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Zبين َيَد0 �لّذكريا

علي  حمله  ُحلمًا  �َنْشُرها   >Zلذكريا�<  bهذ تد�ين   Hكا
 cقا حتى  ِطو�ًال،  سنين   b5ير�� ظّل  �1مًال  قلبه  في  �لطنطا�0 
 H1 4نه يرضى   ->kلكتا' >تعريف عا -في بعض سطو� مقدمته 
يتناco عن كل ما كتبه �يوفق �هللا 4لى 4كماI cلك �لكتا' (تعريف 
عاk) �كتا' �لذكرياZ. �تأّخَر �ألمر، �1ّجل جد0 �لشر�Vَ فيه 
ثم ما c�o يؤّجل، �مرZ �لسنوH بإثر �لسنين، حتى كاH يوkٌ من 
1ياk سنة ١٩٨١ جا.b فيه oهير �أليوبي، يسعى 4لى 4قناعه بنشر 
في  �بتد1 صد��ها  قد   Hكا �لتي   >Hلمسلمو�< في مجلة  Iكرياته 

Iلك �لحين، فما c�o ُيلّح عليه حتى ��فق على نشرها فيها.
لقد �ستجا' لهذ� �إللحاx �هو ال يتصو� ما هو ُمْقدk عليه، 
�1كا5 1جزk 1نه لو كاH يعلم ألحجم �ما 1قدk، فقد هّونو� عليه 
 Zظهر� ،cما يقو Hهم يكتبو� zيتحد x���ألمر في �لبد�ية حتى 
 Zسُتثير� H1 كذلك، �لكنه ما لبث Hحلقتا >Hفي مجلة >�لمسلمو
بنفسه،   Zلحلقا� كتابة  4لى   cفتحو �لحماسة  فيه  �5َبَّت  هّمته 
1لف  �بَع  قا�َبت  حتى  بعدها  حلقًة  حلقٍة  كلُّ  تجّر  فيها  �مضى 
 Vلشر�� �ليوk- على  1نه لو لم يو�فق -في Iلك  حلقة. �1حسب 

بهذ� �لمشر�V لما �1ينا هذb �لذكرياZ بين 1يدينا قط.
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ما سبق هو �لذ0 قلته منذ سنو�Z في �لكتا' �لذ0 كتبته عن 
جد0 �حمه �هللا (علي �لطنطا�0: 51يب �لفقها. �فقيه �أل5با.)،  
��ليوkَ 1قوc عن نفسي �لمقاَلَة �Iَتها، �1عتر� بأنني كنت سأُْحجم 
 Zلذكريا� bسُيْحِجم لو عرفُت ما سأنفقه في مر�جعة هذ Hكما كا
من جهد ��قت. لقد تهّيبت �إلقد�kَ على >�لذكرياZ< منذ �لبد�ية 
1��جع   H1 من خطتي   Hكا� �ستطعت،  ما  �لمهمَة   bهذ ��5فعت 
َجا2،  �لكتب جميَعها قبل H1 1قحم نفسي في بحر �لذكرياZ �للُّ
يبلغ   H1 �1قّد �لحسا' ��لتقدير- لم  بالغت في  لكنني -على ما 
�لعمل في مر�جعتها �لصعوبَة �لتي لقيُتها فيه �ال H1 يستهلك �لوقَت 

�لذ0 1نفقُته.
بأكمله   kٌلمقدمة �يكا5 عا�  bهذ Z1خط كلما kليو� �هأنذ� 
 cال 1قو ،Zأل�لى من �لذكريا� �ينصرk منذ بدZ1 بمر�جعة �لسطو
ه فيها، لكنني 1جر� H1 1قوc غيَر مبالغ �ال متزّيد 4نني  4ني 1نفقته كلَّ

قد 1نفقت فيها نصف 1ياk �لعاk كاملة �1 تزيد!
*  *   *

لقد كاH �لعمل صعبًا لطوc هذ� �لكتا' �تنّوV موضوعاته، 
�1نا 5oته على نفسي صعوبًة حين 1�H1 Z5 1قتر' من �لكماc؛ 
1عني 1نني سعيت 4لى غاية �إلتقاH �لممكن، 1ما �لكماc �لحقيقي 

فال يقد� عليه �لنا�، 4نما هو من عمل �ّ' �لنا�.
�لسابقة،   Zلطبعا� 1خطا.  تصحيح  في  -�1ًال-   Zجتهد�
�هي كثير�، �ال سيما في �ألجز�. �لمتأخر�. فقد �ستغنى جد0 
حين ��عتمد  �حمه �هللا- حين صد�Z تلك �ألجز�. عن �لمصحِّ-
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� في صناعة �لنشر H1 �لمؤلف  على تصحيحه. على 1نه من �لمقرَّ
ال ينبغي له مر�جعة تجا�' طباعة ما يكتب، Iلك 1نه يقر1 بعقله 
ال يقر1 بعينيه، 01 1نه يمّر بالكلماZ فير� ما كتبه �بتد�ً. �ُيغفل 
-الشعو�يًا- �الضطر�َ' ��لخطأ �لناشئ من عمل طابعي �لنَّص. 
Iلك فضًال عن 1نه كاH قد َكبُر �كلَّ �ملَّ حينما نُشرZ �ألجز�. 
باألخطا.  �5oحمت تلك �ألجز�.   H1 �ألخير�، فكاH عاقبة Iلك 
�لسابع  �لجز1ين   H4 لو قلت  1بالغ  1كا5  �5oحامًا عجيبًا، حتى ال 
��لثامن خاصة قد Z5�o 1خطا. �لطباعة في كل منهما على 1لف 
 Zنتقلت صفحا� H1 Zخطأ. بل لقد بلغ �ألمر في ��حد� من �لحاال
كاملة من حلقة من �لحلقاZ 4لى موضع َقِصّي، فصا� يفصل بين 

!Zمن �لصفحا Zٌجز. من �لمقالة ��لجز. �آلخر عشر�
ْقط  �لسَّ َكُثَر  بل  �لمطبعي  �لخطأ  على  �ألمر  يقتصر  �لم 
ُجَمل  منفر�5 �1حيانًا 1خر�   Z1حيانًا كلما (�لحذ�)، فسقطت 
��ختّل  �لشعر  من  كثير�   Z1بيا ��ضطربت  عّد�،   ��سطو كاملة 
ميز�نها بسبب نقص كلماZ فيها �1 طباعة بعضها خَطًأ. �ما 1كثَر 
 ���لكلماZ �لتي طُبعت خَطًأ حتى صا� �لمعنى �لذ0 يفهمه �لقا
بعض  -في  لتصحيحها  �لبحث   �صا �حتى  �لعجب،  من  َعَجبًا 
�ألحياH- 1قرَ' 4لى حل لغز من �أللغاo �1 فّك 1سر�� 1ُْحِجّية من 

.Zألُحجّيا�
�لمقالة  �نّص  �لكتا'  نّص  �لنّصين،  1قر1   H1 علّي   Hكا
��لخلل،  �لخطأ  مو�طن  على  1قع  لكي  �لجريد�،  في   ���لمنشو
�لما�5   �1 �لمخطو�  �ألصل  مر�جعة  4لى  مر�  غيَر   Z���ضطر
 Hفكا غامض.  خلل   �1 خفي  خطأ  تصويب  عن  بحثًا  لة  �لمسجَّ
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من جملة ما �جدته �� �لطبعا� �لسابقة من �لذكريا� قد فقد� 
ما �  �لذين جمعو�  فيه  بسبب خطأ �قع  �لحلقا�  *حد)  نصَف 
في  �هي ) *لى موضعها(١)  فأعدتها  �لكتا9،  من  �أل�لى  �لطبعة 
�لجزC �لثالث). �في �لجز�B Cته �ضفت حلقة لم يسبق نشرها من 
قبل، �هي �لحلقة �لسابعة ��لتسعو�(٢)، فتغّير بإ J�K هذI �لحلقة 

ترتيُب سائر �لحلقا� �آلتية بعدها في �لذكريا�.
 � Kألماكن �لو��� Uألعال� Cقد �جتهد� في ضبط �كثر �سما�
 Cنها �سما� ْكل، �ال سيما حيثما �حسست  بالشَّ �لكتا9  في هذ� 
بعيد� عن مألو^ عامة �لقّر�K ،CجاCَ �� يلفظوها لفظًا صحيحًا. 
يستصعب   ��  �ُKقّد غريب  لفظ  كلَّ  ْكل  بالشَّ ضبطت  �كذلك 
�لم ) �لشعر  من    K�ما  ثم شّكلت كل   ،Cلقّر�� بعُض  به  �لنطَق 
 �B* نهf�يكن شيCٌ منه مشكوًال في �لطبعة �لسابقة)، فالشعر يفقد 

.Iغريُب �للفظ فيه �كثر من سو���ختّلت قر�Cته، 
�ّحد� Kَْسَم �لكلما� �لتي �K � في �لطبعة �لسابقة في �
صوK شتى، *B ال يجوf �� يتعد  Kسم �السم �لو�حد في �لكتا9 
�لو�حد، فقد �جد� -مثًال- >سوKيا< �>سوKية< َعَلمًا على �لبلد، 
 Cأل� مذهب كتابة �سما ،� K�فجعلتها >سوKيا< باأللف حيثما 
�لبلد�� بتاC مربوطة قد �ندثر �ليوU بعدما كا� شائعًا في �خريا� 

______________________
في  �نظر صفحة ١٠٧  ��لسبعين؛  �لسا سة  �لحلقة  Bلك هو شطر   (١)

�لجزC �لثالث من هذI �لطبعة �لجديد�.
(٢) �نظر تعليقي عليها في �لصفحة ٣٧٩ من �لجزC �لثالث لمعرفة سبب 

خلّو �لطبعا� �لسابقة منها.
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 kليو� تعد تجد  فلم  �لعشرين،   Hلقر� �لتاسع عشر �مطلع   Hلقر�
 Zفرنسة< �>4يطالية< مثًال بل >فرنسا< �>4يطاليا<. �كذلك �جد<
في �لذكرياZ >1مريكا< �>1ميركا< �>�1��با< بو�� ثانية �>�1�با< بال 
���، فجعلت Iلك كله >1ميركا< �>�1�با< ألنه هو مذهب جد0 
�حمه �هللا في كتابة هذb �ألسما.. �قل مثل Iلك في �ختال� �سم 
�سم �لعَلم (�لعمو05 ��لعامو05 مثًال)، �عشر�Z من 1مثاI cلك. 
�قد �قَعت 1خطا. �لرسم هذb كلها �كثيٌر من 1خطا. �إلمال. (�لتي 
بأخر�،  تبديل كلمة  �لمضحكة في  صّححتها) �بعُض �ألخطا. 
 bيد �لحلقاZ بخط  كتابة  كل Iلك �قع حينما توقف جد0 عن 
ل على شريط يذهب  ُتَسجَّ  Z��تحّوc 4لى 4مالئها بصوته، فصا
4لى �لجريد� فَيطبع طابُِعها �لحديَث �لذ0 يسمعه كما يسمعه، فما 
1كثَر �ألعاجيب �لتي كنَت تجدها مطبوعة عندئذ، 1كثُرها صّححه 

!�جد0 في �قته �1قلها �جد طريقه 4لى �لكتا' �لمنشو
1ما �لحو�شي �لتي 1ضفتها 4لى �لكتا' فقد سرZ فيها على 
خطتي �لمألوفة �لتي �ّتبعتها في كل ما ��جعته من كتب جد0 من 
قبل؛ فأنا �1ضح فيها ما 1جدb غامضًا غموضًا 1قّد� حاجة عامة 
�لقر�. 4لى 4يضاحه (�هو في هذb �لذكرياZ 1كثر من سو�b في سائر 
�لكتب بسبب خصوصية �لزماH ��لمكاH) �1 موَجز�ً 4يجا�oً يصلح 
كتا'   �1 له  مقالة  4لى   �1شا  �I4�  ،Hلبيا�� �لتفصيل  بعض  معه 
IكرZُ �لمقالة I �1كرZ �لكتا'، ��بما �جدته قد طرx �لمسألة 
في صيغة �لشّك �1 �لتسا�c، فعندئذ 1تابعه فيها بقد� ما 1ملك من 
�لتدقيق ��لتوثيق، كضبط بيت من �لشعر �1 نسبته 4لى قائله، �1 
تحقيق معلومة تا�يخية، �1مثاI cلك مما ستجد�نه في مو�ضعه.
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 �سو� يجد قا�� هذb �لذكرياH1 Z في بعض مو�ضعها 
تكر���ً، فيقر1 في حلقة �صفًا ألحد�z قر1 عنها في حلقة مضت 
�1 حديثًا عن 1عالk سبق �لحديث عنهم فيما مّر من حلقاZ (�هو 
1مر �عتذ� منه �لمؤلف غيَر مّر� في ثنايا �لذكرياZ)(١)، �كل Iلك 
 Hأل ،b�4لى تكر� تركته لم 1مّس منه شيئًا �لم 1علق عليه مشير�ً 
 H4�- لحديث� H4ليه هنا�، �أل Z4ليه هنا كما جّر Zلمناسبة جّر�
 .Zلكلما� غير   Zبكلما  �1  ���لصو غير   ��بصو جا.  قد   -�تكر
حذفت  حين   Hكا بالحذ�  فيه  تدّخلُت  �لذ0  �لوحيد  �لموضُع 
قطعة طويلة مكر�� بكلماتها �حر�فها جميعًا، �هي نحو خمس 
�لقديمة  �لطبعة  من   ٢٠٨�  ٢٠٧ �لحلقتين  في  كانت   Zصفحا
(�هما �ليوk �لحلقتاH ٢٠٨ �٢٠٩ في �لجز. �لسابع)؛ فقد 1فر5 
جد0 -�حمه �هللا- �لحلقة �لخامسة ��لسبعين من Iكرياته للحديث 
عنه   �فكر سنتين  بعد  عا5  ثم   ،0oلحجا� �لحديد0  �لخط  عن 
1نه قد سها �نسي  1شّك في  فلم  �لحلقتين،  �لحديَث في هاتين 

�تابعه �لناشر في سهوb �نسيانه.
*   *   *

�لقر�.  1ثا� تسا�c بعض  قد   Hبما كا� 1مر�ً  �1ّضح   H1 بقي 
�لذين قر��� �لكتا' في طبعته �لقديمة: لما�I بد1 علي �لطنطا�0 
ثم  بالحديث عن مد�سته،   Zلذكريا�  bأل�لى من هذ� Zلحلقا�

______________________
(١) قاc في c�1 �لحلقة ١٧٥: "لّما �قترحو� علّي كتابة هذb �لذكرياZ لم 
يكن لها في Iهني صو��، �لم يكن تحت يد0 �1��% مكتوبة 1عتمد 
عليها، �كنت 1غبط من يكتب Iكرياته �يرجع 4لى مذكر�Z كتبها في 
 0�حينها... 1كتب ��هللا �لحلقة �ال 1كاI1 5كر ما قلت قبلها، �ال 51

شيئًا عّما سأكتب بعدها".
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1سرته،  �1صل   bجّد عن   zليتحد حلقة  عشرَ�  بعد خمَس  عا5 
�بعد عشرين حلقة ليحدثنا عن 1بيه، �1�بع �1�بعين حلقة ليحدثنا 
عن 1مه؟ نعم، لقد عّو5َنا H1 يقفز من موضوV 4لى �خر �H1 يقطع 
موضوعًا فَيِصَله بعد عشر حلقاZ �1 عشرين، �1 ال يصله 1بد�ً، 
بالحديث عن منشأ  نفسه  �لمرُ. حديَثه عن  يبد1   H1 �لمنطق  لكن 

1سرته �عن 1جد�b5 ��بائه، �Iلك قبل H1 يتفّرV مشّرقًا �مغّربًا.
��لجو�' هو H1 ما تر�نه 1مامكم بعد هذb �لصفحاZ �في 
�1سه �قم (١) ليس هو �لفصل �أل�c في �لحكاية �ال هو �1لى 
�أل�لى   Hلحلقتا� 1ما  �لثالثة،  �لحلقة  بل هو   ،Zلذكريا�  Zحلقا

��لثانية فلم تظهر� في �لكتا' قط.
 H1 �بتد�ً.  �أليوبي يطلب من جد0  لقد جا. �ألستاo Iهير 
يكتب Iكرياته في >�لمسلموH<، فلما فشل في حمله على �لكتابة 
ل حديُثه  هّوH له �ألمر فعر� عليه H1 يتحدz على سجيته فيسجَّ
� �ُينَشر، فاستسهل �لمسألة فو�فق على �لعر�. قاc في  ثم ُيحرَّ
 H1 ثم �تفقنا على" :Zآلتيا� Zلمقدمة �لتي تقر��نها في �لصفحا�
1حّدz بها ��حد�ً من 4خو�ننا �أل5با. �هو يكتبها بقلمه، فسمع مني 
�نقل عني �كتب حلقتين كانتا من بر�عة �الستهالc لهذ� �لكتا'. 
َيُحّك جسَمك مثُل ظفر�،  4ليه، �لكن ال  �ما قّصر 1حسن �هللا 

فكاH من فضله علّي H1 1عا5 بعَض نشاطي 4لّي، فبدZ1 1كتب".
�هكذ� ظهرZ �لحلقة �أل�لى في �لصفحة �أل�لى من �لعد5 
�لر�بع  في  يومئذ)  (�لوليد�   >Hلمسلمو�< مجلة  1عد�5  من  �لر�بع 
��لعشرين من محرk عاk ١٤٠٢ (١٩٨١/١١/٢٠)، �تلتها �لحلقة 
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�لثانية في �ألسبوV �لذ0 بعدb، �في هاتين �لحلقتين تحدz جد0 
�حمه �هللا- عن 1صل 1سرته �عن جدb �1بويه �بيته �لذ0 نشأ فيه -
صغير�ً ��لُكّتا' �لذ0 5خله ثم �لمد��� �لتي تنّقل بينها، كل Iلك 
حّدz به حديثًا مختَصر�ً ال تفصيل فيه �ال تطويل، ألنه لم يكن 
فيها  1نه سيتوسع   ���لذكرياZ �ال 5  bقد �ختّط خطة لكتابة هذ
بالَقْد� �لذ0 صنع من بعد(١). فلما ��1 حديثه منشو��ً في �لمجلة 
بقلم �لمحر� �1سلوبه �ّتَقدZ حماسته �شّمر عن ساعدb، ��ستّل 
 Hكرياته بنفسه، فَثّم كاI يكتب Vشر� bقد طو� Hقلمًا كا bمن غمد

مبتَد1 �لذكرياZ �لمنشو�� �كانت �1لى حلقاZ هذ� �لكتا'.
*   *   *

 ،>Zلطبعة �لجديد� من >�لذكريا� bهذ� ُمجَمل عملي في هذ
�4نه  به،  له  َمدين  1نا  �لذ0  �لفضل  بعَض  به صاحَبها  1في  لعّلي 
لكثير. �1�جو H1 1شا�كه في 1جر �النتفاV بما فيها، فأكسب 1جر�ً 

1جدb في صحيفتي يوk �لحسا'، �4ني 4ليه يومئذ لمحتا2.
    مجاهد مأموH 5ير�نية

         ُجّد�: ُجما�5 �أل�لى ١٤٢٧

______________________
 ZكرياI� عن طفولته c (١) فلما مضى يحدثنا Iلك �لحديث �لممتع �لمطوَّ
فا% ��لمدّ�سين، لما صنع Iلك لم يكن بدٌّ من  �لمد�سة �1خبا� �لرِّ
H1 يعو5 بتفصيل مشابه 4لى 1صله �1سرته، �H1 يقف �لوقفة �لطويلة 

مع 1مه �1بيه، فصنع Iلك بعدما سا� في �لذكرياZ �لشو� �لطويل.
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�لمقدمة

بسم �هللا �لرحمن �لرحيم. �للهم لك �لحمد، �للهم �ّفقنا لما 
ترضى ��ختم لنا بالحسنى. �بعد:

1غلى  1ُعّدها  �كنت  حياتي   cطو حملتُها  Iكرياتي،   bفهذ
مقتنياتي، ألجد فيها يومًا نفسي �1سترجع 1مسي؛ كما يحمل ِقربَة 
�لطريق   cعطشًا. �لكن طا Zلمو� لتر5ّ عنه   �oلَمفا� �لما. سالُك 
 �I4 منها قطر�. حتى Zخطو� قطَر Zنثقبت �لِقربة، فكلما خطو��
قا�' ما�ها �لنفا5، �ثقل علّي �لحمل، �َكّل مني �لساعد، جا. 
فيها من  بقي  ما  ثقلها �يحفظ لي  يرتق خرَقها �يحمل عني  َمن 

مائها، �كاH �سمه oهير �أليوبي.
 >Hكرياتي في مجلة >�لمسلموI H�ّ51 H1 جا.ني يطلب مني
لّما عزk �ألخو�H �ألستاH�I هشاk �محمد �بنا 1خي �ألستاI علي 
 �حافظ على 4صد��ها. �كاH نشُر هذb �لذكرياZ 4حد� 1مانّي �لِكبا
في �لحيا�، �لطالما عزمت عليها ثم ُشغلت عنها، �1علنت عنها 
 Vبط نفسي بها فال 1هر' منها، ثم لم 1كتبها، بل 1نا لم 1شر�أل
بها؛ ألني ال 1كتب 4ال للمطبعة. لذلك لم 1جد عند0 شيئًا مكتوبًا 
�ستو5عُت  �ما  عليه،  �1عتمد  4ليه   Zلذكريا� تد�ين  عند  1�جع 
لذلك  تذّكرb؛  �لذ�كر� عن حفظه �عجَزZْ عن  �لذ�كر� ضعفت 
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�هو  �لسبب،   �بد� غير  من  �لهر�  �حا�لت  �ماطلت  �ّجلت 
�حسن  �لطفه  بأ#به  �يمسك  علّي  �لمها*�  �يسّد  يحاصرني 
مدخله، يمسك لساني عن �لتصريح بالرفض. ثم �تفقنا على �. 
�حّد? بها ��حد�ً من �خو�ننا �أل#با �هو يكتبها بقلمه، ��خترنا 
عني،  �نقل  مني  فسمع  سرسيق،  �بر�هيم  �أل#يب  �لعالِم   Fأل�
�كتب حلقتين كانتا من بر�عة �الستهالI لهذ� �لكتا�. �ما قّصر 
�حسن �هللا �ليه، بل لقد تطّوI ��حسن ��جمل، �لكن ال َيُحّك 
جسَمك مثُل ظفرS، فكا. من فضله علّي �. �عا# بعض نشاطي 

�لّي، فبد�V �كتب.

�لوال \هير �لذZ �قتر]، �لوال �بر�هيم �لذZ نّشط �شّجع، 
لما كتبُت؛ فلهما �لألستا[ين هشا^ �محمد، �لََدZ �ألستا[ علي 
 aهذ في  �لصحافة  *�ئد  حافظ،  عثما.  �ألستا[   F� ��بَني  حافظ 

�لبلد، لهم �لشكر.

تقّد^  �لتي   d*لمنا�  *�# صاحب   Zصهر�  Zلولد ��لشكر 
على  عمل   Zلذ�  Zلحفيد�  ،Vلذكريا�  aهذ من  �أل�لى  �لطبعة 
نا#*  للطبع. ��. كا. صهرZ محمد  ترتيبها �تنسيقها ��عد�#ها 
فإ.  ليسا غريبين عني،  #ير�نية مني،  حتاحت �حفيدZ مجاهد 
 gٌمر� يشكر  فما  ��ّال  مثلهما،  *\قني   .� هللا  فحمد�ً  شكرتهما 

نفَسه.

��لشكر لألستا[ محمد علي #�لة، �لذh Zثر �لعمل في نشر 
قًا فيه، لما يجد  �لكتب على �لتعليم �لذZ كا. من �هله �كا. موفَّ
في �لنشر من نفع �لناk �*جا ثو�� �هللا. فهو �لذZ �قف على 
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طبع �لكتا' ��ضع فيه �Iقه �فنه �خبرته �تجِربته.
*   *   *

بدZُ1 كتابة �لذكرياZ �ليس في Iهني خّطة 1سير عليها �ال 
 bلمكَر� شبه  فيها  شرعت  1ني   ���لقا �1صُد%  1سلكها،  طريقة 
ما كنت  عليها، 1كتب �لحلقة �ال 1عر� ما يأتي بعدها، �كثير�ً 
1ساليب  قبلها، فجا.Z غريبة عن  �لتي  كتبته في  �لذ0  ما  1نسى 
مع  مشى  من  �لمؤّ�خين  فمن  �لمؤّ�خين؛  �طر�ئق   Zلمذّكر��
 z5لسنين �قتد�. بشيخهم �شيخ �لمفّسرين �لطبر0، فقّطع �لحا�
جمع  من  �منهم  ِجّدته،  �1بلى  َ�حدته   Vفأضا تقطيعًا  �لو�حد 

�بط مبد�ها بمنتهاها �لكنه 1خفى oمانها. ،zألحد��
من  منهم   kأليا�  bهذ في  مذّكر�تهم  كتبو�  �لذين   Zجد��
حينها.  في  كتبه   Zللحا5ثا �صف   �1 نة  مد�َّ �ثائق  على  �عتمد 
�لوظيفية   �1 �لمد�سية  �لرسمية   %���أل� 4ال بعض  1ملك  �1نا ال 
�1 �لصو� �لشمسية، �كثيٌر منها لم يُكن تحت يد0 �1نا 1كتب، 
�لدنيا؛  �قلت لنفسي: H4 جا.Z مهّوشة على غير نظاk فكذلك 
�لدنيا فيها صحو �مطر، �مسّر� �كد�، �يسر �عسر، �ضحك 
�بكا.، �شد� ��خا.. �لكن هل يأتي Iلك على ترتيب معر�� 

�نهج ��ضح؟
كذلك جا.I Zكرياتي.

4ليها  1عو5  للعمل  �نّشطني  �ألجل  في  �هللا  مّد   H4 �لعلي 
4لى  �لنظير  1ضّم  ��حد،  خيط  في  فأَنْظمها  فيها  �لنظر  فأستأنف 
�لحديث  يأتي  حتى  �لنظائر  بين  ��1لف  �ألشيا.  1جمع   ،bنظير
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� لي Iلك فحسبي H1 1نقذZ من �لنسياH ما  مسلَسًال. �H4 لم يقدَّ
.bI1مكن 4نقا

هذ� �1نا 4لى �آلH قد كتبُت (�1 1نا على �لصحيح قد 1مليُت 
c�o1 في سنة ١٣٥٩هـ، فهل  مئة �ثالثين حلقة �ال  �كتبو�)(١) 

1صل 4لى نهاية �لشو�؟
توّفيتني   H4� يرضيك،  لما  فوّفقني  1حييتني   H4 �للهم 
 kيو ��لنجاَ�  �لعفَو عن سيئاتي  فعلى 5ينك، ��كتب لي بكرمك 

�لحسا'.

مكة �لمكرمة: صفر ١٤٠٥هـ
علي �لطنطا�0

______________________
(١) �لصحيح 1نه كتب �1ملى؛ فقد كتب بيدb ثمانين حلقة، ثم َكّل من 
�لكتابة �َمّل فصا� ُيملي �لحلقة 4مال.، يسّجلها بصوته على شريط 
نشرها  قبل  لتصحيحها  مطبوعة  4ليه  تر5ّها  ثم  �لجريد�،  فتطبعها 

(مجاهد).
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-١-
Zال مذّكر� ZكرياI

هذI bكرياZ �ليست مذّكر�Z؛ فالمذّكر�Z تكوH متسلسلة 
�1 �1��% مكتوبة ��Iكر� غضة قوية. �1نا  � مرتبة، تمدها �ثائق معدَّ
 .Hكه �لِكَبُر فكّلت �لذ�كر� �تسر' 4لى مكامنها �لنسيا��جل قد 51
��لنسياH �فة �إلنساH4� ،H كاH نعمة من �هللا. �لوال H1 �لمر. ينسى 

�الk �لحيا� ما �ستطاV �لسكوH 4ليها �ال �لرضا بها.
�ليس لد0ّ �1��% مكتوبة H�ّ51 فيها �لحا5ثة حين حد�ثها 
4لى  يعد  لم  مني  كامل  تفريط  �هذ�  نفسي،  في  1ثرها  �1صف 
تد��كه من سبيل، لذلك �1صي كل قا�� لهذb �لفصوH1 c يّتخذ 
 �Iيكتب ما H1 �1 في يومه، ال�له 5فتر�ً يدH�ّ فيه كل عشية ما 
طبخ �ما�I 1كل �ال كم �بح �كم 1نفق، فما 1�يد قائمة مطعم �ال 
 �حسا' مصر�، بل 1�يد H1 يسّجل ما خطر على باله من 1فكا
�ما �عتلج في نفسه من عو�طف، �1ثر ما ��1 �1 سمع في نفسه، ال 
ليطبعها �ينشرها (فما كل �لنا� من 1هل �أل5' ��لكتابة ��لنشر) 

�لكن ليجد فيها -يومًا- نفَسه �لتي فقدها.
 kمستمّر؛ كل يو cفنحن في تبّد ،kال تعجبو� من هذ� �لكال
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1نا ��لمولو5  يموZ فّي شخص �يولد شخص جديد، ��لميت 
1نا. خاليا جسد0 تتجد5 كلها كل بضع سنو�Z حتى ال يبقى منها 
كنت  ما   kليو� فأحب   ،cتتبّد نفسي  عو�طف   .(١)Hكا مما  شي. 
1كرb باألمس �1كرb ما كنت 1حّب. 1حكاk عقلي تتغير، فأصّو' 

ما كنت 1��b خطأ �1خّطئ ما كنت 1جدb صو�بًا.
تتغير،  �لنفس  تتجّد5، �عو�طف  �لجسد  فإ�I كانت خاليا 
يتبّدc �ال  �لثابت �لذ0 ال  يتبّدc، فما هو �لعنصر  �حكم �لعقل 
 �I4 -HI4- لي عقلي" �"قلت لنفسي"، فَمن 1نا cقا" :cيتغير؟ 1قو

كاH عقلي غير0 فأقوc له �كانت نفسي غير0 فتقوc لي؟
�لعنصر �لثابت �لباقي هو �لذ0 ال ينقص H4 ُقطع عضو من 
 �1 فيكاَفأ  يبقى حيًا يحاَسب،  بل  H4 مّت،   Z1عضائي �ال يمو
يعاَقب. هذ� �لعنصر هو >1نا< �لحقيقي، �هو شي. من غير عالمنا 

.(٢)xضية، هو �لر���أل�ضي فال تنطبق عليه قو�نين علومنا �أل
هذ� تفسير قولي H4 من تعّوH1 5 يكتب كل يوk في هذ� �لدفتر 

�جد فيه يومًا نفَسه �لتي فقدها.
 H1 1نا ال 1ستطيع .Zال 1كتب مذّكر� ZكرياI H�ّ51 قلت 4ني
 Zكر� فقَد�I 1كتب قصة حياتي متسلسلة مرّتبة ألني 1عتمد على
ِحّدتها �1بلت �ألياkُ ِجّدَتها، فقد 1نسى �لحا5ثة في موضعها ثم 

______________________
(١) �H4 كانت خاليا �لدما¥ -كما قالو�- 1طوc بقاً. �1قّل تبّدًال.

عة في كتبي �في 1حا5يثي في �إل�Iعة  (٢) هذb �لمعاني 1فضُت فيها موسَّ
.(H01 �لتلفزيو) لر�ئي��

قلت: �نظر >تعريف عاk بدين �إلسال٢١S >k-٢٢ (مجاهد).
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I1كرها في غير موضعها.

�لقديم  �لعربي  �أل5'  كتب  �خر عند0، هو عيب  �عيٌب 
 .Vمن نشأ عليها �1لِفها، هو �الستطر�5 ��لخر�2 عن �لموضو�
هذ� كتا' >�لحيو�H< للجاحظ مثًال، 1سأcُ من قرb1 منكم: كم في 
1بو�به مّما يدc عليه عنو�نه؟ هل �لتزk فيه علم �لحيو�H (01 علم 
�لحيا�) I k1هب به �الستطر�5 يمينًا �شماًال فتكلم في كل شي.؟ 
 H1 -عليها Zهذ� هو 1سلو' كتبنا �أل5بية، فال تلوموني -�قد نشأ

1سلك سبيلها.

لقد صا� �الستطر�5 عا�5 لي. 1عترُ� 1نها عا�5 سيئة، �لكْن 
ما 1كثَر �لعاZ�5 �لسيئة �لتي لزمتنا فلم نستطع �النفكا� عنها! �لو 
كانت من �لمحّرماZ ألكرهت نفسي على تركها، فليس لمسلم 
بتعوb5 عليها، �لكنها -لسو. حظي-  �لمحّرماH1 Z يحتّج  يأتي 

.Zليست من �لمحّرما

�لطالما كنت 1خطب في �لحشد �لكبير �1 1تكلم في �إل�Iعة 
�1 �لر�ئي (�1حا5يثي فيهما كلها ��تجاc ليس 1مامي ��قة مكتوبة 
�الستطر�5  �نتهى   �Iفإ �لخط،  �1خر2 عن  فأستطر5  فيها)،  1قر1 
�قفت كما �قف حما� �لشيخ في �لعقبة، فال I1كر من 1ين خرجت 
�لمثل   Hلشيخ، فإ� 1ين 1عو5. �ال تسألوني َمن هو هذ�  4لى  �ال 
خّلد Iِكر �لحما� �نسي �سم �لشيخ ليعّلمنا H1 خلو5 �ألسما. ليس 

�لدليَل على عظمة 1صحابها.

��لمذّكر�Z يكتبها 1�با' �لمناصب ��جاc �لسياسة �قا�5 
 Hتكو H1 فاستحّقو� zكو� في صنع �ألحد���لجيو¦، �لذين شا
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مذّكر�تهم من مصا5� �لتأ�يخ لهذb �ألحد�z (بعد ضر' بعضها 
ببعٍض �تمحيص ما ��5 فيها، ألH كل خّباo يجّر �لنا� 4لى قرصه 
 .(bغير  ��5 يمحو   �1 �يصّغر  فيها   b��5 يكّبر  لقصة   �ٍ�� �كل 
�لست من هؤال.، �H4 كنت قد شا�كت -من فو% �لمنبر، �1 من 
��. �لمذياV، �1 من بين سطو� �لصحف ��لكتب- في كثير من �
�ألحد�z في بلد0. شا�كت فيها �لم 1كن من صانعيها �ال من 
قاطفي 1ثما�ها. �4ني طوc عمر0 1قر' 4لى �لعزلة، 1عيش بين 

كتبي �قلة من 4خو�ني، Iهب جّلهم 4لى �حمة �هللا.
�قد يقر1 �مرٌ� ما كتبت في �لحاz5 �لعظيم �1 يسمع ما قلت 
فيه، فيحسب 1ني 1نا مدّبر �ألمر �1ني مديرb، ال يعلم 1ني جئت 
من  نزلت  ثم  �لمنبر،  4لى  �لخلفي  �لبا'  من  فدخلت  بيتي  من 
�لمنبر فخرجت من �لبا' �لخلفي 4لى بيتي، �H4 كانت لي مو�قف 
حّولت مسا� �لحو�z5 �1قاَمت �1قعَدZ �1ثا�Z �حّمست، ال 

يز�c يذكرها كثير من 1هل بلد0.
عفو�ً فأنا ال 1مدx نفسي، �1نا 1علم H1 �لحديث عن �لنفس 
 ،Zلمستساغا� Zثقيل على �لسمع، �كلمة >1نا< ليست من �لكلما
�لكن ما�I 1صنع �1نا I H�ّ51كرياZ موضوعها >1نا<، فإH لم 1تكلم 
عن نفسي في سرI 5كرياتي فعّمن تريد�H1 H 1تكلم؟ �لكن لكم 
علّي عهد�ً 1نا موٍ� به H4 شا. �هللا، هو 1ّال 1قوc 4ّال �لحّق �1ّال I1كر 

مما صنعت 4ّال ما يشهد كل َمن >عاصرb< 1نني صنعته.
�بياH �خر: �لجند0 حين يمشي في مهمة عسكرية يمضي 
4لى غايته ُقُدمًا، ال يعر2 على شي. �ال يلتفت 4ليه، �لكن �لسائح 
��1 منظر�ً عجيبًا �قف عليه،  Hيسير متمهًال ينظر َيْمنًة �َيْسرً�، فإ
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�H4 1بصر شيئًا غريبًا صّو�H4� ،b مّر بأثر قديم سأc عن تا�يخه، 
 bله منه منفعة. �1نا ال 1حب في هذ Hمتعة �يكو bله من َسير Hفيكو

�لذكرياH1 Z 1مشي مشية �لجند0، بل 1سير مسير� �لسائح.
ال 1كوH مغمض �لعينين ال ير� من �لدنيا 4ّال نفسه، كالذ0 
يدخل بهو �لمر�يا في >فرسا0<، �ال 1�يد H1 1تحدz عن نفسي 
�حدها �1غفل ما حولي. �لعّل �صف ما كاH حولي 1جد� على 
�لقر�. من سر5 قصة حياتي �حدها؛ Iلك H1 ما كاH في صغر0 

1مر�ً عا5يًا صا� �آلH عند 1كثر �لنا� تا�يخًا.
*   *   *

نر�ها  �لتي  5مشق  ليست  صغير  �1نا  عرفتها  �لتي  5مشق 
1عر�فهم  من  �كثير  1هلها  �o1يا.  �حا��تها  �ها ُ�5ُ تبدلت  �آلH؛ 
��1ضاعهم، �5خل �لحديث عنها في با' �لتا�يخ. �لست 1صف 
هنا 5مشق، فإH لي كتابًا �سمه >5مشق< فيه صو� من جمالها �ِعَبر 
 Hفي >�لرسالة< في َعشر �لثالثين من هذ� �لقر Zمن نضالها، �نشر

�لميال05 (�1 �لثالثينياZ كما تقولوH) مقاالZ كثير� عنها(١).
 H4 حتى   ،kلِقَد� في  موغلة  كثير�   Hمد  kليو� �لدنيا  �في 
�لتا�يخ نفسه لم يد�� �ال5تها، �لكن 5مشق 1قدk �لمدH �لعامر� 
�لمسكونة في �لدنيا. �في �لدنيا مدH كثير� با�عة �لجماc، �لكن 

______________________
(١) �نظر -بشكل خاS- مقالة >5مشق �لتي عرفتها �1نا صغير< في كتا' 
عن  >حديث  �مقالة  نضالها<  من  �ِعَبر  من جمالها   �>5مشق، صو

5مشق< في كتا' >مع �لنا�< (مجاهد).
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1ْ� كانت  �لدنيا.   H1هلها على �ألقل) 1جمل مد نظر  5مشق (في 
1جمل بال5 �لدنيا، فأفسدنا نحن -1هَلها- جمالها.

شعر�.هم  فأنطقت  ��1ها،  لّما  �لعرَ'  غوطتُها  51هَشت 
بر��ئع �لبياH �خو�لد �لقصائد. فأين �ليوk �لغوطة؟ �لغوطة �لغربية 
�1سها  فو%  �مينا � �o1ها�ها،  �1��5ها  �قلعنا  1شجا�ها  قطعنا 
�لحجا�� ��ألبر% (01 �إلسمنت �لمسّلح)، فقتلناها خنقًا �5فّناها 
�لبشر  لسر5ين  طبقاتها صنا5يق �علب  بيوتًا  عليها  �1قمنا  حية، 

جعلناها قبو��ً لها.
تبدلت 5مشق حتى جوها. َمن كاH يحتا2 في صيف 5مشق 
فيها   ���لحر� �لمكّيفاZ؟ متى كانت تصل  4لى مر��x فضًال عن 
4لى 1�بعين 5�جة مئوية؟ كاH 4خو�ننا من 1هل �لمملكة �لسعو5ية 
-1هل  نحن  كنا  �ما  نفسها،  5مشق  في   Hيصّيفو �لعر�%  �1هل 
5مشق- نعر� �النتقاc في �لصيف 4لى �لجباc. فما �لذ0 غّيرها؟ 
َمن 1لهب هو�.ها �سّد مسا�' �لنسيم �لناعش 4ليها؟ نحن، نحن 
 Hنحن نقلع، �هم يحّولو� Hعو��لذين قطعو� 1شجا�ها. �لنا� يز
�لبساتين صحر�.. ما صنعنا هذ�  �لصحا�� بساتين �نحن نمسخ 
�ليوk �ال قبل خمس سنين، بل هي جناية جنيناها على 5مشق من 
عشر�Z مضت من �لسنين، حتى ضاV �لجاني �ُقّيدZ >جناية من 

!>cمجهو
منا  سلمت  ما  �لكبر�،  �لغوطة  �لشرقية،  �لغوطة  حتى 
 '��ال نجت من �I1 1يدينا. في طر� �لغوطة منطقة تُدعى >5
 Vبجذ يحيط  ال  ما   oلجو�  �1شجا من  فيها  1نا،  1عرفها   >oلجو�
�لشجر� منها �جال�I4 H مّد� 1يديهما، لست 51�0 من هو �لعبقر0 
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 Hلك، فقامت مكاI Hها لمنطقة �لمصانع �ال متى كا��لذ0 �ختا
.Hمد�خُن تنفث �لدخا oلضخمة �لتي تثمر �لجو� ��ألشجا

 ���لذ0 يقف على با' �5�b ير� �لطريق ��لدكاكين ��لماّ
 .����ية �ضوx �بياH، �لكنه ال ير� ما بعد �لمنعطف �ال ما �
�لنظر  فاتسعت ساحة  �لحّي كله،   �1� ���لمنا فإH صعد  �لحّي. 
�كب �لطيا�� 1بصر �لبلد� كلها  Hفإ .��لكن قّلت تفاصيل �لمنظو
لتفاصيلها  مضّيعة  لكنها  لحد�5ها،  مبّينة  شاملة ألطر�فها  بنظر� 

ماحية لدقائقها.

فما صو�� 5مشق �لتي عرفتها �1نا صغير؟

كنت �I4 صعدZ جبل قاسيوH �بدZ لي 5مشق بغوطَتيها، 
��نجلت لعيَنّي لوحة عرضها 1كثر من عشرين كيًال، 1لّفها بنظر� 
فيها:  �لدنيا كلها تجّمعت مصّغر�   ����حد� من شرفة �5�0؛ 1
فالعمر�H في �لبلد يتوسطه �لجامع �ألمو0 �قبة �لنسر �لتي كانت 
��ليد  �لمفكر  �لعقل  1قامها  �لتي  �لِقبا'  1عظم  من  كانت-  -منذ 
�لستة   b1بنا�� �بر�5  من حولها،   Zلجّنا�� ��لحد�ئق   ،Vَنا �لصَّ
يطّل عليها،   H4ليها، �قاسيو تنظر  ��لِمّز�(١)  تجر0 من تحتها، 
�سهوc �لمّز� ��لكسو� تجا��ها. فيها كل ما في �لدنيا من سهل 
�جبل، �بستاH �قفر، �ساقية �نهر، �مسجد �قصر، 4ّال �لبحر. 

______________________
في  كذلك  هي  كسرها.  ��لصو�ُ'  �لميم  بفتح   kلشا� 1هل  يلفظها   (١)
معجم ياقوZ �في �لقامو� �لمحيط ��لتا2، �ضَبطها كذلك �لعالمة 

عبد �لقا5� �لمغربي في >عثر�Z �للساH< (مجاهد).
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على 1نك تر� حوc �لبلد (�1 كنت تر�) بحر�ً من �لخضر� ��لنبت 
��لشجر.

 �1�� 5مشق كأنها طائر حّط ليستريح، جسدb �سط �لسو�
�1 كأنها  �لمهاجرين.  4لى ميد�H �لحصى �حّي   Hممتّد� bجناحا�
 Hكبَتي قاسيو�فنامت: �1سها على  �لزفا�  1تعَبتها حفلة  عر�� 
�قدماها في قرية >�لقدk<، �قلبها حياc قلب �لبلد �لذ0 يهفو 4ليه 
قلب كّل مسلم، �هو �لمسجد، �لجامع �ألمو0، 1قدk �لمساجد 
�لتأنق في   Hكا  H4� .(لحرمين� 5يا� �إلسالk (حاشا  في  �لفخمة 

.kخرفتها مما ال يستحسنه �إلسالo� تفخيم �لمساجد �تز�يقها
على 1ني سأعو5 ثم 1عو5 4لى �لحديث عن 5مشق. ��لحديُث 
فيها  عشته  شهر  كل  عن  كتبت  1ني  �لو  ُيَمّل،  ال  5مشق  عن 

صفحتين لكاH من Iلك كتا' 1كبر من �لقامو� �لمحيط.
*   *   *

1�جع 4لى Iكرياتي:
قر1تم في بعض ما كتبت قديمًا قصة �لساعاZ �لتي قضيتها 
في �لكّتا'(١). بل �لذ0 قر1تموb هو بعض �لقصة، طر� منها. في 

______________________
(١) هي في مقالة >في �لُكّتا'< �لمنشو�� في كتا' >من حديث �لنفس<، 
�فيها: "�َكّرZ بي �لذكر� 4لى سنة ١٩١٤، 4لى c�1 َخطب نزc بي. 
ال 1عني �لحر' �لعاّمة فلم تكن �لحر' قد 1علنت، �ما كنت ألفقه 
معنى �لحر' �1 1بالي بها، �لكْن 1عني ما هو 1شد �1فظع..."، فمن 

شا. فليقر1 تتمة �لقصة هنا� (مجاهد).
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�لمحكمة يحّلفوH �لشاهد بأH يقوc �لحق، كل �لحق �ال شي. غير 
 bبعض �لحق 1قر' 4لى �لباطل. ��لذ0 قر1تمو Hلك ألI لحق؛�

عن ساعاتي في Iلك �لكّتا' صحيح، �لكنه بعض �لحق.

كانت تلك �لساعاZ 1مّر مما قر1تم عنها �كاH جرحها في 
 Hسبع �ستو kتعلمو� 1نه مّر عليها �ليو H1 نفسي 1عمق، �حسبكم
 zسنة �لم 1نَسها. �لكني لم 1ُعد 1حّس 1لمها، ألنني حين 1تحد
عني �1نا صغير 1كوH كمن يتحدz عن 4نساH �خر، هو 1نا �ليس 
1نا. ال 1تفلسف �ال �تي باألحاجي ��أللغاo، بل 1قر� حقيقة. قلت 
�سمي،  يحمل  كلهم  �لنا�  من   Zفي حياتي عشر� مر  4نه  لكم 
�كلهم >1نا< بمعنى �لكلمة عند oمالئنا 1ساتذ� علم �لنفس، �ما 

منهم 4ّال ��حد هو 1نا بإحساسي �عاطفتي �فكر0.

حسبتموني قد 1ّثر فّي �لكبر فخرفت؟ 1تريد�H1 H 1فسر لكم 
ما قلت؟ قفو� على �لجسر ���قبو� ما. �لنهر يجر0 تحت 1�جلكم. 
بعُضها  يدفع   Zقطر� تر�نه  ما  1ليس كل  تقف؟  قطر�   Hتر� هل 
بعضًا؟ ��حد� تر�x فال ترجع 1بد�ً، ���حد� تأتي على 4ثرها فال 
تقف 1بد�ً. 4نه 1بد�ً في تبّدc، في تجّد5، ال يمكن -مهما 1طلت 
 H1 فوقفت من جديد- ال يمكن Zلوقو� على �لجسر �مهما عد�
تر� قطر� ��حد� مرتين. �كذلك �إلنساH، 4نه في تبّدc �تجّد5. 
�لكن هذ� �لتبّدc ال ُيفِقد �لنهَر �سمه �ال خصائصه، �ال يجعل 

�لنيل 5جلة �ال 5جلة بر�5 �ال بر�5 نهر �لتايمس.

�كذلك �إلنساH تبقى شخصيته ثابتة، فال يصير oيد َعْمر�ً 
�ال صالح بكر�ً.
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طريق  في  �لَقهقر�  1�جعني   H1 oهير�ً  1خي  1شكر  لذلك 
 b1لزمني كتابة هذ لقيت ما 1ضعت من نفسي، حين  �لعمر حتى 
�لذكرياZ، �غّرb مني شيبي �شبابه فأمسك بي بقبضة لم 1ستطع 
�إلفالZ منها، �بعث في 1ثر0 شرطيًا عنيفًا هو 4بر�هيم سرسيق، 
�جل له لساH طر0ّ لّين �يد طويلة قاسية، فسحبني بلسانه �لّف 
 ��علّي يدb. �لو جا.�ني من 1�بعين سنة �1نا في مثل سنهما لما قد
1كتبه  �لذ0  لكتبت غير هذ�  يومئذٍ  �لكتابة   bعلّي، �لو كانت هذ

.Hآل�
كنت 1غر� من بحر �1نا �ليوk 1نحت في �لصخر. كاH �لفكر 
 Hكا .bلفكر ال يشيخ فال تصّدقو� H4 لكم cشابًا فشا ، فَمن قا
قلمي يجر0 على �لقرطا� كفر� �لسبا% ال 1ستطيع H1 1جا�يه، 
�لمعاني  كانت  ُيَجّر.  يكا5  فال   b1جّر  oلعجو�  Hكالحصا فأمسى 
حاضر� ��لقلم مستعد�ً، �لكن �لصحف مفقو�5 �1 قليلة، �كنا 
 Z5�o� Zلمجال�  Zلنا فكثر ينشر  1جر فال نجد من  بال  نكتب 
�ألجو�، �لكْن َكّل �لذهن، �َثُقل �لقلم، �ضعفت �لذ�كر�. كنا 

جياعًا فقدنا �لطعاk، فلما حضر �لطعاk فقدنا �لشهية!
فيه  له 1حسن �آلالZ �شّغل  1قاk مصنعًا جلب  كنت كمن 
لها شا�يًا.  فلم يجد   ،Zلمنَتجا� منه 1جو5  �لعماc �1خر2   �1قد
 ،Zآلال� Vبا� cلعما� xلبضاعة جز�فًا، �سّر� Vفبا ��مّل �النتظا

.Zلطلبا� Zتو�تر� H��فأقبل عليه �لشا
*   *   *
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-٢-
من Iكرياتي عن 5مشق

>�لحياُ� �لحبُّ ��لحبُّ �لحيا�<. هذ� ما قاله شوقي، �لكني 
�لمحّب �يعيش نا� بال حّب.   Zلست في هذ� معه؛ فقد يمو
 >Zما �لعيش 4ّال �لذكريا< cما 1نا من 1ند�5 شوقي، لكن لو قا�

لكاH 1صد%.

منها  نقلَته   Hفإ  ،b�بجذ� 1�ضه  من  حياته  يمتّص   Zلنبا�
هذ�  في   Hإلنسا�� �لعر�%.  �تر�خت   %���أل� فذبَلت  تقّطَعت 
كالنباZ، �جذ��I bكرياته؛ فإH نقلَته 4لى بلد ما له فيها Iكر� 
�ما تربطه بها ��بطة 1حّس كأHْ قد �نقطع سلُك حياته. فإ�I 1قاk في 
�لبلد �لجديد �تصل �لمنقطع، كالنباZ يضر' جذ���ً جديد� في 
�لمكاH �لجديد �تنمو �تمتّد كلما �متّد به �لمقاk، فإ�I 1عدَته 4لى 

.cضه �أل�لى عا5 4لى �لذبو�1

سنة  للد��سة  مصر  4لى  Iهبت  لما  عرفتها  مشاعر   bهذ�
بير�Z سنة  للتد�يس سنة ١٩٣٦، �4لى  �لعر�%  ١٩٢٨، �4لى 
 .Hآل� 4لى  فيها  �1قمت  سنة ١٩٦٣  �لمملكة  قدمت  ثم   .١٩٣٧
�H4 لم 1جد �الستقر�� ألH 5نيا طالب �لعلم مكتبته، �مكتبتي في 
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�لشاk مو5َعة في خمس �ثمانين صند�قًا لم تُفَتح من 4حد� عشر� 
سنة، �لست 51�0 11كَلتها �ألََ�ضة k1 هي سالمة ال تز�c، �1نا هنا 
محر�k منها ال 1ستطيع �لوصوc 4ليها، �لم 1جد �لمحسن �لكريم 
�لذ0 يوصلها 4لّي، باألجر� ال بالمّجاH، فما 1�يد 4حسانًا من 1حد 

ألH �هللا 1غناني بإحسانه.
� �لشاk لِمامًا لّما حيل بيني �بين oيا�تها، �o1 قد 1صبحت�
�شا�كت  1هلها  من  1حٌد  مثَله  يكتب  لم  ما  عنها  كتبت   H1 بعد 
1هلها �لنضاc لالستقالc. �كاH �خر عهد0 بها من 1�بع سنين(١)؛ 
Iهبت 4ليها بعدما �نقطعت عنها (�1 ُقِطعُت) خمسًا(٢)، فهبطت 
 Zلجديد، �لم 1كن 1عرفه من قبل، فنظر� �بي �لطيا�� في �لمطا

4لى �لبلد من بعيد فقلت مقالة بلقيس: >كأنه هو<!
 ،Hلي جاثمًا على حافة �ألفق هو قاسيو xلجبل �لذ0 يلو�
�هذb �لمناco �لماثالZ صفوفًا كاأل�ال5 �لمدّللين في حضن �أل' 
�لحاني هي 1حيا. �لسفح: >�ألكر�5< �>�لصالحية< �>�لمهاجرين<. 
�هذb �لعمد �لبيض �لسامقة �لتي تشبه 4صبع �لمتشهد يشير بكلمة 
1هل  �هللا على  نَِعم  �من  �لمساجد.   HIمآ �لسما. هي  نحو  �لحق 
�لشاk 1نه ال ينشأ فيها حّي جديد 4ّال كاc�1 H ما ُيقاk فيه �لمسجد، 
�لكن  للزينة  �ال  للمظهر  ليست  مساجد  بماله،  �لشعب  يقيمه 

لتمتلئ بالمصّلين ��لد��سين، �جلهم من �لشبا'.
 �Iلما بلدb؟  4لى  فِلَم ال 1حّس فرحة �آليب  هذ0 5مشق، 

______________________
(١) كتب هذ� �لكالk سنة ١٤٠١.

(٢) ثم لم يعد 4ليها قط حتى توفاb �هللا، عليه �حمة �هللا (مجاهد).
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1��ها متغير� في عيني؟
�توجهت بي �لسيا�� 4لى �لبلد تمشي خمسة �عشرين كيًال 
 b�في بستاH ��حد، هو ما بقي من �لغوطة �لشرقية، تتماسك 1شجا
َتماُسك 1يد0 �ألصدقا. ساعة �للقا. �تتعانق فر�عها َتعاُنق �لعّشا% 

بعد طوc �لفر�%، حتى بلغنا 5مشق.
ضلت   ���لطيا �حسبت  5مشق،  بأنها  1شعر  لم  �لكني 
عالية،   Z��غيرها. شو��V عر��، �عما فهبطت  4ليها  �لطريق 
�لتركي:  باسمها   Hلمصريو� 4خو�ننا  (يسّميها   ��جسو  Zساحا�
�لكبا�0). �لكن ما لي �لها؟ هذb مدينة جديد� طالما �1يت مثلها 
حيثما مشيت في مناكب �أل�� (�لقد مشيت 4لى 1قصى �لشر% 
4نها متشابهة كالنسخة  �لشماc من هولند�).  1ند�نيسيا �1بعد  من 
نسختي  �لمخطوطة،  نسختي  1�يد  �1نا  �لكتا'  من  �لمطبوعة 
لعيوبه  �بنه  يتخلى 1' عن  فيها من عيو'. هل  �لمفر�5 على ما 

b عن �لعيو'؟ �يأخذ �بن غيرb �لمنزَّ
فتّوتي.  �َمغنى  �َمرَتع صبا0،  1سرتي،  َمرَبع  5مشق  1�يد 
 Zَصباها، �نشأ �ّياها، �نشقت  تشّممُت  �لتي  فأين هي 5مشق 

في حماها؟
1هذ0 هي 5مشق؟ فما لها تغيرZ معالمها �تبّدلت o1يا�ها، 
بنيانها؟ ما للوجوb غدZ غير �لوجوb؟  �5�5o� H4 عمر�نها �عال 
�ثنين   �1 ��حد�ً  منهم  عرفت  عشر�  �لطريق  في  قابلت   H4 كنت 
�عرفني 1�بعة �1 خمسة، فما لي �ليوk 1بصر مئة فال 1كا5 1عر� 

من �لمئة ��حد�ً �ال يعرفني ثالثة؟ 
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لت �لدنيا k1 صرZ غريبًا في بلد0؟ 1ُبدِّ

كِخياِمهم فإنها   kُلخيا� 1�� نساَ. �لحّي غيَر نسائها1ّما �
�لتي  1فّتش عن 5مشق  �لمتشابهة   V��لشو�  bفي هذ �طفت 
1ّال  نفَسه  �يملك  (تلك)  5مشق  يعر�  �َمن  �1حببتها.  عرفتها 
يحبها؟ �طفقت 1سأc �لمحسنين من �لماّ�ين: 1ال َمن يدّلني على 

�5� �لحبيب؟ �لكن ما من مجيب. 
فهد�ني  طيبها،  فيها  شممت  جهتها  من  نسمة  هّبت  حتى 
1�يجها 4لى مكانها. فإ�I 1نا في ساحة >�لمرجة<، تلك �لتي كانت 
�لمدH كالنا�   H1 �لقديم منه؛ Iلك  �لبلد فصا�Z �سط  طر� 
 Zبما �لد�تعيش �تموZ، �تنمو �تشّب، ثم تهرk �تشيخ، �

طفًال فكبر �لطفل فز�حمها على مكانها ��o1حها عنه.
 -cُيقا -كما   bبذكر  Z��لذ0 سا �لحميدية  �5خلت سو% 
بمثل  4ّال  تتحر�  فلم  �لمشا�، �قفت  فيه  �لّركباH، �لكن �قَفت 
 H1 حم، �نسيت�o1 حت�� .kحركة >�لتصوير �لبطي.< في �ألفال
�ألياk لم تُبِق لي كتفًا تشق �لزحاk �تطيق �لصد�k. غامرZ �5خلت 
خند%  4لى  يصل  �لذ0  �لسو%  عند   Zصر  �I4 حتى   ،Zصبر�
 �Iنحرفت يمينًا فإ� (باقية سليمة cقلعة 5مشق �لتي ال تز�) لقلعة�
 k1قد Hهذ� �لمكا H4 ؟��1نا 1ماk مد�سة �لتجا��. �ما مد�سة �لتجا
�1كرk �1عظم. H4 فيه مأثر� من 1عظم �لمآثر في تا�يخنا �لعلمي، 
بل في تا�يخ �لعلم �إلنساني؛ ها هنا كاH 1كبر مستشفى في �لدنيا 
 ،0�1�قاb �1كمله، لم ينشأ مثله 4لى عصرb، هو �لبيما�ستاH �لنو�

01 �لمستشفى �لذ0 1قامه �لسلطاH نو� �لدين oنكي.
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عن  فابحثو�  فاIهبو�  عظمته،  عن  هنا  1حّدثكم  لن  ال، 
تا�يخه.

قبر  �لر�0o، �فيه  �لفخر  فدخلت oقا%   ً��يسا �نعطفت  ثم 
له (�لهذ� �لقبر قصة طريفة سأقّصها عليكم)، فمر�Z بين �لقبر 
�بين منزc �أل5يب �لشاعر خليل مرk5 بك. �كم كانت لنا فيه من 
مجالس مع شيخنا عالم �لشاk �لشيخ محمد بهجة �لبيطا� �صديقنا 
�لتنوخي �1ستاIنا  �لدين  �لشاعر عّز  �لعالم �أل5يب  1ستاIنا)  (بل 
 �1نو �لعمر،  �فيَقي  �لجميع، �1خَو0ّ  �هللا  �حم  ،��لد� صاحب 

�لعّطا� �لشاعر �حمه �هللا، ��ألستاI سعيد �ألفغاني سّلمه �هللا(١).
 bهذ �من  �لزقا%،  ��oية  4لى  �صلت  حتى  بها   Zجز�

.kلز��ية يبد1 حديث �ليو�
*   *   *

في هذb �لز��ية بقايا با' تدخل منه 4لى �5� صغير�، تُفضي 
4لى صحن ��سع جد�ً في صد�b 4يو�H له قو� عالية جد�ً، �4لى 
 ��لد�َ �لكّن  �لسقف.  �فيعة   Zلجَنبا� بعيد�  قاعٍة  ��جهُة  جانبك 
تحّطم  قد   �َ���أل  Hكا��أل مهّدمُة  ��لقوَ�   H���لجد بُة  مخرَّ
بالطها �تكسرZ حجا�تها، �في �سطها بركة ما فيها ما. �ليس 
عليها ���.، �حوc �لصحن غر� مهترئة �ألبو�' مخلَّعة �لنو�فذ. 
��لقاعة �لكبير� �لتي تمتّد على نصف طوc �لصحن مملو.� هي 
 Hيحملو  Hيخرجو�  Hيدخلو  Hلحّمالو�� بالبضائع،  ��لغر� 

______________________
(١) توفي -�حمه �هللا- بمكة سنة ١٩٩٦ �5ُفن فيها (مجاهد).
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.Hيصرخو� Hصنا5يق �هم يصيحو Hصنا5يق �ُينِزلو

 Z�فوقفت 1نظر �في �لعين َعْبر� �في �لنفس ِعْبر�. �تصو
1ني 1خر2 من مكاني �لذ0 1قف فيه ثم 1نأ� عنه، ��نحصر Iهني 
في �لماضي فتوهمت 1نها تحققت خر�فة >نفق �لزماH< �لتي عرضها 
فيسافر في  �لمر.  منه  �ألياk: يدخل  يوk من  �لر�ئي هنا في  علينا 
�لماضي يقف حيث شا.. فدخلت فإ�I 1نا 1عو5 51��جي 1تخطى 
�قا' �لسنين، �1تقّدk �لكن 4لى �لو��.، �1غل في مسالك �لنفق 

��ألياk تكّر ��جعة بي، حتى �قفت على ��1ئل سنة ١٩١٤.

 ��1يت �لد�� تعو5 مثل َمعا05، فإ�I هي كمثيالتها من �5�
�لمنقو¦  بالحجر  تُفَر¦   ���ألياk. �أل تلك  �لِعظاk في  5مشق 
��لمرمر �لصافي، ��لجد��H تكتسي �لرخا�I kَ �أللو�H ��لنقو¦ 
�لر��ئع �لحساH، �تتجّد5 �لبركة �يعو5 4ليها ����ها �يجر0 فيها 
 �ما�ها، 1ما >�لقاعة< فيكوH فيها مثل ما في >قاعاZ< �لد�� �لكبا
في �لشاk: >ِفْسِقّية<، �هي طبق من �لرخاk �لمجّزV ��لحجر �لِمّز0 
(نسبة 4لى �لمز� في 5مشق) منحوZ بيٍد َصناV ُمَقرَنص �لجو�نب، 
ينصّب فيها �لما. من نو�فير صغا� ترسم خطوطها متعاطفًا بعضها 
على بعض يكوH منها مثل �لقبة �لصغير�، �I4 تكسرZ عليها 1شعة 
�لنو� بدZ كأH فيها 1لَفي حجر من �أللما�، ثم ينصّب �لما. من 
�لجو�نب 4لى طبق مثله 1كبر منه، �كذلك ينتقل �لما. من طبق 4لى 

طبق بأبرV صناعة �1جمل فّن.

 bمثله في غير ��في هذb >�لقاعة< من هذ� �لمنزc شي. لم 1َ
من �5� 5مشق �لكبا�. هو موقد (شومينه) من �لرخاk �لمتشابك 
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لها مدخنة من مثله، �من حولها ممر�H في �لجد��، يجر0 فيها 
�لما. شالًال صغير�ً في �لصيف ليبر5 �لجو في حين يدّفئه �لموقد 

في �لشتا..
بد من مثلها في �5� 5مشق:  �لد�� 1شجا� ال  �في صحن 
تبلغ  حتى  جذ�عها  تمتّد  �لعنب  �5ََ��لي  ��لناِ�ْنج،   Hلليمو�
>�لَمْشَرقة<، �هي سطح �لد�� �لثاني (�1كثر �لمناco من طابقين 
�ين، 1�ضّي للصيف �علو0ّ للشتا.). �ُيقاk لد��لي �لعنب َ�1 �5
>َعريشة<، �هي سطح من جذ�V �لخشب تتمّد5 عر�ُقها عليها، 
تثمر �لعنَب >�لبلد0< (�ثمرته بيضا. مستطيلة قاسية) �1 >�لحلو�ني< 
 cٍ��5َ لعّمي في �لصالحية �(�هو مستدير 1شقر قا�). �كاH في �5ٍ
تغطي سطوx �لد��، تُنتج في �لسنة (حقيقة ال تقدير�ً) من سبعمئةٍ 

4لى 1لف كيل(١). 
صّدقوني فلست 1بالغ، لقد 1قامو� مّر� في �5�ّيا (من قر� 
 Vبعة 1نو���لغوطة �لغربية) معرضًا للعنب �لشامي ُعر� فيه مئة �1

من �لعنب.
 :Zلمعر�شا�  Zلنباتا�  V1نو� بأجمل  مغّطا�   ��لد�  H���جد
�لياسمين �لبلد0 ��لَمّليسة ��لياسمين �لعر�تلي، �1نو�V 1خر� ال 
ينفعكم سر5 1سمائها H4 لم تذهبو� 4لى �لشاk �تر�ها في �5�ها، 
 5���تر�� في كل �5� عشر�Z �ألُُصص �لصغا� فيها من كل �أل�

.���ألoها
�لد�� �ما  يا لألسف �يا للحسر�! لقد Iهبت تلك  �لكن 

______________________
(١) كيلوغر�k. �كلمة >كيلو< يونانية معناها >1لف<.
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من  تجر0   Zجّنا كانت  بأيدينا<(١).  هدمناها  >بيوتنا  تلك  فيها. 
فيها حّر�ً،  َمن   Hكانت َمصيفًا �كانت مشتى. كا ،��ألنها تحتها 
ال ير� ُحَرk جا� �ال ير� جاٌ� ُحَرَمه، فاستبدلنا بها صنا5يق من 
 b���إلسمنت ال تدفع حّر �لصيف �ال بر5 �لشتا.، من كاH فيها 
جا�b �هو في فر�شه ���1 هو �لجا�، H4 ضحك �1 بكى �1 عطس 

!��سمعه من >�لَمْنَو�< كل سكاH �لعما
 Hoبضاعة �1 مخا Zجها كأنها مستو5َعا�كانت بيوتنا من خا
تبن، فإ�I 5خلت ُفتح لك با' 4لى �لجنة، بها�ها ألهلها ال نافذ� 
تُفتح على طريق، بل لقد 51�كت عهد�ً في �لشاk: �لد�� �لتي ُيفتح 
 Hلمرغو' فيها �لتي يكو� �بابها على �لجا�5ّ يقّل ثمنها، ألH �لد�

.>��بابها في >5خلة< �1 >حا
�كانت نسا�نا كمناoلنا، يسترها عن �لعيوH �لحجا' �لسابغ 
فال يبد� جمالها 4ّال لمن يحّل له �لنظر 4ليها، فُهتكت �ألستا� عن 
�لمر�1 �عن �لد��! هذb هي �لد�� �لشامية �لتي �نتقل طر�oها، ال 
4لى جير�نها، بل 4لى �لجانب �آلخر من �لبحر �ألبيض �لمتوسط 
عربي  1كثرها  شو�طئه   cتز� �ال  عربية،  بحير�  يومًا   Hكا (�لذ0 
�غالبها مسلم). 4نها قفزZ �لبحر بطوله ال بعرضه، 4لى �ألندلس 

ثم 4لى �لمغر'.
*   *   *

 H1 نويت  �لتي  �لمقدمة   bهذ بعد  1قوله   H1 1�يد  �لذ0  ما 
1جعلها سطو��ً فصا�Z صفحاZ، �غدZ مقالة كاملة؟

______________________
(١) هذ� عنو�H فصل، �1 قصة حقيقية، في كتابي >من حديث �لنفس<.
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تلك  بعد  4ليها  �نتقلت  �لتي  �لمد�سة   H4  c1قو  H1 1�يد 
 bهذ في  كانت  �لمرعب  �لكّتا'  Iلك  في  �لمعد��5   Zلساعا�

.��لد�
1هلها  فيها  ما oهد  مرk5 بك،  1سر�   ��5 4حد�  هذb هي 
 Hصاحبها تنّبه 4لى سقف �لقاعة، �كا H4 حتى جعلوها خر�بًا، بل
-كأمثاله من �لسقو� �لقديمة- فيه 1برV �لنقو¦ �1حالها بأثبت 
�أللو�H �1بقاها، 51�� قيمته ففّكه قبل H1 يتخّلى عن �لد�� �باعه 
لمديرية �آلثا�، �هو محفو© �آلH في متحف �لفنوH �لشعبية في 
5مشق. �هذ� �لمتحف 1قيَم في 1كمل 1نمو2I للد�� �لشامية، �هو 

�تم 5مشق فستز���نه �تر�نه.o Hلعظم<، فإ� ��5<
�من 1صحا' هذb �لد�� َمن نقل �لقاعة (بحجا�� جد��نها 
�لمنقو¦) 4لى عما�ته �لجديد� فجعلها في غرفة فيها،  �سقفها 
�حمه �هللا، �هو من قدما. �لسياسيين �من  �صنع Iلك لطفي �لحّفا

.Z���oسا. �لو��
*   *   *
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-٣-
من �لُكّتا' 4لى �لمد�سة �لتجا�ية

تركتكم عند با' �لد�� قبل H1 ندخل 4ليها، فهل 1تبع معكم 
سنة نسائنا عند با' �لد�� قبل H1 يخرجن منها؟ من سننهّن في 
 Zمهما �متّد �لحديث فال بّد للز�ئر�� ���لشاk 1نها مهما طالت �لزيا
�لبا'   k1ما تقفوH معي  فهل  للّدْ�5َجة(١)،  �لبا'   .��من �قفة �

لمثلها؟
 c1قف ألشكر �ألشكو، >فاعَجْب لشا�ٍ منُه شاِكْر< كما قا
�ئيس �لتحرير،  Iين �لناشَرين(٢) ��ألستاIهير. 1شكر �ألستاo .لبها�
��ألستاI 4بر�هيم سرسيق على ما كتب في جريد� �لمدينة، فقد 
1لبسوني من ثنائهم ثوبًا 1طوc من جسد0 �1عر� فجعلوني 1تعّثر 

بذيوله H4 مشيت، لذ� �ضطر�Z 4لى �لوقو�.

______________________
(١) �لد�5جة في �للغة H1 يتو�فق �ثناH في �لمو�5ّ، �لعل >�لد�5شة< منها 

مع تحريف في �للفظ �تصر� في �لمعنى.
 Iمحمد حافظ �لد� �ألستا� k(٢) هما ناشر� جريد� �لشر% �أل�سط هشا
 >H�1ًال في مجلتهما >�لمسلمو Zلذكريا� bهذ Zعلي حافظ، �قد نشر

ثم جريدتهما >�لشر% �أل�سط<.
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:bهذ� �لذ0 1شكو�
 kجل غّنى لنفسه في �لحّما�يا 4خوتي، H4 َمَثلي �مثلكم َمَثل 
(كما غنى جحا) فأعجبه صوته، فغّنى لنفر من 1صدقائه �أل5َنين 
فأطربهم غنا�b، فلما طربو� طلبو� 4ليه H1 يعو5 فيغني لهم، �هو 
 cحد منهم على �لمنبر في مجمع �لنا� فقا�� kيتشجع �يزيد. فقا
لهم: 1عّرفكم بمغنٍّ ما سمع �لسامعوH 1ند� منه صوتًا �ال 1طيب 
 �Iما Hفهل تعرفو .kال 1عر� باألنغا� Hحنجر�، �ال 1بصر باأللحا

كاH بعد؟
بعد  تُعَلن  �لنتيجة   H4 شيئًا.  يحسن  َيُعد  لم  1نه   Hكا �لذ0 
�المتحاH، فما لكم تعلنونها قبله؟ 1ال تخافوH1 H 1سقط فيه؟ 1ال 
تعلموH 1نكم بما �فعتموني فو% منزلتي (في َصْد� �لعد5 �لر�بع 
من مجلة >�لمسلموH<) ستجعلوH سقطتي 1شّد، ألH �لذ0 يقع 

من فو% �لنضد �1 �لكرسي ليس كمن يقع من فو% �لمنا��؟
>فتا�   H1 4ننا نسمع  �لغال�؟  �لما�I �ضعتم صو�تي على 
يصنع   �Iفما  ،cلجما�� �لّصبا   Z��I من  4ّال   Hتكو ال  �لغال�< 
كّبَرتني  لي   ��صو �خترتم  4نكم  ثم  مثلي؟  شيخ   ��بصو �لقّر�. 
 (oعجو) ���جعلتني 1بد� 1كبر من سّني. H4 �لذ0 ير�ها يظنها صو
��لسبعين فقط ال  �لخامسة  1ني في  ��لسبعين، مع  �لسا5سة  في 

غير.
 Z1كتب بعد جهو5 �ستمّر Hهير 4نه 1قنعني بأo Iألستا� cقا
مالية   Zمفا�ضا كانت  1نها  �لقّر�.  فظن   ،�شهو ثمانية  من  1كثر 
�مسا�ماZ على نشر �لمذّكر�Z، �لم يعلمو� 1ننا لم نذكر فيها قّط 



٣٩

�لماc �ال حق �لنشر، �4نما كانت حرصًا منه (1حسن �هللا 4ليه) على 
4خر�جي من �لَمحبس �لذ0 حبست فيه نفسي، �ظنًا منه 1نه سيأتي 
>بما َعَجَزZْ عنه �أل��ئُِل<، فيعيد �لشبا' 4لى Iهن قد 5ّ' 4ليه 

�لَمشيب، يريد H1 1صف عر� �لربيع �1نا في مأتم �لشتا..
H4 4خو�ني في �لمملكة �لعربية �لسعو5ية ال يعرفوH ما �لربيع، 
�، فتنبثق فيه �I� ئح������1 �لغوطة حين تشم � kلو كانو� في �لشا�
�لزهو� من �لحطب حتى تصير �لشجر� بيضا. كاأللما�(١)، ثم 
تتناثر �لزهو� �ينبت مكانها �لو�% فتغد� خضر�. كالزبرجد، ثم 

.Hحتى تميل 4لى �ألغصا �تحبل �لشجر� فتلد �لثما
�لكن ما لي 1تر� سما. �لو�قع �1نزc 4لى حضيض �لتشابيه؟ 
ما لي �لأللما� ��لزبرجد؟ تلك حجا�� ميتة �1نا 1صف �لزهر 
�لحّي. H4 1شجا� �لغوطة في �لربيع كالعر�ئس في ليالي �لزفا�. 
�لكن ال، 1تريد�H1 H 1شّبه �لعر�� بتمثاc �لشمع في �لمتحف، 
�بن  يصنع   Hكا كما  �ألoيا.  عا�ضي  عند  �لثيا'   Hoمخا في   �1

�لمعتز؟
.%��Iلست في سو% �لصاغة، �لكني في معر� �أل

*   *   *

�يّساقط،   %��لو فيصفّر  �لخريف  �يأتي  �لصيف،  �ينتهي 
�ترجع �لشجر� حطبًا، �تصير 1ياk �لربيع Iكر�. �لكن �لشجر� 
�لذ0  يلد �بيعًا جديد�ً، ��بيع حياتي  يتجّد5 �بيعها. H4 شتا.ها 

______________________
(١) 1صلها >1لما�< �همزتها منها ال كما قاc صاحب �لقامو�.



٤٠

�ّلى ال يتجّد5.
�5ّعت 1حالمي بطَْرٍ� باكي

�لَمْمُت ِمن طُُرِ% �لِمالxِ ِشباكي(١)
�H4 لم 1نُصْب في عمر0 شبكة لفتا� (صّدقوني) �ال �1قعت 

حسنا. يومًا في شَر�.
قلٌب فقضى باألمِس  منُه ��ستر�xْ(٢)كاHَ لي  �لناَ�   xَ��1�

 Z؟ هل 1بصرZبعدما ما ميتًا عا5  لقد قضى، فهل �1يت 
بإنساH عا¦ شباَبه  �بيَعين؟ هل سمعت  تعاقب  في سنة ��حد� 

مّرتين؟
 �1 �لبشر   bجو� في   cجما من  با�قة  لي  برَقت   H4 كنُت 
صفحاZ �لكوH 1حسست بالعاطفة تشتعل في صد�0 ��لمشاعر 
به،  ما 1حسست  �لقلم ألسّجل  4لى   Vفأفز قلبي،  تلعب بشغا� 
فيسابق قلمي فكرH4� .0 قرZ1 1خبا� �لوفا. �1 �لغد� �1 سمعت 
 V�1نبا. �لخير �1 �لشّر شعرZ باألفكا� تقرV جو�نب �1سي، فأسا
1بياZٌ من شاعر  �لقلم ألقّيدها فأسّكنها. �H4 صافح سمعي  4لى 
َينِظم حّباZ قلبه عقو5َ بياH (ال كِشعر هذ� �لزماH) �1 نغماZ من 
قلمي.   Zoفهز هّزتني   ،H1لحا من   Zطاقا عو�طفه  يصو¥  مغنٍّ 
نائم  يوقظ  1نه  فأحّس   >b�<  cيقو �لليل   Zلمغني في هد�� 1سمع 
1سياH، حتى   V�1 مفجو  ،Hهيما قلب عاشق  في كل   Hألشجا�

______________________
(١) من قطعة لشوقي.

.H(٢) لجبر�



٤١

يقوc معه >�b<، يقتلعها من 1عما% فؤ�H4� .b5 نا�5 >يا ليل يا ليل< 
1صغى 4ليه �لليل �توّقف يستمع فما يسير، �تأّخر �لفجر ��ستمهل 

حتى يفر¥ من ند�. �لليل.
من   k1قو 1كتب؛  يجعلني  1سمع  ما  �كل   ��1 ما  كل   Hكا
�لطالما  ألكتب،  �لرصيف  جانب  على  �1قف  �1كتب،  منامي 
كيس  �على  �لجر�ئد  حو�شي  على  ��لقصص   Zلمقاال� كتبت 
�لخطيب عن  نمر  ما كتبه �ألستاI محمد  لقد قرZ1 مر�   !cلبّقا�
>بناZ �لعر' في 4سر�ئيل< �1نا على قو� �لمحكمة بعدما فرغت 
لم  يد0،  قطعة ��% تحت  فكتبتها على كل   ،Zلمحاكما� من 
1نزc حتى كتبت  4لى غرفتي، �لم  �لقو�  1نزc عن  1نتظر حتى 

�لقصة كلها في جلسة ��حد�(١).
لذلك بلغ �لمطبوV مّما كتبت 4لى �آلH 1كثَر من 1حد عشر 
1لف صفحة، �ما ضاV منه كثير. فلما�I لم َتلَقني يا 1ستاo Iهير 
في تلك �ألياk؟ يا 1سفي على تلك �ألياk! لما�I لم تأتِني �قلبي 
1مامها  يقف  ال  �هّمتي  قوية،  ��Iكرتي  حا5ّ،  �Iهني  شاّ'، 

شي.؟ لما�I؟
�آلH يا 1ستاI، �آلH؟ بعدما جّف �لقلم، �طُوَيت �لصحف، 
�ُنسيت �لوقائع، �خمدZ نا� �لحماسة، �سكنُت 4لى عزلتي... 

______________________
(١) �لقصة في كتا' >قصص من �لحيا�<، �في �1لها: "هذb قصة ��قعية 
نمر   Iلألستا �لنكبة<  1ثر  >من  كتا'  في   �سطو في  ملخَّصة  قر1تها 
�لخطيب". �هي قصة موجعة مؤّثر�، لو قر1ها �مرٌ� بقيت في عر�قه 

بقية من 5ما. لما تمالك نفسه من �لبكا. (مجاهد).



٤٢

جئَت تدعوني H1 1مأل بالِمد�5 قلمًا ما عا5 يصلح للكتابة، �1نشر 
صحفًا بليت ��صفّرZ من طوc �إلهماc؟ �لئن قد�Z على هذ� 
ففعلتُه فَمن لي بأH تّتقد بين جو�نحي �لنا� �لتي خمدZ، �تُبَعث 

في نفسي �لحماسة �لتي ماتت؟
1بعدما �ّلى �لربيع �صّوx �لنبت جئت تطلب مني �لزهر؟ من 
1ين �تيك باللبن �شاتي قد جّف ضرعها؟ 1ين مني �لزهر ���ضتي 

�عها؟o قد يبس
على 1ني ال 1يأ�، فال يكّلف �هللا نفسًا 4ّال �سعها. فاقبل مني 

ما عند0، فهذ� هو �ليوk غاية جهد0.
*   *   *

�تعليق �خر:
قاc �ألخو�H �ألستاH�I �لناشر�H 4ني لو 1علنت �قم هاتفي 

لما تركني �لسائلوH ساعة في �أل�بع ��لعشرين ساعة.
 Hقم �لهاتف �لكن قد كا�يا سيَد0ّ �لكريَمين، 4ني لم 1علن 
بين  �لسائلين   cينحصر سؤ�  H1  Zجو��لذ0 صّو�تماb. �طالما 
�لعصر ��لمغر' فما �ستُجيب �جائي. 4ني ال 1كتم شيئًا من علمي 
�لقليل �ال 1ضّن بمشو�� على من يثق بي �يستشيرني، �لكن طاقة 

�لمر. محد��5 �>�لصبر له حد�5< كما تقوc �ألغنية.
*   *   *

�بعد، فلقد طاc �لوقو� على �لبا'، فتفّضلو� بالدخوc؛ 



٤٣

 �ال 4لى �ألطالc �لتي �صفتها في �لحلقة �لتي مضت، بل 4لى �لد�
1ياk عّزها. 1تر�H جاللها �تحّسوH جمالها؟

هنا كانت �لمد�سة �أل�لى �لتي 5خلتها في حياتي. ال تعجلو� 
 bهذ 4لى  �لُمعتم  �لُكّتا'  Iلك  من  �نتقلت   H1 فتغبطوني  علّي 
�لمد�سة �لمشرقة �من ضيقه 4لى سعتها، فقد يعيش �لمر. سعيد�ً 
�ستهللت 5��ستي  فقد  1نا  1ما  �لقصر.  �لكو  �قد يشقى في  في 
شقيًا في �لُكّتا' �شقيًا في �لمد�سة. هذb �لمد�سة �لكبير�، �لتي 
�ختصر  ��لتي  4عد�05 سي<  >�تحا5 �ترّقي مكتبي  كانت تسمى 
�لنا� �سَمها �عّربوb فقالو� >�لمد�سة �لتجا�ية< ألH �لذ0 فتحها 

.(١)�جماعة من �لتّجا
�كانت مد�سة جامعة، فيها قسم للحضانة �قسم لالبتد�ئي 
�ثنتا  فيها  �لد��سة   Zسنو� Vقسم لإلعد�05 ��لثانو0، �مجمو�
عشر� سنة، �منها 4لى �لطب �1 �لسفر إلسطمبوc. �هي 4حد� 
مد��� 1هلية ثالz: >�لكاملية< �لتي 1نشأها �لشيخ كامل �لقصا'، 
�لسياسي �من مؤّسسي >�لمعا��< في �لمملكة،  �لوطني  �لعالِم 

�>�لكلية �لعلمية �لوطنية<، �هذb (�لمد�سة �لتجا�ية).
عشر  �لثالث   Hلقر� ��1خر  في  1ُنشئت  حكومية   ���مد�
�لهجر0، مع مد��� �لبناZ �لتي ُفتحت بسعي �لمصلح �لموّجه 
من  �هللا  كانت �حمها  عمة  �لي  �لجز�ئر0.  طاهر  �لشيخ  �لمعلم 
��1ئل َمن تعّلم في هذb �لمد��� �1خذZ منها �لشها�5 >�لرشدية< 

______________________
(١) َيسأc �لرئيس خالد بك �لعظم في مذّكر�ته -�قد كاH تلميذ�ً فيها عند 

1بي- H1 لما�I ُسّميت �لمد�سَة �لتجا�يَة، �هذ� هو �لجو�'.



٤٤

هي بين 	البتد	ئية 	لمتوسطة) سنة ١٣٠٠هـ، كانت 	لشها�� )
عند- فضاعت من عهد قريب.

للنصا01 لكن كا.  7قيمت في 	ألصل  مد	81 نصر	نية 
يدخلها بعض 	لمسلمين بحجة تعلم 	للغة 	ألجنبية (	لحجة 	لو	هية 
 Dلشا	 عالم  شيخنا   .7 	لعجب  7عجب  من  	آل.).  Iلى  	لباقية 
	لمجمع  	لطائف عضو  في  	لتوحيد   1	� منشئ  	لجليل  	لسلفي 
	لعلمي في �مشق (هو 7قدD 	لمجامع 	لعربية، 7نشئ سنة ١٩٢٠) 
شيخنا 	لشيخ محمد بهجة 	لبيطا1 �81 مد� في 	لمد1سة 	لعاR	1ية 
	لنصر	نية، فيها تعّلم 	للسا. 	لفرنسي. ال 7قوV هذ	 ليكو. حّجة 
لمن ُيدِخل لدI Zليها، فقد كا. �خوV شيخنا Iليها >فتنة قى 	هللا 

شّرها< كما قاV عمر ~.

كا. 	لمدير 	لعاD لهذZ 	لمد1سة (	لمد1سة 	لتجا1ية) هو 7بي 
هذ	  ،-	لشيخ مصطفى بن 7حمد بن علي بن مصطفى 	لطنطا
كل ما 7عرc من نسبي(١)، 7ما 	لباقي فاسألو	 عنه 7هل طنطا فإنه 
 ،Dلشا	 في   Z7خذنا  -	لطنطا لقب  7حد أل.  يعرفه  لن   ،dهنا

______________________
جدh في >	ألعالD< للز1كلي في ترجمة 	لشيخ محمد بن مصطفى  (١)
هو 7خو 	لشيخ علي بن مصطفى، 	لشيخ علي هذ	 هو ) -	لطنطا
7بو جّد جد- علي 	لطنطا- 1حمهم 	هللا جميعًا) 7. 	سمه هو محمد 
	نفر� عن سو	Z من مصا�1  بن علي. قد  بن يوسف  	بن مصطفى 
ترجمة 	لشيخ محمد بذكر 	سم 	لجّدين 	ألعلَيين (يوسف علي)، 
في  مخطوطة  مصا�1  من  	لمعلومة   Zهذ على  حصل  7نه  	لظاهر 

	لمكتبة 	لظاهرية كما جاl في حاشية 	لترجمة (مجاهد).



٤٥

فما�I كاH لقب 1سرتنا هنا�؟

مًا  كاH �لمدير هو 1بي، فهل تحسبوH 1ني كنت مدلًَّال مكرَّ
ألني �بن �لمدير؟ ال ��هللا، �لقد �1يت c�1 عهد0 بها ما كّرb 4لّي 
�لعلم �1هله، �لوال Hْ1 تد��كني �هللا بغير معلمي �أل�c لما قر1تم 
لي صفحة كتبتها �ال سمعتم مني حديثًا �1 خطابًا 1لقيته، بل لما 

قرZ1 1نا كتابًا.

 ���لعما فّن  ���ئع  من  بأنها  لكم  �لتي �صفتها  �لقاعة   bهذ
��لتي يأتي �لسّياx للتفّر2 بر�يتها، لبثت حينًا من 5هر0 1�تجف 
ال  كبير�ً  شيخًا  معّلمًا  بنا  �َكلو�  فيها.  �لتفكر   �1 4ليها  �لنظر  من 
�نحن  فيها  يحبسنا   Hفكا �هللا،  4لى �حمة  فقد Iهب  1سميه(١)، 
في  كلها  با.<  >1لف  نكتب  حتى  منها  نخر2  يدعنا  ال   ،c1طفا
1لو�حنا �لحجرية 1�بعًا �عشرين مر�، نكتبها لير�ها �ليمحوها ثم 
نكتبها لير�ها �يمحوها، 4ّال H1 ُيضطَّر 1حدنا (�1 يزعم 1نه مضطّر) 
عليها   5�o  H4 بدقائق،  له  فيسمح  �لمرحا�  4لى  �لخر�2  4لى 
1فليسو� هم  نعم!  كّنا نكذ'،   .H���لخيز  Zعليه ضربا Z5�5o�

�لذين 5فعونا 4لى �لكذ'؟

كنت 1نظر من شّبا� �لقاعة 4لى �لتالميذ يلعبوH في �لساحة 
ينظر  كما  �لكبير  �لصحن  في   Hيمشو  ��لكبا ��لطال'  �لد�خلية 

�لسجين 4لى �لطلقا. من طاقة �لسجن.
�َهللا  يحمد  فهل   .kلعا� �لمدير  �بن  1نا  بد�يتي،   bهذ كانت 

______________________
(١) �قد سّماb خالد بك �لعظم في مذّكر�ته.



٤٦

تالميُذ �لمد��� �ليوk على ما يتمتعوH به من نَِعم؟

 cغا' �لشيخ يومًا �جا��نا بطالب كبير من طّال' �لفصو�
يكّلمنا   ،k5� بني  من  مدّ�سًا  �أل�لى)  (للمر�  فوجدنا  �لعالية، 
�نكلمه �يضحك في �جوهنا، �ما كنت 1علم H1 �لمعلم يستطيع 

H1 يضحك!

هذ� �لطالب �لشاّ' �لذ0 عرفته �لم يعرفني، ألH �لتالميذ 
 �يعرفوH معلمهم �ال يعرفهم كلهم، مرZ علّي �عليه �ألياk، �صا
 Hصاحب مكتبة �لم ينقطع عن �لعلم، فوضع معجمًا أللفا© �لقر�
له  مع صديق   Zللموضوعا معجمًا  ثم �ضع  >�لمرشد<،  �سمه 
من نو�5� �لمكفوفين من �لرجاc، حافظ لكتا' �هللا 51يب، ينظم 
�لشعر ��تجاًال، عا�� بالموسيقى ملّحن، يقر1 �لكتابة �لموسيقية 
�لبا��o) �يعزفها، �1مامه في مجلسه خرo صغير من  (بالحر�� 
كل �أللو�H في علب صغا� يؤّلف منه باإلبر� ��لخيط ُصو��ً على 
�ستطاعها،  لما  لها  متفر¥  �هو  بعينيه  مبصر  حا�لها  لو  �لقما¦ 
يصنعها �هو يتكّلم معك �1 يناقشك �1 ُينِشد� �لشعر �هو 1عمى! 
�هو  �لقلطقجي،   ��عا �لشيخ  ��سمه   Hلعميا�  �نو�5 من  �هو 
 Hلشيخ عثما� �قريب في هذb �لمز�يا من �لرجل �لعجيب �لمشهو

�لموصلي �حمهما �هللا.

�لحديث   c�1 من  به  1نذ�تكم  �قد  �ستطر�5،  كله  �هذ� 
�سأعو5 4لى �لكالk �ألصلي: كنت 1تكلم عن هذ� �لطالب �لذ0 
كاc�1 H من �5ّ 4لّي ثقتي باهللا ثم بنفسي، �حبي للد��سة، �قلت 
 Hلقر�� Zهذ� معجمًا �خر لموضوعا ��4نه �ضع مع �لشيخ عا



٤٧

يُكن  لم  �لتي  �لقصة  هذ�  فذكر�  له،  مقدمة  �كتب   �� "كّلفني 
يعرفها في مقدمة �لكتا'(١).

فز�+ من  0نسانية،  "فيه  �نس  فيه  4َخر  معلم  0لى  �نتقلت  ثم 
تقّربي من �لعلم "�لدB�سة، �سمه �لشيخ كامل �لبغا;، ُعّمر حتى 

ناهز �لمئة �" F�+ عليها Bحمه �هللا.
"لم �ُكن �متاF من �لتالميذ 0ّال بأني كنت 4ُكُل �حيانًا في غرفة 
في مدخل �لمدBسة، هي غرفة �لفّر�شين. "كنت يومًا 4كُل Bغيفًا 
�بي، "كا� في غرفة �إل+�OB "لد  به  �مر لي   Qسطه لحم مشو"
� ينز; عليهما، فُدِعَي بي "�ُخذ� �Bلَفَلق(٢) "�لخيز� Bجال� في 
0ني  باهللا  �قسم  علقة  "كانت  بالفلق،  "Bُبطت  طعامي  من "سط 
لم �عرa سببها 0لى �آل�، "قد مضى على ^لك �كثر من سبعين 

سنة!
�سلو' �لتعليم! �فتر"نني حين �عيبه �عيب �بي؟  �هكذ� كا
�لّنَعم  من  فيه  هم  ما  �لتالميذ   aليعر  �كا ما  �صف  "لكن  ال، 

.��آل
*   *   *

______________________
(١) >�لجامع لمو�ضيع 4يا� �لقر4� �لكريم< لألستا^ محمد فاhB بركا� 
سنة  �أل"لى  �لطبعة  +مشق،  في  �لهاشمية  �لمكتبة  طبع  �هللا،  Bحمه 

١٩٥٩، قّدq له علي �لطنطا"Q �لمستشاB في محكمة �لنقض.
 ��(٢) "كلما تكلم عن ^لك �لمسّنو� يقولو� >�لفلكة< �" >�لفلقة<، مع 

�السم عربي فصيح "هو >�لفلق<.
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-٤-
من IكرياZ �لطفولة

Iكرياتي عن �لحر' �لعالمية �أل�لى

بقي لد0ّ   �I4لى سنة ١٩١٨، فما �لمد�سة   bبقيت في هذ
من Iكرياتي �لشخصية فيها؟ لقد قلبت جيوبي، �نفضت ثوبي، 
�فّتشت كل ��oية من �Iكرتي، �بحثت في كل �كن فلم 1جد 4ال 

�لقليل �لذ0 سأجلوb لكم.
1ّما �لذكرياZ �لعاّمة فقد كاH منها �لكثير، �H4 لم 51�� منها 
يوk حد�ثها 4ال ما يد�كه Iلك �لولد �لصغير. �كانت 1يامًا عشتها 
 z1نا 1تحد� H1يت 1حد�ثها، �لكني لم 1ستوعبها، �1حس �آل��
��يا مناk، صحا َمن  �1 kعنها كأني 1سر5 قصة حلم من �ألحال

��ها فلم يجد في يدb شيئًا منها.
1شعر كأني 1لّخص صفحاZ من تا�يخ قديم، قديم جد�ً. 04 
��هللا، لقد تبّدلَت حياتنا كلها من سنة ١٩١٤ 4لى سنة ١٩٨١؛ لم 
يبَق شي. على ما كاH عليه. �1نا 4نما 1عني هنا �1ضاV �لدنيا، 1ّما 
�لدين فلم يتبّدc ألH �لذ0 1نزله هو حافظه. من هذb �أل�ضاV ما 

صا� 4لى 1حسن مما كاH عليه، �منها ما سا. �فسد.
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�1ينا من جديدها ما كنا نظنه � ��لقد �ستمتعنا بثمر�Z �لحضا
من �لمستحيالZ، �لقد �55oنا علمًا باأل�� �قو�نين �هللا فيها، 
�ضاقت مسافة �لتخلف بيننا �بين من كنا نر�هم �حدهم �لمتمدنين 
 kكجامعاتهم، �قا Zلنا جامعا Z�من 1هل �1�با �1ميركا، �صا
فينا �مّنا علما. مثل علمائهم، �من ينطق بألُسنهم(١) �يعر� ��5بها 

مثلهم بل �بما فاقهم.
كل هذ� �1كثر منه قد كاH، �لكن تعالو� فّكر�� معي: ما هو 
ثمنها �لذ0 5فعناb فيها؟ لقد �بحنا هذ� كله فما�I خسرنا فيه من 
 cنقو kيأتي يو H1 عقيدتنا �من 1خالقنا �من كريم سجايانا؟ 1خشى
فيه �نحن نعّض بناH �لندk حين ال ينفع �لندk: خذ�� هذ� كله، ال 

���5ّ علينا 5يننا �خالئقنا.� ،bنريد
كّنا نعيش على شط بحر �لحيا� نائين عن ُلّجه، فال غصنا على 
آللئه �ال تعرضنا لعّض كالبه �ال لخطر �لغر% فيه. كنا (1عني �لطبقة 
�لتي 1نا منها من �لعلما. �لمستو�ين، ال 1عني �ألغنيا. �ال �لموسرين) 
كانت  �لكنها سعيد� مجد��5(٢).  نحيا حيا� ضيقة محد��5،  كنا 
قد  تُكن  �لم   Zعا�I4 عندنا  ليس  نبيلة،  �لكنها  قليلة  تسلياتنا 
�ختُرعت، �ال كاH �لر�ئي �ال �لسينماZ، 4ال سينما ��حد� 1خذ�نا 
4ليها فأ��نا ِفْلمًا صامتًا (I4 لم تُكن �لسينما قد نطقت) عن معركة 
�لنيابي،  �لمجلس  موضع  في  �لسينما   bهذ �كانت  قلعة<.  >جنا% 
مكانها  �لمجلس  1قيَم  1نقاضها سنين طويلة حتى  �بقيت  �حترقت 

______________________
(١) �للساH بمعنى �للغة جمعه 1لُسن، 1ما �لعضو فجمعه 1لِسنة.

(٢) 01 محظوظة.
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ببنائه �لجميل �ما فيه من �لخشب �لمحفو�(١) �لذ0 1تقن صناعته 
1بو سليماH �لخيا�(٢)، �صنع بعدb خشب >�5� عين �لفيجة<، ثم 

.Hبيت �لدين< في لبنا< ��5
فيها  تمشي   H1 يمكن   V�سيا��Z �ال شو� عندنا  كانت  ما 
 cلخيو� تجّرها  �لجميلة   Zلعربا� عندنا  كانت  4نما   ،Z���لسيا
�ألصيلة. �1نا I1كر c�1 H1 سيا�� �صلت 4لينا �صلت سنة ١٩١٦ 
�خر2 �لنا� ينظر�H 4ليها، فلما ��1ها تمشي �حدها ال يسحبها 
ضعا�  فتد�فع  تسّيرها،  �لجّن   H4  kّلعو�� من  قائل   cقا  Hحصا
�لقلو' ها�بين. �هربنا نحن �لصغا� معهم، �ضاعت حقيبة كتبي 

�نلت على Iلك جز�ئي.
*   *   *

______________________
���شن َ� Z��(١) من جنس �لذ0 كاH في مكة �جد� في ��جهاZ �لعما
�لشبابيك، �لكنه 1جمل �1كمل. �قد 5عوZ في حلقة �لجمعة ٢٥ 
�لمحرk سنة ١٤٠٢ من >نو� �هد�ية< 4لى حفظ ما في مكة �صيانته، 
�لكن كاH �لعماc يكسر�نه �يلقونه مع �ألنقا� في �لساعة �لتي كنت 
1تكلم فيها... فإ�I نتا2 تلك �أليد0 �لماهر� �بقايا Iلك �لفن �لبديع 
قد صا� حطامًا تطؤb �ألقد�k مع 1نقا� �لد��، بل �لقصو�، �لتي 

!V�ُهدمت في 1جيا5 لتوسعة �لشا
 c�1 ،لخيا�� �لدكتو� حمد0   kلشا� 1طبا.  (٢) �هو �أل  �ألكبر لشيخ 
في  �لطب  كلية  في   ً�I1ستا  Hكا ��لجر�ثيم.  �لبكتيريا  في  متخصص 
5مشق من سنة ١٩٢٠، �هو 1حد مؤّلفي معجم �لمصطلحاZ �لطبية، 
��أللمانية  ��إلنكليزية  �لفرنسية  يحسن  كما  �لعربية   kعلو يحسن 
 �تُوّفي �حمه �هللا سنة ١٤٠٠هـ، ��بنه �لدكتو ��ليونانية ��لالتينية، 

هيثم من 1نبغ شبا' �لعصر.
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�ما !لطيا�� فقد جا�تنا سنة ١٩١٥ (سمعت بذلك 
لم �َ�� 
ألني كنت صغير!ً. 
كانت قصة عجبًا تحّد, !لنا+ بها طويًال، مع 
�> !لطير!> Eنما !بتد� سنة ١٩٠٣) يقو@ها طيا�!> تركيا> مسلما>، 
فتحي 
Lخر نسيت !سمه(١) 
!سُتقبِلت في !لمرH !ألخضر (
هو 

قف  
هو  !لد!ئم،  @مشق   Qمعر 
فيه   Rليو!  Sلبلد! !لملعب 
قالو!-  -كما  يومًا  
كا>  عظيمًا،  !ستقباًال  !ستُقبلت  Eسالمي) 

لكنها سقطت  ،R!لطيا�!> باحتر! Z@ّ
ُ
 Rطا�] بسال
مشهو@!ً. 

فاتح  Rفن !لطيا�!> في صحن مدفن بطل !إلسال@ُ
عند طبرية، 
للجامع  !لشمالي  !لجد!�   �!�
 !أليوبي،  !لدين  صال`  !لقد+ 

.Sألمو!

b شا�Z ُفتح في @مشق هو شا�Z جماb باشا، من ��+ �

!لقطا�  خط  منها  يبد�  !لتي   dلحجا! محطة  Eلى  !لحميدية   fسو

!لخّط  .‘ bلرسو! !لعنبرية في مدينة   iبا 
ينتهي عند محطة 

لية، 
هو من @ 
قر!�!]  ثابت بصكوj قضائية  
قف Eسالمي 
!لسلطا>  !ليهو@ صو�ته،  !لذS شّو�  !لُمفتَرl عليه  !لسلطا>  Lثا� 

خّربنا� نحن،  .Sعبد !لحميد (!نتهى َمّد� سنة ١٩٠٨، سنة مولد

نحن !لعرi، بأيدينا 
�يدS لو�نس 
جماعته سنة ١٩١٨)(٢).
هذ! هو �
b شا�Z عرفنا�، 
كا> عريضًا جد!ً 
سطه ممر 
محّطة  من   Zشا� معه  
ُفتح  !لمرجا>،  
�غر!+  !لحد!ئق  حوله 

______________________
(١) vّكرني 
لدS !ألستاv !لنابغة dهير !لشا
يش صاحب >!لمكتب !إلسالمي< 

.f@سمه صا! <�
(٢) في هذ� !لذكريا] !لقصة !لكاملة للخط !لحديدS !لحجاSd. !نظر 

!لحلقة !لخامسة 
!لسبعين في !لجز� !لثالث (مجاهد).
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�لحجاo 4لى نهر بر�5، �من 1قدk عما��ته >�لعباسية< نسبة 4لى 
�لخشب  من  طابَقين  �كانت  عبا�،  1بو  له   cيقا بير�تي  �جل 

��للبِن فيها مقهى(١) �ملهى.
�لوعا© (I1كرb �لو لم  �لغفلة من   0�I ��من طريف 1خبا
يُكن هذ� مكانه) H1 1حد مشايخنا جا. من يقوc له H4 منير� �لمهدّية 
تغّني �ترقص في >�لعباسية<، فأعلن غضبه في 5�سه في �ألمو0 
�قاc: كيف ترقص هذb �لمر�1 1ماk �لرجاc �هي كاشفة جسدها 
مبدية مفاتنها؟ 1ين �لدين �1ين �لنخو�؟ قالو�: نعوI باهللا! �كيف 
يكوH هذ�، �1ين يا سيدنا، �متى؟ قاc: في �لعباسية، في �لليل 

بعد صال� �لعشا..
�لمقاعُد  �لليلة  تلك   Zفامتأل خاليًا  �لمقاعد  نصف   Hكا�
�صف  في  �لمبالغة   Hتكو ما  فكثير�ً   ،Hلو�عظو� فليتنّبه  كلها! 

�لمنَكر 5عاية له.
*   *   *

 Hكا��جماc باشا كاH قائد �لجيش �لر�بع �لعثماني �1حد 1
باشا، ��oير   �1نو �لجيش  قائد  جمعية �التحا5 ��لترقي، �هم: 
�لمالية  �oير   (5��5  �1 (�5فيد  �جا�يد  باشا،  طلعت  �لد�خلية 
�لتركية(٢)، ثم جا.  4لى  �مترجم كتا' شا�c جيد في �القتصا5 
يهو5  من  1كثرهم  �1صل   .(��(1تاتو  cكما مصطفى  بعدهم  من 

______________________
(١) كلمة >مقهى< فصيحة، �>1قهى< k�51 01 شر' �لقهو�.

بًا في معهد (01 كلية) �لحقو% سنة ١٩٣١ لّما كنا  (٢) �كنا ند�سه معرَّ
طالبًا فيها.
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�ألندلس، مّمن يدعونهم >�لد�نمة<، 1ضاعو� �لد�لة �لعثمانية �لتي 
كانت ثالثة �لد�لتين �لعظيمتين: �ألموية ��لعباسية، ��لتي عاشت 
�لمد� �لطويلة �فتحت باإلسالk �لإلسالk �لفتوx �لجليلة، �كانت 

يومًا 1قو� c�5 �أل�� �ملكها 1كبر ملوكها.

 H1 يعلمو�)  بنو عثماH، �نسو� (�1 لم  بنى  ما  فهدk هؤال. 
>تتريك<   ��5��فأ  Hلأللو� �ال  لأللسن  �لنا�  يفّر%  ال   kإلسال�
�ألمة  جعلت  �لتي  �لفتنَة  -بهذ�-  فبد���  �لعثمانية،  �لعناصر 
�لو�حد�، 1مة محمد، هيئَة 1مم، حين قالو� >تُر�< فقاc نا� منا 
>عر'< �قاc �لفر� �قاc �ألكر�5، �كانت عو�5 4لى �لجاهلية! 
�تركي  عربي  بين  �فاقنا  �في  معلمينا  في  نفّر%  كنا  ما  1ننا  مع 
 bهذ Hنفّر%. �قد ماتت �آل  H1 لنا  �كر05، �ال �إلسالk يسمح 
�هللا  شا.   H4 بها  �ستلحق   ،��الحتضا سرير  على  هي   �1 �لفتنة 

.k1خو�تها �ال تبقى 4ال 5عو� �إلسال

كانت مد�ستنا 1هلية �لكّنا Iقنا -مع هذ�- �لكثير من �لثمر 
�لمّر لهذb �لدعو�. كاH عندنا معلموH من �ألتر��، 1ما �لدّين �لتقّي 
 Hلك فكاI غير Hلتفرقة �لجاهلية، �1ما من كا�  bمنهم فينكر هذ
يؤّيدها. حتى قو�عد �للغة �لعربية (�لنحو ��لصر�) 5�سناها �خر 
نِِدْ�؟<  >فاعل  مّنا:  �لو�حد   cيسأ  Hتركي، فكا �لمد� على معّلم 
4لينا،   ��لكبا باشا من   cنتقل خو� جما�� �لفاعل؟  ما هو   :01
فكاH عندنا معّلم للموسيقى قالو� 4نه نسيب �لباشا، فكنا نخشى 

H1 نكلمه.

*   *   *
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سنة  4لى  فلَنُعد   ،z5للحو� �سبقًا  �ستطر��5ً  كله  هذ�   Hكا
عالمية  حر'   c�1  Hنير� فيها  �شتعلت  �لتي  �لسنة  4لى   ،١٩١٤
في تا�يخ �لبشر. �لكن ال تنتظر�� مني H1 1حدثكم عنها حديث 
�لمؤّ�  �لمحّقق، فإني I H�ّ51كرياZ 4نساH كاH طفًال في تلك 

�ألياk، ال 1نقل عن �بن خلد�H �ال عن شا�c سنيوبو�(١).
من  فيها 1حد�ً  لم 1خالط   ��لمد�سة شهو  bمّر علّي في هذ
 c�1- Zأل�ال5 �لم 1كلمهم 4ال �لكلمة �لتي ال بّد منها؛ فقد نشأ�
 ���لحا يومًا مع �أل�ال5 في  1لعب  لم  �لوحد�،  ما نشأZ- على 
�ني، فكنت طوc عمر0 عائشًا �o 1حد�ً من لَِد�تي �ال Z�o ال�
 �1 1بي  تالميذ  من   �فالكبا  Z�o  H4� كتابي،  1نيسي  �حد0، 
 �4خو�نه، كاH يصحبني 1حيانًا معه فأستمع �ال 1تكلم ألH �لصغا
ال يتكلموH في مجلس �لكبا�. لذلك كنت في �لمد�سة متوّحد�ً 

منفر�5ً.
مغطا�  �لو�سع  >�لصحن<  سما.  فيه  �1يت   kيو  Hكا حتى 
شي.  يّساقط   Hكا� عنا،  بعيد�  ليست  منا  �5نية  سو�5.  بسحابة 
منها على ���سنا... ال، لم تُكن قطر�Z �لمطر فلم تُكن سحابة 
1�َضها � kْجًال من �لجر�5(٢)، مأل سما. �لشا�ممطر�، �4نما كانت ِ

______________________
علي  كر5  محمد  1ستاIنا  ترجمه  �لذ0   >���لحضا >تا�يخ  مؤلف   (١)

5�سناb في �لثانوية.�
(٢) من 5قائق �للغة �لعربية 1نها جعلت لكل طائفة من �لمخلوقاZ �سمًا؛ 
فجماعة �لجر�5 ِ�ْجل، �جماعة �لخيل َ�عيل، ��إلبل ِصرمة، ��لغنم 
كذلك؛   Zألصو��� 4لخ.  َخيط،   kلنعا�� عصابة،  ��لطير  َقطيع، 
فصوZ �لفر� صهيل، ��لحما� نهيق، ��لبقر ُخو��، ��لغنم ُثغا. = 
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�عها، �كاH شيئًا �هيبًا. �لم o ليابس من�� �1تى على �ألخضر 
تُكن يومئذٍ هذb �لمبيد�Z �لم يُكن شي. من هذb �لوسائل �لتي 

قضت �ليوk �1 كاZ5 على �لجر�5.
فبد1 �لقحط في �لبلد.

ثم سمعنا من 1فو�b �لكبا� كالمًا لم ند�� غو�b، �لكن فهمنا 
1نه شي.  من لهجة كالمهم �من مالمح �جوههم �من جزعهم 
مكر�b مخيف. فهمنا 1نها قامت حر' في مكاH بعيد عنا، ليست 
كحر' �لَبسو� �لتي �5مت (كما قالو�) 1�بعين سنة �لم تقع فيها 
4ال 1�بعوH معركة ما Z5�o �لمعركة منها عن منا�شة خفيفة بين 
فصيَلين من �لجنوH1� .5 هذb �لحر' يموZ في �لمعركة �لو�حد� 
منها ما يزيد مئة مر� عن كل �لذين ماتو� في معا�� �لجاهلية كلها، 

بل ��لذين ماتو� في بد� �1حد ��لقا5سية ��ليرمو�.
منا  ليسو�  نعرفهم  لنا �لقوk ال  ما  به.   cِنبا فلم  سمعنا هذ� 
�ال نحن منهم، يتقاتلوH في مكاH ال نعرفه �لم نسمع به؟ حريق 
�لكن لم تمتّد 4لينا نا�b �لم يلذعنا 1ُ���b. �لكنا ما لبثنا 4ال قليًال 
�ّ�عتنا 1خبا�b، حين كنت 1مشي 4لى �لمد�سة � b�حتى بلَغنا شر�ُ
من �5�0 في �لعقيبة فأ�� �لفرH مسد�5ً� ��جهتُه بالخشب ما فيها 
 Hنصف عر� �لطريق، يطلبو H4ال طاقة صغير�، ��لنا� يسّد�

1�غفة من �لخبز �ألسو5 فال يكاH�5 يصلوH 4ليها.
______________________

=   ��ألسد oئير، ��لذئب ُعو�.، ��لكلب نباx، 4لخ. �ُقل مثل Iلك في 
مساكن �لمخلوقاZ �1بنائها �سائر ما يتعلق بها. �من قر1 >فقه �للغة< 

للثعالبي �جد من Iلك 1عاجيب (مجاهد).
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 �>1نبا قديمًا  تسمى  �كانت   Zلخير��  ��1  kلشا� كانت 
�لمخلو�  �لخبز  نطلب  صرنا  حتى  قمحها  Iهب  فأين  ��ما<، 
بالشعير �بالذ�� �بأشيا. ال تبلغ قد� �لذ�� �ال �لشعير فال نصل 
 kليو� ��4ليه؟ كاH عهدنا بالخبز معر�ضًا بأثماH ال يتصّو�ها �لقا
�لصا2  ��لتّنو�0 �خبز   xلمشر�� منه   Hكا� �لرخص،  من شد� 
�ألبيض  �لدقيق  من   cلمعمو�� �لقمح  خالص  من   Vلمصنو��

�لمنخوc... فأين Iهب هذ� كله؟
حّكامنا  حلفا.  (بل  حلفا�نا  �بباقيه  �لجر�5،  ببعضه  Iهب 

.Hالتحا5يين) من �أللما�
 H1ما �لشّبا ،c4ال من �لشيو  ��لنسا. ��ألطفا kثم خلت �لشا
فقد ساقوهم (مشا� على 1قد�مهم) 4لى حر' ترعة �لسويس �1ًال، 
�لتي عدنا منها بالهزيمة، �4لى معركة >جنا% قلعة< لمحا�بة 1عد�. 

.Hأللما�
لذلك  لّبا�5،  يلبس   ��لُفّر� يتعقب  �لذ0  �لضابط   Hكا�
�b�1 نا��5 >عباية< ليهر' من ليس معه  �I4� ،>�5يدعونه >1بو لبا
�ثيقة 4جا�o من �لجندية. �كاH كلما 1بصر شابًا 1مسك به 1عو�نه 
َنْرb5ِ �ثيقة؟ 01 1ين �ثيقتك؟ فإH لم يجدها جّرb 4لى  �قاc له: 
ويقاZ<، في �لبنا.ين �لقائَمين 4لى �آلH في سو% صا��جا،  >�لسُّ

.>�حيث فتح مر� �لشيخ 1حمد كفتا�� >مد�سة �ألنصا
 Hينبشو �لمد�سة-  4لى  �لنا� -�نحن في طريقنا  �1ينا  ثم 
�لسّكر حتى  �عّز   .kطعا بقايا  فيها   Hيجد� لعلهم  �لقمامة   k1كو�
�لمجيد0   Hمجيد0، �قد كا cبريا  (kمئتا غر�) �أل�قية   Z�صا
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 01) بلير�  �لكيلو   H1  01 ضخمة،  لوليمة  يكفي  �لحر'  قبل 
بجنيه) Iهبي! �قّل �لكاo (�لبتر�c)، �ُفقدZ 1شيا. كثير� مما كنا 
نستو�b5. �ما كاH منه عند �لتّجا� قبضو� عليه 1يديهم �1خفوb في 

مستو5عاتهم، �كانت 1ياk شد�5.
�لكن �ألتر�� مسلموH4� ،H كاH حكامنا �حكامهم يومئذٍ 
من �التحا5يين 1عد�. �ألمة �لعربية، �كدZ 1قوc 1عد�. �لدين. فقد 
عّز عليهم H1 يجوV علما. �لمسلمين، فخّصصو� لهم جر�ياZ من 

�لقمح تسّد حاجة بطونهم �تصوH ما. �جوههم.
 ���54 تر�  قد  لكم)   c1قو  H1 نسيت  (�قد  ��لد0   Hكا�
�لخير  1بي  �لشيخ  �لمفتي  عند  �لفتو�<  >1مين   ��صا �لمد�سة 
 ،kلشا� مفتي  عابدين  �ليسر  1بي  �لشيخ  شيخنا  ��لد  عابدين، 
�لطبيب �لذ0 ناc شها�5 �لطّب على ِكَبر ثم صا� 1ستا�Iً في كلية 
�لحقو% (�كانت تُدعى معهد �لحقو%، �كانت هي �كلّية �لطب 

نو�َ� جامعة 5مشق).
�لعلما.  بأسما.  قو�ئم  4عد�5  يتوّلى  �لذ0  هو  ��لد0   Hكا

�طلبة �لعلم لينالو� نصيبهم من �لقمح.
*   *   *
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-٥-
من IكرياZ �لطفولة 1يضًا

لّبا�5<  �كاH من �لمناظر �لمألوفة 1يضًا H1 نر� جنو5 >1بي 
�لفّر��ية)  يدعونهم  (�كانو�   ��لُفّر�  Hلشبا� من  بجماعة   Hيمسكو
 .0�مربوطين ُيساقوH �حر�' �لبنا5% في ظهو�هم 4لى حيث ال ند
 Hلعربي �لمسلم، بل متى كا� Hمن �لجيش؟ �متى كا Hيفّر� �Iفلما
�لمسلم -عربيًا كاk1 H تركيًا k1 كر5يًا- يهر' من مقا�عة �ألعد�. 

�مقابلة �لخصوk؟

قاتل  نبيًال، �لو   �1 �ليهو05 شجاعًا   Hيكو H1 4نه يستحيل
به على  يدb �يسّلطه  به من يضعه في  �لذ0 جا.  �لكثير   xبالسال
 bo1عو �لو  نذًال،   �1 جبانًا  �لمسلم   Hيكو  H1 �يستحيل  �لنا�. 
�لبا��5 �1 فقد �لرغيف. 4نه يقاتل بالبندقية �لقديمة �يقاتل بالسيف 
1قو� c�5 �أل��. �يقاتل  بالحجا��، �لو كاH خصمه  �يقاتل 

جائعًا �1 يصبر يومه على تمر� �1 يأكل �لكأل.

ال، ما هذb قصيد� فخر �حماسة بل هي حقيقة ��قعة. 1ما 
�لشيوعيين،  �لمعتدين   k1ما  Hألفغا�  Hلمسلمو� يصنع  ما   Hتر�
 b1ليست هذ �ليوk؟  �لكبَرَيين في عالم  �لد�لتين  ��5لتُهم 4حد� 
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�لوقفة  عا�� كريمة ماجد� لموقف �لمسلمين �ألّ�لين، يو
 نا�لو� 
�لد�لتين �لكبرَيين في عالم �ألمس في �ليرمو% ��لقا�سية؟

 8 �إلسال
 صّب �لبطولة صبًا في /عصا0 �لمسلمين �/جر�ها 
في �مائهم، فمهما حاقت بهم �لشد�ئد �تو�لت �لمحن فلن تتبد9 
طبيعة �لبطولة فيهم، ��لعاقبة لهم  8 كانو� مع �هللا أل8 �هللا سيكو8 

.Gحينئذٍ معهم، �َمن كا8 �هللا معه ال يغلبه مخلو

يو
 عا��� من معركة �ألحز�0 �قد نفدP منهم  /تذكر�8 
�لشد�  من  قاسو�  ما  �ستنفدها  �لبشرية،  �لطاقة  من  قطر�  Sخر 
��المتحا8 في Yلك �ليو
، حتى لم يبَق ألحدهم /منّية  ال /8 يأكل 
مريحة.  نومة  يستسلم  لى   Z[نفسه على �أل يطر\  ثم   Pُلقيما
فجاaهم �ألمر من �لقائد �لعا
، من �لذ` ال ينطق عن �لهو_، من 
بالمسير  لى  �لسماa. جاa �ألمر  �لخاdّ< من  >�لبريد  يأتيه  �لذ` 

،  لى �ليهو�،  لى �S لناقضي �لعهد،  لى حثالة �لبشر ��بالة بني�
(بل  بعز�ئمهم  �لنو
 من عيونهم ��ستّلو�  /ما مسحو�  قريظة.  بني 

بإيمانهم) �لتعب من /جسا�هم ��متثلو� �ألمر �سا]��؟

لقد ُ�عو� بعدها  لى �لجها�،  لى �لتضحية،  لى بذ9 �لر�\ 
���. لقد لّبو� ��مًا �ما /بو� يومًا، �مئة مر�، فما تقاعسو� �ال ترّ
�ال يز�لو8 حاضرين ليلّبو�  8 ُ�عو� من جديد. على /8 يدعوهم 
�لد�عي بلسانهم ال بلسا8 غريب عنهم ال يفهمونه �ال يعرفونه؛ 
في سبيل �هللا � عالaً لكلمة �هللا، ال   ً���لدين جها يدعوهم باسم 
باسم �لوطنية �ال �لقومية �ال �لتقدمية.  8 �هللا يعطي �لشهيد �لذ` 
يعطيه حيا�   ،Z[أل�� Pلسما��� يموP في سبيله جنة عرضها 
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بها �أل�قاk ألنها  مدتها مليا� مليا� قرH، بل H4 مدتها ال تحيط 
 cلذيذ مشتهى، بد �لسعا�5 �كل  4ّال  فيها  ما  لها، حيا�  نهاية  ال 
حيا� على �أل�� مهما طالت فإH نهايتها �لموZ �فيها ما فيها من 

.kلمتاعب ��آلال�
�لقومية  تعطي   �Iفما �هللا.  سبيل  في  يقاتل  من  جز�.  هذ� 
�تعطي �لتقدمية �تعطي �لوطنية من يموZ في سبيلها؟ هل عندها 
ما تعطيه؟ بل قولو� ما هي؟ هل هي شي. له �جوk1 5 هي 1سما. 
 V؟ فما لنا ندHهللا بها من سلطا� cسّميناها نحن (ال �با�نا) ما 1نز
 Hلن يكو� ،kنتائجه 1حال� ،k1ساسه �1ها k4لى نظا kشرعة �إلسال

له (كما لم يُكن ألمثاله) k��5؟
فإ�I كنا نحن 1بنا. �لحر'، ��I4 كنا 1بطاc �لقتا�I4� ،c كنا 
نحن، >نحن �لمسلمين<(١) 1حفا5 من خاضو� عشر� �ال� معركة 
ر�، �من �o1حو� عن صد� �لبشر كابو� �لد�لتين �لظالمتين  مظفَّ
�لر�k ��لفر�، �من فتحو� بالحّق ��لعدc �للعدc ��لحّق ما بين 
 kقلب فرنسا �قلب �لهند... فكيف كنا نفّر من �لجيش �لعثماني 1يا

�لحر' �أل�لى؟
نفّر ألننا كنا ُنسا% 4لى حر' لم تُكن جها�5ً في سبيل �هللا 
فلم  4ليها  �ضطُر�نا  حربًا  تُكن  �لم  �هللا،  من  �ألجر  فيها  فنرجو 
يُكن لنا بّد من خوضها، �ال كاH لنا فيها مصلحة ظاهر� فندخلها 

______________________
(١) �قر��� >نحن �لمسلمين<، �هي في c�1 كتابي >قصص من �لتا�يخ<، 
 ���قر��� ما ُكتب عنها في >�لرسالة< (�لتي تصد� في بير�Z) للدكتو

صالx �لدين �لمنّجد.
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لتحقيق مصلحتنا. حر' كاH قا5تها من غيرنا، ال 1قصد 1نهم من 
غير �لعر' فإH �هللا قاc: {4ّنما �لمؤمنوHَ 4خوٌ�} لم يُقل: >4نما 
�لعر'<؛ بل ألّني 1شّك في صد% 4سالk 1كثر �1لئك �لقا�5 من 

�التحا5يين، �ال 1شّك H1 1يد0 غيرنا هي �لتي كانت تحّركهم.

�لما �نجلى غبا� �لمعركة ��ضح �ألمر عرفنا حقيقتهم مما 
صنع 1تاتو��، �قد كاH ��حد�ً منهم. �ليس �لضمير ��جعًا 4لى 
 kشيئًا من يو kباإلسال cألتر��، ال ��هللا؛ فالشعب �لتركي ما عد�
5خل فيه مختا��ً، ��لسالطين �ألّ�لوH كانو� من 1حاسن �لملو�، 
�1�با. �لو مّد �هللا في عمر محمد �لفاتح(١)، �لو  kفتحو� لإلسال
 2ُ��ستمر �لخير في 1حفاb5، �لو لم تفتنهم �تُْعِش 1بصاَ�هم بها

هذb �لحضا�� لكاH لهم تا�يخ �خر.
*   *   *

��ستمّرZ �لحر'. �كاH �لكبا� ال يعرفوH من 1خبا�ها شيئًا، 
فكيف بنا نحن �لصغا�؟ �لم نُكن نقر1 �لجر�ئد ألنها لم تُكن عندنا 
�ليوk، �لم نُكن نسمع 1خبا� �إل�IعاZ ألنها لم  جر�ئد كجر�ئد 
كالبِْركة  �لحر'  قبل  �إل�IعاZ؛ كانت حياتنا  �ختُرعت  قد  تُكن 
�لساكنة، �H4 كانت مياهها �سنة. كنا في عزلة عن �لدنيا: عزلة ما5ية 
�فكرية، 1ضعنا ثمر�Z حضا�تنا �أل�لى �لتي َقبست منها �1�با في 

عصر نهضتها، �لم نأخذ 4ال �لقليل من نتا2 �لحضا�� �لجديد�.
�لكن كانت في حياتنا فضائل �كانت لها مز�يا، H4 فتحُت 

______________________
(١) �قر��� سيرته �لجامعة �لتي 1ّلفها سالم �لرشيد0 �كتبت مقّدمتها.
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باَ' �لحديث عنها �آلH لم 1ستطع H1 1غلقه، �H4 5خلت فيه لم 
�لتي  فأ��لي طريقي. �لقد كتبت عن 5مشق  منه  H1 1خر2   �1قد
 Zلزيا� �سالة< < في  كثير�   Zمقاال� فصوًال  صغير  �1نا  عرفتها 
�حمه �هللا �في غيرها من �لصحف ��لمجالZ، �5�1عت بعضها 
�خو�طر<   ��>صو �لنفس<  حديث  >من  �كتابي  >5مشق<  كتابي 
تتد��له   Zمّر�  Vمطبو �لكتب   bهذ �كل  �لحيا�<،  من  �>قصص 

1يد0 �لقّر�..
1ما موقفنا من هذb �لحضا�� فقد 1لقيت فيه محاضر� جامعة 
في >ند�� �لشبا' �لعالمية< من نحو عشر سنين في �لريا�(١)، 
طبعتها �لند�� طبعة غا' عنها �لمصّحح فامتألZ بأخطا. �لطبع 
�لتي كاH يدعوها صديقنا 51يب �لعربية 4سعا� �لنشاشيبي �حمه 

.>Zهللا >�لتطبيعا�
 ،Zلذكريا� 1�جع فأقتصر على حديث � Hلذلك 51عها �آل
4ّال �قفاZ �لفتاZ؛ 1قف قليًال �1 1لتفت يمينًا �1 شماًال ثم 1مضي 

في طريقي.
*   *   *

قلت لكم 4ني كنت 1�� �لجياV ينبشوH 1كو�k �لقمامة عّلهم 
يجد�H ما يؤكل، �ما جاعت 5مشق قط في عمرها �لطويل 4ّال 

 .kتلك �أليا
______________________

 �(١) ��لمحاضر� منشو�� في كتا' >فصوc 4سالمية<، �قد طبعتها �5
�لمنا�� في �سالة صغير� مستقلة 1يضًا (مجاهد).
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�1كثرها  �هللا  بال5  1�خص  كانت-  -مذ  5مشق  �كانت 
 c5ما يعا (نصف� Hلرطل كيال��) طل �لخبز�خير�Z؛ كاH ثمن 
�طل �لخبز �ألسو5 �لذ0 فيه كّل ما  �ثالثة قر�¦ سعو5ية، فصا
 Zُ�جد �لو  قرشًا،  بسّتين   ��لقمح، صا 5قيق  4ال  5قيقًا  ُيطحن 
 ��لخبز. �صا 4يجا5ها) لم يوجد  �لستوH (على صعوبة  �لقر�¦ 
 (oيت �لكاo) لنفط� �كيلو �لسكر بدينا� 01) جنيه Iهبي(، �صا
1غلى من عطر �لو�5 �ألصلي �لذ0 ُيستخر2 من ��5 مسر�با في 

.5���لغوطة، ���5ها �لجو�0ّ 1عطر �أل�
��Z5�5o مناظر �لجياV ��لها�بين من �لجندية ألH مد�ستنا 
 �قد �نتقلت 4لى سو% صا��جا، 4لى �5� هولو باشا �لعابد بجو�
�لسويقاZ، �تر� ��لد0 �لمد�سة �جا. مدير جديد �سمه شكر0 

بك عابدين.
 01  ،>H1ثما< ثمانية  �لرسمي  �لتقسيم  في  5مشق  �كانت 
�لغالب  في  يسكنها   >kلسال� �>با'   >��>�لعما فأحيا.  1حيا.؛ 
سو%  1ما  للوجها.،   >Zلقنو��<�  ،�للتجا �>�لقيمرية<  �لعلما.، 
 �فلكبا �لصالحية  بو�بة  4لى  >�لعقيبة<  من  يمتّد  �لذ0  صا��جا(١) 
�حّي  �لصالحية  �حّي   Hلميد�� حّي  �1ما  �لألتر��،  �لموظفين 

�ألكر�5 فكانت في �لغالب مغَلقة على 1هلها.
 Hعلى عهد �لسلطا Hهولو باشا ��لد 1قو� �1شهر عربي كا�
�لد�لة، �هو  1مين  بمثابة   Hلثاني �كا� �لحميد، �كاH كاتبه  عبد 
�لمرجة،  في  �لعابد<  >بناية   b��ثا �لعابد. �من  باشا   Z1حمد عز

______________________
(١) صا��جا من 1مر�. �لمماليك.
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�لنمط  على  5مشق  في  1قيمت  ضخمة  حديثة   ��عما  c�1 �هي 
تز�c من 1ضخم  �لحجر، ال  1�بعة طو�بق من  �إلفرنجي، �هي 

.Z���لعما
1ما سبب تر� ��لد0 �54�� �لمد�سة ��نتقاله 4لى �5ئر� �لمفتي 

>1مينًا للفتو�<، �هو بمثابة مساعد للمفتي، فإني ال 1عرفه.
*   *   *

�صلت سنة ١٩١٨ 4لى �لصف �لخامس �البتد�ئي، �كانت 
مد�ستنا (�ألهلية) تتبع منهج مديرية �لمعا�� �تزيد عليه �لعناية 
بالعلوk �إلسالمية، �لكن تد�يسها سّيئ �ألسلو' معو2ّ �لطريقة، 
�ال I1كر لمدّ�� من مدّ�سيها 1ثر�ً في نفسي، فكأني كنت 1نتقل 

من سنة 4لى سنة �1�تقي من فصل 4لى فصل �1نا نائم.
 ����صَلت 4لى 1سماعنا 1طر�ٌ� من 1حا5يث �لكبا� عن ثو
قاk بها شريف مكة على �لد�لة �لعثمانية. �كنا قد شهدنا من قبل 
شنق جماعة من كبا� �لنا� في �لمرجة، 5عاهم �لنا� >�لشهد�.< 
�سّمو� -من بعد- >�لمرجَة< من 1جلهم >ساحة �لشهد�.<، �بقينا 
(مايو)   �1يا من  �لسا�5   kليو� في  سنة  كل  نحتفل  طو�ًال  سنين 
بذكر�هم. �لقد كتبت في مطلع شبابي كما كتب غير0 في �ثائهم 
 cبهم- >جما باشا -لما صنع   c1سمائهم، �5عو� جما �تمجيد 

.>xلسفا�
 Hلبنا في   ���لنصا مؤّ�خو  �شهد  �لحق،  حصحص  ثم 
�فتحت مجالتهم ملفاZ عنهم، فتبّين 1نهم 4ّال قليًال منهم (نحو 
�لُخمس منهم)، تبّين 1نهم كانو� خَونة للد�لة جو�سيس ألعد�ئها 
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قنصليَتي  على  يدها  �ضعت  -لّما  �لعثمانية  �لد�لة   H1� عليها، 
��لبر�هين  �لقاطعة  �أل5ّلة   Zجد� �لحر'-   k1يا �4نكلتر�  فرنسا 

�لد�مغة على خيانة 1كثرهم �تجّسسهم(١).
 Z5َفسّو �لليل،   kظال في   bتوهمنا ما  فجّلى   ��لنها طلع 
�لحقيقُة �لصو�َ� �لتي كانت بيضا. لهؤال. �لذين 5عوناهم شهد�.، 
كما بّيَضت �جه �لسلطاH عبد �لحميد �لذ0 حا�c �ليهو5 تالميذ 

4بليس H1 يسّوb�5، سّو5 �هللا �جوههم.
*   *   *

��ستيقظنا يومًا من 1ياk سنة ١٩١٨ (�لمحرk ١٣٣٧) على 
 Zّجا�� ،kعد شديد، �لكن �لسما. ما فيها قطعة من غما� Zصو
هائلة كأنها oلز�c، �لكن ما �هتّزZ �لد��. فصعدنا نحا�H1 c نر� 
تتفّجر   ً��من سطوx �لمناco، فشاهدنا نو��ً يسطع ثم يخمد �نا
في �لجّو ثم تهمد، ��نتظرنا فجا. من يخبرنا بأH >�لَجبخانة< في 
فلم  لما�I؟  ُفّجر! �سألنا:  �لذخائر) قد   V5(٢) (01 مستو>kلقَد�<

.�Iيعر� 1حد لما
______________________

(�لتي   Zلذكريا�  bهذ من  �أل�لى  �لطبعة  من  �لر�بع  �لجز.  �خر  في   (١)
تعليقًا  �هللا  �حمه  جد0  1ضا�   (١٩٨٦ سنة   ���لمنا  ��5 نشرتها 
4لّي �أل   للمناسبة، �هو: "كتب  �لموضع  4لى هذ�  نقله  �ستحسنُت 
 bهذ في  جا.  �لذ0   H4  cيقو oعيتر   k1كر �لكبير   Iألستا� �لكريم 
 H4� ،باشا ال ينطبق عليهم كلهم cعن �لذين شنقهم جما Zلذكريا�
فيهم صالحين ُمصِلحين عاشو� فضال. �ماتو� شهد�.. �هذ� �لذ0 قاله 

حقٌّ ��1فقه فيه �1شكرb عليه" (مجاهد).
(٢) كانت >�لقدk< فيما مضى قرية بظاهر 5مشق 4لى �لجنو' منها مما = 
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 kلجيش �لتركي قد �نسحب في ظال� H4 فلما 1صبحنا قالو�
�لليل �خر2 من 5مشق، �H4 �لشريف فيصل بن �لحسين قاk5 4لى 
5مشق. �كانت �ّجة في �لبلد �كانت مظاهر�Z، �ما كنا نعر� 
ما �لمظاهر�Z، 4نما نعر� >�لعرضة< في oفة �لعر� �1 في مثلها 

.Zمن �لمناسبا
�كنا نهتف في �لمد�سة كل صباx بالتركية >با5يشاهم جو% 
 Hيشا< �معناها >يعيش سلطاننا طويًال<، فسمعنا هتافًا جديد�ً ما كا
لنا بمثله عهد هو >يعيش �الستقالc �لعربي<. ��1يناb مطبوعًا في 
 b0 متى طُبع، �لعلهم طبعو��1��% لُيعلَّق على �لجد��H، ال 51

�حملوb معهم.
�1ينا �لعَلم �ألحمر �I �لهالc ��لنجم �لذ0 عشنا 4لى Iلك �
 Hأللو�� فيه  جديد�ً  علمًا  مكانه  في  �1ينا �  ،cنز قد  تحته   kليو�
��ألخضر  للعباسيين،  ��ألسو5  لألمويين،  �ألبيض  �أل�بعة: 
51�0 لمن هو... فكأنه يقوc مع  Zللهاشميين، ��ألحمر ما عد

صفي �لدين(١):
وقائُعنا ُسوٌد  صنائُعنا،  مواضينابِيٌض  حمٌر  مرابُعنا،  خضٌر 

*   *   *
______________________

=   يلي حّي �لميد�H، ثم �تصل بها �لعمر�H فصا�Z حيًا من 1حيا. 5مشق. 
�كنت 1سمع H1 �سمها جا. من oعم �لعامة H1 لقدk �لنبي ‘ 1ثر�ً فيها 
حين قدk �لشاk في غز�� تبو�، مع 1نه لم يجا�o تبو� على �لصحيح 

�لثابت في �لسير� (مجاهد).
(١) صفي �لدين �لحّلي، �هو من شعر�. �لقرH �لثامن (مجاهد).
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-٦-
من �لمد�سة �لتجا�ية 4لى �لمد�سة �لسلطانية

�من �لعهد �لتركي 4لى �لعهد �لعربي

لبثنا ننتظر، حتى �I4 سكنت هّز� �لمفاجأ� ��جعت �لحيا� 
تسير مسا�ها �بد1 �لنا� يألفوH �لعهد �لجديد 1خذنا كتبنا �5فاترنا 
�Iهبنا 4لى مد�ستنا، فوجدنا �لمد�سة قد 1غلقت. لقد جنى عليها 
�سمها، �ما كاH لها من صلة بجمعية �التحا5 ��لترقي 4ّال صلة 
هذ� �السم، كما H1 �لجمعية لم يُكن لها مما يدcّ عليه �سمها 4ّال 

نصيب �لمّدعي �لكاI' في �لدعو� �لباطلة: 
 :kالنقسا� علينا   Zجّر �لتي  �هي  �التحا5،  جمعية  �سمها 
فيه ��لتر�  �لعر' 1عضا.  ��حد�ً،  �لعثمانية جسد�ً   cلد�� كانت 
��لكر5، فقطعو� �لخيط �لذ0 كاH يربط 1جز�.b �يؤلف بينها (�هو 
�ّيًا o مسخًا ��إلسالk)، فصا� كل جز. جسد�ً مستقًال، 01 1نه صا

ال 4نسانًا سوّيًا. 
�كانو� في �1�با ُيشّبهوH �لد�لة �لعثمانية بـ>�لرجل �لمريض<. 
�لكنه  عيبًا،  ليس  ��لمر�  يشفى  �لمريض   H4 نعم.  مريض؟ 
 Vجًال حقًا، �ستطا�باعتر�فهم �جل. �كاH �لسلطاH عبد �لحميد 
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 Hكا� ،b5با عن بال��1 c�5 يحجز H1 بد�لة َهِرمة �جيش هزيل
�جًال< يلعب بالرجاc، فلما < Hيضر' بدهائه بعضها ببعض. كا
 cلعبت بهم �لرجا kالتحا5يين �1مسكو� هم �لزما� >Hجا. >صبيا

.cلرجا� b1شبا�
��سمها جمعية �لترقي، �هي �لتي سّببت لنا �لتدّني: فبعد 
 ��H1 كانت �لد�لة على عهد �لسالطين �لعظاk 1قو� c�5 �أل
صا�Z بهم �5يالZ ال �Ho لها في �أل��، يحكمها حّكاk من 
-بحماقتها  لّما خاضت  Iلك  بشريعتها.  ال  بقو�نينهم  1بنائها  غير 
فيها �ال  لها  ناقة  نياتها- حربًا ال  �جهلها �خبث سر�ئرها �قبح 

.Vجمل �ال شا�، فانتهت بها �بنا جميعًا 4لى �لضيا
*   *   *

كانت  �قد  �لعر�،  بهجة  في  كأنها  تعيش  5مشق   Z1بد�
قبل شهر ��حد في كربة كأنها َكْمد� �لمأتم. �حل �لوجد�H محل 
كل  �في   Vنو كل  من  �لشا�ين   k1ما مبسو�  فالخبز   ،Hلحرما�
 Hكل ما كا� ،(oلكا�)� oَّكُثر �لسّكر ��لبّن ��لر� .Hكما كا ،Hمكا

مفقو�5ً صا� موجو�5ً.
1بو�'  �على  �لدكاكين  على  ترفر�  �لجديد�   kألعال��
ُبّدلت  �لعبقرية  �لقوية   Hأللحا�  Z�I �لتركية  ��ألناشيد   ،coلمنا�
1ناشيد عربية صيغت كلماتها على عجل، �ُ�ّكب �للحن �لتركي 
�لشاk (كما  �لنا� في   Hلعربي �لجديد. �كا� �لنشيد  �لقديم على 
كانو� في 1كثر بال5 �لشر%) ال يهتّم جمهو�هم بسياسة �ال �ياسة، 
هّمهم �51. فرضهم �حفظ عيالهم �تسلية 1نفسهم بما لم يحّرمه 
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�لضيق  بعد  �لسعة  من  جا.هم  بما  فرحو�  لذلك  5ينهم؛  عليهم 
��لسالk بعد �لحر'، لم يستطيعو� H1 َيِزُنو� ما كاH بميز�H �لربح 
b، �لم يتنّبهو�  ��لخسا�� �ال H1 يتبّينو� هل كاH خيُرb 1كبَر k1 شرُّ

4لى H1 عهد�ً قد �نتهى �H1 عهد�ً �خر قد بد1.
 Hلقر�� �بد�ية  �أل�لى   Hلقر�� نهاية   Hكا ��ما  سقو� 
�لوسطى، �لكن هل معنى هذ� 1نه �I4 كاH سقوطها يوk �لخميس، 
كاH �أل�بعا. من �لقر�H �أل�لى ��لجمعة من �لوسطى؟ ��I4 �نتهى 
�لتي  �لقصيد�  فهل   ،xلسفا� بقتل مر��H ��الية  �ألمو0  �لعصر 
ُنظمت قبل مقتله بيوk لها مز�يا �خصائص �لشعر �ألمو0 ��لتي 

ُنظمت بعدb بيوk لها خصائص �مز�يا �لشعر �لعباسي؟
 Hآلني ليس من سنن �هللا في هذ� �لوجو5. �لليل يكو� cلتبّد�
 kلظال� c1بيض مشرقًا، فهل تحّو �1سو5 حالكًا ثم يكوH بعدb �لنها
 Zَ؟ �كنَت طفًال ثم صر�نو��ً في لحظة k1 �هللا يولج �لليل في �لنها
شيخًا، فهل �نتقلت في ساعة ��حد� من �لطفولة 4لى �لشبا' �1 

من �لشبا' 4لى �لشيخوخة؟ �هل 1حسست بهذ� �لتبدc؟
يتحر�،   bتر� ال  4نك  �لساعة،  في  �لصغير  �لعقر'  ��قب 
كنا  �كذلك  كلها.  �لساعة  �5ئر�   �يد� �لظاهر  سكونه  مع  �لكنه 
بد�ية  عند  مخاضه   Hكا �لعهد  جديد،  عهد  ميال5  نشهد  �نحن 
�لحر' �أل�لى ��ال5ته عند نهاية �لحر' �لثانية، �لكنا لم نحّس 

بذلك ألننا كنا نعيش فيه.
 cكنت في �لمصعد �هو مغلق عليك، فهل تحّس بأنه ينز �I4
�1 يصعد؟ 4نك تد�� حركته بعد H1 تخر2 منه �تقف فتنظر 4ليه. 
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�نحن نستطيع �آلH1 H ند�� حقيقة �لذ0 كاH �َنِزنه بميز�H �لربح 
.Hلخسر���

*   *   *

�قبل V5ّ�1 H1 �لمد�سة �لتجا�ية I1كر 1نها خّرجت طبقة من 
1سما�هم  كانت  لو  1تمنى  ��ئد�،  �كانت  سّباقة  كانت  �لمثقفين 
عند0، لكني 1سّمي من يخطر على بالي؛ فمنهم خالد بك �لعظم 
 H4� فيها حينًا ����. سو�يا، �قد 5o� ئيس��لسياسي �لمعر�� 
لم يتخر2 فيها. �منهم صبحي بك �لقّوتلي �لرئيس �لثاني لمحكمة 
فيها  تخر2  �ممن   .kلعا� �لنائب  �لمحاسني  بك  �فؤ�5  �لنقض، 
�حمل شها5تها طاهر �لطنطا�0، �قد 5خل بعدها مد�سة �لطب 
سالم،  محمد   ��لدكتو �فاقه �  ،١٩٢٠ سنة  طبيبًا  منها  �خر2 
�حم � bحيًا مّد �هللا في عمر cسهيل �لخيا�، �هو ال يز� ���لدكتو

�لباقين.
�قد كاH يدّ�� فيها 1كابُر �لمشايخ �لد��َ� �لدينية، �قا5ُ� 
من   H1 �حسبكم  ��لطبيعية.  �لرياضية   kَلعلو� �لعثماني  �لجيش 
مدّ�سيها مدير معا�� سو�يا هاشم بك يوk كانت �الية سو�يا 
مآثر  �من   .Hمعا 4لى   H5���أل �طر�بلس  �بعلبّك   Vلبقا� تشمل 
 ��لمد�سة عنايتها �لمبّكر� باأللعا' �لرياضية، �لقد كاH �لدكتو
محمد سالم من ��1ئل �لمعنّيين بكر� �لقدk �من قدما. العبيها، 
�لسنة  تُُوّفي  �لذ0  �لطنطا�0  �لدكتو� طاهر  �بن عمي  1نشأ  �لقد 
�5�b في �لصالحية ملعبًا كامًال  Hلماضية (١٤٠٠هـ) 1نشأ في بستا�

لنفسه �إلخو�نه.
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 .���لمد� في  تالميذها  فتفّر%  �لمد�سة   bهذ 1ُغِلقت 
�لقسم  في  �كانت  �لثانية،  �لسلطانية  �لمد�سة  1بي  �51خلني 
�لو�سع �في  >�لمرجة<، في صحنه  َيْلُبغا في  �لشمالي من جامع 
�لغر� �لتي ُبنيت على جو�نب �لصحن. 1ما �لبركة �لكبير� فقد 1قيم 
عليها حاجز من �لخشب يقسمها قسمين متسا�َيين، قسم بقي في 

حّيز �لمسجد �قسم في حّيز �لمد�سة.
 ،Hلمجرمو� عليه  ُيشَنق  تالָד  �لمسجد  موضع   Hكا �قد 
فأخذb ��لي �لشاk سيف �لدين َيْلُبغا سنة ٨٤٧هـ �1نشأ عليه هذ� 

�لمسجد.
*   *   *

يا هللا كم في حياتي من منعطفاZ! �كلما �نعطف بي �لطريق 
مر� في ��05 �لعمر تبّدلَت �لمناظر من حولي.

هنا  فصرنا  �لتركية  �للغة  نتعلم  �لتجا�ية  �لمد�سة  في  كنا 
يشا<  جو%  >با5يشاهم   xلصبا� في  نهتف  �كنا  �لعربية،   ��ند
نتلقى  بد1نا  قد  �كنا  �لعربي<،   cالستقال� >يعيش  نهتف  فصرنا 

مبا�5 �للغة �لفرنسية فصرنا نتلقى مبا�5 �إلنكليزية.
على H1 من �إلنصا� H1 1قوc -تدليًال على 4سالمية �لشعب 
�لتركي �لتي ال تحتا2 4لى 5ليل- H1 تعليم �لتركية كاH يبد1 باسم 
�هللا. كنا نقر1 �لتركية �نكتبها بالحر�� �لعربية، لم يكن قد نجم 
لساننا،  بإضعا�  5يننا   '�يحا من  �إلسالمية)  �ألمة  (1عني  فينا 
-من  فعلو�  كما  �لالتينية  �لحر�َ�  �لعربية  بالحر��   cفيستبد
كنا  �لعربية.  بالحر��  تُكتب  �كانت  �إلند�نيسية،  باللغة  بعد- 
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نبد� بحفظ كتا� صغير �سمه >�سما� تركية< ��له: "تنر� �هللا جل 
�لنبي، �بدست �لوضو�، نما' �لصال*..." ال �'�&  شأنه، بيغمبر 
�حفظه >لى �آل9! �كانت كلمة >تنر�< تُكتب >تكر�<، كما تكتب 
كلمة بينباشي (�� @ئيس �أللف) بكباشي. �لعل �لمؤ@? �لمصر� 
>�بن َتْغر� َبْر�L< كا9 �سمه >تنر� �ير�L< �� عطا� �هللا. �قو& 

هذ� من عند�، ما عند� فيه نص.
*   *   *

�كا9 في Lمشق مد@سة سلطانية ��حد* هي >مكتب عنبر<، 
نسّمي  (�كنا  �خر]  مد@سة  �ألتر�[  حكم  ���خر  في  ُفتحت  ثم 
�لمد@سة >�لمكتب<، �>�لسلطاني< معناها �لثانو�). �هذ` �لمد@سة 
>سّتي  طريق  في  كانت  �قد  �لعربي<،  �لسلطاني  >�لمكتب  هي 
�لعابدين  'ين  �لشيخ  �ستاdنا  فيها   f@L �عرفه  �ممن  'يتونة<. 
بد@  �لشيخ  �بن  �هو  �لحسني،  �لدين   gعصا ��لشيخ  �لتونسي، 
�لدين �لحسني ��أل? �ألكبر للشيخ تاh �لدين �لذ� صا@ @ئيس 
�لجمهو@ية �لسو@ية، ���لد �لصديق �لشيخ فخر �لدين مدير �Lئر* 

�إلفتا� في سو@يا سابقًا.
�ما هذ` �لزيتونة فقد كانت شجر* هرمة، �مامها قفص من 
حديد تربط �لنسا� به �لِخَرo �تحتها قبر، �عندها >شيخ< Lّجا& 
�ما قّصتها فعجيبة حقًا؛ هي  �لوثن.  قد جعل مرَتَزقُه ِسد�نة هذ� 
�9 قاسم �ألحمد (جد صديقنا �'ميلنا نهاL �لقاسم، �أل? �لوفي 
��لو'ير �لمستقيم @حمة �هللا على @�حه) لّما ثا@ على >بر�هيم باشا 
�ياg حكمه �لشاg ُقبض عليه بعد معا@[ طويلة، فشنقه مع خمسة 
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من �فاقه تحت oيتونة كانت هنا، فقاc �لنا� >�لستة بالزيتونة<، 
ثم نسو� �لقصة فقّدسو� �لشجر� �سّموها >ستي oيتونة<!

 c5خو بعد  ُفتحت  فقد  5خلتها  �لتي  �لثانية  �لسلطانية  1ما 
�لشريف فيصل بن �لحسين �لو��نس �إلنكليز0 5مشق، �كانت 
 Iألستا� �البتد�ئي  �لقسم  مدير  ثانوية)،   01) �سلطانية  �بتد�ئية 
قّو�b �هللا)، �مدير  يز�c حيًا،  1نه ال  �قبيق (�قد سمعت  شريف 
 kلشا� �لرسميين في  �لمعلمين  �لعاk< هو شيخ  �لثانو0 �>�لمدير 

�ألستاI سعيد مر�5(١).
�كاH من معلمينا فيها شاّ' (1عني 1نه كاH يومئذٍ شابًا) من 
 Zيأخذ مقاال  Hلعربي: كا� �إلنشا.  c�1 من علمني  نابلس، هو 
مثلها،  نكتب   H1 يكّلفنا  ثم  نفهمها  بحيث  فيجعلها  �لمنفلوطي 
�كانت مزّيته �أل�لى صوته، فما عرفت -على كثر� ما سمعت من 
 Vما هو 1حلى منه �1طر'. �قد 1نشد يومًا في �جتما -Zألصو��
عاk نشيد >�يلي على �1طاني .... من غا�ِ� �لُعد��Hِ< 1ماk �لشريف 
فيصل، فأُعجَب به فجعله مدّ�� �لموسيقى في �لسلطانية �أل�لى. 
ثم صا� مد�سًا سّيا��ً لها، يد�� على �لمد��� فيكوH يوkُ �صوله 
يترجمها   �1 �لعربية  �ألناشيد  ينظم  مّمن   Hكا� للمد�سة،  فرحًة 
 ،Hحسني كنعا Iعن �لتركية �ُيلبِسها �لنغمة �ألصلية. �هو �ألستا
�سأعو5 4لى �لكالk عنه، فقد �ستمّرZ �تصاالتنا حتى توفاb �هللا 

سنة ١٩٨٠ �حمه �هللا.
______________________

 cجا�(١) �نظر �لحديث عنه في مقالة >مع بعض مشايخي< في كتا' >
من �لتا�يخ، ٤٦٠S-٤٦٢، �في �خرها Iكر لألستاI شريف �قبيق 

1يضًا (مجاهد).
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1ّما �فاقي فيها فلست I1كر منهم 4ال �لمهند� صالx شيخ 
�أل��، �قد كاH هنا منذ سنو�Z. ��لمحامي �لشاعر عبد �لحكيم 
 Iمن ثالثين سنة �1حسب 1نه في �لكويت. ��ألستا b�مر�5، �لم 1َ

حسن �لسّقا �لكيميائي، �لست 51�0 ما فعل �هللا به.
�من IكرياZ هذb �لمد�سة �لباقية في نفسي H1 حاكم 5مشق 
�لعسكر0 �لجديد، �هو �ضا باشا �لركابي �لذ0 كاH 1على عربي 
� �لمد�سة يومًا. فدخل علينا �لفصل �o ،تبًة في �لجيش �لعثماني�
 Hكا� �لمد�سة،  �مدير  �لتعليم  ��سا. �  ���لمعا �oير   b.����
��أل�سمة  كتفيه  على   Z����لشا �لعسكر0،   >cلجنر��< بلبا� 
على صد�b. �كاH �ألستاI حسني قد حّفظنا قصيد� �لِحّلي: >َسلي 

�لّرماxَ �لعو�لي عن معالينا<، �لكنه بّدc �لبيت �لثاني(١) فجعله:
�سائلي �لُعْرَ' ��أللباHَ: ما فَعَلْت

بعسكِر �لترِ� ��أللماHِ 1يدينا؟
�كاH حسن �لسّقا ُيلقيها بصوZ عاcٍ �حماسة بالغة، فقاطعه 
�لباشا �سأله: من عّلَمك هذ�؟ فا�تعب �1شا� 4لى �ألستاI، فمّد 
�لباشا يدb 4لى �ألستاI، �لكن �ألستاI كاH قد �صفّر لونه، �لوال 

______________________
(١) مطلع قصيد� صفي �لدين �لحلي هو:

َمـعـالينا عن  �لَعو�لي   xلّرمـا� َسـلي 
��ْسَتشهد0 �لبِيَض: هل خا' �لّرجا فينا؟

فعلت مـا  ��ألتر�َ�:  �لُعْرَ'  �سـائلي 
1يـدينـا؟   �هللا  ُعـَبـيـد  قـبـِر   �ِ�1 في 

(مجاهد).
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�لباشا يصافحه! �لّما خر2   �I4� ...لمقعد لهو�� 4لى  �ستند  1نه 
 H1يتم يا �1ال05؟ هكذ� تكو�1" :Iألستا� cمعه قا Hلباشا �من كا�

�لشجاعة"... ��ستد�� لئّال نر� �لبلل في بنطاله!
�ال تظنو� 1ني 1كتب هذ� بعدما توّفاb �هللا ألني ال 1قّد�b �ال 
1حترمه. ال ��هللا، �لو علمت 1نه كاH يسو�b ما ��يته. �لقد كتبته 
في حياته �ضحك لّما قرb1، ثم كتب �لقصة بقلمه ���� عن نفسه 

1شيا. 1بلَغ في بابها منها �حمة �هللا عليه.
�لذ0 كتبت عنه  �لمد�سة فيضاH بر�5   bهذ ZكرياI من�
�لستة   b1بنا� عنه  �نشّق  بعدما  >�لمرجة<  يصل  ��لذ0  �لكثير(١) 
�لم  ��لدير�ني)  ��لقنا�،   ،Zلقنو��� �بانا�،   ،���تو (يزيد، 
يبَق من مائه ما يبّلل ظهر قط مشى فيه. بر�5 �لذ0 ال تذهب منه 
�لبحر، فال  �لكبا� 4لى   �قطر� هد��ً على حين تذهب مياb �ألنها
هي حفظت ما.ها لها �ال �لبحُر �متأل منها. بر�5 �لذ0 قاc كاتب 
 cفيه، قا b�� 5مشق فر�b بعدما سمع من شوقي 1شعا�o شوقي لّما

متعجبًا: 1هو b5 بر�5؟!
حريته  نسلبه   H1 1�5نا � �لمرجة  4لى  �صل   �I4 هذ�  بر�5 
�لماشوH في  �لقناطر فيد�� عليه  في جريه، �H1 نسجنه تحت 
فيها   Hكا �مّما  فيها،  �ما  �لمرجة  1غر%   �ثا  �I4�  .�ثا �لمرجة، 

مد�ستنا (�لسلطانية �لثانية). 
______________________

(١) 01 عن بر�5 ال عن �لفيضاH. �نظر مقالَتي >5مشق< �>نهر 5مشق< 
في كتا' >5مشق، صو� من جمالها �ِعَبر من نضالها<، �مقالة >قصة 

بر�5< في كتا' >قصص من �لحيا�< (مجاهد).
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4ني ألIكر Iلك �لفيضاH سنة ١٩١٨ �1ستحضرb في Iهني 
حتى 1�� �لمد�سة كلها قد صا�Z بركة ��حد�، ��لمقاعد قد 
�لتالميذ ��ستُدعَيت  كالز���%، �تصايح  �لما.  طَفت على �جه 
ال  يومًا   Hكا�  ،��لصغا  I4نقا 4لى   Hسو��لمدّ  V1سر� �لشرطة، 

ينسى.
*   *   *
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-٧-
في �لمد�سة �لسلطانية

�Iهب 4لى �لمرجة(١) �ليوk، ��ستقبل جهة �لجامع �ألمو0 
�جع � .Hال تبصر 4ال برحة ��سعة ما فيها بنيا ،����نظر 4لى يسا
طبقتين،  من  بنا.  لتر�   Hآل� Iكرياته  1خبر عن  �لذ0  �لعهد  4لى 
��لحديد  يدخل  هذ�  كثير.  منه   Hجو���لخا كثير  4ليه   Hلد�خلو�
في يديه فيخر2 طليقًا، �1 يدخل طليقًا فيخرجوH به 4لى �لسجن 
(في �لقلعة)، �هذ� يدخل مّدعيًا �مًال �لربح فيخر2 خائبًا خاسر�ً 

5عو���I� ،b يخر2 َفِرحًا ��بحًا �لدعو�.
______________________

 Hكا Hيمر باسم �لمرجة حينًا بعد حين، فإ Zلذكريا� bهذ ��(١) ال يز�c قا
غريبًا عن 5مشق لم يز�ها �لم يعرفها فربما حا� في �ألمر ألH �لمرجة 
 Zلعشب ��لنبا� Z�I ��-كما يعرفها عربي يفهم �لعربية- هي �أل
(�هي في �للغة بالتذكير ال بالتأنيث: �لَمر2 ال �لمرجة. �منها ُمر�2 
ر< 4لى �لجنو' من 5مشق بينها �بين  فَّ مشهو�� في �لتا�يخ: >مر2 �لصُّ
 Hُبصر� (تحديد�ً بين قريَتي �لكسو� �غباِغْب)، �فيها �نتصر �لمسلمو
بقيا�5 خالد على �لر�k. �>َمر2 ��هط<، �هو موضع 4لى �لشر% من 
�لحكم على  فيه جيش مر��H بن  �نتصر  بينها �بين حمص،  5مشق 
جيش عبد �هللا بن �لزبير عاk ٦٤هـ، �>مر2 �5بق< 4لى �لشماc من 
حلب �لذ0 هزk فيه �لعثمانيوH جيَش �لمماليك �قضو� على �5لتهم= 
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>�لبريد<،  بنا. 1صغر هو  >�لعدلية< �4لى شرقها  هنا كانت 
��لبريد >مصلحة< �لقلو' ��لجيو'(١)، �حقيبة ساعي �لبريد فيها 
�لتي   kلتاجر، ��أل�  bينتظر� �لعاشق  يترقبه   ،��لنُذ �فيها  �لبشائر 
غا' عنها �لدها تعّد �لدقائق لتأخذ �سالة منه تطفئ �1 تخّفف 
 bبصر� �لبا'  على  يقف  ��لطالب  في صد�ها،  �لشو%   �نا من 
على c�1 �لشا�V لير� ما يحمل 4ليه موVoّ �لبريد، هل يحمل خبر 

�لنجاx في �المتحاH �1 نبأ �لسقو� ��لخسر�H؟
هنا�  من  يقابلها  بر�5،  على  تطّل   Z��عما قربها  �4لى 
 (Hبربع قر bبل 4لى ما بعد) لك �لعهدI لسر�0<. �قد كانت في�<
 ،.��oلو� مجلس  �معها  كلها  �لد�لة   Z���o� -�حدها-  تجمع 

______________________
=   عاk ٩٢٢هـ). 1ما >�لَمرجة< �لمشهو�� في 5مشق فهي مركز �لمدينة 
 H1 �يبد�  �لَبْحصة.  �حي  �لنصر   V�شا بين  �تقع  ساحاتها،  �1هم 
�سمها جا. من ماضيها؛ حيث كانت في �لعهد �لمملوكي متنّزهًا غنيًا 
بالخضر� ��ألشجا� (يمتد 4لى شر% موضع �لتكية �لسليمانية) حيث 
ينقسم بر�5 4لى فرعين يصنعاH جزير� بينهما. �في عاk k١٨٠٧ 1نشأ 
باسم  ُعر�  للحكومة  مبنى  باشا<  >كنج  �لعثماني  5مشق  ��لي  فيها 
�لعابد من  بناية  فيه  �لذ0 قامت  �لموضع  �لحكم< (في نفس  >سر�يا 
قريب)، �في عاk ١٨٦٦ غّطى �لو�لي محمد ��شد باشا نهَر بر�5 
في تلك �لساحة، ثم شّيد فيها �لو�لي مدحت باشا مبنى �لبريد �مبنى 
 k١٨٧٨، ثم 1نشأ فيها �لو�لي ناظم باشا مبنى �لبلدية عا kلعدلية عا�
١٨٩٥. ��السم �لرسمي للمرجة �ليوk هو >ساحة �لشهد�.<، ُسّميت 
كذلك ألH جماc باشا شنق فيها جماعة من �لعر'، �قد مّر خبرهم 

في �خر �لحلقة �لخامسة من هذb �لذكرياZ (مجاهد).
على  باستعماله  بأ�  ال  �لكن  �لعنق،  عند  �لقميص  فتحة  �لجيب   (١)

�لوجه �لمعر��.
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با'  له  َيْلُبغا،  جامع  ��لبريد  �لعدلية   .���� �لبلدية.  �بجنبها 
4لى  �لغر' يخر2  �لخيل �با' من  �لشر% يطل على سو%  من 
>�لَبْحصة<، �مد�ستنا في صحنه من ���ئه، �مئذنته ���. �لمد�سة 

تطّل على �لشا�V �لخلفي.
فما�I فعل Iلك كله؟ لقد Iهب!

1ما هذb �لعما��Z فقد Z5�1 بها 4حد� �لحر�ئق �لهائلة �لتي 
�لمقابلة   �بالد� Iهبت  1خر�  �(حريقة)  5مشق،  تشهدها  كانت 
 Z���كشفت جامع تِْنِكز(١) فقاk هنا >فند% 1مية< �قامت هنا� عما
حديثة. �1ّما �لبلدية فقد ُهدمت �بيعت للسيد �لشربتلي (�لمعر��) 

فأقاk في موضعها عما�� كبير�! �بَنت �لبلدية لنفسها بناً. ضخمًا.
 bتطؤ شا�عًا   bقبر �جعلو�  حيًا   b5فنو فقد  >بر�5<  1ّما 
�ألقد�k، �قد كانو� يد�سوH فوقه من قبُل حين 1لزموH1 b يمشي 
في >�لمرجة< تحت �أل�� ليمشو� هم فوقها. �كانت �لمرجة في 
طر� �لبلد، تلتقي فيها خطو� �لتر�k �لذ0 جا.Z شركة بلجيكية 
�لشاk من  1ُلغَي في  به �بالكهربا. سنة ١٨٩٨ كما سمعت. �قد 
1كثر من �بع قرH، �لكني �1يته بذ�ته في بر�كسل سنة ١٩٧٠ لّما 

�تها.o
�Iهبت مد�ستنا مع ما Iهب �Iهبت معها قطعة من حياتي. 
�كم كانت لنا فيها �ماc �كم حملنا فيها من �الk، فأين �مالنا فيها 

______________________
4ليها  بالحاجة  1حّسو�  لّما  1ُنشئت  4طفا.<،  >مصلحة  عندنا  �كانت   (١)
عندما �حتر% مسجد بني 1مّية �لكبير، ثم بناb 1هل �لشاk هذ� �لبنا. سنة 

.k١٣١١هـ، �لكن �إلطفا. يومئذٍ لم يكن كاإلطفا. �ليو
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ُيختَصر  كما  فيها،  مختَصر�  كلها  �نيانا  كانت  لقد  �المنا؟  ! ين 
$لكتا. في صفحا# !كما تقطر قا(!(� $لعطر في قطر$#، فأين 

�نيانا تلك يا نا0؟
لقد (فع  $لو$حد؟  $لمقعد  فيها على  يقعد!7  َمن كانو$   ين 
$لدهر منهم قومًا !!ضع �خرين، $غتنى نا0 !$فتقر نا0، !(بما 
هو  صا(  قد  ($لفّر$@)   7Cآل$ $بن  بأعيننا)  ( ينا  لقد  (بل  صا( 

$لرئيس، !$بن $لرئيس قد  مسى فّر$شًا  ! مثل $لفّر$@!
هذQ هي $لدنيا، فاألحمق من $طمأN 7ّليها !!ثق بد!$مها، 
 Sظّن  7 ما نا! ،S$ألحو$ Sتبّد! S!لد$ S!$لم يحسب حسابًا لتد!
منها من ماS !مجد !سلطا7 باٍ] له؛ ما علم  نه لو �$W على َمن 

قبله ما !صل Nليه.
ثم مضى  كثُر (فاقنا Nلى حيُث َمن مضى ال يؤ!.؛ مضو$ 
ليجد!$ ما قّدمو$ ُمحَضر$ً، فإّما Nلى جنة !Nما Nلى نا(. فالّلهّم يا 
عفوُّ يا من تحّب $لعفو $عُف عّنا، !$ختم بالحسنى لنا !لمن صّفى 

�مين. :Sقلبه مع $هللا، !مّد يديه خاشعًا !قا
! (جو لكل من �عا لي بخير مثَل ما �عا لي به، هذ$ !$هللا ما 
 (يدQ !هذ$ ما  حتاN jليه. ال  حتاj ماًال !ال منزلة !ال شهر� في 
$لنا0، كل Cلك لدkّ منه $لكثير، !كل Cلك سر$.، تحسبه من 
بعيد ماm فإ7 جئَته لم تجد Nال $لتر$.. ما  (يد Nال �عو� صالحة 

من مسلم صالح، تبقى سر$ً بينه !بين $هللا.
صا(#  حتى  فنزلَت  �هرها،  $لمد(سة   Qهذ قا(َعت  لقد 
مد(سة $بتد$ئية، ثم  �(كها ما يد(q كلَّ ما سوo $هللا: من Nنسا7 
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 ،�ٍ� فإنه  تأخر-  -مهما  �لذ�  �ألجل  �كها �� "نبا�.  "حيو�# 
فماتت، "لم تجد قبر�ً يد/ّ عليها �" لوحة تشير (لى "جو�ها.

*   *   *

لّما �خلت هذ= �لمد�سة كنت قد ��تقيت �يا9 �ألتر�8 (لى 
�لسنة �لخامسة �البتد�ئية فرّ�"ني لّما تبّدلَت �لمناهج (لى �لر�بعة. 
"مّر� �لسنة "نجحت مرK ثانية (لى �لخامسة، "كنت �لثاني بين 
�جاتي �فيه   (١)>Qجال< K��لصو� صو �فاقي. "تجد"# في قسم 

"(ثبا� نجاحي.

�يه (لى �لبناQ �لذ� �قامه �حد �"�نتقلت �لمد�سة لسبب ال �
�لتي   Wلسليمانية "�ألخر� �لتكّية  بين   ،W�بر �ألتر�8 على   Kلوال�
�نشأها قبلها �لسلطا# سليم. "�لذ� يشبه في طر�Y بنائه �بنيَة �لقر"# 
�لوسطى: برجا# من �لجانبين "فوقهما سقف هرمّي من �لقرميد 
"�لبا^ �لكبير بينهما، "قد كانت فوقه لوحة من �لحجر مكتو^ 
� �لمعّلمين<، فانتقلت مد�ستنا (ليه. ثم صا� كلية ��عليها >مد�سة 
�لحقو_ ("كانت تُسّمى معهد �لحقو_)، "قد تخرجت فيها "نلت 
 K����K �لمعا�a، "هو �ليو9 (�Y" �شها�تها سنة ١٩٣٣، ثم صا

�لتعليم في �مشق.
ما لي �ستبق �أليا9؟ "لَِم ال �نتظر حتى يصل بي -(لى fلك- 

�لكال9؟
______________________

�لتسمية  �لمد�سية >�لجالQ<، بقيت هذ=   K��لشها �لشا9 يسّمو#  (١) في 
�لقديمة (لى �ليو9 (مجاهد).



�من  نصر0،  كامل   ��لدكتو مديرنا   ��صا 4ليها،  �نتقلنا 
�لتونسي، �هو �أل  �ألصغر  �لعابدين  �لشيخ oين  فيها  مدّ�سينا 
لشيخ مشايخنا �لسيد �لخضر حسين �لذ0 صا� -من بعُد- شيَخ 
�لجامع �ألoهر، �1ستاI �ألساتذ� مصطفى تمر �لذ0 كاH �لمفتش 
 Vيا، ��لشيخ 1بو �لخير �لقّو�� �لذ0 �ختر��لوحيد لمد��� سو
(�لنحو  �لعربية  �للغة  قو�عد  تد�يس  في  4ليه  �لمنسوبة  �لطريقة 
في  �لز��ئد  حر��  كبير�   Zلوحا لألمثلة  �جعل  ��لصر�)، 
كلماتها ملّونة، ��تب عليها 1سئلة، ثم صّغرها في سلسلة كتب كنا 
ند�سها �سمها >5��� �لقّو��<، �1شهد �آلH 1نها كانت 1فضل 

�لطر%. �كاH يدّ�سنا �للغة �لفرنسية �ألستاI علي �لجز�ئر0.
كبير،  طالب  يتقدمنا  فيها  مشينا  مظاهر�   c�1 مع  �خرجنا 

يسأc: ما�I تريد�H؟ فنجيب بصوZ ��حد: ياسين باشا.
َمن ياسين باشا؟ ما�I نريد منه؟ لم 1ُكن يومئذٍ 51�0! لكني 
 ،bختطفو� قد  �لنا�-   cقا -كما  �إلنكليز   H1 Iلك  بعد  علمت 

فخرجنا نطالب بإ�جاعه.
يمثل   Hكا �لذ0   ،0��لسو �لمؤتمر   �قر �لسنة  تلك  �في 
سو�يا �لبناH �فلسطين، نصب �ألمير فيصل ملكًا، �كاH تتويجه 
 .kكر� هذ� �ليوI لك فيI ١٩٢٠. �طالما كتبت بعد ��I� ٨ kيو
�لمد�سة،  في  �فاقي  مع  �حضرتها  �لتتويج  حفلة  4لى  �5ُعيت 
�لسر�0 ثالz ساعاZ على   k1ما �قفونا صفًا  َبّر�<؛  >من  �لكن 

1قد�منا بال طعاk �ال شر�'!
كذلك كانت مشا�كتنا في �الحتفاc �كذلك كانت معرفتنا 
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بعهد �لشريف؛ نعيش فيه �لكن ال نر� منه 4ال �لظو�هر، �ما 1بعَد 
ما بين ظو�هر �ألحد�z �لعاّمة �حقائقها!

تحت  طعمه  حال��  بقَيت  �لسنتين  هاتين  في  �1يته  �لذ0 
لساني. كنت 1ظن H1 5مشق في فرحة متصلة، في عر� ال ينتهي؛ 
�لجميع،  عّمت  �لتي  ��لحماسة   ،xلفر�  Zمظاهر�  Zلمظاهر��
�لركن  في   Hكا� �لعربي<.  >�لنا05  في  للخطب  عكا©  �سو% 
�لغربي من ملتقى طريق �لصالحية ��لطريق 4لى بير�Z، 1ماk فند% 
 o1بر  Hكا� 1كثر،  عنه  �حّدثت  كثير�ً  عنه  كتبت  �لقد  فكتو�يا، 
خطبائه -كما I1كر- �لدكتو� عبد �لرحمن شهبند�، كاH يخطب 
كأنه يتحدz، ال ينفعل �لكن يفعل بالسامعين ما يشا.، ُيقيمهم 
�ُيقعدهم �يلعب بمشاعرهم �بقلوبهم. �من خطبائه شيخنا �لشيخ 
 Hكا نصر�ني  �جل �  ،kلكال� عنه  �سيأتي   ،kلرحمن سال� عبد 

.cلمثا� ��سمه حبيب 1سطفاH، خطيب نا5
�لمولى  >1ّيها  1شهرها  �ألناشيد،  في  عظيمة  نهضة  �كانت 
�لعظيُم .... فخَر كلِّ �لعَرِ'<، �>ِسيُر�� للمجِد، سيُر�� للحر'ِ<، 
�لظُّلَم<،  �َقشِع  �لقيو5ِ  لفكِّ   ..... �لقلْم  �صريُر  با  �لظُّ �>صليُل 
�>�فَتحو� لنا �لطريْق<، �عشر�Z ال c�o1 1حفظ �لكثير منها �1حفظ 

1لحانها.
 �منا بال05  >بال05  نشيد  عن  �لر�ئي  في  تكلمت  �لّما 
�لهد�< �قلت H4 لحنه قديم 1حفظه من صغر0 �1نا �1ّكد Iلك 
هنا تأكيد�ً جاoمًا، تعّجب �لنا� مني: من 1ين لشيخ مثلي �لمعرفة 
باأللحاH؟ معرفتي بها من حفظي �1ًال لألناشيد �لتركية، �1ناشيد 
هذ� �لعهد �لذ0 1تحدz عنه. ��لثالثة H1 معلمينا من �لمشايخ كانو� 
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 Hمبتَذلة، فيؤّلفو kألغنية غر� Hكل لحن يسمعونه، �لو كا Hيأخذ�
على  �ُينِزلونه   ‘  cلرسو�  xمد في  1نه   Hيزعمو سخيفًا  كالمًا 
�للحن. �قد 1نكرZ هذ� في �لصحف �في �إل�Iعة �على �لمنابر 
1ني حفظت  1ُِقّر  �لكني   ،Hآل�  b1نكر� سنة  1�بعين  من  1كثر  من 
بسببه 1كثر 1لحاH عبدb �لحامولي، �محمد عثماH، �5��5 حسني 
(�ليهو05)، �1مين حسنين، ��لشيخ 1بي �لعال، �سيد 5��يش، 

�oكريا 1حمد.
�نشيد بال05 (�لسعو05) ُنِظم معاَ�ضًة لنشيد �لر�فعي:

5مي هو�ِ�  بال05  جَعلُت حياتي فدً� فاعلميبال05 
�لفؤ�5ِ ما في   ُc�ّ1 فميغر�ُمِك  في  ما  �ِخُر  �Iِكُرِ� 

�لحنه جا. من هنا َمشوبًا بشي. من لحن �لقصيد� �لتي كانت 
تغنيها k1 كلثوk: >ِمصُر �لتي في خاِطر0 �في فمي< ال من نشيد 

سيد 5��يش: >بال05 بال05 بال05 ..... لِك حّبي �فؤ�05<.
لة  مفصَّ �لموسيقية<  >�لنوتة  �لمد�سة  في  عّلمونا  �ألنهم 
غاية �لتفصيل، �H4 كنت لم 1مسك بيد0 �لة موسيقية فضًال عن 
�لعز� عليها، �4نما هو علم نظر0ّ بها. كما 1عر� (نظريًا 1يضًا) 
�لمقاماZ ��ألنغاk �لعربية �1نو�V �لضر�' ��إليقاعاZ، على مبد1 

>تعّلم �لسحَر �ال تعمْل به<، �H4 لم يُكن حديثًا.
*   *   *

�كاH لي مع �لشيخ oين �لعابدين �لتونسي (�حمة �هللا عليه 
 H0، �كا��على 1ساتذتنا جميعًا) موقف 1سأZ فيه 4ليه �1نا ال 51
�ته �خر مر� Iهبت فيها 4لى 5مشق �قلت o لك سنة ١٩١٩. �قدI
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له: 1نت 1ستا0I... �بدI1 Z1ّكرb بتلك �ألياk، فباH على �جهه 
�لغضب �لمكتوk �قاV5 :c هذ� �آلH. قلت متعجبًا: �لَِم يا سيد0؟ 

قاc: 1نسيت 1نك كنت تكّذبني �1نا 1لقي �لد��؟
 kبع �خمسين سنة؟ ��هللا 4ني مظلو�قلت: يا سيد0، 1بعد 1

.(Zفي �لمسرحيا Hكما يقولو) .بر0�
�كانو�  �لتوحيد،  يدّ�سنا   Hكا �لشيخ   H1 �لقصة  كانت  لقد 
يبد��H عا�5 بذكر �لو�جب ��لمستحيل ��لممكن، فجعل يضر' 
 :cله؟ فنقو cنقو �I1مثلة على �لمستحيل �يسألنا: من يّدعي هذ� ما
كّذ�'. �شرI 5هني �لم 1نتبه 4لى 1نه �نتقل 4لى كالk �خر، فكنت 

كلما 1كمل �لجملة 1قوc: >كّذ�'<!
يصّنف  مؤلفًا   Hكا� نافعًا،  مدّ�سًا   Hكا لقد  �هللا؛  �حمه 
1ّلف  عقولهم؛  �تسيغها  مد��كهم  تو�فق  �لتي  �لكتب  للطال' 
>�لمعجم �لمد�سي<، ثم 1ّلف �سالة ما سبقه 1حٌد -فيما 1علم- 
4لى موضوعها هي >�لمعجم في �لنحو ��لصر�< �جعله مرتَّبًا على 
�لتونسي  �لرحمن  �لكبير عبد   Iعلى �ألستا x1قتر �1نا  �لحر��. 
 ���o� لتعّممه  يسعى   H1� طبعه  يعيد   H1 1ّمه)  عّم  هو  (��لشيخ 
في حجمه  كتابًا  1عر�  ال  فإني  �لتالميذ،  على جميع   ���لمعا
يحو0 مثل علمه �يفهمه �لتالميذ مثل فهمه. �هذ� شي. خطر على 
بالي �آلH �1نا 1كتب هذ� �لفصل، ما فّكرZ فيه من قبل، �لكن 
1�جو H1 يكوH خدمة لذكر� 1ستا0I �منفعة ألبنا. بلد0، �1نا 

1عد هذ� �لبلد بلد0 �بلد كل مسلم يتوّجه في صالته 4ليه.
*   *   *
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�هنا جا. في طريق حياتي منعطف �خر.
 ،(Hتقولو كما  فصلي   �1) صّفي  تالميذ  1صغر  من  كنت 
�كاH عبد �لحكيم مر�5 في مثل سّني. �كنا ال نتكلم 4ال �لفصحى 
فكاH �لتالميذ �لكبا� يسخر�H مّنا ��بما ��Iنا، �علم 1بي بذلك 
عيد  �لشيخ  عند  �لَجْقَمقّية  �لمد�سة  �51خلني  منها  فأخرجني 

�لسفرجالني.
موقعة  هو  كلها،  سو�يا  حيا�  في   Hكا منه  1كبر  �منعطف 

>ميسلوH< ��نتها. �لحكم �لعربي �بد�ية �النتد�' �لفرنسي(١).
*   *   *

______________________
 ،١٩٢٠ kعا oلر�بع ��لعشرين من تمو� (١) �قعت معركة ميسلوH في 
 kلفرنسي للشا� c4لى 5مشق �بد1 �الحتال ���في �ليوk �لتالي 5خل غو

�سميًا (مجاهد).
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-٨-
منعطف خطير في تا�يخ سو�يا

حياتي  في طريق  منهما  ��حد  منعطَفين،   k1ما بكم  �قفت 
 b�تجا� �لتي   Hلبلد��� بل  بلد0،  تا�يخ  طريق  في  ���حد  1نا 
��للساH، �هو منعطف  �لعقيد� ��لمصلحة  به جو�مع  �تجمعها 

.Hمعركة ميسلو

ال 1كتب عنها بقلم �لمؤ�  �لذ0 يجمع �لر��ياZ، �يصّفيها 
عنها  فقد كتب  منها،  �لعبر�  بينها �يستخر2  يؤلف  ثم  �يصّنفها 

كثير، �لعّل 1حسن ما ُكتب فيها كتا' �ألستاI ساطع �لحصر0.

�هذ� �لرجل سابق من �لسابقين من �لموّجهين ��لمرّبين من 
�لعر'، �H4 عا¦ حياته �لطويلة جد�ً �ماZ �هو ال يحسن �لعربية 
ال نطقًا �ال كتابة. مفّكر ممتاo، كاH شيخ �لمشتغلين بالتربية من 
 Hآل� zعلى �لعهد �لذ0 1تحّد k١٩٠٨ في تركيا، ثم في �لشا kعا
حديث Iكرياته، ثم في �لعر�%. �قد تسّلم >�لمعا��< من بابها 
4لى محر�بها �1صد� يومئذٍ مجلة كانت �1لى مجالتها، ثم 1شر� 
�لزعيم  بعد �الستقالc، �هو نسيب  >�لمعا��< في سو�يا  على 

سعد �هللا �لجابر0، ثم عمل في مصر في جامعة �لد�c �لعربية.
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هذb مز�ياb، 1ما: هل 1حسن k1 قد 1سا.؟ �ما�I كاH موقفه 
 bحيًا �ال يرضي تالميذ H؟ �لجو�' ال يرضيه لو كاkمن �إلسال
 Hكا .bهو��محّبيه، �لكنه �لحّق �ال يضّر �لحقَّ Hْ1 كُثَر 1عد��b �كا
�لعقَل �لمفّكر لفتنة �لقومية �لتي لم يأZِ منها 4ال 1ننا كنا 1مة ��حد� 
�لحب  1مم، �كنا 4خو� يجمعنا  >1مة محمد< فصرنا جمعية  هي 
في ظالc �إليماH فصرنا 1عد�. تفرقنا هذb �لدعو� �لجاهلية. �لقد 
1فسد مناهج سو�يا لّما 5عا بعد �الستقالc 4لى 4صالحها. �لقد 
�لقاسم �حمه �هللا) مجلس معه في مصر سنة  (1نا �نها5  لنا   Hكا

.Z١٩٤٧ �ستمر ساعا

4نه �5. �الستطر�5 ��لخر�2  لما�I 1قف عندb �آلH؟  �لكن 
عن �لجا�5، فلنعد 4ليها �لنتابع طريقنا فيها.

لقد كانت معركة ميسلوH منعطفًا خطير�ً في تا�يخ بال05، 
 Hحيا� �إلنسا H1 لك لتعلمو�I !في قصة حياتي Zما 1كثَر �لمنعطفا�
بلغ  فلقد  �ألحد�z؛  بـ>عر�<  بل  �لسنين   >cبـ>طو تقا�  ال 
عمر0 في �لتا�يخ �لذ0 1كتب عنه �ثنتي عشر� سنة فقط، �لكني 
�1يت فيها حكم �ألتر��، �حكم �لعر' �من ���ئهم �إلنكليز، 
مستخفين بأشخاصهم ظاهرين بأعمالهم كالوسو�� �لخّنا� مع 
�لنا�. �سأشهد قريبًا حكم �لفرنسيين، �هم ظاهر�H ظهو��ً قويًا 

�لكن 1ثرهم -H4 قيس بأثر �1لئك- كاH ضعيفًا.

1تعرفوH �لقّصة �لرمزية عن �لريح ��لشمس لّما تر�هنتا على 
1يهما يقد� H1 ينزV عن �لفالx معطفه، فعصفت �لريح ��ضطربت 
�لشمس   Z.لمعطف عبا.�، �جا� فبر5 فلبس فو%  �لهو�.  حركة 
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 Vلعر% فنز� bمن جسد cفوّجهت 1شّعتها 4ليه، فأحّس بالحر �سا
في  �1يناهم  كما  ��لفرنسيين  �إلنكليز   cمثا هو  هذ�  �لمعطف؟ 
�لشاk، �هما -بعد Iلك- كحماَ�0 �لعبا05 (من سكاH �لحير�)، 
قيل له: 0ّ1 حماَ�يك 1سو1 من صاحبه؟ قاc: هذ�، �1شا� 4ليهما 

معًا!
 bير� H1 1يت �ما يمكن��كانت ميسلوH، �1نا 1صف منها ما 

مثلي.
*   *   *

 �نا فيه   �نتوهمه جنة) فأصابها 4عصا فيما   �1) كنا في جنة 
 cلز�o bفاحترقت، �كنا في قصر فيه كل ما نطلب �ما نتمنى فأتا
مدّمر فتركه خر�بًا. كنا نعيش (�1 نظّن 1ننا نعيش) في عر� �5ئم؛ 
�بتها2 �حماسة، �عو�5 �لخير، ��لسعة بعد �لضيق، ��لحرية (�1 

ما حسبناb حرية) بعد H1 كنا في سجن كبير.
 H1� 5 عن مسير �لفرنسيين 4لينا�1صبحنا، ��I4 �ألخبا� تتو�

 .(١)���ألعو� �لدّجاc قاk5 علينا... 4نه �لجنر�c غو
نياH1� ،k >سايكس �بيكو<  تقاسمونا �نحن  1نهم   �ندِ لم 
�لجيش  1خذها  �لتي  �لمو�شي   V َّoتُو كما  حر'  غنائم  �oّعونا 
�لغالب من �لجيش �لمغلو'، �H1 4نذ���ً قد ُ�ّجه بحّل �لجيش، 
�H1 �لملك ��فق عليه �سّرx �لجيش. كل Iلك لم يعلم به عامة 

______________________
 ١٩٨١ kقد فطس في ��1خر عا� ،Hلثاني موشي 5يا� cلدجا� �(١) ��ألعو
 k(�كلمة فطس من �لعاّمي �لفصيح)، ��لثالث هو �لذ0 يظهر ُقَبيل يو

�لقيامة.
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�لكبا�، فما بالك بالتالميذ �لصغا�؟
قد  �لحكيم  �لعاkّ حسن بك  �لبريد  H1 مدير   c1قو�  Zسَر�
1ّخر برقية �لملك ألنه لم يرَ� H1 يكوH شريكًا في هذ� �لموقف 
�لذليل، ثم تبّين I H1لك ال 1صل له. �حسن بك �لسياسي �لنظيف 
يز�c حيًا،  �جل �الستقامة ��إلصالx ال  ،Zمر� ���oلو� �ئيس 
��تب معلم �بتد�ئي، �هو 1حد  cتب تقاعد0 ال يعد��يعيش على 
�لحديث، �لو شا. لكاH كما كاH غيرb من  تا�يخنا  �ألعالk في 

1صحا' �لماليين. فيا 1سفي! 1هكذ� ُيعاَمل شرفا. �لرجاc؟(١)
��شتعلت �لبلد بنا� �لحماسة، �كاH �لوطني �لمخلص �1حد 
�لنا� �ُيضرمها،   bُيْذكي هذ �لقّصا'  �لشيخ كامل  �لتعليم   Hكا�1
�تأّلفت �للجاH �لشعبية لجمع �لماc(٢)، �هجم �لنا� على �لثكنة 
�لحميدية (�لقشلة، �هي تشبه 1ختها في مّكة، �هي �ليوk جز. من 
جامعة 5مشق) �خطفو� ما �جد�� من �لسالx، �منهم من 1خذ 

بندقية فرنسية ��صاصًا 1لمانيا فانفجرZ به.
 Iلك �ألستاI لحر' تُكتَسب بالخطب، كما ظن� Hظنو� بأ�
 Hكا� قبله،  من  1سعد  �لشيخ   b1بو�) �هللا  �حمه  �لشقير0  1حمد 

______________________
(١) لم يذكرb جد0 4ال بخير. �نظر مقالة >حسن �لحكيم �لقو0 �ألمين< 
في كتا' >�جاc من �لتا�يخ<، �4ليه قّدk مقالة >في 4صالx �أل�قا�< 
بك  �ألمين حسن  �لقو0  "4لى  �1لها:  نشرها سنة ١٩٣٧ �في  �لتي 

�لحكيم"، �هي منشو�� في كتا' >فصوc 4سالمية< (مجاهد).
(٢) �كاH �لمشر� على هذb �للجاH خالي �ألستاI محب �لدين �لخطيب، 
�1نا I1كر غرفة كبير� في �5�b (قر' �لبا5��ئية) مملو.� حتى سقفها 

V على �لمتطوعين. َّoبالبنا5% تُو
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��ألناشيد  باألهاoيج  كثير�H، �خرجو�  يظن  مثله) �كما  خطيبًا 
يتسابقوH 4لى ساحة �لمعركة.

�لعظمة،  بك  يوسف  �لشاّ'  �لقائد  �لمتحمسين  من   Hكا�
شهيد ميسلوH �قبرb فيها. �لم يستمع 1حد لنصح كبا� �لعسكريين 
 Z��51 جماهيَر ما عندها من H1 Hكرضا باشا �لركابي، �كانو� يظنو
 !cجنر� b5تر5ّ جيشًا فرنسيًا يقو H1 لحر' 4ال �لحماسة تستطيع�
فكانت �لهزيمة �لمرتَقبة بعد قتاc قصير، �5ُفن �الستقالc �هو لم 

.kيتّم سن �لرضاعة، �بد1 حكم �ألجنبي للشا
*   *   *

1ما �لمنعطف �لصغير في حياتي 1نا فهو نقلي من �لمد�سة 
�لسفرجالني  �لشيخ عيد  4لى مد�سة  (�لرسمية)  �لثانية  �لسلطانية 
(�ألهلية)، �كانت في �لَجْقَمقّية. 1ما >�لجقمقية< فقد بناها َجقمق 
�لدين   xقبر صال  �جو� في  �هي  ٨٢٤هـ(١)،  سنة  في  �لمتوّفى 

______________________
(١) في كتا' >من حديث �لنفس< مقالة جميلة مؤّثر� عن هذb �لمد�سة 
عنو�نها >�قفة على طلل< قاc جد0 في �1لها: "في ِحمى �لمسجد 
�لهاللي �جّد5ها  بناها سنجر  �لتي  �لجقمقية  �لمد�سة   kألمو0 تقو�
�لملك �لناصر سنة ٧٦١هـ، ثم �حترقت فجد5ها �ألمير سيف �لدين 
>منا5مة  في   H��بد  ��لقا5 عبد  �لشيخ  �Iكر  4ليه".  فُنسبت  جقمق 
�ألطالH1 >c �ألمير سنجر �لهاللي بنى �لمد�سة، ثم �حترقت مع ما 
�حتر% �خر' حين غز� تيمو� لنك 5مشق، فأعا5 بناَ.ها �ألميُر جقمق 
في �لسنة �لمذكو�� (٨٢٤). �نظر تفصيل Iلك كله �1خبا��ً عن كل ما 
Iُكر هنا من هذb �لمد��� في كتا' �لشيخ بد��H �لمذكو�، �هو من 

1علم �لنا� بالشاk �ما فيها من �لبنياH ��آلثا� (مجاهد).
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�5� عمر  يومًا  �لتي كانت  َميساطية  �لسُّ �لمد�سة  �أليوبي. �مثلها 
�بن عبد �لعزيز خامس �لخلفا. �لر�شدين، ��لمد�سة �إلخنائية، 
 kليو� �فيها  �أليوبي،   c5لعا� بناها  �لتي  �لعا5لية  منها  �قريب 
�بن    ��لمؤ  Hإلفتا. �كا�  �يومًا �5 �لعربية، �كانت  �للغة  مجمع 
َخلِّكاH يناk فيها. �1مامها �لظاهرّية(١)، 1غنى �لمكتباZ في �لدنيا 
بالمخطوطاZ في علوk �لحديث، �قد صنع لها �لمحّدz �لشيخ 

ناصر �أللباني(٢) فهرسًا.

�لقديمة، حتى   ��بالمد� �لمحلة من 5مشق ممتلئة   bهذ�
بابها لوحٌة باسم �لمد�سة ���قفها  4نك لتلقى �5��ً مملوكة على 
�ما �قفه عليها، �هذ� من �لعجب. �1عجب منه H1 جد�� �ألمو0 
�لشمالي (�عرضه نحو �لمترين �1 قريب منهما) فيه نافذ�، 1�ضها 
 �لة في �لسجّل �لعقا�0، �هي من جد� ملَحقة بد�� مملوكة ُمسجَّ

�لجامع!
______________________

(١) >�لّسميساطية< نسبة 4لى 1بي �لقاسم �لّسميساطي (من ُسَمْيسا�، �هي 
�لصوفية  فقر�.  �لد�� ��قفها على  �شتر�  �لذ0   (Zلفر�� قلعة على 
في �لقرH �لهجر0 �لخامس، �>�إلخنائية< 1نشأها �لقاضي �إلخنائي 
��كتمل بنا�ها سنة ٨٢٠هـ، �>�لعا5لية< هي �لمد�سة �لعا5لية �لكبر� 
�لتي 1نشأها �لملك �لعاc5 سنة ٦١٩هـ (1ما >�لعا5لية �لصغر�< فهي 
سنة   bشيركو �لدين  1سد  بنت   Hخاتو بابا  1نشأتها  �لَعصر�نية،  في 
1نشأها  �لتي  �لكبر�  �لظاهرية  �لمد�سة  ٦٥٦هـ)، �>�لظاهرية< هي 

�لظاهر بيبر� سنة ٦٧٨هـ (مجاهد).
(٢) �1نا 1قّر له بالصد��� في علوk �لحديث �1�جع فيها 4ليه، �1نكر تفّقهه 

��.b �لتي يخالف فيها جمهو� �لعلما. من �لفقها..��
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�لمد���، هي  فيها سلسلة متصلة من   Hمحّلة 1خر� كا�
 ��حا 4لى   Hقاسيو سفح  على  5مشق  غر'  من  يزيد  نهر  ضّفة 
�ألكر�5، لم يبَق منها 4ال 1نقا� مد�سة في 1على شا�V �لمالكي 
�عد� مد��� في �لصالحية، �مد�سة �كن �لدين، �مجموعة من 

.>���لمد��� في طريق ال يز�c �سمه >بين �لمد�
�يقولوI H4 Hلك �لعصر كاH عصر �لجهل ��النحطا�!

*   *   *

 ��� �أل�قا� بإشر�� �54�� �آلثا�o� لجقمقية قد جّد5َتها��
�1عا5تها كما كانت، �هي من 1جمل �لمباني �لمملوكية.

1ما �لشيخ عيد فهو معّلم �لشاk حقيقة ال مجا�oً. �لقد كتبت 
عنه كثير�ً، �في كتبي كالk طويل عنه(١)؛ فقد لبث يعّلم 1كثر من 
 ،bمعّلمًا عند �سّت �سّتين سنة. �لقد كاH 1بي تلميذ�ً لديه ثم صا
�لقد �1يت في سجالZ مد�سته �سم �لتلميذ، ثم �سم �بنه، ثم 
 Iبنه �ألستا�� .Hبعة بطو��سم حفيدb، ثم �سم �بن �لحفيد! عّلم 1
عبد �لرحمن كاH شيَخ �لمعلمين �لرسميين بعد �ألستاI سعيد مر�5 

��لشيخ محيي �لدين �لخاني، �سيأتي �لكالk عنه.
في هذb �لمد�سة بد1 �لتأثير �لباقي في نفسي لألساتذ� �لذين 

______________________
مشايخي<)  بعض  >مع  مقالة  (في  �لتا�يخ<  من   cجا�< كتا'  في   (١)
حديث ممتع عن �لشيخ عيد �1خبا� عن مد�سته، ��نظر 1يضًا مقالة 
>نهاية �لشيخ< في كتا' >قصص من �لحيا�<، �هي مقالة مؤّثر� مفعمة 

بالعو�طف (مجاهد).
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5��سهم، 1ما �لشيخ عيد فكاH له 1بقى �ألثر فيها. �ما  Zحضر
كاH يعّلمنا �ال يلقي علينا 5��سًا، بل كاH يلقي �لكلمة فيصيب 
 ���5 من  سمعت  ما  1كثر  نسيت  قد  �1نا  مّنا.  �لقلو'   Zحّبا
موضعها  في  تأتي  �لتي   Zلكلما�  bهذ  c1مثا �لكن  �لمد�سة، 

�تقترH بمناسبتها ال تز�c في I1ني �في قلبي.
 k1قال لنا  يبر0  مكتبه،   cحو  kنتكّو �كنا  كبير�ً  شيخًا   Hكا
�لخط)  ُيحِسن   Hكا�) خّطه  عليها  �سائل  4لينا  �ُيهد0  �لقصب 
بر1سه فحناb على  مّنا 1خذ  يؤ5ّ' ��حد�ً   H1  5��1  �Iفإ �يحّدثنا، 
4لى  4بهامه   ،bيد بالعصا بجمع  ثم 1مسك  �لشيخ)   �صد�b (صد
شتم   �I4  Hكا�  .0Iتؤ ال   Zضربا  bظهر على  ضربه  ثم  1على، 
قاc للمذنب: >يحر% بدنك<، �يضر' لنا �ألمثاc فيقوc: كونو� 
مستقيمين، �لكن �ستقامة >�لحو��<(١) ال �ستقامة عمو5 �لكهربا.؛ 
�لعمو5  1ما  �لريح �تبقى على �ستقامتها،  قليًال مع  �لحو�� تميل 

(�كاH يومئذٍ من �لخشب) فإنه يعاند حتى ينكسر.
�لطالما حفظت 1حا5يث صحيحة �1حكامًا فقهية ��عيت 
 bهذ من  Iلك  كل  حياتي،  في  منها  �نتفعت  �ِحَكمًا  نصائح 
�لناظر، �هو  نسميه  �لمر�قب (�كنا  �لغرفة  فإ�I 5خل   .Zلكلما�

موظف لديه �تابع له) قاc ضاحكًا: لقد جا. فاهربو�.
تالميذ  1حد  �لعقا5،  محمو5  �لشيخ  هو  �لناظر؟  هو  �من 
ُيتقن  �لقر�.�  1بي �1قربهم منه صلة، �كاH حسن �لصوZ مجّو5 

______________________
(١) 01 شجر� >�لحو�<، يقوc شوقي في شامّيته:

حوٌ� كو�ِشُف عن ساٍ% ��لد���Hُلحوُ� في 5ُّمٍر �1 حوcَ هامتِها
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�ألناشيد، فإ�I �نتهى �لد�� بعثتني جّدتي 4ليه ألقوc له: يا شيخ 
محمو5، �قر1 لنا �1 1سمعنا نشيد�ً. �كاH يفعل.

�جئت �لمد�سة �هذ� نظر0 4ليه �حكمي عليه. ��I4 هو في 
�لمد�سة �جل �خر غير �لذ0 عرفته في �لد��، ال ينشد �لكن يشّد 
 �I4 لتالميذ� Hمخيفًا، �كا Hجلنا في �لفلق �يقرعها بالعصا. كا�1
�لفرصة �هم يصرخوH �يصيحوH صمتو�  خر2 عليهم �هم في 
فجأ� �ُكّمت 1فو�ههم. �لّما صرفه �لشيخ عيد (�1 �نصر� هو) جا. 

يو5ّعنا يرتقب منا H1 نبكي حزنًا للفر�%، ففرحنا من �ألعما%.
1قوc هذ� بلساI Hلك �لتلميذ، �1شهد -�قد �ستمّرZ صلتي 
للتالميذ  �لخير  يحب   Hكا 1نه   -Zسنو� من  �هللا   bتوّفا  H1 4لى  به 
�يريد لهم �لكماc، 1ّما �لشد� فقد كانت (موضة) �لمعلمين في 

.kتلك �أليا
*   *   *

في هذb �لمد�سة �تضح لي طريق �لجمع بين �لقر�.� على 
 ���لمشايخ على �ألسلو' �ألoهر0 �لقديم، ��لد��سة في �لمد�

على �ألسلو' �لجديد.
�I4 1صبحت مشايخ بعمائم  �لقد كنت -منذ �عيت- 1جد 
�لحى يقر��H على 1بي، �كنت 51خل بالما. �1 بالشا0 فألتقط 
كلمة بعد كلمة، ال 1فهم معناها �لكن تبقى في نفسي Iكر�ها. ثم 
1نا�له �لجز. �أل�c من حاشية �بن عابدين،   H1 1بي يأمرني �صا
تنقيح  �لقامو�، �1  من  �لهندية، �1 جز.�ً  �لفتا��  �لثاني من   �1

�لحامدية... فعرفت بعض 1سما. �لكتب.
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 Hكا I4 سة؛��لكن لم َيِضح(١) لي �لطريق 4ال في هذb �لمد
بين مدّ�سينا شيخ جليل، �لكنه شديد. كنا -مع �ألسف- نحترمه 
�ال نحبه، �كنت 1حضر 5��سه في �ألمو0 يوk كاH في �ألمو0 
1كثر من عشرين حلقة �5ئمة، �كانت حلقته متميز� تجمع �لعلم 
عة  ��أل5' ��لفقه ��لشعر، يتكلم بلهجة تونسية يلقي ُجَمًال مسجَّ
كثير� �لتر��5 مزيَّنة بالشو�هد، كأنه يقر�ها من كتا' مطبوV، هو 

�لشيخ صالح �لتونسي(٢).
لهذ� �لشيخ �لصديقه �لشيخ �لكافي (�سأتكلم عنه) 1ثر بالغ 
في نفسي، Iلك 1نه كاH صديق 1بي، �كانت له غرفة في �لمد�سة 
5��سًا < غرفته  في  عليه  1حضر   Hبأ 1بي  فألزمني  �لبا5��ئية(٣)، 
4ضافية< فو% 5��سه �لتي ضقت بها في �لمد�سة، �كنت 1تمنى 

�لخالS منها �لكن 1مر �أل' ال ُيَر5.
�لقد 51�كت بعدb مبلغ ما �ستفدZ منه، حين حّفظني 1لفية 
�بن مالك ��لجوهر �لمكنوH في �لبالغة، �متونًا 1خر� ُنِقشت في 

خاطر0 في �لصغر ��نتفعت بها في �لكبر.
*   *   *

______________________
(١) �ضح َيِضح مثل �عد َيِعد.

(٢) ��لد �لفريق �لطيب ��ألستاI عبد �لرحمن مدير مد��� �لثغر.
(٣) 1ّسسها في �لعصر �أليوبي �لقاضي نجم �لدين �لبا5��ئي سنة ٦٥٤هـ 

(مجاهد).
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-٩-
عهد جديد في حياتي

�Iكرياتي عن �لجامع �ألمو0

عهد >�لمد�سة �لجقمقية<، مد�سة معّلم �لشاk �لشيخ عيد 
�لسفرجالني، عهد جديد في حياتي. 5خلت قبله كّتابًا �مد�ستين 
تر� Iلك في  �لمعّلمين ��لمدّ�سين، �قد  �مر�Z بجماعة من 
 ،Hآل� bكرI1 كه في حينه �ال�نفسي 1ثر�ً بال شك، �لكني لم 51
�هللا   b1عطا �لذ0   ���لمدّ لم 1صا�5  4ّما لصغر سّني �4ما ألني 
 bبأثر  Zعهد شعر c�ّ1� ،bعلى فر� نفسه على تالميذ ���لقد

فّي هو هذ� �لعهد.
فكر0  تكوين  في  �لعهد  هذ�  عو�مل  حصر  �1ستطيع 
�تحديد سلوكي في 1�بعة: مدير �لمد�سة �صاحبها �لشيخ عيد 
�لسفرجالني، ��لجامع �ألمو0 �حلقاته، �مدّ�سنا �لشيخ صالح 
قو0ّ   Hكا �1عمامي،  1بي  صديق   Hكا عالِم  �جل � �لتونسي، 
 Iلشخصية فقيهًا مالكيًا عظيمًا قو0ّ �لتأثير فيمن حوله، على شذ��

فيه هو 4لى شذ�I �لعباقر� 1قر' منه 4لى شذ�I 1شباb �لمجانين.
1ما �لشيخ عيد فقد �1�Z5 طرفًا من 1خبا�b �جانبًا من �صفه 
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في �لحلقة �لماضية، �لكن ال بأ� بأH 1حّدثكم بشي. جديد عن 
هذ� �لرجل.

هذ� �لرجل كاH معّلمًا عظيمًا، �لم يُكن يلقي علينا 5��سًا 
1قو�له �نصائحه  ينثر   Hكا بل  �لمنهج،  �ألبو�' ��ضحة  محّد�5 
 cمكتبه، �هو يجو cعليه حو Hنثر�ً، يلقيها علينا �نحن متكّومو
بيننا في ساحة مد�سته، بل كاH ال يحجبها عنا �هو يؤ5ّبنا. ��بما 
مّرZ �لكلمة فلم نلتفت 4ليها عندما كاH ينطق بها �لكنها كانت 
I1كر   c�o1 4نني ال  1عماقها، حتى  4لى   cتنز نفوسنا،  تُغَر� في 

.kلمقا� Zكلما 5عت 4ليها مناسبا H1كثرها 4لى �آل
 bيلقيها معّلم يجتمع له في قلب تلميذ Zلكلما� bهذ c1مثا�
ُنسيت   H4�  ،kأليا� كّر  على  تبقى  �لتي  هي   kالحتر�� مع  �لحب 
محاضر�Z �لفصل �لتي يكوH فيها �المتحاH. 1ضر' لكم عليها 
مثاًال: تجوo �لصحر�. فال تر� 4ّال 1�ضًا جر�5.، ال ظل �ال ما. 
ثوبًا  �ُكسيت  �َبت �  Zهتّز� �لمطر   cنز  �Iفإ خضر�.،  نبتة  �ال 
1خضر من �لعشب ��لزهر �صا�Z مرعى للسو�ئم �متعة للنظر، 

فمن 1ين تر�نه قد جا. هذ� �لنباZ؟
ِمن بذ�� صغا� قد ال تأخذها من 5ّقتها �ألبصا�، قد �ّكب 
�هللا لبعضها ما يشبه �ألجنحة �لقصا�، تحملها �لرياx فتلقيها بين 
تتلّظى تحت �هج  �لرمل  4ال تالًال من  تر�  �لرماc، فال   Zحبا
�لتي  >�لظر��<  لها  �هللا  �جمع   ��ألمطا �هللا   c1نز  �Iفإ �لشمس. 
 V�جعلها سبب �إلنباZ كاH منها هذ� �لنباZ، �كاH منه �لزهر �لبا

��لثمر �ليانع، �1 كاH منه �لشو� �لجا�x ��لسم �لناقع.



١٠١

�كذلك كّل ما تسمعه، ال سيما H4 سمعَته في �لصغر؛ 4نه 
�لمناسب< �ضعتك  >�لظر�  �I4 جا.ها  بذ�� شّر،   �1 بذ�� خير 

.�على طريق �لجنة �1 على سبيل �لنا
 ،Zفيه من كتب �مجال Hفانتبهو� -يا 1يها �لقّر�.- لما تنظر�
من  تشاهد�نه  �ما   ،Zمحاضر��  Zعا�I4 من  تسمعونه  �ما 
 cلك يذهب مع 4كماI 1ثر H1 ال تظنو�� ،Zمسرحيا� Zمسلسال
�لكتا' �1 �نتها. �لمحاضر� �1 4سد�c �لستا� على �لمسرحية، بل 

H4 بعضه يبقى ما بقَيت �لحيا�.
1مثاله  �على  �لسفرجالني  عيد  �لشيخ  على  �هللا  �حمة  فيا 
من مشايخنا �ألّ�لين، �لذين كانو� لنا �با. �كانو� مرّبين، �كانو� 

مر�قبين ناصحين.
قّر�.  من  بالمئة  �تسعين  تسعة   H1 1علم  هذ�  عيد  �لشيخ 
 .bبخبر  Hيهتّمو 1حسبهم  �ال  باسمه  يسمعو�  لم  �لفصل  هذ� 
�لنا�، �لكْن  ثنا.  �لمجهوc من  �لجند0  �كذلك يكوH نصيب 
ما له �للنا�؟ �ما �لذ0 يرجوb من �لنا�؟ 4نه عند �هللا معلوk ال 
مجهوc، �4نه يرجو �نرجو له -من فضل �هللا ��حمته- �لجنة، 
�نرجوها ألمثاله من �لمجاهدين �لمخلصين ��لعاملين �لصامتين.

في  �يمكث  �لنا�  ينفع  ما  ليست  �لذكر  �خلو5  �لشهر� 
يبقى،  ما  فاطلبو�  �لعظيم.  �ثو�به  �هللا  �ضا  هو  بل   ،���أل
ال تجعلو� 1كبر همكم �لسعي لما يفنى. 1سأc �هللا H1 يوقظ قلبي 

�قلوبكم من غفلتها، فأنا 1حو2 4لى هذb �لدعو� 1كثر منكم.
*   *   *
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��لجامع �ألمو0.

 Zلمذّكر��  bهذ من  فصل  في  �ستطر��5ً   H1  Hتظنو �هل 
مساحته بضع صفحاZ يّتسع للكالk عن �لجامع �ألمو0؟

لقد كانت �لمد�سة �لجقمقية (�ال تز�c) 1ماk �لبا' �لشمالي 
�لد��� �في  بين  لنا فرصة  للجامع، فكنا ندخله كلما سنحت 
 Hلنا مهو� �لقلب �مستقّر �لحب، كما كا Hكا� ،Zلصلو�� Z�1قا

-مع �ألسف- ميد�H �للعب!

لقد كنت في تلك �ألياk �لتي 1تكلم �آلH عنها (سنة ١٩١٩) 
كلما سمعت خبر�ً عن �ألمو0 1ختزنه في �Iكرتي. �كنت ال 1نسى 

شيئًا سمعته �1 قر1ته، 1حفظه من مر� ��حد� فال يفلت مني. 

تقولوHّ4< :H �لفتى َمْن يقوcُ هأَنذ�<، فال تفخر بما كاH بل 
ِصْف ما هو كائن �آلH. 1صدقكم �لقوc: 4نني ال c�o1 1حفظ ما 
بمعناb، �1نسى مّمن  فأ��يه  1نسى نصفه  1قر1، �لكني   �1 1سمع 
 H1كو H1 Hنعمة 1حمد �هللا عليها. 1تريد� bسمعته �1 1ين قر1ته. �هذ

!Zفي �لشيخوخة كما كنت في �لصبا؟ هيها

شيٌخ �1نَت   Hَتكو  H1 �لشباِ'؟1ترجو   kَ1يا كنَت  قد  كما 
�لثياِ'لقد كَذَبتَك نفُسك، ليَس ثوٌ' من  كالجديِد  خليٌق 

�حسبي 1نني �آلH -بفضل �هللا- 1قو� جسد�ً ��1عى �Iكرً� 
ِمن 1كثر َمن 1عر� من �لشيو .

H�ّ51 ما 1جد من 1خبا�b حتى �جتمع  ثم صرZ بعد Iلك 
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�لوحد�   k1يا �� �أل�قا� �o� كّلَفتني فلما  �لكثير،  �لكثير  لي منها 
 Z1خذ x5ليًال للسّيا H�1ّلف عن >�ألمو0< كتابًا يكو H1 مع مصر
منها خالصة ��فية، �ضعتها في كتا' عنو�نه >�لجامع �ألمو0< 
يبيعونه لزّ��� �لمسجد من �لسّياx �يأخذ�H (هم) ثمنه. �لم 1بّين 
>1بو بكر  �لتي 1خذZ منها �ألخبا� ألنني في كتابي  �لمر�جع  فيه 
بن  >عمر  �كتا'  سنة  خمسين  من  1كثر  من   Vلمطبو� �لصّديق< 
�لخطا'< ثم >1خبا� عمر< �لذ0 جمعته من مئة �سبعين مرجعًا، 
(�لكتا' ��لطبعة ��لجز.  �لذيل مصد� كل خبر  قد �ضعت في 
في  �لعقا5  منهم   ��صغا  �كبا ُكّتا'  Iلك  فأخذ  ��لصفحة)، 
 b�مصد 4لى  �لخبر  �نسبو�  هيكل،  �محمد حسين   >Zلعبقريا�<
�1هملو� Iكر كتابي �لذ0 نقلو� منه �سم �لمصد�، �لي على Iلك 

51لة �بر�هين �قد قلته من قبل، سامحهم �هللا.

�لست 1عر� هنا لما في كتابي >�لجامع �ألمو0< ألني ال 
.zلمحّد� Hبل 1تكلم بلسا ، �1كتب �ليوk بقلم �لمؤّ

لقد كاH �ألمو0 -يومئذٍ- حافًال بحلقاZ �لتد�يس، ال يكا5 
 Z�5محد� Zبع منها (على �ألقل) 4ّال ساعا�1 �1 zيخلو من ثال
�لعصر  بعد   ���5� �لفجر  بعد   ���5 فيه  �بعدb؛  �لظهر  قبل 
�لكبيَرين  �لمحّدَثين  حلقتا  مقدمتها  في  �لمغر'.  بعد   ���5�
�لمحّدz �ألكبر،  �لذ0 كانو� يدعونه  �لحسني  �لدين   ��لشيخ بد

��لشيخ �لسيد محمد بن جعفر �لكتاني.

كنت  �لدنيا  عرفت   kيو من  فإني  �لدين   �بد �لشيخ  1ما 
5�سه  Zٍلقد �صفت مّر�� ،k1سمع باسمه �1نه شيخ علما. �لشا
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تحت �لقبة (�كاH �لتد�يس تحت �لقبة لكبير علما. �لحديث في 
مجلة  في   ١٩٣٥ سنة  �فاته   kيو عنه  كتبته  فيما  ��صفته  �لبلد) 
 �>�لرسالة<(١)، �قد جعل �ألستاI �لز�كلي هذb �لمقالة من مصا5
شديد�  �ّجة  لوفاته   kلشا� �تّجت � �قد   .>kألعال�< في  ترجمته 
�ُهرV علما. سو�يا 4لى 5مشق، جا��� من مدنها كلها، �1تعّجل 
 H1 ����لقو1�) cنا 1تكلم عن 1حد�z سنة (١٩١٩ فأقوc 4نهم قّر
يشّرفوني بأH 1كوH 1نا �لذ0 ينعاb للنا� في �ألمو0، في جمع لم 

تشهد 5مشق جمعًا في �ألمو0 1كبر منه.
�لحديث،   kية في معرفة علو�  Hلكتاني فقد كا� �لشيخ  1ّما 
�كتابه �لعظيم �لذ0 سّماb (تو�ضعًا) >�لرسالة �لمستطَرفة<(٢) 5ليل 
هذ� �لعلم �لذ0 ال 1عر� في هذ� �لعصر �ال غيرb من 1ّلف مثله. 
�1حسب 1نه 1مالb 4مال.، �سلو� عن هذ� صديق �لعمر 1خي �لشيخ 

ياسين عرفة �لذ0 طبع �لكتا'.
�لسيد محمد  �لحلقة، �هو  معيد  فيقر1  �كنا نحضر 5�سه 
يأخذ  ثم  �لمنتصر)،  �لسيد  �لصديق  �لشيخ ���لد  (�بن  �لزمزمي 
َمن �ّثقه  ��حد�ً، يذكر  �لحديث ��حد�ً   ����بالكالk عن  �لشيخ 
�من تكّلم فيه، ثم يتكلم عن �لمتن كأنه يقر1 من كتا'، �Iلك 

______________________
 cجا�(١) نشر جد0 �حمه �هللا حديثًا عن �لشيخ بد� �لدين في كتابه >
من �لتا�يخ<، 1ما هذb �لمقالة �لتي يشير 4ليها هنا فلم تُنَشر في 01 من 
 oفي >�لرسالة< في �لعد5 ١٠٥ في �لثامن من تمو Zكتبه، �قد ظهر

سنة ١٩٣٥ (مجاهد).
(٢) �لعنو�H �لكامل للكتا' هو >�لرسالة �لمستطَرفة فيما يحتا2 4ليه طالب 

فة< (مجاهد). �لحديث من �لكتب �لمشرَّ
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في هيبة َمِلك �تو�ضع عابد، ��ّطال� عالِم منقطع �لنظير، بلهجة 
مغربية حلو3. �كال �لشيخين (�لشيخ بد. �لدين ��لشيخ محمد بن 

جعفر) مغربّي، �لكن �لشيخ بد. �لدين مولو7 في 7مشق.
 =.ّ7 �لبلغيثي،  �لشيخ  �سمه  مغربي  مر3  علينا   7.� �قد 
�في حّل  Cعجوبة في �لمسائل �لمعقوالG Hكا� Iمّد3 في �ألمو
�ممن كاH يدّ.= في �ألموI �لشيخ �لكافي، �شيخنا  .Cلمشكال�
�سه �ليومية .7 Hخاصة أل Hلشيخ بهجة �لبيطا.، يدّ.= في .مضا�
�في هذ� �لمسجد (IG جامع  .Hفي �لميد� Pكانت في جامع �لدّقا
�لجامع  منا.3  في  �لموضو�  �لبسيط  مثل  Tخر  >بسيط<   (Pلدّقا�

.I��كالهما من صنع جدنا �لشيخ محمد �لطنطا ،Iألمو�
��لشيخ  �لخطيب.  هاشم  �لشيخ   Iألمو� مدّ.سي  �من 
 Hكا عالِم مصرI سكن 7مشق  �لقا7. �إلسكند.�ني، �هو  عبد 
يتكلم بلهجة مصرية. ��لشيخ Gحمد �لنويالتي، ��لشيخ عبد �هللا 
�لباسط (�هما  �لحليم �عبد  �لدكتو. عبد  �لمفّسر، ��لد  �لعلمي 
من .فاقنا في مكتب عنبر) ��لدكتو. عبد �لسّتا. �هو Gصغر منهما، 
�له �لد طّيب يعمل هنا �سمه �لدكتو. فّو�\ لم Gلَقه. ��لشيخ خالد 
�هو حفيد موالنا خالد، هذ� هو لقبه �لذI ُيعر[ به  ،Iلنقشبند�

على طريقة �لهنو7. 
 Hألكر�7 يقولو�� ،(١)Hللعالِم >�لمولى< فال Hألتر�` يقولو��
�Gصلها �لمولى. �.Gيت في جا�3 لّما \.تها عالمًا  ،Hلُمّال< فال�<
�منه  �سمًا،  �ليس  للعالِم  لقب  �>�لكيا<   ،H7حال �لكيا  �سمه 

______________________
(١) .�جع >�لشقائق �لنعمانية في علماd �لد�لة �لعثمانية<.
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عرفت معنى �سم �لفقيه �لشافعي �لكيا �لهّر�سي(١).
قلت: H4 �لشيخ خالد �لنقشبند0 هو حفيد (�1 �بن) موالنا 
خالد �لذ0 جلب �لطريقة �لنقشبندية 4لى 5مشق، �لكنه مع Iلك 
سلفّي، �هذ� من �لعجائب. �مثله 1بو �لفر2 �ألصفهاني صاحب 
�ألستاI سعيد  ��لد0  �لمذهب.  شيعي  �لنسب  1مو0  �ألغاني، 
�لمولوية �هو سلفي! �كانو�  �لطريقة   Hكا�1 1هله من  �لمولو0، 
في �لشاk -يومئذٍ- َيْدعوH �لسلفيين بالوهابيين، �كانت �لوهابية 
تهمة مخيفة(٢)، �لقد عوقبت مر� في �لمد�سة ألنهم 1مسكوني 
صاحب   H��بد  ��لقا5 عبد  �لشيخ  حلقة  في  �لمشهو5   kبالجر

>�لمدخل<(٣).
�من ُمدّ�سي �ألمو0 �لشيخ يعقو' �لمدني، �هو من �لذين 
هاجر�� من �لمدينة لّما تركها شطٌر من 1هلها هربًا 4لى �لشاk في 
طْلق  كفيٌف  �هو  �لعيطة،  �لشيخ  �منهم  �لعثماني.  �لعهد  ��1خر 
�للساH عالي �لصوZ، صوفي خر�في (�من �لصوفية ما يمشي مع 
�لشريعة �ال يخالف �لكتا' ��لسنة، ككتا' >مد��2 �لسالكين<).

______________________
 :>Hألعيا� Zفي �خر ترجمة �لكيا �لهّر�سي في >�َفَيا Hبن خلِّكا� c(١) قا
k بين �لنا�، �هو  "�في �للغة �لَعَجمية >�لكيا< هو �لكبير �لقد� �لمقدَّ

بكسر �لكا� �فتح �ليا." (�لوفياZ ٢٨٩/٣) (مجاهد).
(٢) �قر1 كتابي عن �لشيخ محمد بن عبد �لوها'.

 H���لشيخ بد  H1حمد بن حنبل<. �كا k4لى مذهب �إلما >�لمدخل   (٣)
حنبلي �لمذهب سلفي �لعقيد�، �له ترجمة ��فية تستحق H1 تُقَر1 في 

>�ألعالk �لشرقية< ٣٣٤/١ (مجاهد).
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مؤIّني  1حد  �لغاطس،  �لشيخ  �لمدينة  من  جا.نا  �مّمن 
 H�Iني �ألمو0 نغمة �ألIّلمسجد �لنبو0، �قد تلّقى عنه بعض مؤ�
�لمدني. �من عاZ�5 هؤال. �لمؤIّنين 1نهم يأتوH بعد صال� �لعشا. 
(�هي  �غيرها  مصر  في  مثلها  موجو5  نبوية  �1ناشيد   Zبابتهاال
مثله -فيما  يوجد  ينفر5 بشي. ال  �لذ0 في 5مشق  لكن  بدعة)، 
 ،kباأليا مربو�  �ألناشيد   bهذ لحن   H1 هو  غيرها؛  في  1علم- 
لم  فَمن  �ألصلية،  �لسبعة   Zلمقاما� من  (نغم)   kمقا  kيو فلكل 
يعر� ما هو �ليوk �كاH له بصر باألنغاk عرفه من نغمة (01 من 
مقاk) �لنشيد. �1حسب H1 هذ� �لترتيب من �ضع �لشيخ عبد �لغني 

�لنابلسي.
�لفقيه �لشافعي �لكبير �لشيخ  �من مدّ�سي �لجامع �ألمو0 
بيتًا  �I4 1سمعَته  �لعذ�0، �هو �جل عجيب  �لجوبر0، ��لشيخ 
في �لغزc ها2 �ما2، �كاH في 5�سه صر�حة عجيبة، كاH يشتم 

�لفرنسيين �َمن يعا�نهم 1قبح �لشتائم فمنعوb من �لتد�يس.
�كاH كّل من ��5 5مشق من �لعلما. يقر1 5�سًا في �ألمو0 
5��سًا منها  Zيبّين فيه عن علمه �يكشف عن مشربه، �لقد حضر

ألكابر علما. مصر ��لشماc �إلفريقي �غيرهما.
*   *   *

من   oلحجا� من   H�5��لو� َكُثَر  فيصل  �لشريف  جا.نا  �لما 
علما. �غير علما.، �هذb حا5ثة طريفة �I4 لم تجد�� في ���يتها 
نفعًا فإنكم ��جد�H في Iلك متعة. هي H1 �لشريف فيصل نزc في 
�5� عثماH باشا، �هي �لد�� �لتي �شترتها فيما بعد �لسفا�� �لفرنسية 
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�سكنتها، �هي في محلة >�لعفيف< c�1 حّي �لمهاجرين، �نزلَت 
 ��5 ��لقا5 �لشيخ عبد  لها. �كاH لعمي   ���لمجا�  �َ� �لدُّ حاشيته 
كبير� جد�ً لها بّر�ني �جّو�ني (�قر1 �صفها في كتابي >من حديث 

�لنفس<)(١) فاستأجر�� بّر�نيها.
�كنت 1مشي يومًا في �لحرk في مكة c�1 سكني بها (�Iلك 
ينا5يني،  صوتًا  فسمعت   ،bبنا� تم  قد  يُكن  �لم   (١٣٨٤ سنة 
فالتفّت فإ�I 1نا بشيخ له سمت �هيئة مع جماعة يتبعونه، فوقفت له 
حتى �صل. قاc: 1نت �لشيخ علي؟ قلت: نعم. فهّش لي ��ّحب 
بي �سّلم علّي، ��نطلق يسألني فقاc: �بن �لشيخ مصطفى؟ قلت: 
قاc: متى؟  �هللا.  فُدهشت �قلت: �حمه  قاc: كيف حاله؟  نعم. 
�حمه  :cبعين سنة. قا�1 قلت: في شعباH سنة ١٣٤٣، 01 من 
�هللا، �حمه �هللا. �عّمك �لشيخ عبد �لقا5�؟ قلت: تُُوّفي من عشرين 
 Zعلى مو Zعن نا� مّر c؟ يسأHفال� H؟ �فالb1خو� :cسنة. قا

1قربهم �فاً� عشر�H سنة.
قلت: يا سيد0، من 1نت؟ هل 1نت من بقايا 1هل �لكهف؟! 
فإ�I به �لشيخ حسن فدعق �حمه �هللا، �كاH -كما تذكرZ بعُد- 
�نحن  �عرفنا  عمي  بيت  بّر�ني  �ستأجر  فيصل،  للشريف  4مامًا 

�حمهم �هللا جميعًا(٢). ،�صغا
*   *   *

______________________
(١) في مقالة >بيوتنا هدمناها بأيدينا< ٢٥٢S-٢٥٤ (مجاهد).

في   ���لمنشو  >Zبالمو >�لتفكير  مقالة   c�1 في   Z5��لقصة �  b(٢) هذ
كتا' >فصوc �جتماعية<، فمن شا. فليقر1ها هنا� (مجاهد).
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-١٠-
Hألمو0 4لى سفح جبل قاسيو� �من جو�

 H1 ضيتم مني��لطريق طويل، �1نا 1مشي كالسلحفا�. لقد 
فر1يتُني  �لمسير،  يعا�5  ثم  فيصف  لير�  يقف  كالسائح؛   H1كو
 kلكال� في  �لتفصيل   V51�  V1سر فدعوني  1سير،  �ال  1قف   Hآل�
عن عهٍد 1كثُر �لقّر�. لم يد�كوb، �عن �جاc لم يسمعو� بهم �ال 

يعرفونهم.
 cفي فصو bلكافي �غير� �لشيخ  �هللا عن  H4 شا.  �سأكتب 
1ّما  �لتا�يخ<(١).  من   cجا�< كتابي  من  مقبلة  طبعة  في   �1  Zتيا�
�لجقمقية  �لمد�سة  يدّ�سنا في   Hلذ0 كا� �لتونسي  �لشيخ صالح 

فال بّد لي من �قفة قصير� معه.
لقد عرفته من حلقته في >�ألمو0< قبل H1 1قعد تلميذ�ً بين 
يديه في �لمد�سة. كانت حلقاZ �لد��� في �ألمو0 كثير� في 
مو�عظ  هو  ما  �منها  �لعلم  لطلبة  هو  ما  منها  مختلفة،   kعلو

______________________
4لى  �لكافي ثم ضمها  �لشيخ  (١) �قد فعل جدI 0لك. نشر مقالة عن 
 ��5 1صد�تها  �لتي  �لجديد�  طبعته  في  �لتا�يخ<  من   cجا�< كتا' 

�لمنا�� عاk ١٩٨٥ (مجاهد).
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للعامة، �لكن ��� �لشيخ صالح كا� يمتا� منها جميعًا؛ كا� 
موعظة، �كا� *�بًا، �كا� تا�يخًا. �ما *كثر ما حفظت فيه من 
من  �*خبا�  با�عة،  �لشعر  من  �مقطوعا3  *حا�يث صحيحة، 

نا��8.  �لتا�يخ 
جامعة  �لمبنى  فصيحة  تونسية  بلهجة  ?لك  ُيلقي  �كا� 
يكتفي  ال  تكّلف.  بال  عفو�ً  معه  تأتي   ،Gألسجا� كثير8  �لمعنى 
�يطلب �لجو�J، فيكو�  Lنحن نسمع، بل كا� يسأ�بأ� يتكّلم 
�لعلم ��أل�J- تد�يب على  نتلّقى من  لنا من ��سه -فوR ما 
قديمًا   Jلعر� به  ُعني  فن  �هذ�   .Vلكال� على  �تمرين  �لخطابة 
�ُعني   ،Jَلشبا� ?لك  على   J�ّيد من  خطبائهم  من  كا�  حين 
تالميذهم  فيها  يتعلم  مد���  يفتحو�   ?Y حديثًا  �ألميركا�  به 

�لجماهير. فّن مخاطبة  �لكبا�)  �جّلهم من )
ثم كنت تلميذ[ في �لمد�سة، �كنت *تلقى عنه فوR ?لك 
��سًا خاصًا، *مرني *بي به �طلبه لي منه، �كا� صديقه. �*شهد 
لقد �ستفد3 منه �من �لمتو� �لكثير8 �لتي *لزمني حفظها: *لفية 
�لبالغة، �متن  �لمكنو� في  �لنحو، ��لجوهر  �بن مالك(١) في 

�لجوهر8 ��لّزبد(٢)، ��Y كنت قد نسيتها �آل� Yّال قليًال منها.
�ألستا?  �لد[   ��تخبر *ّال   Rلصد� �عد  �عدتم   �?Y�

______________________
(١) كا� قبر �بن مالك في مقبر8 �لصالحية في جبل قاسيو�، فلما ما3 
�لشيخ *مين �لتكريتي ضاقت عليهم �أل�g! فدفنو[ في قبر[، فلم 

.iيُعد له قبر ُيعر
(٢) *�جو�8 >جوهر8 �لتوحيد< لبرها� �لدين �للقاني في �لعقيد8 �ألشعرية 

َبد< البن *�سال� في �لفقه �لشافعي (مجاهد). �*�جو�8 >صفو8 �لزَّ
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عبد �لرحمن مدير مد��� �لثغر �ال 1حد�ً من 4خوته �لكر�k لقلت 
�فاقي كلهم يحترمونه غاية �الحتر�k �لكنهم  Hلكم: 4ني كنت �كا
ال يحبونه، فقد كاH معّلمًا كامًال �لكنه كاH شديد�ً، �كاH قو0 
بدنه  قو�  نخشى  فكنا  �لجد،  كل  جا�5ً  �لعصب  مشد�5  �لجسد 
H1 يبطش بنا، �قو� لسانه H1 ُيلبِسنا من ُجَمله �لتي كاH يصوغها 
صياغة �لفوالI، فتعلق بنا ��حد� منها �تتنا�لها ثم تتد��لها 1لسنة 

�لرفا% فتكوH لنا �صمة �لعمر.
�لشيخ  �سمه  يماني  عالِم  �لمد�سة  في  1ساتذتنا  من   Hكا�
 H1 عبد �لو�سع بن يحيى �لو�سعي، ال 1عر� ما صنع �هللا به بعد
�لنحو  يدّ�سنا   Hلطيب، كا� �سمه سعيد   H1 1ظّن   Iقنا. �1ستا�فا

�لفرنسي بالعربية باصطالحاZ �لنحو �لعربي.
1ما �لذ0 كنا نخافه جد�ً �يخافه �لتالميذ جميعًا فكاH ناظر 
ناجي  1خي   Hكا� 1بي.  تلميذ  �لعقا5  محمو5  �لشيخ  �لمد�سة، 
يذهب معي �هو صغير، فإ�I ضربوني في �لد�� بسبب منه 1نتقم 
منه فأضربه حين 1نفر5 به، فيشكوني 4لى �لناظر، فيعاقبني عقوبة 
 Hعلّي منها. كا H1هو Hلعصا كا� هّينة في ظاهرها �لكن ضر' 
يأتي بي �برفيق لي هو عبد �لمجيد مر�5، 1خو شفيق �عبد �لحميد 
 ،b��5 من  �لكهربا.  4لينا  جّر  �لذ0  مر�5  �لنصر  1بي  �لشيخ  ��بن 
 .(١)Zلذكريا� bيتها لكم في غير هذ���كانت له بسببها �لقصة �لتي 

______________________
(١) �نظر مقالة >في �لُكّتا'< في كتا' >من حديث �لنفس< �فيها: "لم 
تكن هذb �لكهربا. 4ّال في �لطر% �في قليل من �لبيوZ، �لقد كانت 
1سرتنا من 1سبق �لنا� 4لى �الستضا.� بها، I4 ُمدَّ 4لى �5�نا شريط 
�لكهربا. ��ستمتعت=  �لجير�H سنة ١٩١٦، �عرفت ضو.   �من �5
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1مامه، �ينصحنا  �لمد�سة �َيقفنا  قاعة  يقعد على مقعد في   Hكا
فيتكلم �يقوc: ضعو� عيونكم على عيني. �يطوc �لكالk، �1حّس 
�لهو�.، فال  4لى عينيه ��لحبل يد�� بي في  كأني مشد�5 بحبل 

1عو5 1فهم شيئًا!
 cجا� كبير  بدير  علي  محمد   Iألستا� �فاقنا  من   Hكا�
 Iحمه �هللا، ��ألستا��القتصا5 في �أل�H5 �ليوk، ��بن عمه خالد 
�لخطيب،   kلسال� �لوها' محفو©، �عبد  �لطباV، �عبد  هد� 

���صف �لخطيب، �عبدb �لعظمة، �فؤ�5 �لجال5.
�مّر �لعاk، ��5َّعنا �لشيخ محموI� 5هب، ثم �5َّعنا �لشيخ 
صالح �سافر 4لى �لمدينة فصا� مدّ�سًا في �لحرk �لنبو0 �1قاk بها 

4لى H1 توّفاb �هللا. �حمه �هللا ��حم 1ساتذتنا جميعًا.
*   *   *

كنا في >�لُعَقْيبة<، �هي حّي فقير من 1حيا. 5مشق Iُكر في 
ترجمة �إلماk �أل��oعي 1نه كاH >قرية ظاهر 5مشق<، مع H1 بينه 
�لسو� �بين >�ألمو0< مثل  متر فقط، �بين  �لسو� ثالثمئة  �بين 
 �1 نسينا   H4 فسامحونا  قياسًا،  1ِقسه  �لم  تقدير�ً  قّد�ته  Iلك، 

1خطأنا.
�كنت I1هب 4لى �لمد�سة فأ5خل من با' �لفر�5يس، �هو 

______________________
=   بها، �لكنها سّببت لي (فلقة) حامية؛ Iلك 1ني Iهبت 4لى �لمد�سة 
1حّدz �لتالميَذ H1 في �5�نا ضو.�ً يشعل بال كبريت �ينطفئ بال نفخ. 
��صفته لهم، فعا�ضني 1حدهم �كّذبني، فشتمته فشتمني، فضربته، 

فحكم علّي �ألستاI بفلقة ال I1 c�o1كر طعمها!" (مجاهد).



١١٣

 ��لسو بقي  بقي منها ستة(١) كما  �لتي  �لسبعة  1بو�' 5مشق  1حد 
سالمًا، ثم 51خل �لسو� �لد�خلي، �بينهما حا�� تسّمى �ليوk >بين 

�لسو�ين<.
�I1كر -بالمناسبة- شيئًا نسيت H1 1تكلم عنه في مكانه، هو 
ُسّمي  فتح c�1 شا�V في 5مشق سنة ١٩١٦  لّما  باشا   cجما H1
باسمه، فلما �نتهت �لحر' �خر2 �ألتر�� سّموb شا�V �لنصر، 

يقصد�H �لنصر على �لتر�.
�لمحسن  عبد  �لشيخ  مشايخنا،  شيخ  عند  مّر�  �كنت 
 H1 ألسطو�ني، �كيل �للجنة �لتي 1شرفت على بنا. �ألمو0 بعد�
�لنو�' �لعثماني  �حتر% سنة ١٣١١هـ �نائب 5مشق في مجلس 
�لتمييز في سو�يا، �قد عا¦ ١١٨ سنة �تُُوّفي  �ئيس محكمة �
كامل �لعقل قو0ّ �لذ�كر�. كنت عندb فسألته: 1ين �لبا' �لسابع من 
 :c1بو�' 5مشق؟ 1َ�لم يُكن بين با' �لجابية �با' �لفر2 با'؟ قا

بلى، كاH هنا� با' �لنصر.
.kٍ��فكانت تسمية �لشا�V بشا�V �لنصر �ميًة من غير 

______________________
(١) في كتا' �لشيخ بد��H (منا5مة �ألطالc) �صف ممتع ألبو�' 5مشق 
جميعًا (٣٩S-٤٢) قاc في �خرb: "�بالجملة فلم يبَق من �ألبو�' 
5خل  �لبا'  هذ�  �من  (قلت:  �لجابية  با'  هي  1بو�'  سبعة  سو� 
�لر�بعة  �لسنة  في  فتحها صلحًا  عندما  5مشَق   xلجّر�� بن  عبيد�  1بو 
تسميه   kلشا� في  ��لعامة  (قلت:  �لصغير  ��لبا'  للهجر�)،  عشر� 
>با' �لصغير< بغير تعريف)، ��لبا' �لشرقي، �با' توما، �با' 
�لسالمة، �با' �لفر�5يس، �با' �لفر2. �ما بقي فهو 4ما مسد�5 �1 

مهد�k" (مجاهد).
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لمد�سة  من  �بي  فأخرجني  
لصالحية  �لى  
�نا � 
نتقلت #
به 
أل�#
' #تنتعش  
لذ* تحيا  
لجقمقية، #فا�قت جّو 
ألمو* 

لتي  هي  
لقريبة   �

لد �مشق:  قلَب  
ألمو*  كا8  يو;  
لنفو>، 
تقرD منه #
لبعيدC هي 
لتي تبعد عنه. #كا8 مثابة 
لنا>؛ يجلسو8 
فيه في >
لحر;< في 
لشتاF، #في 
لصيف يقعد#8 في 
لصحن، 

لبركة،  يتدفق من (فّوهة)   Fلما
ينقطع # 
لرخّي ال  
لنسيم  حيث 

لثالS(١) تطل عليهم، #يطل  8Uلمآ

لفخم من حولهم # X
# 
لرُّ#
معها ��بعو8 قرنًا من 
لزما8 من يو; كا8 معبد
ً #ثنيًا �لى �8 �صبح 
بنو�  جو
نبه  #ضّو�  باإلسال;  
هللا  شّرفه   8� �لى  نصر
نية،  كنيسة 

إليما8، فكا8 بذلك (�* في جاهليته #في �سالمه) �قد; 
لمعابد 

لمسكونة   Cلعامر
 
لمد8  �قد;  
لدنيا، كما �8 �مشق  
لقائمة في 

.fأل�
على 
كذلك كا8 
ألمو*، فهل تد�8# 
ليو; ما حاله؟ كانت �مشق 
تحوطه بذ�
عيها #تعطف عليه جو
نحها، تعيش بقربه #تحيا بحبه 
 i�
ال تستطيع 
البتعا� عنه؛ صباحها فيه #مساjها، #نها�ها بجو
#ليلها، فترَكته #سا�l مشّرقة #سا�l مغّربة، #بقي #حدi حيث 

كا8.
 .i�#سرنا نحن مع من سا�، #�8 لم ننكر عهدi #لم ننَس #ّ
فسيحة   Cكبير  �
� �لى  
لُعَقْيبة  pخر  في  
لصغير  منزلنا  من  
نتقلنا 

لشجر  .Fلما

ألَْبهاF، قريب منها 
لشجر ## qلغر
 Cكثير ،Fأل�جا


______________________

لمئذنة 
لشرقية (#تسمى مئذنة عيسى)، #
لمئذنة 
لغربية (
لتي تطل  (١)
على 
لِمسكّية، #تسمى �يضًا مئذنة قايْتبا*)، #مئذنة 
لعر#>، #هي 


ألمو* #تقو; في 
لجهة 
لشمالية للمسجد (مجاهد). 8Uبهى مآ�
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في بساتين �لصالحية �لتي �نتقلنا 4ليها ��لما. من نهر >يزيد<، 1كبر 
�لمدينة  نرتفع عن  قاسيوH، بحيث  �لستة في سفح  بر�5  �1ال5 
�لعليا   ��لد� �لمهاجرين، نر� من غر�  �ننزc عن جاZ�5 حّي 

�لشاkَ ��ألمو0 في �سطها.
��لشاk في �للغة من جنوبي تبو� 4لى جباc طو��، �في 
 kلشا� 4لى  "Iهبنا  �لصالحية:  1هل   cفيقو �لقديمة.  �لبلد�  �لعر� 
بها   Hيعنو ال  >مصر<   Hلمصريو�  cيقو كما   "kلشا� من  �عدنا 

.(١)Hشبر� �ال حلو� Hية �ال 1سيو�، بل �ال يقصد���إلسكند
5مشق  في   Hكا� �لرسمية،  �لمد�سة  4لى  ��لد0  �1عا5ني 
�كانو�  �بتد�ئية،  �سمية   ��مد� 1�بع  �النتد�'-  عهد   c�1-
كانت  �لتي  �لبحصة<   2I1نمو< �هي:   ،>2Iألنمو�< يسمونها 
مد�ستنا �لسلطانية �لثانية. �>1نمو2I �لملك �لظاهر<، �هي 1قدمها 
�هو  بيبر�،  �لظاهر  �لملك  1نشأها  �لتي  �لمد�سة  في  �كانت 
ثالث >�لفرساH �لثالثة< �لذين 1نقذ �هللا بهم سو�يا من �لصليبين: 
نو� �لدين، �صالx �لدين، ��لظاهر. �فيها �ليوk �لمكتبة �لظاهرية 
�لتي يعو5 �لفضل فيها بعد �هللا للشيخ طاهر �لجز�ئر0 مرّبي �لجيل 
 ���لمد� على  عة  َّoمو كانت  �لتي  �لكتب  جمَع  سبقنا،  �لذ0 
��لمساجد تعبث بها 1يد0 �لعابثين، �كانت منها نو�� هذb �لمكتبة 

______________________
بال5  على  ��لخليج  �لمملكة  1هل  يطلقه  �لذ0  �السم  هو   >kلشا�<  (١)
�لشاk عامة: سو�يا �لبناH �فلسطين ��أل�H5، �>�لشاk< هي سو�يا 
عند 1هل سائر بال5 �لشاk (�أل�H5 �فلسطين �لبناH)، �هي 5مشق 
بلساH �لسو�يين، ��I4 �ستعملها 1هل 5مشق 1نفسهم عنو� بها 5مشق 

�لقديمة (مجاهد).
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 2I1نمو<� .kإلسال� ��لمكتباZ في 5يا �ليوk من 1غنى  تَُعّد  �لتي 
 Z2 �لمهاجرين< �لتي 5خلتها سنة ١٩٢١ �1ُعْدI1نمو<� ،>Hلميد��

4لى �لصف �لخامس ثالث مر�!

Iلك 1ني ��تقيت 4لى �لصف �لخامس على عهد �ألتر��، ثم 
�تقيت 4ليه مر� ثانية على عهد �لحكم �لعربي، �هأَنذ� 1عو5 4ليه �

على عهد �النتد�' �لفرنسي... >فكأننا ما �حنا �ال جينا<.

ضاعت  هد��ً؛  عمر0  من   Zسنو�  zثال ضاعت  لقد 
بمقيا�  هللا-  -��لحمد  ضاعت  ما  �لكنها  �لرسمي  بالمقيا� 
�لدين �مقيا� �لعلم، بل لقد كانت سنو�Z خير �بركة، ترَكت 
في قلبي Iخير� من �إليماH 1سأc �هللا H1 يديمها لي �H1 يزيدها 
�H1 ينفعني بها في �خرتي، �تلقيت فيها من �لعلم ما ال 1جد مثَله 
في مناهج �لمد��� �لرسمية، �قرZ1 من �لكتب ما ال يقر1 مثَله 
تلميٌذ في مثل سني يومئذٍ (�سأتحدz عن مطالعاتي �قر�.�تي فيما 
يأتي من �لفصوH4� ،(c كنت قد قرZ1 معها �لقصص �لتي كانت 
تسلية تلك �ألياk: قصة عنتر، �قصة بني هالc، ��لملك سيف، 
�1نبا.  �لفر�سية   �1خبا من  فيها  �1يت � �لهّمة...   Z�I ��ألمير� 

�لبطولة �من �ألكاIيب ��النحر�فاZ ما ال مزيد عليه.

في عر�،  من حولي   kلشا�� �لثانية،  �لسلطانية  في  كنت 
�ليأ�،  بعد  ��ألمل   Hلحرما� بعد   Hلوجد�� فرحة  في  ��لنا� 
�لحماسة ��لفخر، نمشي  بأناشيد  �لجّو  نهتف لالستقالc �نمأل 
�لباعة   b1فو� فترb55ّ معنا  بالنشيد  �لمد���- نهتف  -نحن تالميذ 
في �لدكاكين ��لماّ�� في �لطر%. ثم كنت في �لجقمقية في ِحمى 
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4لى  �نستمع  حلقاته  في  نجلس  �لر�حّي،   bجّو �في  �ألمو0 
علمائه، �نقوk في صفو� �لمصّلين، نركع مع �لر�كعين �نذكر 

مع �لذ�كرين.
فجئت �آلH 4لى هذb �لمد�سة في لحف �لجبل 1ماk جامع 
�ُخنقت   ،Hميسلو في  �5ُفن   cالستقال�  Zما �قد  �لشمسية، 

�ألناشيد في �ألفو�b، �1صا' �لناَ� �كتئاٌ' فكأنهم في ُمصا'.
 Zالية من �اليا� Hّ5�لبناH ��أل �لشاk مع  H1 كانت  �بعد 
1��5ها  �لتي  �لعربية  �لمملكة  من  جز.�ً   Z�صا ثم   ،Hعثما بني 
 H51ّقق �آل بنهضته، فلست   �1) بثو�ته   kقا لّما  �لحسين بن علي 
 -��غو 5خلها  -لّما   kلشا�  Z�كله صا هذ�  بعد  �ألسما.)،  في 
1�بَع c�5: �5لة 5مشق، ��5لة حلب، ��5لة �لعلويين، ��5لة 

!o���لد
 Zمن 1مانينا ��مالنا، �هو bلبنا. �لضخم �لذ0 1قمنا� ��نها
من  �سقينا شجرتها  1���حنا  من  فيها  نفخنا  �لتي  �لعربية  �لد�لة 
�لو�قع  حضيض  4لى  �لكبير  �ألمل   ���I من  �هبطنا  5مائنا، 

�لمرير.
لم يبَق شيٌ. من �لّدنيا بأيدينا      4ّال  بقّيَة  5مٍع  في  مآقينـا

*   *   *
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١١٩

-١١-
kيخ �لشا�فصل جديد في تا

 V5مو b5؛ فصل ِمد�kيخ �لشا�بد1 �آلH فصل جديد في تا
 ���ستعما هزيمة  �1له  فصل  �فد�.،  بطولة  �صفحاته  �5ما.، 
��خرb �ستقالc ��نتصا�. �كاH فصًال غريبًا عن تا�يخ �لشاk، ما 
عرَفت مثله مذ شّرفها �هللا باإلسالk. لذلك 1صابت �لناَ� صدمٌة 
 kغربا. عن 5ينهم ��5لتهم. حّكا ���فلم يصّدقو� Hّ1 حكامهم صا
لساننا، �ال عا�5تهم عا�5تنا، �ال نحن منهم  1جانب ال لسانهم 

�ال هم منا.
لم  �لتي  4لى 5مشق  H1 �الستعما�(١) قد �صل  لم يصّدقو� 
�لصليبية.  �لحر�'   k1يا �1�بيًا حتى في   ً��تعر� من قبل �ستعما
�لعاقبة  كانت  ثم  جولة،  لباطلهم  فكانت  للصليبيين  �هللا  مّد  لقد 
للحق 1ظهرb �هللا على يد �لبطل �لمسلم (�لتركي) نو� �لدين ��لبطل 
ُيزيل  ببطل مسلم  �لدين، �سيأتي �هللا   x(�لكر05) صال �لمسلم 
�جعنا   H4 �لمسلمين،  عليهم  �ُيظهر  فلسطين  عن  �ليهو5  باطل 

______________________
�لتكفير  4ال  هما  �ما  �ألضد�5،  1سما.  من   >��>�الستعما >�لتبشير<   (١)
�لذ0 ال 1عر� مؤّلَفيه �لم   >�>�لتبشير ��الستعما ��لخر�'. �كتا' 

1لَقهما كتاٌ' 1تمنى H1 يقرb1 كل مسلم.
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 Hلصليبيو� 1قوc: لقد حكم  بالدين.  �لتمسك  4لى  4لى �هللا �عدنا 
�لسو�حل �بعض مدH �لد�خل، �لكن �هللا حمى 5مشق منهم، فلم 

تطأ ثر�ها جنو5ُهم �ال حكمها 1مر��هم.
يُكن  لم  �لعثماني<   �>�الستعما منا  �لسفها.  يسّميه  �ما 
 Hلبلد مسلم (�لو كا (تركيًا Hلو كا�) حكم �لمسلم Hأل ،ً���ستعما
عربيًا) ال يسّمى في شرعنا حكمًا 1جنبيًا، ��لمسلم ال يكوH 1بد�ً 
1جنبيًا في 5يا� �إلسالk. �نحن ما كرهنا �التحا5يين ألنهم 1تر��، 
بل ألنهم حا��5 عن جا�5 �إلسالk فأسا��� للمسلمين جميعًا، من 

عر' �1تر��.
لقد كانت �لشاk 1ياk �لشريف كأنها في عر�، هذ� ما كنا 
�في  ظو�هرها،  4ّال   ��ألمو من  نعلم  ال  ألننا   ��لصغا نحن   bنر�
ليلة �لعر� تزH�5 �لد�� �تز5�5 فيها �ألنو�� �تُعلَّق �لمصابيح على 
 .kلظال� فيعّم  فجأ�  ينقطع  �لكهربا.   �بتيا نحن   �I4�  ،�جد� كل 
 V1نو� له  �ُجِمعت   Z�Iللَّذ�� له  1تيحت  قد   H1 ير�  كالحالم  كنا 
�لمشتَهياZ يأخذ منها ما يبتغي �يشا.، فصحا فجأ� فلم يجد في 

يدb 4ال �لهو�.. 
لقد �نتهت في �لشاk 1ياk �ألعيا5 �بدZ1 ليالي �لحد�5.

يأسى  فيها ال  �لعبو5ية ��لناشئ  قيد  �لمولو5 في  �لرقيق   H4
على فقد�H �لحرية ألنه ما عرفها �ال �I% طعمها؛ H4 �لذ0 يأسى 
يألف  �لذ0 عا¦ عليها �لم  �لكريم،  �لحّر  فَقدها هو   Hْ4 عليها 
 Hيصّدقو� ما ير� H1 غيرها. لذلك 1َبْت على �لشاميين عزُ� نفوسهم
 ��خّيلت لهم 1نهم في مناk، سرعاH ما ينتهي �لليل �يطلع �لنها

.kألحال� bهذ kَظال bفيبّد5 ضو�
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لم يصّدقو� H1 كافر�ً جا. يحكم �لمسلمين. �لن يجعل �هللا 
للكافرين على �لمؤمنين سبيًال 4ّال H4 خالفو� عن 1مر �بهم �تنّكبو� 
صر�� شريعتهم، فيكوI Hلك تنبيهًا لهم، فإ�I عا��5 4لى �لطاعة 

.c4ليهم �لحرية ��الستقال Z5عا cالمتثا��
لقد �ستيقظت في نفوسهم عّز� �إليماH �مو��يث �لجها5، 
 (١)�بز�  kيو  c�1 من  فيها   Zُنثر� يذّلو�،   H1� يستكينو�   H1 فأبو 
 Z���لثو  V���لسو�ية، 1  ���لثو �لمقا�مة ��لصد�k، فكانت منها 

بعد �لحر' �أل�لى، �سيأتي H4 شا. �هللا حديثها.
�ما 1صا' �لبال5َ عاّمة 1صابني 1نا مثله:

Zغَو H4 ُشِد�هل 1نا 4ّال من ُغزّيَة�غَويُت �H4 َترُشْد ُغزّيُة 1
 Hْ4 لك ً���H4 كاH �لشاعر قد جانبه �لصو�'؛ فما يكوH عذ

ضللَت H1 تحتّج بضالc �لنا�.
*   *   *

لقد �نتقلت من مد�سة 4سالمية تقوk على با' �لجامع �ألمو0 
مد�سة  4لى  �لسفرجالني،  عيد  �لشيخ  �لصالح  �لمرشد  مديرها 

حكومية في لحف �لجبل مديرها �جل نصر�ني �سمه ميخائيل.
1ما �5�نا فقد ��تفعت من حا�� �لديمجية 4لى جا�5 عريضة 
في �لصالحية، من بيت صغير ظهرb للشمس في بلد شتا�ها ستة 
1شهر (�كذلك كانت 1كثر �لمناco �لشامية) 4لى �5� ��سعة تحّييها 

______________________
.�(١) �لبز�� من �لعامي �لفصيح كالبذ�
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�لشمس ساعة بز�غها من ���. �ألفق �لشرقي �لبعيد �تو5ّعها قبل 
H1 تنزc من خلف �لجبل فال نحضر ��5عها كما حضرنا �ستقبالها، 

�هذ� من �لنعم ألH �الستقباc لّذ� ��لوV�5 1لم.
 �نها �ضعف،  �قو�  ��نخفا�،  علّو  �لدنيا:  هي   bهذ�
�بيع ضاحك   bبعد بالمطر  با�ٍ  �شتا.  مظلم،  ليل   bبعد مضي. 
بالزهر؛ ال يد�k على حاc 4ّال �لكبير �لمتعاc، ثم تذهب �لدنيا 
�يذهب هذ� كله معها، �ال يبقى لإلنساH 4ّال 4حساHٌ قّدمه يرجو 
51�َكته � Hعلى �إليما Zما �I4 يخشى عقابه، 4ّال Hٌثو�به �1 عصيا
 Hَ�5 ُيشَرَ� بِه �يغِفُر ما H1 ُهللا {ال يغِفُر�� ،Hنفحة من عفو �لرحما

Iلك لَِمْن يشاُ.}.
.'��للهّم �جعلنا مّمن تشا. له �لمغفر� يا 

*   *   *
�لمهاجرين< كما   2I1نمو< 4ليها هي  �نتقلت  �لتي  �لمد�سة 
 cما تبّد .Hيا5 كما تُسّمى �آلo بن %�كانت تُسّمى، �1 مد�سة طا
شي. فيها 4ّال 1نهم ��5�o في غرفها ��ّسعو� مساحتها، �1نها (�هي 
 kليو� Z�5فبلغت �لجا Hفي �لجا�5 �لثالثة) لم يُكن فوقها 4ّال جا5تا
 V�1كثر من عشر، بل لقد صعد �لنا� في �لجبل ُ�فتحت �لشو�
�لِعر�� حتى بلغت �لصخر، ثم �لتّفت من حوله حتى �صلت 4لى 
 kفيها >قبة �لنصر< �كانت علم 5مشق، فُهدمت 1يا Hكا� ،����لذ

.(Hلتلفزيو�) محطة �لر�ئي kلحر' �لثانية، �في مكانها �ليو�
 cفي �لشتا. حتى تجو cتنز kفي تلك �أليا Vكانت �لضبا�
بين �لبيوZ فيخا� منها �لنا�، فلما صعد �لنا� خافت فهربت 
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�أل�لى  �لجبل،  في  متو�oية  تعلو   Z�5ّلجا�  bهذ�  .Vلضبا� منهم 
جا�5 ناظم باشا �لتي يمشي (�1 كاH يمشي) فيها �لتر�k. �ناظم باشا 
1حد �لوال� �لعثمانيين �لمصلحين، هو �لذ0 1نشأ حّي �لمهاجرين 
لّما صا� ��لي 5مشق سنة ١٣١٣هـ (�في كتابي >5مشق< فصل 
4لى  �لفيجة(١)  �لذ0 جّر مياb عين  4نشائه)، �هو  تا�يخ  فيه  بّينت 
5مشق �جعلها سبًال في �لطر% ��لحا��Z، �له مآثر كثير�، �في 

كتابي >قصص من �لحيا�< قصة عنه عنو�نها >�لنهاية<(٢).
 bمن بعيد 4لى هذ Z1نت قدمت 5مشق في �لليل �نظر H4�
شرقّي  من   �1 �لبّر  في  قا5مًا  كنت   H4 �لِكسو�(٣)  (من   Z�5لجا�
 bهذ 1ضو�.  �1يت  �لجو)  من   ���لطيا في  �تيًا  كنت   H4 �لغوطة 
ما  منظٌر   .Hقاسيو جيد  في  تلمع  �لعقو5  من  سالسَل   Z�5لجا�
�1يُت مثله على كثر� ما سرZ في �لبال5 ��1يت من �لمدH. �مهما 
 ،H1يت 1بهى �ال 1جمل من قاسيو�1بصرZُ من جباc فما 1ظن 1ني 
4ّال جبل 1ُُحد لّما �1يته c�ّ1 مّر� هفا 4ليه قلبي �IكرZ بلد0. على 
�سوc  �هللا ‘: >1ُُحٌد جبلٌ  c1ُُحد�ً 1فضل �1شر�، فّضله قو H1
تا�يخ  1مجد  �بتا�يخه،   cبالرسو صلته  �شّرفته  �نحّبه<،  نا  يحبُّ

.b1سما� bبشر0 �1طهر
*   *   *______________________

(١) نبع غزير �لما. في قرية تبعد عن 5مشق عشرين كيًال، ثلثا ما. نهر 
مة (بال تعقيم) خالية من �لجر�ثيم. بر�5 منها، �هي معقَّ

(٢) سها جّد0 هنا فسّماها >�لنهاية<، �عنو�H �لقصة هو >في شا�V ناظم 
باشا<، �هي �oخر� بالمعاني فّياضة بالمشاعر تمّس شغا� �لقلب، 

فال ينَس قا�� لهذ� �لفصل H1 يعو5 4ليها فيقر1ها (مجاهد).
(٣) قرية بظاهر 5مشق 4لى �لجنو' منها (مجاهد).
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�كاH من معّلمي هذb �لمد�سة عالِم فاضل من تالميذ �لشيخ 
�لشيخ  1كبرهم سنًا، �H4 كاH شيُخنا   Hلقاسمي كا� �لدين   cجما
 ��محمد بهجة �لبيطا� هو 1كثرهم علمًا �1جّلهم قد��ً. هذ� �لمدّ

�لعالِم هو �لشيخ حامد �لتقّي.
�كاH منهم معّلم �تاb �هللا بسطة في �لجسم �هيبة في �لعين، 
�لحميد  عبد  �سمه  �لعثماني،  �لجيش  في  �لضبا�  من   Hكا�
�ّسامًا  Hّبه< معر�فة في حي �لصالحية. �كا�عبد �به. �1سر� >عبد 
�خّطاطًا. �لقد نسيت H1 1قوHّ4 c >ُحسن �لخّط< كاH من �لمو�5ّ 
�لمقّر�� في مناهج �لمد���، �c�ّ1 من علمنا �لخّط (في �لعهد 
حسين  �لشيخ   :kلشا� في  �لخّطاطين  شيو   من   Hثنا� �لعثماني) 
في  �لكشفية  �حالتنا  على   kلكال� عند   bكرI (�سيأتي  �لبغجاتي 
 (H��لشلبي، �هو خّطا� مجّد5 (مو5 �لشامية) �موسى   cلجبا�
ثم  (�لفوتوغر�في)(١)،  �لشمسي  بالتصوير  �شتغل  من   k1قد �من 

�لشيخ عيد �لسفرجالني �حمهم �هللا جميعًا.
ُيدعى)   Hكا (هكذ�  بك  �لحميد  عبد  من   bستفدنا� ��لذ0 
هو �لرسم عن �لطبيعة، �1نا 1قد� لآلH1 H 1صّو� َمن 1��b 1مامي 
بالقلم، ثم تركت Iلك ألنه ال يجوo. ��لطريقة فيه H1 تمّد يد� 
بالقلم �تغمض 4حد� عينيك، �ترسم 1بعد ما بين طرفي �لر�1 
(مثًال)، من 1عالb �1سفله، �خطًا �خر لعر� �لر�1. ��لتصوير 
�لجانبي 1سهل، فتأخذ بعد ما بين 1�نبة �ألنف ��ألHI، ثم تحّد5 
بالخطو�  �ترسم  �لقيا�   Vتد ثم  ��لعين،  ��لفم  �ألنف   Hمكا

______________________
(١) من �ليوناني >فوتو�< 01 ضو.، �>غر�في< 01 تخطيط ��سم.
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 bيَر��1سا ممّيز�  سمة  فيه   Hكا  H4 �لمميَّز�  �لوجه   Zسما �لقليلة 
�تجاعيدb �تُبِرo �لمالمح �لعاّمة، �تدV �لتفاصيل ألH �لمطلو' 
 ��في هذ� �لنوV من �لرسم H1 يعر� �لناظر 4لى �لصو�� 1نها صو

.Hفال
�سم؟ 1ستغفر �هللا فما  ��ما لي تركت Iكرياتي �صرZ مدّ
5��ستنا  Hّ4 c1قو H1 Z5�1�I Z5لك، �ال 1ُفتي بجو�bo، �لكن 1

.kلتالميذ �ليو� ��كانت 1شمل �1كمل مما يد
للخّط هو 1عظم  �لمد�سة معّلم   bعندنا في هذ Hمّمن كا�
خّطا� ظهر في هذ� �لقرH، 1قّر� هذ� �1نا 1عر� 1كابر �لخطاطين: 
�لبابا �نجيب هو��يني �غيرهم من مصر،  سيد 4بر�هيم �حسني 
�لعر�%،  كبا� خطاطي  لبناH، �1عر� بعض  ��لبابا من   k��مكا
�لشريف   xممد�  Hكا �لقد   .xممد� مثل  �1يت  ما  1ني  �1شهد 
1ستا�Iً عبقريًا في �لخّط، ��لذ0 تركه من �ثا�b شاهد عدc على 
ما 1قوc، �من تالميذb بد�0، �لخّطا� �لعظيم، �ليس مثله �ال 

.Vيد�نيه. �منهم حلمي، حلمي حّبا'، �هو 1خي من �لرضا
كاH ممد�x يبر0 1قالk �لقصب أل�بعين �1 خمسين تلميذ�ً 
تعّلم خّط  علينا   ً��مقر  Hكا�) مثله،  لنخّط  >�لمشق<  لنا  �يكتب 
�لرقعة، ��لثُُّلث، ��لفا�سي، ��لديو�ني) �يصّحح ما كتبنا، كّل 

Iلك في >�لحصة< �هي 1قّل من ساعة.
كانت حياتنا حيا� ِجد �عمل، ما كاH فيها شي. مما يلهو 
به �لتالميذ في هذb �ألياk؛ ما كانت هذb �لمجالZ �لمصو�� �لتي 
ال يحصيها عّد، �ال كانت في �لدنيا كلها �I4عة �ال كاH �لر�ئي 
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(�لتلفزيوH)، �ما كاH يظّن 1حد 1نه سيكوH، �كانت في 5مشق -كما 
قلت- سينما ��حد� للدعاية �لحربية، هي �لتي كانت في موضع 
>�لزهر�<   ،Hللسينما حقيرتا  H���5 1ُنشئت  ثم  �لنيابي،  �لمجلس 
1ماk بناية �لعابد ثم >�لنصر< في سو% �لخيل، ال يدخلهما 4ّال َسَفلة 

�لنا�، �كانتا صامتَتين ألH �لسينما �لناطقة لم تُكن قد ُعرفت.

 Zلتي 1شر� �لشعبية  �لقصص   bقر1 هذ لهو�ً   5��1 فكاH من 
4ليها عند �لكالk عن �لمد�سة �لجقمقية، �كاH 1سو1 كتا' ُيضَر' 
4لى  �لشيخ   Vجو�4ليه هو كتا' > يوَصل  يكا5  �لمثل �ال  بسوئه 
صباb<، �هو H4 قيس ببعض �لقصص �لمترَجمة �لتي تُباV في كل 
 Hقيس بها كا H4 ،Hبما فيها من �صف �لفسو% ��لعصيا� Hمكا

بالنسبة 4ليها >كتا' 1خال%<.

�لسن،  تلك  �1نا في  قر1تها  �لتي  �لكتب  �لو حّدثتُكم عن 
�1نا تلميذ في �لسنة �لسا5سة �البتد�ئية لما صّدقتم. �كنت 1مضي 
يومي (4ّال ساعاZ �لمد�سة) في �لد��، ال 1جد ما 1شغل به نفسي 
�1مأل به فر�¥ حياتي 4ّال �لقر�.�، فإ�I 1نا 1كملت كتابة >�ظائفي< 
مكتبة  لدينا  (�كانت  �لمكتبة  4لى  يد0   Z5مد 5�سي  �مطالعة 
حافلة) فأسحب كتابًا فأفتحه فأنظر فيه، فإH لم 1فهمه (�1 فهمته 
لكن ما 1سغته) 1عدته 4لى مكانه �قد �سخ في نفسي �سمه ��سم 
ُينَقش في �Iكرتي   b1قر� �لذ0   Hقر1ته. �كا مؤلفه، �H4 1عجبني 
نقشًا ال تمحوb �ألياk. �حديث �لمطالعاZ سيأتي مفصًال H4 شا. 

�هللا.

*   *   *



١٢٧

-١٢-
في �متحاH �لشها�5 �البتد�ئية

خطبتي �أل�لى �تهّجمي على �لفرنسيين

 .Hقد جا. �المتحا� ،Hسة سنتا�مّرZ على 5خوc هذb �لمد
��المتحاH �ليوk كتابي، يقعد �لتالميذ على مقاعدهم، ُيعطَوH ساعة 
�1 ساعتين ليفكر�� �يتذّكر�� �يكتبو� على مهل، H4 عطشو� طلبو� 
 H1 بما ُسمح لهم�فجا.هم �لما. �1 ما شا��� من حلو �لشر�'، �
يدّخنو�... 04 ��هللا، �لطال' يدّخنوH في �المتحاH! عشنا حتى �1ينا 
هذ� بأعيننا، �قد صا� مألوفًا (معر�فًا) ال نملك H1 ننكرb فينكر�� 

علينا 4نكا�نا.
1ما �المتحاH �لذ0 1حّدثكم عنه في هذb �لحلقة (�عن 1مثاله 
فيما يأتي من �لحلقاZ) فقد كاH شيئًا �خر. كانو� يأتوH في كل 
ما�5 نمتحن فيها بأكبر 1ساتذتها في �لبلد، يصطّفوH حوc مكتب 
�لتلميذ �لصغير، �يمّد كل  كبير �يوضع 1مامه كرسي يقعد عليه 
منهم يدb 4لى 1غر' �لمسائل �لتي حفظها �1صعبها، يستخرجها 
 H1 �1 هذ� �لولد �لمسكين، ال يريد منه�من �1سه فيلقيها على 
يجيب عليها، فهو يعلم 1نه ال يقد� على �لجو�' �ال يكّلفه به 
منهج �سمي �ال عر� سائد، �لكْن لُيظِهر علمه لرفاقه �ليريهم 
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بأشّد منها صعوبة �1كثر  �لثاني  باعه! �يأتي   cّطالعه �طو� سعة 
غر�بة، كأنه �متحاH لألساتذ� �لفاحصين. 

يكوH هذ� في c�1 �المتحاH، فإ�I �نتهو� من عر� عضالتهم 
 ،(١)Hفي بد�ية �المتحا c1النو� �سّهلو�؛ لذلك كنا نتد�فع �لدخو

فإ�I هانت شّدته �َ�َهت حّدته تز�حمنا عليه �تسابقنا 4ليه.
�كاH هذ� �المتحاH بإشر�� حاكم �5لة 5مشق �لذ0 عّينه 
 Hبأ يطالب   Hكا �جل  �هو  �لعظم.  بك  حقي  �هو   ،Hلفرنسيو�
يحكم سو�يا �لفرنسيوH من َقْبل ميسلوH، �كاH يعلن هذ� بلسانه 
لجنة   Z.جا �لما  صحيحة.  هو  ير�ها  51ّلة  عليه  �يقيم  �قلمه 
كاH هو -خالفًا  يريد�نه  عّما  �لنا�  لتستفتي  �ألميركية  >كر�ين< 
لر01 �لجمهو� �ألكبر من �لسو�يين- يطلب �النتد�' �لفرنسي، 

مثله في Iلك مثل نو�0 باشا �لسعيد مع �إلنكليز في �لعر�%.
�قد تعجبوH من �سم >�5لة 5مشق<، �حّق لكم �لعجب؛ 
فقد 1قاk �لفرنسيوH في سو�يا 1�بع c�5 لكل منها حاكم �في كل 
منها حكومة: �5لة 5مشق، ��5لة حلب، ��5لة �لد��o، ��5لة 

�لعلويين. �قديمًا قاc �لشاعر(٢):
�ُمعتمِدمّما يزّهدني في 1�ِ� 1ندلٍس فيها  ُمعتضٍد  1لقاُ' 
كالهرِّ يحكي �نتفاخًا َصْولَة �ألسِد1لقاُ' مملكةٍ في غيِر موضِعها

______________________
(١) 01 يدفعه كل ��حد منا عنه

 Vَُسما< :Hفي �لديو� c0 عجز �لبيت �أل���(٢) �بن �شيق �لقير��ني. �ُ
معتضد فيها �معتمد< (مجاهد).
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�5لة 5مشق �لتي كانت على 1ياk �لوليد بن عبد �لملك تمتّد 
�لصين، �كانت  �لمشر% �4لى 1طر��  4لى �خر  فرنسا  من قلب 
�لجامع  في  �لقبلة   ���. جد�� �لخضر�.   ��لد� من  تخر2  �لكلمة 
�ال  1مامها شي.  يقف  غربًا ال  �تمضي  فتمضي شرقًا  �ألمو0، 
ير5ّها شي.، ال تلقى 4ّال �لطاعة ��المتثاc في ثلث �لمعمو� من 
 ،>Hية �لقر���هذb �لكر�، في �أل�� �لمسلمة �لتي تعيش >تحت 
كما عاشت معها يومًا تحت هذb �لر�ية نصف �1�با يوk كاH �لبحر 
 bسا�5 �لدنيا... هذ kألبيض �لمتوسط بحير� 4سالمية �كنا باإلسال�
�لد�لة تقّلَصت 1طر�فها �تقّطَعت �1صالها، �تناَكَر 1هلها �تباعد�� 

فتضا.لت �تضا.لت حتى صا�Z >�5لة 5مشق<!
�هذb سّنة �لمستعمرين في كل oماH �مكاH؛ عملهم قطع 
قانونهم  �لجاهلية،  بر��بط  �بطه � �لمسلمين  بين   Hإليما� ��بطة 
عن  عجز��  لّما  عو�5ً  عو�5ً  �لحزمة  كسر  �عملهم  َتُسْد<   %ْ >فرِّ
كسرها جملة. �لكن ال تخافو�؛ فالذ0 عَقدته يد �هللا ال تحّله يد 
بشر، �قانوH {4ّنما �لُمؤمنوHَ 4خوٌ�} ال ينسخه قانوH >�لوطنية< 
�ال  �لبشرية،  ��لعقائدية(١)  �لحزبية  �لر��بط  �ال  >�لقومية<  �ال 
تمّيعه �تضّيعه �لدعو� >�ألُممية< �>�إلنسانية<؛ فاإلسالk حقٌّ بين 

باطَلين: بين �لقومية �بين �ألممية.
*   *   *

______________________
 :cنقو H1 oلنسبة 4ليه، فيجو� Zoجر� �لجمع مجر� �لَعَلم جا �I4 (١)
>قو�نين عّمالية< �>قضايا طالبية<، كما قالو� >مسألة 1صولية< �>مائد� 

ملوكية<.
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�يخشونه،   Hالمتحا� هذ�  من   Hيفزعو �لتالميذ   Hكا لقد 
.kمن �أليا kلكني كنت 1ترقبه متشوقًا 4ليه �ما خفت منه في يو�

هل تد��H1 H فينا، في 1عما% نفس كّل منا، خبايا �خفايا 
ال يعرفها صاحبها؟

 ��o1 H1 لشيبة، ال 1ستطيع� bبعد هذ� �لعمر �هذ ،H1نا �آل
1حد�ً من 1صدقائي H4 لم يكن معي �فيق، 1ما �لذ0 ال تجمعني 
�b 1بد�ً. لذلك �o1 H1 �به صد�قة �1ُلفة تز�c معها �لكلفة فال 1قد
��. �لو كنت 1شعر بالتقدير لهم �1 o1بتعُد عن مجالس �ألمر�. ��لو
�لشكر ��لعرفاH. �من 1صعب �ألمو� علّي H1 يز��ني َمن 1حتشُمه 
1عرفه  ال    ٌ1  k1يا من   xقتر� �لقد  خلطة.  �بينه  بيني  ليس  �َمن 
في مقالة كتبها في جريد� >�لمدينة< H1 يقيم لي 1هُل مكة حفلة 
 H1 �تكريمية. لم يدِ� )جز�b �هللا على حسن مقصدb خير�ً(، لم يدِ
�لذ0 �قترحه 1عتبرb تعذيبًا �1فتد0 نفسي منه بمرّتب نصف شهر، 
صّدقوني، �لطالما هربت من 1مثاله. �1نا 1علم H1 هربي مخالف 
لآل�5' �الجتماعية �ألعر�� �لنا�، �1ني 1فتح على نفسي با' 
�لمعر�� �ال 1شكر عليه،   �1قّد �لوفا. �1ني ال  بأني قليل  �لظن 
�1 1ني ُمسَتْعٍل متكّبر �1 1نني جاٍ� جاّ�، �ما بي ��هللا شي. من 
 Z�5خل �لمجلس �جد Zصر �I4 على 1ني .ZُكرI لك �لكنه ماI
عند0 من �ألخبا� ��لقصص ��لنو�5� ما يسّلي �لحاضرين �يسّرهم 

�ُيفيدهم، �لكن �لصعوبة في 5خوc �لمجلس.
لقا.  1تهيب  �ال   Hالمتحا� من   V1فز ال   HI4 كنت  فكيف 
بال  1لف  مئة  في  1خطب  �كيف  �لمنبر؟   .��� من   Zلجماعا�
�ستعد�5 فأ�� Iلك 1هوH علّي من حضو� مجلس نفر من �لنا�؟ 
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كيف؟ لجو� فيه نصف لعلم، �نصف لعلم >ال ����<!
متحا0 لشها�, البتدئية، لم يُكن ُيجَمع له لتالميذ  كا0 هذ
بل كانت للجنة تد�� عليهم في مد�سهم. �كا0 لحضو�ها �ّجة 
�تَُعّد الستقباالA، ألنها   A�تسبقه الستعد �ضّجة، �كانت 
لمعا�I< ��ساتذ, لمد�H، برياسة لرئيس < Jتجمع كبا� �جا

ألعلى للحكومة لمحلية �هو ��لة لحاكم!
�هذN شها�تي لرسمية ال تزJ عند�، ��جاتي فيها كلها 
ألخالQ، فقد كانت تسعًا من عشر؛ � Sلسلوعشر من عشر Tّال 
لحكم لعثماني  Vيقولو0 لنا �يا �� �نني بال �خالQ، �� كما كانو
>��� ِسْز<. �لكن 0T عرفتم سببها ���كتم �نها لم تكن �صمة عا� 
لجنرJ غو�� �عينت  فرنسا عزلت   0� لسبب  بل �ساV فخا�. 
مكانه لجنرJ �يغا0 (لذ� صا� -من بعُد- لقائد لعاVّ لجيو[ 
 aلحكومة بأ0 تخر Aلثانية)، ��مرلحلفاd في لحر� لعالمية 

لمد�H كلها بمعّلميها �تالميذها الستقباله.
�لست �hكر آل0 من هو لمعلم لذ� سّن لنا سّنة حسنة هي �0 
ص يوV في ألسبوj للخطابة، يجتمع كّل َمن في لمد�سة،  يخصَّ
لسّلم لذ� تر�نه في لصو�,(١)  �يقوV �حد لمعلمين على هذ
 Vآل0 ��قيمت للمد�سة عما�, ضخمة) يقو Vلذ� بلغني �نه ُهد�)

فيخطب، ثم يتبعه �حد لتالميذ فيلقي كلمة �تجالية.
بوجو�  لحكومة  �مر  �ُعِلَن   Vيو  Vلكال في   ���� �كا0 

______________________
ألخير لخاp بالصو� �لفها�H (مجاهد). dلجزنظر لصو�, في  (١)
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�لسامي   � �لمفوَّ �لجديد.  �لسامي   � �لمفوَّ  cالستقبا خر�جنا 
�لنيابيَّين  �مجلَسيهما  معًا   Hلبنا� سو�يا  حكومة  سلطة  له  كانت 
 Hسلطا من  1ضخم  سلطانه   H1  01 قضائهما،  على  ��إلشر�� 

�ئيَسي �لجمهو�يتين �حكومتيهما.
1تد��H ما �لذ0 كاH؟ 1نا 1��يه بال تزّيد �ال مبالغة، 1��يه 
 Z1ني 1لقيت خطبة حماسية بصو H1نا 1عجب ��هللا منه. �لذ0 كا�
سمعه كل من في �لمد�سة، �سمعه جير�نها �َمن كاH في �لمسجد 
 H1 oلفرنسيين 1عد�. 5يننا ��طننا �1نه ال يجو� H1مامها، قلت فيه بأ

نخر2 الستقباo cعيمهم.
�لست I1كر �آلH ما قلت، �ما كانت خطبة بليغة �ألسلو' 
��ئعة �لبياH، �لعله كاH فيها 1خطا. �كاH فيها لحن؛ فقد كانت 
�لسنة  في  عمر0،  من  عشر�  �لر�بعة  في  �كنت  لي  خطبة   c�1
�لسا5سة �البتد�ئية، �لكْن يظهر من �ثا�ها 1نها كانت خا�جة من 
�لقلب �كانت ممتزجة بالصد%، ألH �لتالميذ جميعًا �ألH نصف 

.cالستقبا� ��لمعلمين �فضو� حضو
فالتوبيخ،  �لتنبيه  هي  �لمد�سة  في   Zلعقوبا� كانت  �قد 
�لد�ئم.  فالطر5  �لمد�سة،  من  �لمؤقت  فالطر5  �لعلني  فالتكدير 

فعوقبت بالتكدير �َكْسر عالمة �ألخال% ��لسلو�.
�لمنابر  بها   Zلتي صعد� �أل�لى  �لخطو�  هي   bهذ �كانت 
حتى النت لي 5�جاتها �1لَِفتني 1عو�5ها، �صرZ (�ال فخر) 1َُعّد 

H4 ُعّد �5��ّها.
*   *   *
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 cلجنر�� cال، لم يمتنع �لتالميذ �بعض �لمعلمين من �ستقبا
 5��تأثر�ً بخطبتي، بل ألH �لنفو� كانت كالقنبلة �لمحشّو� بالبا
ال ينقصها 4ّال H1 تسحب منها مسما� �ألماH. كانت �ألّمة كجبل 
 ،%��لبركا�I4 ،H كاH خامد�ً �طئَت صخرb بالنعاc �قرعَته بالمطا
فتحسبه -I4 لم يتحر�- 1نه قد ما�I4� ،Z به ينفجر فيذيب �لصخر 
�بها. HIلتي تدمر كل شي. بإ� ��ُيلهب �أل��، �َتخر2 منه �لنا

من �لذ0 5فعني إللقا. هذb �لخطبة �1نا ال 1خالط 1حد�ً �ال 
1علم  لم  4نني  حتى  بينهما،  ��لطريق  �مد�ستي  بيتي  4ّال  1عر� 
بها   kقا �لتي  (�لر�ئد�)   ��بالثو  cيخ بسنين طو���لتا 4ّال بعد Iلك 
4بر�هيم هنانو في �لشماc �ال بثو�� صالح �لعلي؟ ال، لم يحّركني 
1حد �لم يوّجهني 1حد 4ال مشاعر �لحرية ��إلبا. �لتي كانت تمأل 
 Hها فإ�كل نفس في �لشاk، بل هي عّز� �لمؤمن، مهما خبت نا

جذ�تها باقية، �I4 هّبت عليها �يح �إليماH توّقَدZ �عال لهيبها.
قر'   ���لِعما حّي  في   (kأليا� تلك  (في  مر�  1مشي  كنت 
 Hلنا� لم يفيقو� بعُد من صدمة �لهزيمة في ميسلو� Hألمو0، �كا�
معا�ية  مدينة  بنعالهم   Hيطؤ� �لفرنسيين  جنو5  منظر  يألفو�  �لم 
 Hعب منهم. �كا��عبد �لملك �صالx �لدين، فكانو� في شبه 
مسلمة  �مر�1   Zفمّر  ،Zجماعا 4ّال   Hيمشو ال  �لفرنسيين  جنو5 
بة بالمال.� فتعرضو� لها ��قفو� في طريقها، فجعَلت تتلّفت  محجَّ
مذعو�� تستغيث ��لنا� ينظر�H 4ليها �4لى �لجنو5 �لمسّلحين، 
�لكهربائية،  �لصدمة  كأنها   ٌcعترته حا� قد  �لسن  كبير   Vببّيا  �I4�
�لدk: �يلكم!   ���لنا� �فو  Vلذ منه  ينا05 بصوZ تحّس  فوقف 
1ما عا5 فينا 5ين �ال شر�؟ ثم يأخذ �لعصا �لتي يفتح بها غلق 



١٣٤

�لدكاH �يقفز (�كأني 1�� مشهدb �آلH) �يهجم بها على �لجنو5 
 Hلمسّلحين، �تستيقظ �لقّو� �لمّدَخر� في 1عصا' �لنا� فيهجمو�
 Hينقذ�� سالحهم  �لجند  من   Hفينزعو بأيديهم   Hيهجمو معه، 
بالتوبة،   Hيشير� متوّسلين  مستْخذين  �لجنو5  �يرطن  �لمر�1. 

.Hفيَدعهم �لنا� ينصرفو
�كانت هذb كلها 4�هاصاZ �لثو�� �لكبر�، �كانت 4حد� 
�لدالئل على H1 هذb �ألمة، 1مة محمد، قد تُغَلب على 1مرها حينًا 

�لكنها ال تذcّ 1بد�ً.
*   *   *

 z4لى ثال 1شير   H1 قبل  �لمد�سة   bهذ V5ّ�1  H1 �ال 1حب 
حو�z5، حو�z5 تنّبه �لمدّ�سين 4لى H1 �لتالميذ �لصغا� ير�قبونهم 

�يسّجلوH حسناتهم �سيئاتهم.
بقلم  ��حد  لكل  كتب   (xممد�) �لخّط  معلم   H1 �أل�لى: 
�لفا�سي  سطر  فيها،  سُنمتحن  �لتي  �لثالثة   ��لسطوَ  Sلرصا�
�سطر �لثُلث �سطر �لرقعة. �5عا كبا� �لخّطاطين (�منهم نجيب 
كأننا   Sلرصا� خط  على  بأقالمنا  نمشي   H1 �كّلَفنا  هو��يني) 
نحن �لذين نكتب �لحر��. �قد نلنا �لد�جاZ �لعالية �4عجاَ' 
�لمدعّوين، �لكني 1حّس 4لى �آلH بالخجل من مشا�كتي في هذ� 

�لغش �1شعر بأH �لمعلم َصُغَر في عيني.
�لمدير  فدعاني   ،���لنصا عن  تكلمت  1ني  ��لثانية: 
 cلي: 1لم تسمع قو cفقا ،xلمعلم ممد�� bعند Hلنصر�ني �كا�
�هللا: {�لََتِجَدHَّ 1ْقَرَبُهم َمَو5ًّ� لّلذيَن �َمنو� �لذيَن قالو� 4ّنا َنَصا��}؟ 
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فقلت له: 1كمل �آلية. فحقدها علّي.
َمن  فيها 1سما.  �لمد�سة لوحة شر�  1نه كاH في  ��لثالثة: 
تخر2 فيها �عند صو�� كل منهم 5�جته �عالمة 1خالقه �سلوكه، 
�كاH �سمي فيها �عالمة �لسلو� تسعًا من عشر، فلما ُعّينت معلمًا 
فقلت  عشر،  من  عشر�ً  �جدتها   ١٩٣٥ سنة  �لمد�سة   bهذ في 
للمدير: 1ما كانت تسعًا؟ فقاc: 1عوI باهللا، 1نت كنت مثاc �لخلق 

�لكريم ��لسلو� �لقويم. فتبسمُت ��5�5o هبوطًا في نظر0.
*   *   *
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-١٣-
في ثانوية مكتب عنبر

�مرحلة خصبة في حياتي

مرحلة  مر�حل،  فيه  4نساH: طريق طويل  حياتي كحيا� كل 
تمشي فيها في سهل منبسط كل ما فيه مكشو� ظاهر، ليس فيه 
مجهوc تتشو% 4لى معرفته �ال غامض َمخو� تخشى من لقائه، 
�لمناظر  متشابه  ألنه  ساعة  4ّال  مشيت  ما  فكأنك  1يامًا  فيه  تمشي 
تعلو حتى   ،cلجبا� بين  فيها  تمشي  �مرحلة  �لمخاطر.  عن  بعيد 
بك   ��5 كلما  �لحضيض،  4لى  تصل  حتى  تهبط  ثم   ����لذ تبلغ 
�لو�05 تبّدلَت من حولك �لمشاهد، فربما �1يت �لر�ضة �لمونقة 
��لنبع �لصافي، جنة Z�I خمائل �عيوH تجر0 من تحتها �لسو�قي 
�بما �عترضتك عقبة �1 سلكَت َقفر� موحشة، ما تحتك � ،���ألنها
4ّال �لجناc5 ��لحجا�� �ما حولك 4ّال جالميد �لصخر، تشتهي قطعة 
من ظّل يقيك لذV �لشمس �1 كأسًا من ما. يطفئ منك 1ُ��� �لعطش 
فال تجد. ��بما ُفتَحت تحت �جليك حفر� �1 طلع عليك �حش 

مخيف I �1ئب كاسر �1 مجرk قاطع طريق.
�لها�5،  �لعصر  في  �آلمن  �لبلد  في  يعيش  من   cمثا  cأل��
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�لسنة عندb كأنها يوk؛ يكوH �بن خمسين �كأنه -ِمن تشابه 1يامه- 
ما عا¦ 4ّال عشر سنين، مطمئّن �لنفس �لكنه هامد �لحّس خامد 
 zفي ظل �ألحد� cمن يعيش في عهو5 �النتقا cلثاني مثا�� .��لشعو
�لكبا�، �ليوk عندb -من تبّدc �ألحو�c- كأنه سنة، يكوH �بن خمس 
عشر� سنة (�قد ناهزتُها 1نا في �ألياk �لتي 1تكلم عنها) �كأنه -من 
كثر� ما  ��1 �ما شاهد- �بن 1�بعين سنة، مستوِفز �لحّس مشد�5 

�لعصب، كله عيوH مفتوحة �Iهن حاضر.

�لز�5  تتز�5 منها  �لطويل بسو%  �لطريق  �قد تجوo في هذ� 
لسفر� كله، �1 تجد ِمن 1هلها َمن يهديك �يرشد� في مسير�، 
عالمًا ناصحًا يقّوk �عوجاجك �يحسن توجيهك، �1 تجد جاهًال 
�1 غّشاشًا يصرفك عن �لطريق �لمستقيم �َيعدc بك عن �لجا�5ّ 
 ���لموصلة، فُيضلك بدًال من H1 يهديك. �هذ� هو مثاc �لمدّ

�لصالح �لمصلح ��لمدّ�� �لفاسد �لمفسد.
�لقد �صلت �آلH 4لى �لمرحلة �لتي كاH لها 1عمق �ألثر في 
1حفل  عنبر<؛  >مكتب  مرحلة  �في سلوكي،  فكر0  �في  نفسي 
مرحلة باألحد�z �لخاّصة في حياتي ��ألحد�z �لعاّمة في حيا� 
بلد0، فيها لقيت 1ساتذ� �قرZ1 كتبًا كاH لهم �لها 1ثر في 5نيا0 
 Z1كبر منعطف في طريق عمر0 �هو مو Hفي �خرتي، �فيها كا�
�خضت  لمو�جهتها  1ستعّد  لم  �1نا  �لحيا�  ��جهت  �فيها  1بي، 
معركتها �1نا لم 1تسلح لخوضها، فعملت معّلمًا ��شتغلت 1جير�ً 
�حا�لت H1 1كوH تاجر�ً، ثم تد��كتني �حمة �هللا فعدZ 4لى ما 
�لعلم ��أل5'. �فيها كانت >نهضة �لمشايخ<،  ُخلقت له، �هو 
 ،cلالستقال  cلنضا� �بتد1  �فيها  �لسو�ية<،   ��>�لثو كانت  �فيها 
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�في �خرها صرZ من قا�5 �لشبا' في هذ� �لنضاc �صرZ 1كتب 
�1خطب �غد� �سمي معر�فًا في �لبلد.

 bهاكم تفصيَل هذ� ،Hلمذيعو� cهذ� هو >�لموَجز< كما يقو
.��ألخبا

*   *   *

مو�قف كثير� مما حّدثتكم عنه في هذb �لذكرياZ كنت قد 
كتبت فيها مقاالZ مفّصلة، 1شرZ 4ليها �لم 1نقل شيئًا منها ألنها 
منشو��، �ما 1�يد H1 1عيد على �لقّر�. كالمًا سبق H1 حّدثت به، 
بل 1�يد H1 1سو% 4ليهم كالمًا جديد�ً ليأتي �لحديث مؤتلفًا مّتسقًا. 
>مكتب  كتا'  مقدمة  من   Zفقر� فأسر%   kليو� 1ستأIنهم  �لكني 
كاتب   Hأل Iلك  �لقاسمي(١)؛  ظافر   Iألستا� 1ّلفه  �لذ0  عنبر< 
�5ئمًا معي كلما �ضعت   b���سمًا مثل �سمي �1 �لمقّدمة يحمل 
1نه يسمح لي H1 1سر% من مقدمته!  �لمر�� 1مامي، �قد علمت 
�ألH �لكتا' لم ُينَشر 4ّال في مد� ضّيق؛ �Iلك H1 �ألستاI ظافر 
 kلقاسمي تر� مطابع �لشا� cلشيخ جما� kلقاسمي �بن شيخ �لشا�
 k1قد (�هي  مصر  �مطابَع  �عظيمة)  قديمة  مطابع   kلشا� (�في 
فأخرجت   ،Zبير� في  �لكاثوليكية<  >�لمطبعة   ���ختا �1عظم) 
�لكتا' 4خر�جًا بلغ في فّن �لطباعة �لغاية، �لكن من تحت! حتى 

______________________
(١) صد� �لكتا' سنة ١٩٦٢ �في �1له مقدمة كتبها له علي �لطنطا�0. 
كتابه  سنين   zبثال Iلك  قبل   �1صد قد  �هللا-  �حمه - جد0   Hكا�
 bهذ ضّم   Zبسنو� Iلك  بعد  �لثانية  طبعته   �1صد فلما  >5مشق<، 

�لمقدمة 4ليه، فهي �ليوkَ في �خرb (مجاهد).
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1قبح  �لكتب) غالَ� كتا' هو  � (�قد �1يت �الفًا من َ1 لم  4نني 
�لذ0 1خرَجته  �لذ�% من غال� >مكتب عنبر<  شكًال �1بعد عن 
 kلك فقد تر� مطابع �لشاI مع� ...Zلمطبعة �لكاثوليكية في بير��

�مطابع مصر ��ختا�ها!

�لمركزية في سو�يا،  �لثانوية   Hمكتب عنبر< كا< H4 :c1قو
كاH مد�سة �هو في �لحقيقة 1كبر من مد�سة، كاH منبع �لوطنية، 
��1ئل  4لى  �لذ0 مضى   Hلقر� ��1خر  �لعلم، عا¦ من   �منا  Hكا
�لحر' �لثانية �هو يضّم جمهر� �لمتعلمين في �لشاk، فكاH يمّر 
 2�عليه كل ��حد منهم، يدخل 4ليه ثم يخر2 منه فيعلو في مد�
�لحيا� �1 يغوS في �1حالها، حتى ما تكا5 تجد كبير�ً في 5مشق 
�ال �I منصب �ال نابغًا في علم �1 فّن 4ّال �قد جاo يومًا بمكتب 

عنبر.

�جاcٌ لو عاشو� 4لى �آلH لكاH عمر 1صغرهم  bمن تالميذ Hكا
مئة سنة، �1لئك �لذين ندعوهم �جاc �لرعيل �أل�c. �تسلسَلت 
تستمتع  �لظليلة،  �لو�حة   bبهذ كلها   oتجو بعدهم  من  �لقو�فل 

بزهرها �تجتني من ثمرها قبل H1 توغل في صحر�. �لحيا�.

فقدها-  -بعد  �تتعّللو�  �ّياها َ  Hآل� تنشقو�   H1 1�5تم   �Iفإ
من  نفحة  معه  عّل  ���5ها،  من  تلقونه  َمن  كل  ففّتشو�  بذكر�ها 
�5ها �1 لمحة من عهدها. سائلوهم جميعًا عن >مكتب عنبر<، �
تا�يخه،  من  من حديثه �فصًال  منهم طرفًا  ��حد  لد� كل   Hفإ
�لكتا'.   cفصو 1يديكم  في  تِجئ  �ألحا5يث  بأطر��  فأمسكو� 
 !Zمنهم من ما Zما� Zمنها ما فا Zبعدما فا ،Zهيها Zهيها�
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لقد Iهب من �فاقي 1نا (Vْ5َ عنك قو�فل مّرZ من قبلنا) َمن ال 
1ستطيع �آلH حصر 1سمائهم.

H1 يشّجع طائفة  1ساتذتنا محمد كر5 علي   I1ستا  5��1 لقد 
 �من شعر�. �لطال' من oمالئنا، فاختا� سنة ١٩٢٥ 1نو� �لعطا
(�هو  �لكرمي  �لكريم  �عبد  �لمحاسني  �oكي   Hسلطا �جميل 
1بو سلمى)، �1قاk لهم حفًال في �لَمْجمع �لعلمي بحضو� 1ساتذتنا 
 ،kلد��05 ��لقّو�� ��لبز�� ��سليم �لجند0 �عبد �لقا5� �لمبا
�1لقى �لطال' �أل�بعة قصائد ِجيا�5ً لو َنَشَر مثَلها �آلH َمن ُيَعّد من 
 �كبا� �لشعر�. الستُحسَنت منه، �ال c�o1 1حفظ مطلع قصيد� 1نو

�كاH عنو�نها >�لشاعر<:
ياbُ َيُنْح على َعَذباتِْه �َيُصْغ من 5ُموِعِه �ياتِْهَخلِّ

1ين هؤال. �لطال' �لشعر�.؟ �1ين َمن شّجعهم؟ �1ين َمن 
كلهم  1ساتذتنا  Iهب  جميعًا.  Iهبو�  لقد  بهم؟   cالحتفا� حضر 
�Iهب �لكثير من 4خو�ننا �لذ0 كانو� يقر��H عليهم، �حمهم �هللا 

�حمنا معهم �ختم لنا بالحسنى.�
*   *   *

ِسني  �لمكتب سّت سنين كانت 1حفل  لقد عشت في هذ� 
حياتي بالعو�طف �1غناها بالذكرياZ، �كانت لنفسي كأياk �لبنا. 
لكانت كلها  1لف سنة  بعدها   ��لد� لو عاشت   ،��لد� تا�يخ  في 
َتَبعًا لهذb �ألياk �لتي ُيرَسم فيها �لمخطَّط �تُحّد5 �لغر� �ُيرسى 
�ألسا�. فكيف 5ُ1ِخل سّت سنين بطولها �عرضها في عشر 5قائق 
(هي مّد� قر�.� هذ� �لفصل)؟ كيف 1جمع �لبحر في كأ� �1حصر 
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�لدنيا في صند�%؟ لقد عشت فيه من �لصف �لسابع 4لى �لثاني 
4ّال  سنين  تُكن ست  لم  �لكنها  �سبُت،  �ال   Zتأخر ما  عشر، 
 Hهل ُيقا� عمر �إلنسا� ،�بحسا' �لتقويم �لمعّلق على �لجد�

باألشهر ��ألعو�k؟
 ،Zلساعة عشَر ساعا� '�H4 ليلة �لصيف تمتّد في تقدير عقا
سو�. في Iلك ليل �لعاشق �لناعم بالوصاc �ليل �لسجين �لمكّبل 
باألغالc، مع H1 ليلة �لوصاc في �لحقيقة لحظة �لحظة �لعذ�' 
5هر طويل؛ 1ليست هذb هي نظرية �لنسبية؟ لقد سرقها �ينشتاين 

:cحين قا Hيد�o من �بن
بِتُّ 1شكو ِقَصَر �لليِل معْكHْ4 َيطُْل َبعَدِ� ليلي فَلكم

سّت سنين، �لكن كانت هي �لعمر.
تُسّمى  محلة  في  �لقديمة،  5مشق  في  عنبر  مكتب   Hكا
>�لخر�'< في �لسو% �لطويل �لذ0 يصل با' �لجابية (�لذ0 طالما 
�لذ0 5خل منه خالد بن  �لشرقي  بالبا'   (xلفتو� تا�يخ  Iُكر في 
 5��لوليد 1عظم ُقّو�5 �لتا�يخ �لقديم يوk �لفتح: فتح 5مشق. �قد �
 ��في �ألثر بأH عيسى عليه �لسالk ينزc في �خر �لزماH عند �لمنا

�لبيضا.، عند هذ� �لبا'.
�هذ� �لسو% هو �لشا�V �لمستقيم �لمذكو� في �لتو���، 1ما 
�سم >�لخر�'< فألH تيمو� لنك قد خّر' هذ� �لحّي مع ما خّر' 
فيظهر   ���أل في   Hيحفر� �لنا�  �1يت  ما  �كثير�ً  5مشق،  من 
بال� �لد�� �لتي ُهدمت، �تبد� �لبركة �لتي كانت فيها على عمق 

.V�I1 عشر�
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 Zلبقعة من 5مشق لظهر� b1ُجريت في هذ Zحفريا H1 لو�
1�بع مدH �1 خمس، بعضها مبنّي على 1نقا� بعض. �قد �1ينا 
مثل Iلك في بابل، �في >�1�< مدينة سيدنا 4بر�هيم قر' �لناصرية 
جهة  من  �ألمو0  �لجامع   2�َ5  x4صال  ��5��1 �لّما  �لعر�%.  في 
�لشر% ظهر تحته بنا.، �لو 1نهم تابعو� �لحفر (�ال 1شير بذلك �ال 
1حّبذb) لوجد�� تحت �لجامع �ألمو0 بنا. �خر، كما �جد�� في 

�لجامع �لكبير في بير�Z من نحو ثالثين سنة.
*   *   *

في سو�يا،  �لكاملة  �لوحيد�  �لثانوية  هو  عنبر  مكتب   Hكا
حتى H4 طال' حلب �I4 نالو� >�لبكالو�يا �أل�لى< قِدمو� 5مشق 
 Hني (�كا���لكو فيه، �من هؤال. �ألستاI 1سعد  �لد��سة  فأتّمو� 
 Hكا H4� ،بعدنا بسنة Hقا (�كا�قبلنا بسنة)، ��لشيخ مصطفى �لز
 ،H���فا% من حمص �حما� �حو معنا   Hكا� مني سنًا)،  1كبر 

�كانت ��بطة مكتب عنبر تشدهم جميعًا.
�Hّ4 من �لمد��� ما يجعل بين طالبه صلة 1قو� من صلة 
في  �لعلما.  �ند��   ،kلعلو�  ��5� مصر،  في  كاألoهر  �لزمالة؛ 

�لهند.
*   *   *



١٤٤



١٤٥

-١٤-
في مكتب عنبر

1�1يت �لما. �لذ0 ينزc من �ألنبو' قطر� قطر�؟ يمأل كأسك 
في ساعة. 1ما H4 كاH يخر2 منه بقو� ��ندفاV فإH �لكأ� ال تمتلئ 

1بد�ً، ألH �لما. ينبو عنها �يتطاير منها فال يستقّر منه شي. فيها.
�لتجا�ية �حين  �لمد�سة  1كتب عن   Zقعد لّما  مثالي  هذ� 
1قعد �آلH ألكتب عن مكتب عنبر. كانت Iكرياتي هنا� قليلة فلم 
1جد منها ما يصلح لمقاc، �هي �ليوk كثير� جد�ً ال 51�0 ما �لذ0 

.cلهذ� �لمقا b�51عه منها �ما �لذ0 1ختا
مكتب عنبر في �5� شامية جميلة، في مدخلها �حبة فسيحة 
فيها شجر�Z كبا�، حولها ���% تحته مقاعد، �كنا نلعب في �سط 
 ��لرحبة �1 نستريح على �لمقاعد من حولها. فإ�I ُجْزتها �1يت �لد�
 ،Hنها بعبقر0 �لنقو¦ ��أللو���في صد�ها �إليو�H قد �oّيََّنت جد
قد قاk من حوc بركتها >�لشمشير< �عّرشت على جد��نها ��5لي 
�لعنب تبلغ �لسطح، ��لياسمين ��لمّليسا �1بهى �1عطر ما خلق �هللا 

من �لنباZ، فتحّس حين تدخلها 1نها تضحك لك.
لقد 5�Z غرفها كلها �1بها.ها، ألH كل غرفة منها لطال' 
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صّف من �لصفو�، فلي في كل غرفة منها Iكر� �في كل ��oية 
قطعة من حياتي �لتي Iهَبت �لن تعو5.

 H1 �فما �لذ0 1ستطيع I1 H1كرb �آلH؟ �ما I1كرb كيف 1قد
1ُثبِته على �لو�%؟ H4 1جمل �ثا� �لكاتب �1 �لشاعر هي �لتي لم 
�لعو�طف ��ألفكا�؟ بل متى  �لكلماZ تسع  يكتبها. �متى كانت 
 �كانت تسّجل كل مشاهد �لكوH، فضًال عن مشاعر �لنفو�؟ 1تقد
-1يها  قصيدتك   ��قا  Zيفو ال  حتى  �لغر�'   H1لو� تسّجل   H1

�لشاعر- �1 ناظر لوحتك -1يها �لرّساk- شي. منها؟
كم قاc �لشعر�. �كم كتب �لكّتا' في �لحب! فهل 1حاطو� 
�لمؤلَّفة  �لكلمة   b؟ هذcلجما� �بمعاني �لحب؟ هل 51�كو� 1سر�
من حرفين �ثنين: �لحا. �لتي تعّبر عن �لحناH، ��لبا. �لساكنة �لتي 
�لفم �هو ينطق بها مجموV �لشفتين كأنه متهّيئ لقبلة! هل  تر� 
�لدها،  تحب   kأل� �لحب؟   c1شكا بكل  >�لحب<  كلمة  تحيط 
�هذ� يحب من �لشعر�. �لبحتر0، ��لثالث يحب من �لبال5 مكة، 
�لمدّمس   cلفو� يحب  ��لخامس  �لبحر،  �كو'  يحب  ��لر�بع 
بالزيت ال بالسمن، �قيس يحب ليلى... 1فهذ� كله >حب< ��حد؟ 
من   ZكرI ما يشبه  1تر�نه   ،Hإليما� �لذ0 هو جوهر  �هللا  �حب 

1نو�V �لحب؟
��لجماc؟ جماc �لطبيعة، �جماc �لبالغة، �جماc �لشيخ 
�لو  �لحسنا.، هل هو >جماc< ��حد؟  �لمر�1   cجما� ،��لوقو
 Hكلٌّ له طعم �كلٌّ له لو ،cمئة جما Zجئت بمئة جميلة لوجد
�كلٌّ من نوV، �ما عندنا لهذ� كّله 4ّال كلمة ��حد�. لذلك نعمد 
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حشي هذ
 ما لست  
 لى 
ألصا� فنقو�: هذ
 جما� �يع هذ
."#�$


لنفو&،  مشاعر  عن  
لتعبير  عن  تعجز  
أل2#  لغا3   5 

لما�9<، عن >عالم  :
#فكيف نريد منها $5 تعّبر عن عالَم >ما 


لغيب<؟


بتعد3. لقد Gهبت مع خو
طر"   ،:

لقّر $يها  يا  عفوكم 
لقد 
بتعد3 كثير
ً عن موضوعي.

*   *   *

 Mهذ باسمه  ُسّميت  
لذ"   
هذ >عنبر<  عن   5

إلخو سألني 
 Sلشا

لمد#سة 
لعظيمة، 
لتي كانت حدها فصًال كامًال من تا#يخ 

لحديث. ما عنبر هذ
؟ فضحكت، أل5 عنبر لم يُكن عبقريًا ال 
 5$ 5هكذ
 تر .#

لد Mلذ" بنى هذ
عظيمًا، بل هو 
سم 
لرجل 


لشهر9 بقا: 
السم ليسا �ليل عظمة 
لرجا�.

>حي  
سمه  
لجديد9  $حيائها  $فخم  من  حّي  جّد9  في 
حيًا  باسمه  فسّمينا   Mكّرمنا 
لذ"  ُعنيكش  َمن   
فاسألو ُعَنيكش<، 
 aبا
حد
ً؟ به شا#عًا   

لنا&  5 كّرمو
 عظيمًا سّموكامًال، 
سيدنا  بر
هيم  باسم  ُسّمي  ما   ،Sلحر
  a
$بو $شهر  من   بر
هيم 
 cباسم خّيا بل   (e#لشا
 $طلق 
سمه على  
لخليل (كما ظن من 
$ميركا، ما ُسّميت باسم كريستوفر  !aلبا
 
كانت �كانه عند هذ
كولومبس 
لذ" 
كتشفها بل باسم بّحا# 
سمه $ميركو فيسبوتشي، 


ئل من $بحر  ليها بعد 
كتشافها بخمس عشر9 سنة!كا5 من $
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 �� على  ليل   �� حظو�؟  هي   �� مصافا�؟  �تسّمونها 
$لشهر( ليست مقيا& عظمة $لرجا!؟
*   *   *

لّما �>سل ;لّي $ألستا9 ظافر �صو! كتابه >مكتب عنبر< ألكتب 
مقدمته كنت في $لرياD، في �B! سنة قدمت فيها $لمملكة (هذ= 
(Bكنت  $لنقض  محكمة  تركت  ١٣٨٣هـ).  سنة  $ألخير(  $لَقْدمة 
يعرفني   يكا Bال  �حد$ً   Rعر� �ُكن  Bلم  Bجئت.  فيها)  مستشا>$ً 
�حد، فكنت من $لسأ� B$لَمال! كَمن كا� في ظال� $لسينما فطلع 

عليه $لِفلم يعرD صو> عالَم كا� يومًا نيا= Bكانت فيه حياته.
لقد حّرَكت تلك $ألصو! سو$كَن نفسي Bبعَثت لي �حد$[ 
�مسي، Bهّزْتني هز$ً حتى لقد �حسست كأْ� قد عا� لي َمو$ضي 
 bلكْن �نا $لذB ،�يامي. Bهل تعو $أليا� $لماضيا�؟ ال، ما تعو
ثانية  مر(  ألخلها  Bخيا!،   d9كر من  جناَحين  على  ;ليها   عا

فأعيش فيها في حلم ممتع فنا�.
$إل9$عة  Bمذيعي  $لصحف   bمخبرB  iإلنشا$ مدّ>سي   �;
كلمة  شعو>j؟  هو  ما  يسألو=:  حتى  �حد$ً  يلَقو�   �Bيكا ال 
، ال $لسائل يد>b عمَّ َيسأ! Bال $لمسؤB! يد>b بَم  َّتُقا! Bتُر

يجيب؟
Bلكني ;� ُسئلت عن شعو>�B bنا �تحد[ عن مكتب عنبر 
 bBخمسين سنة- لقلت ;نه كشعو> $لبدB ]بعدما فا>قته من ثال-
$لعاشق، $لذb طالما �نس بلقاi $لمحبوs على غفلة $لرقيب في 
ظال! $لخيمة $لمنفر( ساعة $ألصيل، Bعلى طرR $لغدير $لصافي 
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عند �لعشّية، �على سفح �لتل �لقريب في ضو. �لقمر ��لليُل يغّلف 
بسكونه همساZ �لغر�k، ليالي �لُمنى ماثالZ 1مامه لّما ��1 حبيبه 
�حتوتهما  قد  �مستقبله  �ماضيه  يديه،  في  كلها  ��للذ�ئذ  معه، 
 ...Hفيما يكو يفّكر  ما كاH �ال  يذكر  يُعد  فلم  �لحاضر�  �للحظة 

�كذلك يصنع �لحّب بالمحّبين.
ثم يتفر% �لشمل �لجميع، �ينأ� �لحبيب �لقريب، �ال يبقى 
من هذb �لحيا� 4ّال >�ألطالc< �لمو�ثل في �لَقفر� �لخالية، قد جّف 

�حل �ألحّبة.� kلخيا� Zلغدير �ُهّد�
من  يجيئه  حين  �لعاشق<  >�لبد�0  هذ�   �شعو  Hيكو  �Iما
يحمل 4ليه �سالة من لَيالb (�لكل محب ليلى) فيها �عد باللقا. 
 H1 لبد�0 يأمل� H1 0. غير��بشا�� بالوصوc؟ كذلك كاH شعو
يرجع 4ليه �لحبيب �تعو5 1مسياZ �للقا.، �1نا 1عيش بال 1مل �ال 

�جا..
�هل يعو5 لي 1مسي �لذ0 مضى �شبابي �لذ0 �ّلى، ��فا% 
�لصبا �4خو�H �لصفا، حيث كنا نعيش في 5نيا ال تعر� �لغش �ال 
�لطاهر�، فهل  �لطفولة  �لخد�V �ال oيف �لصد�قاZ؟ تلك حيا� 

تعو5؟
�ليَست عشّياZُ �لِحمى بر��جٍع

عليَك �لكْن خلِّ عينيَك تدَمعا
لكم- هو سنة  قلت  عنبر -كما  كاH موعد 5خولي مكتب 
 Zسنين. ما قّصر zلك بثالI ١٩٢٠، �لكني لم 51خله 4ّال بعد

عنه سني �ال عاقني عنه كسلي، �لكن طاc 4ليه طريقي.
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4ني ألIكر من �فاقي فيه سعيد �ألفغاني، �هو �ليوk مرجع 
على   b1بو  Hكا  H4� �صرفها،  نحوها  �لعربية  �للغة  قو�عد  في 
-صالحه �تقو�b- ال يحسن �لعربية. �ما هذ� عجبًا؛ فإH سيبويه 
شيخ �لنحو �مؤلف >�لكتا'< كاH فا�سيًا (�H4 كاH كتابه معقو�5ً 
1كثرb بلفظ �جل عبقر0 كاH من I1كى I1كيا. �لبشر هو �لخليل)، 
 ،0��لبخا �لحديث  فا�سيًا، �شيخ   Hكا حنيفة  1بو  �لفقه  �شيخ 

�شيخ �لشعر�. �لمولَّدين بّشا�، �1قو�k ال يحصيهم �لعّد.
�oكي  سلمى،  �1بو   ،��لعطا  �1نو �لشعر�.:  �فاقنا  �من 
�لمحاسني، �جميل سلطاH. �مّمن كاH سابقًا لنا سليم �لز�كلي، 

�ممن جا. بعدنا 1مجد �لطر�بلسي.
�لعظمة، ��شا5  منير شو��، �بشير  �من �فاقنا �ألطبا.: 
 ،��لستا �عبد  �لعلمي  �لحليم  �عبد  �لشلق،  �نصر�   ،Hفرعو
�أل�c كاH قبلنا بسنو�Z ��لثاني كاH بعدنا بسنو�Z، �نجم �لدين 

�لجند0، �1حمد �ألسو5.
�لز�قا،  ��لفقها. ��لمحامين: مصطفى  �لقضا�  �فاقنا  �من 
�لعظمة،  �ضا � �لجير�05،  �محمد  �لكو��ني،  �1سعد 

�عبد �لعظيم �لباجقني.
�من �فاقنا في �لمد�سة 1يضًا: محمو5 مهد0 �إلسطنبولي، 
 zبعدنا بثال Hحمه �هللا) �كا�) ���خالد بكد�¦، �محمد �لمبا
سنو�Z، �محمد كماc �لخطيب، �مظهر �لعظمة (�حمه �هللا)، 
��جيه  �لفّر�،   cجما� �لبحر�،  محمو5  �لرياضة   c1بطا �بطل 
ُ�ّلي  هؤال.  �1كثر  �لفتيح،  �1حمد  �لموصلي،  �نظيم   ،Hلسما�
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.xلشال� ���، �1نو�oمنصب �لو
1كثر مما عدH4� ،Z5 كانت   H1عّد �آل H1 ال، ال 1ستطيع
1سما�هم في �Iكرتي �Iكرياتهم في نفسي، �لكن �لذكرياZ تتبع 
قانوH >تد�عي �ألفكا�<، فالشي. تر�b �1 تسمعه يذّكر� بشبيهه �1 
بنقيضه �1 بما يتصل به، �ستأتي H4 شا. �هللا خالc �لحديث 1سما. 
 kهم، فال يعتب علّي من 1غفلت �ليو�من لم I1كرهم �آلH �1خبا

�سمه �1 يعتب �لدb �1 صديقه.
1ما 1ساتذتنا فالحديث عنهم في �لحلقة �لتالية H4 شا. �هللا، 
 �كباَ ما�5  لكل  �لو�حد�  �لمد�سة   bلهذ  ����ختا 1نهم   Hستر��
1ساتذتها في �لبلد، فلما كثرZ �لمد��� �ليوZ5�5o�� k هبطت 
 Hسو�5�جتها �صا� يدّ�� فيها 1صحاُ' شهاZ�5، �قد كاH �لمدّ
1عما�هم �1حيو�  على عهدنا 1صحا' علم صرفو� في تحصيله 
فيه لياليهم �1تعبو� فيه 1بصا�هم، �صا� كل منهم هو �لمرجع في 

�لما�5 �لتي يدّ�سها.
 ،�كانت �لمد��� كالبئر، ضيقة �لفّوهة �لكنها عميقة �لقر�

فصا�Z كالبركة �لضحلة، ��سعة �لرقعة لكنها قليلة �لعمق.
*   *   *
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-١٥-
1ساتذتي في مكتب عنبر

يتفّضل  �لتي  �لجر�ئد  فجا.تني  �لفصل  هذ�  ألكتب   Zقعد
4لّي، �هي >�لمدينة< �>عكا©< �>�لريا�<،  1صحابها بإ�سالها 
�لتي ال تصل  4لّي 1خي ناجي من �لجر�ئد  �قصاصاZ يبعث بها 
4لّي �هي >�لشر% �أل�سط< �>�لجزير�< �>�لند��<. فوجدZ في 
�لمحاموH عن  1لقاها  �لتي  �لعظيمة   Zلمر�فعا� >�لشر% �أل�سط< 
�لمتهمين بقتل �لساZ�5، ��جدZ في >�لند��< مقالة جيد� جد�ً 
 .Zمشكال� متاعب  من   bتجّر �ما   Z���لعقا  ��4جا حرية  عن 
بين في 1فغانستاH �في فلسطين،  ��جدZ 1خبا� �لمسلمين �لمعذَّ
�1شّد  خطر�ً  1عظم  عدّ�  مع  �بتالً.  منهم  1شد  �خرين  �مسلمين 
كفر�ً، �لكن ال يسأc عنهم 1حد �ال تمتد 4ليهم يٌد بعوH �1 مد5.

1نا  يد0.  في  �لقلم  �تعّثر  عزيمتي   Zفتَر هذ�   Z1قر لما 
1قعد ألكتب IكرياZ ال تهّم 1حد�ً ��لنا� تشتعل في كثير من بال5 
�لمسلمين، ��لوبا. يسر0 ��لغّم يعّم؟ للنا� قضايا يفّكر�H فيها 

�يتحدثوH عنها، �1نا 1سر5 ما �قع لي من قبل حين!
 V1لَّم بالمسلمين خطب 1حمل سالحي �1سر  H4 لقد كنت
سالحي  يُكن  لم  �لقاعدين؟  من   Zصر لي  فما   ،Hلميد�� 4لى 
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�لحساk ��لسناH �4نما كاH �لقلم ��للساH، ��لنضاc بالمقاc مثل 
.cلنبا�� cبالنصا cلقتا�

1نها  �1يت  ثم   ،Zلذكريا�  bهذ سلسلة  1قطع   H1  Zفكر�
 Zناسيًا �1 �1قد ZّكَرI بما�ال تخلو H4 شا. �هللا من نفع، �1نها 
من �لعز�ئم خابيًا. ��1يت H1 مثلي في سّني �كبر0 ال ُيطَلب منه 
مثل �لذ0 ُيطَلب من �لشبا'، �H1 لكل موظف �عامل حقًا في 
�لتقاعد، فلما�I 1ُحَرk 1نا هذ� �لحق؟ فهل تر�H في هذ� عذ��ً لي 
H4 1ضعت �قتكم، �مألZ صحف مجلتكم بحديث Iكرياتي �لتي 

ال تهّم 1حد�ً منكم؟ 1تر�نه عذ��ً k1 1نا 1عّلل �لنفس باأل�هاk؟
�لو كانت IكرياZ ملك �1 1مير �1 قائد كبير لغّذZ �لتا�يخ 
من  ��حد   ZكرياI �لكنها   ،Zلمخّبآ� �كشف  �لخفايا   �بإظها
�لنا� كل �لذ0 عمله 1نه قر1 �1قر1، �1نه كتب �خطب، �ما 1كثر 
�لُكّتا' ��لخطبا.! 4ني ألخجل حين 1شغل �لقّر�. بنفسي، لذلك 
1فّر 4لى �صف 1حد�z �لبلد �1خبا� �لنا�. �هذ� ما المني عليه 

�ئيس �لتحرير، لّوx باللوk �لّمح �لكنه ما صّرx �ال �ّضح.
1تكلم �ليوk عن 1ساتذتي في مكتب عنبر.

 kفيه للشيخ عبد �لرحمن سال bحضرنا ��5 c�1 Hلقد كا
�لبير�تي، فاستقبَلنا -�حمه �هللا- بخطبة �ّنانة 1علن فيها 1نه غد� 
Iلك �ليوk مد�سًا للعربية حقًا، Iلك H1 َمن كاH قبلنا قد 5�سو� 
في �لعهد �لتركي فنشؤ�� (4ّال من عصم �هللا) على ضعف بالعربية، 
�من كانو� معنا 5�� 1كثرهم في �لعهد �لعربي فكانو� 1قو� ملكة 

�1قوk لسانًا.
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�حمة �هللا على �لشيخ سالk. لقد كاH نا5�� �لدنيا في طالقة 
�للساH �في جال. �لبياH، �لقد عرفت بعدb ُلُسن �أل5با. �مصاقع 
1نسى  �لست  1جلى.  بيانًا  �ال  1طلق  لسانًا  عرفت  فما  �لخطبا.، 
خطبته عندما 1طّل من شرفة �لنا05 �لعربي قبل يوk ميسلوH على 
 oلبحر، قد مأل ما بين محطة �لحجا� Hبحر من �لنا� يمو2 مَوجا
�لصالحية(١)  بو�بة  في  خانة)  (�لخستة  �لعسكر0  ��لمستشفى 
�سر�0 �لحكومة(٢) �حديقة �ألّمة (�لمنشية)، �كّبر تكبير� �5َ5ّتها 
معه هذb �لحناجر كلها، �1حَسْسنا كأHْ قد �55ّتها معه �لخمائُل من 
 Hّتر cصيحته �لتي ال تز� xثم صا ،Hلغوطة ��ألصال5ُ من قاسيو�
في I1ني من ���. �ثنتين �ستين سنة(٣) حتى كأني 1سمعه يصيح بها 

�آلH: غو��، لن تدخلها 4ّال على هذb �ألجسا5.
�لكن غو�� 5خلها! 5خلها لّما حسبنا H1 �لحر' تُكتَسب 
بالحماسة �بالخطب، ثم خر2 قوk غو�� لّما عرفنا كيف تُكتَسب 
�لدين �أليوبي �لذ0   xهذ� �قف على قبر صال ���لحر�'. غو
 ،cلفعا� بنبل  �مر�   cلقتا� بسيف  مر�  مرتين،  كلها  �1�با  غلب 
�قف يفاخر عظامه ميتًا �قد كاH قومه يرتجفوH من بأسه حيًا، �ال 

يفاخر �ألمو�Z 4ّال �لجبنا.، يقوc: يا صالx �لدين، لقد عدنا.
�ألبد، كما يحسب  4لى   kلشا� 1نه ملك   b�حسب من غر�
فأين  �ألبد.  4لى  �لقد�  ملك  1نه  (بيغن)   Hلمأفو�  ��لمغر� هذ� 

______________________
في  �لصغر�  �1خُتها  5مشق،  1بنية  1جّل  من  �هي  باقية،  �لمحطة   (١)

.>Hكا��لمدينة. 1ما �لمستشفى فقد قامت في مكانه عما�� >�أل
(٢) �هي باقية، 1ما شا�V بغد�5 فلم يُكن قد ُفتح.

(٣) كانت هذb �لخطبة ��1ئل سنة ١٩٢٠.
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عليه  لير5ّ  عليها  فيقف   ،��غو حفر�  عن  فيبحث  يذهب  َمن 
بالحق كلمته �لتي قالها بالباطل، ليقوc له: كال، بل لقد طُر5تم! 
�ليستعّد من �آلH من سيقوk غد�ً على حفر� بيغن ليقوc له: 1ين 
4لى  قد �جعت على �غمك  �لقد�   H4 �5عا��؟  �1ين   ��غر�

1صحابها �لمسلمين.
�لقد  5ينهم،  4لى  �جعو� هم  H4 4ليهم  4نها سترجع  نعم، 

بدZ بو�5� �لرجوV 4لى �لدين.
لقد 1قاk �لشيخ سالk معنا 1شهر�ً، ثم عا5 4لى بلدb فُعّين 1مينًا 
للفتو� في لبناH. �جا.نا من بعدb �ألستاI سليم �لجند0(١). �لما 
1صد�c�1 Z كتا' لي سنة ١٩٣٠ (�هو >�لهيثمياZ<) 1هديته 4لى 
��x �لمنفلوطي سيد ُكّتا' �لعصر، �4لى َعَلَمي �لعربية �لجند0 

 .����لمبا
بالعربية  منهما  1علَم  �لفلك  قبة  تحت  1عر�  �ما  ماتا  لقد 
�للغو0  تكويني  في  تأثير�ً  �لمدّ�سين  1شّد  كانا  �لقد  �علومها، 

��أل5بي، �حمة �هللا عليهما �على 1ساتذتنا جميعًا.
*   *   *

قّيد  فيها،  ��لمرجع  �للغة  في   kإلما�  Hكا فقد   ���لمبا 1ّما 
�لعر'  1علم   Hكا� شو�هدها.  �حفظ  شو��5ها  �جمع  ��1بدها 

______________________
(١) في مقالة >1ستاIنا �لجند0< �لمنشو�� في كتا' >من حديث �لنفس< 
 ->Zلحلقة ��لتي تليها من >�لذكريا� bكر في هذIُ كثير� -غير ما �1خبا

عن سالk ��لجند0 ��لمبا��، فمن شا. قر1ها هنا� (مجاهد).
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بالعر'، عر� 1يامهم(١) ���� 1شعا�هم، �كاH �لمفر5 �لَعَلم في 
بابته(٢). ال 1عر� نظير�ً له في �لعلما.، تحّس I4 تجالسه �تسمع 
منه كأH �ألصمعي �1با عبيد� قد تمّثال لك في جّبته، �كأH ما كنت 

.H1يَته بالعيا�تقر�b من 1خبا� �لر��� ��لُحّفا© قد عا5 لك حتى 
�1صحا'   Z�5لشها� حملة  من  �ألساتذ�   kليو� كثر  لقد 

�لدكتو��Z، �لكن Iلك �لطر�o لم يُعد له �جو5.
 -���1ما 5�سه فما حضرZ -على كثر� ما حضرZ من �لد
 cنغمته ال تز� H4 .ًسًا 1كثر منه حيا� �1بقى في نفس سامعه 1ثر��5

4لى �ليوk في I1ني �كلماته في قلبي. 
كّنا ندخل �لصف في مثل >�لَعر�ضة<: 1صو�Z عالية متد�خلة 
في  مشّقة   Hيجد�  Hسو��لمدّ  Hكا� مزعج،  صاخب  �ضجيج 
�لشيخ   ��5  Hكا  �Iفإ �لصاخبين.  �تهدئة  �لمتكلمين   Z4سكا
بينهما  �نفر2 مصر�عاb �بد� من  قد  �لباَ'  �لتالميُذ   �1� ���لمبا
جبين عريض من فوقه خط 1بيض، ثم ظهر �جه �لشيخ �عمامته 
�لبشر جميعًا   Zبين 1صو� ُيعَر� من   Hلذ0 كا�) �جلجل صوته 
�لطال'  فيسكت  �لشعر،  من  بيت   �بصد �َجها�ته)  بضخامته 
ليسمعو�، فيخطو �لخطو� �لثانية فيكوH في �لصف (01 �لفصل) 

.���ُيتِّم �لبيت، �يشرV بالد
��لغريب 1نه لم يُكن يدّ�سنا �لعربية بل �لفقه، ُيقِرُئنا >مر�قي 

______________________
(١) 1ياk �لعر': حر�بها.

(٢) يقاc >هو من بابة فال�I4 >H كاH من 1شكاله �نظر�ئه.
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�لَفَالx شرx نو� �إليضاx<. هذ� مثاc من �لكتب �لتي كنا نقر�ها 
في �لسنة �لتي تلي سنة �لشها�5 �البتد�ئية، �هو كتا' 1حسب 1نه 

لو ُقّر� �ليوk لطلبة �لجامعة لشَكو� من صعوبته.
فيه   Hلفقه، بل كا� يقتصر في 5�سه على  �لشيخ  يُكن  �لم 
مع �لفقه تفسير �حديث �قو�عد 1صولية يسوقها بعبا��Z موجز� 
 (��بليغة، يلقيها �ير55ّها �يكتبها بخط �لثلث على �للوx (�لسبو
بعر� �لَحّو���(١). �كاH يتخذ لكل شي. ضابطًا، جملة موجز� 
 .HهاIأل� من  تذهب  �ال   Hللسا� على  �تسهل   kألحكا� تجمع 
�لطالما 5ّلنا على كتب قر1تها ��نتفعت بها، �هي ��1 مالي في 

�لعلم ��أل5'، �لوالb ما سمعت بها.
 0�ثم 5ّ�سنا >�ألحكاk �لشرعية في �ألحو�c �لشخصية< لقد
 k1حكا من  حكم  لكل  تجعل  عجيبًا  شرحًا  يشرحه   Hفكا باشا، 
�لز��2 ��لطال% >قّصة< يؤّلفها كما يؤّلف �أل5يب قصصه، �يجعل 
 �1 ُعقر  مثالها: >ال يخلو 2��o من  تُنسى.  تُحَفظ فال  لها قو�عد 

.x�1 حد في �لسفا xَعقر<؛ 01 ال بّد من مهر في �لنكا
سمعت  �ال  ��هللا  �1يت  ما  بشي.  فجا.  �لسير�  �سنا ّ5 ثم 
 ّcما قيل فيها �يد xلوقائع �يصف 1مكنتها، �يشر� �بمثله، يصّو
�لتربة  فيها. �كنت 1ستوعبها �ستيعا'  على مر�جعها، فكأننا كنا 
4لى قر�.ته   Vلكتا' فأسر� يدّلنا على   Hلمطر، �كا� �لعطشى ما. 

______________________
�لشاk 4ال �سم >�لَحّو��< لما ُيدعى >�لطباشير<، �هي  (١) ال نعر� في 
كلمة عربية ألH �لتحوير هو �لتبييض. �H4 كاH شيخنا �لمبا�� يسّميه 

>�لَحَكك<، �هي لفظة ُ�لِدZ ميتة!
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H4 كاH في مكتبتنا، �1 4لى شر�ئه H4 لم يُكن عندنا. �لقد سّمى 
من  خر�جي  عند  فشريته  َهيلي<  للسُّ �ألُُنف  >�لر��  كتا'  لنا 

�لمد�سة، �ما بّت حتى تصفحته �قرZ1 صفحاZ كثير� منه.
1ما حفظه فقد صّدقت منه ما ُير�� عن حما5 �لر��ية ��بن 
 H1 �1ستطيع   ،��لنو�5 ��لشيخ من 1صحا'  ��لمعّر0.   0��ألنبا

1سو% من نو�5�b �غر�ئبه ما يمأل صحفًا كثير�.
�قد كنا نقّلد لهجته �نحكي صوته، حتى صا�Z هي لهجتي 
في �لتد�يس �1نا ال 51�0. لّما كنت 51ّ�� في بغد�5 1قيمت حفلة 
�لطال' مدّ�سيهم على عا�5   cسمر في �خر سنة ١٩٣٦، فسأ
�عتا�5ها: هل يأIنوH لهم H1 يقّلد�هم؟ فكاH منهم من HI1 �منهم 
من 1بى، �كنت فيمن HI1، فقاk طالب يقّلدني بزعمه �لكنه قّلد 
شيخنا �لمبا��. فقلت: �يحك، هذ� شيخنا �لمبا��! ��I4 بالطال' 
1نا   �I4� .1نت يصيحوH من �أل�كاH �أل�بعة: بل هذ� 1نت، هذ� 
لهجته  في  مثله  1عني  مثله،   Zقد صر �لشيخ  حاكيت  ما   cلطو

�نغمته ال في علمه �لغته. 1ين 1نا من علم �لشيخ؟
 b��5 في   b��o1 �هللا،   bتوّفا  H1 4لى  بحبله  حبلي  ��تصل 

.0��يتفّضل فيشّرفني بزيا�تي في �5
�كاH علّي يوk تُُوّفي سنة ١٩٤٥ H1 1ُلقي كلمة �لتأبين، في 
�لصحابة،  معا�ية �جّلة من  فيها  5ُفن  �لتي  �لصغير  �لبا'  مقبر� 
فر1يت في �لمقبر� 1ستاIنا محمد كر5 علي متأثر�ً حزينًا، �ما 1عرفه 
�فيقه  H1نه كا� ��4ّال مرحًا مّز�حًا، ثم عرفت 1نه كاH َسنيَن(١) �لمبا

______________________
(١) َسنين �لرجل: لَِدته، 01 َمن كاH في مثل سنه.
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في �لد��سة عند 1بيه �لشيخ محمد �لمبا��، فأمرني H1 �1صله 4لى 
�5�b فلم 1خطب.

 Iهذ� (�هو جز�ئر0 �ألصل) 1حد 1فذ� ���كاH �لشيخ �لمبا
�أل5با. في عصرb، له نثر �له شعر �له �ثا� مر�ية تدcّ على فضله 
 bعالمًا صوفيًا، �قبر Hلشيخ محمد �لطيب فكا� bملكته. 1ما 1خو�
كاH في 1حلى مكاH في 5مشق، في طر� �لمّز� من جهة �لربو�. 
�قبر  >5مشق<.  كتابي  في  �قر��� �صفها  �لربو�؟  ما   Hتعرفو 1ال 
يشر� على 5مشق  �لصالحية،  مقبر�  في   ���لمبا �لشيخ محمد 

��لغوطتين.
�لطنطا�0  محمد  �لشيخ  جّدنا  تلميذ   Hكا �لطيب  ��لشيخ 
�لذ0 قدk 5مشق من مصر �تُُوّفي فيها سنة ١٣٠٦هـ، �قد Iهب 
 ،cألناضو� قونية في  4لى  �لجز�ئر0   ��لقا5 �ألمير عبد  بأمر  معه 
�1حضر� منها نسخة >�لفتوحاZ �لمكية< لمحيي �لدين  بن عربي، 
�لمطبوعة  �لتي قوبلت على نسخة مؤلفها �طُبعت  �لنسخة  �هي 
عنها، ُ�ضعت في مكتبة مجمع �للغة �لعربية في 5مشق من عهد 
�فيقنا  bحم �لد��حم 1باb �عمه، �� ��بعيد. �حم �هللا شيخنا �لمبا

�ألستاI محمد �لذ0 توّفاb �هللا من شهرين(١) �5ُفن في �لبقيع.
 b��5 في   b��o1  ،Hقر �بع  من  نحو�ً  �لشيخ  صحبت  لقد 
 :b5مه �1الoمه 1كثر مما الoهب معه 4لى مجالس 1صحابه �1الI1�
محمد �حمه �هللا، �قد كاH معنا في �لمد�سة �لكنه كاH بعدنا، 
 Hكا �قد   Hoما�  ،١٩٤٠ سنة  تلميذ0ّ  �كانا  �هاني،   Hعدنا�

______________________
(١) تُوّفي �حمه �هللا سنة ١٤٠١هـ.



١٦١

� �لشيخ �هو �ليوk خليفته في 1ستاIيته، 1ما �o1 صغير�ً عندما كنت
عبد �لها05 فقد كاH يومئذٍ 1صغر من H1 يدخل علينا مجلس 1بيه، 

�1 لعله لم يُكن ُ�لد.
�ألياkIُkَِّ �لمناcَo بعَد منزلِة �للو�(١) �1لئَك  بعَد  ��لعيَش 

!kسقى �هللا تلك �أليا
*   *   *

______________________
(١) 1كثر �لذين َير��H هذ� �لبيت ُينشد�H �1له: >kIَُّ �لمناcِo<، فكأنهم 
يجعلوH �لذkّ خبر�ً لمبتد1 محذ��، �يعطفوH عليه >�لعيش< بالرفع 
< فعل 1مر  َّkIُ< :1يضًا، �بذلك يفسد �لمعنى. ��لصحيح كما هو هنا
>بعد  1يضًا:   bخر� �ُير��  لجرير،  ��لبيت  به.   cمفعو  >cَoلمنا�<�

�1لئك �ألقو�k< (مجاهد).
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-١٦-
1ساتذتي في مكتب عنبر 1يضًا

خّبر�ني، هل تحفظوH من 1خبا� 1ساتذتكم مثل �لذ0 1حفظ 
من 1خبا� 1ساتذتي هؤال. �لذين 1حّدثكم حديثهم؟ هل يبقى من 
Iكرياتهم في نفوسكم بعد ثالثين سنة من �بتعا5كم عنهم كالذ0 
بعد  �ليوk عنها  1كتب  �لتي  1ساتذتي   ZكرياI نفسي من بقي في 
ستين سنة من تا�يخها؟ �H4 هي بقيت في نفوسكم �حّدثتم بها، 

فهل تحملوH لهم من �لحب كالذ0 1حمل ألساتذتي؟
�لشعر�.  �1مدحهم؟  عليهم  1ثني   �Iفلما �4ال  1حبهم،  4ني 
كانو� يمدحوH �لملو� ��ألمر�. �هم 1حيا. 1مًال بالمكافأ� ��لعطا.، 

فهل 1طمع بعطّية من 1نا� مضو� 4لى �حمة �بهم؟
 ��ما 1نا بالشاعر �ما صناعتي نسج �لتها�يل؛ ما 1نا 4ال مصّو
�لنفس،  �مشاعر  �لحيا�  مشاهد   �يّصو بها،  يطو�  �لته  يتأبط 
 ��لمّصو نقًال، �لست   b�ينقل صو (فوتوغر�في) مسكين   �مصّو
 H1نا 4نسا .Hلذ0 يحّمل لوحاته ما لم يُكن �ال يكو� Hلفّنا� Vلمبد�
يدّ' على 1�� �لو�قع، على حين يضر' �لشعر�. 1مو�2 �لجّو 

 .�بأجنحة �لنسو
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فأين 1نا من ِجو�. �لشعر�.(١) �لذين يحسبوH 1نهم يتعالوH عن 
��قع �لحيا�؟(٢)

 ��4ني 1فكر فيما صرZ 4ليه �ما كنت في صغر0 فيه، فأ
 Hسو��لمدّ هؤال.  فيه  �لسبب  �لكن  �1خير�ً،  �1ًال  هللا  �لفضل 
 Z1فد� 1يديهم  بين   Zقعد �لذين  1مثالهم)  قّل   H4�) �1مثالهم 
 �1  ،ً���لمساجد مختا  Zفي حلقا� �لمد�سة مضطر�ً  منهم، في 
قابلتهم في مسالك �لحيا� مصا5فة، فكاH لهم -لقّو� شخصياتهم، 
�نبل صفاتهم، �طهر قلوبهم- 1عمق �ألثر في فكر0 �في عاطفتي 
�في سلوكي �في تكويني، لم 1حّس به في حينه �لكْن عرفته بعد 

حين.
��I4 كاH كثير من �لمعلمين يعملوH ليأخذ�� �لر�تب، �كثير 
�لمدّ�سين  في   Hكا� �لشها�5،  ليحملو�   Hيقر�� �لطال'  من 
 Hئغ �لقلب فاسد �لعقيد�، فقد كا�o فيهم Hلمهمل �لمسّيب �كا�
1كثر معلمينا يعلموننا �بتغا. ثو�' �هللا �حبًا بنشر �لعلم، �كنا (�1 
�لعلم ��غبة في �ألجر من �هللا.  بتحصيل  نتعلم حبًا  1كثرنا)   Hكا

�كانو� كاآلبا. لنا، يهتموH بدنيانا �1خر�نا.
�جاc هم ملؤ��  �فهل تستكثر�H علّي H1 1نضح بالدمع قبوَ
قلبي بالعاطفة �لتي ينبع منها �لدمع؟ لقد بكيتهم يوk ماتو� بصو' 

______________________
(١) كلمة جو جمعها ِجو�. ال 1جو�.، �ما كاH من �لجمل بين 1قو�� فهو من 

مقاالZ لي قديمة.
 01 >realite<� %01 فو >sur< (٢) 1قصد ما ُيسّمى >�لسريالية<، �1صلها

�لو�قع.
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�حمهم ���حم كل �لذين علموني، � 'ّ�قلبي ال بما. عيني. فيا 
�حم 1بي ألنه كاH 1بي �كاH معلمي، ��جزهم عني خير �لجز�..��

*   *   *

كاH 1ساتذتنا في مكتب عنبر 1صنافًا.
�لمرجع  �كانو�  �لبلد  في  1ئمتها  فكانو�  �لعربية  مدّ�سو  1ما 
 ��فيها: �لشيخ عبد �لرحمن سالk �لخطيب �لشاعر، ��لشيخ �لمبا
��لنحو  �للغة   I1ستا �لجند0  سليم  ��لشيخ  �لر��ية،  �للغو0 
 ،kسال�  ���لمبا عن   kلكال� سبق  �قد  ��لعر��.  ��لصر� 

�سأتكلم عن �لجند0.
 bنقر1 عليه �لكن عرفنا من تالميذ �لد��05، �لم  ��لشيخ 
1نه كاH يشرx �لد�� على طريقة �لعلما. �ألoهريين، في لطف 
�لسن مريض  ظاهر �ُخُلق عظيم �قلب �قيق، �كاH شيخًا كبير 
�لجسم، يستنفد �لد�� قوته فيخر2 من غرفة �لتد�يس فيستلقي 

على �أل�يكة يستريح.
يومئذٍ  �كانت   ،(��(حما  H1تا على  �لمد�سة  يأتي   Hكا�
للعلما. كالسيا�� �ليوk لألغنيا.، فإ�I 5خل �لبا' تسابق �لطال' 
يعينونه على �لنز�c عنها �يقّبلوH يدb �يمشوH معه، �كاH محبوبًا 
 �ما �1يت له كا�هًا. �لما تُوّفي سنة ١٩٢٦ نظم �فيقنا �لشاعر 1نو

�لعطا� قصيد� في �ثائه 1لقيتها 1نا على قبرb في كلمة تأبين لي.
��ألستاI محمد �لبزk، �لشاعر �لفحل �لذ0 كاH ُيَعّد يومئذٍ 
 �1حد شعر�. 5مشق �أل�بعة، �هم: خير �لدين �لز�كلي، �لذ0 صا
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�� �لخا�جية �لسعو5ية، مؤلف �لكتا' �لعظيم �o� Hكا�بعُد من 1
 Hَلقر�� Hُ1حد �لكتب �لعشر� �لتي يفاخر بها هذ� �لقر ،>kألعال�<
�لعزيز<  عبد  �لملك  عهد  في  �لجزير�  >شبه  �كتا'   ،Zلسابقا�
�للغة  مجمع  �ئيس  بك،   k5مر �خليل  معر�فة.  1خر�  �كتب 
 Hلشاعر عدنا� �لصديق  �لمؤّلف ��لد  �لعالِم  �لعربية في 5مشق، 
في جامعة  �آل�5'  لكلية  c�1 عميد  بك. �شفيق جبر0،   k5مر
�لمتنبي  كتا'  مؤّلف  Iلك،  قبل   ���لمعا  ���o� �كن � 5مشق 

��لجاحظ.
��لعجيب H1 �لبزk لم ُيعَر� في غير سو�يا، �قد كاH 1مثاله 
(بل لقد كاH تالميذb) معر�فين، �لما نشر في >�لرسالة< في ��1ئل 
�لثالثينياZ �ضع �لزياZ في ��1 مقالته >لأل5يب محمد �لبزk< مع 

.>Hفال Iلألستا< ،kيكتب لي، �1نا بمثابة تلميذ �لبز H1نه كا
 Hلم نقر1 عليه. لقد قر1 عليه َمن جا. بعدنا من �لتالميذ، �كا�
 �منهم 1خي ناجي �1خي عبد �لغني، فخّبر�نا 1نه كاH مدّ�سًا نا5
�لمثيل. كاH فصيح �للهجة بّين �ألسلو'، تعر� Iلك من سالمه 

�من كالمه، ال يتكلم 4ّال �للغة �لعربية �لبليغة.
�لقد �تصل حبل �لمو�5ّ بأَخر� بيني �بينه، �كنت قد جافيته 
 cيتنا�  Z(١) كلما>Hيكتب في مجلة >�لميز� Hلك 1نه كاI �1ًال؛

______________________
��1ئل  في  �لكرمي  �أل5يب 1حمد شاكر  �لكاتب  كاH يصد�ها  �لتي   (١)
��أل   �لكرمي  سعيد  �لشيخ  �بن  �هو   ،Hلقر� هذ�  من   Zلعشرينيا�
�فيقنا)،  1بو سلمى  (�هو  �لكريم  �عبد  �لغني  �عبد  لحسن  �ألكبر 

�كلهم كاتب 51يب �1 شاعر ُمجيد.
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فيها �أل5با. بالتجريح، ال يكا5 يسلم من لسانه 1حد. فكتب عن 
1ستاIنا �لجند0 1نه "يهدk للمعر0 قصر�ً فخمًا ليقيم من 1نقاضه 
"4نه   :kلبز� �لحمّية ألستا0I �كتبت عن  كوخًا حقير�ً". فأخَذتني 
 H4� ،لنا�� يعرفه  ما  �لنا� �يجهل  ما يجهله  �لنحو  يعر� في 
شعرb جد�� من �لحجا�� �لصلد �لكنها مركومة �كمًا ليس بينها 
في   Hكا 1نه  مع  �لجند0،  عن  �كّف  مّني  Iلك  فغاظه  مال�"! 
خصاk �5ئم مع �أل5با.. نظم 1�جو�o نَحلها �لشيَخ �لمبا�� �جعلها 
�لشيخ. �لقد  �لنا� �1ضحكتهم على  لسانه، �سا�Z في  على 
 Hلي بأنه كا xعنها فأبد� 1لمه منها، �لكنه صّر ��سألت �لمبا

يتمنى H1 يقد� على نظم مثلها!
�هجا مر� �ألستاI شفيق جبر0 بقصيد� قافيتها على �لز�0 

�لمضمومة: لَمُز، َ�ْخُز، طَنُز َعجُز... فيها هذ� �لبيت:
�لو شئُت سّيرZُ �لقو�في َجحافًال

oُلَي �لفو Hَ1سماعًا �كا Zُ�1قر�
مند�'   ��5  01) >�لبعثة<  �كانت   ،���لثو  k1يا  Zُنشر�
�لمر�قب   Hكا� ،Zلمطبوعا� تر�قب  �لفرنسي)  �لسامي  �لمفّو� 
نصر�نيًا ضعيفًا في �لعربية فلم يفهمها �حا� في �فع تقريرb عنها، 
فسأo cميًال له 1علم منه فقاc له: H4 �لجحافل هي �لجيو¦. فكتب 
 bيدعو لحشد �لجيو¦ لحر' فرنسا! فقبضو� عليه �بّيتو kلبز� H1

في �لسجن، فما 1نقذته 4ّال شفاعة �لجند0 �جبر0!
�لعّل سبب هجومه على �أل5با. �ألحيا. �على 1ئمة �لنحو 
 H1 1نه نشأ بعيد�ً عن �لعلم ��أل5' ثم �شتغل بهما بعد Zألمو��
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بلغ #لعشرين، فكا� يحّس في نفسه �نه �خيل عليهم غريب فيهم، 
فيريد تثبيت منزلته بالحط منهم )#لتعالي عليهم.

#لشعو2  على  �ليًال  #لهجو7  عنف   �كا فربما  تعجبو#،  )ال 
بالنقص في نفس #لمهاجم، )?سر#ئيل مثاA Bلك، �عني ?سر#ئيل 
يعقوF عليه  #لذH هو  #لنبي  #لغاصبة ال ?سر#ئيل  #لظالمة  #لد)لة 
)ما  هذ#  لبيغن  ما  )يعقوF؟  ?سر#ئيل  �)لة  لحّكا7  )ما  #لسال7. 
لقومه )�Q2 فلسطين، )ما له ببني ?سر#ئيل صلة قر#بة )ال نسب، 
)ال له في تر#F #ألQ2 #لمقدسة T2ّA من بقايا عظاFٍ� 7 )#حد، 

?نما هو من >#لَخَز2< #لذين تهّو�)# طلبًا للدنيا من طريق #لتهّو�.
�ستغفر #هللا �� �قر� #سم محمد #لبز7 #لشاعر #لفحل #لعربي 
#لمسلم باسم بيغن، )لكن جّرته #لقافية. )نسأB #هللا لنا )له #لعافية، 

)2حمة #هللا عليه، )#للعنة على بيغن )كل معتٍد ظلو7 كّفا2.
Aهبت   Q#مر� مجموعُة  عمر`  aخر  في  #لبز7َ  �صابت  لقد 
طويًال،  �مد#ً   b#لفر# #لقوH )�لقته على  ببصر` )�)هنت جسد` 
#لبلد)  حاكم   �()كا خير#ً  #هللا  جز#`  #لشيشكلي  �لهم  #هللا  )لكن 
فأ�خله #لمستشفى #لعسكرH، )بقي فيه مخد)مًا مرعيًا حتى توفا` 

#هللا فقير#ً، ما ترg ?ّال �يو#نه #لذH طُبع بعد موته(١).
*   *   *

)#لتا2يخ   jلرياضيا#( #لطبيعة)   H�) #لعلو7  مد2ّسو  �ما 
______________________

 m#سنة ١٩٦٢، بإشر F#آل�#( �(١) طبعه #لمجلس #ألعلى لرعاية #لفنو
سليم #لز2كلي )عدنا� مر�7 بك (مجاهد).
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 Fلعر# sكثرهم من #لضبا�( uقّلهم من #ألطبا� �)#لجغر#فيا، فكا
في #لجيش #لعثماني.

 ،uلكيميا#  w2ّمد  �)كا  ،xلشّما# يحيى  #لدكتو2   uألطبا#
نسميها  )كنا   ،uلفيزيا#  w2ّيد  �)كا  ،Bلكّيا#  Tجو� )#لدكتو2 
#لحكمت   Bفنقو #لمبسوطة   uبالتا )ننطقها  #لطبيعية<  >#لحكمة 
عز   Aألستا# Aلك  بعد  فقد )ضعها   >uفيزيا< كلمة  �ما   .uلكيميا#(
كلمة  )ضع   Hلذ# )هو  عنه)،  #لكال7  ()سيأتي  #لتنوخي  #لدين 

>#لبرمائية< منحوتة من #لبرية )#لمائية، )غيرهما.
 �#yلى لو? Bلكّيا#( xهب #لشّماA لما كنا في #لصف #لثامن(
سبح،  حسني  #لدكتو2  معهما   �)كا #لطب،  �2#سة   Bالستكما
#لرجل #لعالِم #لمحّقق، )هو #ليو7 2ئيس مجمع #للغة #لعربية في 
#لشيخ  حّياهم  عا�)#  فلما  #لعربية.  #لمجامع  �قد7  )هو  �مشق، 

#لد#)�H بقصيدT مطلعها:
Bِلَحْلِي )#لَخلخا# jِ#A كَرA xْ�َ

Bَِخا #لنُّهى- بالخا�- jِلفاتنا#(
)جَمَع �سماuهم في هذ# #لبيت #لعجيب:

يحيى بني #لشّماxِ حسني من بني
Bِمن  بني  #لكّيا  Tَُسَبٍح  )َجو�

 �)كنا نسمع تالميذ #لد#)�H من #لشعبة #لتي يد2ّسها ينشد)
:>Tعلى نغمة >#لبر� Tلقصيد#

ِر  جير#ٍ�  بذH  َسَلِم �ِمن  تذكُّ
مَزجَت �معًا جر� من ُمقلةٍ بد7ِ
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 w2� في  #لتالميذ  نعّلمها  #لشا7،  في  معر)فة  نغمة  )هي 
#لَعر)Q ليضبطو# بها بحر #لبسيط. )�قوB -بالمناسبة- ?� #لصديق 
�شعر   �كا بيت  فيها   uجا �يضًا   Tقصيد نظم  عبيد  �حمد   Aألستا#

)�سَير من بيت #لد#)�H، )هو:
طما بحٌر  َسَبْح#لطبُّ  ُحسني  )فيِه 

#لهاشمي، )هو   Tجو� :�#ثنا #لرياضياj فكا� يد2ّسها  �ما 
ثانوية في  #لمد2سة ()قد ُسّميت باسمه �كبر  �شهر مد2ّسي هذ` 
سو2يا) )كا� عالمًا بالرياضياj، هضمها -كما يقولو�- هضمًا 
Aلك  على  )�عانه  )تفهيمًا،  تعليمًا  فيها  )�حسن  فهمًا،  )قتلها 
سكوj #لتالميذ في �2سه )#ستماعهم لقوله، فأفا� )#ستفا�. )كنا 
نتو2#� هيبته )#لخوm منه، يتو#صى بذلك #لطّالF، #لخلف منهم 

عن #لسلف.
�ما #لثاني فهو مسلَّم ِعناية، )هو عبقرH من �فذ#A #لرجاB؛ 
 �بالفنو �علمهم  )من   Fلحر#  ��2كا  sلضبا# كبا2  من   �كا
#لعسكرية، )كا� �ستاA#ً في #لعلو7 #لطبيعية )في #لكيمياu خاصًة، 
يرجع ?ليه مد2ّسوها في معضالj مسائلها، ال يكتمو� Aلك عنا 
>#لطبوغر#فيا<  في   ً#Aستا�  �)كا �مامنا.  Aكر`  من   �يتحّرجو )ال 
)�ستاA#ً في علم #لموسيقى، )كا� ُيتِقن #لتركية )كا� ��يبًا فيها، 
 �)كا )#أللمانيَة  #لشرطة،  مد2سة  في  يد2ّسها   �)كا )#لفرنسيَة 

ُيحِسنها.
#لتوفيق في  عن  بعيد#ً  #لمز#يا كلها-  )لكنه كا� -على هذ` 
#لتد2يس عاجز#ً عن ضبط #لتالميذ، له في #لفوضى نو#�2 عجيبة. 
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فعجز  ثانوية،  مد2سة  في  مد2ّسًا   �يكو  �� من  �كبر   �كا لقد 
ليفهمهم )عجز)# عن  #لتالميذ   Bلى >مستو�< عقو?  sلهبو# عن 
#لصعو� ?ليه ليفهمو# منه، فبقي بينه )بينهم فر#� ملؤ)` بالشغب 
بلغت  فلقد عشت حتى  #لدw2. 2حمه #هللا،  )#لضجيج )?فسا� 
 ،uكياAأل#( uأل�با#( uهذ` #لسن، )تنقلت في #لبال� )لقيت #لعلما

.uكاA فما صا�فت �شّد منه

)�نا �عّرm >#لذكاu< بأنه سرعة #لمحاكمة )>#لعقل< بأنه صّحة 
#لمحاكمة، )مسّلم بك �Aكى من عرفت، )?� كا� Aكا�` �كثر مّما 
 uيقفز فيجي w2لذكّي كالفا# �ينبغي. ال تعجبو# من هذ# #لكال7، فإ
على ظهر #لفرw، )#لغبي يقصر فيقع �)نها، فإ� كا� Aكا�` �كثر 

.wسع فيقع بعد #لفر(� Tيقفز قفز Hكالذ �مما ينبغي كا

 ً#uله كلمة ال نقصد بها سو Bمسّلم بك؛ كنا نقو �)كذلك كا
 (� منا  فيغضب   ،Bبا لنا على  لم تخطر  مقاصد  Aكا�`  له  فيوّلد 

ُيعِرQ عنا. )لوال #لفوضى في �2سه الستفدنا منه #لكثير.

 w2لموسيقى، مع �نه مد# w2ّمثله في #لفوضى مد �)كا
هو   ،T2لقيثا# على   mلعز#  Aستا�(  yممتا )ملّحن   x2با موسيقى 
في   w تُد2َّ كما  #لموسيقى  يد2ّسنا   �)كا  .m#لصو# مصطفى 
 j#2إلشا#( #لموسيقي  #لسّلم  �2َّسنا  )لقد  #لموسيقية،  #لمعاهد 
?لخ،   ،>Bصو< )سّلم  >فا<  )سّلم  #لكبير   >(�< )سّلم  كلها، 
)سّلم >#لر#ست< في #لموسيقى #لعربية، )#لمو#yنة بينه )بين سّلم 
 ،jماجو2<، )#لتأليف #لغربي، )#لتأليف #لعربي، )#لمقاما (�<

)#لضر)F بأنو#عها.
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� في �لثانوية، �لكنا ما �ستفدنا منه كثير�ً  َّ�كل Iلك كاH ُيد
ألH �ألستاI لم يُكن يستطيع ضبط >�لفصل<، �ألننا لم نُكن ننظر 
4لى �لموسيقى نظر� �حتر�k �تقدير، �ألننا كنا (�1 كاH 1كثرنا) يأبى 
�لعلم  �نتفاعي بها على  �لموسيقية. فاقتصر   Zعلى �آلال '��لتدّ
�لنظر0 فقط. �ما ندمت على ما 1ضعت منها، ألني ما 1ضعت 

.bشيئًا يؤَسف على فقد
*   *   *



١٧٣

-١٧-
kمن مصر 4لى �لشا

1ما تر�H �إل�IعاZ تقطع بر�مجها 1حيانًا لتذيع خبر�ً طا�ئًا؟ 
لخبر  ال  Iكرياتي،  فأقطع سلسلة   Zعا�Iإل� ُسّنة   kليو� 1تبع  4ني 
طا�� فما عند0 1خبا� I1يعها، �لكْن 1قطعها ألH هذb �ألياk تعيد 
�لجمعة   kيو قليًال. ففي   b1قف عند H1 4لى Iكرياتي حا5ثًا 1حّب 
�لثالث ��لعشرين من جما�5 �أل�لى حدz حاz5 كاH له �ألثر 

�ألكبر في حياتي، �لكنه ال يدخل في Iكرياتي.
 ،bكو�يد لم  ألنهم   bيعرفو لم  �لقّر�.   �1عشا تسعة   z5حا
��لذين 51�كوb لم يعرفوb ألنهم لم يسمعو� به، ��لذين سمعو� به 
لم يبالو� H1 يعرفوb ألنه حاz5 عا05 يقع مثله كل يوk �في كل 
بلد، �قد �قع لقوk عا5ّيين لم يكونو� من 0�I �لشأH �ال من 1هل 
�لغنى ��لسلطاH، ��قع في طر� حّي صغير من 1حيا. 5مشق، في 
�5� فقير� �لكنها ليست حقير�، ألنها �5� شاّ' عالِم يكّرمه �لنا� 
 xمّجانية في �لصبا ���5 Zطلبة �لعلم فيعقد لهم حلقا bيقصد�
�في �لمسا.، في هذb �لد�� �في مسجد �لحّي، يعطيهم �لكثير من 

علمه �ال يأخذ ال كثير�ً �ال قليًال من 1مو�لهم.
 xجة هذ� �لعالِم �ضعت غالمًا، ففر�o H1 هو z5هذ� �لحا
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 .�به 1بوb �جّدb �عّمته �جّدته، �كانو� هم ��ألkّ سّكاHَ هذb �لد�
 Zقابال يومئذٍ  5مشق  في  يُكن  �لم  �لحّي،  (�5ية)  قابلة  �ّلَدتها 
 oيحملن شها�5، �لم يُكن ُيوّلد �لنساَ. طبيٌب، �ال يجو Zكثير�
في 5ين �هللا 4ّال H1 تكوH >ضر���< �1 >حاجة< تشبه �لضر��� �ال 

يكوH ثمة طبيب 1نثى.
��لعجيب حقًا 1ني ال I1كر عن هذ� �لحاz5 شيئًا.

بل 1نا -لضعف �Iكرتي- ال 1عر� كيف كاH شعو�0 لّما 
�لدنيا   bهذ 4لى  1مي،  بطن  �هو  �لصغير،  عالَمي  من  خرجت 
�لو�سعة. �ال 1عر� كيف سيكوH شعو�0 عندما >�1لَد< مر� ثانية 

فأخر2 من >بطن< هذ� �لعالَم �أل�ضي 4لى سعة عالَم �آلخر�.
تلك �لوال�5 يسّميها �لنا� موتًا ألنهم ال يعرفوH من �لوجو5 
4ّال هذb �لدنيا. �لو كاH في �لبطن تو1ماH، فسبق 1حدهما بالخر�2 
�ُسئل �لثاني عنه لقاc -1يضًا- 4نه ماZ �5ُفن في 1عما% �ألحشا.! 

فهل تتشابه �لوال�5 ��لوفا�، k1 هي خياالZ 51يب؟
قلت لكم 4ني ال I1كر هذ� �لحاz5، �لكن �1يت خبرb على 
باطن جلد� >�لمصباx �لمنير<، �هذ� نّص �لخبر: "�oقنا �هللا فجَر 
يوk �لجمعة �لثالث ��لعشرين من جما�5 �أل�لى سنة ١٣٢٧ غالمًا 

سّميناb عليًا. كتب Iلك مصطفى بن 1حمد سبط �لطنطا�0".
فَمن هذ� >�لطنطا�0< �لذ0 ُننَسب 4ليه �نحمل لقبه؟ 4نه َجّد 

1بي ألّمه، �هو عّم جّد0. �هاكم قصَته من �1لها.
*   *   *
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في سنة ١٢٥٥هـ �صل 4لى 5مشق شا' مصر0 لم ُيسّجل 
�سمه على �لحد�5 �لم ُيطَلب منه جو�o سفر، ألنها لم تُكن بين 
مصر ��لشاk حد�5 على �أل�� �ال فر�% بين �لسكاH، �لم تُكن 
�ألسفا� تحتا2 4لى >جو�o<، بل كانت كلها بلد�ً ��حد�ً ترّ� عليه 
بني  ��ية   ،cلنجم ��لهال�  Z�I .لحمر�� �لر�ية  ��ية ��حد�، هي 
 ،Zلهم سيئا� Zحّكامًا بشر�ً لهم حسنا Hبنو عثما Hكا� .Hعثما
 �5يا َمن حكمو�   Zبأقّل من حسنا �ما حسناتهم -في جملتها- 
�إلسالk على سعة �قعتها ��متد�o 5مانها، �ال سيئاتهم بأكثر من 
سيئاتهم، �لكن �ليهو5 (�1صل كّل بلية في �لدنيا 4بليس ��ليهو5) 
بأمو�لهم  �جوَههم  �ضر'  �لحميد  عبد   Hلسلطا� صّدهم  لّما 
�لتي جا��� يسا�مونه بها على 5ينه �فتَر�� عليه �بهتوb، ��الفتر�. 
��لُبهتاH من خالئقهم. لّما كاI Hلك Iهبو� يشّوهوH تا�يخه �تا�يخ 

قومه، �صّد% Iلك نا� منا، بل من 1فاضلنا.
هذ� �لشا' �لذ0 �صل 5مشق سنة ١٢٥٥هـ ُ�لد في طنطا 
(�لتي كاH �سمها طندتا)، �1نا لم 51�كه، �كيف �قد ماZ سنة 

١٣٠٦، 01 قبل H1 �1لَد بإحد� �عشرين سنة؟
ما 51�كته �لكن سمعت خبرb من شيو  1سرتي، من �لَديه 
�لشيخ عبد �لقا5� ��لشيخ عبد �لوها' (�هما خاال 1بي)، �مّمن 
��لشيخ  �ألسطو�ني  �لمحسن  عبد  كالشيخ   bتالميذ من  51�كت 
محّمد شكر0 �ألسطو�ني مفتي سو�يا، �من ترجمته في �لكتا' 
شيخنا  جّد   (١)��لبيطا  %�oلر� عبد  للشيخ  �لبشر<   ���< �لقّيم 

______________________
 ،�(١) �لصحيح 1نه كتا' >حلية �لبشر في تا�يخ �لقرH �لثالث عشر< للبيطا
1ما >��� �لبشر في 1عياH 5مشق في �لقرH �لثالث عشر< فهو للشيخ= 
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�لشيخ محمد بهجة �لبيطا� �كتا' >�لحد�ئق<(١) للشيخ عبد �لمجيد 
�لدين(٢)، �مّما كتبه  تقّي  �لشيخ  تلميذ�b) �كتا'  �لخاني (�هما 
عنه �ألستاI محمد كر5 علي. �َمن نظر في تر�جم علما. �لشاk في 
�لقرH �لماضي، في هذb �لكتب �غيرها، �جد �لكثير منهم قد قر1 

عليه �قعد بين يديه.
قالو� في ترجمته: هو محمد بن مصطفى �لطنطا�0 مولد�ً، 
 Hكا كما  >�لطندتائي<  ُلقِّب  مذهبًا.  �لشافعي  موطنًا،  �لدمشقي 
 bعلى 1لسنة �لنا�، لّقبو �يكتب عن نفسه �1 >�لطنطا�0< كما سا
بلدb؟ ال 51�0، �لكن  �لشاk. فما�I كاH لقب 1سرته في  به في 
 H1 (b��لذ0 سمعته في صغر0 (�ال 1تبينه �ال 1حّقق �آلH مصد
�سم 1سرته كلمة فيه شين �نوH. ال تضحكو�، 4ني 1قوc �لحّق. 
لعلها �لشنا�0 �1 �لمنشا�0 �1 �لشنو�ني... ال يعر� Iلك 1حد، 
 Hما كا� ،Hنصف �لقر� Hكيف �قد مضى على نز�حه منها قر�
َعَلمًا من �ألعالk حتى ُيهَتّم بِحّله �ترحاله، ما هو 4ّال �جل من 

�1سا� �لنا�.
من  �ُعّد��   kلشا� سكنو�  �لذين  �لمصريين  عن  بحثتم  �لو 
�لذين هاجر��  �لذين سكنو� مصر، ��لمغا�بة  1هلها، ��لشاميين 
�لمسلمين  بال5  كانت  لّما  Iلك  �لكثير.  لوجدتم  �لمشر%،  4لى 

______________________
�لحنابلة في 5مشق في oمانه، �في كال  �لشطي مفتي  =  محمد جميل 

�لكتابين ترجمة للشيخ محمد بن مصطفى �لطنطا�0 (مجاهد).
(١) >�لحد�ئق �لو�5ّية في حقائق 1جّال. �لنقشبندية< (مجاهد).

�لدين  �لتو��يخ لدمشق< للشيخ محمد 51يب تقي   Z(٢) كتا' >منتخبا
�لحصني (مجاهد).
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1سفي!  فيا   Hآل� 1ما  4لى حيث شا..  يسافر من شا.  ��حد�   ً���5
لقد فرقت �لسياسُة �ألسرَ� �لو�حد�، فأنا سو�0، �بنتي 1�5نية، 

!Zسعو5يا Zبناتي �ألخريا�
(4كس  �خن  من   ��لقطا في  ساعة  نصف   Zسافر �لقد 
الشابيل)(١) في 1لمانيا 4لى لييج في بلجيكا فتغّير علّي كل شي.: 
�للغة �مناظر �لبلد ��ضع �لشو��V �قو�عد �لسير، لقد شعرZ 1ني 
�نتقلت من بلد 4لى بلد. �1سافر من �لريا� 4لى بغد�5، �1 4لى 
�لكويت، �1 4لى عّماH، �1 4لى 5مشق، �1 4لى مصر، فال 1كا5 
1شعر بتغّير حقيقي، 4ّال �لتغير �لذ0 يشعر به من يسافر من مدينة 

4لى مدينة في �لد�لة �لو�حد�.
*   *   *

قالو� 4نه �لد في طنطا (من 1عماc مصر �لقاهر�)، �نشأ يتيمًا 
في ِحجر 1خيه �ألكبر (�كاH �سمه عليًا). فَمن 1بوb؟ �ما عمله؟ 

�ما خبرb؟ �هللا 1علم.
1ما علّي هذ�، علّي بن مصطفى �لذ0 ُسّميُت باسمه �ُسّمي 
1بي باسم 1بيه، ��لذ0 هو 1بو جّد0، فال 1عر� عنه 4ّال 1طر�� 
في  1علم)  (��هللا   Hكا 1نه  منها  1تحّققها.  �لم  1ستقِصها  لم   �1خبا
 Hخا في  5كانًا  فتح  5مشق  سكن  لّما  �1نه  باشا،  4بر�هيم  جيش 
�لجمر�؛ �هو سو% مسقو� قريب من �ألمو0 على شكل ��oية 
قائمة في �سطه مخزH ��سع، لّما 1��5 1بو خليل �لقّباني H1 يقيم 
مسرحه (�كاc�1 H مسرx في �لشاk) جعله في هذ� �لمخزH، فلما 

______________________
.b�(١) عاصمة شا�لماH �فيها �ثا



١٧٨

4لى   bضطّر��� للفسا5  �لبا'  هذ�  فيها  ُيفَتح   H1 5مشق  1هل  1بى 
4غالقه �حل 4لى مصر عاk ١٨٨٤، �فيها ��جت سوقه �عال نجمه 
��شتهر �سمه. �كاH يقتبس �لر��ية �1 يؤّلفها، �يلّحنها �يمّثلها، 

فكاH مؤّلفًا �ملّحنًا �ممّثًال.
كاH في خاH �لجمر� سو% �لقما¦، �كاH يرتاb5 �لنسا.، 
لذلك كانو� يدعونه 1حيانًا >سو% �لنسو�H<. فكاH جدنا هذ� (�لذ0 
 Zجا.ته �مر�1 فكشفت �جهها لتر� �لقما¦ �1 مّد �I4 (ال 1عرفه
4لى  �لنسا.، فاضطُّر  فتركه  بالستر،  لتلمسه oجرها �1مرها  يدها 

تر� �لدكاH �عا5 4لى مصر.
1تكلم  �لذ0  (�لشيخ محمد   b1خا Hفقير�ً أل  H1نه كا �يظهر 
عنه) كاH يعيش في �لجامع �ألحمد0 في طنطا على خبز �لجر�ية 
�مر% �لمخلَّل، ال يجد غيرهما. �قد "حفظ هنالك �لقر�H �حّصل 

بعض �لعلوk �لنقلية ��لعقلية، ثم سافر 4لى حلب"(١).
______________________

ينصر�  فالذ0  �لمعنى؛  4لى �ضطر�'  يؤ05  لبس  �لفقر�   b(١) في هذ
 kهو �لشيخ علي �لذ0 قد (ًفقير� Hلذ0 كا�) لحديث 4ليه في �1لها�
5مشق مع جيش 4بر�هيم باشا �فتح 5كانًا في خاH �لجمر� ثم تركه 
�عا5 4لى مصر، 1ما �لذ0 "حفظ هنالك �لقر�H" فهو �لشيخ محمد 
سنة  5مشق  4لى  �صل  (�لذ0  عنه  بالحديث  �لمقالة   Z1بد �لذ0 
١٢٥٥)، ��إلشا�� في قوله "حفظ هنالك �لقر�H" تعو5 4لى طنطا �لتي 
ُ�لد فيها، �هذb هي ترجمته �لتي 1ُخذZ منها �لنصوS �لتي �ضعها 
�لدمشقي  �لطنطا�0 مولد�ً  بن مصطفى  1قو��: "محمد  بين  جد0 
في  �1لف  �مئتين  1�بعين � 4حد�  �لد سنة  مذهبًا،  �لشافعي  موطنًا 
بلد� طنطا من 1عماc مصر �لقاهر�، �نشأ يتيمًا في ِحجر 1خيه �ألكبر، 
 = في  ��لنقلية  �لعقلية   kلعلو� بعض  �حصل  �لمجيد   Hلقر�� �حفظ 
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�يظهر H1 حلب كانت مثابة للعلم ��لفن؛ فهذ� �لرجل قد 
1ّموها  �لفّن  �لعلم عن علمائها، �بعُض كبا� 1هل  لتلّقي  قصدها 
ألخذ �لفن عن موسيقّييها، �من هؤال. محّمد عبد �لوها' كما 
 Zفيما 1علم 1نا- هي �لموشحا- kلغنا. �ليو� �Iكر عن نفسه. �مصا5ُ
�لحلبية،  ��لقد�5  �لمصرية،  ��ألغاني   ���أل��5 �ألندلسية، 

��لمقاماZ �لعر�قية، ��لعتابا ��لمو��يل �لسو�ية ��للبنانية.
كيف Iهب 4لى حلب؟ �لما�I؟ ال 1علم �قد "قر1 في حلب 
 Z�oإلجا� bهذ� ."b�o1جا� bلترمانيني �غير� �لشيخ 1حمد  على 
 H1 "�كاH من طريقتهم   ،kليو� �لجامعية   Z�5لشها� بمثابة  كانت 
على   Z�oإلجا�� به.   bيجيز ثم  قر1  فيما  �لطالب  يمتحن  �لشيخ 
�ليس  �لخاّصة،   �oإلجا� �منها  �لعاّمة   �oإلجا� منها   :Zجا�5
 Hلعلما. يستنكفو� Hلخاّصة، بل كا� �oإلجا� �لإلجا�o �لعاّمة �عتبا
بها خمس   kفأقا" ثم قدk 5مشق سنة ١٢٥٥  بها"(١).  �لعمل  عن 
سنين، �تلقى �لطريقة �لنقشبندية عن �لشيخ محمد �لخاني �لكبير، 
 Hيصنع �لعلما. �ألغنيا.؛ ُينِزلو Hلمّد�". �كذلك كا� bبقي نزيله هذ�

______________________
1حمد  �لشيخ  على  �قر1  4لى حلب  سافر  ثم  �لبد�0،  �لسيد  جامع    =
�لترمانيني �غيرb �1جاb�o، ثم قدk 5مشق سنة ١٢٥٥ فأقاk بها خمس 
سنين �تلقى �لطريقة �لنقشبندية عن �لشيخ محمد �لخاني �لكبير �بقي 
�لشيخ   kلشا�  zمحّد  ���5 من  كثير�ً  �حضر  �لمد�،   bهذ نزيله 
عبد �لرحمن �لكزبر0 ��لعالمة �لشيخ سعيد �لحلبي ��لعالمة �لشيخ 
عبد �لرحمن �لطيبي، ثم عا5 4لى مصر سنة ١٢٦٠ ��شتغل في �لجامع 
�ألoهر خمس سنين 1يضًا، ثم �جع 4لى 5مشق سنة ١٢٦٥ �قد 1تقن 

كافة �لفنوH �صا� �ية باهر� في �لمعقوc ��لمنقوc" (مجاهد).
(١) من كتابي >�إلماk �لنو�0< في سلسلة >1عالk �لتا�يخ<.
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�لطالب �يعّلمونه �ينفقوH عليه، كما كاH يصنع �إلماk محمد بن 
 .bغير� Zلحسن (صاحب 1بي حنيفة) مع 1سد بن �لفر��

�قر1 على محدz �لشاk في تلك �ألياk �لشيخ عبد �لرحمن 
��لشيخ  �لحلبي،  سعيد  ��لشيخ  �ألساتذ�،   I1ستا �لكزبر0، 
 .kلشا� 1هل  يعرفهم   k1عال كلهم  �هؤال.  �لطيبي،  �لرحمن  عبد 
ثم عا5 4لى مصر �لزk �لجامع �ألoهر خمس سنين قر1 فيها على 
�لشيخ 4بر�هيم �لباجو�0، شيخ �لجامع �ألoهر صاحب �لحو�شي 
�ألoهر،  �لجامع  خطيب  �لسقا  4بر�هيم  ��لشيخ   ،���لمشهو
��لشيخ محمد �لخضر0 �لكبير، �هو فقيه عالِم بالعربية ��لفلسفة 
 kطريقة للكال Vجل عبقر0 1صابه �لصمم فاختر���لعلوk، �هو 
بإشا��Z �ليد �عّلمها َمن حوله، فكاH يخاطبهم �يخاطبونه بها، 

�قد تلّقى جدنا عنه �لعلوk �لرياضية ��لفلك.
>سيد0  مسجد  في  حجر�  له  ��تخذ  5مشق  4لى  �جع  ثم 
ُصَهيب< في c�1 حّي �لميد�H، فكاH يعّلم فيها نها�b كله. ��ستمر 
�لجز�ئر0، فدخل   ��لقا5 عبد  �ألمير   b5عا في Iلك سنين حتى 
�لبلد ��ستأجر له �5��ً ��سعة (�هي �لد�� �لتي �لت فيما بعد 4لى 
فيها)، �عّين  �لحسني �تُوّفي  �لدين   ��لشيخ بد �لمحدz �ألكبر 
له معاشًا �1�سل 4ليه �1الb5 لُيقِرَئهم، فاتخذ حجر� في �لمد�سة 
�لبا5��ئية (�إلنشا. هذb �لمد�سة قّصة طريفة ليس هذ� موضعها) 
 Hيعّلم فيها �1ال5َ �ألمير �غيَرهم من طلبة �لعلم. قالو�: "�كا Hفكا
 b��ثا �من   ،Zتحقيقا�  Zتدقيقا فيه  �له  علم  كل  في  مشا�كًا 
>�لبسيط< �لموضوV في منا�� �لعر��، �هي �لمنا�� �لرئيسية في 

�لجامع �ألمو0".
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�كاH هذ� �لبسيط من صنع �بن �لشاطر، �هو فلكي �ياضي 
�لفلك  �لجامع �ألمو0 �له مؤلفاZ في  �لمؤIّنين في  �ئيَس  Hكا
معر�فة �مشهو��، �كاH مولدb في سنة ٧٠٤هـ في 5مشق �تُُوّفي 
فيها سنة ٧٧٧هـ. �بقي هذ� �لبسيط صالحًا 4لى سنة ١٢٩٢هـ، 
فطر1 عليه خلل فكّلفو� جدنا بإصالحه فانكسر في يدb، فشّنع عليه 
نا� من 1هل �لشاk �هجاb �لشيخ عبد �لسالk �لشطي �حمه �هللا 

بقصيد� مطلعها: >كَسَر �لبسيَط بر1يِِه �لمعكوِ�<.
�كاH �ألمير عبد �لقا5� يتصّر� كأنه حاكم، فأمر به فأقيم 
عليه حّد �لقذ� (�1 ما يشبه هذ�، فما 1��0 4ّال ما سمعتُه)، �ال 
1ّتهم في هذ� بريئًا �ال �51فع عن معتدٍ، �قد Iهب �لجميع 4لى لقا. 
 kمعلومٌة مناقبه، ��لشيخ عبد �لسال� b5بهم، ��ألمير معر�ٌ� جها�

عالِم من 1سر� علم، فغفر �هللا لمن 1سا. �عّو� َمن 1ُسي. 4ليه.
بسيطًا �خر 1جو5 من �أل�c، حسبه على  �قد صنع جدنا 
�ألفق �لحقيقي �5�o فيه قوَ� �لباقي للفجر، �ُ�ضع في مكانه في 
يوk مشهو5. �قد نظم �لشيخ �لخاني قصيد� عا�� فيها قصيد� 

�لشطي مطلعها:
�لتأسيِس بغايِة  �لبسيَط  �ئيُس كلِّ �ئيِسصَنَع  kِشيُخ �لشآ

�  لذلك على طريقة حسا' �لُجّمل، في �خر بيت فيها، ّ1�
:cفقا

�لُقّد�ِ�ما قاcَ 1هُل �لشاkِ في تا�يِخِه بنفحِة  �لبسيُط  تمَّ 

 k01 سنة ١٢٩٣. ثم َصنع بسيطًا �خر لجامع �لدّقا% �لذ0 يؤ
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.�فيه �يخطب شيُخنا �لشيخ بهجة �لبيطا
 Zمن �ألمير، فلما ما bيعيش على �لر�تب �لذ0 يأخذ Hكا�
 .bنهى �لديه عن 1خذ� bتبًا فلم يأخذ���ألمير جعلت له �لحكومة 
�لست 51�0 لما�I، �ال 1عر� لرفضه �جهًا شرعيًا، �ال من با' 

�لو�V، فالحديث صريح بجو�o 1خذb، بل بالحّث عليه.
�جعل يبيع كتبه (�هي 1عز شي. عليه) �يعيش منها، حتى 
توّفاb �هللا �خر �بيع �لثاني سنة ١٣٠٦هـ "�ُصّلَي عليه في �لجامع 
�تر�  �لصغير".  �لبا'  مقبر�  في  �5ُفن  عظيم،  بمشهد  �ألمو0 
�لبسيط  �لفلك ��لرياضياZ منها >حسا'  كتبًا صغير� 1كثرها في 
معرفة  عن   Vلقنا� >كشف  �سمه<، � �لربع  >حسا'  �سمه<، �
�لوقت من �ال�تفاV<. �له -كما قالو�- "تقرير�Z على كافة �لكتب 
�حمه  ،"Zمبَهما x4يضا� Zلتي 1قر1ها مشتملة على حّل مشكال�

�هللا.
*   *   *

 k1ختم �لكال H1 يخ، فال 1ستطيع��1نا 1كتب هنا للحق �للتا
عن جدنا من غير H1 1عر� 4لى 1مٍر َصنعه، ما 51�0: هل 1حسن 
فيه k1 1سا.؟ هو H1 �ألمير عبد �لقا5� �لعالِم �لمجاهد كاH (�ليته 
�بن  بها  �لقائلين  �شيُخ  �لوجو5،  بوحد�   cيقو ممن  يُكن)  لم 
�لمّكية<، �كاH منه نسخة كاملة   Zعربي(١) �1كبر كتبه >�لفتوحا
 bنا �لشيخ محمد�ً �تلميذ في قونية بخّط �لمؤّلف، فبعث �ألميُر جدَّ

______________________
�لفقيه   k(١) قالو� في �لمشر% >�بن عربي< ليميَّز من >�بن �لعربي< �إلما

�لمحقق �لمعر��.
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�لشيخ محمد �لطيب (�لمدفوH في �لمّز� في 1جمل بقعة منها) 4لى 
قونية لنسخ صو�� عنها �طبعها.

هذ� هو �لذ0 صنعه. �لألمير عبد �لقا5� �لجز�ئر0 كتا' �سمه 
صغير  �1نا  1لزمت  �لوجو5،  �حد�  بمذهب  مملو.  >�لمو�قف< 
 Zستعذ� فيه  ما  �1يت  فلما  طبعه،   '�تجاِ بتصحيح  بالمشا�كة 

باهللا �تركتُه.
ُكْفر   H1 بعين سنة��لقد كتبت في >�لرسالة< من 1كثر من 1
كّفا� قريش ليس 1كثر مّما في هذb �لكتب، فقاk علّي مشايخ من 
مشايخي �كانت بيني �بينهم مناظر�Z، ثم �قترحت �قتر�حًا 1عيد 

:Hآل� bكرI
1عظم  هم  �لذين  �لخمسة  �لكّتا'  من  ��حد  عربي  �بن   H4
كّتا' �لعربية: هو ��لجاحظ �1بو حّياH �لتوحيد0 ��لغز�لي ��بن 
له،  تلميذ�ً   Hيكو H1 4ال �oيبلغ سبينو خلد�H. �هو فيلسو� ال 
 bبخير �يذهب   bيفسد �لكن  عظيم،  كتا'   >Zلفتوحا�< �كتابه 
1خذ  �1نه  1نه كفر،  في  ُيَشّك  فيه من كالk ال  ما  �يمحو جماله 

�ألفالطونية �لجديد� ألفلوطين فجعلها من �لدين.
كله  هذ�  منها  فنمحو   ،Zلفتوحا� نأخذ   H1 هو   xالقتر���
(�هذ� كله ال يبلغ ُعْشَر �لكتا') ثم نطبعه طبعة جديد� �نكتب 
' �لفتوحاZ< فنستفيد منه �نستمتع بالخير فيه  على غالفها >مهذَّ

�نسلم مّما فيه من �لشر. فما �1يكم k�5 فضلكم؟
*   *   *
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-١٨-
جد0 �لشيخ 1حمد �لطنطا�0

فما يد�0 ِخر�ٌ¦ ما َيصيُدتكاثَرZِ �لّظباُ. على ِخر�ٍ¦ 
I1هانكم  في  بقي  مّما   Hتعلمو �1نتم   .kليو� مثالي  هو  هذ� 
من 5��� �لبالغة (H4 كاH قد بقي فيها شي. منها) H1 �لمشبَّه ال 
 Hكالمشبَّه به في جميع صفاته، بل فيما هو >�جه �لشبه<. فإ Hيكو
سمعت مغنيًا يقوc: >يا غز�ًال صا5َ قلبي< ال تتصّو� H1 لهذb �لحبيبة 
 H4� !بع��لتي صاZ5 قلبه Iَنبًا كذَنب �لغز�c �1 1نها تمشي على 1
شّبهوها بالقمر ليلة 1�بعة عشر لم نتصو� �جهها �5ئر� كاملة كوجه 

�لقمر، �ال 1نه مثله -كما oعمو�- فيه �لصخر ��لحجر!
1نا مثل خر�¦ في ترb55ّ �حيرته، ال في َخْلقه �صو�ته، 
 H4� .كلب �1نا بحمد �هللا بشر (H�1 كما ال تعرفو) Hألنه كما تعرفو
كاH في �لبشر من َيحُسن به H1 يعو5 فيقر1 كتا' >تفضيل �لكال' 

على كثير مّمن لبس �لثيا'<.
*   *   *

لقد �صلت في هذb �لذكرياZ 4لى مفر% �لطر%، ففتحت 
 0�1مامي مسالك ال 1ستطيع H1 1مشي فيها كلها معًا �1حا� فال 51



١٨٦

1يها 1ختا�: هل 1كمل �لكالk عن مكتب عنبر �عن 1ساتذتي فيه؟ 
k1 1تكلم عن نهضة �لمشايخ؟ k1 �لثو�� �لسو�ية؟ k1 1ُتّم ما شرعت 

فيه في �لحلقة �لسابقة ليتصل �لحديث �يتسق؟
1تّم ما شرعت فيه.

قلت لكم H4 �لذ0 قدk �لشاk من طنطا في مصر هو �لشيخ 
محمد، �قد جا. معه 1حمد �بن 1خيه �لكبير(١). ��لشيخ 1حمد هذ� 
 �بقايا صو تُوّفي سنة ١٩١٤، �في �Iكرتي عنه  �لذ0  هو جد0 
قليلة �لكنها ��ضحة، �كذلك تكوH �لصو� �لتي ترتسم في عهد 

�لصغر.
�لقد سا.لت نفسي: لما�I 1حدz �لقّر�. عنه �ما �نتفاعهم 
بهذ� �لحديث؟ ثم �1يت 1نه كاH >نوعًا< من �لشخصياZ ال يخلو 
من طر�فة �1 غر�بة، ثم 4نه جد0 ��لكالk عنه حلقة ال بّد منها في 

.Zسلسلة �لذكريا
 Hمتقاعد�ً في �لجيش �لعثماني. �كا >�كاH جد0 >4ماk طابو
للوّعا© ��ألئمة في هذ� �لجيش ُ�َتب مثل ُ�َتب �لضّبا� �1عالها 
�تبة >مفتي 1ال0<، �1حسبها تقابل �ظيفة قاضي �لعسكر قديمًا. 

______________________
(١) 01 �بن علي. �قد ��� عّم 1مي �لشيخ سعيد �لطنطا�0 (�هو 1صغر 
في  ه محمد�ً  H1 جّد جد0 1حمد هذ� قد صحب عمَّ 4خو� جد0) 
َقْدمته �لثانية 4لى �لشاk ال في َقدمته �أل�لى. �قد علمتم -مّما مضى- 
H1 �لشيخ محمد�ً جا. 4لى 5مشق في �لمر� �أل�لى سنة ١٢٥٥ فمكث 
فيها خمس سنين، ثم عا5 4لى مصر فبقي هنا� مثلها �عا5 4لى 5مشق 
سنة ١٢٦٥، فعندئذ �صل معه �بن 1خيه 1حمد �لذ0 هو جد جد0 

علي �لطنطا�0، �حم �هللا �لجميع (مجاهد).
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�ال 1عر� 1نا مّمن نالها 4ّال �لشيخ �ضا �لزعيم، �هو �جل يستحّق 
صّد�عًا  �هللا،  مع  صا5قًا   Hكا فقد  قصير�،  �قفة  عليه  1قف   H1
�لولد   :bلد��  Hكا �كذلك  �لمثيل،   ��نا5 جر�1  جريئًا  بالحق، 
�لدين �حمه   xلشيخ صال� �هللا  4لى  �لد�عي  �لصديق  �لصالح هو 
 Vبتد� �لـ... �هو >�لمشير...< حسني �لزعيم، �لذ0  �هللا، ��لولد 
 Hكا H4� ،لعسكرية سنة ١٩٤٩� Zفي بال5 �لعر' بدعة �النقالبا
قد سبقه �لفريق بكر صدقي في بغد�5 سنة ١٩٣٦ بانقال' جزئي 

غير كامل. �قد حضرZ �النقالَبين، ��بما تكلمت عنهما.
شا�� �لشيخ �ضا في حر' >�لترعة< لّما 1عّد جماc باشا 
-بأمر جماعته �التحا5يين �ضغط حلفائهم �أللماH- حملة حشد 
لها ما �ستطاV من �لَعد5 ��لُعد5 الجتياo >ترعة �لسويس< �تحرير 
مصر من �إلنكليز. خطب �لشيخ �ضا �لجنَد �Iّكرهم �هللا، �5عاهم 
ليصّححو� نياتهم في �لجها5. �تلك سّنة �لمسلمين قبل كل معركة 
 Zلم يخسر �لدنيا بالمو Zما �Iليخوضها �لجند0 على بصير�، فإ

حتى يكوH قد �بح �لجنة بالشها�5. 
فد�ئي  �كل  مسلم  جند0  كل  يعرفه   H1 يجب  ما  �هذ� 
ُقتل   �I4 �لثو�' �يحظى  يناH4 c ظفر  للمنايا،  يتعر�  �كل من 
بالشها�5. �ليس �لشهيد �لذ0 يقاتل لمجر5 �ستر5�5 �لبلد �لسليب 
�ال �لذ0 يموZ خدمة للَعَلم �ال تضحية للوطن �ال 5فاعًا عن 
مجد �لعر�بة، بل �لذ0 يقاتل إلعال. كلمة �هللا �يموZ في سبيل 
 c1حد منكم باتباعه، �لكنه قو kهذ� قولي 1نا لما 1لز Hهللا. �لو كا�

من ُيْلَزkُ باتباعه كل ��حد منكم: �سوc �هللا ‘.
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 Zضا �لجنَد ليحّمسهم �يدفعهم 4لى �لمو�لم يخطب �لشيخ 
1كبر<  ليأكل �يناk، بل خطبهم �صاx >�هللا  4لى خيمته  يأ�0  ثم 
�1قدk، فطا�Z به قنبلة مدفع من مد�فع �إلنكليز، فما �جد�� له 
جسد�ً ُيدَفن، لم ُيَقْم له قبر �لكن 1قيم له في قلو' �لنا� ُحسن 
�لذكر، �ثبت له عند �هللا جزيل �ألجر، �هذ� 5عا. هللا �ليس تأّليًا 

على �هللا.
*   *   *

 b5�o� بطبعه،  نظاميًا  كاH جّد0  4لى حديث جّد0.  1عو5 
فكانت  �لترتيب،  بالنظاk �حرصًا على  �لتز�مًا  �لجيش  في  عمله 
فيها بحسا'  تلميذ في مد�سة �5خلية، كل حركة  حياته كحيا� 
��حد�ً  يومًا  طولها-  -على  كانت  فكأنها  �قت.  له  عمل  �كل 
كانو�  منامه في موعد محّد5، �قيامه في موعد محّد5.  يتكر�؛ 
يومئذٍ يأكلوH مرتين فقط، �لفطو� بعد صال� �لفجر، ��لَعشا. بعد 
�1 غد�. متأخر�ً، فليس �لمهّم �السم،  �لعصر. كاH َعشاً. مبّكر�ً 
بل H1 يكوH �لساعة �لثامنة �لغر�بية (I4 لم يُكن �لتوقيت �لز��لي 
 ���أل خرَجت   �I4 4ّال  يتأخر،  �ال  عنها   kيتقد ال  مألوفًا)(١)، 
عن مد��ها �1 1سرَعت في مسا�ها، �1 غابت �لشمس قبَل حين 
غيابها. �طالما كاH ُيولِم �لوالئم يدعو 4ليها كبا� قا�5 �لجيش �1 
�جها. �لبلد، فإ�I بلغت �لساعة �لثامنة باشر �ألكل مع من حضر، 

.bيأكل �حد Vلم يحضر 1حٌد شر H4�
______________________

(١) �لساعة �لغر�بية يعا5 ضبطها في لحظة �لغر�' كل يوk على �لثانية 
عشر�. �معنى هذ� H1 �قت عشا. �لشيخ 1حمد �لطنطا�0 كاH قبل 

�لغر�' بأ�بع ساعاZ، سو�. 1كاH �لوقت صيفًا k1 شتا. (مجاهد).
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4نه مثل كانط �لذ0 كانت تُضَبط �لساعة على موعد خر�جه 
من �5�H4� ،b كاH �بن بلدb هاينه يقوc 4نه ليس 4نسانًا َيشعر بل �لة 

:cتتحر�، �شاعرنا (1ظن 1نه حافظ 4بر�هيم)(١) يقو
نظا�kُلذيُذ �لحياِ� ما كاHَ فوضى  �1 مسيطٌر  فيِه  ليَس 
��هللا 1علم بصّحة ما قاله.

*   *   *

سكن جد0 �1ًال مع عّمه في �5�b �لكبير� �تز2�ّ �بنته(٢)، 
بنته.  �بن   01 �لطنطا�0<  بأنه >سبط  نفسه   � ُيعرِّ 1بي   Hلذلك كا
 ��لد� في  كلها  �ألسر�   Vجتما� على   Hيحرصو  kلشا� 1هل   Hكا�
�لو�حد�، �لجد ��لجّد� ��أل�ال�o� 5جاتهم �1بنا. هؤال. �أل�ال5 
�بناتهم، لكل منهم جانب من هذb �لد�� �لو�سعة، �كلهم يأكل 
4لى  بطعامها  �تذهب  1سر� صغير�  كل  تغر�  ��حد�،   �ِقْد من 

______________________
(١) هو حافظ 4بر�هيم، �عجز �لبيت في �لديو�H: >ليس فيها مسيطر �1 

1ميُر< (مجاهد).
(٢) خالصة �لقصة H1 �لذ0 جا. من مصر هو �لشيخ محمد بن مصطفى، 
جا. 4لى �لشاk سنة ١٢٥٥ فأقاk بها خمس سنو�Z ثم عا5 4لى مصر. 
1بيه   Zبعد مو  bّبا� �لذ0  �لشيخ 1  كبير �سمه علي هو  لهذ�   Hكا�
 kصغير�ً (في ترجمته 1نه نشأ يتيمًا في ِحجر 1خيه �ألكبر)، �حين قد
1خيه علي هذ�،  بابن  ثانية في عاk ١٢٦٥ جا. معه  �لشاk مر�  4لى 
��سمه (01 �بن �أل ) 1حمد. �كانت للشيخ محمد بنت �سمها مريم 
فزّ�جها �بَن 1خيه 1حمد، فولدZ له �لد�ً سّماb مصطفى، �هو 1بو 

جد0 علي �لطنطا�0، �حمهم �هللا (مجاهد).
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غرفتها. �كاH عمل �لد�� مقّسمًا بين نسائها، لكل ��حد� يوk في 
�ألسبوV �1 يوماH �1 ثالثة، تبعًا لكثرتهن �1 قّلتهن. ��I4 �جتمعو� 
1مر�ً  له   Hلجّد قعد�� متأ5بين خاشعة 1صو�تهم، ال يخالفو� عند 
�ال يجر��H عليه بطلب �ال يبد��نه بحديث، بل 4نني سمعت 
من 1بي (كما سمعت عنه من 1صحابه بعد �فاته) 1نه ال يعر� ما 

لوH عيَني 1بيه ألنه لم يرفع بصرb 4ليه قط.

�لصو�'،  هو  1نه   ��1 1صفه �ال  �لذ0  هذ�  1حّبذ  �لست 
1�جو H1 نحافظ عليه، فهو � b1ما �لذ0 1حّبذ .Hكر ما كاI1 لكن�
 ��لد� �بنة عّمه، �لو جمعتهما  �لعّم 1جنبي عن  �بن   H1 1ّال ننسى
�لو�حد�، �1نه H4 جاo (عند �لحاجة) H1 تشا�كه مجلَس �ألسر� 
فال يجوo في 5ين �هللا H1 تكشف 1مامه عن 1كثر من �لوجه ��لكفين 

�ال H1 تنفر5 به، �عليه H1 يغّض عنها بصرb �تغّض هي بصرها.

 bهذ cبين 1طفا Zلمشكال� zتحد� Zكانت تقع �لخصوما�
�هذ�  �آلبا..  فيها   ��يشا �قد   ،Zألمها� 4لى  فتنتقل  �لمجموعة 
�لرجل بز�جته ��لدb. �لو خلت  �نفر5  شي. ما منه بد حتى لو 
�5� من مثل هذb �لمشكالZ لخلت منها 1شر� �5� قامت على 
�سوc �هللا عليه صال� �هللا، فقد كانت فيها  ��5 ،��ظهر هذb �أل

1شيا. منها.

�لكنها كانت كاصطد�k �لغصن بالغصن في �لد�حة �لباسقة 
��لموجة بالموجة في �لبحير� �لصافية، �1صُل �لشجر� ��حد �ما. 
�لبحير� ��حد، �لكنها �يح �لصبا هّبت في �ألصيل فأ�oحت �لملل 
�جا.Z باألمل. �هل �لحيا� 4ّال �لحركة، �هل في �لحركة غالبًا 
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4ّال �لبركة؟ خالٌ� �لكنه على �لسطح، �ما في �ألعما% 4ّال �أللفة 
��التفا%.

 bهو في هذ� ،cأل�� Hله �لمكا Hيكو H1 جد0 يحب Hكا�
�لد�� �لكبير� ال يكوH 4ّال �لثاني، لذلك �ستأHI عمه ��نفر5 بنفسه 

�1هله، �1خذ �5��ً صغير� (�5ُير�) من 1مال� �قف جامع �لتوبة.
 ،��في 5مشق مسجد جامع ُيَعّد من مساجد �إلسالk �لكبا
�ألمو0.  �لجامع  �هو  �لحرَمين:  بعد  �1قدمها  1كبرها  هو  بل 
�مساجد تليه، في كّل حّي من 1حيا. 5مشق، جامع �لتوبة لحّي 
 Hكا�) kبا' �لسال� ���لعقيبة �ما ��الها، �مسجد �لقصب للعما
�سمه با' �لسالمة)، �جامع �لسنانية(١) لبا' �لجابية �ما �تصل 
 Hميد� c�1 مصّلى �لعيد في Hبه، �جامع با' �لمصّلى، حيث كا
�جامع   ،Hللميد� �لدّقا%  �جامع  منجك،  �جامع  �لحصى، 
�لشيخ محيي �لدين، �جامع �لحنابلة، �جامع �لشيخ عبد �لغني 
�لنابلسي، �جامع �كن �لدين �هي ألحيا. سفح قاسيوH، �جامع 

تنكز، �جامع يلبغا، في �لمرجة �1 بجو��ها.
�في  5مشق،  طر�  في  فقير  صغير  حّي  �لعقيبة  �حّي 
�1لها   .Z��منها مجموعة حا كًال  لعل   �1  ،Z��طرفه ثالz حا
>قامو�  كتا'  في  نظرتم  �لو  �لديما.   Vُصّنا  01 >�لديمجّية<، 
 Zصناعا kلشا� 1نه كاH في  لر1يتم  للقاسمي  �لشامية<   Zلصناعا�
�هللا  �حم � 1سما.ها.   kليو� نسينا  لقد  بل  نسيناها،  1صيلة  جليلة 
�لقاسمي �لذ0 1لهمه �هللا تأليف هذ� �لكتا' في �قت لم يُكن يهتم 

______________________
(١) �لذ0 بناb سناH باشا 1عظم مهند� في �لعهد �لعثماني.
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ظافر   Iألستا� ألخينا  �شكر�ً   ،Zلموضوعا�  bهذ بمثل  1حد  فيه 
.(١)bطبعه �نشر H1 (حمه �هللا�)

كاH في �لشاk 1قمشة تُنَسج على �لمنو�c �تُباV قطعًا، كل قطعة 
لثو' ��حد، تُسّمى >�لصاية<. منها �لرخيص �لمصنوV من �لقطن 
�نحوb �هو >�لديما< ��لغالي من �لحرير �شبهه �هو >�ألّالجة<، 
�هو �لقما¦ �لمخّطط �للّماV �لذ0 تُصَنع منه >قفاطين< �لمشايخ 
في مصر، �كنا نلبسه في �لشاk في �ألعيا5. تتعّد5 فيه 1لو�H �لقما¦ 
 Hلخطو� فيكو� bهذ cلقما¦ �1شكا� ��لخطو� �لمرسومة على 
منه عشر�Z �عشر�Z من �ألنو�V، �هو متين يكا5 يعيش مع البسه 

شطر عمرb �ال يبلى.
 k1يا �لتركية  �سونا ّ5 �لما  �لديما.  صانع  هو  فالديمجي 
�لحر' �أل�لى عّلمونا H1 �لنسبة 4لى �لصناعاZ تلحقها غالبًا جيم 
قبل يا. �لنسبة، فنقوc: بندقجي �كند�جي، �4لى �لبلد�H بزيا�5 
الk قبلها، فنقوo4 :cميرلي (نسبة 4لى o4مير) ��1�فلي (نسبة 4لى 
ها قديمًا). �1نا 1كتب هذb �لذكرياZ كلها من  �1�فا، ��1�فا هي �لرُّ

______________________
من  5مشق)  علما.  من  (�هو  �لقاسمي  سعيد  محمد  �لشيخ   Hكا  (١)
�لُغَر�  >بد�ئع   bفيها سّما كتابًا  فأنشأ  �لشامية،   Zبالصناعا �لعا�فين 
في �لصناعاZ ��لِحَر�< جعله مرّتبًا على حر�� �لمعجم، فلما بلغ 
�بنه �لشيخ جماc �لدين (صاحب  ��1خر حر� �لسين توفي، فأتّمه 
 Zقامو� �لصناعا< bلتفسير) مشتِركًا مع خليل 1سعد �لعظم �1سميا�
�سمه  5مشق  في  �َخر  نفيس  كتا'  محمد سعيد  �للشيخ  �لشامية<. 
�لذ0 نشر كتا'  �لقاسمي  �ليومية<. ��ألستاI ظافر  >حو�z5 5مشق 

�لصناعاZ هو �بن �لشيخ جماc �لدين (مجاهد).
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 Z1خطأ Hجع 4ليه �1عتمد عليه، فإ�Iهني ما عند0 شي. مكتو' 1
�1 بّدc �لتر� ما تعلمناb يومئذٍ من قو�عد لسانهم فسامحوني.

�لمئذنة<،  تُسّمى >حا�� تحت   ���لديمجية حا �4لى جنب 
�لميد�ني  �لخير  1بو  �لشيخ  1صدقائنا  �من  مشايخنا  من  فيها   Hكا
��لشيخ محمو5 ياسين �لحمامي. �حا�� �سمها >�لسّمانة<، �هي 
1كبر من حا��، 4نها حّي صغير. �بينهما طريق ضّيق متعر2 يضل 
�لنا� هو  بين  به  ُيعَر�  �لذ0  �لخّريت(١)، لذلك كاH �سمه  فيه 

>محّل ما ضّيع �لقر5 �بنه<!

�فيَقي   cمنز� �لزعيم،   c�  cمنز  Hكا �لسّمانة   ��حا �في 
�لعمر: �لشاعر 1نو� �لعطا� ��ألستاI 1حمد مظهر �لعظمة �حمهما 
 Z��1حيا. �حا �لبال5)  1كثر  �هللا. �كاH في 5مشق (كما كاH في 
يتجمع فيها 1�با' �لصناعة �لو�حد� فتُعر� بهم �تُنَسب 4ليهم؛ 
ففي �لشاk سو% �لقطن، �سو% �لحبو'، �سو% �لحرير، �سو% 
 Zلصاغة، ��لحد�5ين، ��لمناخلية، �سو% �لنّحاسين. �قد �جد�
-كما   Hكا �لَبريص<(٢)  >قصر   H1  0�Iللبال  >Hلبلد��  xفتو< في 
يقوc- في موضع سو% �لنّحاسين مقابل با' �لفر2. �با' �لفر2 
هو با' �لمناخلّية، �هما باباH: با' في �لسو� �لد�خلي ��خر في 

______________________
�لعر�%  1مير  �لقسر0  �هللا  بن عبد  بالطر%. �خالد  �لخبير  �لخّريت:   (١)
�لفر2  1بو   cقا �لخّريت، كما  بخالد  ُيلّقب في شبابه   Hكا ��لمشهو

في �ألغاني.
:Hحّسا cكانو� كما يقو I4 (٢)

بَر�5 يصّفُق بالرحيق �لّسْلَسِلُيسَقوHَ ِمْن قصِر �لَبريِص عليهُم
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�لسو� �لخا�جي، �هما باقياH 4لى �آلH. فالسو% HI4 في موضعه 
.kعليه قبل �إلسال Hلذ0 كا�

�سو% �لقباقبية حيث تُصَنع �لقباقيب، �قد كاH في موضعه 
>�لد�� �لخضر�.< �5� معا�ية �1كثر �لخلفا. من بني 1مية، جنوبي 
يدخل   Hكا �لذ0  �لبا'   cيز� �ال  �لقبلة،   �جد�  .���� �لجامع 
بن  عمر  1ما  مسد�5.  �لكنه  ظاهر�ً   ���لمقصو 4لى  �لخلفا.  منه 
عبد �لعزيز فقد كانت �5�b في موضع �لمد�سة �لسميساطية شمالي 
�لجامع، �هشاk كانت �5�b في موضع مدفن نو� �لدين oنكي في 

سو% �لخياطين.
*   *   *

كل ما في �لدنيا يولد �يموZ، يقو� �يضعف، يعّز �يذcّ؛ 
 ،���أل �سّر�  �لدنيا  عاصمة  يومًا  كانت  �لتي  �لخضر�.   �فالد�
�منزc �لخلفا. من بني 1مية �لذين كانو� يحكموH ما بين قلب فرنسا 
�قلب تركستاH �1طر�� باكستاH، �كانت محط �آلماc �مطمح 

1نظا� �لرجاc، صا�Z سوقًا للقباقيب!
 ،���لم يبَق من �سم �لخضر�. 4ال مصبغة صغير� تحت �أل

هي �لمصبغة �لخضر�.!
*   *   *
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-١٩-
عو5 للحديث عن مكتب عنبر

1عو5 4لى �لحديث عن مكتب عنبر. �لعلي ال 1خطئ H4 قلت 
H4 �لحديث عنه �عن 1ساتذتي فيه 1شهى 4لى �لنفس من �لحديث 
عن �5�0 �1هلي فيها. �لقد فّكرH1 Z لما�I 1حّن 4لى �لماضي؟ 
لما�I 1جد كّلما سمعت في �إل�Iعة �1 قرZ1 في �لصحف حديثًا 
مع شيخ مثلي عالي �لسن، لما�I 1جدb يفّضل 1يامه �لخو�لي على 

�لحو�ضر من 1ياk �لنا�؟

�ليوk؟ هل كانت �ألخال%  من  هل كاH �ألمس �5ئمًا خير�ً 
كلها 1فضل، ��لنا� جميعًا 1كمل، ��لحيا� بكل ما فيها 1جمل؟ 
هل كاH �لطّال' كلهم 1كثر جد�ً ��جتها�5ً، �كانت �لمناهج 1غنى 
بالعلوk �1حفل؟ هل كاH �لمدّ�سوH جميعًا 1علم بما يدّ�سوH من 
على  بالطال' �حرصًا  عناية  �1كثر  4خالصًا  1شد  �كانو�  مو�5، 

نفعهم؟

�هذ� يجّرني 4لى سؤ�c، ال 1جيب عنه �آلH بل V51 جو�به 
 Hلقر� علما.   Hكا هل  هو:   ،Zلذكريا�  bهذ من   Zتيا�  Zلحلقا

�لذ0 �5ّعناb من قريب خير�ً من علما. �ليوk؟
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1ّما �لحنين 4لى �لماضي فهو شي. طبيعي؛ ألH �إلنساH ال 
يعر� قيمة �لنعمة 4ّال عند فقدها: �لطعاk �آلH 1مامك ��لشر�' 
تقد�هما �1نت صائم في  تقّد�هما كما  �لبا�5 تحت يد�، فهل 
�لخو�،  4ّال عند  نعمة �ألمن  تعر�  �لطويل؟ هل  �لصيف   �نها
��لصحة 4ّال عند �لمر�، ��إلقامة 4ّال عند �لسفر؟ كذلك �لشيخ 

.bال يعر� قيمة �لشبا' 4ّال عند فقد
>نحن  هو   �مشهو نشيد  لهم  ��لعر�%   kلشا� في  �لشبا' 
�لشباُ' لنا �لغُد<، فما لنا نحن �لشيو  غير �ألمس؟ لذلك نأسى 
عليه �نحّن 4ليه. �من هنا َسّمى �لعرُ' �لشيَخ �لكبير >�لُكْنتّي<، 

ألنه يكثر H1 يقوc: كنت �كنت...
*   *   *

يد�سه  ما  �لمو�5  من  �لثانوية  في  5�سنا  فلقد  �لمناهج  1ما 
كعلم   ،kليو� �لطال'  يد�سه  ال  ما  5�سنا �  ،kليو� �لطال' 
�لتخطيط ��ضع  ��5' �لبحث ��لمناظر� ��لطبوغر�فيا (01 علم 
�لخر�ئط) ��لحسا' �لتجا�0 (�كنا نسميه علم >َمسك �لدفاتر<، 
ما  �خر  ��لفلك  ��لفيزيا.  �لكيميا.  في  5�سنا � �لمحاسبة)،   01
�لقد  ��ّتسع،   kَتقّد �لعلم  �لكن  1يامنا.  في  4ليه  �لعلم  �صل 
�لر�ئي فر1يت شيئًا جديد�ً،  شاهدZ من سنين 5�� كيميا. في 
 kمفهو كتا'  يدّلني على   H1  �1 يعّلمنيه   H1 �لقد سألت صاحبه 
1تعّلم منه، فَحِسب 1ني 1مزx �1خذها على 1نها نكتة! �ما كنت 

ماoحًا بل كنت جا�5ً كّل �لجّد، فأنا 1حب H1 1تعلم كّل شي..
 Hلطال' �آل� c1كبر من 4قبا H1ما 4قبالنا على �لعلم فقد كا
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من غير شك. �سبب Iلك 1مر�H. �أل�c: 1ننا كنا في بد�ية يقظة 
 bهذ عندنا  تُكن  لم  1نه  ��لثاني:  طويل،   kنو بعد   Z.جا فكرية 
�لعلم ��لمعّلمين عن حسن  �لتي تصر� �لطال' عن   ���لصو�
 Hهذ� �لر�ئي �ال كا Hال كا� ،Zعا�I4 الستعد�5 للتعليم. ما كانت�
 ��لتسجيل، �ال كانت هذb �لمجالZ، �ال كانت �ألسفا شريط 

...Z��بالطيا��Z �ال �لَجوالZ في �لسيا
نعم، كاH عندنا �5��H للسينما �لصامتة ال يدخلهما 4ّال من 
سفه نفسه. �كانت 5مشق -عد� �لمرجة �ما حولها، �با' توما 
��لقّصاV �هما مسكن �لنصا��- كانت تناk من بعد صال� �لعشا.. 
حتى �لمقاهي �لشعبية لم يُكن يسهر ���5ها 4لى 1كثر من �لساعة 
�لثالثة �1 �لر�بعة (بعد غر�' �لشمس) يستمعوH 4لى �لحكو�تي �1 
يشاهد�H >كر�كوo<(١) �هو خياc �لظل، ثم يمضوH 4لى بيوتهم. 

�ما ���. Iلك من �للهو لم 1ُكن 1عرفه.
�1ما �لمدّ�سوH فكاH منهم 1ئمة في �لمو�5 �لتي يدّ�سونها؛ 
جئت  �لذ0  ��لجند0  حديثه  من  طرفًا  سقت  �لذ0   ��كالمبا
من  �منهم  �لمنزلة،   bهذ بلغو�  ما  1ساتذ�  �منهم  عنه،   z1تحد
هو 1قر' 4لى �لعامية، �منهم �لسّيئ، �حسبكم مثاًال على Iلك: 
 b1بو ماجن  خليع  �لد  �هو   ،Hلفرنسيو� به  جا.نا  �سم   ��مدّ
صاحب خّما��، �لكن �لطال' 1صَلوb من هزئهم به ��حتقا�هم 

______________________
(١) �معنى �لكلمة بالتركية �لعين �لسو�5.، 01 صاحب �لعين �لسو�5.. 
�لخياc �لظل في كتب �أل5' ��لتا�يخ حديث طويل، �قد عر� 
لذكرb �إلماk �لغز�لي. �1شهر من كاH يؤّلف ���ياته �ينظم 1ناشيدها 

.Hطبيب �لعيو cيلّحنها �بن �5نيا�
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4ياb نا��ً 5فعه لهيُبها 4لى با' �لمد�سة فوّلى ها�بًا.
1ما مد�� �لرسم �لذ0 ال ُينسى فهو �ألستاI عبد �لوها' 
 Hكا �ال  �oنًا،  له  ُنقيم  �ال  �لرسم  نبالي  كنا  �ما  �لسعو5.  1بو 
�لقائموH على �لتعليم يعدلونه بالعلوk �ألخر�. �لكن عبد �لوها' 
يضطّر جليسه H1 يباليه �H1 يلتفت 4ليه، فكيف بمن هو تلميذb؟ 

 x5��ّ �لتمثيل �أل��ئل، �كانت له فرقة للمسر�لقد كاH 1حد 
تناoعه  منها. �كانت  �لموسيقي  �لجانب  يتوّلى   bلموسيقى 1خو��
هذ�  له  ُيذَكر  حين  منه  يأتي  ما  1طرَ�   Hكا �ما  �لعطر0،  فرقة 
 Zبمبالغا �يأتي   xلمسر� على  كأنه  يمّثل   Hكا فقد  �لمنافس! 
�أل5'  عن  مترَجمة  كثير�   Zيا��� في   b1ينا� �لقد  �عجائب. 

�لفرنسي ممّثًال مجو�5ً على طريقة يوسف �هبي.
1ّما في �لرسم فأشهد 1نه فناH با�V، �هو c�1 من �سم (من 
�لنا�،  �تد��لها  �طُبعت  نو��،  �1بي  �لمعّر0   ��صو خياله) 
5مشق  في  �كانت  تخّيلها.  كما  عكا©  لسو%  با�عة  لوحة  �له 
مجلة  هي  كحالة،  حبيب  �سمه  (حقيقي)  لصحفي  هزلية  مجلة 
>�لمضحك �لمبكي< ينشر في كل عد5 منها صو�� كا�يكاتو�ية في 
�لموضوV �لذ0 يشغل �لنا�، تبقى �ألسبوV كله حديث �لبلد، 
 ��بطلها تاجر �جيه �سمه >1بو 5��يش سويد<، عبقر0 في �بتكا
.H1يت له مماثًال �ال في مصر، بلد �لنكتة كما يقولو��لنكتة، ما 

 Hسها �لطلبة �لفرنسيو�1ما �للغة �لفرنسية فقد 5�سناها كما يد
في فرنسا، �لمناهج هي �لمناهج ��لكتب هي �لكتب. �كاH يعّلمنا 
لحية  له   oعجو فرنسي  �جل  عنبر  بمكتب  عهدنا   c�1 �لفرنسيَة 
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بيضا. طويلة، �هو 1حمق ال يضبط صفًا (01 فصًال) �ال ُيصغي 
يؤIيه  للمد�سة،  �لمو�جهة   ��لد� 4لى 5�سه 1حد، �كاH يسكن 

�لطال' فيتحّمل �أل�I صابر�ً، �سمه �لمسيو ميشيل.

غريب  �لقامة  قصير  نصر�ني،  لبناني   ��مدّ جا.نا  ثم 
منخَريه  تحت  من   Hيأتيا  Hمفتوال  H5قيقا  Hبا�شا له  �لشكل، 
�يمتّد�H 4لى �ألماk كأنهما ِ�ْجال عنكبوZ، يخر2 صوته من 1نفه 
�لعربية  ترجمتها  بها  يلحق  �لفرنسية  بالكلمة  �يمّر على شا�َبيه، 
بصوZ ثاقب كأنه صوZ 5جاجة جا.Z تبيض فعلقت �لبيضة بـ... 
1عني بمخرجها منها، �لم يطُل -بحمد �هللا- مقامه بيننا، �صر� 

�هللا غالظته عنا.

ثم جا.نا �لرجل �لدّين �لمهّذ' �ألنيق �لذ0 ُيضَر' بأناقته 
�لمثل، �لذ0 ُيحِسن �لفرنسية كأحسن 1هلها، ��لذ0 كاH ضابطًا 
في �لجيش �لعثماني ثم في جيش �لشريف �لحسين بن علّي، �بقي 
معنا حتى خرجنا من �لمد�سة. �قد تُوّفي من سنتين، هو شكر0 
�لشربجي. �جا.نا بعدb فرنسي �ستعما�0 جاهل بلساH قومه يبد� 

1نه من 1جال� �لريفّيين في فرنسا هو تريس.

 bندعو جز�ئر0   I1ستا �ألخر�   cلفصو� في   ��يدّ  Hكا�
 .Hحكم �لشريف فيصل قبل ميسلو kست عليه 1يا��لمسيو علي، 5
من  تُوّفي  �للفظ،  مهّذ'  �لطبع  حيّي  �لحاشية  �قيق  �جل  �هو 
 ،(kبفتح �لال) لمسيو صالَح� bتونسي ندعو Iعشرين سنة. �1ستا
يؤّلف  �لطبع،   0ّ�نا  Zلصو� جهير  �لشا�َبين  عظيم  نبيل  بدين 
 Hشاكا" cفرنسية، يقو Zعربية �كلما Zلجملة �لو�حد� من كلما�
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�كانت   .(١)"Hلبونيسيو� له  نعمل  يحكي  ��للي  بالسه  في  يقعد 
لهجته تونسية، 1خر2 طالبًا مر� 4لى �للوx ليترجم فقاc له: "ْملك 
ْعطش ملقاما"، 01 "ملك عطش ما لقي ماً."، سّكن حر�فها كلها 
�5مج كلماتها 5مجًا ��صل ��1ئل تو�ليها بأ��خر ��1ليها(٢)، فما 

فهم �لطالب، فغضب �قاc: نكلمو� بالعربي ما تفهمش؟!
�قد 5�سنا قو�عد �لفرنسية (�لكر�مير) �ال c�o1 1حفظ 1كثر 
 ،(phonetique) Zلصوتيا�� (philologie) ست، �فقه �للغة�ما 5
(�لكالسيكي)  �إلتباعي  �أل5'  عميقة:  5��سة  51بها  5�سنا �
�الفونتين  �موليير  ��سين � كو�نا0  من  صالحة  طائفة  �حفظنا 
ثم  �البر�يير.  ال��شفوكلد   c1قو�� بوسويه  �خطب  �بو�لو، 
��سو  5�سنا  ثم   ،Hبوفو�  ���5يد �فولتير  مونتسكيو  5�سنا 
�شاتوبرياH �الما�تين �موسه �صاحبته جو�2 صاند(٣) �هوغو، 
 Hلثاني< �كلماته �لر�ئعة لنابليو� H1حفظ قصيدته >نابليو c�o1 ال�
5�سنا � ،Hسنا �5ما� �بلز�� �فلوبير �موباسا�عن �لمستقبل. �5
تسألوني  �لنقد. لكن ال  مذ�هب سانت بو� �تين �بر�نتيير في 
�ليوk عنها �ال تمتحنوني فيها، فقد مّر علّي ُمْذ �5ّعت �لد��سة 

�لثانوية �طويت كتب �لفرنسية ثالzٌ �خمسوH سنة(٤).
______________________

 Hلبونيسيو� محله،   01 بالسه  ��حد،  كل   01  >chacun<  Hشاكا  (١)
>punition< 01 �لعقوبة.

(٢) �أل��لي: �أل��ئل.
�كانت  صاند،   2�جو هو  �جل  باسم  تسّمت  معر�فة  51يبة  هي   (٣)

صاحبة موسه كتب عنها �كتبت عنه.
.H(٤) من سنة ١٩٢٨ 4لى �آل
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�1نا من �ألصل لم 1ُحِسن �لنطق بها ألني كنت 1ضّن بكر�متي 
 Zمني، لذلك 1قمت في مصر سنو� H1خطئ فيسخر �لسامعو H1
(متفرقاZ) �في �لعر�% سنو�Z �في لبناH سنة، �لي في �لسعو5ية 
�آلH نحو عشرين سنة متصلة، �ما تعّلْمت في Iلك كله شيئًا من 
�لسبب فهو  1ما  بّدلت من لهجتي شيئًا،  �لبال5 �ال   bهذ Zلهجا

.ZكرI 0لذ�
*   *   *

1ما 1جّل ما �ستفدته من مكتب عنبر فهو �لتمّكن من �لعربية 
�لكن  فخر�ً،  �5ّعاً. �ال  هذ�   c1قو فما  منكم  ��لعفو  �علومها، 
 ��للمبا �هللا  بعد  Iلك  في  �لفضل  �1كبر  علّي.  �هللا  بنعمة  تحّدثًا 

��لجند0.
1ُقيَمت حفلة تأبين للجند0 في جامعة 5مشق سنة ١٩٥٥، 
1لَقيُت فيها كلمة طويلة كاH مّما قلت فيها: "فهمت 1نه قد مضى 
�لرجل �لذ0 لم يبَق تحت 51يم �لسما. -فيمن 1عرفه �1 1سمع به 
من �لنا�- َمن هو 1علم منه بلساH �لعر' �شتقاقًا �نحو�ً �بالغة 
�َعر�ضًا ����ية �ضبطًا، �ال َمن هو �1فى لها �1غَير عليها. �1نه 
لم َيُعد في 5يا� �لشاk من I1هب 4ليه 1نا ��ألفغاني ��لعطا� كلما 
5همتنا ِعظاk �لمشكالZ في �لعربية، نحملها 4ليه ليحّل لنا ُعَقدها. 
�H1 علينا بعد �ليوH1 k نعتمد على 1نفسنا، كما يعتمد �لضابط على 
 Zنفسه حين يفتقد �لقائد �لعبقر0 �سط �لمعمعة �لحمر�.. �هيها
حّجة  ��لعجمة،  �لعربية  بين  �لمعركة  قائد   Hمكا 1حٌد  يسّد   H1

�لعر' سليم �لجند0".



٢٠٢

�لثالثة �لذين مّن �هللا بهم علّي في مكتب عنبر، فقبست منهم 
�1خذZ عنهم: سالk، ��لمبا��، ��لجند0.

1ما �لشيخ عبد �لرحمن سالk فهو �لذ0 "جّر1ني على �متطا. 
 Hلذ0 كا�� .Hلبيا� صهو�Z �لمنابر �مقا�عة �لفرساH في ميا5ين 
عجبًا من �لعجب؛ �I4 �حتاH1 2 يتكلم في موضوV لم يُكن عليه 
4ّال H1 يفتح فمه �يحر� لسانه، فإ�I �لمعاني في Iهنه ��أللفا© 
 Vألسما�� به  متعلقة   ���ألنظا حوله،  من  ��لسحر  شفتيه  على 
�لشعر  يرتجل   Hيديه. �كا  Zلقلو' مربوطة بحركا�� 4ليه  ملقا� 
�لمجّو5ين  �لمطبوعين   �1شعا  H�5 شعر�ً  �لخطب،  يرتجل  كما 
�فو% شعر �لفقها.. �كاH يرمي �لكتا' (كتا' �لنحو) ال يحفل 
به، �يتكلم من c�1 �لساعة 4لى �خرها في �للغة �في �أل5' �في 
كل شي.، كأنه كاH يريد H1 يرّبينا على �لسليقة �لعربية بالمحاكا� 
�1ما   .Hأل��� قبل  51با.  ليجعلنا   bسحر من  فينا  �ينفخ   Hلمر���
�لمبا�� فما �1يت (�ما 1ظن 1ني سأ��) مدّ�سًا له مثل 1سلوبه في 
�لشرx ��لبياH، �في �متال� �نتباb �لطال'، �في نقش �لحقائق في 
�لتي تلّخص  �لعجيبة  �لُمحَكمة  صفحاZ نفوسهم بهذb �لضو�بط 

في جملة ��حد� فصًال من فصوc �لعلم"(١).
�في يوk من 1ياk سنة ١٩٢٣ 5خل علينا �لشيخ سالk �لكن 
ُيلقي؛  ال كما كاH يدخل كل يوk، �1لقى خطبته �لكن ال كما 
قلوبنا.  �لوV�5، ثم Iهب �Iهَبت معه  5خل حزينًا �1لقى خطبة 

______________________
(١) هذ� �لمقطع ��لذ0 مّر قبله في �لصفحة �لسابقة جز. من مقالة >1ستاIنا 

�لجند0<، �هي في كتا' >من حديث �لنفس< (مجاهد).
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 kلشيخ سال� Hجديد فقعد على �لكرسي، �ما كا ���جا.نا مدّ
 ���ال �لشيخ �لمبا�� يقعد�H 1بد�ً، �فتح كتابه �جعل يقّر� �لد

بصوZ خافت ال يكا5 ُيسَمع. �كاH هو �ألستاI سليم �لجند0.

�كانت صدمة، �كانت خيبة لآلماc، �كانت فجيعة. ��صل 
 :c1ملى علّي بيتين للمعّر0 �قا� ،xفأقامني على �للو >�4لّي >�لد�

�قر1، �فّسر، �1عر'.

��نطلقت 1خطب في موضوV �لبيتين خطبة حماسية مجلجلة 
�بتسامة  يبتسم  �لجديد   Iباألستا  �I4�  ،kسال �لشيخ  عّلَمنا  كما 
ِسّكين  كأنها  بل  حماستي،   �نا على  ما.  كو'  كأنها  1حَسْسُت 
نعومة  لها  �لتي  �لهجته  �لساخر  بهد�ئه   cقا� قلبي.  في  ُغرست 
 Zلكلما� معاني  1ّ�ًال  فّسر  بعد.  بعد،   :cقا �حّدها،  �لسّكين 
�قفة  فوقفت  �إلعر�'  5قائق  عن  سألني  ثم  فوقفت.  �لغريبة. 

1خر�، فقاc لي: 1�1يت؟ 1تبني �لد�� قبل نحت �لحجا��؟

 ً���1يتني -حقًا- 1بني �لد�� قبل نحت �لحجا��؛ 01 1بني �5�
في �لهو�.! �صُغرZ علّي نفسي بمقد�� ما كُبر �ألستاI في نظر0. 
�عدZ 1بد1 قر�.� �لنحو ��لصر� من جديد، �كاH �لكتا' �لذ0 
 ���نقر�b هو >قو�عد �للغة �لعربية<، �هو �لجز. �لر�بع من �لد
�لثالثة من  �لنحوية لحفني ناصف �4خو�نه، �قد قرZ1 �ألجز�. 
قبل. �هذ� �لكتا' يغني �لطالب (بل �لمدّ��، بل �أل5يب) عن 
عبا�ته   o4يجا� �ترتيبه  في جمعه  1عجوبة  �هو   ،bغير في  �لنظر 
 �شذ� من  ��1سع  1صح  �هو  �لقو�عد،  من  �لصحيح   b���ختيا

�لذهب �من �بن عقيل!
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 ،bفو�ئد� Iألستا� Zعكفنا عليه �مألنا حو�شيه �لبيض بتعليقا�
ثم ضاقت عنها فألحقنا بين كل صفحتين من �لكتا' صفحتين �1 
�لنعمة   �1كثر نملؤها بما نستفيدb منه، �عرفنا يومًا بعد يوk مقد�
�لتي 1نعم �هللا بها علينا حين جعلنا تالميذ سليم �لجند0. �كنا نفاخر 
 ،Z4خو�ننا �لذين ُيقِرُئهم �لشيخ �لد��05 �نأتي بالصعا' ��لمعضال
نتصيدها من كتب �أل5' �1فو�b �لعلما. فنطرحها عليهم، فنحظى 
 Hنحن من �لجند0 بأجمع �لجو�' بال مر�جعة �ال كتا'، �يرجعو

هم بال جو�'.

فلقد كاH معلمًا فاضًال،  �لد��05 �حمه �هللا،  1نتقُص  �ما 
�كانت له 1خال% 1عطر من oنبق �لحقل �1طهر من ثلج �لجبل �له 
��لذهب  �لجند0.  باَبة  ليس من  �لذهب، �لكنه  1ثمن من  قلب 

Iهب، �لكنك H4 قابلته بالجوهر� �لمفر�5 ���� بريَقه حيا..

 b�قد �عرفت   ،b1با �لولد  �لجند0 حب   Iألستا� �1حببت 
فكنت ال 1كّف عن سؤ�له، 1سأله في �لصف، �1لحقه في �لفرصة، 
�51خل معه غرفة �لمدّ�سين؛ 1شر' من معين علمه �ال 1�تو0، 
�لحيا�.  بيد�.  في  �لطويل  لسفر0  �لعذ'  �لمنهل  هذ�  من  1تز5�ّ 
�لمعاجم  �لغريب فال تغيب عنه كلمة منه، كأنه �عى  1سأله عن 
�غّيبها في صد�b. �1سأله عن �لتصريف ��الشتقا% فيجيب على 
�لبديهة بما ُيعيي �لعلماَ. جو�ُبه بعد �لبحث ��لتنقيب. �1سأله عن 
�ليتيم 1جدb في  بالبيت  4ليه  4مامه �حجته. �1لقي  فإ�I هو  �لنحو 
كتا'، فإ�I هو ينشد �لقصيد� �لتي ينتمي 4ليها (�1 1كثرها) �يعّر� 

بالشاعر �لذ0 قالها.
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لقد كا� مدّ�سًا للعربية �لكنه كا� �كثر من مد�
، �كا� 
عالِمًا من علما* (لبلد بل كا� �كثر من عالِم، �ُ�ّ" مدّ�
 ال يكو� 
عالِمًا، ��" عالِم ال يكو� عالِمًا 1ال في بلد. �بين �قر(نه، ��" 
(لجند2  �ما  1لى عصر. �5مانه.  بالنسبة  1ّال  عالِم ال يكو� عالِمًا 
من  (لعصر، �كا� �(حد(ً  (لعربية في هذ(  �علم علما*  فكا� من 
علما* (لعربية (ألّ�لين، �لكنه ضّل طريقه في بيد(* (لزما� فجا* 

في (لقر� (لر(بع عشر ال في (لقر� (لر(بع!

�قّر� هذ( بعدما مشيت في (لبالG �جالست (لعلما*، فما َثّم 
عالم مشهو� في (لعربية في (لشاL �مصر �(لعر(K �(لحجا5 �(لهند 
�ماليزيا ��ند�نيسيا 1ّال عرفته، لقاً* به �� قر(*M له �� سماعًا به. 
عرفت في مصر علما* (لجامع (أل5هر �(لجامعة �(ألGبا* �(لكتا"، 
�عني (لكثير منهم، ��نا �Tكد (لقوS -صاGقًا �1 شا* (هللا- �ّني لم 
يفوK في حفظه �ضبطه ��مانته �مَلكته �1حاطته  فيهم من  �جد 

(ألستاX سليم (لجند2.

�كشفت فيه يومًا بحر علم لم �ُكن �عرفه من قبل. سألته عن 
مسألة �صولية فإX( هو �صولي، �X1( هو عا�\ بالفقه �(ٍ� للحديث 
عا�\ بالتفسير... �من هنا جا* علمه بالعربية. �1 (لعربية ال تنفصل 

.Lعن (إلسال

�Xكر �نه لما قدL علينا حّفظنا قصيدM (لمتنبي: >�( َحرَّ قلباُ. 
مّمن قلُبُه شبُِم<، فلما كا� (لد�
 (لتالي قاS لنا: (لمتنبي شاعر 
�حّفظنا   .Mلقصيد) هذ.  عن  فأعِرضو(  بعربيته،  ُيحتّج  ال  موّلد 
(لشعر(*  (لمختا� من شعر  (لمنتَقى  منه)  (لكثير  (�ال 5لت �حفظ 
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�لجاهليين ��إلسالميين مّمن ُيحَتّج به في �للغة. �كاH ينهانا عن 
قر�.� �لصحف ��لمجّالZ خشية H1 تفسد ملكاتنا �تدخل �للحن 

علينا.

�جز�  خير�ً،  ��لجند0   ���لمبا �لشيَخين  عّني  �هللا  جز� 
جل   Z1خذ فمنهما  بعدهما،   �1 قبلهما  علمني  من  كل  �لخيَر 

بضاعتي في �لعربية.
*   *   *
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-٢٠-
شغلي �لد�ئم �لمطالعة

يقرV �لتالميُذ �ليوk 1بو�َ' �لمد��� �لمتوسطة �ما معهم من 
�لعلم 4ّال ما كاH في كتب �لمد�سة �البتد�ئية. �كثير منهم لم يقر1ها 
كلها، �1 قر1ها �لكن لم يفهمها كلها، �1 فهمها �لكن لم يحفظها 
كلها. �ما ��I ألنهم 1قّل منا Iكاً. �1 1ضعف 54��كًا، بل ألننا كنا 
 H4 xغبة في �لعلم �تقدير�ً له �حرصًا عليه. كنا نفر�1شد منهم 
�55oنا علم مسألة لم نُكن نعلمها، �هم يفرحوH4 H ُحّطت عنهم 

مسألة كانو� سيكلَّفوH علمها.
ثم 4ننا لم نُكن نجد ملها� تصرفنا حقًا عن �لتحصيل، �هم ال 

يجد�H -لكثر� �لملهياZ ��فر� �لتسلياZ- �قتًا للتحصيل.
1نا لما ��Z5 >مكتب عنبر< كنت 1حمل مع �لشها�5 �البتد�ئية 
في يدI 0خير� من �لمعلوماZ في �1سي ال يقو� على حمل 1كثر 
منها فتى في سني. �ما 1لزَمتني �لمد�سة بها �ال حّصلتها فيها، بل 

جمعتها �1 جمعت 1كثرها �حد0 من خا�جها.
لقد قرZ1 قبل مكتب عنبر �في سنو�تي �أل�لى فيه كتبًا ال 
1كوH مبالغًا �ال مّدعيًا مغر���ً H4 قلت H4 في �ألساتذ� �ليوk من 



٢٠٨

لم يقر1ها؛ Iلك 1ني كنت 1مضي �قتي كله (4ّال ساعاZ �لمد�سة) 
في �لد��. لم 1تخذ لي يومًا �فيقًا من لِد�تي �ال صديقًا من 1قر�ني، 
�لم 1ُكن (بحكم تربيتي ��ضع 1سرتي) 1عر� �لطريق 4لى شي. 
من �للهو �لذ0 كاH يلهو بمثله 1مثالي، فلم يُكن 1مامي عمل 1نفق 

فيه فضل �قتي �1شغل به نفسي 4ّال �لمطالعة.
كلها  كتبها  مني  �5نية  كبير�، �هي  مكتبة  �5�نا  في  �كانت 
تحت يد0، �لم 1ُكن -لشغل 1بي عني- 1جد من يرشدني �يدّلني، 
لذلك كنت (كما قلت من قبل) 1سحب �لكتا' ال 51�0 ما هو، 
ما 1سغته)  (�1 فهمته �لكن  1فهمه  لم   Hفإ فيه،  ما  فأنظر  فأفتحه 

1عدتُه �قد علق في Iهني �سمه، �H4 فهمته �1سغته قر1ته.
مير0، �هو  �كاc�1 H ما قرZ1 كتا' >حيا� �لحيو�H< للدَّ
كتا' عجيب فيه فقه، بل هو 1قر' مرجع لمعرفة �لحكم �لشرعي 
في �لحيو�H �لذ0 يؤَكل لحمه ��لذ0 ال يؤكل. �فيه تا�يخ، �فيه 
 ،>cلمستطَر�< �>�لكشكو�<  Z1ثم قر  ...Zفو�ئد، �فيه خر�فا
�هما من 51' عصو� �النحطا� ��لتأخر. ثم �قَعت يد0 على 
o1عم  1جز�ئه، ال  1كثر   Z1به �قر فعلقت  �لفر2  >�ألغاني< ألبي 
1ني فهمت كل ما فيه �ال 1ني 1حطت به، بل 1قوH4 c �لذ0 فهمته 
 Z1هني. �كنت بحمد �هللا 1حفظ كل ما قرI منه ُنقش على صفحة
 Hالمتحا� kكرتي بصرية ال سمعية، فأنا يو�I H1كثر ما سمعت أل�
I1كر مكاH �لمسألة من صفحة �لكتا'. �كنت 1ُعر� عن �ألسانيد 
�لشعر�. ��لمغّنين ��لعلما.  �1تتبع �ألخبا�، فحفظت من 1سما. 
بال  منه  بعضًا   Z1خذ �لشعر  من  كثير�ً  �لكثير، �حفظت  ��لر��� 
ضبط �ال تحقيق. �قد سمعت 1ستاIنا �لجند0 مر� ير�0 بيتًا فيه 
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لحن، فأبديت عجبي فضحك �قاc: سببه 1ني حفظته كذلك منذ 
�لصغر!

�للغة ��أل5'  1كثر كتب  �لسنين- في  �نظرZ -على مد� 
�لتي كانت مطبوعة في تلك �ألياk؛ ألH جد0 كاH مولَعًا بالكتب 
فال يسمع بكتا' ظهر 4ّال �شتر�b �5�1عه مكتبته، �تبعه 1بي في 
(بعض) Iلك. �كانت 1كثر �لكتب عندنا >ميرّية< من طبعة بوال%. 
بأضعا�   Vُيبا �لمطبعة �ألميرية في بوال%  �لمطبوV في  ��لكتا' 
ثمن �لمطبوV في غيرها (01 �لبّر�ني)، Iلك ألH �لمصّححين فيها 
نصر  �لشيخ  منهم   Hيكو  H1 �حسبكم  �لعلما.،   k1عال من  كانو� 
�لهو�يني صاحب >�لمطالع �لنصرية< �1ثق ��1سع كتا' 1عرفه في 
قو�عد �لكتابة، �كل من كتب فيها بعدb 1خذ منه �نقل عنه. �1جمع 
�لهو�يني  �لُمْملي<. ��لشيخ  �لمطالع هو كتا' >51'  بعد  كتا' 
�لمحيط.  �لقامو�  مقّدمة   x�شا هو  ١٢٩١هـ)  سنة  (�لمتوّفى 
�كاH يحسن �لفرنسية، تعلمها لّما 1ُ�سل 4لى فرنسا 4مامًا إلحد� 
�لبعثاZ. �تلك سنة حسنة تركناها، هي H1 يصحب كلَّ جماعة 

من �لمبتَعثين 4ماkٌ يشر� عليهم �يفتيهم.
1ّما �أل5' �لحديث فما عرفت منه 4ّال ما �جدته في مكتبتنا، 
بقلمه  فصاغه  له  تُرجم  �ما  �هللا  �حمه  �لمنفلوطي  كتب  ما  �هو 
صياغة جديد� (�لكنها فصلته عن 1صله �1بعدته عن مر�5 كاتبه)، 
ما 1حسب 1نه بقي منه 4ّال نسخ قليلة،   ً��نا5 �شيئًا �خر: مجلَّد�ً 
هو مجلد �لسنة �أل�لى من مجلة >�لر�بطة �أل5بية< �لتي تأّلَفت في 
5مشق سنة ١٩٢١ (�قد �ضَعت لها قانونًا صا5قت عليه �لحكومة 
في ١٩٢١/٣/١٢)، �ال بّد لمن شا. H1 يؤّ�  للنهضة �أل5بية في 
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سو�يا من 5��سة هذb �لمجلة. �كاH من 1عضا. �لر�بطة �ألساتذ�: 
�لدين  �لجند0، �شفيق جبر0، �خليل مرk5 بك، �عّز  سليم 
�عبد  �هللا  �لخطيب،  �oكي  �لكرمي،  شاكر  �1حمد  �لتنوخي، 
عجمي،   0��ما �لشريقي،  �محمد  كحالة،  �حبيب   ،��لنجا

�حليم 5مو�، �نسيب شها'.

 ��قد �جدZ في �لمكتبة كتابًا صغير�ً كشف لي طر� �لستا
عن عالَم خفّي مثير هو ما ُيدعى �ليوk >مسائل �لجنس<، �لكني 
 Zقر�.ته حتى كد Zما فهمت عنه من �لكتا' 4ّال �لقليل، فأعد
1حفظ عبا��ته �لكني ما جا�Zo في فهمه هذ� �لقليل، هو كتا' 
>�لبياH في 1صل تكوين �إلنساH<، مؤلفه �لعالِم �لفقيه ��لمحامي 
لي،  يشرحه  من  1جد   H1 �تمنيت  �لحسيني.  بك  1حمد  �لوجيه 

�لكن 1ّنى؟!

ما  1يضًا  �معي  �لذخير�،   bهذ �معي  عنبر<  >مكتب  جئت 
 ،Hلمكنو� �بن مالك، ��لجوهر  1لفية   :Hلمتو� 1لزمت حفظه من 
�كفاية �لغالk، ��لجوهر�، �غيرها. �1قوc �سفًا 4ني نسيتها كلها. 
 bتالميذ� 1صدقائه  �من  1بي  من  1سمعه  كنت  ما  حصيلة  �معي 
�لفو�ئد  4ليها من  يأخذني معه  �لتي  4خو�نه  في مجلسه �مجالس 
��لفر�ئد ��لطر�ئف ��للطائف، �مجموعة كبير� من 1خبا� علما. 

�لشاk في �لقرH �لماضي.

تضّيعه  قد  ما   %��لو  V51ستو فلم  �Iكرتي  ��ثقًا من  �كنت 
�لذ�كر�. �كاH �ال  يز�c من عيوبي �لتأجيل، فكنت o1مع كتابتها 
ثم �1جل �لشر�V فيها، حتى �قع �لمحذ��؛ فجئت 51ّ�نها في 
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هذb �لذكرياZ فإ�I 1نا قد نسيت ما كنت 1حفظه �1مأل �لمجالس 
بر��يته، �لم 1جد ��قة مكتوبة 1�جع 4ليها. �مع Iلك فإني 1شكر 
�هللا �لذ0 1لهم �ألستاo Iهير �أليوبي 4لز�مي كتابتها، فألH 1كتب 

منها 1قلها خير من H1 1فقدها كلها.
*   *   *

مشيت في 5��ستي من c�1 يوk في �لطريقتين معًا، طريقة 
 ���لمشايخ �هي على �ألسلو' �ألoهر0 �لقديم، �طريقة �لمد�
�لجامعة،  1على  4لى  �البتد�ئية  51نى  من  سلكتها  �لتي  �لنظامية 
�1خذZ من �الثنين خيَر ما �جدته فيهما. �لكن �لذ0 كاH 1جد� 

علّي �1نفع لي منهما، �1 هو في �لنفع مثلهما، هو �لمطالعة.
1مضي  �لصغر؛  في  كنت  كما  باألمس،  �1نا   ،kليو� فأنا 
ثالثمئة  فيه  1قر1   kيو علّي  مر  �بما � 1قر1،   ��لد� في   b1كثر يومي 
صفحة. �معّدc قر�.تي مئة صفحة، من سنة ١٣٤٠ 4لى هذb �لسنة 
��ضربوها  فيها  يومًا  كم  �حسبو�  �ثنتاH �ستوH سنة،  ١٤٠٢هـ. 
في  حتى   ،Vموضو كل  في  1قر1   .Z1قر كم صفحة  تعرفو�  بمئة 
�لموضوعاZ �لعلمية، بل ��لفّنية ��لموسيقية... هذ� غير �لنظر في 

.Zلجر�ئد ��لمجال�
�قد قابلتنا �لمشاّ% c�1 عهدنا بمكتب عنبر ألننا كنا في مطلع 
�لعهد �لعربي �لم تُكن لدينا كتب عربية مطبوعة، فكنا نصنع شيئًا 
ال يعرفه (بل ال يتصو�b) �لطال' �ليوk؛ هو 1ننا كنا نأخذ 1مالي 
بأيدينا. �لقد كتبت  فننسخها  �لطال'  �لمدّ�سين مّمن سبقنا من 
�الفًا (�الفًا حقيقة ال مبالغة) من �لصفحاZ، في �لتا�يخ �لقديم 
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��أل�سط ��لحديث، ��لجغر�فيا �لطبيعية ��لسياسية ��القتصا5ية، 
 ،Zلنبا�� Hلكيميا. �لمعدنية ��لعضوية، ��لفيزيا. �علم �لحيو���
��لجبر ��لمثلثاZ ��لهندسة �لمسطحة ��لفر�غية ��لنسبية، �سائر 
 Hسها �لفرنسيو��لعلوk. فضًال عن �لفرنسية �لتي كنا ند�سها كما يد

في بال5هم: �لمناهج هي �لمناهج ��لكتب هي �لكتب.
سهرنا �لليالي �لطو�c نكتب ما يجدb �لطال' �ليوk مطبوعًا 
1جمل طبع موّضحًا بالصو� ��لخر�ئط، في كتب تُوVoّ عليهم (هنا 

في �لمملكة) بال ثمن.
*   *   *

 ��لقد شهدZ في �لسنة �أل�لى من مكتب عنبر شيئًا لم 1َ
مثله من قبل. �فض �لطال' يومًا �لدخوc 4لى غر� �لد��سة �عّم 
�لهر2 ��لمر2 ��لصياx، �1نا مثل �ألطر¦ (01 �ألطر�¦) في 
ُيقاc. �1نا 1�� �1سمع �لكن  ما  �لزّفة(١)، ير� �لكن ال يسمع 
 ،Hنا� يخرجو� H1يت حركة: نا� يدخلو�ال 1فهم ما �لقصة! 
.Hتهدئة �لطال' ثم يرجعو Hسة يحا�لو��جاc يأتوH 4لى �لمد�

 c1سأ �لم  يجر0،  �لذ0  ما   �ِ51 فلم  مبتدئًا  �كنت صغير�ً 
ألني -من تلك �ألياk- متوّحد منفر5، ال 1عر� 1حد�ً من �لطال' 
 ���لكبا� ألسأله ��فاقي �لصغا� مثلي ال يعرفوH. ثم فهمنا H1 �لثو
 kّلعا� �لمفتش   �َ��لمدير قد Iهب، �توّلى �إل�5  H1� قد نجحت
للمعا�� في سو�يا، �لمرّبي �لكبير، 1ستاIنا في �لسلطانية �لثانية 

______________________
(١) �لزّفة عربية فصيحة، ��ألطر¦ ��ألطر�¦ عربية مولَّد�.



٢١٣

على عهد �لشريف �ألستاI مصطفى تمر.
�كذلك نر� في كّل يوk 5ليًال جديد�ً على H1 هذb �ألمة، 1مة 
محّمد، ��لشعب �لعربي منها على �لتخصيص، ال تؤَخذ بالعنف 
 ��ال تصبر على �لضيم، �H4 هي �ضطُّرZ 4لى �لصبر حينًا فستثو
عليه حتمًا. فإH هي ثا�Z فِلمن ظلمها �لويل، ألنها ال تبالي حينئذٍ 
 Hلحّق معها، �من كا�  Hتها شي.، أل�ثو  k1ما يقف  بشي. �ال 

�لحّق معه فإH �هللا معه، �من كاH �هللا معه لم ُيغَلب 1بد�ً.
�لحّق ال ُيهَزk، ��إلسالk ال يذcّ �1هله هم 1صحا' �لعّز�. 
�لكن �هللا يمتحنهم لتقّويهم �لمحن، �1 يؤ5ّبهم في �لدنيا لُيضعف 
لهم �ألجر في �آلخر�. 1ّما �لخاسر فهو �لظالم، �H4 له في �لدنيا 

�لويل، ��لذ0 ينتظرb بعد �لموZ يجعله يتمنى هذ� >�لويل<!
*   *   *

 �مصطفى تمر كاH من 1جّل �جاc �لتربية �لذين عرَفتهم 5يا
�لشاk. �كاH �لركن �لركين في �لمعا��، �لعالِم �لمتمكن �لمفضل 
على 1كثر �لمعلمين في Iلك �لعهد. لّما ماZ لم يمِش في جناoته 

!cجا�عشر� 
�حمه �هللا، فإH 5عوً� بالرحمة لمؤمن ماZ ِمن مؤمن ينتظر 
ما  �كل  �لرثا.  �قصائد  �لتأبين   Zمن حفال عليه  1جد�   Zلمو�
Iلك  كل  �لعظما..  Iكر�  تخليد  4لى  �لطريق  1نه  �لنا�  يتوّهم 

.��oئل، �ال خلو5 4ّال للمؤمنين في �لجنة �للكفا� في �لنا
 ��لنا من  1ِجْرني  بعملي-  -ال  �حمتك � بفضلك  �للهّم 
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���خلني �لجنة، �نا �من قا�: �مين.

كانت >�*�$�< �لمعا$  كلها في �$بع غر  كبير� من قصر 
�لحكومة (�- �لسر�-): غرفة �لو*ير، �غرفة �ألستا2 شفيق جبر- 
شاعر �لشا= (�كا? في منزلة �ألمين �لعا= للمعا$ ، �- �كيلها)، 
Cلى  تقّسمها   ��لعا=، �غرفة كبير �لمفتش  تمر  ��ألستا2 مصطفى 
�ألستا2  �لديو�? (�$ئيسه  فيها  �لخشب  غر  صغا$ حو�جُز من 
عبد �لنبي �لقلعي) ��لمحاسبة (�$ئيسها �ألستا2 مصطفى �لقّباني) 
�لنصا$R (�ما  �غرفة مثلها للمستشا$، �كا? معا�نوT كلهم من 
كا? 2لك �تفاقًا بل كا? شيئًا مقصو��ً، �كا? مستمر�ً في كل حين 
ٍ̂ على مذهب �ألجنبي)، $ئيس �يو�نه  �مع كل حاكم �جنبي �� ما
Cسبر *مباكو` �ترجمانه ميشيل �لسبع. �كا? مجمو_ �لعاملين في 
�لمعا$  �حد عشر فقط، �معهم �لمستشا$ �لفرنسي �لذ- كا? هو 

.R$لو*ير �لحقيقي �هو �آلمر �لناهي، ��عو�نه �لنصا�

�قا= معنا �ألستا2 مصطفى تمر قليًال، حتى �2C هد�c �لحا� 
جز�ئر-  �هو  �لهاشمي،   �جو� �ستا2نا  �لمد$سة   �بإ��$ ُكّلف 
قديم   cياضيا$ �ستا2  �خر  جز�ئرّ-  إل��$تها  عّين  ثم  �ألصل، 
�سّن من جو�� بك �لعله كا? -كما سمعنا- �ستاT2، فأ��$ها حتى 

خرجت �نا منها.

�أل��<  >�لمدير  بأمر  يأتمر  ثاٍ?<  >مدير  للمد$سة  �كا? 
�خولي  عند  �لثاني  �لمدير  �كا?  �إل��$ية،  �ألعما�  �يتوّلى 
�لمد$سة �لدكتو$ كامل نصر-. ثم �ألستا2 عبد �لفتاl ملحس، 
�ألستا2  ثم  ملحس.  $شد-  �ألستا2  �خو  �هو  فلسطيني،  �هو 
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 Hلسفرجالني. �كا� �لشيخ عيد  �بن  �لسفرجالني،  �لرحمن  عبد 
�ألستاI عبد �لرحمن شيخ �لمعلمين بعد �ألستاI سعيد مر�5 �لذ0 

كاH مديرنا في �لسلطانية �لثانية سنة ١٩١٨.
 oمن جا� b�1 من تالميذ�عا¦ �ألستاI عبد �لرحمن حتى 
في  مر�  كنت  �لقد  �لمناصب.  1على  4لى  �صل  �من  �لسبعين 
برمد�، �ئيس محكمة  oيا�� شيخ قضا� سو�يا �ألستاI مصطفى 
 Hجميل �لدّها Iعبد �لرحمن ��ألستا Iألستا� bعند Hلنقض، �كا�
�لمدير �لعاk لأل�قا� في سو�يا، �كاH �لحديث عن 1ياk �لمد�سة 
 cقا ��حد�؟  مد�سة  في  كنتم  هل  فقلت:  �لثالثة،  فيه  ��شتر� 
كنا  �لكنا  نعم،  بك:  قاc مصطفى  نعم.  �لرحمن:  عبد   Iألستا�
 Iقديمة فيها �ألستا ��تالميذ �كاH هو 1ستاIنا. �5خل فجا. بصو
كبير�H �هما مع   Hبا��له شا �لمد�سين  مع  قاعد�ً  �لرحمن  عبد 

�لتالميذ.
�ئيس � �لوطني  �لزعيم  �لقوتلي  بك  شكر0   bتالميذ �من 
�لجمهو�ية. �حم �هللا �لجميع �قّو�ني على 4كماc هذ� �لحديث، 

�1عاH �لقّر�. على �حتماله.
*   *   *
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-٢١-
ثو�� في �لمد�سة

�جا��  سنين  ��بع  �لفرنسيين  مشق  على  خو%  مّر 
تالمسه   .� ينتظر  �لجا2ّ  كالحطب  �كانت  مشق  �لخامسة، 
�لنا� ليشتعل. �من شأ. �لحطب �لجز% �. يبطئ  خو% �لنا� فيه 
�يبطئ خر�جها منه، فال بّد الشتعاله من �عو�  صغا� �� حزمة 
عنبر  مكتب   Iطّال� �لعيد�.،   Kكهذ  Iلطال� �كا.  �لقش،  من 
�قو%  �لفو�� (�ال  فيه كانت  �لتخصيص. ففي سنتنا �أل�لى  على 
�U �لكولونيل سابقًا في �لجيش  ،Uال�ألمير�لمدير �لثو��) على �
�لعثماني شريف بك َ�ُمو، �كانت محد� � بجد��. �لمد�سة لم 

تجا�^ها.
�كبر،  فو��  كانت  �لثامن)  �لصف  في  (�كنت  �لثانية  �في 
كله  �لبلد  حتى شملت  ��تسعت  فامتّد�  �لمد�سة  من  خرَجت 
سلسلة  في  �أل�لى  �لحلقة  �كانت  جميعًا،  �هله  فيها  �شا�_ 
فيها  تعاقبت  ثم  �لمظاهر�(١)   Kبهذ  ���لتي بد �لنضا% لالستقال% 

______________________
(١) بل كانت قبلها حلقة يوb �صلت  مشق بعثة كر�ين �ألميركية لتقّصي 

�لحقائق، �لم �شهدها �لكن سمعت خبرها.
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 V��لمظاهر�Z، ثم كانت �لثو�� �لكبر�، ثم عدنا 4لى حر' �لشو�
.kّلجال. �لتا� Hحتى كا Zالضطر�با�� Zإلضر�با� xسال�

يبَق له جند0  1قصد جال. �ألجنبي بجيوشه عنا، حتى لم 
�ال  4لينا،  موّجهة  مد�فُعها  قلعٌة  �ال  1�ضنا،  على  يخطر  ��حد 
 b���يٌة ترفر� فو% ���سنا. تم هذ� �لجال.، �لكن لم تجُل 1فكا
عن  �ال  مناهجه  1حز�بنا،  مباb�5 عن  �ال  �1ال5نا،   ���� عن 
�لذ0   ��الستعما هو  �هذ�  محاكمنا.  عن  قو�نينه  �ال  مد��سنا، 
قبل  �لمستعمر  بذ�ها  �لتي   ��لبذ�  H4  .��لديا  ��ستعما يهوH معه 
 bما 1بقا Hكا� ،��حيله 1نبتت نباتًا لم نذ% مثل مر��ته 1ياk �الستعما

فينا بعد نز�حه عنا 1شدَّ علينا مما حمله معه لّما جا.نا.
فكيف 1خرَجت 1�ضنا �لسم �لذ0 يو05 بنا؟ كيف �1ينا مّمن 
خر2 من 1صالبنا من هو 1نكى علينا من عدّ�نا؟ 5عوني 1ُقل كلمة 
 c1يت في هذ� �لعمر �لذ0 عشته ِمن تبّد�ليست من �لذكرياZ. لقد 
�لد�c �تحّوc �ألحو�c ما هو عبر� من �لعَبر لمن شا. H1 يعتبر. 
4نه ما مّر بنا عهٌد -على كثر� ما مر من عهو5- 4ّال بكينا فيه منه، 
�بكينا بعدb عليه! 1فُقّد� علينا H1 نستكبر �لشّر فنأباb، ثم نر� ما 

هو 1كبر منه فنطلبه فيأبانا؟
�ستكبرنا �لتقسيم في فلسطين ثم �1ينا ما هو 1كبر منه فطلبنا 
بإ�oلة  نطالب  عدنا  ثم   ١٩٦٧ سنة  قبل   Hكا ما  �1بينا  �لتقسيم، 
�ثا� �لعد��H ��لعو�5 4لى ما قبل ١٩٦٧! �1مثلة كثير� على هذ� 

�ألصل.
هذ� ��قع �لسياسة �موقف 1هلها. 1ما نحن، نحن �لمسلمين، 
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بنا �أل�I، �ال  �لضر، �ال نحزH4� H حا%  مّسنا   H4� َنِهُن فال 
 cهللا �لذ0 نّز� Hفي 5ين �هللا �ال نو�لي عدّ� �هللا، �نؤمن بأ kنسا�
�لذكر هو �لذ0 يحفظه �H1 �لعاقبة للتقو�. ال نرتا' بديننا �ال 

نشّك بوعد �بنا.

*   *   *

نحن في سنة ١٩٢٥ ��لبال5 تتمخض بالثو�� �كأنها >برميل< 
متوثبة  نفو�   ،��4لى شر� 4ّال  لتظهر  نا� كامنة ال تحتا2  بنزين: 

.��مستعد� للهجوk لكنها ترقب �إلشا

بل  ��1نها،  َيئِْن  فلم   ��للثو  ���إلشا ال   ،���إلشا  Z.جا�
إلحد� مقّدماتها.

 H1 لذ0 �جد غنيًا مغّفًال فأحب� cقصة �لمحتا Hهل تعرفو
�لقصة حتى جعلو� منها   Z؟ لقد �شتهرkفباعه �ألهر� يسلبه ماله 
مسرحية! 4نه مجرk باV شيئًا ال يملكه �1خذ به ثمنًا ال يستحقه، 
��لذ0 �شتر� 1حمق ألنه ظن 1نه مَلَك �لشي. �لذ0 �شتر�b مّمن ال 
يملكه. �بما كانت �لقصة مكذ�بة متخيَّلة، فما تهّمني صحتها �ال 
جئت 1حّقق خبرها بل جئت 1��0 قصة مثلها؛ من نوعها �جنسها 
�لكنها 1كبر منها �1شّد ضر��ً �1عمق في �لشّر 1ثر�ً، �هي -بعُد- 

صحيحة ال يجاc5 1حد في صحتها.

1بوb �ال قومه،  قصة �جل �هب 1�ضًا ال يملكها هو �ال 
�� من �لحّق، �ال ّI ما لهم فيها �لمجموعة من �للصوS �ألشر�
كهر' ��حد (4لكتر�H) من كها�' �لذ�� �لو�حد�. �هب فلسطين 
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لليهو5 �لمالعين! �H4 قلت مالعين فما 1شتمهم، بل 1صفهم بما 
 Hِبنا 1نه فيهم {ُلِعَن �لذيَن كفر�� ِمن َبني 4ْسر�ئيَل على لِسا�خّبر 

5َ�ُ�5 �عيسى بِن مريَم}.
بني  من  بقي  ما  �كل  1نبيائهم.  من   Hنبّيا كفر��  �لذين  لَعن 
 Hلقاضي �لذ0 يحكم بقانو� Hهم من �لذين كفر��، أل k4سر�ئيل �ليو
1ُبِطَل �1 ُعّدc �يرفض �لتعديل �لذ0 1مر به من �ضع �لقانوH، هذ� 
�لقاضي ينزلونه من قو� �لمحكمة 4لى قفص �لمتهمين. �كذلك كل 

من �تبع شريعة �سوc بعث �هللا �سوًال بعدb يعّدلها �1 يبطلها.
 ���صوc هذ� �لرجل (��سمه بلفو�) 4لى 5مشق كاH �لشر�

�لتي فّجرZ برميل �لبنزين.
�ال  �لبريطاني  �لوoير   �بلفو يعر�  �لنا�   �جمهو  Hكا ما 
قد  فلسطين  قضية  كانت  �ما   ،b�َo� �5لتُه  َتحمل  �لذ0   bعد�
�لذ0 عر� قصة هذ�  �لكبر�.  �لقضية   Z�ظهرZ �ُعرفت �صا
�لذ0  َمن  تسا.لو�:  لقد  عنبر<.  >مكتب  طّال'  هم  �آلثم  �لوعد 
1عطى هذ� �لرجل حّق �لتصر� بفلسطين؟ كيف سّو¥ له هذ� شرُفه 
H4 كاH له شر�؟ كيف بّر�b له عقله، �له �ال شك عقل؟ �غضب 

�لطّال'، �5�o غضَبهم H1 هذ� �لرجل سيز�� �لجامع �ألمو0.
 Zنشطر�� بالمظاهر�،  �خرجو�   !Hيكو لن  هذ�  كال، 
�لمظاهر� شطرين؛ 1ما 1حدهما فذهب 4لى �ألمو0 فأغلق 1بو�به 
 Hيا �لذ0 كا�كلها، �1ما �آلخر فتوّجه 4لى �لرجل في فند% فيكتو
مقابل �لمصر� على �لضفة �ألخر� من بر�5، �قد Iهب �لفند% 
�كب ظهَر �لشا�V جسٌر يمر عليه � ،V��آلH �مشى فو% �فاته شا
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�1تيل  َعَرَفته 5مشق،  فند%  1شهر  تحته  5�ُفن   Z����لسيا �لنا� 
.oيا، على �سم ملكة �إلنكليز �لعجو�فيكتو

*   *   *

 H4 1ين 1نا من 1حد�ثه؟� kلك �ليوI ال تسألوني 1ين كنت في
جو�بي ليس في مصلحتي. 4نني لم 1ُكن في �لعير �ال في �لنفير، ال 
 0�في �لقافلة �ال مع �لمقاتلة. لما�I؟ ألنني (صّدقوني) لم 1ُكن 51

!zبشي. من كل ما حد
�من 1ين 51�0 �1نا 1عيش بين بيتي �مد�ستي، ما لي صديق 
1سأله �ال عند0 صحيفة 1قر�ها �ال كاH في �لدنيا �I4عة 1سمعها. 
لذلك Iهبت 4لى �لمد�سة كما كنت I1هب كل يوk، فلم 1جد فيها 
1حد�ً فعجبت. �ُقرV جر� �لدخوc 4لى �لصف فدخلت، �كنت 
�حد0. �جا. �لمدّ�� ألنه لم يُكن يستطيع 1ّال يجي.، �نظر 4لّي 

5��. لي.oجهه ينطق باال��
1نا �عدZ في مقدمة هذb �لذكرياH1 Z 1قوc �لحّق، 1قوله 
بال تزيد H4 كاH لي �1قوله بال ترH4 55ّ كاH علّي. لقد كاH �لحّق 
5��ني؛ كيف ال ُيز5�� طالب يخالف 4خو�نه o� H1 ��مع �لمد
 �كلهم �يتجاهل موقف 1هل بلدb جميعًا؟ من يصّد% 1نني لم 51ِ

بشي.؟ من يصّد%؟
مفتوحًا  �لمد�سة  با'   Zفوجد �جَلّي، ِ 1جّر  �خرجت 
فخرجت. �كانت سو% �لحميدية مغَلقة ما فيها 1حد، ��صلت 
 V�4لى شا�V �لنصر (شا�V جماc باشا) �لذ0 لم يُكن في 5مشق شا
1مو�جه،  تلتطم  �لنا�  من  بحر  ّج.  �للُّ �سط  في   Zفصر  ،bغير
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1مسك  �جًال  �1يت  �لقد   ،��بالحجا �لجنو5   Hيرجمو  Hيهجمو
 Zلشجر�� فو%  من  به  فقذ�  كيل،  على  �oنه   5�o �بما  بحجر 
�لكبا� �لتي كانت في �لشا�V. فإ�I كّر عليهم �لجند فّر��، فإ�I �ّلو� 
�جعو�. فدخلت بين �لنا� عّلي 1عتذ� 1ماk نفسي بأني شا�كت 

�لنا� فيما هم فيه.
*   *   *

1�بعة  k1قفز 4لى �ألما H1 لك سنة ١٩٢٥، فاسمحو� ليI Hكا
1عو�k ألني ال 1حّب H1 51عكم �ليوk �هذb �لصو�� هي صو�تي 
في نفوسكم، 4لى سنة ١٩٢٩ �1نا يومئذٍ في شعبة �لفلسفة، �قد 

نجحت في �متحاH �لبكالو�يا.

 Zفُخّبر يومًا  فجئت  �لسنة،  تلك  4لى  عزلتي  على  بقيت 
�حمه )  ��لعطا  �1نو �لشاعر  1خونا  منهم  �لطال'  من  H1 جماعة 
�هللا) قد طُر��5 من �لمد�سة ثالثة 1ياk ألنهم خالفو� 1مر �لمر�قب 
�سهر�� محتفلين بليلة �لنصف من شعباH، فلم 1باcِ باألمر �لم 
بليلة   cلعقا' طفيف ��لسبب هّين، ��الحتفا�  H4 .يبالِه 4خو�ني

�لنصف من شعباH لم يأمر به �لدين �لم َتجِر به �لسّنة.

�نمت في موعد0 ال 1فكر في Iلك، حتى �I4 كاH �لسَحر 
فإ�I 1نا بفكر� تسيطر علّي بلغ من قوتها H1 1يقظتني من منامي؛ هي 
 �Iفإ ،��I1 H1هب 4لى �لمد�سة صباحًا فأنتظر قرV �لجر� للد
قرV �قفت على ��حد من هذb �لمقاعد �لمحيطة بالساحة فخطبت 

51عو 4لى �إلضر�' �1 ُيعا5 َمن طُِر5َ من �لطال'.
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�لنها�، فما كا5   Vقب طلو�1 قاعد�ً  �لفجر �لبثت  �صّليت 
يطلع حتى �ّليت �جهي شطر �لمد�سة. �لم يُكن لي 1ٌ' 1ستأIنه 
 ،bفقد تُوّفي 1بي قبل تلك �لسنة، �لم يُكن لي 1  كبير 1ستشير
�لمد�سة  با'   Zجد�� �حدها.  نفسي   01� عن   �1صد فكنت 
(�لمحامي)  �لجير�05  محمد  برفيقي   Z�فمر ُيفَتح،  لّما  مغَلقًا 
�كاH يسكن بجو�� �لمد�سة، فأمضيت عندb ساعة �خضت معه 
 Zفي كل حديث، �لكنني لم 1عر2 على ما في نفسي �ال 1شر
 cلجر� �هّمو� بالدخو� Vسة معًا، فلما ُقر�4ليه. �Iهبنا 4لى �لمد
�إلضر�'.  4لى   Z5عو� �حّمست  �هّيجت  فخطبت،  �قفت 
فاستجابو� جميعًا، ال لما 1لقيت عليهم بل لما كاH من �الستعد�5 
في نفوسهم، فقد كانو� يلّبوH4 H 5ُعو� بهمسة يهمس بها صاحبها 
يلقيها  معَلنة  بخطبة  مر�)   cأل�) 5ُعو�  �قد  فكيف  �يختبئ، 

صاحبها �يقف؟
Iلك ألنها كانت 1ياk نضاc، �كانت �ألمة كلها كالجنو5 في 
 Hعلى �ستعد�5، ال يسمعو Hعلى �ستعد�5 �يقومو Hلثكنة؛ ينامو�
4لى  ِسر�عًا  �يهّبو�  1سلحتهم  4لى  يفزعو�  حتى  �لد�عي   Zصو
صفوفهم، فال تر� �لبلد� ها5ئة مفّتحًة 1سو�ُقها حتى تسمع من كل 
 Zقد قامت �5ّبابا Zتر� �لمظاهر�� ،�5ّكاH صوZ �لَغَلق ينحد

.Z1قد �بتد ���لفرنسيين قد نزلت ��لمعا
يومئذٍ   Hكا بل  مد�سة،  �لحقيقة  في  عنبر  مكتب  يُكن  لم 
ُلّب   Hكا� �طنية،  حركة  كل   ��مصد �لمثّقف  �لشبا'  مجمع 
�لبلد. �كانت �إلضر�باZ تَُعّد في �لخفا. لئّال ُيعَر� َمن 5عا 4ليها 
 ،��فيعاَقب، فلما ��ني �لطّال' 1جهر �1ُعِلم ال 1ختفي �ال 1تو�
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عجبو� مني �1ُعِجبو� بي، �صرZ في لحظة oعيم �لمد�سة(١).
�لوعيد  4لى   Zلجأ� ��لترهيب  �لترغيب   ���إل�5 �جّرَبت 
 cأل�� �لمدير  ثم  �لثاني،  �لمدير  ثم  �لمر�قب   cنز� ��لتهديد، 
��ألساتذ�، فكنت 1�5ّ على كل محا�لة بخطبة جديد�، فوجد�� 
��. فجا. �oلو� مّما كانو� يقد��H �يعرفوH فخّبر��  �ألمر 1صعب 
بليغة  51بية  كلمة  فألقى  جبر0،  شفيق   Iألستا�  ���لمعا مدير 
�Zُ5ْ5َ بكلمة I1هبت 1ثرها. ثم جا. �لوoير نفسه، �كاH 1ستاIنا �
�لكبير محمد كر5 علي، فصحت به من مكاني: يا معالي �لوoير! 
فمضى قدمًا �لم يلتفت 4لّي. فأعدZ �لند�. فما �قف، فأسمعته 

كالمًا �ستوقفه، ثم حوc �جهه 4لّي فسمع مني �1جابني.
 ،cتجا���ال �لخطابة  على   ���لقد قمة  في  يومئذٍ  �كنت 
ال 1حتا2 4ّال 4لى �بتد�. �لكالk حتى تنثاc علّي �لمعاني �تز5حم 
يومئذٍ  �لكالk. �كنت  ببليغ  يعّبر عنها   Hللسا� �لخو�طر، �ينطلق 
تُضِعف �Iكرتي �ألياkُ، فكانت  لم  �لمحفو©،  �لذ�كر� كثير  فتّي 
 Zلفحل تفيض باآليا� 51بية من �ألسلو'  كل خطبة كأنها قطعة 
��لشو�هد ��ألمثاc، فضعف مع �ألياk َجناني �َكّل لساني، على 

H1 فّي بحمد �هللا بقية (ال تز�c) تسّر �لصديق، �تكبت �لعدّ�(٢).
�ُفتح با' �لمد�سة فخرجت �خرجو� ���ئي، �كاH حولي 

______________________
(١) من مقدمتي لكتا' >مكتب عنبر< تأليف �ألستاI ظافر �لقاسمي. �قد 
تُوّفي �حمه �هللا سنة ١٤٠٢، �هو 1صغر مني سنًا �كاH في �لمد�سة 

.Zبعد0 بسنو�
(٢) من مقّدمة >مكتب عنبر<، �بقية �لكالk هنا�.
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�لعلمي   ��لستا عبد   Sّلخا�  ����لحا �ألقويا.  �لشبا'  من  فئة 
(�لدكتو� �لذ0 كاH هنا، �حمه �هللا)، �كاH معي من يحمل سّلمًا 

قصير�ً، فحيثما تجمع �لنا� صعدZ عليه فخطبت.
فإلى  فالمرجة،   ،�فالسنجقد� �لحميدية،  4لى سو%  نفذنا 
�لنا�  �مشى   Hoلمخا� 1ُغلَقت  مر�نا  �حيثما  �لحكومة.  قصر 
��لبلدية  بالقصر  �لعا5ّ  ُيحصيها  ��.نا، حتى 1حاطت جموVٌ ال �
 k1ما  0��لتذكا �لعمو5  على   Zصعد� �لشرطة.   ���54� �لقديمة 
قصر �لحكومة 1خطب �1نا05 �ئيس �لحكومة، ففتح با' �لشرفة 
�بن  �لدين  تا2  �لشيخ  �لرئيس   Hكا� علينا،  منها  �1طل  �لكبير� 
�لشيخ بد� �لدين �لحسني. �كانت خطبة كلماتها من نا� �لحميم 

�1سلوبها من هّبة �لعو�صف.
سقى �هللا تلك �ألياk! لقد 1سكرني هذ� �لفوo فكدZ 1تدحر2 
فأ��ني عاقبته. لقد  �لطريق لوال H1 تد��كني �هللا  فأنحد� في هذ� 
�غتر�Z بالحال�� في 1على �لكأ� فأ�Iقني �هللا طعم �لمر��� في 

��1سطها �في قعرها.
�َعَد �لشيخ تا2 �هّد1 �شّجع، بل �شكر. فلما تفر% �لجمع 
�صرZ �حد0 1مسكو� بي فلم 1نتبه 4ّال �1نا في حاشر� (oنز�نة) 
1�ضها متر �عرضها متر، �حيد فريد ليس حولي من 1خطب  cطو
له �ال من يصّفق لي. ال 1ستطيع H1 1ضطجع �ال H1 1مّد �جلي، 
�ليس من حولي 4ّال جد��H مغلقة ليس لها نافذ�، �ال معي فيها 

1حد. فقعدZ 1فكر.
كنت في c�1 �لنها� طالبًا مغمو��ً يمشي في جماعة �لنا� ال 
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يعرفه 1حد فيضّرb �1 ينفعه، فما جا. �لظهر حتى صرZ َعَلم �لبلد 
�لعصر حتى كنت   ��1ضحيت مل. �ألبصا� ��ألسماV، فما صا

.�Iليًال مسلو' �لحرية معّرضًا لألI سجينًا
 kيو� ����لذ يوk في  �لمغامرين:  �لسياسيين  هذb هي حيا� 
في �لحضيض؛ يأكلوH يوk �لسبت >�لبقال��< �ال يجد�H �ألحد 
�ال �لخبز �ليابس! 4نهم كالذ0 يحتّل مقعد�ً في �لصف �أل�c من 
 b.���لمسرx، 4نه 1كبر ��لمنظر فيه 1جمل �لكْن ليس له �قم ��
َمن ينتظر غفلته ليرميه عنه �يحتّله �5نه. 1فليس خير�ً منه مقعد في 
4ليه  H4 قمَت عنه �جعت  �لثاني، �لكنه مرّقم محفو©،  �لصف 

فوجدَته؟
�قر�Z من Iلك �ليوH1 k 1قعد في �لصف �لثاني.

*   *   *
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-٢٢-
صفحة جديد� في ِسْفر حياتي

�لتي  �لثالثة   ��لد� 5خل علينا شعباH سنة ١٣٤٣ �نحن في 
�ستأجرها ��لد0 في �لصالحية، �كانت 1على من نهر >يزيد< فال 
ُبل �لعاّمة فقط لم تُكن قد  يصل ما�b 4ليها، �مياb >�لفيجة< في �لسُّ
Z 4لى �لبيوZ، فكانت �لبيوZ تستقي من �با� يصل 4ليها �لما.  ُجرَّ
 ،Zبالمضخا  ��آلبا من   bلميا�  Hيسحبو ��لنا�  >يزيد<  نهر  من 
�كاH في ضّخها تقوية لعضالZ �ليد ��ياضة �نشا� للبدH. �لكن 
 Zلمحّركا� cيريد �لر�حة ألسرته، فما كا5 يسمع بوصو H1بي كا
في  مرّكبًا   (�(موتو محّر�   c�1  Hكا حتى  5مشق  4لى  �لكهربائية 
 cنا من �لرجا��5�نا، �شتر�b من �لسيد جماc �لقا�0. �كاH َمن يز�

��لنسا. يتعجبوH منه ألنهم لم يكونو� قد ���1 مثله.
 ،Hمضا� في   H�5�5يز �لضيو�   Hأل  Hلرمضا نستعد  �كنا 
�نحن ال نكا5 نخلو منهم سائر 1ياk �لسنة. �قلما كاH ��لد0 يأكل 
 Hال في �لعشا.، �ما كا� ��حدb �1 يأكل مع 1هله، ال في �لفطو
1نا5يهما  1بي، �كنت  (1عني خالَي  فيه عّما0  يز��نا  يوk ال  يمّر 
بالعّمين)، �1بنا. 1حدهما �بعض تالميذ 1بي �1 بعض 1صحابه، 
 k�5خلة 4لى �لمجلس في �قت �لطعا kفال تر� 4ال >صو�ني< �لطعا
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على   Hيأكلو� �لّسما�   Hيمّد� �كانو�   ،kلطعا� �قت  غير  �في 
1حد   kيقو�  >�>�لّسماَ� فُينَصب  ينقطع  فال  �لشا0  1ما   .���أل
�حمه �هللا >يلّقم<  ��لضيو� بإعد�b5. �كاH عّمي �لشيخ عبد �لقا5
�لشا0 �ألخضر (�ما كنا نشر' غيرb) ثم يذ�قه، فيعّدله ثم يذ�قه، 

حتى I �I4هب نصف >�لبّر�b5�o >5 ما. �قّدمه للحاضرين!

�لد�� مفر�شة فرشًا H�5 فر¦ �ألغنيا. �لكنه فو%  �كانت 
فر¦ �أل�سا� من 1مثالنا، ��لخير كثير ��لمؤ�نة ��لفاكهة �>�لنقل< 

ال تأتي 4ال باألكيا� �1 �لصنا5يق.

فما مضت من شعباH 4ال 1ياk حتى مر� 1بي، �كاH ضعيف 
�لجسد. 1ما صحتنا 1نا �4خوتي فجّيد� بفضل من �هللا �1ًال �1خير�ً، 
�لو��ثة)، �قد  ماندc في   Hقانو باإل�z من جّدH4) 0 صّح  ثم 
كاH قويًا بالغ �لقو� متين �لبنياH، �من 1مي �كانت -بحمد �هللا- 

صحيحة �لجسم، ما �1يتها مرضت يومًا.

1شعة  تملؤها  غرفة  سعتها  على  تلك  �5�نا  في   Hكا �ما 
4ليها، فجا. 1حد تالميذb �هو  �لشمس، �هو محتا2 في مرضه 
�لسيد كامل بكر فأخذb 4لى �5�b، �هي قريبة منا، يمّرضه فيها. 
�كاH تالميذb: �لشيخ هاشم �لخطيب �1خوb �لشيخ عبد �لرحمن، 
�لشيخ   b1خو�  ��لحفا محمو5  ��لشيخ  �لعقا5،  محمو5  ��لشيخ 
من  �بعض  �oيت،  5بس  �لوها'  عبد  ��لشيخ   ،%�oّلر� عبد 
4خو�نه كالشيخ موسى �لطويل، �بعض تالميذb في �لتجا�ية من 
�ألطبا.: �بن خاله �لدكتو� طاهر �لطنطا�0 ��لدكتو� سهيل �لخيا� 
��لدكتو� محمد سالم، �بعض من كاH معه في 5يو�H �لمحكمة 
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حمز�   ���عا �لطيبي  علي  �محمد  �لقّوتلي  صبحي  كاألساتذ� 
 (ZكرI 1كثر مّمن �لسيوفي... كل هؤال. (�من نسيت  �4بر�هيم 
لم يكونو� يتركونه، بل كانو� يو�لوH عيا5ته �كانو� يسا�عوH -عن 
�غباته.  تحقيق  4لى   Hيتسابقو� طلباته  4جابة  4لى  ��فا.-  حّب 
�كذلك كاH طلبة �لعلم مع مشايخهم، فجز�هم �هللا (�قد مضو� 

جميعًا 4لى �حمته) 1فضل �لجز�..

*   *   *

 ��جا. يوk �لعشرين من شعباH، جا. �ليوk �لذ0 بّدc مسا
حياتي.

 Zفتفّجَر ��ضحة،  غاية  4لى  ممّهد  في طريق  1مشي  كنت 
قنبلة فطمست معالم �لطريق، فإ�I 1نا في َقفر� ال 51�0 من 1ين 
1مشي فيها �ال 4لى 1ين. كنا في خيمة تسترنا عن �لعيوH �تظللنا من 
�لشمس �تدفع عنا لفح �لحر �لذV �لبر5 �َعصف �لرياx، فُكسر 
عمو5 �لخيمة فانحّطت فو% ���سنا، فلما خلصنا منها �I4 نحن 
مكشوفوH معّرضوH لألخطا� تأكلنا �ألنظا�، فال تحمينا 5�V �ال 

.�يسترنا ستا
في �ليوk �لعشرين من شعباH سنة ١٣٤٣ ماZ 1بي.

 ،Zكل حّي 4لى مما Hأل >Zكلكم يعر� معنى كلمة >ما
 Zعزيز �1 َفْقد حبيب. 1ما جملة >ما Zما من 1حد 4ّال شهد مو�
 �1بي< فال تعرفوH ما�I كاH معناها عند0. كاH معناها H1 هذb �لد�
�لفسيحة لم تُعد �5�نا، H1 هذ� �لفر¦ كله �كل ما في �لد�� لم َيُعد 
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 Hقمًا كبير�ً كا�من حقنا؛ Iلك ألH تركة 1بي (�حمه �هللا) كانت 
 Hقم �لديو�ُيَعّد في Iلك �ليوk ثر��، �لكنه �قم علينا ال لنا، 4نه 

�لتي كانت عليه ال �لماc �لذ0 كاH له.
�حمه �هللا مر� ثانية، ��حمه 1لف مر�) يستدين ليوسع ) Hكا
لم  1نه سيموZ شابًا  نظّن،  يظّن، �ال نحن   Hما كا على عياله. 
�لدين من  يجا�o عمرb ستًا �1�بعين سنة. �كاH قا5��ً على �فا. 
مرّتبه �لكبير لو مّد �هللا في 1جله، �لكن حكمة �هللا 1على �ُحكَمه 

1مضى.
*   *   *

يقاH4 c �لمصيبة تبد1 كبير� ثم تصغر.

 .bهذ� صحيح من �جه ��حد �غير صحيح من تسعة �جو�
 ،Hمن 1عظم نعم �هللا على �إلنسا Hلنسيا�� ،H4نها تصغر بالنسيا
�لكنها تكبر كلما ظهر 1ثر من �ثا�ها. ��آلثا� ال تظهر 5فعة ��حد� 

بل تظهر تباعًا، �كلما بد� 1ثر جديد جّد5 �قع �لمصيبة.

لم  فيه ألني  1فّكر  بنا �لم  1لَّم  ما   �يوk مقد�  c�1  ��51 لم 
بنفسي  �لزحمة، ال 1حس  للتفكير. كنت كالضائع في  �قتًا  1جد 
�ال يكا5 يحّس بي َمن كاH حولي. من 1ين �جتمع هؤال. �لنا� 
كلهم؟ لقد ضاقت بهم �لد�� �ضاقت �5� �لجير�H �لتي فتحوها 
لهم. �كذلك كنا في �ألفر�x �في �ألتر�x، كانت 1خّو� �كانت 
�شتر�كية  بل  �لحز'   �1 �لمذهب  �شتر�كية  �شتر�كية صا5قة، ال 

.kلفطر� �لسليمة �لتي يوّجهها �إلسال�
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 ،b��كنت يومئذٍ كالذ0 تصيبه ضربة على �1سه فيفقد شعو
كنت 1نظر �لكن ال 1�� �1تحر� �لكن ال 1فكر. لم 1علم كيف 
 ��1 H1 ال حا�لت� ��غّسلوb �ال كيف كّفنوb، ما 5عاني 1حٌد أل
ِمن غير H1 5ُ1عى. كنت 1مشي من هنا 4لى هنا� ثم 1عو5 4لى حيث 
كنت، ال 1هد1 �لكني ال 1عمل شيئًا، حتى سمعت �لند�. بـ>ال 4له 

.�o4ّال �هللا<، �كانت تلك عالمة سير �لجنا

مشيت مع �لنا�. كاH �لنا� يملؤ�H �لطريق كله فال 1عر� 
c�1 �لموكب من �خرb، مشى �لنا� على 1قد�مهم من �لصالحية 
4لى مقبر� �لدحد�x في حّينا �لقديم في طر� �لُعَقيبة، �كانت �خَر 

�لبلد ما بعدها 4ّال �لبساتين فصا�Z �ليوk في �سطه.

من �لصالحية 4لى �لمقبر� 1�بعة 1كياc �متألZ كلها بالنا�، 
�كلما تقدمت قليًال �نضّم 4ليها نا� جد5. يسألوH: من �لميت؟ 
قالو�: �حمه �هللا، �مشو�  �لطنطا�0،  �لشيخ مصطفى  فإ�I قيل: 

فيها.
�لرياسة، �ال من  1هل  �لسياسة �ال من   cجا�ما كاH من 
0�I �لجاb ��لسلطاH �ال من �ألكابر ��ألعياH، �ال من �أل5با. 
�ال من �لخطبا.، ما كاH 4ال عالِمًا �معّلمًا، �لكنها محّبة �ضعها 
 bهذ قلوبهم  في  له   H1 1علم  كنت  �ما  �لنا�.  قلو'  في  له  �هللا 

.Zلمحّبة حتى ما�
*   *   *

�جعنا من �لمقبر� �1نا ال c�o1 في 5هشة �لمفاجأ�. ثم بد1 
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ُمَعّد�، �صحن  �لبا' مفتوx ��لغر� كلها  �لنا� علينا،  تو�فد 
�لد�� �لو�سع ُصّفت فيه �لكر�سي، ال 51�0 من 1ين جا.Z. كل 
منهم  1عر�  مثلهم،  فيدخل   kقو يخر2  بالنا�،  ممتلئ  Iلك 

��حد�ً �1جهل �لتسعة.

حتى �نتهت 1ياk �لتعزية �ُختم موسم �لكالk، ��لكالk �لو 
كاH حلو�ً �لو كاH بليغًا ال يكّلف ماًال. �Iهب كل من �لمعّزين 

.z5لحا� �4لى �5�b �بقينا �حدنا نو�جه c�1 �ثا

 cلسنة �لسابعة عشر� من عمر0 �لكن ال ما� c�1 كنت في
عّما0  1ّما  4خوتي.  1كبر  �1نا  منه،  1نفق  لي   5�مو �ثته �ال � لي 
(1عني خالَي 1بي) فما كانا -�حمهما �هللا- مّمن يمّد يدb 4لى كيسه 
ُيخِر2 منه ما يقدمه 4لينا، �H4 كاH في �لكيس ما يخرجاH منه لو 
شا.�. 1ّما عّمي �ألكبر فما 5�o على حلو �لكالk، 5فعه 4لينا �مضى. 
�1ّما �ألصغر فقد 1عاننا -جز�b �هللا خير�ً- بجهدb ال بماله؛ �ستخر2 
ألبي معاشًا تقاعديًا كاH ضئيًال ألH مّد� خدمته �لحكومية (1مينًا 
�لتمييز)  محكمة   H5يو� �ئيس  ثم  �لسويد�.،  في  �مفتيًا  للفتو� 
 zمن فر¦ �1ثا �لم تُكن طويلة، �توّلى بيع كّل ما كاH في �لد�
�بيع �لمحر� (�لموتو�)، �لم يبَق 4ّال �لمكتبة فقد �قفُت �5نها. 
 ���ستأجر لنا �5��ً صغير� في �لحا�� �لتي ُ�لدZ فيها مقابل �لد�

�لقديمة.
�لتسمية   b�5ُير�، �ما 1ظن هذ هل قلت �5�؟ ال، بل هي 
 H1 صحيحة ألنها كانت 1قر' 4لى �إلصطبل، بل 4نها ال تصلح
تكوH 4صطبًال �ال يوجد طبيب بيطر0 يو�فق على �بط �لد��ّ' 
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فيها، ألH �لشمس ال تدخلها 1بد�ً، ��لد�� �لتي ال تدخلها �لشمس 
في �لشاk ال يخر2 منها �لطبيب.

1ّما ما�ها فمن نهر >تو��<، ثاني 1بنا. بر�5، �لكنه يأتي في 
ساقية مكشوفة تمشي ستة 1كياc قبل H1 تصل 4ليها، ُيلقي فيها َمن 
z ألH كلمة ملّوz 1نظف من  شا. ما شا.. ال 1قوH4 c ما.ها ملوَّ

مائها، فما�I 1قوc عنه؟
>�لعَدسة<  من  1�ضها  ساحة صغير�  4لى  �لبا'  من  تدخل 
�لبال� �ال �لحجا��، فيها غرفتا�I4 H 5خلَتهما في ساعة  ال من 
�لظهير� من تموo (يوليو) 1حسست بالرطوبة �شممت �يح �لعفن، 
له  يبَق  �لبّق �آلH �لم  با5  بالبّق. �قد  �لطين مملو.�  جد��نها من 
 �1�1ثر، �هو حيو�H صغير، حشر� حمر�. كأنها كيس صغير لها 
1�جل تمشي عليها، �I4 كانت جائعة �1يتها قشر� �قيقة بُسْمك �
 kمّصت 5مه فتمتلئ بالد Hمّست جسَد �إلنسا �Iلكتابة، فإ� %��

�ألحمر.
4ليها  لم نحمل  لنا عمي(١).  �ستأجرها  �لتي   ��لد� هذb هي 
من �لفر¦ 4ّال شيئًا ال يستغني 1حد عن مثله، مّما لم يشتِرb 1حد 
من فر¦ �5�نا �لتي بيعت لوفا. �لديوH. فكنا نفر¦ حصير�ً على 
�أل�� �فوقه بسا� �فر�¦ �قيق، �كاH 4خوتي يناموH على هذ� 

______________________
�لمؤّثر� >جو�' على كتا'< في  �لبليغة  �لمقالة  �قر��� -H4 شئتم-   (١)
�لد�� �حيا� جد0  تلك  �لنفس<، �فيها �صف  كتا' >من حديث 
�1مه �4خوته فيها، ثم ال يتر5ْ5ّ منكم 1حٌد H1 ُيخر2 من جيبه منديَله 

فيمسح ما �نسا' من 5معه على �جنتيه (مجاهد). 
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�لفر�¦ �1مي تسهر عليهم تذ�5 �لبّق عنهم، تمسكه ثم تلقيه في 
 ��لد� �لما. �1 تُدني منه مصباx �لكاI4) o لم يُكن في  كو' فيه 
تكفي  ال  �لّلُحف  �كانت   ،xلمصبا�  ��بلو في  فترميه  كهربا.) 
�لليل كله تذكر ما كانت فيه �ما  بالبسا�. تسهر  فكانت تغّطيهم 
�لليل بآهاتها �تذيب �المها في 5موعها، ال  4ليه، تقطع   Z�صا
ير� بكا.ها �ال يسمع شكو�ها 4ّال �بها. �كانت مؤمنة ��ضية عن 

.bهللا صابر� على ما قضا�
لها،   cبنة خا� فقد سكنت عند  1ما عمتي  1سرتنا.  �فترَقت 
هي k1 حلمي حّبا' (�لخطا�) �معها جدتي. �1ما نحن 1نا �1مي 
فنشأ  فقط،  1شهر  ثالثة  سعيد  1خي  عمر   Hكا� فهنا،  �4خوتي 
�كذلك  تمامًا،  يعرفه  �لغني ال  عبد  1خي   H4 بل   .b1با يعر�  ال 
 ،Zبيني �بين 1خي ناجي 1قّل من ست سنو� H1خته �لصغر�. �كا
لذلك  فأنا شاّ' �هو �لد،  كبير�،  تبد�  �لسّن  تلك  �لكنها في 

شعرZ من c�1 يوH1 k �لعب. 1ُلقَي علّي.
�لم يُكن لنا مو�5 4ّال معا¦ �لتقاعد �لذ0 ُعّين ألبي، �هو 
في جامع �ستم، �هو  كانت ألبي  �لتي  �إلمامة  �معا¦  قليل، 
1بي،   Hمكا 4مامته  فُوّليت   ،��لد�  bهذ جنب  4لى  مسجد صغير 
��تب �إلمامة مئة �خمسين قرشًا في �لشهر. �كانت له تال��  Hكا�
 bباشا في با' �لجابية، فُوّليتها بعد Hفي جامع سنا Hجز. من �لقر�

��تبها خمسوH قرشًا في �لشهر.�
�لم نجد َمن َيمّد 4لينا يد�ً بمساعد� 4ّال خالي �ألستاI محب 
�لسلفية  ��لمطبعة  �>�لزهر�.<  >�لفتح<  �لخطيب، صاحب  �لدين 
 Hفي مصر، فجعل لشقيقته (1مي) جنيهين مصرّيين في �لشهر. �كا
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�لجنيه �لمصر0 ُيصَر� بخمسة مجيدياZ عثمانية �بضعة قر�¦، 
على حين تُصر� �للير� �لذهبية �لرشا5ية بخمسة مجيدياZ فقط. 
�قد �55نا 4ليه بعد 1�بع سنو�Z كل ما 5فعه 4لينا، بل 1كثر منه، 
من حصة في 1�� في َصْحنايا في �لغوطة �لجنوبية ��ثتها 1مي 
عن 1خو�لها من �c �لجّال5، 5فعتُها 1نا 4ليه لّما كنت في مصر. لكن 
يبقى له �لفضل، فله منا �لشكر �من �هللا حسن �ألجر، �حمه �هللا.

��لذ0 1عاننا �كاH يحمل �ألثقاc عنا �يمّد يدb في كل ضيق 
4لينا، بجهدb ال بماله، هو �بن خالتي �لشيخ طه �لخطيب. �قد 
فّرَقت �ألياk ما بيننا، فمن قر1 هذ� �لذ0 1كتبه عنه فليبلغه 4ياb ليعلم 

H1 �لمعر�� ال ُينسى.
�لذين  عنا،  �نقطعو�  �لنا�   H1 1عني  �لنا�؛  ��نقطعنا عن 
كانو� كل يوk في oيا�تنا ��لذين كانو� ُيمضوH شطر نها�هم في 
ّي -�حمهما �هللا �سامحهما- جا.� في يوk عيد  �5�نا، حتى H4 عمَّ
فز��� جا��ً لنا غنيًا �5�b لصق �5�نا، �هي �لتي تسّد مطلع �لشمس 
علينا، �ما طرقا بابنا. ال 1قوc هذ� تشهير�ً �ال تشّفيًا، بل شكر�ً هللا 
 H1غنانا عنهما �عن غيرهما، �كتب علينا 1يامًا ِعجافًا لتكو Hْ1 على
�طاقة على خو�   kباأليا علمًا  بها  �نز5�5  �تمرينًا،  لنا  تد�يبًا 

غمر�Z �لحيا�.
*   *   *

ال  كنت  حياتي:  ِسْفر  في  �آلH صفحة جديد�  فتحت  لقد 
1عر� حمل �لتبعاZ فحملتها قبل H1 يقو� عاتقي على حملها، 
 .V1صًال (�1 كاألصل) لفر� Zمن 1صل فصر Vكنت 1حّس 1ني فر�



٢٣٦

كنت �خطُر على �لشاطئ �تفّر� بالنظر �لى مو� �لبحر، فُرميت في 
مائه ,�نا ال �حسن �لسباحة.

فما�8 صنعت؟ ,ما�8 ,جد5؟ �لجو�2 في �لحلقة �لقا0مة 
�? شا= �هللا.

*   *   *
�بي(١): E�F,�من 

�علم  لم  عظيم،  عمل   5�0 مسوَّ �هللا  Fحمه  بخّطه  ,جد5 
 Kيا5�0 >�لقاموN حصى�متى كتبها ,ال كيف قدF عليها، هي �نه 
�لمحيط< على >لسا? �لعر2< فبلَغت نحو �لف ماU0ّ، ,يبد, �نه 
5�0، ,لكني لم �جد �ّال مقّدمتها،  �كمل �لعمل ,بّيض هذ] �لمسوَّ
 UFهاكم صو, �أل0با=،  بأسلو2  ال  �لعلما=  طريقة  على  مكتوبة 

�لصفحة �أل,لى منها مكتوبة بخطه(٢).
 �,من شا= �? يتصوF ما بذF- bحمة �هللا عليه- من جهد فليقر
في   0�N ما  لينظر  ثم  كله،  �لعر2  ,لسا?  كله  �لمحيط   Kلقامو�
�حدهما على �آلخر. كم تر,? هذ] �لقر�=U ,هذ] �لمقابلة تقتضيه 
من ,قت مع �ستنفا0 �كثر ,قته في �لتدFيس ,في �لعمل ,في لقا= 

�ألصدقا=؟!
*   *   *

______________________
(١) كانت هذ] �لفقرU في �ألصل في 8يل �لحلقة �لر�بعة ,�لعشرين، ,قد 

�جتهد5 في نقلها �لى هذ� �لموضع للمناَسبة (مجاهد).
(١) �لصوUF في �لجز= �ألخير �لخاl بالصوF ,�لفهاKF (مجاهد).
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-٢٣-

لّما صرZ تاجر�ً

قلت لكم في c�1 فصل من هذb �لذكرياH4 Z �لذ0 يكتبها 
 kليس ��حد�ً، بل كثير في ��حد. لست 1عني 1نني 1ُِصْبت بانفصا
1��جع �لدكتو� محمد فضل �لخاني، بل  H1 علّي H1� لشخصية�
مثلها  1نها ��حد�؛  تبّدc مستمّر مع  �لبشرية في  �لنفس   H1 1عني 
عشر�  عضوية  شهر  كل  في  تنتهي  عضو،  مئة  فيه  مجلس  مثل 
منهم �يأتي عشر� جد5، �1 كمثل نهر جاٍ� ال تقف قطر� منه �ال 
ترجع بعدما مّرZ. �قد يصفو ما�b �1 يتعّكر، �قد يفيض �لنهر �1 
يغيض، �لكن يبقى �لنيل -مثًال- هو �لنيل صفا �1 تكّد�، �عند 

.Hلنقصا� kفي 1يا� Hلفيضا�
��إلنساH يرضى �يغضب، �يحب �يكرb، �يطمع �يقنع، 
 bهذ من  حالة  كل  في  �هو   ،Hيحز�  xيفر� �يمر�،  �يصّح 
4لى   bنظر  cيتبّد جديد،   H4نسا كأنه  يصير  �1مثالها   Zلحاال�
 Zلذكريا�  bكاتب هذ H4 �ألشيا. �حكمه عليها. �من هنا قلت: 

ليس ��حد�ً.
�لقد قرZ1 �ليوk ما كتبته في �لفصل �لسابق فما �ضيته! لقد 
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جعلُت قا�ئه يشعر H1 �لمصا' بأبي قد هّز 1�كاني �oلزc 4يماني، 
ّي عّني، �H1 �عتما05 كاH عليهما  �Hْ1 قد حّطم �مالي 4عر�ُ� عمَّ
�لثاني  فلما منع 1حدهما غضبت عليه �تكلمت عنه، �لما منح 
كالنهر  كانت  عنهما  Iكرياتي   H4 حتى  عليه.  �1ثنيت  له   Zشكر
1قربائي  �لذ0 يحمل معه حطبًا له شو� شاَ� بعضًا من  �لجّيا¦ 
مّمن 1فضى 4لى �به، فالّلهّم H4 كنت قد ظلمته فاغفر لي ��ّضه 

بكرمك عني، �H4 كاH �لحّق لي عليه فقد سامحته.
الخترتم  �لغيب  على  �ّطلعتم  >لو   H1 �لصغر  من  1حفُظ 
�لو�قع<، �ال 1قوc 4نه حديث �لكن 1شهد �آلH -�قد صا� ��قعًا 

بالنسبة لي ما كاI Hلك �ليوk غيبًا- H1 �لخير فيما �ختا�b �هللا لي.
�لمصيبة من ���. تسع �خمسين سنة  تلك  4لى  4ني ألنظر 
لقد  لنا.  �لنفع  فيه   Hكا علينا  �هللا   b�قّد ما   H1  ��فأ عليها   Zمّر
تمّرسُت بالحيا� مبّكر�ً، �Iقت منها 1لو�نًا، �خبرZ �لنا� 1صنافًا 

.��1جناسًا، �كانت �لفائد� من Iلك �لقد� 1كثر من �لضر
 .��لقد 51�كت يومئذٍ �)تحّققُت �ليوH1 (k �لحيا� مثل �لناعو
 Hيكو  ،(١)cسطو� 5ال.  به  ُعّلقت  كبير  �5ال'  تعرفونها؟  هل 
�لسطل منها مآلHَ �هو فو% (كما كنا على عهد 1بي) فينزc فا�غًا 
1نها  �لنظر ظن  نزلنا بعدb). فَمن كاH قصير  4لى �لحضيض (كما 
نزc يصعد  فما   ،��لد�ال' يد�  �1��لنهاية، �من 5ّقق �حّقق 

�ما فر¥ يمتلئ.
�فر�¥،  �متال.  ��نخفا�،   Vتفا�� �لدنيا:  هي   bهذ  H4�

______________________
(١) �لناعو�� ��لسطل من �لعاّمي �لفصيح.
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فو%  يبقى  �لعالي  �لفقر؛ ال   bبعد يأتي  قد  بعدb غنى �غنى  فقر 
 .��ال �لو�طي تحت، �ال يد�k في �لدنيا حاc، ��لد�ال' 5ّ��
�ألحمق يظنها حظوظًا �مصا5فاZ ��لعاقل يد�� 1نه عمل متَقن، 
بنت  حَركتها  �ال  �لحّظ  1قامه   �َ��لناعو يحمل  �لذ0  �لبنا.  فال 

�لمصا5فاZ، لكنها هندسة ُمحَكمة �حسا' 5قيق.
ما ُيعطى 1حد في هذb �لدنيا �ال ُيحَرk �ال يعلو �ال يهبط 
�، سّطرb مقّد�b في كتا'. فمن �هتد�  4ّال لحكمة بالغة �1مر مقدَّ
4لى هذb �لحقيقة ��طمأH 4لى 1نه عاc5 ال َيظلم، حكيم ال يعبث، 
سَكَن ��ستر�x. �من 1نزc غضبه بخشب �لناعو�� �1 بحديدها، 
1��قت ما.b، عّذ' نفسه بها �لم � b.يحسب 1نها هي 1فرغت 4نا

َيَنْل منها مناًال.
1بي. �قد عرفتم   Zبعد مو بي  مّر  1كتب عّما   Hآل� Zقعد
1ني ال 1عتمد في هذb �لذكرياZ على شي. مكتو'، ما 1عتمد 4ّال 
على �Iكر� خرقها كّر �لليالي فصّيرها ِمْصفا�. �جعت 4لّي �Iكرتي، 
فهل تصّدقوH1 H هذb �لمرحلة �لوعر� من طريق حياتي، �لمرحلة 
�لتي مشيت فيها على �ألشو�� فلطف �هللا بي فلم َتْدkَ منها قدمي، 
�على �لّرمضا. فلم تُكَو بها �جلي، هذb �لمرحلة كاZ5 تُمحى 

صو�ها من نفسي.
04 ��هللا، �Iلك من نَِعم �هللا علّي؛ حتى ال I1كرها فتؤلمني 
Iكر�ها. كنت فيها كَماٍ¦ على �لجا�5 �لمعبَّد�، فعاقته �لعو�ئق عن 
�الستمر�� فيها ��ضطّرته 4لى تنّكبها �4لى �لسير في �لوعو� ��لقفز 
من فو% �لصخو� ��لتخّبط في �لمفاZ�o، ثم يّسر �هللا له �لعو�5 
 H1 يُعد يريد فيه لم   Hمما كا Sلجا�5، فِمن فرحه بالخال� 4لى 
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يعو5 4ليه �ال بالذكر�، لذلك نسيت 1كثر 1حد�ثها.
4ال  �لما. فطمس سطو�ها،  5فتر 1صابها   Zكانت كصفحا
كلماZ متفرقاZ بقيت ��ضحاZ، هذb �لكلماZ هي �لتي 1سّجلها 

في هذ� �لفصل.
*   *   *

 Zُقبل �فا� 1بي، �لقد شهد Z1كانت نهضة �لمشايخ قد بد
 Hية �لتي كا�جلساتهم معه يتد��لوH في 1مر �فتتاx �لمد�سة �لتجا
مقاصد  1كبر  من   Hأل �أل�لى،  �لحر'  1ثنا.  في  مديرها  ��لد0 
حركة �لمشايخ (�1 >نهضة �لمشايخ< كما 5ُعَيت) 4خر�2 �أل�ال5 
من مد��� �لحكومة، �ال يتحقق هذ� 4ال بفتح مد��� تُغني عنها. 
فلذلك 1ُنِشئت >�لجمعية �لغّر�.<، �قد كانت c�1 �ألمر بإشر�� 
�لشيخين �للذين قاما بهذb �لنهضة �هما �لشيخ علي �لدقر ��لشيخ 
هاشم �لخطيب(١)، ثم 51�كها ��5نا �لمزمن �لذ0 يصيب كل حركة 
4سالمية، �هو �الختال� ��النقساk، فاستقّل �لشيخ علي بالغّر�. 

�1نشأ �لشيخ هاشم >جمعية �لتهذيب ��لتعليم<.

1عمق   ��ثا لها   Hيكو  H1 �لحركة   bهذ من  يؤَمل   Hكا لقد 
 Hلبيا� ،kلذ�� xيخ ال للمد��1بقى، �لكنها (�نحن نكتب هنا للتا

______________________
(١) في >�جاc من �لتا�يخ< مقالة عن �لشيخ علي �لدقر فيها حديث عن 
هذb �لنهضة، في �1لها H1 �لشيخ هو "�لرجل �لذ0 هّز 5مشق من 1�بعين 
سنة هّز� لم تعر� مثَلها من مئَتي سنة، �صر  في 1�جائها صرخة 
�لنا�،  لها  �لشاk ��ستجا'   �1قطا في  فتجا�بت 1صد��ها   Hإليما�

�1عانه عليها oميله �صديقه �لشيخ هاشم �لخطيب" (مجاهد).
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�لحّق ال لصو¥ �لمجامالZ) كانت قاصر� على كثير من �لمظهر 
 ،Vلفر�� Vمن فر� ���.b قليل من �لجوهر، �كانت معنّية بأمو�
 cصنع �لرسو� Vكما 1مر �لشر cال بتدعيم �ألسس �تثبيت �ألصو
علما.  �خّرجت  كثير�ً  خير�ً   Z1ثمر لقد   .kلسال�� �لصال�  عليه 
�لكْن   ،(H5�(�أل ��لبلقا.   H��حو  ��1 �هللا  بها  �1حيا  �5عا�، 
كاH 1كثر هّم مّتبعيها �من مشى تحت لو�ئها 4عفا. �لّلحى �تكوير 
�لسو5.   Z�.لمال�  cبد �لبيض   �oُُأل� �لنسا.  تتخذ   H1� �لعمائم، 
�ستفا5 من Iلك تجا� �لشا¦ �باعة �لقما¦، �خسر �لحّالقوH لّما 

1�كانه: bهذ� هو �لدين �هذ Hكأ ،Hعنهم �لذقو Zنأ
يا 1ّمًة ضِحَكْت من جهِلها �ألمُم1غايُة �لّديِن Hْ1 تُحُفو� شو��بكم

جعلو� مد�ستهم �1ًال في >�لريحانية<، �هي مد�سة قديمة 
كاH ��ضع �ليد عليها �لشيخ عبد �لجليل �لد��، �سأتحدz عنه 
 �H4 �فقني �هللا 4لى سر5 ما 1عر� (�1 بعض ما 1عر�) من 1خبا
مشايخ �لشاk. فلما �نتهت �لسنة �لمد�سية �جا.Z �لعطلة 1غر�ني 

بأV51 H �لد��سة �1شتغل معّلمًا في مد�ستهم.

�قبلت، �كّلفوني بتد�يس �لنحو في �لصف �لر�بع �البتد�ئي. 
ثم طلب �لد�َ� �لشيُخ 1حمد �لدقر، فآثر�b به �1عطوني 5�سًا 
�خر. فأبيت �قلت: لما�I؟ 1ألنه �بن �لشيخ علي �لدقر �ألH 1بي 
ماZ؟ هلّم �متحنوني ��متحنوb في �لنحو ��لصر� �علوk �لعربية 
 .��كلها، فإH سا�يته �1 لم 1ُفْقه 4ّال بالشي. �لقليل فأنا V51 �لد
 Hهذ� بعيد. فأبى �المتحا H1 يسبقني ألني كنت 1علم H1 لم 1شتر��
�1َبوbُ هم، فغضبت �تركت �لتعليم �عدZ 4لى �لتعّلم. �كاH بيني 
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�بين شها�5 �لكفا.�(١) سنة ��حد�.
 b��كذلك تر�H1 H �لذ0 يختا�b �هللا لعبدb خيٌر له مما يختا
�لعبد لنفسه، فلو لم يبعث �هللا �لشيخ 1حمد (�حمه �هللا) يناoعني 
�لد�� فيجعلني 1عو5 4لى �لد��سة لبقيت معّلم مد�سة �بتد�ئية، 

بال شها�5 في يدb �ال 1مل بالترّقي 1مامه.
 H1 '�1 عمي �لشيخ عبد �لوها��لّما نلت شها�5 �لكفاية 
>�لطريقة   01) �لد�بيا<  >حسا'  نسّميها  �كنا  �لمحاسبة،  1تعّلم 
�لصند�%  5فتر  مرتين، مر� في  نقّيد كل �قم  �لمز�5جة<) ألننا 
 Zحسابا فيه  تُقّيد  �لذ0  �لذمم  5فتر   �1 �لبضائع  5فتر  في  �مر� 
1ّما  �ألميركية،  �تسّمى  �لمفر�5  �لطريقة  هنا�  �كانت  �لعمال.. 

�أل�لى فتُدعى �إليطالية.
�تعلمت �لد�بيا، �1 �لمحاسبة، على 1قد� محاسب يومئذٍ 
في 5مشق �هو �لسيد كامل بكر، تلميذ 1بي �لوفّي �لرضّي �لخلق 
 Hبعُض �إلخو� �َ���لذ0 تُوّفي 1بي في �5�b. �حضر معي هذb �لد
منهم �لسيد نظمي �لمجتهد، �لم 1َ�b من تلك �ألياk 01 من سنة 
١٩٢٥. �كنا نتخذ 5فاتر كدفاتر �لتّجا� �نعمل �لمو�oناZ �لسنوية 
(�لبالنشو، �هي �لباالنس بالفرنسية) �ال تز�c هذb �لدفاتر عند0 
في 5مشق �ال c�o1 عا�فًا بقو�عد �لمحاسبة �1صولها، �H4 كنت 
بالحسا'  �لنا�  1جهَل   (Hآل� 4لى   c�o1 �ال  قبله  (�كنت  يومئذٍ 

هم ضيقًا به �كرهًا له. �1شدَّ
______________________

تشهد  ألنها  >�لكفاية<  شها�5  تُدعى   H1 قديم  من  �قترحت  �لقد   (١)
لحاملها بأنه �جل كفّي، ثم 4نه قد يكتفي بها، �كلمة >�لكفا.�< ال 

معنى لها هنا.
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�حين 1تصو� 1ني كنت محاسبًا I1كر قصة بكر0 مصطفى، 
�هو �جل تركي ماجن (حّشا¦)، �حتاc مر� حّتى جعلوb 4مامًا 
�لميت  فانحنى على  ليصّلو� عليها،   �oفي مسجد، فجا��� بجنا
��قتر' من I1نه كأنه ُيَوشوشه، فُسئل: ما�I قلت له؟ قاc: قلت 
 :cتقو H1 يكفي ،kلدنيا فال تُِطل �لكال� cسألو� عن 1حو� �I4 :له

.kبكر0 مصطفى 4ما
*   *   *

1كملت   H1 بعد  �هللا)  �حمه ) بكر  كامل  �لسيد  لي   ���ختا
�لتعليم تاجر�ً 1ضبط له حساباته، �كاH تاجر Z��51 كهربائية قبيل 
با' �لجابية �1ماk جامع �لسباهية، �كاH في �لجامع مد�سة �1لية 
 .kلشا� في  �لمعّلمين  شيو   من  �لكزبر0  1حمد   Iألستا� معّلمها 
�كاH عملي ساعة في �لصباI4 ،x يأتي �لعّماc فيأخذ�H 1سال� 
ثم  يومهم،  4ليها في   Hلتي يحتاجو�  Z��5لكهربا. ��لقطع ��أل�
 ،H�1 شي. مّما في �لدّكا �ّo �1 x4ال من طالب مصبا Hتخلو �لدكا
فأبيعه ما يطلب �1ضع �لثمن في �لد�2 �1بقى منفر�5ً بال عمل. 
�َمن سكنت جو��حه تحّر� Iهنه، فما ظنكم بشاّ' نشأ في طلب 
�لحيا� عن غر�  به  تنأ�  �لعلم،  1هل  ليكوH من  �لعلم ��ستعّد 
�لمسجد ��فو�  �لمشايخ في   Zسة �حلقا��لمد �لمدّ�سين في 

�لكتب في �لمكتبة، �تحبسه في 5كاH بياZ��51 V كهربائية!
قد  بقلبي  1حّس  يقر��H جماعة  �أل�ال5  1سمع  كنت حين 
4ليه سبيل.  يبَق  لم  بين ماٍ� صا� مجرI 5كر� �مستقبل  تقّطع 
 Z1لهذ� سهر كهربائي؟   H5ّكا في  كاتب   Vٌبّيا �لنهاية؟  هي   b1هذ

�لليالي �قرZ1 �لكتب �حصلت �لعلم؟
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Iّلًة �1جنيه  غرسًا  به  HْI4 فاّتباVُ �لجهِل قد كاHَ 1حزما11شقى 

لست I1كر كم لبثت في هذ� �لسجن �لمز�0، �لكني I1كر 
�عًا فخرجت منه، �صرZ محاسبًا �1 كاتبًا �1 I 1ني ضقت به يومًا
ما لست 51�0 عند شريَكين (مسلم �نصر�ني) في >�لخريز�تية<، 
�هي شعبة من سو% >�لبز��ية<. �شتغلت معهما مّد�، ثم �ّطلعت 
ْمن �خلطه بما ليس منه �بيعه على 1نه  على H1 عملهما غّش �لسَّ

سمن عربي خالص، �صنع �لصابوH مغشوشًا.
 bهذ Z.لم تُكن قد جا ،Hُيعَمل بزيت �لزيتو Hلصابو� Hكا�
 %��ألنو�V من �لصابوH �إلفرنجي �لمعّطر �لملفو� بطبقاZ من �لو
�لصقيل �لمربو� 1حياناً بشريط، فهو متعة للبصر �للشم، 1ما �لدهن 
�لذ0 ُصنع به فليس من oيت �لزيتوH كما كنا نصنع في نابلس �في 
 Hلمتحضر�� 1ما  �لثالث،  �لعالَم  1بنا.  فهذ� عمل   ،kلشا�� حلب 
من 1هل �لعالَم �أل�c فيأخذ�H �لدهن من جَيف �لحيو�ناZ �لميتة 
�يستخرجونه من مياb �لمر�حيض، يجّر�5نه مّما علق به �يمزجونه 
بعطو� ال  تُستخر2 من �لو�5 �ال من �لزهر بل تستخرجها �لكيميا. 
َثّم ياسمين  من �لَقِطر�H(١)، لها �يح �لو�5 ��لفّل ��لياسمين �ما 

.5��ال فل �ال �
 Hخيطا تاجر  عند  ��شتغلت  �لغّشاَشين  �لشريَكين  فتركت 
 bعند Hله كا  ً��1عرفه في خاH في سو% �لخياطين، فسمعت جا
 ،Hُمتِعبو ��لما جئته يقوc له: هؤال. �ألفندية من تالميذ �لمد�
 cلمكتب بل شّغله ُينِز� .��فُكْله قبل H1 يأكلك، �ال تدعه يقعد �

______________________
(١) هذb حقيقة علمية.
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فأقمت عند� مّد�، ثم  بها �يذهب.  بضاعة �يرفع بضاعة �يأتي 
)هبت فلم %ِ$.

�ضقت بالتّجا7 �بوظيفة 2لكاتب ,� 2لمحاسب فقلت: ,كو( 
,نا 2لتاجر! �ما ُخلقت -�2هللا- للتجا�7 �ال ,صلح لها �ال تصلح 
لي، �ما عندJ لها 2لماI �ال 2لخبر�. �كانت عند ,مي قطع حلّي 
فباعتها، �,خذُ$ ثمنها �شا7كت تاجر2ً كا( طالب علم هو 2لشيخ 
7ياT كيو2(، �2ستأجرنا مخزنًا في خا( 2لعموQ، مقابل 2لخا( 
�2تخذ$  2لعظم.  باشا  ,سعد  خا(  2لر2ئع   J2ألثر  X2لبنا� 2لعظيم 
لي مكتبًا ]لى جنب مكاتب كبا7 2لتجا7، �كانت تجا7تي بالسّكر 
�2أل7` نربح بالكيس كله قر�شًا معد��Q ال تكفي للغدX2، فمن 
,ين ,ُطِعم ,سر� ,نا كبيرها �2لمطلوbُ مّني ,( ,كو( عائلها؟ ,من 
هذ� 2لقر�e 2لتي ال تبلغ ثمن غذ2ئي ,حضر فطو7 ,مي �]خوتي 

2لثالثة �,خَتّي؟
�7,يت ,( 2لرجوj ]لى 2لحّق ,فضل من 2لتماJQ بالباطل، 
فتركت مكاني بين كبا7 2لتجا7 �خرجت من 2لخا( كما Qخلت، 

.k2لحمد هللا ,( 2ستطعت 2لخر��
*   *   *

 J2لتي كا( �2لد 2لنقض)  2لتمييز (محكمة  �كانت محكمة 
2لمرجة،  في  2لعابد  بناية  ]لى   J22لسر من  تتنقل  Qيو2نها  7ئيَس 
]لى طريق 2لصالحية، ]لى 2لبحصة. فمر7$ ,مامها فخطر لي ,( 
2لطيبي قد حّل محّل ,بي،  ,`�7ها، فر,يت 2ألستا) محمد علي 
 :Iني تركت 2لمد7سة عجب �قا, pلني، فلما عرXفرّحب بي �سا
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�لوها'.  عبد  �لشيخ  عّمي  قلت:  بهذ�؟  عليك   �1شا �لذ0  �من 
فقاc: �هللا يفر2 عنا �عنه!

 �I4 لكلمة كما يتنّبه �لمنحر� عن �لطريق� bنّبَهتني هذ لقد 
 H1 علمت 1ني غلطت. فهل يمكن� ،bسمع من يسأله عن مسير

1صلح �لغلط؟
 Hسية �5خل �لطال' �المتحا��كاH قد مضى ثلثا �لسنة �لمد
 .kهم على 1بو�' �لثاني، ما بقي له 4ال عشر� 1يا� cلفصلي �أل��
 Hكا� ،�فذهبت 4لى عّمي �ألكبر، �لعالِم �لفلكي �لشيخ عبد �لقا5
4لى  �لعو�5  1�يد  4ني  له:  فقلت  �لنظر،  بعيد  �لطبع  عاقًال ها�5 
�لمد�سة. فضحك �قاc: لقد 1بطأZ. كنت 1نتظر منك هذb �أل�بة 
�لكني ما قّد�H1 Z تتأخر 4لى �ليوk، �1نا مع Iلك قد 1عدZ5 لك 

�ألمر من ثالثة 1شهر. ُقم معي.
مكتب  مدير  �لجز�ئر0  علي  محمد   Iألستا� 4لى  �1خذني 
هو  هذ�  له:   cقا� �لمعلمين)،   ��5� �لتجهيز  مد�سة   01) عنبر 
 H1 ؟ 1ال تعلمk4لى �ليو Zتأخر �Iلي: لما cلذ0 حّدثتُك عنه. فقا�
�لثاني قد �قتر'، فهل تستطيع H1 تدخله مع �فاقك؟   Hالمتحا�
�هل تقد� H1 تعيد �المتحاH �أل�c بعدb بعشر� 1ياk؟ قلت: 1�جو 
�هللا. قاHI4 :c فتوّكل عليه ��5خل صّفك، فأنا لم 1ُلِغ قيد�. 4نك 

ال تز�c من �لطال'.
كنت  بأني  �لرسمية  �لوثيقة  �عند0   ،Hالمتحا� �5خلت 

-بحمد �هللا- �أل�c بين �لطال'.
*   *   *
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-٢٤-
مشايخي خا�2 �لمد�سة

�قفت بكم طويًال على IكرياZ 1ساتذتي في �لمد�سة، �ما 
تكلمت 4ّال عن بعضهم �ال سرZ5 4ال بعض 1خبا� من تكلمت 
1قف   H1  kليو� لي  فأIنو�  �1مللُت،  1فضت ألطلت  �لو  عنهم، 

معكم على بعض مشايخي خا�2 �لمد�سة.
لكبير،  علّي  فضله   Hّ4� �هللا.  �حمه  بأبي  1بد1   H1  Hتنتظر�
�لكني �عدZ في مطلع هذb �لفصوH1 c 1قوc �لحّق، ال 1ضيع 
 Hّ1 شيئًا مما هو لي تو�ضعًا �ال �خذ شيئًا ليس لي تزّيد�ً، ��لحّق
َمن قر1 على 1بي �1 الoمه يؤّكد 1نه كاH معلمًا عبقريًا، ُيفِهم �لغبّي 
�لمعّقد  �لتالميذ حتى يظن نفسه I1كى من �ألIكيا.، �يبّسط  من 
 cلك باألمثاI� ،Zلو�ضحا� Zمن �لمسائل حتى تُحَسب من �لهّينا

�لمحسوسة ��أل5ّلة �لظاهر�.
��لمعلم �لذ0 فهم �لمسألة �هضمها حتى صا�Z ِمْلكًا له 
يستطيع H1 ُيفهمها من شا.، يقلب �لعبا��Z �يبّدc �ألساليب حتى 
يصل 4لى �لعبا�� �لمبّينة ��ألسلو' �لمناسب. فإH �جدZَ معلمًا 
 kفال يصل 4لى �إلفها xُيفهم عنه �يعيد �لشر يشرx �لد�� فال 
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فاعلم 1نه ما فهم هو ما يدّ�سه، �4نما حفظه فهو يكر�b كما حفظه 
ال يستطيع H1 يخر2 عنه.

1بي كاH من �لصنف �أل�c، هذ� ما سمعته من   H1 يظهر�
تالميذb سماعًا ألنه -�حمه �هللا- ما خّصني يومًا بد�� �ال 1قر1ني 
كتابًا. يقولوo1 :Hهد �لنا� في �لعالِم 1هله �جير�نه، ألنهم ير�نه 
في جدb �هزله �غضبه ��ضاb، ��لبعيد�H عنه ال ير�نه 4ال في 
 H1 :يدo1 منه 4ال 1جمل جو�نبه. �1نا H1حسن حاالته �ال يبصر�
�لعالِم o1هد ما يكوH في تعليم 1هله �جير�نه، ��بما حرS على 
تعليم �لتالميذ �شرx �لجو�' للسائلين ما ال يحرS مثله على 

تعليم �لدb �4جابته على 1سئلته.
لذلك كاH حظي من علم 1بي H�5 حظو© �آلخرين، �ما 
كنت 1��b 4ال طرَفي �لنها�، �H4 كاH في �لد�� لم َيخُل من 1صدقا. 
 Hيوليني مثل �لذ0 كا H1 �1 يتفر¥ لي H1 هللا 1لهمه� H1 لو� .���ّo �1
يوليه �لمقّربين من تالميذb، لرجوH1 Z 1نتفع به 1كثر مما �نتفعو� 

�H1 يبد� 1ثر Iلك فّي 1كثر مما بد� فيهم(١).
�كنت من يوk �عيت �51�كت ما حولي 1ُصبِح فأ�� 1بي في 

______________________
(١) �1حسب H1 هذ� �ألمر قد تر� في نفس جّد0 1ثر�ً حَمله على H1 ينهج 
 H1 من 1كبر همه �جّل �هتمامه Hلك �لنهج؛ فقد كاI في حياته غيَر
ُيفيد بعلمه 1هَل بيته، حتى صا�Z �لحيا� معه حيا� في مد�سة ال تنَفد 
Iخائر علومها �فو�ئدها، ينثرها في 1حضاH من يعيش معه من بناته 
�2��o1 بناته �َحَفدته �4خوته �1بنا. 4خوته �سو�هم، فيلتقط َمن شا. 
من هؤال. من هذb �لذخائر ما شا.، �يستزيد َمن يشا. مّما يشا.، فال 

ير5ّ 1حد�ً بغير فائد�، �حمه �هللا �1جزc له �لثو�' (مجاهد).
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مجلسه �عندb تالميذ، ما كانو� كتالميذ �لمد�سة بل كانو� �جاًال 
بعمائم �لحى، فكنت 51خل عليه بالشا0 �1 بالفاكهة يحملها لي 
c�1 �ألمر نسا. 1هلي 4لى با' �لمجلس �يقرعن �لبا'، �يحّملنني 

منها ما 1طيق حمله، فيثب بعضهم فيأخذb مني �يحمله عني.
ثم صرZ 1قعد معهم قليًال فألتقط �لكلمة بعد �لكلمة، ثم 
صرZ 1نا�لهم �لكتا' بعد �لكتا'، فعرفت �لحاشية ��لقامو� 
�لمحيط �تنقيح �لحامدية، ��لجز. كذ� من تفسير �لخاHo �1 من 
فتح �لبا�0 �1 �لفتا�� �لهندية... 1قوc 4ني عرفت شكلها ��سمها 

ال 4ني قر1تها.
�كانت �لُحُجب مسَدلة بين �آلبا. ��ألبنا. لم تُرَفع كما ُ�فَعت 
�ليوk، �ما كنت 1تبّسط معه في حديث فضًال عن H1 51خل في 
مناقشة، �كنت 1نا5يه (كما كاH يفعل 1مثالي ممن 1عر�) بسيد0، 
ما قلت له يومًا يا 1بي، 1ما >بابا< فما كنت 1تصو� كبير�ً يقولها، 

.kفي بد�ية عهدهم بالكال c4نما يقولها �ألطفا
�لحنفي  �لمذهب  فقها.  مي  مقدَّ من  معد��5ً  1بي   Hكا�
�لخير  1بي  �لشيخ  �لمفتي  عند  �لفتو�  1مين   Hكا�  ،(١)kلشا� في 

______________________
 Hكا 1نه  مصر  من  جا.  �لذ0  �لطنطا�0  محمد  �لشيخ  ترجمة  في   (١)
شافعيًا، فينبغي H1 يكوH �بن 1خيه 1حمد �لذ0 جا. معه شافعيًا مثله. 
فقها.  مي  �لشيخ مصطفى، من مقدَّ �لشيخ 1حمد،  �بن   �فكيف صا
�ألحنا�؟ 1نا 1ستغرُ' �ال 1عر� �لجو�'. �كاH جد0 -�حمه �هللا- 
 �للمذهب �صا �لضيق   ��إلطا 4نه خر2 من  ثم  oمانًا،  كأبيه  حنفيًا 
يرجع في فتا��b 4لى �لمذ�هب جميعًا (4ال �لفقه �لمالكي فقليًال ما= 
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 Hئيس 5يو�� �عابدين، �كاH ُيستفتى في حيا� مشايخه. �لما صا
محكمة �لتمييز (محكمة �لنقض) على عهد �لشريف فيصل كانو� 
يدعونه للمشا�كة في 5��سة �لقضايا �لشرعية، سمعت Iلك من 
�ئيس �لمحكمة �ألستاI مصباx محّرk �من بعض �ألعضا. فيها 
 kمفتي �لشا Hلفقيه �لقانوني �لذ0 كا� ،�كالشيخ سليماH �لجوَخد�
�لتمييز ��oير  �ئيس محكمة  ��لخير ��لذ0 صا 1بي  �لشيخ  قبل 
�لحكيم،  بك  يوسف  �لنصر�ني  �لوoير  �لقاضي  �من   ،cلعد�
�لذ0 صا� -بعُد- َحِمي(٢)  �لخطيب  �لدين   xلقاضي صال� �من 
(��لد �oجتي)، �من oميله في عضوية �لمحكمة �لشيخ مسعو5 
�لكو�كبي عضو �لمجمع �لعلمي، �من عضو �لمحكمة �لشيخ علي 

عّيا5 ��لد �لدكتو� كامل عيا5.
منا  قريبًا  �لقديمة كاH يسكن  4لى حا�تنا  �لّما ماZ �عدنا 
�لقر�.�  في  �oميله  1بي  �لميد�ني، �هو صديق  �لخير  1بو  �لشيخ 
على �لشيخ سليم �لمسوتي، �لذ0 كاH من كبا� �لمشايخ �لمعّلمين 
لكثر�  1حببته  �لكني  51�كه  لم  �ألصل،  1لباني  �هو  �لصالحين. 
ما سمعت من 1خبا�b من 1بي �من شيخنا �لميد�ني، �عن كرمه 
�لعجيب �لذ0 يجا�o حد �لتوسط بين غّل �ليد بخًال �بسطها كل 
�لبسط سفهًا، ال تعمد�ً منه مخالفة 1مر �هللا، 1عوI باهللا H1 يتعمد 

هذ� مسلم، �لكنها طبيعة طبعه �هللا عليها.
______________________

>�لمغني< البن   bعمر �خر  في  4ليه  يرجع  ما  1كثر   Hكا� منه)،  1خذ    =
بل هو   ،H��لمقاَ �لفقه   كتابًا في   Hيكو H1 4لى  1قر'  قد�مة، �هو 

موسوعة فقهية، �H4 يكن معد��5ً من كتب �لحنابلة (مجاهد).
(٢) حمو� من �ألسما. �لخمسة، فأنت تقوc حمي كأنك تقوc 1بي.
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 ،��لد� �كاH يومًا في �مضاH �كاH مجلسه قريبًا من با' 
�كانت مائد� �إلفطا� قد 1ُِعّدZ �5نا �لمغر'، فقرV �لباَ' فقيٌر 
يسأc �يقسم H1 1هله في �لبيت صياk �ليس عندهم شي. يؤَكل، 
فتلّفت فلم يجد حوله 1حد�ً من 1هله، فتنا�c طبقًا �بعض �لخبز 
فوضعها جانبًا �قاc له: �حمل هذ� كله. فحمله فذهب به، �5خل 
�لنسا. فلم يجدH �لطعاk، فسخطن �ِصْحن عليه �تكّلْمَن كالمًا 
�لمؤHI من جامع   HIّ1� �لمدفع  شديد�ً، �هو صامت. �ضر' 
 5���لبا  ��لحاّ من   kلطعا�  Hبألو�  �I4�  ،Vُيقَر �لبا'   �Iفإ �لتوبة، 
��لحلو ��لحامض تدخل عليه! ��I4 �لقّصة H1 سعيد باشا شمدين، 
1حد كبا� �لوجها.، كاH قد 5عا ضيوفًا فلم يحضر��، فأمر بحمل 

1�1يتن مكافأ� �لصدقة؟ :cلشيخ. فقا� ��لطعاk كله 4لى �5
فيك   Hيؤّثر� �لذين  �لخير.  1بي  �لشيخ  حديث  4لى  1عو5 
 Hكثير��  ،Hكثير� سمعَتهم-   H4- 1لسنتهم  �طالقة  ببالغتهم 
 Z1قر  H4 1قالمهم  �سحر  1سلوبهم  بر�عة  يأسر�نك  �لذين  هم 
لهم ��لذين يعجبونك بصّحة محاكماتهم �4صابة ���ئهم H4 1نت 
 ،Hماo بلد معر�� في كل ُمشاَهد في كل  �ستشرتهم. كل هذ� 
تكلمو�   H4�  ،Hيتكلمو ال  نا�  كلهم  هؤال.  من  1عجب  �لكن 
لم يُكن لهم من سحر �لبالغة ما ُيعِجز �لكاتبين، �هم مع Iلك 

يبلغوH من �لتأثير عليك ما ال يكوH مثله لكاتب �ال لخطيب.
4نهم يؤّثر�H بحالهم ال بمقالهم، �من هؤال. شيخنا �لشيخ 
1بو �لخير �لميد�ني، �منهم شيخه �شيخ �لشاk �لشيخ بد� �لدين 
�لخضر  �لسيد  مشايخنا  شيخ  مصر  في  عرفت  �مّمن  �لحسني، 
�للغو0  �لعالِم  �منهم  �ألoهر،  �لجامع  شيخ   �صا �لذ0  حسين 
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�لمحقق 1حمد تيمو� باشا.
�عند0 في هذ� �لبا' 1خبا� كثير� 1��0 �آلH ��حد�ً منها، 
حّدثني به في مصر �ألستاI 1حمد حسن �لزياZ صاحب >�لرسالة< 
عن شيخ سّماb �نسيت 1نا �سمه، قاc: كاH هذ� �لشيخ مدّ�سًا، ال 
يعر� من �لدنيا 4ال �لجامع �ألoهر �لذ0 يدّ�� فيه (قبل H1 تدخل 
�لقريب منه �لذ0 يسكنه  �لتأنيث فيصير جامعة) ��لبيت  عليه تا. 
��لطريق بينهما. فلما طالت عليه �لمد� �عَلت به �لسّن ��عتّلت 
 H1 عليه �منه �لصّحة �حتا2 4لى �لر�حة، فألزمه �لطبيب بها �1شا
يبتعد عن جّو �لعمل �عن مكانه، �H1 ينشد �لهد�. في �لبساتين 

��لريا� �على شط(١) �لنيل.
فخر2 فاستوقف عربة، �لم تُكن يومئذٍ �لسيا��Z، �قاc له: 

خذني يا �لد0 4لى مكاH جميل 1تفر2 فيه �1ستريح.
4لى طر�   bفأخذ (�لعربجي) خبيثًا،  �لعربة  �كاH صاحب 
�ألoبكية حيث كانت بيوZ �لمومساZ �قاc: هنا. قاc: يا �لد0، 
 :cلقد قر' �لمغر'، فأين 1صّلي؟ خذني �1ًال 4لى �لمسجد. قا

هذ� هو �لمسجد. 
�كاH �لبا' مفتوحًا �صاحبة �لد�� قاعد� على �لحاc �لتي 
يكوH عليها مثلها. فلما ��ها غض بصرb عنها، ���1 كرسيًا فقعد 
عليه ينتظر �ألH�I �هي تنظر 4ليه، ال تد�0 ما 51خله عليها �ليس 
من �5��ّ منزلها، �ال تجر� H1 تسأله، منَعتها بقية حيا. قد يوجد 
يسّبح �ينظر في  �لمومساZ، �هو  �لصالx حتى عند  1هل   k1ما

______________________
(١) �لشط: �لشاطئ.
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ساعته. حتى سمع H�I1 �لمغر' من بعيد، فقاc لها: 1ين �لمؤHIّ؟ 
لما�I ال يؤHIّ �قد 5خل �لوقت؟ هل 1نت بنته؟ 

ال  غريب  �لمغر'  بنتي  يا   :cقا ثم  قليًال  فانتظر  فسكَتت. 
يجوo تأخيرb، �ما 1�� 1حد�ً هنا، فإH كنت متوضئة فصلي ���ئي 
1��H1 5 ُيقيم �هو ال يلتفت 4ليها، فلما لم � ،HIّ1� .تُكن جماعة

يحّس منها حركة قاc: ما لك؟ 1لست على �ضو.؟

 Z5فيه �عا 4يمانها 5فعة ��حد�، �نسَيت ما هي  فاستيقظ 
4لى 1يامها �لخو�لي، 1ياk كانت فتا� عفيفة طاهر� بعيد� عن �إلثم، 
��حت تبكي �تنشج، ثم 1لقت بنفسها على قدميه. فُدهش �لم �

يدِ� كيف يو�سيها �هو ال يريد H1 ينظر 4ليها H1 �1 يمّسها.

�قّصت عليه قصتها، ���1 من ندمها �صّحة توبتها ما 1يقن 
معه صدقها فيها، فقاc: �سمعي يا �بنتي ما يقوله �' �لعالمين: 
1عوI باهللا من �لشيطاH �لرجيم، {ُقْل يا ِعبا0َ5 �لذيَن 1ْسَرُفو� َعلى 
َتْقَنطو� ِمن َ�ْحمِة �هللا، Hّ4 �َهللا يغِفُر �لّذنوَ' َجميعًا}.  1ْنُفِسهم ال 
جميعًا يا �بنتي، جميعًا. H4 با' �لتوبة مفتوx لكل عاSٍ، �هو 
��سع يدخلوH منه فيّتسع لهم مهما ثقل حملهم من �آلثاk، حتى 
 ��لكفر؛ فمن كفر بعد 4يمانه ثم تا' قبل H1 تأتيه ساعة �الحتضا
 kهللا يقبله. �هللا يا �بنتي 1كر� Hصا5قًا في توبته �جّد5 4سالمه فإ Hكا�
�ألكرمين، فهل سمعت بكريم يغلق بابه في �جه من يقصدb �يلجأ 
4ليه معتمد�ً عليه؟ قومي �غتسلي ��لبسي �لثو' �لساتر، �غسلي 
جلد� بالما. �قلبك بالتوبة ��لندk، �1قبلي على �هللا. �1نا منتظر� 

هنا، ال تبطئي لئال تفوتنا صال� �لمغر'.
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ففعلت ما قاc، �خرجت 4ليه بثو' جديد �قلب جديد، 
��قفت خلفه �صّلت صال� �Iقت حال�تها، �نّقت �لصال� قلبها. 
 H1 �حا�لي  معي،  �Iهبي  هلّمي  لها:   cقا �لصال�  �نقضت  فلما 
تمحي من   H1� فيه  �لمكاH �من  بهذ�  تربطك  ��بطة  تقطعي كل 
 ��Iكرتك كل 1ثر لهذb �لمد� �لتي قضيتِها فيه، ���5مي على �ستغفا
�هللا ��إلكثا� من �لصالحاZ، فليس �لزنا بأكبر من �لكفر، �هند 
�لتي كانت كافر� �كانت عد��ً لرسوc �هللا �حا�لت H1 تأكل كبد 
 Zلمؤمنا�  Zمن صالحا Z��لتوبة صا لّما صدقت  عّمه حمز�، 

�ضي �هللا عنها. :cصرنا نقو�
ببعض من  ثم oّ�جها   ،Z5ّينا فيها نسو�   ��5 4لى  �1خذها 

�ضي �لز��2 بها من صالحي �لمسلمين ��1صاb بها خير�ً.
*   *   *

عن   ��لقطا يخر2  كما  ال  �لكن  �لخّط،  عن  لقد خرجت 
�لمسافر  يميل  بل كما   ،���لدما �لهال�  فينها� �يسّبب   Hلقضبا�
 H4 4لى �لو�حة فيها �لظل ��لما. فيجد فيها �لر�حة ��لر0ّ. فعفوكم
جّرتني �لمناسبة 4لى سر5 قصة ليست من صلب �لموضوV، �لكن 

1�جو H1 يكوH من سر5ها متعة �1 منفعة.
1عو5 4لى موضوعي: 

 Hكا .oشيخنا �لشيخ 1بو �لخير �لميد�ني من هذ� �لطر� Hكا
كالشيخ بد� �لدين �لحسني، يبلغ بَصْمته 1حيانًا ما ال تبلغ 1لسنة 
�ألْبيِنا. من �لخطبا. ��لبلغا. من �لكّتا'. �1نا 1قوc من قديم 4ني 
1سمع ��عظًا �1 محاضر�ً يتكلم ساعة �1 1كثر، في موضوV يجمع 
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1طر�فه �يكشف 1سر��b �ُيظِهر خفاياb بأجو5 عبا�� �1حسن 4لقا.، 
يحّر� شعر�  ��لشو�هد، فال  �أل5لة  مزيد عليه من  ما ال  يحشد 
�� من خشوV. �1سمع من ��كب في �لحافلة ّI مني �ال يثير فّي
�1 ماٍ¦ في �لطريق جملتين ما فيهما فكر �ال بياH، فتصالH مني 
�بما 1سالتا عينّي � ،Vفيه مكامن �لخشو H4لى 1عما% �لقلب �تثير�

بالدمع.

H1 محاضر� �أل�c خرجت من عقله  �لسبب  �لسبب؟  فما 
�لسانه، �كلمَة �لثاني صد�Z عن قلبه، ��لذ0 يخر2 من �لقلب 

.H�Iآل� oلم يجا� Hيدخل �لقلب ��لذ0 خر2 من �للسا

�شيخنا �لشيخ 1بو �لخير �لميد�ني كاH من 1�با' �لقلو'، 
باهللا  1بد�ً  �لمتصلة  �لمؤمنين،  قلو'  بل  �لعشا%  قلو'  1عني  ال 
 H1 يستطيع 1حد  �هللا. �كاH فو% Iلك محبوبًا، ال  �لحاضر� مع 
يكرهه ألنه ال يؤ0I 1حد�ً. كاH لّين �لعريكة حلو �لشخصية، �ضّيًا 
 �I4 .ال َيْغَضب من 1حد �ال ُيْغِضب 1حد�ً. كانت له نفس شّفافة
 H4 لكن� ،bفال تر� bحجب عنك ما بعد ���. �لجد�� Z1نت قعد
�لبر5 ��لمطر �لم يحجب منك  بّلو� حما� من  كاH �لجد�� من 

�لنظر، �هذ� مثاc نفس �لشيخ.

 cالعتد�� 4لى  �لطر%  1قر'  ��لنقشبندية  نقشبنديًا،   Hكا
�لعر�%  في  كركو�  4لى  ُنقلُت  �لّما   ،Zلمخالفا� عن  �1بعدها 
مدّ�سًا قبيل �لحر' �لعالمية �لثانية لقيت كثير�ً من مشايخها من 
 Z1فند0، �كد �لمال  �لدين �منهم  �لشيخ عال.  منهم  �ألكر�5، 
1تلقى �لطريقة يومًا من 1حد مشايخها �لكبا� �هو �لشيخ 1بو �لنصر 
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َخَلف. ثم تركتُها كما تركت غيرها، �قلت: 1مشي على �لجا�5 
��لسّنة  �لكتا'  ��لجا5ُ� هي  �لطريق؟   Zلُبَنّيا� لي  ما  �لعريضة، 

��لفقه �لمستَمّد منهما.
1متع  لقد كانت من  �لخير!  1بي  �لشيخ  1يامي مع  �هللا  سقى 
لها ��نق �5� �ألغنيا.  يُكن  �لتي لم  �لفسيحة   b�1ياk حياتي. ��5
�لمتَرفين �لكن لها سعتها �هد��ها �oهرها �شجرها. كنت 1�قب 
 Hبعو�1  bيحضر  Hكا� �لمسا.،  في   ���لد ساعَة  كله-   �-�لنهاَ
>�ألoهرية<  عليه   Z1قر �لقد  �لنحو.   ��5  Hكا�  ،Hخمسو  �1
�>�لقطر< �>�لشذ��< �>�بن عقيل<، �كاH يشرx باللهجة �لعامية، 

�لكن طريقته تثبت �لنحو حتى ال يمكن H1 ُينسى.
كاH يقوc مثًال: >جا. قاضٌي<... قاضٌي؟ 1تر�نها سائغة، �ليا. 
 bلتحت ��لضمة لفو%؟ فو% �تحت معًا؟ ال، ال؛ فلنحذ� هذ
�لضمة. >جا. قاضين<. ساكناH؟ تصّو��� �لتقا. ساكنين ساكتين! 
 :Z�هذ� مجلس ال ُيطا%، فلينصر� 1حدهما. لقد �نصر�، فصا

جا. قاٍ�.
�كاH 1كثر �لحاضرين 1كبر مني سنًا، �لكني كنت 1كثرهم 
علمًا فأقامني معيد�ً للد��. �كاH له 5�ساH في �ألسبوV للحديث 
قر1نا فيهما �لصحيَحين �بعض سنن 1بي 5��5، �كاH له مجلس 
قلبي،  له  يرَتْح  فلم  مر�  حضرته  نقشبند0،  مجلس  للختم، 
فاستعفيته منه فأعفاني. �1نا ��لحمد هللا لم 51خل في >طريقة< من 

�لطر% �لصوفية �ال >حز'< من �ألحز�' �لسياسية.
*   *   *
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-٢٥-
1سر� �لخطيب

�بعض �ألسر �لعلمية في 5مشق

تلقيت �سالة من 1طر� �لرسائل تقوc مرسلتها (�لجوهر�) 
4نها فتا� متعلمة تحبني �تعتب علّي. تحبني كما كانت تحّب جدها 
�لر�ئي شّبهتني به فهفا  لّما �1تني في  �لذ0 ُفجعت بوفاته، �4نها 

قلبها 4لّي، �فكرZ 1ني �بما لحقت به فبكت.

بكتني �1نا حي ��ثتني قبل H1 1موZ، 1ال تر�H1 H هذ� هو 
 bلرجل ليندبو� Zينتظر �لنا� حتى يمو �I0 لما��لصو�'؟ �ما 51
له   Hله �فضائل ما كا �يرثوb �يثنو� عليه، �ينحلوb مز�يا ليست 
حّظ �متالكها! �H4 كاH كاتبًا �1 شاعر�ً فّسر�� 51به تفسير�ً لم يُكن 
يخطر على باله، �نسبو� 4ليه 1فكا��ً ما خرجت قط من �1سه، بل 

ما 5خلت 4ليه.

بالثنا.  يسّر  حتى  �ير�،  يسمع  حّي  �هو  Iلك   Hكا فهّال 
�يصّحح �لخطأ؟

4ّال  1مي  I1كر  �لم  1بي   ZكرI فألني  علّي  عتبها  �جه  1ما 
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ها �لم 1بّين كيف تز2�ّ 1بي بها.  عَرضًا في 1سطر معد��5. �لم 1سمِّ
 H1 1نا على عا�5 �لشيو  من 1هل بلد0، 1حسب �تسألني: هل 
من �لمر�.� 1ّال 1صرx بأسما. �لنسا.، لذلك يقوc �لو�حد منهم 
>�ألهل< �>�لعائلة< �>k1 �أل�ال5<، ير� عيبًا H1 يقو�o< cجتي< 

فضًال عن H1 يقوc >فالنة< باسمها... 4لى �خر ما جا. في كتابها.
�جو�بي H1 ال. لست في هذ� على عا�5 شيو  بلد0. �َمن 
ظن H1 �لتصريح باسم �oجته عيب �1 حسب 1نه ُمِخلٌّ بالمر�.� فإني 
1خشى عليه �لكفر، ألنه يكوH قد نسب �لعيب ��إلخالc بالمر�.� 
4لى 1كمل �لبشر �1فضلهم، محمد ‘؛ فقد ��5 في �لصحيح 1نه 

صّرx باسم عائشة �فاطمة �1مها خديجة، �لم يَر في Iلك عيبًا.
شقيقة  �لخطيب  �لفتح  1بي  �لشيخ  بنت  �ئيفة  1مي  ��سم 
�ألستاI محب �لدين �لخطيب. 1ّما كيف تز�2 بها فأنا 1متنع عن 
Iكرb. لما�I؟ ألنني ال 51�يه! ال تعجبو� �I4 قلت لكم H4 �لغربا. 
5ُعو� 4لى حضو� �لعقد �1نا، �لدها، لم Vَ5ُ1 4ليه. 04 ��هللا، لم 

Vَ5ُ1 4ليه... �لم 1علم به 4ّال بعد 4تمامه بزمن طويل.
�لز�2 له �لحّق في H1 يختا� �oجته، مع 1نه يستطيع �I4 لم 
َيرَضها H1 يفا�قها �يتز�2 غيرها. �1مي ال سبيل لي H4 لم تعجبني 
H1 1تبر1 منها �1تخذ لي 1مًا غيرها، فكيف HI4 لم يؤَخذ �1يي فيها؟ 

1ليس لي H1 1بد0 مو�فقتي على �لمر�1 �لتي ستكوH 1مي؟!
1بي   ��ختيا  Z1نكر 1ني   �1 �َضها َ1 لم  1ني  لكن ال تحسبو� 
 b4ياها، �1 1نني لو كنت معه لما فّكر في خطبتها (�1 خطبها 1بو
له، فما كاH �لرجل يخطب �لمر�1 بنفسه). لو كنت معه �سألني 
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عنها لما �ضيت غيرها، �حمه �هللا ��حمها؛ فلقد عهدتها -لّما 
�لر�ضية  �لمسلمة  �مر�1 صالحة. كانت مثًال عاليًا للمر�1  عرفتها- 
عن �هللا �لصابر� على ما قضاb، جمعت بين �لُخُلق �بين �لنسب. 
�لز�2  �لحكم عليه.   H1نا يكو بعيني  فبعينه �حدb ال   cلجما� 1ّما 
يميز جماc �مر1ته من قبحها، 1ما �لولد فال ير� 1مه 4ّال جميلة، 
�جُهها 1خا5يد �حفر،   ً�o1َمًة سو�5. �لو كانت عجو �لو كانت 
�هذ� يؤّكد مذهب طاغو� في �لجماc �1نه ليس ببها. �لطلعة �ال 
بتناسق �ألعضا. �ال بسحر �لعيوH �نضا�� �لوجه... كل هذ� من 
شر�� �لجماc، ال 1ناVo فيه، �لكْن 1سأc: لما�I تر� �لممثلة في 
�لمسلسلة �1 �لِفلم جميلة با�عة �لجماc �تر� ممثلة 1خر� �5نها 
جماًال، فتقوk �أل�لى بد�� �لكذ' ��لمكر ��لثانية تمّثل �لصد% 
نظر�  في  قبيحة  �أل�لى  تصير  حتى  �لِفلم  ينقضي  فال  ��لطهر، 
�لثانية  �تصير  فخنقتها،  عنقها  على  بأصابعك  1طبقت  لو  تتمنى 

ملكة �لجماc؟
هو   -�طاغو  cيقو -كما   cلجما� سر   H1 هذ�  معنى  1ليس 

�إلخالS؟
1ما 1سر� 1مي فهي 4حد� �ألسر �لعلمية في �لشاk. حّدثني 
خالي محّب �لدين �لخطيب (ثم نشر ما حدثني به) H1 1صلها من 
 (��بغد�5، ثم نزلت حما�، �نزx فرV منها 4لى قرية عذ��. (عد
�لتي Iكرها ياقوZ في معجم �لبلد�H فقا�I4" :c �نحد�Z من ثنّية 
�لعقا' �1شرفت على �لغوطة �1يَتها c�1 قرية تلي �لجبل". �ثنية 
�لعقا' هي �لتي تُدعى �ليوk >�لثنايا< (�لتنايا) تمّر بها حين تعلو 
في �لجبل (جبل لبناH �لشرقي) متوجهًا 4لى حمص. �4لى جنب 
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َمير< �لتي Iكرها �لمتنبي في قصيدته �لتي �V5ّ بها  عذ��. تقع >�لضُّ
سيف �لد�لة(١).

بن  �لرحيم  عبد  �لشيخ  هو  5مشق  4لى  منهم  �نتقل  ��لذ0 
�لدحد�x سنة ١١٩٩، �قد  �لمدفوH في مقبر�  �لخطيب  محمد 
4ليها) �آلال�،  �نتقاله  �ليوk (01 بعد مئَتي سنة من  �ّيته I بلَغت
1بنا.  �غدZ من 1كبر �ألسر �لدمشقية. �قد سّخر �هللا عبقريًا من 
لهم  �جعل  1فر�5ها  فأحصى  فّنانًا،  �ّسامًا   Hكا� �ألسر�،   bهذ
سجالָד مثل سجّالZ �لنفو� �لرسمية في �5ئر� �ألحو�c �لمدنية، 
لكل منهم صفحة فيها �سمه ��سم 1بويه ��ال5ته ���oجه �طالقه 
�1سما. �1الb5، �جعل للسجّل فهرسًا، ثم صنع لألسر� شجر� 
لها فر�عًا، فجعل  �لمشّمع �جعل  �لقما¦  بالزيت على  �سمها 
 Z5�o حتى  بطن  بعد  بطنًا  �جعلها  ثمر�،  �للبنت  �قة � للولد 
في حياته �حمه �هللا على تسعة بطوH. �طوc لوحة �لشجر� 1كثر 
من ستة 1متا� �عرضها نحو �أل�بعة، �قد �شترتها منه �لحكومة 
�لسو�ية، �هي معر�ضة في متحف �لفنوH �لشعبية في قصر �لعظم 
في �لُبز��ّية. �هذ� �لرجل هو �بن خالتي �لشيخ سهيل �لخطيب، 

�بما عدZ 4ليه فتكلمت عنه.�

كاH �لشيخ عبد �لقا5� �لخطيب حفيد �لشيخ عبد �لرحيم من 
�لكزبر0  �لرحمن  �لشيخ عبد  1بيه �عن  علما. 5مشق، 1خذ عن 
�عن �لشيخ سعيد �لحلبي، �كاH له 1�بعة من �لولد كلهم علما.: 

______________________
 c(١) �قد 1صابها سيل مدّمر ��1خر سنة ١٩٣٧. �قر��� قصة >على 1طال

مير< في >قصص من �لحيا�< (مجاهد). �لضُّ
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�لفر2  1بو  �لفتح. ��لشيخ  �لنصر �1بو  �لخير �1بو  �لفر2 �1بو  1بو 
 kخطيب جامع بني 1مية ��لمدير �لعا) �هو ��لد �لشيخ عبد �لقا5
فيها)  �لمرجع �ألعلى  �� فكاH هو �o� لها تُكن  يوk لم  لأل�قا� 
��ألستاI صالx  �لدين �لخطيب عضو محكمة �لتمييز (01 محكمة 
1بو �لخير هو ��لد �لزعيم  �لنقض)، �هو ��لد �oجتي. ��لشيخ 
خطيب  هو  �لنصر  1بو  ��لشيخ  �لخطيب،  oكي  �لوoير  �لوطني 

.��لجامع �ألمو0 �لقاضي �لعاc5 �لجر0. صاحب �لنو�5

��لشيخ 1بو �لفتح هو 1بو 1مي. قاc في �ألعالk 1نه "ُ�ّلي 1مانة 
 Hيس ��لوعظ في �لجامع �ألمو0، �كا��5� �لكتب �لظاهرية ��لتد
يميل 4لى �لتقّشف �يكرb معاشر� �لحّكاk، له مختَصر تا�يخ 5مشق 
�لخز�نة  في  �هو   ،Zمجّلد� في خمسة  مخطو�  عساكر،  البن 
�لتيمو�ية في مصر بخّطه، مولدb بدمشق سنة ١٢٥٠ ��فاته فيها 
صاحب  �لخطيب  �لدين  محّب  �لسيد  ��لد  �هو   ،١٣١٥ سنة 
مجّلَتي �لفتح ��لزهر�.". قاc: "�له ترجمة في منتخباZ �لتو��يخ 

٧٠٦، �في �ألعالk �لشرقية ٢: ٦٧".

*   *   *

��ألسر �لعلمية في 5مشق كثير�، I1كر ما يخطر منها على 
بالي. ��بما IكرZ 1سر� جليلة �نسيت 1جّل منها، ��بما قّدمت 
 kَفال تؤ�خذ�ني. هذ� يو ،Zبالمنزلة من 1خر يتقّدمه  بالذكر من 
كانت �لشاk كما كانت 1كثُر بلد�H �إلسالk، يتعا�� 1هلها يعر� 
بعضهم بعضًا، يقّدموH 1هل �لفضل ال ينكر�H عليهم فضلهم، لم 

يُكن قد �ختلط �لحابل بالنابل ��ألصيل بالدخيل.
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�لِعما05، �قد �ستمّر فيهم منصب   c� فمن �ألسر �لعلمية
�له  �لعما05،  حامد  �لشيخ  1شهرهم  �من  طويًال.  1مد�ً  �لفتو� 
صاحب  عابدين  �بن  �لشيخ  نّقحها  �لتي  �لحامدية<  >�لفتا�� 
�لحاشية. �قد �نتزV منصَب �إلفتا. منهم �لشيخ 4سماعيل �لحايك 
�Iكرتها  علي  كر5  محمد  1ستاIنا  من  سمعتها  طريفة  قّصة  في 
��1سط  في  >�لرسالة<  في   Zُنشر >�لتشجيع<  عنو�نها  مقالة  في 

�لثالثينياZ(١)، �هي في كتابي >ِفَكر �مباحث<.
�من  �لشامية،  �ألسر   k1قد �هم  �لحمز��0،   c� �منهم 
�لكزبر0   c�� �لحمز��0.  1فند0  محمو5   kلشا� مفتي  1شهرهم 
نسبة 4لى جدهم �لشيخ علي كزبر، �1جّلهم �لشيخ عبد �لرحمن 
 c�� فيهم،  (غالبًا)  �لشافعية  4فتا.   Hكا� �لغز0،   c�� �لكزبر0. 
 ��لعطا حامد  �لشيخ  1شهرهم  من  من حمص،  �1صلهم   ��لعطا
حاصر  لّما   Hنابليو لدفع  �لنا�  ند'  �لذ0  1حمد  �لشيخ   b1بو�
في   bنظيَر� �لكزبر0  �لرحمن  عبد  �لشيخ  عصر0َّ   Hكا� عّكا، 
�لعلم، �ثالثهما �لشيخ عبد �لرحمن �لطيبي. �كاH للشيخ حامد 
 �خمسة من �لولد كلهم عالم معر��، منهم �لشيخ بكر0 �لعطا
�هو 1شهرهم، �ياسين �هو ��لد �لشيخ سليم �لمشهو�، ��لشيخ 
4بر�هيم �هو ��لد �لشيخ �ضا �لقاضي في �لمحكمة �لشرعية، �هو 

1بو �ألستاI عصا2�o k بنتي �حمها �هللا.
��c �لشطي �هم فقها. حنابلة فَرضيوH، 1صلهم من بغد�5 
�لمتوّفى سنة ١٢٧٤، 1خذ عن  �لكبير  �من 1جّلهم �لشيخ حسن 

______________________
(١) �لثالثينياZ 01 َعشر �لثالثين (١٩٣١-١٩٣٩).
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�لمشايخ مصطفى �لسيوطي �غناk �لنجد0 �عبد �لرحمن �لكزبر0 
�عبد �لرحمن �لطيبي، ��لدb �لشيخ 1حمد �لشطي مفتي �لحنابلة 
1ستاIنا  بل  ��لد صديقنا  �هو  �لمتوّفى سنة ١٣٠٧،  5مشق  في 
�لشيخ حسن �لشطي، قاضي �لنبك �قاضي �5ما �قاضي 5مشق، 
�قد خلفتُه في �لمحاكم �لثالz. ��لشيخ عمر، �هو 1خو �لشيخ 
1حمد ��لد صديقنا �لشيخ جميل �لشطي، مفتي �لحنابلة في 5مشق 

�مؤلف كتا' >1عياH 5مشق<(١).
كتا'  مؤلف  مصطفى  �لشيخ  �منهم  �لسيوطي،   c��
>مطالب 1ُ�لي �لنهي<، �1صلهم من قرية �لرحيبة بجو�� �لَقطيفة، 
كتا'   xشر �هو  حمص.  4لى  5مشق  من  �لطريق  جانب  على 
 kكر�طو بلد�  4لى  نسبة  �لكرمي،  مرعي  للشيخ  �لمنتهى<  >غاية 
(طولكرk)(٢) �لمتوّفى سنة ١٢٤٣. ��c �لخاني �1شهرهم �لشيخ 
حلب  بين   >Hشيخو  Hخا< من  �1صلهم  �لكبير،  �لخاني  محمد 
�حما�. ��c �لبيطا� �1شهرهم شيخنا �لعالم �لنظا� �لسلفي �لشيخ 
�لمؤّسس   Hكا ثم  مكة  في  �لعلمي  �لمعهد  مدير  بهجة،  محمد 
��لمدير للمعهد �لسعو05، �من �لعجائب H1 1باb كاH صوفيًا من 

غال� �لصوفية.
صاحب  �لدين،   cجما �لشيخ  �عَلمهم  �لقاسمي   c��
�لمصنفاZ �لكثير� �كاH عالِم �لشاc�� .k �أليوبي، �مّمن صحبت 

______________________
(١) �سم �لكتا' >��� �لبشر في 1عياH 5مشق في �لقرH �لثالث عشر< 

(مجاهد).
 .kفقها. �لحنابلة من عندنا؛ من �لشا �(٢) تسعة 1عشا
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منهم �لعالِم �لمرّبي �لشيخ توفيق �أليوبي، مدير c�1 مد�سة شرعية 
فتحتها �أل�قا� في �لشاk، �كانت في �لمد�سة �لسميساطية على 
�لبا' �لشمالي للجامع �ألمو0، �كانت فيها قديمًا �5� عمر  بن 
عبد �لعزيز. �1كثر �جالها من 1�با' �لوجاهة ��لمناصب، 1ظهرهم 
�� مر���ً. ��c �لمحاسني، �oئاسة �لو�عطا بك �أليوبي �لذ0 �لي 
 bبالخطابة بعد  kخطيب �ألمو0، �قا Hمن 1قدمهم موسى �كا�
�بنه 1سعد، �منهم 1ستاIنا في معهد (01 كلية) �لحقو% �لمحامي 
 Iألستا� �لمحامي  �لوoير  �فيقنا   bبعد� سعيد،   Iألستا� �لعالِم 
 Hمعنا في مكتب عنبر ثم كا H1سعد، �صديقنا �لشاعر �لذ0 كا

معنا مدّ�سًا في مكة oكي �لمحاسني.
�كاH �لتد�يس تحت �لقبة للشيخ عبد �لرحمن �لكزبر0، ثم 
لولدb �لشيخ مسلم، ثم �نتهى 4لى �لشيخ بد� �لدين �لحسني �هو 
جّد �oجتي ألمها. �كانت نقابة �ألشر�� للشيخ 1حمد �لعجالني، 
�لعجالني،  للشيخ 1حمد منجك  ثم  �لكزبر0،  للشيخ مسلم  ثم 
ثم للشيخ صالح تقّي �لدين، ثم لولدb �لشيخ 51يب مؤلف كتا' 
>منتخباZ �لتو��يخ<. ثم ُعّطلت oمنًا، ثم �ليها �لسيد محمد سعيد 

�لحمز��0 فجّد5 لها بعض مجدها، ثم 1ُلغَيت �لوظيفة.
��c �ألسطو�ني (�كلمة �ألسطو�ني تقابل كلمة �لعمو05 هنا 
�1 في حضرموZ). �1جّل من عرفت منهم �لشيخ عبد �لمحسن 
�لذ0 عا¦  ر  �لمعمَّ �لشرعية،  �لتمييز  �ئيس محكمة  �ألسطو�ني 
فقد شيئًا من علمه �ال من �Iكرته،  مئة �ثماني عشر� سنة �ما 
مفتي  محمد شكر0  �لشيخ  ��لفقيه  عنه.  �لحديث  4لى  �سأعو5 
�لمحكمة  �ئيس  �ألسطو�ني  �جيه   Iألستا� ��لقاضي  5مشق، 
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�لعليا، �خطيب �لجامع �ألمو0 �لشيخ حسن، �حفيدo bميلي في 
�لقضا. �لذ0 تُوّفي شابًا �لشيخ عبد �لر���، �َسَلفي في �لقضا. 

.xلشيخ عبد �لفتا�
�لشيخ  منهم  �شتهر   ،Hلبا� قضيب  4لى  نسبة  �لباني،   c��
عبد �لرحمن، ثم �لدb (1ستاIنا) �لشيخ سعيد �لباني، �هو عالِم 
�لمطبوV سنة ١٣٤١ �كتا'  �لتحقيق<  كتاباH: >عمد�  له  محّقق 
عقله  فيه  �ُيعِمل  �لنص  يحّقق  مفّكر  ��لحرير، �هو  �لذهب  في 
�يجعل منه شيئًا جديد�ً، �H4 لم يخالف �لقديم. �من �c �لباني 
 kمفتش �لعلو Hعبد �لرحمن (�لحفيد)، �هو عالِم 5ّين كا Iألستا�
�� �لمعا�� �لسو�ية، فأ�5ّ في �لوظيفة حّق �هللا �o� إلسالمية في�

��ّفى �ألمانة �1فا5 ناشئة �لمسلمين.
 Hلحسيني، �كانت فيهم نقابة �ألشر�� �خر �لقر� c� منهم�
 ،kلمنيني �1صلهم من طر�بلس �لشا� c�� .تاليه c�1� لثالث عشر�
 c�� .لر�بع عشر�  Hلقر� ��1ئل  �لقبة  �إلفتا. �تد�يس  فيهم   Hكا�
 kلمنير، من شيوخهم �لشيخ 1سعد �لمتوّفى ١٢٤٢، �منهم �ليو�
من  �1صلهم  �لمر�05،   c�� �لحكيم.  عبد  �لشيخ  �لفتو�  1مين 
بخا��. ��c �لسفرجالني. ��c �لجند0، �1صلهم من �لمعر�، 
�منهم مفتي 5مشق �لشيخ 1مين �لجند0، �سمّيه �لشاعر �لَعَلم، 
 Hكا� �لحلبي،   c�� �لمالكي.   c�� �لجند0.  سليم  �1ستاIنا 
 c�� .لشيخ عبد �هللا� bلد�� kمنهم �لشيخ سعيد شيخ علما. �لشا
�لسويد0، �1صلهم من �لعر�%، 1عر� منهم �لشيخ 1مين سويد 
(�لسويد0) �لذ0 كاH مدّ�سًا في مد��� �لفالx، جا. به مؤسسها 
�لرجل �لذ0 يستحّق H1 تؤلَّف في سيرته كتب ال كتا': محمد 
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علي oينل، عرفته في جد� من نصف قرH �في بومبا0 من �بع 
قرc�� .H َقّزيها، كاH منهم �لشيخ مصطفى 1مين �لفتو� تُوّفي سنة 

.١٢٥٧
�من �لقّر�. �لشيخ 1حمد 5هماH، ��لشيخ محمد �لحلو�ني 
 bيت ��لدo� قر�.تي عليه، ��لشيخ عبد �لرحيم 5بس Z5قد جّو�
�لشيخ عبد �لوها' �قد قرZ1 عليهما، ��لشيخ عبد �هللا �لُمَنّجد 
 Hمن جمع في 5مشق بين طريقَتي �لشاطبية ��لطّيبة. �كا c�1 هو�
1ستاbI في �لطيبة حافظ باشا �لمشير �لعثماني، فما�I يقوc �لذين 
يْدعوH �لحكم �لعثماني �ستعما��ً �يقرنونه باستعما� �لكفا�؟ �هو 
 Zلدين �لمنّجد، صاحب �لمؤلفا� xصال ���لد �لصديق �لدكتو
1ُلَِّف عن �سوc �هللا ‘<،  ما  له >معجم   ��لكثير� ��خر ما صد

�هو كتا' جليل.
�عندنا في �لشاk مجموعة 1سر نجدية، كاH 1هلها غالبًا 51ّال. 
�لرّ���،   c� >�لعقيل<، منهم  �لنا�  �لحج، يدعوهم  في طريق 
��c �لبّساc�� ،k �لشبل. �من كر�k �ألسر �لشامية: �c �لقّوتلي، 
�c �لعظم، �c �لعظمة، �c �لبكرc� ،0 �لشمعة، �c �لمهايني، 
 c� ،لعابد� c� ،لعاني� c� ،5لجّال� c� ،Vلطّبا� c� ،حتاحت c�
شو��، �لقدسي، �لركابي، �لسقطي، �لحنبلي، �لد��، �لقنو�ني، 
 c�� ،Hلبرها� c� :لقطب، �لنحال�0، سكر. �من �ألسر �لشامية�
 ،0�5��لقضماني، ��c �لبا��c�� ،05 شمدين، ��أللشي، ��لد

.Zلخجة، �1بو �لشاما�� ،����لموقع، �بدير، �شيخ �أل

�c عابدين، �منهم  �لعلمية  1عد في �ألسر   H1 �قد نسيت 
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صاحب  �هو  �ألخيرين،  �لقرنين  في  ظهر  حنفي  فقيه  1عظم 
�منهم  �لحنفي،  �لمذهب  على  �لمفتي  عمد�  هي  �لتي  �لحاشية 
 bلد�� ،b1بي 1ميَن �لفتو� عند Hلمفتي �لشيخ 1بو �لخير �لذ0 كا�

�لمفتي �لطبيب �خر �لعلما. شيخنا �لشيخ 1بو �ليسر.
�حم �هللا من ماZ �ثّبت من بقي على ما يرضيه، �غفر لنا 

ما نسينا �1 1خطأنا.
*   *   *
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-٢٦-
�لثو�� على �لفرنسيين

لقد كنت كتبت عن �لثو�� �لسو�ية كتاباZ كثير� ال 1ستطيع 
(�ال 1�يد) H1 1جمعها هنا، �ال 1قد� �آلH على كتابة مثلها، من 
سنة ١٣٤٧هـ حين كنت في مصر �كتبت في >�لزهر�.<(١) قصة 
كتابي  في  ��ضعتها  �لجز�ئر0،  �لدين  عّز  �ألمير   >��لغا >شهيد 
1كتب   Z1لسنة بد� �لمطبوV سنة ١٩٣٠. �في تلك   >Zلهيثميا�<
فوَقفها  �لخّر��<  >حسن  عن  طويلة  قصة  >�لناقد<(٢)  مجلة  في 
كتابي >5مشق<  منها، �في  �أل�لى   cلفصو� نشر  بعد   Hلفرنسيو�
قصة عنو�نها >في خر�ئب �لد��يشية<، �في كتابي >هتا� �لمجد< 

�لكثير عن �لثو�� ��لنضاc �عن قضية فلسطين ��لجز�ئر.
 ،cيسأ H1 َمن حسن �لخر��؟ �حّق له� :���قد يسأc قا
فما في �أللف من �لقّر�. ��حد يعر� من هو �1 سمع باسمه، �ما 
فيهم ��حد في �أللف لم يسمع باسم غيفا�� �1 كا�لو� �إل�هابي، 

______________________
�تَُعّد  مصر  في   �تصد �كانت  �لخطيب،  �لدين  لمحّب  >�لزهر�.<   (١)

�لمجلة �أل5بية �أل�لى.
(٢) >�لناقد< أل5يب �لصفد0، �كانت تصد� في 5مشق.
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1فليس هذ� عجيبًا؟ نجهل 1سما. 1بطالنا �لمجاهدين �نحفظ 1سما. 
�لمجرمين �لمفسدين، فهل كاI Hنب حسن �لخر�� H1 ظهر في 

1ّمة ال تقّد� 1بطالها �ال تنصف �جالها؟
حسن �لخر�� حا�� ليلي، خفير من خفر�. �لبلد كاH عمله 
H1 يحر� بيوتها من �للصوS، فلما ��1 لصوصًا 1خطر �شرهم 
يحمي   ��لثو� من  نهض  َمن  مع  نهض  كله  �لبلد  قد سرقو�  1كبر 

.��لذما� �يمحو �لعا

�قف مع 4خو�نه �لذين باعو� نفوسهم هللا لّما 1علن 1نه �شتر�ها 
من �لمؤمنين. �قف في �جه فرنسا يوk كانت فرنسا تملك 1قو� 
جيش بّر0 في �لعالَم، يوk خرجت من �لحر' ظافر� على هامتها 
غاُ� �لنصر، يوk �قتسمت هي �oميلتها 4نكلتر�، عفو�ً بل بريطانيا 
 Z���لقا في  �لشمس  1مالكها  عن  تغيب  تُكن  لم  �لتي  �لعظمى 
 Zنز��� حقيقتها  4لى  �جعت � �تضا.لت  فانكمشت  �لخمس، 
 kكن من جزيرتها، فلم تُعد تطلع عليها �لشمس 4ّال بضعة 1يا�في 
على طو�c �لعاk. �قتسمتا بال5 �هللا على ُكرb 1هلها، فأخذZ فرنسا 
 Hله يومًا بحر �لعر'، �كا cُيقا Hجانَبين من جو�نب �لبحر �لذ0 كا

�لعر' بل كاH �لمسلموH يملكوH جو�نبه كلها 4ّال �ألقل منها.

من   Hلبنا�)  kلشا�� �تونس،  ��لجز�ئر  �لمغر'   Z1خذ
فلسطين   01  ،kلشا� �جنوبي  مصر  �إلنكليز  �1خذ   ،(kلشا�
(�فلسطين من �لشاk). �لم تبَق في 5يا� �لمسلمين بقعة لم يصل 
4ليها �الستعما� 4ّال هذb �لجزير�، فقد حاk حولها �لم َيِلجها �مد 

1صابعه 4ليها �لم يرفع علمه عليها.
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 Hيصعد� ،cكذلك �لدنيا؛ �لنا� فيها كِفَر% متسّلقي �لجبا�
يبلغو�  فيهبطوH حتى  �لتي ال مصعد بعدها،   ����لذ يبلغو�  حتى 

.Hلتي ال مهبط بعدها، فيصعد�� ���لقر�
يولد �إلنساH ضعيفًا ال ينطق �ال يمشي، فإ�I كبر قو0 حتى 
يغد� �لخطيَب �لذ0 يسو% �لجموV بكلمة من فمه �1 �لشاعَر �لذ0 
يغوS في 1عما% �لنفس �1 يطير في سما. �لخياc، يرصف �لَكِلم 
� من عبقر0 �لمقاc؟ �يمشي ���ً �جو�هر، �1ين �لجو�هر ��لد�5
على �أل�� بخيوc من مركباZ �لحديد تسابق �لريح في مهّبها 
 0�فتصل قبلها، ثم يعلو في �لِجو�. على نسو� من �لمعدH فيجا
�ألصو�Z، �يكوH 1سرV منها فيسبقها. �يصل 4لى �لقمر فيفجع 
�لذ0  �لقمر   cبحلم عاشو� عليه 5هر�ً، �يحّو ��لعّشا%  �لشعر�. 
طالما تغنو� بجماله �سحرb 4لى حجا�� �تر�' يطؤ�نها بأقد�مهم! 
�بعد H1 كاH ال يفّر% بين �لجمر� ��لتمر� �ال يد�0 كيف يشر' 
 Hلما. من �لكو'، َقِو0 حتى كشف بعقله خفايا �لوجو5 مما كا�
يظنه �ألقدموH غيبًا �ما  هو بالغيب. H4 ما جعله �هللا غيبًا يستحيل 
�لغيب:  يكوH من  �لبشر ال  يّطلع عليه  بشر، �ما  يّطلع عليه   H1
 bبلغ 1شّد �I4 حتى .{.َبَِشيٍ. ِمن ِعلِمِه 4ّال بما شا Hَال ُيحيطو�}
من  َخلَقكم  �لذ0  {�ُهللا  �لضعف:  بد1  �لقو�  قمة  على  ��ستو� 
َضعٍف، ثّم جَعَل ِمن َبعِد َضعٍف قّوً�، ثُّم جَعَل من بعِد قّو�ٍ َضعفًا 

�َشْيبًة}.
فوقفنا  1عّز �1كرk �كنا �ألعلم،  كنا نحن   :cلد�� �كذلك 
من  �لعلما.  هم  �غَد��  منا  1قو�   ���سا لّما   ���فصا  ،����سا

�5ننا.
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فطمع  نومنا   cطا� �نمنا  ملكنا،  �1ضعنا  يفاعنا  من  هبطنا 
�لطامعوH فينا. كنا كاألسد في غابِِه، لّما سا5 �لغاَ' �تو��Z منه 
�لذئاُ' �لم يصمد له منها ظفر �ال نا' �طمأHّ �سكن، ��سترخى 
�ستيقظت   kلمنا� �ستغرقه  فلما  �لوَسن.  �غلبه  �لنعا�  فأ5�كه 

�لذئا' �طمعت فيه �لثعالب. 
�لكن �ألسد يبقى 1سد�ً �لو ناk، ��لجوهر ال يصير oجاجًا 
�لو �ميته في �لوحل، ��لزجا2 ال يغد� 1لماسًا �لو �ضعته في 
صنا5يق �لحديد. يرسب �لذهب �I4 1ُلقَي في �لما. �ينزc 4لى قعر 
�إلنا.، �يطفو �لتبن ��لبعر، �لكن هذ� ال ُيغلي �لتبن �ال يرخص 

�لتبر:
تبّدلَْت فينا   kُألّيا� تُكِن   Hْ4تفَعُل� zُ5بُنعَمى �ُبؤَسى ��لحو�
َصليبًة قناً�  مّنا  لّيَنْت  َتجُمُلفما  ليس  لّلتي  Iّلَلتنا  �ال 

*   *   *
لقد 1خذ �ألسد يستيقظ، 4نه يمّد يديه ثم يسترخي فيعا�5 
�لمناk. لقد بدZ1 حركاZ �لنضاc؛ فمن �نتفاضة سنة ١٩١٩ في 
مصر �ما كاH فيها من 1حد�z، 4لى 1حد�z �لّرميثة في �لعر�%، 
�لكريم  عبد  محمد  �ألمير  قا5ها  �لتي  �لمغربي  �لريف   ��ثو 4لى 
سنة  مصر  في  لقيته  �لقد  معًا.  �4سبانيا  فرنسا   '�فحا �لخطابي 
في  تقيًا عابد�ً  فيه عالمًا   Zلمنفى فوجد� بعد عو5ته من   ١٩٤٧

ثو' قائد، �حمه �هللا فلقد كاH مجاهد�ً مؤمنًا(١).
______________________

(١) في كتابي >هتا� �لمجد< فصل عنه.
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ثم كانت �لثو�� �لسو�ية ��متّدZ ثمانية عشر شهر�ً، كانت 
تمتلئ بأخبا�ها �لبرقياZ �1عمد� �لصحف �تتصد� 1كبر جريدتين 
فرنسا،  قهر�� جيش  لقد   .(Hلزما�  01)  Hلطا�� �لتايمس  يومئذٍ: 
�ليقظة   kلفخر �ال 1سجل 1حال� 1نظم قصائد  �لحّق ال   c1قو �1نا 
�ال �لمناk. كانت تخر2 �لحملة (��لكلمة من تعبير�Z �لثو��) فيها 
�لدباباZ ��لمصفحاZ يقو5ها جنر�c �1 كولونيل �فيها �أللو� من 
�لجنو5، فير5ها عشر�Z (�H4 كثر�� فمئاZ) من �لثّو��، سالحهم 
�لسيو� ��لبنا5% هو  1قو� من  �لبنا5% ��لسيو�، �سالx �خر 

 .Hإليما�
ال يسخْر 1حٌد من هذ� �لكالk، فإH �لبندقية مع �إليماH 1قو� 
من �لمدفع بيد غير �لمؤمن، ��لحجا�� في 1يد0 شبا' فلسطين 
�ليوk �1طفالها تفّل �لحديد �تغلب �لبا��5 في 1يد0 كال'، ال بل 
خناoير يهو5، ما يبلغوH1 H ُيدَعو� كالبًا فللكال' �فا.، �يهو5 
 Zبالجبت ��لطاغو Hلو كا� Hمن طبائعهم ��لمر�.. �إليما ��لغدُ
 kُفيتنا Z1ما 1تعبت بل 1عجز .kقو� ال تكا5 تُغَلب، ��لمَثل فيتنا
1قو� c�5 �أل��، �هي ال تؤمن باهللا �ال باليوk �آلخر �ال يرجو 

قتيُلها جنًة �ال يرقب ثو�بًا؟
هذ� هو �لمثل �لو�طي �لقريب، 1ما �لمثل �ألعلى لما يصنع 
�إليماH من عجائب فهو �لمسلموH �أل�لوH، �لذين مشو� إلعال. 
حتى  غربًا  �مشو�  �لصين  �1طر��   Hتركستا 4لى  شرقًا  �هللا  كلمة 
ُعْقبة بفرسه ما. �لبحر بحر �لظلماZ (�لمحيط �ألطلسي)  �قتحم 
�قاc: �للهم لوال هذ� �لبحر لمضيت مجاهد�ً في سبيلك حتى 1فتح 

.Zلحق �1 1مو� ��أل�� لنو
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قلب  بين  ما   kلإلسال�  kباإلسال فتحو�  �لذين   Hلمسلمو�
 c�فرنسا �قلب �لهند، �لوال 1ننا خالفنا عن 1مر �بنا فجعلنا لشا
ما�تل(١) سبيًال 4لى كسب �لمعركة في بو�تيه(٢) لوصلنا �لقسطنطينية 

�طّوقنا عنق �1�با بأغلى عقد تزH�5 به �ألعنا%.

من  1َُخر  �َعشر�ً   Hoهو� مع  ُحنين  معركة  �ستثنيت   H4 4نك 
عشر�Z �آلال� من �لمعا�� �لتي خضناها لم تجد �لمسلمين 4ّال 
1قّل من عد�هم عد�5ً، �1ضعف ُعَد�5ً، �1قّل عتا�5ً �َمد�5ً. َفبَِم 
�نتصر��؟ لقد كاH ُقّو�5 �لر�k ��لفر� مّمن 5�� فنوH �لحر' 
�تا�يخ �لمعا�� �ِسَير �ألبطاc، ففي 01 كلية عسكرية 5�� Iلك 
خالد بطل �ليرمو�، �سعد بطل �لقا5سية، ��بن �لعاS، �عقبة، 

�موسى، �طا�%، ��لمهلَّب؟
�لكّن   ،Hنابليو فتح  مّما  �1سَع   ��ُقتيبة من �أل فتح  لقد 
 kباإلسال  kقو�5 �إلسال فتحه  1هله �ما  4لى  نابليوH عا5  فتحه  ما 
�لفتوx في   ��ُغلبو� في معا �لذين  1ين   .kبقي لإلسال  kلإلسال�
�لشاk �مصر ��لعر�% �فا�� ��لهند �4فريقية، 1ين هم؟ 4نهم هم 
�لذين يسكنوH �ليوk هذb �لبال5، لكْن ليس منهم مغلو' �ليس 
فيهم غالب؛ �إلسالk جعلهم 4خو�، 4خو� ال 4خو�نًا �ال 1صدقا.، 

______________________
.Hلما�(١) هو جد شا

 (k٧٣٢) لجيش �لمسلم في معركة >بال� �لشهد�.< سنة ١١٤هـ� k(٢) ُهز
��ستُشهد قائدb عبد �لرحمن �لغافقي. �قد �قعت �لمعركة بين بلدَتي 
تو� �بو�تيه على بعد يقّل عن مئَتي كيلومتر 4لى �لجنو' من با�يس 

(مجاهد).
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��بطة �إلسالk 1قو� من ��بطة �ألخّو� بين �ألشّقا. �لذين  H4 بل
�لدتهم k1 ��حد� من 1' ��حد.

*   *   *
 >��تو يوk �سم >جسر  لقر1تم كل   ���لثو  k1يا لو كنتم معي 
�لمر�سلوH �في 1عمد� �لصحف، �لم I1كر  يبعثها   Zلبرقيا� في 
�إل�IعاZ ألنها لم تُكن يومئذٍ �I4عاZ. فهل يعر� 1حد منكم ما 

جسر تو��؟
>تو��< 1حد 1بنا. بر�5، نهر (�1 ترعة باالصطالx �لمصر0) 
عليه  تمر  كانت  عليه جسر صغير   ،�1متا يبلغ خمسة  ال  عرضه 
�لحملة فال تكا5 تجوbo حتى تَُر5ّ عنه. من ير5ّها؟ جيش نظامي 
 k1 �أل�لى؟  �لحر'  في   (١)H��لما عند  جوفر   cشا��لما كجيش 
قو� مثل قو� �لر�� في ستالينغر�5(٢) في �لحر' �لثانية؟ ال، بل 
 Hلجند �ال حصو� يعرفها  كالتي  لهم خنا%5  ما   ��لثّو� 1فر�5 من 
كحصونهم �ال سالx كسالحهم، ما معهم 4ّال �لبنا5% �قليل من 
�لعتا5 �ما يحميهم 4ّال >�لدكو�<. �>�لدّ�< جد�� �لبستاH، �هو 

تر�' ُيَدّ� 5َكًا �ُيكَبس كبسًا، فإ�I جّف صا� كالحجر.
______________________

 Hأللما� Z5ّ�(١) كانت �لمعركة في 1يلوc (سبتمبر) ١٩١٤، �هي �لتي 
عن با�يس.

(٢) مدينة �لبلغا� �لتي يذكرها �لرّحالة �لمسلموH هي ستالينغر�5 �1 هي 
حكومة  غير  �هي  فليكتبه.  ق  محقَّ علم   bعند  Hكا فمن  بجو��ها، 
�لبلغا� �لمعر�فة. بلغا�يا هذb في �لبلقاH، �مدينة �لبلغا� في ��سيا، 
�ّحالة كتب عن ��سيا هو >�بن فضالH<، �طبع �حلَته مجمع  c�1�

5مشق.
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�لبندقية،   Sبرصا  ��لثو� فيرميها   Z���لطيا تخر2  �كانت 
�قد ُيسقطونها. ما كانت كطائر�Z هذb �ألياk، بل كانت صغير� 
�ثناH ظاهر�H، لها جناحاH قصير�H 1حدهما   Hما فيها 4ّال جنديا
ِفْلم  في  �1يتموها  لقد  1مامها،  من  �مر�حة صغير�  �آلخر  فو% 

.>�>عمر �لمختا
 ،���قفت فرنسا بجيشها �جنر�التها �جبر�تها 1ماk جسر تو
لم تقد� H1 تتخطاb 4ّال مر�Z معد�Z�5. ثم كاH ما هو 1عجب؛ 
5مشق،  يدخل   H1 �لخر��  حسن  �لليلي   ���لحا  Vستطا� لقد 
1ياk لم  �لثّو�� ثالثة  �لقو� كلها، ��حتلها   bغم هذ�5خلها على 

يبَق فيها في �لبلد فرنسي ��حد.
1نها   Hيّدعو �لتي  �لكبر�   ���لثو �لفرنسيوH 1صحا'   Hكا�
��سو   kقو  Hلفرنسيو� ��لحرية،  ��لمسا���  �لعد�لة  لنشر  قامت 
�هوغو �الما�تين، �لذين صنعو� تمثاc �لحرية �1هد�b 4لى 1ميركا 
ُيِطّل على فرنسا شاكر�ً من ���. �لبحر  فأقامته عند بابها �لشرقي 
 V1قامت �لقال ،kبحت �لحرية في �لشاI لحرية� k1 ألطلسي. فرنسا�
على جبل قاسيوH في 5مشق �على جباc �لمّز�، ال لر5ّ �لعد� عنها 
�ستر5�5 حريتهم مّمن عد� عليها. ��لذ0 عد�  1هلها عن  لر5ّ  بل 

عليها 1مها... k1 �لحرية فرنسا!
 Hميد� في  �لدمشقي   ���لحا مو�جهة  عن   Zعجز �لّما 
�لقتاc حا�بت �لبيوZ، فهدمت �لجد��H �5ّكت �أل�كا�o1� Hلت 

�لعمر�H. 1عاZ5 قّصة H�5 كيشوZ مع �لطو�حين!
 Zلصفحا� تا�يخها �لطخت  4لى  يومئذٍ  لقد 1سا.Z فرنسا 
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 ���لبيض من 51' 51بائها بالطين. 1ين ��5' �لفر�سية؟ H4 �لفا
�لشريف يكّف عن �لمبا��I4 �o سقط �لسيف من يد خصمه فبقي 
بال سالx ألH �لمسّلح �لذ0 يناco 1عزc ال يكوH فا�سًا شريفًا، 
فكيف ضربت فرنسا يومئذٍ 5مشق بمد�فعها؟ كيف خّرَبت �1حرقت 
1جمل 1حيائها، ما بين سو% �لحميدية �سو% مدحت باشا، حيث 
 H4 >5مشق؟ �قر��� كتابي >هتا� �لمجد Zكانت 1بهى �1غلى بيو

1�5تم تفصيل هذ� �إلجماc �كتابي >5مشق<(١).
 b.لقد بقي هذ� �لحي 1طالًال سنين �سنين، �لّما 1عا��5 بنا
من  طرفًا  �1حرقو�  �لحريقة<.  >حّي   kليو� 4لى  �سمه  بقي  1خير�ً 

.k1هل �لشا kحي �ألشا�� من كر� ،>Hلميد��<
1طر�فها  �بقيت  (5مشق)،  �لبلد  قلب   Hلفرنسيو� ��ستر5 
بأيد0 �لثو�� 1كثر من سنة. كنا نر� >�الستحكاماZ< (01 1كيا� 
مجمع  �هو  �ألبيض<،  >�لجسر  في   Zلرشاشا� ��.ها � �لرمل) 
�لطر% 4لى 1حيا. �لسفح، 4لى �لمهاجرين ��لصالحية �حّي �ألكر�5 
�لجابية  با'  �في  �لبلد،  حد�5   2�خا �كلها  �لدين)،  �كن )
��لميد�H كله �با' سريجة، �قصر حجا2 خا�2 حد�5 �لبلد، 
بعدb خا�2 حد�5  �لشرقي قر' مكتب عنبر �ما  �لبا'  ��5خل 
�لبلد، �في �سط �لعقيبة 1ماk جامع �لتوبة �ما بعدb خا�2 حد�5 

.��لبلد، ��لغوطة كلها خا�2 حد�5 �لبلد، 01 في 1يد0 �لثو�
______________________

(١) في كتا' >5مشق< �صف بليغ لهذb �ألحد�z؛ �نظر مقالة >كا�ثة 
>هتا�  في  ��نظر  5مشق<.  في  �لد��يشية  >خر�ئب  �مقالة  5مشق< 
بعدها  �قر1  ثم  مقالَتي >حو�z5 5مشق< �>جها5 5مشق<،  �لمجد< 

>كلمة 4لى �لجنر�c 5يغوc< فإنها تستحق H1 تُقَر1 (مجاهد).
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�من 1طر� ما كاH ما Iكرته في خطبتي في حفلة �لجز�ئر 
(حيث  �لعقيبة  في   kالستحكا� في   Hكا  :Zلخمسينيا� ��1خر  في 
�جولته  Hيز0 1شقر ناعم، كأ�كنت 1سكن 1ياk �لثو��) ضابط با
خطأ مطبعي في سجّل �لحيا� �1 كأنه 1نثى متخفية في ثو' �جل. 
�لحّي  ظرفا.  1حد   b.فجا �لخّر��،  حسن   ��ير� صو  H1 1ََحّب 
بصو�� عنتر �لتي تُعلَّق في �لمقاهي، فلما نظر 4ليها ���1 سو��5ً 
�لصقر �شا�َبين كسا�يَتي مركب،  تّتقد�H كعيَني  كالليل �عينين 
4لى   b�(�لد�سانطريا) فُحمل من فو  �حا �لزُّ بطنه �1صابه  �نخر� 

�لمستشفى.
بقينا على هذ� سنة �بعض �لسنة، �لفرنسيوH في �5خل �لبلد 
�نطال%  على   kننا حولها.  ِمن  �لغوطة  �في  1طر�فها  في   ���لثو�
�لرصاS �نصحو على تفّجر �لقنابل، نهد1 ساعاZ من �لليل قد 
�لهّز�Z ��لرّجاZ، حتى صرنا  تفَجؤنا(١)  ثم  تطوc �قد تقصر، 
 H�< :cلجند، تلك تقو� Zشاشا�نميز طلقاZ بنا5% �لثو�� من 
 :Zمد�فع �لدبابا Zطق طق طق<، �طلقا< :cتقو bهذ� >H H H

.>25 25<
تخر2  ثم   ،>Zالستحكاما�< من  �لجند  فير5   ��لثو� يهجم 
�لحملة، ثم ترجع مكسو��. ما 1ضعف �لثو�َ� 4ّال �لذين ُخدعو� من 
1بنا. �لشركس �لذين تطوعو� للقتاc �جنو5 �لسنغاc �لذين 1ُجبِر�� 
�غيرهم  هم   Hيؤ�َخذ�� نّياتهم  على   Hُيبعثو �لقيامة   kيو� عليه، 
بأعمالهم، �في �حمة �هللا مّتَسع لكل من ماZ على �إليماH. �للهم 

______________________
(١) هكذ� تكتب �لهمز� هنا ألH �لضّم 1قو� من �لفتح.
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�حمتك لنا �للمسلمين.
*   *   *

ُكتب عن �لثو�� �لكثير لكنها لم تؤّ�  كما ينبغي، �لم 1ُكن 
فيها ألكتب عنها من �5خلها لذلك �صفت ما ير�b مثلي من �لظاهر. 
ما كنت َمن خا� غما�ها؛ كنت شابًا تقصر سّني عن خوضها، 

�H4 كاH كثير من 1قر�ني قد شا�كو� فيها �1بلو� 1حسن �لبال..
لسانها   ��1 بعيد،  �لنا� من   ��1 1ُحرَقت 5مشق كنت  لّما 
ُيمحى  كما  منها  �لحيا�  فيمحو   ،���لقصو  ��لد� يلحس  ممتد�ً 
مثلما  1سًى  يحتر%  قلبي  فأُِحّس  بلسانه،  يلحسه   I4 �لتلميذ   xلو
 Zلدبابا� معها   Zلحمال� تخر2  كانت  �عندما  5مشق.  تحتر% 
��لمصّفحاZ، فتو�جهها �لبنا5% �لقديمة فتر5ّها مكسو��، كنت 
 Hْ1 1سمع �ألنبا. من بعيد فأشعر بالفخر �1جد �لرضا، فأحمد �هللا
نصر �لمجاهدين، ��ُمل H1 تعو5 �لحرية �يرجع �لخير 4لى 5مشق 

�يعّم بال5َ �لمسلمين.
*   *   *
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-٢٧-
��كيف �نطلقت �لثو

كاH عهد ما بين �لحربين عهَد نضاc لالستقالc. �كانت قّمة 
�1َ� مفاخرb �لثو�� �لسو�ية.� b51مجا ���I كانت� cهذ� �لنضا

�لئن طّهر �هللا �لجزير� �لعربية من �1ضا� �الستعما� �لمباشر 
 cُقطر عربي حظي باالستقال cَ�1 كانت H1 kلشا� فلقد مّن على 
على  �لمتسلطين  عليه  �لو�غلين  لجيو¦  �لكامل  ��لجال.   kّلتا�
�لتي 1�ضعته  �لظئَر  k1 �إلسالk ��لمدينُة  شعبه. �لئن كانت مكة 
 kطفًال، فدمشق هي �لحاضنة �لتي حضنته صبيًا. �ما قو0 �إلسال
بها �لكنها هي قويت به، �ما �حتا2 4ليها �شر� بها �ال بغيرها، 
بل هو �لذ0 شّرفها �شّر� غيرها. �لئن كانت �لجزير� �5� �لعر�بة 
فالشاk �لبستاH �لذ0 يطيف بالد��، ��لذخر �لذ0 ال يفنى ألهل 
�لد��. �لئن كانت �لمدينُة عاصمَة �لد�لة �إلسالمية �أل�لى فدمشق 

عاصمة �لد�لة �لثانية.

�لعو�صم   Z5تعّد �لو  ��حد�،  �5لة   kإلسال�  H1 على 
��حد،  �نبيها  ��حد،  �بها  ��حد�:  �5لة   ،kلحّكا� ��ختلف 
�5ستو�ها ��حد، �كل 1بنائها 4خو� في �إليماH؛ نّص على هذ� 
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.Hلخالد �لذ0 هو �لقر�� ��لدستو
*   *   *

H4 �لثو�� لم تخر2 من جبل �لد��o كما شاV في �لنا� حتى 
بل خرجت  �لمسّلمة،  بالحقيقة  هو  �ما  مسلَّمة،  حقيقة   b1خذ�
�لتي   Zلمظاهر�� لها  �لممّهد   Hمن غوطة 5مشق. �لقد كا ���لثو
 c�1  Hكا �لذ0   ��بلفو صديقًا،  جا.  �لذ0  كر�ين   ��oيا بعثتها 

�لمسؤ�لين عن سرقة فلسطين.
 Hمد في  �لدين   �بد �لشيخ  جولة  فهو  �لمباشر  �لسبب  1ما 
سو�يا، 01 1نها متصلة بنهضة �لمشايخ �لتي لم تلَق من �لمؤّ�خين 
�لتي تستحّقها. �لقد كانت  �لعناية  �لباحثين �الجتماعيين  �ال من 
بحسناتها �بعيوبها >حا5ثًا< ينبغي H1 ُيدَ��، �من يد�سه فسير� 
�لفرنسيين   cلدخو  (Hيقولو كما  فعل   5ّ�  �1) 1ثر�ً  يُكن  لم  1نه 
�بين  بيننا  �لكاملة  للمو�جهة  �نتيجة  1ثر�ً   Hكا ما   �بمقد�  kلشا�
هذb �لحضا�� �لجديد�(١) �لتي كانت قبل �لحر' تر�نا �نر�ها من 
شّق �لبا' �من طاقة �لجد��، فدخَلت علينا هذb �لمر� �لد�� كما 

.�يدخل �لزّ��
 Zغّير� مقاييسنا  �بّدلت  بمو�oيننا  5خلت  لما  1خّلت  لقد 
من  قليل  ثالثة:  1صنافًا  معها  فكنا  �معيشتنا،  تفكيرنا  1ساليب 
شبابنا قبلوها بكل ما جا.Z به حتى �لمفاسد ��لشر��، �كثير من 
 H��مشايخنا �فضوها بكل ما جا.Z به حتى �لحقائق �لعلمية كد�

______________________
(١) لي محاضر� طويلة عن موقفنا من هذb �لحضا�� 1ُلقَيت في �لريا� 

في ند�� �لشبا' �لعالمية سنة ١٣٩٣ هجرية.
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�أل�� حوc �لشمس، ��لجمهو� منا ما 1حّس بها �بقي يعيش 
بعد 5خولها كما كاH يعيش قبله. �لكن �لجمهو� عندنا كاH يسير 

�5ئمًا ���. �لمشايخ حيثما سا���، يأتمر بأمرهم �يسمع منهم.
�لشباH حّجتهم H1 1صحا' هذb �لحضا�� 1قو� منا �1�قى، 
فكل ما عندهم HI4 خير مّما عندنا. ��لمشايخ حّجتهم 1نهم كفر� 
 HI4 5ين �لحق، ��لكفر شّر فكل ما يأتي من عندهم Hال يدينو
شر. �كال �لقولين خطأ �ما ألحد منهما حّجة فيما �حتّج به؛ فما 
ُيقا� �لُحسن ��لقبح بمصد�b �لذ0 صد� عنه، �ال ُيعر� �لخير 
 bُيعر� ُحسنه �قبحه �خير بل  منه،  �لذ0 جا.  بمنبعه  �لشّر  من 
 H1يًا �1 عا�5 �يكو��شّرb من �Iته �من صفاته، فقد نرz عن �بائنا 
�1يًا �1 عا�5 من عند غيرنا �يكوH فيها  5�فيها �لضر�، �قد نستو

�لنفع.
فكيف -HI4- نمّيز �لحسن من �لقبح ��لخير من �لشر؟

 Z1خطأ Hفإ ،cلجو�': نميز بما 5�1عه �هللا فينا من عقو�
فيه،  �يسّيرها  عليه  يدّلها  �لذ0   ��لنو نفّتش عن  �لطريَق   cلعقو�
 .Vلشر� هو   ��لنو �هذ�  عنها.  تضّل  فال  �لغاية  بلو¥  لها  �يكفل 

.Vهو �لعقل �لمهتد0 بهد0 �لشر Hفالميز�
*   *   *

ُيدعى   Hكا� �لعلما.  شيخ   Hكا �لحسني  �لدين   �بد �لشيخ 
(سنة  �فاته  حين  >�لرسالة<  في  عنه  كتبت  �ألكبر،   zلمحّد�
١٩٣٥) �كتبت عنه بعد Iلك (في مجلة ��بطة �لعالَم �إلسالمي 
 b5نيا H4 :cعنه، لكن 1قو kفي �لكال Hسنة ١٩٦٥)، فلن 1فيض �آل
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كلها كانت �5�b ��لجامع �ألمو0 ��5� �لحديث �لتي �نتهت 4ليه 
مشيختها، �ما كاH من 1صحا' �لحركة ��لتجو�c. فلما قاk �لشيخ 
�لمشايخ،  بنهضة  5ُعي  بما  �لخطيب  هاشم  ��لشيخ  �لدقر  علي 
 H����1 4قباc �لنا� عليهما ��نتفاعهم بهما، ال سيما 1هل حو�
 bلك منهما �شّجعهما، فسأالI bسّر (H5���لبلقا. (في شرقي �أل
H1 يجوc معهما في مدH سو�يا يعظوH �لنا�، يدّلوH على �هللا، 
 �I4 عن �لمنكر. فمشى معهم، �كانو� Hبالمعر��، ينهو Hيأمر�
 Hهم، فيبد��.��� ���شا�فو� �لبلد خر2 �لنا� الستقبالهم �سا
بالمسجد فيعظوH �يعّلموH �يحّثوH على �لجها5، يبّينوH 1حكامه 

�حاالZ �جوبه.
ال   .���لثو 1شعلت  �لتي   ���لشر� هي  �لجولة   bهذ �كانت 
�لعا�فين من مشايخي   Zلثقا� نقًال عن  1قوc هذ� من عند0 �ال 
 ،kأليا� تلك   ��51 من  كل  �يعرفه  هذ�  يعر�  كلهم  �صحبي، 
�لكن 1نقله عن تقرير �سمي لمند�' �لمفّو� �لسامي �لفرنسي، 
نشرته جريد� >�ألحر��< في بير�Z �لعد5 ٦٧٨ �لصا5� في �لثاني 

من شعباH سنة ١٣٥٤ هجرية.
�لشيخ  مّني  بطلب  كتبها  يد0  بين  �لتي   Zلمذّكر��  bهذ�
محمد 4سماعيل �لخطيب، �كاH مع نفر من 4خو�نه cَ�1 من خر2 
4لى �لغوطة. �كاH عزمي على تنقيحها ألنها مكتوبة بلغة عامية ال 
يكا5 يفهمها 4ّال �لشامي، ثم نشرها. �1حببت H1 1تحّقق منها قبل 
�لنشر، فاتصلت بأكثر من �ستطعت �التصاc بهم مّمن Iُكر �سمه 
فيها، �سألته عما جا. من خبرb في هذb �لمذّكر�Z، فما �ختلف 
قوc ��حد منهم. فوثقت من صدقها، �لكني لم 1نشرها؛ بسبب 
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لغتها �1ًال، فقد قلت 4نه ال يفهمها 4ّال �لشامي، ال بل H4 �لشامي 
�ليوk ال يكا5 يفهمها ألنها بعامية �لشاk قبل خمسين سنة. ثم 4نها 
 �Iفعاله، فإ kّI 1حد منهم من kال يعرفهم �ليو cجا�ممتلئة بأسما. 

�يته ��له.I يتI� kّ1علنت �لذ

لغتي  4لى  مترَجمًا   ،kلمقا� يناسب  ما  منها  1لّخص  لذلك 
مكتوبًا بأسلوبي.

*   *   *

يذكر -�حمه �هللا- oيا�� كر�ين �ألميركي �لذ0 حضر للوقو� 
على �غباZ �لسو�يين (�1 لتقّصي �لحقائق على �لتعبير �لجديد)، 
�كاH �لحز' �لوحيد هو >حز' �لشعب< فاجتمع برجاله �بغيرهم 
 Iألستا��  �شهبند �لرحمن  عبد   �بالدكتو �جتمع  �لزعما.،  من 
�هللا   bقّو� �لمئة،   '�قا �قد  حيًا   cيز� ال  (�لذ0  �لحكيم  حسن 
�جنبه �ألمر��) �oكي �لخطيب �سعيد حيد�. �هؤال. �أل�بعة 
من 1نظف �لوطنيين يد�ً �1قومهم سبيًال، �حدثت 1حد�z كانت 
4لى  غيرهم  من  �كثير�ً  جميعًا  هؤال.   Hلفرنسيو� نفى   H1 عاقبتها 

جزير� 1َْ���5، مقابل �لساحل �لسو�0، فحبسوهم فيها.

 Zلفرنسيين، ��لمظاهر�� cلك في �لسنة �أل�لى لدخوI Hكا�
�لتي قامت نتيجة Iلك هي c�1 �لمظاهر�Z في عهد �النتد�'، 

.��قد كنت نسيتها لما تكلمت عن تظاهر� �لنا� يوo kيا�� بلفو

�كانت  �أل�بعا.،   kيو  Hكا نفيهم   H4 �هللا-  �حمه -  cيقو�
بعد صال�  �ألمو0  �لجامع  تبد1 من   Zلتظاهر��� كلها   zألحد��
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�لدكتو� خالد   kقا �لجمعة �ُقضَيت �لصال�  �لجمعة، فلما كانت 
�لخطيب فخطب مطالبًا باالستقالc �4طال% �لمعتَقلين، �خطب 
غيرb، �خر2 �لمصّلوH متظاهرين فقابلهم �جاc �لشرطة، ثم جا. 
�لّدَ��، ثم جا.Z >�لسباهّية< من جنو5 �لمغا�بة ��لجز�ئريين �لذين 
ساقوهم 4لى نز�لنا مرَغمين، �نصبو� مضّخاZ �لحر�ئق على كتف 
بر�5 ���جهو� �لنا� بالما. من خر�طيمها، فأقدk �لنا� فقطعو� 
خر�طيم �لما. �1لقو� بالمضخاZ �َمن معها في �لنهر، عندئذٍ 1طلق 
�لجند �لرصاS فأ���5َ خمسة من �لشبا'، �كاH هؤال. c�1 فو2 

.Hمن �لشهد�. بعد ميسلو
كما  كالمه  �ضعت  (�قد  مذّكر�ته  في  محمد  �لشيخ   cقا
 H1 بين قوسين): "�صا� تشكيل جماعاZ جماعاZ ألجل  كتبه 
�لعبد  �لفرنسيين، �1نا  �لبعض على  �لبال5 بمساعد� بعضها   kتقو
�لفقير كانت �ظيفتي H1 1حمل مصحف �خنجر �نحّلف �لنا�، 
 cلرجا�� �لزكرتّية  صنف  من  �ال�  1�بعة   �مقد� حّلفت  ��هللا 
 ،>���لمشهو��، مثل 5يب �لشيخ �1بو شاكر �لقلعجي من >�لِعما
�من >�لشاغو�< حسن �لخر�� �1بو حامد �لفحل �1بو عنتر �1بو 
 c1بو كما >Hلحر¦، 4لخ. �من >�لميد�� ��محمد سلوk �1بو فا
عر�� �1بو سليماH �لمهايني �صا5% �لرّجاc ��1ال5 سكر ��1ال5 
�لوها'  عبد  (صا��جا)  سا��جة<  >سو%  �من  4لخ.   ،Hحمو�
�لرجلة ��ألغو�ني، 4لخ. �من >حا�� �ألكر�5< 1بو 5��5 �لشيخاني 

�1بو عمر 5يبو، 4لخ".
 cألحيا. كما ُيقا� Zهؤال. �لذين سّماهم �1مثالهم هم فتّو��
 Hندعوهم نحن >�لزكرتية<. ��أل�لو� ،Zفي مصر، �1 �لقبضايا
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منهم كانت لهم مز�يا �لفرساH، ُينِجد�H �لضعيف �يمنعوH �لظلم 
ليسو�  َخْلف  بعدهم  من  َخَلف  ثم  �لنسا.،  1عر��   Hيحمو�

مثلهم، �ال 1حب �آلH �لكالk عنهم.
*   *   *

 kقد �قتر' يو Hكا� ،cحلة �لشما�عا5 �لشيخ �صاحباb من 
�لمولد. �كاH 1هل �لشاk (كغيرهم في 1كثر �لبال5) يجتمعوH لقر�.� 
قصة �لمولد �توoيع قر�طيس �لسكر �لملّبس. �ال 1عر� للمسألة 
�أل�لى،   kإلسال� قضية  �ألIهاHَ �جعلوها   Hآل� بها  �لتي شغلو� 
 ��هي حكم �الحتفاc بالمولد، فأنا H�ّ51 ها هنا تا�يخًا ال 1صد
 bهذ H1 شبابي منّبهًا 4لى kكنت قلت �كتبت من 1يا H4� ،فتا��
�لمو�لد �لتي يقر��نها 1كثرها فيه ما ال تصّح نسبته 4لى �سوc �هللا 

عليه صال� �هللا(١).
فجّد جديٌد تلك �لسنة؛ هو H1 �الحتفاc بالمولد تحّوc من 
�جتماV على قر�.� قصة �لمولد �4نشا5 �ألناشيد �1كل �لسكاكر، 
4لى مهرجاH �طنّي شعبي، 4لى مبا��� بين 1حيا. 5مشق في نصب 
 5�بالو �تزيينها  �لغوطة،  شجر   Vبفر� �تغطيتها  �لنصر  1قو�� 
��لزهر �صو� عنتر �1بي oيد �لهاللي �1بطاc �لقصص �لشعبية، 
تمجد  �لتي   cلنضا� 4لى  �لد�عية   Zللوحا�� عليها   kألعال� �فع �

______________________
(١) لمعرفة �01 �لشيخ �حمه �هللا في هذb �لمسألة يمكن مر�جعة مقدمة 
�هللا<   cسو��لتا�يخ محمد ‘< �مقالة >محمد   cجا�كتا' >سيد 
في Iلك �لكتا'. �تجد�H تفصيًال للموضوV 1يضًا في �لحلقة �لثالثة 

��لثالثين من هذb �لذكرياZ (مجاهد).
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بل  �لرسمي  �لعلم  يرفعو�  كانو�  ما  �الحتال�.  �الستقال�  تنكر 
�لعلم �لعربي �لمربع �أللو��،  كانت مسابقة 'لى 'قامة �لحفال" 
�لحّي  0هل  يقيم  �أليا4 لحّي من �ألحيا2،  يو4 من  �لوطنية، كل 
�لوطنيين  موكب  يحضر  ثم  باألها:يج،  �لعر�ضا"  يهزجو� 
فيخطب �لدكتو? عبد �لرحمن شهبند?،  هو من 0قد? من سمعت 
من �لخطبا2،  :كي �لخطيب  خالد �لخطيب،  تشتد �لحماسة، 
�لحكومة.  كانت   Hبقو فاصطدمو�   Jبمظاهر مشو�   ?بما 
�لحكومة حكومتين: �لمحلية  0عضاPها كُدمى مسرN �لعر�ئس، 
 R0 ،لمنتِدبة�لحكومة �ها،  �ال يتحركو� حتى تحركهم 0يدٍ ال نر

�لفرنسيين.
هنا خرY كاتب �لمذّكر�"  صحبه 'لى �لغوطة. قا�: " في 
 R0) [لليل خرجنا من عند بستا� عرنو\  حطينا عند�منتصف 
 J?لثو�بنا)،  لبسنا لبا\ �َقنابزنا (0ثو  (عمائمنا R0) ضعنا) لّفاتنا 
 خرجنا مع 'خو�ننا عبد �لرحمن �لرهو��  حريص �لمرجة  0بو 
�لعبد  هللا  eمشق  عربين،  من  قرية  من  �لخبا:،  هؤال2  ?شيد 
 Rلسكر�لرجلة  شفيق � gلوها�لخطيب  عبد �محمد 'سماعيل 
تو?�  �لد جي  نديم شهاg.  حين  صلنا جسر   gلوها�  عبد 
�عترَضنا �ثنا� من �لفرنسيين فقتلنا �لو�حد  شّلحنا �لثاني،  قعدنا 

في �لز ? عند جسر �لغيضة".
 g?لشجر متقا� �لغوطة كالغابة، كثيف   �لز ? موضع من 
�ألغصا�،  هو قرg سقبا ( كنت معلم مد?ستها سنة ١٩٣١) 
 جسرين  كفر بطنا. قا�: "بقينا 0?بعة 0يا4،  ما كا� 0حد يطلع 
من �لشا4 ممن حّلفناهم، فصرنا في حيرJ  ..."، ففّكر � بخّطة 
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عجيبة. كتبو� كتابًا للفرنسيين بأ� �لذ� قتل �لجندّ� عند جسر تو�� 
هم فال� )فال�، ممن حلفو� �ليمين )ما خرجو� للجها*، )منهم 
�لطبا: )9بو شكر� فيصل(١)، )سعو*  9بو شكر�  مّمن لم 9سمِّ 

�للحاA )9بو صال? �لعرجا، <لخ.
 �9 ليخبرهم   Dشها نديم  مع  منه   Hصو� <ليهم  )�9سلو� 
�لكتاD 9ُ�سل <لى �لفرنسيين بالبريد، فإما �9 يخرجو� <لى ميد�� 
�لجها* )<ما �9 يسلمو� �N)سهم <لى �لجال*(٢)... فخرM 9كثرهم 

.Hلثو�� O9بتد�(
*   *   *

9ما 9حد�W �لجبل �لتي �بتدO9 قبل Uلك بقليل فكانت حدثًا 
 ،Aباإلعد� عليه   Aمحكو خنجر،  9*هم  �سمه  لبناني   Yجا فر*يًا: 

يستجير بسلطا� �ألطر\، فلم يجد] فلجأ <لى *��].
ٍ̀ عندنا من 9ياA �لعرD �أل)لى، يحمي �لسيد  )حّق �لجو�� با
<ّال بسبب   dلبسو�  Dفي سبيله، )ما كانت حر Oجا�] )لو ما
�لجو��. )قانو� �لجو�� )سجّية �لكرA �ضطرهم <ليها 9نهم يعيشو� 
يؤ)�  فند`  �لضعيف )ال  فيها حكومة تحمي  ليس   Yفي صحر�

�لغريب.
سلطا�   Aقد فلما  عليه،  فقبضو�  بمجيئه  �لفرنسيو�  )علم 

______________________
(١) 9بو صديقنا �لدكتو� شكر� فيصل، )كا� هو )9خو] من nعماY حّينا 

(�لعقيبة).
(٢) )�لعجيب �9 مدير �لشرطة يومئذ هو حمد� �لجال*.
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�لطرشا� (�كا�  بني عّمه من  �لد� �جمع بعض  غلى في  �سه 
 ��لصد� �بد�  �لمخفر،  على  �هجم  �لحكومة)  مع  منهم  بعض 
�جتما2  ُعقد  9لى 8مشق  �لخبر  فلما �صل  �لحمال<.  �خرجت 
 Bصله 9ليهم �حما��كي �لد �بي، E لشعب �بعثو�� Hعاجل لحز
9لى  �لجبل  �تحّولَت حركة   .��لشا من   ��للحا طريقه سعو8  في 
ثو T  سمية، �ُعلَن عنها �ُنّصَب سلطا� �ألطرQ قائد�ً عامًا لها 
��نضوW �لثو�  تحت لو�ئها، ��9 كانت هذB �لقياT8 �سمّية  سمية 

.Bكا� كل  ئيس جماعة يعمل �حد�
فتحته   �9 �ستطيع  �ال   ،Tكثير �]يوله  طويل  ��لحديث 
 �� �بهمت   �� �9 �جملت  ما ]كر<، ��لعفو  �غلقه. فحسبي   ��

قّصر<.
*   *   *
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-٢٨-
شعر �لثو�� في مكتب عنبر

1ساتذ�  من  سلوكي  �في  فكر0  في  1ّثر��  عّمن  تحّدثت 
مكتب عنبر، �من معلمي �لمد��� �البتد�ئية قبلهم، �عن بعض 
�لمشايخ �لذين قرZ1 عليهم �1 صحبتهم خا�2 �لمد�سة، �بقي 

بعٌض سيأتي -H4 شا. �هللا- �لكالk عنهم.

�قلت لكم H4 1ساتذ� مكتب عنبر كاH 1كثرهم من �لضبا� 
�لجيش،  ��نحّل  �لد�لة   Z��نها �لعثماني:  �لجيش  في  ��لقا�5 
فجا��� يعّلموH. �كاH منهم ضابط صغير هو بالنسبة 4ليهم شاّ'، 
مالko �سمه >ِعّز� �لرفاعي< جعلوb مر�قبًا للطال'. �كاH �لمر�قب 
�لذ0   0��لبخا بك  نصوحي  1خو  �هو   ،0��لبخا عاصم   cأل��
 bغير مر�، �1بوهما �لعالِم �لسلفي �لذ0 جعلو ���� �لمعا�o� ُ�ّلي
�ئيس �لعلما. �لشيخ سليم �لبخا�0. ��لغريب H1 �لطال' كانو� 

يسّمونهما عاصم بك �عز� 1فند0.

ُيلِق يومًا  �ألستاI عز� �لرفاعي لم يدخل علينا مدّ�سًا �لم 
 ��آلثا 1عمق  نفسي  في  تركو�  َمن  ��1ئل  من  �لكنه  5�سًا،  علينا 
ثم  ُيدخلهم �ُيخرجهم.  �1بقاها. كاH مر�قبًا للطال'، يصّفهم، 
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1بطاًال.  به  �هللا  فيها 1سسًا �خّر2  فأّسس  �ياضة،  ��جعلوb مدّ
�لهذ� حديث �خر، ��لكالk عنه �ليوk في 1مر يتصل بي �يتصل 

بالثو�� �لتي كاH �لكالk في �لحلقتين �لسابقتين عنها.
1خالط  ال  منفر�5ً،  عنبر<  >مكتب  في  سنين  ست  1مضيت 
 Iكهم في ِجّد �ال لعب. فما �لذ0 جعل �ألستا��لطال' �ال 1شا
�لرفاعي يدعوني يومًا، �كانت �لثو�� في عنفو�نها، �في يدb مجلة 
مستعد إللقائها  1نا  هل  فيسألني:  >قصيد� شوقي<،  فيها  مصرية 

على �لطال'؟
ما  �1نا  بي  عّرفه  من  �لشعر؟  4لقا.  1حسن  1ني  له   cقا َمن 
كنت 1عر� Iلك من نفسي معرفة يقين؟ �قلت: نعم. قاc: خذها 

فاحفظها �غد�ً تلقيها.
�لطّالَ' �جا. بعض �ألساتذ�، ��قفت  �لغد فجمع   Hكا�

1تلوها:
ُّ%�1 بر�5  َصبا  من   ٌk5مٌع ال ُيكفَكُف يا 5مشُقسال�

�لمد�سة   H1 فنسيت  �لحماسة  �1خذتني  فيها،  �مضيت 
حكومية �H1 فيها مدّ�سين فرنسيين، �H1 �لثو�� قائمة �1ننا نسمع 
1صو�Z �لرصاS ��لرّشاشاZ �نحن في �لفصوc. �جهرZ بها 
�1طلقت صوتي كله، �كنت (�1ظن 1نني ال c�o1) 1ُسِمع �لجامع 

�ألمو0 كله بال مكّبر.
�حضر �لمدير �هو 1ستاIنا جو�5 بك �لهاشمي، �كانت له 
في نفوسنا هيبة تبلغ حّد �لرهبة، فأحّس كأني ترZ55ّ لّما 1بصرته 
 Hلطال'، بل كا� H1كمل، فأكملت �لقصيد�. �كا H1 4لّي �فأشا
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 ،Hعند كل بيت �يستعيد�نه �يهتفو H1يضًا، يصّفقو Hسو��لمدّ
صّفقو� حتى �حمّرZ �ألكّف �هتفو� حتى ُبّحت �لحناجر. ال 4عجابًا 
بإلقائي بل بشعر شوقي، بل 4عجابًا بالموضوV �لعظيم �لذ0 نظم 

فيه شوقي قصيدته، �هو �لثو�� �لسو�ية.
فأمرني  �لز�كلي  �لدين  خير  قصيد�   V1سبو بعد  �صلت  ثم 
بإلقائها، �تكّر� �الجتماV ��لحماسة مني ��لتصفيق ��لهتا� منهم.

�1نا ال c�o1 -4لى �ليوk، بعد خمس �خمسين سنة- 1حفظ 
1كثر 1بياZ �لقصيدتين. لقد كاH شوقي >لساH �لعر'< �لذ0 ُيعِر' 
عن �المها ��مالها �يصّو� 1فر�حها �1تر�حها، فما مّر بالعر'، بل 
 bشعر H4ّال كانت لشوقي قصيد� فيه، لذلك كا zبالمسلمين، حد

5يو�H �لعر' في هذ� �لعصر.
*   *   *

ما نظم شوقي �قافيتها من  ليست من 1جو5  �لقصيد�   bهذ
على  نظمها  فقد  نظمها،  ظر��  1عر�  �1نا  �لقو�في.  1صعب 
 Z1بيا فيها   Z.فجا عجلته   ��ثا محت  شاعريته  �لكن  عجل، 
سا�Z في �لنا� مسير �ألمثاc، �خلدZ خلو5 1بياZ �لمتنّبي، 
�صا�Z مد�5ً لكل خطيب يخطب o �1عيم يقو5. حوZ معاني 

:Hعليها �لسنو Zتبقى جديد� �لو مّر

َفْتُقُفتُو% �لُمْلِك َتحُدzُ ثّم َتْمضي لِمختلفين  َيْمضي  �ال 
فإH كنا متفقين �تقنا كّل َفْتق �سد5نا كل ثغر، 1ما �I4 �ختلفنا 
�تناoعنا فإنها تذهب �يحنا �يكوH فشلنا. �ال تقولو�: ما له ينصحنا 
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�ما هو من 1هل �5�نا؟ فإH هموk �لشر% تجمعنا:

ً���5 Hَشْرُ%َنصْحُت �نحُن مختلفو �لهمِّ  في  ُكّلنا  �لكْن 
بال5ٌ �ختلَفْت   �I4 �ُنْطُق�يجَمُعنا  مختلٍف  غيُر   Hٌَبيا

 H؛ فقد كاHال يجمع ما لم يُكن معه �إليما Hلبيا� H1 على
�لنسب  يجمعهم   Hكا�  Hبيا� فصاحة  1هَل   kإلسال� قبل  �لعر' 
1بياتها  �لقر�H. �من   cنز 1مة ��حد� حتى  ��للساH، �ما جعلهم 

�لسائر�:
حيا�ٍ  �1  Zٍمو بين  �لدهِر فاشقو��َقفتم  نعيَم  �متُْم ُ  Hفإ
ُحرٍّ كلِّ   kِ5 في   Hُِمستحقُّ�لأل�طا �5َْيٌن  سَلَفْت  يٌد 
بالمنايا �َيشرُ'  ُيسقى  �I4 �ألحر�ُ� لْم ُيسَقو� �َيسُقو�؟�َمْن 
كالضحايا �لممالَِك  يبني  ُيِحقُّ�ال  �ال  �لحقوَ%  ُيدني  �ال 
حياٌ�  cٍألجيا �لقتلى  �³ �ألسر� فدً� لَُهُم �ِعتُقففي 

ثم جا. �لبيت �لذ0 صا� -على َضعف تأليفه- بيَت �لقصيد 
:cنشيد �لنضا Hتكو H1 لتي تصلح� Zألبيا� bفي هذ

باٌ' �لحمر�ِ.  ُيَد%ُّ�للحّريِة  جةٍ  ُمضرَّ يٍد  بكلِّ 

 .cلمقا�  Zمن محّسنا >cبر�عة �الستهال<  H4 قالو�  �قديمًا 
نسيمها  �قة  5مشق ��صف  �لقصيد�  مطلع  في  حّيا شوقي  �قد 
1جو5،  مطالع  له  �لكن  بحماها.  حّل  ما  على  �5معه  �صباها، 
كمطلع قصيدته في >�ألoهر< �لذ0 1نطَق فيه 1كبَر ناطق �هو �لدنيا، 

:H1سمَع 1عظَم سامع �هو �لزما�



٢٩٥

��نُثْر على َسمِع �لّزماHِ �لَجْوهر�ُقْم في َفِم �لّدنيا �حيِّ �ألoهر�
�مطلع �لشامية �ألخر�:

ُقْم نا2ِ ِجّلَق ��نُشْد �سَم َمن بانو�
Hُماo1� zٌمَشْت على �لّرْسِم 1حد�

:cلقد 1حّس بهذ� فقا�
��لقو�في �لير�عِة   �ُ�oِ. عن َ�صٍف َيِد%ُّ�معذ جالcُ �لرُّ

�لوصف، فلقد �صف نكبة 5مشق  �ما قّصر مع Iلك في 
�لتي لم يصّد% خبرها لهوc ما سمع عنها:

؟ِ�باVُ �لُخلِد �يحك ما 5هاها؟ 1َحقُّ �َسْت، َ5 1نها  1حقٌّ 
cٍتَُشق1�ُّيَن 5ُمى �لَمقاصِر من ِحجا  ��1ستاٍ مهتَّكةٍ 

�لِحجاc حين  في   Z��كانت مقصو �لتي   ��لحو ثم يصف 
 ،�ُهدَمت عليهن �لد�� �ُهّتكت �ألستا�، فخرجن �ِمن حولهن �لنا
ليدّلونا على  �نتدبوهم  �لذين  �لمتحضرين   ���لتي 1ضرمتها حضا
 0ّ1 يد�ين  �ال   ،��ألخطا تحوطهم  ��1ال5هن  �لمدنية...  طريق 

:�طريق يسلكن للفر�
�ناٌ �ألَْيِك  نو�حي  �في   Hَoَْتُز%َُّبر 1فر�ٌ   �ألَيِك  �خلَف 
طريٍق من  �لّسالمَة  �مَن ُ  �I4%ُطُْر  Zِللمو �5نِِه  من  1َتْت 
��لَمنايا للقذ�ئِف  �َصْعُقبَِليٍل  َخْطٌف  سمائه   .َ���
1ُْفُق�I4 عَصَف �لحديُد �حمرَّ 1ُْفٌق ��سو5َّ  َجنباتِِه  على 
فرُ%؟سلي َمن ��Vَ غيَد� بعَد �هٍن(١) ��لّصخِر   bِ5ِفؤ� 1بيَن 

______________________
(١) 01 بعد منتصف �لليل.



٢٩٦

ثم جا. بيت فيه حقيقة ننساها �5ئمًا، �كاH علينا H1 نتذّكرها 
�5ئمًا:

قلوٌ' كالِحجا�ِ� ال َتِر%ُّ�للمستعِمريَن �Hْ4 1النو�
�حمك �هللا يا شوقي، لَُهْم ��هللا قلو' كالحجا��، �لكنهم 
ُيلبِسوH �لحجا�َ� ثوبًا من ناعم �لحرير فتخدعنا نعومة ظاهرها عن 

قسو� ما فيها.
*   *   *

من  فليس  �لز�كلي،  �لدين  خير  1ستاIنا  بل  صديقنا،  1ّما 
�جاc شوقي �ال من طبقته، �ال 1سلوبه من 1سلوبه، على �لرغم 
من H1 شوقي ��Iني بهذb �لقافية �لتي 1حّس كلما تلوZ �لقصيد� 
كأنها مطا�% تنزc على �1سي: 5ّقو�، 5ّقو�، 5ّقو�. �حمه �هللا، ما 

�لذ0 جعله يختا� حر� �لقا� من بين سائر �لحر��؟
بعد   Zِيأ لم  �لذ0  �لعر'،  شاعر  شوقي  1حمد  1نه  على 
1حمد �لمتنبي شاعر 1شعر منه، �ال 1حمد شيخ �لمعّر� صاحب 
قصيدته،  على  �لز�كلي  قصيد�  هنا  1فّضل  �لكني   .Zللز�ميا�
ال 1فّضل �لز�كلي �ال غيرb عليه هو. �لز�كلي �بن �لشاk، �مهما 
كاH �لبعيد فإنه ال يشعر بمأسا� �لبلد شعو� �بن �لبلد. �1سلو' 
�لز�كلي هنا 1سلس �1لَين، �H4 كاH 1سلو' شوقي 1قو� �1متن، 
�لوعر فيه �لحجا�� ��لصخر، �قافية  �لطريق  �قافية شوقي كأنها 
��لز�كلي  �لسهلة.  �لمعبَّد�  ��لجا�5   0��لجا  cكالسلسا �لز�كلي 
عن  �نقطع  قد   Hكا  H4� �أل�بعة،  5مشق  1شعر شعر�.  حينًا   Hكا
�لشعر من نصف قرH ��نصر� 4لى �لتأليف، فتر� كتابًا من 1عظم 



٢٩٧

.>kما 1ُلِّف في هذ� �لعصر �هو >�ألعال
مطلع قصيد� �لز�كلي:
0�5يا  ���لّدياُ 1هلي  �ِشعاُ� ��05 �لنَّْيَربيِن شعا�0(١)�ألْهُل 
cٍoِنا بِجّلَق  1لٍم  ِمن   Hكا �0ما �� بي   bُفَزنُد �لّزنا5َ   ����
َجَنباتِها في  �لُمهر�َ%   kَلّد�  Hّ40�لَِشفا ِشفاَ�ها   Hّ4� لَدمي، 
ُهنا  �جاٍ به  ُمنَيْت  لِما  �5مي هناَ� على َثر�ها جا�5َ0معي 

عليه  حكم  لّما  بها   k1قا� 4ليها  فّر  مصر،  في  �لشاعر   Hكا
 Iألستا�� ��لفرنسيوH بعد ميسلوH، كما فّر 4ليها �لدكتو� شهبند

محّب �لدين �لخطيب، �فّر 4لى فلسطين �لشيخ كامل �لقصا'.
يعتمد  �لعلمي  �ألسلوَ'   H1 �لطال'   Hيعّلمو  Hسو���لمدّ
على �ألفكا� ��ألسلوَ' �أل5بي على �لصو�، �H1 �لفكر� توصف 
بأنها جميلة  �لصو�� فتوصف  1ما  بأنها صحيحة �1 غير صحيحة 
�1 غير جميلة. �قصيد� �لز�كلي مملو.� بالصو�، �لكنها ليست 
 ،bحد� cفيها على �لجما �كالصو�� في �لقصيد� �لعاطفية �لَمد�
بل على �لجماc ��لحقيقة، ألH هذb �لقصيد� �1مثالها تا�يخ فّنّي، 
بين  H4 جمعت  4ّال  4نها ال تكمل   c1قو  H1 1�يد  تا�يخي.  فّن   �1
 cيخ ليست خياًال، ��لجما��لصد% �بين �لجماc. �لصد% ألنها تا
ألنها 51' ليست مجر5 �ثيقة. �قد جمع �لز�كلي فيها �لحسنتين: 

خبر موثو% في 1سلو' جميل:
______________________

 V�(١) �لّنير' كانت ُقبيل �لّربو� في موضع �لدّ��سة، �قد 1كلت �لشو�
�لحديثة ��لساحاZ هذ� كله.



٢٩٨

مّطِلعًا على �ألسر�ِ�يا ��مَض �لَبرِ%(١) �طمئنَّ �ناِجني ُكنَت   Hْ4
فإHّ صوتًا ��َعني �ألIْعاِ�ما�I هناَ�؟  جفوُ�  فيِه   Zُلصو��

�جا.b �لجو�' يبّين ما�I هنا�:
بعَدما بِجّلَق  ُمحِدقٌة   �ترَكت >حماَ�< على شفيٍر ها��0لناُ
�Iلطفُل في يِدِ 1ّمِه غَرُ� �أل��لِِغماِ بخائٍض  �ليَس  ُيرمى 
bِoِعّكا على  مّتكئًا  ���لشيُخ ِ�o�1 من  للشيِخ  �ما  ُيرمى 
�لقر�ُ� �الZَ حيَن قر�ِ�لَهفي على �لمتخّلفيَن بَرحبِها كيَف 

ُيِعّد�H لهم  َيَقّر�H �هم ير�H �لظالمين يرصد�نهم،  كيف 
كأ� �لموZ �عّد� �لهال�، 4نهم:

َغَد��تِهْم �لموZَ في   Hَيترّقبو���I4 نَجو� فالموZُ في �ألسحاِ
ٌم �ليَديِن محكَّ يا ليَت كلَّ �لَخْطِب َخْطُب �لّناِ���لظلُم منطلُق 

�ما   Hآلثمو� 5ّمر  ما  �كل  5مشق �حما�،  يرثي  �نطلق  ثم 
قتلو� �ما شّر��5، يسائل �لدياَ� عن 1هلها ��لقصوَ� عن سّكانها 

��لرياَ� عن ُقّطانها:
�ّباتُها نو�عمًا   ��لقصوَ  َّkُ1؟��آلثاِ ��5ثَر   �للقصوِ ما 
�ياَضها  Zِلكاسيا�  Hَلِجنا�  َّkُ10؟�ُحلُل �لّسنا ما للّرياِ� َعو�
َنعيُمها �لِلحياِ�  �لحياَ�   َّkُ1؟�5َّياِ ِمن  َبعُد   �ِ�5ياِ في  هل 
بو�ِ�؟oهُو �لحضا�ِ� 1نِت مطَلُع شمِسِه  �ُ�5 �1نِت  1فتغتديَن 

______________________
.Zعا�I4 لبرقية، �لم تُكن� �(١) �لبر% هنا 01 �ألخبا



٢٩٩

1ُكّل هذ� ُيرتَكب باسم �لحضا��؟
�يَح �لحضا�ِ� كيَف َيمتهُن �سَمها

0�عاِ� ضو� متكالبوHَ على �لِضّ
�بما ثا� �لمظلوk، ��إلحر�2 يسّبب � kلكن �لضيم ال يد��

�إلخر�2، ��للوk يومئذٍ على �لظالمين:
فصرخِت فيِهْم صرخَة �لجّباِ�ُهم 1حرجوِ� فأخرجوِ� َمهيجًة
bُفجُر تبّلَج  عتا   kُلّظال�  �I4���ألنو�ِ َمطَلُع   zِ5لحو�� ُظلُم 

:� فال تيأسي Hْ4 5ُّمرZِ، فإHّ ما ُهِدk ُيبنى �ما Iهب ُيعوَّ
5ّمر�� �لكْن  ُهُم  5ّمر�ِ�  ما كاHَ فيِك لُهْم من �ستعماِ�ما 

*   *   *

1�باعه مو�قف  �لذ0 عشت ثالثة   Hلقر� لقد �1يت في هذ� 
كانت 1سو�قًا للشعر �ميا5ين سبا% للبلغا.، ال يبقى شاعر ال ينظم 
فيها قصيد� فتكوH معا�� للبياH. يوk ماZ سعد مثًال، �يوk بويع 
شوقي بإما�� �لشعر، �يوk ماZ شاعر� �لعربية شوقي �حافظ... 

�ِمن هذb �لمو�سم �أل5بية �لثو�� �لسو�ية.
لقد عرضت هذb �لمختا��Z من قصيدَتي شوقي ��لز�كلي 
يد0)  �تحت  Iهني  (في  �عند0  �حفظتهما،  1لقيتهما  ألني 
قصائد 1َُخر ِمّما قيل في �لثو��، 1كثرها ضاV �لم يبَق ِمّمن يحفظه 
 Zلذكريا�  b1جعل حلقة 1خر� من هذ H1 Hلقليل. فهل تر�� 4ّال 

لإلشا�� 4ليها �4ير�5 مختا��Z منها؟



٣٠٠

4نها ليست من صلب موضوV �لذكرياZ �لكنها تأتي على 
 ،Zلذكريا� bهامشه، �لعّل فيها متعة لكم �منفعة 1كثر ِمّما في هذ
فهل تحبوH1 H 1تكلم عنها؟ H4 قلتم نعم فموعدنا �لحلقة �لقا5مة 

H4 شا. �هللا، �H4 قلتم ال، فاألمر لكم.
*   *   *



٣٠١

-٢٩-
��من شعر �لثو

�لجها5 جها5 بالنفس �جها5 بالماc �جها5 باللساH، �لئن 
خا� ميد�Hَ �لقتاc (1ياk �لثو�� �لسو�ية) �جاcٌ 1بطاc بسالحهم 
�1يديهم، فلقد خاضه �لشعر�. بألسنتهم �بقصائدهم. ��هللا يجز0 
�لنا� بنّياتهم �بإخالS عملهم لربهم، �لكن �لبشر َيِزنوH �لنا� 
 bنسينا�  ���لمعا في   Hلمقاتلو� صنع  ما  Iهب  �قد  بأعمالهم، 

�1حصاb �هللا، �بقي ما قاc �لشعر�..

1فر1يتم بقا. �أل5' في �لدنيا �مصا�عته �لنسياH؟

مدّ�نًا   b1جد  �1 �Iكرتي  في  (1حفظه  Iلك  من  لد0ّ  �لذ0 
عند0 على خال� عا5تي) كثير، فيه تا�يخ �لثو��، فإH لم تهتمو� 
�لنا� في تلك  من حيا�   ً��فيه صو  Hفإنكم ��جد� �لتا�يخ  بهذ� 
�ألياk �1نماطًا من 1ساليب �لشعر�. �لمتعّد�5 في �لموضوV �لو�حد. 
هذ� يوk كاH �لشعر شعر�ً �كاH �أل5' 51بًا، يوk لم يكن قد ظهر 
4ليه  يصعد��   H1 يستطيعو�  لم  �لشعر،  عن  عجز��  �لذين  هؤال. 
ما  على  1نفسهم  يحملو�   H1  ���يقد �لم  4ليهم،  4نز�له  فحا�لو� 
يستلزمه من بالغة �لمنطق �موسيقية �لتعبير ��تسا% 1بياZ �لقصيد� 



٣٠٢

 oكاكتهم �عاّميتهم �نشا�في �oنها �في قافيتها، فحّملو� �لشعر 
موسيقاهم، فكانو� كمن يشا�� في جوقة تغّني من مقاk �نسجم 
 H�Iآل� �خر فشّك   kمقا فغّنى من  ��Iنهم،  �1لفته   Hلسامعو� معه 

�I1هب �لطر'.

�لصّم  مثل  ألنهم  معهم  ينفع  ال   kلكال�  H1 �لمصيبة  �لكن 
 ،Zبين �لمقاما %��1نت تقوk بينهم تعّرفهم مز�يا �ألنغاk ��لفو�

فهل يد�� �لصّم (01 �لطرشاH) 5قائق �لنغماZ؟

*   *   *

 kمدحته �ليو �I4� ،0شفيق جبر kشعر�. �لشا ��كاH من كبا
 Hكا  .bنقد� عليه   kلهجو� 4لى  �لحيا�  ظر��  �ضطّرتني  فلطالما 
�� �ليوk، ��لذ0 يتولى �oلك كوكيل �لوI� ،���ئيس 5يو�H �لمعا
عمًال �54�يًا له صلة قوية بالنا� يكثر خصومه. �كنت شابًا مندفعًا 
فهاجمته مر�Z، �لما ُفتحت مد�سة �أل5' �لعليا (�كاH مديرها 
 Zُ55� شريفة  1ُلهّية  بأنه  �أل5َ'  �عّر�   (١٩٣١  �1  ١٩٣٠ سنة 
ُنّحي  لما  �لقومي<، �لكن  برسالة مطبوعة عنو�نها >�أل5'  عليه 
 �عن منصبه �جا��� بدكتو� �سمه كامل 1شرفية هاجمت �لدكتو
�مدحت جبر0، ��ضعت في ��1 �لمقالة كلمة �بن هبير�: >ما 

�1يت كالفر5o%، هجاني 1مير�ً �مدحني معز�ًال<.

�1شهد �آلH �قد مضى للقا. �به 1نه كاH شاعر�ً، �لعله 1شعر 
�لفرنسيين ��لتي   cلتي سبقت 5خو� Zحاشا �لسنو� ،k1هل �لشا
تو�لت بعدها ��ّتقدZ فيها شاعرية خير �لدين �لز�كلي �جا. بتلك 

�لر��ئع.



٣٠٣

ُنِشَرZ قصيد� جبر0 1ياk �لثو�� (�لم يصّرx فيها باسمه). 
يُكن  لم   H4� ،لنظيف� �ألنيق  فيها �في غيرها �ألسلو'  1سلوبه 
باألسلو' �لمتدفق �لذ0 تحّس بأنه ينطلق مندفعًا من طبع شعر0 
��x من نَفس �لبحترH4� ،0 كاH �لبحتر0  bغزير �لنبع. في شعر

1جمل 1سلوبًا �1كثر طبعًا. مطلع �لقصيد�:
َعَرصاتُه  Zْ1قفَر �لعر�بِة  1ُباتُه؟مجُد  1يَن  فأيَن  يُم حّل،  ��لضَّ
َ�قُعُه �لََم  �لَبغِي  بَسيِف   xٌ1ُساتُه؟ُجر عنُه  فأيَن  �لحياِ�  َكبَِد 
�لَهو�Hِ حياتُه��I4 �لهو�Hُ 5هى �لحياَ� فموZُ َمْن �لُمقاkَ على  1َنَِف 

ثم يشكو عّلة كانت فينا (�ال تز�c فينا)، هي Hّ1 مّنا من ُيعين 
عدّ�نا علينا �يكوH معه من �5ننا:

ُه حقَّ �لمفّد�  �لوطُن  يبُلُغ  شكاتُه؟هل  �لبنيَن  ِمَن  َبنيِه  �4لى 
�oِماُمُه  bِ عزِّ معهُد  ُبناتُه؟1ُيشا5ُ   bُها5ُِمو� �لعُدّ�  بَِيِد 

 Zثم يذكر �لجيو¦ �لتي حشدها �لعد� فوقفت لها �ظفر
:�بها جماعاZ �لثو�

َخميَسها �لعد�ُّ  حَشَد  لََهو�تُه�فيالٍق  بِه  ُغّصْت   %ٍoِمأ في 
عربيٌة كتيبٌة  عليِه  ُمهجاتُهطَلَعْت  1سياِفها  على   Zْفجَر

�1يت �ألسد سجينًا في قفص فال تظّن 1نك تمّكنت منه،  �Iفإ
:Hجع 1سد�ً كما كا� kلصد�� Hكا �I4 فإنه

فرّبما �لحبيَس  �لليَث   �تز5ِ عاZْ5َ -�قد شِهَد �لوغى- َ�َثباتُهال 
�1عا5 �لصو�� �لتي Iكرها شوقي حين Iكر �أليك ��لنا� �لتي 

:cئه فقا��شّبت من �



٣٠٤

تُحيِِه لم  ِفتيٌة  لَِيعُرَ'  َفَتياتُهليَست  بِه  َعّجْت  موقٍف  في 
1َثالتُهبَرZoَ فغيَر �لّد�xِ لم تَر َمفَزعًا 1طفالِها  على  تحنو 
�ُمنعطفاتُه؟1تبيُت نهَب �لعا5ياZِ ُخد�ُ�ها �لو�05  ها  �يضمُّ
َصفاتُهال 1عذُ� �لصخَر �ألصمَّ �قد �عى تليَن  1ّال  َتنحاَبها 

��لد�x ��أليك �لبساتين �لتي �لتجأZ 4ليها �للو�تي ُهّدَمت 
�5�هن �ُشّرHَ5 ُهّن �1طفالهن.

*   *   *
 k5هو خليل مر يومئذٍ   ��لكبا �أل�بعة  �ثالث شعر�. 5مشق 
بك، له قصيد� يقوc في مطلعها H4 5معه غا� فَمن يساعدb على 

:Zلعبر�� ��I
bُلّدُمع حتى غاَ� جائُد� bُ؟1مّدbُُير�ِفُد عينيِه  بأ5ُمِع  فَمن 

فيه-  مشت  ما  كثر�  -من  عّبَدته  مطر�%  قديم  معنى  �هو 
1قد�kُ �لشعر�.:

�َنَزَ� �لبكاُ. 5موVَ عينَِك فاستِعْرُ��مد 5مُعها  لغيِرَ�  عينًا 
بها تبكي  عيَنُه  ُيعيُرَ�   �I تعاُ�؟(١)َمْن  للبكا.  عينًا  1�1يَت 

ثم يصف ضر' 5مشق بالمد�فع �4شعاc �لنا� في بيوتها:
��قُد1bُمسى �لذ0 كاHَ في جّناتِها فِرحًا  ��لناِ سعيِر  ِمْن   ٍ2�بما
�5ئرٌ�  ���لناُ فوقِه  من   ����صُد�bُلناُ 1�5ْتُه  خرَّ   Hْفإ به، 

______________________
 H1 على �لشيخ شاهد�ً  بهما  1تي  بن �ألحنف، �قد  للعبا�   Hلبيتا�  (١)

�لصو�� قديمٌة غيُر مبتَكر� (مجاهد).
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نَفر�� �َمْن   kٍ�� ��oيةٍ  كّل  طر�ئُدbُفي  �1طفاًال   ً���ُحو شيبًا 
بِِه ُضنَّ   ِّ�كالد مكنونةٍ   'ّ�ُ�bُنو�ضُد فصانتُه   Hِلعيو� على 

��نظر هذb �لصو�� �لتي لم تُكن بنت �لخياc بل كانت بنت 
�لو�قع، صو�� �ألk �لتي قتلو� بعلها فهرَبت تحمل طفلها، فأصابته 

شظّية بترZ يدb، فضّمت 4لى صد�ها جسد�ً جريحًا ينز� 5مًا:
حاملٌة �ْهَي  ليًال   ��لناَ طفًال قضى برصاSِ �لقوkِ ��لُدbُتخّطِت 
له 1تيَح  حتى  بِه   Zْ.َتنا ساعُدbُفما  عنُه  منها   Hَبا شظّيٌة 
كالطيِر هاَ� َجناحًا منُه صائُدbُضّمْت 4لى صدِ�ها ِشْلو�ً يسيُل 5مًا

لقد تمّنى -لهوc ما �H1 -�1 يكوH 1عمى حتى ال ير�:
�Zُ5ْ5ِ لو كنُت 1عمى ال 1شاهُدbُيا هوI cَلَك ِمن مر1ً� شِهْدZُ �قْد

*   *   *

�لشعر�.، فهو جزc �أللفا© ضخم  ��بع  ،kلبز� 1ما محمد 
1ستاIنا  هجا  لّما  طالب  �1نا  عنه  كتبت  كنت   H4� �لتر�كيب، 
 H4 فقلت:  �لكرمي  شاكر  1حمد  عند   Hلميز�� مجّلة  في  �لجند0 
 Hكمًا ما بينها مال�. �كا�شعرb جد�� من �لحجا�� لكنها مركومة 

.Zلك في ��1سط �لعشرينياI
سبعة   .bقصائد 1كثر  في  عا5ته  على  طويلة،   kلبز� قصيد� 
تصلح  قافية  �هي  ��حد�،  �قافية  ��حد  بحر  من  بيتًا   Hتسعو�
�لقو�في  1لَين  من  فهي  ��لرثا.،   cللغز تصلح  كما  للحماسة 

�1طوعها، �من 1�ّقها H4 شئت �من 1قو�ها. مطلعها:
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ْم �5َ� سلطانا َويد�ِ. ال تحفْل بمْن ماناغا5ِْ� 5مشَق �يمِّ على �لسُّ
ضّمْت 1َشا�يَس �ّضائيَن ُغّر�نافتى �لعر�بِة، 5ّفاV �لكتيبِة قْد

فيها مقطع عن حسن �لخر�� مطلعه:
ٍ�5�َبياني كلَّ شا ِمْن  فتى �لُعال َحَسنًا حمد�ً �شكر�ناَمْن مبِلٌغ 

�فيها ند�. للجزير� �1هلها:
��لحاkُo �لشهُم يلقى �لدهَر يقظانابني �لجزيرِ� ��ألنساُ' جامعٌة

يقوc لهم: 1ما سمعتم -�1نتم 4خوتنا في �لدين �في �لعر�بة- 
 �بما نقاسيه؟ فكيف تقعد�H عن نصرتنا؟ كيف تناموH على ُسُر
�لنعيم �نحن نتقّلب على جمر �لغضى؟ كيف تقر�H(١) 1سماعكم 
4ّال  نسمع  ال  �نحن   ،Zلمغّنيا�  c5عنا� �لمغّنين  بالبل   Z1صو�
1صو�Z �لبا��5 يتفّجر ��لد�� تنهدk، ��أليامى يصرخن �ال من 

مجيب، ��ليتامى يبكوH �ال من سامع؟

غاَ� �لوفاُ. ��َ� �لُو5ُّ ُهجر�نا؟1يَن �لحمّيُة، بل 1ين �لعر�بُة، هْل
:kينا05 بني �لشا�

قوًال يؤّجُج في �ألحشاِ. نير�ناَقومي بني �لشاkِ هل ُمصٍغ فأُسِمَعُه
�يقوc للفرنسيين:

1بناَ.  >َغْليَة<(٢)  ال  كاHَ  �نتد�ُبكُم
فقْد  1َساcَ  5ماَ.  �لُعْرِ'  ُغْد��نا

______________________
(١) من �لِقر� بكسر �لقا�.

(٢) بال5 �لغاc: فرنسا. 
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ال تُرِهقو� �لُعْرَ'، فالُعْرُ' �لكر�kُ لهم
�ِهُقو�  َ�ثبُة  �لّضرغاkِ  َغضباناُ1  H4

�يا بني >�لسيِن<(١) نصحًا ال ِمر�َ. بِه
��لنصُح  يسَمُعُه  �Iُ  �لطيِش  1حيانا

5عو�  �لشآkَ  �خّلو�  �لقاطنيَن  بها
�يّممو�  غيَر  0I  �أل�طاHِ  �1طانا

*   *   *
�لصديقنا، بل 1ستاIنا، عّز �لدين �لتنوخي قصيد� مطلعها:

نا5بًا 1طاللَها  cِoلمنا� ُسؤ�لَها؟ِقْف في  تُطيَل   Hْ1 ُيفيُدَ�   �Iما
تصُف �لجميلَة للو�� �جمالَهاقْد 1ُحِرَقْت عمد�ً 5مشُق فلم تُعْد
في �لُغوطتيِن �ال �لّدالcُ 5اللَهاال �صُلها �Iَ� �لوصاcَ �1هُلها
��بًال �لعشّيَة  تُمِطُرها   ���لِعلُج �يَل �لعلِج جاَ� خاللَها�لناُ

 �ٌ ُقذَّ ��لمد�فُع  ثالثًا(٢)  �لّرعُد يقِصُف ما حكى جلجالَهالبَِثْت 
تمّدنًا  Hِما ُيهدَّ 5مشَق  1سيالَهاثلثا  بِه  تر�  �لدماِ.  �مَن 
يشكو �لحضا�َ� ��لوحوَ¦ �جالَهاHّ4 �لدخاHَ 4لى �لسما متصاِعد�ً

��لقصيد� في ثمانية �1�بعين بيتًا كّلها من هذ� �لنَفس: شعر 
مطبوV �بحر طّيع، �قافية لعلها �1سع �لقو�في �1سهلها �1صلحها 

______________________
(١) نهر �لسين.

(٢) هي �ألياk �لثالثة �لتي �حتّل فيها �لثّو�� 5مشق من ١٨ 4لى ٢٠ تشرين 
�أل�c (1كتوبر) ١٩٢٥ (�بيع �أل�c ١٣٤٤هـ).
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لكل فّن من فنو� �لشعر. َ�َصف �لمشهد �لذ� تكّر� في قصائد 
مذعو��%،  فخرجن  ُ�ّ�عن  قد   %�� �لمخدَّ مشهد  �لشعر�+، 
��لرجا3 �لذين ُقتلو�، ��ألطفا3 �لذين ُشّر��0. فيا ليت ��حد�ً من 
طّال@ �أل0@ يأخذ هذ> �لصو�; �ما قا3 فيها كل شاعر، فيد�9 

في Hلك مذ�هب �لشعر�+ �Fساليب �لقو3:

بسربِها  Lَهنا Oمنةٍ   َّ@�ُ �ِعيالَهايا  �0َ�ها  لتُصِلَح  تغُد� 
ظلمًا �ال غيَر �لطريِق ِحمًى لَهاFمَسْت �ما غيَر �لسماِ+ لِحاُفها
متفّرٌ] �َشعُرها  تصيُح  سَتَرْ% بِه حَذَ� �لعيوِ� جمالَهابَرَ\ْ% 
�لّثـ   لبعِلها   aُتنو نائحٌة   Lَطفالَها�هناF بعد>  �تندُ@  ـا�� 
لقًى كيَف غدْ%  لألطفا3ِ  صْرعى �لقنابِل بعثَرْ% �Fصالَها�هللا 

��صف ما لقَيت حما; فقا3:
� َحماَ; لم َيَدُعو� بهاّF عِلْمَتFَحَجر�ً على َحَجٍر ُيريَك ظاللَها

ـعاصي< ُيريُق مَن �لدموkِ سجالَهاعّرjْ على �لو��0 فليَس بِه سوh >�لـ  
بُنو�ِحها �لتي  �لنو�عيِر   hجالَها�سو�� نساَ+ها  َحماُ;  تبكي 

*   *   *
�لمحمد �لشريقي قصيد; يقو3 فيها:

تأُكُلها  ���لنير�ُ ِجّلَق  يغشاها فتضطرF�Fnُيَت  �لغدِ�  �ماِ�0ُ 
َ�ِجٌم Fُفُقها  \ُ+ حّتى  �لرُّ �هاجها �لُحْزُ� حّتى 0مُعها َضِرFnُمّضها 
مثَلبٌة  nُإلجر���  ��لتمّدِ �ليَس يصُلُح لألحكاnِ مجترnُ�سل 
منُه �لعيوُ� �منكْم هذ> �لِحَمُم�لصخُر Fكثُر عطفًا من قيا0تِكم
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هدkَ �لبَال5ِ قلًى َال كاHَ شرعُكُمُ�سَل �لتمّدHْ4 Hِ كانت شريعتُكم
قبُرُهُمال تحَسُبو� Hّ1 هذ� �لشعَب يرهُبكم �لناِ�  فبغُي  بَغيتم   �I4

ال   �منصو علي  �سمه  لشاعر  عند0  �جدتها  قصيد�  �من 
1عرفه، من �لشعر �لسهل �لطر0ّ �لذ0 يذّكر بشعر 1بي �لعتاهية:

حّد� لظلِمِك  ِجّد�ضعي  تز�َيَد  فقْد 
تهد��غا5ِ�0 �لشاkَ تسُكْن  Hَ��حو  �َ�1�
ُجنٌد ْنِك  يغرَّ ُجْند��ال  1كثُر  فالحقُّ 

�عند0 لشاعرنا �لكبير خير �لدين قصيد� قالها في �ثا. فؤ�5 
سليم من ُقّو�5 ثو�� �لد��o، من هذ� �لطر�H4� ،o كانت 1حسن 

:cهير حين يقوo .لبها� x��سبكًا �1جمل 1سلوبًا، كأH فيها من 
عهَدHْ4�ْ تنَس عهد0 فإني 1نَس  لم  ��هللاِ 
عهَدْ� ��هللا  ال جفَّ 5معَي بعَدْ�صَدْقَت 
حرٍّ ميتَة  بنَدْ��لْيَت  تحمُل  �متَّ 
�لعو�لي حقَّ  ُجنَدْ�قضْيَت  تقتا5ُ  �1نَت 
حّتى للمجِد  51�ْكَت بالموZِ مجَدْ�عمْلَت 

�للصديق �لشيخ محمد سعيد �لعامو05 قصيد� يعا�� فيها 
قصيد� �بن هانئ �ألندلسي مطلعها:

َبنوِ�  Hَلبنو�� قوُمِك   kُ4لى �لُعلى 1هلوِ��لقو Hَلطامحو��
يقوc فيها:

ناطٌق 1مّيَة  بني  ُملُك  عن 1مِسِك �لز�هي �عْن ماضيِك�لُمْلُك 
قد ��لتا�يُخ  �لعربيُّ  شِهد� �لمحاسَن في ُ�بى ��5يِك��لّسؤ5ُ5َ 
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فيِك��لمشَرفّيُة قد َ��Zْ �تحّدَثْت تكُمُن  َقْعساَ.  عّز�ٍ  عن 
�لمشبو5ِ1�ِمشُق يا بلَد �لكر�kِ �معِقَل �لـ �لَقنا   kِيو في   cِ1بطا
�5عيِكيا موِطَن �ألحر�ِ� ��ألخباِ� من 5عا   �I4 �لوفاِ.  1هِل 

H4�ِ��ُI هّب في 1�ِ� �لجزيرِ� معشٌر   kِألما� 4لى   Hَفالسابقو
ثائٌر  'ِ��ألعاِ بيِن  من   �ثاَ بنو�1�ِ   Hَألّ�لو�  Hَفالثائر�

�لقائد  يخاطب   Hظبيا تيسير   Iألستا� �لصديق  قصيد�  �من 
�لفرنسي:

�َتْمويِهما جئَت تُلقي سالمًا في مو�ِطنِنا بتضليٍل  1تيَت  لكْن 
bَُفكيَف َتسُلُب ماًال 1نَت حاميِهلتسُلَب �لشعَب حقًا لسَت تنكر
تُرِهُبُه  Hِلّنير��� تُغِريِه1بِالقذ�ئِف   cِألمو��� �بالوظائِف 
بأيديِهHّ4 �لسيوَ� �لتي كانت تجّرُعكْم �oلْت  َما  �لمنّيِة  كأَ� 
>فصاحُب �لبيِت �1لى بالذ0 فيِه<فاحمْل متاَعَك ���حل عن مناoلنا

�من قصيد� لألستاI 51يب �لتقي:
َمْن ��Vَ �ِمَنها في �لِحْنِدِ� �لّد�ِجي؟تلَك �لعقائُل َمْن 51مى 1نامَلها؟
من ساقها حاسر�Zٍ بيَن 1فو�2ِ؟َمْن فضَّ ُبرُقَعها؟ َمن حّل ِمئزَ�ها؟

*   *   *
فيها  �لسو�ية سنة ١٩٢٥،   ���لثو قيل في  مّما   2ُIنما  bهذ
 H1 كر� للمّذّكر، �ِعْبر� لعاقل يريدI� ،سة لأل5يب��5 Vموضو

يعتبر.
*   *   *
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-٣٠-
�لنجاx في �لبكالو�يا

��لّسفر 4لى مصر

مرZ بمكتب عنبر قبلنا 1فو�2 �1فو�2، لكن لم يلَق ��حد 
منها ما لقيناb من عقباZ عند 5خولنا 4ليه �خر�جنا منه.

كاH َمْن قبلنا يدخلوH 4ليه من �لبا' �لمفتوx، فما هي 4ّال 
H1 ُيْبِر��o �لشها�5 حتى ُيدَعو� 4لى �لدخوc، فوضعو� 1مامنا نحن 
سد�ً لم نستطع H1 نتخطاb بشها�5تنا �حدها بل بمسابقة 1جر�ها 

بيننا، فلم يدخله 4ّال �لسابقوH منا.
فُيمنح  فيها،  تعّلم  بما  �لمد�سة  قبلنا يمتحن في  َمن   Hكا�
4جاoتها �يخر2 منها، فلما ُعدZ 4لى �لمد�سة بعد �بتعا05 عنها 
��شتغالي بالمحاسبة �بالتجا��، كاI Hلك في سنة ١٩٢٧ �كانت 
عو5تي 4لى شعبة �أل5'، ��ّفق �هللا �كنت �أل�c بين �فاقي. في 
 kنظا zفوجئنا بإحد� Hخر تلك �لسنة حين لم يبَق منها 4ّال شهر��
�لبكالو�يا �بقر�� �لفرنسيين H1 تُطبَّق علينا �لمناهج �لتي تطبق على 

طال' فرنسا، �H1 تُقّر� لنا �لكتب �لتي كانت مقّر�� لهم.
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��ستعّد لها من كا� �مامنا �الستعد�� �لذ� قد�� عليه في 
نسبة  �كانت  �بينها،  بينهم  بقَيت  قد  كانت  �لتي  �لقصير+  �لمّد+ 
�لنجا9 ضئيلة، بل كانت مرعبة 05 كا� �لناجحو� (فيما �0كر) ال 
يزيد�� على ثلث �لطال@. �كا� منهم (�� كا� فيمن يخطر على 
بالي �آل� منهم) جميل سلطا�، �Fكي �لمحاسني، �عبد �لكريم 
�لكرمي (�بو سلمى)، �بشير �لعظمة، �منير شوI، �عبد �لباسط 

�لعلمي، �من حلب �سعد �لكو�ني.
�كنا نحن بعدهم، فتهيأنا من ��O �لسنة المتحا� �لبكالويا، 
�من �لعجائب �ني تركت شعبة �أل�@ ��خلت �لبكالويا في شعبة 
�لعلوY! �مّرW �لسنة �ساقونا 5لى �المتحا� في �لبناV �لذ� كنت 
سنة  �لثانية)  (�لسلطانية  مدستنا  5ليه  �نتقَلت  لما  عنه  حدثتكم 
 �١٩١٩. هذ� �لبناV �لقائم بين �لتكية �لكبرI (تكية �لسلطا� سليما
 ،Iسليم) على نهر بر� ��لقانو�) ��لتكية �لصغرI (تكية �لسلطا
 ��لقر� في  با ��  قصو من  صغير�ً  قصر�ً  تشبه  �لتي  بعماتها 

�لوسطى.
�لرسمية  �لثانوية  �لرهيب طال@   ��المتحا لهذ�  فيه  جمعو� 
(مكتب عنبر) ��لمد�a �ألهلية �إلسالمية، ��لمد�a �لنصر�نية: 
ية ��لفرير ��لالييك �غيرها، �طالباW هذc �لمد�a كلها. �Fلعا�
�جاV �ليوY �لذ� ال �نساc، يوY �قفنا نستمع 5لى >�نلو@< سويا 
�لمستشا �لمسيو >�ِجه< يقر� �سماV �لناجحين، �كا� قلبي كما 

قاO �لشاعر:
بجناِحها ّكَبْت ُ َقطاً+   �على كبد� من شّدِ+ �لخفقاِ�كأّ

�لكبد �بين  بين  �لشاعر من كثر+ �ضطر�به خلط   �� �يظهر 
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في  خلية  كّل  �كانت  كبد�ً).  �لقلب  تسمي  (��لعر'  �لقلب 
1هر'  1ين  فأنظر  �لرسو'   �1تصّو تستمع؛  مرهفة  I1نًا  جسد0 
حتى ال ير�ني �لنا� �4لى 1ين 1هر' حتى ال يعّير�ني برسوبي، 
يكّر بسرعة  1فلت فهو  �لخو�طر كأنها شريط سينما قد  تمّر علّي 
يتبّين مشاِهَدb، ال 1نظر 4لى 1حد   H1 4ليه �لناظر  حتى ما يستطيع 
 ��ال ينظر 4لّي 1حد قد ُشغل كلٌّ بنفسه. �فجأ� سمعت �لمستشا
ينا05: بو¦ غا كو5 سي �لي تاH تا�0 (01 بشر� قدسي، علي 

طنطا�0).
 H1 هّمي   ��صا بشي.،  1بالي  1ُعد  لم  �سمي  سمعت  لّما 
�سط  مني  تسقط  لئّال  بها  �1خر2  فرحتي  ألحمل  طريقًا  1جد 
�لزحاk. لقد كانت 4حد� �لفرحاZ �لقليلة �لتي 1حسست بها في 
حياتي، فهل ُيكَتب لي H1 1سمع �سمي مع �لناجحين مر� ثانية في 
�المتحاH �ألخير �لذ0 ليس له �5�� ثانية �ال لمن خسر فيه سبيل 
4لى 4عا5ته؟ ��هللا ما لي عمل 1قّدمه ألستحّق به �لنجاx في Iلك 
�ليوk، ما 1تكل 4ّال على كرمك يا كريم، يا 1كرk من كل كريم، 

.'�يا 
*   *   *

ثم كانت مفاجأ� 1خر�! جا. كتا' من خالي ُمِحّب �لدين 
�لفتاx قتالH، فو�فَقت هي ���فقنا،  يخطب 1ختي لشريكه عبد 

�5عاني I1 H1هب بها 4لى مصر.
من  نفسي  في  �لدعو�   bهذ  Z�1ثا  �Iما  H��تد ال  4نكم 
5نيا  مشاعر �في Iهني من خو�طر. كانت مصر في خيالنا يومئذٍ 
 Zفيها �لعجائب، �كل مرغو' فيه يأتينا منها، �لمجّال ��مسحو
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��لصحف، �لحركاZ �لفكرية ��لوطنية تنبثق منها، �لرجاc �لذين 
نقر1 لهم ��لشعر�. �لذين نحفظ شعرهم منها... �كاH تخّيل Iهابي 
 Hيمّر �صفه من شّق �لقلم، ��لتعبير عنه مهما كا H1 4ليها 1كبر من

بليغًا ال يبلغ حقيقته.

ُعّشا%  �من   kألقال� 1�با'  من   ��ألحر�  H1 1سمع  �كنت 
قبله شيخ  1ستاIنا محمد كر5 علي، �من  يؤموH مصر:  �لحرية 
محب   0I1ستا� خالي   bبعد �من  �ضا،  �شيد  �لسيد  مشايخنا 
من  �لجز�ئر،  من  �لمغر'،  من   Hمكا كل  من   Hيأتو �لدين، 
تونس، من ليبيا... فلما طلب 4لّي H1 1سافر 4لى مصر تر�.� لي 
هذ� �لحلم �5نيًا كأني 1لمسه. �لكن كيف 1تر� 1مي �ما عشت يومًا 
 Zبعد مو (Hكما يقولو) جل �لبيت�بعيد�ً عنها، �قد صرZ 1نا 
4لى ضو�حيها  4ّال  منها  لم 1خر2  1فا�% 5مشق �1نا  1بي؟ �كيف 
�تها o 4لينا �1مّسها صلة بنا ما H1قر' �لمد Zقر�ها، حتى بير��
�ال عرفتها؟ ��I4 كنت 1عجز عن �لسفر �حد0، فكيف 1توّلى 1مر 

1ختي �حمايتها �حمل 1مانة صيانتها �4يصالها؟

بأختامه  (في 5مشق)  يز�c عند0  �لسفر، �ال   o1ُِعّد جو��
�ِسماته �تأشير�ته. كنت على عتبة �لعشرين �كانت 1ختي 1صغر 
مّني بما ال يزيد 4ّال قليًال عن 1�بع سنين، �لكني مع Iلك I1كر 
يوk �ال5تها، 1��b ��ضحًا من ���. سبعين سنة، فكيف I1كرb �قد 

كنت �بن 1�بع سنين؟

كنت مع عمتي في �5� �لشيخ عبد �لوها'، �هو خاc 1بي 
َ�ِصَلتِها  لنا  لنا جا�� من فر� حبها  51عوb عمي. �كانت  �لكني 
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بنا �1نها �بتني ��1لتني من حبها، ال 1قوc مثل �لذ0 �1لَتني 1مي 
 Z.جا لي.  قريبة  4ّال  1عتبرها  �ال   Zكبر لقد  منه،  قريبًا  �لكن 
تخبرنا H1 1مي في �لمخا�، �هي تريد H1 تأخذنا 4ليها �تأخذ 
�لعشا.  تُغَلق بعد   Zبّو�با �لقابلة في طريقها. �كانت بين �ألحيا. 
�يقوk �لحا�� من ���ئها فال يفتح 4ّال لمن عرفه ��طمأHّ 4ليه، 
فنا5ينا من ���. �لبّو�بة: "قضية �ال�5، نريد H1 نأتي بالقابلة" ففتح 

لنا.
*   *   *

لي عمًا في 4سطنبوc يالحق   H1 �كنت 1سمع من صغر0 
في  بقَيت  �لصالحي،   c� �بين  بيننا  �قف  على  قضائية  5عو� 
 Hكم؟ قد ال تصدقو H���لمحاكم ما بين 5مشق �4سطنبوc... تد
 kمن 1قا Zقلت لكم (�ما 1قوله �لحّق) ثالثًا �ثمانين سنة! ما H4
�1ال5هم �جئنا نحن،   Z1قيمت عليه، �ما �لدعو� �ماZ من 
1هل  �لكن  علينا،   Hكا  k1 معنا  �لحّق   Hكا هل  ��هللا   0�51 فما 
�لمتناVoَ عليه >جنينة   Hلبستا�  Hلُمصّلى< في 5مشق يسّمو� >با' 
بعدما  4ليه صاحبه  يصل  قيمة حّق  فما  1علم.  ��هللا  �لطنطا�0<، 
فتؤّخرb حتى  عشا.  4لى  1تدعو ضيفًا  �لدb؟   Zيمو� هو   Zيمو
يموZ من �لجوV، ثم تتصّد% به على قبرb؟ �كنت 1سمع H1 لي 
خاًال في مصر يكتب في �لصحف في �لمؤّيد ��ألهر�k، �له مطبعة 
�له مجّلة، ثم قدk 1ياk �الستقالc ثم ُحكم عليه بعد ميسلوH ففّر 

.b4لى مصر. �كنت 1حب �لسفر 4لى مصر أللقا

 c1يلو ��لعشرين من  �لثامن   kليو�  Hلسفر، �كا�  kيو �جا. 
(سبتمبر) سنة ١٩٢٨، �جئت محّطة �لحجاo، هذb �لعما�� �لتي 
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�لبنا.، �مثلها (�H4 كانت  فّن  تز�c) تحفة في  كانت (�1ظنها ال 
�5نها في جمالها) محطة �لعنبرية في �لمدينة. �قد سمعت 1نهم 
 H4 قبلتم مني فَدعوها، 5عوها فكأنكم �Iفي هدمها، فإ Hيفّكر�
�معه  تحف  جعبته  �في  تا�يخ  Iهنه  في  �جًال  قتلتم  هدمتموها 

قطعة من بال5كم، فال تبتر�� قطعة عزيز� من جسد بال5كم.

�كانت �لمحّطة "مائجة بأهلها كما يمو2 �لبحر بمياهه، فِمن 
مسافر عِجل �من موV5ّ با�ٍ، �من بائع ينا05، �من ��I� Zٍهب 
�طالع �ناco. �كنت منز�يًا في �كن من 1�كاH �لقطا� �لمسافر 4لى 
حيفا �4لى جانبي 1ختي �لصغير�، 1نظر 4لى بعيد فأ�� هنا�، في 
1خرياZ �لنا�، �مر�1 تمسك بيدها طفلين متلّفعة بمال.� ال تُبد0 
بالدمع   Hألسو5 عينين تفيضا� Vلقنا� منها شيئًا، �لكّن ���. هذ� 
عالقتين بمكاننا في �لقطا�، �خالc تلك �لضلوV قلبًا يخفق شوقًا 
تضطرk في   ً��نا �لها5ئة  �لساكنة  �لوقفة   bهذ .���يسيل حبًا، ��
َبْيد 1نها صبرZ على هذb كما  �لجو� �oلز�ًال يدّ� نفسها 5كًا، 

صبرZ على غيرها، فأجزc �للهّم لها �ألجر على هذ� �لصبر.

خفقانًا  �لقلب   5�5oفا مصر  4لى  يحملنا   ��لقطا �صفر 
 ،V�5ضطر�بًا، ثم نفث 5خانه كأنما هو حّي تمّلكه موقف �لو��
��حت � .�فزفر oفر� �لحزH �لدفين ��أللم �لحبيس، ثم هد� �سا
لي   xتلّو �لتي  �لمر�1  تلك  بيد  عالقة  �عيني  عنا  تبتعد  �لمحّطة 

بمنديل 1بيض... حتى غا' عّني كل شي.:

عّني �لّطلوcُ تلّفَت �لقلُب�تلّفَتت عيني فُمْذ َخِفَيْت
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عن  بي  لينأ�  يجّد   ��لقطا �1يت � �حيد�ً،  �1يتني  هنالك 
1هلي �بلد0"(١).

*   *   *

 �Iفإ بطوله،   ��لنها حيفا  4لى  5مشق  من  يسير   ��لقطا  Hكا
 �قطا فيركب  يصبح  فيها، حتى  �لمسافر   Zبا مسا.  حيفا  �صل 
فلسطين �لذ0 يخر2 في �لثامنة صباحًا فيمشي 4لى حد�5 �لقنا�، 
�هنالك ينزc منه �لمسافر�H فيركبوH >معّدية< تنقلهم 4لى �لضفة 
�لساعة  �لقاهر�  يصل  �لذ0  مصر   �قطا  Hفيجد� منها،  �ألخر� 

�لعاشر� ��لنصف ليًال.
خلفت ���ئي عالَمي �لذ0 1عرفه كله �1قبلت على عالَم كله 
�لفر�%، �حماية �ألخت،   Hبين حز �للّب   V َّoجديد، �كنت مو

��لتطّلع 4لى ما 1نا مقبل عليه.
 kتقو H1 فإنك تستطيع ،��1نا ال 1حب �لسفر 4ّال في �لقطا
فيه �تقعد، ��I4 نعست قد�H1 Z تنا�I4� ،k جعت �كاH معك 
مطاعُم  �1غالها  عا�5  �لمطاعم  �1نظف  �لمطعم.   Zقصد  cما
�لجند  مشي  1مامك  تمشي  بك،  تمّر  ��لدنيا  تأكل   ،Z���لقطا
1ماk �لقائد �لذ0 �قف يعرضها (01 يستعرضها)، تبد1 غد�.� �1 
عشا.� في بلد �تنتهي منه في بلد، ��I4 �قف �لقطا� في محطة 

�ستطعت H1 تخر2 فتمشي فيها.
______________________

(١) هذb قطعة من مقالة لي في >�لرسالة< سنة ١٩٣٧.
�عنو�نها:  �لنفس<  حديث  >من  كتا'  في   ��منشو ��لمقالة  قلت: 

>IكرياZ< (مجاهد).
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 ،cلذ0 يسافر كأنه محبو� مصّفد باألغال� ��ال كر�كب �لطّيا
عالَمه �لذ0 يستطيع H1 يتحر� فيه ما بين مقعدb ��لحّماk �1 موضع 
�لتدخين، �H4 كاH سفر� طويًال �كاH جا�� مزعجًا، �1 كانت 1مًا 
معها �1ال5 ال يسكنوH �ال يسكتوH، كانت �لسفر� تعذيبًا �عمًال 
بين �جليها،   Hَيْعد� مّر�  �لمضيفة(١)  شاقًا. �لقد ضايق �أل�ال5 
يكاH�5 ُيسقطوH طباقها �كؤ�سها فقالت لهم: يا �1ال5، �قعد�� 

�1 �طلعو� �لعبو� >بّر�<!
 Hخترناها أل� �لثالثة،  �لد�جة  1نا �1ختي من �ّكا'  �كنت 
 H1 بعة! �ما 1كلنا في �لمطعم �ال عرفنا���لقطا� لم يُكن فيه 5�جة 
في �لقطا� مطعمًا يأكل فيه �لنا�، �ما 51�0 فلعل قطا��Z تلك 

�ألياk لم تُكن فيها مطاعم.
4ّال بعد  ُمقدمًا على عالَم مجهوc، فال 1خطو خطو�  كنت 
في  مر�   c�1 �لبحر  �1يت � حيفا،  ��صلنا  عو�قبها.  في  �لتفّكر 
عمر0، ما �1يته قبلها. �كنت خائفًا �لكني 1تجّلد �1تظاهر بالجر�1 
��لمعرفة. هل 1ُطِلع 1ختي على تهّيبي �خوفي؟ �مشينا �1نا �1همها 
1ني 51�0 4لى 1ين 1سير، �ما كنت 51�0 شيئًا حتى �1يت لوحة 

فند% فدخلته، �كاc�1 H فند% 51خله في حياتي.
قلت لكم 4ني لم 1خر2 من 5مشق من قبل 4ّال 4لى ضو�حيها 

______________________
(١) Iكر �لشيخ -�حمه �هللا- هذb �لطرفة مر� 1خر� في �لحلقة ١٠١ من 
هذb �لذكرياZ، فعّلق عليها في مثل هذ� �لموضع بقوله: "�جو5 نسا. 
مضيفاZ يسافرHَ بال محرk  �َيبِْتَن حيث نعلم �ال نعلم عا�5 سّيئة، 

يحّرمها 5ين �إلسالk �تأباها خالئق �لعر'" (مجاهد).
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4لى  يدعوني  �لذ0  �ما  �لفنا%5  معرفة  لي  1ين  فمن  �قر�ها، 
5خولها؟

1خذنا غرفة �ضعنا فيها حقائبنا، �خرجنا فوجدZ مطعمًا، 
�1كلنا،  فقعدنا  فا�غًا   Hكا�  ،cلفو�� �لحّمص  يبيع  مكانًا  1عني 
 k1 4ليها: 1تكشف �جهها Hهي ال تعر� كيف تأكل ��لنا� ينظر��
تأكل ��لخما� ُمسَدc عليها؟ �مّر �ألمر بسالk فلم يُكن هنا� 1حد. 
 H1 خرجنا نر� �لبلد، فمن جهلي 5خلت �لمرفأ �لمظِلم بدًال من�
 Hير� I4 ًيظّن �لنا� بنا شر� H1 لمضيئة، ثم خفت� V�1قصد �لشو�
شابًا �بنتًا منفر5َين في �لمرفأ �لخالي فخرجنا، �لم 1هتِد 4لى طريق 
 ،��لبلد، فأظهرZ 1ني 1�يد �لنوk حتى ننهض مبّكَرين لنلحق �لقطا

مع H1 محطة �لقطا� 4لى جنبنا ما فا�قناها �ال �بتعدنا عنها.
�لبال5  تلك  على  �مّر  فلسطين،   �قطا فركبنا  �1صبحنا 
 H1ضعناها لّما تركنا �لو�غلين يدخلو Zلبساتين �لتي كانت جّنا��
علينا،  �تحد��  حتى  �تناoعنا  ��ختلفنا  1�ضنا،  �بعناهم  علينا، 
�1عانهم نا� ليسو� من 5ينهم �لكن عد��تنا �بغضهم لنا �ّحَدهم 

علينا.
�سكَنْت  1منُت  مصر   �قطا في  �صرنا  �لترعة  قطعنا  �لّما 
نفسي. لقد عرفت 1ني سألقى َمن يستقبلني �يدّلني �سأطرx ثقل 
4ليها  1تطلع   Zفصر ،Hبالقر� ��لمد �ألمانة عن عاتقي. �مر�نا 
مطمئنًا �1تأملها، �1ستمتع بِجّد� �لمناظر ��لوصوc 4لى ما كنت 
1عّدb من �لمجهوc، حتى �I4 قيل >هذb مصر< ��1يت محّطة با' 

�لحديد، �1يت شيئًا عظيمًا كاH فو% ما كنت 1تخيل.
*   *   *
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-٣١-
�ليو� �ألّ� في مصر

كانت سفرتي "لى مصر سنة ١٩٢٨ �كبر حا�� حد� لي 
في شبابي، تر2 �عمق �آلثا, في نفسي في فكر( في سلوكي، 
كنت  حينها.  في  نها ّ�� لم  �ّني  تُعّو8  ال  �لتي  �لخسا,=  لكّن 
�لمرصو�< فوجد ,كامًا من  >�لكنز  "لى  �نه صل  كالذ( Hعمو� 
�لجو�هر �أللماL، فلم يحمل ما  �لذهب �لحلّي �كو�مًا من 
يقد, على حمله منها بل �فعه �لطمع "لى �R يبحث عن غيرها عّله 
يجد �غلى منها، فلما تركها �بتعد عنها ضّل طريق �لعو�= "ليها، 

فلم يبلغها لم يرجع بشيX منها.
فخذها نصيحة مني، نصيحة من مجّر] يريد �R يجنبكم 
�\هانكم من  يمّر على  ما  كّل  نو� ّ� تجاِ,به:  �لسيِّئ من  عو�قب 
�فكا, ما يعتلج في نفوسكم من مشاعر، �كتبوc في حينه، فإنكم 

.c"R �ّجلتموc فّتشتم عنه فلم تجد
فيا ليتني كتبت ما �حسسته ما فّكرe فيه ساعة صولي "لى 
�نا �آلR >�نا< في  مصر! تقولوR: �كتبه �آلR. �آلR؟ هيهاe! فال 
�ليو�، ال مصر مصر، ال �هلوها �هلوها. ال �قو� "نهم  \لك 
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كانو� 1حسن �1 4نهم كانو� 1سو1، بل 1قوc 4نهم تغير��، >�َمْنذ� 
�لذ0 يا عزُّ ال يتغّيُر؟<(١).

�هْب H1 مصر ما تبّدلت، 1فما تبّدلت 1نا؟
نحن نر� �لدنيا من خالc نفوسنا، كالذ0 يبصر �على عينيه 
�لنّظا��H4 :Z كانت �لنظا�� 5خانية ��1 �لدنيا معتمة، �H4 كانت 
oهر�. ��ها مشرقة، �4ّال فلما�I يصف �لشاعر �لَفِرx �لدنيا ضاحكة 
�يصفها �لحزين باكية، ��لدنيا هي �لدنيا ما ضحكت �ال بكت؟ 
�لو كانا مصّوَ�ين لمأل �أل�c لوحته باأللو�H �لقاتمة �جعلها �لثاني 
�oهية �أللو�H، ��لمشهد ��حد 1مامهما. 1ال يمكن H1 تكوH فلسفة 
�لتشا�k عند بعض �لفالسفة �تية من صد�V مالko �1 عسر هضم، 
سّو1 عيشه �سّو5 �لدنيا 1مامه؟ فما قيمة فلسفة كاH يهدمها ��5. 

ُمَسّكن �1 عّقا�(٢) هاضم ثمنه نصف �ياc؟!
��ئعة لمصر تلك �لتي �نطبعت في نفسي  ��لقد كانت صو
 Z�ساعة �صلت 4ليها، �لكني لم 1ستخرجها �1حتفظ بها بل صّو
من   Zعشر� Z.فجا >�لفلم<،   ��ّ51  H1 غير  من  بعدها  �لمشهد 
�لصو� بعضها فو% بعض، فتد�خلت خطوطها ��ختلطت معالمها 

�لم 1عد 1ستبين ��حد� منها.
فهل 1سّجلها �آلH بعدما مّر عليها 1�بع �خمسوH سنة؟ بعدما 

______________________
كالكلمة  �لحر��  موصولة  >َمنذ�<  تُكتب   H1 �لعلما.   b��ختا �لذ0   (١)
م (كقوله: يا عّز) يجوo بفتح �لز�0 �1 بضمها.  �لو�حد�. ��لند�. �لمرخَّ

�هذb فائد� على �لهامش.
(٢) ��حد �لعقاقير عّقا� بالتشديد.
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فقدتها؟ لقد سقطت مني في مسالك 	لحيا� �في مسا�
 	لعمر. 
0/ 	لذ� يسقط منه شي, يعو( *(�	جه يفتش عنه في 	لطريق 	لذ� 
جا, منه، فمن لي بأ/ *عو( ألسلك َكّرً� *خر2 طريقي في 	لحيا�؟ 

*عو( 0لى 	لشبا
؟ 0لى سنة ١٩٢٨ �ما بعدها؟
نوُ/ �*هُلها فـكـأنّـهـا  �كـأنّـهـم  *حـالLُثم 	نقَضْت تلَك 	لُسّ

في 	لحلم يغفل 	لعقل، *ْ� يغيب 	لرقيب، فتنطلق 	ألماني 
تر	ها،  بها:  تحّس  حتى  *مامك  �تتجّسد  �تتكّثف  	لمحبوسة 
 Z,] قد جا	تلمسها، تكلمها، تعيش فيها... كل ما كنت تتمنا] تر
من غير */ تمّد 0ليه يد	ً *� تخطو 0ليه بقدL. 0/ كنت فقير	ً تتمّنى 
	لِغنى تدّفق عليك 	لما^، �0/ كنت عاشقًا بلغت 	لوصا^، تشعر 

.aال جنا� ��بال طيا aلريا	نك تطير على ظهر *
كنت  	لذ�  	لعالَم   	dفإ 	لحلم،   Lيتصّر� 	لنائم  يصحو  ثم 
تعيش فيه ليس 0ّال صو�� في ِفْلم *� مشهد	ً في لوحة �	ٍ,(١) 	نقطع 

عنه 	لتيا�، فإd	 	للوحة بيضا,!
0/ 	لذ� فاm ماm (كما تقو^ 	لمسرحياm)، �يستحيل */ 

.m	ألمو	لدنيا 	يرجع في 
______________________

(١) كنت قد سّميت 	لر	(يو من قديم >	لر	ّ(< (	سم فاعل) ألنه يرّ( علينا 
	لصوm 	لذ� يخرs من 	إلd	عة، فلما جا,نا 	لتلفزيو/ *ياL 	لوحد� 
للتلفزيو/ هو  	لحرفي  	لمعنى   /*  mله، فوجد 	سم  كّلفوني �ضع 
 u	لتلغر	� بعد  من   mلصو	 تليفو/  معنى   /* كما  بعد،  من  	لرvية 
بمعنى  >	لر	ئي<  فسميته  	ليونانية)،  من  (�كلها  بعد  من  	لتخطيط 
َمرضّية، على طريقة   �* �	ضيةٍ}  تعالى {في عيشةٍ  كقوله  	لمرئي 

	لمجاy 	لعقلي.
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تركتكم في �لحلقة �لماضية في محطة با' �لحديد؛ بلغتها 
بعدما ظننت 1ني لن 1بلغها، فقد كانت تلك �لسفر� 1متع �1قسى ما 
مّر بي، كنت كالغريق فلما �1يت خالي �من جا. معه الستقبالي 

1حسست كأH يد�ً تمتد 4لّي تمسكني ثم تنقذني!
1جيب  �1نا  سفر0،  عن  يسألونني  �هم  معهم  �خرجت 
بنصف Iهني �نصفه مشغوc بتأّمل ما 1��. كنت في مثل نشوِ� 
�لحالم، فأنا معهم بجسد0، �1نا بعيد عنهم بنفسي. كنت 1علم 
H1 �لحلم يّمحي H4 تيقظ �لحالم، فما لهذ� �لحلم �لعجيب يبقى 

معي، 1حيا فيه �لست نائمًا؟
ال تعجبو�؛ فإH �لسّياx �لذين يجوبوH 1قطا� �أل�� ��لذين 
جزعو� مشرقها �مغربها يجد�H في مصر -�I4 جا��ها- ما يرّغبهم 
يَر  لم  �لعشرين  1بو�'  على  بشاّ'  فكيف  4ليها،  �يشّدهم  فيها 
في عمرb بلد�ً غير بلدb 5مشق؟ �5مشق على جمالها �بهائها لم 
يُكن فيها يومئذٍ مثل ما في مصر من �لميا5ين ��لشو��V ��لحد�ئق 

��لمتاحف، �ال كاI Hلك في شي. من مدH �لشاk ��لعر�%.
�نتصف  �قد  �لمحطة  من  خرجنا  1ننا  51هشني  ما   c�1�
 kلشا� في  �لحو�نيت  فيها  تُغَلق  �لتي  �لساعة  في  كا5،   �1 �لليل 
�تخلو �لطر% �تناk �لمدينة، فإ�I �لشو��V هنا مز5حمة بالنا�، 
�حافالZ �لتر�k ممتلئة، ��لدكاكين مفتوحة... 1فال يناk 1هل مصر 

ال في �لليل �ال في �لنها�؟
 H1 5هشتي  فز�5  �لليل(١)  من  موهن  في   ��لد� ��صلنا 

______________________
(١) 01 في نصف �لليل.
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 :kعا5تهم كل يو bهذ Hّ1 -1يت -بعُد��جدتهم ُيِعّد�H �لعشا.، �
يبقى خالي في �لمطبعة 4لى H1 يمضي ثلث �لليل، ��لشغل �5ئر 
 Zبا' �لخلق حيث عربا Hلمطبعة شّغالة، ثم يخر2 4لى ميد���
بّياعي �لفو�كه �لتي تُدَفع باليد �على كل عربة مصباx من مصابيح 
�لغاo �لتي تُدعى في مكة >�ألتا�يك<(١)، فيشتر0 بعض ما يجد: 
بلحًا �1 عنبًا �1 تلك �لتي كرهت �يحها من c�1 يوk فما 1كلتها، 
�قة يلّفها على هيئة �لقمع �لكبير يضعها � Vُلجو�فة. �يأخذ �لبيا�
فنجد  �لمطبعة)  �لد�� فو%  �لد�� (�كانت  4لى  بها  فيها، �نصعد 

�لعشا..
�لليل  شا   �قد  عشّية �صولي مصر  مضاجعنا  4لى  ��1ينا 
 �1 c �سا5ته  تُبدَّ �لذ0   H4 1َنم.  لم  �لسَحر، �لكني  �5َنت ساعة 
 bحيا� 1لفها �عرفها في بلد V5ّ� فكيف بمن ،kتُغّير غرفته ال ينا
�جا. يبد1 حيا� في بلد �خر لم يألفها �لم يعر� عنها 4ّال 1قّل من 
�لقليل؟ �جعلت 1تقلب على �لفر�¦ حتى سمعت (�1 ُخّيل 4لّي 
 cلفجر، فقمت ألتوضأ. �تحققُت من 5خو�  H�I1 1ّني سمعت) 
�لوقت فصّليت �عدZ 1حا�c �لنوk، �ما قاk للصال� 1حد ِمّمن 

كاH في �لد��، �كاI Hلك ثاني ما 51هشني.
�بلغ مّني �لنعا� بعد مشّقة �لسفر �طوc �لسهر، �لكني لم 
1َنم 4ّال لمامًا. H4 من يصل ليًال 4لى �لبلد �لجديد يبيت متطلعًا يرقب 
ضيا. �لنها� لير� ما �لذ0 كانت تخفيه ظلمة �لليل، �H4 كاH ليل 
�لقاهر� ما فيه من ظالH4 .k شعو�b كشعو� من تأتيه �لهدية يعر� 

______________________
فة من >4لكتريك<. (١) �لعلها محرَّ
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نفاستها �لكن يجهل نوعها، فهو يفّك شريطها �1 يفتح صند�قها 
تتجاIبه فرحتاH: �نتظا� �لشي. �لنفيس �كشف �لمجهوc �لجميل. 

�1 كمن يشتر0 �لقّصة �لبا�عة حين يفتح c�1 صفحة منها.
*   *   *

�لفوc. �فوc مصر  فأكلنا  نهضو�) ضحًى،  (كما  �نهضت 
صغير لذيذ، �فوc �لشاk كبير. �لهم في 4عد�b5 طريقة غير طريقة 
1قوc لكم: H4 خالي كاH يسلم   H1 فيكفي  ثمنه  1ما   ،kلشا� 1هل 
�ياًال تشتر0 منه �لغد�. ��لعشا. (�ال بّد فيهما  xجته كل صبا�o
من طبخ ��o �لحم، ��لفاكهة ��ألنقاc) لثمانية 1شخاS، �قد 

تبقى من �لرياc بقية.
منه  فخرجت  �الستئنا�،   V�شا في  �لمطبعة  4لى  �نزلت 
4لى ميد�H با' �لخلق. �كاH 1كبر من >�لمرجة<، �لميد�H �لوحيد 
في 5مشق، 1بصرZ فيه �لنيابة ��لمحافظة من هنا، ��5� �لكتب 

��لمتحف �إلسالمي من هنا�.
�لقاهر�) كبير� في تلك �ألياk، ليست  �كانت مصر (1عني 
مدينة �لكنها -في حقيقتها- مدH في مدينة. مدH مشت من حيث 
مشى �لتا�يخ؛ �1لها c�ّ1 �لتا�يخ �إلسالمي في مصر، >�لفسطا�< 
�لتي بناها �لصحابي �لفاتح عمر� بن �لعاS، �هي مصر �لقديمة. 
فبنى   Hطولو بن  1حمد  فجا.  �لقاهر�   Zمتّد�� �لتا�يخ  �متّد  ثم 
�لمعز  قائد  جا. جوهر  ثم  �لسيد�.  �هي حي  >�لقطائع<،  مدينة 
فسكنو�  �لفرنسية  �لحملة   k1يا كانت  ثم  �لقاهر�،  فبنى  �لُعَبيد0 
عند �لعتبة ��ألoبكية. ثم تو�صلت هذb �لمدH �تد�خلت. �كانت 
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مصر �لجديد� في سنة ١٩٢٨ منفصلة عن �لقاهر�، �شبر� كانت 
مثلها.

�لو تُر� �ألمر 4لى خالي لما �1يت من مصر شيئًا، ألنه ما 
كاH يخر2 من مطبعته 4ّال 4لى جمعية �لشباH �لمسلمين �لتي سيأتي 
قريبًا حديثها. �لكن شريكه، صهر0 �لجديد �2�o 1ختي، هو 
 bيدعو �Iني مالمح �لقاهر�. 1خذني 4لى �لنيل ففهمت لما���لذ1 0
�لمصريوH >بحر �لنيل<، ما �1يت قبله مثله، �هل �1يت قبله 4ّال 
بر�5؟ �كاH بر�5 ��1الb5 جميعًا (يزيد �تو�� ��لقنو�Z �بانا� 
 Vتر ترعة ��حد� من  ��لقنا� ��لدير�ني)، كانت كلها 1صغر من 
�لنيل. �لكن ال 1حب H1 1ظلم بر�5، 4نه فقير �لكنه جو�5 كريم، 
فيخر2  ليعو5  1�ضنا  في  يدخل  ثم  نبعًا،  1�ضنا  من  يخر2  4نه 
�عًا، ال تضيع قطر� منه. �H4 قر1تم في كتب �لجغر�فية 1نه يصب o
في كل خمسين  مر�  4ليها  1نه يصل  فاعلمو�  >�لعتيبة<  بحير�  في 
سنة، 4نه يصب في �أل�� �لطيبة ليخر2 �هللا به �لثمر �لطيب، على 

حين يحمل �لنيل �لعظيم ما.b �لكثير ليرميه في �لبحر.
Iهبنا 4لى �لعتبة �لخضر�.، �كانت قلب �لبلد، �4لى جنبها 
 k1ينا �ألصنا� �لثالثة)  �لدهشة  �أل�بر�. ��1ينا (�كانت هنا   Hميد�
�1ينا متاجر ما عرفنا في � !Zلميا5ين ��لساحا� ��لتماثيل �سط 
5مشق مثلها؛ عما��Z كاملة فيها كل شي. مما يؤكل �1 ُيلَبس �1 
ُيفر¦ �1 يكوo Hينة �حلية �تحفًا: >�1��05o با�< (عمر 1فند0) 
فيهم مسلم �ال عربي �ال مصر0  �صيدنا�0 �شيكو�يل، �ما 
با� �شتر� �سم   05o���1 H1 لعجب� 1صيل! �مّما سمعت من 

.Vسمًا ُيبا� H1 مر� 1سمع فيها c�ّ1 عمر 1فند0، �كانت تلك
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5��بزين حديقة �ألoبكية، حيت تُباV �لكتب  cنا من حو�ثم 5
�لقديمة كما تُباV على نهر �لسين في با�يس(١)، �كانت �ألoبكية 
نظيفة مخد�مة. �سلكنا شا�V فؤ�5، ��1ينا على جانَبيه كّل بضاعة 
ُيحتا2 4ليها �1 ُيرغب فيها معر�ضة عرضًا ُيغر0 �لمستغني عنها 

بطلبها.
�لتركي:  باسمه  �لجسر (�يسّمونه هنا�  4لى  H1 �صلنا  4لى 
�لحديد، فجزناb من  بعمد  �لحديد مسقو�  �لكوبر0) �هو من 
فو% �لنيل �لكبير 4لى �لزمالك حيث تقوk بقصو�ها غير بعيد� عن 
يسمونه  كانو�  جسر  على  �لصغير،  �لنيل  4لى  بأكو�خها،  بوال% 
>كوبر0 بديعة<، نسبة 4لى �ّقاصة من شتو�� في سهل �لبقاV بين 
 Hمصر فأعطتهم مرقصًا 1قامته كا Z.لشرقي ��لغربي، جا� Hلبنا
مفسد� للشّباH لما ُيستباx فيه من �لمحّرماZ، �كاH مد�سة من 
كثير�ً  ماًال  منهم   Z1خذ�  ،Zلر�قصا� لتخريج  4بليس   ��مد�

.ً����سمًا جعلوb مشهو
�عدنا يمشي بنا >�لتر�k< 4لى جنب �لنيل �هو عن شمائلنا، 
 �1 4نما هي حد�ئق   Hبنا. �ال عمر� I1كر)  1يماننا (كما  �ما على 
في مصر   Hمكا �1عجب  1جمل  بلغنا  �أل��، حتى  من  بسائط 
يومئذٍ �1حبه 4لى �لسائحين ��لز�ئرين: حديقة �لحيو�H، لّما كانت 
في عّزها �كانت ��بعة حد�ئق �لحيو�H في �لعالَم في سعتها �بهائها 
�كثر� ما فيها من �لحيو�ناZ، �كاH يمضي �لمرُ. يوَمه كله فيها فال 

______________________
1نشؤ��  4نهم  �Z مصر من ست عشر� سنة. ثم o لّما �1يتها كذلك  (١)
لباعة �لكتب 5كاكين صغير� في �سط �لحديقة في �كن منها، فلم تعد 

�لكتب تباV على �لسو� �ليوk كما كانت من قديم (مجاهد).
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يحيط بها �ال يمّلها. ثم �صلنا 	لجيز�، �ما بعدها شي� �ّال >تر	مًا< 
يمشي في خال� من 	أل01 �لى 	لهر,، ما .�- 	لهر, مساكن �ال 
سكا-. �قد سمعت >نه صا1 	آل- شا1عًا معمو1	ً، ال عمر	- 	لعلم 
�	لفضيلة �	إليما- بل 	لفّن �	للهو �	لخسر	-، �	هللا >علم بصحة 

ما سمعت.
*   *   *

�لّما كا- مسا� 	ليو, 	أل�K من >يامي في مصر >خذ�ني في 
جولة >خرO، ثم .خلنا حديقة 	ألMبكية �لى M	�ية منها كانت مقهى 
�مسرحًا، فلما �صلت �ليها >حسست كأني >.خل ماخو1	ً >� كأني 
	لعذ1	� تلج .	1 	لفو	حش، �فرU1 مذعو1	ً. قالو	: ما لك؟ قلت: 

قهو�؟ >نا >قعد في قهو�؟
هذ	  >فتر�-   ،Uلممنوعا	 منطقة  في   Zعند 	لقهو�  كانت 
صو	بًا؟ لقد عرفت بعد حين >نه كا- بعيد	ً عن 	لصو	]. �- 	لصعوبة 
في تخّطي 	لحد�.، فإ[	 بّدلنا مكانها �>.خلنا 	لمكر�هاU في .	ئر� 

	لمحّرماU َسُهَل على مرتكب 	لمكر�` 	قتر	_ 	لحر	,.
 Zمن حولنا، ثم ُغلبت على >مر fلنا	لنا �تجّمع 	جد Kطا�
فدخلت. �لم تمِض �ّال 1بع ساعة حتى >ُطفئت 	ألنو	1 �بد> عر0 
 Uلسينما مثلما >نكر	لغريب >ني لم >نكر 	لسينما. �	ِفْلم من >فال, 
	لعالمية 	أل�لى  	لحر]  >يا,  >�1نا �نحن صغا1  	لمقهى، ألنهم 
فلمًا عن حر] >جناp قلعة< فتعو.o1 Uية 	ألفال,، �	لعا.� تثبت 

من مر� �	حد�!
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�كانت سينما صامتة لم تُكن قد نطقت بعد، �1ظن ظنًا (ال 
1حقق تحقيقًا) H1 �لسينما نطقت بعد Iلك بقليل �1نها حين نطقت 

ظهر >�لفلم �لعربي< في مصر.
*   *   *

تتمّخض في مصر  �لدعو� �إلسالمية  في تلك �ألياk كانت 
�لجاهلي<  >�لشعر  كتا'   �ظهو  Hكا� جديد،  بمولو5  لتأتي 
 ��إلنذ� �لحكم< مثل 1جر��   c1صو� kقبله كتا' >�إلسال �من 
��لمصلحين،  �لعلما.  من  �لنائمين  فنّبهت  �لتحذير،   Zصيحا�
>جمعية  �لجديد:  �لمولو5  ُ�لد  ثم  >�لفتح<،  مجلة  4نشا.   Hكا�

�لشباH �لمسلمين<.
�كانت بد�ية �لدعو� �إلسالمية �لنظامية، �في �لحلقة �لقا5مة 

�لقليل �لذ0 1عرفه عنها.
*   *   *
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-٣٢-
ظهو� �لّدعو� �إلسالمية في مصر

ال c�o1 في �لكالk عن سفرتي �أل�لى 4لى مصر سنة ١٩٢٨. 
�  تا�� بالتا�يخ �لميال05 �تا�� بالهجر0؛ 4ني ّ�1 I4 Hقد تعجبو�
1كتب �لتا�يخ كما هو عالق بذ�كرتي. �كاH خير�ً لنا جميعًا ��1لى 
توضيٍح  4لى  �حتجنا   H4� �لهجر0،  �لتا�يخ  على  نقتصر   H1 بنا 

�َضعنا �لميال05 بين قوسين.
شهدZ في تلك �لسفر� بد�ية �لدعو� �إلسالمية >�لمنظَّمة<. ال 
1قوc 4نها لم تُكن 5عو� قبلها �1 لم يُكن 5عا�، فكل من عرفت من 
 Hبه �ُيقبِلو Hمن 1كبر ما يهتّمو Hمشايخي �كثير من 1ساتذتي كا
كانت   ،bضا�4لى طريق  4�شا5هم � �هللا  �لنا� على  عليه 5اللة 
�لغاية ��حد� �لكن تعّدZ5َ �لطر% 4ليها بتعّد5 �جتها5 1صحابها، 
�ما �نقطعت �لدعو� 1بد�ً، �لكنا كنا في >عصر �نتقاc< كالذ0 مر 
به �لمسلموH في صد� �لد�لة �لعباسية �مّر به �لر�ماH لّما �ختلطو� 
باليوناH، �لقد كانت هذb �لظاهر�(١) موضوc�1 V محاضر� 1لقيتها 
سنة ١٣٤٥هـ �1نا يومئذٍ طالب، �ال تز�c >�لظاهر�< موجو�5، 

______________________
(١) �لظاهر� بالمعنى �الصطالحي ال �للغو0.
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�لحديث عنها.  فيها كلما عاZ5 ��5عي   kلكال� 4لى  1عو5  لذلك 
�ضربت في تلك �لمحاضر� مثًال لها ال c�o1 1عو5 4ليه ألني لم 
�لفيجة  بنبع  يلتقي  حين  بر�5  منه:  1صد%  مثًال   Hآل� 4لى  1جد 
فيمشياH معًا نحو مئة متر ال يختلطاH، تمأل كأسك من بر�5 من 
 cلشما� �لعكر، �تملؤها من  فيه شيئًا من  نظيفًا لكن  ماً.  �ليمين 
من �لفيجة ماً. عذبًا oالًال ليس في �لدنيا 1عذ' منه �ال 1صفى 
�ال 1بر5(١). ثم يمتزجاH فيكوH منهما نهر جديد ليس في صفا. 

�لفيجة �ال في �غبر�� بر�5.
 Hتا�هذ� مثاc �ألمم في مر�حل �النتقاc؛ حين تلتقي حضا
من  شعب  �كل   .Hثقافتا�  Hعقليتا تجتمع   �1  ،Hشعبا �يمتز2 
�لشعو' �لعربية جاo هذb �لمرحلة، بعضهم خلص منها �1 نأ� 

عنها، �بعضهم ال يز�c فيها.
كاH في مصر مثًال (1ياk سفر0 4ليها) مشايخ �1فندية، o1هر 
�لز0ّ  في   Hيختلفا مدنية...  �محاكم  شرعية  محاكم  �جامعة، 
�لحيا�، يمشياH كالخّطين  تقييم)(٢)  �لتفكير �في تقويم (ال  �في 
 Hيفّكر�� بلساَنين   Hيتكلما  ،Hيتالقيا �ال   H��يتجا� �لمتو�oَيين 
 ،bلشيخ �ال يرتضي تفكير� cبعقلين، فال يكا5 �لشا' يفهم ما يقو
�ال كاH �لشيخ يعر� �لطريق 4لى 4فهاk �لشا' �4ثا�� �هتمامه بما 

يفكر هو فيه.
______________________

(١) يتر�هن �لنا�: من يستطيع H1 ُيبقي يدb فيه خمس 5قائق؟ 4نه ما. مثّلج 
.(b�1 ثلج ممّو)

.(k01 َقَو) k1صلها قا� !b(٢) تقييم غلط �لو حا�لو� تبرير
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�كانت هذb هي �لعلة �لكبر�. �لقد ظهر 1فر�5 جمعو� طرَفي 
�لجديد�   kلعلو� يقّربو�   H1 قالئل، حا�لو�  كانو�  �لكنهم  �لخيط 
 cلك باعتد�I منهم من صنع ،k(�1 �لفكر �لمعاصر) من �إلسال
كالشيخ محمد عبدb في مصر �صاحبه �لسيد �شيد �ضا، �منهم 
 kمن �1غل فيه حتى جاَنب �لحّق �خالف (�1 كا5 يخالف) �إلسال
تحصيل  في  �لغاية  بلغو�  �1فر�5  �لهند،  في   Hخا 1حمد  كالسيد 
 V�1 �ّطال kّتا kية فيها �كانو� على 4لماIلجديد�< ��ألستا�< kلعلو�
كاٍ� على �لعلوk �إلسالمية، من 1ظهرهم محمد 1حمد �لغمر��0 
�لخيا� في 5مشق، �كالهما كاH من  في مصر �1حمد حمد0 

1ساتذ� �لجامعة.
*   *   *

غير  �لدعو�  في  جديد  1سلو'  4لى  �لحاجة  كانت  لذلك 
لهم من علم �فضل   Hكا ما  �لمشايخ، على  �لكثير من  1سلو' 
تركيا  �لكمالية< في  >�لفتنُة  �لحاجة   b4لى هذ �لناَ�  �نّبه  �تقو�. 
�بر�o جماعة كأنهم تأثر�� بها �1����5 (�لو لم يشعر��) �لتمهيد 
لمثلها، �ظهر Iلك في كتب شبلي شميل �سالمة موسى، �في 
كتا' >في �لشعر �لجاهلي< �كتا' >�إلسالk �1صوc �لحكم<(١).
�كانت �لصرخة قوية حتى سمعها �لذين كانو� مستغرقين في 
�لنوk، فهّب نا� منهم �51�كو� �لخطر. فُكتَِبت �لر5�5: 1ستاIنا 
�لشيخ محمد �لخضر حسين 1لف >نقض كتا' �لشعر �لجاهلي<، 

______________________
(١) >في �لشعر �لجاهلي< لطه حسين �>�إلسالk �1صوc �لحكم< للشيخ 

علي عبد �لر�o% (مجاهد).
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�هللا  �لكن  بأسمائهم   Hآل� I1كرهم  ال   Hخر��� جمعة  �لطفي 
يذكرهم �يشكر لهم �يجزc ثو�بهم، ��لدكتو� �لغمر��0 بكتابه 
>�لنقد �لتحليلي< �لذ0 خاطب فيه طه حسين بلسانه �نقض عليه 
بنيانه بِمْعَوله، ��جع بالحّق 4لى �لينابيع �لتي �ستقى منها بالباطل، 
�قّدk للكتا' 1ميُر �لبياH �لذ0 كاH سفير�ً �5ئمًا في �1�با، سفير�ً 
ينفق من جيبه ال من  ينّبههم �يد�فع عنهم،  للعر' �للمسلمين 
يقر1  �لكفا�  يعيش عيش  خز�نة �5لة �ال من صند�% جمعية، 
�يكتب، ��لذ0 كتبه �ألمير شكيب 1�سالH بقلمه �بخطه يعدc ما 

كتبه عشر� من 1كبر كّتا' �لعصر، �له فو% Iلك شعر جيد.
 �1 �لقيا�5  بمثابة مركز  لها   Hكا� kألقال� bلذ0 جمع هذ��

1�كاH �لحر') مجلة >�لفتح<.) Hكا�مكاH �أل
مجلة >�لفتح< كاH لها عمل عظيم عظيم في تنبيه �لمسلمين 
�4يقاظهم �4�شا5هم، ��لتمهيد لهذb �لصحو� �إلسالمية �لتي نر�ها 
مسا�ها  ��5مها �تصحيح  نسأله  ��لتي   ،kليو� عليها  �هللا  �نحمد 
 Zسا���لد من طال'  ُيلِهم ��حد�ً  �هللا  5�. �أل�I عنها. �لعل �

�إلسالمية في جامعاتنا 4عد�5 �سالة �1 1طر�حة عنها.
�لقد كانت قبلها >�لمنا�<، �للمنا� 1ثر ال ينكر في �لعقيد� 
 Vفي �لعلم �في (توعية) �لمسلمين، �في مجموعتها -لمن �ستطا�
�لحصوc عليها- كنز تُستخَر2 منه عشر�Z من �لكتب، كما فعل 
�لصديق �لعامل �لد�ئب على �لتأليف �لدكتو� صالx �لدين �لمنّجد 

حين �ستخر2 فتا�� �لسيد �شيد �ضا �1فر5ها بالطبع.
�لدين >�لفتح< في �خر سنة ١٣٤٤ (١٩٢٦)،  1نشأ محب 
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بشيخ  جا.  1نه  ��ألفندية  �لمشايخ  بين  �ال��5oجية  1ثر  من   Hكا�
o1هر0 هو �لشيخ عبد �لباقي سر�� نعيم (كما I1كر) فجعله �ئيس 
في  حتى  توّجه  4سالمية،  مجلة  �1عى  >�لفتح<  كانت  تحريرها! 
 cفتحّو  ��ألخبا  Zكاال� عن  تنقلها  �لتي  �لعاّمة   ��ألخبا عنا�ين 
بالعنو�H مغز� �لخبر عّما تريدb �لوكالة 4لى ما يو�فق خطة >�لفتح< 

.kإلسال� bيريد�
�من �لمجالZ �لو�عية �لتي عرفتها، 1قوc منها �ال 1سّميها 
كلها، >�لبصائر< مجلة جمعية علما. �لجز�ئر �لتي كاH يشر� عليها 
�يكتب بقلمه �لبليغ �فتتاحياتها �لصديق �لشيخ �لبشير �إلبر�هيمي، 
�لتي  �لهند، �>�لمجتمع<  �لند�0 في  �>�لضيا.< لألستاI مسعو5 
فيما  �لهند  في   �تصد �لتي  �>�لر�ئد<  �لكويت،  في   kليو�  �تصد

تُصد� �لمؤسسة �إلسالمية �لجليلة >ند�� �لعلما.<.
 ،Hلفتح< سنتا�<  �مر على ظهو قد   Hكا لّما �صلت مصر 
�إلسالمي.  �لعالَم  مجلة  �هللا  بتوفيق   Hتكو  H1 �ستطاعت  �لكنها 
�كاH لها مو�قف مشهو�5 في �لر5 على >�لشعر �لجاهلي<، �لكتا' 
�لذ0 جا. بالكفر �لصريح ��لذ0 شغل مصر عن قضيتها �لكبر� 
(�لعل هذ� من جملة مقاصد َمن كتبه �َمن سرقه كاتُبه منه �هو 
 kَمن 5فع 4ليه �1ًال ��5فع عنه ثانيًا)، �كتا' >�إلسال� ،zجليو�ما
�1صوc �لحكم<، �هو كتا' 1سو1 من �أل�c ألH �أل�c فيه �لكفر 
ينتبه  ال  �لمغّطى  �لكفر  فيه  �هذ�  فيعرفه،  �لمسلم   bير� �لصريح 
1يضًا  H1 هذ�  ثبت  يشعر. �قد  منه �هو ال   cفينا �لنبيه،  4ّال  4ليه 

مسر�%.
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>�لظهير  خطر  4لى  �لتنبيه  في  عظيم  موقف  للفتح   Hكا�
عندنا،  �لملكي   kكالمرسو �لمغا�بة   xباصطال ��لظهير  �لبربر0<. 
4ماتة 1حكاk �إلسالk �4حيا. 1عر��  به   Hيريد� Hلفرنسيو�  b�1صد
�لبربر �لذين 1����5 فصلهم عن �لمسلمين، كما 1ُ�يد Iلك في �لجز�ئر 
 kيو �لبربر من   Hأل ،Hلك ��لمسلموI فأبى �هللا من ثالz سنين، 
H1 شّرفهم �هللا (كما شّرفنا) باإلسالk صا��� هم 1هله �هم ُحماته، 
ال فر% بين عربي �بربر0، بل ال فر% بين عربي �عجمي �ال بين 

.k1بيض �1سو5، هذ� هو حكم �إلسال
*   *   *

 Hلشبا� جمعية  بإنشا.  >�لمنظمة<  �لدعو�  بد�ية  كانت 
محب  >�لفتح<  صاحب  بإنشائها  فّكر  �لذ0   Hكا� �لمسلمين. 
1نه في سنة  �لخطيب، �قد سمعت Iلك منه، �خالصته  �لدين 
 H�1 نحوها، كا بسنة  4لى مصر  ١٣٤٦ (١٩٢٧)، قبل �صولي 
1صحا' �5� �لنشر، �منهم صاحب �لمطبعة �لسلفية �هو محب 
 Hلشبا� ��لدين، يجتمعوH لتكوين ��بطة بينهم �1 نقابة لهم في �5
�لتنصيرية   01) �لتبشيرية   Zلمؤسسا� 4حد�  �هي  �لمسيحية، 
جمعية  �لمسلمين   Hللشبا  Hيكو  H1 فّكر  ��ها  فلما  �لتكفيرية). 
�لسيد  �لجليَلين:  �لفكر� على صديَقيه �ألستاIين  مثلها، فعر� 
باشا، �على   �تيمو �لعالِم 1حمد  �لخضر حسين ��لوجيه  محمد 
مجموعة من �لشباH (�لشباH يومئذٍ �هم جميعًا في مثل سني)، 
منهم �ألساتذ� عبد �لسالk ها��H �عبد �لمنعم خّال� �محمو5 
 kشاكر، �كل هؤال. من 1صدقائي. �لئال يتنبه 4ليها 1عد�. �إلسال
 Hيكو H1 تو�صو� (!kأليا� b1كثَرهم يومئذٍ �1كثَرهم في هذ Hما كا�)
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.Hنشر �لفكر� بحكمة ��لدعو� 4ليها بال 4عال
�كاH كل من َسّميت من �لشباH يدعو 1صدقا.b فَيقبلوH بها 
�ُيقبلوH على �النضماk 4لى 1هلها. �كاH �جتماعهم �كاH لقا�هم 
�لمطبعة  في  �لدين،  �محب   ��تيمو �لخضر  �لثالثة،  بالشيو  
 Hبميد� يتصل  صغير   V�شا �هو  �الستئنا�،   V�شا في  �لسلفية 
با' �لخلق. حتى �I4 قويت �لفكر� ��نتشرZ �َكُثَر 1تباعها �لم يُعد 
ُيخشى عليها ُعقد c�1 �جتماV عاkّ إلقر�� قانوH �لجمعية ��نتخا' 
مجلسها �إل�5�0 في �5� سينما كوoمو، �5فع 1جر� �لد�� شوقي 
لرياستها  ��نتُِخب  �لجمعية  عن  �1ُعِلَن  ماله،  من  �لشعر�.  1مير 
من  �سعة  �لجسم  في  بسطة  �هللا   bتا� �لذ0  سعيد  �لحميد  عبد 
�لماc ��جاهة في �لنا�، �كاH عضو�ً �5ئمًا في مجلس �لنو�'، 
��لسيد محّب �لدين �لخطيب 1مينًا عامًا، �1حمد تيمو� باشا 1مينًا 
للصند�%. ��ستؤجرZ للجمعية �5� كبير� في شا�V قصر �لعيني 

بجانب مجلس �لنّو�'، لّما �صلُت مصر كانت فيها.
ثم 1نشأ �لسيد �لخضر �لحسين >جمعية �لهد�ية �إلسالمية<.

*   *   *

 ،kلمسلمين لم تُكن تجديد�ً في فهم �إلسال� Hجمعية �لشبا
تصحيحًا  كانت  �ال  4ليه  �لدعو�  في  ِجّد0ّ  عمل  لها  يُكن  �لم 
من  1نها   Hيتوهمو كانو�   Vلبد محا�بة  �ال   kّلعو��  Zلمعتقد�
 (Zللمجامال ال  �لحق   Hلبيا هنا  (�1نا  كانت  �4نما   ،kإلسال�
كانت تنظيمًا ظاهريًا فقط. �لعّل �شتغاc 1عضائها بالرياضة �4قامة 
�لحفالZ لها 1كثر من �شتغالهم بالعلم ��لدعو�. �جمعية �لهد�ية 
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كانت تنظيمًا ظاهريًا لعمل �لمشايخ في �لدعو� 4لى �هللا، تلقى فيها 
محاضر�Z ال تكا5 تحس H1 فيها جديد�ً.

شاّ'  يد  على   Z1بد فقد  �لحقيقية  >�لمنّظمة<  �لدعو�  1ّما 
في  �لدين  محب  خالي  على  يتر55  مّمن   Hكا �لبنا.  �سمه حسن 
�لخلق،  �ضّي  �لطبع  ها�5  يومئذٍ  من  عرفته  �لسلفية،  �لمطبعة 
 ،Vعجيبة على �إلقنا ��صا5% �إليماH طلق �للساH، �تاb �هللا قد
��لتوفيق   Zلمعّقد�� �لغامضاZ �حّل  توضيح  نا5�� على  �طاقة 
بين �لمختلفين. لم يُكن ثرثا��ً بل كاH يحسن �إلصغا. كما يحسن 
 ��لكالk، �ضع �هللا له �لمحبة في قلو' �لنا�(١)، تخّر2 في �5
�لعلوk في �لسنة �لتي 5خلت فيها �لد��(٢)، لم 1لَقه فيها 4نما لقيت 
سيد قطب �كنت معه في فصل ��حد على ما I1كر، �كالهما 1سّن 

.Zسنو� zمّني بثال
يومًا  51خل  لم  لزمتها عمر0 كله؛  �لتي  �1نا على طريقتي 
حزبًا �لم 1نتسب 4لى جماعة، �ال �بطت فكر0 بفكر غير0 4ّال 
�1يه �4طاعة 1مرb، من مبّلغ حكم �هللا  Vهللا 1لزمني باتبا� Hيكو H1
�1 حاكم مسلم ال يأمر بما يخالف شرV �هللا، �1 1' �1 1ستاI يأمر 
بخير يحبه �هللا. بل H4 �لمسلم يسمع كلمة �لحق من كل من ُينِطقه 
�هللا بها، صغير�ً كاk1 H كبير�ً. 1نا 1سير في �لخط �لذ0 1ُ�يت 1نه 
1ّيدته �ناصرته،  فيه  �لصحيح، فَمن �جدته يمشي معي  �لطريق 

______________________
 >k4سالمية< مقالة عنو�نها >طر% �لدعو� 4لى �إلسال c(١) في كتا' >فصو

فيها كالk طويل عن حسن �لبنا �عن 5عوته �لتي 1ّسسها (مجاهد).
(٢) ألنه 5خلها قبل صد�� �لنظاk �لجديد �لذ0 يمنع من 5خولها َمن لم 

يكمل 5��سته �لثانوية.
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�H4 حا5 عنه ضاالָד هديتُه، �H4 كاH متعّمد�ً نصحته o �1جرتُه، 
مو�قف  في  �لمسلمين   Hإلخو�� �بلساني  بقلمي   Z1ّيد لذلك 
�نقدتهم في مو�قف، �ما �جوZ شكر�ً على تأييد �ال �جدته، 
�ال خفت لومًا على نقد �ال باليته، �Iلك كله على ضعفي �لذ0 

1قّر به �ال 1نكرb �على 4يثا�0 �5ئمًا �لعزلة ��النفر�5.
*   *   *

 Z1قمت تلك �لمّر� في مصر 1قل من شهرين، �لكني �ستفد
 cجا�منها فو�ئد ال تُناc في سنتين. عرفت في >�لسلفية< جّلًة من 
�لعلم ��أل5'؛ 1حمد تيمو� باشا �لذ0 كاH في سمو خلقه �في 
 �سهولة طبعه �في تو�ضعه -على �فعة قد�b- مثًال للنا�، يز�
�لمطبعة كل يوk فإHْ كاH خالي مشغوًال لم يعّطله بل قر1 شيئًا مّما 
�لصمت  �كاH طويل  4ليهم،   zتحد  ���ّo فيها   Hكا  H4� يجد، 
بعيد�ً عن �ال5ّعا.. كاH في �لمطبعة يومًا جماعة من 1هل �لفضل 
��لباشا  1ين جا.؟  ما 1صله �من  >�لطربو¦<:  1مر  يتناظر�H في 
 ��لمطبعة تد� �لموضوV شيئًا، �كانت  يعلم عن  ساكت كأنه ال 
في �لد�خل تطبع �سالة له عن �لطربو¦، تقّصى فيها خبرb �جمع 
تا�يخه! �يشبهه في هذ� �لسيد �لخضر، �أل  �ألكبر لشيخنا �لشيخ 
.�oين �لعابدين �لتونسي �1ستاI شيخنا �لشيخ محمد بهجة �لبيطا

�ممن لقيت في >�لسلفية< �ألستاI مصطفى صا5% �لر�فعي، 
1بد�ً.  يسمع  ال  ألنه  فيقر�ها  �لجملة  له  يكتب  يكلمه  َمن   Hكا�
�لقيت عندb �لشيخ كامل �لقصا' �كنت 1عرفه من بعيد، �هو 
�جلٌ حياتُه تا�يخ، له في �لسياسة 1ثر �في �لتعليم �ثا�، �سأكتب 
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(H4 شا. �هللا) عنه �عّمن لقيت في >�لسلفية<.
��نتقلت من  قلمي،  فيها  َقِو0َ   Hْ1 �ستفدته في مصر  �مّما 
لها 0ّ�5  �لتي  بالمبالغاZ ��لجمل  �لمحشّو  �لحماسي  �ألسلو' 
1قر'  هو  1سلو'  4لى  مثله،  فا�غة  �هي  �لطبل   Zصو كد�0ّ 
مجلة  في  بالكتب  �لتعريف  با'  في  Iلك  �تجّلى  �لرصانة.  4لى 
قبله  >�لزهر�.<، �من ��1 �خر عد5 صد� من >�لزهر�.< ��لذ0 

�جد 1كثرb بقلمي.
�لحماسة  من  �لخطابة،  في  طريقتي   ُc تبدُّ �ستفدته  �مّما 
��لصر�  �كثر� �إلشا��I� Zلك �لذ0 نشأنا عليه، 4لى �لحديث 

�لها�5. �كل Iلك 1عوH4 5 شا. �هللا 4لى تفصيل �لقوc فيه.
�كاH 1كثر ما �هتممت به لّما عدZ 4لى 5مشق �سعيت 4لى 
4لى   cلقو� حّيز  من  نقله  في  هللا  ��لحمد  �ُ�ّفقت  عليه،  �لداللة 
حّيز �لعمل، هو 4نشا. �لجمعياZ �إلسالمية ��تحاZ�5 �لطال'، 

.kكالهما لم يُكن معر�فًا في �لشا�
*   *   *

(كما  �كنت  بد�يتها،  في  �لد��سية  �لسنة  �كانت   Zعد
�كانت   ،kلعلو� شعبة  في  �لبكالو�يا(١)  شها�5  1حمل  1سلفت) 
�لبكالو�يا على قسمين: �أل�c في نهاية �لسنة �لحا5ية عشر� من 
 :Hفيه شعبتا Hسة، ��لثاني في نهاية �لثانية عشر�. �كا��ِسنِي �لد

______________________
(١) هي شها�5 �لثانوية �لعامة كما كانت تُسّمى في �لشاk، �ما تز�c تسّمى 

كذلك 4لى �ليوk (مجاهد).
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بال  �لفلسفة  4لى  فانتسبت  للفلسفة.  �شعبة   Zللرياضيا شعبة 
تر55.

1نها  سنة-  �خمسين   zبثال فيها  تخّرجي  -بعد   Hآل� �1ُِقّر 
ال  عميقًا  1ثر�ً  نفسي  في  �تركت  1فقي  ��ّسَعت  فكر0   Z5جّد
يّمحي، �لكنها كانت خطير� جد�ً؛ لوال H1 �هللا سّلمني منها �1نه 
 kخير� �فير� من علوI ستي��-بفضله- جعل عند0 من سالف 5

�لدين �1ساسًا ��سخًا (1سأc �هللا بقا.b) من �إليماH، ألضّلتني.
�ألoهر  بلد  1نها  �غم  على  مصر،  4لى  سفر0   H1 1قّر  كما 
فيها كانت قصير� �كانت في �َسٍط  4قامتي   H1� ،.لعلما� �مثابة 
4سالمي، 1نها -على هذ� كله- كاZ5 تفتنني �تُبّدc سلوكي. فليّتِق 
�هللا �لذين يبعثوH بأ�ال5هم 4لى بال5 ال ُيسَمع فيها H�I1 �ال ُيتلى 
 k5 �لمسمو�فيها قر�H، �في نفوسهم ظمأ قاتل �حولهم 1نو�V �لبا

من حلو �لشر�'.
�لناشئ في بيت �لعلم ��لدين كدZ 1فسد في  1نا  �I4 كنت 
مصر �1نا �بن عشرين، فما�I تكوH حاc من يذهب في مثل تلك 

�لسن 4لى �1�با �1 1ميركا �1 ��سيا؟
*   *   *
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-٣٣-
�لعو�5 4لى 5مشق

�4نشا. جمعية �لهد�ية �إلسالمية

نفسّيتي �في  لقد عدZ من مصر �معي شي. جديد، في 
تفكير0 �في تجاِ�' حياتي.

�1لها: 4ْلف 1عو�5 �لمنابر ��لتمّكن من 1سبا' �لخطابة. �لقد 
 Zكنت 1خطب من قبل سفر0 4لى مصر، بل لقد 1ّلفت مسرحيا
 Zللطال' �كنت 1ساعد على 4خر�جها، �كانت تُمثَّل ليالي متتابعا
ُيقبِل �لنا� عليها ال يمّلونها. بل لقد �خترعت فنًا جديد�ً في 4لقا. 
�لشعر، 1عّلم �لطال' 4لقا. كّل قصيد� كأني 1لّحنها لهم ليغّنوها، 
هنا ُيَمّد �لصوZ �هنا ُيَشّد، �هنا يعلو �هنا ينخفض... �قسمت 
�إللقا. 4لى 4لقا. تعبير0، �4لقا. حماسي، �4لقا. عاطفي، �4لقا. 

.cفيما يأتي من �لمقا cبما جا. تفصيل هذ� �إلجما�تمثيلي. �

�ثانيها: 1ني Iقت لذ� �لعمل في �لصحافة، ال كاتبًا فيها �1 
>مر�سًال< لها من خا�جها، بل عامًال فيها من �5خلها. �بدZ1 من 
فو%، من مجلة �لزهر�. �لتي كانت يومئذٍ �لمجلة �أل5بية �أل�لى.
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فحملت  �إلسالمية   Zلجمعيا� مولد   Zشهد 1ني  ��لثالثة: 
خبرها 4لى 5مشق. �كاH في 5مشق جماعة من كر�k �لتجا� �بعض 
 �طلبة �لعلم يتالقوH -على عا�5 �لشاميين- في >5َْ��< بينهم. ��لد�
H1 يجتمعو� 1يامًا معد�Z�5 عند ��حد منهم، �جتماعًا فيه تسلية 
�ليس فيه معصية، فإ�I كاH �ليوk �ألخير في �5� �لرجل صنع لهم 
 ،Z0، �1 �لصفيحة ��لشعيبّياoكنافة �1 صينية قو �صنيعًا: صد
�هي 1كالZ ال يغني سماV �صفها عن �I% طعمها، �ال يعر� 

مذ�قها 4ّال من �Iقها.
��لذ0 عّرفني بهم �1خذني 4ليهم �جل كاH 1حد �لذين 1ّثر�� 
في حياتي �1فضلو� علّي، �جل عا¦ عمرb كله من غّلة ضيعةٍ له 
في حرستا قر' �5ما، فلم يُكن يعمل ليكسب ماًال بل ليكسب 
1جر�ً: ال يقع منكر 4ّال كاc�1 H من يسرV 4لى 4نكا�b، �ال يسمع 
بمحتا2 4ّال كاc�1 H من يجمع له ما يسّد حاجته، ال يبالي في 
يفّر%  4نساH، ال   ���بمد� بُعْر� مجتَمع �ال  �لحقَّ   bير� ما  سبيل 
o� �1ير  �لمد�سة  بّو�'  1مامه  �لذ0   Hكا H4 بالحّق  ينطق  عندما 
�لمعا��. كاH �لشيخ تا2 �لدين �لحسني قريَبه(١) (�بن �بن عمته) 
��1 منه �نحر�فًا �b5ّ 4لى  H4� ،cينصحه �قد ُيغلظ له �لقو Hفكا
يلقاb كموقفه من  o� �1ير  �لصو�'. �كاH موقفه من كل �ئيس 
 Hلك ألنه كاI ،ية��لشيخ تا2، �ئيس �لد�لة ثم �ئيس �لجمهو
 ،kلحّكا� cمستغنيًا بضيعته عن ما Hمؤمنًا معتمد�ً على �هللا �ألنه كا

______________________
(١) �لشيخ تا2 �لدين هو �بن �لشيخ بد� �لدين محّدz �لشاk �ألكبر، �هو 
�� مرتين ثم �ئيسًا للجمهو�ية في �oئيسًا للو� Hجّدتي ألّمي. كا cخا

عهد �لفرنسيين، �كاH مساير�ً لهم ماشيًا في �كابهم (مجاهد).
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1عني ماc �هللا �لذ0 جعله تحت 1يد0 �لحّكاk. ��لعالِم ال يذcّ 4ّال 
�I4 مّد يدb بطلب �1 تشّو� قلبه 4ليه، فإما H1 يكوH �لعالِم غنيًا 
بماله، �4ما H1 يكوH غنيًا بالقناعة بما قسم �هللا له من �o% ��لعّز� 

.Hبما 1كرمه �هللا به من 4يما
�كاH عالي �لصوZ شديد�ً في �لجد�c، خطته �لهجوk 1بد�ً 
 Vبد� له �لحق ُيِقّر به �يد �I4 ّجاعًا� Hلكنه كا� ،Vحتى في �لدفا
4ليه  �لنا�  4سا.�  ينسى  قلبًا،  �لنا�  4ليه. كاH من 1صفى  غضبه 
�لنبل. صحبته   ���I -لََعمر0-   b4ليهم، �هذ 4حسانه  ينسى  كما 
فكنت   ،��لبيطا بهجة  �لشيخ  شيخنا  صحبت  كما  سنة  خمسين 
�لولد ألبيه �1نطلُق معه  1حبُّه حب  1ماk ��لد  1حّس معهما كأّني 
نصيف  �لشيخ محمد  مع  �لحس  هذ�  1جد  على سجّيتي. �كنت 
في جد�، �سأعو5 4لى �لحديث عنهما H4 شا. �هللا، �لكن Iّكرني 
بهما مشابه من صلتنا بهذ� �لرجل �لذ0 كّنا نجيئه متى شئنا، فنجد 
نمنا،  نعسنا   H4� 1كلنا،  H4 جعنا  لنا،  مفتوَحين  قلبه  �نجد  بابه 
�H4 شغلنا �1 مللنا �نصرفنا. �كذلك كانت �لحاc مع �لشيخ بهجة 
 c1مثا �لرجل ��حمهما، ��حم  ��لشيخ نصيف. فرحم �هللا هذ� 
�1لئك �لنا�. لم نجد ��هللا بعدهم مثلهم �لم يسّد 1حٌد مسّدهم، 

فاللُهّم ��حمهم �1حسن جز�.هم.
1ّما هذ� �لرجل فهو �لشيخ عبد �لقا5� �لعاني، �لذ0 تُوّفي في 

5مشق من 1قل من سنتين عن 1كثر من تسعين عامًا.
1خذني 4ليهم �ما سّني من سّنهم �ال تفكير0 من تفكيرهم، 
فأنا شاّ' �هم كهوc، �1كثرهم من �لتجا�. �1نا -كما عرفتم من 
سالف حديثي- 1جهُل خلِق �هللا بالتجا�� �1بعدهم عنها، �لكني 
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لما عرفتهم 1لفتهم �1نست بهم. كانو� مخلصين �كانو� ِظر�فًا.
�1نا 4نما يصعب علّي 5خوc �لمجلس؛ هنا �لعقبة �لكؤ�5، 
طر�ئف  من  عند0   Zجد� �لمجلس  في   Zصر� تخطيتها   �Iفإ
�ألخبا� �نو�5� �لّسَير، �من �لنكاZ ��لمضحكاZ، ما 1مسك به 

1طر�� �لحديث فأشدها �1�خيها كما 1شا..
حّدثتهم -فيما حّدثت به- عن 4نشا. �لجمعياZ في مصر، 
��1جزZ لهم قانوH �لشباH �لمسلمين ��لهد�ية �إلسالمية، �قلت: 
�لنا�  بها   Hتنفعو جمعية،  4لى   >�>�لد� هذ�   Hتحّولو ال   �Iلما
�تُرضوH �هللا، �يكوH لكم حّظ من مير�z �لنبّو� �هو �لدعو� 4لى 

�هللا.
��ختا��� قانوH >جمعية �لهد�ية �إلسالمية< ��سمها، �1عّد�� 
�أل���% ألخذ �لرخصة �لرسمية. �لم يُكن يحتا2 4صد�� مجّلة غير 
 (�سياسية �1 تأليف جمعية غير سياسية 4ّال 4لى 4خبا� (مجر5 4خبا

�� �لد�خلية.�o� 4لى k ُيقدَّ
فيمن  نفكر  كنا  1ننا  �مز�حهم   Hإلخو�� هؤال.  ظر�  �من 
 H1يك بفال�يكونوH 1عضا. في �لجمعية، فقلت لو�حد منهم: ما 
(�كاH حاضر�ً معنا) هل تر�b يصلح عضو�ً؟ قاc: هو >عضو< عزيز 

!bعلينا ال نستغني عنه، لكن يجب ستر
�1ُّلفت �لجمعية �1علّنا عنها في �5هة �لمجمع �لعلمي �لعربي 
�لمجمع  بذلك �ئيس  لنا  �ألثرية)، سمح  �لعا5لية  �لمد�سة  (في 
1ستاIنا محمد كر5 علي. �كنت 1نا �لذ0 َتشّر� باإلعالH عنها في 
محاضر� 5ُعَي �لنا� 4ليها، �1علنت -1يضًا- عنها �IكرZ قصة 
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4نشائها �خالصة قانونها في مقالة (عند0 نسخة منها) ُنشرZ في 
>�لقبس< عند صديقنا �ألستاI نجيب �لرّيس في عد5 ٢٩ تشرين 

�لثاني (نوفمبر) ١٩٣٠.
*   *   *

عا�5  -على  به  �الحتفا.   ��5��1� �لمولد،  Iكر�   Z.جا�
 Hكا� �لمولد،  قصة  بقر�.�   -Hلبلد�� جميع  في   Hآل� �لمسلمين 
>مولد  ��لنسا.  �لبرoنجي<  >مولد   Hيقر��  cلرجا� من  �لخاّصة 
 �I4 تبد1 من �لوال�5، ��لنا� cِسَير �لرجا H1 لعر��<. ��لعجيب�
�صلو� في >�لمولد< 4لى خبر �ال5ته ‘ �قفو� �صّلو� عليه �لصال� 

�إلبر�هيمية �1كلو� �لسكر (�لملبَّس) �تفرقو�.
مخالف  هو  ما  بل  بصحيح،  ليس  ما  كلها  �لمو�لد  �في 
للقر�H �للصحيح من �لحديث، �1نا 1كتب في 4نكا�b من مطلع 
�لمنتظَر،  �لنبي  هو  1نه   bمولد  kيو عر�   bجّد  H1 منه:  شبابي؛ 
�1مه عرفت �نا�5ها منا5ٍ لّما حملت به يخبرها بأنه �لنبي �لمنتظَر 
�يأمرها H1 تسّميه محّمد�ً، �H1 َبحير� �غيرb من �لنصا�� عرفو� 
 H1 يؤّكد  �لبرoنجي<  H4 >مولد  �لنبي ��ليهو5 عرفوb، بل  1نه هو 
>�حو¦ �لمشا�% ��لمغا�'< عرفت خبرb �تباشرZ به، �1نها 
غاضت بحير� سا�� �فا� ��05 سما�� �تها�Z �لشرفاZ من 

4يو�H كسر�...
�لصحيح  �لحديث  �لصفحة فأجد مقابل هذ� كله  1قلُب  ثم 
بأH محّمد�ً ‘ جا.b �لوحي �قاc له: >�قر1< �هو لم يعر� تمامًا 
1نه �لنبي �لمنتظَر، �1نه Iهب 4لى خديجة مرعوبًا فأخذته 4لى �بن 
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عّمها ��قة بن نوفل، 01 1نه صا� نبيًا فعًال �هو لم يعلم بذلك 
تمامًا، ��هللا يقوc له: {َما ُكْنَت َتْدِ�0 َما �لِكَتاُ'}. فكيف عر� 

�1لئك كلهم؟ حتى �لوحو¦ عرفت 1نه هو نفسه �لنبي؟!
مطلع  من  1نكرتها  (��لتي  �لمولد  تصحب  �لتي  ��ألناشيد 
 Hعنه ال يصلح أل k�1 كال  cلرسو�  cبجما c1كثرها غز شبابي) 

يكوH مدحًا له.
قلت لهم: بدًال من تال�� هذb �لقصة ��لمشا�كة في �لكذ' 
1لقيها،  محاضر�  1نا  1ُِعّد  معه،  �أل5'  �4سا.�  �هللا   cسو� على 
 kعها بدًال من >�لملّبس<. قالو�: فكيف بالقياoّتطبعها �لجمعية �تو�
عند Iكر �لوال�5؟ قلت: سبحاH �هللا! �من قاH4 c هذ� �لقياk من 
فر�ئض �إلسالk؟ 4نه بدعة ال 1صل لها. قالو�: كيف يكوH مولد 
قلت:  كيف؟  قالو�:  شئتم.   H4 لكم  1قيمهم  1نا  قلت:  قياk؟  بال 
H4 �لخطيب �لمتمكن يحّر� �لسامعين كما يريد، يقو5هم بلسانه 
�بحركاZ يدb �لو كاH فيهم من هو 1علم منه �1جّل �1كبر، هذ� 

سحر �لمنبر.
 c�1 سنة ١٣٥٠، �كانت cبيع �أل���1لقيت �لمحاضر� في 
نوعًا  فيه كذ' �ال غنا. �ال طر'؛ كانت  بالمولد ليس  �حتفا. 
جديد�ً من �لمو�لد، �H4 كانت �لمو�لد كلها جديد�، 01 مبتَدعة 

.Hأل�لى �لتي كانت 1فضل �لقر�� Hلم تعرفها �لقر�
*   *   *

سنة(١)،   Hخمسو�  Hثنتا� �لمحاضر�   bهذ على  مّر  لقد 
______________________

(١) يوk نشر هذb �لحلقة سنة ١٤٠٢هـ.
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�لنا� نسو�  �1لقيت بعدها محاضر�Z �هللا 1علم بعد5ها، �لكن 
�نسيت 1نا ما قلت فيها، �هذb طُبعت فبقَيت فيا ليتني طبعت كل 

محاضر�تي! �هل تنفع شيئًا >ليت<؟

هل تصّدقوH 1ني لّما قر1تها كنت 1حس كأني 1قر1 شيئًا كتبه 
 cتبّد �لذكرياH4 Z �إلنساH في   bغير0. قلت لكم في مطلع هذ
 cمّما يتبّد� ...b��5ئم: خاليا جسدb، ميوc نفسه، كثير من 1فكا
في �لكاتب 1سلوبه. �H4 كاH في كل ما يكتب 1ما�� تدc عليه؛ 
شي. في �لمقالة تحّسه �ال تلمسه يخبر� H1 كاتبها فالH4� H لم 
 cهذ� �لشي. هو �ألسلو'. لقد حا�� ،Hيلها �سم فالI يُكن في
�لنّقا5 تعريف �ألسلو' تعريفًا منطقيًا بعد H1 عّرفوb معرفة حّسية 
فلم يقد��� له على تعريف، فكأH 1سلو' �لرجل في خصائصه 
هو �لرجل نفسه كما قاc >بوفوH<. 4نك تميز oيد�ً من عمر� من 
تقوc كيف   H1 تستطيع  لكنك ال  مشيته،  شكله من صوته، من 
مّيزَته. �تعر� H1 ليلى جميلة �H1 �لمتنبي عبقر0، �لكنك تعجز 
عن تحديد سّر �لجماc في ليلى: هل هو في عينيها k1 في بسمة 
شفتيها؟ �عن حصر عبقرية �لمتنبي: هل هي في تركيب 1لفاظه، �1 

في �ختر�V معانيه، �1 في حكمه �1مثاله �لتي سا�Z كل مسا�؟
*   *   *

�1حسست  مطبوعة،  �جدتها   I4 �لمحاضر�   bبهذ فرحت 
كأنها صو�� �لتُقطت لي في مرحلة من عمر0 ليس عند0 نسخة 
 ��منها، �قد مضى oمانها �تبّدلت 1نا حتى كأني غير صاحبها. صو
لي في �لمر�حل �أل�لى من سفرتي �لطويلة على طريق �أل5'. 4نها 
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ليست كصو�تي �ليوk عند قّر�. >�لمسلموH<، �ال كصو�تي في 
>�لمدينة< �>��بطة �لعالَم �إلسالمي<، �ال كصو�تي في >�لرسالة< 
�>فتى  �>�لنصر<   >kأليا�< في  Iلك  قبل  �1 صو�تي  �>�لثقافة<، 

�لعر'< �>1لف با.<، �لصحف �لشامية �لتي ماتت كلها.
1قر1 كتاباتي �أل�لى فال 1�تضيها �آلH، �لكن ما قيمة  �1نا 
محمد   H4 4ياb؟  تقويمه  �مد� صحة  عمله  على   Hإلنسا� حكم 
عبد �لوها' يظن H1 1غانيه �أل�لى (>يا جا�� �لو�05< �1خو�تها) 
H�5 ما جا. به بعد �ما يجي. به �آلH، مع H1 كثير�ً من �لنا� (�1نا 
 ��1غانيه �أل�لى من 1خو�Z >جا  bغّنا ما  H1 1جمل   Hير� منهم) 

�لو�05<.
 Zفقر� 1نقل  �آلH، �لكني  1�تضيه  مّما ال  �لمحاضر�   bهذ
 bهذ Hأل� ،kمنها هنا لير� �لقّر�. كيف كنت 1كتب في تلك �أليا
بل طبعتها  �لمطبوعة،  كتبي  لم تدخل في كتا' من  �لمحاضر� 
�لهد�ية �إلسالمية< في ��قاo�� Zعتها على من حضر  >جمعية 
 Hلمحاضر� لّما 1ُلِقَيت من �ثنتين �خمسين سنة، فكم من �لقّر�. كا�

موجو�5ً لّما oّ�ُعت؟ �كم مّمن كاH موجو�5ً قد �حتفظ بها؟
 ،‘ cلعالَم قبل مولد �لرسو� cصفت في �لمحاضر� حا�
��نز�حت   ،���أل  c�5 �شاخت  �لسما.  �حي  �نقطع  �كيف 
 Hلد�لتا� �لعالََم  ��قتسم  بقاعها،  1كثر  عن  �لعا5لة   ���لحضا
 ،Hلر�� ��ألميركا�  kليو� يقتسمه  ��لر�k كما   ��فا  :Hلكبريا�
�قلت: 4نه كاH يعر� لكسر� �لفر� �1 قيصر �لر�k خاطر من 
�لطمع �1 يحس من نفسه فضًال في �لقو�، فينهض ليقاتل �آلخر. 
�تزهق  5مائهم  في  �لنا�  من  �أللو�  �يغر%   Hلمِلكا�  Vيصطر
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1���حهم. في سبيل َمن؟ في سبيل �لشيطاH، ال في سبيل �لحق 
�لرحمن. فسدZ من قبل �ألخال% في ��ما حتى  �ال في سبيل 
�جتمع على �لُعر0 �لكامل �لرجاc ��لنسا. في �لحّماماZ، حتى 
تزّ�َجت �بنة شيشر�H 1بي �لوطن بأ�بعة �جاc في �قت معًا. عّم 

�لجهل ��لظالk �ساZ5 �لدعا�� ��لفسو%...

�لفجر  ببز�¥  1مل   ���لحضا يُعد في بال5  لم  H1 قلت:  4لى 
�لجزير�؟  بو�05  من   ،cلرما�  .��� من  يبز¥  فهل  �لمرتقب، 
��صفُت حاc �لعر' �كيف كانو� منشّقين على 1نفسهم، متباينين 
في قبائلهم، ال ��ية تجمعهم �ال حكومة تُخِضعهم، حكمهم 4لى 
 Hكسر� �يرجو Hيخشو ،kبابهم 1صنا�سيوفهم، �لهتهم شتى �1

قيصر، قبعو� في با5يتهم �قنعو� بجزيرتهم.

 �Iفإ �1 ضحاها  1مر، �كانت عشّية   Hكا ثم  قلت:   H1 4لى 
�لجاهل  �لشعب  هذ�   �I4� قو�،  �لضعف   �I4� �تحا5،  �الفتر�% 
 Hلجنا� ��يحمل مشعل �لعلم، �هذb �لجزير� �لقاحلة تعنو لها 1

.���ألنها� �ينها� 1ماk 1هلها عر¦ كل ظالم جبا

ما�I حدz؟ َمن هّز هذb �لصحر�. �لجدبا. �َمن نفخ في هذ� 
�لشعب �لجاهل فأخر2 منهما 1مة عالمة قوية كانت �لمثل �لكامل 
لألمة �لفاضلة؟ من �لذx�o1 0 �هللا به �لظالk عن �لكوH �1طلع به 
شمس �لهد�ية ��لخير على �لدنيا؟ قفو�، طأطئو� �لر��� شكر�ً هللا 

�لذ0 1�سله �حمة للعالمين.

 ،kلقيا� 4لى  �لممد��5  �ليد   ��بإشا >قفو�<  كلمة  �قرنت 
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فنهضو� جميعًا. �لما قلت: >صلو� عليه �سلمو� تسليمًا< قر��� 
�لصال� �إلبر�هيمية على عا5تهم في �لمولد، ال على 1نها ��جبة هنا 

�1 1نه ال بّد من قر�.تها.
 bمولد Iكر�  في  هنا  �جتمعنا  قد  4ننا  قلت:  مّما   Hكا�
‘ لنفيض على �لعالَم من 1نو�� سيرته �لسامية �تا�يخه �لجليل، 
 H1� ،5ين �هللا kإلسال� H1 4ننا قد �جتمعنا هنا لنثبت للدنيا كلها
�لقر�H كتابه �لذ0 جعله �لمنها2 لنا فال يقبل منهاجًا غيرb منا. 4ننا 
قد �جتمعنا هنا لُنطْمئن 4خو�ننا �لمسلمين فو% كل 1�� �تحت 
كل نجم بأHّ 5ين �هللا لن ُيغَلب �لن يز�H1� ،c �لعاقبة ألهلها �لو 
�لفضيلة  لنصر�  �جتمعنا هنا  قد  4ننا   .�Iنالهم �أل� xلقر� مّسهم 
�نشر �لعدc، �4يصاc �لخير �لذ0 ُبعث به محّمد 4لى �لدنيا كلها. 
�5ينه  �حمة، � هد�  �مبعثه  قد��،  �سلوكه  نعمة   b5ميال  Hكا
 ��شمسًا ساطعة �هتد� �لنا� بهديها �سا��� على ضوئها، فتبا

�هللا، �بو�� �لرسوc، �نعمت �لذكر�.
�لد ��لعالم في ظالk، ��لنا� في ضالc، ��لحضا�� في 
تقهقر، فعّم �لنو� ��هتد� �لنا� ��5oهرZ �لحضا��. كاH �لباطل 
ظافر�ً ��لجهل فاشيًا ��لظلم محكمًا، فلما ُ�لد ظهر �لحّق �سا5 
للنا�  للعالمين �هد�  �حمة  bمولد Hفكا ،cلعد� �لعلم �ظفر 

1جمعين...
4لى �خر �لمحاضر� فهي طويلة. �كانت خاتمتها: 1ال فلنجّد5 
لنتصافح  5يننا.  4لى   Vلرجو� �لنتعاهد على  4يماننا   kليو� في هذ� 
�لنتناصح، �لنُكْن يد�ً في �لحّق ��حد� عّل �هللا يمّن علينا بنصر 
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من عندb، �ما �لنصر 4ّال من عند �هللا. لنتيقظ لتلك �لفئة �لتي تزعم 
 Vلملحدين �بد� Zبنا ضالال�1نها مّنا، �تْؤثر على 5يننا �كتا' 
�لمبتدعين، �َمن في تلك �لفئة؟ H4 فيها 1بنا.نا �4خو�ننا 1فسدتهم 
مؤمنين  منا  1خَذتهم   ،Zلمجتمعا�  bهذ�  ���لمد�  bهذ علينا 
�5ّتهم 4لينا كافرين بدينهم، مز5�ين لفضائلهم، 1عد�. آلبائهم �
 1��عترتهم. �نحن؟ نحن غافلوH نائموH، ال نو�جه عد��ً �ال ند
خطر�ً �ال ُننِكر منكر�ً. 4ننا ��جعوH 4لى �بنا، �سيسألنا عن 5ين 
1ضعفناb �مجد 1ضعناb، فبما�I نجيب؟ لقد نزلَت فينا �لمصائب 
 cلنصا� Zتكسر k1صابتنا �لسها �I4 حتى صرنا ،Zتو�لت �لنكبا�

على �لنصاc، فلم نعد نشعر بآالمها.
لقد طفح �لكيل �تكاثف �لظالk، فإلى �لنو�، 4لى �لحيا�. 
قومو� �ليوk بين يد0 �بكم �1قبلو� عليه بقلو' مخلصة �ّحدها 
 bبنصر يمدكم   H1� �لمسلمين  عن  يفّر2   H1  bسألو� ثم  �لدين، 
�معونته. �5عو�، فقد 5عا �لرسوc ‘ يوk بد� �1لّح في �لدعا.، 
�لكْن بعد H1 1عّد �لجيش �صّف �لجند ��تخذ �ألسبا' كلها �لتي 
4ّال �هللا، �هو تحقيق  يقد� عليه  ما ال  ثم سأc �هللا  يقد� عليها، 
 HI4� ،سعو� �َسلو�� 1عّد�� ��5عو�،  فاعملو� �توكلو�،  �لنصر. 

يجيب �هللا 5عا.كم �يعطيكم سؤ�لكم.
 H4عال  kيو في  ١٣٥٠هـ  سنة   cأل�� �بيع  في  قلته  ما  هذ� 

تأليف c�1 جمعية 4سالمية في سو�يا.
*   *   *



٣٥٤
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-٣٤-
تقّلباZ على �لطريق

كثير�،  بيوتًا  يقّلب   bيستأجر  �1 بيتًا  يشتر0   H1 يريد  �لذ0 
يبصر مز�ياها �عيوبها ثم يختا� ما هو 1صلح له منها. �لقد كانت 
 �سنة ١٩٢٩ ��لتي بعدها 4لى سنة ١٩٣١، كانت لي مرحلة �ختبا
��ختيا�، ما كانت بصنعي بل بصنع �هللا لي: خالطت �لمشايخ حتى 
1على  يُكن  لم   H4� ،Vمسمو Zلدعو� صو�  Hميد� في  لي   �صا
�لُقّو�5.  1كبر  1ُكن  لم   H4� ،'لطال� قا�5  �ألصو�Z. �صرZ من 
�صرZ من فرساH �لمنابر �من َحَملة �ألقالH4� ،k لم 1ُكن سابق 
�لفرساH �ال من 1كبر �لكّتا'. �1صبحت معّلمًا �لكن في مد�سة 
�معّلمًا  �إلخر�2  في  �معا�نة  تأليفًا   xبالمسر ��شتغلت  1هلية، 
للتمثيل، �نلت �لشها�5 �كتبت تحت �سمي >بكالو�يو� ��5' 
�فلسفة<... �كانت كلها بد�ياZ: في �لربيع تخضّر �أل�� �تنشّق 
لتعيش  خلقت  حشائش   �1 بّرية   �oهو منها  صغير�،   Zنبتا عن 
شهو� �لصيف فقط، �منها ما يعيش سنين، �منها خو� شجر� 

.Hبما بلغ عمرها �لقر�� Hيتوo
كانت كلها بد�ياZ. منها ما �قف ��نقضى عهدb فصا� من 
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�لذكرياZ، �منها ما �ستمر 4لى �آلH. �ستمّر -��لحمد هللا- عملي 
�لخطابة، ��نتهى  �لكتابة، �في  �لتعليم، �في  �لدعو�، �في  في 
 ،��عهد �لمسرx �قيا�5 �لجماهير كما �نتهى من قبله عهد0 بالتجا
��لحمد هللا 1يضًا، فما ندمت على ما �نصرفت عنه �ال على ما 

بقيت فيه.
�إلقامة  نا�يًا  مصر  4لى   Zعد �لد��سية  �لسنة  �نتهت  �لما 
فيها، �قّدمت �1��قي للجامعة، �قابلت �لدكتو� طه حسين عميد 
كلية �آل�5' ��لدكتو� عبد �لوها' عز�k، فكاH �للقا. �لوحيد مع 
 Zللقا. مع �لثاني بد�ية مو�5ّ �صد�قة �محّبة �ستمر� Hكا� ،cأل��
 H4 هللا: في مصر �في 5مشق �في كر�تشي، �سيأتي� bحتى توّفا

شا. �هللا �لكالk عنه.
�خترZ �لجامعة �لكن �هللا ما �ختا�ها لي، فقد كاH خالي 
محّب �لدين على ��1 من ير5ّ على طه حسين كتابه >في �لشعر 
�لجاهلي< �كانت >�لمطبعة �لسلفية< مركز �لحملة عليه �5فع ما 
4نما جئت  بيني �بينه، �1نا  ما  يباعد  �لجامعة  به، �5خولي  جا. 
مصر ألكوH معه ال عليه. فدخلت �5� �لعلوk �لعليا، �ليس عند0 
 kهَبت به �ألياI كرتي�I في Hشي. مكتو' يذّكرني بأيامها، �ما كا
��لليالي، فلست I1كر 4ّال 1ني كنت 1�كب �لتر�k من با' �لخلق 
4لى �لمنير�، يمشي بي في شا�V ضّيق ملتٍو هو شا�V �لخليج �لذ0 
لم يُعد �ليوk ضّيقًا �ال ملتويًا، �كاH على جانبيه 1بنية عتيقة تكا5 

تكوH خِربة فصا� على جانبيه �ليوk عما��Z ضخمة عالية.
�ال I1كر من 1ساتذتها 4ّال �لشيخ 1حمد �إلسكند�0، مؤلف 
>�لوسيط< �لذ0 كنا نقر1 فيه تا�يخ �أل5' �لعربي، ��كيل �لمد�سة 
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 bمهيبًا يخشا Hعًا في �لتفسير �كا��لشيخ حسن منصو�، �كاH با
�لطال'، �1ننا كنا نتغد� �لظهر في �لمد�سة ثم نخر2.

فجا��نا  للتمثيل  فرقة  يؤلفو�   H1  ��5��1 1نهم   bكرI1 �مّما 
1عّد  نشاطي،   xفتو هو  1حفظه   c�o1 ال  غريب  �سم  له  بشاّ' 
عبا��Z جعل يختبر بها �لطال' لير� َمن يحسن منهم �إللقا. �من 
يصلح منهم للتمثيل، فلما �صل �لد�� 4لّي 5هش �5ُهش �لطال' 
 Zبوجو05، �صر Hكانو� ال يحّسو H1 جميعًا، ��لتفتو� 4لّي بعد
�لشامي<(١) مضر'   Vلجد�< k عندb �عندهم، �صا� هذ�  �لمقدَّ
�لمثل في 4جا�5 �إللقا. ��لمقد�� على �لتمثيل، �لم يعلمو� 1ني 
كنت >1ستا�Iً< في 5مشق لهذ� �لفن قبل H1 1كوH >طالبًا< مبتدئًا فيه 

في مصر.
ما 1عجب �إلنساH، �ما 1عجب حيا� �إلنساH! لقد سألوني 
عشرين مر� في 5�� �إلنشا.: ما�I تريد H1 تكوH في �لمستقبل؟ 
 H1� H1كو H1� ،محاميًا H1كو H1� ،طبيبًا H1كو H1 يد�فكتبت: 1
1كوH، فما كاH شي. مّما 1�H1 Z5 1كونه �لكن كاH ما 1��5 �هللا 

.H1كو H1
4نه ليس  �لجاهلين >H1 �إلنساH مسيَّر<.  1قوc مقالة  ال، ال 
عاصيًا  �ال  �لكفر  على  كافر�ً  �هللا  ُيجبِر  لم  مخيَّر،  هو  بل  مسيَّر�ً 
 �تقّر �لتي   �5����إل يفّكر  �لذ0  �لعقل   b1عطا بل   ،Hلعصيا� على 
��ألعضا. �لتي تُنّفذ، �فتح 1مامه �لطريَقين �قاc: هذ� طريق �لجنة 

______________________
(١) �1صل �لكلمة جذV، �هي فصيحة:

يا ليَتني فيها جَذVْ          1ِخّب ِفيها �1َضْع
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�هذ� طريق �لنا�. من خر2 من بيته �كاH سليم �لّرجَلين يستطيع 
فأين   ،���لخما 4لى  يمشي   H1 �يستطيع  �لمسجد  4لى  يمشي   H1

�إلكر�b؟

1�فع يد0، فمن  H1 يد�يقوc جوH سيموH: "1نا مخيَّر �1نا 1
 �ير�هنني على 1ني ال 1ستطيع �فعها؟"، فإ�I قد�Z على �فعها 1قد
1�فعها ألنقذ غريقًا �1 ألغر% بريئًا، فهل �لعمالH سو�.؟ ال،  H1
ليس �إلنساH مسيَّر�ً بل هو حّر مختا� يصنع ما يشا.، �لكن في 
حد�5 �لبشرية. �لسيا�� تمشي، ليست كالصخر� �لر�سية، �لكنها 
 2�َ5 تصعد  ال  �لمحّد�5،  �بالسرعة  �لمعبَّد  �لطريق  في  تمشي 
�لعما�� �ال تسابق >�لبوينغ<. �1نا مخيَّر �لكن ال 1قد� H1 1جعل 

1نفي 1جمل �ال قامتي 1طوc �ال H1 1جعل 1مسي يعو5(١).

��كبه، يحّد5 �جهته  bفي �لبحر، يسّير %��إلنساH مثل �لز�
�يعّين غايته، �لكن قد تأتي موجة عالية �1 �يح عاتية، فتوجهه 

جهة ال يريدها 4لى غاية ال يقصدها.

�قة مصفّر� من �لِقَدk مكتو' فيها: >�لمملكة � Hفي يد0 �آل
نمر�  ��لموسيقى،  �لتمثيل  نا05  �لعليا،   kلعلو�  ��5 �لمصرية، 
�لعضو محمد علي طنطا�0  مسلسلة (٧٠)، �صل من حضر� 
مبلغ ١٠ قر�¦ صا¥ قيمة �شتر�كه عن شهر 1كتوبر سنة ١٩٢٩، 
1مين  �لرسمي،  �لخاتم   .١٩٢٩ سنة  1كتوبر   ١٥ في  تحرير�ً 

�لصند�% محمد علي �لضبع<.
______________________

.(���جع كتابي >تعريف عاk بين �إلسالk< (فصل �إليماH بالقد (١)
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 Hتكو  �Iما  Z��تصو موسيقي!   �1 ممّثل  �لطنطا�0  علي 
خاتمة هذb �لقصة �لتي بدZ1 بهذ� >�لوصل< لو هي �كتملت فصوًال. 
 kجلي في �1له يو�4لى 1ين كاH يصل بي هذ� �لطريق �لذ0 �ضعت 
صرZ عضو�ً في نا05 �لتمثيل ��لموسيقى لو 1ني تابعت �لسير فيه؟ 
 ،xية على �لمسر���كنت 1بد1 فأمّثل في �لمد�سة، ثم 1شا�� في 
ثم 51خل فرقة من �لفر%، ثم ُيسّجل �سمي في �لقائمة �لتي تبد1 
�لطنطا�0  علي   Hفيكو ياسين،  بإسماعيل  لتنتهي  1بيض   2�بجو
�ليوk ممّثًال عجو�oً متقاعد�ً، يعاشر �لنسا. �يشهد �لرقص، �يسهر 
�لليل �يناk �لنها�، �يعو5 بال صّحة �ال ماc �ال 5نيا �ال �خر�. �لم 
يُكن يحوc بيني �بين هذb �لنهاية شي.، فاالستعد�5 له في نفسي 

كبير ��لرغبة فيه قوية، �لكن �هللا صرفني عنه.

يدفعني  5فعًا  له  1ملك  لم  قو0ّ  خاطر   �Iفإ يومًا  1صبحت 
 Hنا05 �لتمثيل فيها، ��لعو�5 4لى 5مشق. �كا� kلعلو� �لتر� �5
�قي 4لى ما هو خير لي، �o هذ� �لخاطر هو �لموجة �لتي حّولَت

فاللُهّم لك �لحمد.
*   *   *

�لجامعة قد مضى،  �لقبوc في  فإ�I موعد  4لى 5مشق   Zُعد
�كاH في نفسي طاقة هائلة �I4 لم تصا�5 عمًال تذهب فيه تذهب بي 
فًا بنفسي �بأمي �4خوتي، فإ�I لم 1جد كسبًا حالًال  1نا، �كنت مكلَّ
 5�ضعت �1ضعتهم. فال بّد لي HI4 من عمل �1ّجه 4ليه طاقتي �مو
1نفق منه على 1هلي. �من 1ين �لمو�5؟ هل 1عو5 4لى �لتجا�� �لتي 
1قبل �ظيفة  1ني نجوZ منها؟ هل  جّربتها فما 1طقتُها �ال صّدقت 
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	#نا #نكر على من يكو� موظفًا في حكومة يوّجهها �لمستعمر	� كما 
يشا-	�؟ لم يبَق #مامي )ّال �لتعليم.

حيث  )لى  2	1قي  فتوّجه  �هللا  يبعثها  موجا6  كلها  حياتي 
يريد؛ منعطفا6 ما كا� شي< منها بتدبير; 	�ختيا1; بل باختيا1 
�هللا لي. 	#عوI فأكّر1 #ني لست مسيَّر�ً، 	#� من يزُعم #� �إلنسا� 
 J1ختيا� Kئر�I لكن	مسيَّر ُيِقّر في نفسه بأنه #حمق. �إلنسا� مخيَّر 
ضّيقة 	مدU حّريته في �النطالS قصير، لذلك كا� علينا �لتفكير، 
	علينا #� نستشير ثم نستخير، فنسأX �هللا #� يبلغنا من �لخير ما 

نعجز عن بلوغه )ّال بعونه.
�سمها  #ثرية  #هلية  مد1سة  Iمشق  في  كا�  #نه  ^لك  من 
مد1سة  #قد_  كانت  �ألمو;،  من  قريبة  �ألمينية<،  >�لمد1سة 
مديرها  �أل2هر،  عمر  من  قريب  عمرها  Iمشق،  في  للشافعية 
�بن خالتي �لشيخ شريف �لخطيب. 	كا� يعّلم فيها #خوJ �لشيخ 
طه، فجئت 2#	J1 يومًا من #يا_ سنة ١٣٤٥هـ فيها فعلقت 1جلي 

بالفّخ.
حياتي(١)؛  طريق  في  كبير�ً  >منعطَفًا<   K1لزيا�  Jهذ 	كانت 

______________________
(١) هذJ �لزياK1 كانت قبل �لذهاo )لى مصر ال بعد �لعوKI منها؛ فقد 
 Jهذ	هب جد; )لى مصر سنة ١٩٢٨، #; سنة ١٣٤٨ هجرية، ^
�لو�قعة (كما هو مذكو1 هنا) كانت سنة ١٣٤٥، فهو يذكرها في هذ� 
�لموضع ليقوX لنا بعد قليل )نه عاI )لى �لتد1يس في هذJ �لمد1سة 
 Xيعو َمن   uَمعا	 معاَشه  منه  يكسب  يعمله  عمل  )لى   vحتا� حين 

(مجاهد).
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I4 5خلت على �لتالميذ فألقيت عليهم 5�سًا، فأحببت �لتد�يس 
 bيدعو 4ليها �جو Hلحفلة< �لسنوية، �كا�< kفاشتغلت به. ثم 1قا
�لشاميين من علما. �موظفين �تجا�، �كّلفني H1 1كوH خطيبها. 
�كنت 1كتب خطبي، فأعدZ5 خطبة قاc َمن سمعها (ما قاc لي 
�لنا�  1لِف  ما  كانت شيئًا جديد�ً  بأنها  فبلغني)  عني   cقا �لكن 
1سلوبها  مثله �ال عرفوb، في موضوعها �1فكا�ها، �في  يومئذٍ 
�4نشائها، �في طريقة 4لقائها. �كاI Hلك سنة ١٣٤٥ هجرية �1نا 
شا' في oهر� �لشبا'، حسن �لوقفة، جهير �لصوZ، صحيح 

�لنطق، �لوال �لحيا. لقلت 4ني جميل �لصو�� 1يضًا!
 bهذ �في  �لخطابة،  �في  �لتعليم  في  بد�يتي  كانت  تلك 
 xلمسر� بعالَم  �تصالي  بد�ية  كانت  غيرها)  في  (ثم  �لمد�سة 

��لتمثيل، �فيها �خترعت فّن �إللقا.(١).
جئت   .��البتكا �من  �لنشا�  من   Vينبو نفسي  في  تدّفق 
بالمحر�z �لقو0 �بالبذ� �لجّيد �بالسما5 �لصالح، �لكني 1عملت 
فحملت  للز��عة،  تصلح  ال   ��1 في   0�بِذ�  Zنثر� محر�ثي 
�لمشاّ% �كثر� �إلنفا%، �لم 1خر2 بطائل. �لو كاH هذ� �لجهد في 
�لجامعة �1 في مد�سة ثانوية، عند من يقّد�b قد�b �يهتم به، لجا. 
 b��بأطيب �لثمر �1كثرb �لم يذهب هد��ً مع تالميذ صغا� ال قّد
في حينه �ال حفظوb بعدb، بل H4 1كثرهم لم يكمل 5��سته، بل 

�نصر� 4لى 1عماc �لدنيا فلم تُعد تربطه ��بطة بالعلم ��أل5'.
*   *   *

______________________
(١) لهذ� �إليجاo تفصيل في �لحلقة �لثامنة ��لثمانين (مجاهد).
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فلما �ضطُر�Z �آلH 4لى �لعمل �جعت 4لى >�ألمينية< 1عّلم 
�لساعة،  على  �بعًا  4ّال  قر�¦  1�بعة  �ألجر؟  �ما  باألجر.  فيها 
��لقر¦ هللة (هاللة) هنا �1 مليم في مصر. هذ� هو �ألجر! �هذ� 

شي. ال يشتر0 خبز�ً �ال ُيشبع 1سر�، فعملت في مد��� 1َُخر:
في >�لجوهرية< عند �لشيخ عيد �لسفرجالني، 1ستا0I في 
��حد  فيها  تالميذ0  من   Hكا�  .bكرI بكم  مّر  �لذ0  >�لجقمقية< 
شطر�ً  �1مضى  �لعلما.،  �من  �لتعليم  شيو   من   �صا حتى  نبغ 
من عمرb موّجهًا للمدّ�سين، مشرفًا على �ضع �لمناهج �تأليف 
 ���o� مفّتش �لتربية �لدينية في Hلدينية ألنه كا� kلكتب في �لعلو�
�لمعا��، �هو 1حد تسعة كانو� �1فى َمن مّر بي من �لطال'، �قد 
 Iهو �ألستا ،Hمّر بي �ال� ��ال� ��ال� من سنة ١٣٤٥ 4لى �آل

عبد �لرحمن �لباني.
�في >�لمد�سة �لتجا�ية< �لتي عملت فيها من سّت سنين(١) 

 .��ثم تركتها لما قّدمو� علّي �لشيخ 1حمد �لدقر فأعطوb �لد
1عظم  من  يومًا  كانت  �لتي  �لمد�سة  >�لكاملّية<،  �في 
كامل  �لشيخ  1نشأها  �بتد�ئية،  مد�سة   Z�فصا 5مشق   ��مد�
1لمع  فيها  يعّلم   Hلمصلح، �كا� �لوطني  �لمعّلم  �لعالِم  �لقصا' 
�جاc 5مشق كالدكتو� عبد �لرحمن شهبند�، �تخّر2 فيها جّلة 
من �ألساتذ� كالدكتو� 1حمد حمد0 �لخّيا� 1ستاI 1طبا. 5مشق، 
��لدكتو� 1سعد �لحكيم. كاH يديرها لّما جئت 51ّ�� فيها �لصديق 

______________________
(١) 01 قبل هذ� �لتا�يخ بست سنو�Z، في سنة ١٩٢٣ �1 نحوها. �قد مّر 

�لخبر في �لحلقة �لثالثة ��لعشرين من هذ� �لجز. (مجاهد).
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�لخطيب �ألستاI جو�5 �لما�5يني، �كاc�ّ1 H شيخ يلبس �لحلة 
�إلفرنجية (�لبنطاc ��لجاكيت) �يعقد �لعقد� (�لكر�فاZ) �يحلق 
لحيته، فكّنا �نحن صغا� نعجب منه �قليل منا ُيعَجب به. ثم جا. 

مدير�ً لها �بن �لشيخ كامل.
 Zجّر  �I4  ،cطو�  �1خبا فيها  �1يامي   ���لمد�  bلهذ�
�لمناسبة 4ليها Iكرتها. �كاH من �لمد��� �ألهلية >�لكلية �لعلمية 
 ��لوطنية< �لتي كانت للمرّبي �لشيخ 1بي �لخير �لطباV ثم للدكتو
 ���o� في كلية �لطب، �كانت تتبع مناهج Iمنيف �لعائد0 �ألستا
�لمعا�� �تُِعّد �لطال' المتحاH �لبكالو�يا، �كاH يدّ�� �أل5' 
بك،   k5مر خليل   Iألستا� �لعالِم  �لشاعر  �أل5يب  فيها  �لعربي 
بالشها�5  بدخولها  �لسو�يين  غير  للطال'  �لجامعة  فسمَحت 
�لثانوية �1عفتهم من نيل �لبكالو�يا، فأنشأZ �لكلية صفًا (فصًال) 
>صف  في   ��ُيدَ ما  كل  فيه   ��ُيدَ �لجامعة<،  >صّف  سّمته 
 �فاعتذ فيه  يعّلم   H1 �لبكالو�يا<، �طلبت من �ألستاI مرk5 بك 
�ّشحني لتد�يس �أل5' في هذ� �لصف، فدَعوني �جعلو� لي �
1جر�ً ُعشر �للير� �لذهبية (01 ٥٥ قرشًا) على �لساعة، �كاH 1جر�ً 

.kكبير�ً بحسا' تلك �أليا
1خذتها  بر5،  بن   �بّشا عن  فيها  محاضر�تي  جمعت  �قد 
�لطّال' �طبعتها في كتا' صد� على عجل سنة  من 5فتر 1حد 

١٩٣٠، �لم 1ُِعد طبعه �ال 1نو0 4عا5ته ألني ال 1�تضيه.
*   *   *

كانت مرحلة بد�ياZ، �من هذb �لبد�ياZ �حتر�في �لصحافة.
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�كنت قد �تصلت بها من قبل لّما نشرc�1 Z مقالة لي في 
 %�oعبد �لر� k1حمد كر5 علي، 1بي بسا Iلمقتَبس< عند �ألستا�<
�شقيق 1ستاIنا �لكبير منشئ �لمقتبس محمد كر5 علي. �في كتابي 
>من حديث �لنفس< تفصيل هذ� �لكالk(١) فلن 1عو5 4ليه، �لكن 
 ��لعّطا  �1نو �فيق عمر0  على  �قر1تها  �لمقالة  "كتبت  4ني   c1قو
�حمه �هللا، �كاH يومئذٍ يجّر' قوc �لشعر، فأشا� علّي H1 1نشرها. 
لِنت له �غد�Z على  يزّينه لي حتى   c�o لك، فماI Zفاستكبر
 H1 (�لقديم) قبل ��54�� >�لمقتبس<، �كانت في شا�V �لسنجقد�
في صف  �كانت   ،b.بنا �لنا�  يعيد   H1 �قبل   Hلمنتدبو� يخربه 
 H1 لجر�1 على� Z0 كيف �جد��لمسجد من جهة �لمرجة. �ال 51

."c51فع 4ليه �لمقا� I1سّلم على �ألستا H1� 1صعد �لسّلم
�لم يُكن من 4خو�ننا من يعر� طريق صحيفة �1 ُيقِدk على 
طلب �لنشر فيها، �كنا يومئذٍ مصابين بمر� �لخجل �لذ0 ُشفي 
منه 1كثر شبا' �ليوk، بل جاb�o 4لى �لجهة �ألخر�... �لتي تقابل 

�لخجل.
 �1�"فأخذ �لمقالة فنظر فيها، فر�1 كالمًا مكتهًال ناضجًا �
1مامه فتى صغير�ً َفطير�ً، �كاI Hلك في ��1ئل سنة ١٩٢٦، فعجب 
 cيتحقق، فاحتا H1 هذ� من هذ�. �كأنه قد شّك فأحب Hيكو H1
4ليه  تحتا2  �لمطبعة   H1 oعم  له  1كتبه  بشي.  �متحنني  حتى  علّي 
�ليس عندb َمن يكتبه �ال يحسن تأجيله. ففهمت �1نشأته له 4نشا. 

______________________
5�� 1لقيته< في >من حديث �لنفس<،  c�1� مقالة نشرتها c�1< (١) �نظر

�في هذb �لحلقة مقاطع من تلك �لمقالة (مجاهد).
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�لمقالة  بنشر  فا5�5o عجبه مني ��عدني   ،bقلمه فكر يسابق  من 
غد�� �لغد".

خرجت من �54�� �لجريد� "�1نا 1تلمس جانَبّي 1نظر هل نبتت 
لي 1جنحة 1طير بها لفر� ما �ستخّفني من �لسر��، �لو 1ني بويعت 
باإلما�� �1 1ُعطيت �لبشا�� ما فرحت 1كثر من فرحي بهذ� �لوعد". 
 ،(Zلم تُكن قد �ختُرعت �لحّو�ما�) كب حّو�مة���سرZ كأني 
"�ما   ،���أل 1قد�مي  تمّس  ال  �لكن   ���أل على  1مشي  فأنا 
1حسبني نمت تلك �لليلة ساعة، �لو نمتها لحلمت فيها بما ينالني 
1عمالهم   Hفيَدعو �لنا�،   bفيقر�  cلمقا� ُينشر  حين  �لمجد  من 
�يتركوH ما بأيديهم ليشير�� 4لّي فيقولو�: هذ� هو كاتب �لمقالة! 
 cينتظر �صًال بعد طو Hترّقب عاشق هيما xجعلت 1ترّقب �لصبا�
هجر�H، حتى �I4 �نبثق �لصباx نزلت فأخذZ �لجريد�، فإ�I فيها 
�لمقالة �بين يديها كلمة ثنا. لو قيلت للجاحظ لر�ها كبير� عليه".

�حم تلك �ألياk. لقد نشرZ بعدها � kحمك �هللا يا 1با بسا�
 Zلفرحا� H4 .1كثر من 1لَفي مقالة، فما عرفت مثل تلك �لفرحة
�أل�لى ال تُعا5، تر� �لكعبة 1لف مّر� فال تحّس 1مامها مثل �لذ0 
1حسسَته في �لمّر� �أل�لى، �تقر1 �لقّصة مر�Z فال تشعر بالمتعة 

�لتي شعرZ بها عند �لقر�.� �أل�لى.
 bلصحافة سنة ١٩٣٠، �حديث هذ� �حتر��  4لى   Zعد�

.k51حياني �هللا 4لى �لعد5 �لقا H4 ،k5لعو�5 في >�لعد5< �لقا�
*   *   *
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-٣٥-
لّصحافة �حتر

هذ' صفحة جديد" من كتا� لذكريا�، ال �نقل لكم كل ما 
فيها بل �نقل عنا(ينها (56(4 فقرتها، �1 �نني �ُجِمل (ال �فّصل. 

هي صفحة حترفي لصحافة.

�ما من حيث قر� هذ' لمهنة من نفسي فهي �حّب :لّي من 
سوها،  ما   A)B آلA الخترتها   �ُخّير (لو  ما6ستها،  مهنة  كل 
 Aكو�  A�) لمجلة،  على  لمشر�  (حد1  �نا   Aكو�  A�  Iبشر
 )� �6يد'  ُمكِر' لي على نشر ما ال  حرً ال 1�6 فوJ �6يي، (ال 
 L6Bإلطّي ما �6يد'، (�A يكوA معي من Pتا' هللا من لمعرفة (
ما يعينني به على عملي فيها، (�A يكوA موفقًا لي ال مخالفًا؛ 
لخطأ مني (يسكت عنه مجاملة لي، بل �A ينّبه  Yير A� ال �6يد
:ليه باألسلو� لمناسب في لوقت لمناسب، ثم :] عزمت على 
 A[: لتبعة علّي فمن حقي Aألخذ به �( :هماله لم يعترضني، أل
لحا]J؛  بالمصّحح  علّي  هللا  يمّن   A�) :لّي،  لحكم   Aيكو  A�
 Aلخطأ كا  A� لمطبعة، (لو لمطبوعا� بمصّححي  فإA مصيبة 
ألمر، (لكن لبلية حين يبّدa بكلمة في  Aتصحيفًا �( تحريفًا لها
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ألصل لم يفهمها كلمًة من عند' �( يزيد على لنص كلمة ليست 
فيه �( ينقص منه كلمة هي فيه. 

معي   dلجا لمصّححين  من  قاسيت  ما  قعد� �حصي  (لو 
كتا� صغير �( 6سالة كبير". لذلك �6جو من يريد يومًا �A يجمع 
لتالية  Bمقاالتي �A يعرضها علّي :A كنت حيًا، �( ينظر في ألعد
لغلط. (:ني  فيها تصحيحًا  فلعّل  لمقالة  فيه   �لذ1 نشر  Bللعد
 ،dباB� فيها مصّححين   �A يجعلو  �لمجّال �6جو من �صحا� 
 A� ال  لمقالة،  صاحب  كتبه  لذ1  باألصل   يتقيد(  A�  Iبشر
 Aألحمر يعّدلويحسبوها (ظيفة :نشاd لطالب فيمّر( عليها بالقلم 
(يبّدلوA�) ،A يجعلو لهم على لتصحيح �جرً يقا6� �جر 6ئيس 
لتحرير، ثم يحاسبوهم على كل غلطة تفلت منهم بحسم ثنين 

ألجر. في لمئة من هذ
*   *   *

 ١٩٢٦ سنة   Aكا بالصحافة  تصالي   a)�  A: لكم  قلت 
(١٣٤٤) لّما نشر� مقالة في لمقتبس، ثم ]هبت :لى مصر بدعو" 
من خالي محّب لدين لخطيب، (كاA نز(لي عليه، فشا6كت في 

.>dتحرير مجّلتيه >لفتح< (>لزهر
�ما >لفتح< ((سمحو لي �A �عوB :لى لحديث عنها) فهي 
�(a جريد" :سالمية، بل لقد كانت لجريد" إلسالمية لوحيد"؛ 
(لكنها  �سبوعية،  (كانت  غيرها،  �علم-  -فيما  صد6  يكن  لم 
إلسالمية  Iأل(ساعالية لصو� مسموعة لكلمة، معر(فة في 
إلسالz جميعًا، لها من لتأثير فيها �كثر مّما لجرئد ]لك  Bفي بال
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 �لبلد. (كانت ُتعنى بأمو6 لمسلمين كلها على لسوd، هي �ثا6
لنا4 على  �قامت  لبربر1، (هي  لظهير   zيو لدنيا على فرنسا 
 zألقال Yبلس، (كانت تجر1 فيها �قو:يطاليا لما صنعته في طر

لرفعي (محب لدين.) Aإلسالمية كقلم شكيب �6سال

إلسالمي، فكانت لّما جئت  �Bأل(�ّما >لزهرd<، مجّلة 
�(١)، فلما Bخَلت لنَّْز{، صد6 منها �6بع مجّلد 6)B مصر في
سنتها لخامسة نضب موB6ها (قّل مالها، (�فلَست، (لكنها كانت 
لمحتَضر لتدفع عن نفسها لمو�، (قد صد6 منها  Bتجاهد جها
 aفقط، كتبت �نا �كثر ما ُنشر فيهما. (ال �قو ABبعد (صولي عد
 Jفو Aنه كا: aلجّيد، (لكن �قو �Bأللذ1 كتبُته كاA من  A:

Bين. لمبتدئين (A)B كتابة لمطبوعين لمجوِّ �محا(ال
 zلشا :لى   �عد فلما   ،١٩٢٨ سنة  مصر  في   هذ  Aكا
ضطُر6� :لى لعمل ألفّر� طاقة من لنشاI كانت في نفسي، )
(ألكسب شيئًا من لماa �عوB به على �هلي، �خذني �خي �نو6 
به)  معرفة  له  ((كانت   I)5أل6نا معر(�  ألستا]  :لى  لعطا6 
لكثير من �Bبه، (لكني لم �صل :لى كثير  -A)فربحت -كما ستر

(ال قليل من ماله.
كاA معر(� �Bيبًا (لم يكن صحفيًا، ال �عني ألBيب لذ1 
بن خلد(A، فمعر(� لم يأخذ  aبطر� كما قا dخذ من كل شي�
له كل   Lفه كلها (ترهو ألB�، �خذ' من �طر  ً:ّال شيئًا (حد
لشعر (حفظ ألخبا6 ((عى  Y)6 1لذشيd. (ال �عني ألBيَب 

______________________
لمجّلد لقلت �6بعة. �B6� (١) جمع مجّلد"، (لو
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لتا6يخ، فمعر(� لم يكن 6(ية (ال حافظًا (ال مؤ6ّخًا. (ال �عني 
ألBيَب في ُعر� لعاّمة، (هو لرجل لمهّذ� لحوشي لرقيق 
 Aمعر(� عفيفًا (ال نظيفًا، (كا Aلسا Aفما كا ،Aللسالطبع لعّف 
 غضب نطق بأشنع لّسبا� (�بشع لشتم، (كله من تحت خط [:

الستوd في جسد إلنساA... �1 من تحت >لزّنا6<! 
 ،ًلذ1 تجالسه فتجالس >طفًال< كبير (لكن �عني ألBيب 
 Aكا لطفولة (جمالها، (تسمع له فينقلك -:] dصفا Yفتر '(تر
لحب، عالَم ) aلجما6ضيًا 6ئق لمز�- :لى عالَم ما فيه :ّال 
لقلب. (تقر� له فينقلك :لى Bنيا غير Bنيا لنا4، يصّو6 لك (في 
مزيَّنًة   aسطنبو: (مفاتن  فلسطين  (�(Bية  لجزير"  فيافي  ياته) )6
 Aِجنا لتظنها  حتى  لعطر، ) بالطيب  خًة  مضمَّ لشعر، ) بالسحر 
ألحالz (تشّك (:A كنت تعر� هذ' لبالB) هل هي لتي يصفها 

.ًمعر(� �A� z في قلم معر(� سحر
قر�  ألBيب، (من  لكاتب  فقد عر�  معر(فًا  فَمن جالس 
ألBيب لكاتب،  لمعر(� (لم يجالسه لم يعر� :ّال جانبًا من هذ
لعربي   �Bأل من  حّظ  فاته  فقد  يجالسه  (لم  له  يقر�  لم  (من 
لحديث. هذ كله على �ّال تعامله (ال تتخذ' قد(" لك في لحيا". 
هللا له لرحمة، فلقد كاA مؤمنًا ال يشرL باهللا  aهللا (�سأ�ستغفر 

شيئًا.
 Aليونا لّما غلب  قلمه:   (١)��َسال :يمانه على  يظهر   Aكا)
(جعلت  أل(لى  لحر�  نهاية  في  ��مير  على   dلحلفا بمعونة 

______________________
لمستدJّ، ُيقاa: �سلة  dلشيلطويل �( هي طر�  Bلعوألَسلة هي  (١)

لنصل (�سلة للساA، (منه �َسلة لقلم �1 طرفه (مجاهد).
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عساكرهم تجوa في طرJ :سطنبوa تنّبَهت لصليبية في نفس كاتب 
لعظيم محمد  Aفكتب متشفيًا معّرضًا بالسلطا ،zلشانصرني في 
لفاتح. (تأّلم معر(� كما تأّلم لمسلموA (لكنه ما تكلم، حتى 
مقالة  كتب  لمسلمين،   Lلتر :لى   �Bعا) ��مير  من   )Bطُر  [:
لذهب، (قعت  dبما -Aألّ(لو aيقو Aُتسّطر -كما كا A� تستحق
آلخرين...< < قلو�  (على  (سالمًا   ًBبر لمسلمين  قلو�  على 

جمر" (ِضرمًا.
(كاA في لمد6سة �جهَل لنا4 بالحسا�، فلما كبر ُعني به 
حتى �تقنه (صا6 من كبا6 لحاسبين، (بلغ من حذقه �نه حفظ عن 
ألسبو{ (شهو6 لسنة، (�L6B عشر لعشر"  zيا� Bظهر قلب عد
(معشا6 لمئة، (عر� قطر لدئر" (قاعد" لمثلث، (صا6 يعر� 
�A ستة في سبعة تسا(1 سبعة (ثالثين، (في 6(ية سبعة (�6بعين، 

!Aلصحيح منهما فالمسألة فيها قوال(لم يحقق �يها 
لمجيد1) بعد ) aلريا(لكنه لم يصل :لى معرفة لباقي من 
شرd علبة لدخاA، فكاA يشتم لبّيا{ كل مر" عشرين شتيمة، منها 
�6بع على ألقل من لشتائم لمبتَكر" لتي لم ينطق بها قبله �حٌد من 
لهّجائين، ال لحطيئة (ال جرير (ال Bعبل (ال لمتنبي، (يتهمه 
لقر(�  بالسرقة (الحتياa، حتى يجتمع ثالثة من لما6" (يعّد(
لبيا{ لم  A� على Aَألْيما�، (يحلفو له ثالثًا من ثالثًا من لمر

يسرقه (لم يحَتْل عليه.
مّطلعًا   Aلعربي، (لكنه كا  �Bأللبضاعة في  قليَل   Aكا)
لفرنسي ال سيما  �Bأللتركي، (كاP Aية في معرفة  �Bألعلى 
شعر لحب (لعاطفة، (كنت تسمع منه تلخيص قصيد" لموّسه 
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�( قطعة لشاتوبرياA فتظنه �شعر من شاتوبرياA (من موّسه، (لقد 
 �فوجد قر�ُتها،  ثم  لالما6تين   >Aجوسال< قصة  منه  سمعت 

تلخيص معر(� �حلى من شعر الما6تين!
6سته B  Bجّد قد  يكن  لم  قريش<  >سيد  يؤّلف  شر{  (لّما 
للتا6يخ فكاA مستشا6' لحا� فالA (طمست سمه بعد �A كتبته) 
 Aنه نسيه، فكا� لتا6يخ (نسيه ثم نسي  (هو 6جل قر� في �مانه 
(ينبش  ]هنه  يكّد   �Bلحو من  حاBثة  عن  سأله  كلما  معر(� 
عليها  غّطى  لتي  لقديمة   �لمعلوما بين  من  (يتلّمس  كرته، [
 aلمؤ6ّخين فيقوغبا6 لزماA حقائق لم تصل :لى علم �حد من 
له ما مثاله: طلع لعر� يوz >]1 قا6< من لريا� (هجمو على 
علم  (ضع  لذ1  لد5لي   Bألسو �بو  يقوBهم   Aكا)  ،Aلظهر
لرشيد لذ1 قاa فيه  A)6لوليد بن هالفقه، (كاA بطل لمعركة 

لمتنبي:
لجيوَ� لسبَع عشرَ" ِحّجًة Bَ6سوالقا  Aَيكو  A� لمعّلم   Bَكا

لبنائه  Bعائم  (يجعلها  لحقائق  هذ'   A)ّيد (معر(� 
لقصصي، ثم يصب فيها عبقريته لفنية (يجّملها بفنه لعبقر1، 
 حتى :] �تّم كر6يس من لكتا� (طبعها جاd َمن ينّبهه :لى هذ
صاحبنا  (َسّمى  طبع،  ما   Jمّز) (فا6  فثا6  لعجيب،  لتخليط 
>�با جهل< (6� يخّصه في لحضو6 (في لغيا� بأجمل ما تفيض 
به قريحته من لسبا�، (]L يضحك منها (ال تزيد' :ّال شحمًا 

(لحمًا (�ياB" في لو�A (في حب ألكل(١).
______________________

.١٩٦١ aيلو� ،zأليا(١) 6جع مقالتي في جريد" 
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جرئد:  �6بع   (١٩٣٠ سنة   1�) يومئذٍ  Bمشق  في   Aكا
 Yئد �خرلشعب< (>فتى لعر�<، (جر<) >dلمقتبس< (>�لف با<

لصد(6 مثلها. "Bئد (ال هي ُمّطرليست في منزلة هذ' لجر
6" >فتى لعر�< في لعما6" لصغير" لتي كانت B: كانت)
(ُهدمت،  غا�1  لبلدية (سينما )  (1لسر) لحكومة  بين قصر 
هيئة  (كانت  سع، ) بهو  فوقهما  Bّكاَنين  على  تشتمل  (كانت 
 ،AّكاB في  (مّني!)  معر(�  ألستا]  من  مؤّلفة  ((هي  لتحرير 
 Aحد... (كالتو�يع في BّكاA يشر� عليهما موظف () "6Bإل)

فوقه لمطبعة (ُعّمالها.
 Aكا معر(�  لمختا6" ألA خط  لصفو"  من  عمالها   Aكا)
لناظر :ليه �(a مّر" ال يد16 هل لذ1  Aعجب خّط �6يته، (كا�
ير' خربيش (لد مبتد� �z نو{ من لخّط لمسما16 لقديم. لذلك 

.aلعمالم يكن يقد6 على قرdته :ّال من تعّوB عليه من َمَهر" 
هنا كتب معر(� 6(ياته >سيد قريش< (>ُعَمر بن لخطا�< 
لتي لم يكن فيها عن ُعَمر :ّال لعنوA) (>طاJ6 بن �ياB< (>فاطمة )
لساحة من  تخلو  لليل حين  يكتبها في هد�" من   Aكا  ،>aلبتو
 YBبر Aكا A:) ،YBلنفس، (�مامه برلنا4 (يسكن لجّو (تصفو 
لشا� لذ1 يقفز  YBنيًا، ليس هو بر) ًيصل :لى لمرجة عجو�
لو1B يتوثب من لقو" (يكاB يتفجر بالنشاI. (لم  �على صخر
 zلليل (�طا6 نو dلذ1 عّكر صفا dلبال يكن قد جاB dمشَق هذ
6سته لطالب، لم يكن B لمريض (عّطل عنلنائم، (�B �(جا{ 
بك  علي  محمد  به   dجا حد ) 6Bيو) )  Bّ6 :ّال  كلها  Bمشق  في 
 (6Bلقاألمير سعيد لجزئر1 (حفيد ألمير عبد  dلعابد، ثم جا
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لقلم،  (ُيِعّد  لنا6جيلة  على  يوقد  معر(�   Aكا هنالك  بالثاني. 
فيأخذ من نا6جيلته لسّم (ُيعطي من قلمه لعسل.

 Aيكو A� "Bلعاكانت لجريد" في �6بع صفحا�، (كانت 
لعيسى  يوسف  بتكر  (قد   .�مقاال ثال�  أل(لى  لصفحة  في 
(ية َسّماها >َمباd" نحل< ألنها تقر� قر� � >dصاحب >�لف با
لنحل، قّلدها كثير(A، (كنت �نا مّمن قّلدها في >فتى لعر�< 
� ُخنفشا16<، (لم يفلح �حٌد في تقليدها ال فكتبت �(ية >مذّكر
�نا (ال غير1. (في لصفحة لثانية (لثالثة ألخبا6 لمحّلية (�خبا6 
لمناطق، (في لربعة ألخبا6 لعالمية، (كانت تؤخذ من (كالَتي 

.�6(يتر (هافا4 (لفرنسية)، (خالa ]لك كله إلعالنا
لمرسل   Aفكا  Aسلومر يومئذٍ  لجرئد  ألكثر  يكن  (لم 
 aلعامل فيقولبا� نو6B؛ كاA يجيئه  لمقص. (لمعر(� في هذ
 Bتيك بربع عموP من �ين :aفيقو .Bله: �ستا]، ينقصنا 6بع عمو
أل�ّقة! ثم  Aلتي يقولها صبيايا �خا لـ... (ينطق بالكلمة لشامية 
 dكرته عّما يحفظ من �سمانتظر. (يبحث في �(يا ] له:   aيقو
في  لنا6  شّبت   ،>�(تا( (يكتب:  لجغرفية   46B في   Aلبلد
 ،dإلطفا  a6جا :ليها  (�سر{  لمدينة  شمالي  للخشب   Aمخا�
 .>Y[بأ لنا4  من  �حد  ُيَصب  لم  لكن  كبير"  لخسائر  (كانت 
 Aلشرطة كالعصابا� (بين  aشيكاغو، (قعت معركة بين 6جا<
لقنابل، (نتهت بالقبض على �عيم لعصابة ) �سالحها لمسدسا

(:صابة شرطيَّين بجر(� طفيفة<، (مثل هذ' ألخبا6.

(من �عجب خترعاته ما �شر� :ليه من قريب في لمقابلة 
 Aألفغالتي >�جرها< معي لرئي. ]لك �نه لّما كانت لحر� بين 
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 :aكامل. قا Bعمو �لعامل فأخبر' �A لديهم فر 'dإلنكليز جا)
عموB كامل يا بن لكذ (كذ؟ �بوL (�مك! (لما فر� من شتمه 
فما] يصنع؟  لشتائم،  ما مألته  فا6غًا   aيز لعموB ال   A� (جد 
 Bحّد) موBّها  (كتب  لمتحا6بين  بين  صلح  معاهد"  تخّيَل 
 A� }ستطا aلخاّ� في كابوشر(طها، (�عم �A مرسل لجريد" 

يحصل على َنّصها لذ1 ُينَشر أل(a مر".

بها  فبعث  >هافا4<  مرسل  �خذها   Aْ� :حكامها  من  (بلغ 
 z:لى لصحف لتي يرسلها فنشرتها، (كانت جرئد مصر (ألهر
لمقّطم) تنقل عن جرئد �(6با (نحن ننقل عن جرئد مصر، فما )
لمقطم، (لم يكن ) zنقلتها جرئدنا عن ألهر �ياz حتى   �مّر
�حٌد ليعر� لحقيقة لو لم يعلنها �Bيب لصفد1 فُتنَشر في صحف 

�(6با (تصير حديث لنا4.

على  مر"  Bخل  عجيب؛  �سلو�   zلُحّكا مع  له   Aكا)
يفتح  �نه  عاBته  من   Aكا (�عرفه)،   �6لو�  d56سا من  حد )
فيكلم  لهاتف  يأخذ  ثم  منهم،  فيسمع   �لحاجا بابه ألصحا� 
لموظف (لمختّص) يقوa له: "Pلو، �نا مرسل :ليك فالنًا فاقِض 
عليه  فدخل  لشريط.  مقطو{  لهاتف   هذ  Aكا) حاًال".  حاجته 
معر(� بعد �ياz (معه كيس قّدمه :ليه، فوجد فيه لرئيس قطعة 
لقطعة  بهذ'  لعفو. جئتك  فقاa: موالنا،  ما هذ؟   :aقا شريط. 
لتصل بها شريط هاتفك ألنه مقطو{ على ما يظهر. فضحك (كّلم 

له لموظف بالهاتف لثاني.

 Aفيوّ�عو لصحف،  �صحا�   Aيدعو  dلر5سا  Aكا)
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عليهم مبالغ من لماa ليكتبو لهم ما يريد(A (�( يريد �سياBهم 
لمنتِدبوA)، فاستقّل معر(� مر" لمبلغ (جعل يسا(z يطلب �كثر 
 :a؟ قاdمنه، فقاa له لرئيس: ما هذ، هل هي قضية بيع (شر

نعم، :ننا نبيعك ضمائرنا.

!Jلنفا Jلضمائر في سويبيعوA ضمائرهم! فيا ما �6خص 

لنا4  إلسالمية يحسبه  A)لشؤ (كاA لكثر" ما يكتب في 
-من بعيد- شيخًا صالحًا عابدً (يتصو6(نه متعّممًا ملتحيًا، مع �نه 
ً في ]لك. (قد Bمفَر Aمشق، (كاB من حلق شا6َبيه في a)� Aكا
 لهند (كاA يدّخن في لنا6جيلة، فقالو d6' مر" جماعة من علما�

له: �ين موالنا لشيخ معر(�؟ 

لنا6جيلة   يكسر(  A� هو"  "�نا  لهم  قلت   A: فخفت   :aقا
قعد(. (6فعت  على �6سي، فقلت لهم: سيأتي قريبًا، فتفضلو
لدين  تقّي  �Bيب  لشيخ  فمّر  لطريق،  �6قب  لنا6جيلة (جعلت 
نقيب ألشر� فقلت: ها هو ]. (�شر� :ليه ففهم، (Bخل بهيئته 

(هيبته (جّبته، فقامو :ليه يقّبلوA يد' (�6سه.
(لست �6يد �A �تقّصى �خبا6 معر(�، (:A كنت �عر� منها 
لذ1 ]كر� :ّال ألجلو للقّرd صو6"  لكثير، (ما ]كر� منها هذ

من لحيا" في ]لك لعصر.
 A:) ،بهB� فيها من �لبثت مع معر(� خمسة �شهر ستفد
(نسي...) �A يدفع لي حقي في ماله على عملي عند'، (ستحييت 
�A �طالبه. (لقيت عند' كثيرً من لصحفيين (ألBباd، (لكن لم 
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جتماعي بهم في لجريد" في  Aخالطهم (لم �ندمج فيهم، (كا�
غير  في   )� غيرها  في  �قتر� من مجالسهم  لم  لعمل،   �ساعا
 Aيوّقر(نني -على صغر سني- فال يتحدثو (قت لعمل، (كانو
 )� قطعو'  عليهم  (Bخلت  حديثها  في   كانو  A:) �مامي،  عنها 
 ًبّدلو'، (ما كنت يومئذٍ �سكت على منكر �6' (ال �ستكبر �حد

عن �A �نكر عليه.
لعطا6  �نو6  لشعرB dمشق مر"، فأغرني  �مير  جاd شوقي 
لذ1   zفندJ خو في   Aكا) لزيا6ته،  معه  �]هب   Aبأ هللا  6حمه 
(شبلي  لخو16  بشا6"  فوجدنا  شا6عًا.  مكانُه  (صا6   Aآل  zُهد
 dلشعر من  (مجموعة  Bمو4،  (حليم  جبر1  (شفيق   Iلمّال
من هذ' لطبقة، (�مامه مائد" عليها �(ني لخمر. (كنت �حمل 
 Aما كا لمائد"، فحذفت كل  عصا فمدBتها (مّشيتها على (جه 
عليها فكسرته! (تستطيعوA� A تتخيلو ما] صا6! ختلطَت بهم 

لماd بالخّل. Iال كاختال dلزيت بالما Iكاختال
*   *   *

كنت �كتب لمقالة لثانية كل يوz، (6بما كتبت الفتتاحية، 
 )� �6بع  :ّال  منها  لد1ّ  بقي  ما  مقالة  (�6بعين  مئة  من  �كثر  فهذ' 
لناقد فأجدني 6ضيًا عن  بعين  ليوz ألقر�ها  :ليها   Bخمس. �عو
�سلوبها (عن �فكا6ها، مع �ني كتبت بعدها مقاال� ال �6تضيها 
لمعا�6  مجلس  >:لى  مقالة  منها  :لّي،  ُتنَسب   A� يسّرني  (ال 
 ًلمعا�6 نقد "6ُيعَقد �حيانًا، نقد� فيها (�  Aلذ1 كالكبير< 
لمعا�6 (6ِجه) (جّبا6ها Bنلو�  صاBقًا صريحًا حَمل مستشا6 
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لشاz، على �يا6" لجريد" نفسها ليقابل كاتب لمقالة (يوّضح له 
ما غمض عليه، (معه ترجمانه ميشيل لسبع.

 'B)B �لفونس  قصة  فيها  لَّخصُت  (قد  عند1،  لمقالة )
لد46 ألخير< لذ1 يصّو6 فيها ضيا{ أللز4 من فرنسا بعد <

.(١)zلسبعين (١٨٧٠)، (جعلتها مدخًال للكالحر� 
*   *   *

______________________
(١) في لحلقة آلتية جزd من هذ' لمقالة، (في �(a مقالة >لغتكم يا �يها 
:ليها (طرٌ�  >ِفَكر (مباحث<- :شا6ٌ"  لعر�< -لمنشو6" في كتا� 
 >�منها �يضًا. (قد كانت حلقًة من سلسلة عنونها >�حاBيث (مشاهد
لعر�< سنة ١٩٣٠،  >فتى  في  نشرها  هللا على  �B� جد1 6حمه 
 �لقصير" لتي يضمها لقسم لثاني من كتا� >مقاال �(�كثر لمقاال
لثاني< مختا6َ" من هذ' لسلسلة، فَمن شاd من  dلجز :�في كلما
لقّرA� d يّطلع على �سلو� علي لطنطا(1 في تلك ألياz فليقر�ها 
لمنا6" لجديد" من  6B ٢١٩-٢٤٠ من طبعة �نظر لصفحا .Lهنا

لكتا� لمذكو6 (مجاهد).
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-٣٦-
في جريد" >فتى لعر�<

بقي لفرنسيوA في لشاz خمسًا (عشرين سنة، ما كففنا يومًا 
منها عن جدلهم (جالBهم طلبًا للحرية لتي سُتلَبت مّنا (6فضًا 
لذ1 ُفر� علينا، (لكن كاA فينا (كما يكوA في  �النتد لهذ
6هم، B) معهم �( سايرهم aلنا4) َمن ماألهم (ماكل �مة من 
 ،aبما  )� بوجاهة   )� بمنصب  قليل:  لدنيا  من  بعَر�  Bينه  با{ 
�نا فما قابلت ((لحمد  �ما  بقلمه �( بلسانه.  فأعانهم بمنصبه �( 
هللا) من لفرنسيين :ّال َمن كاA معّلمًا عندنا (في مكتب عنبر) (من 

ضطُر6� :لى مقابلته من غيرهم.

جعلو'  تريس،  سمه  6جل  لمعلمين   dهؤال �خبث  (من 
في   Aكا ألنه  شيئًا،  منه  يد16  ال  (هو  لفرنسي   �Bأل مد46ّ 
بلد' يعّلم مد6سة بتدئية. (هو ستعما16 خبيث كاA يقوa لهم 
(كما �خبرني -بعُد- �ستاُ]نا لفاضل شكر1 لشربجي 6حمه هللا): 
 Aكا)) �عندكم طالباA خطرA جدً، علي لطنطا(1 (خالد بِكد
لمد6سة  �( سنتين)، فأخرجوهما من  بسنة  بعد1  لمد6سة  في 

فإنهما :A تخّرجا فيها �تعباكم.
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 �خذ( لو  يضحك:  (هو  بك  شكر1  ألستا]  لي   aقا)
بنصيحته لخلصو منكما، على ُبعد ما بينكما: هو شيوعي، (�نت 

(هللا لحمد مسلم.

قلت هذ، (��يد عليه �ني ال �عر� َمن كتب في لصحف 
 zلشابقلمه �( قاa على لمنابر بلسانه في لفرنسيين لّما كانو في 
�كثر مّما كتبت (قلت، (في كتابي >هتا� لمجد< قليل من كثير 
من كتاباتي (مما بقي من خطبي. فإ] ]كر� لهم ليوz مزّية فليس 
 يضّر(ننا )Bعنا فما عا ]كرها تزّلفًا :ليهم (ال حبًا بهم، فقد ]هبو
لضا6ّ هو هللا. (لكن �]كرها  Aلنافع (كا Aكا A:) ،ال ينفعوننا)
 .َتعِدلو �ّال  على   zٍَقو  Aَُشَنآ َيْجِرَمنَُّكم  تعالى: {(ال  بقوله  عمًال 

.{ِْعِدلو

لها  قّدمت  لتي ) لهم،  �]كرها  جئت  لتي  لمزية  هذ' 
لفرنسيين كانت حّر"  لصحافة على عهد  A� لمقدمة، هيهذ' 
لقانوA ليس قيدً، :نما لقيد �A تتحكم ) .Aلقانوال يقّيدها :ّال 
(ال   Aفُيطاعو  A)يأمر  B�فر  "B6:)  ،zلُحّكا (مصالح   dألهو
لصحيفة ما ال  �ُيحاَسبوA على ما يقولوA (ما يفعلوA، فإ] نشَر
يريد' لحكاz (يومئذ) لم يملكو :ّال �A ُيحيُلوها على لقاضي، 
لقاضي ال يملك �A يحكم عليها :ّال بالقانوA، (حكم لقاضي )
 �ُيرَفع :لى محكمة �على. (لقانوA يستطيع �A يعّدله مجلس لنّو

.dما نشا aُيبِطله. لذلك كنا نكتب فننتقد (نعتر� (نقو )�
فالحّرية  قيد،  كل  من  مطَلقة  حّرية  �6يدها  ال  �ني  على 
لذ1 يفعل كل ما يريد. (كل حّرية  Aّال للمجنو: Aلمطَلقة ال تكو
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في   L6تبد� حّرية جا �6ضك حيث  في  تنتهي حريتك  لها حّد؛ 
�6ضه. ال �6يدها حّرية لكفر بل حّرية لفكر، فإA مّست Bيننا �( 

�ضّر� بأّمتنا �( �فسَد� �خالقنا قلنا لها: كال!
(قد جّربنا لحّرية لمطَلقة في صحافة لبناA، فصا6 من بعض 
 �� �جنبية (من بعض ألقالz معا(a للهدz، (جّرلصحف سفا6

ليوz (نسمع. Yعلينا ما نر
*   *   *

لعر�<  >فتى  فيها  ال�مت  لتي  لخمسة  ألشهر  (في 
>�حاBيث  عنونها   Aكا سلسلة  منها  مقالة،   zيو كل  �كتب  كنت 
 �لذكريا لسابقة من هذ'  لحلقة  :ليها في   ��< �شر(مشاهد
فيها مقالة كاA عنونها >:لى مجلس لمعا�6 لكبير<، هذ' لتي 
ميشيل  ترجمانه  لجريد" (معه  :لى  نفسه  لمعا�6  جاd مستشا6 

لسبع ليكلمني فيها.
لمستشا6 هو  Aلمستشا6؟ كا Aكا �كثر لقّرd ال يعرفوA ما]
لو�6"، هو يقضي (هو ُيمضي، (هو يرفع (هو يضع، ألمر كله 
 dيجي A� ئها، :ّال:ليه (لو�ير معه كملكة إلنكليز مع 6ئيس (�6
B' من Bستر يستطيع  ما  منه   Bّفيستر لخو16  كفا46  قو1  (�ير 

ألمر كله :لى لمستشا6. Bعا) 'Bّسترحقوقه. فإ] ]هب ]هب ما 
هذ' لمقاال� في >فتى لعر�< ضاعت مني، ما بقي لد1ّ 
لمستحيل (خطر على  لدنيا  يتحقق في   A6بع. (لو كا� :ّال  منها 
باa �حد يومًا (بعد موتي) �A يطبع كل ما ُكتب، (ستطا{ �A يجد 

مجموعة �عدB >فتى لعر�< لوجدها فيها.
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 ،�لمذّكر (�نا ال �نوA� 1 �عيد نشر شيd منها في هذ' 
لكبير< ألنه  لمعا�6  (لكني �ثبت هنا صد6 مقالة >:لى مجلس 
نمو]� للقليل لذ1 ترجمُته �( لّخصُته من ألقاصيص لفرنسية، 
في  منا   Iفر ما   L6تد على  لنا  (حثًا  (فائد"  لنا  ِعبر"  فيه   Aأل)
لقّرd كيف كنا   Yلير لمقالة  �نشر ُخالصة عن  حّق عربيتنا، ثم 
 Aلفرنسيولحكومة في تلك ألياz، �ياz كاA يحكم  aننقد �عما

.zلشا
*   *   *

لر(ية لفرنسي �لفونس B)B' في قّصة عنونها >لد46  aقا
:a4 فقاألخير<: حّد� صبّي من أللز

 zلعاألخير" من  zألياغد(� :لى لمد6سة صبيحة يوz من 
 �(لّما �حفظ 6Bسي، فخشيت �A يقّرعني �ستا]1 (يعاقبني فأخذ
لي   بد ثم  للهو، ) للعب  في  لنها6  �قطع  عّلي   aلحقو طريق 
 aلذهن مشغوفعد� عن هذ' لفكر" (]هبت :لى لمد6سة قلق 
لنا4 مصفّر" �لونهم، عليهم  }لباa، فما ستلفت نظر1 :ّال :سر
 لخو� (أللم، :لى حيث ال �علم. فتبعتهم حتى (صلو ��ما6
لحاكم، ثم لم �6ِB ما] كاA بعد ]لك ألني �سرعت :لى  6B لى:
ألستا] هامل  �لمد6سة، فذهبت سعيًا :لى غرفة لد46 فوجد
 Aكا ما  لتي  لرسمية  حلته   Y6تد قد  قِلقًا،  فيها   dيجي) ير(� 
حتفاd �( عند قد(z مفّتش. (�6يت بعضًا من  zيلبسها :ّال في يو
�هالي لقرية قد جلسو على لمقاعد (جمين شاخصة �بصا6هم 
بوجو' كئيبة مكفهّر"، فانسللت :لى مكاني (�نا �شّد ما �كوA حير" 

((جًال.
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�عال  ألستاُ"  لمنبَر فقا� بصو� مرتجف ��نة حزينة كأنها 
نفتر)  ثم  فيها  -� كم  ساعة  /خر  هذ0  -�ال45،  �نحيب:  بكا: 
لغتهم  Dلى غير تال)، أل< بال5كم قد  حتّلها  أللما< � ستبدلو  

.Fلجرمانية بلغتكم  لفرنسية، فال فرنسية بعد  ليو 
�خنَقته  لعبر � فما  ستطاL -< ُيتِّم كالمه، فعلمت لَِم كا< 
 لناP يسرعو< Dلى 5 �  لحاكم، فو -سفا0 عليك يا لغتي  لفرنسية، 
يا لغة -متي! ثم عا5  ألستا" فقا�: � آل< -صغو  Dلّي ألتلو عليكم 

> لد�P  ألخير<. قم يا... 
فلم -سمع  سمي حتى  �تجفت �قمت، �لم -كن حفظت 
�5سي فوقفت ساكناً. فقا�:  جلس يا بني،  جلس، فأنا لن -عاقبك 
�لن -لومك فقد فا� -� <  للوF � لعقا\، �لكن  علمو   يا -�ال45 
لغتكم.  بإهمالكم  عد�كم  Dلى  �سلمتموها  بال5كم  -ضعتم  -نكم 

 سمعو  فسو_ -ُلقي عليكم > لد�P  ألخير<.
لتحسين  5فاترنا  في  ننسخه  سطر ً  لنا  �يكتب  يلقيه   a ��
 ،Pلجر  Lُقر حتى   >P لز- فرنسا   ،P لز- >فرنسا  خطوطنا: 
-يها  ألحبا\،  فقا�:  ليو5ّعنا �يوL5ّ معنا  ستقال� بال05  فوقف 
Dنني، Dنني... �غلبه  لبكا: فأسلم نفسه Dليه، �بكينا كلنا معه. ثم 

مشى Dلى  للوa فكتب عليه بحر�_ كبيرc: ليحَي  لوطن.
.eخر�

*   *   *
قبل -< -تكلم عن  لمقالة -صّو� لكم  لظر_  لذ4 ُكتبت فيه. 
عرفتم -<  لفرنسيين قطعو   لشاF قطعًا، فبعد -< كانت كلها �الية 
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 لد(لة لعثمانية تضّم سو6يا بحد(Bها لطبيعية جعلو �من (اليا
منها B(ًال: B(لة Bمشق، (B(لة حلب، (B(لة لعلويين، (B(لة 

.AB6أللد6(�، (لباقي صا6 فلسطين (:ما6" شرقي 

ُسّنة  (تلك  لوحد"!  كالوالية  كلها  كانت   a)B ست 
َتُسْد<.   Jْفّر<  Aقانو  ،Aما� كل  (في   Aمكا كل  في  لمستعمرين 
 (من سننهم :ضعا� لدين في لنفو4 (للغة على أللسنة ((:]
بدينها  محتفظة  مت B ما  قيدها  مفتا�  يدها  ففي  �مة   �سُتعبَد
:ّال  يكاB يحّس  لغاية طريقًا خفيًا ال  :لى هذ'   (لغتها). (سلكو
لدين،  zلى علو: لقليل من لنا4 بخطر سلوكه، هو �نهم عمد(
لتوحيد (لتجويد (لتفسير (لحديث (مصطلحه (لفقه (�صوله، 
فال  فيها   Aالمتحا  1Bنؤ) ند6سها  كّنا  لتي  لكثير"   zلعلو هذ' 
ننجح :ّال :A عرفنا كل (حد منها، جعلوها -من مكرهم- 6Bسًا 
:ّال  يعطو'  فلم  لشّر  في   �(غلو ثم  لدين.   46B َسّمو'   ًحد)
  في لشر :يغاًال فلم ُيدِخلو)Bساعة (حد" في ألسبو{، ثم �
لعاّمة. (�كثر لتالميذ ال يهّمهم :ّال  �لد46 في المتحانا هذ
 لنجا� في المتحاA (نيل لشهاB"، فصا6 لدين مهَمًال، (صا6(
 zبعلو �لحقو'  ثم  لمعّلمين،  �ضعَف  علومه  لتد6يس   A)6يختا
في   لدين. (صنعو  zعلو فأضاعو منها،   ًdلعربية (جعلو' جز
 dإلماللنحو (لصر� (  لصنيع، فجعلو  قريبًا من هذ لعربية 

حد".) "Bما dإلنشا)

البتدئية �A من �خذ نصف 6Bجة من  "Bلشها Aقانو Aكا)
عشر 6Bجا� (كاA مجمو{ 6Bجاته في لد6(4 (�1 لموB كلها) 
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 ،Aالمتحالنصف، �1 �كثر من خمسين في لمئة، نجح في  Jفو
 لموB. (ال تنسو �نهم جعلو Yفي :حد ًما لم يكن قد �خذ صفر
حد"، ) "Bلعربية كلها ما  zحد" (علو) "Bلدين كلها ما  zعلو

فكاA ينجح لجاهل بالدين (بالعربية.
 A� تعديله �مهلونا :لى )� Aلقانو (كنا كلما طالبنا بتبديل هذ
6ً. لذلك Bلكبير<، (لم يكن ينعقد :ّال ناينعقد >مجلس لمعا�6 
ألثر لذ1 جعل  كاA لهذ' لمقاال�، بصرحتها (حماستها، هذ
 "6B: فيها   zتقو لتي   Aلدّكا :لى  بنفسه   dلمعا�6 يجي مستشا6 

لجريد" >فتى لعر�<!
(كاA مّما قلت فيها، �نقله بنصه لحرفي:

"هذ هو لتعديل لذ1 نطلبه من مجلس لمعا�6 لكبير، 
تحّركهم،   ًتسيطر على �عضائه (يد قو"   Lهنا A� نعلم  كّنا   A:)

(هناL من يستغّل سم لمجلس لما يريد هو ال لما تريد ألّمة.
لمجلس من  فهل يخيب ظننا لسّيئ (نجد في �عضاd هذ
لمدفع عن Bين  Aجب، (من يكوألمانة، (من يقوz بالو 1Bّيؤ
هللا (عن لغة لقرAP، (عن شر� هذ' ألّمة (عن تا6يخها، (لو 
 dفي �عضا Yمنصبه (فقد مرّتبه؟ هل نر A�YBّ به ]لك :لى خسر
لن  �ّنا  �ظّن  لقو1 ألمين؟   لشريف، هذ لرجل   لمجلس هذ
]لك  كلهم  6هم �  A�) ظّني  هللا  ُيكّذ�   A� �6جو  (لكن   ،'نر

لرجل".

لدين (لعربية في مناهج   aهما: Aبيا �A �فضت في  (بعد 
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 A� تعلم   A� فحسبك  لتا6يخ  "�ما  قلت:  لد6سة،  (في  لتعليم 
لتالميذ جميعًا ال يعلموA من تا6يخ قتيبة (لمهلَّب (بن لقاسم 
ُعشر ما يعلموA من تا6يخ لثو6" لفرنسية (نابليوA، (ال من �خبا6 
بني  من   Lلملو تا6يخ  من   Aيعرفو ما   Aطولو بني   )� 6سة Bأل

."Aبو6بو
(كاA ]لك حقًا؛ فقد 6Bسنا من تا6يخ فرنسا من �ياz ملوكها 
(�كثر  �كثر  عرشها  :لى  لعاشر   a6شا  "Bعو :لى  لمير(فنجيين 
ألمويين (لعباسيين، (عرفنا عن  dلخلفابكثير) مّما 6Bسنا عن 
 ،zحلها كلها يومًا بعد يولثو6" لفرنسية ((ال ��a �عر�) عن مر
(تفاصيلها كلها حاBثًا بعد حا�B، ما لم نعر� مثله عن تا6يخ 

.dلخلفالفتو� (ِسَير 
لمد6سة   a)� من  تعليمها   بد5( فقد  لفرنسية  للغة  �ما 
لدنيا  لعربية خطو" خطو". (ما في  للغة  البتدئية، تمشي مع 
لغتهم   ُيتِقنو  A� لغة �جنبية قبل  �بناdها  تعّلم  ُحّر" (عية  �مة حّية 

لقومية.
*   *   *

سنة  كانت  لتي  لنهضة  بقايا  نعيش  كّله-   هذ -مع  (كنا 
 .zليو١٩١٩، لم نكن قد بلغنا من لّضعف في لعربية ما بلغنا' 
�فليس عجبًا �A نكوA �ياz حكم لفرنسيين �قوY في لعربية مّما 
عليه لطّال� آلA (قد �a حكم ألجنبي (�عني لحكم لمباشر) 
عن بالBنا؟ بل :A منها ما لم يحكمه �جنبي قط (تحقق فيه مع 

]لك من ضعف لدين (لعربية ما كاA يتمّنا' لمستعمر!
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كنا في سنة ١٩٢١ نقر� في لصف لسابع (�1 لسنة أل(لى 
لمتوسطة) كتا� >قوعد للغة لعربية< لحفني ناصف (:خونه، 
منه  بين كل صفحتين  ُندِخل  فيه، بل   Aالمتحا 1Bّنحفظه (نؤ)
 4)6B من  نستفيد'  مّما  :ليه  نضّمه  ما  فيهما  نكتب  صفحتين 
لكتا� لو (عا' �ستا] لعربية ((عا' ألBيب (قتصر  �ساتذتنا. هذ

عليه لكفا'، فكم لذين يعرفونه من لطّال� آلA؟

لتالميذ في  Aمن عشر، (كا Aالمتحاكانت لد6جا� في 
لهم 6Bجة من عشر  ُتكَسر  البتدئية   "Bلشها فحص إلمالd في 
فيها  يضع  فاحشة  غلطة  لكل   A6جتاB)  dإلمال في  غلطة  لكل 
لتلميذ لهمز" في غير موضعها. فإA غلط خمسًا فاحشا� �خذ 
صفرً، فسقط في المتحاA (لو جمع لعلوz كلها (�حاI بها. فكم 

آلA؟ Aلقانو لذين ينجحوA في المتحاA لو نّفذنا فيهم هذ

لمد6سة لمتوسطة نرجع في لقامو4  a)� كنا (نحن في
لمحيط �( للساA، فكم لذين يعرفوA كيف يرجعوA :ليهما آلA؟ 
كنا نحفظ من لشعر لعربي لذ1 ُيحتّج به، من شعر لجاهليين 

إلسالميين، مئا� من ألبيا�. فكم يحفظ منه لطّال� آلA؟)

عنها  �تحّد�  لتي   �لمقاال هذ'  كتبت  فقد   هذ (مع 
�ند� فيها لعربية (�بكي عليها، (�ستصر¢ �ُ(لي ألمر لنجدتها 
 dلُقّر لُحّكاz، (تحّد� بها  لنا4 (حّرَكت   �(:سعافها، فأثا6
في لمجالس (عّلقت عليها لصحف. ثم سكن كل شيd، فكأني 

!لنا4 ما قر5( Aما كتبت (كأ

*   *   *
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لتي كاA لها صدY (كُثَر لتعليق عليها مقالة  �(من لمقاال
� بها على فايز لخو16، (هو BB6 >�كاA عنونها >مسألة ألقّليا
لكتلة لوطنية<، < dمن �عما Aلخو16. (كاأل¢ ألصغر لفا46 
(لكن لنزعة لصليبية ال ُتمحى حتى من (طنّيي لنصاY6؛ :نهم 
لتسامح، (نحن  A)ُيظِهر Aلنكد1: متعصبوكما كاA يقوa عا�6 
متسامحوA بل متساهلوA (ُنظِهر �حيانًا لتعّصب. (لقد �6B مّر" 
لدخوa في إلسالz (كّلَمني في ]لك، (كنت قاضيًا في B(ما، 
ثم تبّين �نه هّدB بعزمه على إلسالz للخال� من مر�ته. �ما �خو' 
 (Jلحقو�ستا]نا فا46 بك ((فائز بك كاA �يضًا �ستا]نا في كلية 
لقرئن ) ،zإلسالفقد شهد َمن ال�مه حتى موته �نه ما� على 
 zعلمه باإلسال Aفلقد كا ،"Bلشهالتي �عرفها تثبت صّحة هذ' 
ال يقّل عن علم علمائه لمبر�ين، (كاA كلما �6' شيخنا لشيخ 
محمد بهجة لبيطا6 في مرضه يسأله �A يقر� عليه لقرAP، (�(صى 
 �ما قد   Aيكو  A� هللا   aسأ� (صّيته.   �(ُنفِّذ مأتمه  في  ُيقر�   A�

.ًBستطر مسلمًا، قلت هذ
 aفصو منها  كثير"،  �Bبية   �مقاال لعر�<  >فتى  في  (لي 
متسلسلة عنونها >شعر5نا لمنسّيوA< تكلمت فيها عن بن مفر� 

(غير'، ضاعت فيما ضا{ من مقاالتي.
*   *   *

(في �ياz عملي في >فتى لعر�< طلب مني ألستا] �Bيب 
لصفدA� 1 �كتب له شيئًا في >لناقد<، (هي مجلة �سبوعية كانت 
بين  لتي صد6� في Bمشق، كانت (سطًا   �لمجّال ئل )� من 
إلخبا6ية، فكتبُت 6(ية عن حسن  �ألBبية (لمجال �لمجال
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لخرI نشرُ� منها فصوًال، كنت �عتمد فيها على لخياa �كثر 
النتد� �تّمها.  �من ستنا1B :لى لحقائق، (لم تدعني سلطا
(هذ' لفصوa في كتابي لذ1 طُبع في تلك ألياB)�) zعته بوكير 
كتاباتي، (سميته >لهيثميا�< ألني كنت �تكّنى بأبي لهيثم (�مضي 

مقاالتي بهذ' لكنية.
 Aكا) كاتبًا،  يكن  لم  لكن  صحفيًا  لصفد1  �Bيب   Aكا
 �بد� (لّما   Aلصحفيو  Aكا) صحفيًا.  يكن  (لم  �Bيبًا  معر(� 
 شتغلو dباB� منهم :�لعمل بالصحافة حولَي سنة ١٩٣٠) طبقا
 dعة �]هانهم، �( علمابالصحافة فتجّلت فيها بالغة �قالمهم (بر
أل(لين معر(�  aفيها سعة علومهم (صّحة �فكا6هم. مثا �ظهر
آلِخرين محمد كرB علي  aلكرمي، (مثاأل6ناI)5 (�حمد شاكر 

(عا�6 لنكد1 (محّب لدين لخطيب.
�ما كرB علي... فالكالz عنه في لحلقة آلتية.

*   *   *
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-٣٧-
Aلصحفّيو) dباBأللكّتا� (

في  من خّط  كل  (�ستا]  �ستا]نا  فهو  علي   Bكر �ما محمد 
لميال1B؛ ]لك �نه �(a من 6سم  Aلقر لشاz بقلم في مطلع هذ
 A:) ،مؤ6ّخًا باحثًا Aكا) ."Bّلجالهم لطريق (�(a من عّبد لهم 
 Aكا) لنصو�،  (تمحيص  لتحقيق  في  لغاية  بلغ  قد  يكن  لم 
كاتبًا جتماعيًا، (كاA له �سلو� في لترّسل، قلت في (صفه لما 
لحميد  �تخطى عبا6" عبد  :ني كنت   >Aلبيا  d>�مر كتابه  قّرظت 

لكاتب ألستمتع بعبا6" محمد كرB علي.

ِقدz عهد'  لحميد في  لقوa؛ فإA عبد   (ال تستكثر( هذ
]لك،  في  �ما16  ال  لكّتا�،   zما: �مانه  (َسبق  قدمه  (6سو¢ 
ْبق (مرّجح لزمن (ُ(ضَعت لعبا6تاA في  (لكن :] ُترL فضل لسَّ

لسابق. zإلمالميزA 6جحت عبا6" لكاتب لالحق على 

بالتجِربة  يحّقق  (ال  لمنطقي  بالدليل  يثبت  ال   dشي  (هذ
 Aلنقد (كا بالذ(J، فمن كاA من �هل   L6َُيد لمخبرية، (لكن 
لما قلت  لكالz شهد  ألساليب (يستطيع تصنيف  zطعو J)ّيتذ
بأنه لحّق. (لقد صحبت ألستا] كرB علي �مدً طويًال (عند1 من 
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هللا. dشا A: يومًا d�خبا6' لكثير، �حّد� بها لقّر
(�ساليب لكّتا� ألقدمين �6بعة:

نفسه  في  ما  نفسك  :لى  ينقل   A� صاحبه   a)يحا �سلو� 
:لى تجميلها  يقد6 عليها (�(ضحها، ال يقصد  بأصّح عبا6"  هو 
(ال :لى تحميلها ما ال حاجة بها :لى حمله، يبتغي فيها إليجا� 
بن  لترّسل، �سلو�  لمجا�، (هذ هو  فيها على  (ال يحر� 
�6سالA (محّب  كرB علي (شكيب  لمقّفع. (على طريقه مشى 

لدين لخطيب (�حمد �مين.
(�سلو� يجّمل لعبا6" لتجميل لمقبوa، (يأتي معها بما 
يقا6بها (ما يناسبها من طريف لّسَير (غريب لخبر، (6بما بتعد 
الستطرB عن لمعنى لمرB فضّل عنه �( نسيه، �( 6جع :ليه  بهذ
بعدما بتعد عنه. (هو يخر� بك من معنى :لى معنى (من فكر" 
لمقاa (ما هو لموضو{  A:لى فكر"، حتى ال تد16 ما] كاA عنو
ألصلي للكالz، (لكنك ال تمله (ال تضيق به. (هذ هو �سلو� 

لجاحظ.
 B� 6بما  بل  بالفكر"،  عنايته  مثل  بالعبا6"  يعتني  (�سلو� 
عليها فأضا{ لمعنى لتجميل لَمبنى، يقرA بالكلمة �ختها �( بنت 
عّمها، (يحشر معها من ألبيا� ما يؤّيدها فيختلط لنثر بالشعر، 
:لى  منه  �قر�  لصناعة ) لتكّلف  :لى  بأنه  تقر5'  حين  (تحس 

لمطبو{، (هذ هو �سلو� بن لعميد. �Bأل
يصّف   ،"Bلمقصو هي  (حدها  لعبا6"  يجعل  (�سلو� 
فيه  ُمسخت  لمعاني،  من   ًخلو  Aكا (لو   ًحلو كالمًا  صاحبه 
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ألفكا6 �لفاظًا (لصو6 كلما�، يفّكر صاحبه بيد' ال بر�سه، قد 
يثير فيك لعجب من Bّقة صنعته �( إلعجا� ببا6{ �خرفته، لكنه 
لوحة  فهو  قلبك عاطفة،  يبعث في  يثير في ]هنك فكر" (ال  ال 
 dلحسنافسيفساd جامد" ال طاقة �هر، تمثاa حسناd من لشمع ال 
لفاضل،  لقاضي ) Bلصاحب بن عّبا نفسها. (هذ هو �سلو� 

لحرير1<. �ألسلو� لصناعي لذ1 بلغ لغاية في >مقاما
في   �Bأل �ساتذ"  بهم  �(لع  لذين  لكّتا�  هم   dهؤال)
 .� لهم لموضوعا)Bلمناهج (حّدلذين (ضعو لهم ) 46لمد
(ما هؤالd بأعظم كّتا� لعربية، (ما �سلو� بن لعميد (لصاحب 
لقاضي لفاضل (بن ألثير (صاحب >لمثل لسائر<) باألسلو� )
لحرير1< لتي  �لذ1 يصلح قد(" للطّال�، فضًال عن >مقاما

كانت ُتَعّد -يومًا- لنمو]� ألكمل لألسلو� ألجمل!
هذ على ما فيها من برعة في للعب باأللفا£ كلعب لسَحر" 
في >لسيرL<، (على �A كتا� >لمثل لسائر< �جوB كتب لبالغة، 
(لوال  (كتاباته،  برسائله  لممّل   'Bستشها) لوال غالظة صاحبه 

طوa لسانه (شتمه لنا4 بال سبب.

*   *   *
�كبر  (لكن  ألقدمين،  لكّتا�  كبا6  هم   dهؤال ما  ال، 
(ال  منهم  �نفيه   A� �ستطيع  ال  لجاحظ،  خمسة:  لعربية  كتا� 
لتوحيدa)� 1 قصصّي مبتِكر في �Bبنا،  Aبعد' عنهم، (�بو حّيا�
بن عربي في ) ،>dإلحيالغزلي حين يحّلل لنفس لبشرية في >)
لدين، (بن  بمقيا4  بمقيا4 ألB� ال   قسنا' [:  >�لفتوحا<
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خلد(A في >لمقّدمة<.

لعين  جنبه  (:لى   YBبر �6يتم  هل  لكبا6.  كاألنها6   dهؤال
لخضرd؟ هو يجرB 1ّفاقًا متقّحمًا قويًا كفا46 غّض طْرفه (كّد 
�مامه،  لعدّ( ال يبصر ما  فرسه (شهر سيفه، (�غا6 على جيش 
(هي تخر� َخِجلة من تحت لصخر" عند 6ِْجل لجبل تمشي في 
لساقية خالية ما فيها :ّال حصى لّما{ ال يظهر  Yساقية صغير"، فتر
فيها -من صفائه- لماd، تخطر على ستحياd كأنها عذ6d خرجت 

من خد6ها �(a مر".

�مثاa) هم كاألنها6  لهم   Aكا A:) لخمسة (�مثالهم  dهؤال
لها  �مّثل  لخضرd فكثير"،  لصافية كالعين  لسوقي  �ما  لكبا6، 
قالها  بكلمة (حد"  لسّماL، (�مّثل لكالمه  بن  بمثل (حد هو 
(B، ما �عجب شأنك بين �هل B يا" :aلطائي، قا B)B dفي 6ثا
تريد  (:نما  (�تعبَتها  :كرمها،  تريد  (:نما  نفسك  �هنت  �مانك! 
لملبس  (�خشنت  طيبه،  تريد  (:نما  لمطعم  �جشبت  6حتها، 
 A� قبل  �A تمو� (قبرتها  قبل  �متَّ نفسك  ثم  لينه،  تريد  (:نما 
 Aآلخر"، كاُتقَبر. 6ّغبت نفسك عن لدنيا فلم تَرها لك قد6ً :لى 
سيماL في سّرL (لم يكن سيماL في عالنيتك، تفّقْهت في Bينك 
 ،Aيتحدثو (تركَتهم  لحديث  (سمعت   ،Aُيفُتو لنا4  (تركت 
(ال  ألخيا6  تحسد  ال   ،Aينطقو (تركتهم   aلقو عن  (خرست 
 Aإلخو من  (ال  َعطّية   Aلسلطا من  تقبل  (ال   ،6ألشر تعيب 
 كنت باهللا خاليًا، (�(حش ما تكوP Aنس [: Aنس ما تكوP ،َهدّية
لنا4! فمن سمع بمثلك، (صبر صبرL، (عزz عزمك؟  Aما يكو
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في  نفسك  بعدL؛ سجنت  لعابدين  �تعبت  (قد  :ّال  ال  �حسبك 
تحتك،   �فر (ال  معك،  جليس  (ال  لك،  محّد�  فال  بيتك 
 Aال صحفة يكو) ،L5فيها ما Bال ستر على بابك، (ال ُقّلة يبر)
 !B)B .(١)L6ِمْطَهرتك قلبك (قصعتك َتْو ،L5عشا) L5فيها غد
لطعاz طّيبه، (ال من  باB6'، (ال من   dلما ما كنت تشتهي من 
لملبس لّينه؟ بلى، (لكْن �هد� فيه لما بين يديك. فما �صغر ما 
 Lبذلت، (ما �حقر ما تركت في جنب ما �ّملت! فلما مّت شَهر
�6يت  فلو  تبعك،  (�كثر  عملك،   dB6 (�لبسك  بموتك،  6بُّك 
 zليو فلتتكلم  من حضرL عرفت �A 6بك قد �كرمك (شّرفك، 

عشيرُتك بكل �لسنتها فقد �(ضح 6بك فضلها بك".
لذ1  لممتنع، (هذ هو ألسلو�  لسهل   zلكال هذ هو 
 Aلَجنايسهل نطقه على للساA (يعُذ� (قعه على آل]A (يدخل 
بال ستئذA، �فندعه لتكّلف لصاحب، (تصّنع لقاضي لفاضل، 

لحرير1؟ �(�العيب أللفا£ في مقاما
 �� (هجر لطيبالملّذ Lمن تر) Bَ)B ما يصف به Aكا A:)
لمشر({  لزهد  هو  ليس   (�لرغبا جميع  من  لنفس   Aحرما)
(ليس مّما يأمر به لدين صفوَ" لمؤمنين. {ُقْل َمن َحّرzَ �ينَة هللاِ 
 �لطّيباِ لر�Jِ؟}، {ُكلو من  ِمن   �لطّيباِ) 'ِBِلعبا لتي �خرَ� 

عَملو صالحًا}.)
لمد6سية لتي �عرفها لكتاُ� لذ1  �(�فضل كتب لمنتَخبا
(ضعه لطال� >ند(" لعلماd< في لهند لصديُق ألBيب لدعية 

______________________
dلمالتْو6 :ناd ُيشر� به  (١)
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ير(نه  لمؤلفين  ليت  فيا  لند(1،  لحسن  �بو  لشيخ  لمخلص 
(يسلكوA سبيله. (هذ كله ستطرB على طريقة شيخنا لجاحظ، 
طريقة نقدُتها (�نا سائر فيها ال �ستطيع لنجا" منها (ال لبعد عنها، 

(خرجت بها من حد(B موضوعي. 
*   *   *

لبا1B)6 في مصر  Aكا A: :aلموضو{ فأقو(�نا �عوB :لى 
ألسلو� للفظي في لشعر :لى  ��(aَ من �خر� لنا4 من متاها
لذ1 فعل فعله في لنثر في لشاz هو  Aألصيل، فإ Aلبيا "Bجا
محمد كرB علي، (كالهما ناa ما ناa بالمطالعة (لنظر في Pثا6 
آللة (لصر�  zلَعُر(� (ال �تقن علو 1B)6لبا 46B ما ،dلبلغا
لنحو لبالغة)، (ما كاA كرB علّي متمكنًا منها، (لّما 6ّBسها في )
 Aكا) ،ًلجامعة ظهر ضعفه فيها. (كاA كالهما -مع ]لك- 6ئد

.aمعلم �جيا Aكا) ،ً�ستا]
 ��ما �حمد شاكر لكرمي فقد لقيته مر" (حد"، حين �خذ
لِما كتبه عن �ستا]نا   zلبِِز �Bّ6 بها على ألستا] محمد  :ليه كلمة 
صاحب  �Bيبًا  لكرمي   Aكا  .>Aلميز< مجّلته  في  لجند1  سليم 
ألجنبية (نقل :لينا (في  �Bئل من عّرَفنا باآلفنوA، كاA من �(
ألBبّي  لنقد  ما46َ  ئل من )� ئعها، (كاA من )6 لشاz) بعض 
�Bبية خالصة عرَفتها  مجلة   َa)�  >Aلميز< عندنا، (كانت مجلته 

Bمشق، �( عرفُتها �نا في Bمشق.
عا� لكرمّي مظلومًا (ما� مظلومًا، (قد كتبت في جريد" 
ألياz< من �من بعيد �Bعو :لى :نصافه (لكتابة عنه (عن مجلته، <
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(حملت  ماجستير،  6سالة  موضو{   Aيكو  A� يستحّق  (كالهما 
على :خَوتِه (كلهم �Bباd: حسن لكرمي (6فيقانا في مكتب عنبر 
عبد لغني (عبد لكريم �بو سلمى، فاستجا� �بو سلمى (كتب 
عنه (سمعت بكتابه (لم �6َ')، �بوهم لشيخ سعيد لكرمي نسبة 

 .(zهي طو6كر)) zلى طولكر:
محيي  (جمع   ،ًفقير مريضًا  شابًا  شاكر  �حمد  ُتوّفي  (قد 
من  طائفة  6شيد 6ضا)  للشيخ محمد   ٍ¢� بن  ((هو  لدين 6ضا 
مقاالته في كتا� صغير َسّما' >لَكرمّيا�<. (محيي لدين هذ هو 
لمهجر  �B� لذ1 ُيدعى�(a َمن عّرَفنا بأB� جبرA (�صحابه 
(لم  (فقدُته  كاA عند1  كتا� صغير  (له  لُمهاَجر)،  ((صوبه: 
�ستطع �A �عّوضه، جمع فيه معا6ضا� قصيد" >يا ليُل لصبُّ متى 
غُدُ'< ((Pخر من عا6ضها شوقي: >مضناLَ جفاُ' مرقُدُ'< لتي يغّنيها 
محمد عبد لوها�، (نغمتها ألصلية لتي نحفظها �حلى من نغمة 

محمد عبد لوها�). فَمن بعث به :لّي بثمنه شكرته.
لكالz عن محّب  لكالz عن معر(� فقد سبق، (�ما  �ما 

لدين (لنكد1 فسيأتي.
*   *   *

 )� dباB� لصحفّيين (حدهم؛ :نهملخمسة طبقة في  dهؤال
شتغلو بالصحافة، فنقلو :ليها �Bبهم �( صّبو فيها خالصة  dعلما

تفكيرهم.

 لصحفية (نزلو لكتابة   �تقنو  Aلثالثة فصحفيو لطبقة  �ما 
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 zلكال عن 6Bجة لكتابة ألBبية، كنجيب لريس. (ليس في هذ
نتقا� من �ساليب لصحفيين بل هو تقرير للوقع، (لو ستطا{ 
لكتابة بأسلو� ألBباd لما كانو صحفيين ناجحين،  Aلصحفيو
لخالص بأسلو� لصحفيين  �Bأل Aلذين يكتبو dباBأل A� كما
 A�) مقاًال   zمقا لكل   A� ]لك  لموفَّقين.   dباBأل من   Aيكونو ال 
فالصحفي يكتب   ،aلحا تقتضيه  لَِما   zلكال لبالغة هي مطابقة 
قرَ�ْته)   A:) تفهمه  للخاّصة كالمًا  يكتب  لنا4، (ألBيب  لعاّمة 
 zلليو ليومها، (لقطعة ألBبية  ُتكتب  لصحفية  لعاّمة، (لمقالة 

(للغد (لما بعد لغد.

 (من هذ' لطبقة صحفيوA فهمو >صناعة لصحافة< فأحسنو
لحكاz، (�(ضح   Iمن غير :سخا dلقّر  d6ضا: فهمها، هّمهم 
ألمثلة عليها يوسف لعيسى صاحب >�لف باd<. (لقد كتبت عند' 

بعد �A تركت >فتى لعر�< على �جر تفقنا عليه.

كاA يوسف لونًا Pخر ليس من لوA معر(� (ال من شكله؛ 
 L[ عقل،  كله  6جل   (هذ (للفن   �Bلأل يعيش  6جل   Lفذ
على   'Bعتما  (هذ لمزخَر�   J لمز(َّ ألسلو�  على   'Bعتما
لوضح،   1Bلعا باألسلو�  يعرضها  لمقنعة  لصحيحة  لفكر" 
 dهّجا Aغضب كا (معر(� محّد� لبق (مّز� مؤنس َفِكه، (:]

.Aللساكأخبث لهّجائين لسانًا، (يوسف جاBّ قليل لكالz عّف 

 dفشي >dلتي كنت �كتبها في >�لف با ��ّما موضو{ لمقاال
لسينما فصوًال   zعرفتمو'؛ كنت �كتب عن �فال [: تعجبوA منه 
(ال  لتمثيل،  نقد  (بين  لقصة  تلخيص  بين  (سط  هي   ،ًقصا6
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لتي كتبتها من �كثر من نصف  aلفصويزa عند1 كثير من هذ' 
 aئب من (قائعها، (مثاقرA، فيها قصص (مشاهد من لحيا" (غر
ألفالz في تلك ألياz، (ال تخلو من تعليق فيه  �من موضوعا
لموعظ �ثرً ما جاd َعَرضًا  Yِعبر" (من نصيحة �( موعظة. (�قو
من حيث ال يتوقع لسامع، لذلك كانت كلمة (عظ من مد46ّ 
 �فيزياd �بلغ (�حيانًا) من محاضر" من مد46ّ لفقه، (قد شاهد
لطعنة لتي يتوقعها إلنساA ال تبلغ منه ما تبلغه  A� لمحكمةفي 

حد" مثلها من لغافل عنها.)
لعاكفين  لسينما� (من   B�ني كنت من 6(  Aقد تحسبو)
لبكالو6يا (لم �Bخل  "Bشها �على لمالهي، (ال (هللا، (لقد حز
 zلتي �خذ(نا :ليها (نحن صغا6 �يالسينما :ّال مر" (حد"، هي 
لحر� أل(لى فأ6(نا مشاهد من حر� جناJ قلعة عند لمضيق 

قر� :سطنبوa، ما فهمت منها شيئًا.
(لم يكن يمنعني من لسينما (من �مثالها �� (ال �¢، فقد 
عرفتم �A �بي 6حمه هللا ما� (�نا في لصف لثامن سنة ١٣٤٣هـ 
منها  منعني  (لكن  لَد1ّ، ) بِْكر  فأنا  مّني  �كبر   ¢� لي  ليس  (�نه 
به (�حضر مجالسه  �تصل  لدين، (َمن كنت  6ُّبيت عليه من  ما 
من لعلماd، (ثالثة ليست B(نهما هي �ني لم �تخذ 6فيقًا :ّال من 

خل لمد6سة.B) لمد6سة
(لقد كنت �Y6 في لسينما (حتى لّما صر� �ترBBّ عليها) 
في   aلمحلو كالسم  (�نها  ملها"،  (�خطر  للشاّ�  ملها"  �جمل 
 'Bيذ(قه حتى يسيغه، ثم يألفه فيعتا Bللذيذ، ال يكا �كأ4 لشر
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لسينما  Aئي �6ينا' �خطر علينا منها، أللر dفيقضي عليه. فلما جا
ال نرY ما فيها حتى نذهب :ليها (لرئي يجيd هو :لينا، (لسينما 
ال نحضرها :ّال :A حجزنا لنا مكانًا فيها (لبسنا لثيا� لصالحة لها 
:ليها، (لرئي نر' في جميع ألحوa بال   aلدخو(Bفعنا �جر" 
لفيديو< ((�نا سمعت خبر' (ما قتنيته) < dفلما جا .aتعب (ال ما
لليالي بمصيبة ) zأليالسينما (لرئي، فهل تأتينا  Y[� علينا Aها

جديد" يهوA معها >لفيديو<؟
قبلته  لعمل   هذ لعيسى  يوسف  ألستا]  علّي  عر�  لّما 
 Aبالمّجا لسينما متى شئت  بها  بطاقة �Bخل  َفِرحًا، ألني سآخذ 
به  لعمل ضقت  (�Y6 ما شئت من ألفالz، (لكني لما جّرْبت 
لسينما للمتعة (�نا �Bخل للعمل، (حين  Aكرهته. فالنا4 يدخلو)

تصير لمتعة (جبًا تفقد جمالها؛ هذ' هي طبيعة لنفس لبشرية.
�حدثه،  مع   Aيعيشو لِفلم،   Aيتابعو  A)لحاضر  Aكا
 Aبعضًا منهم (يكرهو Aشعو6 �بطاله، يخالطونهم، يحبو A)يشعر
 Aيكونو بعض،  على   Aيشفقو) بعض  على   A)يحقد) بعضًا 
لقلم، �A)ّB مالحظاتي ) J6لوبنفوسهم مع لِفلم (�نا بعقلي مع 
�نه يبقى لي   A)لفصل، فهل ترفي لظالz ألخر� فأصو� منها 

شيd من الستمتا{ به؟
عاشرتهم،  (ال  لفن  �هل  خالطت  (ال  فنيًا   ًناقد كنت  ما 
لمصرية   Jلفر يز(6نا بعض   Aنما كا: لدينا مسا�6،  (ما كانت 
فاطمة  (فرقة  6مسيس)  فرقة   1�) (هبي  يوسف  فرقة  لتمثيلية، 
6شد1 لتي كانت تحا(A� a تجا6يها �( تزحمها، (جاdتنا مر" 
فرقة �مين عطا هللا، (هو لبناني (كما �ظن) يقّلد نجيب لريحاني. 
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�ما فرقة فاطمة 6شد1 فلم �حضر تمثيلها (حضر� تمثيل لفرقتين 
 Aلتي حضرتها لكل منهما) كاألخرَيين، (منها (�1 من لر(ية 
لخمس لتي �ّلفتها  �شتغالي بالر(يا Aعلمي كله بالتمثيل، (كا

(عّلمت لتالميذ تمثيلها.
شاهدتها  لتي  (هبي  يوسف  بمسرحية  :عجابي  من  (بلغ 
في  خطبة  فألقيت  لستا6   d6خا: بعد  لنا4  بين  من  قمت   A�
لتعليق عليها (إلعجا� بها! (كاA يوسف (هبي يعر� لتصفيق 
في  فيخطب   zيقو َمن  يومًا  يَر  لم  (لكن  إلعجا�،   �(صيحا
 (جعلو جميعًا   Aلممثلو ((قف  لستا6"،  فرفع   Bفعا مدحه، 
 6لد (تضّج  شاكرين  لي   Aينحنو ثم   aقو� كنت  لما   Aينصتو
بالتصفيق. (كاA ]لك في >لعباسية< لقديمة، (كانت حماقة مني 

(نز(" شبا� �خجل من ]كرها، (:A ]كرتها.
�ما لسينما� فمن لتا6يخ الجتماعي لدمشق �A �قوa :نه 
لعسكرية كانت في  للدعاية  6 سينما B لعثمانيين  zيا� لدينا   Aكا
6A لم �Bخلهما، >لزهر"< (�( B بعدها Aثم كا ،Aلبرلماموضع 
لزهرd) في موضو{ عما6" لقباني في لمرجة، (>سينما لنصر< 
كانت  ثم  لسينما،  تنطق   A� قبل  ]لك  (كل  لخيل،   Jسو في 
لد6جة   6)B من  (كلها  لَبْحَصة،  مدخل  في   >�لكو�موغر<
لثالثة. ثم �نشئت >إلمَبَير< في بّوبة لصالحية، (>لعباسية< كانت 
لعما6" لضخمة  للبِن (لخشب في موضع  بناd من طبقتين من 

لقائمة ليوz، (كل ]لك ملك أل(قا�!
*   *   *
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في  (�كتب   aلفصو هذ'   >dبا >�لف  في  �كتب  كنت 
لمقالة (طنية  Aلقبس<، فحين تكوموضوعا� �خرY فيها (في >
ملتهبة �بعث بها :لى >لقبس<، (حين تكوA هاBئة معقولة �نشرها 

.>dفي >�لف با

يد'  لعيسى  لشهر أل(a (مّد ألستا] يوسف  (لما مضى 
:لّي باألجر" لتي تفقنا عليها �لّم بي خاطر غريب، هو �A �خذ1 
لخاطر سيطر" كاملة فرفضتها...  ألجر" َمَذّلة لي! (سيطر علّي هذ
6فضتها :باd (شممًا، (�نا (�مي (:خوتي في �شد لحاجة :لى كل 

قر� منها.

نفسي  من  �نا  (عجبت  علّي،  (�لّح  ألستا]  مني  (عجب 
(لكني لم Pخذها. (لم �عر� :لى آلA لما] لم Pخذها!

*   *   *
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-٣٨-
صد(6 >6سائل إلصال�<

مئة  له   dلعلما فالنًا من   A� لترجم  في كتب   A)تر عندما 
لرسالة لصغير"  A)َيعّد مصّنف (مئتاA (�كثر، تذّكر( �نهم كانو
من  (Pالفًا  �لفًا  يبلغ  لذ1  لكتا�  مع   �(6قا في   Aتكو لتي 
لصفحا�، يجمعوA ]لك كله في 6قم (حد. فإA �نا ِقست ما 
لمئة...  (ًلمقيا4 جا(َ�� مصّنفاتي (جا(َ�� كثير صد6 لي بهذ

لكتب منها (لتي ُتسّمى كتبًا ال 6سائل) �كثر من ثالثين.
�(a هذ' لمصّنفا� صد(6ً >6سائل إلصال�<، من يقر5ها 
ألثر لذ1 كاA لها يوz صد(6ها. :نها  L6يد A� ال يستطيع Aآل
 A)تر �ال  بركة ساكنة.  �ُلِقَيت في  ُقل >حصا"<   )�  ،ًَحَجر كانت 
ئر" B بعدها  ئر" B لبركة  ترسم على (جه  ِصَغرها  لحصا" على 

�(سع منها، ثم تتعاقب لد(ئر حتى تبلغ َحفافي لبركة كلها؟
كاA مجتمعنا يوz صد(6ها (سنة ١٣٤٨هـ) مضطربًا هائجًا في 

جانبه لنضالي (لسياسي، (لكنه كاA هاBئًا في جانبه لفكر1.
 A)6على كتبهم في حلقاتهم، يكّر Aفيه مشايخ عاكفو Aكا
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لكتب لتي قر5(ها(١) على مشايخهم يعيد(A :قرdها  "d(غالبًا) قر
تالمذَتهم، فما كانو يزيد(A عليها �( َيِزنوA ما جّد في عصرهم 
مالية   �معامال  �(مذهب، (جّد �فكا6   �(لقد جّد بميزنها. 
 لبّينو لكتب  تلك  مؤّلفي   zيا� لو كانت على  جتماعية  (�(ضا{ 
 Aلكل �ما zإلسال A� A)يذكر dلعلما  Aكا zيا� حكم هللا فيها، 
فيها  �كتافهم جعل  بين  هللا  6ّكبها  لتي   �لكر (مكاA�) A هذ' 
 A لتفكير، لم يجعلها صند(قًا لشريط تسجيل يد(َّ "B� ماغًا هوB
ل عليه، فإB6� Aنا :عاBته �عاB'، فإ] مللنا' محونا' �(  فيه ما يسجَّ

.A)لمقّصرتوّلى محَو' مّر لزماA. ما قّصر( هم (لكن نحن 
في   )� مد6سهم  في  لطّال� ) لمد6ّسين  من  (>�فندية< 
جامعتهم، ال يعرضوA للمشايخ (ال يكاB يعر� لمشايخ لهم. 
:لى   (Bعو لرسمية   46لمد على  لمشايخ)   1�)  حملو (ما 
 يحا(لو  A� غير  (من  :صالحها  من   يئسو عندما  :ّال  مقاطعتها 

:صالحها!) (]لك عندما قامت نهضة لمشايخ. 
لمتو�َيين كما قلت من  لمشايخ (ألفندية كالخّطين   Aكا
L قليًال [) (46قبل، فانعطف هذ قليًال (�عني خّط طّال� لمد

______________________
�ثبته هنا هو  (١) كلمة قر5(ها كنا نكتب همزتها على أللف، (لكن ما 
 Aلهمز" مكسو6" �( كالحركا�؛ فإA كانت  Yلكسر �قو Aأل �لصو
ما قبلها مكسو6ً ُ(ِضعت على َنبِر" (على سّن �1 على ياd غير منقوطة)، 
 ،)فإA لم يكن كسٌر (كانت هي مضمومة �( ما قبَلها مضمومًا فعلى (
ياd ساكنة مثل  قبلها  :ّال :A كاA ما  (:A كانت مفتوحة فعلى �لف، 
في  لخطأ  (لفشّو   dلقّر بعض  لفائد"  لحاشية  هذ'  كتبُت  >هيئة<. 

 .dإلمالقوعد 
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للفخر)  (للتا6يخ ال  �قّر6  (�نا  فتقا6با.  لمشايخ)،  (�عني تالميذ 
6سته B 46 جامعًا مع�a)� A من ظهر في لشاz من تالميذ لمد
لقرd" على لمشايخ هو علي لطنطا(a)�) ،1 من نتسب :لى 
كلية  في  (6فيقي  �خي  هو  لمشايخ  على  قرdته  بعد   46لمد
لشيخ مصطفى لز6قا، �خذ لبكالو6يا سنة ١٩٢٩ بعد1  Jلحقو
 )� بسنتين  لقّرd) �سّن مني  بيني (بين  �نه ((هذ سر  بسنة، مع 
 A�  B6�  )� بقي،  �نه  ظن   )�) هو  (بقي  (لكني شخت  ثال�، 
لنا4.  به  تحد�  عجيبًا   ً�مر لبكالو6يا  نيله   Aكا) شابًا.  يبقى) 
(جاd بعد1 محمد لمباL6 6حمه هللا، (�حمد مظهر لعظمة شفا' 
لخطيب، (محموB مهد1 إلسطنبولي (من  aهللا، (محمد كما
لصبا�، (لشيخ  لشيخ صبحي  بعد'   dجا) .Aآللست �حصي 
لدكتو6) معر(� لد(ليبي، (كثير(A، حتى عظم -بحمد هللا- )
لعاملوA في ) هللا  :لى  لدعا"  معًا جمهر"  منهما  لفريقاA (صا6 

.(١)Aآللدعو"  Aميد
هذ' لقافلة كاA �(لها �نا (لشيخ مصطفى، سبقت �نا سبق 

�ماA ال سبق علم (فضل.
______________________

(مباحث<،  >فَكر  كتا�  في   >"Bلمفقو لحلقة < مقالة   a)� نظر   (١)
 aلمنشو6" في >فصو لغربية<  لحضا6"  (في محاضر" >موقفنا من 
 6B جع �٢٨١-٢٨٦ من طبعة6 .aإلجما :سالمية< تفصيل لهذ
 Aلخطا كأنهما   Aتمشيا  Aلطبقتا "كانت  (فيها:  لجديد"،  لمنا6" 
لخط  نعطف  �نه  لثالثين  َعشر  ئل )� في  تفق  لمتو�ياA، (لكن 
لتقيا فكاA خط ثالث... (متد ) ،Lأليسر :لى هناأليمن :لى هنا (
 �لخط -بحمد هللا- حتى صا6 منه سلسلة ثالثة ]هبية لحلقا هذ

ُتَعّد حلقاتها بالمئا�" (مجاهد).
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لتي  >aلعقاكانت هذ' لرسائل لتي كتبتها (كانت >حركة 
تلك  لنا4 في Bمشق في  مّما شغل  بها ((سأتكلم عنها)  قمت 
 ،�ألياz (مأل بذكر1 مجالسهم، ]كر1 بالخير تا6" (بالشّر تا6
حمال :لّي كثيرً من لقد� (قليًال من لمد�. (كاA �حبَّ :لّي لو 
�A غير1 مّمن شهد �يامهما (عر� Pثا6هما هو لذ1 كتب عنهما 
لعيو�  �Bعد A:) يا �مد� نفسيلمز �ال �نا، ألني :A ]كر

P]يُتها.

(ما �عني �ني صر� بهما (بما سيأتي من �مثالهما ((ما �كثر 
لنا4<،  لدنيا (شاغل  >مالئ   ��مثالهما في حياتي)... ما صر
فذلك لمتنبي. (ما �16B هل تنّبأ حقًا �z هو لقب لبسه، �ما �نا فما 
تنبأ� (ما لي شيd من عبقرية لمتنبي (ال من (صفه (حكمته، 
(ال �ملك مثل 6(عة شعر' (ال �طمع بمثل بقاd ]كر'. (ما] ينفع 
لمّيَت :A ]كر' لنا4 �( نسو' �( مدحو' �( ]ّمو'؟ :نما ينفعه ما 

.Aقّدz من عمل (ما يرجو من غفر

*   *   *
كانت 6سائل �6بعًا لم �جد عند1 :ّال أل(لى منها، (هاكم 
لطنطا(1،  علي  محمد  بقلم  :نها  عليها  مكتوبًا  جلدتها  صو6" 
لترّقي في Bمشق  لفلسفة، مطبعة  � (في Bآلبكالو6يو4 في 
 A�) لمصر1 �ني محمدسنة ١٣٤٨هـ. (معنى هذ باالصطال� 
:لى سم  لشاz فنضيف سم محمد  �ما نحن في  �بي هو علي، 

لرجل تبّركًا (تشّرفًا، (سمي هو علي.
�ستطع،  فلم   Yألخر لثال�  لرسائل  �جد   A� حا(لت 
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 dكثرهم مضى :لى لقا� Aني، �عني من بقي منهم فإ(سألت :خو
 .ً�ثر لها   �فما (جد عند'  �جدها   A�  �قّد6 َمن  6به، (سألت 
بلدً، ثم  يومًا   ��ثا6 ألحوa: 6سائل  aمعي من تحّو فاعجبو

جاd يوzٌ يفّتش مؤّلفها عن نسخة منها فال يجدها!
عن  صو6"  فيها   �(جد ألني  َفِرحًا  لرسالة  هذ'   �قر�
سنة.  (خمسين  �6بع  قبل  كتابتي  �سلو�  من  (نسخة  تفكير1 
ألفكا6 لتي شتملت عليها هي نفسها  �لذ1 سّرني �ني (جد)
�فكا16 آلA، (ما Bعو� :ليه يومئذٍ هو لذB� 1عو :ليه ليوz، ما 
بّدله مر(6 �كثر من نصف قرA. (من لكّتا� من يبّدa �فكا6' كما 
يبّدa قمصانه! �ما �سلوبها فليس هو لذ1 �كتب به آلA، (لكنه 
لرسالة) �سلو� جزa صحيح،   ��نقله من فقر ((ستر(A مّما 
لذ1 هو لي كما  لحّق   aقو� لمؤ¢6ّ   zفأنا هنا في مقا (عفوكم 

لذ1 هو علّي. aقو�
لفلسفة، فكاA في  بد6سة  كتبتها حديَث عهد  لما  (كنت 
لقسم أل(a من هذ' لرسالة جذ(6 ما كتبُته في كتابي >تعريف 
 ("Bلما dعاz بدين إلسالz<. (قد 6Bسنا لميتافيزيك (�1 ما (6
لمنطق ) لمشايخ  يقر5'   Aكا لذ1  �6سطو  منطق  لمنطق، )
ند46  (كنا  لنفس،  ألخالJ، (علم  لحديث، (علم  لعلمي 
]لك كله في لكتب ]تها لتي كاA يد6سها لطّال� في با6يس، 
هذ ما �6B(نا عليه (كّلفونا به. (علم لنفس لفرنسي يعتمد على 
لنظريا� ال كالذ1 ُيد46َ آلA، فقد 6Bسنا نظريا� (مذهب في 
للّذ" (أللم -مثًال- (تحقيق ماهيتهما لم يُعد لطّال� يهتّموA بها 
في غير فرنسا، (6Bسنا علم لجماa (علم الجتما{. (بعُض ما 
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]كر� ال تنطبق عليه شرئط لعلم، (لكن �قوa ما يطلقه عليها 
لنا4.

لذين كانو معي في شعبة لفلسفة كثير(A، (لكن �ثر ما )
في  منطبع  (هو  تفكير1  (في  نفسي  في  عميقًا   Aكا فيها  6Bسته 
نفسي (طالما ستفد� منه في كتبي (في محاضرتي، على حين 
�A �كثر :خوني 6Bسو' (نسو'. كما �A ما 6Bست من لعلوz (في 
 aتز لفسيولوجيا، �1 (ظائف ألعضاd، (غيرها) ال ) dلفيزيا
 aلفصو�صوله (ال يزa كثير من فر(عه في ]هني. (ما جاd في 
�نقله نقًال عن  أل(لى من كتابي >تعريف عاz بدين إلسالz< لم 
لكتب لتي قاa �حُد َمن كتب عنه :نني نقلته منها، (كيف (قد 
]كر� �سسه في هذ' لرسالة (هي مطبوعة سنة ١٣٤٨، (سمعه 
 �مني لطّال� على مدY عقوB من لسنين، (طبع في لمذّكر
لجامعية في �عوz كثير" متعاقبة، (نشر� بعضه في >لرسالة< من 
�كثر من خمس (�6بعين سنة، (لكتب لتي ظن أل¢ لناقد �نني 

نقلت منها طُبعت بعد ]لك لتا6يخ بزمن طويل.
*   *   *

 Yبن :حد�قر� لرسالة آلA فأعجب (هللا كيف كتبتها (�نا 
(عشرين سنة فقط! لقد نضجت مبكرً، (ما بعد نضج لطعاz :ال 
:نني   aقا حترقت مبكرً؟ (لكن من  لهذ تر(نني  حترقه، فهل 
حترقت؟ ��نكر نعمة 6بي (قد �مرني �A �]كرها (�A �حّد� بها؟ 
لتوضع لسخيف مني جحوB لما �كرمني به 6بي؟  �ليس في هذ
لقّو" منك، ال حوa (ال قو"  Aللهم :نني معتر� بفضلك مؤمن بأ
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:ّال بك، فَأzBِ علّي نعمتك (�6قني لشكر عليها.
� من هذ' لرسالة ليرY َمن هو في هذ' لسن (سأنقل فقر
 Aألمس، (سيعجبومن شبا� ليوz كيف كاA َسنينهم(١) من شبا� 
حين �6(1 لهم قصة كتابتها فير(A �ني كتبتها كلها في جلسة (حد" 
ماتا،  فقد  ستشهاBهما،  �ستطيع  لكني ال  عدلَين.  �ماz شاهَدين 
قليل-  -عّما  (�نا  6بهما،   dللقا مضيا  (قد  عليهما  �كذ�  (لست 
لدين  zألستا] حساالحق بهما؛ هما لشيخ محمد �هد لكوثر1 (

لقدسي.
قلت في �(لها بعد لَبسملة (لَحمدلة(٢): للهم :A هذ Bينك 
 dلذ1 �نزلت به (حيك، (هؤاللذ1 َبعثت به نبيك، (هذ كتابك 
لذين �مرتهم باتباعه (�(جبت عليهم لعمل به. للهم :نهم  LBعبا
 �كثرهم) سبيلك (ختلفو في Bينك (تفرقو (�( ضل   قد ضلو
ما  �كثُر  فأضاعو عّزهم ((Bّعو مجدهم، (عاشو (هم  شيعًا، 
ً �شدَّ ما كانو ضعفًا. للهم هّيئ لهم (ليًا من �(ليائك Bعد كانو

______________________
(١) َسنينك: من كاA في مثل سنك.

 ،Lهللا عز zB� 1� >"لّدْمَعز< :لَبْسملة< (>لَحْمدلة< قالو< (٢) كما قالو
من  ليست  مولَّد"  (�مثالها  (هي   ،Ldبقا هللا   aطا�  1� لّطْبَلقة< <)

لفصيح.
(هي  لَهْيَللة< <) هللا،   Aسبحا aقو (هي  لّسْبَحلة< < (مثلها:  قلت: 
قوa ال :له :ال هللا، (>لَحْوقلة< (هي قوa ال حوa (ال قو" :ال باهللا، 
لفال�،  لمؤ]A حي على لصال" حي على   aلَحْيَعلة< (هي قو<)
للثعالبي �١٣٦  للغة<  >فقه  نظر   .Ldفد لَجْلَعفة< �1 ُجعلت <)

(مجاهد).
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يرشدهم :لى طريق لهدY (يدّلهم على سبيل لسدB، (يبّدلهم 
ً، (بالضعف قو"، (بالذلة عزً، (بالجهل علمًا، Bتحا �بالشتا

(ما ]لك على هللا بعزيز.

(قلت في Pخر لمقدمة: هذ' لرسائل ال �قصد بها لداللة 
على علم عند1، فما فيها :ّال ما يعلمه كل (حد فينا، (ال �6جو 
�A يتحقق ليوz �ملي منها، فإA ]لك �صعب من �A يتحقق في 
مثلها، (لكنني �6مي :لى تنبيه ألّمة :لى ما هي (قعة فيه، (لََعّلي 

بالٌغ من ]لك بعَض ما �6يد. Bمشق: غر" 6جب ١٣٤٨هـ.

*   *   *
لكوA :لهًا، (�A >فكر" إلله<  لرسالة ببياA� A لهذ �بد�
إلنساA ال يعيش (يمو� من غير  A�) ،فطر" مغر(�" في كل نفس
لوحي :لى معرفة إلله لحّق،  dلكنه قد يصل على ضو) ،Aيما:
لنا6 لتي �(قدها �(  )� ً(قد يضّل فيؤّله حجرً �( بشرً �( شجر
 Aلذ1 كالتي نحتها. (�شر� :لى بعض ما قاله B(6كايم  zألصنا
كتابه من كتب لمطالعة لفلسفية لتي كانت مقّر6" علينا ((هو �حد 
لشبا� عن معرفة (عن قصد ال عن جهل (ال  aعقو لذين �فسد(
 �A)6 (كاa6 ما6كس، (هو شّرهم) كما �شرB) عن خطأ: فر(يد
:لى بعض ما قاله كانط ((قد كاA كتابا' في نقد لعقل من كتب 
لمطالعة لفلسفية، على جفا� �سلوبه (صعوبة فهمه، ال سيما 
 �لحاال  Aلقانو لفرنسية)، (عرضت  لترجمة  نقر5' في  (نحن 
لصلة  �Bبطالنه، (حّد Aآللثال� أل(غست كونت، (قد تبّين 

بين لدين (لعلم.
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ثم تكلمت عن إلسالz، (�نه ال يمكن �A يكوA بين لثابت 
لعقَل  Aلعلم تناٍ� (ال تناقض؛ ألق في  من �حكامه (بين لمحقَّ
له   aمثا �قر�   A�) هللا،  عند  من  (حٌي  لديَن ) هللا  من  منحٌة 
للتاA تخّيلهما لَْيبِنس، (لم �كن قد طلعت ((هللا) على  Aلساعتا
لدين إلسالمي صالح لكّل  Aّ�) .لقيمما قاله بن تيمية في كتابه 
أل�منة (ألمكنة،  aفيه �صوًال ثابتة ال يؤّثر فيها تبّد A؛ ألAما�

.Aأل�ما aبتبد aتتبّد A� فر(عًا يمكن)

(عن  لعصر   zعلو لمشايخ عن  �كثر  ُبعد  عن  تكلمت  ثم 
فقلت:  �كثرها   )� لصوفية   Jلطر �تبا{  ختالفهم، (نزلت على 
(تمّر على �(ية فترY قومًا يرقصوA (يقفز(A (يصيحوA بأفظع 
 � (�نكرها، فتسألهم ُمنِكرً: ما يفعلوA؟ فينبئونك �A هذألصو
{ من 6مضاA على مسجد بني Bلوهو ]كر هللا! (تجتا� في ليالي 
�مية، فترY في (سطه �ناسًا قد لبسو قالنس ِطوًال (�ثوبًا كأنها 
لمخا6يط لناقصة يد(A)6 على �نفسهم، فتحسبهم ](1 ِجّنة، 
 A�) لدين(لكنهم يزعموA ((ُيِقّر بعُض لنا4 �عَمهم) �A هذ من 
لدين ُهُز(ً (ال لعبًا، (ال  Aما كا ،zلقو�با بكر فعله! ال (هللا �يها 

كاA �بو بكر معتوهًا (ال مجنونًا، (لكنكم...

(ال  لمذهب.  فيحا6�  سلفي  �نه  يّدعي  عّمن  (تكلمت 
ألخذ بالحديث (هم ال يعرفوA صحيَحه  Aهللا كيف يّدعو) 16B�
 A)نهم مقّلد� Aمن ضعيفه (موضوَعه من مرفوعه، (عّمن يّدعو
 dهؤال :ّال  نبيه  (سّنة  6به  كتا�  (بين  بينه  صلة  ال  لمقّلد   A�)
ألئمة، (ير(A �نهم �ضعف من �A يفهمو حديثًا صحيحًا (ضح 
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لحق ضا{ بين لفريقين... (هنالك من  Aلمعنى... كأللفظ بّين 
لتقّر� :لى هللا باللجوd :لى قبر (لي من أل(لياd، يطو� به  Yير

(يقّبل �عتابه!
(عن  هللا،  شرعها   (لما] لجمعة  خطبة  عن  تكلمت  ثم 
(ين لخطب يلقونه �سو� )B ما في A)5يقر لذين كانو dلخطبا
(كلهم  بها،   Jمتشّد (من  بخطبته  متغنٍّ  فمن  (�قبحه،   dلقا:
لوقف  (يستفهم حيث   zالستفها � صوته حيث نبر في  يستقّر 
لوعظ،  لغضب (غضباA حيث  الستقر6، (هو حزين حيث )
لبديعية   �لمحّسنا) لمستثَقل   B6لبا لسجع   zيلز (كلهم 

لمستهَجنة.
ثم غلَبْت حماسة لشبا� (ندفاعه فقلت: :A �مة بتا6يخها 
:ّال  �بت  لمشايخ  من  طائفة  �جل  من  عليها  ُيقضى  ال  (عظمتها 
كل جديد  (مقا(مة  مكانها  في  لوقو� ) مو6يثها  على   Bلجمو
لدين ليشكو :لى هللا قومًا �ضاعو'، (لمنابَر لَتبكي من  A: .نافع

�نا4 علوها (ما هم من فرسانها!
لموكلة  كانت  لتي  أل(قا�< < على  لهجمة  كانت  ثم 
لتي كانت  لجامع ألمو1  بالمساجد (خطبائها، (نقد� خطبة 
إلماz ير�  )� لخطيب  بن   A�  1� ،aُتو�6ّ ألمو ُتو�6ّ كما 
ألمو1  خطبة  (كانت  (جّبته!  عمامته  ير�  كما  (خطبته  :مامته 
مقّسمة بالقر6يط بين �سر ثال�، �سر" لخطيب ((�ّمي من �سر" 
هللا  لمنيني 6حمه  (قلت عن  لَمنيني، ) ألسطوني ) لخطيب) 
ألجّش لخشن لذ1 ال يسمعه  �(سامَحني: (فيهم من له لصو

َمن حوله.
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� �A �ضر� لمثل على B6� لقصة �ني(كاA �عجب ما في 
Bفع لر(تب لمن ال يعمل فقلت (�٣٨): كاA لولد1 6حمه 
هللا جزd على جزd من لقرAP يقر5' في جامع لّسنانّية، ثم ُتوّفي 
فُعّينت مكانه، (لقد مضى علّي خمسة �عوz (لم �قر�' مر" (حد" 
لمعا� يأتيني، (�مثالي في هذ كثير، (أل(قا� الهية العبة لم )
نتدَبت جد" لي نفسها لقرdته  A� تسألني يومًا عن عملي. (لوال
لماa حرمًا، (لكنه حرz على هذ' لدئر" لـ... ال علّي  �ألخذ
6" مفّتشين Bإل�نا (حد1. (ألنكى من هذ �نني لم �سمع �A لهذ' 

يد(A)6 على لمساجد فير(A ما يحد� فيها.

إلماz يغيب (يوكل عنه  A� من �يسر ما يحد� A� بّينت)
."d(كيًال، (قد يوكل هذ ثالثًا ال يحسن لصال" (ال يجيد لقر

 Aتب عني. كالمرتَقب هو عزلي (قطع لر �لجو Aكا)
 zحد"! (لم �ندهذ في لوقت لذ1 كنت �حتا� فيه :لى للير" لو

-مع ]لك- على ما كتبت.

*   *   *
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لى �لقّر�	 �لكر��
لقد بذلُت في تصحيح هذ� �لكتا� غايَة ما �ستطعت 
من �لجهد، لكّني ال 0َمُن .- يكو- فيه خطأ سهوُ' 
عنه، أل- �لكما> ليس ألحد من �لبشر، نما هو 
من صفا' خالق �لبشر. فأ?جو .- َيُمّن علّي قا?ئه 
(Gقا?K سائر كتب جّدH �لتي صّححُتها G.عد' 
خر�جها من قريب) فينّبهني لى .H خطأ سهو' 
 Nنا .شكر.G ،'عنه لكي .تد�?كه في �لطبعا' �آلتيا

T.Gعو له �َهللا بأ- يجز> له �ألجر �Gلثو��.

         مجاهد مأمو- Tير�نية
mujahed@al-ajyal.com
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