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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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، وكذلك أبرز تقسيماته وبعض عباراته؛ وأما ٢٠٠١تعود أفكار المؤلَّف الحاضر إلى عام 

وتعود طبعةُ هذا الكتاب األولى إلى كانون . ٢٠٠٢الصياغةُ واللَّمساتُ األخيرةُ فإلى عام 

  . ، وهنا طبعتُه الثَّانية٢٠٠٢األول 

 ة عامومانيمن ضمن ٢٠٠٣وقد صدرت منه منتخباتٌ بالر "Poeme Alese"  عن منشورات

، كما صدرت، وتصدر منه، منتَخَباتٌ ) رومانيا-بوخاِرست (غرب - األكاديمية الدولية شرق

  .بطبعاتها المختِلفَة" النَّاجيات"بعشرات اللُّغات من ضمن 

وإن التَّوجه المستَحدثَ في جزء الكتاب األول حوَل مصير ما بعد الحياة هو بقَصد التَّوصل 

 يوِضح فكرةَ ولعلَّ أبرز ما. إلى قيام مواجهٍة بين الخَير والشَّر تَحكُمها الِقيم اإلنسانيةُ ليس إالَّ

 ".في تحقيق الذَّات ومفهومه"، فـ "المقَدمة"هذا الكتاب يقرُأ في 
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 ٧ .......................................................................ألمقَدمة

 

أل ٩ ........................................................ألملحمة: جزء األول

أل

أل

 يوم - )١١( يوم الجيم - )١٠( يوم الثَّاء - )١٠( يوم التَّاء - )٩( يوم الباء - )٩(يوم األِلف 

 يوم - )١٣( يوم الراء - )١٢( يوم الذَّال -  )١٢( يوم الدال - )١١( يوم الخاء - )١١(الحاء 

 - )١٦( يوم الضاد - )١٥( يوم الصاد - )١٤( يوم الشِّين - )١٤( يوم السين - )١٣(الزاي 

 - )٢٠( يوم الفاء - )١٩( يوم الغَين - )١٩( يوم العين -  )١٨( يوم الظَّاء - )١٧(يوم الطَّاء 

 )٢٢(ون  يوم النُّ- )٢٢( يوم الميم - )٢٠( يوم الالَّم -  )٢٠( يوم الكاف - )٢٠(يوم القاف 

 .  )٢٤( يوم الياء - )٢٣( يوم الواو -  )٢٢( يوم الهاء -
 

  ٢٥........................... ..............................الراِحل: جزء الثَّاني

 حفيف - )٢٦( شابا - )٢٦( ِطفالً - )٢٦( وإنِّي - )٢٥(وفي  ... - )٢٥( ولَقَد - )٢٥(ثاٍو 

 -  )٣٠( قَرأتُ - )٣٠( لَو - )٢٩( َأيمر - )٢٩( دهرا - )٢٨( زاَل - )٢٨(م  كَ- )٢٧(

 )٣٥( وما - )٣٤( وَأتََأمُل - )٣٤( أآلن - )٣٣( ِعشرون - )٣٢( وخَلَصتُ - )٣١(وعلَّمتْني 

 - )٣٩( شيوخ - )٣٨( سافَرتُ - )٣٨( دونَمـا - )٣٧( ِلم - )٣٦( لَحظة - )٣٥( هِرم -

 - )٤٢( َأاَتَحوُل - )٤١( نَجوتُ - )٤١( َأمـا - )٤٠( في - )٤٠( لَطالَما - )٣٩(دك بع

 .)٤٥( آِخر - )٤٥( جلسة - )٤٤( وأما -  )٤٢( ويا - )٤٢(أشعة 
 

  ٤٧.................................... ....................المحاِور: جزء الثَّالث

 - )٤٩(هوِمرس  - )٤٨( موسى - )٤٨( حمورابي - )٤٧( قايين - )٤٧(  آدم- )٤٧(أول 

  - )٥١(ِرِسنِْجتوِركْس ڤ  -  )٥٠(ََّرك پِهـ  –  )٥٠(تي -تِْسن تْشي هونغ  -   )٤٩(هنيبعل 
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 -  )٥٣( ذو نواس - )٥٣(ْتا پ كَنْدراغُـ– )٥٢( ألزباء - )٥١( نَيرون - )٥١(ألمحبة  

 كَرل - )٥٦(ََرِته پ بونا- )٥٦( مجاهدون - )٥٥( طواحين - )٥٥( ِرتْشَرد - )٥٤(ضحايا 

 دغ - )٥٨( مرِتن لوِثر - )٥٨( ملْرو - )٥٧( روزا - )٥٧( دونَن - )٥٧( ِنتِْشه - )٥٧(

  .)٦٠( أخير - )٦٠( أألِلفياء -  )٦٠( ُأم - )٥٩( شَيطان -  )٥٩( أبناء - )٥٩( دالي - )٥٨(
 

 ٦١....................... .............................في تَحقيق الذَّات ومفهومه
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 رتَطوي غم -ما زاَل اإلنسانة بين شَعٍب  على الرِد الفروقات االجتماعيمن تَزاي

 جعلَِت االكِتشافاتُ الطِّبيةُ من حياته حياةً إلى أن –وآخر، ال بل في شَعٍب واحد 

ولَِئن تَوفَّر إكسير الحياة ِلمن يمِلك الماَل أوَل األمر، . طويلةً طويلةً شبه خاِلدة

ل غالبيتناوه بعد وقتفإنَّه غدا في من طَلَبتْ على . ة مِقيشٍَر بها ِقلَّةٌ من بوحد

 .الطَّبيعة اختياريا والعتباراٍت فلسفية

 نيتَب أن وكان- َل الِعلمصٍل وإعادة إحياٍء تَوفْتَعم ريريوٍت سحين، وبم بعد 

 أن -أعضائه إليهما من دون أي إضراٍر بقَلب اإلنسان ودماغه وغيرهما من 

كلَّ من مروا في تجربة الموت السريري تلك شَِهدوا حصوَل نوٍر قوي دخَلوا 

نَفَقَه وسطَ ذكرياٍت لهم وتَصوراٍت من مخَلَّفات بيئتهم وتراكماتهم االجتماعية 

 .ا ومكانًاوالدينية، قبَل أن يغْرقوا في مصيٍر واحٍد يخْتَصر بالالَّشيء، زمانً

عِرفَ، إذًا، مصير اإلنسان ما بعد الموت، وثَبتَ أن ال حياةَ أخرى، وما عادتْ 

 .حجج أصحاب الدين لتُقِْنع أحدا أو لتَدحض المعطَياِت الملموسةَ

وعليه، تَسابقَتْ غالبيةٌ من بشٍَر للحصول على لَذَّات الحياة، بأي وسيلٍة ومن 

وتَصاعدتْ، مع الوقت، وتَنَوعتْ، . ون أي راِدع، فجاء ذلك على حساب الغَيرد

 وراح ،ةُ من راِبطها اإلنسانيها، حتَّى تَفَلَّتَتْ تلك الغالبييات وأساليبدتيرةُ التَّعو

ال إلى أن تَحولَِت األرض جهنَّم ... بعضها يسيِطر على البعض اآلخر، وهكذا

تَخْضع لشَريعة الغاب فحسب، بل، أيضا، لشَريعة الشَّر وقد طَوره البشَر وتَفَنَّنوا 

 .فيه

بيد أن الِقلَّةَ الَّتي رفَضتْ ما تَوصَل إليه الِعلم من إطالٍة اصطناعيٍة لعمر 

 فقـد  بالمعنى المتوارث،اإلنسان، وآمنَتْ أن البشَر، وإن ثَبتَ أن ال روح لديهم 
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سبتْها البشَريةُ في تاريخها نَموا روحا إنسانيةً، شَهرِت المبادَئ اإلنسانيةَ الَّتي اكْتَ

الطَّويل، وقاومتْ ِقوى الشَّر المتَربصةَ بها، وبالبشَرية جمعاء، فكانَتْ معركةٌ 

جديدةٌ بين الخَير والشَّر، وإنَّما، هذه المرة، على أرض واِقٍع جديد، بعيدا عن 

  . المعتقَدات الدينية والماورائية

. وِدعتْ أحداثُ تلك المعركة آلةَ التَّْأريخ، ُأخِْرجتْ وقاِئع وأرقاما ممكْنَنَةًوإذْ ُأ

 لَها ِشبهوا، وحشَريا بدعطاها بِة أصحاب اللُّغة، َأعِقيمن ب ها إنسانلَّموإذْ تَس

 وإن هو لَم يعِمْل .ملْحمة، ملْحمةَ ضميٍر إنساني، ال ملْحمةَ بطوالٍت خُرافية

وقد جزَأ الملْحمةَ إلى . ِشعره فيها، فألنَّه لَم يشَْأ أن يقِْرن الشِّعر بالقَسوة

مجموعة مقاطع تُمثُِّل أيامها، أو مجموعاِت وقاِئعها، يبدُأ أولُها بأول حروف 

 تلك الحروف، الياء، وذلك تَيمناً الِهجاء، األِلف أو الهمزة، فيما يبدُأ آخرها بآخر

 ."األِلفياء"باالسم الَّذي ُأطِْلقَ عنْوةً على بطل الملْحمة، 

على َأثَر انِكفائه بعيد الملْحمة، وَأطْلَقَ " األِلفياء"وكان أن تابع هذا الواِضع حياةَ 

المندِمج، كاِتبا -حياة هذا المنْعِتقالِعنان لمخَيلَته، متَصورا المراِحَل األخيرة في 

 ة ودورملْحالم اها ببعض شَخصه، غاِفالً ِذكرا إيتَكَلِّم، طاِبعفيها بصيغة الم

فيها لخَجله من سقوط اإلنسان في مثل تلك التَّجربة الفَظيعة، معنِونًا " األِلفياء"

 .  ما كَتَب ِشعرا هذه المرة"الراِحل"

، بعد رحيله، في عالَم المعرفة "األِلفياء"زاَل الواِضع في تَخَيله، فتَصور وما 

المطلَقَة والحقيقة الكُلِّية، يحاِور مشاهير من هذه األرض، وأناسا أقلَّ شُهرة، ال 

" األِلفياء"بل أناسا اخْتَلَقَهم البشَر، أو هو اخْتَلَقَهم، وصوالً إلى حواٍر بين 

 ."المحاِور"، في نصوٍص عنْونَها "األِلفياء"و
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أِلفُ الحياة وياؤها، بدايتُها وحتَّى نهايِتها، متَضاداتٌ تَتَمحور اجتماعيا، لدى 

راد البشَر معنًى البشَر، حوَل خَيٍر وشَر؛ خَيٍر وشَر ال مفَر منهما، إن للحياة َأ

   .محسوسا

خَير وشَر ال مفَر منهما، تلك كانَِت المعادلَة؛ ولكن، ضمن أي حدود؟ وبالتَّالي، 

 !بأي ثَمٍن يبقى، للحياة، على ذاك المعنى المحسوس؟ تلك بِقيِت المسألة

ا اإلنسان في سبيل تَحقيق ذاته، خَير وشَر تَحكَّما باإلنسان، أو قُْل، ِانْتَهجهم

وتَثبيِت وجوده بين أترابه، وَأرادهما في صراٍع، ال في تَكامٍل من ضمن 

 . المعقول والمضبوط

وهكذا، صنِّفَ البشَر بين ذَوي خَيٍر وذَوي شَر، ال بين ساعين لمبتَغاهم بالخَير 

تركيبتهم األحيائية، إلى الخَير أكثر، تارةً، وبالشَّر طَورا، أو بين بشٍَر يميلون، ب

 .وآخرين يميلون، بالتَّركيبة عينها، إلى الشَّر أكثر
 

ð^fÖ]<ŁÝçÿè 
ِباهللا عليك، سَأَل ذو خَيٍر، هِل انْتَصر، أخيرا؟ َأقاَل كَِلمتَه؟ َأَأطْلَقَها حقيقةً ساطِعةً 

 ال لُبس فيها؟

م كلمتَه، رفَعها عاليا، وال غَروى، إذًا، إن هو نَعم، أجاب ذو شَر، قاَل الِعل

 !انْتَصر

نَعم، َأطْلَقَ الِعلم حقيقتَه، َأضافَ ذو شَر، بل قُْل، َأطْلَقَ الحقيقةَ، تلك الَّتي قَضت 

مضاِجع البشَر على مر العصور، تلك الَّتي َأرعبهم جهلُها، فكيفَ بهم وقد 

كوا كُنْهرتْ حياتَهم من حياة طُموٍح إلى خلود َأدلون حقيقةً قَلَبقْبساهم يها؟ كيفَ ع

 إلى حياٍة ال بعد بعدها؟
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بالِعلم انْتَصر الِعلم، : وَأكْمَل ذو الشَّر. كيفَ؟ َأيجوز، ال يعقَُل، تَدخََّل ذو الخَير

كيفَ انْتَصر؟ فالذَّاتُ البشَريةُ حدد موِقعها في الجسد، وثَبتَ أنَّها، : إن سَألْتَ

ا ومغايرِتها الذَّاتَ قد حِسم وأما الروح، فالصراع حوَل ماهيته. بزواله، زائلة

لغَير مصلحتها، إذ هزمها ما كان من موٍت سريري مصطَنَع، وغَدتْ تَرِمز فقط 

  . إلى مصطَلٍَح لُغَوي قديم

 د، أندودونما تَر ،ه ذو الشَّرح، فَأجابَأ ذو الخَير وطَررصير؟ تَجواآلن، ما الم

نْتَ لي، لذا، َأنْصحك أن تُغادر جمعنا قبَل أن شريرا مطْلَقًا صديقَ طفولٍة كُ

َأغْدو.  

 
 

ĆjÖ]<ŁÝçÿèð^< <
لكنَّها لم تُحدد بأي . ِتلفازاتُ العالم، ووسائُل إعالم العصر، نَقَلَِت انِتصار الِعلم

 فوضى ستَعم، وحروٍب َأِبثَمن الرجاء الباقي لدى كثيرين، أم بثَمن: ثَمٍن انْتَصر

ستَبدأ، ال محاَل، ودونَما إعالٍن، أِو اسِتئذان، بين البشر والبشَر، بين جميع 

 .البشَر وجميعهم، فوضى ال إلى انِضباط، وحروٍب ال هوادةَ فيها

 
 

ð^nÖ]<ŁÝçÿè< <
ِسرِت ثَكلى غَدِت الروح بعدما خَِسرتْ معركتَها، أو هكذا روج؛ ال بل قيَل خَ

 .الروح حربها، وما حياتُها، منذُ البدء، سوى سراب

خَِسرِت الروح معركتَها، هزمها الِعلم، فانْبرى الشَّر المستَطير يحاِرب خَيرا إلى 

انحسار؛ ِإنْبرى الشَّر يحاِرب الخَير غير مهاِدٍن، والخَير، قبل انِهزام ... انحساٍر

  ضعيف، فكيفَ يقاِوم، وقد خَِسر الروح، حليفَه األساسي؟الروح،
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Üé¢]<ŁÝçÿè< <
ك الخَيرون؛ وكيفَ ال ينْعِدم؟ شَكَّ. ِإنْعدم الخَير: جماعةُ البشَر، بأِشرائها، َأكَّدتْ

ال بل من ذا يسعى له، بعد، تَساءلوا، وال حياةَ بعد هِذي؟ من ذا يصبو إليه، 

 .ويعملُه، وال ثَواب، ال، وال ِعقاب؟ َأضافوا

ِإنْعدم الخَير، هكذا كاد يجِمع البشَر، خَيرين وأِشراء، لوال ِقلَّةٌ من إنسانيين 

كادمتفائلين َأو وإن ،ِدمنْعلم ي الخَير تْ أنحض. 
 

 
<ð^£]<ŁÝçÿè< <

حتَّى الحروب، ما عادتْ لها أسباب، مباشَرةً كانَتْ أم غير مباشَرة، أو أصوٌل، 

 رفًا، أو غيرا به، عموحسم شَر، تَقاتَلوا بكلِّ ما كانأو تَحذيرات؛ فقد تَقاتََل الب

بطوه، مناسبةً؛ تَقاتَلَِت األمم، وتَقاتَلَِت الجماعاتُ، وتَقاتَلَِت مسموح، وبكلِّ ما استَنْ

وتَقاتََل األبناء لحاجٍة أو دونَما حاجة، وقَتََل . العشائر، ال بل تَقاتَلَِت العائالت

جي محع، وال ردةَ تَرمحه، ال رابنَه، وقَتَلَتْه أم ه، وقَتََل األبأباه، وأم ع، االبنم

 .بل فَوضى عاِرمةٌ تَذْبح
 

  
ð^¤]<ŁÝçÿè< <

خَلَِت الدياناتُ، التَّوحيديةُ منها وغير التَّوحيدية، من عناصرها المطَمِئنَة، دنيا 

 -طبيٍق بشَري انِتقائي غير مالِئم تَعلى أثَِر  –وما بعد؛ وكانَتْ تَسببتْ، قبالً 

 وقد وِجدتْ أصالً للتَّنويع، - الشِّيع والِبدع، بدورها بصراعاٍت دامية؛ وخَلَِت

 من أي عنصٍر مطَمِئن؛ ال بِل استُرِجعتْ -والتَّجديد، وإشباع الرغبات واألهواء 

جيمفُ منها، ليس الطُّمأنينة، ةٌ، ِللمناسبة،ـدياناتٌ هدتُنِْبطَتْ أخرى، والهِل واسب  
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في الشَّر؛ وفاتَ البشَر أن الدين هو في ُأخوتهم وتآخيهم، ال في تَفَرقهم االنِفالتُ 

في حال تَصنيفهم، يمثِّلون، أوالً وآخرا، مجموعةً إنسانيةً وتَباعدهم، وأنَّهم، 

  .واحدة
  
 

 

Ć‚Ö]<ŁÝçÿèÙ]< <
دانَِت اللُّغاتُ بعد حين، لمفردات الشَّر، فُألِْغيتْ كلماتٌ من القاموس والنَّاموس، 

من صباح الشَّر بدَل الخَير غَدا يقال، و: من مثل حب ومحبة، وُأدِخلَتْ أخرى

َأصر، بعد، أن يكون له أطفال، دعاهم بأسماء من مثل ظالٍم وغاِدٍر بدَل عادٍل 

يد المقْتَِدرين وأما العدالةُ الوحيدةُ المتَمثِّلَةُ بالموت، فتَحولَتْ سالحا ِب. وأمين

طالة األعمار، والمتَسلِّطين من األِشراء، إذْ أفادوا من تَطَور الطِّب لجهة إ

ومنَعوه عن غيرهم من األقّل قدرةً وتسلُّطًا وشَرا، وما عاد الموتُ ليعِنيهم إالَّ إذا 

  .حلَّ بحادٍث تَسبب به القَدر، أو بقَتٍل مدبٍر من قبل طاِمحين إلى شَر أكبر

ى ال يخْسروا، يوما، ما وهكذا، كان على األِشراء أن يطَوروا شَرهم وأساليبه حتَّ

هم عليه؛ وراحوا، وقِد استَعبدوا غيرهم، يراقبون، من جنَّاِتهم األرضية، الملهاةَ 

 .البشَريةَ التي ابتَكَروا، فيما تَحوَل اإلنسان رقما، وِشبه آلة

 يقتُُل -َل له ذلك  وبعدما قَضى على الخَير، أو تَخَي-بيد أن الشَّر راح، بدوره 

الشَّر. 
  
 

 
Ć„Ö]<ŁÝçÿèÙ]< <

 ،ها، اإلرثُ اإلنسانيرها، وطَوعضعوقات، تلك الَّتي وماتُ، والمرحذُلِّلَِت الم

كما لَو أن ال لَذَّةَ إالَّ على حساب ... لَذَِّة عذاب اآلخر... وانْصرفَ كلٌّ إلى لَذَّته

 .اآلخر
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األقوى يبقى، لَطالما ِقيل؛ ولكن، أنَّى لألقوى أن يبقى في وضٍع كهذا؟ وِلم، يا 

  تُرى، يبقى، إالَّ ِللَذَّته، وال لَذَّةَ لديه، كما خُيَل إليه، إالَّ على ِحساب اآلخَر؟

  
 

 
ÿèĆ†Ö]<ŁÝçð]< <

وبعدما . راقَ األشرار ما فَعلوه باألبرار، وما يخَطِّطون، بعضهم للبعض اآلخر

حلَِّل للشَّر، وأصحاِبه، البشَر، كيفَ يمنَع عنهم الحجر؟ كيفَ ال تُحلَُّل لهم 

 الطَّبيعةُ بما فيها، وما عليها؟ 

، أو عدمه؛ ما عاد يهمهم التَّهليُل ما عاد ِليهم األشرار بقاء أرٍض وكَون

 ة؛ ما عادمن مر ه أكثروجود ددراِثن ِعلٍْم هالسِتمرار اإلنسان، إلنقاذه من ب

يهمهم أن البشَريةَ ُأنِْقذَتْ، في أعجوبة، مرةً بعد مرة، من أعماِل طَيِشهم، وما 

 .وعوا

  
 

 
ë]Ć̂Ö]<ŁÝçÿè< <
ون الدهر، فسقَطَتْ، ومنها، ومعها، الشِّعر؛ وتحولَِت المشاِعر مجرد زاء بالفن

 القلب نقَص؛ وما عادفيها، أو منها ي زادة، يالخاِفقُ -تفاعالٍت كيميائي ذاك 

ولَقَّن األشرار .  سوى آلِة ضخٍّ، ولم يتَبقَّ، من الورود، سوى شوِكها-المعذَّب 

فنون الشَّر، فيما ضاعتْ بقيةٌ من خَيرين بين تَلقين أطفاِلها فنون الخَير أطفالَهم 

 عدراألخيار لألشرار لي اسِتسالم قى؛ وما عادياٍة أبلح الشَّر ثلى، أم فنونياٍة ملح

 األخيرين بالِمثال الحسن، إذْ ما إن كان األخيار يديرون لألشرار خدهم اآلخَر،

 .حتَّى يضربون عليه أيضا، ويستَعبدون



MP<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<á^ÛÃÞ<êq^Þ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
< <

ا لعنْتَِحرون، أخياركثيرين، فراحوا ي لَغَ اليأسا وبوأشرار ،قوط في الشَّردم الس

لعدم استمرارهم فيه؛ وتَفَنَّن هؤالء، وأولئك، في االنِتحار، طَراِئقَ ووسائَل؛ فيما 

 ،أدالو ع في األنهار، ومن على الهضاب، إلى الوديان، وعادضالر بعض ُألِْقي

  .وللِجنسين هذه المرة

ع أو االقتصاد، إذ ما عاد يهم المرء إن هو وانْتَفى أي نظاٍم لعالئِق االجتما

استَمر، أم ُأبيد؛ وما عاد طبيب يلَبي قَسما، أو مالك خدمٍة يطمع، بعد، في 

مبيعها، ألنَّه ما عادتْ هناك قيمةٌ لمال، وال بقاء لملكية، ما لم يستَِطع صاحبها 

 .المحافظةَ عليها بقوة الساِعد
  
 

 

°đŠÖ]<ŁÝçÿè< <
ٍة من األِشراء، وراح أفرادها ينَظِّمون شؤونَهم، ـسادِت األمور، أخيرا، لسالل

وشؤون رعيتهم، بعدما اطْمَئنُّوا لنَصرهم، تماما كما اطْمَئن الِعلم لنَصره من 

 . قَبُل، معتَِبرين الشَّر، والِعلم، حكرا عليهم

ِشراء في ما بينهم تَراتبيةً وراثيةً، ال تَتَغَير إالَّ بانقالبات الشَّر وهكذا، َأقام األ

على الشَّر، وبغَدر أبناء الساللة الواحدة؛ وميزوا األخيار، وأجيالَهم من بعدهم، 

عن األشرار، بعالماٍت يِسمهم بها أسيادهم عند الوالدة، كلٌّ بحسب شعاره، 

ن الخَير، كما الشَّر، ال يتَناقَُل مع األجيال، فال الشِّرير يولَد شريرا، أو وفاتَهم أ

 .يصِبحه، بالضرورة، وال الخَير خَيرا
  
 

 
°đÖ]<ŁÝçÿè< <

ِشرير أنتَ، تلك ِصفَةٌ، وإنَّما لك، أيضا، رتبةٌ؛ وأنتَ، إلى هذا، تابع، وللتَّابِع 

 ، ذاك الَّذي، على "الشَّر المطْلَق"نْتَهي الرتَب صعودا بالشِّرير األكبر، تابع، فيما تَ
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الشَّر عى إلهدي ال له أناهللا، واآللهة، ح غم من نَفْي الِعلم وجودفي مرحلٍة الر ،

  .أولى، فإله اآللهة، قديِمها وجديِدها، في مرحلٍة الِحقَة

وعليه، فإن الشَّر الَّذي . بيد أن الشَّر هو الشَّر، وفيه بذور القَضاء على الذَّات

تَسلَّطَ على الخَيرين والبسطاء والضعفاء، في وقٍت أول، تَحوَل إلى األشرار 

، فانْقَضوا رتَبا على رتٍَب في مرحلٍة أولى، فبعضا على بعٍض آخر أنفِسهم

دونَما اعتباٍر للرتَب في مرحلٍة ثانية، ثم انتَهوا ينقَض بعض البعض منهم على 

فيما أبناء الخَير، على ِقلَّتهم، متَضامنون، يؤاِزرهم ... بعِض البعض اآلخَر

 .جاِمعة، بسطاء األرض وضعفاؤهابعامٍة، في المصيبة ال

 
  

^Ć’Ö]<ŁÝçÿè 
 َأراد ا من شَرناِجي عٍض آخر، وإنا لبختارعض، وما للبنْتَظَرصادوه من بينهم م

 هم؛ ولَمكَهم، وفي كتاباته ما َأراحبدوا في انِخطافاته ما َأرجاها؛ ومه، وسنَفس

تها، فقد َأرادوا مخَلِّصا، وكان بينَهم، فلَم يرحموه؛ يكْتَِرثوا لتَفسيراته، على ِدقَّ

 !َأرادوا مخَلِّصا، فكان هو المخَلِّص

َأرادوه، في محافظتهم على أنسنتهم، وسعيهم للخَير من أجل الخَير، قاِئدا، وما 

 الدنيا حتَّى  وقِد استَفْحَل الشَّر في-أرادوه . وجد نَفسه، للقيادة، يوما، مؤهالً

جعَل أبناؤه من مجرمي التَّاريخ، وأشقيائه، وبحسب ما َأضروا البشَريةَ، في سلٍَّم 

 وقِد استَفْحَل الشَّر في -َأرادوه .  َأرادوه أن يقودهم إلى النَّصر-من الرتَب 

 بتحويل كلِّ شَيء، حتَّى الدنيا حتَّى تَلَهى أبناؤه، بعدما سِئموا قَهر الضعفاء،

 . وعبثًا حاوَل التَّفَلُّت.  َأرادوه أن يقودهم إلى النَّصر-اسمي الشَّمس والقَمر 

َأرادوه، أخيرا، أن يسطِّر لهم دينًا يسيرون في هداه، وما كان يعتَِقد إالَّ 

 سطَّر  ما .إلى انِشقاق ظره،باإلنسان، بِقيمه الَّتي إلى تطور، فيما الديـن، في نَ
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لم ينْتَِظروا، حتَّى، لهم حرفًا، لكنَّهم سطَّروا المجلَّدات، وتَناقلوها، في سرية، و

ولَِئن هالَه ما هم فاِعلون، فقد َأعطى الصراع مع الشَّر . رحيلَه لتَحريف أقواله

  .األولوية

  
 
 

^Ć–Ö]<ŁÝçÿè< <
ضارس األشرار األخيار وضيقوا عليهم، فارتَد كثيرون منهم إلى الشَّر ليحموا 

تَصارةذواتهم في مرحلٍة أولى، وليفي مرحلٍة تاِلي شَر ا ضدوإذ . عوا شَر

خَِشيتْ بقيةُ الخَيرين من اختفاء الخَير بالكُلِّية مع مرور الزمن، َأجبرتْ منتَظَرها 

 :ومختارها على قُبول المِهمة، فانْصاع لمطلَبها، وتَوجه إليها قائالً
  

"كونالِخطا سهالً عندما ي كونِدقُكم القَوَليبسيط، .  صادقًا، وسَأص إنِّي إلنسان
 .ال بل أبسطُ البشَر أنا، وإنِّي لَخَير، وإن أدنى الخَيرين بينكم

ب

ٍب
ٍتا

ِي س
،ٍ ،

رش

تَفِيم ال
غ

ا ع ، ،ً

 

وإنَّما . الكون، أيها األِحبة، قائم على توازن رع يسيطر الشَّر عليه بعامٍة"
لتَّفكير اإلنساني،  مجرد تفاعال كونيٍة تُقاِبلُها تفاعالتٌ الشَّر، خارج إطار 

ة : أخرى قد تَنْدِرج في إطار الخَير اق فالغَضنْفَر عندما يلْتَِهم األيَل، ومياه ال
عندما تَروي الوردةَ، من خارج إطار التَّفكير اإلنساني مجرد تفاعالت وإنَّما 

ِريرٍة وخَ ة، أو ِلنَقُْل بين منبوذٍَة ومستَحبة، من داخل اإلطار هي تُفْرز بين  ي
  .نفسه

 

أإلنسان المفَكِّر هو الَّذي طَور فكرةَ الخَير وعِملَه، فغَدتْ له، على مر السنين، "
َوقًا على باقي. ق  المكَونات لكنَّه طَور أيضا الشَّر الكامن فيه،  بل تَفَنَّن به م

َدا عليه ِلزاما أن ينَمي الخَير على حساب الشَّر أكثر فأكثر، . والكاِئنات لذا، 
لكَون ته، في    . في نفسه أوال ثم انِطالقًا منه، وعلى قَدر اسِتطا
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ِتقوا أيها األحبة من كلِّ ما يقَيدكم بدءا بالخطيئة األصلية الَّتي ُألِْزمت بها " إن
قي خطايا البشَر، الخُرافيِة منها والحقيقية َِئن كُنْتم . جزافًا، وصوالً إلى 

نتم أبناء المستقبل، وأنتم اسِتمرارا للبشَرية وتَحملون جزءا من أوزارها، 
ال تَنْتَِظروا منَجيا . القادرون على دحر الخطيئة،  بِل المؤتَمنون على دحرها

  .فأنتم المنْتَظَرون، ونجاتُكم بين أيديكم

ُم ْع
فلبا

فأ َت
ال

، ال

."

 

ويا جماعةَ الخَير،  تَقوموا بما ستَقومون به من أجل إلٍه إن وِجد اليوم لن "
خَلَق؛ ال تَقوموا به كما كان معظمكم ِليفْعَل قبَل إعالن انتصار يكون سعيدا بمن 

قوموا بمحاربة الشَّر من . الِعلم، بل قوموا به من أجل اإلنسان وِقيمه اإلرثية
أجل الخَير، قوموا بمحاربته ليس فقط من أجل بقاء بشٍَر في كَون، بل من أجل 

  ثمان، وكرامٍة أثمنحريٍة إنسانيٍة باِهظَِة األ
 

  
 

ð^ŞÖ]<ŁÝçÿè< <
 . ولكن، كيفَ الن وانْقاد لمسؤوليٍة كتلك، لَم يدِرك. طاع النَّاجي إذًا

منْتَظَرا اعتَبرتْه بقيةٌ من خَيرين منْعِزلين، تَعيشُ في العالم وال تَخْضع لجميع 

مخْتارا . يدعم العيشَ من الطَّبيعة ولهاتَطَوراته، وإنَّما تَنْتَقي منها ما يفيد و

اعتَبرتْه تلك الجماعةُ الَّتي أنْقَذَها وضعها الجغرافي ِشبه المجهول، واألقرب إلى 

منْتَظَرا جعلَتْه تلك الجماعةُ الَّتي بلَغَها ما . الفَقر، بأن أبعد أطماع اآلخرين فيها

ِم األشرار باألبرار، وصراٍع قائٍم بين األشرار أنفسهم، فيما حلَّ بالكَون من تَحكُّ

منْتَظَرا ومختارا . األبرار إلى انِقراض، وانِعزاُل الجماعة نفِسها إلى انِكشاف

جعلَتْه تلك الجماعة، وكيف ال، وهو من أبنائها، نَجا من موٍت محتٍَّم لدى 

 سحيق، وراح، منذُها، ينْخَِطفُ، وتَبدو سقوطه، صغيرا، من على تَلٍّ إلى واٍد

 .عليه إماراتُ تَفَوٍق تَصوروها البشَرية
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هو فَأراد، بعد نجاته من موت الجسد، أن ينْجو من الموت في الشَّر، أو وأما 

على يِده؛ ولَطالما سعى، للحياة والموت، بالمعرفة، آِمالً أن ينْجو من موٍت 

، محتوٍم يكْتُبه تاريخُ التَّطور اإلنساني الَّذي، سقوطًا بعد سقوط، لم يْأخُذْ بالِعبر

بل عِمَل، في سبيل الحياة األخرى، على تعقيد حياته بالمعتَقَدات والِبدع 

نَعم، َأراد . المتناِقضة المتَحاِربة، وفي سبيل الحياة الدنيا، على سحق اآلخرين

أن ينْجو، وِلم ال، أن ينْجي اآلخرين؛ ولكن، كيف السبيُل إلى ذلك في ظلِّ القديم 

من العهود، وفي ظلِّ الجشَع البشَري المتمادي؟ ثم، أين العالم، اليوم، القديم 

وأين النَّهج الحياتي الجديد الَّذي ود النَّاجي لَو يقيم، ذاك المعتَِمد على عودة 

اإلنسان إلى الطَّبيعة، والحد من علَّة الِعلَل، أي الفوارق الكبيرة بين البشَر، 

الفوارقُ بين أغنى أغنيائهم بحيث ي أعظم في ما بينهم، وال تَعود تعاضد قوم

وأفقر فقرائهم تَتَعدى نسبةَ الواحد إلى عشرة مثالً، فيعيشُ جميع البشَر أغنياء، 

ذاك كان . ودائما من ضمن احترام المبادرة الفَردية ومكافأتها في إطار المعقول

  ! ، إلَّم يبقَ حلُما، ِبحسِبه، ال يكون حلُماحلُم النَّاجي؛ والحلُم

وصحا المدعو إلى البطولة مجددا على الواِقع، ووجد قيادتَه بقيةً من خَيرين في 

وآلته الحربية أمرا محتوما، وإن فوقَ طاقتَه، فيما " الشَّر المطْلَق"صراٍع مع 

 !النَّصر بقيادته، حلُم

  
 

 
ð^¿Ö]<ŁÝçÿè< <

 : ظلَّ النَّاجي في صومعته زمنًا، فَكَّر خاللَه وخَطَّط

فَكَّر في حتِْمية المواجهة وضرورة دفع ثمن حرية اإلنسان وكرامته، مرةً 

جديدة، والسيما بعدما خُير الخَيرون بين الموت والعبودية، ففضَل بعض األوَل 

 فانْتَهتْ  وفضَل بعض الثَّانيةَ على األول، نية، فُأزِهقَـتْ حياتُه هـدرا؛على الثَّا
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 الحرية حياتُه، عمليا، بخسارته حريتَه وكرامتَه؛ فيما اخْتار بعض أخير طريقَ

والكرامة، بعدما َأيقَن أنَّه، لَِئن كان ال بد من الخَير الستمرار الحياة، فال بد من 

  . الحرية والكرامة لوجود الخَير

 هو الَّذي طالما رأى فيها، ولَو دفاعا عن الذَّات والحريات -وخَطَّطَ للحرب 

 أن َأسلَك الطُّرق وأقلَّها ثَمنًا اعتماد ما اتُِّفقَ  فوجد-والكرامات، عمالً الإنسانيا 

على تسميته حرب عصابات، تَقوم بها شَراذم ذَوي الخَير في مناطقَ لها، 

متَداِخلٍة مع مناطِق ذَوي الشَّر في المدن، وذلك تَحاِشيا السِتخدام األخيرين 

الشَّر "ر من رأسه، أي القضاء على أسلحةَ الدمار الشَّامل، وعلى أمل قَطع الشَّ

 ".   المطْلَق

 
 

°ÿÃÖ]<ŁÝçÿè< <
 وادرتْ بعلَم طيقون البقاء، فراحوا، ما إنرون يالخَي أو خَوٍف ما عاد شَر بيدع

الثَّورة، ينْضمون فُرادى، فجماعات، إلى شَراِذم المقاومة الَّتي بِقيتْ شَخصيةُ 

، "األِلفياء"بـ الزعيم  خَِفيةً إالَّ على قليلين من أهل الثِّقَة، فيما دِعي زعيِمها

بمعنى أنَّه األمُل األوُل واألخير لبقاء الخَير في الكَون ولقيادة البشَرية إلى عهٍد 

 .جديٍد جديد

 
 

°ÿÇÖ]<ŁÝçÿè< <
قَِبَل ما فُِرض عليه من تسميٍة غَض النَّاجي الطَّرفَ عما ذَهب إليه أنصاره، ف

وصفات، مع أنَّه إنَّما دعا إلى أنسنَة اإلنسان ال أكثر، وإلى عهِد الالَّعهد، ذاك 

الَّذي ال وعود فيه سوى إنماِء الِقيم اإلنسانية والسيِر في هداها من ضمن نظاٍم 

 . اجتماعي يطْمح إلى الكمال ما َأمكَن
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ð^ËÖ]<ŁÝçÿè< <
ما كان في مقدور المقاومة الفَِتية أن " األِلفياء"فاقَ عدد المنضوين تحتَ ِلواء 

 وتَخَوفَ القائد من انِدساس بعض األعداء في صفوفه، والسيما بعدما .تَستَوِعب

كَشَفَ أحد المتَطَفِّلين الخَونة، فأعتَقَه ألنَّه لم يستَِطع تَصفيتَه انطالقًا من المبادئ 

 .وقد َأقْفََل باب االنتساب إلى المقاومة، ولَو إلى حين. الَّتي بها يؤِمن
 

  

 

Í^ÏÖ]<ŁÝçÿè< <
، أخيرا، البدء باألعمال الحربية؛ قَرر األخذَ بالخَير للخَير، ال "األِلفياء"رر قَ

 ة، وإرِثها، وإناإلنساني ل ِتلكة، بالتَّقليدي وِح، ال ِتيكالر إحياء رلحياٍة أخرى، قَر

 .هو اضطُر إلى مقاومة الشَّر بأساليِب الشَّر نفِسها

رم"األِلفياء "قَرم . ، وَأقْددأنَّه إنَّما بين الوجود والع تَنْتَجبعدما اس موَأقْد رقر

 .اإلنسان، وأن الوجود من دون حريِة الخَير عدم
 

  

 

Í^ÓÖ]<ŁÝçÿè< <
كان المجتمع عرفَ، قُبيَل انتصار الِعلم النِّهائي، والسيما بعيده، الكثير من 

ام، والقليَل من الشَّبع، الكثير من الجشَع، والقليَل من التَّعاضد، الكثير من االلِته

الظُّلم، والقليَل من الرأفة، الكثير من الِجنس، والقليَل من الحب، إلى القليل القليل 

 .، عبر الحرب، ِلعكْس ما سبق"األِلفياء"وسيسعى . من المحبة
 

 

ÝøÖ]<ŁÝçÿè< <
أعداءه، وِبنار جهنَّم الَّتي، بحسبه، حتَّى هم، لن يعِرفوا، " األِلفياء"يبا َأصلى لَه

 انِطالقًا من أقرب  وكان بدَأ حربـه، بأساليِب العصر وأدواِتـه الِعلمية،. شَواهم
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المدن لمنطقته ِشبه المعزولَة، وبناِسه؛ وراحتْ تَنْضم إلى شَراِذمه، مع الوقت، 

  .ِفرقُ المقاومة من ذَوي الخَير، والسيما بعد االنتصارات األولى الَّتي حقَّق
  

  

الَّتي َأمدوها وكان األشرار تَعودوا الملَذَّاِت، وراحوا يخافون على فَناء حياتهم 

إلى أبعد اآلجال، والسيما أن الِعلم َأثْبتَ أن ال حياةَ بعد حياتهم، فجبنوا، وراحوا 

يخْسرون مواِقعهم، وما تَجرأوا على استخدام أسلحة الدمار الشَّامل الَّتي يملكون، 

تَداِخلين مع الخَيها، وكانوا مكروههم مصيبة ِخشيةَ أن يرين في نقاطهم الجغرافي

  . المختِلفة
 

وعليه، وإذ حيدِت األسلحةُ السابقةُ الذِّكر، عادتْ للبطوالت أمجادها، وتَقابلَتْ 

  . قضيةُ األبرار الحقَّة مع جبانة األشرار، فاقْتَرب الخَيرون من النَّصر المبين
  
 

 أن يدطْلَق"بالم الشَّر"لم ، ددميُل إلى غَير صالحه، هالقوى ي ميزان دجا و

علَي وعلى ": باستخدام أسلحة الدمار الشَّاِمل انطالقًا من مبدٍإ قديٍم قديم
، درءا لنهاية "األِلفياء"وانِطالقًا من عرٍف قديٍم قديٍم أيضا، ِاقْتَرح ... "أعدائي

، على أن يستَعبد الخَيرون في حال هزيمة " المطْلَقالشَّر"بشَريٍة ممكنَة، بِنزال 

، أو يحرر المستَعبدون منهم، ويفَرغَ األشرار من شَرهم بخَضوعهم "األِلفياء"

  .لتَعديالٍت جينيٍة معينة، في حال انتصاره
  
 

طالَما راوده يقْضي بإخضاع العالم النِّزاَل طَمعا بتَحقيق حلٍُم لَ" الشَّر المطْلَق"قَِبَل 

عند ساِقية الورد، إحدى المناطق القليلة النَّاجية " األِلفياء"والْتَقى . بأسره لمشيَئته

 سامما في ِصراٍع الحا، فالتَحتْ شُعاعيديلُّط اإلنسان على الطَّبيعة، وقد حمن تَس

كْبالر سوالفَر كَمكْتَِف ولَم . فيه الحطْلَق"يالم قه على " الشَّرإذْ "األِلفياء"بتَفَو ،

 وِتلفازاتُ الكَون تَنْقُُل -كان عاِلما أكثر منه بفُنون الِقتال القديمة، بل حاوَل 

إلسقاطه أرضا " األِلفياء" الخُروج على شَرف المبارزة بطَعن فَرس -الواِقعة 

  صابـتْ شَوكةُ إحدى األزهـار البرية حاِفر فَرسه، واإلجهاز عليه، فكـان أن َأ
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مجددا، " الشَّر المطْلَقُ"وجبن .  القضاء عليه"األِلفياء"فسقَطَ هو، وغَدا في متناول 

  .   الَّذي طَِمع، لَو خَِسر النِّزاَل، بِميتَة الشُّجعان" األِلفياء"واستَجدى حياةَ ذُلٍّ من 

، ودحر األشرار بِهمة أبراٍر قادهم في ساحات "األِلفياء"وهكذا، كُِتب النَّصر لـ 

زغى، في عٍس جاِمح، الوة فَروها، من على صهم يومتُالِقي لٍُم بأنوح ،ٍم إنساني

وإن تَمكَّن ذَوو الخَير، على ِقلَّتهم، من االنِتصار على ذَوي الشَّر، . حريةٌ متَجددة

فالسِتخدامهم الِعلم المتَواِفر في عصرهم، ذو الحدين ذاك، مضيفين إليه إيمانًا 

 .نسان اإلنسان، وبِقيمه اإلرثيةباإل
 

 

Üé¹]<ŁÝçÿè<<<<<<<<<<<<< <
الشَّر والخَير في اإلنسان، ردد الخَيرون مع : مساِلمين كانوا، مساِلمين يعودون

ثم، ما الحياةُ، ما لَم . ؛ وأما الشَّيطان، والمالك، فِمن اختالقه، َأردفوا"األِلفياء"

شْ في أنسة؟ تُعبحوم ،ببال ح ةً، وما الِعلمإنساني ما لَم تَكُن وحنٍَة، وما الر

عندما يصبح الظُّلم تاريخًا تَزوُل مساوُئ : مساِلمين كانوا، مساِلمين يعودون

، وكَي يصِبح الظُّلم تاريخًا، "األِلفياء"البشَرية من التَّاريخ، ردد الخَيرون مع 

 .، َأردفوازمه تاريخٌيلْ

. ، ولَو ضد الجميع، فَهم والحقُّ إجماع"األِلفياء"منتِصرون هم والحقُّ، رددوا مع 

 .منتصرون هم والحب، َأردفوا، ولَو ضد الجميع، فَهم والحب إجماع
 

  
 

áçćßÖ]<ŁÝçÿè< <
ال . من، فلكلِّ شيٍء ثَمنوال تَسْل عن الثَّ. نور جديد انْبثَقَ على األرض، وسالم

تَسْل عن الثَّمن، إذ إن لكلِّ شيٍء ثَمنًا، فما بالُنا بثَمن الحرية، وثَمِن الخَير؛ ما 

 بالُنا بثَمن اإلنسان اإلنسان؟ ثم، أفال يكَفي أن نورا جديدا انْبثَقَ، وسالما؟
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 ددلَطالما ر ،الخَير والشَّر الَّذي بين نَةُ "األِلفياء"هاِمشٌ، إنَّه لَهاِمشٌ ذاك؛ واألنْس

كَفيلةٌ، بسعيها لزيادة خَيٍر وتَقليص شَر، أن تُضيقَ الهاِمشَ، ذاك الَّذي بين الخَير 

والشَّر . أن ديب "األِلفياء"بشَر على رأيه، أخْطََأ في ما ذَهالب معظم أن وقد ظَن ،

 فأكثر إلى الشَّر نْقادون أكثرة، يقَطَِت األقِنعس شَر، ما إنالب معظم إليه؛ فها إن

 توسيع الَّذي فيهم على حساب ما فيهم من خَيٍر وإرٍث إنساني، ويسقطون في فَخِّ

الخَير والشَّر الَّذي بين الهاِمش، ذاك . 

انِطالقًا من مبدِإ أن " األِلفياء"عاد الصراع، إذًا، بين الخَير والشَّر؛ ال بأس، قاَل 

 ف؛ ثمدعقول، َأرفي إطار الم راعقى الصبي أن ِهمات؛ المتَضادياةَ بال مال ح

 :َأوصى
  

"تَكون حاِفظَ على أني مين؛ أنحاِفظَ على ذاكرة األقدي ني أنعء حضارة، يرللم 
أن يفْهم المرء اآلخرين، يعني أن . حضارة يعني أن يطَور ذاكرتَه بالجديد

تَلْتَِقي حضارتُه حضاراِتهم عند منتَصف الطَّريق؛ أن يعيشَ مع اآلخرين، يعني 
  ".ب حضارتَه بحضاراِتهم، والعكس بالعكس صحيحأن يشَذِّ

،ٍ

 

  
 

æ]çÖ]<ŁÝçÿè< <
 رون، فَأرادومعه الخَي ،رانْتَص الخَير عِجزات، ِقيل، ولكنالم لَّى زمنو

َأرادوه . اسمه، ويجعلوا من اسمه ِصفَةً ثاِبتَةً" األِلفياء"األخيرون أن يثِْبتوا على 

ة وإنالقُدر كُلِّي شَر، عبرالب شَر، وغيرالب طاها جميعفة وَأعنَفَى عنه تلك الص 

االندماج، حياةً، والسيما موتًا، حيث ال جزئيات، بل الكلُّ يؤلِّفُ الكُلِّي القُدرة، 

 ولَما سِئم من اقناعهم أنَّه مجرد إنسان، ِانْكَفََأ ذات يوٍم عن الجميع إلى". األِلفياء"

 ولها،  ومنها الطَّبيعة صومعٍة ال يعِرفُ لها أحـد طريقًا، وعاشَ بقيةَ حياته في
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ض إنَّه غُيب وسيعود ليقِضي على بذور الشَّر الَّتي عادتْ إلى فيما قاَل بع

  .التَّنامي قَضاء نهاِئيا

، إذًا، وعاد ما لَطالَما َأراد أن يكون، إنسانًا عاديا، على الرغم من "األِلفياء"إنْكَفََأ 

 مغالون من اختفائه كلِّ ما ِحيك حوَل حياته وانتصاراته وخوارقه، فيما اتَّخَذَ

 .ذَريعةً لرفعه إلى مرتبٍة الإنسانيٍة خُرافية

وَأعاد الخَيرون فكرةَ اهللا إلى الوجود، على الرغم من أن الِعلم الَّذي، هم أيضا، 

َأعادوها، والسيما غير القادرين منهم على اسِتيعاب . يؤِمنون به، دحضها نهائيا

تاق واالنِدماج، لتُساعدهم وتَحثَّهم على فعل الخَير أكثر؛ وكان مفهومي االنِع

أِلفياؤهم، قَِبَل ذلك، قَبَل انِكفائه، لمساعدة بعضهم على ِفعل الخَير خالَل الحياة، 

كِْشفُ يوما عن مرحلة موِت الموت، وقد تَكون بعد انطالقًا من أن األيام قد تَو

 ! جديدةتلك المرحلة حياةٌ
 

 
ð^éÖ]<ŁÝçÿè< <

مع جموع الخَيرين من البشَر؛ من أنتَ؟ ما كُنْتَ " األِلفياء"يا اهللاُُ عدتَ، أعادك 

 أن واألهم ،شَرا بددجخْتَِلفَ عليك مأالَّ ي مهبعد اآلن؛ ما ي مهت؟ ال يحبوما َأص

ير ويبتَِعدوا عما فيهم من شّر، بعضهم لخَشيٍة تَفيد عودتُك كلَّ البشَر، فيعملوا الخَ

 .منك، وغالبيتُهم ألنَّك محبة

ويا أيتُها الروح اإلنسانية، يا من وِرثَك اإلنسان أبا عن جد، وبنى صرحك 

الطَّاِمح إلى العلى ِمدماكًا فوق ِمدماك، ها إنَِّك تَعودين، ال بل تُعيدين إلى 

 .إلنسان إنسانيتَه بعدما جلَبِت له، وهللا، النَّصرا

أهالً بعودِتِك أيتُها الروح اإلنسانيةُ، سالما ! أهالً بعودِتك، يا اهللا، حبا ومحبةً

 !أهالً بعودِتك أيها اإلنسان، كرامةً وحريةً وتَعاضدا! وطُمأنينةً

  



 

êÞ^nÖ]<Łðˆ₣¢_ 
Žu]Ć†Ö_Ø 

 

æ^m< <
 على كُرسي من قَصٍب، هزاٍز، بين صخرتَين،

  طيب الهواِء؛يراِقص، في ِحضنهما، شقيقُ النُّعماِن
 

 من خَلفي صومعتي، وخُضر التِّالِل،

 ومن أمامي المدى، وصدى موِج الزاِبِد األزرِق،

 والشَّمس هي هي، وإنَّما، من عندي،

 ثلَما حياةٌ في موِت؛تَتَهاوى في يم، م
 

 أتُرى، وكما ال تَغيب شَمس في أفٍُق، إالَّ لتُشِْرقَ من أفُِق، 

 تَزوُل حياةٌ من جسٍد، لتَحلَّ في جسِد؟

 أم أن حياةَ المرِء هي الحياةُ، وموتَه الموتُ، وحجر أبقى من بشَِر؟ 
 
 

‚şÏşÖÿæ< <
 بلَغْتُ من العمر عِتيا؛

 ما إنذاٍر، هروَل العمر، سرقَتْني الحياةُ،دونَ

 !أم أنا هرولْتُ، وسرقْتُ، لستُ َأدري
 
 

<JJJ»æ< <
 :صومعتي اخْتَفَيتُ، فبقيتُ وحيدا

 ِنصفي سبقَني، وذَهب أبنائي في كلِّ اتِّجاه
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êđÞcæ< <
 لَطالما قَدرتُ الشُّيوخَ، َأحببتُهم،

 وسِعدتُ إذ بلَغْتُ عمرهم؛
 

 بيد أن انِتظار المغامرِة الكبرى،

 :تلك األخيرة، طاَل، وطال

 . َأَأنْتَِحر؟ ال

 َأَأستَمر في االنِتظار؟ ِلم؟

 حيرةٌ ال تَبذُّها سوى روعِة االنِتظار
 

 
ğøËŽ< <

 رباني أهلي،

 ياِفعا، رباني جسدي،

 متَزوجا، ربتْني المسؤولية،

 كَهالً، ربيتُ ِفكرا،

 شَيخًا، تِعبتُ من التَّربية،

 ورحتُ أنتظر يدا تَقِْطفُني،

 يِة بحٍر على ما رجوتيد ِجنِّ
 

 
H^Če^< <

 وددتُ لو َأكون للموج راِكبا، وللبحر ربانا،

 ال َأرتاح إلى مراِفئ األرض،
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  ال َأرتَوي من ثُمالَة،

  أم صمتَ بحر،َأصرخَ محيطٌ

،العالم َأجوب 

 وهمي أن ُأشِْبع العين من ملَذَّاِت العين؛
 

 وددتُ لو َأكون للجسد ماِلكًا، ولراِغباِته مِلكا،

 وهمي أن ُأشِْبع الشَِّبقَ من ملَذَّاِت الشَّبق؛
 

 وددتُ لو َأكون للثَّروِة سيدا، والسلطةَ قاِبضا،

 همي أن ُأشِْبع الذَّاتَ من ملَذَّاِت الذَّات؛و
 

 وددتُ لو أكون، في اختصار،

 ِبنَعيم األرضياِت مستَمِتعا؛
 

 !كان هذا أيام الشَّباب
 

  
 

ŁÌéËÿu< <
 األوراِق يذَكِّرني بهمسات العاِشقين،

 وتَمايُل األغصان بِعناقهم؛

 رني بصد العاِشقين،ِصراع الشَّجر مع الريح يذَكِّ

 وهدوء العاِصفَة بتَصافيهم؛

 ن التَّمايل،ن الحفيف، ِمآٍه ِم

 !ن الهدوءن الصراع، ِمآٍه ِم

 أين الهمساتُ، والِعناق،

 أين الصد، والتَّصافي؟
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ÜşÒ< <

 ِمن وقٍت ضيعتُ في أمٍل، في شَوق، 

  في قُبلٍَة من فتاة؛

 كَم ِمن وقٍت ضيعتُ في حلٍُم، في وهم، 

  في إنسانيٍة من حياة؛

 كَم ِمن وقٍت ضيعتُ في بحٍر، في أرض، 

   سماء؛في رجاٍء من
 

 آٍه، آه،

 آٍه، لَو ُأضيع الوقتَ مجددا،

 !ُأضيعه هباء
  

  

 
HÿÙ]‡< <

 ،حيل أبي، الشَّباببر 

  وبرحيل أمي، الخلود؛
 

 وتَذَكَّرتُ أن ما ِمن أم كأمي، 

  أو أٍب كأبي،

 فتلك كانَتْ أمي، 

  وذاك أبي، 

  أيا كانا، ومهما فَعال؛
 

 : تثم اطْمأنَنْ

  َألَستُ، في النِّهاية، 

  ابن نَفسي وأخا اإلنسانية؟



<^⁄e_<İì^éuI]<ðˆ₣¢]<ÙĆæù<K<<‹Ú^¤]<Łh^jÓÖ]I<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ð^éËŽÖù]<<<<<<<<<<<NU< <
< <

]⁄†âÿ< <
 ،تَِمرياة، وتَسقى الحال تَب ِلم 

  سعادةً وهناء؟

 ِلم على الطُّفولة أن تَنتَهي، 

ا وذكريات؟وتَتَحرَل ِعبو  

 ِلم، وِلم، وتساؤالت، 

  ِلم التَّغيير في الحياة؟

 : والجواب سؤاٌل

  هل ِمن جموٍد في حياة؟
 

  
 

<ć†ŁÛÿèş_< <
 اإلنسان، في هذه الدنيا، كما الِكرام، 

  كما باخرةٌ في محيط، 

  ال تَتْرك خَلفَها األثَر؟

 أم يطْبع دنياه كما الِعظام، 

   النَّقشُ في الحجر؟كما

 ليست، تلك، المسألة، 

  وإنَّما المسألةُ أن يحيا اإلنسان، مع الغَير، 

  في كرامٍة وحرية،

 أن ينْقُشَ، مع الغَير، 

  في تاريخ البشَرية، ما يلْزم، 

  ويمحو ما ال يلْزم
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çşÖ< <

 جمعتُ ما يحصى من نَجاحي ولَذَّتي، 

  لَوجدتُه ال يزيد حلُم ِطفل؛

 ولَو جمعتُ ما يذْكَر من خَيري، 

  لَوجدتُه ال يزيد تَضحياِت ُأم؛

 و جمعتُ ما يقْرُأ من كتاباتي، ولَ

  لَوجدتُه ال يفوقُ ِحكمةَ عاِلٍم حليم؛
 

 لَو جمعتُ ما يحصى من فَشَلي وشَقائي، 

  لَوجدتُه ال يزيد كابوس ِطفل؛

 ولَو جمعتُ ما يذْكَر من شَري، 

  لَوجدتُه ال يزيد قَلَقَ ُأم؛

 ولَو جمعتُ ما ال يقْرُأ من كتاباتي، 

  لَوجدتُه ال يفوقُ زلَّةَ عاِلٍم حليم
 

  
 

ŁlĞ_ÿ†Î< <
 في األمثال أن 

،ِصدَأح عرَأز إن  

 وعلَّمتْني الحياةُ أن ليس كلُّ من يزرع يحِصد، 

  أو كلُّ من حصد زرع؛

 ولكنِّي زرعتُ، 

   التَّواضع والتَّسامح والمحبة، زرعتُ في نَفسي

  وحصدتُ طُمأنينةً،
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< <

  فيما زرع آخرون ما زرعوا 

  ليحِصدوا ماالً، شُهرةً، نُفوذا؛
 

كُنْتَ في ع ا، وإنأبد ز، ال تَطْلُبو 

  بل َأعِط دوما، ألنَّك الِغنى،

 ذاك ما خَلَصتُ إليه في الحياة
 

 

łjÿÛ×ÿÂæ*< <
،مواأله بين التَّاِفِه والهام زيُأم ياةُ أنالح 

 وعلَّمتْني، بخاصٍة، 

  ،"ما"والـ " أن"أن ُأميز بين الـ 

 فال يهم أن نَقوَل، بل ما نَقول،

ل ما نَكْتُب،وال يهمب ،نَكْتُب أن  

 وال يهم أن نَفْعَل، بل ما نَفْعل؛
 

 :وِضعتُ في االسِتطراد

 ال يهم أن نَناَل المغِفرةَ، بل أن نَسَألَها،

 ال يهم أن نَأسفَ، بل أن نُعوض،

 ال يهم أن نَِعد، بل أن نَِفي بالوعد؛
 

 اِرك الفَرحةَ، فَلْنُشاِرك فيها،ال يكفي أن نُب

 ال يكفي أن نَسعد، فَلْنُسِعِد اآلخرين،

  

 
ولَكَم فوِجْئتُ حين قام زمالء لي، على باِدرٍة . لم َأكُن أنوي نَشر هذه الخاِطرة في األساس، إِذ اعتبرتُها عادية* 

دموها خالل ذبيحة عيد القديس أنطونيوس الكبير اإللهية من الرقيقة جيِزل هاشم زرد، باقِتطاف طلباٍت منها، ق

ابعفي السة بجونية٢٠٠٣ من كانون الثَّاني  عشرتنا، المدرسة المركزيعمفي ملعب المدرسة التي ج ،.  
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  ال يكفي أن نَأكَُل، فَلْنُشِْبِع الجاِئعين،

 ال يكفي أن نَكون أِصحاء، فَلْنُساِعِد المرضى؛
 

  ال يهم ما يفَكِّر بنا الغَير، بل ما نحن مقتَِنعون أنَّنا عليه،

 آلخرين، بل أن نَكون موِضع ِثقَة،ال يهم أن نَِثقَ با

 ال يهم أن نَقوَل، بل أن نُقِْدم،

،تَمنَه ل أنب ،نَعِرفَ ما هو هام أن مهال ي 

 ال يهم أن نَقْنَع، بل أن نَسعى للطُّمأنينَة؛
 

 ال يكفي أن نُحب، فَلْنُِحب اآلخرين،

 ، دعونا ال نَستَوِحد،ال يكفي أن نَكون محاطين

 ال يكفي أن نُحتَرم، فَلْنَحتَِرم أنفُسنا؛

 ال يكفي أن نُنِْتج عمالً، فَلْنَِجد فيه لَذَّة؛

 ال يكفي أن نَقوم إلى الصالة، فَلْنَدعها تَحلُّ فينا؛
 

 ليس الخَطَر في ما نُعِرب، بل في ما نُضِمر؛
 

 أهم من أن نُصِبح آِلهة،أن نَبقى بشَرا 

 أن نُصِبح ال أحد وال شيء أهم من أن نَكون أحدا أو شيئا،

 أن نَموتَ يوما أهم من أن نَحيا دهرا؛
 

 ال يهم أن نعيشَ حياةً، بل أن نَحيا الحياة،

 ال يهم كيفَ نَموت، بل أن نَموت 
 

   
 

HŁkł’ş×ÿ}æ< <
 لبشَر،في ما هو بين ا
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  إلى أن من سمح لنفسه بتَكفير الغَير، 

  ال دين له، إذ ال دين خارج التَّسامح؛

 ومن سمح لنَفسه بظُلم الغَير، 

   مع القَهرال إنسانيةَ فيه، إذ ال إنسانيةَ
 

  
 

áæ†ŽÂ< <
 مضتْ، فشَعرتُني شَيخًا سلَبه الزمان، 

  فيما حِسدتُ على شبابي؛

 ولما طُِويِت الثَّالثون، 

  كُنْتُ مشغوالً عن العمر بأمور العمر؛

 وإذ َأِزفَِت األربعون، 

  لكنِّي سِعدتُ لِحكمٍة آِتية؛! ها هي الكُهولة: نُبهتُ

 ِت الخَمسون، وعندما حلَّ

  تلك ِسن الرجولة، فما اعتَرضت؛: قيَل

 وما إن َأطَلَِّت الستُّون، 

  ُأقِْنعتُ أن الشَّباب في مقْتَبله، فاقْتَنَعت؛

 وحاَل اقْتَربِت السبعون، 

  شَيخَ الشَّباب دِعيت، فما تَذَمرت؛

 حتَّى جاءِت الثَّمانون، 

  ميع باب الكالم،فسددتُ على الج

 :وما عدتُ َأسمع سوى صوِت الداِخل يقول

 هيا يا ِطفُْل، هيا، 

 !ِإنْطَِلقْ إلى من حيثُ َأتَيت
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áû_< <
 :َأتََأمُل يدي، ُأقَلِّبهما، فَأرى يدي والدي

 َأرى اليراعةَ في يمينه، ونَظَّارتَيه في يساره؛
 

 وَأنْظُر في الِمرآة، فَأرى ِطفالً،

 ال بل ِذكرى ِطفٍل، أو قُْل ِطفالً عجوزا؛
 

ضاع أن تَنِْتجٍد، وَأسا بيدي ِربوَأضرمالع ! 

 وَأتَذَكَّر الوالد يجمع، في الثَّمانين، 

صاصثوانيمر، وبالقَلَم الرالع !  

 ،ثواِني دَأع ألن ،فيما ال حاجةَ لي، اليوم 

  يها ثانيةً فثانية؛فالمبرمجاتُ تُعطيِن
 

 ن وجهي ال تَملُّ؛وأما الِمرآةُ فِم

 إنَّها، من وجهي، ال تَملُّ،

 أما أنا، فمن وجهي ملَلْتو

 
  
 

ŁØĆÚş̀ÿiş_æ< <
 ولَدي، فَأرى فيه شبابي،

 تماما كما تأملتُه، في كهولتي،

 ورأيتُ فيه يفْعي؛
 

 تُرى، ِلم، في شبابي، 

  لَم َأر في طفولته طفولتي؟
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  ِلم، اليوم، َأفْطَن للطُّفولة،

 أنا الطِّفَل العجوز؟
  
 

 

^ÿÚÿæ< <
 َأدرك اإلنسان بابا لمزيٍد من ِعلٍْم إالَّ وطَرق،

 أو طُرقًا إلطالَة حياٍة إالَّ وسلَك؛
 

،ِطب تُ عن ِعلٍْم أو فَننَّعوما تَم 

 بْل سعيتُ للحياة، لمديدها،

عزاِئلوتاب دطيُل ما ال بديٍد يتُ كلَّ ج 
 

 ولكن، أين أنا من األمس؟

 أين ِقوى الجسد وقد وهنَت،

مس؟فال سأو ذَوقٌ، أو لَم ،أو شَم ،رصأو ب ،ع 

 وأين ِقوى الذِّهن وقد وهنَت،

 فال إدراك وال نَبض؟
 

 أين مقلَع العضالِت ومولِّد الِفكْر؟

  وأين أنا؟أينَهما،

تَِمرسي ِقرتَقَهم دسج فْع الطِّبِبد 

 !وعقٌل متَخاِذٌل يدوم

 
 

fiÝ†ÿâ< <
 أنا، فما نَفْعي بعد؟
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  هِرم أنا، ومن ذا يكْتَِرثُ ألمثالي،

 َأمثَّلَتْ حياتُهم تاريخًا، 

  أم جاءتْ على هاِمش التَّأريخ؟

 ال بل ما نَفْع من، ِمثلي،

 جعَل معظَم ذاكرته ِحبرا على ورق؟
 

عدمري، بع نا، يا أبناء؟ما نَفْع 

 هذا خَِسر أهلَه، كلَّهم، 

  اك تَركَه أصحابه، وبنوه؛وذ

 ما نَفْعنا بعد؟ ال تَسلوا،

 فإن بِقي إنسان واحد يِحبنا، 

 !من الواجب أن نَعيش

 إن بِقيتْ زهرةٌ تَبتَِسم، أو كَناري يغَرد،

 !من الواجب أن نَعيش
 

هم؛فَتِّشوا عوكم، تَِجدوا بعضبن َأحم 

 وإن غابوا جميعا، 

ون، تَِجدوا كثيرين؛فَتِّشوا عن تُِحبم 

 ال تَنْقَِطعوا عن النَّاس، ولَو في صوامعكم،

 ال تَنْقَِطعوا عن الحب، حب النَّاس والطَّبيعة،

 تُحبون
 

  
 

şíş¿vşÖ< <
 التُِقطَتْ لي صورةٌ مع عائلتي، قُبيَل اخِتفائي،
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  َأدركْتُ أنَّها ستكون، على األرجح، صورتي األخيرة؛

 إبتَسمتُ، َأردتُ أن َأبدو جميال، 

  أن تُطْبع السنين، والتَّجاعيد، جماال؛

 ولكنَّي رجوتُ، أكثر ما رجوت، 

بين الماِثلين ،َأكون اِحلين أنَل الرَأو ،  
 

  
 

ÿÜŽÖ< <
 اإلنسان في هذا الكَون؟ 

  أو ِلم الِفكْر فيه؟
 

  ِلشَهادٍة على وجود خاِلق؟َأ

 كما لو كان الخاِلقُ في حاجٍة إلى شهادٍة، 

  إلى شُهرة؟
 

 ِليعيشَ، إلى القليِل من الفَرح، َأ

  الكثير من التَّرح؟

 اةً بشَريةً كونية، كما لو أن الخاِلقَ يعيشُ ملْه

  !ويلْتَذُّ بعذاب كائناِته
 

 يحاسب، هو المسير، أحيائيا وبيئيا وظروفا، َأِل

  والمخَير في َأضيق ِنطاق، 

 على خَيٍر فَعل، وشَر اقْتَرف؟

 وكأن الخاِلقَ، على جالِله، 

  !مجرد عدالٍة أرضية، وثَواٍب وِعقاب
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  ِلم اإلنسان في هذا الكَون؟ 

  أو ِلم الِفكْر فيه؟
 

  سؤاٌل ال إجابةَ عنه، سيبقى،

 ان والِفكْر، مع الكَون، إالَّ إذا كان اإلنس

  إنساٍن-في قلِب خاِلٍق

 ،والشَّر ح، الخَيروالتَّر حعيشُ الفَري 

  يعيشُ المتضادات؛

شَريحسوٍس با من متُ خروجوالم إالَّ إذا كان 

 إلى جميعِة المحسوس والالَّمحسوس
 

 
^ÛÿÞæ< <

قَطَراتُ الماء، وتَتَفَر عمق؛تَفكيٍر، تَتَج 

 تَتَجمع سواِقي، تَتَراكَم موجا، تؤلِّفُ ِبحارا؛

 تَتَبخَّر لتَتَساقَطَ فُرادى، وتَعود وتؤلِّفَ ِبحارا؛
 

 والنَّاس، مفَكِّرين، يجتَمعون ويفْتَِرقون،

 أمِزجةً وِشيعا وأديانا؛
 

 فمتى ينْساب البشَر كالماء، متى يتَمازجون،

مججموعاٍت وفُرادى؟متى يم ،هم اإلرثُ اإلنسانيع 
 

 
HŁlł†şÊ^‰< <

 بالجسد، إلى بعِض أرٍض، 
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  واطَّلَعتُ، بالعين واُألذُن، على بعِض،

 وأما بالِفكر، وبخَياِله، 

  لَّ ما يرى، وخَلَقْتُ بعضا مما ال يرى؛فرَأيتُ ك
 

 وبعد، أما َأحسستَ بالملَِل؟ 

  أما غَدا الموتُ خَالصا، 

 قُْل لي أيا جسدي؟

 وأنتَ يا ِفكر، يا داِئم الشَّباِب، 

  أما آن لك أن تَستَكِْشفَ الالَّيرى،

 أما آن لك، أيا ِفكري؟
  

 
Łçé< <

 ، ما إن تَحين ساعتُهم،ما نََأى من بالد

 يتْركون على تَلٍّ، مع بعض طعاٍم وماء؛

 يتْركون لمصيرهم، فيرحلون في سكينة الطَّبيعة؛

 وأما شيوخُ ما تَحضر من بالد،

 فال يرحلون إالَّ بعدما تَعجز اآلالتُ عن إحيائهم أمواتا؛
 

 !إلي برحيل الطَّبيعة، إلي بالسكينة
 

  
şÕÿ‚Ãÿe 

 :يا موتُ، كنتُ ُأفَكِّر

 إما اُهللا، وهو، عندي، طَيب غَفور،
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  فضُل من الحياة، فما بعد حياٍة، إذًا، أ

  وسالم كُلِّي، وطُمأنينَة؛

 ،كونفس ،ا ال إلهوإم 

  وسالم كُلِّي، وطُمأنينَة؛
 

  بعدك، يا موتُ، 

  بعدك فقط، السالم والطُّمأنينَة؛
 

 ولكن، إن أتوقُ إليك، يا موتُ، 

  فعلى ِرسِلك، مهلَك، ال تَعجْل
 

 
^ÛşÖ^ŞşÖ< <
ا، عاِقال، كُنْتُ ممتَفَه 

  لَطالَما كُنْتُ حليما؛

 صغيرا، فَِتيا، كَهالً، مِسنّا، 

  لَطالَما كُنْتُ حليما؛

 وأما اليوم، وأنا على سفَر، 

  فسَأعبثُ بالِفكِْر ما َأستَطيع،

 ألنِّي، لَِئن وِلدتُ شيخًا، 

  فلن أموتَ إالَّ شابا
 

 
»< <

 ر الحياة،طريق عودتي من ِمشْوا

 تلك الَّتي تَفاعلْتُ معها، وتَفَهمتُها، 
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  تلك الَّتي حلَّلْتُها، وفَلْسفْتُها،

 في طريق عودتي من ِمشْوار الحياة،

 ا َأدركْتُ أن أسئلتي حولَه

  تَفوقُ إجاباتي عنها
 

 
^ÿÚ_< <

 حان لي أن َأنْطَِلقَ، أما حان؟

 أما حان لي أن ُأحطِّم قيودي من ِسحِر الِقيان، 

  من وقِع البيان،

 أن ُأحرر الِفكر من الجسد، 

  والجسد من الِفكر؟

 أما حان لي أن َأفُك أسري من وهِم اإلنسان، 

  من ِسر الِكيان،

الذَّاتَ من الذَّات؟أن ُأح رر 

 أما حان لي أن َأنْطَِلقَ في سالٍم 

  إلى حيثُ الطُّمأنينَة،

 وفي طُمأنينٍَة إلى حيثُ السالم؟

 أما حان لي أن َأنْعِتقَ، أما حان؟
 

 
ŁlłçÿrÿÞ< <

 من شَبح الموت ِمرارا، ومن الزالَّت ِمرارا وتَكرارا،

 مرة المغامرات،ولكنِّي لن َأنْجو من مغا
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  لن َأنْجو من الموت الموت،

 !أهالً وسهال: وإليه َأقول

 

 
HŁÙĆçÿvÿiş_ş_< <
 فُ إلى نهاية، ذَرةَ تُراٍب في أرض،والمطا

 أم ُأضحي قَطْرةَ ماٍء في محيط؟ 

 َأتُراني َأنْطَِلقُ حرا، نَسما بين جناحي عصفور،

 أم َأبقى َأسير صخرٍة في واد؟
 

شَريهذا لَب ا، إنعدليس هذا ما ب! 

 َأفال ُأدِرك األشياء وما بعدها

 ، والكَوِن الَّذي عرفوا؟إالَّ على صورة البشَر

 !إنسانًا أحيا، إنسانًا أموت: كم أنا ساِذج

 َأبعد حياٍة محدودة، زمنًا ومعرفةً وحقيقة،

 َأدخُُل حياةً محدودةً أخرى، زمنًا ومعرفةً وحقيقة؟

 أين الخَياُل، وما بعده؟ أين الالَّمحدود؟ 

  قَة؟أين المعرفةُ الكلِّية، والحقيقةُ المطلَ

 أين االنِدماج؟ 

 

 
₣íĆÃŽ_< <

 الشَّمس، آِخرها، يبِحر الزورِديا؛

 غروب سيليه شُروق، 
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  إلى أن تَزوَل أرض، أو تَنْطَِفَئ شَمس؛

 لحياةُ إلى شروق، فهل بعد غروٍب تَعود ا

  وإلى متى؟

 وهِل اإلنسان، ذاك المفَكِّر، 

  يرضى بمصيٍر من خارج الحياة األخرى،

 حياٍة رسم إطارها في حياٍة سبقَت؟

 أين جراءتُك أيها اإلنسان، 

  وأين طُموحك؟

 َأتُراك تُقَلِّصه في حدود الشَّيء،

 الَّشَيء، أم تُطِْلقُه إلى كلِّ الشَّيء وال

  إلى المحدود والالَّمحدود؟

 
  
 

^èÿæ< <
 كلَّكم، أنتم، يا أحبائي، 

  يا من رحلْتم، أو تَكادون،

 يا من تَقَدمتُموني، أم ستَتْبعون،

 يا كلَّكم، تَفاءلوا، 

  فها لحظةُ لقاِئنا َأِزفَت، 

  وإن عيد العدالة لَيتَحقَّق؛

 تَفاءلوا، يا كلَّكم، 

 لحظةَ االنِعتاق َأِزفَت، فإن  

ستَِمراالنِدماج ي وها عيد  
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^ĆÚ_æ< <

 أنتَ، يا جسدي، 

  اِكني، يا مراِفقي، يا مس

 أنتَ من تَحملْتُ، وتَحملَني، 

  من سايرتُ في أموٍر، وسايرني،

 ،لَّفَني الِفكرتُ ِفكري، وسطَين َأعأنتَ م 

  حتَّى غَدوتُ أنا أنتَ، وأنتَ أنا
 

 :وأما أنتَ، يا جسدي، لستُ َأدري

 َأُأوِدعك أرضا، أم َأِهبك نارا، أم َأدعك طُعما؟

 ولكن، َألَسنا إلى رحيل؟ فما الهم، إذًا؟ 

 *ها إنِّي َأدعك لآليين
 

 وأما أنتَ، يا جسدي، 

  فَأتْركُك، كما تَتْركُني،

 َأتْركُك لذَريتي وأحبائي، 

  رائحةَ بخوٍر، وتأبينا،

 يشُمها آخرون، ويسمعون
 

 وأما أنتَ، يا جسدي، 

  ركُني، فَأتْركُك، كما تَتْ

  أو، قُْل، نَتْرك معا،

 فمعا إلى التُّراب نَعود، 

  ومعا إلى الخلود نَسير

  
 .العرفُ المتَّبع في جماعٍة من النَّاس* 
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₣íÿŠ×ÿq< <
 : هااالسِتذكار َأنْهيتُ

  بدْأتُها صباحا على كُرِسي الهزاز،

 وها إنِّي، علَيه، 

  ُأنْهيها مع لَفِظ األنفاس؛
 

 : وإنِّي َألتَالشى

  عيناي تَسبحان في مدى البحر،

 ُأذُنَاي تَضيعان في حفيِف ورِق الشَّجر،

 الهواء يلْفَح أطرافي للمرة األخيرة، 

  وطيبه يراِقصني،

 كما، لَطالَما، راقَص شقائقَ النُّعمان؛

 ها إنِّي أتَالشى، وَأخْسر اإلدراك،

 ها إنِّي أمام المشهد الكَوني األخير،

 : ها إنِّي في طريقي

  ال يهم إن وفِّقْتُ في مسعاي، أم لَم ُأوفَّق،

 ما يهم أنِّي في طريقي، وسَأِصل
 

  
  

Ł†Ž}a 
ين انْهع العمردم : 

  إنَّه دمع الرحيل؛

ِخيزينًا سِلِفراٍق، ح كونا؟ َأفَي 

ا شَِجيا؟ أم النِعتاٍق، فَِرح  
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  : 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 

 نَشيد رحيٍل هو، ما وضعتُه يوما؛

 إنِّي ُأتَمِتمه للمرة األولى، 

 ني للمرة األخيرة؛وقواي تَخونُ

 ما ِزلْتُ ُأتَمِتمه، 

  وعساني، عندما َأنْتَهي منه، َأمضي؛

 ما ِزلْتُ ُأتَمِتمه، وها إنِّي َأمضي، 

 ها إنِّي في فَرٍح َأعبر
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

oÖ^nÖ]<Łðˆ₣¢_ 
…æ^v₣¹_ 

 

ÙĆæ_< <
 بعدما تَمكَّنْتُ من -طَبتُك  اسما لك، وخاألنَّك ما كُنْتَ ِلتُدِرك" أول"دعوتُك بـ 

 بلُغة اللُّغات، لُغِة اإلشارات، ألنَّك ما كُنْتَ -التَّقرب منك بإعطائك ما تَْأكُلُه 

 . ِلتُطَور لُغَةً تَستَطيع اسِتخدامها للتَّخاطُب أو َأستَطيع مجاراتَك في التَّكَلُّم بها

ِهمتَ منِّي القليَل القليل، ولكنِّي تَلَمستُ أن لم َأفْهم منك الكثير، واألرجح أنَّك فَ

 ِتلْو عبكْتَ منه ررلُّ ما َأدٍن جا في كَويتَبقى ح ياة أنتحقيقَه في الح دلَّ ما تَوج

 . رعب

 
 

Ýÿa< <
وسَألْتُ عنك الحاضرين طويالً، فَأعلَموني أن . بحثْتُ عنك طويالً، فما التَقَيتُك

وَأيقَنْتُ، أخيرا، أنَّك استُغِْللْتَ طويالً، أو قُِل استُِغلَّ .  سِمعوا في حياٍة ساِبقَةِبك

 .البشَر: اسمك، وما همك طالَما لم تَكُن إالَّ في عقول من خَلَقوك

 
 

°è^Î< <
نسان، في ماذا فَعلْتَ، قايين، أو ماذا فَعَل اإلنسان ِبك؟ َأقَتَلْتَ أخاك أم جعلَك اإل

مخيلته، وبعدما خَلَقَك، تَقْتُلُه؟ لَِئن صح أن الرب ميز هابيَل عنك، فقَِبَل تَقِدماِته، 

، وَأنْكَر عليك تَعبك، فقد َأمنَحك األسباب التَّخفيفيةَ إياهفيما رفَض تَقِدماِتك وحبك 

أما لَو قام هابيُل، على . ود التَّفكير والقُدراتعلى ما قُمتَ به، أنتَ الكاِئن المحد

 .الرغم مما منَحه الرب من عطٍف خاص، بقَتِلك، لما غَفَرتُ له أبدا
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êe]…çćÛÿu< <
ما إن تَمكَّنْتُ من األكَّادية حتَّى يممتُ بالد ما بين النَّهرين حيثُ كان حمورابي 

لم يكُِن .  باِبلإمبراطورية:  حساب دول المنطقةقِد ابتَنى له إمبراطوريةً على

 أن ِركدِلي الشَّهير ة، وإنَّما القانونيال، وال إمبراطوري ،تَِمرسلٍك يما ِمن م

 .تَعيشُ، أحيانًا، الكَِلمة

لم َأشَْأ أن ُأفَنِّد أمامه قانونَه، أو قُْل باألحرى اجتهاداِته، فلكلِّ زمٍن وبيئٍة قانون؛ 

ر، وإنجتَحالم اِرمالص القانون ه أنُأعِلم تُ على أنررأمانًا  لكنَّني َأص َأشاع 

شكليا، ال بد أن يزيد قَهر الشُّعوب، وأن تُفْقََأ عين من فَقََأ عين الغَير قد ال 

 !تَرضى به شَريعةُ الغاب
 

 
î‰çÚ< <

، "إصبِعه"لَمحتُك، من أعلى جبل سيناء، تُعطي شعبك، وباسم اهللا الَّذي كَتَبها بـ 

 . العشرعِرفَتْ بالوصايا " كلماٍت"

َأعطَيتَ شعبك الوصايا ولَما تَبلُغْ أرض كَنعان الَّتي وعدتَه بها، فما حقَّقْتَ 

 فعلى حساب شعوٍب سبقَتْه إلى تلك  هذا المبتَغى بعد حيٍن حقَّقَووإن ه. مبتَغاك

 رتَموفي مرحلٍة ثانية، على حساب شعٍب اس ،في األرض، في مرحلٍة أولى، ثم

 .، عنها طويالًوتلك األرض طويالً، وبعدما غاب، ه

فيا لَيتَك اكْتَفَيتَ، موسى، بوصاياك لشَعبك، ولم تَستَِفض في ما يتَعلَّقُ بأرض 

. ميعاٍد لشَعٍب مختار، إذًا، لَوفَّرتَ على شَعبك وعلى غيره، الكثير الكثير

سماوية، ال بل اشْتَركَتْ وتَشِْتِرك في ووصاياك، موسى، انْتَقَلَتْ إلى الديانات ال

قسمها غير المتَعلِّق بوحدانية اهللا، مع معظم الديانات والمعتَقَدات األخرى، مما 

  َأكِْرم" على ولَو أنَّك قَصرتَها. يجعلُها موحدةً غالبيةَ الشُّعوب على مـر األجيال



<^⁄e_<İì^éuI]<ðˆ₣¢]<ùÙĆæ<K<<‹Ú^¤]<Łh^jÓÖ]I<<<<<<<<<<<<<<<<ð^éËŽÖù]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<PU< <
< <

، "ال تَشْتَِه بي قريبك"، "ال تَشْهد بالزور"، "ال تَسرقْ"، "ال تَقْتُْل"، "اك وُأمك

بها، ، لَعمتْ جميع البشَر، ووفَّرتْ عليهم، إن هم َأخَذوا "ال تَظِْلم"وفي المخْتَصر 

  . الصراعات

تَأب

 
 

ŒŁ†ŽÚçâ< <
القليُل عن حياِتك معروف، . ِإخْتَلَفوا عليك، يا عزيزي هوِمرس، قُلْتُ له

 - وعن أنَّك أنتَ من وضع اإللياذةَ، كما األوديسة -والِخالفُ بين مدافٍع عنك 

 األسلوب والوحي، ومؤكٍِّد أن ما ِمن شاعٍر يستَطيع التَّحليقَ بملحمتَين مختِلفتَي

 . مستَِعر

فابتَسم لي مجيبا أن ما يهم أن اإلبداع بِقي وسرى، وأن طَروادةَ لَم تَنْسها ذاكرةُ 

البشَرية؛ وأما كلُّ ما عدا ذلك فهراء، إذ حسبنا أن نَفيد اإلنسانيةَ ولَو بشَيٍء 

 .بسيط، ونَمضي

 
 

ØÃÿféßÿâ< <
 ُأِخذْتُ بشَخصيتك وإقدامك، يا ابن هِملْقار؛ كيفَ ال وأنتَ من أحفاِدلَطالما 

 إفريقيا؛ كيفَ ال وقد سعيتَ لدحر اإلمبراطورية الرومانية، كنعان، وأبطاِل

 .األعظِم ربما في التَّاريخ، في عقِرها

ك السبعةَ والثَّالثين، إالَّ واحدا، نَعم، سعيتَ لتَغيير التَّاريخ، بيد أنَّك خِسرتَ ِفيلَتَ

ورحتَ تَنْتَِظر دعم أهِلك في قرطاجةَ لالستيالء على روما وتحقيق حلُمك، 

ونَسيتَ ما هم عليه من فوضى ديمقراطية تُعيقُ اتِّخاذَ القرارات، فضيعتَ 

 .الفرصةَ عليك، وعدتَ لتَشْهد خيانةَ أهِلك، فالهزيمة
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 بعأطوَل من ذكرى الِكبار، وقد َأر دوملٍك يعُل، فما من منيبف، هولكن، ال تَْأس

، فلَجَأتْ إلى تدمير مدينتك كي ال عد انتحارك البطولياسمك روما حتَّى ما ب

نَعم، اسمك َأرعب روما، واستَمر بعدها، وَأعطى المحررين . تَقوم لها ِقيامة

  .والثُّوار ِمثاالً يحتَذى

 
 

ÈłÞÿçłâ<êłi<àŽŠłiIêi< <
 درَأ األعداء عن بالد ما نَفْع سوِرك العظيم، أيها العظيم تِْسن تْشي؟ فال هو

الصين الَّتي وحدتَ تحتَ رايتك، وال هو منَع خُلفاءك من توسيع حدود الصين 

ما ِمن رجٍل صالٍح ": ثم، صحيح أن المثََل الصيني يقول. نفِسها في وقٍت الِحق
لبناء السور أو ، بيد أنَّه كَم ِمن رجٍل صالٍح ماتَ "لم يكُن على السور العظيم

 قَضى على أبوابه؟ 

ال تَكْتَِئب، تِْسن تْشي، ففكرتُك، في عصرها، كانَتْ أكثر من مطَمِئنَة، وسورك 

 !غدا المعلَم الوحيد الَّذي يرى من القَمر، وبالعين المجردة

 
 

Õł†ĆfŽâ 
  !َّرك، مبتَغاك، فهنيًئا لك ما َأنْجزتپحقَّقْتَ، ِهـ

، بعد، أكثر، تَكتَِشفُ  حيرك طويالً، ووددتَ لَوسعيتَ ما استَطَعتَ لكَشف ما

راقَبتَ الفَلَك ليَل نَهار؛ استَعملْتَ . فتَشِْفي غَليلَك من الِعلم أكثر، وتَفيد الغَير أكثر

 النُّجوم في آالت عصِرك، وحساباِته، وتوصلْتَ إلى قياساٍت مفيدة، وصنَّفْتَ

 .دليل
  

  !   مرةً أخرى، يا عاِلم الفَلَك، هنيًئا لك ما َأنْجزت
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‹ĞÒ…çjŽrłßŽ‰ł†ŽÊ< <
نْتَصرت"  انتصاره خٍْر، على َأثَِر؛ قالَها يلْيس قَيصر، في فَ"ِْئتُ، رَأيت 

ِرِسنِْجتوِركْس، فقد ڤولَِئن لَقي مقاومةً مستَميتَةً منك، . السريع في آسيا الصغرى

 . تَمكَّن من بالد الغال بعد حين، وتابع فتوحاِته أبعد من ذلك

ا ،ُ ج

رب ولكن، إطْمِئن، عزيزي، فال الملك دام له، فاغتيَل بعدما خانَه، حتَّى أق

لقد حقَّقَ يلْيس مجده . المقربين إليه، وال نَِسي الغاليون بطلَهم أو سعيهم للحرية

فهل كان، ذاك، . على حساب اآلخرين، وما حقَّقْتَ أنتَ سعيك، بل تَركْتَه ألبنائك

 ما َأراده يلْيس وما َأردتَه أنت، أم ما فُِرض عليه وعليك؟

 

 
ÿvş¹_íĆf< <

 . ووجدتُها هناك، معلَّقَةً على صليب

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

 .ال خاطَبتُها وال خاطَبتْني، بْل تَساكَنَّا

 

 
áæ†łéÿÞ< <

 !نَيرون، يا نَيرون

 بأمجاٍد، وإن وهميةً، تلك الَّتي احتَوتْ َأحرقْتَ عاصمتَك، تلك الَّتي بناها أسالفُك

َأحرقْتَها بمن وما فيها لتُثِْبتَ ماذا؟ َأِلتُثِْبتَ أنَّك األعظم، . فَنا، وخَزنَتْ تاريخًا

َأحرقْتَها، أم ألنَّك لم تُدِرك فعالً نفسك على ِعلَِلها، وَأردتَ أن تُبرِهن أن ال ِعلََل 

ل جعلى تحقيقها؟ فيك، ب دها وساعرن حولَك أو قَدها مملةُ طُموحاٍت ما فَِهم

 نَصحهم معلِّمهم أن يديـروا الخَـد  َأحرقْـتَ مدينتَك وشعبك، واقْتَصصتَ ممن
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َأِبِمثل هذا حقَّقْتَ ذاتَك وخَلَّدت حضارةَ . األيسر لمن يصفَعهم على خَدهم األيمن

  أسالفك؟
 

 .ويحك، نَيرون، جعلْتَ نَفسك الجاني والقاضي والجالَّد

 
  
 

ð^ĆeĆ̂Ö_< <
بيةَ، أو زينَب، أو الزباء بحسب العرب، بعدما وِرثَتْ عرشَ زوجها وقابلْتُ زنو

قابلْتُها في تَدمر الَّتي . أذينةَ الثَّاني، إمبراطوِر الشَّرق بحسب الرومان، حلفاِئه

قيَل إن سليمان الحكيم بناها بمعاونة الِجن، وتَحولَتْ أغنى مدن الشَّرق بعدما 

ومانحابق لصالح الرتْ استقاللَها في القرن الستراء الَّتي خَِسرتْ تجارةَ البدص . 

فقد تَمكَّنَتْ : إستَقْبلَتْني فَأدركْتُ مدى ِحكمتها وِدرايتها، لكن طموحاِتها َأخافَتْني

وآسيا من تَنظيم جيٍش بلَغَ عديده خمسين ألفًا، حقَّقَ لها انتصاراٍت في سوريا 

 .الصغرى، حتَّى إن اإلسكندريةَ دانَتْ لها

َأخافَتْني طموحاتُها، فاستَْأذَنْتُها وانْصرفْتُ عنها من دون أن َأنسى متابعةَ 

وعِلمتُ، في ما بعد، أن الزباء، إذْ َأرادتْ أن تَغْدو ِفعالً سيدةَ الشَّرق، . أخبارها

قةَ روما وتأثيرها فيها، فجهز عليها ُأرِليانُس حملةً كبرى، خَلَعتْ عن تَدمر صدا

وعبثًا حاولَِت الزباء . ودخََل المدينةَ ظاِفرا على الرغم من تَحمله الخسائر الهامة

اسِتعادةَ ملِكها، فقد َأعاد ُأرِليانُس حملتَه على المدينة، وساقَ الزباء أسيرةً إلى 

روما، في يديها وحوَل عنقها قيود وسلسلةٌ من الذَّهب، وتَكاد تَنوء من ِلباسها 

 .المرصع بالجواهر والآللئ، إذ َأراد لها عدوها انِتقاما ساخرا
 

 أفال يكون تَحقيقُ ذاٍت إالَّ بالعداوات؟
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^jłf₣Æ]…ł‚łßşÒ< <
ِنْجاب إلى الِبنْغال پكُنْتَ األوَل في ساللٍة وضعتْ حدا للفوضى، فقامتْ من الـ

الغربية نَهضةٌ سياسيةٌ وثقافيةٌ ستَستَِمر زمنًا، وتَِصُل إلى ِعزها في عهد ابنك 

 ستَخبو، في ما بعد، كغَيرها من السالالت، على أيدي ْتا، وإن كانَتْپسامدراغُـ

 .اإلمارات التَّابعة لها

! ذاك عمٌل تُحسد عليه؛ إذ لم تُحقِّقْ ذاتَك فحسب، بل سعيتَ ِلهناء اآلخرين

 !ْتاپمبروك، كَنْدراغُـ

 

 
Œ]çÞ<æƒ< <

حِرقُهم في أخاديد حتَّى رَأيتُك، ذا نواس، تَذْبح النَّصارى من أبناء شَعبك، وتُ

 .تَحوَل اسم مدينتك، رقمات، إلى األخدود

 دن، تَحاسمالي ةُ، بالدةُ والمسيحييانتان، اليهوديخَلَِت الدا دك تَقوُل إنَّك، لمعمَأس

يهودية، معتَِنقوهما، وتَعادوا؛ ثم إنَّك، أنتَ مِلك ِحمير النَّجراني، تَحزبتَ لل

 .فدعوتَ نَصارى نَجران إلى التَّهود، ولما َأبوا، قُمتَ بما قُمتَ به

. ، أن َأقْرَأ عليك ما جمعتُه من كُتُب التَّاريخ بعدها"المتَدين"ِإسمح لي، أيها 

عمِإس: 

"تَنْجلقَّ دوس ذو تعلبان، نَجا، فاسالنَّصارى، الم أحد وم إن د بعاِهل ال
اشي الحبشَة، النَّصراني هو اآلخر،  النَّصراني يسِتنْيانُس الَّذي َأوعز إلى نَ
َيراتها مما  باالستيالء على اليمن، وهدفُه البعيد إخضاعها ووضع الي على 

 . يمكِّنُه من الصمود أمام منافسيه الفرس

رب
ج

خ د

ا
لت
ليمن واستَجاب النَّجاشي لندا" ء بيزنطية، وكان األحباشُ يودون السيطرةَ على 

 على  أي إبراهيـم، وانْتَصر أرباط الحبشي، وقائده أبرهة،. َقويـة تجارتهـم



QP<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<á^ÛÃÞ<êq^Þ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
< <

، أي أنتَ، وسِمعتُ أنَّك انْتَحرتَ إذْ قُدتَ فَرسك إلى "اليمنيين، وَأهلَك ذا نواس

  .البحر حيثُ غَِرقْتَ

وقام في اليمن، بعد حين، أمير . وكان أن الذَ يهود البالد ووَنيوها بالفُرس"
لفُرس، وطني اسمه  سيف ابن ذي يزن، فاستَنْجد بكسرى أنوشروان، عاِهِل 

لطَرد األحباش من بالده، فكان أن نَجد بجيٍش يقود وهرز الذي هزم األحباشَ 
بيد أنَّه، بعد موت األمير، قام وهرز بحكم اليمن . وسلَّم الحكم ابن ذي يزن

طة مباشرةً جاعالً منها إيالةً فارسي لطة األحباش إلى س ة فانْتَقَلَ البالد من 
ولَسوف تَنْتَِظر اليمن نحو نصف قرٍن ِلتَدخَُل في طاعة اإلسالم وتَخْضع . لفُرس

  ".للخُلفاء بعدما َأسلَم باذان، آخر والة الفُرس

ث
ا

ه ه

ل س ِت ،ً
ا

 

قَدمةٌ لتَهويداٍت مقِْبلَة، واَألنْكى أن ُأخدودك، وهو م! َأسِمعتَ، ُأهِلكْتَ يا ذا نواس

َأدخََل بالدك في طاعة األحباش، ففي طاعة الفُرس، فخَِسرتْ استقاللَها، 

  .وغاضِت الدولةُ الِحميريةُ الثَّانية، وتَحولَتْ عاصمتُها الزاِهرةُ أطالالً
 

  ماذا حقَّقْتَ يا آخر نَجرانيي ِحمير؟

 
  
 

^è^vÿ•< <
 زمِنفي م، أيها المضحون، والمضحى بهم، تَسقُطون ضحايا جهٍل كان وها إنَّك

فقِد اعتقد علماء عصركم، ال بل آمنوا، أن الكون يفِْقد الطَّاقةَ، . اَألزِتِك ِعلما

تَقديم وعليه، كان ِلزاما . وقَدم تَوالي النَّهار واللَّيل لهم البرهان األكيد على ذلك

الضحايا لزيادة نسبة الطَّاقة؛ وأما أفضُل الطَّاقاِت فكانَتْ تلك المرفوعةُ إلى 

اآللهة، والسيما منها الشَّمس، من أجساد من يقع في األسر من األعداء 

 .الحقيقيين أو من األبرياء الظَّرفيين
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ł†ÿłi…< <
 ِرتْشَرد، يا ِرتْشَرد، يا قلب األسد، ماذا َأتى بك إلى األراضي المقدسة؟

َأراك تُوقِّع مع صالح الدين األيوبي هدنةً بعدما استَقَر الوضع، أخيرا، على 

لقد جاءتْ هدنتُكما استراحةً . سسيطرتك على عكَّا وسيطرته على القد

حافَظْتَ، أنتَ، على الساحل من صور إلى حيفا، وحافَظَ، هو، على : للمحاربين

 . القدس، تاِركًا ألتباعك حريةَ الوصول إلى األماكن المقَدسة

برز قيادييها، وتلك بيد أن الهدنةَ ليستْ سالما؛ وإن الحملةَ الثَّالثةَ الَّتي كُنْتَ من أ

. الَّتي ستَتْبعها، لن تَفيد في تحقيِق الحريات الدينية وتبادِل الثَّقافات والحضارات

فالسلم، كما بعيد وصول العرِب األندلُس، هو الَّذي من شأنه أن يؤمن ما سبق، 

 .لح االقتصادية الضيقَةال غَير ذلك من شؤون تحقيق الذَّات البطولية والمصا

ِرتْشَرد، يا ِرتْشَرد، يا ملك إنكلترا، ماذا َأتَيتَ تَفْعُل بعيدا عن موطنك؟ ِجْئتَ 

ُلد، دوقُ النَّمسا، ويسلِّمك پتَحج القدس حاِمالً سيفَك، وعدتَ من حجك ليعتَِقلَك ِليو

 األخير نحو عاٍم، وتُطْلَقَ بعد دفع ِفديٍة اإلمبراطور هنري السادس، فتُسجن لدى

 .كبيرة

 لْت؟ لقد ماتَ صالحا فَعتَ ممنَيا لبطوالت، ماذا جد، يا طاِمحد، يا ِرتْشَرِرتْشَر

الدين في العام التَّالي للهدنة؛ ماتَ، في عرينه، بطالً، فيما سِجنْتَ أنتَ، وُأطِلقْتَ 

 .في فرنسا... ك، ولتَموتَ وتُدفَنلتُضيع ملكًا كان ل

 
  
 

°u]ç< <
َنِْتس، فلَم َأحظَ إالَّ ِبدن كيخوِته، على ظهر فَرسه ڤفَتَّشْتُ عنك طويالً، ِسر

رسينَنت، يسعى إلى طواحينه، فيما مراِفقُه األمين سنْتْشو، على ظهر حماره، 

 .يسعى خَلفَه
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وال بأس، فأنا . خَلَّدتَ دن كيخوِته، عزيزي ميِغل، في عقول النَّاس ومخَيالتهم

ٍة جديدٍة لبرغامك سوى باحٍث عن مروا بنا إلى . طَلك الذَّي أنتَ هوال َأتَصيفه

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

 
 

áæ‚Žâ^rŁÚ< <
والتَقَيتُهم كلَّهم، أسيادا ومحاربين، جالَّدين وضحايا؛ إلْتَقَيتُ شعبا بأكمله تَلَهى، 

د، وانْتَهتْ بزوال ثُلث عديده، وبتَجِزَئته إلى جهالً، بحرٍب دامتْ ثالثةَ عقو

 !ثالثمئة وخمسين إقطاعا

إلْتَقَيتُهم وكانوا متآخين فَِرحين، يسخَرون مما جرى لهم، في ِعز جهلهم 

البشَري، لصراٍع ديني عقيم، ويْأسفون لما جلَبوه من بؤٍس ألجياٍل تَِبعتْهم، فيما 

 العام لم تَحفَظْ من حرب الثَّالثين عاما الَّتي عرفوا سوى سطوٍر كُتُب التَّاريخ

 .معدودة

 
 

äŽił†ÿe^Þçe< <
وليون، إلى مسكو، وما الَّذي َأخَّرك فيها، فخَِسرتَ جيشَك پما الَّذي َأخَذَك، نا

 العظيم، وبدأتْ سلسلةُ انكساراتك تَمحو سلسلةَ انتصاراتك؟

صٍل عام فإمبراطوٍر مدى الحياة، َأثْبتَّ ذاتَك وأكْثَرتَ، ال بل ِمن حبنْطى إلى قن

َأفَدتَ من الثَّورة الفرنسية لتُصدر طموحاِتك، ثم نَصبتَ أفراد عائلتك الكُرسيكية 

د ِذكرىپعلى عروش أوررجة مة الفَتيَّـا، جاِعالً من الجمهوري . 

َرِته، وكنتَ عظيما بين قادة العالم، ال بل تَحولْتَ ُأسطورةً، پخَلَّدتَ اسمك، بونا

 ولكن، َأتَذْكُر بأي ثَمن؟
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Ùł†şÒ< <

وها، في شَغٍَف أوَل األمر، َأعطَيتَ اسمك لمبادَئ نظَّمتَ، وقام آخرون فطَبق

فدونما حماس، ففي ال مباالة، بحيثُ سقَطَِت المبادئ، وُأسِقطتَ معها، بعدما 

 .غَلَبِت الفَرديةُ روح الجماعة، وتَقَدم الجشَع على التَّعاضد

النَّفس َأحسنْتَ، في أكثر ما ذَهبتَ إليه، مركْس، لكنَّك لم تَْأخُذْ في الحسبان 

 . تي، ال مفَر، تَبدُأ من ذاتها قبَل أن تَِصَل اآلخرينالبشَريةَ الَّ

ليتَ المبادَئ تَبقى مبادئ، وإن طُبقَتْ، ُأسِندتْ إلى العقالء العاِرفين، ال إلى 

 .المتَطَفِّلين الجاِهلين
  
 

 

äŽłjŽÞ< <
 . لَّم، فَأحسنْتَ ِشعرا، وَأخْفَقْتَ فلسفةًجعلْتَ زردشْتَ، المصِلح الديني، يتَكَ

َأحسنْتَ ِشعرا ألن ما من ِشعٍر، مهما كان سيًئا وخَدشَ األسماع، إالَّ وضم في 

ه بعضا من إنسان، فيما الفلسفةُ، مهما كانَتْ عميقةً ومفيدة، ال بد من كلماِت

 .يرداسِتغاللها يوما في ما ُأريد لها أو لَم 
  

  
 

 

łàÿÞæ< <
إسمك، هنري، خُلِّد لمشهٍد َأثَّر فيك، لسعٍي ضحيتَ في سبيله، لعمٍل َأخْرجتَه إلى 

العالم بلْسما لِجراحاٍت مهما ضمدتْ ستَبقى ناِزفَةً في عالٍم ال يزاُل آخر ما 

 .يسعى له سالم وطُمأنينَة
  
 

  

]‡æ…< <
 . ةٌ، روزا لُكْسمبرغغَيِريتُِك مدِهشَ
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.  الالَِّفتولونية الثَّرية انْطَلَقِْت في نشاطك االجتماعيپفِمن جو عائلتك الـ

ألمانيةً غَدوِت، وحركِْت الشَّارع المتَعطِّشَ للعدالة االجتماعية، فجاءك الغَدر من 

نَسيِت، روزا، أن الشَّأن االجتماعي، متَى اقْتَرن . بعض من سانَدِت، فاغتُلِْت

  .بالسياسة، سقَطَ معها

  

æ†Ğ×ÿÚ< <
قْتَ آثاررلَغَني أنَّك سفَقركب امبها . ا من كَمبوديا أي لْتَ الفرارتَها وحاوقَطَّع

ولكن ذلك لم يمنَعك من . لتَحقيق الثَّروة، فضِبطْتَ، وُأِدنْتَ، وُأعيدِت المسروقات

التَّحول أديبا مفَكِّرا، ال بل وزيرا للثَّقافة في بالدك، فحقَّقْتَ الثَّورةَ ِفكرا، 

 .  بدَل أن تُحقِّقَ الثَّروةَ مادةً، ولنَفِسككثيرين،وِل
 

  !و، َأنْدِرهڤبرا

  

†ŽmçÖ<àŽił†ÿÚ< <
 ماذا اقْتَرفْتَ، ِكنغ، ِلتَلْقى مثَل هذا المصير؟ 

قُدتَ بني لَوِنك ِسلما ِلينالوا حريتَهم من تَزمِت بعض أبناء لَوٍن آخر، ونَجحتَ، 

 َأفَيعقَُل أن تَنْتَِصر يد الجهل في آخر المطاف؟. ل للسالمال بل مِنحتَ جائزةَ نوِب

كُنتَ غَيِريا إلى أقصى ! ال تَقْلَقْ، عزيزي، ال بل قُر عينًا، فقد َأحسنْتَ ِفعالً

 .الحدود، وال جهَل ينْتَِصر في آخر المطاف

  

łÉÿ< <
ِجْئتَ من . ظَّمة األمم المتَّحدة، همرشُلْدكُنْتَ الثَّاني في تَولِّي األمانة العامة لمن

أسوج، بالٍد لم تَعِرِف الحرب منذ َأمٍد بعيد، ومهمتُك إرساء السالم في العالم ما 

 فنَجحتَ إلى حـد  وسعيتَ الستقاللية المنظَّمة، قُمتَ بواجبك خير قيـام،. َأمكَن
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كبير، بحيثُ افتُِقد أمثالُك في زمٍن جِعلَِت المنظَّمةُ مِطيةَ الرأي الواحد والقوة 

  .الواحدة
  

  

  
 

 

êÖ]< <
أم يا غريب األطوار، يا من أفاد الفن بغَرابته، أما ِزلْتَ، هنا، على غَرابِتك، 

غُربتُك عن أرِضك وناِسك غَيرتْ أطوارك؟ أرجو أن ال، فقد تَميزتَ، 

ادر، فتاِبع، إذ إنَّما الحياةُ، على أهميتها، ال تَستَِحقُّ كلَّ هذا الِجد، وكذلك ـڤـسل

 ! الما بعد، على غُموضه
 

  .ادرـڤـتَاِبع سل
  

  
 

 

ð^ße_< <
يا من كُنْتَ محرر الواليات المتَّحدة األمريكية؛ أبناؤك، أبناؤك، جرج واِشنْطُن، 

يا من عملْتَ في نزاهٍة وإنصاٍف من أجل إنساٍن أفضل، ُأنْظُر إليهم، بعد قَرنَين 

على ِغياِبك، وقد بلَغوا من التَّطور شَأوا، يطاردون الِمريخَ مثالً، يبحثون فيه 

 يتْركون مياه األرض الوفيرة تَتَلَوث، ومئاِت الماليين عن مصادر المياه، فيما

 !من األقّل حظا من أبناء جنسهم، في عطَش
 

  أهكذا َأردتَ أبناءك أن يكونوا، واِشنْطُن؟    
  

  

  
 

 

á^Şéÿ< <
ى آخر، قَدرتُ أنَّه سيستَقِْبلُني محاِوالً أن يثِْنيني عن أمٍر ما، أو أن يدفَعني إل

 ولم َأِجد لهما أثرا،  وسَألْتُ، فَتَّشْتُ عنهما،. لكنَّه لم يْأِت، تماما كما لم يْأِت مالك

خَلَقَهما إرثُ الخَوف اإلنساني ،قَنْتُ أنَّهما كانا فيانِتقاليفَأي وخَلَّفْتُهما عند ،.  
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flÝ_< <

إنَّها تَخْتَِلفُ عنها لَونًا ولغةً، وجها . واستَقْبلَتْني أم وجدتُ فيها أمي، ولَم تَكُن أمي

 . وحجما، ولكنِّي وجدتُ فيها أمي

ها عن تاريخها فقالَتْ إنَّها َأرضعتْ أبناءها حريةً وإباء؛ َأخَذَتْ من غَِنيهم سَألْتُ

 كماءا، حَل منهم، جميععلَتْ أن تَجشَر وحاوتْ كلَّ البلَدهم؛ وفَقير ِطيلتُع

ِفقَتْ حينًا، وفَِشلَتْ أحيانًا؛ المِتِرزا، فو ين كاألملَيمان، غَيِريلَتْ، كسأنَّها حاو هم

 .مع الجميع، وبالزخْم نفِسه
 

 ...قى األموتَب  !  
  
 

 

ð^éËŽÖù_< <
وهِل اإلنسان الطَّاِمح  ماذا فَعلْتُ في حياتي، وكيفَ حقَّقْتُ ذاتي؟ : وسألْتُ ذاتي

ت؟ َأَأحسنْتُ إلى الحرية حر ِفعالً كَي يقَرر ما يقوم به في الحياة، ولتحقيق الذَّا

 في حقِّ نَفسي وفي حقِّ اآلخرين؟ َأَأخْطَْأتُ؟ وبأي نسبة؟ 

نَقْدا ذاتيا َأجريتُ بعدما لم َأعد َأعبُأ بنَقْد اآلخرين، وحاسبتُ ذاتي على ما فَعلْتُ 

تُ نَفسي بريًئِبقَددجتُ عليه، ووما في ما َأقْدرتُ نَفسي حرتَبا كما ر ما اعا، تمام

 . وجدتُ جميع السابقين، وسَأِجد، على األرجح، جميع الالَّحقين
  
 

 

}_< <
وأما أنتَ، يا أخير، يا عاديا بين عظماِء خَياٍل وواِقع، يا من َأستَقِْبُل اآلن، فأنتَ 

تَ، وكانَتْ لك نَ. هو العظيمتَطَعتَ لِرزقك ما اسيعقَّقْتَ ذاتَك فسقَّقْتَ حواتٌ حز

تَ، ولَم تَظِْلمتَطَعا ما اسك أيضقَريب تُِحب أن تَ، ولكنَّك لم تَنستَطَعمنها ما اس. 
 

  !فهنيًئا لك ألنَّك أنتَ أنتَ العظيم



 
 

  

äŽÚçãËÿÚæ<l]Ć„Ö]<ÐéÏvÿi<»<V< <
ال بل أو الجماعي، أمر مشروع /إن تحقيقَ الذَّات، على الصعيد الفَردي و

بيد أن على تحقيق . مستحب في سبيل تطور اإلنسان الفَرد والجماعة البشرية

 . الذَّات هذا أن يتُم عبر تنافٍس مشروٍع ومستَحب أيضا، ال عبر سحق اآلخرين

قَ ذاتَه صحيح أن على اإلنسان، كَي ال يمر مجرد رقٍم في هذا الكَون، أن يحقِّ

وهو، في هذا المجال، ال بد أن يتَالقى أو أن يصطَِدم . عن طريق تحقيق أهدافه

بأهداف غيره من البشَر، ومن شأن هذا التَّالقي أو االصِطدام أن يساِعد في 

 .تحقيق أهداف أناٍس آخرين، أو أن يِقفَ حاِئالً دونَها

ضى اإلنسانرفهِل الحلُّ في أن ي درجم كوني ل، بأنتَمحاصطداٍم م ا أليتَفادي ،

رقم؟ وهل يمنَع ذلك عنه إمكانيةَ سحِق اآلخرين له في طريقهم شَطر تَحقيق 

 أهدافهم وذواتهم؟ 

أألمر جاِئز إن خافَ اإلنسان من ظُلمه اآلخرين، وفَضَل ظُلمهم له؛ ولكن، وفي 

 يكون رد ِفعله تجاه سلبه حريتَه؟ ثم، أما من حلٍّ وسط من مثل تلك الحال، ماذا

 ضمن ضوابطَ إنسانية؟

 .ألتَّوفيقُ بين تَحقيق الذَّات الخاصة وتَحقيق ذوات اآلخرين، تلك تَبقى المسألة

خرين لَطالَما قيَل إن اإلنسان مفطور على حب الذَّات، بحيثُ يؤِثر نَفسه على اآل

ولَِئن كان نكران الذَّات على نحٍو كُلِّي أمرا صعب . وعلى مجمل الصعدان

 استمرار ستحيل، حتَّى بالنِّسبة إلى أكثر النَّاس انِعتاقًا، فإنم التَّحقيق، أو شبه

البشَرية غير ممكٍن من دون التَّعاطف مع الغَير، حتَّى بالنِّسبة إلى أكثر النَّاس 

 .أنانيةً

ومن المعلوم أن من يؤِثر نَفسه على اآلخرين ال مفَر ساقطٌ في َأشراك الجشَع 

والحسد وحب الظُّهور، فيما التَّعاضد بين البشَر أمر ضروري الستمرار ِجنسهم 

 .ولتَناغُم عالِئِقهم
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وأما شَرك الجشَِع ففي كلِّ إنساٍن، وإنَّما بدرجاٍت متفاِوتَة، وهو مقرون عادةً 

وأما حب الظُّهور . بالحسد الذي يقُض مضجع الحاِسد أكثر مما يصيب المحسود

  . فوهم، والساعي له مريض خاِئف، ال انِعتاقَ يرتَجى له

ولعلَّ العيب األكبر لدى اإلنسان يتَمثَُّل بالحسد، والسيما متى اقْتَرن بالكَِذب، 

بحيثُ يغْدو أشقى األشقياء ذاك الحاِسد الساعي للشُّهرة عبر الكَِذب، ألنَّه، 

 .ماله، ال يخْسر اآلخرين فقط، بل، أيضا، يخْسر نَفسهبأع

وعندما نَدعو للتَّعاضد ال نَعني أن ينْسى المرء نَفسه ويسقُطَ في فَخِّ القَناعة 

للقَناعة، بل نَعني أن يعتَِمد القَناعةَ في حدود احترام الغَير والتََّأنْسن معه إلى 

هذا، وإن النَّجاح في القيام بأموٍر قد تُعتَبر خاِرقَةً، وال نَجاح . أقصى الدرجات

لها إالَّ على حساب اآلخرين، ألسهُل من العيش في مشاكل الحياة اليومية من 

فاألولى تَتَطَلَّب قَلبا قاسيا قد يعتاده من تَمرس . دون التَّعدي على حقوق الغَير

ته، في حين أن الثَّانيةَ تَتَطَلَّب قَلبا رحيما قَلَّما يربيه اإلنسان ويستَِمر في حب ذا

 . عليه

ثم، على اإلنسان أالَّ يهتَم بكَون الغَير يرى، أو اِهللا يراِقب، بل أن يرى نَفسه 

نوع ا كانعليه، أي ٍل ظاِلٍم تُقِْدممع ها على أيحاِسبتُهويجره، أو كانَتْ د . كما أن

 -السر في الحياة، كلَّ السر، في أن يعيشَ المرء ما َأمكَنَه في سالٍم وطُمأنينَة 

، - التَّامةُ مما سيبلُغُه الجميع على َأثَر الموت ذاك السالم الكُلِّي وتلك الطُّمأنينَةُ

 . ذاِته، ولَو على حساب سالمه وطُمأنينَتهال أن يعيشَ فقط لتَحقيق

ولَِئن رِغب اإلنسان بعامٍة في تَحقيق الخَير لنَفسه، فِلآلخرين، وِبحسب طريقته 

ووسائله، فإن تَحقيقَ الذَّات الفَردية يكون أوالً في االنِتصار على الذَّات، وفي 

وات اآلخرين، وصوالً إلى تَحقيق اإلفساح في المجال لتَحقيق ما َأمكَن من ذَ

 .ذاٍت جماعية إنسانية
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