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   :نص االنطالق
 الموسـيقى، بلـسم     إنها.  ببنت شفة  أنبسجلست بقرب من أحبتها نفسي أسمع حديثها، أصغيت ولم            

رواح بل لغة النفوس واأللحان نسيمات لطيفة تهز أوتار العواطف، فتأتي نغمات رقيقة تستحضر ذكـرى                األ
  .ساعات األسى والحزن إذا كانت محزنة، أو ذكرى أويقات الصفاء واألفراح إذا كانت مفرحة

لحـضر،  وجد اإلنسان فأوحيت إليه الموسيقى، تحكي ما في فؤاده، وعم تأثيرها فترنم بها البـدو وا                 
  .وهزت أعطاف الملوك في الصروح، إنها كالمصباح تطرد ظلمة النفس، وتنير القلب أعماقه فتطهره

اإلنسان ال يدري ما يقوله العصفور فوق أطياف األغصان، وال الجداول على الحصباء، وال األمواج                 
 قطراتـه علـى أوراق      إذ تأتي الشاطئ ببطء وهدوء يتراقص همساته، وال يفقه ما يحكيه المطر المنهمـرة             

الشجر، أو عندما يطرق بأنامله اللطيفة بلور نافذته، وال يفهم ما يقوله النسيم لزهور الحقل، ولكنه يشعر أن                  
  . يفقه هذه األصوات جميعها، فيهتز لها تارة بعوامل الطرب، ويتنهد طورا بفواعل األسى والكآبةقلبه

 صخرة وسط قطيعه، نفخ بشبابته ألحانـا تعرفهـا   الموسيقى رفيقة الراعي في وحدته، إذ جلس على       
النعاج فترعى وهي آمنة، والموسيقى تقود المسافرين وتخفف عنهم، وتقصر مديد طرقات منتهاها بعيد، فال               
بدع، فالعقالء أنفسهم في أيامنا هذه يربون الحيوانات على أنغامها، ومهندسوا الفالحة والتـدجين يـدجنونها                

فـألفيتهم  جالست من ميزهم اهللا بنعمة اإلنصات، وحباهم بسحر اإليقاع من الـسميعين،             لقد  . تحت إيقاعاتها 
، حتى إذا انتهى اللحن تنفسوا عميقا، وكم تأملت سامعا          مصغين صاغرين ماسكين أنفاسهم من شدة االنفعال      

ودته، رقيقا إحساسه، فرأيت مالمحه تنقبض تارة وتنبسط طورا، فصرت أكثر إعجابا، وأشد حرصا على م              
  .ألنني اهتديت بخلقه إلى خلقه

  جبران خليل جبران                     
  1954 مارس – 36 العدد –كتاب الهالل                      

  – بتصرف – 200ص                      
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مستثمرا ما " سرقة"أو " قتل "أو" اعتداء"إلى وقعة " حادثة سير"حاك النص التالي مغيرا موضوعه من   
  .درسته في مهارة المحاكاة، مقلدا أساليبه، ملتزما بالكلمات المسطر تحتها في النص

  

 لقـد  .مـصدر الـصوت   نحـو  اتجه انتباه جميع المارة: صوت قوى لفرامل سيارة مسرعة     سمع"  
 حملوا الطفل إلـى     حضر رجال الشرطة ورجال اإلسعاف الذين      وبعد لحظة  .صدمت السيارة طفال صغيرا   

أن الطفل خرج مسرعا دون      فأخبره أحد أفراد الشرطة سائق السيارة عن ظروف الحادثة،        سأل .المستشفى
 عن حركـة   وهو غافل  الواقفين أكد لشرطي أن السائق كان يسوق سيارته        لكن أحد  انتباه التجاه السيارات،  

، ثم ذكر الـسائق     الشهود حادثة مستعينا بأقوال  ال محضر مأل الشرطي . السير، ألنه يتكلم في هاتفه المحمول     
  ".الجمع بين السياقة والتحدث في الهاتف القانون يمنع بأن
  


