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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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، من ضمن ٍة أولىصدر، في طبعو، ١٩٩٩ و١٩٩٨جرت صياغةُ الكتاب اآلتي بين عامي 

  .١٩٩٩في كانون األول " أدبيات األلف الثَّاني"كتاب 
 عام "Morceaux choisis"فرنسية من ضمن بال" مندِمجال"ت منتخباتٌ من وقد صدرهذا، 
 عن منشورات األكاديمية "Poeme Alese"في العام عينه من ضمن بالرومانية ، و٢٠٠٢

 منتَخَباتٌ بعشرات فيما صدرت منه، وتصدر،، ) رومانيا-بوخاِرست (غرب -الدولية شرق
 . بطبعاتها المختِلفَة"النَّاجيات"اللُّغات من ضمن 

، "نِدماجِا "والـ، "االسِتحساد "في، ف"المقَدمة"ولعلَّ أبرز ما يوِضح فكرةَ هذا الكتاب يقرُأ في 
 ".قالمنطَِل"و
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  ٦.................... ...................................................ألمقَدمة
 

 ٧ ........................................................ألصاِمت: ألجزء األول
 ، ألمقاِرب)١١ ( سرقْتَ؟ا، أرغيفً)١٠ (ا، نوماً هنيًئ)١٠ (، لُعبتَه ُأريد)١٠ (، أينَِك)٩ (ِحوار

)١٢(عموطاعةًا، س ) ١٣(ًسنلا، حتَفْع ) ١٤ (، َأآكُلُه؟)١٤(ك ِملح؟أكَِذب ،) الخاِلق)١٥ بحانس ، 

، )١٩ (، ألتَّاِفه)١٨ (، ألمالِكم)١٨ (، حيرانة)١٧ (، خَلَقْتُه َألعبده)١٦ (، ألمنتِحرة)١٦(

، )٢٢ (، متَجول)٢٢ (، قَبيحةٌ أنا)٢١ (، ألكاِدح)٢٠ (، شَحاذ)٢٠ (، أداِفَئةٌ أنا؟)١٩ (يراِقصها

، )٢٦ (، ألمفَتِّش)٢٥ (، ألجوهرة)٢٥ (، ألمنبوذ)٢٤ (، ِمشوار)٢٤ (، جنَّةٌ ِبال ناس)٢٣ (ألحمل

، )٢٩ (، فاِرق)٢٨ (، تُخمة)٢٨ (، مخَلِّص)٢٧ (، مجاِهل)٢٦ (، ألمحظوظ)٢٦ (يتَصارعان

 ، ألسيف)٣١ (، َأيريحك ذلك؟)٣١ (، حلوى)٣٠ (، ماذا َأخَذ؟)٣٠ (...، آٍه لَو)٢٩ (متى؟

 .)٣٣ (، أإلسِتحساد)٣٣ (، ألزاِهد)٣٢(
 

أ ٣٦..................................... .....................ألديان: جزء الثَّانيل
، )٤٠ (، ألمؤذي)٤٠ (، ألعاِشق)٣٩ (، ألجاني)٣٨ (، ألجاِحد)٣٧ (، تَعريف)٣٧ (إقِتياد

  .)٤٣ (، إنِدماج)٤٣ (، ألنَّبي)٤١ (، ألواِضع)٤١ (، ألخاِئن)٤٠ (ألمسِرف
  

 ٤٥...... ...................................................ألساِئح: الثألجزء الثَّ

، )٥٠ (، مراِقب)٤٩ (، سلوى)٤٨ (، شاِرع)٤٨ (، مدينةٌ وشاِطئ)٤٧ (، ِجنازة)٤٧ (ألجوال

، )٥٣ (، منِقذ)٥٢ (، صمت)٥٢ (، لَمس)٥١ (، ِسياسة)٥١ (، عراف)٥١ (، منَّان)٥٠ (مراٍب

، )٥٦ (، أخير)٥٥ (، ِرسالة)٥٥ (، متَفاٍن وجاِهالن)٥٤ (، ِعيد)٥٤ (، إخِتفاء)٥٤ (جورمأ

  .)٥٦ (، ألمنطَِلق)٥٦ (فَلسفة
 
 
  



  

  

  

  

  

íÿÚđ‚şÏ₣¹_ 
، إلى "الديان"، إلى االنِدماج انِتقاالً، في "الصاِمت"من االنِدماج حياةً، في 

 .ثةُ أجزاٍء في كتاٍب واحد، ثال"الساِئح" في ااالنِدماج موتً

ولَِئن في األول ما هو محسوس، ففي الثَّاني ما هو ناِتج من قناعٍة شخصية، 

الَّمحسوس، والثَّالثةُ لعرض ما في البشَر، والسعِي وفي الثَّاِلث ما هو تَصور ِل

 . لمزيٍد ممكٍن من تَعاضٍد هادٍف إلى هناء

ةً فغَير محسوٍس في ما هو محسوس، وكُنْهه ِفكري اخِتياري؛ وأما االنِدماج حيا

 فمحسوس، اوأما االنِدماج انِتقاالً فلحظةٌ ال وجود لها؛ وأما االنِدماج موتً

راتَصوإلزامي يشُه واقعيحسوس، وعفي الالَّم ،. 

في أنسنٍَة نَصيحةٌ في االعِتبار ِلراِغٍب في فلسفٍة نَصيحةٌ في الالَّإطالَة، وِلراِغٍب 

في ، وإن مجانيةً بعامٍةواالنِطالق لِخدمة الغَير، وِخدمةُ الغَير انِعكاسيةٌ ارِتداديةٌ 

 .ا به نَعيماومرحب. ن أصحاب فَضٍل إنساني فاِئض، فِمبعض األحيان
١٩٩٩ 
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١٩٩٨ 

                             



 
 
  

  

  
  

Žu…]ç< <
  َأِحوار صاِمتٌ هذا؟-

 . نَعم-

  كيفَ صمتٌ في ِحوار؟-

 . كَالم صاِمتا إنَّه ِحوار الذَّاِت الذَّاتَ، إذً-

  والنَّتيجةُ؟-

نِدماج الغَريزة والشُّعور في العقْل والِفكْر، ال بِل ا إنِدماج الذَّات في الذَّات، -

 .س العقْل والِفكرانِدماج جسد الغَريزة والشُّعور بنَفْ

  أمقصودةٌ بالغَريزة، في كَالمك، العاِطفةُ؟-

 . إنَّما الغَريزةُ عاِطفَةٌ مَؤنْسنَة-

    على المصطَلحاِت، واَألنْسنَِة؟ا ومن جاِعٌل إياك أمينً-

  وهل قاِدر، أنتَ، على تَسلُّم مثِل هذه األمانة؟-

 منِّي ومنك؟والضمير، أين الضمير ! ؟ ...-

 . ألضمير جميعتُنا-

 ، فَصٌل تام بينَنا؟ا َأثَمةَ، إذً-

 ا ال، فنَحن من جملَِة المتَضاداِت المسيرِة اإلنسان، بيد أن لكُلٍّ منَّا الغَلَبةَ حينً-

 . آخَراوالخَسارةَ حينً

 ؟ أأنا الغَريزةُ والشُّعور، وأنتَ العقُْل والِفكْر-

 . َأحسنْتَ قَوالً-
١٩٩٨                
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[ŽÔÿßłèş_< <
  َأينَِك يا امرأةً تَتَحكَّم في، فتُطِْعمني وتُجيعني كما يحلو لها؟ -

،تها الثَّدياءك، أيثَدي ؟ أيننَهنَِك وَأيواٍت؟ َأيإليه حاجةً ونَز عوهو عالَمي، َأفْز  

 وهل من أحٍد أو أمٍر في العالَم يلْهيِك عنِّي؟ 

 ؟  له َأجهشْتُبعدماَأال تَسمعين بكائي 

 َأال تُِحسين بِنداء من َأنْزلِْت الباِرحةَ من أحشاِئك؟ 

 !هيا، يكاد يغْمى علي! تيَأسِرعي إلى نَجد! هيا، َأعطينيه

 . ِبم ُأجاِدلُك أيها الصغير المتَفَلِْسف؟ إلَيِه يا امرأةً بثَدِيِك تُسِكتيه-
١٩٩٨ 

  

  

‚è…₣_<ŁäÿjÿfłÃ₣Ö< <
لُعبتُك أفضل، َأجمع . لُعبتُك أثمن، َأردفَ أبي. ت أمي لُعبتي أجمل، قالَ-

 . ولكنِّي ُأريد لُعبتَه هو، َأصررت. عتَرفَ صاحبيا لُعبتُك أسلى،. الحاِضرون

 كيفَ لي أن.  وسلوىا وحسنًثمنًا جماالً ولُعبةَ صاحبي ُأريد، تلك األقّلنَعم، 

 َأفْهم ما يحدثُ لي، أنا الصغير؟

-ك في محاولة الفَهم، فحتَّى، كبيرنفس ما ال تُتِْعبلن تَفْه ،. 
١٩٩٩ 

  

  

  

łçÿÞ⁄Ú^⁄òéßÿâ<^< <
  َأسِمعتَ بالحدث الجلَل؟-

  وما هو؟-

  َأولَم تَدِر من فارقَ هذه الحياة؟-

 . قُْل-
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  هالَّ تَحزر؟-

 .ألحاجي هيا، َأخِْبر، ال وقْتَ ِعندي ِل-

 إنَّه حاِئز جائزة نوِبل للعلوم، العام الماضي، ذاك الَّذي اكتَشَفَ المصَل -

 .المضاد لمرض العصر

 . ِمسكينةٌ اإلنسانية، خَِسرتْه ِفعالً-

 أهذا كلُّ ما لديك لتَقولَه عن هذا العاِلم الشَّاب؛ أي قَلٍب لك؟ أِمن حجٍر هو؟ -

ن أعموتُ مْأخُذين يقى مبة. طى ويى بخَسارة اإلنسانياِحَل وتَتَلَهأما ! تَنسى الر

ضِعو يالح موتَ ِسكِّيرثَالً، أن يلى، مأو الفاِئدة، اكان ديمالع جوزمنه، ذاك الع 

، ذاك الَّذي لَطالَما فَرك ِعزرائيُل يديه، عند مروره به في بداية كلِّ موسم ِحصاد

 دون أن يوفَّقَ به؟ من 

 اإلنسانيةُ غَير أخٍذ وعطاء؟ َأويعطي غَير القاِدر؟ َأويْأخُذُ غَير المحتاج؟  وهِل-

ومن قاَل لك إن ِسكِّير الحي لَن ينِْقذَ . ثُم، ما بالُك تُقَرر من يموتُ ومن يبقى

الطِّفَل لَن يكون عاِلم زمانه، ويكْتَِشفَ مصالً يوماً ِطفالً من حاِدث، وأن هذا 

ضادإلى النَّومام تَخْلُد ُل لك، يا صاِحبي، أنصره؟ أألفضرض علم . 

 .ا هنيًئانَوم !؟... -
١٩٩٨ 

 

 
ğËéÆÿ…ş_^ÿkĞÎÿ†ÿ‰<<[< <

 .لفُطور جاِهزا أين َأصبحتَ؟ -

 . أنا قاِدم-

 عفا عن رجٍل اعتَرفَ أنَّه سرقَ اإن قاِضي:  اليوم إسمع ما كَتَبتْه صحيفَةُ-

 . بإحقاق الحقّا من صاِحب فُرٍن اشْتَكى مطاِلبارغيفً

  ثم إن  ، جرم أكيد؛اإذً فهناك، فقِد اعتَرفَ الفاِعُل بالسِرقة،  وكيفَ يكون هذا؟-



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

غيف صاِحبشْتَكي؟ وأنَّى . ، وقِد اشْتَكىاللراِحب المقُّ هذا الصغدا ح فأين

 للقاضي أن يخْرج عن نُصوص القانون ومنِْطِقه؟

 َأوتَرمي في السجن ساِرقَ رغيف؟ أفال تَحقُّ لهذا البشَري أبسطُ الحاجات -

 ليسد بها جوعه وجوع ِعياله؟

-هالً!  همقْ جرسةً يقْ إبررسن ينِطق؟ ! ملْتَ بالموماذا فَع ،قانون كان ِلم ،ثُم

 في أن شَر؟ ال شَكُل باقي البفْععلى القانون به، ماذا ي نْؤتَمالم تَهانوإِن اس

 .شَريعةَ الغاب ستَسود

-نِطق ا لقِد استَعاننَة القاضي بمه القانونألنسفَ ما نَصنْسِلي  . جخَر هو وإن

عما اْئتُِمن عليه، فقِد استَقاَل من منصبه بعدما لَفَظَ حكمه، بحسب ما جاء في 

 .الصحيفة عيِنها

  والرغيفُ، وصاحبه؟-

َل يد الشُّرطي إليه، وأما صاِحب  وأما الرغيفُ فقِد الْتَهمه الجاني قَبَل أن تَِص-

، اثُم، أما سرقْتَ يوم. الرغيف، يا صاِحبي، فاألرجح أنَّه ال يشْعر بأي جوع

 ولَو ِكسرةً من خُبز؟

 ... ا سعيدايوم! ؟ ...-

 ! َألَن تَفْطُر؟-
١٩٩٨ 

  

 
h…^Ï₣¹_< <

نَعم، ُأقاِربه، ذاك الَّذي يخْشاه . لنَّارية ُأقاِرب الموتَ أنا، وأنا على دراجتي ا-

يا لَه من شُعوٍر أن تَركَب دراجتَك وتُسِرع بها على طُرقاٍت تَِحفُّ بها . الجميع

! يا لَه من شُعور. المخاِطر، حتَّى لَتَِجد نَفْسك، بعدما قاربتَ الموتَ، تَتَخَطَّاه ِفعالً

 ! يا لَها من لَذَّة
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 اهل فَكَّرتَ يوم:  ِإسمح لي، أيها المقاِرب، بعد تلك المقَدمة الشَّيقة، بكَلمة-

ررتَمه فيما لَو اسمرا قد تُحبالشُّعور، وباللَّذَّة، مم شاء اللَتك؟ فإنتَ في ض

ن على دراجتك، ألَن تَخْسر الشُّعور بالهواء العليل يالِطفُ الموتُ أن يخِْطفَك ِم

 رطفَ أب؟ ألَن تَخْسوع ُأم نانح رة؟ ألَن تَخْسراِبي ٍة أو عندبضجنتَيك فوقَ هو

 ...تَخْسرلَذَّةَ حضن حبيبٍة أو ِطفٍل من صلبك، ألَن 

-جاءقَّفْ، رتَو ! 
١٩٩٨ 
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  بلَغَني أنَّك قَصدتَ المستَشفى لِعيادة ألَد أعداِئك، فهل هذا صحيح؟-

  ِلم تَسَأُل وقد كُنْتَ معي؟-

-دسج ا كُنْتُ معك ألنتُك عن األمرا واِحدينَه ني حينتُِطع نا، ولَمعمجن، ولك.  ي

الس حعلى نَحٍو آخرؤاَلال بأس، سَأطْر  :ه، ال بك، تَعودن ظَلَمتَ مدقَص ل ِلم

وتَِهبفْوك، عاه دمومي تََأخَّرنا، في حين أنَّه لَم يا، دمفْوا في امِتصاص دِمك، ع ،

 دِمنا؟ أين المنِطقُ في ما َأقْدمتَ عليه وَأقْحمتَني فيه؟ هه؟

، فكيفَ لي أن َأتْرك جاري، وإن جار أنسنَةٌمنِطقَ في ما َأقْدمتُ عليه، بل  ال -

 ، وتَخَلَّى عنه مِحبو انِتفاِعا، وحيدعلي طويالً، يموتُ، وقد تَركَه مدعو صداقٍة

 األمس، وأناِنيو اليوم؟ 

؟ َألَستَ المؤِمن باالنِدماج والداِعي ثُم، ما ِقصتُك والجسد الواِحد الَّذي يجمعنا

هيا . ، وفي جميع الظُّروفعلى الدوام هي المتَفَوقَةُ ألنسنَةَإليه؟ أال اعلَم أن ا

 .افْرك أسنان جسدنا المشْتَرك، ولنَخْلُد إلى الِفراش

-عمةا سوطاع . 
١٩٩٨ 
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 تُعطيني ربةُ المنزل الماَل ألشِْتِري اللَّحم بالكيلوغرامات، مشَفى من العظْم -

نعاملْق، وخاِليلَقُ في الحعا ِلما قد ينعهن ما من الد ِترول، فَأنْقُدلتَراكُم الكوِلس 

ِقطَع ارزعناه االجني ِبما مرراتبي الشَّهري، وآتيها به، فتَْأم زمن المال قد تَتَجاو 

ما هو أِن انِْزْل بالحديقة تَِجِد الِكالب، أبناء الِكالب، فَأطِْعمهم ما َأتَيتَ به طالَ

 . رخْص، وحتَّى آخر ِقطعة

امي يوميالد دشهالم رتَكَرفي لا: اوي تَِمرع، وتَسحتَّى الشَّب شُ اللَّحمتَنْه كالب

الِتهاِمه من غَيِر قاِبليٍة حتَّى تَْأِتي عليه، فيما َأنْظُر إليها وُأفَكِّر، ال بنَفْسي، وال 

وَأقوُل في . بزوجي، بل بأطفاٍل لنا إن تَذَوقوا اللَّحم ففي المناسبات الكبرى

ال ذَنْب لكالبها في ما هي فيه، وأنا، لَو . ستَْأِهُل الضربتلك امرأةٌ تَ: ِسري

فَضلَه على إنساٍن جاِئٍع أما أن ُأومررتُ بكَلٍب جاِئٍع القْتَسمتُ ِكسرةَ الخُبز معه؛ 

فذاكرالج ره جالَّذي ما بعد الِزمي، أنَّني، في كلِّ يوٍم . ممك، يا موُأصاِرح

 .ه المأساة، ُأفَكِّر في أن ُأقِْدم على ما ال يرضي الضميرتَتَكَرر في

 . تَفْعلا حسنً-
١٩٩٨ 
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 ا من الثِّياب ما يثير الدهشة، معتَِمرا، الِبسا جاء القَبيلةَ، كما يقول، مستَكِشفً-

 وأما ما يحِملُه من متاٍع فبعيد عن .قُبعةً ذاتَ ِريش، منْتَِعالً ما بدا لي ال إلى فَناء

 وال. قانيي زمن الفَضاء والتَّطور التِّالوصف بالنِّسبة إلي، أنا ابن المجاِهل ف

 بي أنسما قُلت، وح مق، فأنا نَفْسي ال َأفْهبلْتُ إلى ِذكر ما سصْل كيفَ توتَس

  قَصد العالَم  الَّذي زعيمنا بنا قبيلة العاديين،اء الـاله علينا، نحن أبنـُأردد ما تَ
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، وقد بدا لي في ِصحٍة جيدة، اجاء القبيلةَ، إذً. الخارجي، وعاد إلينا ِبما عاد

كْتَِنزَأآكُلُه؟. وأنا جاِئع، ا، نظيفًام 

 ! َأرجوك، تَعقَّْل-
٩٨ ١٩

 
x×ŽÚ<şÔŁeŽ„şÒş_<[< <

 تُعيبني، منذُ األمس، ألنِّي كَِذبتُ على جارِتنا العجوز، ذاِت الِقطَع الذَّهبية -

 فأين المشكلةُ ؛المكَدسة، ُألحبب إليها السلعةَ الَّتي َأبيع، والَّتي، من مبيعها َأعتاش

ي أن َأستَخِْدم ِكذْبةً بيضاء للوصول إلى مبتَغاي في قَنْص حفْنَة دراِهم من ف

 امرأٍة مثِلها؟

-عجوز تَقْنُص ة ا أنلععن طريق الكَِذب في مواصفات الس فْنَةَ دراِهمةً حثري 

ة، متَعارفٌ فالتِّجارةُ، وهي سِرقَةٌ مشروع. الَّتي تَبيع أمر بسيطٌ في حد ذاته

وإن أنتَ ِبعتَ ِسلعةً ال حاجةَ لعجوٍز بها، فقد . عليها مذ كان إنسان وكان تَبادل

إنَّما ما َأخْشاه، أيها الحِذق، أن يصِبح . حِذقْتَ، والتِّجارةُ تَقوم على الحذاقَة

 في ا يوميا، ال بل خُبزالكَِذب عندك بمثابة الِملْح للطَّعام، ويغْدو من ِشيِمك

 . حياِتك، تَعتاشُ منه، ويتَدرج على ِحساب ذكاِئك

أال اعلَم أن الذَّكاء والكَِذب على طَرفَي النَّقيض، وإنَّما ِنسبةُ الذَّكاء لدى اإلنسان 

 لديه ِتسعين في هي ما يبقى من ِنسبة الكَِذب الِمَئوية لديه، فإن بلَغَتْ ِنسبةُ الكَِذب

ومتى غَدا . المَئة، هبطَتْ ِنسبةُ الذَّكاء لديه إلى عشْرٍة في المَئة، وِقس على ذلك

ضرَل موةً تَحعاد ه إلى حيٍن، االكَِذبنَجاح نَجاح، فَِثقْ أن رافَقَه بعض ؛ وإن

الكاِذب خْسر ينَّاس، فال وأن مثَل هذا النَّجاح سيبرز زيفُه ذات يوم، ويعيه ال

ها ناسهعندل، أيضسب، به، ذاتَا فح . 

 دام فَضلُك؟... اعفْو... فما رأيك دام كَِذبك
١٩٩٨ 
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 أخي، ُأنْظُر كَم هو دميم شكُل أخينا في اإلنسانية، ذاك  سبحان الخاِلق، يا-

 نا في شَيء، لونً. بالقرب منَّاالمارشِْبها، ونُطقًا وخُلُقًا وخَلقًاال تَقُْل لي إنَّه ي 

 ...يا أخي، سبحان الخاِلق، يا أخي... ا، ال بل وعقيدةً ومعتَقَداومنِطقً

 اها المتَجبر الجاِهل، َأفال تَدري أنَّك، حين احتَجتَ دم أيا كَفى تُناديني أخً-

تْ لك مؤخَّرِرية الَّتي ُأجة الِجراحياللعمليمِطيتَ دمن أحد أبناء الِعرق الَّذي ا، ُأع 

لْتَ، قَلبوك تَحالخاِلق، يا أخي، َأِجد بحانري؟ وسداتَزميم ا وقالَبإلى ِعرق الد ،

 . لك بهذا الكَسب، وَأعان الخاِلقُ بني ِعرقك الجديد على جهلكا فهنيًئ؛لمار ههناا
١٩٩٨ 

  
 

ìÿ†Žvÿjłß₣¹_< <
ه من ويا لَ! ها من قُدرةيا لَ.  القُدرةهيسلَبتِْن... فارقَني ابني الوحيد...  فارقَني-

، أرجوك، أي طريٍق َأسلُك من َأعيشُ بعد اليوم؟ قُْل ليِل! ها من حياةويا لَ! قَدر

. عدهال، لن َأعيشَ من ب.  من غَيرهاه، فأنا لن ُأطيقَ عيشًللوصول إليه، لمالقاِت

ولكن، ِلم َأستَشيرك . ه، أرجوكأرجوك، دلَّني على أقرب الطُّرق لمالقاِت

هٌل وبس والجوابوتُ: ديهيا... إنَّه الموتُ وه يوِصلُني إلى لمبيبي، إلى حدح

وأما أسرع سبيٍل إلى الموت . لموتُ وحده يسرع انِدماجي فيها... سبب عيشي

 فاالنِتحار، وهل أحلى من االنتحار ِللُقْيا الحبيب؟

َأينَِك ذاهبةٌ، وأين تَْأخُذيني؟ أال .  مهلَِك، عزيزتي، مهلَِك، وانتباهِك َأعيريني-

؟ َأولَستُ َأبكيه في صمٍت اوليس الفَقيد وحيدي أنا أيضرأي لي في الموضوع؟ َأ

أكثر مما تَبكينَه على المإل؟ ثم، إن نحن قَصدناه، َأتَظُنِّين أنَّه سيسعد بلُقيانا عن 

طريق االنِتحار، عن طريق االسِتسالم؟ وهل انِتظاره إيانا فترةً قد تَطوُل وقد 

مهر يقيقة،ا ه فعالً،تَقْصفي الح جموقِد انْد آلن  بسحلي كانوالم مانالز وما عاد  
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وكلَّ ... ىلهما ِحساب لديه؟ مهلَِك، عزيزتي، مهلَِك، أما قَرْأِت أن كلَّ حي أبق

  *ميٍت أسعد؟

٩٩٨  ١

 
åÿ‚ŁfłÂşù<äŁjĞÏş×ÿ}< <

، وال َأشْتَِهر أنا، صاحبةَ القَد النَّاِحل والقَوام "باربي" َأيجوز أن تَشْتَِهر لُعبةُ -

، وال َأحظى، من االرشيق؟ َأيصح أن يفْتَن الصغار كما الِكبار بمطَّاٍط ُألِْبس قُماشً

في " باربي"الَّ على إعجاب كَم ضئيٍل من رجاٍل يصاِدفونَني؟ َأتَشْتَِهر جهتي، إ

سنين طويلة، فيما شُهرتي ال تَتَعدى دسكَرتي، وستَزوُل بعد أنحاء المعمورة، وِل

 سنين؟ أي عدٍل هو هذا؟

لنَّاطقُ الوحيد، صحيح أن اإلنسان هو الشَّاهد ا.  مهلَِك، جميلةَ العصر، وِحلْمك-

إلى اآلن، على الكَون؛ وصحيح أنَّه خَلَقَ األصنام ليعبدها، فاآللهةَ، على صورته 

 سكة، وقَدرسوِم المتحأبطاَل األساطيِر والر تَكَرأنَّه اب لَها؛ وصحيحومثاله، وقو

ميرع الضضلخُلوده، وو وحالر والعقائد، وَأقام اته، األفكاروضوابطَه الجِتماعي 

حتَّى اشْتَهر ما خُِلقَ أكثر من الَّذي خَلَق؛ بيد أن اإلنسان، في ذلك كلِّه، يبقى 

يبالنِّسبة إلى ذاته طالما هو ح رقى اَألشْهبي شَريوكلُّ ب ،مو ؛األه ا بعدأم

كَم هو طويٌل تاريخُ الممات، َأوتَدرين، جميلتي، كَم هي كبيرةٌ األرض، و

البشَرية عليها؟ أوتَدرين كَم هي صغيرةٌ األرض بالنِّسبة إلى المكان، وكم هو 

قصير تاريخُ البشَرية بالنِّسبة إلى الزمان؟ فهالَّ تُحددين لي شُهرتَك، وشُهرةَ 

يتْرك االنِدماج ، ومن صممها وصنَّعها، وسطَ المكان والزمان؟ ثم، َأ"باربي"

 شُهرةً ألحد؟
 ١٩٩٩، وضع ١٩٩٨ِفكرة 

  
  . من هذا الجزء١٠٥، الصفحة "الرساِئل"كتاب ، "عرف"في إشارٍة إلى خاِطرة * 
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-يرانةٌ أنا أينضي سهرةَ ِغياب األلف الثَّاني وطُلوِع األلف الثَّالث حباِهللا...  ُأم 

ُأريد احِتفاالً ال ... ال ُأريد أن تَمر تلك اللَّيلةُ دونَما احِتفاٍل مميز. عليك، َأرِشدني

رحةُ مِسية، إلى أن تَكون الفَكاالحِتفاالت، يبدُأ آخر النَّهار، ويمتَد طَواَل اُأل

وال . مسالكُبرى، عند منتصف اللَّيل؛ ُأريد أن تَستَِمر السهرةُ حتَّى بزوغ الشَّ

ه احِتفاالً عادياُأريده... ، أو كاحِتفاالِت جاراتيا، شَعبيُأريد... 

ٍم عاِبر، ِلم كلُّ هذا االهِتمام بيو.  تَمهلي، حيرانةَ األلفَين، الغاِئِب منهما والطَّاِلع-

 بالساقي الَّذي سيمضي: ا منك حظه غَيرها؟ أال فَكِّري باألقَّلولحظاٍت تُشِْب

ساعاٍت مضنيةً في العمل ليقَدم لك الشَّراب في ذاك االحِتفال، والطَّاهي ليِعد لك 

 عن عائلته، ا بعيدالطَّعام؛ أال فَكِّري بسجاٍن فَرض عليه واجبه أن يمِضي اللَّيلةَ

ضي اللَّيلةَ بعيدمجيٍن ظَليٍم سيته؛ أال فَكِّرياوسيرعن ح ... 

 ! ويحك، كَفى-
 ١٩٩٩، وضع ١٩٩٨ِفكرة 
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- دي إليسعاِلجي حالتي، ويم عاِينولة، يولةً بعد جتي، جفي زاوي ِلسَأج 

موبين أوجاعي وه ،بي النُّصحدرم حهة خَصمي في جولٍة جديدة، َألْممواج 

بناظري تلك الصهباء الممشوقَةَ تَمر على أرض الحلْبة راِفعةً رقم الجولة 

َأهيج . وَأهيج بدوري، وَأغْتاظ. اطَلَِّتها، هياجالمقِبلَة، فيما الجماهير تَصيح، ِل

 اللَّحظةَ، أن َأكون في عشِّ حب مع تلك لمجرد التَّفكير أنَّه كان في إمكاني،

العاِرضة أو مثيلٍَة لها، وَأغْتاظُ ألنِّي، بعد لَحظات، سَألقى مصيري، وَأحصُل 

 ...على المزيد من اللَّكمات، فيما هي تَخْتاُل وسطَ عيوٍن تَنْهشُها

  اُل ـر الَّذي عليك إكموـوال تَنْس الثَّ صاحبي، ادة تَركيزك،ـ َأسِرع في اسِتع-
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لقي بك أرضي الَّذي كاد باراة معه، ذاكاِبقَةاالمولة السما بالُك .  في الج ،ثم

، على اهزوم كنتَ أم مهاِزماحاِصٌل، تَحسد الصهباء، وأنتَ، بانِتهاء المباراة، 

 تَ الغارنَسي ٍة كاملة؟ َأَأراكعلوٍم ما كُنتَ لتَناَل مثلَه في عمل حياٍة عاديمبلٍغ م

 ...الَّذي ينْتَِظرك إن أنتَ فُزت؟ هيا، َأسِرع، ركِّز، فقد قُِرع الجرس

 .)وهوى(...  آٍه-
 ١٩٩٩، وضع ١٩٩٦ِفكرة 

 
 

ĆjÖ_äŽÊ^< <
-تُ كثيرتيا تََأخَّردى تَفاهلَّم .  في اكِتشاف مأنا في اهِتماماتي، في س تاِفه

تاِفه أنا في صداقاتي، وحتَّى، في . تاِفه أنا في ما َأقول، وفي ما َأفْعل. أولَِوياتي

 !العكسوإياك، ثم إياك أن تُحاِوَل إقْناعي ب... تاِفه أنا، تاِفه. عداواتي

نَّك، بمجرد التَّفكير، فاإلقْرار بمدى تَفاهتك، إدعني فقط َأقوُل لك .  لن ُأحاِول-

وَأود، هنا، أن ُأطَمِئنَك، .  في عملية تَغيير نَهج حياتكا بعيداقد قَطَعتَ شَوطً

 ا ال تَفاهةَ في الدنيا، أيفحتَّى لَو لَم تُفَكِّر وتُِقر بمدى تَفاهتك، فال عيب فيك، إذْ

لَوياتُه الَّتي، مهما رآها اآلخرون ، واهِتماماتُك عادية، فلكلٍّ أواكان عملُك بسيطً

َأِضفْ إلى . تاِفهة، أو رآها صاحبها كذلك، تكون هامةً على نَحٍو أو على آخَر

ةٌ، فيما اذلك أنة، كِسواها من األمور، نسبيالتَّفاه  ةٌ القَصدرطلَقَةُ ِعبلتَّفاهةُ الم

 .  بول بما دون النُّجومم القَعلى عدالغَير منها حثُّ 
ِفكرة ١٩٩٩، وضع ١٩٩٨ 

 
 

^ãŁ’ŽÎ]†Łè< <
يراِقصها، وال .  يراِقصها، وَأبقى، أنا، وحيدةً، ال فاِرس لي، ال، وال مِطية-

نْتَِبهَأليسآلالمي، أو ي  . راِقصة، ينَةَ القامسالح الشَّقراء قِْعدوي ،الِبال قَد مراءالس

 ...ويحه، لَو يدِرك ما هو فاِعل. هاللَّطيفَتَا
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؟ َأيروقُ لك التَّشهير بغَيرك أكثر، أم ةولكن، ماذا أنِت فاِعلَ!  عذْرِك، راِقصتي-

القُنوطُ وتَرك األقدار للقَدر؟ أال هبي إلى الساحة، بسالِحك، ولكلٍّ سالحه، 

ألبجر كان أم بوسيفالُس، والْتَقي عديلَك، عنتَرةَ كان أِم اوامتَطي فَرسك، 

 .  جانٍب منها، معركَةاإلسكَنْدر، وخوضي ِغمار الحياة، فإنَّما هي، في
 ١٩٩٩، وضع ١٩٩٨ِفكرة 

  
 

^Þ_<İíÿòŽÊ]_<[< <
 بنور الموِقد، حين َأزاح  داِفَئةً كُنْتُ في فراشي الوثير، وسطَ غُرفتي المضاءِة-

 .َل برقٌ وَأقْلَقَ هناءه رعداللَّي

. دقَِت الطَّبيعةُ، فَأبرقَتْوص. وتَسلَّلْتُ إلى نافذتي للتَّمتُّع بمزيٍد من برٍق ورعِد

 في عراء، قِد ارتَسمتْ أمام ،وقبَل أن يبلُغَني صوتُ الرعِد، كانَتْ صورةُ امرأٍة

ري، فشَخَصتُ، وما عاد يهمني سماع صوِت رعٍد، بل رحتُ َأرقُب البرقَ ناِظ

، فخَرجتُ، وهرولْتُ تحتَ انِتظاروما عاد برقٌ، وما عدتُ َأتَحمُل ا. من جديد

 . المطَر، قاِطعةً الشَّارع

، اكانَتْ تَحضن نَفسها برد. وشاهدتُها، وال حاجةَ َألن َأِصفَ لك وضعها

فءمعي إلى حيثُ الد تَأِتي تُها أنوجر تُ عليها، ثمضرفع .  

فعدتُ . ، َأجابتْ جاِزمةً قاِطعة"يمِكنُني الِحفاظُ عليهال َأستَطيع التَّعود على ما ال "

، في حين أن ِدفء  برداأدراجي، ومنذُها َأحسد الباِئسةَ ألنَّها تَتَمكَّن من النَّوم

فْنَيني من إغالق جنَعمغُرفتي ي . 
 ١٩٩٩، وضع ١٩٩٨ِفكرة 

  

 
ƒ^Ćvÿ< <

-تَِلعون ما يبإليهم ي تَشاركون األنخ اق،ـشْتَهون من األطب ُأنْظُرتَباهون ـيي ،اب  
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نارجيالِتهم، يتَبادلون طَريفَ الحديث، وَأقوُل طَرفَ الحديث، ألن أمام طَرِفهم، ِب

 . لشَّارع، يتَِّكُئ شَيخٌ إلى شَجرة، يستَعطيوعند طَرف ا

بشْرأكَلَهم، ويَأكَُل مهم لكَان في إمكان الِمسكين أن يبشرجيلتَمنار خِّنده، ، وي

ولكن، ال، ليس بمحظوٍظ . ويتَحدث، لَو استَطاع الماُل أن يِجد إلى جيبه سبيالً

إنَّه مجرد مواطٍن عادي، َأوصلَتْه ظروفُه إلى . قصاحبنا، أو بمحتاٍل، أو بساِر

فهل يجوز، الساعةَ، أن يستَعطي شَقاء، فيما، على أمتاٍر منه، . الجهل، فالفَقر

ظح مِرقة؟ باامجموعةٌ تَتَنَعذلك؟ِهللا واحِتياالً وس جوزعليك، قُْل لي، هل ي  

قوُل إالَّ إذا َأصر صاحبنا، بكامل عقِله وإرادته، ، ال يجوز ما تَِهللا ال، وا-

 . لحريته، على رفض مساعدة المجتمع لهاوتحقيقً
 ١٩٩٩، وضع ١٩٩٨ِفكرة 

 

 
|Ž^ÓÖ_< <

- كْفي ثمنُل عليه ال يصر، وما َأحر إلى النَّجُل من الفَجمَأشْقى كلَّ يوٍم، فَأع 

 أنا عليها، تي للحال الَّاولَستُ َأِجد مخرج. ني وعائلَتيالكاد يشِْبعاألرز الَّذي ِب

أنا أب اففَقير ،دا عن جفيرلي والماُل الو شْتَري لتَّعبالَّذي ي للتَّاِجِر األجنبي 

 الربح دونَما جهد؛ ال بل ويستَسِهُل امحصولي بأبخَس األثمان ويبيعه محقِّقً

ء بالدي، وفتياِتها، حيثُ العوز يضع القاعدةَ، ويبسطُ الحصوَل على نسا

األجنبي بقى لي، القوانين، فيكونوالِعرض، وال ي األرض تَباحبالتَّالي، قِد اس ،

 ...وألبناء وطني، ِسوى الفُتات

 ولوال . ال أجنبي، عزيزي، بل إنسان طَماع جِشع، ال بد واِجد مثلَه في وطنك-

لوال الفساد لنَما الزرع أفضل، وصنِّع . الفَساد في رأس البيت، ال فساد في أهله

لوال الفساد ما مرتْ مؤامراتٌ قيَل إنَّها ِحيكَتْ، . في موطنه، وُأطِعم شَعبه

لَتْ حبين الفُقراءـواشْتَع روب بأنَّها د ِعمتْ،ـزا وم في داخٍل أو مع خارج؛ ر  



NN<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<á^ÛÃÞ<êq^Þ<<<<<< <
  

تََأخَّر تَطَور، وزاد جهٌل، واستَمرتْ سيطرةُ طَماعين جِشعين، في داخٍل أو من 

 البيت قبَل بدْل رأس. َأبِعِد الجهَل عن مجتمعك. ُأصح، أيها الكاِدح. خارج

ذَرٍة، التَّاجر األجنبي، واحديدبخاصِدلَه برأِس بيٍت فاسٍد جتُب أن ، . إله ِثقْ أن

ِئِن انْتَصر على إله المحبة في جميع المعاِرك، فإن الحرب ستَنْتَهي المال، لَ

 المال، قد يستَفيد من ِإطْمِئن، فالجِشع، النِشغاله بتَكديس. بانِتصار إله المحبة

 .  عدم الشُّعور بالموت يغاِفلُه، فيما أنتَ، حتَّى في شَقاِئك، تَشْعر بالحياة أكثَر
 ١٩٩٩، وضع ١٩٩٨ِفكرة 

  
 

^Þ_<İíÿvéfşÎ< <
 قَبيحةٌ أنا، وبدينةٌ، مذ وِلدتُ، وقُبحي وبدانَتي مستِمران منذُها، فال ِجراحةَ -

تَجميٍل َأفادمالاتْ، ال، وال انقالبقاييس الجشيًئ.  في م تَطيعاال أس فال تَفكير ،

اصاِئبمالً ناِفعوال ع ،هشةُ كلَّ ا ُأجيدالد ُل في الِمرآة، وتُصيببه طالَما َأتََأم َأقوم 

 من يراني، فما العمل؟  

للجمال المقاييس؟ وهل سم ذاك الَّذي وضع ا هل تَستَطيعين أن تَذْكُري لي -

تُدِركين أن البدانَةَ، في أبعد حاالِتها، كانَتْ، لألمس القَريب، مستَحبةً، وتَِنم عن 

ِصحة المرأة وحياة الرغَد الَّذي تَعيش؟ ثم، أين ذَهبِت بِصفاِتك الذَّاتية، تَفْرضين 

تَك القَديمة، وقبلَها أفكارك البالية، بها نَفسك على المجتمع؟ أال حطِّمي ِمرآ

أنِت الجميلةُ في الجسد، : واقْتَني ِمرآةً جديدةً تَقوُل لك، كلَّما تََأملِْت نَفسك فيها

 .أنِت الجميلةُ في الصفات، أنِت صورةُ اإلنسان واإلنسانية
  ١٩٩٩، وضع ١٩٩٨ِفكرة 

 
 

ÙđçÿrÿjŁÚ< <
  شيء  وال ال مسؤوليةَ ملْقاةً على عاِتقي، .مـَأهي اتـرقالطُّ في  متَجوٌل أنا،-
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َأعمُل ساعةَ َأشاء، وُأعطي نَفْسي فُرصةً : يردعني عن رسم الحياة الَّتي ُأريد

آكُُل حتَّى التُّخَمة في أفخم المطاعم، وأغالها، حين َأكون . ةَ َأشاءمفتوحةً ساع

إنَّها الحياةُ الَّتي َأرغَب فيها، أنا حر، أنا . ا حين َأكون معدما، وَأنام خَِويامليًئ

رح... 

ياتُك،  لك حا إن وجدتَ حقيقةً حريتَك، وسعادتَك، في ما أنتَ فاِعل، فهنيًئ-

 .واسمح لي أن َأحسدك عليها
ف ١٩٩٩، وضع ١٩٩٨ِكرة 

 
 

ØÿÛş£_< <
- حالذَّب نْتَِظراٍب، يقَص الً عندمح ُأشاِهد ل من المؤِلم، أنال ب ،ب عليعمن الص 

 . ا أن يِعيه، ويستَِمر في مضغ ما ُأعِطي إللهائه كما لَو أنَّه يعيشُ أبدمن دون

ما ذَنْب الِمسكين ليتَصرفَ به اإلنسان على هواه؟ أال يتَعذَّب ويسفَك دمه لنَحيا؟ 

يوان؟ كيفَ له أنعلى الح وقْسي كيفَ لإلنسان أن ... 

-...  ماد؟ كيفَ له أنيوان، على النَّبات، وحتَّى الجعلى ما عدا الح وقْسي أن

  وما فيها وعليها؟ يلْهو بالطَّبيعة

ِإعِذرني إن َأكْملْتُ التَّساؤَل عنك؛ ولكن، كيفَ نُفَسر ما يصيب اإلنسان من 

 أن إلنساٍنبل كيفَ . الحيوان، فيفْتَِرسه، ومن البركان، فيبتَِلعه، وتَكْثُر األمثلة

    له في اإلنسانية؟ ايظِْلم أخً

اإلنسان ني أنٍر وتَصميم، وأحيانًقد تُجيببذلك عن سابق تصو قومدونَما ا ي 

حاجة؛ وإنِّي ُألواِفقُك الرأي في هذا المجال، فاإلنسان احتَكَر لنَفِسه الِفكر، وخَلَقَ 

 في ما عدا اإلفراط، واإلضراِر - ولكن. الروح ليميز ذاتَه، ويستَبيح الطَّبيعة

ياع الطَّبيعة، واإلنساِن معهابالطَّبيعة دونَما عفي ض ببتَسا قد يأفال - ذر، مم 

 تَرى معي أن من واِجب اإلنسان أن يحاِفظَ على حياته، فيْأكُُل، ويشْرب، وينام؟ 
 ١٩٩٩، وضع ١٩٩٨ِفكرة 
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e<íĆßÿqŒ^Þ<ø< <
 لَو أن الدنيا تَفْرغُ من قاِطنيها فَأتَمكَّن من االستيالء على جميع ممتَلكات -

آٍه لَو يتَحقَّقُ حلْم طُفولتي، كَم كُنْتُ َألسعد . العالَم، والعبِث بها على ما يحلو لي

حيدشاوليٍء بما َأشْتَهي، ال يُل ما  في عالٍَم ماِركُني فيه أحد؛ َألْهو على كَيفي، َأفْع

 ...كَم كُنتُ َألسعد لَو. َأشاء، ال حرج علي، أو مناِفس

فأوالً، لن يتَحقَّقَ حلْم طُفولتك، فِلم .  كَم كُنْتَ ِلتَسعد لَو تَوقَّفْتَ عن الكالم-

دبقَول ج عمتَس ألَم يشُ في األوهام؟ ثمها، العِذكْر نَّةُ ِبال ا"تك لوالدك، طابلج
فلَو سلَّمنا جدالً أن ُأمنيتَك تَحقَّقَت، هْل كُنْتَ ِلتَسعد ِبال أم وأٍب . "ناس ال تُداس

وجذور؛ ِبال طَبيٍب في مرض، ورفيٍق في سفَر؛ ِبال هوى يِجد الحبيب، وكَدٍر 

تَ ِلتَسعد بمجرد تَعاطيك مع أشياء لن تَلْبثَ أن تَْأنَفَها، يشاِركُه الصديق؟ هل كُنْ

تَ افتَبقى وحيدلَمقى ما حبي تَ، أنمأنتَ َأقْد وت وتَخْشى، إنعى للمم، وتَسوتَنْد ،

 به طويالً على حاله، دونَما منْتَِفع؟  
  ١٩٩٩ِفكرةُ طفولة، وضع 

 

 
…]çłŽÚ< <

، خُذْني في ِمشْواٍر ربما يكون األخير لي، فيجيبني أن أشغالَه ال بنَي:  َأقوُل له-

ومالسؤاَل ي له بذلك؛ وُأعيد حمٍة اتَسعنَوبأعذاٍر م فْضالر عموم، وَأسي بعد 

فِبئس الخَلَف، ويا لَجحود األبناء؛ تَتْعب وتُضحي وما من شيٍء في . واهية

، وهذا ما َأرجوه، وسيرى معنى عناء التَّربية، وكَم هو ا سيشيخُ يومالمقاِبل؛

 ...صعب الجحود

  سماِع، وال تُؤاِخِذ الفَتى، فيومه للجهل، وال تُؤاِخِذ األب، فيومه للجهد، وكما -

يقتَك، أو ثم، ما لك وللمشاوير؟ ِإلْزم حد. شَِقيتَ في سبيله، يشْقى في سبيل أوالده

  عن  وإن منَعك صمم الَم وما وراءه؛ـواسرح في الع أو حتَّى شباكَك، شُرفتَك،
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ا وراءه، بِفكرك؛ زقْزقَة عصفور، وعمى عن مشْهد غُروب، فَسح في العالَم وم

 . فإن خَذَلَك ِفكرك، دِع العالَم وما وراءه يسرحاِن فيك، ويسوحان
 ١٩٩٩، وضع ١٩٩٨ِفكرة 

 
 

ƒçŁfłßş¹_< <
َأذْكُر ُأمي تُفَضُل شَقيقي علَي، كما َأذْكُر .  منبوذٌ أنا مذْ كُنْتُ، ال يعتَد بي-

فيقي وععلِّمتي رم سانِتحل إلى اسمالع رب باكِتراثها بي، وكذلك تَقُر مد

ميلي، ال إليز ... ،كانوالم ،مانني الزياتي، فقَد ظَلَمتلك، في اخِتصار، سيرةُ ح

 ؟فِلمن َأشْكو، وِممن َأرجو

مما تَشْكو منه، وتجاهك  تَشْكو، وربما شَقيقُك، ورفيقُك، وزميلُك، يشْكون -

ثم، ما ِمن منبوٍذ في المطلَق إالَّ ذاك الَّذي نَبذَ نَفْسه بنَفِْسه، فال تَشْك، . شخصيا

 .وال تَرج، بل َأحِبب نَفْسك، واآلخرين، يحِببك الجميع
١٩٩٩ 

 

 
ìÿ†ÿâłçş¢_< <

!  آٍه، كَم جاهدتُ لكَسب المال، وكَم سعيتُ القِتناء أغلى الموجودات وأندِرها-

جوهرتي، جوهرتي، !  في نوعهافريدةوالسيما جوهرتي ال!  لها جواِهريااهو

 لها، كَم كابدتُ اكَم دفَعتُ ثمنً! ماذا َأقوُل عن جوهرتي؟ ما أحالها، ما أروعها

جوهرتي، جوهرتي، ما َأجمَل امرأتي وهي تَضعها، وتَتَمرى بها، وكَم ! َألنالَها

 ...جوهرتي! عيٍن تَحسدها عليهامن 

نادرةً تَقوُل إنَّها، ال قيمةَ لها !  جوهرتُك، ما جوهرتُك؟ مجرد شَيٍء كغَيره-

ِإشْتَهيتَ اقِتناءها، . نْدر منها، وَأغلى للحياةصحراء َأكوب ماٍء في : َأقول

  ال قيمةَ له إالَّ متى تَخَلَّصتَ  لنِّسبة إليك، باا عادياود شيًئـا هي تَعـفاقْتَنَيتَها، وه
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منه، فبمبيعه فقط من جاِهٍل غَيِرك، تَستَطيع أن تَرتاح من ِعبء حمايته، 

 .نسانية بالنَّفعوتَتَصرفَ بثمنه في ما يعود لك ولإل
١٩٩٩ 

 
 

đjşË₣¹_< <
 في حاِويات القُمامة، فعيرتُه، وتَركْتُه يتَخَبطُ ا َأمسكْتُ به، ليالً، وقد تَسلََّل مفَتِّشً-

 ...في الحال الَّذي هو فيها

-ميرراقا أضةَ المهمها النَّاِقص؟ لقد َأخَذْتُ على عاِتقي مك، أينفس تَِبربة الَّتي  تَع

الِمسكين، ليلةً بعد ليلة، فصباح ذاك جيءم قُبتُ َأرحْأتَ، وردعلى أثَِر  اب

صباح، ثم في كلِّ وقٍت من أوقات النَّهار، إذ يبدو أن صاحبنا اعتاد فَعلَتَه، وبدَل 

 وامِتهان، حتَّى إذا  كما في بداياِته، راح يماِرسها في انِتظاٍمأن يقوم بها في خَفٍَر

 .ما وقَع نَظره علي، في آخر لقاٍء بيننا، شَعرتُ، أنا، بالخَجل
١٩٩٩ 

 
  

á^Âÿ…^’ÿjÿè< <
وأما .  على كوٍخ من الورق المقَوى يتَصارعان، وهما، في الفَقر حليفان-

ن، وال آٍه من ظُلم اآلخرين يقوال. الكوخُ فعلى كلٍب يضيق، ال بل، به، ال يليق

ن فَقرهم يغْتَنون، ومن غَفْلَتهم يغْنَمون، فآٍه من وأما اآلخرون فِم. ينْفَكَّان يتَقاتَالن

 . الجهل عندما يستَحِكم، وألفُ آٍه من الظَّاِلم عندما يستَكِْبر

 ...  ال تَعليق-
١٩٩٩ 

 
  
 

¾ç¿łvş¹_< <
  ه، لَفَ باب واللَّحم المشِْوي،صاحِب مطعِم الكَ أبي عفيف، طُّ جارناـ محظوظٌ ِق-
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إنَّه ال يجوع قَطّ، وتُراه . من كلِّ جرِم لَحٍم نُتَفٌ، ومن كلِّ صحٍن منَظٍَّف بقايا

عند مخْتاُل بين أمثاله، ال هيه، وال غَم. 

 َأتَِجد هذا ِفعالً؟ ِإسمح لي أالَّ ُأواِفقَك الرأي، فِلصاحبك الِقطّ، مع كلِّ جرِم لَحٍم -

ثم، صحيح أنَّه ال يجوع، ولكن، . ِمنَّة، ومع كلِّ صحٍن منَظٍَّف ركلة، أو أكثر

لمفِْضِل األوِل اف، طالَما يسيِطر على الوضع، فال هو يثير غَضب أبي عفي

 وما اخِتيالُه ؛لطَّاِمحِة إلى ما هو فيهاعليه، وال هو يتَساهُل مع ِقطَط الِجوار، 

ِسوى تَعبيٍر عن سيطرته على الموقف، بحيثُ ال يأخُذُه الطَّامحون على ِحين 

 جارنا أبي وتَقوُل أن ال هم عند ِقطِّ. ِغرة، وتَطميٍن ذاتي لخَوٍف داِئٍب يعيش

 عفيف، وال غَم؟ 
١٩٩٩ 

 

  
ØŽâ^rÿÚ< <

-فْقَهن ال يجاِهل األرض، مري أنَّه ما زاَل هناك، في متَدة شيًئ ِم َأونيد؟ ان الم

 يتَمتَّع؟ ِمثَل هذا *نيةَ يمِلك، وال بِتقانيٍةى الطَّبيعة، ومنها ولها؟ ال ِتقْمن يعيشُ عل

 . ِمثلَه ال َأحسدال ُأريد أن َأكون،

نيِتك وِتقانيِتك يتَطَلَّع؟ َأحسنْتَ ثل وضِعك يرغَب، ولِتقْ ومن قاَل إن هذا بِم-

وهل أصعب من . بالقَول إنَّه على الطَّبيعة، ومنها، ولها، يعيش، ال بل ويموت

 ارِتهاٍن بمدنية، وعيٍش في قَيٍد ودونَما حرية؟
١٩٩٩  

  

  
 ،اقتصادية، والسيما في ترجماته لنصوٍص  نَحتٌ قديم للكاِتبأو الِحقَة،/، هنا، وفي كتاباٍت سابقة و التِّقانية*

Techn نية بمعنى، فيما التِّقTechnologieْ بمعنى وهي que.  i
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“×ÿ~ŁÚ< <
يدعي رجٌل، في إحدى مدِن العالَِم المعتَبِر :  ِإسمع ما جاء في صحيفة الصباح-

رضتَحامنهايةَ الكَون قريبةٌ جد ة، وأنشَريالب خَلِّصتَخِْدم، في ا، أنَّه مس؛ وهو ي

ها إقناعساِئل، وأكثرثَ الواذلك، أحدم ه ، ويقوُل إنفُضرن ينْجو، ومه يعتْبن ي

؟ يقاُل افما رأيك، عزيزي، لو نَتَدبر لنا، بمِعيته، مكانً. يهلَك، وقد تَِبعه البعض

 !  إن األماكن المخَصصةَ للمخَلَّصين محدودة

ا اليوم ، لو َأتَو الَّذين دعك من المزاح، فصاحبنا بلَغَ به الحسد ِصديقي األمِس-

كما َأتَوهم أحدا وِبما َأتَومانهم، لما تَِبعثً. ا به في زباع صرينا العخَلِّصحاِوُل مي 

اسِتخدام الوساِئل الحديثة، فمن ِسوى ضعفاء العقول، وأصحاِب اآلفاق المقْفَلَة، 

 وحِري بالنَّاس أن يبقوا متيقِّظين، سيتْبعونه؟ لقِد انْقَضى زمن النُّبوءات والعهود،

عيشونَه بعيدمٍر يل لعة، برِعبينونٍة منَةاال للَحظِة دة واألنْسذ .  عن اإلنسانيم ،ثم

تَرقَّى إيُل اآلراميين، ورِفع إلى رتْبة اإلله الواحد، راحِت الدياناتُ، تَتَبارى، 

لزمن والبيئة والمجتمع، فيما نَشََأِت الِبدع لتُشِْبع طُموح لِجهة األنْسنَة، بحسب ا

بعض البشَر في التَّألُّه؛ وبِقي أن ينْعِتقَ اإلنسان من تعددية الديانات والِبدع، 

جودفيه، و إيَل والكَون جمداويمدا وع. 
١٩٩٩ 

 

 
íÿÛÿ~Łi< <

!  الماليين، والعصر عصر تَطوٍر وحضارة من الجوع، ال بِل يموتُ اآلالفُ-

َأيعقَُل أن . يا لَلعار الجاِثم على جبين كلِّ إنساٍن إنسان! يا لَلفضيحة المستَمرة

يموتَ الفَقير، والجاِهل، لمجرد فَقٍر وجهل؟ أين التَّعاضد بين البشَر؟ وأين 

 الرحمة؟

  في  ةـوُأضيفُ أن ِنسبةَ من يموتون من التُّخَم ،عزيزي ك في الرأي،ـ ُأواِفقُ-
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عالَم اليوم، وَأعني بهم من يموتون لشَراهتهم وكَثرة ما يدِخلونَه مِعدتَهم، أعلى، 

فرأفةً بحياة أصحاب البطون العاِرمة، . امن يموتون جوعبالتأكيد، من ِنسبة 

فلْيحرر هؤالء بطونَهم من قُيودها، عسى تلك القُيود تَتَحوُل مفاتيح َألغالٍل تُكَبُل 

 .أصحاب البطون الفاِرغة
١٩٩٩ 

 
 

Ñ…^Ê< <
-دزيزي، ُأذُنَيك جيع ،را ِإفْتَحن أغنى أغنياء األرض لفارقُ بيا:  على هذا الخَب

وأفقر فُقرائها يتَِّسع، فِعشرون في المئة من سكَّان الكوكب يحتَِكرون ستَّةً 

وثمانين في المئة من خَيراته، وثروةُ أغنى ثالثِة أشخاٍص في العالَم تُعاِدُل ما 

 .يمِلكُه ستُِّمئِة مليوٍن من َأعدِم معدمي األرض

 في هذا الشَّأن، وَأنْفَِعُل عند سماِع ِمثِل هذه افأنا حساس ِجد ال تُكِْمْل، َأرجوك، -

ومن آخر ما اطَّلَعتُ عليه في هذا الحقْل أن بقايا طَعام أغنى دول العالَم . األرقام

من شأنه أن يطِْعم دولةً غنيةً صغرى، في حين أن بقايا الدولة األخيرة من شأنه 

 طِْعمي كْفي، ال تُكِْمل. دولةً فقيرةً كُبرىأنزيزي، يكْفي، عِلذا، ي. 

 !، ال تَضطَِربا، حسنًا حسنً-
١٩٩٩ 

 
  

îjÿÚ<[< <
 متى يا دنيا، متى يأتي الفَرج، ويموتُ من عليه أن يموتَ حتَّى يِرثَه من عليه -

أنا؟ متى يا دنيا، متى؟ أن يِرث؟ متى يموتُ من عليه أن يموتَ حتَّى َأِرثَه 

. يموتُ، ال يموت: أزهار اللُّؤلُؤ في حينا َأجهزتُ على أوراقها بيدي وأنا ُأردد

 فمتَى يا دنيا، متى؟
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وى ِمثِل هذا الطَّلَب؟ ثم، من قاَل لك إن دوره حان فيما  خَِسْئتَ، أما لديك ِس-

ك ما زال متأخِّروراد ،كحيك من شَريكي؟ ود، ألَيس للعاطفة عندسفي الج 

 ...وجود؟ ثم، من قاَل إنَّك، في اإلرث، واِجد سعادتَك؟ ويحك، ويحك
١٩٩٩ 

 
 

çşÖ<žåaJJJ< <
َأتَعلَم، َألعطَيتُه جميع مالي، ولَكُنْتُ .  آٍه لَو يعطيني شَبابه، هذا الِغر الِعتِرس-

آٍه ليوٍم واحٍد من الشَّباب، بلَيله ونَهاره؛ لَكُنْتُ َأفَدتُ . علَّمتُه كيفَ يكون الشَّباب

 ... زاتمن ثَوانيه، ثانيةً ثانيةً، ذاك اليوم، لَكُنْتُ صنَعتُ المعِج

 وبعد نُصِحك وبطوالتك، َأكُنْتَ ستَشْتَري بقيةَ عمره، ذاك الِغر، أم كُنْتَ -

إلى شَيخوختك ساِلم استَعودا راِضي ميعراِحل، وجياةَ مالح أن لَم؟ أال اع

بوتَفَتَّح، وغَص كرن َأدةٌ داِئمةُ التَّفَتُّح لمردى لك، ومراحلها، كَرردةٌ اممنك، و 

 .داِئمةُ الذُّبول لمن جِهَل وانْزوى
١٩٩٩ 

 
 

„ÿ}ş_<]ƒ^Ú<[< <
ماذا تُراه َأخَذَ معه، .  ماتَ ثَري الحي فما مشى في ِجنازته إالَّ أنفار معدودة-

َأمضى حياتَه، ال بل َأفْناها في العمل، ال لشيٍء . اهذا التَِّعس؟ لَم يْأخُذْ معه شيًئ

عاشَ في التَّقتير، وما تَعرفَ إلى . كديِس األموال وعدها، ليلةً بعد ليلةِسوى تَ

خل حلَغَ به البل بمانه، وما فيها، ال بنيا زد ،ن تُراه، اليومواج؛ فمم الزدع د

 !يا لَلتَِّعس. يوِرثُ ذاك الَّذي لم يسع في الحياة إالَّ ليكون أغنى أغنياء حيه

 ُأَؤيد ما قُلْتَ عن جارنا المشتَرك وَأَؤكِّده، وُأضيفُ أن ما من أحٍد يْأخُذُ معه -

  فمن يعمِل  .أو بز بأعماله الخَيرة األم ِتِرزا ،احتَّى إن فاقَ في جوده حاِتم ،اشيًئ
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. ، كَمن يعمِل الشَّر ِليذْكُره التأريخُ في شَيءاالخَير ِليْأخُذَ معه، بعد الممات، شيًئ

وعلى الخَير بين البشَر أن يتَبادَل في مجانيٍة تامٍة ومطلَقَة، وأن يقوم على ُأسٍس 

 .إنسانيٍة بحت
١٩٩٩ 

 
ïÿçĞ×ÿu< <

 ناتُ، وما كانَتْ إمكااِإشْتَهيتُها صغير:  كَم تَمنَّيتُ أن آكَُل من تلك الحلْوى-

والدي لتَسمح له أن يشْتَريها لي؛ ولما َأينَعتُ، ما استَطاعِت القُروشُ أن تَِصَل 

قيرٍة ِمثلي، فال َأكَلْتُ قْتَرنْتُ بفَِاجيبي ُألحقِّقَ مشْتَهاي؛ وإذ ظَنَنْتُ أنَّي نَِضجت، 

ونا، واشْتَهاها، حتَّى إذا ما نَما أوالدتُها إيمى طُفولتي، وال َأطْعلْوورهم، حها بد

وال ُأخْفي عنك أنِّي، . شْتَريتُها لهم، وألمهم، ومنَعتُها عن نَفسي لِضيق الحالِا

وملَّلْتُ ية، تَسشَريتي البوقُروشيابأناني ،يبي، ساِعيا في جوق، قاِصدا إلى الس 

فعدتُ ! ، أن أطباقَها نَِفدتْابائع الحلْويات، ولما طَلَبتُ حلْواي َأجابني، آِسفً

اأدراجي خاِئب .   

فيرماالً و هم فَأصابفَّقَ أحدأبنائي، وتَو واِعدت سفَأقَلَّني ذات نهاٍر إلى اواشْتَد ،

 علي ما َأرغَب فيه من أطاِيب، وجلَسنا في أحد أفخم المطاعم اِرضالسوق عا

ومي لُماالَّتي ما كُنْتُ َأحشاِخص نَظَري كان يات ا بارِتيادها، لكنلْوكَّان الحعلى د 

نْغَِمسقْتُ الباِرحةَ ِلفَقري، ولن االمقاِبل، وِفكري ممري الَّتي ما تَذَوى علْوفي ح 

 ِلداء السكَّري الَّذي َأصابني قبل أعواٍم وشَخَّصه األطباء اتَذَوقَ اليوم وغدَأ

دوه ناِتججياتيافوتُ في حة ما عانَيمن كَثْر   . 
١٩٩٩ 
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  ! راِته العقليةم ِسوى أجزاٍء محدودٍة من قُد تَصور أن اإلنسان ال يستَخِْد-
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 أكبر من قُدراته تلك، ا جزءيستَخَِدمَأوتُدِرك ما يمِكن اإلنسان أن يفْعَل لو أنَّه 

 أنَّه سيتَمكَّن من راته الجسدية والنَّفسية؟ َأظُنما سيكون انِعكاس ذلك على قُدو

لتَّحليِق من غَير اتَطبيب نَفسه بقُوة العقل، واكِتشاِف ما لم يكْتَشَف، وِلم ال، 

 ...االسِتعانة بآلة؛ من يدري، قد يتَمكَّن اإلنسان من تَحقيق المستَحيل، و

 ولكن، َألَم تُوِصِل  مهلَك، عزيزي، مهلَك؛ َأفْهم أن تَرغَب في مزيٍد من هناء،-

 البشَريةَ إلى أكثر من ذلك؟ أمسرور أنتَ بطَلَب اسِتعمال اكِتشافاتُ اإلنساِن

قح من دماغك؟ َأتُريد ومزء غَير الفاعل اليعرفتك؟ أال االجفي م التَّحليقَ أكثر 

 أن المعرفةَ المطلَقَة،  فيه من تَعاسٍة ومآٍس؟ أال َأدِرك، والبشَريةُ،يكْفيك ما أنتَ

 في الموت؛ ولَِو استَطاع اإلنسان تَشغيَل ،والحريةَ المطلَقَة، والهناء المطلَقَ

، بتَطَور احقَّقَ المستَحيَل كما تَقول، ولكنَّه، ألدرك أيضأجزاٍء أكبر من ِدماغه لَ

 َأفَيريحك ذلك؟. إحساسه، دنُو َأجله

 !... منك ُأفٍّ-
١٩٩٩ 
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-واء الكَيالد يف، فآخرمن الس دعليه.  ال ب مة ما َأقْدحشيجرم،  يا لَوال . يا لَلم

من االقِتصاص منه، ع هربيف، ال ممن الس دبِعبرةً ِلساه كونتَِبر يعن يم. 

من يعتَِبر، أم  رأِيك، من داٍع للِعبرة ِل؛ فهل، في"من يعتَِبر ِلِبرة":  أنتَ قُلْتَها-

من األفضل للمجتمع أن يسعى إلى من هو في حاجٍة إلصالٍح ليصِلحه؟ ثم، هل 

لَذٍَّة، وعن سابق من حقيقٍة مطلَقٍَة في هذا الكَون؟ وهل من قاتٍل، وإن قَتََل ِل

 تاجحٍر وتَصميم، ال ياتَصوشَإصالحب فك ؟ وأيرفي ع ،ري-ا أي صدرالم كان 

 يمِلك حقَّ إزهاق حياة اآلخرين؟ وبعد، َأنُعِتقُ -الَّذي يدعي اسِتمداد السلطة منه 

 المجرم من حياته أم نَدعوه إلى إعتاق نَفسه في حياته؟ 

ع

١٩٩٩ 
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‚Žâ]Ć̂Ö_< <
ُأريد تَوزيعه على .  زهدتُ في الدنيا ودناها، ومالي ال ُأريده أن يبقى لي-

َل فَقيروبه في االفُقراء، والتَّح تُ به أو كُنْتُ سَأقوما قُمعم ساني ُأكَفِّرِمثلَهم، ع 

 ... التَّزهد، ال بد منهال بد من. حياة الِغنى

 وهل توزيعك مالَك على الفُقراء سيحوُل دون اسِتمرار وجود هؤالء في -

 تَ، بعملك هذا، تأمينددو إن ،تَ به عليهم؟ ثممرف ما تَكَرص فَقرهم بعد

 في هذا الخُصوص، ومن ا لك صراحةً أن ال شَيء أكيدْلآِخرتك، فدعني َأقُ

ألنسنٍَة أما إن وددتَ القيام بذلك و. العار عليك أن تَشْتَري الراحةَ األبديةَ بالمال

سمح لي أن َأنْصحك، هنا، أن تَستَِمر في إنتاجك ِا ولكن، ؛تَدفَّقَتْ فيك، فيا حبذا

تَسِهُل الماوراِئياِت وال أظُنُّك تَس. بحيثُ تَتَمكَّن من المساعدة أكثر، ولفترٍة أطول

والعالِئقَ مع الغَير، فتَْأخُذُ بعقيدٍة، وتَسير على شرائعها ما َأمكَنَك، فقط لضمان 

مكْسٍب لك في اآلِخرة، بل َأِجد أنَّه في مقدورك أن تُحدد قَناعةً ماورائيةً خاصةً 

ا انِتظار مكْسب، وإن كان ذلك، بك، وتَعمَل على أنسنَة عالِئقك مع الغَير دونَم

عبة من النَّاس، صف األكثريرضمون النَّتائجافي عم وغَير ،  . 
١٩٩٩ 
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 ما بِرحتَ، مساِكني، تَْأخُذُ علي كلَّ ما َأعمل، أو أكثره، فهل تُريدني أن َأنْسى -

؟ َأيجوز أن تَنْتَِقدني، في فَوِقية، فقط من أنا، أن َأتَنازَل عن نَفسي، إلرضاِئك

ألنَّي الغَريزةُ والشُّعور، وجنابك العقُل والِفكر؟ أم تُراك تَحسدني على ما أنا فيه 

من حرِكية، فُأِحب، وَأبِغض، وَأشْتَهي، وَأسعى للشُّهرة، فيما أنتَ، في ثَباتك، 

، فتُفِسد كلَّ أمر؟ إنَّك، لكَثرة ما تَدعوني إلى اعِتماد تُشَغُِّل المنِطقَ في كلِّ أمٍر

هشةَ، تمامني الدلكَثرة ماِلهاالِفكر، تُفِْقد ها الغَنيفِْقدكما ي . 
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َأيعقَُل أن !  به هذا الجاهُل، وِبما يفْخَرسمعوا ما يتَفَوهِإ!  ِإسمعوا من يتَنَطَّع-

 ورك في أكثرني بدألَم تَنْتَِقد ،وأنا الفَضاء؟ ثم ك، يا شريكي، وأنتَ األرضدسَأح

من موضوع، وقد سمحتُ لك بذلك؟ أال يكْفيني أنَّني مجبر على البقاء معك؟ أال 

، َأحسدك ِفعالً على ا فيه من ثَباٍت كما تَقول؟ أال تَظُنُّني، أحيانًيكْفيني ما أنا

سِجيِتك ودهشَِتك؟ وبعد، ما هذا القائم بيننا، أهو تَحاسد، والتَّحاسد بين شَخصين، 

فيما نحن، ِشئنا أم َأبينا، شَخص واِحد؟ ولكن، كيفَ َأسَألُك إذا كُنْتُ أنا نَفسي ال 

 واب؟َأِجدالج 
  

 : الجميعة يتَدخَُّل قَوالً للمرة األولى واألخيرة-وإذ بالضمير
  

"ِتحسادعوه اسد، إنَّه ما َأدةُ التَّحاسد، إنَّه ِقمثُل األعلى للتَّحاساإنَّه الم دسأي ح ،

عمُل في إقامة ِسجٍن فالصخرةُ، متى فُتِّتَتْ، قد يحسد حجرها المستَ. الذَّاِت الذَّاتَ

 دسحآِكلها، قد ي لَتْ فَمصتى وةُ، م؛ والتُّفَّاحرٍح ثَقافيَل في تَشييد صمتَعسذاك الم

ِقسمها المتَبقِّي، الذَّاِهب إلى القُمامة، ِقسمها المستَهلَك، والعكس صحيح؛ 

 على ناِسها، واألرض األرض دسقد تَح ها منهم؛ والكَواكبعلى خُلُو الكَواكب

اوحتَّى األحرفُ الجافَّةُ ِشعرنْسابةَ فيه انسيابتلك الم دسا قد تَح فيما الشَّاِعر ،

يحسد الرسام الَّذي يحسد الموسيقار، والعكس بالعكس؛ وقد يحسد الشَّقيقُ شَقيقَه، 

سد الواِلدان أوالدهم؛ وحتَّى المتَزهد ، على ما ليس فيه؛ وقد يحفي الغاِلبو

ولطالَما استُخِْدم التَّعصب، وهو أصالً . المنِْسي قد يحسد رفيقَ محبسته المطَوب

لالحِتماء من غَيٍر مخيٍف مزعوم، لتَبرير التَّحاسد، فتَحسد المرأةُ الرجَل، 

والعكس بالعكس ... ني الموحد، والعاِمُل رب العملوالملَون األبيض، والوثَ

 . صحيح

"وإنَّما الشَّواِئب، ةٌ، إنشَريب قل والِفكر، شَواِئبفي الغَريزة والشُّعور، كما في الع 

فَتْ على اإلنسان أبعادِبطَتْ َأضاض ِت اإلنسانتْ َأفْقَدُألِْغي ة، وإنبحبديدةً مج 

  فلْيحسِد الفَقير الغَني على  .مجرد آلة اب المتَضادات فيه،ـإذ يغْدو، بِغي اهيتَه،م
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لى فاِعليته، والنَّشيطُ ثَروته، والغَني الفَقير على ِصحته، والكَسوُل النَّشيطَ ع

الكَسوَل على هاِمشيته، والبسيطُ الذَّكي على شُهرته، والذَّكي البسيطَ على راحة 

. على أن يدِرك كلُّ حاِسٍد أنَّه محسود، وكلُّ محسوٍد أنَّه حاِسد... باله، وهكذا

علومم كُنما ِماولي أن ضى بحاله، أيرك  كان إنساٍن يسالتَّم انَتْ، ومن هنا ِسر

، وال حاجةَ اولن يرضى اإلنسان عن حاله إالَّ متى غَدا إله. بالحياة الَّتي يعِرف

  ".له، عندها، بالحياة الَّتي يعِرف
١٩٩٩ 

 
 

  
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  
 

nÖ]<Łðˆ₣¢_Þ^ê 
á^ĆèĆ‚Ö_ 

 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
^ŠÞý]<»<Łá^ĆèĆ‚Ö]<^ÛĆÞcHá 

e^ÃÖ]<å…çÃŁ<»<ÐğíÿßÿŠÞ_H 
íĆéÞ^ŠÞý]<^è]ˆş¹]<ÿ…ćçşŞÿiæ<…đçşŞÿj₣¹]<åÛÿ•æ 

١٩٩٨ 



                                          
  

  

  

  
 

^éŽjÎc 
تُ نَفْسي، الِبسكان، اإقْتَدمان والمالز ة، خارجيرالً بأغالل الحكَبراء، ومالع 

ن، إلى قاعٍة بلَغَ حجمها الذَّرةَ، كما بلَغَ الكَون، ووصَل بياضها ووسطَ الزمكا

 .النَّاِصع حد سواد العتَمة، فَأدركْتُ أنِّي ال بد ماِثٌل في حضرة الديان

تَنَفَّسثُِّل مٍة تُمغلَقَةٌ بالكاِمل في ما عدا ثُغْرةُ فما القاعفتواوأمةٌ بالكاِمل  ما، ومح

وأما االدعاء فصوتٌ ال . في ما عدا الثُّغْرِة نَفِْسها بحيثُ تُمثُِّل باب ِسجٍن ما

 .يسمع، وأما الدفاع فِلسان ال ينْطُق، وأما الديان ففي الثُّغْرة

 ...وكانَتْ محاكَمة
١٩٩٨ 

 
   : مختَصرتان

  عألدفا:  د -أإلدعاء : إ 
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  ما اسمك وشُهرتُك؟-إ 

 . أنا إنسان ابن اإلنسان-د 

  ما ِمهنَتُك؟-إ 

 . أنا َأشْعر، فُأعبر-د 

  وإيمانُك؟-إ 

 .ا أنا إنسان منْدِمج حياةً وموتً-د 
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  وسعيك؟-إ 

 . لالنِْعتاق-د 

  وهدفُك؟-إ 

 . هناء البشَر-د 
١٩٩٩ 
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 َأتُنِْكر أنَّك، لحظةَ قَررتَ الخُروج إلى الدنيا، تَسببتَ لوالدتك بآالٍم ما بعدها -إ 

أمراٍض حملَتْها آالم، ناهيك عما تَسببتَه لها من انِزعاجاٍت قبَل الوالدة، وِبداياِت 

 بقيةَ أيامها؟ 

 ... لَستُ أنا من قَرر الخُرو-د 

 صه، َأتُنِْكر أنَّك وِهبتَ الحياةَ، فيما مِنعتْ عن غَيِرك، ُأعطيتَ قُوةَ اإلدراك -إ 

 وسلِّطْتَ على الكَون؟ َأتُنِْكر جميع هذا أيها الجاِحد؟

 هل َأستَطيع اإلجابةَ اآلن؟وعفْوك، ...  مهلَك-د 

 . ال بأس، بداِر-إ 

 تَقوُل إنِّي ُأنِْكر ما سبق، ولَستُ ُألنِْكره؛ ولكن، هل أنا ِفعالً من قَرر -د 

الخُروج إلى هذه الدنيا؟ مشروع مولوٍد كُنْتُ، فجاءِت الطَّبيعةُ اإلنسانيةُ بما 

 عمنُه من غَريزٍة تَجمتَتَضٍة غاِلبها العاداتُ االلَّذَّةَ إلى األلم، وإرادٍة فَرديريما تُس 

ولودلَني موتْ ِلتُحة، َأقوُل، جاءااالجتماعيكاٍن وا قاِئمماٍن ومِضمن من  في ز

 .بيئٍة عائليٍة واجتماعيٍة ال يد لي في اخِتيارها

 بين واِلدٍة ان، ألَيسِت الحياةُ تَعاقُبأآلَمتُ بمجيئي والدتي؟ ال شك في ذلك؛ ولك

 ووليد؟ ومن قال إنِّي لَم َأتََألَّم يومها، أو لَم َأتَألَّم قَبلَها وبعدها؟ 

  والكوِن الَّذي سلِّطْتُ عليه بما  وُل إنِّي َأتَنَكَّر للحياة الَّتي وِهبتُ دون غَيري،ـوتَق
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ليدبِمثل هذا و هَأتَفَو ة اإلدراك، فأنَّى لي أنطيتُ من قُوتَني َأقوُل اُأعِمعتى س؟ وم

امثَل هذا راِشدوابج ها، وفي ا: ، فإلَيكَها؟ ولكن، ِبما أنَّك تُريدنَفس ياةُ تَِهبلح

جودميع عناصرها، واجمدالَّذي ا وع الكَون إن تَ به؛ ثممفال ِمنَّةَ في ما تَقَد ،

 . سلِّطْتُ عليه، طَوعتُه بقُوة اإلدراك الَّذي طَورت، وما زاَل، هو، يطَوعني أكثر

رني، فأنا، وهي، وإن َأردتَني أن َأشْكُر الحياةَ، فال بأس إلنَّها، بدورها، ستَشْكُ

جوداومدواِحدا وع ،. 
١٩٩٨ 
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، شاركْتَ في سِرقَة حبيبات كَرز، وغَشَشْتَ في امِتحان، ا َأتُنِْكر أنَّك، باِلغً-إ 

طْتَ، ِسراوَأفْرة قُدسها ، في ممارهذا، أي ميعج ياة؟ َأتُنِْكرالح تَِمرطيتَ ِلتَسرٍة ُأع

 الجاني؟

أما أن يحولَني ذلك إلى و.  ألمر صحيح أن أكون قد قُمتُ ِبما تَفَضلْتَ به-د 

 .جاٍن، فاسمح لي ببعض تَعليق

 .، ولكن، ال تُِطْل كما في ِدفاعك الساِبقا حسنً-إ 

 :  َأشْكُر االدعاء، وُأوِضح-د 

 تَم -لمناسبة، بل دعيت ِلطْ لها  ولَم ُأخَطِّ-عندما شاركْتُ في سِرقَة الكَرز 

القَبض علي، فَأنْكَرتُ ِفعلَتي، ولم ُأفِْش ِسر شُركائي، وَأنْقَذَني حسن سيرتي من 

الِقصاص؛ وعندما غَشَشْتُ في االمِتحان، ِنلْتُ ِقصاصي دون كَثيرين نَجوا منه؛ 

َأظُنُّك تَحِرمني، هنا، حريةً في ما ُأعطيت، فأمر شَخصي، وال " إفراطي"وأما 

ثم، إن وجدتَ في أفعالي البسيطة ِجنايةً، فما تُراك تَقوُل في من . ُأعطيتُ هناك

 جنَوا ِفعالً؟
١٩٩٩  
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ÐŽ^ÃÖ_ 
ِكر أنَّك، في حياتك، قد عذَّبتَ، بِعشِْقك أو بتَجاهلك، كثيراٍت ممن عرفْتَ  َأتُنْ-إ 

 وَأدركْتَ أنَّك عذَّبت، وُأخرياٍت ممن لم تُدِرك أنَّك عذَّبت، أو لم تَعِرفْ أصالً؟

ق الَّذي  َأوتُدِخُل الِعشْقَ في الئحة اتِّهاماتك؟ َأتُحملُني ِوزر عذاب الِعشْ-د 

يه؟ َأويِصُل بك الِحساب إلى من لم َأعِرفْ أصالً، تَسببتُ به وتَنْسى ما عذَّبِن

 وعذَّبتُ تَجاهالً؟ ثُم، هِل الِعشْقُ إالَّ عذاب؟ وماذا يبقى من الِعشْق لَوال العذاب؟
١٩٩٩  

 
  
 

ëƒö₣¹_< <
 إلقاء بقايا األطِعمة في أحضانها اسهلْتَ يوم َأتُنِْكر أنَّك آذَيتَ الطَّبيعةَ فاستَ-إ 

 ِعوض إلقائها في المستَوعبات المخَصصة لها؟ 

 َأتُنِْكر أنَّك رفَضتَ، ذات نهار، ِخدمةً بسيطةً لوالدين تَِعبا في تَنِْشَئتك؟ 

خْتَ، في نهاٍر آخَر، ودونَما ذَنٍْب من الِمسكين، حوأنَّك د تَ ا أليفًايوانًَأتُنِْكرحر 

 تَجعلُه يدور على ذاته إلى ما ِشْئت؟ 

 أنا ُأدِرك أنَّني، اللَّحظةَ، َأدفَع ثمن ذُنوبي، وأن ال مجاَل ألفعالي الطَّيبة أن -د 

   . اتُسوي ِحسابها، وإالَّ العتُِبرتُ، على األرجح، مليًئ

 إلنساٍن أن يخِطَئ مرةً تجاه الطَّبيعة، ومرةً تجاه ولكن، أفال تَظُن أنَّه يحقُّ

 والديه؟ 

 أفال تَعتَِقد أن الخَطَأ ضروري إلدراك الصواب؟ 

ِقط الِعبي لفَتًى أن جوزأفال تَرى معي أنَّه ي ،؟اثُم 
١٩٩٩ 

 
Í†łŠ₣¹_< <

  ا لم يِجد ـفيم ،اوَأطَلْتَ سهر ومشْرب، مأكٍَل ةً فيـِحقْب  َأتُنِْكر أنَّك َأسرفْتَ-إ 
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 جيران لك ما يْأكُلون ويشْربون، وقد َأقْلَقَتْهم سهراتُك الصاِخبة؟

تَرِجع حتَّى في حضرِتك؟ كيفَ لي أن ُأداِفع عن  كيفَ لي أن ُأنِْكر ِحقْبةً َأس-د 

رهس ُأنِْكر ت؟ كيفَ لي أنعٍة لاللِتهام َأضتُ، وقاِبليراٍس طاِحنٍَة خَِسرما اأض 

وأما جيراني، فما كان . ِزلْتُ َأتَمنَّى اسِتعادتَه؟ إنِّي ُأِقر وَأعِتِرفُ ِبما سبق

ِلينْفَعاهم بشَيء، أو سهراتي ِلتُِضرهم، وذلك ِلمحدودية تَقْتيري، أو إسرافي، 

 .تي ومعدودية سهراتياإمكان
١٩٩٩  

 
 

àŽñ^¤_< <
 َأتُنِْكر أنَّك خُنْتَ ناسك عندما، في ِخضم معركة وجودهم، لم تَحِمِل السالح؟ -إ 

تَ ظَليمدأنَّك شاه على نَجاَأتُنِْكر تُقِْدم ولم ،قفْتَ حرأنَّك ع ته؟ َأتُنِْكرتَ اديوتَغاض 

 عنه؟

ويوم عصفَِت .  وأما ناسي فما خُنْتُ، بل َأعرضتُ عما كانوا، فيه، واِهمون-د 

تُ لِخدمتهم، وِخدمِة غَيِرهم، إنسانيعسار ،ربلتُثِْبتَ أنَّهم، االح امِت األيجاء ؛ ثُم

وأما الظَّليم . حده كان على صواب، وأن الوطن وٍإعلى خَطوغَيرهم، كانوا 

 .  الَّذي لم ُأنِْجد، والحقَّ الَّذي تَغاضيتُ عنه فِلرجاحة عقٍل بلَغَتْ حد الجبن
١٩٩٩ 

 
  

ÄŽ•]çÖ_< <
شَرت، تَدعو  َأتُنِْكر أنَّك، في كتاباِتك الَّتي لم تَكْتَِف بوضعها، بل تَجرْأتَ ونَ-إ 

ل، أيضنيا، بفقط في هذه الد في اآلِخرة، وعن طريق اإلى االنِعتاق ليس ،

 له ا، ال بل خاِلقًهللاالنِدماج، وكأنَّك ال تَهاب الموت؟ ألَستَ تَجعُل اإلنسان مثيالً 

ج روف االنِعتاق ِدينح بين شْتَمأنَّه ي على صورته وِمثاله؟ َأتُنِْكر ِركديد؟ َأفَتُد

 خُطورةَ ِمثل هذه الِكتابات، وِقصاصها؟ 
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 أن َأكْتُب تَجربتي وَأنِْشرها من أبسِط حقوِق الِفكِر المعتَرِف بها في أرض -د 

 رى، َأخْسرها بين يدي الديان؟  اإلنسان، فهل، يا تُ
  

سْأتي بحغَب، ويرن يةٌ لمعوا االنِعتاقُ فدةَوأماِغِب الشَّخصيب حاجاِت الر ،

ناِسبه مِجدجات. اوباألسلوب الَّذي يربد وإن ،مِكنياةً مو ؛واالنِعتاقُ حتًأمواا م ،

، أن َأهابه ا جسدياي، إن ِهبتُ الموتَ جهالً، وضعفًفكيفَ ل. عبر االنِدماج، فأكيد

اِفكرعلى األقّل؟ ا صاِفي  
  

 إلَّم يتَمثَِّل ُهللا إلَّم يتَمثَِّل اإلنسان به؟ ال بل ماذا يغْدو اُهللا، فما اهللاوأما التَّمثُُّل با

 اإلنسان به؟
  

بين ح شْتَمالَّذي ي ينا الدِدينًوأم خْتَِلفُ من اروف االنِعتاق فليسى يل منحب 

 .إنساٍن إلى آخر
  

ويرتَِكز هذا المنحى على مدى إدراك اإلنسان الدنيا ونَوعيِة مفهوِمه لها كما 

شَرها البتَِمدعٍة يإنساني واِمعنيا، لآلِخرة، من ِضمن جلوكهم في هذه الدفي س 

تَتَغَي على أنروتَتَطَو ،واِمعهذه الج رهرر اإلنسان وتَطوسب تَغيبح ، . تَِكزركما ي

رين أحياِئييسقَون مبتَقوا، يهما انْعشَر، مالب نحى على ِفكرة أنوبالتَّالي، اهذا الم ،

ٍة أقّل، ِفكريجراولَو بدقَى المبرون، فيما يخَيم ا هممم تَقى ، أكثرهما ارتُ، مو

على أثَر البشَر في دنياهم، العدالةَ الوحيدةَ المتَمثِّلَةَ في جعِل آِخرِتهم، كُلِّهم، 

الموت، واِحدة؛ إضافةً إلى أن الموتَ هو الباب الوحيد لولوج المعرفة المطلَقَة، 

 .  والحقيقِة الكُلِّية
  

 ،فَردي سارتُه أإلنِعتاقُ متُ فيه طَريقي، فتَِبعدجفيه، ال، وال طُقوس، و ال شعائر

أحد لِْزمت؛ وهو ال يتَطَعجاَل لالنِقسامات اما اسعلى الالَّإلزام، وال م ألنَّه قاِئم 

 .فيه، أو حتَّى للتَّفسيرات، فلكُلٍّ انعتاقاتُه، وبالتَّالي، تفسيراتُه للدنيا واآلِخرة
١٩٩٨ 
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flĆßÖ_< <
؟ أال "كلُّ إنساٍن نَبي، تَبدُأ الحياةُ به، وتَنْتَهي":  َأتُنِْكر قَولَك، في إحدى كتاباِتك-إ 

 اآللهة؟ بينَك وبين ايستَشَفُّ من قَولك هذا أن ثمةَ ِخالفً

 ال، ال مشكلةَ لي مع اآللهة، بل مع أنصاِفها من الَّذين اختَلَقوها ووضعوا -د 

شَر القَواِعدجيلللب رون تلك القَواعد جيالً بعدفَسري. ، وأولئك الَّذين يتُ َأدولَس 

 ين، تَطبيقً-ِلمئاتُ الديتْ ستى زادقدور قَواا مسناِته، وغَدا في منَةعد ا، حألنس 

؟ ثم، أال تَنْتَهي الحياةُ اِلم ال يمِكن كلَّ إنساٍن أن يكون نَبيأقوُل،  - الحلوُل محلَّها

 عليك أن أما كان ،عدب؟ وبجالع ياِته؟ فأينبانِتهاء ح شَريبالنِّسبة إلى كلِّ ب

 ا تَفْطَنتُهأيضقَ لي وكَتَببلما س :"ي ُل  أحدهِركُها، وكَ َأجنَفْسي كما ُأد دِرك
 ؟"نَفْسي

مال

ة

١٩٩٩  

 

 
t^ÚŽ‚łÞc< <

ِإنْتَهى االدعاء من ادعائه، والدفاع من دفاعه، ولَما يسمع صوتُ الديان الَّذي 

 . كان عليه أن يلِْفظَ بحكْمه

جن، ودعاني الصمتُ إلى التَّعرف، لمتَنَفَِّس والساوانْبثَقَ نور مظِْلم من الثُّغرة، 

 حكمه؛ فاقْتَربتُ من غَير أن َأتَحرك، ونَظَرتُ، عبر الثُّغرة، بالديان، وسماِع

ومتْ ينِّعتان، فإذْ ِمرآةٌ ما صضغْمم ينايكِم اوعان، وتَلِْفظُ بحيفُني إلى الدرتُع 

؛ فَأيقَنْتُ أنَّي في حضرة نَفْسي، وأن براء:  ِسوى كلمةضميٍر إنساني ال يعِرفُ

تَم تَناِقضاِت زالَتْ، واالنِدماجالم . 

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

وازن اإلنساني، ال الراِدع فللجميع المصير عينُه، وإنَّما الضمير هو الكَفيُل بالتَّ

 .المتَنَوع األساليب
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إلى القُد وها إنِّي َأعودزءتُ جِرحكْتُارة الَّتي ما بجوِد الَّذي ما تَردمنها، والع  ،

 . العدجود ذاتَه، إذْ ال جزيئاٍت بعد الموت-رةَالقُدال بل غَدوتُ 
١٩٩٨ 
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١٩٩٨ 



                                          
 
 

  

<Ù]Ćçş¢_< <
لوجود والعدم، الكَون والالَّكَون، اجواٌل أنا بعد انِدماجي، وواِجد، في تَجوالي، 

 . لغة، لُغِة السكون، لُغِة االنِدماجفي تَخاطٍُب بلُغة الالَّ

وساِئح أنا في الزمان والالَّزمان، والمكان والالَّمكان؛ ساِئح أنا في الزمكان، 

 .دونَما حدود، وواجد ما هو خاٍف عن إنسان األرض

لجديد وما وإن أنا في المعِرفَة المطلَقَة والحقيقَة الكُلِّية، وحر في التَّجوال حيثُ ا

فَوقَ بشَر اليوم والغَد، فمعرج أنا، بِفعل حنيٍن إنساني باٍق، على األرض حيثُ 

 دِركَةً أم غَيرة، مكةً أو جاِمدرتَحةً مرتَبعم اِبق، وحيثُ كاِئناتٌ، إنيا السحالم

 .ع الكَونمدِركَة، في تَخاطٍُب وتَفاعٍل متَناِغمين في ما بينَها، وم

معرج أنا على إنساِن أرٍض مدِرٍك إدراكَه، وإنَّما جاِهٌل إدراك غَيٍر في أرٍض 

 .وغيِر أرض، جاِهٌل المعرفةَ المطلَقَة في الحقيقة الكُلِّية

 ٍة لساِئٍح من عالَم ما بعدمزيٍة، في اسِتعادٍة رراعفحاِمُل ي ،أنا، فشاِهد جرعم

 .في عالَم األحياء؛ واالسِتعادةُ، بالتَّالي، يْأِسرها البشَر، وحروفُهمالموت 
١٩٩٨ 

 

 
ìÿ‡^ßŽq< <

ِمجِتقُ، وَأنْدتُ َأنْعفْتُ ما ِكدرجود الَّذي عدتُ في العحبتَْأذَنْتُ نَفْسي، وسحتَّى اس ،

هاااللَّحظةَ، قاِصدكْتُ اللَّحظةَ نَفسياةَ الَّتي تَرالح . 

وصلْتُ جثَّتي، فوجدتُ حولَها أهالً وأصدقاء، بعض يْأسفُ ِلِغياب، وبعض و

 جود، ِقلَّةٌ تَتَكَلَّمُأ من وزهنيا، سياسةً علىيى بالدت، وكَثرةٌ تَتَلَهوياة والمالح 

 صدرها من وِتجارةً وانِتقاد آخرين؛ وأما الجثَّةُ، فلَو كُنْتُ ما ِزلْتُ فيها، لَضاقَ

 : االزحمة، ولَكُنْتُ َأقَمتُها بين الجمع صاِرخً
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"دوءاهدوءه ،ا يا قَوم". 

 وَأنْزلَِت السماء ثم كانَتْ ِجنازتي، بحسب التَّقليد، فصدحتْ أصواتٌ َأطْربتْني،

ما أتى، بل رهطٌ من أصحاب مفاتيح السماء، الَّذي طَلَبتُ ، لِكن الجليَل أرضا

راح بليغُهم، على غَير طَلَب، يشيد بي، ونَِسي أن يقْرَأ على الحاضرين، على 

 .طَلَب، ما كَتَبتُ ُألطَمِئنَهم عنَّي وَأطْمِئن عليهم

موعد وحان ني ذلك، ثمدعوأبناء، وقد َأس شي أحفادَل نَعماللِّقاء األخير، فح 

األخير ثوايتُ متُ، ُأوِدعببالً ألنَّني تَستَّةَ، أوني البِعدسا لَم يموع ممطَ الدسو 

قَنْتُ أنألنَّني َأي ثم ،ن ُأِحبٍة لمَأ منهم عن غَير قَصٍد منِّي، بلَحظاِت تَعاسن قَرم 

ِكتاباتي لَم يستَِطع مقاومةَ خَسارة من يِحب، فكأنَّه، بحضوره ِجنازتي يعيشُ 

ه، في حين أنِّي لَم ُأدِرك موتي بالذَّات، وأنا اآلن معه، وفيه، ِجنازتَه، ويبكي ذاتَ

 .كما في العدجود
٩٩   ١٩

 
 

óŽ^æ<İíÿßè‚ÿÚ< <
فيما ناقوس الحزن علي تُردده، لهنَيهاٍت، تلَّةُ ميالدي، حمتُ فوقَ مدفَني، 

ويممتُ مدينةَ طُفولتي وشَبابي وعرقي، وشاِطَئها، فوجدتُهما، من عِل، في تَخَبٍط 

هماء، وخُضرةَ بين الطَّبيعة وما تُشَوحر والسقةَ البرز اإلنسان، وكأن ه يد

ٍس مع رمادية األبنية؛ فحِزنْتُ عليهما أكثر مما حِزنْتُ األرض، في صراٍع ياِئ

على موتي، ألنَّني انْعتَقْتُ في حين أنَّهما، هما المؤهالن لتَكوين درٍة مشرقيٍة 

 . فَريدة، ما زاال تحتَ رحمة جشٍَع فَردي مزِمن
٩٩ ١٩

 
Å…^< <

لْتُ شارعصفْتُ باألمس،اوورع  جتُه،فونقوص ما زال، دوعلى  في تناغُمه الم  
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مات مناسبة نَقٍص في الِخدِلهى، وسِجية أهله ما بِرح، وبشؤون يومه وشُجونه يتَلَ

 .، يتَضاربونيتَطاحن أبناؤه، يتَشاتَمون

وميالشَّارع الي ق، فخُبزبد، في ما عدا ما سسا الحوجه : وأماقْتَنى لز فالن

 سيارةً جديدة، فِلم ال تَقْتَني لي، بعلي، واحدةً أكبر وأجد؟ 

 وأما وأما نَقُْل األخبار باللِّسان المصلَت فيبدُأ في الصِبيحة وقلَّما ينْتَهي مساء؛

األخبار فِمن ِمثل فُالنٍَة الَّتي تَالسنَتْ مع جارتها، فعادتْها، وصادقَتْ، إلغاظتها، 

 ... لعين الجارة األولىاالجارةَ الَّتي سبقَ لها وعادتْ كُرمانً

ناس الشَّاِرع ِعلم قْطُنُه أرفعاوية الَّذي يالز احتَّى ِبناءن ا وشأنًا وِحلممم ،

ي تُ أفكاردجهم من االنِغماس في تَفاهات أبناء الشَّاِرع اآلخرين، ونَعون أنفسم

اآلخر اقاِطنيه تَتَّجه، خَِفي دسحد، فكلٌّ يالتَّحاس ودونَما انِتقاٍل إلى األفعال، شَطر ،

 أفعيشٌ يكون ِمثُل هذا؟ . على ما هو فيه، فيما ال أحد يرضى بعيشه

ن القَناعةَ كنز سريع الفَناء، ولكن، أليس عدم االكِتفاء هو الطَّريقُ إلى صحيح أ

فاء، بعيدبيٍل للقَناعة واالكِتفاء، فالصأما من س ،ة، االفَناء؟ ثمعن الكَسل واالتِّكالي 

 فالتَّحاسد؟
١٩٩٩ 

  

 
ïÿçĞ×ÿ‰< <

م، ويستَِمرون حتَّى يثيروا فيه ورَأيتُهم يركُضون خلفَه، ويحاِولون إثارتَه لسلْواه

نونلوه إلى الجصتَناسين أنَّهم هم الَّذين َأوقُ ظَنُّهم في ما هو عليه، مدصبحيثُ ي 

  ! فما كان ضرهم لَِو احتَضنوه ِليتَعافى. ما هو فيه

س أسمى لَم َأستَِطع مساعدةَ الِمسكين، ولكن، أليس الجنون أفضَل من الجهل؟ ألي

 من الالَّإنسانية؟ 
١٩٩٩ 
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gŽÎ]†ŁÚ< <
راِقبتُ ماوراقَبقرة الشَّاِرع مساعاٍت ا اتَّخَذَ من ناِصي ِلسجلنَشاطه، بحيثُ ي 

حوظُ خاللَها النَّاس، رلْحجيًئياةً وم: 

هذا يركُض كاألرنب، وتلك تَمشي كالبطَّة؛ هذا سيارتُه تَلْفُظُ أنفاسها األخيرة، 

اووس؛ هذا يشَغُِّل آلتَه الحاِسبة في تجارة، وتلك تَضع وتلك ريشُ قُبعِتها كالطَّ

 . وأما صاحبنا فيضحك، ويضحك، ويضحك. األحمر على الشِّفاه

تَوقَّفَ المراِقب عن الضِحك ِللَحظٍة خَال فيها الشَّاِرع إالَّ من ِهر يسعى للنَّيل و

من فأر، فَأسرع باإلمساك بِمرآٍة كان َأودعها جيبه، ونَظَر فيها، فإذا باالبتسامة 

 .  تَعود إلى وجهه، وبالضِحك ينْطَِلقُ من جديد

احبنا، وضحكتُه، إذ ال بأس ممن يضحك من النَّاس في أال دامتْ ابتسامةُ ص

! واإلنسان بالضِحك يتَميز عن الحيوان. ِسره طالَما يضحك من نَفسه في العلَن

 فما بالُنا لَو خَِسر ميزتَه تلك؟
١٩٩٩ 

 

 
žh]†ŁÚ< <

 هو المرابي الَّذي ذاك. يْأكُُل خُبز أخيه من غَير أن يمسح عن جبينه العرق

تُ أناسَأيطون، فيما ارتَعسِقفون على بابه، وكأنَّهم ين المختَِلفة يمن ذَوي الِمه 

هو يتَجبر ويقِْرضهم الماَل بفوائد ال طاقَةَ لهم بها؛ وأما سعيهم فلتأخير مصيبٍة 

 ِخالل فوائده المرتِفعة، من شأنها إطاحةُ أعمالهم، على بساطتها؛ وأما سعيه، من

  . ِلتَسريع انهياِر أعمالهم تلكف

يتَه يجرب كَسب خُبزه بعرق جبينه، صديقُنا المرابي، ِعوض التَّلَهي بإهدار لَ

 .عرق اآلخَرين
١٩٩٩  
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á^ĆßÿÚ< <
يِحب العطاء، ويجِزلُه، ولكنَّه، كلَّما مد يده إلى جيبه، . كَريم هو، وإنَّما منَّان

ه ماالً كالمِهبن يم عماَأس عمَأس فرداِت اإلذالل، ثمم تَخِْدمسي من غَير أن ِذالم 

ن َأتاه زاِئرينَه كلَّ مع ن شَعٍر أو في مناسبٍة ، أو صاالكالميزم فَه عنداد

 .اجتماعية

 !ما أسهَل ظُلم المرابي إذا ما قيس بإذالل المنَّان
١٩٩٩ 

 
 

Í]Ć†ÿÂ< <
مله العاِبق بالشَّعوذات، روحع قرخَلْتُ مووساِئَل، ورأيتُه، إلى ِضعاف النَّفس اد 

في كفِّ ضحيته، أو محياها، . الجمن أصحاب المشاكل، يسدي النُّصح ويقَدم الِع

 له، ال، وال ال رادع. يقْرُأ المستَقبَل صاِحبنا، وفي النُّجوم وكُرته الِبلَّورية

عف اآلخرين ومشاكلهم فيمُأل جيبه بمالهم، وعقولَهم يفيد من ض: ضمير

ل محتاٌل صاحبنا، ذَكي صاحبنا، متَفَوقٌ على اآلخرين، ال ب. بالحماقات

 .إلصالِحيةُ مدرستُها
١٩٩٩ 

 
 

íÿ‰^éŽ‰< <
ددجكان موالم مانني الزاوظَلَمخَلْتُ اجتماعا، فديدا لي ِسرقفٌَل : ا بة مالقاع فباب

ولكن، َأعلى معِرفٍَة مطلَقٍَة . ِشطونفي إحكام، والحراس في المبنى، وخارجه، نَ

 لِّيٍة يتَحاذَقون؟وحقيقٍَة كُ

، وكان االجِتماع قد بدَأ؛ بيد أنِّي َأدركْتُ فَحواه برمته، وكذلك ادخَلْتُ القاعةَ، إذً

 .موِجب انِعقاده، وأهدافَه، وما سيليها من وقاِئع، فذُِعرت
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 "فاِعلياٍت "ذُِعرتُ الجِتماع ممثِّلي قُوٍة عظمى ال تَقْوى إالَّ على الضعفاء، مع

محلِّيٍة تَبحثُ لنَفْسها عن مكاِسب شَخصية، وتَطْمح ألدواٍر وطنية، وِلم ال، 

بي الَّذي يلْعب على إثارة ماتها على األجن، وحتَّى، دولية، فتَعِرض ِخدإقليمية

 طاِلبفي ،دح ةَ الَّتي ال تَِقفُ عندقِّقَ طُموحاِته الماديحة لية والِعرقيينيالنَّعرات الد

في ذلك، باِئع غَبري تَناساها حينة، وية حيثُ تَدعو الحاجقراطييمابالدالحالس  ،

ازاِرعمارتَ والدوتَخَلِّفَ في تَخَلُّفهااِركً، ت المالم    . 

 افهنيًئ. ثنَينِالِشطٌ أجنبينا، ووطني طاِمح ابن بلدنا، وال غُبار على اديمقراطي نَ

 ! نَيِن الديمقراطيةُ والوطنيةِالثل
١٩٩٩ 

 

‹łÛşÖ< <
 بالطَّبع، ذاِنك العاِشقاِن هتُ في حديقٍة لم تُزرع بالرمادي بعد؛ ولم يتَنَبه لي،وِت

الصغيراِن اللَّذاِن، على مقعٍد في ظلِّ شجرٍة يلتَِقياِن، يتَالطَفاِن، وعندما بالرغبِة 

 .ليد باليِد يمِسكاِن، فكأنَّما على أقصى عالقِة جسٍد يحصالِناالشَّديدِة يشْعراِن، 

مانِد، ليتَ الزِد باليناِنعاِشقا اليٍس ببلَم قَّفُ ِعندتَوي ! 
١٩٩٩ 
 

kłÛÿ‘< <
وِهمتُ بين شاِرعين متَواِزيين، يقْطُن أبنيةَ أولهما الفَخمةَ ِعلْيةُ القَوم، وأبنيةَ 

 . ثانيهما بسطاؤه

ن وكان الشَّاِرع األوُل يِضج بالنَّاس وعاداِتهم، فيما الشَّاِرع الثَّاني صاِمتٌ إالَّ م

 .احفيف أوراق الشَّجر المتساِقطَة خَريفً

 .ال: َأولَم تَدِر ما حصل؟ َأجبتُ: وسَألْتُ عن سبب الضجيج، فِقيَل لي على الفَور

صاحب  لقد ماتَ المِلك، مِلك األسواق المالية العالمية، فَريد عصره،: فِقيَل لي

  .ولالماليين، وِخالفَتُه قَيد التَّدا
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  . ال جديد تحتَ الشَّمس: وسَألْتُ عن سبب الصمت، فُأِجبت

 ِحذاِء ، إلى أن َأفادني باِئع صحٍف متَجوٌل أن الشَّاِعر، ذاا وتَكراراسَألْتُ ِمرارف

المتَشَردين وراِئحِة عرق الكاِدحين قد ماتَ، والطَّبيعةُ تَبكيه ألن ال خَليفَةَ محتَمالً 

 .له
١٩٩٩ 

 

 
„ŽÏłßŁÚ< <

ضاقَت به األيام فشَغََّل يده في . لقد َأتَى ليسرقَ الرجُل: تَسلَّلْتُ معه إلى البيت

رام، وتَوالَت غَزواتُه إلى أِن امِرقَةالحن الستَه. 

وكان قد خَلَع باب البيت في مهارة، وانْدس فيه وصوالً إلى حيثُ الضحايا تُخْفي 

إنَّها العجوز، : وما إن باشَر بوضع يده على مال الغَير حتَّى سِمع ضجةً. أموالَها

والحذَر، وتَهيَأ ماِلكةُ البيت والمال، تَصحو، فالتَزم السارقُ جانب الحيطَة 

 . ِإلألسو

بيد أن الضحيةَ، وهي تَسكُن البيتَ بمفردها، ما كانَتْ في واِرد إدراك ما 

 لنَفْسها، على ايحصل، بل كان جلُّ همها بلوغُ الهاِتف لمخابرة اإلسعاف إنقاذً

 .  األرجح، من أزمٍة قلبيٍة مفاِجَئة

وما إِن .  على بعد نَحو ِمترين من الهاتف، ال ِحراك يذْكَر لهاوهوِت الضحيةُ

وإذ هو يمُأل جيبيه ماالً . استَوعب السارقُ األمر حتَّى تابع ما َأتى من أجله

 اعةَ الهاتف، وطَلَبسم فَعور كَضفر ،مٍل إنسانيعوه إلى عدِبما ي سلًى، َأحوح

علي أن آخُذَ ما وقَعتْ عليه يداي وُأنِقذَ نَفْسي : ا َأطْرقَ لهنَيهٍة مفَكِّرثم. اإلسعاف

وهم بالمغادرة، لكنَّه، من غَير أن يدري، وجد نَفْسه يعيد . بعدما َأنْقَذْتُ العجوز

رانَها إلى ما هي  جيا، منَبها بابها مفتوحاما سرق، ويغاِدر بيتَ العجوز، تاِركً

 .عليه
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فلَوال السِرقَةُ ما حصلَِت العجوز : ا؟ إنَّها الثَّالثةُ معأنسنَةأسِرقَةٌ تلك، أم حظٌّ، أم 

  . أنسنَتُهق  للسارعلى ِقسطها من الحظّ، وما عادتْ

وقَرْأتُ في إحدى صحف الصباح ِقصةً غَريبةً عن غَريٍب َأنْقَذَ غَريبةً على ... 

لُغْز انَحٍو غَريب، وما زاَل اللُّغْز. 
١٩٩٩ 

 

…çq`ÿÚ 
المالع ن، فكأنتَهنعةُ الَّتي امر على أصنافه، تلك هي الصومارسة الجلم أجورم ،

ِعبارةٌ عن ماٍل يسعى له بمختِلف الوساِئل، من أجل تأمين حياٍة بالنِّسبة إليه، 

 .آنيٍة أنانية، لَذَّةً ورفاهية

يضيع، في . صادفْتُه يعمُل لثَواٍن، يرتاح بعدها لحين صدور أوامر جديدٍة إليه

ِلكههد ِخالل ِسنين، أو يق والجرتْ بالعِنيب لحظاٍت، مصاِلحا نَفْس أحد لُكمال ي 

، يعود بعده لمزاولة الِمهنة الَّتي وجد فيها، مع ا ثم يرتاح زمنً؛عليها أي حقّ

 .الوقت، ِهوايةً مشَوقَة

 ! لَيتَه يرتاح الزمن األطول، مأجور الجور هذا
١٩٩٩    

 

ð^ËŽj}c< <
فاِت أحدهم أنتُ من تَصرساخْهللا ِفكرةَ اولَم ياته، فيما لم تَِجدِصفاتُ تَفَتْ من ح 

 .، فكانَت، تلك، أشْقى لَحظاِت تَجواليا إلى نَفْسه طَريقًألنسنَةا
١٩٩٩ 

 

‚éŽÂ< <
 أبناٍء الكاِد َأطْفََأتْها معمرةٌ محاطَةٌ ببِقيِةومررتُ على نافذٍة مضاءٍة بشُموٍع ِمَئٍة ِب

 .تَتَين أو أكثَر من األحفاد، فكانَتْ، تلك، أسعد لَحظات تَجواليدسوبنات، وِب
١٩٩٩  
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áøŽâ^qæ<á^ËÿjŁÚ< <
قَّفَ جاِنباتَورسنَةً ويمي ارته؛ نَظَرَل من سيجوتَر ، من خُلُو ما تََأكَّدةً، وبعد

 إلى وسط الطَّريق ِللَم غُصِن انْتَقََل مسِرعِاالطَّريق من أي سيارٍة لجاِهٍل متَهور، 

ثَِّل خَطرمهِمٌل ِليقاؤه حيثُ َألْقى به جاِهٌل مب على المواِطن اشَجرٍة كَبيٍر كان 

 . والمجتمع

 بسيارته متَهور جاِهٌلهم بالعودة إلى جاِنب الطَّريق، مر صن ووإذْ هو الْتَقَطَ الغُ

 . الحديثة السريعة، فاصطَدم بالمتَفاني، وفَر من فَعلَته ومسؤوليتها

وما هي إالَّ لحظات حتَّى مر الجاِهُل المهِمُل الَّذي َألْقى بالغُصن من شاحنته، 

تَفاِنيالم دجفوجرعد أمتاٍر من الغُصن، مضا على ب ،َل األمربدمائه، فتَجاه 

 .وذَهب ِلحاله

، ولن يلْقَياه المهِمُل منهما والمتَهور، جزاءهما أرضالَم يلْقَ المذنبان الجاهالن، 

 .  وتَشْقىآِخرةً، وهما ينامان، اللَّحظةَ، قَِريري العيون، فيما عائلةُ المتَفاني تَبكيه،

زءقى جبوسي كْتُ، أنَّه كانركما َأد ،كرج للحال، وَأدمتَفاني فانْدا الممن اوأم 

العدجود، وتَكَسب المعِرفَةَ المطلَقَةَ والحقيقَةَ الكُلِّية، فيما جاِهال األرض ما زاال 

 دونَما الَصا أرضولكن، ال بأس عليهما، فهما، في جهلهما، قد خَ. في جهلهما

هما، تمامِركان اندماجدخْلُصان مع اإلدراك، ويةً، سيكما اإدراك، فيما، آِخر 

 .خَلَصتُ وخَلَص المتَفاني، وَأدركْنا انِدماجنا
١٩٩٩ 
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نوانِمُل عحضع كتاٍب يعلى و َل مع الطَّبيعة، وانْكَبإنساٍن تَفاع تُ ِفكْرمواقْتَح 

، وموضوعه بثُّ ِرسالٍة من عالَم ما بعد الموت، تُطَمِئن البشَر إلى "ةالرسال"

  من اإللَها، وتَجعُل من جميعهم آِلهةً، أو باألحرى، جزءامصيرهم، حياةً وموتً

ناءه أكثَر يٍش أرضيعوهم إلى عأ، وتَدزتَجالَّذي ال ي . 
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تيدة، فلَم ُأفِْلحتَفاِعَل على رسالته العنَِّئ ذلك المُأه تُ أنددو. 
 ١٩٩٩، وضع ١٩٩٨ِفكرة 

 

}_< <
فراح يبحثُ عن واقْتَحمتُ ِفكْر إنساٍن آخَر كَتَب وظَن أنَّه ما عاد لديه ما يقولُه، 

، ا وَأخَذَ يكُد ويسعى، والكتاب األخير، موضوع؛موضوع كتاٍب يكون أخيره

لم يتَفاعْل مع الطَّبيعة صاحبنا، ونَِسي أن ما من . ، بعيد عن منالهاوحتَّى عنوانً

تُه، طالَما هنالك إنساناكتاٍب أخير، أيكانَتْ أهمي . 

 .وِصَل إلى الكاِتب نَصيحتي، فلَم ُأفِْلحوددتُ أن ُأ
١٩٩٩ 
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وقَرأتُ رسالةً أخيرةً من إنساٍن مر في حياته بتجاِرب عديدٍة متنوعٍة دفَعتْه إلى 

. إياه اأن يكَون لنَفْسه فَلسفةً خاصةً حوَل الموت، بحيثُ غدا، عن حقّ، عاِشقً

سالة عفي الر شيك جاءانِتحاره الو ت، وتَبريروِفكرة فيلسوفنا عن الم رض

على ارِتكابهاِفكري ِمعزا هو موتبِرَئةُ الغَير مم ،. 

 فَكِّرتُ المَأير ثم- ضاهي الِفكرا يمم الكَثير ياة الكَثيرفي الح وقد فاتَه أن 

يقِْدم أقوُل، رأيتُه  –لحياة بما هي عليه والتَّفكير في الماورائيات، عنَيتُ عيشَ ا

على االنِتحار، في شَجاعٍة مميزة، وما استَطَعتُ ردعه، أو وداعه، فاكْتَفَيتُ 

 . باسِتقباله
 ١٩٩٩، وضع ١٩٩٧ِفكرة 
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رض حيثُ مستَِمر أنا في تَجوالي بعد تَعريٍج، بِفعل حنيٍن إنساني باٍق، على األ

 . المحيا الساِبق
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ِذكرياتي معي، من محياي، وثاِبتَةٌ هي بعد تَعريجي؛ لذا، مستَِمر أنا في تَجوالي، 

 . وساِئح في الزمكان، دونَما حدود

وما فَوقَ وإن ديدنْطَِلقٌ إلى حيثُ الجة، ومقيقَة الكُلِّيطلَقَة والحعِرفَة المأنا في الم 

 : بشَر اليوم والغَد، فهمي معي
  

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

لمعِرفَة والحقيقَة، القُدرِة في وجهيها، وأما اسِتنتاجي فأن ليس للحياة والموت، وا

 . من معنًى لَوال اإلنسان

 ، سعادتُه في األرض اسِتحالة؟اوأما سؤالي فِلم، إذً

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

 لتَحسينها؟

إلنسان همي، وبالموت فقط شَبع ا. لمساعدةهمي اإلنسان، وغَير قادٍر أنا على ا

وإدراك العاِلم والجاِهل، والمساواةُ بين  الجاِئع والجِشع، وِحلْم المتَفاني والمتَهور،

 .الجميع

ي اإلنسانموالكَون، ... ه كان؛ واإلنسانوال م مانفي انِدماٍج أنا، فال ز ،ولكن

 ؟اهم اإلنسان والكَون إذً؛ فما همي، وانِدماٍج أيض في ااحياةً وموتً

منْطَِلقٌ أنا، منْعِتقٌ من الِفكْر،  ؛امنْطَِلقٌ أنا، منْعِتقٌ من التَّعبير، وساِئَل وأحرفً

ِتقٌ من ااقُيودنْعنْطَِلقٌ أنا، مةً؛ محدودينَة ومنْطَِلقٌ أنا،  ؛ا وشُجونًا، شؤونًألنسم

عِتقٌ من الدعوة إلى االنِْعتاق؛ منْطَِلقٌ أنا، منْعِتقٌ من المعِرفَة المطْلَقَة والحقيقَة منْ

 . الكُلِّية
  

 .منْطَِلقٌ اإلنسان، منْعِتقٌ من إله الكَون؛ منْطَِلقٌ إله الكَون، منْعِتقٌ من اإلنسان

 .إله الكَونمنْطَِلقٌ أنا، منْطَِلقٌ اإلنسان، منْطَِلقٌ 

 .طَليقٌ أنا، طَليقٌ اإلنسان، طَليقٌ إله الكَون
١٩٩٩  
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