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  د:ـتمهي
ـــام        ــهر تموز، عـ ــــ ــــ ــدة 1945في شــــ ــات المتحــ ــ ـــادرت الوطن إلى الوال ، غـ

ة العر قوم على خدمة القضــ تب عري  س م ة لتأســ ة األمر ة عامة، والقضــ
ة ستة أشهر. عد قرا ة خاصة، ثم عدت إلى الوطن    الفلسطين

ــي، فجر         ــ ــ أنني تحدثت فيها إلى ذات نفســــ ــفحات،  ـــ تبت هذه الصـــــ وقد 
ار القلم بوحي الســـــاعة، ول ، دون ما اخت غ واأللفا ـــت المعاني ما لقيت الصـــــ ســ

  أو انتقاء .
ــجيتها ، نوحين رجعت إلى الوطن، رأيت أ        ــ ــ ــــر هذه الخواطر، على سـ أنشـــ

ــة، وال تنفع العــامــة، غير أن قراءتهــا تقتــل  ــــ ــ ــ عتهــا.  ولعلهــا ال تفتن الخــاصــــــ وطب
طالة   ..…الفراغ، وتصرف ال

مانأوذلك    ضعف اإل
ا في    10/3/1947ع

 قير ـد الشـحمأ
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  1945-7-26 القاهرة – القدس
  

حر الميت إلى الني   لـمن ال

        
اح تجتاحني خواطر السفر تغشاها حُ        ى السفر، فنحن مَّ نهضت هذا الص

عيدة، ذلك أننا لم نألف أنتهيَّ  ا صغيرة متقارة نب األسفار ال على حين  نر الدن
ه جهدا  حس ف ا ال  أنه يؤد عمال عاد طوف العالم   أوأن الرجل األجنبي 

قظان نائما، وأنا أستعرض مراحل هذه المهمة الشاقة رهقاً  ، وقد قضيت هذه الليلة 
ة. عزم وهي   التي أستقبلها 

حر الميت، فأخذنا            ارة الى ال بنا الس ه من مشارف نوحول الظهر ر
ــدالقــــ ــــاح المحمولــــة على أكف الوهج  والوقــ  ؛دس إلى أغوار "الغور" تلهبنــــا الر

يف تكون حالي لو  ـــاءلت:  ــــ ـــبر والجلد حين تســــ ــــ ولكنني رددت جناني إلى الصــــ
ة، وأحمل سالحي وعتاد وطعامي أنني مواطن في دولة حرة فأُ  دعى إلى الجند

ت حت ذا تصابرت وس ى بلغنا شاطئ بين هذه األخاديد يجر فيها اللهب ؟  وه
حر الميت.   ال

ـــــوق المعادن           ــــ ــــ ارات الكبيرة تحمل وسـ ـــــ ــ ــ ــــ ـــاهد السـ ــ ــ ــــ نا في طرقنا نشــــ و
ان  اال.  حقا لقد  قيت في جوفه أج عد أن  حر الميت،  ـــتخرجة من ال ــ ــ ــ ــــ المسـ

حر ميت حر الميت، وهذه المعادنإ و  اً ال ه ال ـــم ــ ـــراف في الظلم أن نســ ــ  نه من اإلســ
ة اة  والموت.تخرج من جوفه  األبد الح   ، فتبدو خصائصها  في الح
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انت أول خبر        حر الميت، و ة من قاعدتها في ال بنا الطائرة المائ  تير
و ب طالب الطائرة من قواعد بر سة على السواء، ولعل المستقبل  ا قواعد  ناالماء وال

دت أن أكون راجفا واجفا حين رأيتني اجتاز متون الفضاء، والت مست في الهواء، و
حث عنها في أعماق نفسي، عض و  شجاعتي أ ت أن تخونني لوال أني رأيت  أوش

قتعدون أماكنهم برصانة، وهدوء، فق دت وتصابرت  ومن عالسيدات واألطفال 
صرنا عليها و  ن قد وقع  قاعا لم  امله، شهدنا  ن إ الجو شهدنا رقعة الوطن 

ما مضى قد ضجِ  األلوان والرسوم، ا واألطنا من مشاهدتها على الخرائرْ نا ف لس 
طرة العلم وجبروت  س أنها تدل  اق الفضاء  وأخذت الطائرة تختال بنا بين أط

ان ما من  حر الالعقل.  وفي م جو استطعنا أن نر في خفقة واحدة مغارب ال
، وهذان هما الحدان للقطر الذ يرادالميت  حر المتوس ون  له ومشارق ال أن 

ان واحد.دولة مستقلة، تج صرك مشرقها ومغرها في وقت واحد، ومن م   مع ب

ــالغ حــد اإلعجــاز في        ــهــد زروع النيــل المطرزة على األرض، ف ــ ــ ــ ـــ ــ أمــا مشـ
ـــحار  ــــ ــــ ــ أنها فاغرة   الروعة والفتنة، وهذه الصـ الزروع الجميلة تبدو  طة   المح

ـــاعتان على ــ ـــــحراء..ولم تنقض ســـــ الصـــــ م  عهدها   فاها، لتبتلعها وتعيدها الى قد
طنــا مطــاراً  نــا الطــائرة حتى ه و ـــدقــائي في  ر ــــ ــ ــ في النيــل.  وأكبر ظني أن أصـــــ

غدون  انوا في تلك اللحظة  ــفر من محطة اللد،  ــــ ــ ــ ــبوا الســ ـــ ــــ ــطين، وقد حســـ ـــــ ــــ فلسـ
روحون على رصيف المحطة ليودعوا ر  اً او   قد انتهى الى مقصده منذ زمن. ك

انت إجراءات الدوائر المختلفة لدخول القطر المصــر           ســر و ة في ال  آ
ـــة الكتـــب والمطبوعـــات، فقـــد  مراق واللطف لوال مـــا لقينـــا من الموظف المختص 
ة   ـــطين ــ ة الفلســـ ـــــ ــ ة عن القضـ ـــم ــ رارس وتقارر رســـ وقعت يد هذا الموظف على 
ة،  قاء هذه األوراق وٕاحالتها للمراق ــر على إ ــــ ــ ـــ ــ ليزة، فأصـ ة واإلن اللغتين العر



  

-11-  

قرأها ليتحق أنها تق ــــألته أن  س من وســــ ة ول ومة البرطان ــــــادرة من الح ارر صــ
ة، فقال لي  ـــع للمراق ــ ــــ ــ ــ قرأ إالمعقول أن تخضـ ة، ثم رجوته أن  عرف العر نه ال 

ليزة، فقال لي  اإلن حادثنا إاألوراق  ان  ــا.  وقد  ــ ـــــ ــــ ضـ عرف اإلنجليزة أ نه ال 
ــرون من حولـه  ــ ــــ ــــ ــان الموظفون المصــ ــالي بنــا على حين  ــة وال ي برطــانــة يونــان

ـــب أمامنا على إرادته ي ــ ه، ولكن هذا اليوناني قد انتصـــ جاهدون إلقناعه بخطل رأ
أنما  ندرة.هو في القاهرة،  م في اإلس ح ندر المقدوني    االس

عد أن أخذت بنصـــيب من الراحة ذهبت الى صـــدي  ثم توجهنا الى أوتيل شـــبرد 
الى حين،  الليل، عقدنا هدنة فنتصالي فرحنا نتحدث في شؤون فلسطين، ولما 

حة اليوم التالي.   لنستأنف الحديث صب
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  1945-7-27 القاهرة
  

  بردـي أوتيل شف

  
ة ال مجازة، فقد         ق لمة حق ألوان الزائرن، واأللوان هنا  عج أوتيل شبرد 

ــارق األرض ومغــارهــا،  ــ ــ ــ ــــ ــ وفــد على هــذا النزل عروق وأجنــاس وألوان، من مشــ
حت القاهرة دار الو  ــ ــ ـــــ ــهن   عد موطن اللقاء.وأصـــــ ــ ــ ــ ــــ ســ مال ات  ـــين ــ ــ ــــ انت الصـــ و

ـــــالمزر  ــ ـــ هة وايشـ ــــع تف ـــــ عض نة وخطواتهن اللدنة، موضــ ان في النزل  اس.   و
الزعماء الصـــهيونيين وهم في طرقهم الى لندن لشـــهود المؤتمر الصـــهيوني الذ 

ــه قا مصـــــرا ألولم أكن  ر،ينعقد في آخر الشـــ ـــد در من هؤالء الناس لوال أن صــ
أن أخ   افت  في الحديث حين مروا بجانبنا.أشار 

ـــتأنفنا الحديث الذ ال ينتهي، وقد ينتهي        األمس فاســ وقد زاراني صـــــاحبي 
منا الداخلي.  ثم التفت الصدي الى ءولكن من حيث يبتد ، حول قضيتنا وتنظ

ة العراق تهولة  ــد العمر وزر خارج ــــ ـــــ ـــيد أرشــ ــ ــــ ه الســــ الفتوة والقوة، فإذا  ختال 
ه فانتهز العائد م قي وقدمني إل ــد ــ و، فذهب بي صــ ـــــ سـ ـــــ ـــان فرنسـ ا تهن مؤتمر ســـ

تب  ه في الم و وعن رأ ســـــ ــ ــان فرنســـ ـــأله عن مهمته في ســـ ـــة وشـــــرعت أســ فرصــ
تب  اًال إلى الم  ِ ات المتحدة فلم يل ح ال يؤمن العري وانشائه في الوال فقد أص

بير أمل ه  عل عل ان قبل ســـــفره ؛ه وال  من آمن وأول أول -ما قال-مع أنه 
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ان ال بد لي أن أســـافر  ذا  أســـا أن نســـافر ونجرب، وه من تفاءل، ولكنه لم ير 
  ب.   رِّ جَ وأُ 
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  1945-7-28 القاهرة

  

  اتـرـذ

  
ح  ــ ــ ــــ صــ ان بهيجا حقا أن  ة، ولقد  ـــورة واللبنان ــ ـــ ـــتين الســ ــ ــ زرنا المفوضـــ

قوم   االســـتقالل.و ة لدولتي الشـــام مفوضـــيتان ترفعان علمين يرمزان الى الحر  و
انوا الى عهد قرب مطاردين مشردين، وها  العمل في هاتين المفوضتين رجال 

البناء واإلنشاء.و قد طاب لهم القرار، ولكن مض   ا في الجهاد 
ندرة قد اجتذبتهم         ان بود أن أزور عددا من األصدقاء غير أن اإلس و

تب الطيران  ــبيل أن أفلت من القاهرة فم ــ ــــ ــ ــ غير  ون يلح علينا أن نإليها، وال ســ
ــفر عيدين عن األوتيل  الســـ ـــاعة.  فقد يخطرنا  عد ســ ـــاعة  ان المناص من ســ و

عد ساعة  ان األوتيل ساعة  سان عام غش  1936فأعاد ذلك الى ذاكرتي شهر ن
ـــلطة أن  ــ ـــ ـــمخ (طبرا) وطلبت إلي الســ ـــ ــ عاد الى ســ ــــدر األمر بإ ـــــ ثبت أحين صـ

ـــــاعة ــــ ل ســـ س مرة في  ز البول ــــروق والغروب فلم أجد  وجود في مر ــــ بين الشــــ
نــا لي في جي ــ ــ ــــ ــ ــ عــد أن اتخــذت مســ ة دائرة ر حينــذاك فرجــا من هــذا اإلرهــاق إال 

ل ساعة أَ  س ورحت  س بوجودمُ البول   .د رأسي من النافذة ألشعر البول
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  1945-7-29 في بنغاز 
  

  من القاهرة الى بنغاز 
  

ــــاء ه       ــــ ــ ــ ـــافرون في مسـ ــ ــ ــ تب الطيران أننا مســــ ذا اليوم فأخذنا نجهز أعلمنا م
ـــة   عض التفرج عن وحشـ ـــدقاء نودعهم وفي الوداع  األصـ ــفر، وطفنا  ــنا للســ أنفســ

عد  ــفر.  و ـــ ــ ــــف أن الســ ــــ ـــيرة نصـ ــــ ي على مســ غادرنا األوتيل  الى المطار األمر
ارة مما يلي مصـــر الجديدة، وفي تمام الســـاعة العاشـــرة مســـاء حلقت  الســـ ســـاعة 

ا في سماء القاهرة ومض ةبنا الطائر  ت تش طرقها في الفضاء عبر شمال إفرق
ة التي  قاع التارخ ــرق الى المغرب، فلم يتح لنا الليل أن نر تلك ال ــ ــــ ـــــ من المشـ

ادين ــال من م ــ ــــ ــتطع أن  انت الى عهد قرب ميدانا فاصـــــ ــ ــ ــــ هذه الحرب، ولم نســـ
ة التلمذة نجتلي  ة الحرب ، ولم تكن جغراف معالم المواقع التي طفحت بها جغراف

ام ثير. أ رها في قليل أو  ا لتذ   الص
ــاء من غير ارتجاج أو اهتزاز حتى  ةوظلت الطائر          ـــ ــ ــ ون الفضـ ــ ــ ــــ تمزق ســ

الطائر  ــفة ثائرة لعبت  التي  ةلعب مارد متجبر، وغدت  الطائر ة أقبلت علينا عاصـــ
ـــــخرة بين  ــع عبث وســ ـــ طر على الجو وتمزق آفاقه، موضــ ـــــ انت حتى اآلن تســ

ار.   وق عضــها يد العاصــف الج ا بها ســاعة أو  د اســتمر هذا العاصــف ممســ
عد أن قدم بين   ، فلتها إال قبل  هبوطنا في بنغاز ات القدرة يديها ولم  ة من آ آ

ار.   الكامنة في هذا العالم الج
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ان الذ تداولته         ة الم ـــملتنا ره ــ ــــ ــــ طنا في بنغاز في أعقاب الليل فشـ وه
ـــه  ـــة مرات ومرات، وف حترب النـــاس حتى آخى بينهم الموت، االجيوش المحـــار

ــفت أن حرمنا الليل زارة هذه المدينة، فمن يدر لعل جحافل العرب قد  ــ ــ ولقد أســـ
ـــاعل اســـــلكت هذا الطر قبل  ة ومشــ ثني عشـــــر قرنا حين قذفتهم  الجزرة العر

أيديهم.   النور 
ممين ش             طر وفي بنغاز أخذنا بنصيب من الراحة وواصلنا سفرنا م

ـــعرت إغفاءة نوم أو خاطر  ـــتشـــ ــــلخت معظم الليل  ةطرابلس وقد اســـ عد أن ســ نوم، 
طنا في مطار برطاني على  مقرة من طرابلس،  ـــجيج، وه ــ ــــرع الدو والضـ صــ

ع القائد ئَ نبِ قد أُ  ةذلك أن الطائر  ــتط ســـــ ثيف في مطار طرابلس، وال  اب  ــ ــ ضـــ ت 
ـــة مرة أخر لن سـ ا ال ـــنا  ـــاكنا، أن يتبين موطن النزول، فأنسـ م هادئا سـ ــ النســ نعم 

ة.إ و  الرطو ان مثقال    ن 
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ضاء الدار   1945-7-30 الب
  

ضاءإ   لى الدار الب

  
اب عن المطار في طرابلس وأنا أعلل        ــ ــ ــــ ـــــ لقد طال انتظارنا أن ينجلي الضـ

ـــــيت أن تحملني  المدينة قدر ما يجود  الوقت، حتى لقد رضــــ ــي أن أطوف  ــــ نفســـ
ارة فَ  ــ ــ ا من من حو  دورُ نَ إليها ســ فى.  ففي ذلك ما يبل جان لها ونجوس خاللها و

اب قد حرمني هذه الصبوة.   الشوق، ولكن هذا الض
شاف الغمام وما        قنا ان عد أن أ وقبل الظهر امتطينا الطائرة الى طرابلس 

في سماء هذه المدينة، فأشرفنا على زروعها  ةالت بنا الطائر حتى جهي إال فترة 
ة ونخيله ع دمش المترام ر مرا عثرة ، فثارت في نفسي ذ ا المنظم، ومنازلها الم

ا من الجالل  وغوطتها، لوال أن النخيل هنا قد أضفى على المدينة لونا عجي
عثت الفتنة  فإ والجمال.  ولكن غوطة طرابلس، و  ير الحسرة واللوعة، ثنها تان 

ون ذلك الى فأن أكثر هذه الزروع قد خرج من أيد العرب.  ودعوت هللا أ ن 
  حين قرب.و حين، 

ـــابين يهوديين أحــدهمــا عــامــل في المطعم        ــ ــ ــــ ــــ وفي محطــة المطــار لقيــت شـ
الهما من أهالي طرابلس.  أما األول فقد سمعني   ائع جرائد ومجالت، و والثاني 
ـــه من وراء  ــ ــــ ا.  فقلت نعم.  فمد رأســـ نت عر ــألني إذا  ــــ ــــ ة فســ العر أكلم رفاقي 

ـة المعروفـة:  أنـا يهود .  فـأردفـت لـمـاـاإلحـاجز المطعم وقـال  ة والغنـة اليهود
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عض شـــأنه.  ولكنه عاد إلي  غداد.  ثم مضـــى ل أمطرني أســـئلة و أني عراقي من 
ا على حين طلب رفاقي  ــرا ـــــ ــــ ــ .  فأجبته بال ونعم. ثم ال ح أني طلبت شـ أخر
س جيدا.   ـــراب، ألن الطعام ل ــ ــــ ــ ما طلبت من الشــ ــــنت ف ــ ــ ــ طعاما.  فقال لي: أحســـ

نصحني أاكر، ولست أدر مدس  هفقلت في نفسي هذه أول طالئع الدس.  ولكن
ـــاحب ال ــح صـ ــوأ من طعم، أم خدعنا نحن االمأم نصــ ــراب أســ ون الشــ ثنين، فقد 

ـــــطين؟  قال:    الطعام. ــألته:  أال تذهب الى فلســـ ــ ــ ورأيت أن أقابله بدس آخر فســ
س لد جواز ســــفر!!  فقلت له لعلك تجد وســــيلة ما، وأنت اآلن  ومن أين لي، ل

  في أرض المطار.  فجح في وجهي فلم يجده ينم عن الجد، فمضى ومضيت.
ــغير" أتخمه        ــــ ــك صــ ــــ شــ ــه في " ــ ـــر نفســــ ــــ الكتب والجرائد أما الثاني فقد حشـ

ـــول القول، أو من لزوم ما ال يلزم:  أن  ــــ ـــــ عمل اوالمجالت.  ومن فضــ قول أنه 
ع ضـا.  وقد اقتضـاه عمله في المطار أن  عرفها صـرافا أ لها، فهو  رف اللغات 

حتاجها في عمل ائه وأجداده، فهو يوقن أنه ال  ، هلها ما عدا اللغة العبرة لغة آ
س  س إذ ل قصد  صرافا، وأيهم ل صرف، فالصراف ال  قصده يهود  عقل أن 

.  فســألني عن تل  غداد ضــا وقلت له:  إني  رت لهذا الشــاب أ صــراف.   فم
ــألته عن إقامته في  أبيب، فقلت له: ال ـــمعت بها.  ثم ســـــ ــ نت قد ســ أعرفها، وأن 

ــه وجــده الى آجــال.  قلــت لــه: أ البلــدين أحــب إطرابلس فقــال:  ن فيهــا مولــد أب
ك؟  الكشــك تإل ل أبيب، أم طرابلس؟ ولكن الشــارن والمتفرجين قد أحاطوا حينئذ 

ع والمســـاومة  الشـــراء فانصـــرف هذا اليهود الى الب فى نفســـه الصـــغير وهموا  و
ــا الطائر  عبء الجواب. ــــ ــ ــ ـــاح بنا ضــــ ــــ ــــ ــ فهرولنا إليها لتحملنا الى تونس  ةثم صـ

ــ لتقطع ذلك الخليج  ــ ــــ ــ ــ حر المتوسـ ــــالت ثم اقتحمت طرقها فوق ال ــــ ــ ــ فجالت وصـ
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ـــاء.  فوق  ـــــ ــــ الجميل، من غير مجاملة وال مهادنة، فأخذت ترتفع في أجواز الفضــ
اب والغمام.    الض

ا ه شيء  حر من تحتنا أش   بين رةالطائ تجلتو لسماء أو هو السماء، هذا ال

ون وتناولت قلمي  اعدين، اتصــلت آفاقهما بين أحضــان الهدوء والســ ســماءين مت
وورقي ألكتب وقائع اليوم، فالتمع في خاطر أن اإلنسان في هذا الكون العجيب 

ة ال طول وال عرض وال عم ــ ــ ـــتفتح لها نقطة هندسـ ــان، وٕان اســ ــ ، وأن هذا اإلنسـ
ظل، مهما اســــتفتح ثيرا من  ا فســــ ــتكشــــف النقطة األولى، و مغلقات الدن مهما اســ

ا، ومع هذا  ، تلك النقطة ال طول لها وال عرض فإنّ في األلف األولى، من الدن
  .   وال عم

طت الطائر        في تونس، فإذا بها رقعة  ةوظلت هذه الخواطر تنتابني حتى ه
ات من اللهب، ال ينفع فيها ظل وال شراب.  وفي  ثيرا من الفت هذا المطار رأيت 

ســـر لي أن أكاشـــفهن  حديث عملن في األعمال المختلفة، ولم يت ات   ئاً بر اً اليهود
ماشة شراء ودعااً أو خبيث ن ، ذلك أن الجنود قد ضروا حولهن ذراعي  ة، ولم 

  في مقدور المدنيين أن يخترقوا هذا الطوق.
ارتنا ن       الها وعقب الظهر امتطينا ط ستهدف "وهران" فأشرفنا على ج

ت بين الهبو آومروجها، ولم تكن هذه المرحلة من السفر مرحة فهي مفاج
ة، بين الحرارة والبرد.   أضف الى ذلك أن إعصارا  واالرتفاع، بين الجفاف والرطو

عد مغادرتنا تونس، فصهرنا حَ  لقيت  مها وأرهبنا إعصارها، ورُ قد هب علينا 
لما طفرت تونس من نا نت  اسة.  و أعز نفسي  الحرّ ر الظلم وٕاعصار الس

ا ، غضاض اإلهاب، ذو الوجوه الشقراء والعيون ببهؤالء الجنود ناعمي الجل
ات ووراء المدافع  ا لما تخيلتهم على ظهور الد نت  الزرقاء، رجاال ونساء، بل 
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ة من ا لقون شواظا من نار، في الظهيرة الاله ليوم الالهب، رجع يدفعون حمما و
  عزمي.إلّي صبر وارتد ّي لإ

ة، ذلك أنله مضجعي لم أجد  قضَّ أولكن خاطرا واحدا          تعزة وال تسل

شفت عن مطارات ا قد  حر الميت حتى شمال إفرق لها، من ال   هذه الرحلة 

اد.   ةومطارات، مرصعة في الصحراء، وعلى مقرة من المدن، آخذ النمو واالزد
ــهنا  ــ ــــأ وتبنى، وأنا ذاهب ألنشـ ا في  ئفي مواطن العرب مطارات تنشـ ا  عر ت م

ه لســـاني وقلمي، أنا أعنرِّ حواشـــنطن، أُ  مضـــون في  ىك ف ســـمعوا، وهم  الكالم ل
يف نلتقي، ومتى نلتقي، إذا ما إ ــون لنتفرج، فأين نلتقي و ــــ ــــ ــ قامة القالع والحصــ

اتب، ومضـــوا في إنشـــاء الحصـــون و  ال مضـــينا في إنشـــاء الم القالع.  لعل األج
غي أن أكذب  ــت أ ــ ــ ــته فما وجدته، ولســـ ــ ــ ـــها الجواب، فقد التمســـ ــ القادمة تجد لنفســــ

  نفسي وقومي.
ثالث ساعات أو تزد نقصد الى وهران وقد امتدت من ة ومضت بنا الطائر       

ة، ومن حول وهران  ــرة في األرض الرح ــ ات الكبر منتشـــ تحتنا المزارع واإلقطاع
ـــــدر الكروم والزتو  ة تتصــ ـــي عجيب، والمنازل الرف ل ذلك في تنســــ ن والزروع، 

ساطة والجمال.  ال  المزارع وقد ازدانت 

ة متجاورة،  بيرة مزدحمة، وال هي مجموعة قر زراع ست هذه المنطقة مدينة  ول
ل  اعدة، ترطها الطرق والمعابر من  المزارع المت امله مرصع  م  ولكنها إقل

ل جهة، و  قوم في المزرعة إال بيت أو بيتان.  وهذه المنطقة الواسعة جهة الى  ال 
ه إقطاعات القرون الوسطى. ة، تش   عالم رحيب من هذه اإلمارات الزراع
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س يبرر هذه           قاع الفاتنة، ول ة من هذه ال ذا فقد زالت معالم العرو وه
ل  ـــجار، فإن  ــــ الكروم واألشـــ ل المظلمة الفادحة أن األرض قد عمرت  رمة، و

ولم أمسك       شجرة قد أغمدت جذورها  في فؤاد شهيد، أو صدر قائد صنديد.
طنا المطار ل ـــي عن التماد في هذه الشــــجون إال حين ه طائرة أخر   قلناتنفسـ

عقـد  ــــاء، فبلغنـاهـا أوائـل الليـل في جو منعش لطيف،  ــــ ـــــ ضــ تحملنـا الى الـدار الب
ين غ الهدوء والس س   ة.الكر في األجفان، و
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  1945-7-31 الخالدات جزر

  

  ةـر موجعـواطـخ
  

ه قبل اآلن فإن        ، لم أنعم  عد نوم هاد عمي حة هذا اليوم  نهضـــت صـــب
قت  ــ ــ ــــ ــ ام التي ســـ ـــــلبني حر القاهرة في األ ــ ــ ا بين القاهرة ســــ النوم، فذهب النوم نه

  والطائرة.
ــ       ــ ــــ ــ عض شـ ــيته فقال ؤ ودعوت الخادم ل ــ ــ ـــ ـــألته عن جنســ ــ ــ ـــ ي" نه "عر إوني فسـ

ة في جرســـها  دأ يرطن لغة لم تكن عر فهمني، و فأخذت أوضـــح له مطلبي فلم 
ا، فعاد وقال أنه عري،  ون هذا الخادم عر غتها، ثم رحت أســتبين هل  وال صــ

ل اللهجات التي أعرفها بين فلســطينفجعلت أُ  ة ومصــرة  ةكلمه  ة ولبنان وشــام
ل  ــــتعنت  ــ ــــ ــ فهم، فاســ فهم فلم  ة لعله  دو حة و ــ ــ ــــ ــ ــ المترادفات التي أعرفها فصــ

ا.  ولكن  ــ ــ ــــ حف المترادفات أثناء الصــ ة، وفي هذه اللحظة حمدت ولوعي  وعام
مــا  ــه عــدم الفهم،  ــائس أر ني عجز عن اإلفهــام، أالخــادم ال أفلتــت من و ر

ــــايف لبنان، ففهم  ــمعها في مصــ نت  أســــ ة  ـــــ لمة إفرنسـ الخادم  في هذه األثناء 
  .وفهمت، وانشرح وتألمت

ــواء        ــ ـــــغيرة  على الســـ ر مثل هذه الفروق في األمم الكبيرة والصــ ـــت  أن ــ ولســ
حتاجه الشـــعب  ل ما  ة  و ولكن أ داع أن تتأصـــل هذه الرطانة في اللغة العر
ـــــول واحدة، وفي  تب واحدة، وأصــــ قوم على  م إلزامي ابتدائي  العري الكبير تعل

  لهجة واحدة.
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عد ذلك الى المد       ادينها و وخرجت  ستمع الى ناسها، أينة أطوف شوارعها وم

فسح لي الوقت دوو  قرأ المرء لدت لو  قعة  قا، ففي هذه ال دراسة أكثر عمقا وتحق
.  وهاأنا أر  العار األبد صفحة من صفحات االستعمار اإلفرنسي الملطخ  

االمدينة قطعة مختلسة من الشاطئ اإلفرنسي  ال سة  ا أنما اتصلت ال سة أو 
ي , شاطئ فرنسا الجنو   فتشابها وتشاكل األمر. فلص الشمال االفرقي 

ــ ـــمع إال اللغة اإلفرنســـ ـــيين، ولم يب  ةوهنا ال تســ من المواطنين واالفرنســ
نـــت حين  ـــاء المهلهلـــة واألعمـــال الحقيرة.  و قرأ أن زعمـــاء أللوطنيين إال األز

ــلوا من شــــمال   ــا قد اعتزموا أثناء الحرب أن يناضــ افرنســ احاطة  إفرق ال أدرك 
ا ــمال افرق م أجنبي في شـــ قاتلون من إقل يف  ـــاملة  عد الذ رأيت شــ ، ولكنني 

ة من  ة الحرب االفرنســــــ قنت أن ذلك ال يتعد انتقال حر ــــاء أ ضــ في الدار الب
و الى  م الروســـي من موســـ اد أن ينقل الح ما  م فرنســـي  م فرنســـي الى إقل إقل

و    رب. شيف" أثناء هذه الح"
ــــرق الى        ــ ــــ ــ ا من الشــ ون قد قطع أفرق ـــاء  ــــ ــ ــ ضـــ وحين يبلغ المرء الدار الب

ـــاطئ األطلنطي  ــاعة.  ولقد وقفت على شــــ ــــ ـــرن سـ ــ الغرب، في خالل  أرع وعشــ
حمل  ر في هذا الخطف العجيب  ــاء اليوم  ءاً مر اأف ــ ون مسـ من القاهرة مســـــاء ل

النسمات الوادعة أذ ضاء، ينعم    سلها المح الرهيب. ير  الثاني في الدار الب
ن هذا الخاطر يثن        ة الكبر قبل ثالثة ينولم  ار الحملة العر ي عن إك

ـــحار  ـــهمها  عشــــر قرنا وقد قطعت الفدافد والصـ ، والوهاد واألنجاد، ثم ضــــرت سـ
ا وجنوب  ان ـــــ ـــــهم ينحني ليخترق أســ ة، وراح هذا الســ ــمال ــــ ا الشـ ــــاء أفرق في أحشـــ

ـــا، وعلى أنوار هذا ــ ــ ال عن  فرنسـ ــورة جميلة، لئن عجز  الخ ــــ س صــ الخاطر تنع
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عجز  ـــم فال  ــ ــــ الروح والجســـ .  إإبرازها  ن ينزلها بين حروف الهجاء وقوالب األلفا
ف ل عري  ة رائعة، يراها  ـــتظل هذه الصــــورة  لوحة فن ــع ااده،  و ؤ وسـ ن لم تخضــ

   لقرطاسه ومداده.
أ لالســــتعداد الى المطا       ى الســــفر مّ ر، فعادت  إلينا حُ وفي الظهيرة تلقينا الن

أسرعنا الى المطار وأنجزنا معامالت السفر، ثم دعانا ضا الى غرفة و وهيبته، 
حمل  ة إذا طرأ ما  ــبل الوقا ـــــ ـــتمتع الى حديث عن ســـ ــــ ــ ــرات فإذا بنا نسـ ــ ــــ المحاضــ
ــتمعون بجد  ــ ــغى المســ ــ الطائرة على الهبو في الماء.  فتكلم المتحدث بجد، وأصــ

تر  عا.   وانصـــرفنا إلى الطائرة نأخذ أماكننا ولم يبدُ وألمر ما لم أكن م ــم  ثا وال سـ
ــفر، وخُ  ة على أحد أ تردد في السـ يل إلي أن في قلب اإلنســـان الى جانب الزاو

ش فيها المغامرة والمجازفة.   ة أخر  تع ستقر فيها الخوف زاو   التي 
قلة االكتراث       ه ولعل شــعور  ون محاضــ ظني أنّ  ســب فى األمر ســ رة، و

عا ةهللا المؤمنين.  ولكني دهشـت  حقا حينما تقدم إلينا ضـا الطائر  أمرنا جم  ،
ت  وندمت أني لم أُ  ـــــرة وال عرفت أن ندرع بجهاز االنقاذ، فارت ــ ــغ  للمحاضــ ــــ ــ صـ

س، وخُ يف يُ  ل إلي أني سأسق في االمتحان،تمهيدا للسقو في الماء، غير يّ ل
ما يل ـــت  ــــ ســــ ـــون.أني حاكيت وقلدت، فل ــ ــ ــــافرن         ســــ ــــ ورأيت جماعة المســـ

ــفر، أما أنا فرجعت الى  ــــ تبهم يلتهمونها، والكتب زادهم في الســــ ــرفون الى  ــ ينصــــــ
ر  شغلني إال منظر آفاق الغيوم من تحتنا، تنعقد امذ تي وأخذت أكتب وأكتب، ال 

أف  ل ذلك  ـــل  ــــ ــهوال، يتصــ ــ ــ اال، ووهادا وســـ ـــطح األطلنطي، أخاديد وج ــــ فوق ســ
حت عهنا منفوشا.  وهناك يه الرشد السماء، وتسطع  أنها أص الشمس فتبدو 

قى غير وجه رك ذ الجالل واإلكرام. صمت وجالل، وال ي   والتقو 
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ة جميلة تزد على راحة الكف  فة: هي عل وفي الطائرة فاجأنا جند بتقدمة لط
ــــجيج الطائر  ــــ ــ ــ الما جعله ضــ  غير مفهوم فآثرت أن ةقليال، ألقاها الجند وتكلم 

التقليد مرة أخر أل   دفع  آفة الجهل والسخرة.أنقذ نفسي 
ــغيرة متفاوتة         ــ ـــ ــ ا صـــ خرج منها عل ة و فتح العل والتفت الى جار فإذا هو 

ر، وهـــذه تحتو  الخبز، وهـــذه تحتو الجبن، وهـــذه الالحجم هـــذه تحتو  ــ ــ ــــ ــ ــ ســ
، وهذه تحتو لحما، وهذه وهذه، ــجائر، وهذه تحتو حلو ــــ يؤلف   تحتو أرع ســــ

ة صـــغيرة حقا، ولكنها صـــنعت  امال ولذيذا.  إنها عل ا  ذلك أجمعه طعاما صـــح
ا، ف رات الدن ـــــ ــتهلكها الماليين أالماليين، وانتقلت الى معســ ــ نتجها الماليين، واســـ

ي أوهنا  صـغر الدالئل على نهضـة  األمة وعظمتها.   فالتفت الى جار األمير
ة وٕانما مطبخ س ست هذه عل نك إار، ولكنه سخر من دهشتي وقال: وقلت له ل

ل شــــيء ف دت أن أطلب شــــيئا، حتى لقد اواجد في الطائرة  ــيء.  و طلب أ شــ
ض ابلغ هذا الطلب أطراف شفتي ولساني، غير أنه  سرعة الوم لتمع في ذهني، 

ســتجاب  نّ أوفجأة الخاطر،  ه شــفتا إنما  ت  زوال هذه بهذا الطلب الذ أمســ
ة الناعمة و  ان الرفاه ــعوب الكبيرة، و ــتمتع بها الشــ ات التي تســ أمثالها من الرفاه

ت أن أســاله في هذه الطائرة الحرة، الحرة ال تظلم أحدا، وال  الطلب الذ أوشــ
  ظلمها أحد.

تدنو من سطح  ةزور) أخذت الطائر وحين أشرفنا على جزر الخالدات (األ      
الصعود  الهبو  ال  والقرب من هذه الغيوم التي افترشت الغيوم، والدنو هنا يتم 

انها في اآلفاق أن تهو  م الطائرة قليال قليال بين أحضان الفضاء.   قضي 
ة تزدها  دا، ونحن نقترب من هذه المشاهد العجي دا رو فأخذت الطائرة ته رو
اد  المرء أن  أشعة الشمس بهاء ورواء.  ولقد مررنا في جيرة هذه الغيوم حتى 
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فة هنا ي ُس يدُ  ث اة الهائمة في األزل، الحائمة في األبد،  ده في غالالت هذه الح
سطة فشفا حر، ممتدة في اآلفاق من طة الى ال ة هناك، ضارة في السماء، ها

ال، من غير  ة الخطو وانطالقة الخ ال التي تعرفها  حر ل األش في الفضاء، 
ل غائمة قد أفلتت ه أو اتساق، حتى يبدو أن  من يد الوجود على غير نظام  تشا

  أو هدف.

طنا         ا ماطرة، والجو مبتل رطيب، فأخذنا نضم أوه الدن رض المطار فإذا 
، في تونس وغيرها، نود  نا  الى يوم واحد فق معاطفنا الثقيلة  الى أجسادنا، و

ع أن نتسلل من جلودنا حين ألهبنا الحر.   لو نستط

ارة الى (برا       م فيها ما شاء هللا حتى   *كة)وحملتنا س ر نق أتي في المعس
ات المتحدة.   دورنا في طائرة أخر تقصد الوال

ضعة البراكة وتعيد هذه       شهر حين أالى ذاكرتي "البراكة" التي استضافتنا 
بير، 1937مع المئات من المواطنين عام  قلتُ اعتُ  س بين البراكتين فرق  .  ول

ما ال ينفع معه البرد والحر، فبراكتي اآلن فيها أسَّ  طنة جدرانها  فة، م رة نظ
الكهراء، يتوفر فيها الماء ينساب  ة، منورة  الخشب دفعا للرطو مفروشة أرضها 

مة .  أما براكتنا القد ل المراف أس أن تكون محرومة  فهي الى  فى، وال  براكة و
مة على الحديثة أ رتها، فللقد ا التي ذ ع المزا ثرة من جم ا، منها  فضال ومزا

                                                           
ًا يبن * ــتودع واســــع نســــب ة مســ ون في  ىالبراكة أو البراك ًا ما  ح ) وغال ـــف و ( الصـ من الزن

انًا للدواب ومســتلزماتها من تبن وأعالف،  تســع أح ارات، و ة من و المزارع والب مســتلزمات زراع
 .حراثة والمنتوجات.. إلخ الأدوات 
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المجرمين النازلين فيها ممن عجزت العدالة عن االقتصاص منهم لفقدان الدليل، 
أولئك المجرمين. الحفاوة  ة بنا، و ا الن الغة    فرأت السلطة أن تزجهم في براكاتنا م

ي، فســألنا شــيئا فأجبناه، ثم تعارفنا وما        وفي الليل مر بجانبنا ضــا أمر
ـــر ــ ســ ي الفؤاد المع الذهن  أ ـــا ذ ــ ــــافرن.   وهذا الضــ ـــبل المعرفة بين المســـ ســــ

تة والبديهة، و  ــر الن ــ ــــ ــــ ة ال ترإ حاضــ ـــــاطة األمر ــ ــ ــــ سـ انت ال ش الى  أن  أن تع
ل  ــا إلينا معظم الليل فتناول حديثنا  ــــ ــ ــ جانب علمه وثقافته.  وتحدث هذا الضــ

الد المغرب.  ومن حســـن ح ا والهند و رطان ا و  النجوم واألفالك شـــيء، روســـ
ق بدو هذا الضـــا عالما وجاهال، عم شـــملها بخير أو شـــر.   و  اً أن حديثنا  لم 

ــــاذج ـــــ أنما جمعت هذه اً وســـ ــــتقرا ورجراجا،  ــ ــ ا، مســــ ــ ــ ـــــ ارها، واثقا ومشـــ ا و ، مح
ة من جز  ــ ــ ــــخصــ ـــين محتر ءيالشــ ــ ــفها ملفوف ن متناقضـ ــ ة نصــ ــ ــ الكرة األرضــ ين، 

النور.  وأما ــفها مغمور  ــ ــــ ة  مالظالم ونصـــــ ة تمرع الدعا ــ ــ ــــ ــ ـــخصـــ ــ ــ ــ مثل هذه الشــــ
دين.  وهنا في جزر  ة في تعبئة األنصــار والمؤ ة واألســاليب الصــهيون الصــهيون
متها، وفي  ة وق ة العر عارضـــــون في الدعا ـــفقت على أولئك الذين  الخالدات أشــ

ة وأقطارها. األمة العر   ضرورة تعرف العالم 
ك أسئلة هذا الضا في صورتها"ال       عد إيجاز واختصاروٕال   .خام" ولكن 

:  من أين أنت؟   الضا
  عري -

:  عري ! أنت عري!؟   الضا
 نعم    أنا عري  -

ًا؟ : أظنك مسلمًا محمد  الضا

- .   نعم أنا مسلم محمد
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ع. ح!؟ أنت هاد ود ح! أصح :  أصح   …الضا
  نعم ولم االستهجان؟ -

مألون  ا  ــمال إفرق :  (مقهقها) المســـــلمون في شـــ ـــا ــد  الضــ قصـــ معابدهم (لعله 
اح فهل أنت مسلم؟ الضجيج والص ا)    الزوا

:  أعلمت عن آ ـــا ــ ــ طها األمير الضــ ـــتن ـــ ــ سـ ان في بالد العرب ار البترول التي 
انها عد أن عجز   .االنجليز عن إدراك م

  نعم علمت -
: ــا ــاء األرض.  الضــــ ـــ ة تجهل هذه القوة الكامنة في أحشـ ة العر ــعود ــ ولكن الســ

ــــفإ ــ ــ ــــ ا هذا الجوهر الجاثم في أعماق نها الفلســ ة  التي ال تقدر  مزا ـــالم ــــ ــــ ــ ة اإلسـ
  الصحراء.

ة، وأ تعارض بينهما   - ة أو العقيدة اإلســالم ولكن ما شــأن الفلســفة اإلســالم
ين استغالل  البترول وٕانتاجه واستعماله؟   و

ة المتأخرة، ولكن قل لي:   ة اإلسالم ، رما، أظن، أنها العقل : ال أدر الضا
ون شعائر رمضان في المناط المتجمدة التي ينطو نهارها في ليلها ؤديف ت

  شهر السنة.أوال تشرق الشمس معظم 

فطرون  إذا  - قظة و صــوم المســلمون في ال قاع ســ حين يدخل اإلســالم تلك ال
فطرون النصـــف اآلخر فمن رأ  صـــومون نصـــف اليوم و اقبلوا على النوم، 

ــام، ومن عج ــه صـ ــوا إ ، و أفطر زالقدرة في نفسـ ة الهالل التمسـ ن أعجزتهم رؤ
ــومهم  ــاعة، وقد اخترعها العرب، قاعدة صــ الشــــمس فإن لم يجدوها جعلوا الســ

  وٕافطارهم.
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:  إن عملكم شـــاق فأنتم تردون     ــا ة تشـــمل إنشـــاء الضـ ــ ة متعصـ ة عر قوم
.   مسلمي  الهند واألفغان وغيرهم من األقطار األخر

ــــلمي  - ــ ــ ــ ة إال من أنت مخطئ ال عالقة لمسـ ــ ــ ــــ ــ اسـ ــ ــ ــــ ــ ة السـ ة العر القوم الهند 
ة.       ة الروح   الناح
د ذلك. :    هل تؤ   الضا

  ل تأكيد ومستعد أن أقسم على صحته. -
 : رك لقد وضــح لي األمر اآلن، ولكن قل لي لماذا ال تندمجون مع  الضــا أشــ

ة. ة العر ان األبجد ة م ا وتجعلون األحرف الالتين   تر
ا دول -  ة مستقلة ونحن أمة أخر تعمل الستقاللها وحرتها وأنتم لماذا ال تر

تبها و  ة فنحن ن ؟ أما األحرف العر ة دولة أخر ندا أو أ نط نتندمجون في 
وانا منها الى أنفسنا  ثبُ بها، نفعل ذلك مسرورن مبتهجين ولم نَ   ؛إلى غيرنا وأش

ة ف األحرف الهيروغل ة  ولكن لماذا ال تكتبون أنتم  األحرف الصين مة أو  القد
الحديثة فهي جميلة الصور والرموز، تجعل الكتاب أو الرسالة قطعة مطرزة 

شة.  على أننا  أحسن مزر ة فلن نتأخر عن إبدال حروفنا  إذا رأينا ضرورة قوم
  منها.

ة؟ :  وما هي الضرورة القوم   الضا
ة هي حاجة اللغة للتطور والنمو، فحين - آالفا وآالفا  نوقن أنَّ  الضرورة القوم

األحرف  ة وأنه ال سبيل لذلك إال  من أمثالك يرغبون أن يتعلموا اللغة العر
ة فلن :  أنت مخطـ[ …الالتين ن هذا قصد ئالضا   ]لم 
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ـــك، ولكن لماذا ال تعرف أنت اللغة ..  - ــ ــــ ــ ــــدك من غير شـ ــ ــ ان ذلك قصــــ لقد 
حة ( ـــح ة وحتى اإلنجليزة الصــ ــ ــ ة أو الفرنسـ اللهجة اإلنجليزة دون األلمان

ة. األحرف الالتين لها تكتب  ة) مع أنها    …األمر
ــتغرق أكثر        ــ ــــ ــ ــ ة اإليجاز مما دار من الحديث الذ اســ هذه نماذج في غا

ما ورث عيد النظر ف ـــرف وهو عازم أن  ــ ــ ـــ ــ ــا قد انصــ ــــ ــــ قيني أن الضــــ   الليل،  و
ــ  ــ ــتســـــلمت الى فراشـ ــ ـــمع من العلم، أما أنا فاسـ ي وقد أنســـــاني هذا من العلم أو ســ

أني أبيت في براكة االعتقال .  الضا الشعور 

  1/8/1945  األطلنطي فوق 
  

  حقائــ وأحــالم
  

اح فعادت إليّ        قظاتي في المعتقل   نهضت هذا الص الصور المترادفة عن 
ــجون،  ــ ر الرفاق القدماء من مدمني االعتقال ومرتاد الســـــ ــــي ذ ــ وطاف في نفســـ

ـــر  ــــ ــ ــ ــخير المتنافر، رقة  ولم أفطن لحاضـ ــ ــ ـــــ إال حين أمعن إخواني الثالثة في الشـ
و الجهد واإلرهاق.  وخرجت   ــ ــونة، علوا وهبوطا، وهم يبثون من خالله شــ وخشــ
قطنها  طة بنا في هذه الجزرة التي  ال المح ـــر في الج ــ صـ اح أجيل  ــ ــ في الصــ
ــــن هذه الجزرة، ولكنه حتضــ األطلنطي  ــــرت   صــ  عض مئات من البرتغال.  وأ

ظل أمواجه، و ـــرها  ضـ غماملما زال منذ القدم   شــــدد الطوق من حولها، هها  ، و
ــاهــا  ــاقــة حتى أع خلع عليهــا الفقر والف ــأكــل نواتئهــا، و نتقص من أطرافهــا، و و



  

-31-  

ـــراع فتهادنا  ــ دا األطلنطي  من حولها وقد مل الصـــ ــل.  و ــ ــ الكفاح األزلي المتواصــ
ان صلح و انت جزر "الخالدات" و   ان سالم.وتصالحا، ف

ي يلقي إلينا السمع ونحن نتحدث        ضا أمر وفي عصر النهار ظفرت 
ة ف ة، فإذا هو سور أالعر لماته العر عض  ر و ع زه العس قبل علينا بجم

صر أن إ من أسرة صعب، من قرة حول زحلة، و  ان  سمه "سيب" وهو في ان 
ي، يتكلم اللهجة الخامسة والعشرن من عمره، وضعته أمه في الوط ن األمر

ي برشاقته  ير األمر التف ر  ف مدها وقصرها، ورناتها وغناتها، و ة  األمر
داهته، و  ة لم تصب من عقله شيئا.  نعم إ و انت المتناقضات األمر ه نّ إن 

ي ولكن ما  اب.  أأمر اب، وما أعظم هذا الش اب، وما أقو هذا الش جمل هذا الش
العيون السوداء، ترسل الشعاع هذا العظم الص ليب، وهذا الوجه األسمر مرصع 

الحزم والعزم. طل على جبهة تشع  ن    نفاذا أخاذا، وهذا الشعر األسود األد
مت العري تزنه سهذا العري، بل  هذا اإلنسان الكامل.   الدم العري وال

ة المدرة.     الجند

ق نّ إ و        ل عري،  م دليالدهذا العري ل ـــتعداد القومي الكامن في  على االســـ
ـــا،  فلرما ظلومن يدر  قطع الطر  أو انقلبفالحا جاهال فقيرا مرضـ مجرما 

ح الدماء، بل لعله  ستب حو ه  أص ا في الوطن عالة على المجتمع، لو أن أبو ق
ع الفرص التي تفجر ال ة الدولة، وتدرب الدولة وجم عنا م، ال ينعم  اهب و مالقد

ل سماء  نّ إ وتوجه اإلبداع. و  شون تحت  ع اب العرب ومن الذين  ماليين من ش
ــب، من الخليج  و ــتعــداد إو ــ ــ ــــ ـــــواطئ األطلنطي  تكمن فيهم القوة واالســــ ــ ــ ــــ لى شـ

ة هذا الشاب  ع المواد "الخام" التي تتألف منها شخص ، وتنطو فيهم جم الفطر
ا ــ ي.  ولو أن هؤالء الماليين من شـــ ــور األمر ة الســـ ـــملتهم رعا ب العرب قد شــ
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وا بزمام العظائم، وانتهت الى أيديهم  ـــــ ــ ــ ــــ م ألمسـ دولة واحدة في هذا الوطن العظ
رمة.   وما أعظم هذه الصورة وما  ة و مشاعل الحضارة والعرفان، يرفعونها عال

  أكرم هذه األهداف.  
ي السور مّرةولقد عدت و        أخر في أرض المطار  لقيت الشاب األمر

ات المتحدة،  نا ننتظر الطائرات التي تقلنا الى جزرة "برسك" في شمال الوال وحين 
ان لقاءً  اه قصيرا هذه المرة.   ان لقائي إ س أمامي  ًا حقًا،خاطف و ولكنه 

قة واحدة  ة، وأبرز حق رات امتدت عشرات من السنين في تارخ األمة العر ذ
اتنا الس م الوطني، الفاضل العادل، تقع في سدرة المنتهى من ح ة وهي أن الح اس

ة،  الذ هو وحده وجه أنانيتنا الوجهة السام هذب من فرديتنا، و صهر معايبنا، و
امن اإلبداع المستقرة في نفوسنا. مواطن القوة فينا، وم شعرنا    و

س  ةالتي تقلنا، وهي طائر  ةوٕاني أكتب اآلن في الطائر        معدة لنقل الجنود ول
ــدها ف قصـــ ــــاف الى هذا أن األماكن  التي  ضـ قات،  ـــا ات الطائرات الســ يها رفاه

أن نُ  ـــي علينا  ــ ــمال َ معظم رفاقنا من الجنود تقضــ ــ ــــى الشـــ هنا أم رِ حمل الى أقصـــ
ـــي حين التفــتُ أحببنــا، ولقــد رفّــ  ــــ ــــ قتعــدوا أرض ااثنين من الجنود  يال ه عن نفســـ

ا، لعل ان الورق، فأقاما مقهى جو ا يلع   ه أول مقهى في الجو. الطائرة ومض
ــه في        ــا بجوار عن رأ ـــأل أمير ــ ــــ ـــــ ولقــد خطر لي في هــذه الطــائرة أن أســ

س ترومان، فقال ة روزفلت: فقلت له: إنّ  الرئ ست له أرستقراط م ونزه، ل ه مستق
، يوسد منصب الرئاسة تولى التحقي نه قبل أنّ إوما هي شارة االستقامة؟ فقال: 

ــــلوك " الم ــ ــ ــ عض المواد  عهدين"تفي ســــ ـــنع  ــــ ــــ ومة على صـــ الذين تعاقدوا مع الح
سة من خزنة الدول شف النقاب عن ابتزاز أموال حب عض األعمال، ف ام ب  ةوالق

قه الى محاكموأد  السجن.   ةتحق م عليهم    معظمهم والح
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ــــة  ـــي الخمسـ ا، وانقلبت حواســ ــــغاء وثو ـــمع واإلصـ الى -وهنا وثبت الى الســ
ــتوعباح -حين ة، ألسـ ــمع ــه سـ فوتني منه شـــيء وحين فرغ   سـ هذا الحديث فال 

ـــي وحمدت هللا أن األثَ  همن حديث اد المغانم، رَ رجعت الى نفسـ ــط ة واالبتزاز، واصــ
معايب شائعة بين األمم وهي أكثر ما تكون ضخامة وجسامة في األمم الضخمة 

مة، وحضــرْت  معانيها أمام نفســي، وتبددت الخرافة الشــائعة هنا وهناك في  الجســ
م أنّ  صلحون للح   ن تولوا أمره. إحتلبونه  ،العرب ال 

حر مخوف ة تجوز أخذت الطائر   ـــــاء في ليل رهيب فوق  اق الفضــ بنا أط
ل معاني األنس، فأُ  ة.  والرحلة انقطعت في سمائه  ظلمات الوحشة والره بدلت 

ة ـــاعة متماد ـــتغرق ثالث عشــــرة سـ ــفة مدلهمة رجرجت *تسـ ، وقد توســــطتها عاصــ
ـــنا فزاد  وأغير رحمة  من رةالطائ ــ أن نأخذ الحذر ألنفســـ ــــا  ــ .  وأنذرنا الضــ رف

قطبون  ادين الحرب  ـــــتنا وخوفنا.  حين رأينا الجنود العائدين من م ذلك من دهشـ
اههم، وقد غاضت أشواقا لألهل والوطن، ازدادت مخاوفنا، وطافت نفوسنا فقد  ج

ــل مجــاال ر وآفــاق الزمن.  هنــا تمــذعورة في  ــاب المرء ك انقطعــلــالف ــــــ ــــ ــ ت أســ
ة، فانخذلت شــجاعته وانصــهرت ذاتيته وأنانيته، ولم يجدالقدرة  ا يهد م اإلنســان

ة اإل ســـترخي في أحضـــان العنا ســـتســـلم للمشـــيئة القاهرة الروع إال أن  ة، وأن  له
ة  ــ ـــفة، وعادت  إلينا إنســــانيتنا الناســ ينته فزالت العاصـ ــ عث هللا ســ الحافظة.  ثم 

لغنـــا أر  ــك" وهي قرـــة في أطراف الحـــدود الجـــاحـــدة.  و ــ ــــ ـــــ ض المطـــار في "برســـ
اســما، فســألني أحد الرفاق  الشــعر خافتا  نت أتمتم  ات المتحدة، و ة للوال الشــمال

عد هذا؟  قلت شعر وأوحته الطائرة:   أشعر 
  نـي إظهـر األرض  ـيَّ أنـل قدمَ 

                                                           
  .[ المحرر ]  متصلة بال توقف أو انقطاع *
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  منـك ظهـرا أثبتَ  رأيـت األرض                          
ــلنا الق   ــلت معنا إنســـانيتنا العابثة الواثقة، وذهبنا الى فندق وصـ رة، ووصـ

ادون ينهضـــون من نوم  احا.  الناس  انت الســـاعة الســـادســـة صـــ ر وقد  عســـ
، ونحن نحاول أن ندخل هذه األجســام  المجهدة في غاللة النوم نصــطنعه  عمي

عض ساعة. ل حيلة ووسيلة، ولو لساعة أو  ه   اصطناعا، ونستدع
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2-8-1945  
  

  دـديـم الجـفي العال

  
عض ســاعة، ثم انتزعنا أنفســنا من فراشــنا انتز    وب ا نمنا ســاعة أو  عا لر
ن بُــ إالطــائرة  ورك، ولكن لم  عض الوقــت للتعرف على لى نيو د من اختالس 

ارة لنطوف في شوارع هذه القرة، التي قيل لنا  بنا الس ة الجميلة، فر هذه الضاح
ــــتغف ـــــعراء،  نّ إر هللا بل أنها قرة، أســ ـــفة والشـ هذا هو الفردوس الذ فقده الفالســـ

ــة، وقد أحاطت بها المروج الجميلة وأطلت عليها  ــــ ــــ وها هو جاثم في هذه الروضــــ
الفتنة والدالل. سوة    الهضاب الم

ش من الزراعــة والتجــارة أُ        مــا أرادوا، تع ــة  نزلــت فيهــا الطرقــات وهــذه القر
ــد،  ما نّ إنزول األعصـــــاب في الجســـ ل حي،  ل بيت وتمتد الى  ها تصـــــل الى 

ـــجار  ــ ـــفت األشــــــ ــــ ل حي.  وحول هذه الطرق رصــــ ل طرف و ـــاب  ــــ تبلغ األعصــــ
اب الظل الوارف يُ  ــب ق ون لتنصــ ــ ل حنان وســ فه رَ الكرمة، تعانقت أغصــــانها 

ـــي لكل  ــــ ــ ـــقة أبدع تنســ ــ ــ عن العابرن والمتعبين،  و ما أجمل هذه البيوت المنســــ
قتهـــا الزا  ـــه األطفـــال، ومن منهـــا حـــد مرح ف هرة ومرجهـــا الوادع، وملعبهـــا الـــذ 

ابهم ه دمهم  وش قدموا بين يد قدم بين أيديهم مفاتنه وحسنه، ل    .حولهم وطن 
سوا حين يدعون  مَ هناك عرفت لِ        سل هؤالء الناس من أجل وطنهم، فل ست

حارون  عن وطن جامد  جاحد، ولكنهم ي حر والجو،  وب ال ادلون الوطن الى ر
اة.  و ما قدّ  ا من نعماء الح الغون في الفداء والبذل إ م لهم  في الطفولة والص نهم لي
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س يهُ  ة، ول ة الند قاء لهذه النعماء الرض عد ذلك إ ة ام  اة الند انت هذه الح ن 
ا. ة األخر من الدن شون في الناح ع شر الذين  ة ال ق اة    هي خالسة من ح

ورك، فوثبت بناورجعنا         بين أحضان  من جولتنا لتقلنا الطائرة الى نيو
مين وذات الشمال، غير أن هذه المرحلة من سفرنا قد امتازت،  الراح تميل ذات ال

اراشوت، حملنا سه واستعماله، وتم  هال ة ل ف عد أن شرح الضا  على أكتافنا 
التدرب والممارسة، تَ  الفهم والنظر، ال  د جهازن أحدهما  الواقي حين قلُّ لنا 

حر، سة ولقد خطر لي أنَّ  واآلخر الواقي حين الهبو في ال ا هذه  الهبو في ال
ا، قبل أن نُ  ة من قمتها العل ة الى الجند ادئها األولى، عمل درَّ الوث ب على م

الحمد والثناء ذا  ……مجيد حقي  ذب المرء على نفسه، ليدفع عنها مرارة وه
  ولوعة الجهل.الحرمان 

ل        عة تحتفل بذاتها، فتختال  شهد  إنسان الجو الطب وفي هذه الرحلة 
ا موطن  الرى وعلى صدر  م الممتد من "برسك" جنو زخرفها وزنتها، فهذا اإلقل
حيرات الصغيرة والكبيرة مبثوثة هنا وهناك على غير نظام وانسجام  السهول، ال

ة التي ت ال الهندس ، أحراش ل األش ، حرة الخطو ة الخطو عرفها حر
ها   حيرات واألنهار، والطائرة ترسل دو ة الى ال عثت ظاللها رسل مح ر  الصنو
انها في  ة تترع م مزق ذلك الحنان يرف بين األغصان، وهذه البيوت الرف ل

ان، وقد حنت عليه األغصان لتكون أعشاش  ارؤوس الرى وعلى حواف الود
ينة  أنما أُ دعة وس ودعت أفانين الجمال في هذه  األرض، رقعة واطمئنان، و
ع رقعة، ثم جُ  قدرة هللا على ترص ة تنط  عضها فجاءت صورة ح معت الى 

م فلم  صر في هذا اإلقل شهد أرضا أهذا الحسن وهذا البهاء.  ولقد أرسلت 
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م أيِّ معطلة أو مهملة، وخُ  زله لتكون ل لي أن األرض هنا قد أعدها هللا في قد
  أو مطارا. اً زروعا، أو أشجار 

طنا  ةومضت بنا الطائر        ثالث ساعات فوق هذه المفاتن الفاتنة، الى أن ه
ارة  ورك، وحملتنا س ة نيو ورك فبلغناها عقب المساء وقد إفي ضاح لى مدينة نيو

اننا في الفن دق، أبت أنوارها على الليل أن يلقي سدوله.  وحملتنا المصاعد الى م
أنما نذرت  يوضاً ورأيت من النافذة فُ  من األنوار تصعدها األرض الى السماء، 

ل العصور نهذه المدينة أن ت ا ما أرسلت  السماء من األنوار في  في عن الدن
  واآلجال.
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ورك   1945-8-3 نيو
  

  وركـوـفي ني

  
ما        اح ال  ــ ــ ــــ قظت في هذا الصـ ــت ــ ــــ ــي فيأاسـ ــ ــ ــ  لفت وعهدت، فقد رأيت نفسـ

ســون  ع عشــر من اوتيل اد عد األلف، في الطاب الســا عة والثمانين  الغرفة الســا
ــعد  ــ ـــعد المصــــ ــ صـــ ـــرات من الغرف  ورك، وما تزال فوقي عشـــــ إليها من مدينة نيو

  متواضعا وهادئا.
صــر في هذه        عض ســاعة مشــدوه ال نزلت الى المدينة وقضــيت ســاعة أو 

ـــــهذه العظمة والفخامة.  وفي  ــ ــــرات المدينة عشـــ ــ ــ ــبت فيها عشــ ــــ ادين نصــــ رات الم
ـــى، ووقف  ـــى فيها من الخالئ من مشــ ــ الحدائ والمروج، وقد مشــ التماثيل وســـ

هوال، رجاال ونســاء  ا وأطفاال و ا ّل من وقف، واضــطجع فيها من اضــطجع، شــ
متعته، ال يثير التفاتا من أحد، أو استهجانا من أحد.  أخذ عمل على شاكلته، و 
وتيل بين العمارات المتناطحة وقفت الى جانب واحدة منها وحين عدت الى اال

صر أعالها فَ  تفَ خُ أحاول أن أبلغ ب تفَ يل إلي أن رأسي قد دار حول  ي ي، وأن 
ما رأيت.مسان في الهواء، فأم اقد أخذ ت عن المحاولة وقنعت    س
ا من غرفتي        مدولما وصلت الفندق اتصلت تلفون ة  ات العر ينة المفوض
ضــعة مجلدات تضــم واشــنط ه  ان ال بد لي أن أســتعين بدليل التلفون فإذا  ن، و

ع، عُ  قة ئبالورق الرف ه األحرف الدق لهاتعبئة ت ف ن ذلك للدولة  فة، ولم   ،ث
ات التي تتألف منها الدولة، وٕانما لمدينة واحدة.   وال للوال
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يين" المنحدرن من  عض "األمر أصل عري من وحول الظهر فاجأنا 
ما يردونه"  رمة، ودعونا الى طعام عري أو سور " أهالي فلسطين بزارة 

عض العرب، ودوّ  فالتفَّ  ة في قاعة الطعام، وتراشقنا من حولنا  ت اللغة العر
ع ة، ونسينا لساعة من الزمن أننا  ات العر ا من خمسة دالن نا عن الوطن قر

الهواء. سة  ار األهل ذِّ إ عاودتنا وحشة االغتراب، و  ولكن آالف ميل مق
ليزة، من  إذواألصدقاء،حين عدنا الى الفندق.  سرعان  ما سمعنا اللغة اإلن

عضها اآلخر،  اع ل عض األحرف، وٕاش ة، بين مد وقصر، وابتالع ل األفواه األمر
قى، ة وٕامالة، بين المقطع والمقطع، حتى خلتني في حاجة الى تعلم هذه الموسنّ وغُ 

تب العري.   س الم   قبل الشروع في تأس

ــالخالئ تمأل        مــة، فــإذا  ــة العظ ــــاء ألر هــذه المــدين ـــــ ــــ وخرجــت في المســـ
ل طر وفي  شـــرة الهادرة، تســـير في  األمواج ال الشـــوارع تعج  ادين، وٕاذا  الم
ل  ــيل من  ـــيل ال ينقطع، ســـ ل جهة، الى الســـــينما والمالهي والمطاعم.  إنه ســ

ان و  يف تكاثفت؟ م ان، وتســــاءلت: من أين  اندلعت هذه الجموع؟ و ل م الى 
ــــر  ســ من أين تجيء وأين تذهب؟ ولو وقفت في أ نقطة من هذه المدينة فلن يت
شرة، إال إذا أشرفت عليها من الجو، ومن  لك أن تر "مصدر " هذه األمواج ال

عيد.   الجو ال
ة        ةالذولقد وقفت برهة أتأمل هذه الحر ة اآلي ة، من   اه ة اآلب ، الذاه

سهم مأل عهم في أحسن زنتهم ومال اب والرجال والكهول، جم ا جوا األف أرالش
ا الى  ا وهاد عهم منصرفون الى المرح والحبور، الى الضحك عال وعطورا، جم

صر  سا متجهما، أو  فة، ال تر وجها عا قة وعن ة رش ال.  ولست مشاردا مؤ  اً الحر
عيدا.  جمعتر ن ا أو  ر في غدها أو أمسها، قر شون تلك الساعةيفوسا تف ع  هم 
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س ألحد أن يراقب لتلك الساعة  ل ألوان المسرة والبهجة، ل اع جوارحهم  ، في إش
ل معني  حاسب ف غتاب أو  اهجه، وقد بأو  ه مسراته وم نفسه، وتجر بين يد

ت عليهم هذه دلَّ وترفيههم، وتَ انتصبت هذه الحضارة أمامهم تقوم على خدمتهم 
الي تضي ح، واألفئدة واألحداق، ئالل ه ها المصاب ح  ض من األنوار، ال  ف

ال.   خ

عد نهار غنه من ح الخالئ أن تإ و        ــــها اللهو والبهجة،  ــــ ــــ ل حواســ ترف 
ل ذلك، وقد اطمأنت  ل جوارحهم.  أجل من حقها أن تنعم  ه  أضــــنى العمل ف

ـــعاده، الى نفر من ا عملون على رفعة الوطن وٕاســ ـــؤون الدولة، ف لرجال يديرون شــ
ا  نوز هذه الدن   خيراتها.و واالستزادة من 
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ورك    1945 -8-4 نيو

  

  رـدة في المهجـنج
  

الوزر        ـــال  ــيت) لالتصــ ـــتقل القطار الى (نار اجنســـ رت الى المحطة الســ
ف ــ ان في مصــ ة و عض و . هالمفوض إلحد الدول العر ـــألت   ـــني أني سـ أدهشـ

فهموا لهجتي  المــارة عن المحطــة فقــالوا لي: أنــت في المحطــة، وظننــت أنهم لم 
ــة، لوال أن المــارن على التعــاقــب قــد  اإلنجليزــة أو أنني لم أفهم لهجتهم األمر

غيها.مأكدوا أني في ال   حطة التي أ
ـــي       ــ ــ ــــ ا أن أقع في هذه الحيرة فقد رأيت نفســ ع ان طب م  و ــ بناء عظ ــ ــــ وســـــ

ه المطاعم والمتاجر  م، وتتكاثر ف حيث تحتاج الى الترق ه الطرقات  ـــعب ف ــــ ــــ تتشــ
اتب والمصـــاعد، والســـقوف المرصـــعة  اعة الصـــحف والحالقون، واألروقة والم و

ون  اطؤ وال تثاؤب. الى تحرك النجوم، والناس رائحون وغادون يتحر اآللة ال ت
اب.نالعمل، الى السفر، حتى لتؤمن أ ل األس بيرة، توافرت فيها    ك في مدينة 

ــــاعات بين األحراج واألراف الجميلة،        ــ ــى بي أرع ســـ ــــ بت القطار ومضـــ ر
ا الجديدة،  ــــيئا عن هذه األحراج في هذه الدن ـــت أدر شـــ ــاحرة، ولســــ ــ والمروج الســـ

قدر أوتساءلت:  شر  مة هي؟ أم هي من زرع اإلنسان الجديد؟ وأ مجهود  قد
ــدو للمرء أن على هــــذا  ــد يبــ م؟ وقــ ــد األقــــال عــ م  ــال غطي األقــ الغرس والتحرش 

ـــان وأخذ  ــــ ــ ـــجار، فجاء اإلنســ ــ ــ األحراج واألشــــ فة  ث انت منذ  األزل  األرض هنا 
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ــانع  ــ ــــ ــع فيها القر والمدن والطرقات والمصــــ ــــ ـــــ عض الرقاع، ليرصـ ـــو منها  ــــ ــ ــ سـ
  والمتنزهات.

ارلتو        ــــدت  اوتيل (  ــيف الجميل قصـــ ن)، ولقيت الوزر وحين بلغت المصـــــ
عض  ــت في  ــ ــــ ـــرحت له أهدافه وخططه وأفضـ ــ تب العري وشــــ مهمة الم وحدثته 
ة  ة ورجوته أن يتعاون مع زمالئه مفوضـــي الدول العر ة الفلســـطين نواحي القضـــ
تب.  ولكني لم أكن قد أتممت حديثي حتى تجهم وجه  لإلشــراف على أعمال الم

ل مشــاعره وجوارحه في بر  ه، ولمعان أوداجه، واندفع الرجل، واحتشــدت   عين
ة، وقال: يب ة الفلســـــطين ــفك  قه ال يرغب في االهرانّ إد عطفه على القضـــــ والســـ

ــــي  ـــــ ـــطين.  فرفعت رأســ ــــ ــ ة فلســ موت في الميدان حفظا لعرو ــتهي أن  ــ ـــــ شــ ولكنه 
عين ــفة، فإذا  عد هذه العاطفة العاصـــــ الرجل  ض من  هألحدق  ف الدمع  تتألقان 

ت وســهذه الرجولة الكرم أنما هة، ثم ســ ينة مت  نت علينا روح فرضــت الســ
ــممت الى  ة والنجدة.   وضـــ ــاكرا له هذه األرح ـــرفت شـــ بوتة.  فودعته وانصــ الم
ـــدق العزمة  ــــ ــ ــ ة وصـــ ثير من الدالئل على عظمة الروح العر ذاكرتي دليال الى 

  والقوة الكامنة في صدور الرجال.
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ورك    1945-8-5 نيو

  

صل ـاألم   اـفي أمرير ف
  

ورك        ة وهو اآلن في نيو ـــــا آخر لدولة عر ـــ ــ زرت قبل الظهر وزرا مفوضـــــ
نت ة وقد  عض أعمال المفوضـــ ام المؤتمر العري المنعقد في بلودان  ل عرفته أ

انت بيننا زمالة في العمل  1937عام  فة، و رة حصــ ة مف ه يومئذ وطن ورأيت ف
ـــــر التي انبثقت  ــ ة والنشــــ عد  بلجنة الدعا من ذلك المؤتمر، وها نحن نلتقي اآلن 

قا،  ه سا قا، وما تزاملنا ف ه ما اجتمعنا له سا ش سنوات للتعامل في حقل وطني 
ــه هــذه المرة، مــا زاد اعتقــاد برجــاحــة عقلــ فــا.  ولقــد رأيــت ف ــان تواردا لط ، هف

ـــبته  ــدق قوميته، فوق ما أكســ ير، وحرةإوصـــ ا من ســـــعة في التف  قامته في أمر
  في التصرف، وسرعة في العمل.

ــــارعت الى        ـــعود ينزل في نفس الفندق فســ ــل آل ســـ صــــ وعلمت أن األمير ف
ات  ه، فألمعت الى ســبب مقدمي للوال انت أول معرفتي  ه، و زارته والســالم عل

تب إلماعا عابر  فى. طمعاً  اً المتحدة وأهداف الم   في أن أكون مستمعا و
  

ون قد قض       ا من أرعة أشهر  اتصل خاللها واألمير  ى في هذا اليوم قر
ة  و وأعمال الوفود العر س ة، فأخذ يتكلم عن مؤتمر سان فرنس األوسا األمر
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ة في فلسطين واستصدار  ة العر ة للدس على القض ة الصهيون وأحابيل الحر
ة، ثم تحدث عن الع ة والهجرة اليهود د الدولة اليهود اسي يؤ ة تصرح س قل

ان. ة واألساليب التي يؤخذ بها األمير   األمر

ساطة وطالقة وفصاحة        عه ب ال تكلف وال تزمت، بولقد تحدث عن ذلك جم
صر، في سالسل من المنط ا على معرفة منذ زمن.  وتحدَّ نأنَّ  ث عن عقل وت

أنما تأدب على ذلك بين يد فالسفة اليونان  عض،  أطراف  عضها  آخذ 
م فة وح ة من يده خف حر عزز حديثه  اء الهند،  يؤد  الرأ سهال واضحا ثم 

قة وهو معتدل في مجلسه ينم وجهه عن الثقة والعزم فال ت ه عاطفة وال حتاجورش
ه  ان أو عنف أو بيه  رود أو فتور، لطيف من غير وهن حازم من غير طغ

غيب ذاته ونفسه ساعة من  الزمن عن هذه ضعف.  ولو استطاع السامع أن 
ة الحازمة،  فة، لظن أنه بين يد الصحراء الهادئة الوادعة، القو الحضرة اللط

قة الواسعة، الواثقة المطمئنة.   العم

ر لهم         غي أن أذ اتها ورجالها، ولست أ ة وح اد ولقد عاب علينا الناس ال
ا الزاهرة التي  ة أول تارخ اإلسالم، انبثقتتلك الدن اد ل، و  من ال لهذا حديث طو

ه.   ش ف ا في الحاضر وأع ان وأخواتها) ولكني أرغب أن أح وقد يرجع بنا الى (
ثير إ و  ام والوزراء  اً نا لنر  ثير من الح من الملوك البلهاء والغافلين، ونر في 

اب الحضارة والعرفان بين  ة، على توفر أس انعدام الكفاءة وضعف الشخص
عد هذه  سة الى أيديهم، فأرجع  القو المتوافرة المتكاثرة في إالمقا م  ماني القد

طرة،  ح قوة مس تها لتص تها وحيو ه هو إطالق حر ل ما تفتقر إل ة.  و األمة العر
   .منظمة منتجة مبدعة، تؤد أوفر نصيب من الخير للعالم أجمع
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صارنا الالمرفأ ألوّدع األمير، إلى وذهبت في المساء  اخرة فانسابت أمام أ
ي من اإلعجاب بهذا األمير العري ما  اب األطلنطي، و " تمخر ع ن مار و "

   .يزد عن األطلنطي سعة وعمقا

  

       

 



  

-46-  

   1945-8-8 واشنطن

  

  بـأ الرهيـالنب
  

ــأ الرهيــب يُــ        حــة هــذا اليوم والن ـــب ــــ ــ ــ ذهــل دو في اآلذان، وُــ أفــاق العــالم صـــ
ـــحف طافحة وقد ا ــار، الصـــ ــ صــ ـــائر واأل صـــ ، لقد اختفت مّ ال ار األخر حت األخ

ار ال اء احمأخ رن حول إدانة بيتان، وأن ــــــ ا الى معســـــ ـــطرت الدن ــ ــ ــ كمات التي شــ
عهــا قــد امّ ثالحرب ومــا ت ــاء (القنبلــة يره  في األذهــان، جم حــت وتقهقرت أمــام أن

ــــهرتها وأرجفتها الى األعماق، ثم  ــ ــ ــــ ة فصــ ان ا ة ال الذرة) التي قذفت على المدن
ل اء. أفشت في  م   آفاقها حشودا من الموت والنار والك

ة تنطل من الذَ        ـــحف عن هذه القوة الرهي ة، وأخذ رجال رَّ ولقد تحدثت الصــــــ
عض النقاب عن نتائج هذه القوة، وعن ثورة العلم  ــفون  ــ ــــ شــــ وقدرته حينما العلم 

ـــيَّر هذه القوة في خدمة المدن ــحفُتســــ ــ ــت الصـــ ــ ة وأفاضـــ ـــان عن التجارب   ة االنســــ
ا، ا ك.  فعمت الدهشـــــة أمير ســـــ قت إطالق هذه القنبلة في صـــــحراء الم ــ لتي ســـ

ـــــهل أن تندهش فقد أَ  اوأمير  ــــ ــ ــ سـ ش لِ ال  فت االختراع، وطاوعها االختراع، وال تع
ا  ــهل اال أمير ســ س  ــخمة.  أجل ل ــخمة واألرقام الضــ في جو من المشــــارع الضــ

ــور تحــت المــاء، وف نأ ــ ــ ــ ــــ ــا فهي التي أقــامــت الجســ وق المــاء، وفي تــدهش أمير
ــو، ــ ـــجــ ــــاق الـــ ــ ـ ــع أطــــــ ــ ـــة مــ ــــ ـــــ ـــذاهـ ــ ــارات الــ ــ ــمـــ ــ ـــعــ ــأت الـــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــ ــــاء، وأنشـ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــفضـ ــ ــ   ال

ــمــعــيــن،و   ــداء مــجــت ـــ ــاء واألعــ ــ ــ ــــا انــتــج الــحــلــفـ ــ ــــف مـ ـــــ ــــ ـــت لــلــحــرب نصـــ ــ   أنــتــجــ
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ـــارت  ــ ــ ــ ـــ ــ ـالقطــار تحــت األرض المظلمــة أرعين ميال، وهي التي   وهي  التي سـ
المعجزات والمدهشات والمذهالت.   جاءت 
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  1945-8-10واشنطن  

  

  وـان تجثـابـالي
  

ــــاللة        ــ ــ ــــ بتيها، ولم تكن تجثو إال لإلمبراطور ســ ان على ر ا وأخيرا جثت ال
شــها وعتادها متكامل متوافر، وما أصــابها جاآللهة وصــفوة القداســة.  لقد  ثت وج
لل.   ان.  وقد و وهن وال ضــعف وال  ا ل قو األرض قبل أن تجثو ال قد جثت 

ــاحقة فال تجثو.  ولقد تح  ــ ـــــ ـــاعقة ســ ــ ــ ان صــــ ا ان الزالزل والبراكين تأخذ ال ا ال
ف األقــدار فال تجثو، ولكنهــا تجثو اآلن بين يــد هــذا المقــذوف  تؤرجحهــا في 

     نأ الصغير، يخلع فؤاد الشعب الكبير، ولم يب  له اال
ة   ــعب الى قصـــره ناد طلب األمن والســـالمة لره ومعبوده. وتقاطرت جموع الشـ

ة. ال الخذالن والخي ة تجر أذ  اك

اســـة         هاتان القنبلتان الصـــغيرتان قد حطمتا جهود الرجال في الحرب والســـ
املها فجاءت تطلب  ــــلال عاما في أمة  ــــاد واالختراع.  قنبلتان أنزلتا شــــ واالقتصــــ

، وانقلب معبودها ع ـــر ـــلم من غير قيد وال شـــ ـــــيدها مســــــودا، وقائدها بالســـ دا، وسـ
  مقودا.  وللعلم على الحرة آفات وآفات.
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و     1945-8– 12 و 11 ركنيو
  

  من السراب الى السراب

  
ورك لم تنم هذه الليلة وال رقدت        م، نيو ـــــل ـــ ــ ــ ار التســ أخ ورك اليوم  تميد نيو

ل  ورك  ة.  لقد انطلقت نيو ـــاخ ــــ اراتها الصـ ـــــ ــ ادينها، وال هدأت سـ ــوارعها وم ــ ــ شــ
بوتة العاطفة.   هيجوارحها ومشاعرها، فلطالما انتظرت هذا اليوم و    م

األكتاف ، والرؤوس        مز" األكتاف  الماليين يزدحمون في ميدان " التا
األقدام.  والرجال رصف  ان و الرؤوس، واألقدام لواص  النساء والشيوخ والصب

ة تمأل  الحناجر والعيون.  األوراق المذه هزجون،  مرحون و والجنود ينشدون و
الفراش المبثوث.  ا أنغامها في أفواه الوقار الفضاء وتهو على الرؤوس  لمزامير 

ار والصغار.  المصورون طائفون  ا.  الطبول الصغيرة على صدور الك والص
ارات أو مطلون من الشرفات أو منتصبون على قواعد التماثيل.  عصائب  الس
ات من الصفوف  روا" في منافذ الطرق ومقاطع الشوارع ينتزعون الفت اب "عس الش

عوا على شفاهه ط قة وال ة وأخر جن القبالت، عم ة وتلك متراض دة فهذه راض
ات، أو  ات صارخات أو ضاح متمردة، تسمع للقبالت صفيرا وزفيرا، والفت

أحمر الشفاه.  ولقد  القبالت و اب  ظفر الش صر حينتامستنجدات، و ا أ ت جان
 الى جانب من عقال الحرب فأطلقت عواطفها، ووقفتُ  ْت قَ هذه الخالئ انطلَ 

اب  ات الش ة من مئات عصا ابهم ذلك اليوم على المرح والحبور، ر عص صدوا ش
ه، وقد آو الى  ه وذقنه وجبينه وخد أحمر الشفاه، على شفت ا مرصعا  ورأيت شا
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قه ليرُ  عض الراحة، فانتهره رف أخذ ب ان ل قول دَّ ظل د ة، فأبى وهو  ه الى العص
ب رجلي، وعصب شفتي " خمس ساعات وأنا على عص يّ "لقد انقضت عل

ع  أن تهي ا تستط لناسها بلوغ المتع  ئفمضيت في طرقي وقلت: لو أن أمر
ة، لفعلْت  ان اآللة الم اع غرائزها  ة وٕاش   وابتهجت. ورضيْت  اإلنسان

ه، وانقضى اليوم الثاني بنهاره وليله، وقد        عق له، الليل  ولقد انقضى النهار 
ا ل ص ورك  ع خلجاتها، حتى القرار وحتى أفرغت نيو اتها، واستنزفت جم

ارات، أقامت عرسا في األرض وفي  أبواق الس الثمالة.  وقد ضجت أجواؤها 
ة ال تغفل أنْ  قظة الشاعرة الح شرة  السماء، ولكن الروح ال تر وراء هذه الكتلة ال

م، وآالفا من ة مئات من البيوت يخطر فيها الحزن الهاد المق األمهات  الضاح
ت فيهن  قات حر قات والصد ات والعاشقات والرف قات والزوجات والخاط والشق

رات، ومنهن من ال تر في النصرالواعج األحزان ومو  اتالمهرجانهذه   جع الذ
سائل الها، ومنهن من ال تر في السالم سالما ألفئدتها، ومنهن من تُ مآل نصراً 

ما مضى الذين من قبلهم من غير وأهدافها: هل ذهب األعزاء وا الحرَب  ة،  ألح
ا؟ ة أو تأييد لمثلها العل ت الى غرفتي أنصت الى الراديو  عوض لإلنسان وحين أو

الت الحرب وما التهمت من زهرات  يتكلم من خالله أديب مرهف الحس، أذهلته و
ابها الغض، وعزّ  ى لش ال، ف الت    األج األقراء واألصدقاء ، ورأ في الو

ال المتمخضة في صدر الغيب المقبل. وما أجمل الر ل  ؤ ها سبيل الراحة  لألج
قظة. وما أجمل السراب، ولكن ما أسوأ العقبى حين  ولكن ما أمرّ  ة عند ال الخي

  ينقلك السراب الى سراب.
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ورك    1945-8-23 نيو

  

  انـلبن وال ـل

  
قام في فندق "        لمســتر لســتورا" تكرما لدوف اوو لبينا دعوة لالحتفال الذ 

ــــؤون  ــ عض شـــ ورك ل ة في بيروت وهو اآلن في نيو دودج عميد الجامعة األمير
ات  ناتهم األمر ة من السورين تصاحبهم نساؤهم و الجامعة وقد ضم الحفل نخ

ــان مجل ــف ــ ــــ ــ ـــ ــار سـ تور خير هللا وهو من  ــة الــد قــة  بين عقيل ي الى مــائــدة أن
رام مهاجر  أخر  ةالوطنيين العاملين وســــيد ــيد حمدان غنام من  هي عقيلة الســ

عتا حب البالد يتان أش لتاهما أمير ة و  فلسطين و   . أخلصتا  في هذا الحبّ العر
ا        ة التي بذلتها أمير ة واإلنســان اء يثنون على الجهود  العلم وتعاقب الخط

يين المعر  اء األمير د" من الخط ــــرق العري فتكلم "توماس لو ان في الشــــ وفين و
ارات جميل الصوت  تور دودج ر طل الع ان الد ما  شي المداخل والمخارج.  

ــــــانه وأعجب ــــ لها على أطراف لســـ ات قذف عواطفه  ة من اآل ــارته الى تآ ــــ ــ ــ ني إشـــ
ــهد أكثر منها قوة وأثر  فألمع في جملة ما ألمع الى  االقنبلة الذرة في أن العالم شــــ
انت أعظم من هذ ـــلعم)  ــــ ة محمد (صـــ ــ ـــ ــــ ــــخصـ ــ ــ ة شــ ـــان ــــ ا المقذوف توجيها لإلنســـ

  والحضارة.
ا حديثا تو        أمير ـــتون  ـــتاذ بجامعة برسـ تور حتي األسـ أنه  الما لو ِّ قحدث الد

ــا لجملــة "العــالم العري" وتكلم  ــة" تجن ــاللغــة العر ر "العــالم النــاط  أكثر من ذ



  

-52-  

ديهة  ـــفاء ذهن و ـــ ــــ صـــ ــــروف وقد قدم من القاهرة في  زارة عاجلة،  ــــ تور صـــــ الد
غداد  ،حاضـرة سـها في  عتزم تأسـ ة الجامعة التي  ورد على االقتراح القائل بتسـم

انت منهل  مة" التي  ـــمى " دار الح ه في أن تســـ ا رأ بجامعة ألف ليلة وليلة مبد
غداد، وقلت له ليتك وجدت ســـبيلك الى أن تشـــير إلى أن  ،حين هنأته ،العلم في 

  بدار السالم.تعرف غداد 
ذل       تور قســـطوخطب  ة الســـورة في طين زر (منك الد ســـتشـــار المفوضـــ

ــنط ـــــ ــــ ــ ـة، واشـ مـة األمة العر ـة وأبرز ق ن) فامتـدح جهود دودج والمعـاهد األمر
تور شارل مالك (وزر لبنان المفوض في واشنطن)  وحضارتها وآمالها ثم قرأ الد

م الالمة ز  ن، نتها شؤون االجتماع والفلسفة لوال أنها جعلت لبنان يت نسيج والتكو
ان. ون شيء وال   وأنه لوال لبنان ال 
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ورك    1945-9-2 نيو
  

  عيد الشعب يوم العمال
  

ـا، وال       ــهر ماليوم عيــد العمــال في أمير ــ ــ ــ ـــ ــ قع أول "اثنين" من شـ فروض أن 
ـــعب، العامل  ــــ ــ ــ ه الشـــ ــعبي ينتفع  ــــ ـــــ ل عام.  وعيد العمال هنا عيد شـــ أيلول من 

ـــمي ــ ـــاحب العمل.  وهو عيد رســـ ــــ ة  وصـ ــم ـــــ ع الدوائر الرسـ ه جم ـــا تعطل ف ــــ ضـ أ
.  وما يزده  ــتثناء مصـــالح البرد والمواصـــالت وشـــؤون الطوار اسـ ات.   والشـــر
عيدا  ـــع للخروج من المدن واالنتقال  ـــبت، فيتســـ قه األحد وظهر الســـ ســــــ مة أنه  ق
ي  ير األمير ة والضجيج.  وهنا يتجلى التف عن المصانع والمعامل ومراكز الحر

ون االنتفاع.في تنسي الوقت، على أكمل ما  ما يجعلها أكثر انتفاعا     األمور 
ارات العامة        القطارات والســـ ورك الى الضـــواحي  وقد خرج األهلون من نيو

ان مثل ذلك  ة المرور، و حر ة  ســــــ ـــة وازدحمت الطرق الرئ ــ ارات الخاصـ ــ ــ والســ
ـــات ــدن الكبر للوال ع المـ ـــحف  في جم ــ ــــ مـــا روت الصـــــ ـــت يجر  ـــجل ـــ ــــ ، وســــ

ــــأت عن هذا  ام أرعمائة حادثة دهس مميت، نشـ ة لهذه األ ـــم ـــاءات الرســ اإلحصــ
ة ابتهاجها لهذا الموت، ألنه أقل في  ــا الرســـم الزحام، ومع هذا فقد أبدت األوسـ

  نسبته مما سب من السنين.
، وأنا جالس إلى نافذتي أراقب هذه القوافل الخاطفة، أن ليّ إل يّ وقد خُ       

ورك ق المدن المهجورة التي تبدع األساطير نيو حت  د خلت من أهلها،  وأنها أص
عد هذه الهجرة  مة  في وصفها.  وخطر لي أن أتفقد ما جر لهذه المدينة العظ
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عض شوارعها، ولكني رأيت األرض مازالت ر المرحة، ف ادينها و حت أطوف  م
ورك أن تهدأ،  عيد العمال  من عجيجها شيئا، وأنىَّ  صتعج بخالئقها ولم ينتق لنيو

ة  ة ونخ شر، هم صفوة الحر ة ماليين من ال ش على رقعتها الصغيرة ثمان ع و
اة.   الح

ـــــاطئ        ــــ ــ ـــ وني آيلنــد" على شــ ــر النهــار ذهبــت مع رفــاقي الى " ــــ ــــ وفي عصــــ
عد نصف ساعة في قطار ما تحت األرض.  وهذه الجزر من على األطلنطي، 

ـــــ ـــــ ــ ة، وتشــ ــعب ــ ــــ ــــ اد العامة.  وفيها أماكن النزهة العامة الشــ د إليها الرحال في األع
مت على الرمال،  احة أق ه حمامات الســـ ســـ جميل من الشـــاطئ، انتشـــرت ف من
، ثم يلي  الخشــب الثقيل المنســ ل عرض فرشــت أرضــه  لي ذلك رصــيف طو و
ح  ـــراء، بينهـــا األراج ــ ــ ــ ــــ ع والشـ ـــاكين وأمـــاكن اللهو والب ــــفوف من الـــد ــــ ــ ــ ذلـــك صــ

ان العلم هنا قد أ"الشقاليب"، وهي مثل  لعاب بالدنا في الطرقة واألسلوب، وٕان 
ة. ة الحر فة، علم   جعلها منظمة ونظ

اب اللهو  مّ وقد أَ        ل أس ضه واسوده.  وأخذ  هذه الجزر سواد الشعب، أب
ان على  ه، فالصب ه من األلعاب إال وقد لع رجاال ونساء، ولم يترك أحد ما  يناس

ة زت في القواعد  الدائرة  تدور بهم على نغمات ر ، و ظهور الخيل النموذج
قى. وا ة مثبتالموس ل ارات الش ان في الس الهواء،  ةلفت ة  ان الحديد في القض

اح،  ان بين الضحك والص تصعد بها إلى األعالي ثم تهو الى قاع هذه القض
عضهن وتغضب أكثرهصِّ والعجائز بين يد رجل "يُ  ن. ر" عن األعمار، فترضى 

أسالك من الفوالذ.  و عدون هاصاالرجال  اراشوت المعل  ون في نموذج ال
اآلكلين والشارين. وأصحاب األعمال (يدللون) يدعون المارن  والمطاعم غاصة 
ها شمس ذلك اليوم وال تمسها  لمشاهدة ما لديهم.  ورمال الشواطئ ال تكو
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الرمال  درجال قشعاعها، ذلك أن العارات من النساء والعراة من ال لصقوا 
األلوف. وألوف األلوف من األ طحوا عليها  جسام مختلف ألوانها والشعور وان

احة فأنواع وأحجام وألوان .الّ دمنثورة وم   ة ومستشزرات.  أما مآزر الس

ة        ة، والع ـــــطجعة ونائمة، وجاثمة وحان ــــ ــ ــ هذه األلوف قائمة وقاعدة، مضـ
ال مهما  سم هار، آفاق فوق آفاقوساكنة، ثائرة وفاترة، صور وصو  واتسع  يالخ

ــتطع أ اهذ ــ ســــ ال، ومن لم  امرأة نالخ ل هذا اللهو،  ـــــيء من  ـــــارك في شـــ ــ شـ  ،
شـــيخ فا ــرق  نَ طاعنة في الســـن أو  رجل مثلي "مثقل بوقار" الشـ ازه أو  على ع

س له إال أن يتخذ مقعدا مطال  -قدسمورزانة البلد ال شارك فل ستطع أن  من لم 
عيد.على هذ موج األطلنطي وهو عنها غير  ما    ه الخالئ تموج 

موســـم بالدنا و نّ إ ان نّ إ ه موســـم  ل م ــعب في  روحه ومرحه وٕانما به الشـ
ــــود النظافة و  ــ ــــود العلم وتسـ ــ سـ ــــود هنا النظام و ــ ما تن لم إ سـ ـــــد األخالق  فهم نســ

  األخالق.
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  1945-4-4 واشنطن

  

اذلـالكونغ   هـرس في م
  

ــنطن مدينة جميلة ما        ـــ ــــ تب، وواشــــ عض أعمال الم ــنطن ل ـــ ــــ ــ قدمت الى واشــ
ــتاء أجئتها إال و  ــ ـــدة بردها في الشـــ وحت إلي أنها مدينة الحدائ والراض ولوال شــــ

ــد ــيف، لكانت من حدائ العالم التي تجتذب األفئدة  ةوشـ تها في الصـ حرها ورطو
  صار. واأل

عد انتهاء الحرب، فانتهزتها فرصة،        وعلمت أن الكونغرس ينعقد ألول مرة 
قوم عليها بناء  ة الكابتول التي  ــ ــ ــــ ي الى هضــ ـــدي أمير ــ ــ ة  صـــ ـــح ــ صـــــ وذهبت 
األشــجار والطرق الجميلة، وعلى هذه  الكونغرس، وهي شــرف من األرض يزدان 

اته أ م البناء الفخم الذ لعلعت في جن ـــــوات فطاحل الرجال في األرض أق ـــــ صــــ
ال. ا، ألج   أمر

ــت في الجأُ و        ــ ــ ــي، ورافقني أحد نجلســــ ــ ــــ اســ ــ ــ ــــ ـــلك الســ ـــ ــ اح الخاص برجال الســ
انت  شـــرح لي شـــيئا عن ســـلطات الكونغرس وما الى ذلك، ولشـــد ما  الموظفين ل

ــور الحديد تع ة من جســــ ــ ــ ــقف القاعة شــ ــتي حين رأيت أن ســــ ــ د الى الذهن يدهشــ
ــورة عن مخازن االســــتيداع   الكبر المحملة ســــقوفها على الحديد والفوالذ، وقد صــ

مت لتحمل سقف البلور فوقها، وهو  نّ إقال لي حين سألت،  ة الحديد هذه أق ش
مت من  ــــتاء، فأق قو هذا على حمل الثلوج في الشـ م، وقد ال  ســـــقف القاعة القد
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ة له  ــــور حما ة و تحته هذه الجســــ ـــانة، فقلت له مازحا: هذا إفرا في الحما حصـــــ
ت. ة السقوف، فضحك وضح ة، تتعد النواب الى حما   البرلمان

ة، فشرحت له أقرب  اب ي عن مجالسنا الن قي األمر ولقد سألني صد
س فيها مجلس شيوخ فقلت له نلينا في "شرق األردن" ولقد عجب أإمجلس  ه ل

م س في تلك البالد شيوخ فهم ج اب.ل   عا مثال الفتوة والش

تخذون مقاعدهم، ُ        عد هنيهة أخذ أعضــاء المجلس يدخلون القاعة و ســلم و
ة عشــر  مرح وســرور، وفي تمام الســاعة الثان عض  س  ةعضــهم على  أعلن الرئ

اع ولكن  قرأها من المذ ــتندات  افتتاح الجلســـة وأخذ يدس الى الكاتب تقارر ومسـ
عدادها للصـــوت.  واســـتمر إ ة ســـيئة الهندســـة من حيث الصـــوت ظل خافتا والقاع

عض، ومضوا يجولون  بين  عضهم على  سلم  عضا، و عضهم  لم  األعضاء 
خرج دخلون و س في ون المقاعد، و قرأ  غير مســـموع وال مفهوم، والرئ ، والكاتب 

ــــاء  ــ ــ ــ ه، ال نظام وال هدوء.  وقد دخل أحد األعضـ قلب األوراق بين يد ــته  ــ ــ ــ منصـــ
ه في مقاعد النواب، وملت الى الموظف باومعه  ــت الى جان ــ ــ ــغيرة جلســ ــــ نته الصــ

ة صغيرة؟  قال: ال، وتواله صمت.   أسأله.  أهذه نائ
قي، فلقــد التمع في        ال دون أن ألفــت نظر رف ال وطو ــت طو ــ ــــ ــ ــ وهنــا تنفســــ

ة، فحمدت لها نظامها وهدوءها، ولكن المآخذ والمعايب  اب ذهني أمر مجالسنا الن
  إال في الضعفاء، من األفراد والشعوب على السواء. ر ال تُ 

ــــنا قو        ــــ ـــاعة من هذا الهرج: لقد اكتفيت، فنهضــ ـــــ عد ســ ي  قي األمير لت لرف
ة تتمثل  فدنا مني ونحن في طرقنا وقال: ماذا رأيت، فقلت له هذه قاعة أمير

ة،  ــاطئ بيروت جامعة أمير ــــ ـــــ ة، وعلى شــــ ة ها قاعمنفيها إرادة األمة األمير
ثيرا من االجتماعات سنةعامة، شه ا، ولكن ما  1927 دت فيها  نت طال حين 
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ة نظام  أعظم الفارق بين القاعتين، قال: وما تعني؟ قلت:  في الجامعة األمير
ت ألخفف وقع  هذه …من غير برلمان، وهنا برلمان من غير نظام ـــاح ــــ ..وتضــ

ـــايرا وقال:  ــحك مســــ ــ ـــــراحة، فضـــ ح، ولكن العمل مهذا الصــ ـــح ــ اض، قلت له:  صــ
ح،  طرة، المنتجة  اآلالتالعمل الماضـــي هو في  نّ إصـــح الهائلة، القاهرة، المســـ

نبوع ثروتكم.تالمبدعة.  وهناك سر قو    كم و
نت أعلم         ة وقد  ـــؤون الخارج ــــ ـــــ س لجنة الشــ عد ذلك الى غرفة  رئ دخلت 

ة.  ف ــــهيون ـــب للصـــ ــ ــــتقبلني اأنه يهود ومتعصــ ــ اال سـ ــتق ـــا وهو رجل فاســـــ ي اشــــ
عين ولكنه فتِ  ما  يّ الس تب العري وأجبته  سمات.  فسألني عن الم القسمات وال

غي.  ثم حدثني حديثا  ما ين ـــــطين.  وأجبته  ــألني عن فلسـ ــ غي.  ثم ســ ـــــوقه أين سـ
يرها الخبيث: ة وتف ة الصهيون   مثال للعقل

ــاني.       ــ ة واإلخاء اإلنســ ــان ــ اد اإلنســ ا عزز من الداعين الى الم إن   "أنا 
ان  ـــان هو الذ ابتدع األد ــ ع األلوان.  ولكن اإلنســــ ــان  بجم ــ هللا قد خل  اإلنســـــ
وصــنع اللغات وأقام  الدول والحدود.  وأنا أحب الصــراحة ومتى وقعت الصــداقة 

لها.   ة  قا للوفود العر و صد س نت في مؤتمر سان فرنس توطدت الثقة.  وقد 
معا حتى أن ( نت  موضــع ثقتهم ج ت .) ……و ان ال يرفع يده شــارة للتصــو

ــــرور  ــــ ـــــ عـــد أن ير يـــد مرفوعـــة.  وأكون مسـ ـــة.   اً إال  حين تزول الفوارق الـــدين
  ."وعوائ الحدود  القائمة بين الشعوب

ة أخر وقلت وعقبَّ        فلسفة من نوع فلسفته.  ولكن الى ناح ت على حديثه 
م الفوارق  .  إن فلسطين ال تحول دون تحط ا عزز القائمة بين اإلنسان  له: 

ه اإلنسان. وال تمانع أن تزول هذه الحدود القائمة بين الممالك.  مع أننا  لم وأخ
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اللذة   أخذ الدول بإزالة حدودها وٕاعالن تالحدود ونعمة الدولة. وحين و نتمتع 
  ال تتأخر فلسطين عن أن تكون في القافلة ولكن ال قبل ذلك. إنسانيتها.

ــم الرجلاف        ــ ــــ رك على هذا الثناء،  بتســ ــ ــ وقال:  أنت خبيث.  قلت له : أشــــــ
ة ومعاملة عادلة،  ل رعا تبي  ــتجد في م قول: ســ ــت أودعه فنهض وهو  ونهضــ

اتب األخر في البالد،   شـــأنك شـــأن مدير  تعامل معهم على قدم المســـاواة.  أالم
لمة ( رك إفترجمت له  ــ ــ ـــــ ـــاء هللا) ومدلولها، فقال: أنت خبيث، فقلت : أشــ ــ ــــ ن شــ

  لى هذا الثناء وانصرفت.ع
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  1945-9-2 واشنطن

  

  ةـرة وصرخـحي

  
ـــنها األحراش الفاتنة، ن       ــ ــنطن المدينة الجميلة التي تحتضــ عود اآلن الى واشـــــ

ورك  عد أن أخفقنا، إذ لم نجد في نيو تب العري  ــــئ فيها الم ــ ــ ــــ نعود إليها لننشــ
انا الئقا، فال تزال أز  ــي بنا ســــرعا، إ مة المســــاكن خانقة، و م مضــ ننا لنر الزمن 

ة،  اح  الرهي األشــــــ ع لبالدنا عمال، والحوادث طائفة من حولنا  ــتط ونحن ال نســــ
اد األمر أن يد قرر.بو   ر، والمصير أن 
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ولقد ولدت الحرب األولى وعدا بإنشــاء وطن قومي لليهود، ونخشــى أن تلد       
ة، و  اال ومحاال حين علمنا هذه الحرب دولة يهود ان الوطن القومي اليهود خ

ـــمل هذه  ــ قة قائمة، وأكاد أفزع حين تشـــ ه حق ــرون عاما فإذا  ــ ــ ـــت عشــ ه، فانقضـــــ
ــورة الدول ــ ــ ــ اطال وٕاّني أطمئن أن هذه المقارنة صــ ة التي نراها اآلن َوهما  ة اليهود

ة، الدولة اة في قلب البالد العر الح ة ال بد لها في األمة العر نّ إ ال قبل لها 
ة  وتلقي بها الى  عد العهد، أن تقتلع  هذه الدولة اليهود ام، مهما  ــتقبل األ ــ ــ ــ ــــ مسـ
ـــــر على محارتها ومحارة الدولة  ـــــ حر، ولكني أكره هذه الطمأنينة وأصــ أعماق ال

ــة  ــة  اآلن وقبــل أن تلــد، في مقــدور البالد العر ن هي إ ن هي أرادت، و إاليهود
ما أرادت.   عزمت ف

      ، تــب العري، الئقــا أو  غير  الئ ــانــا للم ــنطن لم نجــد م ــ ـــــ ــــ ه نّــ إوفي واشـ
حرجني وقد مضــــى علينا  نا، لنخدم شــــهرانل حتو ان  ر  في م ا ونحن نف ، تقر

ها. حتو انها الذ  الدنا ترد أن تطمئن الى م   بالدنا، و
اسي الجو  نّ إوفوق ذلك ف االس ة تعبئآخذ   لتلبد، فالجماعات الصهيون

ام  هال قواها لتلقي آخر جند ة الحاسمة، ففي هذه األ وعتادها  في هذه المعر
ة تؤمن أنها  غيتها اآلن، ن لم تظفر بإتقرر المصائر وته األقدار. والصهيون

ة مناحة تستدر بها  عد اآلن، وأنها لتجد اآلن في الفوضى األورو فلن تظفر بها 
ا الى  ة ما تفتأ تلح وتلحف عطف العالم لتهجير يهود أورو فلسطين، والصهيون

ة أن ال تلوح مثل هذه الفرصة أبدا.   خش

ل عدتها لتلقي بها في الميدان، وحين         ة  ولهذا السبب ذاته، أعدت الصهيون
عة وال ملفا. حين  ا، وال أعددنا قرطاسا وال طا ت ر أننا لم نجد حتى  اآلن م أف

أفواهنا وأقالمنا، حين أر هذه الحيرة أستعرض أمامي هذا الصمت الذ أم سك 
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ة  عا لجامعة الدول العر له تا تبنا في وزارة العدل, أُنسجِّ وهذه لم في تسجيل م
أمرنا شيئا؟  أ عد  ة في نجاح سجِّ نُ تقرر  ة وهذه مرتا ة الدول العر له تحت رعا

ما عسى أن يجُ  هفو، وف ما عسى أن يخطئ و تب، وف ة  على الدول رّ الم العر
ة؟ بل  ة شعب هيئة قوم نني حين أستعرض إمن سقطاته  وهفواته؟  أم نسجله 

ة التي ترشح  ما يرشح مواردنا المال ة، وحين علينا  الماء من الصخور الند
، وتوهمنا ز معايبنا وأنانيتنا، وفأخر متصلة شؤونا ستعرض أ عنا من الحقائ

مان وحده ه حملنا على العمل، وأن الضعف في أنفسنا، أر أن اإل و الذ 
ستحثنا أن نعمل، وأن نعمل ذمستقبل  ح في وجهنا و ص رارنا وأنسالنا هو الذ 

  أبدا.

ل لألمة التي ال تعمل حين تلوح فرصة العمل.        والو

  
 

   1945-9-22 واشنطن
  

  

  دـفي لح دٌ ـمه

  
ــنا للعمل، ففي الوقت ا       ــــ ا تداهمنا األحداث ونحن نهيئ أنفســ ت لذ نؤثث م

الم ة وسائر ر ونعده  العمل ومظاهره، والعمل الذ نحن في مستلزمات اجع العلم
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طر عل ـــــ ــ ــ ــــ ــــــبيله تسـ ــــ ــ ــحف ه ســ ــ ــــ ــ ـــ ثير من المظاهر، في هذا الوقت تفاجئنا الصـ
ة واإلنجليز  ار،  ةاألمير اطي لها تالمجهود الج آخر  احت ة  ـــهيون ــ ــ ــــ ــ قذفه الصـ

االجتماعات ة، الصــحف طافحة  عها تلح  في المعر والمظاهرات والمقاالت، جم
ــر على إقامة الدولة  ــ ــــ عها تصـ ـــــطين، وجم ــ ة  الى فلســ فتح أبواب الهجرة  اليهود
ان،  ل م ـــاخب، هائج مائج، يتردد في  اح صـــ ــــطين.  إنه صــــــ ة في فلســ اليهود

طنّ إ و  ها، حتى ليبدو أن هذا الهدير  س ة ودو على أ  غىك لتسمع هدير المعر
ان ــوت آخر مهما  ــ ــــ ــ ــ ا.  وها قد  صــ ات أقو س الوال ـــتر ترومان  رئ ــ ــ ــ ــــ خذ  المسـ

ــماح بهجرة مائة ألف من يهود   ــــ ا الســـــ ة طال ومة البرطان تب الى الح المتحدة 
صا أل ا، معتمدا في ذلك على رأ الخبير الذ أوفده خص ااورو نظر في لل ورو

لة الالجئين.    مش
ـــرحات للمســــتر ت       ـــحف تصـ ـــرت الصـ أكد فيها اقتناعه،  تيال ومانر ولقد نشـ

عاهد الملك عب أن ســـلفه روزفلت لم  حث الشـــخصـــي،  العزز آل ســـعود  دعد ال
ار وتعل  ـــطين، وراحت  الصـــــحف تنقل  هذه األخ ة فلســ عدم التدخل في قضـــــ
ــتر ترومان، وما أكد من عطف على  ــ ــ ـــ ــ ـــير الى مقابالت اليهود للمســ ــ ــ ـــ عليها وتشـــ

ام ال ير  ـــحف هذه األ ـــــاليهود.  وقار الصــــ ســ ات المتحدة اً  في الرجل رئ  ،للوال
ا تحت  ــحف ــ ــ ه صــ ـــا لألمة التي قدمت أعظم إنتاج في الحرب، ولكنه ير ف ــــ سـ رئ
فعل، بل  قول و س التحرر أن  ما يرده رئ ة،   التمرن يبث األحاديث الصـــحف

ســه  ان الصــحفي بين يد رئ ،  كثر حرةأرما  ير، واســتقالًال في الرأ في التف
امنا وأمراءنامصــ نذيولعّل ال صــة الخضــوع للمؤثرات المختلفة، يرون  ون ح بنق
ة.تيف  مقراط ة، وفي مهد الد مقراط   غزو هذه المؤثرات رمز الد

  …ولكنه مهد في لحد!      
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  1945-9-24 واشنطن
  

  اءـدع
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عد للقل أن  نا بزمام العمل، ولم  تبنا، وقد أمســـ أخذنا نعمل اآلن في م
ـــــرب إلينــا ألننــا نجــد راحــة في العمــل وتنفتح أمــامنــا آفــاق من الجــد تغمرنــا ي ــــ ــ ــ تسـ

ون فســـتتحرك عقولنا وأقالمنا  البهجة والفرح.   وقد انقضـــى عهد الصـــمت والســـ
. ل طر ل ميدان، وفي  نا، في    وألسنتنا وقلو

ـــتقبل القرب من مقاالت        ــتعرض في نفســــي أعمالنا في المسـ نت أســ ما  وف
ر  ــيدومذ ــ ـــــ الســ ـــرت  ــ ــــ صــ ــاالت وما الى ذلك، أ ــــ ..الوزر …ات واجتماعات واتصـــــ

ا لطاولتي خطوة أو اثنتين.  لقد  ح قر ــ ــ ة، وقد أصـــ المفوض إلحد الدول العر
ــت  ــ ــــ ــــ ــ قــا.  ودهشـ فــا رف عــاد ودخـل الغرفـة  خف  هـذه المفــاجـأة،لجـاء  على غير م

ثير من الدهشأفوثبت قائما  شيرا  ت في وجههرسّ تف، ةستقبله، وفي نفسي  ألر 
ن للرجــل وجهــا وادعــا ال ينم إال عن حــالــة واحــدة، فجلس  اأو نــذيرا، فلم أفلح  فــ

اني. انه ثم جلست وأخذت م   وأخذ  م
ما علمت وعرفت ثم تجهم وجه  أبد       ــــألني عن الحوادث فأجبت  ــ ــ ســـ الوزر 

ــأفعل قال:إالرجل وقال: ما جئت لهذا   ني أردك أن تكتم هذا الحديث  فقلت: ســـ
مـة وفي اعتقـاد أنّ  أنأنـا أر  ـة عق ـــــ ــ ــ ــــ هم  الـدبلومـاسـ ملو معـا  على العرب ج

ة  ل تضـــح ل قواهم وعلينا أن نبذل  ة  فلســـطين  وأمرائهم أن ينافحوا عن عرو
رامتنا و  تنا و انة لعرو ــ ــ ــــ ــ ل فداء  صــ عد ينقذها إال نّ إ و ـــــطين لم  ــ ـــ ي قانع أن فلســ

ة على الدفاع حتى الرجل  م البالد العر ــم ــــ ــ ــ األخير والى النفس األخير ومن تصـ
ه جالل الموقف وخطورته، وعبرت …رأيي أن ،  وساد الغرفة صمت رهيب غش

ــنوات منذ  ــ ــــ ـــي خواطر جهادنا أرع ســ ـــ ــ رات،  1936في نفســ ــــلمت للذ ــــ ــتســ ــ ــ ــ واســ
عض االقتراحات فودعته وأنا أقول في نفســــي  ــرف الضــــيف الكبير مقترحا  وانصــ
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مانااللهم  مان العجائز، اً رزقنا إ ستجاب إ و  إ معا. ف نه  لدعاء نرجو أن ندعوه ج
  عا.ملنا ج

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  

  1945-10-1 واشنطن
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  خيبــة

  
ة الى فلسطين، وقد أوضحنا فيها إصرار        أصدرنا نشرة حول الهجرة اليهود

ـــع ــ ــ ــ ومـــات وشـــــ ـــطين، و العرب، ح ــ ــ ــ ــــ ــة الى فلسـ ـ ـــاومـــة الهجرة اليهود ــا، على مق ـ
ومة ع ــتمســــــاكهم في إقامة ح ــلنا هذه واســــ ــ ــــطين، وقد أرســ ة في فلســ مقراط ة د ر

ة،  والى الكُ  االت تَّ النشــرة الى الصــحافة األمير اب، ومعلقي اإلذاعة، وممثلي و
ة. اء العالم   األن

ر هذه النشـــرة أو اإلشـــارة إليها        انت النتيجة أن أهملت أكثر الصـــحف ذ و
اء الدعا أن ام  ـــحف مملوءة هذه األ ــ ــــ ــ ــ ة.  أما رغما عن أن الصـ ــــهيون ــ ــ ــــ ة الصــ

مز"، التي ألمعت  ورك تا الصحف  األخر فأشارت إليها لماما وعلى رأسها "نيو
مس في أكداس مهمالتها  ورك تا ــــى  أن تدفنه النيو ــ ــ نت أخشــــ اتها، و الى محتو

ـــة من أطراف ـــدة يهود ـــدة في  أعلىالرأس إلى  وهي جر القـــدم ولعلهـــا أكبر جر
  العالم.
يف أولقد بدا لي أن        ان الصــــحفي، وســــاءلت نفســــي:  بتئس من هذا الطغ

يف العمل إذا  انت الصـــحف موصـــدة في وجوهنا؟  و الســـبيل الى الجمهور إذا 
ساعي البرد  انت نشراتنا ال تظفر إال  حاتنا تفنى بين حجراتنا؟  وٕاذا  انت ص

  ار؟صحملها فال تبلغ األسماع؟ وال تلفت األ
هذه البالد ألجد األمور طائعة  على لم أفد يي أنولكن ســــرعان ما خطر ل      

الصحف، ورجال  ة الجامحة التي تستأثر  ة المال طرة اليهود ، فهذه الس بين يد
س من  ــذ ااألعمـــال، ورجـــال الكونغرس، ل ــالبتهـــا في وقـــت قرـــب، ومنـ لهين مغـ
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، وال بد من  ـــــل، والجهد المتالح ــ ــــ ــ الخطوات األولى.  فال بد من العمل المتواصــ
  العزائم، ور القلوب. شد

تب، ولكنه         ه الم ة التي تجا ـــعو ــ ــــ عض العزاء أمام هذه الصــ ولقد وجدت 
فتقر الى عزاء.   ة وأفدح من الكارثة، ذلك أن نّ إعزاء  ــي ــ ــ ــد من المصـ ــــ ه عزاء أشـ

ـــدوا هذا  اليوم وز  ة، وأعروا عن وجهة  نظرهم  ةر اوزراءنا األرعة قد قصــــ الخارج
ـــطفي  ــ ــ ــــ ــ ة الفلسـ ــ ــ ــــ ــ ــ ة ثم عادوا القضــ ة عن الجامعة العر ا الن ة  اتبهم إلى ين م

ــحف هذا اليوم ألر  اء ما جر فارتقبت الصــ ـــحفيين، وأبلغوهم أن ـــتدعوا الصـ واسـ
ستح سطرا واحدا، أو  اسي ال  أنما هذا الحدث الس شيئا ما ففشلت، وفشلت، 

  لمة واحدة.
أجمعها على اإلط       أجمعها،  ت هذه ســـالق، قد حوما راعني أن الصـــحف 

اهب العدم.  ولكني ثُ  اء، وأقفلت عليها في غ ــي وهَ  بتُ األن ــ ــ ــ ــــ أت  من دّ الى نفســ
ــــد العزائم   ، وال بد من شـ ـــل، والجهد المتالح روعي، إذ ال بد من العمل المتواصــ

  ور القلوب.
  .…جني اآلن، ما أسرفنا من اإلهمال قبل اآلننإنما      
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    1945-10-5 واشنطن

  

  ـــلأم
  

ارك  ه في (وردمن  ــــــحفي الذ دعونا إل ــــ ــ ان أمس موعد المؤتمر الصــ
ــــة دخلتُ  ـــاعة الخامســــ تب العري، وفي الســـــ س الم ـــــ ة تأســـ ـــــ قاعة  أوتيل) لمناســـ

لمــة حول أغر  أخــذتُ و االجتمــاع   ــة، ابتالوة  تــب، وأهــداف البالد العر ض الم
ة وأعرت فيها عن رفض الهج ـــطين ة الفلســ ــاح القضـــــ ــ ضـ ة، ختمتها بإ رة  اليهود

ة في حقل  ة فلسطين العر ة، مشيرا الى أهم مقراط ة د وضرورة إقامة دولة عر
  السلم العالمي.

عد ذلك        ن  نخذت أجيب عأو ل  ر أسئلة الصحفيين ، وقد انهمرت من 
ان تتالح وتتصــل  من القاعة، تتالح الطلقات من بنادق ســرعة الطلقات.  و

ــئلة من ال ــــ ــــ ــ ــد منها معظم األســ ــ ــــ ــــ ون القصــ عي أن ال  ـــحفيين  اليهود، وطب ــ ـــ ــ ــ صــ
ل هذه المآزق  ـــتدراج الى المزال فنجوت من  ـــتطالع وٕانما  اإلحراج، واالسـ االسـ

ــهيوني ــــ ـــــ ــاليب التي يبتدعها الصـــ ــــ ــ ــ ة، ألني خبرت األســــ اس و من غير أعجو ن إلل
غشاء من ظاهر الصدق.   اطلهم 

ـاء المؤتمر، مع أنـ       ــــحف أن ــ ـــ ــ ــ ـان نـاجحـا، ولعـل وقـد حجبـت معظم الصـ ه 
ـالمزال التي أراد ــائـه، ولو ظفر اليهود  ـــبــب في حجــب أن ــ ــ ــ ــــ ـان السـ هـا و نجــاحـه 

ان ممن عل على االجتماع  ـــــر واإلذاعة.  و ــــ ــيب من النشــ ـــــ لمنحوها أعظم نصــــ
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ــــون" في جردة " ي معروف، هو "بيتر ادســــ ــحفي أمر ــ ــ ــنطن صــ ــ ــ ديلي نيوز" واشــ
ــــلوب األمي األســ قة امتدح بها الحفلة  ـــوة من لمة رشــــــ ي األخاذ. فغمرتني نشـــ ر

ي، ولكن ألني رأيت ان  ـــاقه إلي الكاتب األمير ح الذ ســ الفرح والبهجة، ال للمد
اء في خال حت أر  ضــ نمو، وألني أصــ هذا اإلعصــار   لالجهد قد أخذ يزهر و

اء الظالم.  وهذا الضــــ ــهيوني الهائل، المدلهم  ــا ، وٕانالصــ صــ صــــ  إال أنّ  ،ن 
  .ال  المشرقة، تلهب ظهورنا للعمل والجدوارءه تكمن اآلم

  
ي ي… األسلوب األمر   العقل األمر

لمة الصحفي األمير   .1 نموذجوهذه  ي ي نثبتها    .للعقل األمير
الدفاع ،واشنطن ما  ن  في واشنطن ديلي نيوزو ستب بيتر اد ،خاص 

ــنطن قال:... ــ ــ تب العري بواشـ ة فتح الم ـــــ مناســ اء العرب جوأخيرا  يلي 
  المدينة الى

تب  .2 ــــأوا الم ـــتقراطي وأنشــ ارك األرســـ امهم  في فندق واردمن  ــــبوا خ ونصــ
ــة، بـل  ـــالــة العموم ـــــ ــ ــ قــة  أو الصـــ مين في الحــد العري.  لن تجــدهم مخ
ـــاخنة  ــ ــــ ــ اه الســــ قة في غرف فاخرة  تجر الم اتب أن ـــا  وراء  م ــــ ــــ ــ جلوســ

اذخ اردة  فيها وأقاموا حفلة  ـــحفي  اردفوها هيوم افتتاح ةوال ــ ـــ ــ ــ مؤتمر صــ
  من الطراز األول.

ان ينتظر  أن  ل من  ، و ــقير ـــيد أحمد الشــــ تب فهو الســـ أما رجل الم
ـ ـة  ـــــ ــ ــ ــــ ـة الـدمقسـ ـاءة والكوف س يرتـد القفطـان والع  أمراءير هـذا الرئ

نتقل في أمير  ة و مل أشـــهب أو هجين ســـرع جعلى  االمملكة الســـعود
ـــاب، فقد خاب ظنه.  إذ ظهر أنّ  ــ ــ ــقير هو محام شـ ــ ــ ـــيد أحمد الشــ ــــ  السـ
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قة  وله شــارب  هندم، يتوج رأســه شــعر أســود فوق ميرتد بذلة زرقاء أن
يين  ـــن من األمير ــــ تكلم اإلنجليزة أحسـ ـــة، و ــ ــ ما عدا  –هامة  عرضـ ف

اشتقاق أحد األفعال  ة   –أنه أخطأ مرة  انه بلهجة درامات ان يتلو ب و
ه.   ولكن دون إشارات ثم أخذ يرد سهام األسئلة الموجهة إل

ان يُ وقبل أن  .3 ه الرائ دون حدة  أسلو انه وردوده  نهي السيد أحمد ب
قة قد أعلن حر  ـــعفي الحق ــ ــ ــــ ــال  و ة الشـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ر بإرسـ ف ل امر  اء على 

ــير  ـــ ــ ل امر  اقترح  التدخل في ســ مهاجرن يهود الى بالده، وعلى 
ادة.  فلسطين نحو الحرة واالستقالل والس

ة، غا ــقير أنه آت للدعا ــــ ـــيد أحمد الشـــــ ــ ـــــ يين واعترف السـ ة األمر يته تغذ
حة ة. :المعلومات الصح   وهدفه تفنيد دعاو الصهيون

ــيد أحمد و        ــؤال أحدهم : ما اوأمطر الصــــحفيون الســ بال من أســــئلتهم منها ســ
فعله العرب لجعل فلســــــطين دولة  الذ ادةســــــ ــ ــ ة ذات ســ ـــا قول  ؟عر ســـ فرد مقت

ــــالحها في خطر تت ـــعرت أمة أن مصـ ــل  "متى شــ ــرتشـــ ــ ــتر تشـ ــ خذ اإلجراءات  المسـ
ة ثم اوســئل عن هذه اإلجراءات وهل تعني الثورة ف ..الضــرورة" متنع  عن اإلجا

ة.   ع أن أبوح بخط الجامعة العر   أردف ال أستط

ة مزعجة في جنب الدول   ــو ـــ ــ ــ ــــ حت شـ ــ ــ ــــ ــ ــ ة...إنها أصــ الجامعة العر
ض. حر األب ة لها مطامع وآمال في حوض ال   األورو

ــــرن األول  16و  1364ذ القعدة  10اء عن جردة الدفاع الثالث ـــــ تشــ
  .3183العدد  1945

 



  

-72-  

 



  

-73-  

  1945-10-13 واشنطن

  

  رابـإض

  
ة "مضــرة" عن  حت الصــحافة األمير نت أخشــاه فقد أصــ لقد وقع ما 

ار وزرا األمس الى وز ئنشـــر أخ ة لإلعراب عن  ةر انا األرعة الذين ذهبوا  الخارج
ة ـــــ ــ ــ قضـــ ما يتعل  ة ف تف وزرا وجهة النظر العر ــطين.  ولم  ــ ـــ الكالم ؤ فلســـــ نا 

رة تقع في خمس صفحات،  ،فحسب ة مذ ة األمير وٕانما قدموا الى وزر الخارج
توما فقد عل ن أمر هذا المســعى ســرا م ه مراســلو الصــحف والمخبرون،  مولم 

ــحفيون وأمطروهم  ةر انا من ردهة وز ؤ وحين خرج وزرا ــ ــــ ــــ ة أحا بهم الصــ الخارج
ــئل ة قد جمحت وابال من األسـ ــحف ارة الصـ أنما الشـــهوة اإلخ لى ذروة قمتها.  إة، 

ـــــحفيين  ـــــ ـــــل من الصـــ ــ ــ تب ذلك اليوم عن الرنين المتواصــــ ولم يهدأ تلفوني في الم
اد  العامة التي احتوتها، وما  رة، وعن  الم ــــــألون عن االجتماع، وعن المذ ســـ

ء،  أنّ  خيــل للمالح البر ــئلــة.  و ــــ ــ ــ ش الجــامح هــذا التعط الى ذلــك  من األســــ
ـــيل هذه  ـــاء ذلك اليوم، لتفصــ حة اليوم الثاني أو في مســ ــب ــ ون له أثره في صـ ســـــ

ار.   األخ
أتي مساء ذلك اليوم فال تر في صحف المساء شيئا          ثم ينبلج الليل  ،و

اح فإذا  بها تكتم  ار ، تعتقلها، تصـــادرها فال أنفاس عن صـــحف الصـــ هذه األخ
لمــة واحــدة ــة، إنــه إجمــاع  …تجــد  مقراط ــد عجيــب على تجهيــل هــذه األمــة ال



  

-74-  

ــعى الوزراء.   ولو وجــــد  هؤالء   ــــ ــ ــ ـــار الوزراء ومســــ ـ ــاع عجيــــب على إن وٕاجمــ
أخذونه، أو و الصحفي بها في اآلفاق، وأفشوها  وار تعللون بها، لطيّ تعّلة ين مأخذا 

ة  ـــحاف ــــ ــــ تاتورة الصـــ ة، من هذه الد مقراط ل لهذه الد ان األرض.  والو الى أر
ة   .الطاغ

حجب   ـــاخرا، عن هذا القرار اإلجماعي  ــــ ا، مازحا وســ ــحف ــ ــ ــألت صـــ ــ وســـــ
ة، ة العر ار الحر عتذر فقال: أخ اك وأراد أن    فتلكأ  في حيرة وارت

ة،        ـــطين لة الفلســ ة والمشـــــ ـــألة اليهود ار المســ أخ ه نّ إإن الرأ العام متخوم 
ح مرضـــاً متخوم ح ملوال، إنه ال يرد أن ، لقد أصـــ ــ ســـمع، إنه ال يرد ، لقد أصـ

قرأ.  قلت:   طرقة واحدة هي  نّ إأن  ل أولئك يزول  التخمة والمرض والملل، 
ــًا فلم إعطاء  ــــ ــــ ح مرضــــ ــ ــ ــــ ــ ــ ان الجمهور قد اصــ ار الجانب اآلخر، ولكن اذا  أخ

ــــبب التخمة والمرض والملل.  لقد التماد في إعطاء  ــــ ــــ ة التي تســ ار اليهود األخ
ار  ة نشرت األخ عدهاألمس اليهود .قال: …وقبله، ونشرت اليوم وستنشر غدا و

ح، ولكن  ، هذا صـــح .  وقال: لنتحدث في …ال أدر وأدار الحديث وجهة أخر
   .موضوع آخر

ـــبوع الثالثة قال نعم،  ــــ ات هذا األسـ ــرا ــ ــ ــــأحدثك عن إضــ قلت لك ذلك، ســــ
ازات طلبون األجور واالمت ـــاعد  ـــــ ــــ ه عمال المصــ ــراب األول قام  ــ ــــ ــــ ، قلت: اإلضــ

ازاتوالثاني إضر  طلبون االجور واالمت  الثالث؟و ، قال : اب عمال التلفون 

ة، قال: أرا ار العر ـــحفيين عن نشــــر األخ ـــراب الصـ عدنا  ناقلت: الثالث هو إضـ
 ه جدير وجدير.نّ إالى الموضوع ذاته؟  قلت: 

عض األسئلة.   قال : لنترك هذا الموضوع، ولتسمح لي ب
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ك        الجامعة قادم من لندن الى  أمين ســــرقال: أتظن أن عبد الرحمن عزام 
ه وثائ واشـــنط ة؟ وهل لد لة الفلســـطين حث المشـــ ن؟ ومتى تظن ذلك؟ وهل ســـي

 ال الحـديـث  الـذ جر بين رزوفلـت والملـك عبـد العزز حين تعهـد روزفلـت أن
س ترومان؟تتدخّ  ره الرئ ة، ذلك الحديث الذ أن ا في المسألة الفلسطين   ل أمير

س       ـــــئلة" و  قلت: ل تيل أســ و ــؤاال واحدا، ولكنه " ــ ــ نوزا من  نّ إ هذا سـ عند 
  ..…العلم في  هذا  الموضوع سأ

  ف الصحفي متعطشا  وقال: نعم أرجوك، وما هي.وهنا تلهَّ       

صــح         ار، هذا موقف  م شــيئا من األخ قلت : ال، أنا مضــرب عن إعطائ
ه لنفسي، وٕاضراب  بإضراب.   لي أن أثأر ف

م         قن  أنني مصمم  على هذا اإلصرار، ومصر على هذا التصم وحين أ
ــــي وأغلب ظني  ـــيء، لنفسـ عض الشــ ـــرف، وأغلب  ظني أني ثأرت  ودعني وانصــ

ان    سفا.أأنه ذهب غض
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ورك ن 12 في نيو   1945 سنة ثاني تشر
  

  نر لى المهاجـإ

  
اح هذ         ــ ــ ــــ ــ ورك  صــ لمة الى إخوان  اقدمت نيو نا المهاجرن، اليوم أللقي 

ــمح لي أن أعد هذه الكلمة ب ــ ـــاغلي لتســــ ــ لغة الوطن ال بلغة المهجر، ولم تكن مشـــ
فــت في حجر  ــــر أ ورحــت  ،في األوتيــل أكتــب هــذه الكلمــة تيقبــل اآلن فع ــــ ــ ــ عصــ

ان يخيل إلي  أنني أستمطر السحاب، فإن مجوانب نفسي أخرج دفينها و ينها، 
الشؤون    والشجون. الحديث  للمهاجرن المغترين زاخر 

لن        ــــــتات أوراقي وذهبت الى دار اإلذاعة في برو ـــاء جمعت شــــ ــــ ــ وفي المسـ
ان  عض األصدقاء من السورين، فدخلت وسلمنا، وحين دنا الوقت صو حبتي 

رــات الوطن في قلبي وهزَّ  ـــروب تقــدمــت من جهــاز اإلذاعــة، ولعبــت ذ ــ ــ ـــــ  المضــ
لمتي بجناني ال بلســاني.  وفرغت من  االغتراب عمي حســي ووجداني، فألقيت 

طــالي، يومي ـــــل إ ــ ــ ـــ ــ ي من أصــ  ءاإللقــاء  فتقــدم إلي مهنــدس اإلذاعــة، وهو أمير
  أنه فنان، فقال لي: ىهندامه وقوامه إل

قى جميلة فيها        ــ ــ ة، ولكني ســـــمعت موسـ أهنئك، أهنئك، إني ال إعرف العر
ع، فأجبته س لي: تلحين وتوق قى الجميلة، ول في ذلك  تلك هي لغتنا ذات الموس

  فضل، وهذه هي الكلمة:
  أيها السادة المهاجرون:      
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فتحوا        ــاء أن  ــا على العــادة، وقــد ألف الخط ــــادة، وال أقولهــا جر ــ ــ ــــ أنتم  ســــ
قولهم: أيها الســادة، ولكني في موق م معنى فحديثهم  طوف في ذهني عن ي هذا 

ة،  ادة في األمة العر أكمله، فأنتم قطعة من الســ ادة  نزحتم الى هذه البالد، الســ
ادة  ــتم ســـــ ة الظلم، وذل الفقر، وهوان الجهل فالتمســـ رهتم عبود عد قافلة،  قافلة 
انت الهجرة إال  ان لكم ما أردتم.  وما  ــر، وعزة المعرفة، ف ــــ ــ ــ سـ رامة ال ، و الح
، أو هرــا  ــه األذ ـــي ــــ ـــــ صــ ــــحــاب العزائم، يهــاجرون فرارا بــدينهم أن  ــ ــ ــ طر أصــــ

ه الظلم واالضــطهاد.  ولسـت حر جشــرفهم أن ي ةجانم، أو ضــ ارامتهم أن يناله
ـــادة  ــــ ــ ــ ــــ م.  أيهــا السـ ــه حــديثي في هــذه الليلــة إال أن أنــاد غــا أتوج  أجــد نــداء بل

  ن.و المهاجر 

م       ـــالة حملت إل ة، وها اؤ رمة وها قد حان أداؤها.  و  رســــ تمنت أمانة غال
ـــول مُ  ظل الرســ قى األمين قلقا إلبلغ الا حتى يُ تعَ قد  آن وفاؤها.  و  ىرســـــالة، و

ون الوفاء؟  يف  ون األداء؟ و يف  ـــــي  ــ ــ ــ أن يؤد األمانة. ولقد أجهدت نفســـ
اعدت  ـــعة. وقد ت ــ ــ س في الوقت ســـ م؟ ول م ومنازلكم ومتاجر م في مدن هل أزور

م بين المشــرق وال م أفرادا أو ممهاجر ين الشــمال والجنوب. هل أكتب إل غرب و
ـــامت. ال أدا  ةة أدا جماعات؟ ولكن الكتا . وفي الجهر  ةالســــــر الصـــ الجهر الداو

م حين قال: ان إلهام شاعرنا القد س في السر. ومن هنا    معنى ل
ــر                 وال تسقنـي ســرا   ـن الجهـ   إذا أم

ة المواطنين الى المهاجرن،        ــــادقة.  تح ــ ــ ــــ ة الصــ التح م  وهنا أنا أجهر إل
م  خوان النازحينالى اإل عدتم عن الوطن األول وتقادم العهد بين المغترين.  لقد 

م  ة التي أحملها إل ين األهل والصــــحب، ولكن التح اة وما يزدها تفو الح ض 
ا. عد إال قرا، وعطفا وح   ال
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ـــة        ، ولكنهـــا تح ـــة قلبي، ومـــا هي من قلبي وحـــد وقـــد أودعـــت هـــذه التح
ضــت بها قخف ع القلوب، ون ع األفئدة، من شــواطئ األطلنطي الى ت بها جم جم

مفرده، أو من مِ  م  ــــجدها، أو طائفة في لّ الخليج. وما حملتها من إقل ــــ ـــــ ة في مسـ
ع أقطاره ـــتها ولكني حملتها من العرب في جم ــ ــــ ســ ــاره من ــ ـــــ هم  موأمصــ ملء قلو

غداد، من  اء من لبنان و ــه حاء  والشــــ ـــحراء ومن الف ة من الصـــ ــارهم.  تح ــ صــ وأ
ة أودعَ األردن وواد ا ل الفتنة والجمال، خطرت  ْت لنيل، تح فيها نسمات لبنان 

ـــام فتعل ــــ ــــ ــــام، عبرت واد الرافدين فنفحها لطف  فوق غوطة الشـ ــــ ــ بها أرج الشــ
فحملت  هبين النخيل والسواد، مالت في ضفاف األردن من مغره ومشرقل الظال

عث ـــحراء ف ــ ــــ ــان الصــ ـــــ ـــــابت بين أحضــــ ــــ ين تقدس الوحي واإللهام، انســ ـــــ ــ ــ ة  فيها ســ
ض  ف ما  طت مصـــر ففاضـــت عليها األعطاف   ة الصـــحراء، ه الصـــحراء وهي
ـــمال األفرقي في أرجائه وأقطاره،  الشــ األعطاف، ثم مضـــــت  ـــر  النيل على مصــ

ض الشعور واإلخاء، فهذه  تحيتهم ج م جممتحمل ف   عا.  عا إل

ــاإلعجــاب، فلقــد ومــا حملــتُ        ــة متوجــة  فى، ولكنهــا تح ــة و م تح نزلتم  إل
م   م وعقــار ــار حر، فخرجتم من د عــد أن قطعتم مخــاوف ال هــذا الوطن  الكرم 
م إال األمــل والعزم، فــدانــت  ن بين أيــد م، ولم  ــاء م وأح م أعزاء وخلفتم وراء

م العلماء، و  غ ف ــدَ أَ لكم اللغة وانقادت الخيرات، ون م الشــــعراء،  نشــ حت و من ــ أصــ
عث شـلكم صـحافة وصـناعة وتجارة. و حلقون في تم برجالكم و م قادة وجنودا،  ا

رون فوق األرض وتحت األرض،  ــــــ عســــ متطون القاذفات والنافثات،  ـــماء،  ــــ الســـ
ل ذلك رفعتم  ــالحهم وعتادهم الحديد والنار.  وفي  ــ ــــ ــ ــ فوق الماء وتحت الماء، سـ
م أثبتت  م األول، تهمة العجز وعدم الصــالح.  ف م األول، وعن شــع عن وطن

ة األمة قدر  انت تتهم األمة العر ــــناعة والتجارة والحرب وقد  ــــ تها في العلم والصـــ
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ـــناعة وال تتقن  التجارة، وال  االى عهد  قرب أنه ـــــن العلم، وال تجيد الصـــــ ــ ال تحسـ
م  ح لكم : ح م األول مثل ما أت ـــع ــ م األول ولشــ ح لوطن تحذق الحرب.  ولو أت

ام ت المواهب من م ـــل عادل، لتحر ــتقل، صــــالح فاضـ نها، والنطلقت العزائم مســ
تها   امنـة فحر انت في الوجود  مـا تنطل قوة "األتوم" قوة الذرة،  من عقـالهـا، 

عاد واآلفاق.  ع  األ   يد العلم، أطلقتها الى أهدافها في جم

ــل العروق واألجناس، فإن لكل أمة        ــ قول بتفاضــ ــت أيها اإلخوان ممن  ــ ولســ
قاء، معايبها ومحامدها، لكن الثابت أن ف ضا من القدرة على ال ة ف ي األمة العر

اب الفناء.   فلقد اجتاحها اليونان والرومان والفرس  ــ ة أسـ ة في مغال وطاقة عجي
ــيتها ولقد  ــــ ــــخصــــ ــ ــ قائها ولغتها وشــ ـــليبيون واألتراك ولكنها ظلت محتفظة  ب ــــ والصـــ

ا من ألف عام وصــمدت، وفنيت أخواتها  هاتنازعت عوامل االنحالل والضــعف قر
ــُ يقو  ــ ــــ ــ ــــمت ولكن ذاب في زمت وما هُ حقت، وهُ ت، وغلبت على أمرها وما سـ ــ ــــ ضـ

ــها من الغزاة والفاتحين، ذابوا بدمائهم ولغتهم وحضـــــارتهم  قي في أرضـــ ذاتها من 
قاء. ان لنا ال ان عليهم الفناء و  وتقاليدهم، ف

مــة  ـــــر قرنــا، رأت ح ــــ ــة من جزرتهــا قبــل أرعــة عشـــــ وحين انطلقــت األمــة العر
ابليين، وحضارة (الفرس) و  علم الرومان، وفلسفة الهند، ومنط اليونان، وفنون ال

ـــورين، ومد ــ أت  ة الفراعنة وقفْت نّ اآلشــ أمام ذلك فأبت أن تكون ناقلة مترجمة فع
ت وأضافت، وحذفت وصهرت، وخلقت وأبدعت العقول واأللسنة واألقالم، ثم هذبَّ 

ا مشــرقا  ا نام له ح ل ما فعلت، وحملت ذلك  ا الى آفاق األرض، تبذله حفي 
ا الغد، ال ا اليوم ودن ان قاعدة هذه الحضارة التي تنعم بها دن  في بذله ونشره، ف

ه.   شون ف ه، والعالم الجديد الذ تع ش ف م الذ نع   فرق بين العالم القد
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ـــن  نّ إ و         انها في التارخ، أمة تحضــ ـــارة، وهذا م ـــأنها في الحضــ أمة هذا شــ
حر األب ا ال ا وأورو ض المتوسـ بذراعيها، تلتقي عند ثغورها القارات الثالث آسـ

ـــي طارقها، أمة تنوعت  ـــــ ــــ ا من خالل مضــ ــــواطئها أمر ــ ــ ــ ا، وتنفذ الى شــــ وٕافرق
ة، واألنجاد واألغوار،  ال والصـــحراء والجفاف والرطو مها، بين الســـهول والج أقال

ـــا ــ ــ ــــاخن الشـ ــــــافي والماء الســــ ارد الصــ ــاب منها الماء ال ــ ــ في، وفي أقطارها من ينســ
عرفه في غده، أمة هذ هن ما عرفدلمعااالخبرات و  ــ ــ ـــــ ــان في يومه، وما سـ ــــ  ااإلنســــ

قظة،  انت ال النوم ف ة، وال  انت الحر الهدوء ف س لها أن تقنع  أمرها وخبرها ل
ـــة.  وها هي ترغب أن انت النهضـــ ــعف ف الضــــ ـــرة  في وال  انها في األســـ تقتعد م

ة، تُ    وأكرم. كرم السلم. ولكن وطنها عليها أعزُ وتُ األمن  زُّ عِ اإلنسان

قدره الواعي        ة الى عهد ال ترفع رأس العري العارف  انت األمة العر وقد 
وا وراءهم  أمتهم على غير قليـل من  م قـد تر لتـارخـه، فـالمهـاجرون القـدمـاء من

م الجهل والتفرقة واال ان ذلك إال عرضــا طارئا أوجده الح ، وما  األجنبي نحطا
عود وقــد انتظمــت الــدول  م العري ولكن ذلــك العهــد قــد زال ولن  ـــقو الح ــ ــ ــ ــــ وسـ

ة  لتؤاخي شؤون ة في الجامعة العر خوان ومصالحها، فإذا سألتم أيها اإل هاالعر
ـــل  ة قد أخذت ترســـ ار ـــجرة الم م األولى، فإن الشـــ ــولكم األولى، ومواطن ــ عن أصــ

ة، و تَّ أغصـــانها فَ  ــماع مواطن نّ إ ة نضـــرة قو صـــار واألسـ حت معقد األ م قد أصـــ
ـــعت  األفواه والقلوب. و  بها ماولكم أن تفاخروا  ــــ ــــ ــ م أيها األخوان إ وسـ ن عرفتم إن

مقراطي الكبير.   ا، بهذا الوطن الد أمير اطا  ـــولكم األولى ازددتم والء وارت ــ ــــ ــ ــ أصـ
ــــا ـــإن العري مفطور على الوالء  للخير وعرفـ ــــل  نفــ ـــد، بـ ـــــل وحف العهــ الجمي

ـــتزداد ــ ـــ نتم  ن و ســ مين، و ــعبين العظ ــ ــ ين الروا بين هذين الشــــ عزما وقوة في تم
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ـــيلة لخير هدف ــــ ــ ــ قين من   ،خير وســـ المودة على  ـــلحة وتعاطف  ــــ ــ ــ المصـــ ادل  ت
.   االحترام والثقة والح

ــغل        ــ حت الشـــ ـــطين، وقد أصـــــــ ـــألة فلســــ ــ ة مســ ــؤون العر ــ وفي رأس هذه الشـــ
أجمعه، وأمامَ  ما ؤ راؤه ورؤساه وأمه ملوُ الشاغل للشعب العري  ه، وقد تعاهدوا ف

ض ال حر األب ة فلســطين، فهي في ال صــونوا عرو توســ ثغر العراق مبينهم أن 
ة.   منة مصــــــر، وهي نافذة الجزرة العر ســــــرة لبنان وم ــورا واألردن، وهي م وســــ
ة  ــرق األدنى ومفتاحه، فلن تفر األمة العر ــ ــ له فهي قلب الشــــ والى جانب ذلك 

قعة ة وميثاقها ال لَ  في هذه ال ة: ذلك عهد األمة العر ه وال إبهام .الغال   س ف
ــــرن عاما        ــــ ـــة وعشـ ــــ ــــطين فإنهم ما برحوا  منذ خمســ ــ ــ م عرب فلسـ أما إخوان

ــبيلها المهج واألرواح.   يدافعون عنها ما وســــعهم الدفاع والكفاح، فأرخصــــوا في ســ
ظلون، حتى  تبلغ أكرم أمانيها في تحقي الو  ــــــ ــــ ــ ة  يزالون، وســ ادتها الوطن ـــــ ــ ــ ــــ سـ

ة  ة.  وهذه  تح ــرة الجامعة العر ــــ ــــمن أسـ ــــتقاللها التام ضـــ ــ م مجمنهم واسـ عا إل
 .عامج
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  1945-10-14 واشنطن

  

  الهنــد المهاجـــر

  
سـالتها، رغم        ة،  وال في أسـرار قوتها و لم أشـك يوما في جوهر األمة العر

ــام إال لتزــد مــا أر فيهــا من أعراض الوهن يبــدو حينــا  عــد حين.  ولم تكن األ
ع  ـــوخــا، ولم تكن الحوادث إال لتقوم دليال يت ــ ــــ ــــ قين رسـ دليــل إلبراز هــذه الــهــذا ال

لما   اح دليل جديد،  و ـــــ ان لي في هذا الصــ ــافرة.   ولقد  ــ ــاطعة وســـ ـــ قة، ســ الحق
ل يوما دليال جديدا.   امتد بي العمر سأر 

حة هذا اليوم أخ عري، أ       قولون هنا في المهجر، سور زارني صب ما  و 
ان هذا الرجل تاجرا ناجحا ولكنه  ة، آمالنا وآالمنا.  و ــؤون القوم ــــ فتحدثنا عن شـ

حمل أسـرته وأوالده لينعم بوطنه وأهله.   يرتقب العودة الى مسـق رأسـه الى حيث 
محرجات األ ــتحلفني  ــ ــ ــــ أتردد في طلب معونته ال مان أن ولما نهض يودعني اسـ

ة خد تب، فقلت: أ تب ال يرد إال نصـــر  نّ إمة للم ة، فقال: ســـتجد تالم كم األدب
ل نصرة ومعونة ع معاشر المهاجرن،     .فينا، جم

م    .قلت: ال أكتفي 
  قال: وماذا ؟   
م    .قلت: أرد نصرة أوالد
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ماذا    .قال: 
ين، قال: لقد جعلت ف  ـــبيل الم ــــ ــــ ــ ي قلت أن يرثوا لغتكم، فهي الرا المتين والسـ

ة، وفي  ــدته ليتعلم أوالد اللغة العر ــ ــــ ا من المال، رصـــ ــك تأميني مبلغا طي ــ ـــــ صــ
مهم لغة اآل ا ألوالد بتعل ــورة، ترغي ـــ ــــ ــــ اء، واألجداد، وأن يتعلموا الجامعات السـ

  اء  واألجداد.  فأدهشني ومضى.في وطن اآل
تبي هند        ـــاء هذا اليوم، زارني في م ـــلم وفي مسـ فارع الطول، عرض مسـ

عمل في  ـــرن عاما وهو  ا عشـ ـــى في أمر ة.  قضـ ـــمرة الهند بين، تزنه السـ المن
تبنا  في  ار م أخ ــتقلة.  لقد عرف  ــ ة مســــ ــــالم رة إقامة دولة إســــ ف قول  التجارة،
عرض جهوده  ــة، فجــاء إلينــا  ــهيون ــــ ــــ ــ ــة أفلتــت من عقــال الصــ فــة  أمير ــح ــــ ــــ ــ صــ

  وخدماته.

ة وتارخها، وآرا       ــهيون ــــ ــــ ــ ء زعمائها، وطرائ دعايتها، لقد تحدث عن الصــ
صير،  طرتها.  تحدث حديث العارف الخبير ال ا وس وتحدث عن قوتها في أمير
ــائلها، ومقاالت زعمائها.  ولعل  ـــ ــــ ــــ تبها ورســ ة واقتنى  ار هذه الحر فقد راف أخ

ة.   ــــأنها ما لم يجتمع لعري واحد، أو لجماعة عر شــ ــائل  ــ عنده من الكتب والرســ
ــافة، وقد انطل يبد رأ افحتها، تكلم عن عقل وحصــــ ـــائل لم ــن الوســـ ه في أحســــ

ـــطيني وقف  قن أنه عري فلســـ ـــمعه أل ــامعا قد ســـ ــ مان وحرارة، ولو أن ســ وتكلم بإ
ه على م ــاءل بين يد هذا الهند الذ  المعرفةواه ــــ ــ ــ والدرس.  وأن المرء ليتســـــ

ــأ لــه  ـــه من الوقــت والمــال مــا ه ــــ ــ ــ يف يجــد لنفســــ ــا للرزق،  هــاجر من وطنــه طل
  درس وثمن الدرس.ال
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ــة        ــ ـــ ــــ ــــ تــب الرجــل مــدافعــا عن القضـ قف األمر عنــد هــذا الحــد، فلقــد  ولم 
نشــرة، ووزعها  عها  عض مقاالته، فعمل على ط ة، وقد ردت له الصــحف  العر

  ما وسع له ماله ووقته أن يوزع.
ا نازحا، مهاجرا،        ، هند الخالئ ــت أن أر في هذه القارة العاجة  ــــ ــــ ــ ــ دهشـ

ا ــ ــ ــــ تســــ أبم ه دينه  ى،  حرارة  إالّ عل ـــر أولى القبلتين وثالث الحرمين،  ــ ــ ــ أن ينصـــ
  مان.إ ومثابرة و 

ع        ســـــتط ــــي القانون" في وزارة العدل ل قضـ ما  ـــجل نفســـــه " وهذا الهند ســ
ـــــوراته  ع منشـــ ـــــي و ط قضـــ ما  ـــــورات " ــ تب الى جانب هذه المنشـ توزعها.  ولقد 

عم األصالة عن نفسه، ولصالح العالم القانون" أنه "مسجل لد وزارة العدل،  ل 
ا ــالمي" ف حة داإلســــ ـــــ ـــي  عن صـ ة  ت تنفجر نفســـ ـــامع المتخاذلين داو تبلغ مســـ

س الحلة  ـــالمي ل ــ ـــــ والمتراخين والمتواكلين في بالد العرب، ليروا هذا الكنز اإلســــ
ة.   الهند
عد        االنحالل واالنفصـــام جيال  ة اآلخذة  عة هذه الروا اإلســـالم ا لضـــ و

  يل.ج
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   1945-10-20 واشنطن
  

  ر األطلنطيـروءة تعبـالم

  
ات هنا  ــعو ــ ــ ــه الصــ ــــ ، تعترضــ تالح ــل و ــ ــ ـــــن، يتواصــ العمل مره ومضـــ

اد  ه، أو على أعصــــاب يثب وهناك، فيثور  الحس و ــا المرء على أطراف أعصــ
ثيرا ما تحمل األمل  ثيرا ما تحمل الوحي واإللهام، و أطرافه.  غير أن الحوادث 

  .  وهذا ما وقع لي ظهر  هذا اليوم.والعزم
ـــلِّ مُ  يّ دخل عل       ــ ــــموح سـ ان رجال ســ ة، و ـــام ــ اللهجة الشـ ة.  و اللغة العر ما 

ة ولطف الحديث.  وهما الخلتَّ  ــ ــ ه رقة الحاشــ ـــام، وف ه دماثة الشـــ ـــمات، ف ان القســـ
ه أُ  ــت إل ــ ة.  فنهضـــ ـــمة معاو ــ ارزتان في عاصــ ه، و ال ا احي خذت بيده ليجلس قر

ـــتمع الى مني.   دأت اســ ة من الوطن.  و ــعر أنني اقترب من قطعة ح نت أشـــ و
ــؤونها.  إ و  هحديث ــــ ة وشـــ ـــألني عن البالد العر ــ ســــ لى هجرته، والى عمله.  ثم راح 

ة العامة ولكني جعلت أكبرَ  ـــــؤون العر ـــــرعت أحدثه عن الشـــ ض  فشـــ همي أن أف
ـــــو  ـــاكلها. فال بد لي أن أطفئ أشـ فاحها ومشـــ ـــورا و ــ اق الرجل في الحديث عن سـ

ما حدَّ  ـــي هللا عنها" وهي وحنينه الى وطنه.  وقد ـــيل الغفار عائشــــة "رضـ ث أصـ
ر. ومضـــيت  ى وتذ م ف مهاجرة في المدينة، فهاج حديثه أشـــجان الرســـول العظ

حْت  أنما أص لها سمعا وآذانا.   في حديثي والرجل غارق في اإلنصات  حواسه 
امه. في ق ر أ ادلني الحديث، يذ ر أهلهثم أخذ ي ذ أننا لم  رته و ه.  و ـــح ـــ وصــ
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ان والزماننعد في واشــنط ة الم أنما  اندثرت هي وتراء لنا أننا نطوف  ،ن، أو 
  بين األنهار واألشجار.أو رفها شوارع دمش 

مــدهــا  نهض يودعني فــإذا يــد راجفــة تطو في راحتــه أوراق "الــدوالرات" 
عتذر أنَّ  إليّ  ما وهو  ـــت  ــ سـ ة ل ــــى، و  أحواله المال رضــ قدم مبلغا ال نّ أحب و ه 

ه، وألقى بثالثين دوالرا على  ع اإلفالت من واج ــتط ــ ـــ ــ ســـ تب، ولكنه ال  الم يلي 
  الطاولة.

ــَ        ــوته، وســ الرجل وقد طفح وجهه بدمه، وتهدج صــ ــرت  رت في أعطافه صــ
دت أتلعثم بين يد هذه العاطفة الجارفة، بين يد من نفحات اإل حةفن مان، و

قدم لنا المال متطوعا غير مطالب وال هذا ا ــــامي وفد علينا من المهجر،  ــــ ــــ ــ لشـ
ــ ـــلوا ؤ مســ ـــام قد تفضـ المال حاجه أيها األخ، إخوانك في الشـ س لنا  ول قلت له: ل

ـــائر بالد العرب،  ونحن  ما تفضــــل  أهلك وٕاخوانك في سـ أمرنا،  قوم  ما  علينا 
م ومودتكم.  ورأيت الرجل تكاد  م إال عطف ـــــرات ال نرد من ــــ ــــ ـــــه حسـ ــــ ــ ــ تذهب نفسـ

نت  ه، ورأيته قد صـــأ وحســـرات، حين  ظن المبلغ غعتذر إل ر أمام نفســـه.  رأيته 
ــ الحال ــ ــــ ــ ــ ه رجال متوسـ ــــب أنني رأيت ف ــــ ــــ المبلغ.  أو  ،قليال، بل لقد حسـ نه أولى 

ــان ال بــدُ  ــان ال بــد لي أن أقر حميَّ  دَّ لي أن أرُ  ف ــه اعتزازه، و ــانهــا، إل تــه في م
ك في أن أقُ وأحمله على الطمأنينة اسمك الى معهد ، فقلت: وما رأ دم هذا المبلغ 

مثل أعمالنا وواجبنا، فعادت  قوم  ورك وهو  ة في نيو ة األمر ـــؤون  العر ــــ ــــ الشـ
ه فرحته، ومضى م   بور الخاطر.جإل

ة        ورك، فزرت رجال المعهد (للشــؤون العر عض عملي في نيو نت في  و
ــت عليهم ما جر  ــ ــصـــ ة) وقصـــــ ما حقا األمر ان عظ ـــــلمتهم المبلغ.  ولقد   وســ

قدم المال من غير طلب أو  الرجل متبرع مزمن،  حين فتحنا دفاتر المعهد فإذا 
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ـــــي، تط أجمعه والبهجة تمأل أرجاء نفســــ ــى يومي  ــــ ـــــؤال، ومضـــ ــ  ؤ ف بها الر و ســ
  الجميلة، والصور الماجدة.

قـل عنـه مروءة وال        رـاتي ال  ـةحمولهـذا الحـادث مثيـل في ذ  فترأ، وال م
ر أ ــــــنة ذ ــهر حزران من سـ ــ ــ ان ذلك  في شـ ه الحديث و ـــــاقني إل لما ســ  1936ه 

ـــــراب العام الذ أعلنه عرب  ـــــ ة اإلضـ ـــــ ــ ـــ ـــمخ لمناسـ ــ ــــ عدا الى قرة ســ نت م حين 
ا من ســـتة أشـــهر، ولعله جاوز أ إضـــراب في العالم في   فلســـطين، واســـتمر قر

  ه ومدته.تر هش
نت في غرفتي       ـــهر  ـــتأجرته في ذلك الشـ وخي، الذ اسـ ــتغفر هللا في  ، أســ

ــــحى ذلك اليوم وقع  ـــمعي ضــــ ــ ــ ، وقد قرع سـ ان على قارعة الطر ــمخ، و ــ ــ في ســ
رطونها  رحواف ــــعة من الفالحين، و ضــ اك، ثم إالخيل ينزل عنها  ــ ــ لى حديد الشــ

سلمون.   أخذوا يدخلون علي و
عض الف       ــ الممدودة في األرض، وعليها  ــ ــــ ــ ســ اهم على ال ــت وٕا ــ ــ ــ  شر جلســــ

ة والش تنا الوطن ام، ثم ؤ والوسائد، وأخذنا نتحدث عن حر ون الجارة في تلك األ
االنصـــراف، وهم على تردد وحيرة، فتقدم إا يهمســـون و أخذ شـــيرون  عضـــهم و لى 

ـان  ـــادتي  ، تغمـده هللا برحمتـه، ومـدّ ـةمـام قرـة العبيـدإأحـدهم و ــ ــ ــــ يـده تحـت وســــ
ت أنها مبلغ من المال، ثرّ ووضع ُص  قول: ال تؤاخذنا نحن ة، فأدر م نهض وهو 
، ان نعمة، و اب نعرف أنك ــــــ ســــ فالحتنا لم تكن ناجحة،  نّ إبن خير، وهذا مبلغ 
ـــم، فإوالعام عام  ــنا هذا الموســ ون حســـ ـــراب لعل زرعنا  ل حاجتك، نضــ قدم لك 

  .أنت اآلن مضرب عن العمل وال شك أنك في حاجة
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غا، ولكني لم أ  الما بل اتي  ـــمعت في ح ــ ــــ ــ ــ ـــمع أبلغ من هذا ولقد سـ ــ ــــ ســـــ
غا ولكن قليال منه ،الكالم الما بل أبلغ من هذا الكالم، فقلت  ان بل لقد قرأت 

،  لهم: أيها اإلخوان إنّ  المبلغ الذ تصفونه  قليال هو أكبر مبلغ وصل إلى يد
عســـــر نوزا   حتو  ــت في  األرقام على فهو على قلته  ـــيها، ولكني لســـ أن تحصــ

م أن أط ه، وأعد م إذا التمست الحاجة.حاجة إل   لب من

ـــر لقد وقع        ــ ما عندتصـــ حملك  في أل أحدهم فقال: نحن فقراء، ولعل ذلك ما 
رني حرج الموقف أن في البلدة رجال و أقســـمت.  و المبلغ، قلت ال : على رفض ذ

نــا، فــدعوتــه  فر  ــة  عــدا مثلي من قر قولون في إليهم م ــه و ، وحولــت المبلغ إل
ة القر  ة العام الرماح على أكتاف الرجال.او ش  ع   ن فالنا 

قي في اإل رَ ررت وســُ فســُ        ينهم عاد، وســُ رف ر رجال القرة، وتعاقدت بيني و
ل جمعة ــالتهم  عد صـــ انوا ال يتخلفون عن زارتي  اســـــ  ،أواصـــــر المودة، ف أت

ــة إال وانتهزتها في  ــ ــــ اهم الحديث.  فأعظمت هذه المروءة، ولم أكن أفلت فرصـ وٕا
  كرتي، حتى رأيتها اليوم في الرجل الشامي. ذا

ـــت في        قيـ ـــا  ــال، ولكنهـ ــدوالر واألعمــ ــــا الــ المروءة تعبر األطلنطي الى دن
ة، و  األمة العر هائها، فأكرم  طيب عنصرها.أ جوهرها وصفائها و   عظم 
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ورك ن 12 في نيو    1945 سنة ثاني تشر

  

اع س وراء المذ   أنا والقس
  

وركقدمت اليوم إلى   ــتراك  نيو ـــ ة, لالشـــ ة لدعوة دار اإلذاعة األمر تلب
ان موعد هذا  ة. و ـــطين ــ ــ ــ ة الفلسـ ــ ــ ـــــ س) حول القضـ في حوار مع القس (وندل فلي
انت قد وصــلتني الدعوة  الحوار الســاعة الواحدة والنصــف من ظهر هذا اليوم, و

ــام, ورهبــت الموقف وترددت بين القبول والرفض ، فهــذا أول عهــد قبــل ثالثــة أ
نت آنس في  ـــــواء, و ـــــ ة على الســــ ة واإلنجليز العر اع  الحديث من وراء المذ
ــان بني وطني,  ــجعني طمعي في إحســ شــ  , ة في بالد نفســــي القدرة على الخطا
عيــــد عن  ورك  ــا في نيو ــقطــــاتي وعثراتي, ولكني في موقفي هنــ ــ ــ ــــ ــارهم ســــ وٕاغتفــ

عون العاذرن, قرب إلى العاذلين, ودار اإلذاعة  ـــــ ــ ـــ ــ ــــل بها مايتان وســ ــــ ــ ــ هذه تتصــ
القبول.  يف أجبت  ــت إليها ألوف من ألوف الناس, ولكني لم َأدِر  ــ ــ محطة ينصــ
ة عار الرفض, واالنهزام  ــ ــ ــــ ــ ــ اء, حملني على القبول خشــ اء, بل لعله اإل إنه الح

  أمام التحد . 
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تب         ُ ل الكتب والمراجع وما أكثر ما  ورحت في اليومين الماضيين ألتهم 
ة, وعاودت فيف ة الفلســـطين طة,  ذاكرتي األرقام والوقائع, متســـلســـة ي القضـــ مرت

نت أخشــى أن ينزل علي  األرقام والوقائع, و ســمع إليَّ قوم مأخوذون  فال بد أن 
. ه إلي االستظهار والحف حتاج الجواب عل   سؤال أثناء الحوار ف

يف       ـــلت دار اإلذاعة قبل الوقت المعين, ألتعرف  اع,  ووصـ تكون آلة المذ
ــــًا,  ــــ ــــ عيدًا, مرتفعًا أم خافضــ ًا أم  اع, قر ـــــوت إلى جانب المذ ــــ ــــ ون الصـ يف  و
فتني  وسألت عن الصغيرة والكبيرة حتى ال أقع في أمر هجين أثناء اإلذاعة, ولم 
ذلك  ما أنا  عض اآلخر, وف ـــؤال عن ال اء, والســ عض األشـــــ معرفة  أن أتظاهر 

ـــالم, وجلس مجلس الواث إذ دخل علينا: القس المح ــــ ــ ــ ان ســـ ان تعارف و اور, ف
ــاب يرافقه قيل  ه شــــ ان إلى جان ـــرات المرات و ــ المطمئن, فلعله زاول اإلذاعة عشـ

ه. ت عض أوراقه و حمل للقس  ة, جاء  ة الصهيون   لي إنه موظف الجمع
ــل         صــ صــــل  *وتقدم الف دت أطلب إلى الف اع, و ــنا إلى طاولة المذ وأجلســ
ر وقد ألفت  أن أتكلم ــًا , فالوقوف ينّه الف ــ ـــــ ــــ الكالم جالســ واقفا فهذا أول عهد 

ما ألفته على المنبر, فضــاق صــدر أن أر نفســي  ًال  الوقوف في المحاكم طو
ســــــة, وتر  عها , وأّني مخف ذلك اليوم اءحب ــت في منا ــ ار قد غاضــ  لي أن أف

ون ف ــلي لن  ــ ــــ ــ ة الموقف أن فشـــ , وٕانما ال محالة. ولقد زاد من ره ـــلي وحد ــ ــــ ــ شــ
ما  ا  ـــاقت علي الدن ــ ــ ــًال للمهمة التي أنا قادم من أجلها. هنالك ضــ ــ ــ ون فشـــ ـــــ ــ ســ

ال مسعفا, وما أعظمه منجدا. , ولكن ما أعظم الخ   رحبت, وزلزل فؤاد
رت بالد وما ينتظرها من بالء الهجرة  وفي لمعة من لمعات الذهن تذ

ـــال  ــ ــــ افحين ونضـــ فاح الم رت  ة وتذ ـــــلين، ورجال القر والدولة اليهود ــــ ــ المناضـ
                                                           

ين  *  .هو مقدم أو مدير البرنامج أو الندوة الذ يدير الحوار بين المشار
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ل خفقة من  رت أن  ة. تذ ة وال ره ــماح من غير هي ــ ــــ ع السـ ــهم ب ــ ــ عون نفوســـ يب
ع جوارحي  ح جوتنفســــي, إلى الوطن مرجعها ومردها, فوثبت جم ــ دد ذهني وأصــ

اء، ورقة الماء، ولطف الهواء.  فبدأت أعرض  ــ ــ ـــــ ــرعة الضــــ ـــ ــ ــ ســــ طاوعني  عقلي 
يف مضى، ولكني شعرت أني قضيتي بإيجاز وسهولة ومضى الوقت وال أ در 

  أني  سمعت نفسي، وامتدحت نفسي. ليفي قوله، وخطر رغبت فرغت مما 
عرض        ــيتهوأخذ القس  ن  قضـ ــؤال والنقاش.  ولم  قي من وجاء وقت السـ

، وال أدر هل  ة،  وســتمر فيها ناجحا أأالوقت إال عشــر دقائ ال الخي أذ أتعثر 
ة ال وما أمرَّ  رمة.، تس مر الخي ة  ه قض ين شفت مة و ه أمة عظ   تمع إل
رّ        ــراع،  ــ ما يدور الصـ اغتأ، صـــــولة وجولة، مفاجوفرّ  ودار الحوار   ةة وم

ـــعث  ـــهوة جواد أشــ ـــعرت أنني نزلت عن صــ ــــل انتهاء الوقت فشــ صـ حتى أعلن الف
ســب الخيل ولقد رضــيت عن نفســي  صــرع الفارس قبل أن  ما رضــي هّمه أن 

  نصافهم ورأيهم.إأصدقائي، من الذين أعتمد على  عني السامعون من
ره على هذه الفرصـــة، مشـــيرا        لى قصـــر إوذهبت الى المدير في غرفته أشـــ

ان يتكلم  س يرد أن يتم ما بدأناه، ولكنه  الوقت وسعة الموضوع.  ثم جاء القس
ان خافت النبرة،  ه، فقد  ــــاح ــــ ــــ ـــــح صـ ــــ فضــــ مان.  وٕان للمأجور وجها  من غير إ

ا اهت قول خذوني. دالنظر، مضطرب الحجة و   المرب أن 
ـــيب        ـــــ ـــراع في جولتين حاميتين أصـ ــــ س في هذا الصــ ــ ــ ـــــف" القســـــ شــــ وقد "ان

  خاللهما في المقتل.
ر القَ        فلسطين  ّس ففي األولى ذ مة التي تر اليهود  ة القد الروا التارخ

ـــــول ة في ادعاء موســ ــــت ســـ ـــــ حر فأجبت :" هذه هي النظرة الفاشــ ـــواطئ ال ــ يني لشــ
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ــعف المدة التي  ة قرون أ ضــ ة ثمان ســــبب امتالك الرومان  لها قرا المتوســــ  
ة لفلسطين.   دامت فيها الغزوة  اليهود

ــة قــــال القس :" ولكن اليهود جلبوا الخير للبالد وعملوا على         ــ وفي الثــــان
ة أرادت أ ة فنازة ألن الناز ن تفرض نظاما تقدمها!! فأجبت :" أما هذه النظر

ــــاعد  على تقدمه، و  ســ ـــيد  نَس يَ  لمجديدا  يجلب الخير للعالم و س قول الســـ القســــــ
ح ا اإلنسان -المس ح الخبز وحده  س     "…ل
ح، ف       ــ ـــيد المســـ س غافال عن أقوال الســ ــ ذا ســـــق القســـ ا نازا!!  اوه ـــت ســ ــ شـــ

ه ومقته!!ثوهذه صوره ت ه وتفجر غض ي وتحر   ير األمير
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  1945-11-14 واشنطن

  

  حىـد األضـعي
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لن وقد أديت صـــالة عيد األضـــحى في المســـجد الذ        عدت اليوم من برو
ا، وجعلوه مســجدا جامعا تؤد ســا يهود ن ان  ه الشــعائر  ابتاعه المســلمون، و ف

ه  ر ف ذ ة و ح اآلن ااإلســـالم ه إال إله إســـرائيل، فأصـــ ر ف ان ال يذ ســـم هللا، و
ــــلي على نبّ بيتا   صــ ـــارق والغارب،  ـــــل للناس رب العالمين، رب المشـــ ه المرسـ

.بينهم افة، ال تفاضل  ة والتقو العاف   إال 
ونوا        ــادتــه، فلم  ، ووقفوه على ع ــان ووهبوه  أمــا الــذين ابتــاعوا هــذا الم

ــــاحة النبي العري، ولكنهم طائفة الروس عمر  عرا أخذتهم بالغة القران ــــ ـــــ وفصـ
هم ـــطبروا  قلو ــ ــ ــ صــ ا وحملوا معهم دينهم وتقواهم، ولم  مان، فهاجروا الى أمير اإل

ــتجاب ــجد جامع، فاســـــ ــ ون لهم مســـ ان  إ واأن ال  ــهم، و ــ لى نوازع التقو في نفوســـ
ة في  ــالم ــــ ـــاجد اإلسـ ــــرفة، والمســــ ة الشـــ ــور الكع ــ صـــ ان  لهم ما أرادوا، زنوا الم

ا ماآلستانة.  وجعلوا  له  قوم مقام السجاد.منبرا، وفرشوا أرضو حرا ما    ه 
ــير        ســ بت مع عدد من األصــــدقاء، القطار الذ  وفي ضــــحى هذا اليوم ر

لن حتى بلغنا حي المسجد ولم أكن في  ورك الى برو في جوف األرض، من نيو
ــد ، ذلك أني  نيحاجة أن  يرشــ ــر صــ ه ســــمعي قبل  انه. لقد دلني إل أحد الى م

ــة الجلجلــة التي ــــير الى نــاح ــــ ــ ــ : هللا أكبر   هللا أكبر و الحمــد نــت أســ  ،تــدو
ــي راجعة  ــــ ـــالم المح األطلنطي، افرجعت في نفســ ــ ــ ، وقلت هل عبر اإلسـ ر لذ

ز منـارتـه في القـارة الجـديـدة؟  هللا أكبر و الحمـد.  ورأيـت  في هـذا التكبير  ور
ن قد خطر ه لســـاني. وحين  والحمد معنى لم  ثرة ما جر  ال على  لي على 

حر يتطلع الى الجزرة   أقبلت ـــجد، وهي تطل على ال ــ رأيت المنارة تعلو دار المســـ
. ة، التي تفجر من حجازها النور المحمد   العر
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عضــهم راكع في أرضــه        ان،  دخلت المســجد فرأيت الشــيوخ والرجال والصــب
راسٍ  عضــهم جالس على  أثبتت في جدار المســجد.  ورأيت النســاء يدخلن من  و

نَّ ـــاب آخر ا ــجـــد  ل ــ ـــــ ــ ــ ن الخلفي من المسـ عض  لى الر ـــان  وراء الرجـــال و
ش  ـــون الطراب ســـ ـــر الرأس، وآخرون يل ــ ـــهم حاسـ عضـــ ، و س البران ــــلين يل المصــ
ــورون وأتراك  ــــ ــــ ان وســ ـــلين تتر الروس، وأمير ــــ ان في المصـــــ مة.  و ة القد التر

اينة، جمعهم دين واحد  ـــنة مختلفة وألوان متنوعة وعروق مت ـــ ــــ في وعراقيون، ألســــ
  مسجد واحد.

ــــرق        ــي وثبت، فطافت  وهامت، في المشـــ ــ ـــجد ولكن نفســـ ــ ـــت في المســ جلســــ
ـــجد األقصـــــى، وفي المســـــجد األزهر  ـــالتي  في المســ ر صــ والمغرب.  فرأيتني أذ
ة والجالل ولكنني في  ــــــ القدســ ــــاجد أخر عامرة  ــجد األمو وفي مســــ ــ وفي المســــ

ة ه، وأمام ره ـــجد هذا أراني أمام وحي ال عهد لي  ــ ــ ــــ لم تكن قد اقتحمت  مســـ
ما مضى.    نفسي ف

هؤالء األحداث الصـــغار والصـــغيرات، بوجوههم الفاتنة، وشـــعورهم المرســـلة       
ة، يتكلمون اإلنجليزة، موزع ـــهم الزاه ــ ــ ــ ســ ــــلين هنا يومال ــ ــ ــ ــفوف المصـ ــ ــ ـــ ن بين صــ

قة ودين  ــل ــ ــ مان على الســ فهمون، إ برون وال  عقلون، و ــجدون وال  ــ ــ ســ وهناك.  
  على الفطرة.

ا     ائهم  نوفوق هذا الجهل، الشــ أحســن هندام وقوام، يرددون مع آ ات،  والشــا
فهمون  وع والسجود، وأكبر ظني أنهم ال  الر أخذون  وأمهاتهم الحمد والتكبير، و

صنعون.   ما 
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ا فرارا        ـــــ ــلون المهاجرون، الذين هاجروا من روســ ــ ــ معا، المسـ وفوق هؤالء ج
ح قليل من هذا ــ بدينهم فأخذوا  ــ ــــ ة وورثوا أالدين يوم نشـ ــــــالم وا في بيوتهم اإلســـ

نوز هذا الدين لكانوا في طائفة   ، وأكبر  ظني أنهم لو عرفوا  ـــالح والتقو ــ ــ ــ الصــــ
اء والصالحين.   األول

ـــــالة وأَ        ــــ ا مَّ فرغنا من الصـ ــيخ من التتر، فرتل القرآن ترتيال أعجم ــــ نا فيها شــــ
ان نصـيب ة  فسـمعت القرآن غير القرآن، و نصـيب القرآن، فقد قرأ اإلمام الخط

ــــاحف العثمان ــــ ــــ ــ ة المدونة في آخر المصـ قاء الى ةالخط طول العمر وال ، دعا 
ــــلطان خان  ــ ــ ــ ون عبد الحميد  بنالســـ ـــاء رك أن  ــ ــــ ــ خان عبد الحميد الثاني، وشــ

العمر  لن، يدعى له على المنابر،  ا في برو ا، وســـلطانا ح عظاما نخرة في تر
  المديد والعهد السعيد.

ــــــ       ــــ ــ ــك عن إيرادها، لوال أنه ؤ ولم أكن ألورد هذه الشـ ــــ ــ ــ ثير أمســـ ون، وغيرها 
ــيرون الى هذا  يخطر ل صــ أن ماليين من المســــلمين األعاجم قد صــــاروا أو ســــ

ين، ما  ـــيوخنا وعلمااإلســـــالم المســـــ ــترســـــلين في الجدل حول الماء ؤ قي شــ نا مســـ
ون آسنا ون جارا ومتى  صلح للوضوء ومتى  ،متى  صلح.ومتى    ال 

اللغة  ـــــالة وخطبت فيهم  عد الفراغ من الصــ ـــــة فوقفت  والحت لي الفرصــ
ـــالمي.  فرأيت أني أكلمهم في أمر  ــ ــ ــــ اد الدين اإلســـ ـــيرا الى م ــ ــــ ــ ــ اإلنجليزة، مشـ
م، وأنهم ال حرج عليهم  ـــالم الذ أحدثهم عنه دين عظ ــــ جديد، ورأوا أن هذا اإلسـ

ــــالمهم بين النــا ــ ــ ــــ علنوا إســ فــاخروا بــدينهم وأن  ـــــهم وال أن  ـــــ ــ حنون رؤوســ س، ال 
رون  ـــــ ــ شــ ــــلون  لمتي هذه حتى تقدم مني المصـــــ ــــتخفون.  ولم أكد أفرغ من  ــــ سـ

العيد.  و  هنئون  ن خو ار الرجال، ي ـــــيدات من وراء الحاجز واختلطن  ــ ــ رجت السـ
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ــــلن  ـــــ رســ ـــلين، و ــــ ــ طفن على المصـــ الفاكهة والحلو   ـــهن  ــــ عضـــــ عايدن، وجاء  و
ة فرحة عذو ارات المعايدة والتهنئة    ولطافة برئة دمثة. ع

ــرة من عمره يجح        ـــــ ــــ ة عشـــ ا في الثان ــب ــ ــ ــــ ــ الخروج لقيت صــ وحين هممت 
صــر  عض ليّ إ هب ، وقد ارتســم الفرح في وجهه، ذلك أنه اســتمع الى مســلم عارف 

اإلنجليزة: اإلسالم، فقلت له    المعرفة 

  .هل أنت مسلم؟   قال: ال، لست مسلما      

  أنت؟  قلت: ما هو دينك، أ شيء 

، أنا لست مسلما    …قال: أنا محمد

ـــرة لم              مثلها قلبي، وحســـ ان عيد هذا العام: بهجة لم يخف  ذا  وه
. مثلها فؤاد   فجع 

ا اللهم رحماك        اته نوازع البهجة والحســـرة، جن القلب حين تصـــطرع في جن
ستجيب.ى فما يدر أ النوازع يلبي، وٕال ،الى جنب   أيها 
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ورك   1945-11-29 نيو
  

  ن ـى الوطـلإ

  
حت اليوم        ارحة.  فمنذ  أرعة أ أصــــــ ال ه الليلة  ـــــ ـــفر، وما أشـ عد العدة للســـ

نت يومئذ  ، و نت أزم حقائبي، وها أنا أزمها مرة أخر ســتقبل هذه أأشــهر خلت 
ذا  ا الجديدة، ولكني اليوم أعود الى قبلتي األولى، وه ا، مقام وارتحال، الدن الدن

  وقرار وانتقال.
وما يوما.  ما        ــاعة و ــاعة سـ اتي سـ ولقد عبرت هذه الشـــهور األرعة من ح

ـــيت  ــ ــ ــ ـــ لة أحصــ اة، ورأيتها طو العمل والح انت حافلة  غفلة، فلقد  مر جزء منها 
ـــها اليوم فأراها طرفا من طَ أها، ولكني ءَ فيها أجزا ــ ــــ ــــ ــتعرضـ ــ ــ ـــــ رفة عين أو برهة ســـ

ـــائلة م ــ ـــــائلة.  وٕانّ متضـ ر ن برهة متضـ ــم أطراف الزمان،  لقادرة عين الف ــ أن تضــ
ر، أو خفقة جنان، أو طرفة عين. ام من أقدم العهود، في خاطرة ف   وحوافل األ

اخرة المسافرة        لن ألستقل ال وغادرت االوتيل في طرقي الى المرفأ في برو
العهن المنفوش يهو  ان الثلج يتساق  اق الى بور سعيد، و  من السماء في أط

ــد خُ  ــاردا جــدا حتى لق ــان الطقس  ــا مترنحــا، و يــل إلي أن الثلج الهواء  متهــاد
ــعق ـــماء قد صــ ـــا، يلتمس الدفء على  هالمتهاد من السـ البرد فنزل راجفا  مرتعشـ

صعد أنفاسه وجر ماء سلسبيال.   األرض حتى إذا ما وجد قراره، أخذ 
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ــ       عه.  فهنا أكوام تكدســـت وراعني مشـــهد الثلج في أبهى صـ وره وأجمل تقاط
ــال بين الطرقات  ــ ــ فا متصــــ ـــــ ــ ــ على غير هيئة ونظام، وهناك أكداس منه بدت رصـ
غالالت من الجليد،  ومقاطع الطرقات.  واكتســـت األشـــجار، أغصـــانها وســـوقها، 

ـــــماء.  ولم  ــ ــــاقطا من الســ الجليد نابتا من األرض بل  ســـــ نج الناطحات في تفإذا 
ـــرفاتها و  ــــ ــ ـــها وشــ ـــ قا.  رؤوســـــ ض يلف المدينة لفا رق ــاء األب ـــــ جدرانها من هذا الكســــ

ضـــــاء، والعمارات  ــطح ب ــاء، واألســـ ضـــ عث فيها هذا المنظر البهيج، فالطرق ب و
ضاء، والمداخن ضاء، والمصانع ب ضاء.…ب   .ب

ابها،        مصانعها ودخانها وقتامها وض وفي هذا اليوم انقلبت المدينة القاتمة 
ــعــة الرقعــة وفي  ــ ــ ــــ ــارة التي فتنتهــا اآللــة المنتجــة نــاصــــ قيني أن هــذه المــدينــة الج

ا، هذه المدينة التي استهوت  ا لتصنع وتصنع لتح المبدعة، هذه المدينة التي تح
ــــان في االختراع ال بد له ــــل إليها رنا  اقدرة اإلنســــ ــ ــنة أن يرســ ــــ ام من الســ عض أ

ة لعجز اإلنسان، وقدرة هللا. يناته لتظل واع اته و   عض آ
ك القدســي،        قي فيها الوزر الســور ناظم  اخرة الى حجرتي ورف ودخلت ال

  . ك دوس عضو مجلس الشيوخ المصر ان جارنا في الحجرة األستاذ وهيب  و
ــ ــ ــــالح شـــ ــــارع إلصـــ ل منا طامع في أن ؤ فأخذنا نســـ ه، يوننا  و ـــاح جلس الى صــــ

مض  حرة.  ولم  ؤانســـه وهو حامد لهذه الســـفرة ال ســـامره و ل الوقت حتى و طو
اخرة نتسامر ما وسع السمر، ال ُ ـنـتـنا ثالث ة  من ال ر صفوه ا نجلس في زاو ع

يف نشاء.   موعد مضروب، فالزمن هنا رهين برغبتنا ومشيئتنا، نصرفه 
ه مرتال مُ        ـــــوقي، يرو ــعر شــــ ــ ــ ـــــاحر يرو شـــ ــ ك بإلقائه الســ رنما وأخذ دوس 

ا وسامعاو  هستعيد نغم ان راو قص عيد، ف ك  ، ومعيدا ومستعيدا.  وراح ناظم 
ام الدراســة ومضــيت  ا أ راته الســالفة في أورو ام الجهاد الوطني في ســورا وذ أ
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قين ه في نصـــيبي المتواضـــع اســـتمع الى هذين الصـــد شـــجون  ماالكرمين وأشـــار
المطارحات  المرح وحافال  ا  ات.و الحديث، ح   الدعا

ن في الزمن ما ينبئ        أفول النهار ولم  ن ما ينبئنا  ه، بل لم  ــ ــ ــــ ــ ــ مضــ
ــان الحــديــث  ن مــا ينبئ أ هزع من الليــل بلغنــا، فلقــد  ــال الليــل، بــل لم  وٕاق

ــد، ولوال أن رخَّ  ــ ــــد وحاجة  الجســـ ــينا مطالب الجســـ ا من القلوب وٕاليها، فنســـــ ا وند
ه هدأة للروح والجسم معا، ال النهار، ومضينا في الحالنوم ف ديث تصل منا الليل 

ـــفو  ـــعنا، وما أجمل الســــمر في صـ ــه ولكن  هنضــــرب في أرجاء الزمان ما وسـ وأنســ
  …ليته ولعله

  
  
  

  

  

  

  
  
  
  
  
  



  

-101-  

  
  1945-12-9 األطلنطي في

  
  

  المـتسـاس

  
ـــبوعا ال نر إال         ــ ــينا أســ ــ ، وقضـــ ـــفر هاد ـــ ــي في سـ ــ عبرنا المح األطلســـ

ـــال ال أعرف  تار  ــى  متصــ ــ الزمان، ومضـ ـــماء والماء، فانعدم الحس  خ اليوم الســ
ة هللا يوم  إلى من الشـــهر وال اســـمه من األســـبوع، واســـتســـلمت عنا أنني ســـأصـــل 

قات وصــولنا، فال داعي  جمعة منتصــف هذا الشــهر، وأنّ  علن م اخرة ســ ران ال
الحساب.   أن أره نفسي 

وقت        ــب و ـــ حســــ ك على خالف ذلك،  ـــور ناظم  ــ قي الوزر الســــ ان رف و
نا إذا خلونا الى حجرت ــــى وعما و ــألني عما مضـــ ــ ســـ اخرة عند النوم أخذ  نا في ال

ــيئا  قي.  ولكن شـ قي، فأقســـم له غير حانث أنني ال أعلم ما مضـــى وال أعلم ما 
ه مني هذا االستسالم والتراخي الى  غض ان  واحدا أعلمه أننا سنصل يوما ما، ف

  :أن أنشدت له يوما ما قاله الشاعر
الي        ان ذهابهُ    سر المرء ما ذهب الل او   ن له ذها

قت الى الوطن واألهل والولد آلثرنا        ــ ـــ نا قد ســـ ر.  ولوال أن قلو فاعتبر وتذ
ان متد الى غير أجل من غير توقيت أو حس   أن نهادن الزمان، ف
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11-12-1945  

  

  .الصخرة……الصخرة
  

القاع اع من قتناولنا عشــاءنا على مائدة لعبت بها األمواج، تنزل بها الى        
منة  ـــراب تميد  ــــ اق الطعام وأواني الشـ انت أط ـــــل طرقها الى األبراج، و ثم تتســـ

ادت أن  ـــرة حتى  ــ ـــ ــ ســ ــــافرون تو ــــ ان المســــ ـــارين.  و ــ ـــ ــ تداولها أيد اآلكلين والشــ
لما  لة  عض حين ينزلقون عن مقاعدهم  الطو عضــهم ب صــطدمون  يرتطمون و

ــوة من الف ـــــ ــــ ع نشــ ــــابت الجم ــــ ــ حر.  وقد أصـــ ة من هاج ال ـــــ ــ ــ ــاعته عصــــ ــ ــ ــــ رح، أشـــ
ــان فــــ ــات، أطلقن لمرحهن العنــ ــ ــــات اللعو ـــافهأاألمير ــدهن  نلقين أكتـ ــواعــ ــ ــ ــ ــــ وســ

النون الثقيلة، حي .اما تقع وحيثما ثوشعورهن، وسائر ما يتصل    تف
اخرة واتخذ          ان قد اعتمد ظهره الى جدار ال اخرة  اب ال هال من ر ولكن 

لة، ذ ــه في آخر هذه المقاعد الطو ــ ــ ـــه واجما، مجلســ مش  على نفســـــ لك الكهل ان
ـــنه عجوز   هأخذ ــ ــ ــ ــــ ه وحضـ اخرة الى جن لما قذف اهتزاز ال اض  العبوس واالنق

شــمطاء  عجفاء، لم تترك زنة وال زخرفا وال ألوانا إال وضــرت منها على وجهها 
ح عجيب. أوفر نصيب، في ق سها وشعرها    ومال
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ـــــ هذ       ــ ـــ ــ قامالالهرج وقف ران  اوســ ته الفارعة  من غير تكلف وال  اخرة، 
ـــورا في تلك الفترة ال ــ ــ ســــ س "الوقوف" م حر تعناء.  ول ى انطلقت فيها عفارت ال

اخرة، وأخذ الران يج فشي فيهم يتتجاذب ال صره في المسافرن وجها لوجه ل ل  
سلبهم الرقاد. أ  فاجئهم بن   الهدوء  والثقة، فإنه  يوشك أن 

ــة، عــاألهجــة و        ــاإلمير حر، ورجــا نّــ ة والغُ لــمــامرة  ــاج ال ة، اعتــذر  عن ه
عتبوا، أو يلوموا   …إليهم أن ال 

القهقهات، موقعات وغير موقعات،        ــــنة  ـــــ ــــ فانطلقت الحناجر الناعمة والخشـ
ظا  اظمة أمرها ووترها، ذلك أن الرجل الكهل ما زال مغ إال حنجرة واحدة ظلت 

ــى الر …حنقا من جارته العجفاء م هذه الليلة ثم مضـــــ ـــتجرون حظ قول (ســــ ان 
ه في  ما، وال أدر  هل نمر  حر، طرفا وعظ انا من ال فنحن نوشــك أن نبلغ م

ـــن الهزع األخير ــمن الليل، أم ســـ ــ ل حال رهين صــ اح، واألمر على  له في الصــــــ
ان؟ م، أتدرون ما هو هذا الم م وطالع   حظ

ـــلـــة، وقـــد نه       ــ ــ ــــ ــ ـــاسـ ـــة  ـــاحـــت أمير ــ ــــ ــــ ــ ــفصــ ــ ـــــ ــــ أقـــدامهـــا:  ت على أطرافضــــ
صوت رزن وقور قائال : (الصخرة..  ….الصخرة…"الصخرة  فردد القائد معها 
م ه …الصخرة   .ذه الليلة وأتمنى لكم حظا سعيدا)وستمتحنون  طالع
غــادر       ــد  ــان الى حجرتــه ولم  ـــرف الر ــــ ــ ــ الطعــام حتى تنــاثر  قــاعــة وانصـــ

ــافرون  ــــ ــ ــ ـــــخرة، المائدة وانتظموا في حلقات حلقات،  يتحدثعن المسـ ــــ ون عن الصــ
هرولون الى ممرات  ، و ملونه ثم ينفرطون أزواجا أو فراد طلبون  الحديث فال 
اخرة  ودهاليزها والى األرصـــفة والشـــرفات ليروا هذه الصـــخرة التي شـــغلتهم في  ال
م وقــد  ـــرفتهم عن العــالم القــد ـــ ــ ــ ليلتهم هــذه عن العــالم الجــديــد الــذ غــادروه، وصــــ

  استقبلوه 
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عد ا        ــــة،ولم  ة غامضــ نونا، أو أحج ـــرا م ــخرة نها إف ألمر ســـ طارق بن صــــ
، مضرم النار في السفن، قاهر الفرنجة، وفاتح األندلس.   زاد، عابر المضي

غمض جفن وال يوطأ مقعد        اخرة  نفسها ومن فيها أن ال  ولقد نذرت هذه ال
ــبلوا أيديهم أو  ع أســـ ان األ واعتمدا أو ســـــرر، فالجم ــ ـــدورهم فوق قضـــ ـــفة، صــ رصــ

ــخرة ــ ، حديثهم الصــ ـــي ـــتطلع أنوار المضـــ ــ ــمال تسـ ــ ــوب الشــ ــ أمنيتهم  ،ووجوههم صــ
  الصخرة، لهفتهم الصخرة.

عد زمن،        ـــعر المســــافرون البرد إال  ــتشـ ســ اردة فلم  ة  ولقد هبت الراح رط
ه أيديهم من غطاء أو رداء، ثم  ـــاقطوا الى حجراتهم يخطفون ما وقعت عل ــــ ــــ ــ فتسـ

ما حملوا  لفا يتزاحمون صــــاعدين الى أما كنهم في األرصــــفة وقد لفوا أجســــادهم 
عيد، الى موطن الصخرة ولو أن  صارهم الى ما وراء  األف ال أ شديدا، واتجهوا 
ـــل من الرجـــال  ـــاخرة تلـــك اللحظـــة ورأ هـــذا الرتـــل الطو رجال قـــد ه على ال

عيد، أل ان وقفوا والنساء وهم جاحظون في األف ال يتعبدون قن أنه رتل من الره
  .وما در أنهم ناس يتفرجون.…

ــارها الى هدف        صـ اح الملفوفة، شـــدت أ ال وهذه األشـــ ــي الوقت طو مضـ و
ق ــمت العمي ال  ــ ــ ــ ـــــ إال حديث  واحد، هو الحديث عن  طعهواحد، تغرق في الصـ

فى.   الصخرة و
ــــأنهم جم       ان شــــ قهم  الكهل فقد وجد في الحديث  عن ذلك  ــد ــ عا، أما صــــ

ه من بالء، بالء الجيرة لتلك العجوز العجفاء.  الصخرة أ  ما أصا   عظم العزاء ف
ك        ك القدسي، ووهيب  اخرة، ناظم  نا نحن، معشر العرب، ثالثة في ال و

   .دوس وأنا



  

-105-  

لما رأيفأخذَ  ــخرة و ــ ــ ــــ ــ ــتمعنا الى حديث الصـ ــــ ــ ــ لما اســـ ا لهفة هؤالء ننا الزهو والعزة 
ــاهدةتاألجانب على أن  ــ ــ ــــ ــــ مشـ اب   كتحل عيونهم  ان أكثر الر ـــخرة.  و ــ ــــ ــ ــ الصـ

ن في أحد منا  ــخرة، وأنا موقن أنه لم  ــــ ــــ لما تحدثوا عن هذه الصــ ينظرون إلينا 
س لنا شأن  نا الى ذلك العهد ثالثة من المسافرن وانتهى، ل ما يلفت النظر.  و

ر ، فإذا  ر, حتى لقد خيِّل إلي هؤالء وال ذ اهة والذ ض علينا الن ف ــخر  ــ ــــ ــ ــ الصــ
حوا يرون في أحدنا  طارقا بن زاد.  وقد أفلتُ و األجانب  ــ قي،  قد أصـــ ــد من صـــ

ــدودين المأخوذين، أل ـــاعة وأخذت  أطوف بهذا الرتل من الناس المشــــ ــ ر فيهم سـ
عض ســـاعة،  ا أأو  برائي وحمدت هللا أني وجدت صـــهيون ع فيها خيالئي و شـــ

العرب فتأ عن التعرض   ة والجدل ال  ثير المماح ان  ا   لم  أو ، وجدَ أمر
غطائه  تيجد  الى الحديث ســـبيال.  فدنو  حاول أن يتوار  من هذا الماكر وهو 

ابر  ضا سهران؟  ف ورنفيلد؟ فقال نعم، قلت له" وهل أنت أ وقلت  له: هل أنت 
ــــهران ـــت ســ ـــت  …وقال: لســـ ثيرا في النهار ولســـ األرق ألني نمت  ــــعر  أنني أشــ

ــــاك أنت ترقاآلن فقلت له:  تي أن أكون في حجر يأط ــ ر  بوعســ ـــخرة؟ فم ــ الصـــ
ـــخر  ــخرة، ولكن الط ةوقال: ال، الصــــ ــــحني  أن أطيل  االنتفاع بهواء بصـــــ يب نصـــ
حر لمرض أش االنصراف: و منه،ال ت هازئا وقلت له حين هممت    فضح

و مرضا آخر….يجوز…هاها         ولكني أظن أنك تش
اخرة        ــتدت حلكة الظالم وأخذت ال ــــ ــــ ــف الليل واشــــ ــ ــ ــ ــــ من تقترب ولقد انتصــ

ــافر  األنوار  المثبوتة على الضـــفاف، فاشـــتد لصـــوق المسـ ــد   ــترشـ   نالمضـــي تسـ
ـــــتد  ما اشـ ة  ان الحديد ـــــ واإ الرؤوس و امتداد القضـ ـــــ ـــــار، وأمسـ صـ  عن حداق األ

ــخرة  ــهد الصـــــ ــ فوتهم من مشـــ ون عن األنفاس فال  ــ ــ مســـ أو ذّرة الحديث وودوا لو 
 عض الذرة.



  

-106-  

صـروا اتت  وطال الصـمت ودام النظر فلم ي صـار قد  شـيئا، ذلك أن األ
ثر تعاقد الســحاب واشــتداد الظالم، ثم جاءهم الران وأن ة، و اخرة أَ متع هم أن ال

ما ال تشتهي السفن…قد جاوزت  الصخرة   …. وتجر الراح 
اح  ك خاب الرجاء وتبدد األمل،لوهنا       ل من األشــ فانفر هذا الصــف الطو

اهم االنتظار. ورأيت وانسـل المسـافرون الى مضـاجعه م وقد أضـناهم الوقوف وأع
العابد  ، ة قلب الزاهد ليلة القدر  أني وحد ما صـــره في الســـماء، وغشـــيتني ره

ـــيتني  ــــ ــــ قي لي من العمر.  وٕاذا غشـ ما  عد، ف ـــاني من  ــــ ــ ــ من قبل وما أظنها تغشـ
،  حوادث  صر رات تنهض أمام   الذ التارخ العري ينشر  الصفحات، وٕاذا 

ـــــاجع.وو  ــ قض المضـ قر العين  ومنها ما  ــافرون    قائع، منها ما  ــــ لقد ألقى المســ
ة، ذلك أنهم لم يروا شيئا أجسادهم فوق فراشهم، ونفوسُ  الحسرة والخي ض  هم تف

ة بن نافع  ـــــر وراء القائد العري عق ــ ــ ــخرة، ولكني  رأيت جحافل النصــــ ــ ــ ــ ــــ من الصـ
مضــــي في الشــــمال اإلفرقي من ن ــهوة جواده،  ا صــ ــر حتى ممتط ــر الى نصــ صــ

حر  لمضيت  ح في أذن الزمان (وهللا لوال هذا ال ص يبلغ المح األطلسي وهو 
  .…في سبيلك مجاهدا)

ه الغ       ـــــورأيت طارقا بن زاد وفي ر ــ ــ ـــفنهم ضــ ــ ــ ـــ حرقون سـ ارف من العرب 
ــمعت  حاتهم ونجداتهم، وســ ــ ــمعت صــ ــا للنصــــر  أو القبر.  ولقد ســ أيديهم التماســ

ــودة للحرب،  طــارقــا في  خطبتــه  ــــ ــــ ــأعظم  أنشــــ ــة  ــال العر التي  تتوارثهــا األج
ــعراء  والفقهاء  ـــقور قرش، وقوافل العلماء والشـــ وأمجد فاتحة للنصـــــر،  ورأيت صــ
ـــاعل العلم والعدل  ــــ ــــ ــ حملون معهم مشــ  ، ــــي ــــ ــــ ماء يجتازون المضــ اء والح واألط

رد ذلك العالم الســادر في الجهل ,الغارق في الظلم ,المتوالحضــارة فتضــيء في 
.   في االنحطا
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ل اولئك في  عة,وعدًال شــامًال, ورحمة رشــيدة:  ة ,وحضــارة رف ورأيت مدينة عجي
ــــى  ـــ ـــور األمراء وراض المدائن ومعاهد العلم ودور المرضـ ــ مجالس الخلفاء وقصـــ

  ومنازل الناقهين والعاجزن .
ه نوازع ـــفة وافتقدوه, تتآخى ف ــــ ــــ حث عنه الفالســ الفردوس الذ  دا هذا الملك,   و
ات العقل, وخلجات القلب, ووحي  ه آ عه ومغان ــــم في مرا ــــ ــ ــ ا, وتتجســ الدين والدن

  الروح.
حمله أهله          البلى,  ًا  ال عد ذلك, هذا الفردوس العجيب,  ولكني, رأيت 

ا, وقد  ــي إلى إفرق ــ ــ ــــارهم, عبر المضــ صــــ ــــعة أ حملون الموتى, خاشــــ ما  وذووه 
ا, يلقون آ ا ووجي ا نحي رسلون مألوا الدن عثون آخر الحسرات, و خر النظرات, و

ــاعر,  ــــ ـــتمعون إلى الشــ ــــ سـ ـــوب األندلس, األندلس وحدها, وهم  ـــ آخر العبرات, صــ
  واعظا وزاجرا, منتهرًا وساخرًا.

ه مّثل الرجال      ِك مّثل النساء ملكًا مضاعًا    لم تحاف عل   ا
ــون خالل األندلس ال          ــ ــــ له, عرا يجوســ عد ذلك  ـــرن وال  ورأيت  ــ ــ منتصـــ

فون  ف ــعدون األنفاس و ــ صـ قفون عند اآلثار  فاتحين, ولكن زائرن ومتفرجين, ف
طوف  ي الفؤاد مرهف الحس,  ًا, ذ ًا عر ـــــران ـــاعرًا نصـــ ــ العبرات, ورأيت بينهم شـــ
ــمع  ـــ ــ ــ ســ عنقه نحو مئذنته الفاتنة,  ــــرئّب  ــــ شـــ ة, وها هو حين  ـــجد في قرط ـــــ المســـ

عث رنينها في اآل س ت عثها أجراس النواق ض الحســرة في نفس الشــاعر ي فاق فتف
ا من الشعر :   آ

ة قرط رِّك األجراس تأذينا     ا ايها المسجد العاني    هال ُتذ
ـــم أني رأيت           ــ ــــ ثيرًا غير هذا, وأقسـ ـــــمعت  ــ ثيرًا غير هذا، وســـ ولقد رأيت 

ذب الفؤاد . الفؤاد, وما    وأني سمعت, ولكن 
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ض ولقد عمر الفؤاد بهذ          حر األب ــفا فيها ال اما صـــــ اف, أ ه الرؤ واألط
ــــتمع وأتكلم, ألوم  رات, أســــ ــحاب الذ ــ رات مع أصــــ ــت في الذ ــــ . وعشــ ـــــ ــ المتوسـ
  وأستغفر, أبتهج وأبتئس, حتى دنوت أول مرفأ من الوطن العري في بور سعيد. 

ـــه          ـــوق إلى الوطن وأهلــ ــــ ــ ــ ــر, بلهفـــــة المشـــ ــــ ــ ــ ـــ ــاضـ ـــا الحـــ ــ ــادت إلّي دن            فعـــ
ا ان مساء ... و اح, و ان انتهاء ن ص ان ابتداء, و  …و

 


