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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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، وتعود طبعتُه العربية األولى إلى ١٩٩٧ و١٩٩٥ صياغةُ المؤلَّف الحاضر بين عامي جرت

، وهنا )"أدبيات األلف الثَّاني"ضمن من ( ١٩٩٩، وطبعتُه الثَّانية إلى عام ١٩٩٧تشرين الثَّاني 

  . بعتُه الثَّالثةط

عن منشورات  "Emancipatul" تحت عنوان ٢٠٠٢وقد صدر كاِمالً بالرومانية عام 

،  في العام التَّالي،هاباللُّغة عيِن ، وجزئيا،) رومانيا- بوخاِرست (غرب -األكاديمية الدولية شرق

كما صدرت منه منتخباتٌ . "Poeme Alese"  كتابن ضمنم، عن المنشورات الساِبقَة الذِّكرو

 منتَخَباتٌ ،وتصدر ، منهفيما صدرت، ٢٠٠٢ عام "Morceaux choisis"بالفرنسية من ضمن 

  . بطبعاتها المختِلفَة"النَّاجيات"بعشرات اللُّغات من ضمن 

 ."ومهفي االنِعتاق ومفه"، و"المقَدمة"الكتاب يقرُأ في ولعلَّ أبرز ما يوِضح فكرةَ هذا 



 
 
 

  

  

  

l^èÿçÿjłv₣¹_ 
 

   ٧....... ................................................................ألمقَدمة
 

 ١٠....... .................................................... ألعاِئد:ألجزء األوُل
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، )٢٨ (، ألمقيدة)٢٧ (، ألفَقير)٢٥ (، ألالَِّهي)٢٤ (، ألذَّرة)٢٤ (، ألصخرة)٢٣ (ور، ألشُّعر)٢١(

 ، ألمجِرم)٣٤ (، ألضمير)٣٣ (، ألمخَير)٣٢ (، أألفْعى)٣٢ (، ألحر)٣٠ (، ألسواطَة)٢٨ (ألثَّور

 ، ألعاِئد)٣٩ (، ألمنْعِتق)٣٨ (، ألحمامة)٣٧ (، ألرصاصة)٣٦ (، ألضرير)٣٥ (، ألِمطبعة)٣٤(

)٣٩(. 
 

 ٤٠.............. .......................................... ألشَّريف:ألجزء الثَّاني

، ألتِّسعةُ )٤٥ (، ألتِّسعةُ الرابعة)٤٣ (، ألتِّسعةُ الثَّالثة)٤٢ (، ألتِّسعةُ الثَّانية)٤١ (ألتِّسعةُ األولى

، ألتِّسعةُ )٥١ (، ألتِّسعةُ الثَّامنة)٤٩ (، ألتِّسعةُ السابعة)٤٨ (ةُ السادسة، ألتِّسع)٤٧ (الخامسة

 .)٥٣ (التَّاسعة
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íÿÚđ‚şÏ₣¹_ 
دالً وَأبَأز ،نتَاألكَوعم كاِئناٍت، إن ،؛ واألرضعٍب طَبيعيةً ، في تَوازن ررب

 ،لمكتَِشفُا،  ذاك المفَكِّر-وأما اإلنسان . ساِكنَةً أم حية، في خَوٍف متَبادل

ف، أنواعة على الخَوبيته النِّسيطَرس جاٍت االخاِلق، وبعدرففي قَلٍَق دائم، - ود 

 .، ومسألتُه الكُبرى َأيس ولَيس، أي وجود وعدماحياةً وموتً

خَوفُ اإلنسان إنَّما هو، في جزٍء هام منه، من خَوفه من اَأللَم في الحياة، وفي و

 فاِته، إنرففي جميع تَص ا االنِعكاسها؛ وأمعدت بوفه من الممن خَو ،ٍء أهمزج

فاكِتناز اإلنسان الموجوداِت واألمواَل من خَوف : مصنَّفَةً صاِلحةً أم طاِلحة

اجه، وتَسلُّطُه من إمكان تَسلُّط اآلخرين عليه، وجحوده تَحد للمصير؛ فيما احتي

زهد اإلنسان، كما اسِتكانَتُه وتعبده، من أجل تَمرير واِقٍع حياتي وتأمين مصيٍر 

عود، ِعلْموم عِديةٌ للوجود اما بروريشَر ضفات الباِت في تصرتَضادالم أن 

 .حياتي المحسوس، وإن من المستَحسن تقليص ِنسب تأثيرها في ما بينهمال

 ت -وهكذا، فاإلنسانوالم ة نحوتْمية الحياتيسيرته الحلَ– في م  تَِرحجم الكثير

أو المتَكَلِّفَة في /إلثبات وجوده واستمراريته، من ِمثْل ممارساِته المفِرطَة و

ففي الِجنس، مثالً، إصرار على الوجود، وفي التَّبتُّل إصرار : جاهاتمختَِلف االتِّ

 عة فنَوللشُّهر عيا السة، وأممن االسِتمراري عا اِإلنساُل فنَوعود؛ وأموعلى الم

حِتماء، وفي أعمال ِاثناِن ِلخَوٍف من موت؛ وحتَّى، في الصداقة، ِالمن الخُلود، وا

وهكذا األمر في جميع عالِئق اإلنسان . عة، تَعبير عن خَوف، ومواجهةٌ لهالشَّجا

 .األخرى مع بني ِجنسه أو مع المكَونات وعناِصر بيئته الطَّبيعية المختَِلفة

رات، غَريزةً وقوةً وعقالً، أشخاٍص متفاِوتي القُدوالعالِئقُ اإلنسانيةُ أصالً بين 

وحتَّى  الِوالدة منذُ  بين ناِسه،إلى العدالةفي عالٍَم يفْتَِقر  دار،ومختَِلفي اَألقْ

  مع  -  ذاك السبِب األصلي واألساسي لما أعاله،وفـوِمن شْأن الخَ .اتـالمم



T<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<á^ÛÃÞ<êq^Þ<<<<<< <
  

 بداِفع التَّقليد، فالعادة، وفي حال إفراط ارى، ِحياِويٍة وبيِئية، وغاِلبمؤثِّراٍت أخ

 إعطاء هذا اإلنسان ِصفةً أو أكثر، من - اإلنسان في تصرٍف ما، وإدماِنه عليه

 ... أو زاِهد، مستَكين، متَعبد؛جِشع، متَسلِّطٌ، جاِحد: ِمثْل

*** 
  

  

اك الكاِئِن المتَطور التَّفكير والتَّعبير، معِضلَةَ الخَوف في وأما معالَجةُ اإلنسان، ذ

تَنظيم شؤونه على ، بالمستَطاِعالحياة، فمثَلُها القوانين الموضوعةُ والعاِملَة، 

 بحلِّ ِخالفاته مع هؤالء حوَل منها اآلخرين، والسيما المتَعلِّقاليومية مع 

وف من جوداِت الطَّبيعة وثَرمعِضلَةَ الخَوا معالَجتُه مة توزيعها؛ وأمواِتها وكَيفي

 تفسير ما هو، في زمنه، غَير مفَسر، فمثَلُها العقائد المتَنَوعةُ معِضلَةَالممات، و

 إلى حياٍة ثانيٍة -  وإن بسلوٍك معيٍن من ِقبِله- ، ِلطَمَأنَتهفي العادةالساِعية، 

وة، وإلقناعهمدير-في الغاِلب  باإليمان - عودٍة وأبفَسبكلَّ ما ال ي  . 

، كما في العقائد، تخفيفٌ لمعِضلة الخَوف لدى اإلنسان، بيد أن افي القوانين، إذً

هافيها، أيضة اإلنسان وِعقابيحر ٍف جديدةً من أمِثلَتها تَقْييدخَو أنواع ،، عند 

 .ة وآِخرا دنْيالخَطَإِِ،

هل في حلِّ معِضلَة الموت، أو الخَوِف األكبر، من خارِج العقائد، : ورب قاِئٍل

نفالتٌ إلنسان العصر الحاِضر من ضواِبط المجتمع واألخالق؟ وجوابنا أن ال، ا

على االنِضباط إنساني اليوم، بارِتقاء ِفكره، قادر افإنسان ؛ وإذا العقائد أوطان

 .لبعٍض من بشَر، فاَألنْسنَةُ جاِمعةُ كلِّ البشَر

وأما السبيُل فمعِرفةُ نَفْس، .  الحلُّ؟ ربما نَعم- وِلكُلٍّ انِْعتاقاتُه -َأفي االنِعتاق 

وتَحرر من قيود، والِتزام بَأنْسنٍَة ِشعارها تعاضد في الحياة، واعتبار الموت، 

 ِلولوج المعِرفة المطلَقَة؛ فِلم، إذًا، معاكَسةُ التَّفاعل اعه، ِنعمةً وبابعند وقو

 الطَّبيعي بدَل االتِّجاه نحوه وصوالً إلى االنِدماج الكَوني؟

*** 
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، راِبطُهما ا وِفكْرا، متَِّحدان قَلَمالمؤلَّفُ الحاِضر جزءان منفِصالن ورقًابعد، و

 .سعي لَألنْسنَة، عبر االنِعتاق، وإلى أبعد الحدود

، جملَةُ محاٍي مستَلهمٍة مستَرجعة، فيما الجزء "لعاِئدا"لمعنْون االجزء األول، 

وأما . ، محيا واحد، مستَلهم مستَرجع، هو اآلخر"لشَّريفا"لمعنْون اي، الثَّان

وما إليهما، فِلض صخُ والتَّقَمة التَّناسرورة إخراج ِفكرة المؤلَّف وتبسيط نَظري

لِجهة االنِدماج فيه، ليس إالَّ؛ فلَِئن في التَّقَمص راحةٌ إنسانيةٌ دنيِويةٌ محببةٌ 

 على أثَرالخُلود، فإن االنِدماج غَير ذلك، إذْ، بغياب مفهومي الزمان والمكان 

الموت، ال تأكيد على انِْبثاٍق في جسٍد إنساني جديٍد شَبيٍه بالقديم، فتاريخُ الكَون، 

ٍر طويل، المعروفُ منَّا، غَير مضموٍن لجهة االسِتمرارية، إِذ القاِئم منه بال بشَ

م ،فَرشَر، ال محدودوالباقي منه مع الب . بال مكان، وال مكان ال زمان كما أن

بال زمان، وال وجود بال عدم، وال عدم بال وجود؛ أفَال تَكون الحقيقةُ الواحدةُ، 

  *والحاُل هذه، في الزمكان والعدجود؟

ياة، وهو ِفعليفي الح ا االنِدماجوأموِريطٌَّل صعل اإلنسان، وفي ا، فممن ِقب 

ٍء بسيٍط جدزت فكُلِّياأماِكن وجوده في جوفي الم ا االنِدماجن؛ وأممن الكَو  .

 في الممات، ال بد مصيب، ا في الحياة، واالنِدماِج معتَقَدا تصرفًواآلِخذُ باالنِعتاِق

 ِمجونندكُلُّهم، م ،شَرفالبدسِتقُ منهم، في اجنْعا المت، وأموياة والمفي الح ،

فيها، بالِفكْر أيض ِمجنْدياة، فمقليالً . االح دِركوالم ،فُه غَريزيدِرِك خَوالم وغَير

كثير دِركقليل، والم فُهه، اخَوفُ، عندة فالخَوباالنِدماِجي دِركفُه كثير، فيما المخَو 

فيظَر. 

وأما الهدفُ من هذا المؤلَّف فحثُّ اإلنسان على المزيد من اَألنْسنَة، في إطاٍر 

 .من االنِعتاق الدائم والمتَجدد، إذْ ِمن الخَطَِإ الجمود في عالٍَم متَحرك
١٩٩٦                                                                                                                                               

 
 اندماج انيةُ الزمكان والعدجود كلمتان من نحِت المؤلِّف، تعني األولى اندماج الزمان والمكان، وتعني الثَّ*

الوجود والعمد. 
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êÎ^fÖ_ 

ثُ دوين لزمانحي ال تحديد لمكاٍن أو تَ
 .ا وال مدركًا زمان، ال محسوسالوبِقيتُ في القُوة، ال مكان لي و... 
١٩٩٧ 

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<…çćßÖ_ 
 ماندوين الزقبَل تحديد المكان وتَ

ثَقْتُ نُورااوانْب الطَّاقة، َأضاء ُل مع ذاِتها، ومعي،  ذاتيناٍت تَتَفاعكوفإذا بم ،نلكَو

 .ستَِمد قُدرةَ خَلٍْق جديدةًوتَ
١٩٩٥ 

 

íÿÛÿŠĆßÖ_ 
 ماندوين الزقبَل تحديد المكان وتَ

وما ِزلْتُ َأطوفُ . ووجدتُني نَسمةً، َأطوفُ في الكَون، ال حدود لي، ال، وال زمن

 ا إنسانياي رضيع، فَأحسستُ بالحياة أكثر، إذْ ِصرتُ جزءحتَّى انْتَهيتُ في ِرَئتَ

 .منها
١٩٩٥ 

 

ÌŽñ^¤_ 
 ماندوين الزقبَل تحديد المكان وتَ

ليدقَظْتُ وتَيتُاواسيعحتَّى إذا ما و ،تْني الحنانعضن امرأٍة َأرتُني  في ِحضدجو ،

  لكَهفُ مالذي، وفي المجموعة ا: ااخِتصاٍر، خَوفً، وَأِعيشُ، في ا وصيداَأقْتاتُ نَباتً
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غيرِميني صبي، تَحصتُاعبعنها، إذا ما شَب ها إذا طاَل ، فَأذودكيموقد َأغْدو ح ،

 .لي عمر
  

 :اففي الطَّبيعة، سماء وأرضوأما الخَوفُ، 

فإن أشْرقَتْ شمس، خَرجتُ من كَهفي أبحثُ عن قُوتي وسطَ المخاطر، أو حلَّ 

 .ليٌل آويتُ إلى حيثُ آمن شر المختِلفين عنِّي من ذَِوي األربعة

أما و ؛من األوراقكْتَفَيتُ باليابس ِا، أو محلَتْ، اوإن َأمطَرتْ سماء، قَطَفْتُ نَباتً

 .رتَعدتِانْبهرتُ، أو هي رعدتْ، ِاإذا غَِضبتْ فَأبرقَتْ، 

، ما يصطاد، الصيد، فإن فيها، أيضاولَِئن كان، في األرض كما في ِمياهها، 

قَرابين، وفي ِمياهها ما يبلَع؛ ولَِئن تَضرعتُ إلى اآلِلهة ِلتَحِميني، وقدمتُ لها ال

 .افإن اآلِلهةَ نَفْسها َأضافَتْ إلى خَوفي رهبوتً
  

 ،الغاب دعن الكَهف، وأالَّ َأقْص دعأالَّ َأب ،تي، وحاِميرِضعم ساِكنم علي وَأشار

 بعد ا بْل رحتُ، غُروب- وقد اشْتَد ساِعدي -ناحيةَ غُروب الشَّمس، فما اعتَبرتُ 

 .َأتَوغَُّل في ما حرمتُهغُروب، 
  

كَنَني، طَيرما َأم غَّلْتُ أكثرتُ ذاتَ غُروب، وقد تَودتُه، حتَّى إذا اوشاهفتَِبع ،

وإذْ تَِبعني واحد ضخْم من غَيِر . تَمكَّن الغاب منِّي، ِضعتُ، فانْتابني خَوف

وكُنْتُ، كلَّما ُأسِرع، يسِرع .  منهأمثالي، َأصابني هلَع ما قَدره هلَع، فهربتُ

وإذْ قَررتُ، ِلِشدة . خَلفي، حتَّى انْتَهيتُ إلى ِقمة هاويٍة سحيقٍة تحتَها ماء يجري

خَوفي، االسِتمرار في الهرب، ِطرتُ، كما العصفور، وللمرة األولى، وما ِزلْتُ 

 بطَطْتُ على صخوٍر قُرح الماءإلى أن. 
  

 .وَأحسستُ، هناك، بألٍَم ما عِهدتُ ِمثلَه، وما لَِبثْتُ أن غَفَوت
١٩٩٥ 
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íÿÛĞ¿ÿÃÖ_ 
 ماندوين الزقبَل تحديد المكان وتَ

بقايا ِجيفٍة حيوانيٍة قَبتاريخية، في، بعد، من الصالبة ما يكفي وَألْفَيتُني عظْمةً من 

لتَهشيم رأس كائٍن بشَري ِبدائي على يد كائٍن آخر؛ وكان أِن استُخِْدمتُ، ِفعالً، 

في عملية قَتْل، فغَدوتُ أداةَ الجريمة اُألولى، وأما السبب فِصراع على حبة 

  . بريةفاكهٍة
 

 لسالح يودي باإلنسان إلى البعتاريخية؟امتى، تُرى، 
١٩٩٥ 

 
ìÿ‚ŽÖ]çÖ_ 

 ماندوين الزقبَل تحديد المكان وتَ

 -وصحوتُ ِطفلَةً تَحولَِت امرأةً َأعطَِت اللَّذَّةَ، وَأخَذَتْها، وَأفْرجتْ، من فَرِجها 

لسر ا العظيم، كان، ذاك، ِسري.  عن وليد-ن  انِتفاٍخ بيعلى أثَربعد حين، و

غيره صِضعياةَ، وتُره الحن تَِهبجَل لي، فأنا مالر عِطيه اللَّذَّةَ االَّذي َأخْضوتُع ،

اكَبير ،هو جيبةا، وهوطاءات العنذِهُل من تلك العلم. 

ا، وَأفْرجتُ بعد حيٍن عن ِجسٍم ليس وكان أن َأعطَيتُ اللَّذَّةَ من جديد، وَأخَذْتُه

 . ه، حزينةً داِمعة، إلى أن تَبادلْتُ اللَّذَّةَ من جديدمن دونبمتحرك، فحِييتُ، 

اإلفراج، خَِشيتُ تَكرار نمز ا جاءولمالس تُ لَو أنوجلَل، ورث الجدالح  ر

رجوتُ ورجوتُ . ا، فَأدعوه سليماالوليد سليمراِته، فيخْرج العظيم يعود إلي بقُد

بتُ كلَّ ما ُأوِتيت، حطَيتُ باللَّحظة، َأعسسٍة احتَّى إذا َأحوتَضحية، على شكل قُو 

غم من آالمي، وسر رجلي، ا، فسِررتُ على الردافعة، فخَرج الوليد متحركً

 ديْأنَنَّا؛ بروقي، واطْمفي ع ضقَّفَ النَّبحين، فتَو ناني بعدَأض بالتَّع أن

 .وانْطَفَْأت
١٩٩٥ 
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ÜĞÎĆ†Ö_ 
َة-عهد خوفو  ِعن  أرض الفَرا
اللٍة من اُألاوِجْئتُ، أبفي س ،دراء عن جأو . س ،ر، أو ِلماَألس تى تَمِر مَأد لَم

 ،وِطنهم األصليِم مٍم باستْ ذاِكرةُ قَوإحساٍس بالكرامة من دونكيفَ اخْتُِصر أي 

قملْتُ رمغبٍة باالنِتفاض، لكنِّي حاأو رتُ ياِفعوذْ غَدتُ، مبالعمل في ا، وُألِْزم ،

 .ه، جد، وشاخَ واِلدمشروٍع عظيٍم قَضى لي، في
  

نْبُل ذاتَ يوٍم جمفَ أنَّنا كُنَّا نَعدألْتُ والدي، إذْ صاوس ة ذاكنْب، عن ماِهيإلى ج 

الهرم، والهدِف من ِبنائه، فراح يستَِفيض في شَرح أمر الفَراِعين، وكَوِنهم 

لساِبقَِة عصرها، اسِته المميزة، المعِجزة، وهند-َأنْصافَ آلهة، ثُم في أمر الهرم

شيرامُل فيها منذُ ا، أخيرمالع تَِمرسة، والمِسيندةَ الهجوبتلك اُألع إلى أن ،

 .عشَرات السنين، إنَّما الغَرض منها أن تَكون المثْوى األخير للِفرعون خوفو

اء، حتَّى ال َأقوَل العبيد، دمعتْ عيناه، وإذْ سَألْتُه عن مصيرنا، نحن اُألسر

، ثم َأفْشَى لي السر ا ِزلْنا بشَرمافَأدركْتُ أن ذاِكرةَ اَألجيال ما زالَتْ حيةً، وأنَّا 

  ".خَلْفَ تلك اَألكَمة، بنَي، أكثر من ِبْئٍر عميقٍة جافٍَّة ستَتَلَقَّفُ بقايانا: "العظيم

  

، ذاتَ يوٍم، في موِقع المشروع، سِمعتُ وقْع حواِفِر موِكٍب يمر وفيما كُنْتُ

قُربي؛ سَألْتُ، فُأِجبتُ أن الِفرعون يتَفَقَّد المكان؛ وإذْ َأسرعتُ، مع غَيري، ِلنَلْحظَ 

ضخٍم من ، أدركْتُني، فَجأةً، وقد دِهستْ قَدماي بحجٍر  اإلله ذاكِنصفَبالعين 

وإذْ . واِردات أسوان ،لَيع ر لحالي حتَّى ُأغِْميِرفاق اَألس بعض هتَنَب وما إن

َأفَقْتُ في أنيني وجدتُني بين جثٍَث على عمق عشَرات األمتار من سطح 

  .األرض
 

ِلم مَأفْه كُنْتُ على ما َأِسفْتُ، في لحظاِت ألَمي األخيرة، ألنِّي كُنْتُ َأموتُ قبَل أن 

  َأموتُ  كُنْتُ كما َأِسفْتُ ألنَّي أو َأعلَم مدى ذَنْبي في الَّذي وصلْتُ إليه؛ أنا عليه،
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، ألنَّي كُنْتُ َأموتُ قبَل اسر؛ وَأِسفْتُ، أخير وأباً وأهالً وِرفاقَ أَل أن ُأودع ُأماقب

د، ذاك اإلنسانعين، ولَو عن بظَ بالعَألْح وال-أنوأنا إلى ز اإلله، فهو خاِلد... 

َأتُراه ِفعالً سيخْلُد، أم أن العدالةَ ال بد لها، في الموت : وفَكَّرتُ للمرة األخيرة... 

 .تَحقَّق؟ ُأساِرركُم أنَّي آمنْتُ بالِفكرة األخيرةعلى األقّل، أن تَ
  ١٩٩٧ وضع - ١٩٩٥ِفكرة 

 
ÝŽ^¤_ 
  أرض آرام-وحيد زمن التَّ

وِإيُل، لدى . وتَدرجتُ حتَّى غَدوتُ نَعمان ِإيَل، أي خاِدمه والقَيم على معبده

 كما لدى جيرانهم من القبائل اآلراميين المنتَِسبين إلى آرام بن سام بن نوح،

السامية الغربية، إله اآللهة، المتَعالي، ماِلك السماء واألرض، خاِلقُ الخالِئق بما 

ه أسماء فيها األرض والشَّمس الخالدةُ وجميع أبناء اآللهة؛ وقد نُِسجتْ من اسِم

وتَعالَى ِإيُل . وإسرائيلعديدة، ِمن ِمثل إيليا وإسماعيل وِعمانوئيل وميخائيل 

 درجات التَّجريد، فوحد من ِقبل كثيرين، حتَّى حتَّى ارتَفَع، في مركَبته، إلى أبعِد

ه من إذا ما عرفَه إبراهيم الِعبري، الشَّهير باآلرامي التَّاِئه، تَلَقَّى البركَةَ باسِم

  .مِلك شاليم
 

  ِنلْتُ المراد؟لقد خَدمتُ إله عصري، فهل
  ١٩٩٧ وضع - ١٩٩٥ِفكرة 

 
àv×Ö_ 

 زمن زواٍل عن أرٍض استَعادتْ حريتَها

 ِت األرضتَعادها، فاستْ آثارسرعلى أرٍض حتَّى زالَتْ عنها، ود وتَقاتَلَتْ َأقْوام

قَِريببه ع لُمٍن حقَ في الذَّاكرة ِسوى لَحبي تَها، ولَميحر بين َل التَّقريبإذْ حاو 

  و وفَّقَ بين الطَّاِمحين ـه وال قَ في وضع اللَّحن،ـو وفِّـن، فال هـالمتخاِصمي
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رِت الطَّبيعةُ، طَيددْل رتطاِحنين، بوشَاالم رالذَّكاِء اج نقاء، لَحالب نداِوَل، لَحوج 

  . والقُوة
  

 .نَعم، رددتْني الطَّبيعة
٩٧  ١٩

 
íşÎ…^ĆŠÖ_ 

ر األونبوخذنص دهالنَّ-ل ع ا بين  ين بالد رم ه
ليدتُ به إلى أبعِداوخَطَفْتُ وبرِهد، وهدتُه ي ُأمدكٍن في عالَم زمني،  من ير 

َأويعِقُل  :ر آِبهٍة لشَريعة حمورابي أو لما قالَتْ به األديان أو وضعه اإلنسانغَي

 أن تَِلد، هي، سبعةً، وَأبقَى، أنا، كالتَّلَد؟ أين العدالةُ في ذلك؟ وأي ِحكمٍة منه؟

مال، ما كُنْتُ َألفْه ! 
  

حاِربب، وغَدا مال دونَما تَع ،ليدالو هو اخْتاَل ؛، ال ككلِّ المحاِربيناوكَِبر وإن 

هرةاِتيها قُدنِْده ما بعدٍة في زِرفُ شَفَقَةً .  فِلقُدرعن، ال يتَهفي ما ام ،أنَّه كان ديب

   .، أي مِهمٍة يْأمرها ماِلك ذَهبأو والء، بل ينَفِّذُ، كما المرتَِزقةُ

يوم ،نَيِهاوكُلِّفَ بما ، مين، فخَِشيتُ ما خَِشيت، والسيةً في بالد أهله الطَّبيعيم

بِل استَخْفَفْتُ عقلي ِلما ذَهبتُ إليه ال  لكنِّي لَم ُأظِْهر مخاوفي، ؛من عالمٍة فاِرقَة

في تَفكيري، فعشْرتان من األعوام مرتا، وأكثر، وما ِمن أحٍد شَك في ما قُمتُ 

فجريمتي، إن صح التَّعبير، كاِملة، وظُنُوني ليستْ، بالتَّأكيد، في به أو يشُك؛ 

مكْتُه، إذً. لِّهاحباتَرذْهي ،. 

"دصتَح عرنين الطَّويلة"ِإزتلك الس عدِشعاري ب كان ْل من . ، ذاكعَأج أنا لَم وإن

 . أنا وحديابني المواطن األصلَح، فإنَّه كان، على األقّل، لي أنا،
  

حاِرب طاَل أعوامالم غياب أن ديشُعوري، ومع ابخَطْب ْؤ ا أنرَأج ه، لَمِصبي لَم 

 .  من تَلَقِّي الجواباعلى السؤال، خَوفً
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ةً، ورحتُ لََأخَذَني الحنين، قَصدتُ مسرح الجريمة الَّتي اعتَبرتُها كاِموعندما 

 . حتَّى لَمحتُه يغْفو بين ذراعي ُأم تَهِمس له أغنيةًاَأرقُب من بعيٍد من ظَنَنْتُه ابنً

َألْتُ، خَِفيااوس ُأخْال، عن األمر، فِقيَل لي إن مهاج ْأجورالم ِرفْهم بنعي ةً له لَمو

 نِْقذْه قلبي قْتُلوه لو لَمي كَّنوا منه، وكادوا أنتهم العظيمة، تَمنْيمن قبُل؛ لكنَّهم، بب

ضيعسده، رتْ في جِفرخَفَق، وعالمةٌ ح اُأمحا تُمولم ،. 
١٩٩٧ 

 

ìÿ†ĞŞşÏÖ_ 
استمرار الز نماِئم-من زلد ا  بالد الجليد 

، ح
ْد و

م
،

،ً
ج ثُ

موج ناٍر َأذاب ما، وال لَهيبس رإنساٍن خَطَتْ، وال طَي مةَ ماٍء حيثُ ال قَدتُ قَطْرد

 ولكن، ما همي وأنا جزء في انِدماج وجوٍد وعدم؟. أو سكَن
١٩٩٧ 

 

ì‚é’şÏÖ_ 
 غالُْڤـ الزمن هدوٍء على ِضفاف

 :لوتَناقَلَتْني ذاكرةُ شَعٍب، قَصيدةً ال شاعر لها، تَقو

    ،إلي نينالح كشَد إن ،نَيب 

 وقَِد انْدمجتُ برحيلي،    

ياتَك ِمَألها؛      ِعشْ 

    وركتَ، بدجم   ،متى ان
عتي، في العدجود      ،  اقْصد صو

 تَِجدني، هناك    

 حاِمالً يراعةً وورقَة    

ديد      َأبح عن 
١٩٩٧ 



MT<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<á^ÛÃÞ<êq^Þ<<<<<< <
  

‹ŽÚç₣¹_ 
-  روماربس ِپعهد لُسيس تَرِكنْيس سو

-

وأما الهوى فأنواع كُنْتُ ُأنَفِّذُها، . ورَأيتُني، في الطُّرقات، َأِبيع الهوى ِلمن يدفَع

ةً، وُأِجيدها، صاِغرفقَبَل التَّنفيذ جميع  فعا الدها؛ وأمعظَمعر في الغاِلب موبالس ،

 .هكذا علَّمتْني األيام، وهكذا عِملْت: في العادةالراِئج 

ما تَستَّرتُ بأسباٍب موِجبٍة حدتْني على اخِتيار أقدم ِمهن التَّاريخ، فقَد َأحببتُها، 

 َأفْتَِخر بها وبفاِعِليتها في المساعدة فلسفتي الخاصةُال بل جعلَتْني  ؛تلك الِمهنة

 .على تأمين تَوازن العنصر الذَّكَِري في المجتَمع

وإذْ رِغب بي فَِتيةً، واشْتُِهيتُ شابةً، وطُِلبتُ لِخبرتي في مراِحل كُهولَتي األولى، 

ِرزقي في صعوبة، وانْتَهيتُ متَسولَةً ُأعِرض عنَّي في ما بعد، فغَدوتُ َأسعى ِل

قاِت الَّتي كُنْتُ، يومتَهاافي الطُّرِريوح ،. 

عضن َأرةَ ماٍء أنا معرِقيني جسن يم َأِجد لي، لَمنا َأجا دِتولمبا اآلالفَ ح ،

جِتوفَرلَحل َأصال ب ،مومالنُّفوسِت اله  .  
  

 ا، جزاء المعروف؟َأويكون، هذ
ِفكرة 

 
 ١٩٩٧ وضع - ١٩٩٥

ÌŽŠĞ×şËÿj₣¹_ 
نمة زأثيِنه ثالث آباء الِحكم  

وعاصرتُ أِرسطو، ثاِلثَ آباء الِحكمة في أثيِنه، عاِصمِة األرض في حينه، 

. واإلسكندر الكبير، فاتح عالَم زمانه، فشَعرتُني خَير إنساٍن في خَير عصر

 وعلى -  بما َأعِرفُ من أفكار، وما تَراءى لي أنَّي كَونْتُ من ِحكمة- وغَدوتُ

 ا نَرِجِسي-لغَيِريين المتَواِضعين ا - العكس من أصحاب الِحكمة أنفِسهم

  ٍم ـم من البشَر بما تَكَسبتُه من ِعلْـ على السواد األعظاوظَنَنْتُني متَقَدم. امتَعجِرفً
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، من اوفَلْسفَة، وفَكَّرتُ أن كيفَ لي، عندما َأموتُ، أن َأنْتَِهي ِمثلَهم؟ ال بد، لي، إذً

 ! حياٍة أخرى مميزة

ن ِنهايتي كانَتْ ممكنَةً وأنا صغير، أو هذا ما ِعشْتُ ومتُّ على أساسه، وفاتَني أ

وأنا خَِرف، فكيفَ كان لي أن َأنْقَُل، في مثل هاتَين الحالَين، فَلْسفَتي إلى حيثُ 

ٍز لي في اآلِخريمفاع عنِّي، وانِتقاِء مكاٍن مبالد د، فتَقومة؟َأقْص! 

، صاِحب روح؟ أو يخْسر ار يومَأيغْدو حيوان، إن فَكَّ: كما لَم َأسَأْل نَفْسي

يوم فَكِّري دعي لَم إن ،تَفَلِْسفَ، أو حتَّى اإنسانالم ن قاَل إنم ،ه؟ ثمروح ،

ألبراِر منهم واألشرار، أو حتَّى من موجودات االفَيلَسوفَ، أحقُّ من بني ِجنْسه، 

 تي نَعِرف؟    بعد الحياة الَّلنَّاِفعِة منها والضارة، في ما االكَون، 
٩٩٦ ١٩٩٧-١

 
ÄŽñ^ŞÖ_ 

ِه هونْغْ تي ش  * على مقْربٍة من كِْسيان-عهد تْسين 

واشْتَهمياء للرلي، بالطَّاعة الع ناءتُ، مع قُرثُِّل، معهم، ِفرقةً رؤساء؛ وكُنْتُ ُأم

، فحياتُهم، دائدهم شَ أسياِدداِف أهمميزةً من المحاربين، ال تَِقفُ دون تحقيِق

 .لهؤالء

وإذْ ماتَ سيدي، وسيد ِرفاقي، كان ال بد من التَّضحية بنا لنُراِفقَ أميرنا في 

وإِذ امتَثَلْنا، كالعادة، لألوامر، وتَهيْأنا ِللَّحاق، . عالَمه اآلخَر، ونُداِفع عنه هناك

 له أوِلياء، جاء ن نحنمي مقبرةَ األمير في فَخٍر، بمحتَ لكلٍّ منَّا تمثاالً ين نَحم

ضالاِعو نحن ،والفنَّانين، فنحن الفَن نياتنا نَلْعةَ حنوطَّاِئع عنه، فيما ِعشْنا بقي. 
  ١٩٩٧ وضع - ١٩٩٥ِفكرة 

  
 .من أعمال الصين* 
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ĆÖ_‚Žâ^ 
 نِْطيالب بيالطُس دهطين مدينةُ-عِلَس بف  أورشَليم 

سطين، على عهد بيالطُس  ِفِلوِعشْتُ في ِظلِّ حكم الرومان، سادِة العالَم،

نِْطيى . البأنِّي لن َأنْس ديةً تاِفهة، بقيرلها، حمجياتي، في مكانَتْ ح الطَّاِفح هجالو

لمنتَِظِر موتَه الحاِمِل صليبه، الذاك الرجِل المسوِق على درِب الجلْجلَة، أنسنَةً 

 .في العذاب

ال َأدري ما جذَبني إليه، وِلم َأشْفَقْتُ عليه، فكثيرون من محكُومي عصِره عرفوا 

عتادتْ مشاِهد العذاباِت تلك، وكذلك عيناي، ال المصير عينَه، وَأعين الجماهيِر ا

عشاِهد، نَوتُ، في تلك المدجكما و ،ِت الجماهيردجْل وة في ابِتعمة المِليمن التَّس 

 .زمٍن نَِسيه التَْأريخُ

 حولي، في ِعز ننْجذَبتُ إليه، وَأشْفَقْتُ عليه، أنا الحقير التَّاِفه؛ وسَألْتُ ِمِانَعم، 

فهو إنسان بسيط، تَقَرب : عذابه، عن ِسيرته وذُنوبه، فزاد االنِْجذاب واإلشْفاق

عاه أبه حتَّى دبما في اامن رنَة، وسِل ألنسة، وهغِفرة والمبحعن طريق الم 

، أم هللا أنَّه ادعى بنُوةَ ا، غَير ذلك؟ َأويكون ذَنْب ذاك الصديِقألنسنَةُالرب، وا

 يكون ذَنْبه الِفعِلي دعوتَه إلى الغَيِرية في زمن األنانية البغيضة؟
  

  "ِلم تَركْتَني؟! إلهي، إلهي" أي "ِإيِلي، ِإيِلي، لَما شَبقْتَِني؟"
 .صرخَها باآلرامية، ومضى

  

 !أنسنَةًطَّاِفح ال، لن َأنْسى ذاك الوجه ال
٩٩٧ ١

 
íşÒłçĆÖ_ 

  سمرقَنْد الفارسيزمن احتالل شَهبور األوِل

  حواِفر  فنَجوتُ من ق زهرٍة مخْمِلية التُّويجات،ـونَبتَتْني األرض شَوكَةً على عنُ
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الدواب وأقدام البشَر، إلى أن امتَدتْ أصاِبع ناعمةٌ لِقطاف مليكَتي، فقَرصتُها، ال 

 ليكَتي، إنم أن ِركب، بْل لتُدستِْحمايةً فحالِعشْقَ ُأهِدي ٍن، وأنبيب، فبثَمللح 

 .دونَه عذاب
١٩٩٧      

 

ìÿæŁðłçş¹_ 
لي نمالجزيرة العر- ة الجاهز ة ِشبه  بي

ويبدو أن الرجَل تَجاوز، مع الوقْت، معِجزةَ الِوالدة لدى المرأة، وَأدرك أنَّه 

ِديسى منها، جاأقْورربتَسلَّطُ عليها مي ن ا على األقَّل، فراحم فَه بأنَّه هورتَص 

حها، ويِعيلُها وأوالدِميهمي. 

ولَم َأدِر، في ِعز جاهلية العرب، إالَّ وقَد وَأدِني والدي، رِضيعةً، في ِرمال 

وعلََّل بعض المجتَمع الذَّكَري، في حيِنه، الوْأد، بفَقْر الحال والِحرص . الصحراء

 ذاك أبناء عاِرعلى الشَّرف، في حين استَخْدمه بعض آخَر إلخفاء السفَّاحين من 

: ولما لَم تَكُن قَد َأدركَِت العرب، بعد، اآليتان الكريمتان القاِئلتان.  وبناِتهالزمن

 .، لَم تُدِركْني النَّجاة"وإذا الموءودةُ سِئلَتْ بأي ذَنٍْب قُِتلَتْ"
٩٥ ١٩

 
†ŽÊ^Š₣¹_ 

 * بالد تِْسين-عهد تَنْغ كَو تْسنْغ 

رمٍة، وبالتَّالي وعنِْسيٍة مفي ناِحي كانوضاقَ بي الم مانتُ حتَّى فاتَني الز

 . مساِلمٍة، من أرض األباِطرة

 لقُلْتُ إنَّها، ولَو طُِلب منِّي أن ُأقَوم حياتي ا راِضيا رِضياحقَضيتُ العمر فالَّ

  أو مكْروه لَم يعكِّر صفْوها ةً،ـهانَئ م من قَساوتها وشَظَفها،ـعلى الرغ كانَتْ،
  

 .ألصين* 
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حاِدثٌ جلَل، فتَنَعمتُ مع امرأتي الوِفية وأوالدي بالصحة وبمتَع دنيا زماننا 

تاحقليلةًومكاننا الم ة، وإن . لي أن رها لَو قُدياةَ نَفْسالح كُنْتُ َأخْتار ِئلْتُ إنولَو س

دجدياتي مح القِتناعي اَأختار ياة الَّتي َأِعيش، ثُمتي بالحالً ِلقناعم، أوتُ بنَعبَألج 

صوص، أن ال خَيار لي أصالً في تَقرير حياتي، فجلُّ دوري، في هذا الخُ

 .يقْتَِصر على هاِمٍش ضيق من المناورة

ِلم االسِتمرار، يا تُرى، في : ، حتَّى طَعنْتُ في السن، ورحتُ ُأفَكِّراِعشْتُ، إذً

 ما ،حياٍة غَدتْ إلى ُأفول، فيها من الرتابة، ومن ضعف الجسد ووهن العقْل

 يكْفي للتَّفكير بوضع حد لها؟
  

ِوينْزياتي، كُلَّها، متُ حيضب اهذا، ولقَد َأمعن أقر دعٍة تَبمع عاِئلَتي على رابي 

 بعد عام، اها؛ وإنِّي، وإن زرتُ الدسكَرةَ، عامدسكَرٍة مسيرةَ طُلوع شمٍس ومغيِب

 .فِلتَمويٍن ضروري، ولمدٍة قَصيرة
  

تُ، في ُأولُمتي ولَطالَما حقات راحام بينيد، وفي أيصع والحري الزِسموم 

 .انِتظاري اخِْتباء من الطَّقس العاِصف، َأقوُل، لَطالَما حلُمتُ بالسفَر

 .وال تَسَألوني إلى أين حلُمتُ بالسفر، فأنا نَفْسي لَم َأِع إلى أين كُنْتُ َأود السفَر
  

 وكَهالً، النِشغالي بأرضي وعاِئلَتي، ولَم يعد في ار، شابوإذْ عجزتُ عن السفَ

 ل لي أنمن األفض كونى لي أنَّه قد يت، تَراءزجوقد ع موفَر، اليقْدوري السم

لُمقِّقَ حب، وُأحة والتَّعتابمن الر تاحتي اُألولَى واألخيرة، فَأرفْربس طاَل اَأقوم 

 .انِتظاره
  

: ستَوقَفَني أصغَر أحفادي، ومحبوبهم ِعندي، ساِئالًِاوإذْ هممتُ بتَحقيق المراد، 

بالسفَر : جدي، كَيفَ لي أن َأعبر الساِقيةَ وَأِصَل إلى الروابي المجاِورة؟ فَأجبتُه

 .يا سلْواي
  

تي الطَّاِئشَة، فلكُلِّـقُلْتُها وعلْتُ عن ِفكْردمه وقَـ عره؛ـٍر ِسحرد في  ولَِئن كان  
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الموت السفَر األعظَم، والراحة، والحقيقةُ المطْلَقَة، فإنَّه، وال شك في األمر، 

مول؟، فِلالَحاِصٌل يجالع م 
  

 ها، أهالً بِسرياة، وبعدةُ الحهتَنْطَِلقَ في ِقطاٍر وتَِصَل إلى هدفك، تلك هي نُز أن

أما أن تَنْتَِظر في المحطَّة، وال ِقطار، ال، وال هدف، فتلك هي و ؛الموت العظيم

داعت، وووةُ المها نُزياة العظيم؛ قُلْتُها في ِسرالح لِسر قِّقُ آِخري، وانْطَلَقْتُ ُأح

 .اأن أكون جد: أهدافي البسيطة
١٩٩٧  

  

…æ†ÃćÖ_ 
  بغداد     -عهد هارون الرشيد 

رر قَدصن العدلِّ ماونَشَْأتُ في أجرِئُل الشَّاِعر ا، وأفخِمها َأموالطُ محيثُ الب ،

ديم والساِمر واُأللْعبان والحاِوي ومربي والنَّبيه ورب التَّلحين والطَّرب والنَّ

. وف اللَّهوركَز مختِلف الثَّقافات وصنيكَة، وبكَِلمٍة، حيثُ البالطُ مدالِكالب وال

 ريرفُ والحْأتيها الخَزمانها، فين زدأسواقَ أغْنَى م تَِرد ضاِئعوكانَِت الب

والياقوتُ والالَّزورد والعسُل والفَرو من والطُّيوب والمعادن من الشَّرق، 

اري، والِغلْمان الشَّمال، والعاج والتِّبر من إفريقيا، واألِرقَّاء، وِمنهم الجو

 . من ِجهاٍت مختِلفةوالغُالِميات،

، معاجتَم، والمنحطَِّة ا وسطَ تلك البيَئة المترفَة اقِتصاد-وأما أنا فتَخَيلْتُني 

 ا، ال بْل شُعرورا لكِن اكْتَشَفْتُني، بعد حين، شُويِعر؛ذا شاِعراً فَ- ةًوالعالَميِة ثَقاف

كِّعتَسرًؤىام وإنَّما صاِحب ،.  

وصدفَ أن ُأعِجب بِشعري أحد الجهلَة من حاِشية البالط، فحاوَل أن يقَربني من 

ِسب من مدحي له، فتَمنَّعتُ، وداومتُ على الِحكمي أحد الوالة، عساني أكتَ

 .والفَلسفي والتَّهكُّمي من الشِّعر

ا لم تَحأمـولم ةُ الثَّقافة دونقَفَّع،ـْل عالَمينْصور بقَتْل ابن المر الم  ِميور فقُطِّع  
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 سبعين ِربد، فضربقَتْل ابن ب هديأمر الم ر، ودونجسبأعضائه في تَنُّوٍر م

 ماتَ منها، ولم تُشَيع جثْمانَه، كما ِقيل، ِسوى أمٍة سوداء أعجميٍة، َأقوُل، اسوطً

 .وجدتُني َأخْشى على نَفْسي من ِشعري

ولما دنا أجلي . تُ في قَلٍَق دائم، وقد َأخْفَيتُ ِشعري تحتَ قاِعدة دنوهكذا، ِعشْ

موِشعري ي نْشَري ُل أناكُنْتُ ال َأزاُل آمظى أنا، أخيرِفيد، وَأحن يمنه م فيدا، في ،

ه حقيقةً بالشُّهرة الَّتي َأستَِحقُّ في عصر األدب الذَّهبي، وفاتَني أن على ما نَظُنُّ

قال، أيي ِت اأنمات، ليسياة كما في المالشُّهرة، في الح تَكُِن الظُّروف، وأن 

 .السبيَل إلى الخُلود
١٩٩٧ 

  

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

تَقَى، في حضوري، وإِذ الْ.  صماء، لَم يقْربني، من قَبُل، بشَروتَحولْتُ صخْرةً

 . َألثَراعاِشقان، ونَقَشا حبهما على الحجر، غَدوتُ شاِهدةَ حب وتاريخً
١٩٩٥ 
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 * جبُل آساما بأرض ِنيهن-عهد كَمو ِتنُّو 

رهكب األرض در كَوكَثْتُ في قَعةً، فمنْتُ ذَروإذْ .  انِتظار االنِبثاق فياوتَكَو

نْضممتُ إلى الثَّورة، حتَّى إذا ما انْدفَعتْ ِاتَحرك باِطن األرض وتَجمعِت الحمم، 

. من فُوهة البركان حاِرقَةً الياِبسةَ ومتَسببةً بهلَع ناِسها، ِنلْتُ حريتي الصوِريةَ

بَل فالَّح ونَشَر الِبذار من حولي، فكان اخِْضرار، وإذْ خَمدِت الثَّورةُ، َأقْ

تُ أنِّي غَدسسباشَوَأحم تُ ذاتَ نَفٍْع إنسانيرو. 
١٩٩٥  

  

 .ليابانأ* 
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êŽâøÖ_ 
َكيِتن بأرض الفْرن- زمن اِإلقطاع أل * إحدى نواحي ا
دتُ سيباوشَبواجةا، ِمزِصيعأةٌ، وال تَِقفُ في وجه لَذَّته مره امال تَنْجو من شر ، .

وإذْ َأدرك والدي، وكُنْتُ ابنَه الوحيد، ِمقْدار لَهِوي، هدد بِحرماني الميراثَ أو 

ح عاَأضتَدي وَأراللي ِلغَيعن ض د . كُنالً، ولم يةً أصتي الِهيا كانَتْ طَبيعولم

في مقْدوري ِعصيان والدي وتَعكير عالِئقه مع غَيره من األسياد كما مع عبيد 

أرضه، تَوصلْتُ وإياه إلى تَسِويٍة تَقْضي أن يْأمر لي بقَصٍر يضم حتَّى الِمَئتَين 

 .الحاِشية والخَدم، على أن أكتَِفي بهذا العددإلى  من الحريم،

هذا، وقُمتُ بانِتقاء حريمي بنَفْسي، فكانَتْ ِنسائي من مختَِلف األجناس واألعمار 

وَأكْملْتُ حياةَ . واألذْواق، من إقطاعية أبي الواِسعة، ومن أربعة أطْراف العالم

 ا من أصناف العبث إالَّ وَأديتُه، ِمراراركْتُ ِصنْفًاللَّهو الَّتي بدْأت، وما تَ

اوتَكْرارعَأشْب ولَم ،. 
*** 

  

حلَة صيٍد خارج قَصري، وقَع ناِظري على راِعيٍة وفيما أنا، ذاتَ صباح، في ِر

ِن فيِهما ِمن ِسحنَييها في ما عدا عهجو ها، والِحجابمِجس بخْفي الثَّوف ير الطَّر

الِخلْب ِصيبما ي .باحتُني، صَألْفَي لَّ بي، وِلمِر ما حَأد اولَم دباح، َأقْصص عدب 

  الزمان الَّذيرة الَّتي ملَكَتْني، أنا ماِلكالمرعى القَريب، وَأرقُب مجيء تلك الساِح

 .إلى قُدوم

، َأحجمتْ، مع ِعلْمها ِبمن َأكون، واألرجح وإذْ نَويتُ، ذاتَ صباح، محادثَتَها

 من االحِتيال عليها، اوهكذا، وبِفعل ِسحرها، لَم َأِجد بد. ِلِعلمها بمن َأكون

كْتَِسيباح التَّالي، متُها، في الصدافقَصعاة، جارالر ا ِثيابا ِحمار . 

  
 .إسم فرنسا في ذلك العهد* 
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مومنها أكثر، ي بتُ َأتَقَرحة ِحيلَتي، فراِعيما اِإنْطَلَتْ على الر م، ولَشَدوي عدب 

تُ جمالَها عاديدجها ووتْ ِنقابفَرس شَتي حينهاكانَتْ د أن يدجابي بها زاد، ؛ بإع

 .إذْ راح ِسحر حديثها ومنِطقها الِفطِْري يغِْلب، حتَّى، ِسحر عينَيها

وما ِزلْتُ على هذه الحال حتَّى كَشَفَِت الراِعية، ذاتَ صباح، هِويتي من خاتٍَم 

 - مة ملْمسي وكانَتْ قد شَكَّكَتْ بي من قَبُل ِلنعو- مرصٍع نَِسيتُه في ِإصبعي

ريمي، غَريبطَ حسري، ووتُني، في قَصَأيتْ عنِّي، ورضرعن عالَمي افَأع 

 .وقَصدي

ولما انْفَجر حنيني إلى تلك الراِعية، وتَذَكَّرتُ مركَزي، َأمرتُ حراسي بجلْبها، 

نَييتُ في عفنَظَر ،ييد تْ بينرضوح ،بها إلي ةَ فِجيءرتلك الح تُ أنرها، وشَع

ستَخْسر ِسحرها إن هي غَدتْ سجينَتي ومن حريمي، فَأطْلَقْتُها ِللْحال تَرعى 

ِخرافَها، وعدتُ إلى نَفْسي، وقد تَذَكَّرتُ العهد الوحيد الَّذي قَطَعتُه في حياتي، 

 مما هي فيه، ورحتُ ُأكَلِّم ذاتي، ال فحبستُ جسدي في صومعٍة ُألعِتقَ نَفْسي

 .تُقاِطعني ِسوى ِكسرٍة من خُبٍز َأقْتاتُ بها، وجرعٍة من ماٍء تُرِويني
*** 

  

، في ِنهاية اُألسبوع التَّاِسع انْطَلَقْتُ، لَيالً وخَِفيِاوإذْ َأحسستُ بالطُّمْأِنينَة تَلُفُّني، 

نْطَلَقْتُ من قَصري ِاقَِلقَ علي أبي، وحتَّى حريمي، َأقوُل، ِلحبسي الطَّوعي، وقَد 

تَرِسلَة، جارستي الميثَّة وِلحني، بِثيابي الرمن جديد ِحمارياالَّذي غَدا ِسج  ،

اقاِصدنْتَِظرعى ساِحرتي، مرِللُقْياهاا م باحالص . 

، ولَم تُخِْلفْ، هي، مع ِخرافها، فظَهرتْ اتَِظرولما َأطَلَّ الفَجر، كُنْتُ ال َأزاُل منْ

من بعيد؛ ركَضتُ نَحوها في لَهفٍَة، لِكنَّها، ِعند وصولي إليها، لَم تَعِرفْني، 

ديد، طاِلبدي الجفْتُها بنَفْسي، وبقَصرني افعررتي وتُحبوِديِتقَني من عتُع منها أن 

 إلى حد بعيد، شاءتْ مساعدتي اركَِت الراِعيةُ أنِّي انْعتَقْتُ ذاتيوإذْ َأد. من ِسجني

  ماِضي  وكأن فاغْتَسلْتُ فيه؛ ٍد قَريب،ـفكان أن َأمسكَتْ بيدي ورافَقَتْني إلى راِف
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خَرج منِّي، ونَفْسي عادتْ إلي، فَأدرتُ ظَهري للرغَد، وقَصدتُ وراِعيتي ذاك 

الكوخَ حيثُ وجدتُ، في شَظَف العيش اليومي، كلَّ الحرية، وفي حياتي العاِئلية، 

 .كلَّ الهناء
٩٩٦  ١

 
ÏşËÖ_ 
- *َتْنا ببالد بهاراتپ اال ـپـعهد ال

وتَحقَّقْتُ من أن العالَم مائدةُ طعاٍم يجِلس إليها البشَر، وبدَل أن يقْتَِسموا ما عليها 

عطَم ب حاجته، يتَقاتَلونسة، اكُلٌّ بحمنها حتَّى التُّخْم ْأكُُل بعضفي ما عليها، في 

ِقضاض على المتْخَم عند ويجوع بعض آخر؛ ثم يروح الجائع يتَحين الغَفْلَةَ لالن

وهكذا، تَنْقَِلب األدوار، بين زمٍن وآخر، ويستَشْري الظُّلم . أول ضعٍف يبدر منه

 .على أنواعه

 في هذا اأما ِمن حلٍّ لهذه المعِضلَة؟ وخَلَصتُ إلى أن ال حلَّ نهائي: وتَساءلْتُ

ما مع ما في اإلنسان منالمجال، والسي حال أن ديته؛ بِريٍة تَطْغَى على غَيأناني 

معقوالً قد يخَفِّفُ ِصراع البشَر على خَيرات العالَم، كأن يْأكَُل العاِمُل حاجتَه 

 .وأكثر، والكسوُل حاجتَه فحسب، وبحيثُ ال يقْتاتُ إنسان من فُتات

، ا، متَزهدا، رَأيتُ أن َأغْدو فَقيرا تَنفيذًوإِذ احتَرتُ في أمري لما لَم َأِجد لِفكرتي

ال مأوى لي، ُأمضي حياتي بال عمٍل، وَأِعيشُ من صدقَة العامة، عساني ُأعطي 

مجتمعي الِعبر، وفاتَني أن ال ِعبرةَ تُعطَى لمن ال يعتَِبر، وأن حياتي الَّتي 

 . اعتُِبر قَِد انْقَضتْ من دون أن َأنْفَع مجتمعيَأمضيتُها كِمثاٍل قَلَّما 
١٩٩٧   

  
 .إسم الِهند في ذلك العهد* 
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ìÿ‚ĆéşÏ₣¹_ 
 *ِيتْڤ إحدى قرى دي - الموروثة ياتزمن اَألخالق

دوتقَيدسلْتُ، جِحراكًاتُ بتقاليد اآلباء واألجداد حتَّى كُب تَِطيعَأس دَأع قْالً، ولَما وع 

منياأو تَفكيرلي في ز ِسمتُ ِلما رعطلَقَة، : ، فخَضةٌ مِصدقٌ دقيق، وأخالقي

ن ِمثل قاليد الوطن والعائلة، َأسهم في وضعها كبار األقدمين ِمتَوأمانةٌ عظيمةٌ ِل

 مع اوهكذا، ِعشْتُ، في خَوف المعتَقَد والمجتَمع، فال مارستُ حب. كُنغْ فو تْسو

مميز، وال َأنْشَْأتُ عائلةً ُأضحي بحياتي من أجل هنائها، وال عِملْتُ فتَساويتُ 

 .  وواِجباٍتاوالرجَل، حقوقً

ان معي، قُبيَل رحيلي، ِسوى حياٍة هامشيٍة ما ومضِت األيام، وِمثلُها العمر، فما ك

 .سر بسردها أحد
ِفكرة 

 
   ١٩٩٧، وضع ١٩٩٥

nÖ_…ç 
الُنْ مدينةُ-عهد ِريم الرابع ن تْد  **اي برشلونة بكُنِْتية كا

رتُني ثَودتُ َأخْتاُلاوشاهومي حتَّى غَدجح ظُمتُ وعلْفي، فكَِبرع ِسنوقد ُأح ،، 

تباِهينائي، مقُر ابينفِّعتَرع، مبزي إلى أقدامي اَألرجوع ا بقياساتي، من كَِتفَي 

 .هامٍة يكَلِّلُها قَرناِن معقوفاِن فيِهما حد السيفعنهم ِب
*** 

إلى ِجهٍة ولَم َأدِر ِلم اقْتُِلعتُ، ذاك النَّهار، من محيطي، ونُِقلْتُ في عربٍة 

  ، اأخير ،األمر وهان .الراحة وسائَل ةً إذْ مفتَِقدةًـحلَةُ متِعبكانَِت الـر .مجهولة
  

  

  
  

  

  .ِيتْنامْڤ* 

 .ـانيا الحاليةپِجِنرالية كاتالُنْيا اليوم، في إسـ **
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 فُأنِْزلْتُ واقْتُدتُ إلى اسطَبٍل، راح بعدها شخصاِن يعِمالِن في، حفا ولَمعانًا، حتَّى

 - وال شَك في األمر-خُيَل إلي أنِّي، اللَّحظةَ، سَأشْتَِرك في مباراة جمال، وأنِّي 

 .لَراِبحها

 أمري؛ وإن أنا عِلفْتُ في االنِتظار، مضى وقتٌ غَير قصيٍر وأنا في حيرٍة من

وتَحيرتُ أكثر حين اقْتُدتُ إلى ركٍْن . فإن تَشَوقَ ما أنا سائر إليه كان إلى ازِدياد

 . آخَر من المكان، وسِمعتُ جلَبةً كُبرى

*** 
  

في تَعجٍب وانِْبهار، وما هي ِسوى دقاِئقَ معدودٍة فُِتح باب بعدها، فَأطْلَلْتُ منه، 

على ساحٍة فَسيحٍة خاليٍة إالَّ من بعض األشخاص، ومدرجاٍت مكتَظٍَّة بُأناٍس من 

مختَِلف األعمار واألشكال واألجناس؛ وكان ِصياح هؤالء، كلَّما اقْتَربتُ من 

 .وسط الحلْبة، يزداد، وتَزداد معه حيرتي

رهنا منِّي مد ِتفْزازيثمياِن السعسكُضاِن ويرْأ لهما . جان، وراحا يبَأع لَم

وِإللْعابهما إياي أوَل األمر، فأنا ثَور ثاِبتٌ جبار، وليس لي أن ُأواِجه المتَالِعبين 

أن وما لكنَّهما رفَعا وِتيرةَ االسِتفْزاز، فكان ال بد لي من التَّحرك، السي. الضعفاء

كال . ِصيتي غَدا على الِمحمنه لَو كَّنتُ َأتَمِدهما، وِكدتُ على َأثَر أحودوهكذا، ع

أِن احتَمى خَلْفَ لَوٍح من الخَشَب كاد يتَفَسخُ تَحتَ وطَْأة ضربات قَرنَي، فهاجِت 

بفي اللُّع شاركينالم ددع تَفَعار ماهير؛ ثُمنة الجةمن ِضملْبالح  : ،كُضري واحد

 . وثاٍن يتَحدى، وثالثٌ يلَوح بِقطْعة قُماش

*** 
  

ءزتُ، ومن دون إرادٍة منِّي، جحبدا وكَأنِّي َأصة، ابة القاِئمِحيرسُأ من المزتَجال ي 

ون علي، فيما أساليب مهاجمتهم ال بِل الجزء األهم فيها؛ وَأخَذَ الممثِّلون يتَناوب

دا لي لَِعبما ب نُف، بحيثُ أنُل وتَعدتَتَب ايل اإيفي أوذابا األمر غَدا عنَظَّمال ا م 

  يمِعن في غَرز  مغْمض العينَيِن،  ذا جلٍّ،افِمن فارٍس يمتَطي ِحصانً :ايةـإلى نه
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 ،راحوقد َأثْخَنَتْني الج ،قِْبُل عليٍة يعصارعي مددي، إلى مسمه في جهحه وسمر

 .ِليضِحك الجماهير منِّي، قبَل أن يجِهز علي بسيفه

تُ، أخيرراوإذْ خَرماهيرِت الجهاج ،صاِرعمي المتْ تَرياج، وراحما هأي -

 للجماهير الهاِتفَة ا بمأثَرته، يرفَع قُبعتَه ملَوحالبطََل بالورود، فيما، هو، فَِرحا

، فجِررتُ من ِقبل دابٍة عجوٍز اأما أنا الَّذي لَم تَكُن حياتُه ِلتَهم أحدو. بحياته

 . ِلقُوتها وبهاء طَلْعتهاانَّها ما ازدهتْ يومعاشَتْ طَويالً أل
١٩٩٦  

  
  
 

 

íş]ĆçĆŠÖ_ 
 ةا الالَّتينيـَّپ أور-فتيش زمن التَّ

 واستَلْطَفَني أحد اَألسياد، وَأراد أن يقَربني، فجعلَني، أنا الفَالَّحةَ، مربيةً البنته

 .الوحيدة، ومهذِّبة

ود جيِهكانكاتها، وتَورغيرة في جميع تَحتابعة الصعلى م كَّزتَرها عند ري ي

 . ها عند الضرورة القُصوىالحاجة، وتَهذيِب

د بالويابنةَ الس ِصيبي فكان ذيبا التَّهساطَةوأمبع الِعباتها من ، أيإحدى م ر

 سدها، ِشتاء، والَّتي كانَتْ تتلقَّى الِعقاب ِفراشها، بج*بنات الفَالَّحين، ومدِفئات

برساها تَتَِّعظاعنها، ضة، عدشاهعلى الم ،هي ،ربباج عادةً، فيما تُجوبالكُر ،. 

 .وأما أنا، فكُنْتُ ُأَؤدي دوري في صمت الجاِهل
*** 

  

  
 *مأطفال عبيد األرض تُستَخد ة ، قبَل ظهور وساِئل اكانت أجسادفي تَسخين أِسر ،ف عليها اليومتَعارلتَّدِفَئة الم

رد الشِّتاء، حتَّى إذا مالً بحتَ في الِفراش، والسيما حيث تكون الرجالن، ملتَّجمعاألسياد ومن لهم، فيقوم الطِّفُل با

يالس الطِّفُل، ونام انسحب ،ن له النَّومأو م ديالس رما قر ن له دفءأو مفي الد.  
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ذيبلَتْ تَهلَغَتْ ابنتُه، واكْتَمدي، وقد بد سيحاكم التَّفتيش في يم اوإذْ غَدا أمر 

تَّحقيقات الَّتي كانَتْ تلك المحاكم تُجريها بحسب العصر، كَلَّفَني المشاركةَ في ال

لَة علي على ومع المتَّهمات بالهرطَقَة في أقْباء القَصر، فقُمتُ بالمِهمة الموك

الوجه األكمل، وذاع ِصيتي وِصيتُ سوطي إذْ تَوالَِت اعِترافاتُ المعتَقَالت، 

 استَخْرجتُ اعِترافاِتهن بلَذَّة الخَبير وتَفَنُّن بريئاتٌ"وإن، بينَهن، على ما ِقيَل، 

 ".المماِرس

 . وأما صمتُ الجاِهل فتَحوَل، ِعنْدي، تَجاهَل عاِرف

*** 
  

وقُيض لي أن َأستَجِوب صِبيةً ذُِكر أنَّها تَقَربتْ من الشَّيطان حتَّى استَحوذَ عليها، 

لْتُ فيها سمد هذا فَأعطان، وبطَرالشَّي عجفي آالمها و طي، وكُلُّ ظَنِّي أنو

وما ِزلْتُ في سعِيي، والشَّيطان، في عرفي، يتَلَوى . األخير من جسدها، ُأحررها

 من اَأللَم ويلْعن الساعةَ الَّتي دخََل فيها جسد تلك الصِبية، حتَّى تَوقَّفَ نَبضها،

كَّنْتُ أخيرتُ أنِّي تَمتَنْتَجثُ َأخَذَ افاسية بحمن القُو طان، لكنَّه كانمن الشَّي 

 .الِمسكينةَ معه
*** 

  

ظَنَنْتُ ألياٍم أنِّي َأديتُ واجبي نَحو عقيدتي، وَأنقَذْتُ، في المطْلَق، نَفْس تلك الفتاة 

فوِجْئتُ، ذاتَ نَهار، بُأم ثَكْلى تَبحثُ عن جثَّة بيد أنِّي . من المستَحِوِذ عليها

وحيدتها، وعِلمتُ أن البنَيةَ خَرساء طَرشاء منذُ الِوالدة، وقد ضاعتْ في الغاب، 

حدحيدةً رتْ فيه وافَأقام زاِرعون، من هناك، ِشبهها منْتَِزعي هر قبَل أنمن الد 

إلي لْهاء، وتُقادت،  . للتَّحقيقبنْتُ واتُِّهمتَقَلْتُ، فخُوت؛ واستُ، فخَِرسِدمص

 .بدوري، بالهرطَقَة، فحقَّقَتْ معي رفيقاتُ اَألمس، وذُقْتُ طَعم السوط في صمت

 .إنَّه صمتُ الحقيقة الَّذي يلي تَجاهَل العاِرف
   ١٩٩٧ وضع - ١٩٩٥ِفكرة 



ON<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<á^ÛÃÞ<êq^Þ<<<<<< <
  

fl†₣£_ 
ضارة االسِتعباد ح  نمة إحدى قرزى قبيلة اُألولُف بإفريقيا الغربي -

-

رتُ حوباورالمٍة ا، كَبيرة والدي ِسوى عِعيقُني عن أبناء ركَبير، ال تُفَر ابن 

هي، وال يجِزعلى وملو كوخي أكْواخَهم إالَّ بِمقْدار رِةعيفوِع القَررعليه الم . 

تُ، ذاتَ يوٍم، فَِرحعجَأ، من راِبيٍةاورفير، ُألفاجٍد ويبص  ِطلَّة، بالنِّيران تَلتَِهمم 

قَريتي، وباَألغْالل تَلْتَفُّ حوَل أعناق أهلي، فيما السياطُ، بأيدي رجاٍل من غَيِر 

  . لَوني، تُجِبرهم على اِإلذْعان والسير باتِّجاه الشَّاِطئ
  

جهة الغُرباء، وكأن روح الحرية امتَلَكَتْني، وطارتْ بي، فوجدتُني، في موا

ِويتُ دِمعس يفي، وفيِهم ُأشِْغلُه، إلى أنِلتُ ستُ اُأصسسُل، وَأحمن قَب هدهَأع لَم 

 . ِبِشهاٍب ناري يجتازني، فسقَطْت
  

 جهول، فيما أحدسيراِن إلى المِن ييدقَيالم ِطفلَي ،نَييُأقِْفَل ع َل أنتُ، قَبوشَِهد

 .أبناء قَريتي فَِرح يتَأمُل ما ُأعِطي بدَل مبيِعه الحريةَ
٩٩٥ ١

 
îÿÃĞÊşù_ 

  مجاهُل اَألمازونزمن االكِتشافات الكُبرى 

 اني اإلنسانمة"وسوِطني غاباِت اَألمازون، و"َأناكُنْدَل معة، جبأِمريكا الجنوبي 

 طولُها إلى سبعة أمتار، وتَِعيشُ من االلِتفاف على ووصفَني باألفعى الَّتي يِصُل

 .ضحاياها من الطُّيور واللَّبونات، ثُم خَنِْقها، فابِتالِعها

 طادَأص ت، ال َأنْفَكشَِبع ل اإلنسان أنِّي، وإنتُ به من ِقبما اتُِّهم ولعلَّ أفظع

َأتَقَيُأ ما في جوفي وَأستَبِدلُه بصيٍد طَراِئدي وفَراِئسي، ال لشيٍء إالَّ ِللَذَّة القَتل، ف

، وال َأقوم به وجوابي على ِمثل هذا االتِّهام أن األمر، ِعندي، غَريزي. جديد

ُل اإلنسانفْعرةً كما قد يخَيتَ .مِسبن حيا م كذْرفع ،الكثير لَمك تَعلَّطْتَ،  نَفْسفتَس  
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ل، أيضفقط على الكَون، ب ك، في ذلك، على اليسني ِجنِْسك، فأنتَ عندعلى ب ،

 .األقّل، بعض خَيار
  

 !ودمتَ أيها المكْتَِشف
١٩٩٧  

  
†Ćéÿ~₣¹_ 

زرزمن اسِتمرار االسِتحواذ  ج-  الكاراِييب إحدى 
ودون، أي ڤوَأخَذْتُ عن قَومي المستَقْدمين من إفريقيا الغربية ِعبادةَ الـ

قيدةَ أسيادياألرواح، على الرِتناقي عتي ؛غم من اعيرني بحذَكِّرثٌ يفهي إر 

تأثِّرر؛ وما ِزلْتُ ملطَةَ الغَيفْضي سثُِّل رمة، ويى  بها حتَّاوبالدي األصلي

 .استَحوذَتْ علي وملَكَتْني
  

طَقْس ُأماِرس د األكبر، أنيب من السلي، للتَّقَر دال ب اوكانا خاص هديري 

وإذْ طَمحتُ إلى الوصول . الهنْغان، فيما اللُّوا، أِو الروح الخاصةُ بي، تَحِميني

وى، كانة القُصاخلياحة الدحياتإلى الرالتَّض إلى الِعبادة، تقديم ،علي   . 

وال َأدري إِن استُغِْللْتُ من ِقبل الهنْغان، غَير أن التَّضحياِت الَّتي طَلَب منِّي 

: يةَ بواِحٍد من اثنَينتَقديمها تَجاوزِت المعقوَل، وبلَغَتْ، حتَّى، حد تَخِْييري التَّضِح

 . لَم يبلُِغ العاِشرةَ من العمرفي السن، وابٍن وحيٍدواِلدٍة طاِعنٍَة 
  

 ،ولكن ،لُّصلْتُ التَّمري، وحاوتُ في أمةُ من دونِحراخليةُ الداحوى، فالردج 

  . غَدتْ هوسي

الَةً، سِتحاولما وجدتُ في الخَيار بين ُأم وهبتْني الحياةَ، وابٍن وهبتُه للحياة، 

قَررتُ أن ُأضحي بحياتي؛ ثُم نَفَّذْتُ قَراري ِفعالً، وبحسب الطُّقوس، وفاتَني أنِّي 

دم التَّضحية بنَفسي أيضاكُنْتُ، في عرخَيا، م. 
 ١٩٩٧ وضع - ١٩٩٥ِفكرة 
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ÛĆ–Ö_ 
  في زمن ِنضالإقالَةٌ

تُ معه جاِهديعتُ عليه، فسوفُِرض ،إنسان علي با، كما اوفُِرضة الصِمثالي عند 

 وقَِد اخْتار السياسةَ مصدر ِرزٍق، فعلَتْ رتَبه، -في ِنضال الشَّباب؛ بيد أنَّه 

وإذْ سَألْتُه ِلم يفْعُل ما يفْعل، وأين غَدِت الِمثاليةُ، . جبر حكَم، فتَ-وصار ذا شْأٍن 

 .وصار النِّضاُل، تَحجج، في قَهره اآلخرين، بالِحفاظ على ما وصَل إليه
  

 .وكان َأن ُأِقلْت
٩٧   ١٩

 
Ý†łr₣¹_ 

  إحدى جزر ُأقياِنيا-زمن النَّفي 

ي ِعز فَورة التَّصنيع وما رافَقَها من فَقٍْر عاِملي، فقَسوتُ وقَستْ علي األيام، ف

 .على الغَير بدوري، وَأكْثَرت، محلِّالً لنَفْسي كلَّ شيٍء، بما في ذلك القَتْل

وكان أن ضِبطْتُ، فاعتَرفْتُ بِقسٍم من ذنوبي، ورحتُ، في انتظار صدور الحكم 

في ما و ُأفَكِّر ،عليلْتُ إليه، راِفضاصشَر، طاِمعفي أمري ب نْظُري في ا أن 

راالعيش وحيدجٍة ما من حقْعفي ب . 

وإذْ رِحمتُ، فُأبِعدتْ عنَّي كأس اإلعدام، حِكم علي باألشغال الشَّاقَّة المؤبدة، 

 األميال من والنَّفْي إلى مستعمرٍة جديدٍة للتَّاج البريطاني، على بعد آالف

 .موِطني

 . ُرت جكْسن بُأستراليا، وأما المصير ففي ِعلم الغَيبپوأما الوجهةُ فمرفَُأ 
  

وشاءِت األمواج أن تُقَرر، فجنَحِت السفينةُ واصطَدمتْ بصخور حريتي، إذْ 

أيض ،ِت األقدارمن طاشاء نْجي فلَم ،رتُقَر كَّابها، ، أنفينة، كما من راِقم الس

اأحرارقَّقَتْ، أخيرفتَح ،حكومين، ِسوايا ومَأعيشَ وحيد ا، ُأمنيةُ حياتي في أن. 
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 الشَّاِطئ ما َأحتاجه من متَاع السفينة، ال وكان أن نظَّمتُ أموري، فسحبتُ إلى

وجعلْتُ لي، في الجزيرة . بل كلَّ ما حلُمتُ أن َأتَملَّكَه في هذه الدنيا، وأكثر

 لخَيالي، فغَدتْ، في كلمٍة، ا، ثُم جعلْتُ منها مرتَعاالخالية من أي ِإنٍْس، مسكنً

ملكَتي ِشعرتي امنً. ثورةً، وجمهوريمز نْفاينَّتي فترةً، ففي مإلى اوِعشْتُ في ج ،

 . اأن تَحولَِت الجزيرةُ، بِفعل الواقع، ِسجنً

فكيفَ لي أن َأِعيشَ بقيةَ عمري، :  حاولْتُ االعتماد على مخيلَتي الضعيفةاوعبثً

حيدفي، وافي خَويرَأموتَ، في ح ل، كيفَ لي أن؟ ال بحيد؟اتي، و 

وَأملْتُ، فإذا بسفينٍة، بعد أعواٍم لم َأستَِطع عدها، تَكْتَِشفُ زميلتَها المتَحطِّمةَ، 

 .فَأسرعتُ إلى ربانها وعرفْتُه ِباسمي، وحكَيتُ له ِقصتي
  

 .إنِّي لَم َأكِْذب: وُأصِدقُكُم القَوَل
         ١٩٩٧ِفكرةُ طفولٍَة، وضع 

< <

íÿÃÿfĞŞŽ¹_ 
لدتش مدينةُ-زمن التَّصنيع  لِْبرغ بأرض  ا * ه ِيِد

 فَأعطَيتُ - اإلنتاج  والِمطْبعةُ، في عرف كثيرين، أنْبُل آالِت-وصنِّعتُ ِمطْبعةً 

لمتَبحر والمردد كتاباِت ا في مَؤلَّفاٍت، منها الرصين والخَفيف، االحياةَ حروفً

 .لخاِلد والَّذي ال تُشِْرقُ عليه شَمسالمنْزُل والغاِئص في البذاءة، اساِبِقين، ال

 ماِهٍر تَِعٍب إلى آخَر نيدي، فِمن ِمهاَألي تْ عليَل نَهار، وتَعاقَبتُ لَيتُخِْدمُأس

ه عنَّي شَكْوى، إلى أن ردِدير، وال تَصُأ لي هدهتُ قاِصٍر نَشيط، ال يِرم

ةُ ِلتَنْفَععالَجِد الما لم تَعتَكَنْتُ لمفْتُ، فاسعوض . 

وإذْ عِزلْتُ فَتْرةً، صدر الحكْم علي، في ما بعد، وبمكالَمٍة ثُناِئيٍة وِجيزة، فحملْتُ 

 .إلى مسبٍك، وذُوبتُ، فُأِعدتُ إلى المواد الَّتي حولْتُ منها
١٩٩٥  

  

  

  

 .ألمانيا* 
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†è†Ć–Ö_ 
 سان مانوِيل دي روزخْو دهِجنْتينا مدينةُ-عيو بَأر ر  روز

 أنا الَّذي لَم ،ا األسباب، ضريروسقَطْتُ من على شَجرٍة مثِْمرٍة ُألصِبح، َألتْفَِه

حِنقْتُ، أوَل األمر، ِلحظِّي العاِثر، وانْعكَس ذلك في تَصرفاتي . يكُِن العالَم ِليسعه

 النِّسيان، ذاك العاِمَل الساِحر، جاءني مع الوقْت،  لكن؛مع من َأحبوني وَأحببتُهم

ما ودعما بوالسي ،تُه عليلَّتْ ِنعمتُ ِلسؤاليوحدج :وابأنا؟ ج اِلمفي سؤاٍل ا شاِفي 

 وِلم غَيري؟: آخَر
  

ِديسج وِقينعلْتُ حالي بحال ِسواي من المقاب أن ُل اوكانحالي أفْض تُ أندجفو ،

. ةُ وظائفها المتَبقِّيةَ زادتْ فاِعليأن حواسيومن حال الكثيرين منهم، السيما 

 لكُلِّ معوٍق ما يعوضه من النَّقْص الَّذي هو فيه، حتَّى إذا زادتْ دركْتُ أنوَأ

 عن كُلِّ حد معقول، بِقي له ِفكْره الكَِفيُل بإيصاله إلى أبعد مما معوقاتُه الجسِديةُ

سوي ِصربي فالِفكْر ،واسالح برِصَل إليه عي أن ِكنمي لِْمسذُوقُ ويوي شُموي عم

عيدلِّقُ بحل يشي، ال بممانًاويكانًا، زا وم. 
  

قِْليوِقين ععالم قْتُ عنداوَأطْرِديسضوا، جوعي ما خَِسروه ا، فكيفَ ِلهؤالء أن ،

قِْليةَاعقِْليحاَل هؤالء الع تُ، بالتَّفكير والتَّحليل، أندج؟ وو تْ، كانبعكُلَّما ص ،

 فإدراكُهم ِلما هم عليه يكون، والحاُل هذه، ؛انِعكاسها، على نَفِْسيتهم، أكثر راحةً

طَبيِعي رتَبعا يتْ ممبةُ، كلَّما اقَتَرقِْليدوم، فيما حالُهم الععم ها، اِشبهانِْعكاس كان ،

كُهم ِلما هم عليه يكون، والحاُل تلك، بدرجاٍت  فإدرا؛على نَفِْسيتهم، أقَلَّ راحة

 .مقْبولَة
  

 . اإلنسان؟ ووجدتُ أن الهِل الِفكْر ِمقْياس وجوِد: وفَكَّرتُ

قِْليع وِقينعالم إلغاء بجكذلك لو الِفكْر ر افلَو كانة، واألطفاِل من غَيشَريمن الب 

  بحسب  -ر ـولَغَدا الِفكْ ن،ـرة والذِّهـ ضعيِفي الذَّاِكن، والشُّيوِخ منـالمدِرِكي
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 ممثِّالً -األشخاص، ومراحِل نُمو الجسد والعقْل، والبيَئة، والتَّطَوِر االجِتماعي 

   . ان الواحد، بدرجاٍت مختَِلفَة، وذلك بحسب مراِحل حياته المتَنَوعةاإلنس
  

ورجاِمدة، في هذا الكَون، د تْ أمتُِبرةً اعيلكُلِّ الكاِئنات، َأح تُ إلى أنياوانْتَه ،

اج، فاِعٌل  النَّبات والحيوان والحشَرات والجماد، فكُلُّ شيٍء، في االنِْدمحتَّى َأتْفَه

  .ومتَساٍو
  

تُ داردق، قَصبتُ نَفْسي بما ساوإذْ َأقْنَعقِْليوِقين ععة الما ِلرعايا ، عاِرض

ماتيِخد. 
١٩٩٧    

 

íÿ‘^‘Ć†Ö_ 
ِجرام المنَظَّ إل كيةحدة اَألِمري شيكاغو بالواليات المتَّ مدينةُ-م زمن ا

؛ ثم وضبتُ، وصدرت، وجلُّ  إتْقاٍن، بشَروجِعلْتُ رصاصةً، وقد خَلَقَني، في

؟ ا؟ أم في يد مزاِرٍع يبِعد ثُعبانًاأين سَأستَِقر؟ أفي يد صياٍد يرمي عصفور: همي

 ؟ أم في غَيِر هاتَيِن اليديِنا؟ أم في يد مداِفٍع يدحر عدواأفي يد قَنَّاٍص يردي بريًئ

 أو تَيِنك؟

 لقَتُْل، وال شَيء عداه؟ا -  وال ذَنْب لي في ما أنا عليه- َأويكون الغَرض منِّي

  قَتْالً؟- ا أم عدوا، بريًئا أم ثُعبانًا َأَأصاب عصفور- ثُم، َأفَال يبقَى القَتُْل 

*** 
  

تُ، أخيررتَقْراِإسج أحرميالٍت لي، في دياتي، : ِدهم، مع زفي االنِْتظار كانَتْ ح

 .وفيه كان قَلَقي؛ وفي اسِتعمالي كان موتي، وفيه كان خَالصي

من ، ولُقِّمتُ، فوجدتُني اُأدِخلْتُ ِمغْالقَ بنْدِقيٍة متَحركً: وجاءتْ لَحظَةُ النِّهاية

نْدِقية، ثُم صوبتْ، فإذا في آِخر النَّفَق حركَِت الب.  نَفٍَق معِتٍم يؤدي إلى نورِضمن

 . رْأس ِطفٍْل يظْهر
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أي .. . شُلَّتْ يمينُك؛ ويلَك، أين تْأخُذُني:ويحك صاحب البنْدِقية... ال، ال ُأريد

 جالٍَّد أنت؟

ثم كان تَثْبيتٌ ِلساق البنْدِقية على الكَِتف، وإمساك بالقاِبض، وكَبس السبابة على 

 ...الزناد، فانْطَلَقْتُ عبر اُألستون، وخَرجتُ من الماسورة إلى النُّور
  

فَ، فَأاَأُأطِْفُئ، ال ِحيلَةَ لي، نورتَجار خْطأ؟، أم تُراه 
٩٩٦ ١

 
íÿÚ^Ûş£_ 

ماية في بريطانيا العظمىزمن االسِتهالك المترف  ر-  أحد حقول ال
 ودجنْتُ، أنا ِشعار السالم ورمز الحرية، في مزرعٍة متَخَصصة، مع آالف

دنا، يوم حشٍْر ، في ِمساحٍة ضيقَة، فكان كلُّ يوٍم، ِعنْ وحِشرتُ، معهن؛الرفيقات

 .لدرجٍة نَِسينا معها، نحن معشَر الطُّيور، كيفَ نَطير
  

فيقاٍت لي، وُأِخذْتُ، معهنتُ، ذاتَ نَهار، مع رلِّبنا، وعِشرقٍْل فَسيح، وحإلى ح ،

فمطِْلقُ الحمام ينْتُفُ :  ويا لَلْمصير؛مرةً أخرى، في حفْرٍة، بانِتظار المصير

يشَ أذْنابها حتَّى تَِطير، فيما المتَبارون في الحقْل يمِطرون عليها نيران ِر

وأما طَِويُل .  دائرٍة محددة، كَِسبوا النُّقاطَ، وإالَّ فَالمن ِضمنبناِدقهم، فإن سقَطَتْ 

 فإن هم ؛ِر المتَبارينالعمر من الحمام فيتَخَطَّى الداِئرةَ ِليقَع في فَخِّ الصادة من غَي

 .َأخطُأوه بدوِرهم، ناَل حريتَه
  

 ...وِهمتُ في الحرية

  ألحريةُ، ما الحرية؟ 

بيَئةٌ طَبيِعيةٌ وعقيِديةٌ تَفْرض تَصرفاٍت معينَةً، : إنَّما الحريةُ تَرتَِكز على ثالثٍة

 . ب في حرياتها، ودساتير وأنِْظمةٌ تَحمي الحرياِت وتَصونُهاوتاريخٌ يثَبتُ الشُّعو
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ريفَ واِحدطْلَقًاوال تَعا أو ملُمةُ حيرعليها؛ والح ل كَالمة، بيرتَجى وال  للحري 

دلُغُه أبانَبجاِمح تنا الَّذي، كُلَّما كانيرح تَعرا خَيالُنا فَمتْ معه ا؛ وأمعتَوس ،

 .حريتُنا
  

   ... لحريةَا! ألحريةَ

 .ينْتَشوَأدركْتُ، فَجأةً، أنِّي بدْأتُ ُأفَكِّر وَأتَكَلَّم وُأطاِلب كاإلنسان فيما ذَيِلي 

ها إنِّي َأنْطَِلق، فإن ُأِصبتُ فََألمتْ على الفَور، وإن نَجوتُ فلْتَكُن لي ! واذَنَباه

جلُّ ما خَِشيتُه وأنا َأِطير للمرة األولى خارج ِسجني، واألخيرِة على . حريتي

ُأقَد ة إنسان، وَأفْنى قَبَل أنِلِهواي َأتَألَّم ح، أنجاَألرطَعام إلى ماِئدة جاِئعام .  
١٩٩٧ 

  

ÐŽjÿÃłß₣¹_ 
بي ة منبع النُّبوءات في آسيا الغر-زمن التحوالت المتساِرعة واآلالت المبرمجة 

ثُ

تُ اوَأطْلَلْتُ، أخيريعد؛ فسحتَّى تَقي قَّد؛ وتَنَظَّمحتَّى تَع ثَ إنساٍن فَكَّرِمَل إرَألح ،

مرٌؤ عادي، وإن، اُواَألنْسنَة، وآمنْتُ بأن كلَّ امِرٍئ، على مر التَّاريخ، للتََأنْسن 

ًئ. فيِه، نَِبيشَي ذلك في كَسةَ، وانْعُل والطَّبيعتَفاعإنساٍن ي درجاوهكذا، ِعشْتُ م 

 من ااق ذاتيمن ِفكٍر وِشعٍر ورسم، وخَلَصتُ إلى أن اإلنسان في حاجٍة إلى االنِْعت

واإلنسان ليس ما يكون، بل ما  ...اإلرث العقيدي واالجِتماعي الَّذي ينوء تَحتَه

 . يصِبح، وبالخَيال المستَقبُل، وبالِفكْر نَتَخَطَّى عالَمنا ونَنْتَمي إلى عالٍَم آخَر
١٩٩٦  

  

‚Žñ^ÃÖ_ 
 حي ال تحديد لمكاٍن أو تدوين لزمان

 ...ا وال مدركًا زمان، ال محسوسواللى القُوة، ال مكان لي وعدتُ إ
١٩٩٧ 
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، فقام السحر )٢(، ووسطَ الزمكان)١(ِإنْصدع الفَجر في الالَّزمان والالَّمكان* 

 يِطلُّ على ا اللَّذَّة واآلالم، رضيع)٣(نِبثاقَ الشَّريِف من حشااألدنى يراِفقُ ا

 .المجهول

 الواقع فيه السادس والثَّالثون من فصل )٤(جاء الشّريفُ الكَون يوم التِّسِت* 

 .)٦( من العام الرابِع والخَمسين للبركان)٥(الزهور

 *في ذلك العام، قد ح ،في وكانَِت األمطار ،األزهار تْ طويالً، حتَّى إنِبس

فصلها، لم تَكُن قَد برعمتْ؛ وانْهلَِّت السماء بالمطر، لَحظتَها، فعزفَِت الطَّبيعةُ، 

اطَيررِعدواا وشَجليد، وسشرى الشَّريِف الوبب األتباع ياة، وفَِرحالح لحن ،. 

ريِف بما منعتْه عن كثيرين من قُرنائه، فتَربى وكأن الطَّبيعةَ َأنْعمتْ على الشَّ* 

، وجمع أهلُه الِعلم إلى مكارِم )٧(افي رغٍَد من العيش وفي خَيِر اَألشراِف حشً

 .، ونَشََأ على الفَضائلاألخالق، فعرفَ طفولةً هنيئةً

 *غيرَل الشَّريفُ، صتْ اواتَّصال، وجاءِف ، بالطَّبيعة، فتَفاعطُفولتُه في بيئٍة ِنص

ة، فيها، موسية والشَّجاعة والفُروءرساِلمة، ما زاَل للمة، مريضوفي ح ،كان

مده ،اإلنسان المعاِصر فيها، بعد دِمْل يهالً امنطقٍة لم تُعماُل، سبل لَفَّها الج ،

 .وِجباالً

، إذْ لم يكُِن البغض، بعد، قد ايعوَأحب الشَّريفُ، إلى الطَّبيعة، ناسه، جم* 

خالَجه، أو القَلقُ تَمكَّن منه؛ ولعلَّه َأخَص بحبه، إلى والدته، ِطفلةَ أحد أتباع 

 . أطفال حاشية البالطعلى إلعابوالده، حنان، وكان اعتاد إلعابها 
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واخْتار الشَّريفُ، منذُ نُعومة َأظْفاره، صومعةً على تلٍَّة تُشِْرفُ على عاصمة * 

أبيه، يهجع إليها لالبِتعاد عن بني ِجنسه، والتأمِل في الكَون والطَّبيعة، 

 .وأسراِرهما

ه التِّسع ِقيَل إنَّها في قَرِض الشِّعر، وكانَتْ للشَّريِف موهبةٌ ستَستَِمر في ِتسعات* 

ومد درداوالحقيقةُ أنَّه سيبشاِعر، تمام كُنولم ي رشْعي ا أنَّه كان فَكِّري كما كان 

 .على الورق ولم يكُن برسامصورا ولم يكُن بمفكِّر، وينْقُُل ِشعره وِفكره 

 *تَِّجهالولَسوفَ ي اإلنسان،  شعور بوياته، صه، وطَواَل حشَّريِف، كما تَفكير

 .فهو الغايةُ من هذا الكَون، ولَوال هو، ال مبرر للحياة
 ١٩٩٦نيسان 

 

  
Ö_đjnÖ]<₣íÿÃłŠíÿéŽÞ^ 
لَِئن عاشَ الشَّريفُ طفولتَه في هناٍء وسعادة، فإنَّه لَم يِع معنى هذا الهناء وتلك * 

عدما خَِسرهما غَداةَ ِذكرى ِوالدته التَّاسعة، وإثر هجمٍة وحشيٍة السعادة، إالَّ ب

 اخل، ما إننٍَة من الدخَو هم بعضساِندطامعون، ي جاهلون غاِدرة، شَنَّها جيران

 .فَتَحوا للغادرين أبواب العاصمة حتَّى زِهقَتْ أرواحهم

 ا وهرباك ما حصل، وانْتَحرِت المِلكَةُ حزنًُأغِْتيَل المِلك في ِفراشه ولما يدِر* 

غتَِصبطي المعٍي أو إكراٍه على اقِتراٍن الِحٍق يبةًمن سشرعي  ا األتباع؛ وأم

 .افاستَماتَ بعضهم في الدفاع عن أرض الجدود، وإنَّما، عبثً

موت، إذْ هرب به أتباع، وما وُأنِْقذَ الشَّريفُ، في ِشبه ُأعجوبة، من براِثن ال* 

بعيد وإن ،دوا األمانجعن وادي بالد األشراف األخضرازالوا إلى حين و . 

 طَري العود، عطفَ أم وِرعايةَ أٍب، ، وهو بعدَأفْقَدِت الهجمةُ الشَّريفَ* 

  الجبال الوِعرة القاسية ، هناك، في تلك افانْتَقََل قَسر وَأورثَتْه قضيةَ شعٍب ووطَن،
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ة، مواِجهبِكرجولة المه، إلى الرتْه وناسمش، كما االَّتي حيوشَظَفَ الع التَّهجير 

ني قَومه، وراحدور بالِحقْد في ص وخر تَكْسوه كما نُمالبة الصتْ ِسماتُ ص

 .خُضرةُ السهوب، باألمِس، لَينَتْه

وما إن َأتم الشَّريفُ الرابعةَ عشْرةَ من العمر حتَّى سلِّم، وبحسب اَألعراف، * 

ِذكر دجرِت الطُّفولةُ، بالنِّسبة إليه، مقَومه، فغَد مرحلةٌ لنشوؤن ى، فيما الشَّباب 

 .يعِرفَها

واستَمد الشَّريفُ الِحكمةَ من الطَّبيعة، إذْ لَطالَما تَفاعال، فَأحسن، إلى حد بعيد، * 

 نَّاه انِتقامتَملُّ ما يةَ شعٍب جتيم، مسوؤليالي الً، هو الفَِتيمتَحإدارةَ شؤون ِعباده، م

ِلما بقي من شعبمن غاِصٍب، وعودةٌ إلى أرٍض، وتحرير . 

ولَِئن كان الشَّريفُ يدِرك أن األرض للجميع، وأن الِخالفاِت بين البشَر إنَّما * 

 ِعهم في اقِتسامها وخَيراِتها، فقد قَرنيا على ما هي عليه -هي ِلطَموحاُل الد - 

اعد والحة السليب بقواألرض الس طالبة أتباعه استردادسامعلى األخذ بم. 

وأما الشَّريفُ، فكان يِحن، بين الحين والحين، إلى طُفولته، ملعِب خَياله، وإلى * 

بك، حفي ما تَر ،كملكته حيثُ تَرغتَِصبامالم قد غَدا سجين . 

وأما الشَّريفُ، فكان، إلى ذلك، يمنِّي النَّفْس بالعودة إلى صومعته، حبيبِته * 

 .، حيثُ يحلو له االلتقاء مع نَفسه)٨(يةاألزبِد
 ١٩٩٦نيسان 

 

  
đjÖ_nÖ]<₣íÿÃłŠnŽÖ^í 
 *فَرِجِد الشَّريفُ مي الَمملكته، أرضا من تَحرير مه : ا وناسخََل عامفاالحِتالُل د

 فيما التَّاسع، وأتباع الخارج المتحمسون، والداخِل المتَخَفَّون، بدأوا يتَملْملون،

 .لمذِعن لِنير المستَعِمر، دخََل اليأس نفسهاشعب المملكة، 
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فالمحررون من أبناء قَومه، : وَأيقَن الشَّريفُ أن المعركةَ دونَها تَضحياتٌ* 

طْأة وكذلك المأنَّه، وتحتَ و ديأجداده؛ ب عركة أرضرون، فيما ساحةُ المحر

 !عامل الزمن، رَأى المعركةَ آتيةً ال محالةَ، وِنعم التَّضحيات
  

واخْتار الشَّريفُ مطِلع العام البركاني لبدِء معركة التَّحرير بحيثُ يغْدو هذا * 

فاع الطَّبيعة عن المملكة بدحِر البركاِن أعداءها، بْل، التَّاريخ، ليس فقط تاريخَ ِد

ل االسِتقالل باالسِتحقاقاأيضتاريخَ تَحرير األرض ونَي ،. 
  

وَأشْرقَتْ شمس العام البركاني، فانْطَلَقَتْ شراِذم الشَّريِف، وبحسب ما خُطِّطَ * 

 أبواِب المملكة السبعة، تَحركَتْ لها، لالستيالء على مراكز العدو المتقدمِة وفتِح

 . ومشاةً، لتحرير النُّفوس والمقدساتابعدها الكتائب، فُرسانً
  

 * مغَزير، وع باِته، فساَل دممن س غتِصبما َأفاقَ المعركةُ بعدِت الممتَدواح

 جواده، ويراِفقُه ا ممتَِطي-الخَراب أرض الوادي األخضر؛ وإِذ اقْتَرب الشَّريفُ 

 على اصر والده، عاجلَه رجاُل من نَصب نَفسه مِلكًن قَ ِم-رهطٌ من رجاله 

 .األحرار بوابٍل من السهام، فُأِصيب في صدره إصاباٍت قاتلةً
  

ولَكَم كانَتْ دهشةُ األتباع واألعداء عظيمةً عندما تابع الشَّريفُ المعركةَ حتَّى * 

صر المبين والسهام، هي هي، لم تَنَْل ال منه وال من انِدفاعه؛ وما هي ِسوى النَّ

 .ساعاٍت انْتَهتْ بعدها المعركةُ، وتَحررِت األرض، وطوِردتْ فُلوُل المعتَدين
  

" معِجزةَ"وعبثاً دحض . غَدا الشَّريفُ، بعد تلك الواِقعة، أسطورةً وأكثر* 

 أن ما حماه إنَّما كتاب عزيز على قلبه وضعه والده المِلك في احالسهام، موِض

 منه بهذا التَّاريخ، فإصرار اتاريخ أرض الماِء والكَِأل، وقد َأودعه صدره إيمانً

قيقة، األتباع وخيالُهم الجاِمحتَخَلَّى عن الحي الهعه كانوا باإلضافة جناس إلى أن 

 سر ما قد في أمجماء وبناء الحل الدهم ِمن غَسطوالت، وأمامالحاجة إلى الب

  .يعجز عنه بشَر
 

  ضريحي  على وفُـلوقا :رـوٍر سَأَل عنها الشَّريفُ بعيد التَّحريـةُ أمـثالث* 
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الوالدين، ولقاء حبيبة الطُّفولة، واالنكفاء إلى الصومعة لبعض الوقت؛ وأما 

ضريحا والديه فذَكَّراه بتَضحياِتهما في سبيل شعبهما، وأما حنان فذَكَّرتْه بطفولٍة 

اك، َأطْرقَ، انْفَرطَ ِعقْدها، وأما صومعتُه فذَكَّرتْه بأطيب لحظات حياته؛ وهن

 .واستَرجع ما كان، وقَدر ثمن التَّحرير

 على طلٍب من األتباع يدعمه حقٌّ شَرعي ِوراثي قلَّما آمن -وتَسلَّم الشَّريفُ * 

 شوؤن الِبالد والِعباد، فَأحسن اإلدارةَ وسعى ِإلنْهاض مملكته من كَبوتها، -به 

 -ر ومآسيه، والموِت الَّذي قارب خالل معركة التَّحرير  بِفعل التَّهجي-لكنَّه 

 .ا زاَل حيماغاص، بعد حين، على دنيا الملَذَّات، ال لشَيٍء إالَّ ليثِْبتَ لنَفِسه أنَّه 
 ١٩٩٦تشرين الثّاني 

 

  
đjÖ_e]Ć†Ö]<₣íÿÃłŠíÿÃ 
 *الم أنواع كم، وخَِبرمارسة الحالشَّريفُ في م كمِيه .لَذَّاتِإنْهعفي س حوقد نَج 

 كما ؛األول فعادِت المملكة، بعد أقلَّ من عقٍْد، إلى ما كانَتْ عليه قُبيَل التَّهجير

 .شباب وماٌل وسلطان: حقَّقَ، في سعِيه الثَّاني، ما يصبو إليه من تمتَّع بثَالثٍة

ما يسعى لها كثيرون، وخاب فْألُه وغاب عن الشَّريِف أن ممارسةَ السلطة إنَّ* 

مع سقوط مقولِته حوَل الِفكَر اإلنسانية الحقَّة الَّتي ظَنَّها تُسير العالم، واكتشاِفه 

 قيمة، إنَّما تُنِْتجة القَِلقَة والسة عن النَّفس اإلنسانياألمور النَّاِجم غاِئرص أن

ياسيةً واجتماعية، تُفْضي بها إلى الكثير من مساراٍت اقتصاديةً، فُأخرى س

 .)٩(الِحسبان

 *تْ فقط طموحياةَ ليسالح واٍل، وأنإلى ز الشَّباب عن الشَّريِف أن اكما غاب 

إلى ماٍل وسلطة، بِل استمرار طبيعي وراحةٌ نَفسيةٌ يِجدها المرء في تَضحيٍة 

 .ِته في سبيل ُأسرٍة يؤسسانيتَقاسمها وشَريكةَ حيا
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، ثم، وفي غَفْلٍَة عن الجميع، وفيما سلطان اِإنْكَفََأ الشَّريفُ إلى صومعته حينً* 

واحد للحكماء، : وسلَّم الحكم مجِلسينالملك في يديه، قام بالتَّخلِّي عن العرش، 

وآخر للساسة؛ ودعا حنان ساِئالً إياها الزواج، فما تَمنَّعتْ وإن هالَها ما كان من 

 .حبيبها من حياٍة صاخبٍة، فالحب، في شَرِعها، هو األبقى، هو األسمى
  

لِعشرين من العمر، فانْتَقََل وحبه القديم وتَزوج الشَّريفُ، وقد بلَغَ السابعةَ وا* 

، ا وراءه سلطةً وماالً وجاهاالمتجدد إلى بيٍت متواِضٍع قريٍب من صومعته، تاركً

ابقةاناظرملكته السفَرٍد من أفراد م  له كأيستقبفي م . 
  

فلةُ حتَّى حِملَتْ أمها وولَدتْ حنان ِطفلةً فهام بها أبوها؛ وما إن دبِت الطِّ* 

دجدذَكاِء ِبكِْرِه ام رغَو ربسي األب أباه؛ وما كاد رهتْ إلى النُّور ِطفالً بجوَأخْر 

ِطفالً ثاني طَتْهقد َأع نانشَقُ األطفاَل، والطُّفولةَاحتَّى كانَتْ حعلَه يعج . 
  

من الطَّبيعِة وفيها : د لها الشَّريفُ أن تَنْموونَمِت العائلةُ الصغيرةُ كما َأرا* 

عرباألرض ز تَمهي الوالد وببعض الماشية تَربيةً، كانَِت ا،ولها؛ وفيما كان 

الً وأوالدعبيتها، ب عى شوؤناالوالدةُ تَر. 
  

 ولَِئن تَِعب الشَّريفُ وزوجه وضحيا في سبيل أوالدهما، وغَِلبتْ ساعاتُ* 

جهدهما وقَلَِقهما لحظاِت راحِتهما، فإن أويقاِت السعادة التي كانا يقِْضياِن 

من شأنها، و هما كانالنحوأوالدمعلَهما يعتَج ها، أندا، كَدوألعواٍم ا وِجد ،

 .عديدة
  

 * يدالشَّريفَ ب أن-عظم وقته لعائلته  وعلى الرغم من تَخصيص م- كان 

لعين الساهرةَ واُألذُن المنِصتَةَ لما يجري ويدور في اُل، بين فَينٍَة وأخرى، يمثِّ

ينفي الوادي األخضر، ع ،ِقيب ١١( قَوِمه وُأذُنَهم)١٠(الِبالد، وهو(. 
 ١٩٩٦تشرين الثّاني 
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đjÖ_íÿŠŽÚ^¤]<₣íÿÃłŠ 
 ما لَِبثَ مجلس الساسة، في أرض الماِء والكَِأل، أن وضع مجلس الحكماء* 

ئيسه اجاِنبةً لرِطيل موه في التَّحة نَفساسالس مجلس تََأخَّري كم؛ ولَمبالح دوانْفَر 

 .مالَّذي حكَم ِفعالً، وتَحكَّ
  

وكان أن طَمح رئيس المجلس في أن يذْكُره التَّاريخُ على نَحٍو ينْسى أهُل * 

عتَناِزَل طَوِليكَهم الموم ررحه، شَريفَهم المَل االبالد، مععرش، فجعن الع 

 .جمهوريتَه الفَِتيةَ ثُكْنةً كبيرة، وهدفُه تَدجين داخٍل وإرهاب خارج
  

ا إن نَجح الرئيس في ضبط جبهته الداخلية، ولو على ِحساب حرية شَعبه، وم* 

 .حتَّى فَتَح جبهةً خارجيةً مع جيرانه األقربين، وانْتَصر عليهم في سهولة
  

وانْتَشى الرئيس  بالغار يكَلُِّل هامتَه، فراح يتَوسع في جميع االتِّجاهات واِصالً * 

 .بالد الماِء والكَِأل بشواِطئ الِبحار والمحيطات، ولَو بهدر الدماء وهجر الهناء
  

 *المجلس إمبراطور ئيسةً، ورةُ إمبراطوريلَِت الجمهوريوونَِشطَِت اوتَح ،

التِّجارة، واكْتَسب ناس الوادي األخضر الوفير من الِغالل واألموال واألِرقَّاء، 

 .، ولَو عن طريق الغَصب واالحِتالل والقَهرافي ما ظَنُّوه نَعيمفعاشوا 
  

  
  

 بين تياراٍت وكان أن دب الفَساد في اإلمبراطورية، وتَفَرقَ ِرفاقُ األمِس* 

متخاِصمة، والهدفُ الوصوُل إلى المراكز السياسية والعسكرية ووضع اليد على 

 .، ال صون اإلمبراطورية ورخاء شُعوبهاأكبر قَدٍر من الثَّروات
  

  

  

 على ولَم يتََأخَِّر األعداء، تُساِندهم الشُّعوب المغلوبةُ على أمرها، في التألُِّب* 

اإلمبراطورية المستَقِوية، فراحتْ حدودها تَتَقَلَّص، وبلَغَ الخطر أرض الماِء 

 .والكَِأل نفسها
  

 *كرا َأدِدقُ بالبالد ولمحٍن، وما يهيش من ولَتْ إليه حاُل الجصالشَّريفُ ما و 

   – وبأمٍل شَعبي على طلٍب من أعضاء مجلس الساسة، - قام من مصيٍر مظِلم،
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  بِقي  من وقاد وَأحيا مجلس الحكماء، ،امنصِب نفسه إمبراطورعلى ال باالنِقالب

 .في جيشه في محاولٍة يائسٍة إلنقاذ الوطن

وإِذ استَماتَ الشُّريفُ ورجالُه في التَّصدي لألعداء، وطاَل حصار هؤالء * 

دنٍة حِفظَتْ دون جدوى، تَم االتِّفاقُ فالتَّوقيع على همن عاصمةَ الوادي األخضر 

 لَتْ في أنة، وَأمفَتْ باستقالل غَيِره من األوطان المجاِورتَراستقالَل الوطن، واع

 .يعم اإلخاء والتَّعاون شُعوب المنطقة
 ١٩٩٦تشرين الثّاني 

  
đjÖ_í‰^ĆŠÖ]<₣íÿÃłŠ 
 *دجده، مالشّريفُ نفس دجماومن الع ِة واألربعينر، على رأس ، وفي الخاِمس

 - من شَعبه والمجلسين  على طلٍب-قَوٍم يحتاجون إعادةَ تنظيٍم ورعايةً، فماَل 

 .بول بالمسؤوليةإلى القَ

 )١٢( بِثقٍَة- وقد خَبر الحكم وصقَلَتْه األيام -وَأحاطَ الشَّريفُ نَفسه، هذه المرة * 

ها، ال لشخِصه، بل ألرِض الوادي راح يعمُل على اخِتبارها للتأكُّد من إخالِص

 .األخضر وناِسه

وجاهر الشَّريفُ شعبه بواِقع الحال المتردي بِفعل الحروب العبثية الَّتي * 

وقعتْ، وما نَتَج منها من مآٍس اقتصاديٍة واجتماعية، ودعاه أن يشُد لألمِر 

 .حدةً على النُّهوض بالبالد من كَبوِتها واا، ويضحي، ويعمَل يد)١٣(ِحزامه

 *ملكة، إدارةً واقِتصاده في إعادة تَنظيم الموناس حللشَّريِف ما َأراد، فنَج اوكان 

وضرورياٍت اجِتماعيةً، واستَقامِت األمور في سرعٍة مدهشٍة، والفَضُل لشعٍب 

 .ِمثال-متَراص الصفوف، مؤمٍن بقائٍد

 الشَّريفُ، بعدما اطْمَئن إلى حاضر بالده، ِلبثِّ روح اَألنسنَة في شَعبه وسعى* 

  من  نسبٍة بدرِء أكبر وحدها، الكَفيلةُ أن اَألنسنَةَ، آمن إذْ المستقبَل، يضمن كي
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ِغيضفي ،رظْهي شَع أنللج ١٤(المخاطر عن الشَّعب، وبغَيِرها، ال بد( اإلخاء 

 . األنانيةُ واالنقسام، ويِعيد التَّاريخُ نفسه)١٥(والتَّضامن، وتَطْفو

 ولم يتََأخَِّر الشَّريفُ، بعدما بثَّ روح األنسنَة بين أفراد شَعبه، في العمل على* 

 ِفه، أنرةً، إذْ على دائرة النُّور، في عِلها كَونيعنَة، وجسيع ِنطاق تلك األنستَو

 .تُوسع فتَشْمَل الجميع، وعلى السالم الداخلي أن يعمم

 * اخل وفي وجه الخارج ما -ِإلْتَفَتَ الشَّريفُ أكثره من الدبالد نصبعدما ح 

؛ وأما نَصيحتُه في ا َأمسوا شُبانًأن أطفاَل األمِسوأوالده، السيما  إلى -َأمكَن 

ال للشَّأن العام الَّذي ُأجِبر على تَعاِطيه، نَعم للثَّقافة والفُنون الَّتي : مستقبلهم فكانَتْ

 .منَعتْه األيام عنها

 *ياِته، فخَصه وحالشَّريفُ شريكةَ حب نْسي ناء، ال ولَملها لحظاِت سعادٍة وه ص

بِل استَرجع ما كان من ِشعره فيها في التِّسعتَين، الثَّانيِة والرابعة، وَأضافَ إلى 

ِشعر اِشعره ذاك. 

، أكثر فأكثر، إلى صومعته، ويخْلو بها مع نَفسه؛ )١٦(كما عاد الشَّريفُ يخْتَِلفُ* 

ِئنطمم كان اولَِئنشيًئ إلى عائلتَيه، الص ُأ اغرى والكُبرى، فإنيتَهفي داخله كان ي 

 .لالنِبالج
كانون األو ١٩٩٦ل 
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 يشْعر بإحساٍس غَريٍب -غم من حياٍة مليَئٍة مشَوقَة  على الر-ظَلَّ الشَّريفُ * 

ه تلك فَلَم يدِركْها إالَّ مع بلوغه الرابعةَ يدعوه إلى البدء بخُطوٍة ما؛ وأما خُطوتُ

فقد َأحس بواِجب األنسنَة يحِملُه على التَّعرف إلى الحياة اإلنسانية . والخَمسين

  .في أنحاء العالم المختِلفة، عساه يتَبحر أكثر في األنسنَة الَّتي يدعو إليها
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 *دجدتَخَلَّى الشَّريفُ م أن ةً أخرى من اوكانمر بحعن ألقابه، جميِعها، وانْس 

ة، مياة العامالحاخل اوِصيةٌ: كما مع الخارج، بثالثٍة، في الدحبموانِفتاح  

 .وتَعاضد
  

 *رتَبوما اعالشَّريفُ انِسحاب اهه صعبدجة، وياة العامعيد الحا سهالً على ص 

ه؛ لكن ما كُِتب فزوجه ِنصفُه، وأغلى ما لديه ِفلَذُ كَِبِد: على صعيد الحياة الخاصة

قد كُِتب، والعمر أقصر من أن يصِرفَه المرء على العمل، وأطوُل من أن ينِْفقَه 

 .هوعلى اللَّ
  

وغادر الشَّريفُ ذاتَ فَجٍر واديه األخضر، غادره خُلسةً لصعوبة الوداع، * 

نعِكاومة، )١٧( ِلتَدارياٍة بدائيلح  وما خَفَّ من ِحمٍل ضروري صاهقَوٍم، حامالً ع 

 .في جولٍة طويلٍة في عالَم الزمان والمكان
  

 *قَعالشَّريفُ )١٨(ص -شْيين  علىا مجه العموم القَدمفي ومتَِطيةً أحيانًا، وما داب 

 وما زاَل كذلك حتَّى ؛ في أمِكنة زمانه، متَِّصالً بشعوبها بِصفة اإلنسان العادي-

ه اخِتماراختمار ةازادنٍَة كَونيإليه من أنس تاجه بما كانتْ تَحنَفس دووز . 
  

 *الشَّريفُ، في ح لُّها من ِفعل لِّه وتَولَِقيعاب، جمن الص يقَ والكثيررحاِله، الض

الطَّبيعة، وقليلُها من ِفعل اإلنسان، لكنَّه تَجاوز هذا الضيقَ، وتلك الصعاب، 

 .بعون الطَّبيعة نَفِسها وإنسانيِة ِقلٍَّة من بشَر
  

 *هو هو اإلنسان فَر، إلى أنطول س ماٍن وانْتَهى الشَّريفُ، بعدفي كلِّ ز ،

 وأنَّه، في مواجهة ؛ومكاٍن، يتَنازعه الخَوف، والسيما الخَوفُ من الموت

حاِوُل، دائمف، ياالخَوجوده، ا وأبدت، إثباتَ ووالم ة نَحوتميسيرته الحوفي م ،

ك، أم ملُّواالحتياطَ السِتمرار حياته ودرء الصعاب عنها إن باالكِتناز والتَّ

 ...بالسلطة والتَّسلُّط، أم بغَيرها
  

كما انْتَهى الشَّريفُ إلى أن البشَر يتَنازعون في متَع الدنيا، ويتَقاتَلون ِلخَوف * 

  رات ـفي توزيع خَي دالةَـالع أن إلى وخَلَص ر؛ـبعٍض منهم من البعض اآلخَ
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 يِجب أن تَكون المبتَغَى ألن فيها معظم الحلول، - وإن ِشبه مستحيلٍة -األرض 

ل، أيضجتمع الواحد، بفقط بين أبناء الم ليس ،تَقوم على هذه العدالة أن اوأن ،

وعلى الفارق بين أغنى أغنياء العالَم وأفقر  ؛بين أبناء المجتمعات، جميِعها

افُقرائه، أيهام أكَل ا كانة، لعلَّ المٍة أساسيياتيروراٍت حمن ض الفَقير ِرمحأالَّ ي ،

والمشرب والمسكن والِعلم والطِّبابةَ من نَواِفلها؛ وِللبشَر، إلى هذا، أن يتَمتَّعوا، 

 كما خَلَص الشَّريفُ إلى أن .من الحريات الشَّخصية والعامةجميعهم، بأكبر قَدٍر 

 وَل االنِعتاق الذَّاتيح روحتَتَم نَة، أنةً، إلى األنسعام ه، والنَّاسعوته ناسعلى د

هم  عقيديٍة واجِتماعيٍة تُكَبُل يوم)١٩(من خَوفهم وما تَكَدس في أنفُِسهم من ِإراٍث

وغَدهم كما تُكَبُل عالقتَهم مع ذواِتهم ومع اآلخرين؛ ولعلَّ فكرةَ االنِدماج 

 .بالطَّبيعة، عند الممات، تُسهُل انِعتاقَ البشَر من ذاك الخَوف وتلك اِإلراث

أقوالَه  بعضهم ، ثم فَسر ما نَبس بكلمٍة، بل قَولَه البشَرَهللاووجد الشَّريفُ أن ا* 

اإلله أى أنورغباِته؛ كما ر بتَناسِغض، -بما يبوم أنَّه ظاِلم نيتَب ةَ، إنرالقُد

  إلَّم يكُن واِلد البشَرية؟ُهللاوجبتْ أنسنَتُه، إذْ ما ا
 ١٩٩٦كانون األول 
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 *الشَّريفُ إلى أهله ودياره، وقد غَزو نلَِت الشَّيخوخةُ حه، وفَعشَعر شيبا الم

 .ِفعلَها في بنيته، فقَفََل إلى واديه

 *تَخفِّيكَها، مه، كما تَرخُُل بالددالشَّريفُ لَو ي دقَتْه، إذْاووبعودِته س أخبار لكن ، 

 .)٢٠(كَشَفَ أحد األتباع السر والشَّيخُ، بعد، في أرض السنابل

 *حٍر وزحرعن اغِتباطه بعودة م شَعب برتَقِْبُل شَريفَها، وَأعتَس فَِت البالد

ختَِفيولوقٍت طويل، م ،تُِبرنِقٍذ اعليٍك ومتًاوميا أو م. 
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 *ِعند ،لقاء شَوكانع؛ ولم يوفرحةَ ِإ أبواب العاصمة، وال أر قاِطعي الشَّيخُ أن 

عائلٍة وشَعٍب َأحب؛ لكنَّه، ما إِن انْتَهتْ أيام التَّهليل السبعة، حتَّى انْسحب إلى 

 .صومعته
  

نه، بْل وهناك، في الصومعة، نَسك الشَّريفُ من غَيِر أن يمنَع عائلتَه وناسه ع* 

 . يْأتونَه فيها، فيسَألونَه، ويِجيبهماحدد للراغبين أوقاتً
  

وغَدتْ صومعةُ الشَّريِف محجةَ أهل أرض الماِء والكَِأل، ال بْل طار ِصيتُ * 

 ره، وقد خَبكالم عونمسدونَه ويقْصي النَّاس ب، وراحوٍب وصالشَّيخ في كلِّ َأو

 .)٢١(يام وخَبرتْه، فَأفْصحاأل
  

وأما وقتُ الشَّريِف األطوُل فكان يقِْضيه في التَّأمل والكتابة؛ وانْتَقََل قلمه من * 

: الشِّعر إلى الِفكْر، فَأرسى نَظريةً، ظَنَّها لجميع العصور، تَرتَِكز على ثَالثٍة

الم عند ياة، وانِدماجنَةٌ خالل الحتأنسوياة، ومن المفي الح ت، وانِعتاقٌ ذاتيو. 
  

 * ِحني وقتَها لَم أن كرمانه، إذْ َأدأبناء ز ته تلك بيننَظري شَِإ الشَّريفُ نَشْري ولَم

التَّخَلِّي ِنهائي رقَر ؛ ثمعداب تَه، وأنصٍر نَظريلكلِّ ع أن كرعن نَشْرها إذْ َأد 

 قد - إلَّم يجدد بين حينٍَة وأخرى -وم االنِعتاق نَفسه، والَّذي يدعو إليه اليوم مفه

ه بنفِسه غدُل نَفسكَبايكتَِفيقَ الشَّريفُ ما كَتَب، مرباالنِعتاق ا؛ وهكذا، َأح 

اشخصيا، ماِنعه، داِعيِتِق غَيرعإلى االنا عن نفِسه ِصفةَ الم ِعتاق من  الجميع

الته، واِضعكَبمن م ِرٍئ إلى االنعِتاق الشَّخصيت، وكلَّ اموف من الماالخَو 

 .وصيةً يوِدعها شَعبه لما يِحين اَألجل
  

 *عشَردم إيذائها، معا الشَّريفُ إلى احترام الطَّبيعة وعمقاومتَها فقط عند اكما د 

شَريياة البناتمن ِضمنة، الِحفاظ على الحكوبين الم راع العاديالص . 
 ١٩٩٦كانون األول 
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 حياتَه بأمجادها - وكان جسده شاخَ، ونَفسه تَِعبتْ -ِإستَعرض الشَّريفُ * 

ٌل وأن المآسي إنَّما هي، في معظَمها، من صنْع ومآسيها، فاستَنْتَج أن المجد باِط

 فالمتَضاداتُ، في ما هو مقِْبٌل ؛اإلنسان؛ ووجد سيئاِته، وإن قليلةً، تُساوي حسناِته

 .عليه، تَتَساوى
  

  

  

 *نلي)٢٢(وإذْ قَرياته المح بين َل لو أنَّه عاشَ فالَّحسيطِة لغَيِره، فَضاَئة، وتلك الب 

 . في زمٍن ِسلمياهاِنًئ
  

  
  

وإذْ قَرن بين حياته الطَّويلة، وتلك القصيرِة لغَيِره، فَضَل لو أنّه نَشََأ ِطفالً * 

 . الحياة، مهما تََأخَّر، ال بد آٍت)٢٣(وبِقي ذاك الطِّفَل، فِطفُل
  

  

  

م الموتُ حوَل صومعة الشَّريف، لكنَّه، لما َأدرك ما كانَتْ عليه حياةُ وحا* 

 .الشَّيخ، َأعرض عنه
  
  

  

بيد أن الشَّريفَ، وقد َأدرك أن ِتسعتَه التَّاِسعةَ هي ِتسعتُه األخيرة، نَده الموتَ * 

تُ النِّداءوى المِركَه، فلَبدذلك في اليوم الحادي والثَّمانين، واألخيِر، من  وتَ؛لي م

 .العام الخامِس والثَّالثين بعد المئة للبركان
  

  
  

 *الً كَوِنيال تَفاعليُل في الطَّبيعة، فتَفاعالج جما ك ،اوانْدقَه ما فعَل تمامبن سم

ن الحقيقة الَّتي طالَما  ما وغَدا، باالنِدماج الكَوني، جزءمن سيتْبعه،سيفعُل و

 .سعى إلدراكها
  

  

  

قد وكان الشَّريفُ َأغْمض عينَيه آلخر مرة على ِبكِْر ِبكِْره يدخُُل الصومعةَ؛ و* 

؛ فَأخَذَ الحفيد من يد الجد الراِحِل احاوَل حاِمُل اسم جده إنقاذَ الجليل، ولكن، عبثً

 .ى أهله وشَعب الوادي ناِقالً الحدثَ الجلَلوصيةً، وهرع إل
  
  

  

  

 * ،شْتَمي بعض ة األخيرة على كَبير البالد، وراحإللقاء التَِّحي أهٌل وشعب عرَأس

  يشْهد،  آخر وبعض داسة الشَّريف،ـوٍر، فيدعو إلى قـفي الصومعة، رائحةَ بخ
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 وبُأم العين، فَيضا من األنوار ينْبِعثُ من الصومعة نفِسها، فيدعو إلى الدعوة

 .سم النَّبي الجديداِب

 : حضوروأما ِبكْر الِبكِْر ففَض وصيةَ جده، وتَال ما جاء فيها على مسمع ال* 

"تَِبروا، واذْكُروا، دائمُأوها واعتي، فاقْرصيياتي واحا وأبدأي ا، أن ليس كان 

أي منكم، كما أن كاناأفضَل من أي أفضَل من أي وما أنا ِسوى .  منكم ليس

ِمجين ِفكْرنْدِتقين والمنْعَل المأو كونقد ي اإنساٍن عادي جائي أن؛ ور ال أكون

أنِّي مطمِئن إلى كَوني لَستُ ال أوَل المنْدِمجين ِفعالً وال مع الِعلم آِخرهم، 

 . آِخرهم

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

ا يرقُد : على شاِهدِته، وليكْتَب اضريحي، فَلْيكُن في صومعتي نَفِسها، بسيطً ه
، امعتي، فَلْيتْرك بابها، كالعادة، مفتوح؛ وأما صوإنسان من الوادي األخضر

ولتُتْرك، هي، على حالها، من غَيِر تَرميٍم أو تَحسيٍن، حتَّى إذا شاءِت الطَّبيعةُ 

ِثربما فيها، فَلْتَنْد تَندثر أن. 

ن

ي، فمهما اتَّسع المكان، فإن الالَّمكان أوسع، ومهما طاَل أحبائي، ِإفْرحوا ل"

ل، وأيأطو مانالالَّز فإن ،مانر، االزأقْد حسوسالالَّم حسوس، فإنةُ المرقُد تَكُن 

داوأيدأم ودجالالَّو ود، فإنجدى الوم كُني ". 
 ١٩٩٦أيار 
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 .اتعلى أثَِر زوال المتَضاد ال زمان وال مكان في عرف الطَّبيعة، كما  إذْ)١(

)٢( ،كَزانأو الم ل المؤلِّف تان نحوتَوالكلمتان ممن ِقبمان والمكانوتَعِنيان انِدماجالز . 

 .نينودع الج ألرِحم، وهو مستَ)٣(

 . أليوم التَّاسع من األسبوع)٤(
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)٥(يوم هذا الفصُل لواحٍد وثمانين ا يمتد. 

الَّذي قَضى على أعداء األشراف وَأمد " حاما" تقويم ينْطَِلقُ من تاريخ انفجار بركان )٦(

 .سهولَهم باألتربة الخصبة

 . ورعايةًا النَّاس كَنَفً أي في خَير)٧(

 .من نَحت المؤلِّف، والكلمة األبدية، أو السرمدية- أي األزلية)٨(

 . ألشَّر والبالء)٩(

 . شريفُ قومه وكبيرهم)١٠(

 .ح قومه ناِص)١١(

 . جماعةٌ يعتَمد عليها في األقوال واألفعال)١٢(

 . أي أن يستَِعد له)١٣(

)١٤(بذْهِغيب يفي األرض وي . 

 . تَقْتُُل)١٥(

)١٦(ددتَري . 

 . تَالحق)١٧(

)١٨(بذَه . 

)١٩( عمِإرث" ج." 

 . بالد إلى الجنوب من الوادي األخضر)٢٠(

 . بين رأيه ولخَّصه)٢١(

)٢٢(عمج . 

 . ألشَّمس عند الغروب)٢٣(
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،اإلنسان ضاعقيديا ع تَفْسير تَعاليمها، أو جاء ضعتْ باراٍت تَناقَضتَي بين ،

 ،اإلنسان دلُكات؛ وقَيه في التَّهوِقعااإلنسان لها ِليق اجتماعيزِيه للرعاِته بسيرح ،

 حياتَه ومحافَظَِته على ُأصوٍل وِضعتْ، واستُبِدلَتْ، على مر السنين، فَنَظَّمتْ

لوب اإلرادةحتَّى غَدا، تجاهسم هها، ِشب . 

 ق، غاصبا سالتَّفَلُّتَ مم ضعَل البثً-وإذْ حاوحر - عن خَالص نَفْسه ا بحفي ب 

 في كْأس التَّحرِرية - عن حرية جسده ا بحثً-الِبدع المستَحدثَة، وغَِرقَ 

 أنَّه، إذا َأراد االنِْعتاقَ ِفعالً، عليه أن يسعى له في عقٍْل المفِْرطَة، وغاب عنه

 :وتَعقُّل

قيِديقُ وافَعفَرِذ ما يارات، ونَبخْتَِلف التَّيم نيب عمجا ية مممن اإلفاد دأو /، ال ب

 اإلنسان واِحد صيرم من اإليمان أن دفيها؛ كما ال ب ِضرصور،  عل-يالع رى م

تُه اوأيتَه في هذه - كانَتْ سيره وإنسانيميرض كِّمحي على اإلنسان أن وأن ،

ثم، َألَيسِت الحقيقةُ واِحدة؟  فَِلم . ا منه أو طَمعاالحياة، قُوةً منه وإرادةً، ال خَوفً

م الخَوفُ من الموت وفيه االخِتالفُ والِخالفُ على كَيِفية الوصول إليها؟ وِل

 ،نيالكَو االنِْدماج كونقيقة؟ َأفَال يإلى الح لوجحيدةُ األكيدة، ومنه الودالةُ الوالع

مثَالً، مصير البشَر بعد زوال المتَضادات الَّتي ينْتُج منها عالَمنا المحسوس، 

، والزمان والمكان في الزمكان، ويغْدو أي فينْدِمج العدم والوجود في العدجود

شَيٍء في كُلِّ الشَّيء، وكُلُّ الشَّيِء في الالَّشَيء، واالنِْدماج هو الحقيقة؟ أفَال 

يكون اإلنسان، والكَون معه، من االنِْدماج، وفيه، وله؟ ثُم، لَِئن تَلَِت الموتَ حياةٌ 

،تَكون في أخرى، أفَلَن ،كوني أفَلَن ،مد؟ ولِئن تَاله عناءه طْلَق، أكثرفي الم 

طْلَق أيضشَر، كما االمالب مصير هو أن الوحيد األكيد قى أنب؟ ويأقلَّ شقاء ،

 . كما حياةًاأصلَهم، واحد، واالنِْدماج قاِئم، موتً
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ِتماعياواج عيمن واِجب اإلنسان الس وام، لَِئن كانات، على الديرزيد من الحللم 

كما االسِتماتَةُ في الدفاع عنها، فإن ذلك ال يعِتقُه من التَّمسك ما َأمكَنَه بالعاِئلة 

 على حريات غَيِره من البشَر، ومن التَّعاضد رورةضبال الِحفاظ الَّتي ينِشئ، ومن

 . مع هذا الغَيِر في جميع الموضوعات اإلنسانيةازامِل

وبعد، فاالنِْعتاقُ واِجب؛ ولَِئن شاء المرء عدم إتْعاب نَفْسه في مسألَة الخَالص، 

ا من شَيٍء يمنَعه من السعي للعيش الهاِنئ، وتَرك أمر الحقيقة ِلساعتها، فإن م

، بحيثُ أنسنَةً، وأكثَر طَبيِعيةً وا وجشَعالنَفْسه ولغَيِره، عن طَريق حياٍة أقَلَّ تَكَلُّفً

 ،شَرالب حالفَر معيةً ِرعلى قَدتَواهم بيَئةً وِطبابسفْع ملون على رمعكان، فياِإلم 

واوِعلْم ِتماعااج ... 

 في العالَممشكلةُ الوقد تَكون ما الوحيدةُ- األساسش  وربيفي موضوع الع 

 فهل، تلك، مسألةٌ ال حلَّ ؛ في توزيع خَيرات الكَون على البشَر وبينَهم- الهاِنئ

 وبسيف إلنسان،د ان المرجح أن تَكون نهايةُ العالَم الَّذي نَعِرف على يلها؟ ثُم، ِم

 ال، بل نُوجهه لخَير اإلنسان، بالطَّبعقاني، فهل نوِقفُ التَّطور؟ التَّطور التِّ

 .محتَِرمين الطَّبيعةَ، مقلِّلين من الجشَع
١٩٩٦ 

*** 

  
وفي . ، ومنها هينَماتٌ، وإنسانياتٌ، وِوجدانياتٌ، ومستقبليات"الرساِئَل"ووضعتُ 

يات اسِتقراءاتٌ واسِتشرافاتٌ ما لَِبثَ بعضها أن تَحقَّق، فحِكي عن وصل المستقبل

دماغ الطيارين بآلٍة مبرمجٍة تُفيدهم في تحديد أهدافهم، ومن ثَم، في إصابتها، 

 ثِّر في عقلَؤتُوكُنْتُ تَكَلَّمتُ على ذلك؛ ال بل خَِشيتُ، إلى هذا، من آلٍة تُبرمج ِل

 ه كما تُريدريلَته، فتُسخَيها -اإلنسان ومأصحاب ريدى، كما يرأو، باألح - 

وتَنْزع منه حريتَه؛ وكذلك خَِشيتُ من جعل هالٍة مميزٍة لكلِّ إنساٍن تُِفيد السلطاِت 

  تلك  ُلوتؤه ،ا وصورةً وحجماصوتً أنَّى وِجد، ه،ـالمسيطرةَ عليه بكلِّ تحركات
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 أوامرها، توجيه فاته، أو لدى محاولته ِعصيانفي تصر شك لطات، عند أيالس

الطَّاقة وتَساءلْتُ عن موقف اإلنسان من آلٍة تَتَزود ب. أشعٍة قاتلٍة تَقْضي عليه

اذاتي كونن؛ وفيما يفْقَ منظوٍر معية وشَريياة البالح ها تنظيمدور كوني ،

برنامجها غَير قابٍل للتَّعديل، تَكون، هي، غَير قابلٍة للتَّعطيل أو التَّفجير، وفي 

 .حال عِمَل على تعطيلها أو تفجيرها، تَتَسبب بخراٍب كوني شاِمل
  

ي عن االسِتنساخ وحسناته على الصعيد الطِّبي، وخَطَِر استخدامه في ثم حِك

، "الذَّاكرة اإلنسانية"، وعلى "اإلنسان المركَّب"تَصنيع البشَر، وكُنْتُ تَكَلَّمتُ على 

ولها تلك المنظَّمِة السريِة المحظورِة الساِعيِة لتَذكير نماذِج البشَِر المصنَّعِة بأص

غم مما يشْكوه من مخاطر طَّبيعي على الروجذورها، والمشَجعِة على اِإلنْساِل ال

 ،والِفكري ديسعفَين، الجقةبالقياس بالنَّالضتَفَوة المنَّعصوخَِشيتُ من . ماذج الم

ديسشَر جتَصنيع الب عداكتشافَاالتَّفكير بما ب نَعماإلنسان، أو  ذاِت، إذْ ماذا ي 

نَفِسه الجسدية، وبالتَّالي، نَقَْل تلك الذَّات من جسٍد مريٍض أو إلى زواٍل، إلى 

آخَر صحيٍح، فَِتي، مسلوٍب من إنساٍن ثاٍن، أو مستَنْسٍخ عن الشَّخص عيِنه، أو 

ٍل، باالسِتنْساخ أيضفَصفْقَ أفضل القياسات؟ كما خَِشيتُ منامن ، ونهاية الكَو 

 ٍة تَشْتَدفِعيٍة دشْتَِمُل على قوةَ، وهو يغَيِر القابِل التَّجرب ،الح التَّواتُريبالس

ها الَّذي ال حد له، بحيثُ يِصيب دمار هذا فاِعليتُها التَّدميريةُ وتوسع نطاِق

 . السالح، الكَون بأسره
  

فاإلنسان يكْتَِشفُ ِقواه مع الوقت وتقدم الِعلم، وال . باألنْسنَة: وانْتَهيتُ حيثُ بدْأتُ

بد له من تعزيز ِقواه تلك في سبيل هناء بني ِجنسه؛ وبما أن ليس وراء الخَوف 

ما يخافُ منه، فلْيواِجهه، إذْ إنَّه، كلَّما ابتَعد من الخَوف تَقَدم في اكتشاف نَفِْسه، 

كْتَشَفَ نَفْسه ابتَعد من الخَوف؛ ولكن، حذاِر سوء االسِتخدام في مجال وكلَّما ا

وما الموتُ ِسوى . أو االسِتنباط في مجال الخَوف والتَّخْويف/القُدرات البشَرية و

  بحسب  انِْعتاقاتٌ ولكلٍّ .نْعتاقا وة، وانْدماٍج فيها، وبالتَّالي،ـذَّات إلى القُـرد لل
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وأما االنِْعتاقُ النَّظري والِفكري . الزمان والمكان والنَّفسية والِبنية الِحياوية

ه؛ وأمطْلُبوي فْقَه الموضوعن يإلى أقصى الحدود لم مِكنفم ا االنِْعتاقُ الِفعلي

وليس الحلُّ، هنا، باالنِكفاء . والعملي التَّام فممِكن بدرجاٍت بِفعل البيئة والمجتمع

ب المرء أن يفْعَل في مجتمعه  فمن واِج-  وإن كان ذلك يفيد- عن النَّاس

 .ويتَفاعَل معه
١٩٩٧ 
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