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àÚ< <
Øñ^‰Ć†Ö]< <

 
íşÏŽÂ^‘< <

 ،اِعقَةُ على رأِسكالص كِربما تَضعند  

  ال تَنْتَِظر سماع صوِت الرعد
١٩٧٣  

   

Ùæ^vŁÚ< <
  ألكُلُّ يشْعر، وما ِمن شاِعر، 

 بل محاِول

١٩٩٩  
 

Øłãÿq 
 كُها، ال أحد يدِرك نَفْسي كما ُأدِر

 وكَم َأجهُل نَفْسي

١٩٧٣  
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ÿÚÿvíĆf 
 ألمحبةُ أن تذكر أبسطَ سوٍء تُسببه للغَير

 وتَنْسى أعظم سوٍء يتسببه الغَير لك

١٩٩٧ 
 

Å]†ÿè 
ِل اليفْعلَم ي إن ،راع  

  يحاِوُل الحسامافعبثً

١٩٩٣ 
 

ìðçŁfŁÞ 
 ،كلُّ إنساٍن نَِبي 

 تَبدُأ الحياةُ ِبِه، وتَنْتَهي

١٩٨٨ 
 

ì^Ãÿ‰ 
 :إن نحن َأخَذْنا

 حِترام األرِض واألجداد،امن الوثَنيِة، 

 لروحانية،اومن دياناِت الشَّرق األقصى، 

 ،لرؤيا والثَّباتاومن اليهوديِة، 

 لمحبةَ والتَّسامح،اومن المسيحيِة، 

 ومن اإلسالِم، حرارةَ اإليمان،

 لتَّفَهم واالنِْفتاح،اومن العلمانيِة، 

 حدة؛السعي للوومن اإلنسانيِة، 
 

  إن نحن َأخَذْنا كلَّ هذا، من جميِع تلك،

 غَدونا أسعد البشَر

١٩٩٠  
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àçÖ_< <
  هو الرقعةُ التي نجد فيها حريتَنا؛

،لُفُّ الكونفي يتَِّسع  

  ويضيقُ فينحِصر في مخَيلَتنا
١٩٩٠  

*** 

 
^èõć†Ö_ 
 . صحه لمرة أخيرةوَأحس الشَّيخُ بساعة االنِدماج، فتَحلَّقَ حولَه ناسه طاِلبين نُ... 

 :قاَل

تَقْتُ إرادية كما انْعِتقوا من المادلُعبتي اِإنْع الحي تُ فَقيريدمري، َأهِة من عاِبععندما، في الس 

 المفَضلَةَ الَّتي شَغَلَتْني عن العطاء؛ 

تَقْتُ إراديِتقوا من الغَرام كما انْعةَاوانْعاِبعي  عندما، في السبتُ بحيحمري، ضةَ من عشْرع 

 ِلصداقَتي؛ 

تَقْتُ إراديِتقوا من الِعلْم كما انْعقَّفْتُ عن تَجميع اوانْعمري، تَومن ع ِة والِعشريناِبععندما، في الس 

 شَهاداٍت كادتْ تُفْضي بي إلى الغُرور بدَل التَّواضع؛ 

ِتقوا من الشُّهرة كما انْعوانْعاتَقْتُ إرادي كْتُ أنرمري، َأدمن ع ِة والثَّالثيناِبععندما، في الس 

 الشُّهرةَ إنَّما سراب؛ 

تَقْتُ إراديات كما انْعراِئيحث في الماوِتقوا من البمري، اوانْعمن ع ِة واألربعيناِبعبعدما، في الس 

 يقة للحقيقة؛ َأيقَنْتُ أن علي أن َأدع أمر الحق

تَقْتُ إراديات الخَبيثة كما انْعِتقوا من االجِتماعيمري، اوانْعمن ع ِة والخَمسيناِبعبعدما، في الس 

 َأيقَنْتُ زيفَ غالبية التَّصرفاِت البشَرية؛ 

تم، إذا ما، ِمثلي، في السما استَطَع ِتقوا من النَّاس، وحاِولوا النُّسكمر، لَم وانْعمن الع تِّينِة والساِبع

 ؛ ا وِفياتَِجدوا لكم صديقً

تَقْتُ إراديِتقوا من الِفكْر كما انْعقَّفْتُ عن الِكتابة، اوانْعمري، تَومن ع بعينِة والساِبععندما، في الس 

 ومزقْتُ كُتُبي ألنَّها منَعتْني عن الطَّبيعة؛ 
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 انِعتاِقكم الكُلِّي منز راحل حياتكم، حتَّى إذا ما حانكَنَكم، وفي مختِلف مد ما َأمسِتقوا من الجوانْع

 ... ِبما ستَعِرفون واالنِدماِج من الحياة الَّتي تَعِرفونمنه، تَكونون، ِمثلي، مستَِعدين لالنِعتاِق

١٩٩٩ 

  
 
 

àÚ< <
ÐŽjÿÃß₣¹] 

  
íÿÛłŠĆßÖ_ 

 )قبَل تحديد المكان وتدوين الزمان(
وما ِزلْتُ َأطوفُ حتَّى انْتَهيتُ في . ووجدتُني نَسمةً، َأطوفُ في الكَون، ال حدود لي، ال، وال زمن

 . منهاا إنسانيا ِصرتُ جزءِرَئتَي رضيع، فَأحسستُ بالحياة أكثر، إذْ
١٩٩٥ 

 
àv×Ö_ 

     )زمن زواٍل عن أرٍض استَعادتْ حريتَها(

وتَقاتَلَتْ َأقْوام على أرٍض حتَّى زالَتْ عنها، ودرستْ آثارها، فاستَعادِت األرض حريتَها، ولَم يبقَ 

قَِريببه ع لُمٍن حع في الذَّاكرة ِسوى لَحضفِّقَ في وتخاِصمين، فال هو والم بين َل التَّقريبإذْ حاو 

رِت الطَّبيعةُ، طَيددْل رتطاِحنين، بالطَّاِمحين الم فَّقَ بينااللَّحن، وال هو ورا وشَج نداِوَل، لَحوج 

 . البقاء، لَحن الذَّكاِء والقُوة
  

 .نَعم، رددتْني الطَّبيعة
١٩٩٧  
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ì‚é’şÏÖ_ 
 )ُلْغاڤزمن هدوٍء على ِضفاف الـ(

 :وتَناقَلَتْني ذاكرةُ شَعٍب، قَصيدةً ال شاعر لها، تَقول
  
 

، بنَي  

،
، ، ان و

،ً
ج ثُ

  ،إلي نينالح كشَد إن 

 وقَِد انْدمجتُ برحيلي،  

 ِعشْ حياتَك ِمَألها؛  

ْدمجتَ بدورك    متى 

 ُأقْصد صومعتي، في العدجوِد،    

  ،ني، هناكتَِجد 

 حاِمالً يراعةً وورقَة  

ديد    َأبح عن 

  ١٩٩٧ 
 

ìÿ†ł~Ć’Ö_ 
 ) صحراء غوبي بمنْغُلْيا- زمن ِذهٍن حاِلم (

،اءمةً صخْرلْتُ صوشَروتَحُل، بني، من قَببقْري ضوري، عاِشقان، ونَقَشا .  لَموإِذ الْتَقَى، في ح

 . َألثَراحبهما على الحجر، غَدوتُ شاِهدةَ حب وتاريخً
١٩٩٥ 

 

ÛĆ–Ö_ 
ز من ِنضالإقالَةٌ(  ) في 

تُ معه جاِهديعتُ عليه، فسوفُِرض ،إنسان علي ةاوفُِرضِمثالي با، كما في ِنضال الشَّباب؛  عندالص 

 .  حكَم، فتَجبر- وقَِد اخْتار السياسةَ مصدر ِرزٍق، فعلَتْ رتَبه، وصار ذا شْأٍن -بيد أنَّه 

ن، وإذْ سَألْتُه ِلم يفْعُل ما يفْعل، وأين غَدِت الِمثاليةُ، وصار النِّضاُل، تَحجج، في قَهره اآلخري

 . بالِحفاظ على ما وصَل إليه
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ثُ

 
 .وكان َأن ُأِقلْت

١٩٩٧   

 
‚Žñ^ÃÖ_ 

 )حي ال تحديد لمكاٍن أو تدوين لزمان(
سوسحمان، ال ملي أو ز كانة، ال متُ إلى القُودكًاوعردا وال م... 

١٩٩٧ 

*** 

 
Ìè†ĆÖ_ 

. وحام الموتُ حوَل صومعة الشَّريف، لكنَّه، لما َأدرك ما كانَتْ عليه حياةُ الشَّيخ، َأعرض عنه... 

 ... نَده الموتَ ليدِركَه، فلَبى الموتُ النِّداء... بيد أن الشَّريفَ

من سيتْبعه، سيفعُل من سبقَه وما فعَل  كا، تماماي الطَّبيعة، فتَفاعال تَفاعالً كَوِنيوانْدمج الجليُل ف

زءج ،عى إلدراكهااوغَدا، باالنِدماج الكَونيقيقة الَّتي طالَما سمن الح ... 

م، في الصومعة، وَأسرع أهٌل وشعب إللقاء التَِّحية األخيرة على كَبير البالد، وراح بعض يشْتَ

ضين، فَيالع وبُأم ،دشْهآخر ي عو إلى قداسة الشَّريف، وبعضدخوٍر، فيِعثُ ارائحةَ بنْبمن األنوار ي 

 .سم النَّبي الجديدامن الصومعة نفِسها، فيدعو إلى الدعوة ِب
  

 : ما جاء فيها على مسمع الحضوروأما ِبكْر الِبكِْر ففَض وصيةَ جده، وتَال 

"تَِبروا، واذْكُروا، دائمُأوها واعتي، فاقْرصيياتي واحا وأبدأي منكم، ا، أن أفضَل من أي ليس كان 

اتمامأي كانا كما أن أفضَل من أي ِتقين .  منكم ليسنْعَل المأو كونقد ي وما أنا ِسوى إنساٍن عادي

 بأنِّي مطمِئن إلى كَوني لَستُ ال أوَل ا؛ ورجائي أن ال أكون آِخرهم، ِعلمامنْدِمجين ِفكْروال

 . المنْدِمجين ِفعالً وال آِخرهم

وأما يوم رحيلي فَلْيكُن عيد االنِدماج في الحقيقة واالنِعتاق الكَوني؛ وأما ضريحي، فَلْيكُن في "

؛ وأما هنا يرقُد إنسان من الوادي األخضر: ، وليكْتَب على شاِهدِتهاي نَفِسها، بسيطًصومعت

فتوحها، كالعادة، مباب كتْرتي، فَلْيعموهي، على حالها، من غَيِر تَرميٍم أو تَحسيٍن، اص ،كولتُتْر ،

 .دِثرحتَّى إذا شاءِت الطَّبيعةُ أن تَندثر بما فيها، فَلْتَنْ
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" مانالالَّز فإن ،مانهما طاَل الزع، ومسأو كانالالَّم فإن ،كانالم عهما اتَّسحوا لي، فمائي، ِإفْرأحب

ل، وأياأطوحسوس، فإنةُ المرقُد تَكُن ر، وأيأقْد حسوسا الالَّم ودجالالَّو ود، فإنجدى الوم كُني 

 ".أمدد

 ١٩٩٦أيار 

  

  

àÚ< <
sŽÚÿ‚ß₣¹] 

  

đjşË₣¹_ 
 َأمسكْتُ به، ليالً، وقد تَسلََّل مفَتِّشًا في حاِويات القُمامة، فعيرتُه، وتَركْتُه يتَخَبطُ في الحال الَّذي -

 ...هو فيها

أضميرا تَعتَِبر نفسك، أيها النَّاِقص؟ لقد َأخَذْتُ على عاِتقي مهمةَ المراقبة الَّتي بدْأتَ، ورحتُ  -

َأرقُب مجيء ذاك الِمسكين، ليلةً بعد ليلة، فصباحا إثر صباح، ثم في كلِّ وقٍت من أوقات النَّهار، 

ه، وبدَل أن يقوم بها في خَفٍَر كما في بداياِته، راح يماِرسها في إذ يبدو أن صاحبنا اعتاد فَعلَتَ

 .انِتظاٍم وامِتهان، حتَّى إذا ما وقَع نَظره علي، في آخر لقاٍء بيننا، شَعرتُ، أنا، بالخَجل
١٩٩٩ 

*** 

 
t^ÚŽ‚łÞc 

مسا يمن دفاعه، ولَم فاععائه، والدمن اد عاءلِْفظَ ِإنْتَهى االدي عليه أن ان الَّذي كانيصوتُ الد ع

 . بحكْمه

لمتَنَفَِّس والسجن، ودعاني الصمتُ إلى التَّعرف، عبر الثُّغرة، اوانْبثَقَ نور مظِْلم من الثُّغرة، 

  ما  ِمرآةٌ فإذْ اي مغْمضتان،ديان، وسماِع حكمه؛ فاقْتَربتُ من غَير أن َأتَحرك، ونَظَرتُ، وعينـبال
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ة
 

؛ فَأيقَنْتُ براء: صنِّعتْ يوما تُعرفُني إلى الديان، وتَلِْفظُ بحكِم ضميٍر إنساني ال يعِرفُ ِسوى كلمة

أنَّي في حتَم تَناِقضاِت قد زالَتْ، واالنِدماجالم ة نَفْسي، وأنضر . 

المحبة وفيه، فللجميع المصير عينُه، -هللاوها إنَّي َألْتَقي األنبياء واألشقياء، وَأنْدِمج معهم وفيهم مع ا

تَنَوالم اِدعال الر ،هو الكَفيُل بالتَّوازن اإلنساني ميراألساليبوإنَّما الض إلى . ع وها إنِّي َأعود

العدجود ذاتَه، -القُدرة الَّتي ما بِرحتُ جزءا منها، والعدجوِد الَّذي ما تَركْت، ال بل غَدوتُ القُدرةَ

 . إذْ ال جزيئاٍت بعد الموت

١٩٩٨ 

*** 

  

ÐŽ×şŞłß₣¹_ 
 .  إنساني باٍق، على األرض حيثُ المحيا الساِبقمستَِمر أنا في تَجوالي بعد تَعريٍج، بِفعل حنيٍن

ِذكرياتي معي، من محياي، وثاِبتَةٌ هي بعد تَعريجي؛ لذا، مستَِمر أنا في تَجوالي، وساِئح في 

 .الزمكان، دونَما حدود

جديد وما فَوقَ بشَر اليوم والغَد، وإن أنا في المعِرفَة المطلَقَة والحقيقَة الكُلِّية، ومنْطَِلقٌ إلى حيثُ ال

 :فهمي معي

 . همي اإلنسان في حياته، همي يومه وغَده؛ همي هناؤه وحريتُه

 والحقيقَة، من معنًى لَوال وأما اسِتنتاجي فأن ليس للحياة والموت، والقُدرِة في وجهيها، المعِرفَِة

 . اإلنسان

 ؤالي فِلم، إذًا، سعادتُه في األرض اسِتحالة؟وأما س

 مطمِئن أنا إلى نهاية اإلنسان، فأنا فيها، ولكن، ماذا عن حياته؟ وهل من سبيٍل لتَحسينها؟

إلنسان همي، وبالموت فقط شَبع الجاِئع والجِشع، ا. همي اإلنسان، وغَير قادٍر أنا على المساعدة

الم ميعوِحلْمالج ساواةُ بينالعاِلم والجاِهل، والم ر، وإدراكوتَهتَفاني والم. 

ي اإلنسانمتًا في ... هوياةً وموالكَون، ح كان؛ واإلنسانوال م مانفي انِدماٍج أنا، فال ز ،ولكن

  إذًا؟ والكَوِنانِدماٍج أيضا؛ فما همي، وهم اإلنساِن

عِتقٌ من التَّعبير، وساِئَل وأحرفًا؛ منْطَِلقٌ أنا، منْعِتقٌ من الِفكْر، قُيودا ومحدوديةً؛ منْطَِلقٌ أنا، منْ

  االنِْعتاق؛  إلى منْعِتقٌ من الدعوة ِلقٌ أنا،ـمنْطَ ِلقٌ أنا، منْعِتقٌ من اإلنسانية، شؤونًا وشُجونًا؛ـمنْطَ
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منْطَِلقٌ اإلنسان، منْعِتقٌ من إله الكَون؛ . منْطَِلقٌ أنا، منْعِتقٌ من المعِرفَة المطْلَقَة والحقيقَة الكُلِّية

 .منْطَِلقٌ إله الكَون، منْعِتقٌ من اإلنسان
 

 ،نْطَِلقٌ اإلنساننْطَِلقٌ أنا، مالكَونم نْطَِلقٌ إلهم. 

 .طَليقٌ أنا، طَليقٌ اإلنسان، طَليقٌ إله الكَون
١٩٩٩  

 
 
 

àÚ< <
ÜŽÖ^£] 

  
}ù_ 

 :وفي لحظات حياته األخيرة، فَكَّر الحاِلم واستَنْتَج... 

 في أن اَهللافَكَّرلوه بعن جمم ناس شَر، إذ ظنقول البفي ع ِرموشاخَ وه وشَب ِلدا، أنَّه إنَّما  وشَر

واستَنْتَج أنَّه، عندما فَتَّشَ . َأوجد اإلنسان ليتلَهى، فتَلَهوا، فيما خَِشيه آخرون حتَّى نَسوا أن يعيشوا

البشَر عن اإلله، وقد رسموه على صورتهم، شاخَ إلههم، في الزمان والمكان، وضاع بين وجوٍد 

شَرم، وفاتَ البدبكلِّ ما وع ِمجوننْدم، ويدوالع والمكان، والوجود مانالز نتَخَطَّووت، يأنَّهم، بالم 

 .يفَتِّشون عنه، وال يفَتِّشون

وفَكَّر في أن اإلنسان، إلنَّه مفَكِّر، يفْقَه الموت، ولذا، يخافُه أكثر، وألنَّه مفَكِّر ومستَنِْبط، ال 

على ِعتاقَ واالنِدماج في سهولة غيره من عناصر الطَّبيعة والكَون؛ واستَنْتَج أن يستَطيع االن

 .ه مجددا للوصول إلى هذَين المفهومينراإلنسان أن يستَخِْدم ِفك

وأبدية؛ وفَكَّر في أن النَّاس يْأملون بالحياة ما بعد الحياة، ويتَصورونها شَبيهةً بالَّتي يحيون، 

كما أن اإلنسان، متى . واستَنْتَج أنَّه ال تُعقَُل حياةٌ في الما بعد كِمثل حياة الما قَبل، وإالَّ كانَتْ رتيبةً

 َأدرك مصير ما بعد الحياة الَّتي يعِرف، أفال يغْدو اإلله؟
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وفَكَّر في أن النَّاس، في سعِيهم لإليمان، يبتَِعدون بعضهم عن البعض اآلخر، ويِصلون إلى 

قح ،دال ب أنَّه، إذا كان ة، وِصراعات؛ واستَنْتَجال اموضوعاٍت ِخالفي ؤِمن، فِلملإلنسان أن ي ،

من نَفسه، في قْتَِربزة؟ييمها الممة، وِقيبها، وباإلنساني ؤِمن 

وفَكَّر في اإليمان أيضا، واستَنْتَج أن اإليمان النَّظَري أسهُل الطُّرق لخَالٍص غير أكيد، فيما العمُل 

 .في سبيل األنْسنَة، ال بد فيه الخَالص

الطَّبيعة أكثر مما كان يؤثِّر فيها، فيما راح، في يومه، ه، كان يتَأثَّر بِسموفَكَّر في أن اإلنسان، في َأ

يؤثِّر فيها أكثر مما تؤثِّر فيه، ال بل إنَّه استَباحها؛ واستَنْتَج أن اإلنسان، لَِئن تَمكَّن من الِحفاظ على 

 .ن كَفيالً بالقضاء عليهوجوده في تاريخه القديم البطيء، فإن تاريخَه المعاِصر المتساِرع كا

ا، وفي اخِتصاٍر كُلِّيد، أخيرجقيدة، وووع عتقَدوم قُهم ِعرقٌ ولغةٌ وأرضفَري شرب تَِمرسأنَّه ال ي ،

 .وال يجمعهم سوى الجشَع، وقد نَسوا األنْسنَة
٢٠٠٠ 

*** 

  

  

<àÚ‚é^Þù] 
  

  

  
 

  U< < 
 أنا الوليد، أنا الفَتى،   

  دىأنا العأنا الم ،جوز 

 أنا األب، أنا الضنا،   

 أنا األم، أنا الجنى  
  

 

 أنا الجماد، أنا الحراك،   

 أنا الزرع، أنا الحصاد  

 أنا الخَير، أنا العطاء،   

 أنا الشَّر، أنا الشَّقاء  
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 أنا الحب، أنا المحبة، 

 أنا البغْضاء، أنا الكَدر  

 أنا األمُل، أنا الرجاء،  

 أنا الحظُّ، أنا القَدر  
  

 

 أنا الِفكر، أنا الحقّ،   

 لمبتَغىاأنا العقيدةُ،   

 أنا اليرى، وما يرى،   

 وكلُّ ما في السماء سرى  
  

 

 أنا الحياةُ، أنا الموت،   

 أنا الوجود، أنا العدم  

 ، أنا الخُلود، هللاُُأنا ا  

 أنا كلُّ الشَّيء، والالَّشَيء  
  

 

 أنا اإلنسان  

  ٢٠٠٠ 

 

  MM 
 موجود أنا، إذًا، مسؤول؛   

 موجود أنتَ، إذًا، مسؤول؛   

 موجودون نحن، إذًا، مسؤولون؛   

 بالسبِبية، نحن، مرتِبطون،   

 وبالتَّعاضد ملزمون؛  

 را وخَيرا، حزنًا وفَرحا، شَ  

 متعاِضدون  

  ٢٠٠٠ 
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àÚ< <
ÿéËŽÖù]ð^ 

  

<àÚØŽu]Ć†Ö] 
 

ÜşÒ 
 ِمن وقٍت ضيعتُ في أمٍل، 

 في شَوٍق، في قُبلٍَة من فتاة؛

 في حلٍُم، كَم ِمن وقٍت ضيعتُ 

 في وهٍم، في إنسانيٍة من حياة؛

 كَم ِمن وقٍت ضيعتُ في بحٍر، 

 في أرٍض، في رجاٍء من سماء؛
 

 آٍه، آه،

 آٍه، لَو ُأضيع الوقتَ مجددا،

 !ُأضيعه هباء
٢٠٠٢ 

 

» 
 طريِق عودتي من ِمشْوار الحياة،

 تُها، تلك الَّتي تَفاعلْتُ معها، وتَفَهم

 تلك الَّتي حلَّلْتُها، وفَلْسفْتُها؛

 في طريق عودتي من ِمشْوار الحياة،

 َأدركْتُ أن أسئلتي حولَها تَفوقُ إجاباتي عنها

٢٠٠٢ 
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Ł†Ž}a 
  دمع الرحيل؛إنَّه: دمع العين انْهمر

 َأفَيكون ِلِفراٍق، حزينًا سِخيا؟ 

 أم النِعتاٍق، فَِرحا شَِجيا؟
 

 : آِخر دمع العين انْهمر

 ها هو يتَدفَّقُ سيالً عِرما،

 ها هو يدفَعني لإلبحار، 

 !وها إنِّي ُأبِحر في فَرٍح ما بعده فَرح
 

نَشيد ِتما، إنِّي ُألتَم 

 ا؛شيد رحيٍل هو، ما وضعتُه يومنَ

 إنِّي ُأتَمِتمه للمرة األولى، 

 وقواي تَخونُني للمرة األخيرة؛

  ما ِزلْتُ ُأتَمِتمه، 

 وعساني، عندما َأنْتَهي منه، َأمضي؛

  ما ِزلْتُ ُأتَمِتمه، 

 وها إنِّي َأمضي، 

 ها إنِّي في فَرٍح َأعبر

٢٠٠٢ 

*** 

  

<àÚ…æ^v₣¹] 
 

°è^Î 
لَك اإلنسانعبك؟ َأقَتَلْتَ أخاك أم ج َل اإلنسانأو ماذا فَع ،لْتَ، قايينلته، وبعدما ماذا فَعخيفي م ،

  ، إيـاهفيما رفَض تَقِدماِتك وحبك  فقَِبَل تَقِدماِته، لَِئن صح أن الرب ميز هابيَل عنك، خَلَقَك، تَقْتُلُه؟
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وَأنْكَر عليك تَعبك، فقد َأمنَحك األسباب التَّخفيفيةَ على ما قُمتَ به، أنتَ الكاِئن المحدود التَّفكير 

رب من عطٍف خاص، بقَتِلك، لما غَفَرتُ له وأما لَو قام هابيُل، على الرغم مما منَحه ال. والقُدرات

 .أبدا
٢٠٠٢ 

 
íĆfÿvş¹_ 

 . ووجدتُها هناك، معلَّقَةً على صليب

 .وجدتُها هناك، تَبذُُل نفسها في سبيل اآلخَر، تَزوُل كي يحقِّقَ اآلخَر ذاتَه

 .ال خاطَبتُها وال خاطَبتْني، بْل تَساكَنَّا
٢٠٠٢ 

 
°u]ç 

َنِْتس، فلَم َأحظَ إالَّ ِبدن كيخوِته، على ظهر فَرسه رسينَنت، يسعى إلى ڤفَتَّشْتُ عنك طويالً، ِسر

 .طواحينه، فيما مراِفقُه األمين سنْتْشو، على ظهر حماره، يسعى خَلفَه

أنا ال َأتَصورك سوى وال بأس، ف. خَلَّدتَ دن كيخوِته، عزيزي ميِغل، في عقول النَّاس ومخَيالتهم

  . باحٍث عن مغامرٍة جديدٍة لبطَلك الذَّي أنتَ هو
  

 فهيا بنا إلى المغامرة، هيا بنا نَستَكِْشفُ مع دن كيخوِته وسنْتْشو، ماذا تَنْتَِظر؟  

٢٠٠٢ 

 
łÉÿ 

ِجْئتَ من أسوج، بالٍد لم . همرشُلْدكُنْتَ الثَّاني في تَولِّي األمانة العامة لمنظَّمة األمم المتَّحدة، 

قُمتَ بواجبك خير قيام، . تَعِرِف الحرب منذ َأمٍد بعيد، ومهمتُك إرساء السالم في العالم ما َأمكَن

 وسعيتَ الستقاللية المنظَّمة، فنَجحتَ إلى حد كبير، بحيثُ افتُِقد أمثالُك في زمٍن جِعلَِت المنظَّمةُ

 .مِطيةَ الرأي الواحد والقوة الواحدة
٢٠٠٢ 
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ð^ße_ 
أبناؤك، جرج واِشنْطُن، يا من كُنْتَ محرر الواليات المتَّحدة األمريكية؛ أبناؤك، يا من عملْتَ في 

إنصاٍف من أجل إنساٍن أفضل، ُأنْظُر إليهم، بعد قَرنَين على ِغياِبك، وقد بلَغوا من التَّطور نزاهٍة و

شَأوا، يطاردون الِمريخَ مثالً، يبحثون فيه عن مصادر المياه، فيما يتْركون مياه األرض الوفيرة 

 ! في عطَش الماليين من األقّل حظا من أبناء جنسهم،تَتَلَوث، ومئاِت
 

 أهكذا َأردتَ أبناءك أن يكونوا، واِشنْطُن؟    

٢٠٠٢ 

  
  

àÚ< <
đ„Ö]ï†Ò 

  

<àÚÚđ‚şÏ₣¹] íÿ
 

 ،نَيب 
 

لَطالَما ردد جدك على مسمعي أن األرقام قَتَلَتْه، بمعنى أن عملَه اإلداري، مع ما تَضمنَه من 

 . أرقام، منَعه من الِكتابة

ني في وأملِّه، َأعحها في غَير معظمتُ معضف هي الَّتي قَتَلَتْني ألنَّي واألحر ا أنا فأقوُل لك إن

 من كَسب العيش، فقد شَغَلَتْني عن تْنيمؤلَّفاٍت غَير أدبيٍة عديدة، لَِئن َأفادتْ كثيرين وَأعجبتْ، ومكَّنَ

 .خْتَِزن الخَلْقالكتابة األدبية الَّتي، وحدها، تَ
 

 يا ساِعيا النِْعتاق، 

 .لكُلِّ بشَري جذور عليه أن يفْخَر بها، أيا كانَتْ، على أن يمِسك بحسناِتها، ويرمي اعِوجاجاِتها
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ذورا جوأمعروفينني الميسين، وال َأعل والقدسةٌ في أرض األنبياء والرفَضاِرب ل، كمنهم فقط، ب 

أيضا، أولئك األنبياء والرسَل والقديسين من حاِملي الِعلم والثَّقافة، وكلَّ إنساٍن عاشَ إنسانيتَه على 

  .زمانُهأفضل نَحٍو وفْقَ الفضاِئل اإلنسانية الَّتي عرفَها 
 

 : جذورك، بنَي، في المشِْرق، قَلِب العالَم

 .  األوحد، حملوا إليك شُهرتَك، فنَعمان خادم معبد إيلإللِهأآلراميون، مكْتَِشفو إيل، ا

شَع وأما القائد نَعمان السوري فشُفي من البرص، في القرن التَّاسع قبَل المسيح، على يِد النَّبي ألي

 .وأما اآلراميةُ فنَطَقَ بها المسيح نَفسه. باغِتساله سبع مراٍت في نهر األردن

رات الغَير، كَنعان َأنْجبِت الحرفَ وإن لَم تَحتَِفظْ بملَكَته طَويالً، واغْتَنَتْ بحضا-وأنتَ ابن فينيقيا

   . يتَهاوإن َأضاعتْ هِو

ٍب انْتَصرع نًىوأنتَ ابنلِقيامته م دها حتَّى لم تَعخَبا ِعز وإن ،قَفاتُ ِعزقِّ فكانَتْ لها وتْ للحر.  
 . وأنتَ ابن لبنان َأعطى إفراديا ولما يعِط جماعيا، والسبب اتِّجار في كلِّ شيء

  .اهللامةً، حيثُ رنَّم منِشدوها حضر وأنتَ ابن كنيسٍة مشِرقيٍة متَجذِّرٍة في التَّاريخ، وإن منْقَِس
 

 ولكن تَذَكَّر دوما أنَّك، وقبَل كلِّ شَيء، ؛فافْخَر، بنَي، في كلِّ هذا، بما لك، وال تَتَهرب مما عليك

 . ابن اللَّحظة، وابن اإلنسانية جمعاء

 ويكْفي اإلنسان أالَّ يظِْلم، بالمعنى األوسع واألشمل ثم إنَّك ابن بيٍت ما تَعود أبناؤه أن يظِْلموا،

  ...فَأِرح ضميرك ظَليما في ِسجن، وال تُحملْه ظاِلما في حرية. لِفعل الظُّلم، ليعيشَ إنسانيتَه
١٩٩٨  
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