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^⁄e_< ìİ̂ éu< ُجموعةة الكاِملَة؛المؤلِّف عمال أماألدبي  عموِعشرون"وكما ج سمن قَبُل " خَم
سةً إلى نصو وِعشاخَمحاولةً نَثريى في الذِّكرى الخامسة والعشرين لوالدة  أخرٍصرين م

e_<ìİ̂⁄^، فإن األحرف اآلِتيةصاحب  éuعمجي ،عمجة  ، وسيَل أعمال المؤلِّف األدبيجمم ابتداء
دا محاوالٍت طُفولية، بالمحِكية اللُّبنانية، والعربيِة الفُصحى، والفَرنسية، في ما ع( ١٩٦٩من عام 

، منها ما هو في أوراٍق خاصة، ومنها ما هو في كُتٍُب من صنع يِد يزية، ما زالَتْ مخطوطَةواإلنكل

، ١٩٧٠الذي نضده المؤلِّفُ ووضع رسومه وأخرجه في نسخٍة واحدٍة عام " ألوان"المؤلِّف، ِمن ِمثل 

  ").خمس وِعشرون"وأورد بعض نصوصه في 
  

e_<ìİ̂⁄^  من)٢٠٠٩- ١٩٦٩(  وفي الجزء األول éu:  
" أنِت والوطَن"، و١٩٧٩ الصاِدر عام" خَمس وِعشرون" اسِتعادةٌ لـ الكتاب و؛"ألرساِئل "-

وأما صدور .  المختِلفةه، ومرحلية، رافَقَت طبعاتالصاِدر في العام التَّالي، مع إضافاٍت عديدة
  .١٩٩٥ألول كانون اإلى ي طبعته األولى فتعود ف" الرساِئل"
  .١٩٩٧، وصدور طبعته األولى في تشرين الثَّاني "ألمنْعِتق "-
، نهايةَ ألٍف، بدايةَ آخر "أدبيات األلف الثَّاني"من ضمن وصدور طبعته األولى ، "ألمندِمج "-
  ).١٩٩٩كانون األول (
  .٢٠٠١طبعته األولى في تشرين الثَّاني صدور و ؛"حالِِمأل "-
  .٢٠٠٢يعود إلى كانون األول ، وصدور طبعته األولى "فياءألِلأ "-
  .٢٠٠٥ آذار فيوصدور طبعته األولى ، "ألمسالِِم "-
، وصدور طَبعتَيهما يعود إلى ٢٠٠٨، "المتَساِمح"، و٢٠٠٦، "ِلحبِك سالفَة"أو " القاِتل "-

e_<ìİ̂⁄^الجزء الحالي من  éu.  
 الجزء نمن هذا، وال يتضم الحالي^⁄e_< ìİ̂ éu الذِّكرى" كتاب " عام من ١٩٩٩الَّذي صدر 

، إذْ هو في طَور التَّوسيع، كما ال يتضمن المخطوطات غير "أدبيات األلف الثَّاني"ضمن 
  .تيبها بعد، إلى كتاباٍت أدبيٍة متفرقَة لم يجِر تَر"الذَّات"، "العداء"، "الزاِئر: "النَّاِجزة اآلِتية
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شَقيقتا "وتَعود فكرةُ ِكتابة . ٢٠٠٨ و٢٠٠٧ ي العامين بين تموز"نهاية عشّ"وِضعتْ ِكتابةُ 
  .٢٠٠٨ ربيع عام ، وكذلك بدايةُ وضعها؛ وأما الفراغُ منها فكان في٢٠٠٦ إلى عام "النُّعمان

e_<ìİ̂⁄^ِضمن الجزء الحاِضر من  األولى هذه، بِكتابتَيه، فِمن "المتساِمح"وأما طباعةُ  éu.    



  
 
 
 

l^èÿçjv₣¹_ 
 

  ٦..................................................... ...............هذا الكتاب
 

 ٧ .....................................................نهايةُ عشّ: ألجزء األول

 )٨(الياء المضعفَة : ِبمثابة مدخَل

 لى جوهرة الخليجِإفَ: ... ٢/ ألثُّنائيةُ األولى- )٩( ... قدمي السيدةعند: ١/ألثُّنائيةُ األولى

 مشكلةُ المشاكل: ... ٢/ةُ الثَّانية ألثُّنائي– )١١( ...مشكلةُ الالَّمشكلة: ١/ ألثُّنائيةُ الثَّانية– )١٠(

وتركَت : ... ٢/ ألثُّنائيةُ الثَّالثة– )١٥( ...ترك ريشتَه ومضى: ١/ ألثُّنائيةُ الثَّالثة– )١٣(

: ... ٢/ ألثُّنائيةُ الرابعة– )١٧( ...بقي القَشّ: ١/ ألثُّنائيةُ الرابعة– )١٧( سنبلتَها ومضت

 ألثُّنائيةُ – )٢٧( ...ما نفع الجناح: ١/ ألثُّنائيةُ الخامسة– )٢٥( ح...ِليشهد للريـ

  .)٣٠( وقد نَزلَِت الصاِعقَة: ... ٢/الخامسة

  
 ٣٥.................................... .............شَقيقتا النُّعمان: ألجزء الثَّاني

 )٣٦(ِبمثابة مدخَل 

 )٣٨( الموِهبة- ألشَّقيقةُ-  )٣٨( الجمال- ألشَّقيقةُ-  )٣٧( اليتيمة-لشَّقيقةُ أ- )٣٧( األم-ألشَّقيقةُ

 - )٣٩( الفيلسوفةُ وشقيقتُها الحاِلمة- ألشَّقيقةُ- )٣٩( العاِلمةُ وجارتُها المنحوسة- ألشَّقيقةُ–

 المرذولَة- ألشَّقيقةُ- )٤١( ةالمزينَ- ألشَّقيقةُ- )٤١( العذراء- ألشَّقيقةُ- )٤٠( المسِعفَة-ألشَّقيقةُ

الحسد، ومحاميتُها، - ألشَّقيقةُ- )٤٢( القاِضية-المتخاِصمتان والشَّقيقةُ- ألشَّقيقتان- )٤٢(

  .)٤٤(  شَقيقتا النُّعمان– )٤٣( الكَِذب-الشَّقيقةُ
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عنى الصح، وهو هنا ِبمالتَّسام عن(فِْح قد يكون(، ا، الجاِمعوالِحلِْم، في آٍن مع 

  .األساس بين الِكتابتَين اآلِتيتَين، المنفَِصلَتَين ِفكرةً ومعالَجةً

، ِقصةٌ رمزيةٌ تُحاكي الشِّعر، تَروي "نهايةُ عشّ"في الِكتابة األولى، المعنونِة 

، وما تَستَطيعه ، أي عشٍّدمير العشِّ، ِبمعنى الحسد، تَ)من(كيفَ تستَطيع الغَيرةُ 

  .الغَيريةُ، أو حب الغَير، والعمُل ِلصالحه، في هذا الصدد

، رمزيةٌ بدورها، ، فِحواراتٌ نَثريةٌ"شَقيقَتا النُّعمان"وأما الِكتابةُ الثَّانية، المعنونةُ 

أو بينهما وبين شَقاِئقَ أخرى من / وِصفَتَين، الِحكمِة والمحبة،-بين شَقيقتَين

  .ذَواِت الصفاِت المستَعارة من بني البشَر
  ٢٠٠٨تموز 
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Øÿ}‚ÿÚ<íÿe^nÿ²< <
íşËĆÃÿ

فَ

–₣¹]<Łð^éÖ_< <
حب الغَير، والعمِل ، ِبمعنى الحسد، والغَيرية، أو )من(ألفارقُ بين الغَيرة 

ة"ِلصالحه، حرفٌ مشَدد هو، هنا،    . "ياء مضع

في األولى : هذا في اللُّغة، وأما لجهة المفهوم، فالكلمتان على طَرفَي نَقيض

نهايةُ األنسنَة، وبالتَّالي، نهايةُ البشَرية، وفي الثَّانية األمُل في تطوِر األنسنَة، 

  .  األمُل في تطوِر البشَريةوبالتَّالي،

 )من(ألقصةُ اآلِتية، الموضوعةُ في ثُنائياٍت رمزية، ِمثاٌل عما قد تفعلُه الغَيرةُ 

  .بالعالِئق اإلنسانية، وما يمكن الغَيريةَ أن تحاولَه في مواجهة هذا الشَّر المطَلَق

الحاِلم، وملكَه وحده، بمعنى أن -بطَِلها، العصفوِروأما رمزيتُها فتَبقى ملك جرِح 

  .بالِوراثَةو، حتَّى إلى ذُريتهإلى أحد، ملكَه هذا ال ينقَُل 



  

  

  

  

  

  
±æù]<₣íĆéñ^ßnÖ_KM< <

ÿ‚ßÂì‚đéĆŠÖ]<êÿÚÿ‚şÎ<JJJ< <
  

  ن اآلالِف العشرِة حضارةً ِم

  ِارتَفَع،

  ن حيثُ انتَشَر حرفٌ وأرجوانوِم

  قَت؛حلَّ

  طَموحا، سابقََ الشَّمس غربا،

  ِسالحه ريشتُه،

  وآِملَةً، شَقَِّت السحاب شَماالً،

  في ِمنقارها سنبلَة
  

  عند قَدمي السيدة،

  في تَلَّة القداسة،

  هبطَ، وحطَّت؛

  صنَوبر هنا، ورود وياسمين هناك،

  :والصدفَةُ خَير ميعاد

  ناغاها، واستَجابت،

  فتَعاهدا؛

  ومن حطام العيدان جمعا



ML<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<á^ÛÃÞ<êq^Þ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
< <

  عشا، وتَشاركا؛

  ومن ذَوي األجنحة 

  خمسةً رِزقا؛

  

  
Ćéñ^ßnÖ_±æù]<₣íKN< <

JJJ<şÊdsé×¤]<ì†âçq<±< <
  

  ن أجل من رِزقا جدا، اجتَهدا،ِم

  : هم انتَقالن أجِلوِم

  ركاتلَّةَ القداسة تَ

  وفي جوهرة الخليج حالَّ،

  وهناك أنشأا، 

  ال ِمن دون تعٍب، أو حسد،

  عشا عظيما،

  فيه أكمال عنقود غرامهما

  ِبعصفورٍة؛ 

  قا، ُأسرةً، وراحا، كلَّما حلَّ

 يفخران، 

  فَِمن حولهما

 ،أربعةُ عصافير  

 وعصفورتان

  فيهم، وفيهما، 



<^⁄e_<İì^éuI]<ðˆ₣¢]<ÙĆæù<K<<àÚ^nÖ]<Łh^jÓÖ]I<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<xŽÚ^Šÿj₣¹]<<<<<<<<<<<<<<<MM<<<<<<<<<<<<<< <
< <
  ن جماِل الخَلِْق ودماثَِة الخُلُِقِم

  !ما يشْرح أي صدر

  

  
Ö_íéÞ^nÖ]<₣íĆéñ^ßnKM< <

íş×ŽÓŁÚøÖ]<₣í×ŽÓŁÚJJJ< <
  

حسوسالالَّم نمألز  

  إلى انِقضاء،

  وال مشِكلَة؛

  ِصغار العصافير، 

  وصغيرتاها، 

  تَنمو،

  :وال مشِكلَة

  الريشةُ الداِمعةُ ِحبرا

  تَجني القوتَ،

  وتُلَقِّن، بالتَّساوي،

  كيفَ تُمتَشَقُ الريشُ؛

  ةُ المنحِنيةُ عطاءوالسنبلَ

،تُطِعم  

  وتُعلِّم، بالتَّساوي،

  كيفَ تكون عاِطفَةٌ، 

  واألمومةُ؛



MN<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<á^ÛÃÞ<êq^Þ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
< <

نمألزحسوسالالَّم   

  إلى انِقضاء،

  وال مشِكلَة؛

  ِصغار العصافير،

  وصغيرتاها، 

  نَمت،

  :وال مشِكلَة

  ي الصغاِر القوتَ، جنْ

  بالجهد، بدأ،

  وكذا تمرن الصغيرتَين، 

 ،ببالح  

  على أمومٍة قاِدمة؛
  

  تلك حياةُ كلِّ عصفوٍر،

  :ذاك قَدر كلِّ حياة

  ٍل،مسيرةٌ نحو زوا

  !وما أحلَى زواالً يؤسس ِلحياة
  

  عصفور الحب، وعصفورتُه،

  الريشَةُ والسنبلة،

  إلى زوال؛

  وما همهما،

  وعصافيرهما، وعصفورتاهما،

  إلى حياة؟



<^⁄e_<İì^éuI]<ðˆ₣¢]<ÙĆæù<K<<àÚ^nÖ]<Łh^jÓÖ]I<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<xŽÚ^Šÿj₣¹]<<<<<<<<<<<<<<<MO<<<<<<<<<<<<<< <
< <

íéÞ^nÖ]<₣íĆéñ^ßnÖ_KN< <

JJJØŽÒ^ş¹]<₣íş×ŽÓŁÚ<< <
  

  مشكلةُ الالَّمشِكلَة

  :تلك مشِكلَةُ المشاكل

العصافير فكأن-،األبناء  

،يكما كلُّ ح  

  والسيما اإلنسان،

  !ال تَحيا بال مشاِكل
  

  !ال مشِكلَة؟

  كيف هذا؟

  كيف حياةٌ من دون مشاِكل؟

  !اِكل؟وما الحياةُ من دون مش

  ثم، الخَوفُ من موٍت،

  ماذا عنه، وكيف يحارب؟

  سألَِت العصافير؛ 

  بالبحث عن الشُّهرة، ولَو زائفةً،

  !جاءتْ إجابةُ بعِضها

  وكيفَ السبيُل إلى الشُّهرة؟

  سألَتْ؛ 

  باتِّباع األنانية الطَّبيعية، 

  ،جاء اسِتنتاج البعض

هتَنَبولم يأن :  
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  لَِئن كانَِت األنانيةُ طَبعا،

  فَِللتَّطَبع وجبِت الغَلَبةُ؛

  ولَِئن كان الطَّبع خَوفًا،

   الخوِف البطولةُ؛ذليُلفتَ

  ولَِئن كان البحثُ عن الشُّهرة،

  والسيما في ظالل الموت، مجرد وهم،

  فَجريمةٌ إن جاءِت الشُّهرةُ زاِئفَةً،

  وعلى حساب اآلخَرين؛
  

،بتَحقيق الذَّاِت شُِغلَِت العصافير  

  برغٍَد من عيٍش، ببحٍث عن بقاء؛

  ِضيق،نَِشطَتْ في جمِع حبيباٍت ِل

  في تَحصيل ألقاٍب كما ِلخلود،

  وامتَشَقَت ِريشَها 

   – وصاِحب الريشَة في انِتشاء -

  ،أن طيور السماِء، الرب يطِعمهاوفاتَها 

  ...وأن ليس كلُّ من حبر َأبدع

  !فكيفَ إن حبر بغَير ِحبره؟
  

  وأما حاِلم العصافير، صغيرها، 

  : ع الطَّبيعةفتَفاعَل م

  ما راعه موتٌ، وال غَرتْه شُهرة،

  تَعود الغَيِريةَ، حاوَل االنِعتاق،

  َأقدم؛



<^⁄e_<İì^éuI]<ðˆ₣¢]<ÙĆæù<K<<àÚ^nÖ]<Łh^jÓÖ]I<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<xŽÚ^Šÿj₣¹]<<<<<<<<<<<<<<<MQ<<<<<<<<<<<<<< <
< <

ínÖ^nÖ]<₣íĆéñ^ßnÖ_KM< <

îÿ–ÿÚæ<äÿjè…<şÕ†iJJJ< <
  

أباك !أباك! كك! وُأمُأم!  

  !ُأمي! وُأمي! أبي! وليس أبي

  برفع المسؤوليِة، بإلقائها على الغَير،باألنانية، 

  تعامَل معظم العصافيِر، معظم الوقت،

  فيما ال يؤسس عشٌّ على غَيِر التَّضحية؛
  

  ، وعصفورتُه؛وغَدا لكلِّ عصفوٍر عشُّه

   عشُّها، وعصفورها؛ولكلِّ عصفورٍة

  وتوزعِت الِعشاشُ 

  بين قدمي السيدة وجوهرة الخليج،

   -وتعدى بعضها 

 ،يحفَِت الرصوقد ع  

  -فأكثَرتْ، وأطالَتْ 

  إلى البعيد البعيد؛ 
  

  وأما صاحب الريشِة، 

  لَةُ السنبلِة، وحاِم

  ففي عشِّهما باِقيان،

  يان، ببعض حب مكتَف

  وبأكثر من باقة حب ال يرغبان؛
  

أباك !أباك! كك! وُأمُأم!  

  !ُأمي! وُأمي! أبي! وليس أبي
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  برفع المسؤوليِة، بإلقائها على الغَير،باألنانية، 

  تعامَل معظم العصافيِر، معظم الوقت،

شٌّ على غيِر التَّضحية؛َؤفيما ال يع سس  
  

  ولم يغَير ِصغار األمِس، في معظمهم،

وهم، وقد غَداليوم، ولهم ِصغار ا ِكبار  

   من أنانيتهم واتِّكاليتهم؛

  بل َأيقَظوا، إلى هذا، الحسد الدفين،

  : ذاك الَّذي ال يعيشُ إالَّ مع حميميه

  محاميِه الكَِذب، ومهندِسِه االفِتراء،

  !فيما العناد في غيِر الحقِّ طَبيبه األمين
  

  ظن بعض العصافير أنَّه يسلَم؛

  ؛بالحسِد، وبالكَِذِب واالفِتراِء والعناِد، يسلَم

  ظن أنَّه، بذلك، يسلَم، 

  وإلى األبِد يسلَم؛

  

  وكان أن ألقى كبير العصافير سالحه،

  كما على كلِّ عصفوٍر أن يفعل،

  ألقى ريشتَه، ومضى، 

  أن يبقَوا متَِّحدين،"موِصيا ِفلَذَ كَِبِده 

  أن يحِمَل كلٌّ منهم ِريشَتَه، 
ُّ،  م،حيثما يحل ِلنُصرة الظَّلي

ِبره ح   أن يذكروا 
  ..."أمام كلِّ عليم
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  ألقى العصفور األكبر سالحه، إذًا،

   ومضى؛ألقى ريشتَه،

  وعند قدمي السيدة 

  ؛ "ينَور في دجى القَبر"راح ينتظر أن 
  

  ، أم العصافيِر، "ِستُّ الحباِيب"وأما 

نبمِسكَةً ِبستْ مرينها، فبِقيداِفعةً عن علِتها، م  

  وإلى الرمق األخير؛

  وإذ وجب عليها إلقاء السالِح بدورها،

شتْ، باركَتْ عروتْ، وال تَصا ما أراد  

  أن ِمن نهايٍة له،

  ثم أسقطَتْ مكرهةً، وباألوجاع، 

نبلتَها،س  

  فَِطير بها عند قدمي السيدة،

  !إلى حيثُ صاحب الريشة ينتَِظر

  

  
íÃe]Ć†Ö]<₣íĆéñ^ßnÖ_KM< <

flşÏÖ]<ÿêÏÿeJJJ< <
< <

  غاب المناغي، والمستَجيبة،

   المجاِهدان، غاب الباِنيان
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  وبقي القَشُّ، ،"أصالِن"غاب الـ 

  ...ويبقى الحجر تماما كما يفنى البشَر،
  

   العشُّ من أي ُأنٍس،وخَال

  وطاَل زمن ذهاب قَشِّه مع الريح،

نتِقُل وضاعشٍّ يِبع لُمالح   

  من ذي ِريٍش إلى ذي زغَب؛
  

  

  وجاء من يسأُل اقِتناء العشِّ 

  ؛من عصفوري البعيد البعيد، وريثَيه

  -طَلبا من الحاِلِم الحليم 

   بالجسد، وكان أقلَّ عصافير اُألسرة سفرا

  -وإنَّما أكثرهم سفرا بالِفكر 

  طَلبا منه أن يقِدم، فما رفَض؛
   

  : وسألعز عليه األمر أوالً،

   من الصناعة؟أين التِّجارةُ

 في لحظٍة، وِلقاء شتَراهشٍّ ومع بيعم ةأينماد،  

والج اٍم، وبالحبشٍّ في أيهد؟ِمن بناِء ع  

فَكَّر شٍّ، من دون العصافير؟ ثمع شُّ، أيما الع أن   

  َأدرك أن العشَّ إلى زوال،و

  وسره أن تُعشِّشَ فيه عصفوراتٌ مهاِجراتٌ

  بهن،هن لمناجاة رنَذَرن حياتَ

  ففَعل؛
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  َأقدم، كعادته، في مجانيِة الغَيِرية،

  فيما البعض ربض؛ تَحين الفُرص، انتَهزها،

  للرئاء،  مطِلقًا الِعنان لظُنون النَّفس،

 ليمالح غفَُل عن األمر -والحاِلمِلي ولم يكُن -  

   يتَمم واجبه في أخوة العصافير،

  ...يسمع، يقرُأ في العيون، يتَسامح

كَِذب ،دسغالون، ...حي ،ستَوِعبي  

  يدير األيسر ِليظِهر وجه المحبِة، يتَطاولون؛

  وِعوض أن تُقَدر التَّضحيةُ،

ض حالتَّسام عفًا،فُِهم  

ا لخطٍإ لم يْل؛ال بل تأكيدحص  
  

  

  

  بعد مبيع العشِّ، 

حان  نميباٍت توزيِعزبح   

  ِمن جنى أميِر الريشة ومِلكَِة السنابل؛
  

  ولم ينفَع تَضرع الحاِلم الحليم

  ؛في رفع كأٍس أخرى عنه

  كُلِّفَ، فَأقدم من جديد، حبا وضنا،

  وإن مدِركًا ما هو واِصٌل إليه؛

  لة،لسنبواِثقًا أن ِفعَل الريشة وا َأقدم من جديد،

  أن التَّطبع، أن الفضاِئَل،

  وِصنِْوه الكَِذب، ال بد أقوى من ِفعل الحسد،

  ال بد أقوى من الطَّبع، من الرذاِئل؛
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فَكَّر وكان:  

  ،إنَّما هي حبيباتٌ

  ومنذ متى 

  تُقاس عظَمةُ العصفور، 

عدا وما بدني ،  

  ِبحبيباٍت يقتَنيها؟

  ع الفَقر جمأن يو

  خير من أن يفرقَ الِغنى،

  يس من الواِجِب أن يكون، هذا، ألَ

  هو المبتَغى؟
  

    َأمستْ العشِّحبيباِتد أن بي... 

  مسرح تَجاذٍب ال إلى نهاية؛

  ال ِعلم، ال، وال تربيةَ، 

  وال خبرةَ حياٍة تَشفَع؛

  حبيباتُ العشِّ، على ضآلتها، 

  ، والنِّهاية؛غدِت البدايةَ

  وأما من تَرفَّع عنها

  فَِلدرء إساءة،

  أو ِلتَفَرٍغ ِلشَماتَة؛
  

  سان، بمساوِئه،وكأن اإلن

  تجسد عصفورا؛

  وكأن، في تلك األمور،

  :ال فَرقَ بين طَيٍر وبشَر
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   لغَيريته، "ُأصلُبوه"، نَعم، "ُأصلُبوه"

  !سن، وبمجانية فقد أح"ُأصلُبوه"

  ! فما ِمن إحساٍن أو مجَّانية... "ُأصلُبوه"

  ِلمتعِة المشاهدة ليس إالَّ؛ولَو ... "ُأصلُبوه"

 ... دم ِدره من جديد،"يوسفَ"وكان أن   

  ولَم يفَضلْه أبوه؛
  

  معرفةٌ صاِمتَةٌ من أجِل لُحمة عشٍّ

  ماذا تستطيع في وجه مخيلٍَة مريضٍة

  تَرمي نقاِئصها على اآلخَرين،

  ضاِئل وتقوم بعكسها،تقوُل بالفَ

  وهمها انِقضاض إلنهاء عشّ؛
  

  وواِعٍظ، لم يحلُم يوما خارج األنا،... 

  كيفَ له أن يقرض الشِّعر، أن يحاِفظَ على ريشة؟
  

  وواِعٍظ، لم يشعر يوما خارج األنا،... 

  ألخوة، أن يحاِفظَ على سنبلَة؟كيفَ له أن يعرفَ ا
  

  وواِعٍظ متَحفٍِّز... 

  :مد المادةَ حتَّى راحِت الروح

  لم يترك من الريشِة سوى قُطَيرٍة،

  ومن السنبلة سوى حبيبة؛

  أخذَ، وأخذَ، وأخذ،

  ال بل باع في سوق النِّخاسِة،

  عصر ِفكٍر، وصنْع يد؛
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  وواِعٍظ، أسيِر نَرِجسيٍة، ... 

  فَمدِمِن حسٍد وكَِذب؛

،ته النَّرِجسمن نَرِجسي ِئمس  

ده الحسومن ح،ومن كَِذبه الكَِذب ،دس  

  ولما يسَأم؛

دِركاِعظٌ ِمثلُه، كيف ال يو  

  أن النَّرجسيةَ نهايتُها الموتُ غَرقًا

  !في صورٍة له تَعِكسها صفحةُ المياه
  

 ...صفورال ععِظ هذاو ،  

  خَِطَئ ألبيه السماوي أوالً،

  فألبيه الطَّبيعي، وأمه،

   وأشباِهه، وبني ِجنسه،فألخوِته،

  وقبَل كلِّ هذا، خَِطَئ لنَفسه؛
  

  عصفور الوعِظ هذا،... 

  كيف يستمر يعيشُ عبد أرٍض

  ال ينفَعه انِتظار سماء؟

  كيف له أن يِعظَ،

  وهو يستمر يعيشُ عبد أرٍض

  ال ينفَعه انِتظار سماء؟
  

سل" ر  ر،ا رسالً اثنَي عشَ غَدو"نصفُ ال
  أفال بد؟ أفال بد من يهوذا واحٍد على األقّل؟

   يهوذاه؟، يهوذًا ما؟ن العصافيرأم أن في كلٍّ م
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  كلُّ عصفوٍر أدرك ما اقتَرف،

  بالِفكر اقترف، وبالالَِّفكر،أدرك ما 

  ما بالقَول اقترف، وبالالَّقَول،

  ما بالِفعل اقترف، وبالالَِّفعل؛

  ونَِسي أِن ِاحفَظْ إرثَ الواِلدين،

  وَأِضٍف إليه إرثًا،

  !يك الواِلدان أسعد الخَلق
  

  

  

  ال أحد من العصافير يخِطئ، ولكن،

  ذاك هو المبدأ،

   خَطََأه ِعنادا،لم يدِرك وإن أخطَأ،

،ا؛ وإن أدركَهرما اعترفَ به ِكب  

  :وحدها الضحيةُ اعترفَت محبةً وكُبرا

  لقد َأخطأتْ باإلفراط في تَفَهم اآلخر،

  في مسامحته،

  فحتَّى في التَّسامح بعض إخفاٍء ِلحقاِئق،

  وبالتَّالي، بعض كَِذب؛

  : وكُبراوحدها الضحيةُ اعترفَت محبةً

  لقد َأخطأت باإلفراط في تَفَهم اآلخر،

  في مسامحته،

  فَلَِئن كان التَّسامح الظَّرفي، مع الغريِب، 

،ضفَر  

  فإن التَّسامح المستَمر، مع القريِب، 

  ِانِفجار مؤجل؛
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أن الجريح الحاِلم فَكَّر ،عِذرِليو  

  :كما النَّاس، كذا الطَّير، في الطَّبع، أجناس

 ،والكاِسر ساِلمِمنه الم  

  وِمنه العندليب والغُراب؛

البيطَ ُأِعدولكن، كيف ِلج وتُِحب وت لتَشد  

  أن تَنعقَ وتَكَره؟
  

 ال بدكانَتْ، ساعةَ تَخَلٍّ أن  

  ِاجتمع فيها الحسد بالكَِذب والرئاِء والتَّذاكي،

  ساعةَ تَخَلٍّ دارِت األلِسنَةُ خاللَها في الالَّموضوع، 

  ...فتَبلبلَت

 ،ساعةَ تَخَلٍّ لُفِّقَتْ فيها األكاذيب  

درجخطيئةوم الظَّن !  

 ،فيها ظُلم ساعةَ تَخَلٍّ كان  

  !والظُّلم َأقتَُل من الموت
  

  إنَّما هي ساعةٌ، وتَزول، قالَها في ِسره،

 ،صفوٍر خَلَدإذ ما ِمن ع  

  وال عيشَ ممِكنًا ِبغَير المحبة؛

  ثم، ليس هو، نَفسه، ِبقديس،

  حين، وإن ثمةَ، ِلجميع الطَّير، وفي كلِّ 

  !وقتٌ للقداسة

  

  واطمَأن الجريح بأن سامح مجددا، 

  !يبقى التَّسامح أقصر الطُّرق إلى السماء ففي المطلَق،
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  افير، وأما ريشةُ كبير العص

نبلةُ كبيرتهم،وس  

  وقد ُأهِملتا، 

  :فغَدتا شُغَل الحاِلِم الشَّاِغل

يشةُ سالرها، بِحبر قَ وانتُِهك  

  فيا لَخَجِل األحرف؛

نبتْ تَوالسبيباِتها،لةُ كادح آخر فقد  

  ... ويا لَخَجِل المحبة
< <

< <
íÃe]Ć†Ö]<₣íĆéñ^ßnÖ_KN< <

JJJ{èđ†×Ö<ÿ‚ãÿéŽÖ<JJJ|< <
  

  ... بِقي القشُّ

  ِليشهد للريح،

  فيما ريح العصافير، معظِمها، 

  أعتَى من ريح الطَّبيعة؛

،عِقُل كَِذٍب وافتراٍء وشَكهم مريح  

  ذي أقدم، والعصفور الَّ

  وضحى،

  ال شيء يفوتُه، 

  يتألَّم في صمٍت، ويساِمح،

  فهو أسير التَّفهم والغَيِرية؛

  أُلولكنَّه يس
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  أن كيفَ العيشُ في الحسد،

  به، منه، له، والموتُ؛

  أن كيفَ العيشُ في الكَِذب،

   والموتُ؛به، منه، له،

  ويسأُل

  أن ماذا يستطيع اإلدراك، والِمثاِليةُ، والحلُم، 

  وبالتَّالي، التَّفَهم الداِئم، والتَّسامح،

  أمام تَحالٍُف، وإن مؤقَّت،

  ِللفَشَل المتَذاكي، والكَِذب المتَحاِذق،

  وكَرِم النَّميمة، وفروسيِة التَّواري؟
  

  

  طيع التَّسامح أمام تَحالٍُف مماِثل،نَعم، ماذا يست

  :ماذا يستطيع سوى أن يشهر سيفَه، ولو متأخِّرا

  ِبريشة المحبِة واالسِتيعاِب أوضح معاناِته،

  ؛فواجهوا الشَّمس الساِطعةَ بعناٍد داِكن

  ،"شُكرا ألنَّكم قَِبلتُم بي ضيفَ عشٍّ"

  قالَها، وانطَلَق؛

   يتركوا له سوى إقفاِل باب؛قالَها، ولم

  قالَها، وقد كان همزةَ الوصِل الوحيدة،

  فجعلوا منه نقطةَ الفَصل األخيرة؛

  ذي أمَل لَو يبقون، قالَها، هو الَّ

  ولَو على الخطإ، مجتَِمعين؛

  قالَها، وهمه أن كيف يفَسر ِلعاصفير الغَِد، عصافيِرِه،

  !، هكذا يسقُطأن هكذا يجازى عمُل الخَير



<^⁄e_<İì^éuI]<ðˆ₣¢]<ÙĆæù<K<<àÚ^nÖ]<Łh^jÓÖ]I<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<xŽÚ^Šÿj₣¹]<<<<<<<<<<<<NS<<<<<<<<<<<<<< <
< <

  : وأطرقَ الحاِلم كما ِليعِذر من جديد

  أليس العشُّ ككلِّ األعشاش،

  وِقصتُه كِقصتهم جميعا؟

شُّ تَمالع ال، أن يكون جا أنز،ري  

  .فال تكون نهايةُ كلِّ األعشاش مثيلَة

  
íŠÚ^¤]<₣íĆéñ^ßnÖ_KM< <

|^ßş¢]<ŁÄĞËÿÞ<^ÚJJJ< <
  

  ما نَفْع الجناح 

  من دون طَيران؟

  سَأَل نَفسه،

   ووحيدا حلَّقَ، داِمي القلِب حلَّق،

  مكسور الجناح،

  وإنَّما الى العالء تَوجه،

  إلى عند الوالدين تَوجه،

  مالً اعتذار أربعة عصافير،حا

  وعصفورتَين، ولم يكَلَّف؛

  إعتذر أِن العشَّ

  َأظهر عري الجميع،

  ...ال ريشَ نَما، ال، وال
  

  وحيدا حلَّق، داِمي القلب حلَّق،

  مكسور الجناح،
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  وإنَّما إلى العالء تَوجه،

  إلى عند الوالدين تَوجه،

  طلب الصفح منهما للجميع،

  ِلمن أخطَأ عمدا، أو سهوا،

  أنانيةً أو حسدا،

  كَِذبا، أو افِتراء، أو المباالة، 

  وحتَّى، تَماِديا في تَسامح؛

  
  إنعتقَ الحاِلم من أفعاله، 

  جيِدها وسيئها، ومن الرمزية،

  وَأعتقَ العصافير، جميعها، من أفعالها،

  جيِدها وسيئها، ومن الرمزية،

  إذ ال كاِمَل، وحياة، 

  !بل كاِمٌل، وموت

  
  وأما ريشةُ كبير العصافير، 

نببيرتهم،لةُ كوس  

  وقد ُأهِملتا، 

  :فغَدتا شُغَل الحاِلِم الشَّاِغل

يشةُ سالرها، بِحبر قَ وانتُِهك  

  ويا لَخَجِل األحرف؛

نببيباِتها،والسح آخر تْ تَفِقدلةُ كاد  

  ... فيا لَخَجِل المحبة
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  وها إنَّه، عند تلَّة القداسة،

  ، ِفكراينِقذُ ريشةً ماِسيةً تَبكي 

نبوسةً تَقضي أموم؛ةًلةً ذهبي  

  ها إنَّه يلقي بهما،

  حرٍفعسى عصفور براءٍة وموِهبةَ 

  يلتِقطُ آخر دموِع الريشة؛

  ِئدةَ عطاٍءراوعسى عصفورةَ براءٍة و

نبيباِت السبح لة؛ تلتقطُ آخر  

  وعلَّ العصفور، والعصفورةَ،

  يلتَقياِن، ويتناغَماِن،

  ويبنياِن عشا،

  ...ال إلى زوال
  

  ليس العشُّ، بحسبه،

  قَشا وحبيباٍت،

  أنانيةً وحسدا،

  :وإنَّما هو عيشٌ

  عيشٌ في الحب حياةً، 

  راقا؛ وفي الذِّكرى ِف

  وليسِت الذِّكرى في األشياء، 

  وإنَّما في األحشاء هي؛
  

  وعليه، 

  لم يرغَب في الِحفاظ 

  ، سنبلةوحبيبة ، ريشٍةعلى قَطرة
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  ريشِة األدب الخاِلد، فألقَى ِببقية الريشة السليِب،

نبوبالسنبة،لِة الشَّهيدة، سديبة األزلِة األموم  

  وطافَ مودعا األمير والملكةَ

  في فَيِء شجرة اللِّقاء األول،

  مع الغُبار، في التُّراب،

انطلَقَ عاِلي اثم   

  إلى حيثُ النُّسور تَطمح،

  والنُّور يعلو؛

  
íŠÚ^¤]<₣íĆéñ^ßćnÖ_KN< <

JJJíşÏŽÂ^Ć’Ö]<ŽkşÖÿ̂ÿÞ<‚şÎæ<  

  

  لَم يوِص الحاِلم عصافيره ِبشَيء،

ِدين،ال  ح  أن يبقَوا متَّ
ر

ة ِن
ِيشَتَهوال    أن يحِمَل كلٌّ منهم 

  حيثما يحلُّ لُصر الظَّليم،
  بره  أن يذكروا ِحوال

  ...أمام كلِّ عليم
  

  ...خافَ أالَّ يفوا

  فتَركَهم للطَّبيعة، للبساطة،

،ساطتها الخَيرفَفي الطَّبيعة وب  

  ...كلُّ الخَير
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 ...تْ رفيقةُ درِب الحاِلم،وغاب  

  غابتْ قبلَه، 

  ...على العكس مما تَمنَّى

  وكانَتْ عصفورةُ حبهما

  وجدتْ عصفورها،

  ووجد عصفورا ِجهادهما،

  عصفورتَيهما،

  وقد جمعوا ِعشاشَهم ِبمناقيرهم؛

  فَغَدا وحيد عشٍّ،

  وطَفَقَ يعِمُل ريشتَه 

  في بقية حياة؛
  

 ... ،سوَأح  

  وقد نَجا من رصاص بشَر،

  وهجماِت كَواِسر، 

  وغَدراِت زمن،

  َأحس لحظاِته تَتسارع،

  ،ءضرافحمَل ريشتَه إلى التَّلَّة الخَ

  ِبقَصد رميِِها هناك،

  علَّ حاِلما منعِتقًا يفيد منها؛

  نَعم، منَع ِريشَتَه عن عصفورته الحبيبة،

  وعصفوريه الحبيبين،

  هم أن يتفاعلوا مع الطَّبيعة،فعلي

  أن ينَمي كلٌّ منهم ِريشَتَه؛
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  َأحس لحظاِته تَتسارع،

  ضراء،شتَه إلى التَّلَّة الخَفحمَل ري

  فيما المطَر غَزير في جوهرة الخليج،

  والصواِعقُ في نَشاط؛

  حمَل ِريشَتَه إلى هناك،

  ،*فيما الريح بين ريا ورعبليل

  حملَها، ورجا، وتَضرع، 

  لو أن لحظاِته تَنتهي،

  عند قدمي السيدة،

   ولو أن صاعقةً تَحرقُ عشَّه

  الفارغَ من أي ُأنس،

  الفارغَ من حبيباٍت باِقيٍة

  وزعها على المحتاجين 

  من عصافير الِجوار،

  وإنَّما من غير متَكاِسليها؛
  

  رجا، تَضرع، 

  لو أن لحظاِته تَنتهي،

  عند قدمي السيدة،

  فيندِمج مع أمير الريشة األسلَس،

نبِلكَِة السوماِئمبيع،لة الدة الر  

  كما مع رفيقِة دربه 

  تي ال حياةَ بعدها؛تلك الَّ
  

  .تي ال تستقيم في هبوبهاالريح الَّ: بليلالريح الطَّيبة؛ والرع: الريا* 
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  رجا، تَضرع، 

  لو أن صاِعقَةً تَحرقُ عشَّه 

  حتَّى ال يقاَل منَعه، 

  منَعه عن عصفورته الحبيبة، 

  وعصفوريه الحبيبين،

  وبخاصٍة

  حتَّى ال يختَلَفَ عليه بعد ِغيابه؛
  

  رجا، تَضرع، 

  فَنَزلَتْ صاِعقَةٌ 

  حرقَتْ عشَّ غراِمه وِجهاِده؛

لَغَ التَّلَّةَ الخَوما إنب ضراء  

  حتَّى ألقَى بِريشَِته عندها،

  ثم حام عند قدمي السيدة،

  ملِقيا نظرةً أخيرةً على الحياة،

  وهوى حيث األِحبةُ سبقوه،

  وِبهم، وبالطَّبيعة، ِاندمج،

مو ن تَركا على مفِّر  

  بين فَضاٍء وأرض،

   رأسه،هم نَقِله إلى مسقَط

  :وفي البال قَوٌل

  !نَعم ِللغَيِرية، ال ِللغَيرة ِمن

  ال شَيء أبدى من العائلة، 

  .ال شَيء



OP<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<á^ÛÃÞ<êq^Þ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
< <
  عتَقَ عصفور الِحلِْم والحلُِم،نْوا... 

  عتَقَ من الرمزيِة،ِانْ

  ن اقترافاِتهم،وَأعتَقَ اآلخرين ِم

  بالِفكر والقَول والِفعل،

  ن رمزياتهم؛وِم

  َأعتقَ اآلخرين،

  وعلى رأسهم ِمسكين التَّاريِخ، يهوذا،

  وجميع اليهوذات،

  وفي كلٍّ يهوذاه؛

  قائُل بالتَّعاضد، فهو ال

  بن المسامحة والغَيِرية والمجانية هو؛او

  

  ثم إن الحاِلمين يموتون أيضا،

  ولَِئن كان االنِعتاقُ نَصيب الجميع موتًا،

  فهو نَصيب الحاِلمين حياةً أيضا؛

   يكِسر الثَّلج،*"ـيڤبوكا نو"وكما لَيلَك الـ 

  ر الغَيرةَ ِمن، كذلك الغَيِري يكِس

  وال يلبثُ أن يتبعه الغَيِريون، 

  ...وكَِرماِل البحر يتكاثَرون
  

   

  
تظهر واحدةٌ منها في اليوم األول، فثالثـةٌ  . زهرةٌ لَيلكيةٌ تكسر ثلج إيطاليا في شهر شباط buca nueveالـ * 

  . منها في اليوم التَّالي، فجميعها في اليوم الثَّالث
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شقائقُ النُّعمان، في المعجم، نباتاتٌ عشبيةٌ معمرةٌ من فَصيلة الشَّقيقيات، منها 

حمر نوع جبلي أزهاره بيضاء، ونوع ربيعي أزهاره لَيلَكية، ونوع مبذولٌٌ أ

  .الزهر منَقَّطٌ بنقٍط سوٍد ينتشر في الحقول وبين الزروع

: عماٍن هماوأما في الِكتابة اآلِتية، فَفي سهل الطُّفولة انتصبتْ شقيقتان؛ شَقيقَتا نُ

 .واحدةٌ حكيمة، وأخرى مِحبة، أو هذا ما وصفتا نَفسيهما به؛ وهنا ما دار بينهما
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المعوقَة، -األم كيف تَحنو على ابنتها، الشَّقيقِة-الِحظي، محبةُ، الشَّقيقةَ: ِحكَمة

الِحظي كيف غَدت ملتويةَ الظَّهر، الِمسكينةُ، . تلك التي لم يكتَِمْل نُموها بعد

  .شاِخصةً إلى ابنتها على الدوام

ِحنَّةٌ وتَضحيةٌ : من أم؟ تلك هي اُألمومةوماذا كنِت تَنتِظرين، ِحكمةُ، : َمحبة

  . حتَّى الزوال

  
₣íÏéÏĆÖ_IíÛéjÿéÖ]< <

-ِإسمعيها، ِحكمةُ، إنَّها تَبكي، الشَّقيقةُ. َأسمعها تبكي. إنَّها تَبكي من جديد: َمحبة

  .لَيتَني أتمكَّن من مؤاساِتها. ن اليتَمآِه ِم. اليتيمة

 محبةُ، فجميعنا، نحن الشَّقيقات، يتامى؛ وجميعنا، في الوقت كَفاِك تَلَوعا،: ِحكَمة

  .عينه، واِلدون وشَقيقات

تي تَعتقد أنَّها ليست سوى وماذا تنفع معلومتُك هذي تلك الِمسكينةَ الَّ: َمحبة

  يتيمة؟ هه، ماذا تنفعها معلومتُك؟

  وماذا أفعُل لها بحسِب رأيك؟: ِحكَمة

صحيح أنَّك تَفوقينَني ِحكمةً، بيد أنِّي، ومع عصِف أول ريح، سَأنشُر : َمحبة

باتِّجاهها نَفحةً ُأعبر لها فيها عما تفضلِت وشَرحِته، وَأزيد عليه أنِّي، أنا بالذَّات، 

  .سأكون شقيقتَها، وأباها وأمها
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وامي، رائحتي، راِقبا كيف أن الشَّقيقاِت يرمقْنَني، كيف يشتهين قَ: َجمال

إنَّهن يقضين النَّهار في . اقَلِّدنَني في تصرفاتي، فيها كلِّهراقُصي، كيف يتَ

مراقبتي وحسدي، وال يغفَين إالَّ على أمل أن يرين جديدي مع إشراقَة الشَّمس 

  ...الطَّاِلعة

دا هذا؟ ثم، أيعني لِك العمر القصير شيًئا؟ هالَّ تُفَكِّرين في ما ع... عفوِك: ِحكَمة

إلفادة من الحياة والتَّمتُّع بها ِعوض االعِتداد ثُل هذا العمر إلى اَأفال يدعوِك ِم

بالذَّات، وإضاعِة الوقت؟ والشَّيخوخةُ القاِدمةُ مع تكرار اللَّيل والنَّهار، أال 

تَدعوِك إلى التَّفكير في الذُّبول، وِمن ثَم إلى التَّمتُّع بارِتشاف الحياة بحسب 

  ...مراحلها؟

ةُ، إِن اكتَفَتْ اعِتدادا، أفال تَكتَفين وعظًا؟ فَلْتَِعشْ كلٌّ منَّا باِهللا عليِك، ِحكم: َمحبة

ين، ال بيم اُألخرة؛ باِهللا ما أمكنَها في تفهيات على اخِتالف األمِزجِل األخر

  .عليِك، كَفاِك وكَفاها
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 ما يريد، ويحجب عمن يريد يعطي من يريد... وِهللا في خَلِقه شؤون: ... وِهَبةَم

أنا، مثالً، ِمثاٌل لشَقيقٍة منَحها ... نَعم، له، في خَلقه، شؤون... ما يريد

ها ... وها إنِّي، من عصف الريح، ُأخِرج موسيقى، أتمايُل ألوانًا... المواِهب

  ...إنِّي

، خطَّ اللَّوحات، ولسِت سوى ويحِك، َأتَدعين اسِتنباطَ األلحان، الرقص: ِحكَمة

قد َأقبُل أن نكون، نحن الشَّقيقات، ِإيحاء ! شَقيقٍة عاِجزٍة بين شَقيقاٍت عاِجزات؟

لموسيقار، وحركٍة لمصمم رقص، ولوٍن لتَشكيلي، وأما ادعاء الموِهبة، ال " نوتٍَة"

   ...بِل المواِهب، فهراء في هراء
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! ثم، من نَصبِك على رأس هيكل الِحكمة؟... دعِك منها، ِحكمةُ، ودعيها: َمحبة

  ...دعِك منها، دعيها

أنا، مثالً، ...  في خَلقه شؤونإي، وربي، ِهللا! ... إيٍه! ماذا كنتُ أقول؟: موِهَبة

وها إنِّي، من عصف الريح، ُأخِرج موسيقى، ... ِمثاٌل لشَقيقٍة منَحها المواِهب

  ...أتمايُل ألوانًا
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َأرقُب خطواِت حوافر هذا . ما ِزلتُ منذ طلوع الفَجر َأرقُب، وَأحسب: عاِلَمة

وان الضخم وهو يقتِرب من الحقل الذي يجمعنا مع شَقيقاٍت لنا، وأحسب الحي

سيدوس، على . متى سيِحطُّ حافره، وعلى أي منَّا، نحن غير المتَحركات، سيِحطّ

  .المنحوسة-األرجح، الجارةَ األقرب منَّا، الشَّقيقةَ

  ...حتَِرسي يا محبةِاحتَِرسي يا ِحكمةُ، ِا ها إنَّه يتحرك باتِّجاهنا، ها هو يقتَرب،

  وما نَفْع االحِتراس مع الالَّحراك؟: ِحكَمة

  ...ال بل، وما نَفْع الصالة حتَّى؟: َمحبة

ها هو يدوس ... ِحساباتي ال بد ناِجحة، ها... إنَّه يقتَِرب، يدوس ويدوس: عاِلَمة

ِحساباتي ال تُخِطُئ ...  المنحوسة؛ ألَم َأقُْل لكماقَضِت... المنحوسة، يا لَلهول

  . أبدا
  

 ... يره لتُصبحس َل اتِّجاهدتْ حوَل ذَنَِبه، وبلطَرد ذُبابٍة حام وتوقَّفَ الحيوان

  .العاِلمة التي لم يِفدها ِعلمها، هنا، في شَيء-خطوتُه التَّاليةُ قاِضيةً على الشَّقيقة

  

₣íÏéÏĆÖ_I]şËÖíÿÛŽÖ^£]<^ãŁjÏéÏÿæ<₣íşÊçŠ×é 
  ...ألحياةُ، ما الحياة؟ والموتُ، ما الموت؟ إنَّما الحياةُ: يلسوفَةفَ

   ل وماـب ال الصبحمسائية، كـال تُمارسي هوايتَ ِبربِك يلسوفَةُ،ِبربِك، فَ: حاِلَمة
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 عدبة، عليحي لي أن َأحلُم. الظُّهريِاسم ،عيني َأِطرد ،عيني ُأبِحرَأرجوِك، د ...

  ...َأرجوِك

  ...ال بِل اسمحا لي: )متَدِخلَةً كعادتها( ِحكَمة

  ...    ألِحكمة، ِلنَِقفْ ونَسمع: )مقاِطعةً ِحكمة( َمحبة

مقاِطعةً محبةَ بدورها، ومحاِولَةً ادعاء الالَّمباالة على الرغم من نبرٍة مرتَِفعٍة في ( ِحكَمة

أنا مع الفلسفة، مع الِفكر، إذ . ال بِل اسمحا لي أن ُأعلِّقَ على الموضوع: )صوتها

موتَ، من دون الفلسفة والِفكر، وأما الحلُم، وكلُّ ما يشار إليه ال حياةَ، وال 

  ...بالقلب، فَمجرد أوهاٍم ال نَفْع منها، ال، وال منها تَطَور

إنِّي َألعجب، بعد ما سِمعت، إن كانت تَسميةُ الفلسفة : )مقاِطعةً ِحكمةَ مجددا( َمحبة

ة أصالً، ولمن كلمة ِحكممنها؟ : َألتساء ِفكر، فما النَّفْع درجةُ مكانِت الِحكم إن

ما نَفْع الِحكمة إن لم تَخِرقْ قلب اإلنسان، ال بل ما هي إلَّم تَكُن من قلب 

اإلنسان، من شعوره، من حلمه؟ فاحلُمي، شَقيقتي الحاِلمة، َأبِحري، ِطيري، 

فما الحياةُ سوى شعوٍر محسوس، وما ... لخُوضي ِغمار الخَيال، وما بعد الخيا

  ...الموتُ سوى شعوٍر غير محسوس
  

  ...    وكان أن عم صمتٌ... 

  
  

ĆÖ_₣íÏéÏIíşËŽÃŠ₣¹]< <
حبة، أرى شَقيقاٍت لي في ِضيق، الريح سُأجن، سُأجن بالِفعل، ِحكمةُ وم: مسِعفَة

شيًئا؛ والسبب أنَّنا، نحن شقيقاِت النُّعمان، ليس ستطيع لهن تُهدد باقتالعهن، وال أ

كلُّ ما نَقدر عليه هو التَّمايل، وبِفعل الريح أيضا، . في مقدورنا الحراك

  ...سُأجن... سُأجن، شَقيقتَاي. وفَضِلها

   هـب ل ما تَشعرينـأحيانًا كثيرةً بِمث ل أشعرال ب أفهمِك تماما، عزيزتي،: حبةَم
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رغبٍة في مساعدة الشَّقيقات المعرضات لالقِتالع عند السفح العاِصف، من 

  .وعجٍز عن تنفيذ ما َأرغَبه

ال جزء كامالً في هذا الكَون، وإنَّما أجزاء مهلَكما، عزيزتَي، وِحلمكما، : ِحكَمة

فال اإلنسان يطير، وال الطَّير ينِظم ِشعرا؛ وكما : تتكامُل على نحٍو أو على آخَر

شعوركما . أن النَّباتَ قد يتَمدد، ولكنَّه ال يسير، كذلك الريح، تُحس، وال تُرى

ب، ولكن، هل ِمن ِحيلة؟ ِلنَتْرطَي فتقتَِلع ا تَشتَدعملَها، فإم تمارس يحِك الر

  !الشَّقيقاِت المهددات، وإما تهدُأ فتَسلَمن

  
₣íÏéÏĆÖ_I<ð]…„ÿÃÖ]< <
نَذَرتُ نَفسي أن ال ذَكَر، أن ال اتِّصاَل مع ذَكَر، أن عذراء َأبقى، أن : َعذراء

  ...مكَرسةً للسماء َأبقى

ذراء، نحن الشَّقيقاتُ ثاِبتاتٌ بجذورنا، وإن حصَل أِن احتَك ولكن، ع: ِحكَمة

ثم إنَّا نتالقَح أو . بعضنا مع البعض اآلخَر، فَعرضا مع عصف الريح، وغَصبا

  !نُلَقِّح أنفُسنا، فأين نحن من العذرية؟

لنَّفس؟ َأتكون في وهِل العذرية، ِحكمةُ وعذراء، في الجسد أم في ا: حبةَم

أو ِلتَكاثُر، أم في إطالق /استخدام جسٍد وِهبناه طبيعيا، وفي حب صاِدق، ِللَذٍَّة و

 عشَردم؟ ما بالُنا، نحن مالبعض اآلخَر، ومن أجل اله نا ضدطٍَّة بعضنحألِسنٍَة م

  ...اما بالُن... النَّبات، نُقَلِّد اإلنسان بدَل أن يقَلِّدنا

  !يكفي، محبةُ، يكفي: ِحكَمة

  
₣íÏéÏĆÖ_Iíÿßđèÿ̂₣¹]< <
تأملي شقيقتَنا عند قبر ذاك اإلنسان الراِقد؛ تأمليها عند قبر ذاك المجهول : ِحكَمة

  لستُ  وقد يكون قاِتـالً ُأعِدم، ...الَّذي ربما ماتَ قَتالً، أو قَضى قَهرا، أو جوعا
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  .تأمليها كَم حياتُها تاِفهةٌ إذ تُضيعها في الالَّشَيء، وِلالَّشَيء... أدري

قد .  هذا المجهول مجهوٌل أيضا، ال يزوره أحدوِلم ال تَفترضين أن قبر: َمحبة

يكون قبر مجرد عاِبر سبيل، أو قبر ِطفٍل لَطالما عامَل الزهور في ِرفق، 

إن شقيقتَنا تُزين ذكرى إنسان، أي إنسان، وهي تأنَس . وسقاها في زمن العطَش

شقيقتان منَظِّرتان، أقرب ما نكون إلى إنَّها لَشقيقةٌ عاِملَةٌ فيما نحن . به وإليه

  ...التَّفاهة

  ...َأخِفضي صوتَك، محبةُ، ال بل َأقوُل اصمتي: ِحكَمة

  
₣íÏéÏĆÖ_I<íşÖæƒ†ş¹]< <

بعيدةٌ . مرذولَةٌ هي شقيقتُنا الَّتي، من حفْنَة تُراٍب في شَقِّ صخر، تَقوم: َمحبة

، وال ذَنب لها  مرذولَةٌ.رقي ِللتَّلَّة الخضراءهي عن ساِئر شَقيقاِتها في السفح الشَّ

  ...ِمسكينةٌ هي... ُأشِفقُ عليها... في ما هي عليه

وما َأدراِك أن ِمسكينةٌ هي؟ هه، ما َأدراِك؟ قد تكون سعيدةً وحدها، : ِحكَمة

ا، طَيبِكيأم م ا كانلِّيسم ،جتَمع الشَّقيقات وكالمهنةً من مرتاحبتَذَالًمأم م ا كانب .

وقد . وقد تكون ممن ال يتركون جذورهم، ال يستبِدلُونها بشَيٍء في هذا العالَم

 فح الشَّرقيخر ذاك، على السفْنَة التُّراب تلك، في شَقِّ الصناِسكَةً في ح تكون

  ...لتَلَّتنا الخضراء، قريبةً أكثَر، ِبحسبها، من باري األكوان

  !تبارك رب األكوان في ما خَلَق... َأقنَعِتني، ِحكمةُ، َأقنَعِتني: حبةَم

  
á^jÏéÏĆÖ_I₣íÏéÏĆÖ]æ<á^jÛŽ‘^~ÿj₣¹]IíÿéŽ•^ÏÖ]< <

ِل قُومي محبةُ، َأفيقي من سباِتك، ِاسمعي ِجداَل اليوم وكلِّ يوم، ال ب: ِحكَمة

  .المتَخاِصمتَين-خالف الشَّقيقتَينالقاِضيةُ في -اسمعي ما تنِطقُ به الشَّقيقةُ
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كَم من مرٍة أيقَظِتني ِلتُسِمعيني مشكلةَ ! ُأفٍّ منِك، ِحكمةُ، وألفُ ُأفّ: َمحبة

  ! ا؟المشاكل التي ال حلَّ له

  !وأين محبتُِك من ِمشاكل الشَّقيقات، هه؟: ِحكَمة

  ...لْنُنِْصتْحسنًا، َأعيريني صمتَِك، و: َمحبة
  

  ...القاِضية- وكما سبقَ وقُلتُ لِك، شَقيقتي: ... متَخاِصَمةٌ أولى

  ...القاِضية- ال بل وكما سبقَ وقُلتُ لِك أنا، شَقيقتي: ... متَخاِصَمةٌ ثانية

  ...ال تُقاِطعيني أيتها الـ: ... متَخاِصَمةٌ أولى

  ...ال بل ال تُقاطعيني أنِت، يا ابنةَ الـ: ... متَخاِصَمةٌ ثانية

قاطعة األخرى، وفي مقاطعتي، سَأتركُكما لمصيركما إِن استمرتْ كلٌّ منكما في م: قاِضَية

  ...ولن

  ... هي المسؤولة: متَخاِصَمةٌ أولى

  ...ال بل هي المسؤولَة: ... َمةٌ ثانيةمتَخاِص

  ...هي التي بدَأت: متَخاِصَمةٌ أولى

  ...ال بل هي التي بدَأت: ... متَخاِصَمةٌ ثانية

  ...دمتُما في سالم: قاِضَية

  ...أنِت جعلِتها تَذهب: متَخاِصَمةٌ أولى

  ...هابهاال بل أنِت من تَسبب في ذ: ... متَخاِصَمةٌ ثانية
  

كَم ! َأسِمعِت، َأرأيِت، َأفهمِت، َألَم َأقُْل لِك؟ ُأفٍّ منِك، ِحكمةُ، وألفُ ُأفّ: حبةَم

  ! من مرٍة أيقَظِتني ِلتُسِمعيني مشكلةَ المشاكل التي ال حلَّ لها؟

  !...عذرا، محبةُ، ولكن، أين محبتُِك من ِمشاكل الشَّقيقات؟: ِحكَمة

   
ĆÖ_ÏéÏ₣íI₣íÏéÏĆÖ]<H^ãŁjÿéÚ^¦æ<H‚ÿŠş£]IhŽ„şÓÖ]< <
ِإسمعيها تتكلَّم، محبةُ، إنَّها ال تَِني تَتكلَّم، تَتكلَّم على الشَّقائق، في ما يحقُّ : ِحكَمة

،ما في ما ال يحـقّ؛ في ما هو صحيحفيه، والسي ما في ما لها الكالمهو  والسي  
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إنَّها آلةُ حسٍد ال تَتعب، وإن هي تَِعبتْ، سانَدتْها محاميتُها، . غير صحيح

  ...الكَِذب-الشَّقيقةُ

  بين، ِحكمةُ، من إبداء الرأي في اآلخَرين؟وأنِت، أال تَتع: َمحبة

  ِإالم تُلِمحين، محبة؟ َأتُقاِرنين الِحكمةَ بالحسَد، ومحاميِتها الكَِذب؟: ِحكَمة

  .معاذَ اهللا، عزيزتي، َأكِملي: َمحبة

ا؛ تُطِلقُ إنَّها، ِلحسدها، وهو غير مبرٍر باإلجمال، تَختِلقُ األمور، تَتَخيلُه: ِحكَمة

األكاذيب، تُصدقُها، تُداِفع عنها، ال بل تَظُن أن الجميع يكِذب مثلَها؛ وقد تَناستْ 

ما نأخُذُ به، نحن الشَّقائق، من أقوال حكماء بني البشَر، وأنبياِئهم، وكتبهم 

 قبيحتان عند شَفَتا الزور"، و"إذا رأي مثُل الشَّمس فاشهد": المقَدسة، ِمن ِمثل
من ظَن أنَّه متَدين ولم يلجم لسانَه، بل "، و"الرب، والعاِملون بالصدق رضاه

لبه، كان تدينُه باطالً   ..."خدعه 

تَ

ق

ِه

ب
لتُم

ع

اإلنسان الطَّيب، من الكنز الطَّيب في قلبه، "وُأضيفُ، عزيزتي، أن : ... حبةَم
؛ "يث، من كنز الخبيث، يخرج ما هو خبيثيخرج ما هو طيب، واإلنسان الخب

  ولكن، أتَظُنِّين أن الكاِذب ال يكشَفُ يوما؟ ثم، َأليس الصاِدقون هم الغاِلبون؟

َأدهشِْتني بمعرفِتك، وِحكمِتك، محبةُ، وعلي أن أعترفَ لك أن صدقَ من : ِحكَمة

، "من شر حاسٍد إذا حسد...  الفلَققُْل أعوذُ بر": قاَل في الحسد والحاِسدين

، وفي الصبر "وإن ق فاعِدلوا، ولو كان ذا قُربى": وفي العدِل والعاِدلين

زم األمور": والغفران   . "إن من صبر وغفر لَِمن 

  

  
á^ÛÃćßÖ]<^jşÏéÏÿ< <

حن، وهو قصير، هِل انتبهِت، شقيقتي الِحكمة، إلى أن العمر، عمرنا ن: َمحبة

  بأي عمٍل مفيٍد سوى التَّحاوِر والكالِم على الشَّقيقات،  بعد، ولم نقُم، يكاد ينتهي،
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سارم ححهذه، ونُص حفنَنص ،ومعهنهنكََل إلينا أمرن وةَ مثم باِهللا .  تلك، وكأن

من وكَّلَنا ِلتَفنيد تصرفات الشَّقائق، من أعطانا الحقَّ في الحكم : عليِك، َأجيبيني

  .على مثيالِتنا، هيا بنا نفعُل شيًئا صاِئبا ومفيدا

   تَقتَرحين؟ماذا. َأقنَعِتني، مع أنِّي قلَّما َأقتنع من الغَير: ِحكَمة

  ألَسنا جزءا من كّل؟. سآخذُ دورك هذه المرة، ِحكمة: َمحبة

  .بلى: ِحكَمة

وهِل الكَماُل، أو قولي السعي للكَمال، بالِحكمة والمحبة فقط، أم بهما : حبةَم

  وبغَيرهما من الفَضائل، وحتَّى بمتَضادات الفَضائل؟

فال محبةَ من ... ا قُلِت، وحتَّى بمتَضادات الفَضائلبل بهما وبغَيرهما، كم: ِحكَمة

فالثُّنائياتُ تَتَحكَّم في الوجود، ... دون كُره، وال ِحكمةَ من دون جهل، وهكذا

  َأفِصحي، محبةُ، ماذا تَنوين؟... وربما تتعداه إلى العدم

  َأتقبلين زواجي؟: محبة

ثم، ِعلميا، وعلى العكس من القاعدة بعامٍة، ال .  محبةلَطالما أحببتُك،: ِحكَمة

فالشَّقيقةُ، كلُّ شقيقة، ذكر وأنثى، وبإمكاننا، بالتَّالي، التَّكاثر : ثنائيةَ بين الشَّقائق

  !فَلْنَقُم بذلك، أنا وأنِت، ولْنَتَزوج. ذاتيا، كما واحدتُنا مع األخرى، أو مع الغَير

  .عْل واحدتُنا مع األخرى، وِلم ال، مع اآلخرين، مع الطَّبيعةِلتَتَفا

ن جميعا، ولْنَسع إلالدة هفَلْنَتَزوج عن جميع الشَّقائق، ال بل لْنَتَزوج: َمحبة

  .اإلنسان-الشَّقيقة

  .َأعطيتُِك نَفسي بكلِّ ِحكمة: ِحكَمة

  .وأنا ُأعِطيِكيها بكلِّ محبة: َمحبة
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   وما زاَل يشرفُ عليها١٩٩١ عام ناجي نعمانسلسلة كتب أدبية مجانية أسسها 
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