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نظرة امل�ؤلف يف الق�صتني

�إنّ الغر�ض الذي و�ضعته ن�صب عيني والق�صد الذي رميت �إليه حني �شعرت
بدافع داخلي يدفعني �إىل ت�أليف الق�ص�ص كانا :ت�صوير حياتنا ال�شعبية وا�ستخراج
درو�س قومية واجتماعية منها .بل �إين �شعرت بدافع يدفعني �إىل هذا الغر�ض وهذا
الق�صد كالدافع الفني الذي حدا بي �إىل �إن�شاء ق�ص َت ْي عيد �سيدة �صيدنايا وفاجعة
حب� ،أي �أنّ الغر�ض والق�صد املذكورين مل يكونا هما الدافع الذي حملني على
مكابدة الأدب الق�ص�صي ،ولو كان الأمر كذلك ملا وجدت مربراً للإقدام على
هذا العمل ال�شاق واتخاذ هذه اخلطوة اخلطرة.
بنيت الق�صة الأوىل على م�شاهداتي ال�شخ�صية يف عيد �سيدة �صيدنايا امل�شهور
الذي ح�ضرته للمرة الأوىل �سنة  ،1930فجاءت ق�صة ب�سيطة املو�ضوع احليوي �إال
�أنها دقيقة املو�ضوع الفني ،غنية مبظاهر احلياة ال�شعبية .ويرى القارىء �أين قد
انتخبت لبطولة هذه الق�صة �شخ�صاً نادراً جهزته الطبيعة مبزاج قوي ّ
وترك ٍب فيه
خلق خا�ص فهو رجل وحده ،م�ستقل بذاته ا�ستق ً
الال نف�سيـاً يفرده عنـا حتى �إننـا
كثيـراً ما ن�سيء اختباره وفهمه ،ولكني مل �أجتهد �أن �أجعله رج ًال خارقاً خارجاً
عن حدود الرجال الطبيعية �أو �شخ�صاً خيالياً ي�ستحيل �أن يوجد يف عاملنا هذا �أو
يف حميطنا القومي ،بل �إين اجتهدت كثرياً يف انتقائه من بيئتنا فهو �شخ�ص منا
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وحي من �أحيائنا ،وقد عنيت عناية خا�صة بو�صف املكان والزمان اللذين حدثت
ّ
فيهما الق�صة وت�صوير املظاهر ال�شعبية التي رافقت حوادثها ،فالدرو�س التي
تت�ضمنها ق�صة عيد �سيدة �صيدنايا هي درو�س يف �شخ�صية �أحد �أفراد ال�شعب ويف
مظاهر ال�شعب العادية ال يف املوا�ضيع النظرية والفل�سفية.
�أما الق�صة الثانية فهي ذات مو�ضوع حيوي دقيق له عالقة كبرية بحياتنا
االجتماعية و�آدابنا القومية .ويتناول مو�ضوعها كربى ق�ضايا حياتنا االجتماعية
والقومية الع�صرية :ال�صراع بني عهد اخلمول وعهد التنبه والنهو�ض ،العراك
بني الأنانية واخلري العام ،بني املادية احلقرية والنف�سية ال�سامية ،بني احليوانية
والإن�سانية ،بني الرذيلة والف�ضيلة ،وبطلها «�سليم» �شخ�ص ذو نف�س فنية �شعرية
ح�سا�سة �إىل الدرجة الق�صوى ،كما ب ّينت ذلك يف بداءة الق�صة.
�ضم ْنت فاجعة حب انتقاد بع�ض عاداتنا وتقاليدنا القدمية ونظرة يف بع�ض نواحي
َّ
حياتنا االجتماعية الع�صرية وبع�ض امل�سائل النف�سية واملثالية .وقد تناولت فيها،
عدا البطل� ،أ�شخا�صاً �آخرين كال�سيدة «ك» وال�سيدة «و» وال�سيد «ج» وزوجه
وال�شاب ميخائيل والآن�سة دعد ،واعتنيت كثرياً يف انتقاء ه�ؤالء الأ�شخا�ص
من جمتمعنا حتى ظهروا ب�صفات طبيعية ال تك ّلف وال خيال فيها� .أما احلديث
املو�سيقي الذي �أثب ّته يف �صدر الق�صة فهو در�س خا�ص ق�صدت �أن �أ�شرح فيه
خال�صة النظرية الع�صرية الراقية يف املو�سيقى و�أغرا�ضها .وع�سى �أن �أكون توفقت
يف ذلك .و�أعتقد �أنّ نف�سية �سليم ودعد متثّل ظاهرة نف�سية جديدة يف حياتنا
االجتماعية خمتلفة كل االختالف عن النف�سية البادية يف جميع الأ�شخا�ص
املحيطني بهما.
وق�صدي الأول من هذه الق�صة �أن �أو�ضح احلالة املادية امل�سيطرة على عقولنا
ونفو�سنا حتى �أننا جننب عن مواجهة احلياة الف ّنية ونف�ضل اخلمول على املجازفة
ببع�ض راحتنا ،ونخاف كثرياً من الوقوع يف �صعوبات احلياة وجمابهتها ،وال ن�شعر
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�أنّ للإن�سان قيمة غري قيمته املادية .بل �إننا دائماً م�ستعدون لقتل العواطف احلية
من �أجل ت�أمني راحة اجل�سد .ور�أيت �أن �أبني فيها �إغراق جمموعنا يف �إهمال
ف�ضائل كثرية �ضرورية الرتقاء نف�سيتنا وعقليتنا ولو �أدى �إهمالها �إىل الق�ضاء على
كل �أمل لنا بحياة حرة راقية وكل مطلب �أعلى تتجه نحوه ب�صائرنا.
وال �أكتم القارىء خ�شيتي من �أن ينحى بع�ض الك ّتاب االنتقاديني بالالئمة
علي جلعلي الق�صة فاجعة انت�صرت فيها احليوانية على الإن�سانية والرذيلة على
َّ
الف�ضيلة ،فعاك�ست بذلك املبد�أ الذي اتبعه �شك�سبري يف ق�صته ال�شعرية التي
�صد ْرت فاجعة حب ببيت منها وهو :املبد�أ القائل ب�ضرورة ت�أييد الف�ضيلة وجعلها
َّ
دائماً و�أبداً منت�صرة .واحلقيقة �أين �أنا نف�سي ترددت كثرياً يف بادىء الأمر حتى
كدت �أتبع املبد�أ امل�شار �إليه ولكنني عدت فرجحت النظرية التي عملت بها
وهي� :أنّ انت�صار الف�ضيلة الدائم يف الأدب قد يقلل من �أهمية الدعوة �إىل ن�صرتها
يف احلياة .وملا �أنعمت النظر يف ظروف الق�صة وجدت الأ�سباب الروائية اخلا�صة
بها والأمانة للواقع توجب جعل اخلتام على الوجه الذي و�ضعته ،خ�صو�صاً بعد
�أن در�ست حالة البطل �سليم ووجدت �أنه �سابق زمانه بعقد �أو عقدين من ال�سنني
على الأقل ،ف� ً
ضال عن �أنّ ظروف املحيط والبيئة جتعل النتيجة التي اخرتتها �أكرث
انطباقاً على الواقع.
�أرجو �أن �أكون قد �أح�سنت انتقاء الغاية و�أ�صبت اختيار ال�سبيل �إليها.
امل�ؤلف
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”!Der zum Geist gewaltig zwingt den Geist
Nenne, meine Laura, mir den Zauber,

!Der an Koerper Koerper maechtig reisst
“Meine Laura! Nenne mir den Wirbel,

Schiller

�صيدنايا بلدة �صغرية بالقرب من دم�شق ،كل منازلها تقريباً �أكواخاً باملعنى
ال�صحيح .ولي�س فيها بناء كبري ي�ستحق الذكر �سوى ديرها امل�شهور .وهو بناء على
�شيء من الفخامة ،مبني على ذروة تل ت�شرف على جميع اجلهات التي حول
البلدة القائمة يف ال�سفح .ولي�س يف كل تلك اجلهات موقع �أجمل من موقعه (�إنّ
احتالل الأديرة �أجمل مواقع البالد لأمر بديهي عندنا .فالأديرة يف بالدنا تقوم
مقام ق�صور الأمراء والأ�شراف يف البلدان الغربية) .ويت�ألف دير �صيدنايا من بناء
�صغري قدمي جداً �أ�ضيفت �أبنية جديدة �إليه تدريجياً .واملعروف �أنّ جزءاً هاماً منه
�أقامه بنا�ؤون �شويريون كانوا م�شهورين بالهند�سة والبناء.
لي�ست �أكواخ �صيدنايا على �شيء من الرواء والرونق ،فال �شجر وال نبات يكتنفها،
ولكن يف ال�سهل املنب�سط عند �أ�سفل التل ب�ستان كبري فيه �أغرا�س زيتون عديدة
و�أ�شجار جوز با�سقة الأغ�صان وارفة الظالل ،يرويه ماء نبع غزير ،وتقوم فوق ه�ضبة
ال تبعد عن التل القائم عليه الدير ،يف �أعالها و�سفحها كروم عنب وتني قليلة،
ويف �سفح هذه اله�ضبة مغارة ت�سمى مغارة «�أم بزاز» (ذات الأثدي) ويعتقد �أهل
ويعدون احلج �إليها من جملة الفرائ�ض.
تلك النواحي �أنها مقد�سة ّ
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�أما «�أم بزاز» التي �أطلق ا�سمها على هذه املغارة فهي قدي�سة قدمية  -هكذا يقولون
�أو هي �سيدة �صيدنايا .والقرويون يتناقلون عنها حكايات غريبة تدل على ق َّوتهاالعجائبية ويوقدون لها ال�شموع ويوفون نذورهم لها على مذبح حمفور يف جانب
املغارة �إىل ميني املدخل .وال يزال ه�ؤالء القرويون الب�سطاء ي�ستدلون على �صحة
حكايات القدي�سة وعجائبها بوجود مكان معي يف قبة املغارة ير�شح منه ماء ،قطرة
كل ثالث دقائق تقريباً ،يجدون يف انتظام ر�شح املاء على الو�صف املتقدم رمزاً
لقوة �أم بزاز ال�سحرية .ومع �أنّ تعليل ر�شح املاء �سهل جداً نظراً لوجود املاء على
اله�ضبة ف�إن القرويني يرون يف ر�شحه من مكان معي �سراً خمت�صاً بال�سيدة �أم بزاز،
وهم يتربكون بقطرات املاء حتى �أنهم و�ضعوا حتت املكان الذي تر�شح منه حجراً
يقعد عليه من �أراد التربك ويتقبل قطرة املاء على جبينه.
ي�ؤم �صيدنايا يف عيد ال�سيدة خلق كثري من �أنحاء كثرية من القطر ال�سوري:
من دم�شق العا�صمة� ،أقدم مدينة موجودة يف العامل؛ ومن حلب و�إنطاكية
والإ�سكندرونة وحم�ص الغنيات ب�آثارهن التاريخية؛ ومن جبيل �أو بيبلو�س
القدمية ،مدينة الإله �أدوني�س؛ ومن بريوت عرو�س املتو�سط مدينة ع�شرتوت
القدمية ومنارة العلم يف ال�شرق الأدنى قدمياً وحديثاً؛ ومن �صيدا و�صور
املدينتني اخلالدتي الأثر يف تاريخ املدنية والعمران؛ ومن حيفا ويافا والقد�س
منائر اجلنوب؛ ومن قرى لبنان اجلبل اجلميل الفخم؛ وبقية البالد �شما ًال
وجنوباً و�شرقاً وغرباً .فيجتمع يف العيد املذكور خلق كثري ال من امل�سيحيني
فقط بل من املحمديني �أي�ضاً لأن عيد �صيدنايا يتخذ �صفة عيد �شعبي ل�سكان
تلك املنطقة ،فيبتهج فيه ال�شعب على اختالف نحله ،الأمر الذي ين ّبهنا �إىل
الفائدة االجتماعية اجلليلة التي يجنيها ال�شعب ال�سوري كله من جعل الأعياد
الدينية املحمدية وامل�سيحية الكربى �أعياداً �شعبية يوحد فيها ال�سرور واالبتهاج
عواطف جميع ال�سوريني ويجعلهم ي�شعرون بوحدتهم القومية واالجتماعية.
يبتدىء القوم يتقاطرون �إىل �صيدنايا ،قبل العيد ب�أيام ،ثم تفد جموعهم يف
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اليوم ال�سابق للعيد ويوم العيد الأول (مدة عيد �سيدة �صيدنايا ثالثة �أيام) وهم
ي�ستخدمون و�سائل النقل الع�صرية كال�سيارات والدراجات النارية بد ًال من
العربات واخليل واحلمري وغريها التي كانت ت�ستعمل قب ًال حتى عهد قريب.
وطريق �صيدنايا �سهلة غري �أنه ال يزال ق�سم منها غري مع ّبد فكلما مرت �سيارة
�أثارت غباراً ،ولكن القادمني ق ّلما يبالون بالغبار فال ينت�صف نهار العيد الأول �إال
غ�صت باجلموع ومل يعد
وغرف الدير وكني�سته و�ساحاته الداخلية و�سطوحه قد ّ
فيها مت�سع للجموع الأخرى التي ال تنقطع وفودها كل ذلك النهار ،فيحدث هرج
ومرج عظيمان ت�ضطرب لهما البلدة ال�صغرية .وبينما اجلماهري يف غد ّو ورواح
�إذا بال�شبان ي�ؤلفون فرق «العرا�ضات» التي تتجول يف كل مكان وميلأ هتافها
كل تلك الناحية� .أما �أهل البلدة فبع�ضهم ين�صرفون �إىل �إعداد بيوتهم لنزول
يعدون امل�آكل من
القادمني الذين ي�ضيق بهم الدير على رحبه ،والبع�ض الآخرون ّ
حلم م�شوي وبي�ض م�سلوق وخبز وجنب وزيتون �أو يجيئون بالعنب والتني و�أنواع
البزور �إىل الدير ليبيعوها للزائرين .ويدور يف الدير رق�ص «الدبكة» في�ؤلف الرجال
حلقاتهم وت�ؤلف الن�ساء حلقاتهن .وال يخلو الأمر من جاهل �أو �أحمق ال يعرف
�آداب ال�سلوك واملعا�شرة �أو هو يعرفها وال يعرف �أن يحافظ عليها فيكون �سبباً يف
ت�شويه العيد على القوم وعلى نف�سه.
و�أهم ما ي�سرتعي انتباه الزائر القادم �إىل العيد لأول مرة من �ش�ؤون اخللق املزدحمني
هناك ،مالب�س القرويات وحللهن اخلا�صة بالأعياد .فللقرويات ال�سوريات حلل
زاهية الألوان ،بديعة املنظر حتى �أنه يحق لهن �أن يباهني بها قرويات العامل يف
�سالمة الذوق وجمال املظهر .ومالب�س قروياتنا �إجما ًال جميلة ولها رونق الزي
القومي ،بيد �أنّ قرويات معلوال ميتزن بزي خا�ص هو من �أجمل �أزيائنا القروية
القومية وبقية زي القرويات ال�سوريات القدمي الأ�صلي.
قلت �إنه ال يخلو الأمر يف احلوادث ال�شعبية ،مثل عيد �سيدة �صيدنايا ،من جاهل
�أو �أحمق يعكر ب�سوء ت�صرفه �صفو الأفراح .والظاهر �أنّ اجلهال واحلمقى ال يرتكون
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فر�صة مت ّر دون �أن يغتنموها لإظهار جهلهم وحماقتهم ،فاجتمع منهم يف عيد �سيدة
�صيدنايا �سنة  1930عدد غري ي�سري� ،إال �أنّ واحداً منهم امتاز عنهم بجر�أته و�إقدامه
وجعل للحادث التايل �أهمية روائية ما كان ليكت�سبها لوال الأعمال املر�سحية
والأدوار التمثيلية التي �أتاها:
كان بني القادمني �إىل دير �صيدنايا يف عيد ال�سنة املذكورة �شاب من لبنان ربعة
�إىل الطول ،مرير القوى ،م�سمور اجل�سم ،يف قامته ا�ستقامة الرمح ،ذو �صدر ي�شبه
بارتفاعه برجاً ح�صيناً ،وهو م�ستوي الوقفة ،معتدل اخلطوة ولعينيه بريق تظهر فيه
قوة روحه ،وهيئته �إجما ًال تدل على �أنه غري ميال كثرياً �إىل الهزل .بيد �أنه كان
يحب م�شاهدة الألعاب وي�س ّر بها �سرور الطفل ،والناظر �إليه يدرك لأول وهلة �أنه
لي�س من الذين ذهبت �أخالقهم وف�سدت طباعهم من �شبان هذا الع�صر الذين
مل يح�صلوا حني ن�ش�أتهم على تربية عائلية اجتماعية �صحيحة ،وال من الذين
�أن�شبت خمالبها بهم امل�شارب القدمية الفا�سدة التي ال جت ّر على من يتم�سك بها
يف القرن احلا�ضر �إال الوبال .كانت نف�سه ب�سيطة وكان يف مقتبل العمر ،و�أ�سميه
�إبراهيم  -ال �أريد �أن �أدعوه با�سمه احلقيقي وال �أن �أذكر ا�سم البلدة التي جاء منها
لكيال تتحول احلكاية �إىل �أمر �شخ�صي وتفقد �صفة الواقعة الروائية املق�صودة.
ومن امل�ؤكد �أنّ �إبراهيم مل ي� ِأت �إىل �صيدنايا للقيام بفرو�ض كن�سية لأنه كان يحب
اهلل والطبيعة حباً خالياً من الرهبة التي تدعو �إىل ال�سجود وتقدمي القرابني ،ويهرب
من الطقو�س ،ورغبته الوحيدة كانت �أن ي�شرتك يف العيد ويرى مظاهر جديدة
من مظاهر قومه ال�شعبية ،لذلك كان �إعجابه بامل�شاهد الكثرية التي وقعت عليها
عيناه املتقدتان �شديداً ،بل كان ابتهاج الطفل يبدو على وجهه كلما ر�أى حلل
القرويات املزرك�شة الزاهية.
لإبراهيم يف بلدته �سرية بطولة م�شهورة يعرفها كل الذين يهتمون بتناقل ِ�سيرَ
الأبطال ،وكان ال�شبان الذين يعرفونه ينظرون �إليه نظرهم �إىل مثال فخم لقوة
اجل�سد والروح ،حتى �أنه �إذا ُوجد بينهم وخطر لهم �أن يدخلوا على الأ�سود يف
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عرائنها� ،أو �أن يت�صدوا ملحاربة جي�ش م�سلح وال �سالح لهم �إال الع�صي� ،أقدموا
موقنني بالفوز .وفيما �سوى ذلك كان هذا ال�شاب م�شهوراً بغرابة الأطوار ،من
ذلك �أنه كان يكره الظهور وي�أنف من عر�ض ق ّوته البدنية العظيمة على النا�س
فخالف بذلك عادة الفتيان الذين ال يكادون يطمئنون �إىل �شيء من القوة يف
ع�ضالتهم حتى يعمدوا �إىل �إظهاره واملفاخرة به .وكان يبتعد عن خمالطة النا�س
خ�صو�صاً اجلن�س اللطيف ،فكان يفارق كل جمل�س ي�ضم �سيدات �أو �آن�سات،
ويعر�ض عن احل�سان اللواتي كن يخفني يف �صدورهن �شوقاً العجاً لالجتماع
به ،مثرياً كوامن غيظهن بعدم مباالته وعبثه حتى �أخذن يتناقلن عنه حكايات
خمتلفة ،الق�صد منها احلط من �ش�أنه .و�شاركهن يف غيظهن كل ال�شبان الذين
كانوا يح�سدونه لعلوه عن م�ستواهم يف القوة البدنية وقوة الإرادة ،فجعلوا يذيعون
عنه حكايات ق�صدوا منها �أن يطعنوه يف رجولته� ،أما هو فكان يرتفع عنهم ومير
ب�أقا�صي�صهم مرور الكرام ،ومع ذلك مل ي َر بداً من ت�أديب واحد �أو اثنني ممن بلغت
بهم الوقاحة حداً حملهم على االقتناع مبا كانوا يختلقونه عنه.
مما يجب �أال يغفل ذكره هنا �أمر له عالقة كبرية بنهاية هذه الق�صة ،وهو �أنّ �إبراهيم
ُ�سئل مرة كيف يجب �أن تكون امر�أته فيما لو �أراد �أن يتزوج؟ وكان ال�سائل �صديقاً
حميماً لإبراهيم ف�أجابه �أنه يرى انتخاب امر�أة �صحيحة اجل�سم ،قوية البنية ،مليئة،
مكتنزة ،مو ّردة اخلدين ،وافرة العقل ،ح�سنة املدارك ،تعرف كيف تدير �ش�ؤون
بيتها ويكون من �صحتها �صحة لأوالدها.
دخل �إبراهيم الدير و�أخذ يتجول يف باحاته و�أروقته ويتنقل على �سطوحه .ثم
�إنه �أ�شرف على �أحد ال�سطوح لرياقب ما يجري يف الباحة الكبرية التي �أمامه.
فوقعت عينه على حلقة «دبكة» يف و�سطها ،م�ؤلفة من فتيات قرويات واجلمع
يحدق بها من جميع النواحي حتى �صارت حلقة �ضمن حلقات .وبينما هو يتمتع
مبر�أى حلقة الرق�ص �إذا ب�إحدى الراق�صات تنفرد عن رفيقاتها وتدخل و�سط احللقة
وت�أخذ يف رق�ص فردي مبتكر ،بينما رفيقاتها يتابعن الدبكة حولها .وكانت الفتاة
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معتدلة القد هيفاء القوام ،تلعاء اجليد� ،أ�سيلة اخلد ،ذلفاء الأنف ،حوراء العينني،
وطفاء الأهداب .وكانت الب�سة حلة �أرجوانية� ،شا ّدة و�سطها بنطاق مذهب ،معلقة
يف �أذنيها ال�صغريتني قرطني كبريين تتدىل منهما قطع نقود ذهبية �صغرية ،الفّة
�شعرها مبنديل تتعلق به قطع نقود ف�ضية ومن فوقه و�شاح �أبي�ض م�سدل على
ظهرها .مل يكن �إبراهيم قد ر�أى من قبل راق�صة مثل هذه وال فتاة �شبيهة بها،
ف�أعجب مبر�آها �أميا �إعجاب و�أخذ يت�أمل ّقدها اجلميل وهي�أتها اللطيفة ويراقبها يف
خطوها وتنقلها و�سرعة دورانها ور�شاقتها يف انحنائها ومتايلها� ،صفات تتجلى فيها
قوة عاطفتها و�شدة �إح�سا�سها .وكانت بني حني و�آخر ترفع ر�أ�سها ب�شمم واعتزاز
وتلقي على ما حولها ومن حولها نظرات فيها كل معاين عدم املباالة.
وقف �صاحبنا ينظر �إىل هذه الراق�صة برغبة عظيمة وارتياح تام ،ولأول مرة يف
حياته �شعر بخفقان يف قلبه و�أح�س حرارة �شديدة تغ�شى �سطح بدنه دون �أن ينتبه
�إىل هذه احلالة اجلديدة التي �صار �إليها .ولو ر�آه على هذه احلالة من يعرفه جيداً
لعجب كثرياً من ا�ستئنا�سه مبر�أى الفتيات و�إعجابه مبظهر الراق�صة احل�سناء ،وهو
الذي كان يهرب من الن�ساء ومن كل جمتمع ن�سائي هرباً ،وال يرغب يف �أن يرى
منهن �إال من كانت ممتلئة البدن.
ال �شك يف �أنه لو انتبه �إبراهيم �إىل نف�سه يف هذه الآونة ور�أى احلالة التي هو عليها،
لكان �أخلى مكانه بغاية ال�سرعة وهرب جرياً على عادته ،وهز�أ من نف�سه كيف
�أطاق �أن يطيل النظر �إىل حلقة من الن�ساء ،ويبتهج مبر�أى فتاة غريبة جداً عن نوع
اجلمال الذي كان ميلأ ت�صوراته ،ولكنه مل ينتبه قط لأن الراق�صة كانت �آية يف
الذوق والإبداع ولها مدلوالت نف�سية تثري كوامن ال�شعور .مل يكن هو الوحيد
الذي ترك كل �شيء �آخر و�أقبل مل�شاهدة الراق�صة الأنيقة ،بل �إنّ الباحة التي
كانت ترق�ص فيها كانت كلها �أعناقاً متطاولة نحوها.
�أخرياً �أمتّت الراق�صة رق�صها الفردي ف�أقبلت عليها رفيقاتها يهنئنها و�سط عا�صفة
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من الت�صفيق توردت لها وجنتاها� .أما �إبراهيم فبقي يف مكانه ال ي�صفق وال يهتف
ولكن عينيه كانتا تراقبان ما يجري يف الأ�سفل با�ضطراب وقلق .ف�إن فريقاً من
اجلمهور املزدحم يف الباحة ،م�ؤلفاً من �أولئك البلهاء الذين يظنون الفطنة كل
الفطنة يف انتهاز مثل هذه الفر�صة للتلذذ ب�أتفه امللذات و�أحقرها كمالم�سة �أج�ساد
الفتيات والنظر �إىل وجوههن عن كثب بوقاحة و�صالبة جبني تظهر فيهما الغريزة
احليوانية بو�ضوح تام� ،أطبق على الراق�صات و�ضرب حولهن نطاقاً �ضيقاً �أ�صبح
اخرتاقه من ال�صعب عليهن� ،إذا مل يكن من امل�ستحيل ،فت�ضايقن جداً وعبثاً
نظرن �إىل من حولهن نظرات مل�ؤها الت�ضرع .وكان بني اجلمع �شاب �أخذ ي�شق
طريقه نحو الفتيات وعليه دالئل اجلذل املمزوج باخلبث .فاغتاظ �إبراهيم جداً من
هذه احلال ،خ�صو�صاً من ال�شاب الذي كان يتقدم نحو الفتيات ولي�س يف هيئته ما
يدل على �أنه يق�صد الإفراج عنهن ،ومل يتمالك �أن انحدر �إىل ال�ساحة وطلب من
جمهور الرجال الواقفني هناك �أن يف�سحوا له جما ًال للتقدم ،وملا ر�أى �أنهم قابلوا
طلبه بعدم االكرتاث ابتد�أ يجذب بع�ضهم ويدفع �آخرين بق ّوته امللكارتية حتى
�شق لنف�سه بني اجلمع طريقاً عري�ضة كافية ملرور �شخ�ص واحد دون انزعاج .فلما
َّ
بلغ املكان الذي انح�صرت فيه الفتيات كان ال�شاب الذي ان�سل بني اجلمع قدامه
وقد �سبقه وجعل يحادث الراق�صة احل�سناء بتودد� .أما هي فامتع�ضت من وجوده
لـما ر�أت م�ضايقة القوم لها ولرفيقاتها ،فلما ر�أت �إبراهيم مقب ًال
وازدادت ا�ضطراباً ّ
والرجال تتطاير من يديه ذات اليمني وذات الي�سار ،ده�شت ده�شاً عظيماً ثم �إنها
مل تلبث �أن �أدركت �أنه � ٍآت للإفراج عنها وعن رفيقاتها ف�أكربت نخوته و�شجاعته.
فتقدم �إبراهيم �إىل هذه الفتاة ووقف حلظة يبادلها النظر وهو ال يدري ماذا يفعل،
وك�أن الفتاة �أي�ضاً مل تكن تدري ماذا تفعل ،ثم خاطبها قائ ًال�« :أيتها الآن�سة،
�إنّ الطريق مفتوحة لك ولرفيقاتك» ،ف�أجابته ب�صوت خريد ،وقد ت�ضرج خداها:
«�إين �أ�شكرك من كل قلبي ف�إنك قد �أنقذتنا وحدك» ،وعلى الأثر غ�ضت نظرها
وانطلقت يف املمر الذي افتتحه �إبراهيم و�سارت رفيقاتها يف �أثرها.
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هم �أو ًال بالإجابة على �شكر
�أما �إبراهيم ف�إنه بقي يف مكانه مبهوتاً حائراً وكان قد ّ
الفتاة ولكن عواطفه كانت �أقوى من �آداب املجامالت فلم ُي ْ�س ِع ْد ُه النطق ومل يعد
يعرف كيف يت�صرف لأن هذا اللقاء ر َّبك ر�أيه تربيكاً.
بيد �أنّ حرية �إبراهيم مل ت�ستمر طويال ،لأن ال�شاب الآخر الذي ظل حلظة واقفاً
وهم
يحرق الأرم على �إبراهيم لقطعه عليه ما كان �آخذاً فيه ،حترك بغتة من موقفه َّ
فمد �إليه
لـما تكن قد توارت عن النظر ،فن ّبه حتركه �إبراهيم ّ
باللحاق بالفتاة التي ّ
يده القوية ب�سرعة الربق وجذبه �إىل الوراء و�صاح به بغ�ضب�« :إذا كنت ال ترتك
مطاردة الفتيات فقد تقع يف ورطة يع�سر عليك اخلروج منها ».وكانت �صيحته قوية
�إىل حد �أنّ الفتاة �سمعتها فالتفتت �إىل ورائها ور�أته قاب�ضاً على ع�ضد ال�شاب فك ّرت
واخل �سبيله لأنه ال يدري
عائدة ملهوفة وخاطبته بت�ضرع قائلة�« :سامح هذا ال�شاب ِ
ما يفعل!» فرتكه �إبراهيم وقد ده�ش لت�صرف الفتاة التي مل تكد ترى يده رجعت
!عجل!» ولكن هذا
حتى �أخذت ب�ساعد ال�شاب وحاولت �أن جت ّره وهي تقول «تعال ّ
بد ًال من �أن يتبعها نظر �إىل �إبراهيم �شزراً وقال له�« :سنلتقي مرة �أخرى يف هذا امل�ساء
ٍ
وحينئذ �أريك كيف تكون نتيجة تعر�ضك ملا ال يعنيك» و�أفلت على الأثر من الفتاة
و�سار منفرداً .وكان كلما بعد عن املكان ازداد ر�أ�سه التهاباً وقلبه حقداً.
ٍ
حينئذ نك�ست الفتاة ر�أ�سها ورجعت م�سرعة من حيث �أتت كمن يريد الهرب
من �شيء يخ�شاه .وبقي �إبراهيم يف مكانه وهو ما كاد ي�ستفيق من ذهول حتى
عاجله ذهول �أ�شد منه ،ولكن لغط النا�س حوله نبهه فرفع ر�أ�سه ونظر �إىل اجلمع
بعينني �ضاقت الدنيا بهما ثم �سدد خطاه نحو املمر امل�ؤدي �إىل اخلارج و�سار والنا�س
ترتاجع من طريقه كما من �أمام جبار �أو �أمري.
مل يكن قد بقي لغيوب ال�شم�س �سوى �ساعة �أو �أكرث قلي ًال .ومل يكن �إبراهيم
لـما �صار يف اخلارج
يدري لمِ َ �أراد اخلروج من الدير وال �إىل �أين يتوجه ،ولكنه ّ
ا�سرت�سل �إىل �إح�سا�سه وهام على وجهه بني اله�ضاب التي بجانب الدير ور�أ�سه
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مثقل بالألغاز والأحاجي وكل ما م َّر به كان يبدو له معميات :من تكون تلك
القروية احل�سناء؟ ومن يكون ذلك ال�شاب وما �ش�أنه معها؟ ولكن ملاذا يقلقني
ذلك وما يعنيني �أنا من �أمر االثنني ،وملاذا يجب �أن �أفكر دائماً بتلك الفتاة؟ وكان
كلما حاول �أن ي�ضعف من �ش�أن هذه امل�سائل ازداد قلقه لها و�شعر �أنها م�سيطرة
على �شعوره حتى �أيقن �أنه ال ميكنه �أن ين�ساها مهما بدت له عادية �أو تافهة ،فحاول
�أن ي�سري همه باالنتباه �إىل طبيعة الأر�ض التي مير بها ،و�إذا به يرى نف�سه جتاه كهف
حمفور يف منحدر اله�ضبة ،و�شاهد نا�ساً واقفني عند مدخله و�آخرين يف داخله.
فاقرتب من �صبي كان �آتياً من جهة الكهف و�س�أله عن �ش�أن النا�س املجتمعني
هناك ف�أجابه ال�صبي« :هذه مغارة القدي�سة �أم بزاز ،والنا�س ي�أتون لزيارتها».
ومل يكد �إبراهيم ي�سمع ذلك حتى �شعر برغبة �شديدة يف دخول الكهف والوقوف
على ما فيه .ومل يرتدد حلظة واحدة يف حتقيق هذه الرغبة .فلما �صار يف داخله مل
يجد فيه �شيئاً غري عادي عن الكهوف التي تكرث يف مناطق البالد اجلبلية �سوى
املذبح ال�صغري يف جانبه الأمين .وكان يف الكهف بع�ض الن�ساء ينتظرن فتاة قعدت
حتت مر�شح املاء تتوقع حلول بركة القدي�سة عليها ،و�شاهد �إبراهيم قطرة املاء ت�سقط
على جبينها وكيف �أنّ الن�ساء ابتهجن لذلك .فاكتفى مبا �شاهد واقتلع من �سقف
الكهف حجرين �صغريين للذكرى وحتول �إىل املخرج ولكن امر�أة كانت واقفة هناك
ا�ستوقفته قائلة« :ت َّربك �أو ًال ثم �أخرج لأنه ال يح�سن �أن يزور �إن�سان هذا املكان ويعود
بدون بركة القدي�سة» ،ولكن �إبراهيم انحاز عنها وقفز �إىل اخلارج وعاد يف طريق الدير.
وفيما هو يف الطريق عاد يفكر�« :إنّ ذلك ال�شاب قال يل �إننا �سنلتقي يف هذا
امل�ساء ،فكيف يعلم �أننا �سنلتقي؟ قد يخطر يل �أن �أغادر �صيدنايا الآن ومن ثم ال
نعود نلتقي .ولكن لمِ َ �أبرح هذه البلدة؟ �أيوجد ما ي�ضطرين �إىل ذلك؟ ثم ماذا
�سيحدث يف هذه الع�شية؟ �أهو �شيء جديد ،غريب يعر�ض يل لأول مرة؟ ٍّ � -أف
لهذه الو�ساو�س .وهل ميكن �أن �أكون قد �أم�سيت عر�ضة لها؟»
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لـما بلغ �إبراهيم الدير كانت ال�شم�س قد توارت منذ ب�ضع دقائق و�أخذ الليل
ّ
يرخي �سدوله ،ف�إنه كان لي ًال داجياً.
وكانت �ساحات الدير الداخلية قد �أنريت بقناديل البرتول واجلموع ال تزال
على حالها من االزدحام والهرج واملرج� ،إال القروية احل�سناء ف�إنها مل تعد تظهر
لهم .ف�سار �إبراهيم يف ذلك املحيط اخل�ضم على غري هدى ودخل �أحد الأروقة
وكانت قاعة الطعام يف �آخره ،فر�أته �إحدى الراهبات ودعته �إىل الع�شاء ،ولكنه
مل يكن ي�شعر مبيل للأكل ف�شكر واعتذر ،وحت ّول �إىل ممر قريب قامت يف و�سطه
غرفة �صغرية كان بابها مفتوحاً قلي ًال ،وفيما هو يجتاز هذا الباب �سمع من داخل
الغرفة �صوتاً رخيماً �أدرك حا ًال �أنه �صوت الراق�صة القروية فتوقف عن غري عمد
وطرقت م�سامعه الكلمات الآتية« :ال تكن عنيداً يا جرج�س ،فيكفيني �أن �أكون
تن�س �أنّ �أمك مري�ضة و�أنه يجب
قد تدخلت من �أجلك �أ�صيل هذا النهار .ال َ
عليك �أن ال جتعلني �سبباً لل�شر .و�أنت قد توعدت �شاباً كرمي الأخالق دافع عنا
و�أخرجنا من امل�أزق احلرج الذي كنا فيه ،وهو �شاب قوي ُيخ�شى منه وال ُيخ�شى
عليه فال تتعر�ض له».
ف�أجابها َ
املخاطب�« :إذا كان ال�شاب قوياً ف�إن �ضربة �سيفي ال ُتر ّد .و�سرتين �صدق
قويل».
ف�أ�سرع �إبراهيم باالبتعاد ،موبخاً نف�سه على وقوفه عند الباب كمن يتعمد ا�سرتاق
ال�سمع ،و�صعد �إىل �أحد ال�سطوح وقد خـطر له �أن يغادر �صيدنـايـا يف احلال ،ولكنه
عـاد ففكر« :ملاذا يجب �أن �أغادر �صيدنـايـا ،وهل من عـادتي �أن �أهرب؟ ولكن ما
علي ومل �أعهـد يف نف�سي �شيئاً من ذلك من قبل؟» وبعـد �أن
هذا القلـق امل�ستويل َّ
هـد�أ روعـه قـال يف �سـ ّره« :من تكون هذه الفتـاة؟ �إنها تقول �إين �أُخ�شى وال ُيخ�شـى
علي» .عند هذا اخلاطر ابت�سم ومل ي�ش�أ �أن يطيـل التفكري ف�أخـذ يجـول ويتنقـل من
َّ
�سطـح �إىل �ساحـة ومن �ساحـة �إىل �سطـح لعلـه يزيـل ما بـه من حـرية.
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وبينما هو يف جوالته �إذا بفتى ال يتجاوز الثانية والع�شرين من عمره ،جميل
الطلعة ،ح�سن الهندام ،معتدل القامة� ،شديد الأ�سر قب�ض على �ساعده يف �إحدى
ال�ساحات و�صاح به« :ما الذي جاء بك �إىل هنا يا �إبراهيم؟ �إنها واهلل ل�صدفة
ت�ستحق الت�سجيل» ،فالتفت �إبراهيم لريى من ذا الذي �أم�سكه ومرت عليه ب�ضع
ثوانٍ قبل �أن يتمكن من ا�سرتداد �أفكاره ال�شاردة ،ثم ظهرت عليه عالئم الب ِْ�شر
وقال�« :آه .هذا �أنت ،يا ر�شيد !مرحباً ،مرحباً .لقد جئت �أنا حل�ضور العيد و�أنت
ما الذي جاء بك؟»
«و�أنا �أي�ضـاً جئـت حل�ضـور العيـد ولكني جئـت على ميعـاد و�أرجـو �أن يكـون
مواعدي قد ح�ضر .و�إين �أ�شكر التقادير التي جمعتني بك الآن لتكون �شـاهداً
على ما �سيجري».
«ماذا �سيجري؟» وت�سارعت اخلواطر يف دماغ �إبراهيم.
«�سيجري �ضراب بال�سيف ،مبارزة حكمية �أنا �أحد املتنازلني فيها .وي�سرين كثرياً
وجودك هنا ،فقد ال يكون هنا �أحد غريك �صديقاً وخبرياً بهذه اللعبة اخلطرة».
«من خ�صمك؟»
«�أرجو �أن �ألتقي به قريباً فهل لك �أن ت�صحبني؟»
«بطيبة خاطر ،ولكن ما هذا امليعاد الغريب للمبارزة؟»
«�إنّ لذلك حكاية ال جمال لق�صها عليك الآن ،وقد ت�أتي فر�صة �أخرى لذلك،
هلم ن�صعد �إىل ال�سطح».
َّ
ف�صعد االثنان �إىل �أحد ال�سطوح وجعال يت�سامران وكان ر�شيد ال يغفل عن مراقبة
ال�ساحة التي حتت ،وبغتة توقف و�أم�سك رفيقه وه ّزه قائ ًال�« :أنظر �إىل ذلك ال�شاب
الذي يخو�ض عباب اجلمع هناك !هذا هو خ�صمي� ،إنه وال �شك يبحث عني
فهلم بنا نال ِقه».
ّ
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فنظر �إبراهيم ور�أى �شاباً ما عتم �أن عرف �أنه نف�س ال�شاب الذي توعده يف النهار.
فبهت لهذه ال�صدفة املفاجئة وتبع رفيقه وهو يتمتم لنف�سه�« :إنه من العبي احلكم
ويبارز يف الليل على ميعاد ،و�أمه مري�ضة ولكنه ال يعب�أ بها ،ويوجد فتاة تتدخل من
�أجله وتن�صحه من �أجل �أمه ومع ذلك يظل على عناده».
عندما القى ر�شيد خ�صمه ابتدره قائ ًال« :لقد كدت �أت�أخر عن املجيء لأ�سباب،
و�أرجو �أن ال يكون امليعاد قد فات».
«لـما يفت الوقت ،بل ال
ف�أجابه ذلك وهو ينظر �إىل �إبراهيم متعجباً من وجودهّ :
يزال �أمامنا نحو ن�صف �ساعة ميكننا �أثناءها �أن ندر�س املكان ونعي احلكم».
فقال ر�شيد�« :إ�سمح يل �أن � ّأقدم �صديقي �إبراهيم �إليك فهو غري م�شهور يف عامل
احلكم ولكنه �أبرع من انت�ضى �سيفاً» ،والتفت �إىل �إبراهيم وقال لهّ �« :أقدم �إليك
ال�سيد جرج�س �أحد البارعني ب�ضرب ال�سيف».
فانحنى �إبراهيم وانحنى ال�شاب ولكنهما مل يت�صافحا .و�سار الثالثة يبحثون عن
مكان موافق للمبارزة �إىل �أن اهتدوا �إىل باحة �صغرية منعزلة واقعة يف الق�سم
اخللفي من الدير ،معلق يف و�سطها قنديل غازي نوره ٍ
كاف لإنارة املكان .ثم �إنّ
جرج�س َّقدم رج ًال عارفاً ب�أبواب احلكم ور�شّ حه للق�ضاء بينه وبني خ�صمه فقبله
ر�شيد ،وزاد جرج�س �أن يكون لإبراهيم احلق يف مراقبة املبارزة مبا �أنه ممن يح�سنون
احلكم .بعد ذلك افرتق اخل�صمان فذهب جرج�س مع الرجل الذي ر�شّ حه هو
ليكون حكماً وان�صرف ر�شيد برفقة �إبراهيم .فقال �إبراهيم�« :إنها املرة الأوىل يف
حياتي التي �أرى فيها مثل هذه الألغاز».
ف�أجابه ر�شيد�« :سرتى �أنّ للألغاز لذتها .بل �أنت تعلم ذلك لأن حياتك كلها
يعدها النا�س �ألغازاً،
�ألغاز ب�ألغاز� .أمل تقم مرات كثرية ب�أعمال غريبة كان ّ
تعدها �شيئاً طبيعياً بديهياً؟ �إين �أقتب�س من نورك و�أقتفي
ولكنك �أنت كنت ّ
خطاك ،و�أعلم �أنّ �ألغازي لي�ست �شيئاً مذكوراً بالن�سبة �إىل �ألغازك ،و�أرى �أنّ
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�ألغاز حياتك املقبلة �ستكون �أعظم من �ألغاز حياتك املا�ضية».
مل يجب �إبراهيم على كالم �صديقه� ،إما لأنه وجده م�صيباً �أو ل�سبب �آخر مل يرد
�إظهاره .و�صمت ر�شيد �أي�ضاً لأنه كان عليه �أن ي�ستعد للمبارزة .ودخل االثنان
�إحدى الغرف حيث نزع ر�شيد ثيابه املدنية ولب�س بد ًال منها ثوباً ب�سيطاً ت�سهل
معه حركة ج�سمه واحتذى نع ًال خفيفة ،ثم �أخرج من حقيبة م�ستطيلة كان
يحملها معه �سيفاً وتر�ساً ،يبدو حا ًال من مظهرهما �أنهما خ�صو�صيان فج ّرد ال�سيف
وجعل ميتحن حده و�أداره يف الهواء عدة مرات لتمرين ذراعه ،و�أعاده على الأثر
�إىل غمده وت�أبطه وحمل الرت�س والتفت �إىل �صديقه وقال:
«ها �أنا حا�ضر للقتال فكيف تراين؟»
«�أراك ن�شيطاً ويف حالة ح�سنة ،ولكنك مل تقل يل �إىل �أي حد من اخلطر �ستبلغ
املبارزة؟»
«�إىل احلد الأخري».
«وهل هذا الت�صميم نهائي ال رجوع عنه؟»
«�إنه نهائي �إىل النهاية ».ونظر �إىل �ساعته وقال« :هيا بنا فقد حان امليعاد ».وخرج
من الغرفة وتبعه �إبراهيم �صامتاً.
ولـما بلغا ال�ساحة املع ّينة وجدا �أنهما الأوالن للقدوم ومل يكن هنالك جمع
ّ
غفري ،فجعال يتم�شيان ذهاباً و�إياباً ويتكلمان عن �أ�شياء تافهة و�أمور ال حمل لها،
قت ًال للوقت� ،إىل �أن ق َِدم االثنان الآخران فا�ستقبالهما وتفاهموا على بع�ض
النقط املتعلقة بالأ�صول املتبعة يف اجلالد بال�سيف ،ثم اتخذ كل من اخل�صمني
مركزه مقابل الآخر ،واتخذ احلكم موقفه ،ووقف �إبراهيم يف طرف ال�ساحة عند
متو�سطها ،و�أعطى احلكم الإ�شارة فتناول املتنازالن �سيفيهما وتر�سيهما و�شرعا
يتجاوالن من بعيد متهيداً لاللتحام.
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ما كاد �سيفا املتبارزين يلمعان على �ضوء القنديل ويقبقبان على الرت�سني حتى
�أقبل اجلمع و�ضربوا نطاقاً عند مدار ال�ساحة و�شعر القوم على ال�سطوح مبا يجري
ف�أ�شرفوا من كل مكان منا�سب .وا�شر�أبت الأعناق و�أم�سى املت�ضاربان قبلة الأنظار
وكان النا�س يظنون �أنهما يلعبان ال�سيف من قبيل اللهو.
جتاول اخل�صمان حتى �سرب كل منهما غور الآخر ثم تقاربا والتحما و�سمع
ل�سيفيهما طرق متكرر على الرت�سني ،ولكن مل ينل �أحدهما من الآخر منا ًال
ف�أ�شار احلكم بالرتاجع فرتاجعا ثم عادا �إىل التجالد بني ك ّر وف ّر ،ويف هذه الأثناء
�أ�صاب �سيف جرج�س �صدر ر�شيد فجرحه .والحظ �إبراهيم �أنّ جرج�س
ي�ستعمل يف الت�سايف �ضروباً ال ي�ستعملها من عنده �شيء من كرامة و�آداب
ال�سيف ،بعك�س ر�شيد الذي كان نزيهاً يف كل �أبوابه ،يجيب على �ضربات
الغ�ش امل�سددة نحوه ب�ضربات �صريحة ،ف�صرب على هذه ال�ضربة الأوىل .ولكن
مل يطل الوقت حتى عاد جرج�س فجرح ر�شيداً يف كتفه جرحاً بالغاً م�ستعم ًال
نف�س ال�ضروب املعيبة لرجال ال�سيف ،فلم يطق �إبراهيم �صرباً على ذلك،
خ�صو�صاً بعد �أن ر�أى احلكم ال يتدخل و�صديقه �أ�شرف على حالة حرجة فقفز
�إىل و�سط ال�ساحة وحال بني اخل�صمني يف الوقت املنا�سب ملنع �ضربة �أخرى
قوية كان جرج�س يهيئها ،و�صاح بهذا« :لي�س هكذا ي�ستعمل �أهل ال�سيف
�سيوفهم».
فا�ستاء جرج�س جداً من ح�ؤول �إبراهيم بينه وبني خ�صمه و�أجابه�« :إذا كنت
ّتدعي معرفة ا�ستعمال ال�سيف �أح�سن مني فجرب نف�سك!»
ف�أجابه �إبراهيم وقد ن�سي �أفكاره ال�سابقة« :حذار يا هذا ف�إنك تع ّر�ض نف�سك
للإهانة».
 «�إنّ من يع ّر�ض نف�سه للإهانة هو �أنت فكن على حذر ».قال جرج�س هذا وه ّزح�سامه وتراجع ب�ضع خطوات �إىل الوراء داعياً خماطبه �إىل املبارزة .فثار ثائر �إبراهيم
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الذي مل يتفق له فيما م�ضى �أن ي�صرب على وقاحة وقح �إىل هذا احلد ،ف�أخذ ر�شيداً
�إىل جانب وهو يف حالة نزف �شديد و�أخذ ح�سامه منه و�أقبل على جرج�س بغري
تر�س وعيناه تقدحان �شرراً من �شدة الغ�ضب .ثم �إنه العب �سيفه مر� ً
سال منه
بريقاً كومي�ض الربق وحمل على خ�صمه والتحم معه ت ّواً فدافع هذا عن نف�سه
بالترّ �س وحاول �أن يرد ال�ضربة �ضربة ولكن �سرعة دوران �سيف �إبراهيم عرقلت
حركة �سيفه و�أبطلت �أبواب خداعه .وافرتق اخل�صمان وقد �أ�صيب جرج�س يف
كتفه الأي�سر وجرح جرحاً غري بالغ .وفيما �إبراهيم يجول ليعيد الك ّرة على منازله
�إذ حانت منه التفاتة �إىل جانب ووقع نظره على الراق�صة التي �شغلت قلبه و�سلبت
ل ّبه وكانت تراقب ما يجري بوجه يدل على مبلغ جزعها .والتحم املت�ضاربان مرة
�أخرى و�سمع ل�سيفيهما �صليل وقبقبة وحانت لإبراهيم فر�صة يدرك كل من
يعرفه �أنها قا�ضية له ،ولكنه بد ًال من �أن يهوي ب�سيفه على منك�شف منازله تباط�أ
كمن ي�شعر بارتخاء �ساعده ،وكان جرج�س قد �سدد �ضربة �شديدة �إىل عنقه فمال
عنها واعرت�ضها بكتفه فجرحته جرحاً بالغاً ،وقبل �أن يتمكن االثنان من العودة
�إىل االلتحام رك�ضت الراق�صة ووقفت بينهما و�أ�سرع النا�س وكفوهما عن القتال.
و�أقبلت �إحدى راهبات الدير لرتى ما اخلرب فلما ر�أت �إبراهيم ور�شيداً والدم
ي�سيل منهما قادتهما �إىل غرفة و�أح�ضرت راهبتني �أخريني �ساعدتاها على �ضمد
جراحهما .ور�أت ما ّ
حل ب�إبراهيم بع�ض الن�ساء اللواتي التقني به يف مغارة «�أم
بزاز» وحا ًال �سرى بني القوم االعتقاد ب�أن القدي�سة �أم بزاز قد اقت�صت لنف�سها من
هذا املتكرب الذي مل ي�ش�أ �أن يطلب بركتها.
وات�صل اخلرب حا ًال برجال الدرك املر�سلني خ�صي�صاً حلفظ الأمن �أثناء العيد،
ف�أ�سرع اثنان منهم للوقوف على جلية الأمر ،وكانا �أرمنيني ال يح�سنان التكلم
بالعربية .ف�أقبال على اجلريحني امل�ضطجعني يف �سريرين قدمتهما لهما راهبات
الدير ،واقرتب �أحدهما من �إبراهيم ،الذي جعل ينظر �إليهما با�ستياء �شديـد،
و�س�ألـه« :مني بي�ضـرب � ِإنت؟» وتقـدم الآخـر �إىل ر�شيـد و�س�ألـه« :ميـن بي�ضربِك
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� ِ
إنـت؟» فن�سـي �إبراهيـم جرحه وا�ستغـرق فـي ال�ضحـك .ومل يتمالـك ر�شيـد
لـما �أعـاد الدركيـان �س�ؤاليهمـا نَف ََذ �صرب �إبراهيم ف�صاح
عـن متابعتـه ،ولكـن ّ
بهما ب�صوت دوت له الغرفة�« :أخرجا حا ًال من هنا !و�إال »...وحاول النهو�ض.
ولكن ما كاد الدركيان ي�سمعان �صيحته ال�شديدة حتى �أ�سرعا باخلروج وعادا
�إىل املركز ،حيث ّقدما �إىل الرئي�س ال�سوري تقريراً مل يفهم منه �شيئاً ولكنه �أظهر
اكتفاءه به.
بعيد ذلك جاءت رئي�سة الدير فتفقدت حالهما و�أو�صت بالعناية بهما وقبل �أن
ترتك الغرفة ابتهلت �إىل اهلل �أن ير ّد عنهما اخلطر.
�أخرياً خلت غرفة اجلريحني من النا�س فالتفت كل منهما �إىل الآخر وهو يبت�سم
وقال ر�شيد« :منذ هنيهة قلت يل يا �إبراهيم �إنّ ما قد قمت به لغز .و�أنا نف�سي كنت
�أعتقد �أنه �أعظم لغز ولكني وجدته ال ي�ستحق الذكر بالن�سبة �إىل ما قد فعلته �أنت،
فقد كدت ترتك الرجل يق�ضي عليك ،يف حني �أنّ ال�ضربة كانت لك ال له .وهذا
�أغرب ما ر�أيته منك».
ف�أجابه �إبراهيم�« :أ َومل تقل يل �إنّ للألغاز لذتها ،فهل ابتد�أت ت�شعر بها كما �أ�شعر
�أنا بها الآن؟»
قبل �أن يتمكن ر�شيد من الإجابة فتح الباب ودخلت منه القروية الراق�صة
واقرتبت ببطء من �سريري اجلريحني ووقفت عند م�ضجع �إبراهيم ،وكان
�إبراهيم ينظر �إليها �ساكناً متعجباً ،لأنه مل يكن ينتظر جميئها ،فنظرت يف عينيه
وقالت ب�صوت خافت« :قد ر�أيت وفهمت ...كيف جرحك؟»
«�إنه بالغ ولكنه لي�س خطراً» �أجاب �إبراهيم وهو ال يزال ينظر يف عينيها ك�أنه يرى
فيهما لغزاً يريد �أن ي�ستجليه».
«�أ�شكرك و�أمتنى لك �شفا ًء �سريعاً» قالت ذلك وحتولت �إىل ر�شيد و�س�ألته« :و�أنت
�أيها ال�سيد كيف جراحك؟»
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«ال �أظن �أنها ذات بال� ،شكراً لك».
«�شفاك اهلل عاج ًال ».ثم نظرت �إىل �إبراهيم طوي ًال وعادت �أدراجها م�سرعة .ف�ش َّيعها
االثنان ب�أنظارهما �إىل �أن توارت وراء الباب ومل يعودا ينب�سان ببنت �شفة.
بعد قليل كان ر�شيد قد نام� ،أما �إبراهيم ف�أ�صيب ب�أرق �شديد وهواج�س منعته من
النوم ،فا�ستلقى و�أطلق فكره يف جمال الت�صورات وكان ،بني حني و�آخر ،ي�ستعيد
علي �أن �أ�ضربه لينال جزاءه؟
ما م ّر به يف الع�شية وي�سائل نف�سه�« :أما كان يجب َّ
ولو فعلت ذلك فب�أي عينني كانت تنظر �إ ّيل الفتاة؟» وطال به الأمر حتى نبا جنبه
عن الفرا�ش فنه�ض وخرج من الغرفة وم�شى الهويناء يف الرواق امل�ؤدي �إىل غرفة
الطعام وهو ال يدري �إىل �أين يذهب ،حتى �إذا بلغها �أراد �أن يعود لي�صعد �إىل
ال�سطح .وكان �إىل جانب باب قاعة الطعام مربع منك�شف اتخذه بع�ض القرويني
حم ًال لهم وكان مناراً بقنديل �ضئيل النور .فاقرتب �إبراهيم من ذلك املربع وجعل
يت�أمل النيام و�أكرثهم من الن�ساء والفتيات وال فر�ش حتتهم �سوى ب�سط و�أغطيتهم
�شرا�شف خفيفة ،ونظر حتت �ضوء القنديل ر�أ�س فتاة تدىل منه �شعر م�سود �سرت
بع�ض وجهها الأ�سيل وعنقها اجليداء ،وللحال عرف الراق�صة القروية وكانت
نائمة بني �أترابها .فخفق ف�ؤاده لهذه املفاج�أة وتقدم من حافة املربع املرتفعة وقعد
عليه يت�أمل وجه الفتاة وعينيها ال�ساحرتني فتململت الفتاة حتت نظره ولكنها مل
ت�ستيقظ ،لأن النوم كان مثقلها.
وبقي �إبراهيم يف مكانه �ساهراً يكلأ الفتاة وي�سامر جنواه حتى انقطعت �ضو�ضاء
القوم يف اخلارج وهد�أت ال ِّرجل .وفيما هو كذلك الحظ �أ�شباحاً تقرتب نحوه ثم
تعود �أدراجها وبدا له �أنّ لهذه الأ�شباح ق�صداً و�أنه يرى بينها قامة جرج�س وطريقة
خطوه فما برح مكانه حتى طلع الفجر وقامت الراهبات �إىل �صلواتهن.
يف ذلك ال�صباح برحت الراق�صة وزمرة من رفيقاتها الدير عائدة �إىل قريتها وغادر
�إبراهيم ور�شيد �صيدنايا �إىل دم�شق حيث �أ�سعفا بالعالج ورجعا بعد ذلك �إىل
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بلدتهما يف لبنان ،وبعد مدة ق�صرية �شفيت جراحهما �شفا ًء تاماً.
يخف على �أحد من
منذ ذلك احلادث طر�أ على حياة �إبراهيم تغي كبري مل َ
الذين كانت لهم به �صلة ،فتبدلت �أطواره من الن�شاط واالن�شراح �إىل الفتور
والت�أمل وانقطع عن التحدث �إىل رفقائه ،كما كان يفعل من قبل ،و�صار يف�ضل
ال�صمت و�أخذت عالئم الك�آبة تظهر على حمياه .فالحظ �أ�صحابه ذلك منه،
وعبثاً حاولوا �أن يعيدوه �إىل �سابق عهده ،وانتقل ر�شيد �إىل بريوت ملتابعة درو�سه
فلم يعد �إبراهيم يراه وظل وحده يف البلدة ي�ستعيد حوادث �صيدنايا ويحاول �أن
ي�ستجلي غوام�ضها .ثم ابتد�أ ي�شعر ب�س�أم مما هو فيه ،فجرب �أن ي�صرف �صيدنايا عن
فكره ولكن عبثاً ،ففي ال�شتاء يف لبنان ،ال ي�ستطيع ذو العاطفة �أن يبعد فكره عن
الت�صورات ،لأن ت�ساقط الثلج يف اخلارج وتوهج نار املوقد يف الداخل وال�سكون
الذي ي�شمل الطبيعة ،كل هذه العوامل تطلق للفكر جمال الت�صور وتفتح �إىل
النف�س طريقاً للم�ؤثرات .فر�أى �أن ي�سلو باملطالعة وكاد ينجح لوال �صور كانت
تنت�صب �أمامه فتقاطع مطالعاته �أو �أفكاره الأخرى وجتلب معها كل الذكريات
التي اكتنفتها� ،أال وهي �صور الفتاة الراق�صة يف �صيدنايا حني كانت ترق�ص وحني
زارته بعد جرحه وزودته نظرة مل يفقه معناها يف احلال ولكنه �أخذ ي�شعر بت�أثريها
�أكرث ف�أكرث مع مرور الزمان وابتد�أت معانيها تنجلي له مع تعاقب الأيام حتى �صار
ي�شعر لأول مرة يف حياته بذلك ال�شعور ال�سري العجيب الذي يدفع الوعل �إىل
الهيام على وجهه يف �أيام الربيع ،حاكاً بقرونه اجلديدة �سوق الأ�شجار و�أغ�صانها
حتى �إذا التقى بوعل �آخر حاله كحاله التحم و�إياه مبعركة فا�صلة ت�شتبك فيها
قرونهما ا�شتباكاً يق�ضي على كليهما بالهالك .بل �إنه �أب�صر يف احللم وع ًال عظيماً
ينق�ض على وعل �آخر
وقف على قنة جبل عال وقد اعلولت قرونه �إىل اجلو .ثم ر�آه ّ
عظيم مثله .ف�س ّره ذلك و�أقلقه معاً.
ظلت احلال ب�إبراهيم على هذا املنوال �إىل �أن ح�سر الثلج عن وجه الأر�ض و�أورق
ال�شجر ون ّور الزهر واكت�ست الأر�ض حلة �سند�سية ،فلها �إبراهيم قلي ًال مبناظر الطبيعة،
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فكان يخرج للتفرج كل �صباح وكل م�ساء ولكنه مل يعد �إىل مرحه ال�سابق .وزال
هذا الف�صل وجاء ال�صيف وعاد ر�شيد من املدر�سة� ،إال �أنّ ال�صديقني مل يجتمعا
يبق لعيد �سيدة �صيدنايا �سوى �أيام معدودة ،ففي �صباح يوم
�إال نادراً �إىل �أن مل َ
جميل �أقبل ر�شيد على �إبراهيم عند الفجر ودعاه �إىل النزهة ،لأن له ما يريد �أن
يحدثه به .فلبى �إبراهيم الدعوة و�سار االثنان �إىل �إحدى الغابات البعيدة ليكون
انفرادهما تاماً وهناك ا�ضطجعا حتت �أ�شجار ال�صنوبر ،فقال ر�شيد:
«هل تذكر ذلك ال�شاب الذي بارزناه يف �صيدنايا يف العام املا�ضي؟»
«�أذكر».
«كنت وعدتك ب�أن �أحدثك يف الأمر الذي دعاين �إىل مبارزة ذلك ال�شاب وقد
ر�أيت �أن �أيف بوعدي الآن� :أنت ال بد تذكر الفتاة التي دخلت �إىل غرفتنا ونحن
جريحان وتفقدت حالنا» فخفق قلب �إبراهيم خفقاناً �شديداً ولكنه ظل �صامتاً
ينتظر تتمة حديث �صديقه الذي تابع�« :إعلم �أنّ هذه الفتاة ر�صيفة التلمذة وكانت
ت�أتي كل �سنة �إىل مدر�سة البنات القومية يف بريوت ،وذلك ال�شاب الذي بارزته
تن�س �أنه يدعى جرج�س .ففي
من بلدتها ومن عائلة لها نفوذ كبري فيها و�أظنك مل َ
ذات يوم جاء جرج�س �إىل بريوت وذهب �إىل مدر�سة البنات حيث قابل الفتاة
بحجة �أنه يحمل �إليها كتاباً من �أبيها .ويف اليوم التايل قام بزيارة �أخرى للفتاة،
وكنت �أنا هناك يف زيارة لن�سيبة يل هي �صديقة حميمة للفتاة ،فجرى له معها
وح ْل ُت بينه وبني تنفيذ
ال�شاب حاول اختطافها ف�أ�سرعت ُ
حديث حاد انتهى ب�أن ّ
علي جرج�س منذ ذلك اليوم و�صار كلما ر�آين تهددين
ما عقد العزمية عليه .فحقد َّ
وتوعدين �إىل �أن كان ذات يوم اتفقنا فيه على املبارزة فاقرتحت �أن يكون ذلك يف
دير �صيدنايا فقبل وهكذا كان كما تعلم� .أما الفتاة فلم تكن تعلم �شيئاً من �أمري
ولكني وقفت من ن�سيبتي على الكثري من �أمرها .فعلمت �أنّ الفتاة تدعى جنال
و�أنها م�ضطرة �إىل جماملة جرج�س ،لأن �أمه كانت قد اعتنت بها يف �صغرها بعد
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وفاة �أمها ،وهي كانت ترجو منها �أن تفعل ذلك من �أجلها .والظاهر �أنّ �أم جرج�س
كانت ت�أمل �أن تو ِّلد هذه املجاملة حباً ينتهي بزواج االثنني لأنها �أح َّبت �صفات
جنال و�أخالقها ،وكانت الفتاة حتب الأم وتفعل ما ير�ضيها ولكن البون ال�شا�سع
بني نف�سها ونف�س جرج�س يجعل مبادلتها �إياه احلب �أمراً م�ستحي ًال .وعلمت
�أي�ضاً �أنّ �أم جنال كانت قد نذرت عن ابنتها زيارتني لدير �صيدنايا و�أنّ االبنة تريد
�أن تويف نذر �أمها وهو ما جعلني �أقرتح على جرج�س �أن تكون املبارزة هناك،
لأين كنت موقناً �أنه �سيتبعها �إىل هناك .ولقد ماتت �أم جرج�س منذ ب�ضعة �أ�شهر
وزال ما كان يدعو جنال �إىل جماملة ابنها فكتبت �إىل �صديقتها ن�سيبتي تقول �إنّ
جرج�س يالحقها الآن مالحقة �شديدة تت�أمل منها ،وذكرت لها يف �آخر الكتاب
�أنها ذاهبة �إىل �صيدنايا يف عيد العذراء لكي تقوم بالزيارة الثانية من �أجل �أمها،
ويقيني �أنّ جرج�س �سيتبعها �إىل هناك هذه املرة كما يف املرة ال�سابقة ويحاول
اختطافها هناك لأنه قد ال يجد فر�صة �أوفق من هذه للقيام بذلك».
عند هذا احلد انتهى حديث ر�شيد� .أما �إبراهيم ف�إنه كان ي�صغي �إىل احلديث املتقدم
ب�صمت و�إمعان ،ثم �إنه ا�سرت�سل يف ت�أمالت عميقة وا�ستغرق فيها ا�ستغراقاً مل
يعد يعي معه على �شيء .فقام ر�شيد وان�صرف على مهل دون �أن يتنبه �إبراهيم �إىل
ان�صرافه� ،أخرياً انتبه ووجد نف�سه وحيداً فتعجب من حاله ونه�ض وعاد �إىل البيت
حدثه بها ر�شيد ،ولكن �أمراً واحداً ر�سخ يف ذهنه ور�سا
وقد ن�سي كل الق�صة التي ّ
ر�س ّو اجلبال فلم يعد �شيء يف العامل يتمكن من زحزحته :جنال � -صيدنايا؟
يف تلك الليلة حلم �إبراهيم كثرياً .ومرة �أخرى �أب�صر يف حلمه وع ًال عظيماً على
وحدق �إبراهيم يف قرونه
قمة جبل عالٍ  ،رافعاً ر�أ�سه مطاو ًال بقرونه ال�سحابّ .
فوجدها حمددة كر�ؤو�س احلراب ،ثم نظر �إىل عينيه فوجدهما تر�سالن �أ�شعة ت�شبه
الأ�شعة التي تر�سلها ال�شم�س من خالل الغيوم فهي م�ستقيمة وحادة .وكان
منظره وهو يتن�شق الهواء بلهفة ،لعله يجد فيه رائحة خم�صو�صة يرتاح �إليها ،منظراً
رائعاً ي�أخذ مبجامع القلب� .أخرياً ر�آه يتن�شق الهواء ب�سرعة مبنخريه اللذين كانا
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يهتزان لل�شم ويح ّول ر�أ�سه نحو جهة معلومة وينطلق كال�سهم !فتململ �إبراهيم يف
فرا�شه وا�ستيقظ و�إذا الفجر قد الح ،ولكنه مل ينه�ض حا ًال بل ظل م�ستلقياً يت�أمل
يف حلمه والوعل العظيم الذي ر�آه.
ظل �إبراهيم منفرداً خالياً بنف�سه ،متحا�شياً االجتماع ب�أي كان من �أ�صدقائه ومعارفه
كل الأيام القليلة الباقية ملجيء عيد �سيدة �صيدنايا .وكان �صامتاً هادئاً ويف هدوئه
دالئل ان�صباب الفكر على م�س�ألة مع ّينة ها ّمة .كان ذلك الهدوء �أ�شبه �شيء ب�ستار
املر�سح امل�سدل الذي يدل على اال�ستعدادات املتخذة وراءه .فبعث ت�ص ّرفه هذا
على ا�ستغراب معارفه �أمره ا�ستغراباً �شديداً ،فمن جميع ت�صرفاته الغريبة مل
ي�ستغربوا �أكرث من ت�ص ّرفه اجلديد الذي وقفوا حياله حيارى ال يدرون ما يبدون
يعدون �أنف�سهم �صحبه وتالميذه ويدافعون عن
وال ما يعيدون ،وهم الذين كانوا ّ
كل ت�صرفاته ال�سابقة وير ّدون ال ّتهم التي كان جماعة يحاولون �إل�صاقها به ملج ّرد
�أنهم مل يكونوا ي�ستطيعون فهم �أطواره و�شذوذه عن �أ�ساليب تفكريهم وطرائق
فهمهم .وابتد�أ �ضعاف الثقة منهم ّ
ي�شكون يف م�صري هذا البطل الذي كان �آية يف
القوة والبط�ش ومثا ًال لل�شجاعة والإقدام وقدوة �صاحلة يف االعتماد على النف�س،
و�أخذ بع�ضهم يتكهن ب�أفول جنمه وتداعي بنائه الفخم ،فوقع ذلك عند الفريق
الذي ظل يوده ويحرتمه وي�ؤمن به وقعاً �أثار �أ�سفهم ال�شديد وكاد ي�ؤدي �إىل
ال�شقاق بينهم وبني �أولئك املتكهنني.
وقع عيد �سيدة �صيدنايا هذه املرة يف يوم �أحد ،فلما كان ال�صباح ا�ستيقظ �إبراهيم باكراً
ونه�ض �إىل متريناته وحمامه البارد ،وكان ن�شيطاً يف ق ّوته ،رائق النف�س ،مرتاح البال.
ثم بادر �إىل لوازم �سفره فجمعها يف حقيبة يدوية �صغرية وودع �أهل بيته بعبارات
مقت�ضبة ،وتوجه �إىل �صديق له عنده �سيارة وقال له« :هلم ن�سافر معاً يا �أني�س».
«ماذا؟ هذا �أنت يا �إبراهيم؟ و�إىل �أين ن�سافر؟»
علي �أن �أوفيه هناك يف هذا العيد».
«�إىل �صيدنايا ،ف�إن يل نذراً يجب َّ
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فاكتفى �أني�س بهذا اجلواب لأنه كان يعرف مزاج �إبراهيم الذي مل يكن يطيق
كرثة الأ�سئلة والكالم يف مهماته وم�شاريعه ،فبادر �إىل �إعداد �سيارته ،وبعد ن�صف
�ساعة خرجا بها وحدهما ومل يعلم �أمرهما �أحد يف البلدة .ويف طريقهما عرجا
على دم�شق حيث تغديا معاً و�شاهدا بع�ض �أ�سواقها القدمية .ثم تابعا م�سريهما �إىل
�صيدنايا فبلغاها عند الع�صر ،وكان الدير قد امتلأ باخللق و�سيارات القادمني ال
تزال تتوافد بكرثة .والحظ �إبراهيم �أنّ الإقبال على العيد هذه ال�سنة يربي على
الإقبال يف ال�سنة املا�ضية ،فطاف و�صديقه نواحي البلدة ودخال الدير وطافا به
حتى امل�ساء.
عندما دخل �إبراهيم الدير وجده غا�صاً باخللق كما يف املرة الأوىل ،والقوم يف
هرج ومرج عظيمني .ففي �ساحاته وعلى �سطوحه اجتمعت جماهري غفرية،
وكانت الدبكة يف ال�ساحات �آخذة جمراها كال�سابق :حلقات للرجال وحلقات
للن�ساء واجلماعات املحيطة بها ت�صفق وت�صيح مثرية احلما�سة يف الراق�صني .فلما
�شاهد �إبراهيم هذه احللقات خفق قلبه خفقاناً �شديداً وثارت يف نف�سه عا�صفة
من االنفعال مل تلبث �أن تال�شت وعاد �إليه هدو�ؤه ورباطة ج�أ�شه ،فجعل يجيل
نظره يف النا�س ب�سرعة ولكنه مل يجد من ي�ستقر عليه .وبينا هو كذلك ر�أته بع�ض
الن�ساء وجعلن يتهام�سن قائالت�« :أنظرن !هذا هو الرجل الذي جازته القدي�سة
�أم بزاز يف ال�سنة الفائتة ب�أن جرح من خ�صمه يف الرباز باحلكم» وب�أ�سرع من الربق
تنوقلت هذه العبارة وجتاوزت الن�ساء �إىل الرجال� .أما �إبراهيم ف�إنه مل ي�سمع �شيئاً
قط وهو لو �سمع �شيئاً ملا كان �أعاره اهتمامه فقد كان له من �شواغل نف�سه ما يغنيه
عن �شواغل النا�س.
بعد �أن �أجال �إبراهيم نظره يف تلك اجلموع طوي ًال دون �أن يحظى مبا ي�ستوقفه ،ترك
مكانه و�شرع يتنقل من مكان �إىل مكان على غري هدى من �أمره ،و�أني�س يرافقه
�صامتاً متعجباً حتى �أ�شرفت ال�شم�س على املغيب .وكان �أني�س قد الحظ قلق
�إبراهيم الداخلي و�شرود فكره ،فقرر �أن يبقى يف ال�ساحة الكربى ينتظره ويراقب
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ما يجري ،وتابع �إبراهيم جتواله دون �أن ينتبه �إىل تخ ّلف �صديقه عنه .ثم �إنه عاد
فم ّر يف ال�ساحة الكربى حيث كان �أني�س دون �أن يراه �أو يفتقده ،وجاوزها �إىل ممر
ي�ؤدي �إىل جناح الدير الأي�سر من املدخل فم�شى فيه �إىل �آخره و�إذا هناك مدخل
�صغري فدخل فيه ووجد نف�سه يف غرفة �صغرية خاوية ،ويف م�ؤخرها باب ي�ؤدي �إىل
غرفة �أخرى فولج هذا الباب ووقف قريباً منه ،لأن الغرفة كانت مظلمة ملن ي�أتي
من اخلارج فهي �أ�شبه �شيء بكهف عميق وال ينفذ �إليها نور النهار �إال من كوة
�صغرية يف �أعالها ال تطل على الف�ضاء الرحب بل على حائط من حيطان الدير.
بعد قليل ابتد�أ �إبراهيم يتبني ما يف هذه الغرفة على نور �شمعات قليلة متفرقة
يف جوانبها ،فر�أى �أنّ جدرانها مبطنة ُب�ص َور القدي�سني ،فتزحزح من موقفه و�أخذ
يطوف باملكان ويدقق النظر يف الأطر املعلقة ،حتى بلغ �صورة كبرية قائمة يف و�سط
الغرفة م�ضاءة �أمامها �شمعتان �أكرب قلي ًال من بقية ال�شموع .فلم ي�شك يف �أنّ ال�صورة
هي �صورة العذراء التي تخ�شى راهبات الدير �أن يخرجنها من ذلك املكان املظلم
ويع ّر�ضن قدا�ستها للنور وخطر ال�ضياع ،فاقرتب من �إحدى ال�شمعتني ليتمكن
من ر�ؤية ال�صورة عن كثب .وما �أن فعل حتى ا�ستلفت نظره �شخ�ص امر�أة كانت
واقفة �أمام ال�صورة بني ال�شمعتني وهي ك�أنها تت�أملها �أو تناجيها .فبهت �إبراهيم
لهذه املفاج�أة وتعجب من �أنه مل يتنبه �إىل وجود �إن�سان �آخر يف هذا املكان من
وهم بالرتاجع ،ولكن املر�أة كانت قد �شعرت بوجوده قربها وح َّولت وجهها
قبل ّ
�إليه لرتى من هو .وكم كانت ده�شته عظيمة حني تبي على نور ال�شمعة ال�ضئيل
التي بينهما وجه جنال :الراق�صة القروية التي ظ ّلت �صورتها مطبوعة على خميلته
بو�ضوح تام حتى ك�أنه ر�آها �أم�س ال منذ �سنة !ومل تكن ده�شة الفتاة � ّأقل من
ده�شته حني ر�أت قامته وعرفت وجهه .فوقف االثنان ينظر كل منهما �إىل الآخر
نظر من هو على يقني من �أنّ ما يراه حقيقة ال حلم.
ال يحاول الراوي التعبري عن العواطف التي ا�ستولت على قلبي هذين االثنني يف
هذه الدقيقة ،لأنه يعلم �أنّ لبع�ض العواطف الب�شرية لغة ال ميكن اال�ستعا�ضة عنها
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بلغة النطق ،وهو ال يريد �إف�ساد الأ�صل بالرتجمة بل يف�ضل متابعة �سرد الق�صة:
«�أنت هنا؟» قالت الفتاة ب�صوت خافت يقارب الهم�س .فطرق هذا ال�س�ؤال م�سامع
�إبراهيم ب�شكل خم�صو�ص فهم منه�« :أ َع ْن ق�صد جميئك؟»
ف�أجابها ب�صوت ال يعلو كثرياً عن �صوتها ولهجة توكيدية ثابتة« :نعم� .أنا هنا!»
عند هذا اجلواب ملعت عينا الفتاة الك�سيفتان وقالت« :لقد كنت �أفكر منذ هنيهة
و�أ�سائل نف�سي« :هل يجيء؟»
«هل �شككت يف جميئي؟»
«�أرجوك �أن ال حتملني على الإباحة بجميع الهواج�س التي انتابتني بني عيد
�سيدة �صيدنايا الأخري وهذا اليوم».
ف�أخذ �إبراهيم يدها بني يديه وقال« :لقد جئت ويف ن ّيتي �أننا �إذا التقينا فال فراق،
فما هي ن ّيتك � ِأنت؟»
«�أنت ال�شخ�ص الوحيد الذي متنيت من كل قلبي �أن يبقى �إىل جانبي دائماً ،فقد
�أرعبني الكثريون وملأوا نف�سي ا�شمئزازاً وخوفاً!»
ف�ضمها �إبراهيم �إىل �صدره بلهفة وطبع على �شفتيها قبلة حارة و�أجابها�« :إننا لن
نفرتق ولن يخيفوك بعد الآن!» وخرج و�إياها من احلجرة وهو يطوقها بيمينه القوية.
كان الليل قد غ�شي تلك النواحي ولكن القمر كان قد طلع و�أ�ضاء نوره هذه
البقعة .فاجتاز �إبراهيم وجنال املمر امل�ؤدي �إىل ال�ساحة الكربى وهما على احلالة
التي كانا عليها حني خرجا من غرفة العذراء ،ومل يلتفتا �إىل �أحد من الأ�شخا�ص
الذين كانوا واقفني �أو مارين فيه� .أما ه�ؤالء ف�إنهم حاملا ر�أوهما �شغلوا بهما عما
كانوا فيه وجعلوا يتبعونهما ب�أعينهم م�شرئبي الأعناق نحوهما ،م�ستغربني مظهرهما
الذي مل يكونوا قد ر�أوا مثله من قبل .فلما بلغا ال�ساحة وجدا ما مل يكن يف
ح�سبانهما :ففي و�سطها وقف جرج�س البطل املبارز يف ال�سنة املا�ضية نف�سه وهو
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يحمل بيده اليمنى �سيفاً م�صلتاً وبالي�سرى تر�ساً وذراعاه متقاطعتان على �صدره
ومن حوله لفيف من الرجال هم مزيج من �أهل القرى و�أهل املدن و�أمامه على
الأر�ض �سيف وتر�س �آخران كان الرجال املحيطون به يت�شوقون لريوا من ذا الذي
�سيلتقطهما .فلما ر�أى �إبراهيم هذا امل�شهد �ضم الفتاة �إىل �صدره ووقف يحدق
�إىل جرج�س ولفيفه حتديق الن�سرٍ .
حينئذ �أدرك �أولئك الرجال واجلمع الذي
وراءهم �أنّ �شيئاً غري اعتيادي �سي�أخذ جمراه ،وكما ب�سحر �ساحر انقلبت �سحن
الرجال الذين يحفون بجرج�س من الهيئة الهزلية التي كانت عليها �إىل هيئة
جدية جعلت وجوههم ت�شبه متاثيل ال�شبه.
ومل ي�ش�أ �إبراهيم �أن يبقى واقفاً يف مكانه فم�شى برفيقته ب�ضع خطوات حماو ًال �أن
يتابع �سريه فاعرت�ضه جرج�س وهو ال يزال على ال�شكل املتقدم و�صفه وقال له:
«�إنّ ذاك ال�سيف الذي تراه على الأر�ض ينتظرك لإنهاء الرباز الذي بد�أناه ال�سنة
املا�ضية يف مثل هذا اليوم».
أح�س �إبراهيم �أنّ جنال ارتع�شت مع
ما كاد جرج�س ينتهي من عبارته هذه حتى � َّ
�أنّ ذراعه اليمنى مطوقتها ،فالتفت �إىل من حوله و�إذا �أني�س واقف �إىل جانبه ويف
يده ع�صاه الكبرية التي ال تفارقه فقال له�« :أعطني ع�صاك وخذ هذه الفتاة �إىل
ال�سيارة و�أنا �أكون هناك بعد دقيقة» ،وتناول الع�صا وتقدم �أني�س من الفتاة ليقودها
ولكنها �أبت الذهاب وقالت لإبراهيم�« :إما �أن نبقى معاً و�إما �أن نذهب معاً» فنظر
�إليها �إبراهيم بحنان وقال لأني�س�« :إذن � َإبق �إىل جانبها �إىل �أن �أعود» ثم حتول �إىل
جرج�س وقال له« :ال حاجة �إىل ذاك ال�سيف ف�إن هذه الع�صا تكفي لت�أديبك فخذ
مكانك �سريعاً!»
ف�أراد جرج�س �أن ميتنع ولكن �إبراهيم �أم�سكه من ع�ضده و�ضغط عليه ب�أ�صابعه
الفوالذية وهزه ب�شدة وقال له�« :إذا مل تقبل ا�ضطررت �إىل �ضربك كما ُي�ضرب
الأوالد ال�صغار الطائ�شون ،ف�أدرك جرج�س من قوة خ�صمه ولهجته الثابتة �أنْ
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ال منا�ص له من الإذعان ،فالتفت �إىل رفقائه وقال لهم�« :إ�شهدوا �أين بريء مما
�سيحدث» ثم تراجع �إىل متو�سط ال�ساحة وتقدم �إبراهيم �أي�ضاً ب�ضع خطوات
وقب�ض على ع�صاه من طرفها الدقيق و�أدار ر�أ�سها ال�ضخم يف الهواء.
�أخذ جرج�س �أو ًال يف اللعب ب�سيفه و�ضربه على تر�سه وما كاد ينتهي من ذلك
ويتحول �إىل املجاولة ،حتى �أقبل �إبراهيم نحوه بخفة الأ�سد وثباته وجاوله مرة
واحدة فقط �أطبق بعدها عليه مديراً ع�صاه ب�سرعة ومهارة عظيمتني ،ثم ف ّر منه
وعاد فك ّر عليه ك ّرة مل يكن ذاك يتوقعها وباغته مباغتة خبلته حتى مل يعد يح�سن
الدفاع ،وحانت الفر�صة ف�أهوى عليه ب�ضربة �شديدة �أ�صابته يف قمة ر�أ�سه و�ألقته
على الأر�ض �صريعاً .وبينما النا�س يف ده�شة عظيمة مما حدث ذهب �إبراهيم �إىل
رفيقيه و�أحاط جنال بذراعه اليمنى كما يف الأول واجتاز بها املمر امل�ؤدي �إىل
اخلارج وتبعهما �أني�س يحمل ع�صاه التي ا�ستعادها.
يف هذه الأثناء كان رجال جرج�س قد تغلبوا على ده�شتهم فخرج �أربعة منهم يف
�أثر �إبراهيم ،فت�صدى �أني�س بع�صاه الثنني منهم ،وك َّر �إبراهيم على االثنني الآخرين
ف�أم�سكهما من عنقيهما ودق ر�أ�سيهما الواحد بالآخر دقاً �أفقدهما ال�صواب و�ألقاهما
برفق على الأر�ض .فلما ر�أى االثنان الباقيان ما َّ
حل برفيقيهما ف ّرا هاربني ودخال
الدير وهما يقوالن�« :إنّ ال�شيطان يحميه!» ف�أجابتهما �إحدى الن�ساء امل�شاهدات
فعدوا هذا احلادث من عجائب
«بل العذراء حتميه!» و�سمع جوابها بع�ض القرويني ّ
�سيدة �صيدنايا الكلية القدا�سة وهم ال يزالون يروونه من هذا القبيل.
�أما �إبراهيم وجنال و�أني�س فتابعوا �سريهم �إىل ال�سيارة وركبوها و�ساق �أني�س يف طريق
قرية ن ...حيث تقطن جنال ،فبلغوها بعد �سري �ساعتني تقريباً وترجلوا �أمام بيت
قروي معتدل ،وطرقت جنال الباب وبعد هنيهة فتح الباب ودخلوا البيت ومل يكن
فيه �أحد �سوى والد جنال ال�شيخ.
يف �صباح اليوم التايل جرى عر�س ب�سيط جداً جمع الفرح والر�ضى ومل يجمع
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�شيئاً من ال�ضو�ضاء .و�أ�صبح �إبراهيم وجنال زوجني.
ال ي�ستطيع من مل ي�شهد احلادث بنف�سه �أن يت�صور مبلغ ده�شة �أهل بيت �إبراهيم
وقدمها �إليهم ب�صفة كونها امر�أته ،وال �شدة وقع ذلك عند
عندما عاد م�صطحباً جنال ّ
معارفه والذين كانوا يعرفون عنه ،خال ر�شيداً ف�إنه كان قد ّقدر احلادث و�أخذ ينتظره
منذ علم �أنّ �إبراهيم برح البلدة يوم العيد .و�أقبل كثريون يريدون تهنئته ولكنه كان
حاملا ي�شعر بقدوم �أحد لزيارته ي�أخذ جنال ويخرج و�إياها من الباب اخللفي ويذهب
االثنان يتنزهان يف الغابات .ف�أدرك �أهل البلدة احليلة و�أخذوا ير�صدونهما وهم
يكادون يذوبون �شوقاً �إىل ر�ؤية الفتاة التي �أ�صبحت امر�أته .ومل يكن بينهم من
مل يتوقع �أن يراها امر�أة بدينة رجراجة .فلما �أتيح لهم �أن يلحظوها ووجدوها فتاة
�ضامرة احل�شى ،لطيفة اجلوانح بهتوا وان�صرفوا وهم ّ
ي�شكون فيما ر�أوا.
�أخرياً �أجمع النا�س الذين يجعلون �أنف�سهم دائماً املثل الطبيعية للأطوار الب�شرية،
على �أنّ احلادث �أمر غري طبيعي .ومل يعدم ال�شبان الذين كانوا يح�سدون �إبراهيم
وال�شابات اللواتي كان يغيظهن بت�صرفه ال�سابق� ،شيئاً جديداً ي�ضيفونه �إىل
اختالقاتهم املا�ضية.
�أما �إبراهيم وجنال فال يزاالن يعي�شان �سعيدين جداً ،وكلما عاد �إبراهيم �إىل نف�سه تذكر
ق�صها عليه يف الغابة والوعل العظيم الذي �أب�صره
�صديقه ر�شيداً وتلك احلكاية التي ّ
يف احللم� .أما �صور اجلمال التي كانت �أفكاره ال�سابقة حتوم حولها فقد ن�سيها بتاتاً.
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“Some rise by sin,

”and some by virtue fall
Shakespeare

�شهِد ُت فيما م�ضى حوادث كثرية ل�ست �أذكر الآن منها �إال حادثة واحدة
ْ
لي�س �إىل ن�سيانها من �سبيل ،فال مرور الزمان وتقادم العهد وال �شواغل الفكر
وا�ضطرابات احلياة متكنت �أو تتمكن من حموها من نف�سي .مع ذلك فالواقعة
ب�سيطة خالية من ال�ش�ؤون الغريبة الباهرة التي تبدو يف هذه احلياة �ش�ؤوناً غري
عادية .ولكن من يدري ،فلعلها لي�ست ب�سيطة بهذا املقدار� ،أو لعل يف ب�ساطتها
�شيئاً غري عادي جعلها تر�سخ يف نف�سي ،ويدفعني الآن �إىل روايتها ويف نف�سي �أمل
و�أ�سى لأنها انتهت بفقد �صديق حميم يل على كيفية جتعل قلب كل �إن�سان رقيق
الإح�سا�س يتفطر حزناً.
كان �صديقي �سليم مولعاً بدرا�سة املو�سيقى .وكنت �أنتظر �أن يخرج ناظماً مو�سيقياً
جميداً ملا كنت �أعهده فيه من �شدة العواطف و�سالمة الذوق وقوة ال�شعور ،وما
كان هو عليه من �سمو الإدراك وتعمق يف الفهم .كانت نف�سه كبرية حتى ك�أنها
ت�سع الكون ،وكان يحب �أن يرى �شعبه �آخذاً ق�سطه من املو�سيقى العالية� ،أي �أنه
كان يريد �أن يرى يف �شعبه مو�سيقى �سامية ت�ستطيع �أن تعب حقاً عما يف القلب
من �شعور وما يف العقل من ت�أمالت �أدبية وفل�سفية .وال �أزال �أذكر حديثاً له حني
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كان قلبه طافحاً بالعواطف القوية ونف�سه مرتعة بالآمال الكبرية ،وهو حديث ال
يكاد ميثّل ما كان عليه �سليم ،ولكنه يجعل الذين ي�سمعونه �أو يقر�أونه ي�شعرون �أنّ
املحدث �شيء �سام ،لو �أنه حتقق النت�شل حياة �شعبه انت�شا ًال
ما كان يجول يف فكر ِّ
تاماً من اجلمود واخلمول اللذين ال يزاالن يرافقانها .من �أجل ذلك ر�أيت �أن �أثبته
فيما يلي كما يح�ضرين و�أظن �أنه ال يكاد يفوتني �شيء منه:
كنا مرة جمتمعني يف حلقة من الأ�صحاب ف�أخذنا نتحدث يف كل علم وفن حتى
�شب ومل ي�سمع �سوى الأحلان ال�شرقية
تط ّرقنا �أخرياً �إىل املو�سيقى .وكان بيننا من ّ
ال�شائعة عندنا التي ي�سمونها خط�أ «الأحلان العربية» و�إذا كان قد �سمع بع�ض
الأنغام الغربية فهو مل يعب�أ بها ومل يحاول فهمها .وكان �آخرون ممن �سمعوا الأحلان
ال�شرقية والأنغام الغربية ووقفوا على ما يف هذين النوعني من املو�سيقى من فن
لرقي تلك وغناها يف
وافتنانّ .
فقدم ه�ؤالء الأنغام الغربية على الأحلان ال�شرقيةّ ،
التعبري عن احلياة العاطفية ،ولفقر هذه من هذه الوجهة ووقوفها عند حد التعبري
تع�صبهم من باب ال�شعور القومي
وتع�صب �أولئك  -ولعل ّ
عن احلاالت الأوليةَّ .
غري النا�ضج وغري الوا�ضح ،والتم�سك مببد�أ املحافظة  -للأحلان ال�شرقية .وهذا
�شيء طبيعي ،فالذين يفهمون حلناً مو�سيقياً واحداً فقط يف�ضلونه على كل حلن
ونغم غريه.
وكان من وراء ذلك �أنّ اجلدل يف هذا املو�ضوع احتدم بني الفريقني وطال
�أمره حتى خ�شيت �أن ي�ؤول �إىل تباغ�ض و�شحناء ،كما جرت العادة عندنا نحن
ال�سوريني �إىل هذا اليوم ،ف�إننا قلي ًال ما نتناق�ش يف �أمر بق�صد التو�سع يف املعرفة
والفهم ،وتبي وجه ال�صواب ووجه اخلط�أ� .إال �أننا مل نبلغ هذا احلد يف هذه املرة،
لأن الفريقني املتجادلني قررا �أن ي�ستفتيا �سليماً يف الأمر ب�صفة كونه خبرياً يف
نوعي املو�سيقى ،ال�شرقي والغربي ،وحمباً للإن�صاف واحلقيقة ،ف�س�أل �سليم �أحد
املت�شبثني ب�أف�ضلية املو�سيقى ال�شرقية املحافظة ،وا�سمه بهيج ،قائ ًال:
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«�أتدري ،يا �صاحبي ،ملاذا وجدت املو�سيقى؟»
ف�أجاب بهيج بلهجة املوقن�« :أجل وجدت املو�سيقى لتكون لغة العواطف».
قال �سليم« :لو كنت خبرياً باملو�سيقى ملا جزمت بهذا التحديد الذي يج ّرد
املو�سيقى من ثلثي مزاياها على الأقل».
فهتف الأربعة دفعة واحدة« :ثلثي مزاياها؟!»
�سليم« :نعم .ثلثي مزاياها».
بهيج�« :إذن ،كيف حتددها �أنت؟»
�سليم�« :إين �أحددها ب�إطالقها من كل حتديد ،ف�إنك ت�ستطيع �أن تعرف الكثري من
مزايا املو�سيقى ولكنك ال تتمكن من ح�صرها .لي�ست املو�سيقى لغة العواطف
فح�سب ،بل هي لغة الفكر والفهم �أي�ضاً� .إنها لغة النف�س الإن�سانية بكل ظواهرها
وبواطنها .و�إن �شئت فقل �إنّ املو�سيقى تتناول العواطف الأولية واحلاالت
النف�سية على �أنواعها ،والأ�صوات على اختالفها ،وال�شعر والأدب والفل�سفة.
ومن هذه الوجهة ال ميكنك �أن تق�سم املو�سيقى �إىل ق�سمني� :شرقي وغربي ،و�إمنا
ميكنك �أن متيز بني الأ�ساليب ال�شرقية والأ�ساليب الغربية يف التعبري عن املعاين
النف�سية املق�صودة من املو�سيقى ،وبني �أ�صناف هذه املعاين عينها .فمتى كانت
املو�سيقى الغربية تعب عن العواطف واحلاالت النف�سية التي تعب عنها املو�سيقى
ال�شرقية عينها �أمكنك فهمها بكل �سهولة و�إن اختلف �أ�سلوبها .فيت�ضح لك
مما تقدم �أنّ وجه الفرق يف ما ت�سمونه املو�سيقى ال�شرقية �أو العربية واملو�سيقى
الغربية لي�س يف �أ�سا�س املو�سيقى ،فال يوجد نزاع قط من هذا القبيل ،بل يف
املعاين التي يق�صد التعبري عنها عند ال�شرقيني وعند الغربيني ويف الأ�ساليب
املتخذة لبلوغ هذا الغر�ض .و�إنّ الفرق الذي جتده بني �أ�ساليب املو�سيقى ال�شرقية
ونظائرها الغربية لي�س �إال جم ّرد تنوع يتبع حاالت نف�سية خا�صة .وميكنك �أن جتد
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الربهان القاطع على �صحة هذه النظرية يف العلوم الطبيعية والنف�سية وفروعها ،ف�إن
هذه العلوم تثبت مبا ال يقبل الرد �أنّ الطبيعة الب�شرية واحدة يف جميع العنا�صر
وال�شعوب و�إن تعددت الأمزجة� .إنّ عواطف احلب والبغ�ض والرقة والق�ساوة
وال�سرور واحلزن وبواعث الطرب والت�أمل واللهو والتفكري والطموح والقناعة ،وما
تق�صر الكلمات عن
ينتج عنها جميعها من ثورات وانفعاالت وت�صورات نف�سيةّ ،
و�صفها ،كل هذه واحدة يف جميع الأمم يف ال�شرق والغرب وال فرق بينها �إال
مبقدار تن ّبه النفو�س وارتقائها و�شدة �شعورها �أو خمولها وانحطاطها وعدم �شعورها.
فالقوم الذين ال تزال نف�سيتهم يف دورها االبتدائي �أو كانت حمجوزاً عليها بحكم
العادات والتقاليد العتيقة ،الناجتة عن تلك النف�سية ،كانت مو�سيقاهم ابتدائية
�أي�ضاً .وهي يف هذه احلال ال تعب �إال عن العواطف التي هي �شيء م�شرتك بني
الإن�سان واحليوان كال�شهوات اجلن�سية التي متثّل معظم عواطف ه�ؤالء القوم.
وبعك�س ذلك ،القوم الذين حتررت نف�سيتهم وارتقت ف�إن مو�سيقاهم تعب عن
عواطف ت�سمو على ال�شهوات اجلن�سية وتخيالت تعلو عن الأغرا�ض احليوانية
الدانية� ،إذ مل يعد مطلبهم يف الدنيا مقت�صراً على «و�صال احلبيب» ،بل �أ�صبح
مطلباً �أعلى يرفع احلب نفو�سهم �إليه وي�شحذ عزائمهم لتحقيقه ،مو ّلداً يف نفو�سهم
همه
من العواطف ال�سامية والأفكار والتخيالت الكبرية ما ال ي�ستطيع فهمه من ّ
و�صال احلبيب وعلى الدنيا ال�سالم .هذه هي العواطف والت�صورات والأفكار
التي ت َعبرِّ عنها مو�سيقى �أمثال بيتهوفن الذي بلغ يف الفن املو�سيقي حد الألوهية
لأن معزوفاته ا�ستغرقت �أ�سمى ما ت�صبو �إليه النف�س الب�شرية يف احلياة� .إنه كان
ي�شعر بعواطف و�آمال و�أميال جميع �إخوانه الب�شر حتى ك�أن نف�سه كانت م�ؤلفة
من كل النفو�س .وهذه هي �صفة املو�سيقي النابغة كما هي �صفة ال�شاعر والأديب
النابغة� .أنظر �إىل ما تعبرِّ عنه معزوفات هذا املو�سيقي اخلالد .خذ ،مث ًال� ،سيمفونيته
ال�سابعة التي �أجاب بها على مدافع ال�سفاح نابوليون بتيار من الأنغام حت َّول �إىل
تيار من العواطف الب�شرية الطالبة احلرية ،الثائرة على الظلم واال�ستبداد ،ال يزال
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جارياً و�سيظل جارياً �أبد الدهر! �أنظر �إىل معزوفاته الأخرى ك�سيمفونيته اخلام�سة
املعبرّ ة عن ال�صراع بني عوامل الفناء وعوامل البقاء  -بني املوت واحلياة وانت�صار
هذه بفتوتها على ذاك بهرمه  -ومعزوفات غريه من املو�سيقيني اخلالدين ،فهي ال
تقف عند رفع العواطف الروحية فح�سب� ،إىل مراتب ال�سمو ،بل تتعداه �إىل رفع
الأفكار والت�صورات العقلية �أي�ضاً .ال ،يا �صاحبي ،مل توجد املو�سيقى لتكون لغة
العواطف الأولية التي وقفت عندها املو�سيقى التقليدية ال�شائعة بيننا ،بل لغة
النف�س بجميع ما فيها من عواطف و�أفكار».
بينما كان �سليم يتكلم كان الأ�صحاب جميعهم م�صغني كل الإ�صغاء .فقد كانت
هذه املرة الأوىل التي ي�سمعون فيها حديثاً من هذا النوع .وبعد �صمت ظهر يف
�أثنائه �أنّ الرفقاء كانوا يجتهدون يف فهم خطاب �سليم ويحاولون �إدراك املدى
البعيد الذي بلغه ،قال بهيج« :ما ر�أيك �إذن يف مو�سيقانا؟»
تعد نتاج نف�سيتنا ،نحن
�سليم« :احلقيقة ،يا �صديقي� ،إنه لي�س لنا مو�سيقى ّ
ال�سوريني ،من حيث �إننا قوم لنا مزايا خا�صة بنا� .أما الأحلان ال�شائعة بيننا فلي�ست،
با�ستثناء �أحلان �شعبية مع ّينة ،مما ن�ش�أ من نف�سيتنا ،بل هي مزيج من نف�سيات �أقوام
خمتلفة .و�إذا كان فيها ما يعبرِّ عن جزء ي�سري من عواطفنا ومزاجنا فهي تق�صر
تق�صرياً كبرياً عن ا�ستيعاب ما يف �أعماق نفو�سنا من �شعور ي�ستغرق ما يف الكون
من عوامل وم�ؤثرات نف�سية وما يف �صميم عقولنا من ت�صورات وت�أمالت تظهر
فيها حقيقة طبائعنا ومواهبنا� .إنّ الأحلان التي ت�سمعها كل يوم لي�ست خارجة
من نف�سيتنا ،بل هي مما دخل على تقاليدنا وعاداتنا� .إنها �أحلان تقليدية فح�سب».
بهيج�« :إذن� ،أنت تف�ضل املو�سيقى الغربية».
�سليم« :قلت �إنه ال تف�ضيل يف املو�سيقى� .إمنا �إذا كنت تريد معرفة ر�أيي يف الفرق
بني موقفنا من املو�سيقى وموقف �أهل الغرب منها ف�أين �أ�صارحك �أنّ �شعوب
ال�شرق ،خال الرو�سيني� ،إذا كانوا يح�سبون �شرقيني ،قد عدلت عن الأ�س�س
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املو�سيقية �إىل الأحلان املو�ضوعة� ،أو هي قد اقت�صرت ،يف املو�سيقى ،على طائفة
من الأحلان ال جتد عنها حميداً .وهذا كان �ش�أن �أهل الغرب �أي�ضاً� ،إال �أنه ملا
ارتقت نف�سيات الب�شر وعقلياتهم ا�ضطرت املو�سيقى �إىل جماراة هذا االرتقاء
لكي تعطي املثل ال�صحيح للعواطف والأفكار اجلديدة التي مل تعد الأحلان
املو�ضوعة تكفي للتعبري عنها .وقد �سبق الغربيون �أهل ال�شرق �إىل �إدراك ذلك
ف�أحدثوا يف املو�سيقى تطوراً خطرياً� ،إذ �إنهم عدلوا عن الأحلان �إىل الأ�صوات
املفردة التي هي �أ�سا�س املو�سيقى فرتبوها و�أدخلوا على املو�سيقى الأدب
والفل�سفة ،ف� ً
ضال عن ال�شعر ،وهكذا ا�ستتب لهم �إظهار مكنونات النف�س الراقية
بوا�سطتها .وهذا ما يجب �أن يحدث يف �سورية ويف كل قطر فيه �شعب حي يف
نف�سيته وعقليته� .إنّ التقاليد القدمية امل�ستعارة ق ّيدت نفو�سنا ب�أحلان حمدودة
ابتدائية قد �أ�صبحت حائ ًال بيننا وبني االرتقاء النف�سي� .إنّ يف فطرتنا ونفو�سنا
�شيئاً �أ�سمى مما تعبرِّ عنه هذه الأحلان اجلامدة �شيئاً �أ�سمى من ال�شهوات �أو
العواطف الأولية� .إنّ يف �أنف�سنا فكراً عاطفياً وفهماً عاطفياً يتناوالن الت�أمالت
العميقة يف احلياة والرغبة ال�شديدة يف حت�سينها من وجوه متعددة� :إجتماعي،
قومي ،روحي� ،إن�ساين ،ويدفعاننا نحو مطلب �أعلى �أليق بوجودنا يحتاج حتقيقه
�إىل �أنواع من املو�سيقى غري الأحلان امل�ستعارة املو�ضوعة حلالة �أو حاالت نف�سية،
حمدودة ،مع ّينة ،كحالة احلزن �أو حالة التد ّله يف الغرام .ف�إن نغماً و�ضع حلالة من
هذا النوع ال ي�صح �أن ي�ستعمل يف حالة �أخرى تختلف عنها كل االختالف،
كحالة غ�ضب النف�س وثورتها على اال�ستبداد والظلم� ،أو حالة اجلذل واالبتهاج،
�أو حالة الت�أمل ،بل �إنّ حلناً و�ضع حلالة نف�سية منذ نحو �ألفي �سنة ال ميكنه �أن
يعبرِّ عن هذه احلالة بعد مرور زمن طويل اكت�سبت فيه النف�س من االختبارات
ما رقّى �شعورها و�أك�سب احلالة النف�سية املق�صودة معاين جديدة حتتاج �إىل �أنغام
جديدة لو�صفها .ف�إذا كنا نريد �أن حتيا نف�سيتنا حياة راقية ُت ّقربنا من �أكناف
ال�سعادة وجب علينا �أن نحررها من ربقة الأحلان التقليدية التي ال تغذي �إال
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العواطف الدنيا ،و�أن نعود �إىل الأ�صوات نف�سها فن�س ّلط عليها فكرنا العاطفي
وفهمنا العاطفي ،ون�ستخرج منها مو�سيقى تغذي كل عواطفنا وكل ت�صوراتنا،
وتظهر بوا�سطتها قوة نف�سيتنا وجمالها».
فوجدت بهيجاً و�أ�صحابه قد وقفوا عند �أفكار
التفت �إىل الرفقاء
ملا �أ َّمت �سليم عبارته ُّ
ُّ
جديدة مل يكونوا قد �سمعوا مثلها من قبل .ثم �إنّ �أحدهم نظر �إ َّيل وخاطبني
قائ ًال« :ما ر�أيك يا �سيد! يف ما يقوله �سليم؟»
قلت�« :إين �أوافق على جميع ما قال و�أتخذ من حكمه يف املو�سيقى حكماً يف
الأدب� .أُنظر �إىل �شعرائنا كيف يحدون العي�س يف منظوماتهم ،وما هم يف ذلك
�إال مقلدين ،لأن حدي العي�س لي�س من �ش�ؤون �شعبهم وال من مظاهر متدنهم،
و�إىل ك ّتابنا كيف يتكلمون عن الغرباء والبطحاء وبالدهم جبلية خ�ضراء� .إنّ
التقليد قد �أعمى ب�صائرهم عن احلقيقة ،و�إين لأعتقد �أنه ال بد من القيام بجهود
جبارة قبل �أن ت�صبح النه�ضة الأدبية معبرّ ة عن حياتنا القومية ،ولكني موقن
ب�أنه �سيجيء اليوم الذي يتحقق فيه ذلك وت�صري النف�سية والعقلية ال�سوريتان
الغنيتان مبواهبهما الطبيعية معينني ينهل منهما الأدباء و�أهل الفنون والعلماء
والفال�سفة الذين يخرجون من �صميم ال�شعب ال�سوري».
وبعد �صمت ق�صري ان�صرفنا ،وقد ر�سخ حديث �سليم يف ذهني ومل تزده الأيام �إال
ر�سوخاً.
�إنّ احلديث املتقدم يو�ضح روح التجدد التي ملأت حياة �صديقي �سليم و�أرادت
�أن تتناول ع�صراً و�أمة .والذي �أعلمه �أنّ �سليماً كان قد ابتد�أ ينظم �سيمفونية يف
علي
انتهاء عهد اخلمول وبزوغ �شم�س يقظة ال�شعب ال�سوري .وال�صدق يوجب َّ
�أن �أروي �أنّ �سليماً كان يعتقد �أنّ نه�ضة ال�شعب ال�سوري �ضرورية للتمدن ،لأنه
كان موقناً من مزايا احلرية وال�سالم واملحبة املت�أ�صلة يف قومه ،وهو مل يكن يرمي
من وراء ذلك �إىل غر�ض �سيا�سي ،بل �إىل ما هو �أعظم �ش�أناً و�أكرث فائدة من الغر�ض
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ال�سيا�سي� .إنه كان يرى الفورة ال�سيا�سية �أمراً تافهاً �إذا مل تكن مرتكزة على نف�سية
متينة يثبتها يف قلب كل فرد� ،سوا ًء �أكان رج ًال �أم امر�أة� ،شاباً �أم �شابة� ،أدب حي
وفن مو�سيقي يوحد العواطف ويجمعها حول مطلب �أعلى حتى ت�صبح ولها �إميان
اجتماعي واحد قائم على املحبة ،املحبة التي �إذا ُوجدت يف نفو�س �شعب بكامله
�أوجدت يف و�سطه تعاوناً خال�صاً وتعاطفاً جمي ًال ميلأ احلياة �آما ًال ون�شاطاًٍ .
حينئذ
ي�صبح اجلهاد ال�سيا�سي �شيئاً قابل الإنتاج .و�أما الوطنية القائمة على تقاليد رجعية
رثة فهي �شيء عقيم ولو �أدت �إىل احلرية ال�سيا�سية.
هذه خال�صة نظرية �سليم يف جتديد حياة قومه وهي نظرية الرجل الفني الذي
يريد �أن يبتدىء يف القلوب والأفهام .ول�ست �أ�شك �أنه على �صواب ،و�أنّ نظريته
قريبة جداً من نظرية االجتماعيني ال�شعوبيني الذين ينظرون يف حياة ال�شعب
يعدونه �شيئاً ال يتقدم على احلياة
الداخلية ،وال ي�أبهون كثرياً للمجد ال�سيا�سي� ،أو ّ
احلرة يف العقل والنف�س ،ويرون �أنّ حرية النف�س �أ�سا�س كل احلريات .وهي من
هذه اجلهة ال تت�ضارب ونظرية ال�سيا�سيني ال�شعوبيني ،ولكن ال�سيا�سيني كثرياً
يق�صرون عن فهمها .ال تت�ضارب النظرية املتقدمة ونظرية ال�سيا�سيني الذين
ما ّ
يعملون للحرية ولكنها تختلف عن نظريتهم اختالفاً كبرياً .ففي حني �أنها ال تنكر
�أهمية احلرية ال�سيا�سية ال ترى �أنّ احلياة ال�سيا�سية �أ�سا�س احلياة القومية �أو �أنها
هي الوطنية الكاملة كما ّيدعي ال�سيا�سيون.
علي �أن
�أ ّما وقد �شرحت �شيئاً من خ�صال �سليم و�أفكاره يف الفن واحلياة فيجب َّ
�أذكر �شيئاً من �أطواره الفريدة لأق ّرب �شخ�صيته من خميلة القارىء بقدر الإمكان.
وال �شك عندي يف �أنّ �أطواره نتيجة طبيعية لأخالقه وعواطفه القوية و�إح�سا�سه
ال�شديد .فهو �إذا ت�أثر ل�شيء كان ت�أثره �شديداً ،عميقاً ،تاماً ال يكاد يبدو منه �شيء
يف احلال ولكنه ال يلبث �أن يبدو �أثره بعد مدة من الزمن .لذلك كان من ال�صعب
تتبع حاالته النف�سية وفهم عواطفه ومزاجه ،وال �أظن �أنّ �أحداً غريي متكن من
فهمه ومعرفة كنه �أمره ،لأين كنت ال�صديق الوحيد الذي الزمه و�صحبه يف �أكرث
48

روحاته وغدواته ووقف على احلوادث التي كانت تنطبع يف ذهنه وهو هادىء
�ساكن ك�أنه ال ي�شعر ب�شيء مما يجري .وكان �سليم يدرك �أين واقف على حاله
تب�سم الفاهم اخلبري .ولكنه مع ذلك كله مل يكن يحدثني
فكان �إذا نظر �إ َّيل َّ
تب�سم ُّ
يف حادثة واحدة قط ،وال �أنا حاولت ا�ستطالع ر�أيه و�سرب غور عواطفه ،بل قلي ًال
ما كنا نتبادل النظر يف جمرى احلوادث ،ك�أن الواحد منا مل يكن يريد �أن يظهر
للآخر �شعوراً ي�شابه �شعوره!
مع كل ذلك ومع عظم املودة التي كانت بيننا ،كان �سليم يخفي يف نف�سه حباً قوياً
لفتاة كنت ال �أعرفها لذلك احلني ،ولكن احلظ �أتاح يل التعرف �إليها فيما بعد،
ف�إذا بي �أرى �آن�سة ذات نف�س جمة اللطف و�أخالق وافرة .وكانت حني تعرفت
�إليها مكتئبة اكتئاباً داخلياً عميقاً .فكانت ك�آبتها �ستاراً يحجب نف�سيتها و�أطوارها.
مل يطلعني �سليم على �أمر حبه ولكني كنت �أ�شعر �أنّ قوة خفية كانت تغذي
عواطفه وتوحي �إليه �أنغامه املو�سيقية .ومع كل التكتم الذي �أحاط نف�سه به ف�إن
النا�س ما لبثوا �أن �شرعوا يتهام�سون ب�ش�أنه .ولقد دخلت عليه ذات يوم يف غرفته
فوجدته طافحاً جذ ًال وحبوراً .فابتدرين بقوله:
«�أظن �أين قد قاربت �أ�سعد �أوقاتي و�أعظمها �ش�أناً يف حياتي اخلا�صة وحياتي
العملية العامة .تعال يا «�أ» �إ�سمع هذا النغم الذي �أوحاه �إ َّيل �شعوري� .إنه عبارة
عن قطعة �صغرية ب�سيطة».
وجل�س �إىل البيانو وجعل يوقع قطعة مل ت�ستغرق �أكرث من ع�شر دقائق .ف�سمعت
�أنغاماً لطيفة ت�ضاهي �أرقّ الأنغام التي �سمعتها يف حياتي ،ووجدت فيها �شعوراً
جديداً مل �أجد يف غريها من الأنغام ما يفوقه قوة وجما ًال .فهن�أت نف�سي بهذا
ال�صديق الذي جاء ليوجد لنا حم ًال رفيعاً يف عامل املو�سيقى و�أيقنت �أنّ جمهوداته
يف هذا ال�سبيل غري ذاهبة عبثاً.
فلما انتهى التفت �إ َّيل وقال« :كيف ر�أيت؟»
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قلت�« :إين �أهنئك من �صميم قلبي ف�إنك قد �أجدت النظم والنرث وال�شعر
والأدب».
وفيما نحن كذلك �إذا بالباب يطرق ويدخل ال�سيد «ك» ف�س ّلم وقال« :جئت �أدعو
ال�سيد �سليماً �إىل مائدة �شاي ولكن ما دمت �أنت �أي�ضاً يا �سيد «�أ» هنا فا�سمح يل
�أن �أدعوك �إىل م�شاركتنا ».فقبلنا الدعوة وخرجنا معاً.
وملا بلغنا منزل ال�سيد «ك» ا�ستقبلتنا ر ّبته ،فالحظت �أنها تهتم كثرياً لهذه الزيارة.
بل بدا يل �أنها تع ّلق عليها �أهمية غري اعتيادية و�أنّ لها من ورائها غاية .فرحبت بنا
ترحيباً كثرياً و�أظهرت �سروراً وابتهاجاً زائدين.
مل يكن ال�سيد «ك» وزوجه �سوريني بل �أجنبيني .وكان لهما معارف يف دائرة
مع ّينة من املجتمع ال�سوري .وال�سيدة «ك» تتكلم العربية بلهجة �سورية وبدون
تكلف� ،إال �أنّ �أغالطها غري قليلة ولفظها غري �صحيح .وكان عندها يف البيت
�ساعة جميئنا زائرتان هما الآن�سة ال�سورية �أ�سما وال�سيدة الأجنبية «و» ،وهذه
الأخرية كانت متزوجة رج ًال �سورياً ومل يكن قد م�ضى على وجودها يف �سورية
زمن طويل .فقامت ال�سيدة «ك» بتقدمينا �إىل هاتني الزائرتني ثم جل�سنا وجعلنا
نتحدث واحلديث ذو �شجون.
وكان من ق�سمتي �أن �أ�ستقل والآن�سة �أ�سما بحديث طويل تناول البحث يف
�ش�ؤون املر�أة الع�صرية ومركزها يف حميطنا .و�أخذت ال�سيدة «ك» يف جمادلة زوجها
يف بع�ض ال�ش�ؤون جد ً
اال حاداً .وبقي �سليم يف مركز ال �سبيل معه �إىل االختيار.
والحظت �أنه مرتبك قلي ًال لأن ال�سيدة «و» كانت تطيل النظر �إليه وتنتظر �أن
يحدثها .وكانت �إذا حتدث متيل �إليه بك ّليتها وتظهر ب�صورة خم�صو�صة �أنها ت�سمع
كل نربة من نربات �صوته.
�أرى �أنه ال غنى يل عن و�صف هذه الأجنبية ال�سيدة «و» ،الرقيقة العود ،اللدنة
القوام ،املعتدلة القامة والتي لها وجه �صبيح وب�شرة بي�ضاء ناعمة وحاجبان ظاهرة
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العناية يف تزجيجهما حتى �صارا كقو�سني .ولها يف قيامها وقعودها ت�أنق ودالل.
ومع كل �أو�صاف هذه ال�سيدة اجلميلة مل يظهر يل �أنّ �سليماً �شغف بها ولكنه كان
م�ضطراً ا�ضطراراً �إىل جمال�ستها وحمادثتها.
ولقد علمت فيما بعد �أنّ هذه ال�سيدة كانت غري �سعيدة مع زوجها .فهو كان ممن
ال تزال تقاليد الرتبية القدمية ،جتعل لت�ص ّرفه نوعاً من اخل�شونة والفظاظة م�سترتاً
وراء حجاب التهذب والرجولة الذي اكت�سبه يف �أثناء وجوده يف �أوروبة ،فكان
يختلف من هذا القبيل اختالفاً كبرياً عن زوجه التي كانت قد ربيت يف حميط
�أوروبي ارتفعت فيه �أ�ساليب املودة وتكلف اللطافة �إىل م�ستوى عال.
�إذن كانت ال�سيدة «و» غري �سعيدة وكانت تتوق �إىل ال�سعادة يف هذا املحيط
اجلديد املرتاوح بني ما هو عريق يف التقاليد وما هو جديد يف التمدن .ولكن هذه
حقيقة مل �أكن �أدري بها يف هذا االجتماع .على �أين كنت �أ�شعر �أنّ لهذه ال�سيدة
ميو ًال غريزية قوية متلك قيادها وتت�سلط على �إرادتها.
وبعد مدة ق�صرية فرغت ال�سيدة «ك» من مناق�شة زوجها والأ�صح �أنها مل تفرغ قط
ولكن زوجها كان يريد الذهاب لبع�ض �أغرا�ضه ،فاعتذر �إلينا وا�ست�أذن وان�صرف.
وما كاد يخرج من الباب حتى حتولت ال�سيدة «ك» �إ َّيل و�إىل الآن�سة �أ�سما ومل
تلتفت �إىل ال�سيدة «و» و�سليم .بل �إنها جتاهلت وجودهما بامل ّرة .ف�أيقظ عملها هذا
فطنتي ،لي�س لأنه غريب فال غرابة قط فيه ،بل لأن �سليماً مل يكن من الرجال
الذين مييلون �إىل التحدث .وكنت �أعرف �أنه يحتقر الأحاديث االغت�صابية التي
ال تدور حول مو�ضوع معينّ ينتظر الفراغ منه ،فهو مل يكن يتحدث ملج ّرد قتل
الوقت بتجاذب احلديث.
وبينما فكري يرتاوح بني هذه الظنون والأحاديث التي كانت دائرة بيني وبني
الآن�سة �أ�سما� ،إذا بال�سيدة «ك» تدعوين وهذه الآن�سة مل�شاهدة جمموعة امللونات
التي عنيت بجمعها .وكنت م�شغوفاً بال�صور امللونة ،حتى �أين كنت �أقف وقتاً
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طوي ًال �أمام ال�صورة الواحدة الها ّمة ،مطي ًال النظر �إليها ك�أين �أحاول طبع ما فيها
من دالئل احلياة وعظمة الفن يف ذهني بحيث ال تعود تربحه .فتبعت ال�سيدتني
�إىل الغرفة املجاورة حيث كانت جمموعة ال�صور فوجدتها م�ؤلفة من نحو ع�شرة
�أطر تت�ضمن كلها �صوراً مللونني ع�صريني بينها ثالث �صور �أعجبتني كثرياً :الأوىل
ر�أ�س قروي ،والثانية برية جبلية ،والثالثة منظر وردة على نور �شمعة.
ال �أدري كم دقيقة ا�ستغرق وجودنا يف الغرفة املجاورة ولكني �أدري �أننا عدنا لرنى
�سليماً وال�سيدة «و» كما تركناهما .ور�أت ال�سيدة «ك» �أن تغيرِّ جمرى اجتماعنا
يبق عن الرق�ص من حميد ،لأن عدمه يعترب �إهانة ال �سبيل
ف�أدارت الغرامفون ومل َ
�إىل التكفري عنها عند ال�سيدات املت�أنقات .و�أ�شارت �إ َّيل ربة البيت �أن �أدعو الآن�سة
�أ�سما للرق�ص ففعلت� .أما �سليم فظل يف مكانه ال يتحرك .فح�ضته ال�سيدة «ك»
يلق اعتذاره القبول وتربعت ال�سيدة
على الرق�ص ولكنه اعتذر ب�أنه ال يح�سنه فلم َ
«و» ب�أن تع ّلمه قلي ًال وكان �سليم خجو ًال جداً فقبل ،خوفاً من �أن ي�سيء الت�صرف.
فجعلنا نرق�ص والتهت ال�سيدة «ك» بتدبري بع�ض ال�ش�ؤون.
ومل ينت ِه القر�ص الأول حتى و�ضعت ال�سيدة «ك» قر�صاً �آخر مو�سوماً «�إين
�أحبك» والحظت �أثناء رق�ص هذا الدور �أنّ ال�سيدة «و» جعلت ذراعها حول
عنق �سليم بد ًال من �أن ت�ضع يدها على كتفه ،و�أنها كانت ت�ضغط عنقه كلما �صاح
املغني «�إين �أحبك».
فلما انتهت هذه الرق�صة ر�أيت �سليماً قد تبدل كثرياً .ر�أيته منفع ًال �أيمّ ا انفعال وهو
ما لبث �أن التفت �إ َّيل وقال:
«هلم نذهب يا �صديقي .ف�إنهم ينتظروننا».
َّ
ومل ينتظر �أن �أجيبه بل �إنه �أ�سرع �إىل ال�سيدة «ك» ف�شكرها وودعها ثم حتول �إىل
ال�سيدة «و» فودعها وودع الآن�سة �أ�سما وخرج تاركاً ال�سيدة «و» مبهوتة جداً.
وفعلت �أنا مثل فعله وتبعته مهرو ًال ،وقطعنا الطريق كلها �صامتني حتى بلغنا منزل
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�سليم ودخلنا غرفته ،فذهب �سليم لت ّوه �إىل البيانو و�شرع يوقع �أحلان قطعته التي
كان قد �أ�سمعنيها ،ولكنه �أك�سبها هذه امل ّرة قوة م�ؤثرة �شديدة .وقد خ ّيل �إ َّيل
�أنه ّبدل فيها �أو زاد عليها .فاقرتبت من البيانو ونظرت يف وجهه فوجدت عينيه
حممرتني والدموع جتول فيهما.
كانت امل ّرة هذه ،الأوىل التي الحظت فيها ظاهرة غريبة من هذا النوع مل �أكن
يدي �سليم
�أعهدها يف �صديقي �سليم من قبل .وانتهت الق�صيدة املو�سيقية ،ولكن ّ
ظلتا �ضاغطتني على املواقع الأخرية بينما كان هو يحدق يف الأفق من النافذة.
وك�أين به �سها عن وجودي معه يف الغرفة ،ل�شدة ما هو فيه ،فرفع يديه عن مواقع
البيانو و�أخرج من جيبه حمفظة فتحها و�أخذ منها �صورة وجعل يت�أملها ويزيد
الت�أمل ك�أنه يبحث فيها عن �شيء جديد �أو يتفقد �شيئاً قدمياً عزيزاً .وبعد �أن �أطال
النظر �إليها �أدناها �إىل �شفتيه وطبع عليها قبلة طويلة .ثم �أخرج من جيبه مندي ًال
م�سح به الدموع التي �أخذت تتدفق من عينيه تدفقاً.
يف هذه اللحظة انك�شف يل �سر االنفعال ال�شديد الذي ا�ستوىل عليه على �أثر
تطويق ال�سيدة «و» عنقه بذراعها الب�ضة و�ضمها �إياه �إىل �صدرها �أثناء الرق�ص،
وت�أكد يل �أنّ حباً خال�صاً قوياً يفعم نف�سه .ور�أيت �أنّ �سليماً يف حاجة �إىل االختالء
و�أنّ وجودي معه ال يخفف �شيئاً مما به .فان�سللت من الغرفة وعدت �إىل منزيل وقد
عقدت النية على �أن �أزوره يف الغد .فلما زرته يف اليوم التايل وجدته �أم َيل �إىل
الهدوء و�إن كان يف مظاهره ما ينم عن بقية جزع.
مرت على �أثر ذلك �أيام عاد بعدها �إىل �سليم �صفوه وعاوده جذله ون�شاطه فعكف
جلي ،وتفاءلت �أنا خرياً �إىل �أن كان ذات يوم
على عمله املو�سيقي بارتياح نف�سي ّ
زرته فيه فوجدته جال�ساً �إىل البيانو على عادته ،و�أمامه �أوراق ال�س ّلم املو�سيقية
ينظم عليها �أنغامه اجلديدة ،ويجربها ثم ميحو ويغيرّ ويبدل حتى ي�ستقيم له النغم
الذي يريد .فجل�ست حذاءه و�أخذت يف مطالعة كتاب �أدبي كان بيدي وتابع
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هو عمله .وبينا نحن كذلك �إذا بالباب قد طرق ودخلت خادمة البيت ويف يدها
كتاب دفعته �إىل �سليم ففتحه وقر�أ وفكر قلي ًال ثم دفعه �إ َّيل فتناولته وقر�أت:
«عزيزي �سليم
«لقد مرت الأيام وكادت تك ّر الأعوام على اجتماعنا يف منزل ال�سيدة «ك» وكنت
كل هذه املدة �أتردد �إىل هذه ال�سيدة معللة النف�س باحلظوة بلقياك ولكن على غري
يبق يل �سبيل �إىل
طائل .قد ت�ستغرب هذا الأمر مني ولكن هو الواقع الذي مل َ
كتمانه عنك ،ف�إنك قد وقعت من نف�سي موقع احلبيب الذي �أ�صبو �إليه و�أ�شتهي
مر�آه ،بل �إنّ حبك قد مت ّلكني حتى مل َي ُعد يف قو�س �صربي منزع و�أنا التي كنت
من الهيام مناط الرثيا ،فلم يج ّرب رجل �أن ي�ستهويني �إال كانت اخليبة ن�صيبه.
ولكني وجدتك رج ًال ال كالرجال ،بل ال �أبالغ �إذا قلت �إنه لي�س لك مثيل يف
هذه البالد العجيبة الغريبة .و�إين كلما ر�أيتك مرة يف ال�شارع عدت �إىل البيت
ويف نف�سي ثورة ال ت�ستكن.
«�إين ترددت كثرياً يف كتابة هذه الر�سالة �إليك ولكن العاطفـة كانت �أقوى من
الإرادة ،وقد دفعني احلب فاندفعت .ف�إذا بلغتك هذه الر�سالة فاعلم �أين بانتظارك
كل يوم بعد الظهر يف منزل ال�سيدة «ك» وال �أراك �إال ملبياً نداء الغرام .ولك مني
الآن قبلة حارة �أطبعها على توقيعي».
«و»
ولـما فرغت من قراءة هذا الرقيم تبادلت و�سليماً نظراً طوي ًال ثم نه�ض �سليم من
ّ
جمل�سه كمن تنبه لأمر خطري ،وذهب �إىل طاولة �صغرية واقفة يف زاوية من زوايا
الغرفة ،وكان يتخذها مكتبة له ،فجل�س �إليها وتناول ورقاً وقلماً وكتب ر�سالة �إىل
ال�سيدة «و» �أطلعني عليها ف�إذا هي كما يلي:
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«�أيتها ال�سيدة العزيزة
«لقد جمعتنا ال�صدفة يف بيت ال�سيدة «ك» للمرة الأوىل ،و�إنه لي�ؤ�سفني �أن يكون
ذاك االجتماع قد �أوجد يف قلبك مثل العواطف القوية التي تتحدثني عنها.
ي�ؤ�سفني ذلك جداً لأين �أ�شعر مبا تعانني يف حياتك من الآالم الداخلية دون �أن
يكون يف �إمكاين تخفيف �شيء منها .و�إين لو حاولت ذلك لكنت كاذباً يف ما �أقول
�أو �أفعل وقلبي ال يطاوعني على الكذب و�ضمريي ال يرتاح �إىل اخليانة .ف�إن حباً
حقيقياً ميلأ نف�سي ،ومتى ُوجد احلب احلقيقي فال �سبيل �إىل التبديل ،وكل حماولة
من هذا القبيل تكون بال �شك حماولة فا�سدة فا�شلة .وال �أظنك تر�ضني الف�شل
فتحملي �آالمك ب�صرب فذلك ف�ضيلة يندر مثلها وال تدعي رج ًال
لنف�سك ويلّ .
ينغم�س يف الإثم .ثقي ب�أنني �أ�شعر بالأمل الذي ت�شعرين ،ولكن لتكن �آالمنا عربة
ال نكبة ،و�إذا كانت نكبة فمن اخلري �أن تبقى فينا ،ومن ال�شر �أن تنتقل �إىل غرينا.
ِ
«�أ�شكر ِ
مدحك �إياي ،ولكنك �أخط�أت يف و�ضعي فوق �أبناء قومي فما �أنا �إال
لك
واحد منهم .و�أرجو �أن حتملي كالمي هذا على حممل الإخال�ص .و�إذا كانت
العواطف التي يف قلبك حقيقية فهي وال �شك تعينك على فهم ما �أغلق على
الآخرين ،والفهم يح ّولك على طلب العزاء اخلا�ص ،الذي قد يكون م�صدراً
لل�ضرر� ،إىل طلب العزاء العام ،فكلنا يحتاج �إىل العزاء .وتكرمي بقبول �سالمي
واحرتامي».
«�سليم»
وكان هذا الكتاب �آخر العهد بال�سيدة «و» .
ومرت بعد ذلك الأيام تباعاً .وم�ضى �سليم يف توقيعه وت�أليفه ،وكنت �أجيء �إليه
كل يوم � َّأطلع على تقدمه يف عمله ،و�أ�سمع ما يجريه من الأنغام اجلديدة التي
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متثّل عواطف قلبه القوية و�أفكار دماغه ال�سامية ،و�أبدي له ما يحدثه توقيعه َّيف من
الت�أثري العميق ،ثم �أعود وقد توالين جذل ال مزيد عليه .وكان �أين انقطعت عن
زيارته خم�سة �أيام متوالية كنت فيها م�شغو ًال بالبحث عن الع�صر الذي عا�ش فيه
ال�شاعر ال�سوري الإكلرييكي القدمي ،الذي ذكر تاريخ الأدب الأملاين مل�ؤلفه �ألفرد
بيزى �أنّ ق�صائده الإلهية ترجمت �إىل الالتينية ،ومن هذه �إىل الأملانية وغريها ،و�أنها
�سببت نه�ضة �شعرية يف كل �أوروبة .فلما زرته بعيدها مل �أجده جال�ساً �إىل البيانو
كعادته بل �ألفيته طريح الفرا�ش يف حال ال �أخ�شى الت�صريح ب�أنها هالتني ،ف�إن
الأيام اخلم�سة املا�ضية كانت قد بدلته تبدي ًال غريباً .فا�صفر وجهه ونحل ،وذبلت
عيناه وهزل ج�سمه ومال �إىل ال�سقم ،ومنَّت نظراته عن �أمل نف�سي عظيم� .أثَّر بي
منظره وهو على هذه الكيفية ت�أثرياً عميقاً ،و�شعرت عني �شعور املل ِّون الفني الذي
يعرف قيمة التلوين حني يرى ملونة بديعة جديرة باخللود قد متزقت �أو متحفاً فنياً
فخماً قد التهمته النريان� ،أو �شعور الإن�سان الذي ي�شاهد مدينة �ضخمة عظيمة قد
طغى عليها بركان هائل و�أخذها على حني غرة .ولكن يف النا�س �أنانيني �شديدي
تهدم مدينة عظيمة زاهرة �أو تال�شي
التم�سك ب�أنانيتهم ،حتى �أنهم لو �شاهدوا ُّ
�شعلة ال�شباب واحلياة من ج�سد �إن�سان ملا �شعروا بغري ما ي�شعرون حني ينظرون
�إىل �شمعة تذوب احرتاقاً �أو �إىل زهرة تذوي النقطاع املاء عن جذورها والطل عن
�أوراقها .وهل ي�شعر الأناين ب�شيء حني يرى ذوبان �شمعة �أو ذبول زهرة؟ �أ ّنى
للأناين �أن يفقه �شيئاً من هذه الرموز وهو من�صرف بك ّليته �إىل لذاته وم�صاحله؟
وقفت عند ال�سرير �أتفقد حال �صديقي بلهفة وجزع ،ولكن �سليماً �أجابني على
بتب�سم و�ضح يل فيه معنى ال�سخرية من كل �ش�ؤون احلياة .وكان و�سط ما
نظراتي ّ
هو فيه من عواطف وزعازع داخلية يتم�سك برباطة ج�أ�ش نادرة املثال ،فلم �أمتالك
عن االعجاب به لهذه اخل ّلة �إعجاباً فاق ما كنت �أ�ضمره له من الإعجاب ب�أخالقه
وفنه .ثم �إنه مل يلبث �أن خاطبني قائ ًال:
«ما بالك واقفاً والكر�سي �إىل جانبك؟ �إجل�س لنتحدث قلي ًال� .أين كنت كل هذه املدة؟»
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فجل�ست على الكر�سي الذي �أ�شار �إليه ،وقلت:
«كنت �أنقب عن الع�صر الذي عا�ش فيه تاتيان العظيم».
«تاتيان؟ ومن تاتيان هذا؟»
«يذكر امل�ؤرخ الأدبي الأملاين �ألفرد بيزى� ،أنّ تاتيان �شاعر �سوري �إكلرييكي جميد
نظم ق�صائد روحية كان لها ت�أثري عظيم يف تطور ال�شعر الأوروبي عامة وال�شعر
الأملاين خا�صة».
فزفر �سليم ثم قال:
«هل توفقت يف تنقيبك �أو هل عرثت على �شيء من ق�صائد هذا ال�شاعر؟»
«كال .فالوقت مل يكن مت�سعاً بهذا املقدار وال يخفى عليك �أنّ �آثارنا الأدبية
مبعرثة تبعرثاً ال مثيل له .ولي�س يف البالد معاهد �أو مكاتب عامة� ،أو خا�صة تهتم
بجمع �شتات الآثار الأدبية ال�سورية .وامل�ؤ�سف �أن يكون ُّ
جل �أدبائنا� ،إن مل يكن
كلهم ،جاهلني تاريخ �أدبهم القومي جه ًال فا�ضحاً ،حتى �أنه ال يكاد يوجد بينهم
من ي�شعر بوجوب التوقف عن ثرثرته ولو فرتة ق�صرية لينظر يف حياته الأدبية نظراً
�أعمق من النظر ال�سطحي الذي تع ّود �أن يلقيه على الأدب واحلياة جميعاً� .إنّ
معظمهم ي�سريون يف مقدمة الأدب التقليدي».
جف وجت ّهم دلي ًال على زيادة
وما كدت �أنتهي �إىل هذا احلد حتى ر�أيت وجه �سليم قد َّ
ف�صمت وكنت راغباً كل الرغبة يف معرفة ال�سبب الذي �ألقاه يف الفرا�ش
�آالمه النف�سيةُّ .
لغري مر�ض ،ولكني �أ�شفقت عليه و�صربت على م�ض�ض .وبعد هنيهة قال �سليم:
«�إنّ �آالماً عظيمة� ،آالماً مل ي�سبق لها مثيل ،تنتظر كل ذي نف�س كبرية فينا� ،إذ لي�س
على الواحد منا �أن ينكر ذاته فح�سب ،بل عليه �أن ي�سري وحيداً بال �أمل وال عزاء،
لأن حياتنا االجتماعية والروحية فا�سدة .فكيفما قلبت طرفك ر�أيت حولك نفو�ساً
�صغرية متذمرة من الظلمة التي هي فيها ولكنها ال جتر�ؤ على اخلروج �إىل النور .و�إذا
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جدت �ألف يد
جدت نف�س ّمتد يدها �إليك مريدة �أن ترافقك يف �سريك نحو النور ُو ْ
ُو ْ
�أخرى قد امتدت �إليها لتبقيها يف الظلمة .لي�س البن النور �صديق بني �أبناء الظلمة،
وبقدر ما يبذل لهم من املحبة يبذلون له من البغ�ض ».وزفر �صديقي زفرة حارة وتابع
ذلك بلهجة �ساخرة« :ولأهل الظلمة مقايي�س للأخالق وال�شرف واخل�صال! والويل
ملن يتخطى حدود هذه املقايي�س! ولهم �أي�ضاً حدود للعواطف الب�شرية من جتاوزها
كان معر�ضاً لل�سخط واالنتقاد ال�شديدين .ف�إذا وجدت فيك عواطف حتملك على
ترك املطالب الأنانية والأغرا�ض الهزيلة وترفعك نحو مطلب �أعلى ي�سمو على ال�ش�ؤون
الدنية ف�أنت معذب عذاباً �أليماً بني �أبناء هذا اجليل يف هذا الوطن ال�س ّيىء الطالع».
قلت�« :إنك تتكلم الآن مبرارة نف�س �شديدة فهال زدت ثقتك بي و�أطلعتني على
ما دهاك لع ّلي �أجد ر�أياً فيه اخلري؟»
«ال حد لثقتي بك .ولكني �أ�شفق �أن تتحمل فوق ما �أنت متحمل».
«ال ت�شفق .فلي�س العلم بال�سوء �أعظم وط�أة من ال�شعور به».
فنظر �إ َّيل نظراً طوي ًال ثم تناول من حتت و�سادته كتاباً دفعه �إ َّيل فقر�أت:
«�صديقي العزيز
«�أخ�شى �أن يكون الليل الذي ال �صبح بعده قد �أقبل ،ف�إين �أكتب �إليك هذه
الكلمات القليلة لأ�س�ألك �أن ال ت�أتي �إلينا بعد اليوم وهذا خري لك ويل .ثق ب�أين
قد ّفكرت ملياً قبل �أن �أقدمت على هذا ال�س�ؤال و�إذا كان يل يف قلبك �شيء من
االحرتام فاح�سبني �صديقة ميتة .ال تكتب وال جتتهد يف �أن تراين واعلم �أنّ �أحد
هذين الأمرين ي�سبب يل �آالماً �شديدة.
«�أ�ستودعك اهلل و�إياه �أ�س�أل �أن ي�شجعك وميدك بال�صرب يف حياتك».
«�صديقتك»
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�أعدت قراءة هذا الكتاب باعتناء زائد ،ثم رفعت ر�أ�سي وقد جت ّلت يل خطورته
وخطره .فقال �سليم« :لي�س هذا كل �شيء� .إقر�أ هذا �أي�ضاً» وناولني كتاباً �آخر
تاريخه بعد تاريخ الكتاب املتقدم وعبارته كما يلي:
«ح�ضرة ال�سيد الأكرم
«بعد ال�سالم �أبدي �أنه بالنظر �إىل ال�صداقة التي تربطني وامر�أتي بعائلة الآن�سة
دعد ،ف�إن �أُ َّم هذه الآن�سة قد كلفتني وامر�أتي مبخاطبتكم يف ق�ضية ابنتها ،تلك
الق�ضية التي طال �أمرها وت�شعبت حتى مل يعد يح�سن ال�سكوت عنها .ف�إذا
�أحببتم فتف�ضلوا بزيارتنا يف منزلنا الكائن يف �شارع «م» لنتباحث و�إياكم بهذا
ال�ش�أن �إمتاماً لرغبة ال�سيدة الفا�ضلة �سلمى ودمتم.
«ج»
«حا�شية� :إذا قبلتم الدعوة ف�أرجو �أن يكون ح�ضوركم ال�ساعة الثامنة م�ساء اجلمعة
�أو ال�سبت القادم».
وما كدت �أنتهي من تالوة هذا الكتاب ،حتى �أدركت �أنّ �صراعاً �شديداً يجري بني
نف�سيتني :الواحدة تنظر �إىل مثال �أعلى تريد حتقيقه والأخرى تنظر �إىل املادة وال
تهمها مطالب النف�س .وقد ا�ستوقف نظري يف هذا الكتاب عبارتان� :أوالهما قول
ّ
املر�سل «تلك الق�ضية التي طال �أمرها وت�شعبت حتى مل يعد يح�سن ال�سكوت
عنها» ففي هذه العبارة خ�شونة هي �أقرب �شيء �إىل الوقاحة ،ناهيك با�ستعمال
لفظة «ق�ضية» ا�ستعما ًال ق َّزت منه نف�سي و�أح�س�ست �أنّ الرجل يتكلم كالم من
يريد القيام مب�ساومة جتارية مادية� .أما العبارة الثانية فهي قوله «ودمتم»!
�أثار َّيف هذا الكتاب عا�صفة �شديدة من الغ�ضب و�أخذت اخلواطر تتواىل على
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خميلتي .ف�أعدت الكتابني �إىل �سليم ونه�ضت من جمل�سي و�شرعت �أمت�شى يف
الغرفة و�أخاطب �صديقي فقلت له:
«�إين �أفهم الكتاب الأول متام الفهم ،ف�إن عبارته املقت�ضبة تدلني على �أنّ �صاحبته
كتبته يف �ساعة انفعال �شديد� .أما الكتاب الثاين ففيه ما لي�س ي�شهد ل�صاحبه
ب�صفاء ال�سريرة ،و�أعرتف �أين ال �أفهم ال�سبب الذي حمله على ت�سمية الأمر
«ق�ضية» .وقوله «حتى مل يعد يح�سن ال�سكوت عنها» يدل على وقاحة وخروج
عن التفوي�ض الذي يزعمه ،ال �أدري كيف �أعلله».
فتب�سم �سليم بربودة وقال:
«�أما �أنا فل�ست �أرى فيه �شذوذاً عظيماً عن القاعدة املتبعة يف هذا املحيط وهذا
الزمان� .أفلم تخترب كيف �أنّ النا�س هنا ال يرتكون كبرية وال �صغرية مما ال يعنيهم �إال
وتدخلوا فيها ،فهم �إذا اجتمعوا ب�أحد النا�س مل يكفهم �أن يتعرفوا �إىل �شخ�صيته،
ّ
بل اندفعوا يبحثون عن جميع �ش�ؤونه العامة واخلا�صة .وهم ال يتوانون حتى يقفوا
على كيفية معي�شته بجميع دقائقها ،ك�ساعات �أكله و�شربه ونومه وا�ستيقاظه ومقدار
�أرباحه وخ�سائره وكل ما له عالقة بحياته اخلا�صة .ول�ست �أدري كيف اكت�سب
قومنا هذه ال�صفة اليهودية الذميمة ،التي جتعل حياتهم منحطة انحطاطاً كبرياً
يذهب باحرتام النف�س و�سائر املزايا ال�شريفة التابعة له».
«وماذا �أجبت ال�سيد «ج» ؟»
«مل �أجبـه ب�شيء ،فغد اجلمعـة ،وقـد عزمـت على الذهـاب �إليه غـداً يف املوعـد
امل�ضـروب».
«�أعزمت حقيقة �أن تذهب �إليه؟»
«عزمت ولكن لي�س من �أجلي �أنا نف�سي» ،ونظر �إ َّيل طوي ًال ثم تابع« ،وال �أرى مانعاً
من ذهابك معي �إذا �أحببت».
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ف�أطرقت هنيهة ثم قلت:
«قد قبلت اقرتاحك».
فمد يده �إ َّيل وقال�« :إذاً �س�أكون بانتظارك».
ف�صافحته بحرارة ووعدته باملجيء ،ثم و ّدعته وانطلقت وك ّلي �أفكار وهواج�س،
لأين �أ�شفقت عليه من مقابلة الغد التي تطيرّ ت منها.
ويف اليوم التايل كنت عند �سليم ال�ساعة ال�سابعة والن�صف متاماً .ويف ال�ساعة
الثامنة متاماً نزلنا من العجلة �أمام منزل ال�سيد «ج» يف �شارع «م» فا�ستقبلنا
الرجل يف الباب و�أدخلنا م�سكنه الذي كان ب�سيطاً جداً وقادنا �إىل غرفة داخلية
فقدمني �سليم �إىل ال�سيد «ج» وامر�أته وجل�سنا .وزاد
كانت امر�أته جال�سة فيهاَّ ،
�سليم على تعريفه �إياي قوله�« :إنّ ال�سيد «�أ» �صديقي احلميم ومو�ضع �س ّري».
فك�أنه �أراد بذلك �أن يطمئن �صاحب الدعوة وامر�أته فال ميتنعان عن التحدث يف
الغر�ض من االجتماع.
فلما ا�ستقر بنا املقام �أخذنا يف حديث عام يف بع�ض ال�ش�ؤون ال�سيا�سية واالجتماعية.
وظهر �أثناء احلديث �أنّ ال�سيد «ج» يت�سرع يف الفهم ويف اجلزم بالأمور التي يت�سع
فيها جمال الدر�س واال�ستق�صاء .وال ب�أ�س ب�أن �أ�صفه و�صفاً موجزاً فهو لي�س من
ذوي القامات الطويلة ولكنه يعلو عن متو�سطيها قلي ًال� ،أ�سمر الب�شرة ،م�ستطيل
الوجه� ،أنفه دقيق ،متقل�ص اجلانبني قلي ًال ،تعلوه نظارتان م�شدودتان عليه ،ور�أ�سه
كبري ولكنه �أكرث بروزاً يف القحف منه يف اجلبهة .وعلماء احليوان ي�ستدلون مبربوز
القحف على قوة املراكز الغريزية احليوانية ،فهو على عك�س بروز اجلبهة و�سعتها
الدالني على قوة مراكز الذكاء والفهم� .أما علماء الت�شريح في�ضربون �صفحاً عن
كرب الر�أ�س و�شكله وي�ؤكدون �أنّ دليل مقدار الذكاء والفهم والقوى املدركة يجب
لـما كان الو�صول �إىل معرفة مبلغ
�أن يكون يف تعاريج الدماغ وتالفيفه .ولكن ّ
تعاريج الدماغ �أمراً �شاقاً لأنه يقت�ضي عملية جراحية خطرة ،وجب علينا �أن نكتفي
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بالرباهني التي يقدمها لنا علماء احليوان والإن�سان يف حكمنا على الأ�شخا�ص
الذين نتعرف �إليهم .ولي�س يف نظر ال�سيد «ج» ا�ستقرار و�إمعان ي�ستدل منهما
على تعمق ون�ضج ،وال يوجد يف وجهه جتعدات تنم عن اختبارات �شاقة يف احلياة
وهموم تابعة لها� .أما زوجه فكانت �أق�صر منه قلي ًال خمروطة الوجه ،دقيقة ال�شبح،
ب�سيطة الهندام ،ولي�س يف مظهرها �شيء غري عادي .واالثنان يتكلمان بلهجة
اخلبري املحنك.
وتطرقنا يف احلديث �إىل ذكر بع�ض �ش�ؤوننا القومية .فاندفع ال�سيد «ج» يف الكالم
على «ال�سوريني»! هذه الكلمة «ال�سوريون» كم نلوكها وكم من�ضغها يف كل جمتمع
وكل حديث! �آه كم نحن مغرمون بالكالم على قوميتنا ال�سورية ،فكل واحد منا
يتكلم عن ال�سوريني ي�صري فيل�سوفاً ،وكل واحد منا يحاول �أن يرقى �إىل الفل�سفة
بنقد ال�سوريني و�إظهار مواطن �ضعفهم .وقليلون هم الذين يعرفون قيمة الر�صانة
يف هذا املو�ضوع ،و� ّأقل منهم الذين يدركون �أنّ حت�سني حياتهم وتقومي �أخالقهم
�أف�ضل كثرياً و�أعظم نتيجة من الإكثار من نقد املجموع والإنحاء عليه بالالئمة!
ولعل القارىء تعب من كرثة ما �سمع من الكالم يف هذا املو�ضوع الدائم يف
لـما كنت �أريد �أن �أكون �أميناً يف روايتي مل �أ َر بداً من
حياته اليومية .ولكن ّ
ت�سجيل ما فاه به ال�سيد «ج» بهذا ال�صدد ،قال:
«ال�سوريون فا�سدون .فهم ال يقدمون على �أمر �إال ظهر فيه ف�سادهم وعجزهم».
دخن حاجته تابع« :الدليل على ف�ساد حياة
وو�ضع لفافة التبغ يف فيه وبعد �أن ّ
ال�سوريني �أنهم خالون من الفنون اجلميلة وال يعرفون قيمة املبادىء .ولوال ذلك
ق�صروا عن بلوغ املراتب التي بلغتها الأمم الأخرى .لقد قلت هذا الكالم
ملا كانوا ّ
يف مواقف متعددة وجميع الذين �سمعوين كانوا يقولون �إنّ احلق معي» وعاد �إىل
تدخني لفافته وهو يبت�سم ابت�سام امل�سرور من نف�سه لوقوعه على اكت�شاف خطري
وبريق عينيه يدل على ارتياحه ال�شديد �إىل ما يقول.
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قلت« :ال �أعتقد �أنّ �شعبنا على ما تذكرون من الف�ساد� .أجل ،يوجد فينا عيوب
تهذيبية كثرية ولكن نه�ضة �إ�صالحية خمل�صة تكفل �إزالتها».
قال« :ومن �أين ي�أتي الإ�صالح؟ �أين رجال الإ�صالح؟ �أين رجال الإخال�ص؟
�أين النوابغ؟ �أين �أهل العزمية والإقدام؟ بل �أين رجال الت�ضحية؟ �إنّ ما تقولون
ر�أي جميل ولكن الأمر عبث ،عبث».
ف�أدركت الدرك الذي حتوم حوله �أفكار الرجل ور�أيت �أنّ عدم الكالم خري و�أبقى.
ف�صمت و�صربت حتى بلغ ال�سيد «ج» منتهى ارتياحه.
ُّ
و�أخرياً انتهى هذا احلديث التمهيدي الذي كنت قد ابتد�أت �أ�شعر مبلل منه وجاء
دور البحث يف «الق�ضية» .فقال ال�سيد «ج» يخاطب �سليماً:
ويهمنا م�صري هذه الفتاة ،ومبا �أنّ والدها املتغيب
«مبا �أننا �أ�صدقاء عائلة الآن�سة دعد ّ
يف �أمريكة يعتمد علينا ،فقد �أح ّبت �أمها ال�سيدة �سلمى �أن ت�ستعني بنا يف ق�ضية
العالقات التي بينكم وبني ابنتها وكلفتني �أنا وزوجي مبخابرتكم يف هذا ال�صدد.
وهذا هو الق�صد من دعوتكم �إىل هذا االجتماع كما تعلمون .ف�أرجوكم �أن تكونوا
�صريحني معنا يف احلديث الذي يدور بيننا لكي ن�صل �إىل حل نهائي لهذه
امل�س�ألة .وال ت�سهوا عن �أنّ ال�سيدة �سلمى تريد معرفة احلقيقة بكاملها لأن ابنتها
عزيزة عليها جداً وهي حري�صة جداً على م�ستقبلها و�سعادتها».
فقلت يف نف�سي �إنّ الرجل يتكلم ب�أ�سلوب وعناية .وقد بدا يل �أنه يريد �أن يظهر
الآن بغري مظهره يف كتابه حني ذكر «تلك الق�ضية التي طال �أمرها وت�شعبت حتى
مل يعد يح�سن ال�سكوت عنها».
�أما �سليم ف�أجابه:
«وحقيقة �أي �أمر تريد ال�سيدة �سلمى �أن تعرف؟»
«�إنها تريد �أن تعرف مركزكم بال ّتمام ومقدرتكم املادية».
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«�إذاً الأمر ب�سيط وقريب املتناول .فال�سيدة �سلمى تعلم ،و�أنتم �أي�ضاً تعلمون� ،أين
مو�سيقي �أ�شتغل يف نظم الأحلان و�صوغ الأنغام ،وعدا ذلك �أعطي درو�ساً يف
املو�سيقى ،وموردي احلايل يكفي ملعي�شة عائلة ب�سيطة ،ويل �أمالك قليلة يف غري
هذه املدينة ،و�آمل �أن ينتج عملي املو�سيقي خرياً يف امل�ستقبل .وال �أظن ال�سيدة
�سلمى جتهل الغاية من عالقاتي بابنتها ،فهي تعلم �أمر حبنا وميكنها �أن تعلم الآن
�أين م�ستعد لعقد خطبتنا والت�أهب للزواج».
فقالت ال�سيدة «ج» :
«من يعرفكم يف هذه املدينة؟»
فبادلني �سليم النظر .ثم قال:
«ال يعرفني جيداً هنا �سوى �صديقي ال�سيد «�أ» وعائلة �صديقي ال�سيد ح�سني
وعائلتان �أخريان فل�ست هنا بني �أهلي».
وقلت �أنا�« :إنّ عائلة ال�سيد �سليم م�شهورة بخدمة العلم والفن ولأفرادها ذكر يف
التاريخ ،و�صديقي �سليم يبذل من نف�سه يف �سبيل فن جميل كبري ال�ش�أن يف
الهيئة االجتماعية».
قالت تخاطب �سليماً:
«لقد �س�ألت الكثريين عنكم فكان اجلواب واحداً وهو �أنهم ال يعرفونكم ،ولكنهم
يعرفون �أنكم غريبو الأطوار!»
فقال �سليم�« :أيجوز يل �أن �أ�س�أل من هم الذين تف�ضلت ب�س�ؤالهم؟»
«�س�ألت عائلة ال�سيد «ر» وعائلة ال�سيد «ح» وعائلة ال�سيد «�س» وعدداً من
الرجال الذين نعرفهم».
«ومن هم ال�سادة املذكورون؟»
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«ال�سيد «ر» تاجر معروف يف البلد ،وال�سيد «ح» ما�سك دفاتر يف حمل كبري
ومركزه ح�سن ،وال�سيد «�س» تاجر �آخر».
�سليم�« :إين �أجهل هذه العائالت متام اجلهل ،ومن البديهي �أن ال تكون �أه ًال
لإعطاء معلومات عني .وال �أكتمك �أيتها ال�سيدة �أنه بلغني �أنّ النا�س هنا يتقولون
كثرياً عني وعن غرابة �أطواري ،فهم يرون يف وجودي يف هذه املدينة بعيداً عن
�أهلي حالة ال ميكنهم �أن يعللوها �إال بال�سوء .ولكن الإن�سان احلكيم ال ي�أخذ
بظنون النا�س .والنا�س �إذا �ساءت فعالهم �ساءت ظنونهم� .أما �أنا فلم �أحفل ولن
�أحفل به�ؤالء اجلماعة الذين يتحدثون عن غرابة �أطواري لأين �أعرف طباعهم
و�أعلم �أنّ النا�س يف �أكرث الأحيان �أعداء ملا جهلوا .و�إين مرتاح �إىل �أنّ �أطواري
تخالف �أطوار ه�ؤالء اجلماعة واحلياة التي �أحياها تخالف احلياة التي تع َّودوها».
«ولكن النا�س يقولون �إنه مل تكن بينكم وبني والديكم مرا�سلة يف بادىء الأمر،
و�إنّ املرا�سلة بينكما قد ابتد�أت منذ عهد قريب».
تدخل القوم هنا يف
فنظر �سليم �إ َّيل نظرة ّذكرتني حديثه ال�سابق الذي ذكر يل فيه ّ
�ش�ؤون الفرد اخل�صو�صية .ثم التفت �إىل ال�سيدة «ج» وقال:
«وما معنى ذلك؟» ور�أيت �أنّ �صربه كاد ينفد.
قالت« :يجب �أن ال تغ�ضبوا لأننا �أحببنا اال�ستق�صاء ملعرفة حقيقة �أمركم فالذي
دفعنا �إىل ذلك حر�صنا نحن �أي�ضاً على م�ستقبل دعد».
«�إذن ،ح�ضرتك تعتمدين على كالم النا�س».
«�إننا ال نعرفكم كثرياً ولذلك نحن م�ضطرون �إىل االعتماد على ما ن�سمع».
«حتى ولو كان ما ت�سمعينه مما ال يوثق به؟»
ور�أيت �أنّ احلال �صائرة �إىل ما ال حتمد عقباه ،ولكن ال�سيد «ج» تدارك الأمر وقال:
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«الذي �أراه يا �سيد �سليم� ،أنّ مركزكم ال ي�ضمن م�ستقبل الفتاة التي تريدونها
ولـما كانت ال�سيدة �سلمى تريد �أن ت�ضمن �سعادة ابنتها الوحيدة فال
زوجاً لكمّ .
�أعتقد �أنها ت�س ّلم لكم بعقد الزواج .ول�ست �أقول �إنّ ال�سيدة �سلمى ال تفقه معنى
الع�شق والغرام والهيام� ،إنها تعلم كل ذلك ،ولكنها تريد الدليل على �أنّ مركز
من يتزوج ابنتها يكفي لإ�سعادها».
�سليم« :ومن ي�ضمن امل�ستقبل؟ بل من ي�ضمن �أنّ ال�سعادة مقرونة باملراكز؟»
فقـالت ال�سيـدة�« :أمـا �أنـا فـ�أرى �أنّ الفـن ليـ�س عمـ ًال ثابتـاً كالوظيفـة �أو �أكيـداً
كالتجارة».
فقال �سليم�« :أرى �أنّ احلديث قد ّ
�شط بنا عن الغاية ويح�سن بنا �أن نقف عند
هذا احلد .وتكرموا ب�إبالغ ال�سيدة �سلمى هذا احلديث وهي تتخذ املوقف الذي
تراه �أف�ضل».
وعلى �أثر هذا الكالم و ّدعنا الزوجني وان�صرفنا .فلما �صرنا خارج املنزل تنف�س
�سليم ال�صعداء� .أما �أنا ف�أقبلت عليه �ألومه على �صراحته مع ال�سيد «ج» وزوجه
و�أبديت له اعتقادي ب�أين ال �أرى مربراً لكرثة الكالم الذي قااله .فقال:
«ال تزد على ما بي فقد كفاين ما القيته من هذه امل�ساومة التجارية .و�إذا كنت قد
علي».
ل ّبيت دعوة ال�سيد «ج» فامل�س�ؤولية لي�ست واقعة َّ
قلت�« :أرى الأمور �صائرة �إىل �ش�ؤم».
«�إين بريء مما يفعل النا�س .فهذان الزوجان يريدان �أن يقي�سا العواطف و�ش�ؤون
احلياة اجلديدة مبقايي�س التقاليد القدمية� .أ َومل ت�سمع ال�سيد «ج» يردد كلمات
الع�شق والغرام والهيام ،لأنه ال يفقه �شيئاً من معاين احلب النف�سي الذي يربط
قلبني على طول احلياة من �أجل ما هو �أ�سمى من جميع ما يت�صوره هو والذين يف
دائرته� .إنه ينظر �إىل احلب من وراء �شهوات اجل�سد ،ال من وراء عواطف النف�س،
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ويفهمه بعقله الغريزي ،ال بعقله الوجداين� .أنظر �إليه و�إىل زوجه كيف يحكمان
والدي �أو لأنهما بعيدان عني� .إنهما يريان َّيف �شذوذاً عن
علي ،لأين بعيد عن ّ
َّ
عادة ال�شبان املرتبني على التقاليد العتيقة الذين يعي�شون يف �أح�ضان والديهم،
يرتكبون �ضروب اخلالعة واملوبقات يف اخلارج ثم يعودون �إىل حمى عائالتهم
يتح�صنون وراءه .فلو عا�ش هذان ال�شخ�صان ال�شريفان يف �سريهما على التقاليد
الرثة البالية يف ع�صر املو�سيقي اخلالد �شوبرت فبماذا كانا يحكمان عليه يا ترى؟»
«وما هي حكاية هذا املو�سيقي الذي تخفق لأنغامه العذبة ماليني القلوب؟»
فا�ستجمع �صديقي فكره وقال:
«كان �شوبرت ابن رئي�س مدر�سة فخ ّرجه �أبوه يف العلوم االبتدائية والثانوية ،ثم
�أر�سله �إىل اجلامعة للتخ�ص�ص يف �أحد فروع العلم .ولكن �شوبرت ال�صغري كان
مييل �إىل املو�سيقى مي ًال �شديداً وكانت نف�سه مملوءة عواطف قوية فلم يجد لنف�سه
مهرباً من هذا الفن .فتابع يف اجلامعة درو�سه العلمية �إكراماً لأبيه وعكف يف نف�س
الوقت على درو�سه املو�سيقية ،ثم عاد �إىل �أبيه الذي ع ّينه �أ�ستاذاً يف مدر�سته ومل
ي�ش�أ �أن يكرتث مليول ابنه املو�سيقية ،فن�ش�أ عن ذلك �أنّ الدرو�س التي كان يلقيها
الأ�ستاذ �شوبرت ال�صغري كانت تتحول من درو�س يف العلم �إىل درو�س يف الفن
و�صار يلقّن تالميذه مبادىء املو�سيقى بد ًال من مبادىء العلوم .فاغتاظ �أبوه من
ت�صرفه هذا وطرده من مدر�سته وبيته وخرج �شوبرت ال�صغري �إىل �ساحة احلياة
وحيداً ،لي�س له من معني �إال فنه .وكان لذلك العهد خامل الذكر ،جمهو ًال بني
�أهل الفنون .وكان م�ضطراً �إىل حت�صيل قوته اليومي ،ف�أخذ يف بادىء �أمره ي�شتغل
�ضارباً على البيانو يف بع�ض احلانات ،ومرت �أيام ُم ّرة و�صعوبات �شاقة وذاق من
العذاب �ألواناً .ولكنه انت�صر �أخرياً مبنظوماته املو�سيقية التي حت ّول القلوب احلجرية
�إىل قلوب من حلم ودم .و�أ�صبح �شوبرت الطريد �شوبرت املحبوب اخلالد� .إنّ
يف حكاية �شوبرت لعظة لقوم يعقلون .ولكن النا�س اخلاملني تع ّودوا �أن يقي�سوا
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غريهم مبقيا�س خمولهم والنتيجة تكون دائماً و�أبداً غري ما يتوقعون».
ملا بلغ �سليم هذا احلد من الكالم كنا قد بلغنا �ساحة املدينة الكربى وهي حماطة
«بالكربيهات» التي يرق�ص يف كل منها عدد من الراق�صات اللواتي اتخذن
اخلالعة ،ال الرق�ص فناً .فقال يل �سليم« :تعال معي» فتبعته ودخلنا �أحد هذه
الكربيهات ،ف�إذا املكان مكتظ بال�شبان املجتمعني حول موائد �صفَّت عليها
الأقداح والك�ؤو�س ،وج ّوه مفعم بالدخان املت�صاعد من لفافات التبغ العديدة
وهوا�ؤه فا�سد �سام .فقادين �سليم �إىل زاوية فيها مائدة غري م�شغولة فجل�سنا �إليها
وجعلنا نراقب ما يجري .و�إذا ب�شاب قد وقف بني جماعة من رفقائه كانوا جال�سني
بالقرب منا ،وهو يحمل بيده ك�أ�ساً ملآنة خمراً و�صاح برفقائه:
«يا رفقاء! ا�شربوا وال حت�سبوا! ف�أنتم اليوم مدعو ّيي لأن احل�سناء «غاري» �ستكون
يل الليلة!»
وت�أملت ال�شاب فوجدته م�ضرج اخلدين وعيناه حممرتان من ت�أثري اخلمر والدخان
ولبا�سه يدل على �أنه من الذين �أحوالهم املادية ح�سنة .وكذلك كان رفقا�ؤه .ثم
ر�أيته ي�أخذ ذراع فتاة كانت جال�سة �إىل جانبه ويقودها �إىل �ساحة الرق�ص التي يف
و�سط املكان ووجهه يطفح حبوراً .فلما عاد من الرق�ص ملأ ك�أ�س الفتاة وك�أ�سه
وجل�س ي�شرب وي�سقيها .فقلت ل�سليم« :بئ�س ال�شباب �شباباً هذا» ف�أجابني:
جتدف! ف�إن ه�ؤالء جميعاً من القوم املعروفني يف املدينة� .سل
«ال يا �صديقي ،ال ّ
من ت�شاء يجبك �أنهم من �أخيار النا�س فلو كنت رفيقاً له�ؤالء يف مثل هذه الليايل
وع�شرياً لهم لكانوا هم وعائالتهم ي�شهدون يل لنيل ر�ضى ال�سيد «ج» وزوجه!
هلم نذهب فل�ست �أطيق �ضو�ضاء اجلاز».
َّ
فرافقت �سليماً �إىل منزله حيث و ّدعته وعدت �إىل غرفتي فكتبت مذكراتي
اليومية ،وجل�ست �أفكر يف ما �صار �إليه �صديقي من ال�ضنى والنحول وما يكابده
من الأمل النف�سي ،ثم ا�ضطجعت يف �سريري ومنت بعد هواج�س جمة .وكنت يف
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اليوم التايل مدعواً حل�ضور حفلة يف بع�ض الأندية االجتماعية ،فزرت �سليماً �أو ًال
ف�ألفيته �أ�سو�أ حا ًال مما كان بالأم�س ،ولكنه كان هذه املرة جال�ساً �إىل البيانو مكباً
على عمله املو�سيقي ،فحادثته قلي ًال وخ ّليته وذهبت حل�ضور االجتماع.
وكان النادي حاف ًال بالعائالت ،و�أكرث املجتمعني من ال�شبان والفتيات .وكانت
ه�ؤالء مقرطات م�س ّورات يرفلن بحللهن املتنوعة الأزياء .ولكن كان يف وجوههن
هن �شبيهات بالتماثيل الرخامية الباردة،
وعيونهن جمود غري طبيعي ،جمود �صيرّ ّ
اخلالية من دالئل احلياة ،و�أكرثهن من الالئي ارتوت مفا�صلهن وامتلأت �أذرعهن
و�سوقهن وا�سرتخت ج�سومهن وترهلت حتى انعدمت فيهن دالئل الن�شاط
ور�شاقة احلركة ولطافة اجلل�سة� .أما ال�شبان «�أبناء العائالت» ف�أكرثهم ممن نال
حظاً وافراً من ال�سمن والبدانة وبطء احلركة وبالدة الفهم .وكانوا مق�سمني �إىل
جماعات يتهام�س �أفرادها كثرياً وهم يحدجون الفتيات الفاترات العيون ب�أنظارهم
املتقدة .وما لبثت �أن تبينت بينهم ذلك ال�شاب الذي كان بالأم�س ي�شرب نخب
الراق�صة احل�سناء «غاري» يف كربيه « »...وهو يف ثياب امل�ساء ،و�أحلاظه متجهة نحو
�إحدى الفتيات اللواتي عليهن م�سحة من اجلمال ،وكانت هذه جال�سة يف حلقة
من �أترابها ت�شعر بنظراته وتتكلف ال ّتيه والدالل.
وما كدت �أفرغ من تبينُّ وجوه اجلماعة ِّ
واالطالع على �أحوالهم حتى ر�أيت
ال�سيد «ج» وزوجه داخلني ور�أيت �أحد ال�شبان ي�سرع �إىل مالقاتهما .وكان هذا
ال�شاب يف العقد الثالث من العمر ،بديناً ،بطيناً ،متداخل اخللق ال ّ
تقل قامته
يبق يل من حميد
علي فلم َ
عن قامة ال�سيد «ج» طو ًال .ووقعت عني ال�سيد «ج» َّ
عن ال�سالم ف�أقبلت عليه و�صافحته وامر�أته .وع ّرفاين بال�شاب الذي القاهما وهو
يدعى ال�سيد ميخائيل ثم جل�سنا معاً ف�أخذ ال�شاب يف حمادثتي فقال:
«لقد �سبق يل �أن �سمعت با�سمكم و�إذا مل تخني الذاكرة كنتم قادمني من �أمريكة».
«نعم»
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«ماذا كنتم تعملون يف �أمريكة؟» ثم �أردف «لي�س من �ش�أين �أن �أوجه �إليكم مثل
هذا ال�س�ؤال ولكن ا�سمحوا يل بذلك ف�إين �أ�س�ألكم كما �أ�س�أل �صديقاً يل».
فقلت يف نف�سي «�إنّ الرجل يوليني نعمة زائدة» وكدت �أجيبه مبا ت�ستحقه الوقاحة
الظاهرة يف �س�ؤاله ولكني كظمت غيظي مراعاة للموقف و�أجبته:
«كنت �أبحث عن الأملا�س!»
«وهل وجدمت كثرياً منه؟»
«كثرياً».
«وماذا فعلتم به؟»
«�أخزنه حلني احلاجة».
«وملاذا ال تبيعونه؟»
«لأين �أنتظر ارتفاع ثمنه».
أتعج ُب كثرياً من �أمركم! فلماذا عدمت �إىل هذه الديار؟»
«� ّ
«�إنّ يف ذلك ل�سراً!»
«ال بد �أن يكون الأمر كذلك �إذ ال �أجد م�سوغاً لرجوعكم .وماذا تتعاطون هنا؟»
«�أثقب الل�ؤل�ؤ و�أجمع الفرا�ش!»
على �أثر هذا اجلواب ر�أيت وجه هذا الرجل يحمر ثم ميتقع .و�أخذ يجيل عينيه
حمملقاً كاحلائر وظهر �أنه ابتد�أ يدرك عبثي به .والظاهر �أنّ ال�سيدة «ج» �أدركت
هي �أي�ضاً معنى �أجوبتي فتدخلت يف احلديث وخاطبتني:
«ولكن احلقيقة يا �سيد «�أ» �أنّ املرء ليحار يف �أمر وجودكم هنا ،فلقد �سئلت و�س�ألت
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�أنا بدوري عن �سبب ذلك ولكن احلقيقة ظلت جمهولة .فهال �صدقتني و�أطلعتني
على ما حدا بك �إىل ترك الأم�صار الغنية الوا�سعة والتخلي عن كل ما فيها من
�أ�سباب الراحة وال�سرور والعودة �إىل هذه البالد امل�سكينة؟»
فوجدت يف هذا ال�س�ؤال �سذاجة وبالدة يقف املرء �أمامها حائراً مبهوتاً .ولكني
تذكرت �أنّ املر�أة التي تكلمني هي �إحدى بنات قومي فكان ذلك كافياً حلملي
مي�س كرامة الإن�سان
على احرتامها .فتغلبت على �س�أمي من هذا احلديث الذي ّ
يف حريته ال�شخ�صية وحياته النف�سية ومبادئه الفكرية و�أجبت ال�سيدة ب�صراحة:
«�إنّ هذه البالد امل�سكينة هي بالدي و�إنّ يل فيها مطلباً �أعلى قد عدت لتحقيقه».
ف�صاحت ال�سيـدة «ج» وزوجهـا وال�شـاب ميخائيـل ب�صـوت واحـد�« :آه؟ مطلبـاً
�أعلى؟!» وبعد �أن تبادلوا فيما بينهم نظرات تدل على اال�ستغراب قالت ال�سيدة
بلهجة فاترة:
«�أمن �أجل مطلب �أعلى عدمت؟!»
«نعم يا �سيدتي من �أجل مطلب �أعلى».
تنم عن اال�ستخفاف فندمت على �صراحتي،
وعاد الثالثة �إىل تبادل نظرات ّ
وعقدت النية على �أن �أعود �أدراجي يف احلال .وزاد يف مللي ذلك اجلمود
الق�سري الذي �ألقى على االجتماع ظ ًال من البالدة ثقي ًال ،فا�ست�سنحت الفر�صة
وتركت القوم يف لهوهم اململ ورجعت من حيث �أتيت .فلما �أم�سيت يف غرفتي
وا�ستلقيت على �سريري عادت اخلواطر تزدحم يف خميلتي وفكرت ملياً يف
�أحاديثي مع �صديقي �سليم ويف الآمال التي عقدناها معاً على ن�شوء روح جديدة
يف الأمة جتدد حياتها وتقوي حيويتها وتن�صرها على عوامل اخلمول واجلمود.
وفيما �أنا كذلك �إذا بي �أ�سمع ذلك ال�صوت الن�سائي الفاتر مقرتباً متكرراً:
«�أمن �أجل مطلب �أعلى عدمت؟»
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ين لكيال �أ�سمع ولكن الكلمات ارت�سمت �أحرفاً بارزة �أمام عيني،
ف�صممت �أذ ّ
علي الو�سن ،ومل �أعد �أعي �شيئاً.
ف�أطبقتهما .وبعد عراك داخلي عنيف ،ا�ستوىل َّ
وعندما ا�ستيقظت يف �صباح اليوم التايل �شعرت ب�صداع �شديد لمِ ا �ساورين من
الأحالم املقلقة �أثناء هجوعي .ولكني ذكرت �سليماً فجزعت عليه ورغبت يف
�أن �أعرف حاله .فنه�ضت وحتممت باملاء البارد ،على جاري عادتي ،وروقت
�ضيقة النف�س بكوبة �شاي و�أ�سرعت بالذهاب �إىل منزل �صديقي .وكانت ال�ساعة
نحو الثامنة ،فوجدته جال�ساً �إىل طاولته ال�صغرية و�أمامه وريقات يكتب عليها.
والحظت �أنه يف هذه املرة �أكرث �سكوناً و�أ�شد نحو ًال من ذي قبل ،فحييته واقرتبت
والتفت �إىل
منه وو�ضعت يدي على كتفه فلم تقع �إال على عظام .فوجف قلبي
ُّ
البيانو فوجدت الأوراق كما كانت منذ يومني .فقلت:
«هل تكتب ر�سائل الآن؟»
«ال»
«ماذا تكتب �إذاً؟»
فقال« :ال �أدري ماذا ت�سمي هذا النوع من الكتابة ».و�أ�شار �إىل وريقتني �أمامه.
فتناولتهما ف�إذا عليهما �شعر منثور هذا ن�صه:
«�إذا انبثق الفجر وبزغت الغزالة
وف َت ْح ِت عينيك للنور
ور� ِ
أيت الأزهار تن�شَ ُّق عنها �أكمامها
وتن�شر يف الف�ضاء عبق �أريجها
فاذكري زمناً كان لنا ربيعه
�إذ نرك�ض ونقفز ويف قلوبنا اختالج!»
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«لقد م�ضى ذياك الربيع وهذا الربيع لي�س لنا
ف�أزهاره غري �أزهار ربيعنا
وفجره غري فجرنا
�أما املرح والددن ف�شيء كان
ال .ال تذكري �شيئاً مما م�ضى!
ال تن ّبهي الأحالم!»
«احلب وهم؟
هكذا يقولون
ف�إذا ا�ضمحل احلب فماذا يبقى من احلقيقة؟
حب يذهب مع امل�ساء و�آخر يجيء مع ال�صباح،
فيجب �أن ال يقام للحب عهد؟
كذا يقول اجلاهلون
لأنهم ال يعرفون
�أنّ :
يف احلب اجلديد
بقية م ّرة
من حالوة احلب القدمي!
اللهم،
�إال �إذا كان القلب حجراً
73

واجل�سم طيناً
فحينذاك ال فرق
بني حب قدمي
وحب جديد!»
هذا هو احلد الذي كان �سليم قد بلغه قبل قدومي .ولعله كان يريد �أن ي�سرت�سل يف
�إنفاق عواطفه عن هذه الطريق بد ًال من طريق املو�سيقى .فقمت �إىل البيانو و�أخذت
�سجل عليها بع�ض ما ابتكره من
عنه ورقة ال�سالمل املو�سيقية التي كان �سليم قد ّ
الأنغام لي�ضيفها �إىل الأوراق الأخرى املفروغ منها تتمة للق�صيدة املو�سيقية التي
كان عاكفاً على نظمها .وبعد �أن متعنت يف الأنغام امل�سجلة عليها قلت:
«�إنك يف �شعرك كثري الرقة وال�شجو .ولكنك يف مو�سيقاك �أرق و�أ�شجى .ف�إذا
عدلت الآن عن نظم املو�سيقى �إىل �إن�شاء ال�شعر فمن ذا يقوم ب�إجناز ما بد�أته؟ وماذا
يكون �ش�أن املطلب الأعلى الذي نظرنا �إليه جميعاً؟»
فزفر زفرة كادت تكون زحرياً وقال:
«�إمنا �أردت من هذه الكلمات التي كتبتها �أن �أجعلها �أ�سا�ساً �أدبياً ل�شجوية مو�سيقية
�أروم نظمها لتعبرّ عن العواطف التي تت�ضمنها».
قلت« :ولكني �أراك نحي ًال جداً و�أعتقد �أنك حتتاج �إىل الراحة وا�ستبدال الإقليم».
قال« :وماذا يفيد ا�ستبدال املكان واالنقطاع عن العمل ،وامل�س�ألة لي�ست م�س�ألة
ج�سم بل م�س�ألة نف�س؟ فالنف�س ال حتيا باعتدال الإقليم وال بتبديل الأجواء
وال ب�إراحة اجل�سد� .إنّ النف�س حتيا بالعواطف ف�إذا َق َت ْل َت العواطف فك�أنك قتلت
النف�س ذاتها ،وال يقت�صر ذلك على الأفراد بل يتناول الأمم �أي�ضاً ،ف�إذا َع َد َم ْت
الأمة ال�شعور احلي فك�أنها عدمت وجودها .وال�شعب الذي يقتل �شعور بنيه
يقتلهم قت ًال� .أنظر �إىل ه�ؤالء اجلماعة الذين يبحثون عن حياة اجل�سد ويهملون
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حياة النف�س ،وقل يل ماذا ترى يف حياتهم؟ �أترى �شيئاً غري اخلمول يف�ضلونه على
حتمل م�شقة النهو�ض ،وغري اجلنب يحتمون وراءه لكي يجابهوا مطالب احلياة
العليا وما ي�صحبها من جهاد ي�ضني اجل�سد؟ هل ال تراهم يقتلون �أنف�سهم خوفاً
على �أج�سادهم؟ �أ َويعني احلب عندهم �شيئاً يعلو على حاجة اجل�سد؟ ج ِّردهم
من كل كرامة �أخالقية ومن كل حمبة نف�سية ومن كل عاطفة �سامية فذلك �أهون
عليهم من �أن تهان ج�سومهم� .آه كم ت�ؤملني هذه احلقيقة».
ف�أعدت ورقة ال�سالمل املو�سيقية �إىل مكانها ولزمت ال�صمت ،لأن عبارات �صديقي
كانت ك�أنها �صدى �أفكاري و�شعوري .ور�أيت �أنه يحتاج �إىل ما ينع�ش ق ّوته فقلت:
«هل ت�أمر يل بكوبة �شاي؟» فقال« :بطيبة خاطر» و�أر�سل ي�أتي بذلك .فلما جاء
أحدثه يف �أمور من �ش�أنها �أن ت�س ّري عنه .وبعد �أن
ال�شاي جل�سنا ن�شرب و�شرعت � ّ
انتهينا و ّدعته وتركته ليعود �إىل ت�أمالته التي متليها عليه نف�س �شديدة الإح�سا�س،
عظيمة ال�شعور ،وعدت �إىل منزيل ك�سيف الوجه جزعاً.
وفيما �أنا جال�س يف غرفتي �أت�أمل يف حال �صديقي ،خطر يل �أن �أزور ال�سيدة
�سلمى �أم الفتاة دعد لأعرف موقفها من «الق�ضية» ،فانتظرت �إىل امل�ساء ثم ذهبت
�إىل منزل �سليم �أو ًال ودخلت عليه فوجدته يبدل ثوباً بثوب وي�ستعد للخروج.
ف�س�ألته �إىل �أين يق�صد فقال�« :إىل بيت دعد لأن �أمها تريد حمادثتي» فقلت�« :أال
�سبيل للذهاب معك؟» فقال« :نعم .ال �سبيل �إىل ذلك».
«�إذاً �أ�ستحلفك �أن تطلعني على ما تقوله الأم».
«�س�أفعل» وخرج على الأثر.
علي �سليم ما قالته الأم ،ومفاده �أنها تريد �سعادة ابنتها و�أنها
ويف اليوم التايل َّ
ق�ص َّ
لهذا ال�سبب ،ال تقبل �أن يكون زوج ابنتها مو�سيقياً لي�س له من�صب ثابت! و�أنه
�إذا كان يريد ابنتها زوجاً له فعليه �أن يتخلى عن عمله املو�سيقي ويوجد لنف�سه
عم ًال يزيد �أرباحه.
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قلت�« :إنّ الأم تردد �أقوال ال�سيد «ج» وزوجه» فقال« :ال بد �أنهم ت�شاوروا وقرروا
«�إ�سعاد» دعد كما يفهمون معنى ال�سعادة .وال بد �أن يكون ال�سيد «ج» وزوجه قد
�أظهرا لل�سيدة �سلمى �سخافة عقولنا ،نحن مع�شر النف�سيني ذوي املطالب العليا،
و�أطلعاها على حكمتهما البالغة القائلة �إنّ احلب جم ّرد ع�شق وغرام و�إنّ الع�شق
والغرام فورة عار�ضة تزول �سريعاً� ،إىل �آخر ما لهما من �آراء تدل على مبلغ ما
يعرفانه من الأهواء اجل�سدية ومبلغ ما يجهالنه من العواطف النف�سية .وهذان
هما ال�صديقان الوحيدان اللذان تعتمد عليهما �أم دعد» ثم �أردف «ولكن يجب
�أن ال يلوم املرء ال�سيدة �سلمى فهي جتهل نف�سيتي وال تعرف �إ ّال ما يقوله لها
�صديقاها الوحيدان ،وهي فوق ذلك �أم ،ومتى كان حولها قوم هم حل�سبان ال�شر
�أو ًال وح�سبان اخلري �آخراً فقلبها ال يقوى على مقاومة �سعايات النا�س».
قلت« :ودعد؟»
فوجم و�أطرق هنيهة ثم قال:
أحملها فوق ما حتمل .وال �شك يف �أنها تت�أمل من جميع ما حدث يل
«�أخ�شى �أن � ّ
ومن الكتاب الذي �أر�سلته طالبة �إ َّيل �أن ال �أعود �إىل زيارتها ،وما �أظن �أنها �أر�سلته
�إال مر�ضاة لأمها التي هي وحيدتها ،و�إين ال يخامرين �أدنى �شك يف حمبتها
و�إخال�صها يل .وقد م�ضت كل هذه املدة دون �أن �أحظى بلقياها حتى �صرت
�أخ�شى �أن تكون مري�ضة �أو �أن تكون �أر�سلت �إىل مدينة �أخرى ظناً ب�أنها ت�سلو
وتن�سى .وهل تعلم �أنّ �شاباً يدعى ميخائيل ي�صبو �إىل طلب يدها و�أنّ ال�سيد «ج»
وزوجه يهرفان كثرياً به ومبركزه احل�سن عند �أمها؟»
فقلت« :نعم �أدري» ومل �أ�ش�أ �أن �أخربه بخرب ال�شاب ميخائيل وعائلة ال�سيد «ج» يف
حفلة النادي لئال �أزيده �أملاً على �أمل .فتحول عني �إىل البيانو ،ور�أيت �أنه يريد �أن
يخلو بنف�سه فو ّدعته وخرجت م�سرعاً ،وما كدت �أبلغ ال�شارع حتى طرقت �أذين
�أنغام مو�سيقية رقيقة خارجة من غرفته.
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ومنذ ذلك اليوم �صرت �أجيء �إليه كلما فرغت من عملي ف�أ�صرف عنده ب�ضع
دقائق �أحادثه و�أحاول ت�سليته .ولكني كنت كل مرة �أتيته �أجده �أ�ضنى ج�سماً
من املرة ال�سابقة ،لأنه كان ال يطلب الطعام و�إذا جيء به �إليه تذوقه تذوقاً فقط.
كان يذوي كما تذوي الزهرة [التي] منع عنها املاء .فبذلت �أق�صى جهدي ملعرفة
مقر الآن�سة دعد لأين كنت على يقني من �أنّ كتاباً تر�سله �إليه يكفي لإحياء ميت
�آماله و�إنعا�ش قلبه ،ولكن حماوالتي ذهبت �أدراج الرياح.
وحدث ذات يوم �أين زرته ف�ألفيته �صريع حمى �شديدة ،فا�ستح�ضرت له نط�س
الأطباء الذين مل ي�ألوا جهداً يف معاجلته ،ولكنهم مل يوفقوا �إىل �شفائه .وبينما هو
يف غيبوبة� ،إذ ورد كتاب مر�سل �إليه ،ف�أخذت الكتاب وق ّلبته بني يدي ومتعنت يف
خطه ،فعلمت �أنه خط ن�سواين وتبينت �أنه � ٍآت من مدينة «ب» ،ور�أيت �أن �أفتحه
لأعلم ما فيه ،لأين كنت الوحيد الباقي بقرب �سليم والوحيد الذي يجوز له �إتيان
مثل هذا الأمر ،ففتحت الكتاب وقر�أت:
«عزيزي �سليم
«�أكتب �إليك الآن من هذه املدينة التي �أر�سلت �إليها بق�صد �إبعادي عنك ،لكي
وجهتها �إليك يف كتابي الأخري .فقد
�أ�س�ألك ال�صفح عن الإ�ساءة العظيمة التي ّ
بلغني ما تكابده الآن رغم �أنّ �أهلي والدائرة املحيطة بي يحاولون جهدهم ملنعي
من تن�سم �أخبارك ومعرفة ما هو جا ٍر لك� .آه لو تدري كم عانيت من الآالم ب�سبب
الكتاب الذي ا�ضطررت �إىل �إر�ساله �إليك وكم �أعاين الآن من �أجل ما �أنت فيه.
«علمت �أنك زرت ال�سيد «ج» و�أنا موقنة ب�أنك �إمنا فعلت ذلك من �أجلي ،ومن
�أجل املطلب الأعلى الذي جمع قلبينا ووحدهما يف �سبيل مبد�أ ي�سمو على
جميع ما يعتقدون وما يوقنون ،ولكن ت�شجع! ف�إنهم لن يحولوا بني �أعيننا والنور،
فالنور ال متنعه الظلمة� .إنهم يريدوننا �أن نكون جم ّرد �أج�سام  -مادة ال تطلب �إال
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ونح�س ما ت�صبو �إليه نف�سانا ،ف�إذا ا�ضمحل هذا
مادة� .أما نحن فن�شعر �أنّ لنا �أنف�ساً ّ
ال�شيء الذي ن�شعر به ،فما هي ال�سعادة التي تبقى لنا؟ �إنهم ال يدرون �أنّ تعب
النف�س لأعظم كثرياً من تعب اجل�سد ،لذلك يبحثون عن راحة ج�سدي �أما راحة
نف�سي فال ي�أبهون لها.
«�سليمي العزيز� ،إ�صفح عني ملا �أكون قد �سببته لك من الآالم وثق ب�أين مل �أق�صد
�شيئاً من ذلك ،و�أنّ كل ق�صدي كان �أن �أحول دون حدوث ما قد حدث و�أن
�أحتمل الآالم وحدي ،لأين �أعلم كم حتتاج �إىل راحة البال يف عملك ال�شاق.
ت�شجع! فقريباً �أكون قريبة منك �أما الآن فلك �سالم حمبتك».
«دعد»
كنت �أقر�أ و�أنا �أ�شعر ب�أين �أكاد �أطري فرحاً لورود هذا الكتاب الرتياقي العبارة.
لـما فرغت منه وحتولت �إىل ال�سرير لإي�صال الب�شرى �إىل �صديقي،
ولكن ّ
يبق منه �إال
انقب�ضت نف�سي � ّأيـما انقبا�ض ،لأين وجدته قد زهف �إىل التلف ومل َ
رمق �ضعيف وذماء ق�صري .فطويت الكتاب وو�ضعته يف جيبي .وبعد قليل ق�ضى
�سليم وانتهى ذلك العراك الهائل الذي كان ثائراً يف داخله بني مثاله الأعلى
و�أغرا�ض النا�س الأولية املنحطة ،بني مرامي نف�س كبرية ومرامي نفو�س �صغرية،
بني املطلب الإن�ساين الأعلى واملطلب احليواين الأدنى.
فلما �أعلنت وفاته �أقبل نفر من الأ�صحاب الذين عرفوه وات�صلوا به يف حياته،
وكانوا قالئل ،وبع�ض تالميذه الذين كانوا يدر�سون املو�سيقى عليه ،يف الوقت
املعينّ لدفنه .وقبل �أن نخرج به �إىل اجل ّبانة جاءت فتاة ترتدي ثوباً �أ�سود ب�سيطاً،
وذهبت تواً �إىل ال�سرير ووقفت تنظر �إىل جثمانه بعينني مغرورقتني .ثم مدت يدها
و�أم ّرتها على جبينه ووجهه وفا�ضت من عينيها دموع �سخية .كانت هذه الفتاة
دعد وكان احلا�ضرون �أثناء هذا امل�شهد واقفني �صامتني ك�أن على ر�ؤو�سهم الطري.
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هد�أت دعد روعها وم�سحت عينيها مبنديلها ،وحتولت عن ال�سرير وجعلت
�أخرياً ّ
علي ،فتقدمت �إليها وخرجنا من الغرفة.
جتيل نظرها يف احل�ضور حتى ا�ستقر �أخرياً َّ
فقالتِ �« :
أ�صدقْني كيف كانت �أيامه الأخرية وكيف مات؟»
«كانت �أيامه الأخرية �أيام �ش�ؤم وعذاب �أليم� .إنّ ال�صدمة كانت عنيفة جداً لنف�سه
الرقيقة ال�شعور ،فقد خ ّيل �إليه �أنّ مطلبه الأعلى قد ا�ضمحل وكان ت�أثره عظيماً
جداً .وزاد يف عذابه �أنّ بع�ض النا�س هنا �أ�ضرموا جحيماً مادياً حول نف�سه حتى
�ضاق ذرعاً ،وا�ستولت عليه من جراء ذلك حمى مطبقة ق�ضت عليه».
«�أ َومل يرده كتابي؟»
«كان ورود الكتاب �ساعة دخوله يف طور النزع .وهذا هو ».ودفعت الكتاب �إليها
فتناولته وهطلت من عينيها دموع غزيرة م�سحتها مبنديلها وو�ضعت الكتاب يف
حقيبتها.
وكان اجلثمان قد و�ضع يف التابوت ف�سرنا �إىل اجلبانة وواريناه الرتاب و�سط �صمت
تام .ثم انفرط عقد اجلماعة وتفرقوا .ولزمت �أنا الآن�سة دعد فقالت يل يف الطريق:
«هل ميكنني �أن �أعتمد عليك؟»
«بكل ت�أكيد».
«�إذاً �أريد �أن �أذهب برفقتك �إىل غرفة �سليم ،لأين �أريد �أن �أقف على ما ترك من
�آثار مو�سيقية».
فقلت« :كما تريدين» وذهبنا معاً �إىل الغرفة وقدتها �إىل البيانو .فوجدنا عليه �أوراق
�سالمل مو�سيقية تت�ضمن �شجوية �صغرية كاملة ،و�إىل جانبها ذلك ال�شعر املنثور
الذي ذكرته فيما تقدم .فتنـاولت دعـد املنظومة املو�سيقيـة �أو ًال وفح�صتها،
وللحـال �أدركت رقة �أنغامها وظهر عليها �أثر انفعال نف�سي �شديد ،ولكنها جت ّلدت
وتناولت الورقتني املكتوب عليهما ال�شعر ،فما [�إن] قر�أته �إىل �آخره حتى ت�أثرت
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ت�أثراً مل تعد تقوى معه ركبتاها على الثبات ،وكادت تهوي �إىل الأر�ض لوال �أين
�أ�سرعت �إىل �إ�سنادها واقتيادها �إىل املقعد بجانب البيانو ،فمددتها عليه وبادرت
ف�أتيتها بك�أ�س ماء بارد ف�سقيتها منها ،ور�ش�شت الباقي على وجهها ف�ساعدها
ولـما عادت �إليها قواها نه�ضت وعادت �إىل الأوراق
ذلك على مقاومة الإغماءّ ،
فجمعتها ،وفتحت درج الطاولة ال�صغرية الذي كان �سليم يحفظ منظوماته
املو�سيقية فيه ،ف�أخذت دعد الأوراق التي كانت فيه وهي ت�شتمل على الق�سم
الأول من منظومته الكربى وجعلت اجلميع رزمة واحدة وقالت�« :س�آخذ هذه
الأوراق جميعها».
قلت« :لك ما تريدين فلي�س من يطالب �أو يعتني بها».
قالت�« :أ�شكرك كثرياً .والآن �أو ّدعك وقد نلتقي فيما بعد ».فمددت يدي
ف�صافحتني ب�شدة املم ّنت و�ش ّيعتها �إىل الباب فانطلقت م�سرعة ال تلوي على �شيء.
�أما �أنا فعدت �إىل داخل املنزل وقلت لربة البيت �أنه ميكنها �أن ت�ستويل على كل
املقتنيات التي خ ّلفها الراحل لأنه لي�س له وارث .ثم �ألقيت نظرة �أخرية على
الغرفة التي كان ي�شغلها �صديقي والبيانو الذي كان ي�ضرب عليه �أنغامه وان�صرفت
من ذلك املكان ومل �أعد �إليه منذ ذلك اليوم.
رجعت ،بطريقة �آلية ،تواً �إىل غرفتي وانطرحت على �سريري معيى ،و�أخذت �أفكر
يف �أيام �صديقي الأخرية والنهاية التي �صار �إليها فذكرت حديثه يل عن املو�سيقى
و�ش�أنها يف حياة الأمم والب�شرية جمعاء ،وحكاية �شوبرت .وا�ستعدت يف ذهني
جميع ت�صرفاته ال�سابقة والالحقة ،منذ �أول يوم عرفته �إىل �آخر يوم ،ف�شعرت
�أين خ�سرت �صديقاً يندر مثيله ،و�أنّ الأمة فقدت رج ًال متثلت روحها يف روحه،
وجمعت عواطفه �أدق و�أجمل عواطفها .وهو لو عا�ش لأ َّمت فعل ما مل يفعله
�شخ�ص �آخر من �أبناء هذه الأمة� ،أال وهو �إحياء نف�سها.
وانتقل بي الفكر �إىل دعد ،تلك الفتاة اجلميلة النف�س الكبريتها فقلت يف نف�سي:
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�أترى يفقه ال�سيد «ج» وزوجه �شيئاً مما يف نف�سها العميقة؟!
لقد مرت على وفاة �صديقي �سليم عدة �سنوات وقد ق�ضيت هذه املدة مغرتباً يف
�أوروبة و�أمريكة .و�أول عمل قمت به بعيد عودتي �أين نزلت م�ساء اليوم الأول
لو�صويل �إىل العا�صمة� ،إىل �ساحة املدينة املركزية و�أخذت �أتنقل بني كربيهاتها
لأرى هل طر�أ تغيرُّ على حياة القوم ،فوجدتهم ك�أين مل �أفارقهم �إال ليلة �أم�س،
ولكني ر�أيت هذه املرة وجوهاً جديدة مل �أكن قد ر�أيتها من قبل.
دخلت �أحد هذه الكربيهات عند ال�ساعة احلادية ع�شرة واتخذت لنف�سي جمل�ساً
منفرداً �أ�ستطيع �أن �أرى منه كل مكان و�أراقب جميع ما يجري .وبينما �أنا مهتم مبراقبة
حركات بع�ض ال�شبان يف �إحدى الزوايا� ،إذا برهط من الرجال تقدموا �إىل املكان
الذي كنت فيه واتخذوا مائدة حماذية ملائدتي ،فتفر�ست يف �أوجههم من حيث ال
ي�شعرون .وكدت لعجبي ال �أ�صدق ما �أرى حني تبينت بينهم وجه ميخائيل �صديق
عائلة ال�سيد «ج» ،فوجدته قد تغريت �سحنته قلي ًال وازداد �سمناً .وكان من ح�سن
حظي �أنّ ميخائيل جل�س منحرفاً قلي ًال و�صار من ال�صعب �أن يلتفت نحوي ويرى
وجهي ،ف�أخذت �أدر�سه من حيث ال يدري .وكان يدفعني �إىل العناية بدر�سه رغبتي
ال�شديدة يف در�س حاالت الأ�شخا�ص النف�سية وتطوراتهم العقلية ويف معرفة ما طر�أ
على هذا الرجل من التغيرّات الأخالقية بعد غيابي عنه كل هذه املدة الطويلة.
دار حديث ميخائيل وزمرته حول الراق�صات ،وجمال كل واحدة منهن و�صفاتها
فعدوا ال � ّأقل من ع�شرين راق�صة يف مدة ال تتجاوز خم�س ع�شرة
وتاريخ حياتهاّ ،
دقيقة!
فلما بلغوا احلادية والع�شرين قال �أحدهم مليخائيل:
«�إنك كنت �سعيد اجلد يا ميخائيل ،فلم ينل تلك الفتاة �أحد �سواك .وهي واحلق
يقال ،كانت من �أجمل الراق�صات اللواتي �أممن بالدنا .قل يل كم من الزمن
�صرفت معها؟»
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فقال ميخائيل ،وهو يتيه عجباً بنف�سه ويلقي الكالم كمن يلقي على من حوله
درراً ثمينة دون �أن يكرتث لها:
«ثالث �سنوات بكاملها .ولو �أين قدرت �أن �أحتفظ بها �أكرث لفعلت� .إنّ برتا الفتاة
الوحيدة التي �أحببتها حقيقة� .أ َوتدري يا ح�سني �أنّ برتا كلفتني خم�سماية لرية
عثمانية ذهباً؟»
فقال ثالث« :ماذا �أ�سمع؟ قل يل ب�أبيك يا ميخائيل ،من �أين جاءك الوحي الآن
لتتكلم عن احلب؟»
ف�أجاب« :ال�صحيح �أين ع�شقت برتا حتى �إين قاومت بنفوذي دائرة التحري ب�أمها
و�أبيها ،من �أجلها» ،قال ذلك بلهجة مل�ؤها اخليالء والإعجاب بالنف�س ،و�أردف:
«�أنتم ال تدرون ،يا �صحاب �أنّ برتا مل تكن ككثريات من ه�ؤالء الراق�صات� .إنها
مل تكن قد �أحبت �أحداً قط ،و�أنا �أول رجل �أحبته» ،ودق على �صدره توكيداً ملا
يقول�« ،إنها �أحبتني كثرياً وال تزال حتبني ،فقد ك َت َب ْت �إ َّيل م�ؤخراً تقول �إنها لو
متكنت من جمع �أجرة ال�سفر ملا ت�أخرت عن املجيء �إ َّيل ،وقد �شكت ما هي عليه
بالدها من الفاقة وقلة العمل .ومما يدلني على حبها ال�شديد يل �أنها �أر�سلت �إ َّيل
يف عيد ميالدي زرين من الذهب مر�صعني بحجرين كرميني .فكم تكون ا�شتغلت
وقترّ ت على نف�سها يف مثل هذه الأحوال لتقدم يل هذا التذكار؟»
فقهقه رابع وقال« :طبعاً �إنّ خم�سماية لرية عثمانية ذهباً ت�ستحق حباً �شديداً يف
مثل هذه الأيام وال غرو �أن تكن برتا م�شتاقة جداً �إىل العودة �إليك!»
وقال خام�س ،وكان كل هذه املدة �صامتاً هادئاً�« :إذا كنت ع�شقت برتا وكان الأمر
كما تقول فلماذا مل تتزوجها؟»
ف�أجاب ميخائيل بحدة�« :أتزوجها؟ ها .ها� .إ�سمعوا وملاذا �أتزوجها؟»
«لأنك كنت �أول من ا�ستوىل على قلبها .و�أنت تعرتف بذلك والإن�سان ال�شهم ال
ي�ستويل على قلب امر�أة ليقذف بها �إىل احلم�أة».
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«قد كنت �أح�سبك فتى عاق ًال ،يا فريد ،فما بالك تهذي هذا الهذيان� ،أتريد مني
و�أنا ابن عائلة معروفة يف املدينة �أن �أتزوج برتا الراق�صة؟ نعم �إين �أعرتف بجرميتي
فقد �أجرمت وانتهى الأمر ،ولكن من كان مثلي ابن عائلة ال يتزوج مثلها .وال
تن�س �أنّ يل �أخوات يف البيت».
َ
«�أعتقد �أنّ وجود �أخواتك �سبب قوي يكفي حلملك على تزوج برتا .وما يدريك
�أنّ هذه الفتاة لي�ست ابنة عائلة �أناخ عليها الدهر؟»
فحملق ميخائيل بعينيه كثرياً و�أدار ر�أ�سه مييناً و�شما ًال ثم ا�ستجمع ما له من حدة
ذهن و�أجاب:
«�أنت ال تعرف مركزي جيداً ف�أنا �إمنا �أ�شتغل حل�سابي اخلا�ص با�سم عائلتي .فلو
علي �أهلي وخ�سرت ت�أييدهم املعنوي ،وخ�سارة هذا الت�أييد
تزوجت برتا لنقم َّ
تعني خ�سارة ثقة مالية بي توازي ثالثة �آالف لرية عثمانية ذهباً ،وفوق ذلك �إعلم
�أنّ احلب غ�شاوة رقيقة ال تلبث �أن تتخرق وتتبدد ،فخري يل �أن �أتزوج ابنة عائلة
معروفة هنا».
يهم بالإجابة على خطاب ميخائيل ،ولكن �ضجة
فر�أيت ال�شاب املدعو فريداً ّ
عظيمة علت يف هذه اللحظة يف الزاوية التي كنت �أراقبها �أو ًال وا�ستلفتت �أنظار
تبق
احل�ضور ومن جملتهم ميخائيل ورفقائه .فلما وجدت احلديث قد انقطع ومل َ
يل حاجة �إىل زيادة ،دفعت ثمن م�شروبي وخرجت و�أنا �أفكر يف ابن العائلة هذا
ويف �أبناء العائالت الذين على �شاكلته.
�أما دعد فقد التقيت بها بعد �أيام ف�إذا هي ال تزال كما عرفتها �أو ًال :ت�سري يف
ال�شارع غري ملتفتة �إىل �أحد وال ملوية على �شيء .تقوم بعملها بكل دقة وترتيب،
�إال �أنها تتجنب االجتماعات ،و�إذا اتفق �أن ح�ضرت بع�ضها ف�إنها حت�ضرها بوجه
جاف وهيئة جدية فلم يرها �أحد قط ابت�سمت يف اجتماع .والنا�س يقولون �إنه
لوال عبو�ستها وجفاف وجهها لكانت فازت بعرو�س!
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و�أما ال�سيد «ج» وزوجه فقد علمت �أنهما حنقا حنقاً عظيماً على دعد لأنهما مل
يكونا يتوقعان منها هذه الأطوار الغريبة ،التي خالفت نظريتهما يف احلياة ،وخيبت
�آمالهما واجلهود الكبرية التي بذالها حلملها على قبول ميخائيل ،التاجر املعروف،
بع ًال لها ولأنها �أنكرت جميلهما الجتهادهما يف �إنقاذها من حب �شاب مو�سيقي
مات �سريعاً على �أثر �إ�صابته بحمى مطبقة!
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