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مقدمة 	لطبعة 	لثانية

جئت بغد	% �كتبت عنها هذ� 	لمقاال� 	لتي تقر��� بعضها 
في هذ	 	لكتا/ �*نا شا/ %�� 	لثالثين، �*كتب مقدمة هذ� 	لطبعة 
من 	لكتا/ 	آل� �*نا شيخ يخطو 7لى 	لتسعين. كنت *3مي بهمتي 
7لى 	إلماA *عيش في 	لمستقبل، فنفد� 	لهّمة، فغد�� *عيش في 

	لماضي. كا� غذ	H قلبي 	آلماE، فأمسى ال  يجد 7ّال 	لذكريا�.
ما تقر��نه في هذ	 	لكتا/ ُكتب قبل *كثر من خمسين سنة، 
َمن كا� يومئذ 	بن عشر سنين صا3 	آل� فوR 	لستين، فَمن لم يبلغ 
 	Uلزما�، فإ	لك U �	مانه بل بميزY Rلسن فال َيحكم عليه بذ�	 �هذ

لم تد3كو� فسلو	 عنه َمن *%3كه �عا] فيه.
 H3ثا �* \Yلملك غا	على  Hلكتا/ ـ مثًالـ  ثنا	�7 �جدتم في 
 ،Hلبكا	جها Yنه كلما� ما*� Hلرثا	لك U 3_ في	لحر	له، ��7 لمستم 
فال تظنو	 *ني من جماعة غاY\ �ال  *ني من *شياعه، �ما *حسب 
 �*نه بقي لغاY\ 	ليوA جماعة *� *شياb. �ما لي صلة بغاY\ �ال  بغير
ما  *3	� �*سمعه، كما يصنع كل  	لحكاA، �7نما كنت *صّو3  من 
*%يب �صاحب قلم ُفطر على 	لبذE �على 	لمشا3كة، فهو يبسط 
عو	طفه، �يعرh للناg مسّر	ته �*حز	نه �fماله �fالمه، ال  يرضى 
حتى يشا3كو� فيها. �لو سألتم من بقي من Uلك 	لزما� لخّبركم *� 

٦

	لذ\ كتبته يوA ما� غاY\ �تقر��نه في هذ	 	لكتا/ كا� تصوير	ً 
صا%قًا للو	قع ليس فيه مبالغة �ال  تهويل، �هل ُيطَلب من 	أل%يب 

7ال *� يصّو3 ما  �قع؟
*   *   *

ليس هذ	 	لكتا/ عن بغد	% 	ألمس 	لبعيد، يوA كانت بغد	% 
مد	ئنها،  �*جّل  *عّز  �كانت   ،h3أل	 �عاصمة  	لدنيا  حاضر_ 
 pقو* �%�لُته   qلملو	 *�لئك  *كبَر  فيها  يقيم  	لذ\  	لخليفة  �كا� 
 Hلعليا	 7لى  تشّق  �ثبت  	لتي   Aليو	 بغد	%  �ال  عن   .Eلد�	 تلك 
طريقها �تستدq3 ما  فاتها �تعيد بناH مجدها. بل عن بغد	% 	ألمس 
كنت  	لتي  بغد	%  سنة؛  قبل خمسين  كانت  	لتي  بغد	%  	لقريب، 
 Aلعلو	3 	لغربية، �في %	لمركزية ثم في 	لثانوية 	فيها، في  g3ّ%*
	لشرعية في 	ألعظمية 	لتي صا�3 كلية 	لشريعة، �كنت *حاضر 

في %	3 	لمعلمين 	لعالية، �كا� Uلك سنة ١٩٣٦.
بغد	% 	لتي عرفتها صا�3 *يضًا من 	لتا3يخ. صا�3 حديثًا 
7ال  فيها  يكن  لم   .pكرU �	لعجائز، صا�3   wلشيو	 *لسنة  على 
شاb3 �	حد على جانبيه عما3	� ما  ترتفع عن 	لطبقة 	لثالثة، يمتد 
من 	لميد	�، ميد	� با/ 	لمعّظم، 7لى قريب 	لبا/ 	لشرقي، يمّر 
	لمعاهد  �*كثر  علي،  سلطا�  سيد  �جامع  خانة  	لحيد3  على 
�	لمتاجر كلها في هذ	 	لشاb3. �في *�	خر *يامي في بغد	% باشر�	 

.\Yغا b3خر، هو شاf b3بفتح شا
*   *   *

*%خلها،  بلد  كل  في  3جلّي  على  *مشي   �* *حب  �كنت 
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عند  	لرشيد   b3شا fخر  7لى  	لمركزية  	لثانوية  من   zخر* فكنت 
	لبا/ 	لشرقي، �ما بعد 	لبا/ 	لشرقي 7ال شاb3 على 	متد	%� لم 
 .g	بي نو* b3سمه شا	 �ّ* ُعبِّد يومئذ �ال  ُسِكن، *ظن  يكن قد 
فكنا نؤّمه بعض 	لعشايا، فنجلس عند� مجلسًا ما  في 	لمجالس 
*جمل منه منظر	ً، �نأكل طعامًا ما  في 	لمآكل *شهى منه َمْطعمًا؛ 
	لمجلس عند %جلة ساعة 	ألصيل، �	لطعاA هو 	لسمك 	لمسقو� 
حّية  �هي   Hلما	 من  	لسمكَة  	لصياُ%  لك   zُيخر (	لمزقو�)، 
تضطر/ في 	لشبكة، فينظفها �يضعها على 	لجمر 	لمتوّقد حتى 
مّما  	لخضر،  من   b	نو* عليها  بصينية  يأتيك  ثم  له،  تكو� سقفًا 
*عر� كالبقد�نس �	لكّر	� �ما ال  *عر�، �يأتيك بالخبز ساخنًا 
 Eلتي يقو	% 	كلة بغد* �قد ُخبز 	آل�. �لكل بلد *كلة شعبية، �هذ
	لمصريو� عن مثلها: "7نك تستطيبها حتى تأكل *صابعك بعدها". 

�لو صّح هذ	 	لكالA ما  بقيت *صبع في كّف 7نسا�!
*كثر  يعلو   Hبنا طولهـ   ـ على  	لرشيد   b3شا في  يكن  �لم 
 Hلبنا	3خو_ ال  تحتمل  	كما قالو h3أل	طبقا�، أل�  �من ثال
 �	لعالي. �كّنا نقف *ماA %جلة فنرp 	لماH عند 	لفيضا�، لوال هذ
	لسد�% من 	لتر	/ 	لقائمة على جانَبي 	لنهر أل�شك *� يصل 7لى 
صد�3نا. �*E�ّ بناH عاE ُشّيد على *يامنا في بغد	% بناH لتاجر *Uكر 
*� 	سمه >حّسو<، حفظت 	السم لغر	بته، *قامه ـ كما قالو	ـ  على 

قاعد_ �	سعة من 	ألبرR (*\ 	إلسمنت 	لمسلح).
	لثانوية  من   zخر*  ،R	ألسو	 �سط  *حيانًا  *مشي  �كنت 
�حيث  	لكتب   bتبا حيث  	لسر	\،   Rسو على  فأمّر  	لمركزية 
 Rسو تجا3_  لكّل  فيكو�  	لبضائع   Eتتبد ثم  	لمكتبا�،  *كثر 

٨

خاّصة بها. �منها سوR كنت *قف فيه فأحّس *ني في حديقة Yهر 
متعد% 	أللو	�، فيه *قمشة حريرية ملونة، �قريب منه سوR 	لبّلو3 
�	لتحف، �	ألنو	3 	لساطعة 	لقوية تبرR من خالE بّلو3� �تحفه، 

فيكو� لذلك منظر بهيج.
	لشمس  حّر  فيها  َمن  ال  يحّس  مسقوفة،  كلها   R	ألسو	�
*جد  حيث  	لفضة   Rسو 7لى  *نتهي  حتى  	لمطر،  بلل  �ال  يجد 
 gلنا	 يسميهم  	للحى   �هذ *صحا/  جد	ً.  طويلة  بلحى  عّماًال 
مسلمين  ليسو	  فهم  	لصابئة،  	لكلمة  *صل  �لعّل  >	لصّبة<، 
غيرهم،  	لدنيا  في  ال  يعرفها  بمهنة  ينفر%��  �لكنهم  �ال  عربًا، 
يتو	3ثونها بينهم ال  يعّلمونها 7ّال *بناHهم، هي 	لكتابة �	لنقش على 
	لفضة؛ تعطيهم ما  شئت من صو3_ *� كالA، فتأتي من 	لغد فتأخذ 
Uلك منقوشًا على ِحلية *� على fنية من 	لفضة. �	لكتابة ال  تمحى 

*بد	ً، على %ّقة في 	لصناعة �جماE في 	لشكل.
*   *   *

�من *عجب ما  �قع لي *ني نزلت من 	ألعظمية، *نا �*نو3 
	لعمر 3حمة 	هللا عليه. �كنا ال  نكا% نفترR، فال  	لعطا3، صديق 
ير	نا 	لناg 7ال معًا، حتى 7نهم ليخلطو� بيننا فيقولو� علي 	لعطا3 
 b3لشا	منا، فلم نسلك 	لطنطا�\. نزلنا مّر_ مشا_ على *قد	نو3 *�
	لعاA �لكن مشينا على شّط %جلة، فكانت تعترضنا حو	جز بين 
من  	قتربنا  حتى  حولها،  ند�3   �* فنتخطاها   b3	لمز	� 	لبساتين 
	لبال� (*\ من قصر 	لملك غاY\). �ال  تحسبو� قصر	ً مثل قصر 
عابدين في مصر �ال  قصر يلدY في 7سطنبوE، بل هو بناH عا%\ 
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لعّل في بيو� 	لموسرين ما  هو *�سع منه سعة �*جمل جماًال. فلما 
	قتربنا منه، �نحن نتحد� ال  نلقي باًال لما حولنا، فاجَأنا جند\ٌّ 

.�U7 لبال� بغير	ً يزجرنا ألننا %خلنا حد�% 	َمنشو3 ��سالحه بيد
�ليس هذ	 	لعجيب، �لكّن 	لعجيب *نني كنت *�3\ 	لقصة 
فأجّملها، �*فلفلها �*عصفرها �*Yيد فيها، على 	عتبا3 *نها قصة 
*%بية يجوY في مثلها 	لتحوير �	لتغيير ال  على *نها �3	ية تا3يخية، 
بزيا%	تي،  	لقصة  	هللا  3حمه  *نو3  *خذ   A%لقا	 	لمجلس  كا�   	Uفإ
	ألخير_  	لطبعة  *نا  فآخذ  فيها،   %	Y� �جّملها  ثانية  مر_  �فلفلها 
منها، *\ �3	ية *نو3... �ال  يز	E كل �	حد مّنا يزيد فيها، حتى �7 
3ئيس تحرير مجلة >	لمعلم 	لعربي< في %مشق *جرp مر_ مقابلة 
معي نشرها، فسألني عن هذ� 	لقصة، فأقسمت له *ّنني لم *عد 
*%3\ ما  �قع، أل� 	لحقيقة 	ختلطت فيها بهذ� 	لزيا%	� حتى 7ّنني 

لم *عد *Uكر *صلها(١).
*   *   *

في  بعضها  	لشّطين،  على   Aتنا كانت  عرفتها  	لتي  بغد	% 
َصافة، 3*سها في با/ 	لمعّظم �3جالها في  	لَكرw �*كثرها في 	لرُّ
	لبا/ 	لشرقي، *� بالعكس، فما *بالي *ين 	لر*g �*ين 	لقدما� 

ما  %	A 	لفر	] ممد�%	ً �مد	� محد�%	ً.
لم يكن في طريق 	ألعظمية 7ّال 	لبال� 	لملكي، ثم *قامت 
	أل�قا� ـ على ما  *Uكرـ  *مامه ُ%َ�ير	� (فيّال� صغير_) جعلوها 

___________________
(١) سيأتي Uكر هذ	 	لخبر ببعض 	لتفصيل في مقالة >من Uكريا� بغد	%< 

في هذ	 	لكتا/ (مجاهد).

١٠

U	� *لو	� مختلفا�، *� *Uنو	 للناg بإقامتها على *� يسكنوها 
مّد_ معلومة ثم تؤ�E 7لى 7%	3_ 	أل�قا�، أل� تلك 	ألh3 كانت 
�قفًا. �ليس بعد 	لبال� �ال  قبله مناEY �ال  بنيا�، حتى نصل 7لى 
 g*3< (	لبا�):  	لحافلة  سائق  فينا%\  	ألعظمية،   3�% *�	ئل 

	ألحو	]<، *\ *�	ئل 	لبيو�، لينزE َمن شاH من 	لّركا/.

*ما 	لحافال� (	لباصا�) فهي صنا%يق كبير_ من 	لحديد، 
 .Hشي 	لر	حة  �سائل  من  ما  فيها  متر	ّصة،  ضّيقة  كر	سي  فيها 
بغد	%  في  	آل�   gلنا	 تحمل  	لتي  	لحافال�   �* ُخّبر�  �قد 
منها   �*� عنها،  ال  تختلف  لند�،  في  مثُلها  يحملهم  	لتي  هي 
ما  هو بطبقتين، �علمت *� عند *مانة 	لعاصمة متحفًا *� معرضًا 
يعرضو� فيه تطو3 سيا3	� 	لنقل 	لعاA، من عهد تلك 	لصنا%يق 
	لتي *عرفها �	لتي كنت *Y	حم 	لناg ألتخذ لي كرسيًا فيها، 7لى 

.Aليو	نتهت 7ليه 	ما  

�قالو	: �7 بغد	% 	ليوA *كبر مساحة �*كثر 	متد	%	ً من بغد	% 
	لرشيد �	لمأمو�، �قالو	: �7 طولها Y	% على خمسين كيًال، ��7 
 Hلما	 %	Y 	Uما� (فإ	على عّو Aلذ\ كا� على عهد\ يقو	لجسر 	
 ،(Hلما	ً بحركة 	بد* q%\، �يتحر	صا3 كالتل، ��7 قّل صا3 كالو
يقوA على   ،pلكبر	 	لمد�  مثل جسو3  مبنيًا  	آل�  7نه صا3  قالو	 
كنت  	للذين  	لجسرين   Eبد  �7�  ،h3أل	 في  3	سيا�  %عائم 
 b3لشا	  �	U بغد	%   �7 �قالو	:  كثير_.  فيها جسو3  *عرفهما صا3 
	لو	حد صا3 فيها عشر	� �عشر	� من 	لشو	b3 	لتي تمشي فيها 
	لسيا3	�، �تقوA على جانبيها ِضَخاA 	لعما3	�، فهل هذ	 	لذ\ 

قالو� حقيقة *A هو من با/ 	لدعايا�؟
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*فكر  ثم  	لغيا/،   Eبعد طو بغد	%   p3*  �* *حيانًا  �*شتهى 
ما  	لذ\ *جد� 	ليوA من بغد	% 	لتي عرفتها؟ من 	لذ\ سألقا� مّمن 
كنت *لقى يومئذ فأسعد بلقيا�؟ هل *جد 	لشيخ 3ضا 	لشبيبي 	لذ\ 
 A	تحالف علّي 7خو_ كر Aيو pUأل	بسط علّي جناحيه، فدفع عّني 
	لذ\  	لعالم 	أل%يب  	لمفتش؟(١) هل *جد  بيني �بين  7ثر ما  كا� 
كا� يعمل معه: 	ألستاU طه 	لر	�\؟ هل *جد 	لعالم 	لكبير 	لشيخ 
سلطا�  سيد  جامع  في   E	يز *ال  	لر	�\؟  7بر	هيم  	لشيخ  ر  	لمعمَّ
علي يستقبل كّل من %خل عليه، �يلزمه *� يأكل من طعامه �لو 

لم يكن 	لوقت �قت طعاA؟
ألحد  ليس  منزلة  قلبي  في  له  كانت  	لذ\   wأل	  3�Y* هل 
 �7� 	ألكبر   wأل	 	لشقيق،   wأل	 من  *كثر  لي  كا�  �	لذ\  مثلها، 
سبب  كا�  	لذ\  سنين،  7ال خمس  	لعمر  في  عّني  ال  يزيد  كا� 
سفر\ 7لى 	لعر	R، �	لذ\ كا� مكتبه في �Y	3_ 	لمعا�3 َمْغد	\ 

.Aحي كّل يو	َمر �*
:Eشوقي يقو

ساعًة 7ال  	لعمُر  يهو�  �تهو� 	ألhُ3 7ال موضعًاقد 
�قديمًا قالو	:

بمستنَكٍر 	هللا  على  	لعاَلَم في �	ِحِد�ليس  *� يجمع 

*3	ها على طولها،  بغد	%  *يامي في  *تذّكر 	آل�  �*نا حينما 
___________________

(١) 	لقصة طويلة، �تجد�� تفصيالتها في 	لحلقة ١٠١ من >Uكريا� علي 
	لطنطا�\< في 	لجزH 	لر	بع (مجاهد).

١٢

 _3	Y� % على سعتها، قد جّمعت في غرفة صغير_ من	بغد p3*�
	لمعا�3، 	لتقى فيها 	لزما� �	لمكا�، �ُصّبت Uكرياتي كلها فيها 
َعا/  	لشِّ 	لجبل تحملها   Eتلتقي سيو بين جد3	نها، كما  �	لتقت 
7لى قر	3_ 	لو	%\، �هي غرفة 	ألستاU بهجة 	ألثر\. َمن كا� يعرفه 
من 	لقّر	H فليحمل 7ليه سالمي، �ليخبر� *� ثالثًا �خمسين سنة لم 

َتمُح من نفسي 	العتر	� بفضله.
 Uألستا	 غرفة  هي  منها،  *صغر   �* مثلها  غرفة  مصر  �في 
	لزّيا� 3حمة 	هللا عليه، في 7%	3_ >	لرسالة< عند ميد	� عابدين. 

حّيا 	هللا 	ألثر\ �*جزE 	لرحمة للزّيا�.
	لحيا_،   z	مو* ضربتني  كلما  	ألثر\  غرفة  7لى   \�f كنت 
7ليه.  يأ�\  لَمن   z	ألمو	  �	لذ\ ال  تصل هذ 	لمنيع  	لجبل  فأجد 
7ّال  فيه  فما عرفت   ،R	لعر	 لبنا�، �في  عرفته في %مشق، �في 
	لبليغ،  	لكاتب  	لر	�\  	لشاعر  	لصفّي،  �	لصديق  	لوفّي   wأل	
>�ّضا�  قصته  في  	لزّيا�  	لبالغة   Aما* ساجل  *نه  يكفيه  	لذ\ 
*قلَّ من  	لزّيا� �ال  بياُنه  فما كا� *سلوبه %�� *سلو/  	ليمن<، 

بيانه، ��7 كا� 	لحق فيما قاE 	ألثر\ ال  فيما قّص 	لزّيا�.
 R	لعر	 هل *جد U �7هبت 7لى بغد	% Yمالئي 	لذ\ جا��	 
	لمنعم  عبد  	لعطا3،  *نو3   :R	لعر	 بهم  	لذين جمعني   �* معي، 
خّال�، *حمد مظهر 	لعظمة، *كرY Aعيتر، صالح عقيل، كامل 
 ،Aكر* Uألستا	لم يبَق منهم 7ال  !�عّيا%، حيد3 	لركابي؟ يا *سفا
 R	لعر	بعد\ لّما فا3قت  Hخّال�، �*نا. هل *جد َمن جا Uألستا	�
7لى بير��، 	لدكتوY 3كي مباq3؟ 3حم 	هللا من ما� منهم �*�لى 

	لخير َمن بقي.
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هل *جد 	لشيوw 	ألجّلة 	لذين جمعني بهم 	لتد3يس في %	3 
	لعلوA 	لشرعية، 	لملحقة بمسجد 	إلماA 	ألعظم، 	لذ\ ُسمّيت 
باسمه �ُنسبت 7ليه مدينة 	ألعظمية؟ هل *جد 	لعالم 	لغني 	لز	هد 
	لكتب  	لحقوقّي صاحب خز	نة  	لّزها�\، �	لعالم  *مجد  	لشيخ 
قاسم  	لشيخ  	لصالح  �	لمفتي  	لحاz حمد\ 	ألعظمي،  	لكبير_ 
ر فهمي 	لمدg3ّ؟ لقد  	لقيسي، �مدير 	لد	3 	ألستاU 	لشيخ 	لمعمَّ

كنت �حد\ 	لشا/ بينهم �كانو	 كلهم *كبر مني سّنًا.
خبر�ني، *ال تز	E غرفة 	ألثر\ في 	لوY	3_ حافلة بالصفو_ 
 zلحا	3 	لمكتبة في %	 E	أل%/؟ *ال تز	لعلم �	لمختا3_ من *هل 	
قاسم  	لشيخ   3	% في   E	تز *ال  �	ألفاضل؟   Hلعلما	 موئَل  حمد\ 
على شط %جلة تلك 	لمجالس 	لتي كانت لر�حي 3َْ�حًا �لقلبي 
 H	%3 مثالها* فيها �في  طربًا �لذهني غنى �خصبًا، �كنت *طر� 

	لتكّلف �*طلق نفسي على سجيتها �*بد\ كّل ما  فيها؟
�كذلك كنت *صنع مع *مثاE هؤالH، كاألستاU كر% علي، 
 ،A	لوها/ عّز	لتنوخي، �عبد 	لدين 	لبيطا3، �عّز 	لشيخ بهجة 	�
�	لزّيا�، �	لشيخ عبد 	لوها/ خّال�، �	لشيخ محمد 	لخضر 
	لتونسي، �من ال  *ستطيع *� *سر% 	آل� *سماHهم، �لو جّمعت 

Uهني لكتبت عنهم كتابًا صغير	ً.
*   *   *

*ين مني تلك 	ألياA؟ ماU	 *جد ـ U �7هبُتـ  من بقاياها، من 
*3يجها، من عطرها، من *نقاضها، من fثا3ها؟ �تالميذ\ 	لذين 
ال  *حصيهم عد%	ً، ��7 ظللت *Uكرهم *بد	ً  �*تعلل بذكر	هم على 

١٤

طوE 	لمدp �بعد 	لزما�؟ لقد كا� منهم عبد 	لسالA عا�3 3حمه 
	هللا �غفر له ما  كا� *خطأ فيه. لقد صا3 3ئيس 	لجمهو3ية، �كلما 
قابل *حد	ً من *هل 	لشاA سأله عني �عن *نو3 	لعطا3، �لكني لم 
*لَقه بعدها، 7ني *تهّيب *� *طرR با/ 	لرفيق �7 لم يّتصل حبلي 
تماماً بحبله �لم ترتفع 	لكلفة بيني �بينه، فكيف برئيس 	لجمهو3ية؟ 
*عد  لم  كثير)  (�هم  تالميذ\  من   H	3Y� صا�3	  	لذين   �ّ7 حتى 

*3	هم، U7 هم في شغل عن Yيا3تي �*نا في عز�� عن Yيا3تهم.
�قليل من 	لطال/ 	لذين لبثو	 ـ على طوE 	لعهدـ  محافظين 
على 	لو%، منهم �	حد سقت لكم من قبل خبر�، كا� طالبًا في 
	لعسكرية،  	لكلية  نالها %خل  فلما  	لثانوية سنة ١٩٣٦،  	لشها%_ 
صا3  حتى  	لعسكرية  	لرتب  في  صاعد	ً   z3ّتد� فيها   zفتخر
 qضطرته 7لى تر	 R	لعر	في  �عقيد	ً (كولونيل)، فحدثت *حد	
يند/  ما  فقد،  يبكي  بيته  في  قعد  هل  صنع؟   	Uفما 	لعسكرية، 
هبطو	   	U7 	لعالية  	لهمم  *صحا/   �ّ7 مستقبله؟  من  يائسًا  ماضيه 
	لجبل من جانب قامو	 يحا�لو� صعو%� من 	لجانب 	آلخر، ألنهم 
فدخل  *بد	ً؛  	لمعالي  يبتغو�  بل  	لحضيض  في   Hلبقا	 ال  يطيقو� 
كلية 	لحقوR، فدg3 فيها �ناE شها%تها �صا3 محاميًا، �نجح 
في 	لمحاما_، فحدثت *حد	� 	ضطرته 7لى ترq بغد	% كلها، فهل 
يئس؟ 7نه مؤمن، *شهد بإيمانه من يوA كا� طالبًا يقعد بين يد\، 

�	لمؤمن ال  ييأg من ��3 	هللا، �U7	 ضاقت به بال% 	لعر/ فإ�:
pUأل	للكريم عن  pمنأ h3أل	في 

 zلطب �تخّر	لنمسا �تعّلم لسانها، �%خل كلية 	فسافر 7لى 
طبيبًا �قد تجا�Y عمر� 	لستين، �لم ينقطع طوE هذ� 	لمد_ عن 
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مر	سلتي �	التصاE بي، يرسل 7لّي من 	أل%�ية ما  يفيد *مثالي في 
شيخوخته (��7 لم يكن شيH يرّ% 7لى *مثالي شبابهم 	لذ\ �ّلى)، 
�قد 3*يته في 	لحج من سنو	� قليلة، Y	3ني في %	3\ في مكة. 

هل عرفتمو�؟ 7نه 	لعقيد 	لمحامي 	لطبيب جها% عبد 	لوها/.
�منهم من هو 	ليوA من 	لدبلوماسيين 	لعر	قيين 	لمرموقين، 
�من 	أل%باH �	لباحثين 	لمعر�فين، لزمني مّد_ لز�A 	لولد *با�، ثم 
3	سلني مر_ *خرp، ثم تر	خى ما  بيني �بينه فلم *عد *سمع عنه 
شيئًا، حتى 3*يته يكتب في 	لشرR 	أل�سط مقاال� فيها متعة �فيها 

منفعة، �هو 	ألستاU نجد_ فتحي صفو_.
*   *   *

يقوE 	لشاعر (�*حسب *نه جرير)(١):
pللو	 منزلة  بعد   EَYلمنا	  AّUAِأليا	 *�لئك  بعد  �	لعيَش 

 	Uلما �ال  *3%\  7ليها  *حّن  تعو%؛  �لن  مضت  	لتي   Aأليا	
	لحنين 7ليها؟ *نا 	آل� *�سع بحمد 	هللا %نيا �*كبر 	سمًا �*كثر ماًال، 
ال  *شكو من مرh �ما بي حاجة 7لى *حد، قد كفاني 	هللا بفضله 
عّمن سو	�. �لكنه 	إلنسا� يزهد فيما �جد �يشتهي ما  فقد، فأنا 
*حّن 7ليها ألني فقدتها: *يامي في مصر في %	3 	لعلوA سنة ١٩٢٨، 
 g3ّ%* لّما كنت *يامي في بير��  *يامي في بغد	% سنة ١٩٣٦، 

___________________
 ،>Aِ	ألقو	لعيش بعد *�لئك 	لثاني: >�	 �(١) 	لبيت لجرير، �ُير�p شطر

�هو من قصيد_ له يجيب فيها 	لفرRَ%Y مطلعها:
Aِ	كلَّ َمر Aَُير� Aِلُهمو	خو *�           Aِفبِْتَن غيَر نِيا Aُلُهمو	َسَرِ� 

 (مجاهد).

١٦

في 	لكلية 	لشرعية سنة ١٩٣٦، �كا� من صغا3 	لتالميذ 	لرجل 
	لعالم 	لعامل 	لمجاهد، 	لذ\ *كرمه 	هللا فقضى شهيد	ً، هو 	لشيخ 
حسن خالد 3حمه 	هللا. �قبل Uلك *يامي في %مشق، بلد\ 	لحبيب 
	لذ\ *تمنى *� *قضي في 3بوعه ما  بقي لي من 	لعمر، بين *هلي 
فيه �بين *صحابي. �لكن *ين *هلي �*ين *صحابي؟ ما  بقي منهم 

7ّال 	لقليل، فلو Uهبت 7لى 	لشاA لغد�� فيها غريبًا:
	ألَجِلهذ	 جز	Hُ 	مرٍ� *قر	ُنُه َ%3َجو	 ُفسحَة  فتمّنى  قبِلِه  ِمن 

بل *ين %مشق؟ *ين 	لبلد 	لذ\ شهدته صبيًا �شهد صبا\؟ 
 Eيقو %	3 �ال  	لسكا� سكا�.  تبّدE في كل شيH؛ ال  	لد	3  لقد 

	لشريف 	لرضي:
َغد	َ_ َجَزْعنا 	لّرْمَل، قلُت: *عوُ%�قائِلٍة في 	لّركب: ما  *نت ُمشتٍه؟

�ال  َمن  يعو%،  �ال  	لشبا/  يرجع  	لماضي  فال  �هيها�، 
جعل 	هللا *مَر 	لناg بين يديه يتركني *كّحل 	لعيَن بر�ية بلد\ قبل 

	لمما�.
 �Uبإ  Hمسا كّل  	ألعظمية  في   Aلعلو	  3	% في  *جلس  كنت 
من 	لمدير، في هذ	 	لصحن 	لمشرR، تظّللنا 	ألشجا3 قد *ثقلتنا 
ثما3ها، �تحّف بنا 	ألYها3 قد مأل� صد�3َنا عطو3ُها، �من فوقنا 
Yقزقة 	لعصافير كأنها موسيقى با3عة، ما  �ضعت *نغاَمها عبقريُة 
7نسا�. �كا� 	لفّر	] يعّد 	لشا\، �كا� 	لبا/ مفتوحًا، فليس تخلو 
عشية من *ساتذ_ كر	A يز��3ننا، *� طائفة من 	لطال/ يجيئو� 7لينا، 
*� جماعة من 	لجير	� نبقى معهم بين *حا%يث تد�3، *حا%يث في 
	لعلم �في 	أل%/ �مناظر	� تتخّللها مر	جعا� في 	لكتب (�في 
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	هللا  %	عي  نسمع  حتى  قّيمة)،  كتب  فيها  كبير_  مكتبة  	لمد3سة 
للصال_، فندخل 	لمسجد من با/ بينه �بين 	لمد3سة فنصلي.

*   *   *

كا� 7خو	ننا في 	لعر	R يقولو� لنا: "غد	ً ستنسوننا �تنسو� 
 R	لعر	 pـ بعد *كثر من خمسين سنةـ  *تعّلل بذكر 	%". �ها *نذ	بغد
�*ثني على 	لعر	R؛ ما  نسيته �ال  نسيه من 7خو	ننا �*صحابنا 	لذين 
كانو	 معنا *حد، ال  *نو3 �ال  مظهر �ال  Yكي مباq3، 3حمهم 	هللا، 
عمريهما.  في  	هللا  مّد  Yعيتر،   Aال  *كر� خّال�  	لمنعم  �ال  عبد 
*سأE َمن يعر� خّالفًا من قّر	H هذ� 	لمقالة *� يخبرني كيف حاله 
�*� يبلغه تحياتي �*� يحمل 7ليه حبي، فقد كا� 3فيقي في مصر 
 gلقد	إلسالمي في 	لمؤتمر 	سنة ١٩٢٨، �في  Aلعلو	3 	في %
سنة ١٩٥٤، �في 	لقاهر_، �في %مشق. كما كا� من 7خو	ننا في 

مصر 	ألستاU عبد 	لسالA ها��3 �	ألستاU محمو% شاكر.
*   *   *

فيها  *عيش  �*ّني  بغد	َ%،   Aقُد* *ّني  *قّد3  كنت  فما  �بعد، 
سنين من عمر\، �*ّني *ّتخُذ فيها *صدقاH �*حّبة *عّدهم من *%نى 

*حبابي 7لى قلبي.
	هللا في  ما  3ّكب  7ّال  بغد	%،  بالغربة في  يومًا  �ما *حسست 
 E�*� بلد فتح عليه عينيه E�* 7لى نفس 	إلنسا� من 	لشوR *بد	ً 
مجتمع عا] بين ظهر	نيه، �لو كا� 	لبلد	� (	لبلد 	لذ\ ُ�لد فيه 
�	لبلد 	لذ\ 	نتقل 7ليه) في 	لد�لة 	لو	حد_؛ Uلك بأ� 	هللا ما  جعل 
3 	لجغر	في. هوp 	لقلو/ َمنوطًا بالحد�% 	لمرسومة على 	لمصوَّ

١٨

*ال يحّس 	لشامّي بالشوR 7لى %مشق �هو يسكن في حلب؟ 
�	بن بغد	% في 	لموصل؟ �	بن جّد_ في 	لدّماA؟ على *نه قد ينتقل 
من 	لبصر_ 7لى فاg، �من 	لجز	ئر 7لى 	ليمن، فال يتبدE عليه 7ّال 
	لوجو� �	ألسماH. ��7 هو شعر بالغربة Uهب 7لى 	لمسجد فعا% 
7لى موطنه، أل� 	لمسجد موطن كل مسلم، �	لمسافر من fخن في 
طر� *لمانيا 7لى لييج في �سط بلجيكا ال  يقطع على 	لطريق 7ّال 
نصف ساعة فقط بالسيا3_ *� بالقطا3، فيجد *� مالمح 	لبلد �بعض 

عا%	� *هلها تبّدلت كما تبّدE 	للسا�، �قد 3*يت Uلك عيانًا.
*   *   *

بلد\  حّبي  *ُحّبها  بلد\،  كلها  	لمسلمين  فبال%  �بعد، 
Uكريا�  من  *حفظه  	لذ\  مثَل  	لذكريا�  من جميل  لها  �*حفظ 
بلد\، �*سأE 	هللا *� يرّ% عليها �حدتها، �*� يعيد 7ليها عّزتها، 
لبغد	%  مني  	لذ\ صنعته ألمسها. �تحية  مثَل  لغدها  حتى تصنع 

	لتي كتبت عنها هذ	 	لكتا/.
مكة 	لمكرمة

جما%p 	أل�لى ١٤١٠هـ

    � ��ه �ه ن
ع� تعديل تعديل نخصي ف
ق
ط،  مي� �  هذ� �ملستند  هذ� �ملستند� لغر!� �النتفا�� �لش لغر!� �النتفا�� �لشَّخصي ف
ق
ط،  مي� ة 
ةي�ؤ.-� بطباع 
ي�ؤ.-� بطباع

ت  مطبوعة6  45  3لك1نية ت  مطبوعة6  45  3لك1نية  �  بأية  بأية�  هيئة  هيئة;  ;  كانكان > � نشر نشر� 5 3عا@?5 3عا@?

بعُة 	لر	بِعة ٢٠٠٥٢٠٠٥   بعُة 	لر	بِعة 	لطَّ ط (١٤١٤×٢١٢١) ) 	لطَّ ط ( صفحًة من 	لقطِع 	ملتوسِّ  ١٨١١٨١ صفحًة من 	لقطِع 	ملتوسِّ
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ِفْلم بغد	%

نشر� سنة ١٩٥٦

�هج  في  تلو�  	لطيا3_(١)،  كّو_  من  بغد	%  لي  بد�  لما 
7ليها  *نظر  *قبلت  لعاشق،  يلو�   Eلوصا	 حلم  كأنها  	لظهير_ 
7لّي  ينظر  بغد	%،  ماضي  	لماضي،  �*قَبَل   ،zلزجا	  Eخال من 
مرحلة  �خمسمئة  *لفًا   pلذكر	 بي  �	3تّد�  	لسنين،   Eخال من 
7ثر  	لزما�، ثم �قَفْت بي *شاهد مو	كب 	ألياA موكبًا  في طريق 
موكب، كـ(ِفْلم) في سينما َتعرh فصوُله >قصة بغد	%<. �لو كنت 
*ستطيع *� *عرh >	لِفْلم< كله ألحسستم *نكم تعيشو� معي في 
	لعبقرية  	لقصة   �هذ في  >*شخاصًا<  معي  �تحيو�  	لتا3يخ  قلب 
	للمحا�   �بهذ فاكتفو	  	لِفْلم طويل،  �لكن   ،z	إلخر	� 	لتأليف 

	لخاطفة من هذ	 (	لِفْلم) 	لعظيم.
*   *   *

نحن 	آل� في مطلع 	لفلم، قبل *لف �*3بعمئة سنة، �بغد	% 
قرية صغير_، عندها سوR للغنم �	لجماE، �من حولها 	لسو	% فيه 

___________________
(١) في Yيا3تي 	ألخير_ لبغد	% سنة ١٩٥٤، �قد �ضعت هذ� 	لمقالة بين 

يد\ كتا/ >بغد	%< لتكو� كالمدخل 7ليه..

٢٠

 Eلرما	لتي تتلظى فيها 	 H	لصحر	 �	لنخيل، �من �3	H 	لسو	% هذ
يتربص  	لمو�  �جه  فيها  جهة  كل  من  �يبد�  	لشمس،  �تتوّقد 
لكل قا%A عليها من غير *هلها 	لذين *نسو	 بالمو� حتى 3*�	 فيه 
	لحيا_، يعيشو� عيش 	ُألسد في fجامها، ُيْدلو� بمثل ظفر 	ألسد 
كانو	  لذلك  ��ثابه،  جر*ته  مثل  على  صد�3هم  �يطو��  �نابه 
يحتربو� �يتقاتلو� U7	 لم يجد�	 من يحا3بو� �يقتلو�، ال  شريعة 

لهم 7ال شريعة 	لقو_ �ال  حكم 7ال حكم 	لسيف.
	لمد	ئن، قر	3_   Aتقو 	لخاملة كانت  	لقرية   ��في جو	3 هذ
كسرp شاهنشا� �فيها عرشه �7يو	نه، 	لعجم يسجد�� بين يديه 
سلطانه،  �يخافو�  مكانه  ُيْكبر��  �	لعر/  له(١)،  ر��  �يكفِّ
�يسمو� عامًال من عماله (هو مدير ناحية(٢) 	لحير_، 	لنعما� بن 

	لمنذ3)، يسمونه ملك 	لعر/.
*   *   *

�يد�3 	لفلم، �يبد* فيه فصل جديد.
	لتي كانت تسكن  	لقبائل  	لبحر من  لقد ماz هذ	  	نظر�	، 
	لصحر	H، �تحرq �	ضطر	/، ثم جرp فيه تيا3 قو\ يجر� في 
طريقه كل شيH؛ لقد 	تحد 	لقوA 	لمتفرقو�، �نبذ�	 3	ياتهم �هي 
شتى ليحملو	 3	ية �	حد_ جديد_ هي 3	ية 	لقر�f، يقو%هم تحتها 

	لمثّنى بن حا3ثة نحو *h3 بغد	%.
___________________

(١) ينحنو� تعظيمًا.
(٢) مدير 	لناحية *صغر 	لر�ساH 	إل%	3يين في 	الصطال� 	لعثماني 	لقديم 

�	لسو3\ 	آل�.
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w w w . a l i t a n t a w i . c o m w w w . a l i t a n t a w i . c o m w w w . a l i t a n t a w i . c o m w w w . a l i t a n t a w i . c o m ٢١

كا�  لقد  �يتقدمو�.  �يتقدمو�،  يتقدمو�،   Hال�* هم  �ها 
	لعجب 	لعاجب؛ هؤالH 	لبد� 	لجاهلو� ملكو	 ُملَك كسرp، فال 

كسرp بعد 	ليوA، �شا%�	 في مكانه ُملكًا *نفَع منه �*بقى...
�يد�3 	لفلم، �تظهر صو3_ ثانية لبغد	%.

نحن في سنة ١٤٥ للهجر_، �قد 	ندثر� 	لقرية �Uهب بها 
 Aيو مر	تع �بساتين. �كا� صبا�   h3أل	لزما�، �عا%� 	 3يب 
 ،gلنا	لساحة 3كب من 	 �صائف من *ياA 	لخريف، فوقف بهذ
�نزE 3جاE يذ3عو� 	ألh3 �يقيسو� طولها �	لعرh، فسألت: 

من هؤالH؟ �ماU	 يصنعو�؟
قالو	: *ال تعر� من هؤالH؟ يا عجبًا! هذ	 هو 	لرجل 	لذ\ 
ثلَثها  *حد، �عا]  به  ال  يد3\  مغمو3	ً  عالمًا  حياته  ثلَثي  عا] 
	لثالث �هو 	لحاكم 	لمطلق في نصف 	لمعمو3 من 	ألh3، من 
 \Uلفوال	 	لرجل  هو  هذ	   .Rلمشر	 *قصى  7لى  	لمغر/  *قصى 
	لصلد 	لذ\ بنى %�لة عاشت 3	ياتها �شا3	تها �	ستمر Uكرها على 
يقيم   Hلمنصو3 جا	 *بو جعفر  *كثر من ثمانمئة سنة، هذ	  	لمنابر 

ها هنا مدينة.
�لم يغتصب 	لرجل 	لحديد\ 3U	عًا �	حد	ً من 	ألh3، �ما 
كا� 	لغصب يومًا من صفا� 	لمسلمين، بل 	شترp 	ألh3 من 

*صحابها بأكثر من ثمنها �*قاA مدينته عليها.
لقد مر على هذ	 	لمشهد سنتا�، �%	3 	لفلم %�3_ جديد_، 

�U7	 	لمدينة عامر_.
3_ على هندسة  *تر�نها على 	لشط 	لغربي لدجلة؟ 7نها مد�َّ

٢٢

مبتَكر_، ما  في 	لمد� شبيه لها 7ال %هلي 	لجديد_ (نيو%لهي). لقد 
	حُتفل بافتتاحها سنة ١٤٩ �بلغت نفقا� بنائها ١٨ مليو� %ينا3. 
 �* 	لمؤ3خو�  Uكر  لقد  	ألياA؟   �هذ نقو%  من  تبلغ  كم  *تعرفو� 
	لدينا3 كا� ُيشترp به يومئذ تسعة عشر خر�فًا، �*لف �مئتا 3طل 
�	حد	ً،  %ينا3	ً  *شهر  ستة   pمد 	لعامل  *جر_  �كانت  	لتمر،  من 
 �نقو% هذ من  %ينا3  مليو�  ثمانية عشر  مبلغ  يسا�\  كم  فانظر�	 

!Aأليا	
من  7ليه  *قرَ/  *نحائها  بعض  يكو�  لئال  مد�3_  �جعلها 
 H	خضر قبة  عليه  7يو	نًا  عليه   Aقا*� مجلسه  فيها  �جعل  بعض، 
 Hلفضا	  h3أل	 7لى  	لمجلس  من  �جعل  3U	عًا،  ثمانو�  علّوها 
 Eلقبة �هي ـ كما يقو	 �نفقًا (سر%	بًا) طوله فرسخا�، �بقيت هذ
*طر	فها  من   pُتر 	لبلد،  �عَلم  بغد	%   zتا 	لبغد	%\ـ   	لخطيب 
جميعًا، حتى هو� في ليلة عاصفة من سنة ٣٢٩، *\ بعد مئة 

�ثمانين سنة.
�%	3 	لفلم، �ظهر� صو3_ ثالثة لبغد	%.

لقد بلغت بغد	% من عمرها عشر سنين فقط، �لكنها شّبت 
 Rستطاعت *� تقفز من فو	لجّني في قصة *لف ليلة، �	كما يشب 
%جلة 7لى 	لضفة 	ألخرp، فهل سمعتم ببنت عشر سنين تقفز نهر	ً 

عرضه خمسمئة 3U	b؟
 wلكر	 بلدين:  بغد	%  فصا�3  َصافة،  	لرُّ 	لمهد\   Aقا* لقد 
�	لقبة  	لمد3�ّ_  *بي جعفر  مدينة  �فيها   (Aلشا	 هنا (من جهة  من 

.qلرصافة من هنا	� ،H	لخضر	
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	لد�3،  �	متّد�  	لشاطئا�،  �	تصل  بغد	%،  �تكاملت 
�تناثر� 	لقصو3، �سكر� بغد	% بخمر_ 	لمجد �	لجا� �	لعلم 
ليلة  *لف  	لذهبي، عصر  	لعصر   Hجا� �	لسر�3،  �	لِغنى  �	لفن 
�ليلة، عصر ها��3 	لرشيد 	لذ\ قاE للسحابة لّما f3ها: "*مطر\ 
تمضي  كلمته  كانت  �	لذ\  خر	جك"،  فسيأتيني  شئت  حيث 
	ألطلنطي،  �شو	طئ  	لصين  *بو	/  7لى  تصل  حتى   h3أل	 في 
ليلًة   Aقا� ملك  مثَله  يملك  ما  لم  ملك  �	لذ\   ،Hشي ال  يرّ%ها 
يصّب 	لماH على يد 	لعالم *بي معا�ية 	لضرير بعد *� عّشا� معه 
	لماH على  *تد3\ من يصب  	لضرير:  للعالِم   Eفقا مائدته،  على 

يديك؟ قاE: ال. قاE 	لخليفة 	لعظيم ها��3 	لرشيد: *نا!
فهل تر�نه 	ضطر/ 	لعالم *� 	هتّز؟ ال  �	هللا، �بقي يغسل 

يديه �هو يقوE: 7نما كّرمَت 	لعلم يا *مير 	لمؤمنين.
.Hلعلما	كا�  	كا� ملوكنا يا سا%_، �هكذ 	هكذ

*   *   *

�بلغت  	لحو	ضر،  �حاضرَ_  	لمد�   َّA* بغد	%  صا�3  لقد 
 �	U ئن	لمد	لقسطنطينية �ال  	ما  لم تبلغه �3ما في سلطانها �ال  
	إليو	�؛ لقد غد� سيد_ 	لعالم �	لبال% لها َخَوE، ما  يظهر في 
	لطبيعة   zنتا بلدٍ_ طريٌف �ال  ظريٌف من ثمر	� 	أليد\ �ال  من 
في  نابغ  �ال  ينبغ  بغد	%،  7لى  ُحمل  7ال  	أل%مغة  �ال  من حصا% 
مشرR من 	ألh3 �ال  مغر/ 7ال *Aََّ بغد	%؛ فالقو	فل *بد	ً تتجه 7لى 
بغد	% بكل ثمين �جميل، تحمله 7ليها لتلقيه بين يديها كما تحمل 

ماHها 	ألنها3ُ من كل مكا� لتصبه في 	لبحر. لقد تمت، �لكن:

٢٤

نقُصُه بد	  *مٌر  َتّم   	U7َتْم قيَل:   	U7 �Y	ًال  ترقَّْب 
ببغد	%،  	لنكبة  حلت  لقد  	لحسو%...  عين  *صابتها  لقد 
يحصد  	لذ\  �منجلها  	لكالح  بوجهها  	لحر/  ساحتها  �نزلت 

	ألخضر �	ليابس.
	لُمتَر�  	لمدلل  	لولد  بين  	لحر/  	لد	خلية،  	لحر/  7نها 
لها  ُجمع   gكعر� تميس  	لتي  بغد	%  بين  	لعامل،  	لجا%  �*خيه 
	لشبا/ �	لجماE �	لحسب �	لماE، �بين مر� 	لتي �قفت بقدَمي 

	لرجل 	لصلد 	لمتقشف؛ بين 	ألمين �	لمأمو�.
في  غرسها  	لتي  	لغرسة   �لهذ 	لمر_  	لثمر	�   p7حد 7نها 
يزيد، �عّلم  بالخالفة البنه  تا3يخنا معا�ية 3حمه 	هللا حين عهد 

	لخلفاH 7يثا3 مصلحة 	لولد على مصالح 	ألمة.
	لعا3ضة  	لمرضة  من  ال  تمو�  	لقوية  	لشابة  	لغا%_  �لكن 
كانت  مما  *بهى  7لى  �عا%�  بغد	%  برئت  �لقد  	شتد�،  مهما 

عليه �*Yهى.
�مضى 	لفلم، �بد� صو3_ لبغد	% �هي على كرسي 	لوال%_.

لقد َ�َلَد� بغد	%، �كا� 	لطبيب 	لمولِّد هو 	لخليفة 	لذ\ 
كا� fية في قو_ جسمه �3جولته، �fية في جهله �عامّيته، �	لذ\ 
	لقوية؛  	لد�لة   �هذ جسد  في   qلفّتا	  hلمر	 جر	ثيم  *%خل 
	لّد�لة، فجّر  	لمعتصم 	لذ\ جاH بغلما� 	ألتر	q فجعلهم سا%_ 

علينا مصائب ثمانية قر��.
لقد َ�لد� بغد	% يا سا%_، �لد� بنتًا، �لكنها جا�H جنّية 
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مولو%_  من  *عجب  �هل  *عجوبة.  �لدتها  *عجوبة  جنية،  بنت 
تخرz من يد 	لقابلة �هي ترقص �تغني �تتكلم بسبع لغا�؟
�لم تكد تنتهي *فر	� 	لوال%_، حتى كانت *ياA 	لمأتم.

	لفل،  مثل عمر  في  ماتت �هي  	لوليد_ طفلة،  ماتت  لقد 
�لكنها تركت في تا3يخ 	ألمجا% عبقًا *طيب من *3يج 	لفل. تلك 
�*3بعين  ثمانيًا  7ال  َتِعش  لم  	لتي   >H	سامر<  ،>p*3 َمن  >ُسّر  هي 
سنة فقط، �	لتي بلغ سكانها مليونين، على حين كا� في بغد	% 
*يضًا *كثر من مليونين. �لن *حدثكم عن سامر	H، فافتحو	 معجم 
	لبلد	� تر�	 طَرفًا من ماضيها، �	فتحو	 كتابي >في بال% 	لعر/<(١) 
قصر  بِركة  في  	لبحتر\   Eما  قا �	تلو	  حاضرها،  من  طرفًا  تر�	 
	لمتوكل. لقد 3*يت fثا3 	لبركة من عشرين سنة(٢) �قست قطرها 
فكا� *كثَر من مئَتي خطو_. لقد مشينا فيها خمسة �عشرين كيًال 
بالسيا3_ �ما قطعنا نصف 	لمدينة من هنا، فماU	 تكو� مساحتها 
�على 	لشط 	آلخر من هناq مثل Uلك؟ لقد مر3نا بشاb3 عرضه 

___________________
(١) نشر علي 	لطنطا�\ هذ	 	لكتا/ سنة ١٩٣٩، في 	لسنة 	لتي قامت 
فيها 	لحر/ 	لكونية 	لثانية، �قاE في مقدمته: "سميت هذ	 	لكتا/ 
>في بال% 	لعر/< �كا� *ليَق به لو %عوته >بين حربين<"، ثم قاE 7نه 
	لتي  	لسنو	�  	لتي نشرها خالE تلك  	لمقاال�  يضم مجموعة من 
تنّقل فيها ـ معّلمًاـ  بين مد� سو3يا �	لعر	R �لبنا�. �قد نفد 	لكتا/ 
منذ عهد طويل �لم ُيِعد 	لشيُخ طباعته؛ أل� كل مقاالته *� جلها *ُعيَد 
نشُرها في سائر كتبه. *ما 	لحديث عن سامر	H فهو في مقالة يضمها 

كتا/ >بغد	%< هذ	، �هي 	لثالثة فيه (مجاهد).
(٢) *\ سنة ١٩٣٦ لّما كنت مد3سًا في بغد	%.

٢٦

�3*ينا  (كيلومتر	�)،   Eكيا* ستة  من  نحو	ً  فيه  سرنا   ،b	3U مئة 
	لقصر 	لجعفر\ 	لذ\ ُقتل فيه 	لمتوكل، فإU	 هو *كبر من مدينة 

سامر	 	لحاضر_.
3قعًة  *�سع  كانت  	لتي   >p*3 لكم عن >سر من  Eقو*  	Uما
من با3يس؟ عن عظمتها؟ عن fثا3 مصنع 	لزجاz 	لملو� 	لعجيب 
فيها؟ �مصنع 	لقما] 	لذ\ *خرz من *قمشته ما  يز3\ بما على 

*جسا% حسا� هوليو%؟
 	�Yتجو �* R	لعر	3تم Y �7 ستحلفكم باهللا* ،H	لقر	يا *يها 
بسامر	، فليس في fثا3 	لمجد 	إلسالمي ما  هو *b�3 منها، �ال  في 
قصص 	آلثا3 	لعربية ما  هو *حلى �*شجى من قصتها، 	للهم 7ال 
>تاz محل< في *غر	 عند %هلي. �من عر� 	أللمانية يجد حديثها 

كامًال في 	لمجلد	� 	لتي �ضعها عنها هرسفلد 	أللماني(١).
*   *   *

 _�3U % �قد �صلت 7لى	لفلم، �بد� صو3_ بغد	مضى �
مجدها �جاللها، �حا�Y ما  لم َتُحز� قبلها مدينة من 	لمد�.

مستطيعًا  �لست  	لعظيمة.  بغد	%   Aيا* من  �	حد   Aيو �هذ	 
*� *صّو3 لكم كل ما  كا� في Uلك 	ليوA، فهل 3*يتم في 	لسينما 
مشاهد تتويج 	لملكة في 7نكلتر	؟ 7ني *�كد لكم 	لقوE �7 حفال� 
	لتتويج تكو� حا%ثًا صغير	ً U7	 قيست بحفال� 	ستقباE �فد قيصر 

	لقسطنطينية في بغد	% *ياA 	لمقتد3.
___________________

(١) �هو 	لذ\ نقب عنها �كشف fثا3ها.



w w w . a l i t a n t a w i . c o m w w w . a l i t a n t a w i . c o m w w w . a l i t a n t a w i . c o m w w w . a l i t a n t a w i . c o m ٢٧

لقد �قف مئة �ستو� *لف جند\ بأكمل عد_ �*فخر ثيا/، 
من خاz3 	لمدينة 7لى با/ قصر 	لتاz، جنو% من كل 	لبال% �كل 
	لمصابيح  �ُسْلسلت   ،Aألعال	�  g	ألقو	 �*قيمت   ،gألجنا	
�مّد� 	لنماR3 �	لسجا%	� �	لبسط 	لعجيبة على طوE 	لطريق، 

فبلغ عد%ها 	ثنتين �عشرين *لف قطعة سجا%.
ماليين،  ثالثة  عن   	�%	Y �قد  جميعًا،  بغد	%  *هل   zخر�
7لى 	لطرقا� 	لتي سيجتاY بها موكب 	لوفد، فبلغت *جر_ مجلس 
	لرجل 	لو	حد في 	لدكا� *� على 	لسطح عشرين %3همًا، *\ *كثر 

من %ينا3.
يصفها،   �* كاتب  لقلم  ال  يمكن  حلًة   zلتا	 قصُر  �لبس 
�حسبكم *� تعلمو	 *� عد% ما  ُعّلق فيها من ستو3 	لديباz 	لمذهبة 
�	لمصّو3ين  	لنُّّقا]  *يد\  ما  *خرجته   bبأبد  _3 	لمصوَّ  Y	لطر	

�	لمطّرYين في *3جاH 	ألh3 كا� ثمانية �ثالثين *لف ستر.
ال،  	لقصو3.  من  تعرفو�  كما   zلتا	 قصر  تحسبو	  �ال 
فيه  كا�  با3يز؛  في  غرناطة �ال  فرسا\  في   H	كالحمر  ��ال  تظنو
ثالثة �عشر�� قصر	ً، كل �	حد منها *كبر (كما �صفو	) من قصر 
 ،gلقصر *لف فر	لخيل في 	عابدين في مصر. �كا� في 7صطبل 
�	لفضة  بالذهب  	لُمحّال_   zُر 	لسُّ عليها  	ليمين  على  خمسمئة 
�كل   ،E	لطو	 �	لبر	قع   zلديبا	  Eبجال 	ليسا3  على  �خمسمئة 

فرg *ماA بيته بيد سائس بأجمل بز_.
فيه  �كا�  	لمستأنسة،  	لوحو](١)  َحْير  على  بالوفد  �مر�	 

___________________
(١) حير 	لوحو] حديقة 	لحيو	�، �*صل 	لحير 	لبستا�.

٢٨

مئة من 	لسباb، خمسو� عن يمين �خمسو� عن يسا3، �فيه %	3 
	لِفَيلة.

ثم مر�	 به على قصر 	لفر%�g، �كا� فيه بهو طوله ثالثمئة 
3U	b قد ُصفَّت فيه *نو	b 	ألسلحة 	لتي لم يَر 	لر	��� مثلها. 

عظمة  	لوفد   p*3 فلما  	لحاجب،  نصر   3	% به  %خلو	  ثم 
لهم:  فقيل  فركعو	 �سلمو	،  	لخليفة   ��*ّبهة نصر حسبو 	لمكا� 

كال، هذ	 هو 	لحاجب.
ثم *%خلوهم على 	لوYير 	بن 	لفر	�، �كا� في مجلس في 
حديقة 	لقصر بين %جلة �	لبستا�، قد ُعّلقت فيه 	لستو3 �ُمّد� 
	لُفُر]، �كا� شيH عجيب، فحسبو� 	لخليفة فركعو	 �سلمو	، 

فقيل لهم، هذ	 هو 	لوYير.
ثم �صلو	 7لى 	لخليفة، �	ستقبلهم في %	3 	لشجر_، �هي 
شجر_ من 	لفضة �Yنها خمسمئة *لف مثقاE �بعضها من 	لذهب 
	لشجر،  *غصا�  مَيسا�  تميس   R	3�*� غصو�  لها  �	لجوهر، 
لها.  3ُّتبت  قد  بحركا�   qتتحر� تصفر  	لفضة  من  *طيا3  �عليها 
�على  �	لدهاليز  	لممر	�  في  	لمنبّثين  	لقصر   Aخد عد%  �كا� 
�كا�   ،A%خا fال�  سبعة  بالغة،  �Yينة  عجيبة  بألبسة  	لسطو�، 

	لُحّجا/ *كثر من خمسمئة.
�كا� يومًا من *ياA 	لتا3يخ.

*   *   *
بالسو	%  �شحت  �قد  بغد	%  صو3_  �بد�  	لفلم،  �مضى 

�لبست ثيا/ 	لحد	%.
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لقد ماتت بغد	% بني 	لعباg، �كل حي 7لى مما�، �Uهب 
	لدنيا شبا/، �	ّمحت محاسنها �خّربتها  شبابها، �ما يد�A في 
خيانة  بهم   �Hجا هوالكو،  جند  من  	لبشرية  	لوحو]  *يد\ 
	لوYير 	بن 	لعلقمي؛ فذE 	ألعز_ من *هلها، �	نُتهك 	لَمصو� من 
*عر	ضها، �Uُبح علما�ها �ُكبر	�ها �*مر	�ها، �*ُعمل 	لسيف في 
*هلها *3بعين يومًا، فبلغ 	لقتلى *كثر من *لف *لف، �*لقيت كتبها 
 zهب نتاU� ،لضفتين *يامًا	 Eفي %جلة فاسوّ%� منه مياهها حيا
َناb، �كانت مصيبة  	لعقوE �حصا% 	لعبقريا� �ثمر	� 	أليد\ 	لصَّ

	لمصائب على 	إلسالA �*هله، �غد� بغد	% خر	ئَب �*طالًال.
لسائِِل 	لّدمِع عن بغد	% *خبا3ُ
3�ْ	H ال  َتِفد�	 يا Y	ئرين 7لى 	لزَّ
بُع 	لذ\ َشُرَفت تاzُ 	لخالفِة �	لرَّ
*ضحى لعصِف 	لبلى في 3َبِعِه *َثٌر

فما �قوُفك �	ألحباُ/ قد سا�3	
َ%ّيا3ُ 	لِحمى �	لد	3ِ   q	بِذ فما 
7قفا3ُ  �َعّفاُ قد  	لَمعالُِم  به 
fثا3ُ(١) 	آلثا3  على   bِلِلّدمو�

*   *   *

صّبها  	لتي  	لبطولة  �لكن  بغد	%،  على  	لمصائب  �تو	لت 
�قامت  َتُمت،  لم  	ألمة   �هذ  Rفي عر� يد محمد ‘  على  	هللا 
	جتاحو	  بعدما  �حدها   Eلمغو	 �جه  في  تقف  	إلسالمية  مصر 
	لحماسة  *�3	حها  في  ينفخ  قطر،  بكل  3ياحهم  بغد	% �عصفت 
�َيِعدها 	لنصَر �يسوقها 7لى 	لقتاE شيٌخ من 	لشاA هو 	لعز بن عبد 

___________________
(١) 	ألبيا� من قصيد_ مشهو3_ في سقو� بغد	% لتقي 	لدين بن *بي 	ليسر، 

�هي في كتب 	لتا3يخ (مجاهد)..

٣٠

	لسالA(١)، �	نتصر 	إلسالA على 	لمغوE في �قعة عين جالو�، 
�*ُنقذ� مصر �	لشاA كما *ُنقذ� فلسطين من 	لصليبيين لّما 3متها 
عندما  7سر	ئيل  من  سُتنَقذ  �كما  �	حد_،   gقو عن  كلها  *�3بة 
يقيِّض 	هللا شيخًا كابن عبد 	لسالA *� قائد	ً كصال� 	لدين *� 	لظاهر 

.gبيبر
قدميها.  على  بغد	%  ��قفت  سقطتها،  من  بغد	%  �نهضت 
�ُبعثت بغد	% من جديد، فإU	 هي 	ليوA *جّل جالًال �*�سع َسعة 

�*كثر سكانًا من بغد	% 	لماضي.
�*لقيت  بغد	%<،  >بعث  �فيه  	لِفْلم  تتمة  في  *فكر  �قعد� 

	لقلم من يد\ �صو3ُ_ بغد	%...(٢).
�	نقضى 	لفلم �صو3_ بغد	% ـ بمنا3	تها �ِقبابها، �معاهدها 
�مد	3سها، �	متد	%ها �عمر	نهاـ  تمأل *بصا3 	لمشاهدين �تعيش 

*بد	ً في قلوبهم.
فسالAٌ على بغد	%، على بغد	% 	لمنصو3 �	لرشيد، على بغد	% 
	ألئمة �	لمحّدثين، على حاضر_ 	لدنيا �مثابة 	لدين، على بغد	% 
	لتي  بغد	%  على  �	إليما�،   Aُلعز	 7هابِها   Hُمل� 	لمتوثبة  	لجديد_ 

ستكتب قصتها مر_ *خرp في صحائف 	لقو_ �	لعلم �	لمجد.
___________________

(١) 	نظر خبر� في كتابي >3جاE من 	لتا3يخ<..
(٢) هذ	 	لسطر ليس من *صل 	لمقالة 	لتي ُكتبت سنة ١٩٥٦، �قد *ضافه 
جد\ 7ليها في طبعة %	3 	لمنا3_ 	لتي صد�3 سنة ١٩٩٠، �فيه حسر_ 
من >بعث بغد	%< 	نقطعت 	لجملة به. �لو عا] 7لى 	ليوA ألضا� 7لى 

	لحسر_ حسر	�؛ نسأE 	هللا لبغد	% 	لفرz في يوA قريب (مجاهد).

    � ��ه �ه ن
ع� تعديل تعديل نخصي ف
ق
ط،  مي� �  هذ� �ملستند  هذ� �ملستند� لغر!� �النتفا�� �لش لغر!� �النتفا�� �لشَّخصي ف
ق
ط،  مي� ة 
ةي�ؤ.-� بطباع 
ي�ؤ.-� بطباع

ت  مطبوعة6  45  3لك1نية ت  مطبوعة6  45  3لك1نية  �  بأية  بأية�  هيئة  هيئة;  ;  كانكان > � نشر نشر� 5 3عا@?5 3عا@?

بعُة 	لر	بِعة ٢٠٠٥٢٠٠٥   بعُة 	لر	بِعة 	لطَّ ط (١٤١٤×٢١٢١) ) 	لطَّ ط ( صفحًة من 	لقطِع 	ملتوسِّ  ١٨١١٨١ صفحًة من 	لقطِع 	ملتوسِّ
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من %مشق 7لى بغد	%

ُنشر� سنة ١٩٣٦

يدّ\  بين  �نظر�  �*صحرنا،  	لشاما�(١)  *با  جا�Yنا  لما 
	لرهيبة  	لصامتة   H	لصحر	 فلم *جد 7ال  يميني �عن شمالي  �عن 
	لموِحشة، ��جد� %مشق (	لتي *حببتها �لقيت فيها من يحبني، 
من  �طائفًة  حياتي  من  قطعًة  منها  بقعة  كل  في  �تركت  �*لِفتها 
Uكرياتي) قد 	ختفت �3	H 	ألفق �تضاEH >قاِسيونها< �َصُغَر حتى 
�ميض  له   Hلسما	 في حاشية  يلو�  علوّ\   E7ال خيا منه  ما  يبد� 

�لمعا�، *حسست بلوعة 	لفر	R، فخفق قلبي خفقانًا شديد	ً:
pلقلَب ليلَة قيل ُيغَد	كأ� 
فباَتْت  qٌَشَر غّرها  َقطاٌ_ 

ُير	ُ�  �* 	لعامرّيِة  بليلى 
	لَجناُ� َعِلَق  �قد  ُتعالُِجُه 

كلما  نفسي  من  *عرفه  مبهم  �خالطني حز� عميق �شعو3 
سافر� سفر	ً بعيد	ً (على كثر_ ما  *سافر �*بتعد)، شعو3ُ َمن يجد 

	لمو� �يبصر� بعينه!
�لَِم ال؟ �هل 	لحيا_ 7ال *� تقيم في 	لمكا� 	لذ\ تألف، 

___________________
مخفر  fخر  	لشاما�  �*بو   ،١٩٣٦ سنة  لبغد	%  	أل�لى  Yيا3تي  في   (١)

.H	لصحر	سو3\ على حافة 

٣٢

�ترp 	لناg 	لذين تحب، �تصل ماضيك بحاضرq بصو3_ تر	ها، 
*� نغمة تسمعها، *� بقعة تحتلها؟ �هل يحيا 	لمرH 7ال في 	ألمكنة 
مّما  ينبتر   �* 7ال  	لمو�  �هل  �	آلماE؟  �بالذكريا�   ،��	لوجو
 Eمجهو بلد  على   Aيقُد� ما  يعر�،  كل  عن  �ينقطع  به،  يحيط 

�حيا_ غريبة عنه، ال  عهد له بها �ال  نبأ عند� منها؟
�طعامه   ،��قعو% قيامه  في  ظاهر_  حيا_  لإلنسا�  *َ�ليس 
�شر	به، �جيئته �Uهابه، �حياٌ_ باطنة في *فكا3� �Uكرياته، �fماله 
�fالمه، �ميوله �عو	طفه؟ *َ�ليست حياته 	لباطنة هي 	ألصل �هي 
	لشجر_  بها �ال  يقوA 7ال عليها، كما *�  	ألساg، فال يحيا 7ال 
في  	لمختفية   ،h3أل	 في جو�  	لممتد_  بجذ�3ها  7ال  ال  تحيا 
بطن 	لثرp؛ فإU	 	نقطع 	لمرH عن عا%ته �	بتعد عن *هله �صحابته 
لم ينفعه *نه ال  يز	E يقوA �يقعد �يأكل �يشر/، كما *� 	لشجر_ 
ال  تنفعها *غصانها �فر�عها U7	 هي ُبتَّت من *3ضها �ُقطعت من 

*صلها �ُفصلت عن جذ3ها؟
باإلخر	z من  	لمو�  ما  قر�  �عّزـ   ـ جّل  	هللا   �* �*حسب 
	لديا3، �*جزE ثو	/ 	لمهاجرين في سبيل 	هللا 	لتا3كين *�طاَنهم 
	بتغاH مرضا_ 	هللا، 7ال أل� 	لهجر_ ضرٌ/ من ضر�/ 	لمو� �لوٌ� 

من *لو	نه، فإ� تعد%� 	أللو	� فالمو� �	حد!
7لّي  �ُحّببت  %مشق،  في  حياتي  نفسي صو3  في  �	Y%حمت 
�*هلي  7خوتي  صو3  *مامي  �مر�  *حبها،  ما  كنت  *ضعاَ� 
�7خو	ني، �Uكر� سهر	تنا 	لبيتية �مجالسنا 	أل%بية، �هذ� 	لحفال� 
	لو%	عية 	لكثير_ 	لتي تفضَلت فأقامتها *سر_ 	لتعليم �جمعية 	لتمد� 
	إلسالمي �	لمد3سة 	لتجا3ية تكريمًا لي قبل *� *عمل شيئًا *ستحق 

http://www.alitantawi.com
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فّي �ال  *ستحق  ما  ليس  	لنعو�  من  علّي  �*فيض  	لتكريم،  عليه 
عيني،  في  جميل  7لّي  حبيب  كل  %مشق  من  �Uكر�  منه.  	ألقّل 

فاY%%� بها تعلقًا، ��%%� لو *ني *َبْيُت فلم *Uهب �لم *تغّر/.
�كانت 	لصحر	H قد 	متد� من حولنا �*حدقت بنا، �صرنا 
في قبضتها ال  شأ� لنا �ال  خطر، �fَضت هذ� 	لسيا3	� 	لفخمة 
في  �هي  ُتَعد  �كانت  �عرضه  بطوله   b3لشا	 تمأل  كانت  ـ 	لتي 
%مشق شيئًا عظيمًاـ  *هوَ� على 	لصحر	H من حبة 3مل، �ضاعت 

في *3جائها فلم َتُعْد ُتَعّد شيئًا.
 ،R	لفر	 لوعة  نفسي  	لحز� �حّز� في  بلغ مني  �كا� قد 
فأغمضت عيني �3جعت 7لى نفسي، حتى U7	 	ستر�حُت فتحتهما 
 bلسيا3_ تعد� فيها �تسر	 p3لبا%ية، فأ	 ��جعلت *حّدR في هذ
	لتعب  من  تلهث  �*3	ها  طيًا،   h3أل	 تطو\  كأنها  نحّس  حتى 
�	لبا%يُة باقية على حالها، كأننا لم نقطع منها شبر	ً �كأننا بعُد في 

*ماكننا.
7لى  تلك  	لبو	%\ فقد عرفتها في 3حلتنا  �لست غريبًا عن 
مكة(١) �بقيت فيها عشرين يومًا، ما  من ساعة منها 7ال �هي *شدُّ 
من عشر_ *سفا3 7لى بغد	%، �لكن هذ� 	لبا%ية (با%ية 	لشاA) تختلف 
عن جزير_ 	لعر/، ففي 	لجزير_ مناظر متباينة �*3	h مختلفة؛ 
 �فيها 	لجبل �فيها 	لسهل، �فيها 	لوعر �فيها 	لرمل، �ما  في هذ
تر	بية  منبسطة   h3* يتغير،   �* يختلف  ال  يكا%  �	حد   Hشي 7ال 

!Hألفق، كأنه بحر ليس فيه ما	قاحلة تمتد 7لى 
___________________

.>Aلحر	قر* �صفها في كتابي >من نفحا� 	(١) 

٣٤

 H	لصحر	بحديثنا، فتقطع  H	لصحر	لنقطع  �فكنا نقر* �نتحد
بصمتها �جاللها حديَثنا، �كنا نناA �نفيق �	لصحر	H هي هي... 
حتى قطعنا يومًا كامًال، �كا� صبا� 	ليوA 	لتالي، �للصبا� في 
	لبا%ية جماE ��3عة ال  يكو� مثلهما في 	لمد�، �بّد%� 	لشمُس 
ظلمَة 	لليل فتبّد%� من نفسي ظلمة 	لكآبة �	لحز� �	نز	حت عني 
 ،Eلرجا	في  hلمؤّنثة 7ال مر	لرقيقة 	لعاطفة 	ما  � ،hلمر	نوبة 

فصحو� �نظر� في *مر\ فإU	 *نا لم *غتر/ �لم *فاR3 بلد\.
لم   �7 *هلي �7خوتي؟  بغد	% 7ال %	3\ �بلد\ �فيها  �هل 
ل في 	لدساتير فلقد قر3ها 	هللا  تقّر3 هذ� 	ألخّوَ_ 	ألنظمُة �لم تسجَّ
 ،{   } :�fلقر	ته �سّجلها في 	سبع سما� Rمن فو

�ليس ُينَقض ما  *برA 	هللا.
 ،(١)3 ��7 فرقت بيننا شا3	� على 	ألh3 �*لو	ٌ� على 	لمصوَّ
تا3يخ  بيننا  �*ّلَف  �	لعا%	�،  �	للغة  	لدين(٢)  بيننا  جمع  فلقد 
	لذ\   Aلد	 بيننا  ��ّحَد  	لحاضر،  �*لُم  	لمستقبل  �*مُل  	لماضي 
جاH من نبعة �	حد_. فأّنى ننكر هذ� 	ألخّو_ �شاهدها فينا �%مها 
في عر�قنا؟ �كيف *جهل بغد	% �لها في نفسي مئة صو3_، �في 

U	كرتي عنها ما  ال  *حصي من 	ألخبا3 �	لتو	3يخ �	ألشعا3؟
�بغد	% عاصمة 	إلسالA، �مشرR شمس 	لحضا3_، �حاملة 

___________________
 Eستعما	لمعنى 	 	لخريطة بهذ	ئمًا. �	سماها جد\ % 	لخريطة، كذ	(١) *\ 
حديث، �هي ـ في 	ألصلـ  كيس من 	لجلد ُيَشّد على ما  يوضع فيه 

(مجاهد).
(٢) �كفى به جامعًا بيننا.
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	لمنصو3   Eمنز� 	لدنيا،   A*� 	إلسالمي،  	لذهبي  	لعصر  3	ية 
�	لرشيد �	لمأمو�...

قبيلٍة كلُّ  بغد	ُ%  يا  لك   pًِفد
فقد طفُت في شرRِ 	لبال% �غربها
منزًال بغد	َ%  مثَل  فيها   3َ* فلم 
شمائًال  َّR3* *هليها  مثَل  �ال 

مَن 	ألh3 7ّال ِخطتي �ِ%يا3يا
�3ِكابيا بينها  3َحلي  �سيَّرُ� 
�	%يا %جلَة  مثَل  فيها   3َ* �لم 
معانيا �*حلى  *لفاظًا  �*عذَ/ 

�كنت *3	نا نخا� هذ� 	لبا%ية �نحن على طريق مسلوكة في 
سيا3_ متينة، �نَمّل من طولها �نحن نقطع منها ثمانين *� تسعين 
	لمثلج،   Hلما	لفاكهة �	للحم �	 	لساعة، �نشكو �معنا  كيًال في 
�نتعب �نحن مضطجعو� على 	لمقاعد 	لوثير_ ثم U7	 �صلنا 7لى 
	لفندR نمنا *3بع عشر_ ساعة لنستريح �نستر% 	لر��، فأفكر في 
*جد	%نا *\َّ ناg كانو	؟ �كيف قطعو	 هذ� 	لبا%ية �هم على ظهو3 
	لشمس  *شعة  �يلتحفو�  	لملتهب  	لرمل  لجة  يخوضو�  	إلبل، 
	لماH بجرعة،  بتمر_ �يكتفو� من   Aلطعا	 يتبّلغو� من  	لمحرقة، 
ثم U7	 �صلو	 قابلو	 جيوشًا *�فر عَد%	ً �ُعد%	ً فحا3بوها �	نتصر�	 
عليها �فتحو	 بال%ها، فأقوE: هذ	 هو فرR ما  بيننا �بين *جد	%نا.

	لمعركة  في  تصيبه ضربة  منهم  	لشا/  بين   Rلفر	 هو  هذ	 
 ،Eلقتا	يه �تعيقه عن Uمن كتفه، �تلبث متعلقة به فتؤ �فتقطع يد
فيعمد 7لى *صابع يد� 	لمقطوعة فيد�g عليها بقدمه، ثم يتمطى 
يز	حم  منا  �	لشا/   ،�جها% 7لى  �يعو%  يلقيها  ثم  يبترها،  حتى 
	لمر*_ على كل شيH هو لها، فيخطر في 	لشاb3 كالعر�g في ليلة 

	لزفا�، �U7	 شاكته شوكة *� لفحته 	لشمس *�p 7لى 	لفر	]!
�لما كا� ضحى 	لغد بد	 لنا نخيل 	لعر	R، �*شرفنا منه على 

٣٦

�Uهبت  سو	%	ً،  	لسو	%  	لعر/  سمى   	Uلما فعرفت  	لليل،  مثل 
*تذكر 	لفتو� (�عهد\ بمطالعتها قريب(١)) فأحّس بأني *سمو عن 
Yماني �*عيش في *ياA 	لصد3 	أل�E، �*قّد3 ُبعَد نظر 	لمستعمرين 
�عمق مكرهم في تعطيلهم 	لتا3يخ 	إلسالمي في مد	3سنا �تنشئة 
	لعمل  من  	لتا3يخ  لهذ	  لما  عنه،  �	لبعد  به  	لجهل  على  *بنائنا 
�	لفضيلة  �	لعز_  �	لقو_  �	لنبل  	لشر�   ��3 بّث  على  	لسحر\ 
 �هذ كسفت  طلعت   	U7 �ألنه شمس  	لعر/،  شبا/   gنفو في 
	ألنو	3 	لكهربائية 	لتي *ضاH بها 	لغربيو� *3جاH تا3يخهم، فبد� 
تو	3يخهم بعد Uلك سو%	H مظلمة... �بد	 �حد� 	لمشرR 	لمنير.

صو3	ً  U	كرتي  في   hعر*� بغد	%،  7لى   Rتشّو* �جعلت 
منها، �*نتظر *� *p3 مدينة 	لمنصو3 بأسو	3ها 	لمستدير_ �*بو	بها 
في  	لذ	هبة  	لمشمخّر_  	لعالية   H	لخضر	 قّبتها  �*لمح  	لفخمة، 
تضطر/  	لفال_،   hعر من  علينا  طالعة  3U	عًا  ثمانين   Hلسما	
صو3تها في %جلة(٢). �مأل نفسي 	لشعو3 بعظمة بغد	%، 	لمدينة 
	لتي كانت �حدها %نيا: "كا� فيها ستو� *لف حّماA، فلو كا� في 
كل حماA خمسة نفر: حمامي �قيم �YّباE ��ّقا% �سّقاU� ،Hلك 
*قل ما  يكو�، لكا� *صحا/ 	لحماما� ثالثمئة *لف 3جل. �كا� 
حياE كل حماA خمسة مساجد، فلو كا� في كل مسجد خمسة 
*شخا� لكا� Uلك *لف *لف �خمسمئة *لف 7نسا�. �*حصيت 

	لز�	R3 	لتي في %جلة فكانت ثالثين *لفًا"(٣).
___________________

(١) كنت *شتغل قبل سفر\ بتأليف كتابي عن *بي بكر 	لصديق.
(٢) سقطت هذ� 	لقبة �تهدمت من قديم.

(٣) كذ	 قاE 	لمؤ3خو�، �	لمبالغة في Uلك كله ظاهر_.
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نظير؛ في جاللة  	لدنيا  لبغد	% في  يكن  "لم  	لخطيب:   Eقا
قد3ها، �فخامة *مرها، �كثر_ علمائها �*عالمها، �تميز خو	صها 
�عو	مها، �عظم *قطا3ها، �سعة *طر	3ها، �كثر_ %�3ها �مناYلها 
�عذ�بة  هو	ئها  �طيب  �*سو	قها،  �محاّلها  �شعوبها  �%�3بها 
�صحة  �شتائها  صيفها   E	عتد	� �*فيائها،  ظاللها  �بر%  مائها، 

3بيعها �خريفها، �Yيا%_ سكانها".
*   *   *

خمر_  من  نشو_  في  بغد	%<  >جسر  على  فهأنذ	  �بعد، 
7لى تلخيصه، �*حس ما  ال  طاقة  	لذكرp؛ *Uكر ما  ال  سبيل لي 
لي على �صفه. �قد قاE *بو 	لوليد: قاE لي شعبة: *3*يت جسر 

بغد	%؟ قلت: ال. قاE: فكأنك لم تَر 	لدنيا.
*ما *نا فر*يت جسر بغد	% �3*يت 	لدنيا. ال  *قوE 7نه *عظم 
لجسر  �لكن  	لزمالك،  جسر  من  *جمل   �* 7سماعيل  جسر  من 
بغد	% سر	ً fخر يعرفه كل من نظر في كتب 	أل%/ �	لتا3يخ �قر* 
 Hلفقها	� 	لفاتحو�،  	لقو	%   �Yجا 	لذ\  هذ	  بغد	%.  جسر  عن 
�	لمحّدثو�، �	لشعر	H �	لماجنو�. هذ	 	لذ\ �قف عليه 	لرشيد 
�	لمأمو�، �*بو حنيفة �	لشافعي �	لفضل بن %ينا3، �مطيع �*بو 

نو	g، �عبد 	هللا بن طاهر �يزيد بن ِمزَيد.
�شهد جالE 	لخالفة، �عظمة 	لعلم، ��3عة 	لزهد، �ضحك 

	لمجو�، �قو_ 	لجيش.
�جرp عليه نهر 	لتا3يخ.

�تد	عت على جو	نبه 	لقر��.

٣٨

!h3أل	لذ\ كا� سر_ 	 	هذ
*يا حّبذ	 جسٌر على َمتِن %جلة
�نزهة  R	للعر �فخر   Eٌجما
متأّمًال ما  جئته   	U7  �تر	

3َْ�َنِق �ُحسِن  تأسيٍس  بإتقاِ� 
Rِلتشّو	َفرُ�  ��سلوُ_ َمن *ضنا
(١)Rكسطر َعبير ُخّط في �سط ُمْهَر

*   *   *

*ما 7نني �7 *حببت مصر أل� منها *صلي، �*حببت 	لشاA أل� 
 R	لعر	أل� 7ليها قبلتي، فإني *حب  Yلحجا	فيها مولد\، �*حببت 
أل� فيها *جمل Uَِكر 	لماضي، �*حب كل بلد يقوE *هله: >ال 7له 

7ال 	هللا محمد 3سوE 	هللا< ألنه بلد\ �*هُله *هلي.
*   *   *

___________________
(١) 	لُمهَرR: 	لصحيفة.

    � ��ه �ه ن
ع� تعديل تعديل نخصي ف
ق
ط،  مي� �  هذ� �ملستند  هذ� �ملستند� لغر!� �النتفا�� �لش لغر!� �النتفا�� �لشَّخصي ف
ق
ط،  مي� ة 
ةي�ؤ.-� بطباع 
ي�ؤ.-� بطباع

ت  مطبوعة6  45  3لك1نية ت  مطبوعة6  45  3لك1نية  �  بأية  بأية�  هيئة  هيئة;  ;  كانكان > � نشر نشر� 5 3عا@?5 3عا@?

بعُة 	لر	بِعة ٢٠٠٥٢٠٠٥   بعُة 	لر	بِعة 	لطَّ ط (١٤١٤×٢١٢١) ) 	لطَّ ط ( صفحًة من 	لقطِع 	ملتوسِّ  ١٨١١٨١ صفحًة من 	لقطِع 	ملتوسِّ
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p*3 ُسرَّ َمن
ُنشر� سنة ١٩٣٧

 p3* 7ني  	لتا3يخ.  من  3جعت  	آل� 
في  كنت  ألني  خالية  صغير_  	لدنيا 
%نيا *كبر منها �*حفل بالنو3 �	لعطر، 

.>p*3 كنت في >ُسرَّ من

جلست *%ّ�� 3حلتي 7لى 	لحّلة (%مشق 	لعر	R)، ��قوفي 
على *نقاh بابل (*خت 	لدهر)، �Yيا3تي 	لسّد_ 	لهندية (	لقناطر 
 ،Aلكر	 b	لمنن �*نو	 �	لحّليو� من *لو	لثانية) �ما  *�الني 	لخيرية 	
فلم *كد *مضي في 	لمقالة حتى عرضت لي 3حلة جديد_ 7لى ُسرَّ 

.p*3 من
�من U	 	لذ\ ال  تفتنه سّر من p*3 �ال  تهيج بالبل *شو	قه؟ 
�من U	 	لذ\ نظر في كتب 	لتا3يخ *� شد	 شيئًا من 	أل%/، ثم 

ال  يعرفها �ال  يحسُّ *� لها صلة بنفسه؟
3%%�	 هذ	 	السم 	لجميل عشر مر	�، بصو� خافت كأنه 
مناجا_ 	لنفس، بطيH كأنه هجس 	لضمير، �*نتم تنظر�� بعيونكم 
7لى بعيد تحدقو� في غير شيH، فعَل َمن يتذكر *مر	ً، ثم 	نظر�	 
*قّل  �ِفَكر �عو	طف،   ،�Uَِكر �حو	% نفوسكم من  يثير في  كم 

ما  توصف به *نها ال  توصف.

٤٠

لغة  تنتظمها  �كيف  عالم،  �هي  كلما�  تحتويها  �كيف 
	ألh3 �هي لغة 	لسماH؟

	للغة 3موY ضئيلة   ��7 هذ مبينًا؟  ناطقًا  	إلنسا�  كا�  �متى 
كلمة  7ال  �ما  َثّم  �مئا�  مئا�  	لعو	طف   �7 عظيمة،  لكائنا� 
 �7 ال،  �	لطبيعة.  �	لحب   Eلجما	 �كذلك  بها،  ُتسّمى  �	حد_ 

	إلنسا� ال  يز	E طفًال لم يتعلم 	لنطق �لم يحسن 	لبيا�.
*   *   *

ُسّر من p*3. �ما  سّر من p*3؟
 ،h3أل	% عاصمة 	% لّما كانت بغد	لتي نهضت لبغد	هي 
�لّما بلغت غاية 	لمجد �*بعد 	ألماني �بّذ� كل مدينة، �كا� فيها 
مليونا� من 	لسكا�، �كا� فيها 	لعلم �	لفن �	لسلطا�. نهضت لها 
تز	حمها �تنافسها، فلم تكن 7ال لياEٍ حتى غلبتها �بهرتها �تربعت 
*بنائها،  �ُجّلة  �*ّبهتها  خليفتها  �سلبتها  فوقها،  من  %جلة  على 

�كانت *جّل منها �*عظم.
سّر من p*3، 	لمدينة 	لملوكية(١) 	لتي �لد� فجأ_ فإU	 هي 
منها  بقعة  منها عرg �في كل  ناحية  في كل   	U7� 	لمد�،  *جل 
عر]، �U7	 هي تّتشح بالنو3 �تتضّمخ بالعطر �تناA على 	لزهر، 

�U7	 هي تبلغ ما  لم تبلغه من بعُد 	لزهر	H 	لمدهشة �ال  فرسا\.
___________________

(١) 	لنسبة صحيحة مستعَملة من 	لقديم ��7 كا� 	لقياg >ملكية<. �مثلها 
في 	لنسبة 7لى 	لجمع: 3جل *نصا3\ �3سالة 7خو	نية �مسألة *صولية، 

�مثلها قضايا عّمالية �مشكال� طالبية.

http://www.alitantawi.com
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ثم ماتت فجأ_، فإU	 كل Uلك حلم سريع �برR خاطف؛ لم 
تعش 7ال خمسين سنة (٨٣٨ـ  ٨٨٣ A). �ما  خمسو� سنة في عمر 
بأعجوبة  	لتي �لد�  	لجميلة  *فر*يت  	لمد� 7ال خمسو� %قيقة. 

فإU	 هي 	لغا%_ 	لفتانة، ثم U7	 هي تقضي بعد ساعة؟
 bلرجو	� بالرحيل  فيها  نو%\  �تستقّر حتى  تز%هر  تكد  لم 
7لى بغد	%، فهّب 	لناg مذعو3ين، يحملو� ما  خّف حمله �غال 

ثمنه، �تركو	 	لمدينة 	لعظيمة للريا� �	لوحو] �	للصو�.
 3ِ%* *عر� عنها شيئًا �لم  لم  ثم  قر*� Uلك من حديثها، 
ما  صنع 	لدهر بها. �*ين من يسأE عن 	آلثا3 �يبحث عنها؟ �من 
يعر� 	ليوA ماU	 جرp للكوفة �مسجدها، �	لبصر_ �ِمربدها، *� 

يعلم صفة 	لقا%سية �	ليرموq؟
مسجدها  	لعظيم،  بغد	%  مسجد  �هذ	  عنها،   Eيسأ من 
منا3ته  7ال  منه  يبَق  فلم  عليه  �طغت  	لد�3  	بتلعته  قد  	لجامع، 
تنا%\ لو �جد� سميعًا(١)؟ �ما  كا� Uنب هذ	 	لمسجد �ما  كا� 
Uنب هذ� 	آلثا3، 7ال *ننا نحن �	3ثوها ال  	لفرنسيس �ال  	إلنكليز، 
*�لئك 	لذين لم يَدعو	 في بال%هم شبر	ً من 	ألh3 فيه جماE من 
جماE 	لطبيعة *� *ثر من fثا3 	لماضي 7ال كتب عنه مؤ3ّخوهم، 
��صفه *%با�هم، �صّو3� مصّو�3هم، �نحن 	لذين *ضعنا fثا3نا 

	لجليلة �هدمناها بأيدينا لنبني بأنقاضها %�3نا 	لحقير_!
 Aإلسال	 فيها حجة   g3ّ% 	لتي  	لنظامية  بالمد3سة  *سمعتم 

___________________
 �� *فخم �*عظم مما كا� �سموHبنا 	(١) �قد سمعت �لم *بصر *نهم *عا%�

.Hلخلفا	مسجد 

٤٢

	لغز	لي �7ماA 	لحرمين 	لجويني، �	لتي كانت من *كبر جامعا� 
مة طولها *3بعة  	لقر�� 	لوسطى؟ *تد��3 ماU	 بقي منها؟ منا3_ مهدَّ
*متا3 في YقاR عرضه ثالثة *متا3، عند جامع مرجا� في بغد	%. 
�	لمنا3_ مائلة قد 	نحنت تحت *ثقاE %	3 قد 3كبتها، �3بما هدمت 

	لمنا3_ لتقاA عليها 	لد	3، فمن يد3\؟
�*ين من يدg3 	آلثا3 �يعنى بها، �هذ	 قصر 	لخضر	H في 
	لقباقيب؟   RقاY في  مصبغة  تحمله  	سمه  7ال  منه  يبَق  لم  %مشق 
Yقاقًا  	لعر]  �محط   zلتا	  pمثو صا3  	لزما�!  لعجائب  يا 

للقباقيب!(١) فمن سأE عنه �من �صفه �من حفر في *نقاضه؟
 bلبقا	  �هذ لُحرثت   �U7 لغيرنا  كانت  	آلثا3   �هذ  �* لو  *ما 
حرثًا، ثم *خرجت كنوYها، ثم مأل� نفوg *هلها عّز_، ثم كانت 

.Hلعال	 z3لهم *جنحة يطير�� بها في معا
ليس  �لكن  �جالًال،  �مجد	ً  علمًا   h3أل	  �هذ تحت   �7

!Eلجال	لمجد �	لعلم �	فوقها من يحفل 
fثا3نا لم يبحث  *َ�ليس من *عجب 	لعجب ـ يا قوميـ  *� 
عنها �لم يكشفها 7ال هؤالH 	أل�3بيو�؟ �7 في جو	3 %مشق قريتين 
	لسريانية منذ ُخلقتا(٢)، فما فكر  هما معلوال �َجَبْعدين تتكلما� 
 Rلمستشر	 هذ	   Hجا حتى  �معرفتها  	للغة   �هذ  g3% في  *حٌد 

	لشا/ من fخر 	لدنيا ليد3سها.
___________________

(١) �قد سمعت *يضًا �لم *بصر *نهم *خلو	 ما  حوE 	ألمو\ �سيجعلونه 
شو	b3 ِعر	ضًا.

(٢) ليس على �جه 	ألh3 	ليوA من يتكلم بالسريانية غيرهما.
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بل هذ� هي >ُسّر من p*3< ما  نّقب فيها �كشفها للناg 7ال 
سنة  �بعض  كلها  سنة ١٩١١  فيها  	لذ\ حفر  	أللماني  هَرْسِفْلد 
� سا3 �بنفقة 	لمصر� 	أللماني �بعض U١٩١٣ بإشا3_ من *ستا
كبا3 	أللما�. بد* 	لحفر في قصر 	لمتوكل ثم 	نتقل 7لى 	لجوسق 
�7لى 	لقصر 	لمعشوR(١) �	ستخرz من هذ� 	لبقعة 	لصغير_ كر	ئم 
لدينا  �بقيت  	لدنيا،  7لى  	نتقلت  	لتي   Rألعال	 �نفائس  	آلثا3 
نسخ معد�%_ من هذ	 	لكتا/ 	لجليل 	لذ\ *خرجه هرسفلد في 
مجلد	� كثير_ فيه صو3 هذ� 	آلثا3 باهر_ مدهشة حقًا. �هو يصف 
في 	لمجلد 	أل�E نقو] 	لجد3	� �Yخا3فها، �يقوE 7نها لم تكن 
	لملونة *حيانًا، �في   _Y3لبا	 	لجصّية  	لنقو]   �تخلو %	3 من هذ
 Aلصو3 مما �جد في حما	  �	لرسوA �	لصو3، �*كثر هذ 	لثالث 
	لجوسق، �قد حلت هذ� 	لصو3 مشكلة قصر 	لمشتى 	لذ\ كشف 
سنة ١٩٠٨. �يتحد� في جزH عن 	أل�	ني 	لزجاجية �	لخزفية، 
�قد بّين *نه كا� في ُسّر من p*3 معمل للزجاz �معمل لألقمشة 

�جد� بعض قطع ملونة من مصنوعاته.
�من *هم ما  تمتاY به 	لمدينة شو	3عها 	لتي ال  تكا% تحو\ 
متقاطعة  مستقيمة  كلها  كانت  فقد  	لعالم،  في  مدينٌة   Aليو	 مثَلها 
 Eباقية) يمتد عد_ *ميا �بانتظاA عجيب، �	لشاb3 	ألعظم (�fثا3

___________________
(١) قصر عظيم باقية fثا3�، �هو مقابل قصر 	لمتوكل على 	لضفة 	لثانية، 
لم يعر� *حٌد تا3يَخه، �	لعامة تسميه قصر 	لعاشق �	لمعشوR، �بينه 
�حققت  بحثت  �قد  %جلة.  في  هائل  سد  fثا3  	لمتوكل  قصر  �بين 
فوجد� *� تلك 	ألنقاh لقصر 	لمعشوR 	لذ\ بنا� 	لمعتمد على 

.H	لغربي قبالة سامر	لجانب 	: �كا� في 	هللا، قالو	

٤٤

خمسو�  فيه  كبير	ً  *كثرها  كا�  	لتي  �%�3ها   ،b	3U مئة   hبعر
	لقذ3،   Hللما  pخر* �مجا3   ،qبَِر�  Hللما َمجا3ٍ  �فيه  غرفة، 
حسن  لها  يكفل   Aنظا على  مبنية  للصيف  �سر	%يب  �حماما� 
	لتهوية. �كا� *كثر 	لد�3 على طر	Y �	حد، فهي U	� 3%هتين: 
3%هة حياE 	لبا/ تفضي 7لى 3%هة *خرp مستطيلة عمو%ية عليها، 

�	لغر� من حولهما.
لو%لو�  يدعى  عسكر\  3جل  هرسفلد  صحب  �قد 
3	�، صنع خريطة للمدينة مفصلة بنسبة  متخصص برسم 	لمصوَّ
 gبا3تو هما  بالنقو]  مختصا�  3جال�  �صحبه   ،٢٥٠٠٠/١
�بيجر. على *� ما  كشفه هرسفلد ال  يعد شيئًا، �	لمتحف 	لعر	قي 
	آلثا3  متحف  في  �جمعها  	آلثا3  في  	لتنقيب  مو	ال_  على  عامل 

	لعربية، �ينتظر ظهو3 *شياH هائلة.
*   *   *

سرنا 7لى سر من p*3 في قافلة مؤلفة من كبا3 طال/ %	3 
7لى  	لنهر  �عبرنا  باألعظمية  فجزنا  بغد	%،  في  	لعالية  	لمعلمين 

.Hلفضا	ستقبلنا 	لكاظمية ثم 	
>َحْربي<، �هو جسر  7ال على جسر  	لطريق  في  نقف  �لم 
قائم �حد� في 	لفال_ �U ثالثة قناطير، عليه كتابة ظاهر_ تدE على 
مدينة  ليسقي  ُ%جيل  نهر  على  	لعباسي  	لعهد  *�	خر  في  ُبني  *نه 
َحربي. فتلّفتنا فإU	 	لنهر قد جّف، �	لمدينة قد ُمحيت، �	لعهد 
	لعباسي قد 	نقضى، �U7	 كل بال% 	هللا تتقدA �تز%	% عما3_ �بال%نا 

تتأخر �تمعن في 	لخر	/، فوقفنا معتبرين �مضينا مستعبِرين.
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>	لَمْلوّية<  علينا  طلعت  حتى  قليًال  7ال  بعُد  من  نسر  �لم 
�هي منا3_ جامع 	لمتوكل، عالية تبد� من بعيد كالصر� 	لهائل، 
فهي  با3يز،  من  7فل   zببر  p*3 من  سر  من  مكانها  شبهت  �قد 
 H	خلنا >قرية< سامر%� ،�عَلم 	لبلد �3مز�. ثم بلغنا %جلة فعبرنا
نستريح في مد3ستها ساعة بعد مسير_ ثال� ساعا� في 	لسيا3_. 
ثم �لجنا حرA 	لتا3يخ، يصحبنا معّلمو 	لمد3سة 	لذين *�لونا من 
*يا%يهم �*�3نا من كرمهم �حسن *خالقهم ما  نذكر� لهم بالشكر، 
فلوالهم ما  3*ينا شيئًا �ال  عرفنا من *ين ندخل *� نخرz في هذ	 

	لعالم 	لو	سع!
*كثر من خمسة  *\ �	هللا هو عاَلم، هو شيH عظيم. سرنا 
	لبلد من 	لمسجد  �عشرين كيًال (بالضبط) �ما  قطعنا 7ال نصف 
	لجامع 7لى 	لد�3 	لعليا، ��7 7لى 	لد�3 	لسفلى لمثلها، ��7 هذ	 

كله لنصف 	لمدينة، �على 	لضفة 	ألخرp مثله.
*نا ال  *ستطيع *� *تصو3 كيف كانت هذ� 	لبرية 	لو	سعة 	لتي 
يضل فيها 	لبصر مدينة عامر_، �كيف كا� 	لناg يقطعونها، ��7 

بين *�لها �fخرها 	ليوA لمسير_ 	ثنتي عشر_ ساعة على 	لر	كب.
لو  جد	ً،  كبير  �هو  	لجامع،  	لمسجد  ما  3*ينا   E�* كا� 
منه  يبق  لم  عنها،  لوسعها �فضل  فيه  	لحاضر_   H	سامر �ضعت 
تدعمه  	لعر	قية،  	ألبنية  	للبن كسائر(١)  مبنى من  	لسو3 �هو  7ال 
عند  �تعر�  	لمنا3_  	لسو3   H	3�� مستدير_،   z	بر*  �ظاهر من 
	لناg بالملوية *\ 	لمستدير_، �هي حلز�نية 	لشكل سّلمها من 

___________________
(١) سائرها: *\ باقيها.

٤٦

*قيمت  مربعه  قاعد_  �تحتها  طبقا�،  سبع  من  مؤلفة  ظاهرها، 
 b3تفا	� متر	ً،   ٣٢ *ضالعها  من  	لضلع   Eطو لتقويتها،  حديثًا 
	لمنا3_ ٥٢ متر	ً (كما قالو	)، �قد ُبنيت على غر	3ها منا3_ جامع 
	بن طولو� في 	لقاهر_(١)، ثم ُتركت هذ� 	لصفة في 	لمآ�U �	تُِّخذ 

لها سلم من جوفها.
*   *   *

 �تركنا 	لمسجد �سرنا في جهة �	حد_ كيال نضّل �سط هذ
	ألطالE. �كا� حولنا تالE من 	لتر	/ كانت قبل *لف �مئة سنة 
%�3	ً عامر_ �قصو3	ً فخمة، فجزنا بها حتى بلغنا *نقاضًا حولها 
سو3 كبير، *خبَرنا معلم 	لمد3سة *نها *نقاh قصر *A عيسى 	بنة 

	لو	ثق.
7ال   3* فلم  فنظر�  	نظر�	.   :Eقا�  Eعا تّل  على  بنا  �عال 
 .h3أل	في  Rلنظر �حد	معن * :Eفيها. فقا Hسعة، ال  شي	برية �

ففعلت فر*يت شيئًا *%هشني �خفق له قلبي.
3*يت تالًال صغير_ منتظمة على شكل %�	ئر متقاطعة على 
نمط هندسي بديع، تمتد 7لى ما  ال  يدq3 	لبصر fخر�. فقلت �*نا 

مشد��: �يحك، ما  هذ	؟
قاE: ميد	� سباR تجر\ فيه 	لخيل 7لى *كثر من خمسة fال� 

متر، فال تغيب عن عيني 	لخليفة �هو يرقبها من مرقبه 	لعالي.
*   *   *

___________________
	بن طولو� (حي  بناها  	لتي  	لقطائع  مدينة  في موضع  باقية،  (١) �هي 

.(Aليو	ينب Y _لسيد	
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�مضينا... نمّر على 	ألطالE، حتى بلغنا fثا3 سو3 كأنه سو3 
مدينة. فقاE %ليلنا: هذ	 بال� 	لخليفة.

فترّجلنا �سرنا في طريق باقية fثا3�، �نحن نتخيل كم مّر في 
 ،Eجما� Eكم شهد� من جال� ،H	مر*� Hمن خلفا Rلطر	 �هذ
	لقصو3.  من  ما  	ستقبلنا   E�* �هو  	لمتوكل،  بلغنا مصيف  حتى 
�نسيت *� *قوE �7 	لبال� بلد_ �	سعة فيها عشر	� 	لقصو3 تبد� 
	لبركة  �فيها  	لكبير،  	لمسجد  �فيها  بعظمتها،  ناطقة  *نقاضها 

	لمتوكلية 	لمشهو3_ (بركة 	لبحتر\).
فولجنا 	لمصيف، �هو قصر كبير تحت 	ألh3 فيه غر� 
كثير_ يفضي بعضها 7لى بعض �في ساحته بركة. �قد كدنا نهلك 
7لى جو�  هبطنا  فلما   ،h3أل	  Rفو �نحن  	لشمس  من حر	3_ 
على  يقّص  	لتا3يخ   Uستا* Yميلنا  �كا�  	لبر%.  نشكو  كدنا  	لقصر 
	لتا3يخية، �لكن �	حد	ً  	لطال/ قصة 	لقصر �بنائه �فنه �قيمته 
 Aلكال	فكّف �علم *�  ،Eمنا لم يكن يصغي *� يفهم شيئًا مما يقو
	آل� للقلب �عو	طفه 	لحّية، ال  للعقل �مقاييسه 	لجافة �فلسفته 

	لبا%3_.
كنا نتخيل هذ	 	لقصر �قد كا� يعّج بالحيا_ �يفيض بالحب. 
كنا نسمع 	ألصو	� �نبصر 	أللو	� �نشم عبق 	لعطر، �نحس كأّنا 

نرp 	لخليفة �نشهد مجالس 	أل%/ �	لغناH �خلو	� 	لحب.
كم عا] في هذ	 	لمكا� من عو	طف! كم خفقت فيه من 
	لسرعة   �هذ بمثل  كله  Uلك  *فيو%\  بالحيا_!  	متأل  كم  قلو/! 

�هذ� 	لسهولة، �يشمله 	لعدA �ال  يبقى له �جو% قط؟

٤٨

*\ 	مر� عر� 	لحب �كابد� �*q3% معنا�، ثم يؤمن بأ� 
	لعدA يقوp عليه؟ ال؛ U �7لك كله موجو%! موجو% في Y	�ية من 
�Y	يا هذ	 	لكو� 	لفسيح، 7نه خالد ال  يفنى *بد	ً. �7 في هذ	 	لقصر 
Uكريا� جمة تحتويها هذ� 	لجد3	� 	لخرساH �هذ	 	للبِن 	لبا%3، 
�7 فيه صدp تلك 	لهمسا� 	لتي كانت تتناجى بها 	لشفا�، �7 فيه 

خفقا� تلك 	لقلو/.

�7 سؤ	E 	لديا3 �	ستخبا3 	ألطالE *قدA فنو� 	لشعر 	لعربي، 
فهل ترp 	لشعر	H كلهم مجانين؟ *تر	هم كانو	 عابثين؟ ال، �7 في 
هذ� 	ألطالE لحياً_... �7 كل شيH في 	لوجو% حّي يذكُر �يأُمل 

�يشعر �يحلم، �لكنه ال  ينطق �ال  يفكر.

�تصف   ��تتحد تنطق  كانت  	لجد3	�   �هذ  �* لو   ،�f
ما  تشعر به!

*   *   *

�خرجنا من 	لقصر �نحن نحس كأنا قد خرجنا من *نفسنا 
�	نتقلنا 7لى عالم fخر، عالم تمتزz فيه 	ألحالA بالحقيقة، عالم 
 �* %ليلنا  خّبرنا   Hللما �	سع  جب  على  فمر3نا  ساحر...  شعر\ 
بعض 	لجاهلين من 	أل%الH �	لتر	جمة يّدعو� بأنه سجن �يختلقو� 

عنه 	ألكاUيب.

�هؤالH 	أل%الH �	لتر	جمة بالR3Y* H، �قد سمعت �	حد	ً 
%مشق،  في  	ألمو\  	لجامع  تا3يخ  	إلفرنج  لبعض  يشر�  منهم 
بناها 	لوليد بن ها��3  	لتي  فقاE لهم ما  نصه: "هذ� هي 	لمنا3_ 
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�هم  عيسى"،  منا3_  ُسّميت  �لذلك  عيسى(١)،  لسيدنا  	لرشيد 
يكتبو� في %فاترهم ما  يقوE فينشر�نه على *نه كتا/ علمي عن 
	لشرR �*هله. �ليس 	لعهد ببعيد بتلك 	لكاتبة 	لفرنسية 	لتي كتبت 
كتابًا عن %مشق قالت فيه: "�يخرz *هل %مشق كل مساH لزيا3_ 
قبر 	لنبي في مكة �يرجعو� لينامو	 في %�3هم". �ما  قبر 	لنبي في 
مكة، �ال  مكة في %مشق، �ال  يخرz *هل %مشق �ال  يدخلو�، 

�لكن 	لحماقة *لو	� �	لجنو� فنو�!
*قوE: 7ننا سرنا 7لى مسجد 	لقصر، �قد حفر فيه هرسفلد 
�	ستخرz منه fثا3	ً 3خامية �محر	بًا جميًال حملها 7لى *لمانيا. ثم 
	نتهينا 7لى 	لبركة، �لست *كتم 	لقر	H *ني كنت *ظن *� 	لبحتر\ 
يبالغ في �صفها على طريقة 	لشعر	H 	لخياليين، �*قرU 3لك في 
تظل  حتى  	لبركة   �هذ تبلغ   �* ما  عسى   :Eقو*� 	أل%بية  %�3سي 
%جلة كالَغْيرp منها تنافسها �تباهيها، �حتى تبد� في 	لليل كأ� 
سماH 3ُكّبت فيها، �حتى �7 	لسمك 	لمحصو3 ال  يبلغ غايتها لبعد 

ما  بين قاصيها �%	نيها؟
فلما 3*يت *نقاضها 3*يت شيئًا عظيمًا، 3*يت بحر	ً، 3*يت 
ميد	� سباR! %	ئر_ قطرها نحو مئتي متر، فأكبرتها �هي جافة، 
فكيف لو 3*يتها �هي ممتلئة بالماH �من حولها 	لغر� 	لمفر�شة 
مما  *كثر  لر*يت   �U7 	لخليفة؟  مجلس  فيها  ُعقد  �قد  	لمزخرفة 
قاE 	لبحتر\، فرحم 	هللا 	لشاعر، �*لهم شعر	Hنا تخليد ما  ير�� 

___________________
(١) لذلك *لفت كتابي >	لجامع 	ألمو\< 	لذ\ طبعته �Y	3_ 	أل�قا� �تبيعه 

(هي) للسيا�.

٥٠

من جماE بال%هم �عظمة مصانعهم، على نحو ما  خّلد 	لبحتر\ 
.pكسر Rلجعفر\ �طا	لبركة �	

ثم سرنا 7لى قصر 	لخليفة 	لرسمي ��قفنا في 7يو	نه 	لكبير، 
�قفنا  �*صغر.  *جمل  �لكنه   pكسر �	7يو على شكل  مبني  �هو 
مد	ها،   p3ال  ُيد �Uكريا�  عو	طف  تتقاUفنا  خاشعين  صامتين 
نتخيل هذ	 	إليو	� �كم ُعقد فيه من مجالس، �كم �قف فيه من 
 gلمعتصم �قد *خذ كأ	كم ُكتب فيه من تا3يخ. نبصر � ،qملو
ماH ليشربها فأبلغو� *� 	مر*_ مسلمة *سير_ في بال% 	لر�A صاحت: 

!��	معتصما
	مر*_  هانئًا؟  كأسه  يشر/  	لمؤمنين  �*مير  *سير_،  	مر*_ 

تنا%\: �	معتصما�، �	لمعتصم ال  يجيب؟
�7 هذ	 لن يكو�!

تضطر/  	لذ\  	للِجب  	لجيش  في   zيخر 	لمعتصم   p3*�
	لمَرَ%_  لهوله  �تصعق   ،h3أل	 لثقله  �تميد   ،p*3 من  سّر  له 
	لر�	سي، حتى يحط على عمو3ية فيدّكها %كًا �يعو%  �ترتجف 

مثقًال بالمجد �	لظفر �	لغنائم.
�*سمع *با تماA ينشد fيته 	لخالد_ 	لتي لم يقل *عظَم منها 

	لمتنبي(١):
	لسيُف *صدR 7نباHً من 	لُكُتِب
َفْتُح 	لُفتو� تعالى *� ُيحيَط به

ِعِب في َحّد� 	لَحدُّ بين 	لِجّد �	للَّ
َنظٌم من 	لشعِر *� نثٌر من 	لُخَطِب

___________________
(١) *بو تماA ال  	لمتنبي هو 	ألستاU 	ألكبر في 	لشعر 	لعربي
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يا يوAَ �قعِة َعّمو3يَة 	نصرفت
*بقيَت َجدَّ بني 	إلسالAِ في َصَعد

ًال معسولَة 	لَحَلِب عنك 	لُمنى ُحفَّ
�	لمشركين �%	3َ 	لشرqِ في َصَبِب

:Eقد تبد Hكل شي p3ثم *نظر حولي فأ
�*ُْنُسُه 	لَجْعَفر\ِّ  ُحْسُن  تغّيَر 
_ًHَُفَجا  �ساِكنوُ عنُه  َتَحّمَل 
U7	 نحن 3ْYُناُ� *ََجدَّ لنا 	ألَسى
غد	 موِحشًا َقفر	ً كأْ� لم ُيِقْم بِه
كأْ� لم َتبِْت فيِه 	لِخالَفُة َطْلَقًة
َبهاHَها 7ليه  	لدنيا  تجمع  �لم 
فأين 	لِحَجاُ/ 	لّصْعُب حيُث َتَمّنَعْت
�*ين عميُد 	لّناgِ في كّل َنْوَبٍة

�hَ با%\ 	لَجعَفرّ\ �َحاِضُرْ �ُقوِّ
��َمقابُِرْ  �ُ3ُ�%ُ  Hً	َسو فعاَ%ْ� 
��قد كا� قبَل 	ليوAِ ُيْبَهُج Y	ئُرْ
(١)�*نيٌس �لم َتحُسْن لعيٍن َمناِظُرْ
�َبشاَشُتها �	لُمْلُك ُيشرY Rُ	ِهُرْ
��َبهجَتها �	لعيُش َغضٌّ َمكاِسُرْ
��َمَقاِصُرْ *بو	ُبه  بَِهيبتِها 
تنوُ/، �ناهي 	لّدهِر فيهم �fِمُر�؟(٢)

لقد هجرته 	لحيا_ �نأp عنه 	لنعيم �جفا� كل صديق، حتى 
%جلة. %جلة *عرضت عن 	لقصر �نأ� عنه �قد كانت تسيل على 

*عتابه، �جفته �كانت مع 	لدهر 	لدّ�	3 �	لزما� 	لغد	3.
حتى %جلة 	لتي *فاضو	 عليها 	لمجد ��ضعو	 فيها 	لحيا_، 

___________________
(١) في 	لديو	� E�* \�3ُ هذ	 	لبيت: >�َ�ْحَشَته حتى كأْ� لم يقم به<، 

�قبله:
�لم *نَس �حَش 	لقصر Uْ7 3ِيَع ِسرُبُه
فُهتَِّكت بالرحيِل  فيه  صيح   Uْ7�

�3Uِجآ�  �*طال� Uُعر�   U7�
��ستائُِر  �*ستا3ُُ َعَجٍل  على 

  �	لقصيد_ في 3ثاH 	لمتوكل (مجاهد).
(٢) من قصيد_ 	لبحتر\، �هو صاحب *جمل *سلو/ في 	لشعر 	لعربي.

٥٢

ماليين  جر�  	لتي  %جلة  حتى  منها،  *خذ�	  مما  *كثر  �*عطوها 
	لسنين، فلم تجد *كرA �ال  *عز �ال  *عظم من *صحا/ هذ	 	لقصر 

�ُبَناته... حتى %جلة نسيت �خانت(١)!
*   *   *

فيه  �صببنا  قلوبنا   �*�%عنا �قد  �سرنا،  	لبالَ�  �%عنا  ثم 
في  ساعة  نصف  	ألعظم   b3لشا	 في  سرنا  �%موعنا،  نفوسنا 
 bتتفر b3	لشو	� ،b	3U بّين الحب عرضه مئة b3لشا	لسيا3_، �	
على  قائمة  �	لبيو�  محكمة،  �هندسة  عجيب   Aنظا في  عنه 

	لجانبين، �قد 	ستحاE *ثرها 7لى تالE من 	لتر	/ كأنها 	لقبو3.
فمر3نا على معسكر *شناg، �هو *شبه بميد	� فسيح جد	ً 
حوله سو3، حتى 	نتهينا 7لى 	لمسجد 	لمعر�� 	ليوA بجامع *بي 
ُ%لف، �هو *كبر من مسجد 	لمتوكل، �فيه �3	R قائم على خمس 
عليه. �كانت  فوقفنا  منها،  *صغر  �لكنها  كالملوية  �منا3_  قناطر 
	لشمس قد مالت 7لى 	لمغيب، فانتهت 	لرحلة هنا، �عدنا �نحن 
صامتو� خاشعو�... �قد علمنا لماU	 يريد�� منا *� نتجر% من 
ماضينا؛ Uلك ألننا ال  نستطيع *� نبني 	لمستقبل 	لفخم 7ال على 

*نقاh 	لماضي 	لفخم.
*   *   *

___________________
(١) غّير 	لنهر مجر	� �	بتعد عن 	لقصر مسافة كبير_ �قد كا� يمر *مامه.

    � ��ه �ه ن
ع� تعديل تعديل نخصي ف
ق
ط،  مي� �  هذ� �ملستند  هذ� �ملستند� لغر!� �النتفا�� �لش لغر!� �النتفا�� �لشَّخصي ف
ق
ط،  مي� ة 
ةي�ؤ.-� بطباع 
ي�ؤ.-� بطباع

ت  مطبوعة6  45  3لك1نية ت  مطبوعة6  45  3لك1نية  �  بأية  بأية�  هيئة  هيئة;  ;  كانكان > � نشر نشر� 5 3عا@?5 3عا@?

بعُة 	لر	بِعة ٢٠٠٥٢٠٠٥   بعُة 	لر	بِعة 	لطَّ ط (١٤١٤×٢١٢١) ) 	لطَّ ط ( صفحًة من 	لقطِع 	ملتوسِّ  ١٨١١٨١ صفحًة من 	لقطِع 	ملتوسِّ
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pكسر �	على 7يو

كتبت سنة ١٩٣٧

>حّي  على  فسلكنا  	لد3	جا�،  على  بغد	%  من  خرجنا 
	لبتا�يين< ظاهر >	لبا/ 	لشرقي<، �جزنا على قصو3� 	لشم 	لتي 
بخمر_   pَسكر 	أل3	ئك  على  	لناعمة  	أل3ستقر	طية  فيها  تتكئ 
بسط  على   Aتنا 	لتي  	لطريق  في  >	لهنيد\<  7لى  �سرنا  	لذهب، 
7لى  	نتهينا  حتى  	لنخيل،  من  يحرسها صفا�  	لسندسية   Eلحقو	
	لمعسكر 	لبريطاني(١) صر� *كاسر_ 	ليوA، فتركنا� �*ممنا صر� 

*كاسر_ 	ألمس لنقف عليه U	كرين معتبرين.
عبرنا نهر >%يالي< �خلفنا 	لقرية جاثمة على كتف 	لنهر قد 
%ّلت 3جَليها في مائِه، �	ستقبلنا 	لفال_ 	لو	سعة فما عدنا نرp 7ال 
سلما�،  قرية  علينا  طلعت  ساعتين  فيها  سرنا   	U7 حتى   .Hلفضا	
قبة  �3*ينا  تبيناها  ثم  �تغيب،  َتِضُح  	ألفق  حاشية  على  تلو� 
مسجدها �	ضحة، �3*ينا بجانبها بناH ضخمًا كأنه جبل، فقلت: 

ما  هذ	؟
.pكسر �	7يو 	لفا3سي، �هذ	قبة سلما�  �قاE صحبي: هذ

___________________
(١) كا� كذلك يوA ُكتب هذ	 	لفصل، فصا3 	آل� >معسكر 	لرشيد< ترفر� 

عليه 	لر	ية 	لعر	قية 	لعربية، فالحمد هللا.

٥٤

 �فقلت: يا للعجب! *طا� سلما� ما  طا� حتى 	ستقر قبر
بجانب 	إليو	�، فغد�	 متالصَقين �َبَد�	 متعانقين؟

�حَثَثْنا >	لد3ّ	جا�< 7لى 	لقرية، فبلغناها بعد ساعة.
قبر سلما� 3ضي 	هللا عنه،  قرية صغير_ نشأ� على  كانت 
فهو في ظاهر  	إليو	�  *ما  يذكر،   Hـ  شي�ـ 7ال مسجد فيها  ليس 

	لبلد، متربع على ظهر 	لفال_ �حيد معتزE، مطرR حزين.
*   *   *

شامخ  �جد	3ٌ   ،Aمتهّد  Eٍعا  >Rٌطا< هو   	Uفإ عليه  �قفنا 
فيه  ليس  موِحش،  عا3ٍ  �لكنه  فخم  ضخم  هو   	U7�  ،bمتصّد
 ،gفر� A�3 بين bلتي تر�	صو3_ �ال  نقش؛ ال  صو3_ *نطاكية 
 Eلرجا	 q	لّد3فس، �ال  عر	لصفو� تحت 	يزجي  �	ال  *نوشر��
يهو\  مشيح  من   ،gجر  h7غما� منهم  خفو�  في  يديه  بين 

...(١)gلسنا� بتر	بعامل 3مح �مليح من 
لقد محا 	لدهر 	لصو3َ_ كما محا *هَلها، �%	3 	لزما� 3�%_ 

___________________
(١) من قصيد_ للبحتر\ مطلعها:

نفسي يدّنُس  عّما  نفسي  ِجْبِسُصنُت  كل  َجد	  عن  �ترّفعُت 
�هي من �3	ئعه، �	ألبيا� 	لتي �3%� 	إلشا3_ 7ليها من 	لقصيد_ هي:

*نطـا  صو3َ_  ما  3*يَت   	Uفإ ....gُِفْر�  Aٍ�3 بين  	3َتْعَت  كَيَة 
�*نوَشْر  مو	ثٌِل،  3َْفِس ....  �	لمنايا  �	َ� ُيزجي 	لصفوَ� تحت 	لدِّ
يديِه بين   Eلرجا	  qُ	عر�gَِجْر hِفي ُخفوٍ� منهم �7غما
3ُمٍح بعاِمِل  َيهو\  ُمشيٍح  بُتْرgِمن  ناِ�  	لسِّ من  �ُمليٍح 

�عامة 	لقصيد_ في �صف 7يو	� كسرp (مجاهد).

http://www.alitantawi.com
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Uلك أل�  خبر	ً؛  �عياُنه  ماضيًا  	لبحتر\  فأصبح حاضر   ،pخر*
	لماضي نقطة �	حد_، تتالقى فيها 	ألبعا% �تضيع 	لمسافا� �تفنى 

	لدهو3.
نقر* قصيد_ 	لبحتر\ �نرp 	إليو	�، فنحس *نهما قد 	لتقيا 
	لتقت  كما  من عصو3،  بينهما  ما  كا�   bلماضي �ضا	 عالم  في 
fثا3 >سر من p*3< بأطالE بابل فكا� حكمهما في 	لخياE �	حد	ً 
ـ �نحن  *بصا3نا  في  	لتقت  �كما  �	حد	ً،  	لنفس  في  �*ثرهما 

قا%مو� على 	لقريةـ  قبُة سلما� باإليو	�.
�من لعمرq يدq3 	لزمن 	لذ\ كا� بين A%f �نو�، �7بر	هيم 
�حر�/  �*فالطو�،   gهومير��  ،Hلزبا	� �بلقيس  �موسى، 
طر�	%_ �فتو� 	إلسكند3؟ �7 	لحو	%� كلما *معنت في 	لمضّي 

ضاعت من بينها 	ألYمنة �	ّمحت 	ألبعا%.
*   *   *

�	لوقو�  	لماضي   Eطال* مثُل  �يثيرها  	لنفَس  َيهيُج  �ليس 
	لدهر.  �عبر_   ،Hلفنا	  Eهو� ،Hلبقا	 �3عة  ففيها  	لغابرين،  بآثا3 
�هي نو	فذ تطّل منها 	لنفس على عالم 	لمجهوE 	لذ\ تحّن 7ليه 
*بد	ً �ال  َتني تقرb بابه، فتتحر3 فيها ساعة من قيو% 	لما%_ �تطير 

.Aألحال	في مسا3/ 
�لقد �قفت على 	ألهر	A، �مر�3 على 	لحديبّية، �جلست 
في 	لعقيق، �عرجت على حّطين، ��3Y َبْعَلَبك، فكا� شعو3\ 
 ،pكسر �	7يو Aئن *ما	لمد	نا في *� Aليو	لك كله كشعو3\ U في

٥٦

*ستعظم 	ألثر �*عجب بجالله �*كبر 	لقد3_ 	لتي *نشأته، ثم *عو% 
 p3فأ *مامي،  تفتح  صفحته  بأ�  فأحس  	لماضي،  7لى  بفكر\ 
مع  *ني  �*تخيل  	لكتب،  في  قر*�  ما  قد  كلَّ  مشاَهدً_  حقيقًة 
	لغابرين *سمع �*p3، فأ3	ني قد عشت %هو3	ً، ثم *قابل �*عتبر، 
ثم *Uهل عن نفسي �*جوE بفكر\ �خيالي في fفاR كثير_ لم *3َها 

من قبل.

شيئين  *عظم  يلتقي  	لماضية  �	ألمم  	لباقية  	آلثا3  في 
صخر  على  تنحد3  	لقر��  فتلمس  �	لمكا�،  	لزما�  �*جّلهما: 
	لهرA، *� *عمد_ بعلبك، *� fجّر 	إليو	�؛ هذ	 	آلجّر 	لذ\ حمل 

*عباH 	لقر�� 	لسبعة عشر، يا لر�عته �جالله!

7ني ألحتقر نفسي �*نا قائم بقامتي 	لقصير_ 	لهزيلة حياE هذ	 
	لكائن 	لجبا3 	لهائل، ثم *عو% فأp3 كل شيH %�ني حقير	ً، *نا 
	لحّي �*نا 	لباني، �ما  هذ� كلها 7ال *ثر من fثا3\ ليس لها لوال 
فكر\ �جو%، �ال  لوجو%ها معنى. ثم *3	ني *حقر منها �*صغر 
	لفكر �ما  *نتج مخلوقًا من *صغر  	لباقي، �*p3 هذ	  	هللا  بجنب 

مخلوقاته، ال  7له 7ال هو.

من  7ليه  %خلت  ثم  بابه،  على  ��قفت  بالديو	�  �*َطفُت 
 H	لصحر	  .H	لصحر	 7لى  خرجت  قد  *نا   	Uفإ  ...	Uفإ  H	لصحر	
	لصامتة صمت 	لمو�، 	لموحشة �حشة 	لقبر، 	لممتد_ 	متد	% 

	لزما�.

فما  	لعظمة،  نشيد  �*تسّمع  	لمجد  عبير  *ستنشق  �قفت 
.Hلفنا	لريا� �ال  نشقت 7ال 3طوبة 	سمعت 7ال صفير 



w w w . a l i t a n t a w i . c o m w w w . a l i t a n t a w i . c o m w w w . a l i t a n t a w i . c o m w w w . a l i t a n t a w i . c o m ٥٧

تسلقت  	لحجر،  بر�%_  7ال  *حسست  فما  	إليو	�  لمست 
لبنة  على  فجلست  نصفه،  *بلغ  �لم  3جال\  كّلت  حتى  	لجد	3 
 gلنا	 	U7� ،لرحيب	سع 	لو	ألفق 	 	Uفإ ، باY3_ ألستريح، �تلّفتُّ
 ،Rألعما	لحجا3_ مكّومة في 	لقرية كأنها كومة من 	 	U7� ،كالنمل
تلبس ُحّلة من نو3 	لشمس فتبد� المعة  �U7	 %جلة تجر\ بعيد	ً 
 ،h3أل	� Hلسما	نا �حد\ معلق بين * 	U7� ،3ألبصا	تزيغ منها 
فغثت نفسي �*خذني 	لد�	3 �هممت بالسقو�، فأغمضت عينّي 

كيال *p3 شيئًا.
*غمضت عيني �فتحت قلبي، فر*� 	لبصير_ ما  ال  ير	� 	لبصر: 
3*يت *ني قد Uهبت *تخطى *عناR 	لقر�� �*طو\ سجّل 	لزما�، 
ْخَرفت هذ� 	لجد3	�  َّY	 .جعًا	لفلك فيكر 3	ير بفكر\ %�ال/ %*�
	لعا3ية �*خذ� Yينتها، عا%� هذ� 	ألبو	/ فأسدلت عليها ستر 
	لوشي �	لديباz، �تحّلت هذ� 	لسقو� بالصو3 �	لنقو] �تدلت 

منها سالسل 	لذهب تحمل 	لثريا� 	لمرصعة باللؤلؤ.
�3جع  *نوشر�	�،  سرير   �صد3 في   Aقا� 	إليو	�،  عا] 
فنبعت   H	لصحر	  �هذ في  	لحيا_  �حّلت  	لسلطا�.  �عا%  	لمجد 
فنمت  نباتًا،  منها  �نبتت  نبعًا،   h3أل	 من  �	لقصو3  	لمد	ئن 
	لبريَة   �	لخياEُ هذ في لحظة �*�3قت �علت �	ستطالت، �لّو� 
	لكالحة بألو	� 	لزهر فعا%� حد	ئق �بساتين كانت لهذ� 	لمد	ئن 
كاإلطا3، فر*يتها *عظم 	لمد� �قصو3ها *فخم 	لقصو3، �	إليو	� 

*جّل صر�حها �*على 3Uُ	ها.
من  تفضي  ساعة  منذ  كانت  (	لتي  	ألبو	/   �هذ �3*يت 
عليها   Aقا قد  �	لذئا/،  للريا�  مفتَّحًة   (H	لصحر	 7لى   H	لصحر	

٥٨

	لمجد.  *عتابها  على  �حّل   ،qلملو	 %�نها  ��قفت  	لُحّجا/، 
عة قد شمخت �بذ� �عّز�،  �	لجد3	� 	لتي كانت عا3ية مصدَّ

حتى غد� �	لطير تخشى *� تطير فوقها *� تحّوA في سمائها.
�3*يت %جلة 	لتي كانت منذ ساعة تجر\ في 	لبا%ية بعيد_، 
بعيد_ عن 	إليو	� معرضة عنه، ال  تلتفت 7ليه �ال  تأبه له، قد غد� 
ساقية تمشي خاضعة �سط 	لمد	ئن، �تنحني لتعقد على كتَفيها 
	لقناطر �	لجسو3، �تفتح صد3ها لتضم ظالE هذ� 	لقصو3، �هي 

تستنقع فيها في *مسّيا� 	لصيف 	لحا3_!
�3نو� بعيني 7لى هناq، 7لى 	لحير_، فإU	 	لَخَو3ْنق 	لسامق 
7لى بعيد،  لربه، �3ميت ببصر\  يعنو لإليو	� كما يعنو صاحبه 
 zلضبا/، تمو	 Eتر�� خال� Hفيها *شبا� تجي 	Uلجزير_، فإ	7لى 
كأنها في بحر �	سع �كأ� خيامها سفائن يحملها 	لموz �يمشي 
	إليو	�  على صخر_  تنكسر   z	ألمو	  �هذ �لكن  �جز3،  مّد  بها 
ثم ترتّد ضعيفة �	نية، �	إليو	� مشّمخٌر عاٍ�. ال  ملك *كبر من 

ملكه، �ال  سلطا� *عظم من سلطانه، �ال  7نسا� *عز من 3به.
*   *   *

تضطر/  7نها  جديد	ً،  لشيئًا  	لبا%ية  في   �7 َمه!  �لكن... 
�تهتز، �7 فيافيها تتمخض بالحيا_.

 Rكالبر يلمع  	لكثيف، حتى  	لضبا/  	لنو3 يشق   	U ها هو 
ضر/  لقد  	إليو	�.  *قبية  �تحت  	لمد	ئن  قصو3  بين  	لخاطف 
فوعد  	إليو	�،  	لمعجز_   �Hفأضا  Rلخند	 صخر_   ‘ محمد 

*تباعه �قاE لهم: هذ	 	لطريق.
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يا للعجب 	لعجا/!
�7 هذ� 	لقرية 	لملتفة في *لحفة 	لرمل، 	لنائمة على صخو3 
تأكل   �* تريد  ِسلع،  �جو	نب  *حد  سفح  	لمتوسد_  	لحر_، 
 pكسر  Hجا ثم  �سخر،  فضحك  	لخبر   pكسر بلغ  	لمد	ئن! 
	لكتا/ فعبس �بسر �*عرh �	ستكبر، �مزR كسرp كتا/ سيد 

	لعالم.
ملك  	هللا  >ليمزقّن  	لنافذ:  بالحكم  	لعالم  سيد  نطق  لقد 

.(١)>pكسر
*   *   *

.Aلحلم قد تصّر	 	Uفتحت عينّي، فإ�
ثيابها،  	لجد3	�  �نزعت   ،h3أل	 في  	لمد	ئن  غاضت 
7ال  فيها  ليس  قاحلة  �عا%�  ��3%ها  Yهرها   H	لصحر	 �	بتلعت 
هذ� 	ألنقاh، جاثمة على ظهرها، قد حطمها 	لِكَبر �ثقلت عليها 

	لسنو�، فانحنت حتى تسّلق صبيُة 	لقرية سطَحها يلعبو� عليه.

___________________
 >�(١) �قد تمزR فال يمكن *� يرّقع، �Uهب فال يعو%. �لقد حا�E >	لشا
باألمس 	لقريب *� يقيمه فاحتفل بمر�3 *لفين �خمسمئة سنة على 
هذ	 	لملك، �َعِمَي عن 	إلسالA 	لذ\ *شرقت في هذ� 	لحقبة شمسه 
بحمله   Hما  نا 	لفقير  	لشعب   E	مو* من  �*نفق   ،�نو3ُ  hَ3أل	 �عّم 
هذ	 	لشعب، �%عا *هل 	لمشرR �	لمغر/ ليريهم جالE هذ	 	لملك 
�، فلم يمهله 	هللا 7ال سنو	� معد�%_ حتى Y	E ملك ُعّبا% 	لنا3. *ما Hبقا�
.Hهللا يو3ثها من يشا h3أل	لباقي، ��7 	لنو3 فهو 	لذ\ فيه 	هللا 	ين %

٦٠

	لصبية يلعبو� على سطح 	إليو	�! *ين كسرp يرp ما  صا3 
7ليه 7يو	نه؟

 hُقّو لقد   !�شاهنشا يا  بمجلسك  يتلهو�  	لعر/   Hبنا*
	لمجلس �ُثّل 	لعر] �هوp 	لتاz، فما *نجدq 	لجند �ال  *غنى 

عنك 	لغنى، �ال  حمتك 	لحمية �ال  �f	q 	إليو	�!
لقد مزR 	لبدُ� ملَكك يا كسرp، �ما  هذ	 عجيبًا؛ فالتمزيق 
	لبر	بر_   Aهد �لقد   .Hلبنا	 من  *هو�   Aلهد	� 	لترقيع،  من  *سهل 
*سسو	  ـ يا ملكـ   	لبد�   Hهؤال �* غير  	لر�ما�،  قبُل عرَ]  من 
�حكمًا  بنائك،  من  *جّل   Hًبنا� حضا3تك،  من  خير	ً  حضا3_ 
*عدE من حكمك. لقد *ثمر� حضا3تهم حضا3_ قر� 	لعشرين، 

�حضا3تك لم تثمر شيئًا.
	لتر	/،  على   Aينا كا�  	لذ\  عمر،  %يمقر	طية  بنت  لقد 
 ،Yلعجو	 Aلفقير، �يخد	3ّ_، �يعين  �يتغطى بالبرنس، �يؤ%/ بالدِّ
جبر�تك  *ما  %�لة.  %يمقر	طيته  بنت  لقد  نفسه...  ِمن  �ُينصف 

�عظمتك 	لجوفاH �	ستعبا%q 	لناg، فلقد هدمت %�لة.
�هذ	  *لفًا(١)،  �خمسو�  *3بعمئة  فيها   Aإلسال	 بغد	%   �هذ
7يو	نك تصفر فيه 	لريا� 	لبا3%_ صفير 	لفناH 	لمرعب، �تنشد فيه 
	لطبيعة نشيد 	لمو�. َمْنذ	 	لذ\ كا� يفكر *ياAَ عز 	إليو	� *� صبية 

	لعر/ ستلعب على *نقاضه؟
 Eبلس ستقفز على *طال	طر Eبأ� *طفا Aليو	لذ\ يفكر 	 	َمنذ

___________________
(١) كا� Uلك سنة ١٩٣٧.
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كل  َيِلْدَ�  	لليالي   �7 شيH؛  من  ال  تتعجبو	  موسوليني(١)؟   3	%
عجيبة!

�ليعتبر 	لطغا_، فلقد كا� كسرp (يوA كا� كسرp) *ضخَم 
 qّ%� 	لسلطاَ�،  	لزماُ�  فأبا%  *عو	نًا،  �*كثر  بنيانًا  �*عظَم  سلطانًا 

	لبنياَ�، �*هلك 	ألعو	َ�.
*   *   *

	عتبر�	، فهذ	 صر� كسرp خاEٍ موحش، �هذ	 قبر سلما� 
.gعامر مأنو

	لذ\   �	لقبر، قصر كسرp شاهنشا 	لقصر �عا]  قد ما� 
...qلملو	على بابه  Aكانت تقو
pُخْنِس(٢)... ... ضاحين حسر� Aِلّزحا	من �قوٍ� خلف 

قد ما� �غد	 قبر	ً في 	لفال_، �هذ	 	لقبر، قبر فا3سي من 
عامة 	لناg، يصبح مثوp 	لحيا_، تلتّف به 	لبيو� �يؤّمه 	لز	ئر�� 
	إليو	�  7لى  �ال  يلتفتو�  يعو%��  ثم  خاشعين،  حياله  �يقفو� 

!b	3U بينهما ثالثمئة�
*ين كا� سلما�، من كسرp *نوشر�	�؟ *ين كا� من �3Y	ئه 

�*تباعه؟ �*ين كا� من خد	مه �حشمه؟
___________________

(١) لقد تحقق نصف 	لحلم، فاستقلت طر	بلس �طر% منها 	لطليا�.
(٢) *�E 	لبيت: >�كأ� 	لوفو% ضاحين حسرp<، �هو من 	لقصيد_ 	لسينية 
U	تها. �قوله: ضاحين، *\ �	قفين تحت 	لشمس، �>َحسرp< جمع 

   
حسير، �هو 	لذ\ كلَّ �َتِعَب؛ كما في قوله تعالى: {

} (مجاهد).
  

٦٢

.pفكا� *عظم من كسر Aَصْه! لقد خلد سلما� باإلسال
*   *   *

*ما بعد، فقد تكو� 	ألهر	A *ضخم �*فخم، �*عمد_ َبْعَلَبّك 
 Eيستقر جال كا�  هنا  fخر.  معنى  لإليو	�  �لكن  �*جمل،  *جّل 
	لماضي كله، هنا كانت عظمة 	لملك �جبر�� 	لسلطا�، هنا كا� 

!Hلك كله شيU لم يبق من ،gلنا	فيَؤّلهه  gَلنا	لذ\ يستعبد 	
��قفت  فنزلت  	لمغيب،  7لى  جنحت  قد  	لشمس  �كانت 
*�%b 	إليو	�، فاقتر/ مني سائل *عمى �جعل ينفخ في نا\ معه 
 H	لصحر	لساعة، في صمت 	نغمة حزينة مؤثر_، فكا� لها في تلك 
ال  يوصف،  نفسي  في  *ثر  	لشمس،  �غر�/  	إليو	�  ��حشة 

�، ليتني كنت شاعر	ً!f :فقلت
*   *   *

    � ��ه �ه ن
ع� تعديل تعديل نخصي ف
ق
ط،  مي� �  هذ� �ملستند  هذ� �ملستند� لغر!� �النتفا�� �لش لغر!� �النتفا�� �لشَّخصي ف
ق
ط،  مي� ة 
ةي�ؤ.-� بطباع 
ي�ؤ.-� بطباع

ت  مطبوعة6  45  3لك1نية ت  مطبوعة6  45  3لك1نية  �  بأية  بأية�  هيئة  هيئة;  ;  كانكان > � نشر نشر� 5 3عا@?5 3عا@?

بعُة 	لر	بِعة ٢٠٠٥٢٠٠٥   بعُة 	لر	بِعة 	لطَّ ط (١٤١٤×٢١٢١) ) 	لطَّ ط ( صفحًة من 	لقطِع 	ملتوسِّ  ١٨١١٨١ صفحًة من 	لقطِع 	ملتوسِّ
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صو3_...
١٩٣٧ Aنشر� عا

صر	حة  	لكلمة   �هذ في  �جدتم   �7
في 	لوصف فال تلومو	 	لطبيب، فإنه 

.H	لد�	ليعّين  hلمر	يصف 
 Hلتجّمل، فلم يكن يجي	 hكا� شابًا متأّنثًا قد *صيب بمر
7لى 	لمد3سة 7ال متزينًا مستعد	ً 	ستعد	% عر�g(١) ليوY Aفافه، قد 
صفف شعر� �%هنه �عطر� �لّبد� �عقربه على صدَغيه، �جّمل 
 ��جهه �صقله �صنع به ما  لست *%3\، �كشف عن *عالي صد3
لونها  �	ختيا3  عقدها  في  يفَتنُّ  	لتي  	لعقد_   �بهذ عنقه  �*حا� 
�	تساقها مع 	لحلة 	لتي يلبسها 	فتنانًا، �ال  يز	E *بد	ً يمّد يد� 7ليها 

يتلّمسها �يصلحها �يطمئن عليها.
بين جفونه،  	لحياH �%	نى  	لطر� من  U7	 نظر غض  �كا� 
�U7	 تكلم تكلم بصو� حالم لين كأ� *لفاظه تقوE شيئًا �لهجته 
�نبر	ته تقوE شيئًا fخر، تقوE: �7 3جولة صاحبي 3جولة مز�3_!
�U7	 مشى تثّنى �تخّلع �تكّسر، �ماz جسمه َمَوجانًا، �Uهب 
*�صاله  تقطعت  قد  متفكك  كأ� جسمه  ناحية  في  منه  عضو  كل 

___________________
(١) 	لعر�g في 	للغة للذكر �	ألنثى.

٦٤

�فصمت عر	� �	نحّلت لو	لبه. �U7	 %عوته *قبل 7لّي يتها%p �يميل، 
كأنه  عليه،  فاستند  متكٍأ  *قر/  �جد  *كو�  حيث  7لى  فإU	 �صل 
بناH ال  يقوA 7ال U7	 *سندته بدعامة، �U7	 كلمته خجل كأنه فتا_ في 
	لخد3، �*جا/ بصو� خافت يكا% يبتلعه 	لخجل... فكنت *Yعق 

في �جهه من 	لغيظ ثم *طر%� طر%	ً.
�لم يكن ينصر� 7لى علم *� يقبل على g3%، أل� عقله 
قد ساE على جو	نب جسمه خرقًا �ثيابًا �لم يبَق منه في %	خله 
ما  ينفع لعلم *� g3%، فهو %	ئمًا ينظر في عطفيه، �يتأمل ثيابه، 
�ُيخرz من جيبه مشطه �مرfته، �لوال بقية من حياH ألخرz *بيضه 

�*حمر� �قلم شفتيه.
�كنت *3	� في باحة 	لمد3سة فأ3	� غريبًا عن هؤالH 	لشبا/، 
ال  يطيق حر	كًا �ال  يحسن لعبًا �ال  يدفع عن نفسه 	عتد	H، �ما  فيه 

من 	لرجولة 7ال 	سمه �بذلته.
*   *   *

فكنت  �	إل3شا%،  بالنصح  �تعهدته  7صالحه،  �حا�لت 
كمن ينفخ في غير ضرA، فأيست من 7صالحه �كرهته �*بغضته، 
 ،��جعلت *�Y\ بصر\ عنه �*تناسا� �*همله. ثم 	فتقدته فلم *جد

ثم علمت *نه قد فاR3 	لمد3سة.
�مر شهر	�، ثم 3*يت في مكانه طالبًا جديد	ً من 	لطال/ 
	لذين يتد3بو� على 	لجندية يلبس 	لثو/ 	لعسكر\ �على �جهه 
طابع 	لرجولة: له شا3با� كامال�، �*ثر 	للحية ظاهر على خديه، 
�	لقو_ �	لصر	مة با%يتا� في عينه �مالمحه. �كا� قو\ 	لنظر	� 

http://www.alitantawi.com


w w w . a l i t a n t a w i . c o m w w w . a l i t a n t a w i . c o m w w w . a l i t a n t a w i . c o m w w w . a l i t a n t a w i . c o m ٦٥

*لمعّيًا،  فطنًا   ،g3لد	 على  مقبًال  Uكيًا  	لصو�،  جهير  صّعاقًا 
بخطى  يسير  *قبل  %عوته   	U7 	لنشا�،  جّم  	لحركة  سريع  �كا� 
3*سه،  �3فع  قامته  نصب  �قد  شديد	ً  �طًأ   h3أل	 يطأ  مو�Yنة 
فإU	 قاA بين يدّ\ قرb 3جًال برجل ثم 3فع يد� بالسالA، ال  كما 
يستّله  بالسيف  	لجند\ُّ   �يَد يرفع  كما  بل  مثلك   �* مثلي  يرفعها 
من قر	به، �U7	 كلمته *جا/ بجر*_ �*%/. �كنت *3	� في ساحة 
َنِشطًا  قويًا  	لعلمـ   على  �7قباله   �	جتها% ـ على   �فأ3	 	لمد3سة، 
عفا  عليهم  �عال  منهم  تمكن   	Uفإ �يباطحهم،  	لطال/   b3يصا
عنهم �*بقى عليهم، فكنت *عجب من قوته �نبله �علمه �فضله، 

�*كبر فيه هذ� 	لصفا�.
*   *   *

مثًال  للطال/  منه  �*ضر/  *شّجعه   �* *حببت  7نني  ثم 
!Rمن فر q	U� 	فتكلمت �*ثنيت، �قلت: كم بين هذ

فصا� 	لطال/: �َمن هذ	 �َمن U	q؟ 7نهما شخص �	حد.
fخر  شخصًا  بّدلته  	لتي   �هذ معجز_  فأ\  �يحكم!  قلت: 

�*نشأته 7نشاH جديد	ً؟
قالو	: يا *ستاU، 7نه تد3/ على >	لفتّو_<.

*   *   *

    � ��ه �ه ن
ع� تعديل تعديل نخصي ف
ق
ط،  مي� �  هذ� �ملستند  هذ� �ملستند� لغر!� �النتفا�� �لش لغر!� �النتفا�� �لشَّخصي ف
ق
ط،  مي� ة 
ةي�ؤ.-� بطباع 
ي�ؤ.-� بطباع

ت  مطبوعة6  45  3لك1نية ت  مطبوعة6  45  3لك1نية  �  بأية  بأية�  هيئة  هيئة;  ;  كانكان > � نشر نشر� 5 3عا@?5 3عا@?

بعُة 	لر	بِعة ٢٠٠٥٢٠٠٥   بعُة 	لر	بِعة 	لطَّ ط (١٤١٤×٢١٢١) ) 	لطَّ ط ( صفحًة من 	لقطِع 	ملتوسِّ  ١٨١١٨١ صفحًة من 	لقطِع 	ملتوسِّ
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يوA 	لفتو_ في بغد	%

نشر� سنة ١٩٣٩

فيه  	نتقلت  	لذ\  	لثاني،  كانو�  	لجمعة ٢٧   Aيو هو  Uلك 
بغد	% كلها فاستقر� في شاb3 	لرشيد �شاb3 غاY\، لترp مركب 
	لفتّو_ 	لذ\ يصل بين غاY\ �	لرشيد، فينشئ 	لمجد 	لجديد على 

*ساg 	لمجد 	لتليد.
كيف  بأعينهم  ليشهد�	  عميق  فج  كل  من   gلنا	 *تى  �قد 
غد	 *بنا�هم *سو%	ً صغا3	ً، *شباًال يد	فعو� عن 	لِحمى �يحمو� 
	لعرين... �يبصر�	 ببصائرهم 	آلتي 	لمجيد، �	لمستقبل 	لز	هر، 
�قد *شرR فجر� من عيو� *�لئك 	لفتيا� 	لتي تبرR بريق 	لحماسة 
�	لثبا�،  	لتضحية  على  تنطو\  	لتي  �قلوبهم  �	إلخال�، 
�*لسنتهم �هي تنشد 	لنشيد 	لذ\ يوقظ 	لموتى �يصّب 	لحيا_ في 
	لصخر 	لصلد، �*يديهم 	لتي تهز 	لبنا%R، تقوE بلسا� حالها: 7ّنا 

!Eنحقق ما  نقو
.Aعشتم للعر�بة �سلمتم لإلسال ،R	لعر	مرحى يا فتيا� 

*   *   *

*قبل 	لناg على شاb3 	لرشيد قبل *� تقبل 	لشمس بوجهها 

٦٨

على بغد	% فملؤ�	 جو	نبه، �	ستأجر�	 مد	خل 	لمخا�Y �شرفا� 
	لو	حد 3بع %ينا3،  	لمقعد  بلغت *جر_  	لمناEY �	لفنا%R، حتى 
 gلنا	 �تعلق  مكانًا.  �ال  على 3صيف  مقعد	ً  �ال  ترp في شرفة 
بِشر  في   �	لوجو �كانت  	ألسطحة،  من  �*شرفو	  باألعمد_، 
�	نطالR كما كانت 	لطبيعة متهللة باسمة في هذ	 	ليوA 	لمشهو%، 

.Hلسما	في � h3أل	ألنس في 	غة ساطعة، �Yلشمس با	�
�	نتظر 	لناg ساعا� ال  يمّلو� �ال  يضجر��.

�كنت في غرفتي في 	ألعظمية *هم بالنز�E 7لى بغد	%، ثم 
يبتلعني   �* 	الختال�، �خشية  �كر	هية   ،Aلزحا	 ير%عني خو� 

هذ	 	للّج 	لبشرp 	لهائل.
�	لتي  	لمئا�،  تبلغ  	لتي  	لكّر	سا�   A3كا في  *نظر  �كنت 
جمع فيها كل تلميذ ما  يستطيع من 	ألخطاH �	لحماقا� ألمو� 
�7نما  منها،  �ال  *%نو  *مسها  فال  %3جاتها،  �تقدير  بتصحيحها 

*نصر� عنها *فكر في بلد\ �*هلي.
%مشق  في  �*هلي  مطمئِّنًا،  �fنس  بغد	%  في  fمنًا  **هجع 
**ستمتع  حيا_؟   A* مو�  *7لى  ال  يد��3  	لنا3  على  يمشو� 
مسا3/  في  	لها%ئة  	ألماسّي  �*نفق  	لحب،   R�ّتذ*�  ،Eبالجما
	ألعظمية، *ساير >	لشط< �*تفيأ ظالE 	لنخيل، �	لشاA قد ثا3 من 
تحته 	لبركا�، �Yلزلت منه 	أل3كا�، �هّب *هله هّبة 	لمستميت 

يريد�� 	لحيا_ كاملة *� 	لمو� صرفًا Yعافًا؟
فكر� في Uلك فامتأل� نفسي كآبة �حسر_، فقمت على 

غير شعو3 مني �	نطلقت 7لى بغد	%. �ما  *3%	q 	ليوA ما  بغد	%؟

http://www.alitantawi.com
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 b3	شو فيه   �* بالمكا�  �عهد\  	لمعظم<  >با/  بلغت 
بعض،  في  بعضها   zيمو 	لخالئق  من  بحر  هو   	Uفإ �ميد	نًا، 
�قد غرR في هذ	 	لبحر 	لشاb3 �	ختفى 	لميد	�، فوقفت حائر	ً 

ال  *تقدA �ال  *تأخر.
 ،Hلمسا	بقى كذلك 7لى * 	لوقو�، �خشيت *�  �طاE بي 
فتشد%� �قلت: �يحك يا نفسي! لماU	 	لجبن؟ �عالAَ 	لتأخر؟ 
كنت   	U7 	لرياضة  *لو	�   g3ما*  �* 7لى  تدفعينني  كنِت   	Uلما�

ال  تستطيعين 	لنجا_ في مثل هذ	 	ليوA 	لعصيب؟
�*قبلت  فشمر� عن ساعدّ\  	شتد�،  قد  نفسي  �ظننت 
*%فع هذ	 �*Yيح U	q، �كلما %فعت عني �	حد	ً حّل مكانه عشر_، 
فخا�3 قو	\ �*يِسُت من 	لنجا_، �	عترفت لنفسي بأني لم *بلغ 
 �بيد فيرفعه  	لرجل  على  يقبض  	لذ\  	لقصة)  (عنتر  عنتر_  مبلغ 

فيضر/ به 	آلخر فيقتل 	الثنين!
	لضغط من كل جانب حتى *حسست  علّي  فاشتد  فوقفت 
 ،zَنَفسي، �لكن كل ضيق 7لى فر Rضا� ،zكأ� *حشائي ستخر
فلم يكن 7ال *� فرz 	هللا عني فبعث 3جًال من 3جاE 	لشرطة *عرفه 

فحملني 7لى 	لفندR 	لذ\ *3يد.
*   *   *

�كا� في شرفة 	لفندR 7خو	� لنا ينظر��، فقعد� معهم، 
�لبثنا ننتظر 	لموكب �نتحد� عن 	لفتو_ في 	لعر	R �نستمع 7لى 

*حا%يث 	إلخو	�، �هي لأل%يب كنز ال  ينفد.

٧٠

�*شهد *� في 	لعر	R فتّو_ �شبابًا، �*نه شعب عر� طريق 
	لحيا_ فسلكه. �لقد 3*يت من مظاهر 	لفتو_ في بغد	% ما  جعلني 
*بكي من فر� 	لتأثر. 3*يت في بغد	% طفًال يدz3ُ على با/ منزله، 
لم يتعلم 	لمشي �ال  	لنطق، �هو يحا�E *� يخطو خطو 	لجند 

�يوعز 7يعاY 	لقائد: ُيّس، ُيْم... *\: يسرp، يمنى...
سير  يسير��  	البتد	ئية   g3	لمد	  Eطفا* بغد	%  في  3*يت 
 .Eلقتا	ضابط يد3بهم على فنو�  gبلبا g3لجنو%، يقو%هم مد	
�Uهبت مع 	لطال/ 7لى معسكر 	إلنكليز في >سن 	لذبا�< لمبا3	_ 
 H7لى حي من *حيا 	لمدينة 	إلنكليزية  قلبو	  فر*يتهم قد  3ياضية، 
 q3عليها �3حهم �شبابهم �فتوتهم، فقلت: تبا 	لعر/ �*فاضو	
	هللا! U7	 كا� جيش من العبي 	لكر_ ال  يتجا�Y 	لخمسين شابًا فعل 

هذ	 كله، فكيف لو جاH 	لجيش 	لعربي، جيش 	لمستقبل؟
 	Uما 	ألYلي:   E	لسؤ	 هذ	  	المتحا�  في  	لطال/  �سألت 
 �* يريد��  *نهم  	ألكثرين  فكا� جو	/  يكو�؟   �* *حدكم  يريد 
عن  يد	فعو�  �طيا3ين،  �بّحا3_  �3كبانًا،  مشا_  جنو%	ً،  يكونو	 
*متهم �يذبو� عنها كل طاغية *� جبا3 ينبع من 	ألh3 *� يهبط 

.Hلسما	من 
	لر�� 	لعسكرية �	ضحًا في 	لطال/، فالطاعة  *ثر  �3*يت 
من غير 	ستخذ	H، �	لحرية من غير تمر%، �	لنظاA من غير جمو%، 

.R	لعر	تلك هي صفا� طال/ 
��7 في مد3ستنا 	لغربية لثالثمئة طالب، �	لمد3سة سائر_ 
7%	3تها 7ال مدير �معا��، مع *�  	لمتَقنة �ليس في  	لساعة  سير 
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مثل هذ	 	لعد% يحتاz في %مشق 7لى عشر_ ضبا� (معيدين)، ثم 
ال  تكو� 	لمد3سة كالساعة �7نما تكو� كالبركا� 	لذ\ يهد% كل 

لحظة باالنفجا3(١).
كما  	لعسكرية(٢)،  	لر��  يعرفو�  %مشق  شبا/  ليت  فيا 

.R	لعر	عرفها *شقا�هم شبا/ 
*   *   *

7ال  ال  يز%	%��   gلنا	�  pلكبر	 	لضحو_  7لى  ننظر  لبثنا 
 b3لشا	� 	لعظيم،  	لِخَضّم  هذ	  في  تصب   Eسيو فكأنهم  تدفقًا، 
يموz بالناg موجًا �يزخر بالخالئق، �كلهم يتطلع �ينظر، �كلهم 
يسأE: متى يأتي 	لموكب؟ �عماE 	لشركة 	ألميركية للسينما ماثلو� 

بآالتهم في 	لشرفا� �	لز�	يا ليصو�3	 معالم 	لحيا_ في بغد	%.
��7 	لبحر ليموz �يزخر، ��7 *مو	جه لتصخب �تضطر/، 
�U7	 بالمعجز_ قد �قعت، فانشّق كما 	نشّق 	لبحر لموسى، �	نفتح 
	لطريق، فنظر 	لناg �نظرنا، فإU	 	ألعالA 	لعربية تلو� بألو	نها 
�هاشمها  بُأَمّيتها  كلها،   Aإلسال	  E�% شعا3  تجمع  	لتي  	أل3بعة 

�عباسها، �ترمز لفضائل 	لعر/ كلها:
�قائُعنا سوٌ%  صحائُفنا  مو	ضينابيٌض  حمٌر  مر	بُِعنا  خضٌر 

�U7	 	لموكب قد ال� من بعيد كما يلو� 	لهالE 	لها%\ للتائه 
 	U7� 	لقنو�،  	ألمل في ظلمة  نجم  	آليس، �يسطع كما يسطع 

___________________
.Eلمقا	لك حين ُكتب U (١) كا�

(٢) قد عرفوها 	آل�، *عني حين ُنشر هذ	 	لكتا/.

٧٢

موسيقا� 	لقوية تد�\ في 	آلU	� فيكو� لها *ثر في 	لنفوg *حلى 
.Rلمشو	لمحب 	لحبيبة في نفس 	 H	من ند

فحبس 	لناg 	لكلما�، ��قفو	 	ألنفاg يتطلعو� �يترقبو�، 
�	لموسيقى تعلو �	لفتيا� يتقدمو� حتى �صلت طليعتهم... فما 
تسيل،   �* �	لتأثر  �	لرقة  	لفر�   bمو%  q7مسا �U شعو3   bستطا	
 �بالتصفيق �	لهتا�، كما 	3تجت من قبل بهذ  h3أل	3تّجت 	�
	لموسيقى 	لقوية 	لمحبوبة �هذ	 	لنشيد 	لذ\ ُيسمع من خالله صو� 

	لمستقبل 	لباb3 �تلو� في *ثنائه خياال� 	لمعاq3 	لمظفر_.
 ،hلر�	ليانع، لدنًا كأغصا� 	لزهر 	ً مثل 	لفتيا� *طها3	كا� �
�لكنهم كانو	 *قوياH كد�� 	لغا/ *شّد	H كأسو% 	لعرين، �كانو	 
يسير�� صفوفًا متعاقبة على عرh 	لشاb3، مرفوعة ��3سهم، 
�عد_  بنا%قهم  *كتافهم  على  خطاهم،  مو�Yنة  قاماتهم،  منتصبة 

قتالهم.
*   *   *

مثل   p3*  ما �صف  عن  مر_  بالعجز  ما  *حسست  �	هللا  ال 
 \U لِهّم	لشيخ 	 	لذ\ يقد3 على �صف هذ	 	َمنذ� .Aليو	عجز\ 
يحمل  	لصغير،   �حفيد يلحظ  �هو   �صد3 على  	لسائلة  	لشيبة 
�يذكر  	لمستقبل  بأمجا%  يحلم  مزهو	ً  مختاًال  �يمشي  	لبندقية 
ما  g3% من *مجا% 	لماضي، فال يطيق منع 	لدموb *� تسيل من 

.Hلبيضا	عينيه �تتحّد3 على لحيته 
7ني ألسمعه يحمد 	هللا على *� لبال%� جيشًا من *بنائها �لم 

يكن يرp 7ال جيشًا �	غًال *� %خيًال.
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بيد  *مسكت  	لتي   Aأل	  �هذ على �صف  يقد3  	لذ\  �َمنذ	 
*خاهما،  ليريا  بالموكب  ليلحقا  يتو	ثبا�  	لصغيَرين �هما  طفَليها 
�طفقت تدعو 	هللا %عاH هامسًا يتصعد من خالE 	لزفر	� *� يحفظ 
يا 3/  ما  شاH 	هللا كا�...  "يا 3/ سّلم،  بنيه:  	بنها �للوطن  لها 

سلم..." �تبكي!
�َمنذ	 	لذ\ يقد3 *� يصف شاb3 	لرشيد في هذ	 	ليوA؟

يا *يها 	لرشيد! قم تَر 	لمجد 	لذ\ بنيته ال  يز	E قائمًا، قم 
تَر 	ألحفا% قد نهضو	 يسلكو� طريق 	ألجد	%، قم تَرنا لم ُنِضع 
	ألمانة �لم ُنهِلك 	لتر	�، قم تَر مجد غاY\ يتصل بمجدq كما 

	تصل 	لشاb3 بالشاb3(١) فعا% مهيعًا �	حد	ً.
 ��هذ 	لجيش  �هذ	  	لمستقبل،  عد_  موال\ـ   ـ يا   Hهؤال

.Eآلما	
*   *   *

�فكر� فجأ_ في بلد\ �*هلي... نحن هنا في فرحة �	لنا3 
!Aلشا	لنا3 توشك *� تلتهب في 	مشتعلة في فلسطين، �

*\ مصيبة لم يَرها 	لشاميو� �*\ خطب لم ينزE بهم؟ *ما 
�حرقًا  بالحديد  �قصفًا  بالمد	فع  ضربًا  بالَ%هم   Hألقويا	 خّر/ 
باللهيب؟ *ما *خذ�	 Uهبهم �*بدلوهم به �3قًا *قفر� به 	لخز	ئن 
�	فتقر به ��U 	لِغنى �	ليسا3؟ *ما قطعو	 	لبال% حكوما�، �جعلو	 

___________________
.\Yغا b3لرشيد �شا	 b3(١) *\ شا

٧٤

من 	لقرp %�ال�، �قسمو	 	لناg َبَد%	ً ليجعلوهم طر	ئق ِقَد%	ً؟
*ما صبر�	 على هذ	 كله؟

 ،bمنَز 	لصبر   gقو في  يبَق  لم  حتى  صبر�	  لقد  بلى، 
�	حتملو	 ما  ال  يحتمل. فلما نفد 	لصبر �با� طوR 	لمحتمل هّبو	 

هبة 	لحليم U7	 غضب، �يا ما  *شّد غضب 	لحليم!
*نكو� نحن هنا في فرحة، �*هلنا في 	لشاA في *لم؟

�كد� *شعر بالحز� في قلبي، ثم قلت: ال، �7 هذ	 هو 
�فتّو_   R	لعر	 بطولة   �7 قومي.  به  يفر�   �* يجب  	لذ\  	لجيش 
	لعر	R صفحة من سفر 	لمجد 	لعربي، كما *� تضحية فلسطين 
 pكلها قو ��جها% %مشق �نهضة مصر صفحا� منه *خرp. �7 هذ

متحد_ تتوجه �جهة �	حد_.
�ماU	 تخا�؟

لقد  	لمد	فع؟  صد�3هم.  *هلوها  له  فتح  لقد  	لرصا�؟ 
*عد�	 لها مناYلهم. 	ليتم �	لثكل؟ لقد تعو%� *بنا�هم �*مهاتهم.

شعٌب  ُيغلب  فهل  يموتو	.   �* حقًا  يحيو	   �* يريد��  7نهم 
�ّطَن نفسه على 	لمو�؟

�كا� جيش 	لفتو_ ال  يز	E يسير، �	ألh3 ترتّج بالموسيقى 
7لى  	ألمل  فعا%   ،Hلبكا	�  Hلدعا	� �	لتصفيق  �	لهتا�  �	لنشيد 
>بر�سيا<   �هذ 	لعربية،  	لوحد_  مونت<  >بيه   �هذ قويًا،  نفسي 

.Eآلما	 �	لعر/، هؤالH عد_ 	لمستقبل، �هذ	 	لجيش، �هذ
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فيا *هل %مشق، �يا *هل فلسطين، �يا *يها 	لعر/ في قاٍ� 
من 	ألh3 �%	ٍ�: 	طمئنو	 فإ� لكم جيشًا.

*   *   *

 \Yغا b3تجه 7لى شا	لرشيد �	 bَ3لفتو_ شا	جيُش  Yلما جا��
� 	لجموb، �*سرعت *نا 7لى H	3� ضطر/، �تدفقت	لبحر �	 zَما

	ألعظمية ألq3% صال_ 	لجمعة.
�كانت نفسي تضطرA بأجمل 	لعو	طف �*بهى 	لصو3، �لكن 
جمالها لم يستتّم في نفسي. �7 في 	لموكب لنقصًا ظاهر	ً؛ �7 فيه 
� �*ضاb بهجته. لقد تلطخ بالوحل بياضه �تدنس H	�3 لعيبًا *فسد
ر  يؤخَّ  �* 	لموكب ساعة   A يقدَّ  �* 	إلمكا�  في  كا�  *فما   ...�طهر

ساعة حتى ال  تضيع 	لصال_ على هؤالH 	لفتيا� كلهم؟
هذ	 هو 	لنقص. فيا ليت 	لوY	3_ لم تنَسه، �يا ليتها ساقت 
هؤالH 	لجنو% كلهم 7لى 	لمساجد ليقيمو	 فيها 	لصال_، فإ� *جد	%نا 
ما  غلبو	 عد�هم 7ال بالصال_ �	اللتجاH 7لى 	هللا �هو	� 	لدنيا �*هلها 
 �* 	هللا  كلمة   Hإلعال 	لظفر  	لحسنيين:   p7حد �	بتغائهم  عليهم 

	لشها%_.
*فنحسب *ننا نستعيض بالحديد �	لنا3 عن 	إليما�؟

�ال  بالذخائر؛  بالسال�  ما  	لنصر  هيها�!  �	هللا،  هيها� 
ما  	لنصر 7ال من عند 	هللا.

*   *   *

    � ��ه �ه ن
ع� تعديل تعديل نخصي ف
ق
ط،  مي� �  هذ� �ملستند  هذ� �ملستند� لغر!� �النتفا�� �لش لغر!� �النتفا�� �لشَّخصي ف
ق
ط،  مي� ة 
ةي�ؤ.-� بطباع 
ي�ؤ.-� بطباع

ت  مطبوعة6  45  3لك1نية ت  مطبوعة6  45  3لك1نية  �  بأية  بأية�  هيئة  هيئة;  ;  كانكان > � نشر نشر� 5 3عا@?5 3عا@?

بعُة 	لر	بِعة ٢٠٠٥٢٠٠٥   بعُة 	لر	بِعة 	لطَّ ط (١٤١٤×٢١٢١) ) 	لطَّ ط ( صفحًة من 	لقطِع 	ملتوسِّ  ١٨١١٨١ صفحًة من 	لقطِع 	ملتوسِّ
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من Uكريا� بغد	%

نشر� سنة ١٩٤٦

 A%، �نشر *ما	كَر بغدU لعشية	 �ما 	لذ\ هاz في نفسي هذ
عيني ما  	نطوp من Uكرياتها �ما  ما� من *يامها؟

سنة  بغد	%  في  (ليالّي  	لليالي  تلك  7لى  3جعني  	لذ\  ما 
١٩٣٦) حتى كأني ـ لفر� ما  تشوقت 7ليها �*�غلت في 	ّ%كا3هاـ  

*عيش فيها؟
*\ سحر فيك يا بغد	% جذ/ قلبي 7ليك، فلم *ْنَسك U7 *نا 

في بلد\ 	لحبيب، �لم *EY *حّن 7ليك �*شتاقك؟
 ،Hلوفا	لحب �	لو% �	 A%، عليك مني سال	%... يا بغد	بغد
 Aسال ،wلَكر	%_، على 	لكّر	لُصَلْيخ، على 	م، على  على 	لمعظَّ
�	لجسر<...  	لرصافة  >بين  ليالينا  على  	لولها�.   Rلَمشو	 	لفؤ	% 

يا ما  كا� *حلى تلك 	لليالي!
لقد كنت *شكو فيها *لم 	لغربة �*حّن 7لى 	لوطن، فصر� 
موطني  �ما  ظلمني  �لياليها.  	لغربة  تلك  7لى  *حن  �طني  في 
فيه،  ليس  بما  *Uّمه  فكيف  �ما  كنت ألUّمه صا%قًا  �ما  *نكرني، 
	لر	حة،  *لم  *شكو  7ني  �	ْجَتوْيتها:  مللتها  	لّدعة،  هي  �لكنما 

٧٨

فأعطوني به 3	حة 	أللم. Uلك 	أللم 	لعبقر\ 	لذ\ يفتح 	لقلو/ 
بآيا� 	لشعر؛ فإني منذ فقدته لم *عد *حّس بأنني �U قلب!

 h3أل	لرستمية جنة من جنا� 	  E	تز *ال  	لرستمية...  على 
 �هذ من  طائف  بها  طا�   A* 	لعين،  �بالحو3  بالعاشقين  حافلة 
	لصالحية...  على  قاصد�ها؟  �هجرها  خمائلها  فجّفت  	لحر/ 
على  مصر.   �صالحية  بغد	%  �صالحية  %مشق  صالحية  بر�حي 

.A3ها *لف سالUلمطا3<، على جآ	قهو_ <
 	Uما بغد	%، كم جمعت �فرقت،  يا جسَر  	لجسر...  على 
3*يت �سمعت، كم �صلت بين قلو/ �قطعت، *نت 	لصلة بين 
ماhٍ لنا كا� *عّز من 	لنجم �*سمى �fٍ� لنا سيكو� (�7 شاH 	هللا) 
َمْربع 	لحب �	أل%/  يا  يا جسر بغد	%،  	لنجم �*عز.  *سمى من 
�	لمجد، يا من كنت سّر_ 	ألh3 �كنت لي مسّر_ 	لقلب، عليك 

.Aمني *لف سال
يا 3بوعًا تركت فيها ِقَطعًا من حياتي �خّلفت فيها بقايا من 

فؤ	%\، ماU	 صنعت بفؤ	%\ �حياتي يا 3بوb؟
�يا %	3نا في 	ألعظمية، َمن حّل فيك بعدنا يا %	3؟

�هل صّو� لُبعدنا YهُرA* q ضحكت من بعدنا 	ألYها3؟
�هل ُحفظت fثا3نا *A ُطمست من بعدنا 	آلثا3؟

من  مفّر\  7ليِك  �كا�  �مثو	\،  مستقّر\  *نت  كنت  لقد 
 b%مستو �كنِت  �*تر	حي،  كلها  *فر	حي  شاهد_  �كنِت  %نيا\، 
*سر	3\ �*خبا3\، كتمُتها عن 	لناg 7ال عنك، فهل كتَمْت سّر\ 

http://www.alitantawi.com
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هذ� 	لجد3	�؟ هل ستر� ما  3*� من نقائصي 	لتي *خفتيها عن 
	ألصدقاH �	إلخو	�؟

ما هذ� 	لدنيا يا ناg؟ هذ� 	لد	3 	لتي كنت *فّر 7ليها من 3حب 
	لحيا_ �Yحمة 	لمجتمع، فأغلق بابها علّي �*خلو فيها 7لى نفسي، 
عني،  غريبة  صا�3  �حد\،  لي  �*نها  مني   Hجز *نها  فأحّس 
تنكرني �تجهلني كأني لست منها �ليست مني، �صا�3 لغير\، 
غريبًا  فيها ضيفًا  ُقبِلت   �* عنها   �%%ِ3ُ بابها   Rطر* ما  جئت   	Uفإ
ال  *p3 7ال ما  ير	� 	لضيف �ال  *لبث 7ال ما  يلبث... ال  يا سّكانها، 
ما  *نا بالضيف 	لغريب، 7نها كانت %	3\، �7 لي فيها حقًا، لي 

فيها Uكريا�، فيها من حياتي، من *نفاسي، من �3حي!
 Eظال عن  	إلخاHـ   بحق  ـ سألتكم  خّبر�ني  	لعلوA؟   3	%�

*يامي فيها. سقى 	هللا ظاللها َصْو/ 	لقلو/!
خّبر�ني، *ال 3جل كريم ُيحسن 7لى هذ	 	لبعيد 	لنائي، فيمّر 
بالد	3 عند مسجد 	إلماA 	ألعظم *بي حنيفة 	لنعما�، فيصعد 7لى 
	لغرفة 	لتي تطّل من هنا على صحن 	لمسجد 	لمنّو3 	لمباq3 �من 
 �هذ عني  فيحيي   ،Rلمشر	 	لمزهر  	لمد3سة  صحن  على   qهنا
	لغرفة، فإني سكنتها عامًا كا� لي عاA %نيا �%ين، �فيها جد%� 

طباعي �*فكا3\ �كونت نفسي.
ثم لَيُجْل عني في هذ� 	لمد3سة، في حد	ئقها، في صحونها، 
في ممر	تها �%هاليزها. ثم ليصعد سطوحها 	لو	سعة 	لتي تمتد حتى 
تتصل بقبة 	لمسجد �تشر� على تلك 	لحديقة 	لعتيقة �تلك 	لمقبر_ 
	لسطح  هذ	  على  لي  فإ�  	لكاظمية،  طريق  �على  	لمهجو3_، 

Uكريا�...

٨٠

�7نني �7 *نَس ال  *نَس يوA 	لعيد، �قد خلت 	لمد3سة من 
ساكنيها فلم يبَق فيها غير\، فأ�غلت في هذ� 	لسطو� �صعد� 
من  بحر   Rفو *نا   	Uفإ �نظر�  	لقبة،  *صل  7لى  	نتهيت  حتى 
	لنخيل، تهتز قممه من تحتي كأنها 	ألمو	z في 	للجة 	لساكنة، 
�تظهر في ُفَرz 	لغصو� طرR 	لفالحين �قد خرجو	 مع *طفالهم 
�*�ال%هم بثيا/ لها مثل لو� 	لزهر، ثم تختفي خالE 	ألشجا3 

.Eلوصا	كريا� U هب يناجيU Eكشاعر سا%3 *� محب متعّز

�%جلة عند منعطف 	لُصليخ تلو� بعظمتها �جاللها، كأنها 
 ،Aألحال	ألساطير �	%، بلد 	بغد� .h3أل	من نو3 3كبت في  Hسما
يبد� طيفها على حاشية 	ألفق 	لبعيد بقبابها �مآUنها كأنه (هو *يضًا) 

*سطو3_ ساحر_ يقّصها 	ألفق 	لمشرR على 	لدنيا.

 H	لخضر	 �	لقبة  	لكاظمية،  من  	لذهب  قبا/  	ليمين  �7لى 
	لتي ثوp تحتها 3مس ُمْلٍك شاّ/ �شاّ/ مليك، حين ثوp فيها 
غاY\ بن فيصل بن 	لحسين بن علّي! �ما  لي بغاY\ صلة، �7نما 

.R	لعر	ـ يومًاـ  3مَز  \Yكا� غا U7 R	للعر Hلوفا	هو 

�ضّو*�  	لكو�  	لظلمُة  شمَلت  حتى  مكاني  لبثُت  لقد 
	لمصابيُح في شبابيك 	لمناEY، فنظر� 7ليها، *نا 	لغريب 	لمتفّر% 
7ال  له  ال  3فيق  	لمسجد،  على سطح  �حيد	ً   �عيد يمضي  	لذ\ 
Uكريا� سعا%_ �ّلت تؤلمه �تحّز في قلبه Uكر	ها، �فّكر� في 
7لّي؟ من  *مر\ لو *صابني مرh فلبثت هنا شهر	ً، فَمنذ	 يصل 
يسأE عني؟ �*\ فؤ	% يخفق من *جلي بعد *� سكت Uلك 	لفؤ	% 

	لذ\ كا� خّفاقًا، فؤ	% *مي، 7لى 	ألبد؟
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	لشمل  على  *بو	بهم  يغلقو�   U7 *هلها  فغبطت  7ليها  نظر� 
	لجميع، �	ألهل 	لحضو3، �	ألنس �	لسعا%_.

*تعثر  *نا   	U7� 	لعتيقة،  	لحديقة  طريق  في  *مشي  �نزلت 
 ،b3لشا	 7ليه من مصبا�  7ليه على شعاb ينحد3  بحجر. فنظر� 
فإU	 هو قبر متخّلف من 	لمقبر_ 	لتي كانت هناq في غابر 	ألYما�، 
فامتأل� نفسي بصو3_ 	لمو� �لم *عد *لمس في هذ� 	لغصو� 
	لمخضّر_ 7ال 	لربيع 	لماضي 	لذ\ ما�، �ال  *p3 من 	لناg 7ال 
قلوبًا ميتة ُ%فنت في صد�3 *صحابها، �ال  *جد تر	/ 	ألh3 7ال 
ناسًا كانو	 مثلنا �ماتو	... فأكلت هذ� 	ألشجا3ُ *جسامهم �شربت 
%ماHهم، فمنه كا� Yهرها 	لذ\ نشّم عطر� �غصنها 	لذ\ نأكل 

ثمر�... �لم *3َ 	لدنيا 7ال موتًا في مو�.

	لسو%،  	ألفكا3  من  بحر  في   R3غا �*نا  غرفتي  �*ممت 
 �فسمعت *U	� 	لِعشاH يرّ� في صفاH 	لليل قويًا عذبًا يومض ضيا�
7لى  فقمت  مشرقًا،  منير	ً  	هللا  	سم  يحمل   U7  Aلظال	 طيا�  في 
ـ على  ينا%\   �Uلمؤ	 3*يت   gلنا	  zخر� ُقضيت  فلما  	لصال_، 
	لمسجد  يغلق  ثم  	لفاتحة!  	لممد�%:  	لصو�  بذلك  عا%تهـ  
	لمد3سة  �ال  في  	لمسجد  في  ليس  �حد\  �*بقى  �ينصر�، 

غير\، �بينهما با/ من %	خل، فأعو% 7لى غرفتي.

�ما كا% يكتهل 	لليل حتى سمعت 	لصو� في 	لمسجد كر_ 
*خرp، �لكنه خرz هذ� 	لمر_ ضعيفًا �	نيًا في نغم حزين من لحن 
	لصبا، فنظر� من شّباكي، فإU	 في *h3 	لمسجد 	لذ\ 	شتمل 
	لنو3، تكشف  نفطية (بتر�لية) خافتة  	لظالA ثالثة مصابيح  عليه 

٨٢

عن نفر من 	لناg ال  يبد� منهم 7ال *3جلهم �ظالE لهم ممتد_، 
فكأنهم 	لجّن *� كأنه ِفْلم مخيف من *فالA *لف ليلة.... ثم سمعت 

تكبير	� 	لجناY_، فنزلت فر*يتهم يصّلو� على ميت في نعش.
فسألت: من هذ	؟

قالو	: مؤ�U 	لمسجد!
من   Aليو	 Uلك  لي   hما  عر %فتر\  في  أل%ّ��  فانصرفت 
�	لصو3،  	لخو	طر  �نسيت  	لدفتر  *ضعت  ثم  �خو	طر،  صو3 

�نسيت *� في 	لدنيا موتًا.
كذلك *مضيت يوA 	لعيد في %	3 	لعلوA. �7ني ـ على هذ	ـ  
*شتاقها �*شتهي *� ترجع لي *يامي 	لتي مر� فيها. فيا 3حمة 	هللا 

!Aلسال	على َمن بقي من *هلها � Aلعلو	3 	على *يامي في %
*   *   *

��7 *نَس ال  *نس >ليلة 	لبال�<، يا ليت ليلة 	لبال� تعو%!
لقد 3جعت *نا �*نو3 	لعطا3، صديق عمر\ �3فيق سفر\ 
	لسيا3	�  فتركنا  بغد	%،  7لى  	ألعظمية  من  	لعشّيَة  �حضر\، 
فسرنا  %جلة  ِسيف  على  محّجة  �	خترنا  	ألعظم  	لطريق  �جفونا 
فيها، �كانت تنكشف لنا تا3_ فنسلكها �تضّل (طريقها...) تا3	� 
فتتيه بين 	لنخيل. �كا� 	لنهر *بد	ً عن *يماننا، يبد� حينًا بصفحته 
	لبيضاH 	لمشرقة 	لتي تشبه �عد 	لوصاE يشرR للمحّب في ليل 
	لهجر	� �	ألمل 	لبّساA يلو� لليائس في غمر_ 	لقنو�، ثم يحجبه 
	لوعَد  بدالله  	لمحبوُ/  يخلف  كما   Aلظال	  ��يستر 	لنخيل  عنا 
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�تمحو 	لحياُ_ بو	قعها سطو3َ 	ألحالA �تطمس صو3َ 	ألماني.
�كا� صديقي يحدثني حديث ماضيه فيثير في نفسي عالمًا 
َكر 	ألليمة، كلما نزلُت به في *عماR قلبي �%فنته في هّو_  من 	لذِّ
فيه  عالم  	لساعة،  ُ�لَِد  كأنما  فجأ_  	نبعث  ما�  	لنسيا� �حسبته 

صو3 *بي �*مي �fمالي.
7ال  نّبهنا  فما  حاضرنا،  عن  �غبنا  خو	طرنا  في  �	ستغرقنا 
7لينا،  	لموجهة  �بندقيته  بطوننا  7لى  	لمسّد%_  بحربته  جند\ 
	لِحمى  ما  *%خلكما   :Eقا ففعلنا.  *يديكما،  	3فعا   �* بنا  �صا� 
(بال� 	لملك)، �فيَم *نذ3كما فال تقفا�؟ لقد هممت *� *3ميكما 

بالنا3!
�كانت تلك هي 	أل�	مر، ما  بعد 	إلنذ	3 7ال 	لنا3.

*فا% معه   �* 7نذ	3  *%يبًا نفع معه  *%يبا�. *3*يت  فقلنا: نحن 
ماضيًا ال  سبيل  7ال  فيها   pبالحيا_، ال  نر َبِرمنا  7ننا  ثم  تخويف؟ 
إل3جاعه �*مًال ال  �صوE 7ليه، �لو *نت 3ميتنا لمننت علينا بميتة 
سهلة نرجو من بعدها ثو	/ 	لشهد	H، ��7 	لمو� ـ يا عسكر\ـ  
 Hبعضها *طيب من بعض، �ما  نظنك سمعت بدعا �	3جا� �*لو%
	ألعر	بي 	لذ\ سأE 	هللا ميتة كميتة *بي خا3جة أل� هذ� 	لجفو_ 
منك %ّلتنا على *نك ال  تقر* كتب 	أل%/. *فتحب *� تعر� كيف 
�شر/  حنيذ	ً،  *كل  *منّية؟  موته  *صبح  حتى  خا3جة  *بو  ما� 

نبيذ	ً، �ناA في 	لشمس، فما� شبعا� %فآ� 3يا�!
قاE 	لجند\ (�لم يفهم منا شيئًا): ِشنو 7نتو يا َبْه؟

قلنا: نحن معلمو�.

٨٤

فضحك �*3خى ِسنا� بندقيته �قاE: معّلمو� صحيح، *ما 
�تركنا  مجانين)!   \* �مخبَّلين  للتأكيد،  هنا  (�غير  مخّبلين  غير 

.Eلمجنو� ال  ُيسَأ	نمضي أل� 
 �تلك هي ليلة 	لبال�، �7ني ال  *Uكرها 7ال *سفت على هذ
�*ظن  مثلها،  *تمكن من  *ّال  فاتتني �خشيت  	لتي  	لحلو_  	لميتة 
�تعليم   z	لز�	 بعد  حياته  	ستطا/   	U7 7ال  مثلي،  fسفًا  صديقي 
	لبنا� 	أل%/(١). *ما حياتي *نا فليس فيها لذ_ تستطا/ �ليس فيها 

*لم ُيستكَر�؛ *عني *نني لست 7نسانًا يحيا �لكن >شيئًا< يعيش!
تلك هي ليلة 	لبال�(٢).

*   *   *

	لليلة Uهني �لم يسعفني شيطاني؟ ما  لي *كتب  ما لي كّل 
عن بغد	% فال *Uكر من *يامها 7ال هذ	 	لحديث 	لتافه، �*ياA بغد	% 
مو	سم للمجد �*عيا%، �لياليها فرحة 	لفؤ	% �*سّر_ للحب �مها%، 

�ماضيها مآثر �مفاخر �*مجا%؟
7ليها! �7لى  ما لي ال  *تحد� عن %جلة، �يا طوE شوقي 
�Y	R3 	لمحبين �هي تمضي فيها حالمة سكرp، �	ألغاني تتر	قص 

___________________
(١) كتبت هذ	 �*نو3 حي، �قد مضى *نو3 فعليه 3حمة 	هللا.

�مد	فُع  قريب  من   g	لحّر	 ِحر	ُ/  تحميه  كانت  	لذ\  	لبال�  هذ	   (٢)
ما  �3	H جد3	نه   pفتر منه  تدنو   �*  gلنا	 تمنع  بعيد،  من  	إلنكليز 
يد\  بين  �نعامة   gلنا	 على  *سد	ً  حقيقته:  على  فيه  َمن  �تبصر 
	لمستعِمر. َمن كا� يظن *� هذ	 	لبال� ستقّوضه *يد\ 	لشعب على 

جثث َمن كانو	 فيه، �كانو	 هم 	لمالكين؟ *ال ال  يغتّر بالدنيا *حد!
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على *مو	جها ضاحكة مرحى، �	لسمك 	لمسقو�... خبر�ني، 
*ال تز	E مرفوعًة سقوُفه، مشتعلًة نا3ُ�، *A هو� من هوE 	لحر/ 

	لدعائُم(١) �	نطفأ� 	لنا3؟
من  %هر	ً  عشت  	لذين  �تالميذ\  7خو	ني  ال  *ناجي  لي  ما 
عمر\ بهم �لهم، �*سألهم *يذكر�� هذ	 	لمعلم؟ *A قد مّر في 
حياتهم مر�3 شخص 	لسينما، ثم تنقضي 	لر�	ية �ُيسَدE 	لستا3، 

فكأنما ال  شخٌص مّر بهم �ال  >ِفْلم< ُعرh عليهم؟
*نا فاشهد�	 ـ يا تالميذ\ �يا 7خو	نيـ  *ني ما  نسيتكم.  *ما 
**نسى نجد_ �عليًا(٢) �نز	3َ 	بن 	لبطل 	لشهيد، 7ال U7	 نسي 	أل/ 
*�ال%�؟ **نسى >بهجة< 	لعر	R(٣)، �قد طالما قبست 	لجزE من 
فضله �3*يت 	لفّذ من نبله؟ ما  نسيت، �لئن كبا بي 	لقلم 	لليلة 

فسأعو% 7لى 	لحديث عن بغد	%، �ما  كل مر_ يكبو 	لجو	%.
�على 7خو	ني �تالميذ\ �بغد	% �*هلها سالA 	هللا �3حمته 

�بركاته.
*   *   *

___________________
(١) 	لحر/ 	لعالمية 	لثانية، �قد ُنشر هذ	 	لمقاE في 	لسنة 	لتالية لنهاية 

	لحر/ (مجاهد).
هو  صفو_  فتحي  �نجد_  عليه،  	هللا  3حمة  	لر	�\  علي  هو   (٢)

	أل%يب 	لكاتب 	لذ\ تقر��� له في >	لشرR 	أل�سط<.
	لكتا/  مقدمة  في  7ليه  	إلشا3_  سبقت  �قد  	ألثر\،  بهجة  	لشيخ   (٣)

(مجاهد).

    � ��ه �ه ن
ع� تعديل تعديل نخصي ف
ق
ط،  مي� �  هذ� �ملستند  هذ� �ملستند� لغر!� �النتفا�� �لش لغر!� �النتفا�� �لشَّخصي ف
ق
ط،  مي� ة 
ةي�ؤ.-� بطباع 
ي�ؤ.-� بطباع

ت  مطبوعة6  45  3لك1نية ت  مطبوعة6  45  3لك1نية  �  بأية  بأية�  هيئة  هيئة;  ;  كانكان > � نشر نشر� 5 3عا@?5 3عا@?

بعُة 	لر	بِعة ٢٠٠٥٢٠٠٥   بعُة 	لر	بِعة 	لطَّ ط (١٤١٤×٢١٢١) ) 	لطَّ ط ( صفحًة من 	لقطِع 	ملتوسِّ  ١٨١١٨١ صفحًة من 	لقطِع 	ملتوسِّ
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يوA من *ياA بغد	%

نشر� سنة ١٩٤٧

طلعت جريد_ >	لبال%< على *هل بغد	% صبا� 	ليوA 	ألخير 
يحمل  شامي  (لكاتب  مقالة  �في صد3ها   ،١٩٣٩ Aعا  3	Uf من 
	سمًا كاسمي) ليست كالمقاال�: ُجَمًال ُترَصف �كلما� ُتؤلَّف؛ 
 ،\Yيا غا ،\Yنها: >يا غا	لكنها قلب يتفطر �%يناميت يتفجر، عنو�

يا غاY\<، �فيها:

ينا%يك   ،\Yغا يا  	لثاكال�.  	أليامى   qتدعو  ،\Yغا يا 
	ليتامى 	لمظلومو�. يا غاY\، يستنصرq 	لضعا� 	لُعّزE، �	لعجائز 
ّضع. يا غاY\، يهتف باسمك 	لشبا/ 	لذ\  ّكع، �	ألطفاE 	لرُّ 	لرُّ
يو	جه بجسمه 	لمصفحا�، �بصد3� 	لدبابا�، �يحا3/ 	لد�لة 
بالعر/  7يمانه �*مله باهللا، ثم  له 7ال  	لغاشمة، ال  سال�  	لطاغية 

!\Yلعر/، يا غا	بك يا مليك �

يا غاY\، %عوَ_ غريق ينا%\ منقذ� 	لقو\!
يا غاY\، هتاَ� مريض يدعو طبيبه 	آلسي!

!Eلمأمو	بالسيد  gليأ	7هابَة مشر� على  ،\Yيا غا
يا غاY\، صرخَة 	لدA، �	للغة، �	لدين، �	لمجد، �	لجو	3.

٨٨

	لدهر:  سالف  في  �	حد_  	مر*_  نا%�  لقد   ،\Yغا يا 
هذ	  لها   zما� عرشك،  	لعر]،  هذ	  لها  فاهتّز   >�>�	معتصما
	لشعب، شعبك، �خرجت 	لجيو]، جيو] بغد	%، فلم ترجع 

7ال �في 3ِكابها 	لمجد �	لنصر.
 ،Hلبال	 حملت  	لتي  	ألمة   �لهذ  R	لعر	 �غير   qغير فَمن 
	لحليف،  �خانها  	لمو�،  *لو	�  �شاهد�  	لشد	ئد،   �*3�
 �% %باباته 	لضخمة �مد	فعه �عتا% ، �جرَّ �نقض عهَد� لها 	لقو\ُّ

ليحا3/ بها 	لنساH �	ألطفاE �	لشيوw؟
 :Aليو	 تنا%\  	لتي  	ألمة   �لهذ  R	لعر	 �غير   qغير َمن 

!>�>�	عر	قا�<، >�	غاYيا
فإ�  	لبلق<،   Eلخيو	< على  لبِّها  >	لمعتصم<،  *يها  يا  فقم 
�	 صحفهم �*مسكو	 بأقالمهم ليكتبو	 	لمفخر_  ُكّتا/ 	لتا3يخ *عدُّ
فيصًال  *حّبت  	لتي  	ألمة   �7  .R	لعر	 �لملك   ،R	للعر ثانية  مر_ 

�*حبها فيصل تنا%يك 	ليوAَ، يوAَ 	لخطب، يا 	بن فيصل.
�7 	لشعب 	لذ\ بايع فيصًال هو على بيعته لك، فهل تضيع 

شعبك يا *با فيصل؟
�7 	لقصر 	لذ\ كا� يسكنه *بوq ملكًا، �	لذ\ كنت تلهو في 
حد	ئقه طفًال، هو 	ليوA مقر عد� 	لعر/؛ منه يصد3 	ألمر بتقتيل 
3جاE 	لعر/ �نساH 	لعر/، يسكنه 	ليوA 	لعد� 	لذ\ بغى على 
فيصل �سرR منه عرشه، فأنِقذ تر	� فيصل من عدّ� فيصل، �ُعْد 

*نت 7لى قصر فيصل يا 	بن فيصل!
 Hَ	مشق شهد% b3	في شو 	لذين سقطو	 	لشبا/   ،\Yيا غا

http://www.alitantawi.com
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	لبغي، ماتو	 �هم يهتفو� باسمك: يا غاY\. 	لعجائز تلقين *بناHهن 
!\Yلوطن �هّن يهتفن باسمك: يا غا	 h3* لمصرعين على	

يا غاY\، كم من طفل �طفلة عد	 عليهم 	لظالمو�، فتلّفتو	 
��3سًا  �3فعو	  	سمه،  	لذ\ حفظو	  	لمنِقذ  يفّتشو� عن  حولهم 
	لصغير_  بأصابعهم   Rلشر	 7لى  �*شا�3	   Aلد	 جر	حها  من  يسيل 

!\Yسمك: يا غا	 	ألحمر، �نا%�	لمخضبة بالنجيع 	
 bفتد* 	لعو�،  ينتظر��  يا غاY\، بك علقو	 	آلماE �منك 
هذ	 	لشعَب بين بر	ثن 	لوحو] يعبثو� بكر	مته �*مجا%� �حياته، 
حياُتهم؟  �حياُته  *مجاُ%هم،   ��*مجاُ% 	لعر/،  كر	مُة  �كر	مُته 
*تتركهم يموتو�، �بغد	% تستر�� 3	ئحة 	لربيع 	لعطر �تستمع 7لى 

جرg 	لنشيد 	لحلو �تناA على فر	] 	لنعيم؟
يا مليكي، هذ	 يوA من *ياA 	لتا3يخ له ما  بعد�، فال يقولّن 
 �	لتا3يخ: يا ليتهم نصر�	 	لشاA في �قت محنته! يا ليتهم لم يدعو

3هن 	لحديد �	لنا3!
	لشاA في كر/ شديد... 	لشاA في ضيق. لقد ضّج لَِما يعاني 
 ،AمزY� 	لحطيم  	هتّز  لقد  محمد!  سليل  يا  محمد،  قبُر   Aُلشا	

�ما%� جباE مكة، يا حفيد شريف مكة!
 Aلشا	يستجير بك؛  Aلشا	 ،qيدعو Aلشا	لعر/: 	يا مليك 

(١)!\Yيا غا ،\Yيا غا ،\Yيهتف باسمك: يا غا
*   *   *

___________________
(١) خبر هذ� 	لمقالة �جزH كبير منها منشو3 في 	لحلقة ١٠٧ من Uكريا�= 

٩٠

شبابها.  فألهبت  بغد	%  جر	ئد  *شهر  في  	لمقالة  ُنشر� 
نت *عصابهم من نو3 �من نا3، �ُخلقت *يديهم  �شبا/ بغد	% ُكوِّ
من 	لندp �من 	لحديد، �ُمِلئت قلوبهم نخو_ �سماحة �*ُتِرعت 

شجاعة �كرمًا:
عزيز	ً *Uّلو	  حا3بو	   	Uفإ
يومًا  Eَ	Y معشٍر  ِعزُّ   	U7�

Uليًال *عّز�	  سالمو	   	U7�
يز�ال  �* هم  عزَّ 	لسيُف  مَنَع 

 ،h3* للعر�بة  كا�  حيثما  	لعر�بة  جند  بغد	%  �شبا/ 
 �*  Aلشا	 في  3صاصة  *ُطلقت   �7 	لغا/؛  �*ُسد  	لِحمى  �ُحما_ 
حّرها،  �جد�	  نا3  فيها  *ُشعلت   �7� *Yيزها،  *حّسو	  مصر  في 
��7 سقط شهيد كا� عندهم مأتمه، ��7 *صيب جريح كا� في 

ضلوعهم *لمه.
�	لبحر  	لجا�3،  	إلعصا3ُ  غضبو	ـ   ـ �7  بغد	%  �شبا/ 
	لمو�  من  هل  �	لمو�...  	لمنقّضة،  �	لصو	عق  	لطاغي، 
، �	لربيع 	لطلق،  مهر/؟ �شبا/ بغد	%ـ  �7 3ضو	ـ  	لنسيم 	لرخيُّ
�	لسلسبيل 	لعذ/، �	لحيا_... هل في 	لوجو% *حلى من 	لحيا_؟

�علم شبا/ بغد	% *� %يا3 	لشاA في خطر، �*� >حلفاHها< 
___________________

=   علي 	لطنطا�\ (في 	لجزH 	لر	بع) �عنو	نها: >بغد	% تغضب ألختها 
%مشق<، �فيها: "�7 	لقصر 	لذ\ كا� يسكنه *بوq ملكًا �	لذ\ كنت 
تلهو في حد	ئقه طفًال، �	لذ\ كا� في حّينا �كا� مجا�3	ً لبيت عمي 
�كنت *3	q فيه طفًال، صا3 	ليوA مقر عد� 	لعر/، منه يصد3 	ألمر 
بتقتيل 3جالهم �نسائهم �*طفالهم، يسكنه 	ليوA من بغى على فيصل 
�سرR منه عرشه، فأنقذ ـ يا 	بن فيصلـ  	لبلد 	لذ\ *�p 7ليه فيصل"، 

7لى fخر 	لمقالة (مجاهد).
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قد نقضو	 عهدهم لها �عا%�	ـ  كما كانو	ـ  *عد	Hها، فأسر�	 ِكر	مها 
�سّو%�	 لِئامها(١)، �جّرعوها من (مدنيتهم...) 	لصا/ �	لحنظل 
7لى   Eنز� 	لجها%  ْألَمَة  لبس  قد   Aلشا	 شبا/   �*�  ،Aلمسمو	
	لشو	b3، يجالد 	لبا�3% بالحجا3_ �يرّ% 	لدبابا� بالخناجر، حتى 
سقطت 	لد�3 على *هلها فغد� مقابر، �	متأل� باألبرياH 	لسجوُ�، 

�	شتّد 	لخطب �َعُظَم 	لبالH، �قّل 	لنصر �	نقطع 	لمد%...
*   *   *

نا3	ً، �مشت  بغد	%  في صد�3 شبا/  	لحماسة  �	شتعلت 
هذ� 	لنا3 في قلو/ 	لشعب فلم تمِض ساعا� حتى صا3 حديُث 
 EYلمنا	� Rلطر	� �	لقهو	في كل مكا�، في  gلنا	حديَث  Aلشا	
�	لمد	g3، �لم يعد 	لطال/ يصغو� 7لى g3% *� يستمعو� 7لى 
مدg3ّ... *يشتغلو� بالمفاضلة بين 	لفرR%Y �جرير �بحسا/ ُبعد 
	لقمر �مساحة سيبريا، �	لشاAُ غا3قة في %ماH بنيها، عابقة بر	ئحة 
	لفرنسيين   Eنعا تطؤها  	لمد	فع،   Eثقا* تحت  3	Yحة  	لبا%�3، 

�	لسنغاE؟
من  	ألشعا3  *يقر*  	لرغيف؟  من ال  يجد  	لشكالطَة  *يطلب 
تأكل بيَته من حوله 	لنا3ُ؟ 7نهم يريد�� *� يطير�	 7لى 	لشاA ليطبقو	 

.Eلقتا	لفتّو_ من فنو� 	 g�3% في �في ساحاتها ما  تعلمو
محطة  من  	لمقالة   �هذ بإU	عة   Hلمسا	 في   gلنا	 �فوجئ 
	لملك 	لخاصة في قصر 	لزهو3(٢). فلما 	نتهى 	لمذيع من تال�تها 

___________________
(١) *\ جعلوهم سا%_.

 =Eهللا �لع باألعما	3حمه  \Yلطنطا�\: �كا� لغا	 (٢) في Uكريا� علي 

٩٢

	لملك  صو�  سمعو	  حين  �*مجد،  *شد   gللنا مفاجأ_  كانت 
غاY\ 	لذ\ يعرفونه يقوE: "لبيك، لبيك يا سو3ية"!

فكانت هذ� 	لكلمة سحر	ً ماضيًا جعل كل منزE في بغد	% 
ثكنة، �كل قهو_ معسكر	ً، �كل 3جل جنديًا شاكي 	لسال� ينتظر 
شيئًا  ال  يها/  �	لعفا3يت،  �	إلنس  	لجن  على   Aبالهجو 	ألمر 
 Aلشا	 لنصر_  مقدسة  حربًا  	لحر/  ما  %	مت  *حد	ً،  �ال  يخشى 

�	لقائد 	لملك 	لشا/ 	لحبيب.
3، �ال  تمحو 	ألياA *ثرها. �كانت حاE ال  توصف �ال  تصوَّ

*   *   *

من  نفر	ً  	لغد  صبيحة  في  	لمركزية  	لثانوية  ناظر  �%عا 
�*فهمهم   ،Eلمقا	 كاتب  منهم  �	لشاميين  	لعر	قيين  	لمد3ّسين 
سر	ً (�ال ضير 	ليوA من U7	عة هذ	 	لسر) *� 	لحكومة ترغب في 
مظاهر_ 	حتجاجية على فرنسا، �*نه ترq لنا *مر تنظيمها؛ فكا� 
Uلك *حبَّ 7لينا من خز	ئن 	لماE ُنعطاها �*سمى 	لمر	تب ُنمنحها، 

�خرجنا فأخذنا في عملنا.
___________________

=   	لكهربية (	إللكتر�نية �	لالسلكية)، حتى 7نه *نشأ في قصر 	لزهو3 
(	لذكريا�: ١٠١/٤).  	لرسمية  *قوp من 	إلU	عة  U7	عة   wلكر	 في 
�Uكر� كتب 	لتا3يخ *� 	لملك غاY\ كا� شديد 	الهتماA بالقضايا 
	لوطنية �	لعربية �*نه خّصَص U7	عة من قصر� تذيع 	لبيانا� 	لوطنية 
ضد 	الستعما3 	إلنكليز\ �	الستعما3 	لفرنسي، �لذلك سعى 	إلنكليز 
7لى 	لتخلص منه فُقتل في حا%� غامض حين 	صطدمت سيا3ته بعمو% 

كهربائي مساH ٣ نيسا� من عاA ١٩٣٩ (مجاهد).
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�كا� في بغد	% �ضو	حيها عشر ثانويا�، فاقتسمنا ثانوياتها 
	لعشر، ينفر% كل منا بإعد	% طال/ مد3سته للمظاهر_، �تفّننا في 
هذ	 	إلعد	% �	ستبسلنا فيه. �كنت 	مر* *كتب �لكني ال  *حسن بيتًا 
 Aليو	 	ً لهذ	لشعر، فبحثت عّمن ينظم لمد3ستنا نشيد	ً في 	حد	�
فلم *جد، فنظمت *نا *نشو%_ مهلهلة 	لنسج ضعيفة 	لتأليف، لكنها 
خا3جة من 	لقلب �تقع في 	لقلو/، ثم �ضعت لها (*نا...) لحنًا 
 ،gلنا	لتي كنت حفظتها قديمًا �نسيها 	ألناشيد 	لّفقُته من *لحا� 
�عمد� 7لى لوحا� صنعناها من 	لقما] فكتبت عليها كلما� 

تعّبر عن 	لحقيقة 	لتي 	متأل� بها نفوg 	لبغد	%يين مثل:
>	هللا جعلنا *مة �	حد_ فلن تفرقنا يد مخلوR<، >نحن جند 
 pعتد	على %مشق فقد  pمن تعّد< ،>Aلوحد_، 7ننا سنكتبها بالد	
على بغد	%<، >لبيك لبيك يا سو3ية، 7ننا fتو�<، >يا سو3ية، لن 

تضامي �شبا/ 	لعر	R في 	لوجو%<...
لم  	لذ\  �*نا  �تلوينها،  كتابتها  في  	لطال/  مع  �سهر� 

يمسْك من قبل 3يشة قط.
*   *   *

7لى مكا�.  مكا�  *نتقل من  بل كنت  	لليلة،  تلك  *نم  �لم 
 Hلفيحا	لساحة 	هي � ،bالجتما	صبحنا بكر� 7لى ساحة * 	U7 حتى
بين %	3 	لكتب �	لمتوسطة 	لغربية �%	3 	لمعلمين 	لعليا، فوجدتها 
تعّج بالطال/ من كل مد3سة، �كلهم بلباg 	لفتّو_ ال  يمتاY طالب 

من طالب، فكيف *جمع طال/ مد3ستي �*صّفهم؟
�طفقت *صرw �ال  سامع �ال  مجيب. �َمن يسمع 	لند	H في 

٩٤

كلهم  متحّمس  طالب  fال�  عشر_  فيه  ُجمع  	لذ\  	لمحشر  هذ	 
يصيح �يتكلم؟

ثم *لهمني 	هللا فكر_، فدعو� عريفًا من عرفاH 	لطلبة مّيزته 
من شر	ئط 	لفضة على 3U	عه، فانتصب *مامي �حّيا ��قف �قفة 

عسكرية ينتظر مني 	ألمر. فقلت له: صّف هؤالH 	لطال/.
فأعا% 	لتحية �قاE: حاضر.

�قد  >حاضر<،   :Eيقو كيف  منه  *عجب  �*نا  �	نصر�، 
عجزُ� من قبله عن Uلك �يعجز عشر_ من *مثالي! �U7	 به يدعو 
كأ�  	لصمت،  �يعّم  	لمعجز_  فتقع  به،  فينفخ   ،Rبو معه  طالبًا 

	لمتوكل قد طلع بضوH �جهه...
فانجلت  ...  ...  ... تلك 	لدجى �	نجا/ U	q 	لعثير... 

ثم ينفخ فيه *خرp، فإU	 هذ� 	لخالئق كلها تغد� صفًا طويًال 
صامتًا مرتبًا.

�قدمني 7خو	ننا فخطبت فيهم خطبة. �مشينا، حتى U7	 بلغنا 
fتية من  	لهائلة  	لشعب  قابلتنا مو	كب  	لمعظم  با/  ميد	�  *�	ئل 
	لبحر	�  �	لتقى  	لجبال�،  فتد	نى   ،Hأل3جا	 �تلك  	لفضل  حّي 
 gلنا	 من  *ثباجه، بحر	ً  *مو	جه �تعلو  تلتطم  �	حد	ً  فعا%	 بحر	ً 
مأل با/ 	لمعّظم �*فو	َ� 	لشو	b3 	لمفضية 7ليه �	ألhَ3 	لبر	� من 

.qهنا �من هنا

�قاA 	لخطباH في كل مكا� فلم يبَق في 	للغة كلمة تمجيد 7ّال 
قيلت للشاA، �ال  لفظة تحقير 7ال سيقت لفرنسا، �ال  جملة تعبر 
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 Hال  شي� ،gلنا	% 7ال *لقيت على 	الستعد	إليما� �	لقو_ �	عن 
يهز 	لقلب �يحرq 	لعز	ئم 7ال كا�... ثم مشى هذ	 	لبحر.

 ،gبالنا ُسّد�  قد   b3	لشو	� 	لبحا3؟  تمشي  *ين  �7لى 
�	لناg على 	أل3صفة �في 	لشرفا� �على 	ألسطحة، �في كل 
 Hلنسا	لعامة يحد��، �	؛ فالطال/ ينشد��، �H	مكا� هتا� �ند
يزغر%�، �	لتكبير �	لتهليل، �	لمو	كب تمتد، �	لخالئق تتو	فد، 
حتى حلت بغد	% كلها في شاb3 	لرشيد، من با/ 	لمعظم 7لى 

	لبا/ 	لشرقي، �كا� يوA ما  3*يت له مثيًال قط.
*   *   *

معمعة،  �ال  شهدنا  ملحمة   Aليو	 Uلك  في  َنُخض  لم  7ننا 
�ال  *3قنا لعدّ� %مًا �لم نجا�Y فيه 	لكالA، �لكنه كالA جعل كل 
بالقو_   �	لفتيا� بطًال، �ترq في نفسه Uخير_ تمّد  Hفتى من هؤال
%هر	ً، �صّب في نفسه من 	لعز_ ما  جعل نفسه *سمى من 	لنجم 

�*كبر من 	لدنيا.

كالA �لكنه كا� *ساسًا من 	لصخر 	لر	سي في صر� 	لعربية 
	لعد� �خلع قلبه،  غد	ً �	إلسالمية بعد غد. كالA �لكنه *3هب 
%ّ3� عن قصد�، �%فع من عد�	نه. كالA �لكن بمثله تحيا 	ألمم، �

�ُتبنى 	لنهضا�، �ُتكَتب تو	3يخ 	لمجد.
	لَفعاE، �قو_ من  لَفعاًال من *عظم   Aلكال	 كالA، ��7 من 

*مضى 	لقوp، �مجد	ً من *سمى 	ألمجا%.
*   *   *

٩٦

 Eالستقال	  gعر في  بغد	%ـ   ـ يا  لك  يذكر   Aلشا	  �7
ما  *سديِت 7ليه في بؤg 	الحتالE، فهّال 	تخذ� عند مصر يد	ً 

مثلها تذكرها لك يد 	لدهر؟
�7 مصر ـ يا بغد	%ـ  *ختنا 	لكبرp في 	لعر�بة، �قضية مصر 
 Eْ%ينا، �عد� مصر عد�نا، �7ننا �7 نخذ	%\ مصر �	قضيتنا، ��

مصر نخذEْ بال%نا، �7ّال نكْن معها َنُخْن *متنا.
عرين  يا  	لبطولة،   pمثو يا  	لمجد،   �	U يا  بغد	%،  يا 
*نيا/  لها عن  �كّشر  	لعا%��،  عليها  قد عد	  �7 مصر  	آلسا%؛ 
	لذئب من كا� يجيئها *ياA 	لحر/ في فر�_ 	لحمل سائًال يطلب 

.Eلما	لعو� �	منها 
�*عالها  �*سمرها،  *سو%ها  بين   Rيفر  �* 	آل�  يريد  7نه 
�*%ناها، �يسرR منها نصف �	%يها، *فتنامين ـ يا بغد	%ـ  في ُسُر3 

	ألما� �مصر في 	لشو	b3 تصاb3 	لذئا/؟
يا بغد	%، 	ليوA يومك، يا بغد	%!
*   *   *

    � ��ه �ه ن
ع� تعديل تعديل نخصي ف
ق
ط،  مي� �  هذ� �ملستند  هذ� �ملستند� لغر!� �النتفا�� �لش لغر!� �النتفا�� �لشَّخصي ف
ق
ط،  مي� ة 
ةي�ؤ.-� بطباع 
ي�ؤ.-� بطباع

ت  مطبوعة6  45  3لك1نية ت  مطبوعة6  45  3لك1نية  �  بأية  بأية�  هيئة  هيئة;  ;  كانكان > � نشر نشر� 5 3عا@?5 3عا@?

بعُة 	لر	بِعة ٢٠٠٥٢٠٠٥   بعُة 	لر	بِعة 	لطَّ ط (١٤١٤×٢١٢١) ) 	لطَّ ط ( صفحًة من 	لقطِع 	ملتوسِّ  ١٨١١٨١ صفحًة من 	لقطِع 	ملتوسِّ
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تحية �شكر

Y	3 �فد 	لنا%\ 	لعربي بغد	% سنة ١٩٣٨ 
7كر	مه  �كا�  عظيمًا  به   Hالحتفا	 فكا� 
سابغًا، فنشر� هذ� 	لكلمة في جريد_ 

>	لبال%< تحية ألهل بغد	% �شكر	ً.

:R	لعر	يا *هل 
	3حمو	 قلو/ 7خو	نكم من *هل 	لشاA، فإنها مملوH_ بحب 
 ،��حاضر �ماضيه  �سمائه،  �*3ضه  	لحبيب،  �شعبه   R	لعر	
�كل ما  يحتويه 	لعر	R، فا3حموها؛ ال  تحّملوها فوR ما  تطيق، 
ال  تكّلفوها من حبكم شططًا، ال  تحملو	 عليها كرمكم كله فإنها 

قلو/، ال  تطيق 	لقلو/ حمل 	لبحر 	لِخَضّم.
7نها قلو/، هل تملك 	لقلو/ 7ال 	لحب؟ �	أللسنة؟ هل 
تطيق 	أللسنة 7ال 	لشكر؟ هذ	 جهد 	لُمِقّل؛ فلكم من 7خوتكم، 
من *شّقائكم 	لساكنين %	3كم 	ألخرp 	لصغير_، 	لقائمة على سفح 

قاسيو� �ضفا� بر%p، 	لحب كله �	لشكر كله، خالصًا لكم.
�لكنكمـ  يا *هل 	لعر	Rـ  ما  3حمتم هذ� 	لقلو/، ما  	قتصدتم 

.Aلكر	في 
ما 3حمتموها! هؤالH فتيا� %مشق قد عا%�	 �على *لسنتهم 

٩٨

سو3_ جديد_ من سو3 	لحمد، �قصيد_ من قصائد 	لثناH. فمتى 
 Hلوقت بالثنا	لشاميين) �قتًا؟ *لم نمأل 	نتلوها؟ هل تركتم لنا (نحن 

عليكم؟
قد عا%�	 �في نفوسهم Uكرp نّير_ سيشيع نو3ها في %مشق 
 pكرU في نفوسهم� 	فيجلو ألهلها كرمكم �عظمتكم. قد عا%�
عطر_ سيفيض *3يجها على 	لغوطة، فتتضوb من *Yها3ها عطو3 

بغد	%. �متى خلت *Yها3 	لغوطة من عطو3 بغد	%؟
*   *   *

:R	لعر	يا *هل 
�7 كل حفلة *قمتموها لهذ	 	لنا%\ 7نما هي تكرمة لدمشق 
	لعصو3ُ،  ِسفَرها  *ّلفت  	لتي  	ألخّو_  كتا/  من  جديد  �سطر 
ما%تها  �كانت  	لقاهر،  �	لو	قع  	ألبلج  	لحق  يُد  *بو	َبها  �نظمت 
	هللا من   �*مال فقد  	لعنو	�  *ما  �	لجو	3،  �	لنسب  �	للغة  	لعقيد_ 

.{ فوR سبع سما�	�: {  
*فيتناقش 	لناg ـ بعد Uلكـ  في 	لوحد_: *تكو� *� ال  تكو�؟

يا %كتو3 طه حسين، 7نك لن تحل عقد_ عقدها 	هللا، 7نك 
لن تستخرz من نفوg 	لمصريين 7يمانهم �لن تنزb من *لسنتهم 
عربيتهم بحديث صحفي تدلي به �*نت في >ما3ييت باشا< مسافر	ً 

7لى فرنسا(١).
___________________

(١) �هو حديث عند\ نصه منشو3، فيه 7نكا3 للعر�بة �حر/ للوحد_.    
�قلم طه حسين كالحرباH، كل يوA له لو�، �ما  لونه 7ال لو� ما  حوله.= 

http://www.alitantawi.com
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 h�7 خشبتين منصوبتين في عر  !gلنا	 (*�لئك)  يا  �يا... 
	لبا%ية لن تمنعا 	لبحرين U7 يلتقيا�، لن تمُحَو	 �حد_ 	لعقيد_ �	للغة 
�	لنَسب �	لجو	3 �	لذكريا� �	آلماE؛ فال تختصمو	 �ال  تناYعو	...

قد �ضح 	لصبح لذ\ عينين!
*   *   *

�َمنذ	 	لذ\ يقوE �7 *عضاH 	لنا%\ 	لعربي كانو	 غرباH في 
هذ	  غريبًا  كا�  	لعر	قية  	لفتو_  �فد   �7  Eيقو 	لذ\  �َمنذ	  بغد	%؟ 

	لصيف في 	لشاA؟
	عقلو	 يا ناg! فإ� 	أللماني يدخل فرنسا ��7 	لفرنسي يلج 
*لمانيا، فال يمشي فيها ساعة(١) حتى يرp كل شيH قد تبدE، فال 
*ما   ،�بالوجو  ��ال  	لوجو بالعا%	�،  �ال  	لعا%	�  باللغة،  	للغة 

	لعربي...
*ما *نا في بغد	%... ماU	 تغير علّي؟ *ليس ماضي بغد	% ماضّي 
�حاضرها حاضر\؟ *ليس 	لرشيد خليفتي �	لَوحد_ �	لعّز_ *ملي؟ 
�بو	تيه؟ *ال ُتبكيني كما ُتبكي 	لبغد	%\(٢)؟ �فلسطين؟ *ال تشغلني 

كما تشغله؟ *ال *فخر بأمجا% بني 	لعباg كما يفخر بأمجا%هم؟
___________________

=    �لقد كتب في 	لكفر �ليس كافر	ً، �كتب 	آل� في 	إلسالA �ليس متدينًا، 
.Rما  يعتقد موضوعًا مما طر� bكل موضو Rطر�

(١) بل نصف ساعة فقط من fخن (في *لمانيا) 7لى لييج (في بلجيكا) مثًال.
بال�  معركة  في  	إلسالمي  	لجيش   Aُهِز  (A٧٣٢) ١١٤هـ   Aعا في   (٢)
	لشهد	H �	سُتشهد قائد� عبد 	لرحمن 	لغافقي، على بعد نحو مئَتي 

كيلومتر جنو/ با3يس بين بلدَتي تو3 �بو	تيه (مجاهد).

١٠٠

*ليست 	للغة لغتي؟ �	لمسجد مسجد\؟ �	لعا%	� عا%	تي؟ 
�	لوجو� �جو� *هلي؟

فماU	 بعد هذ	 يا ناg؟
*   *   *

فتحية طيبة، �شكر	ً شكر	ً ـ يا *هل 	لعر	Rـ  على ما  *كرمتم 
به �فدنا، على ما  *كرمتم به 7خو	نكم من سكا� 	لجانب 	آلخر 
من 	لمنزE. �لكن ال؛ ال  شكر، جّل 	ألمر عن 	لشكر. ال  شكر؛ 

!��7 	ألw ال  يشكر� *خا
مكافأ_،  عليه  �ال  *3يد  تزلفًا  هذ	   Eال  *قو  ،R	لعر	 *هل  يا 
�ال  *قوله باسم 	لنا%\ فلست منه �ال  *نتسب 7ليه، �ما  كنت شريكه 
في 	لذ\ ناله من 7كر	A �ال  %عاني *حٌد 7لى حفلة �	حد_ من هاتيك 
 Rمشر ،R	لعر	لحق �ألني *حب 	لحفال� كلها، �لكن *قوله ألنه 	
*ملنا 	ليوA �مصد3 	لنو3 لنا �معقد 3جائنا، فَمن شاH فليصدR �من 

شاH فليطر مع 	لظنو� 	لسو% ثم ليهبط حيث *3	%.
7ني *حببت 	لعر	R قبل *� *عمل فيه موظفًا �سأحبه بعد *� 
*%b 	لعمل(١)، كما يحبه 	ليوA كل عربي �كل مسلم، �7ني *3فض 

*� fخذ على حبي *جر	ً من *حد، فصّدقو	 U7	 شئتم!
.Hلرجا	هللا 	ً، �حّقَق 	ً شكر	تحية طيبة �شكر ،R	لعر	يا *هل 

*   *   *
___________________

7لى  	لفصل بخمسين سنة كاملة (من ١٩٣٨  بعد كتابة هذ	  (١) �هأنذ	 
7ننا قد   R	لعر	 يُقل *حٌد في  ١٩٨٨) ال  *Y	E على هذ	 	لحب، فال 

!Hلوفا	قّصرنا في 

    � ��ه �ه ن
ع� تعديل تعديل نخصي ف
ق
ط،  مي� �  هذ� �ملستند  هذ� �ملستند� لغر!� �النتفا�� �لش لغر!� �النتفا�� �لشَّخصي ف
ق
ط،  مي� ة 
ةي�ؤ.-� بطباع 
ي�ؤ.-� بطباع

ت  مطبوعة6  45  3لك1نية ت  مطبوعة6  45  3لك1نية  �  بأية  بأية�  هيئة  هيئة;  ;  كانكان > � نشر نشر� 5 3عا@?5 3عا@?

بعُة 	لر	بِعة ٢٠٠٥٢٠٠٥   بعُة 	لر	بِعة 	لطَّ ط (١٤١٤×٢١٢١) ) 	لطَّ ط ( صفحًة من 	لقطِع 	ملتوسِّ  ١٨١١٨١ صفحًة من 	لقطِع 	ملتوسِّ
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صو3_ سو%	H من بغد	%

نشر� في بغد	% سنة ١٩٣٧

 �كنت ناYًال 	ليوA من 	ألعظمية 7لى بغد	% في سيا3_ من هذ
	لسيا3	� 	لتي يدعونها >	لبا�<، �كا� 7لى جانبي 3جل مسلم 
�بلغ  	أل3بعين   pتعد *نه  عليه  �يبد�  بلدية(١)  عمامة  3*سه  على 
بابًا  معه  *فتح  بأ�  �هممت   �جو	3 فسرني  �	لرشد،  	لعقل  سن 
للحديث، فلم *كد *فعل حتى 3*يته ُيخرz علبة %خائنه (سيكا3	ته) 
�يشعل %خينته �ينطلق 	لوقح قليل 	لحياH يدّخن علنًا، ال  يستحي 
في 3مضا� �ال  يخجل من  ـ على شيبتهـ  مفطر	ً   �ير	  �* 	هللا  من 

	لناg *� ير�� عاصيًا فاجر	ً.
فحّولت �جهي فإU	 *نا بآخر يدخن في 	لطريق، �U7	 هنالك 
ثالث في 	لقهو_، �3	بع �خامس �سا%g... �ما  شئَت من fكلين 
	لمد3سين  فإU	 غرفة  	لمد3سة  7لى  �شا3بين �مدّخنين، فذهبت 
كأنها قاعة تدخين، �كد� *قوE كأنها >محششة<، �U7	 7خو	ننا 
�ال  قو_  �ال  مجاملة  ال  %ين  يدّخنو�،  	لمسلمو�  	لمد3ّسو� 

.Hلحيا	سمه 	لدنيا 	في  H%_... �ال  شي	37
 	U7� ،لمجاهر_ بالعصيا� سّنة متبعة �>موضة< شائعة	 	U7�

___________________
(١) بشما§.

١٠٢

*كثر 	لشبا�، *عني َمن عرفت منهم، لم يد3سو	 	إلسالA �ما  لهم 
به صلة �ثيقة، بل 7نهم ليقربو� من 	إللحا% �يحبذ�نه �يتمنو� 
	لتي سا3 عليه جير	نه   Hلعوجا	لطريقة 	 �	لعر	R على هذ لو سا3 
نفوسهم  في  �ضع  لَِما  	لها�ية...  7لى  به  تؤ%\  �	لتي   q	ألتر	
	لمد3ّسو� 	لذين تخرz *كثرهم في 	لجامعة 	ألمريكية من بغض 
	لدين �	لزهد فيه، �ما  يشبه Uلك من 	لمبا%� 	لخبيثة 	لتي *ُنشئت 

.(١)Hستثنا	ألجنبية بال 	 g3	لمد	لكلية �سائر 	 �ألجلها هذ
 Hلباقية من علما	لبقية 	لم تنتبه له  	U7 ،qفتا \ّ�% H	% qهنا
	لمسلمين 	لذين يعرفو� 	إلسالA �يغا��3 عليه �يعلمو� *� 	ألمر 
�*صل  	لدين   hفر� من   hفر 	لمنكر  عن  �	لنهي  بالمعر�� 
من *صوله، �*� 	لمسلمين fثمو� U7	 هم تخلو	 عنه جميعًا �لم 
 	U7 :Eلمنكر... *قو	تكن منهم *ّمة يأمر�� بالمعر�� �ينهو� عن 
�بالموعظة  بالحكمة  �يعالجوها  	لحالة   �هذ 7لى   Hهؤال ينتبه  لم 
�يمشي  	لوقت  يمضي   �* *�شك   ،Aبالحز�  b%بالر� 	لحسنة، 
 R	لعر	 في  �ال  يبقى  طريقهم،  في  	لباقو�  	لمسلمو�   Hهؤال
فَيِضّلو�  علم،  بغير  فيفتو�  جّهاًال   Hعلما  gلنا	 فينصب  عالِم، 

�ُيضّلو�.
في  تم  قد  	لظفر   �* �*ظن  يمضي،  كا%  	لوقت  �*حسب 
	لعر	R لهذ� 	لفئة 	لملحد_ 	لرعناH(٢). �7ال فما بالنا نقر* في صد3 

___________________
(١) يجب على كل شا/ مسلم *� يقر* كتا/ >	لتبشير �	الستعما3<.

(٢) نشأ في 	لعر	R 	ليوA من ناشئة 	لشبا/ قوA *عّز 	هللا بهم %ينه �نصر 
شريعته �*على كلمته، �هذ� عالمة من 	لعالما� على *� 	هللا يحفظ 

هذ	 	لدين �*� 	لعاقبة للمتقين.

http://www.alitantawi.com
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جريد_ من *كبر جر	ئد 	لعر	R مقاال� حشُوها 	لطيش �	لسخف 
�	لكذ/ �	لمر	H، مقاال� كتبها صاحبها ال  بر*سه �يد�، بل فّكر 
فيها بأنفه �كتبها بخنصر 3جله، يدعو فيها 7لى 	لحيا_ 	لتي يريدها... 
�ما  هذ� 	لحيا_ علمًا �ال  مجد	ً �ال  صناعة، فما يبالي بشيH من هذ	 
�ال  يفهمه �ال  يصل 7ليه 7%3	كه، �لكن هذ� 	لحيا_ 7نشاH 	لمر	قص 
�لبس  �(	أل�تيال�)،   EYلمنا	 في  	لمو	خير  �فتح  �	لخما3	�، 
	لقبعا�، �ما  7لى هذ	 مما يعرفه *هل هذ	 	لفن 	لد	عر 	لمومس 

	لخبيث!
�7ال فما لهؤالH 	لمفطرين ال  يجد�� من يقوE لهم كلمة *� 
يمنعهم، �ما  لهم (خّيب 	هللا fمالهم �*%نى fجالهم) جامحو� في 

طريقهم، ِفعَل 	لد	بة 	لَحر�� ال  3	b% �ال  مانع؟
�هل من 	لعلم �	لحضا3_ *� يتجّر% 	لمرH من %ينه �يركب 
 �سبيل 	لشهو	� �يتخطى حد�% 	لشر� �	ألخالR؟ U7	 كانت هذ
من  عليهما �على  	هللا  فلعنة  	لعلم،  هو  هذ	  �كا�  	لحضا3_  هي 

يدعو 7ليهما!
فنجحو	  *جد	%هم  	ّتبعه  كتا/  �لهم  %ين،  لهم   Aقو 7ننا 
 bلفال� 7ال باّتبا	لكو�، �ال  سبيل لنا 7لى 	 AماY 	ملكو� 	فلحو*�
	لدين  جامعة  �ينكر��  بالالييك  يقولو�  	لذين   Hهؤال� 	لدين. 
لم  ألنهم  ال  يعرفو�؛  بما  �يهرفو�  ال  يفهمو�  بما  يتكلمو� 
يد3سو	 	لدين �لم يّطلعو	 على *سسه �*حكامه �لم يد�3	 ما  هو، 
 �* R3لظن، كمن يشهد باهللا *� فالنًا لص سا	7نما يتكلمو� على �
كاU/ محتاE، �هو لم يعر� هذ	 (	لفال�) �لم يلَقه �لم يربطه 
�يصف  	لمد�  من  مدينة  عن  يتكلم   �* 	ألسبا/!  من  سبب  به 

١٠٤

شو	3عها �سوقها، �هو لم يَرها �لم يقر* عنها �لم ينظر مصّو3ها 
�ال  سمع خبرها! فال يغتّر�َّ *حٌد بما يقوE هؤالH؛ فما لكالمهم 
قيمة 7ال U7	 %3سو	 �بحثو	 �تكلمو	 عن فهم... �7ال فهم *هو� من 

*� ُيصغى 7ليهم.
	هللا  به  *مر   ،Aلصيا	 هذ	  	لمنصفو�...  *يها  يا  باهللا  �	نظر�	 
 ��فو	ئد  ��مز	يا *حكامه  في   Hلعلما	 تعالى �3سوله ‘، �كتب 
في  �	لغر/   Rلشر	 في  ُنشر�  	لصحف،  من  *لوفًا  بل  مئا�، 
	لقديم �	لحديث، فيأتي شا/ *حمق ِغّر جاهل، فال ينظر فيما 
 Aلصيا	لحق في *� ينكر فائد_ 	، ثم يأخذ لنفسه 	ال  ما  كتبو� 	قالو
�يرّ% على 	هللا �3سوله �	ألئمة �	لعالمين من غير بحث �ال  فهم 

�ال  هدp �ال  صر	� مستقيم!
فأ\ فائد_ �*\ قيمة لهذ	 	لمقاE؟

لنا  يبين  �مثل 	لصياA 	لصال_ �سائر *حكاA 	لدين. فإما *� 
%��< على حد تعبير 	لكاتب 	لكبير  هؤالH 	لمجد%�� (*� >	لمجرِّ
محب 	لدين 	لخطيب) بالبحث 	لصحيح �	لحجة 	لد	مغة *� *�	مر 
	لكذ/  عن   b%3 (من  �نو	هيه  �حج)   Aصيا� (من صال_  	لدين 
 q*نها شر �ضر3، �*� تر 	طة)، 7ما *� يبينو	للو	لزنا �	لخيانة �	�
	لصال_ �	لصياA �	لحج خير �*� 	لكذ/ �	لزنا �	لسرقة هي 	لخير 
كسالى   Aقو �لكنهم  �نفع  خير  بأنها  يعترفو	   �* �7ما  �	لفائد_، 
	لدين  يتبعو	 سبيل   �* �7ما  	لشر...  يحبو�  *نهم   �* مقّصر��   �*

�يكونو	 مسلمين صا%قين، ال  مسلمين جغر	فيين.
 ،bطال	7ال مقلدين بال بصير_ �ال   	لمجد%ين ليسو	 H�7 هؤال
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بهم �*سخر  فألعب  منهم  كثيرين  *ناقش  مقلدين لإلفرنج، �7ني 
منهم؛ *عمد 7لى 	للفظة *� 	لحكمة من حكم علمائنا فأقولها لهم 
�*نسبها 7لى صاحبها 	لعالم 	لمسلم فيهز��� �يضحكو�، كأني 
معناها  في  مثلها  	للفظة  فآخذ  جحا،  نكا�  من  نكتة  لهم  قلت 
 gلر��	 	لغر/، فيطأطئو�   Hلتي *قل منها لعظيم من عظما	  �*

�يسمعو� �يعجبو�.
 ،Hلسي	لحسن من 	ال يفرقو� بين حق �باطل �ال  يعرفو� 
�لكن يعرفو� *� هذ	 غربي فهو حسن، �لو كا� 	لرقص �	لزنا 
 R3Yأل	  Hلبال	� 	ألحمر  �	لمو�  �	النتحا3  �	إلباحية  �	لشيوعية 
7سالمي،  	ألصح  على   �* شرقي،  هذ	   �*� 	ألسو%...  �	لعيش 
�	لمجد   _Hلمر�	�  Rلصد	�  Aلصو	� 	لصال_  كا�  �لو  قبيح  فهو 

�	لعلم �	لحيا_!
�*نا ال  *تمنى شيئًا ما  *تمنى *� *جد ملحد	ً �	حد	ً *� مجد%	ً 
 Hلهز	 غير  شيئًا  �يعر�  �	لبرها�،  بالحجة  يناقش   �* يستطيع 
7لى  لم *جد  �	لتقليد 	ألعو3، �لكني  	لفا3§   Aلكال	لسخرية �	�

	ليوA 7ال ببغا�	� تعيد منطق *�3با 	لعقيم.
بخير،  *�3با ال  يز	لو�  *هل  	لعلماH من  	لعقيم، أل�   Eقو*
�ال  يز	لو� صا%قين مخلصين ما  بحثو	 عن غير 	إلسالA، فإ� بحثو	 
	لهوp ال  	لعقل  	لخلط �	لكذ/ �تحكيم  فإنما هو   Aإلسال	عن 
 Hهؤال يأتي  ثم  	لديناميت،  لنا  يضعو�  ال  	لحقيقة،  �	لمصلحة 

	لمغفلو� فيقولو�: هاكم هذ� 	ألحجا3 	بنو	 بها صر� حياتكم.
�7 هذ� %يناميت يا مجانين!

*   *   *

١٠٦

*ستغفر 	هللا، فما *قوE �7 بغد	% قد 	نفر%� بهؤالH 	لمجّد%ين 
7ليه كما نفخر  بأ� نسبتهم  	لقر% (	لذ\ يفخر��  تقليد  	لمقلدين 
 :Eقو* �لكن  	لكريم)،  	لنبي   A%f 7لى  بنسبتنا  A%fـ    Hـ *بنا نحن 
	لشاA �مصر، �لكن في  �7 مثل هؤالH موجو% (�قد 3*يته) في 
	لشاA �مصر جبها� 7سالمية قوية يقظة ساهر_ ترّ% كل سهم في 
كبد مرسله. في مصر >	لفتح<، �ما  ُ�لد في %	3 >	لفتح< �بسبب 
 Aلشا	 �في  �	لهد	ية،  	لمسلمين  	لشبا�  جمعيا�  من  >	لفتح< 
جماعة  �فيها  	لُغُير،  �	لمسلمو�  	لكثير_  	إلسالمية  	لجمعيا� 
	لهد	ية 	إلسالمية، قائمو� بالمرصا% لكل من يريد باإلسالA شر	ً، 
�في 	لحجاY حكومة مسلمة تقيم حد�% 	هللا �تتبع سنة 3سوE 	هللا 

‘، فأين 	لجها� 	إلسالمية في بغد	%؟
سمعت  �قد  منكر.   E	ال  سؤ مستخبر   E	سؤ  Eسأ* 7نني 
لم  �لكني  	إلسالمية  	لهد	ية  �جمعية  	لمسلمين  	لشبا�  بجمعية 
	ليوA بدخا� سيكا3ته،  *3َهما، بل 3*يت 	لرجل 	لذ\ مأل *نفي 
3مضا�،  	لدنيا   �* يد�3	  لم  	لذين  	لمد3ّسين  YمالHنا  �3*يت 
	لملحد،  	لتيا3  هذ	  مع  ينساقو�  كا%�	  	لذين  	لطال/  �3*يت 
�3*يت 	لمساجد 	لخالية، �3*يت 	لبدb 	لفاشية... 3*يت هذ	 كله 

�لم *3َ 	لجمعيا� 	إلسالمية، فأين هي؟
*3جو *ّال *ُعدA 	لجو	/(١).

*   *   *

___________________
(١) تجد�� 	لجو	/ في Uكرياتي 	لتي طبعتها %	3 	لمنا3_.

    � ��ه �ه ن
ع� تعديل تعديل نخصي ف
ق
ط،  مي� �  هذ� �ملستند  هذ� �ملستند� لغر!� �النتفا�� �لش لغر!� �النتفا�� �لشَّخصي ف
ق
ط،  مي� ة 
ةي�ؤ.-� بطباع 
ي�ؤ.-� بطباع

ت  مطبوعة6  45  3لك1نية ت  مطبوعة6  45  3لك1نية  �  بأية  بأية�  هيئة  هيئة;  ;  كانكان > � نشر نشر� 5 3عا@?5 3عا@?

بعُة 	لر	بِعة ٢٠٠٥٢٠٠٥   بعُة 	لر	بِعة 	لطَّ ط (١٤١٤×٢١٢١) ) 	لطَّ ط ( صفحًة من 	لقطِع 	ملتوسِّ  ١٨١١٨١ صفحًة من 	لقطِع 	ملتوسِّ
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ثو3_ %جلة
نشر� سنة ١٩٣٧

	Y%	%� %جلة يوَمي 	أل3بعاH �	لخميس 
٣ �٤ صفر سنة ١٣٥٥ Yيا%_ هائلة لم 
عرضة  بغد	%  �غد�  منتَظر_،  تكن 
للغرR بين كل لحظة �*خرp، �سيق 
	لناg كلهم للعمل على 7قامة 	لسد�%، 
	لخميس  ليلة  بغد	%  في  تغمض  �لم 

عين... �كا� شيH عظيم...

كانت تجر\ في 	لو	%\ حالمة سكرp، غا3قة في بحر من 
	لمعّطر_  	لقبل   �هذ fثا3  7ال  فيها   pال  تر ها%ئة  �	لشعر،  	لحب 
	لمعسولة 	لتي تطبعها 	لشمس على �جنَتيها 	لصافيتين كل صبا� 
�مساH، تخطفها منها في غفلة من 	لكو� فال يبصرها 7ال 	لشفق 
	لذ\ يطل من نافذ_ 	ألفق يرميها بنظر_ 	لكاشح 	لحاسد، فيحمّر 
 bثم تسر ،Hلحيا	لخجل �تغمض عينيها من 	لفتا_ من 	جه %جلة �

في جريها...
�كانت تتلقى بين 3U	عيها 	لعاِشقين 	لمدلِهين(١) كلما %جا 

___________________
(١) *عني 	أل�Y	z 	لذين 	جتمعو	 بعقد 	لشرb، ال  	لفساR 	لذين 	جتمعو	 

بعقد 7بليس.

١٠٨

	ألجنحة   �	�U  R3	لز�	 في  �هم  	لكو�،  مصبا�  �*طفئ  	لليل 
عليهم  فتحد/  �خفقانها،  بياضها  في  قلوبهم  تشبه  	لتي  	لبيض 
�تحفظ *سر	3هم، �تمنحهم 	لخلو_ 	لحلو_ 	آلمنة، �تغمر نفوسهم 

بالجماE �	لشعر، حتى يغيبو	 عن 	لوجو% في حلم فاتن بعيد.
كل  تعانق  �قد  	لعاشق،  	لنخيل  هذ	  عن  تغضي  �كانت 
�عن  	لهنيئة،  	لغيبة  7لى  �	ستسلما   �بالشفا �تالمسا  منه  �Yجين 
هذ� 	لقصو3 	لتي تفيأ� ظالله سكرp بخمر_ 	لجماE، قد ضمت 

*حناHها على حيا_ لذ_ �	%عة ملؤها 	لحب.
�كانت %جلة جماE 	لعر	R �نعمته �حياته.

من  7ليه  *نحد3  مو%<،  7لى >جسر   Hمسا *Uهب كل  �كنت 
*�%ية  من  �	%يًا  *هبط  كأني  ضيق  طريق  في  *مشي  	لرصافة، 
 b3	فأسلك شو ،wلكر	لحبيبة، ثم *صعد حتى *بلغ ضفة 	بال%\ 
	لصالحية حتى *صل 7لى 	لمطا3... حيث *بقى ساعة شاخصًا 7لى 
	ألفق 	لبعيد، *تبّصر فيه طيف بلد\ �*تحسس نسيمه، فأشم فيه 
شذ	 	لغوطة �*نشق 3ّيا َنشرها 	لَعِطر �َعْر� fِسها �نسرينها، �ُفّلها 
�ياسمينها، �نرجسها �3ياحينها... حتى U7	 قضيت من Uلك �طر	ً 
عد� �قد خال 	لجسر، فحييت %جلة �صببت في *Uنيها fالمي 
�*حز	ني �	ستمنحتها 	لر	حة �	الطمئنا�، ثم مضيت 7لى �كر\ 

	لمتعّزE في 	ألعظمية بنفس ها%ئة كدجلة، مطمئنة كاطمئنانها.
*   *   *

�Uهبت في مساH 	ألمس كما كنت *Uهب، فإU	 	ألh3 قد 
7ليه قد  لت غيَر 	ألU7� ،h3	 	لجسر 	لذ\ كا� �	%يًا ننحد3  ُبدِّ
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*مسى جبًال نتسلقه(١)، �صا3 *على من 	لشاb3 �قد كا� تحته، 
�U7	 	لناg ُيقبلو� عليه، فأقبلت معهم �على �جهي من 	لدهشة 
 	Uنظر� فإ� ،bلفز	لر�عة �	لحير_ مثل ما  على �جوههم من 	�
�يبد�  حالمًا  متطامنًا  ها%ئًا   Rألعما	 في  يجر\  كا�  	لذ\  	لنهر 
موجة،  فيه   zال  تمو� %	ئر_  عليه  ال  تند	�   ،_fلمر	 كأنه صفحة 
 zمو �قد عال �	3تفع �عا% ثائر	ً هائجًا له هدير �%3%3_، قد عال

كالر�	بي!
�علمه،  ِحلمه   bضا*�  ،���قا3 سّنه  نسي  قد  هو   	U7�
�3جع شابًا مجنونًا *هوz، يقفز �يصرw �يقرb 	ألh3 بقدميه، 
�يضر/ بقبضتيه 	لقويتين 	لمخيفتين *بنيَة 	لشاطئ 	آلمن، �يعبث 
بهذ� 	لكر	� 	لحديدية 	لضخمة 	لتي *ُقيمت لتثبيت 	لجسر 	لعائم 
�	لتي ترجح بالقناطير �تز� 	لصخو3 	لجالميد، �يقذ� بها هنا 
يدخل  حقًا،  مرعب  هو   	U7� كرته...  	لصبي  يقذ�  كما   qهنا�

.Eلرجا	على *جلد  bلر�	
	لذعر  سما�  عليها  	3تسمت  قد  كالحة،   �	لوجو �كانت 
	لشديد، �	لماHُ يرتفع؛ لم يبَق بينه �بين 	لشاطئ 7ال شبر �	حد... 
لقد بلغ عمق 	لميا� خمسة �ثالثين 3U	عًا �عشرين معشا3	ً... 7نه 

ال  يز	E يرتفع... لقد صاقب 	لشاطئ!
�7 بغد	% في خطر.

*   *   *
___________________

(١) كا� 	لجسر قائمًا على عو	ما� يصعد مع 	لماH �يهبط معه، �لم تكن 
قد *نشئت هذ� 	لجسو3 	لمستقر_.

١١٠

�طا�3 كلمة 	لخطر على 	أللسنة، ففزb 	لشعب �	هتمت 
 gلنا	 فابتد3  	إللز	مية،  	لمساعد_  قانو�  �ُ�ضع  	لحكومة، 
	لشاطئ �	ستبقو	 7لى 	لعمل، يقيمو� 	لسد�% �يضعو� للمجنو� 
7نه يقتل *مة منها  	لقيو%، �لكن 	لمجنو� ال  يبالي بقيد 	لذبا/. 

بضربة �	حد_!
 �* يريد  7نه  جن.  لقد  �َيثِب،  حبسه  في  يقفز  	لنمر(١)   �7
	لجنا�   �هذ 7لى  يمشي   �* يريد  	ألh3؛  في  فينبعث   zيخر
	لظليلة 	لتي طالما *مدها بالحيا_ �حمل 7ليها 	لنعمة، ليحمل 7ليها 

	لمو�!
 Hلمسا	 �*مسى  �	إلنسا�،  	لنهر  بين   Eلمهو	  b	لصر	 �بد* 
 �* يبيع  من  فيها  ليس   ،Rسا� Aقد على  قائمة  بغد	% �هي  على 
يشتر\ *� يلهو *� يلعب *� يطعم *� يشر/، ليس لها 7ال غاية 

.Rلغر	لنجا_ من 	حد_ هي 	�
�كنت قد بلغت منزلي، فصعد� 	لسطح فانحسَر� *مامي 
صفحة 	لنهر �هو يتلّوp من حوE 	ألعظمية كاألفعى، يطيف بها 
 Eلحقو	لمنحنى �تمد% على 	سترخى عند 	قد � ،EYلنا	 Hكالقضا
 !b	3U لَفي* 	لتي هجرها *هلوها، فصا3 عرضه *كثر من  �	لد�3 
�صا3 بحر	ً خَضّمًا، �لكنه يركض %ّفاعًا يحمل في طياته 	لمو� 
فيلتهب   ،Hلما	 تخالط  	لشفق  حمر_  �كانت  �	لخر	/.   Rلغر	�

.H	لحمر	فيبد� كأنه *تو� مستعر *� كأنه جهنم 
ثمانية  تحته  فأخفى  	لدنيا  على  	ألسو%  ثوبه  	لليل  �بسط 

___________________
(١) 	سم %جلة بالفرنسية �باإلنكليزية.
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�*3بعين *لف شا/، يشتغلو� لينقذ�	 بغد	% من 	لغرR 	لمحّقق، 
�من �3	ئهم *3بعمئة *لف قلب تحوطهم بالرعاية �	لحب. �	ستمر 

.Eلهو	� b	لصر	
�كا� 	لناg من 	لفزb �	لذعر كأنهم في يوA 	لقيامة، غير 
�بنيه �صاحبته  *مه  ما  يشغله عن  يجد  	لقيامة   Aيو في   Hلمر	  �*
�سط  في  �لدها  منها   bضا قد  موّلهة  حائر_   A* �هنا  �*خيه، 
 Hألحيا	لزحمة فهي تعد� �تصيح من غير �عي ال  تد3\ *هو من 	
��لد  *مها،  عن  تفتش  بنت  �هنا  	لجبا3.  	لنمر  هذ	  	فترسه   A*
	لد	3  با/  على  ��قفت  متاعها  هيأ�  قد  �*سر_   ،�*خا ينا%\ 
	لماH فيدqّ %	3ها �ما  فيها  	لتي يطغى فيها  	لرهيبة  	لساعة  تنتظر 
	لنخو_  عصفت  �شبا/   .b3لشا	 مسكنها  مسكينة  فقير_  �يَدعها 
بر��سهم فهم يقدمو�، يتسابقو� 7لى 	لخطر. �تالميذ قد %فعتهم 
	لحمية فأقبلو	 يتبا%��3 	لمو�، �	لجنو% يعملو� في كل مكا� 

بِهَمم 	ألسو%.
	لجند،   Aنغا*� 	لشبا/،  هتا�  	لجو:  يمأل   w	لصر	 كا� 
يهد3  كله  Uلك   Rفو �	لنهر  	أل�ال%...   H	ند�  ،Hلنسا	 �صيا� 
هدير� 	لمستمر 	لمرعب، فيكو� له في هذ	 	لليل %�\ مخيف، 
	لسالمة  �لكن   ...gبالنا ممتلئة   b3	لشو	� متصلة،  �	لحركة 
كانو	  	لذ\  	لَبثق  يقع  �لم   ،bال3تفا	 عن  	لنهر  ��قف  تو	لت؛ 
 gلنا	 فأمن  	لليل،  من   Eأل�	 	لهزيع   Aتصّر قد  �كا�  يخشونه. 
�تفرقو	 7ال قليًال قامو	 يحرسو� 	لنهر، �%خلو	 بيوتهم ��لجت 

%	3\ *ستريح، فما لبثت *� Uهبت في 3قد_ عميقة.
	لرعب،  *غنية  تغني  تنسا/ في كل جهة   �	لميا فيها  3*يت 

١١٢

تقتلع 	لبيو� ثم تلقي بها 7لى بعيد، �تلج في باطن 	ألh3 ثم 
تقلبها بما عليها، �تصعد في 	لجو ثم تنزE كالبالH 	لمصبو/، ثم 
	نصدb صدb عظيم �هويت في قعر 	لها�ية، �كا� حولي مئا� 
من 	لنمو3 �	لفهو% �	ألفاعي، �سمعت 3عد	ً شديد	ً، �3*يت برقًا 

�مطر	ً، ثم عا%� 	لسيوE تجر\ تدحرf zالفًا من 	لصخو3.
ففتحت عيني. �U7	 	لحلم حقيقة، �U7	 	لصيحة في 	لحّي، 
تصد�  	لجنو%   R	بو*�  g	لحر	 �صفا3	�  قامت  قد  �	لقيامة 
�تركض  تبكي   Eألطفا	� �يعد��،  يولولن   Hلنسا	� باستمر	3، 
ـ �سط  �تبينُت  	لنجد_...  طالبة  تصيح   Eلرجا	� مكا�،  كل  في 

	لضجةـ  	لكلمَة 	لرهيبة: ُكسر 	لنهر... 	لنهر 	نكسر.
!Aلعر	تدفق سيل �

�7 هذ	 	لنهر 	لذ\ جاH من قمم 	ألناضوE 	لشاهقة، �سلك 
 �	لممرعة �	لصحاp3 	لمجدبة، قد تعب من سير  Eلسهو	على 
	لتي Yخرفها   Eلحقو	  �يستريح على هذ  Hفجا 	لمضني،  	لطويل 
 bلفل، �*تر	لقرنفل �	لو3% �	 	لنا3نج �فتح  فيها  	لربيع، �*Yهر 
نسيمها 	لعطر، فيحيل Uلك كله 7لى صحر	H قاحلة. جاH يغرg في 

هذ� 	لحيا_ 	لرخية 	لسعيد_ بذ�3 	ليتم �	لفقر �	لنكد.
�لكن 	لذنب علينا. لو *ّنا *نشأنا له مأ�p يستريح فيه �سرير	ً 
يناA عليه، لهجع فيه 7لى *ياA 	لصيف، ثم لخرz بالبركة �	ليمن 

7لى *3	ضينا �بال%نا!
*   *   *
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 ،gلنا	 من  	لِخَضّم  هذ	  في  *سبح  �خرجت  	لد	3  تركت 
*%فع 	لنساH �	لشيوw �	لشبا/، ألصل 7لى 	لشاطئ فأعمل عمًال. 
�لست *%3\ ماU	 *عمل؟ �لست *حسن 	لسباحة، �لست *علم 

ما  	لفائد_ من Uهابي.
�لم *فكر في شيH من Uلك، أل� 	إلنسا� ال  يفكر في ساعة 
	لخطر �7نما يعمل. فلما �قفت على 	لصدb هالني �*3عبني *� 
	لنمر قد *فلت من 	لقفص، �خرz يعد� مجنونًا مستطا3 	للب، 

كاشر	ً عن *نيابه، يزمجر �يز*3 �يبرR �يرعد.
على   Eينز ثم  	لديناميت،  بقو_   Hلَعال	 7لى  يندفع   Hلما	  �7
	ألشجا3  يقتلع  طريقه:  في   Hشي كل  مكتسحًا  فيمضي   Eلحقو	
	لضخمة �يقذ� بها كأنما هي عيد	� 	لكبريت، �ينسف 	لبيو� 
	بتلع  �قد  جهة...  كل  من  �يتدفق   ،R3لو	 من  علب  هي  كأنما 
صوته 	لمدّ�\ كل ضجة �مأل 	ألسماb بترتيلة 	لمو� 	لمستمر_.

�كا� لمنظر� في ظلمة 	لليل صو3_ ال  توصف.
	لسد�%،  �جهه  في  ليقيمو	   Hلما	 يسابقو�   ،gلنا	  Aقد*�
نا3%_  �حماسة  	لنظير  منقطعة  بحمّية  	لهائج،  	لنمر  هذ	  ليقيد�	 
 �هذ 7لى  	لناg ألصل  من  	للجة   �هذ  hخو* �*قدمت   .Eلمثا	
	لحشد  هذ	  ظلمة  ظلمتين:  في  *مشي  	لماH؛  من  	لطامية  	للجة 
	لليل  3هبة  لرهبتين:   hتعر* 	لبهيم.  	لليل  �ظلمة  	لمز%حم، 
�سو	%�، �	لسيل �	ندفاعه. *صغي 7لى لحنين: لحن 	لر�b على 

*لسنة 	لناg، �لحن 	لهوE على لِسا� 	لنهر.
�لم *خَش شيئًا... 7نها ساعة 	لخطر.

١١٤

	لتي  *نت  	إلنسانية،  لحظة  *نت  	لخطر!  ساعة  يا  بو3كِت 
 gلنا	إلخال�، �يعو% 	لحب، �ُيزهر فيك 	فيك *غصا�  R3تو
فيك 7خو	نًا متحاّبين، قد خرجو	 من *طماعهم �ما� في نفوسهم 
�	إلخال�  �	لتضحية  	لحب  فيها  �عاَ]   ،Hلبغضا	� 	لحسد 

.Aلوئا	�
*   *   *

 gلنا	 تقدمت 7لى 	ألماA، �لكني لم *صل 7لى شيH أل� 
غنيمة  	لعمل  كأ�  	لمو�،  7لى  �يهرعو�  	لعمل  يستبقو�  كانو	 
�	لمو� �ليمة... �كانو	 يصرخو� صر	w 	لحمية، �يهتفو� باسم 

	لوطن �	لمر�H_ �	لشجاعة.
يز%	%   Hلما	يتسع �  bلصد	لك ساعة كاملة �U مر� على�
	ندفاعًا، فكّلت 	أليد\ 	لنشطة، �جمد� 	لصيحا� �	ألناشيد 

...gليأ	 gلنا	خامر � ،�على 	لشفا
*3تقبه  كنت  	لذ\  	لنشيد  *سمع  *نا   	Uفإ 	نتبهت،  هنالك 
�*قوp؛  *جّل  �لكنه   ،_Hلمر�	� 	لوطن  نشيد  ليس  7ليه.  �*صبو 
	لشمس،   Hبها� 	لبحر،  �عظمة  	لسيل،  قو_  له  	لذ\  	لنشيد 
�صال%_ 	لصخو3... 	لنشيد 	لذ\ ال  يقوA له شيH... 	لنشيد 	لذ\ 
به كل  	لشد_، فيدّكو�  به كلما حاقت بهم  يهتفو�  كا� *جد	%نا 
حصن، �يكتسحو� كل عد�، �يخلصو� من كل خطر... 	لنشيد 

	لذ\ يحيل 	لجبا� بطًال، �	ليأg *مًال، �	لطفل 3جًال.
�	حد  بصو�   Eألطفا	�  Hلنسا	�  Eلرجا	 نشيد  هو  Uلك 
يجر\ على قرb 	لطبل، فيشق 	لليل �يخشع له كل من يسمعه، 
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حتى 	لنخيل �	لحقوE �	لسحا/ �	لنجوA، �هذ	 	لنمر 	لثائر.

	هللا *كبر ـ 	هللا *كبر ـ ال  7له 7ال 	هللا.
	هللا *كبر ـ 	هللا *كبر ـ �هللا 	لحمد!
*   *   *

�بد* 	لصر	b كّر_ ثانية، �*قبلو	 على 	لعمل بهمم ال  تنثني، 
�قلو/ ال  تلين، �سو	عد ال  تكل... �صّب 	لنشيد في عر�قهم 

��3 	لظفر، فظفر�	!
�عندما كانت 	لشمس تطبع *�E قبالتها على جبين 	لكو� 
كا� 	لموكب 	لظافر قد 3جع، يحمل *جمل *Yها3 	لرياh 	لتي 
	لجند �	لطال/ بصفو�  فيه  	لغرR، يمشي  *نقذها �حماها من 
منتظمة قر*� فيها *b�3 >شعر< 	لحيا_ كما تلو� في هذ� 	لجماهير 

	لمنثو3_ في كل مكا� *بلغ >نثرها<...
على  يرقص  	لنصر   Hغنا�  �	لوجو يكسو   R	إلشر	 �كا� 
	أللسنة. فوقفت *حيي هذ� 	لمو	كب 	لماجد_ حتى غابت عني في 

طريقها 7لى بغد	%:
لينقذ�	  	لمو�  7لى  مشو	  	لذين   Eألبطا	 *يها  تحية  *لف 
 .H\لجر	لعامل 	لقو\ 	لشعب 	لمو�. *لف تحية *يها 	بال%هم من 
 ،Eلمعا�	� gلفؤ�	 	لذين حملو	لمبر��� 	لطال/ 	لف تحية *يها *
�*قامو	 من جسومهم سد	ً في �جه هذ	 	لسيل 	لطامي. *لف تحية 
*يها 	لجنو% 	لبو	سل، يا حما_ 	لديا3، يا من �ّطنو	 نفوسهم على 

١١٦

محا3بة كل من يريد ببال%هم شر	ً، سو	H لديهم *كا� جبا3	ً من 
جبابر_ 	ألنس *� عفريتًا من عفا3يت 	لجن.

.Aلكم مني *لف تحية �*لف سال
*   *   *

    � ��ه �ه ن
ع� تعديل تعديل نخصي ف
ق
ط،  مي� �  هذ� �ملستند  هذ� �ملستند� لغر!� �النتفا�� �لش لغر!� �النتفا�� �لشَّخصي ف
ق
ط،  مي� ة 
ةي�ؤ.-� بطباع 
ي�ؤ.-� بطباع

ت  مطبوعة6  45  3لك1نية ت  مطبوعة6  45  3لك1نية  �  بأية  بأية�  هيئة  هيئة;  ;  كانكان > � نشر نشر� 5 3عا@?5 3عا@?

بعُة 	لر	بِعة ٢٠٠٥٢٠٠٥   بعُة 	لر	بِعة 	لطَّ ط (١٤١٤×٢١٢١) ) 	لطَّ ط ( صفحًة من 	لقطِع 	ملتوسِّ  ١٨١١٨١ صفحًة من 	لقطِع 	ملتوسِّ
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للذكرp �	لتا3يخ

\Yغا A% في يو	بغد

ُنشر� سنة ١٩٣٩

	لحز� عليه،  فيه �مبلغ   HYلر	  Eبيا� جال� 	لفقيد   H3ثا *ما 
من  نثٌر   �* 	لشعر  من  >نظٌم  بها  يحيط   �* كبَر� عن  *مو3  فتلك 
	لُخَطِب< �َبُعَد مناُلها عن كاتب مثلي قصير 	لقامة �	ليدين، فليكن 

همي في *� *�3\ >ما 3*يت �ما  سمعت<.
�لقد 3*يت عجبًا �سمعت *عجب منه، �شاهد� *حو	ًال 
 ،Eلخيا	% مبالغة من نسج 	لذين هم في غير بغد	 H	لقر	3بما ظنها 
�لكن 	هللا يعلم، �*هل بغد	% يشهد��، *� 	لذ\ *قوله حق كله، 
�*ني ما  Y%� فيه �لكن نقصت منه، �*ني لو Uهبت *ستزيد فيها 

.Eلذ\ كا� مجا	بعد  Eستطعت، �ال  بقي للخيا	ما  
عا%تي،  على  مبّكر	ً  	ألعظمية  نزلت من  *ني  3*يت  �	لذ\ 
فلم *3َ على 	لطريق ما  *نكر 7ال حركة عند >	لبال�< ما  *لقيت لها 
باًال، حتى U7	 شا3فت 	لمد3سة (�مد3ستنا في ظاهر بغد	%، قريبة 
من با/ 	لمعظم) 3*يت طائفة من 	لطال/ مجتمعين يتهامسو�، 
�لكن 	لوجو� غير 	لوجو�، فلما *بصر�ني *سرعو	 7لّي يسألونني 

عن >	لحا%ثة<؟

١١٨

بعد  ما  سمعت  7ني  حا%ثة؟   \*  :Eلبا	 خالي  �*نا  فقلت 
.Hبشي

قالو	: لقد شاb في 	لبلد *� 	لملك...
فاضطربت �توقعت *� *سمع عنه نبأ ال  يسر. �لقد *حببت 
	لملك غاYيًا منذ شهو3(١) خلت حبًا شديد	ً لم *كن *حبه من قبل 

.Hلرجا	ألمل �با/ 	فيه معقد  p3* مثله، �صر�
 �	لمكر� توقع  من  قلبي،  خفق   Eما  قا 	لتلميذ   Eقا فلما 
�حب 	الستطالb ��3عة 	لمفاجأ_، �ما  يصيب 	لمرH في 	لعا%_ 

في موقف مثل هذ	، �صحت بالولد *سأله *� ما  للملك؟
�بالغت في 	لصيا� حتى 3ّ�عته �*ثر� *حز	نه، فقاE متعثر	ً 

يجر 	لحر�� من فيه جر	ً: يقولو� 7نه... قد ما�.
فقلت: *عوU باهللا! 	سكت �يحك، �7 هذ	 كذ/ فال تنطق 

به.
�هم  *3جو  �*نا  معي،  �	لطال/  	لمد3سة  7لى  �*سرعت 
قائمين على  	لطال/  بعض  �لبث  كذبًا.  	لخبر  يكو�   �* يرجو� 
بلغنا  فلما   ...Aيو كل  يمر  كما  	لملك  مر�3  ينتظر��  	لطريق 
	لمد3سة �جدنا كل من كا� فيها من مد3سين �طال/ قد سمعو	 

	لذ\ سمعنا، �هم بين مصّدR �مكّذ/.
 �ٍf كل Eلقلق، نسأ	من  Eلحا	 ��مر� ساعة �نحن على هذ

___________________
(١) صنع غاY\ قبل موته ما  *%خل محبته على كل قلب �جعله صديقًا 

لكل عربي.
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فال نلقى عند� جو	بًا، �نستخير 	لهاتف (	لتلفو�) فال نسمع منه 
خبر	ً. ثم *بصرنا علم 	لثكنة 	لعسكرية 	لتي *مامنا قد نكس، �جاHنا 

	ألمر بتنكيس 	لعلم �جمع 	لطال/ في غد	_ 	لغد للتشييع.
فعلمنا *� 	لناعي قد صدR، �*� 	ألمل قد خا/.

*   *   *

	لرجولة،  	لمكتمل  	لقو\  	لرجل  �هو  	لمدير،   zخر�
ليعلن 	ألمر. فما تمالك نفسه *� بكى �هو ينعى لشبا/ >	لغربية 
 �* *نفسهم  	لطال/  �ما  *مسك  	لعر/،  	لمتوسطة< سيَد شبا/ 
يصيحو	 (�هم ثمانمئة شا/ ُيَعّد�� مثاE 	لنظاA) صيحة �	حد_، 
�*� يبكو	 بنحيب �عويل، �*� يمزR بعضهم ثيابه، �*� يغمى 

على بعض.
�كرهته  �تصنعًا،   H3يا Uلك  *ني حسبت  	لقا�3  *كتم  �ما 
*نه  *يقنت   �* ما  لبثت  �لكني  نفسي،  منه   �Yّشمأ	� 	ألمر   E�*
حق �صدR �*� منشأ� هذ	 	لحب 	لعجيب 	لذ\ نما في قلوبهم 
من شهو3 فقط للملك 	لجند\، �هذ	 	لحز� 	لطاغي على �فاته 

	لفاجعة.
�خرz 	لطال/ بعد Uلك، �خرجت على 	ألثر، فما %نو� 
	لنساH �نحيبهن، �3*يت  نو	�  	لمعّظم< حتى سمعت  >با/  من 
باكين  	لبال�  �يستبقو�  يتد	فعو�   ،gبالنا ممتلئًا  كله  	لميد	� 

مفجوعين.
فخالفت  يكو�.  منه   b�3*  �* ما  *حسب  للحز�  مشهد 

١٢٠

حتى  >	لصابونية<  *بلغ  فلم  	لرشيد،   b3شا �قصد�  	لجماهير 
3*يت مئا� من 	لنساH تحكي ثيابهن �مظاهرهن 	لغنى �	لحشمة، 
�هّن ينشد� شعر	ً عاميًا *� شبه شعر، ما  فهمته �لكني تبينت فيه 
بيتًا لطمن  	لمو�... �كلما قلن  Uكر غاY\ �شبابه 	لغض �Uكر 
.Hهن *حد 7ال بكى *شد بكاf3 جوههن �بكين بحرقة �*لم، فما�

�3*يت ـ من بعُدـ  fالفًا من 	لناg، قد حملو	 شاعر	ً عاميًا 
�يضربو�  يلطمو�  �هم  �*لم،  تفّجع  كله  شعر	ً  لهم  يقر*  فهو 
�ال  	لشهو%،  	لمسير  *طق  فلم  باللطم.  يشير��   �* صد�3هم 
علما�  بابها  �على  مقفر_  خالية  �كانت  >	لثانوية<،  7لى  فملت 
فما  	لعطا3،  *نو3  *خي  عن  *فّتش  فغا%3تها  بالسو	%،  مّتشحا� 
	لرشيد   b3في شا 	لمسير   �7 له:  فقلت  به  	هللا  هي حتى جمعني 
مستحيل، �	لصبر على �3ية هذ� 	لمو	كب 	لباكية *شد 	ستحالة، 
 (wلكر	في ) 3	لد	أللم، فهلّم بنا 7لى 	حسبنا ما  في نفوسنا من �

فإنها *هد*.
�p*3 ما  3*يت فسرنا نؤA 	لجسر. �كا� 	ليوA عاصفًا مخيفًا 
�	لنهر مضطربًا مرعبًا، كأ� 	لطبيعة قد 3ّ�عها من 	لنبأ ما  �3عنا 
ففقد� هي 	ألخرp 	تز	نها �هد�Hها، فما ظننا �	هللا 7ال *� 	لجسر 
 �	لريا� �	لميا � �لعب Y	هتز	به �	ضطر	من  �لَِما 3*ينا بنا  منقطع 

.wلكر	هللا سلم، فبلغنا 	عليها، �لكن  Aلتي يقو	ما� 	بالعّو
(	لسباية)   Aعال*  ،Aألعال	 فيه  ُنشر�  قد   wبالكر  	U7�
*بيهم،  بكر_  على  *هلوها   zلمأتم، �خر	  Eطبو �ُ%ّقت  	لسو%، 
مو	كب مو	كب: 	لنساH يُنْحَن �يلطمن 	لوجو�، �	لرجاE ينشد�� 
 ،b	لمتهيئ للصر	فعل  	تكشفو� 	لصد�3، �قد تعّر�	يضربو� �
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 ،Eألطفا	مية. �	3 كأنما هي %	الحمر	لصد�3 �هي من 	حتى 3*يت 
يا هللا ما  فعل 	ألطفاE... لقد تعر�	 مثل 	لرجاE �طفقو	 يضربو� 

صد�3هم، علم 	هللا *نها ما  تحمل 	لضر/ �ال  تطيقه!
�كانت 	لمو	كب في كل شاb3 �في كل YقاR، فكلما تركنا 
�	حد	ً منها 	صطدمنا بآخر، حتى *Yمعنا fخر 	ألمر *� نعو% 7لى 
فيها  3*ينا  حتى  بلغناها  فما  	آلخر،  	لجسر  من  	لرصافة  جانب 
ما  *نسانا فعل *هل 	لكرw، �كا� كل موكب يحمل صو3_ 	لملك 
	لشا/ مجللة بالسو	% �ينشد *شعا3	ً لم *حفظها، �لكني فهمت 
منها كثير	ً، فمما فهمت مقالة قوA: 	هللا *كبر يا عر/، غاY\ 	نفقد 

.�من %	3�، �	هتز� *3كا� 	لسما، من صدمة 	لسيا3
 ...��قوE قوA ما  معنا�: قولو	 لفيصل في 	لقبر يستقبل �ليد

في *شعا3 هذ	 سبيلها.
�لعل 	لقر	H ال  يد3كو� قوتها ��Yنها ألني لم *حسن كتابتها 
*فو	� *صحابها، �3*�	 بكاHهم  �نقلها، �لكنهم لو سمعوها من 
�شاهد�	 صد�3هم 	لمحمّر_، لعرفو	 *\ شيH هي، �لعلمو	 *� 

بغد	% تعر� كيف تفر�، �كيف تغضب، �كيف تحز�!
يلطمن  �هن   ،g3	لمد	 فتيا�  ما  شاهد�  *عجب  �من 
*نفسهن  على  ال  يشفقن  	لنسيم،  �يدميها  	لمّس  يؤUيها  �جوهًا 
�ال  يفتأ� ما  سر� َيبكين �ُيبكين. �يا ليتني فهمت ما  كن يقلن فإنه 

*شجى �*عجب مما كا� 	لرجاE يقولو�.
�بقيت 	لمدينة على هذ� 	لحاE 7لى صبا� 	ليوA 	لتالي، 7لى 

ساعة 	لتشييع 	لتي *علن 	لعجَز عن �صفها.

١٢٢

فلما تم 	لدفن، �*�%b 	لثرp 	لملُك 	لشا/ 	لذ\ كا� يفيض 
	لحز�  شا3	�  تحمل  	لوطنية  	لطيا3	�  �حّومت  �حيا_،  قو_ 
 gلنا	لدفن، �*يقن 	 Hنتها	فع تعلن 	لمد	نطلقت 	� ،E	لطو	لسو% 	
*� 	لمصيبة قد تمت �*� 	لرجاH قد 	ّمحى، *فاقو	 كمن يفيق من 
�3عة،  *شد  	لو	قع   pفير  bلمر�	 	لحلم  فيها   p*3 مزعجة  نومة 
فأسلمو	 	ألمر 7لى 	هللا، �صمتت هذ� 	أللسنة 	لتي طالما *نشد� 
�3ثت �تفجعت، �جفت هذ� 	لدموb 	لتي طالما جر� �3Uفت، 
�	نفّضت هذ� 	لجموb �	جمة ما  فيها من يتكلم *� ينبس، �في 

	لقلو/ نير	� تتأجج �بين 	ألضالع 	للهيب يستعر.
�لم تسكت fخر طلقة من طلقا� 	لمد	فع 	لتسع �	لتسعين 
حتى عم 	لمدينَة صمٌت عميق، �غد� كأنها قبر �	حد، �هو قبر 

.\Yغا
*   *   *

    � ��ه �ه ن
ع� تعديل تعديل نخصي ف
ق
ط،  مي� �  هذ� �ملستند  هذ� �ملستند� لغر!� �النتفا�� �لش لغر!� �النتفا�� �لشَّخصي ف
ق
ط،  مي� ة 
ةي�ؤ.-� بطباع 
ي�ؤ.-� بطباع

ت  مطبوعة6  45  3لك1نية ت  مطبوعة6  45  3لك1نية  �  بأية  بأية�  هيئة  هيئة;  ;  كانكان > � نشر نشر� 5 3عا@?5 3عا@?

بعُة 	لر	بِعة ٢٠٠٥٢٠٠٥   بعُة 	لر	بِعة 	لطَّ ط (١٤١٤×٢١٢١) ) 	لطَّ ط ( صفحًة من 	لقطِع 	ملتوسِّ  ١٨١١٨١ صفحًة من 	لقطِع 	ملتوسِّ
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للذكرp �	لتا3يخ

يا غاY\... عليك 3حمة 	هللا!

	لعر	قية  	إلU	عة  محطة  من  *Uيعت 
يوA ما� غاY\. �	سألو	 	لباقين مّمن 
ما  سمعها  *نه  يخبر�كم  Uلك  شهد 

*حد 7ال باكيًا.

عليك 3حمة 	هللا يا غاY\ 	لحبيب(١)!
يا فخر 	لشبا/، يا من لم يمتَّع بالشبا/! يا سيد 	لعر/، يا 
من b�ّ3 فقُد� 	لعرَ/! يا بد3 	لعر	R 	آلفل، يا *مل 	لشاA 	لذ	هب، 
 ،\Yلمو�... يا غا	لنبل طوتها كّف 	لبطولة �	لفتو_ �	يا %نيا من 

عليك 3حمة 	هللا.
باألمس 	ستصرختك �*نت *ملنا �مالUنا، �*نت عوننا على 
�يا  *ملنا  يا  أل3ثيك   Aليو	  Aفأقو* 	لغاشم،  �	لعد�  	لظالم  	لدهر 

مالUنا؟
___________________

(١) قد يظن بعض 	لقّر	H 	آل� *ني كنت من *شياb غاY\ *� كانت لي به 
 Hلرثا	 	ما  3ثيته هذ� ،Eتصا	 �صلة. �ال  �	هللا، ما  كا� لي به *� بغير
7ال ألنه صنع قبل *� يمو� ما  جعله صديَق كل محب للعر/ �كل 

عد� لإلنكليز.

١٢٤

**قف على قبرq 	لطرّ\ موّ%عًا باكيًا، �قد كنُت *قف على 
بابك 	لعالي مستغيثًا �مستصرخًا؟ **خاطبك 	ليوA من �3	H 	لقبر 

�قد كنَت باألمس ملH 	لكو� حيا_ �قو_ �شبابًا؟
ليتني ما  عشت حتى *p3 هذ	 	ليوA! ليت يد\ ما  طا�عتني 

!\Yليتني ما  بقيت حتى *3ثيك يا غا !Eلمقا	 	حتى *كتب هذ
َعُظَم   :\Yيا غا يد	�!  فيه  �ما  لنا  	لمصا/  يا غاY\: جل 
 q	لفد ميت   pيفتد كا�  لو   :\Yغا يا  	لحيلة.  �ضاقت  	لخطب 

	لعر/ بأنفسهم. يا غاY\: قد فقدناq، فعليك 3حمة 	هللا!
*يامك  على  	لنا3%_،  بطولتك  على  	لكامل،  شبابك  على 

	لحلو_ �Uكرياتك 	لخالد_، على �3حك ـ يا غاY\ـ  3حمة 	هللا!
*   *   *

	لدنيا، �يستحيل عيد   Eلفلك �تتبد	 *ياA يد�3  *في عشر_ 
مولد 	لملك 	لشا/ 7لى مأتم 	لملك 	لشا/؟ *في عشر_ *ياA تمّر 
ميال%  عيد  �هو  	لشعب  لهذ	  كالعيد  كا�   Aبيو تبد*  كاملة،  %نيا 
�، �هو 	لمصا/ بغاY\؟!f3 \لذ	لمصا/ 	 	ُتخَتم بهذ� ،\Yغا

 ،3	Uf لشعب في ٢١	 	هذ �	من كا� يظن �هو يشهد *فر
يوA 	لربيع 	لطلق �يوA غاY\ 	لذ\ كا� *مرb من 	لربيع �*بهى، *� 
	لفجيعة 	لكبرp كامنة في 	لغد 	لقريب، �*� هذ	 	لشعب سيلطم 

�جهه �يمزR ثوبه حزنًا على غاY\؟
**حسست بالغد 	لقريب فذهبت تستعجل 	لقد3 لتهيئ ألمتك 
كل شيH قبل *� تمضي، فعرضت جيشك يوA 	لثالثاH لتؤكد لها 
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	لحضا3_  لها  لتضمن   Hأل3بعا	  Aيو 	لسد_  �	َألْيد، �فتحت  	لقو_ 
�	لخصب، �عطفت على fالA سو3ية لتنشئ لها 	لوحد_ �	لعز_، 
يكو�  كيف  	لصغير   qليد� لتعّلم  	لجمعة   Aيو 	لخيل  �*جريت 

فا3سًا قبل *�	نه، كأنك شعر� *نا سنفجع فيك قبل 	أل�	�؟
لقد كنُت قريبًا منك يوA عرh 	لخيل، فر*يت في عينيك 
�*نت تر	قب 	بنك معنى من معاني 	لغيب، �لكني ما  *%3كته. �من 
 �*ين يخطر على بالي *نك كنت تو%عه �تفكر فيه كيف يفقد *با

�يجد 	لملك، فال يد3\ ما  	لملك �ال  يني ينا%\: بابا...؟
�	لعشرين  	لخمس  	بن  	لشا/  	لملك   �* يظن  كا�  من 
 Eستعجا	 هي  7نما   pلكبر	 	لهّبة   �هذ  �* يظن  كا�  من  يمو�؟ 
لتلك  	لبا3عة  	لخاتمة  هي  7نما  	لعشر_   Aأليا	  �هذ  �*� للقد3، 

	لحيا_ 	لبليغة؟
�لكن هل تّم كل شيH حتى تستريح يا غاY\؟

 qما  عهدنا� بلقائك،  تشرفهم   �* 	لعر�_  �فَد  لقد �عد� 
	لذ\ لم ينشأ  	لعظيم  	ليوA �عد	ً. لقد كمل 	لجسر  *خلفت قبل 
مثله في عهد 	لرشيد �	لمأمو�، فأين *نت لتفتحه بيدq �تخطو 
فيه *�E خطو_ بقدمك؟ لقد �صل 	لخط 	لحديد\ 7لى 	لموصل، 
*فال تفضلت فرعيته �	فتتحته؟ لقد تهيأ 	لعر/ ليمشو	 تحت لو	ئك 

7لى قمم 	لمجد �p3U 	لعظمة، فتقدA يا قائد 	لعر/، يا مليك.
�*ين قائد 	لعر/؟ *ين 	لمليك؟

لقد مشى 7لى 3حمة 	هللا، فإنا هللا �7نا 7ليه 3	جعو�!
*   *   *

١٢٦

*حين 	شتد� 	لمعضلة �	ستحكم 	ألمر، �3جوناq للَخْطب 
عليك  �*قبلت   Eآلما	 بك  تعلقت  *حين  *نت؟  7ال  فيه  ال  ُيرجى 
بك  تمت  *حين  	لمفّدp؟  	لشعب  حبيب  �غد��  	لقلو/، 

	ألفر	� �كا%� تتحقق بك 	لمنى؟
	بَنه،  منا  لقد حرمت كل شيخ  	للهّم   ...h	عتر	للهم ال  	
�كل فتى *خا�، �كل صبي *با�، حين *خذ� سيدنا �حبيبنا �ملكنا 

.\Yغا
	للهم فاY3قنا 	لصبر، �*ين منا 	لصبر؟

 	Uنظر 7لى شعبك. 7نه يحا3 ما	3فع 3*سك ساعة �	 ،\Yيا غا
 bأللم فيقر	 �يصنع؛ فهو يسكت �	جمًا، ثم يثو3 نا%بًا، ثم يستفز

.gليأ	يرقص 3قصة � Eلطبو	
لة بالسو	% فال ير	ها *حد حتى يبكي،  7نه يحمل صو3تك مجلَّ
صفحا�  على  �نقشوها  	ألفئد_  في  صو3تك  حملو	  *نهم  على 

	لنفوg، فأنت من كل قلب حبته �من كل عين سو	%ها.
	سمك fهة على كل لسا�، �%معة في كل مقلة، �خفقة في 

كل فؤ	%، �مناحة في كل بيت عربي.
فيا غاY\، عليك 3حمة 	هللا!

*   *   *

	لر	بعة،  بلغ  ما  *حسبه  طفل   Aليو	 لحقني  لقد   ،\Yغا يا 
فجعل يطلب مني بإلحا� �يشير بيديه، فأعطيته فلسين فألقاهما 
هو   	Uفإ  ،�قصد فتفّهمت  	أل3بعة،  فرمى  فز%تهما  �جهي،  في 
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	لحز�  بها  ليعلن  صد3\  في  *ضعها  كالتي   H	%سو شا3_  يطلب 
عليك، فدفعتها 7ليه �هو يذكر 	سمك �يبكي.

لقد 3*يت عجوY	ً تنظر 7لى 3سمك 	لمجّلل بالسو	% �تبكي، 
كأنما تبكي فيك �لدها 	لوحيد، �هي تظن *نه ما  ير	ها من *حد 7ال 
	هللا. لقد *غمي على كثير من 	لطال/ �	لطالبا� لّما سقط عليهم 
	لخبر 	ألسو%. لقد 	حمّر� من 	للطم صد�3ٌ �خد�% يؤUيها مّس 

	لنسيم!
يا غاY\، يا *يها 	لفتى 	لقو\، يا *يها 	لفاg3 	لطيا3، *لم 

تعد تستطيع *� ترفع 3*سك مر_ *خرp لترp ما  صنع شعبك؟
لقد مّت من 	لقضاH مر_، �لكنا متنا من 	لحز� *لف مر_، 
مثلك   ،\Yغا يا   qننسا �لن  مر_  *لف  	لحز�  من  �سنمو� 

ال  ينسى!
كا�  7نه  من شهد	ئه.  كل شهيد   Aليو	 فيك  يبكي   Aلشا	  �7

يحبس %معه من *جلك فلمن يحبس 	لدمع من بعدq؟
�7 	لعجوY 	لتي كانت تتلقى 	بنها 	لقتيل �هي تهتف باسمك 

.qلم يبَق لها من تهتف باسمه من بعد
يا غاY\، َمن ألطفاE 	لشاA، من لنسائه؟ من لضعافه 	لذين 
من  �باسم  لهم  من   ،\Yغا يا  	لخسف؟  *لو	�  	لقو\  يسومهم 

يهتفو� من بعدq؟(١)
___________________

*ستغيث   Aبأيا Uلك  قبل  	لبال%  جريد_  في  نشرتها  قطعة  7لى  7شا3_   (١)
 p*3  ما  Aللشا فيها  تنتصر  مظاهر_  عليها  بغد	%  جو	/  فكا�  فيها، 

	لر	ئي مثلها!

١٢٨

 qلكّن فقَد� �يا غاY\، ما  تيتم لفقدq فيصل 	لصغير �حد
يّتَم كلَّ عربي. ما  تيّتم فيصل 	لصغير *بد	ً، ما  تيتم؛ �7 كل عربي 

له */ �صديق، �7 له في قلب كل عربي مكانًا.
�	هللا  7ني   ،\Yغا يا  	لثرp؟  بطن   qعو%�* *نهم  *حقيقة 
فكذبته،  	لخبر  سمعت  لقد   ،\Yغا يا  مت!  *نك   Rما  *صد
 Hلرجا	لناعش، مّر 	لنسيم 	طالعًا علينا تمّر مّر  q	3* �* نتظر�	�
	لقو_  عليه  �تسبغ  شعبك  تحيي  	لحزين،  	آليس   Eبخيا 	لحلو 

�	لحيا_ بابتسامتك 	لمنير_ �فتوتك 	لباسلة.
	لوقت فلم تمر، فشككت  	لساعة *حسب  �طفقت *3	قب 
�لكني لم *صّدR ما  قاE 	لُمرجفو�. �3*يت 	لنساH يبكين �يندبن، 
�شاهد�  	لُمرجفو�.   Eما  قا  Rصد* لم  �لكني  �	هللا،  فبكيت 
*شّك  �لبثت  �	لند/،  �	لحسر_   Hلبكا	 شو	3عها   Hمل� بغد	% 
يبَق  فلم  	لصيحة  ��عيت  	لمد	فع  سمعت  حتى  *3جو،  �لبثت 

.Hشك �لم يبَق 3جا
لقد تحقق 	لنبأ، فو	حسرتا�... لن نر	q يا غاY\ طالعًا علينا. 
 \Yبتسامتك �ال  تحيتك، فيا غا	لن نبصر ـ من بعدـ  موكبك �ال  

في Uمة 	هللا �*مانه، يا غاY\ عليك 3حمة 	هللا!
*   *   *

 \Y، فعلى مثل غا	ندبو	� 	فابكو \Y%: ما� غا	يا *هل بغد
.Hلبكا	لند/ �	يحلو 

يا *هل بغد	%: ما  ُفجعتم فيه �حدكم، �لكنها فجيعة 	لعر/ 
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بسيد 	لعر/. لقد كا� منا3 3جائنا (معشَر 	لشاميين) فانطفأ 	لمنا3. 
لقد كا� لنا منا� 	ألمل، لقد كا� لنا كل شيH... فيا *هل بغد	%، 

.H	لمصيبة سو	كلنا في 
.Aلسال	هللا �	3حمة  \Yعلى غا�
*   *   *

    � ��ه �ه ن
ع� تعديل تعديل نخصي ف
ق
ط،  مي� �  هذ� �ملستند  هذ� �ملستند� لغر!� �النتفا�� �لش لغر!� �النتفا�� �لشَّخصي ف
ق
ط،  مي� ة 
ةي�ؤ.-� بطباع 
ي�ؤ.-� بطباع

ت  مطبوعة6  45  3لك1نية ت  مطبوعة6  45  3لك1نية  �  بأية  بأية�  هيئة  هيئة;  ;  كانكان > � نشر نشر� 5 3عا@?5 3عا@?

بعُة 	لر	بِعة ٢٠٠٥٢٠٠٥   بعُة 	لر	بِعة 	لطَّ ط (١٤١٤×٢١٢١) ) 	لطَّ ط ( صفحًة من 	لقطِع 	ملتوسِّ  ١٨١١٨١ صفحًة من 	لقطِع 	ملتوسِّ
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من %مشق 7لى %ير 	لز�3
نشر� سنة ١٩٣٩

 H	سفر 	لمد�  في  يكو�   �* صّح   	U7
 h3أل	قية في 	لدير سفا3_ عر	 فمدينة 
Uّكرتني  7ال  	لدير  �ما  %خلت  	لشامية، 
�لهجة  �مخبرها  بمظهرها   ،R	لعر	
*هلها، �ما  %خلت 	لموصل 7ال Uّكرتني 
في   Eلمقا	 هذ	  *ثبت  لذلك  حلب... 

كتا/ بغد	%.

7لى %ير 	لز�3(١)...
 ،z	ألهد	 �ُشّد�  	لرحيل   �َYِ* فقد  سا%_،  يا  	ستعد�	 
فوّ%عو	 	ألحبة �	لصحابة �7 كنتم تطيقو� 	لو%	b، �خذ�	 طريقكم 
 E، ال  يشغلكم جما	لفجر. �*سرعو	لموعد 	لمرجة<(٢) ففيها 	7لى >

___________________
(١) ُنقلت 7ليها مد3ّسًا في ثانويتها سنة ١٩٣٩، 7ثر حا%� في 	لمد3سة 
في حفلة *قيمت في Uكرp مولد 	لنبي 	عتد\ فيها على 	لنبي ‘، 

فكا� على يدّ\ نصر_ 	لحق �خز\ 	لمعتد\.
(٢) ساحة مشهو3_ في %مشق يبد� *� 	النطالR 7لى %ير 	لز�3 كا� منها 
يومئذ. �	نظر تفصيال� هذ� 	لحا%ثة 	لتي *شا�3 7ليها 	لحاشية 	لسابقة 
(�كانت سبباً في نقل علي 	لطنطا�\ 7لى 	لدير) في 	لذكريا�: ١٤٧/٤ 

(مجاهد).

١٣٢

	لغد	_ �ال  ِسْحر 	لَسَحر، ��7 مأل 	لسماH �	ألh3 �	لنفس خشعة 
.Eلجما	يفتنه عنها  �* Eألعما	 \U على A	فحر ،Hفرحة �بها�

ها نحن *�الH في 	لمرجة، �ها هو U	 صو� 	لمؤ�U يمشي 
في 	لفضاH مشي 	لبرH في 	ألجساA �	لطر/ في 	ألعصا/، فيكو� 
لهذ� 	لدنيا نو3	ً �طهر	ً �عطر	ً. �ها نحن *�الH نصّلي 	لصبح في 
>جامع َيلُبغا< 	لذ\ سرR نصَفه 	لعثمانيو� فجعلو� مد3سة، كأ� 
	ألh3 قد ضاقت بالمد3سة حتى ما  يتسع لها 7ال 	لجامع! �لكن 
فنسو	  	آلثا3،  يستطيعو	 طمس  �لم  ُحّذ	قًا  يكونو	  لم  	للصو� 
 Rلمئذنة لم يسرقوها فلبثت قائمة تشهد عليهم، كشها%_ منا3_ سو	
	لغزE على *هل بغد	% *نهم سرقو	 >	لمسجد 	لجامع< 	لذ\ كا� 

.(١)�قطب 	ألh3 �*كلو�، �	%عو	 *نهم ما  3*�
�ها نحن *�الH نخرz فنرp 	لسيا3_ �عليها 	ألحماE، �لكن 
ما  لها ال  تمشي؟ *لم يأ� 	أل�	�؟ *لم يؤكد�	 لنا *� 	لرحلة 	لفجر؟ 
لقد مضت نصف ساعة، �مضت ساعة، �مأل� 	لشمس 	لدنيا 
	لبكو	� حتى يصحو  *حد  ترقب  �	قفة،  	لضحى، �هي  �*متع 
�تفرq 	لجا3ية 3جليه �يغتسل �يأكل �يلبس �يجيH متبختر	ً... 
فلماU	 منعونا نحن 	لمناA �*لزمونا 	لحضو3 في 	لغلس، في بر% 

كانو� �قّر 	لليل؟
�ما هذ� 	لخصوما� �	لمعاq3 �هذ� 	أللفا¨ 	لوسخة 	لتي 
يقذ� بها 	لسائق �معا�نو� في �جو� 	لركا/، ألنهم طالبو	 بحقهم 
�*بو	 	لظلم؟ �ما  لشركة >نِْر�< 	إلنكليزية تسير سيا3	تها كما تسير 

___________________
.Hلخلفا	مسجد  �(١) سمعت *نهم عا%�	 فبنو� �سّمو
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عقا3/ 	لساعة، ال  يسبق عقر/ �ال  يتأخر �ال  َيِقُفه شيH؟
*ُكتَِب علينا *� نظل *بد	ً *هل خلف في 	لمو	عيد، �كذ/ في 
 Rلصد	تبعنا %يننا، %ين 	لمعيشة؛ ال  نحن 	ألحا%يث، �فوضى في 	
�	لنظاA، �ال  نحن قلدنا 	أل��3بيين في فضائلهم؟ ما  قلدناهم 7ال 

في 	لرU	ئل �	لموبقا�!
*   *   *

لقد %نا 	لمسير �>3غت<(١) 	لسيا3	�، فاستنِجد�	 بقر	ئحكم 
	لعيو�  �	عتصر�	   ،Eلمعسو	 �	للفظ  	لمحّلى   Eبالقو لتسعفكم 
	لو%	b، �ما  �صفه   bلدمو	 بغير  	لدمع، فما يحلو  �	ستمطر�ها 
�%	عًا  *Yمعو	   	U7  H	لشعر	 فكأ�  بكى،  *نه  (Yعم...)  7ال  شاعر 
�ضعو	 	لبصل في عيونهم... �7ال فكيف تجو% بالدمع عند كل 

طلب كأنها (حنفّيا�) 	لحّماA *� كأنها ُمَقل 	لِحسا�؟
�خذ�	 مقاعدكم قبل *� يشتّد 	لزحاA. �لكن من *ين ندخل 
َر3 �	لحقائب بين 	أل3جل ��سط 	لممر	�؟  �هذ� 	لسالE �	لصُّ
�ما  هذ	 	لضيق في 	لمقاعد؟ هل هي 3حلة %قائق من %مشق 7لى 

%ّمر *� من مصر 7لى 	لمعا%\؟
7نها 3حلة يوA كامل بليله �*كثر نها3�، *فنمضيه محبوسين 
يد	ً   qنحر  �* ال  نستطيع  باألصفا%،  مقيَّدين   Rلصند�	 هذ	  في 
�ال  نمد ساقًا �ال  نتلّفت؟ *نقا�A 	لشركا� 	ألجنبية �نحا3بها بمثل 

هذ� 	لسيا3	�؟
___________________

(١) 	لرغاH لإلبل.

١٣٤

يا قوA! 7نكم بمثل هذ	 تجعلو� 	لناg يترّضو� عن 	ألجانب 
�يلعنو� ـ ألجلكمـ  كل شيH �طني!
*   *   *

 \U ها �مرساها، ها هي	هللا مجر	لسيا3_ �باسم 	لقد جر� 
تخترR شاb3 فؤ	% 	أل�E �تقطع شاb3 بغد	%، *فخم شو	b3 %مشق 
�*طولها، 	لذ\ ُفتح من 3بع قر� �لم ُيبَن فيه 7ال خمس بنايا� 
شر�طًا  فيه   Hللبنا فوضعت  %مشق،  عمر	�   �%	3* 	لبلدية  أل� 
ثالثة �صا3 كل  قامت حر/ عالمية   	U7 7ال   Hلبنا	 ال  يمكن معها 

	لشاميين لصوصًا (*\ *غنياH حر/)!
حبة  *�ِ%عوها  بنظر_  %مشق  عو	  فو%ِّ تو3	،  جسر  بلغنا  لقد 
%مشق،  مثل  %مشق  فا3قتم   	U7 تلقو�  فما  	للب،  �قر	3_  	لقلب 

�*ين؟
*ين مثل فتونها �سحرها؟ �*ين مثل تقاها �طهرها؟ *ين قبة 
تنطح 	لنجم كقّبتها؟ *ين في 	ألh3 غوطة كغوطتها؟ *ين نهر يسيل 
شعر	ً �Uهبًا كَبَر%	ها؟ *ين مثل 3بوتها �شا�3ْUِ	نها �مّزتها �ميز	نها؟ 
 Aهر كزهرها، �ثمر كثمرها، �كر�Y� ،لدنيا 3بيع كربيعها	ين في *

ككر�مها؟
�في   ،ً	%	Y طريقكم  في  لكم  تكن  بالنظر	�  منها  تز�%�	 

غربتكم *نسًا.
*   *   *

هذ� %�ما، قصبة 	لغوطة، فيها خمسة �عشر�� *لف ساكن 
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قّل فيهم من يتفر§ للعناية بد	3، لذلك تر�� %�3هم 3ِYَّية منخفضة 
	لسقو� ضيقة 	ألبو	/، �قّل فيهم من يعتني بثو/ *� يحر� على 
علم، ما  لهم هّم 7ّال 	لز3	عة فهم *قد3 خلق 	هللا عليها �*صبرهم 
على مكا3هها، ألنهم يشتغلو� ألنفسهم �3U	3يهم ال  لـ>بك< من 
	لبكو	� �ال  لخو	جة من 	لخو	جا�، �قّل فيهم من ال  يملك قطعة 
من 	ألh3 �لو صغر�، يعيش بها �لها �يمو� عنها، ليس فيهم 
*سر_ يستعبدها 	لُمالq هذ	 	الستعبا% >	لحر< �يظلمها هذ	 	لظلم 
�يعاملها   ��*بقا3  �حمير 7لى  ينظر  كما  7ليها  فينظر  >	لقانوني<... 
طعامها،  من  قريبًا  �يطعمها  3Y	ئبها  مثل  في  فيسكنها  معاملتها، 
 Aلسنة كلها تِكّد �تشقى لتقد	ً منها، يشّغلها 	ها *على قد3	ال  ير�
تريق  ليالته،  من   (!H	حمر) ليلة   �* سكر	ته  من  سكر_  ثمن  له 
عَرR جباهها على *قد	A عشيقاته �تبذE حياتها 	بتغاH مرضاته، ثم 

ال  تنجو من غضباته �نز�	ته!
7نها *3ضهم هم �هم *صحابها، �لذلك 	Y%هر� �*ينعت 
حتى صا�3 *جمل *h3 في 	لوجو%. فانظر�	 7ليها من حولكم، 
7لى هذ	 	لبحر يموz باألشجا3، تتمايل *غصانها �تتعانق *فنانها، 
تتّوجها U7	 جاH 	لربيع *لو	ُ� 	لزهر فتكو� 	بتسامة 	لزما� على فم 
	لثرp، �تثقلها U7	 حل 	لصيف *نو	bُ 	لثما3، من 	لمشمش عشرين 
ه كالتفا� 	ستد	3_ �بهاH ال  كمشمش مصر 	لذ\ يشبه في  نوعًا، حبُّ
صغر� حبَّ 	لزيتو�، �من 	لتفا� *3بعين نوعًا، �	لكّمثرp عشرين 
 wلخو	� R	3ّلد	ً، �	لعنب سبعة �تسعين نوعًا معد�%_ عد	نوعًا، �
 b	لتو� *نو	لزيتو� �	لتين �	� Yللو	� Yلجو	لّسَفْرَجل �	� qلجانر	�

.Eشّتى �*شكا

١٣٦

 �7لى هذ  p%بر 	لحيا_ من  بها تحمل  تسعى  	لسو	قي  �7لى 
	ألh3 	لمبا3كة، يميد على حو	فيها 	لحو3 �يرقص 	لصفصا�، 
من  �تضحك  �	لخيا3،   Hلقّثا	�  Aلشما	� 	لبطيخ   Rعر� �تنسا/ 

حولها حقوE 	لقمح �مز	b3 	لخضا3...
ثالثمئة  من  *كثر  مساحته  �	حد  بستا�  	لغوطة:  هي   �هذ
مليو� متر مربع، متصل 	لظالE متالقي 	ألغصا�، كل شبر منه 

.Rإلنفا	كنز ال  ينفد على � Eثر�_ �جما
7ليها فقد كا%� تختفي  	لسيا3_ %�ما، فانظر�	   �Yلقد جا
منا3	تها كما 	ختفت %مشق 7ال جبليها 	لخالدين، قريَعي 	لدهر، 
حليَفي 	لخلو%: قبة 	لنسر من 	ألمو\، �هامة 	لصخر من قاسيو�.

�هذ\ كر�A >%�ما< يضّل 	لبصر في 3جاها(١) �يقصر عن 
مد	ها، فيها 	لعنب 	لد�ماني 	لذ\ سا�3 بذكر� 	لركبا�، فَمن لم 

!Yلمجا	يأكل منه لم يأكل عنبًا 7ال على 
�لكنكم مر3تم بالغوطة �كر�مها في 	لشتاH فُدهشتم �ما  3*يتم 
7ال َحَطبها، فكيف لو جزتم بها 	لربيع فشاهدتم 	لبهّي من Yهرها، 

*� سلكتموها في 	لصيف فجنيتم 	لشهّي من ثمرها؟
�U7 لقلتم: ال  3/ 7ال 	هللا، �ال  بستا� 7ال 	لغوطة!

*   *   *

لم يبق 	آل� *مامكم 7ال 	لصحر	H، �لكن هذ� 	لصحر	H كانت 
___________________

.Aلكر�	 �(١) 	لرجا �	حد 	أل3جاH. �قد Uهب *كثر هذ
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يومًا من 	ألياA سهوًال ُممِرعة(١)، �كا� *كثرها مناEY عامر_، �كانت 
تفيض بالخير	� �تزخر بالظالE؛ *ياA 	لملوq 	لغّر 	لعبشميين سا%_ 
	لدنيا، بني *مية 	لذين حملو	 3	ية 	إلسالA 7لى *قصى 	لمشرR �7لى 
*قصى 	لمغر/، من *طر	� 	لصين 7لى *�	سط فرنسا، فنصبوها 
على قبة 	لفلك �%عموها بالعدE �	لنبل �	لفضل، فما كانو	 فاتحين 
Y	لت  Y	لو	  فإ�  بالسطو_  �يملكو�  بالقو_  يغلبو�  كالفاتحين، 
fثا3هم، �لكن كانو	 مجاهدين، �كانو	 بانين، �كانو	 عبقريين، 
فجعلو	 هذ� 	لبال% كلها 7سالمية عربية 7لى يوA 	لقيامة، �كا� لهم 

	لفضل على كل مسلم في هاتيك 	ألقطا3 حتى تقوA 	لساعة.
3حمهم 	هللا، �غفر لهؤالH 	لمؤ3ّخين 	لذين حا�لو	 *� يتقربو	 
7لى *عد	ئهم بإطفاH هذ� 	لشمس 	لتي بهر� 	لعيو�، فجمعو	 غبا3 
تمّزقت صد�3هم �	لشمس  ينفخونه عليها حتى  	لطرR �جعلو	 

ساطعة لم تنطفئ. �َمنذ	 يطفئ نو3 	لشمس في 3*% 	لضحى؟
نزلوهاـ  سيد_  ـ لّما  	لمدينة   �لقد جعلو	 هذ لهم!  	هللا  غفر 
قرطبة،  �%	نت  نها�ند  لها  Uّلت  حتى  قد3ها  �3فعو	  	لمد	ئن، 
فأضعنا نحن من  	لقسطنطينية،  لها  �خضعت سمرقند �طأطأ� 

بعدهم عزها.
7نكم  	لخر	/.  7لى  تمشي  �بال%نا  *بد	ً  تعمر   h3أل	  �7
�3ما  كانت   Aيو �3ما  قا3عت  	لتي  	لمدينة  على  	لليلة  ستمر�� 
عاصمة 	ألh3 �ناYعتها مجدها �سلطانها، فال تر�� في مكانها 

7ال قرية 	سمها تدمر. *فر*يتم كيف نمشي 7لى 	لو3	H؟
___________________

(١) َمَرbَ 	لمكاُ� �*مَرbَ: *خَصَب (مجاهد).

١٣٨

�7 %يا3 	لشاA 	لتي يسكنها 	ليوA بساحلها �%	خلها �شمالها 
�جنوبها خمسة ماليين كا� فيها يومًا من 	ألياA خمسة �عشر�� 
منهما  كل  في  متجا�3تا�  مدينتا�   R	لعر	 في  �كا�  مليونًا(١)، 
هاتين  بين   �7� ماليين!  خمسة   Aليو	 كله   R	لعر	 �*هل  مليونا� 
تحته  كا�  	لفال_،  في  قائمًا  جسر	ً  	لطريق  على   Aليو	 	لمدينتين 
نهر 	سمه ُ%َجيل مأل 	لشعر	Hُ بذكر� 	ألسماbَ، يسقي مدينة 	سمها 
	لمدينة  فُمحيت  	لتا3يخ،  صحف  بأخبا3ها  Yخر�  َحْرَبى(٢)، 
�جّف 	لنهر، �لم يبق 7ال جسر قائم في 	لفال_! �كا� في 	لبصر_ 

عشر_ fال� قنا_ فلم يبَق فيها 	ليوA 7ال مئة �ثمانو� قنا_.

نعم، لقد عدنا 7لى 	لو3	H، �لكن عهد 	لتأخر قد 	نقضى؛ 
طريق  في  لتمشي  عدتها  �تعد  شتاتها  تجمع  	لقافلة  �قفت  لقد 
فلسطين  في  	لمصائُب  عّرفتنا  لقد  	ألجد	%.  مشى  كما  	لمجد 

...Rلشر	لطريق من هنا: من 	 �* Aلشا	لمغر/ �مصر �	�

من 	لشرR يطلع فجر 	لخال�، *ما 	لغر/ فال يجيH منه 
 g3	لمد	في  g3حقيقة تد �7ال ليل 	لظلم �سو	% 	الستعما3... هذ

	أل�لية، �لكن في 	لناg جهالH لم يتعلموها بعد!

*   *   *
___________________

(١) هذ	 كالA يتناقله 	لناg، �قد كنت *قوE به يوA كتبت هذ	 	لفصل، 
�لكني تيّقنت 	آل� *نه غير صحيح �*� في 	لشاA 	ليوA من 	لسكا� 

*كثر مّما كا� فيها في كل �قت مضى.
(٢) بألف مقصو3_ في fخرها. قاE ياقو� في >معجم 	لبلد	�< 7نها ُبليد_ 

في *على ُ%َجيل بين بغد	% �تكريت (مجاهد).
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يا 7خو	ننا، �7 هذ� 	لسفر_ ستعلمكم 	لصبر.
7نكم ستتحدثو� حتى تمّلو	 	لحديث، �تسكتو� حتى تكرهو	 
تعافو	 	ألكل، �تجوعو� حتى تشتهو	  	لسكو�، �تأكلو� حتى 
	لطعاA، �تنامو� حتى تشبعو	 من 	لمناA، �تستيقظو� حتى تتمنو	 
 .Eد�� باألغال 	لهجوb... �*نتم محبوسو� في هذ	 	لصند�R مصفَّ
بالحرية  يستمتعو�  	إلبل،  على  	ألجد	%  3حال�  من  هذ	  فأين 
في   	Uما� 	لزما�...  	ختصرتم  7نكم  تقولو�  �	لتأمل؟   Rالنطال	�

	ختصا3 	لزما� 7ال 	إلسر	b 7لى 	لقبر؟
7نكم تشكو� �	لسيا3_ تمشي بكم على 	لطريق 	آلهلة، �*نتم 
	هللا خالد  	لدنيا سيف  بطل  في  ففّكر�	  �تشربو�،  تأكلو�  قعو% 
�صحبه: كيف قطعو	 هذ� 	لبا%ية على 	إلبل ال  يمشو� على طريق 
�ال  يجد�� ماH �ال  Y	%	ً كافيًا، �	لعد� محيط بهم، فلما �صلو	 
جنو%  ناYلو	  �لكنهم  *3جلهم...  �يمّد�	  يغتسلو	  لم   Aلشا	 7لى 
سيد 	لكتائب قيصر �	نتزعو	 منه 	لظفر �*خذ�	 منه 	لبال%، فبقيت 
خالصة ألمة محمد ‘، لن تغد� لغيرهم *بد	ً، ال  لإلنكليز �لو 

غلبو	 عليها حينًا، �ال  لليهو%، �ال  لألمريكا�...(١)
*�لئك هم 	لرجاE حقًا!

*   *   *

�بعد، فهذ\ هي 	لدير؛ تبد� منا3	تها من �3	H 	لبا%ية كما تبد� 
___________________

(١) هذ	 ما  قاله جد\ منذ ثلَثي قر�، �هو *مر كا� حقًا �بقي حقًا، �لو 
*يَِس 	آليسو� (مجاهد).

١٤٠

منا3_ 	لميناH من �3	H 	لبحر، فُحّث 	لخطى يا *يها 	لسائق �	سِقها 
...Rلشو	شتّد 	لصبر، �	فُر(١)، �نفد  (	لبنزين)، فقد مّل 	لسَّ

يومًا  Rُلشو	 ما  يكو�  	لخيا�Aِ*عظُم  من   Aُلخيا	 %نت   	U7
هذ� هي 	لدير قد �ضحت، *فال تحّسو� *نكم ُمقبلو� على 
يكن  لم   �7� بغد	%،   �Uمآ لمنا3	تها 3شاقة  *ليس  مدينة عر	قية؟ 
لها ثوبها 	لمز3كش 	لذ\ تخطر فيه �تاجها 	لذهبي 	لذ\ تميس 
تحته؟ *ليس فر	تها هو 	لفر	� 	لذ\ يجر\ في 	لعر	R، ��7 لم 
_، �لم يستنقع فيه 	لنخيل، �لم تمر�  ُتِز� كتَفيه 	لر�	بي 	لمخضرَّ
	لمطلة  	لقهو	�  في  يؤكل  �لم  	لشعرية،   R3	لز�	 على صفحته 

عليه 	لسمك 	لمسقو�؟
 H	لقر	 �هذ\ هي 	لدير، فدعوني ـ يا 3فاRـ  *فا3قكم ألحد

>حديث 	لدير<... فإ� فيهم من لم يسمع من قبل باسمها!
*   *   *

___________________
(١) 	لسفر *\ 	لمسافر��، مثل 	لوفد �	لركب.

    � ��ه �ه ن
ع� تعديل تعديل نخصي ف
ق
ط،  مي� �  هذ� �ملستند  هذ� �ملستند� لغر!� �النتفا�� �لش لغر!� �النتفا�� �لشَّخصي ف
ق
ط،  مي� ة 
ةي�ؤ.-� بطباع 
ي�ؤ.-� بطباع

ت  مطبوعة6  45  3لك1نية ت  مطبوعة6  45  3لك1نية  �  بأية  بأية�  هيئة  هيئة;  ;  كانكان > � نشر نشر� 5 3عا@?5 3عا@?

بعُة 	لر	بِعة ٢٠٠٥٢٠٠٥   بعُة 	لر	بِعة 	لطَّ ط (١٤١٤×٢١٢١) ) 	لطَّ ط ( صفحًة من 	لقطِع 	ملتوسِّ  ١٨١١٨١ صفحًة من 	لقطِع 	ملتوسِّ
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7لى %ير 	لّز�3(١)

من هو� ألh3 	لدير...
بيننا 	لّلي  �	لسر 
R3� كا� ما  في �ْ	�
�	ْ� كا� ما  في حبر

للغير؟ �ّصلو  7يش 
الكُتْب bَ ْجَناِ� 	لطير
عينّيا  bبدمو

كل  على  تمشي  كانت  	لتي  	لشعبية  	ألغنية  من  مقطع  هذ	 
من  7نها  	لزلو�...<.  بو  يا  >هيها�   �	Uآل	 7ليها  تستريح  لسا�، 
 A7نها *غنيا� ال  يملكها *حد �ال  يحر 	لفن 	لشعبي (	لفلكلو3)، 
منها *حد، 7نها كالشو	b3 �	لساحا�، 7نها كالغابا� �	ألنها3... 
َمن يعر� بد	ية جريا� 	ألنها3؟ من يعر� كيف نبتت في 	لغابا� 

___________________
	أل�سط<   Rلشر	< صحيفة  في  	لمقالة   �هذ 	لطنطا�\  علي  نشر   (١)
نشرها  على   /*% 	لتي  Uكرياته  	لخميس ١٩٨٤/٧/١٢ ضمن   Aيو
 Hلجز	لحلقة ١١٢ في 	لمنشو3_ (�هي 	لذكريا� 	يومئذ، �*�%عها في 
	لر	بع)، ثم 	ختا3 *� يضعها في هذ	 	لموضع من كتا/ >بغد	%< *يضًا 
حين *صد�3 %	3 	لمنا3_ 	لطبعة 	لجديد_ منه عاA ١٩٩٠، �بذلك 
هل  *فكر:  �*نا  تر%%�  �لذ	  موضعين.  في  منشو3_  	لمقالة  صا�3 
ضّمها 7لى هذ	 	لكتا/ �U	q سهو	ً *A قصد	ً؛ U7 	ألصل *� ال  تتكر3 
	لمقالة U	تها في كتابين. ثم fثر� *� *%b 	ألمر على حاله فبقيت هنا 

�بقيت هناq (مجاهد).

١٤٢

بد	يتها، 	ألشجا3  	لتا3يخ   q3لتي لم يد	  Y3ْأل	ألشجا3؟ غابا� 	
 �	لعمالقة في كليفو3نيا 	لتي سبقت 7لى 	لوجو% بني 	إلنسا�(١)، هذ
	لثر�_ 	لفنية 	لعامة: 	لعتابا، �	لميجنة، �	ألبوUية، �	لنخلتين في 
	لعاللي 	للتين صا3 َبَلَحُهما %�	Hً، �	لعطا] 	لذين ينا%\ 	لمنا%\ 

%	ئمًا يدعو 7لى سقياهم >	سق 	لعطا] تكرما<...
 H	3� من  يتفّجر  نبع  كل  من  	نبثقت  	لتي   Aلشا	 في  *غانينا 
	لصخر_ في لحف 	لجبل، ثم ينحد3 متقلبًا في *حضانه، ثم يسبح 
	لضائعة في 	أل�%ية  	لسو	قي  يهيم مع  بركة على سفحه، ثم  في 
�سوحه،  سهوله  	لغا/،  في  	لد��  *3جل  يغسل  	لمسحو3_، 

ال  يعر� *حد مبتد	ها �ال  يمكن *� يعر� *حد منتهاها.
	لشعبي  	لفن  هذ	  من  *نها  ُيَظّن  حتى  *غاٍ�  َتذيع  �قد 
(	لفلكلو3) �ما  هي منه، كأغنية >يا ماE 	لشاA<، فشر� 	لفلكلو3 
*� ال  ُيعَر� مؤلفه �ال  ملحنه �هذ� *غنية *ّلفها �لحنها *بو خليل 

	لقباني.
*   *   *

فيه  *ُّلفت  	لذ\  	لدير  هذ	  عن  *تكلم   Aليو	 ما  جئت  �*نا 
�في 	ألحبة من ساكنيه 	ألغنية 	لتي 	فتتحت بها 	لمقاE، �ال  عن 
من  فيها  ما  قيل  بعض   %3�*� ياقو�  عنها   �تحد 	لتي  	أل%يَِر_ 

___________________
(١) تعيش في كليفو3نيا شجر_ 	لّسيكويا 	لعمالقة، �هي *ضخم 	لكائنا� 
*لَفي طن، �يبلغ عمر بعض  	لحية على 	ألh3 �يزيد �Yنها على 
متر  مئة  من  *كثر  7لى  	3تفاعها  �يصل  	لسنين  fال�  	ألشجا3   �هذ

(مجاهد)..
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باb3 	ألشعا3، يوA كا� 	لدير مهوp *فئد_ 	لشعر	H 	لفساR �	لفتية 
منه   H\لبر	 لّلهو  يؤّمونه  بل  �تبّتل،  لعبا%_  ال  يؤّمونه   ،Rلعّشا	

�	لمتَهم.
في  	لسا%سة  	لمحافظة  	لز�3؛  %ير  هو   �*قصد 	لذ\  	لدير 
سو3ية بعد محافظا� %مشق �حلب �حمص �حما_ �	لالUقية، 
	لمحافظة 	لتي كانت *ياA 	لفرنسيين منفى لكل مغضو/ عليه من 
	لموظفين؛ 	لمدينة 	لعر	قية 	لتي ُ�ضعت في 	لجمهو3ية 	لسو3ية كما 
 Aإلسال	ما في �) R	لعر	لموصل بلد_ شامية سكنت جمهو3ية 	 �*
عر	R غريب عن 	لشاA، كلهن *خو	� شقيقا� في 	ألسر_ 	لو	حد_ 
	لتي هي *سر_ *هل 	لقر�f)، يشهد بذلك *بنيتها �مسالكها، �عا%	� 
*هلها �ثيابهم �لهجاتهم. 	Uهب 7لى 	لموصل ثم 7لى حلب، هل 
�*خو	تها  	لدير   3Y� بلد؟  7لى  بلد  من  	نتقلت  قد  *نك  تحس 
	لمنثو3	� على شط 	لفر	�، 3	�_ �عانة 7لى 	لبوَكماE، هل بينها 

من فرR؟
قلت لكم 7ني ُنقلت عقوبًة 7لى 	لدير 7ثر ما  كا� بيني �بين 
نظيم 	لموصلي �عفلق، �	لمسافة على 	ألh3 بين %مشق �%ير 
7لى  	لسفر  بين %مشق �بغد	%، �لكن  	لمسافة  	لز�3 ال  تقل عن 
	لرحلة   �لهذ *ُعد�  كبير_  بسيا3	�  كا�  عرفتم)  (كما  بغد	% 
	لطويلة، �كا� فيها 	لماH 	لبا3% �فيها بعض �سائل 	لر	حة، *ما 
	لسفر من %مشق 7لى 	لدير فكا� بسيا3	� كالسيا3	� 	لتي تنقل 
	لناg 7لى ضو	حي %مشق �7لى 	ألقضية 	لقريبة منها، ال  	ستعد	% 

فيها �ال  3	حة �ال  سعة في 	لمكا�.

١٤٤

*ُعيد  فال  	لرحلة   �هذ عن  نشرتها  مقاال�  كتبت  �لقد 
 �هذ *ُملي  ألنني  7ليها  �صلت  لما  7عا%تها   �%3* �لو  ما  فيها، 
	لحلقة �ما  عند\ شيH من كتب �ال  *�3	R. كتبت تلك 	لمقاال� 
بقلم 	أل%يب �	بتغيت فيها مساير_ 	لفن، *ما 	لذ\ *كتبه 	ليوA عنها 
فإنه �صٌف لما �قع ال  *3يد منه 7ال *� *Uكر ما  كا�. �هل *ستطيع 
 Aأليا	كر_ لم ُتبِق منها 	U لك؟ �*ّنى لي به �*نا ال  *عتمد 7ال علىU
7ال ما  يبقى من 	لد	3 	لعامر_ 	لتي عصف بها 	لدهر �مشت عليها 

!Eطال*� hلها �%�3ها 7ال *نقاYلسنو�، فلم يبَق من منا	
كانت 	لسفر_ 7لى 	لدير سنة ١٩٤٠، �*Uكر *� موعد 	لسفر 
كا� بعد صال_ 	لفجر. تو	عدنا على *� نصليها في جامع َيلُبغا في 
ساحة 	لمرجة 	لتي كانت *كبر ساحا� %مشق، هذ	 	لمسجد 	لكبير 
	لذ\ سرR 	لعثمانيو� نصفه 	لشمالي فجعلو� مد3سة َ%3َسُت فيها 
منه سرقة  ما  بقي  يسرقو	   �* يريد��  	آل�  سنة ١٩١٨، �جا��	 
لما  �	لباقي  للمسجد  بعضه  يجعلو�  عاليًا،   Hًبنا فيبنو	  مبطنة 
ال  يأتلف مع 3سالة 	لمسجد �3بما *سخط من ُتبنى له 	لمساجد. 
	لشاA �كا� لي  لّما كنت في  �هذ	 مشر�b قديم عا3ضته مر	� 
لسا� �كا� صوتي مسموعًا �كا� كالمي مؤثر	ً، �لست *%3\ 	آل� 

َمن يحوE بينهم �بين هذ	 	لعد�	�.
بنا،  لتمشي  	لسيا3_  7لى  �Uهبنا  	لمسجد  في  	لفجر  صلينا 
	لمثل  ُضر/  	لتي  عرقو/  مو	عيد  منها  �*ين  مو	عيدنا!  �لكنها 
بها؟ هل عندنا موعد نفي به؟ هل ُتنَصب 	لمائد_ في 	لوليمة في 
	لساعة 	لمحد%_ لها؟ هل يبد* 	لحفل في موعد�؟ هل نعمل شيئًا 
في �قته؟ هذ� سيرتنا في *مو3نا 	لخاصة بنا �	لعامة بيننا، في %�3نا 
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�	لتأجيل  	لتسويف  هذ	  لوال  �حربنا،  سلمنا  �في  *سو	قنا  �في 
�لوال 7خال� 	لمو	عيد ما  ضاعت منا فلسطين!

 	Uساعا�. %خلناها فإ �لم تتحرq بنا 	لسيا3	� 7ال بعد ثال
هي ضيقة مقاعدها صغير_، ال  يستطيع 	لمرH *� يمشي بينها، �قد 
يبَق  ملؤ�ها على ضيقها باألكياg �بالسالE �	لحقائب حتى لم 

فيها مكا� إلنسا�.
من  	لشمالي  	لجانب  على  فمر3نا  %�ما  7لى  بنا  سا�3 
	لغوطة، يوA كا� في 	لدنيا غوطة، يوA لم تأكلها 	لعما3	� �لم 
ندفنها حية تحت *ساg هذ	 	لبنيا�. ثم على 	لكر�A 	لتي كانت 
تمتّد *كياًال (كيلومتر	�)، فيها 	لعنب 	لد�ماني 	لذ\ ال  نظير له 
له  	لعسل ليس  	لدنيا �	لذ\ ُيصنع منه >	لدبس<، �هو *خو  في 
 �ميز	ته �لكن له طعمه �لذته �فيه بعض غذ	ئه، فذهبت 	آل� هذ

	لكر�A، ما  *f \* \3%فة *صابتها حتى *حرقتها �*ماتتها.
�كنا حين نذهب 7لى بغد	% ننعطف يمينًا 7لى *بي 	لشاما�، 
	لثنايا، �فيها >ثنّية 	لعقا/< 	لتي نزE منها  ُقُدمًا 7لى  فذهبنا 	آل� 
	لتا3يخ  في  بابًا  �حدها  تؤّلف  	لتي  	لعظيمة  3حلته  في  خالد 
طريق  *خذنا  ثم  	لقيا%_.  �بر	عة   Eالنتقا	 سرعة  في  	لعسكر\ 
حمص ثم 	نعطفنا 7لى طريق تدمر �	لقريتين، �كا� هذ	 	لطريق 

هو 	لذ\ نسلكه 7لى %ير 	لز�3.
*   *   *

 Eطا �قد  با%3	ً،   Hشتا �كا�   Hلشتا	 في  	لسفر_   �هذ كانت 
علينا 	لسفر �تجّمد� *عضا�نا من شد_ 	لبر% �من ضيق 	لمكا� 

١٤٦

�من قلة 	لحركة، �مللنا �ضجرنا، �لكن ال  سبيل 7لى 	لخال�، 
دين باألغالE ال  نملك حرية �ال  نستطيع حر	كًا. فقد كنا كالمصفَّ

�*Uكر *ننا �صلنا 7لى شفير �	% صغير ممتلئ بالسيل، يهد3 
	لزبد   ��يعلو *مو	جه  تصطخب  قديمًا،  	لو	%\  في   p%بر هدير 
كا�  (�ما  طريق  على  نمشي  نكن  �لم  	لضفتين.   �ما� �يضر/ 
 	Uما فحرنا  معبد)،  طريق  بغد	%  �ال  7لى  	لز�3  %ير  7لى  يومئذ 
نخوضه   A* 	لسيل  ينقطع  حتى  *ننتظر  3f	�نا:  �	ختلفت  نعمل، 
 \*3 غلب  ثم  طريقنا؟  فنكمل  	لثانية  	لضفة  نبلغ  حتى  بسيا3تنا 
نقطع   �* نريد  بالسيا3_  فهجمنا  منهم)  �	حد	ً  (�كنت  	لمغامرين 
تتوسطه حتى �قف محركها  	لسيا3_  	لسائل، فما كا%�  	لو	%\ 
عائمة  في جزير_  كأننا  شيئًا، �صرنا  لها  يملك سائقها  يعد  �لم 
لقد %خل  بل  7لينا،  	لسيا3_ �يكا% يدخل  بالماH يضر/ جو	نب 
 Hلما	فنغو� في  Eفغمر *3ضها �لم يعُل عنها، فلم يبق 7ال *� ننز

�ندفعها %فعًا.
	لميد	�  حي  في  كبير_  *سر_  من  شرطّي  جانبي  7لى  �كا� 
 �َنَفو 	لتي  	لوطنية  *عماله  بذكر  3*سي   bيصّد كله  	لطريق  ما  فتئ 
*نباH بطولته �7قد	مه،  	لز�3 �يقصُّ علّي من  7لى %ير  من *جلها 
فلما جاH 	لِجّد �كا� 	المتحا� �*قبلنا ننزE لندفع 	لسيا3_ بقي في 

مكانه، فقلت له: *ال تقوA معنا؟
قلبي أل�  �يتأّ�� �يستميل  يتوّجع  7نني مريض! �بد*   :Eقا
فتأخر �لم   .Hلما	 *لقينا� في  يقوA �7ال  بأ�  	لماH يضر�، فهد%ته 
�*مرتهم  	لركا/  على  قصته  فقصصت   ،Aيقو  �* �*بى   Aيتقد
يديه �3جليه   qيحر 	لماH، فحملو� �هو  في   ��يلقو  �يحملو  �*
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�يحرq لسانه بسبنا �شتمنا، فألقينا� في 	لماH ليشتغل معنا. �هذ	 
جز	H من يقوE �ال  يفعل، �يّدعي �ال  يثبت، �يزعم *نه بطل ثم 

.Eيتبين *نه بّطا

عملنا *كثر من ساعة �نصف ساعة حتى *خرجنا 	لسيا3_ من 
	لو	%\، �لكن 	بتلت ثيابنا، �لم يكن معنا ثيا/ *خرp نستبدلها 
	لمبتلة. �كا�  	لثيا/   �	لبر% �*نا في هذ بها، �خفت *� يؤUيني 
في  نقعد  قلت:  	لشمس  �طلعت  	لنها3   Hضا* فلما  ليًال،  Uلك 
�كا�  ضعيفة  شمسًا  كانت  �لكنها  تجف،  	لثيا/  لعل  	لشمس 
	لمبتلة  بالثيا/  فبقيت   ،Hلشتا	 من   Aأليا	  �هذ في  با%3	ً  شعاعها 

فأعقَبتني 3ثية (�3ماتيزA) Ufتني مد_ طويلة.

	لباقيا�.  	لجليال�  �fثا3ها  *عمدتها  �3*ينا  بتدمر  مر3نا 
�تدمر مدينة مسحو3_ كأنها من مد� *لف ليلة �ليلة، لو *� متتبعًا 
جمع تا3يخها �%ّ�� *خبا3ها لكا� من Uلك ِسْفر عظيم من *سفا3 

	لتا3يخ.

فلست  Yينب،   �* Yنوبيا   �*  ...Hلزّبا	 فيها  كانت  	لتي  تدمر 
 E	ألحو	قيد في سجل  لها  	لتحقيق �ليس  ما  	سمها على   \3%*
	لتي   �هذ تدمر  	لثالثي!  	سمها  �*عر�  *ستخرجه  حتى  	لمدنية 
 �7� َبْعَلبك  *عمد_  تشبه  	لتي  *عمدتها  بعظم  7ليها  	لناظر  تدهش 
كانت *صغر منها بقليل، صا�3 يومًا من 	ألياA منفى لمن يغضب 
7ليها  	لد	خُل  Y	هر_ فصا�3 سجونًا  	لحكاA. كانت قصو3	ً  عليه 

مفقوٌ% �	لخاz3 منها (�من يخرz منها؟) مولو%!
*   *   *

١٤٨

�*3بعين  ست  قبل   \*) يومئذ  �كانت  	لز�3.  %ير  �بلغنا 
 Rفند b3لشا	 	حد_، في هذ	� b3سنة) بلد_ صغير_ ما  فيها 7ّال شا
صغير نزلت فيه فبتُّ ليالي. �*نا *كر� حيا_ 	لفنا%R، لم *حبها قط 
لي  يجد�	   �* 7خو	ننا  فسألت  منها،  *هر/  عمر\   Eطو �كنت 
*سر_ تؤّجرني غرفة *عيش فيها، فقالو	 بأ� 	لمسلمين ال  يؤجر�� 
غرفة في %�3هم لرجل *جنبي، �لكن في 	لبلد حيًا 	سمه 	لجبيلة 
�	ستأجر�	  ما  تريد.  عندهم  �جد�  3بما   p3لنصا	 من   Aقو فيه 
 ��U مهذبو� Aجة �طفال�، قو�Y� z�Y لي غرفة عند *سر_ فيها
*خالR *قمت عندهم قليًال، �لكن كرهت 	لحي فعرضت عليهم 
*� *ستأجر *نا %	3	ً *ختا3ها �*%فع *نا *جرتها �*سكنهم معي فيها، 
 Aلطعا	لي  A/ على *� يقد	لشر	� Aلطعا	فع لهم نصف نفقا� %*�

ُمَعّد	ً.

	لفر	�  فرَعي  بين  جزير_  في   ً	3	% �	ستأجر�  فقبلو	، 
يسمونها >	لحويقة< (أل� 	لماH يحيق بها من جهتيها). �كانت %	3	ً 
جميلة تدخل منها 7لى بستا� �	سع فيه *شجا3 عليها 	لثما3، �7لى 
 �يمينك غرفتا� فيهما مر	فقهما يقابلهما ثال� غر�، *\ *� هذ
	لد	3 تشتمل على بيتين، فسكنت *نا في 	لجهة 	ليمنى �*سكنت 
 zلز�	لم *ُصا%� � .pألخر	لجهة 	نتقلت معي 7لى 	لتي 	ألسر_ 	
*بد	ً، *ما 	لز�جة �*طفالها فربما كنت *لقاهم، �كنت *غد� على 
	لمد3سة صباحًا بعد *� ُيَعّد لي 	لطعاA �توصله 	لطفلة 7لى با/ 
	لغرفة، فإU	 3جعت �جد� غد	ئي ُمَعّد	ً على مائد_ صغير_ فأكلت 
منه ثم %خلت 7لى 	لغرفة 	لد	خلية فنمت فيها، فإU	 	نتهت 	لقيلولة 

�خرجت �جد� 	لطعاA قد 3ُِفع �	لشا\ قد حل مكانه.
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بقيت *يامي كلها في %ير 	لز�3 مع هذ� 	ألسر_، لم *شُك منها 
شيئًا �لم *جد منها 7ال خير	ً. �كا� 	لذ\ يتولى *مر\ �يساعدني 
على نيل كل ما  *3يد هو 	لشيخ حسين 	لسر	z 3حمة 	هللا عليه، كا� 
لي في %ير 	لز�3 كما كا� 	ألستاU 	لشيخ بهجة 	ألثر\ في بغد	%، 
�كما كا� قبلهما 	ألستاU بكر 	أل3فلي في سلمية. �قد لقيت في 
%ير 	لز�3 7خو_ كر	مًا *جّالH �*ساتذ_ فضالH، منهم 	لقاضي 	لشيخ 
عبد 	لقا%3 مّال حويش 	لذ\ صا3 ـ من بعدـ  صديقًا كريمًا، �كا� 
له  تفسير	ً  عليهم  يقر*  	لبلد  *هل  *فاضل  من  جماعة   �عند يسمر 
يسمعو�  فكانو	  *نه طبعه)،  بتأليفه مد_ طويلة (�*حسب  	شتغل 
بر	عة  	لدير  �ألهل  	لشطرنج،  لعبو	  �3بما  �يتحدثو�،  	لتفسير 

في لعبه.
	لز�3  %ير  نائب  �هو  	لعايش،  محمد  فيها  عرفت  �ممن 
3ئيس  نائب  	أل�قا�  من  �قت  في  �صا3  	لنيابي  	لمجلس  في 
	لمجلس، �كانت له منزلة بين 3جاE 	لحكم �	لسياسيين كما كا� 
	لحر	كي  منهم حكمت  نو	/ 	ألطر	�،  *مثاله من  لبعض  مثلها 
	لمعر_   ��جو هم  	لحر	كي   Ef� 	لنعما�)،  (معّر_  	لمعر_  نائب 
موها، �منهم Ef نظاA 	لدين: عبد 	لباقي نظاA 	لدين �توفيق  �مقدَّ
	لجزير_،   Eشما في  	لقامشلي  من  *نهم  �*حسب  	لدين،   Aنظا
�جبل  حو3	�  �من  منهم،  	لجريد_(١)   �هذ تحرير  3ئيس  �لعل 

.Hهؤال Eجماعة من *مثا Y�3لد	
خطيب  	لعرفي  سعيد  	لشيخ  	لز�3  %ير  في  عرفت  �ممن 
	لجامع 	لكبير، �قد كنت لقيته في مصر لما كا� ها3بًا من 	لفرنسيين 

___________________
(١) جريد_ 	لشرR 	أل�سط، �هو 	ألستاU عرفا� نظاA 	لدين.

١٥٠

�Uلك  	لخطيب  	لدين  محب  لخالي  �كا� صديقًا  فيها،  �مقيمًا 
سنة ١٩٢٨، �قد صا3 يومًا 3ئيس 	لمجلس 	إلسالمي 	ألعلى في 

%مشق، �كا� متكلمًا خطيبًا جريئًا �له كتابا�.
في  مسكنه  	لهنيد\،   Ef من  	لدير  في  كبير  تاجر  �منهم 
	لجسر  من  	لسالك  يمين  على  فيها   ً	3	% 	تخذُ�  	لتي  	لحويقة 
 bلفر	لعظيم على 	لكبير 	لجسر 	7لى  �	لفر	لصغير على فرَعي 	

	آلخر.
*   *   *

*ما 	لمد3سة 	لثانوية 	لتي ُنقلت 7ليها فأUكر *نها كانت قريبة 
من مدخل 	لمدينة من جهة 	لشاA، �قد ُمحيت من Uهني صو3تها 
�لم يبَق منها 7ال بقايا، كا� مديرها *ستاUٌ فاضل من حلب 	سمه 
بهجت 	لشهبند3، �كا� معنا فيها 3فيق لنا في 	لد3	سة في مكتب 
*نه كا� 3فيقًا لألستاU محمو%  عنبر كا� بعد\ بسنة �	حد_ (*\ 
*حمد   Uألستا	 هو  	لسلفي)  	لمؤلف  	لكاتب  	إلسطنبولي  مهد\ 
عبو% 	لفتّيح، �كا� بين 	لمد3سين 3جل من %مشق مهذ/ كريم 
 g3	لمد	لرسم في 	سمه *حسبه صا3 ـ بعدـ  مفتش 	لخلق نسيت 	
	لرسمية في %مشق. عرh علّي مر_ *� يصّو3ني، فأخذ لوحة من 
	لخشب �*خذ *صابع 	أللو	� �بد* يرسم �*نا قاعد *مامه، لم يقس 
بقلم 3صا�  يرسم  �لم   �*بعا% يقّد3  �لم  �عرضه  طوE �جهي 
بها  يرسم  �بد*  	أللو	�  *صابع  *خذ  بل  تحد% مالمحه،  خطوطًا 
بمقاييسها  	لصو3_   �Hجا حتى  جلستا�  7ال  تكن  فلم  3*سًا، 
�*لو	نها مطابقة لصو3_ �جهي! ال  *عني *نها مثل 	لصو3_ 	لشمسية 
مسّو%_  غير  من  مطابقة   �Hجا *نها  *عني  بل  (	لفوتوغر	فية) 
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 ...Aلشا	 في  عند\  موجو%_   E	ال  تز *نها  �*حسب   ،gال  مقيا�
�يقوE *هل 	لخبر_ 7نها صو3_ فنية.

مدتي  لِقَصر  *حد	ً  	لمد3سة   �هذ في  تالميذ\  من  *Uكر  ال 
فيها، فما *قمُت في %ير 	لز�3 7ال *شهر	ً معد�%_، 7ال *نني كنت 
يومئذ   Aإلعال	 �Yير  �كا�  لإلU	عة  حديثًا  جد_  في  *سّجل  مر_ 
فرّحب  فقابلته  	لحجيال�،  	لشيخ جميل  هو  	لوYير  �كا�  فيها، 
�، فأخذ� Uلك على *نه Uبي �*كرمني �جعل يصفني بأنني *ستا
تو	ضع منه �تكرA �شكرته عليه. قاE: ال، بل كنَت *ستاUنا حقيقة. 
قلت: *ين �متى؟ قاE: في %ير 	لز�3 سنة ١٩٤٠، ثم Uهب يقر* 
 g3% في  �مقطوعا�  قصائد  من  *شرحه  ما  كنت  بعض  علّي 

	أل%/ 	لعربي!
	لز�3  %ير  في  	لشيخ جميل  معالي  كا�  متى   \3%* �لست 
ليكو� طالبًا في ثانويتها، �لكن 	لذ\ *%3يه *� Uكر Uلك منه �هو 

�Yير يدE على سمو في 	لنفس �على كرA في 	لطبع.
 ،(١)Aلشا	 في  *قضيها  فقلت  	لسنة  نصف  عطلة   �Hجا�
فأعد%� عد_ 	لسفر ��ضعنا *متعتنا في 	لسيا3_ �هممنا بالمسير، 
 Aيو  Aليو	 �كا�  قليل،  7ال  	لصال_  لموعد  يبَق  لم  بأنه  3*ينا  ثم 

___________________
(١) *\ في %مشق، �>	لشاA< هو 	السم 	لذ\ يطلقه *هل 	لمملكة �	لخليج 
على بال% 	لشاA عامة: سو3يا �لبنا� �فلسطين �	أل3%�، �>	لشاA< هي 
	لشاA (	أل3%� �فلسطين �لبنا�)، �هي  سو3يا عند *هل سائر بال% 
%مشق بلسا� 	لسو3يين، �U7	 	ستعملها *هل %مشق *نفسهم عنو	 بها 
مركز 	لمدينة *� %مشق 	لقديمة. �*حسب *� لمصر من 	لمعاني 	لعامة 

�	لخاصة ما  هو قريب من Uلك عند *هلها (مجاهد).

١٥٢

ثم  فنصلي  	لمسجد  ببا/  	لسيا3_  تقف   �* فاقترحنا  	لجمعة، 
نمتطيها �نتوكل على 	هللا. ��	فق على Uلك 	لركا/ جميعًا، فلما 
 �7 :Eهللا فقا	3حمه  z	لسر	لشيخ حسين 	ني Hلمسجد جا	خلت %

	لقوA يطلبو� *� تلقي فيهم خطبة قبل *� تسافر.
�كانت  	أللما�  *يد\  في  سقطت  قد  با3يس  �كانت 
	الضطر	با� قد عا%� 7لى 	لشاA، فقلت له: *نت تعلم ـ يا شيخ 
حسينـ  *نني كالقنبلة 	لتي ال  يمسكها *� تنطلق 7ال مسما3 صغير، 
�*خا� *� تطغى بي 	لحماسة فأقوE ما  ال  يناسب 	لمقاA، فإلى 
 ،Hقل ما  تشا :E؟ فضحك �قاAلموقف بالكال	يسمح لي  pمد \*

فالمجاE *مامك فسيح.
	ألثر  لها  كا�  	لتي  	لنا3ية  	لخطب  تلك  من  خطبة  *لقيت 
في  مكتوبة فضاعت  تكن  لم  *نها  غير   ،gلنا	  gنفو في  	لكبير 
	لمئا� من 	لخطب 	لتي *لقيتها ثم نسيتها �نسيها 	لناg، �*3جو 

*� يبقى لي شيH من ثو	بها عند 	هللا.
ال *Uكر من هذ� 	لخطبة 7ال جملة �	حد_ قلت فيها: ال  تخافو	 
 R�7 نا3هم ال  تحر ،H%عا	بطولتهم � ،H	لفرنسيين فإ� *فئدتهم هو	
 Eُ3صاصهم ال  يقتل، �لو كا� فيهم خير ما  �طئت عاصمَتهم نعا�

	أللما�.
%مشق؛  في  7خو	نهم  مثل  	لدير  في   gلنا	 *حسب  كنت 
*علم  *كن  �لم  �يهتفو�...  فيها  يصيحو�  بالمظاهر	�  يخرجو� 
ر  *نهم مثل *هل بغد	%، مظاهر	تهم 7عصا3 فيه ناY� ،3الEY ُتَدمِّ
�بر	كين تنفجر! خرz 	لناg من 	لمسجد يريد�� *� َيِصلو	 7لى 
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	لفرنسيين فيحطموهم، �جا�H 	لشرطة �	لجند لتمسك بي أل� 
 �بالقبض علّي، �لكن هذ *مر  	لعسكر\)  (	لكولونيل  	لمستشا3 
	ألمو	z من 	لناg 	لثائرين حالو	 بيني �بينهم فقنعو	 من 	لغنيمة 
هل  	لسيا3_...  مع  تمشي  	لمظاهر	�   �هذ �	ستمر�  باإليا/، 
طغيا�  �تطغى  	لعو	صف  هبَّ  تهبُّ  7نها  بل  ال،  تمشي؟  قلت 
�تركنا  سيا3	تنا،  �مشت  	لبلد  fخر  بلغنا  حتى  	لعاتي،   zلمو	

	لناg �هم يهتفو� �تصنع بهم 	لحماسة صنيعها.
�لما �صلنا 	لقريتين �تدمر كا� قد جاH 	ألمر بالهاتف لكل 
منهما بالقبض علّي، �لكن 3كا/ 	لسيا3_ ـ لَِما بقي في نفوسهم 
من *ثر 	لحماسة �ما  فيها من ��3 	إلسالA �سالئق 	لعر/ـ  �قفو	 

بيني �بينهم حتى بلغت %مشق سالمًا.
*   *   *

بعد *ياA من �صولي 7لى 	لشاA 	ستدعاني �Yير 	لمعا�3، 
كلية  في  عرفته  	لذ\  	هللا  3حمه   \Y	لبر	 محسن   Uألستا	 �كا� 
مع  ُقتل   �* 	ألمر  به  	نتهى  ثم  فيها،  طالب  �*نا  معيد	ً   Rلحقو	
 ،Aبالكال �fنسني  مرّحبًا  فاستقبلني  عليه  %خلت  	لزعيم.  حسني 
ثم قاE لي: كأ� هو	H %ير 	لز�3 لم يو	فقك فهل تحب *� تستريح 

*يامًا؟
فقلت في نفسي: *تجاهل ألعر� ما  	لذ\ يريد�. فقلت: ال؛ 

�7 هو	H %ير 	لز�3 �	فقني جد	ً �صحتي بحمد 	هللا صحة حسنة.
قاp3* :E *� تستريح *يامًا بعد هذ	 	لسفر 	لطويل. قلت: ال  يا 

١٥٤

سيد\، ال  *حتاz 7لى 3	حة �سأ3جع في نهاية 	لعطلة 	لنصفية.
فا3§... ما  بدهم   Aبال كال :bلقنا	 قاE �قد نزb عن �جهه 
7ياq! (*\ *� 	لمستشا3 	لفرنسي يرفض عو%تي 7لى 	لدير)، فكا� 

Uلك خير	ً *3	%� 	هللا لي.
قلت: كيف *بقى هنا بال عمل؟ قاE: نمنحك 7جاY_ مرضية. 
مرضًا  لك  سنختا3   :Eقا� فضحك  مريضًا.  لست  �لكني  قلت: 

.�ترضا
*   *   *

    � ��ه �ه ن
ع� تعديل تعديل نخصي ف
ق
ط،  مي� �  هذ� �ملستند  هذ� �ملستند� لغر!� �النتفا�� �لش لغر!� �النتفا�� �لشَّخصي ف
ق
ط،  مي� ة 
ةي�ؤ.-� بطباع 
ي�ؤ.-� بطباع

ت  مطبوعة6  45  3لك1نية ت  مطبوعة6  45  3لك1نية  �  بأية  بأية�  هيئة  هيئة;  ;  كانكان > � نشر نشر� 5 3عا@?5 3عا@?

بعُة 	لر	بِعة ٢٠٠٥٢٠٠٥   بعُة 	لر	بِعة 	لطَّ ط (١٤١٤×٢١٢١) ) 	لطَّ ط ( صفحًة من 	لقطِع 	ملتوسِّ  ١٨١١٨١ صفحًة من 	لقطِع 	ملتوسِّ
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�%	b بغد	%

نشر� سنة ١٩٣٩

	لو%	b يا بغد	%!
�	لكرخي  �*حمد،  �	لنعما�  �	لرشيد،  	لمنصو3  بلد  يا 
�مطيع   ،R7سحا�  R3مخا�  ،gلعبا	�  g	نو �*بي  �	لجنيد، 
�حما%... يا منزE 	لُقّو	% �	لخلفاH، �	لمحّدثين �	لفقهاH، �	لزّها% 
�	ألتقياH، �	لمغنين �	لشعر	H، �	لُمّجا� �	لظرفاH... يا مثابة 	لعلم 
 ...Eلخمو	لفقر �	لغنى، �	لمجد �	� ،Rلفسو	للهو �	لتقى، �	�

.Hيا %نيا فيها من كل شي
!Aإلسال	لعربية، �يا قبة 	يا موئل � ،Aلسال	3 	يا % b	%لو	

يا بلد	ً *حببته قبل *� *3	�، �*حببته بعدما 3*يته. لقد عشت 
 �Uعي يؤ	لد	لنائم، صحو� منه على صو� 	مانًا مّر كحلم Y فيك

.pلذكر	 bفلم *جد منه في يد\ 7ال لذ ،R	بالفر
�هل تخلف 	ألحالA ـ يا بلُدـ  7ال 	ألسى �	آلالA؟

�لكني ـ على Uلكـ  3	3 hٍ	h، فالو%	b يا بغد	% �	سلمي 
على 	لزما�.

*   *   *

١٥٦

 b3	لمحطة تسلك 7ليها شو	لسيا3_ تشتّد بي 7لى 	عتها �%�
	لحب  بليالي  غايتها)  (�	لمحطة  شبهتها   ،Eجما� بهجة   �	U
 .R	لفر	3_ 	لوحد_ �مر	كلها *نس �حال�_، �لكن نهايتها �حشة 
�عاينت 	لو%	b فأيقنت *ني مفاR3 بغد	% عما قليل، �*ني سأتلّفت 
�ال  نخيلها،  %جلتها  �ال  *بصر  �ال  *3باضها،  3ياضها   p3* فال 
ِجّدته  ما  ال  تبلى   E	ألقو	 (��7 من   (١)Eأل�	  Eبقو لساني   pفجر

�ال  يمضي Yمانه):
*قوEُ لصاحبي �	لعيُس َتهو\
نجٍد َعر	3ِ  َشميم  من  تمتَّْع 
شهو3ٌ قد مضيَن �ما  شعرنا
ليٍل فخيُر  ليُلُهّن  فأّما 

ما3(٢) فالضِّ 	لُمنيفة  بين  بنا 
َعر	3ِ من  	لَعِشّية  بعد  فما 
�ال  َسر	3 لُهّن  بأنصاٍ� 
	لّنها3ِ من  ما  يكو�  �*طيُب 

من  فا3قت  �كم  *حبا/،  من  �ّ%عت  َكم  *Uكُر  �جعلت 
مناEY، �كم قّطعت قلبي ِقَطعًا نثرتها في *h3 	هللا 	لو	سعة 	لتي 
ال  تحفظ Uكرp �ال  ترثي لبائس. �3*يتني ال  *كا% *ستقر في بلد 
حتى تطرحني 	لنوp في fخر، كنبتة ال  تكا% ترسخ في تربة �تمد 

.pفيها جذ�3ها حتى ُتقَلع �ُتنَقل 7لى تربة *خر

*حد  جاHها  قد  يكن  لم   Aيو بغد	%  %خلت  *ني  �3*يت 
7ال  منها  ال  *عر�  مستوحشًا  �حيد	ً  فيها  فلبثت  *صحابي،  من 
	لمسجد، �ما  كا� لمسلم *� يرp نفسه غريبًا في بلد فيه مسجد 

___________________
(١) هو قيس بن 	لملّو� (مجاهد).

(٢) مو	ضع بين 	ليمامة �نجد (مجاهد).
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�لكنها 	لعاطفة 	لضعيفة 	لمتهافتة. فلما *لِفتها �صا�3 بلد\ �غد	 
لها في قلبي مكا� ُنفيت عنها!

فلّما لها  كا3هين  ُمكَرهينا%خلنا  خرجنا  *لِْفناها 
�فكر� في *مر\: متى *لقي 3حلي، �متى *حل حقائبي؟ 
�هل ُكتب علّي *� *طو� *بد	ً في 	لبال% �*عيش غريبًا �حيد	ً بعيد	ً 

عن *هلي �كتبي �صحبي؟
لقد  حتى  �ماجت،  	لسو%  	لخو	طر  3*سي  في  �هاجت 
3*يت 	لشو	b3 	لحالَِية بالزهر صحر	H مجدبة، �3*يت شعاb 	لقمر 

	لمضيH مظلمًا خابيًا.
َ� تطو	في �*قبل ـ مثليـ  على بال% ما  لها في نفسه  �من طوَّ
عليه  �صحبًا  *حبة  7ليه  *هًال   R3فا� فيها صديق،  �ال  له  صو3_ 

كر	مًا، �من كانت حاله كحالي، عر� صدR مقالي!
*   *   *

لصديقّي  بمنديلي  *لّو�  �طفقت  �سا3،  	لقطا3  �صّفر 
فنظر�   ،Aلظال	 عني  �	3	هما  حتى  �حسن(١)،  *نو3  	ألثيرين 
�ال  جليس،  ال  *نيس  	لفخمة،  	لعربة  في  �حيد  *نا   	Uفإ حولي 

فَكرَّ فكر\ 3	جعًا 7لى بغد	%.
	لذ\   qجسر على  	لحب  يولد  	لحب،  مهد  يا  بغد	%، 
تحرسه >	لعيو�<، �ينمو في �Y	3قك U	� 	ألجنحة 	لبيض 	لتي 

___________________
(١) *نو3 	لعطا3 �حسن 	لقو	�.

١٥٨

 Eكبيها، �يشّب في َكرخك �تحت ظال	تخفق كخَفقا� قلو/ 3
نخيلك.

فّتشو	، كم تحت هذ	 	لثرp من بقايا 	لقلو/ 	لتي حطمها 
	لجسر  على  ُ�لد  	لذ\  	لجبا3،   Rلمخلو	 هذ	  >	لعيو�<   Aبسها
شابًا، �نما في 	لز�R3، �	كتهل في 	لكرw، ثم لم يمت ألنه من 

*بناH 	لخلو%؟
سلو	  	لغر	A؟   H	شهد من  خبر  *عندها  بغد	%:   h3* سلو	 
جّو بغد	%: *ين 	لنغما� 	لِعذ	/ 	لتي عطر� نسيمه بعطر 	لجنة، 
�*ماتت  �*بكت  �*ضحكت  عو	طف،  �هاجت  قلوبًا  فهز� 

h؟ �*حيت، هل *ضعت ـ �يحكـ  هذ� 	لثر�_ 	لتي ال  تعوَّ
سلو	 	لجسر... يا جسر بغد	%، �7 ما  بقي من حديثك قد مأل 
كتب 	أل%/ حتى لم يعر� 	لناg سوقًا للعو	طف �	ألفكا3 �	لِعَبر 
*كبر من جسر بغد	%، فأين سائر *خباq3؟ كم َضَمْمت 3U	عيك 
على عشيقين فنعما بينهما بلذ_ 	لحب! �كم تركت حبيبًا ينتظر فال 
يرجع بعد 	النتظا3 7ال بالخيبة �	ألسى! �كم عطفت على بائس 
منكو% �*عرضت عن منكو% بائس، فأ3يت 	أل�E من مشاهد 	لحيا_ 
ما  هّو� عليه ما  هو فيه �Y%� 	لثاني بؤسًا �نكد	ً! �كم �عيت من 
*سر	3 	لحب �	لبغض، �	لفر� �	لحز�، �	لغنى �	لفقر، �	لعز_ 

�	لذE، �كل ما  تحتو\ 	لحيا_ �تشمل 	لنفس من *لو	�؟
كم 3*يت من حصا% 	أل%مغة �ثمر	� 	لقلو/! كم مد�(١) 

___________________
(١) من: ما% يميد.
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تحت *قد	A خليفة كانت تصغي له 	لدنيا U7	 قاE ألنه ينطق بلسا� 
بسيف  يلّو�  U7	 سا3 ألنه  	ألمم  له  كانت تخضع  �قائد  محمد، 

محمد!
يا جسر غاY\ 	لجديد 	لهائل 	لعظيم، *عندq نبأ من Uلك 
_ 	لدنيا �قطب  	لجسر 	لذ\ كا� عاَلمًا من 	لعو	لم، �	لذ\ كا� ُسرَّ
 pفحو ،Eلهز	 Yجا 	U7 Eلجّد، �للهز	جدَّ  	U7 3حاها؟ �كا� للِجّد

	لمجَد من *ساسه �جَمَع 	لمتعة من *طر	فها.
*   *   *

�هذ� 	لمنا3_ 	لمنحنية 	لمائلة في >سوR 	لغزE< تنظر بعيني 
ـ على سعتهـ   	لذ\ كا� يضيق  *ين مسجدها  *Aّ ثكلى... سلوها 
تبلغ  حتى  تتتالى  ثم   b3لشا	 7لى  	لصفو�  تمتد  حتى  بالمصلين 

	لنهر(١)؟
 Rفاf �ملؤ�	  علمًا  	لدنيا  *ترعو	  	لذين   Hلعلما	 *�لئك  *ين 

	ألh3 نو3	ً �هدp؟ *ين مو	كب 	لخلفاH حيث...
ُتزِهُر	لخيل تصهُل �	لفو	gُ3 َتّدعي �	ألِسّنُة  تلَمُع  �	لبِيُض 

�مشيهم في 3حا/ بيت 	هللا...
متو	ضع خاضع  مشيَة  �ال  يتكبُر...  ال  يزهى  هللاِ 

	لمحا3يب  جير	�  *ين  �*بطالها؟  	لمنابر  فرسا�  *ين 
�ُجّالسها؟ *ين... *ين...؟

___________________
(١) كذلك قاE 	لتا3يخ.

١٦٠

يا *سفي! لقد ُسرR 	لمسجد �ُهدA 	لمنبر �ضاb 	لمحر	/، 
�ال  �عت  �مصانعك،   qمآثر بغد	%ـ   ـ يا  	لحجا3_  تحفظ  �لم 
*فال  عيد	نك...  3ّنا�  	لجّو  �ال  *بقى  حبك،  Uكريا�   h3أل	
ُمرجعو  *نهم U	كر� عهدq �*نهم  *قسم *صحابها  قلوٌ/  حفظتها 

مجدq؟
فأين مسجد بغد	% 	لجامع يا مديرية 	أل�قا�؟ *ين 	لمسجد 
يا 7%	3_ 	آلثا3؟ *ين 	لمسجد يا من 	تخذتم 	لمسجد بيوتًا �%كاكين 

�تركتم 	لمنا3_ منحنية عليه تبكي؟!
*ين 	لمد3سة 	لنظامية يا من *قمتم على *نقاضها سوR 	لشو3جة 
 Hلعلما	 حَيو	�  فيها   bتبا كانت  �قد   ،Aلثو	� 	لبصل  فيه  لتبيعو	 

�ُعصا3	� عقولهم �قلوبهم؟
ال تحزني يا بغد	% �	صبر\؛ فإ� كل شيH يعو% ما  بقي في 

	لقلب 7يما� �في 	لفم لسا� �في 	ليد سنا�.
*   *   *

�غابت  	ألفق،   H	3� 	ختفت  قد  بغد	%   	Uفإ �3	ئي  �تلفتُّ 
ثم   Hفتضي تا3_  تنكشف  	لنهر،   \Uتحا 	لتي  	ألعظمية  مسا3/ 
 Eلنخيل، كشاعر منفر% متأمل *� محب متعّز	  Eتختفي في ظال
يناجي طيف 	لحبيب �يسامر ليالي 	لوصاE 	لتي تلو� له صو3ها. 
�	لنهر يطلع عليها مر_ بصفحته 	لبيضاH 	لمشرقة 	لتي تشبه *منّية 
بد� لحالم، ثم يحجبه عنها 	لنخيل �يمحو� 	لظالA كما تمحو 

	لحيا_ بو	قعها 	ألحالAَ �تطمس صو3َ 	ألماني.
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�غابت   ،Eلجال	� 	لفتنة   �	U 	لصالحية   b3	شو �غابت 
هذ	  �	لماضي.  *نا  �بقيت  	لقبا/...  �غابت  	لرشيقة   �Uلمآ	
	لماضي 	لذ\ طالما قاسيت منه �طالما كابد�، ثم كلما *�غلت 
به 	نحد	3	ً في *عماR نفسي �%فنته في هو_ 	لذكرp �قلت ما�، 
عا% حيًا كامًال تثير� نغمة �تهيجه صو3_ �يبعثه بيت من 	لشعر... 

فيبعث بحياته fالمي.
غابت بغد	%، فسالA على بغد	%.

�	شهد�	 *نه ما  بعد %مشق بلٌد *ََحبُّ 7لّي من بغد	%، �ال  بعد 
شجر  	لحو3  �ال  بعد  	ألبوUية،  من  قلبي  في  *�قع  نغمة  	لعتابا 
*جّل في عيني من 	لنخيل، �ال  بعد بر%p نهر *عّز على نفسي من 

%جلة.
*ستغفر 	هللا! 7ال َحَرA 	هللا �مدينة نبّيه، فهما �	هللا *حب 	لبال% 
في  	لشجر  *بهى  فمي، �شجرهما  في   �	لميا *لذ  �ما�هما  7لّي، 

بصر\.
.Aلسال	%، �على ساكنيك 	عليك يا بغد Aلسال	

*   *   *

    � ��ه �ه ن
ع� تعديل تعديل نخصي ف
ق
ط،  مي� �  هذ� �ملستند  هذ� �ملستند� لغر!� �النتفا�� �لش لغر!� �النتفا�� �لشَّخصي ف
ق
ط،  مي� ة 
ةي�ؤ.-� بطباع 
ي�ؤ.-� بطباع

ت  مطبوعة6  45  3لك1نية ت  مطبوعة6  45  3لك1نية  �  بأية  بأية�  هيئة  هيئة;  ;  كانكان > � نشر نشر� 5 3عا@?5 3عا@?

بعُة 	لر	بِعة ٢٠٠٥٢٠٠٥   بعُة 	لر	بِعة 	لطَّ ط (١٤١٤×٢١٢١) ) 	لطَّ ط ( صفحًة من 	لقطِع 	ملتوسِّ  ١٨١١٨١ صفحًة من 	لقطِع 	ملتوسِّ
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نو3\ 	لسعيد

*Uيعت في fخر سنة ١٩٥٦

*بد* هذ	 	لحديث بـ>	لحمد هللا<، ال  	لحمد 	لتقليد\ 	لذ\ 
ال  ينطق  باللسا�   Eتقا كلمة  ال  يعد�  �	لذ\  	لخطب،  به  تفتَتح 
	لقلب   Rعما* *حمد� من  	هللا حقيقة،  *حمد  *نا  بل  	لجنا�،  بها 
على *� *3	نا 	لفجر 	لصا%R ليوA 	لمجد 	لجديد، 	لمجد للعر/ 

�للمسلمين.
	لتي صدئت  	لسيو�  *سكتتنا  قبل  فخرنا من   	U7 كنا  �لقد 
	لتي   pلقو	�  ،gلنفو	 في  هجعت  	لتي  �	لعز	ئم  	ألغما%،  في 
كذبتنا  	لعزيز  	لماضي  Uكرنا   	U7 �كنا  	لسو	عد،  في  	سترخت 
شو	هد 	لو	قع 	لذليل. فضّجت 	لسيو� في *غما%ها حتى ُسّلت، 
سو	عدنا  7لى  �عا%�  �ثبت،  حتى  نفوسنا  في  	لعز	ئم  �ثا�3 
قو	ها، �3*ينا نحن من *نفسنا �3*� 	لدنيا منا *ننا *هل لماضينا، 

37� 	لبطولة لم يفقد من قلوبنا، �*ننا *بناH *�لئك 	لجد�%. �*�
7ّال 	لسال�، 	لسال�  لم يكن ينقصنا (كما قلت لكم مر_) 
يتعلمو	  �لم  ظهر،   Aيو  �يحملو فلم  fبا�نا  قّصر  	لذ\  	لجديد 
	لعلوA 	لجديد_ 	لتي صنعت هذ	 	لسال� �لبثو	 على ما  عندهم، 

فسبقنا 	لناg بعد *� كنا نحن 	لسابقين.

١٦٤

 bستطا	لسال� فقط، فلما صا3 في *يدينا منه 	كا� ينقصنا 
يومًا  ُتَعّد	�  كانتا  %�لتين  يقف في �جه   �* مثل مصر  بلد صغير 
لنا  ال  سبيل  �*نه  ُتغَلبا  لن  *نهما  نظن  �كنا   ،h3أل	  E�%  pقو*

عليهما.
�لئن تسلح 	لعر/ �	لمسلمو� 	لتسّلح 	لكامل، فليقُفّن في 
�جه *هل 	ألh3 جميعًا، �ليحا3ُبّن 	لجن �	إلنس �	لشياطين، 
 H	لشهد	جماجم  gلمجاهدين �على *سا	سيو�  �	لَيْبُنّن بشفر�

مجد	ً جديد	ً َيز3\ بالمجد 	لتليد.
*   *   *

ُنغلب حتى في  لم  *ننا  	لمسلمو�، هو  *يها  يا  �شيf Hخر 
*شد *ياA ضعفنا، لم يغلبنا 	لمستعمر�� بقوتهم �لم ينتصر�	 علينا 
يضربو�  كانو	  مجدنا؛  بأيدينا   Aنهد نحن  كنا  �لكن  بسالحهم، 

بعضنا ببعض �كانو	 يسلطو� بعضنا على بعض!
َمن قضى على حكومة 	ألمير عبد 	لقا%3 في 	لجز	ئر؟ �هل 
يعينونهم  منا  *ناسًا  *عد	�نا  *� �جد  لوال  يستسلم   �* ُيغَلب  كا� 

علينا؟ هل كا� ُيغلب لوال 	لخائنو�؟
�من Uهب بثو3_ 	ألمير عبد 	لكريم من بعد؟

�لّما قاA محمد بن عرفا� في 	لهند �*سس 	لد�لة 	إلسالمية 
�غلب 	إلنكليز �	لسيخ، َمن قضى على %�لته 7ال 	لمسلمو� 	لذين 

حركتهم %سائس 	لمفسدين؟
	لذين  	لفرنسيو�  %عائمها؟   hَقّو من  	لسو3ية،  �	لثو3_ 

http://www.alitantawi.com
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	لذين يسكنو� سو3ية،  	لمتطوعين من   Rفر A* با3يز  جا��	 من 
�	لذين *طعمتهم سو3ية �سقتهم ��fتهم �*كرمتهم؟

	لسنة  مئة  في  نالته  نصر  كل  �لفرنسا  إلنكلتر	  �من ضمن 
	لماضية؟ هل ضمن إلنكلتر	 	لنصر 7ال 	لهنو%؟ �هل ضمن لفرنسا 

	لنصر 7ال 	لمغا3بة؟
�من *خذ 	لشاA من Ef عثما� �3فع يدهم عنها حتى �ضع 
	لذين ُخدعنا  *يديهم عليها 7ال نحن؟ نحن  	إلنكليز �	لفرنسيو� 

بوعو%هم �	طمأنّنا 7لى عهو%هم؟
بعضنا  يضربو�  �كانو	  بعض،  على  بعضنا  يسّلطو�  كانو	 
بأيد\ بعض، �ها هم *�الH يلجؤ�� 	ليوA 7لى هذ� 	لخطة 	لقديمة. 
يريد�� *� يضربو	 	لعر/ بالعر/ �	لمسلمين بالمسلمين، فجا��	 
بعبد 	إلنكليز(١)، �بإبليس 	لسياسة 	لعربية، بنو3\ 	لسعيد، �بهذ	 

	لحلف 	لملعو�، حلف 	لشياطين.
 ،R	لعر	 	لسعيد فقد كسبو	نو3\  	كسبو 	U7 *نهم 	حسبو�
	لناgـ  خاتم في  كثير من  يظنو� �يظن  كانو	  ـ كما   R	لعر	 أل� 
7صبع نو3\ 	لسعيد، فإ� شاH *%خله في *صبعه ��7 شاH نزعه من 
*صبعه... �*� 	لوY	3_ قيد 7شا3ته �7 شاH تسّنمها ��7 شاH تخّلى 

عنها... �*نه 	لرجل 	لقدير 	لجر\H 	لمحّنك 	لذ\ ليس له نظير!
	لشاA، �*نا 3جل عا] في  	لعر	R كما *عر�  �*نا *عر� 
	لعر	R *3بع سنين �*كل من خبز 	لعر	R، �لي في 	لعر	R 7خو_ 

___________________
(١) *3%� به عبد 	إلله، �لكن لم يمكن يومئذ 	لتصريح باسمه.

١٦٦

عشرين  من  تالميذ\  كانو	  تالميذ،   R	لعر	 في  �لي   Hصدقا*�
 R	لعر	 تكلمت عن   	Uفإ  ،R	لعر	 *3كا�  	ليوA من  سنة(١)، �هم 

تكلمت كالA 	لخبير.
�7 	لوY	3_ قيد 7شا3_ نو3\ 	لسعيد حقيقة، �نو3\ 	لسعيد 
	لسعيد  نو3\  قو_  �لكن  هذ	،  في  ال  شك  محّنك   H\جر قدير 
�ما  *Uكر  	إلنكليز.  من  لمكانته  بل  	لشعب  عند  بمنزلته  ليست 
 Eخال� R	لعر	3بع سنين عشتها في * Eني حضر� مجلسًا خال*
 gلنا	لسعيد 7ال *جمع 	كر فيه نو3\ Uُ� R	لمتعاقبة للعر	تي 	3�Y

على �صفه بأنه عبد 	إلنكليز، �لعنو� �*علنو	 	لبر	H_ منه.
�تر%%� على 	لحكم تسع مر	� 7لى 	آل� ليس ألنه صديق 
	لشعب، �ال  ألنه 	لمسيطر على 	لعر	قيين، بل لصلته باإلنكليز. 
ر  مسخَّ Uلك  كل  �حنكته...  �جر*ته،  �قد3ته،  كلها،  �مو	هبه 

ر_ للحق؟ لخدمة 	إلنكليز. �ما  قيمة 	لمقدU7 _3	 لم تكن مسخَّ
�لكنه  حنكة،  �*شد  �*جر*  شكـ   ـ بال  *قد3  7بليس   �7
7بليس! �جند 7بليس كلهم، من 	للصو� �	لقتلة �	لمجرمين، 
��U قد3_. هل يسرR 	للص �يرسم 	لخطط للسرقة، �يقتل 	لقاتل 
�يعّد 	لعد_ للقتل 7ال �هو قدير؟ فال قيمة للقد3_ �حدها �7 لم 

تكن معها 	لفضيلة.
7نكليز\،  مبدئه؛  على  	لثبا�  مزّية  له  	لسعيد  �نو3\ 
7نكليز\ عن عقيد_ �7يما� كما يقولو�، �لكن 7بليس ـ كذلكـ  له 
 Eلمبد* عن عقيد_ �7يما�؛ 7بليس 7بليس، ما  بّد	لثبا� على 	مزية 

___________________
(١) *عني من سنة ١٩٣٦.
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نلعنه  بل  عنه،  نرضى   �* ال  يسّو§  	لثبا�  هذ	  �لكن  �ال  غّير! 
 Eلشّر �لم يتحو	ً �مر_ ألنه ثبت على 	مرتين، مر_ ألنه كا� شرير

عنه �لم َيُتْب منه.
 :�fلقر	لسعيد �*مثاله فهو في نص 	هللا في نو3\ 	ما حكم *

           }
 Rصد .{         
}. فنو3\ 	لسعيد  	هللا 	لعظيم. �قاE تعالى: {    
	لسعيد!  نو3\  	لمستر  هو  	إلنكليز،  من  فهو  	إلنكليز،  تولى 
للنّد، بل هو نعامة معهم �*سد  	لند  يو	ليهم مو	ال_  �يا ليته كا� 

على *مته.
�ال  صبيًا  	مر*_  ال  يهاجم  	ألسد   �7 	هللا!  *ستغفر  *سد؟ 
(عفو	ً،  �نو3\   ،bلجو	 �غَلَبه  ليعيش  Uلك  7لى  	ضطر   	U7 7ال 
	لمستر نو3\) ال  يستطيع *� يهاجم 7ال 	لنساH �	ألطفاE �*�ال% 
 E	يسّخر *مو� ،R	لعر	برصا�  R	لعر	 Hيضر/ *بنا� ،g3	لمد	

!R	لعر	لحر/ شعب  R	لعر	
لماU	؟ ليبقى في 	لحكم، ليبقى فيحقق 	إلنكليز ما  يريد��.

	لمد	خل،   �هذ نفسي  *%خل   �* �	هللا  *حب  ما  كنت  �7ني 
�كنت *تألم حينما *جد 	لمحطا� 	لعربية تتبا%E 	لسبا/ بعد *� 
 bلذ\ با	لرجل 	 	لسبب؟ هذ	ليهو%. �َمن كا� 	كانت تسب كلها 

نفسه لإلنكليز كما باb فا�ست نفسه للشيطا�.
�للعامة *مثاE عجيبة، �	لمثل 	لعامي يقوE: ال  تلومو	 	لذ\ 

يسب 	لناg بل لومو	 	لذ\ يدعو 	لناg 7لى سّبه!

١٦٨

ما كنت *حب *� *سب نو3\ 	لسعيد، �لكن لما تحققُت من 
 H	مجنونة �يسّلط عليها *عد H	نه يريد *� يثيرها في سو3ية شعو*
	لعر�بة �	إلسالA، �لما 3*يته يضر/ شعب 	لعر	R بالنا3، �لّما 
 E3جا خير_  �هم  �*حبائي  7خو	ني  �هم  	لمعتقلين   Hسما* قر*� 

	لعر	R... لم *عد *ستطيع 	المتناb عن سّب نو3\ 	لسعيد.
جر	ئم  من   H\بر  R	لعر	  �7 Uنبه؛  من   R	لعر	  � ُألبرِّ *سّبه 
هذ	 	لرجل �من 	لمؤ	مر	� 	لتي *عّدها. �7 شعب 	لعر	R *مضى 
شعو/ 	لعر/، �*شدها 7باH، �*�فاها للعر�بة، �لكن من طبعه 
*� يحتمل طويًال ثم يثو3، فإU	 ثا3 فلن يهدئه 	لحديد �ال  	لبا%�3 

�ال  	لنا3.
�لقد شهد� ثو3ته على بكر صدقي �كيف *�%p به، �قد 
على  ثو3ته  �شهد�   .pقو*� نو3\  من  *3جَل  بكر صدقي  كا� 
 �نو3\ يوA %ّبر قتل 	لملك غاY\، لقد كنت هناq �لي على هذ
	لجريمة 	لتي %ّبرها عد� 	هللا 	لدالئل. �شهد� 	لوثبة على معاهد_ 
فقد   R	لعر	 ثا3   	U7� يثو3،   R	لعر	  	U هو  �ها  سميث...  بو�3 

	نتهى نو3\.
له   Aتقو فلن  	ألبد،  7لى  �	نتهى  	لمر_   �هذ 	نتهى  	نتهى، 
هذ	  	نهيا3  خبر  �تسمعو�  فقط   Aيا* قضية  7نها   .Aليو	 بعد  قائمة 
	لصنم 	لذ\ نصبه 	إلنكليز. لقد تنّبه 	لعر/ �لن يعو%�	 7لى عبا%_ 

.(١)Aليو	لن يضر/ بعضهم بعضًا بعد � Aألصنا	
*   *   *

___________________
(١) لقد 	نها3 	لصنم، �نسأE 	هللا *� يعيد 	لصفاH بيننا كما كا�.

    � ��ه �ه ن
ع� تعديل تعديل نخصي ف
ق
ط،  مي� �  هذ� �ملستند  هذ� �ملستند� لغر!� �النتفا�� �لش لغر!� �النتفا�� �لشَّخصي ف
ق
ط،  مي� ة 
ةي�ؤ.-� بطباع 
ي�ؤ.-� بطباع

ت  مطبوعة6  45  3لك1نية ت  مطبوعة6  45  3لك1نية  �  بأية  بأية�  هيئة  هيئة;  ;  كانكان > � نشر نشر� 5 3عا@?5 3عا@?

بعُة 	لر	بِعة ٢٠٠٥٢٠٠٥   بعُة 	لر	بِعة 	لطَّ ط (١٤١٤×٢١٢١) ) 	لطَّ ط ( صفحًة من 	لقطِع 	ملتوسِّ  ١٨١١٨١ صفحًة من 	لقطِع 	ملتوسِّ
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	لجمهو3ية 	لعر	قية
*Uيعت قبل ثو3_ 	لعر	R بأسابيع(١)

يا جاللة 	لملك فيصل:
في Uf	3 سنة ١٩٣٩ كانت سو3ية تخوh معركة من معا3كها 
�تتلقى  	لغاصب،  	لعد�  تحا3/  	لحرية؛  سبيل  في  	لمتصلة 
�نسائها  3جالها  بأجسا%  �تقف   ،��نا3 3صاَصه  *بنائها  بصد�3 

�تالميذ مد	3سها *ماA %باباته �مصفحاته.
	إلنكليز،   Aليو	  Rُ	لعر	 يقاتل  كما  	لفرنسيين  تناضل  كانت 
�لكن من كانت تقاتلهم سو3ية كانو	 فرنسيين لحمًا �%مًا �لسانًا 
�كانت *سما�هم جوz3 �ميشيل، �من يقاتله 	لعر	R 	ليوA عر/ 
	لدA �	للسا� �لكنهم 7نكليز 	لقلب �	لحب، عر/ 	لمظهر �7نكليز 
	لجوهر. قد 	تخذ�	 لهم *سماH مستعا3_ يتخفو� �3	Hها: (نو3\) 

�فال� �فال�، �حقيقة *سمائهم 7يد� �تشرشل �كلو/!
�كنت *عمل في بغد	%، كنت مد3سًا فيها بعيد	ً عن *هلي 

___________________
(١) ثو3_ ١٤ تموY عاA ١٩٥٨، �هي 	لثو3_ 	لتي *نهت 	لحكم 	لملكي 
�*%� 7لى قياA 	لحكم 	لجمهو3\ في 	لعر	R بقيا%_ عبد 	لكريم قاسم. 
�قد حملت 	لمقالة في 	لطبعة 	أل�لى من 	لكتا/ 	سم >ند	H لم يجد 

مجيبًا< (مجاهد).

١٧٠

�بلد\، فكا� يلذb فؤ	%\ *سى *� *بيت fمنًا، *تفيأ ظالE 	لنخيل 
 qهنا �*هلي  	ألعظمية،  بشمس  �*َْضحى  %جلة  ِسيف  على 
يتجرعو� غصص 	لمو� �يعالجو� سكر	� 	لخو�. �ما  قامت 
قبل Uلك مظاهر_ �ال  كانت معمعة نضاE من سنة ١٩٢٨ 7ال كنت 
لطال/  	لعليا  	للجنة  3ئيَس  كلها  	لسنين  تلك  كنت  ألني  فيها، 
%مشق، فما َثّم حركة يتحركها 	لطال/ 7ال كنت *نا محركها، *� 

كنت مشا3كًا فيها، *� على علم بها.
7لى  �*عو%  	لعر	قية  	لمعا�3   _3	Y�  �Uستأ*  �* �حا�لت 
%مشق، فما تركني 	لفرنسيو� *%خلها، فكتبت تلك 	لمقالة 	لتي 
>	لبال%<(١)،  جريد_  صد3  في  �نشرتها  منها  فقر	�  لكم  نقلت 
U7	عة خاصة  	لزهو3 محطة  قصر  في   \Yغا 	لملك  �كا� ألبيك 
 gلنا	 سمع  حتى   Hلمسا	 كا�  فما  	لعر	قية،  	إلU	عة  محطة  غير 
	لملك  صو�  بعدها  �سمعو	  	لقصر،  محطة  من   b	ُتذ 	لمقالة 

يقوE: لبيك، لبيك.
�3	� يعمل.

	إلنكليز،  �بين  بينه  	لخال�  *خبا3   gلنا	 7لى  �تسربت 
	إلنكليز  يئس  حتى  �تكر3   �مظاهر تعّد%�  	لذ\  	لخال�  هذ	 
من غاY\. ��ضعو	 خطة 	لجريمة، جريمة قتله بحا%� 	لسيا3_ 
 R	لعر	 *هل  يعرفه  fخر(٢)  �يد  	لسعيد  نو3\  يد  على  	لمصطَنع 

.Aأليا	كبيرهم �صغيرهم مّمن شهد تلك 
___________________

(١) عد% 	لخميس ٣٠ Uf	3 سنة ١٩٣٩، �قد مّر� 	إلشا3_ 7ليها في هذ	 
	لكتا/.

(٢) 	لمقصو% به عبد 	إلله.

http://www.alitantawi.com
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لنصر_  �حمية  للجها%  حماسة  يغلي   R	لعر	 شعب  �كا� 
سو3ية، �لو ُفتح له 	لطريق لمشى 7لى 	لشاA مشيًا، يشاq3 *هَل 
	لشاA محنتهم �يقاسمهم مصيرهم. �لقد *قمت في 	لعر	R *3بع 
سنين، فما 3*يتها *لّمت ملّمة ببلد عربي قريب *� بعيد 7ّال *حس 
 	U7� .همها R	لعر	لمها، �ال  كانت مشكلة عربية 7ّال حمل * R	لعر	
3*يتم 	لعر	R 	ليوA في عزلة فألّ� نو3\ �أل� عبد 7يد� (عبد 	إلله) 

هما *كرها� عليها، �سيخرz بإ�U 	هللا منها.
�*�عز 	لملك غاY\ للحكومة *� تدb 	لشعب يعلن ما  يبطنه 
	لحكومة  فأمر  Uلك  على   %	Y بل  لسو3ية،  	لنصر_  شعو3  من 
فأعّد� مظاهر_ يقوA بها 	لطال/، فدعت طائفة من 	لمد3ّسين 

�U\ 	أللسنة �	لعز	ئم، �*كثرهم من 	لسو3يين، �كنت معهم.
�3سمنا طريق 	لمظاهر_ �*عد%نا لها، �سهر 	لطال/ يهّيئو� 
	لتمجيد  كلما�  من  	للغة  ما  في  *صر�  عليها  �يكتبو�   Aألعال	
لجها% 	لمجاهدين من *هل 	لشاA �	لغضب على عد�	� 	لمعتدين 
يكن  لم  	لذ\  �*نا  	لحماسية،  	ألناشيد  �*ُِعّد�  	لفرنسيين.  من 
شاعر	ً قط نظم في Uلك 	ليوA *كثر من نشيد، منها نشيد >يا مليك 
	لعر/ غاY\< 	لذ\ 	شتهر �3%%ته 	أللسنة Yمنًا. هذ	 	لنشيد 	لذ\ 
نظمته �*نا غير شاعر، �Y%� فلّحنته �*نا غير موسيقي، �لكن 

	لحماسة تجعل 	لعيّي فصيحًا �	لجبا� بطًال مقد	مًا.
	لمظاهر	�،  بلد  في  عشت  �قد  *شهد  مظاهر_،  �قامت 
�شهد� 	لوثبا� 	لمتصلة من سنة ١٩١٨ 7لى *� جال 	لفرنسيو� 
عن 	لشاA، �ثبة 	لفر� �	ليقظة خالE *ياA 	لحكم 	لعربي، ��ثبة 

١٧٢

	لجها% �	لنضاE *ياA 	النتد	/... فما 3*يت مظاهر_ *كبر �ال  يومًا 
.Aليو	لك U عظم من*

ال �	هللا، �لقد مر� عليه هذ� 	لسنو� كلها �ال  *Y	E كأني 
*عيش فيه 	آل�.

لم تكن مظاهر_ تمشي، �لم يعد لها *�E �ال  fخر؛ كانت 
 Rلطر	 ُسّد�  �قد  	لمعظم،  با/  7لى  	لشرقي  	لبا/  من  تمتد 
	لناgُ في  بالناg، �قاA في كل مكا� خطيب، �	فَتنَّ  �	متأل� 
	ألهاYيج �	لهتافا� �	ألناشيد، �تفتحت 	لقر	ئح �تفتقت 	أللسنة 
عن �3	ئع لم يستطع مثَلها 	لشعر	H، �لم *3 يومًا مثله 7ال يوA مقتل 

.�f عت �صفه في حديثU* 3بما� ،\Yغا
شهدته  بغد	%،   Aيا* من   Aيو هذ	  فيصل،  	لملك  جاللة  يا 
�*نا 3جل كبير فكا� له في نفسي هذ	 	ألثر، �ال  *Y	E كلما Uكرته 

*ستمدُّ منه حماسة �قو_، فكيف بأثر� في نفوg 	لشبا/؟
*بيك  عهد  على  بغد	%  كانت  لقد  بغد	%.   Aيا* من   Aيو هذ	 
قلَب 	لوحد_ 	لعربية 	لذ\ ينبض فيه %A 	لحيا_ ثم يخرz منه قويًا 
نظيفًا *حمر، *فترضى *� تكو� بغد	% على عهدq قلب 	لحلف 
	إلنكليز\؟ �كانت حكومة *بيك تدعو 	لمد3ّسين ليثير�	 	لطال/ 
 �* *فترضى   ،Aلشا	 *هل  على  	لفرنسيين  عد�	�  على  	حتجاجًا 

تكو� حكومتك هي 	لتي تعد� على *هل 	لعر	R؟
*هل   q3%*  ،\Yيا غا  ،\Yيا غا  :Eقو* بأبيك  �لقد هتفت 
بك:  *هتف   �* *فترضى  لبيك.  لبيك،   :qبو* لي   Eفقا  ،Aلشا	
يا فيصل، *q3% *هل 	لعر	R، *نقذهم من نو3\ �من عبد 7يد�، 
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	لذ\ ينفق *مو	E 	لعر	R �يسّخر سال� 	لعر	R ليقتل شعبك شعب 
	لعر/، لإلنكليز،  	لعر	R �عدّ�  	لعر	R، 37ضاH لعدq�ّ �عد� 

فال ترّ%؟
:R	لعر	يا فيصل، يا ملك 

�7 علماH 	لعر	R في 	لسجو�، �7 في 	لسجن 	إلماA 	لعَلم 
*مجد  	لشيخ  	لماضيا�،  	لقر�َ�  	لقرُ�  هذ	  به  يفاخر  	لذ\ 
 Hبدما z 	لزها�\. �7 شبا/ 	لعر	R في 	لقبو3. �7 ثرp 	لعر	R مضرَّ
ّر على يد نو3\  *بناH 	لعر	R. لقد ناE *مَة 	لعر	R من 	ألpU �	لضُّ

.Eلمغو	إلنكليز �ال  على *يد\ 	ما  لم ينلها مثله على *يد\ 
ينا%يك  فيصل،  يا  	لثاكال�.  	أليامى   qتدعو فيصل،  يا 
 .Eلعد	 H	لحق. يا فيصل، ند	لمظلومو�. يا فيصل، %عو_ 	ليتامى 	
	لمد%  فيصل،  يا  �	لدين.  �	لعر�بة  	لوطن  صرخة  يا  فيصل، 
بأيد\  	إلنكليز  يذبحه  شعبك   qال  تتر  ،�	لغو  �	لغو 	لمد%، 

Yبانية نو3\ 	لسعيد.
يا فيصل:

بال%  من  *سير_  نا%ته  ملك  يومًا  	لعر]  هذ	  كا� على  لقد 
	لر�A ظلمها fسر�ها: >�	معتصما�<، فاهتّز لند	ئها هذ	 	لعر]، 
عرشك، �ماz لها هذ	 	لشعب، شعبك، �خرجت جيو] بغد	% 
فلم ترجع 7ال �في 3كابها 	لمجد �	لظفر. *فيرضى 3/ هذ	 	لعر] 
	ليوA *� تنا%يه 	ألسير	� في بغد	% فال يجيب، *سير	� لم يظلمهن 
يظلمهن  يلبس جلد عربي،  7نكليز\  �لكن  �3مي �ال  بيزنطي، 

!>��يذبح *بناHهن �يقتل 3جالهن، �هن يصرخن: >�	فيصال

١٧٤

	لند	H؟  لتسمع   \Yبن غا	 يا  *نت  *ين  يا فيصل؟  *نت  فأين 
ند	H 	ألسير	� في بغد	%، ند	H *خو	تك �خاالتك �*مها� شعبك. 
فقم يا *يها 	لمعتصم، ال  لتلّبيها على 	لخيوE 	لبلق �ال  بالجحفل 
	للِجب، بل لتلبيها بكلمة �	حد_ منك تقولها لهذ	 	لظالم 	لفاجر.

قل له: %b 	لوY	3_ �	خرz منها مذ��مًا مدحو3	ً؛ 	خرz منها 
فما يجوY *� يحكم 3جل شعبًا �هو يريق %ماH *بناH هذ	 	لشعب 

.H	يبيعه لألعد�
لو كا� 	ألمر بتقتيل *بناH 	لعر	R يصد3 باسم 	لملكة 7ليز	بيث 
لها� علينا *� ُنقَتل بأيد\ عد�نا، �لكل *مة في 	لدنيا عد� تناE منه 
�يناE منها، �لكن هذ	 	ألمر يصد3� باسمك 	لرجل 	لذ\ خانك 
q. فقل له 	لكلمة 	لتي ننتظرها منك، من عر�بتك،  ��	لى عد�َّ

!zخر	قل له:  ،\Yبن غا	من هاشميتك، من 
	لبركا�  بلسا�  	لدهر  يقولها   �* قبل  موال\ـ   ـ يا  قلها 
 �7 بنو3\.  تطيح  	لتي  	لثو3_  تقولها   �* قبل  قلها،  	لمتفجر(١). 
	لثو3_ ال  YماA لها، فإU	 لم تدفعها عنك بطر% نو3\ طر%� 	لثو3_ 
من 	لعر	R َمن هو *كبر من نو3\، كما طر%� 	لثو3_ من مصر من 

.R�3في مصر: فا g*3 كا� *كبر
.R	يا موال\ نذير، من صديق للعر 	هذ�

*   *   *

___________________
.Yلدهر بلسا� ثو3_ تمو	(١) لم يقلها فقالها 

    � ��ه �ه ن
ع� تعديل تعديل نخصي ف
ق
ط،  مي� �  هذ� �ملستند  هذ� �ملستند� لغر!� �النتفا�� �لش لغر!� �النتفا�� �لشَّخصي ف
ق
ط،  مي� ة 
ةي�ؤ.-� بطباع 
ي�ؤ.-� بطباع

ت  مطبوعة6  45  3لك1نية ت  مطبوعة6  45  3لك1نية  �  بأية  بأية�  هيئة  هيئة;  ;  كانكان > � نشر نشر� 5 3عا@?5 3عا@?

بعُة 	لر	بِعة ٢٠٠٥٢٠٠٥   بعُة 	لر	بِعة 	لطَّ ط (١٤١٤×٢١٢١) ) 	لطَّ ط ( صفحًة من 	لقطِع 	ملتوسِّ  ١٨١١٨١ صفحًة من 	لقطِع 	ملتوسِّ
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R	لعر	في  Yثو3_ تمو

*Uيعت يوA 	لثو3_ من محطَتي %مشق 
�بغد	%.

لي  فاتخذتها  	لصحافة  7لى  شبابي  مطلع  في  	لقد3  ساقني 
	لوطنية  	لجريد_  7لى  	نتهيت  	لصحف حتى  بين  �تنّقلت  حرفة، 

	لكبرp >	ألياA<(١) فكنت *عمل فيها، *كتب �*صحح �*3	جع.
�كنت 3ئيس لجا� 	لطلبة في %مشق، �كا� fخر ما  *فكر فيه 
*� يخطر لي على باE *� *كو� موظفًا، �لكّن 	لريا� تجر\ بما 
ال  تشتهي 	لسفن. �*صبحت يومًا فإU	 	لجريد_ قد *غلقت �لجا� 
	لطلبة قد ُحّلت، �U7	 *نا بال ماE، �في عنقي عياE، فاضطر�3 
7لى 	لوظيفة �غد�� معلمًا في 	لمد	g3 	البتد	ئية، �كا� Uلك 
من *كثر من 3بع قر�، �كا� 	لمستشا3 >3	جيه< هو 	لمسيطر على 

	لمعا�3، �بيني �بينه تِر	� من قديم.
�*خطب  *كتب  	لنشا�،  من  �*غلي  بالحماسة  *فو3  �كنت 
�*ثير 	لناg، �كانو	 يريد�نني على 	لسكو� �	لخنوb، فضاقو	 بي 
�ضقت بهم، �Ufيتهم بقلمي �لساني ��Ufني بالنقل �	لعقا/، حتى 

.R	لعر	لسبل فر�3 7لى 	ضاقت بي � Eمجا Eلم يبَق لالحتما 	U7
___________________

.>Aليو	(١) لّما عطلوها صد�3 باسم >

١٧٦

على  	لثو3_  فيها  شهد�  *3بعًا  سنو	�   R	لعر	 في  �*قمت 
ياسين، �مقتل جعفر، ثم 3*يت سقو� بكر �مصرb غاY\، ثم 
 Aالنتقا	لنكسة �	لفتّو_ �ثو3_ 3شيد عالي، �عهد 	بصر� نهضة *
حين عا% 	لبالH على *يد\ َمن كانو	 سا%_ لنا �هم عبيد 	ألجانب، 
�كيف صا�3 	لوطنية Uنبًا �	إلخال� جريمة، �كيف ُكّرA 	لخونة 

�ُشنق 	ألحر	3.
... �3جعت من 	لعر	R �قد حملت منه *لف Uكرp �خّلفت 
فيه خمسة fال� تلميذ، صا3 منهم سبعة �3Y	H �*3بعة عشر عقيد	ً 
في 	لجيش، �صا3 منهم �3ساH 	ستئنا� �*ساتذ_ في 	لجامعة، 
ِقَطعًا من نفسي   R	لعر	 �صا3 منهم شعر	H �كّتا/، �تركت في 

�بقايا من حياتي.
بي  ضاقت   Aيو �f	ني  	لذ\   ،R	للعر  Hلوفا	 على  �لبثت 
بلد\ �عر� لي قد3\ يوA بخسني من كا� هنا حقي؛ *حّن *بد	ً 
7ليه �*Uكر *بد	ً *يامي فيه، ما  *عر� من �فى له *كثر من �فائي، 
�ال  من كتب عنه ممن g3ّ% فيه مثلما كتبنا نحن 	لثالثة: 	لزيا�، 
�Yكي مباq3، �*نا(١)، �بقيت *بد	ً *ثني على 	لعر	U*� Rكر بالخير 

�باإلباH �بالكرA *هله.
 :Eننا �يقو	من 7خو R	لعر	كا� يجا%لني بعض من لم يعر� �
*ما ترp 	لعر	R قد 	ستخذp �ال� حتى 3بطو� بحبل 	لحلف، ثم 
 Hلسو	شيُخ  wأل	لعد� �حر/ 	به 7لى نصر  �خضع �خنع حتى جّر

نو3\، �فتى 	لشر عبد 	إلله؟
___________________

(١) �ال *عر� من 	لشعر	H من نظم فيه مثلما نظم *نو3 	لعطا3.
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	نتظر�	  ال  يمو�!  �لكنه   Aينا  R	لعر	  �7 	نتظر�	.   :Eفأقو
 Hبها هؤال �تر�	 كيف يفيق 	ألسد، فيقطع هذ� 	لخيطا� 	لتي قّيد

	لصبيا�.
.Rال  *فا� R	لعر	 qنتظر�، فما تحر	، �	نتظر�	�

 R	لعر	 *نقذ  يا فيصل،   :(١)bلمذيا	 	نا%يت فيصل من هذ�
من عدّ� 	لعر	R. يا فيصل، 	حِم نفسك مّمن قتل *باq. يا فيصل، 
 qتحر 	لتي  	لصيحة  تلك  �ال  حركته  فيصل   %ّ3 فما  فيصل...  يا 

	لصخر، �ما  كا� يملك حركة �ال  %3	ً.
�هتفت بشعب 	لعر	U� Rّكرته ببطوالته �*مجا%� �*عد� عليه 
Uكر *يامه، �مثل *ياA 	لعر	R ال  ينسى، فما سمع �ال  	ستجا/، 
بغد	%   Rطر في  *ُسد	ً  يجولو�   z3	لخو	 من  	لنفر   Hهؤال  qتر�
�يتسللو� كالبًا في شو	b3 لند�، حتى قطعو	 حبل 	ألخّو_ بيننا 

�بين 	لعر	R ليربطو� بذَنب 	إلنكليز!
فتفرR 	لشمل 	لجميع، �تعا%p 	ألشّقاH 	لمتحابو�، �مشينا 
نحن في طريق �مشى 	لعر	R في طريق، بعدما كا� 	لطريق �	حد	ً 
بلد  	لعربية،  (بغد	%  بغد	%  U7	عة  على  �ُكتب  �	حد_،  �	لغاية 
	لرشيد �	لمأمو�) *� تحمل قسطًا من عبH 7سر	ئيل، فتعا�نها 

على سّبنا �شتمنا �	الفتر	H علينا.
 R	لعر	لوحد_، �لقد كا� 	لرسمي) يعا%\ 	( R	لعر	صا3 �
 ،g3	لمد	من هتف للوحد_ �تحمس لها �جعلها %3سًا في  E�*

___________________
(١) *ثبّت هذ� 	لمقالة في هذ	 	لكتا/ للذكرp �	لتا3يخ.

١٧٨

	لوحد_  ـ U7	 قر��	 قصة  *مانّي تالميذنا في بغد	%  *كبر  �كا� من 
 �* مونت<  >بيه   R	لعر	 يكو�   �* 	أللمانيةـ   �	لوحد_  	إليطالية 
بر�سيا، فيحقق 	لوحد_ بيديه معاً، يد 	لشعب بعو	طفه �3غباته �يد 
	لحكومة بسياستها �سالحها. فكيف تبدلت 	لحاE حتى صاU 3نُبنا 

عند حكاA 	لعر	R *ننا خطونا 	لخطو_ 	أل�لى في طريق 	لوحد_؟
 R	لعر	 	لعر	R ألني *كلت خبز  *َُعّد نفسي من *هل  �كنت 
�3*يت خير 	لعر	R �	تخذته بلد\ بعد بلد\، فما كا� بعد %مشق 
نغم  	لعتابا  بعد  بغد	%، �ال  كا�  من  7لّي  *حّب  مدينة  �	لحرمين 
*حلى في *Uني من 	ألبوUية، �ال  كا� بعد بر%p نهر *جمل في 
عيني من %جلة، �ال  بعد 	لحو3 شجر *متع لبصر\ من 	لنخيل، 
�ال  كا� بعد >	لصفيحة<(١) في *صبا� 	لربو_ *كلة *شهى 7لّي من 

	لسمك 	لمسقو� في *ماسي 	لشط في بغد	%.
 ،Hلوفا	لحب �ال  *كننت ألهلها 7ّال 	% غير 	ما *ضمر� لبغد�
سنة   R	لعر	  Eخو% من  ُمنعت   �* بغد	%   Aحّكا من  جز	ئي  فكا� 
١٩٥٤، �لم *%خله 7ال بشفاعة 3جاE في بغد	% من 3جاE 	لعلم 

�	أل%/ ال  يستطيع *حٌد من 	لحاكمين *� يرّ% لهم شفاعة.
�ُمنعت كّرً_ *خرp سنة ١٩٥٧، �ما  كا� Uلك ألني كنت 
	لسياسة  في  خصمًا  كنت  �ال  ألني  	لمعا3ضين،  مع  ضالعًا 
ناقة �ال  جمل، �لقد كنت في  	لسياسة  في  لي  فما  للحاكمين، 
حفلة  ال  *حضر  معتزًال  *عيش   (Aلشا	 في  	آل�  *نا  (كما   R	لعر	

___________________
(١) 3قائق من 	لعجين مكسّو_ باللحم 	لمفر�A 	لمتبَّل بالبصل �	لتو	بل، 

ُتشوp في 	لفر�، �هي *كلة شامية مشهو3_ (مجاهد).
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 H	ال  عز�  Hهنا 7لى  �ال  *مشي  �ال  هيئة،  حزبًا  �ال  *%خل  قط 
	لعد  في  تجمعهم  نفر	ً  7ال   3�Y*  ال�  ،b	%�  ال�  Eستقبا	ال  �
	ألصابع. بل لقد ُمنعت *�E مر_ ألني كتبت *� 	لرئاسة ال  تكو� 
 E�* كنت  ألني  بعُد  �ُمنعت  بالبيعة،  7ال  �ال  تتم   p3بالشو 7ال 
من *علن قصة مصرb غاY\ �*نه لم َيُمت �لكن قتله 	لشقي غير 

	لسعيد نو3\ �	بن عمه عبد 	إلله.
ُمنعت من %خوE بغد	% �*نا *عد بغد	% بلد\، �*�Uَ\ فيها 
7خو	ني من *بناH مصر �	لشاA، �ما  في 	لشاA �مصر 7ال من يرّحب 

.�بالعر	قي �7 3*�� عندهم �يفتح له قلبه �%	3
تفرR 	لشمل 	لجميع، �تعا%p 	إلخو_ 	لمتحابو�، فكيف 
تبدلت 	لحاE؟ *\ عين *صابت 	لعر/ في 7خائهم �	تفاقهم حتى 
	لدفاb عن  في  يلومني  لَمن   Eقو*  	Uمختلفين؟ �ما H	عد* 3ّ%تهم 

	لعر	R �*بناH 	لعر	R؟
 R	لعر	عن  bلدفا	لالئمو� يقولو� �*نا ال  *جد في 	لقد عا% 

كلمة *قولها.
ماU	 %هى 	لعر	R؟ �كيف يقيم على 	لمذلة �	لضيم؟ كيف 
 bلر�	  Aيو ليكو�  �يسوقونه  يقّيد�نه  	إلنكليز  عبيد  من  نفر	ً   bيد

	لفد	H لإلنكليز؟ كيف؟ كيف يا ناg؟
*تر�� 	لعر	R قد خال من 	ألحر	3؟ *يخلو من 	ُألْسد 	لعريُن؟ 
*A لقد *خا� 	لعر	Rَ *ّ� 	لطغا_ نشر�	 	لجو	سيس في 	لناg حتى 
ال  يأمن 	لمرHُ جا3َ� في 	لحا3_، �ال  تلميَذ� في 	لصف، �ال  Yميَله 
 ،�جا3 على  جاسوسًا  	لجا3  جعلو	  	لطغا_  أل�  	لديو	�...  في 

١٨٠

Yميله،  على  جاسوسًا  �	لزميل   ،�Uستا* على  جاسوسًا  �	لتلميذ 
�	ستعملو	 لذلك 	لرجاE �	لنساH �	أل�ال%؟

�*نهم يأخذ�� 	لناg من بيوتهم سرقة �غد3	ً، بال محاكمة 
�ال  Uنب، 7لى حيث ال  يد3\ *حد؟ �*نهم كّمو	 	ألفو	� �قّيد�	 

	ألقالA، �عّد�	 على 	لناg 	أللفا¨ �*حصو	 عليهم 	ألنفاg؟
كيف خا� 	لعر	R، �عهد\ بمن في 	لعر	R *نهم ال  يخافو�؟

�	نتظر� 	لوثبة، حتى U7	 طاE 	النتظا3 �لم *جد شيئًا يئست 
*� كد�، �*�شكت *� *كفر بالعر	R �شعب 	لعر	R. حتى كا� 
يوA 	إلثنين 	لماضي، فرّ� 	لهاتف في ساعة ما  *لِْفُت *� يكلمني 
	لذ\  	لغليظ  	لّسِمج  �قلت: من هذ	  فقمت مذعو3	ً  *حد،  فيها 

يزعجني عن منامي؟
�فتحت فإU	 *نا بقائل يلقي 7لّي كلمة �	حد_ �يضع 	لسماعة. 

قاE: 	فتح 3	ّ% بغد	% فو3	ً.
*ما  بغد	%؟  �لر	ّ%  ما  لي  بغد	%!   %ّ	3 �قبح  	هللا  قبحه  قلت: 
سمعته 	لبا3حة �هو يذيع في fخر 	ألخبا3 نبأ سفر 	لنفر 	ألشر	3 
7لى 7سطنبوE؟ *عند� *سو* من هذ	 	لخبر ليتحفنا به من 	لصبا�، 

*A هي سلسلة جديد_ من 	لشتائم �	ألكاUيب؟
عينّي  من   Aلنو	 *طا�3  كلمة  فسمعت  كا3هًا  �فتحت 
بقية   ��هذ نائمًا   E	Y*  ال **نا  *سمع؟   	Uما *Uني.   qفر* �جعلتني 
حلم من 	ألحالA* ،A *نا في يقظة؟ ماU	 *سمع: >U7	عة 	لجمهو3ية 

	لعر	قية<؟!
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محطة  لعلها   �* غلطت  لعلي  	إلبر_  موضع  *تأمل  �عد� 
سرية، �لكني لم *غلط �ليست محطة سرية، 7نها محطة بغد	%!

ماU	 �قع بين عشية �صباحها؟ *من نصف 	لليل 7لى مطلع 
	لشمس يتبّدE كل شيH، �ينها3 	لعر] �تقوA 	لجمهو3ية؟

 �* �* wفعل، �*حسست *ني *شتهي *� *صر* 	Uلم *%3ِ ما�
*قفز، *ني *3يد *� *�قظ 	لناg كلهم ألYّ� 7ليهم 	لبشرp، �لكني 
*نطقت  مذيعًا  لعّل   �* مزحة  لعلها  	نتظر،  �لد  يا  �قلت:  تثّبتُّ 
	لحماسُة لساَنه بها فُقبض عليه. �لبثت *تسّمع فال *جد 7ال ما  يؤكد 

	لخبر، 7نه 	النقال/.
�كانت فرحة 	لناg جميعًا، �كنت *حق بها ألني �	حد من 
*هل 	لعر	R، �قد حسبنا *ننا خسرنا 	لعر	R فرّ%� علينا هؤالH 	لنفر 

	ألبا_ 	ألحر	3.
ألنكم  	لشكر  لكم  	لشكر،  لكم  	ألحر	3:  	لسا%_  *يها  فيا 
	لثاني �جعلتموني *3فع 3*سي بعو%_ 	التحا%  3%%تم علّي بلد\ 
بعد *� *ضنا� طوE 	النقساA، لقد *عدتم لي ثقتي بالعر	R �شعب 

.R	لعر	
*مة �	حد_، نّص 	هللا على �حدتها على لسا� جبريل  7نها 
3 �ال  خشبا�  فلن تزيلها قو_ بشر، �لن تهدمها *لو	� على 	لمصوَّ

عند 	لحد�%.
لقد عدنا *مة �	حد_، فـ>	لحمد هللا<.

*   *   *

    � ��ه �ه ن
ع� تعديل تعديل نخصي ف
ق
ط،  مي� �  هذ� �ملستند  هذ� �ملستند� لغر!� �النتفا�� �لش لغر!� �النتفا�� �لشَّخصي ف
ق
ط،  مي� ة 
ةي�ؤ.-� بطباع 
ي�ؤ.-� بطباع
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