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يف نُرشت لبنان، يف والسياسة القلم لرجال أدبية صور عىل تحتوي مجموعة
ام. رسَّ بإمضاء املعرض





القلم رجال رسوم





ط املالَّ شبيل

أتموُّجات تعلم فما الحدقتني، يف تجيش تموُّجات مقلتيه يف الِجذع، انتصاب منتصب
ألم! تموُّجات أم هي غضب

غريزته ويستمد حوله، من عىل يميشساخًطا فهو وُقربى؛ نَسب ومشيته غريزته بني
الساخطني. أعظم كلتيهما يف وهو أيًضا، السخط من

سجيَّة االسترتاك هذا يكون وقد الُخلق، تُركيُّ فهو األتراك؛ ترف يف أعطافه تقلَّبت
وبعده. الحميدي العهد يف الوظائف من ِقسطه نال بيت من نجم ألنه نفسه؛ يف

معارصيه، قصائد من قصيدة يستمرئ ال فهو الشعراء، مع إال واِسعه الفناء سْهل
العرص. هذا يف األدب أبواب من يقرأ ما جميع يتقذَّر وقد

يتغنى ما الكريم القرآن يف أن العتقاده اإلسكندرية مكتبة العاص» بن «عمرو أحرق
حذو لحذا عرصه يف الشعراء قصائد يحرق أن ط» «للمالَّ ُقيِّض ولو سواه، عن الناس به

ذلك. يف العرب بطل
العبارة يجيلِّ بلهاثها، الُعجمة تذله لم األسلوب، عربي «عنرتيُّها» الديباجة فصيح
التكلف إىل يحتاج ال ذلك يف وهو «الرشيد»، بعهد تذكِّرك البالغة من ِحلية يف يُِربزها حتى

قط.

ال��ُق��وَّاِد أك��ب��ر ع��ب��ي��دة وأب��و وخ��ال��د ال��ش��آم ف��ت��ح ت��ك��ب��ري ال
ع��م��اِد أي اإلس��الم ب��ه أع��ل��ى ال��ذي ال��ف��ت��ح م��الءة ي��ت��راوح��ان

عىل يأتي حتى القلم من يده ينفض ال فهو خبٍّا، مجاله يف خبَّ النظم إىل جلس إذا
ساعتني. من أكثر وقته من «املعلقة» تسلخ ال وقد كلها، القصيدة



الرسوم

إىل «املتنبي» إىل «عنرتة» من العرب شعراء جميع قصائده يف تجد قد اذ، أخَّ
أحبَّ يكون وقد فرتة، يزايله ال الذي الشاعر فهو «عنرتة» أما األندليس». هانئ «ابن

إليه. الشعراء
«عبلة»: مخاطبًا «عنرتة» قال

ال��م��س��ت��ل��ئ��ِم ال��ف��ارس ب��أخ��ذ ط��بٌّ ف��إن��ن��ي ال��ق��ن��اع دون��ي ت��غ��دف��ي إن

رضار»: وأخوها األزور بنت «خولة قصيدته يف ط» «املالَّ وقال

ب��س��واِد م��ت��وش��ح م��ت��ل��ث��م «ف��ارس» ب��س��ال��ة ن��واظ��ره ل��ف��ت��ت
واألك��ب��اِد ال��ه��ام ف��ي ب��ح��س��ام��ه ض��ارب ال��ش��م��ائ��ل ح��س��ن «م��س��ت��ل��ئ��م»

«مستلئم» تذكَّر األول الصدر «خانة» يف «فارس» كلمة رنَّت عندما الشاعر فكأن
الثاني. الصدر مطلع يف فغلَّلها صعابها راَض حتى عليها يحتال فأخذ «عنرتة»،

إال حسنًا، يراه ما لنفسه منها يستبيح وصورهم، القدماء معاني حتى عليه حالل
روحه. من بطابع يطبعها أن عن الفن يعييه ال أنه

أقوال متخري من عظيًما صدًرا يحفظ الحماس. شاعر فهو حلَّته الحماس كساه
حتى البالغة مدارج يف بها ى يرتقَّ وقد بمْلكه، املالك تحكُّم شأنها يف يتحكَّم فهو العرب،

عليك. يملكه أن ذلك يف وقصاراه إعجابك، عليك يملك
ثورة، إىل يقودك أن ليوشك حتى بك يرتفع وقد املنرب، عىل وهو له تَطَرب شاعر

عليه. يًدا «عنرتة» ل أن هنا من لك يتضح
«عنرتة»: قال

م��ن��ا األع��ج��ام ب��ن��و الق��ت وم��ا ع��ن��ا ال��ج��ب��ل��ي��ن ع��ب��ل��ة ي��ا س��ل��ي

نفسها: القصيدة يف ط» «املالَّ وقال

األغ��م��اِد م��ن ُس��لَّ��ت ق��د وال��ب��ي��ض ِح��ْم��ي��ر اب��ن��ة ي��ا ال��ح��رب ك��م��اة ف��س��ل��ي …
ال��وادي ب��ط��ن ول��ي��ث ال��ِح��م��ام ش��ب��ح أن��ن��ي ال��وق��ي��ع��ة ش��ه��د م��ن ي��ن��ب��ئ��ك
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ط املالَّ شبيل

«… الوقيعة شهد من وينبئك … سلت قد والبيض … الحرب كماة «سيل قوله: ففي
إىل الذاكرة يف ُقُدًما بك وتميض الحماس، هزة فيك تشيع عنرتية ألفاظ بل عنرتية، روح
يستطيع ال قوافيه يف عرصه بطن ليخوض ط» «املالَّ جِهد ومهما سلفت، قرنًا عرش أربعة
ط» «املالَّ إن هناك. يعيش فهو قليًال، نزًرا إال إلينا ليصل البادية أجيال من يطوي أن

باٍل. غري ولكنه العرب أطالل من طلل
األبطال أفواه يف الصوانيَّة ألفاظه بوضع سواه من أجدر الحماس شاعر يكون قد
هؤالء من ناطًقا شبًحا لك يُربز أن يستطيع اليوم شعراء من شاعًرا أعرف فلم القدماء؛

ط». «املالَّ يستطيع كما العرص لوحة عىل الفرسان
أنك كما فيها، جولة للسيف رأيت إال الشاعر هذا قصائد من قصيدة عىل تنحطُّ ال
إنك حتى للقلب، جولة فيها رأيت إال الصغري» «األخطل قصائد من قصيدة عىل تقع ال

الدموع. خلل السيف بَريق ط» «املالَّ شعر يف لتتبنيَّ
أن العاثر الحظ أو القدر شاء فلقد دنياه، من يتمكن ولم أدبه من ط» «املالَّ تمكَّن

كشًحا. عنه يطووا أن إخوانه وشاء َحقه، يَْقِمره
بيته يف عليه فدخلُت الجبل، نواحي إلحدى مديًرا خلت سنوات لخمس الشاعر كان
ساعة كأنَّ وجهه، أديم عىل منترشة األلم وسحابة النارجيلة ن يدخِّ فألفيته مساء ذات
بحيث وراءه، الكآبة لتظهر الغبطة لثام عنه تحدر أن — اليوم ذلك يف — شاءت الغروب
أحتاج حرية يف يرتْكني فلم باستغرابي َشعر وكأنَّه إليه، ينظر َمن كلُّ بادرة ألول يراها

«الطُّغرائي»: أبيات د يردِّ وأخذ الدُّخان من افة شفَّ فمه من فنَرش استفهام، إىل معها

م��ه��ِل ع��ل��ى أم��ش��ي إذ خ��ط��وي وراء ش��وط��ه��م ك��ان أن��اس ت��ق��دم��ت��ن��ي
األج��ِل ف��س��ح��ة ف��ت��م��ن��ى ق��ب��ل��ه م��ن درج��وا أق��ران��ه ام��رئ ج��زاء ه��ذا
زح��ِل ع��ن ال��ش��م��س ب��ان��ح��ط��اط أس��وة ل��ي ع��ج��ب ف��ال دون��ي َم��ن ع��الن��ي وإن
ال��ح��ي��ِل ع��ن ي��غ��ن��ي م��ا ال��ده��ر ح��ادث ف��ي ض��ج��ر وال م��ح��ت��اج غ��ي��ر ل��ه��ا ف��اص��ب��ر
دخ��ِل ع��ل��ى واص��ح��ب��ه��م ال��ن��اس ف��ح��اذر ب��ه وث��ق��ت م��ن أدن��ى ع��دوك أع��دى
رُج��ِل ع��ل��ى ال��دن��ي��ا ف��ي ي��ع��وِّل ال َم��ن وواح��ده��ا ال��دن��ي��ا رُج��ل وإن��م��ا

من اليوم ذلك يف الغروب صفاء عليه كدَّرت فكرة وأية خاطره يف يجول ما فأدركُت
لها. اصرب «الطُّغرائي»: قول من أفضل به ما عىل بها أعينه كلمة أجد فلم ،١٩٢٥ ربيع

عنه. انرصفُت حتى اكتئابًا به ألعرف وإني ! وصمتُّ … وصمَت رأسه فهزَّ
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الدين أمنيتقي

مقلتيه وتملَّت والصباح، الفجر لونَي بني يتحريَّ جميل شحوب وجَهه تغىشَّ ة، األمَّ َحسن
تزل. وملَّا الدهر من مالوة إليه تبتَّلت صوفية عذوبة العربيتني

الضمري ِصدق إليه آوى أنه ذلك سبب يكون وقد ثقاًال، أوزاًرا الزمن عسف من ل ُحمِّ
يقع ما وقليًال خلقه، يف هللا صورة فهو طيب، صعيد من َجبل يُدِهن. ولم يوًما يتمنَّ فلم

مثله. صديق عىل األرض خالئف يف الصديق
ونْفسه جسده فكأنَّ النْفس، جمال من ظالٍّ الجميل أديمه عىل فرتى إليه تجلس
النفس حديث فهو التكلُّف، من َغربة تغشاه فال حديثه ا أمَّ واحدة، ساللة من نََجما

ثوبها. غري األديب نفس يف تستغيش ال التي الفطرة أجمل وما فطرتها، عىل املرسلة
— األدب من جانب لك اتَّسق إذا إال إليه تجلس أن لك يُقدَّر ال وقد — إليه وتجلس
دمه، يف أوعاها عروقه من أيٍّا تعلم ال فيه عذوبٍة إىل بميل نفسك يف تحسَّ أن تلبَث فال
تشعر وال مساغه، يف الكالم ِسحر من فيك يَسلُكه بما أُخذَت وقد إال تجدك ال أنك عىل

عليه. إال أبصارك وُسكِّرْت له خشع وقد إال بصوتك
نديُّ وطالقته. الشباب بِعَصم يُمِسك برح ما أنه إال الخمسني، إىل السن به عَلْت
القائل وهو به، ما رشَّ الكرم يكون وقد مجاليه، أعايل يف يده مع الكرم يستوي ، الكفِّ

شعره: يف

ال��َك��َرُم ِب��نَ��ا َم��ا ش��رُّ

يَُسحُّ الحق هذا وكان بريوت، مياه رشكة يف ا حقٍّ أملُك كنت النادرة: هذه ُدونك
فتُِرضب الرشكة عيلَّ تتمرَّد أن يوًما الطالع سوء وشاء سنة، كل املال من نَْزًرا عيلَّ



الرسوم

مكتبه يف «أمني» الشيخ إىل فهرولُت سنوات، ثماني طوال ذمتها يف يل ُحقَّ ما دفع عن
استمطار عىل نفيس مرِسًال أمري له عرضُت أن وبعد وجهي، أسارير م يُجهِّ والغضب
يف ذاك إذ وأنا — هضمه إىل الجسارة يه تؤدِّ أو حقي يَِرتني َمن كل عىل التهديد ألوان
جيبه؛ من أجرها دفع وكالة له عملت — وكربيائها الحداثة نََزِق يف والعرشين، الواحدة
مطَمئنٍّا عنه وانكفأُت الطائش، العقل َصِفري يَْصَفُر خاويًا كان اآلونة تلك يف جيبي ألن

القضية. إىل
مالزًما يزال ال املرض وإذا أيام، ثالثة عىل الفصح عيد من نحن فإذا أسبوع، ومرَّ
هللا أسأل نفيس عىل فِهمُت يدي، يف وأسقطتني ظهري أنقضت ببلية دالني وقد جيبي،
الكافر قنوط أقنط كدت حتى بي، ما عىل يُردئني أن أبى الحني ذلك يف هللا أن إال الفرج،
جيب منها يل برز سعيدة كوة وجهي يف الصدف تفتح لم لو جهنم، لحطب املنذور

أمني. الشيخ
الشيخ. أستاذي صباح هللا أسعد –

… أهًال … أهًال –
أفتح ولم تنتصف تكاد يدي يف السيكارة أن الحاجة وآذنتني املكان أحلَّني وملا

نفسها. عىل محفظتك أُراِود جئُت وقلُت: تنحنحُت، بعُد، منقاري
مستفِهًما: وقال وصدره، بوجهه إيلَّ وصغى يدرسها، كان دعوى من الشيخ فانتبذ

تعني؟ ماذا
إليها. منك أحَوج أكون قد لريات بعض أسرتِفدك جئُت قلُت:

عيلَّ! وليس لك، تدفع أن الرشكة عىل يل: وقال فيها، يقِصد لم ضحكة فضحك
الرشكة، وأنت أنت الرشكة فأصبحِت منزلها، بوَّأك جيبي يف انقالب حدث لقد فقلُت:
هي فما بزبدها، وتجفئ لرتغي هذه من أدىل ُحجة إىل تحتاج ال «أمني» الشيخ ومحفظة
عثمانية، ولرية سورية ورقة عرشة ست شفتيها من تُمجُّ رأيتها حتى ثواٍن خمس إال
عنها، يخرب ما منها أُبقي أالَّ حلفت كأني الزرع، الجراد يحتنك كما ذريتها احتنكُت
جيبي، كان كما طاويًا أعجَف املحامي الشاعر جيب أغادر أن نفيس عىل آَليُْت وكأني

هو. يل يدفع أنا له أدفع أن فبَدَل عكًسا، اآلية أعكس وأن
يلقي رسكيس»، «سليم للمرحوم التذكارية الحفلة يف املنربَ ظَهَر وقد ليلة، سمعتُه

ها. أَتمَّ حتى عليه نََفيس فحبسُت العافية، من أطيب قصيدة

16



الدين تقي أمني

األولني. ِشيَع يف الشعراء أحد كاملبخرة ح يرتجَّ وهو تظنُّه فقد يلقي وهو تراه باهلل
وإنك الصافية، العروبة ِصبغة شعره عىل لرتى فإنك الكالم، يف البالغة قلبه يف أُِرشب

غرف. فوقها من ُغرًفا قصيدته أبيات لرتى
فهو حني، إىل متاع هو إنما الجديد األدب أن ويزعم األجداد، لغة يف التفريط يكره
الهزال من بالغة عروشها، عىل خاوية ويراها إال اليوم قصائد من قصيدة عىل ينحطُّ ال
اللغة عىل يردَّ أن له ُقدِّر ولو الرموز، وطيَّبته الخيال عرَّفه شعًرا يريد ال أنه ذلك النهاية،

األوىل. سريتها ألعادها فطرتَها
سليقته فأعيَتْه الفن، روائع ليشهد فرنسا يف اللوفر متحف دخل إنه يوًما يل قال

َعِقبه. عىل فُردَّ األشباح، تلك يف الرموز م تفهُّ عن القحطانية
فال والفن، والعاطفة السليقة جانب إىل والرمز الخيال فيه يُْغني اليوم أدب ومعظم

«أمني». الشيخ ُعرف يف املسكنة عليه ُرضبْت إذا غرابة
شعره إىل بِصلة تمتُّ ال أنها هو الشاعر الشيخ عقيدة يف يدهشنا الذي األمر ولكنَّ
الذي وهو عليه كان فلقد إذن الرمزية، العاطفة فيه وتَجَمح الخيال عليه يَِريُن الذي
تميش التي الشاعرية الخالدة، الشاعرية ناصية من أمكنه فتًحا والصورة الخيال يف فتح

فني: املثقَّ البيتني هذين بدليل واحدة، حلبة يف اليوم وشاعرية

ال��ف��ؤاِد ف��ي ح��ق��ي��ق��ة وأخ��ف��وا ال��ح��ق ب��ه��ا يُ��ص��ان ح��ربً��ا زع��م��وه��ا
ف��س��اِد م��ن ت��ح��ت��ه م��ا ل��ت��خ��ف��ي ال��ن��ع��ش ع��ل��ى ال��زُّه��وُر تُ��ن��ثَ��ُر م��ث��ل��م��ا

املنِزلة العاملني رجاَله يُنِزل وأن هذه، نظرته الحديث األدب إىل ينظر أالَّ عليه كان
من أكلت دامية مسالك عىل إالَّ تها ِقمَّ يف وا يرتقَّ لم والتي الثقافة، لهم تْها يرسَّ التي

دموعهم. من ورشبت أفالذهم،
هو إنما عنها نُبوَّه أن ويعرف الحقيقة، هذه يعرف الدين» تقيُّ «أمني الشيخ إن

حني. إىل متاع
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فليكسفارس

تموُّجات يف لها األلم من يواقيت ُمقلتَيْه ويف العيون، تأخذها جمال قطرة وجهه عىل
املياه. أديم عىل النجوم خفقان الحدقتني

عىل خلعت الشقاء نزوات أن إالَّ سنتني، أو سنة عىل واألربعني الخامسة من هو
د يتجسَّ أن يحاول ناريَّة، فكرة خيال جبينه عىل . ُمسنٌّ فتى فهو الشيوخ، غبار هيكله
العهد بناه الذي الروحي الهيكل بقايا وهي — اآلثار هذه كأنَّ الغضون، فتعرتضه
عىل فاستعَدْت عفائها عىل البقاء آثَرِت — يهدمه أن إالَّ العسف وأبى لإلصالح الحميدي

األليم. املايض ذكريات ثورته
فرآه بالده عود عجم ولكنه األيام، من يوم يف نفسه يستعجز لم له، ُقِسَم بما راٍض
تكون وقد بالده، تراه ال بحيث فوقف — كالعاجم العود يعرف وال — األحرار عىل ُصلبًا

للوثوب. ز املتحفِّ الليث وقفة هذه وقفته
الشيطان هذا يكون وقد التقيته، أنَّى العذاب يد يف فهو الصدر؛ َرِخيَّ مرَّة أره لم

له. ظالٍّ أو فيه سجية
كتفي عىل يقبض ثم «… ويأس وتعب … ألم «بي بقوله: ويبادرني إالَّ به أهمُّ ال
لئال وقلبك؛ جبينك بَحْلب ترسع فال جهودك، من عليك «أخاف قائًال: ويستطرد بُجمعه
الكلمات هذه تكون وقد إليه»، رصُت ما إىل فتصريَ اآلمال ِبكر وأنت أثداؤهما تجفَّ

املتشائمني. أمري فارس» «فليكس ف املستمر؛ تشاؤمه إكسري
وأدب بلطف عنك نبا وإالَّ إليك، أخلد وشعوًرا قلبًا فيك وآنس إليه جلست إذا

نُبُوِّه. مجلبة عليك يعميان
يتأثر ال ودماغ جميعها، من مزيج ألنه القلوب؛ بجميع يتأثر قلب فارس فليكس
كالمك، جنس من كلَّمك العاطفة يف حاورته فإذا األدمغة. جميع عن مستقلٌّ ألنه بأحد؛



الرسوم

فيها يدارجك ليظل فإنه الحجة، جوانب حديثك يف انتجعت إذا أما نظريان، أنتما فإذا
الخطيب. شفتَي بني من املحامي عارضة ذاك عند فتنبثق عليك، يملكها حتى

سياسته؛ يف وأُبِغَض أحبَّها، ألنه بالده؛ يف وأُبِغَض فيه، جىلَّ ألنه أدبه؛ يف أُبِغَض
الخلود. إىل يقود املثلَّث البُغض هذا ولكنَّ فيها، أخلَص ألنه

ال كنت إن فارس» «فليكس نفسية إىل تتعرَّف أن األيام هذه لك توطئ ال وقد
الساعات يف إالَّ تراه ال العصيبة، األيام رجل هو إنما الشاعر الخطيب هذا ألن تعرفها؛

واالضطرابات. الَهْول وليايل السوداء
يف وال بيته، يف ذلك لك يُقدَّر فلن فارس» «فليكس هو من تعرف أن رغبت إذا

الناس. كسائر هناك فهو املجتمعات، يف وال الشارع،
اختلج وقد ُمقلتَيه ترى أن لك فينبغي الرجل، هذا هو من تعرف أن رغبت إذا
كأنما َشعره من ثة مشعَّ ذؤابة ُصْدَغيْه أحد عىل تدلَّْت وقد وجبينه، نفسه بريق فيهما
منه قت تدفَّ وقد الجميل وفَمه ثورته، بعض منه استمدَّْت — إليه انحدرت عندما — هي

الجمال. أنساب من نسبًا منهما ق يتدفَّ وما شفتَيْه بني كأنَّ جميلة النور من عقائق
الرجل هذا فقمة جماله، قمة عىل إليه فانظر الرجل، هذا هو من تعرف أن شئت إذا
يُقدَّر فلن قممهم، من األحرار ونُِفَي الني الدجَّ من إالَّ املنابُر أقَوِت وقد اليوم أما املنرب، هي

فارس»! «فليكس إىل تتعرَّف أن لك
لتوحيد األصوات ارتفعت — العثماني الدستور إعالن بعد — ١٩١٠ سنة يف
يف مضاءً وأشدُّها األصوات هذه أقدس فكان الرشق، يف واملسيحي اإلسالمي العنرصين
ولبنان. سوريا يف فارس» «فليكس وصوت مرص يف يكن» الدين «ويل صوت النفوس

تحت «املقطَّم» يف نرشه الذي الخالد مقاله بها اختتم الدين» «ويل ل كلمة هنا ندرج
قال: كلمتهم، لتفرُّق واملسلمني األقباط عىل بالالئمة فيه وأنحى األدنى» «الرشق عنوان
يكون أن وددُت … الفتن منبع ويا الحكم، ومهبط اآلدميِّ النسب مستهلَّ يا رشق «يا
ونرثي مًعا الرشق فنندب فارس» «فليكس الطاهرة النْفس ذو الحرُّ الرجل معي الساعَة
تتالقى فهل بمرص. رفاقي مع أبكي وأنا ببريوت، رفاقه مع يبكي هو ُحريته، ونبكي ِعزَّه

األعىل؟» العالم إىل انتهت إذا ونوحات نوحات
فيه: جاء االتحاد» «لسان جريدته يف نرشه طويل بمقال فارس» «فليكس فأجابه

الخلود. مجال وأنانيتهم غريتينا بني إن قومي! وليلعنِّي قومك ليلعنك
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قرابة هي مقدسة، قرابة فارس» «فليكس وروح الدين» «ويل روح وبني أجل،
النبوغ.

ويبطِّنها إالَّ أبياتًا ينسج فال هللا، روح من نََفس صدره يف شاعر فارس» و«فليكس
وجبينه عر، الشِّ من بيت فُمقلتاه نْفسه، يف قصيدة فارس» «فليكس السماء. من بخيوط
فيه ما وكلُّ عر، الشِّ من بيت رأسه وانحناء عر، الشِّ من بيت وفمه عر، الشِّ من بيت
«فليكس هي فإذا فنظمها قصيدة نظم يف يوًما رغب هللا فكأنَّ الجميل، عر الشِّ من بيوت
فهو الخالدة، الشاعرية مستوى إىل ارتفع قد يكن وإن «فليكس» ِشعر أن إالَّ فارس».
«فليكس». من أشعر فاهلل إذن هللا، نظمها التي الفانية القصيدة عن جماله يف ينحط

عن ينسلخ ال فهو العنرص، صادق النشء، روحيُّ ألنه خالد؛ فارس» «فليكس شعر
وقطرة. فلذة معه ويسلخ إالَّ قلبه

ال��م��ج��ون غ��ي��ر ال��ق��ل��ب ب��ه��ذا وم��ا ق��ل��ب��ه��ا إل��ى ُح��بِّ��ي ُم��رج��ُع َم��ن
ال��ع��ي��ون ل��ت��ل��ك ال��ُح��ب ي��رج��ع م��ن ف��ك��ره��ا ف��ي ال��ت��ذك��ار ي��ب��ع��ث م��ن
ال��ج��ن��ون غ��ي��ر األح��داق ف��ي ول��ي��س ال��ع��ف��ا غ��ي��ر ال��ت��ذك��ار ف��ي ول��ي��س

∗∗∗
أرم��اِس ب��ي��ن ط��ي��ف غ��ي��ر أن��ا وم��ا رب��وع��ه��م ف��ي أم��ش��ي ال��ن��اس ي��خ��ال��ن��ي
س��ي ج��الَّ ب��ي��ن وه��ًم��ا ذات��ي ل��م��ح��ت م��ؤت��ن��ًس��ا اإلخ��وان إل��ى ج��ل��س��ت ف��إن
ال��ك��اِس ف��ي ال��س��ْك��ر وْه��ِم غ��ي��ر أرى ف��ال ب��ه ت��ج��ود ُس��ْك��ر ع��ن ال��ك��أس أرادوا

ورشب الدموع، مجلبة سرب من كل يراها الدم من قطرة البيوت هذه من بيت كل يف
الدم، من انتفضشعره فإذا ودماغه، بقلبه يحسُّ شاعر فارس» و«فليكس األلم، صبابة

الروح: يخاطب قال الصادقة. اإلنسانية الفكرة من الفكرة، من ينتفض فال

ال��ص��ري��ح ال��ض��الل ف��ي ت��ت��ج��ل��ي��ن خ��ف��ي ح��ق ال��ك��م��ال رم��ز أن��ِت
ال��ق��ب��ي��ح ال��م��ح��يَّ��ا ف��ي ال��ح��س��ن ل��م��ح��ة ك��ذوب ف��ؤاد ف��ي ال��ص��دق ص��ورة
ال��ت��ل��م��ي��ح ع��ال��م ج��ئ��ت ق��ب��ل��م��ا ص��ري��ح ب��ش��ك��ل ل��ي ت��ج��ل��ي��ت ق��د
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وقال:

ال��ش��ح��وب ع��راه ق��د ج��ب��ي��ن إل��ى ت��ن��ظ��ري إن ج��ف��ن��ي��ك ت��غ��م��ض��ي ال
ال��ق��ل��وب ن��ب��ض��ات إالَّ األن��ف��اس ف��م��ا زف��ي��ري ع��ن ت��م��ي��ل��ي وال
ال��غ��روب ع��ن��د ال��ش��م��س ب��ن��ور إالَّ ف��تَّ��اك��ة ال��زه��ر ع��ي��ون ف��م��ا …
ال��ه��ب��وب ب��ع��د ال��ري��ح زف��رات م��ن اس��ت��ق��ت م��ا س��وى ع��ط��ًرا ب��ه��ا وم��ا

من مواكب وقلوب الشعراء من كثريين أحالم هبواتها نسائج يف طاوية القرون ستمرُّ
األناشيد، من تُحىص ال طوائَف أفراسها وصهيل مراكبها بدويِّ ُمخرِّسة ستمرُّ املتأملني،
الخلود! أبواق يف الشجيُّ وسماعها األجيال مسامع يف البعيد صداها الثائرة األنات ولهذه
يف فارس» «فليكس قاله ما يرددون البرش وأعقاب القرون، وتعقبها القرون وستمرُّ

العرشين: القرن

ال��ب��ش��ر ف��ي ش��ق��يٍّ ك��لُّ وأخ��ي خ��ال��ق��ي ودي��ن��ي ال��دن��ي��ا وط��ن��ي
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وعينان — وثورته إحساسه تراث يكونان وقد — والتعب الحنان يتقاسمه ، عصبيٌّ وجه
الحب عهد يف شبابه ماء أراق ما لكثرة فكأنهما الربيق، من إالَّ حدقتاهما أقَوت ادتان وقَّ

الكهرباء. من إيماضة فيهما تولَّدت والشباب
عىل ُحفرت عر الشِّ من صفحة هو كأنما األعراق، نافر الصدَغني، ُمنفِرج جبني
«عروة أو «املسلول» حلبة يف تميش ال أنها إالَّ بعد، تُنرش ولم النحاس من صفيحة

وعفراء».
حتى كثريًا رقَّ فقد — وبؤسه رخائه زمنَْي يف الدهر جرَّبه وقد — هيكله أما
عليه، وقفت بعيد من األبصار به عثرت إذا وحتى «املسلول»، قصيدة من بيتًا لتخاله
ودم، لحم من جسًدا أيكون أمره، يف تجزم أن لها يُفَسح فلم شكله، عليها اختلط وقد
وسط يف ويركِّزها األقمشة بعض الناطور يُلبسها التي األوتاد تلك من متمايًال وتًدا أم

مذعورة؟ وتفرُّ الثعالب بها فتتطريَّ الَكْرمة
االضطرابات عهد يف أي: ِسنيِّه؛ من والثالثني الخامسة يف وهو قصائده جملة نفض
واألربعني، السابعة عىل يطَّلع فهو اليوم أما القلة، وحالفته الزمان عليه َكِلَب يوم والهول،
يف املقاطع لبعض يتحلَّب يزل لم ريقه أن إالَّ عر، بالشِّ يحفل يبَق فلم كيسه، ورم وقد

األحايني. بعض
جيبه من يسلخ حينًا فرتاه البخل، ومعزَّة الكرم نبالة بني يجمع األطوار، غريب
السكاير» «علبة يُخفي وحينًا الرفاق، عىل حالًال ويراها خمر ليلة ثمن ينقدها لريات عرش
خطف إىل سبيًال لجليسه يرتك لكيال منضدته؛ أديم عىل املنترشة الصحف دهاليز يف

منها. لفافة
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عىل تقع ال أنك إالَّ البيان، بمداخل العلم مبسوط عر، الشِّ عالم يف الصيت متَِّسع
فهو فرلني»، و«بول و«المرتني» «موسه» ک الفرنج قصائد من برئت قصائده من قصيدة

العرب. عرفته مقتبس أكرب الناحية هذه من
أختها، عن يميِّزها طابع مزية ولكل بعض، عن بعضها مستقالٍّ مزايا للنفوس إن
ينبغي فال اآلخر، للبعض يستوي ال ما لبعضها يستوي قد متباينة مزايا شاعر كل ويف
هذا بأداء ونكتفي ذاك، من أعظم هذا فنقول قويَّني عنرصين بني نجزم أن مثًال لنا
له ليحقَّ اآلخر جنس من واحًدا يتخريَّ أن العنارص قوى م يرتسَّ من عىل يجب بل الرأي،

االثنني. بني َحكًما يكون أن
مبني؛ خطأ وهذا اإلطالق! عىل العربية شعراء أشعر «املتنبي» أن يزعم من هناك
من أشعر «البحرتي» أن كما العاطفة، يف «املتنبي» من أشعر تمام» «أبو يكون فقد

الحكمة. يف حلبة الشعراء أسبق «املتنبي» أن وكما الوصف، يف االثنني
العاطفة يف أبياتًا للهجرة الرابع القرن شعراء من لشاعر وال «للمتنبي» أقرأ لم

وهي: أخيه رثاء يف قالها التي تمام» «أبي أبيات به أُمدت ما بمثل الشاعرية أمدتها

وال��ك��ف��ِن ل��لَّ��ح��ِد ب��ه ح��ك��م��ت إالَّ أدبً��ا وال ح��س��نً��ا ت��دع ل��م ي��وم��ه ي��ا
ال��وَس��ِن م��ن س��ْك��َرى أج��ف��ان��ه ك��أن ي��ك��س��ره��ا وال��م��وت م��ق��ل��ت��ه ل��ل��ه
ل��ل��غ��ص��ِن ال��ري��ح ع��ط��ف ال��م��ن��ي��ة ي��د وت��ع��ط��ف��ه��ا ك��رًه��ا أن��ف��اس��ه ي��ردُّ
أُذُن��ي وال ع��ي��ن��ي أب��ص��رت ف��ال أذن��ي س��م��ع��ت وم��ا ع��ي��ن��ي أب��ص��رت م��ا ه��ول ي��ا
ال��ح��زِن م��ن ج��زءٌ ح��لَّ��ه وق��د إالَّ ب��ه ع��ل��م��ت ج��زء ب��دن��ي م��ن ي��ب��َق ل��م
وال��ب��دِن ال��روح س��ق��ي��م أع��ي��ش أن م��ن ب��ي وأح��س��ن أه��ن��ا ب��ه ال��ل��ح��اق ك��ان

يف أبياتًا للهجرة الرابع القرن شعراء من لشاعر وال تمام» «أبي ل أقرأ لم أني كما
الدولة» «سيف يف قالها التي «املتنبي» أبيات منه نجمت الذي املعدن من نجمت الحكمة

وهو: منها البيت هذا بذكر نكتفي والتي

ت��م��رَّدا ال��ل��ئ��ي��م أك��رم��َت أن��ت وإن م��ل��ك��ت��ه ال��ك��ري��م أك��رم��ت أن��ت إذا
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القلب بدم كلماتها مبتلَّة العاطفة يف أبياتًا العرص هذا شعراء من لشاعر أقرأ ولم
وهي: املسلول وصف يف الخوري» «بشارة قالها التي األبيات كهذه

ال��ك��ب��د م��ن ق��ط��ع م��ن��دي��ل��ه ف��ع��ل��ى دًم��ا أح��ي��انً��ا وي��م��جُّ …
ي��د ب��غ��ي��ر ب��دم م��ك��ت��وب��ة م��ف��ج��ع��ة ت��آب��ي��ن ق��ط��ع
غ��د ب��ع��د ت��ق��ول ت��رقُّ وإذا غ��ًدا ت��م��وت ل��ه ت��ق��ول ق��ط��ع

كهذه ولُطفْت ْت دقَّ الوصف يف أبياتًا العرص هذا شعراء من لشاعر أقرأ لم أني كما
وهي: الليل، وصف يف مطران» «خليل قالها التي األبيات

دق��ي��َق��ا ظ��الٍّ ع��ل��يَّ وي��ل��ق��ي م��ن��ح��الٍّ ي��ل��ط��ف ال��ظ��الم ف��رأي��ت …
ش��ق��ي��َق��ا ال��ش��ق��ي��ق ي��ح��ض��ن ك��م��ا ب��ي م��ح��ي��ًط��ا ال��دق��ي��ق ال��ظ��ل ورأي��ت
م��س��وَق��ا ب��ال��ض��ي��اء ال��ل��ي��ل ح��ل��ك ف��ت��ول��ى ل��ي ذك��اء الح��ت ث��م

الجالل يف لها ُفتح القوميات يف أبياتًا العرص هذا شعراء من لشاعر أقرأ لم أني وكما
وهي: الفاتح، « «النبيَّ «شوقي» بها خاطب التي األبيات لهذه ُفتح ما والحكمة

خ��ش��بَ��ا ب��ل ك��ان ح��دي��ًدا ال��ص��ل��ي��ب ل��ي��س ن��اح��ي��ة ال��س��ي��ف َخ��لِّ ال��ق��دس ف��ات��ح ي��ا
ال��ُق��ُط��بَ��ا س��ل��ط��ان��ه ف��ي ج��اوز وك��ي��ف ي��ده ان��ت��ه��ت أي��ن إل��ى ن��ظ��رت إذا
ال��غ��ل��بَ��ا ل��ل��ق��وة ال ل��ل��ح��ق وأنَّ م��ق��درًة ال��ض��ع��ف وراء أنَّ ع��ل��م��َت

عىل به صاحبه يرشع الذي العاطفي العنرص هو الخوري» «بشارة فعنرص إذن
ليست الخوري» «بشارة قصائد يف الحقة الشاعرية هذه ولكنَّ املتأملة، الشاعرية مورد
وكانوا وأطعموه سقوه الذين الفرنج شعراء من كثري إياها يقاسمه فلقد وحده، ملكه

شهرته. يف السبب
الخوري»، «بشارة ک شعره يف ترسل نقد لكلمة يغضب شاعًرا تصادف ال قد
إىل له يتعرَّض من عىل الغضب يحدره ولقد هللا، خالئق أضعف الناحية هذه من فهو

عياله. وعىل عليه الشتائم ألوان استمطار
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فيزعم هللا؛ له قسمه الذي الحق وعن حدِّه عن الزوغ إىل أحيانًا ة الِحدَّ به تبلغ ولقد
الشباب مخيلة من تخرج قصيدة كل وأنَّ شعره، تريكة هو إنما املعارصين شعر أنَّ

فيهم. الشعراء بني أفكاره بنات من ُدولة هي إنما ألفوه الذين
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الراعي راجي

وهو تراه باهلل الراعي. راجي هو ذلك العبقرية، ندى من وقطرة النبوغ، دماغ من رشارة
ال إذ العيون، من هالة به تحيط أعصاب، يف الهيكل ل مرتهِّ الشكل، غريب فهو يميش،

الندر. يف إال مثله يقع
أستاذ. يا مرحبًا فتحيِّيه: الطريق يف تلتقيه

قد وهو وجدته، وأيَّان ُوجد أيَّان التفكري يد يف فهو يسمعها، ال أو لتحيَّتك يأبه فال
أستاذ. يا مرحبًا فتحيِّيه: بحره إىل يجمعها «قطرة» بأذيال عالًقا يكون

ينبهه لئال وبينه؛ بينك صوتك الهواء مجاري توقف إذ األرض، عن عينيه يسلخ فال
درجات فحملت موفوًرا حظٍّا البخت بك أنزل إذا أما قطرته، عليه فيضيع باله صفاء
ما وكثريًا تحيتك، جواب هي ضعيفة عنَّة حنجرته من لتسمع فإنك إليه، صوتك الهواء
عرشين عىل منك وهو إليه تصري حتى تياره وتتسلق األثري مع تتزحف التحية هذه تظل

عليك. ضاعت قد عنَّته وإذا الناس من حشد بني ضعت قد أنت فإذا فيلتفت خطوة
سجية عىل مفطور فهو ين، املتكربِّ ذهاب بنفسه يذهب وال ثوبه، غري بثوب يرتدَّى ال

خلقتني. كما ربي التكلف: إىل أمر يف يعمد ال الصدق،
ي يضحِّ أن تردَّد ملا اآلخر النصف يطعمه أن له قدِّر ولو وجهه، نصف جبينه أكل
الجبني. هو إنما الحقيقي الوجه أنَّ إىل يذهب فهو الوليمة، لهذه وفمه وُمقلتيه بأنفه

نظرات الحياة عىل تغدقان والنار، بالذكاء مئونتان مستديرتان عميقتان عينان
قبحه من تمنَّع أنه إالَّ والقبح، الجمال بني تحريَّ وفم عيناه، تانك والرباكني؛ السخرية

فمه. ذاك الكالم؛ قوة من بحصن وجماله
وملَّا العزوبة ليايل يف سمريته كانت فلقد راسًخا، كلًفا لها ويضمر النارجيلة ن يدخِّ
ولقد بالكأس، الكأس إتباع يف مضًضا يجد أن غري من الحمراء الخمرة ويرشب تََزْل،



الرسوم

يكون وقد تلك، بها تلحق حتى هذه إليه تخف فال ونارجيلته، خمرته بني الكلفة ارتفعت
والجمر». «بالخمر فيه يأنس الذي الوقت أوقاته أطيب

الضفدع، دلف سريه يف يَدِلف والثالثني، الخامسة نحو يف برجل نظرك علق إذا
بلبسها تفرَّد فرنجية قبعة رأسه وعىل األرض، عىل يشء أي يف تعلم ال مثبتتان وعيناه
أحد أحلَّك إذا أو الجوانب، مورمة «دوسييه» حقيبة اليرسى يده ويف الرجال، جميع بني
بريوت صحف عليه تألَّبت منزويًا، رجًال نظرك فأصاب النهار، حرشج وقد املقاهي،

الراعي». «راجي هذا فقل الجوخ، من قبعة استعمرتْه كريسٌّ وجاوره ومرص،
التجوال عصا يُلِق فمن عرصه، أدباء من الكثريون تناوله ما بحسب األدب يتناول لم
الراعي» «راجي ل أنَّ يف للشك فضل مخيلته يف يبَق ال وجمر» «خمر أو ندى» «قطرات يف

وحِده. نسيُج فيها هو األدب يف طريقة
الثقافة تعييه من يظن ولقد اللحظ، عىل عاٍل فهو خياله، يناط سماء بأي تعلم ال
معظم أنَّ الصور وألوان الخيال حقائق من قطراته يف انطبع ما م تفهُّ عن الصحيحة
مبسوطة خياله فمائدة للسوقي، يكتب ال الراعي» «راجي ف معنى، لها يستوي ال عباراته
فتًحا القول وبساطة الفكرة سذاجة يف يفتح لم أنه يضريه فال إذن العقول؛ لناضجي

العامة. نوايص من يمكِّنه
إال اسرتفدت ال فباهلل الخالد، واألدب املهذب والخيال النبيلة الفكرة إىل ظمئت إذا
وعىل كلمات، ثالث يف رائعة حكمة وعىل سطرين يف قصيدة عىل فيها تقع فقد «قطراته»،

كلمتني. يف ملونة صورة
القصيدة: هذه إليك

أجل من التي بالقيود يذكِّرك فالحديد حديد، من الحرية تمثال يكون أن يجوز ال
التمثال. ذلك يُقام تحطيمها

السجون.» امتألت املعد أفرغت «إذا الحكمة: هذه وإليك
املوت.» عىل ثائرة إرادة «الخلود الصورة: هذه وإليك

تتحنيَّ هي بل ليكتب، القريحة فرص يتحنيَّ ال فهو مقاليدها، األفكار إليه ألقت
إليه. لتهرول فراغه فرص

بخاطر فريمقها شتى، ألوان يف الصور من طوائف حوله لت تحفَّ القلم إىل جلس إذا
إذا أما ظفر، منزع قوسها يف يبقى فال األفكار تتبادره وقد السلكية، عبارات ويف رسيع

28



الراعي راجي

الجمال كربيت عليها ويذرُّ الساحرة بريشته يعالجها فيأخذ رثَّة قديمة فكرة عىل استوى
يجدَّها.1 حتى فنِّه عبقرية من

أن األوىل: ناحيتني؛ من تعيش أن يجب الفن طرفة «إن موسه»: ده «ألفرد قال
يبلغ أن له يقدر عمل كل ويف الجمهور، يستسيغها أن واألخرى: الخبريون، يستسيغها
االثنتني تبلغ أن لها فينبغي الكاملة املوهبة أما ناقصة، موهبة الناحيتني هاتني إحدى

مًعا.»
هذا ألن «الراعي»؛ «قطرات» عنه ينضو لسوف الخلود فإن الزعم هذا صح إذا
هؤالء ومعظم معظمهم، عن أو عرصه رجال عن الرحب بخياله ل تحمَّ الحكيم الشاعر
أن الضئيلة الثقافة لهم أتاحت ما عىل إال ينتحون وال الكالم من العايل عن يصدفون

منه. يتناولوا
ده «ألفرد الشاعر عن بوجهه يشيح أن بالخلود حريٍّا كان الزعم هذا يصحَّ وحتى
إراقة يف لياليه وسواد أيامه بياض العظيم الشاعر هذا رصف فلقد حقه، ويقمره فينيي»
زمن، كل يف هؤالء أكثر وما زمنه، يف األغبياء غباوة أنكرتها صحائف عىل شاعريته ماء

الجياد. لها تختار ادة نقَّ األجيال أنَّ إالَّ
قطرة عىل تقع فال واحد، مستوى يف بجملتها أنها الرجل هذا قطرات يف يدهشك
وقطعُت الندى» «قطرات جيوب جبُت ولقد أختها، عن الجمال حلبة يف تنحطُّ منها
الذين ذهب من ذمة يف ألتساءل: «إنني ب وتنتهي أكتب؟» «كيف ب تبتدئ التي املسافة
من أنضج فكرة أية عيلَّ؛ فاختلط الحايل؟» شأوه العلم بلغ أن قبل الجهل سبيل يف قضوا
الخيال وكأن سليم، عنرص عىل مدرجها يوم من طبعت قد الروح هذه فكأن األخرى؟،

واحدة. ساعة عهده عن معها يحول أالَّ نفسه عىل آىل السامي
ما وكثريًا اإلنسانية، الوجهة من القضاء إىل ينظر اس، حسَّ محاٍم الراعي» و«راجي

وضمائرهم. الناس اصطالحات بني ق ليوفِّ بالخيال؛ الرشيعة يمزج
له يكون بأن قائم وتمثيله ممثًال، رصانته مع القايض يكون أن «يجب قال:
منصة عىل بها يتجىل التي والشخصية الناس، بني بها يظهر التي الشخصية شخصيتان:

القضاء.»

جديًدا. ه صريَّ 1
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تبني ال أنها وهو واحد، أمر إالَّ والهندسة والطب املحاماة مهن يعيب «وال وقال:
واملهندس عليًال، يطلب والطبيب جريًحا، أو قتيًال يطلب املحامي األنقاض؛ عىل إالَّ بناءها

يتداعى.» جًرسا يطلب
القوانني يطيل أن له قدِّر ولو مهنته، يف حتى وشاعر حكيم الراعي» «راجي ف إذن
سليمان» «سفر البرش برشائع الستبدل الحكمة بلقاح يلقحها أن أو الشاعرية بصباغ

هومريوس». «إلياذة وبقوانينهم
الراعي» «راجي فكرة وتظل العرص، هذا أدباء من الكثريين رعاية األجيال ستسقط

الزمن. من الباقي الزمن عىل أبقى — «البحرتي» قول حد عىل —
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إلياسفيَّاض

يف جسده دخل منها. سنًة أعىل أو الستني يف فهو الشيخوخة، إىل الكهولة رأس من تردَّى
يكون وقد العمر، ظلمة من ُمقلتَيه يعصم يزال ما الشباب كوكب من بريًقا أن إال َوَقب،

الحي. مشعلها قلبه يف لها يربح لم التي الشاعرية صبغة الربيق هذا
ولكنه النواب، مجلس يف خشبة عىل وانحطَّ اللبنانية الوزارة يف كريسٍّ إىل تدىلَّ
مقامهم عىل املحافظني من فهو فياض»، «إلياس الشاعر مستوى عن بهما يرتفع لم
يف يحفظون ال الذين شأن املراكز بلثام تلثيمها عىل يتآمر أو فطرته يحادد ال الحقيقي،

لنفوسهم. حرمة نفوسهم
قمة من ما أنه العلم حق ويعلم مقام، أيِّ عن بمقامه ليتغنَّى الصادق الشاعر إن

ذروتها. السماء بوَّأته التي القمة عىل ترتفع العالم يف
كالمه يف يتزيَّد ال الثناء، وجوه من رجل حرضة يف أنك عرفت يحدِّثك إليك أخلد إذا

كنانة. يف سهًما يُبِق فلم كنائنه جملة نفض ماضيه عن حدَّثك وإذا يغايل، وال
رب! يا أعدائي وعىل عيلَّ

يشء عىل وقع وإذا ه، حقِّ من أحٌد يتحيَّف أن يريد ال ألنه أحد؛ حق من يتحيَّف ال
الحسد من بستار الحقيقة سرت إىل يتزحف فال بقوله، ويجهر جميل، هذا يقول: جميل
يستوون فال عر، الشِّ من مجاجة إال بيدهم ينض لم الذين الشعراء من الكثريين شأن

ألسنتهم. بها فيلوون أعصابهم الغرية وترهف إال القريب حسنات من حسنة عىل
مبني! ونرص هللا من فتح وهذا األدب، غايات بعض إىل شعره يف خلص

أخرج ولكنه العربي، ديوانه بها مهر كوًما منه فركم اإلفرنجي عر الشِّ ورق خبط
والنرص. الفتح بعض لعمري وهذا األول، اج النسَّ فنَّ أنساَك جميل بزٍّ يف بعضها
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اللفظ يف سهولة عىل فيه لتقع إنك إذ الخصيب، مرعاه استمرأَت شعره قرأَت إذا
يف العني تشقى ال صاٍف غدير مثل شعره فمثل املعنى. يف وسموٍّ التعبري يف ووضوح

قعره. يف اآلمنة الحصيات رؤية
من هي إنما التناول قريب الكالم جعل يف السائغة نعة الصَّ هذه أن إليك يخيَّل وقد

النظارة! عىل الحرب أهون ما ولكْن الهيِّنات، املسائل
يف شعره إِخذ يأخذ فحديثه قصائده، من قصيدة إىل جلسَت إليه جلسَت وإذا

األلوان. بجمال ذاك عىل يُربي هذا أن إال الطالوة،
تدمدم فال وافر، بخالق منها ويأتي جماحها، فيكبح تناءت، مهما املعاني يساور
السحري، قرصه يف داخرة تكون لن أنها تعرف إذ عليه؛ صدرها تثني وال كتائبها عليه

والديباج. الخز تحف من تلبسه أن تعودت ما غري خدره يف يلبسها ولن

ال��ق��ل��وب ج��م��ال��ه ف��ي ت��راع م��ه��ي��ب م��ن��ظ��ر ول��ل��ن��خ��ي��ل
ال��ت��رت��ي��ب زان��ه��ا ب��ص��ف ��ا ص��فٍّ ره��ي��ب ظ��ل��ه��ا ال��ض��ف��اف ف��وق

ال��ق��در ع��ظ��ي��م ج��ب��ار ك��ل م��ن
ج��م��اال زه��ت م��ظ��الت ت��ح��ت ط��واًال م��ردة ت��ح��س��ب��ه��ا
ت��زاال ف��ل��ن ال��ن��ي��ل س��ح��ره��ا اغ��ت��س��اال ت��ب��ت��غ��ي ج��اءت ال��ن��ي��ل ف��ي

ال��س��ح��ر ب��ف��ع��ل ه��ن��ا واق��ف��ة
ال��خ��ش��وع ب��ادي��ة ح��ول��ن��ا م��ن ه��ج��وع ف��ي األك��وان وك��ان��ت
ال��ب��دي��ع ل��ع��رس��ن��ا أوق��دت ق��د ك��ال��ش��م��وع ال��س��م��اء ف��ي وال��زه��ر

ال��س��ر ل��ع��ق��د ق��س��ي��ًس��ا وال��ل��ي��ل

من ثمنًا أغىل فقري عىل أراها النيل» «ليايل الساحرة قصيدته من مقاطع ثالثة
العجائب! مدينة يف السحاب ناطحات من رأًسا وأرفع العجم، شاه جواهر

الزواج إكسري أنَّ والحكاية األبوَّة، لذة فحرمه الشاعر عىل جنى األخري املقطع أنَّ إالَّ
عروس عن يبحث هو وإذ عليه، عزيمته فصحت «فياض»، األستاذ عروق يف يوًما رسى
ليايل من ليًال وأنَّ أعزب، يبق لم أنه إىل فانتبه املقطع، بهذا مقلتاه عثرت ودم لحم من
باآلية عمًال فكرته عن فحال اإلفرنج، بني من غزال عىل الرسَّ له عقد املقدَّسة النيل

َفَواِحَدًة﴾. تَْعِدلُوا أَالَّ ِخْفتُْم ﴿َفِإْن هذه: الكريمة
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أنَّ عىل فملكها، الشاعر عروق يف الثانية دورته دار أن لبث ما اإلكسري هذا ولكن
أُوقدت التي الشموع تكن ولم الليايل، نسل من يكن لم املرة هذه يف له عقد الذي القسيس
النيل موجات تهتز ولم عرسه، يف والدور القصور تصمت ولم السماء، هيكل من له
«فيَّاض» يغضب ولم «الذهبيَّات»، وترتجرج الشواطئ وترجع املاء د يتنهَّ ولم به، رسوًرا
شاعر عليه يعرض ولم األول، عرسه يف عليه غضب كما الغادر الصباح عىل املرَّة هذه يف
األوىل. املرَّة يف مطران» «خليل عليه عرضها كما زواجه جزاء جنيه خمسمائة «مفلس»
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حبيبجامايت

بسباطة ويجاري األَرز، إباء أعنان بخلقه ينايص فهو مرص، يف وتدرَّج لبنان يف درج
النيل. ماء سباطة قلمه

حجة. وثالثني خمًسا األيام عليه خلعت
وعىل الذكاء، من لَُمٌع املنفرجتني مقلتيه ويف الكآبة، من طيف األسمر جبينه عىل

والحنان. الحنني يف تفرط عذوبة الجميلني مرشفيه
ق وفِّ ولو َمعني، عىل الظِّباء انتحاء النساء عليه وانتحت ألوانه، تباين يف الُحبَّ َ ُميلِّ

املرتفني. لحظ عىل املال يف لعال قلبه مشتهيات يف ق وفِّ كما أدبه مشتهيات يف
هاتان تكون وقد رضاه، يف رسيع غضبه، يف رسيع الجنون، حد إىل املزاج عصبيُّ

طويَّته. سالمة عىل دليًال الخلَّتان
وحنَّة الغريب أنَّة قلمه رصير من تسمع فلذلك الغرام، إىل به تدلف حبٍّا لبنان أحبَّ

املشتاق.
يف متطرِّف سياسته، يف متطرِّف فهو والتعقل، الحكمة جوانب عن التطرُّف زواه
َمدافعه هذا أطلق عندما للِرباز «رسايل» الجنرال طلب إىل الغريب ُخلقه اه أدَّ ولقد أدبه،

فرفض. بباريس، الصحافة جمعية يد عىل وذلك دمشق، عىل
له تهيَّأ بما ُصِقل ُخلُق عىل مفطور النبعة، كريم فهو وفضل، وجاهة بيت من نََجَم

النفس. عزة من إليه تناهى وما التهذيب، أسباب من
يبسطوا أن كثريين عىل يُفتح لم والتي زمانه بها يحيط التي العلوم بأطراف ُمِلمٌّ
دهره. وبني بينه ما البيضاء اليد سوَّد يكن وإن له حرفة األدب آثر أنه إال بمداخلها،

اليوسف» «روز تحرير وله الوفد، حال لسان املرصي «البالغ» جريدة يف اليوم هو
خطرة. جوالت الحديثة» «مرص ويف صليب، ضلع
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ُطرق يف يسري ال يشء، كلِّ فوق األدب يستشعر أديب كل حياة فهي حياته ا أمَّ
يستطيب ساعَة فراشه من وينهض النوم، له يحلو ساعَة ينام فهو نظام، عىل معيشته
أن إىل فينتبه الخيال ُسبات من يفيق ساعَة أو يجوع، ساعَة الطعام ويتناول النهوض،
وغًدا عرشة، الثانية الساعة يف اليوم يأكل بطنه، عدو فهو إذن غذاء، وهناك جوًعا هناك
طعاًما، الناس يه يسمِّ ما يتناول ال وقد العرشين، الساعة يف غٍد وبعد الثالثة، الساعة يف

النهوض. يف وهكذا النوم، يف وهكذا
الستعدائه سببًا فيهم يقينه ضعف يكون وقد اليأس، حد إىل الناس يف اليقني ضعيف
الزواج. ويمقت النساء يحب فهو خاص، بوجه املرأة وعىل البرشية الجامعة عىل النْفس
املخلصني، من إال املجلس ينتفض حتى الصمت إىل يخلد آدميٌّ مجلس ضمه إذا
الزهو القوم عىل يردَّ حتى النكتة إثر النكتة أداء يف وينطلق األول، املوقف عنه فيزجي
يستحنُّ فهو القهوة أما كثريًا. ن ويدخِّ رشبه، يف يدمن وقد الكونياك، يرشب والغبطة.

بالفنجان. الفنجان يُتِبع فرتاه قلم، إىل جلس إذا إليها
يقرأ فمن أمني، غري أم رسدها يف أمينًا أكان عنده فرق وال التاريخ حوادث يتقىصَّ

مؤرًِّخا. منه أكثر روائي هو إنما املؤلف أن له يتضح التاريخ» أهمله ما «تاريخ
قصصه يف أديب وأديب، تاجر رُجالن: أدبه يف فهو ليكتب، ويعيش ليعيش، يكتب
نها ضمَّ التي التاريخية أبحاثه ويف موباسان»، «ده الفرنيس الكاتب حذو بها حذا التي

بعضها. يف أو التمثيلية رواياته يف وتاجر والبناء، الهدم إىل تُمتُّ فكرة
أبيض، وجورج رمسيس، ِفَرق أخرجتها رواية ثالثني عن ينيف ما عرَّب لقد
«إبراهيم الداخل»، الرحمن «عبد روايات: خمس وألَّف رسي، بك وعمر رشدي، وفاطمة

و«عنرت». أنقره»، «غادة «الثورة»، سوريا»، وفتح باشا
ممسوخة تظهر لم ولو بريوت، يف رمسيس فرقة مثَّلتها التي الرواية فهي «عنرت» ا أمَّ
كان ما الشهرة من لها وكان بعيًدا شأًوا النجاح يف لجرت الكبري التياترو مرسح عىل
الرواية هذه اشرتت أملانية رشكة أن علمنا ومتى باريس، يف غانم» «شكري لرواية

تاجًرا. ال أديبًا فيها كان إنما مؤلِّفها أن لنا اتضح األملانية اللغة إىل لرتجمتها
املرسحي» «النقد دعاه الصحافة عالم يف جديًدا بابًا «املقطم» فتح ١٩٢٤م سنة يف
يف جديد عهد فاتحة كانت طويلة سلسلة فيه فكتب جاماتي»، «حبيب إىل به وعهد
يف الباب هذا وفتحت «املقطم» شأو شأت املرصية الجرائد من كثريًا إن إذ الصحافة؛

أعمدتها.
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نوفل» «االجبت ويف باريس، صحف يف جوالت فيها وله الفرنسية اللغة من تمكَّن
املتطرفة سياسته كنائن فيها نفض فقد الصحيفتني هاتني يف جوالته أما و«االسبوار».
هذه بعض وكان ولبنان، سوريا دخول من الصحيفتني منع إىل الحكومة أدت التي

النيابة. إىل إلحالته سببًا الجوالت
الرياش، من قليل عىل إال نظرك ينحط ال نازيل امللكة شارع يف داره انتجعت إذا
اللُّعب، من طوائف لحراستها نذر واملجالت، والكتب الصحف من أهرام عىل إال تقع وال
وهناك قاتمة، ليلة يف الربق ضحك لك يضحك الشعر، قرفيل الشفتني أحمر عبٌد فهناك
وهنالك ساخرتني، زرقاوين عينني فيك تجيل القطن، من بمندوف أحشاؤها مبطَّنٌة آنسة
األديب هذا فكأن اليوسف»، «روز أو «البالغ» صحيفة وراء لك ى يتخفَّ الجفن سفوح ُدبٌّ
ويقظته، األديب أحالم بني وحقيقته، األدب خيال بني يجمع أن أراد األطوار الغريب

األفكار. نتاج تجاور بأن الحياة سخريات إىل فأشار

37





كرم ملحم كرم

ما منه فنال السمن من بغدق الطبيعة إليه حدرت القامة، ُمعدَّل والعرشين. السابعة يف
الباقي. وخلع وجوهه بطيب أيقن

الوجه، متناسب األسنان، نسيق األنف، منحدر الحاجبني، منفرج الجبني، عريض
املتقطع السحاب فلون لونه أما واحد. نسل من وجمجمته اه وخدَّ وذقنه وأنفه فمه كأنما

بدقيقتني. الشمس غروب قبل الربيع شفق يف
طويًال. فيمكث مكان يف وقف إذا أما الكهربائي، القطار زفيف سريه يف يزفُّ

النظر يِرصف فال عزلته، يف الناسك مشية الناس يف يميش فتى عىل نظرك وقع إذا
فيه يتحرك ال كهربائي قطار هو كأنما قدميه، إال أعضائه من ف يرصِّ وال وجهته، عن

كرم». ملحم «كرم هذا فقل الدواليب؛ إال
لرتدَّ نكتة أداء من أكثر إىل تحتاج ال غضب فإذا برسعة، ويرىض برسعة يغضب
ُعورض أو يشء يف مونع إذا الغنج، املدلَّل كالطفل غضبه يف فهو وزهوه، صفاءه عليه
من تعلم ال الشتائم من بأسباب فقذفه اليابس كالقش ُمعاِرضه وجه يف اشتعل فيه
عليه وأقام ه، أُمِّ وكحل والده وطربوش وحذائه وقبعته بلعبه رأسه وتناول هبَّت، أين
بضحكة وقابلها غرارة عىل لها سَكَن مضحكة بشعوذة عمله عىل كوفئ فإذا القيامة.

وغضبه. هياجه أنَستْه ساذجة
دين امُلنضِّ أحد وجه يعالج رآه من يضحك؟ ولم الغضب َسْورة يف كرًما رأى من
بطربوشه والصحائف، واألقالم الكتب من بطائفة وليلة» ليلة «ألف مجلته مطبعة يف
ويثلِّثه الضحك يثنِّي د امُلنضِّ ورأى يده، متناول يف يكون ما وبجميع وسرتته، وطوقه

ونشوته؟ الضحك هزة تأخذه ولم نفسه؛ إىل ه لريدَّ الحيل فنون يف ويجنُّ
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والقواميس األقالم من كتائب عىل نظرك وانحطَّ مكتبه يف ملحم» «كرم عىل دخلت إذا
كحطام األرض عىل مطروحة وليلة» ليلة «ألف أعداد من وجمهرة والقراطيس والدفاتر

«كرم». مكتب يف هنيهة منذ جرْت «ملحمية» حربًا أن فأيِقْن املعركة؛ بعد السالح
الصحافة. نسل من أنا لك: قال استنسبته إذا فهو نفسه، يف ليس ما لنفسه يدَّعي ال
املائتني، عىل رواياته بعدد فأربى سنوات، أربع منذ الروائيَّ الفنَّ صاَهر أنَّه إالَّ
لوجدناه األخري العهد خالل أنتجه ما نحيص جئنا ولو اليدين، َصنَاُع أكثرها يف وهو
املواليد، هذه من بعًضا استثنينا إذا — أنَّا غري الزمن، هذا أدباء أخصب مؤلفاته يف
يف يأخذ ملحم» «كرم فاألستاذ الفرنجة، عن منقوًال الباقي نجد — أنتجه ما أروع وهي

عبده». «طانيوس املرحوم األدب فقيد إخذ رواياته
حتى القراءة إىل الرائع أسلوبها ويستدرجك إالَّ «كرم» ل رواية بقراءة تبدأ ال قد

الوقت. ينسيك جمال الكتاب هذا إنشاء يف كلها، عليها تأتَي
من العربي األدب ملَهَر التأليف وراء من الثروة عرف ملحم» «كرم استنشق لو
إىل ومضطرٌّ بالوضع كلف فهو أنفسهم، الغرب أدباء عليها يغبطه بروائع رواياته

الرتجمة.
أنه إالَّ يشاء، ما عىل معه وهي الرَّاح، كاملاء معها فهو الصحافة قبيل من أما
الطمعة ة فعفَّ معها، مصريه يف ا رشٍّ تتفاءل يجعلك ما حقولها يف القول ث يدمِّ ما قليًال

خميًصا. منها ستخرجه
التي الجريئة كالقصبة ناصعة بريئة قصبة عىل الصحفيني أقالم بني تقع ما قليًال

«كرم». أنامل يف
عيوب من عيبًا إالَّ فيها يرى ال لثغة لسانه ففي حقوقه، من ا حقٍّ الطبيعة وتَِرتْه
عىل «أواه يقول: كأنه فيه يف يده وردَّ ليت، عىل يه كفَّ قلَّب خطيبًا سمع إذا وهو األديب،
تلك عن ناجَمنْي منابرهم عن ونفوره الخطباء عىل حنقه يكون وقد الناس!» يف وقفة
إذ حكمة؛ عن إال اللثغة بتلك «كرم» لسان يتحف لم هللا أن فأعتقد أنا أما لسانه. يف اآلفة
املشنقة إىل به تطمح ألْن تكفي املنرب عىل وليلة» ليلة «ألف منشئ يقفها واحدة وقفة إن

السجن. إىل به تخفَّ أو
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غلبات لبعض اإلذعان عىل أمره يف ينزل خلت سنوات قبل ملحم» «كرم األستاذ كان
إال املريض، الجفن يف القاتل الكهرباء ذوات البيض بالخرد صباه منذ كلف فلقد الهوى،
بطيء — الدنيا فتن عن أقلع وقد — اليوم فهو محضها، عىل العفة من حمله الزواج أنَّ

القسيس. وتُقى الناسك عفة إليه ينحلُّ القيام،

41





العرشة عصبة

وأصفر وأحمر وأخرض بأزرق ملوَّنة صور حيطانه عىل ُعرضت حانوتًا مرًة غشيت هل
استوى الجحيم طبقات من طبقة تمثِّل منها صورة نظرك فتناول وأسود، وأبيض
إذا الحمر؟ األبالسة من طائفة به ترف اللهيب من عرش عىل وسطها يف «لوسيفورس»
ظهًرا، والثالثة عرشة الثانية الساعة بني «املعرض» جريدة يف التحرير إدارة انتحيت

الحانوت. بصورة يذكِّرك مشهد عىل برصك ليقف فإنك
وغريهم، و«حبيش» و«بشار» شهال» «أبي حناجر بطنها أعجفت القهوة من فناجني
القهوة من فناجني واملسكنة. الذلة عليها ترضب األفواه، فاغرة املكتب، من زاوية يف تقيُل
املالمظ، إىل الشوق من العج يف تزال ال كأنها البيض شفاهها عىل األسود ريقها تحلَّب
ملاظة فيها تجد فال أدمها رقبة األشداق فكَّت الصحون من عشائر أقدامها عىل تنبطح
والزيت السمنة من جداول عليها سالت أوراق عىل تنترش الخبز من وفتائت ظ، ملتلمِّ
املياه تغطي كما النرش، من كفل لها يقدَّر ولم الشعراء، قرائح به أمدتها ما فغطت
وتحف التجليد جمال إىل جمعت الكتب من وقبيلة املستنقعات، يف الضفادع الزرقاء
نهَكُه َمن غطيط املكتب زوايا ويف املقاعد عىل تغط الكالم، متناول من غوايل القماش

يومه. سحابة الجهد
له تطيب — قصائده من حفل بكارة األلسن ت فضَّ وقد — الرومي» «ابن فهذا
فالسفة عرضفلسفته هتك وقد — النعمان» معرَّة «رضير وهذا وثري، مقعد عىل القيلولة
رسول — روايه» «شارل وهناك الرومي»، «ابن رسير يف النعاس عليه يرين — العصبة
صفحاته يَْمَرُد العليل والهواء «حبيش»، زميله مكتب عىل ينام — فرنسا يف العري
«شكسبري» وهناك القرويات، تنُّورة الريح ترفع كما الفضاء إىل فريفعها ثنٍي، بعد ثنيًا
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يحلم هذا شهال»، «أبي مكتب عىل رة املصوَّ الصحف بني يشخرون و«ملتون» و«غوت»
من املتقطر الدم رؤية أزعجته وقد «مفيستوفليس» ب يحلم وذاك املفقود، بالفردوس
قدمه الذي املنديل مشهد راعه وقد املغربي» «عطيل ب يحلم وذيالك «فوست»، ذراع

«كاسيو». الضابط غرفة يف مطروًحا «ديدمونة» لزوجته «عطيل»
والدخان القهوة فأنستهم والقهوة، الدخان أترفهم وقد العرشة العصبة وفتيان
مجانة ومن والنكات الظرف متباين من بأساليب بعض عىل بعضهم يهش املكان، حرمة

بفلتات. اللسان
مقلتيه من بريُقها فنضح بطنه، فراغ الخمرة مألت وقد — نسميه ال — فهذا
يستعمر بني. فبني نعدل أالَّ ِخفنا إذا أو ريبتني، يف والسْكر الصحو من فهو الكستنائيتني،
تتفاءل الفاريس»1 «طهماز حفيدة جنبه وإىل القاسطني، استعمار دونه استعماًرا املكتب

مصريها. يف ا رشٍّ
نواحيه؛ جميع من ملكه وقد املقعد، عىل منبطح — العصبة عفريت — ار» «بشَّ وهذا
ولقد األخرى، العارضة عىل واليرسى عارضتيْه، إحدى عىل كالالم معكوفة اليمنى فِرْجله
كأنه هناك فهو بينهما، ما بُعد عىل املقعد عارضتَْي يحتلَّ أن الجبارتان فخذاه له أتاحت
إبليس، كوجه النار من هالة بجبينه تحيط غريب وجه املحمومة ولنارجيلته رسيره، يف

جهنم. مراجل يف الزفت ككركرة رجيمة كركرة ولها
الحلقة ليمهر الحني بعد الحني يرقب — العصبة عفاريت أحد — «حبيش» وهذا
كتيبة عىل األتباع انحطَّ وإذا قريش، لغة يف وال فارس لغة يف هي ال وطيش، زيغ بألفاظ

جيش. عىل هو انحطَّ منها
كأنه كرسيه يظهر — املكان صدر فاحتلَّ الرفاق أمره وقد — شهال» «أبو وهذا

ضحك. ما لكثرة عليه؛ مغيشٌّ
يأبُه فال نارجيلة!» «هاتوا شدقيه: بملء يرصخ — العفاريت أحد — اٌم رسَّ وهذا
وتربد غيًظا فيتميَّز غدير، حول من كإطالء حوله من النراجيل ويرى لرصاخه، أحد
الجرس! دقوا نارجيلة! «هاتوا بُرصاخه: الحوار العصبة عىل فيقطع الغضب، من ِخلقته
«!… وشهرتي وآرائي ومقاالتي قصائدي بحق نارجيلة هاتوا العفاريت؟ من ألست

آبهني. غري حوارهم يف فيستمرون

النارجيلة. 1
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والثالثة عرشة الثانية الساعة بني «املعرض» جريدة يف التحرير إدارة انتحيت إذا
ذلك يف واإلدارة ذلك لك يقيَّض هيهات ولكْن املشهد، هذا عىل برصك ليقف فإنك ظهًرا،

الشباب. نائب عىل حتى دخوله محظور منيع حرم الحني
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والثالثني. الثانية عىل يطَّلع
صدره من قطعة كأنه عريض جبنٍي ذو والرتائب، الُعنق بني ما بعيد املقلتني، أشهل
نعجة أو أجرد، جبل سفح يف دت تجمَّ الثلج من صبابة كأنه مستقيم أنف منه ينحدر
املهوى يف حائًرا طرًفا تجيل هناك فوقفت منحدراته من منحدر إىل الجبل قمة من تردَّت

السحيق.
وجهه. أديم يف القسمات تصلُّب عىل واملبسم الفم عذب

تعلم وال األخرى، وال األول موضع تستبني فال والشدة، اللني من ظلَّنْي عليه ترى
لينه بني كأنَّ ذاك، إىل ترتفع حتى هذه عىل تنحط ال إذ يقعان؛ وأين مذهبهما فيَم
وُقربى، نسبًا ولينه شدته عنَرصْي بني وكأنَّ وجزر، مدٍّ بني يظل قديًما خصاًما وشدته
يكون وقد فيه، الجمال ساللة من ولينه تصلُّبه، ساللة من تتحدَّر شدته أنَّ شكَّ فال
وقبح، جماٌل شاعريته تقاسم فلقد بسبب؛ العنرصين هذين إىل يمتَّان شاعريته عنرصا

مستوياته. وأنبل مراتبه أقىص إىل ذاك وعال هذا فتدىلَّ
يقل: لم ليته ويا — قال

األق��وام ل��س��ائ��ر وأم��رت ل��ق��وٍم ال��ح��ي��اة ش��رع��ة ح��ل��ت ق��د

فوه: ُفضَّ ال — وقال

ال��خ��دي��ْن ن��اع��م ول��ْد أُح��ي��اله م��ا ي��ا ول��دي!



الرسوم

ال��ع��ي��ن��ي��ْن أزرق ال��ج��س��ْد ع��ط��ريُّ ال��وج��ه ق��م��ريُّ
ال��ش��ه��ري��ْن ف��ي وه��و اتَّ��ح��ْد واألن��س ب��ال��ل��ط��ف ح��س��ن��ه

أح��ْد ال��س��ام��ي وال��م��ِل��ك إن��ه

عىل كأنَّ دفعة دفعة يميش الثديني، نافر الصدر، فناء واسع عاليها، الجثة بديُن
رًحى. صدره

يمسح لم االلتفاف هذا أن إال باألخرى، إحداهما ت فالتفَّ ساقيه عىل اللحوم تألبت
الخبري عليهما يرى ولقد قوالبها، أكمل يف الطبيعة سكبتهما فلقد الرتكيب، جمال عنهما
الصور ألوان تمزج الفتى األديب هذا أشعار فبعض أشعاره، من بيتًا الفن قرارة سرب يف

حمانا: وادي يصف قال النسيج. بمتانة

ب��األغ��ص��ان األغ��ص��ان ح��بِّ��ه ف��ي ت��ش��اب��ك��ت ال��ظ��ل��ي��ل ال��وادي ح��ب��ذا ي��ا
األردان م��ب��لَّ��ل ال��ص��ب��اح ب��ن��دى ال��ُخ��ط��ى واه��ي خ��الل��ه ال��ن��س��ي��م ي��م��ش��ي
األزم��ان ع��ل��ى ق��وائ��م��ه��ا خ��ض��ر أرائ��ك م��ن��ه ال��ج��ن��ب��ي��ن إل��ى ص��ف��ت …
ح��وان��ي ه��ن��اك ه��ام ع��ل��ى ف��ه��وت أف��ل��ت��ت ال��س��ح��ائ��ب درر ت��ي��ج��ان��ه��ا

ال إذ ، جدٌّ األخري للبيت يكون ال فقد نسب، ال غنًى بيت من نجمت جميلة صور
أصالب الشعراء أدمغة ويف دماغه، صلب من فهو املعاني، سالالت من ساللة إىل ينتسب

وأرحام.
يف يرسلها ثم مخيلته يف العبارة يصقل الحجة، قويُّ كاتب شهال» «أبو واألستاذ

طاهرة. عربية ديباجة
الطالع سوء شاء فلقد شعره، عىل أثيمة يد الرتف لهذا يكون وقد ، الحظُّ أو هللا ترفه
شهال» «أبي جيب عىل فما أربابها، جيوب القلة حالفت إذا إال وتلد املخيالت تُحِصن أال

وتملته؟ الشعراء مغذية حالفته إذا
يف عصبة تؤلف بها وإذا عليه، قلوبها وختمت البلد، هذا أدباء من فئة إليه صغت

العرشة. عصبة هي جليل، شأن األدب وجه تحرير يف لها سيكون كنفه
خطوة، خطوًة األدب خطى يرتسمون بينهم، أمرهم يتقطعوا لم النَِّمرة، من عرشة
صحيح أدب عىل استووا وإن هوه، وجَّ معرتًضا واجهوا وإن كنسوه، درن عىل وقعوا فإن

أردت. إن وحرب شئت، إن ِسلم فُهم قدَّسوه،
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وقد الروحيني الجنود هؤالء مشهد من وأكمل ألطف مشهد عىل عينك تقف لن
تستنشق أن لك يقدَّر ولن بأبحاثهم، يتخطفونها فكرة حول والحوار الجدل بينهم أُغري
سماء يف وحلَّقوا «املعرض»، جريدة مكتب يف بها رفوا وقد روحهم، من أخفَّ روًحا
«ميشال حيَّة، معارف دائرة فهي هذه العصبة أما الجو. مذهب يف النسور تحليق األدب

أجزائها. أحد شهال» أبو
يربي ما قصائده من لك ع يتجمَّ ال قد ، ُمِقلٌّ أنه إال عَلٌم، شاعر شهال» «أبو األستاذ

العرشين. عىل
جاء العني». «ظلمة هي طويًال، وتعيش األيام حرمة ستخرق قصيدة هناك أن عىل

الشعرية: الطُّرفة هذا يف

ال��ح��ل��م وم��ذه��ب ال��ش��ب��اب ص��ور ب��ه��ا ت��م��رُّ آالم��ي ول��زم��ت
وال��س��أم ب��ال��ي��أس زخ��ارة ل��ج��ٍج ف��ي اإلح��س��اس م��ت��غ��ل��غ��ل
ه��م��م وال أم��ل ب��ال ح��يٌّ ف��أن��ا ب��م��ه��ج��ت��ي ال��رج��اء م��ات
وم��ن��ه��دم م��ن��ث��ل��م ب��ي��ن م��ا ق��ط��ًع��ا ال��م��ن��ى ح��ول��ي وت��س��اق��ط��ت
ب��دم��ي ��بً��ا م��خ��ضَّ ف��ن��ام ع��ي��ن��ي ل��ه ف��رش��ت أل��م ف��ي أل��ل��ه

يربح لم فهو الروح، عدة لها د يمهِّ فلندعه الخالدة، أغنيته بعد الشاعر ينشد لم
عنقه. يف لزام هي إنما يثبها أن عليه التي الكربى الوثبة أن ويعلم فتى
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ح يتصفَّ ال أن — رأسه قمة نحو ببرصه رمى لو — القامة يف الربعة يوشك عمالق!
ذاك. وبرص هذا رأس بني ما لبُعد تكوينها؛ دقة بجالء

ويعالجه إال معوجٍّ عىل ينحطُّ ال فهو الطويلة، أمته ساللة من لسانه طول يكون وقد
أن بعضهم شاء كما مدخول هدف إىل بذلك يرمي ال أنه عىل املمشوق، الحسام بهذا
مظاهر ومن مدرجه، يوم من به أخذ الذي املنشود اإلصالح إىل بل الزعم، هذا إىل ف يتزحَّ

املخلصني. بنصائح وانتصاحه عنه يُنهى ما عند وُقوفه عليه ُفطر الذي اإلصالح
عند اإلماء تَُجرُّ كانت كما ربَّاته من ذرية وراءه فجرَّ حقه من الجمال إليه أخرج
يثبت ما طيبًا َعرًفا الجمال هذا من شعره يف لتستنشق وإنك العرب، أيام يف رشائها
روحيٍّا واستسالًما الحسان، كطبع طيًِّعا طبًعا — الُحسن هيكل يف — للقوايف أن لك

. كاستسالمهنَّ
قال:

��د ال��م��س��هَّ ج��ف��ن��ي ع��ل��ى ورف��ي ال��ن��س��ي��م م��رَّ األرض ع��ل��ى وم��رِّي
ي��دي ح��ب��ي��ب��ي َش��ع��َر ت��داع��ب ض��ل��وع��ي ف��وق ب��رأس��ك وأل��ق��ي
األس��ود ه��دب��ك ع��ل��ى خ��ي��ال��ي أرى ح��ت��ى ل��ع��ي��ن��ي��ك س��أرن��و
غ��دي أخ��اف ف��إن��ي إل��ي��ك س��أج��يء غ��ًدا ت��ق��ول��ي ال م��ه��ا!

الجمال رسل من إليه رسوًال يستفرد أن القدر من يخىش أتراه غده؟ من خوفه فيَم
جنسها من أوهاًما الشعراء نفوس يف تفرغ املضطربة فاألحالم أعلم؛ ال مهاه؟ فيقمره

وجهشات. توسالت ألسنتهم عىل تخرج



الرسوم

الدين» تقيُّ «خليل فالشيخ وعمدها، العرشة عصبة رأس شهال» «أبو األستاذ يكن لنئ
ولولبها. روحها

أو األدب، يف دعيٍّ عىل وثبة ليعاجل إال ينتجعها فال إغبابًا، اإلدارة 1 يغبُّ أنه إال
عصبة بهم تقمع الذين األركان أحد فهو الحديث؛ األدب عىل أو عليه شهرت غارة ليصد
عىل أحد، من التحيف يستشعر وال نقده يف أحد عىل يحمل ال املتهجمني. نخوة العرشة
حقَّ ملا تعودوهما ولو عليه، والجرأة القول يف الرصاحة يتعودوا لم البلد هذا يف األدباء أن
إليه ينظر أو اللسان فلتات من بفلتة الدين» تقي «خليل إخالص يتناول أن منهم ألحد
الجرأة أن للناس فيه يتضح — قريب اليوم وهذا — يوم وسيجيء والشك، الريبة نظرة

فضيلة. إال تكن لم الشاب الكاتب هذا يقحمها التي
نقاش يخىش وال به، تفرَّد تمثيًال بخصمه يمثل فهو تقرأه! باهلل غاضبًا؟ تقرأه ألم
خط يحفظون الذين اد النُّقَّ من الكثريين شأن اللني من بضغث الشدة فيخلط الحساب

الرجوع.
يبلغ ال فتى عىل نظرك فوقع املعرض إدارة تدخل أن لك قيِّض إذا أو دخلت، إذا
بدخانها يستظهر نارجيلة جنبه وإىل ه، كفَّ ًدا ومتوسِّ رشقيٍّا مقعًدا مفرتًشا آخره، الطْرف
شق يف أبصارك تدسَّ أن ظهًرا الواحدة الساعة يف لك قدِّر إذا أو النكات. استلهام عىل
تنابذ ال برشيٍّ عمود عىل فيها ووقفت الطعام، من تكرتش جمهرة فأصابت اإلدارة باب
فقل وافر، بقسط منها ويأخذ إال جفنة عىل يده تهبط وال املأدبة، ألوان من لونًا معدته

الدين». تقيُّ «خليل هذا
ضفاف عىل تفيض الشمس، انحطاط عند الشفق كحوَّة حوَّة اللوزيتني مقلتيه يف

الجميل. اللون هذا من ة مجَّ العذب شعره يف وأرى الكسل، من بيشء أجفانه
يعلف لم ولكنه الخيال، ولباب اللفظ ى مصفَّ إىل الطريق اهتدى حساس شاعر
عن مشغلة الشيطان هذا أن عنه يغرب لم إذ الشعراء؛ من ككثري عر الشِّ ِلِمدى قلبه

غريه.

يوم. بعد يوًما زار 1
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قلبه بدم اشرتاه إذ الفخور، املِرح ميش فيه يميش خاص هيكل الشعر عالم يف له
قال: لياليه. وآالم

إنَّ��ا ل��ب��ي��ك ل��ب��ي��ك ِش��ع��ًرا م��ن��َي ط��ل��ب��ت
ال��م��ع��نَّ��ى وق��ي��س م��ن��ا ف��ج��م��ي��ل أص��ح��اب��ه
ع��نَّ��ا وي��ؤثَ��ر وح��يً��ا إل��ي��ن��ا ي��وح��ى وال��ش��ع��ر
ي��خ��نَّ��ا ل��م ش��ي��ط��ان��ه ال��ب��راي��ا ك��ل خ��ان إن
س��ك��نَّ��ا ال��خ��ي��ال إل��ى أم��ر ك��ل ف��ي ون��ح��ن
ُج��ِن��نَّ��ا ال��خ��ي��ال ل��وال ل��ك��ْن ال��ح��ق��ي��ق��ة ن��ه��وى
تُ��ب��نَ��ى ال��وه��م ع��ال��م ف��ي ش��اه��ق��ات ق��ص��ورن��ا
وس��ك��نَ��ى وظ��الٍّ م��أوى س��واه��ا ن��س��ت��ط��ي��ب ال

وقال:

ال��دام��ي ق��ل��ب��ي ص��م��ي��م م��ن ق��ط��ع��ة ق��ص��ي��د ف��ي ب��ه أرم��ي ب��ي��ت ك��ل
اإلل��ه��اِم ي��د ب��ه وج��ادت ألم��ان��ي��ه��ا ص��ًدى ن��ف��س��ي ب��ع��ث��ت��ه
أح��الم��ي ف��ي ي��ش��عُّ ب��ص��دري ظ��ل أم ال��ن��اس ف��ي أش��اع وس��واء
ه��ي��ام��ي ول��ي��ُد أن��ه س��وى م��ن��ه ��ن��ي ه��مَّ م��ا ع��ل��ي��ه أح��ن��و أن��ا

لتحله به يزيع وال بينهم، شعره يستفرس ال إنه للناس يقول أن الشاعر يريد
ينظر الذي الشاعر شأن لَعْمري وهذا هيامه، وليد يكون أن فيه قصاراه وإن األجيال،
أذواق منها تنفر حقيقة عنه اإلنسان رىض أن العلم حق ويعلم روحه، بعني روحه إىل

الحقائق. أصدق ولكنها البرش،
الجميل املستقبل يرى عمره من والعرشين الخامسة يف الدين» «تقيُّ األستاذ يزال ال

وأحالمه. أمانيه ق وحقَّ بيده هللا أخذ … وأمانيه أحالمه شفق يف له يبسم
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يف البرشة أسمر الجبني، منفرج املقلتني، أسود منتصبها، القامة، ربعة العمر، مقبل
صليبها. األعضاء منفتل األديم، شفافة حمرة

عنها، تنبو حتى األرض تلمس أن رجله توشك فال الطائر، دفيف سريه يف يدف
أثقاًال حوله من الجماهري يرى كأنه أو الكهرباء، من أسالك تحته من األرض كأنما
الناس. عىل صرب الدقيق لطبعه ليس الذي املخفِّ مشية فيها فيميش طريقه؛ يف تزعجه
فهو لفعل، ثيابه جميع من ف يتكشَّ أن له قدِّر ولو وشتاءً، صيًفا قبعته من تحرسَّ
الصحي املذهب هو إنما هذا مذهبهم أن منه اعتقاًدا بآرائهم؛ ويأخذ العراة مذهب يذهب

املهذَّب.
فهو غريه، إىل مبدأه يجاوز أن يريد وال اإلطالق، عىل مذهبًا الجديد بمذهبه يعدل ال
فإنه فيه؛ شهوته يناقضه ملن والويل يدَّعي، ما يف الحجة إىل ويلجأ اإلصالح، له يدَّعي

الجدل. ألوان سته رضَّ جموًحا لسانًا شفتيه وراء ليضمر
والشيخ بدعة.» ومبتِدع رشعة، متَِّبع رجالن: الناس «إن طالب»: أبي بن «عيل قال
«رسول كتابه فما اتَّبعه، بل العري مذهب يبتِدع لم إنه إذ األول؛ الرجل هو «فؤاد»
برجع فيه تكلم الغرب أبواق من بوق إال — صدوره عند الواقعة أوَقَع الذي — العري»
أخالقها تخزن بالد يف هذا القول أن إال قبله، من الغرب أدباء بعض قاله قد قول
متَِّبع إذن فهو الثاني، الرجل مستوى عىل به هبط ونزعاتها بمبادئها وتتمسك وعاداتها

واحد. آن يف بدعة ومبتِدع رشعة
مدعوٍّا يكون فقد إياها، أناقُضه وال ميوله يف «حبيش» للكاتب أتحيَّز فال أنا أما
يف نقص ولو اإلنسان عورة سرت أحب أني إال يكون، ال وقد صحيح، واضح أمر إىل فيها



الرسوم

أعوروا من الناس يف فكم عليه، ألقدمت البرشي الوجه عورة سرت يل أتيح ولو جسمه،
… كثيف ستار إىل معها حاجة يف فهم وجوههم، عىل أخالقهم

لسانه بها يلوي فهو مشبوهة، دعائم عىل يبنيها أفكار بعض يف العشواء يخبط
بالحجة يقرعه ملن والويل الصدف، تريكة هم إنما البرش أن ويزعم الخالق، وجود يف

زعمه. عن وينهنهه
الحق! إىل بقلبه هللا أخذ

كالنبات أنهم زعموا املدبَّر. وأنكر املقدَّر، جحد ملن «الويل طالب»: أبي بن «عيل قال
صانع!» صورهم الختالف وال زارع لهم ما

هواه، عىل يسري فهو أحد، بكالم يتعظ وال القويم الرساط عىل أحًدا يستدل ال
هذا فتحه عظيم لفتح إنه به، وتأثر جيد» «أندره آراء عىل نزل ولنئ خطاه، ويستحمد

العربي. األديب هذا أخالق يف الفرنيس األديب
الكاتب هذا أن لك يثبت ما إليه، ويسبقهم إال مذهب اتِّباع عىل الناس يحث ما

مدخولة. تكن وإن راسخة، عقيدة عن بها قانع مبادئه، يف صادق
ويحسب معاقدها، يف يتلوَّن ال صائبة، وآراء جديًدا، روًحا كتاباته يف ترى مفكِّر،
املدارس دت مهَّ إذا إال نجاحه يف اليقني ضعيف ولكني واإلصالح، بالخري فيها يأخذ أنه

بها. وترشُّ األفكار هذه مثل لقبول الناشئة أخالق
يبدأ أن املحبِّ عىل أن «أعتقد الحب: عن حديثه معرض يف «حبيش» األستاذ قال
حبيب شعور مجاهل ارتياُد استغرق وربما النفس، إىل خالله من لينفذ الجسد يف حبه

كلَّها.» الحياَة واحد
الفاضلة والزوجة العفيفة الفتاة «إن والزوجة: الفتاة عن حديثه معرض يف وقال
بيدها، عفافها تصون وَمن والناس، زوجها من خوًفا ال بنفسها، فضيلتها عىل تحافظ َمن
يف والزوجات الفتيات مئات تستشهد أن إيلَّ ألحبُّ وإنه … والجريان وأمها أبيها يد عىل ال
يقدِّمن مستضعفات املئات تحيا أن من واحدة زوجة وتحصني واحدة فتاة تقوية سبيل
وعفاف بصاحبتها، فتهوي تعثر أقدام واإلحجام اإلقدام وبني أخرى، رن ويؤخِّ ِرْجًال
قوة عن فلتُستبَح األعراض استُبيَحت إذا أما فتُستدَرج. تضطرب وفضيلة فيُهتك، يرتدَّد

«. وأجلُّ لها أفضل فذلك ضعف، عن ال
قدمها بها تزلُّ السامية، بالثقافة الفكرة هذه تقرن لم إذا املرأة أن إال جليلة، فكرة

عليها. وباًال فتصبح
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حبيش فؤاد

وعرشين ست من أكثر منه يستوف لم فهو العمر، ريق يف «حبيش» األستاذ يزال ال
يومه، أيَّان تعلم ال ولكنك خطر، شأن االجتماعية الفكرة عالم يف له وسيكون سنة،

جليل. هدف إىل فيها يصل فلعله طريقه، تعرتض التي الصخور يلغم فلندعه
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السياسة رجال رسوم





دبَّاس شارل

االستقامة من كثري يف قسماته عىل يطفوان كريم، وخلق عذبة نفس تلطِّفه نفور وجه
والجدارة.

التفكري يألف لم أنه إليه للناظر يُخيَّل أيلول، فجر يف السماء كأديم هادئ جبني
خيال فتعريه صفحته تبطِّن نعجة كغشاء أو الحرير من كخيوط سحابات بعض لوال

عميقة. فكرة
عىل يمد دقيق عذب وفم غورها، وسرب اآلالم عرف رجل مقلتا هما كئيبتان مقلتان
يعلوه «الدبَّاس»، ابتسامة بسوى تصفها أن تستطيع لن غريبة ابتسامة شفتيه تَْي ضفَّ

األنف. وبني بينهما عاريًا فناءً فرتكا قليًال هبطا نسيقان شاربان
ما عىل دليل دونه وما صدره اتِّساع وكأن والِقَرص، االعتدال بني تتحريَّ بدينة قامة

اللبنانية. السياسة أرسار من الجسم ذلك تبطَّنه
فمه ونور جبينه، وانحدار شعره، نواتئ مع أسفله، إىل قمته من هيكله مجمل أما
كان هذا أن إال األول، الفرنسية األمة رئيس «تيري» بهيكل فشبيه ابتسامته؛ وغموض

دقيًقا. مستقيًما أنًفا يحمل
معه ومىش محاميًا، فكان القانون وصاَهَر صحفيٍّا، فكان الصحافة عالم يف درج
ى زجَّ أو الصحافة، ى زجَّ أن بعد املحاماة عنه ى فزجَّ والجدارة، األهلية جانب إىل الحظُّ

الناشئة. األمة رأس هو وإذا للعدلية، ناظر هو وإذا تلك، ى زجَّ أن بعد هذه
املرح هذا أن سوى البياض، من قمته يف ما عىل الغلواء مرح يف «الدبَّاس» يزل لم
فهو البالد، هذه يف الحظوظ أترفتهم من كبعض بالنفس الزهو إىل به يدلف لم املرتف
رجولته يحرتم الذي الرُجل شيمة لَعْمري وهذا األجالف، منزل ينزل لم أنه إال أمرع وإن

الرجال. فيحرتم



الرسوم

من السامي العميد وصمت صمته يكون وقد أرسار، قارورة فهو بالصمت، يتلثَّم
واحد. منجم

عنه ينفي وال والشك، الشبهة ظلمة يف به يدلج ال مخبآته حجب يف إمعانه أن عىل
علم إىل مقرونة فطرة بسالمة اللبنانية للقضية يسعى «الدبَّاس» ف لشعبه، اإلخالص
وطنه يحب رُجل يستطيعه ما قصارى االنتداب جنب إىل ويعمل صادق، وعزم راسخ

بالده. ويخدم
ألن فذلك الصمت، ويستشعر مضطرٍّا عنها فيصدف أحيانًا، الغاية تَُفتْه إْن أما
لها تقيِّض لم األيام ألن وذلك القومية، سيادتها صهوة يف تركب أن لبالده تقدِّر لم األيام

به. تنهض جناًحا

ج��ن��اِح ب��غ��ي��ر ال��ب��ازي ي��ن��ه��ض وه��ل ج��ن��اُح��ه ف��اع��ل��م ال��م��رء ع��مِّ اب��َن وإنَّ
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اجلرس حممد

الناصية، أشمط كاألسطوانة، منتصب النجاد، رفيع فهو العمالقة، صعيد من ُجِبَل
هضبة. عىل غيمة كأنها بعمامة الرأس ل مزمَّ البرشة، نحايسُّ

. الناريِّ لونها من بخيال أديمه فطلت اصطكاكها، يف السياسة قارصه جبينه َحذَت
صناعة هي ريحها، بمهبِّ وِعلم أرسارها، تلقف صناعة بريق الصارمتني مقلتيه يف

السياسة.
صورها! جميع يف الوقار فتوحي طلعته أما

واحد مطرح يف طويًال ر يعمِّ أن له ُقدِّر َمن السياسة يحرتفون الذين بني ليس
رئاسة يحتل أن «محمد» الشيخ أوشك فلقد الجرس». «محمد والشيخ «الدبَّاس» كاألستاذ
جميع وحنكته بدهائه يعالج أن عرف ألنه ذلك قبل؛ من لرجل يسبق لم احتالًال املجلس

الرئاسة. كريسَّ تدعم التي العُمد
نائبًا «محمد» الشيخ كان فلو رأيه! صالبة تحت الرئاسة منرب يهي قد صْلٌب!
رئيس، وهو إياها خدمته من أكثر والجرأة الحزم من أوتيه بما بالده يخدم أن الستطاع
جديًرا فيجعله الرجل هذا هيكل عليه ينطوي الطبيعة أرسار من رس أي تعلم ال أنك إال

قمة. يكون بأن
قفطان، جسده عىل املردة، أصالب من كأنه رجًال تقلُّ سيارة عىل نظرك وقع إذا
السنابل كسيقان خفيفة آثاًرا مغرسها يف منها فأبقى املقص جزَّها شعور وجهه ويف

الجرس». «محمد الشيخ هذا فقل الحصاد؛ بعد املنجل يبقيها التي
منهم يستلَّ وأن البلد، هذا يف السياسيني مداخل إىل يتسلَّل أن «محمد» الشيخ عرف
الرشيدة السياسة من لَعْمريرضب وهذا منه، ذاتيته يستلُّ أحًدا يدَع أن غري من ذاتيتهم

الحكمة. من كثري إىل املقرونة



الرسوم

مختلف يف أعطافه تقلَّبت رجل وهو املسودين، الفرنسيني أخالق عرف ولقد
له وتعقُّ حكمته ط فوسَّ الجهل، من رضٌب القادر وجه يف الوقوف أن وعرف الوظائف،
— «راسني» بلغة — العلم مبسوط الجرس» «محمد الشيخ كان ولو االنتداب، وبني بينه
ال عَلًما البلد هذا يف لكان السياسة؛ يف والدهاء الفكر يف النضوج من عليه هو ما مع

عَلٌم. مستواه يف يخفق
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أوغستأديب

الصلبة. الذقن إىل العنيد الجبني من التشبث وتستنشق واإلرادة، البأس يتقاسمها طلعة
عر الشَّ من تعلوها كنوزه، عىل حريص بذهبه ضنني اليهود تجار من تاجر جمجمة
مدٍّ يف األوىل ترى ضئيًال، ظالٍّ بياضهما يف الشقرة من مستبقيتان خفيفتان موجتان

جزر. يف واألخرى
أوتاده مقوَّس، رسادق فهو املادة، ليُِحلَّ الخيال طرد أنه أو الخيال، يعرف لم جبني

املالية. املداوالت وأثاثه الحساب،
وقبنَي عىل ينترشان ُمربد، َغَضٌن بينهما يعبس منفرجان، منبطحان، حاجبان
مالصقني، كهفني يف كامنتان ضبعان كأنهما مكفهرَّتان مقلتان قعَريْهما يف تجثم نافَرين،

بك! أصنع ماذا سأريك فيقوالن: دانك يتهدَّ تخالهما فيهما النظر أمعنت إذا
األنف سفح يف ينخفضان عجوز، راهبة ا خدَّ كأنهما منكمشان ناعمان، ان خدَّ
الهواء يقِدر ال مستطيلة شعرات بعض إال منهما يبَق لم لشاربني واسًعا ميدانًا ليفسحا
وفٍم الحسابي؛ رأسه من الصالبة استمدت — تها دقَّ عىل — فكأنها بصالبتها، يعبث أن

واحدة. حلبة يف معهما فسار باملقلتني تأثَّر ممتدُّهما، الشفتني، رقيق
أديب». باشا «أوغست رأس هو ذاك

من عهد يف يكن ولم مركز، استنداء إىل األيام من يوم يف باشا» «أوغست ف يتزحَّ لم
زمنًا املناصب عن يه تنحِّ إىل مدعاًة األنوف الُخلق هذا يكون وقد أحد، صنيعة العهود

طويًال.
جرثومة أن إال الطَرفني، من باملحض ويؤخذ سياسته، يف والشدة اللني يستشعر

الشبهة. من كربيتًا لينه عىل تذرُّ الرأي يف التشبث من



الرسوم

الفائدة مسارب يف تضيع الفضائل أن إىل «الروشفوكو» مذهب يف يذهب فهو نزيه،
عن فيسقطه عليه، خطًرا املذهب هذا يصبح وقد البحر، يف األنُهر تضيع كما الشخصية
هذا غري بلد يف ولكن الثقة، محض إىل مرقاة والتجرُّد اإلباء إن له ليقول الوزارة رئاسة
وينقاد يشء كل يف األثرة يستشعر َمن الرُجل وإن السياسة، هذه غري سياسة ويف البلد

حني. كل يف أهوائه إىل
ولم الدهاء، سمة عليه تر لم األيام ألن الخطري؛ بالسيايس باشا» «أوغست ليس

الحيل. بردة منكبيه عىل تخلع
البعض عىل بعضها يستعدي متباينة عنارص فيه عرفت الرُجل هذا قرارة سربت إذا
حرَّة نفس يف واألنفة واإلخالص هزيلة، سياسة يف والعناد التشبُّث واللني، الشدة اآلخر:

مقهورة.
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ه إدَّ إميل

. برشيٍّ هيكل يف ينفجر الذكاء من بركان
السياسة. مجاهل يف ضائع خطيب محاٍم وجُه

سوداوان عينان أسفله يف تنفتح دَغنْي، الصُّ بني ما بعيد األرجاء، فسيح جبني
منحدَرْي يف د وتتجمَّ العبقرية، عنرص من فلذة كأنه غريب نور منهما يندلق مرتعشتان

السهر. أو التعب إكسري من صبابة تكون قد بنِّيَّة خمرية محجَريْهما
اليمنى. الجهة إىل قليًال ينفر أنف

أريد! كلمة: عىل ُشيِّد أنه إليك يخيَّل العناد، إىل تتدلف صالبة يف منغلق وفم
هاليلَّ مطرًحا فيمهدان األنف مغارتَْي تحت يطمئنَّان سمنة، يف مزرَّدان ان وخدَّ

محنَّطة. سوداء فراشة كأنهما الجناحنْي مقصوَيصْ حالَكنْي، لشاربنَْي الشكل
وال طويل، وال قصري هو فال القامة، يف جميل اعتدال عىل استوى فقد جسده أما

هزيل. وال ضخم
أصوات، جملة كأنه صوتًا فسمعت البلد هذا يف السياسة «فبارك» إحدى غشيت إذا
الرُجل وتصلُّب الواثق الخطيب لهجة تتقاسمها فخمة «جازبندية» بنربات وحده يرتفع

«إدَّه». األستاذ صوت هذا فقل القوي؛
مكر. غري من دهاء

وعلم ناضجة بثقافة فيدعمها إليه، تسكن رُجًال لها لتختار الحزم عنارص اتفقت لو
األستاذ غري عىل قلبها ختمت ملا تريد؛ ما وبني بينها البيضاء اليد يسوِّد وال صحيح،

«إدَّه».
يستشعر النْفس. معادن أطيب من نجم ُخلٌق صدره ففي كبري، بيت يف دَرَج
وقد ، يحبُّ ما بقدر يبغض فهو خصومه، مع اآلية ويعكس وألصدقائه، لوطنه اإلخالص



الرسوم

كل قبل أَثَرٌة رُجل «إدَّه» فاألستاذ نْفسه، بحب استئثاره عىل مبنيٍّا الُخلق هذا يكون
ال السياسة ألوان من لون فهي النبيل، ُخلقه من شيئًا تقمره ال املزية هذه أن إال يشء،

حطَّة. إىل بصاحبها ف تتزحَّ
الشاة تُضَجع كما للذبح يضِجعها أن لبنان يف له ُقيِّض ولو العرب، لغة يف ضئيل
«برنامجه» من ألحلَّها البالد بدن عىل هامة الضاد لغة بأن يقنع أن أراد ولو تردَّد، مَلا

بحقها. وأخذته الخطر بمكانها املعارف فظفرت الكرامة، موفور محالٍّ
خلق يف متباينة غريبة نزعات عىل ينطوي الرُجل هذا أن فهو القول ُمجَمل ا أمَّ

متباين. غريب
ينزل لبنان، يف االنتداب رُجل و«جوفنيل» «ويغان» عهد عىل «إدَّه» األستاذ كان
تكون وقد «رسايل»، أيام يف إال معه عهده عن يَُحْل ولم رغباته، معظم عىل االنتداب
شعلة الزمن ذلك يف «رسايل» عىل «األوريان» جريدة شَهَرتْها التي العنيفة الحملة

«إدَّه». األستاذ وأرضمها «الجزويت» نفخها إكلرييكية
رئاسة إىل يشخص فهو مزعًجا، يكون وقد جميًال، حلًما اليوم يحلم «إدَّه» األستاذ
حياة ِمن صدره يف ما وكل وغليانه، ودهائه، بِعلمه، ينالها قد ينالها؛ وقد الجمهورية
وتشبُّثه، وعناده، عه، بترسُّ ينالها ال قد ينالها؛ ال وقد نبوغ. ِمن دماغه يف وما وإخالص،

وقضاؤها. حكمها الحاَلنْي يف وللظروف برأيه. واستقالله
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حسنياألحدب

الحريص. جهد ملكه إحياء يف يبذل القدماء الجبليني نوايص من ُمزارع وجه
أعمال مشاهد وخربة بهدوء تنظران والصالبة، العدل يتقاسمهما رحيبتان، عينان

ِزماَمها. تُسِلم خطرية
طريقني تحت تنحدر جرداء أكمة كأنه َشَمم ذو أنف بينهما ينسلخ أسودان حاجبان
ببياض األيام ثلوج جلَّلتها األطراف، ممتدَّة عر الشَّ من غابة ناشئة عند وتنتهي معبَّديْن،

والجمال. املهابة بني يراوح
ُصلب من ُقدَّ رُجل أمام نفسك ِخْلَت واألسارير الغضون وجهه يف تفقدت إذا
عذبة مياه مقلتيْه ويف بقرابة، الصخور إىل يمتُّ عنرص جبينه ففي لبنان؛ يف الطبيعة
عليك يعمى متينة عضالت هيكله ويف العسل، نبع مياه من صبابة هي كأنما وقاسية،

األدواح. ساللة ِمن أم هي اإلنسان ساللة أِمْن تعلم فال أمرها،
القيِّمة. املؤلفات صاحب الكبري» «األحدب ابن فهو ِعلم، بيت من نَجَم

يف نظره وبُعَد الحادَّ ذكاءه لسانه ضعف عىل يستعدي ولكنه فقرص، لسانه تَِرب
املنتجة. العلمية املسائل

الكثريين شأن التزلُّف، بحمأة جدارته يمدِّر ولم والخوف، الصغار َعَرض من تجرََّد
الكربياء من قسط عىل نفسه يطوي يزال ما أنه إال البلد، هذا يف السياسة رجال من

. تركيٍّ ُخلٍق إىل ينتسب
بحكمة يدعمها أن يعرف وظيفة رجل فهو الفرنسيني، وبني بينه يوًما املاء يكدر لم

ل. وتعقُّ
نائب يستطيع ال وقد أثره، عىل ورشطي إال مكان إىل يصمد ال فقد بوقاره، ضنني

املزح. أعراض من بعَرض حشمته عن يخرجه أن



الرسوم

لقويٍّ يحِف لم أنه سوى مراًسا منه أشد هو َمن يخاصم بأن يوًما النْفس ثه تحدِّ لم
بذمٍّ. أو بمديح

ألصدقائه. مخلص
وقد بلديتها، رئيس نفسه الوقت يف هو وإذا بريوت، مترصفيَّة يف صوان» «أبا خلف
بك «حسني عهد حتى نالته ما العمران من تَنَْل لم بريوت بلدية إن قلت: إذا أخطئ ال

اليوم. العامة األشغال وزارة عن ُقل وهكذا األحدب»،

70



اخلوري بشارة

ابتسم. إذا إال قَسماته، من قَسمة عىل للعذوبة أثر ال «تراجيكي» وجه
واسعه. الفناء رحب أنه للناظر فيظهر صلعاء، بجمجمة يتصل جبني

أنف بينهما ينسل عصيبة ليلة يف مخيف طيف رؤية أو فاجعة أمام كأنهما عينان
نتفة كأنهما اكتفى، حتى املقص منهما أصاب ضئيلني شاربني عىل يخيِّم « «نابوليونيٌّ

الجرس». «محمد الشيخ ذقن من
يف تنعقد صغرية ذقن عىل ظلها يطفو السخرية من ملحة عنه تصدر مقوَّس وفٌم
روما. كرادلة من كردينال ذقن هي كأنما يْه خدَّ جانبَْي عىل نصفها ويندلق الوجه، سلخ
يصدر ال الذي الهادئ الرُجل شأن فيها شأنه فكان مرات أربع الوزارة رئاسة توىلَّ

سالًما. وأضمن عاقبًة أسَلُم لَعْمري وهذا ، يرسُّ أو ييسء ما عنه
ذنَب معها قصَّ ولو املشاكل يخلق من هو البالد هذه يف البارز السيايس ولكنَّ

الكلب.
كثريًا ترتدَّد وإرادته الصالبة، تتعرَّف لم طبيعته ولكن املعارف، يف العْلم مبسوط

الحزم. مواقف أمام
سبيًال الرشوة تجد ال نزيٌه هذا إىل وهو فيها، الدهاء دور يعرف ولم السياسة عرف

إليه.
إليه أخلد خدمته إىل ميًال أحد يف أنس إذا فهو نفسه، يف ملأرب الرُجل يصاِدق

يوشكه. فلم له ى تخفَّ وإال الخدمة، تلك فاستحلبه
أركان عىل الحملة يلقي فهو الندر، يف إال املعمعة يف بنفسه يشرتك ال ولكنه ُمحاِرب،

جيشه.



الرسوم

ع املتجمِّ عر الشَّ فروج الخوري» «بشارة الشيخ خلَّل الجمهورية رئاسة ذُكَرت كلما
األسقفية. ذكرى لدى عذاريه الطامح الكاهن يخلِّل كما عنقه مرتفعات عىل

شفار عىل وقفها التي الباسلة الوقفة تلك «بشارة» للشيخ يذكرون الناس يزال ال
حقيقية. وزارة لبنان يف أن لالنتداب بيَّنت والتي تابت» «أيوب الدكتور وزارة
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نمور موسى

والكربياء. الكرب من مسحتان تتقاسمها جذَّابة طلعة
الشعور من عليها منبطحة جمجمة فوقه تمتدُّ عر، الشَّ من ته قمَّ عريت عادي، جبني
يبق فلم املاعز فيه اشتاء الشجرات من حرش هي كأنما الجانبني، لة محجَّ خفيفة غيمة

الجذوع. إال أغراسه من
عنب من حبَّتان كأنهما حدقتني يخفران قحطان، بني كسيوف معكوفان حاجبان

عسلية. مياه يف يجوالن زحلة
بمقراضه؛ الحديث الزي تعهدها بعضشعرات تحته تلتصق وكربياء، َشَمٌم فيه أنف
عند يعرف تُجابَه، ال وقوة الرأي يف صالبة إىل يشري منغلقهما، املرشفني رقيق وفٌم

عليه. يؤخذ ما عهدة من معهما يخرج أن الرضورة
معتدلة. قامة

من جماعة صدر يف جالًسا العمر، من الخامس العقد مكتمل يف رُجًال مَت توسَّ إذا
يده محتجر وهو والفراسة، الذكاءُ مألها نظرات والخارجني الداخلني يف يجيل القوم،
«موىس األستاذ هذا فقل نفسه؛ من الواثق الرُجل شأن وشموخ أنَفٍة يف الصدر ومنتصب

نمور».
به. فيتعثر ابتدهه إذا أما حني، قبل تعهده إذا الكالم نفس به يمتد خطيب،

اإلدارية القوانني لدخائل استبطانًا املجلس نُوَّاب أدقَّ «نمور» األستاذ يكون قد
الرأي فيه فأعطى النُّوَّاب سائر دون بدرسه تفرَّد الدولة ميزانية درس إذا فهو واملالية،
من مرشوع أي يف الحكومة يناقش بأن املجلس رجال أحرى يكون وقد املحكم، الوجيه

مشاريعها.



الرسوم

إال الدولة، مراكز أظهر عىل األيام ستحطه بأن يوًما ليحلم «نمور» األستاذ يكن لم
ما ونادًرا واألهلية الجدارة عىل أحيانًا تجني فهي عجبًا؛ شأنًا البالد هذه يف للمذاهب أن
ظلمته. من أخرجته عندما الرشيف دورها نمور» «موىس مع لعبت أنها إال تنصفهما،

املذاهب، من مذهب إىل بعقيدته يمتُّ ال أنه إال واألهلية، الطائفية مطية عىل رقَي
ذلك. يف يد لشاعريته يكون وقد

السياسة، مهنة عليهم سخت الذين السياسيني عداد يف «نموًرا» تدرج أن تستطيع
صدره. يف املنشد الشاعر غري ذلك يف فهو

العهود. من عهد يف الوزارة يؤلف أن الجمهورية رئيس إليه يعهد لم فيم أعلم ال
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التويني جربان

النائي كاألمري الوزارة واستلم األحرار، عرش تسنَّم أن بعد أصبح وقد — إليه جلسَت إذا
العني. يمأل هيكًال وترى األذن، يمأل حديثًا تسمع —

نربات إىل فتستحيل آخر، بعد حينًا حنجرته أوتار بها تشد عذبة غنَّة صوته يف
صارمة.

عليه ينترش كالًحا عبوًسا أن إال وجهه، أسارير يف الجمال طالئع فشْت ضخم رأس
يف وليس فيصبح نفسه، ومطامع روحه غيظ من املرارة يف هو كأنما األحيان، بعض

العبوس. هذا ظلمة ينري أن النجوم بريق
النكتة. طبع عن منها واحدة تخرج ال النوادر من ُمَلٌح حديثه يف تطربك

باسٌم. وهو تحبه ما بقدر الوجه كالح وهو تمقته قد
«التويني» األستاذ فكأن به، يشفع ما وهذا الكربياء، من يشء إىل عبوسه يشري ال
فيه.» لت تأصَّ قد الرش جرثومة ألن له؛ دواء ال املتكربِّ «داء القائلة: اآلية هذه عرف قد

ويغذو العصيبة، األوقات يف إليه يلجأ فهو شقه، من واثق بقلم الطبيعة منَّتْه
جرأته. تشاء ما عىل بمداده «األحرار» صحيفته

إىل الجرأة كأس بها مأل جوالت فيها له فكان نشأته، منذ الصحافة عالم يف دَرَج
هللا استخار حتى الصحافة، يف جىلَّ كما بها يجلِّ فلم األدب، بناصية مدة وأخذ حفافها،

فيها. ورسخ الصحافة إىل األدب عن القفول يف أخريًا
املشاكل ص يمحِّ أن — «األحرار» جريدة يف التحرير رئاسة تسلُّمه عهَد — عرف لقد
الناس. عىل أمرها التبس حتى «األحرار»، لون أخفت بلباقة لبنان وغري لبنان يف السياسية



الرسوم

فكل الخطأ؛ رساديب إىل يوًما يحدره لم الصحافة يف عهده إن أقول أن هنا أريد ال
هز «عند «الحكيم»: قال أحيانًا. الضمري به يتعثر خطري شأن ضمريه إىل يعرض إنسان

تفكُّره.» عند اإلنسان ُكساحة كذلك الزبل، يبقى الغربال
عضائد عىل املبنيِّ الهيكل ذلك — «التويني» األستاذ هيكل يف أن القول وقصارى

والجرأة. الذكاء من عمد عىل بُنيَت جبَّارة روًحا — والعظم اللحم من جبَّارة
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تقال سليم

القلوب. وبعض اآلذان جميع يف الذِّْكر مرتامي لبنان، يف الشباب مفاخر من مفخرة
فتفرقت الذكاء، أنصاع الطبيعة عليها خلعت ُوْسعى، جبهة تعصبه الوجه، َصْلُت

قسماته. من يليها ما إىل أذيالها
قاسية عذبة ماءة منه وتطفو أجفانهما، ضفاف عىل السحر يفيض جميلتان عينان

حاجبيه. عىل بخارها ينعقد
بجرس متصلتان نظارتان مغرسه تلجم مًعا، والكربياء اللذة يستنشق فخور أنف
األديم. صايف جوٍّ يف إليك قان تحدِّ نجمتان كأنهما ثاقبني ناظرين عن ان تشفَّ الذهب من
جميم عر الشَّ من رسادق عليه يخيِّم قليًال، فأحنتها السفىل، شَفتَه الشهوة أثقلت فٌم

صدرها. يف بغمزة الطبيعة من ُمنيَت سمينة ذقن تحته وتصلَّب الجناحني،
عن وسطها يف انفرجت وقد يوم، إىل يوم من وتضأل تغثُّ فهي رأسه شعور أما

. املخِّ جلدة من هالة
والليل — الليل يف الفرنساوي» «الرستوران إىل النارجيلة أو الخمرة بك ْت خفَّ إذا
الصحافة رجال من رهط إىل العشاء قبل ن يتلهَّ عليه نظرك فوقع — للخمرة أخفى

العاصمة. ناصية عىل بيده يقبض أمامك تراه َمن أن تدرك فال والسياسة؛
دهاؤه. يُتحامى وسيايسٌّ ثقف إداريٌّ

وتأديته الفرنسية، اللغة يف طه وتبسُّ ولالنتداب، للبنان إخالصه به أفىض لقد
مريديه، رغبات أو رغباته يف الرخصة فاستعملوا األمور، والة صميم إىل وظيفته؛ حق

الدولة. وظائف بأرقى الفرص سوانح يف وابتدروه



الرسوم

رضوب من رضب لَعْمري وهذا و«كيال»، «فندنربغ» النقيضني: يصاحب أن عرف
امللقة. السياسة

أريستوقراطية من لها يا — الجمهورية قلب يف «بك» لقب الصحفيون عليه خلع
واألغنياء. الصحفيني إال يوايل ال فهو — متمردة!

والعدلية. اإلدارة مداخل يف خربة عىل دماغه يطوي
هذه يف املتجانفني كثرة عىل سياسته يف يتجانف وال ، حيٍّ ضمري إىل أعماله يسند

البالد.
واألنَفة الكْرب من مسحة أن إال منه، جرثومة طلعته عىل فظهرت الصلف، داء تناوله

فتنكرها. الجرثومة بتلك تمتزج الرصينة
الكرم. درجات أقىص إىل اليد مبسوط

لديه، متوفرة الثروة فخطط ذلك، عن عيَّ مَلا كيسه يِرَم أن «تقال» األستاذ أراد ولو
املنكر. عن به يربأ أبيٍّ ُخلٍق عىل ُفطَر ولكنه
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أديب رشاد

وهذا االقتصاد، أبواب من إال املجلس يف السياسة يلج ال فهو املالية، باألساليب بصري
فاقة يف هي كهذه بالد يف سيما وال كانت، بالد أية يف العامل الفكر موالج أصدق لَعْمري

الخبز. إىل حتى
الطرابلسية. األُرس جرثومة1 من هو

سبيله. يف أحد يُقْم ولم نائبًا، انتخابه عىل القلوب فختموا وجهه بطيب الناس أيقَن
برشة عىل يفيض جمال له وُسلِّم الرجال، بهيبة ظفر طول به يمدُّ الجثة، بديُن

الكْرب. بسناء مئونة سمراء
عليه تحفر لم رحيب جبني يتسنَّمه النْفس، غيوم من سحابة تنكِّره ال رصيح وجٌه

سوادها. يف يمرح الشباب يزال ال متَّسقة شعور وتعلوه مشبوًها، تلًما األيام
جميلتني مقلتني عىل ينعكفان — والصدق الرصاحة دليل — منفصالن حاجبان

والجرأة. الذكاء من ماءة عليهما تفيض
يَُشدُّ متينة ذقن عىل يرتكز — الراسخ والعزم القاهرة اإلرادة دليل — منطبق وفٌم

والصدر. الرأس بني ما بعيد أغلب ُعنٌق بها
يلبس وال بصناديقه ينحرص ال غناه فإن العيش، وبحبوحة الرأي أصالة بني جمع
لبنان، سوريا مرص بنك مؤسيس أحد فهو املفيدة، املشاريع إىل يستفزُّه بل بيته، املال

بريوت. ىف الفرع هذا إلنشاء جهده جهد وقد

أصل. 1



الرسوم

قبيل من أما ولبالده، له فائدة منه م يتنسَّ كان، مرشوع أي عن طْرَفه يِرصف ال
صدور يف حرمة له ترتبَّع حيث النيل، وادي إىل لبنان أنحاء ذكره جاز فلقد املكانة

الدستوريني. األحرار
أن يف غرابة وال أخريًا، البالد وسائر أوًال طرابلس سبيل يف الجهاد فنون من يجنُّ
يطمع ال رجاًال البالد تصطفي أْن يف كلها الغرابة بل رأسه، مسقط إىل املرء نْفس تنزع

بذبالة. منهم
من أكثر املرشوع لهذا كان إذ طرابلس؛ يف الطريان مرشوع عن كثريًا دافع لقد

املجلس. يف معارض
ولكن … يربح وملَّا االحتالل، عهد مطلع منذ اء األشدَّ الوطنيني من بك» «رشاد كان

التؤدة. مع
سحرية. «فيلال» — الجميلة االصطياف قرى إحدى — «بخعون» يف له

أديب» «رشاد يصطاف الفتَّانة األودية أحد َمطلِّ عىل القائم الفتَّان القرص هذا يف
البلد. هذا يف الشعب أرسة دعائم وإحدى العامل النائب
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الداعوق عمر

الثراء. أقايص من له ر تَسخَّ بمال صناديقه يف أُذِّن قد يكن وإن األزياء، لرهرهة يأبه ال
والبناء، التجارة عىل موقوف فذهبُه إثمه، عىل يهدر أن خشية يستديُن؛ وال يُديُن ال

وضاعفته. ماله له حفظت التي هي الخلَّة هذه تكون وقد
له يئنُي ساعة إال «الطقم» لريتدي عنه يخلعه وال بالقنباز، يتدثَّر الصبح يذرُّ عندما

السوق. طريق يسلك أن
الجبني. َعَرق من ومالُه اإلطالق، عىل بريوت يف املسلمني مالكي أكرب

عنده. عهدها آخر إىل وردائها تها ِجدَّ عىل وظلَّت بعيد، عهد من «النسيا» سيارة قِنَي
يف والعمل بريوت مرفأ إنجاح إىل الشخوص فهو سياسته يف األسمى هدفه أما

سبيله.
محلَّه ُزرَت وهل املدينة؟ يف سجاد أمتن عىل قدماك أو نظرك فوقع داره غشيَت هل
مليَت إذا إال املحل هذا تزور لن إنك واليواقيت؟ الجواهر ألألُة فبهرتك الطويلة» «سوق يف

املرتفني. متاع بمشاهدة التمتُّع إىل الفضول دفعك إذا وإال وافًرا، قسًطا املال من
يرِبي أنه إال والفرنسية، العربية يجيد فهو «عينطورا»، مدرسة يف دروسه ى تلقَّ

بريوت. يف غرفتها رئيس فهو التجارة، بفنِّ عليهما
أن بعد املجلس مدة انقضت وملَّا فانتُِخب، ،١٩٢٥ العام يف للنيابة نفسه ح رشَّ
… لها يتعرَّض أن يشأ فلم سبيله، يف عثرة هناك أن له ر ُصوِّ األربع سنواتها استوفت

الشعب كريسِّ عىل جلس وملَّا اإلدارية، اللجنة يف عضًوا السلطة عينته ١٩٢٠ العام يف
بصفته — أرسَل وقد ذلك، وغري والتمتُّع «الويركو» ک املالية القوانني جميع يف خربة أظَهَر



الرسوم

فيها يطالبها فرنسا يف الخارجية وزارة إىل عديدة برقيات — التجارية للغرفة رئيًسا
طرابلس. يف تنصبُّ املوصل زيوت لتجعل تسعى بأن

إذ بريوت؛ يف طيب أثر إياه لصداقته وكان الحرب، مدة يف بك» «عزمي صاَدَق
بأخالق متخلًِّقا «الداعوق» ک يكن ومن لإلعاشة، رئيًسا يُعنيَّ أن له أتاحت الصداقة إن
يف غرابة فال حيوي؛ مقدر عىل بيده يقبض أن له وُقدِّر صحيح»، «بدين مدعومة نزيهة

منه. بالُده تنتظرها التي الخدمَة بالده أبناء يخدم أن
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حبيبطراد

وتأنُّقه. هه ترفُّ لفرط للصباح؛ الورد هشاشة املدينة إليه وتهشُّ باألحداق، األزهار ترُجُمه
بالقطوب، وجهه استهلَّ الزواج ذُِكر كلما أنه إال وقلوبهن، العذارى ألسنة به تلهج

الدائم». «األعزب فهو
الزهرة هذه تكون وقد عليه، تغنج جميلة زهرة أبرصت صدره عىل نظرك وقع إذا

الزهرة». ذي «الرجل ب ي ُسمِّ ولقد األزهار، بني َوْحِدها نسيَج
الجمال. ألوان من لونًا منها هللا يحذف لم رُجل وقامة حسنًا شكًال الطبيعة َحبَتْه
بعض يف الديموقراطيِّ املبدأ استشعار عىل نفسها وطَّنْت أريستقراطية طلعة

نواحيه.
رأس فهو الحياة، أبناء من املساكني سبيل يف ماله من ونَْزٍر وقته من بذَْهٍل ي يضحِّ

والبائسني. املرىض مؤاساة عاتقها عىل أخذت عديدة جمعيات
الطيارات، من صْفٌر النادي هذا أن إال بريوت، يف الطريان نادي رئيس كذلك وهو
ومطبًخا الوقت لتطيري ملًهى فيه تجد العاصمة، أبناء من العليا الطبقة مجتمع ولكنه

رشقيٍّا. أريستقراطيٍّا
وتقديرهم. الناس بثناء حريٌّ معهما هو صادقة، وعاطفة نبيًال ُخلًقا الثروة إىل جمَع

املدينة. كالب بجميع تعدل منها طائفة حوزته يف األصيلة، بالكالب أولَِع
يف ِندِّها عىل الطْرف يقع ال سيارة قِنَي «الفانتزي» سلسلة حلقات يُكِمل ولكي

بريوت.
الوقار من نفسه يطوي الكرب، يف الذيل سابغ فهو فرنسا، يف األرشاف دور عرف

جميلة. مسحة عىل



الرسوم

فرفض فيها، بحق الجمهورية رئيس له باء إذ األخرية، الدورة يف النيابة إليه ُدفعت
صحف يف ه نَرشَ له، «بروغرام» عند الحكومة تَنِزل أن وهو رشط، عىل إال اعتناقها

نفقاتها. وإنقاص الحكومة حجم تصغري نه وضمَّ العاصمة،
فأبَْت. جمهورية، وهي عليها حيًفا هذه رشوطه يف مت تنسَّ الحكومة أن عىل

بها، له زعيًما كان الذي «جوفنيل» عهد يف الجمهورية رئاسة إىل الشخوص أزمَع
عقبها. عىل فجأة األمور تنقلب لم لو عنانها إليه تثني كادت ولقد
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بيهم عمر

الكالم شكيمة كرس عن يني ال فهو والنكتة، الَهْزل يف الخازن» «يوسف الشيخ رضيب
فيها. تكلَُّف ال جذَّابة طبيعة هزله يف أن إال الحديث، معرض يف

بًا متقضِّ غناءً تسمع أنَّك إليك ُخيِّل تكلَّم فإذا «البسطاوية»، كلهجته ممدود طويل
اسطوانة.1 قمة من صادًرا

رئيس عن منفصًال املدينة حاكُم كان يوم بريوت يف البلدية رئاسَة املايض يف ظهَر
يريد، حيث إىل ويقفونه يستنفذونه يزالون وما لهم، عمدة املسلمون فاتخذه بلديَّتها،

خذلوه. يُخذَل أن شاء وإذا انتخبوه، فالن يُنتَخب أن شاء إذا فهو
«القبضايات»، سمات من سمة عليهما مفتََّلنْي صغريَيْن شاِربنَْي وجهه ُعقر يف ترى
تالميذ كشعور واحدة حلبة يف الرقبة إىل تنتهي مجزوزة شعوًرا املقنَطَريْن ُصدَغيْه وعىل

املدارس.
بيهم. أرسة زعيم

ميدان من كثب عىل — الحرج» «محلة يف ُسكناه إىل راجًعا بالخيل كلفه يكون قد
األغنياء. عيون تأخذها فتَّانة «فيلال» هناك فله — السباق

(؟) الكربى العربية بالَوحدة يحلم فهو جميًال، إمرباطوريٍّا حلًما مخيلته يف يغذي
ر يصوَّ إذ األوىل، سريتَها البالد هذه يرِجع أن يريد أنه إال للدين، ب التعصُّ يتكلَّف ال

للعرب. وأنها محضة، عربية بالد أنها له

العمود. 1



الرسوم

فأجمعت الداعوق»، و«عمَر ة األمَّ مجلس يف لكريسٍّ نفسه ح رشَّ ١٩٢٥ العام يف
أعياه مَلا ١٩٢٩ دورة يف املجلس إىل يعود أن «بيهم» شاء ولو انتخابهما، عىل األصوات
أربع طوال ة األمَّ مال أكلنا «لقد وهي: النواب زمالءه بها ودَّع التي الكلمة ولكنَّ أمر،

عنها. وتَنَكُّبه للكريسِّ َمْقِته عىل دليًال جاءت ضعف»؛ عىل إال نربهن ولم سنوات،
من رصاحته عىل أدلَّ وليس وفاءً، وأكثُرهم جرأًة وأصدُقهم ألصحابه الناس أخلُص

االنتداب.» وضد لبنان، ضد «أنا املجلس: إىل دخل عندما علنًا قوله
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مبارك موسى

حادًقا. اسمراًرا فاسمرَّ صباحها، يف الحياة شمس لوَّحته
والذكاء. الهزء بني تراوح غريبة ابتسامة ُرحِبه عىل ترشق أنيٌس وجٌه

منبته. عن كثريًا يفيض ال عر الشَّ من حصري إليه ابتُِكر مستطيل، ضيٌِّق جبنٌي
إىل تشري متحذرة، ذكية روح منهما تنبعث النور، من تستحقان ما أُعطيتا عينان

الفخاخ. بني يتخطَّى ال أن يعرف أنه إال سليم، عنرص
السخرية، لظلِّ مجاًال ليفسح الجمال ظلُّ عنه انهزم السفىل، الشفة مندِلُق وفٌم

صلبة. عريضة ذقن تحته وتنحدر اس، حسَّ مستقيم أنف يعلوه
منتصبها، رقيقها، القامة، طويل والعرشين، التاسعة يف العمر أَوَلَجه الشباب، مقتبل

النخيل. من سعفة هو كأنما
عىل أنه فعلمت الشيوخ، كالم يف الرأي أصالة منه مت تنسَّ يحدِّثك إليك صغى إذا
ذروة إىل بدماِغه يرتفع أن يستطيع إنما ثَك محدِّ أن لك واتَّضح يقول، ما كل من بيِّنة

البلد. هذا يف الدماغ أهل
تقع ال بنكاٍت ألفاظه تتزيَّل وقد األكفاء، مجادلة فيجادلك قضية، يف حاورته إذا ا أمَّ

مكانها. غري يف منها واحدة
َرْجِع من بأرسع مسمعك عىل يرسدها فهو اللبناينة، السياسة ألوان بجميع حاق
يعرف كما قلبه ظهر عن جميًعا يعرفها فهو والشعب، النُّوَّاب حاالت وتبطََّن األنفاس،

«الفاتحة». واملسلم «األبانا» النرصانيُّ
ه لرسِّ أمينًا عهده يف اختاره الذي «سلومياك» املسيو إىل فراجع ذلك يف الفضل ا أمَّ

وجوهها. جميع عىل السياسة فنوَن وداَرَسه



الرسوم

اللبنانيني. ورؤسائها املنتدبة السلطات ثقة ملكه من لبالده إخالصه عىل أدل وليس
اللبنانية فطرتها عىل محافظة تزال ما أكيدة عاطفة «مبارك» األستاذ روح يف إن
سالمة من وكثري العذوبة من كثري يف عينيه عىل يفيض كبريًا قلبًا صدره يف وإنَّ ة، الُقحَّ

الطوية.
من الكثريين شأن املمقوت الكربياء بزيِّ األيام من يوم يف «مبارك» األستاذ يتزيَّ لم
الظروف مدَّت كلَّما وتراه واإليناس، الدعة أويل رسوم يف دائًما يسلك فهو املوظفني، كبار

اتِّضاعه. يف الخلق مدَّ حظِّه ابتسامة يف
اإلخالص إىل جمع «مبارك»، كاألستاذ رُجل عىل الندر يف إال الحكومة رساي يف تقع ال
الذكاء إىل مقرونًا ناضًجا وعلًما أنوًفا، ُخلًقا مطلًقا تجرًُّدا امليول من املجرَّد الصحيح

بوظيفته. املتعلقة املسائل تمهيد يف الغريبة واملقدرة الحادِّ
كما بعضهم إليه يحتاج وقد العصيبة، األيام يف يتبادرونه النُّوَّاب بعض ترى

الشهر. آخر يف معاشهم إىل يحتاجون
من زجاجة عىل أحيانًا يعطف قد أنه إال بسطه، سفر من ب والرشُّ التدخني َحذََف

نصفها. فيكرع أمستل» «بريا
لبلوغ مجاًال القريب املستقبل له وسيفسح عمره، سحرة يف «مبارك» األستاذ يزال ال

الحظ. لها ويبسم األيام ستكفلها قوة وعلمه ذكائه يف فإن مشتهياته،
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ثابت إميل

أروقة يف شارًدا هذا كان إذ الخازن»، «يوسف الشيخ إىل يوم ذات ثابت» «إميل أوفَض
فكرة عىل وانحططُت رأيي تقليب يف أخذُت «كلما الغضب: يف مستغربًا له وقال الرساي،
دماغي إىل يده يمد أن تعوَّد كأنه املجلس، يف طرحها إىل وس» دمُّ «شبل سبقني قيِّمة

منه!» أفكاري وينتزع
«كان له: وقال وس» دمُّ «شبل إىل فدلف «يوسف» الشيخ الحقيقة هذه فأحفظت
جيبه إىل يدك تمد أن املاء عىل فتقبض دماغه إىل يدك تمد أن بدل «شبل» يا عليك

املال.» عىل فتقبض
املجلس. يف نائب «ثابت» الوجيه إذ ذلك كان

نظرك ح فرسِّ به تسمع لم إذا الرومان؟ أغنياء أغنى «كريزوس» ب مرة سمعت هل
أحرص أنه إال ولبنان»، سوريا «كريزوس بحق يُدَعى الرجل فهذا تجده، ثابت» «إميل يف
املبالغ بنقد يقفي فرتاه النيابية، املواسم إبان يف إال ه رقِّ عن املال يتخىلَّ ال وقد نملة، من

الضمري! حظرية من يندَّ أن تعوَّد ثانوي لعضو ثمنًا
تزال ما املجلس يف انتخابه خطة تكون وقد «رسايل»، أيام يف السياسة طريق سلك
كان انتخابه أن لهم التَّضح الحدث غور سربوا لو أنهم عىل الناس، عقول يف مستبهمة

«رسايل». عهد موظفي بعض جبني يف لوثة
الصخور! من املعجزات تفجر الغني صفاة تندى عندما

«الربوغرامات»؟ رُجل
يقول بالكالم، مستأذنًا الرئيس ملَّة يف الوسطى إصبعه أنغض وقد مرة تسمعه ألم
ذلك أقول أن بودِّي كان فكري. هذا … الرئيس سماحة يا بروغرامي «هذا ذَِرب: بلسان

النائب!» حرضة إليه فسبقني



الرسوم

ال أنك إال عليها، لسانه راَض فلقد جمله، معظم يف مبثوثة اإلصالح مشاريع تجد
مضِحكة. فصوًال إال منها تستنبت

بحتة، يَّة جدِّ هو اعتقدها رواية النيابة يف عهده طوال ثابت» «إميل مثَّل لقد
الثَّكىل. تضحك هزلية البعض واعتقدها
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ور زكُّ ميشال

والعنف. الرقة من عنرصان يتقاسمه أَنوف جبيلٍّ وجه يف أريستوقراطية طلعة
نبت ولكنه الشيوخ، يف الجالل سمة عر الشَّ يف البياض فتى، رأس يف كهل شعور

الشباب. دمِن عىل دخيل
جميلة. مسحة الذكاء من عليه رصيح، جبني

الغزل من موجة عليه رصني ُصلب وفٌم والحزم، اإلرادة تستنشقان منتبهتان عينان
الفرص تتحنيَّ أبقنبلة تصفه؛ النقيضني بأي تدري فما الشبهة، من خيال يف تغمسه

لتنتعش؟ املساء سقيط ترقب الشمس بحرارة ملتهبة حمراء بزهرة أم لتنفجر
صدره من اليرسى الناحية يف ترى ، قيصٍّ حد إىل اللباس أنيق رومنطيكية، قامة
وقد أستطيبه، ال متكلًفا إطالًال األربع بزواياه سرتته جيب من يطلُّ رومنطيكيٍّا منديًال

الحديث. الزيِّ كماليات من يَعدُّ ما لكل ُكرهي عن ناجًما إياه ُكرهي يكون
غري من الكربياء بأنف يستنشق فهو الِعرشة، يف أريستوقراطيٌّ املبدأ، يف ديمقراطيٌّ
من الكثريون منه لنفر الجاذب بعض صلفه عىل الطبيعة تذِر لم ولو بالنفس، زهٍو

ومحبِّيه. أصدقائه
السياسة عمد من عمد فهو أمره، فيستقيم «زكُّور» األستاذ من الصلف انزع
األحزاب جميع فوق يرتفع اإلخالص، حدود أقىص إىل ومخلص البالد، هذه يف الرشيدة
واألهواء امليول ينفخ الذي الحقد من يشء عىل نفسه تنطوي وال ألوانها، كانت مهما
شماتة بذلك يتَّقي فهو مقاًما، دونه هو من مجالسة من يتطريَّ ممقوتًا. شكًال ويعطيها
عنرص يكون قد مستواه. قدر من يحطَّ أو اسمه إىل ييسء أن ويتحاىش الرجال، أشباه

خلقه. يف الحرشة هذه عن صادًرا كربيائه



الرسوم

يف سجيَّة الكرم هذا يكون وقد األرومات، أعزِّ من كرمه نشأ فلقد اليد، مبسوط
لبانة. ورائه من يبغي أو فيه يتكلَّف ال إنه إذ نفسه؛

التي سياسياته ففي أسطره، خالل من امليزة هذه س لتتلمَّ وإنك النفس، عزيز
هذا يف صحايف يحمله قلم أطهُر ينفثُه النرش طاهُر َعْرٌف «املعرض» صدر يف تقرأها

البلد.
بحٌت. لبنانيٌّ

الضمائر ُحبِّه عىل «الشعُب» ختم الذي الوحيد الصحايفَّ «زكُّور» األستاذ يكون قد
صادق. وإعجاب أكيد حبٍّ عن نائبًا وانتخبه والقلوب،

لضحكة ريقهم يتحلَّب أو جيفة عىل يتكالبون الذين هؤالء من زكُّور» «ميشال ليس
فيه. الشعب ثقة وضياع األخالق ترصيف عليه فنخىش الدرهم،

صحيفته يف اللبنانية القضية بها خدم التي الرشيفة األعوام العرشة يف فإن
نائب أن عىل برهان ألوضح تبعته؛ عليه تبقى بخطأ خاللها يُلوَّث لم والتي «املعرض»
عليه. له يحقُّ ما الشعب إىل وسيؤدي قبل، من سلكها التي الطريق عن يحيد لن الشباب
الثعبان ة مجَّ شفتيه من فيخرج الرصاح بالحق لسانه يلوي من هناك كان إذا أما
زكُّور». «ميشال إىل قليًال فلينظر نعمته، يف النعمة سكرات يتقي وال الحرَّة الكلمة بدل
يعتنقه فهو عقل»؟ «أسعد البحت اللبناني وصديقه تراه أَوَال لبسه، رُجًال صادق إذا
وكالهما لديه، يشء بأعزِّ اآلخر سبيل يف منهما كلٌّ يضحي وقد لأللف، الالم اعتناق
إال ،« «النمريُّ ولبنان مامة»1 بن «كعُب منهما كالٍّ كأن اللبناني، املبدأ سبيل يف يَان يضحِّ

عطًشا. يموتا لن أنهما
ُكَهيل عىل شئت إذا أو شابٍّ عىل األلواج أحد يف نظرك فوقع للتمثيل مرسح أحلك إذا
جميع نحو بالنظر يرمي — العمر من الثالثني يجاوز ال الشباب أن إىل ذهبنا إذا —
رسب الحسان من تبطِّنها ناحية أصاب إذا إال سه ويخمِّ ويربِّعه ويثلِّثه يثنِّيه فال الجهات،
سمرة عميق منه، بالقرب «اللوج» حافة عىل متكئ ُكَهيل أو شاب نظرك ولفت ، يرفُّ
قصريها؛ الجثة بدين اللفتات، ذكيُّ الفم، هازئ الجبني، مكفهرُّ النظرات، حادُّ البرشة،

زكُّور». «ميشال وذاك عقل»، «أسعد هذا فقل

عطًشا. ومات املاء من نصيبه النمري رفيقه سقى عربي رُجل 1
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زكُّور ميشال

الفرنساوي» «الرستوران ففي «زكُّوًرا»، تجد وال أريستوقراطية ليلة تسهر ما نادًرا
يف تجده تجده. «األمبري» ويف تجده، الكبري» «التياترو ويف تجده، «املريامار» ويف تجده،
و«رمسيس»، بل»، و«ماري وروبني»، و«ألكسندر سوريل»، «سسيل ليايل من ليلة كل
تجده، النجار» «قهوة ففي الديمقراطية، األماكن يف أحيانًا وتجده رشدي»، و«فاطمة
ال فقد «املعرض» جريدته يف أما تجده، «البريق» جريدة ويف تجده، شقري» «مغارة ويف

تجده.
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وس دمُّ شبل

الرباكني. من صدره يف ما نقيض مغٍف، نصف أو عليه، مغيشٌّ وجه
بمعاقدهما. نَة السِّ لجت كأنما ساهيتان، عينان
السياسة. أوزار الدَّهر سامه فيلسوف جبنُي

السيايس. عىل الحكيم فيه ظهر ار مَّ السُّ أو س الُجالَّ من حلقة يف يخطب أِثَر إذا
فأحنته. الناس وتجانف السياسة أوزار ظهره أنقضت القامة، قصري

حيدحور،1 كهان ومن السحرة ساللة من نَجَم عرَّاٍف إىل فتشري وجهه جملة أما
وسحره. نه تكهُّ من أثر سياسته يف يكون وقد

يف واإلنكليز فيصل ينارص فكان واإلنكليزية، العربية السياسة جدد البدء يف سلك
السياسة ويقفو األوىل سياسته يتنكَّب هو فإذا دورتها األيام ودارت دمشق، صحف

الفرنسيني. يد عىل النيابة متن فيه ظهر قد هو وإذا لبنان، يف الفرنسية
اإلنكليزية يف القدم راسخ فهو «نيويورك»، يف شبابه سنوات من بضًعا رصف

السكسونية.
العارضة. جميل النَفس، طويل خطيب

الحقيقة لتلبس كافية قوة يقول ما يف ولكن يقول، ما كل يف املنطق يلزم ال قد
يريد. ملا اإلذعان عىل أمرهم يف السامعني وتنزل باملجاز،

مسائل ويخص املجلس، عىل تُلقى التي املشاريع جميع يدرس له. وهي للنيابة هو
… بالتساهل الرشكات

والرُّقى. السحر فيها يُدرَّس كان اليمن يف مغارة 1



الرسوم

التاجر. مال يأكل والفاجر فقط، العاميِّ باملعنى «فاجر» ولكنه ذكيٌّ
«حيدر»، حزب إىل معه عهده عن حال ثم ور»، «نمُّ إىل بحزبيَّته ينتسب البدء يف كان
الثالثة ويعود جديد عن دورتها األيام تدور فهل واحًدا، حزبًا املايض يف الثالثة كان وقد

األوىل؟ سريتهم
عىل يخشون حكماء هناك ألن ذلك الوزارة؟ يف مطرح إىل األهلية به تُْفِض لم فيم
الصعب من أصبح ذلك له تم ومتى فيمتلكه، وس» «دمُّ األستاذ عليه يستويل أن الكريسِّ

له. أهًال يجده بمن يتشبَّث أن يف ا حقٍّ للكريسِّ ألن عنه؛ خلعه
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شيحا ميشال

بقلب ويلتمسه خريًا، الربِّ يف ويعتقد العدل، يحبُّ فهو وجهه، صالبة التقوى ليَّنت
سليم.

به» االتصال أول واإليمان محبته، أوَّل الربِّ «ومخافة سرياخ»: بن «يشوع قال
وفضيلة، تًقى بيت من نجم الذي «شيحا» األستاذ روح عىل تنطبق اآلية فهذه .(١٦  : ٢٥)

آبائه. ُخطى الفضيلة يف م وترسَّ
وعىل ،(١  : ٥) كفاية» بها يل تَُقْل وال بأموالك تعتد «ال سرياخ»: بن «يشوع قال
يف يهيم ال — الغنى من عليه هو ما عىل — فهو «شيحا»، األستاذ يسري أيًضا اآلية هذه

اإلنساني. قلبه الثروة تنسيه وال املال، متايه
كذلك فإنه طريق، كل يف تِرسْ وال ريح كل مع تنقلب «ال سرياخ»: بن «يشوع قال

.(١١  : ٥) اللسانني» ذو الخاطئ يفعل
عىل الغضب وأخذه وجوهها فسئم سنوات، أربع طوال الربملانية السياسة خربَ
عليه أبى ١٩٢٩ لدورة ترشيحه يف السلطة عليه وألحفت أصدقاؤه عليه ألحَّ وملَّا تلوُّنها،
مع ينقلب أن يريد وال النهر، مجرى يغالب أن يستطيع ال إنه قائًال يرىض، أن ضمريه

طريق. كل يف ويسري ريح كلِّ
بريوت. عيال غرَّة إىل بالنسب يمتُّ
العمر. من والثالثني الثامنة يف هو

األدب يف أما البلد، هذا أبناء من لسواه يُْفتَح لم ما الفرنسية اللغة يف له ُفِتح
وْحِده. نسيَج يكون أن يوشك فهو الفرنيس،



الرسوم

يوفَّق ال قد قيمة، نفيسة محارضات الفرنيس األدب عالم يف له ممتاز، محاِرض
أقدر يَُعدُّ العلوم يف تضلُّعه عىل «شيحا» واألستاذ مثلها، إعطاء إىل أنفسهم الفرنسيون

البالد. هذه يف اقتصادي مايل رُجل
أن غري من دينه بغرز يشدُّ الحرفة. هذه يتعاَط لم ولكنه املحاماة، شهادة نال

ب. التعصُّ بجرثومة ضمريه يلوِّث
إىل منه والفن لألدب االنرصاف إىل أميل أنه لك التضح نفسه قرارة سربَت لو
مصادمة يف «رسايل» الجنرال معاريض رغبة أهمها خطرية ظروًفا ولكنَّ السياسة،
فيها ظهر التي ١٩٢٥ العام انتخابات يف ينزل أن عليه أوجبت ثابت» «أيوب الدكتور

له. السلطة معارضة وعىل الكريسِّ عىل
الداعني من يزال وما كان ولقد واالقتصادية، املالية األمور بمداخل العلم مبسوط
ذات األوىل العقارية الرشكة أساس واضع وهو البالد، يف الوطنية الرشكات تأليف إىل

بريوت. يف اللبناني املال الرأس
الجمهورية، لرئاسة املقبل االنتخاب يف إليه شاخصة األنظار إن قيل: املذهب، التينيُّ

الجليل. املنصب هذا عن حتى طْرفه يرصف قد أنه إال
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هنريفرعون

ألوانه. بأجمل ن يتلوَّ الشباب، بردتيه ملء
ومغامراته، اندفاعه ففي لكذلك؛ وإنه املجلس، يف الثالثة الفرسان من إنه قيل
يده وسعة وُخلقه، نفسه ونبل املطهمة، الجياد قه وتعشُّ وأحالمه، لياليه وحوادث
أما الكبري»، ديماس «اسكندر أبطال أحد من طيبة نفحة ذلك كل يف أجل، وانبساطها؛

«دارتانيان». غري عليه ينطبق فال ب يلقَّ أن من بد ال كان إذا
يجيد أنه إال غريه! أحد بها يجئنا ولم املفقودة بالجوهرة اآلن حتى يَِجئْنَا لم ولكنه

ضئيل. بينهما والفرق السيف، إطالق «دارتانيان» إجادة «الراكيت» إطالق
ينتفض كهربائيٍّا لولبًا داخلها يف كأنَّ حال، عىل العصبية من تستقر ال رشيقة، قامة

وأخرى. فرتة بني
أحد ِخلتَه لجياده س التحمُّ يف يرسف وشاهدته «البارك» يف عليه نظرك وقع إذا
الجياد» «شامبيون روتشيلد» «موريس ب تشبِّهه أن لتستطيع وإنك «روتشيلد»، أبناء

فرنسا. يف النيابي للمجلس عضًوا انتُخب الذي
أعزب. «فرعون» األستاذ يزال ال

املراوح معظمها وجدَت قرارتها، وسربَت بريوت، يف الحوريات قلوب إىل تسلَّلَت إذا
«هنري هي: كالُحلم جذَّابة صورة أعماقه يف يكتم العمر من والعرشين العارشة بني

فرعون».
هذه أنَّ إال واالندفاع، النزاهة إىل الصالبة يجمع سياسته يف فهو مًعا، وسيايسٌّ غنيٌّ

واملال. والخربة الفنِّ من يتناوله بما تلك عىل تربي



الرسوم

لونه يتحريَّ املزاج، عصبيِّ العمر، من الثالثني نحو يف فتًى عىل أبصارك وقعت إذا
كأنما الكف بطن بشكل عليه منبطحة حمراء شهوة وجهه عىل والحنطة، السمرة بني
فرعون». «هنري هذا فقل صفحته؛ تشنجت أديم يف يضحك االحمرار شديد قمر هي
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العمري الدين عز

رشيفة. بغدادية أرسة من نَجَم
هذه أسياد الرتك كان أياَم وعكا طرابلس بني العدل وظائف يف أعطافه تقلَّبت

البالد.
اإلخالص. حق لالنتداب فوىف طرابلس ملحكمة رئيًسا االحتالل مطلع يف ُعنيِّ

تزال ما حازًما، رُجًال فكان ثابت»، «أيوب الدكتور عهَد الرشطة مديرية يف ى وترقَّ
وإجالل. باحرتام تذُكره املديرية تلك دوائر

تؤدي «أيوب» الدكتور عصبية إىل بقرابة تمتُّ التي عصبيَّته أن إال مستقيم. ، ذكيٌّ
املتطرفة. الجرأة إىل أحيانًا به

يخضع ولكنه مأمور، عىل يقسط أن غري من حديد من بيد وظيفته يعالج حاذق!
فينفذ النُّوَّاب، حتى املوظفني جميع وشأن املوظف شأن عليه، السيادة حق له من أمام

سلطته. فوق سلطة عن صادر أنه تنفيذه يف وحسبه فيه، يجادل أن غري من األمر
«جورج غضب البدء يف عليه أرست التي هي «أيوب» للدكتور صداقته تكون قد
بينهم؛ افرتَّ أن فتئ ما التفاهم أن إال الخصمني، هذين وألبسته ور» نمُّ و«موىس ثابت»

األيام. من يوم يف التحزب يستشعر لم العمري» الدين «عز أن ور» «نمُّ ل اتضح إذ
فُقلَّ للرشطة، مديًرا كان إذ العام، األمن دوائر إىل نافذته الخمرة أن البعض يزعم
الزعم هذا يف تؤيدهم ال فالحقيقة افرتاءً، الحديث هذا عليه افرتوا ولكنهم العدلية، إىل

الفرنسيني! بعض نفوس قرارة يف السبب يكون وربما … الغثيث
العثماني. القانون يف الباع طويل نزيٌه، قاٍض

تذر لطيفة ابتسامة أديمها عىل تنبث ضخمة هامة أمته عىل تجثم النجاد، طويل
حالوتها. من كثريًا السمرة عليها



الرسوم

بعض، عىل بعضها أسداله تكالبت عر الشَّ من ليل عليها ادلهمَّ فسيحة جبهة
يتقاسمها نظرة تنظران مقلتني عىل قليًال هبطا عريضني بحاجبني سفحها واعُرتَِض

الكآبة. من ضئيلة ومسحة الكْرب
السفىل فتنكفئ العليا الشفة بغرز ان يشدَّ معاَفنْي شاربنَْي يلثم الوجه، يناسب أنف

انفتاحة. نصف منفتحة
بعضها املعاني، متباينة سطور عليها ُرقمت صفحة إىل فتشري الوجه جملة أما

عذب. وبعضها صارم
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ار نصَّ جربائيل

كحل من رشاش هي كأنما نوره، من بمجاجة عينيه أشفار نت فتيمَّ وتهلَّل، وجهه أقمر
الطبيعة. ميل يف باقيًا كان برَّاق

عينان تجاوره اس، حسَّ مستقيم وأنف الذكاء، لعاب أديمه عىل يطفو جميل جبنٌي
حب إكسريهما أُِرشب فلقد مًعا، والحور القضاة المتالك زتا تجهَّ ادتان وقَّ صغريتان

وامُلَهج. القلوب يف الكهرباء حب أُِرشب كما القانون يف الكهرباء
الخمر. َسورة استودعتهما الليايل كئوس كأن الجمر، بلون يتلوَّنان ران مخمَّ ان خدَّ
رأيه من ُقدَّت قطعة كأنها متينة صلبة ذقن عىل يسرتيح العذوبة، من إال َصْفٌر وفٌم

القانون. عالم يف الصيت متَِّسع وُخلقه.
مطرفه عليه خلَع القانون كأنَّ خصمه، عىل فيها يظهر وال قضية يتناول ما الندر يف
فيه لُعدَل العثماني القانون يف له ُفتح كما الفرنيس القانون يف له ُفتح ولو القشيب،

محاٍم. بألف
عاطفة عىل ات امللمَّ يف يُستأَمُن ، األخصُّ الصديق فهو أصدقائه، أمر يف الرشَّ يتَّقي
يحبُّ ال من عاطفة عىل فيها يُستأمن أن إىل أحيانًا اإلحساس به يتدلف وقد ، يحبُّ من

الخمرة. عىل الخلق ضيق أيًضا.
صفاء عليه كدَّرت بنادرة وأتيت الليلية مجالسه أحد يف تجلس أن لك ُقيِّض إذا
سه ُجالَّ عن ينُْب لم إذا هذا بمكانك، ِحالٍّ دمت ما مقته من ترشب لتظلُّ فإنك كأسه،

خمرته. ويعَف أجمعني



الرسوم

أحيانًا بها يربُّ قد أنه إال شئت، ما منها لك يطهي السياسة يف الوعود ُطهاة من طاٍه
الكاذبة، الوعود يف اإلرساف يستشعرون الذين النُّوَّاب من الكثريين حلبة عن بربِّه فيخرج

السياسة. فنون من ويعتقدونها
سياسة وبدلتها صباها درج قديمة سياسة من ثميلة ار» «نصَّ األستاذ سياسة ويف
يتزيَّد والتمليق. املحاباة تزيفها وال ألوانها من لون يف الضمري عىل تخرج أنها إال اليوم،
أن يندر جميلة خلة وهذه شديدة، مغاالة فيه ويغايل الغريب أمام صديقه تكريم يف

«نصار». األستاذ غري يف تجدها
أن تعوَّد عميقة ناحية شقري» «مغارة يف منتٍَح العوِد غضِّ رُجل عىل نظرك وقع إذا
املشارب مختلف الناس من رهط عليه تكأكأ وقد الليل ساعات من بضًعا فيها يرصف
بمعاجيل ومثنى فرادى النكات كنائن ينثل وسمعتَه بالكأس، الكأس اتِّباع يف يجاريه

نصار». «جربائيل األستاذ هذا فُقل فطريَّة؛ ة ورقَّ الكالم من
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يوسفالسودا

التفكري. غضون الرَّحب محيطه عىل انحفرت هيغو»، «فيكتور كجبني جبني
من بأسالك أهدابهما يف علقت املردة رؤى كأن األخيلة، تقلقهما جميلتان عينان

ريح. لكل والقدر الضعف ذرَّاه شعب عىل عميًقا حزنًا يطويان كأنهما أو الكآبة،
كثريًا التي الصارمَة العباراِت فكأنَّ ِشبََعه، الصوانية األلفاظ من أكل ُصلٌب وفٌم
حممها من لصقت قد الجبال، بطون يف يرتدَّد صداها يزال ال قنابُل فيه ِمن أطلقها ما

شفتيه. يف صالبة
يف يسلك وهو لبنانه، سبيل يف األجيال إىل القدر لينافذ حتى الخيال، حتى لبناني
مهيبًا أقصاها، إىل أقصاها من لبنان أرض فيطوف يهوذا أنبياء أو إرسائيل شيوخ رسوم

الدين. فخر وحماها آبائكم، إله الرب أعطاكم التي األرض صونوا أن بالشعب
وأساطري الجبابرة يستوحي شاعر تغنِّيه يف وهو سانحة، كل يف لبنان بمجد يتغنَّى
فيستوحي «قطراته» يف امليثولوجيا عىل يعطف الراعي» «راجي األستاذ أن وكما التوراة،
التوراة عىل يعطف فهو «السودا» األستاذ هكذا و«أدونيس»، و«عشرتوت» «أبولون»

و«حزقيال». و«سليمان» «داود» فيستوحي
من نجمت عباراته وتخال «سليمان»، تخاله الشعب يف ليخطب «وقفته» يقف وإذ
مثل إىل تنتسب شاعريتها وروعة جاللها يف فهي األناشيد، نشيد أو الحكمة سفر معدن
أمانة، رأس من انظري لبنان، من معي العروس أيتها لبنان من معي «هلمي اآليات: هذه
سليمان رسير ذا هو النمور. جبال من األسود، مرابض من وحرمون، سنري رأس من
يف مروَّضون السيوف عىل قابضون جميعهم إرسائيل، جبابرة من جباًرا ستون حوله
امللك وانظرَن صهيون بنات يا اُخرجَن الليل. ألهوال فخذه عىل سيفه منهم كل الحرب،

قلبه.» فرح يوم ويف عرسه يوم يف ه أمُّ به توَّجته الذي بالتاج سليمان
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جونية ويف إهدن»، «يوم يقول: مثًال إهدن يف خطب فإذا أيام، إىل وقفاته م ويقسِّ
إنما الوقفات هذه أن إليه يخيَّل إذ بكفيا»، «يوم يقول: بكفيا ويف جونية»، «يوم يقول:
من الضعف تقلع أن شأنها من إذ لبنان؛ تاريخ يف لة مسجَّ الدهر صفحة يف خالدة هي

األجداد. بسالة إليهم وتعيد أبنائه بني
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طراد باترو

فهو منه، قوي املال ُحبَّ أن إال الخطاب وفصل ذائعة شهرة فيها أوتي املحاماة، يف قطب
هيالنة» «الجمال قضية تناول ولقد جاءت، وأيان كانت كيف القضايا من قضية يمجُّ ال

نبوغه. فيها وضح جولة بها فجال
غرب ما باستطالع األخرى عىل األوىل يف أربى أنه إال والعرب، الفرنجة لغتَي أحىص

دقائقها. من
ُخلقه ُصِقَل حيث الغربة، دور وعرف فرنسا يف درس فلقد الكالم، يف الويش يجيد

النفوس. مراتب وخربَ
يزل. وملَّا الديار، هذه يف الفرنسيس عهد أول من االنتداب إىل شطر

وملَّا األوىل، اإلدارية اللجنة يف عضًوا فُعنيِّ أيامه، من يوم أبرك يف السياسة إىل دفع
رغبة عىل النزول من ا بدٍّ يجد لم أنه إال لها، صمد البالد هذه عىل النيابية الحياة خلعت

التويني». «نخله املرحوم مزاحمة عن العدول يف الكثريين
«نخله املرحوم وُعنيِّ نائبًا «طراد» األستاذ فانتُخب اللبناني الربملان تألَّف أن إىل

الشيوخ. مجلس يف عضًوا التويني»
يستهله ال خطابًا يلفظ ال وقد املجلس، يف يلجمه ما نادًرا الخيل، من أجرى لسان له
إال فينا ليس واحدة، بالد من نحن … كلمة يل … أصدقائي … «إخواني الكلمات: بهذه

إخوان.» نحن … منا
عليها. ذرَّف التي واألربعني الخامسة عىل أعزب «طراد» األستاذ يزال ال

صدره منديل أما عشاَر، امللوَّنة الِعَقد يستحرض فهو البزَّة، جميل الطلعة، حسن
«زكُّور». منديل من فأطول



الرسوم

أو أوروبا كأرشاف «ملون» قبعات الشتاء ويف القش، من قبعات الصيف يف يلبس
أورثوذكيس. كراهب أو كعظمائها

«دوسييه». بل ا، رشٍّ ليس … ويتأبَّط جميلة، عصا يده يف يحمل
الرشف. جوقة وسام صدره وعىل ا، حادٍّ ذكاءً ه مخِّ يف يتقلَّد
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حسنيقزعون

الرئيس، «قزعون» النائب، «قزعون» «قزعون»؟! ب يسمع لم البالد يف ومن … «قزعون»؟!
سلومياك»؟ «حسني الصامت، «قزعون»

إىل به تدلف حبٍّا «سلومياك» يحب فهو «قزعون»، يريد هكذا سلومياك»! «حسني
«حسني فهو إذن «سلومياك»، اسم به واستبداله عنه أرسته اسم خلع إىل اه وأدَّ الغرام،

سلومياك».
أو َعَلم، عىل نار من أشهر اليوم أصبح ويفخر به يجهر الذي الجديد اللقب وهذا

الرساي! ويف املجلس يف قزعون» «صمت من أشهر
الربملانية السنَّة أو العادة جرت ولقد الشيخوخة، حيث من املجلس يف النُّوَّاب شيخ
يكون ومن تًا، موقَّ رئيًسا سنٍّا النُّوَّاب أكرب يعنيَّ أن املجلس رئيس انتخاب عند سنة كل يف

النائب؟! «قزعون» غري الرئيس هذا
حياته. يف خرس فقد هذا موسمه يف «قزعون» يشاهد أن له يقيَّض لم من

ظاهر يف خالد» الدين «سعد منزل إىل املشهود اليوم ذلك صباح «قزعون» يهرول
الرساي. إىل ليواكبه حريمه ويدعو البسطا،

املسافة. وتمتد املوكب تطواف ليطول البسطا؟ يف بيت آخر إىل يذهب وفيَم
دماغه نسيج الكلمتان وهاتان التدخني»، «ممنوع الكلمتني: بهاتني الجلسة يفتتح

الدين». تقي «خليل الشيخ له فيحيكه يليهما الذي الخطاب أما منطقه، وصلة
والقلب. املقلتني ساذج األخالق، طريء

وتملك املورسين، األغنياء من معها هو األطراف، مرتامية أرًضا الياس» «قب يف يملك
وشاءت املورسات، الغنيات من معها هي الياس» «قب يف واسعة أرًضا فاضلة سيدة
العقالء أحد كالم فكان يتنافذان؟ َمن وإىل املاء، عىل بينهما الخصام يستمرَّ أن الظروف



الرسوم

املشكل.» وينحلَّ تريدان ما ولها لك فيستوي زوجة لك «خذها قائًال: النائب «قزعون» إىل
… وال حول فال مسيحية، و«لويزة» متوايل «قزعون» أن إال

ال َهبْه ولكن سواها، دون للسلطة املجلس يف صوته يمهر لالنتداب، مخلص نائب
ييسء. أو يحسن نخاله عمن املجلس يف شأنه يقلُّ فال أساء، وال أحسن
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يوسفالربيدي

القسمات، مَعبَّس رأس يَظَهرها عليها، ها حقَّ والهيبة الجالُل يحرِّف لم مستقيمة قناة
وإجالل. كرامة الحارض ومن طيب أثٌر املايض من يستبطنه وِكْرب، أنَفة يف الجبني مرتفع

الربيدي». بك «يوسف املعشوق الزحيل الزعيم هو ذلك
منها األعىل القسم يندلق لة متهدِّ أجفان عىل نَظرك َوَقَف وجهه أديم حت تصفَّ إذا
غضونه خَلَل واستشففَت َجَلل، أمر صبغة األجفان تهدُّل أعارهما عميقتني مقلتني عىل
هدف عىل التفكري من تستقر ال عاملة روًحا لة املعضَّ الجذوع يف األلياف بروز البارزة

واحد.
العمل ُسنَّة ألجله يقتفر برح ما النْفس يف ألَرٍب التفكري يف استغرابُُه يكون وقد
يَْحُجره ولن اآلخر، البعض عىل وأوىف بعَضه أنجز وقد والتضحية، اإلخالص إىل املقرون
مه ترسَّ وقد — الرُجل فهذا الليل، َدَلج إىل الناهك الطواف اه أدَّ ولو إتمامه عن السعي
عن ناءٍ وهو لبالده يؤدي — والضمائر القلوب عليه يختم يزال ما الناس من بعٌث
أغوار يسرب َمن كلِّ وعند وعندي، … الشعب ذادة ة األمَّ نُوَّاب يؤديه ال ما كراسيِّها
هو إنما الجميل وبوَقها ة األمَّ نائب أنَّ طموحه؛ من ال ُخلُقه من ويأخذ الصادقة النفوس

وأخاديرها. مضاجعها يف الراقد ال وشعابها، حقلها يف العامل
لم إذا النوم ويُسَلبون يُسيئوا، لم إذا ينامون ال «فإنهم األمثال: ِسفر يف جاء

املظالم.» خمر ورشبوا النفاق خبَز أكلوا لقد يُسِقطوا.
ولكن … الشعب مجلس ظاهر يف «الربيدي» ک رُجًال ترى أن ويُبكيك ليُضحكك إنه
ُدبََر يجعلوها أن الرجال من ادقني بالصَّ أحرى تبِرص ال العني مطروفة سياسات هناك

آبهني. غري ُسبُِلهم يف ويستمرُّوا آذانهم



الرسوم

أجفانه وال َوَسنًا عينيه يعطي ال لبنان، إدارة مجلس يف سنة عرشة ثماني الكريسَّ َلِزَم
وإبائه إخالصه عىل أدلَّ وليس هذا، يف رُجل أبرز شأن العهد ذلك يف شأنه وكان نوًما،
فشخصية ومشاربها. أغراضها تبايُن عىل ُحبِّه النفوسعىل إجماع من وشَمِمه نْفِسِه وعلوِّ

مًعا. وخصومها أصدقائها باحرتام تتمتع تزال ما «الربيدي»
منهم؛ كواحد بينهم كن بل ، تتكربَّ فال رئيًسا جعلوك «إذا سرياخ»: بن «يشوع قال

بهداياهم.» وتُكَرَم زينًة اإلكليَل وتأخذ بهم تفرح لكي
وغمر بالكهرباء، فمهرها إليه؛ يُسبق لم الذي الحدث زحلة يف «الربيدي» أحدث لقد
بينها فباعدوا مسامعهم، الشهواُت سدَّت ملن الجميل املثل بذلك وأعطى باملاء، بيوتها
بإكليل رأسه فعصبوا املقيمني، دون بفضله شعروا املهاجرين أنَّ فكان الضمري، وبني

بهداياهم. وأكرموه شعورهم، بوسام وصدره جميلهم،
بعينيه «يرى سرياخ»: «ابن عنه قال كالذي ليس ونريده ننشده الذي الرُجل إن

د.» يتنهَّ ثم عذراء يعانق الذي كالخيصِّ د، ويتنهَّ
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نوفل اهللا عبد

الخيال. بخمرية املعجون التصوُّف من سحابة عليه تطفو عذٌب وجٌه
ابتسامته ففي األولني، شيع يف املتصوِّفني أحد خلتَه يكلمك ولم إليه جلست إذا
أما الجالل. معاني من معنًى املفكِّر سكوته ويف الرقة، معاني من معنًى الجذابة الجميلة
بوادر من بادرة لسانه عىل تخرج لم وإن األقدمني، الفالسفة هؤالء من فتحسبه تكلَّم إذا
— يتكلَّم عندما عينيه يغمض وقد — إليه تصغى جمال عينيه إغماضة ففي الفلسفة،

رقيقة. حلوة سذاجة أجفانه رفرفة ويف
شاحبة، وزرقاء مبيضة حمراء بألوان مرقشة قماشة الرقيقة برشته عىل انترشت
تكاد رمادية خيوًطا منها فرتك حكيمة، غارة الشيب عليها غار شهباء شعور تعلوها

تبهت.
وحسب. رقيق فهو الهزال، من ملحة الرقيق جسده عىل تظهر ال

من عليها ويخلع أنيق بلباس يكرمها أن يعرف عوج، غري من رفيعها القامة حَسُن
الحكيم. هيبة مقلتيه

فتحة تتعدَّى زاوية منهما يرتك فلم ِشبَعه منهما املقصُّ أكل صغريان شاربان
األنف.

— الجدري بثور تكون قد — قديمة بثور آثار يتبنيَّ وجهه يف النظر يمِعن من
برشته. احمرار وراء تحتجب

ذلك يف أرى أني إال القبضايات؛ أشياع تضعه كما رأسه مؤخرة عىل طربوشه يضع
غريي. يراها ال قد جاذبية

حساسة. حنجرة يف خافت صوت



الرسوم

يكون قد … وشئونهما شئونه جميع يف واالنتداب الحكومة مؤيدي من إنه يقال:
أخذ نفسه يكلِّف أن الحكمة من يرى ال إذ مصيبًا؛ يكون وقد هذا منهجه يف عاقًال

الطويلة. ناحيتها من الطريق
تخفى. ال املجلس يف ظاهرة وسكينته لهدوئه

طرابلس علماء «تراجم كتابه فليقرأ األدب، عاَلم يف مكانته يعرف أن يريد من أما
وأدبائها». الفيحاء
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اخلازن فريد

حتى عينيه يف العذوبة وبالغت جميل، فردوس فهي وجهه جنة يف الجمال أغراس نبتت
كحل. فيهما وما السحر برشاش كحلتهما

رُجل. جبني فهو الرجولة متاع يف أسهم أنه إال النساء، كجبني بضٌّ جبنٌي
كحمامة وجهه أديم يف فهو الكْرب، يشمس ولم الكربياء منه شمست قويٌم أنٌف

الغرور. عنها ويثنى الدِّعُة بها تهمُّ بيضاء
صقالتهما عىل ج وتتموَّ عهده، أول يف الورد كحمرة حمرة تخضبهما يانعان ان خدَّ

الغزالة. بزوغ قبيل الشفق يف الفجر كخطوط رة مخمَّ زهرية عروق
يْه وخدَّ أنفه عن وفَمه جبينه عن عينيْه فزويَت قَسمة قَسمًة قَسماته حَت تصفَّ إذا
وجٍه عىل وقعَت ِحَدة؛ عىل الصور هذه من صورة كل يف برصك حرصَت ثم ذقنه، عن
عينيك فأعلقت واحدة دفعة إليه نظرَت إذا أما الُحسن. تأثري تحت القوة عنه صدفت

هيكله. يف مني مجسَّ والنشاط البأس لرتى فإنك وجهه بجملة
إعجابًا، يلحظه من إال كرسوان يف الناس من ليس العمالقة، هياكل من هيكل
أعناقها الطرب ويلوي بسننه، تستنُّ الوسطى، للطبقة زعيم فهو حبٍّا، يلحظه وبعضهم
إقالة عىل نْفَسه ينِزل فهو ، أبيٌّ ُخلُق وحفزه ذيله، بفاضل اإلخالص نطقه ذكره. لدى

عليه. حزبًا كان ولو حني كل يف عثرتَه الضعيف
من بذل ما عىل بكرسيِّها يأنس فلم ١٩٢٩ األخرية الدورة يف النيابة إىل شِخَص
ذهب أنه البعض يزعم واحد صوت عند الكريسُّ به وقف ولقد سبيله، يف والليايل الجهود

ان. الُكهَّ أوهام عن حتى غمض سيايس تالعب ضحية
فقد الكرسوانيني، من الكثريين نظر يف العمل أهل ذروة الخازن» «فريد الشيخ إن

ومحوره. لولبه ويكون إال كرسوان يف مرشوع يتم ال





أيوبثابت الدكتور

ثابت». «أيوب الدكتور هو رُجًال فعملت ببعض، بعضها التفَّ مشنَّجة أعصاب
اْلَحيَاُة ﴿َوَما اآلية: هذه عليه وُرقَمت التصوف، من بباللة له ح ُرشِّ نحايسٌّ وجٌه

اْلُغُروِر﴾. َمتَاُع إِالَّ نْيَا الدُّ
ملتهبان. موقدان هما فإذا رقتهما عىل الذكاء غلب عينان

وتعكِّر مجاريها فتسدُّ بها تعبث ِجنَّة معدته ففي الوجه، ُمِرشق تجده ما نادًرا
هذا فمزاج معدته، يف انفتح قد أنبوبًا أن فأيِقْن يوًما لك ضحك إذا أما باله، صفاء عليه

بطنه. يف األنابيب حالة عىل يتوقف الرُجل
ينابيع من استقاه يكون قد سام عنرص سياسته أنَّ إال السياسة، دهاة من داهية

«شكسبري».
عصبيته عىل يستعني الجنون، حد إىل عصبيٌّ األخالق. سموِّ إىل الحزم شدة يقرن

فتزداد. «الوسكي» بأقداح
بالتذكار عقبَت فإذا الخطرة، القضايا بمعالجة منه أجدر هو من لبنان يف تجد ال قد
أركانها، أشدِّ من كان أنه علمَت الحرب سنوات قبل الالمركزية العربية القضية عهد إىل
أن لك اتَّضح األيام، هذه يف «إدَّه» األستاذ برنامج أوجده الذي الحدث غور سربَت وإذا

«أيوب». الدكتور خاطر يف كان برنامج من أصالب هي إنما حسناته
يف ضلع له يكون أن االنتداب عىل يأبى أنه إال املجيدة، ناحيتها فرنسا من يحبُّ

ضئيل. انتدابي الجهة هذه من فهو بالده، شئون جميع
الصحيحة. الديمقراطية ِبدين سياسته يف يِديُن فهو املذاهب، من املبدأ عريُّ

بكًرا. واستقامة أكيًدا إخالًصا السياسة أصول من تضلُّعه إىل يجمع نزيه، برملانيٌّ



الرسوم

«إدَّه». األستاذ َهَوس إىل بَهَوسه يمتُّ
جدير وأنه أقطاره، جميع من مَلَكه أمًرا عالج إذا أنه بالنفس الثقة له ر تصوِّ
من — لبنان يف هللا خلق فجميع مصيبًا، يكون وقد مراكزها، أظهر البالد يف يتبوَّأ بأن
الرُجل. الرُجل ألوان جميع ثابت» «أيوب الدكتور يف يعرفون — زعانفهم إىل أقطابهم

فإذا لهم، الحرَّة الحكومات نظرة أحرارها إىل تنظر ال املستعبَدة الحكومات ولكن
أجنحتها.» النُّسور تطوي البُغاث استنرس «إذا معي: فُقل «ثابت» الدكتور يف فكرَت
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يوسفاخلازن

الرتدُّد من بخيال فمسحته املقهور، التمرُّد كآبة عليه طَفت االحرتام، إىل يدعو نبيٌل وجٌه
والحرية.

كُسُحب األحمر طربوشه سفح يف فهو مغرسه، عن ينبو يكاد الحلقات؛ ث مشعَّ شعر
اللهيب. من عمود حول الرمادي األشهب الدخان من

أين. بعد يسرتيحان قعدا مزجيَّني كسنَّورين وقبيهما يف الهثتان عينان
الوجيب عنه ينفض فال الغضون عليه تكالبت الضيِّق، وال بالعريض هو ال وجبنٌي

الحديث. لهو يف النكات من خاطرة إليه تعرج ساعَة إال التفكري جلباب يرسو وال
منبتًا. املزح معادن أطيب من فتخرج نكاته أما

عن حدر أنه لك يؤكد ما مريب، أمر تبعة كاهله عىل الحامل التائه مشية يميش
ببرصضعيف. يستدلُّ من أمام القويِّ بمظهر يظهره كان لثاًما وجهه

لها استوى ولقد النخلة، كساق مستقيمة وانتصبت الجوِّ مذاهب يف قامته ذهبت
النُّوَّاب. زمالئه من لكثري يستِو لم ما الجالل روعة من

إىل بعضه ع تجمَّ وقد عصاه عىل متقوًِّسا فرًدا رُجًال تِقلُّ سيارة عىل نظرك وقع إذا
تتخطَّفه الناس من حلقة يف يتحدَّث رُجًال سمعت إذا أو املقرور، قفة به كمن بعض
علق بما الكرسوانية العامية فيخلط منه تسمعه عندما بالنظرات وترتامى بأبصارها
إذا أو حوله، بمن االكرتاث عدم بأذيال اآلخذ بني وهو املرصية، العامية من ذاكرته يف
كدوالب الهواء عىل بعصاه يُهشُّ رُجل عىل نظرك فوقع «بكركي» أروقة يف جولًة ُجلَت
خرج هذا: فيجيبه فالن؟ فني الخدم: أحد فيسأل يُفتح، فال بابًا يقرع ورأيتَه الناعورة،
يربح وال آخر، فعىل آخر، عىل ينقضُّ ثم آخر، بابًا فيقرع الشيخ. سيدنا يا ساعة من
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فُقل وجهه؛ يف الجوالن يفتح حتى طلًقا له هي كأنما األبواب قارًعا األروقة بطن يخوض
الخازن». «يوسف الشيخ هذا

عن صمته فأداله النُّوَّاب، إخوانه رأس الكرسوانيني نظر يف الخازن» «يوسف الشيخ كان
هؤالء. نظر يف حتى العايل املقام ذلك

الفصل، الكالم فيها له كان وقفات يف املجلس رُجل اللبناني الشعب فيه عرف لقد
قلعة. منزل يف هو كأنما املجلس يف وأمىس جانبًا ركد أن لبث ما أنه إال

عقب يطأ كان يشبهه؛ منهم أحًدا أرى فما مواقفهم شتى يف النُّوَّاب رأيت لقد
وقد لريثيها، األموات عقب يطأ فأمىس الحق، بمواقع العلم أهل من وهو ليحلَّها، املشاكل
بني يرصف فأصبح والحكومة الشعب بني يرصف كان أخرى. مآرب ذلك يف له يكون

وهللا. األرواح
عىل الناس فيحثُّ خطيبًا، لبنان أرض يف يرضب سنة منذ «يوسف» الشيخ سمعت
ماٍض من به اتَّصف ما إىل الرُجل لهذا عاطفتي فجمعت الكالم، من بألوان انتخابه
من أبياتًا فيه أرسلت كرسيِّه، عن الرُجل هذا ى يُزجَّ أن صدري يف كرب وإذ رشيف،

فيها: جاء عر، الشِّ

ي��ع��ث��ُر ق��د ال��ش��ع��ب إن وال��ش��ع��ب س��ي��دي ي��ا ال��م��ن��دوب ي��ن��ك��ر ق��د
ت��ب��ص��ُر م��ا األع��ي��ن وت��ن��ك��ر وع��ت ق��د م��ا األس��م��اع ت��ن��ك��ر ق��د
تُ��نْ��ك��ُر ال ل��ب��ن��ان ذرى ل��ك��ْن ج��ه��ل��ه ف��ي اإلن��س��ان ي��ن��ك��ر ق��د

«لم نفيس: يف وقلُت فيه، عقيدتي عن القفول يف الحق فاستخرُت اليوم ُعدُت ولكن
يعثر!» أن يف الشعب وعىل ينكر، أن يف غضاضة من املندوب عىل يكن

زمالئه من كثريين عىل يربي يكن لم لو مأخذًا «يوسف» الشيخ عىل نأخذ نكن لم
به أحاط أمًرا عالج إذا واألدب، الصحافة يف راسخ فهو والعلم، السياسة فنون يف النُّوَّاب

أطراِفه. جميع من
زرناه «لقد يقولوا: وأن نكاته، إالَّ الشيخ روائع من الناس يذكر ال أْن علينا ويعزُّ

الرُجل!» ذلك نجده فلم الحرجة، املواقف يف
املجلس يف يوسف الشيخ غليان َمثُل كان «لقد قال: من جانب يف الحق ألرى وإني

جوفها.» يف املاء يخمد حتى النار عن تُرفع ال الِقدر يف املاء نشيش َمثَل
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قزمة. جسد يف عمالق لسان
معادن من أم الجحيم معادن أِمن نارهما، املعادن أي من تعلم ال ادتان، وقَّ عينان

األرض؟
عاليه. باِرُزه، الجبني، رْحُب

اإلرساع بني مشيته تُراِوح عمره، من األربعني نحو يف غالم عىل نظرك وقع إذا
قامته، ُربع طولها يستويف سبحة يده ويف الحطَّاب، عصا طوله يف يجاِوز ال وهو والعْدِو،
من عصابة استعمرته «لوج» إىل ارتفع أو نظرك فتدىلَّ للتمثيل مرسًحا ولجَت إذا أو
بسحابة وفمه بالذكاء مقلتاه ُمَؤوَّنة صغري رأس عىل أبصارك ووقفت السياسة، رجال
الرواية، مشاهد بعض ليختلس جلسائه أكتاف بني من ثنٍي بعد ثنيًا يطلُّ الهزء من
«صبحي عليها يخيِّم البرشيِّ اللحم من صغرية بقطعة الطريق يف وأنت أبرصت إذا أو

حيدر». «إبراهيم هذا فُقل الفرنجية؛ بقبعته حيدر»
الحليب. يف القهوة لون فهو السيايس لونه أما بعلبك، يف حيدر» «آل زعيم

الكالم «تطبيقه» يف يتناول أنه إال الفن هذا يف طبقة أول من «مطبق» إنه يُقال
لسانه. يف الحمة حالوة من صبابة عليه يُمجَّ أن بعد والخبيث الطيب

يتَّضح الرُجل هذا غور يسرب ومن ، خفيٍّ مأرب وراء ظاهرة دماثة لسانه ويف
اآلخر ومن جسًدا األول من فعملت شطرين، إىل شطرته جبلته عندما الطبيعة أنَّ له

لسانًا.



الرسوم

وكأني ، خفيٍّ بطْرٍف الوزارات يرعى يزال ال وهو منها، هو ليس وزارة أية عىل ناقم
العربي: الشاعر مع ويصيح أُمته ترشئبُّ الوزارة يف فكر كلما به

ف��اص��ب��ري ي��وًم��ا ص��ي��دك م��ن ب��د ال ب��م��ع��م��ِر ُق��بَّ��رة م��ن ل��ك ي��ا
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