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 اجتالء العيد

 مصطفى صادق الرافعي

جاء يوم العيد، يوم اخلروج من الزمن إىل زمن وحده ال يستمر أكثر من يوم. زمن قصري ظريف 
ضاحك، تفرضه األديان على الناس، ليكون هلم بني احلني واحلني يوم طبيعي يف هذه احلياة اليت انتقلت 

 .عن طبيعتها

 .والوفاء، واإلخاء، وقول اإلنسان لإلنسان: وأنتم خبرييوم السالم، والبشر، والضحك، 

 .يوم الثياب اجلديدة على الكل إشعاراً هلم بأنَّ الوجه اإلنساين جديد يف هذا اليوم

 .يوم الزينة اليت ال يراد منها إال إظهار أثرها على النفس ليكون الناس مجيعاً يف يوم حب

 لتحلو الكلمات فيه..يوم العيد؛ يوم تقدمي احللوى إىل كّل فم 

 .يوم تعمُّ فيه الناس ألفاظ الدعاء والتهنئة مرتفعة بقوة إهلية فوق منازعات احلياة

ذلك اليوم الذي ينظر فيه اإلنسان إىل نفسه نظرة تلمح السعادة، وإىل أهله نظرة تبصر اإلعزاز، 
 .وإىل داره نظرة تدرك اجلمال، وإىل الناس نظرة ترى الصداقة

 .ه النظرات تستوي له النظرة اجلميلة إىل احلياة والعامل؛ فتبتهج نفسه بالعامل واحلياةومن كّل هذ
 !وما أمساها نظرة تكشف لإلنسان أنَّ الكل مجاله يف الكل

وخرجت أجتلي العيد يف مظهره احلقيقي على هؤالء األطفال السعداء. على هذه الوجوه النضرة 
كت ت ضحكات. وهذه العيون احلاملة احلاملة اليت إذا بكت باليت كربت فيها ابتسامات الرضاع فصار 

 .بدموع ال ثقل هلا

وهذه األفواه الصغرية اليت تنطق بأصوات ال تزال فيها نربات احلنان من تقليد لغة األم. وهذه 
 .األجسام الغضة القريبة العهد بالضمَّات واللَّثمات فال يزال حوهلا جو القلب



 مصطفى صادق الرافعي  اجتالء العيد

      www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام                                                                                   2

داء الذين ال يعرفون قياساً للزمن إال بالسرور. وكّل منهم ملٌك يف مملكة، على هؤالء األطفال السع
وظرفهم هو أمرهم اململوكي.. هؤالء اجملتمعني يف ثياهبم اجلديدة املصبغة اجتماع قوس قزح يف ألوانه. 
 ثياب عملت فيها املصانع والقلوب، فال يتم مجاهلا إال بأن يراها األب واألم على أطفاهلما. ثياب

 ..جديدة يلبسوهنا فيكونون هم أنفسهم ثوباً جديداً على الدنيا

هؤالء السحرة الصغار الذين خيرجون ألنفسهم معىن الكنز الثمني من قرشني.. ويسحرون العيد 
فإذا هو يوم صغري مثلهم جاء يدعوهم إىل اللعب.. وينتبهون يف هذا اليوم مع الفجر، فيبقى الفجر 

 ..شمسعلى قلوهبم إىل غروب ال

ويلقون أنفسهم على العامل املنظور، فيبنون كّل شيء على أحد املعنيني الثابتني يف نفس الطفل: 
احلّب اخلالص، واللهو اخلالص. ويبتعدون بطبيعتهم عن أكاذيب احلياة، فيكون هذا بعينه هو قرهبم 

 .من حقيقتها السعيدة

يتجاوز ين يرون العامل يف أول ما ينمو اخليال و هؤالء األطفال الذين هم السهولة قبل أن تتعقَّد. والذ
 .وميتد. يفتشون األقدار من ظاهرها؛ وال يستبطنون كيال يتأملوا بال طائل

ويأخذون من األشياء ألنفسهم فيفرحون هبا، وال يأخذون من أنفسهم لألشياء كيال يوجدوا هلا 
 .اهلمّ 

وهي أنَّ العربة  ليت حتملها. ويعرفون ُكنه احلقيقة،قانعون يكتفون بالتمرة، وال حياولون اقتالع الشجرة ا
بروح النعمة ال مبقدارها.. فيجدون من الفرح يف تغيري ثوٍب للجسم، أكثر مما جيده القائد الفاتح يف 

 .تغيري ثوٍب للملكة

هؤالء احلكماء الذين يشبه كّل منهم آدم أول جميئه إىل الدنيا، حني مل تكن بني األرض والسماء 
 .خليقة ثالثة معقَّدة من صنع اإلنسان املتحضر

 .حكمتهم العليا: أنَّ الفكر السامي هو جعل السرور فكراً وإظهاره يف العمل

 .وشعرهم البديع: أنَّ اجلمال واحلب ليسا يف كل شيء إال يف جتميل النفس وإظهارها عاشقة للفرح
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يف النفس  هي أنَّ األشياء الكثرية ال تكثرهؤالء الفالسفة الذين تقوم فلسفتهم على قاعدة عملية، و 
  .املطمئنة. وبذلك تعيش النفس هادئة مسرتحية كأن ليس يف الدنيا إال أشياؤها امليسرة

أما النفوس املضطربة بأطماعها وشهواهتا فهي اليت تبتلى هبموم الكثرة اخليالية، ومثلها يف اهلم مثل 
 .نيطفيلي مغفَّل حيزن ألنَّه ال يأكل يف بطن

وإذا مل تكثر األشياء الكثرية يف النفس، كثرت السعادة ولو من قلة. فالطفل يقلِّب عينيه يف نساٍء  
كثريات، ولكن أمَّه هي أمجلهن وإن كانت شوهاء.. فأمه وحدها هي هي أّم قلبه، مث ال معىن للكثرة 

 .يف هذا القلب

  !هذا هو السر؛ خذوه أيها احلكماء عن الطفل الصغري

وتأملُت األطفال، وأثر العيد على نفوسهم اليت وسعت من البشاشة فوق ملئها؛ فإذا لسان حاهلم 
 ..يقول للكبار: أيتها البهائم، اخلعي أرسانك ولو يوماً 

أيها الناس، انطلقوا يف الدنيا انطالق األطفال يوجدون حقيقتهم الربيئة الضاحكة، ال كما تصنعون 
 .املفرتسةانطالق الوحش يوجد حقيقته 

أحرار حرية نشاط الكون ينبعث كالفوضى، ولكن يف أدّق النواميس.. يثريون السخط بالضجيج 
م على وفاق مع الطبيعة. وحتتدم بينهم املعارك، ولكن  واحلركة، فيكونون مع الناس على خالف، ألهنَّ

 ..ال تتحطَّم فيها إال اللعب

 .للجسم اللنيِّ من العظم أمَّا الكبار فيصنعون املدفع الضخم من احلديد،

 ..أيتها البهائم، اخلعي أرسانك ولو يوماً 

ال يفرح أطفال الدار كفرحهم بطفل يولد؛ فهم يستقبلونه كأنه حمتاج إىل عقوهلم الصغرية. وميألهم 
 .احلقيقي الكامن يف سر اخللق، لقرهبم من هذا السر الشعور بالفرح

 !عن سر اخللق بآثام العمرفيا أسفاً علينا حنن الكبار! ما أبعدنا 

 !وما أبعدنا عن سر العامل، هبذه الشهوات الكافرة اليت ال تؤمن إال باملادة
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 !يا أسفاً علينا حنن الكبار! ما أبعدنا عن حقيقة الفرح

 ...تكاد آثامنا ـ واهلل ـ جتعل لنا يف كل فرحة خجلة

 ..أيتها الرياض املنّورة بأزهارها

 ..أحلاهناأيتها الطيور املغّردة ب

 ..أيتها األشجار املصفَّقة بأغصاهنا

 ..أيتها النجوم املتأللئة بالنور الدائم

؛ ولكنَّك مجيعاً يف هؤالء األطفال يوم العيد  !أنِت شَّتَّ


