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 فرح أنطون
 نصوص مختارة

 )وفًقا للتسلسل الزميّن(
 

 

 القرن العشرون وماذا عمل القرن التاسع عشر؟

ادم. يصدر هذا اجلزء من اجلامعة يوم انتهاء القرن التاسع عشر ودخول القرن العشرين. فوداًعا أيّها القرن الراحل وسالًما أيّها القرن الق
 ة الثاين طلوع مولود جديد على الوجود. فمبارٌك هذا املولود.ر  غ   ت  وطلع   ،لقد نزل األّول يف مهاوي التاريخ

جيتمعون فيتبادلون آراءهم يف الساحات العمومّية بشأن امللك الراحل عنهم  ،عند موت ملوكهم ،وقد جرت عادة قدماء املصرّيني أهنّم
 ،ب الثناء. والقرن التاسع عشر هو اآلن منّا مبثابة ميتوج  ومثنني على ما ي   ،منتقدين حكمه وأعماله، ذاّمني منها ما ي وجب الذمّ 

 فليس خيلو من فائدة أن ننظر يف أعماله وما متّم يف عهده من خري وشّر. 

عت يف هذا ال ،ولسنا نصرف الفكر إىل األمور املاّديّة فقط  ،قرنفنجعل الكالم مقصورًا على تاريخ االخرتاعات العظيمة اليت اخرت 
شفت. كاّل فإّن هذه األمور املاّديّة ليست إاّل مثرة حياة هذا القرن األدبّية. لذلك ننظر يف أعماق هذه واالكتشافات العجيبة اليت اكت  

 وتوصُّاًل لذلك نقسم الكالم إىل ثالثة أقسام: كالم على عال   احلياة األدبّية ليكون كالمنا شاماًل مجيع أنفاس القرن التاسع عشر.
   األد.. فنقول:السياسة. كالم على عال  العلم. كالم على عال  

 عمال القرن التاسع عشر السياسّيةأ
 و لد هذا القرن على هليب الثورة الفرنسويّة ومدافع نابوليون يدوِّي صداها يف اجلهات األربع. ومن غريب االتّفاق أن ننشر يف آخر يوم

ث سياسّي حدث يف بدايته وهو فتح الشعب للباستيل كما ترى يف قسم الرواية. وقد كان من القرن التاسع عشر تفاصيل أهّم حاد
لك تعيون األمم يف الشرق والغر.، فكأّن  ة يف العال على أسس ثابتة ال تتزعزع، وفتحت  يّ رّ أساس احل ذه الثورة أهّنا وضعت  من تأثري ه

 الدنيا بأسرها.الشعلة اليت أحرقت فرنسا حيًنا من الزمان قد أنارت 

املنقل ب، فأصبحوا يعتربون الرعّية أبناء هلم ال خّداًما وعبيًدا يسوموهنم ما ت سام األنعام من  اد، وخاف امللوك سوء  عبفخف ت وطأة االست
اس لدى ، وتساوى النه  ب  س  الذّل واحليف. وسقطت احلواجز العظيمة اليت كانت بني الطبقات، فأصبح الشريف شريًفا بأدبه ال بن  

 القانون، وم ذ تساووا عرفوا أهنّم إخوان بعضهم لبعض ال خصوم وأعداء.

يّة واملساواة الذي تقر ر يف العال. فقال الشارعون إذا كان من رّ اموس الطبيعّي، وبواسطة مبدإ احلمّث اّتسعت حلقة هذا اإلخاء حبكم الن
فنشأ من هذا القياس الصحيح حّق   .وجب أن يكون الشعب كذلك ،اجباتحقوق الفرد أن يكون حرًّا مساويًا لغريه يف احلقوق والو 
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سق ط عن أعناق األفراد نري العبوديّة نري العبوديّة السياسّية، كما أ   سق ط  عن أعناق األممكّل أمة يف االستقالل واملساواة. فأ  
فأصبحت حرّة مستقّلة حتت  ،وانكسرت فيها قيود أمم كثرية ،االجتماعّية. فكان ذلك منشأ ثورات شديدة ز عزعت هلا أسس األرض

 قّبة السماء. 
 

وال ريب أّن عمل القرن التاسع عشر، من هذا القبيل، ناقص نقًصا عظيًما. ولكّن هذا القرن عمل كّل ما كان يستطيع عمله. وإذا ل 
بل  ،ه ذلك فضاًل على القرون اخلالية. ولكّنه ل يناد  بذلك فقطيكن له من فضل غري املناداة باحلرّيّة واملساواة لألفراد والشعو. لكفا

 واتّبعوها بال إفراط وال تفريط. ،أعطى األفراد والشعو. قّوة توصلهم إىل أغراضهم إذا راعوا النواميس الطبيعّية
 

 ةأعمال القرن التاسع عشر العلميّ 
فإّن أهم أسس العلوم الطبيعّية ل  ،العلم كان غري موجود قبله العلمّية. وال نقول إنّ وقد كان ألعماله السياسّية تأثري عظيم على أعماله 

احلواجز القويّة اليت كانت  وهدم   ،العقول من القيود طلق  بل قبله. ولكن امتاز القرن التاسع عشر بكونه أ   ،ت وض ع يف القرن التاسع عشر
حمصورًا يف  ،يف القرن الثامن عشر وما قبله ،سيمون أّن التعليم يف فرنسا كان حتول دون منّوها وتقّدمها. فقد روى الفيلسوف جول

من اجلهل والغباوة. وقال هذا الفيلسوف مستشهًدا على فضل هذا  يف حني أّن مجهور الشعب كان يف ظالم   ،طبقة األشراف والوسط
العقول  قيد   ت  ولكنيّن لوال الثورة الفرنسويّة اليت أ طلق   ،شيوخ(إنيّن اآلن أشغل مقاًما من أمسى مقامات بالدي )عضويّة جملس ال"القرن: 

 . "أو عضًوا يف إحدى اجلمعّيات اإلكلرييكّية ،لكنت  اآلن إّما صاحب صناعة يدويّة يف قرييت
 

ه. وهذا منشأ احلكومات بأبناء عاّمة الشعب كما تعىن بأبناء خاّصت عناية   ،الذي أشار إليه الفيلسوف ،ومن نتائج هذا اإلطالق
 إىل الدعوة إليه يف البالد الشرقّية. ،بعد   ،أحدٌ  ل ي  ق م  أنّه  بعته األمم الغربّية معليم اإللزامّي اجملايّن الذي اتّ التع
 

العلوم الطبيعّية إىل نا التعليم اإللزامّي يف مقّدمة أعمال هذا القرن العلمّية ألنّه يف نظرنا أمّهها كّلها. نعم، ال ينكر أحد تقّدم ع  ض  وقد و  
حّد غريب. فقد قاس ت هذه العلوم مساحة الفضاء. وعرفت مادّة الكواكب. واخرتعت املركبات التجاريّة يف الرّب والبحر. وأ وج د ت 

قد شاسع املسافات، واختصرت األبعاد، ومزجت العال بعضه ببعض مزًجا مفيًدا. ل ،املذكورة آنًفا ،التلغراف فقص رت به وبالسفن
ف ت املكروبات فدفعت عال اجلراحة والطّب إىل األمام دفًعا شديًدا. لقد أتت من االكتشافات واالخرتاعات ما لو قام أجدادنا  اكت ش 

ولكن اليوم من قبورهم ورأوه حلسبوا أنفسهم انتقلوا إىل عال ألف ليلة وليلة، أو ظّنوا ما يرونه سحرًا مبيًنا. كّل ذلك نعرفه ونعجب به. 
يعجبنا أكثر منه كّله ذلك املبدأ السامي الذي أمجعت عليه يف هذا القرن أكثر األمم الغربّية وهو من خمرتعات القرن التاسع عشر. 

 ها.توعامّ  ةاجملايّن اإللزامّي خلاّصة األمّ ونريد به: التعليم 
 

املبدإ السامي الذي أقررته. فإنّه إذا ل يكن لك يف عال أيّها القرن الراحل على هذا العمل العظيم الذي عملته، وذلك  فبارك اهلل فيك  
 امسك. وخي  ل د   ،بني القرون شأن ك يعلم إاّل هذا الفضل لكفى أن ي علال
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 أعمال القرن التاسع عشر األدبّية
الرقيق. فقد كان اإلنسان الظال يشرتي، يف القدمي، ويبيع أخاه يف اإلنسانّية، واحلكومات  ق  ت  األدبّية ع   وأهّم أعمال القرن التاسع عشر

ساكتة، والفالسفة وعلماء اآلدا. ال حّيرمون هذه التجارة املنكرة. فإّن أريسطو وأفالطون شهدا يف زماهنما عذا. الرقيق ول تتحّرك 
عبيد وأرقّاء. ولبث العال  يف هذه اخلشونة واهلمجّية حىّت جاء القرن التاسع عشر،  أحشاؤمها حنوًّا عليه، بل إّن أريسطو نفسه كان له

 فحر م أن يتاجر اإلنسان بأخيه اإلنسان. وهي إحدى بركات هذا القرن وخرياته.
 

وت شرى بني احلكومات  ومن هذه الربكات أيًضا ارتقاء األد. السياسّي. فإنّه قد مضى الزمان الذي كانت فيه املدن واملقاطعات ت باع 
كأهنّا أنعام سائمة. وانقضى أيًضا ذلك اجلنون السياسّي الذي كان يف العصور اخلالية وهو جنون الفتوح وحّب االستيالء، فقّلت 

م فيها أد.  ممّا يّدل على ارتقاء ،احلرو.، وارتقت أسباهبا، وأصبح كلُّ من املتحاربني يّدعي أنّه مضطّر إليها، وم داف ع ال مهاج 
يت انعقدت يف أيّام يف جمالس األّمة ال ،وحسن النّية ،سها حبّب السالمةفمات ناحلكومات. وممّا يدّل على ذلك أيًضا تصريح احلكو 

 ،ن  يف هذه اجملالس، منذ حنو شهر، على ألسنة املسيو ديلكاسهالقرن التاسع عشر األخرية. فإّن حكومات فرنسا وأملانيا وإيطاليا تباد ل  
من ذلك أنّه قد مضى يف السياسة دور اهلجوم واالفتخار  ألطف عبارات اجملاملة. فظاهرٌ  ،واملركيز دي فوستا ،واملسيو دي بيلوف

 باحلر.، وجاء دور الدفاع واالفتخار بالسالم.
 

رباطور روسيا. ال ريب أّن اقرتاح مإوماذا نقول عن ذلك النور السماوّي الذي خفق هنيهة يف العال على يد القيصر العظيم نقوال الثاين 
فإنّه سيأيت بثمرة  ،د  مؤمتر السالم يف الهاي قد كان مبثابة تتويج أديّب هلذا القرن. وإذا كان هذا املؤمتر ل يأت  بثمرة عاجلةالقيصر ع ق  

فيه عناصر اإلنسانّية كّلها، حتت أنظار ويلهلمني الفتاة ملكة  ي، وتصافحت  ايف اله ه األممت  آجلة. وسيبقى هذا االجتماع الذي عقد  
 سيبقى هذا االحتفال أكرب عمل أديّب عملته اإلنسانّية يف القرن التاسع عشر، ويف القرون املاضية. –هوالندا 

 
اإلنسان قتل اإلنسان. وكذلك ومن أعمال هذا القرن أيًضا صرف احلكومات شيًئا من عنايتها إىل الضعفاء والتعساء، أي التحرمي على 

ختفيف مصائب اجملرمني باعتبارهم مرضى يف عقوهلم جيب مداواهتم بتحسني أحواهلم وتعويدهم، وهم يف السجون، العمل السهل 
رّيية املفيد ألبداهنم وعقوهلم. وختفيف ويالت احلرو. وفظائعها بقوانني دولّية مرعّية، وإنشاء املستشفيات العمومّية، واملالجىء اخل

 للشيوخ واألوالد، وتأليف جلان ومجعّيات لرتبية األيتام واللقطاء الذين ال ذنب هلم غري والدهتم.
 

اليت امتاز هبا الربع األخري من القرن التاسع عشر. أ يف مجلة األعمال السياسيّة  بةيالغر االقتصاديّة وال نعلم يف أّي قسم نضع تلك احلركة 
 ".أعمال القرن التاسع عشر االجتماعّية"ولكن نرّجح وضعها يف قسم رابع نفرده هلا، ونسمّيه  أم العلمّية أم األدبّية.

 
اد فإّن احلركة الكربى اليت غلبت على مجيع احلركات، يف هناية هذا القرن، هي احلركة االقتصاديّة اليت سبّبتها احلركة االجتماعّية، وجه

ل سائالشعو. يف هذه احلياة، وتنازعها البقاء، وتباريها يف حلبة التجارة والصناعة والزراعة. حىّت إّن الدول أصبحت وال هم  هلا إاّل امل
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االقتصاديّة. وإذا خيف من شبو. نار حر. بينها فإمنّا يكون سببها املسائل االقتصاديّة، ألّن دور تنازع السلطة بينهّن قد مضى، 
 وجاء دور التنازع على األمور االستعماريّة اليت هبا تتعّلق املسائل االقتصاديّة والتجاريّة.

ني استفحااًل نفع املبادىء الدميوقراطّية، وأفاد ضعفاء األمم إفادة يّ ل أمر االشرتاكالجتماعّية استفحاومن أعمال القرن التاسع عشر ا
 ذك ر هلم بالشكر من هذا الوجه. وتفصيل ذلك يطول إيراده، فنكتفي هبذا البيان الوجيز. ت  

 
 وثناء األجيال اآلتية. ،عن أعمال القرن التاسع عشر. وكّله حسن نافع مفيد، يستحّق عليه القرن ثناء أبنائه ه  طً س  هذا أهّم ما رأينا ب  

ولكن بإزاء هذه اجلوانب الالمعة الربّاقة اليت أظهرناها للقرّاء، أ ال يوج د جوانب أخرى سوداء مظلمة؟ أ ال يوجد للقرن التاسع عشر 
 سّيئات بإزاء هذه احلسنات؟ 

 
قد أقدم هذا القرن على حّل مسائل ال ق ب ل  له على حّلها كّلها دفعة واحدة. فقد أطلع مشس احلّق على الناس، فانفتحت ألشّعتها ل

الباهرة عيون الكبري والصغري، فكانت للكبري مبثابتة النور من اخلّفاش، وكانت للصغري مبثابتة النار من الفراش. وهكذا، بالرغم من 
مس، بق ي الكبري م عرب ًدا شامخ األنف، والصغري م د وًسا مسحوقًا. أليس هذا الذي تقوله اآلن م دافع اإلنكليز والبوير إشراق هذه الش

 يف أفريقيا اجلنوبّية؟
 

 التمّدن، والرذائل على أنواعهابنمّو لقد ارتقت يف هذا القرن اآلدا. السياسّية، ولكن احنّطت اآلدا. الشخصّية. فإن الشّر ينمو 
كّل ذلك   –تتكاثر بتكاثر الثروة، وتزداد بازدياد أسبا. املدنّية. فالكذ. والرياء واخلداع واإلضرار بالناس واالحتيال لسلبهم وغّشهم 

قد أصبح  -وفظيعتاه- أصبح يف القرن التاسع عشر أمرًا شائًعا مقبواًل، ورمبّا ل قِّب صاحبه باملهارة والدهاء وحسن السياسة. الفجور
يف املائة من سّكاهنا. اجلرائم واجلنايات متأل السجون باألشقياء.  75ا. املسكرات تقتل يف بعض البالد ا، ويكاد يكون شرعيًّ باحً م  

يها بإزاء الرذيلة. الشعو. ال تزال تتخّبط يف ظالم اجلهل، وليس هلا املبادئ الدينّية تضعف وتنحّل شيًئا فشيًئا. الفضيلة ختفض جناح  
ط ها قّوة اجلذ.. أبداهنا، وتعليم تغذو به عقوهلا. احلياة أصبحت فوضى ألّن هذا القرن أعطى اإلنسانّية قّوة الدفع، ول ي عخبز تغذو به 
ها اإلخاء واحملّبة. فتنافرت القلو.، واختلفت األهواء، وقام الناس بعضهم على بعض باسم احلرّيّة والدين، ط  ع  ول ي    ةأعطاها احلرّيّ 

ون. ويف وسط هذه احلياة الزوبعّية اهلائلة اليت نشأت يف هذا القرن، انقلب ميزان رت  ف  ي    وم ّمااٌء منهم احلقيقّية والدين الصحيح بر واحلرّيّة 
ا كم  ،كّلهم رؤوس  ،كّل فرد منها أصبح قائًدا مستقالًّ بنفسه. أصبحوا كالبصل  اإلنسانّية، وفقدت اهليئة االجتماعّية قيادة قّوادها ألنّ 

هذه احلياة اجلديدة، وسرعة انقالهبا، وشّدة خطرها، بإزاء احلياة القدمية اهلادئة، وبساطة املعيشة  لل الفيلسوف جول سيمون. فتأمّ قا
 فيها، وقناعة أهلها وتسليمهم ورضاهم بأحواهلم. 

 
ّل مجيع املسائل اليت أقدم  هبا ورزح  عليها، فأنّه لكثرة هذه املسائل ناء  ولكّن القرن التاسع عشر ال يستحّق اللوم الشديد إذا كان ل حي 

لإلنسانّية خريًا من أخيك القرن التاسع عشر. ال  ن  آلن موضوع فيك يا أيّها القرن العشرون. ك  اه منها. فأمل نا لّ ما ح حتتها بعد أن حل  
قل واألد. والدين جراثيم الشّر تسمح أن حيدث فيك ما حدث يف أخيك من السيّئات، وكّمل كّل تلك احلسنات. إسحق بفأس الع

والفساد والرذيلة اليت ظهرت يف القرن املاضي، أخيك، ومهِّد لإلنسانّية طريق السعادة اليت تنشدها، فإهّنا قد تعبت يف طلبها دون أن 
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مبارك القرن التاسع عشر على  ، وقالوا مؤّرخني أعمالك:ةامك اآلتيوقف أبناؤنا يف ختام أيّ ، ك  ل  ج  ت  أ  ت  وأمتم  تدركها. حىّت إذا أكمل  
 ما عمل. ومبارك القرن العشرون على ما أكمل. 

ر بأمان  وسالم  يا أيّها القرن العشرون.  ف س 

 أنطون،فرح 
ا كانون الثاين اجلزء العشرون، اإلسكندريّة، ، 1900 -1899السنة األوىل، القسم الثاين، يف جمّلة اجلامعة،  القرن العشرون وماذا عمل القرن التاسع عشر؟""

 .462 -457، ص 1900
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 الكاتب الشرقّي َوَحاَجاته الَجديَدة

ا كان ألحد أن يذكر للكّتا. حاجات م     ، لّب  والزخمشري وابن املقّفع واملتناليوم كعصر اهلمذاين لّكل عصر حاجات. ولو كان العصر  
أبيات، ويكتب بضع رسائل، فيعود ممتلىء األردان. واملتنّب كان يقول جديدة. فإّن اهلمذاين كان يزور خراسان مثاًل، فينشد بضعة 

قصيدة واحدة، في عطى من أجلها ألوف الدنانري. ومىت كانت سوق األد. رائجة إىل هذا احلّد، فذلك دليل على وجود االتّفاق التاّم 
 يف أذواق القائلني والسامعني.

ال ألدباء اليوم: حتّدوا سابقيكم واقتدوا مبتقّدميكم. وحيذئذ كان هذا قأن ي   از     ج   رنا إليهم لأش نام م  أيّ  يفولو أّن العصر بقي  كما كان 
ته، مدح امللوك واألمراء أو املقصود من األد.، وصناع االقتداء أمرًا معقواًل مقبواًل. ولكّن العصر قد تغرّي من حسن احلّظ. ول ي  ع د  

 م، وتكبري نفوسها، وإهناض ضعفائها، وترقية شؤوهنا.ماأل ذا كثريًا: ونريد بذلك تكوين  من ه اء، بل صار ي قص د  به أمر أمسىمالعظ

 ا كّلها بدليل قوله: نيتأدبنّي. وكان يظّن أّن هؤالء الشعراء واملتأّدبني هم الددوحه، وطبقة الشعراء واملممل كان املتنّب ال ينظم شعره إاّل 

 اذا قل ت شعرًا أصبح الدهر منشدً إ

صغارًا، موع األّمة، كبارًا و كاتب العصرّي عليه أن يكتب جمللصغريًا من األّمة. أّما اليوم فا اتأّدبني كانوا جزءً مع أّن هؤالء الشعراء وامل
رمها يف طبقة دمي الذي كان حيصقأدباء. أي أّن األد. والعلم أفلتا من قيدهم النساًء، جتّارًا وص ن اًعا وٌزر اًعا و أغنياء وفقراء، رجااًل و 

ا حنو مجيع الطبقات ألغراض عمومّية ي  ق ص د هبا فوائد أدبّية وعلمّية. فنتج عن ذلك أّن رواج حدة لغرض التسلية والطر.، واندفعوا
 . بل على تأثري أقوال الكاتب يف اجلمهور الذيءكسيف الدولة، وال على وجود امللوك واخللفا  أمري   األد. ل يعد متوقّ ًفا على طر.  

 ن التأثري يف نفوس هذا اجلمهور.صار السّيد احلقيقّي على األد. واألدباء. فوظيفة الكاتب إًذا أن حي  س  
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رون أعظم تأثري يف ترويج األد. ملساعدهتم أهله، فنجيب أّن هذا القول صحيح مىت كانوا يقصدون ثّ مراء فد يؤ قيل إّن امللوك واأل وإن  
يهم وعلى تفع األّمة هبا. ولكن  إذا كانوا يقصدون بذلك تقييد تلك املواهب  لتنشر نور جمدها علنم لتدهتم هلم جّمرد إمناء مواهبهمبساع

فة ملصلحة األّمة. ذلك أّن صاحب تلك ، فإّن احلال تتغرّي تغيّ رًا عظيًما خصوًصا مىت كانت مصلحة امللك خمال  أعماهلم باملدح والثناء
ًكا، بل أ ع ط ي ها ليخدم هبا مجيع بين جنسه.  فإذا خطر له وقفها ل  لها وقًفا لفرد واحد، ولو كان م  املواهب ل ي  ع ط  مواهب من اهلل ليجع

، أو مذهب دون غريه، فإنّه بذلك ينقض العهد الذي أعطاه على نفسه وهو يف بطن أّمه حني أخذ ة، أو طائفةعلى واحد، أو مجاع
ا، وإّما كهل  إّما د و س  مصلحة األّمة من أجل مصلحة م   ن:ّية. وحينئذ يقع بني ناري  اإلهل هب عن طريق الطبيعة من يد العنايةاتلك املو 

هبّية خمتارًا عليها معيشة الفقر واحلرّيّة مع األّمة. وال ريب يف أّن هؤالء الك ت ا. والشعراء املتقّدمني الذين كانوا ذت  ر ك  امللك وقيوده ال
ا منهم ألوف الدراهم و ، ويتنافسون يف إطراء ممدوحيهم، ووضعهم أحيانًا يف مرتبة اآلهلة ليستدرّ يتزامحون على أبوا. اخللفاء واألمراء

الشعو. واألمم لو علموا أهنّم و جدوا املساعدة  -ألمم بطرق خمتلفةاموال اليت كانت مأخوذة من دماء الشعو. و تلك األ – والدنانري
هنّم أضاعوا مواهبهم يف غري لعلموا أ ،د ذلك فيها بطرق تشبه طرق الشحاذةعب مومشاركته ،كها على ابتزاز أمواهلاملو ال ملساعدة 

 ا، ول يأكلوا مااًل حالاًل.هوجوه

أن نعلم حاجات الكاتب الشرقّي اجلديدة يف هذا علينا ومىت ثبت أّن أّول أغراض األد. والعلم ترقية األمم، وإهناض الشعو.، ت  ر ت ب  
 العصر.

ة. ونريد بذلك حرّيّة الفكر والنشر. وحتت احلرّيّة تدخل فضائل كثري  .ا أّن أ وىل حاجات الكاتب "اجلرأة واحلرّيّة"نوعندول:  الحاجة األ
ط يف ذلك أن تكون قليل الشذوذ والشرود. ويشرت  فإنّه يكون صادقًا منصًفا عاداًل  يّة  واستقالل  فكر  رّ فإنّه مىت كان الكاتب يكتب حب

فيه  ع يف ذلك ألّن احلرّيّة  صان  ن وي  داه  وي   ،ملصلحته فيه موافقةٌ  ألّن احلرّيّة   يّة يف هذا املوضوعم حبرّ ة يف أقواله، ال أن يتكلّ قمطلاحلرّيّة 
ولكن ما أقالمها مقّيدة إذا ل يتجاوز يف كتابته حّد املداراة القانونّية،  ملصلحته. وكّل إنسان يعذر الكاتب الذي يعيش يف بالد   خمالفةٌ 

ه من أن يقول احلّق الذي يفّكر ع"املصلحة"، فمصلحته هي اليت متن عذر الكاتب الذي يعيش يف بالد أقالمها مطلقة. ال عذر له غري
 ف  ق  يفة احلقيقّية اليت ت  و ج د هلا الصحافة، وت  ث   ظاملدح. وحينئذ خيرج عن دائرة الو ، وذّم ما يستحّق مّ به، وجتربه على مدح ما يستحق الذ

شيء.  قبل كلّ  تهذ كّل إنسان يطلب تأييد مصلحإأّن هذه احلالة شائعة يف كّل العال ألهّنا حالة عمومّية،  ر  نك  هلا االقالم. ولسنا ن  
شهر املاضي: "إّن جرائدنا صارت عبارة عن وباء الا نفسها مبنّية على املصلحة. قال أحد كتّاهبم يف بّ لذلك كانت أكثر صحافة أورو 

يّة الفكر، ووضعوا يف مكانه أوراقًا حقيقّي. فإّن املدح والّذم ي كاالن فيها بال عدل. وقد قتلوا االنتقاد الصحيح املبيّن على الصدق وحرّ 
يرسلها املؤلّفون وأصحا. الكتب. فإذا قرأت انتقاد كتا. فاعلم أّن أكثره مكتو. بقلم املؤّلف نفسه، أو بقلم صديق له". نقول : 

 "تاجبالطر برلن" و [Temps]" الطان"و [Times] "مسيالت" ذا كان يف الغر. جرائد هذه حاهلا، ففيه أيًضا جرائد كولكن إ
[Berner Tagblatt]  صحافة جديدة مستقّلة كهذه ال ميكن أن يلحقها شيء من هذا الغبار. فنحن نرجو أن تقوى يف الشرق

صحافّية احلقيقّية. ويلوح لنا أّن ذلك ال بّد منه، وإاّل ب ط ل  كّل تأثري هلا على الدائرة ال الصحافة لتخرج من الدائرة التجاريّة احملضة إىل
 مىت كانت خارجة من القلب والضمري. رّاء، ألّن األقوال ال تؤثّر إاّل الق

باألفكار يف الشرق إذا كان كّل كاتب فيه يبسط آراءه بكّل حرّيّة دون مراعاة مع ما هو  يقول: ماذا حيلّ  ور.  قائل   الحاجة الثانية 
معروف من تعّدد العناصر. فنجيب: ال حيلُّ باألفكار سوء، ألّن "التساهل" كاملاء خي  م د كّل حد ة، وكّل نزق. فاحلاجة الثانية 
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الكاتب موافًقا لّكل اآلراء، وكّل العناصر، وكّل املذاهب. كالّ. فإّن هذا راد بالت ساهل أن يكون ما يكتبه م   وليس ال -"التساهل"
تعبه أدراج الرياح، ويشّوه احلقائق أقبح تشويه. ولقد مسعنا مرّة بعضهم يقول: إّن موقف الكاتب بالتساهل ي فين قوى الكاتب، ويذهب 

جلزائرّي والتونسّي واهلندّي والفارسّي واألفغايّن والقوقازّي إخل إخل. الشرقّي صعب جدًّا يف هذا العصر. ألنّه يكتب للمصرّي والشامّي وا
ولذاك جيب عليه أن ال يكتب إالّ ما ي رضي اجلميع. فضحكنا عند مساعنا هذا الكالم، وقلنا إّن وظيفة الكاتب أمسى من ذلك بكثري. 

صدق يف الأن يقول احلّق،  وينطق ب تههلذا أو ذلك، بل وظيف ءً ناك، إرضاويه الكالم هاحلقيقة هنا، ومت برت   الكاتب   أجل، ليست وظيفة  
. ألّن القارىء ارىء احلكم يف املسائل اليت يبسطهوهو أن يرتك دائًما للقاأّي جانب كان. لكن ي شرتط عليه يف ذلك شرطًا ال بّد منه. 

ة، أي أن تكون متساهاًل يف و تطلب منه التساهل فيجب عليك أن تعلّمه ذلك بالقد ه. وإذا كنت  ع  ن  قأن تضغط عليه لت   حيبّ  قّلما
ه، فإّن لّكل إنسان نظرًا بدّي الذي ال جيوز ألحد مسُّ آراءك وأقوالك يف منزلة احلّق األآرائك. ألّن القدوة خري املعّلمني. إذن ال تضع 

أفضلها. وهذه هي الطريقة  فال يبقى منها مع الوقت إاّل  بعض،عضها بواآلراء، ب األمور. ومىت احتّكت هذه املذاهبومذهًبا يف 
على  ن  العادة. وك   كم  الوحيدة لنشر احلقائق واملبادىء نشرًا فعليًّا بني الناس، وترقية العقول عن األشياء املألوفة الراسخة يف النفوس حب  

هذا الشرط، ولو و ج د ت  فيها ما يسوء ألهّنا تعلم أّنك ال  ت  ا إذا راعي  ثقة من أّن كّل العناصر اليت ذكرهتا تقرأ أقوالك وال تستاء منه
ا تقصد بسط اآلراء واملبادىء بعضها جبانب بعض طلًبا للحقيقة يف أّي  ّمما تكتب، وإن تقصد هبا سوءًا، وال سيطرة على عقوهلا يف

 جانب كانت. 

قوّي وهو أّن مجيع  ع هبا، ويطلبها لذاهتا. وال بّد هنا من اعرتاض  ول  صناعته، وي  ّب الكاتب حلاجة الثالثة أن حياو الحاجة الثالثة  
شكااًل إمتعّلقني هبا. فاجلوا. أّن هنا الكتّا. يف كّل البلدان حيّبون صناعتهم، وكثري منهم ال جينون منها فائدة كبرية، ومع ذلك تراهم 

به مياًل إىل مجاله طبيعته  م  رغ  ه الذي خ لق له، وبني من يريد أن جيعله عمله قسرًا وي  ع بشيء ألنّه عملول  ب إزالته. إذ شّتان بني من ي  جت
الفرنسوّي، منذ بضعة أشهر، كتابًا مسّاه "خطر  هبوني وجالله. وهذا اخلطر موجود يف كّل مكان، ال يف الشرق فقط. وقد وضع املسيو

صناعة القلم" أو "ثالثة من عائلة لكران" أثبت فيه أّن ألوفًا من األدباء يتهافتون، يف كّل عام، على صناعة القلم يف فرنسا، وتسوء 
 مجاله.. ذن رجاله، وإمنّا ج ذبوا إليه جبال يكونوا م حاهلم ألهنّم قهروا طبيعتهم قهرًا على عمل  

ي الفتك. الداء األّول يأس  كثريين من الكّتا. من صناعة ها لذاهتا" مقاومة داءين شديد  ه وطلبتوإمنّا أردنا "حبّب الكاتب صناع
ن: األّول احلّط من كرامة األد. لدى األد. يف الشرق. ولذلك يولولون عليها ويقيمون املآمت حزنًا ملوهتا، وهذا األمر يسّبب ضرري  

، فقد قضى على نفسه، ته، ويف صناعوالثاين إزالة الثقة من نفوس أولئك الكّتا.. ومىت زالت من نفس الكاتب ثقته يف نفسه ئه،قرّا
يف هذه احلالة، أن يرتك القلم بسكون وهدوء، ويطلب  ،أن يصنع شيًئا مفيًدا. فاألجدر به ر  د  ق  ي    د  ع  وعلى صناعته، وعلى قرّائه، ول ي   

ّرمون الغىن على  األد. يف الشرق. ولسنا م ةاًكا لصيد الذهب. وهذه آفباذ األد. ش  . والداء الثاين اختّ الرزق من با. آخر ّمن حي 
ّرمون، يف األد.، جعل املال يف املرتبة األوىل، والعلم واألد. يف املرتية الثانية، ألّن صناعة األد. ليست  طاّل. األد.، ولكّنا م ّمن حي 

مهور كما اجل األد. خدمة   ضوع  مو  ألن يكون منها. وسبب ذلك أنّ  يريد معاملتها معاملة التجارة فهو غري أهل   بصناعة جتاريّة، وم ن
 ك، ومن نفسك، أقصى ما ميكنك إعطاؤه. فالكاتب الذي ال يطلب صناعةً تمة تقتضي أن تعطي اجلمهور من قوّ قّدم. وهذه اخلدت

مبلء الورق مبا يكون قريب املنال، إذ غرضه ربح املال ال إبراز أرقى ما ميكنه إبرازه من قوى  نل ألجرهتا، يكتفي يف أكثر األحيالذاهتا ب
معها. وحينئذ يتساءل الناس ملاذا  ىغبونًا، واألد. مظلوًما، ألنّه ينحّط هبذه الطريقة وال ميكن أن يرتقّ منفسه. وبذلك يصبح اجلمهور 
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معروف حمسوس. وإن  قيل إّن التبعة يف هذه احلالة واقعة على اجلمهور، ألنّه ال ينشِّط أهل  السبب نّ أر األقالم يف النفوس. مع ال تؤثِّ 
عظيمة يف هذا  ةً ع  ب  ا. فاجلوا. أّن على اجلمهور ت  حاجاهتم، وجيعلهم يطلبون صناعتها لذاهت دّ م واألد. التنشيط الواجب ليسللعا

ّفف الت   ا، فإنّه يكون عندمها الفقر والغىن ملكاتب. إذ مىت و جد كتّا. يطلبون العلم واألد. لذاهتاليت على ا ة  ع  ب  األمر، ولكّن هذا ال خي 
 الذي يف النفوس ال تنقص قيمته عن الغىن الذي يف اخلزائن إن  ل نقل إنّه أفضل منه.سّيني يف هذه الصناعة. ألّن الغىن 

 الكاتب، ونريد هبا تّضلعه من املواضيع اليت يكتب فيها.وأّما احلاجة الرابعة فهي خمتّصة بقلم الحاجة الرابعة  
عنها، واألسلو. الذي جيري هذا التعبري هبا م عندنا إىل قسمني: "املاّدة ولباسها"، أي األفكار واأللفاظ اليت يعرّب قس  وهذه احلاجة ت  

 به.

أبوا. السياسة والتاريخ والعلم األديّب والعلم الطبيعّي  كفيه، خلوضيودة يف كّل يد... فإّن كّل كاتب أّما املاّدة فهي تكاد تكون موج
ل للكّتا. طريق هذه العلوم هِّ ن فضل اللغات األجنبّية اليت تسوالفلسفة، أن يفتح أّي جريدة أوروبّية، أو أّي كتا. أورويّب... وهذا م

لذنب يف ذلك للشرقّيني، بل للناموس الطبيعّي، فإنّنا اآلن احلّق ي قال ليس ا نّ سبيل حتصيلها. ولكيف سنني  املؤلِّفون عشرات   ب  ع  اليت ت  
الشرقّية فإهّنا  األحوال املعارف   ساعدت  وإذا  ه بالغري والتقليد.يف عصر يسّمية علماء العمران "عصر القرود"، يريدون به عصر التشبُّ 

عون. وال نعود نرى املعارف خرت  رون واملشاء الّله، من طور "االتّباع" إىل طور "االبتداع"، وحينئذ ينبغ يف الشرق املبتك   إن  ستنتقل، 
مّية والسياسّية. بل يكون الباحث يف الكيمياء م عتم ًدا يف اّلهتا وجرائدها العلالشرقّية عبارة عن نسخة من املعارف األوروبّية، وصدى جمل

الكتب واألوراق،  ثار يف أماكنها األصلّية، ال علىله ال على جملّته، والباحث يف التاريخ معتم ًدا على سياحاته لدرس اآلممعحبثه على 
ث  ر  ّقراء اللغة العربّية فيه كثو  رًة متّكن أحد هلّم جرًّا. ورمبّا وصل الشرق إىل هذا الزّي بعد قرن أو نصف قرن إذا ساعدته األحوال، وك 

لكتابة كتا. واحد يف عامني أو ثالثة. أي أّن الكاتب يستفيد من كتابه هذا بعد كتابته ونشره فائدة مالّية تكاىفء  من التفرّغ الكّتا.
 أتعابه ونفقاته.

ي عطاها   ماّدة   .  ومبا أّن "املاّدة" صارت اليوم موجودة يف كّل يد، كما تق دم، فقد صار الفضل والصعوبة يف األسلو. الذي تربز به. ور  
فان يتنازعان تلخممنها فصاًل ترقص له عجائز وائل، ويصنع اآلخر منها فصاًل ال يقرأه أحد. وهنا مذهبان  أحدمهاكاتبان، فيصنع 

هم يف الكتابة والتأليف، فال خيرجون عنها    ، وأصولل  فتقريًبا. املذهب األّول مذهب الذين يعتمدون على قواعد الس   الكّتا. يف كّل أّمة
يرومون فهامهم يف مجيع شؤوهنم، ويكرهون التقليد إذا ل يكن يف حمّله، و ين مذهب الذين حيكِّمون عقوهلم وأقيد إصبع. واملذهب الثا

أّن الفريق األّول يهتّم باأللفاظ قبل اهتمامه أن يكتبوا كما يشعرون. وعندنا هلذين الفريقني كلمة تدّل عليهما أحسن داللة. وهي "
 الفريق الثاين يهتّم باملعاين قبل اهتمامه باأللفاظ".باملعاين. و 

حيكي  اهلرّ  النقراض. ألّن تلك األسجاع الضخمة، واأللفاظ املنتفخة كأهّنايف ا ل فإّن مذهبهم آخذومهما صرخ أنصار املذهب األوّ 
قابلت  بني أسلو. الكتابة العربّية منذ ثالثني سنة، " كما قال اهلمذاين رمحه الّله. وإذا ، وصارت يف كّل يد  د  ع  "قد نبتت يف ال م   األسد

ري وبني أسلوهبا اليوم، رأيت الفرق بني األسلوب ني. وإن  قيل إنّه قد بقي  إىل اليوم شيء من تلك األسجاع واأللفاظ املرتادفة، والتعاب
ّن هلذا األسلو. أل نقول ما ذلك إاّل   –برّية طمثنكأهّنا ص  –اخلطابّية اليت تسرد منها سطرين أو ثالثة وال يكون حتتها إاّل فكر واحد

ًئا فشيًئا، وال أمل ولكّنه اآلن ميوت شيبانقراض طاّلبه.  قرض متاًما إاّل مكيًنا يف نفس اللغة العربّية، وهذا األصل ال ميوت وين أصاًل 



   
 

 

9 
 

أهل املذهب الثاين. وهي أن يعود مؤّسسو ذلك األصل من قبورهم األبديّة،  احدة. وهذه الطريقة يرضى هبا حىّت بطريقة و  بإحيائه إاّل 
ة. فحينئذ نقبل منهم ذلك بكّل سرور ورضى، ألّن كتابتهم أرقى ما يتصّور اإلنسان كتابته يف هذا ويكتبوا لنا مثل كتاباهتم املاضي

أن نقول له: اترك هذا فقد ذهب وقته. وكيف إذا قام ابن املقّفع النوع. وكيف إذا قام اهلمذاين من قربه، وكتب شيًئا من رسائله ميكننا 
ة ال بلغتك. كاّل. ة ميكننا أن نقول له عرّبه بلغة الكتابة العصريّ اهلنديّة كتابًا آخر ككليلة ودمن بلغته السهلة البليغة املفهومة لتعرِّ. عن

: بني املقلِّد ا. وقد قيلمون تقليدمها يف هذا العصر، وال يكون هلما مقدرهتهلما ذلك. وإمنّا نقوله، بال ترّدد، للذين حياول إننّا ال نقول
ن قامهم، ويبلغ منزلتهم. فاجلوا. أيمن األحياء من يقوم م ل إّن األموات ال يعودون، بل بنبغل. وإن  قيد ما بني التكحُّل والكح  واملقل  

ين سنة، أو أربعني، يف درس كتب اللغة واألد. ليبلغ منزلتهم فيها. مثّ الذي يضمن لنفسه نفًسا كنفوسهم، مثّ يصرف قواها كّلها عشر 
ي إذا كان مثل هذا االنقطاع ممكًنا يف الشرق أ ال يكون من اجلناية على الشرق جعله للغة واأللفاظ، بدل جعله للعلم احلقيقّي الذي يرقِّ 

 األمم، وينقلها من حال اىل حال.

بقي  –اين. هذا هو الغرض احلقيقّي من الكتابة. ألّن األلفاظ ليست سوى لباس أو قشور للمعاينفاألفكار األفكار. املعاين املع
 األسلو. الذي هو صلة بني األلفاظ وبني املعاين، ألنّه قالبها الذي ت سب ك به. ويف ذلك نقول: 

ألهنّا صادرة عن نفسه. وعلى ذلك يكون  قال بعضهم: بأّن إنشاء اإلنسان هلو اإلنسان نفسه. يعين بذلك أّن كتابته تّدل عليه،
، وهتذيب النفس، رأسلو. اإلنسان يف الكتابة على نوعني: اكتسايّب وغريزّي. فاألسلو. االكتسايّب ما حص له اإلنسان بكّد اخلاط

ص ل ألنّ ى وال ي  ومعرفة األصول، ومطالعة أشهر املؤلِّفني. واألسلو. الغريزّي ما يكون مغروًسا يف فطرة النفس، هذا ال ي شر  ه  باع، وال حي 
، خصوًصا يف هإّن قرائح النوابغ تنشأ عن الصرب والكّد واملزاولة. وهو قول صحيح من بعض الوجو  غريهو  مالزم للنفس. وقد قال بوفوُّن

ور خري مثال على ذلك. مائها، واملخرتعني فيها، الكّد والصرب واجللد الشديد. وهذا نيوتن وباستلالعلوم الطبيعّية اليت تقتضي من ع
تلف عن العلوم الطبيعّية. ومبا أّن العمدة يف تلك العلوم )األدبّية والفلسفّية( على التأثري يف النفوس، كّن العلوم األدبّية والفلسفّية ختول

ن، وغريهم، لو ل فالواجب أن يكون أسلوهبا اللطيف أّول أسلحتها. وماذا كان عمل روّسو، وبرناردين دي سان بيري، ورسكن، ورنا
األشجار. فعلينا يف الشرق أن نذكر أننّا  باسق   كما هتّز الزوابع  كان يهّز النفوس  طرهتم مسّلحة بذلك السالح اللطيف الذي  فتكن 

يف ذلك على  ة  ع  ب  حمرومون تلك اللّذة احلقيقّية اليت تتناجي هبا نفوس الّقراء والكاتب الستطاعته حتريكها من أعماقها. وال نلقني  الت  
 القر اء، بل على الكتّا.، وإن  كان هلم بعض األعذار. ألّن أشجار احلدائق إذا بقيت ساكنة ول تتّحرك، فالذنب للريح ألهّنا ل هتبّ 

 لتحرّكها.

اظ، والسجع، واملرتادفات، لفغة العربّية من أسر االهتمام باألولكنّنا نرى أّن هذه الريح حماٌل أن هتّب لتحريك األشجار إذا ل ت ط ل ق الل
وحتّدي املتقّدمني، وي  ق دم عليها االهتمام باملعاين املقصود إبالغها إىل فهم القارىء. ذلك ألّن اإلنسان ال يستطيع أن يعربِّ عن 

. أ ال ترى الكاتب إذا العواطف املختلفة اليت ختتلج يف نفسه إذا كان يتعو د صرف قواه، حني الكتابة، إىل األلفاظ، ال إىل تلك املعاين
منه أن ي  رب  ز  تلك  سهولة صورًا مجيلة من املعاين كانت جتول يف نفسه. ولكن  أطلب   لّ ة اندفع اندفاع السيل، وأبرز بكتكّلم بلغته العاميّ 

 لكتابة ما عرّب عنه يف ساعة واحدة باملرتادفات الزائدة، واألسجاع الفارغة، فإنّه يقيم يوًما كاماًل  ةً وت  ت  ل  الصور اجلميلة باللغة الفصحى، م  
ّن سبب ذلك كونه ل يتعّود الكتابة بلغة اهلمذاين واحلريري. كاّل. ما من سبب إبلغته اليت يتكّلم فيها. وما يكتبه جييء بارًدا. وال ت  ق ل  

باأللفاظ. ولكن أخربونا ما هو الكاتب. لذلك سوى أنّه، مع اللغة العامّية، يفكِّر باملعاين فقط، ومع لغة السجع واملرتادفات يفكِّر 
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الكاتب كالشاعر هو الذي يشعر باملعاين شعورًا أشّد من شعور سواه، ويربزها إىل القرّاء بأسلو. مجيل لطيف سهل مفهوم إلبالغها 
ّن الكتابة صناعة من إا كما يتفاضل الشعراء، أي أّن أفضلهم أشّدهم شعورًا، وألطفهم إحساًسا. ولذلك قالو   ا.إليهم. ويتفاضل الكت  

ظام، الذين أقاموا بين عصرهم وأقعدوهم مبا كانوا ينشرونه بينهم، سوى نفوس أدّق شعورًا من باقي صناعات النفس. وما الكت ا. الع  
ريب كانوا جيمعون العواطف اليت ختتلج يف صدور بين عصرهم بوجه م ب  ه م غامض، وبيسطوهنا واضحة جلّية يتناوهلا الق  .النفوس

ملهم والبعيد، ألهّنم كانوا أشّد شعورًا هبا. فتأم لوا يف هذه الوظيفة اليت هي وظيفة الكت ا. احلقيقّية، وقابلوها بوظيفتهم مىت كان ع
ا يف اهلدويّة، واألساليب القدمية، اليت ل يبق  ما يسوّغ استعماميس اللغة، واقتناص التعابري البمقصورًا على طلب األلفاظ الغريبة من قو 

ن خمازن لأللفاظ فقط. ا أّن هذا مبثابة ردم معادن املعاين يف نفوس الك تا.، وجعل أذهاهنم عبارة ععصر كهذا العصر. ال ريب عندن
رة على الكاتب العريّب أن  تبقى كتابته بال تأثري يف قرّائه مهما أبدع وأجاد يف تنسيق التعابري واأللفاظ، ألّن األلفاظ عبا وبذلك ي قضى

إّن  م،عن مجاد ال يؤثّر يف النفس، إذ النفس ال يؤثّر فيها إاّل فيض املعاين اخلارج من نبعها العذ.. وال تنس  أنّنا قلنا، يف مقّدمة الكال
العمومّية  ها األّول، والفائدة  التأثري شرط   ن  س  ، وإّن ح   لطبقة واحدة من طبقات األّمةال لنفسه، وال وظيفة الكاتب الكتابة لألّمة

 ها احلقيقّي.أساس  

 أنطوان،فرح 
 .237 –230ص  ،1903 حزيرانإلسكندريّة، ا ،4اجلزء ، 1903السنة الرابعة،  ة،عجمّلة اجلاميف "الكاتب الشرقّي وحاجاته اجلديدة"، 

 

### 

 

 1الُخطَبة لدى َشّّلل نَياِغرا

، وأنت ل بعيد. لقد جئت  ك من مكان ل. حد ثين ألحدّثك. فقد جئت  أيّها الشال   سالمٌ  ك من البالد الشرقّية البعيدة اليت مسع ت  بك 
تسمع هبا. ولقد قرأت  عنك فيها يف صباي ما أدهشين، فلّما وطئت قدماي بالدك العظيمة هذه كانت زيارتك إحدى أماين نفسي. 

 .اء، ل أستطع الرقاد مع أّن الليل كان يف منتصفها بلغت  مساء أمس بلدتك املسّماة بامسك، ومسعت يف الفندق صوتك ميأل الفض ّ م ول
م يف أذين  طفلها لتنوِّمه، يهيج أعصايب يف فراشي، ومينعها من السبات بدل أن يسكِّنها، مِّ ه  ي   مع كونه شبيًها بصوت أّم  ،وكان صوتك

يف ظالم الليل  ها، واحندرت  إىل مالبسي فلبست   وخّيل يل مرارًا أنّه يدعوين إليك، وأن  ال أؤّجل زيارتك ومصافحتك إىل الغد. فنهضت  
ذوق، كأهّنم  وسالمة   بال األنوار الكهربائّية، اليت زيّنوا هبا الطريق إليك زينة تتجّدد كّل يوم جبمال  إىل احلديقة اليت على شاطئك بني ح  

ت بنات أمريكا لريين  االعّشاق يف اخلمائل، ولفتقبالت  ا. وملّا صرت  على شاطئك يف احلديقة، بني أصواتحتفااًل أبديًّ الون بك حيتف

                                                           
ول". وخطبة رنان هذه ترمجها فرح إىل العربّية، ونشرها يف اجلزء العاشر من اجلامعة، السنة السادسة، پ، يف وضعه هذه اخلطبة، حتّدى "خطبة رنان لدى األكرونّهإيقول فرح أنطون  1

 ذاته، والسنةمن جزء اجلامعة  266 -265. وي راج ع هبذا الشأن، حتديًدا، التمهيد الذي صّدر به ترمجته على الصفحتني 272 -266، ص 1908نيويورك، تشرين الثاين )نوفمرب( 
 ا.ذاهت
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إىل مائك بسرور ولّذة ال مزيد عليهما، كأّنين هابط إىل ماء أعظم من ماء  ، هبطت  هل يرى أحد تلك القبالت املسروقة من وجناهتن  
 يا صاحب املاء. : سالمٌ ّي أصافحك قائاًل فّ ، وغمست فيك ك  األردنّ 

مئات قرون،  وقد جتاوزت   ول أجتاوز ثلث قرن، وأنت ل تتعب   ت  ب  عئت  أسأل ك  سر ك العظيم. أنا تلقد ج .سالم   وألف   أ ي نعم سالمٌ 
 فما الّسر يف ذلك أيّها الشالل؟.

حني كنت  يف زمن الشبا.، أعين شبا. الروح ال شبا. اإلها.. أّما  ،فقد كنت  ت ع ًبا منها من قبل .ك من احلياة وحيات  بعول يكن ت
فإن   ،ال مفّر له منه ءأحّبها كحّب اإلنسان لشي بتسام، فقد أصبحت  ا وال تبتسم إن  كنت  تستطيع االاآلن وقد بدأت  أفهمها، عفوً 

 هو يركض أمامي.ت  ألنيّن أركض وراء شيء و بععنه، وإمنّا ت غا. ل يسأل   وإن   ،حضر متّتع به

 فلعّل هذا سبب تعب بعد ثلث  قرن، وعدم تعبك أنت مع أّنك ابن مئات قرون.

. مياهك جتري من حيث ال تدري، إىل حيث ال تدري، مندفعة بقّوة الصواعق وأصوات ءوال تطمع يف شي ءأنت ال تركض وراء شي
ها. وال غرض لك وال غاية. وأّما أنا فمع أّن ال غرض يل، وال غاية، الرعود، وهي ال تبايل مبصريها، وال مبا يصيبها أو تصيبه يف طريق

ر ك إاّل مستحيل   إجياد غرض يل وغاية، وهذا هو التعب العظيم. فهل أنا طالب   ،نا مجيًعاأمِّ  ،أريد بالرغم من الطبيعة ؟ أم غاييت ال ت د 
 بعد عناء طويل؟.

يف األحراج نسيم املساء أسأله عنها، وناجيت  أجرام السماء وسّكان  توقفت  صعدت  اجلبال أطلبها، وهبطت  األودية أخطبها، واس
 ها، فوجدهتم مجيًعا ال يعلمون، واآلهلة الذين يعلمون ذهبوا فال يعودون.هم خرب  املدن والقرى أستخرب  

م منذ ألوف من السنني، فأ    ّما جرى؟. سيجري ومين هل أسرُّوا إليك خربًا، وهل تعلم شيًئا ممّا رب   خ  أنت عاصر هت 

وإسكندر يفتح املشرق  .وموسى يقود شعبه يف التيه .م باألسرار ويسجدون فيها لألبقاراملصرينّي حييطون هياكله ا كان كهنة  مّ  ل
م  يف جباههم بنار  أبديّةويسوع حيمل على مبادىء الكهنة املاّديّة محلته املشهورة اليت ك   .واملغر. لسيف أو وحمّمد يدعو إىل ا .و هت 
ها عليه ليدوس   ت  ونابوليون يقتحم أوروبّا اليت احّتد   .إليهم أكثر من ثلثي بين اإلنسان ا جيتذبونمه  ر  ب   وبوذه وكونفوشيوس و   .القرآن

و وديكارت وروسُّ  نوزا وشوبنهور وهجل وسبنسر ونيتشوسبي [Kant]وقنت  [Comte]والعلم والفلسفة بني كونت  .بسنابك خيله
ا كان كّل ذلك، أيّها مّ  ل -البديعة: "لكّل مسألة وجهان"نان يبتسم ألقوال اجلميع ويقول بلغته ور  .طربانيضّ  -وباكون ودروينوفولتري 

أّن أحدهم وجد تلك الغاية  ك  غ  ل  يل هل ب    ل  فق   .رًا هلؤالء األعاظم من بين اإلنسانالشالل، كنت  جتري كما جتري اآلن، ومعاص  
حّدثين املفقودة؟ وهل أسر  أحد منهم إليك شيًئا من تلك األسرار اهلائلة اليت ال يبوح هبا اإلنسان ألحد غري نفسه؟ املنشودة، واليتيمة 

 ل لك ما أعلم.ألقو  ت  م  ليل ما ع ها األعظم، وقل  يا جّد األرض وشيخّ  ك  ث  ألحدّ 

فللجبابرة حّق التقّدم على األقزام. أف  ما أحقر اإلنسان، غ  إيل ، فليس ما أعلم بذي شأن، وتكل م أنت أّواًل، ص  ولكن مهاًل وال ت  
ألقي بنفسي  أن ت  ّضّية، فهمم  فًة أنظر إىل نفسي، وإىل مياهك الت  جبانبك ساعوأصغره لديك، وما أقبحه لدى مجالك! لقد جلس  
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فما لدّي  . يا شيخنا الناطق الصامتم أّواًل الصًقا بك إىل األبد ال أنفصل عنك. ولكن أّّن يل ذلك؟ تكلّ  .فيك ألكون جزءًا منك
 شيء تافه ساقط.

ر الكبار؟ إمسع   ر الصغار يا م عاص  أيّها الشيخ.  وماذا عسى أن يقول لك ابن ثلث قرن يا ابن مئات قرون؟ وماذا تستفيد من م عاص 
متك ن ت  من ذلك قلت  لك قواًل هائاًل يستّحق ؟ وإذا نفس   د  مج   ما يف صخورك من اجلماد الذي ال حيّس، وتصوغ يل منه أ   أتعطيين كل  

 أن ي صغى إليه، وإاّل فال ت س ل ين  إاّل ما أقدر عليه.

أيّها الشيخ الشجاع، ولكّنه كراهة لألل، وخوف من االنفصال عن العال. إّنك أنت تقدر أن تعيش يف فراشك الرحب  ليس هذا جبب  
هل أنت تقدر على  تئ ت  اآلهلة تعيش وحدها. ولكّن بين اإلنسان اجتماعّيون طبًعا وتطب ًُّعا. مثّ جليل. وما ف اجلميل وحيًدا فريًدا كإله  
اآلكام اليت حولك؟ فكيف يقدر رجل مثلي على اخلروج عن طريقه املألوفة لصعود جبل أصعب وأشّد خطرًا  اخلروج من جمراك وارتقاء  

 من آكامك؟

ًعا الولئك اهلنود املساكني قبل أن يصل إليك البيض، ويغتصبوا أرضهم هذه ظلًما وعدوانًا؟ ال أتذكر ايّها الشالل يوم كان شاطئاك مرت
ريب يف أّنك تذكره ألّنك كنت  فيه معبودهم. فأولئك البشر السذ ج املساكني، الذين كانوا يصطادون التمساح من مياهك وهم عراة 

با.، كانوا أسعد حااًل وأنعم بااًل ي   ر  ا.، ويعيشون بالغزو والسطو يف قفحلر األبدان يكسو الريش رؤوسهم، وحتمل أيديهم الفؤوس وا
 ،يك من مجيع أقطار الدنيا، وقد مألومها باملدن العامرة، واملنازل الفاخرة، واحلدائق الزاهرةمن هؤالء البيض الوافدين على شاطئ  

إّن  خ:شعور صقيلة. وصّدقين أيّها الشيا تبخرت الطاووس بثيا. مجيلة، و واملركبات الكهربائّية، والسفن البخاريّة، وراحوا يتبخرتون بينه
 ًعا، وأبعد عن اخلبث من هؤالء.أولئك كانوا أسلم طب

دميمة: قد غرّيوا أرضك وم ن  عليها أيّها الشيخ، وهم يظّنون أهّنم حس نوها وحس نوك، ومجّلوها ومجّلوك. وما مجاهلم إاّل كجمال املرأة ال
 ي  س  جّي، وطالء سطحّي. ح ك  هذا الطالء قلياًل فتجد حتته جيفة م ن ت ن ة. أظنين غري خمطئ، وال م  زخرف خار 

إليك أيّها الشيخ، إذا  ء 
والتماسيح، شني، ومعرت ًكا لألسود والنمورة، ومسبًحا للذئا. حّ اليوم حني كان شاطئاك ملجأ للمتو نّك كنت  أمجل منك إقلت  لك 

عل فرجة الناس،  .ادة. فقد كان مجالك يومئذ مجااًل حقيقيًّ ر  ومرقًصا للدببة والق   أّما اليوم فقد أسروك كما ت ؤس ر األسود يف األقفاص، وجت 
ني ال على أربع. إّن روًحا فأصبح شاطئاك مرتًعا لذئا. ومنورة ود ب بة وق ر دة من جنس جديد، هلا طابع تلك ولكّنها متشي على قائمت  

ت على العاملني، فضعضعت املبادىء، وزعزعت الشرائع، وسحقت األديان واآلدا.، وساقت الناس بعصا احلاجة ماّديّة هائلة هب  
 احلديديّة إىل مبادىء هائلة جعلتهم ذئابًا هائلة. فإّن األمم اآلن تتعادى وتتسّلح تأهبًّا القتتال أفظع من اقتتال الذئا.، والشعو.

فلر ميلك من املال ألف مليون، بينما ماليني من البشر كفر  ك.ها، كما تفعل أمساك  ها ضعيف  ويُّ ها، وقيأكل يف داخلها كبري ها صغري  
خة بدمائهم وعرقهم، وهم يسكتون ويعملون ألهّنم دون. وهو يستخدمهم بأجور تافهة لزيادة ثروته امللط  ن وال جييستعطون اخلبز اآل

أسقطوا العروش وامللوك، ولكّنهم أقاموا مكاهنا ملوًكا لّكل واحد  الناس   وكادت تنحّل. فإنّ  مضطّرون. والسلطة يف األرض ضعفت  
ّلوهنم كما  2منهم ماليني من الرؤوس ، فقوي ت  بذلك سلطة املشعوذين والدّجالني، واجلهالء الناصحني، الذين يتمّلقون الشعو. وي ض 

ّلوهنم. واألفراد يتخاصمون ويتع بعضهم بعًضا بأيديهم وألسنتهم وأقالمهم، تنازًعا  ونادون، ويفرتسكان أخّصاء امللوك يتمّلقوهنم وي ض 
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أشّد من الوحشّية واهلمجّية  ومهجّية   هذا الرزق وهذه السيادة إذا كان ال ي بل غ إليهما إاّل بالرجوع إىل وحشّية   ح  على الرزق والسيادة، وق  بِّ 
األوىل. فإذا كان كّل هذا هكذا، أيّها الشالل، فأين االرتقاء الذي يزعمونه؟ وما فائدتك يف استبدال ذئابك القدمية هبذه الذئا. 

وأفاعي  رّ قائاًل: يا وحوش الب    3حكيم مشهوراجلديدة اليت هلا طباع تلك؟ وما هذا القبح الذي يدعونه مجااًل؟ من أجل هذا صرخ 
 الغابات، خذيين إليك آك ل  من طعامك، وأشر. من مائك، فإّن ص حبتك أهون على اإلنسان من صحبة اإلنسان.

اآلن بني تلك الذئا. اجلديدة ساذًجا خمدوًعا، ألننّا أصبحنا وال فضل غري  ، أو فكر، أو فضيلة، أو فضل، ي  ع دُّ إ  كّل متحّمس ملبد
ب، وال كمال غري الريال. ويا ل ألمر املدهش. فإّن املتحّمسني القادرين املخلصني للمبدإ والفكر يضطّرون الفّضة، وال مذهب غري الذه

وا بتلك التهمة، وطاّل. املنفعة املاّديّة اجلهالء، العاجزون املراؤون، ينادون على وإخالصهم لئاّل ي  ر م   إىل كتمان محاستهم وفكرهم
ت وميّدوهنا كشرك  لالقتناص. الب وم  يصرخ، أيّها الشيخ، والبلبل يسكت، والناس ال يفرّقون بني صو  السطوح باملبدإ والفكر واإلخالص،

هم وأنانّيتهم، منها لصوت البلبل. الناس الهون مبعدهتم وخزائن الواطئة أكثر موافقة لصوت الب وم. بل مبادىء الناس البلبل وصوت الب وم
اآلهلة واملالئكة، وال  هلم م ن املإل األعلى مهس   ل  ستنز  وال ت   ،م احلياة العالية العقلّية واألدبّيةهل ذكر  آخر. ال ت   يءفال حتّدثهم عن ش

هلم أصوات الطبيعة وعواطف النفس اجلميلة، فإّن كّل هذه ال هتّمهم وال حّترك أوتار قلوهبم، ألهّنا أصبحت ال تتحّرك إاّل عن  م  رتج  ت  
ليهم، وطّوقت نفوسهم بأسالك من فوالذ لرتبطها برتا. عة واجلهالة والكربياء قد احّتدت ة. إّن الشراهطريق املعدة واخلزانة واألنانيّ 

م الضاّلون األرض منًعا هلا من االرتفاع إىل اآلفاق العليا اليت تعيش فيها النفوس العليا. فاخربين، أيّها الشيخ اخلبري، م ن  م ن  الفريقني ه
ين ألستفيد  وأفيد، وأمّزق ذلك القناع بيد من حديد.املخدوعون؟ وم ن يكون امل  نتصرون الفائزون؟ أ ف د 

ئلة إنيّن، أيّها الشيخ، من أّمة صغرية، هجر كثريون منها بالدهم إىل بالدك طلًبا للرزق واالرتقاء. وقد بدأ كثرٌي من تلك املبادىء اهلا
هبا إليهم بعد هجرهتم زيادة هائلة. فقد كانوا يعيشون، منذ مخسني سنة، يتّسر. إليهم يف بالدهم قبل هجرهتم إىل بالدك، وزاد تسرّ 

ّما  مع سائر األمم الشرقّية بسذاجة ود ع ة وتضامن وطمأنينة، واحرتام للنظام االجتماعّي بني الناس، كما يعيش الطفل يف سرير أّمه. ول
ها، بعد دخول مبادىء مجيع األمم الشقّية ونفوس   أحوال   تغرّيت  هم، كما هم ونفوس     حال دخل ت  إليهم مبادىء قومك وبالدك تغرّيت  

ين  أيّها الشيخ، ما سألت   إيّاه ألبلِّغه إليهم، فنعلم مجيًعا هل حنن على هًدى أم ضالل، وما هو الغّث والسمني يف  ك  قومك إليها. فأ ف د 
ه الشيوخ يف القبور، واألطفال يف التمائم، وال لكان ممّا تّضطر.   مة  الئم، وإن  تلك املبادىء، و ث ق  أنيّن ال أخشى يف هذا البالغ لو 

رفيت البالغ ووظيفيت النشر، وم ن  سوء طالعي أنيّن اخّتذت   سبياًل يل يف احلياة يف  فة  ر هذه احل ختش  التثقيل علّي أيّها الشيخ، فإّن ح 
 بالدنا ولغتنا.

. إّن طيور السماء تكتفي بقطرة ندى، وحّبة قمح، ، فإنيّن ما أردت  ما ظننت  "الطالعمن سوء "ي لقويل    نم  ل  عفًوا أيّها الشيخ، وال ت   
وحنن، طيور اخليال، نكتفي مبا تكتفي به طيور السماء. وهذه الطيور تعيش بسالمة، جسًما وروًحا، يف أصغر بقعة جدباء كما تعيش 

أيّها الشيخ، وإمّنا أرد ت   ،يف هذه، فما أردت  بكالمي الكسب املاّديّ يف الرياض الفيحاء، وتغرِّد بأنغام مساويّة يف تلك كما تغّرد 
ساملة الكسب األديّب. إّن صناعتنا شقّية يف بالدنا ولغتنا، ومن ط ل ب ها لذاهتا ح ر م لّذاهتا ومجيع اللّذات، فهو يضطّر يف سبيلها إىل م

عداء، واخللط بني الكرام والغوغاء، وتسمية االحنطاط قاء ومصادقة األومعاداة األصد الفساد، واإلغضاء عن أهل األوهام واالستبعاد،

                                                           
 [.(املؤلِّف. )احلاشية بقلم Les Caractères  "الطبائع"يف كتابه "األخالق" ] [Jean De La Bruyère( 1696 -1645جان دو )البرويري ] 3
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يف النفس تلك النار اليت ت  و ق د ها اآلهلة يف بعض  ت  ارتقاء، ورؤية اجلهل سائًدا والسكوت عنه، واحلّق ضائًعا واالبتعاد منه، وإذا جاش  
 ى الطروس، س ك ن  العقل  اجلافُّ يد  الستنزال صواعق الفكر علالغضب املقّدس يف الصدور والرؤوس، وحرّك ت  ال ت  النفوس، وأضرم  

هور: البارد  تلك الصواعق قبل وقوعها باالبتسام وعدم املباالة، وقال للنفس الغضىب: إيّاك والسذاجة والغرور، وأ ن ش د ها ذلك القول املش
مدي أو تسرتحيي" فتصبح النفس وفيها ما يف مياهك، بعضها يف  ع ثائر هائل كثورة شاّلالتك، غال  غليان أمواجك، املرتف  "مكانك حت 

وبعضها يف السفح على  ؛برة، وال اآلهلة، على الدنّو منهيطلب السدود واحلواجز والعقبات لكنسها بقّوته كنًسا، فال جترتىء اجلبا
. وبني ذاك اهلياج، وهذا السكون، قّوة اآلهلة، أيّها   ساكنٌ  الشاطىء هاديءٌ  كأنّه ماء يف بركة تلعب جبانبه األطفال، وهو غري مبال 

 الشيخ، وآالم املنون.

 أنت قّوي، وتستطيع الثبات على هذا السكون واهلياج مًعا، وإمّنا مزيتك العظمى، وقّوتك الكربى، ثباتك هذا، فثبّتنا يف ثبات  كثباتك.
األمازون،  غرا اآلن يف خرب كان، ولضحك  منك  أيّها الشيخ، لو انقطعت  عن اجلريان منذ عام أو مئة أو ألف، لكان نيا إّنك،

ء يف احلياة جيب مّدة ألوف من السنني! كّل شيواملسيسب، بل النيل والدجلة، ضحًكا مأل السهول واألودية. فيا هل ذا الثبات الع
أصدقاؤنا خيونون، وأحبابنا يسلون، وأجدادنا وآباؤنا وابناؤنا يذهبون، وأعداؤنا يعادوننا بسبب  :رّي ويتغرّي حنن معاشر البشر، يتغحولنا، 

ء طني على العروش يرتعدون، وكّل شيلون، واألعايل يسفلون، والسالع  ت   س  وبال سبب وال يعودون، وأمم تنقرض وأمم تقوم، واألسافل ي  
ا وخت  رج  د حني، حىّت املبادىء اليت خلناها أزلّية أبديّة، بل حىّت األرض منشي عليها يوم ت زلزل  زلزاهليف األرض يتزعزع ويتضعضع حيًنا بع

 ء يتغرّي إاّلك. فبارك  اهلل يف عظمة ثباتك، وحيّاك وبي اك!أثقاهلا. نعم، كّل شي

، وبعد هذا اليوم أصبحت  إيا روح ن ياغ را و  أّن لك  نفًسا كنفسي، ولست  أعين هبذا مسألة اخللود،  قد  أعت الهة مياهه: بعيين قد أبصر ت ك 
بغمس يدي فيه، وجتّلى يل بني رشاشه املتطاير   ك  ماء   حني صافحت   عليك   ت  ل  ك، وقد استدلت  خالدة كما دّل على ذلك تارخي  فأن

قزحك هذا كأّن نفسك تنتصب ضمنه للرتحيب برجل  حني رأيت  قوس   ى. يا لّذة احلياة العقلّية الكرب قزح بديع كالغبار أمامي قوس  
 . إنيّن بعد أن رأيت  هذا القوس، ومسعت   الدنيا لّذة أو مجال غري مجالك ومجال أمثالكجاءك ت ع ًبا م لواًل، متألِّ الضمري، وال يعزيّه يف

شجارك، ورأيت  األزهار تتمايل على شاطئ يك، يف أاهلائل كأنّه طبوٌل بعيدة تضر.، ووقع يف أذين تغريد العصافري  على األثر هديرك
ل يل برهة لغروري ودهشيت أّن خ يِّ  -حتت اجلسر إىل حيث ال أعلم وال هو يعلم وحوهلا الف راش يطري ويقع، وماؤك بينها كّلها مسر عٌ 

يت. ولكّنين ل ّما رأيت  ب  ل  استعداًدا إلجابة ط  روحك حّية حاضرة يف هذا االحتفال الطبيعّي العظيم وقد أقامت ه استقبااًل يل، وردًّا لتحّييت، و 
إيّل وصوته شبيه بصوت الضاحك ضحًكا مسترتًا، والغرا. على الشجر يف أشجارك السنجا. يصيح وهو ساكن على الغصن ينظر 

خ ّيل يل أّن ذلك الضحك  ، إذلباكي جهرًا، وقفت  حائرًا أمامك استنطقهما واستنطقكالبعيد ينعب نعيًبا شبيًها بأنني الث كلى وبكاء ا
واألماين السماويّة  الذهبّية ابالصِّ ، وبكاء على آمال حيث ال سر  وال غاية أطلب  سرًّا وغاية جِّي إليكمن ح   والبكاء إمّنا مها ضحكٌ 

املتجلّية يف قوس قزحك، واليأس  ن. وبني األمل يف روحك   يولكن ال أثر له وال ع   ،مجيل يف العني :خلتها أبديّة، وإذا هبا كالسرا. اليت
إذ  .وال يأس وال أمل .بق  حينئذ  يف نفسي لّذة وال ألول ي ،صامًتا ولبثت   ء غرابك، أطرقت  على اجلسر أمامكلضحك سنجابك وبكا

 هي كادت تصبح مجاًدا كجمادك.

جًّا لبين اإلنسان كما كنت على مرور الزمان ح   وإن كان قد طال عليه الق د م، ستبقى ها الشيخ الذي ما عّضه نا. اهلرمأي نعم أيّ 
حىّت اآلن. فسيأتيك  مجهورهم من ب  ع دي كما جاؤوا قبلي ما دامت األرض أرًضا والسماء مساًء، ومنهم العاشق عشًقا شرعيًّا يتساقى 
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يك  جيعل ظالل أشجارك على شاطئ  هو وعروسه يف شهر العسل يف الفنادق املشر فة عليك كؤوس سعادة وقتّية، ومنهم العاشق السارق 
يف ظالم الليل خمبأ لسرقاته، ومنهم سّياح ال صناعة هلم غري السياحة، بل ال صناعة هلم وال عمل أصاًل، ألهنّم من أهل الرتف 
والكسل والبطالة، يقصدونك لقتل أوقاهتم، ألّن غريهم يتعب ويعمل هلم وال يفهمون منك غري جريان مياهك، ومنهم مجهور 
متوّسطي العقول الذين مسعوا بأّنك مجيل عظيم فاختلسوا فرصًة من أوقاهتم وساروا إليك مع السائرين، والتهوا باملالهي الصبيانّية 

ًحا أبديًّا بكارثة من كوارث الدهر ر ع ب من احلياة، أو جريح القلب جالتافهة عن جاللك ومجالك، ومنهم احلزين أو املنكو. أو الت  
 .مان القاهر، جييء إليك  وهو جيّر ذيول آالمه التماًسا للقّوة يف ظاللك، وطلًبا لتربيد نفسه املّتقدة بشيء من رشاش مائكالغادر، والز 

، ويسألونك  وهم املتأّخرون املقد مون، مجهور أهل الفكر، يزورونك كزيارة الكاهن اهليكل، ويقفون عندك  يستنطقون آ ،ومنهم ثارك 
، وي ذك ي تذك رون. وأنت يا أيّها الشيخ اجلائر ترّد هؤالء إىل بالدهم جامدين صامتني منقبضني، ألّنك ال تفتح هلم خبايا ون و ر أخبارك 

 الزمان على خياره وخيارك. فال حتالف   .وأّما مجيع أولئك فرتّدهم ف ر حني نشيطني م عجبني .أسرارك

، وحاد   لقد طف ت   ، و ثت ك  وسأل  يف ربوعك  تذك ر يف املستقبل رجالًّ جاءك من  .فوداًعا أيّها الشيخ .ها أنا عائد عنكت ك  فلم جت  ب 
يك مزجًيا غريًبا من روح الشرق والغر. ممزوًجا يف نفسه، وأفكارًا قد تستأهل اإلمهال وعدم املباالة، أقصى الشرق، وأجال يف ضّفت  

هزأ ت  قبلها بالدهر وضحكت  من الزمان. ولكن قبل أن هتزأ تذك ر أهّنا ولكّنها ال تستأهل الضحك واهلزء، وإذا هزأت  هبا فاهزأ، فقد 
 جمراك   نتيجة  تأثري قومك، وأجداد قومك. فنحن تالمذتكم يف الصغائر، كما حنن تالمذتكم يف الكبائر. صدِّقين أيّها الشيخ، غي ِّر  

قدمية أو ذئا. جديدة، وال يستأسرك الناس ليجعلوك "فرجة" ماء ك  ذئا. يعّكر إىل بالدي، فهناك جتري خاماًل جمهواًل، ال  واذهب  
وألعوبة، بل تعيش على هواك معيشة اخلمول والسالمة، بعيًدا عن الناس. هناك تسمع حفيف  أشجار األرز، وهتّب عليك ريح 

، وإذا مّر بك اتّفاقًا بعض الناس مّروا باحتشام. وال ت  األهرام، وينبت زنبق الب  ّر على شاطئ   ، أيّها الشيخ، ملاذا أتيت  منها إىل يك  س ل ين 
 .هذا حال بالدي، فللتقادير أحكام إذا كان بالدك  
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