمس ذلِّ مشهد يا
التقويم؟! من وسلخك الطقوس، من بحذفك يل من

! بنيَّ أي
… الجمعة عَرص ويصلُب الخميس، ليلَة ويمالُح األحد، يوم يواكب من أنذَل ما

ركبته. عىل ملحه َمْن الناس فرشُّ وامللح، الخبَز تنسوا ال
تهربوا. فال يغلبوكم وإن الجلجلة، إىل «اآلتي» رافقوا

سنديانا. أو دلبًا يكون فسوف صليبِه، حمل عىل أعينوُه
وبلسم. بنٌج األصحاب أَعني ففي أعينكم، عىل وليَُمت

جديدة. ٍة بقمَّ العظمى نا أمَّ ض تمخَّ الشهيد فنزع تراعوا، ال
الشعانني. عيد يا

املفلوجة! والنفوس الوارمة، العقول يوم يا
املقَعَدة! والعبودية األعىش، األمل عيد يا

التقويم؟! من وسلخك الطقوس، بني من بحذفك يل من
رجاًال! كونوا الصبيان: لهؤالء قل العيد، صاحب يا

ويوحانان. قيافا عرص كل ففي
… «بيالطس» عهد كل ويف
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دين للمعيِّ بَيٌض

املختوم. الحي قربك رمز البيضة
يف وصارت املعنوية، والقيامة الرسمدية، الحياة رمز الروح ملكوت عرص يف كانت

للقابلية! مفتاًحا البطون مملكة عرص
املعيِّدون! أيها بيض، عندنا

والروح. بالحق يحيون للذين غذاء ، نقيٌّ أبيض
معيدين! يا مصبوغ بيض عندنا

األحد. صباح األول، اللقاء عند كوجهها وأصفر الجلجلة، عند املجدلية كعيني أحمر
فاإليمان. الجحود، بعد بطرس كرجاء وأخرض املزربان، كثياب أرجواني

الزندان. يف املعلم بات حني يوحنا كفكر وأزرق يوحانان، وقلب َقيَافا كوجه أسود
الزمان. هذا متصوِّيف من والهائمات للهائمني قزح قوس وبلون

هي؟ ملن يُحزِّر فمن َمِذَرٌة بيضة وعندنا

شهيٍّا. مأكًال فصارت َسنيٍّا رمًزا كانت املختوم، الحياة مستودع البيضة
بيض! بيض،

حياة. بال بيض — أسفاُه وا — ولكنه األلوان، جميع من بيض عندنا
تَُصويص. ال خرساء والفراخ تقف، ال ودجاجاته مة، معقَّ ديوكه

وثعابني. أفاعي للعلماء ص يفقِّ آخر بيض وعندنا
ويماًما. حمائم وللكهنة وحساسني، بالبل وللبيانيني

وعقبانا. ونسوًرا ضبابًا وللفالسفة وخرفانًا، فراشات وللحزانى
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ظالًال وللفنانني وظربانا، وثعالب قطًطا وللمرائني وجعالنا، خنافس وللمتفلسفني
وألوانا. وأنواًرا

وملًحا. خبًزا وحَدهم، وللفقراء

الدهر. صلب يف املصون الكون ومبدأ الحياة، َرحُم البيضة
لك. فتنكَّرت مصبَّغة إليك أعدناها

َمِذَرٌة. إنها لرتى، ذقها أفسدوها، لقد
قاتًال. ا ُسمٍّ فأمست الحياة عنرص منها رسقوا

أبيشالوم. عقوق زاللها ويف سدوم، نتانة ها محِّ يف

أنت!! عجيٌب صاحبي، يا
أصبع. زوبعة كل ويف يد، ثورة كل يف لك

ميتًا. تَُظنُّ حيث وحيٌّ حيٍّا، نظنُّك حيث ميٌت أنت
النقيَّة. القلوب يف وحيٌّ السميذ، يف ميت أنت
. تَِفرُّ وجهه فمن بيتك يف يدركك أنه يظن من

والعالم! البيت يف صلباني حمل عىل ساعدني اآلالم، ورجَل الحياة، عريس يا
بيدي. ولكن حني، كلَّ طعامي أتناول فمعك العلِّية يف اِإلفطار إىل تدُعني لم إن

الرشيعة. نهر ة ضفَّ عىل أنا غسلتهما فقد قدميَّ تغسل لم وإن
يوم. كل تموت التي الحبَّة أيها

لجتي. من كبطرس أنهضني املندفعني، سيد يا
يصيح. للديك قل

شكَّكت؟ ملاذا اإليمان، قليل يا يل تقل ال
قادر. أنت الشك، بذور اقلع

يموت. ال الذي اإلنسان فيك أحبُّ
يُدرك. ال الذي والروح ، تُفرسَّ ال التي الكلمة فيك أُحب

الذهبية. السنابل فريك آكًال الزرع بني السبت يرصف الشاعر، العريس فيك أحب
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الليل. أعصاب أجسُّ الوادي» «قبَِّة يف أمِس وقفت
سوداء. وابتسامته عنيف، نبضه إن

ا. جدٍّ بعيد الفجر
هزيل. معتلٌّ الدهر وشيخ مريضة، الشمس

أصفر. ابتساًما مملوءٌ قيرص فم إن
يؤمنون. وال الناس يتعبَّد رات، متحجِّ الدين صار

الفجر؟ أجفان تبتلُّ وِبَم الغلس، أجفان تغرورق فكيف عادة، العبادة أمست
زائف. األرملة وفلس تدهور، قد دينارك إن

البيان! رب يا
نبني. ما يهدم والعلم األحسن، اإلنسان عن تفتش أقالمنا إن

الروح. مملكة تداعت لقد
القلوب. يف اليأس فربد حنانيَك، ُة، الَقشَّ دانته الذي اللهيب أيها
قاسية. إنها … الشمال ريح من نا نجِّ األرجواني، الشفق أيها

الطائرات. أزيز القلوب وأضعف املعامل، دخاُن رئاتنا م ضخَّ لقد
الوردي! الغسق عند الحياة، بأناشيد املرتنم ُّيها أ

السمراء! الليل ابتسامِة تحت املنحني أيها
الجليل! فتى يا الجميل، الهائم أيها

الجبل! خطيب ويا ناحوم، كفر شاعر يا
اليهودية! ثائر ويا البحرية، ربَّان يا

وأْصَمَت الهوَّة، من أعمَق كنت لقد الجبني، النحايس املصلوب أيها أُورشليم، فدائيَّ يا
لسان. بألف تنطق ولكنك املادة، من

التمثيل؟ تعلِّمني ال ِلَم يوم، كل تُجدُد التي الخالدة، املأساة أيتها
أخرى؟ مرة أجفانها تداعب متى الجميل، البرشية حلم يا

تقدر! ولم دمامتها إزالة عىل عملت كم
نجدك. وال ونطلبك معنا أنت نراك، وال فينا أنت الدنيا، ناسك يا

معي. أراك اتَّجهُت أنَّى الحميم، صديقي يا
العلِّية. يف «مندوبيها» مع يَت وتعشَّ الجبل، عند الدنيا َمالحَت لقد
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الكربى كلمتك اصطادتُه راعًشا، طريٍّا سمًكا إَداُمنا وكان الرسي، الخبز أطعمتنا
األبدي. حنانك بحر من

مغلوبًا. غالبًا اندحر ثم الصاخب، الظالم صمتُه اجتاح وثَّاب، نور من أنت هلل
الزمان! بيضة يا حنانيك

… مجيئك حتى البيض نأكل أنظلُّ
سيد؟ يا نفعل فماذا رة، مدمِّ قنبلة استحالت العيد بيضة إن

… فتعاليمك أنت تكن لم إن الضحية؟ وأنت بفصحك نحتفل كيف
بالقطيع! يرأفوا للرعاة قل الوديع، الحمل أيها

تسكت! لها قل مهدك؟ حول الثائرة الزوابع ترى أال

40



األرض قَيامة عيد

تعود. الرتاب وإىل الرتاب، من إنك
التوراة

∗∗∗

العيد! ثياب يف أبهاك وما العجوز، أيتها ضاحكًة وجهِك أشهى ما
القروية! أيتها بزينتك أروعك وما الضاحية، بنت يا تربجك أفتن ما

شبابك. يلِو ولم السنني ماليني ولَّْت
الزهرة. فم يف وتستيقظني الرباعم يف تنامني
الثمرة. يف وتبلغني األكمام أقمطة يف تراهقني

عام! كل يتجدد شبابًا أحىل فما
عليك! السالم نعمة، املمتلئة أيتها

بطنك. ثمرة فمباركٌة النور، يفيض النقية أحشائك ومن يفنى، ال غذاء ثديك يف
ولثديني حملك لبطن طوبى زحري، بال وتضع دنس، بال تحبل التي العذراء أيتها

أرضعاك!
والرأفة! الرحمة أم يا فحنانيك وتميت، تحيي التي أنت

لك. واملجد والسبح األجرام، بني أنت مباركة
فتزجرين وتحردين النسيم، ونجوى الجداول بألسنة الرىض ساعة يف تداعبني

الزوبعة. وزمجرة الربوق بسياط
طبق. يف يوحنا رأس تطلب الراقصة بنتك والعاصفة األعمى، الرشس ابنك الزلزال
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أومأِت. متى ويختفني تغمزي، أن الوجود يمألن أزقتنا! يف الهائمات بُنيَّاتك أكثر ما
لنا. برزن إن ونتوارى فنهرب، صوتهنَّ نسمع عذارى، كلهن بناٌت

الشهداء! أُمَّ يا قلبك أقىس ما
األنبياء! أمَّ يا وحيك أبلَغ ما

نهودك؟! بني وناموا صدرك عىل فلعبوا هواؤك أنعشهم أما
صيًفا! وبارٌد شتاءً حارٌّ لبن لك؟! ما لها أمِّ أيُة األمهات! أم يا لبنك أعذب ما

أكتافك عىل ونرقص وتجودين، فتضحكني، بطنك ونبقر فتبتسمني، وجهك نَُشجُّ
تغضبني. فال

الحياة. فم يف دة املتجسِّ كلمتك نحن وكنا فَولداِك، واملحبة الشوق تَعانَق
قدرك. نقصوا الذين فهم أماه، يا كفرة أبناؤك

يدركون! ال ما يؤلِّهون إنهم وجحدوك، كلها األجرام عبدوا
بركة؟! أو خريًا وأكثر ثوابًا، وأجزل منك أقوى رأى ومن والثواب، القوة يعبدون

دونهم ليستبدوا مفزعة للناس نصبوك أَشباحها، من الناس وخوَّفوا بظاللك تمتعوا
بخرياتك.

هيكلك يف العابقة مجامرك عن وتعاموا الثمينة، معادنك من آلهتهم مباخر صاغوا
الفسيح.

املقدسة. الجامعة، كنيستك يف هادئ يشء كل فيه، دخان وال احرتاق ال
املتفلسف. الحيوان هذا هو أبنائك أعقَّ إن

سواك. ليحمد رأسه ويرفع معجنك، من بطنه يمأل
ساخرة. ضاحكة وأنت الغنية، مائدتك حول ويقتتل أجزاءك يقتسم

يرعوون. ال والجهال أمة، ترفسني جيل كل ويف قارة، تؤدِّبني عام كل يف
أسخاِك! ما واإلملاس الدرَّ الواهبة أمنا يا

خرافاتنا. عدا ما يشء كل يف يده إن املهندس، عىل يدل فيك ما كل
… املالك كذلك رجل ١٨٠٠٠٠ تقتلني فال جننِت فمهما أماه، يا أحلمك ما

آحاز. سلَّم يف درجات عرش الظلَّ ترجعني فال سخطت ومهما
امليعاد. أرض قبالة فناح موىس بك وهام البستان، يف فبكى يسوع أحبَّك

األصلية. الخطيئة فأورثنا آدُم بنتَك واشتهى
الخواء. بحر وجه عىل عائمة فقاقيع فهي وللنجوم، لنا ما
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حذاء! بال بنتك أجمل ما الشقراء، جدتنا يا
القمر! أخيها ذراعي بني نائمة أشهاها ما

مرياثي. وامللكوت الوحيد، ابنك أنني آمنت يوم سعيًدا كنت أُماه، يا علمي يف خيبتي وا
قاسية! يقظة من َلخريٌ لذيذًا حلًما إن

النساء. بني العظيمة وحدك أنت أنك إال شيئًا علمي أفادني ما
األجيال. جميع اللعنَة لتعطيك دموع؛ وادي وال منفى لسِت إنك

الرِّبع! ى بُحمَّ املصاب أنا حظي سوء فوا
السوداء! خيبتي أمرَّ ما الزرقاء، يقَظتي أقىس ما

الصخور! يفتق جباًرا املائع من تخلق أمٍّ عىل السالم
تحابي! وال ص تخصِّ ال التي الوالدات وقدوة األمهات أمِّ عىل السالم

نحن. إال ميَّزهم وما سواء، أبنائها كل
األوساخ! به تغسل وماء الذنوب، يمحو ماء ملعون، ونهر مقدس، نهر

والعورات. األرجل به تدهن وزيت امللك، جبهة به تمسح زيت
والنبات! الجماد يف حتى الحظوظ م ُمَقسِّ يا سبحانك

معك! خذني الغدير، ماء يا أين إىل
وأسلو! فأطرب الطريق، يف يل وغنِّ منكبيك، عىل أخي يا احملني

جدرانه. عىل أدبُّ وسوف الهيكل يف أركع كنت
… يشجيني الرتتيل وال يهزُّني، ناقوس فال

وعوالم. دنيا رصت قد أشياء، فتحوَّلُت شيئًا كنت
خلقتهما. الذي أنني يدريان وال ابني، ويدوسني حفيدي، يقتلني قد

أماه! يا قيامتك عيد لِك هنيئًا
كاملجنون؟ يفلت ثم الغضب ذاك تحبسني كنت عبٍّ أي يف

شباط؟! أفعى أين الوديعة، نيسان حمامة يا
مسرتخية؟ هادئة فعدت غيظك أشفيت

نعيم! ورضاك جحيم، غضبك الجميلة، كأختنا أنت
عيب! بكل توصم ومثلك معشوقة، مثلك فهي أمها، رسُّ البنت
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تنادينا! أمنا فهذه نقتتل؟ عالَم أخي، يا نتصافح تعال
فائض. فخريها نزاع، بال مائدتها إىل فلنتقدم ا، جدٍّ غنية وأمنا إخوان نحن

صدر ويف رغيف، حصوة كل فتحت والعطاش، الجياع أيها إيلَّ تعالوا تنادينا: إنها
وينبوع. ينبوع ألف جبل كل

شاء! متى هللا ملكوت وليأت … مرتني نخرسه فال األريض فردوسنا يف فلنتسالم
أماه! يا لك املجد
اآلن! لك املجد
أوان! كل ويف

الداهرين! دهر وإىل
آمني!
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السيد تمثال محل هتلر تمثال فيها حل وثنية كنائس ١٩٣٥ سنة أملانيا يف أحدثت
الشباب من جوق وأنشد العذراء، تمثال محل وأوالدها األملانية املرأة وتمثال املسيح،

التالية: الرتنيمة الكنائس هذه إحدى يف الهتلري

نذهب. ونحن األبد، إىل ستبقني أملانيا يا أنت
ألجلك، نفعله نفعله ما كل نحن؛ نذبل بينما تزدهرين سوف أملانيا يا أنت

ألجلك! يناه ضحَّ ينا ضحَّ ما وكل
ألجلك. ويحاربون ويعملون ويعيشون سينشأون وأحفادنا أبناءنا إن

أملانيا! يا أنت ألجلك

نصه: وهذا الجديد األملاني اإليمان» «قانون أعلن ثم

األرض. يف قوة وكل يشء كل سيدة باإلنسانية أؤمن
الفلك تحت به ُحبل فقد نفسه، وسيد املحبوب هللا ابن بالجرماني وأؤمن
ورضب به وويش املال؛ وعبدة الباباوات حكم يف العذاب واحتمل الشمايل
— صفوفهم اختالف عىل — الشياطني عليه وحكم الشقاء، مهاوي إىل وأهبط

الجحيم. إىل بالنزول
وطائفة املقدسة، املستقبل وبكنيسة الصالح، اإلنسانية بروح وأؤمن
وبوالدة األنانية، إىل فيها سبيل وال حسنة نيَّات أصحاب هم الذين جميع
يُوَصف آخر وال يُعَرف لها ل أوَّ ال التي األبدية وبالحياة ثانية، والدة الكمال

األبد! إىل األزل من —
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عنوان: تحت ييل الذي الفصل فكتبت الجديد الحدث هذا نبأ عىل اطَّلعت أن وكان

أقانيم ثالثة

املتململ! األثري يف الحديدي، صديَدك املصدور، الربكان أيها انفث،
القمر! وبسم النجوم بغمز تباِل وال بالحمم، الخواء ارشق

الصاخبة. واألشالء السوداء الدموع ولكن ستبرص، الرضير، الجبار أيها
وريشة الفن بإزميل املرقشة الرقعة عىل الحمراء ملحمتك ارقم املحموم، الشاعر أيها

العبقرية.
الجبال. وشماريخ املروج سنابل الراقصة، مناجلك ستحصد املقرور، اح الطمَّ أيها

الفنون. ووالئد البطون لثمار العنيد، امللتهم أيها
التنانني! وعظمة الرباكني، شهرة تغرَّك ال رويًدا، رويًدا، رويًدا،

الحمالن فرتعى سماًدا، حممه وسيحور رماًدا، الوردية الربكان براعيم ستصرينَّ
الشاحبة. الجبهة عىل األرانب وتبعر الخرضاء، الفوهة عىل

للحيلِّ. وعظامها والدق، للطهي فتباع التنانني لحوم أما
تداعى هيكل وكم هْزأة، صار إله من فكم عيناك؟ أين باأللوهة، الطامع أيها

وتهدَّم!!
اإلله. عقلنا ينكرها بلقاء خزعبلة األلوهة إن

زبد. من بيد الجراح مبضع عىل القابض الهادي، للنبوغ الخلود
… سوداء سماء يف فخلودهم الحمر العباقرة أما

األبدية. األزلية ألمنا الخلود
مبلورة. ابتسامة الفحم جهمة تصريِّ التي املرتفة للمثرية واملجد الخلود

يتقد. برتوًال لتدفعه املاء تحتضن للتي واملجد الخلود
وتحطم محييًا، روًحا الفن فيه ينفخ صلبًا رخاًما الكلس تصريِّ للتي واملجد الخلود

بدأته. كما لتعيده التمثال
وسكون. بصمت الساخرة لسان، بال الهازئة لهذه الخلود

بناتها ببطء صدًرا تضيق وال والنمور األسود أبنائها رشاسة عىل تصرب للتي الخلود
… السالحف

النمال! ونباهة الذئاب لحماقة فيا
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والشعراء! الكتاب وأعجل والزنبقة، الوردة أصرب ما
النحل! أذكى وما الناس، بَلَه أشد ما

… الحصون ويشيدون التخوم، ينصبون كيف الناس تر ألم
… اململكة حدود ليوسعوا مطمئنة أمة يهدِّمون كيف

… كالحرشات وأصناًفا كالبهائم، فصائل أنفسهم يقسمون كيف
أكياسهم؟! َوتَِرُم سعرها ليغلو الحياة حبوب يحرقون ممن أكفُر ومن

يأكلون. وال يجمعون وهم تجمع، وال تأكل فهي الناس، من خري البهائم إن

صيني. وال فيها جرماني ال مقدسة، غري جامعة فكنيسة املستقبل، كنيسة أما
له. ابن ال — الوحيد اإلنسان ابن — وهللا

وامللَّة. بالطائفة يفكر وال بالجنسية، يحلم ال من املحبوب هللا وابن
الجميع. فوق وحدها األرض ، الكلِّ فوق أحد ال
جشعكم. من تربأوا الضالون، أيها بها آمنوا

الذي والرب األسمى اإلله السالم واحد! إله يف أقانيم ثالثة السالم، السالم، السالم،
يموت! ال

املغرب إىل ويطري بعلبك، يف قرون خمسة كل يتجدد الخالد، «الفينيق» هو السالم
حربة. مليار يشحذ جناحيه من ريشة يسقط فمن

إرسائيل. كإله بالدم، يحلم ال ملن األزيل األبدي السالم
الطرشاء. والصناديق الخرساء للخزنات الرسمدي العتيد والويل

األشباح رموز

خليل لويس املونسينيور تحريرها رئيس فكتب الغرَّاء، البشري جريدة هذا عىل واطَّلعْت
األشباح»: «رموز عنوان تحت عيلَّ يرد

محموم، شاعر سوداء، دموع القمر، وبسم النجوم غمز مصدور، بركان
التنانني لحوم الشاحبة، الجبهة عىل تبعر وأرانب الخرضاء عىل ترعى حمالن
النمال، ونباهة الذئاب حماقة حمر، وعباقرة النبوغ، خلود والدق، للطهي تباع

… الناس من خري البهائم
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والذهن العقل تجهد املعنى، فارغ املبنى رنَّان كالم رسد من دواليك وهكذا
فيذهب السطور، هذه مؤلف أدرك إن يمكن قد ما تدرك عساك تمحيصه يف

ضائًعا. تعبك
الكاتب ينرشها األشباح» «رموز شئت إن أو الرموز» «أشباح وهذه
يشء كل إذ وتحتهما، فوقهما وما والسماء األرض يف ما كل فيتناول العالمة،
عن يحدثك فهو الفارغة، و«ثقافته» املقلد، «نبوغه» لسيطرة حتًما خاضع
موائد عىل الالهوت درس وقد الطبيعة، فوق وما والطبيعة الفلك وعلم الطب
حرج وال فحدِّث والكاس، والطاس النرد لعب بني ما لججه يف وتعمق املقاهي،
تلعثم دونما بال، طمأنينة وبكل املحدث ذلك بها يأتيك وبراهني، حقائق عن
ذات الحجارة برجم هذا عىل يعطف ثم األمور، وزن يف حرية وال اللسان يف
ذاك، عىل ويضعه هذا رأس فيقطع سيفه عىل ويقبض اليسار، وذات اليمني
جرماني ال مقدسة، غري «جامعة ويجعلها الكنيسة كيان عىل مثًال فيقيض
وال كافر وال ماسوني، «وال األمر: ذلك عىل زاد ليته ويا صيني»، وال فيها
العيال رشف عىل مفرت وال اإلنسانية، والحقوق الشخصية، الحريات مغتصب
… الشعوب بمقدرات ومستهرتين وبرانس سفتون قاتيل من األعراض وحرمة
رشبة يتجرع كمن عنه، فيقول — وجل عز — هللا إىل منه األمر يبلغ ثم
األرض الكل، فوق أحد ال … هللا ابن ال الوحيد، اإلنسان «ابن إنه صافية، ماء

الجميع». فوق وحدها
سمى فقد هو أما مارون، والده دعاه الفهامة، اللوذعي العبقري حيا أال
روح فيهما تجسمت حيني، نقيضني ابنه ومن نفسه من فأقام محمًدا، ابنه
قد — نرى ما عىل — لكنه الالشعبي، الالديني والتعصب الفارغة املناوأة
قد الذي فولتري، األفاق لجده األصل طبق صورة أنه وذلك واحدة، يف صدق
الدينيته وأعلن امليل، والتعصب الدينية املناضالت عن بابتعاده جاهر طاملا
ذوي من والنساء للصبيان يرتكها الدينية، الخرافات عن وترفعه املطلقة
قىض العقيدة) وصدق املنطق من (آه هذا، كل رغم أنه عىل الضعيفة العقول
نسمة آخر حتى الشاغل شغله كانت لهابة حرقة قلبه ويف ومات كلها، حياته
الدين. ورجال الدين وحقيقة الدينية القضية وهي صدره، لواعج بها تنهدت
جهوده حرص بل الطائفي التعصب ميدان يف يغامر لم فولتري أن بيد
النارصي، الرذيلة: أوحال يف واملتمرغني الكفرة لكل الوحيد العدو محاربة يف
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هللا ابُن الجرَماني

يعقد فلمن صاحبنا أما النارصي، الجبار: خصمه بانتصار يرصخ وهو فمات
محمد؟ البنه أم أَِلمارون النرص: إكليل

خليل ل.
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املسيح. بعد أنها تاريخها من عرفُت جنينًة ورثُت
الجلود. وتفسخت الجذوع فتقلصت أشجارها يف الخرُف دبَّ

وثمارها ثآليل، ورقها ويف بالقروح، مرضوبة فغصونها الشائخة، لجنينتي َمن
عوص. كشاعر

تطلب وال الصامتة الفراشة وترقص الحسون، ويزغرد النحل، فيه يزم ملهى كانت
طبق. يف رأًسا

األفاعي» «وأوالد للعقارب ومدينة للزنابري، قريًة أجيال بعد فصارت جنينتي دهى ما
الصعاليك. للغربان وعاصمة

كعابري. إال تنتج فلم والتسميد بالحرث عالجتها
الرِّبع! وُحمى بالربداء، املصابة العجوز لجنينتي فمن

صموئيل. أبناء أذرع بني ونامت العناكب، بمآزر تقنََّعْت
وتامار. راحاب ورجس لوط، قوم نتانة فانبعثت دماملها ألْفقأ قلبها فتحُت

البقاء. أخواِتها ونازعت الغذاءَ فرسقِت برية، شجرات جنينتي يف الجدود ترك
متعانقة. متآخية الجذور فرأيت املتمدنة، جنينتي من الرببريات هؤالء ألقتلعنَّ قلت:

الحياة. تقتنص منصوبة رشاك الفضاء ويف حية، شبكة الرتاب تحت
تباع بكرية وال هابيل، وال قايني فال وأبيشالوم، سليمان بني تفرق ال األرض نا» «أمُّ

عدس. بأكلة
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تزهر، وال تورُق فصارت أعواًما، كالنارصي وصربت العقاقري، إىل فعدت املسَرب عجز
تثمر. فال نوَّرت وإن

املحترض. الشجر عىل وأجهزت واملعول، واملنجل الفأس إىل فقمت
آباؤنا. ر عمَّ ما يخرب أبله، مجنون، عمي: بنو فصاح

السن. يبلغ ولم اليوم خرف وقد صبيٍّا، عنه قلنا كذا أبله، مجنون
أبله! مجنون يصيحون: والناس تشخر، والفأس تولول، املنجل

مني الغد يضحك وقد مثلهم، فضحكت مني يضحكون فرأيتهم حويل والتفتُّ
ومنهم.

األوالد. وأنكرها األجداد، عرفها جديدة، أغراًسا ونصبتها جنينتي رأس نكَّسُت
ومذود راحيل قرب وبني الدهرية، األبواب وعند الجثمانية، يف وجدتها غريبة أغراًسا

لحم. بيت
فرعتها. فيها مواشيهم الجريان أطلق

عيلَّ. األمر أعيا حتى الغرس عىل وثبتُّ ويخربون، يرعون وظلوا
فتوقاها الكنيسة، عىل وقٌف جنينتي للناس: يوًما فقلت الالهوتيني اجتهاد وتذكرت

عقيل. بسالمة وحكموا وتجنبوها، املؤمنون
هللا. أخاف تقيٌّ رجل أنني كاهنهم وأعلن

وعنزاته. الخوري حمار إال املوايش جميع من واسرتاحت جنينتي فاطمأنت
ابني يا وأنا وقال: فاستضحك السالم، عليها للسيدة وقٌف جنينتي أبانا، يا له: قلت

… املذبح خادم
غريبة. كل جنينتي من يقتلع فأخذ ُضْحَكٌة، ولد للخوري وكان

مكهربة. بأسالك فسيَّْجتُها أبيه هوى عىل يغرسها أن وأراد فيها، يده مشت
ولم الخوري حمار رصع وقد جنينتي، يحرس بلعام مالك أن القرية يف وأذعُت

ينطقه.
فاقعنسس. نحوه أبوه ونحا فرصع، أبيه حمار بثأر ليأخذ الخوري ابن جاء

مفزعة. جنينتي وصارت الجميع من فاسرتحت
بها. مرُّوا إن الناس يَُصلُِّب مسحورة جنينة

هذه. بعصاي أسلحه من كل جنينتي يدخل إخوتي، يا لهم: وقلت قومي فدعوت
اإليمان. بظلمة وصبغتها الشك، فجر يف خرطتها خشبة أرميا، قضيب

املالك. رش آمنًا املختومة الجنة فعرب نفر عليها قبض

52



مناجذ

وعافية. صحة يوم كل تمتلئ ظافرة، وجنينتي أعوام ثالثة مرت
الغربان. من واسرتحنا القرقذون، سواعدها عىل ورقص الببغاء، جيوبها يف عششت

وذبل. نبت وفريق ونما، فريق فنبت حولية، نباتات فيها زرعت
طاردتها تُرى، وال ترى ال املناجذ راعبًا، انتشاًرا جنينتي يف انترشت املناجذ، املناجذ،
فما والبذور، الجذور تقضم املناجذ … إدراكها عن فعجزت الخفية املعوجة سبلها يف

األعمى؟ السميع العدو بهذا الحيلة
خفي. عدوٌّ قائلني: رؤوسهم فهزُّوا الخلد؟ يبيدون كيف شيوخنا سألت

ماء عىل وصىل والجرذان، املناجذ يطرد قديس إىل فأرشدني الخوري واسترشُت
. ورشَّ

تبني املناجذ فرأى جنينتي، قبالة كالناطور انتصب كاملة» «غري أيام ثالثة وبعد
اإليمان! قلة تعمل هكذا يتمتم: وراح الذبان، يكشُّ وقعد وجهه فاكفهر جديدة، أهراًما
فقلت ارتعدت، حتى النور رأت فما واحدة، فأدركت أنفاقها يف املناجذ طاردت

العقل!! قليلة يا عدوك العمياء الفأرة أهذه لنفيس:
لها أحسب كنت فقد األرض، وجه عىل أرها لم ليتني وتأكل، تقرض ظلت ليتها

حسابًا.
أعمى؟ كان إذا به فكيف بصريًا، وإن خصًما يصلح ال اللص

الدهرية. األشجار عن عاجزة فهي الحولية نباتاتي العمياء اللصة هذه تقرض إن
الربيئة األرض، أمنا قلب من نقية، تربة تخرج فهي جنينتي، ضعيفات تقرض إن

دنس. كل من
مناجذ؟! بال الحمراء الدنيا تكون وهل األنفاق، يف تعيش التي املناجذ أكثر فما
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املنافقني. بالبنني تفرح وال فيهم، خري ال بنني كثرة تشتِه ال
١٦ سرياخ ابن

∗∗∗

الوحوش! سيد يا
إن ونهابها راضية، نداعبها كالفهد، وتثب كالثعلب تتماوت ارة غدَّ قاسية، «أمنا»

نابها. عن كرشت
الغاب! أمري يا

الليل! جبابرة أندَر وما العاصفة، أمام املتماسكني أقل ما
السباع! ملك يا

والسنديان. األسود ويحصد والجالميد، النمور يأكل «أمنا» غضب إن ا حقٍّ
بالفأر. كالهرة بالحياة وتلعب لتقتل، تلد

جاٍف. بطرف وشيعتك ًفا، مندَّ قطنًا الكفن لك نسجت
دموع. بال فمناحته النمر أما للثعلبان، تهبها الدمعة

الرب! سلطان يا

سنة شباط ٧ يف الصحف ذلك وأذاعت برًدا، ماتت ذئاب وأربعة نمًرا أن البيدر ضهر مخفر أنبأ 1
.١٩٣٥
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سيد يا لنا فهب رأسه، عىل واضطجعت كتفيه، فركبت الجبل حضن يف الرقاد أنفت
كميتتك. عالية وميتة كزهادتك، قويٍّا نسًكا النساك

مأتًما له يا الصواعق، وأَبنَتْك الرعود، عليك وصلَّت األبد، إىل طريقك الربوق أثارِت
األبيض. الغضب شهيد ومتَّ محنًقا، غاضبًا مغيًظا عشت بليًغا! وجيًزا

الدجاج. مأوى يف اختبأت فقد العمر بطول الثعالب لتهنأ

… العم ابن يا واآلن
فتكافأنا؟ زرتنا وكم ونتقيك، تتقينا كنت وليايل ربطتنا، أوارص أتذكر

مفتَّحة؟! شارعة وهي بيوتنا عن اليوم ردك ما
موقدنا؟ قبالة ِلتُْقِعي نارنا، ضوء إىل عشوت وما مت وكيف

والخناجر. العيص وتكرست الذمار، حماة مات تلك، غري مواقد إنها
الجبار أيها مقروًرا تموت فكيف ماتوا، واملشمرون الرجال، سباع من الديار خلت

عورة! والبيوت
ودفئت! أكلت فكنت «زرائبنا» دخلت ليتك

تواريت! بعدما إال جرجرتنا سمعت وما وخرجت دخلت كنت
مثلهم. البيت سيد لكنت جئتنا فلو … األقوياء «الضيوف» نحب إننا
الضبع.» تأكلها وال السبع «يأكلها يقول: ومثلنا األشداء نعشق إننا

. سجالٍّ التوراة بحسبها منها، كثري يشء وبينكم وبيننا القديمة التقاليد نقدس إننا
جديد. وال قديم ال وحياتك الحديث؟! السالح أتخاف

هللا. من إال سلطة ال وشعارنا: هررة، ومخالب ضفادع، حناجر
ونرصدك. وترصدنا أبوابنا، تدقُّ كنت يوم أشداء كنا

تزرنا. ولم فمتَّ الكفاءة، ففاتتنا اليوم أما
جوًعا. أمِس متنا ونحن مقروًرا، اليوم متَّ أنت هللا! سبحان يا

املوقد. حول نرعى وكنا القدور، يف تُسلق لحومنا كانت

هذا؟! جاء أين فمن النمور، من خلت بجبالنا عهدي
… الضباع إال فيها وما النمور من خلت بها عهدي

… األدباب سوى فيها وما األسود من خلت بها عهدي
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… الذئاب غري فيها وما الفهود من خلت بها عهدي
جاء أَين فمن والجعالن، والظربان واألرانب، والثعالب والعقارب، األفاعي فيها أعهد

النمر؟! هذا
مرصعه! أروع فما حرٍّا، ليموت اإلسار ذل من أفلت إال أظنه ما

… غريب أنه شك ال

األسود. أبا يا
عليك؟ جازت فكيف السياسيون يجيدها معسولة ألفاظ تلك أشعيا؟ أيخدعك

رصت فعلت وإن تُؤاَخى، وال تؤاخي ال إنك األمم، عصبة شاعر أشعيا، تصدق ال
هرٍّا.

… تتزحلق البيدر ضهر فجئت تمدينت، إال إِخالك ما
األرض عىل عمرك يطل فلم وأمك أباك أكرمَت ما الوالدة، عليك فغضبت ت تحرضَّ

… موىس علَّم كما
تصلِّ؟ أَلم عنك، الربد دفعت بماذا يل قل

صليت! كنت املوت، تستاهل حيوان إنك ا حقٍّ

… ديك قادها ملا فيها، كان ولو نمور، البالد هذه يف ليس كذبة، فأظنها وبعد
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األوىل الجلسة

يحرضه لم ي رسِّ عشاء فكان سمينة نعجة األسد افرتس اح فضَّ وجوع ُمرٍّ عناءٍ بعد
األرض. وافرتش اسرتخى حتى السيد وأتخم يوضاس،

كعليقى يشعُّ وتاًجا يعقوب، سلَّم من أطول عرًشا الحمراء يقظته أحالم يف رأى
َرَغًدا. رزقه فيأتيه بقانون، ويلتهمها بفتوى، رعيته يأكُل ملًكا يكون أن فرسه موىس،

صوته، سمعوا إن قلوبهم وا فيقسُّ جنسه، أبناء ع يروِّ قرًما سيًدا يكون أن األسد ساء
اللبؤة وكاشف جنينًا، لحظة يف صار ظامئ بأمل دماغه فحبل ريحه، أخذوا إن ويتواروا

يقينًا. والظنُّ إِيمانًا الشكُّ فصار امللكات، أبهة لها وتمثلت فأكربتها، بنيَّتِه
يبتهل. وواعظ يرضع، كمرشد يزأَر وأَقعى التلة عىل األسد استوى

أمراء وحالف الجوار، حسن عىل جميًعا وعاهدهم عام، مؤتمر إىل الرب وحوش دعا
وإن صدقت حالفت إن والحيوانات ودفاع، هجوم محالفة والعشائر القبائل وزعماء

… وفت عاهدت
والقصرية، الطويلة اآلذان ذوات فأقبلت الوحوش عالم يف العام املؤتمر خرب وطار
مندوبو حرضه خطري مؤتمر وكان الوادي، الوفود فسدِت واألسيلة املعطاء واألذناب

وقال: خطيبًا فيهم األسد فقام الجنسية، يف اإلخوان
سادتي: آنساتي، سيداتي،

القمر، وأبونا الشمس نا أمُّ األرحام، وتجمعنا األصالب توحدنا عم، وأبناء إخوة كلنا
وسعادة جهنم، عذاب من فأراحنا وأَحبَّنا األصلية، الخطيئة من فخلَّصنا هللا ميزنا وقد

الجنة.
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تابوت يف مًعا فبقينا د، توحِّ واملصيبة اإلنسان، عمنا ابن مع الزمن من ة حصَّ عشنا
دامت! لو أياًما أحالها كان ما الطوفان، انقىض حتى نوح

الساعة، تلك يف فافرتقنا دمنا، له وأحل علينا سلطه هللا أن الجاهل اإلنسان توهم
عمنا، املرحوم أبناء وبني بيننا، دائمة حرب وكانت والكهوف، املغاور إىل وأوينا وأَوى
دين، وال ذمة وال ميثاق، وال لنا عهد ال فبتنا والفصائل، األنواع اختالف عىل بيننا ما ثم
وقوينا مخوف، وسيدنا منبوذ، زعيمنا والفتك، الغدر ودستورنا والناب، الظفر رشيعتنا

ضعيفنا. يأكل
ادُع أِن أَمِس إيلَّ أوحى صوبنا، انحرف هللا أن يل بدا فقد اإلخوان، أيها هللا فلنتق
بي آمنتم فإن عيلَّ، وتمردوا عصوني الذين الناس عىل أسلطكم وأنا عبادتي، إىل إخوانك

السماء. يف وقديسني األرض يف أسياًدا كنتم
والدم؟ الثارات وننىس ومساواة، وإخاء بحرية ونعيش نتحد أن اإلخوة أيها لنا فهل
والشدائد؟ النوائب يف إليه نأوي لنا وحصنًا بيتًا ويكون فيه الرب نعبد هيكًال لنا فنبني
ال الذي هم رشَّ تتقوا مثلهم اعملوا وتعبَّدوا، وا تحرضَّ حني إال واسرتاحوا الناس نعَم ما

الرشف. دم عروقه يف يجري وحش به يحلم
… يا األسد، ملكنا يعيش هاتًفا: أحدهم وَعرَّ الحاد، التصفيق َفَعَال

يعيش! يعيش، يعيش، الجميع: فردد
الوادي. لخال العهد ولوال املحفل، فأرعب النمر وازبأرَّ

فأنا تخف ال له: يقول كأنَُّه النمُر فشزره عيناه، فاحمرَّت ا رشٍّ بالنمر األسد وظنَّ
سبط من انترص الذي األسد بأخي اجتمعت قال: ثم يمني يف أحنث وال عهًدا، أنقض ال

عليه. أُنزل بما ثابتًا إيمانًا وآمنت رئبائيل،
ويالتكم، تخفيف وقصده الحيوان، معرش رقيكم إال يبغي ال العظيم األسد إن

أوجاعكم. وحمل
والنمر مليكنا األسد البغل: وحمحم املؤتمرون، وضجَّ استحسانًا الحوافر فطقطقت

وزيرنا!
األعظم، الهيكل نبِن لم إذا اطمئنان وال لنا سعادة ال قال: ثم للكالم األسد وتهيَّأ
ضيقتنا يف هللا إىل به فنصيل البرش، كإخوتنا وصيًفا شتاءً إليه نأوي هيكًال فلنبن
تتحدوا أن تريدون فهل هللا، لدى شفيعنا يكون لساننا يفهم الذي وسليمان وشدائدنا،

واحدة؟ يًدا وتعملوا
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متحدون! متحدون اليمني: ناحية أصوات فَعَلت
الهيكل! فلنبن فلنعمل، الجميع: وهتف

أهندسه! أن عيلَّ لكم الحمار: فقال
طوع. فيدي بها، وأقصِّ الحجارة أنحت وأنا الفيل: وقال
الجبل. ظهر إىل واملاء الكلس أنقل أنا السلحفاة: وقالت

الحجارة. ننقل نحن الغنم: وقالت
تعرفوني! كما رشيق خفيف أستاذ، ار عمَّ أنا أبنيه، وأنا الجمل: وقال

وصربا. والنمر األسد فتناظر
اإلنسان. أخي قامة طولها بلغ ولو الضخمة الزوايا أحمل وأنا القرد: فقال

والذراع. اإلزميل حتى الفادن من البناء آالت لكم أعدُّ وأنا : الدبُّ وقال
أطيِّنه. وأنا التيس: وقال

وشبابيكه. أبوابه ر أنجِّ أنا الضبع: وقال
األعداء. هجمات عنه وأرد أحرسه وأنا األرنب: وقال

البخور. له أعدُّ وأنا الظربان: وقال
بناؤه؟ يتم حتى يحرسه ومن وقال: ضاحًكا األسد فكرش

موالي. يا أنا الثعلب: فعوى
أتعس ما حمري! يا تخيبوا بهم: ورصخ ، ينشقُّ كاد حتى الغيظ من األسد فانتفخ

ناطور! وثعلبها ار، عمَّ وجملها حمال، وسلحفاتها مهندس، حمارها أمًة

ثانية جلسة

وشفاههم املسرتخية بآذانهم ون يعربِّ منازلهم إىل العم أبناء وكرَّ «آب» مجمع انفضَّ
اإلخوان إليه دعوا آخر مؤتمر لعقد وهبُّوا يقنطوا، فلم الزعماء أما خيبتهم، عن املتدلدلة

الحديث. وكان عميق، فج كل من فجاؤوا تلفونيٍّا،
كلَّم يوم إال ربُّهم الناَس ابتىل فما الهيكل، بنيان عن اإلخوان أيها عدلنا األسد: قال
األرض، أمم بني من الخروج» «سفر يف أخرجه قد وأساليبها، العبادة طرق وعلَّمه موىس
لجميع أرضيٍّا ربٍّا «العدد» سفر يف وعدَّه أجمع، العالم عن «الالويني» سفر يف ولواه

واشرتع. إرسائيل لبني سن ما «التثنية» سفر يف أبرم ثم املخلوقات،
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الذي داود النبي يف موالنا يا قولك ما لألسد: وقال بأنفه، وزمَّ أذنيه الحمار فحرك
كل جعلت سلطته، يديك أعمال وعىل كللته، والبهاء «باملجد اإلنسان: عمنا ابن يف قال
سبيل يف السالك البحر وسمك أيًضا، الربِّ وبهائم جميًعا، والبقر الغنم، قدميه: تحت يشء

املياه.»
والذي — اليمني مقاعد من ضحٌك — والبهاء باملجد املكلل املخلوق هذا اكتفى فما
سليمان أبو لفقه بما — صوب كل من قهقهٌة — نوعه بني من كثريين من أجمل أراني

بأنفسهم. الهنود فعل كما وطاهر نجس إىل الحيوانات نحن منا قسَّ بل
بحصتك، ارَض حمار، يا ربك اشكر له: وقال الثعلب أظنه خبيث حيوان فتبسم
الديك. أخي كلحم يؤكل لحمك وال جلدي، مثل يُلبس جلدك ال كله، العمَر تعيش فأنت
أن يظهر الحكيم، تسأل وال املجرِّب، سائل الجمل: وقال حرًدا، الحمار فشفرت
واألنكى مثيل، جمًال خمسني أربعني يقود صغري فولد داود، قال كما علينا مسلط اإلنسان

«قرَّادي». جحش إىل يقطرنا أنه
مساواة، قائًال: الرخيم صوته فمدَّ السكوت يطق ولم الغيظ، من الحمار فانشقَّ

… فارغ كالم أخوة،
اإلهانة هذه عىل احتجاًجا التحتانية شفته وأرخى فكيُه فأطبق الرئيس إليه فأومأ

كله. النوع إىل املوجهة
بنظرة خاطره األسد فطيَّب األحمر، كيسه يخرج وكاد وأرغى، فشقشق الجمل أما
إال عيني يف كبري ال يقول: ذلك مع واإلنسان فقال: حديثه إىل ورجع فهدئ منبسطة،

الجمل!
أفزر كيف ألريتكم ساعة عنه تخىل ولو اإلنسان، هللا ترك ما وقال: الثور فاحتد
عني مثل ظاهر الغرض لإلنسان، كلها أبدية، سعادة خلود، امتيازات، القرن، بهذا بطنه
يف موىس أنف وفركت دهوًرا، الربوبية أخذت أبًدا، أخوكم قرص ما هذا كل ومع الشمس،

العجول. مذابحك عىل يقرِّبون حينئذ داود: قول همني وما سينا، برِّية
أبواب دمغ تذكروا الثور، عمي صدق فقال: األبصار إليه فتحولت الجدي فمعا
ألحفاده انتقاًما املرصيني أبكار جميع يقتل أن نوى الرب ألن بريء؛ جْدٍي بدم العربانيني

إرسائيل. أبناء
وهم األبواب، يعرف ال الرب أن كيف أفهم ال تيوسيَّتي عىل وقال: التيس فبقبق

يُرى. ال وما يرى ما الكل، ضابط عنه: يقولون
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فمالك شفقة، بال ينحرني الذي اإلنسان لينرصوا مالئكته أرسل وكم الخنزير: فقال
رجل. ١٨٠٠٠٠ قتل واحد

الدموي. الصياورت الرب، هذا دبرها مذبحة من وكم
أحبَّ ملاذا ربهم، عىل عتبي ولكن هذا، بعد البرش عىل أعتب ال أنا النعجة: فقالت
يستطيب وال الطري، لحم يحب لم وملاذا كلها؟ الحيوانات دون العجل، ولحم لحمي

السمك؟
األقوال هذه يصدق ال عقيل النغل: وقال الصواب إىل النعجة فردت حمامة، فهدرت

سادة. يا فاعذروني
أيًضا. (سيداتي) يقل لم ألنه اإلناث؛ وجوه فاحمرت

أبناء إنهم يقولون كلهم ولهم؟! لنا ما طون خالَّ الناس وأردف: باىل فما النغل أما
من هللا أن يدَّعي واحد وكل عليه، إال يختلفون وال ومثاله، صورته عىل خلقهم وإنه هللا،

عوننا؟! يف ليكون «هللا»؛ ال هذا من نتقرب وكيف املشكلة، هذه لنا يحل فمن حزبه،
الناس قرَّب الدين أن يظهر فقال: اإلخوان جميع له فنصت وحمحم الحصان فعنق
عمنا أبناء يعرتف حتى رب، وجه لها يعرف طائفة نصري أن لنا فاألفضل هللا، من
والربذعة واللجام، الحزام من ويريحونا تسخرينا عن وا ويكفُّ الحرية، باستحقاقنا البرش

والجالل.
لهم؟ ِلنَأمَن لبعضهم الناس أمَن هل خال، يا بكلمة يل ص رخِّ قائًال: البغل فوقف
وأيديهم خناجر، وألسنتهم والسالم، الرحمة تعلِّم منزلة كتب أصحاب إنهم يقولون كلهم

ديناميت. وأصابعهم سيوف،
كان كما ناقة ركب يُرى، ال أنه رأى وإذ صوبه، الوجوه فاستمال القرد فقهقه
هو؟! يا هذا ما هذا، من بيشء تفكروا ال كلمة، يل اسمعوا وصاح: ساعدة، بن قس يفعل
فصاحت … مبا … عبا يسمونهم الذين البرش علماء أكرب تسمعون، وال تقرأون ال كأنكم

عباقرة. الشجرة: عىل من الببغاء:
من اليوم يتقربون العباقرة هؤالء كل عباقرة، نعم، نعم وقال: صلعته القرد وحكَّ

… جدهم أنا إنني ويقولون الحقري، أخيكم
الشكل؟! هذا من بأوالد ترىض وكيف وقال: الدب فعرَّ

الناس أنبياء كل وراء، إىل بالرجوع نحن نفكر أالَّ الرفيق أيها املهم القرد: فأجابه
إال هي ما والطائفية، املذاهب من الخري أنتم وا ترتجَّ فال هذَّبوهم ما األطهار ورسلهم

ظهوركم. عىل لريكبوا األفراد لبعض سلَّم
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همرجتهم، األسد فغاظت والنهيق، الحوافر طقطقة بني الشاهق املنرب عن وانحدر
التام. الكسوف ظلمة من أرهب سكوت وكان الوادي، جلد لها اقشعر بزمجرة فأسكتهم
ال قائلة: مهنئة وصافحته الجموع عجوزه فشقت صفة، عىل املحنَّك القرد وأقعى
مغارتنا، يف يحلونها فجاؤوا «فوق» مشكلتهم انحلت ما الناس، كالم عمي ابن يا تصدِّق
جميًعا، أوالده فرضَّ والحيل، املكائد موىس علَّم الذي ربهم إال قتلهم ما البرش مساكني
لهذا نقول وال ويقاتلوهم، بإخوتهم يتحرشوا حتى أوالدنا نعلم ال مثله، نعمل ال نحن

لهذاك. قلناه ما غري
إليك. ألنقله أتبينه لم كالم وكان السامعون فجمجم

حضورها فاستغربوا فجأة، السعالة بينهم ظهرت حتى حيارى مطرقني وظلوا
تقسيم يف سعادتكم وقالت: الرأس بحني املحفل فحيَّت هي أما مدُعوَّة. غري وهي

القسمة. يف الخري كل التناحر، من تسرتيحوا قسموها أراضيكم،
هذه إخوان، يا تصدقوها ال هنا؟! إىل جئت كيف مرا، يا اسكتي الغول: فصاح
يف وطائرة الحدود، عىل واقفة أموالهم كل الناس، القسمة أراحت ما محدود، عقلها مرأة
الطري فأضعف وشطارته، واحد كل هكذا، تظلوا أن األحسن البحر، يف وسابحة الجو،

معاجنهم. حتى وأبراجهم قصورهم يف امللوك تشارك الحيوانات وأحقر
ال «غريبًا» رجًال ليتبع جاره الجار يبغض وشيًعا طوائف الناس مثل تصريوا ال

واسرتيحوا. مثلهم اخرتعوا غلط، أكرب ال، ال، ال، أبيه، قرعة يعرف
يا عندي، الجواب الخري، جماعة يا دستوركم الفرس: فقال للرد، كثريون فنهض
أذكرك يل اسمح بها، تحسُّ وال االخرتاعات تعرفرضر ال جاللتك العظيم، الغول حرضة
واحد القاك لو اليوم تعمل فماذا االخرتاعات؟ قبل قتلك كان أما ا، رشٍّ يتأبط فقط، بواحد

مثله؟
إىل املويسُّ وصل من اسأل غول، ألف تطحطح اخرتاعاتهم من واحدة أصبع مثله؟

االخرتاعات. إال الناس ورزق رزقنا وقطع قيمتنا وقلَّل أهلكنا ما ذقنه،
الدين. باسم تفرقهم اخرتاعاتهم ورش القرد: فقال

وانتصبت جميًعا فصمتوا الكالم؛ يف رغبته فأظهر الهدام، القرد تطرف األسد وخاف
األربع، ذوات فباسم الحيوانية، وجه بيَّضت جلسة هذه فقال: الحراب كرؤوس اآلذان
االجتماع هذا ختام الجزيل بالفخر وأعلن الفؤاد، صميم من أشكركم األذناب وذوات
الفذة، عبقريتكم فيها تظهر أخرى اجتماعات إىل وسندعوكم العميق، بالتفكري الحافل
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اآلن بنا هيوا … كالم قلة مع كبرية عقول وأصحاب ومفكرون، بلغاء فينا يقال، الحق
يها. ويقوِّ األدمغة ينمي فاللحم قلوبنا؛ به نسند ما نأكل

أن األسد وسألوا وأنفوا بعضهم فاشمأز الكثري، العيش عليها سفرة إىل فقاموا
… لهم وأقسم الحمراء يدُه فمدَّ الحلفاء، لحوم أكل عن الكف عىل يعاهدهم

يغمز ولكنه ليسكت، يغمزه والثور ويضحك، برأسه يهزُّ جحًشا فرأيت والتفتُّ
… حمار ابن حماًرا
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ناسكان

األرض: يف وعينها وقالت، شفتيها، ت فرصَّ هركولة راهبة فمرت ناسكان، تناقش1
أنهما الناس فظن الروحي، سالمنا عليها يتوقف سماوية قضية يبحثان املكرَّمان أخواي

البرش!! عقل أَقل ما يتقاتالن،
حياتي يف رأيت ما قالت: مديدة، بغمزة اتبعتها وبابتسامة غانية، أثرها عىل ومرت

… يتشاتمان ناسكني من أحىل
خلَّيا فماذا الناسكني، هذين كالم من عاقبة أسلم الخناجر رضب فقال: جذع ومرَّ

للفتيان؟
يتجادلون، والزهاد ون، يتحاجُّ العلماء الحديث: سمع إذ فقال بتالميذه معلم ومرَّ
… أوالد يا امشوا حديث، من مجالسهم تخلو ال متقابلون، ٍر ُرسُ عىل الجنة يف والذين

الوادي» «لربِّة يترضع «الغور» هذا ناسك سمعت ما كثريًا فقال: واعظ ومر
السنني يف كالحكومة للزارعني» «بذوًرا جرابه من يوزِّع رأيته ما وكثريًا وتشفيه، لتداويه

… الضيقة
باله فما كالصالب، واملصلوب األَلم، يف اللذة يرى «الجبل» ذلك ناسك سمعت وكم

أخيه؟!! كالم بآالم ساعة يتلذذ لم
سكينًا؟ ُرضب لو يعمل كان فماذا كيلني، الكيل فردَّ شوكة، شكَّته حني رصخ لقد
إىل «يشاِهُدون» بدأوا الذين املتعمقني يدعو والزهد ، وردٌّ أَْخذٌ األدب صحفي: وقال

… لذيذ وتصارعهم بركة، النساك فهرت وليتعلموا، الناس فليسمع النقاش،

جربان. حول ونعيمة الريحاني تشاتم حني ُكِتبت 1
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كاهن: أنه ألكَّدت قال ما بعض ولوال لونه، عرفت ما واحد وقال
وراح؟ مىض «ناسك» عجائب عىل الناسكان هذان أيختلف

للبرش تارًكا كالناس، ومات كالناس عاش واملشيئتني؟! الطبيعتني عرص يف أنحن
أرسار جوفها من لينزعوا والعود والناي املزهر يكرسون كانوا ملا بها عملوا لو كلمات

… أنغامها
الطوباوي هذا طريق عن «الطوبى» إىل يسعيان كليهما املتناقشني الناسكني إن

… إيلياء رداء عىل كاليشاع السماء، إىل الصعود ويحاوالن بالفن، الراقد

من به خ توسَّ ما وكلُّ تدهور، قد األعظم الناسك فليل الريح، ولتمت العاصفة فلتسكن
وآالمه. خيبته منها طهرته تجاريب

فال … توهم كما ليعود بعد فيما عنها ينفصل ولن العظمى»، «الذات يف انعدم لقد
خالدة» «آثار للناس فليخرجا … بالردة «أمني» يؤمن وال بالرجعة، «ميخائيل» يتعلل
طريقها الزوبعة تضل أن قبل خريرها وينقطع فيبتلعها، بالبحر الساقية تلتقي أن قبل

السحاب. يف
الشمس رشوق مع تستيقظ الناس بها يلغط التي «املفتوحة» الكتب هذه إن ، أخويَّ

املوت. لبنت شهرتها إن غروبها، مع وتنام
وأبقى. خري الرفيع فاألدب للخلود، أسطر بضعة ولو فلنكتب

اآلتية. األجيال به تديننا ما علينا نسجل فال ٌل، مسجَّ األدباء تشاتَُم إنَّ
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الخوري. خليل بشارة الشيخ الرئيس فخامة انتخاب ذكرى يف ُكِتبت

١٩٤٨ سنة أيلول

∗∗∗

آساس وطَّد عظيم زعيٍم عيُد سيًدا، لأليام صار ويوٌم مجد، وصبح كرامة، فجر
زيَّن كلَّله، والروافد وبالجوائز رفَعُه، السامقة األعمدة عىل عاليًا، سقفه َوَسَمَك بيتِه،

«الداخل». إال أمامه يبق ولم والرشفات، والرفارف باألطناف «خارَجُه»
السجادة جانب إىل يكون فال األَثاث، بني اتساق إىل التناسق، إىل محتاٌج الداخل

مقطع. حصري النفيسة
تسكت ومتى الريشة، هذه تستقرُّ فمتى يشتهي، كما البيت هذا يكون أن يريد كلٌّ

الرياح؟!
للنار. طعاًما العقيمة واجعِل األَشجار، أصول عىل وألقها الفأس خِذ

فانحْت كاملة، أعوام سبعُة موالي يا وأَمامك السبعة، أعمدتَها ونحتَْت بيتها بَنَْت الحكمة
عموًدا. عام كل يف

السماُن البقراُت فتبتلَع معكوسًة، يوسف كسنوات السبع السنوات هذه اجعْل
العجاف. البقراِت

أعجوبة. أَحد لكل الصوم، كأسابيع السبعُة األعوام هذه فلتكن



ورموز أشباح

ال و«الخلَّ» يستحيل، ال املاء فإن الصالحة، «الخمرة» عن واسأل «قانا» بعرس ابدأ
خمًرا. يعوُد

اختلفت وإن «كهنة» عهد فلكلِّ نفسك، الكهنة فأِريَنَّ اذهب «لألبَرِص»: قْل
أسماؤهم.

أن تحاول وال «املستنزفني» وارضب بسالم، اذهبي أحياِك، إِيمانُِك «للنازفة»: قل
تشفيهم.

يصلحون. وال يتوبون ال اليوم الشاطرين إِنَّ الشاطر»، «االبن بمثَل تؤمن ال
أعماه. ممن أخرب أنت فما عصاه، واكرس «األعمى» ارضب

«الربكة». حول انتظاره طال فقد وامِش، رسيرك احمل «للمخلَّع»: قل
لنشاهدك. فقم غيابنا يف متَّ قد «إلليعازار»: قْل

يرحم. ال قاٍس والتاريخ موالي، يا عليك كلها املسؤولية
ترحم. «صديق» من شبابك ارحم

هيكلك. من واليمام الحمام باعة واطرْد «السوَط» خِذ

اللبناني. البيت عليها ترفع عموًدا عام كل يف فانحْت سبٌع سنواٌت أمامك
خليًال. املنام يف تُراِع فال فأكثر، الباقي ا أمَّ كثريًا، عملَت قد

تاريخ. «غًدا» فلك شعراءُ اليوَم لك يكن لم إن
كتاب. خري لألجيال تتمَّ أن استطاعتك ففي بيدك، تاريخك اكتب

شبابك! كالنرس تجدِّد عشت العيد، صاحَب يا عشَت
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