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وحياة خارطة

بالدنا. — سورية هذه
الخصيب». «الهالل اسم عليها يطلق غرينا

واألخري. األول النهائي املطلق والؤنا لها اجتماعية، قومية وحدة بها نؤمن نحن
الجزيرة النيل، وادي هي: الباقيات الثالث األربع، العربي العالم وحدات إحدى إنها

واملغرب. العربية،
تسحق قوة فيها نتعسكر أن يجب التي العربية، الجبهة تؤلف األربع الوحدات هذه
سياسية وحدة يف تنصهر أن األيام، مستقبل يف الجبهة، هذه استطاعت وإن أعداءها،
لهذه يسعى من منا فليس — مقوماتها النعدام التحقيق مستحيلة أنها نرى نحن —

تكون. ال أن الوحدة
انتدبتنا وقد إذن قيادتها، مسئولية — لسواها ال — لبالدنا العربية، الجبهة وهذه
فأوىل املسئولية؛ بهذه متفوقة قوى من وركزت مواهب من فينا عتقت بما الحياة،
أن الحروب أثبتت فقد صافية، نقية العروبة نفهم أن العربي العالم قيادة يف واجباتنا
أجله. من نقاتل يشء هي والعروبة يقاتلون، أجله من ما يفهمون من هم املقاتلني أفعل
ونتغلب االستعمار نطرد أن بالقوة علينا االستعمار، ومزقها ضعفنا، مزقها بالدنا
بسطت أو احتلت أجنبية ودول أرضنا، اغتصبت صهيونية هو واالستعمار الضعف. عىل
نفوس إىل بالتسلل علينا السيطرة تحاول دولة املستعِمرة األجنبية الدول هذه ومن نفوذًا،

تفسدها. شيوعية مواطنينا،
فيها، كامنة أبًدا هي الجبارة القدرة ولكن ضعيفة، طويلة أجيال عرب بالدنا كانت
تاريخها عرب بالدنا أن غري وبطوالت، عبقريات من براكني وهناك هنا مبعثرة تثور
الحزب مهمة تمزقت. أن بعد اليوم، عليه هي الذي الضعف عىل كانت ما الطويل
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والقوة وحدتها؛ فتستعيد قواها يبعث بأن األمة هذه ينقذ أن االجتماعي القومي السوري
بناءة. إيجابية هي جوهرها يف

منا، أي فحياة حياتنا، وتحدد تسمي إذن فهي بالدنا؛ وتحدد تسمي الخارطة هذه
سورية. تحيا — وستبقى هتفتنا، كانت لهذا واحد؛ ملدلول لفظتان هما وبالده،
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قفصالشعاع

رصانته، يستعيد ثم ويقهقه، كتابه التاريخ تلميذ سيطبق خمسني، أو سنة، مائة بعد
القومية الحركة يف وجدت بحيث والضعف الجهل من بالدنا «أكانت بألم: ويتساءل

غريبًا؟» شيئًا االجتماعية
للصدمات وثبوته وانتشاره الحزب، هذا بقاء رس إىل يهتدي أن رجاء يتأمل ثم
والتشكيالت، والهيئات املنظمات من غريه تهاوي سبب ليستقري ويبحر عليها، وتغلبه
قواها تعبئ االجتماعي، القومي السوري كالحزب هذه، وكل يعقل، كيف أن يعجب ثم
ويتفولذ ليثور بل لريكد ال الحزب، هذا ويبقى هي فتندثر الواحد؛ األمة خزان من

ويَقهر.
حياة يف املنقذة الحركات من الحركة هذه غري تحليل إىل التاريخ دارس يرتد وقد
جميعها يف ويلمس قمة، إىل هوة من وثُوٍب محاولة أنها فيكتشف األمم؛ من سوانا
أنطون يف يجد كما ومؤسسيها، قادتها يف ويجد الواحدة، املشرتكة األساسية العنارص
من تالمذته يف ويجد زعيًما، ُدعي بحق من كل تسم التي الغالبة، الصفات سعادة
الجاهل وفيهم البطل، فيهم الدعوات. أصحاب من سواه تالمذة ميزت ما الصفات
يحاول من وفيهم املرتد، وفيهم الخائن، وفيهم الطريق، طول سئم من وفيهم املهووس،
عقيدة اعتنق واحًدا — التاريخ تلميذ — يكتشف لن ولكنه أخرى. فئة ليتزعم يرشد أن

يمحى. ال بطابع فتسمها الدعوة، هذه نفسه يف تفعل ولم الدعوة هذه صاحب
إحساًسا، وأرهف أخالًقا، أسمى هم التالمذة هؤالء جموع أن التاريخ تلميذ وسيجد
فريًقا وسيجدهم املدرسة، هذه يدخلوا أن قبل منهم وفوىض أنانية وأقل قلبًا، وأشجع



وبلغوا تبلغوا

الرصاع طريق يف يواكبهم إذ وسيتعلم أشخاص، جمهرة ال الفريق روح تسودهم منظًما،
به يطول ال التاريخ فدارس املواطنني؛ سائر عدد إىل ونسبته عددهم عن يستفهم ال أن
من العدد يصبح وال ميتة، خاليا كان إن سلبي ضعف هو العدد أن يفقه حتى األمر

فلسطني. اذكروا حياة، كهارب يكون حتى القوة عنارص
املواطنني، من عدًدا ساقت الشيوعي الحزب منها استثنيت إن بالدنا، فأحزاب
فرتاكضوا ملحة، ومطالب قريبة أهداف نحو مستعجلة بانفعالية مخلصون وأكثرهم
قادة وجهل بعضها، حوافز خطأ عن النظر بقطع — األحزاب هذه ألن ذلك وتفرقوا؛
أدخلتهم أن قبل ترويضأفرادها الستعجالها أُْهِملْت؛ البعض— متزعمي وخداع البعض،
مروضون، أفراده ألن امليدان؛ يف ثبت االجتماعي القومي السوري فالحزب السباق. يف
تفعل أن الذات تحاول أن قبل أوًال الذات يف تفعل ثقافية، تربوية حركة جوهره يف وألنه
يخلده، فضل من مؤسسها، لسعادة يكن لم وإن انتصاراتها، أبطأت لذلك عداها؛ فيما
الشامل، الكبري النرص عن فرعي قريب بنرص يرتِض فلم نفسه؛ يخدع لم أنه لكفاه
مرجل وقود سيكون أنه عىل نفسه يف موقنًا كان أنه عىل تتوفر يوم كل يف والقرائن

قضيته. النتصار رشًطا موته فجاء الحركة،
وتوجهت معتنقيها، نفوس روضت قد الثقافية، الحركة هذه أن عىل أدل وليس
تثبت التي الظاهرة من — واالستمرار املثابرة الفضائل أبرز ومن — فضائلهم تستهوي
ال والتضحيات ضخمة، تكون ال فالتربعات األزمات؛ يف أشدها عىل هي الحزب فاعلية أن
اليوم، يواجه هو كما الحزب، يواجه حني إال ذروته عىل النفيس التوتر وال ُكْربَى، تكون
وسياسة ذكاء أنه شاع ما — املرشقية امللعنة عليه طغت الحزب أن فلو كربى. محنة
ساحات يف العلني القتال عن وجنحوا والحيل، التسرت مالجئ إىل أعضاؤه النهزم —

التحدي.
بني بأن وتقوى وتضعف وتنعم، تشكو — سواها حركة ككل — الحركة وهذه
آفاق واتساع اإليمان، عمق يف الفرق من الواسع األوقيانوس هذا وتالمذته بها املبرش
املرجع هي زعيمها وأقوال دستورها، أن فقوتها والثقافة؛ واملناقبية، الشاملة، النظرة
خطر يف فأمست جنودها؛ ذاتية من انبثقت ما أنها وضعفها ويحفز، يضبط الذي
الواضح من ولكن وارتأى. وفعل معلمها قال ما عىل واالتكالية، والرتدد التقليد، عبودية
مراحلها؛ أدق بنجاح وتجاوزت البطولة، تعبد خطر ومن الخطر، هذا من نجت أنها
مللمت مميتة، املجرمون خالها جراح من نقاهة وخالل زعيمها، مرصع بعد إنها إذ
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الشعاع قفص

أُلقيت، خطابية كلمة يف متجسدة اإلبداع قوة تستشفي، كانت فيما فيها، وانبثقت قواها
فتقلصت أنشد؛ جديد لحن أو نظمت، قصيدة من أغنية أو كتبت، نثرية عبارة أو
الجسدية البطولة مجال ففي األوقيانوس؛ ذلك وضاق والتلميذ املعلم بني أبعدت آفاق
نرى هكذا بمعلمهم؛ التالمذة بعض تساوى وأصعبها، الحياة أشواط أقرص وهو مثًال،
يراها حقيقة، إنه بل التفاؤل، طبيعة مصدره ليس الحركة هذه بنجاح اإليمان أن
أقرب يوم كل يف يبدو الذي األفق، نحو متحدة جبهة الصفوف زحف راقب من كل

فأقرب.
وقف وفجأة نتحدث، ونحن رصوف فؤاد الدكتور وصديقي أتنزه يوم ذات كنت
مقتنع، هو به ما يعكس صديق، من تأكيًدا يطلب من وبقلق هلع، فيها وبلهجة رصوف
وال قصيدة، أنظم لم فأنا شيئًا؛ أبدع لم ألنني الحياة؛ يف بخيبة أشعر «إنني يل: باح

آلة.» اخرتعت وما قصة، خلقت
امِلنَْفوقيَّة: املوعظة وال التعزية أحاول كنت وما أجبت،

مجموعة يف أن غري قمًما، أو قمة مواهبك تكون ال وقد شيئًا، تستنبط لم «إنك
السقف.» يف ا عشٍّ لك بَنَْت أنها إىل يطمئنك أن يجب ما عادية، غري تبدو ال وقد كفاءاتك،
تستهوي ورتابة وبساطة، وضوح االجتماعي القومي السوري الحزب مبادئ يف
ليس أن يرى والذي املعقدة، واآلراء بالنظريات ولع له ليس الذي مثيل، العادي الرجل
تطبيق ويتوفر يصح أن همه كل والذي العقيل، الرتف هذا يف اليوم تنغمس أن لبالده
من الجمهرة هذه ويف تحررية. نهضة وجهاز الحياة، يف فعالية تميس حتى املبادئ هذه
وعلوم والفلسفة، العمق، من كذلك فيها أن غري عظمٌة، عادية ظاهرها يف وهي املبادئ،
املفتونني هؤالء ولكن املواضيع، بهذه املفتونني يتحدى ما واالجتماع واالقتصاد، السياسة،
أهداًفا، االجتماعية القومية العقيدة نظريات من يختارون إنهم إذ أمتنا؛ نكبات بعض هم
عن لتخلفهم ذريعة املنطق سفسطات من ويتخذون الكالم، مدفعية إليها بون يصوِّ
الضعف من عليه هي ما عىل وهي بالدنا وإن األحزاب»، فوق «إنا الفاعلة. الحياة موكب

مرتات». بكيلو تحتها — األحزاب فوق أنت «ما حزب يف هو ليس ملن تقول

هذه ولكن وحوادثها، أحداثها البعض ُن يَُدوِّ قد يكتب، ولن ُكِتَب ما الحركة هذه تاريخ
وأمزجتهم معتنقيها عدد بقدر تفاعلها فيأتي املواطن؛ نفس صميم يف تزوبع الحركة
وصورة أثر بمليون التفاعل هذا ويتجسد والروحية، والجسدية العقلية وأجهزتهم
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القوة، هذه تحدت كيف اعتربت وإن يرويه. أو هذا يسجل أن أليٍّ فكيف وعمل. وانفعال
تحققت وبناءً؛ هدًما وإيجابًا، سلبًا وأوهامنا وخوفنا، وضعفنا تحجرنا والتبشري، باإلقناع

عجيبة. يجرتح الحركة هذه إىل ينضم حني املواطن أن
وإني تجندت، أن بعد نفيس تجاوب عابرة بطريقة ن تدوِّ تقرأ التي الصفحات
التجاوب هذا أقفص إذ نفيس، يف اإليمان فعل ما أدون إذ الحقيقة؛ عىل أجني أنني ألشعر

كتاب. ألف أو كتاب دفتي بني
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حنياستجبتالنفري

يعصاها. بالذي وال القوانني، عىل باملتمرد أنا ما
من أنا فما االجتماعي؛ القومي السوري بالحزب تعرتف ال السلطات دامت ما

أعضائه.
هو وهذا — العقيدة يحل وال الحزب، يحل مرسوًما أصدرت الحكومة أن غري

يُسحق. وال يُسجن ال الذي اإليمان
— الناس أدرس أربع سنوات من يقرب ما املهجر، من عودتي بعد أنفقت، لقد
عاديني ورجال وجماعات، أحزاب قادة مع حميمة بصداقات وظفرت أقوالهم. ال أعمالهم
واالدعاءات، والغباوات، الثقافات، مختلف من رسميني، وغري ورسميني عاديني، وغري

والطوائف. والطبقات
متجرًدا. يكون أن جهدت ببرص الدروب عىل السائرة املواكب بهذه وحدقت

النوَر كطوائف ويستعملون بوسطات، أحمال يُكالون صاروا وقد املواطنني فرأيت
للفرجة. للقواص، للحدا، للرقص، —

السموم. تبطنها فيما بالحالوة، تنطلق ألسنة يحركون املصلحني إىل وأصغيت
إذ التفكري؛ يف خيانة جوهره يف هو ميثاق، يف تعاهدا معسكرين يف الرجعية وملست

واحدة. أمة ال أمتان بأننا اعرتاف إنه
هوته يف وتحلق واملهرجون، واملشعوذون الحواة فيه يمثِّل الكرنفال هذا إىل وتطلعت
الزيف مصانع ومن االستعمار، مخلفات من املغشوشة البضائع فيه وتروج الخفافيش،

أخريًا. ُشيدت التي
من الطائفية — الجهل صبغ وكيف العقائد! وترهلت الحياة نعمت كيف واعتربت

تفكري! وكل عمل كل أسبابه) من (الرتف والجشع — عنارصه
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واألحزاب: املنظمات واستعرضت
بطرائف وتندر قهوة، وفناجني مسبحة، طقطقة تنقى، حني هي، عروبة هنالك فإذا
الجنون من النوع ذلك وشيزوفرنيا، فارغة، قنينة لعرص ومحاولة هرمة، ونكات بالية،
األحالم مملكة يف ملًكا نفسه ويبايع شخصيته، عىل املصاب ينطوي إذ اللذيذ، الهادئ

واألوهام.
األكال. التعصب من كربيت ثان، فريق يف العروبة، أي وهي،

كأس يف نشوة وتذوب عتابًا، موال يف أغنية تتالىش تصفو، حني لبنانية، هنالك وإذا
ينحدر وفد يف خنوًعا تتجسد أو عصا، رضبة يف معكوسة بطولة تتصلب وقد عرق،
هم هؤالء املخفر. شاويش عىل احتجاج تلغراف يف كاسحة ثورة وترشئب وزير، لتهنئة

أمة. مواطنو أنهم يدعون ضيعة قرويو
وكركرة حدثت، ما معارك يف بطولة تميس وتموج، تعكر إذ اللبنانية، هذه وهي
يف سيف إنها يقال: فيما الجار، عني إىل تصوب وشوكة تنباك، فيها ليس أركيلة يف املاء

الغريب. وجه
العالقة الحمراء للغيمة األسود الظل وهي الشيوعية، إحداها أجنبية، عقائد هنالك ثم
يمرح وجرائم. وكفًرا ودماًرا ناًرا وتنهمر تنفجر كي الحاسمة اللحظة مرتقبة سمائنا، يف
مخلصة وفئة والناقمني، واملأجورين، املهووسني، من جماعة األسود الظل هذا عتمة يف
مليًحا، تجده بأن أمًال القبيح هذا تجرب فجاءت قبيًحا، فوجدته مليًحا توهمته ما جربت

الهاوية. نحو املرسع القطار بهذا فتعلقت
مرقعة بخرقة ويلملم رسالة، عن يفتش فراح نبي، إنه لفتى: قيل األخري، الزمن ويف
وما منها تفسخ ما العقائد، براميل من ترسب ما تمتص واألمزجة، األنسجة مختلف من
عليه ُرشت أن لوال الرائحة عديم ولكان والفعالية، والطعم اللون عديم سائًال تكرس،
إقطاعية قالب يف فتانا صبه السوائل من الخليط هذا وفالفلها؛ الهند بهارات من حفنة
األمراض من الشفاء تكفل تقدمية، اشرتاكية أنه الناس عىل به ونادى تفكري، وبلبلة
الهند، من نستورده الذي الخيش كيس تشابها التي األشياء أقرب يكون وقد جميعها،
الشيوعية من أعاله يف أن عىل وعائه، عن غريب بمحصول يمتلئ حني إال يقف ال والذي

أحمر. زيًحا
الستجداء وغريها املال، الستجداء بها يُطاف املعابد كصواني منظمات البلد هذا ويف

عتيق. متهرئ غربال يف مستحدثة ثقوب كلها جديدة، رجعية وتشكيالت النفوذ،
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النفري استجبت حني

إذ نفسه عن يرفه من فمنهم وجهوده؛ ركدته يف متفرق نقمته، يف والشعب هذا
بالدعوة ذمته يربئ من ومنهم بشتيمة، كربته عن يفرِّج َمْن أو واعظة، مقالة يف يتثاءب
ويفرغ تخمة، يف لينغمس تخمة من ينتعش هو فيما واملظلومني، الفقراء مساعدة إىل

صفقة. أرباح لريتب صفقة، أرباح عد من
يفعلون. وال يعزمون وال ويهمون، يهمهمون من ومنهم

نفريًا. للجهاد يحسبهما والصهيل، العويل يف املرسف ومنهم
أوصد يخيفه؛ ما هنالك ليس أن أمن فلما رسيره، تحت ما إىل تطلع من ومنهم

قريًرا. ونام الباب
ارتفعت من كل خلف تسري فهي البهائم؛ غريزة من بعد تتحرر لم جماعات ومنهم

أمامه. وعوى القطيع عن أذناه
وضخمت نوافذها، ت وشعَّ مالحوها، وازدهى ربانها، صوت دوى باخرة وُربة

مراسيها. والجاسوسية املفوضيات وحول يف وغاصت مداخنها،
والقوة، والحق، والحرية، والنظام، الكرب، إىل يتوق نبيل، األمة هذه جمهور أن غري

االجتماعية. والعدالة
رسائل اقترصت وقد — الرشق يف فظهرت األمة؛ هذه لصلوات هللا استجاب ولقد
اجتماعية، قومية روحية، مادية عقيدة مرة ألول — الروحانيات عىل اليوم حتى الرشق
الدين بفصل تقول نبيل، عظيم يشء ككل ساذجة والوسائل، واملوحيات، الهدف، واضحة
اإلنتاج، أساس عىل االقتصاد وبتنظيم الطوائف، سورت التي الحيطان وبهدم الدولة، عن
أنفسهم عيون يف كربوا وفتيات، فتيان اإليمان هذا فاعتنق والفالح؛ العامل وبإنصاف
فلم أرواحهم، العقيدة وفولذت املواطنني، كرامة لهم تكون أن يجب أنه تحققوا حني
تحطِّم باطون من قطعة بل األقدام، تحت تتطاير حىص وال الرياح، تذريها رماًال يعودوا

الرءوس. تحطمها وال
مصلحة هم أن يعرفون ال إنهم إذ العامة؛ املصلحة نحو الحياة طريق عىل تدافعوا

خاصة.
وهبوها. ولكنهم وقفوها، ما عىل باألرواح تبجحوا ما

وجغرافيتهم هدفهم الصحيح، اإلخاء يحيون ألنهم بالالطائفية؛ تغنوا ما
باملزدوجة. وال باملعقدة ال الخطوط، بينة واضحة وشخصيتهم

مجتمعه. يف نفسه أفنى حني وأقواها، وأجملها أتمها عىل نفسه منهم الفرد أحيا
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عنارص ومن الحقوق، يف متساويان والرجل املرأة أن وتعاليمهم دستورهم صلب يف
طبقات. األمة يف ليس أن إيمانهم

والوحول التهم ارتدت مرة كل ويف بالوحول، وُرشقت بالتهم، ُرِميَْت الحركة وهذه
والراشقني. الرامني وجوه يف خزيًا

عجلة إىل قوتها ولتشد املجتمع، هذا أدران لتغسل تنطلق أن يجب املوجة هذه
يتلمسون املواطنني من األلوف مئات إن نكونها، أن نستحق التي األمة فنصبح حيويتنا؛
العقيدة هذه يف ويجدون القومية، واملساهمة والتقدم، اإلصالح، إىل الشوق نفوسهم يف

الحقة. للرجولة عالية تربية مدرسة
املجال السلطات تفسح أن وهو واحد، بعمل تُْختََرصُ والنهضة، واإلصالح التجدد إن
أو يتقبلها أن وللشعب ِسفرها، يديه بني وتضع الشعب، إىل فتحتكم العقيدة؛ لهذه

يرفضها.
وكتابتي، تفكريي إىل «أعود أقول: فللباسم يعبس، ومن غد يف يل يبسم من أدري ال
من وللعابس، تعارفنا.» اليوم ولكننا والتلمذة، الصبا عهد منذ يل رفيًقا أخي يا فأجدك
كان فإن الالرجوع، نقطة وتسياري حياتي يف أنا بلغت «لقد أصيح: غريب، أو قريب

نفرتق.» فهنا أخي، يا يغيظك هذا
أن أشعر حياتي يف مرة وألول والسيادة، الخلق يف الكرب، كل الكرب، أن أحسب كنت
ركع، إذ البطولة اخترص ثم وساَد، خلَق من عقيدَة واعتنقت انحنيت إذ كربًا الخضوع يف

«شكًرا.» لجالديه: وقال
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أصدقائي أصفى من زوبعوها الذين أكثر كان صحفية عاصفة عيلَّ ثارت أن بعد
وعرشائي.

∗∗∗

الهاوية. إىل تؤدي لبنان يف الدروب أكثر
أريده، ال الجدل من صعيد إىل بياني عىل للرد تصدت التي األقالم تنزلق أن وقبل
يف له شأن ال رجل أني فأُقر بها؛ ُرِميُْت نقيصة بكل فوًرا أعرتف أن أريد إليه، أهوي ولن
بعقلني، بلدية يف بعضوية أظفر لكي جامح؛ طموح الخطوة هذه إىل حافزي وأن الحياة،
عىل الطريق فأخترص صحيح؛ به ساُتََّهم ما كل أن سلًفا وأُعلُن ومأجور، مدفوع وإني

وحارضي. مايضَّ يف سوداء جرائم عن باالعرتاف املهاجمني
يصلهم، لم البيان ألن عيلَّ؛ عتبوا الذين األصدقاء الصحافيني بعض إىل وأعتذر
إىل البيان أرسل أنه مديرها يل ويؤكد توزيعه، تولت التي هي «األحد» جريدة إن بالقول

واحد. وقت يف جميعها الصحف
أنني ذكروا آخرين الصحافيني من أصدقاء يُقنع أن يجب ما اإليضاح هذا ويف
للبيان مهدت الذي أنا أني لو املعقول من ليس إنه إذ نفيس؛ عن بمديح البيان توجت
بكثري! هذا من أكثر قلت كنت بل الشهرية»، املؤلفات «صاحب نفيس عن أقول أن بمقدمة
اتخذ ملا الكتابة؛ يف يبدع هو ما بقدر القراءة يحسن الحبيب الصديق ذلك أن ولو

املهتدين. أول هو لكان بل الفتتاحية، موضوًعا أقوايل من
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وراثتها رشف لنا ألخوة واألمانة الرفيع، التهذيب فيهم فأهنئ «البريق» أصحاب أما
وتحرروا، البصرية، أعملوا لو الناس أرشاف من وسواهم وأنهم خلقها، فضل لنا مما أكثر
املايض، الحارضإىل هذا يشدوا أن من بدًال الحارض، إىل املايضالجميل يحملوا أن فحاولوا
تروقهم وغائبني، أحياء من األحباء وأن النهضة»، «صفوف صفوفنا يف أنهم الكتشفوا

األمام. إىل القفزة هذه
املحاكمة. رهن أنا لست أنني اإلخوان، وغري اإلخوان، هؤالء أذكر أن أود أني غري

ألسنة عىل يجيء كان وبما به يلهجون وبما عني، الناس يعرفه بما راٍض إنني
أميس. يف عيل املديح املغدقني اليوم، ناقدي

ووسائل ومستقبلها حارضأمة أمام نحن البحث، هذا يعنيني الذي بالشخص أنا ما
بها. النهوض

هذه العروبة، تناهض أنها االجتماعي القومي السوري الحزب عقيدة عىل يعيبون
فيها تصطف جبهة — العربية وبالجبهة العربي بالعالم نقول نحن وتشويش، مغالطة
اليوم. مقتضيات تتطلبها وكما واملعارص، والحديث القديم التاريخ، يقررها كما القوميات
هالكها. أسباب نفسها يف تحمل هكذا ألنها عنارصها؛ من الدين يكون عروبة نريد ال

املعتز ابن به حدَّث وما الزمخرشي، أقوال وحفظ األندلس، عىل البكاء عروبة نريد ال
املهتز. ابن عن

.١٩٥١-١٩٥٢ موديل هي عزة نريد القعساء، العزة لغرينا
يريد من أن يزعم من هذا! منطق أي للبنان، بالتنكري عقيدتنا أصحاب ويتهمون

ألمه؟ متنكر الطبيعة بحكم هو أمته خدمة
كلمة «الصياد» مجلة يل نرشت لقد ساحقة. منطلقة وقوة شامًال فكًرا لبنان نريد
أن بعد السورية الوحدة «أريد فيها: جاء املهجر من عدت أن قبل خمس، سنوات منذ
عقيدتنا به تبرش ما هذا القمر»، ودير وبكفيا، برشاي، يف الكنائس أجراس لها تقرع
املستقبل. إىل املتطلعة الذهن الصافية الفئة تبتغيه ما وهذا أمس، به برشت وما اليوم،
مشنقة، له نصبوا وال خائنًا َي ُسمِّ فما واحد»، «عالم ب هوفر» «هربرت برش لقد
وتلهو لألرز، التسبيح عىل وتقترص املآتم يف الديناميت تفجر بلبنانية نؤمن ال نحن

املغرتبني. إىل الحنني ووصف غابرة، أمجاد بذكرى
بشري واملري مات الدين فخر إن املاضية: السنة يف «الكتائب» حفلة يف لهم قلت لقد
إن عقيدتي: غريت بأني يتهمونني للذين اآلن وأقول مات؛ األيوبي الدين وصالح مات،
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حزبًا، بها دت مجَّ واحدة عبارة يل فهاتوا الصحف، يف نُرش اليوم قبل به ناديت ما أكثر
عن ترشد قلتها واحدة كلمة وأروني أنتم، طبعتموه ما إىل ارجعوا لعقيدة، بها دعوت أو

اليوم. موقفي
من بنا أفتك كان داء أي يل وقولوا ينتهي، ال بجدل تبدأ التي النظريات اتركوا ثم
إيمان غري إيمان وأي املواطنني؟ نفوس من الطائفية عمليٍّا محا شخص وأي الطائفية؟

أعتنقه؟ حتى املعجزة هذه اجرتح االجتماعيني القوميني
ويف بريوت، يف الدين رجال تعانق العثمانيني السالطني زمن يف الحرية أعلنت حني
والود الوئام تجسد سنتني ومنذ املسيحي، للشباب املحمدي الشباب هتف فيصل سنوات
الوئام تجسد أن وبعد والكتائب. النجادة تمثلهما «الجناحني»، بني تاريخية وليمة يف
من رصاًصا الفائت، العام يف الربج ساحة عىل العيدين يف الود تفجر التعصب وزال

قنابل. من ودويٍّا ومسدسات رشاشات
تؤلف والقوايف يرفان، والجناحان الصليب يعانقه والهالل السنني عرشات لنا صار
شفى الذي الحق الوطنية إيمان جاء حتى القهقرى، سائرة واألمة والصلبان؛ األهلة بني

أوبئتها. أفتك من األمة
لن التبن «كوم األشقر: أسد للرفيق قوًال أحور بل اإليمان، هذا تسمية إىل أحتاج ال

الزوبعة.» تبدد
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بعثاألمة الذي مارسُولِد أول يف

إىل رسالة — الفلبني يف عامئذ وكان — الدين تقي سعيد ه وجَّ ١٩٤٦ سنة يف
رأس «رجل يه أسمِّ من األمة «سينقذ فيها: قال النصويل، الدين محيي صديقه
صخور من أعرض ستكونان كتفيه ألن االسم؛ هذا عليه أطلقت ولقد بريوت»،
قد يكن لم ١٩٤٦ سنة الكاتب أن الغريب ومن املنارة.» من أرفع ورأسه الروشة،

هذا. مقاله موضوع اليوم هو بمن بعُد سمع

∗∗∗

أوالها استمرت إنسان، ظل يف ثالثًا مرات إال أبويَّ ظل عني انجىل أن بعد أعش لم
يف حمادة كامل مكتب إىل — اليوم الحقيقة تبدو هكذا — لجأت حني ستة شهوًرا
األرباح، ننتظر نحن وبينما مرجوة، أرباًحا فيها أقاسمه رشاكة معه فعقدت «مانيال»،
ألمني أمًرا حمادة كامل يدونها رصاص بقلم إشارة الجوع وبني بيني فصلت ما كثريًا
وأنتيش ذاك، إذ به أفوه وال قلبي، يغمر االمتنان كان وفيما خمسة، رياالت بدفع صندوقه
نفيس: وأسائل — حمادة كامل بغض — البغض يتأكلني ما كثريًا كنت اليوم، بإذاعته
ُمْحَسنًا مني وجعل ُمْحِسنًا، الرجل هذا من فجعل ظلًما؛ حكم قدر أي نظام، أي حظ، أي

إليه؟
حني مالك، شارل هو آخر رجل ظل يف أربًعا ساعات عشت املايض حزيران ويف
لم به شغفي عىل وإني عنه، الناس ألحدث إليه أتحدث الدويل» «النادي يف به خلوت
أسائلها: وأنا نفيس يف تثور النار، من موجات كبح من الساعات تلك خالل نفيس أملك
يف كان إن عني؟ الناس إىل التحدث هو يتوىل أن من بدًال الرجل هذا عن الناس ُث أَُحدِّ ِلَم
له. شأن ال صعلوك أو يُعبد إله فهو الذروة يف ليست ألنها نفسه؛ عىل ينقم ال َمْن الدنيا
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حوافز من وهي بالنقمة، الشعور هذا انعدام يف ليس النفس كرب مقياس وأن
تتصلب أن يف أو لسواك، حسًدا فتصبح نفسك؛ عىل النقمة هذه تتهرأ أن يف بل الطموح،

عليك. يتفوق من قيمة من يتنقص لئيًما عدوانًا فتنطلق وتخشن؛
أصبحت إذ — إنسان ظل يف خاللها أحيا التي الثالثة املرة هي وهذه — واليوم
عىل النقمة شعور نفيس يف انعدم هل نفيس: أسائل — حياتي دفة االجتماعية القومية
القوميني صفوف إىل انضممت كنت أتراني دفني؟ جسده أن بسبب العقيدة هذه خالق
يردعانني اعتدادي وكان أنانيتي أكانت الرتاب؟ رفاته يضم لم مبدعها أن لو االجتماعيني
من أو «نعم»، والجواب الكذب السهل من يكون وقد مخلوق؟ بتفوق االعرتاف عن
أني هو ويعنيني األمر هذا من يعنيك الذي ولكن أدري»، «ال أقول: أن الحقيقة مجاورة
بأن لذة وجدت وحني وأحببته، حمادة كامل بفضل أقررت إذ لنفيس؛ احرتاًما أشد اليوم

مالك. شارل عن أتحدث
وطاملا عبدتها التي الذات هذه «أنا» ال صميم ألفني، بني املتقعرة النون وهذه
وأن تذوب أن رشوطها وأول االجتماعية، القومية العقيدة صلب من والتي بها، ازدهيت
وأن نفسه يفني أن عىل اإلنسان يقوى أن العبث من أليس امحت؟ أنها ا أحقٍّ تفنى،

يذوب؟
الواحد إن وعمًقا؛ حقيقة فيه إن بل تناقض، وال اضطراب فيه ليس بسيط الجواب
إن لسواك، تطعمها لقمة هي تأكلها لقمة أشهى إن ينكرها. إذ ويذكيها نفسه يحيي منا
إال هي إن األلوهية، بطابع ووسمتهما ورفعتهما وأمي أمك نفس جوهرت التي األمومة

إحياؤها. وبالتايل وإفناؤها، وتذويبها الذات إنكار
إليه اجتمعت لقد أقول: بخلود؟ فناء عقيدته نفذ الذي ذاك عرفت هل يسألونني:
أنا وها مقبلة، الجتماعات تمهيًدا جاءتا أنهما أرى واليوم طويلة؛ ثانيتهما خلُت مرتني

ساعة. كل إليه وأتعرف جديد من يوم كل إليه أجتمع
إفصاًحا أشد املهندس يكون قد الكالم، هو النفس عن البوح أنواع أرخص لعل
والقصور بناه، الذي والجرس اشتقها، التي الطريق إىل مشريًا يصمت، حني عبقريته عن
يداه، اشتقتها الرفقاء من األلوف عليها ويسري أسري التي الطريق هذه شادها. التي
بناه، الذي هو مجيد قريب بمستقبل مجيًدا بعيًدا ماضيًا وصل الذي الجرس وهذا
بالتصاميم تحدث كلها املواطنني، نفوس يف العرزال صاحب شادها التي القصور وهذه

الجديد. الجيل رجل يدا صنعتها التي والبناء والخرائط
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واستثار يشء، عىل نقمة البطوالت أوحى َمْن بالدنا يف ظهر الحديث تاريخنا يف
لصنع استنفاًرا البطوالت استثار من ظهر الحديث تاريخنا يف مرة ألول هدمه. إىل الناس

الطاغي. الحافز ال جزئيٍّا عنًرصا البطوالت هذه يف النقمة وكانت يشء،
البغضاء بهيمية تحدوها التي البطولة ولكن ظهرت، كيفما تُمجد البطولة إن
بعد كلمتني يف تاريخنا ذا هو تفرتس، حني تنتحر هي بل تحيا، وال تبني ال فحسب،
الحقد عن تكون ما أبعد فهي االجتماعية القومية أما فانتحار، افرتاس االستعمار: عهد
حوافزها، من ليسا والتهديم االفرتاس ألن انترصت؛ كلما تسمو فهي والبغضاء، والعداء
جغرايف، هدف بتحقيق املتجسد االنتصار إن إذ عنده؛ تقف حد لها ليس العقيدة وهذه
الكربى النهائية بالغاية هو ما االنتصار هذا — واملصلحة واملنطق والتاريخ العلم حدده
القومية النفس النتفاض محتمة جزئية نتيجة هو االنتصار هذا إن بل إليها، نهدف التي
منطلقة متجددة أبًدا بطبيعتها هي فحركتنا إذن إلمكانياتها. حدود ال التي االجتماعية،
وصلنا. قد فيه: نهلل يوم إىل نصل لن فنحن الركود؛ أو الجمود أو حد عند الوقوف تأبى
ووعوًدا، تملًقا أو تخويًفا أو إغراء الناس جمهر األرضمن هذه يف قام أن سبق ولقد
معجزات أنها من بأقل توصف ال وأعماله — الجديد الجيل رجل معجزات من ولكن
فجاء املجرد، وبالعلم بالحقيقة استهوى أنه الجديد الجيل رجل معجزات من إن بل —
وأعمق عواطفها، اسمى البرشية النفس من استهوى ألنه اإليمان؛ أقوى بعقيدته اإليمان
التي الروح يف — فيها الكامن االقتدار عىل دلها وألنه أثرتها؛ وال بهيميتها ال مداركها،
يقاتل جبهة أرضها عرف وألنه روحها؛ جهاز هو الذي الجسد ويف جسدها، بها يحيا

ينتجون. وفيها مواطنون أجلها من
وعرضت بريوت، رأس منارة من أعىل إىل رأسه وارتفع مارس، أول يف ُولَِد الذي إن
يوم، بعد يوًما البالد هذه يف فيئه يمد الرجل هذا وأضخم، الروشة من أقوى فهما كتفاه؛
األمة؛ وبمستقبل بها وثقة ألنفسهم احرتاًما أشد هم والنساء الرجال من األلوف وأن

عقيدته. ظل يف يعيشون ألنهم

25





دمي…! فوح أنشق أن أريد

عبد جورج عن التحدث منع القانون إن إذ باملقدمة؛ للمقال مهدت املقدمة: مقدمة
كثرية. مرات باإلعدام املحكوم وهو املسيح،

وهممت أجد، فلم كريس عن فتشت حني مكتظٍّا بريوت مطار مطعم كان
قبالته، الوحيد الكريس يل ويقدم يدعوني، طاولة إىل منفرد بفتى فإذا الخروج،
أنه وأخربني أسفاره، عن وحدثني كتاباته، من الكثري عيل فقرأ وسهرنا؛ وتعارفنا
لبنان»، «صدى اليوم تذيعه الذي الحديث له أنرش أن ورجاني الربازيل، إىل مسافر
كيف أدري وال حمود، يوسف محمد رفيقي — كالعادة — عليه أرشف حديث

ذاك. محدثي اسم نسيت
ثانية. يل يكتب أن وعد ولكنه

∗∗∗

…؟ أين …؟ أين سبق، فيما به اجتمعت لقد الرجل، هذا أعرف إني بىل، «بىل،
«!… بومباي مدينة

مرة. ألول املسيح عبد جورج واجهني حني نفيس أحدث كنت الكلمات بهذه
أمام ماثلة بومباي مدينة وظلت بها. تعارفنا التي القصرية الكلمات أسمع ال وكدت
حامًال كرسيٍّا يقدم املسيح عبد جورج وراح قفص، كأنها صغرية غرفة دخلنا حتى عيني
إىل طاولة نقل ثم سكاير، مرمدة ونظف بيديه، أعدها أنه بعد فيما عرفت قهوة، غالية
شأن بل االجتماعية، الكياسة يتعمد من بتأدب ال األعمال بهذه يقوم وكان جلست، حيث

أموره. تويل يداه ألفت من



وبلغوا تبلغوا

ُخيَِّل كيف تَُرى قبل، من صورة الرجل لهذا أشاهد لم أنني من متأكًدا وكنت
املسيح عبد جورج عالقة ما … بومباي «بومباي سبق؟! فيما به اجتمعت أنني لناظري

الهند؟!» يف بمدينة
خلف كرسيه إىل طريقه يف إيلَّ بظهره دار وهندس، وأصلح نظف أن وبعد
زندين يف عضالت، فوق يموران بصخرين وإذا كلبدة، يبدو الكثيف الشعر فإذا طاولته،
موسيقى وقع عىل يميش كأنه مهل، عىل يخطو هو وإذا ني، الُكمَّ تمزق تكاد وساعدين،

هادئة.
توقعت. مما وأضمر ظننت مما أقرص هو فإذا به وحدقت

فيهما عينان ملحة بي فشخصْت يبتسم؛ أن غري ومن يعبس أن غري من بي وتطلع
هادئة. سامية صافية بل مبتذلة، رشسة ال الشجاعة بهما تتألق يقني، وفيهما حذر

وتكلم القفص، تشبه التي الغرفة تلك يف به خلوت حني الرهبة من بيشء وشعرت
جديد، من بومباي مدينة والحت هدير، وفيه بحة صوته يف فإذا املسيح؛ عبد جورج
األسد رأيت بومباي مدينة ففي الالواعي؛ العقل مع الشعور يتآمر كيف أدركت وفجأة

قفص. يف األسد وكان تهداره، وسمعت مرة ألول
يصخب بتيار شعرت حتى «أكتب» كلمة ذكر إن وما مقاًال، ليكتب دقيقة واستأذنني
عىل محرقة نقمة بنفيس وإذا هناك. كان فراغ يف تنصب عارمة موجة ويثب عروقي، يف
وإذا ملحة، تملكني الذي الخضوع، تأنث عىل الرجولة ثورة هي — قبالتي الجالس هذا
عدوٍّا استحال الذي هذا عىل يجيش واالزدراء والكراهية واملقت البغض من بركان بي
يف «يكتب» انربى حني عيلَّ الكراهية مهمة ل يسهِّ أن أراد هو وكأنما واحدة، لحظة يف

«حرضتي».
الضخمة، اليد تلك إىل أنظر ورحت العداء، تحرق عىل يطفو الهزء بهذا وأنست

والسبابة. اإلبهام بني هضبة تكوَّمت عضالت من وطابة
«يكتب». إنه

معول حول لتلتف خلقت يد هذه «يكتب». املسيح عبد جورج — مضحك ملشهد إنه
قنبلة. لتغرف أو قلم، ال

املسيح. عبد الجورج هذا «يكتب» إنه
حنفية القلم أهذا «الكاتب»؟ هذا يكتب كيف تمتلئ، أمامه الصفحات وأرسعت

الحيطان! وعىل وخلفه أمامه «الزوبعة» وشارة برميل؟ عن تنفتح
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له يقدم أن التلميذ من يطلب املعلم بلهجة سطره ما عىل يطلعني أن وسألته
كتبه. الذي «الفرض»

تنتهي. ال التي الطريق بدء ذلك فكان املسيح، عبد جورج كتبه ما وقرأت
أثرته من غروره يستقطر الشهرة، من القليل يصيب من أن أيقنت اللحظة تلك منذ

ذاته. صومعة يف متعبًدا هناك ويسفنكس عيناه، فتثمل أوداجه؛ تنفخ خمرة

إىل وكراهية، مقت من حياله عواطفي وتأرجحت األوىل، الزيارة بعد عليه ترددي وكثر
فكري عن الرجل هذا يغيب أن لدي ما أشهى كان ساعات ألذكر وإني ومصافاة، ود
أكون ما أشغف أجدني — السنتني من يقرب ما بعد — اليوم أنا وها األبد، إىل ونظري

وإعجابًا. أخوة به
التي األثرة تلك عن نفيس ترفعت قد أن أولهما سببني: الشعور لهذا أن يقيني يف
وجسدي، عقيل من — مناحيها أي — القوة أو السلطة يف متفوق لكل العداء تستثري
وكربه رفيقه انتصارات يف يجد الواحد فأصبح الجهوَد؛ صهَر إليمان والء يف واتحدْت
عن يل كشفت ومباحثة معاملة من سنتني أن الثاني والسبب لها، وانتصارات لنفسه كربًا
إنسانية قطعة وضح حني له وودي به إعجابي فتمادى نفسه؛ مناحي كل الرجل، هذا

كاملة.
لهذا يكون ال وقد الحديث، هذا أستنطقه إليه قصدت سبب، ولغري مناسبة، ولغري
ثائًرا، راضيًا، غاضبًا، اختربته أن بعد املواطن هذا أفهم رصت أني إال حافز من الحديث
املواطن، هذا إىل جديد من األمة تتعرف أن الواجب من وصار متعًظا. واعًظا، ساكنًا،

حناياها. يف املوارة الوطنية ثروتها بعض وهو
فوق خربة اليوم وبيتنا البيت، زاوية يف ُولِْدُت فأجابني: التقليدي السؤال سألته

مري». «بيت قرب املرشع» «عني
أبوك؟ –

.١٩٤٣ آذار ٢ يف هربي إبان أبي مات –
هربت؟ ْن ِممَّ –

التجسس بتهمة باإلعدام عيلَّ حكموا حلب، يف تمركزت التي الحلفاء سلطات من –
بالتجسس اتهمونا الذين األملان عند معتقلني االجتماعيني، القوميني نحن وكنا، لألملان،
الذين اليهود، من قطيًعا نفثوا فلسطني من نحونا زحفهم قبل اإلنكليز أن الحقيقة لهم.
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قوة نؤلف االجتماعيني القوميني نحن إننا تقول: تقاريرهم فجاءت العربية، يتكلمون
الحساسة. املنطقة هذه من شطبنا إىل فبادروا مقاتلة؛

وأمك؟ –
أمي نظرها، فقدت قد فهي تراني؛ لن إنها سنة، ٨٣ عمرها مري، بيت يف هي –
قربيص هللا عبد يخربك، سواي سل أمي، عن أتكلم أن أقدر ال عنها، تسلني ال عمياء،

مرصوعة. جورج أو األشقر، أسد أو مثًال،
ثقافتك. عن طفولتك، عن شيئًا يل قل –

كان أبي إن أي الحقل، يف نحرث كنا أبي، من كانت سمعتها محارضة أول –
— عميقة قاسية جذور من الكثري اقتلعت خلفه، باملعول أرضب وأنا الفدان، يسوق
ورجعت أرضه، يف تنشب لكي ورميتها العدو، جارنا حقل إىل وحملتها — التيول جذور
وهنالك شجرة، فيئ إىل بي ومىش الفدان عن النري أبي فخلع فعلت؛ بما فخوًرا أبي أخرب
بعد ولكني شيئًا، أفعل بأن يأمرني لم أبي إن حياتي. يف محارضة أول إىل أستمع جلسنا
انترصت معركة أول هذه التيول. جذور وأحرقت جارنا حقل إىل رحت محارضته سماع

نفيس. عىل فيها
املعارك؟ من وغريها –

٦-٧ عمري وكان األوىل، العاملية الحرب يف الخوف معركة منها أذكر كثرية، –
النضمامه باإلعدام األتراك عليه حكم أيًضا، املسيح عبد جورج اسمه عم، يل وكان سنوات،
الليل، يف إليه أذهب وكنت مري، بيت قرب الحرش يف مختبئًا وكان الالمركزية، للحركة
موتى جثث تنهش الوحوش رأيت ما وكثريًا الزوادة، حامًال العسكرية بالثكنات مارٍّا
عقل يوسف اسمه آخر عم يل الليلية. سفراتي يف وأتمهل األخطار، أستلذ ورصت الجوع،
وعبيد اإلنكليز، وعبيد األتراك، عبيد عمره قرصَّ لقد متحرًقا، نيوزيلند يف مات املسيح عبد

فرنسا.
قتالك. أنباء عن حدثني –

سعيد هناك ُقِتَل الزوبعة، فرقة ،٣٨ وسنة ٣٦ سنة حاربنا مثًال، فلسطني كثرية، –
العاص.

اجتماعيٍّا؟ قوميٍّا العاص سعيد أكان –
لم ولكننا واحدة، فرقة يف كنا كرسته، الذي أنا اجتماعيٍّا، قوميٍّا كان بالطبع –
انتزعها وقد صدره، عىل «الزوبعة» وشارة مات فيها. ُقِتَل التي املعركة يف مًعا نكن
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اتهمونا أفاضل، مواطنون يومئذ هنأه وقد بها، يفتخر بريوت إىل حملها بريطاني ضابط
مراكز يف بريوت، يف اليوم هم األفاضل هؤالء بعض اليهود. مع تحالفنا أننا بعد فيما
فصييل قائد كان الوطنية. ومواعظهم وأخبارهم بصورهم الجرائد تحفل واملال السلطة
«دمشقي»، فالحة بشري رفيقي األبطال من أذكر محمد. الحاج الرحيم عبد فلسطني يف
املعارك تلك يف بعضنا اْستُْشِهَد اليوم، الالذقية يف العام األمن رئيس هو الزعيم وبشري
نقيم أن أردنا املعارك وقوف وبعد قتالنا. نعد ال نحن أذكر، ال عرش، اثنا عرشة، —

وسجنوننا. وحاكمونا الفرنساويون فاعتقلنا بريوت؛ يف حفلة لشهدائنا
.١٩٤٩ سنة رسحمول عن حدثني –

ثمانية. رسحمول يف كنا –
املعركة؟ تلك يف مالعب محمد — أحدكم ُقِتَل –

ودمه مكبًال السجن إىل ونقلوه املعركة، يف ُجِرَح إنه يقتل، لم مالعب محمد ال، ال، –
األرس. باحة ويف الشاحنة يف تدوسه ضخمة ثقيلة وأحذية ينزف،

الذكريات، تجرش أرضاسه رصير فسمعت املسيح؛ عبد جورج لسان خرس وهنا
ساحة يف محمد: عىل متحرًقا أردف ثم شفتاه، ال عيناه تطلقها الكالم قذائف ورأيت
العرشات إن األرض، به ورضب رأسه مالعب محمد رفع وهناك وشتموه، رضبوه األرس
من العرشات يردده كما الصارخ، املشهد يروون يزالون ما الدرك رجال مواطنينا من
االجتماعيني القوميني إن الحبس، قضبان وراء من آنذاك يطلون كانوا الذين رفقائنا،
رجفة قلوبهم ويف مالعب، محمد جراح عزة األبد وإىل اليوم جباههم يف يحسون كلهم

برأسه. الشهيد هذا هزها حني بالده أرض
حياتك؟ يف حرسة أكرب هي ما –

مترضًجا متخبًطا بالرصاص، أموت أن أريد اليوم، حتى استشهد لم أنني هي –
تطول وأن عروقي، من متفجرة تشخب أراها أن أريد دمي، فوح أنشق أن أريد بدمي،

سوريا. لتحيا تموت كيف نفيس برؤية ألتمتع وعيي يغيب ال وأن احتضاري، ساعة
عاطفية؟ صدمة أكرب لك كان سعادة مقتل أن أتوهم كنت وسألته:

تتكلم؟ عاطفية صدمة أية عن –
كنا املعركة، أوج يف الخيانة رصعته بقائده، الجندي يُْفَجُع كما إال بالزعيم أفجع لم
ولصوصها خونتها من مشعوذيها، من األمة هذه إنقاذ معركة ذروة يف — نزال وال —
الذين من وضعفائها، وجهالها وفقرائها وفالحيها عمالها مستغيل من وطواغيتها،
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هذه إنقاذ ونريد، الزعيم أراد األنبياء. بمسوح فرتدوا لألنانية؛ وسيلة املثالية اخرتعوا
العبودية بميسم الشعب ووسم وطوائف، طبقات، املواطنني صنف الذي النظام، من األمة

والوطنية. الدين ولتجار األجنبي ولعميل لألجنبي،
أعداؤك؟ هم من –

تعرب حركة سبيل يف ينتج، ما بمقدار إال له أهمية ال فرد وأنا عدو، يل ليس –
يف أن نعتقد ونحن األمة، هذه أعداء أعداؤها والحركة األمة. هذه عظمة وعن الحياة عن
القوة عن تكشف أن مهماتها من حركتنا وأن أمتنا، حياة فيه أعتقته خريًا مواطن كل
فهو مبادينا نفذ من وكل عدو، لنا ليس املواطنني. نفوس يف الكامنة والجمال والخري
إذا إال إيماننا كل عن ويفصح مبادينا، كل ينفذ أن فرد عىل يستحيل أن عىل صديقنا،

وفعل. انتظم
املساجني ولبقاء لبنان، عن ورفقائك البتعادك حرسة نفسك يف أن أصحيح –

الحبوس؟ يف القوميني
الحوادث ت يرسَّ للرفيق الرفيق حسد الحسد، إال الحرسة من نعرف ال نحن –
واالضطهاد والفقر واملوت والسجن االبتعاد أما اآلخرز واستثنت التضحية رشف ألحدهما
نبهنا له نفطن لم وما األمة، لخدمة تجندنا عندما وتحديناها، توقعناها مخاطر فكلها
ذي كل تنتظر التاريخ يف مثيل لها يسبق لم آالًما عظيمة، آالًما «إن بقوله: إليه الزعيم
الكفاح أيام إن لك: أقول َولَّْت، رصاعنا أيام أن عنا البعيدون يتوهم منا.» كبرية نفس
وميادين والسجون املغاور وعرفنا والدساسني، والكذابني الخونة اختربنا خلفنا. ال أمامنا
الكويت يف هو فمن مبتعدون، لبنان عن منا الذين أما مبتعدين؟ أي املبتعدون؟ القتال.
يف معنا فهو الحدود عرب هو ومن عنه، مغرتب ال وطنه يف فهو القامشيل؛ أو املوصل أو
إنهم يلتاعون، هم وال عليهم، نلتاع نحن فال — األرسى أقول — األرسى وأما الحركة،
غري الكامل، إنتاجهم من األمة هذه حرمان بقدر إال أسفنا وليس عاديٍّا؛ واجبًا ينفذون
فروض من هو نفس، وتقوية وتثقيف، تبشري، من واإلنتاج ما، لحد ينتجون هم أنهم

االجتماعية. القومية
وحيويتها انتشارها — األيام هذه يف االجتماعية القومية الحركة حالة ما –

وفعاليتها؟
خالل أزمات يف تمر أبًدا وهي تنترص، وهي تنمو هي حياة كل مثل الحركة –
أساليبهم أصبحت إذ أمتنا؛ أعداء نفوس يف حتى فعلنا ولقد منترصون، ولكننا رصاعها.
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الفكري، الرصاع عىل املقاومة اقترصت القطاعات بعض ويف خساسة، أقل مقاومتنا يف
ونريده. نحرتمه ما وهذا

رضغام وفيليب العجمي، مطعم يحارضيف جلخ، جان خاطري يف تراءى ما ولسبب
عليه؛ ويعلقان الحديث هذا يقرأان وتصورتهما العدلية، شجرة تحت مذياعه خلف

مثري. سيايس موضوع إىل أنتقل فهرعت
الحديث وهذا والغربي؟ الرويس املعسكرين بني القائم العداء من موقفكم ما قلت:

تركيا؟ مع تفاهم عن
االستعمار وعبيد جديد، من تستعمرنا أن يشوقها استعمرتنا التي تركيا إن أجاب:
النزاع من يهمنا الفكرة. بهذه يرحبون بدءوا «فرودية» لذة النريَ رقابهم تستلذ الذين من
االستعمار أعداء نحن غرب، وال رشق أجل من بهذا نضحي ولن أمتنا؛ مصلحة العاملي
لن ولكننا باطلة، مضللة عقيدة وألنها رويس؛ استعمار وسيلة ألنها الشيوعية؛ ونقاوم
حقنا، من هي مصالح بيًعا ليبيعونا للشيوعية هذا عداءنا يستغلوا أن للغربيني نسمح
أنهم الغربيون يدعي الشيوعية، ضللته ولو حتى لنا مواطنًا يبقى املواطن أن تنَس وال

للحرية. اضطهاًدا إال أعمالهم من نَر لم ونحن حر، عالم أجل من يشتغلون
الحركة؟ هذه فعلت ماذا حدثني قلت:

فينا. انترصت إنها أجاب:
اسمع، فأوضح: عيني، أمام تتخايل رضغام وفيليب جلخ جان صورة ملح وكأنه
يسخر أنانيٍّا وال قبائليٍّا وال طائفيٍّا يعد فلم نفسه، طهرت النهضة عقيدة اعتنق من كل
أجلها، من للعمل تحفزه بالده نحو بمسئولية وشعر الخاصة، ملصالحه العامة املصلحة
والدين، الوطنية ولتجار ولإلقطاعي لألجنبي، عبوديته مطرًحا فانتفض نفسه؛ واحرتم

و… و… ومواطنيه رفقائه مع وتعاون
إرهابية؟ جماعة أنكم من انترش الذي الصيت وهذا فقاطعته:

ال جنود نحن معرتضه، يمحق الحياة قطار ولكن بالعنف، نؤمن ال نحن –
هم يتجاهلون، كانوا وإن يفهموننا، اليوم لبنان يف األمر عىل القائمني إن قبضايات.
ومصالحها أمتنا إرادة ننفذ نحن وملاذا. التعبئة نعلن متى والتجربة باالختبار عنا يعرفون
هو فما لنفسه شيئًا طلب ومن لنفسه، شيئًا يبغي من منا ليس العظمة، مع وميعادها
العامة املصلحة سبيل يف وعي عن للتضحية مستعدون أبًدا نحن االجتماعي. بالقومي

والحقارة. للتوافه نأبه وال
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النمو تفرض الحياة وتغذيتها. الحياة استمرار رشوط من واملوت رصاع، الحياة
فيزول، ليحيا يفنى َمن صفوفنا، خارج من أو صفوفنا من وإيجابًا، سلبًا للموت وتنتدب
من له ليس االجتماعي والقومي للواجب، نظرتنا هذه الحياة. يعرقل حاجًزا يزيل أو
عىل قسوتها من بأكثر عليه تقسو حركتنا أن غري آخر، مواطن أي من بأكثر حقوق
أمي — مري بيت يف العمياء املرأة تلك مسئولية، أكثر إذن فهو وعيًا، أشد ألنه سواه؛
بالدي أبناء مع متفانيًا كنت إذا إال األمومة حق فأيف نحوها؛ البنوة بواجب أقوم لن —
يف أو أهدن، يف النبطية، يف نابلس، يف بالدي، يف وولد ووالد أم كل أجل ومن أجلها، من
لسائر مما أكثر علينا لهم ليس — وأيتامه كرم عساف شهيدنا — الشهيد أرملة بغداد.

ذمتنا. يف وأيتامهم األمة وشهداء أرامل
تعصف، أن تهم حوله من التي الزوبعة بشارات فإذا سكون، الغرفة يف وَدوَّْى

أيامك؟ تقيض وكيف عادي: بسؤال فتداركتها
التنظيم ويأخذني وأحارض ساعات، خمس وأطالع ساعات، عرش من نحًوا أكتب –

أنام. الليايل بعض ويف ساعات،
أفضل أنهم تعتقد من أسماء عليها اكتب له: وقلت بيضاء بورقة إليه ودفعت

االجتماعيني. القوميني
فعلت َمْن معروفة، ووسائلنا وتعاليمنا وإيماننا مبادئنا مفاضلة؛ بيننا ليس قال:

العقيدة. فيه فعلت ما بقدر إال اآلخر أحدنا يفضل ال األمثل، املواطن منه صريت به
األمثل. املواطن العقيدة منهم جعلت َمْن أسماء يل اكتب قلت:

سعادة». «أنطون صفحتيها: عىل وكتب الورقة، فتناول
وأنت؟ –

رفقائنا من ألوًفا أعرف وأنا مئات، تعرف أنت سواي، وال أنا ال ال، مهمدًرا: فأجاب
وستبقى الزعيم، اسم من إال بيضاء الورقة هذه ولكن األمثل، املواطن منهم أيٍّا تحسب قد
منه. اقرتبت كلما أبًدا ويسمو يتصاعد وهدفها هدفها، األمة هذه تبلغ حتى بيضاء
الحبل بهذا — بحبل مربوطتان ويداه بريوت، رمل عىل راكًعا مات االسم هذا صاحب

أصابعه). تالعبها راحت منه قطعة (وأراني
انفعال! غري من ذلك قال

شبه ١٩٣٣ سنة األمريكية الجامعة من تخرج أنه فأجاب ثقافته، عن وسألته
أسس وأنه السجن، يف وأتقنها املدرسة يف الفرنسية تعلم وأنه باالقتصاد، متخصص
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للثورة انتصاًرا ،١٩٢٥ سنة برمانا أو مري بيت مدرسة يف الحورانية» «الجمعية وترأس
قرأه منثور بشعر اإلعجاب شديد أعجب لبنان شعراء أحد وأن الفرنسيني، ضد الحورانية
واألدب؟ تأليفه. من كان ولكنه الصينية، عن ترجمة أنه عىل املسيح، عبد جورج عليه
هذه ويف ويبذر. أثالًما يشق أن يجب واألديب االقتصادي، األساس يرتكز حتى يربز «لن
اليوم لبنان ويف جربان، خليل جربان اسمه سوريا يف واحد أديب قام سنة الخمسني
أدبها «إن االجتماعية؟ القومية والنهضة شاعًرا. يكون بأن َهمَّ وآخر حي، واحد شاعر

بالظهور.» بدأ
تعترب القومية والحركة بها، يهتم ال أن يجب االجتماعي القومي إن والسياسة؟
هو االهتمام ومبعث به، تهتم ما آخر وهي قوميٍّا، عمًال ليست السياسة ألجل السياسة
سواهم، أيدي يف منا األمة ملصلحة التنفيذ إىل أقرب عقيدتنا رجال أيدي يف املقاليد أن
أنفسهم، عن باإلعالن كوال والبيبيس كوال الكوكا ينافسون أراخنة بالسياسة مشتغلون
واحد لكل منهم، أرخون كل — كلهم وعاملناهم كلهم، وخربناهم كلهم، نعرفهم نحن
اإلصالح إىل تشوفه يف والشعب «أنا». اسمه واحًدا شخًصا ويخبئ ويضخم، يزين رداء
املعجبون املنبهرون الغفلة من فرتات يف فيكثر األراخني؛ رساب يف الواحة يرى والتقدم
وال معجبني وال منبهرين ال يعودوا حتى وعي يقظة إال هي وما املخدوعون، — املهللون

مخدوعني. ال — مهللني
يعتقد هو مكتبة، بل كتابًا تفتح ال هنا … ها … والفلسفة عنها، يعرف واملوسيقى؟
عرشات يف يناقش ولكنه الروائي، زينون ويتلوه فيلسوف، أعظم سعادة أنطوان أن
تخاف أن غري من عنها التحدث لك وطاب تالمذتها من كنت إن الفالسفة من آخرين

رضغام. فيليب أو جلخ جان

«هل ثانيًا سؤاًال الجواب فكان سواه؟ عن الرجل هذا يميز الذي ما نفيس أسائل وعدت
سواه؟» عن يميزه ما الرجل هذا يف

النقد، قنابل يتلقى ورأيته مدمًرا، نقًدا يقصف املسيح عبد جورج إىل استمعت لقد
إليه أصغيت وواقعيته، تفكريه بعمق معجبًا منه وتستفيد وإمعان، بشوق لتقرأه وإنك
صخًما مبلًغا — فقط أشهر أربعة — أشهر أربعة يف كسب كيف صبيانية، بخيالء يروي
فرازها شجرة إىل تطلع وكيف بالحطب، متجًرا أقل) ال لريا، ومائتي (ألف لريا ١٢٠٠
قناطري، أربعة — للعبقرية ويا — الوزن وجاء قناطري»، أربعة تزن «إنها وحكم: بعينيه،
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«هربوا جناح»: «رفة ألف منه وسمعت فهمي، عن عمقت عبارة يل يرشح إليه وأصغيت
وتطلعت الجرة»، ترى ال الجرة «حاملة الرأس». وجع عىل خبيزة «لبخ قاعدون» وهم
دمشقية، نديم (يا فاروق أيام مرص يف سجن من عادوا الطلبة من جمع إىل يستمع إليه
يرسني مرص، يف اللبنانية املفوضية يف يومئذ كنت من يا البعلبكي، محمد خال ابن يا
لهم رفيق إىل ويشريون سجنهم، أنباء يقصون خايل) ابن ال البعبكي محمد خال ابن أنك
أن غري من الحديث إىل يستمع رأيته سجنهم، عىل احتجاًجا وخيط بإبرة شفتيه خاط
لبس حني يرشق وجهه ورأيت إعجابه، يظهر أو االجتماعي القومي الطالب إىل يلتفت
َمْن حداد، جورج هدية له أرسلها سنوات) خمس عمرها الوحيدة (بدلته جديدة بدلة
نحقد؛ ال نحن بأسنانه، أذني اقتلع الذي ذلك بذاته، هو نعم حداد؟ جورج أي تقول؟

تكفيني. واحدة أذن حال كل عىل
ملقال. ال لكتب موضوًعا يكون أن يصلح املسيح عبد جورج

عن يميزه ما الرجل هذا يف هل سؤال: هو والجواب سواه؟ عن يميزه الذي ما
سواه؟

الشجاعة؟ بالحيوان. اإلنسان تشبيه السخف من باألسد. نشبهه أن السخف من
الجسدية؟ القوة باعوها. الذين مع يتساوى «وباعها»، الخوف من اإلنسان تخلص متى
ولكنني التفكري، عميق فلسفة تلميذ هو الفكر؟ منه. عضالت أشد هو من نعرف وأنا أنت
الشائع. باملعنى أدبًا منه أعىل هم من عرشات بريوت يف األدب؟ يضاهونه. من أعرف

بالتدجيل. يؤمن الوطنية وتاجر بالرشوة، يؤمن املرتيش بيشء، يؤمن كلنا اإليمان؟
يميزه؟ الذي ما إذن

عىل ارتكزت عقيدة أعماله، ونسقت تفكريه، نظمت بعقيدة آمن أنه إال يشء، ال
صحيحة. عقيدة ثانية بعبارة أو — اإلنسانية والقيم العلم

أعِط. له: قالت رفقائك. مع وانتظم نفسك يف القوة اطلب العقيدة: هذه له قالت
واملجتمع وحدك، يشء ال أنت له: قالت ومصالحها. ألمتك واألخري األول والؤك له: وقالت
أزعر تكن وال شجاًعا كن له: قالت املجتمع. ألنه يشء كل أنه فشعر معك؛ يشء كل
وعلم واإلقطاعية، الطائفية، وأوهام الحقري، التفكري أدران من نفسك واغسل بهواًرا،
تغر فلم جريانه عىل صدره أوغرت وال سواه، بممتلكات وال بالخبز، استهوته ما الغيب.
الكسب، يف ا حقٍّ — ونساء رجاًال — متساوون مواطنون كلكم له: قالت بل بهيميته.
هي، وكما نفهمها كما الحياة ألن الروح؛ تؤمله ولم املادة تحتقر لم اإلنتاج. يف وواجبًا

املدرحية). هي (هذه روح وهي مادة هي
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نشوة من رقية تقلده ولم املخترص، الطريق وال الرخيص، بالحل العقيدة تعده لم
الواعية، الرجولة فيه فهبت فيه؛ كامنة أنها تؤمن التي القوى استهاجت بل مبهمة،
العمياء، الغريزة تحدوها هرعت التي الحقارة ال وتصارع، لتعطي جاءت التي الرجولة

املسيح. عبد جورج صار نفسه يف الكرب ارشأب فحني وتتمتع، لتنهب
عنارص فانتفضت العلم؛ يؤيده بيشء آمن عادي، رجل هو املسيح عبد جورج ال، ال،

وجرأة. فكر، بطولة وانتظمت، نفسه،
املسيح، عبد كجورج يصبح أن األمة هذه مواطني من واحد أي وسع يف أن يقيني يف
لن … سعادة أنطون اسم املسيح عبد األمني عليها خط التي الورقة تلك منه. أفضل أو
السطر يكون لن األول االجتماعي والقومي األول، واالسم األول، السطر إن بيضاء. تبقى

األخري. االسم وال األخري
ذلك وتتفولذ، تتكاثر أبًدا خيوطها املسيح، عبد جورج تقلبها التي الحبل قطعة
الغرقى سينشل قضيته، النتصار رشط موته أن آمن َمْن معصمي عىل التف الذي الحبل

الشوير. ضهور مشارف إىل جميل أبو وادي مهاوي من كلهم
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رصاصات، ثالث الشورى مجلس رئيس رشبل يوسف األستاذ عىل مجهول أطلق
مطلق إن يومئذ: وقيل مسدسه، (تعطل) الرصاصروكب مطلق أن الصحف وروت

االجتماعي. القومي الحزب أعضاء من الشيخ، حسني اسمه فتى النار

∗∗∗

الرش. مع رصاًعا وجدتها — اختصاًرا وصفها شئت إن — الحضارة
وطرد الكهف، أفاعي سحق أن بعد إال كهفه يف ملجأه إىل األول اإلنسان اطمأن ما

العتمة. فيه َر ونَوَّ الخفافيش، منه
مساكنه عن وأبعد بكوارسها، بطش أن بعد إال األرض حراثة إىل اإلنسان أِمن وما
إال تَُقاُس ال — الرش مع رصاع بأنها اختصاًرا وصفها شئنا — والحضارة وحوشها،
ينجح واملعلم املرض، مكروب يفني حني ينجح فالطب القتال؛ هذا يف ظفرها بمقدار

باملسافة. تبطش حني تنجح والطائرة تلميذه، نفس من بالعلم الجهل يطرد حني
وضبطها الحكومة نظام الفوىض، رش مع رصاعه سياق يف اإلنسان، ابتكر ولقد

بالقوانني.
لعكسه؛ تستخدم أو للخري تصلح طيعة أداة اإلنسان، اخرتعه ما ككل القانون، وجاء
ويُْسَجُن القانون، باسم يغتال من يقرتفها جريمة من أفظع الدنيا يف جريمة من فليس

العدالة. باسم األبرياء
يف الحكم أزمة أن تنادي كتابنا مقاالت واصطفت بالدنا، خطباء صاح طاملا ويا
تنفيذها أو تنفيذها، عن اإلعراض أو تنفيذها، إساءة أو القوانني، تنفيذ أزمة هي بالدنا

معكوسة.
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ازدهرت. وفيها بالدنا يف نشأت — حديثنا موضوع تزال ال وهي — والحضارة
الرش عىل تغلبنا ما مقدار عىل هرمت أو تصابت مقياسها، القوة تكون وقد وحضارتنا،

علينا. الرش تغلب أو
حاولوا الذين وباملبرشين، وباملصلحني بالبطوالت حفل الحديث بالدنا وتاريخ
املصلحني هؤالء ولكن الحضاري، سريها يف األمة هذه دفع وبالتايل الرش، عىل القضاء
الشعب إىل توجهوا وما بعضها، إال الحياة مناحي من تناولوا ما واألبطال واملبرشين
تموجات يف الحركات بطوالت فهدرت وبالعلم؛ بالواقع متسلحني استثاروا وما بكامله،

املجتمع. سطح عىل ضعيفة
سعادة. أنطون وجاء

ثروة توحي ما ويف تنص، ما يف — عظيم وكلها — كتبه يجد حركته يحيا َمْن إن
العديدة. كتبها دفتي يف تحرص ال ثقافة مناقبية من

تماوجت حني فهي مجتمع، وعن حياة عن شامل تعبري جوهرها يف أنها وتجد
يرفرف بارجة كل فيها ولتغرق درن، كل ولتغسل فراغ، كل لتمأل انطلقت وارشأبت

مستعمر. علم عليها
املستعمر وجه يف الزوبعة علم رفع أن منذ سعادة أنطون عىل باإلعدام حكموا لذلك

الداخيل. واملستعمر األجنبي،
تريد؟ ماذا — سعادة أنطون — االجتماعية القومية الحركة هذه

فأنتم زرازير، أنكم الغربان تصدقوا ال األمة: هذه ملواطني قالت أنها األوىل جريمتها
الشواهني. أنتم

وأن لها، مستغالٍّ وال متفرًجا ال بالده عن مسئوًال املواطن جعلت أن جرائمها ومن
بنفوسهم واإليمان البطولة فيهم استثارت وأنها معتنقيها، نفوس يف الطائفية رصعت
التفكري بلبلة حت ورسَّ الخائنني، أسماء وتهجأت التزعمات، بالونات ثقبت وأنها وبالدهم،

التفكري. وضوح يبغي من يف
عنفوانية. حركة وستبقى، الحركة، كانت

إنه وزيًرا، أو نائبًا يصبح حتى ثار ما سعادة أنطون إن لترصعه. الرش ْت تََحدَّ
وال الرش، نهضته هادنت فما حاسم، نهائي لظفر وجنده وعبأه األمة، وعي استنهض
وخربوا بهم ونكلوا االجتماعيني، القوميني سجنوا الفرنسيون فاملستعمرون الرش؛ هادنها
ورشد. واغتال قتل — انطوى؟ هل — ينطوي أن قبل الخوري بشارة وعهد بيوتهم،
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حزيران أواسط يف الخوري بشارة األستاذ السابق الرئيس إىل مىض فيما تحدثت
االجتماعي القومي الحزب إىل انضممت أن منذ إني الرئيس، فخامة يا فقلت: ،١٩٥١ عام
البوليس، يلقي أن الرئيس فخامة يا املمكن من ليس ملبادئهم. تفهمي معهم اختالطي بدأ
حزبية، رخصة االجتماعيون القوميون يريده ما كل صحيحة، مبادئ القضاة يشنق أن أو
هؤالء رساح إطالق ويريدون جماعة، عن يحجبها أن متمدن بلد وال منطق من ليس
بعد — مواطنوك وهم — القوميني هؤالء إن محاكمتهم. حكاية يعرف والكل السجناء،
الرزق باب االضطهاد وسد بيوتهم وهدم رفقائهم، من والكثري حركتهم، زعيم أُْعِدَم أن
انتظام إن رأيي يف مضطهد. مؤمن من املعتدي ويل يا مخيف؛ مزاج يف وجوههم، يف
ثائرين يبقوا أن من أعدائهم عىل خطًرا أقل هو مسئول له مرخص حزب يف القوميني
قائد أو اجتماعي عالم كل الرأي بهذا يشاركني حزبي، مسئول يضبطهم ال ناقمني،

إنساني. موجه أو عسكري
يستثريوها! أن ال القمة يكبحوا أن هو الجماعة هذه يف اليوم البارزين َهمَّ إن

قط كان وما أده، أميل املرحوم أباه إن حايك: جربان ألحدنا أده بيار قال ولقد
.c’est un assassinat اغتيال» سعادة إعدام «إن قال: مغرًما، سعادة بالزعيم

فريد للسيد قال سعادة الزعيم أن ١٩٤٩ تموز ٧ عدد يف «الهدف» جريدة وذكرت
قضيتي أعترب «إني السيار: الدرك مركز درج عىل صاعدان وهما العام، األمن مدير شهاب

.Je considère mon cas comme une liquidation politique سياسيٍّا» اغتياًال
يوسف اغتيال حاول الشيخ حسني إن يقولون: جديد، اغتيال عن يتحدثون واليوم
إطالق سبب هو فما هذا، صح إن اجتماعي؛ قومي الشيخ حسني بأن ويلغطون رشبل،
يوسف يعرف لم الشيخ حسني أن الجرائد روايات من عنه؟ املسئول ومن الرصاص،
قتل ليحاول املحرتف باملجرم الشيخ حسني وليس عالقة، أي معه له يكن ولم رشبل،

رشوة. لقاء الناس من أحد
الحافز؟ هو ما تَُرْى

معلومات لدينا ليس ألنه هذا؛ كل إىل نلجأ العقل، ونَُحكُِّم ونستنتج، نتكهن، نحن
إليها. االستناد يصح بعدها أو الحادثة، قبل

القوى خلف املتمرتس الرش مع رصاًعا االجتماعي القومي الحزب أنشأ أن منذ
يف والفساد واالستعمار الخوف أشاعه الذي والضعف الطائفي، والتعصب املسلحة،

واملثالية. الوعي مع معركته يف قواه كل الرش جند املواطنني، جمهور نفوس
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االتهام. قفص يف املثاليَة ووضعت روبًا، الخيانُة لبست لقد
بوابة إرسائيل مع الحدود من وجعلوا الشعب، ونهبوا االستعمار، خدموا الذين
يف هو حزبي لعمل رخصة نأخذ أن يريدون ال والجواسيس، الخونة يسلكها كربى،

وحقوقه. مسئوليته املواطن تفهم ثقافة، حركة جوهره
مبادئنا إن يقولون: بيوتنا، ويعتمون وعتموا شوارعنا، وينبشون نبشوا والذين

الظالم. تنرش
السجون يف أحرارنا يستبقون عنهم، العفو فاستصدروا للمجرمني توسطوا والذين

اإلبعاد. ويف
قانون، إىل مستندين غري وأحرقوها لسعادة، العرش» «املحارضات صادروا والذين

القوانني. لخرق ُخِلَقْت جماعة أننا يتهموننا دستور، وال
قوتنا يف ألن قوية؛ فئة يريدوننا ال األجانب وعمال والصفقات التطبيق وأساتذة

للسفارات. واالنصياع التجسس ألعمال نهاية
يريدون ال املغرب، «طنجة» أو الرشق، «شانهاي» بريوت يريدون الذين القوادون

كلها. السورية للبالد ثقافة عاصمة بريوت جعل إىل الشعب نوجه أن
يزالون ال دماء ورائحة آالمها، تنبض تزال ال جراًحا االجتماعيني القوميني يف إن

ينشقونها.
املطلق؟ أنه صح إن — رصاصاته الشيخ حسني أطلق هذا أجل أمن

معركة بعد باألرض رأسه مالعب محمد رضب حني تهتز األرض َشَعَر تَُراُه
رسحمول؟

رئته؟ يف الدركي حربة طعنة وتحسس حداد، جورج إىل تحدث تراه
تنضح وكلماته البيت، إىل سيمون عاد كيف تروي بهنا سيمون أم إىل استمع تراه

رجليه؟ أظافر تحت من املتدفق بالدم
حبس إىل بالزوادة سبت كل تسري متى فؤاد وأم متى، إلياس امرأة رأى أتراه

الزوادة؟ تجمعت كيف أعلم وهللا القلعة،
الذين واملئات سجنوا، الذين واأللوف ترشدوا، الذين القوميني ألوف ذكر أتراه
ألنهم ذلك كل أموالهم؛ وفقدوا بيوتهم، اْحتُلَّْت الذين واملئات رزقهم، موارد عن ُفِصلُوا

وجودهم؟» يساوي خطري أمر «لتحقيق نفوسهم انتدبوا مثاليون،
هذا وأن نشأته، منذ الحزب عايشت واملالحقة والتهم االضطهاد أن وعى أتراه

بعدها؟ ثم ١٩٤٩ ثورة قبل ذروته بلغ االضطهاد
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لم الفساد موكب أن فوجد حوله، فيما تطلع — الشيخ حسني ترى — تراه أم
الذين وأن الواعظني، كتاب من علينا يقرءون الشياطني وأن الوجوه، بعض إال فيه يتغري
النعم جاءتهم — مواردهم وزخرت أموالهم وضخمت أمرهم، وعال قصورهم، شمخت

واملواطن. البالد، حساب عىل
فضيلة؟ أصبحت الخيانة وأن جريمة، صارت املثالية أن فقه تُراه

ُدِفَعْت لريا ألف خمسني أن قرأ لعله يدري، ال نفسه الشيخ حسني لعل يدري؟ َمْن
تعويًضا يُْدَفُع أن يجب كم حساب الحساب، فأعياه سليم؛ محسن لألستاذ ستدفع أو

االجتماعي؟ القومي للحزب
تُبنى ال الدول أن فتحقق الغرب من العائدين أقاربه أو معارفه أحد إىل تحدث لعله

االجتماعية. القومية مبادئ عىل إال
اغتياالت عىل الطريق ويقطع عليه، احتجاًجا يسجل أن فأراد االغتياالت، ذكر لعله

يكفروا! أن يريدون للذين التكفري مجال ويفسح جديدة،
إرسائيل؟ من إلينا ُشحنت التي القنبلة توقظهم ولم سواه، يوقظ أن أراد لعله

ندري! ال نحن يدري؟ من
يدري! ال — النار مطلق أنه صح إن — نفسه الشيخ حسني ولعل
كلها. لألمة لنفسه، لنا، يوضح أن ويقدر يدري، الجديد العهد لعل

للبوم. إال الخراب يف الغناء يطيب ال
األمة. هذه دم دمنا، بعض ألنه منظره؛ يؤملنا شارع رصيف عىل سال الذي والدم
يزيل وأن الرش، رصاع يف يساهم أن العهد هذا وعىل مىض، فيما العدالة روكبت لقد

يرسخها. أن ال املايض آثام
وحق. وإشعاع إنتاج حياة نبغي ما وكل

إجازة تمنع وال فيلسوف، كتب تحرق وال السجون، يف األمة أحرار تعزل ال حياة
يهوه». «شهود عىل حتى بها تجود عمل

أو الشيخ حسني يستفز تفكري دون نحول وأن األحقاد، نغسل أن مهماتنا من
وجدنا — عهدنا نحسبه نزال ال ونحن — الجديد العهد مع التعاون أردنا وكلما سواه،

جديد. من روكبت العدالة أن
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هذا كل من وأهم مذهب؟ للرجل يكون أن الرضورة أمن املذهب؟ هو ما مذهب؟ يل هل
البيس هيا بها: أصيح أنا أم للناس، أظهرها عارية الحقيقة أهي بالجواب؟ أنا أصادق

إليِك؟ التعرف يبغون زائرون الصالون ففي واخرجي؛ وتربجي أنيًقا، ثوبك
وما جمع، يف حارضت وما سطًرا، دونت ما وإني الدنيا، مزوري أكرب القلم أهل إن
فأحاسب الضمري؛ يطلقها حارقة، عارمة موجة نفيس يف وارشأبت إال حفلة يف خطبت

أكتب؟ وفيما أقول فيما أنا أصادق نفيس
الجريمة، تعمد أو أخطأ إن السيارة، وسائق والصيديل، الطبيب، يعاقب فالقانون
إن بل يحاسبه، من وليس ويضلل، يكذب أن فله — خطابة أو كتابة — اآلراء مطلق أما
مأخوذين القراءة عىل يقبلون فهم تروعهم؛ هالة األديب حول نسجوا قد الناس جمهور

شهرته. ترسخت متكلم ألي بخشوع ويصغون املطبوعة، الكلمة بسحر
مذهبك؟» يكون أن يجب «ما فيميس: السؤال؛ هذا َر يَُحوَّ أن األصح فكان إذن
اتفق وإن العطلة، وأيام والحفالت األعياد يف به نتزين ثوب إنه مذهبًا. يحيون فقليلون
الحقيقة؛ هي الحياة يف ما وأرخم الصدق، هو الفن يف ما أجمل أن يؤمن من لقيت أن
الحقيقة عن اإلفصاح عىل القادرين من أو الفنانني، من تلتقيه الذي هذا يكون فقلما

خطابة. أو كتابة
أدين عرشة السادسة حتى كنت فلقد ثالثة: مذاهب حياتي يف اعتنقت فقد أنا أما
ورصاعها بأحقادها بتفوقها، بعائلتي، أؤمن لبنان، يف الضيعة ابن فأنا الضيقة، بقرويتي
سيًفا، وامتشقت الطائفية، ارتدت القروية العائلية وهذه سؤددها، أجل من جرياننا مع
ال عداهم من وكل وأنبلهم، األرض، أهل أشجع والدروز درزي، فأنا خوذة؛ واعتمرت
بل للدروز، مطيًعا ذليًال خانًعا يكون أن يجب ولكنه األرض، وجه عىل يعيش أن بأس



وبلغوا تبلغوا

تقي عائلة — اآللهة عرش تتبوأ حيث هناك «بعقلني»، اسمها بلدة الدروز، لعاصمة
األحمر طربوشه الدنيا إىل مصوبًا سعيد، العبقري الجبار ذلك بينهم يزبطر — الدين

العالم. أفق قوسه حاجب، فوق
قرويتي، من متحرر فأنا سواها، وتصوغ النفس يف عقًدا تفكك الحياة وراحت
العبقري الجبار ذلك أعبد سواه فمن —صدقت أعبد بدأت ولكني بهما، كافر وعنرصيتي،
عزه سبيل ويف مؤلفاتي، لتعظيمه كانت سنة، ثالثني طوال ومجدته له، صليت سعيد؟
— الفخم النادي اسمه ولتخليد بذلت، الذي اإلحسان صيته وإلذاعة جنيت، التي األموال
الفتاة عشق حني بنفسه مغرًما كان بنيت، الذي — األمريكية الجامعة متخرجي نادي
تصفق حني لظفره، تصفق الجماهري كانت صبية، ابنتهما صارت أن وبعد تزوج، التي

«البيانو». عىل ابنته تعزفها ملوسيقى
يرافقه وعي بشعور أوًال تبدأ فجائية، وال عفوية تكون ال اإلفاقة إن ال، واستفقت،
الرشق يف مغرتبي، يف عيناي، انفتحت حني بالدي يف كنت لذيذ. مؤلم ببطء يتالىش خدر،
استفقت حني أمتي. هي ومن أنا، من أخربهم بالناس أصيح كنت «الفلبني»، األقىص،
امتدت يًدا ولكن قدمي، بني هناك أسمرهما وكدت أنا؟ من نفيس أسأل لم بالدي يف
وبعضه مطبوعة، كلمات بعضه كبري ضخم كتاب هنالك وإذا عليها، وشدت ذراعي إىل
ذلك وريقات وبني اإليمان، يستثريه الذي ذلك إال رموزها يحل ال صفحات وبعضه دماء،
سفر — الضخم الكبري لكتاب هذا ألن أنت؛ تمألها أن تدعوك بيضاء صفحات السفر
من تريد ما وامأل فافعل التاريخ، وجه لغريت فعلت؛ لو قوة فينا أن يبرش — مذهبي

ومواهبك. عزمك قدر عىل الصفحات
املذهب يرث أكثرنا األسباب، من واحد لسبب مذهبًا، اعتنق إنه لك: يقول َمْن كاذب
ما كل باملائة، مائة يمثل، إنه قلت: إن أنا وكاذب وراثة، جاءني ما مذهبي يعتنق، الذي
استيقظ حني تمتمته الذي الكبري، السؤال يجيب — املذهب هذا — ولكنه إليه، أصبو
ما إىل الوصول إىل الطريق ويخط نكون؟ أن يجب وما أنا؟» «من ال نحن؟» «من وعيي
الطربوش تحت القوس ذلك وابتعد، أفقنا امتد علونا كلما ألننا إليه؛ رسنا كلما عنا يبتعد

وابتعاد. اتساع يف أبًدا هو األحمر،
يقول هو بل الخارطة، يعطيك ال إنه فحسب، الطريق لك يرسم ال املخطط وهذا
ال موحدة عملية كلها هي عليها، والسري السري عىل وعزمك والطريق الخارطة إن لك:
الدرب، عىل وتسري خارطة وتحمل وتختط، ترس، لم إن مذهب بصاحب أنت فما تتجزأ،

سريك. رسعة إال يقرصها ال التي الوعرة الدرب
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حزب. اسمه جهاز يف لها أعمل قوميتي إذن هو مذهبي
، مستقالٍّ منفرًدا له واعمل نفسك، يف إيمانك فليكن اإليمان؛ هو الحزب الحزب؟ ِلَم
صنعك؟ من ليست قيوًدا عليك ويفرض نشاطك، ويشل يقولبك النظام ِلَم الحزب؟ ِلَم

الحزب؟ ِلَم
تنفيذ جهاز له ليس مذهب كل والطائرة؟ للمركب املالحون ِلَم للدولة؟ الجيش ِلَم
جهاز يكون أن يصح الفرد أن الذهن إىل يتبادر قد له، قيمة ال رأي إنه بمذهب؛ هو ما
يف الرمزية وحدك، تمارسها أن تقدر الوجودية املذاهب: بعض عىل هذا يصح قد املذهب،
مجتمع؛ تقوية إىل تهدف وهي القومية، أما واحدة، يد تحركه واحد قلم يكتبها الشعر
يُبِْقْي النظام يفولذه، جهاز يف انصهر إذا إال الفاعلية كل فعاًال فيها الفرد يكون فلن

الواجب. بتنفيذ — الحرية هي القوة هذه بعض — القوة
الكثري، واحتمال الكثري، عن التخيل إنها أحرف: بخمسة هي ما هنا «انصهر» ولفظة
مصاعب الكثري، ومحق الكثري، عىل والتسلط تكرهها، قد مألوفة غري أشياء عىل والتعود
فال بالقوة؛ استشعرت منها واحدة غلبت وكلما تقحمها، ومناقبية، وجسدية، فكرية،
— فتأتيك قوى، من فيها يعبأ هو ما بقدر إال نفسك يف فعل قد املذهب هذا أن تتحقق
حافيًا، لتميش حتى مقاييسك وتستقيم واألدبية، الجسدية الشجاعة — فيك ترتسخ أو
الذي املذهب هذا أن االكتشاف إىل األمر بك وينتهي عسكرية؛ جزمة منتعل أنك وتحس
ووطن، وشعب وأمة مجتمع خري أجل من أنانيتك وسحق مقاتل، فريق يف فرًدا صهرك
سؤال تسمع حني أنت فإذا األلف؛ رسوتي بني القابعة النون تلك فتشع فرًدا؛ عززك قد
إىل أقرب إنسان أنت وإذن «نحن»، من جزء هي «أنا» ألن الطرف؛ تغض ال نحن؟» «من

أفضل. مواطن ألنك أرفع؛ إنسان أنت وإذا واملواطنني، الجريان إىل وأحب هللا،
سنة، كل باملائة ٩٨ منها يتغري أو تتغري، اإلنسان جسد ذرات إن الذرة: علماء يقول

سنة؟ كل مرة اإلنسان يتغري فهل
حياة، حركة ألنه الدائم؛ الحياة ربيع إنه الشباب، ريعان يف دائًما يبقى فتى مذهبي
ويفعل جسدها، ليتجدد تستبدل ذراتها إن تنص، هي مما بأكثر توحي حركة إنها

عقلها.
تجنده حني الفرد شأن تُعيل التي االجتماعية، القومية السورية الحركة هو مذهبي
إحدى تُعد حني الشاملة، اإلنسانية لتحقيق الكبري الحلم نحو بنا وتسري جيش، يف نفًرا

ونظام. وواجب وقوة حرية مجتمع منها فتجعل — أمتنا — اإلنسانية هذه وحدات

47





األمري سمو يا التاريخ نخاف نحن

تفجرت بريوت إىل — العهد ويل يزال ال ذاك إذ وكان — سعود امللك جاللة جاء يوم
التقليدية. التملق وطوفانات املديح أنهار

تليه. التي والرسالة التايل املقال فكان

∗∗∗

القرصإلقامتك. يعدون والخدم النرصالستقبالك، أقواس يرفعون والعمال أيام منذ
الفكر يُعِملون الفصاحة، رشفات يف وبعضهم السلطان، مرتفعات يف بعضهم ومتسولون
جاه. من درهم أو مال، من درهم إىل ترتجم لفتة — سموك من لفتة تصيد سبيل يف

ملخاطبتك؛ األمة هذه أبناء أحد انربى ولنئ املتهافتون، هؤالء أمتنا، يمثلون ال إنهم
َوَربَُّك ْ ﴿اْقَرأ بالقلم تكتب التي اللغة حراء من إنك عنا، البعيد بالغريب أنت ما فألنك

يَْعَلْم﴾. َلْم َما اْإلِنَْساَن َعلََّم * ِباْلَقَلِم َعلََّم الَِّذي * اْألَْكَرُم
رسولها: يف الدنيا قالت يوم سيادتها، هانت وما عزتها، لها كانت أمة من أنت

ش��م��م أي��م��ا ف��أراه��ا ن��ف��س��ه، ع��ن ذه��ب م��ن ��م ال��شُّ ال��ج��ب��ال وراودت��ه

نشيد، الذي العربي العالم دول إحدى هي عربية، دولة مواطن سعود، يا وأنت
متاريسها. يف نتجند عربية جبهة شئنا أجله من والذي
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أننا فعذرنا الرتحيب؛ عبارات من مألوف من هو ما قول الرسالة هذه من َد َرشَ وإن
شفاههم، عن قلوبهم تفصل ال التي تلك املسافات أقرص جعلوا الذين الحياة، أبناء من
ورصاخات توحي، ماثلة الشهداء وأطياف يُخط أجلك، من يصاغ الذي الكالم هذا وأن
ألمتكم وأعداء وبنا، بكم تحملق واملبتعدين األرسى من أحرارنا وعيون تدوي، املترشدين
موائدهم، جاعت كوارس أعداء — وبيننا بينكم رابضون — أرضنا مغتصبو — وأمتنا

وعلينا. عليكم للوثوب متحفزون فهم معاقلهم؛ وشبعت
إرسال واجبنا من يجعل كما اإلصغاء، واجبكم من يجعل هذا، وكل هؤالء، كل

النداء.
﴿َفذَكِّْر بالعتاب. وال بالتحرس، نؤمن ال نحن دمعة، لنستدر الكارثة نذكر ال نحن
عند سيفه كان ما العدو أن نذكر لنتحرق، ال لننتفع نذكِّر فنحن الذِّْكَرٰى﴾ نََّفَعِت إِن
وخرس الفعال، بطولة عن البعض جبن يوم أكثرنا ينهزم لم لو وأعناقنا، أعناقكم
تفسح إذ جديد؛ من تسخو عليكم، بخلت وما الحياة، هي وها املقال، بطولة عن آخرون

البطوالت. فرصة — األخرية تكون وقد — ثانية مرة أمامنا
دولة ونزلت النرص، أقواس فيها تشيعك دولة الدولة، العهد ويل يا تركت لقد
أبيك جاللة َسْل انترصنا؟ ماذا عىل انترصنا؟ من عىل النرص، أقواس فيها تستقبلك
آمنوا العمر، طويل يا وأعداءنا، أعداءكم وأن تسلح، إيمان أنه ينبئك النرص يكون كيف
من النوع بذلك آمنوا حني انترصوا لقد سياراتهم، وقلت مصفحاتهم فكثرت وتسلحوا؛
ال الصادقني إىل واصغوا املتسولني، ال الجند فألبوا االستعطاء؛ يشجع ال الذي العطاء،

بنواح. وتنتهي بطرب تبدأ أغنية ال قادرة، فاعلة حق قوة السيادة وفهموا املتملقني،
كبري كمواطن بل ملوكية، زيارة يف جاءنا كضيف ال األمري، سمو يا بك، نرحب
حني أبوك عرشها تسنم برشية، وطاقة عاملية، قوة ينابيع رت فجَّ عربية، دنيا يف الشأن
بالحق نحن كفرنا يوم ُغلبت كما أمرها، عىل يوًما ُغلبت ما دنيا — فانترص وتسلح آمن،

له. فتسلحوا بالباطل اليهود وآمن له، نُعد فلم
ذلك — التاريخ نخاف نحن سعود. يا ودمشق، بريوت يف ستقضيها قليلة أيام هي
ما كل عمل. لحظة كل يف لك ليكن عارية؛ إال الحقائق يستعرض ال الذي القايس، الشيخ
مسلحة، قوى الشام يف ستستعرض وغًدا السعودية، سبيل يف هو لبنان سبيل يف تفعله
الرشيف القدس استباحوا الذين فإن دمشق؛ عن تدافع حني الرياض، تصون هي

املكرمة. مكة يستبيحوا أن يشوقهم
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ملصلحة تبذله ما أن نصارحك حني وشعراؤنا، خطباؤنا والحقيقة والحق العلم إن
ما الخارطة من مكاننا يف يكون وقد أخطارنا، فأخطاركم أمتك؛ مصلحة يف هو أمتنا

العربي. العالم ومن العربي، العالم عن وإرسالها، الرضبة، تلقي يف أفعَل يجعلنا
من إال املرسعة، دقاتها يسمع ال ساعة يحمل فالتاريخ الكبري، ضيفنا يا معذرة

سمعه. التاريخ أرهف
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بريوت السعودية، السفارة يف إرسائيل مقاطعة مندوب

سيِّدي
تاريخ رسالتك عىل بالجواب أبطأت ملاذا سيدي، يا ستدرك، سطور بعد يتضح لسبب

أيار. ٦
إيلَّ توجهك عىل فحسب املراسلة أدب يمليه ال حارٍّا، شكًرا أشكرك أن أود أني غري

املذكور. بكتابك
التي القمة هذه أن الواضح فمن رشاءه، وال املديح تصيد تبغي ال أنك واثق وإنني
فيها كانت وما السنة؛ مدار عىل القنص فيها ُحرَِّم رفقائي، فيها ويحيا ذروتها، يف أحيا
عن إفصاًحا وستبقى، فيها، كانت الكلمة إن بل البيع، برسم سلعة تكون ولن الكلمة،

أمري. ثري ارتدائها عن ويعرى فقري، نبيل بها يتزين ما كثريًا وعاطفة فكر
غايتك أن موقنًا سعود، األمري سمو زيارة تركته الذي األثر، عن بسؤالك أبتهج لذلك
من وبذلناه سموه بذل ما لقاء العربي العالم جناها التي املنافع، إىل الطاهر التعرف

مال. ومن وقت
يؤمن معسكره، يف أكون أن يرشفني الذي الفريق أن تامة معرفة عىل وأخالك
هدًرا ال ومال، لجهد نافًعا توظيًفا عربي أمري زيارة تأتي أن ويهمه الصحيحة، بالعروبة
دفعها من بدًال الوراء إىل بها يقذف العروبة، سيارة محرك عىل مغلوطة دعسة وال لهما

األمام. إىل
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وبني إرسائيل، ملقاطعة كمندوب املفوضية يف نشاطك بني تصادًما أجد ال كذلك
فنحن األمري؛ سمو زيارة تركتها التي الخاصة، االنطباعات عن كتاب بنرش اهتمامك
متضاربة. الساذج، أو للجاهل تبدو التي مظاهرها نفهم الحياة، بمدرحية نؤمن الذين
اململكة يف وأنتم هنا، نحن أننا هي واحدة، رئيسية قاعدة من سيدي، يا ننطلق
مسلح، جائع حراب ظالل ويف املرتف، األعزل لذاذات يف نعيش السعودية، العربية
عىل قادر الكثريين رأي يف وهو وداركم، دارنا الغتصاب ويتحفز دارنا، بعض اغتصب

يريد. ساعة الظفر
هكذا: قراءتها تصبح قد ثانية، كلمات يف يصاغ أن يجب فسؤالك إذن

يهددكم الذي العدو، حراب ظالل إقصاء سبيل يف الزيارة هذه فعلته الذي «ما
قد األمري سمو يكون أن الجميل من فإنه كثرية؛ أجوبة يف يتناثر والجواب ويهددنا؟»،
تحدث قد سموه يكون أن املرسِّ من وأنه إليه، تعرفنا قد ونحن بالدنا، وإىل إلينا تعرف
صوته يهتز الخاص الراديو عىل فسمعناه بيننا؛ إقامته من الثانية الليلة يف أبيه جاللة إىل

ورجاجيل.» حريًما ملالقاتنا زحف لبنان «إن قائًال:
املعروف ومن أوحيناها، أن رسنا عاطفة، وحمية تستحب، بدوية ُغنٌَّة صوته يف كانت
وبعضها مغلوطة، دعسات كانت بعضها األموال، من الكثري وهب سموه أن سيدي، يا

السوي. السبيل يف خطوات كان
إيصاالتهم، القابضون عليه ع وقَّ حيث الكتاب، ذلك يف ظهر تنرشما سفارتكم أن ولو
الحدس إال يعززها ال ناقصة، معلومات عىل يبنى حكم خطر التقينا األسماء، كل فعرفنا
يتحرى الذي النفيس، العالم ينتهي وقد مغلوط، مبدأ هو الهبة مبدأ ولكن والتخمني،
البخيل كف فتنقبض األثرة؛ هو واحد مقعد يف والشحيح الكريم تصنيف إىل الحوافز
يف اإلحسان نظموا نراهم لذلك أنانيته؛ نارشة الكريم كف وتبسط أنانية، عن مدافعة
ما عىل الهزء من بيشء طمسن» «دروثي األمريكية الكاتبة علقت هذا أجل ومن الغرب،

بقولها: كرم من «جدة» يف رأته

فضيلة. يَُعدُّ الناس هؤالء عند والعطاء

شعب أكرم إىل تنتمي أنها وعرفت لنا، بصداقتها ُعرفت فاضلة امرأة تعليق هذا
تشبه رشقية عادة هي لألشخاص الهبات أن تعني هذا بقولها وهي التاريخ، عرفه
نبني أن علينا فيه يجب الذي العرص يف وأنه واملوهوب، الواهب خلق تهدم وقد الرذيلة،
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ال األمة هذه سبيل ويف الدولة، لهذه البذل يأتي أن يجب أمة قوى عن ونكشف دولة،
األمري سمو بذله ما أن لو نفًعا، أكثر الزيارة هذه لكانت متسول، كف يف يرمى بخشيًشا
ال املال هذا يبذل أن ولكم لنا أجدى ولكان عامة؛ ملؤسسات إعانات أو لدولة قرًضا جاء
خريي. مستشفى لتشييد أو عسكرية لبعثة أو لقاذفة ثمنًا بل واملستجدين، للمداحني

كنت ثالثة، سياسيني اليوم بريوت يف أن ألذكر فإني والهبات، املال تعدينا إذا أما
مقيًما، كنت حيث (الفلبني)، مانيال من ليلة كل يف وتلفونيٍّا تلغرافيٍّا منهم باثنني أتصل
أذكر وإني العربية، الدول وفود من لوفدين أعضاء نيويورك يف الثالثة هؤالء وكان
التصويت، معركة إبان ويف التلفون، عىل ليلة ذات أحدهم من سمعته ما وبألم بحرقة
تلك السعودية، العربية اململكة عن تصدر كلمة تحجبها الكارثة أن فلسطني تقسيم عىل
عدد اليوم أقرأ أن ليؤملني وإنه .١٩٤٧ سنة سيدي يا مملكتكم بها تنطق لم التي الكلمة
فيصل األمري سمو مع دالز فوسرت مقابلة أنباء تربيون» «الهرلد جريدة من مايو ٢٠
مملكتكم تربط التي الودية العالقة عن الرياض يف تحدثا أنهما فأجد خارجيتكم؛ وزير

يقول: دالز إىل خارجيتكم وزير فأستمع بأمريكا،

ببعثات بحثا وأنهما العربية، والدول األمريكية العالقة تحسني إىل سيسعى إنه
بريطانيا، مع الربيمي مشكلة عن تحدثا وأنهما السعودية، إىل تأتي أمريكية

املاء. وآبار الزيت آبار ذكر عىل جاءا وأنهما

أن عليها يجب كان التي بالكلمة، اليوم السعودية تنطق ال أن سيدي، يا يؤملني
السعودية؛ اململكة يف املسئولني عىل نتجنى أن الظلم من وأنه ،١٩٤٧ عام بها تنطق
وجريمتي وجريمتك أنا وذنبي سيدي، يا ذنبك الذنب وحدهم. ذنبهم الذنب إن فنقول:
الفراشني نفسية تستثريهم بالدك، يف باملسئولني املحيطني املتعاظمني، هؤالء وجريمة
األمور، تفهم عىل وسواهم األمراء يسعفون فال و«الكورتزان»؛ والخصيان والحجاب
عرفت ما التي البداوة فضائل من تحرروا وما الدولة، عقلية بعد فيهم ترتسخ لم وهؤالء

القبيلة. وعرفت الدولة،
والستثارته الكربى، املسئولية إليضاح فرصة بيننا األمري سمو وجود من اغتنمنا هل
عىل وضيافتنا حفالتنا يف اقترصنا إننا أم واسرتاتيجية؟ مالية من الهائلة قواه لتجنيد
أن والروية العدل ومن باكًرا، حكًما نصدر أن الظلم من يكون قد والرتفيه؟ التملق
عام السعودية موقف عن عوضت الزيارة هذه أن من لنتثبت املقبلة األسابيع ننتظر

ضمريها. أيقظت أنها أو ،١٩٤٧
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مليوني أو لرية ونصف مليون إنفاق أن الواضح فمن االقتصادية، الناحية من أما
يصدر أن للبنان أنفع كان ولكنه بلبنان، ترض ال هنا، سموه أنفقه الذي املبلغ وهو لرية،
اإليطالية الفاكهة السعودية عن ويمنع اللبنانية، للفاكهة أسواقها يبيح جدة يف ترشيع

أسواقكم. تحتكر تكاد التي
اغتنم أو أحدهم اغتنم فهل معروفة، معها وعالقاتكم النفط برشكات يتعلق ما يف أما
حكومتكم، رسقة من يأنفون ال حكومتهم، رسقوا الذين أن ليتفهم الزيارة هذه سموه
العدل محاكم تحاكمهم أن يستحقون بالدهم يف العدل محاكم تحاكمهم الذين وأن
األمريكي األمن مجلس عقد ملاذا الزيارة، هذه خالل بريوت يف تقىص وهل بالدكم؟ يف
أن سائًال وشنطن يف العامة النيابة إىل وتقدم أيزنهاور، عهد ويف ترومن، عهد يف جلستني
تشتغل أمريكية، وغري أمريكية ألسماء صونًا النفط رشكات عن الجنائي التحقيق تمنع
بريوت يف الرتحاب ويتقبل األيدي يهز وهو سموه، تساءل وهل االستخبارات؟ دوائر يف
وعطف بعطفه وينعمون سموه، بثقة يتمتعون وممن مواطنني، وغري لنا مواطنني من
سموه ْ تََقىصَّ وهل العصابة؟ هذه أفراد بني يؤلف الذي الرشير، الحلف عن أرسته
الجاسوسية قاعدة وبريوت — إرسائيل ملقاطعة كمندوب مهمتكم بحكم — وتقصيتم
ويف الغابة، هذه يف األشجار بعض بواسق ازدهرت وخم أي يف — إلرسائيل والتهريب
القاذورات هذه عىل لريش يقبض ومن يدفع ومن الجذور، هذه غابت ظلمة أي أعماق

العطور؟! أغىل
له ليس أن فسمع سموه؛ سوَّر الذي الكوردون هذا الصادقة األصوات اخرتقت هل
تجار إىل إال يصغ لم مسمعه إن أم حليف، وكل صديق كل إال وعمان وبغداد دمشق يف

التفرقة؟ ومستغيلِّ الوشاية
أبيب تل من الجواب إىل استمع السمو؟ صاحب زيارة أحدثتها انطباعات أية
اسم عليه أطلقوا الذي الرشاش، بعضها لألسلحة معرًضا أقاموا أنهم — إذاعتها تعلنه
بمال. مشرتى أكثره وثناء مديح ملؤه كتابًا تصدر أن تريد سيدي يا وأنت «هوزي»،

لعبت التي الدولة وهي األخرية، الحرب يف املفاجئ فرنسا سقوط أرسار قرأت هالَّ
حتى سقوطها، سبب من إىل لتتعرف تطالعها أن رجوتك الدنيا؟ تاريخ يف رئيسية أدواًرا
يجعل ما سموه وعىل وعيلَّ عليك ينقض الذي الخطر يف لوجدنا جانبًا؛ املثالية اطَّرحنا لو

الخيانة. بطابع التمويه ويسم بسيًطا، واجبًا الرصاحة هذه
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جنديٍّا، ونشاطك وحياتك وظيفتك يف نفسك من تجعل أن رجائي ولك ودي، لك
التضحية. وتطيب الحرمان له يطيب

والعقبان، والصقور البزاة أبيب» «تل يف يربون إنهم تظن. مما النار إىل أقرب نحن
أعشاشها. نتلف هنا ونحن

الكتاب. هذا تصدر ال أن سيدي يا رجوتكم
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ولألحزاب؟ لك ما

ولألحزاب؟ لك ما
األدوية، كل لوصف يتطوعون الذين البلد، هذا حكماء عليك يلقيه سؤال يف نصيحة

داء. كل ويعرفون
لن مجتمعنا بأن املرصعزون1 باملعرفة، الناضحون الواعظون املثقفون هم وهؤالء

املنظمة. بالحزبية إال يستقيم
عن يدق فأمر بها؛ االشتغال عن والنهي بالحزبية التبشري بني يوفقون كيف أما
تربح أن تريد مخنثة، البلد هذا يف القادة بعض فلسفة أن يدركون الذين إال الناس، أفهام
وشانتاجا، ومساومة وسياسة، رواًغا النهضة ويفهمون تخوضها، أن غري من املعارك

وتصارع. عمًال تنطلق شعبية تربية أنها ويجهلون
مركز من — ملجأ يف البقاء يؤثر َمْن االجتماعية القومية عقيدتنا يعتنق بأن يليق ال

مايل. أو سيايس
الحياة. يف الحصانة اكتساب همه َمْن مرافقتنا رشف ينال ولن

ترتوى؟ ال ملاذا ويسألونك
يرتوى. نشاط هو الشلل،

يرتوى. تقدم هو االنحطاط،
ووثبت. أفاقت ثم وتحترض: ترتوى، السنني مئات تركيا بقيت

الروية. عنارص بعض فيه اإلرساع يصبح أن وجب زمن يف ونحن

العربية. الجامعة أمني عزام، رصح من بالكالم. أرسف — رصعز 1





الصخر زحزِح

مقاًال سائًال يستعطفني بل يداعبني، صوتًا فأسمع التلفون، يرن حني بزهو أشعر كنت
مقال؟ أي —

يف الجوية الغارات شهور فأذكر الطائرة؛ أزيز أسمع حني خوًفا أرتجف كنت
املهجر.

وينتيش بالقهوة، عروقي تمتلئ أن بعد الصباح يف إال الكتابة أستطيع ال كنت
باملوسيقى. سمعي

مؤذية. إشاعة أو انتقاًدا أسمع حني أهلع كنت
باملديح. أسكر كنت

وباالستمتاع أمر، وبإصدار مكتب، وإدارة جمعية، ورئاسة مجلس، بتصدر ألتذ كنت
الطاعة. بمظاهر

فأزهو. جناحي، لنرش يتحرق باألمس، كان َمْن أجنحتنا رفة يرفض واليوم
آبه. وال الدنيا حول فأدور أخافها؛ كنت التي الطائرة أركب أن وسعي ويف

موسيقى. وال قهوة غري من والنهار الليل يف الورق عىل قلمي وينطلق
بالقوة فأشعر وأأتمر؛ أصغي أن يل ويطيب التجريح، وال النقد، وال الهزء يهمني وال

الجسد. ويف الروح يف وبالجرأة
يقنع َمْن والحرية، والحذر الرخاء، كهف يف القابع بها ويهزأ يتحسسها، ال نشوة

رفقاء. وال نقي، هواء وال شمس، ال الكهف خارج ليس بأن نفسه
فتكتشف الشمس؛ إىل واطفر الحائر، الخائف أيها كهفك باب عن الصخر زحزِح

الحياة. أبناء — النور أبناء مع تحيا وأصبحت العتمة، يف وحدك تعيش كنت أنك





السطور نقاط

األحد – يشء كل – «النهار رأت أجله: من نفيس أحاكم قد ا ِرسٍّ عليك أذيع أن أود
يوجه إطراء أي تنرش ال أن سوريا، جرائد وكربى البيدر» – األجيال – لبنان صدى –

إيلَّ.
— قوتها ومعدن االجتماعية القومية العقيدة رس طيه يف يحمل الصغري الخرب هذا
يف الفرد يذوب أن مبادئنا بعض دام فما يعلنونه، إذ معتنقوه يحياه إيمان أنها وهو
هكذا كتابها، من أحد تمجيد إىل جرائدنا تنرصف ال أن إذن الرضوري فمن املجتمع؛

يبرشون. به ما العقيدة أبناء يمارس
ويغلظ وينافق، ويكذب، يقسم، هو فيما القماش، لك يذرع بائع إىل استمعت هل
وتجار املبادئ باعة شأن هذا الصدق»؟ «شعارنا عليها كتب رقعة وخلفه األيمان،
أصيلة، بضاعة أنها هي سواها عن يميزها وما االجتماعية، القومية قوة إن الوطنية.
نفوس يف تنفيذه عىل العقيدة هذه قدرت ما هو استهواني الذي بأن فوًرا أصارحك وإني
يف العاقل لحار وتصاميم؛ ونظريات، وخطبًا، وكالًما جدًال، كانت الحياة أن فلو أبنائها،
ما األحزاب مناهج من الكثري يف ومبادئ، مواعظ يفيض تلقاه من أكثر يميش. طريق أي
يضمر أنه الكريم مزية للحق، بحبهما يجهران كالهما واللئيم الكريم التصفيق. يستفز

يجهر. به الذي ما ويحيا
عىل أجيب أن أحاول أنا االجتماعيني، القوميني غري إىل متوجه الرسائل هذه يف وإني
العقيدة، هذه دراسة أهمل الذي الحائر الصادق املواطن به يفوه الذي البسيط، السؤال
األنباء من صحتها عليه اختلطت الذي أو أبنائها، يف حيويتها يالحظ أن فاته الذي أو
أعدائها محاولة ومن وعصيان، وثورة عنف من األحاديث وغوغاء واإلشاعات الكاذبة،

قالعها. وتهديم صيتها تجريح
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القليلني باحثت فلما االجتماعية، القومية هي ما أجهل مواطني، يا مثلك كنت لقد
هذه أن املواطن، أيها أنت وستكتشف ومبادئي، إيماني هي أنها اكتشفت أبنائها؛ من
مشتتة. جهودك وكذلك مشلولة، اليوم إرادتك أن غري ومبادؤك، إيمانك هي العقيدة
هذه من تجعل أن وسعك ويف الحبات، كفك يف وينضدها. وينظمها يشدها اإليمان
مساعيك فستبقى تفعل، لم أنت وإن النادي. إىل تنضم حني — قالدة نفسها الحبات
نحو واجبك أديت بأنك نفسك إقناع عىل تقوى ولن ضائعة، األكثر وعىل مشوشة،
مسدد غري أنت وتبقى صغرية، الحساب عىل دفعات املشكورة أعمالك تظل بل مجتمعك،

الكبري. الحساب
لجسدي، ثوب رشاء عن فيها أعجز كنت — سنوات بعضها — أيام بي مرت لقد
كتاب. أو مجلة أو صحيفة رشاء عن فيه عجزت يوم بي يمر لم ولكنه لبيتي، كريس أو
كل كتابني أو كتاب، ويف واملجالت الصحف أمهات يف املطبوعة الكلمة أقرأ سنة ٣٢ منذ
كنت فإن الثقافة، غباوة هي الغباوات، أنواع أشد أن االعتقاد إىل خلصت ولقد شهر؛
من به اختزن ما وعقلك وأذنيك، عينيك طريق عن عقيدتنا تتفهم أن تريد مواطني، يا
فأنت التفكري؛ إلقطاعية الخضوع من منعتقة مرهفة، مالحظة وقوة ومعلومات، منطق،
املولود بهرام بهروز من بالشواهد تأتي أن آثرت إن وأما اللحظة. هذه منذ رفيقان وأنا
نفرتق أن فيؤسفني التاسع؛ القرن يف املتوىف املستكي قرقحفوش املؤرخ أو بومباي، يف
نفهم وال الغد، يف للحياة ونستعد اليوم، هذا نحيا العقيدة، رفقاء نحن فإننا وهنا، اآلن

ومستقبلنا. حارضنا إىل قوة نشده أن نستطيع ما إال املايض من
لخدمة تتجند أن تريد وأنك و٥٠، و٢ و٩٠٠ ١٠٠٠ سنة يف أننا واذكر إذن، تعال
تعاليمنا وتفهم تفهمنا تحاول أن هي الجريئة خطواتك وأول الشجاعة، تعوزك لذلك أمة؛

تام. بتجرد
سينما، لزبائن الباب نفتح ال أننا إلينا، القفزة بهذه يُهمون الذين لنصارح وإننا
وأيام وتضحية، رصاع جبهة نحن متفرجني، الكرايس عىل فيها ليجلسوا القاعة يدخلون
اعرتضت كلما أمسنا، من بنا رفًقا أشد يكون أن غدنا من نأمل لن أمامنا، الجهاد

بدأت. وعبارة انتهت، عبارة أن نعلم حمراء، نقطة سطورنا
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بتقديم تبدأ مأدبة، إىل جالس الردنكوت، البس وهو إال الطعام يتذوق ال من الناس من
عرضتها إذا إال األبجدية الحروف يفهمون ال هؤالء الركفورت، بجبن وتنتهي الشوربا،
متى إال أهمية من للحروف ليس أن إىل فاطنني غري الياء، إىل الهمزة من بالرتتيب عليهم

معنى. لها كلمات تنسقت
باألساليب االجتماعية القومية العقيدة معالجة السلسلة هذه من الغرض يكن لم
يعنينا ما أن ذكرنا األول املقال ففي تعاليمها، نرش ونعيد فيها، قيل ما فنردد املألوفة؛
اإليمان العقيدة نفذت كيف أثبتنا تاله ما ويف فيه؟ نحيا أن يجب كيف هو املجتمع من
بهما. وثقته وأمته لنفسه القوة يستشعر وجعلته اإلنسانية، الكرامة فيه فأيقظت لشعب؛
وعنارص الحياة مقومات من وهو النظام، نشأ كيف رشحنا السابق املقال ويف
التي الفضائل هذه ذكر من نفرغ وحني «الوالء»، ذكر عىل نجيء واليوم االقتدار،
األثمار. جاءت كيف وقلنا: الحذر، إىل عدنا — ممارستها الفضيلة وأهمية — نمارسها

القوة. مبعث ففهمنا النصوص؛ إىل عدنا
كما الود يف نرسف حادة، ونقائصنا فضائلنا جاءت لذلك عاطفي؛ شعب نحن
فضيلة هي وهاًجا، صارًخا عنيًفا والؤنا يأتي أن بمستغرب فليس إذن العداء؛ يف نرسف
الوالء عظمى، دولة لكنا النافعة املرشوعة الغاية إىل توجهت أنها ولو ضبطناها، لو كربى
الجهود قرص ففي الدين؛ وليدة والطائفة طوائف، أو لطائفة عداء بطبيعته هو للطائفة
أجنبية لدولة الوالء أمة. نسميه الذي للمجتمع وتهديم بالدين، كفر طائفة أي خري عىل
الكرامة مع تتناىف التي العبودية أنواع من هو والشيخ والبيك للمري الوالء الخيانة، هو
نوع من وتجارة بالكولونيا، تعطر وسخ خنوع هو الحكم ويل من لكل الوالء اإلنسانية،

بقضامي. حديد
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جهودنا؛ سوَّرت التي الحيطان مهدًما الوالء ينطلق الحديث تاريخنا يف مرة ألول
معدن، وأنه صاٍف جوهر أنه الوالء هذا أثبت ولقد وأمة. فكرة سبيل يف جهاده فيعلن
ينظم وأنه ُسِحَق، حني ينعدم ولم تبعثر، حني يُْفَن لم أنه بدليل سنتاتيكي مصنوع ال
القومي، الوعي ذروة إىل العقيدة أبناء سما لقد إيجابي. عمل سبيل يف أبًدا ويتألف نفسه
يستشعره لم ولألمة للفكرة الصلب الصايف الوالء ألمتهم. املطلق الوالء استشعروا حني

اإليمان. هذا أبناء إال وينقذه
بحركة املساهمة إىل متوثبًا األمر حقيقة يف كنت إن مواطني، يا واجباتك أوىل إن
تخطو؛ حني كثريًا نفسك إىل أحسنت قد أنك وستجد العقيدة، هذه تعتنق أن اإلنقاذ،

تبرصان. عينيه أن الحياة مباهج من مرة، ألول اكتشف، النور إىل قصد فمن
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شاعر. مغالطات عىل ا ردٍّ ُكتب املقال هذا

∗∗∗

اقترصت لو نفسه إىل أحسن أديب وُربَّ اللفظ، يخِصب حني الفكر يجدب ما كثريًا
فال الفخم، اإلنشاء يف ويرتسل الشعر، ينظم فراح مواهبه؛ نطاق يف اإلنتاج عىل جهوده
تصيد ويف التفكري، وضوح عن بديًال اللفظ جزالة يف أن قراءه يوهم وال ذاك، إذ يتوهم
والتضحية الحرمان مجابهة به املشتغلني عىل يتحتم حقل، يف اإلنتاج عن معذرة النقاش

والرتسل. والبالغة الشاعرية، مرادفات من هي ما الفضائل وهذه — والصالبة
حائر ووسطه آخره، أوله يالطم مقال — «ثعلبة» عه وقَّ مقال ظهر سابق «نهار» يف
العقيدة عن — التفكري وجزر اإلنشاء مد بني — كاتبه فيه يتساءل — طرفيه بني يتلفت
عنها نتحدث لم فنحن الطقوس، أما العقاقري. بعض عن شيئًا يذكر هو ثم والطقوس،
األدوية وأما ذكرها؟ عىل صاحبنا جاء فلماذا طقوس، عندنا ليس أنه وهو بسيط، لسبب
العقيدة وأما ملونة، حالوة تطلوها السامة الربشانات بعض أن عنها أعرف ما فكل
ألوف يف معتنقوها ورشحها كتابًا، عرش اثني يف مبدعها رشحها فقد رشحها، يريد التي
فهل وبحوث، ونقاش ودروس وتضحية جهاد من سنة عرشين خالل الصفحات، من
يف البحث يتوخى ا حقٍّ هو وهل ليل»؟ «يا مردًدا: العمر أقيض أن املستفهم يريدني
بل والرشح؟ األصل فيه يقرأ مجلًدا ويتناول يده، يمد ال فلماذا إذن العقيدة؟ جوهر
أني فيجد و«األحد»؛ يشء» و«كل «النهار» نرشتها التي القطع، يف النظر يمعن ال ملاذا
در والياقوت: «بالدر تتزين وال البحرية»، «مياه يف تسبح ال عبارات، يف الواضح أوضحت
عىل ساروا الذين هؤالء أعمال «يف أبحث أن عيلَّ ينكر هو ثم املحبة»، وياقوت املعرفة،



وبلغوا تبلغوا

املؤمنني عن التحدث يف األقالم نتعب ال «أن ويرجو املسالك»، تلك واجتازوا الطرق، هذه
هو األمة يف ما كل أن يعني العني! يخزي هللا لطيف، يا حلو، يا جميل، يا بالعقيدة»،
يعني التفكري! لسمو يا أهمية، لهم فليس تنفيذه عىل والقائمون تنفيذه أما األمة، دستور
جنينة أما التفاح»، «زراعة كتاب عن متحدثًا السنني، يفني أن املزارع عىل يجب أنه

االلتفات. تستحق فال «املديرج» يف النور عبد ريشار
وغريها معتنقوه، يمارسه إيمان إنها إذ االجتماعية؛ للعقيدة األسايس املميز هو هذا
الشهر ٢٢ يف الحقيقة هذه سطعت وقد عليه، ينادون من به يتغنى إيمان العقائد من
العقيدة يفهمون الذين فيها كان التي الساعة يف إنه إذ — االستقالل يوم — املايض
بها يملئون وافتتاحيات، وإذاعات، واستعراضات، وخطب، ومشاعل، أغاٍن، من طقوًسا
لهم لرفيق منسيٍّا، قربًا يتفقدون االجتماعيني القوميني من فتيان كان بريوت، شوارع
الدين، فخر سعيد واسمه بشامون)، – عنوب (عني االستقالل معركة يف وحده استشهد
به ابتعد الذي اليوم ويف منه، يرتزق عمل عن الشهيد أوالد كبري اليوم ذلك يف يبحث كان
عنهم قطعت املجتمع هذا حكومة ألن املدرسة؛ عن الدين فخر سعيد الشهيد أوالد سائر
أما أبطاله، ويمجدون االستقالل، مغزى يف يبحثون «ثعلبة» بنظرية املؤمنون كان املنح،
لتأمني العملية الخطوات فاتخذوا إيمانهم؛ مارسوا بل تغنوا، فما االجتماعيون القوميون
العقيدة» «جوهر فِهم ملن رضيح بناء يف الوطنية العزة وتجسيد الشهيد، أوالد عيش

استشهاًدا. ومارسها
«ثعلبة». يا املحبة» «ياقوت مني ولك وبلوطها، املعرفة» «در بني الفرق هو هذا

70



مدرستان…!

القانوني، االتهام سالح العام النائب يُعطي أن غري من ُكِتَب أنه املقال هذا يف املالحظ
السجون. يف زالوا ما الذين رفقائنا، ضد أحدهم بها تقدم وشاية أثر عىل وظهر

∗∗∗

القومية إن أقول سمعتني ولقد مدرسة، الحياة مدرسة، الجندية مدرسة، السَفر
مدرسة. االجتماعية

أريد لذلك الوقائع؛ روعة بمثل يسطع أن ، شعَّ مهما املطبوع، للحرف ليس أنه غري
عن نتحدث ال أننا تذكر أن أرجوك ولكني سجن، يف وهما مدرستني عن أحدثك أن
أن يجب مهم أمر هذا — بريوت عن وال القلعة، سجن عن وال االجتماعيني، القوميني
من تلقيتها رسالة فإنها مثًال. أنه، فرضنا لو — العامة النيابة — تذكره وأن أنت، تذكره
«مامباهو»، تدعى التي الجزر، إحدى يف كبالهب» «الهو حركة عن تحدثني «الفلبني»،
فتيان مؤبدة وغري مؤبدة مختلفة بأحكام السجن دخل بأن — مؤقتًا — األمر وانتهى
والجسد النفس تقوية فيهم غرست أنجبتهم التي الحركة مدرسة أن غري بعقيدة، آمنوا
والذي متعلًما، أميهم فصار واملطالعة، الدرس عىل النهار ساعات يف فانكبوا والذهن؛
ضمن — ودربة نظام — كفتيان — ذلك فعلوا متفهًما، مطالًعا منهم القراءة يحسن

السجن. تسود التي وحروفها، روحها القوانني،
يوفروا أن الناس عن عزلوهم يوم معهم الحساب صفوا وقد الحاكمني، عىل وكان

لنفوسهم. املساجني وفرها التي الثقافة هذه لهم
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الجيولوجيا علماء ويؤكد الفلبني، يف األرض تهتز ما وكثريًا مرة، األرض وارتجفت
جماعة أنهم باملساجني ووشوا الفرصة، هذه السجانون فاغتنم للزلزال؛ معرضة أنها

األرض. يزلزلون الذين هم وأنهم وقالقل، شغب
املدرسة هذه ولكن أيًضا، مدرسة خريجو هم الناس من سواهم مثل والسجانون
أسباب إليها تسلك أن بأس وال النفوذ، مراكز إىل الوصول هو واحد بهدف تبرش
بحق الزجرية اإلجراءات فاتخذت البرشية؛ النفوس حساب عىل والكذب والرشوة الوشاية

املساجني.
ظلمة يف النور تنرش واحدة مدرستني: السجن هذا يف تجد القارئ، سيدي يا أنت
واألسلحة الخوف مضجع عىل ينامون أناس الحبس، خارج الظلمة تنرش وثانية الحبس،
يف إليهم، مصوبة والحراب الطمأنينة فراش عىل يضطجعون ومضطهدون أيديهم، يف
بسبب ترذل أو تُشكر املدارس كانت وإذا سلطان، ومدرسة إيمان مدرسة السجن
ومن السجني هو من تخربني أن ولك اثنتني، بني تختار أن فلك خريجيها أو تالمذتها

السجان. هو
سجن عن وال االجتماعيني، القوميني عن نتحدث ال أننا القارئ، سيدي يا تنَس وال
لو — العامة النيابة تذكره وأن أنت، تذكره أن يجب مهم أمر هذا بريوت، عن وال القلعة

مثًال. أنه فرضنا
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األجانب برسم

الفصاحة، حالوة ها تلفُّ عبارات، إبطه تحت من فيسحب ما، بأجنبي تلتقي ما كثريًا
من نفعل أن نستطيع «ماذا بقوله: فيبادرك املنطق؛ جمال من ملونة بأوراق مغلفة
ال رءوسكم يف آالم هي الداخلية معضالتكم بشئونكم، التدخل حقنا من ليس أجلكم؟
أو كانت فاسدة الرشعية والسلطات الحكومات مع نتعامل أن علينا إنه ثم رءوسنا،

صالحة.»
مستنجًدا يهرع ال استقالله ويفهم نفسه، يحرتم الذي املواطن، أن الفرنجة ليفهم
أن ليخجلنا وإننا تدخله، يطلب من نحتقر بل األجنبي، تدخل نطلب ال نحن بالغريب.
أرباب خنوع ولوال الخارجية، أو الداخلية بشئوننا تعنى األجنبية املفوضيات أن نسمع
معهم يبحث أن لألجنبي أذنوا ملا الشعبية؛ قواهم وتاليش ضمائرهم، وتهرؤ السلطة
العبودية، طابع وسمها فئة الشعب هذا تمثل ال كذلك الخارجي. أو الداخيل املوقف

وإحسانه. وأشوته حمايته مستجدية األغراب، أعتاب عىل تتمرغ أن يشوقها
حملة يف أنت تساهم أن ألنفسنا نرىض ولن حقك، من «ليس لألجنبي: نقول نحن
تذم أن قبل صفوفك، تطهر أن واجبك من ولكن يتطلبها، شعبنا فتئ ما التي التطهري،
علينا، تشمخ أن وقبل قومك، أبناء من اللصوص عىل فتش قومنا، أبناء من اللصوص
وكيف الشعب، هذا تنهب كيف هنا مؤسساتك إىل تطلع وأنظمتنا، بمؤسساتنا وتهزأ
الغربية الدول بها قامت واحدة صداقة بادرة عىل دلني ثم أرشارنا؟ أرشارها يحالف

اليوم. هذا حتى فلسطني جريمة منذ دولنا نحو
شعوبها وتصبح الدنيا، من البقعة هذه تستقر أن ا جدٍّ يهمهم الذين الغربيني إن
رضانا، لكسب يكفي ال الشيوعية بأخطار علينا التهويل أن يفهموا أن يجب حليفتهم؛



وبلغوا تبلغوا

يف الحكومات إفساد يف مساهم غري الغربي املعسكر أن يعتقدون الذين من نحن ولسنا
أقطارنا.

يوم منها نجاًحا أشد تكن لم األخرية الحرب منذ الخارجية سياستها يف إنكلرتا إن
استمرت يوم منها فشًال بأشد تكن ولم الهند، من وخرجت التقليدي، تفكريها عكست

القديمة. سياستها متبعة إيران، يف التقليدية بسياستها
يبدءون حني إال بوده يظفروا ولن الشعب، قلوب إىل ينفذوا لن عام بوجه والغربيون
ويرمون ومعضلة وشعب، وحكومة، شخص، كل من موقفهم فيعكسون جديدة؛ صفحة

هنا. عيونهم عىل يضعونه برحوا ما الذي امللون، باملنظار
مظاهرة يف متضافرين والوطنيون الشيوعيون طهران شوارع يف مىش أسبوعني منذ

دامية.
أن يهم الشعب هذا جمهور أن الشيوعيني مكافحة يريدون الذين الغربيون ليفهم

غريب! يا أعدائك وعىل عيلَّ هو: موقًفا يتخذ
مصالحهم وسالمة نفوسهم، نحو واجباتهم فأقل بشئوننا؛ يتدخلون هم داموا وما

املرشوع. القويم السبيل يف املرشوع، غري هذا، نفوذهم يوجهوا أن

74



التفكري…! يف ثورة

يقفز لقد حتى تجابهه، التي األحداث قدر عىل صغرية، أو كبرية الفرد جهود تأتي
النار. تهدده حني رسيره من الكسيح

بعد انتفضت املريض، أوروبا رجل كانت التي فرتكيا الوثبات؛ هذه مثل ولألمم
العدم، إىل بها ستؤدي بأنها الرجعيون يومئذ نعتها انتفاضة، األوىل العاملية الحرب
املفكرين كبار فيه قال نظاًما واعتنقت اهتزت، الثانية العاملية الحرب ويالت بعد وإنكلرتا

أقل. أو عامني يف الخراب إىل بها سيذهب عنفه إن املونوكل البيس من التقليديني
ازداد بل فراشه، من يقفز لم الكسيح تفكرينا فإن فلسطني، كارثة بعد هنا أما
األشخاص بتغيري تقول واعظة فكرة وسادت الصدور، وقرع الشعر ونتف العويل

والحكومات.
أو الشعب عافية مظاهر بعض من إال واألشخاص الحكومات تكون ولن كانت وما

مرضه.
ثورية. التفكري يف قفزة الرسير، من قفزة إىل اليوم حاجة نكون ما أشد نحن

االجتماعية، القومية العقيدة ونظمتها واحدة، دفعة وفرتها قد املنقذة، الوثبة هذه
املجتمع، يف ينفذ ما رهن فشل، أو نجاح من وحارضها األمة هذه مستقبل أمر وسيبقى

صفوفهم. يف االجتماعيون القوميون ويمارسه نفذه ما





قائد اجلندي

املنتجة. بحيويتنا املغلوطة مفاهيمنا بطشت كم تساءلت ما كثريًا
فروسية. والغطرسة رجولة، الرشاسة نتوهم الدنيا من الشطر هذا يف

الصحيح التفهم عىل ُربينا أننا لو تالفيها، املمكن من كان وجرائم كثرية مآيس إن
تفسح أن الفروسية من وأن أخطأت»، «أنا تؤاخذني» «ال «عفًوا» قولك يف الكرب أن من

عليه. تسدها أن ال لسواك الطريق
الواعي التفكري يف الجماعات، إىل يتعداه بل األشخاص، عىل الجهل هذا يقترص وال

والباطن.
ألن تصلح عقيدة أية تعتنق أن مستعدة ناقمة، متذمرة كثرية فئات البلد هذا يف
إقطاعية من بعد تنعتق لم الواعي أو الباطني تفكريها يف ولكنها إنقاذ، أداة تكون
الشعب من رجل عبأه جيش يف تسري أن تأبى فهي املحرقة؛ الطائفية أو املظلمة األجيال
بها برشَّ الذي أن لو نفسها، املبادئ هذه اعتناق عىل تتهافت لكانت بل «أنطون»، اسمه
نابلس عىل مترصًفا كان الذي باشا، سيسبان حفيد سيسبان بك بندر اسمه وقور رجل

.١٧٩٤ سنة فرنسا قنصلية يف ترجمانًا كان خاله جد والذي األتراك، زمن يف
رئيسها يكون أن رشط وطنية حركة يف يسري أن يهمه مخلص ألف البلد هذا ويف

منطقته. أو طائفته أبناء أحد األقل عىل أو عائلته، أبناء أحد
أو خالقها قتلها ثم خلقها، التي باألحزاب يحفل العرشين القرن يف بالدنا وتاريخ

خالقوها.
علماء يعرف العسكرية، عبقريته رغم عىل فهو نابوليون؛ يف يقولون ما عنك خل
أوروبا دول كانت حني يف مدربًا، جيًشا يقود كان أنه يف كمن قوته رس أن التاريخ

مسلحة. بجماعات تحارب
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برسالة آمنوا منظم، جيش أنهم هو االجتماعية القوة العقيدة أبناء يف القوة رس إن
طبقة. أو دينًا أو منطقة عليه اشرتطوا وال عليهم اشرتط فما الشعب؛ من برز رجل

الجبهة، هذه يف مكانهم أين يهمهم ال الحياة، طريق عىل اليوم يسريون حني وإنهم،
صفوفهم يف يندس أن أراد من كل جانبًا فلفظوا القوة، ذروة بلغوا لذلك رتبهم؛ هي وما

يتزعمهم. أن الوحيد وحافزه
قائد هو منهم واحد كل ألن وسينترصون؛ وسيتكاثرون، النضال، يف وسيستمرون

وطنية.
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…؟ إخبارية

الدس مهنة املايض العهد خالل الدوائر، مختلف يف املوظفني صغار بعض اتخذ
سوداء ولوائح ونشاطه الحزب عن أنباء يوم فكل رؤساءهم؛ بها يتملقون والوشاية

إشاعة. أثر عىل ظهر املقال هذا الحزب، سيغتاله من بأسماء

∗∗∗

دائرته رئيس إىل جهجاه شمدص األستاذ املوظف يرفعه خطري رسي تقرير
منحل: حزب نشاط بخصوص

سيدي!
العدة أعد وانطلقت حاًال، أطعته باألمر، الكريمتان شفتاكم تحركت حني
فرأيت والطليان؛ األملان عمال الخونة املهووسني األوباش، هؤالء عىل للتجسس
أنه يخفاكم ال ألنه بنطلوني؛ لبست لذلك ومتخفيًا؛ منفرًدا األمر بهذا أقوم أن
أكتِف ولم بنطلون، غري من االستخبار بأعمال أقوم أن الرأي أصالة من ليس
سائق فناداني سيارات، موقف إىل توجهت وحاًال زررته، بل البنطلون بلبس
أستاذ»، يا «نعم بقوله ناداني ألنه اجتماعي؛ قومي أنه فوًرا عرفت تاكيس
وركبت ونشقت، أنفي فيه وغرزت السيارة، خزان فتحت منه غفلة ويف
سيارته خزان يف كان ما ألن فدائي؛ الشخص هذا أن يل فوضح األوتوموبيل،
السيارة دواليب كانت فقد ذلك عن وعدا بنزين، يدعى متفجر سائل هو
كان أنه عىل يدل مما كوع كل عند يزمر كان الشوفري إن ثم مستديرة، األربعة
ما رؤية من تمكنه مرآة أمامه أن لحظت وقد املتآمرين. لبعض إشارات يعطي
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مطلعها حربية، ثورية بأغنية السائق تفجر بريوت من خرجنا وحني وراءه،
أترقب مقعدي، يف وقبعت الطوارئ، حالة أعلنت فحاًال الزلف»؛ بو يا «هيهات
الشبهة، مناطق أداهم أن الطبيعي من وكان وحذر، بدقة املوقف تطورات
واحدة، دفعة القرى جميع وطوقت والكورة، واملتن، الشوف، إىل حاًال فتوجهت
واحدة تني ورقة رؤية من أخريًا تمكنت أني غري الخريف، يف أننا ويؤسفني
نحو تزحف املسلحني جموع بدأت حتى املساء جاء إن فما وراءها. اختبأت
ويف طويلة، طويلة طراز آخر من حربية بارودة حامل واحد وكل القرى،
تعرفون، ما البسالة من أنني عليكم يخفى وليس جهنمية، قذائف سلة يرساه
يف رصاصة مائتي أطلقت العيد، ليلة الفائتة، السنة يف أنني تذكرون ولعلكم
معرتف أمر بطولتي أن ألثبت بل التبجح، سبيل عىل هذا أقول ال الربج، ساحة
سلة يرساه ويف الطويلة، البارودة يمينه يف صغري ولد عىل وثبت لذلك به؛
سلة «هذه وقال: الولد فارتعب تحمل؟» «ماذا بسؤايل: وفاجأته املتفجرات،
التضليل فن أفرادها حذق كيف الجماعة هذه يف فتأمل مفراط.» وهذا زيتون،
مطمئنًا الكورة – املتن – الشوف مناطق عن الحصار فككت حينئذ واإلنكار.
متفحًصا البقاع إىل وتوجهت مستطري، برش تنذر لعنة فيها الحالة أن إىل
تستدعي الحالة ألن واحد؛ وقت يف راشيا، الهرمل، بعلبك، زحلة، يف األمور

الرسيع. العمل
كما وهو العرائش، وادي إىل ذهبت ألنني ا؛ جدٍّ مريب فالجو زحلة يف أما
اآلن أما باأللوف، يعج املايض الصيف يف كان وقد التغني، موضوع تعرفون
وملاذا املقاهي، أقفلت ملاذا العظيم، السؤال هو هذا السبب؟ هو ما مهجور، فهو
البال. يشغل ما األمر يف زحلة! يف العرائش» «وادي ارتياد عن الناس انقطع
وتهدر، تنتقل الحربية واملعدات للعيان، باٍد النشاط فإن البقاع جنوب يف أما
االجتماعية، القومية املعسكرات أحد جرأة، من عني عرف بما اقتحمت وقد
هذه عن واملعروف — العربية يجهل بأنه فتظاهر يفعل؟ ماذا القائد وسألت
الزيت عن يفتش أنه مدعيًا بالفرنسية، وتكلم — للعروبة معادية أنها الجماعة
الشوفري سيارة خزان مألت التي املتفجرات، تصنع منه الذي املعدن (نفس
أنه اعتقدت ونهائيٍّا ففوًرا اللبنانية؛ الحكومة من مأذونية بيده وأن القومي)،
زيتون، هي السلة يف القنابل أن يوهمني أن أراد الذي الغالم ذلك مثل كاذب،

مفراط. هي الحربية والبارودة
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…؟ إخبارية

حصنًا االجتماعيون القوميون بنى فقد ا، جدٍّ خطرة الحالة بعلبك ويف
إن لكم قلت إذا أبالغ ال أنا سيدي، يا بعلبك» «قلعة باسم يُْعَرُف ضخًما
ودهاليز هائلة، حيطان أمتار، أربعة الحائط وعرض مرتًا، ١٨ علوها العواميد
الصحيح تاجر. يا عينك عىل للفرجة تأتي والناس آخر، لها وليس أول لها
والطليان، األملان عمال املهووسني الخونة هؤالء تدليل يف أرسفت الحكومة أن
مني، أشجع غريي إنما شجاع أنا الهرمل، إىل أذهب لم تُْخَفى ال وألسباب
ولكني سيدي، يا تعذرونني أنكم وأعتقد الهرمل، إىل يذهب ولم مني، وأكثر
قتيل وال املاضية ساعة ٢٤ ال خالل يقع لم أنه وهو الشك، يثري شيئًا فهمت
خالل واحد قتيل يقع لم ملاذا الظنون، يحرك كبري سؤال هذا الهرمل! يف
طرابلس، يف كذلك كنت املناطق، هذه يف أنا وفيما الهرمل؟ يف ساعة ٢٤
ألقاها شعر أبيات هو والسبب كانت، لحظة أية يف انفجاًرا أتوقع حيث
والرأي السورية، الوحدة ذكر عىل فيها جاء تأبني، حفلة يف حموي شاعر
ولم السورية، الوحدة ذكر الحامد الدين بدر ألن الحكومة؛ عىل ساخط العام
الوطنية الصحف بعض أن مع االجتماعيني، القوميني لسحق السلطات تثب
أمر أهملت أنني سيدي يا تعتقدوا وال العمل. هذا مثل عىل حرضتها املخلصة
اللبنانية، العاصمة أبرح أن غري من التفتيشية الجولة بهذه قمت فإني بريوت؛
البوليسية بوسائيل توصلت أنني أبرشكم أنني غري مفصل، بتقرير أوافيكم وقد
وأرجو «األحد»، يشء» «كل «النهار» أعداد: بعض عىل الحصول إىل الخاصة
القوميني بني حلًفا أن يثبت مما الجرائد، هذه يف األحمر اللون تالحظوا أن
بعد)، فيما سأرشحها (عبارة الخفاء يف أعلن قد الشيوعيني وبني االجتماعيني
التحفظات فليأخذوا وخطرية؛ خطرة الحالة أن املسئولني إىل تنقلوا أن واملهم

الجماعة. بهؤالء البطش وأهمها الرضورية،
جهجاه شمدص املطيع: خادمكم

أذكركم املناسبة هذه ويف الهنا. مأكول أرض، ودجاجة سمنة ١٢ واصلكم حاشية:
اللبنانية الجامعة أساتذة كأحد علوش، بندر محسوبكم خالنا، ابن تعيني برضورة
والكتابة. القراءة يجهل أنه بسبب الرزق كسب يستطيع وال عائلة، ذو فقري فهو العتيدة،
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رفاتتنتقل

جريدة إىل رسالته قرأت أن قبل من به أسمع لم رجل الحقل هذا تحرير اليوم عني يتوىل
تلر» «جاد املراسل هذا واسم ،١٩٥١ سنة أكتوبر ٣٠ يف مؤرخة النيويوركية التيمز
Hanson بولدون هنسن ويدعى ممتاًزا، سماه آخر مراسل عىل بها يرد Gudd l.Teller
التي العصابات حرب من الغربيني به ينذر مقاًال فنرش سبق هذا كان وقد W.Baldwin

يقاتلوا. لن فالعرب تخافوا؛ ال بقوله: عليه فرد العرب، بها يقوم قد
تلر»: «جاد املراسل مقال يف جاء الذي املقطع هذا نظري استلفت ولقد

وسع يف ليس أن الظاهر من أنه غري خطًرا، باسًال مقاتًال يزال ال العربي إن
الثانية صفوفه قادة أما قضيتهم. يف وال فيهم ثقة من له وليس يثريوه، أن قادته
عن محجمون الغرب، يد عىل مثقفون متنعمون، انتهازيون، فأكثرهم والثالثة،

أجلهم. من يقاتلوا كي العامة يحرضون هم فيما بأعناقهم املخاطرة

إىل يِكلُون ال وأبناؤها تحريض، بعقيدة هي ما االجتماعية القومية العقيدة إن
إيمانهم. عن الدفاع بأرواحهم يتولون هم بل القتال، أمر سواهم

بني ليس الذي اإليمان عن الناس لتنبئ وانتقلت، تحركت رفات، بريوت مقابر ويف
من بدًال بنفوسهم، يبدءون بل يحرضون ال الذين األبطال وعن وعامة، خاصة معتنقيه
عام: ألف من أكثر منذ قال الذي بذلك الخامل والتغني التحريض عىل همهم يقرصوا أن

بنفيس.» «أبدأ





النادي هذا

املعقول من ليس إنه إذ ذنبك؛ فالذنب نفيًا جوابك كان إن صديق؟ الدنيا هذه يف لك هل
الحياة يف النجاح موازين أدق ولعل إخاءك، يستحق من البرش ماليني بني يكون ال أن
شيوع النفوس، يف واملرض التفكري، يف العفن مظاهر من وإن قلتهم، أو األصدقاء كثرة

الصديق. وجود استحالة عن األمثال هذه
وجبهة وعائلة، ومهنة، جوار، من: املرء نشاط يحبس الذي الضيق امليدان أن غري
قيس إذا ضئيًال يبقى كثر، مهما هو، األصدقاء من بعدد إال يظفر أن له ييرس ال — عمل

األمة. مواطني بعدد
فتوفر يظللها؛ سقف لبنان يف اليوم لها وليس االجتماعية، القومية العقيدة وتُْوَلُد
املدن كل ومن الطوائف، كل من ونساء، رجاًال األصدقاء، من وألوًفا ألوًفا ملعتنقيها فوًرا
له، ُفتحت القلوب أن رفيًقا، صار وقد بها املؤمن فيشعر الطبقات؛ كل ومن والقرى،

وكرب. قوة يف معها ارتفع املوجة هذه يف نفسه أذاب حني وأنه
ناٍد لبنان ويف أعضائها، من بأنهم روادها شمخ ما كثريًا أندية، بعض بريوت ويف
وأرشفها األندية، أقوى ريب بدون هو طقوس، من له وليس فيه، للدخول رسوم له ليس
إىل تحتاج ما كل واأللوف، األلوف إخاء لك يسهل ناٍد روحية. وأنبلها ا، عدٍّ وأكثرها
ويؤديها أداها التي بالخدمة وتعترب منهاجه، فتدرس آفاقك؛ توسع أن إليه، االنضمام
له ليس ألن أبوابه؛ ألحد يفتح لن — االجتماعية القومية نادي — النادي هذا للوطن،
يقرص الذي العادي، الحياة نشاط وأن ملكه، تصبح حني ملكك يصبح النادي هذا أبواب،
ال جبهة أمامك يفتح القليلني، األشخاص عىل وصداقتك القصري، الشوط عىل خطواتك



وبلغوا تبلغوا

أبناء رفقاء من تميس بأن الحياة فك ترشِّ حني العد، غفرية أيد إىل يدك ويشد لها، حدود
الحياة.

وماسح الجرائد بائع تواكب حني تنخفض بأنك العلو من أنك تحسب كنت وإن
عنف حركة هي البسيطة صعيد عن بالطري تسمو التي األجنحة خفق إن فاذكر األحذية،

ارتفاع. وال انخفاض ال هنالك فإذا بمنخفض؛ مرتفًعا تصل
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الثاين…! اجلاهل

علميٍّا. نقاًشا يريدون
تتربج واستشهادات مقاطعها، تعددت وكلمات ضخمة، عبارات بالعلم ويفهمون

نهضة. وقادة وشعراء فالسفة بأسماء
بها. الناطقني خدعت حتى «العلم» لفظة ترددت ولقد

من كنت أني بها ألوح املدرسية، بأوراقي غد يف ألظهر فإني علًما، هذا كان إن
البلد. هذا علماء

«علم». االجتماع يف ليس أن الثابت من ولكن علم، الحساب علم، الكيمياء
بالعلم. التبجح الجهل مظاهر أسطع ولعل

االستطالع؛ حب نفسك يف وتثري بمعلومات، تزودك أن وهي واحدة، رسالة للثقافة
من استللتها التي العربة رصيد يديك بني وتضع برصك، وترهف تفكريك، آفاق فتوسع
الضمري. وهزة العقل وسلطة النفس يقظة عليك تمليه لقرار تمهيد هذا كل تجاربك؛

يعي فكًرا ال الكتب، من تتدحرج سطوًرا بالعلم فينعتون األيام، هذه علماء أما
تحت اتفاًقا تقع التي الكتب إال تعكس وال األبصار، تطمس بنظارات يتشوفون ويثور،

املنظار. هذا
ومالحظة ودرًسا تفكريًا ال معلومات، وبسط واستشهاًدا، ورسقة نقًال العلم كان إن
الردى، طواهما اثنني بغبيني نكبنا قد املعارص فتاريخنا إنتاًجا؛ يتجسد ذهنيٍّا وتفاعًال

جربان. خليل جربان أحدهما العلم: يجهالن





!… دغدغة هذه

— أطيقها ال كربى، بلذة ننعم الزاوية، هذه ويف اليوم، فنحن إذن لذة؟ لأللم أن ا أحقٍّ
تأبينية. حفلة صدد يف الصحف بعض أقوال إليها يسوقنا الجدل، لذة وهي

التفجع إىل الفخر إىل الغزل فمن األقدمني، العرب شعراء عادة عىل البعض درج
السوري الحزب أعضاء من كانوا من عىل الهجوم إىل أخريًا يخلصوا حتى الطلول، عىل

االجتماعي. القومي
رثاء حفلة يف حامد، الدين بدر قاله شعر بيت يأتي أن الغريب من يكن لم لذلك
وقد الحزب، عىل بالتحريض االنتهاء إىل منطقيٍّا سببًا طرابلس يف كرامة الحميد عبد
«يدغدغ بأنه التهمة وإلصاق — موجود غري لبنان يف وهو الحفلة، عن غريبًا الحزب كان
االجتماعية القومية العقيدة أبناء فإن اللبناني، الكيان ضد الرتويج أما املتنفذون». دالله
فيولدوا املرشوعة؛ وباألساليب يبرشوا أن همهم كل بل فرًضا، تُفرض وحدة يريدون ال
عوامل وزالت الشعب، مجموع يف االقتناع درجة والتفهم التطور بلغ إذا حتى شامًال وعيًا
خطوات آنئذ األمة اتخذت الشعب، أفراد نفوس والثقة واإليمان النور يغمر إذ الحذر؛
كندا ويف الزمن، رهن هما والتفهم التطور وهذا إرادتها. فيها تتجسد مرشوعة، قانونية
بني مؤجلة أو معجلة بوحدة يقولون بارزون، وأشخاص منظمات املتحدة الواليات ويف
«الدالل أما، املحاكم، أمام مثل أو وصم منهم أحًدا بأن نسمع ولم املتحدة، والواليات كندا
من أحد توظيف عدم (١) مظاهره: بعض فمن واملسيطرون، املتنفذون» يدغدغه الذي
رسية إذاعة (٣) الرسمية. الدوائر من الكثريين طرد (٢) الحكومة. يف العقيدة أبناء
السابقني. القومي السوري الحزب أعضاء وال الشيوعيني تستخدم ال أن الرشكات إىل
التلفونات عىل شديدة رقابة (٥) الدوائر. كل يف االجتماعيني القوميني مصالح عرقلة (٤)
ومؤخًرا وأخريًا (٦) الخاصة. القوميني أوراق بعض األمن دوائر إىل ترسبت وقد والتجول،



وبلغوا تبلغوا

أذية به يستطيعون ال مكان يف وهم املساجني، بعض ضد الزجرية التدابري بعض اتخاذ
أحد.

ُفك ما حصار فهذا الحرة؛ األمم دساتري تكفله حق وهو اإليمان، يف البحث حرية أما
من ولكن العنف، بأعمال نفسه تراوده من منهم وليس خرقوه، حصار ولكنه عنهم
مستمر. ذعر حالة يف السياسة محرتيف بعض يُبقوا أن السياسة محرتيف بعض مصلحة
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مستمرة نكتة

فرًدا. أم كان دولة جهله، ثمن يدفع الجاهل
إىل هوت فرنسا الشعوب. تفهم لم ألنها إمرباطورية؛ أجزاء بعض فقدت إنكلرتا
وهي — الصني — عاملي سوق أكرب ُحرمت وأمريكا نفسه. للسبب ثانوي دويل مقام

الشعب. لجهلها ثمنًا كوريا يف الدم تدفع
قد وَمن أمس، كانوا وَمن الرساي، يف اليوم هم َمن — هنا املزمنون الحكم رجال
وتفكريهم فأحاديثهم موجود؛ غري أنه الشعب أمور من يفهمون القريب، الغد يف يأتون
النكتة هي هذه بل قاعدتها، هذه — خاصة فلسفة من تنطلق وأعمالهم ومزاحهم
املخيالت يف الفلسفة هذه َخ وَرسَّ والحفالت، الدواوين يف القهقهات تستثري املستمرة،

وخطابة. كتابة رشحها ترداد موضة
بل يموت، ال ولكنه يغفو، أو يهفو قد الشعب أن يعلم النهضات درس من ولكن
يف أو مظاهرة، يف صحافة، يف نقمة، يف ثورة، يف — أبًدا موجوديتها تثبت حيويته إن

انتخاب.
واألكمل. األفضل نحو أبًدا جاهد واالرتقاء، النشوء وبسبب بطبيعته، والشعب

اإلصالح نحو واثب أبًدا هو الشعب أن تثبت والواقع واملنطق العلم حقيقة كانت فإن
سواه؟ ال حافزهم هذا أفراد الشعب بني يكون أن يف الغرابة فما والرقي؛

النفس، يف لغرض االجتماعيني، القوميني نحن فينا، يراها أن البعض يريد ال حقيقة
األبصار. يبهر وضوحها شعاع ألن آخرون؛ يراها وال

يستفيقون املستمرة النكتة أصحاب أن الحوادث أثبتت زمن، كل ويف قطر، كل يف
باملقلوب. يضحكون كانوا أنهم ليكتشفوا فجأة





!… البوابة

الشخص تقوية عوامل من أن يثبتون النفس وعلماء الناس. يحرتمه لن نفسه، احتقر من
أنه له تؤكد أن الصغري تربية يف األولية الرشوط من بل قوي، أنه نفسه يحدِّث أن لنفسه

اإلعجاب. له تُظهر وأن شأن ذو
عرشات يف البالد هذه شعب من — املعنى مزدوجة اللفظة — الساحقة األكثرية أما
أمرها؛ انتهى أمة أننا ومتزعميها قادتها أكثر بلسان تنطق كانت فقد األخرية، السنوات
إنكلرتا، بأسطول وتغنينا وفرنسا»، «هللا وصحنا عثمان، بني سالطني من القوة فطلبنا
ولويلسون، وللقيارصة، ملوسكو، الوفاء يمني وحلفنا الجمال، وبر من هو علًما ورفعنا
أنحاء مختلف من الربيد يف طرًدا إلينا تُرسل القوة انتظرنا والخطوط. النجوم ولعلم

نفوسنا. يف كامنة القوة أن وهو النفس، علم يقره أمر حقيقة عن وغفلنا الدنيا،
ورسختها. االجتماعية الحقيقة هذه أبنائها صدور يف أيقظت القومية العقيدة إن
منمًقا وكالًما بيانًا القول هذا يكن ولم فينا، هي قوانا أن للناس وبرهنت للناس قالت

الجماهري. استهواء يبتغي تملًقا وال
حتى كان الذي اليهودي قوي، بأنه نفسه حدَّث حني اليهودي فعل ماذا انظر
مضطِهًدا بطَّاًشا شجاًعا صار االضطهاد، وهدف واالنهزام، الجبن رمز سلفت سنوات
يف يحاربون هم بطولة بأي واقرأ الصينيني يف واعترب سواه. وعىل نفسه عىل سيًدا
يسوقهم كان كيف املايض يف الصينيني عرف شخص أي وسل اسألني ثم كوريا، شمال

عطسة. من ويذعرون الكرباج،
وأن بقوته يستشعر ألن املرء يحتاجه ما وكل قوي. وهللا هللا، بعض هو اإلنسان
فضيلتها هي هذه معتنقيها. نفوس هزت االجتماعية والقومية تهزه، أن هو يمارسها



وبلغوا تبلغوا

مواطني يا عليك يوجب ما وهذا اعتناقها، إىل بي حدا الذي األول السبب هو وهذا األوىل،
علمها. تفيؤ عىل تقبل أن

والضعف. الحقارة مظاهر من وحدها ليست واالستسالم والخنوع املسكنة أن غري
الصغارة مظاهر بعض هو االستعالء أن أثبت — النفس علم — العلم بأن أُذكِّرك إني
تبجح من تسمعه ما بكرب هو ما لذلك صعلوك؛ متعجرف كل جبان، بهوار كل والجبن،

انتفخت. حقارة هو بل وبحارض، بماض
كانت منها. أدنى هم إليها املتطلعني أن عىل األكرب الدليل هو الكرايس إىل التطلع إن
توزيع يف بالربوتوكول تهتم ال مائدتها إىل العظماء تدعو حني املجتمع سيدات إحدى
يجلسون أين يهمهم والذين يجلسون، أين يهمهم ال شأن لهم الذين «أن بحجة املقاعد

استاءوا». إن ضري فال شأن؛ لهم ليس
صغري، باب أسفلها يف كربى، بوابة الوسطى العصور بيوتات من بيت كل يف
هي عندنا الكربى الجريمة لعل كبري. إىل يدب حقري أنه منحنيًا فيه الداخل يستشعر
فانسل وهزل، ضمر من إال األمة صالون يدخل فال الصغري؛ والباب الكربى البوابة إقفال

والعتبة. الباب تحت من زحف أو الرتاج، ثقب من
ليدخل مرصاعيها، عىل للشعب، الكربى البوابة فتحت حني االجتماعية القومية إن
بالتايل إليه وردت بنفسه، ثقته للمواطن ردت الجباه، مرتفعي متساوين رفقاء املواطنون

كإنسان. كرامته منه فرد لكل يوفر كمجتمع بأمته ثقته
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صقيعحيرق…!

أو خداعهم يريد َمْن ذكاء بالسذاجة يحاربون االجتماعية، القومية العقيدة هذه أبناء
عداءهم.

فهمها. والتطبيق والغمز الهمس أساطني عىل يصعب حقيقة
العقيدة هذه تاريخ أثبته بديهي بأمر يسلموا أن الحاذقون أولئك يريد وال
ختًال بأبنائها يستعني أو بها، يلعب أن يريد من عىل وتتغلب تغلبت أنها وهو وحارضها،

ورياء.
هذا قادة من فالن هو «من املتعاظمون: يتساءل اإليمان. هذا فتيان بشطار هم ما

فالن؟» هو ومن فالن؟ هو ومن الفكر؟
يسريون الحياة طريق عىل السابلة بعض هم وفالن، وفالن فالن — بجبابرة هم ما

ونظام. بنخوة فوقها
فيه أفنى الذي الجيش ولكنه صحيح، له. أهمية ال يشء هو الجندي، أمر تحتقر ال

املهم. اليشء هو ذاتيته الجندي هذا
وال يُْستََفز. وال يَُخاَصَم وال يُْحتََقَر ال أن يجب النبيل، الباسل القوي الجيش هذا
يبغي من فيهم ليس إنه إذ العقيدة؛ هذه أبناء أعني الجيش، هذا صداقة من أسهل يشء

يُرشى. وال يُكتسب فودهم غنيمة، أو كرسيٍّا
حبوب. من إهراء له ردوها اإلخالص، من حبة يعطهم من

يف أن األمر آخر يف اكتشف طمسهم، أو استغاللهم واملناورات بالدهاء حاول ومن
غباوة. شطارته يف وأن شطارة، سذاجتهم

محرقة. ناًرا فيميس صقيعه؛ يشتد الجليد أنواع بعض





أينصاحباجلاللة! لو

هوى أن بعد الخوري بشارة األستاذ السابق الرئيس إىل موجهة كانت الرسالة هذه
بشارة الرئيس بهما افتتح كلمتان إنسان» «أنا الخوري. يعتزل أن وقبل فاروق،

بريوت. يف ُعِقَد حني األونسكو مؤتمر الخوري

∗∗∗

الذهن. بليد فهو الجنون، من مسٌّ به ليس عاقل كل
الجنون، من شيئًا فينا بأن تعرتف أن فيجب إذن الذكاء؛ ِعي تَدَّ مثيل قارئي يا وأنت
وأن «غمدان» يف ملك بأني نفيس حدثت طاملا يا األحالم؟ بجنون مصاب مثيل تراك
يصوبون الفاروق، حرس إىل أتطلع مذعوًرا حلمي من واستفقت فاروق، زمالئي من
أن قارئي يا رجوتك «املحروسة». فرُيِكبونه به يسريون ثم املحروس، القرص إىل أسلحتهم
واملحروس بالحرس يذكرني هذا فإن يحرسك»؛ «هللا املألوف الدعاء اليوم بعد تُسمعني ال

و«املحروسة».
ضخمة سوداء الصحف يف وحقوًال وشتائم، وأغاني، مظاهرات، األفراح وتفجرت
البهيمية. مظاهر إحدى فالشماتة الحيواني؛ الجذل هذا من لتتقزز نْفيس إن العناوين.
أحسن إنه أشكره، أنا أرادوا، ما فاروًقا الناس ليشتم وأعترب. أتعظ فأنا إذن إنسان؛ أنا

جديدة. رسالة أتفهم يوم كل يف فأنا إذن إنسان، أنا درًسا. أعطاني إنه إيلَّ،
نفيس إىل أخلو أن الناس، من مسمع عىل يل، صديق مىض فيما نصحني لقد
سأبتعد بل أراها، حتى نفيس عن أبتعد أن هو اليوم أفعل أن يجب ما أن أخال فأعرِّفها.



وبلغوا تبلغوا

إذن إنسان؛ أنا يرافقني. أن للخوف حتى أسمح ولن وحيًدا، وحيًدا وأكون نفيس، عن
عني. أطرده أن فيجب التفكري يشل الخوف مفكر. فأنا

وشعوذة وفقر وظلم نقمة من فوىضوغوغاء فأراها مملكتي، إىل أنظر مبتعد أنا ها
يجب فالجرأة إذن إنسان؛ أنا معائبي. من فالخطأ إذن إنسان؛ أنا واستغالل. وثروات

أخطأت. لقد به، أتفوه جريء قول أول ذا هو فضائيل. من تكون أن
وال البائع وال القول، يشبعه ال الجائع عمًال؟ يرتجم لم إذا القول فائدة ما القول،
معبوده كنت لقد نبيل، طيع وشعبها جميلة، صغرية مملكتي إن املضطهد. وال املحروم
غري هتاًفا كان ولكنه مسمعي، يسكر يزال ال الذي الهتاف أسمعني لقد مىض، فيما
ألمىسقرص«غمدان» النار تشعل أنها لو لعنات اليوم، نحوي اللعنات يرسل ملاذا مأجور.

رماًدا؟
الثائرين أكثر أن أعلم إني ساذًجا. أكون لن فحقرني. شعبي رت حقَّ لقد أخطأت، لقد
ويبغضونني مصلًحا، ويبغضونني مخطئًا، يبغضونني املشاغبة، محرتيف من هم عيل
وغريي إنسان أنا الجاللة. صاحب ألنه أعداء؛ أبًدا له الجاللة صاحب إن إلًها. أو مالًكا

اإلنسان. يحسد واإلنسان إنسان، كذلك
صنيعي. من ليست هي الجارفة الحادة النقمة هذه أن نفيس أُقنع لن أني غري

يمقتهم، الشعب يشء، ال إنهم الدولة؟ هذه يف شأنهم ما املستثمرون املتزعمون هؤالء
الدولة. إياهم سلمتها التي القوة من مستمد تهويل قوتهم

جربت مزيفة. بضاعة فانكشف الوالء رشيت التجربة. تلميذ فأنا إذن إنسان، أنا
فبدا الثوب هذا رقعت جديدة. حراب من ألوف طريقي يف فنبت الحراب؛ ودفنت البطش

تُدفئ. وال تُزيِّن ال مضحكة، ِخَرًقا
وفاروق. القوتيل أمر رهن كذلك كانت ولكنها أمري، رهن هي املسلحة القوى إن
ويرتد ينقم قد كذلك فهو إذن إنسان؛ الجندي إنسان، الدركي إنسان، البوليس

ويثور.
املال البلد، هذا ذروة يف الجاللة صاحب أنا الدنيا؟ هذه يف ينقصني ماذا إنسان، أنا
والعزم لإلصالح اإلرادة هو أحتاجه ما كل أحب، أني أتوهم وملن أحب، وملن يل موفور
عيلَّ يدي، يف تزال ال التنفيذ وسائل ألن تطاع؛ والكلمة الكلمة، تخلق اإلرادة اإلصالح. عىل

أُنفذ. أن
فأفسح نفيس؛ أخدع ال أن هو نفيس نحو واجب فأول التنفيذ؛ عن عجزت فإن
واقعيٍّا؛ أكون ال فلماذا إنسان أنا فأترهب. الدنيا أعتزل قد ذاك إذ التقوى، مجال لها
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الجاللة! صاحب أني لو

والقوتيل فاروق مع بردج لعبة يف الرابع فأكون مطرود، غري وأودِّع حقائبي، بحزم فأبدأ
إن شيئًا، أفعل ال قد «الروتني»، يشلني قد إنسان، أنا «أومربتو». امللك اإليطايل وزمييل

نفيس. عن أبتعد لم
رميته. أو الصولجان فهززت نفيس عن البتعدت الجاللة، صاحب أني لو
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الفرق…!

صميم.» لبناني إني قل: اسمي، تذكر أن إياك ال، «ال،
ثالثني الدهر خزان يف حشد حميم، قديم صديق وهو الصميم، اللبناني وودعت
املناطق حدود تخطت غالية صداقات ومن الوطنية، بالجهود مفعمة حياة من سنة
تبعث، لن ولعلها شبيًها، لها لبنان يعرف لم وصفاء وفكر أدب حلقات ومن والطوائف،
بمشاهده فخوًرا سينمائي رشيط يف الجماهري عىل يعرضه أن يقدر شخيص سلوك ومن

وحوادثه.
فيها: قال ما هذا طويلة، جلسة بعد الصميم اللبناني ودعت

بإخالصكم معجبون نحن بالخيانة، نتهمكم ال نحن نحرتمكم، نحن أخي يا
األمور، تستقيم حتى اللبناني، املجتمع هذا يف نشتغل تعالوا ولكن واندفاعكم،
أراد أو وشاءوا، شئنا حيث إىل هناك، وعليهم هنا، علينا الوعي سيطر فإن
الرضر؟ فما — املتحدة الواليات مثل دولة يف ننصهر أن أوالدنا وأراد أوالدهم،

الهدف. ولهذا املبادئ، لهذه نحن

والغاية الفكر، موحد اجتماعي، قومي كالنا وأنا «أنت الصميم: اللبناني لصديقي قلت
واألساليب.

أضع أن عىل وأرص مكتوًما، اسمك يبقى أن عىل ترص أنك وبينك بيني والفرق
أكتب.» ما ذيل يف توقيعي





عجنيالبغضاء

درس والذي التقليدية، بالعيون ال االثنتني، بعينيه العربية اللغة آداب يقرأ من إن
أن هو استنتاج إىل يخلص الكالم، ملوض ينصاع أن تعود ما بوعي الوطنية حركاتنا
— سلبية بهيمية غريزة وهي — بالبغضاء تعتاض أمست الدنيا من البقعة هذه شعوب
لكرهنا األتراك طرد يف ساهمنا لقد إيجابي. وإنتاج وتفكري، شعور، وهذه الوطنية، عن
أن وأردنا الفرنسيني، عىل باألكثر لحقدنا االستقالل عىل بالحصول واشرتكنا لألتراك،

وتحقريهم. وشتمهم ببغضهم اليهود عىل ننترص
أنهم تتحقق وتذكرهم، تعرفهم أشخاًصا واستعرضت صديقي، يا وقفت إن وأنت
بغضهم بسبب غيورون وطنيون بأنهم قومهم وأمام ضمائرهم أمام نفوسهم ءوا برَّ
سلبية عىل إنتاجهم اقترص من أو ورشوا، وباعوا وتزعموا اتجروا من ومنهم للصهاينة،

البغض.
حكومات قادة تسموا بمن االستقالل بعد نزل الذي اإلفالس يفرس ما هذا لعل
عجينها وطنية كل أن والداخلية الخارجية بالسيادة الفوز عند وضح إذ وشعوب؛
نكاية تنشأ لم أنها االجتماعية القومية العقيدة فضائل من مزيفة. وطنية هي البغضاء
من فقط، وحدها وهي — هي قدرت لذلك طائفة؛ أو فئة ملناوأة وال الناس، من بأحد
والطوائف الطبقات كل من أشخاًصا كيانها يف تصهر أن واملنظمات، العقائد كل سائر
عىل اقترصت التي — واألحزاب العقائد من غريها مثل ذلك يف هي وليست واملناطق،
تلك عن غرباء قالئل أشخاص أسماء واستعملت الوطن، من منطقة أو طائفة أو عشرية،

التهم. ولرد للزينة املنطقة، أو الطائفة أو العشرية
وهي كلنا، لنا الوطن وأن للوطن، كلنا أننا وتمارس تعلم االجتماعية القومية إن
الوطنية، العزة زهو العادي املواطن يف تغرس أن — استطاعت وحدها هي — استطاعت



وبلغوا تبلغوا

يف املقيمني السواح أو األجانب، عبيد أو اإلقطاعيني، زلم شأن بالده، عن غريبًا يعد فلم
أجدادهم، قبلهم من وحملها يحملونها هوية ورقة إال إيمان من لهم وليس الوطن، هذا

وشتيمة. ونقمة بغًضا الوطنية يعتربون من شأن وال
الحديثة الثقافة تفهمها كما الوطنية، أيديولوجية أن الحديث التاريخ سيسجل

االجتماعية. قوميتنا بالدنا يف أسسها وضعت
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العيشواحلياة

ويتكلم الصباح، يف القهوة يشاطرني جلس حني املحامي، صديقي مجامًال، يكن لم
ما الكالم ومن األذن، عرب ترسي ألفاًظا يفيض ما الكالم من نهضتنا. عن بحمية
القومية بالعقيدة مؤمنًا كان جلييس أن تحققت وقد الصدق، بلذعة السمع فيلفح ينطلق؛
كتبت كما ومبادئكم االحرتام، يستحقون الذين الوحيدون «أنتم قال: حني االجتماعية،

باإلنقاذ.» كفيلة سواها، ال وحدها، هي نفذت وكما ورشحت،
سريته، يف يكن ولم الحركة، لهذه معادية بيئة يف نشأ زائري أن ذكرت إذ ودهشت
نخوته أن غري — الرصاع أبناء من وال املقاتلني، من أنه عىل يدل ما حارضه، يف وال
طريقك يف فأنت «إذن فسألت: بي، أهابت له الشخيص واحرتامي وحماسته واقتناعه
أن تريدني هل بيتي، يميس أن العدل قرص يكاد محام، أنا هللا! معاذ أجاب: إلينا؟»

؟ دعاويَّ كل أخرس
دعاويهم خسارة يهمهم ال هؤالء أن الحياة، أبناء وبني املحامي صديقي بني الفرق

الكربى. الدعوى ربح يف يشتغلون داموا ما الخاصة
الدنيا، عىل يطل عرزال من الحياة يبنون وهم العدل قرص يف العيش يقنص هو

قصورها. ويقزم





وترميم اهنيار

التلذذ مدى لها يفسحون ال نفوسهم صفت الذين وإن الخراب، الدنيا مشاهد أبشع من
خرسناه. مواطن هو يتهدم مواطن كل فإن االنهيار؛ برؤية

وتنتثر أسبوع، كل مراًرا تنتحر املعروفة الشخصيات بعض نرى أن املؤلم ملن وإنه
الناس تناثر سياسيٍّا أن يف الكارثة وليست واالفرتاءات، املغالطات من مقاالت يف شظايا
فإن عليه؛ اآلمال عقدت الناس من فئة بخيبة الفاجعة إن بل أمره، وانتهى حوله من
قيادة تولوا ممن األملان علماء كان ويالشيها. الشعب حيوية من شيئًا ر يحجِّ ما ذلك يف
بني الكاذبة املغرضة األنباء يثريون األخرية، البرشية املجزرة يف السيكولوجية، الحرب
حني اليوم وأنت الشعب، معنويات يف توقع اآلمال خيبة أن منهم ثقة أعدائهم، جماهري
بعد يوًما كانوا مضت التي سنة الثالثني خالل فألنهم مواطنينا؛ نفوس يف الريبة تلمس

خائبني. بمضض فيبتسمون أمره رسيرة يكتشفون ثم ما، بشخص يتفاءلون يوم
إىل حاجة يف كان يوم حالفها من أمر حقيقة االجتماعية القومية تكتشف اليوم
يحاول هو وفيما مناسبة، غري ويف سبب لغري الكالمية الحرب عليها وشن أبنائها،

نهائية. وبصورة برسعة نفسه هدم تهديمها
خصومتنا أراد من ساعدنا الذين نحن نأمل بل الخراب، هذا برؤية نفرح ال نحن

أخريًا. — نفسه فيجد بمصابه يتعظ أن نفسه، عن يكشف أن
حقيقته، فاكتُشفت تهدم حني مرة مرتني: املعونة يد له مددنا قد نكون ذاك إذ
إىل ثاب كرجل بل يفرت، ولم يتهم، ولم يشتم، فلم أمجاده أطالل عىل وقف حني ومرة

االحرتام. يثري شيئًا الدمار من أنقذ ذنب، عن وتاب رشده
تخون. وال اعتنقها من آمال تخيب ال أنها االجتماعية القومية فضائل إىل أضف





مرجعيون وطريق البيدر طريقضهر

حافًزا كرمه يف أن املضيف يحسب حني مجانًا، باألكل يظفروا أن الكتابة أهل عادة من
والفنادق املطاعم أصحاب ينقطع أن املقال هذا نتائج من يكون وقد متجره، عن لإلعالن
«املسابكي» فندق يف لإلقامة، تروج ال األسطر فهذه الرشوة؛ أو الحاتمية، هذه عن
إىل أوجهها شكر بكلمة أدفع كنت مرة وكل عدة، مراًرا ورشبت أكلت حيث شتورة،

السخية. الرسالة إيلَّ ينقل الذي الجرسون، بواسطة الفندق صاحب الخواجة،
الطريق عىل فاستقبلتنا بريوت، إىل راجعني الثلج، من عاصفة يف «شتورة» ووصلنا
نبقى أن «الحكمة» من وأنه مقفلة، الطريق أن معلنة وأوامره وقهقهته الدركي، بارودة

شتورة. يف
أول لعل بمصيبتنا، فرحه قبيل من ذلك يكون قد الدركي، قهقه ملاذا أدري ال
بصديقه نزل املوت بأن فرحه، هو له صديق بموت يسمع حني اإلنسان نفس يف تسجيل

الدركي؟ ضحك السبب ألهذا ترى به، ال
لو بالالجئني، وحافل بالضيوف، حافل هو فإذا اللوكندة؛ يعني الفندق، ودخلنا
يده يمد تلقاه، من فكل والطرائف؛ التندر عرص إنه لقلت: العرص، هذا تسمية ُسئلت
وأرياح ثلوج والدنيا الطبيعي، من وكان بها، يرويك قصًصا منها فيتناول جعبته، إىل
ببطولة تنتهي طبًعا القصة وكانت الطبيعة، منحى إىل الذكريات تنحرف أن وأمطار،
ضهر يف الثلوج يقطع كان كيف علينا قصَّ الفندق إىل الالجئني أحد أن أذكر راويها.
فراح اليسار، من وآخر اليمني من واحد الذئاب: من قطيعان فهاجمه شتاء، ذات البيدر
من املهاجم الذئب به فريمي اليمني، من املهاجم الذئب ذنب عىل يقبض البطل محدثنا

مًعا. االثنني فيرصع اليسار



وبلغوا تبلغوا

األراكيل، دخان وكذلك تهب، واألرياح واألقاصيصترتاكم، والثلوج الفندق يف وقبعنا
كلما تزداد والنكبات جديد، «الجئ» كل دخول عند البيدر ضهر يف يتعاىل الثلج وكان
من خطوة الخروج يف أن حسبنا حتى اللوكندة؛ قاعات يف واألمن الدفء يطلب من جاء

وغماًرا. مقامرة الفندق
يف هو من تملك التي النشوة يف ونحن الباكر، املساء يف الوحشة» «ساعة وجاءت
ابتسامته وتمأل الباب، قامته تمأل بمسافر وإذا املخيفة، العاصفة وسط األمني، املكان
بكأس جوفه يف يغسلها راح ثم ابتلعها، كربى اللحم من قطعة فيطلب يدخل، الفندق

الوسكي. من
طريقه سيواصل أنه معلنًا الليل، وبجمال بالطبيعة متغنيًا صوته املسافر ورفع
غري السالكة الطريق ولكنها وطويلة، خطرة طريق مرجعيون، طريق عن بريوت إىل
وأنه بهيٍّا، سيكون املساء ذلك يف السري وأن قليل، بعد سيطلع القمر وأن املسدودة،

بريوت. سيبلغ
هو حيث إىل الوصول عىل وإرصاره املتفائلة، الواثقة ولهجته صوته، نربات وكانت
مألت التي والنوادر والدخان، الخوف جو يف النقي، املنعش النسيم من نفحة قاصد،

اللوكندة. غرف
بريوت نبلغ بنا وإذا السماء، يف القمر فإذا سيارته؛ إىل الجريء املسافر مع ووثبت
األكواع، بعض لففنا حني خصوًصا املغامرة من يشء ذلك يف وكان مرجعيون، طريق عن
يف رفقاؤنا — أربعة أيام بعد — الساعة هذه حتى بقي فيما بريوت، بلغنا ولكننا

«شتورة».
السالمة فيه «فندق» إىل العاصفة، وحولها تأوي، طاغية، ذهنية اليوم بالدنا يف
استحالة عن يحدثون أناس سلفت، وحقيقية وهمية بطوالت عن واألحاديث والدفء،
السيارات، تتدهور وحيث الطريق، الثلوج تسد حيث البيدر، ضهر طريق عن العبور
— بريوت — الهدف إىل الوصول عىل عزموا — الجريء املسافر ذلك مثل — وقليلون

وخطرة. طويلة ولكنها سالكة، «مرجعيون» طريق أن واثقني
ضهر ثلوج تزيل ولن بريوت، نحو وتسري تعزم حني إال بريوت إىل تصل لن ولكنك
يقنعوك أن ويحاولون أنفسهم، أقنعوا الذين «شتورة»، فندق يف القابعني أحاديث البيدر
فال العاصفة، يف بريوت إىل الوصول عىل تعزم وحني مستحيل، بريوت إىل الوصول أن

ويقهقه! ويأمر، ببارودته، يلوح دركي ظهور يفاجئنَّك
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يشء» «كل مجلة يف متتابعة جميعها نرشت قد ثمانية مقاالت من يليه وما الترصيح
األسبوعية.





لتدحرجت باالغتيال نؤمن أننا لو
رءوسكثرية

الحزب يف اإلذاعة عميد الدين، تقي سعيد الشيخ عىل األيام هذه يف ترتكز األضواء
… االجتماعي القومي

أن سبيل يف معركة أعنف السوريني املسئولني مع اليوم يخوض الذي فهو
العقيد مقتل بعد النقمة عواصف داهمته الذي القومي، الحزب كيان عىل يُبِْقْي

املالكي. عدنان املرحوم
عليها فأجاب الدين، تقي سعيد الشيخ أمام األسئلة هذه يشء» «كل ووضعْت

املطلقة. الرصاحة بهذه

∗∗∗

االغتيال طريق يسلك حزب أنه منها: عديدة، تهم القومي الحزب إىل ُه تَُوجَّ له: قلنا
يف املالكي وعدنان املايض، يف الصلح رياض قتل الذي هو وأنه مبادئه، لتحقيق السيايس

التهمة؟ هذه عن دفاعكم هو فما الحارض؛
اعتمد الذي فاملبدأ مغلوط؛ مبدأ هو التهمة عن «الدفاع» مبدأ القومي: الشيخ وأجاب
— املتِهم عىل أنه هو اليوم إىل فالرومان، اإلغريق، عهد إىل األقدمني السوريني عهد منذ
الذي املواطن، حق ممارسة هو الحزب يريده ما كل التهمة. يثبت أن — الهاء بكرس
التبشري حق نريد ديمقراطية. دول أنها بحق تسمى التي الدول، يف دستور كل يكفله
واألنانيون، الرجعيون الحق هذا ممارستنا قاوم ولقد املرشوعة، اإلذاعية الثقافية بالطرق
عىل الثورة إىل دعت رسالة كل اضطهدوا لقد إصالحية؛ حركة كل يقاومون وهؤالء
أستعيد اجتماعية. أو سياسية أو سماوية الدعوة هذه أكانت سواء املتحجر، الضعف



وبلغوا تبلغوا

التي واالضطهادات واملحمدية، املسيحية الدعوة لقيتها التي واالتهامات املقاومة ذكرى
كل اإلصالح أعداء يستعمل أن الطبيعي من كان لذلك إصالح؛ إىل دعا من كل لها تعرض
لتدحرجت الحزب؛ يقره االغتيال مبدأ أن ولو االجتماعي، القومي الحزب ضد األسلحة
الوسائل بممارسة نؤمن ولكننا كثرية، رءوس الستة ورفقائه الزعيم استشهاد بعد

الوسائل. هذه ممارسة يحرموننا الذين هم األمة هذه وأعداء املرشوعة،
التنفيذ أدوات يملكون وهم وإنهم، قائًال: استطرد ثم قليًال سعيد الشيخ وسكت
الحالة إن وبالترشيد. وباالغتياالت، القوانني، وتسخري بالحراب، يحاربوننا الدولة، يف
،١٩٣٢–١٩٣٦ سنوات يف العراق عليه كان ما تشبه السورية الجمهورية يف السائدة
نارص، محمد العقيد أن أذكر املالكي، العقيد مقتل سبقت كثرية جرائم هنالك أن وأذكر
إن السياسة. يف الجيش تدخل كان لقد قاتلوه. وُعرف اغتيل الجيش ضباط أملع من وهو
كانت، حيث سجالته ضبطت الذي والحزب كارثة، السوري الجيش عىل السياسة إدخال
للقبض قادمون أنهم املحايري لعصام الجيش رشطة تَْلَفنْت أن بعد أعضاؤه واْعتُِقَل
أعداء تخطيط ولكن بالقتل، له علم ال أن األوىل اللحظة منذ أذاع الحزب هذا عليه.
املؤمنة القوة هذه عىل القضاء استهدف وشيوعيني ويهود، ونفعيني، رجعيني، من: األمة
ويفظعون، يبطشون الضباط بعض فراح مثيل؛ سانحة املناسبة هذه أن وتوهم املقاتلة،

التهمة. يثبت واحًدا برهانًا يجدوا ولن وجدوا ما إنهم
أن عىل تدل كلمة منهم يقتلعوا ولم رفقائنا، أظافر اقتلعوا لقد وقال: تنهد ثم
يونس أن أذكر مطلقها. عىل عبؤها يقع التهمة إثبات أن أذكر بالحادثة. معرفة له أحًدا
مرات ثالث نجح وأنه منعوه، الطريان سالح لدخول بامتحان فاز أن بعد الرحيم عبد
من بكثري متربمة الجيش يف كثرية عنارص وأن الرتقية، عنه حجبوا وأنهم ترقية بامتحان
موقفهم. يعكسون مرة كل ويف تدين، وثائق وجدوا بأنهم تأكيداتهم تعددت لقد قادته.
بعد نسأله عدنا ثم املقعد، عىل قليًال يسرتيح الدين تقي سعيد الشيخ وتركنا
الشيوعية، مناهضة لقاء الغربية الدول من «يقبض» بأنه «الحزب» يتهمون لحظات:

األحالف؟ ليؤيد العراق من أيًضا «يقبض» وبأنه
مرشوع غري سؤال إنه االتهامات، سالح بعض وهذا وأجاب: ساخًرا برأسه فهز
الحزب، أعداء إن ى. وتُْرشَ تُبَاع كانت ما والبطوالت بطوالت، حزب حزبنا وارد؛ وغري
الزعيم أن أذكر عليها. نرد ال غالبًا الحقرية، االتهامات هذه أبًدا يطلقون األمة، أعداء
ضد «البناء» جريدة يف ظهر رأيًا نرشنا لقد اليهود. مع متآمر أنه عليه «ثَبَُت» سعادة
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لقد تنرشها. أن ولك نرشها أعدنا مقاطع الحزب منشور مقتطفات من وأخذنا األحالف،
الضمانات الخصيب» «الهالل كلها بالدنا يعِط لم ألنه العراقي؛ الرتكي الحلف ناهضنا
إننا قلنا أين ودلنا صفحة، الستني عىل يزيد فيما وهو املنشور اقرأ نريدها، التي القومية
أكثر يف نحن ولذلك ينتهي؛ ال باب التهم اخرتاع ولكن العراقي، الرتكي الحلف عىل نوافق

عليه. نرد ال األحيان
أمواًال أن صحيح وهل نفقاته، لتسديد باملال الحزب يأتي أين من إذن له: وقلنا

املهجر؟ يف الحزب أعضاء من إليكم تصل ومساعدات
ليستأجر اذخرها قد كان جرائد، بائع بها جاءني تراها التي لرية املئة هذه فأجاب:
عرشات عدده وأن عطاء، حزب هو الحزب أن تنَس ال الكتب، فيها يعرض «واجهة»
والربازيل، وليبيا، الذهبي، والشاطئ فنزويال، يف: الحدود عرب فروًعا لنا وأن األلوف،

أخرى. وبلدان واملكسيك، الشمالية، وأمريكا واألرجنتني،
روحية زعيمة إنها أم الحزب، يف عميل نشاط سعادة الزعيم ألرملة كان إذا وسألناه
رفيقة إنها الحزب، يف مسئولية أية تمارس ال األوىل األمينة حرضة إن بحدة: فأجاب فقط،
الحزب. يف «وظيفة» لها ليس الشائع املعنى يف أو دستورية، صالحيات لها ليس الزعيم؛
الذين إن بالدنا. يف املرأة لبطولة رمًزا فيها يجدون املواطنني وأرشاف القوميني إن
االعتقال جريمة ارتكب من يعرفها اعتقالها أسباب أمتنا. تقاليد أقدس لوثوا سجنوها
إنه املقدسة. الشخصية هذه عىل بالتجني الحزب يذلون أنهم حسبوا التعذيب، وجرائم

الجبان. بطش
الحكم وتسلم انقالب إحداث يف يطمع سوريا يف الحزب كان هل أخريًا: وسألناه

سنوات؟ بعد أم اآلن سواء
الذي االنقالب إن سعادة: الزعيم صورة تزينه الذي مكتبه إىل ينتقل وهو فأجاب
السنوات خالل الشام يف الحكم واستالم املواطن، نفس يف ق الَخالَّ االنقالب هو له نعمل
يف هي حركتنا إن بالعنف. الحكم استالم كانت غايتنا أن لو مقدورنا، يف أبًدا كان األخرية
وقوتها، البالد خري نحو الحكم يسريِّ وعيًا نتيجتها تكون هادئة، تثقيفية حركة جوهرها
وفعاليتهم الحزب أعضاء عدد إن منافع. وال وظائف إىل القوة ترجمة أبًدا نستهدف لم
أو بالسياسة املسلحة القوى نشغل لم نحن منفردة، سواها قوة أية تفوق وأهميتهم

ممتازين. جنوًدا الجيش يف رفقاؤنا يكون أن إال أردنا ما املحلية، باألغراض
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احلزبالسوري دخويل حكاية
االجتامعي القومي

نظرة خلفي فألقي أتمهل إذ وإني والخمسني، الواحدة العمر من بلغت اليوم
طفولتها يف مرتسخة تزال ال نفيس أن أجد مشيت، التي الطريق تستعرض

وقرويتها.
السوري الحزب دخويل حكاية مشوشة، مستعجلة، بطريقة يرسد املقال هذا

االجتماعي. القومي

∗∗∗

أمام نجلس يوم كل ظهر بعد يف ونحن «بعقلني»، وقريتي طفولتي يف القصة وتبدأ
يقفون؛ الحقول من عائدين بالبوابة، بنا يمرون العشية عند والناس البوابة، عىل بيتنا
املراقب الجالس وإن تني. ومن عنب من يحملون بما مشاركتهم إىل الجالسني ليدعوا
فأما عدًوا: أو صديًقا املسلم أكان يمرون، الذين من السالم إلقاء طريقة من يعرف
العائلة أفراد وعن الصحة عن مراًرا ويستفهم ويرددها، بحرارة التحية فيلقي الصديق

جميًعا.
ويميض. مرسًعا سالًما فيتمتم العدو وأما

شمسية يحمل الكتفني، عريض القامة، طويل شخًصا هؤالء من أذكر أزال ال وإني
بل حارٍّا، يلقيه وال السالم، يتمتم ال بالبوابة يمر حني فهو «ستكروزا»؛ من صفراء

يرانا. وال نراه ال حتى نحونا الشمسية يصوب
الطويل. محمود — «بعقلني» يف األول عدونا كان ذلك



وبلغوا تبلغوا

فقال بيته؛ أمام يوًما مررت أنني أذكر ولكني ذاك، إذ عمري كان كم أذكر ال
كلمة معنى ما يومئذ أعلم لم أنني وأذكر … بني.» يا خصوصية الطريق «هذه يل:

عنها. أبي واستفهمت «خصوصية»،

شطرنا الذي الحصار، ستار «الفيلبني» يف عنا ارتفع وقد ،١٩٤٥ سنة أواخر يف نحن
نبأ نيويورك من إيلَّ يحمل بالربيد وإذا ونصف، سنوات ثالث الحرب خالل الدنيا عن
بشلل، فوجئ الدين تقي رشيد الدكتور عمي إن فيه: يقول حمزة أبو أمني قريبنا، من
أسماء وذكر وإعاشته، تطبيبه عىل تعاونوا املتحدة الواليات يف الدروز وأن معدًما، وكان
أمني واقرتح الطويل، فرحان اسم األسماء بني وكان دفعوها، التي واملبالغ املتربعني

املتربعني. إىل شكر كتب أوجه أن رسالته يف حمزة أبو
عىل عدًوا أشكر أن عيلَّ وكرب العدائية، الشمسية مخيلتي يف «الطويل» اسم وأيقظ
كرامة أستعيد أن — للمحسنني املال أرد أن اللياقة من يكن ولم — فآثرت إحسان؛
بلغ نيويورك إىل أرسلته ما أن وأعتقد ولسواها، درزية، لجمعية ضخم بتربع العائلة

شكر. برسالة املبلغ هذا يُفتدى أن السهل من وكان دوالر، آالف الثمانية نحو
خيالء إنه كبري ولحد صحيح، هذا ما لحد القلب. من فيض اإلحسان إن لك: يقولون

نكاية. كان أنه أعتقد الحادثة هذه ويف ودعاية،
ثالث منذ تركتها كما تقريبًا بعقلني قريتي ووجدت ،١٩٤٨ سنة لبنان إىل وعدت
لم ولكنه الطويل، محمود بن الطويل حسن املعادي املعسكر يف وكان سنة، وعرشين
«الحزب». اسمه يشء يف إنه يل: قيل بل التقليدية، الطريقة عىل املعادي «املعسكر» يف يكن
من شيئًا أقرأ أكن لم ولكني القومي، الحزب عن ضجة أسمع ذلك بعد وكنت
عدا ما الصحف، يف أقرأ أكن لم أني القول وصحيح عنه، أقرأ أو سعادة الزعيم كتابات

أنا. أكتبها التي املقاالت إال األخبار،
األمريكية، الجامعة متخرجي جمعية لرئاسة نفيس رشحت ١٩٤٩ سنة مستهل ويف
منافيس وكان معرفة، غري عن بتأييدي أمًرا أصدر سعادة أنطون إن يومئذ: يل وقيل
وتوجهت االنتخاب، يوم يف الوزارة رئيس وكيل حينئذ كان وأخوه املر، إلياس األستاذ
يف الزيارة يل ورد أيدني، الذي الحزب رئيس تقليدية، زيارة يف أشكر، االنتخاب بعد
من كان أنه ذلك بعد أخربوني ولقد إليه، بها أستمع ولم إيلَّ، بها استمع طويلة سهرة

نقاش. يف يدخل أن قبل الكلمات ويتلقف ويصغي، يصغي، أنه عادته
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املحكمة قاعة يف دقائق خالل أملحه أن وتمكنت ،١٩٤٩ سنة سعادة وأُْعِدَم
االسرتاحة. فرتة يف العسكرية،

أن أو مهملة، يشء» «كل نرشته سطر عرشين يف مقاًال كتبت الثاني اليوم ويف
عرش». الثالثة «الرصاصة املقال عنوان منه، سطور ثالثة حذفت، الرقابة

ورحت الضائع»، «املليون اسمها واحد، فصل ذات مرسحية ألفُت ١٩٤٩ صيف ويف
فيها أن أحس وكنت نفيس، عىل وأقرأها األدباء، أصدقائي بعض عىل الرواية هذه أقرأ
يدي بني الرواية هذه وبقيت تحلها. وال مشكلة تعرض فهي التقطته؛ فما تلمسته نقًصا
حقيقة يف هي كانت إن أدري وال الصالحة، الفنية الخاتمة لها أجد ال سنتني من نحًوا
سجني، من رسالة يوًما جاءتني أن إىل فصول، ثالثة ذات مرسحية من ال أو فصًال األمر
تقول: وفيها الكافور»، «غابة كتابك مقدمة «قرأت فيها يل يقول الحزب، أعضاء من وهو
من «ليس معلًقا السجني وزاد طفًال.» أعد لم أني أمي أقنع أن الحياة يف همي أكرب «إن
يقنع أن يف هي العظمى الصعوبة إن بل طفًال، يعد لم أنه أمه يقنع أن املرء عىل الصعب

رجًال.» صار أنه أمته
وجدتها، قد الضائع» «املليون مرسحية خاتمة أن الرسالة هذه قرأت حني وتوهمت
املرسحية عنوان وكأن حياتي؛ ملشكلة خاتمة يصلح حالٍّ أجد بأن أهم كذلك وأنني
فردية جهود من استحالت حياتي وكأن «املنبوذ»، إىل الضائع» «املليون من استحال

مؤسسة. يف نشاط نظامية إىل مبعثرة
الحزب كتب مصطحبًا قربيص، هللا عبد األستاذ جاءني أن بعد ذلك جرى ولقد
إال ينقصك ال وأنه منا، أنك فاكتشفنا سلوكك؛ والحظنا كلها، كتاباتك درسنا «لقد يقول:
قلت: يصطحبها، التي الكتب قراءة إىل وشوقني العقيدة.» عىل وتطلع اليمني تحلف أن
ما كل «أهذا صحت: رشحها فلما مبادئكم»، هي ما أفهمني تعال وللمطبوعات؟ لك «ما
وال جديًدا، شيئًا املبادئ هذه يف أرى ال لبنان؟ إىل عودتي فور إيل تأتوا لم ملاذا األمر؟ يف
ال الحزب أن أولها ثالثة: أمور من أتثبت أن أريد أنتظم أن قبل أنني غري مغلوًطا، شيئًا
واسجد» له وصل إلهي، موطني قل: لبنان قيل: «إذا قال: الذي فإن لبنان؛ هدم يحاول
فهو الثاني األمر وأما لبنان، نحو نفيس يف مما الكثري عن أفصح وقد أبي، أخو عمي هو
عن الكف أو يشء بكتابة أؤمر ال أن وثالثها: أساليبكم، بعض من العنف يكون ال أن
فهي العنف وأما بالدنا، بعض وهو دمنا، بعض فهو لبنان فأما فأجاب: يشء.» كتابة
كتابة تهمل أن أو تشاء، ما تكتب أن فلك الكتابة وأما إلينا، تصوب التي التهم من تهمة
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تفاعل من تجنيها أدبية بثروة لك أتنبأ قربيص— األستاذ قال كذا — أنني غري تشاء، ما
نفسك. يف العقيدة

االنتساب؛ بطاقة عىل اسمه املوقع الشاهد الطويل حسن كان باليمني يدي رفعت وملا
وأخال الذل، من بيشء قروية، أحقاد من نفيس يف ترسب ما بسبب ذاك إذ شعرت ولقد
لنا تراءت البطاقة وقعنا إذ كالنا لعلنا الظفر؛ خيالء من بيشء أحس الطويل حسن

الصفراء. الشمسية
نقائصها، يف التي هي الفضائل من الكثري وفيها — القروية هذه الطفولة، هذه
العائيل أو الطائفي أو القروي التحجر وهذا بعًضا، بعضهم عن األمة هذه مواطني تسور

التسمية. هذه رشف تستحق التي األحزاب انتشار سبيل يف الكربى العقبة هو
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أو رسيٍّا عضًوا أبقى أن بني االجتماعي، القومي السوري الحزب دخلت أن بعد خريوني،
هذا وخالل الجواب. ألعطيهم أسبوع؛ بعد نلتقي أن عىل وتواعدنا انضمامي، أعلن أن
األستاذ مع الغداء أتناول كنت فقد دخويل: أمر أذيع أن قررتا حادثتان جرت األسبوع
األمن مدير شهاب فريد األمري بنا مر إذ الروشة، عىل سليم» «أبو مقهى قربيصيف هللا عبد
خلفيهما ومن نظارتيه، نحوي وصوب نحونا دار خطوات مىش أن وبعد وسلم، العام
… «أو كفه: من تمرق تكاد حربة وسبابته مبتسًما، وصاح والذكاء، بالشك تربقان عينان
— أخفيت إذ نفيس، يف مرة ألول اكتشفته الخداع من بيشء ذاك إذ فشعرت عى»؛ و…

به. أجاهر أن يجب كان ما — اعتقدت هكذا
عرشائي وجمهور عائلتي وبني بيتي يف كأنني أحسست األسبوع ذلك وخالل
أن عىل وكنا خامس. طابور األحباء هؤالء كل عىل كأنني عدو، للحزب كلهم وأصدقائي،
حرضت املوعد وقبل الظهر، بعد الرابعة الساعة يف قدورة أديب األمني بيت يف نلتقي
األستاذ الحارضين بني وكان صيدح، جورج للشاعر تكريًما الربيستول، يف غداء مأدبة
إليايف طارق صديقي أن غري وحديثة، سطحية ذاك إذ به ومعرفتي مكاوي، جميل
اإلعجاب شديد طارق وكان سويرسا، ويف باريس يف كثرية مرات به اجتمع قد كان
القومية، امليادين يف وقفها التي املثىل وباملواقف ووطنيته بجرأته مشيًدا مكاوي، بجميل
مختلف يف املائدة حول األحاديث ودارت املغرب، عرب أجل من باهرة دبلوماسية وبأعمال
شتائم من املعهودة الوزنات له فكالوا االجتماعي؛ القومي الحزب ذكر وجاء املواضيع،

املأدبة. تلك يف ا جدٍّ تضايقت ولقد واتهامات، وسخرية
وقلت مكاوي، بجميل انفردت أدريه، ال ولسبب القهوة، نتناول كنا إذ الغداء وبعد
السوري الحزب دخلت أنني أيام بعد وستسمع سويرسا، إىل غد يف مسافر «أنت له:



وبلغوا تبلغوا

للحزب، مسيئًا وال محقًرا مكاوي األستاذ جواب يكن ولم رأيك؟» ما االجتماعي، القومي
عىل يومئذ التجاري مكتبي وكان النجاح. يل وتمنى مبادئه عىل أثنى أنه أذكر إني بل
قدورة، أديب بيت إىل قاصًدا والنصف الثالثة الساعة حوايل منه وخرجت الداعوق، محطة
إىل يدعوني صديق وصوت يقف، «كوبيه» وأتومبيل إال أشعر لم تكيس، أنتظر أنا ما ويف
أديب بيت قرب إىل وصلنا وحني متنزهني، متمهلني البولفار عىل فدرنا معه، الجلوس

الجميل. بيار الشيخ وكان أوصلني، الذي السيارة صاحب شكرت قدورة
— شهاب فريد األمري ذكر عىل جئنا وقد لك، أروي أن األيام مستقبل يف ذَكِّْرنِي
أروي أن ذكرني أفعل، لم ثم ١٩٤٩ سنة أيار يف إليها أدعو أن كدت التي املأدبة قصة
شهاب فريد األمري قرص ترميم بعملية يقوم الهنديس، مكتبنا كان وكيف القصة، هذه لك

الحدث. يف
واألرسار؟ الدهاليز أين كربى بخيبة األوىل الشهور يف الحزب دخويل بعد شعرت

العبقريات؟ أين الطالسم؟ أين السوداء؟ القائمة أين
للنهوض واملؤهلون الكفاءات، وأصحاب األمة قادة هم بهم أجتمع الذين أهؤالء

والقوة؟ الحضارة قمم إىل بها والسري البالد، بهذه
نمر فالدكتور االجتماعي: القومي الحزب دخويل أسباب عن التقوالت كثرت لقد
— البيان ذلك لنرش حجة أتخذ لكي إال الحزب إىل انضممت ما أنني يجزم مثًال: طوقان
حياتي أمنية تحقيق هو حافزي أن أكد عبقري وهنالك — الشهري البيان قارئي، يا عفًوا

«بعقلني». بلدية رئيس أصبح بأن الكربى
ذلك الخيبة أسباب أهم من وكان الحزب، يف اختباراتي أوىل هي الخيبة كانت بل
الجسدية، مظاهره فإن املسيح؛ عبد لجورج األول لقائي عند نفيس يف الذي الشديد، الكره
فلسفة، من: خليط وهي أذني بها قصف التي الكالمية القذائف وتلك األبح، وصوته
أظلمتها املعتمة الغرفة وتلك الوطني، امليدان يف تهامل عن وتقريع وذكريات، ومواعظ،
أنني فشعرت شيئًا، نفيس يف هدم ذلك كل مقفالن؛ بابان وعتمها شباكيها، عىل السجف
ولم وحلك، أشواك كلها أكمة ودخلت عليه، أتنزه كنت الذي الجميل البولفار تركت قد
باليشء هو وما استهدفتني، صحفية حملة نفيس، إىل الطمأنينة أعادت وما تسعفني

حياتك. طوال وعارشت أحببت فيمن والعداء حتى والبعد الجفاء تكتشف أن الهني
كانا خري نقوال والصديق ريشة، أبو عمر الشاعر أن أخربك أن فاتني املؤاخذة، عدم

الحزب. دخويل قبل استرشت الذين القالئل من
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أخوة، الحزبية، العالقة عدا املسيح، عبد جورج وبني بيني نشأت حتى األمر يطل لم
وأب، جد يل فهو مثلها؛ سواه وبني بيني أن األصدقاء، كثري طفولتي منذ وأنا أعلم، ال
السنني برغم مثله، ألنني سواي؛ من أكثر أفهمه أنني وأعتقد وحفيد، وابن وعم، وأخ،

قرويٍّا. أزال ال التجارب، وتنوع
ذهن يف الراسخة الصورة إن عنه. شاع الذي بالشخص هو ما املسيح عبد جورج
عىل وعاملته عارشته أن بعد وجدته ولقد بالدماء، يسكر بطاش الرجل هذا أن الشعب
وال الجبابرة، ثقافة وله وعقله، جباٍر جسُد له طفل أنه والحزبية الشخصية السويات كل
أخالق، ورفعة مناقبية يبزه من أحدهم يف أن الناس من عارشت الذين األلوف يف أعلم
ما كل وإعطائها بالده لخدمة االنرصاف يف يتجاوزه أن يمكن من الدنيا يف أن أعلم وال

عطاء. مقدرة من نفسه يف
االغتياالت منع الذي أن مني خذها باالغتياالت، يوحي املسيح عبد جورج إن يقولون:
عبد جورج يف الرشاسة إن بالهدم. يأمر رشس إنه ويقولون: املسيح، عبد جورج هو
هذه يضبط أن يقدر سواه، كان، من أعلم ال ولكني أحاديثه، بعض يف تطفو املسيح
من ألوفها، ورشد واضطهد أعضائها من وستة زعيمها ُقتل التي الثائرة، الناقمة القوة
لقد املسيح، عبد جورج يدا هما قويتان يدان بأعنتها تمسك لم لو يضبطها أن يقدر كان
١٩٤٩؛ كارثة بعد وبالحرية وبالتخاذل بالجبن االجتماعيني القوميني من البعض اتهمه
كانوا الذين بالفتيان يعظ لها عداد ال مرات سمعته ولقد وبعنف، فوًرا عليها يرد لم ألنه
لسعادة نثأر لن وأننا حقارة االنتقام إن لهم: قائًال العنف، ألعمال متطوعني يوميٍّا يأتونه
ملا البأس؛ يف وشهرة القتال يف ماٍض املسيح عبد لجورج يكن لم ولو مبادئه. بانتصار إال
آخر أن أذكر االجتماعي. القومي السوري الحزب أعضاء من املتهوسون مواعظه احرتم
جسده يف ويحمل امليادين، يف تخرج املسيح عبد وجورج الجندي، هو القتال يطلب من

لبنان. يف ناله والثاني فلسطني، يف أحدهما اثنني: جرحني

بعد مرة ألول اجتمعنا جديد، غسان املقدم إليها تعرفت التي الحزبية الشخصيات ومن
من يكون ألن تؤهله؛ كفاءات له الرجل هذا أن األيام وستثبت الجيش، من رسحوه أن

العربي. العالم قادة
بلكنة اإلنكليزية ويتكلم أبنائها، كأحد الفرنسية يتكلم عميقها، الثقافة صقيل إنه
املواضيع يف الكتابة يجيد كاتب وهو كرب، عىل لغة تعلموا الذين املثقفني شأن وتوقف،
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الوفد يف عسكريٍّا ملحًقا سنوات، أربع من نحًوا أمريكا يف عاش والفنية، العسكرية
يختص ما كل يف العربية الوفود استشارته الذي الثقة وكان األمم، منظمة إىل السوري
تهاني نال وقد الهدنة، ألعمال السورية اللجنة ترأس كذلك ألنه اليهود؛ مع بقضايانا
بدأت فلقد القتال، يف كجندي شأنه أما امليدان، هذا يف ألعماله السوري الجيش من عديدة
األردني، الجيش ألبسة يف تخفوا جنديٍّا، وعرشين بمائة تسلل إذ ١٩٤٧؛ سنة شهرته

حيفا. يف بريطانيٍّا مخيًما وهاجموا
جديد. غسان املقدم غًدا العربي العالم قادة من أمامك: قيدها

أخريًا، يل ظهر مقال عنوان «سنلتقي» يجدها، حيث واأللفاظ األفكار يقنص كاتب كل
دندش، مشهور الرفيق إىل املسيح عبد جورج أرسلها صورة عىل كتبت لفظة اقتبستها
«… تفه … «أخ عنوان أما قاعدون»، وهم يهربون املنهزمني «أكثر أخذت عنه كذلك
البالد الشيشكيل ترك أن بعد ذلك وكان منصور، أبو هللا فضل الرئيس عن اقتبسته فقد
السوري، الجيش أبطال ومن االنقالبات، أبطال من منصور أبو هللا فضل السورية.
إىل املحايري عصام َشَخَص «أديب» أيام أواخر يف الجيش. عن الشيشكيل فصله وقد
انهيار قرر الذي هو جديد غسان وموقف لوائها، آمر جديد غسان كان حيث حمص،
ال يشء» «كل عىس حمص، مؤتمر حكاية لك ألقص تذكرني أن تنَس ال الشيشكيل، عهد
فضل توجه حال كل عىل وأخطاؤه». الحزب «قوة موضوعه: مقاًال مني تطلب أن يفوتها
إن يهاجمها أن عىل دمشق، خارج ورابط جديد غسان لواء من بمفارز منصور أبو هللا
كان الدروز، جبل — حوران جبل ابن منصور أبو هللا فضل الحكم. الشيشكيل يعتزل لم
وخيوله؛ وأسلحته الفرنيس الجيش ألبسة استهوته حني عمره، من عرشة الخامسة يف
ارجع القائد: أجابه الجيش، يف أتطوع أن أريد له: وقال الفرنيس، املوقع قائد إىل فجاء
حبيب حوران يف ما كل سنتني. بعد إيلَّ ارجع ثم الربغل، من كثريًا وُكْل غالم يا بيتك إىل
ذكر عىل يجيء ككاهن األطرش سلطان عن يتحدث إنه منصور، أبو هللا فضل قلب إىل
وقفه الذي املرشف، البطويل والدور الدروز جبل ومذبحة الشيشكيل حوادث بعد قديس.
أسبوعية جريدة ناولته منصور، أبو هللا فضل باكر صباح يف بريوت إىل جاءني الحزب
فضل رمى الشيشكيل. جواسيس أننا فيها وقرأ املزورة، الربقية فيها فقرأ يدي، بني كانت
ال منصور أبو هللا وفضل يل، قيل تفه» … «أخ وصاح: يده، من الجريدة منصور أبو هللا
«… تفه … «أخ ثانية: وصاح األسبوعية، الجريدة مؤخًرا قرأ إنه السورية، البالد يف يزال
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القومية الحركة حققتها التي واملعجزة الحزبي االنضباط أهمية يعرف وال
األجيال اكتنزت وكيف منصور، أبو هللا فضل بطوالت إىل تعرف الذي إال االجتماعية،
يقبل آخر اجتماعي قومي كأي حوران بابن فإذا فروَّضها، الحزب فجاء دمه؛ يف البطولة

ويطيعه. األمر
سجنوها. التي ورفيقته الشهيد زوجة عن ألتحدث الخشوع من بكثري أتمهل هنا
مانيال، يف حمادة وكامل الجارودي الدين سعد مع سجن يف كنت ١٩٤٨ سنة
حتى معصب. هللا وعبد جريديني، فؤاد منهم: لنا مواطنون الرهيب السجن ذلك ودخل
من وأحط وأظلم أرشس ضواري ينتجوا لم البرش أن تحسب الدنيا كانت التاريخ ذلك
الجارودي، الدين سعد سجنوا وقد أنفسهم، اليابانيني هؤالء ولكن اليابانيني، بعض
إذ الفروسية»؛ «رشف يمنحوننا كانوا وسجنوني، معصب، هللا وعبد جريديني، وفؤاد
للنساء. يوجه االحرتام وبذلك بالفروسية، اشتهرت بالدنا أن مدارسهم يف تعلموا إنهم

شعبنا من أنذال سجل إذ الدنيا؛ أمام خجلنا ويا اليابانيني ضواري خجل يا
سعادة أنطون طفالت أمام الشهيد زوجة بشعر شدوا إذ تاريخنا؛ عرفها جريمة أحقر

وشتموها!
وهي اجتماعي، قومي كل رفيقة فهي األوىل؛ األمينة بحرضة اجتماعاتي تعددت
التي الحبيسة الدموع تلك أفجر أن إليها أتحدث حني همي كل كان أخته، وهي أمه
فتنهمر اآلالم خزان بتفجري أنجح أن ظفًرا أعده أنني أخال كنت عينيها. خلف وقفت
لم ولكنها فتبكي، تموع أن رجاء وحياته وحوادثه بالزعيم أذكرها أن أتمنى كنت بكاء،
أخالها ولكني واحدة مرة ولو فتبكي األوىل، األمينة تضعف أن اليوم أتمناه كلما تفعل،

تفعل. لن
أن بعد اجتماعي، قومي ألي يعطي لقب إنه «األمينة»؟ أو «األمني» لفظة معنى ما
لألمني ليس التفوق، من شيئًا اإلنتاج، يف خاللها يُظهر الحزب يف خمس سنوات عليه يمر
ذلك، عدا وفيما األعىل، املجلس انتخاب يف يساهم أن الحق له أن إال كانت مسئولية أية
األوىل واألمينة سواء، آخر اجتماعي قومي أي وشأن فشأنه ما؛ مسئولية يتسلم لم هو إن
وهي طلبتها وال تسلمتها وال املسئوليات يف اشرتكت ما الزعيم، وشهادة أمومتها بحكم

الحزب. نشاط عن — األحيان أكثر يف — بعيدة
مزيف بهرهما عيني ألن ذلك مظلمة؛ غابة يف أنني الحزب دخويل فور توهمت
هي؛ كما العتمة يف األشياء أرى واليوم فيه، أعيش كنت الذي الصالون ذلك يف الشعاع

لألشياء. الصحيحة الطبيعية النظرة استعادتا عيني ألن
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سعادة»؛ «خليفة زعيمه أصبحت أنني إشاعة رست الحزب دخويل أمر شاع وحني …
فوق يشء هو ُُه يَُسريِّ والذي دستور، هو الحزب يضبط ما أن يجهلون األكثرين ألن ذلك
بل عليهم، تُفرض ال وهي — االجتماعيني القوميني إرادة — مكتوب غري يشء الدستور،

الحزبي. واإلنتاج بالوالء يُْكتََسُب يشء هي
يف أقرأ كنت إذ للحركة، انضمامي من شهور بعد للحزب «زعامتي» أمر ذكرت
٨٢ من نحًوا قرأت أنني أذكر املسئولني، أحد عىل بالدخول إذنًا منتظًرا الجديد، النظام
يتحدثون ذاك إذ والناس الباب، خارج وأنا عني منشغًال املسئول كان فيما صفحة،
النيابية االنتخابات يف حتى «وظيفة» مسئولية غري من وبقيت … الحزب «زعيم» بأنني
كل أن األكثرون يعرف لم — له الحزب بتأييد يفاوضني بعضهم كان إذ ،١٩٥٣ عام
يثور هنا الكورة، يف مرشحنا سعادة هللا عبد للدكتور سيارات تدبري كان حينذاك شأني

الحزب؟ يف الرأي ملن سؤال:
فاألمر صحيح؛ وغري صحيح هذا فيطاع، شخص يصدره أمًرا أن يتوهمون فالناس
يقرب ما خالل أعرف ال ولكنني مسئولة، هيئة تصدره األحيان أكثر ويف شخص، يصدره
يوحي ما أكثر كان وتقارير، وتشاور دراسة بعد إال صدر أمًرا أن خمس سنوات من
أسمع، حني أضحك ما كثريًا لذلك االجتماعيني؛ القوميني بني العام الرأي األوامر هذه
«أركان» من لفالن صديق بأنه رصح الفالني املرشح أن االنتخابات، أيام يف وباألخص

األمر. وينتهي عني برفة أمًرا يستصدر أن يستطيع وأنه الحزب،
الشأن؟ ملن الحزب؟ يف الرأي ملن
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قرارات هنالك إن للرأي. هو الرأي ولكن واملسئوليات، الصالحيات حدد الدستور
يف والشأن طرابلس، قرب مثًال «القلمون» مديرية يف عضو من اقرتاح بها أوحى هامة
وبالوالء وبالعمل بالقدوة يكسب للذي هو — املسئولية عن النظر بقطع — الحزب
أعلم ال به، وتحس تلمسه يشء هو بل عليه، يقرتع ال االحرتام وهذا األعضاء، احرتام
عىل بعضهم يحاسبون إنهم رفقائهم، عىل االجتماعيني القوميني من قساوة أشد أناًسا
يقرر ما وحده هذا البعيد املدى ويف عمل؛ كل وعىل يسمعونها، أو يقرءونها كلمة كل

حزبه. يف االجتماعي القومي شأن
باع من نشوئها، فور املنفذية، هذه َل وَموَّ بريوت، منفذية مسئولية تسلمت وأخريًا
أحد يف موقف تولد شهرين وبعد املالية. أمورها ركز حتى رضورية بيته يف حاجيات
فبدأت أخطه، الذي األول األمر ألكتب وجلست تنبه»، «حالة يسمى ما أوجب الليايل
من مرشد جانبي إىل وكان بريوت»، إىل تأتوا أن أرجو … فالن الرفيق «حرضة الرسالة:
… فالن الرفيق «حرضة هكذا: سواها وكتب مني، الورقة فتناول الحزب، يف القدامى

«… عليكم أن وبلغوا تبلغوا
الليلة تلك يف طفنا التعليمات، ويتلقى التحية ليلقي الرفيق أقبل دقيقة أربعني وبعد

التنبه. حالة انتهاء لنذيع والثانية القوى، لنتفقد األوىل مرتني: املديريات عىل
«… وبلغوا «تبلغوا

إال أعضاء يعد ال الذي الحزب هذا يمحى. ال شيئًا وقلبي عقيل يف حفرتا كلمتان
الطاعة. يوحي فيه يشء أي والحرمان، بالتضحية

«… وبلغوا «تبلغوا
البلدة، هذه يف الرياضيني مشهوري أحد أمامي انتصب املديريات إحدى اجتماع ويف
ذروة ويف ساكت، — يكون أن يجب كما — وهو تقصري، عن بقساوة أعنفه ورحت
يف أن الواضح من الرجل؟ هذا عىل يل سلطة أي التساؤل: هذا ذهني يف ملع فصاحتي
يشء الحزب هذا يف دمعة؛ أخرستني وفجأة النافذة، من لرمتني شاءت لو قوة عضالته

تفهمه. حتى تحياه أن يجب منشوراته، يف تقرأه ال ضخم كبري
أحد يوًما جاءني يصدرها، أوامر كلها هي ما الحزب يف املسئول حياة أن غري
حتى الرسالة يف ما سألته الحزب، عميد إىل موجهة مقفل مغلف يف برسالة األعضاء
حق يل كفل فالدستور تسأله؛ أن حقك من ليس سؤال «هذا العضو أجاب عني، أقفلها
هذا يف أن علًما فخذ السؤال، هذا طرحت وقد أما باملسئولية، فوقك هو بمن االتصال

عليك.» شكوى املغلف
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الحالقة. مهنته رفيق من وكانت املختص، املرجع إىل الرسالة وصلت فقد وبالطبع
فطرحت الفضول؛ عيلَّ وغلب الرئيس، إىل مقفلة برسالة غريه جاءني ثانية ومرة
الحزب، يف منفذ يعالجها أن من أكرب أنها أجد هامة أمور «هذه العضو فأجابني السؤال،

الرئيس.» حرضة إىل األمر فوجهت
الواجب. ممارسة عليه، حتم هو فيما العضو حق كفل الحزب دستور

عد ال حزبية ودعاوي شكاوى دمشق يف السوري الجيش صادرها التي األوراق بني
الشائن سلوكه ثبت حني السجن، من خروجه فور أعضائه أحد طرد الحزب أن أذكر لها،
رزق أللرب سمحت ألنني ضدي؛ بدعوى تقدم القوميني أحد أن أذكر السجن، جدران بني

القوميني. ألحد النادي ألزم أن من بدًال املتخرجني»، «نادي بتعهد الحزب» «عدو —
سيايس، أمر بحث يريد األجانب أحد بي اتصل بريوت» «منفذ أصبحت أن وبعد
قاع يف ا رسٍّ أو الربج، ساحة يف علنًا «باحثه الجواب فجاء املسئول؛ وتلفنت فاستمهلته
سياسيني بأجانب اجتماعاتنا سنتني من يقرب ما خالل ذلك بعد وتعددت البحر»،
وهم استخبارات، رجال األمر حقيقة يف ولكنهم بمهن، يتسرت بعضهم وتجار: وثقافيني

تتجدد. ثم فتنقطع بعراك تنتهي اجتماعاتنا كل وكانت مختلفة؛ دول إىل ينتمون
تتناول؟ األبحاث هذه كانت ماذا

الجواب وكان باإلفناء، — بالدنا وبالتايل — العالم تهدد الشيوعية بأن يعظون كانوا
يف وكافحها متقطعة، غري حربًا الشيوعية وحارب نشأته، منذ الخطر هذا أدرك الحزب أن
يطلبون كانوا الكرملني، سادة مع الشمبانيا كئوس يتساقون خاللها الغربيون كان فرتات
مكافحة شئتم فإن األغراب، وأنتم البالد سادة نحن نجيبهم وكنا الشيوعية، عن معلومات
ملعلوماتنا هي فاستخباراتنا عاملية؛ معلومات من عندكم بما أنتم فزودونا الشيوعية،
أن لغريب نسمح وال مرىض، مواطنني كانوا وإن لنا مواطنون هم والشيوعيون نحن،
يف التدخل عن ينقطعوا أن الجواب وكان تريدون؟ ماذا يسألون وكانوا عليهم، يتجسس
من والفاسدين الضعفاء وبني بينهم القائم الرشير الحلف هذا يمحقوا وأن بالدنا، شئون
وبتعايش «إرسائيل»، مع بصلح — يبحثون كانوا ما أكثر — وكانوا ومتنفذينا، حكامنا
اليد «أن الجواب وكان واألموال، باإلعانات بالدنا يغرقون ذاك إذ وأنهم معها؛ سلمي

العنق». من نقطعها إرسائيل مع الصلح توقع التي
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يتالشى لينترصأو

اجتماعي الحياة حققتها التي األحالم بني كان ١٩٤٨ نيسان يف بريوت إىل رجعت حني
هدًفا عائد مغرتب كأي وكنت إيلَّ، الناس أحب من يزال وال كان الدراسة، يف برفيق
األصيل، الود نربة لكلماته كانت الصديق هذا أن غري زائر، كل بإسدائها يتطوع لنصائح
حرب، جهنم من عائد وأنت تركتها، كما ليست «البالد يل: قال الحياة، اختبارات وفيها
وأطيب مطعم وأفخم مقهى أحسن عن مفتشني الحياة سائر نقيض وتعاَل مني اسمع
أال ذلك كل فعلنا «إن أجبت: برصمة.» الدنيا هذه نرضب تعال امرأة، وأجمل أركيلة

برصمة؟» رضبتنا قد الدنيا تكون
الطاهر الود من واحة يف خاللها نعيش متقطعة، مرات إليه أجتمع الصديق هذا
مساء إيلَّ تلفن وقد إليه، أجتمع لم األخريين الشهرين يف أني غري الصحيحة، واألخوة
سبقتها التي الليلة ويف الليلة تلك يف إنه إذ يفعل؛ أال فسألته لزيارتي، قادم إنه يقول:
يراقب كان الثاني للمكتب جاسوس عىل القبض منها: عدة، حوادث بيتي حول حدثت
ويقف بيتي حول يدور كان الثاني، املكتب رجال بعض وفيه «جيب» أن ومنها بيتي،
بعض أن الحوادث هذه ومن مثًال، ث. ب. اآل. محالت عن السائق فيستفهم منه؛ بالقرب
بيتي، حول مرابطني نمر حسيب األستاذ إرشاف تحت كانوا شيوعيني طاردت األمن قوى
وعن الدين تقي سعيد عن الكثري يسألون بالربابرة فإذا دمشق، يف املعذبني أنباء وتأتي

البيت. يف املختبئني وعن حوله املرابط والحرس فيه التي والتحصينات بيته
لفظة أستعمل وال التكريم؟ هذا كل أستحق حتى فعلت الذي ما نفيس أسائل
كبري بمسئول مؤخًرا اجتمعت لقد الدعابة، أو السخرية أو العبث بروح «التكريم»
يودونك كلهم أصدقاؤك، الناس «كل النصح: معرض يف يل فقال الدولة، هذه يف
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صديًقا فرتجع االجتماعي، القومي السوري الحزب من تنسحب ال ملاذا ويحرتمونك.
كان الذي هو السؤال هذا فيه؟» يبقى الذي فما الحزب، من أنت انسحبت إن للجميع؟
السوري الحزب يف شأني ضخمت كتاباتي أن نفيس أحاسب ما كثريًا فإني كثريًا، يعذبني
األعداء. من وال الرفقاء من ال التكريم هذا تستحق ال مساهمتي وأن االجتماعي، القومي
ناظر هو الحزب السجن، قضبان خلف الطويل وخليل بيه، قائد يوسف هو الحزب
الحزب مبًرشا، بعلبك جرود يف وينطلق بستانه يرتك عثمان النبي منفذية، يف التدريب
تتلوى الشاعر «أدونيس» هو الحزب للمخاطر، تتطوع األديبة الفتاة صالح خالدة هو
أو للتعذيب به تنتهي بمهمة يتطوع عريان» «جميل ألف هو الحزب الظلمات، من نفسه
الحزب هذا أن لو أهمية، الحزب يف من أقل فهم الصحف، بهم تضج الذين أما للموت،
الحزب وقوة إذن بعيد؛ زمن من أمره انتهى لكان وبيانًا، وفصاحة وخطابة كتابة كان
يف فيه؟ الضعف مواطن بعض هي فما ضجاجة، وغري ملحوظة وغري منظورة غري هي
تؤدي بلفظة العربية إىل نقلوها قد كانوا إن أدري ال Atavism لفظة: الفرنجية اللغة
بالوليد تظهر التي وهي الوراثية»، «الردة هي: لرتجمتها اإلصالحات أقرب لعل املعنى،

بعيد. بعيد جد إىل ترجع ونفسية جسدية من: مزايا
هذه الردة، هذه تظهر أعضائه بني االجتماعي القومي الحزب صفوف يف
تربوية، نهضة االجتماعية القومية الحركة ألن الحاالت؛ من كثري يف Atavism ال
فهذه بها؛ يثقفوه أن األبوين وعىل البيت وعىل املدرسة عىل يجب كان بما املواطن تثقف
العائلة بنته متني أساس غري عىل وابتنت «كرب»، عىل الحزب أعضاء جاءت وقد الرتبية
هذه عىل سيطر وضعف مفاسد إىل النفس يف لردات معرضة أبًدا هي املدرسة، أو
كثري معنيني أعضاء وبني الحزب صفوف يف االجتماعية. القومية اعتناقها قبل النفس
رسى التي الخيانات أكثر أن أجد ١٩٤٩ لحوادث تحليل من والثرثرة، الوشوشة من
خونة، الحزب يف كان لقد والثرثرة. الوشوشة سببها صحيحة غري هي الناس بني أمرها
شهرة للحزب أعضائها. عدد كذا مؤسسة يف ينتظر مما بكثري أقل كان عددهم ولكن
يف هتفة هو نظاميتهم، من أشد هو األعضاء يف اإليمان أن أعتقد ولكنني بالنظامية،
دخل أسبوعني منذ عاطفة. منه أكثر تدريب هو والنظام ترويض، إىل تحتاج ال النفس
كل يجدني كما فوجدني، مرشق ناصع الحزبي وتاريخه األعضاء، أحد البيت يف عيلَّ
هذه يف له استقبايل أن وظن فاغتاظ والكلسون؛ القميص مرتديًا الصيف، يف بيتي زوار
أجزاء بعض إظهار أن عىل جميًعا نشأنا كما نشأ الرفيق هذا ألن ذلك له؛ تحقري الحالة

132
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أن لعرفنا فقهنا لو ونحن قدر»، أكرب أنت «رجيل، نقول: نحن لذلك «عيب»؛ هو الجسد
التحقري. تستحق ال والعني، وكالقلب كاألذن القدم،

يف خاليا إىل الردة هذه هي االجتماعية القومية الحركة يف الضعف مواطن فبعض
نرشته ما كل أو بعض النفس يف تبعث النفس، يف خاليا أو النهضة هذه محتها النفس،
ربَّنْي الدنيا يف «نعبد يغنون: مىض ما يف كانوا فضائل. من االجتماعية القومية النفس يف
عبودية من تحررهم أن أرادت حركة عىل املقبلني ألن ذلك سعادة»؛ وأنطون هللا —
يف املسئولون بحث األغنية هذه آخر، شخًصا تعبد أن فأرادت الردة، فيها ثارت شخص
فعلت التي الرتبية، بفضل األبد إىل خرست األغنية هذه ولكن حزبي، بأمر عنها االنقطاع

أمر. غري ومن القوميني نفوس يف
أظهروا القوميني أكثر فإن دمشق؛ يف ستجري التي املحاكمات يف ستظهر الردة هذه
يف تثور من املحاكمات يوم يف بينهم يكون أن نرتقب ولكننا وبطولة، وشجاعة جرأة
معروف األمني بني النهضة. خدرتها التي — والفساد الضعف خاليا — الردة نفسه
الجسد قوي املسيح عبد جورج أن منها: كثرية، أسبابه عداء الحزب رئيس وبني صعب
الحزبية، مقاييسه يف القساوة شديد املسيح عبد جورج أن ومنها مقاتل، الروح قوي
جسدية، قوة يتضح حني خصوًصا التفوق يبغض الذي اإلنساني الطبع ذلك ومنها
لرئيس عداؤه وكان الحزبية، املحاكمة قيد صعب معروف األمني كان هذا كل بسبب

املحاكمة. يوم يف متحجبًا يكون ولن سافًرا، املسيح عبد جورج الحزب
األوىل سنة الثالثني يف تنترص ال نهضة كل إن االجتماع: علماء بعض يقول
سنة. وعرشون ثالث عمرها االجتماعية القومية والنهضة وتتالىش. تفنى حياتها من
فأمام النظرية؛ بهذه سلمنا لو أننا عىل العلم، دقة لها ليست االجتماعية املالحظات
برغم يتالىش، أو النرص فيه ليحقق سنوات سبع االجتماعي القومي السوري الحزب
هذه أن يقيني ففي رشحناها؛ التي الردة وبرغم أوردناها، التي الضعف مواطن كل
يف بل سنوات، سبع يف يأتي لن أن الظن وأكرب النرص، ستسجل املقبلة السبع السنوات
عن أفتش فلن للردة، تخضع لن نفيس خاليا ألن نشاطي؛ يف أستمر وأنني شهور، سبعة

امرأة! وأجمل مطعم وأفخم أركيلة أطيب
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املقال. هذا أسطر أن قبل طويلة هنيهة أتمهل
القوة؟ ما الضعف؟ ما

قوة؟ أو — ضعف كله أو — ضعف اسمه مجرد جوهر هناك هل
بالعكس؟ والعكس الضعف، عنارص نفسها يف القوة تحمل أم

للوهلة الحزبية وتعابريه مستحيًال، يبدو ما تتحدى ودعاوته فقري، مرهق الحزب،
صافعة. مزعجة األحيان أكثر ويف غريبة، األوىل

مجتمعان؟ كالهما أم قوة، أم ضعف ذلك أيف
ال عن بالصمت «خرجت برد: بن بشار لسان عىل األسئلة هذه عىل تجيب أن لك

ونعم.»
قرش؟ صندوقها يف وليس تنجح، أن الحركة هذه أتستطيع

شيعي، أو ماروني، أو درزي، أنه عىل وانتىش نشأ ملن تقول إذ املستمر الرباز وهذا
لبنان»، من سوري «أنت لبنان: يف الطالع الجيل لهذا تقول وإذ سوري»، «أنت سني: أو
أنه تقنعه أن الحركة لهذه كيف عربي، أو عراقي أنه إال عرف ما الذي العراق والبن
يتبعها لم فلماذا سهلة أساليب هنالك الكركبة؟ هذه كل وملاذا مستحيل، هذا سوري،
سعيد، ونهارك الخري، صباح وبونجور، مرحبًا، ملاذا؟ سورية» «تحيا ال وهذه سعادة؟

القلب. إىل وأقرب السمع عىل أخف كلها
إليه. حاجة يف هو الذي من له تقديًرا أكثر فليس املال أما

وبسهولة للمال، الحزب بحاجة فيها شعرت أيام، بي تمر لم الحزبية حياتي ويف
كان لحود. أميل األستاذ وفاة عقبت التي األخرية، املتن انتخابات فرتة من تناوله
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عن أغراب والثالثة شاهني، شاهني جودة، أبو خليل لحود، سليم ثالثة: املرشحون
أنفق وكلهم بالدنا، تاريخ مجرى يف يغري منهم واحد أي انتخاب أن أعتقد وال الحزب،
هرعنا أحدهم نؤيد أن من وبدًال له، لتأييدنا حاٍر شوق يف كان وكلهم االنتخابات، عىل
تكبدنا ما ولحد نفسه، يرشح أن وحملناه — حزبه عنه تخىل أن بعد — عقل حبيب إىل

ملاذا؟ مصاريف، بعض
السؤال. هو هذا الخطوة؟ هذه قرر الذي السبب ما

أجله؟ من مقاتًال لحزبه وليٍّا االجتماعي القومي يجعل الذي ما
من يناضل، هو فيما يناضل غاية لتحقيق تحرق أم مرصف، يف مخبأة لريا أمليون

العيش؟ أسباب وصعوبة العوز أجلها،
وهي نجحت وحركات يمولها، من وجدت حني نجحت حركات األحزماب تاريخ يف
السري عن بالسائر يقعد الرخاوة يشيع إذ واملال الطريق، يخترص املال الخرص؛ ضامرة
املغرتبني، أموال عليها تدفقت حني تالشت ١٩٢٥–١٩٢٧ السورية الثورة الطريق. يف
ألف بمئة شيًكا َع َوقَّ عربية دولة يف املسئولني أحد أن لو لتنشأ، كانت ما «إرسائيل» ودولة
ليبيعوه، جورج» «سان إىل بريطانيون ضباط ثالثة جاء حربية، عتاد مخيم ثمن جنيه
وعرشين مائة من قوة رأس عىل جديد غسان املقدم إليه مىش الذي املخيم نفس هو
الجيش يمنحه وسام أرفع البطولة هذه بسبب ونال اليهودية، املستعمرات عرب مقاتل،

جديد. غسان أحدهما اثنان إال الوسام بهذا يتزين وال السوري،
ونعم». ال عن بالصمت «خرجت يضعف. واملال يقوي املال

املدرحية. أفهم، ما عىل هي هذه واحد، كالهما وبالروح، باملادة تؤمن سعادة عقيدة
يركب كان سعادة نشأته. منذ بالحزب هدم الذي هو — وجوده عدم — واملال
املتحدة الواليات يف لتلميذ يكتب كان األرجنتني من عنه. يدفع كان من بصحبة الرتامواي
سنة وعرشين ثالث وبعد دوالر، بخمسمائة الرفقاء تربع يستعجل تويني، غسان اسمه
يف يؤخر — وجوده عدم — املال يزال ال واملورس، الثري اليوم وفيهم سعادة، وتالمذة

األمام. إىل بها يدفع أو الحركة، سري
أو شحيًحا سيًال تستمر — األزمات يف خصوًصا — والتربعات االشرتاكات ولكن
املاليني، تشرتيها ال السنة خالل الرفقاء لها يتطوع التي املجانية والخدمات متدفًقا،

املفاخرة. مدعاة الفقر يف يجد ال بعضنا فقري. الحزب أن تفاخر ما كثريًا
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والقساوة، الحدة هذه أمرين: إىل مردها — القوة أو — فيها فالضعف الدعاوة أما
يف أذكر الناس. عنا أبعدت ما كثريًا كتاباتهم أو بعضنا كالم يف الرشاسة أقول: وكدت
من فتى — عنقي إىل واثب أنه خلت — إيلَّ وثب إذ «النهار» جريدة يف كنت ١٩٥٠ سنة
تامة أمة … سوريا … الزعيم … «الزعيم بكلمات يقصفني وراح الراديو، جهاز خلف
أكثر القصف هذا واستمر «… قوة فيكم أن … املعطيات … املرتكزات الخصوصيات …
وساعدين عيني، أمام ترتجفان كانتا نظارتني أن إال املباحثة تلك من أذكر ال ساعة، من
القومي «أنا أجاب: حرضتك؟ اسم الفتى سألت وأخريًا الناعورة، كدوالب الجو يف يدوران

الحزب. عن أبعدتني العدوانية جربان لهجة أن املؤكد من حايك»، جربان االجتماعي
قوة؟ أم ضعف هو وهل هذا؟ سبب ما

بالده؛ مشكالت حدة يحس أصبح الحزب يف تجند متى الواحد أن هو السبب
عىل متفرًجا بالده، يف سائًحا نفسه يحسب مواطن كل عىل ناقم فهو نفسه، يف فالحدة
مواطن، كل مشاكلها تحسس إن هني بالده إنقاذ أمر أن يوقن كذلك وهو يجري، ما
«روح بالرفيق توقظ وما الحزبي النظام إن ثم املتفرجني، عىل بالالئمة ينحو عنيف فهو
أبعد بأن الحزب أضعف الكتابة ويف الحديث يف العنف هذا مقاتًال، يجعله الجماعة»
أن — جيش أي رأسمال كأكثر — الحزب رأسمال وأكثر حيلتك ما ولكن الكثريين، عنه

للرصاع. مستعدين باإليمان حماسة ملتهبني يكونوا أن يجب أفراده،
ويخاطبني، أخاطبه، اليوم أنني قولك فما حايك، جربان ذكر عىل جئنا قد دمنا وما
الجلوس، ويف السالم، ويف االصطالحات، يف «العجقة» هذه كل وملاذا الرفيق»، «حرضة ب

واختتامها؟ الجلسات افتتاح ويف
تمارسه نمارسه ما وأكثر سيكولوجية، أسباب وله مدروس يشء كل بسيط؛ الجواب
بلياقة يغمركما الرفيق» حرضة «يا ب سواك مخاطبة إن الراقية. املؤسسات من سوانا
الرفيق، حرضة لوال اآلخر مع أحدنا يتضارب كاد مرة من فكم االصطدام؛ تمنع وكياسة
وهي املفروضة، الكياسة فهذه أبوك»؛ يلعن الرفيق «حرضة مثًال: ألحد تقول أن يستحيل
الكياسة. دائرة يف وتستبقيه تصون فيما التعامل، تصون — الجيوش كل يف تمارس

وكذا وعدت كذا لنفسها، قالت كذا للناس، قالت كذا إنقاذ، هي حركة فهذه وبعد،
تنفذ.

يف الدعاب. من جو يف أو عرق كأس إىل جالًسا األمور، لعظائم يخطط أن يقدر من
تتبع الحركة وهذه عمل، وسلوكية عبادة، طقوس العمل مكاتب ويف املسجد، ويف الكنيسة،
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تستهويهم ال بأنها ضعف فهي بالدهم؛ عىل املتفرجني تزعج وشكليات سلوك مناقبية
املناضلني. إىل بل السواح إىل تتودد ال النهضة هذه ولكن صفوفها، إىل

فيها ثورة كل تحول، كل تمرد، كل تغري، كل — الرفيق حرضة — القارئ حرضة يا
جوهرها يف ألنها املألوف؛ غري فيها الغرابة، فيها وحركتنا غريب، جديد وكل الغريب،

رنا. حجَّ الذي املألوف عن تغرتب أن تريد
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رئيس بفخامة تربطني ود، صداقات عن األخرية األسابيع يف املأجورين كتابة كثرت
مسئوًال إن بل املسيح، عبد بجورج الرئيس اجتماعات وعن اللبنانية، الجمهورية
إياهم مستحلًفا زائريه يوشوش راح املرهفة، الدعاية أساليب تعلم دمشق، يف كبريًا
الجمهورية، رئيس صورة دمشق يف املسئول حرضة يدي بني أن الرس بحفظ
يف ألقيته بخطاب الناس يذكر آخر مأجور واندفع املسيح، عبد جورج إىل مجتمًعا
الذي الخوري، بشارة السابق الرئيس حرضة يف آخر وبخطاب «الكتائب»، حفلة

السهرات. يف «الربدج» أالعبه بيته أهل من كأني معه كنت

∗∗∗

رؤساء يالعب من فيه ليس أن القومي الحزب يف الضعف مواطن أكرب من
البيت. أهل من كأنه الجمهورية قرص يدخل من فيه وليس الربدج، — الجمهوريات

ألقيته الذي الخطاب أن أذكر أن من بأس فال املوضوع؛ هذا عىل جئنا قد دمنا وما
التي األسباب جملة من كان موضوع» عن يفتش «خطاب وعنوانه: الكتائب، حفلة يف
«القرميدة خطابي وأن إليه، دعوتي إىل القومي السوري الحزب مسئويل بعض حفزت
رئيس إىل وجه انتقاد أعنف كان الخوري بشارة الرئيس حفلة يف ألقيته الذي املكسورة»،
«سيداتي كتابي يف منشوران كالهما حرضته، يف أُْلِقَي األدب، كياسة ضمن جمهورية،

سادتي».
فخامة عن بالحديث الحزب، يف الضعف مواطن تلمس أجل من قليًال، لنتبسط

مغبغب. األستاذ األشغال، وزير وعن الرئيس،
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نمر الحايل الرئيس أب وكان الدين، تقي محمود أبي، كان الشخيص الصعيد عىل
ال مراًرا أراهما وكنت األتراك، زمن يف األناضول إىل مًعا نُِفيَا حميمني، صديقني شمعون
أيام لبنان جبل حكومة موظفي من سواهما مع — الحدث — يف بلكوننا عىل لها عداد
يف — أنطون مار — دير يف درست ولقد العرق، كئوس يتساقون األوىل، العاملية الحرب
نيويورك إىل التلفون عىل تكلمت «الفيليبني» ومن شمعون، وفؤاد شمعون أميل مع بعبدا
تلغرافات وإياه وتبادلت عديدة، مرات شمعون كميل األستاذ اللبناني الوفد رئيس مع
مقاًال كتبت لبنان إىل أرجع أن وقبل فلسطني، تقسيم بمناسبة باأللوف، كلماتها تعد
شمعون. وكميل أرسالن عادل عن وكان عربيان»، «وجهان عنوانه: «الصياد» يف ظهر

رئيس ضد املعارض شمعون كميل يساند — ١٩٤٨ سنة منذ — الحزب وكان
الشوف يف الخمسة املعارضون فاز صوت بكم اعتربت وإن الخوري، بشارة الجمهورية
بشارة عهد أن وهو حقيقة، إىل انتهيت املنطقة هذه يف قوة من للحزب وكم ،١٩٥١ سنة

الحزب. أصوات لوال االنتخابي، الصعيد عىل املعارضة، طحن قد كان الخوري
وكانت متوثقة، بالحزب املعارضة عالقة كانت الحكم الخوري بشارة اعتزال وقبيل
أزمة ويف أتمه، عىل والتعاون يومية الحزب بممثيل شمعون كميل األستاذ اجتماعات
الفضل كل نقول أن نريد وال — فضل للحزب كان القمر» «دير يوم سبقها وقد أيلول،
الخوري بشارة عىل أشارت العسكرية السلطة أن ويف بريوت، يف اإلرضاب استمرار يف —
لم لو ا، مستعدٍّ كان من يعرفون الخلص أصدقائه وبعض شمعون فالرئيس باالعتزال؛

الحكم. الخوري بشارة يعتزل
عائلته وبني الحزب، يف ألمني خال ابن فهو مغبغب، األستاذ األشغال وزير أما
سانده ولقد مغبغب، نعيم مولد قبل ما إىل ترجع عائلية صداقات الحزب أعضاء وبني
أن هو واحد لسبب األخرية، االنتخابات يف ضئيلة بأصوات مغبغب فوز وكان الحزب،
ونيل املستعمر من التخلص أجل من الرصاع أزمة — الكربى لبنان أزمة يف مغبغب نعيم
سبيل يف بارودة وحمل رصاًصا، وأطلق قنابل، رمى هذا مغبغب نعيم — االستقالل

الحرية.
مغبغب؟ نعيم ووزارة شمعون رئاسة عهد يف نلناه الذي وما

نسميهم — مساجينه رساح يطلق لم بالعمل، للحزب شمعون الرئيس يرخص لم
ُضبطت الحزب كتب االجتماع. «بتهمة» القضاء أمام مثلوا منا مئات — «األرسى»
خطه منشوًرا وزعنا بريوت، يف الطائفي االضطراب يوم السجن دخلوا مئات وأُحرقت،
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ليحفظه بيتك صالون حائط عىل تعلقه بأن تفخر منشوًرا الطائفي، التعصب ضد سعادة
نفيس عن ألدافع شمعون؛ أميل محكمة يف القضاء، أمام سأمثل زائروك، ويقرأه أوالدك

املنشور. هذا توزيع جريمة يف
بعضنا، وصديق بعضنا، قريب مغبغب، نعيم األشغال ووزير شمعون، عهد ويف
املطار، أعمال وزارته يف حصلنا؟ ماذا عىل نائبًا، الحزب بعيد، لحد انتخبه، الذي الوزير
عىل — وسواها الطرقات وأشغال واألوتوسرتاد الرابعة، النقطة أشغال وأكثر واملرفأ،
حاز الذي االجتماعي القومي هو َمْن يقول أن الناس من كان أيٍّا أتحدى حصلنا؟ ماذا
الوحيدة املنفعة فإن باملائة؛ مائة صادًقا أكون وحتى التزام؟ أو ترقية، أو وظيفة عىل
— شهور أربعة مراجعة بعد — لنا َ َعنيَّ مغبغب الوزير أن العهد هذا يف نلناها التي

يوميٍّا. لريات أربع بمعاش ورشة رئيس بيصور من مالعب فايز الرفيق
وقابلت عهده، طوال واحدة مرة قابلته لقد أصفيائنا، من شمعون الرئيس ليت يا
مواطن أهم من ألن كثري؛ بخجل هذا أقول مرات، ثالث السورية الجمهورية رئيس
يف نفوذ إىل الشعبية قوته يرتجم لم أنه االجتماعي القومي السوري الحزب يف الضعف

الرسايات.
ورد اسم هو بل إليه، أيسء أو أحقره أن أقصد وال — بسرتس نقوال أن شك بدون

االجتماعي. القومي السوري الحزب من أكثر نفوذ الرسايات يف له — خاطري إىل
أوصلهم الذين فبعض ال؛ ما ولحد نعم. ما لحد الحزب؟ عليه يَُالم الضعف هذا هل
طريق عن الحزب إىل جاءوا الذين وبعض بكئوسها، داخوا الكوكتيل حفالت إىل الحزب
كان الشيشكيل أديب بحفلة. هو ما الحزبي العمل إن إذ أتركوه؛ أو تركوه، الحفالت

فداخ. الكريس به دارت حني إىل عضًوا
يتمكن حني نجاحه، إىل الطريق سيخترص االجتماعي القومي السوري الحزب إن

الرساي. يف قوة يصبح أن
الرساي. أبواب بوجهه أقفلت أجله من الذي السبب هو هذا ولعل
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الغرقى اجلزيرة

أوروبا شمايل من السنوية، هجرتها يف الطيور أرساب أن العلماء بعض نظر استلفت
فتحوم األطالنتيكي؛ األوقيانوس من معينة نقطة فوق تتمهل كانت الجنوبية، أمريكا إىل

الجنوب. نحو طريانها يف تستمر ثم وتحوم،
غرقى، جزيرة املياه، تحت املعينة، النقطة تلك يف فإذا واستقروا، العلماء وبحث
تحط، بأن وتهم املياه فوق تقف آبائها، من إليها تحدرت غريزة بحكم بالطيور، وإذا
منذ األوقيانوس مياه يف غاصت مىض فيما الطيور إليها تأوى كانت التي الجزيرة ولكن

السنني. مئات
يحومون ولكنهم القديم، املسكن يهجروا أن يريدون طيور، أرساب مواطنينا إن

غرقى. جزر ألنها معاقل؛ منها يجعلوا أن وال إليها، يلجئوا أن يقدروا لن جزر فوق
وإيران تركيا أن يفقه ال — اليوم — الجهاد يوحي اإلسالم إن لك: يقول فالذي
إرسائيل. مع تتعامل وأنها — الشائع التحديد عىل — إسالمية دول هي واألفغانستان

تسميته عىل الناس اصطلح ما لليهود سلمت التي الدول أن يتناىس نفسه وهو
مسيحية. دول هي املقدسة» «األرض

لنرصة باملئات يهرعون كانوا ١٩٢٥ سنة لبنان دروز أن يذكر الذي نفسه وهو
وهو الجئًا، تحمي أن عن عجزت حني داره األطرش سلطان أَْحَرَق يوم درزية، ثورة
الثاني املكتب رجال أن وإحداها األخرية: الحوادث إىل يتعرف أن يريد ال الذي نفسه
أن بعد عليه، مغميٍّا «الجيب» إىل ونقلوه بابنه فنكلوا األطرش؛ حسن األمري دار اقتحموا
درزية، نقمة لبنان يف استثارت ما الحوادث هذه حسن، واألمري السلطان قريبات أهانوا

تلغرافات. وال حتى تطوعات، وال تجمعات، فال



وبلغوا تبلغوا

بالدنا يف ليس أن يتناىس «العائلة»، طريق عن القوة نحو يسري أن يريد والذي
وأن قريبه، يفنى أن منها الواحد عند ما وأشهى نفسها، عىل منقسمة غري واحدة عائلة
هذا كان إذا إال عظيم، أمر عىل تجمع ال «القرية» وأن موجودة. تعد لم كذلك العشرية
تثور ضيعة اليوم لبنان يف فليس لبلدية؛ إعانة أو كطريق العيش منافع من العظيم األمر

مثًال. عامل جبل اليهود احتل إذا
ففي غرقى؛ جزيرة عىل يحومون كذلك هم الغرب نحو يتطلعون يزالون ال والذين
األجانب ولكن الرتكي، االستعمار من لالنعتاق أحالمنا الغربية الدول جسدت املايض
بعض سلموا حني والثانية األتراك، من تحررنا بعد استعمرونا حني األوىل مرتني: خدعونا
تحويم — مظاهره أبسط يف — هو أجنبية دولة أية نحو اليوم تطلع فكل لليهود؛ بالدنا
الرويس، العون ينشدون املناطق، بعض يف األرثوذكس، الروم بعض غرقى، جزيرة فوق

األرثوذكسية. الطائفة حصن هي روسيا أن متوهمني
هي يشء. عن تفتش تزال وال يشء، عن انسلخت الحضاري سريها يف بالدنا إن

فجوة. يف ألنها هوة؛ يف اليوم
أنه فعل ما كل بالقومية، برش حني جديًدا شيئًا يكتشف لم سعادة أنطون إن
عقلية لذة هي واألوهام باألوهام، الحقيقة اصطدمت لذلك األوهام؛ عن عارية بها نادى
اإلقالع أن علمية لحقيقة وإنها عنه؛ يتخىل أن عليه، ويصعب الضعيف يريد ال وخدر
إىل — األمر بادئ يف — عنه املقلع ويعرض النفس، يف جبارة قوة يتحدى املخدرات عن

شديد. الرأس يف صداع
التعسكر وينشدوا األوهام، من التخلص عىل يعزموا لم إن بالدنا يف واملواطنون
بعضها طري عصائب الغرقى، الجزيرة فوق يحومون فسيستمرون الجديد؛ النظام يف
يف القوة تحسب وألوانها أرسابها واستعراض تجمعها يف وهي ينِعب، وبعضها يزقزق،

املياه. عىل ترميه الذي الظل يف االقتدار وتتوهم وعددها، وضجيجها، تجمعها مجرد
ألن اختفى؛ األبد إىل شيئًا طمرت مياه عىل وأَِظلة ضجة أننا يف هو اليوم وضعفنا

األشياء. تطمر هي األشياء تبني فيما الحضارة
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