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 ملّي زايدة نصوص خمتارة
 )وفًقا للتسلسل الزميّن(

 

 

 1ميكالجنلو

 مارس: 6يوم األربعاء 
 6ُولد يف  .جنلو بواترويتم رجل، اي له من رجل عظيم، ميكالاسرخيًا واسم مكان و قًة من يومّييت كاملعتاد، فأجد اتأنزُع هذا الصباح ور 

يف كابريزي من أعمال إيطاليا. خُيَّيل إيلَّ أّن املسافة ُتطوى، وأّن األزمنة تتجّمع وتتالزب حّّت تصبح صورة رجل  1475مارس عام 
الرسوم ض الشعر عاشًقا، وينقش ر ولكأّّن اآلن أراه أمام مكتبه يق، فشعشع نبوغة يف ُمتالَحق األجيال. 2من الفنون الكربى أربعةً  نَ قَ ت   أَ 

 .مبدًعا، وميّس احلجر الصَّل َد فَ َيِلْي  احلجر طائًعا، ويلمس املرمر اجلامد فيتحّرك املرمر قابًضا حبياٍة من روح الفنّان الساحرة

سد كربى للفّن، هي مدارس أثينا وفلورنسا والبندقّية. فمدرسة أثينا كانت غايتها إظهار مجال اجل  3مل يظهر حّّت اليوم إّّل ثالث مدارس
ن اّلنفعال اإلنساّّن، فأتت أبعظم التماثيل، وكان إتقاهنا املتناهي أسَّ عظمتها الفنّ ّية. أّما املدرسة الفلورنتينّية فكانت غايتها التعبري ع

هرًّا. وأّما ت يف إدراك غايتها تفوقًّا ابقوَّ فَ النفسّي يف حركات اجلسد، ووضع األعضاء، ومعاّن املالمح، وكيفّية اجللوس والوقوف. وقد ت
ما على اجلسد البشرّي. فجاءت أعماهلا آايت مدرسة البندقّية فكانت غايتها إتقان فعل األلوان واألظالل على مجيع األشياء ّلسيّ 

 للمبدعْي.

أن كان  اتمًّا. فبعدتغرّي فّن النحت تغرّيًا  5وديوكليسيانس 4يبتدىء اتريخ الفّن احلديث بسقوط عبادة األواثن. منذ عهد كومودس
ه عيوب ونقائص. فتماثيل القياصرة يف ذلك العهد تدّل على ا، كلّ رً تقان يف املدنّية اإلغريقّية الالتينّية أمسى ضئياًل، حائمتمتًعا ابإل

. يف مثل ذلك وصل الفّن إىل طوره البيزنطّي. والفّن البيزنطّي مزيٌج من الفّن اإلغريقّي ارتباك يف يد الفّنان، واحنطاط يف أساليب الفنّ 
م بطابعه اخلاّص يف القرن السادس بعد امليالد، وأظهر آاثره معبد آجيا صوفيا املشاد يف سَ تّ تتغّلب عليه خصائص شرقّية. وقد االالتييّن 

                                                           
 .1918ُنِشَرت يف "اهلالل" عدد نيسان )إبريل(  1
 منها ميكالجنلو األربعة األوىل. نَ قَ ت   أَ واملوسيقى. وقد  ،الفنون الكربى مخسة وهي: الشعر، والنحت، والرسم، وهندسة البناء 2
ون، مثاًل، عن مذهب البصرّيْي  متّن الفرجنة عند كتاهبإأو الشعراء أو اللغوّيْي، حّّت  ( هي الرأي الشائع يف طائفة معّينة من العلماء أو الفالسفة أو الفّنانْيécoleاملدرسة )3 عن العرب يعربِّ

 والكوفّيْي يف النحو ابملدرسة البصريّة والكوفّية.
ا وخنًقا يف آن واحد.و هو ابن ماركس أوريليوس، اشتهر جببعد امليالد، و  192إىل سنة  180قيصر روماّّن ملك من سنة  4  ره وصرامته، وقد مات تسممًّ
لك يف شيخوخته، فتنازل عن العرش مُ  وقد اّضطهد املسيحّيْي اضطهاًدا شديًدا حّّت ُدِعَي عصره "عصر الشهداء". إّل أنّه مّل أتعاب ال 305إىل عام  842قيصر روماّّن ملك من عام  5

 وعاش عيشة اخلالء البسيطة.
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سة، والقبب الواسعة، والزخرف ابحلجارة امللّونة احملاّلة ابلذهب، وخترمي خلطوط املقوَّ . ومن ممّيزاته ا538إىل  532ة من القسطنطينيّ 
 األفاريز الدقيقة الصنعة. وقد انتشر الفّن البيزنطّي يف القرون الوسطى انتشارًا كبريًا خصوًصا يف الشرق.

وع اإلنساّّن عليٌل يشكو فقرًا يف الدم، وضعًفا يف القلب. بيد تعّددت يومئٍذ صور العذراء، ومتاثيل املسيح، ومجيعها هزيلة اهليئة كأّن الن
، كأّن الصّحة عادت إليه ابلتدريج. فظل مستشفًيا مّدة قرن تقريًبا. فلّما انتشر 1أّن الفّن أخذ ابلتحّسن قلياًل قلياًل بدنّوه من اّلنبعاث
ة، وكأّن مجال التماثيل اإلغريقّية والالتينيّ  سخَ ناملدنّية القدمية، و ستيحاء آايت نور اّلنبعاث يف العلوم والفنون، عاد الفّنانون إىل ا

 ّر.إّلهات امليثلوجية رجعت من منفاها اجملهول فوجدت يف إيطاليا خري موطن، وأطيب ُمستَ قَ 

تنمو عاطفة الكمال األخالقّي، ويف آخر تروج النظراّيت الفلسفّية أو  تتغرّي أنواع العبقريّة بتنوّع حاجات العصور. ففي عصرٍ 
نشاء. وقد يستأثر ويتفّرُد يوًما فّن إيقاد ونة يُ ؤ ثَر قرض الشعر وتنميق اإلتقان الرسم والنحت، وآإ رُ دَّ قَ  ي ُ اّلكتشافات العلمّية. وآنً 

فقد  ،الذي خلف ظالم القرون الوسطى ،ة. أّما يف قرن اّلنبعاثاحلروب وتدريب اجليوش. إىل غري ذلك من ضروب املقدرة البشريّ 
ذ تسابقت مجيع القوى يف ميداٍن مرتامي األطراف ّل يرى له املتأّمل حدوًدا. فتبادرت فيه جهود الفكر والعلم والعمل مجيًعا. جتّدد يومئ

اّلكتشافات العلمّية، وانفتح ابب النقد بعد اإلصالح  درس القوانْي والشرائع؛ وعاد رونق املذاهب الفلسفّية على تعّددها، وتوافرت
 .لنبعاث األوّ فكانت أوسع موجة من تلك احلركة الكربى يف عامل الفّن إبيطاليا، وطن اّل Réformation)اللوثرّي، )

بطشهم ُمّر النِّكال.  ولقد كثرت محالت القوط يف القرون الوسطى على مجيع أحناء أوراّب، ومل تسلم إيطاليا من شّرهم، بل قاست من
هلندسة وكان القوم، إذا اجتاحوا مملكة، أنزلوا فيها عاداهتم، وبثّوا يف أرجائها لغتهم وفنوهنم، شأن الغزاة يف كّل زماٍن ومكان. فانتشرت ا

س منها مظاهرها ليس غري. وإذا القوطّية يف أوراّب إّلَّ أهّنا مل تدخل إيطاليا إّّل بعد جهد جهيد. ومل تؤخذ هنالك على عاّلهتا، بل اقتبُ 
( classiqueْي غري إيطالّيْي. ذلك ألّن الفكر اإليطايّل مدرسيٌّ )، فهما عمل مهندسِ تا من الطراز القوطّي البحمُوجد كنيستان فيه

نت إيطاليا، يف ري يف طليعة الشعوب. لذلك كامطبوٌع على تقدير آاثر قدماء اإلغريق وقدماء الرومان، ويرى ذاته خليفتهم يف السَّ 
كثر القرن اخلامس عشر، أوفر ثروة وعلًما وأداًب من املمالك األوربّية األخرى. وما اشتعلت فيها شرارة اّلنبعاث حّّت تيقظَّت األفكار، و 

 عدد النوابغ الذين أحيت عبقريّتهم دولة العلم والفّن واآلداب.

األنقة والرقّة. هذا يف البندقّية. أّما يف فلورنسا فنجد تلك املدرسة الزاهرة عندئٍذ أصبح اجلسد مجياًل حتت يد الفنّانْي، تتخَّلله 
ئيلي، ودونتلُّو، وأندراي دل سارتو، واألخ ا)وزعيمها ميكالجنلو( اليت تَعدُّ بْي أتباعها الكثريين أمساء شهرية كليونردو دافينشي، وراف

شكل يتحّداه الفّن احلديث. ففي تلك األعضاء القّوية من متاثيلهم ورسومهم، ويف ابربولوميو، وغريهم من الذين أوجدوا يف ابهبم أمجل 
ة. تلك العضالت البارزة واألجساد الكبرية، والصّحة النضرة، ّل نرى شيًئا من التعب والكّد واّلحنالل البادي يف اآلاثر الفنّ ّية السابق

فائيلي على اللطف والعذوبة وطمأنينة النفس. وَترسم عند ليونردو دا فينشي بل إّن الرأس منها، والوجه، ومجيع األعضاء، تدّل عند را
وقّوة اإلرادة وعلّو ل عند ميكالجنلو القدرة والعزم على أبدع منوال، وترسم الشجاعة ومتثِّ  مسّو األخالق ودقّة الفكر، وحّدة الذكاء.

مْي، يوم كانوا يهبطون من أعايل اجلبال فيقضون على دّ من البشر املتق حضر وجوه األبطالك أمام متاثيل هذا اجلّبار تستنّ ة. ولكأاهلمّ 
أعدائهم بلطمٍة، وخينقون األسود دعابًة يف أحضاهنم. فإذا كانت أثينا الوطن األّول للجمال، وكانت شجرة الفّن قد َخيَّمت للمرّة 

                                                           
 سخ املدنّيات القدمية.نوكانت قائمة من وجوه كثرية على  يف القرنْي اخلامس عشر والسادس عشر.حياء أو اّلنبعاث، هو احلركة الفنّ ّية واألدبّية والعلمّية الكربى اليت ُوجدت يف أوراّب اإل1
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من تلك الشجرة امتّدت اىل فلورنسا وأو رََقت  فيها، وكان األوىل حتت مسائها الصافية، كما قال هيبوليت اتين، فإّن أَمََتَ دوحٍة 
 ميكالجنلو أكرب وأبدع زهرة على أفناهنا.

ّما أنشأ لورانزو دي  عاش ميكالجنلو قرًن تقريًبا. وبدأ ولوعه ابلرسم منذ حداثته، فدخل يتعّلم عند رّساٍم يُدعى جريلنداجو. ول
مدرسة للنحت يف قصره، سأل جريلنداجو أن يبعث إليه ببعض تالميذه، فأرسل ثالثة ومنهم املدعّو ميكالجنلو. دخل  1مديتشي

زاء التماثيل اإلغريقّية اليت ميكالجنلو حدائق سان ماركو، وهو الفّت املختار، إلجياد نزعٍة جديدة يف الفّن احلديث، فأخذُه اإلعجاب إ
ا. فُسرَّ بذلك مًّ لقائمة يف احلديقة، فكان جناحه اتمَّم على ممارسة النحت. بدأ بنسخ أحد التماثيل امديتشي، وصعها هنالك آل مج

. ولكن مل  ان إىل منزل والده يعمل لنفسه، وشهرته يلبث أن قضى لورانزو. فعاد الفنّ لورانزو، فدعاه إىل مائدته، وعْيَّ له راتًبا شهرايًّ
يد مدفَنه: إّّل أهّنما اختلفا بعد أن شرع ميكالجنلو يكّيف يوليوس الثاّن إىل روما لتشي استقدمه البااب انه لفنِّه. ثّ تّتسع مع زايدة إتق

ا جسرًا عظيًما. غري انّه عاد واتّفق ز القسطنطينية ليقيم بينها وبْي بياملرمر لتماثيل املدفن. فمضى إىل فلورنسا حيث لقَي من يدعوه إىل 
 .1545إّّل سنة  مّ ل يف شخوص ذلك املدفن الذي مل يتع العم، فتاب1505مع البااب سنة 

مدافنهم الشهرية. وقد  كنيسة آل مديتشي يف فلورنسا، وحفرِ   خلفه ليون العاشر إىل ميكالجنلو إبمتامِ  وملّا َتويفَّ يوليوس الثاّن، عهدَ 
 وكّلها من فاخر األعمال الفنّ ّية.أكثر الفنَّان خالل هذه املشروعات العمومّية من التماثيل والرسوم اخلصوصّية 

 كان ميكالجنلو قويَّ البنية، عصيّب املزاج، أيكل قلياًل، وينام قلياًل، ويعيش عيشة الفقراء، على ما لديه من واسع الثروة. كان يسيء
أوجدها له احلاسدون. أحّب العزلة، مرتع املفّكرين واملتأملّْي، حبًّا مجًّا، فعّلمته اهلدوء  لشّدة ما لقَي من آّلمٍ  ءالظنَّ يف كّل شي

إّّل إمرأة واحدة أحبّته حّّت  ،طوال حياته ،قف نظره وقلبهو والسكينة، وأنلتُه القّوة، ووهبته إدراك مجال الفّن وقداسة العمل. ومل يست
 كاري.املوت، وهي فيتوراي كولوّن، مركيزة بس

ْي من عمره، فتبادّل حبًّا ا اجتمعا للمرّة األوىل يف روما، كانت املركيزة أرملًة يف اخلامسة والثالثْي من سنيها، وكان هو يف الستّ  ّ م ل
ري. طاهرًا ألقى على حياة كلِّ منهما رونًقا ّل يكون مصدره إّّل لّذة العاطفة. وكانت تلك النفس الوحيدة اليت سكب فيها قلبه الكب

ها. مام، فكان موهتا أوجَع أحزانه وأكربَ فرتاسال نثرًا ونظًما ألهّنا كانت عاملة شاعرة مثله. وبقيت صداقتهما نمية حّّت واىف فيتوراي احلِ 
 لكّنه مل ينَسها طوال حياته وظّلت حّية يف قصائده ويف جمموعة رسائله. 

لة بْي ميكالجنلو بُد. وتيسَّرت املقاكولوّن اليت رسم العاشق وجهها بيٍد يقودها الوجواآلن ما ذُكَر ميكالجنلو إّّل ذُكَرت  معُه فيتوراي  
 ّل ما يف العامل من األسرار. لكن  وبْي دانيت الشاعر العاشق بياتريتشي، ألّن الرجلْي كان مدركْي لكلِّ ما يف احلياة من الفواجع، ولك

نينه إىل مجال يكالجنلو يظلُّ معّذاًب حبثقل املاّدة ابغتساله يف موجات الروح، فإّن م سىوينإىل نفسه أمام جور األشياء،  بينا دانيت يهبط
الصور، فلم يرتوِّ عطشه هذا طوال حياته. أّول الرجلْي منتصر قاهر، واثنيهما جماهد متأمّل. ميكالجنلو شاعٌر يقاسي أوجاع النفس 

أبًدا بغصَّة الُكروب وثّقِل اهلموم. وإذا لطفت  يف صوته رنْي الظفر، بل هو هامسٌ  نسمعاملمزَّقة بْي تنازع املبادئ وتناقض امليول. فال 
ما هو إرادة يف حالة التكّون، تريد أن تكون قويّة اثبتة، لكّنها ّل تكون إّّل قلقًة جماهدة. وّل تفوز  ّ ا. كأنثً هلجته كثريًا كان مبتهاًل مستغي

ًما ادراك البشرّي. ورمبّا كان ذلك ينبوع عبقريّة ميكالجنلو العظيم، رجاًل وفّناًن مجيًعا. هو عظيم دو إّّل برتاكم ترّددها وشكوكها على اإل
                                                           

1Médici ( اسم أسرة شهرية مَلكت يف فرنسا، ولورانزو هذا أحد أعضائها احلاكمْي، وقد ُلقََّبIl Magnihco ًألنّه كان كرمي )طًا الفنون واآلداب.شِّ ا من 
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منافسيه  ن حسدِ مِ  عَ سواء حَفر التماثيل، أو نقش األفاريز، أو شاد قّبة سان بيرتو يف روما، أو نصب مدافن الباابوات وامللوك، أو توجَّ 
. ليس احلّب عند ميكالجنلو اغتباطًا وراحة، بل هو انفعال وعذاب. وما األمل إّّل ه شعرًا لفيتوراي كولونّ نظم ُحبَّ برامانيت ورفائيلي، أو 

عتدال. لذلك كان، وسيظّل على كّر ما يف نبوغه، عند حّد اّل، ّل سيّ ءغًضا. وهو مل يقف يف شيّنًجا، وما النفور إّّل كرًها وبُ تش
 ْي.قلب والفكر البشريَّ الدهور، واحًدا من كبار مصارعي ال

 َمّي زايدة،
 .48-40، ص 1980، الطبعة الثانية، بريوت، مؤسَّسة نوفل، الصحائف

 

### 

 

 ةتطوُّر اللغة العربيّ 

 احملاضرات جبامعة القاهرة األمريكّية يف أوائل الصيف يف ردهة لِقَيت  أُ نّص احملاضرة البليغة اليت 

 

 داتأيّها السادة والسيّ 

ين، وحيوُل لوقٍت بينهم وبْي اخلارج. أّما موضوعنا الليلة فعلى نقيض ذلك. إذ خُيَيَُّل خيّيُم على احملاضرِ  أدبٌّ  املوضوعات جوٌّ لكلٍّ من 
 إىل ما وراء القاهرة وختوم القطر املصرّي، إىل ما وراء البحار والقفار وسالسل لرتتدَّ  هذه القاعة الفسيحة تتوارى بغتةً  إيلَّ أنَّ جدران

 شة من اللغة العربّية.وَّ تكّلم أهلها ولو هلجة جمهولة مشيتكّلم أهله اللغة العربّية، بل يشمل كّل قبيلٍة ي اجلبال النائية، لتشمل كّل بلد

ي األظعان، ورّواِد لسان سائق ٍم بعيٍد فيه كانت العربّية نشيًدا وجدانيًّا علىو ساع املكان، فريجع بنا إىل يوخيَيَُّل إيلَّ أّن الزمان يّتسع ابتّ 
ُقمرٍي، وشروَق كوكٍب، ليستأنفوا السري إىل حيث  يَرصدون دورة الفلِك، ويرقبون غروبَ  رعاةٍ  فلكّية على لسان وكانت أجبديّةً  الصحراء،

 هم، وأشعلوا نَر الِقرى.مَ اخي األحبابُ  ضربَ 

جلاهلّية األقرب، أاّيم كانت تُ ن َظُم املعلَّقات لتُ ن َشَد يف ابنا الزمُن يف تَ َعجٍُّل، متجاوزًا خمتلف العهود، حّّت يقف حلظة عند عهد  وخيطو
سوق عكاظ، ومن حوهلا بالُد العرب جتيش ابحلركات السياسّية واّلجتماعّية واّلقتصاديّة يف مجيع األحناء. ومن ثَّ فنحُن يف أوائل 

األزمان، جياهدون لالحتفاظ ابلبقّية الباقية من  سادة احلضارة والثقافة يف هاتيك، لقرن السادس للميالد. وبينا الرومان واليوننا
بل ينهضون يف شبه اجلزيرة هنضة األسود فيقتحمون البلدان، ويفتحون املمالك واألمصار، بقوٍم جمهولْي من قَ  إذا -مدنيّتهم املتناثرة

 ِمْي رسالة جديدة ابللغة العربّية. لعامل بصورة جديدة من احليويّة اإلنسانّية، ويقيمون دولة عربّية، وينشرون يف العالويفاجئون ا



   

لبنان -مؤّسسة الفكر اللبنانّي في جامعة سيّدة اللويزة، زوق مصبح   

 

5 
 

عون ملكهم، ويوطِّدون جمدهم، مستمدِّين الوحي والفائد فنون  جِلْية من كّل ما يوحي ويفيُد، معاوتتواىل القرون وأولئك القوم يوسِّ
لطبيعة االصناعة والتجارة والثقافة، نِقلِْي كتب الصناعة واألدب والفّن والتاريخ والسفر وركوب األخطار وسائل لتحقيقها. سّخروا قوى 

وا الكرة األرضّية أبسالك احلديد، وأنفاس البخار، وموجات الكهرابء والنور واألثري، وكشفوا عن مكنون األسرار يف خلدمتهم، وطّوق
هِ مُ  طبيعّية والنفسّية، وابتكروا الكيمياء والطّب واجلراحة واهلندسة والعلوم الرايضّية والال ش الساحر من األدوات امليكانيكّية واآلّلت د 

خطوة. يف اللغِة يساير اّلبتكار العلمّي وامليكانيكّي والفيّنّ واّلجتماعّي واألدّب خطوة  ووسائل النقل وأساليب املعيشة. وكان التجديدُ 
وكلمات وتعبريات تقوم  ّل فكرٍة وعاطفٍة وأتثري، مفرداتٌ فلكّل حركٍة لفظّة، ولكّل آلٍة أو جزٍء من آلٍة اسٌم، ولكّل سرٍّ جيلوه، ولك

 بشرحه وتبيانِه.

شعوب فأدركت تلك ال -هلل حقيقة حمسوسةد ا ومهّية خيالّية، بل كانت واحلمومل تكن يقظته -واستيقظت الشعوب املتكلِّمة ابلعربّية
 ة ثفافةَ ل  حّّت اقتبس املتكلِّمون ابلعربيّ طاألخرى تُوِغل يف املسري. ومل يَ  ًة يف الرقاد، كانت قوافُل الشعوبلأّن بينا قافلتها كانت موغِ 

ُه احلضارة طامح بعدما أسبغت  األمم احلّية، واصطنعوا أدواهتا وعلومها وأساليبها احليويّة، وتشبَّعت نفوسهم جبديد املعاّن والنزاعات وامل
وا املستحداثت واألدوات مُّ سَ وعندما أرادوا أن  يعرّبوا عن حاجاهتم اجلديدة، وأن  يُ  عليهم من الوحي العلمّي واّلجتماعّي اجلديد.

 تسمية والتعبري.ويصلح أن يكون مرتمجها وموفيها حّقها من األداء وال ،مل جيدوا بْي يَديهم ما ينطبق عليها ،واحلركات أبمسائها

ْي يف خمتلف فروع اللغة والعلم واألدب واّلقتصاد واّلجتماع "بْي نرين"، كما يقولون: بْي بِ هذه املشكلة العسرية ترى الكات وأمام
املعىن سواء بْي اجملدِّدين الذين أتىب بعض طوائفهم إّلَّ أن تؤدِّي و ْي الذين ّل تقبل بعض طوائفهم وّل لفظة واحدة جديدة، احملافظِ 

 ا بكرامتها.ثً ا بقواعدها، عابنً أكان مواِفًقا لروح اللغة، أم كان مستهي

ِبُل علينا من أقاصي التاريخ وقد اندثرت  مجيع ومن ذا الذي ّل يوافق املعتدلْي من احملافظْي على مفاخرهتم هبذه اللغة العربّية اليت تُ ق 
يف حْي هي، على رغم ما مّر هبا من عصور  ّية وسراينّية وآشوريّة وعربانّية قدمية وغريها،أخواهتا السامّية، من آرامّية وكنعانّية وكلدان
 الركود واجلمود، ما فتئت تفيض قّوة وحياة؟

 يًّا؟َمن ذا الذي ّل يعرف للِكَتاب الكرمي فضله يف بقاء هذه اللغة حّية، وَمن ذا الذي جيهل أّن اللغة العربّية ابقية ما بقّي إّلسالم ح

ا كانت، يف حٍْي ماَمن ذا الذي ّل يعرتف مبا أدَّت ُه هذه اللغة من اخِلَدِم إىل ال الوحيدة بْي حضارات املاضي وحضارة  ، الصلةَ عامل، وأبهنَّ
 اليوم؟ 

ن أ يّضطّرها إىلّن حكم البقاء أليس يف مقدور أّمة أن ختلق نفسها يف جيٍل واحٍد ، و  أنّ ْي على قوهلم افظِ احمل َمن ذا الذي ّل يوافق
لفاظها ونُ ب ِل أّن من أهّم تلك العرى اّلحتفاظ بروح اللغة، واحلرص على نقاء أتربط بْي ماضيها وحاضرها بعًرى غري منفصمة، و 

 ِصَيِغها؟
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عندما ها، جاِحٌد اترخيَ ها، وهل أن جاٍن على كرامة اللغة، عاِبٌث بروحها، منِكٌر فضلَ "وَمن ذا الذي ّل يّؤيد كذلك اجملدِّدين يف قوهلم: 
جتماعّية والقومّية؟ إّّن أركب القاطرة والباخرة كلَّ ساعة يف حيايت الفرديّة واّلات اليت أعاجلها وأصطنعها  أحبث عن أمساء للمسّمي

، وأستفيد من كّل ما والراديو ملكروفونوالسيّارة والطيّارة والبسيكلت )الدرَّاجة(، وأستخدم التلغراف السلكّي والالسلكّي، والتلفون وا
املوضوعة يف بييت، وألجزاء   األاثثعِ طَ لقِ   نفسي، وأريد أن أجد أمساء، فأشعر حبركات جديدة هتزُّ والتجارةُ  والفنُّ والصناعةُ  علمُ لا ابتكرَ 

فال أجد هلا  -عوام املتأّخرةا من مبتكرَات األاملالبس اليت أرتديها، وألدوات الزينة والعمل والكتابة والدرس املنثورة على طاوليت، وكّله
خلليل واحلوائج أبمسائها حّّت ولو غضب لذلك ا غات اإلفرجنّية. فما هو ذنيب إن  أن مسَّي ُت األشياءسم الذي تُ ع َرف بِه يف اللسوى اّل

العامل  امأن بين دُ مج  ذا ترى أَ ُت عليها تعبريات جديدة؟ وملابكرامتها، إذا أدخل   وسيبويه؟ وهل أن أكون جانًيا على روح اللغة، عابثًا
 ك ويسري وجيري؟"حويل يتحرّ 

فهو الذي  خروًجا من هذا املأزق، إّلَّ يف أتليف جممع لغوّي يظهر أهّنا تنتظر منه املعجزات:و  ،وهناك مجاعة ّل ترى حالًّ هلذا املشكل
التعبري عن  ، ليتسىّن له أن يكتب يفأقصر وقت ممكنيف طالب من اإلملام هبا الخمتصر واٍف لقواعد اللغة ميكِّن بوضع كتاب  سيقوم

 بلغة صحيحة ّل حلن فيها وّل َعَوج. ،وتصريف أموره ،مقاصده

رها من الشوائب اليت شابتها على ألسنة احلاكِ و   اخلطأ فريدُّ  ود عن حرمتها من هجمات اجملدِّدين،ذْي، ويهو الذي سينقِّي اللغة ويطهِّ
، فيستخرج من حبرها الزاخر األلفاظ الرشيقة الذي سيبحث يف كتب العرب القدميةا. وهو واألعجمّي عربيًّ ، من ألفاظها صواابً 

يف كتب العرب، فسيبتكر أمساء  هُ تَ ي َ غ  ب ُ  واملفردات البليغة اليت تقوم بتأدية املعىن املطلوب، وتغنينا عن األلفاظ الغريبة. وإن  مل جيِد اجملمعُ 
أو نبا  ،شتقاق والتعريب، وحيكم ابلفناء على ألفاظ قدمية وكلمات حوشّية عفا عليها الزمنريق النحت واّلومفردات وتعبريات عن ط

 .عنها الذوق

اثث واملاعون، وأدوات الزينة وهو الذي سرَيجع إىل طوائف العّمال، وأصحاب املهن، ورجال الصناعات، وابعة األقمشة واأل
مجاعة وطائفة ومهنة، وأيخذ عنهم الكلمات واملفردات  ق املعيشة، فيتعرَّف مصطلحات كلّ ستصباح، وسائر شؤون احلياة ومرافواّل

ما سبق فابتكرُه واقتطعُه  اليت أَِلُفوها وتواطأوا على استعماهلا، فيتناوهلا ويهذِّب منها ما هو خليق ابلصقل والتهذيب، فيضّمها إىل كلّ 
 ًعا يف قاموس جديد جامع يتحتَّم أتليفُه. واقتبسُه وعرَّبُه من املفردات، ويسجلهنَّ مجي

ويقوم اجملمع بعدئٍذ إبنشاء موسوعة )دائرة معارف( عربّية كربى، حتوي كّل ما َحَوته موسوعات األمم الغربّية من علوم وفنون وسياسات 
 يوم يف شّّت الفروع واملعارف.جديد كّل ن ضاف إليه موتواريخ وصناعات وميكانيكات، وما إىل ذلك، ممّا ّل يقع حتت حصٍر مبا يُ 

ان و اجملمع الذي يقتضي اجلهود العظيمة، واألع طالب منطقّي معقول. ولكن أين هوومجيع ما ينطوي عليِه من امل ،إّن هذا الرأَي رشيدٌ 
 –والعربّية لغة دولتهم الرمسّية  -ونوماذا يصنع الكاتبون ابلعربّية. ماذا يصنع املصريّ  ى؟صىالعديدين، واألموال الوفرية، واألعوام اليت ّل حتُ 

 قَّر ، ويقوم جبهوده اجلبَّارة؟وَ مُ  ف هذا اجملمع الريثما يتألّ 
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 اإلفصاح عّما  بُض فينا مجيًعا وتدفعنا إىلدة والسّيدات، يتابع التطوُّر سريه، واحلياة اليت هي أقوى قّوٍة تناهذا اجملمع، أيّها الس يف انتظار
واألدابء، وينظم الشعراء،  دارس، ويكتب العلماء واملؤّرِخونانتظار هذا اجملمع يتخرّج الشّبان والشاابت من املجيول يف نفوسنا. يف 

، اموسه الصغري للمصطلحات العلمّيةق قرن العشرين، ويضع حمّمد محديب اخلطباء، ويؤلِّف حمّمد فريد وجدي دائرة معارف الوخيط
 ا هلا.معجًما رمسيًّ  -ُه اجلمعّية الطبّية، على ما قرأُت  يف بعض الصحفقرّت   الذي أَ ريوينشىء الدكتور حمّمد شرف معجمه الكب

قتصاديّة، وجيعل بنك مصر والشركات تًبا يف العلوم املالّية واّلون كُ جارة والصناعة، ويضع املؤلِّفانتظار هذا اجملمع تنشط حركة التيف 
وخيلق الزعماُء ورجال ، الرمسّية. يف انتظار هذا اجملمع تعجُّ أحناء البالد بعوامل النهضة الوطنّية املتفّرِعة منُه اللغة العربّية لغة معامالتهِ 

قتباس شتقاق واّلبتكار واّلاّل قوم الصحافة ِِبَِدٍم جليلة يفالسياسة ألفاظًا وتعبريات تسري بْي اجلماهري سراين الدم يف اجلسد، وت
 مة املطلوبة يف أتدية املعىن. كَ ح  مُ  ال أخذ ابلكلمةتناس والبديع، لستعارات واجلِ الت والكناايت واّلفشيًئا املهله والتعريب، فتحذف شيًئا

تنمو  ّل كائن حّي من الناحية الواحدة،ة دليل على حيويّة اللغة العربّية. فهي شأن كويف جناح هذه النهضة اللغويّة املتنّوعة العامّ 
والكلمات اليت  ة ابنداثر األلفاظ احلوشّية،من الزوائد اإلضافيّ  واملفردات، ومن الناحية األخرى ختلص مبا تضّم إليها من املعاّن دوتتجدَّ 

 ّل حاجة بنا إليها يف حياتنا الراهنة.

ر ابستطراد السري إىل ا التقدُّم ابديةٌ  جتماعّي. دّلئلُ والعلمّي واّل فحال لغتنا اآلن حال موقفنا السياسّي والقوميّ  ألمام يف سبيل فيها تبشِّ
 .نها حمافظون جمدِّدون يف آن واحدُزها من األلفاظ واملعاّن واألمساء املستجدَّة، وحنن مفاء ما يُ ع وِ ياست

صعوبًة نصطدم هبا، وهي التضاُعف بْي لغة الكتابة ولغة الكالم، أي بْي اللغة الفصحى واللغة العامّية. لكّن هذه      هناكأّن  بيد
إقليٍم هلَجَتُه  لغة رمسّية جامعة، ترى لكلِّ  موجودة عند مجيع الشعوب. ففي قومّية واحدة ذات -ة أظهروإن  كانت يف العربيّ  -الصعوبة

دون أن  "الصغري نهمطلو "األوفياء  "اإلقليمّيون"ن هلجات سائر األقاليم. وخيلِّد هذه اللهجات الكّتاب والشعراء العامّية املختلفة ع
 وحيارب انتشار اللغة القومّية. ،يكون يف جمهودهم ما يهدِّد كيان الوطن األكرب

اليت ُعرَِضت يف إحدى دور السنما يف القاهرة منذ  "Mireilleمرياي "رواية  عواض "ميسرتال" يف فرنسا ْيمن مشاهري الكتَّاب اإلقليميّ 
 ."الربوفنساليةه:"إقليمل ممّا ألّفه بلهجة عامْي تقريًبا. وقد نشأت شهرة ميسرتا

 ويف هذا العام الثالثْي من القرن العشرين حتتفي الشعوب الالتينّية مبرور مائة عام على مولد هذا الشاعر الكبري. 

كليزيّة بل بلهجته قة اليت تتخلَّل رواايتِه ألهّنا مل ُتكَتب ابإلنغلَ " تلك اجلُمل والكلمات ال مُ سكوت ر ولرتسِ "رأوا كتاابت ويَعرف الذين ق
 كتب  الذي "Moore"توماس مورالذي كتب بعض قصائده ابللهجة اإلسكتلنديّة، و" Burnsبرنز " ومثله الشاعر اإلسكتلنديّة.

 وجند مثل هؤّلء عند مجيع الشعوب. ، اللغة اإلنكليزيّة القومّية.ّل هذا وّل ذاك ي ُهِمل ،ومل  اإليرلنديّةبعض قصائده ابللهجة 

 فيها من طالوةٍ  على ما ،هلجاهتم اإلقليمّية الوفاء حنو إّن أدابء مصر مل يقوموا بواجب: يل أن ألفتكم إىل هذا األمر قُ ل تُ  جاز وإن  
حكاية أو  املعربِّ عن روحِه واعتقاداتِه وأوهامِه وآّلمِه ومطاحمِه يف قّصٍة أو أسطورة أو إقليم بيانُه اخلاصّ  . فإّن لكلّ "نغاشة"و وبساطةٍ 
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املستندات هذه  الشعب وعاداتِه. فمن اخلطإ أّّل ُتَسجَّل مجيع قِ لُ عن خُ الغور، حيّدث  بعيدُ  حنونٌ  أغنية. واألدب الشعيّب اإلقليمّي مؤثِّرٌ 
رة، وحسًنا نصنع. مية وبقااي اآلاثر واألخربة الداثابحلجارة القد عىنبل أن تنهزم أو تتحوَّر بفعل تقدُّم احلضارة. إنّنا نُ يف كتب األدب ق

ولقد شعر  تقادم الدهور! فما أحران بتدوين هذه اإلنسانّية الزاخرة مبعاّن األفراح واألتراح، والبهجة واألمل، واليأس واحلماسة، على
 لغة العربّية.لا "متصري"فقام يدعو إىل  بْي اللغة العامّية واللغة الفصحى،التضاُعف  بعضهم بصعوبة

 داتأيّها السادة والسيّ 
 إّن مجيعَ  ع أن نعاجل اللغتْي يف آن واحد.إنّنا، برغم ما يصدمنا من صعوبة التجديد وصعوبة التضاُعف، نشعر يف إخالص أبنّنا نستطي

ليزيّة ولئن امتازت اإلجن لعربّية فريٌد بْي حظوظ اللغات،يف نشر لغاهتا، أَفَ َنسعى حنن إىل األمر املعكوس؟ إنَّ حظَّ اللغة ا الشعوب طامعةٌ 
اب بّية آبدر فلكم أَن تقّدروا مبلغ  امتياز اللغة الع ،ريكّية اجلديدةاإلسكتلنديّة واإليرلنديّة واألمو  ،ليزيّة احملضةأبّن هلا آدااًب هي اإلجن

 األقطار اليت تتكلَّمها فيما لو تكوَّنت تلك اآلداب، وأصبحت ذات طابع خاّص يف كّل قطر. 

، فاللغة الفصح ة الغالية اليت جتمع بْي أهل جيب أن تبقى دائًما احلصن املنيع الذي حنتمي فيه مجيًعا، والرابطة النفسيّ  ىوعلى كلٍّ
  انتهاء الدهور.ها مكنونت العقول والقلوب، جياًل بعد جيل حّّت عُ دِ و  اليت ن ُ األقطار املتباعدة، والصيغة اجلميلة احلّية 

ة،  وأمل وأمل. هي صورة لكّل شخصيّ  ،ومطمح وفنّ  ،وعلم وشوق، كما يزعمون. بل هي فكر وعاطفة  ،وكفى تعبريٍ  داةَ أ ليست اللغةُ 
اخلاّصة. وإذ  عماهلا للتعبري عن حياتهمعها احلّق يف است ثَ ها فور لك كّل فرٍد ورثَ لك اجلميع، وهي مُ كما هي صورة لكّل زمن. هي مُ 

اًل ّل يكون حمض صدى وتقليد ًئا هلا مستقبَ يتصرَّف الفرد حبقِّه هذا يكون يف نفس الوقت قائًما بواجبه حنو ماضي اللغة، ومهيِّ 
 وإبداع وتوقيع. وترجيع، بل يكون صوت حياةٍ 

يف كتبهم ومعامجهم وعلومهم، ومل يستبدلوه بغريه،  هومل خيجلوا ممّا أخذوا. بل سّجلو  ،من لغتنا فأخذوا الشيء الكثري عطينا الفرجنةَ لقد أَ 
شحناء، لاحلّب وا واحلرب، يف مانّية الذكّية املتعاونة يف السلوحنن مثلهم جزء من اإلنس - وأنىبحنن نتكربَّ  رغم تقدُّم حضارهتم. فَ َعالمَ 

 ووسيلة ّلستطراد احلياة؟ ،أّن التعاون يف التبادل والتفاعل هو أصٌل لسنَّة التطوُّر -ها وعلى إثبات تفهُّمهاعلى أتييد وجود

بليغة  اللغة بيد اجلميع من علماء وأدابء وعّمال وموظّفْي وصحافّيْي. اللغة بيد وزارة املعارف اليت تستطيع أن تقّدم للطلبة ُمُثاًل مجيلة
اللغة بيد املرأة اليت تدور معها أعذب أحاديث العمر: أحاديث األُنس والسمر واحلنان. اللغة بيد الشّبان الذين  يف التفكري والبيان.

فاحتْي فتًحا جديًدا،  غة صادقة مهذَّبة أمينة، يكونواتتدافع يف نفوسهم عوامل األمل والقّوة واحلماسة. فلُيفصحوا عّما يف نفوسهم بل
 ]...[.ة ثروة جديدة.  ئْي لألجيال املقبلومهيِّ 

 زايدة،  َميّ 
 .174 -165، ص 1993األوىل، بريوت، دار أمواج للطباعة والنشر،  الطبعةالقّوال،  إعداد أنطوان َمّي زايدة،، نصوص خارج اجملموعة نقاًل عن

### 
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 1الرَّحياين وفضل املشرق

 

القاهرة الكاتب البليغ أمْي أفندي الرَّحياّن نزيل أمريكه فأقام له أدابء مصر وَسراهتا حفالت تكرمي كثرية، ومنها حفلة أقامها  دمَ )قَ 
ري )َمّي( اانتظم عقد املدعّوين إليها وقفت كرميته اآلنسة النابغة م ول ّما .حضرة الوجيه الياس بك زايدة صاحب "احملروسة" يف منزله

 طبة التالية(:وألقت اخل

 أيّها السادة

لقي بْي يَديِه كلمات  يُهدي إىل الضيف األزهار، ويُ ا وشأنً من مجيل العادات أّن القوم إذا نزل عليهم عزيز جاؤوا أبصغرهم سنًّ 
هبذا العجز،  االطفل اعرتافً م لك ا يعجز دون وصفِه الكبري فينا. وإّّنا نقدّ الرتحيب. كأهّنم بذلك يقولون للزائر إنّنا نقّدر قدومك تقديرً 

 غرَي سواء يف الشعور ابّلغتباط واّلمتنان.صودّللة على أّن الكبرَي عندن وال

بكم ابلكلمة العربّية  بَ ماّن أن، أصغر أعضاء البيت، ألشكر لكم تشريفنا حبضوركم، وألرحِّ وعلى هذه العادة جرى أبواي، فقدّ 
وا طول السّلم ليتسىّن يل أن ، وأرجوكم أن تتناسَ ". لقد جئتم أهاًل  وسهاًل : "أهاًل عذوبة ومجاًّل  ّلَّ إالبسيطة اليت ّل يزيدها اّلستعمال 

 .أضيف: وطئتم سهاًل 

ر ابلتغّلب على املصاعب. وّل أبس بشيٍء من التعب لالحتفاء مبَن ، وأكاد أقول إّن قيمة األعمال تُ َقدَّ ولكن  ّل أبس ابلصعوبة أحيانً 
يقوم بِه رجالنا األفاضل، من مصرّيْي  . ليس غرضي هنا التنويه أبمْي أفندّي، واإلشادة بذكره، وهو أمٌر ما فتئَ هو ابّلحتفاء حقيق

 ما ذكرُت الرَّحياّن إّلَّ  ذكرت أنّه كان جليسي يوم كنت أتلّقن اللغة العربّية ، منذ أن حّل ُمرتِجم املعّرّي بوادي النيل. غري أّنّ ْيوسوريّ 
 الرَّحيانّياتولقد كانت  –لرَّحيانّياتّقنها على حيّب هلذه اللغة اليت أابهي أبّّن مل أدرسها على أستاذ. كان جليسي يف اعلى نفسي، أتل

 ر.ثة اليت عرَّفتين ابجّتاه الفكر العرّب احلديث يف صيغيَت الشعر والنمن الكتب اخلمسة أو الستّ 

ا منُه بَُّه وتغىّن مبحاسنِه رامسً حذلك الوادي الذي أَ  –مبقال وصف فيه مسقط رأسه وادي الُفَري كة الرَّحيانّياتاجلزء األّول من  استهلَّ 
ا أبدايًّ حتت رعاية األفق ا ما أحاط بِه من اجلبال املتعانِقة عناقً رً صوِّ واأللوان واألصوات، مُ  ،األشجار، واملرتفعات واملنحدراتو خور صال

ه املتدّفقة، والرايح العاصفة، والشمس املشرقة، والكوكب املتأللئ. اي جَلمال روح الرَّحياّن يف مقال ااملي ا منهمستحِضرً  ،املخّيم عليها
 !"وادي الُفرَي كة"

عت عندي بَّ ا ما يقوم مبا مرَّ عليها أو وقع فيها من حوادث اترخيّية أو فرديّة. كذلك تشإّن مجال املشاهد الطبيعّية كثريً  "رسكن"قال 
أو  ،حتت تلك الشجرة ذلك الكهف، أو يف  خلتُه مكتوابً من وادي الُفَري كة. وصرُت كّلما قرأت فصاًل  حات الكتاب حبياةٍ مجيع صف

 لتساقط وغضبها، طَرابً  اابلطبيعة يف انفعاهل اا يف معاطف الوادي، حتت سيول األمطار، هائمً عند ذلك الغدير. وأرى الرَّحياّن سائرً 
                                                           

 .225(، ص 1992) 60املقتطف،ج 1
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معىن  اا عليِه اسم "بطل الوادي". ّث يقف متّفهمً عمَّن فتح تلك الطريق الصغرية بْي األشواك واألدغال، وُمطِلقً  األوراق، متسائاًل 
 أيوي إليِه الرَّحياّن ليتأّمل ا بنسمة واحدة خليط أنفاس الوادي. صرُت أحسب وادي الُفرَيكة هيكاًل السكينة بعد العاصفة، متنّشقُ 

أنيابه ليؤملُه وينسيُه حلظة اجلمال واحلقيقة اجملتمع عن حّّت إذا ما كشَّر  –على رأيهِ  ة الفيلسوفوالتفكري صال –ويبحث ويفّكر
: "داويين  ربّة ذلك اهليكل الطبيعّي قائاًل اجلراح، سأل الوادي تعزيًة، وَدو َزَن قيثارَتُه منادايً  هُ ت  ضَّ أوجعتُه الصغائر وأمَ ا والصالح، حّّت إذا م

زيلي عن أجفاّن كآبة ين اآلّلم من جمد احلياة الشعريّة، وأَ ت  ومي! أعيدي إيّل ما سلب َ ي جراحي وضمِّدي ُكلُ لين! اغسربّة الوادي داوي
 األجيال! داويين ربة الوادي داويين! ربّة اإلنشاد َأص ِلحيين!"

حيانيّات يف نفسي، وكيف أّن ذلك إىل أديٍب هناك أبثر الرَّ  تُ ، وكّنا مصطافْي يف لبنان، فأفضي  1911كان ذلك يف أواخر صيف 
ن، وحُييِّي ويُودِّع. فقال األديب: إذن ملاذا ّل تزورين الوادي وهو يمويَندب ويُ َهّلل، ويزجمر ويه ،ا حيًّا يتحّرك ويُناجيالوادي غدا يل شيئً 

الوادي، وقد دعاُه "ابلصومعة". وكان من أمريكا، ويقطن منزلُه املشرف على  احياّن وصل حديثً رَّ العلى مقربة من هذا املكان، وأمْي 
ليِه. وكان اجلواب أن  بعد ظهر الغد زارن أمْي الصومعة مع شقيقَتيِه الفاضلتْي، وبعض إذلك األديب من أصدقاء شاعرن فكتب 

 سبائه وأصحابِه. فرأيت ابجلسم للمرّة األوىل رحياّن الوادي، هذا الذي تبصرون.نا

على البحر  ال ُمِطلَّةوالدي وبعض األدابء، فرأينا هناك املكتب الذي يكتب عليِه، والنافذة ا عيومْي أو ثالثة مومضيت إىل الُفَريكة بعد 
لة الدين، أي أنُّه أينا والدَتُه اجلليلة. تعلمون أيّها السادة أّن أمْي أفندي واسع حّر يف مسأور  ،فوقُه روعة الغروب البعيد، وقد خيَّمت  

د مجيع األداي  ،أخوَّة رفيعة سامية. أّما والدتُه فصائمة مصلِّية زاهدة متعبِّدة، ُتكِثر من قرع الصدر، وُتكِثر الرتدُّد على الكنائس ن يفيوحِّ
 ا أّن يردَّ ولدها الضاّل إىل حظرية التوبة.ولعّلها تبتهل إىل اّلّل دوامً 

ل إىل حضن البحر. زر ُت سائم وهدير النهر املهروِ نسة هيمنة الا من الوادي، متلمِّسًة خطوط الصخور واألشجار، متلمِّ وزر رُت جانبً 
ت ت عظمة التفوُّق الفردّي الذي يُنيل اجلماد حياة، وجيعل املكان اجملهوَل حمجَّة للزائرين. عندئٍذ فهم  جانبًا من الوادي، وعندئٍذ فهم  

خالص، ولكّنُه يهّز األفراد إلما يثري من اإلعجاب والصداقة وا عظمة التفوُّق الفردّي الذي قد يثري من الُكره والتطاول والعداء بقدر
 قا أبساليب سعادتِه وشقائِه، فو ت عظمة التفوُّق الفردّي املتجّلي وحَدُه فريدً ، وحُيِدُث فيهم يقظة حمتومة. عندئٍذ فهم  اواجلماعات هزًّ 

 ْي.فروق املراتب وروابط احَلَسب، فتنحين أمامُه جباه املكابرين واملسامل

إليهم بنفثاته.  فبعثَ  ،أصدقاَءُه يف الشرق  ذكرَ  أو مقاًّل عن بالده. وكّلما نشر كتاابً  اومرَّت عشرة أعوام والرَّحياّن يشتغل يف الغرب بعيدً 
 كم.ها اآلن أمامَ تُ ا، عاودتين تلك الذكرى األوىل اليت بسط  ُت منها شيئً أوكن ُت كّلما قر 

احتفينا بقدومك مرّحبْي، كّل منّا أبسلوبه اخلاّص، فإّّنا حنتفي بنفسنا الشرقّية، ومبا يتحّرك فيها من وراثة فيا رحياّن الوادي، إن  حنن 
البحار ُمَشيِّدة على  تِ سحيقة، ويهيجها من ذكرايت العّز املاضي، وآمال التقّدم املنشود. ابألمس قطَعت  فينيقيا الرباري، وخاضَ 

اإلدارة واهلندسة والفلسفة الروحانيّة و عة ياصم. ابألمس كانت مصر ُمعلِّمة العامل، تُلقي عليِه دروس الشر اطئ القصّية املدائن والعو و الش
يرفع اجلبهة ويناجي  ،أَّنَّ ذهب ،ها القرآن. وكان الشرقدَ جَ ا فيها حضارة أَو  اإلسالم القارات الثالث نشرً  اخلالدة. ابألمس فتح سيفُ 

 جئتكم مبواهيب أستخدمها بنُ ب ٍل ملصلحة بين جنسي، ومصلحة بين اإلنسان. .: ها أنذاالشعوب قائاًل 
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 ،اجلبهة، ّل يكذِّبون وراثتهم الشرقّية يا يقفون يف بالد املشرق واملغرب عالِيويبعث األمل فينا، أّن منّا أفرادً  ،ممّا نفاخر به اليومَ و 
جئتكم مبواهيب أستخدمها بنُ ب ٍل ملصلحة  .تُه ابألمس فينيقيا ومصر والعرب: ها أنذاقائلْي ما قال ،ويتغلَّبون على أننّية اجلماهري احليويّة

 بين قومي، ومصلحة بين اإلنسان.

 َمّي زايدة، 
 .161 -157، ص 1993إعداد أنطوان القّوال، الطبعة األوىل، بريوت، دار أمواج للطباعة والنشر،  َمّي زايدة،، نصوص خارج اجملموعة نقاًل عن
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