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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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 إلى عام - ، وِفكرتُهما قديمة "المقَصرة"و" الوصية" في ما عدا - تعود أفكار المؤلَّف الحاضر 

، وأما ٢٠٠٠، وكذلك أبرز تقسيماته وبعض عباراته؛ وأما الصياغةُ فإلى عام ١٩٩٩

وتعود طبعةُ هذا الكتاب األولى إلى تشرين الثَّاني . ٢٠٠١مساتُ األخيرةُ فإلى عام اللَّ

  . ، وهنا طبعتُه الثَّانية٢٠٠١

، ٢٠٠٢ عام "Morceaux choisis"وقد صدرت منه منتخباتٌ بالفرنسية من ضمن 

مية الدولية  عن منشورات األكادي"Poeme Alese"وبالرومانية في العام التَّالي من ضمن 

، كما صدرت، وتصدر منه، منتَخَباتٌ بعشرات اللُّغات من ) رومانيا-بوخاِرست (غرب -شرق

  . بطبعاتها المختِلفَة" النَّاجيات"ضمن 

هذا، وقد حاز صاحب هذا المؤلَّف، وانطالقًا من مقتَطَفاٍت منه، جائزةَ الشِّعر العالمية الكبرى 

 ة شرق من ا٢٠٠٢عامولية الدت (غرب -ألكاديميرومانيا–بوخاِرس (.  

الكتابة "و" الكتابة الرابعة"المقَدمة، فـ "ولعلَّ أبرز ما يوِضح فكرةَ هذا الكتاب يقرُأ في 

 .من الجزء الثَّاني" الكتابة الخامسة"و" الكتابة األولى"من الجزء األول، فـ  "السابعة
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 ٦ .......................................................................ألمقَدمة

 
 ٨ ..........................................................أألخير: ألجزء األول

:  ألكتابةُ الثَّالثة- )١٤( ألقريةُ وادعةً كانَتْ:  ألكتابةُ الثَّانية- )٩ (بدايةُ النِّهاية: ألكتابةُ األولى

:  ألكتابةُ الخامسة- )١٨ (األحاِلم يشْهد واِقع:  ألكتابةُ الرابعة- )١٦( مسيرةُ الموت صيرورةٌ

 ألكتابةُ - )٣١( ألقريةُ تدفن القريةَ:  ألكتابةُ السادسة- )٢٦( أألنسنةُ تَتَحقَّقُ أخيرا، وأبدا

  .)٣٣( ح، ويريحأألخير يرتا: السابعة

 
 ٣٨.................................. ......................أألوراق: ألجزء الثَّاني

 )٤٧( ألمقَصرة:  ألكتابةُ الثَّالثة-  )٤٢( ألوصية:  ألكتابةُ الثَّانية- )٣٩( ألمغِفرة: ألكتابةُ األولى

 .)٥٣( األناشيد:  الخامسة ألكتابةُ- )٥١( ألعار:  ألكتابةُ الرابعة-
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 :جزءان في كتاب" ألحاِلم"
 

، فكتاباتٌ أخيرةٌ ألسبوِع عيٍش أخيٍر في حياة إنساٍن "األخير"وأما الجزء األول، 

 .أخير

 ا إطارفْح، فيها تَ" األخير"وأمٍل وسبة جِقم ةٌ بيننِْسيشَر، فقَريةٌ مشكيلةٌ من ب

منهم الطَّيبون والخُبثاء، الشُّجعان والجبناء، الميسورون والفُقراء، الفَِرحون 

 ...والتُّعساء، الساِخرون والظُّرفاء

وأما مناسبتُه فجولةُ طَيٍش أخيرٍة بين جِشعي الكَون، من نتائجها الحكم على 

 المتَصارع عليها إلى بقاء، واألرض، والكَون البشَرية بالزوال، فيما المادةُ

: معها، أخيرا، إلى انِعتاٍق من ذاك المتَحذِْلق المتَجبر حتَّى القَضاء على ذاته

 .اإلنسان

فِلحاِلٍم ال وصوَل لكلمته إلى بني ِجنسه، حِكم عليه بالموت " األخير"وأما بطولةُ 

عشْرةَ، أو يعِرِف المرأةَ أِو الولَد؛ وها هوذا ناِقٌل مراِحَل ولما يكِْمِل التَّاسعةَ 

 .موت أبناء قريته وصوالً إلى لحظاِت حياته األخيرة

 .فسبع في أياٍم سبع" األخير"وأما كتاباتُ 
 

، فكتاباتٌ خَمس للحاِلم، ُأِخذَتْ معه إلى الموت، "األوراق"وأما الجزء الثَّاني، 

، أو رسالةُ غُفراٍن من الحاِلم نفِسه، ال خوفًا من ناٍر أو إراحةً "المغِفرة: "وهي 

، أو وصايا منه ألبناء ما رِزقَ بهم، كان "الوصية"لضمير، بل وفاء إلنسانية؛ 

 في  ، أو رسالةٌ قَصيرةٌ"المقَصرة"شاء أن تَِصلَهم، بعد مماته، عمرا بعد عمـر؛ 



^éu<^⁄e_<İìI]<ðˆ₣¢]<ÙĆæù<K<<Äe]Ć†Ö]<Łh^jÓÖ]I<<<<<<<<<<<<<<<<ÜŽÖ^£]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<S< <
< <

، أو تَحذيراتٌ إلنسانيٍة ال متعاِضدة؛ "العار"حب دائٍم المرأٍة ما وِلدتْ بعد؛ 

، وال ، أو محاوالتٌ للحاِلم في األنسنَة، ال هو استَكْمَل موضوعاِتها"األناشيد"

  . تَسنَّى له وضع عناوينها
 

اإلنسان الكتاب فذاكرةُ الطَّبيعة بعدما فَقَد ا واِضعذاكرتَه... وأم. 
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 :ِهي بدايةُ النِّهاية
 

األرض ستَنْجو، وكذلك ما عليها، مما سيدعى كارثةً كبيرةً ثانية، نسبةً إلى 

 .الكارثة األولى الَّتي عرفَت، بحسب العلماء، انقراض ِجنس الدينُوصورات

 .أألرض ستَنْجو، وكذلك ما بِقي عليها، إالَّ البشَر

 َأيعقَُل ذلك؟ وما األرض، والكَون، بال بشَر؟

: نَعم، األرض ستَنْجو، وكذلك كلُّ ما بقي عليها بعد ِحقْبة البشَر فيها، إالَّ البشَر

 . فكما كان كَون من غَير بشَر، سيكون كَون من غَير بشَر

 .هكذا َأعلَن الحاِلم، وما سِمعه أحد
 

  ا؟ وأما اللِّماذ

فألن البشَر استَمروا في غَيتهم وما ارتَدعوا من تَحذير أرٍض كَفَرتْ بهم ومنهم، 

 .أو حكماء قَضوا في سبيل األنْسنَة دونَما طاِئل
 

  وأما الكَيفَ؟ 

 فبالِعلم الَّذي طَوره البشَر وما عرفوا إلى أي غايٍة يوجهونه، وبالجشَع الَّذي

 . شَغَلَهم، واألناِنيِة الَّتي َأعمتْهم

*** 
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نِّهاية، وأن أسبوعا على األكثر َأجمعتْ وسائُل اِإلعالم على أن تلك بدايةُ ال

فكما كان أسبوع لخَلْق اإلنسان وكَوِنه . يفِْصُل بين وجود البشَر وال وجودهم

بحسب زعِم البعض، كذلك ثَمةَ أسبوع لنهاية اإلنسان؛ وبهذا، يكون اإلنسان نَشََأ 

سنَة، وبالتَّالي، ما تَطَور لينِْتج وانْقَرض وما حقَّقَ الغايةَ من وجوده، ما حقَّقَ األنْ

  .ناسا

ألبشَر ينْطَِفئون فجأةً، ودونَما سابق إنذار، وكلُّ متاع األرض، والكَون، إلى 

 .بقاء

 هِلع الجميع، وكيف ال يهلَعون، وجميعهم إلى فَناء؟

*** 

  
 

لِعبر لمن يعتَِبر، وللِوقاية غاِلبا، ال راجع البعض التَّاريخَ علَّه يعتَِبر، وفاتَه أن ا

  . للِعالج، وأن الوضع الَّذي هو فيه مستَجد وفريد في نَوعه

ماعيوت الجالم أسبوع رواستَم. 
 

وهجع البعض إلى الروحاِنيات، فقَصد معبده راِجيا، فلَم تَستَِجب له آلهةُ يومه، 

  .  تَستَِجب آلهةُ األمس ألجدادهتماما كما لم

 .واستمر موسم ِقطاف أبناء اآللهة
 

وسرع البعض البحثَ في المعالجات الِعلمية، وفاتَه أن أجياالً من العلماء 

 أي إيجاد تيحال ي تاحقتَ المالو شٍَر طاِلحين، وأنهم إلى بلوا ِعلماِلحين َأوصالص

  . دواء

 .ستمر أوان قَطْف أبناء الِعلموا
 

ولم يبقَ أمام الكثيرين، طالما جمع ِقطِْف بني البشَر إلى اسِتمرار، إالَّ أن 

يدِبروا، فهربوا فضاء وقاع أرٍض وعمقَ بحر، وفاتَهم أن ما تَنَشَّقوه خالَل عام، 

  . وعلى مراحل، هو ما يفْتُك بهم الساعةَ
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 ٍة َأجراها قبَل عاٍم بعضرثومٍة جينياسِتبداَل تَجربٍة على ج أن ميعفاتَ الج

 على - ِسلْما كما ادعوا، ودونَما تَخريب أرٍض ومقتَنَيات -عنصريين للقَضاء 

ٍس بشَريٍة ما عادوا يطيقون مشاركتَها الكَون، إنَّما هي في أصل ما تَدفَع أجنا

  . البشَريةُ جمعاء، الساعةَ، ثمنَه
  
 

نَعم، فاتَهم أن أولَِئك الطَّامعين في أرٍض تُؤويهم وحدهم تناسوا أن جوهر الحياة 

  .ية من البشَر، أو لغتُها أو دينُهابقاء اإلنسان، ال هم ما يكونُه لون األغلب

 ه فعاِئدا تأريخُه جذورل، وأماإلنسان األو ومه، كما ابني ابن اإلنسان فاتَهم أن

إلمكاناِت المادة، فيما فخره وتعصبه، أو ذلُّه وانكماشُه، بسبب جذوره تلك، 

 .ِلضعٍف في شخصيته
  
 

فلو كان الدين هو الجاِمع، لما : ، وحدها، تجمع البشَرفاتَهم أنَّه إنَّما األنسنَةُ

وِجدتْ شعوب بأدياٍن، وأديان بين شعوب؛ ولو كانَِت اللُّغةُ هي الجاِمع، لما 

نَطَقَتْ شعوب بلغٍة، وشعوب بلغات؛ ولو كان الِعرقُ هو الجاِمع، لما قامتْ 

ِت األرض هي الجاِمع، لما قُسمتْ شعوب بأعراٍق، وأعراقٌ في شعوب؛ ولو كانَ

  .شعوب في أراٍض، وأراٍض على شعوب
  
 

 وهو بشري عظيم الثَّراء، ما -وفاتَ الجميع أن مموَل مشروع الموت هذا 

استطاع فَرض نفسه نَبيا وال تَسويقَ ديٍن وضع؛ ما استطاع مشتَرى الخلود، وال 

 نَقوُل إن هذا المموَل فضَل، وقد -ه إلى الحد األدنى مما طَمح وصلَتْ به أنانيتُ

غَدتْ أيامه إلى انِحسار، قتَل البشَرية على أن يزوَل دونَها، ألنَّه لَم يتَصور حياةً 

ثَِّل، ليس فقط دورمي أن تَطيعسلذاته أنَّه ي ِهنربي أن وجوده، وَأراد خارج النَّبي 

لذا، موَل هذا . الشَّهيِر لحد الخلود، بل، أيضا، دور اإلله المستَِرد أرواح البشَر

الَّذي لم يرض بأن يكون إنسانًا، أي في أعلى مراتب الوجود، وسعى ِليكون ما 

  من  العنصريين كموَل هذا مشروع أولئ فـوقَ اإلله مما لم يِجد له اسما، نَقول،
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ة بإفناء الِجنس الَّذي يتَركيبتَهم الخاص تَخِْدمسي َل أندرون، رجال الِعلم، وبدز

شَريتركيبةً أخرى لهم من شأنها إبادةُ الجنس الب ماستَخْد .  

 الَّذي لم يِرد أن يموتَ وحيدا ويتْرك المادة، ففَضَل إبادةَ وفاتَ صاحبنا المموَل

يتَها ألن ، فإن المادةَ ستَخسر هِوالبشَرية معه، أنَّه، إن هو أبادها تاِركًا المادة

 .جوهر الحياة استمراريةُ البشَر فيها
 

حتَّى . نعم، فاتَ الجميع أنَّهم، أينَما كانوا أو سيحلُّون، مصيرهم الموتُ المحتوم

الرضع من مواليد أسبوع الموت الَّذي بدأ، سيقتُلُهم ذَووهم رحموتًا، ألن هؤالء، 

، فلَم يِصبهم، فإنَّهم لن يِجدوا ِذْئبةَ ريموس ورومولوس لَِئن نَجوا من الوباء

تَحضنُهم وتَرعاهم ِليكْبروا، فال اُألسطورةُ كانَتْ حقيقَةً، وال اإلنسان َأبقى على 

  .جنس اللَّبونات ذاك لِمثل تلك الساعة

يد  أن المعرفةَ، ِببيد. لقد فاتَهم أن البشَر طَوعوا الكثير من خَوفهم بالمعرفة

وفاتَهم أنَّه إذا كان من الصحيح . بعضهم، تَحولَتْ خوفًا على الجميع من الجميع

أن ال ِرضاء إالَّ بالقناعة، وال تطور مع القناعة، إذًا، ال ِرضاء مع التَّطور، فإنَّه 

حر، ولم يفضي إليه التَّطوا قد يمم ذَرذَروامن الواِجب الح. 

 ليس شَريكلَّ ب نَة، وأنبال أنْس شَريالكائناِت ب شَر لقد فاتَهم، في اختصار، أن 

اإلنسان هو ا-سوى مشروِع إنسان، ألن هو القُدرةُ، كلُّ الشَّيء هللاُُاإلنسان ،

 .األنسنَةإنسان، وإنَّما بشَر يسعون لمزيٍد من -وعليه، ما من إنساٍن. والالَّشَيء

*** 

  

ولَِئن تَنَشَّقَ البعض قبل . من تَنَشَّقَ، إذًا، مات؛ والجميع تَنَشَّقوا، فسيموتون

البعض اآلخَر، أو بكمياٍت أقلَّ أو أكبر، فإن فترةَ ِحضانة الجرثومة الجينية 

يا في اتِّقاء من لم كانَت محددةً للتَّفاعل في أحد أقسى أسابيع الشِّتاء للمساعدة نسب

 -  أولئك الَّذين َأطْلَقوا جرثومتَهم العنصرية -يتَّقوا شَريعةً أو يراعوا أنسنَةً 

 َأبدَل  وإذ .ِجنِسهم مخاِلفي األمراض المعِدية الَّتي ستتَسبب بها جثَثُ الموتى من
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 رثومة، وما عادكتَِشفو الجن فيهم مبم ،ميعالج باءالو رثومةَ، َأصابلُهم الجومم

قيلي أِو الشِّتاء ،نْفَعِلي مالنَّد .  

سيعيشُ، فمن ذا المحظوظُ الَّذي . وأما األخير، فالَّذي يموتُ مع نهاية األسبوع

في فَخٍر، آخر لحظات المعِرفَة اإلنسانية، ويسجُل في التَّاريخ ذاك الحدثَ 

 ِجدمعاء، ولن ية جشَريالب فند دشْهالَّذي سي ن ذا التَِّعسلَل؟ أو، باألحرى، مالج

 من يعيده إلى التُّراب؟ فأي تاريٍخ يكْتَب، وِلمن؟

وما َأد ،وكَتَب، ال أألخير دإالَّ في لحظاِته األخيرة، شاه األخير أنَّه كان كر

 د أنرجل لمتْ تَفيد، بقِّقَ ثروةً ما عادحبيعاٍت ساِبقَة، وال ليم أرقام طِّمحلي

 .يكْتُب، ولطالَما كَتَب لنَفسه، ال للغَير

ٍل منِْفيٍة في عالَم التِّقاِنية، أألخير بطُل ما سيأتي، وهو حاِلم من أهل زاوية جب

ه يرحلون، فيما األرض، كما الكَون، إلى تَحرر واسِتعادِة ه وعالَِمشاهد أهَل قريِت

 .تَوازن، فكَتَب

 . التَّاليةوما سبقَ يمثُِّل الكتابةَ األولى الَّتي صدر بها الحاِلم كتاباِته الستَّ
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قريةً واِدعةً كانَتْ قريةُ الحاِلم بمنازلها المزروعِة من ِقمة الجبل إلى سفحه، 

االنِفتاح على عالٍَم إلى الحاِميِة آناسا فَضلوا االنِعزاَل في بقية طَبيعٍة على 

نَعم، منازُل قرية الحاِلم ما زالَتْ تَحضن أبناء القرية، األخيار منهم . انِتحار

 خَيرا، وتَقيهم غَدراِت الطَّبيعة، وما أحالها غَدراٍت بالمقارنة بغَدرات واألقلَّ

 . بني البشَر

شَّاِهقَة، الجاِمعِة التُّربةَ بالفَضاء، في قريةً واِدعةً كانَتْ قريةُ الحاِلم بأشجارها ال

نَعم، . زمٍن ما عادِت التُّربةُ فيها لتَتَماسك، أو التَّلوثُ ليسمح للسماء ببعض زرقَة

أشجار قرية الحاِلم ما زالَتْ تَحضن العصافير وأعشاشَها، وتُظَلُِّل آخر رعاة 

 .    وعلى قَدم المساواة، بعدما رِفع الظُّلم عن الِجداءالعصر، بِخراِفهم وِجدائهم، 

 شَروي البرةً كانَتْ قريةُ الحاِلم بنَبعها الخاِفِق فُصوالً في زمن الالَّفُصول، يواِدع

ببقية نَقاء، ويؤمن لحيوانهم الماء والكَأل، ويرطِّب صخور قريتهم فيما واديهم، 

 . به، يطْرب

عةً كانَتْ قريةُ الحاِلم بمسالكها الضيقَة وأزقَّتها المرصوفة من ِحجارة واِد

أرضها، تُضفي رونَقًا على التَّنَقُّل بين أماكنها وأهلها في زمن السرعة والتَّسرع 

 .في كلِّ شيء
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واِدعةً استَمرتْ قريةُ الحاِلم بتَجهيزاتها الَّتي، على الرغم من نواقصها بالنِّسبة 

إلى ما آَل إليه العصر، ِاستَمرت فاِعلةً بحيث تُؤمن لمستَخِدميها الحد األدنى 

  .  بين التَّطور األعمى والمعرفة الضروريةالفاِصَل

 عهم، أهواءغم من تنوتْ قريةُ الحاِلم بناسها الَّذين، على الررتَمةً اسواِدع

ونفسياٍت، ِاستَمروا أمناء للحد األدنى الفاِصل بين األنا العمياء واَألنْسنَة 

 .الطُّوباوية

 النَّسق قريةُ الحاِلم واِدعةً كانَت، ومحظوظةً، إذ كانَتْ ال تَزاُل تَعيشُ على

المعتَبر قديما لوجودها ضمن إحدى آخر المحميات الطَّبيعية في عالٍَم شَوهه 

 .البشَر

قريةُ الحاِلم واِدعةً كانَت، ومحظوظةً، إذ كانَتْ منِسيةً منِفيةً في جهٍة من 

، وال األرض غابتْ عن طُرق التِّجارة المفِسدة، ال طاقةَ فيها أو موارد، ال

فائض منتجاِت زرٍع وصناعة، وإنَّما ِشبه اكِتفاٍء حياتي من ضمن مبدِإ البساطَة 

 . والقُرب من الطَّبيعة
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 :نهايةُ اإلنسان مسألةُ ساعات
 

ركما ع ،فَ عنها فاإلنسانره وعياة، -فَ نَفسعلى الكَون والح ذاك الشَّاِهد 

 . إلى غياٍب أكيٍد بِفعل األسلحة الَّتي طَور-المفَكِّر المعبر الفاِعل 

إذ، لَِئن غاب اإلنسان، شاهد الكَون، والمفَكِّر . وأما نهايةُ الكَون فأمر آخر

ون سيستَِمر بشَهادة العدجود وما فيه من معِرفٍَة كُلِّيٍة ال المعبر الفاِعل، فإن الكَ

 .تُبقي ضرورةً لتَعبير اإلنسان وفاعليته

وأما األرض فستَستَِمر من ِضمن الكَون، فيبقى من طبيعتها ما عجز البشَر عن 

وإن .  آخر إنساٍن عنهاتَدميره؛ وقد يصطَِلح أمرها مع الوقت، والسيما بجالء

هي زالَتْ الحقًا، وحتَّى زاَل الكَون بأسره، بِفعل انِفجاٍر كبيٍر ثاٍن، نسبةً 

 نَعمي ال شيء هذا الكَون، فإن نشوء دلماء، شَهب العسل الَّذي، بحلالنفجار األو

 آخر، وحتَّى حصوَل انِفجاٍر ثالٍث يعيد إلى الكَون كَونًا جديدا، وإن من نوٍع

 . إنسانًا جديدا، وإن من نوٍع آخر

وأما الزمان والمكان فال يمنَعان اإلنسان، بعد الموت، والكَون، بعد الزوال، من 

وبهذا، يكون اإلنسان، على الرغم من غيابه المنتَظَر . االنِدماج وجودا وعدما

 . وبالتَّأكيد، في العدجود والمعِرفَة الكلِّيةاألكيد، موجودا، بفَضل االنِدماج،

*** 
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حانَت، إذًا، ساعةُ العدالة، فحانَتْ ساعةُ الموت، وقد َأخْفَقَ البشَر في تحقيق 

  . ا بينهمأدنى حدود العدالة في م

حانَتْ ساعةُ الحقيقة، فحانَتْ ساعةُ الموت، وقد ضاع البشَر، وتَصارعِت 

الشُّعوب مأخوذَةً ومتَذَرعةً بحقائقها، فيما الحقيقةُ واحدة، تُبلَغُ فقط بعد الموت، 

 .أنفسهموال أحد يملُك مفتاحها من بني البشَر، حتَّى المؤلَّهون منهم والمؤلِّهون 

حانَتْ ساعةُ فَك َأسر األرض والكَون من اإلنسان الَّذي فَشََل في التَّحالُف مع 

الطَّبيعة من أجل غَده، ال بِل استَباحها في سبيل يومه، وخِسر نَفسه، محررا، ال 

 .إراديا، األرض والكَون

، جغرافيةً، ومن العالَِم الَّذي حانَتْ ساعةُ فَك َأسر اإلنسان من األرِض والكَوِن

َأنْشََأ فيهما، اجتماعيا وأخالقيا، ومن البشَِر الَّذين ما َأحسن العيشَ معهم، وال هم 

 .َأحسنوا

ولَِئن حاولَتْ ِقلَّةٌ من بشٍَر االنِعتاقَ، وتَمكَّنَتْ من ذلك ِفكريا، وبِنسبٍة كبيرة، فإنَّها 

تاقَ عمليا الرِتباطها بالمجموعة البشَرية الكُبرى، فوجدت، على لَم تُتِْقِن االنِع

 ةً وغيربِكراآلتي، فرصةً لالنِدماج، ولَو م بريوت الجغم منها، في المالر

 . طَبيعيٍة على ما كانَتَ تَْأمل

 من رِحٍم أو أنبوٍب، فعندما يخْرج: فقد آمنَتْ تلك الِقلَّة أن المرء يعيشُ انِعتاقًا

ينْعِتق؛ وعندما يواِجه مشاكَل يومه، ينْعِتق؛ وعندما يغاِدر الحياةَ، ينْعِتق؛ 

تَقَ ميشُ والموتُ انِعتاق، وانْعوعاشَ ومات، فٌ ِلراِدفالوالدةُ، بالتَّالي، والع ِلدو

 . ِانْعتَقَ لحياٍة، وفي حياٍة، ومن حياة: فيقاُل

ومن تلك الِقلَّة كان الحاِلم، واِضع . استَسلَمتْ تلك الِقلَّة لما كُِتب لهاوعليه، 

 .السطور الساِبقَة والتَّالية
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إلى د متَفَههو، م النَّاس حالم ميعج ِذرعكلَّ األعمال، وي رربعقولَة، يٍة غير مجر

على ما يقْتَِرفون، فال يحاِسب أحدا، ويعيشُ الفَقر والِغنى، الزهد والجشَع، 

يوانوالح عيشُ الشَّيءل يعيشُ وغيرها من المتناقضات، ال بماد، كما يوالج 

 .، ويعيشُ الوجود والعدماللَّحن والِفكر والكلمة

 كسعٍض آخَر، والعلب طبيعي غير كونعٍض قد يلب ما هو طبيعي قينُه أني

بالعكس صحيح، إذ، بحسبه، لكلٍّ اعِتباراتُه ومنطلقاتُه وتأثُّراتُه بالتَّفاعالت 

 بها، أو الحريةُ للتَّأثير فيها، األحيائية الَّتي فيه والَّتي قَلَّما له القُدرةُ على التَّحكُّم

 .وبالتَّالي، لضبط سلوكه بحسب ما يراه اآلخَرون صاِئبا

حمَل القلم لمواجهة األلَم، وراح، في زمن انِقراض الِقيم اإلنسانية، يكْتُب لنَوعية 

يكْتُب ألنَّه آمن بأن ال راح . قراٍء انْقَرضتْ أو كادتْ، ويوزع آراءه بالمجان

راح يكْتُب للغَير . أحد يمِكنُه أن يمنَع نَفسه عن الكتابة، وال أن يجِبر نفسه عليها

 . شَكالً، فيما هو، ِفعالً، يكْتُب لنَفسه
 

 يمنِّي نَعم، كان الحاِلم يكْتُب لنَفِْسه، فيما الِكتابةُ كالنُّعمان في عروقه، وأقصى ما

  :النَّفْس به أن يقوَل البنه يوما
  

َ، ال تَقُْل كَتت     َب
 أو كَتَبوا،    
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  بِل ِاحِمْل يراعتَك    
 واستَرِسْل    

  

 :الًوأن يدعوه إلى الغَيرية، قائ  
 

 أتعس من فَقيٍر    

 ي ما تَعود االسِتعطاء،أِب    

 أفقر من فَقيٍر    

ا تَعود العطاء      م غَني

،

،
تَ
،

،ٍ تَ
،

تَ
،َ ا

  

 :وأن يحثَّه على التَّحرر، مرِدفًا  
 

 أفظع السجون    

 عندما يتحوُل الكون     

 على وسعته،     

 ِسجنًا    
  

 :وأن ينْصحه في الحياة، مشيرا  
 

 بنَي    

 إن سعي لثَروٍة،    

 غاِمر    

 أو رِغب بشُهرة    

 تَميز    

 وأما إن طَمح أللوهيٍة،    

لثَّروة والشُّهرةَ،      فدع عنك 

 وانْعِتقْ    

*** 
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وكان الحاِلم ود لو يكون طليقًا كالعصفور، قويا كاألسد، صلبا كالصخر، هاِدرا 

ِن ڤسكندر الكبير فاِتحا، وِإديسن عاِلما، وكما ِبتْهوإلكموج البحر؛ ود لو يكون كا

يقى، وسليمان في الِحكمة؛ ود لو يكون مسؤوالً كأٍب، وحنونًا كأم، في الموس

  .                       وشاِعرا كما لَم يكُنْه أحد
  

عاِشقُ حريٍة مطلَقٍَة هو الحاِلم، بيد أنَّه لَم يِجد ِعشْقَه إالَّ في اآلداب، ومع الفنون، 

بة ِسجن الحروف، وفي الرسم قُيود اللَّون ففي الكتا: وإن على درجات

وأما إلى الموسيقى، الحريِة النِّسبيِة الكبرى، فلَم يِجِد الحاِلم سبيالً؛ . والخطوط

وعليه، ِاكْتَفى ببعض ِكتابة، فقاَل كلمتَه، ثم َأطْلَقَ الِعنان لخَياله يعبر به عن 

 .نَفسه لنَفسه
  

قَ الحاِلم الِعنان لخياله لما فوقَ عنان السماء؛ فقد وجد فيه مرتَع حريته نَعم، َأطْلَ

بعدما غَدِت الفُنون واآلداب محكومةً بالمكْنَنَة وِصناعة المشاهير عبر وسائل 

فالموسيقى، أرقى الفنون، والشِّعر، أحلى اآلداب، غدا تأليفُهما ممكنًا . اِإلعالم

 وصل آلٍة بالدماغ البشَري، تَقْرُأ ما بِقي من أحاسيس إنسانيٍة في عن طريق

عالٍَم صار عالَم جماٍد متَحركًا، وتنقُلُها عالماٍت موسيقيةً مرسومة، ال بل 

وتَمِت السيطرةُ على . معزوفَةً على مطلَق آلة، أو أحرفًا مرصوفَةً في كَِلمات

ي بوسائَل متعددٍة وبنسبٍة كبيرٍة بحيثُ سير هذا العقُل بحسب بعض العقل البشَر

 اإلنسان ة بحيثُ راحشَريل مع البيئة والتأثُّر بالطِّباع البعن التَّفاع شَر، وُأبِعدالب

  .وهكذا، ظهر شَهيرون وغاب اإلبداع. يخْسر خَيالَه

و كان، جسدا، على غَير ما هو عليه، بحواس أكثر ولَطالما فَكَّر الحاِلم أن ماذا ل

م في أن يزيد في الموسيقى عالمةً، فكيٍر مغاِيرين؟ ولَطالما حلُأو أقّل، وبشكٍل وتَ

 ... وفي األبجدية حرفًا، وأن تَكون له لُغتُه الخاصة، مبنًى ومعنًى

ا تحقيقَ حيوم تَطيعسلو ي الحاِلم دتَق"لُم وونْعبه، " المستَق، بحنْعه؛ والمدالَّذي راو

 فيه  مجمع ومعِرفٍة ثقافٍة طاِلبيتلَّةٌ مشِْرفَةٌ على بحٍر وجبال، وجنَّةُ طبيعٍة فيها ِل
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نفَِصلَةٌ ما يم واِمعي، وِلطالبي انِعتاٍق، من شيوخ الشِّعر واألدب والِفكر، صور

يمضون فيها بقيةَ حياتهم في الكرامة، يتأملون، وينِتجون، ويتْركون لألجيال 

  .خُبراتهم، مستَقِبلين الموتَ في شَجاعة اإلنسان وشَوق العاِشق

أبرز ما جاء في كُتب األنبياء والرسل " المنْعتَق" وود الحاِلم لو يجمع شيوخُ

، مفَسرين، مضيفين، معدلين، "كتاب اإلنسان"والحكماء من تَعابير األنسنَة في 

جيالً بعد جيل، بحيث يجتَِمع البشَر حوَل كتاٍب موحٍد موحد، ويتَوقَّفون عن 

 .ع أصالً لصالحهماالقِتتال لِخالفهم في ما وِض
 

وَأطْرقَ الحاِلم طويالً في الماوراِئيات، وما وراءها، فوجد أن البشَر، إذا ما 

، هللاخْتَلَفوا في هذا الشَّأن، فتَفَرقوا معتَقَداٍت، وتَقاسموا الحقيقة، وتَجاذَبوا ِفكرةَ ا

 قيقٍة واحدٍة، وإنح وجود نَعمذلك ال ي شَرفإنميع البا عن جبغَص .  

وآمن الحاِلم، من جهته، باالنِعتاق واالنِدماج من ضمن الحقيقة الواحدة التي ال 

بلوغَ فعليا لها إالَّ مع الموت، تاِركًا التأكُّد مما ذَهب إليه سعيا للحقيقة إلى ساعة 

 إلى موضوع األنْسنَة الَّذي القموت، مشَددا على االنِطالحقيقة نفسها، ساعِة ال

 .شَغَلَه أكثر، مقْتَِنعا أن الكَون إنَّما وِجد لإلنسان واألنْسنَة

 وعلى -ووجد الحاِلم أنَّه، حتَّى في االنِدماج، والسيما لدى المقَصرين في فَهمه 

ن  في االنِدماج ِم نَقول، وجد-تَقَشُّف االنِدماج لجهة الطَمع في الحياة األخرى 

إلى مصيره الماورائي اإلنسان ِئنطَموت ما يالم ية لما بعداالسِتمرار. 
  

، وفكرِته، طيبةً لدرجة أن يرتَِدع خَوفًا من ِقصاص، هللاوما كانَتْ عالقةُ الحاِلم با

عمَل األنْسنَةَ في كلِّ  كما سعى البعض له، فَأهللاوال سيَئةً لدرجة أن يمثَِّل دور ا

تَطاع، وبقَدتَطاعما اسر ما اس . 

َل الحاِلمد اآللهة إلى : وتَساءدمن تَع ربل م ،التَّوحيد ِرِف اإلنسانعماذا لو لَم ي

الالَّإله، معتَِمدا األنْسنَة؟ أفال يكون الجزء األكبر من المعتَقَدات وما تَرمي إليه 

 تاريخيةً  إنسانيةً إفرازاٍت ٍر قد حقِّق؟ ثم، َأفَليسِت المعتَقَداتُ، كما العقائد،من خَي
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بابها، كما نتائجها؟ وِلم، يا تُرى، ظَهرِت الدياناتُ التَّوحيديةُ، وما سبقَها لها أس

من محاوالت، في رقعٍة جغرافيٍة متقاِربة؟ َأوليس في ذلك دليٌل على تطوٍر 

 في صراٍع، واإلله واحد؟ وِلم كيفَ دياناتٌ، واإلله َل أنما؟ كما تساء إنساني

جةٌ واحدةٌ إلنساٍن واحدواحد؟ ووقَُل إنسانيعأنَّه إنَّما ما ي د.  

وآمن الحاِلم بأن لإلنسان، وربما عليه، أن يْأخُذَ بحقيقٍة يرتاح إليها، وبها، 

وينْعِتقَ على طريقته، ولكن، إياه أن يمنَع اآلخرين من البحِث عن، فاَألخِْذ بـ 

ورأى أن مصير اإلنسان . ا، وبها، واالنِعتاِق على طريقتهم يرتاحون إليه"حقيقٍة"

 مرتَِبطٌ هللا، وجودا وعدما، فيما وجود الكَون واهللالَمرتَِبطٌ بمصير الكَون وا

 ولَطالما تساءَل الحاِلم أن أين الدين، والنَّاس، منه، أين؟. بوجود اإلنسان شاهدا

ةَ ليست في اتِّباع التَّطور في عمى أو رفِضه في ووجد الحاِلم أن الحضار

 . تَزمت، وإنَّما هي في أن يتَرافقَ التَّطور، دائما وأبدا، واألنْسنَةَ

كما وجد أن الحضارةَ هي في رِقي ِفكٍر وعطاٍء إنساني، ال في اسِتخدام الوسائل 

اقتنائها المادية، إذْ غالبا ما يجيء العصرية بأي طريٍق متى تأمنت وسائُل 

 .  استخدام تلك الوسائل على حساب شَقاء اآلخرين

وطَرح الحاِلم مقولةَ أن على العبد أن يأمَل في أن يتَحرر يوما، ويسعى لذلك 

إلى ح ِئنطْمأالَّ ي را، فيما على الحرمؤِمنًا بأنَّه كان، ذات يوٍم، ح ل أنته، بير

 . يسعى لتَطويرها دوما، خوفًا من أن يغْدو عبدا ذات يوم

ورأى أن صراع البشَر على األرض ال إلى نهاية، وأنَّه، حتَّى إذا انتصر فريقٌ 

 عودعلى نفسه، في نْقَِسمي لهذا الفريق أن دال ب ،العالم تهم، وأخضعمنهم على بقي

كما رأى أن اإلنسان اإلنسان هو من يسيطر على المواِقف، ال الهيع . عالصرا

عط*اللَّييٍط وميأِو العاِمُل في ه **. 

  
  .من ذاكرة لغتنا العربية، أي الضعيف الجزوع* 

  .من الذَّاكرة عيِنها، أي في ضجيٍج وشر وجلْبة** 
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وَأخَذَ الحاِلم بمبدِإ السبِبية في ما راح إليه في كتاباته وعالِئقه مع الغَير، ال بل 

درجم لماٍض وتَهِيئةٌ لمستقبل، وأن امتداد والكَون اإلنسان ا أنتَِبرعفيه م عستَو 

الوجود مسؤولية، وأن كلَّ البشَر، بالتَّالي، وجميع ما يحيطُ بهم في الكَون 

المعروف وغير المعروف، يتَبادلون الذُّنوب، تماما كما يتَبادلون البراءة، بحيثُ 

  .يكون الكلُّ مذنبا على نَحٍو أو على آخر، والكلُّ بريًئا على نَحٍو أو على آخر

 ة، ومن ووجدة والظَّرفية والبيئينطلَقاتهم الوظائفيشَر في مال عدالةَ بين الب أن

هنا ضرورةُ التَّضامن البشَري عبر مفهوم السبِبية، واألخذُ بما يدعم الفَضائَل في 

الديانات والعقائد، واالنطالقُ، في ما عدا ذلك، للوصول إلى أوسع عدالٍة ممكنٍة 

 .رض البشَر، في انتظار العدالة الوحيدة األكيدة ما بعد الموتعلى أ
  

وَأطْرقَ الحاِلم هنَيهةً جاِعالً في حياة كلِّ إنساٍن سرا ينْدِرج، بحسب هذا اإلنسان 

بالذَّات، في إطار أبسط ما قد يظُنُّه ذَنبا، كحب عذري من جانٍب واحد، إلى ما 

وإن ما خُِفي . لغَير من أعظم الذُّنوب، كجريمٍة في حقِّ اإلنسانيةقد يعتَِبره ا

يتَساوى مع ما سيعلَم بالمعرفة الكُلِّية المكْتَسبة مع الموت في ذاكرة اإلنسان 

 دوجمنه، وأبسطَ الذُّنوب سي ما هو أفظع دوجالذُّنوب سي أفظَع ة، كما أنماعيالج

طُ منه، فيما سيتَساوى الفَظيع والبسيطُ من الذُّنوب، ال بل ستَزوُل ما هو أبس

  .الذُّنوب طُرا بِفعل مبدِإ السبِبية وضرورة التَّعاضد بين النَّاس
  

وبما أن الحاِلم جزء من وجود، وجب عليه أن يتَحمَل نَصيبه من المسؤولية 

وجد أن السبِبيةَ مرتَِبطَةٌ باالنِدماج، حياةً وموتًا، مما يدعم وقد فَِرح إذ . الكَونية

فلوال الجماع ما كان ِطفل، ولوال الطِّفُل ما بِقي : ِفكرةَ االنِدماج الَّتي بها آمن

وجود بشَري، ولوال الجشَع ما كان فَقر، ولوال اسِتكانةُ الفَقير ما بِقي جِشع، 

 ...كَثُرتْ لديه األمثلةو

فإذا ما استَوقَفَ يزيد عمر برهةً قَطَع عمر بعدها الطَّريقَ فدهسه أحمد بسيارته، 

 حاضر  تَشارك الثَّالثَةُ في ما حدثَ، وتَشارك معهم، فيه، كلُّ الَّذيـن َأثَّـروا في



NP<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<á^ÛÃÞ<êq^Þ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
< <

بحيثُ تَعم دائرةُ ... هؤالء الثَّالثة، وماضيهم، والَّذين َأثَّروا في األخيرين، وهكذا

وما يقاُل في تأثير البشَر، . المسؤولية البشَر أجمعين، الراِحلين منهم واآلتين

وما يقاُل عن . بِبيةَ تبادليةات الطَّبيعة والكَون، ألن السيقاُل في تأثير جميع مكَون

حظِّ عمر العاِثِر يقاُل عن حظِّ عمر نفِسه، الطَيِب هذه المرة، فيما لو كانَِت 

 تْ على غَير ِمنوال، فأفادشتَرى األخير األحداثُ دارفي م رمع زيداسِتيقافُ ي

ورقةً أصابِت الجائزةَ الكبرى، وحولَتْ حياةَ صاحبها من بعض تَعاسٍة إلى 

وقد يتَِّفقُ أن يعمَل اإلنسان الخَير وينْتُج منه الشَّر، وقد يتَِّفقُ . بعض سعادة

  .العكس أحيانًا
 

 مع الغَير، مع الجماعة، مع الكَون، واستمرار لماٍض إن مجرد الوجود تَفاعٌل

وبهذا، تَستَِمر المسؤوليةُ التَّبادليةُ منذ اإلنسان األول . وتأثير في حاِضٍر ومستقبل

ويبدو االلِتزام الجماعي . وحتَّى اإلنسان األخير، ومنذ نُشوء الكَون وحتَّى زواله

ن، ويكون التَّعاضد بين البشَر، بالتَّالي، ضروريا، فإن إلزاميا في هذا الشَّأ

  ... مِرض يزيد داواه عمر، أِو اغْتَنى يزيد َأعان عمر، وهكذا
 

ولَِئن كانَِت السبِبيةُ في مفهومها الواِسع تُصيب كُلَّ النَّاس بما ال طاقَةَ لهم على 

وو كَوني مِعاحِتماله من هةَ لإلنسان على التَّحكُّم جال قُدر ما أنمير، والسيض 

بجميع تَقَلُّبات الطَّبيعة والكَون، فإن بمقدور كلِّ النَّاس أن يسِهموا في التَّخفيف 

من هموِم من هم أقلُّ حظا منهم، ووجِعهم، والسيما أنَّه، بمجرد تَنَشُّق هؤالء 

 .كلِهم، واسِتهالكهم الثَّروات، يْأخُذون من حصة غيرهمالنَّاس الهواء، وأ

كلُّ إنسان، باالنِدماج، حياةً وموتًا، جزء من البشَرية، بماضيها وحاضرها 

ومستقبلها، وجزء من الكَون، بماضيه وحاضره ومستقبله، وبالتَّالي، جزء من 

ه، حياةً وموتًا، جزء من كلِّ شيء، ومن السبِبية المستَِمرة، ومسؤول، والسيما أنَّ

: كلِّ البشَر؛ جزء من الشَّيء والالَّشيء، من الوجود والعدم، وجميعِتهما

 .العدجود
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سبِبية متبادلَةً ومتقاسمةً بين البشَر وعناصر الطَّبيعة ولَِئن كانَتْ مسؤوليةُ ال

والكَون األخرى، فاإلنسان يسَأل، ألن هاِمشَ حريته معقول، في حين أن ال 

ولِئن كانَِت السبِبيةُ تُبرر المسؤوليةَ . حريةَ لدى عناصر الطَّبيعة والكَون األخرى

نْفي، في الوقت ذاته، كلَّ مسؤوليٍة، جماعيةً كانَتْ أم فردية، فإن الجماعية، وتَ

ذلك ال يعني انِفالتًا من كلِّ مسؤوليٍة وضاِبٍط ألن عظَمةَ اإلنسان في أن يفْعَل 

  .الخَير طَوعا

نَحٍو دائم، بحيثُ هذا، وال يعني األخذُ بالسببية البتَّةَ تَحمَل البشَر ِوزرها على 

تَتَحوُل حياتُهم تشاؤما وِثقَالً ِفكريا ونَفسيا، ويِمتَِنعون عن االنِطالق في مسيرة 

 .الحياة الَّتي، إلَّم تَكُن تفاؤلية، ال طاِئَل منها

*** 
  

المأساوي ا الواِقعدعيشَ مجدته ليته ونظريمن مثالي أفاقَ الحاِلم أن الَّذي وكان 

َأصاب بني البشَر، فشَهر يراعتَه من جديد، وكَتَب في حدود معرفته اإلنسانية 

 .وخياله، ولَو جاِمحا
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فات بدا أنوت بِفعل تصرسوقون إلى المشَر، مني البأهَل القرية، كغَيرهم من ب 

وقد جاءتْ . ِقلٍَّة قليلٍة من بني ِجنسهم، مما ثَبتَ أكثر، لدى الحاِلم، نَظريةَ السبِبية

تَصرفاتُ أهل القرية، أمام ذاك الموِت اآلتي األكيد، معاِكسةً في الغاِلب لما 

انوه قبَل أن يدِركوا الخَطْب الجلَل، وأكثر إنسانيةً في وجه العموم، وإن هي ك

 :تَضاربت
 

فموِمس القرية َأعلَنَِت التَّصفية، وضاجعتْ بالمجان لثالثة أياٍم قبل أن تَهجع إلى 

  . وات األوانالِعبادة، فيما عذاراها استَبحن الحب ورحن يعطينَه قبَل فَ

 ع، وما عادسطاء الَّذين خَدنى بالِخداع إلى البالماَل الذي ج عيدالقرية بدأ ي ِشعج

الماُل ِلينْفَع؛ فيما طاِمع إلى جشٍَع بدأ يسرقُ أهَل القرية، مستَفيدا من الوضع 

 . القاِئم، آمالً أالَّ يحلَّ المحظور، فيجني، بدوره، ثَروةً

القلب والس ا، ومريضعبقَّفَ عن األكل رالقرية تَو شَريهتَوقَّفَ عن تناول كَّري 

 . أدويته، وأعمَل أضراسه في ما يشْتهي يأسا

صحيح القرية راح يعود عليلَها، وراح العليُل، بدوره، يعود الصحيح لالطِمئنان 

 .ثنان إلى رحيلِالإلى نَفسيته، فا

يُل القرية الَّذي، إن تَقَوقَع وتَجمع ما اخْتَفى، وقصيرها الَّذي، إن قَعد أو طو

 .وقَفَ ما رأى، وكانا يتَبادالن األوصافَ والنُّعوتَ، وعلى اخِتالٍف، تَصالَحا
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َألسِني القرية، ذاك الَّذي انْزوى لتوحيد لُغة التَّخاطُب بين البشَر، واكتشفَ لغةً 

تَرتَِكز على األرقام، وطَمح في لُغٍة راقيٍة يتَخاطَب النَّاس بها بالعيون واإليماء، 

  .تَخلَّى عن مشروعه، تاِركًا أسطورةَ برج باِبل حيةً
  
 

نَحاتُها، وكانا على ِخصام شُهرٍة ال وجود لها، إذ ال بد منْتَِهيةً مع شاِعر القرية و

الموت، تَعاهدا على أن يدفَنا جنبا إلى جنب، وعِمال في هذا االتِّجاه، وجعال فوقَ 

  .شاهدة الشَّاعر إزميَل النَّحات، وفوقَ شاهدة النَّحات يراعةَ الشَّاعر
  

 وبعدما انْقَض على مخَلَّفات األغنياء من الَّذين سبقوه في الرحيل، فقير القرية،

  .َأدرك، أخيرا، أن ما وقَعتْ عليه يده اليوم سيخْسره غدا، فاستَغْنى عنه
  

عاِلم القرية الَّذي نَشُطَ لجعل أبنائها يسيرون على نَهٍج واحٍد عبر البحث في 

الء، مدِخالً أفضَل ما وجد من ِقيٍم إنسانيٍة عليها، هذا العاِلم تَحويل جينات هؤ

َأوقَفَ أبحاثَه تلك بعدما َأدرك أن التَّنَوع بين البشَر ضروري، حتَّى بين أبناء 

قريته، إلعطاء الحياة معنًى، واستَنْتَج أنَّه، لو كان اإلنسان مجموع جيناته، من 

  .حرٍة ما، لكان على اإلنسانية، والدنيا معها، السالمدون إضافٍة 
  

معمر القرية، ذاك الَّذي رافَقَ ِظلَّه طويالً لدرجة أنَّه نَِسي آخر مرٍة َأحصى فيها 

سنوات عمره، ولَطالَما َأعلَن أنَّه يستَدعي الموتَ سَأما وقَرفًا، كان األكثر خوفًا 

، واألكثر طلبا للحياة، فنَبشَ سجالَِّت قَيِد النُّفوس القديمة ليعِرفَ حقيقةَ من الموت

  !عمره، ويستَنِْتج أن ما زاَل باِكرا عليه أن يموت
  

غاِضب القرية الَّذي تَسرع وجعَل أسنان من تَجرَأ وَأغْضبه تبحثُ واحدتُها عن 

  .مغِضبه واقْتَرح عليه زرع ما ضاع على نَفَقَتهرفيقاِتها، ِاعتَذَر من 
  

داِعيتا القرية لديانتَين مستَحدثَتَين متنافستَين، بعدما اختَلَفا طويالً، وتحاربا، آمنا 

  .بزيف ما يدعوان إليه، وتصالَحا إذ َأيقَنا أنَّهما سينتهيان في حفْرٍة واحدة
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زعيم القرية ما عاد يستَعِجُل إكماَل مدفَِنه، إذ ما عاد يهتَم إذا ما سجي في 

تَؤمه الجماهير، أو ووِري في تَعاسِة تُربٍة ال تَْأتيه عظَمٍة وتَحوَل ضريحه مزارا 

  .إليها فراشة
*** 

  
  

  

 

  :وأما من تَجوَل في ساحة القرية الرئيسية وسوِقها فشَِهد العجب العجاب

نَعم، َأطْلَقَتْ ذاك الَّذي َأحبتْ لدرجة . فأم مروان َأطْلَقَتْ عصفورها من َأسِره

 . فهو إلى بقاء، فيما، هي، ستَرحل: اسِتباحة الحرية

أبو ساِمر، جاِمع الطَّوابع والسبح، وزعها ولم يِرفَّ له، عنها، جفْن، وقد 

 .حضنَها، برموش العين، طويالً

أبو الجماجم وأبو الِخفَّة، مجرم القرية وسارقُها، المتَحاِلفان في السراء 

تَذَرا من والضفاها، واعاقْتَر دا ما افْتَكَرا من جرائمرتَهما بعدما سلَنا تَوباء، َأعر

 .ضحاياهما

 على ما نَقَلَتْه من أخباٍر ملَفَّقٍَة عن جيرانها، ومنهم ُهللاوأم سميح، سامحها ا

ن، في حضورهم، وإليهم، خَرجتْ بِحكمٍة مفادها أن ما يقولُه النَّاس عن اآلخري

 .شيء، وفي غيابهم شيء، وما يضِمرون لهم شيء آخر

 ا في صناديق، راحبخالء القرية، كَشَفَ عن ثروته، ذَهب أبو منصور، كبير

يرمي بكامله، واألرجح ببعضه، راِجفًا منتَِحبا، على ِزفْت الساحة، وما تَقَدم أحد 

 . اللِتقاط ِتبٍر لَطالَما اشْتُهي-د  في ما عدا جِشع القرية الجدي-

 حقيقَة، فصارحياتَه قاِئالً الح نِْهيي أن رالقرية األكبر، قَر ريح، كاِذبوأبو ص

الجميع بما يعلَم، وبكلِّ ما يعلَم، فكان أن أضر بالحقيقة الَّتي فَضح أكثر مما 

 .َأضر بالكَِذب الَّذي عاش

 بعين وأمتْه سكَتَم ا ألبي فادي عن حبفَتْ أخيرتَرالقرية، ِاع شادي، عجوز

 .عاما، ولَكَم كان فَرحها عظيما عندما َأكَّد لها األخير أنَّه كان يبادلُها الحب ذاتَه
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وأم فَريد، متَصاِبيةُ القرية، والَّتي غدا وجهها، من البثور، نُقوالً متَنَقِّلَةً تَثور، ما 

 ِحكمرها الحقيقي، وقد ضتَِرفَ بعتَع حتوم، إالَّ أنإلى أفوٍل م مرت، والعِضير

  .ِسرها منذ وقٍت طويلمن اعتَرفَتْ أمامهم، على الرغم من المأساة، لِعلمهم ب

وظافر، الحديثُ النِّعمة بالِغنى، وبعد عمٍر قَضاه يشْقى، وَأنْساه الذَّاتَ واألهَل 

  .والعائلة، نَِدم على بقيٍة من عمٍر في الرغَد ستَقْصر

 ِت الشَّبابعم، والَّتي لَوقاوميلةُ القرية، ذاتُ القَوام القَويم الالَّموالشُّيوخَ وزينة، ج

وما تَزوجتْ أحدا، َأعلَنَتْ أنَّها لن تَتْبع الِحميةَ بعد اليوم، فامتَعض كثيرون، على 

الرغم من المصيبة، ألنَّهم رِغبوا، حتَّى في لحظات حياتهم األخيرة، في أن 

  .ها الضحوكقَد زينةَ الممشوق ووجِهيشِْبعوا عيونَهم، ِب

ذي صبر على غُنوةَ الَّتي تَصغُره عمرا، ولَطالما تَمنَّعتْ عن االقِتران وصابر الَّ

عقلي شاب، وقلبي شاب وما همي إن شَعري ": به، تَجرَأ وواجهها قاِئالً
  ."ستُدِركين من أنا عندما لَن نَعود هنا": ، ومرِدفًا"شاب؟

،

ريصةَوححيا ضق  الَّذي عاشَ أعوامرا، بحبه، ال إراديبمير لتَستأنيب الض 

مكتبة القرية الَّتي تَخْتَِزن ذاكرةَ أبنائها، ِانْعتَقَ، أخيرا، وقد َأدرك مبدَأ السبِبية، 

وغدا ذَنبه، في مقابل ما يحصُل من موٍت إنساني جماعي، تاِفها ِجدا، ال بل إنَّه 

بتَسالم ذَرى مكتبةَ القرية الجديدة عدة، وأهشَريواٍل للبجري من زبين في ما ي

  .كُتبه الخاصة
*** 

  
 

ولم ينْفَِع البشَر جميع ما سبق، في ما عدا تَرِكهم الرذاِئَل لصاِلح األنْسنَة، 

 فيه، وتَقرِب بعضهم من البعض اآلخر؛ ولم تَِجد مراِجع الِحكمة أي حلٍّ لما هم

ال بل سقَطَ في ساحة القرية نفِسها، وعلى مرًأى من الحاِلم ذاِته، حكيم ناِسه، 

  .فيما كان يلْقي آخر ِعظاِته
< <
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لم يعجِب الحاِلم ِلما آلَتْ إليه تَصرفاتُ أهل قريته المستَِجدة، وكانوا، باألمس 

َأما كان من األفضل : القَريب، منشَِغلين، كلٌّ بأمور دنياه وأنانيته، لكنَّه تَساءَل

لِجنس البشَري أن يزوَل أن تَتَغَير تَصرفاتُهم خارج أسوار الموت؟ وهل على ا

  ليتََأنْسن اإلنسان أخيرا وأبدا؟  
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ا فيها أبا عن جد، أخالقياتُ جمعتْ أهَل القرية، ممن قَصدوها مؤخَّرا أو وِلدو

 . الحد األدنى، والسيما لوجود مؤمنين باالنِعتاق واالنِدماج فيها
 

وعاشَ أهُل القرية ضمن إطارهم الضيق، وببعض تَقَشُّف، لمحدودية إمكاناِتهم 

يد أن ذلك لم يمنَع ب. االقتصادية، مما قَلََّل من ِخالفاِتهم على أمور الدنيا وأشيائها

كما لم يمنَع دفْع أهل القرية ... نُشوء طَبِقيٍة، وأغنياء وفُقراء، وأخياٍر وأشرار

  .الضريبةَ البشَريةَ الكَونيةَ الَّتي َأقْحمهم فيها أغراب عنهم، وإنَّما من بني ِجنسهم

ء، تابوتاً بشَريا، كان ال بد للقرية من وإذ تَحولَِت األرض، يابسةً وبحرا وفضا

وهكذا، وفي تَعاضٍد إنساني الِفت، راحِت . أن تُنَظِّم، ولَو بالحد األدنى، أمورها

 . القريةُ تَدفُن القريةَ
 

 خَراِتهم، راحدفَّين متَولَب فيها أهَل الماٍم سالقرية، فبعد ثالثة أي ا حانوتيوأم

يقَدم خدماِته إليهم دونما مقابل، آِمالً أالَّ يكون آخر الراِحلين في القرية، بحيث 

وقد رأى من النَّاِفل أن يموتَ وحيدا، ويوضع . يبقى من يدفُنُه متى حانَتْ ساعتُه

ذَِت وَأخَ. في تابوٍت من صنع يديه، وفَضَل أن يلقى بجسده في حفْرٍة عمومية

 ل، بالقرب من ضريٍح أثَريبفح الجةٌ كبيرةٌ عند سفْرتْ حةُ برأيه، ففُِتحاألغلبي

  قيـَل إن حكيما كان يدعى ريـان مدفون فيه، وراح أبناء القرية يدفُنون موتاهم 
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فيها، ال بل ذَهب البعض ينْتَِظرون لحظةَ وفاتهم إلى جانب الحفْرة، حتَّى إذا ما 

  .شَعروا بها تَحين، َألْقَوا بأنفُسهم فيها

َأة الموت، تآخى أبناء القرية، إذ ساوى المدفَن، وفي هد-وهناك، في تلك الحفْرة

المصير بينهم؛ وتَكاتَفوا، إذ كانَتْ كَِتفُ الواحد منهم، بالضرورة، إلى كَِتف 

 هم بمكاٍن أوسعواحد طاِلبي جاَل ألنات، إذ ال موينيفَّعوا عن الداآلخر؛ وتَر

 .لنَفسه

وانًا وجمادا، تَهزُأ من اإلنسان، ومن ذكائه وأما الطَّبيعةُ فوجدتُها، نباتًا وحي

المفتَرض، ذاك الَّذي ّأدى إلى هالكه، فيما تُرابها يكِْفنُه، وماؤها يلِْفظُه، 

 .وفضاؤها ينِْكره

ففي صراع اإلنسان مع الطَّبيعة، اإلنسان هو دائما الخاِسر، ألنَّه، إن آذاها، آذى 

واألفضُل لإلنسان أن يهاِدن الطَّبيعةَ، . قاومتها، فإلى حيننفسه، وإن تَمكَّن من م

 . ويتَفاعَل معها، فهو حر وذكي في ِخياره، فيما هي، ال حوَل لها، ال، وال قوة
 

وهكذا، َأزاَل اإلنسان، في لحظة طَيٍش، تاريخَه الكاِمل، وإنَّما القَصير في سجلِّ 

وت، إلى المغامرة الكبرى؛ ولكن، لَِئن كان اإلنسان وانْطَلَقَ إلى الم. الكَون

 عاِشقَ موٍت، فِلم السرعة؟ 
 

 وأما الكَون فخَِسر، بزوال اإلنسان، ذاكرتَه، فهل، يا تُرى، يخْسر روحه؟
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، بعدما دفَنَِت القريةُ القريةَ، أنَّه آخر األحياء فيها، وَأيقَن، بعدما تَأكَّد تَبين للحاِلم

ال بل . أن ما يحدثُ من هالٍك ال بد مستَِمرا، أنَّه سيكون آخر من يموتُ فيها

، أنَّه، على تَبين له، بعدما استَنْفَد البحثَ في آلته المبرمجة عن أحياٍء في العالَم

 . األرجح، آخر من سيموتُ من الِجنس البشَري
 

ظَن أنَّه في حلْم، ففَرك عينَيه، وضرب خَده، فازداد صحوا وَأحس بالوجع، 

  .وَأدرك أنَّه يعيشُ حقيقةً ساِطعة، ال شَريطَ ِقصٍة تَنْتَهي بإنقاذ العالم
 

الحاِلم ِغباِرق ولَِئن رديد، في ِخفَّة السديٍد ممٍر مع وت، بعده المْأتيي في أن 

وخَفائه، بحيثُ ال يشْعر به آِتيا أو يِحس به وقد َأخَذَه، فقد عاشَ، كما البشَر، 

وَأدرك عندها، أكثر من أي وقٍت .  لحظةعلى أثَركابوس قُدوم الموت لحظةً 

لحياةُ ثَمينةٌ ألن الوقتَ يمر، فماذا إذا تَوقَّفَ الوقتُ عن المرور؟ مضى، أنَّه إنَّما ا

وِلم، بشَر يستَعِجلون مروره؟ ثم، أفال يتَغَير الزمان والمكان، ويبقى اإلنسان؟ 

  فماذا، يا تُرى، يحصُل بالزمان والمكان لَو زاَل اإلنسان؟
*** 

  
 
  

  

  :اته األخيرة، فَكَّر الحاِلم واستَنْتَجوفي لحظات حي
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ول البشَر، إذ ظن ناس ممن في عقهِرم ووشاخَ  وِلد وشَب َهللافَكَّر في أن ا

دجا، أنَّه إنَّما َأوشَرلوه بعجوى، فتَلَهليتلَه ه آخرون حتَّى  اإلنسانا، فيما خَِشي

نَسوا أن يعيشوا؛ واستَنْتَج أنَّه، عندما فَتَّشَ البشَر عن اإلله، وقد رسموه على 

، وضاع بين وجوٍد وعدم، وفاتَ صورتهم، شاخَ إلههم، في الزمان والمكان

البشَر أنَّهم، بالموت، يتَخَطَّون الزمان والمكان، والوجود والعدم، وينْدِمجون بكلِّ 

  .ما يفَتِّشون عنه، وال يفَتِّشون
 

خافُه أكثر، وألنَّه موت، ولذا، يالم فْقَهفَكِّر، ياإلنسان، إلنَّه م في أن وفَكَّر فَكِّر

ومستَنِْبط، ال يستَطيع االنِعتاقَ واالنِدماج في سهولة غيره من عناصر الطَّبيعة 

والكَون؛ واستَنْتَج أن على اإلنسان أن يستَخِْدم ِفكره مجددا للوصول إلى هذَين 

  .المفهومين
 

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

يحيون، وأبدية؛ واستَنْتَج أنَّه ال تُعقَُل حياةٌ في الما بعد كِمثل حياة الما قَبل، وإالَّ 

كما أن اإلنسان، متى َأدرك مصير ما بعد الحياة الَّتي يعِرف، أفال . كانَتْ رتيبة

  يغْدو اإلله؟
 

في أن عض اآلخر، وفَكَّرهم عن البتَِعدون بعضبعِيهم لإليمان، يالنَّاس، في س 

 ،دال ب أنَّه، إذا كان ة، وِصراعات؛ واستَنْتَجِصلون إلى موضوعاٍت ِخالفيوي

حقا، لإلنسان أن يؤِمن، فِلم ال يقْتَِرب من نَفسه، فيؤِمن بها، وباإلنسانية، وِقيمها 

  المميزة؟
  

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

  .أكيد، فيما العمُل في سبيل األنْسنَة، ال بد فيه الخَالص
 

وفَكَّر في أن اإلنسان، في أمسه، كان يتَأثَّر بالطَّبيعة أكثر مما كان يؤثِّر فيها، 

فيه،فيما راح ا تؤثِّرمم فيها أكثر ومه، يؤثِّرها؛ ، في يتَباحل إنَّه اسال ب  تَنْتَجواس  
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م البطيء، فإن أن اإلنسان، لَِئن تَمكَّن من الِحفاظ على وجوده في تاريخه القدي

  .تاريخَه المعاِصر المتساِرع كان كَفيالً بالقضاء عليه
 

 قُهم ِعرقٌ ولغةٌ وأرضفَري شرب تَِمرسا، وفي اخِتصاٍر كُلِّي، أنَّه ال يد، أخيرجوو

  .ومعتقَد وعقيدة، وال يجمعهم سوى الجشَع، وقد نَسوا األنْسنَة
*** 

 

 

ن" ا . ا األخير، وحيداأموت و ا،  َأتْرك كتاباتي جاِنبا، وَأدخُُل نَعشي فَخو
قالَها الحاِلم في نَفسه ظَنا منه أن العالَم بأسره سيبكيه كما يبكي أعظم . "األخير

فَن عبودكيٍم أو مالطَّبي. ح األخير، وأن كونه ألنَّه سيبكيا لن يأحد عةَ وفاتَه أن

الَّتي أحب لن تَبكيه بدورها، ألن اإلنسان وحده يستَطيع البكاء، وإن كان في 

قالَها . مقدوره أن يجعَل الكَون ضاِحكًا بحيثُ ال تَسقُطُ دمعةٌ إلنسان، إالَّ فَرحا

بكي نَفسك؛ إن هو لس تَبكي الميتَ بل تَ": الحاِلم في نَفسه وقد نَِسي أنَّه القاِئل
 "ارتاح فما بالُك أنت؟ َألَن تَرتاح بدوِرك؟

أ فأنُ، ر

، تَ
،

 
 

وفَكَّر الحاِلم، للمرة األخيرة، أن ما السبيُل إلى الموت بقراٍر منه، وقبَل اللَّحظة 

أِبالمسدس أم بالسم أم بغيرهما؟ وأين، يا تُرى، يلْقي بجسده ليفْنى، : المحتومة

ٍر خاص، أم قرب لَحد الشَّاعر والنَّحات، أم في الحفْرة الجماعية؟ لكنَّه أفي قب

سقَطَ فيما كان يفَكِّر، وما عاد يدري َأدخََل الحفْرةَ الجماعيةَ التَّي كان قربها أم 

لقديمة، ِحبرا ال، َأَأدخََل معه إليها مؤلَّفاِته، وقد دونَها على الطَّريقة الصينية ا

 ِرعالواسع، أم ز ماها في ساقية البلدة وصوالً إلى اليرى وإيق، أم جرعلى و

  . معها في األرض ِعبرةً إلنسانية ما اعتَبرتْ لتَستَِمر، وال استَمرتْ لتَعتَِبر
 
 

دون إدراٍك منه، إنْدمج موتًا كما كان، من . ولكن الحاِلم، في المطلَق، ِانْدمج

بيد أن انِدماجه موتًا جاءه قبَل األوان، كما جاء غيره، بِفعل ِقلٍَّة . منْدِمجا حياةً

  فيما عصفـور أم  السبِبية؛ من بشَر، وتنفيذًا لتَعاضٍد إنساني جبري مرتَِبٍط بمبدِإ
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مروان، وقد َأطْلَقَتْه صاحبتُه، ما زاَل منْدِمجا حياةً، وسينْدِمج موتًا متى قَضِت 

  . الطَّبيعةُ بذلك
 

ان إلى الحرية عبر الحياة، وبِفعل الطَّبيعة، فيما ألعصفور ُأطِْلقَ من َأسر اإلنس

  .ُأطِْلقَ الحاِلم من َأسر الطَّبيعة إلى الحرية عبر الموت، وبِفعل اإلنسان
*** 

 
 الكَون تَراحابع، من صراعه مع نَفْسه، واساإلنسان، إذًا، في اليوم الس تَراحإس

يات اإلنسان عليه، كما اسامن تَعد تْ، أوُهللاتَراحِفكرتُه، من خَليقته،  قُِل استَراح 

 . أو ما زِعم أنَّها خَليقتُه
  
 

وانْعتَقَ . وانْعتَقَِت الطَّبيعةُ من اإلنسان، وانْعتَقَ العدم منه، من ذاكرة الوجود

ِئها ولَِئِن استَقْبلَِت األرض اإلنسان في تُرابها وما. الكَون من اإلنسان وطَيشه

وانْعتَقَ اإلنسان من الكَون ومن . وفضائها، فإنَّها ارتاحت نهائيا من غَطرسته

ولَِئِن استَقْبلَِت األرض اإلنسان في تُرابها ومائها وفضائها، فإنَّه . همومه فيه

  .ارتاح نهائيا من همومه فيها
  
 

فها صخرةٌ : ي، ولَو قبَل األوانوعاد إلى الكَون، بزوال اإلنسان، االنِدماج الكُلِّ

لم تُنحتْ بعد، ورسالةُ غَراٍم لم تُفَض، ولَحن لم يعزفْ على المأل، وِحنِْبالس لم 

  . يقْطَف
  
 

ولكن، هل من نَحاٍت أمهر من الطَّبيعة؟ وهل من غَراٍم أقوى من ذلك غير 

فيف أوراق الشَّجمن ح ل من لحٍن أعذبكتوب؟ وهمن الم نسابطَ ماٍء يسر و

  الينابيع؟ وَألَن يسقُطَ الِحنِْبالس أرضا فتَقتاتَ الطُّيور منه؟
 

 فَكِّروالمكان، ولَو بال إنساٍن ي مانالز في اليوم التَّالي، واستمر ،الفَجر وطَلَع

  وعـاد إلى الكَون  .ويمضي شاِهـد، وتَم التََّأكُّـد من أن اإلنسان إنَّما. ويؤرخ
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االنِدماج الكُلِّي الخاِلص، وطَمَأنَتْ ذاكرةُ الطَّبيعة اإلنسان، ناِقلَةً عن الحاِلم 

  :كلماٍت أخيرةً
 

بور   ع :إنَّما هو 

ع

ش

م

 لُّ الشَّيء،الالَّشيء وك  

 العدم والوجود،  

       زمانًا ومكانًا،  

       حياةً وموتًا،  

       :إنسانًا وحضاراٍت  

بور؛                إنَّما هو 

 وأما األزُل واألبد،  

َر،   في كَوٍن بال ب 

 فزمن الالَّزمن  

 وهما،   

 في تاريخ البشَرية،  

 ِسِجلُّ إنساٍن فَكَّر؛  

 ان،وفي حياة كلِّ إنس  

ا بين الوالدة والموت    لُمح 
 
 
 

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

êÞ^nÖ]<Łðˆ₣¢_< <

Ñ]…æù_ 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

±æù]<₣íe^jÓÖ_ 
ìÿ†ŽËłÇş¹_ 

 

  

أنا حاِلم القرية الواِدعة، بعدما تَخَلَّيتُ عن اسٍم َأعطاِنيه أهلي، واعتَمدتُ الكُنْوةَ 

 خَوفًا من نار، أو إراحةً لضمير، بل وفاء اآلنفةَ الذِّكر، َأعتَِرفُ ههنا، ال

 :آلتيإلنسانية، با
 

َأستَغِْفر الكَون، أوالً، لمجرد وجود؛ وَأستَغِْفر الطَّبيعةَ، ثانيا، لمجرد اسِتخدام؛ 

    . كيروأما اُهللا فَأستَغِْفره لمجرد تَف. وَأستَغِْفر النَّاس، ثاِلثًا، لمجرد اتِّصال

َأستَغِْفر الكَون ألنِّي جزء منه، ومتفاِعٌل فيه، َأخَذْتُ منه وعنه، وَأعطَيت؛ وال 

َأدري ما َأخَذْت، أو كَم، وال ما َأعطَيت، أو كَم، ولكنِّي َأدري أن مجرد الوجود 

 !فعذرا إن أنا َأثَّرتُ فيك، يا كَون. تأثير

ةَ ألنِّي استَخْدمتُها، فَأخَذْتُ منها وعنها، هي األخرى، وَأعطَيت؛ وَأستَغِْفر الطَّبيع

 دجرم ري أنت، أو كَم، ولكنِّي َأدطَيري ما َأخَذْت، أو كَم، وال ما َأعوال َأد

 !فعذرا إن أنا َأثَّرتُ فيِك، يا طَبيعة. االسِتخدام تأثير

 ببعضهم، فَأخَذْتُ منهم وعنهم، هم أيضاً، وَأستَغِْفر النَّاس ألنِّي اتَّصلتُ

 ري أنت، أو كَم، ولكنِّي َأدطَيري ما َأخَذْت، أو كَم، وال ما َأعت؛ وال َأدطَيوَأع

 !فعذرا إن أنا َأثَّرتُ فيكم، يا ناس. مجرد االتِّصال تأثير

 منه، ولَم ُأعِطه شيًئا، ال بل آذَيتُه وَأستَغِْفر اهللا، أخيرا، ألنِّي فَكَّرتُ فيه، فَأخَذْتُ

فعذرا إن . عندما حاولْتُ، بطَيٍش مؤقٍَّت منِّي، أن َأفْرض فكرتي عنه على غيري

 !أنا فَكَّرتُ فيك، يا اهللا
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 تَغِْفرة اهللا، فيه؛ كما َأسلْتُه، مع الطَّبيعة والنَّاس وِفكرِلما فَع الكَون تَغِْفروَأس

، الطَّبيعةَ ِلما فَعلْتُه، مع الكَون والنَّاس وِفكرة اهللا، فيها؛ وَأستَغِْفر النَّاس ِلما فَعلْتُه

مع الكَون والطَّبيعة وِفكرة اهللا، فيهم؛ وَأستَغِْفر ِفكرةَ اهللا ِلما فَعلْتُه، مع النَّاس، 

  .وَأغِْفر للكَون، والطَّبيعة، والنَّاس، وِفكرِة اهللا، ما فَعلوه بي. فيها
  

 ع، وتُقاِسممةُ تَجِبيبق، فالسبل ِلما ستبادالكامُل الم ة، وتَدعو إنَّه الغُفرانالمسؤولي

إلى التَّعاضد، ليس فقط بين أبناء البشَر، بل، أيضا، بين كلِّ فَرٍد من هؤالء على 

 .مر الزمن، وكلٍّ من الطَّبيعة والكَون

 ا، إنغيضصر، أم بب العسبح ،ا كانبياتي، طَيتُ به في حتَِرفُ بكلِّ ما قُموَأع

عن قَصد، َأجاء علَنًا أم بين جدراٍن أربعة، َأشاركَني به أحد فَعلْتُه عن سهٍو أم 

 .أِم انْفَردتُ به

ال بل َأعتَِرفُ بما ورد في الخَيال من صور، أو نُِسج في المخَيلة من أفكار، 

؛ وَأعتَِذر َأسعدتْني أم َأتْعستْني، َأوجدتْ للتَّطبيق طَريقًا، أم لَم تَتَلَّمس له واِحدا

 .  عما طَبقْتُه من تلك الصور واألفكار، ووِجد، بحسب العصر، شاِئنًا أم بغيضا

وَأعِذر الجميع ِلما اقْتَرفوه في حقِّي من أفعاٍل اعتُِبرت، بحسب العصر، شائنةً أم 

بين جدراٍن أربعة، بغيضة، َأقاموا بذلك عن سهٍو أو عن قَصد، َأجاء علَنًا أم 

 . َأتَشاركوا فيه أِم انْفَردوا
 

أنا ُأدِرك أن مفهوم الذَّنب يتَغَير بحسب البيئة والعصر، كما بحسب األشخاص 

أنفسهم، وظروفهم، وتركيبتهم الِحياوية، وأن ما هو جريمةٌ في مجتمٍع ما وزمٍن 

تمٍع آخر وزمٍن آخر، والعكس بالعكس ما قد يغدو أمرا مسلَّما به في مج

ولكن، هِل اإلنسان سوى كائٍن مسيٍر ببيئته وعصره وظروفه وتركيبته . صحيح

  الِحياوية؟ فِبم يعتَِرف، ومن يستَغِْفر، وِلم؟
 

شُ المرء إنَّما االنِدماج قائم حياةً وموتًا، أقول، والسبِبيةُ تُعِذر الجميع، فهل يعي

  مـا  إنسانيتَه يعيشُ بل ال، ُأجيب، مـن دون ضـواِبطَ طالما المصير واِحد؟
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ه، ألنَّه إنسان، استَطاع، ويعتَِرفُ لها ولنَفسه، ويطْلُب الغُفران منها ومن نَفس

  .ويسَأل

 ِبقُها الغُفرانسةً، يقيقيشَر، وبينهم، حةُ في البالمحب ا أنَّه، عندما تَكونهذا، ِعلم

 .دوما
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< << <M 
< <æ…çÖ]<†ÛŁÂ<»<đ̃ şË×Ö 

 

    ِحكض اإلنسان زيمإنَّما ي ،نَيكاء،بوب  

 فلنَضحك دوما، ولنَبِك فقط للتَّعبير عن الِغبطَة    

 
< << <N< <
< <íÿÃËÿéÖ]<àÚÿ‡<»<đ̃ şË×Ö 

 

     ،إنَّما اإلنسان ،نَيب 

 من المهد إلى اللَّحد، في جسٍم متَحول،    

 فال تَضطَِرب، ال، وال تَخْجْل،    

 بِل افْرح لتَلَمِسك الشَّباب؛    

 دمن على فَقِْدك الطُّفولة،وال تَنْ    

 فالطُّفولةُ، مهما بلَغَ بك العمر،     

 فيك، فَتِّشْ عنها في أعماِقك،     

 تَِجدها في انتظاِرك    
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< <łâĆ̂Ö]<àÚÿ‡<»<đ̃ şË×Öç 

 

 بنَي، إنَّما القوةُ في العقل، وليس فقط في الساِعد،    

 فنَم العقَل ليحرك الساِعد، وليكُن عقلُك، كما ساِعدك،    

 في خدمة اإلنسان والطَّبيعة    

  
< << <P 
< <h^fĆÖ]<†ÛŁÂ<»<đ̃ şË×Ö 

 

 ،هي داِئمة: بنَي، إنَّما الشَّباب مرحلَة، فال تَقُْل    

 َألستَِفد منها ما َأمكَن؛: بل قُْل    

 وال َأراك تَغْفُُل عن تأسيس عائلة، على همومها ومشاغلها،    

 فليس اإلنسان فقط، ِللَذٍَّة، أو حتَّى ِلطُموح،    

 بل هو، إلى هذا، وقبَل كلِّ هذا، ِلمسؤوليٍة، وإنسانية    

  
< << <Q 
< <íÖçã₣ÓÖ]<†ÛŁÂ<»<đ̃ şË×Ö 

 

    ،نَيةً،با وتَجِربتَ، ِعلْمراآلن وقِد اخْتَم  

 ال تَمنَع نَفسك من اإلنتاج والعطاء،    

 بل َأطِْلقْ لها الِعنان،     
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  فأنتَ في عمر العمر، وإن فَرطْتَ فيه،    

 ما عاد االسِتلحاقُ ِلينْفَع    

  
< << <R< << <  
< <Ñ]†ŽËÖ]<àÚ‡<»<đ̃ şË×Ö 

 

 بنَي، إذْ تَحين ساعتي،     

  وَأنْعِتقُ كلِّيا باالنِدماج،

 ال تَمنَِع الدموع عن عينَيك، فهي إنسانية؛    

 اإلطالة، ولكن، إياك و    

  فأنا في الفَرح، وإليه أدعوك،

 ِإنْطَِلقْ في حياتك، وإلى أقاصي أقاصيها،    

 واضحك حتَّى الدمع،     

إنساني ،هو اآلخَر ،ِحكفالض  

  
< << <S 
< <Œ`éÖ]<àÚ‡<»<đ̃ şË×Ö 

 

 بنَي، كيفَ تَيأس، وأنتَ حي؟     

  وكيفَ تَيأس، وأنتَ إلى موت؟

 أنا شباب داِئم،: أين زمن الشَّباب؟ بْل قُْل: ثم، ال تَسْل    

 إِذ الشَّباب ِفكر ال جسد، عطاء ال َأخْذ، غَيريةٌ ال أنانية    
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< <

< << <T< <
< <í}ç~éĆÖ]<†ÛŁÂ<»<đ̃ şË×Ö 

 

 ي، نَعم، بنَي ُأناديك، بنَ    

 فوالدك سَأظَلُّ، وبنَي ستَبقى،     

  وإن بلَغَ بك العمر عِتيا؛

 وأما وصيتي لك فأن ِعشْ حياتَك،     

  أو ما تَظُنُّه بِقي منها،

 ليس فقط والدا ألبنائك، وَأتَمنَّاهم، لي ولك، كَثْرة،    

 إلنسانيةوإنَّما، أيضا، ابنًا ل    

  
< << <U 
< <<àÚÿ‡<đØÒ<»<đ̃ şË×Ö 

 

 بنَي، عند الهزيمة، ال تُكاِبر،     

  بِل اقْبْل، وثاِبر، تَنَِل المراد،

 إذ ال بد للحظِّ أن يبتَِسم يوما؛    

 وعند االنِتصار، ال تَتَكَبر،     

  بْل َأقِْبْل، وجاِبر؛

 فالحظُّ ال يبِتِسم دوما؛    

  كُن خَطيبا، وكُن للظَّليم نَصيرا؛للحقِّ    

 وأما المحبةُ فنورك اجعل،     

   وكُن، أبداً أبدا، حليما    
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< <

< << <ML< <
< <}ù]<…^¿ŽjÞ÷]<àÚÿ‡<»<đ̃ şË×Ö 

 

     ،نَيب 

  إنَّما يميز اإلنسان ضِحك وبكاء،

 فلنَضحك دوما،     

  ولنَبِك فقط للتَّعبير عن الِغبطَة
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  
  

  

ínÖ^nÖ]<₣íe^jÓÖ_< <
ìÿ†Ć’şÏ₣¹_ 

  

  

  < <M 
 أي مقَصرٍة تَليقُ ِبِك     

   ِمن مطَولٍَة تَكْفي لوصفها؟يا من ما

 وأي مطَولٍَة تَليقُ ِبِك     

  يا من ما ِمن مقَصرٍة تَكفي لحبسها؟

 َأقَصر الكَالم عليك، أم طال،     

  ما همِك، يا أنِت الَّتي ال تُطال؟

 
    N 
 ألشِّعر، أبوابا، والشُّعراء، طَبقاٍت، في عجٍز أمام ظاِهرِتك؛    

 والحب كلمةٌ في حروف، والوصفُ، بالكَِلماِت شَغوف،    

 فيما أنِت، أنِت اإللَهة،    

 فَأنَّى لمن تَعود ِجوار الجواري أن يتَلَمس ِحوار الحواري؟    

 وَأنَّى للِحبر أن يستَبدَل بالعسل،    

 يان؟وأين الصور، وأين البيان، من ِسحِر سيدِة الِق    
 

 !َأال خَِسْئتُم طَبقاٍت وكَِلمات    
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  < <O< <
 أيا كان الزمان أو سيكون، 

كاننا المهما دبين، ومأو سي   

  سَأِجدِك، 

 إذ، ال زمان، أو مكان، بيننا،     

  ولَطالما وجدتُِك، 

 ألنَّك في وجودي، وخَيالي    

 
  < <P 
 يا أنِت الَّتي، في الحب، العشيقة،    

 وفي الغَيرِة، أختٌ شَقيقة؛    

 يا أنِت الَّتي، في الحناِن، الواِلدة،    

 ؛وفي الهجوع، ِابنةٌ وحفيدة    

 يا أنِت الَّتي، في الفَضِل، لِك الفَضُل،    

 يا أنِت الَّتي ال ُأسميها؛    

 أما حان لِك أن تُدِركي الِقصةَ، ومعانيها؟    

 أما حان لِك أن تَعِرفي نَفسك، وتُعرفيها؟    

 
    Q 
 مشروع عمري أنِت،     

 وِبِودي، لَو ُأعطيتُ عمرا،    

   حتَّى يِضج النَّاس، ويضجروا؛أن َأكْتُب فيِك    
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< <

  مشروع عمري أنِت،     

     نوَأموت،... َأشيخُ فيِك وَأطع 

    ،ملِك، ال، وال ه مروأنِت أنِت، ال ع 

 سوى غُنِج العذارى    

 
    R 
 سجين حبِك أنا، فقَيديني، َأغِْلقي علي، واحِرميني،    

 وبعذاباِتك دعيني َأتَلَوى، دعيني؛    

 ن َأسِرهما، ال، ال تُطِْلقيني،أسير عينَيِك أنا، ِم    

 وإن أنا ضعفْتُ، ورجوتُِك، رجاء، ال تُعِتقيني    

 
    S< <
 ! دعينا نَذوب في بعضناأنِت، ما أنِت؟ وأنا، ما أنا؟ أال    

 نَذوب؟ هيهاِت، رويدك، شَتَّان، ال بل حذاِر، دراِك،     

    قُلْتُها لنَفسي، 

  كَيفَ يذوب الجماد في اآلهاِت؟

 
  < <T 
 !ألحب، ِعندي، أن ُأِحبِك، فهالَّ تَتَرفَّقين    

 أم أن الغار، وقد كَلََّل جبينَك،     

    يِك، َأنْساِك ممقَد ماَل عندالج دجإليِك، وس َل الغارمن ح 

 َأنْساِك أنَِّك حبيبتي تَكونين    
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< <

    U< <
 تلك كانَتْ مقَصرتي فيِك،    

 رسالةُ حبي إليِك،    

 مذْ لَم َأعِرفِْك، وإلى أن عرفْتُك بالممات،    

 يا من لَم تولَد أزال، يا من لَن تولَد أبدا    
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

íÃe]Ć†Ö]<₣íe^jÓÖ_< <
…^ÃÖ_ 
< <
< <

    M 
 عار على إنسانيٍة ال يستَطيع شَيخُها    

 أن يوِصي بقَلبه لجراءة الشَّباب،    

 وبِحكمِته لكاِمِل األجيال؛    

 عار على إنسانيٍة ال قَلب فيها،     

  ال، وال حكيم

 
    N 
 عار على إنسانيٍة ال يوصي فيها الحبيب لحبيبه    

 بالجسد،     

  بكاِمل الجسد،

 عار على إنسانيٍة ال ِعشْقَ فيها    

     
    O 
    هاعاررضى حرٍة يعلى إنساني  

 أن يعيشَ، وفيها عبيد،    

 ويرضى عبيدها بالذُّلِّ، وفيها محرر    
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< <

  < <P< <
 عار على إنسانيٍة يرضى غَِنيها    

 أن يعيشَ، وفيها جاِئع وعاٍر وشَريد،    

 ويرضى جائعها وعاريها وشَريدها بالتَّسكُّع    

 
  < <Q 
 عار على إنسانيٍة يرضى جهبذُها     

 أن يبيع الِعلم والثَّقافةَ، ُأميا وجاِهالً،    

    يعى ُأمسعِرفَةوال يها وجاِهلُها لم 

 
    R 
 عار على إنسانيٍة يموتُ مريضها     

 جسدا وروحا على أبواب المستَشفيات،    

 وقد جِعلَتْ َأشْرفُ الِمهن ِتجارةً،    

 وبحسب الدرجات، والطَّبقات    

 
    S 
 عار على إنسانيٍة يِئن فيها شَيخ،     

  أو يبكي ِطفْل،

  فيها جاِئع، يبيتُ    

  أو يسير عاٍر
 
 



  

  
  

  

íÿŠŽÚ^¤]<₣íe^jÓÖ_< <
‚é^Þù_ 

  

  

< << <M 
 ال يهم من أين نَْأتي، أو إلى أين نَعود،     

  ثنان ِمن وإلى عدجود؛ِالفا

 ما يهم أنَّا في الوجود وجود،     

  وأنَّا لألنْسنَِة نَْأتي، ومن أجلها نَعود
 

< << <N 
  ومن الموت هاِرب؛ألكلُّ في الحياة راِغب،    

 والكلُّ في الحياة ساِئر، وإلى الموت صاِئر،    

 فيما الحياةُ، والموتُ، واِحد    

 
< << <O 
     ،دي فيمعب 

  فال حاجةَ إلى المكان،

 وفي خَيالي ممارستي،     

  فال حاجةَ إلى الطُّقوس؛

 وأما القَداسةُ ففي كلِّ شيء    
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< <

< << <P< <
 مضى زمن األنبياء والرسل،     

  وثمةَ من يدعو إلى اإليمان بالحجر، 

 فما القَوُل، إذًا، باإليمان بالبشَر؟    

 
< << <Q 
    خافَ، فكانَِت اآلِلهة؛يوم اإلنسان فَكَّر  

 وعندما حلُم، وقد تَمكَّن، كان اهللا؛    

    وه ما، كانتَقَ، وسوبعدما انْع 

 
< << <R 
 أهللاُُ العدالةُ،     

  فكيفَ يكون كَون في ِظلِّ إلٍه بال عدالة؟

 أو يكون إله في كَوٍن بال عدالة؟    

 
< << <S 
  آٍه لَو يدري اهللاُُ    

 !ما فَعَل باسِمه بعض ِمن بشَر    

 
< << <T 
 جائع، َأشْفَقَ الحيوان عليه،    

 ومن يطِْعمه، وليس بقُبرٍة تَقْتاتُ من ِغالل األرض؟    



<^⁄e_<İì^éuI]<ðˆ₣¢]<ÙĆæù<K<<Äe]Ć†Ö]<Łh^jÓÖ]I<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ÜŽÖ^£]<<<<<<<<<<<QQ< <
< <

  ِرشُ شارعا، الرصيفُ ِمخَدتُه، متَشَرد، يفْتَ    

 ومن يؤويِه، وليس بنَملٍَة األجحار مخابُئها؟    
 

 إنسان، يفَتِّشُ عن ِعزٍة وحريٍة،    

 ومن يكِْرمه، وليس بمساِيٍر، أو مهاِدن؟    
 

 هالَّ  نَسعى، بشَرا، لتَحقيق بعض عدالة؟    

 نتظارها من السماء؟أال سعينا لعدالٍة طاَل ا    

 
< << <U 
 أنا الوليد، أنا الفَتى، أنا العجوز، أنا المدى    

 أنا األب، أنا الضنا، أنا األم، أنا الجنى    
 

 أنا الجماد، أنا الحراك، أنا الزرع، أنا الحصاد    

 أنا الخَير، أنا العطاء، أنا الشَّر، أنا الشَّقاء    
 

 نا المحبة، أنا البغْضاء، أنا الكَدرأنا الحب، أ    

 أنا األمُل، أنا الرجاء، أنا الحظُّ، أنا القَدر    
 

 أنا الِفكر، أنا الحقّ، أنا العقيدةُ، المبتَغى    

 أنا اليرى، وما يرى، وكلُّ ما في السماء سرى    
 

 أنا الحياةُ، أنا الموت، أنا الوجود، أنا العدم    

 ُهللا، أنا الخُلود، أنا كلُّ الشَّيء، والالَّشَيءأنا ا    
 

 أنا اإلنسان    
< <
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< <

< << <ML< <
 لستُ سوى إنساٍن، ولكن،     

 بما أنِّي جزء من اإلنسان، فأنا اإلنسان،    

 وبما أنِّي جزء من الوجود، فأنا الوجود،    

 وبما أنِّي جزء من المعِرفَة، فأنا المعِرفة،    

 وبما أنِّي جزء من الحقيقة، فأنا الحقيقة؛    
 

 نَعم، لَستُ ِسوى إنسان    

  

  < <MM 
 ذًا، مسؤول؛ موجود أنا، إذًا، مسؤول؛ موجود أنتَ، إ    

 موجودون نحن، إذًا، مسؤولون؛     

 بالسبِبية، نحن، مرتِبطون، وبالتَّعاضد ملزمون؛    

 شَرا وخَيرا، حزنًا وفَرحا، متعاِضدون    

  

  < <MN 
 إن كُنْتَ عيني، كُنْتُ ُأذُنَك،    

 أو كُنْتَ قلبي، كُنْتُ عقلَك،    
 

    ،هدأنتَ الماُل، فأنا الج إن 

 أو أنتَ الساِعد، فأنا الِفكر،    
 

    ،ك َأكُنميرض ،ميري كُنض 

 ،ساِمحني، ُأساِمحك، يغْفَر لنا    
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  َأعِطني يدك، معا، في سعادٍة، نَحيا،    

 ٍء، إلى الموت، نَعبروفي هنا    

 
< << <MO 
 كلُّ إنساٍن في خدمة كلِّ إنسان،    

 كلُّ الشَّيء، وكلُّ الِفكر، في خدمة اإلنسان،    

 إالَّ البيئةُ، إن خَدمها اإلنسان خَدمتْه    

 
  < <MP 
 يا عبد الكون، وسيده،     

  يا عبد ذاِتك، وسيدها،

 قُِم انْعِتقْ، وحرر    

 
  < <MQ 
     ،لَّهما واللَّعببين اللَّر 

  !حذاِر ضياعك أيها اإلنسان

 
  < <MR 
 ليس اإلنسان، على ِفكره المتَطَور، وتَسلُّطه على الكَون،    

 بأفضَل من أي مكَوٍن آخر؛    

 فال هو، في الحرية، َأطلَقُ من العصفور،    

 وال هو، في االنِعتاق، َأقدر،     

 نِدماج، َأحقّأو في اال    
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< << <MS< <
 :ِلخائٍف أقول    

 الخوفُ قَيد، والمحبةُ انِطالق،    

 َأحِبِب الخَير،ال تَخشَ الشَّر، بل     

 ِإقتَِحِم المحبةَ يهرِب الخَوفُ منك،    

 فبالمحبة تَمِلك كلَّ شيء،     

 ومن دونها ال تَمِلك شيئا    

 
    MT 
 :ِلساٍع لسعادٍة أقول    

 هنيًئا لك سعيك، طالما ليس في شَقاء اآلخرين،    

 ولكن، ِثقْ أن ال سعادةَ فعليةً في الفانية،    

  عن طريق عمِل الخَير،إالَّ    

 وال سعادةَ أكيدةً وكلِّية،     

 إالَّ عن طريق الموت    

 
    MU< << < 
 مِنحتُها، ومنَحتُها، الحياةَ،     

 ولكنِّي ِصرتُ وليد أفكاري،     
 

 وصنَعتُها أحالمي،     

 وسُأهديها، إِن استَطَعتُ، أبنائي؛    

 كارهم،وهم، بدورهم، سيصيرون ِولدان أف    

 وسيصنَعونَها أحالمهم    
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  وعند رحيلي،     

 سُأهدي األرض جسدي،    

 وُأهدي الكَون، بانِدماجي، ذاتي؛    

 وأما الرحيُل فيهديني الحقيقة،    

 ي االنِدماج اَألزبديةويهدين    

 
    NL 
 ها إنِّي قد رحلْتُ عن دنيا المحسوس والجزِئيات    

 إلى عالَم الالَّمحسوس والكُلِّيات،    

 عالَِم الحقيقة المطلَقَة والمعرفِة الكُلِّية،    

 هذا الَّذي صار،: هذا الَّذي كان، بل: فال تَقولوا    

  القُدرة،صار في العدجود، في    

 صار هو العدجود، والقُدرة    
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   وما زاَل يشرفُ عليها١٩٩١ عام ناجي نعمانسلسلة كتب أدبية مجانية أسسها 

Ath-Thaqafa bil Majjan 
Série littéraire gratuite établie et dirigée depuis 1991 par 
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