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 سعيد عقلنصوص مختارة ل

ًاًللتسلسلًالزميّن(وفقً )

ً

 ["فخر الدين" بقلم سعيد عقلمن قصيدة ]
ً

ًالص غريًالدهُرًللشريد،ًوشادًالع رش،ًظمآن،ًلألمريًمً سً بً 
ًأُفُقًلُبنان ،ًضيٌقً،ًوأم انيهًرِحاٌبًمدىًشرودًالضمرِي.

ًعموِر،مً ـهاًعلىًشفاًالآالديِنًانقباُضًحدوٍد،ًفًرًهّزًفخرً 
ًميضونًللمجِد،ًغضافاس ًاً،ًوالمتشاقًالبدوِر.بً تثارًاألبطال 

ً،ًتيه ا،ًعنًأجنمًيفًمسرٍي،ًسألًفيهمًشاطيًطرابلٍس،ًوانشقًّ
ًالصخور،ًًوتداعىًعرُشًابِنًسيفاًإىلًالرتاِب،ًوخّلىًالصدىًبُصمًّ

ًُتًالبنونًإىلًاملوج،ًحيّسوهناًقـ ن اًيفًاهلدير.فاذاًيُنصًِ
ً،ًيسرتفدوهناًيفًالكروِر،ًإىلًزحلةًوتنادواًمنًالشمالًِ

ًفي هّبًاألبطالًمنها،ًوالًحّدًلوثبًالزحلّي،ًيومًالظهوِر.
ً،ًيفًوثبة،ًونـ ْفخةًصوِر.دانًجمدًالُفر يخ،ًدانًشفاًاألردنً 

سيح،ًمحل ًالنذوِر،ًعض
 
ًبٌةًمنًفوارٍسًمحلواًالبيضًلقرِبًامل

ًالنوِر!قيل:ًحجٌّ!ًوقيلً:ًشوُقًسيوٍفًحدُّها،ًيفًالطموح،ً ًحدُّ
.................ً

ًكادًوجُهًاملريًحي ْجبًمنًجمٍدًعريق،ًعلىًالسهىًمنشورًِ

"ًبزندًٍكادًلُبنانًيلتقيً"العالً  ًمسِحًالفتول،ًقديِر!ًًالباب 
ًستانٌة:ًروعةًالواجفًهزّتهًغ ّصُةًاملقهوِر.آفتلّوتً

ًحلمتًبالشواظًميطرًلبنان،ًوبالكّرًيفًالع ديدًالوفرِي،ً
ًمنًغبارًعباب،ًوإذاًالبحرًمنًدخانًحروِر،ًًالربًّفاذاً

ًمنًعدىًبّكرًالعتاد،ًتكادًاألرُضًترنوًإليهمًبنفوِر.
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ًملًيرعهًالتقاؤهم،ًوعلىًالك ّفًفؤاٌدًلهًحبيُبًالكروِر،ً
ًيفًهدهداتًالس رِير،ًًهًاألقدار،ًطفل ًمًُراعهًُحلمهًحتطً 

ً.الف ضاءًالكبريًِحىًعنًعداته،ًيكظمًاألْنفاسًخوف اًعلىًّـًفام
.................ً

ًداسًيفًأْرِضِهًاألمرُي،ًفر احًاجلبلًامليُتًيفًثيابًالنسوِر،
ًأرزهًإىلًصخرًصور:ًًوسرتًرعشٌةًبلُبنانًهّزتًمنًذرى

ًا،ًوأمرٌيًيلهوًمعًاملقدوِر.يبً جمد اًسلًأُّمةًتسرتدًّ
ًعهٍدًنضرِي!ًًيصً قًِياًحجار اًخوافتًاللونًيفًلُبنان،ً ًكتاب 

ًكنِت،ًضاحكاٍتًمنًالنجِم،ًحسان ا،ًممّرداتًاخلل ًقًِ ًور،ًصع ا
ًأنِتًتريون!ًأنِتًعجلون!ًأنتًاملرقبًالسمحًماطر اًبالسعرِي!

ًلذكرىًاألمرِي!ًضفنتأحجر اًمنك،ًوملًًةً ناًماًدسُتًمرًّأ
ًحّدثّي!ًحّدثي!ًففيًلونكًالناحلًأطياُفًج يشناًاملنصوِر!

.................ً
ًتكونًللُبنان،ًألودىًبعزّةًاملعموِر!ًمحلةًاليوم،ًلو

ًا،ًوسفنٍيًيفًمنتهىًالتقديِر.منًرجاٍلًيفًسرحةًالفكرًعدً 
ًفاللهيُب،ًاللهيُبًميطرًلُبنان،ًويرفضًبالردىًوالدثوِر،ً

ًالشروِر،ًوحوالًاألمريًمنًكاظٍم،ًقسر اً،ًوِمنًحاسٍدًأتًّ
ًضريِر،ًقننقًالسل ًلفتةًمنها،ًفتغضيًعلىًمراٍدًنُيًٌأعًْ

ًاّلًتفّجرتًعنًقبوِر.إة،ًماًأحسَّتًبالرتكًيولوهناًالقوًّ
ًحبوِر،ً ًالعدىًيفًرجاله،ًوالعدىًالرتكًحبورًإليهًإثر 
ً،ًيلتقيهمًلُبنانًبالعصبةًالبّسلًميضونًللطعانًاألخريًِ

ًطرفًقريِر.ًءوتونًعنًنفوسًكباٍر،ًوي نامونًملفيم
ًإمًاألبراج،ًلًّسً قلعٌةًإثرًقلعٍةًتًُ ًتريون،ًأختًالنسوِر،الَّ

ًمعقلًاحلُلمًملًتشأًأنًتداعى،ًُهزُء اًبالزمانًواملقدوِر،
ًملًيدعهاًاألمريًتسقط،ًلوالًالسمًُّيفًمائهاًالزاللًالنمرِي،

ًفرعاهاًبطرفه،ًورعته،ًيفًو داعًأدمىًغناءًالطيوِر،ً
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ً!ًستانة،ًخمضوبة ًحبُلمًكبريًِآالقيودًبًيسحبًُومضىً
ً!فق اًبذكرياتًاألمريًِاطىءًالبوسفور،ًرًِياًاندفاعًاألمواجًيفًش

 سعيد عقل،
 .527-523،ًص1935ً،ًبريوت،ًآذار33ً،ًالسنةً"الدينًبقلمًسعيدًعقلًةًاملشرق،ً"فخرجملًّ
ً

### 

 قدموس

ًلبنانًوطٌنًللحقيقة.

ًتضّخًخريطةًالعاملًبًهكذاًشاءًأنًْ العقل،ًوالتوّغلًيفًماهّيةًًك نيًمنًأجّلًأحداثًالتاريخ:ًاكتناهاهنمًايكون،ًهكذاًفلُيعلن،ًعهد 
ًًة.املادًّ

ًأنًَّ ًاليتًالًتأبً ً-التاريخًوالواقُع ًالعجيبة ًالذاكرة ًللتوافهوهو ًانتابًالقرنً حًأنًميً جًَّيـُرً ً-ه ًما ًكّل ًًاألخريينًمنًثوراتًٍنيسحًمنًباله
ًسنةًحولنا.نيًاللذينًحيصلنًيفًمخسنيًًعلىًذينكًاحلدثً ،ًفلًيبقيًمنًنتاجهماًإاّلًوانقلباتًًٍوحروبًٍ

ًكانًنشاطًالبشر (،ًالثانية)ًوباحلصر:ًفرعًًة،ًوكانًالعقلًرابعهماًيدورًعلىًا،هل،ًوالنفس،ًواملادًّإنًًّ-حتقيقًاإلنسانًذاتهًأيًًْ-وإذا

النورًفيهًعلىًمةًيفًذلكًالنشاط،ًفأميْنًبإعلنًلبنانًملكوت اًللحقيقةًآخر،ًيفًالنصفًالقرنًاملباركًالذيًيُرس لًيكونًاآللةًاملستخدً 
ًالعقلًواملاّدةً،ًعلىًاثنتنيًمنًركائزًالوجودًاألربع.

ًيُعلن؟ً؟ًوِفيمً ذاماًلبنان؟ًمىتًكانًوملا

ًوجودًٍ ًًُمرافُق ًعليه، ًاستحال ًوقد ًيعقل، ًالعقل ًراح ًما ًمنذ ًيكون ًراح ًالوعي، ًحيتّكًلفيًزلتجسيد ًيستمّر ًال ًأن ًومليتافيزيقيّته، يقيّته
ًالذينًيعونهًاكتمل.ًوإّناًتًُمًّـنّهًاليومًضرورةًأكثرًمبالتقّدم.ًوهوًيُعل ن،ًالًأل ًكّلًاألزمنةً،ًبلًألّنًوعي  ًكانًيف نًاحلقيقةًنفسهاًعلًِا

ًصريورهتاًاحلقيقة. ًفور 

نُطقّي،ًوالًًٌبًِعْرقّي،ًوالًس ِويًٌّسً ة،ًوالًنً قليميًّإفّذًالًهوًختوٌمًًمنًاملتوّسطًضمنًإطارًًٍمجاعٌةًمنًالناسًحتياًعلىًالساحلًالشرقيًّ

ًكدًًّحدُةًأيًّوً  ًكان،ًإّناًهوًعجيج مباًتعارفتًعليهًالسياسةًًاعيًالعقل.ًماًأُّمتناًبأّمةًأخذً منًغباوةًاملاّدةًإىلًًوًايفًالسريًُصُعدً ًتاريخ
ًكانًاملقصودًبإىلً"ًإجناب"ًاملكيافليًًّ-علمًتـ ع ّهدًاألناسيً–منذًأنًراحتًتنحدرًمنًأوجًأشرفًعلمً األّمةًمجاعة ًمنًني".ًحىّتًإذا

ّبة،ًفنجهرًحينذٍذًبأنّهًإنًملًيً الناسًقادرة،ًنريًّ ُُ ًكّلًبلدًآخرًيّتجهًهذاًاالأهاًلبنانًمبطلقًمعل ،ًفقدًراحًنًْكًُة،ً ًاه.ًتًّكثرًمن
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ًباألسى،ًوالناُسًعويل،ًنتطّلعًإىلً ًرعونة،ًنرصفًذواتنا ًأنّناًشعٌبًنرتّصُن،ًواملسكونُة ًيطالعًاملتعّرفًبنا الفكر،ًوالشعوبًأّولًما
وتشبٌثًبأرٍضًواجتماٌعًعلىًماّدة،ًنكربًعلىًاجلُّلى،ًواألم ُمًاهتياٌجًوس ّلًسيٍفًوحرب،ًنغرتبًيفًالفوق،ًواألخرونًيفًًحتّمٌسًلتاريخ

ًكّلهاًقوىًصّكتًاإل ًعلىًاألمام،ًنتحّفُظًيفًالوثبةًقبلًاستكماِلًاهلداية،ًوالتقّدم،ًعلىًاإلمجالًمجٌحًمنًجزئّيًاملعرفة.ًقوى نسان 
ًماًأمكنًانسانّية ،ًوهدرتًيفًو ْعِيِهًأنُّهًأالساحلًهذاً ً،ًوكلمُةًحّقًإىلًالعامل.ًيفًجسمًالشرقًق شعريرةًٌكثف 

ًواألب؟ًملاذاًحنُنًهذا؟ًبأّيًدربةًَت  ر ّسناًعلىًالزمن؟ًأّيًالقي ِمًيرِثُهاًاللبنايّنًمنذًماًتنفتحًعيناهًعلىًبادرةًاألُمً 

ًكانًنشاطها،ًعلىًالزمن،ًهوًاحلضارة.ًأربُعًبؤرًآيتها،ًالًيفًأهّناًابتدعتًوحسب،ًبلًوراءًالفرد،ً عندنا،ًأربٌعًمنًالُبؤِرًالعقلّيةًاليت

ًاأُلخً  ًتنفتحًعلىًزميلهتا ًراحتًأيض ا ًهيًقسمًخطريًمنًيفًأهّنا ًفإذا ًمنها،ًخّلقةًهلا،ًوّصالةًبنيًمتقاطعها، ًأّخاذة  رًيفًالعامل،
ًنسان ا.ًإة:ًاخلليقةًاملستعدًًّالواحدًالذيًيرصفًيًّاثًالعقلالرتًُ

ًماًهذهًالبؤرًاألربع؟ًوماًآيتها؟

ًتً ًعطي،ًولكنًْقليمًيًُإةًمكتوفةًاليدينًعندًوقفتًالبشريًّ ئًكّلًامًرًًيفًصوب،ًوخرياتًًٍكل ًً،ًولكنقرًّيًمنًهجريًوً قًِمبقدار،ًومغاور 
ًكانًالقدرًسّيدًاإلنسان.ًًحباجةًإلّيهاًمجيع ا،ًولكنًكلًّ ًماّدةًمنًمواّدهاًيفًجزيرة.

ًكل ً ًكأّناًجيّرًاملغاور، رأسًجبل،ًبناصيتها،ًًنًمويبتدعًمبتدٌعًآلة ًاحلرث،ًيُرغمًاألرضًعلىًعطاءًفوقًالعطاء.ًويوجدًالبناء ًباحلجر،
وإىلًعًفتكّونًاملدينة،ًفاجملتمع،ًفاحلضارة.ًويدفعًإىلًالبحرًجبذعًأرزًينقلًإىلًجزرًيفًحبرًالشمالًمصنوعاتًلُبنان،ًإىلًحيثًتتجمًّ

ًحبرًالشمال،ًفيجعلًاألرضًالغبّية ًهوًسّيدًالقدر.ًيفًذلكًاليومًأصبحًاإلنسانًكأّناًتعقلًيفًتوزيعًاخلري.ًًلُبنانًقصدير 

ًسوسًموضوعًاشتغاالتًالعقلًالًقنضعًلعقلًالعقل.ًليسًإذ نًعقل.حًْمً ـاًالطلق،ًوحسب.ًفالوعرفًالناسًالذئب،ًوحسب،ًواحمليًّ

إىلًاجلمال.ًيفًذلكًًالطلعةًًِوسيمةًًِ،ًومنًأوجهًٍدًٍل ًوً ماٍضًخطوة ًيفًاكتناهًاألشياءًفيخُلصًإىلًالشراسةًمنًذئاٍبًتسطوًبًًِوميضي
اهًيكونًللبشريةًأنًتًّيفًهذاًاالًاليومًجيّرد،ًويعودًبوسعهًأْنًقنلصًمنًبضعةًوعشرينًحرف اًإىلًاألُلوفًمنًخواطرًالبال.ًومنًاملضيًّ

ًوعلمًوفكر.ًحتلمًبفنًّ

لونًآهلة ًعّدة.ًفاحلقيقةًعندهمًوًَّاألً حتّدىًاإلنسانًالق د رًفكانًالسعي،ًواكتـ ن هًاحملسوسًفكانًالتجريد.ًوكانًذلكًيفًصيدون.ًوعبدً
ًغريًواحدة.ًالًحقيقةًإذن.

ًكانًللبشريًّ ثيناًأنًتوجسًتناقص اًبنيًجلبةًاألوملبًواحلقيقةًالواحدة.ًحدانّيةًيفًمصرًويفًبابل،ًوكانًألبالًوًمًَّمًَّتً أنًتُـًةًالطفلةًأجل
ًالقدسًهيًاليتًمحلتًهّمًالوحدانّية.ًلكنًّ
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ًأخرىًدفعتًبالعقلًمنًالعجبًهيًحبيثًملًيكنًحيلمًهباًيفًالتفاتاته.ًصفحةًس كبتًيفًويفًالقدس،ًالحتًلألعنيً صفحٌة
ًاخلليقةًمنًتصّرفًاخلالق.

ًالقدرةًعلىًالب ًالقدرةًعلىًالبقاءًبنسبة ًكالقبيلةًسواءًبسواء. ًببغض،ًفاحلربًُتًغض.ًوالبغضًالًحيبلًإاّلًاجملتمع ا. ًحالةًُومةًأبد 
ًمًالذيًهوًيفًطبيعةًاإلنسان.يفًالفكر،ًتتناقُضًوالتقدًًّعجزًًٍشاهدًِ

يفًالناس،ًفرتتفًمنًأسسًعلقاُتًالبشرًبعضهمًببعض،ًويضطّرونًإىلًاستنباطًقواعدًللعيشًًسّنةً ًاحلبًًَّويرتفعًصوٌتًيشرعُّ
العلئقًُةًيفًتسويةًل غًاحملجًّأعداءكم..."،ًتـُبْـًيسوع:ً"ًأحّبواًا.ًعندماًيقولًاذًأرضهًمدىًحيويً غزوًاملرءًجار ه،ًوغريًاختًّجديدةًغريً

تكًماًالًيأبهًًملعضلتكًماًالًيراعيًمعضلةًاآلخرين،ًوالًحكم اًيفًقضيًّبنيًالناس،ًوتكونًالك ونـ ّوية.ًفمنًالك ونـ ّويةًأّنًليسًحل ً
ًجلميعًالقضايا.

ًب ًالنيّـر ة ًللعقولًاملنشرًِإوملًتكتِفًالصفحُة ًبلًتروحًتكشفه ًُّبة.ًطلعًاحلّق، ًاحلّق ًوأّن ًنور، ًاحلّق ًوأّن ًقدرة، ًاحلّق ًفنعرفًأّن حة،

ًالنورًبدونًاآلخرً  ّبة،ًوهكذا ًُو ًبدونًنور ًالًتكونًالقدرة ًالقدرة ًفزادت:ًونعرفًأّن ًأحد. ًاحلقُّ ًكانًقدًقيل: ًوكذلكًاحملّبة. ين،
ًواألحدًثالوث.ً

ًاألحدً ًومنًتثليثًاحلّق ًكانتًالكونويّة، ًبنيًزمنًًًُشي أمنًاحلّب ًالبشر، ًوراودتًخواطر  ًوكانًذلكًالنورًيفًالقدس. ًش يء. كّل
ًكانتًعلىًالزمنًهت ًِكبرية،ًلكنًًًّك رًٌوآخر،ًفًِ لًللحّقًجيٌدًيكفلًبقاء هًيفًالناس،ًيلمسًالعقُلًملس اًمعل ًفتتلشى.ًوعندماًجُيعً ًنًُها

ًكينونةًالًتكونًإاّلً ًكّل ًًمىتًتّسدت.هذهًالبداهة:

ًنطاكية.ًأوكانًذلكًيفًذاتهًحّدًالفعل،ًصارًالفكرًهوًالفعل.ًبلغًالفكُرًمنً

ًصلًبتلكًالتجربةًالفّذة.وَت ًّح ب ُلًالعقلًبعلمًسياسةًالناس:ًن ظ ٌرًيفًاألغارقة،ًوتربةًعندًالرومان.ًوراحًالشرقًيتوقًإىلًيومًيتًّ

ًقلبً وحيكً  ًقعساءًحّطمتًالوثنًوهدتًباّسمًا،هلًمًحاكٌم ًيفًبيذةًشامّيةًربيبةًالتجريةًالفّذة،ًفيدّشنًهًيفًمهّةًحجازيّة األحد،ًوبالُُه
ًالناسًب ًرً ًعًُلًمعل  ًثمأالشرقًعهدهًبسياسة ًحكمًعجيبة ًتولدًآلُة ًل ُه ًالكبريًدمشقًقاعدة ًأهّناًإفتًبه.ًعندماًجيعلًمعاوية بداُعها

ًاحُلكْميًًّع ر فت ًوتدبريً ً)الدمشقيًًّمقاديرًالرتكيب،ًويكونًمنًتراثها ًالدمشقيًّحضارة  ًوقيادة(ًا، فتٌحًعريضًدّقًيفًالثلثًًدماغ ا
ًراحتًتظّللًاملعرفةًيفًحقبةًمنًعمرًالعامل.القارًّ ًاإلميانًفمهرًعاملًالعصورًالوسطىًبرجلًاحلكم.ًنً توطًَّعقلًًٌاتًبيارق  وكانًًهلب 

 ذلكًيفًدمشق.

ً ًعلىًذاهتا ًأربعًالًتنكفىء ًعقلّية ًبُؤر ًدمشق، ًأنطاكية، ًالقدس، ًوالعقلًالعامليًّصيدون، ًختصببلًتروحًتتحاّك ًفمنً، هًوقنصبها.
ًكماًميضيًحياءًمنفيس،ًحيثًتقومًحركةًعقليًّأأمجلًًإىلًمصرًتؤّسسًصيدونًَتضيًجاليةًٌ ةًتكفلًتنشذةًموسىًبطلًالوحدانّيةً،
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نطق،ًتنفتحًهلماًاثنتانًمنًمدنناًاألربع:ًثيناًاملأربيبةًفتحًإىلًبلدًاليونانًيبينًمدينةًثيبا،ًمرضعةًأثينا.ًوإذاًيشرقًجنمًروماًالنظام،ً
ًطرسوسًتفعلً ًيفًأعرب  ًأثينا ًبيزنطية ًوعرب  ًتفعًوبريوتنطاكية، ًيفًدمشق. ًروما ًقُـًًعومُل ًابً طًُرًْعصبًدمشقًتكون ًاألندلس، ليتًُة

نطاكيةًقدًانتقلتًمجلةًإىلًروماًالنظامًتعلهاًروماًالروح.ًومنًأيًمثاينًمذةًوألف.ًوتكونًستغدوًعاصمةًالعاملًالفكريّة،ًبنيًعام
اصمةًالعاملًالروحّيةًومستودعًينًنّتصلًهباًعربًباريس،ًعرًييفًالقرننّيًاألخًةًاحلديثةًاليتًالًننفكًّثيناًتكونًأوروبًّأهذهًومنًتلكًومنً

ًالواحد.ًرثًالعقليًّاإل

قدًتكونًغفلتًعنه،ًيفًًرٌثًقديرًنرّيًُبًّإتشابكاهتاًبعواصمًالعاملًالعقلّية،ًتراك م ًنطاكية،ًفأر اًبالقدس،ًفمنًصيدونًإىلًدمشقًمً 
ماًانفّكًلُبنانًًْهيـ ن تًالقدس،ًولكنًّنطاكية،ًوتبّدتًدمشقًوصيدون،ًوتصً أطلعته،ًفترتّكتًأزمنًمنًاألزمان،ًمدُنًاخلريًاألربعًاليتً

ًكلًًّ-نفتاحهالً-الفّذ،ًمؤّمن اًلهًهًالذاتًّاهيفًاتًًّاملضيًّر اًلهًرثًحبرص،ًموفًـ علىًالزمنًحيتضنًذلكًاإل ًكالوجودًصوب ًلفتاتًوساع ا
ًمًيفًالوجود.تقدًّ

ً،ًوحيّدهًبأنّهً"ًماًوراء"ًختومًونطقًوِعرقًووحدةًأّيًتاريخًكان.تهًوثراءهًالعقليًّرثًالذيًيكّونًلُبنانًوذاتيًّهذاًهوًاإل

سانّيةًيفًنتكثيفًالإلًفعلً ًب ِنيهًِيفًًلُبنانً ً،ًتصبحًرسالةًُوحوضناًالعامليًًّنناًوبنيًحوضناًاملشرقيًّبداعًلناًذاّت،ًومنًتفاعلًبيإإنّهًملنً
ًف.وقً الًيًًُ،ًفعلًٌفعلًًٌ،حالًه،ًعلىًكلًّعطاء.ًفعٌلًمتنوّعًولكنًّإاإلنسان،ًويفًاملشرقًفعلًُحّبًوابداع،ًويفًالعاملًفعلًفهمًًو

هًحّب،ًوالًيقبلًبأنًوجودهًالوحيدةًأنّهًعقل،ًوالًيستجيزًلنفسهًأنًيبغض،ًوأمجلًماًيفًتراثهًأنًّةًيتنازلًلُبنانًعنًرعايةًالعقلًوعلًًّ
ًاهًفعلهًهوًانفتاحًعلىًالعاملًوماًفوقًالعامل.ينكفىءًعلىًذاته،ًواتًّ

ًة.قوًًّقدرةًفوقًكلًًّهًهذهًوحّبهًوانفتاحه،ًوهيًمجيع اًحّق،ًواحلقًّتبنانًنورانيًّويستحيلًأنًُتستـ غ ّلًعلىًلًُ

ًاألرض.ًرًُغً صًًِهبحّبًلكّلًابنًحّقًضاقًًمستهٍد،ًومدرسةً ًسوفًيكونًلُبنان،ًحبكمًإرثه،ًهدي اًلكلًّ

منًالعقُلًفيهًأنًحيكمًعلىًأّيًإله،ًعلىًأّيًإنسانًوألّيًإنسان،ًعلىًأّيًأالذيًيً–ذاًاقتضىًاألمرإالوحيدًً-سوفًيكونًالبلدً 
ًظرف.ًشارع،ًويفًكلًًّمسكن،ًويفًكلًًّعملًوألّيًعمل،ًويفًكلًّ

ًكي فًسوفًيكونًل ُهًمنًتعّددًالشي عًوالطوائفًفيهًنعمُةًَتّرِسهًبرحابةًالصدر،ًوشرُفًالسبقًإىلًالتأليفًبنيًاألشياء.ًبهًيعلمًاليهود
ًوجدًاآللة.أنًآسية،ًالًكيفًاستخدامًاآللة،ًبلًكيفًاملسامهةًيفًالعلمًالذيًاإلقلعًعنًعنصريّةً،ًومنهًتتلقًّ

ًإىلًمفكًّسوفًيك ًاملفتوحتنيًالًتضيقان،ًركوٌن ًبلًليضيفًإىلًونًله،ًمنًذراعيه ًكيفًيقاتلًالغرب، ريًالغرب،ًالًليأخذًعنهم

ًمً  ًكبري ا،ًفريدًالعملًيفًالتاريخ،ًيقتلعًالبغضًمنًالغرب.ًمنًهنا ًمً رُّعقدهمًقلب ا الكرامًخبطرًعليه،ًموهوم،ًمدسوسًعلىًنبالةًًرًَُّه

وحّقهًبالبقاءًهوًنًيبقى.ًأمنًآخرين،ًبلًألنّهًيريدًًنًبأنّهًباٍق،ًالًمبشيذةًٍموقًُِـًفهوًالًمنًأمرًًٍنًْكًُالعدلًوالنورًيفًعاملًالغد.ًومهماًيً 
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ًالقومّيةًليستًإثرةًيفًذاتًواعتزامًًٌفعلهًأمسًواعتزامهًللغد.ًفعلًٌ لغريب،ًبلًمدماكًًض اغوبةًعلىًجار،ً،ًوعصبيًّيربهنانًعلىًأّن
ًمتواضعًيفًالبناءًالواحد.

ًيه،ًيفًوجهنًِ،ًوطن اًللحقيقة.ًوجهرنا،ًحننًبً ةًالرتاثّيةلًمنًأوروبًّرناًعلىًأبوابًآسية،ًيفًهذاًاجلزءًاملتوغً منًتراٍثًقديرًنرّيًُّب،ًعمًّ
ًإليهًرسالةًأً-ذاكًاملزيجًمنًنورًوحربً-الغرب ًوراءًالنفع،ًّنًلنا مهّدئة ًمنًرعونته،ًخمصبةًمنًنشاطه،ًمسّددةًمنًبصرهًإىلًما

متهانًاملاّدة،ًوالكفرانًبالذات،ًوالتطّلعًإىلًفوق،ًوالرتّيثًبالبادرةًقبلًوعيًاةًآالفًسنةًمنًالصرب،ًوالفكر،ًًوتناًإليهاًستًّدً رسالة ًهً 
نـ ن ةًالعامل.ًلكلًّ ً،ًرسالة ًفّذةًيفًالعاملًختّولناًلّبـْ

1944ًنيسانً

 عقل،سعيد 
1961ًالكتبً،ًً،ًطبعةًثالثة،ًبريوت،ًدارقدموسًمنًكتاب

### 

 َعِظيُم الُعظَماء
 

،ًممَّنًتقومًبيوهُتمًحولًالسَّاحةأيفً ًبعينهًمنًبعلبكَّ ًكانًالقاطنونًيفًحيٍّ وهيًهبذاًاالسم،ًوإنًملًتكنًت زيدًً-وائلًالقرنًالثَّامن،
ًيُبك رون،ًصباح ا،ًإىلًاحتللًالشَّبابيك.ً-علىًِتْسعًق ص باتًيفًمثانًٍ

ًوكانًأُناٌسًمنًاألحياءًاألخرىًيستضيفوهنمًالًِلش يءًإاّلًليستمتعواًمعهمًبالرُّؤية.

ًوعندًبُزوغًالشَّمسًَتام ا،ًأوًبـُع يد هًبقليل،ًتأخذًالرُّؤوسًتتحرَّكًخلفًالشَّْعرِيَّات.
ًإهّنمًاحلضوُرًاْكت ملوا.
ًنتظ ر.مُـًالوعمَّاًقريبًسي ِصلً

يً  لتهاًالر يحًأوًمنًفُتاتًُخبزًوِقشرةًب ص لًتركهماًم كاريًٌّتـ ع شَّىًحتتًِحنـْ ًالسَّاحة ًمنًورقٍةًمح  ًك ن ْسن  ة.ًإذًيـ ْنبغيًأنًوتكونًالعجائزًقد

ًر.ع ًع ْيناًالقادمًعلىًشيءًُيكدً يبقىًاملكاُنًنظيف اًلكيًالًتـ قً 
ًمنًأحدًاأل زِقَّ ًينفجر  ًةًبعُضًالص ْبية،ًوُيلقيهمًولدًمنًُهنا،ًوآخُرًمنًُهناك.وماًهيًحىتَّ

ًوهتدأًُاجل ل ب ة.
ًاآلخر،ًيتوجَّهونًإىلويـ ُروحون،ًالًو ًجهٍةًبالذَّات،ًوقدًتـ ر صَّنواًوخ ف ت ِتًاألصوات.ًاحُدًتِْلو 

ًالشَّْعرِيَّاتًفتتكاثر.ً ًأمَّاًالرُّؤوسًالَّيتًيفًالشَّبابيِكًخ ْلف 



   
 

 

8 
 

ًُعًمه ْس:وُيسمً 
ًع ْبُدًالرَّمحِن!!ًع ْبُدًالرَّمحِن!ًوصل -

ًإنَّهًهوًأيض اًو ل ٌد.ًو ل ٌدًِمْثُلًهوالِء،ًيفًاحلادية ًع ْشرة ًالًت زِيد.
ًت لعبون؟ًيقولًهلم. -

ًفـ ي هتفًواحد:
ًاهلياكلًميت.ًوعمَّاًقريبًسي خُرجونًبنعشه. - ًالرَّمحن.ًاليوم ًيفًح ي  ًال،ًياًعبد 
.ماًه مًَّجُييبًعبُدً - ًالرَّمحِن،ًآباؤناًيؤاُسون.ًأمَّاًحننًفقدًجذناًلِنـ ْلهو 

ًبعض اًيفًزاويةًوآخرينًحتتًُشْرفة،ًي صِفر،ًي بعُثهمً،ًهاًهوًأ نيُقًاإلشارةًُيصفً  ًِفر ٍقًًي ركضًأمام هم،ًيـ ُبثُّ قًفُيطيعون:ًيـ ْقِسمهمًث لث 
يءًهِبِْم،ًوأخري اًيُعلًِ ًعرتاض.ُمًاعرتاض ا،ًفيبتسمًلهًهو،ًفيختنقًاالنًغل ب ةًالغالِبني .ًوحياولًبعضهجي 

ُت خاصًِ
ًمني .كلًُّهذاًحبركةًم ْلُمومة:ًالًي عُنف،ًالًيبالغ،ًالًيرفعًصوت ا،ًولهًض ْحك ٌةًوالًأ ْوقع،ًُتشج ُعًأبد ا،ًوتقر بًبنيًامل

ًأسُكُتًإكرام اًلعبدًالرَّمحِن،ًيقولًواحٌدًِلُمشاِكسًنالًمنه. -
مىتًش ر ع ًيفًاحلديثًيُروحًًوي ُكونونًقدًت عبوا. ًًُدونب عيالفيقتعدونًإفرِيز ا،ًوهوًعلىًرأسهمًيفًالوس ط.ًمثًَّ يرتكونًاإِلفريزًشيذ اًفشيذ اًحىتَّ

ًل ُيصِبحون ًبنيًيديهًعلىًاألرضًيفًح لقةًر ْحبة.
ُُِقًٌّ - ،ًياًِجْرِيس.ًإنًَُّمود اً ً.ًكانًعليكًأنًتسكت 

ًلقدًظ ل ْمت.
ًفيسألهًواحد:

ًكلمةًأُخرىًجديدة.ًمنًل "ًظ لً ماًمع - ًْصح فًوالًبُدَّ.ًملًن ِصْلًإىلًكتابًا،هل.مُـًالمت"؟
ًكبار،ًبعُضناًيفًً،عبُدًالرَّمحنًًِيردًَُّتييُزًالظُّلمًمنًالعدل،ً - ًكذلكًَتييُزًالُقبحًمنًاجّلمال.ًحننًاليوم ، يكوُنًِفيناًمنذًالطُّفولة.

ًالثَّانية ًّعْشرة .
ًويسألهًسائل:

ًكانًعليًَّ - ،ًأمِس،ًإنّه ًُعم ر؟أحق اًقُلت  ًنًالًأ ضِرب 
ًكانًُعم ُرًقدًض ر بين.

ًُيسمَّىًع ْدال ًًإضرِْبه،ًيردًُّ - ًمً ـ.ًولكنًبإمكانكًوقوُفًالعبدًالرَّمحِن،ًح قُّكًهذا.ًإنّه ىلًهذهًاألعمدة.ًإْوِقِفًاألمجِل.ًأنظْر
نياًأروع ؟ ًأتظنًُّأنًَّيفًالدُّ

ًپتاألعنُيًُمس مَّرةًعلىًهيكلًجًوفيتطلَّعون!ًفإذاً اء ًغ يـْر  ُسًالصَّباحًتُواِجهًمنهًجانب ا،ًوتُبقيًآخرًيفًالظ ّل،ًفُيبديًهب  ري،ًوقدًراحتًَش 
ًُمعتاد.
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ًلًعبدًالرَّمحن:فيكم
ًعلىًال - ًالعدل.مًُـبـ ل ىًأْنًت سُكت  بَّةًفوق   ح 

ًسيءًأ ْحس ُن.ًمعاقبتهًعدٌلًوهذاًُبَّة.ًوامل

ِلماُتًإعجاب،ًفُيهْسِهُسًالكلم ًواحد:ًفـ ت ُموجًالرُّ ًك  ًؤوسًخلفًالشَّْعرِياتًاسِتحسان اً،ًوُتسم ُع
ًبا،هلًعليكمًالًتـ ْرف عواًالصَّوت.ًإْنًدرىًبناًأخ ذ همًومضى. -

ًويسالهًص ِِبًٌّأكربًمنه:
ًو ع ْدت ناًمنذًأُسبوعنِيًبِنـ ْقِدًاحلكايةًالَّيتًق صَّهاًأبوًص لح. -
ًالعابدين،ًبعدً - ًزين  نًانتصرًعلىًأعدائه،ًأصحيٌحًصحيٌح،ًيقولًعبُدًالرَّمحن،ًلقدًأعجبينًأبوًص لح.ًلكنَّهًجعلًالشَّيخ 

ًكانتًواحدتهًُتظل ُلًابنه،ًوهوًيفًقـّْيِدًاحلياة.ًوزيُنًالعابدين؟ًبـ ل ىًً كانًيقطعًشجرهمًاث ذار اًالبنهًالقتيل.ًماًذ ْنُبًالشَّجر؟
ًباُتًسيفهًتأخذً.ًض ر ببطل ً ًأنَّهًر ِضي  ًالس هامًإىلًعً أباألّلباب.ًإالَّ والده.ًأُدو هًبعدًأنًادَّر ع ًعدُّوهًبنًيواصلًُجنُدهًت ْسديد 

ًهذاًليسًيفًاإلنسان.
ًحدًالص بية:أفاعرتضً

ًعنهمًلكانتًالنَّْجدةًوصلتًإليهمًيفًحينها،ًوُغِلب - ًك فَّ ًزيُنًالعابدين.ًماًتقول،ًياًعبدًالرَّمحِن؟ًلوًأ نَّه
ًِمنًظ ف ر.ًأمجلًانكسارًًٍأنًيُؤثرًاالنكسار.ًُربًًَّفلُيغل ْب،ًر دًَّعبُدًالرَّمحن.ًعلىًاملرء،ًأحيان ا، -

ًحدًالشَّبابيك:أفـ تـ ْهِتُفًامرأٌةًمنً
ًس ِلم ًف ُمك. -

ًنهض،ًويغِمُزًالصَّبْية،ًوينطلقون.عشراُتًالرُّؤوسًقدًأ طلَّْت،ًفيً فيتطلَّع،ًفإذاً
ً ًعهم:،ًمجعهمًيفًالسَّاحةًوراحًيُودًّ،ًوكانًقدًك رب ًسنتني721ي ومًمنًعامًذات 

أنا،ًمرَّةًأخرى،ًيفًلبنان،ًـمً .ًوقالًأناًيفًدمشقًأخطبًيفًالاللَّيلة،ًرأيُتًيفًم ناميًرؤياًمجيلة.ًقالًتركتًبعلبكًَّ - سِجد.ًمثًَّ

يذينًأُناسًيً  ًْغِرب،ًمنًاهلِْند،ًمنًبلدًتدعىًاألندلس.مً ـستـ ْفُتونين،ًمنًالشَّام،ًمنًاليفًبريوت،ًجي 
ًسٌمًجديدًعلىًالدُّنيا.ًأضغاُثًأحلم...ًأ م اًت ظنُّون؟ًوماًه مَّ.ًفلُنكِمل.ًقالًإنَّينًأحببُتًأهل ًبريوتًوأهل ًاجلبل.ا

نياًألنًَُّوالت هًجارواًعلىًلًُ ًبنان.ومنًأْجِلهمًرفعُتًالصَّوتًعلىًالظُّلمًِبو جهًأكرِبًم ِلٍكًيفًالدُّ
ًالص ْبية.ًوكانتًالدُّموعًت ْطِفرًمنًاأل ْعنُي. ًوس ك ت 

ًفأكملًعبدًالرَّمحن:
ا،ًإىلًدمشقً.ًوقدًأموتًيفًِسواهاًمنًبلدًا،هل،ًلكنَّينًأُريدكمً - ...ًعلىًأي ًحالًأناًذاهب،ًغد  إنَّهًُحْلم...ًُحْلٌمًليسًإالَّ

ًرُفاتًولينقْلهًإىلًلبنانً.إىلًشيء:ًإْنًصارًواحدُكمًُموِسر اًفْليتصدَّْقًعلىً
ًقاهلاًُمغل ف اًُحْزنهًبالضَِّحك.
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اًغريً  ًعاِدّيًيقالًلهً"ًعبدًالرَّمحِنًاأل ْوزاعي".ًيفًاليوِمًالتَّالًكانتًدمشقًبّأْسرِهاًقدًخرجتًإىلًالطُّرُقاتًت ستقبلًولد 
ًِقصَّةًاإلمامًالعظيم ًكانًيـ ُزورًًُ،يفًحداثتهً،هكذاًق صَّ ًً،بسببهً،معًتلمذتهًم ْسِجد اًيفًظاهرًبريوتًراحتًأرُضناًراهٌبًمنًغزير تعتزُّ

ا اًت ُضمًُّرُفات اًفريد  ًكانًاإلنساُرًً،بأهنَّ ًمنًِقيلًفيه:ً" ًُشر فاِءًعصرِه".ً،الكامل ،ًأعلم ًُعل ماِءًعصرِهًنً فات  ًوأشرف 

 سعيد عقل، 
ً.95-89،ًص2013ًجامعةًسّيدةًاللويزة،ًزوقًمصبح،ً،ًطبعةًثالثة،ًلبنان إن حكىع ِظيُمًالُعظم اء"ًيفً"

### 

ً

ً

 


