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 أعمالكم تدّل عليكم

 

ه يمّجد عمل هللا 
ّ
عندما يعرض إنساٌن إبداعه أمام اآلخرين، فإن

 
 
بة، فيه، وال يتقّصد اإليذاء والضرر... فاللصوص، والكذ

وشاهدو الزور، والزناة، ونابشو القبور ال ينشرون بضاعتهم في 

باألمان، أّما جبون أفعالهم لكي يشعروا عين الشمس، بل يح  

والنّحات، والخّياط فإّنهم  اهر، والرّسام، والشاعر،صانع الجو 

يعرضون أعمالهم بفرح، وال يخافون من العقاب، بل ينتظرون 

 من الناس أن يغتبطوا بأعمالهم ومآثرهم.

وما الفرق بين السارق والفّنان؟ األّول خازن أسراره، فلو كشف 

، ين يكون أهل املدينة نياعنها وصّرح بما يفعله في الليل، ح
ً
ما

فإّن رجال الشرطة سيعرفون مكانه، والحّراُس غافلين، 

ويذهبون إليه العتقاله وزّجه في السجن. أّما الفّنان الذي يبرع في 

، ورجال الشرطة 
ً
مجال معرفته، فال يرتكب معصية وال إثما

فين بإلقاء القبض عليه ومعاقبته.
ّ
 ليسوا مكل

 وال تصغوا ملنا: أعمالنا تدّل علينا، فال تخافوا أن تقولو 

، فهؤالء لو استطاعوا، ألقفلوا ريدونكم أن تنكفئوا عن العطاءي
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أبوابكم بالطين، وسّدوا نوافذكم لكي ال تدخل الشمس إلى 

لوا حواّسكم، وسرقوا محاصيلكم في وضح النهار.
ّ
 منازلكم، وعط

أّن البشع  أما رأيتم كيف أّن الفاشل يعّير الناجح ويذّمه؟ وكيف

 ؟الذي في غيرهيعيب الجمال 

غوا إلى ال  اجتهدوا ذين ال تص 
ً
 لكي يطفئوه،إذا أضأتم مصباحا

كم تشبهون 
ّ
وإذا صدحت أصواتكم بالغناء الجميل قالوا عنكم إن

ية منكم هي التي تتحّدث على الغربان والضفادع، فإّن الخش 

ألسنة هؤالء... وكّل هّمهم أن تبطئوا في خطاكم، ليستطيعوا 

 صار عليكم.اللحاق بكم واالنت

 كان فيلسوف كبير يسير عند امليناء، فانتبه الناس إلى أّن 

ا سألوه عن ذلك 
ّ
سرواله له ساق أطول من الساق األخرى. ومل

أجاب: إّن كثيرين يشّدون بسروالي لكي أنزل إليهم، ولكن  شّتان 

من ينظرون إلى فوق، وبين من يسكنون في األودية العميقة، بين 

 . والخلود األبدّي النور ب اككو وال يطمحون إلى 
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 ال تجر 
 
 حوا أحدا

 

، فأنتم تهينون أنفسكم، وتكشفون بكالمكم 
ً
عندما تهينون أحدا

ما في قلوبكم من القسوة. فالشتيمة تدّل عليكم كما أّن القول 

الجميل يدّل عليكم. واملحّبة التي زرعها هللا في قلوبكم هي 

، كذلك األرواح لغتكم، فكما أّن الشجرة اليابسة ال تعطي ثما
ً
را

 طي الخير والفضيلة.اليابسة ال تع

، ألّن هللا ال يجرح بل يحّب، وأنتم صورته، 
ً
ال تجرحوا أحدا

فاحملوا رسالته إلى الناس واغتبطوا بها، كما يغتبط الربيع 

 الجميل حين ينشر عطر الزنابق وال يتعب.

 على وجهه، والشرّ 
ً
ير له اإلنسان الصالح ال يتلّون وال يضع قناعا

، واملساحيق تختفي عن أقنعة كثيرة، لكّن 
ً
األقنعة ال تدوم طويال

 الوجوه عندما يمّر الزمن...

كم أحببتم، ولم تأخذوا مقدار محّبتكم، 
ّ
قد تشعرون بالخيبة ألن

، وكّل محّبة تنتظر 
ً
فال تحزنوا ألّن املحّبة عطاء وليست أخذا

ن يشت ن يبيع. األخذ تكون تجارة في سوق، ومصلحة بين م   ري وم 
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لكم تصفحون عن كّل ش يء، وتغّضون الطرف عن الُحّب يجع

رون لكم: 
ّ
اإلساءة. فأحّبوا كما أراد هللا أن تحّبوا، وقولوا ملن يتنك

 نحن نحّبكم. 

 أقول لكم: إّن الغيمة التي تمطر على الجبل ال تمّيز بين 
ً
صدقا

ن يكرهونها قائلين: هذه سحابة سودا ن يحّبونها أو م  ء، فما م 

 أبشع سوادها!

 لو كا
ً
، ملا كان هللا أرسل إليكم أنبياء، صالحينن الناس جميعا

 
ُ
مكم. لكن  ال تواجهوا اإلساءة باإلساءة، بل وك

ّ
 تهديكم وتعل

ً
تبا

موا أن تصمتوا عندما يهينكم اآلخرون، فاملرء ينضح بما فيه 
ّ
تعل

التي كما اإلناء، وأنتم ال تخرج من أفواهكم سوى الكلمة الطيبة 

 
 
ّيز الناس بين الغراب والحمامة البيضاء... ني وتفيد، وهكذا يمتغ

وكالهما حاجة، ولوال ذلك لكانت كّل الطيور من نوع الحمائم، 

 ولكان الناس يرفرفون بأجنحة املالئكة.

كم أعطيتم، 
ّ
فاثبتوا في املحّبة التي ال تنتظر مكافأة، واحتفلوا ألن

، لوردة التي تمأل السماء عطكما يفرح العصفور الذي يغّني، وا
ً
را

ر عن 
ّ
وهي تعرف أّن الخريف الذي يعرج على الطريق لن يتأخ

 موعده، وأّن املوت هو ش يء من الحياة. 
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 متل زوربا اليونانّي 

 

 من أّيامه.
ً
 تمض ي سنة وتأتي سنة بعدها. ويخسر العمر كثيرا

كيف نفرح ألّن السارق أخذ من صناديقنا ما هو أغلى من 

 خيوط العنكبوت على صورنا؟والياقوت، والتّفت  الذهب

نا أناس ولن يعودوا إلينا...  ه، وغادر 
ّ
التقينا بأناس عند املحط

 وأناس آخرون تركوا آثارهم في ذاكرتنا، وأقفلوا األبواب.

هناك من أحّبونا حقيقة، وهناك من أحّبونا عندما كانت كرومنا 

ا ى أداروا وجوههم عنّ طافحة بالعناقيد، وما إن جاء الشتاء، حتّ 

 كما تدور الساعات.

لون 
ّ
اكتشفنا أّن الكثير من املشاعر هي تمثيل... وكان املمث

بارعين، وكم اعتقدنا أّن القصص التي عشناها معهم كانت 

نا صّدقنا
ّ
األكاذيب وواجهنا   واقعّية! والخيبة أعمق من الروح ألن

نا من أحببناهم مرارتها، وببساطة األوالد الصغار أحببنا، وأعطي

 ال تعرف غير املحّبة. قلوب
ً
 ا

 من الصعب اآلن أن نتأّمل في ما مض ى، وفي الذكريات التي تجرح 
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ب أفكارنا...
ّ
 وتعذ

 من املاض ي... أهّمها أن ال أعطي السارقين كّل ما 
ً
مت دروسا

ّ
تعل

أن أحمي املدينة من الدمار، وأمنع البحر أن  عليّ و . يطلبونه مّني

 سعّد خسارتي، عندما أالشوارع... و يغمر البيوت و 
ً
أنتظر أحدا

 
ً
، ومن الغباء أن يعرفني وأعرفه... فمن الجهل أن ال أعرف أحدا

 من الصدق... 
ً
ن ال أحّب أن أعرفهم... ليس العالم خاليا يعرفني م 

... وال من الصادقين، لذلك أضحك، وأرقص متل زوربا اليونانّي 

 .لجسدقناديل احّتى تنسدل الستارة وتنطفئ 
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 ة أنت  ة األرض الطّيبئحرا

 

 لكي نلتقي. في الزمان الغابر، كنت آخر  من يعلُم أّن األرض تدور 

يُتك 
ّ
 في شارٍع ممطر. غط

ً
عثرُت عليِك في بالد غريبة، سرنا معا

بردائي لكي نقترب  أكثر. ويبتعد  النسيان. كان عطُرِك ينتشُر في 

 األرض الطّيبة أنِت 
ُ
. عذابي وفرحي أنِت. وعندما هدأ املطر. رائحة

مي عن شفتيِك، وجعلُته املطُر ق  فقط، أخذُت اس 
ً
، قليال

ً
ليال

 
ً
ه ال  ...وردة

ّ
 لكتاب. أحببُت اسمي ذات مّرة، وكنت أعتقد أن

ً
عنوانا

 حروف على هاتين الشفتيِن، هاتيِن القبيلتيِن 
ُ
ُيشبُُهي. أربعة

 الغاضبتين، وأرتقُص من وجعي.  

لم،  يقة، وأنا أشبُه الحقيقة. كلُّ لقاء هو حكلُّ ش يء يكون حق

. فكيف انتقل  
ً
لذلك أجُد نفس ي في جزيرٍة ال أعرف فيها أحدا

منزلي إلى هنا؟ من حمل  ذاكرتي ورماها على الطريق؟ من حّولني 

 ألخرج  
ً
إلى شجرٍة ُمزهرٍة عند طرف الحديقة؟ من أعطاني حصانا

 من الليل وأكُسر  النافذة؟...

ني وال ، الرقيُق، العميُق، الصامُت، ا األنيُق هو الساحُر  لذي يحبُّ

ني. يرقُص على أطراِف أصابعي، ويضحُك 
ُ
ني وال يعرف

ُ
ني، يعرف  يحبُّ
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 من أحزاني. 

 يكوُن لها بيٌت 
 
، وكيف كلُّ امرأٍة ال تكوُن أنِت ال أفهُم كيف ولدت 

ال في قصيدة. كلُّ لحظٍة ال تكونين  فيها، ال أكوُن فيها. لكّنني 

 عن ذاتي، لكي ال تصير  الكلم
ُ
... أحبُّ أن تكوني أتحّدث

ً
اُت غبارا

 من الشجِر والظالل، أذهُب إليها، وأنحُت في جذوِعها 
ً
مِلكة، غابة

كلماٍت كلمات.  والصمُت عندما نلتقي هو معبدي. فدعيني فقط 

، وتصغياِن إلى ما 
ً
أتجّوُل في عينيك الهاربتين. ومتى ستهدآن قليال

 أنظري إلّي... إلى شغفي واأقول؟ 
ً
 واحدة

ً
نتظاري. إلى وحدتي مّرة

ني ملوٌك جاؤوا من بابل  
ُ
 في ضباب. ويسأل

ً
التي أصبحت زورقا

 واحدة؟ فأجيب: هي الروُح التي 
ً
وفينيقا: كيف أحببت  امرأة

 بال روح. 
ً
 تسكُن في جسدي، وال أريُد أن أصبح  جسدا

 في إل
رت أسماء  النساء، وقد عبرن 

ّ
ياذِة هوميروس، وفي تذك

 قصائِد الرومنسّيين  
ً
، وفي سيمفونّيات العباقرة. لكّن امرأة

رها، ألّنها ليست من املاض ي. ففي كّلِ يوٍم 
ّ
واحدة ال أريد أن أتذك

 في دفتري... هي ناٌر بين السطور،
ٌ
 هي غناٌء جديد... راقصة

... ألّن الحريق  على
يد  والشعراُء يذهبون إلى النار، وال يخافون 

 امرأة، هو أجمُل الشعور.
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 خيوط العنكبوت فوق املحابر

 

ى الخوف. خيوط العنكبوت فوق لى جدران غرفتي يتعرّ ع

لى إل في املكان، تصغي اك روح صامتة تتجوّ كانت هن . املحابر

 أصرير الدهشة. و 
ّ
بة هنا وهناك. كان للكلمة برج شياء منها مرت

وغطاء من همسها. كانت نجمة تض يء فوق ، من كحل العيون 

 أها خريف املدينة فاختطف
ّ
 عمى. بحث عنها الفال

ً
، حون طويال

 طراف الغابة.أوعندما وجدوها كانت مقتولة عند 

الحقيقة، وعدت كما ولدت...  الجرح في قلبي.  ني هملت  أهكذا 

 الكالم. ع  ه جرح من صنع يدي... من فعل براءتي... وتصد  لكنّ 
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 تابعينال تكونوا 

 

، فلو كنتم بعضتابعين بعضكم لذهبوا في كّل مكان وال تكونوا إ

لت عقولكم، وخسرتم ما خلقه هللا فيكم من إبداع تابعين 
ّ
لتعط

 وعطاء جميل.

حّررت كيف نهضت إلى الرقّي والتطّور... أنظروا إلى الدول التي ت

 .كانت تعرج بسبب انتماء مفروض عليها وهي

ال تستطيع أّمة أن تّتفق مع أّمة أخرى إذا كانت أفكارها وعاداتها 

، وال أحد وتقاليدها 
ً
مختلفة... وأنتم مثلها، فال أحد يشبه أحدا

م التي يؤمن بها...يتساوى مع أحد في أخال  قه والقي 

 م
ً
 ليست الوحدة بين البشر هدفا

ً
فقد ال مناص منه،  حتوما

يكون التفّرق أجدى إذا تّوجته الحّرّية... والحّرّية هي انطالق 

ح ي
ّ
غرس األشجار، ويترك للفكر والروح. أما رأيتم كيف أّن الفال

مرها... بينها فسحة للهواء؟ فلو تشابكت األشجار، لهزلت، وقّل ث

 وقد تموت.

 كونوا إخوة، وأحّبوا الواحد اآلخر، لكن ال تكونوا كالتوائم، 
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، فإّن ذلك يمنعكم من ال
ً
، وتقعدون معا

ً
خلق تسيرون معا

 والنبوغ.

صبح كالحجر طرحوا عنكم التعاليم التي تقّيدكم، فإّن الفكر يإ

ق في فض
ّ
 يحل

ً
اء بعيد، هو فضاء إذا لم يكن صاحبه طائرا

وأفضل للمرء أن يمض ي في طريقه وحيًدا من أن يكون  أحالمه. 

 ال يعرف من تلك الطريق سوى آثار األقدام التي سبقته، 
ً
تابعا

 وما زالت مطبوعة على الرمال.
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َ
 الناس فضائلَمن يغّيبون

 

 أقوُل لكم
ً
ن يغّيبُ صدقا ون : إّن م 

ُ
رف ون فضائل  الناس، ويح 

 انكسرت مرآته، 
ً
األنظار عن أعمالهم الجليلة، يشبهون رجال

 عن 
ً
واحتاج  إلى مرآة أخرى، فذهب إلى السوق وسأل تاجرا

أفضل مرآة عنده، ودفع ثمنها قطعتين ذهبّيتين، وخّبأها تحت 

 من أن تظهر  ف
ً
ين في يها وجوه العابر جلبابه الطويل، خوفا

قها على السوق. حتّ 
ّ
ى إذا وصل إلى بيته، وهو مغتبط بمرآته، عل

ا نظر إليها لم يجد فيها صورته. 
ّ
... ومل

ً
 الحائط مزهّوا
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 عابرا

ّ
 لم أكن بينكم إال

 

ما غادرُت أحدكم، وصعدُت 
ّ
ني لم  كل

ّ
ر أن

ّ
إلى الجبل، أتذك

 أعرفكم. 

... فقبل ما ولدت، وبعدأنا ال أعرف ذاتي، فقد رأيُتها قبل أن أولد

الوالدة، كانت تطير حّرة، وتغتبط من غير قيود... وبعد والدتي، 

أصبحت  أسيرة ألفراحي وأحزاني، لقّوتي وضعفي، النتصاري 

 وانكساري. 

 
ّ
 كيف أعرفكم، وأنا لم أكن بينكم إال

ً
؟ وكان عمري قصيرا

ً
 عابرا

مت... 
ّ
، أقصر من أغنية وقعت على الحضيض وتحط

ً
جّدا

سألونني: كم الوقت اآلن؟ وأنا ال أملك الوقت ألنظر إلى وت

،  ساعتي، وعمري يسابقني، وال
ً
أستطيع أن أوقفه مهما كنت عتّيا

 وكانت معي كنوز العالم، وجبروت العواصف.

ناك من يشّدون بثيابي إلى الوراء. ال أريد أن أكون مثل أحد، وه

 في قفص رغباتهم. يرسمون 
ً
 لكي  يحّبون أن أكون عصفورا

ً
لي أفقا

 لكي 
ً
 منطفئا

ً
أطير فيه، وال أتجاوزه. يشتهون أن أكون قنديال

 ال ماء فيه، لكي يشربوا من عذابي... ويرسمون من يفرحوا
ً
، ونهرا
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 فيه لكي يغتبطوا ف
ً
 لست موجودا

ً
ي غيابي، وأنا خياالتهم عاملا

 ،
ً
موجود، مثل كّل ش يء، مثل طفل معجزة ال يعيره أحد اهتماما

على نفسه، ويعاني... أقول لهم: ملاذا ال تكونون مثلي فينطوي 

رعون وتحصدون مثلما أزرع فأفرح وتفرحون؟ وملاذا ال تز 

وأحصد من عرق يدّي وسهر الليالي؟ فينقمون ويثورون. وكيف 

ق بين رغبتي في أن 
ّ
أكون وردة تعطي من عبيرها للناس، وبين أوف

 رغبتهم في أن أكون راهب الصمت والزوال؟

 من ُت كره
ً
أن أتعب، وأسهر الليالي، وأخّيط للنجوم ثيابا

معاناتي، وأشتري للحقول جواهر تلمع، فتفرغ خزينتي، ويأكلني 

الجوع... وفي يوم الحصاد يمنعون علّي أن أذهب إلى السوق، 

الزائرين، بينما هم يرقصون على ضرب  فأعرض ثماري على

لوه، وبمجد لم الطبول وعزف املزامير، ويتفاخرون بش يء لم يفع

 يبذلوا من أجله ساعة من أرق وجهاد.
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 أكاذيب ال تنتهي

 

أبتعد عنكم، فورائي بيادر من الخيبة، حّتى قترب منكم، إن أما 

ن  يعطيني ماء لكي وأمامي طريق بعيد، هو املعاناة نفسها. فم 

ي عورتي 
ّ
ن يقّدم لي رداء لكي أغط تنجو كلماتي من العطش؟ وم 

مامكم؟... أنا حارس املدينة التي فّرت من أصحابها، وأتوارى من أ

 الصمت والفراغ...
ّ
 عند بابها، أبحث عن  ولم يبق  فيها إال

ً
وحيدا

ما جاء غريب إلى املدينة، ينظر إلّي بتعّجب
ّ
، نفس ي وال أجدها. وكل

ني اثنان: واحد يخاف من نفسه، وواحد يخاف عليها. 
ّ
ويعرف أن

 ت
ً
كم أنتم أيضا

ّ
خافون من أنفسكم، وتخافون أن وأعترف بأن

يسرقها أحد اللصوص، لكّنكم ال تعترفون بخوفكم مثلما أعترف 

 طائفة خطايا، نسير في الطريق، في الليل 
ً
لكم... ونحن جميعا

ر،
ّ
ر... نضطرب من وعورة  والنهار نسير... نخش ى أن نتعث

ّ
ونتعث

الزمان، والزمان يركض فينا على غير هدى. وال ش يء نقدر عليه 

 سوى أن نضحك ونبكي من أكاذيب ال تنتهي... هي الحياة.
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 أحّب سكوتك

 

 حتاج إلى صمت الكبار عندما يفرغ الكالم من معناه... أ

 والصمت في كثير من األحيان يكون أقوى من صراخ املعمدان.

 من الكالم يشبه النحت على ت
ً
مت أّن الصمت لغة، وأّن كثيرا

ّ
عل

 ...القبور.

 وال يملكون  بعض النالصالة أّن  تنيأخبر و 
ً
اس يملكون شفاها

، فكالمهم جليد ومشاعرهم خرائب مهجورة.
ً
 قلوبا

ار عندما تصخب تنشر الخوف والرعب، وعندما تهمس  الِبح 

لى البعيد... إلى مثل همسك الجميل، تهدهد املراكب وتحملها إ

 حيث الحلم واألساطير.

  قال الشتاء: أنا أتحدث بالرعود، وأنطق بالعواصف.

وقال الربيع: أنا ساحر يعمل بصمت وهدوء، ولذلك تخرج من 

 يميني أطيار، ومن يساري أزهار.
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بنظرة هادئة  ...أحّبك يا ملكة الزمان عندما تخاطبينني بعينيك

 ال غّش فيها. 

 وأحبُّ أن أضيع  بين رمشين طويلين وال أعود... 

م أنيق، يأمرني فأصغي، ويعاقبني فأ
ّ
 حّب وهذا الكحل األسود معل

 عقابه.

 كم هو جميل سكوتك وأنا مسافٌر منِك إليِك! 

 وأطلب من هللا في كّل لحظة أن ال ينتهي السفر.
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 غبائي

 

 كثيرين. سألني أحدهم: ملاذ
ً
ا مررُت في شارع ضّيق لكّن فيه أناسا

 ممزقة؟ فعطفُت 
ً
ترتدي الجميل من الثياب ونحن نرتدي أسماال

ى عليه وأعطيُته ثوبي، وأص
ّ
بحُت أرتدي عشب الحقول، وأتغط

 بقماش زهيد الثمن... 

وسألني رجل آخر: ملاذا كالمك من ذهب وأنا ال أتقن الكالم؟ 

من كالمي وصرت ال أعرف اللغة، فمض ى إلى أهله  فأعطيُته

 يخبرهم عن أدبه وإبداعه. 

وقال ثالث: ملاذا أفكارك مضيئة وأفكاري عتمة دامسة؟ 

ها له، فراح ينشر أفكاره ويعظ في فاقتلعُت أفكاري ووهبت

  تنفع.الجموع، أّما أنا فأصبحت أفكاري بليدة وال

دك في كّل ش يء وأن وقال رابع: منذ عرفُتك وأنا أحاول أن أ
ّ
قل

أكون مثلك، ولو عن طريق الحيلة والخداع... ولكّنني ال أستطيع 

 حّتى تبدأ بآخر. ولن يهدأ لي 
ً
أن ألحق بك، فما تكاد تنجز عمال

ني أفضل منك... 
ّ
 بال حّتى أثبت أن
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ه يشتهي مقتنى غيره، ويكذب من أجل الحصول 
ّ
حزنُت عليه ألن

شهاداتي. ولم يبق عندي ش يء عليه، فمنحُته إرادتي وعلمي و 

 أفتخر به. 

وبعد سنة مررُت في الشارع ذاته، فصادفُت أولئك الرجال 

اخرون األربعة، وكانوا يرتدون ثيابي، ويتزّينون بذهبي، ويتف

بأفكاري ومعارفي... وما إن وقعت  أبصارهم علّي حّتى أخذوا 

أمض ى  لصّديق... لقديقولون عّني أمام الجموع: أنظروا إلى هذا ا

 عتيقة، 
ً
 من عمره في الجهاد والتعب، وما زال يرتدي أطمارا

ً
ردحا

 ويفتقر إلى الجواهر، وهو فوق ذلك جاهل وأحمق.

ما أفتح ، وما زلُت أعطي ثيابأزمنةمضت 
ّ
ي وأفكاري للناس، وكل

 خزائني، ال أجد فيها سوى غبائي.
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 ابتسامة ستبقى

 

الرحيل يسأل عّنا... واملراكب تحملنا ابتسامة ستبقى... ولو كان 

إلى سواحل مجهولة... حّبِك سيكون معي ذكرى العمر.  سأبحث 

عنك في السطور. في الصور القديمه. كّل مسافة تبعدني عنك 

بني إليك. سأقرأك في املساء لنفس ي عندما يحتضر النور، تقرّ 

 يشهق ويرسم ضحكتك على 
ً
وكّل كلمة قلِتها لي ستكون قنديال

 ال يأتي، وكم تعذبت 
ً
الجدار. يا مرايا القلق واالنتظار. يا موعدا

 
ً
 صغيرا

ً
أللتقي به! كم حملت أكياس الخيبة وأنا أسير إليِك طفال

 في يرتدي غبار الوقت والنسيان
ً
! ما زال كالم عينيك مطبوعا

ذاكرتي... في أحالمي... على أمواج الصدفة التي تهدهدني ثّم 

 عماق.ترميني في أعماق األ 

مُتك أن ترسمي وردة. هنا سرقُت نظرة منك وخّبأُتها في 
ّ
هنا عل

ات السفر. هنا بحثُت عنك في وجوه العابرين 
ّ
الكتب وعلى محط

قلِت لي: أحّبك أنت. لكّن الحّب وفي الصمت الذي يحملني. وهنا 

معجزة ال أعرف كيف ستنتهي، وكيف سأخرج منها، وكيف 

ي ساحر أجهل عنو  ها.سأحيا على يد 
ّ
 انه ويعرف عناويني كل
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ه أوراق صفراء 
ّ
أشهر مضت. أعوام تسير وال تسمع كالمي، ألن

ش عن عالم 
ّ
مرمّية في شارع وحيد. وفي آخر الشارع أنا افت

ط من أحزاني. وكّل يوم يهرب القطار من يدي... يحتويني وال يسق

وال يبقى معي سوى هذه االبتسامة... فال تسأليني كم من الجروح  

 تلك االبتسامة التي أحببتها من أجلك.  وراء
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 ليس أحد هللا

 

ال أحد يستطيع أن يقول: أنا هللا وهللا أنا، لكّنه يستطيع أن 

ه يحّبني فقد جعلني أسكن يقول إن هللا يسكن في داخلي
ّ
، وألن

فيه. فاطرحوا عنكم خوفكم، ألّن الذي يحّب ال يخاف مّمن 

حّبه... واذهبوا إلى إلهكم كما يذهب الطفل الصغير إلى والده، ي

ه سيأخذكم
ّ
كم رجاء في أن

ّ
بابتسامة رقيقة ويحنو عليكم. أّما  وكل

ي أبعد من الذين ال يحّبون هللا، فقد جعلوا بينهم وبينه مسافة ه

 تلك التي بين األرض والسماء. 
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 طائر ليس له جناحان

 

عجبُت ألمر هؤالء الناس. عجبُت حّتى خرجت  عيناي من 

 كهذا: أناس يطيرون 
ً
محاجرهما، فلم يسبق لي أن رأيُت مشهدا

في السماء، بأجنحة بيضاء. مالئكة من نور. يرفرفون ببطء 

 خفيفة كهديل اليمام. ويتحّدثون بعضهم إلى بعض بأصوات 

قفلة... وال في نظرُت حولي، فلم أجد حركة. ال أحد في البيوت امل

 الشوارع.

، فلماذا ال أطير 
ً
قلُت في نفس ي: إذا كان الناس يطيرون جميعا

أنا؟ وملاذا أبقى وحدي على األرض في هذه املدينة، وال أستطيع 

 أن أرتفع عن الحضيض؟ 

يا  وق: يا عالم... يا مالئكة...ناديُت الناس الذين يطيرون ف

تنبت قديسون... ماذا جرى لكم؟ وكيف نبتت لكم أجنحة ولم 

 لي؟ 

لم يجبني أحد. كانوا في الفضاء الواسع... ويثرثرون بلغة قدسّية 

 لم أسمع مثلها في حياتي.
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 بالتراب، وتذكرُت القول 
ً
ني ملتصقا

ُ
: جّربُت أن أطير، فوجدت

صحبي وأهلي  اب تعود"... ولكّن هؤالء،"أنت من التراب وإلى التر 

 وأناس
ً
قون، فكيف يكونون مالئكة يكثير  ا

ّ
ن ال أعرفهم يحل

 بأجنحة ناصعة كالثلج، وليس لي جناحان؟

هرعُت إلى منزلي وأخذت كيسين كبيرين من القماش، وبضع 

أخشاب طويلة، فلففت األقمشة على األخشاب، لتصبح 

ة،  وصلُتها بجسدي النحيل، وسرُت أجنحة، و 
ّ
الهوينا إلى أعلى تل

فت عليها وتنّفست الصعداء، ثّم أغمضت عينّي، وألقيت فوق

ة، لكّن جناحّي اللذين صنعتهما من خيالي، 
ّ
بنفس ي من فوق التل

ما، وسقطُت في الوادي، فتكّسرت ضلوعي، وبكيت من 
ّ
تحط

 األلم والخيبة.

: يا أهلي، وبني قنظرُت إلى السماء الزرقاء، وصر 
ً
ومي، خت مجّددا

 ض وينقذني من سقوطي؟هل ينزل أحدكم إلى األر 

ن في ذلك اليوم 
ّ
لم يجيبوا ألّنهم كانوا في عالم غير عاملي. ولم أتمك

ة، فبقيت في الوادي أتوّجع، وأضع يدي على 
ّ
من الصعود إلى التل

ين 
 
ين وممّزق جرح عميق في خاصرتي، بينما كان جناحاي مندثر 

 لى مسافة قريبة مّني.ع

 ملساء، حّتى مّر في الوادي رجل غريب عن املدينة، حّل ا وما إن
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فرآني على تلك الحال، وأسرع لنجدتي، وكان يسألني عّما حدث 

لي، فأخبرته عن غرابة ذلك اليوم، وكيف أّن املدينة خلت من 

انها، ولم يبق  فيها أحد سواي، فالجميع نبتت لهم أجنحة 
ّ
سك

 وتحّولوا إلى مالئكة.بيضاء، 

ظرة فاحصة إلى السماء، وابتسم، ثّم قال لي: أنت لرجل نألقى ا

د يا أخي أّن 
ّ
، وتشعر بخيبة أمل مريرة. لكن تأك

ً
مندهش فعال

هؤالء الناس الذين فوق هم بشر بال خطيئة، فال أحد منهم 

 ،
ً
سرق، أو كذب، أو شهد بالزور، أو اشتهى امرأة، أو قتل نفسا

 غير إلهه... أنت وحدك اأو عبد  إ
ً
لخاطئ هنا، ولذلك عجزت  لها

 للحاق بهم.عن ا

صرخُت من هلعي: كذبت  أّيها الرجل الغريب، فِمن هؤالء رجال 

ونساء أعرفهم، وقد ارتكبوا كّل معصية، وأكلوا مال اليتامى، 

ونهبوا املعابد، واغتصبوا... فكيف أكون أنا الحامل خطايا 

؟
ً
 البشر جميعا

، ورافقني إلى منزلي لرجل الغريب ألصعد من الوادي ساعدني ا

. وبعدما مض ى في طريقه، ظللُت مّدة طويلة وهو ال 
ً
يقول شيئا

أتحّسر على وحدتي وانفرادي... وكنُت أذهب إلى املعبد كّل 

 
ً
ني أصبح طاهرا

ّ
ي، وأتوب، وأض يء الشموع، عل

ّ
صباح، فأصل

 مثل جميع الناس اآلخرين... وأصير مالك 
ً
.ونقّيا

ً
 ا
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 الشمعة

 

 إذا تركني أناس كنت أحّبهم ومضوا إلى البعيد؟ 
ً
ملاذا أهتّم كثيرا

وملاذا أعتب إذا حملت شمعة ألض يء الطريق، والناس لم يحّبوا 

 النور من يدي؟ 

ني أعرف أّن النور 
ّ
لم أسأل مّرة واحدة شمعتي: ملاذا تبكين؟ ألن

 على نفسه.يبكي دا
ً
 ئما

 ̂ ^^ 

 هل رأيت كم أّن هذه البئر عميقة؟ 

ذه البئر تشبُهي... مّر من هنا رعاة الجبال... وسمعت غناء ه

الحّصادين. والسماء كانت أصغر مّني في الليل. أنا مرآة للنجوم. 

 وكم رويت العطاش، ونسيت أّن العطش ولد معي... ويموت معي!

 ̂ ^^ 

ف عن الغناء أّيها ا
ّ
 أن تصمال تتوق

ً
ت لعصفور... فليس عدال

ها إلى الصغيرة من العازفين التي دعوتُ وهذه الجوقة ... املوسيقى

شّباكي، سأغّني معها ما حييت. ولو خِسرُت هذه املدينه، أو 
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ني الغجر من أهلي... األغنية تعيش أكثر من السكوت... 
 
سرق

 وصمتي هو األغنيه.

 ̂ ^^ 

حّتى يصير القمح أشقر، وأّيها السهل، سأنتظرك بضعة أّيام، 

إّنهم لن يعودوا... وال تعِط وأنت صبّيه. ال تقل: كما جدائل ال

حزين، ففي آخر الصيف، تلتوي أعناق السنابل تحت أقدام 

، والشتاء 
ً
العابرين، وتصير أنت صحراء... لكّن املوت ال يبقى موتا

ازة الحياة.
ّ
 ال يبقى شتاء إلى األبد.  املوت عك

 ̂ ^^ 

 تصبح 
ً
 لكتاب. والذين تركونا سيدخلون في الشمعة عنو غدا

ً
انا

نسيان... وليس من رمح أعلى من شجرة السنديان، وال سيف ال

 يقطع الريح التي تصرخ على األبواب. 
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 اتركيني على الرصيف

 

 امرأة تراني في الحلم... معي حقيبة وأمش ي إلى مكان بعيد... 

  .تخاف أن تفقدني وأنا املفقود

 ولم أعد...... من عام وأكثر منزلي غادرت 

 فيها كثير من األشياء: صورتي مع امرأة...... افتحهاالحقيبة لم 

ثياب من عصور غابرة... تشّرد ال هوّية له... أناس يعبرون في 

 السطور... 

 وابتسامة مّني على غيابي... ، كّل ما تبّقى من الحلم هو دمعة منك

وحقيقتي معك هي .. ي حقيقة.أحالمك عنّ و  أنا الطفل املعجزة 

  ..نصف الحقيقة.

 أتحّدث إلى نفس ي...   تركيني على الرصيفا

 ...أنتظر سفينتي

 لكتاب النسيان.  ... أنِت وكوني أنِت 
ً
 عنوانا
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 وردة من ضحكتها

 

مت القراءة والكتابة، 
ّ
ني تعل

ّ
ن تكتب؟ فأنكر أن

 
يسألني أحدهم: مل

ني كنت أهرب من املدرسة ألال 
ّ
حق جدائلك على وأروي له أن

املخملّي القصير كان يؤملني، وكنت أخاف الطريق. وهذا الثوب 

أن أفقده. أن يستولي عليه أحد ويأخذك معه... والقّصة طويلة 

كإلياذة هوميروس، فيها كثير من املعارك والقبائل والرماح. كّل 

 أنِت. أحببتك ببطء كأغنية قديمة، 
ّ
النساء يهربن  من التواريخ إال

 وفة ناي حزين.كمعز 

، لكّنني أعترف بأّن امرأة أمسكت بيدي كتبُت ماليين الكلمات

 وكتبت عّني... وتركت وردة من ضحكتها في حديقة عمري. 
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 أغلى هواياتي

 

 أن تحّب وال تجد من يسأل عنك. كأّن الحياة قّصة 
ً
صعب جّدا

. رجوته أ
ً
 واحدا

ً
 موضوعا

ّ
ن من هذا النوع... ال يعرف كاتبها إال

، فقال لي: ليس 
ً
في قّصتي مكان للطفولة. يجعلني فيها بطال

على الرصيف، ينتظرون يمكنني أن أجعلك عربة نقل، فكثيرون 

والقطار ال يذهب إلى مكان... وأحتاج إلى عربة من سطر إلى 

سطر... من قطرة حبر إلى قطرة حبر... من أّول كلمة إلى آخر 

بي، فمن أغلى كلمة. خفُت على نفس ي من شغبي ومن غض

م ا
ّ
ني أحط

ّ
 لسطور. هواياتي أن
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 المرأة شكرا

 

ني  
ّ
ني ال أشبه الشعراء... وأّنها تحّبني ألن

ّ
 المرأة كتبت عّني أن

ً
شكرا

ال أعرف كيف أطير إلى الوراء. وقالت إّن رائحة عطري على 

ثيابها، وسألت: أهو عطر فرنس ّي أم من بالد أخرى وراء البحار؟ 

 النساء هذا العطر في قصيدتي؟وملاذا يسحر 

 اثنين فقط: أأنا 
ّ
جزء  حدهمايا امرأة ال أعرفك. ال أعرف إال

 هو أنا من ماء وطين، لكّنه رجل حزين.  اآلخر و  ...مّني
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 قد تجد من يشّردها
 
 العصافير أيضا

 

لحرمان... للعصافير بيوت في مدن كثيرة. لكّنها بيوت مثقلة با

من هذه الطيور املهاجرة من بيت إلى بيت، ومقفلة بالنسيان. وأنا 

والعواصف .. من غابة إلى غابات. املطر يعرفني أكثر من نفسه.

 تحّب رائحة ثيابي... واألرض ترتدي من هذا العشب الذي أرتديه. 

 هل تعرفون مكاني وعنواني؟ 

ّيتي مكتوب عليها: ال. أنتم تعرفون أحزاني. ألّن أحزاني أنا. وهو 

 إلى أين يطير. عصفور ال يعرف 
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 لو كنت شاعرا

 

تحّدث الكثير من الشعراء عن العيون. ولست أدري ملاذا هم 

منشغلون بعينيك. فشاعر يقول إّن العيون كالبحر، وهو يغرق 

 ويموت. وكم بكينا على هذا الشاعر! بحثنا عنه 
ً
حّتى طويال

 بين الرمل والنسيان، وجدناه في جزيره بعيده،
ً
مع أّن عينيك  تائها

بحيرة... وكان يمكن لهذا  أصغر من املحيط. قد تكونان مثل

ق بالرموش وينقذ نفسه. 
ّ
 الشاعر أن يتعل

، ولم يعد إلى بيته، لاللي فيوشاعر آخر قال: عيناك ليل. وضاع 

ع في  سألون وما زال الناس ي
ّ
عنه حّتى الساعة، وهو يتسك

 املقهى... 

يفعلون.  أحد يعرف أّن الشعراء يكذبون ويقولون ما ال ال

أعصابنا، ويأخذوننا إلى أماكن بعيدة، وهم الشعراء يتالعبون ب

 في املكان ذاته، وال يغادرون. 

في وشاعر ثالت قال إّن عينيك مثل مقلتي غزال. وأنت تهربين 

، وال أت قادر علىالفالة، وال أحد 
ً
 قن اللحاق بك. وأنا بطيء جّدا
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 الركض في الغابات. 

والنخيل عال،  وال أحد وشاعر رابع قال إّن عينيك غابات نخيل. 

 .حضيضمثلي يخاف أن يسقط إلى ال

عراء... فليس عندهم ش يء آخر يتغّزلون  أشفق على هؤالء الشُّ

 بكّل تأكيد. رّبما 
ً
 مختلفا

ً
 الخترت موضوعا

ً
به. ولو كنت شاعرا

ون فتاك. أو ضحكِتك. وقد أعن  ، أو أعلى بقليل. رّبما شكخصر 

ولو اجتمع كّل  ..لربيع.قصيدة بعطر ثيابك التي أحلى من ا

ارين في السوق ملا استطاعوا أن يخترعوا مثله. عطر فاقد 
ّ
العط

ني قّدام الناس. العطر النسائّي  ق بثيابي... ويفضح 
ّ
عقله، معل

لما مررِت من أما
ّ
رح. وك ، وعطرك يج 

ً
قيقا  ور 

ً
مي، يكون عادة ناعما

، يحّرضني على الثوره. وأقول في نفس ي: ليتني أجد فرصة لعناق

قين، وتغمضين تلك العينين   عندما تشه 
ّ
وال تفلتين من يدّي إال

 ال تعرف السكون 
ً
 . ..على خياالت بعيدة، وتصير أحالمك خيال

، كنت شّبهت عينيك بما ال يخطر في بال: مدين
ً
ة لو كنت شاعرا

ن وال تهدآن... وتحت ن تتشيطنا، عصفورتيةمن أساطير قديم

مثل امرئ القيس، وأغّني. كحِلك العالي أنصب خيمه، وأشرب 

وال أذهب إلى روما... فالسماء أقرب، واملجّرات أقرب. وأنا تحت 

 . تمي بهما أكثرعينيك ولدت وتحتهما أكبر، وكّل يوم أح
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 ذاتي التي أبحث عنها

 

ر في ذاتي
ّ
، وما بعدها، عندما كنت أسير إلى جانب النهر، أفك

ا مجذافان ى مركب صغير، وفي يديهرأيت امرأة جميلة عل

صغيران، تجهد في تحريكهما لكي تلتقي بالبحر، فتترك في املياه 

.
ً
سع... ثّم تتالش ى دون أن تترك أثرا

ّ
سع وتت

ّ
 دوائر تت

نظرُت إلى املركب، فإذا مكتوٌب عليه: أنا ذاتك التي تريدها 

 وتشتهي أن تعرفها.

ترت في ما أفعل لكي ألحق بتلك املرأة وأعانقها بشوق، وأعّبر حا

لها عن حّبي ورغبتي في العيش معها إلى آخر الزمان. وبينما كنت 

أبحث عن طريقة للوصول إليها، وقع بصري على زورق صغير 

يتهادى قرب ضّفة النهر، فأسرعت وصعدت إليه، وأخذت 

ني
ّ
ف بقّوة للحاق بتلك املرأة، وكأن

ّ
أسعى وراء كنز ثمين، لو  أجذ

قاء إلى السعادة، ومن حصلت عليه فإّن حياتي ستتحّول من الش 

 الفقر إلى الغنى.

نت من إدراك املرأة، وما إن رأتني، حّتى  
ّ
وبعد جهد ومعاناة، تمك

ابتسمت، وأعطتني يدها وأصعدتني إلى مركبها. كانت صامتة، 
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مة، بل عانقتها وعيناها ذابلتان من األس ى، فلم أقل لها أّي كل

نتابتني نشوة بشّدة، وشعرت كأّن ضلوعها تداخلت في ضلوعي، وا

غريبة لم أشعر بمثلها في حياتي... وكم كانت دهشتي عظيمة 

 كدخان أبيض في السماء 
ً
 رويدا

ً
عندما رأيتها تتالش ى رويدا

... وخيبة األمل.
ً
 أنا وحيدا

ّ
 الصافية، ولم يبق  على املركب إال

 
ً
نيبكيت بكاء مّرا

ّ
صغير صغير أمام جبروت الحقيقة  ، وفهمت أن

عدُت إلى ضّفة النهر، نظرت إلى مركب املرأة،  وروعتها. وعندما

 على صفحة املاء، فإذا مكتوب عليه في مكان الكتابة 
ً
وكان هادئا

 األولى: أنا الوهم الذي تبحث عنه ولن تجده في أّي مكان. 
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 البحث عن باراباس

 

لكاهن قد بدأ للتّو عظته، وسمعته عبد، وكان ادخلُت إلى امل

باراباس جاء إلتمام رسالة، وليس له يد في إطالق يقول إّن 

 سراحه... من أجل محاكمة املصلوب.

، وقلت: أنت مخطئ 
ً
غضبُت من حديث الكاهن. ووقفت معترضا

في ما تزعمه، فقد مض ى على إطالق باراباس أكثر من ألفي سنة، 

ك من  لكّن ذلك ال يعني
ّ
ه بريء، بل تجُدر محاكمته، أم لعل

ّ
أن

ون للخطأة فعلتهم، ويسامحون ولو لم تتحّقق الذين يبّرر 

 العدالة!

، وحدثت جلبة 
ً
تعّجب الكاهن من تطّفلي، وُدهش املؤمنون أيضا

في املعبد... فلم يسبق أن اعترض أحد من قبل على ما يقوله 

 ديانة. الكاهن، وهو الذي قرأ الكتب، وفهم  أصول ال

من هذه ت  خاطبني الكاهن بنبرة عصبّية: أنت رجل غريب، ولس

 من قبل.
ً
 الديار، فنحن لم نر  لك وجها

، وأجبته: نعم أنا غريب، وكنت باألمس 
ً
 هززُت برأس ي موافقا
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 في محكمة، وقد تقاعدُت من عملي... ولست أشعر بالندم 
ً
قاضيا

السجن، بيد أّن  على األحكام التي لفظُت بها وأّدت بكثيرين إلى

 ما زال يؤّرقني، وهو
ً
 واحدا

ً
كيف أّن باراباس نجا من  هناك شيئا

العقاب في ذلك اليوم األسود من تاريخ البشرّية. وقد جئت أبحث 

ه موجود عندكم.
ّ
 عنه لكي أحاكمه، وقيل لي إن

التفت  الناس بعضهم إلى بعض، وثرثروا بأصوات خفيضة. وعند 

ه موجود هنا، فاسأل هؤالء ذلك رفع الكاهن صوته وقا
ّ
ل: نعم إن

 الناس عنه.

رجل األّول الذي يجلس بجانبي، فقال لي إّن اسمه سألت ال

باراباس، واقترب  من أذني ليهمس لي إّن جميع الحاضرين هنا 

 يحملون االسم نفسه.

تغّير لون وجهي، وانقبضت أساريري، والتفّت إلى الكاهن الذي 

ويقول: هل رأيت؟... كّل الرجال هنا كان يبتسم ابتسامة صفراء، 

 يحملون اسم باراباس.

صرخت: ال يمكن... ال يمكن... ففي كّل املدن التي مررت بها، 

يحمل الناس أسماء مختلفة، لكي يتمّيزوا بها، فكيف حدث أّن 

 
ً
 واحدا

ً
جميع اآلباء واألّمهات في هذه الناحية قد اختاروا اسما

 لجميع أبنائهم؟
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 إلخفاء باراباس عن مواجهة  هناك مؤامرةفهمت عندئذ أّن 

ن الحكم   إلى تبرئة م 
ً
العادل... وأّن محاكمة املجرم ستؤّدي حتما

هو بريء... وهذا ما ال يريده الناس... فشققُت ثيابي، وخرجُت 

من املعبد بخطوات غاضبة، واملؤمنون من حولي يتغامزون 

 من الباب على غير 
ً
هدى، ويتضاحكون. وبينما كنت خارجا

، ويقول: احترس أيّ 
ً
ها القاض ي، فقد سمعت الكاهن يضحك عاليا

 باراباس، ولست تعلم بذلك.
ً
 يكون اسمك أنت أيضا

 

 رؤية في نص "البحث عن باراباس"

 كلود ناصيف حرباألديبة بقلم 

 

كيف يمكن أن يقف املرء على الحياد، ويعتبر نفسه غير معنّي 

ر األ 
ّ
جميل الدويهي؟ د. ديب بنص "البحث عن باراباس"، للمفك

لكرام على أقصوصة فكرّية بهذا الثقل وهل يمكن املرور كمرور ا

 والوزن والقيمة العالية؟

من أستراليا، يطّل علينا املفكر جميل الدويهي بأفكار غريبة، 

نا نعيش في عالم آخر، وهو أخرج األدب من الجمود
ّ
 فنظّن أن

 من الناس شعراء، والرتابة، وصعد به من عالم الشعر، وكثير 
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ة من النا
ّ
 س أدباء مفكرون.إلى عالم الفكر، وقل

للدويهي  ُيحِدث هذا النص ما يشبه صدمة كهربائّية، وكم قرأنا

 من هذا النوع في كتابه الفكرّي "رجل يرتدي 
ً
من قبل نصوصا

ر نّص "الغراب"، و"امرأة تعرفني"، 
ّ
عشب األرض"، وأتذك

ين و"الخطيئة"... وها هو يصدمنا بنّص   آخر، يثبت معرفته بالّدِ

العمق... وكم نحتاج إلى تفكير مرهق للخوض في هذا النّص في 

 لفهم أبعاده!

لقد ذهب الدويهي إلى املعبد، حيث توجد الحقيقة، ليبحث عن 

رجل يستحّق املحاكمة، لكّن القدر سمح له بأن يفلت من 

 عنه. وإّن اعتبار الك
ً
ب  البريء بدال

 
اهن أّن العقاب لكي ُيعاق

من أجل تحقيق هدف الخالص في إطالق سراح باراباس كان 

املسيحّية، هو اعتبار جاءت به الكتب وال نقاش فيه. لكّن 

الدويهي الذي يخالف جبران خليل جبران في موضوع "الخير 

والشّر"، ُيصّر على محاكمة املجرمين. فاملسامحة ال تعني إطالق 

ه الدويهي في كتابه "في سراح جميع الناس. وهذا ما يطالب ب

وح"، فهو يفِصل بين "النزوات" و"الجرائم”. أّما ملاذا معبد الر 

يحمل جميع الناس اسم باراباس؟ فهذا هو قلب النّص والعقدة 

والرمز. وأغلب الظّن أّن الدويهي يستعيد لحظة تاريخّية، 

ه في اللحظة التي 
ّ
 أسود في تاريخ البشرّية، حيث أن

ً
يعتبرها يوما
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ُ
ها، وصار الناس  طِلق  فيها سراح باراباس، تحّررتأ

ّ
اإلنسانّية كل

يحملون اسمه ألّنهم حصلوا على العفو املّجاني، بينما ُصلب  

 .عدالةالالبريء وتحّققت 

هذا ما فهمُته من النص، فمن املستحيل أن يكون جميع الناس 

 يحملون اسم "باراباس"، والدويهي نفسه ال يحمل هذا االسم،

، نحمل سم
ً
ات باراباس: املدانون لكّنه، ونحن معه أيضا

خرجنا من الغياهب،  ...واملربوطون بالجنازير، واملثقلون بالقيود

منا حديد السجن، لننطلق إلى الحّرّية مع الذي حّررنا 
ّ
وحط

 جميعا: املصلوب عّنا ومن أجلنا.

قت في سماء 
ّ
ك حل

ّ
 د. جميل على إبداعك الجميل. وألن

ً
شكرا

 عالم األدب
ً
 إلى الفكر ، متجاوزا

ً
القصيدة، وعالم النثر أيضا

 رايته, 
ش إليه في أستراليا واملهاجر، وقد حملت 

ّ
الذي نتعط

ورسمت  مالمح مدرسة أدبّية اغترابّية رائدة، ونهضة فكرّية 

 جديدة تستحّق التكريم من أجلها.
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 مؤمن وكافر

 

: لق
ً
لى د أتينا يا أخي إقال راهب متنّسك لراهب آخر أكبر منه سّنا

نفسنا من الخطيئة والشّر... ففي هذه أهذا القفر، لننجو ب

الغابات البعيدة التي ال يوجد فيها بشر، ننأى بأجسادنا وأرواحنا 

عن التجربة... لكّنني ما زلت أشعر بأّن الخطيئة تالحقني،  

وأعتقد أّن هذه الشجرة العاتية التي تشمخ على كتف الوادي 

لم تقع في تجربة، ولم يقرب منها  وطهارة مّني، فهيأكثر براءة 

 الشّرير.

وفجأة مّر في املكان تاجر من بلد بعيد. وعندما رأى الكاهنين 

 إليهما، وسألهما عن هللا.
ّ
 خف

 
ً
 نت لم تهتِد إلى هللا، ولم تعرفه؟أقال الكاهن األصغر: أحّقا

 يا أخي... فقد ولدُت في قبيلة يعبد 
ً
 أبناؤهاقال التاجر: حّقا

ني سمعت في بعض املدن أّن هللا القمر، 
ّ
ويسجدون للنجوم... وإن

 موجود، ولذلك أسألكم عنه.

 قال الكاهن األكبر: ألم تصل إليكم الكتب فتقرأوها وتؤمنوا؟
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أجاب التاجر: ال يا أبِت الجليل، وإّن الناس في قبيلتي ال يعرفون 

 القراءة وال الكتابة.

راء على شفتيه: يرسم ابتسامة صف قال الكاهن األصغر، وهو

ني أشفق على قوِمك أّيها الرجل الغريب، وأحزن ألّنهم كافرون، 
ّ
إن

 ولم يصلوا إلى الحقيقة التي وصلنا نحن إليها.

، واختفى بين األشجار الكثيفة.
ً
 ذهب التاجر حزينا

عندئٍذ قال الكاهن األكبر لرفيقه: اآلن فقط عرفت كيف أّن 

 هي أكثر براءة وطهارة منك. ترتفع فوق الوادي هذه الشجرة التي 
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 كلمة "خطيئة"

 

أرسلني والدي إلى قرية يقال لها الناصرة، وقال لي: هناك رجل 

ص البشر، فاذهب إلى 
ّ
ه ابن هللا، وقد أرسله لكي يخل

ّ
يعلن أن

 الخبر ، واسأل عنه، ثّم جئني بهناك
ً
ه يكون سببا

ّ
اليقين، فلعل

 لخالصنا.

ني ال أحّب االختالط بالناس، منذ أن لدي: أنقلت لوا
ّ
ت تعرف أن

ة "خطيئة" على جبتهي، فأصبحت أخجل من نقش القاض ي كلم

ما نظرت إلى املرآة أضطرب من نفس ي، وأندم على 
ّ
الظهور. وكل

 من ثمار الشجرة املحّرمة.فيها تلك الساعة التي أكلت 

قال لي: لكّن والدي أصّر على طلبه، وزّودني ببعض املال، و 

ّما ذلك الرجل الذي الناصرة قرية جميلة، وفيها قوم طّيبون. أ

ه إنسان وإله في وقت واحد، فعجائبه كثيرة، وهو يشفي 
ّ
يقول إن

املرض ى، ويقيم املوتي... وقد تصبح أنت من أتباعه، وتعرف هللا 

 حقيقة على يده.

 في تلك 
ً
 وصلت إلى الناصرة في يوم شتائّي، وكان البرد شديدا
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، فاقتربت من 
ً
األّيام. وما إن بلغت ساحة الهيكل حّتى رأيت جمعا

 في مقتبل العمر، يخطب في الناس، الجمع
ً
، وأبصرت شاّبا

ويحّدثهم عن محّبة األعداء، والسالم واملغفرة، وهم يسمعون 

بشغف. وكانت تلك الفضائل قد اندثرت بعد أن شاعت الحروب 

 لى لقمة الخبز.والفتن، وعّم الفقر، وتناحر البشر ع

رق رني تواضع الشاّب وسحر طلعته، وابتسامة ال تفاوقد أس  

رت ما قرأته في الكتب القديمة عن ملك يشبهه، لكّنه 
ّ
وجهه. وتذك

 مثل امللوك اآلخرين، بل يحكم على الرعّية بالحكمة
ً
  ...ليس ملكا

، فلماذا تنّبأت به 
ً
وسألت نفس ي: لو لم يكن هذا الشاّب صادقا

 أن يولد بكثير من السنين؟الكتب قبل 

 من املواعظ، ورأيت بنفس ي عجائب ال تخطر في 
ً
سمعت كثيرا

السوق، بال، وكنت أمام منزل أليعازر، عندما رأيته يخرج إلى 

وقد نفض عنه غبار املوت... فدهش أهل القرية وسألوا: أليس 

 هذا هو أليعازر الذي بكيناه قبل أّيام؟

 رّي عن خطيئتي، فنهرني بعضوكانت لي فرصة أن أسأل الناص

أتباعه، لكّنه قّربني منه وقال لي: أنت غريب عن هذه الديار، ولم 

 من قبل، فهل أتيت من ساحل فينيقيا؟
ً
 أر  لك وجها

 أجبُت: نعم يا سّيدي. لقد أرسلني والدي ألعرف عنك، ونحن 
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قوم نعبد اآللهة القديمة ونقّدم لها الذبائح، وقد نقش القاض ي 

 اهنا.طيئة" بحبر ال يزول على جبكلمة "خ

 لهالك 
ً
قال: رأيت ذلك... فال تخف. ليست الخطيئة وحدها سببا

الناس، وليس هناك على هذه األرض من هو بغير ذنب. ولو كان 

ه ليس 
ّ
 أقول لك إن

ً
ني هنا... وصدقا جميع البشر مالئكة ملا رأيت 

ه ليس من موت ال يزول. عد إلى ق
ّ
ومك من حبر ال يزول كما أن

هدته، وأنا سأمض ي إلى أورشليم لكي واخبرهم بما سمعته وشا

 يتّم ما قاله الكتاب.

ابتعدُت مسافة خطوتين قبل أن يغلبني فضولي، فالتفّت ألسال 

 الشاّب: هل أنت نبّي؟

 على التراب، وقال لي: كّل األنبياء ولدوا من رجل 
ً
رسم خطوطا

هل قرأت أّنهم وامرأة، فهل رأيتني ولدت كما ولد اآلخرون؟ و 

موا وهم أطفال صغار في مهودهم؟أقاموا املو 
ّ
 تى؟ وهل تكل

كان ذلك آخر ما سمعته من الناصرّي، قبل أن عود إلى الفندق 

هناك مّدة قصيرة، حّتى  فيه، فمكثُت  لذي أقيُم لصغير اا

سمعُت أّن ابن اإلنسان قد ُحكم عليه باملوت. فحزنت، وبكيت 

 
ً
الفندق،  رج منلى بالدي. وقبل أن أخ... وقّررت أن أعود إكثيرا

 نظرت في املرآة، فإذا كلمة "خطيئة" قد اّمحت عن جبتهي. 
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 جاهالن

 

اشتكت زوجة أحد الفالسفة من أّن زوجها يهملها، ويمض ي 

كم  القاض ي امرأة أخرى تعيش في الجوار، فح   عندساعات النهار 

م بغير
ّ
 طائل. بأن ُيحبس الفيلسوف في زنزانة مع رجل يهذي ويتكل

 تجاه وكان 
ً
االثنان يتجاوران ويتعايشان، وال يظهر أّي منهما نفورا

ف عن الثرثرة والكالم 
ّ
اآلخر. وكان الرجل الذي يهذي ال يتوق

 نفسه بصوت عال
ً
فانزعج الفيلسوف من  ،السخيف، محّدثا

من  ، وبصوت عال،هو اآلخر قرأكثرة حديثه وصخبه، وراح ي

ر واملعاني العميقة.  كتاب   يتضّمن العب 

وحدث أن اجتمع في قصر امللك نفر من العلماء، وراحوا 

يتجادلون في موضوع املعرفة. فقال أحدهم إّن جميع الناس 

 متساوون في نسبة املعرفة. 

لو كان كّل الناس متساوين في املعرفة ملا كان  واعترض آخر فقال:

 
ّ
ّرة. ل ومخترع الذبينهم اإلسكافّي والنّجار والنّحات والشاعر واملمث

ا طال جدالهم وكادوا يتشاجرون، قال امللك: إّن في زنزانة 
ّ
ومل

 ...عندي رجلين، أحدهما فاقد لعقله واآلخر حكيم فيلسوف

نا لو أحضرناهما إلى هنا، وسألناهما عن أحوالهما، تّتضح 
ّ
 فلعل
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 لنا الفكرة، ونعرف الخيط األبيض من الخيط األسود. 

 دقائق  .جلينأن ُيحضر الر وأمر امللك أحد جنوده ب
ّ
وما هي إال

 قال امللك للفيلسوف: لقد أمضيت  في الزنزانة ف حّتى جاءا،
ً
وقتا

 
ً
مت  في نطقه، وقد تكون ط خبّ تالرجل الذي ي مع هذاطويال

ّ
تعل

 
ً
 منه، فال يعقل أن يتعاشر القوم كّل هذه املّدة وال يتبادلون شيئا

 املعرفة.

م سامحقال الفيلسوف: 
ّ
ني لم أتعل

ّ
ني يا موالي إذا قلت لك إن

ني لم أفهم كلمة قالها أمامي.
ّ
 من هذا الرجل ألن

ً
 شيئا

 الذي يهذي  الرجل   ب امللكخاط عند ذلك 
ً
لقد صاحبت   له: قائال

ّن الزمن كفيل بأن يجعل إفي زنزانتك هذا الرجل الحكيم، و 

مت منه؟... الناس يتبادلون املعرفة
ّ
 فماذا تعل

م يا موالي من هذا 
ّ
، الصعلوكقال الرجل الذي يهذي: كيف أتعل

 ؟ على مسمعي قرأهوأنا لم أفهم جملة مفيدة واحدة مّما كان ي

اس يختلفون في ادل بأّن الننظر امللك إلى العاِلم الذي كان يج

معرفتهم، وقال له: أنت على خطأ أّيها العالم الجليل، فإّن هذين 

، فكما أّنهما 
ً
الرجلين، الجاهل والفيلسوف، يتشابهان تماما

وال فضل  ..يتساويان في الجهل، كذلك هما يتساويان في املعرفة.

 ألحدهما على اآلخر.
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 قلوب من حجر

 

 يعيشون في غابات لم تصل إليها مغامرون قوم اكتشف بّحارة
ً
ا

الحضارة. قوم ال يضحكون وال يبكون. ال يحتفلون وال يحزنون 

على ميت، ويتزّوجون من غير أن يحّبوا، وعندما ينجبون أبناء، 

 ال يشعرون بأّي عاطفة نحوهم. 

وبعد بحث، علم املكتشفون أّن هؤالء القوم، لهم قلوب من 

وكم  لوا تلك القلوب بقلوب بشرّية.وتبّرع أطّباء بأن يستبد .حجر

كانت املفاجأة مذهلة، عندما تبّين لألطّباء أّن طبيعة القوم 

ت مشاعرهم باردةالبدائّيين لم تتغّير
ّ
 !.... وظل

ن األطّباء من معرفة ملاذا لم تتغّير الطبائع بتغّير 
ّ
ولم يتمك

، وتقاعد عن لجأوا إلى أستاذ لهم، بلغ مفالقلوب، 
ً
ن العمر عتّيا

... فابتسم الطبيب العجوز، الفالسفةالعمل، لينصرف إلى قراءة 

: إّن القلب ش يء ماّدّي، 
ً
وقال لألطّباء الذين هم أصغر منه سّنا

 بقلب آخر،  وهو ليس آلة
ً
للشعور... لذلك عندما تستبدلون قلبا

كم ال تستطيعون أن تغّير.. ة اإلنسان.عاطفال تختلف 
ّ
وا وإن

، مهما كنتم بارعين في العلم، ما لم تغّيروا له روحه.
ً
 إنسانا
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 العودة إلى هللا

 

 في 
ّ
كان عِالم فيزياء يمض ي إلى عمله كّل صباح، وال يعود إال

، ثّم يستيقظ لكي يتابع 
ً
رة من الليل، فينام قليال

ّ
ساعات متأخ

الدرس واالكتشاف. وكان لدى ذلك العاِلم طموح أن يضع 

لمّية، تقّرب الناس إلى الكواكب البعيدة، وتصل بين نظرّيات ع

أرضهم وسمائهم. وقد نجح في كتابة األسس لبناء أّول مركبة 

 بعيد.  كوكبفضائّية مأهولة، إلطالقها نحو 

والذين يدخلون إلى مكتب ذلك العالم، كان يطالعهم شعار 

 من 
ً
مثبت فوق مكتبه، يقول: "إصعدوا إلى فوق لتعرفوا بعضا

كم".  حقيقة
ُ
ن يعرف  م 

م يتأّبط حقيبته املليئة باألوراق، التي لِ وذات يوم، كان العا

بر الشارع مت  ّج و تساوي كّل منها ثروة من الذهب، وبينما هو يع 
ً
ها

ه رجل مسّن، أشعث  إلى مؤّسسة األبحاث الفضائّية، اعترض 

 يكاد يالمس األرض، وتسبقه لحية غزاها 
ً
الشعر، يرتدي جلبابا

ن الرجل املسّن يصيح في الناس: "عودوا إلى هللا... الشيب. وكا

 عودوا إلى هللا”. 
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 للوصول إلى  وعلى الرغم من أّن العالم الفيزيائّي كان
ً
مستعجال

املؤّسسة التي يعمل فيها، فقد أثار فضوله هذا الرجل الذي ال 

 جملة واحدة ويرّددها: "عودوا إلى هللا... عودوا إلى هللا
ّ
"… يقول إال

العاِلم من الرجل وتأّمله من رأسه إلى أخمص قدميه. وكم  اقترب

ة عندما أمسكه العجوز من ربطة عنقه، وراح كبير  كانت دهشته

ه يريد أن يقتلعها من مكانها، ويقول: "عودوا إلى 
ّ
يشّد بها، كأن

 هللا"! 

 من 
ٌ
 بشعة

ٌ
تطاير الشرر من عيني الرجل املسّن، وفاحت رائحة

، تمكّن العالم من اإلفالت من جهدة... وبعد لحيته الطويل

قبضته قبل أن يخنقه، واستطاع العاِلم الذي كان يتنّفس 

ك   رشد 
ع: هل فقدت 

ّ
بصعوبة ويسعل، أن يقول بصوت متقط

أّيها الرجل؟... نحن نذهب كل يوم إلى هللا، فلماذا تريدنا أن نعود 

ن ال يعرف هللا وينبغي أن ، فهو يعود إليه إليه؟... إذا كان هناك م 

 أنت. 

 

 

 

 



56 
 

 

ك أّيها اليأس
ُ
 هزمت

 

هزمُتك أّيها اليأس ولم أبِك عليك، بينما كانت جنازتك تمّر في 

 الشارع بهدوء.

ك األقوى فيها،  وأشفقُت 
ّ
ك خسرت  معركة ظننت  أن

ّ
عليك ألن

نقل وقد خدعُتك بجسدي النحيل، أّما الروح فقوّية وعنيدة... وت

 الجبال.

ني في ا  ليعترضوا طريقي، لليل والنهالحقت 
ً
رت  جنودا

ّ
ار، وسخ

شوا أمتعتي، ويضعوا األصفاد في معصمي... 
ّ
انتصرُت  لكّننيويفت

مت القيود
ّ
، وحط

ً
 .عليهم جميعا

حون بالحديد واإلرادة... قاتلوا في حروب 
ّ
جنود كثيرون مسل

ومعارك، وعادوا بالغنائم... فكم كانوا قالئل عندما واجهُتهم 

 حي!عودي، وجسارة رو بصالبة 

إّن الروح ليست مرآة للجسد، ولو كانت تسير معه على دروب 

 الحياة، وال يفترقان إال باملوت.

 ̂ ^^ 



57 
 

 في 
ً
يروون في كتاب من الشرق البعيد عن طائر كان محبوسا

، ويهيم بصوته العذب. وذات 
ً
قفص، وكان صاحبه يحّبه كثيرا

ة،  الطائر في غفلصباح، بينما كان الرجل يفتح باب القفص، فّر 

 من 
ً
وطار إلى البعيد، فسكن  في الغابات والبراري، وصاحب  طيورا

 
ً
كّل نوع. وكان صاحبه يبكي وينوح في غيابه، وال يذوق طعاما

، حّتى هزل جسمه وكاد يموت.
ً
 وشرابا

وفي صباح من صباحات نيسان، اشتاق الطائر إلى صاحبه 

غصن وبينما هو على  العليل، فعاد إليه ليطمئّن على أحواله،

قريب، رأى الرجل يبكي ويئّن، ويضرع إلى هللا أن يعيد له صديقه 

 الذي فّر منه، لكي تعود إليه البهجة والحياة.

أشفق الطائر على صاحبه، وطار برفق إلى القفص الذي كان 

، فدخل إليه وراح يغّني بصوته الجميل، فانتبه 
ً
بابه مفتوحا

 لكي يق
ً
ط بعبودّية من فل الباب، ويغتبصاحبه، وجاء مسرعا

 أحّبه.

 ̂ ^^ 

هناك فرق كبير بين الروح الهزيلة التي ترضخ للعبودّية، والروح 

الحّرة التي تسمو وترتفع. وأنا طائر يعشق الحّرّية، ويحترف 

سع لغنائي السهول واأل 
ّ
 . وديةالطيران إلى عوالم بعيدة، وال تت
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مه أولو مات صاحبي من الحزن والبكاء، ال 
ّ
غلى ما أعود إليه ألسل

 عندي، وهو الفضاء الذي ال ُيحّد.

طوني على األرض
ّ
 ولو أعطاني امللوك ذهب خزائنهم، وسل

 والبحار، مقابل أن أكسر جناحي، لفّضلت أن أعيش في

 لخالقي.  
ّ
 إال

ً
 الكفاف، وال أطوي جناحا

فارقد  في سالم أّيها اليأس... لقد وضعُتك في قفص املوت، ولن 

ت األّيام وكثر أجناد الشّر الذين يترّبصون وى علّي، مهما اشتّد تق

 بالخّيرين على كّل مفترق.
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 القاض ي

 

ط القاض ي لحيته بأصابع يده اليمنى، وسرحت قطرات عرق 
ّ
مش

من جبينه الغّض. فالحرارة مرتفعة في مبنى املحكمة، ومكّيف 

ل في رائعة النهار. وكان 
ّ
  على القاض ي أن يستعجل فيالهواء تعط

قبل أن ينتهي وقت الدوام، ولم يبق  إال خمسة  هأحكام

متخاصمين واقفين في الفناء الخارجي ينتظرون دورهم. وهؤالء 

 هم فيلسوف، ومزارع، وطبيب بيطرّي، وصيدلّي، وساعي بريد.

أشار القاض ي على املتخاصمين بأن يدخلوا، فدخل الرجال 

 عجل وهم يتدافعون.الخمسة على 

عي؟سأل القاض ي  : من هو املد 

 وبصوت واحد: أنا.
ً
 صرخوا جميعا

ن اّدعى، فمن املّدعى   م 
ً
 عليه؟قال القاض ي: إذا كنتم جميعا

هم: صاحوا 
ّ
 أنا... كل

 قال القاض ي: اسمعوا يا رجال. لسنا هنا لنلعب، بل للحكم في 
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ن يبدأ بالكالم؟  قضّية، فم 

نا في بلد الكذب،رفع الفيلسوف يده، و 
ّ
فالصدق  قال: بما أن

ن يكذبون لهم الصدارة في املجالس...  خطيئة مميتة، وم 

: هل تلقي علينا  صرخضرب القاض ي بمطرقته، و 
ً
مقاِطعا

 محاضرة؟

قال الفيلسوف: ال يا سّيدي، بل األمر كما ترى، فالذي ينتحل 

 أو شهادة أو 
ً
صفة هو املقّدم على اآلخرين، والذي يزّور منصبا

ة يكو 
 
 مكان

ّ
 يحّبر ن هو الرئيس، والجاهل بات معل

ً
يّي كاتبا ، والع 

ً
ما

 الكتب، واّدعى الجاهلون أّنهم مهندسون ومحامون وأطّباء...

وقال بصوت مزعج: إبدأ من ، مّرة ثانيةضرب القاض ي بمطرقته 

 اآلخر يا رجل.

 من هذا املزارع الذي 
ً
. لقد اشتريت ثورا

ً
قال الفيلسوف: حسنا

ثور مؤّصل، ويمكنه حراثة حقل يقف إلى جانبي، وأقسم  لي أنه 

بكامله قبل أن ينتصف النهار، وبعد أن دفعت له ثمن الحيوان 

ه عنزة شامّية هزيلة ال تقوى على جّر 
ّ
وأخذته إلى بيتي اكتشفُت أن

 قوائمها، فكيف أحرث حقلي؟ 

ك كذبت على هذا 
ّ
: هل صحيح أن

ً
خاطب القاض ي املزارع قائال

 الفيلسوف؟
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ني  قال املزارع: أقسم لك
ّ
 باهلل يا حضرة القاض ي أن

ً
أعطيته ثورا

 كالجبل، لكّنه بعد أن أخذه إلى بيته تحّول إلى عنزة.
ً
 ضخما

 نتف القاض ي شاربه وخرج عن طوره، وصاح:

هل تأكل عقلي أّيها املزارع الكاذب؟ كيف يتحّول ثور كالجبل إلى 

 عنزة جرباء بين ساعة وساعة؟

لواقف إلى جانبه: الحّق على قال املزارع وهو يلتفت إلى الرجل ا

ذا الطبيب البيطرّي الذي وصف لثوري حّبة دواء جعلته  يزّم ه

 وينقبض ليصير كما شرحُت لك.

عى  سأل القاض ي الطبيب البيطرّي: هل صحيح، أيها املّدعي واملد 

غر  ك أعطيت  الثور حّبة دواء جعلته يص 
ّ
عليه في وقت واحد، أن

 ويضمحّل؟

علّي، بل  ا حضرة القاض ي، لكّن الحق ليسأجاب الطبيب: نعم ي

على هذا الرجل الرابع الذي يقف إلى جانبي، وهو صيدلّي محتال، 

 كالحصان، 
ً
طلبت منه أن يعطيني حّبة دواء تجعل الثور قوّيا

ر 
ّ
 مثل الفيل، لكّنه كذب علّي ليوف

ً
 مثل الغزال، وعنيدا

ً
سريعا

ث  ما حدث. املال ويسرقني، فاعطاني حّبة مغشوشة... وحد 

: ال تصّدق يا حضرة القاض ي، فلست عند ذلك قال الصيدليّ 

 عن الطامة الكبرى، بل املذنب هو ساعي البريد هذا، 
ً
مسؤوال
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فقد أوكلُت إليه أن يوصل إلى حانوتي علب الدواء، فسرق 

دة من الهند، فوقع ما 
 
بعضها، واستبدل بعضها اآلخر بأنواع مقل

 جتمع ينهار.وقع من خالف بيننا، وكاد امل

: عند ذلك استأذن س
ً
ال يا  اعي البريد في الكالم، وهتف مذعورا

سّيدي القاض ي، لسُت أنا املسؤول عن انهيار الصدق، وسقوط 

 
ً
م، بل هذا الفيلسوف، فقد كنت في املاض ي أمينا  القي 

، وملا علمُت بما في العالم من كذب، شكوُت إليه 
ً
ومستقيما

يا املأثور: "ضع رأسك بين الرؤوس، وقل أمري، فقال لي القول 

اع الرؤوس".
ّ
 قط

ن كان يجلس على حطب مشتعل، وهتف  وقف القاض ي كم 

 على 
ً
بأعلى عقيرته: يا أبناء األفاعي... لقد جعلتم الخداع ملكا

 لكم جفن 
ّ
حياتكم، واحتقرتم العدالة في وضح النهار، ولم يرف

بكم أشّد العقاب  وأنتم تتخايلون كالطواويس، فاألجدى أن أنزل 

 يعتبر.لتكونوا عبرة ملن 

في تلك اللحظة، حدثت جلبة في املحكمة، ودخل وزير العدل 

حون. وأشار وزير العدل إلى ناحية القاض ي 
 
ومعه جنود مسل

: هّيا يا جنود، أقبضوا على هذا املخادع الذي كان يشتغل 
ً
قائال

ا رأى ما رأى من التزو 
ّ
ير والتحايل بين في تصليح بوابير الكاز، ومل

 في املحكمة. البشر، ركب  املوجة
ً
 ، وعّين نفسه قاضيا
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 امرأتان

 

دخل جنود أعداء إلى قرية بعد حصار طويل، فانتقموا من 

 
ّ
انها، وقتلوا كثيرين منهم، وأحرقوا البيوت، وأتلفوا الزرع. سك

منهم القبض على امرأتين... فهّددوا األولى باملوت إذا ة فرقت وألق

م جسدها إليهم طائعلم 
ّ
ة، وتسل

ّ
ا رفضت ترض  باملذل

ّ
ة... ومل

أطلقوا النار عليها، فخّرت صريعة... أّما الثانية، فخافت على 

حياتها، وفّضلت املهانة على املوت. وقبل أن يغادر الجنود، أفرغ 

ة بجانب أختها.
ّ
 أحدهم الرصاص في جسدها، فسقطت جث

بعيدة قبران متجاوران، واحد وإلى اليوم، ما زال في تلك القرية ال

هنا ترقد امرأة ماتت من الخوف، واآلخر مكتوب  مكتوب عليه:

 عليه: هنا تحيا امرأة ولدت من الشجاعة.  
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 قّصة لم تكتمل

 

هل تذكرون تلك املرأة التي مّرت في السوق ذات مساء، ورأتني 

، ومعي كيس 
ً
 أريد أن أبيعه؟فيه أحزاني، و وحيدا

ّرقوا. أحزاني، فقد نظر إلّي املاّرة بغضب، وتفأحد  شترِ لم ي

 حّتى و 
ً
غابت الشمس وراء األفق الرمادّي، وأقفل بقيت وحيدا

 الباعة حوانيتهم... 

جبتها أاملرأة التي ال أعرفها، فسألتني عن نفس ي، و تلك جاءت و 

ني صديق األحزان. وقلت لها: إّن أصعب أنواع الحزن هو 
ّ
بأن

ع اإلنسان، ويعيش معه، ويموت إلى جانبه. الذي يولد مالحزن 

قت  علّي، وقالت لي: أنا ابنة أمير غنّي، وسأشتري منك فأشف

 أحزانك.

ومنذ ذلك الحين أنتظرها في السوق وال تأتي. وأفتح بابي في الليل 

 والنهار، في الصيف والشتاء، في الصحو والعاصفة... 

إلى الحكمة، الناس يضحكون مّني، ويقولون: هذا رجل يفتقر 

 ن اللصوص؟فكيف يفتح بابه وينام غير خائف م
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ني أفتقر إلى الحكمة، وعندما أغادر منزلي، ال أقفل 
ّ
صحيح أن

، فقد تعود تلك املرأة إلى املدينة، وتهتدي إلّي... 
ً
الباب أيضا

رني ذات يوم.
ّ
 من أّنها ستتذك

ً
 فلست يائسا

ني سأعيش في فرح، بعد أن اشترت تل
ّ
ك املرأة كنت أعتقد أن

 يتركني، وانتظار ال يفارقني. أحزاني، لكّنني أصبحُت مرآة لقلق ال

ا عدت في املساء، 
ّ
وذات يوم، كنت في مكان بعيد عن منزلي، ومل

قال لي بعض الجيران إّنهم شاهدوا امرأة جميلة تسأل عّني،  

 عند الباب.
ً
 وعندما لم تجدني، تركت كيسا

 فهمُت و  ...أحزاني ي داخلهفه، فإذا أسرعُت إلى الكيس وفتحتُ 

 .اأحد غير أصحابه اهقدر، وال يملك ن  احز األ  عندئٍذ أّن 
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 العجوز والينبوع

 

كانت امرأة عجوز عائدة من عملها في الحقول، فأصابها عطش. 

 عن العطاء في الصيف
ّ
 منها نبٌع رقراق ال يكف

ً
 وكان قريبا

ه 
 
وشربت منه. وبعد أن ارتوت، أمسكت بحجر والشتاء، فقصدت

 هه.وألقته في ميا

 لهذه الحيزبون 
ً
إّنها ال  !قال النبع، وقد شعر بمرارة وخيبة: عجبا

ها 
ّ
تعلم أّن الحجر ال يؤملني، وال يزيد أو ينقص في عطائي… ولعل

 أّن الينابيع ال تعطش، وأّن الناس هم الذيننسيت 
ً
 أيضا

 يعطشون.
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 صغيرالرجل ال

 

بح أقصر تعّجب الناس من رجل كان يصغر كّل يوم، حّتى أص

 من عود الكبريت. وتحّير األطّباء من أمره...

ه كان 
ّ
 قال: اسألوه عن حاله مع الناس، فلعل

ً
 حكيما

ً
لكّن رجال

ما رآهم يكبرون.
ّ
 يصغر كل
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 مدينة املساواة

 

ما الفرق بين كالم الفالسفة الذي يض يء العالم، وكالم الخبثاء 

 الذي ينشر الظالم؟ 

 يل الصدئة عن الكواكب التي ال تنطفئ؟ وبماذا تختلف القناد

في مدينة تؤمن باملساواة... لذلك بين قيمة وأخرى ليس من فرق 

يتباهى الجاهلون والحاقدون، ويتخايلون في املجتمعات، بينما 

.ينكفئ أ
ً
 صحاب العلم تهّيبا

ما أسهل الكلمة التي تقتل صاحبها قبل أن تولد، وتدفنه قبل أن 

!يرى النور! وما أصع
ً
 ب الكلمة التي تحيي صاحبها والناس جميعا

مون فيرتفعون بمعرفتهم، وأصحاب 
ّ
أصحاب املعرفة يتكل

ذلك الزمن  صعبكم هو ف الجهالة يثرثرون ويسقطون بجهلهم.

لقصبة الفارغة من الشجرة الغنّية بالثمار، الذي تنتقم فيه ا

 
ً
ويدوس فيه قاطع طريق على الوردة التي تمأل األجواء سحرا

! وكم هي ملعونة قبيلة تطلب من شعرائها أن يصمتوا لكي و 
ً
عبيرا

 ترتفع أصوات الغربان ونعيق البوم!
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ك أميرة الزمان
ّ
 ال أجهل أن

 

 هل تذكرين تلك الغابة؟

 األّيام مّرت عليها...كم من 

 هي لألمس وما بعده...

 ال يذبل فيها الورد البّرّي...

 ال ينتهي عمرها

 ...كما تنتهي أعمار الناس

 فيها أراك

 واللون األخضر 

 بعض من ثوبك الرقيق.

 

 كم أكره الخريف

 والغيمة التي تعبر فوق رؤوسنا

 وكيف رحلت طيور الحور 
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 ..!.إلى بالد بعيدة

ني مثلهاهل 
ّ
 تعتقدين أن

 ...؟مكاني وزمانيابتعدت عن 

ني صامت ألّن الوجع سكوت
ّ
 إن

 واالنتظار سكوت

 والحزن الذي يشبه عمري 

 يل بكثير.أطول من الل

 

 قد تنتهي قّصة...

 وتهجرنا الدروب

 وهذا الكمان

 يسأل عّنا وال يجدنا...

 صير األشجار صفراءتقد 

 والنسيان...وترتجف من البرد 

 لكّنك معزوفة في أحالمي...

 والناس يعرفون أّن املدينة
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 التي ال تكونين فيها

 يكون فيها غضب وظالم.

 

 كّل األبواب مقفلة في وجهي

 إلى أين أذهب...وال أعرف 

 أخاف أن يتغّير الوقت

 أخاف أن أسافر إلى بالد

 ليس فيها أحد...

 وإلى أين أستطيع أن أمض ي بعد؟ 

 ان في يد الصدفةوالعمر كخيط

 والصدفة ليس لها مواعيد.

 

 الناس حولي كثيرون

 والبحر كبير...

 أسأل عن بيتي وأنا وحدي 

 والبيوت فّرت من أمامي...
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 معيلست  أسهر معك وأنِت 

 وحضورك مثل الشمعة

 أخش ى أن أطفئها

 ...فتغمرني العتمة

 وأخش ى أن أضيئها

 ...فأرى الحقيقة

 الحقيقة. منوليس أحد مثلي يرتعد 

 

 أنت خلود أّيامي...

ني أحّبك
ّ
 وألن

 وكواكب...
ً
 أصبحت أفكاري شمسا

 ال أكذب عليك

 ألّن الكذب يجعلني خطيئة... 

ك أميرة الزمان... 
ّ
 ولست أجهل أن

 ذهب القصيدةولك وحدك 

 يا ضحكة عمري الوحيدة.
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 املبدعون والثرثارون

 

كم تنجحون، 
ّ
ن يفرحون لكم ألن فهؤالء يؤمنون بأن من الناس م 

 وال ينقص 
ً
سع لكم ولهم، وهكذا العصافير تغّرد جميعا

ّ
العالم يت

ن ال يهتّمون ملا تفعلونه إذا لم يكن  ش يء من السماء. وهناك م 

النفعّيون الذين إذا أصابتهم فائدة  لهم نصيب منه، فأولئك هم

بهم فائدة أشاحوا بوجوههم، ومضوا في اغتبطوا، وإذا لم تِص 

... فهل رأيتم الحجارة تنطق بفضائلكم، وترتقص من سبيلهم

الفارغون،  أّما الذين يكرهون نجاحكم، فهؤالء هم  ...أجلكم؟

 ة. الذي يتخايلون في مهّب الريح، وتغيظهم األفكار العظيم

كم أن تنصتوا إلى هذا العندليب الذي يمأل قال الغراب: إّيا

، ويرتعب الناس من غنائه القبيح.
ً
 الصباح شؤما

 وقالت الشوكة
 
ني عطرها، وال : ما أبشع هذه الوردة! فلقد خنق

 أستطيع أن أتنّفس. إّنها قاتلة األشواك. 

كم، وتق  
 
ن يرفضون ن ال لقد كتب عليكم أن تعايشوا م  بلوا بم 

م كم، وأن تص 
 
توا عندما يكثر الكالم الذي بغير طائل، يقبلون
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فهذه سّنة الحياة، ولوال ذلك لكانت األرض التي نعيش عليها 

 ة، أين منها الجّنة التي في السماء؟جنّ 

ه بطل، وأّن األبطال الحقيقّيين هم 
ّ
 ويزعم أن

ّ
 إال

ً
ما رأيت فاشال

  أشباه الرجال.

 ويتمّنى أن يقتل الفالسفة
ّ
 إال

ً
... وما عرفت ثرثارا

ً
 جميعا

ه األّول في
ّ
 واّدعى أن

ّ
املبدعين،   وما التقيت بعاجز عن اإلبداع، إال

 و 
ً
 راءه.وأّن الناس جميعا
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 ضمائر الناس

 

 يشتري ضمائر الناس بماله: هل تعرف أّن ما تفعله 
ً
سألوا رجال

ما هو عمل من رجس الشيطان؟
ّ
 إن

ني شيطان صغير، وهن
ّ
اك ضحك الرجل ضحكة طويلة وقال: إن

 شيطان أكبر مّني، هو الذي يبيع ضميره.
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 البائع والشاري 

 

 .خطير، فراح يبيع لوحاته لرجل آخرأصاب أحد الرّسامين جوع 

وكان املشتري يعرض تلك اللوحات في معارض، ويتباهى بأّنها من 

 إبداعه.

خبر ذلك الرّسام، فشعرت بسمعت  امرأة فقيرة تفترش األرض 

 عليه، وقالت في سّرها: بالشفقة والحزن 

ن قال: تجوع املرأة الشريفة وال تأكل من بيع جسدها.  صدق  م 
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 العظة

 

كان أحد رجال الدين يعظ في املعبد، فقال: إّن الذين أصابتهم 

مصيبة هم أبناء السماء، وقد اختارهم هللا ليكافئهم في الجّنة 

 على صبرهم ومعاناتهم في الحياة.

رجالن، أحدهما سارق، واآلخر مجرم خرج للتّو وكان في الجمع 

أّن رجل من السجن، فقال السارق للمجرم: هل تعرف يا أخي 

؟
ً
 الدين يقصدنا نحن أيضا

سعت حدقتاه من الفرح: نعم... أعرف يا 
ّ
قال املجرم، وقد ات

 أصابتنا مصيبة، فقد عميت  
ً
بصائرنا عن  صديقي، فنحن أيضا

 ،من العدلالخير والصواب... و قلوبنا عن معرفة  الحّق، وعتمت  

أن ينظر هللا إلينا نظرة شفقة، وييّهئ لنا  ،مصيبة كهذه ونحن في

 
ً
 في ملكوته السماوّي. مكانا
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 العجوزان واملطر

 

ساحة القرية، عندما  قربكان عجوزان يجلسان تحت شرفة 

ف 
ّ
نا من العودة إلى منزليهما. فتأف

ّ
هطل املطر بشّدة، ولم يتمك

ال لصاحبه: ما أبشع املطر، وليته ينحبس العجوز األّول، وق

، فإّن ساعة أقضيها في الحديقة مع أحفادي تساوي كّل ما 
ً
شهورا

 العالم من كنوز!

طر كّل يوم، قال الثاني: أّما أنا فأطلب من هللا أن يهطل امل

. وإّن 
ً
فاألرض عطش ى، والحقول يبست، واألشجار ال تعطي ثمارا

ح و 
ّ
هو ذاهب إلى كرمه ليقطف سعادة أراها على وجه فال

 العناقيد، ألغلى عندي من كنوز امللوك.
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 الصحيح

 

 
ّ
مه الفيلسوف: ما معنى القول: ال يصّح إال

ّ
سأل تلميذ معل

 الصحيح؟

يم الزمان آلهة متعّددة، بعضها للخير قال الفيلسوف: كان في قد

وبعضها للشّر، وبعضها اآلخر للخمر والصيد والُحّب واملرأة... 

 ّي إله بقي من تلك اآللهة إلى الساعة؟فأ

مه: لم يبق أحد من تلك 
ّ
قال التلميذ وقد تعّجب من كالم معل

 في كتب التاريخ.
ّ
، وال يذكرها أحد إال

ً
 اآللهة، فقد ماتت جميعا

ط لحيته بأصابع يده: بقي إله واحد قال ا
ّ
لفيلسوف وهو يمش

ر ع
ّ
ليك فقط، فاذهب إليه واطلب منه أن يشرح لك ما تّعذ

 فهمه.
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 الغنّي الفقير

 

، ومعه 
ً
التقيت برجل ال أعرفه عند أطراف املدينة. وكان كئيبا

ه مزمع على الهجرة، فقد كان 
ّ
امرأة وطفلتان صغيرتان. وبدا لي أن

متعة على ظهره، ومثله امرأته، أّما الصغيرتان يحمل بعض األ 

 فكانتا حزينتين، تحمل كلٌّ منهما دمية في يدها.

على الرجل، وعرضت عليه أن أساعده، فابتسم بلباقة أشفقت 

 وقال: ال تتعب نفسك، فنحن مغادرون إلى مكان بعيد.

 سألته: ألم تعجبك مدينتنا؟

، بيد أّن ساكنيها يحّبون املتكابرين، 
ً
أجاب: أعجبتني كثيرا

ن يرتدي املالبس األنيقة،  ويقذسون املال واملظاهر، ويحترمون م 

ّهمة... ونحن قوم بسطاء، لذلك وجدنا ويقتني الخيول املط

، فإذا دخلنا إلى متجر، 
ً
أنفسنا منبوذين، وال أحد يعيرنا اهتماما

ألقينا التحية نظروا إلينا بازدراء.  قلبوا شفاههم غالظة، وإذا

 قيل: إذا اضطهدوكم في مكان، فانفضوا غبار أرجلكم، 
ً
وقديما

 واذهبوا وال تعودوا. 

 قيل
ً
:  قلت للرجل: وقديما

ً
 س لتعيش اإفعل ما يفعله النأيضا
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ً
 ... مطمئّنا

 فقال: لست أفهم ما تقصده. 

قلت وأنا أنظر إلى املرأة التي كانت صامتة، وإلى الفتاتين 

 من أن تهاجر الصغيرتي
ً
ن اللتين تبديان السأم والتضّجر: بدال

وتترك هذه األرض، عندي حيلة صغيرة قد تغّير حياتك، وتحّولها 

 من شقاء إلى نعيم.

ل متاعه عن ظهره، ووضعه على األرض، ففهمت منه أنزل الرج

ه مهتّم بكالمي، بينما كانت عيناه تلمعان ببريق غريب. قال 
ّ
أن

ن يبحث عن  ة: ما هي حيلتك؟ فجأة كم 
ّ
 ضال

 عن انتصاري، بينما قالت املرأة لزوجها: هّيا بنا يا 
ً
ضحكت معّبرا

 رجل... ال تضّيع وقتنا في جدال ال طائل منه. 

ه يجد لدّي دواء أشار مح
ّ
، فلعل

ً
ّدثي إلى امرأته بأن تتصّبر قليال

 على عقب. 
ً
 يشفيه من معاناته، ويقلب حياته رأسا

ً
 سحريا

 أنيقة من عندي لترتديها، وسأعطيك عصا ً قلت: سأعيرك 
ً
 ثيابا

في رأسها كرة مذّهبة كتلك التي يحملها التّجار األثرياء، وقّبعة 

، فاخلع عنك هذه غالية الثمن لتعتمرها، وزوج أحذ
ً
ية ملاعا

ك من النبالء، وستجد م  
ّ
ن يفتح لك بابه، الثياب، وتظاهر بأن

ك الناس إلى املآدب، ن يرّد عليك التحّية بأجمل منها، وسيدعو وم  

 في العيون. 
ً
 وتجلس في صدارة املعبد... وتصبح كبيرا
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تعّجب الرجل، وقال: لكّنهم يعرفونني، ولست أملك شروى نقير، 

 فيدني أن أغّير مالبس ي؟ فماذا ي

 من النظارات  :قلت
ً
ال عليك. إّن عندي لحية اصطناعّية، وزوجا

، وأّمك لن السوداء، وستشبه املمثلين على خشبة املسرح

 لسفر. ا تعرفك... ضع ثقتك بي، وأرِح هذه األسرة من عناء 

 ،
ً
عند ذلك، نزل الوحي على املرأة من السماء، وشزرتني غضبا

م زوجي الكذب والرياء...وهمهم
ّ
 ت: أنت تعل

ضّححت لها فكرتها، فقلت: اعذريني أّيتها السّيدة، فقد جاء في 

لخطايا العشر، أّما الحيلة من الكتاب أّن الكذب خطيئة من ا

أجل أن يصّحح املرء حياته، ويبعد االضطهاد عنه، فهي من 

 الفضائل. 

: كيف تقنعنا بذلك؟  سألت 

ندما فّك تالميذ السّيد ذلك الجحش أجبتها: هل تذكرين ع

 املربوط إلى شجرة، وجاؤوا به إلى أورشليم، لكي يمتطيه سّيدهم؟

 قالت: نعم... أذكر...

 كان أخذ الحمار من صاحبه خطيئة؟ قلت: هل

 قالت: ال.

 قلت: هذه مثل هذه... فاطرحي عنك القلق، ونحن ال نعيش في 
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 عالم مثالّي، وإن كّنا نشتهيه.

ر الرج
ّ
 وحّك رأسه، ونظر إلى زوجته التي استكانت فك

ً
ل قليال

ولجأت إلى الصمت... ثم قال لي: أخش ى أن يأخذني الغرور، فال 

وتأسرني املظاهر، فأنام وأقوم على املوائد،  أعود إلى طبيعتي،

 ويصيبني تكريم الناس لي بتكابر ال أعرفه في نفس ي. 

ر بذلك... يمكنك أن تكون غنيّ 
ّ
 في يوم،  قلت له: ال تفك

ً
 ومحبوبا

ً
ا

 في اليوم التالي. 
ً
 منبوذا

ً
 وفقيرا

 سألني بلهفة: كيف ذلك؟ 

ن الجواهر ضحكت وقلت: ترتدي األنيق من الثياب وما يلمع م

يوم االثنين، وتعود إلى ارتداء ثيابك البالية يوم الثالثاء... 

ن يكّرمونك في يوم،  وهكذا... يوم لك ويوم عليك. وستجد م 

 اليوم التالي.  يحتقرونك في

لى وسط املدينة، فلحقني الرجل، وقال لي: إأدرت ظهري وسرت 

بك أحببت فكرتك، ولن أغادر هذه املدينة، فهل تعيرني ثيا

ألرتديها، وجواهرك ألضعها في عنقي ومعصمي، ولحيتك ألكذب 

؟ فال تعرفني أّمي، و بها على الناس، 
ً
 أصبح محبوبا

ّن الجواهر التي عندي مزّيفة،  قلت: لك ذلك... ولكن ال تنس  أ

 حقيقة. فاعلم أّن األرواح املزّيفة تحّب األشياء 
ً
 ولن تجعلك غنّيا
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 النقاء...املزّيفة، أّما األرواح النق
ّ
 ّية فال تعشق إال

ة، التقيت بالرجل، وكان يتباهى في السوق، والناس حوله بعد مّد 

، يحنون رؤوسهم، والتّجار يسألونه عن حاله، وعن ثروته

عونه إلى موائدهم. ومّر به وزير، فقال له: أين كنت أمس؟  ويد 

املكان ومّر في  ..فقد كانت في داري حفلة راقصة، وأزعجنا غيابك.

ه لم يحضر إلى املعبد، وبقيت 
ّ
 إليه، وعاتبه ألن

ّ
رجل دين، فخف

 كرسّيه في الصدارة فارغة. 

:
ً
 وعندما خلت السوق، هرعُت إلى صاحبي، واختليت به سائال

 هل عرفتني؟

أجاب: عرفتك بالطبع... فأنت ولّي أمري، وسبب سعادتي. وها أنا 

ر منبوذ ال يلقي كما ترى، مغرور ومتعجرف ومحبوب اليوم، وفقي

.
ً
 عليه أحد السالم غدا

 .
ً
... لكّني أرى وجهك متوّرما

ً
 قلت: حسنا

ابتسم وقال: هذا الخّد االيمن متوّرم لكثرة ما قّبلوني عندما 

.كنت ثريّ 
ً
، وهذا األيسر توّرم لكثرة ما لطموني عندما كنت فقيرا

ً
 ا
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 أنتم كّل عاصفة

 

يلتصقون باملاض ي ويأسرون أنفسهم غّيروا أفكار الناس الذين 

في القشور. فكّل ش يء يتغّير. هل تستطيعون أن تسيروا في 

الطريق نفسها كّل مرة؟ وهل تحملكم السفينة إلى املرفإ ذاته 

ما أردتم السف
ّ
 ر؟كل

ال تثيروا الفوض ى، ولكن غّيروا في النظام، ليصبح أكثر مالءمة 

ادكم يليق بأبنائكم. لحياتكم، فليس كّل ما صنعه آباؤكم وأجد

والتعاليم التي حفظتموها وكّررتموها من غير أن تدركوا، ال 

يمكنكم أن تعلكوها إلى األبد، فلكّل يوم شمس جديدة، ولكّل 

 أمس جنازة.

عكم في املاض ي قد يصبح أذى لكم فيما تدور إّن ما كان ينف

عجلة الزمان، فاخلعوا التعاليم التي تحّد من طموحكم، 

إلى الكهوف واملغاور، وارفضوا الخضوع للشرائع التي وتعيدكم 

تخّدر العقول وتمنعها من التطّور، وإذا سألوكم: ملاذا تثورون؟ 

ادنا هللا أن فقولوا: إّن الثورة ولدت معنا، وتعيش معنا. ولو أر 

... كهذه الحجارة التي ال تنطق، وهذه 
ً
نكون جمادا، لكّنا جمادا
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 كتلة من السأم الجبال التي ال تنتقل من مك
ّ
انها... وهي ليست إال

 والتضّجر.

إّن التبعّية للجاهلين أسوأ من الجهل نفسه، فاطردوا من 

 في قلوبهم وأفكارهم، أمّ 
ّ
رونكم بالعتمة، وما العتمة إال

ّ
ا أنتم يبش

فقد خرجتم من الظلمة إلى النور، ولن تعودوا إلى الوراء. وشّتان 

، وإله يحّرركم ويجعلكم بين إله يطلب منكم أن تكونوا عبي
ً
دا

 أنقياء مثل العطر الذي في الوردة.

أنظروا إلى فوق، ولو كنتم من التراب، فالنسور ليس لها أمكنة 

 أوطانها السماء. على األرض، وليس لها حدود وعناوين... ألّن 

أنتم كّل عاصفة تقتلع األشجار اليابسة، وكّل كوكب يدور، وكّل 

ّل رجل وامرأة يقوالن للش يء: كن حبر يصير معجزة. وأنتم ك 

 فيكون. 
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 الم الناسآو بدع امل

 

 ...
ً
الذي  بدعاملو الشاعر الذي ال يشعر بآالم الناس ليس شاعرا

  ال يفهم أّن الكلمة حّق وعدالة ليس
ً
 ...مبدعا

ويتمّسح  الذي يبيع ضميره من أجل حفنة من املال...والكاتب 

على أبواب القصور من أجل وسام أو رتبة فارس... ال هو فارس... 

 وال هو يستحّق أّي وسام... 

ر  
ّ
الذي يتجاهل صرخة الشعب ويصغي لصوت النظام واملفك

 ... وال ينتمي إلى محيطه...  الفكر هو خارج على قوانين

إلى أدب و  ...نحن بحاجة إلى شجاعة سقراط، وإقدام روسو

ود مومح ،انيونزار قبّ  ،وسعيد عقل ،ونعيمه ،والريحاني، جبران

 درويش... ال إلى هلوسات من ناكري الواقع والحياة. 

ح بضميره الحيّ 
ّ
  الذي و  ،اإلنسان الشجاع يتسل

ّ
ر لضميره يتنك

 ... النبيلة ةفي اإلنسانيّ  ال مكان له ،وأخالقه

 هكذا حّدثتني الروح، وأنا أصغي إلى قلبي وروحي. 
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 صاحبهاعن اللغة صورة 

 

 ،واقعهم لوصف محبطة تعابير الناس بعض يستخدم ملاذا

 أن لنا رون ويصوّ ... فون العالم بأوصاف املوت واالنتحارويِص 

 األفق؟ في يلوح بدأ القيامة يوم

وجودنا البشرّي ال و  ،لنكون أقوياء ولدنا من إله قوّي  نحن

 ساذجون، جهلة يسوقها التيالضعف  لفاظتنطبق عليه أ

  هملكنّ  يتفلسفون، أنهم ون يظنّ 
ً
 نساناإلن أفكار ع بعيدون جّدا

 .يريد أن يعيش بكرامة الذي  العنيد

 في سيرال دواتعو   نم   فئة ،بشرال من فئتين بين كبير فرق  هناك

 في يسيرون نوم   الدموع، وذرف رثاء،ال عظات وإلقاء جنازات،

 على االنتصار وفرح الفخر، قصائد ويجيدون  ،عّز ال مواكب

 .وجوههم

 هي الحياة ولغة للموتى، هي املوت فلغة صاحبها،ل صورة اللغة إن

 .األحياء لغة
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 أدونيس والدعوة إلى اإللحاد

 

  واإلسالمّي  املجتمع العربّي يدافع أدونيس عن امللحدين في 
ً
 حصرا

باعتبارهم "طليعة التحّول، وهم البداية األساسّية". وهو 

ن يصفه بـ "أكبر   بكالم م 
ً
يشّجعهم وينضّم إليهم، مستشهدا

 شاعر عربّي"، أبي العالء املعّري:

           اثنان أهُل األرض ذو عقل بال                                         

 ".له   عـقـل ال دّيٌن  وآخُر  دين،                                                                

: "اإللحاد حطوة أساسّية في التحّول االجتماعيّ 
ً
 ويقول أيضا

 ".واإلنسانّي  والثقافيّ 

 وفي كالم أدونيس إشكاليّ 
ّ
ف عندهما، األولى تثبت تان ينبغي التوق

أشبه  أّن الرجل الثمانيني الذي أحاطت به هالة شعرّية )هي

أبا العالء املعّري شاعر العرب األكبر،  بالنثر الفّني(، يعتبر أّن 

، فاألكاديمّي املتجّرد من وزن الدكتور 
ً
وهذا ليس صحيحا

أدونيس ال يستطيع أن يحكم بهذه الطريقة، فبين امرئ القيس 

ار بن برد 
ّ
جّد الشعراء، واملتنّبي، وأبي نواس، وابن الرومي، وبش
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عن العرب  مكن الفصل والجزم والتقرير نيابةوأبي العالء ال ي

أجمعين. ونحن سنتجاوز هذ اإلشكالّية غير املهّمة، لنعّرج على 

إشكالّية ثانية، وهي اعتبار أدونيس لإللحاد )نكران هللا( بداية 

التحّول األساس ي في البناء االجتماعّي والثقافّي واإلنسانّي. وكالم 

في سياق حديث مرتجل أدونيس هذا لم يأِت من فراغ أو 

رجناه من مضمونه األصلي، ففي كثير من أعماله اقتطفناه وأخ

أستاذه في الفكر هو نيتشيه  يتصّدى أدونيس لإليمان، ويعلن أّن 

الذي أراد "قتل هللا"، كما يِشيد أدونيس بجميع من يعتبرهم 

زنادقة في الشعر العربي، من أمثال أبي العالء، وأبي نواس، 

ج.
ّ
 والحال

 عن هللا، ولكّن حصر 
ً
املشكلة في الدين غير لست محاميا

منطقّي، فإذا كان الكثير من املتشّددين قد أخرجوا النصوص 

الدينّية عن مضمونها، وشّوهوا تلك النصوص، وجعلوا الناس 

 للفكر الدينّي، فإّن التاريخ يشهد على أّن الدين ال يتنافى 
ً
عبيدا

 نعرف أّن نسبة اإللحاد عاليةوالتطّور العلمّي، ففي فرنسا مث
ً
 ،ال

من الناس في املئة  19في فرنسا  بينما في أميركا تقّل هذه النسبة: 

ال يعنيهم الدين، وفي الواليات منهم في املئة  16ملحدون، و

في املئة فقط ال يعنيهم  4في املئة فقط ملحدون و 2املتحدة 

 ملّتحدة وأطلقها الدين. فأّي دين عرقل عجلة التطّور في الواليات ا
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 في فرنسا؟

ن املشك لة في املجتمع العربّي ليست في الدين نفسه، بل في م 

يوّجهون الدين، وفي املجموعات السلفّية التي تشّد باملجتمع إلى 

ل، حتّ 
ّ
ى وصل التحريم إلى اقتناء السّيارة الوراء، وتحّرم وتحل

عصور ن يعود إلى أوالهاتف أو االنترنت، وكأّن على اإلنسان 

ب، ويضرب في الغابات والقفار، الحجر فيرتدي الخشن من الثيا

 من غضب هللا... وبتنا نرى في 
ً
ويعيش في الكهوف خوفا

ن يحملون العص يّ تمجتمعا وهم ال يشكون من عرج،  نا م 

 على طريقة البدائّيين ليوهموا الناس بأّنهم 
ً
ويرتدون ثيابا

الناس يلهجون بالدين يسلكون على نهج األنبياء واألولياء. وبعض 

هم وتر 
ّ
في حالهم، ويمضون الساعات الطوال في املعابد، وفي حل

التضّرع، ما يشغلهم عن اإلبداع ودورهم في تطوير العالم... فكأّن 

هللا يحتاج إلى كثرة الصالة واّدعاء اإليمان. وما العودة إلى الجذور 

 
ّ
لتدّين هو اوهذا  .س الدينيضرب من هذا الهو   الدينّية اليوم إال

 نجاة رض ال م
ّ
بخلع األفكار املتحّجرة، والعودة إلى الدين  منه إال

كرافد إنسانّي وحضارّي يمار س في ُدور العبادة، وال محّل له في 

الحياة العاّمة أو البراري. وقد نجحت املسيحّية، إلى حّد ما، في 

عصرنة الدين ومواكبة التطّور الحضاري، كما يحدث في دول 

تشريعات والقوانين. حيث انفصل الدين عن الدولة في ال الغرب،
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ف العرب إلى الجهل، 
ّ
زو تخل وكم يؤملني أن أسمع رجل دين يع 

ويدعوهم إلى العلم، ثم يزعم أّن العلم جميعه في كتب هللا 

 .وحدها، أو في كتاب منها

ه العلم 
ّ
ليس في التوراة، وال في اإلنجيل، وال في القرآن. هذه كل

ت أو ُوضعت ة املقّدسة وغيرها من الكتب أنزلالكتب السماويّ 

لخير البشر وتعليمهم على سبل الفضيلة واملحّبة والتسامح 

 في الفيزياء والكيمياء 
ً
واملعاملة بالرفق واملعروف، وليست دروسا

م الناس كيف  ِ
ّ
وعلم والفضاء والكومبيوتر، فاإلنجيل ال يعل

التوراة ال أسفار ّرة، و يخترعون طائرة، والقرآن ال يلّقنهم علوم الذ

 ة.ة واالقتصاديّ ادات في العلوم السياسيّ عطيهم شهت

مال هللا هلل ومال قيصر لقيصر. وقد أفلح الغرب في العلم أكثر 

من الشرق، وغزا الفضاء بينما نحن ما زلنا على الحضيض، ال 

ه ... نملك سوى التغّني باملاض ي والقشور 
ّ
وملاذا ينجح الغرب؟ ألن

 من روافد الحياة، إلى جانبجعل الدين 
ً
روافد أخرى  رافدا

علمّية وثقافّية وسياسّية واقتصادّية، بينما نحن نحصر كّل 

 ش يء في الدين، بما فيه البحار واملحيطات والقاّرات الخمس.

 وأنجز اكتشافات طّبّية مذهلة، 
ً
لقد كان لويس باستور متدّينا

، فاسمعه يقول: "العلم إوكان 
ً
بدون دين ينشتاين مؤمنا

ة وكان داروين صاحب نظريّ  ...عمى"سخيف، والدين بدون علم أ
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 وجود هللا، 
ً
، إذ يقول: "لم أنِف مطلقا

ً
النشوء واالرتقاء مؤمنا

 مع وجود 
ً
ّيا
ّ
وأعتقد أن نظرّية النشوء واالرتقاء تتالزم كل

الخالق"... بينما كثيرون من املؤمنين وامللحدين في مجتمعنا 

 يذكر.يحّققوا عِ الشرقّي لم 
ً
 لما

 في عقله هو وثقافته هو، إذ كالم أدونيس ال قيم
ّ
ة له إذن، إال

 منفصل 
ّ
ين مع التقّدم لو جرى كّل منهما على خط يستقيم الّدِ

ه تداخل 
ّ
عن اآلخر، ولم يتداخال بشكل أقّل ما يقال فيه إن

 سخيف.
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َ
  إبطي أحمله تحت

 

رائحة القرفة والبهار. يراني الناس وأنا أسير به في الشوارع. تحت 

 ، فيسألونني: هل هو كيس ملح خشن؟ّبطهأأت

ني أحمل فراش ي، بعد أن ظهر  
ّ
لي  والبعض اآلخر يعتقد أن

، وهو يقول لي: الناصرّي على أبواب أورشليم وشفاني من عاهة

صتكشهادتك بالزُّ  ...احمل فراشك وامِض 
ّ
 .ور خل

ني أنتصريشعرُ . هو مرآتيهذا الرجل 
ّ
ل تمّردي على ..ني بأن

ّ
. يمث

 . خيبةال

 ه... أعجبني صوته،ت أشتغل في السوق عندما التقيتُ كن

قة على الشجر كرايات. ثّم ائمشت ...إقذاعه ...صياحه
ّ
ه املعل

... يزورني في متجري، ويروي علّي أقاصيص عن 
ً
 دائما

ً
أصبح زبونا

  عراقة أجداده.ه، و يائشموخه وكبرِ 

 أق ..أحّبه، وأنا أحّب الصدأ، وكّل ما هو بشع. كيف ال
ً
ول وصدقا

ني أغتبط ب
ّ
ل عندما أرى نعيق الغرابلكم إن

ّ
، وأفرح باملوت، وأهل

ما ..السحابة القاتمة، والبحر الهائج، والخريف الشاحب
ّ
. وكل
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م طائرة، أو  سمعُت 
ّ
 عن حرب، أو حادث قطار، أو تحط

ً
خبرا

ن واملزّمرين والراقصات، لكي عاشقة، أدعو املطّبلي انتحار فتاة

  نحتفل ونشرب حّتى الصباح.

على قيد الحياة، وقد  وسيظّل هذا الرجل تحت إبطي ما دمُت 

 هو. أنطق  ويموُت  أموُت 
ّ
معي، وُيدفن إلى جانبي. ليس لي سالح إال

 لكي نطرد الحمام عن  ..باسمه وينطق باسمي.
ً
نتحالف معا

كّل ش يء من ضّحي بالسطوح. نلّوح بقبضاتنا في وجه الشمس. ن

 على األ  القحطأجل أن يكون 
ً
  ...مممِلكا

ً
فهل رأيتم نّحاسا

  يستطيع أن يبّيض الِحبر كما يبّيض الطناجر؟
ً
وهل رأيتم طائرا

  يقع في غير بني جنسه؟

 من كيس امللح الخشن.
ً
راش ي... من هذه القامة .. من فِ تعبُت كثيرا

املنتصبة التي تصارع الرياح... أحملها وأدور وأدور... وأقول لكم 

ابوس، ورّبيته، وأطعمته الحقيقة: لقد اخترعت هذا الك

قت فيه السمك املقّدد... ل
ّ
كي وسقيته، ونام في منزلي الذي عل

مال طِعم الجائعين إلى املساواة، وأقارع كّل من يصّر على أّن اأ لج 

 يختلف عن البشاعة، وأّن الياسمينة أرّق من شوك الحقول.

  شبُهي.يُ  نشوكة أنا في خاصرة الزمان، والخلود لكّل م  
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 ي في طليعة الثورةكون

 

 اءدوفِ   أضيئي مثل أبراج السماء، يا أميرة في قصرها العالي.

عينيك فرسان الكتب، يا فيروز الصوت والصدى، ويا أغنية ل

ه. يا رايه مرفوعة في سماء الشرق... واكتبي يّ من وطن الحرّ  ةبحريّ 

 تال
ّ
 اريخ بكحلك األسود وعطر ثيابك، فالتاريخ ال يكتبه إال

 العباقرة.

لك أن يكون يا امرأة من بالدي، يريدونك أن ترتدي األسود... و 

 وراء الجدران... صورة عن املوت. كرس يّ 

ان ال
ّ
 املهووسون ، و الساحقةبوادي ، والغابات املقفرةإّنهم سك

 
ُ
ل التي فّصلوها على قياس أفكارهم... ولو استطاعوا لركبوا باملث

ا رسالتهم فهي أّم . أكلوا من عشب الحقول اإلبل والخيل، و 

ال  ّم املرأةالحفاظ على مستوى من الترّدي واالنحطاط، وه  

... كيف يأسرونها؟ كيف يقمعونها؟ كيف يحفظونها في يفارقهم

الشرف  مة؟ كيف يحجبون عنها الهواء واملاء، ألّن سراديب العت

 وال محّل ألّي شرف مع النور. ...مرهون بظالمهم

 تطاير الشرر من عيونهم يغضبون، ويتظاهرون، ويستنكرون، وي
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ك إنسان كامل العقل والجسد، 
ّ
ك تفضحينهم، وتعلنين أن

ّ
ألن

موفور الكرامة، بينما عقولهم من تنك، وأجسادهم للطعام 

ق عندما يسيطرون عليك اب والشهوة، وكرامتهم تتحّق والشر 

 ويجعلونك آلة مطيعة لرغباتهم.

ة، واسخري كوني في طليعة الثورة على التقاليد، وعلى األنظم

بالعضالت املفتولة، والعقول املخبولة، والجثث التي تسير على 

 األرض.

والتشهير، ملاذا في بالدنا عندما تبدع املرأة تصبح عرضة للتجريح 

فكأّن املطلوب منها أن ترعى األبقار، وتطبخ وتشطف، وتهدهد 

ما امتنعت امرأة عن 
ّ
األطفال الصغار؟ وملاذا في بالدنا كل

جل يكيل لها الشتائم واإلهانات وينعتها بأقبح مصاحبة ر 

، ويتباهى الرجل النعوت؟ وملاذا في بالدنا تخجل املراة التي تحّب 

تحي؟ وملاذا في بالدنا يسخر الجاهلون املهووس بالجنس وال يس 

ات وفي غفلة من الزمن من امرأة إذا كتبت، الذين نبتوا كالطفيليّ 

 اعرها؟أو غّنت، أو رسمت، أو أفصحت عن مش

ال يا امرأة... مكانك ليس في الخفاء، بل في عنان السماء. ولك 

 .املجد والضياء
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 صانع السفينة

 

عند امليناء، فمّر به أناس  كان صانع السفينة يدّق املسامير

عائدون من الحقول، وسألوه: ملاذا تتعب نفسك في هذا العمل،  

 واطئ بعيدة؟وأنت تعرف أّن كثيرين ال يحّبون أن يبحروا إلى ش

 تصّبب من وجنتيه:  حقال صانع السفينة وهو يمس
ً
ليس عرقا

السفينة، ألّنها والقدر واحد. هذه أن تبحر عندي هدف سوى 

 تطير إلى أرض غير موجودة، أم رأيتم العطر فهل 
ً
رأيتم طيورا

 ؟إلى مكان بلغيسرح في الفضاء وال ي

 أقول لكم: إّن البحر يعرف البّحارة والبّح 
ً
ه  ارة يعرفون صدقا

ّ
أن

. والسفينة ال تعجز قطرة ماء صغيرة، وقد كبرت  بمرور الزمن

م هفإنّ عن الوصول إلى الشاطئ، أّما الذين يبكون عند الوداع، 

 يبكون على أنفسهم. 
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متني الطبيعة
ّ
 عل

 

 في رحلته البعيدة  تحّدثُت 
ً
ه كان منشغال

ّ
إلى البحر، فلم يجبني ألن

 بين شاطئ  وآخر. 

 ..تها أعمق من الحكمة.سكو  إلى الغابة، فوجدت أّن  ثُت وتحّد 

 ت عبادة.صمأّن ال فهمُت منهاو 

ه يعرف كّل ش يء، لكّنه يفّضل  وتحّدثُت 
ّ
إلى الليل، فأخبرني أن

 والسكينة هي كالم الروح. ..السكينة على الكالم.

، وعلمت أّن تظاهرت  بأّنها لم تسمعنيإلى الساقية، ف وتحّدثُت 

عن املشاعر أكثر من اللغة. فاملوسيقى فصح زلّية تاملوسيقى األ 

 .املمالكما تحتويه أغلى من ذهب خزانة األسرار، و 

... وأتحّدث كثير اإلصغاء ، أصبحُت الطبيعة صاحبُت ومنذ أن 

 بصمتي. ى الناسإل
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 فسد املحّبةامللح ال يُ 

 

م القليل، وأغّض 
ّ
مني بصوت خفيض وأنيق، فأتعل

ّ
كان يعل

 ير.الطرف عن الكث

 ،
ً
ال يحمل مسطرة وال يلّوح بقبضته في الهواء، بل كان هادئا

 الغبار.ومعه كتاب يخاف عليه من 

رت   ذات مّرة قلت له:
ّ
 من منزلك،  هل تذك

ً
الحقل الذي كان قريبا

 ه الذرة؟ فيوقد زرعت  

 ني ثمرة واحدة.أجابني بابتسامة رقيقة: نعم أذكره. لم يعِط 

لت إلى رزعك
ّ
 ونثرت فيه امللح، فبارت األرض. قلت له: أنا تسل

ً
 ليال

 يننا.ال يفسد املحّبة ب امللحإّن  !قال: يا لك من شقّي 

 إذن، سأعترف لك بكّل ش يء... هل تعرف م  
ً
ن قلت له: حسنا

، سرق  دخل إلى بيتك في ليلة من ليالي الشتاء،  وبينما كنت  
ً
نائما

، قبل أن
ً
يغادر  األواني، ومّزق الستائر، وعاث في البيت فسادا

 تحت جنح الظالم؟
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ه أّن الفاعل هو أنت. وقد غفرت لك... فإّن ما فعلت   تقدأجاب: أع

 هو شقاء ونزوة.

 في كتابك
ً
 وضعت عقربا

ً
. ..تعّجبت من كالمه، وتابعت:  وأنا أيضا

 ؟من العقرب ألم تخف

 
ً
اط. غير حقيقي. ،ضحك طويال

ّ
 ..وقال: هو عقرب من املط

ه أنت ..ي كتابي.تساءلت عّمن يكون قد وضعه ف
ّ
 !لعل

، فوضع يده على كتفي، وهمس لي: إّن ذلك 
ً
هززت برأس ي موافقا

،ال ي
ً
 وال يجعلني أغضب منك. غّير شيئا

 
ً
ني أتحّدث إلى رجل ال أراه. نظرت يمينا

ّ
عندئٍذ انتبهت إلى أن

، فلم أجده. ألم يكن هنا 
ً
 ؟ فإلى أين ذهب؟منذ قليلويسارا

ئه بصورة مدهشة، وقع نظري وبينما كنت أتساءل عن اختفا

على آثار أقدام، فتبعتها خطوة خطوة إلى النافذة املفتوحة، 

 من جهو 
ً
، حيث يمش ي  املقفرة الغابة ةكان النسيم يهّب رقيقا

 من السحر والجمال. ...األشجارالربيع ببطء بين 
ً
 ويلقي ظالال
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 نطفئالنور امل

 

 في الشارع، وعازفو املوسيقى يتمايلون بعد 
ً
كانوا يرقصون جميعا

 و 
ً
 .الخمرة الجّيدةتهم أسكر أن شربوا طويال

. و  أدهشني ذلك املشهد، واعتقدُت 
ً
رغبت في  أّن في املدينة عرسا

 بالقول 
ً
ّن افرحوا مع الفرحين. بيد أ :االنضمام إليهم، عمال

ها في هذا منهم ملاذا عرف أي إلى أن لي دفعنو فض
ّ
تحتفل املدينة كل

 لليل.ا

 لها: اعذرينيّييتها، وقلت أن مّرت سّيدة بجواري، فحوصادف 

 أّيتها املرأة النبيلة. فهل تخبرينني ملاذا ترقصون وتفرحون؟

 .ضحكت املرأة، وقالت: لقد أطفأ شمعته

 سألتها: من هو الذي أطفأ شمعته؟

ه 
ّ
 الذي يقطن في ساحة املدينة...الفيلسوف قالت: إن

 ... وكم بلغ من العمر؟قلت: ش يء جميل

 بعين.قالت: بلغ الس
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 أنتم تغتبطون و .. أطفأ شمعته السبعين.لقد قلت: إذن 
ً
في جميعا

 عيد مياله!

! ساذج، وخاطبتني بصوت عال: يا لك من بضيقشزرتني املرأة 

ك لست من هذه الناحية.يبد ... ؟نفعل ذلكوهل ترانا 
ّ
 .. و أن

  هززُت 
ً
ني عابر سبيل. ف، برأس ي موافقا

ّ
تربت مّني قاوأخبرتها بأن

 
ً
شمعته، بعد فيلسوف األحمق الذلك لقد أطفأ وهمست: قليال

نحن نعيش ت مكيال، فعها تحضأن حكم عليه القاض ي بأن ي

 فهمت  أ.. ، وال نطمح إلى ما يغّير حالنا.تحت سلطة الجاهلينهنا 

 ؟ما أعنيه

فهمت يا . ..أّنها جمرة في حلقي: فهمتوأنا أبتلع غّصة ك  تمتمُت 

  أطفأ عقلهو  ،طفأ ذلك العالم شمعتهلقد أامرأة... 
ً
لكي  ...أيضا

  الغباء. حياي
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