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- صورتي في المعبد1

كنت أجلس في معب,,,,د ال,,,,روح، في,,,,أتيني الفالَّح,,,,ون، والحطَّابون والمك,,,,اريُّون
والنساء العامالت من كلِّ القرى التي تق,,ع وراء الهض,,اب العالي,ة. في فمي
ص,,الة وأغني,,ة، وعلى رأس,,ي بي,,اض من جب,,ال األرواح، حيث يهط,,ل الثلج

ي كلَّ شيء، ويمحو السواد عن الجدران واألرصفة.  بغزارة فيغطِّ

في ه,,,ذه المدين,,,ة اقتت,,,ل األج,,,داد، وتص,,,ارعوا ب,,,الحراب والف,,,ؤوس والرم,,,اح،
وك,,,,لُّ واح,,,,د ي,,,,دَّعي أّن هللا من أتباع,,,,ه ومن أنص,,,,ار قبيلت,,,,ه. على الحج,,,,ارة
س,,الت ال,,دماء، وفي الحق,,ول ارتفعت راي,,ات الم,,وت، واختل,,ط عوي,,ل النس,,اء
بص,,,راخ األطف,,,ال وص,,,هيل الخي,,,ول. وحم,,,ل العج,,,ائز أبن,,,اءهم القتلى على
ظهور الثيران لكي يدفنوهم بين األبنية المتالصقة، إذ لم يع,د هن,اك متَّس,ع

من المكان ألجساد تتساقط كأوراق الخريف. 

وفي المس,,,,اء، كنُت أراقب الش,,,,مس وهي تخل,,,,ع رداءه,,,,ا ال,,,,ورديَّ لتن,,,,ام في
الماء قلياًل، قلياًل فقط قبل أن يأتي صباح جديد. الشمس هي الهديَّة التي
س,,,,,ة ال,,,,,تي موه,,,,,ا. الش,,,,,مس هي األيقون,,,,ة المقدَّ أعطاه,,,,,ا هللا للبش,,,,,ر ولم يحطِّ
ص,,,رف هللا عليه,,,ا كث,,,يرًا من ال,,,وقت قب,,,ل أن يعرض,,,ها على ص,,,در الس,,,ماء
الزرقاء تحف,ة  من ذهب ون,ار. وهي عن,دما تس,ير إلى الم,اء بخطى ثقيل,ة،
تعرف أّن البش,ر ينتظرونه,ا في س,اعة معيَّن,ة، لكي يقوم,وا إلى حي,اتهم من
ن,,,,,,,وم ب,,,,,,,ائس. وعلى ال,,,,,,,رغم من أنَّهم يركض,,,,,,,ون وراء ال,,,,,,,وهم والعبث، فهي

تضيء لهم 
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وتضحك من بساطتهم، وتقول في سرِّها: الناس طائفة من أسوإ المالئكة.

لق,,د نج,,ا معب,,دي من الح,,روب، ألنَّني كنت أعطي المح,,اربين خ,,بز الحي,,اة،
وال أميِّ,,,ز واح,,,دًا منهم عن اآلخ,,,ر. ك,,,انوا يج,,,يئون إليَّ مس,,,تعجلين وال,,,دماء
على أث,,,,,,وابهم، ورائح,,,,,,ة ال,,,,,,دخان تف,,,,,,وح منهم، وبعض,,,,,,هم ك,,,,,,انوا يص,,,,,,خبون
ويف,,,اخرون ب,,,أنَّهم قتل,,,وا ام,,,رأة أو ه,,,دموا بيت,,,ًا على رؤوس أص,,,حابه، وك,,,انوا

يسألونني بشغف: هل عندك خبز لنا في هذا اليوم.

كنت أجيبهم: ه,,,,ذا ه,,,,و خ,,,,بزي ُيعطى لل,,,,ذين كف,,,,روا، ألنَّ الكف,,,,ر لن يك,,,,ون
نهاي,,,,ة، كم,,,,ا أنَّ اإليم,,,,ان ليس بداي,,,,ة... الحي,,,,اة أيُّه,,,,ا األبن,,,,اء تن,,,,اديكم إلى
هيكله,,,,,ا لكي ت,,,,,أكلوا وتش,,,,,ربوا بس,,,,,الم. وهللا ال,,,,,ذي أعط,,,,,اكم الش,,,,,رَّ س,,,,,الحًا
أعط,,,,اكم الخ,,,,ير أيض,,,,ًا، وس,,,,رعان م,,,,ا س,,,,وف تكتش,,,,فون الخ,,,,ير في أنفس,,,,كم
فتكره,,,,,,ون أرواحكم الماض,,,,,,ية، وتبحث,,,,,,ون عن من,,,,,,ازل جدي,,,,,,دة، ومعاب,,,,,,د ال
ته,,,,دمها العواص,,,,ف. نعم  أيُّه,,,,ا األبن,,,,اء، لق,,,,د أخ,,,,ذتكم الح,,,,رب من نس,,,,ائكم
س,,,,,,,,,ة، وظننُتم أنَّكم بال,,,,,,,,,دماء س,,,,,,,,,تطفئون عطش,,,,,,,,,ًا يجت,,,,,,,,,اح وأس,,,,,,,,,راِركم المقدَّ
أجس,,,,ادكم، لكنَّكم لم تحص,,,,دوا من وحش,,,,يَّتكم إالَّ مزي,,,,دًا من العطش. وإنَّني
أدع,,,وكم إلى م,,,أدبتي، مأدب,,,ة الخ,,,بز والم,,,اء، مأدب,,,ة الس,,,الم الجمي,,,ل ال,,,ذي
رها الفنَّانون والش,,,عراء. يط,,,ير بكم على أجنح,,,ة علويَّة إلى س,,,ماء ال يتص,,,وََّ
الروح ليست في أجسادكم وهياكلكم، ب,ل هي تمت,دُّ إلى البعي,د البعي,د.  هي
الش,,يء ال,,ذي ال ُي,,رى في أعم,,اق اإلنس,,ان، وهي الش,,جرة الكب,,يرة ال,,تي ُتعلَّق

عليها أراجيح الفصول. فكم من األشياء نراها على غ,ير ما هي 
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ق في علي,,ه، ب,,ل نراه,,ا ألنَّن,,ا اعت,,دنا على رؤيته,,ا كم,,ا هي من غ,,ير أن نح,,دِّ
الحقيقة، والحقيقة أنّنا نبصر من غير عيون ونسمع من غير آذان. 

لق,,,,د غف,,,رُت ذن,,,,وب الكث,,,,يرين من البش,,,,ر، وعليَّ أن أغف,,,,ر المزي,,,,د منه,,,,ا في
األيَّام واألع,,وام اآلتي,,ة، ألنَّ ال,,ذنوب ال ُتقيَّد ب,,زمن، وال تنحص,,ر في مك,,ان.
إنَّها حياة متواصلة، وهللا أوجد فينا ن,زوات ال ُتق,اوم عن,د الض,عفاء، ولكنَّه,ا
رتهم س,,,ون ب,,,اإلرادة ال,,,تي ول,,,دتهم وطهَّ ُتق,,,اوم بص,,,عوبة عن,,,د األقوي,,,اء، فيتقدَّ
بناِره,,,,,ا. ويقول,,,,,ون عنِّي في الق,,,,,رى المج,,,,,اورة إنَّني أحم,,,,,ل خطاي,,,,,ا البش,,,,,ر،
وذن,,وبي كث,,يرة، فكي,,ف أس,,امح الطُّغ,,اة والقتل,,ة ونابش,,ي القب,,ور؟ وَمن كلَّف,,ني
به,,ذه المهمَّة ال,,تي ن,,ذرُت حي,,اتي من أجله,,ا؟ الن,,اس يجهل,,ون أنَّ الم,,رء يوَل,,د
والخطايا في قلب,ه، وأنَّ الخطاي,ا ال ت,أتي في أثن,اء الحي,اة من تلق,اء نفس,ها.
إنَّه,,,,ا ك,,,,العطر المخب,,,,وء في الزه,,,,رة، فم,,,,ا إن يهبَّ النس,,,,يم حتَّى يخ,,,,رج إلى
فض,,,,,اء الن,,,,,ور. الخطيئ,,,,,ة والدة، لكنَّه,,,,,ا والدة متعثِّ,,,,,رة، ومن نواته,,,,,ا القاس,,,,,ية
خرجت هذه اآلالف المولَّفة من الرؤوس، وهذه األقدام العاري,ة ال,تي تخب,ط

في تراب الزمن.

لس,,ت خائف,,ًا من الغف,,ران، ألّن التس,,امح قن,,ديل المعرف,,ة، وال,,ذين ال يغف,,رون
عج,,,,زت نفوس,,,,هم عن الس,,,,ير نح,,,,و الش,,,,مس، والش,,,,مس تن,,,,اديهم، فاخت,,,,اروا

الظلمة األبديَّة ودياجير العبث.

ليسامحني ربِّي على م,,ا فعلت، فه,,و ال,,,ذي أوج,,,د ال,براءة في قل,بي، وأوج,,,,د
الفضيلة التي صيَّرتني كاهنًا في معب,,د ال,روح، ولن أب,,رح ه,,ذا المك,,ان حتَّى

يضيء كلُّ مصباح، وال يبقى فجر تحت مكيال.
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- الرجل الغريب وطبيعة هللا2

ذات يوم، دخل إلى معبدي رجل غريب، فسألني عن طعام وشراب. وبعد
أن أطعمُت,,,ه وس,,,قيُته، س,,,ألُته عن اس,,,مه وقريت,,,ه وم,,,اذا يعم,,,ل؟ وبع,,,د ح,,,ديث
بينن,,ا أخ,,برني أنَّه يبحث عن هللا، وال يج,,ده في أيِّ مك,,ان. وق,,ال لي: ق,,رأت
غوت,ه ونيتش,ه وج,,بران وط,,اغور فلم أهت,ِد إلى ش,,يء، أمَّا كالم الن,اس، فه,,و
ار قديم في متحف، ولق,د ص,دق ال,ذين ق,الوا إنَّ طبيع,ة هللا عندي أشبه بفخَّ

مجهولة.

قلت: صح,ي,,,ح، لكنَّ هللا في,,ك وف,,,يَّ وف,,,ي ك,,لِّ واح,,,د منَّا، فلم,,اذا تبحث عن,,ه
وهو في متناول يديك؟

حدَّق فيَّ كثيرًا وقال: هل أنت تؤمن بأنَّ اإلنسان هو هللا؟

-إن قلت هذا فلست أضيف شيئًا، ألنَّ كثيرين قالوا ذلك من قبل، وجعلوا
من غ,,,,,,رور أنفس,,,,,,هم ورغبتهم في التع,,,,,,الي م,,,,,,رآة لخ,,,,,,القهم. هللا ليس كائن,,,,,,ًا
مًا كم,,ا أن,,ا وأنت وه,,ذه التلَّة العالي,,ة ال,,تي تس,,رح عليه,,ا القطع,,ان، ه,,و مجس,,َّ
الك,,لُّ في الك,,لِّ والن,,ور في الن,,ور، ف,,أنت ت,,رى بعض,,ًا من,,ه في األش,,ياء ال,,تي
... لق,,,د ت,,,اه بعض حول,,,ك، فك,,,لُّ ش,,,يء ق,,,در ص,,,غير من هللا ال,,,ذي ال ُيح,,,دُّ
الفالس,,فة ال,,ذين اختص,,روا الطري,,ق، وأرادوا أن يك,,ون هللا مح,,وًا وزوااًل، فم,,ا
أزال,,وه من الض,,مائر والقل,,وب، وال مح,,وه من الكتب. المس,,ألة إذن أك,,بر من
د النظ,,,ر في أن يتج,,,رَّد الخ,,,الق كم,,,ا ه,,,و المخل,,,وق، ول,,,ذلك علي,,,ك أن تح,,,دِّ
المخل,,وق لكي تع,,رف الخ,,الق معرف,,ة غ,,ير كامل,,ة، بي,,د أنَّه,,ا كافي,,ة إلقناع,,ك

.سماءبنبل وجوِدك ومكانتك تحت ال
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-أريد أن أعرفه معرفة كاملة...

، ف,,أنَت ال تع,,رف من المعرف,,ة إالَّ ش,,يئًا يس,,يرًا ه,,,و أص,,غر من -ه,,ذا وهم ي,,ا ب,,نيَّ
قط,,,,رة الم,,,,اء في بح,,,,ر، وإذا ك,,,,ان العق,,,,ل يوهم,,,,ك بقدرت,,,,ه على االكتش,,,,اف، فإنَّه
مغ,رور أيض,ًا وأوقع,ك أنت في الغ,رور. لكي تع,رف هللا علي,ك أن تتواض,ع، وأن
تعترف بالحكم,ة ال,تي ال يمكن,ك ش,رحها، فم,ا أدراك ب,البحر وم,ا في,ه من أس,رار؟
وم,,,ا أدراك بالفل,,,ك وم,,,ا ينط,,,وي علي,,,ه من أبع,,,اد ق,,,د ال تنتهي؟ وم,,,ا أدراك بل,,,ون
عينيك إن لم تستخدم المرآة؟ والم,رآة أق,لُّ ق,درًا من العين نفس,ها، لكنَّ فيه,ا فائ,دة.

وقد تريك المرآة أشياء غير حقيقيَّة، فاحذر منها أيضًا...

-الم,,,رآة ال ذنب له,,,ا، ب,,,ل أن,,,ا الم,,,ذنب... ألنَّني أري,,,د أن أرى م,,,ا ال ُي,,,رى، ف,,,أرى
عكس ما أريد.

ًا َمن ه,,,,,و المس,,,,,ؤول عن -أحس,,,,,نَت... لق,,,,,د ب,,,,,دأت تفهم م,,,,,ا أق,,,,,ول، وليس مهمّ,,,,,
الرؤيةالكاذبة، إنَّما المهمُّ أن يرفض اإلنسان بعض األشياء ال,تي يراه,,,ا، ف,النظر

ق,,د ُي,,وقع المرء في تهلكة...

؟ ي بك إلى الشرِّ -ألذلك تقول الشريعة: إقلع عينك إذا كانت تؤدِّ

-الش,,ريعة ال تق,,ول األش,,ياء بحرفيَّته,,ا، فح,ذار من الوق,وع في فخِّ الفهم الخ,,اطئ.
إنَّ كث,,,,,,,,يرًا من النص,,,,,,,,وص ال يمكن تفس,,,,,,,,يرها إالَّ بالحكم,,,,,,,,ة العميق,,,,,,,,ة وال,,,,,,,,,تأمُّل
المض,,,ني... وهك,,,ذا طبيع,,,ة هللا، فاهلل غ,,,ير م,,,رئيٍّ في شخص,,,ه، لكنَّه م,,,رئيٌّ في
يَّة، وأن دة من العناص,ر المادِّ د عيني,,ك على الرؤي,,ة المج,رَّ جوهِره، وعليك أن تعوِّ

تسمع األصوات التي يحِدثها الصمت، والكتابة التي يتركها الفراغ على
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ال,,ورق، والن,,ور ال,,ذي يتولَّد من الظالم. إذا وص,,,لَت إلى ه,,ذه الدرج,,ة من 
اليقظة، فأنت حتمًا واصل إلى بعض الحقيقة التي تسعى إليها.

-فهمت اآلن أيُّه,,,ا الك,,,اهن... عليَّ أن أغمض عي,,,نيَّ لكي أبص,,,ر هللا في
، وتبعث ل الح,,,واسَّ قل,,,بي، بعي,,,دًا عن جمي,,,ع الم,,,ؤثِّرات الخارجيَّة ال,,,تي تعطِّ,,,
على الحيرة والقلق... ف,إذا فتحت عي,نيَّ الحت لي مش,اهد كاذب,ة ق,د ُتعمي

بصري وتدفع بي إلى الضالل...

-وسأعطيك كتابًا من عندي عنوانه: "الحقيقة الكاذبة"، فاقرأه بعناية، لكي
تتأكَّد من أنَّ الحقيق,,ة ال,,تي يراه,,ا أغلب الن,,اس م,,ا هي إالَّ أك,,اذيب متتالي,,ة
جاءت بها العصور، ووضعتها في آذانهم فاعتنقوه,ا من غ,ير تفك,ير، وم,ا
ت,راه أم,ام عيني,ك من مظ,اهر الح,رب الض,روس على طبيع,ة هللا، وملكيَّت,ه،
وحق,,,,وق مص,,,ادرته وال,,,,دفاع عن,,,ه بعض من تل,,,ك األك,,,,اذيب ال,,,تي توارثته,,,,ا
األجي,,,ال واح,,,تربت من أجله,,,ا، ف,,,امتألت القب,,,ور باألحي,,,اء، وظ,,,لَّ األم,,,وات
ون الباط,,ل م,,ا عاش,,وا، فس,,خرت القب,,ور من حم,,اقتهم وض,,حكت منهم يج,,ترُّ
، لكنَّن,,,,ا جعلن,,,,ا الحق,,,,د الحي,,,,اة. م,,,,ا ه,,,,و هللا؟ هللا ه,,,,و الُحبُّ ال,,,,ذي في,,,,ك وفيَّ
يطغى على قلوبنا، فإذا بالحبِّ جّثة هامدة على مذبح النزوات البغيضة.

هزَّ الرجل الغريب برأس,ه، من غ,ير أن يتكلَّم. ك,ان يت,أمَّلني من قمَّة رأس,ي
حتَّى أخمص ق,,,,دمي، وه,,,,و يفكِّ,,,,ر في أق,,,,والي، ويتعجَّب منه,,,,ا. وبع,,,,د قلي,,,,ل
ش,,,كرني، وحم,,,ل متاع,,,ه عائ,,,دًا إلى قريت,,,ه ص,,,ائحًا: أع,,,دك أيُّه,,,ا الك,,,اهن في
، وعن,دما معبد الروح ب,,أنَّني س,,أعرف هللا... س,,أعرفه عندم,,,,,,ا أغمض عي,,نيَّ

أفتح قلبي على أنوار السماء.
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- الحقُّ والباطل3

س,,,,,معُت رجلين يتش,,,,,اجران خ,,,,,ارج المعب,,,,,د، تحت ش,,,,,جرة عج,,,,,وز، ثمَّ أخ,,,,,ذا
. يتض,,,,اربان باألي,,,,دي، وك,,,,لُّ واح,,,,د يق,,,,ول لآلخ,,,,ر: أنت مخطئ وأن,,,,ا مح,,,,قٌّ
أت خواطرهما بالكالم الرقيق تارة وبالعتاب تارة خرجت إليهما بسرعة، وهدَّ
أخ,رى. س,ألتهما عن الس,,بب ال,ذي دف,,ع بهم,ا إلى الخالف، ف,أخبراني أنَّهم,,ا
وان، وأنَّ وال,,,دهما أورث كبيرهم,,,ا ث,,,ورًا للحراث,,,ة وص,,,غيرهما بق,,,رة حلوب,,,ًا. أخَ,,,
وق,,د ت,,زاوج الث,,ور والبق,,رة وأنجب,,ا عجاًل، فاختلف,,ا على ملكيَّة العج,,ل. س,,ألت
الص,,,,,غير: لم,,,,,اذا تعتق,,,,,د أنَّك ص,,,,,احب العج,,,,,ل؟ ف,,,,,ردَّ بس,,,,,رعة: ألنَّ بق,,,,,رتي
أنجبت,,,ه، وهي ال,,,تي تهتمُّ ب,,,ه وتطعم,,,ه من حليبه,,,ا، أمَّا الث,,,ور فال يفع,,,ل ل,,,ه
ر الح,,قُّ ر، وللم,,ذكَّ ش,,يئًا. وس,,ألت الث,,اني فأج,,ابني ق,,ائاًل إنَّ الث,ور ه,,و الم,,ذكَّ

في ملكيَّة األبناء أكثر من األنثى.

ضحكُت ط,,وياًل، وأخبرتهم,,ا ب,,أنَّ الش,,رائع ال,,تي وض,,عها البش,,ر ال تحكم في
ه,,ذه األم,,ور، فالش,,رائع من ص,,نع اإلنس,,ان، واإلنس,,ان يخطئ، أمَّا الحكم,,ة
اإللهيَّة فال تخطئ. قلت لهم,,,ا أيض,,,ًا: أنظ,,,را إلى الح,,,روب والث,,,ورات ال,,,تي
تح,,,دث في الع,,,الم، أليس ك,,,لُّ واح,,,د يق,,,ول: أن,,,ا على ص,,,واب وغ,,,يري على
خط,,,,,,إ. وانظ,,,,,,روا إلى الص,,,,,,راعات بين أبن,,,,,,اء ال,,,,,,بيت الواح,,,,,,د: بين الرج,,,,,,ل
وزوجت,,ه، بين االبن,,ة وأخيه,,ا، بين العج,,وز وزوج,,ة ابنه,,ا... أال ي,,دَّعي ك,,لُّ
واح,,د من ه,,ؤالء أنَّه ص,,احب الح,,قِّ أمَّا اآلخ,,ر فكالم,,ه باط,,ل؟ إنَّ م,,ا ي,,راه

البعض حّقًا ربَّما يكون باطاًل والعكس صحيح.

سألني الرجالن الشقيقان: وماذا نفعل؟ أنحتكم  إلى حكمة غير
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 موجودة؟
-َمن ق,,,ال لكم,,,ا إنَّه,,,ا غ,,,ير موج,,,ودة؟ تص,,,الحا بقل,,,بين منفتحين على الحبِّ
والغف,,,,,,ران، وس,,,,,,تجدان أنَّ القاض,,,,,,ي الع,,,,,,ادل ه,,,,,,و ال,,,,,,ذي س,,,,,,يحكم بالع,,,,,,دل،
وستس,,,,,,معان ص,,,,,,وته عالي,,,,,,ًا. الحكم,,,,,,ة موج,,,,,,ودة في عناص,,,,,,ر الك,,,,,,ون: في
العاص,,,,,فة والس,,,,,كون، في البح,,,,,ر اله,,,,,ائج والبح,,,,,يرة الهادئ,,,,,ة، في الص,,,,,مت
والض,,,,,,جيج، في اله,,,,,,واء والش,,,,,,مس واألودي,,,,,,ة العميق,,,,,,ة. الحكم,,,,,,ة ال ُتع,,,,,,َرف
بالغض,,,,,ب ب,,,,,ل يجب أن ت,,,,,ذهبا إليه,,,,,ا بخطى وئي,,,,,دة، وهي ليس,,,,,ت ببعي,,,,,دة

عنكما.

قال الرجل الص,غير: نحن لم نس,مع به,ذا الكالم في الس,ابق، فه,ل وص,فَت
لنا الحكمة لكي نعرفها أكثر؟

-الحكم,,ة ه,,,ي ال,م,,,رأة ال,ت,,,ي أعطتكم,,ا الحي,,اة، وه,,,ي ال,,تي تس,,ير معكم,,ا ف,,,ي
الطري,,,,ق وتحرس,,,,كما. وإذا كنتم,,,,ا تجهالِنه,,,,ا فألنَّكم,,,,ا ع,,,,اجزان عن اخ,,,,تراق
الُحجب الرقيق,,,ة ال,,,تي تفص,,,لكما عن المعرف,,,ة. أنتم,,,ا في حاج,,,ة إلى الن,,,ور،
والشمس ساطعة في السماء، وتحتاجان إلى البصر وعيناكما تبِصران. 

-هل الحكمة من نتاج العقل أم القلب؟

-أحس,,,نتما أيُّه,,,ا البريئ,,,ان، إنَّه,,,ا من نتاجهم,,,ا مع,,,ًا، فليس القلب ع,,,اجزًا عن
الفهم، ولكنَّه في حاج,,ة إلى هداي,,ة العق,,ل، والعق,,ل ال يس,,ير إالَّ على خطى

القلب.

-لكنَّ والدنا أخبرنا أنَّ القلب هو محرِّك العاطفة والمشاعر
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 واإليمان والغضب... وأنَّ العقل هو محرِّك المعرفة والعلم.

-ص,,حيح لكنَّ اآلل,,ة ال تش,,تغل من غ,,ير اآلل,,ة األخ,,رى. وال,,دليل ظ,,اهر ال
لبس فيه، فإذا جرَّدنا إنس,,انًا مريض,ًا من قلب,ه، ووض,عنا ل,ه قلب,ًا من الحدي,,د
لكي يبقى على قي,,,د الحي,,,اة، فه,,,ل س,,,يفقد ه,,,ذا الرج,,,ل عاطفت,,,ه على أبنائ,,,ه
ل؟ وه,,ل سيخس,,ر اإليم,,ان وأحف,,اده؟ وه,,ل س,,تموت عن,,ده المش,,اعر أو تتح,,وَّ
باهلل؟ وه,,,,ل س,,,,يتجرَّد من الغض,,,,ب واالنفع,,,,ال؟ فالحكم,,,,ة البش,,,,ريَّة ت,,,,أتي من
عص,,,ارة القلب والعق,,,ل مع,,,ًا، وأنتم,,,ا ق,,,ادران على جعلهم,,,ا آل,,,ة واح,,,دة تس,,,ير

بكما إلى الفضيلة والسالم...

,ن,,,اس إلى الحكم,,ة، لك,,انوافكَّر الرج,,ل الكب,,ير ملّي,,ًا وق,,,,ال بأس,,ف: ل,,,و لج,,أ ال
نجوا من المجازر المروِّع,ة وأنه,,ار ال,دماء ال,,تي س,الت على م,,رِّ العص,ور.

ع,,ًا لك,,انوا خلَّص,,وا أوالدهم من م,,يراثل,,و احتكم الن,,اس إلى القلب والعق,,ل م
الموت والدمار.

، ثمَّ إلى أخي,ه وق,,ال ل,ه: س,امحني ي,ا أخي على م,,ا ونظ,ر األخ الكب,ير إليَّ
فعلت. لقد كنت أظنُّ أنَّ األحكام التي وضعها اإلنسان هي التي تعطي,,ني

الحقَّ وتنزعه عنك.

وق,,,,ال اآلخ,,,,ر بأس,,,,ى: وأن,,,,ا أيض,,,,ًا كنت أعتق,,,,د أنَّ ه,,,,ذه األحك,,,,ام هي ال,,,,تي
... جعلتك تنطق بالباطل وتجتنب الحقَّ

سألتهما وأنا أشعر بسعادة: أَهداكما هللا إلى الحكمة التي تحكم بالعدل؟

قال الكبير: نعم أيُّها الكاهن الجليل. إنَّ الحكمة تقضي بأن يأخذ 
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أخي الصغير العجل، فهو أصغر منِّي، وال يملك كثيرًا من الم,,ال، أمَّا أن,,ا
فعن,,,,دي أمالك كث,,,,يرة، وأرض,,,,ي مزروع,,,,ة بالثم,,,,ار الطيِّب,,,,ة... ثمَّ نظ,,,,ر إلى

أخيه برفق وخاطبه قائاًل: نعم يا أخي، إنَّ العجل لك وليس لي.

ق,,,ال الصغير وق,د بانت على وجهه عالم,,,ات السع,,ادة: ش,,كرًا ل,,ك ي,,,ا أخ,,,ي
على حكمت,,ك الرص,,ينة، لكنَّني أرى أنَّ العج,,ل ل,,ك، ف,,أنت تحت,,اج إلي,,ه في
ك، وليس,,,,,ت عن,,,,,دي أراٍض كث,,,,,يرة، ويمكن,,,,,ني أن أنتظ,,,,,ر حتَّى تنجب أرض,,,,,ِ

البقرة عجاًل آخر، فآخذه لنفسي. 
 
- ما هو الزمان؟4

ل كالهم,,ا الزمان هو البدء الذي ال بدء له وال نهاية،  فالمس,,تعجل والمتمهِّ,,
يصل إلى مبتغاه. أنظروا إلى األمواج العاتية، فإنَّها تتحطَّم قبل أن تص,ل
إلى الش,,,,,اطئ، وتف,,,,,رش زب,,,,,دها على الص,,,,,خور البعي,,,,,دة والقريب,,,,,ة، وك,,,,,ذلك
لة، فإنَّها تنس,,اب في رقَّة حتَّى تغم,,ر الرم,,ال وتع,,انق األمواج الرقيقة المتمهِّ
المصير عناق المحبَّة والشوق. بيَد أنَّ الذين يسيرون بس,,رعة إلى المنتهى
قد ال يفرحون بالحياة، إذ يداهمهم الموت ويخطفهم قبل أوانهم، بينما يفرح
المتب,,اطئون بم,,ا ح,,ولهم، وعن,,دما يموت,,ون تك,,ون أعينهم وقل,,وبهم ق,,د ش,,بعت

من الوجود.

إنَّ الزم,,ان أيُّه,,ا الن,,اس ه,,و الم,,ركب ال,,ذي يبح,,ر فين,,ا، فال نحن نخش,,ى من
الس,,فر، وال الم,,ركب يتعب من ال,,دوران. ونحن المس,,افرين، بعض,,نا يري,,د أن

يصل إلى مواعيده، وبعضنا ال يهمُّه في أيِّ موعد سيصل. 
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وال,,ذين ينظ,,رون إلى س,,اعاتهم ال يعرف,,ون أنَّ ك,,لَّ دقيق,,ة تمض,,ي هي ذهب
دة خ,,الص ُي,,رمى في تلَّة من القمام,,ة، وأنَّ ال,,ريح ال تس,,أل عن أوق,,ات مح,,دَّ
وال عن أرض تستقرُّ عليه,,ا... فال تنتظ,,روا من ال,,زمن أن يس,,ير معكم إلى

األمام، بل األجدى أن تسيروا معه راضين، وال تنظروا وراءك,م، ألنَّكم 
منذ والدتكم تسيرون إلى الوراء.

وإذا سألوكم: متى ول,دتم؟ فقول,وا: لق,د ول,دنا في ك,لِّ األزمن,ة، ونعيش فيه,ا،
وزمن والدتنا ال ينفصل عن زمان موتنا... فه,,ل يمكن أن يول,,د إنس,,ان من
غ,,ير أن يم,,وت إنس,,ان آخ,,ر في اللحظ,,ة ذاته,,ا؟ وه,,ل يمكن أن يف,,رح رج,,ل
بينم,,ا ال يح,,زن رج,,ال آخ,,رون؟ وه,,ل يعيش إنس,,ان من غ,,ير م,,وت ينتظ,,ره

في زمان ما؟

وإذا س,,,,ألوكم: م,,,,تى تموت,,,,ون؟ فقول,,,,وا لهم: نم,,,,وت في الزم,,,,ان، في الش,,,,تاء
م األشجار ويعرِّي التالل. وفي كلِّ موت يصادفنا والدة.  الذي يحطِّ

والناس يس,تقبلون الزم,,ان بثي,,اب أنيق,ة، وي,,ذهبون إلى األعي,اد والج,واهر في
أعن,,,,اقهم، لكنَّ تل,,,,ك ال ُتغ,,,,ني، فكم من البش,,,,ر يرت,,,,دون المالبس الباهظ,,,,ة،
ة، ويرفع,,,,,,,ون قن,,,,,,,اطر بي,,,,,,,وتهم لتالمس الغي,,,,,,,وم، ويقتن,,,,,,,ون ال,,,,,,,ذهب والفض,,,,,,,َّ
وأرواحهم فيه,,,,,ا الش,,,,,رُّ واألحق,,,,,اد! وكم من الن,,,,,اس يتق,,,,,اتلون على المقاع,,,,,د
األماميَّة في الهياك,,ل، وقل,,وبهم خيَّمت عليه,,ا العتم,,ة! لق,,د رأيت رج,,ال دين
ون الط,,,رف عن أن,,,اس ض,,,عفاء لُيظه,,,روا اهتم,,,امهم باألغني,,,اء ال,,,ذين يغض,,,ُّ
ض,ون عق,ولهم لكي يص,يروا معهم في دائ,رة واح,دة يغمرونهم بالهدايا، ويروِّ

يمتنع على
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 البائس,,,,,,ين دخوله,,,,,,ا. وم,,,,,,ا ه,,,,,,ؤالء جميع,,,,,,ًا إالَّ البائس,,,,,,ون الحقيقيُّون ال,,,,,,ذين
يجهل,,ون أنَّ اإلنس,,ان قيم,,ة وليس س,,لعة تب,,اع وُتش,,ترى. فم,,ا أقبح,,ني عن,,دما
أكون في ضيافة أناس أثرياء في ليلة العيد، وأخجل م,,,,ن زي,,,ارة ام,,رأة فق,,يرة

ليس عندها سوى كرسيٍّ حقير تجلسني عليه!

إنَّ ال,,ثروة ال تغيِّ,,ر ش,,يئًا في طبيع,,ة اإلنس,,ان لكنَّ طبيع,,ة اإلنس,,ان تش,,تهي،
ألنَّه يخ,,اف أن يم,,وت وجيوب,,ه فارغ,,ة، وك,,أنَّ الزم,,ان يخض,,ع فق,,ط ألهوائ,,ه
ورغبات,,ه. وص,,دقًا أق,,ول إنَّ الزم,,ان ب,,ريء ويطلب ال,,براءة، وص,,امت يطلب

الصمت والتأمُّل. 

وقد اختار الناس منذ قديم العصور أن يكونوا عبيدًا لألزمن,,ة، ب,,داًل من أن
يكون,,وا أس,,يادها. وأي,,ديهم تمت,,دُّ إلى ال,,دفاتر الص,,فراء ليقتنص,,وا منه,,ا أوق,,ات
الحزن والفرح، بينما عناصر الوجود كلُّها ال تفع,,ل ذل,,ك. وكم يك,,ون جمياًل
ل,,و أنَّ أعيادن,,ا ت,,أتي إلين,,ا من غ,,ير أن ن,,دري، فال نع,,دُّ طعام,,ًا وال ش,,رابًا وال
لباس,,ًا. وعن,,دما يط,,رق العي,,د على أبوابن,,ا ويران,,ا مرت,,دين أثواب,,ًا حق,,يرة، وليس
في بيوتن,,ا إالَّ قنادي,,ل ص,,غيرة تض,,يء في الزواي,,ا، فس,,يفرح معن,,ا أك,,ثر ممَّا
يف,,,,رح بالموائ,,,,د الع,,,,امرة، واله,,,,دايا الالمع,,,,ة... األعي,,,,اد ال ت,,,,ركب الس,,,,يَّارات
الفخم,,,,,,,,,ة، وال ت,,,,,,,,,ذهب إلى ُدور الس,,,,,,,,,ينما، وال تميِّ,,,,,,,,,ز الف,,,,,,,,,رق بين العقي,,,,,,,,,ق
ي أجس,,ادنا، والحص,,ى. وإنَّ الثي,,اب ال,,تي نح,,رص على انتقائه,,ا قش,,ور تغطِّ
ي أرواحن,,,,ا. ونحن في داخ,,,,ل أثوابن,,,,ا نش,,,,به الحقيق,,,,ة ال,,,,تي تخت,,,,بئ وال تغطِّ
تحت أوراق الخري,,,,,,ف، وم,,,,,,ا أروع الحقيق,,,,,,ة العاري,,,,,,ة ال,,,,,,تي تش,,,,,,رق عليه,,,,,,ا

الشمس، ويغسلها المطر بدموعه!
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- قيمة الُحب5ِّ

في ي,,,,وم العي,,,,د، تجمه,,,,ر الن,,,,اس في المعب,,,,د، وك,,,,انت الح,,,,رب ق,,,,د وض,,,,عت
، قلت فيه,ا: إنَّ الُحبَّ ه,و الن,ار أوزاره,ا، ف,ارتجلت عظ,ة عن طبيع,ة الُحبِّ
. الحبُّ في األص,ل له إلى لهب أب,ديٍّ التي تشتعل في حطب قلوبكم، فتحوِّ
ك,,,,,ان تقِدم,,,,,ة من هللا إلى اإلنس,,,,,ان، وق,,,,,د يحبُّ اإلنس,,,,,ان هللا في كث,,,,,ير من
األحي,,,,ان، وق,,,,د ال يحبُّه، وق,,,,د يتظ,,,,اهر بأنَّه يحبُّه أيض,,,,ًا، وهللا يع,,,,رف َمن
، فينظ,,,,ر إلي,,,,ه بعين الحن,,,,ان والش,,,,فقة. أمَّا حبُّ الن,,,,اس يحبُّه ممَّن ال يحبُّ
لبعض,,,,,هم فش,,,,,يء ن,,,,ادر، وك,,,,,لُّ من ي,,,,,دَّعي أنَّه يحبُّ هللا وح,,,,,ده يك,,,,,ون حبُّه
ب,,,,,,,اطاًل، ف,,,,,,,الحبُّ يك,,,,,,,ون هلل والمخلوق,,,,,,,ات وللك,,,,,,,ون أيض,,,,,,,ًا. الحبُّ يعطيكم
يَّة ينسجم الخالق معكم ويصير الحبُّ  في مرتبة العبادة. يَّة، وبالحرِّ الحرِّ

بعضكم يحبُّ ام,رأة واح,دة، فحبُّه ص,ادق وحميم، وبعض,كم يحبُّ كث,يرًا من
النساء، فحبُّه ليس ب,اطاًل ألنَّ ال,ذي يحبُّ أفض,,ل من ال,ذي يك,,ره. ولكن ال
ق,,ون ترجموا امرأة إذا أحبَّت رجااًل كثيرين فإنَّه,,ا أيض,,ًا ال تك,,ره، وإنَّكم ال تفرِّ

بين ذكر وأنثى كما أنَّ هللا ال يفرِّق.

، وإذا سألني أحدكم عن حبِّه لنفسه أقول: الحبُّ لل,,ذات ه,,و ش,,عور ط,,بيعيٌّ
ولذلك يخاف اإلنسان من العذاب واأللم والم,,وت. ولكن يجب أالَّ ينحص,,ر
الحبُّ في ال,,,,,ذات وح,,,,,دها، وأنتم تحص,,,,,رون حبَّكم في أنفس,,,,,كم وفي أق,,,,,رب
الناس إليكم. وُحبُّكم ليس مج,رَّدًا عن المص,لحة، ف,,األب يحبُّ أبن,اءه ألنَّهم
من لحم,,,ه ودم,,,ه، والرج,,,ل يحبُّ الم,,,رأة ألنَّه,,,ا نص,,,فه اآلخ,,,ر، والفالَّح يحبُّ
م له الخير الوف,,ير. حقله ألنَّه يعطيه الغذاء، والصيَّاد يحبُّ البحر ألنَّه يقدِّ

وعلى الرغم من 

16



ه,,,,,,ذه المص,,,,,,لحة، ف,,,,,,إنَّ الُحبَّ ي,,,,,,رفعكم من مص,,,,,,اف الن,,,,,,اس إلى مص,,,,,,,,اف
المالئك,,,ة. وك,,,,,م يك,,,ون جمياًل ل,,,,,و تحبُّون م,,,,,ن غ,,,,,ير فائ,,,دة، ف,,,,إذَّاك تط,,,ير

! أرواحكم إلى السماء كألحان الربيع، وتوَلدون في معموديَّة الحبِّ

وم,,,,ن أس,,,وإ الحبِّ أيُّه,,,ا األبن,,,,اء الحبُّ ال,,,ذي يعبِّ,,,ر عن,,,ه رج,,,ال الدي,,,,ن لَمن
نى، وه,,,ذا الحبُّ يغي,,,ظ الفق,,,راء ال,,,ذين ال يملك,,,ون ش,,,يئًا يملك,,,ون ال,,,ثروة والِغ,,,
ليعط,,,وه، ف,,,أين من ه,,,ؤالء فلس األرمل,,,ة ال,,,ذي أعطت,,,ه الحكم,,,ة اإللهيَّة مثاًل
ُيحت,ذى؟ وم,اذا ل,و أنَّ هللا خل,ق جمي,ع الن,اس فق,راء، وال أغني,اء بينهم؟ فه,ل
م وتص,بح هب,اء منث,ورًا؟ كانت الديانات ستبطل؟ وه,ل ك,انت المعاب,د س,تتهدَّ
كالَّ ي,,,ا إخ,,,وتي، إنَّ الغ,,,نيَّ ال يض,,,يف إلى ث,,,روة هللا فلس,,,ًا واح,,,دًا، والمعاب,,,د
ور. ال,,تي تق,,وم على الم,,ال هي معاب,,د فارغ,,ة من الص,,الة ومن رائح,,ة البخُّ
وأض,,يف إلى ه,,ذا أيُّه,,ا األبن,,اء أنَّ رج,,ل ال,,دين ال,,ذي ُيهم,,ل فق,,يرًا لفق,,ره، أو
أرمل,,,,ة لحاجته,,,,ا، أو يغضُّ طرف,,,,ه عن آالم المت,,,,ألِّمين ليمض,,,,ي إلى حفل,,,,ة
ع,,,,,,رس إنَّم,,,,,,ا ه,,,,,,و رج,,,,,,ل يقت,,,,,,ل الُحبَّ في,,,,,,ه، ويخل,,,,,,ق البغض,,,,,,اء في نف,,,,,,وس

البائسين. 

وم,,,ن أس,,وإ الحبِّ أن يتظاه,,,ر رج,,,ل بحبِّ ام,,رأة لكي تعطي,,ه جس,,دها، ف,,إذا
حص,,ل على م,,راده ألقى به,,ا على قارع,,ة الطري,,ق، غ,,ير ع,,ابئ بمش,,اعرها.

إنَّه الوحش المفترس الذي يتنكَّر في ثياب إنسان.

ومن أس,,وإ أن,,واع الحبِّ أن يحبَّ الم,,رء ال,,ربَّ إله,,ه عن,,دما يك,,ون في حاج,,ة
إلى شيء منه، أمَّا إذا كان مكتفيًا بما لديه، فال يرفع ص,,الة من قلب,,ه إلى

السماء.
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ومن أس,,,,وإ أن,,,,واع الحبِّ أن يتف,,,,انى العام,,,,ل أم,,,,,,,,ام س,,,,يِّده، وكأنَّه يس,,,,تعطي،
بينما ه,,,,و حاصل على أج,,ره من غ,,ير أن يب,الغ في العط,,اء. فعلى العام,ل
أن يق,,وم بواجب,,,ه كم,,,ا ه,,,و مطل,,,وب من,,,ه وليس أك,,,ثر، وعلى ربِّ العم,,,ل أن
يعطي,,,,ه أج,,,,ره على العم,,,,ل ال,,,,ذي ق,,,,ام ب,,,,ه من غ,,,,ير أن يطلب من,,,,ه أك,,,,ثر.
اذ يس,,تعطي، أمَّا ي إذ ال تجوز التضحية إنَّم,ا ه,,و ش,,حَّ فالعامل الذي يضحِّ
الس,,يِّد ال,,ذي يطلب المزي,,د فه,,و بخي,,ل يخ,,اف أن يخ,,رج الق,,رش من ي,,ده إالَّ
إذا كان اآلخرون قد سحقوا أنفسهم من أجل الحصول على ذلك القرش.

ومن أس,,وإ أن,,واع الُحبِّ أيض,,ًا أن يتظ,,اهر أص,,حاب المص,,الح ب,,أنَّهم يحبُّون
الن,,,,اس، حتَّى إذا تحقَّقت مص,,,,الحهم، أداروا ظه,,,,ورهم وأقفل,,,,وا أب,,,,وابهم على
ك,,لِّ ط,,الب عط,,اء. إنَّ ه,,ؤالء الوص,,وليِّين يش,,بهون البعوض,,ة ال,,تي تمتصُّ

الدماء وتترك وراءها ألمًا وقروحًا. 

,,,,,ا أجم,,,ل أن,,,,واع الحبِّ أيُّه,,,ا الن,,,اس، فه,,,,و الحبُّ ال,,,,ذي ُيعطي وال يأخ,,,ذ، أمَّ
ف,,الُحبُّ ليس مبادل,,ة في س,,وق تج,,ارة، وال ض,,ربًا من ض,,روب المقايض,,ة...
ف,,إذا اس,,تطعتم أن تحبُّوا ه,,ذا الُحبَّ ال يك,,ون للبغض مك,,ان في قل,,وبكم، وال

للشرِّ طريق إليكم.

- البحر والعناصر6

اش,,,,,تكى بعض الن,,,,,اس من أنَّ العاص,,,,,فة ال,,,,,تي هبَّت ب,,,,,األمس على القري,,,,,ة
ك,,انت عاتي,,ة ورهيب,,ة، ف,,اقتلعت األش,,جار، وخ,,رَّبت الحق,,ول، وغم,,رت المي,,اه
المنازل، حتَّى أنَّ أمواج البحر ارتفعت بغض,ب ودمَّرت زوارق الص,يَّادين.

قال الناس: َمن ُيعوِّض علينا والبالد قد خرجت للتوِّ من 
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حرب ضروس؟ وَمن له السلطة على العناص,,ر لكي يمنعه,,ا من أن تعيث
فسادًا في هذه الناحية مرَّة أخرى؟

قلت لهم: أنتم غاض,,,,,,,بون من الطبيع,,,,,,,ة، وحين تعطيكم بك,,,,,,,رم وس,,,,,,,خاء ال
تش,,كرون. إذا ك,,ان للواح,,د منكم حق,,ل غ,,نيٌّ بالثم,,ار والحب,,وب ورأى إنس,,انًا
آخ,,,ر يقط,,,ف من ذل,,,ك الحق,,,ل، فإنَّه يتش,,,اجر مع,,,ه وق,,,د يطل,,,ق علي,,,ه الن,,,ار
ه ثم,,رة واح,,دة؟ فيقتله، ولكْن كيف يتشاجر م,,ع الطبيع,,ة ل,,و خذلت,,ه ولم تعِط,,
إنَّ البح,,ر وهبكم خيرات,,ه، ول,,وال فض,,له عليكم لم,,ات أن,,اس كث,,يرون. أنس,,يتم
أيَّام المجاعة حين لجأتم إلى إله البح,,ر، ف,,ركعتم على أعتاب,,ه، وطلبتم من,,ه
بإلح,,,,,اح أن ينق,,,,,ذ أوالدكم الص,,,,,غار وزوج,,,,,اتكم من الم,,,,,وت، فاس,,,,,تجاب لكم
باككم، فتح لكم يدي,,,ه، وف,,,اض بس,,,عادة ومحبَّة، ولمَّا ذهبتم  إلي,,,ه إللق,,,اء ش,,,ِ
عليكم ب,,الجود. في تل,,ك الس,,نة ك,,انت أش,,جاركم يابس,,ة، وحق,,ولكم تم,,وت في
الجف,,,اف، فحنَّت عليكم الس,,,ماء، وأمط,,,رت م,,,اء كث,,,يرًا، في الش,,,تاء أمط,,,رت
وفي الصيف، فانتعشت كرومكم، وعاد الخص,,ب إلى حي,,اتكم، فش,بعتم ولم

تشكروا.

أِمَن البح,,,,ر أنتم غاض,,,,بون، والبح,,,,ر ه,,,,و األب ال,,,,ذي يرف,,,,ق بكم، ويحم,,,,ل
ق,,,,,,,,,,واربكم إلى البعي,,,,,,,,,,د، لكي تكتش,,,,,,,,,,فوا أعم,,,,,,,,,,اق المحبَّة؟ أم من الطبيع,,,,,,,,,,ة
وعناص,,رها ُتظه,,رون الض,,يق والنف,,ور؟ ع,,اقبكم هللا أيُّه,,ا المتنكِّ,,رون لفض,,ل
الس,,,,,,ماء عليكم. أنتم تأخ,,,,,,ذون بف,,,,,,رح وال تتعب,,,,,,ون من األخ,,,,,,ذ، ول,,,,,,و ك,,,,,,انت
موائ,,,دكم ع,,,امرة، وأه,,,راؤكم مليئ,,,ة ب,,,الحبوب، وجي,,,ويكم منتفخ,,,ة من ال,,,ذهب
ة، وإذا حان وقت العطاء، ولو كان العطاء قلياًل، تشحب وج,,وهكم، والفضَّ

وترتعش شفاهكم، وتيبس
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ألس,,,,,نتكم، وتكيل,,,,,ون الش,,,,,تائم لمن يطلب منكم. وق,,,,,د بل,,,,,غ بكم الش,,,,,قاء ح,,,,,ّدًا
جعلكم ترم,,,,,,,ون بالطع,,,,,,,ام إلى الكالب والقط,,,,,,,ط وتمنع,,,,,,,ون اللقم,,,,,,,ة عن ابن

اإلنسان إذا جاء إلى بيوتكم زائرًا. 

نظ,,,,ر الن,,,اس واحده,,,,م إلى اآلخ,,,,ر وق,,,الوا بغض,,,ب: أنت تقس,,,و علين,,,ا أيُّه,,,ا
ة عتاب,,ك، الكاهن، وتفضحنا، وُتظهر عيوبنا بوقاحة... هالَّ خفَّفت من حدَّ

ونصحتنا بالكالم المفيد؟

قلت لهم: إذهبوا بسالم ي,ا إخوتي إلى البحر، فاطلبوا منه المس,,امحة، ألنَّ
كلَّ قطرة ماء تشربونها هو الذي منحها إليكم... إذهبوا إلى البح,ر وت,أمَّلوا
في,,,,ه ط,,,,وياًل، لكي تعرف,,,,وا أنَّ العظيم ه,,,,و ال,,,,ذي يعطي من غ,,,,ير حس,,,,اب،
بينم,,,ا تعطي الس,,,اقية الش,,,حيحة وهي خائف,,,ة على نفس,,,ها من ال,,,زوال. ك,,,لُّ
ة م,,,ع الزم,,,ان واإلنس,,,ان، فاس,,,ألوها لتخ,,,بركم عن قط,,,رة في البح,,,ر له,,,ا قص,,,َّ
أس,,,,,رار الماض,,,,,ي، وأحالم المس,,,,,تتقبل. س,,,,,يروا على الم,,,,,اء وأنتم تغمض,,,,,ون
أعينكم، وال تخ,,,,افوا ألنَّكم لن تغرق,,,,وا، ول,,,,و ك,,,,انت األم,,,,واج عاتي,,,,ة، ف,,,,البحر
س,,يحملكم على أحض,,انه إلى م,,وانئ الس,,الم واالطمئن,,ان. خ,,ذوا من البح,,ر
الفض,,,يلة والخ,,,ير والرج,,,اء وأنتم تحت,,,اجون إليه,,,ا، بع,,,د أن نبش,,,ت الح,,,روب
أرواحكم وأكلته,,,,,ا الن,,,,,ار... علِّم,,,,,وا أوالدكم أن يكون,,,,,وا مث,,,,,ل البح,,,,,ر، وإذا لم
يكون,,وا مثل,,ه، فم,,ا هم إالَّ ظالل من,,دثرة على مف,,ارق الطري,,ق. واذهب,,وا أيُّه,,ا
سوها، فص,,دقًا أق,,ول إنَّ تل,,ك العناص,,ر هي الناس إلى عناصر الطبيعة وقدِّ
األمُّ الحبيب,,,ة الرقيق,,,ة ال,,,تي تبلس,,,م ج,,,راحكم وتهده,,,دكم في اللي,,,الي الظلم,,,اء.
وكلَّم,,ا قطفتم زه,,رة من حق,,ل، أو ش,,ربتم  قط,,رة م,,اء من نب,,ع رق,,راق، وكلَّم,,ا

شعرتم بالتعب أو  بالراحة، 
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دون وُتب,,دعون. كلَّم,,ا جمعتم َغنُّوا وافرح,,وا ألنَّ روح هللا ت,,دخل فيكم، فتتج,,دَّ
الحبوب عن بيادركم، سبِّحوا الربَّ بأصوات عالية، واعزفوا على المزم,,ار،
وتطيَّب,,,,,,,وا، واذهب,,,,,,,وا إلى من,,,,,,,ازل الفق,,,,,,,راء، ف,,,,,,,اعطوهم من بي,,,,,,,ادركم لكي يتمَّ
الحص,,,,اد، فت,,,,أكلوا وتش,,,,بعوا وتعيش,,,,وا بس,,,,عادة. وإذا رع,,,,دت الس,,,,ماء، وهبَّت
العاص,,,فة، ف,,,افتحوا نواف,,,ذكم لكي ت,,,دخل إليكم ال,,,ريح، فترت,,,اح على موائ,,,دكم
هنيه,,ة قب,,ل أن تمض,,ي في طريقه,,ا، وال تظنُّوا أنَّ العاص,,فة س,,تبقى عن,,دكم
زمنًا طوياًل، فالعاصفة ال تتوقَّف كما تتوقَّف حياتكم بالموت، وال تمرض،
وال تح,,,زن كم,,ا يص,,,يبكم. إنَّه,,,ا ت,,دور ح,,ول نفس,,ها كم,,,ا ي,,دور الراقص,,ون ثمَّ
تت,,,,,ابع س,,,,يرها إلى البعي,,,,,د البعي,,,,,د. نعم أيُّه,,,,ا الن,,,,اس، يجب أن تحبُّوا الح,,,,,رَّ
والزمهرير، الزهور واألشواك، المطر والجفاف. أحبُّوا كلَّ ش,,يء رس,,مته ي,,د
هللا. وإذا فعلتم  ذل,,,,ك، ف,,,,إنَّ مواس,,,,مكم س,,,,تفيض خ,,,,يرًا، وأكياس,,,,كم لن تف,,,,رَغ

مهما قست األيَّام والدهور.

- التعب والشقاء7

افرحوا بالتعب أيُّها المتعب,ون واألش,قياء، وال تقول,وا ألح,د إنَّكم متعب,ون، ب,ل
قولوا: إنَّن,,ا مغتبط,,ون بم,,ا نفعل,,ه، ف,التعب معموديَّة الجس,,د وال,,روح. وكم ه,و
جمي,,,,ل أن يع,,,,ود اإلنس,,,,ان إلى منزل,,,,ه في المس,,,,اء، فيلتقي بزوجت,,,,ه وأبنائ,,,,ه
حول مائدة غنيَّة بما جادت ب,ه ي,د الس,ماء! وكم ه,و جمي,ل أن يأك,ل الم,رء
من جنى يديه، فإنَّ له الحقَّ بأن يقيم عرسًا بع,,د ك,لِّ موس,,م قط,,اف، حيث
س,,,,ة! البعض منكم يتعب,,,,ون ألنَّهم ل العن,,,,اء إلى وليم,,,,ة، وأكي,,,,اس مكدَّ يتح,,,,وَّ

يضعون أجسادهم في المرتبة العليا، والبعض يكرهون التعب ألنَّهم 
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يعيش,,ون من غ,,ير أم,,ل، وال ينظ,,رون إلى المس,,تقبل بعي,,ون ثاقب,,ة لكي ي,,روا
ه الحي,,اة من الس,,عادة، والبعض ال يتعب,,ون من تعبهم ألنَّهم يعرف,,ون م,,ا تع,,دُّ

أنَّ غاللهم ستكون وفيرة عندما يجيء الصيف، فهؤالء هم المؤمنون. 

إنَّ ال,,ذين يتعب,,ون وال يفي,,دون أح,,دًا يس,,تحقُّون الش,,فقة، وال,,ذين يتعب,,ون قلياًل
ويفيدون كثيرًا هم العباقرة ويجب أن ُيكافأوا، وال,ذين يتعب,ون كث,يرًا ويفي,دون
س,,,ون في تعبهم ألنَّهم ال ييئس,,,ون من الحي,,,اة، وال,,,ذين يتعب,,,ون قلياًل هم مقدَّ
قلياًل ويفي,,,,دون قلياًل هم أبن,,,,اء الع,,,,دل والمس,,,,اواة، ومثلهم َمن يتعب,,,,ون كث,,,,يرًا
ويعط,,ون كث,,يرًا. واألس,,وأ بين الن,,اس َمن ال يتعب,,ون في عم,,ل، ب,,ل يقع,,دون

في بيوتهم خاملين، فهؤالء هم الخميرة البائسة التي ال تصلح.

وأنتم تقول,,ون: إنَّن,,,ا نش,,قى في حقولن,,ا وفي رعاي,,ة الماش,,ية، وق,,,د غ,,زا الفق,,ر
تنا الحاج,,ة، أمَّا اآلخ,,رون فال يتعب,,ون إالَّ قلياًل، وهم يعيش,,ون بيوتن,,ا وعض,,َّ
م,,ة، ف,,إلى ه,,ؤالء ال تنظ,,روا، وال في من,,ازل فخم,,ة، ويركب,,ون الخي,,ول المطهَّ
تقول,,,,وا: إنَّ هللا أنعم عليهم ب,,,أكثر ممَّا أنعم علين,,,,ا، فاهلل ع,,,ادل بين أبنائ,,,,ه،
وقد منحكم العق,ل والقلب جميع,ًا، وه,و ي,راكم ويع,رف ممَّا تش,تكون، ولكنَّكم
ال تعرف,,,ون أنَّه موج,,,ود عن,,,دكم، ألنَّكم قليل,,,و اإليم,,,ان. أنظ,,,روا إلى الت,,,اجر
س أموال,,,ه في المص,,,ارف، ويتب,,,اهى بم,,,ا لدي,,,ه من الج,,,واهر، أال ال,,,ذي يك,,,دِّ
ترون أنَّه يجلس في الصفوف األماميَّة، ويتظاهر بعمل الخير؟ لقد حرم,,ه
هللا من نعم,,,,,,,ة التواض,,,,,,,ع ومنحه,,,,,,,ا إليكم، ف,,,,,,,أنتم ترت,,,,,,,دون الثي,,,,,,,اب البالي,,,,,,,ة،
وتعطون قلياًل من الخبز لمحتاج، وال تخبرون أحدًا بما تفعلون، وهذه هي
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الفضيلة التي ما بعدها فضيلة. وقد يمنح هللا إنس,,انًا غ,,يركم عقاًل ض,,عيفًا،
وجس,,,مًا ه,,,زياًل يتع,,,رَّض للم,,,رض، أمَّا أنتم فعق,,,ولكم نيِّ,,,رة، وأجس,,,امكم قويَّة،
ص,,هرتها الش,,مس والعواص,,ف ونقَّاه,,ا اله,,واء. وق,,د يح,,رم هللا رجاًل غنّي,,ًا من
راح,,,ة الفك,,,ر واالطمئن,,,ان، أو من الس,,,عادة، وأنتم فِرح,,,ون في بي,,,وتكم فرح,,,ًا
عظيمًا. وقد تبردون في الشتاء، ويدخل الماء إلى أق,بيتكم، فيتل,ف م,ا فيه,,ا
من حب,,,وب وثم,,,ار، لكنَّ الغ,,,نيَّ ي,,,برد في الص,,,يف، وت,,,دخل المص,,,ائب إلى

بيته فيعاني ويتألَّم. 

دوهم على  القع,,,,ود. وإذا علِّم,,,,وا أبن,,,,اءكم أنَّ التعب واجب مق,,,,دَّس، وال تع,,,,وِّ
بوه ق,,ال لكم أح,,د إنَّ كث,,يرًا من الن,,اس ال يتعب,,ون وق,,د أص,,بحوا أغني,,اء، فك,,ذِّ
ألنَّ الغ,,,,,نى ليس بالم,,,,,ال فق,,,,,ط. أمَّا إذا ق,,,,,ال لكم أح,,,,,د: ال تجعل,,,,,وا أوالدكم
دوهم على العب,,,ادة، وعلِّم,,,وهم الكت,,,اب ألنَّ في,,,ه العلم كلَّه، يتعب,,,ون، ب,,,ل ع,,,وِّ
فهذا ه,و الك,افر ال,ذي ال ي,ؤمن ب,أنَّ الحي,اة تس,,ير إلى األم,ام، وأنَّ انتص,ار
اإلنس,,,,,ان ال يك,,,,,ون إالَّ ب,,,,,الطموح والعلم. نعم ي,,,,,ا إخ,,,,,وتي، أق,,,,,ول لكم ذل,,,,,ك
ص,,دقًا، وأن,,ا ك,,اهن متعبِّ,,د، ف,,إنَّ هللا ال,,ذي ابت,,دع الك,,ون من فك,,ره ال يري,,دكم
أن تتجرَّدوا من اإلبداع، ف,افتحوا كت,اب العلم واق,رأوه ألبن,ائكم قب,ل أن ين,اموا
ب,,,داًل من أن تخ,,,بروهم قص,,,ص الجنِّ والس,,,احرات. قول,,,وا لهم: إنَّ اإلنس,,,ان
مزيج من العقل والروح، والعقل والروح معًا يرتفع,,ان إلى ف,وق، وال يتوقَّف,ان
عن,,,,د ح,,,,دود مرس,,,,ومة... لق,,,,د أخط,,,,أ المفكِّ,,,,رون والفالس,,,,فة ال,,,,ذين أرادوا أن
يجعل,,,,وا من اإلنس,,,,ان روح,,,,ًا ص,,,,افية، فأع,,,,ادوه إلى عص,,,,ور الظالم وأزمن,,,,ة
الكه,,,,وف... وليس من دين ص,,,,حيح يمنعكم من غ,,,,زو الفض,,,,اء واكتش,,,,اف

المجهول لتعرفوا كثيرًا من الحقائق التي ال تعرفونها.
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أج,,ل ي,,ا إخ,,وتي، إتعب,,وا واطلب,,وا من اآلخ,,رين أن يتعب,,وا، وكلَّم,,ا رأيتم رجاًل
قاعدًا على رصيف، فانهروه وقولوا له: إنَّ الكروم تنتظ,,ر، والبح,,ر ين,,ادي.
خ,,ذوه معكم إلى حق,,ولكم ومت,,اجركم ومص,,انعكم لكي يتعلَّم الش,,قاء فيص,,بح
إنس,,انًا جدي,,دًا. وكلَّم,,ا ص,,ادفتم فالَّح,,ًا يت,,ألَّم من تعب النه,,ار، فخفِّف,,وا عن,,ه،
وقول,,وا ل,,ه: إنَّ التعب يه,,ون إذا ك,,ان اإليم,,ان كب,,يرًا، ف,,إذا آمن ب,,أنَّ األرض
س,,,,,تكافئه، ت,,,,,زول عن,,,,,ه الهم,,,,,وم. وكلَّم,,,,,ا س,,,,,معتم ام,,,,,رأة تبكي من ش,,,,,قائها،
ف,,,ذكِّروها ب,,,أنَّ الش,,,قاء ف,,,ردوس لن,,,ا. وهك,,,ذا يع,,,رف الجمي,,,ع أنَّ التعب س,,,نَّة

الحياة، فقد ُولد معنا ومعنا سيموت، وبه ستخلد أرواحنا. 

- طبيعة الشيطان8

أخ,,,برني أن,,,اس من قري,,,ة مج,,,اورة أنَّ ام,,,رأة يعرفونه,,,ا ق,,,د امتلكه,,,ا ش,,,يطان،
فأصبحت ال تع,,رف أبناءه,,ا، وتهجم على زوجه,,ا وجيرانه,,ا، وتنت,,ف ش,,عرها

وتصيح بأقبح الكالم. وسألوني عن الشيطان وطبيعته، فأجبتهم:

، وتعتق,,,,دون أنَّ أح,,,,,دهما ه,,,,و أنتم الن,,,,اس ال تميِّ,,,,زون بين الشيط,,,,,ان والش,,,,رِّ
، ب,,,ل ه,,,و ال,,,ذي ي,,,زيِّن لكم اآلخ,,,ر، والص,,,حيح أنَّ الش,,,يطان ليس ه,,,و الش,,,رُّ
الش,,,رور وي,,,دفعكم إليه,,,ا، وأنتم حين تقع,,,ون في حبائ,,,ل الش,,,يطان تص,,,نعون
. إذن يكون الشرُّ نتيجًة القتناعكم بفكر الش,,يطان وأس,اليبه، وكالهم,,ا الشرَّ
ثون عنه,,,ا في ق,,,ريتكم تفع,,,ل منفص,,,ل عن اآلخ,,,ر. وتل,,,ك الم,,,رأة ال,,,تي تتح,,,دَّ
الشرور في نظركم، ولكنَّها تفعل الخير في نظر نفسها، ولو ك,,انت تع,,رف

أنَّها تفعل الشرَّ لما فعلته، فالمعرفة 
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هي األداة التي بها تواجهون الشرور وتنتصرون عليها.

وق,,ال لي رج,,ل منهم مس,,تفهمًا: لق,,د ق,,رأت في "فاوس,,ت" غوت,,ه أنَّ الش,,يطان
جزء من هللا، وعمله في الناس يكمل عمل هللا، فما رأيك في هذا؟

-ليس صحيحًا أنَّ الشيطان جزء من هللا، وإذا كان الشيطان في الماض,,ي
واح,,,دًا من المالئك,,,ة، فه,,,ذا ال يع,,,ني أنَّ في,,,ه ش,,,يئًا من القداس,,,ة، فق,,,د يك,,,ون
ل إلى الش,,يء أبيض الل,,ون ناص,,عًا، ف,,إذا وض,,عنا علي,,ه الح,,بر األس,,ود تح,,وَّ
أس,,,ود وال يبقى في,,,ه أث,,,ر من البي,,,اض. الش,,,يطان يكم,,,ل عم,,,ل نفس,,,ه، وهللا
كام,,ل وعمل,,ه  كام,,ل، وال يحت,,اج إلى َمن يكمل,,ه. وص,,دقًا ي,,ا إخ,,وتي أنَّ هللا
ألقى بالش,,,,,يطان من الف,,,,ردوس إلى األرض، كم,,,,ا فع,,,,,ل ب,,,,آدم، والف,,,,رق بين
الش,,,,,يطان وآدم أنَّ الش,,,,,يطان ال يع,,,,,رف الخ,,,,,ير، بينم,,,,,ا آدم يع,,,,,رف الخ,,,,,ير

، وهما توأمان في نفسه.  والشرَّ

ق,,ال رج,,ل م,,,ن الحاض,,رين: إنَّ أخب,,ار الش,,يطان ممتع,,ة، وق,,د يط,,ول ال,,زمن
قب,,,ل أن نش,,,بع من الرواي,,,ات ال,,,تي ُرويت عن,,,ه. فه,,,ل ص,,,حيح أيُّه,,,ا الك,,,اهن
الجليل أنَّ الشيطان اتَّفق ذات م,,,,رَّة م,ع ك,,,,,اهن لكي يحم,ل أح,دهما اآلخ,,ر

إلى مسافة، فتعاونا ولم يتعبا؟

ض,,,,,,حكُت من كالم الرج,,,,,,ل، وقلت بحس,,,,,,رة: مس,,,,,,اكين ه,,,,,,ؤالء الش,,,,,,عراء كم
ُيعمل,,ون خي,,الهم في أقاص,,يص ال تمتُّ إلى الواق,,ع بص,,لة. لق,,د أراد ج,,بران
ر ب,,,داًل من ذل,,,ك الخ,,,ير في ر الش,,,رَّ ال,,,ذي في نفس ك,,,اهن، فص,,,وَّ أن يص,,,وِّ

نفس الشيطان، والشيطان ال يحمل أحدًا في طريق، وال 
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يس,,,اعد رجاًل متعب,,,ًا... إنَّ ال,,,ذين كتب,,,وا في ه,,,ذا الموض,,,وع أرادوا أن يقلِّ,,,دوا
روا قوا أيُّه,,ا اإلخ,,وة أنَّ بعض الش,,عراء ص,,وَّ غوت,,ه من غ,,ير تفك,,ير... وص,,دِّ
ر اإلنس,,,انيِّ واالخ,,,تراع، وش,,,كروه على جه,,,وده الش,,,يطان كأح,,,د دع,,,اة التط,,,وُّ
إلص,,الح الع,,الم... والخط,,أ ليس على ه,,ؤالء ب,,ل على بعض رج,,ال ال,,دين
ر اإلنس,,,,,ان يخ,,,,,الف ال,,,,,ذين جعل,,,,,وا ال,,,,,دين منافي,,,,,ًا للعلم، واعت,,,,,بروا أنَّ تط,,,,,وُّ
الش,,,,,,,رائع، وأرادوا أن يع,,,,,,ودوا باإلنس,,,,,,,ان إلى عص,,,,,,,ور الجه,,,,,,,ل والب,,,,,,,داوة...
ف,,,انظروا إليهم يطيل,,,ون اللحى، ويحمل,,,ون العص,,,يَّ وم,,,ا يع,,,انون من ع,,,رج،
ول,,,,و س,,,,مَحت الق,,,,وانين لهم لك,,,,انوا امتش,,,,قوا الس,,,,يوف، وركب,,,,وا الخي,,,,ول لكي
يه,,,,,اجموا الم,,,,,دن والق,,,,,رى فيحرقوه,,,,,ا بم,,,,,ا فيه,,,,,ا وَمن فيه,,,,,ا. ه,,,,,ؤالء الجهل,,,,,ة
والحمقى هم الذين أبعدوا المفكِّرين والش,عراء وأص,حاب العق,ول عن ال,دين،
ر فراحت األقالم تشيد بالشيطان وتنسب إليه كلَّ عمل جليل يتعلَّق ب,,التطوُّ
قوا قوا م,,,ا يقول,,,ه الش,,,عراء، ب,,,ل ص,,,دِّ ه إلى األم,,,ام. أمَّا أنتم، فال تص,,,دِّ والتوجُّ
ر ورفع,,ة اإلنس,,ان... أنَّ هللا قد أوجد الفكر البشريَّ ليك,ون أداة للعلم والتط,,وُّ
كالَّ إنَّ الش,,,يطان لم ي,,,دُع إلى تط,,,وير الع,,,الم ب,,,ل إنَّ هللا ه,,,و ال,,,ذي أوج,,,دنا
وس,,,لَّحنا بس,,,الح العبقريَّة، ال لكي نبقى متف,,,رِّجين على حرك,,,ة الك,,,ون، ب,,,ل

لكي نسابقها ونكشف عن أسرارها العجيبة.

وفي ن,,ه,,,,,,اية ح,,,,ديثي إلى أولئ,,,,ك الزائ,,,,رين قلت: إن رأيتم رجاًل في الش,,,,ارع
يع,,,رج ول,,,ه قائم,,,ة حص,,,ان، ف,,,اجتنبوه لئالَّ ي,,,وقعكم في المهال,,,ك، أو ف,,,اذهبوا
ل في قريتن,,,,ا، واطلب,,,,وا إلى رج,,,,ال الش,,,,رطة وقول,,,,وا لهم: إنَّ الش,,,,يطان يتس,,,,وَّ
منهم أن يقبض,,,,,,وا علي,,,,,,ه ويلق,,,,,,وه في أعم,,,,,,اق الظلم,,,,,,ات... وال تض,,,,,,عوا في

وا بها العيون  بيوتكم حدوة حصان لتردُّ
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الحاس,,دة، ألنَّه,,ا ح,,دوة الش,,يطان وأنتم ال تعرف,,ون. إنَّ الش,,يطان ق,,ريب منكم
، ط ل,,,,,,,دفعكم إلى ب,,,,,,,ؤرة الش,,,,,,,رِّ دائم,,,,,,,ًا، وق,,,,,,,د يك,,,,,,,ون يس,,,,,,,معكم اآلن، ويخطِّ,,,,,,,
وانتصاركم عليه يجعله يتألَّم ويتعذَّب ويستوحد، وقد يهج,,ركم إلى األب,,د إذا
تيقَّن من إص,,,,,,,راركم على مقاومت,,,,,,,ه ورفض أوام,,,,,,,ره، فكم,,,,,,,ا ه,,,,,,,و يظنُّ أنَّكم
، ه لكم، ك,,,ذلك ه,,,و ض,,,عيف وغ,,,بيٌّ أغبي,,,اء وبس,,,طاء، ولن تعرف,,,وا بم,,,ا يع,,,دُّ

ويمكنكم أن تحملوه جثَّة  هامدة إلى الظلمة المخيفة.

- الشعراء9

ك,,,,,,ان الش,,,,,,عراء ينش,,,,,,دون في الس,,,,,,وق، ف,,,,,,انتهرهم رج,,,,,,ال واتَّهم,,,,,,وهم ب,,,,,,الكفر
واإللح,,اد، ف,,دافعت عنهم ق,,ائاًل: الش,,عراء ك,,واكب مض,,يئة. وهم يك,,ذبون كم,,ا
ن وجهه,,,,ا لكي تجعل,,,,ه أك,,,,ثر عذوب,,,,ة. غ,,,,ير أنَّهم لم تك,,,,ذب الم,,,,رأة حين تل,,,,وِّ
ل,,,,وا بالنس,,,,اء فق,,,,د يرتكب,,,,وا جريم,,,,ة، ولم يس,,,,رقوا من أح,,,,د. وإذا ك,,,,انوا ق,,,,د تغزَّ
أحس,,نوا ص,,نعًا، ألنَّ الجم,,ال ش,,يء مق,,دَّس، وال,,ذي ال يحبُّ الجم,,ال يك,,ون عب,,دًا
للقباح,,,,,ة. الش,,,,,عر أيُّه,,,,,ا الن,,,,,اس ه,,,,,و س,,,,,راج الفض,,,,,يلة المعلَّق في الظالم، ودواء
الج,,,,روح العميق,,,,ة ال,,,,تي عج,,,,ز األطبَّاء عن معالجته,,,,ا. وإذا ك,,,,ان ال,,,,دواء يص,,,,لح

للجسد فإنَّ الشعر يصلح لألرواح المعذَّبة فيداويها ويخفِّف من آالمها. 

وأجم,,,ل الش,,,عر م,,,ا ك,,,ان مص,,,حوبًا ب,,,البراءة، ف,,,انظروا إلى العص,,,فور كي,,,ف يق,,,ول
ش,,عرًا، واس,,معوا إلى ش,,عراء الُق,,رى كي,,ف يرتجل,,ون في س,,هرات الش,,تاء. أمَّا أعظم
الش,,عر فه,,و م,,ا ك,,ان ممزوج,,ًا م,,ع الش,,عور، كم,,ا تم,,تزج الخم,,رة الطيِّب,,ة م,,ع الم,,اء

 في الزم,ان كم,ا تم,رُّفيصيران جسدًا واحدًا. وهكذا يميِّز الناس بين شاعر م,رَّ
الظالل ثمَّ تختفي 
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من غير أن تترك أثرًا، وشاعر آخر ترك نقوشًا بارزة على جبين األيَّام.

ثمَّ لم,,,اذا ي,م,,,,وت الشاع,,,,ر وال ي,م,,,,وت؟ ألنَّه أودعكم إرث,,,,ًا م,,,,ن الفك,,,ر ُيغ,,,ني
الحض,,,ارة، وحين يم,,,وت الش,,,اعر ته,,,تزُّ األرض وت,,,رتعش النج,,,وم، بي,,,د أنَّه
مون,,ه، ويعي,,دون على ينتقل إلى الحي,,اة في ض,,مائر الن,,اس، فيذكرون,,ه ويعظِّ
ألس,,نتهم م,,ا قال,,ه في ق,,ديم العص,,ور وكأنَّه م,,ا زال بينهم، ويعلِّم,,ون أش,,عاره

ألبنائهم لكي يحفظوها كما ُتحفظ الكنوز الغالية من الضياع.

قها إنَّ حي,,,اة الش,,,اعر ض,,,مير متَّص,,,ل ومتواص,,,,,,,ل. وموت,,,ه خراف,,,ة ال يص,,,,دِّ
أح,,,,,,,,,د. ف,,,,,,اذهبوا إلى بي,,,,,,وتكم، وافتح,,,,,,وا الكتب العتيق,,,,,,ة لتعرف,,,,,,وا أنَّ األرواح
ل فيه,,,,ا، واألجس,,,,اد تتح,,,,رَّك بين الس,,,,طور. إق,,,,رأوا م,,,,ا كتب,,,,ه الش,,,,عراء تتج,,,,وَّ
لتكتش,,,,فوا أعم,,,,اق الكلم,,,,ات، فك,,,,لُّ كلم,,,,ة بح,,,,ر، وك,,,,لُّ ح,,,,رف جزي,,,,رة، وك,,,,لُّ
ن,وا في أفك,ار الش,اعر لتكتش,فوا صفحة كوٌن مليء ب,المجرَّات واألبع,اد. تمعَّ
حقيقة اإلنسانيَّة التي تحبُّ الخير والفضيلة. وقد تشاهدون شعراء م,,اجنين
يحبُّون الخمر، فال ترش,قوهم بنب,,ال الحق,,د واالنتق,ام، ب,ل اس,كبوا معهم خم,رًا
واش,,,,,,ربوا حتَّى تس,,,,,,كروا، وأحبُّوا النس,,,,,,اء كم,,,,,,ا أحبُّوا، فليس عيب,,,,,,ًا أن يحبَّ
. وس,,,,تجدون ش,,,,عراء مقت,,,,ولين على اإلنس,,,,ان ب,,,,ل إنَّ العيب في أن ال ُيحبُّ
قارعة الطري,,ق، فاس,,ألوهم عن ال,,ذي قتلهم. س,,يقولون لكم آن,,ذاك إنَّ المل,,وك
والوزراء والطغاة واللصوص هم الذين قتلونا، وزرع,,وا أجس,,ادنا في األرض
لتأكله,,,ا الغرب,,,ان الجائع,,,ة، ودقُّوا األوت,,,اد في ص,,,دورنا... ف,,,اعلموا أنَّ القتل,,,ة

والمأجورين هم الذين يعيثون
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 في األرض فس,,ادًا، أمَّا نحن الش,,عراء فلم ن,,ف,ع,,,ل ش,,يئًا إالَّ أنَّن,,ا أظه,رن,,,ا م,,,ا
ف,,,,,,,ي نفوِسن,,,,,,,ا م,,,,,,,ن العاطف,,,,,,ة والمحبَّة، بينم,,,,,,ا اآلخ,,,,,,رون ال يفص,,,,,,حون عمَّا

يشعرون.

نعم ي,,ا إخ,,وتي وأحبَّائي، ففي الص,,حراء ال,,تي وراءن,,ا بح,,ار من ال,,دماء ال,,تي
سالت من أجساد البسطاء، والس,,يوف الملطَّخ,,ة بال,,دماء م,,ا زالت ترتف,,ع في
ك,,لِّ عص,,ر لتض,,رب َمن جدي,,د. فَمن أوك,,ل إلى الجب,,ابرة أن يص,,لبوا الكلم,,ة
على ج,,,,دار، وأن يقطع,,,,وا رؤوس المنش,,,,دين وح,,,,املي ال,,,,ورود؟ َومن يج,,,,رؤ
على قتل شاعر ألنَّه تغزَّل بجسد امرأة بينما قصور الملوك تضجُّ بأجس,,اد
الراقص,,,,,ات وتغلي على مراج,,,,,,,ل الفج,,,,ور؟ وأيُّ ع,,,,,دل يس,,,,,مُح ب,,,,,أن يع,,,,اقَب
ثوكم عن ال,,,بريء على براءت,,,ه وأن ُيعفى المج,,,ِرم من جرائم,,,ه الكث,,,يرة؟  ح,,,دَّ
ار بن ب,,,رد، وأبي ن,,,وَّاس، وق,,,الوا لكم: ه,,,ؤالء ش,,,عراء من ام,,,رئ القيس، وبش,,,َّ
ر، فانب,,,ذوهم وال تق,,,رأوا ش,,,عرهم، أمَّا أن,,,,,,ا ف,,,أقول لكم: إنَّ رعي,,,ل فاس,,,د ومته,,,وِّ
وا وليم,,ة للحبِّ والجم,,ال، وأورثون,,ا جن,,ائن ه,,ؤالء ش,,عراء مب,,اركون، فق,,د أع,,دُّ

معّلقات ال تغيب عنها الشمس.
وقالوا لكم أن تضرم,,,,,وا الن,,ار في دواوين الخالع,,ة والغ,,زل، أمَّا أن,,ا فأري,,دكم
أن تضرموا النار في رؤوس الجهل,ة والظ,المين، وأن ت,دفنوا أفك,ارهم البالي,ة
ات عقليَّة لكي يش,,,,فوا من ِعللهم في رم,,,,ال الص,,,,حراء. خ,,,,ذوهم إلى مص,,,,حَّ
الخبيثة، وامنعوهم أن يخالطوا الناس لكي ال يفسدوا العقول. نعم يا أبنائي
وأع,,زَّائي، إنَّ على الش,,عوب أن تقت,,اد ملوكه,,ا الحمقى إلى مح,,اكم الت,,اريخ،
وأن تقط,,,,ع ألس,,,,نة َمن ي,,,,دعون إلى القت,,,,ل باس,,,,م ال,,,,دين، ألنَّ ال,,,,دين رحم,,,,ة

ومغفرة وليس دعوة 
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الرتك,,,اب جريم,,,ة. وص,,,لُّوا معي ي,,,ا إخ,,,وتي أن يحف,,,ظ هللا الش,,,عراء من ك,,,لِّ
، وأن يتغمَّد برحمت,,ه ش,,هداء الكلم,,ة على م,,رِّ العص,,ور، فق,,د اض,,ُطهدوا ش,,رٍّ
فكت دم,,,,,اؤهم على محبَّتهم، واقتي,,,,دوا إلى الس,,,,,جون ولم يرتكب,,,,,وا إث,,,,,,مًا، وس,,,,,ُ

على األرض اليباب، وهم لم يفعلوا إالَّ الخير  للبشريَّة.  

- النور والظالم10

قلت للن,,اس في إح,,دى الق,,رى البعي,,دة: الظالم والن,,ور توأم,,ان ال ينفص,,الن،
ُول,,دا مع,,ًا ويخُل,,دان مع,,ًا. أنتم تنظ,,رون إلى الن,,ور وتحبُّون,,ه ألنَّه يكش,,ف لكم
الطري,,,,,ق، ويه,,,,,ديكم إلى رح,,,,,اب الطبيع,,,,,ة، فتتمتَّع,,,,,ون باألودي,,,,,ة والهض,,,,,اب
س,,ون الن,,ور ال,,ذي ت,,وفِّره الش,,مس لكم ألنَّكم في,,ه والبح,,ار والس,,ماء. وأنتم تقَّدِّ
ت,,,رون زوج,,,اتكم وأبن,,,اَءكم وَمن تحبُّون. وأنتم تخ,,,افون من أن ي,,,ذهب الن,,,ور
من عي,,,,,,ونكم ألنَّكم تض,,,,,,,طربون من وحش,,,,,,,ة ال,,,,,,,دروب حيث تكمن الغيالن
والجنُّ فتخيفكم وت,,,,رعبكم. وأنتم ُتعلِّم,,,,ون أبن,,,,اءكم على حبِّ الن,,,,ور ألنَّ هللا
ن,,ور، وق,,د ج,,اء ابن اإلنس,,ان ن,,ورًا للع,,الم، وج,,اء األنبي,,اء والرس,,ل والعظم,,اء
من أه,,ل الفك,,ر لينش,,روا الن,,ور في ك,,لِّ مك,,ان. ولكنَّ ن,,ور الفض,,يلة يختل,,ف
عن ن,,,,,ور الش,,,,,مس، فن,,,,,ور الفض,,,,,يلة ال ترون,,,,,ه ب,,,,,العيون المج,,,,,رَّدة أمَّا ن,,,,,ور
الشمس فترونه. نور الفضيلة يخرج من القلب إلى القلب، ومن العق,,ل إلى
العق,,ل، ون,,ور الش,,مس ي,,أتي من خ,,ارج القلب والعق,,ل وتتلقَّف,,ه العين برغب,,ة.
وص,,دقًا أق,,ول: إنَّ ال,,ذي يكتفي بن,,ور النه,,ار ال ي,,ع,,,,,رف الطري,,ق في اللي,,ل،
د أمَّا ال,,,,,ذي يف,,,,,رح بن,,,,,ور القلب والعق,,,,,ل، فيختفي الظالم من طريق,,,,,ه وتتب,,,,,دَّ

الُحجب.
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أنظ,,,,,,روا إلى العمي,,,,,,ان كي,,,,,,ف يس,,,,,,يرون ويهت,,,,,,دون بأن,,,,,,,,,,وار العق,,,,,,ل والقلب،
واس,,,,ألوهم عن ش,,,,عاع الش,,,,مس أو ض,,,,وء المص,,,,باح أو بص,,,,يص الش,,,,معة،
س,,يقولون لكم مس,,تغربين إنَّ الش,,مس والمص,,باح والش,,معة هي أش,,ياء غ,,ير
موج,,,ودة، وإنَّ ألفاظ,,,ًا مث,,,ل الن,,,ور والض,,,وء والس,,,راج هي ألف,,,اظ غريب,,,ة عن
ع,,,,,المهم المظلم، ولكنَّهم س,,,,,يقولون لكم أيض,,,,,ًا إنَّهم يبص,,,,,رون أن,,,,,وار القلب
والعقل، ولوال تلك األنوار ألصبحت حياتهم ظالمًا ف,وق ظالم وعتمة ف,,وق

عتمة. 

وق,,,,د ال يف,,,,رح بعض الن,,,,اس ب,,,,النور ال,,,,ذي ي,,,,أتي إليهم من خ,,,,ارج أنفس,,,,هم،
لون الم,,وت على الحي,,اة، وق,,د ُيق,,دم ول,,ذلك ت,,رونهم مكتئ,,بين يائس,,ين، ويفض,,ِّ
ه,,,,ؤالء على االنتح,,,,ار، ف,,,,أين ه,,,,و الن,,,,ور ال,,,,ذي يعي,,,,د األم,,,,ل والرج,,,,اء إلى
نفوس,,هم المقه,,ورة؟ وم,,ا هي الق,,وَّة ال,,تي تس,,تطيع أن تش,,دَّ بهم إلى ف,,وق، أي
إلى محبَّة الحي,,,اة؟ ولم,,,اذا ال ين,,,دفع إلى الم,,,وت أولئ,,,ك ال,,,ذين فق,,,دوا الن,,,ور

الخارجيَّ واكتفوا بالنور اآلتي من أعماق أعماقهم؟ 

رون ب,,النور، وأرواحهم ظالم، وق,,د ي,,دعونكم إلى الفض,,يلة ركم مبش,,ِّ وق,,د يبش,,ِّ
رون كذب,ة يحمل,ون وهم مجرمون، ونمَّامون، وأفَّاكون. وق,د ي,أتي إليكم مبش,ِّ
ل الظالم إلى بي,,اض تهم الخارق,,ة س,,ُتحوِّ الكتب الص,,فراء، وي,,دَّعون ب,,أنَّ ق,,وَّ
قوهم، ألنَّهم يفعل,,ون الس,,حر والش,,عوذة. قول,,وا له,,ؤالء: َمن ناص,,ع، فال تص,,دِّ
فوه,,,,,,ا وبي,,,,,,وتكم مليئ,,,,,,ة ب,,,,,,الجراثيم؟ وكي,,,,,,ف أرس,,,,,,ل بكم إلى بيوتن,,,,,,ا لكي تنظِّ
تجرؤون على نصحنا وأنتم في حاجة إلى النصح والمساعدة؟ وقول,,وا لهم:

إنَّ هللا وهبنا النور منذ
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 الوالدة، ونحن نحتفظ به في ص,لواتنا وأفراحن,,ا وأحزانن,,ا، ونحن عن,,دما نق,ع
في الخطيئة نكون ق,,د نس,,ينا أن نض,,ع زيت,,ًا في المص,,باح، ولكنَّن,,ا في الي,,وم
التالي ننتبه إلى ما فعلن,اه، فنحض,,ر زيت,ًا ص,,افيًا لكي نش,عل مص,باحنا من
جدي,,د. الخطيئ,,ة ليس,,ت ض,,دَّ الن,,ور، ب,,ل هي أزم,,ة في قلب الن,,ور. وعق,,اب
الخطيئ,,,ة ال ينبغي أن يك,,,ون موت,,,ًا أب,,,دّيًا، ب,,,ل مس,,,امحة وش,,,فقة على ال,,,روح
ال,,,,,,,,تي غفت ولم تنتب,,,,,,,,ه إلى أنَّ الظالم ق,,,,,,,,د أتى على حين غ,,,,,,,,رَّة. نعم ي,,,,,,,,ا

إخوتي، إنَّ النور أعطانا الحياة، والظالم ال يمنع عنَّا الحياة.

ر لكم فع,,,,,ل الخط,,,,,أ. كم على الخطيئ,,,,,ة، وأب,,,,,,,,,رِّ س,,,,,تقولون اآلن: إنَّني أحض,,,,,ُّ
عكم على االنتباه  لكي ال تقعوا في تجرب,,ة، أمَّا وتفكيركم خاطئ، فأنا أشجِّ

إذا فشلُتم فال تيأسوا، ألنَّ هللا يحبُّ اإلنسان.

روا قل,,,وبكم س,,,ة، وطهِّ,,, اس,,,كبوا م,,,,ن الن,,,,ور ف,,,,ي أرواحكم لتص,,,ير م,َع,,,,ابد مقدَّ
بفع,,,ل الخ,,,ير، ف,,,الخير يزي,,,د الن,,,ور ن,,,ورًا، وي,,,زيح الظالم، وب,,,ه يس,,,امحكم هللا
على أخط,,,,ائكم الكث,,,,يرة. وإذا كنتم تحبُّون الن,,,,ور ال,,,,ذي ينبث,,,,ق من خ,,,,ارجكم
فحس,,,نًا تفعل,,,ون، ألنَّكم أفض,,,ل ممَّن يض,,,ع ي,,,ده على عيني,,,ه لكي ال ت,,,دخل
إليهم,,,,ا تباش,,,,ير الص,,,,باح. ولكن اعلم,,,,وا أنَّ الن,,,,ور الخ,,,,ارجيَّ ال يكفي لكي
يض,,,,,,,,يء لكم. أمَّا ال,,,,,,,,ذين يلعن,,,,,,,,ون الظالم، فانفض,,,,,,,,وا غب,,,,,,,,ار أرجلكم على
أعت,,ابهم، وال ت,,زوروهم م,,رَّة أخ,,رى، ألنَّهم يكره,,ون م,,ا خلق,,ه هللا لهم، وألنَّهم
أنانيُّون يفرح,ون باألخ,,ذ وال يفرح,ون بالعط,اء، وألنَّهم يقبِّح,,ون الس,واد، وه,,و
يس,,,,,,,يطر على أعم,,,,,,,اقهم الخفيَّة... ه,,,,,,,ؤالء يحبُّون م,,,,,,,ا تف,,,,,,,رح ب,,,,,,,ه ذواتهم،
ويرفض,,ون م,,ا ال يس,,عدهم. أمَّا أنتم، ف,,اغتبطوا ب,,الفجر وارقص,,وا م,,ع نس,,يم

الليالي، 
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وغنُّوا في النه,,,,ار واللي,,,,ل على ص,,,,وت المزم,,,,ار، وتعلَّم,,,,وا أن تض,,,,يئوا مث,,,,ل
الكواكب في العتمة حيث ينحسر الضياء، وستبقى غبطتكم نغمة أبديَّة ال

تسكُتها األيَّام والعصور. 

- النزوات11

ركم من الشوق الذي يستعبدكم، وتأخ,,ذكم من أزمن,ة انتظ,,اركم النزوات تحرِّ
إلى موائد األلم. النزوات هي الصوت الص,,ارخ في دواخلهم، وال,,رداء ال,,ذي
تخلعون,,,ه عن,,,دما تش,,,عرون ب,,,الحريق والقي,,,ظ، وأنتم عن,,,دما تتبع,,,ون ال,,,نزوات
ب,,ة.  وإنَّ الُحبَّ والرف,,ق تص,,بحون عبي,,دًا لش,,غفكم وأمني,,اِتكم وأحالمكم المعذِّ
والبغض,,,,اء والمي,,,,ل إلى عم,,,,ل الخ,,,,ير ن,,,,زوات، بعض,,,,ها يط,,,,ول ب,,,,ه الزم,,,,ان
وبعض,,,,ها يقص,,,,ر. يقول,,,ون لكم إنَّ اس,,,تجابتكم لل,,,,نزوات إنَّم,,,ا هي من فع,,,,ل
الجس,,,,,د، فص,,,,,دقًا أق,,,,,ول: إنَّ الجس,,,,,د وال,,,,,روح ال ينفص,,,,,الن، تمام,,,,,ًا كم,,,,,ا ال
ينفص,,,,ل ن,,,,ور الش,,,,مس عن حرارته,,,,ا. إنَّهم,,,,ا توأم,,,,ان يتش,,,,اركان وينس,,,,جمان
ويلبِّي أح,,,,دهما اآلخ,,,,ر، وعن,,,,دما يتص,,,,ارعان ال يط,,,,ول بهم,,,,ا ال,,,,وقت حتَّى
يتص,,الحا ويس,,لِّم أح,,دهما بم,,ا يقول,,ه اآلخ,,ر. فال تتَّهم,,وا الجس,,د بم,,ا ت,,ذهب
ئوا ال,,روح من مي,ول الجس,,د، ف,إنَّ الم,رء ال,ذي إلي,ه أرواحكم ص,,اغرة، وال ت,برِّ
يحبُّ أو يكره ُيخضع جسده وروحه معًا للتجربة، أمَّا الذي يقت,,ل فإنَّه يقت,ل

ل نزوته إلى جريمة. روحه وجسده معًا، ويحوِّ

وأطلب منم ي,,,,,,,,ا إخ,,,,,,,,وتي بإلح,,,,,,,,اح أن تجعل,,,,,,,,وا ال,,,,,,,,نزوات خادم,,,,,,,,ة لكم، وال
ل إلى عب,,,,,د للش,,,,,هوات فق,,,,,َد طبيعت,,,,,ه اإللهيَّة تخ,,,,,دموها، فاإلنس,,,,,ان إذا تح,,,,,وَّ
وأص,,,,بح خش,,,,بة في محي,,,,ط ه,,,ادر. وق,,,,د ق,,,,الوا لكم إنَّ البش,,,,ر ق,,,ادرون على

م بنزواتهم، وقد يستطيعون قتلها، وهذا صحيح، التحكُّ
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 بي,,,,د أنَّ َمن يتب,,,,ع نزوات,,,,ه لن يك,,,,ون مجرم,,,,ًا يس,,,,تحقُّ العق,,,,اب، ف,,,,الربيع ق,,,,د
قوا عطره، والبح,,ر ق,,د ين,,اديكم لكي تغس,,لوا أجس,,ادكم في,,ه، يناديكم لكي تتنشَّ
والم,,رأة ق,,د تص,,رخ إليكم لتحبُّوه,,ا بك,,لِّ ج,,وارحكم، ف,,إذا اس,,تجبتم للن,,داء ال,,ذي
ي,أتيكم من البعي,د وس,لَّمتم أنفس,كم ل,ه، تكون,ون ق,د خض,,عتم لل,نزوات، وإذَّاك
ف,,,,,أنتم ال تختلف,,,,,ون عن الطي,,,,,ور ال,,,,,تي اس,,,,,,تجابت لن,,,,,,داء الس,,,,,,ماء، وال عن
الك,,واكب ال,,تي ن,,ادت إليه,,ا ظلم,,ة األرض فبعثت نوره,,ا في ك,,لِّ اتِّج,,اه. وق,,د
تختل,,,,ف اس,,,,تجابة اإلنس,,,,ان الق,,,,ويِّ لل,,,,نزوة عن اس,,,,تجابة إنس,,,,ان ض,,,,عيف،
ران ع,,,بر ال,,,زمن، فق,,,د يول,,,د والض,,,عف والق,,,وَّة ق,,,د يأتي,,,ان ب,,,الوالدة، ثمَّ يتط,,,وَّ
الطف,,ل وفي,,ه روح الق,,وَّة ويول,,د طف,,ل آخ,,ر وفي,,ه روح الض,,عف، وم,,ع ال,,زمن
ر أح,,دهما، فيخل,,ع ثي,,اب الق,,وَّة عن,,ه بينم,,ا يخل,,ع اآلخ,,ر رداء الض,,عف يتط,,وَّ
واالستس,,,,الم. ومن الن,,,,اس َمن يول,,,,دون أقوي,,,,اء ويعيش,,,,ون عت,,,,اة، ويموت,,,,ون
جب,,,,,,ابرة، ومنهم َمن يول,,,,,,دون ض,,,,,,عفاء، ويعيش,,,,,,ون مستس,,,,,,لمين، ويموت,,,,,,ون
م,,,وا بمش,,,اعركم، واس,,,تعبدوا يائس,,,ين، فكون,,,وا أنتم جب,,,ابرة على ال,,,زمن، وتحكَّ
ن,,,زواتكم، أم,,,,َّ,,,,,,ا إذا اس,,,تعبدْتكم، فتل,,,ك طبيع,,,ة إنس,,,انيَّة ولس,,,تم قادري,,,,,ن على

تغييرها ولو سحقُتم أنفسكم.

- الموت12

ج,,,اءت إلى المعب,,,د ام,,,رأة من الفالَّحين، وك,,,انت تص,,,يح وتول,,,ول. فأس,,,رعُت
إليه,,ا وس,,ألتها عمَّا ج,,رى، ف,,,أخبرتني ب,,أنَّ زوجه,,,ا م,,ات في الحق,,ل، وق,,الت
إنَّه,,ا مض,,طربة وال ت,,دري م,,اذا تفع,,ل في غياب,,ه، فق,,د ك,,ان معيَله,,ا وأوالده,,ا
أُت من روعه,,,,,ا، قلت له,,,,,ا: علي,,,,,ِك أن تتس,,,,,لَّحي الص,,,,,غار... وبع,,,,,د أن ه,,,,,دَّ

بالرعد والعاصفة، لكي تواجهي الحياة من غير 
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رج,,,ل. وغ,,,دًا س,,,يكون النس,,,يان دواء يش,,,فيِك من األلم، لتنطلقي إلى الحي,,,اة
بق,,,,,,وَّة وع,,,,,,زم. أنِت خائف,,,,,,ة من الوح,,,,,,دة، وخائف,,,,,,ة على أوالدك من الج,,,,,,وع،
وخائفة على الحق,ل أن ييبس، وخائف,ة من نظ,رات التش,فِّي، لكنِّي أق,ول ل,ِك
إنَّ هللا م,ع المت,ألِّمين، وق,د جع,ل للم,رأة روح,ًا مس,اوية ل,روح الرج,ل، وجس,دًا
د بع,,,د حين، يتحمَّل الص,,,عاب والمش,,,قَّات. والخ,,,وف ه,,,و ش,,,عور آنيٌّ س,,,يتبدَّ
عن,,,,دما يش,,,,عر الم,,,,رء بمس,,,,ؤوليَّته وبحاج,,,,ة اآلخ,,,,رين إلي,,,,ه. أمَّا الح,,,,زن فإنَّه
كاألغني,ة ال,تي س,رعان م,ا تن,دثر وال يبقى منه,ا غ,ير الص,دى. ص,دقًا أق,ول
ل,,ِك ي,,ا ابن,,تي: إن لم تح,,زني ف,,إنَّ الف,,رح لن يع,,رف طريق,,ًا إلي,,ِك. الح,,زن ه,,و
الوجه اآلخر للفرح، ونحن عندما نحزن لموت أحد إنَّما نهيِّئ أنفسنا للف,,رح
بمالقات,,,,,ه، ف,,,,,انتظري زوج,,,,,ِك عائ,,,,,دًا من الحق,,,,,ول م,,,,,ع رفي,,,,,ف األغص,,,,,ان،
ي ل,,ه مائ,,دة العش,,اء لكي يأك,,ل م,,ع وسقس,,قة الج,,داول وح,,داء الرع,,اة. وأع,,دِّ
أوالده، ويش,,,رب من كأس,,,ه ال,,,تي احتفظِت به,,,ا. وانظ,,,ري إلي,,,ه وه,,,و ينفض
ثي إلي,,,ه الم,,,وت عن ثياب,,,ه كم,,,ا تنفض الري,,,اح الغب,,,ار عن الطري,,,ق. وتح,,,دَّ
ليخ,,,برِك عن أس,,,رار المجه,,,ول، وم,,,,,,,,ا وراء العتم,,,ة، وعن الن,,,ور ال,,,ذي ي,,,راه

المغمورون بمحبَّة هللا. 

الم,وُت ه,و المرف,أ ال,ذي نس,عى إلي,ه بخطى متس,,ارعة، ونحُن ن,واكب م,رور
الس,,نوات. ومن الن,,اس َمن يقول,,ون، وهم يش,,اهدون العاص,,فة تم,,رُّ بهم ث,,ائرة
وغاض,,بة ومزمج,,رة: ليتن,,ا لم نوَل,,د ولم نع,,رف الحي,,اة، وه,,ؤالء هم األن,,انيُّون
ال,,,ذين يحبُّون أن يأخ,,,ذوا إلى م,,ا ال نهاي,,ة، ف,,,إذا انقط,,,ع حب,,,ل األخ,,ذ ص,,,بُّوا
اللعن,ة على أنفس,هم وعلى الوج,ود... وه,ل أولئ,ك ال,ذين لم ي,أتوا إلى الحي,اة
لون بعد أفض,ل منَّا؟ وه,ل س,ألناهم م,رَّة عن مش,اعرهم وأفك,ارهم؟ وه,ل يفض,ِّ

البقاء في العدم على 
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الوالدة في الفجر؟ إنَّهم ينتظرون اللحظة المناس,,بة ال,,تي س,,يجيئون به,,ا إلى
الحي,,,,اة، ألنَّ الجم,,,,ود ال,,,,ذي يغم,,,,رهم يبعث على القن,,,,وط، والص,,,,مت ال,,,,ذي
يحي,,,ط بهم رهيب ومخي,,,ف. إذن نحن أفض,,,ل بكث,,,ير من ال,,,ذين لم يولَ,,,دوا،
وحين يول,,,دون س,,,يحتفلون ويرقص,,,ون ويغنُّون ألنَّ هللا أخ,,,رجهم من الجم,,,ود

إلى الحركة ومن الالوجود إلى الكينونة.

وِم,,,,,,,,ن الن,,,,,,اس َم,,,,,,,,ن يقول,,,,,,ون: نحن ال نم,,,,,,وت ولن نم,,,,,,وت، فه,,,,,,ؤالء ه,,,,,,,,,,م
الجهلةوالمغرورون والجبابرة الذين يعتبرون أنفسهم أعظم من الناس وأقوى
من األزمن,,,ة. لق,,,د نص,,,ب ه,,,ؤالء ألنفس,,,هم التماثي,,,ل وعب,,,دوا ذواتهم، ونقش,,,وا
مآثرهم على الجدران واألعمدة. وص,,دقًا أق,,ول عن ه,,ؤالء: إنَّهم افتق,,روا إلى
الحكمة التي تضيء لهم في الليالي المظلمة، فعندما داهمهم الموت ك,,انوا
أك,,ثر الن,,اس دهش,,ة وخوف,,ًا، بينم,,ا ك,,ان البس,,طاء ينتظ,,رون م,,وتهم بحكم,,ة،
وينظرون إليه بعيون باسمة وعلى شفاههم صالة عميقة كأعم,,اق البح,,ار.
وش,,تَّان ي,,ا ابن,,تي بين المتكبِّ,,ر ال,,ذي ي,,دَّعي أنَّ الحي,,اة مل,,ك ل,,ه، والمتواض,,ع

المحبِّ الذي يعترف بأنَّه ملك للحياة.

وم,,,,ا ك,,,,دُت أنتهي من كالمي، حتَّى ك,,,,انت الم,,,,رأة ال,,,,تي أم,,,,امي ق,,,,د خلعت
رداء ال,,دموع، واطَّ,,,رحت أل,,وان الس,,واد عن مقلتيه,,ا، ثمَّ س,,ألتني بأم,,ل: ه,,,ل

سيعود زوجي إلى الحياة كما جاء في الكتب؟

-نعم يا امرأة، وما أغبط الن,اس ال,ذين يقول,ون: نحن ب,الموت نحي,ا! فه,,ؤالء
هم المتف,,,,,ائلون، إذ يعت,,,,,برون أنَّ الزم,,,,,ان خي,,,,,ط موص,,,,,ول ال ينقط,,,,,ع أب,,,,,دًا،

ويرغبون في حياة ثانية العتقادهم أنَّ أرواحهم غالية،
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د ه,,ؤالء بخ,,بزهم  وال,,روح الغالي,,ة ال تعيش م,,رَّة واح,,دة. ول,,ذلك أق,,ول: فلي,,تزوَّ
تهم لكي يس,,,تعملوها في ال,,,زمن اآلتي. وأعظم وم,,,ائهم، وليأخ,,,ذوا معهم ع,,,دَّ
من ه,ؤالء جميع,ًا َمن يموت,ون ش,هداء، ف,إنَّهم ين,دفعون إلى الم,وت بص,,دور
عارية، وسواعد مرفوعة، وجباه تالمس الش,,مس. وكم ه,,و عظيم أن يواج,,ه
المرء موته بش,جاعة، وأن يعت,,بر الم,وت أفض,,ل من حي,اة بغ,ير كرام,ة! أمَّا
الض,,,عفاء األذالَّء ف,,,يرتعبون من الم,,,وت، ويخت,,,بئون، ويرض,,,ون بالحي,,,اة في
القبر على قي,,امتهم المجي,,دة. ه,,ؤالء أجس,,ادهم ض,,عيفة ال تق,,وى على األلم،

وأرواحهم هزيلة ال تحتمل المشقَّة والفراق. 

عودي يا ابنتي إلى أبنائك وبناتك، وافرحي ألنَّ زوجِك ك,,ان رجاًل ص,,الحًا
في حياتِ,,,,,,,ه، وك,,,,,,,ان ص,,,,,,,الحًا في موت,,,,,,,ه. واعلمي أنَّ كث,,,,,,,يرين من الم,,,,,,,وتى
يعيش,,,,,ون بينن,,,,,ا ويحمل,,,,,ون نعوش,,,,,هم على أكت,,,,,افهم وهم ال ي,,,,,درون. وعلِّمي
أوالدِك أن يعيش,,,,,,,وا الحي,,,,,,,اة حتَّى يس,,,,,,,كروا من رحيقه,,,,,,,ا، وعن,,,,,,,دما يموت,,,,,,,ون
يموتون راضين، شاكرين هللا على نعمة الحي,,اة ال,تي لم يعطه,ا بع,,د ألن,اس
كث,,يرين. فلك,,لِّ إنس,,ان منَّا حي,,اة وم,,وت، وإذا كنَّا ن,,رى الحي,,اة بأعينن,,ا تس,,ير
ثنا، ف,,الموت يرافقن,,ا أيض,,ًا، لكن بص,,مت، وينتظ,,ر اللحظ,,ة ال,,تي معن,,ا وتح,,دِّ
ينقضُّ فيه,,ا علين,,ا. وكم ه,,و عاق,,ل اإلنس,,ان ال,,ذي يفهم أنَّ ل,,ه موت,,ًا ينتظ,,ر
على قارعة الطريق كما له الحياة التي يحبُّها ويتمتَّع به,,ا! وكم,,ا أنَّ الحي,,اة
دفة، ف,,الموت أيض,,ًا ص,,دفة لكنَّه,,ا تنظ,,ر إلين,,ا، ونح,,اول نحن أن ننظ,,ر ص,,ُ

إليها فال نراها من وراء حجاب األسرار. 
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- هموم عبد المنعم13

ار في معب,,,د الن,,,ور والفض,,,يلة، ك,,,ان عن,,,دما قص,,,َدني عب,,,د الُمنعم عب,,,د القهَّ
على عجل,,,,ة من أم,,,,ره، ألنَّه يت,,,,وق إلى إدراك المع,,,,ارف الخفيَّة في روح,,,,ه،
بع,,,,,دما أقع,,,,,,َده الجه,,,,,ل عن الحرك,,,,,ة، ودبَّت الس,,,,,,كينة في نفس,,,,,ه، فب,,,,,,ات ال
يس,,تطيع أن يعم,,ل في ش,,يء، م,,ا ع,,دا الش,,كوى والت,,برُّم من هشاش,,ة الحي,,اة،

وتفاهة القدر األخرس المتربِّص بأصحاب القلوب الضعيفة.

 ه,,,,,و عيدالحكم,,,,,ةغ,,,,,دًادخ,,,,,ل عب,,,,,د المنعم إلى المعب,,,,,د، ف,,,,,أحسَّ بالرهب,,,,,ة، ف
الس,,,امية، والمعب,,,د مض,,,اء بش,,,,موع وم,,,زيَّن ب,,,ورود بيض,,,اء، عالم,,,ة الم,,,وت

والحياة معًا.

لم يكن المتطوِّعون قد وصلوا بعد، لكي يساعدوني في أعداد الساحة أمام
المعب,,,,,د، وكنت م,,,,,ا أزال راكع,,,,,ًا أم,,,,,ام ص,,,,,ورة اإلل,,,,,ه األوح,,,,,د، أتمتم بص,,,,,الة
، أومأت إلي,ه باالنتظ,ار قلياًل حميمة. وعندما رأيت عبد المنعم داخاًل عليَّ

ريثما أنتهي من صالتي. وبعد قليل نهضُت واقتربُت منه قائاًل:

 ال,,ذي اتَّفقن,,ا علي,,ه، ف,,اخبْرني م,,اذا ج,,رى ل,,ك ي,,ا ب,,نيَّ لكيالموع,دجئَت في 
تخرج عن أطوارك، وتحقد على البشر أجمعين؟

ل,,,,م ُيجب عب,,,د المنعم، ب,,,ل ك,,,ان ُيراقب,,,ني وأن,,,ا أجلس على مقع,,,د في وس,,,ط
ط أطراف لحيتي بأصابع يدي، منتظرًا جوابًا  م,,,ن غ,,ير الهيكل، وأمشِّ

 طائل.
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قلُت مرَّة أخرى:

هل جئَت إليَّ لكي تصمت أم لكي تتكلَّم؟ نحن في المعب,,د حريص,,ون ج,,ّدًا
على كلِّ واحد من أبناء الناحية... هل أنت مريض؟

أجابني بعد انتظار قصير:

أش,,,,,عر بالغثي,,,,,ان... وزرُت ب,,,,,األمس طبيب,,,,,ًا في م,,,,,دينتنا، فأعط,,,,,اني دواًء،
واعت,,,,بر أنَّ م,,,,ا أعاني,,,,ه ليس إالَّ عارض,,,,ًا بس,,,,يطًا أص,,,,ابني من ج,,,,رَّاء ال,,,,برد

القارس.

-وهل أنت مقتنع بما قاله الطبيب؟

- لست مقتنعًا البتَّة، فعندي انحطاط في نفسي ... وقد غبت عن ال,,وعي
تين يوم أمس، لمرارة أشعر بها... مرارة كالعلقم... مرَّ

ة، وأردف: توقَّف عبد المنعم قلياًل عن الكالم، ثمَّ ابتلع غصَّ

عمَّن أخ,,,,بُرك أيُّ,,,,,ها الك,,,,اهن الجلي,,,,ل؟ ه,,,,,ل أخ,,,,برك ع,,,,,ن تل,,,,ك ال,,,,,مرأة ال,,,,تي
 كانت جائعة فأطعمتها، وكانت عارية فألبس,تها، لكنَّني م,ا ج,نيتأحببُتها؟

 إالَّ أكياسًا من العدم وقناطير من الخيبة...من خبز التقدمة

 ال,,تي فيص,ورتها ل,ك فأس,,ًا، وانقضَّ على إج,,,عل ب,,ل أم,,رها،-ال تفكِّر في 
مه,,,ا، لكي تتخلَّص من جريمته,,ا، وتمح,,و عاره,,ا من الوج,,ود... قلب,,,ك فحطِّ

إنَّ اقترابك من بعض الناس هو الخسارة بعينها وابتعادك 
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 األعجوبة... هل ترى أنَّ تلكتْحدثوبالصبر... بالصبر وحده عنهم ربح لك. 
المرأة هي أفضل من,,ك؟ ه,ل تجع,ل من نفس,ك ض,,حيَّة له,ا، فتتع,ّذب وتقل,ق بينم,ا

هي تفرح وتسعد؟

- أكلُت الص,,,بر بقش,,,ره وأش,,,واكه، ف,,,أرعبني طعم,,,ه، وص,,,رت أت,,,وه في الطبيع,,,ة،
وصوت ضميري يؤنِّب,ني على ض,عفي... وعمَّن أخ,برك بع,د؟ أأخ,برك عنِّي وأن,ا
أعيش في كه,,ٍف أعم,,ق من الخطيئ,,ة، وعن,,دما رأيت للطي,,ور أوك,,ارًا، تم,,رَّغت في

، ولن أشبه الطيور في شيء...  وحول البكاء، فأنا اآلن كبير في السنِّ

- مهم,,,ا ح,,,دث ل,,,ك من ألم ومعان,,,اة، فال تتوقَّف عن إض,,,اءة الش,,,موع في معب,,,د
...إللها

- لكنَّ ال,,ذين أش,,قى من أجلهم، يعتق,,دون أنَّني ال أش,,قى، وأن,,ا تعبت من الش,,قاء
الذي يسبِّبه شقائي... فالناس ال يفهمون إالَّ ما يرونه...

- نعم... إنَّهم يأخذون وال يعطون، لذلك يتنكَّرون للعطاء... وب,,الرغم من ذل,,ك،
ه,,,,ل رأيت العص,,,,افير تتوقَّف عن الغن,,,,اء؟ وه,,,,ل رأيت نبع,,,,ًا يك,,,,ره أن يت,,,,دفَّق؟...

ينبغي أن يكون قلبك مأوى للهاربين من أنفسهم، وعند ذلك ستكون مالكًا...

- مالك أص,,فر الوج,,ه... كي,,ف سيص,,نع المعج,,زات؟ إنَّ اآلخ,,رين س,,يأتون إلي,,ه،
ويرفع,,ون العص,,يَّ في وجه,,ه، ص,,ارخين: م,,تى كنَّا ج,,ائعين وأطعمَتن,,ا؟ وم,,تى كنَّا
م ه,,,ذا الكس,,,ل على أدراج المدين,,,ة، عري,,,انين وكس,,,وتنا؟ فتخ,,,لَّ عن قع,,,ودك، وحطِّ

واعطنا خبزنا كفاَف
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 الدهور، فنحن كلَّما رأيناك نموت من الحاجة... 

 الهيكل، ثمَّ سألُت عبد المنعم:ج,,درانضحكُت ضحكة طويلة ارتجَّت لها 

أليس عندك أوالد؟

-بلى... عندي أوالد أربعة، لكنَّني لم أنجْبهم...

-من أين أتيت بهم إذن؟ هل تبنَّيَتهم؟

-ك,,,,انوا أبن,,,,اء رج,,,,ل فق,,,,ير، أص,,,,ابه م,,,,رض ُعض,,,,ال، وأخ,,,,بره األطبَّاء بأنَّه
س,,يموت، فأوص,,اني بتربي,,ة أوالده، فرفض,,ت ألنَّني ال أحبُّ األوالد... لكنَّه
بكى وقال لي إنَّ زوجته ماتت وال أهل له، وإنَّ ال أح,د من أغني,اء المدين,ة
رض,,ي ب,,أن ي,,ربِّي ص,,غاره، ب,,ل انته,,روه ق,,ائلين: إذهب عنَّا ي,,ا رج,,ل، فنحن
نتمنَّى أن يأخ,,,,ذ أح,,,,د أوالدن,,,,ا ويريحن,,,,ا من أتع,,,,ابهم. وأم,,,,ام إلح,,,,اح الرج,,,,ل
ودموع,,,ه الغزي,,,رة أخ,,,ذت أوالده وربَّيتهم في م,,,نزلي حتَّى ش,,,بُّوا عن الط,,,وق.
وبع,,,د عش,,,ر س,,,نوات، ش,,,فَي الرج,,,ل من دائ,,,ه بأعجوب,,,ة، فط,,,البني ب,,,األوالد،
عيت أنَّهم ليس,وا ل,ه، لكنَّه لج,,أ إلى الق,,انون، فاس,تعادهم رغم,,ًا فارتعدت، وادَّ

عن أنفي...

-هم أبناؤه، أليس كذلك؟

-أبن,,اؤه بالجس,,د، وليس,,وا ل,,ه. وس,,أظلُّ أعتق,,د أنَّهم أبن,,ائي، ألنَّني ال أري,,د أن
أكون حمارًا بعد اآلن، فالحمير تموت وال يأسف عليها أحد...
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-وأن,,ا أري,,د أن أس,اعَدك لتص,,بح إنس,انًا قوّي,,ًا، ول,,ذلك م,,ا إن تخ,رج من هن,,ا،
حتَّى تج,,,د ل,,,ك رفيق,,,ًا في الطري,,,ق. إنَّه أنَت اآلخ,,,ر... س,,,يحميك من غ,,,در
األشقي,,,اء، لكن ال تُبح ل,,,ه بأس,,رارك، فم,,ا إن تفع,,ل، حتَّى يهاجم,,ك بأظ,اف,,,ر

من نار، ويثأر من خيانتك...

-هل سأشفى بفضله من مرض لم يكتشفه الطبيب؟

- نعم... إنَّه صانع معجزات، وقد يتعذَّب من أجل,,ك، فال تض,,طهده؟ أنت
اآلخر هو الطبيب والدواء، وهو الداء والفن,,اء، فبق,,در م,,,ا تك,,ون عنيف,,ًا مع,,ه

تواجه الموت، وبقدر ما تحبُّه وتصادقه تنجو من العدم واالندثار.

- وماذا أفعل إذا طالبني اآلخرون بدمه؟

- أعطهم موع,,دًا كاذب,,ًا، واجعلهم ينتظ,,رون إله,,ًا ال ي,,أتي... إنَّ ال,,دم ثقي,,ل،
فال تقتل  أحدًا، ولو كان واحدًا منك.

- تريدني أن أكذب أيُّها الكاهن الحكيم...

 وتفعل,,,,,,,ه ه,,,,,,,وتقوله ما- لق,,,,,,,د ك,,,,,,,ذبَت كث,,,,,,,يرًا في حيات,,,,,,,ك، وكنت تظنُّ أنَّ 
الص,,,دق بعين,,,ه. أمَّا اآلن، فل,,,ديك فرص,,,ة جيِّ,,,دة لتك,,,ون كاذب,,,ًا على الن,,,اس،

تس,,,,لحَتوص,,,,ادقًا م,,,,ع نفس,,,,ك. أخ,,,,رج من هن,,,,ا أيُّه,,,,ا الرج,,,,ل الح,,,,ائر، وإذا 
بالحكمة في األيَّام القادمة، فلن تتعذَّب أبدًا...

بني أيُّها الكاهن ف,ي معبد الروح، فه,,ل تري,,دني أنما تقوله-  يحرجني ويعذِّ
أتقمَّص روحًا ليست لي ألنجو بنفسي؟
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- أم,,,,,رك غ,,,,,ريب ي,,,,,ا رج,,,,,ل. إنَّ روح الض,,,,,عف ال,,,,,تي في,,,,,ك اآلن هي ال,,,,,تي
تتقمَّص,,ها، أمَّا روح الق,,وَّة ال,,تي تنتظ,,ر من,,ك أن تع,,ود إليه,,ا، فتل,,ك وض,,عها
هللا في نفس,ك من,,ذ ق,,ديم ال,دهور وأنت ال ت,دري به,,ا. إبحث عنه,ا وس,تجدها

 األفعى،ابنص,,,ارخة إلي,,,ك ومس,,,ترحمة، وقائل,,,ة: لم,,,اذا ارتكبَت الخيان,,,ة ي,,,ا 
وتركتني في حقل مهجور بين الشوك والعواصف؟ 

- كالمك يشبه كالم نيتشه وأنا خائف منك.

- كالَّ. نيتش,,ه ال يع,,رف الحقيق,,ة. لق,,د رأى نفس,,ه عمالق,,ًا في م,,رآة كاذب,,ة،
فاعتق,,د أنَّ اإلنس,,ان إل,,ه. أن,,ا أدرك أنَّ اإلنس,,ان ليس إله,,ًا ولن يك,,ون، ولكنَّ
في,,,ه قط,,,رة من عب,,,ير اإلل,,,ه، فلم,,,اذا يف,,,رِّط به,,,ذه القط,,,رة ال,,,تي تعطي,,,ه المج,,,د
والفض,,,,يلة؟ إذهب ي,,,,ا ول,,,,دي، وتواض,,,,ع للن,,,,اس لتك,,,,ون ض,,,,عيفًا في جس,,,,دك
وا ل,,,ك وقويّ,,,ًا في تألُّه,,,ك. أعِطهم من زادك لكي يش,,,بعوا، وإن ك,,,انوا لن ي,,,ردُّ
جمياًل. أم,,,,ا رأيتهم في الص,,,,فوف األماميَّة ويتص,,,,دَّرون الم,,,,آدب؟ ب,,,,األمس
طردُت واحدًا منهم ألنَّه كان متمرِّدًا في كالمه وش,,يطانًا في روح,,ه. ه,,ؤالء
موجودون في كلِّ مكان. يأخذون من هللا وال يعطونه. يكذبون على جمي,,ع
دقون م,,ع األبالس,,ة. يتك,,ابرون في المج,,الس وال ي,,تركون مج,,ااًل الن,,اس ويص,,ْ
للحكم,,اء واألدب,,اء والفنَّانين لكي يتكلَّم,,وا، فق,,د بلغت وق,,احتهم ك,,لَّ مبل,,غ...
وإذا كنت تنتظ,,,ر منهم أن يعط,,,وك، فلن يعط,,,وك س,,,وى جهلهم وغ,,,رورهم،
وعلى الرغ,,,,,م م,,,,,ن ذل,,,,ك، ف,,,,أنت حين تغمره,,,,,م بأفض,,,,الك ومزاي,,,,اك، تجعلهم

يتحرَّقون على جمر أحقادهم وتنتقم منهم.
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- أنت كاهن في معبد النور وترشدني إلى الثأر والعتمة؟! 

- نعم، ف,,,,الربُّ إله,,,,ك لم يكن إله,,,,ًا ض,,,,عيفًا، ولم يغ,,,,رس في نفس,,,,ك غرس,,,,ة
الخوف والجبانة...

- وهل أفعل خيرًا إذا أسأُت إلى المتكبِّرين والمتعاظمين؟ 

- الخير والشرُّ متكامالن من,ذ الت,اريخ. لعلَّك ق,رأَت ج,بران وفهمت من,ه أنَّ
اإلنسان صالح ص,,الح وال يفع,,ل ش,,ّرًا إالَّ إذا ج,,اع أو عطش، أو إذا طلبْت
من,,ه الحي,,اة أن يك,,ون م,,اردًا في وج,,ه الخ,,ير المت,,ألِّم. إّن ج,,بران ي,,دافع عن

يري,د الش,,رَّاإلنسان الذي أضاع طريقه، ولكنَّه ما زال إنسانًا. وغوته نفس,ه 
خادم,,ًا للخ,,ير، أمَّا أن,,ا ف,,أقول ل,,ك ص,,دقًا إنَّ ج,,بران وغوت,,ه مع,,ًا ال يعرف,,ان
اتِّج,,اه ال,,ريح، فالش,,رُّ نقيض للخ,,ير، والش,,رِّير يجب أن ُيحاس,,ب ألنَّه جع,,ل
الشرَّ ينتصر على الخير في نفسه، فإذا ب,اآلخرين ض,,حايا في معب,,د حق,ده
وفس,,,,اده، والش,,,,رُّ ليس خادم,,,,ًا للخ,,,,ير، وال يق,,,,ود إلى الخ,,,,ير، ب,,,,ل إنَّ ال,,,,ذين
، عظَّم,,وا من نف,,وذ الش,,يطان. ل,,ذلك أق,,ول يِّ يغم,,رهم ش,,وق إلى الع,,الم الم,,ادِّ
: نعم، سامح الخطأة والُجناة، فإنَّك في ذلك تفعل خيرًا لك وشّرًا لك يا بنيَّ
لهم، فاألبغض عند هؤالء أن يجدوك سعيدًا وال تب,الي بم,ا يفعلون,ه ل,ك من

أذى.

عني بصمت،  كانت تلك آخ,ر الكلمات التي قلُتها للرجل، قبل أن ي,ودِّ

ويغيب في مجاه,,ل الحي,,اة، حيث ال,,ريح ترس,,م خطوط,,ًا في الرم,,ال، فتعمي
العيون عن الحقيقة المطلقة. وخرج عبد المنعم
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 إلى الس,,احة، حيث ي,,تراكض أه,,ل المدين,,ة ويتص,,ايحون. ك,,انوا يري,,دون أن
يكون كلُّ شيء جاهزًا لالحتفال بالعيد.

ومنذ تلك الساع,ة، تعلَّم عب,د الم,ن,ع,,,م أالَّ يتكلَّم وال يبكي، فاتَّ,,خ,,,,ذ ل,,,,,ه م,نزاًل
اذين والخط,,,,,أة، وس,,,,,لَّم على المتع,,,,,اظمين على الرص,,,,,يف، وص,,,,,ادق الش,,,,,حَّ
ون إلي,,ه مندهش,,ين وق,,ائلين: إنَّ عب,,د المنعم فق,,د بف,,رح... وك,,ان الن,,اس يحجُّ

عقله، وال فائدة منه بعد اآلن.

- المرأة ورجلها14

ل في الحق,,ول القريب,,ة من المعب,,د، فأص,,احب الفالَّحين، وأتح,,دَّث كنُت أتجوَّ
إلى الحطَّابين، وأمأل رئ,,تيَّ به,,واء الش,,مال النقّي بع,,د أن ذهب ال,,برد ال,,ذي
له,,,,ا إلى أعم,,,,دة عاري,,,,ة. الش,,,,تاء ه,,,,ذا الع,,,,ام ك,,,,ان ك,,,,ان يلفح األش,,,,جار فيحوِّ
قاسيًا، ف,أتلف المحاص,,يل، وخ,رَّب األراض,,ي، غ,ير أنَّ الن,اس على أط,,راف
المدين,,ة لم يقنط,,وا، ب,,ل ت,,ابعوا أعم,,الهم بص,,بر وإيم,,ان، فالعواص,,ف ال تقع,,د
الرج,,,,ال والنس,,,,اء عن تأدي,,,,ة رس,,,,التهم الخال,,,,دة في العم,,,,ل واإلب,,,,داع. ط,,,,وبى
للمح,,,راث ال,,,ذي يغيِّ,,,ر وج,,,ه األرض فيقلبه,,,ا وي,,,نزع الجف,,,اف من ش,,,رايينها،
وط,,وبى للي,,د ال,,تي تب,,ذر في ال,,تراب وإن ك,,انت تع,,رف أنَّ كث,,يرًا من الب,,ذار
ده األعاص,,,ير، وط,,,وبى لألف,,,واه الجائع,,,ة ال,,,تي تنتظ,,,ر س,,,تأكله الطي,,,ور وتب,,,دِّ
الحص,,اد، فتف,,رح وتس,,ّر. وط,,وبى للش,,عراء والفنَّانين ال,,ذين س,,حرتهم الطبيع,,ة
في ربيعه,,,,ا وخريفه,,,,ا، فلبس,,,,وا أث,,,,واب الغاب,,,,ات، واس,,,,تحمَّت نفوس,,,,هم بمي,,,,اه

دوا قوَّة السماء في أعمالهم. األنهار والينابيع، وجسَّ
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د األرواح المس,رعة ال,,تي تحمله,,ا وبينما أنا أفكِّر في ق,,درة هللا األزليَّة، وأمجِّ,,
النس,,,ائم الرقيق,,,ة إلى ك,,,لِّ اتِّج,,,اه، اق,,,تربْت منِّي ام,,,رأة فالَّح,,,ة ب,,,ارزة الجم,,,ال،
ق,,,ة. ك,,,انت الم,,,رأة مض,,,طربة وخائف,,,ة، ، ترت,,,دي ثياب,,,ًا قديم,,,ة ممزِّ طويل,,,ة الق,,,دِّ
تنظ,,,ر إلى ال,,,وراء بعي,,,نين زائغ,,,تين، فقلت في نفس,,,ي: لع,,,لَّ أح,,,دًا يالحقه,,,ا.

وفي تلك اللحظة خاطبتني قائلة:

الحم,,,,د هلل أنَّك هن,,,,ا ي,,,,ا س,,,,يِّدي الك,,,,اهن، ف,,,,زوجي ال يس,,,,مح لي ب,,,,أن أزور
المعب,,د وال أن أتح,,دَّث إلى الرج,,ال، وق,,د انته,,زُت فرص,,ة غياب,,ه س,,اعة لكي
أس,,,,ارع إلي,,,,,ك وأش,,,,,كو م,,,,,ا أعاني,,,,,ه من ظالم,,,,,ة وتع,,,,,ذيب... انص,,,,حني أيُّه,,,,ا
ل,ني الجه,ل إلى دمي,ة الكاهن، فأنا ذاهلة وال أعرف كيف أتص,رَّف. لق,د حوَّ
خرس,اء، وص,هرتني الجبان,,ة قطع,ة من حدي,,د ال تتح,,رَّك. وهك,,ذا تم,,رُّ األيَّام
واللي,الي مس,رعة وأن,ا وراءه,ا ال أس,تطيع التقاطه,ا. إنَّ زوجي يج,برني على
دني. أنظ,,,,ر إلى العم,,,,ل س,,,,اعات طويل,,,,ة، وإذا طلبت الراح,,,,ة غض,,,,ب وه,,,,دَّ
ثيابي. أه,ي ثياب امرأة خلقها هللا لتكون على صورته مثال,,ه؟ إنَّ م,,,ا أطلب,,ه
من اإلنس,,,,,انيَّة ه,,,,,و أق,,,,,لُّ ممَّا يطلب,,,,,ه الحي,,,,,وان لكي يعيش راض,,,,,يًا ومقتنع,,,,,ًا

بحياته. 

نظ,,رت إلى الم,,رأة وأن,,ا أه,,زُّ برأس,,ي، غ,,ير أنَّني لم أش,,عر بش,,فقة نحوه,,ا، ب,,ل
ش,,,,,,,عرت بق,,,,,,,وَّة ت,,,,,,,دفعني إلى تنويره,,,,,,,ا، فهي ليس,,,,,,,ت ض,,,,,,,عيفة وال تنقص,,,,,,,ها
الشجاعة، إنَّما اعتادت على نمط من الحياة بات يمتلكها ويسيطر عليه,,ا،

وبين الجرأة والشجاعة خيط هزيل يستطيع المرء انتزاعه بسهولة.

قلت للمرأة: عليِك أن توَلدي من جديد، والوالدة تحتاج إلى مخاض 
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وألم. أم,,,ا رأيِت الزه,,,رة الجميل,,,ة كي,,,ف تخ,,,رج من األرض القاس,,,ية؟ وكي,,,ف
تخ,,ترق ج,,دار الع,,دم لتع,,انق الص,,باح، وتنش,,ر عطره,,ا على حب,,ال النس,,يم؟
أما رأيِت النجمة البعيدة كيف تشقُّ عتمة الليل لتوِصل نوَره,,ا إلى الن,,اس؟
رة على رم,,,,,ال الش,,,,,اطئ كي,,,,,ف تس,,,,,تجمع قواه,,,,,ا أم,,,,,ا رأيِت الموج,,,,,َة المتكس,,,,,ِّ
وأجزاءه,,ا رافض,,ة الم,,وت وال,,زوال؟ الرج,,ل ي,,ا ابن,,تي ه,,و رأس الم,,رأة والم,,رأة
. الم,,,,,رأة هي جس,,,,,ده وقلب,,,,,ه، وكالهم,,,,,ا يحت,,,,,اج إلى اآلخ,,,,,ر ليعيش ويس,,,,,تمرَّ
الربي,,ع ال,,ذي يزه,,ر في الحق,,ول، ويمأل الس,,ماء عط,,رًا وغن,,اء. وإنِّي ألعجب
كي,,ف أنَّ التقالي,,د جعلت منه,,ا تابع,,ًا، وهي ال تتَب,,ع وال ُتتَب,,ع. وإنِّي ألعجب
ِك واعرض,,ي كيف يهين الرجل زوجته وال يشعر باإلهانة. إذه,,بي إلى زوِج,,
عليه الحقيقة، فهو يعرف نصفها ويكتفي بما يعرفه، فإذا رفض أن يعرف
النص,,ف اآلخ,,ر، فانفض,,ي غب,,ار نعلي,,ِك عن,,د باب,,ه، واخ,,رجي من عن,,ده وال
تعودي إالَّ إذا عاد ورضَي بما قسمه هللا لِك من حقٍّ ونصيب في الحي,,اة.
وعن,دما ي,ذهب إلي,ِك معت,,ذرًا وراغب,ًا في أن تع,ودي إلي,ه، ف,,اطلبي من,ه لباس,ًا
جدي,,,,دًا، وح,,,,ذاء، وأص,,,,باغًا لوجه,,,,ك وأظ,,,,افرك. س,,,,يقولون عن,,,,ِك إنَّك ام,,,,رأة
ة والروح واح,,د، ينفص,,الن أحيان,,ًا ويأتلف,,ان أحيان,,ًا أخ,,رى، يَّة، ولكنَّ المادَّ مادِّ
ولكن ال يتحارب,,,,,ان، فه,,,,,ل يفص,,,,,ل المت,,,,,نزِّه في الحق,,,,,ول بين عط,,,,,ر الزه,,,,,رة
ولونه,,,,ا، أو بين الش,,,,مس ونوره,,,,ا؟ هم يري,,,,دون من,,,,ِك أن تأس,,,,ري نفس,,,,ِك في
ال,,,,,روح فتظلِّي ض,,,,,عيفة ومستس,,,,,لمة، أمَّا جس,,,,,دِك فآل,,,,,ة هزيل,,,,,ة، تعم,,,,,ل في

الفراش والحقل والبيت، وتتعطَّل عندم,ا يريد لها اآلخرون أن تتعطَّل...

فرحت المرأة ب,,م,,,ا سمعت، فنظرْت إليَّ برج,,اء، ثمَّ سألْتني: إذا
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 كان زوجي بخياًل، فكيف أعامله؟

كم نح,,,و هللا فالبخ,,,ل يبع,,,دكم -البخ,,,ل أبش,,,ع الرذائ,,,ل. وإذا ك,,,ان الك,,,َرم يش,,,دُّ
الته وفي تس,,بيحه أيض,,ًا. أنِت تعملين في عن,,ه، ألنَّ البخي,,ل بخي,,ل في ص,,َ
الحقل، فليكن لِك من حصاده لتأكلي. وقولي لزوجِك: إنَِّك ال تجودين من
أمالك,,ه، فه,,و ال يمل,,ك ش,,يئًا، ب,,ل إنَّ هللا ه,,و ال,,ذي يمل,,ك، وه,,و ال,,ذي ي,,وزِّع
من خيره على الناس، فال األرض، وال السماء، وال البحر تع,ود ألح,,د منَّا.
وقولي له أيضًا إنَِّك تتعبين ال ليأكل اآلخرون من ج,نى ي,ديِك، ب,ل لت,أكلي
أنِت وتطعمي اآلخرين. وإذا كان لِك جاٌر فقير، فاطرقي باب,,ه كلَّم,,ا دعت,,ِك
نفسك لتكوني ابنة الحياة، واعِطي,,ه خ,,بزًا وخم,,رًا، ف,,إنَّ الخ,,بز ال,,ذي تض,,عينه
رك من العبوديَّة، وإنَّ الخم,,,رة على مائ,,,دة الغ,,,ير ه,,,و المعموديَّة ال,,,تي تح,,,رِّ

دين.     التي تسكبينها في كؤوس العطاش هي السرُّ الذي به تتجدَّ

وختمُت كالمي إلى الم,,,,,رأة ق,,,,,ائاًل: نعم أيَّته,,,,,ا الم,,,,,رأة. امإلي رئتي,,,,,ِك به,,,,,واء
جدي,د، وارفض,ي أن ت,ركعي ألنَّ الرك,وع هزيم,ة وانحط,اط. وإذا ك,ان عن,دِك
أوالد، فعلِّميهم على الص,,,,,بر والفض,,,,,يلة، وعلى الق,,,,,وَّة والش,,,,,جاعة، وان,,,,,زعي
الخ,,,,وف من أرواحهم، ألنَّهم س,,,,يواجهون الكث,,,,يرين ممَّن يطلب,,,,ون الض,,,,عف
في اإلنسان ليمتطوه كما يمتطون البهائم، والويل لهذا اإلنسان إذا استس,,لم
وس,,,لَّم، ف,,,إنَّ ظه,,,ره لن يع,,,رف الراح,,,ة، وجس,,,ده لن يع,,,رف الرك,,,ون! نعم ي,,,ا
ابنتي، كوني وزوجِك واحدًا أحدًا، ولكْن لتكن لِك كرامة، فالموُت على حدِّ

السيف أفضل من الحياة على حدود الهزيمة. 
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ة علمُت أنَّه,,,ا اش,,,ترت خ,,,رجت الم,,,رأة من عن,,,دي س,,,عيدة وراض,,,ية. وبع,,,د م,,,دَّ
ثيابًا جديدة، وأصبحت تعطي جيرانها الفق,راء طعام,,ًا، وص,ار زوجه,ا رجاًل

شة. آخر فتخلَّى بفضل شجاعتها عن طبيعته المتوحِّ

- الهجرة15

ل البق,,,,اء حيث ُولِ,,,,د، ع,,,,ون عن,,,,د المين,,,,اء: منكم َمن يفض,,,,ِّ قلت لرج,,,,ال يتجمَّ
وبعض,,,كم يحبُّ الرحي,,ل واكتش,,,اف المجه,,,ول، أمَّا الرحي,,,ل فعش,,,ق للمس,,,افة،
واعتن,,,,,,اق لديان,,,,,,ة المغ,,,,,,امرة، ف,,,,,,احملوا معكم مت,,,,,,اعكم واض,,,,,,ربوا في البح,,,,,,ر
لتكتشفوا ع,والم جدي,,دة، ف,,أنتم لم توَل,دوا لكي تعيش,وا في ص,,ومعة الحرم,,ان.
وإذا تركتم بيوتكم وحقوَلكم، فال تلتفت,,وا إلى ال,وراء، وال تقول,,وا: ك,,انت عن,,دنا
أمالك كث,,,,يرة، فم,,,,ا تملكون,,,,ه لم يكن يوم,,,,ًا لكم، وق,,,,د أخ,,,,ذه الف,,,,راغ واحتلَّت,,,,ه
الِوحشة. وال تحزن,,وا ألنَّكم ف,,ارقتم أهلكم وإخ,,وتكم وأحبَّاءكم، ففي ك,,لِّ جزي,,رة
ت,,,,نزلون عليه,,,,ا س,,,,يكون لكم أه,,,,ل وإخ,,,,وة وأحبَّاء. البح,,,,ر س,,,,يعلِّمكم أنش,,,,ودة
الم,,دى واألف,,ق، واألم,واج س,تهدهدكم كأطف,ال ُول,,دوا للت,وِّ من رحم الطبيع,ة.
أذك,,,,روا َمن تحبُّونهم وتش,,,,تاقون إليهم في الغن,,,,اء ال,,,,ذي يخ,,,,رج من أف,,,,واهكم
ومن أي,,ديكم أيض,,ًا، وال تقطع,,وا ص,,لة م,,ع من ف,,ارقتم على الش,,اطئ البعي,,د،
فه,,,ؤالء س,,,تجمعكم بهم مائ,,,دة أبديَّة ال ييبس خبزه,,,ا وال يج,,,فُّ م,,اؤه,,,,,,ا، وإذا
عوه على مات أحدكم في األرض البعيدة، فاحملوه على أكفِّكم المتعبة وودِّ

أمل اللقاء. 

ال تحزنوا ألنَّ الحزن من عالمات الموت األبدّي، وأنتم أبناء الحياة. 
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سة فأنتم من غير لوننا وجنسنا وإذا قال لكم أحد: عودوا إلى أرضكم المقدَّ
وقبائلن,,,ا، ف,,,أجيبوه بابتس,,,امة ال,,ودِّ وعلِّم,,,وه أنَّ جمي,,,ع الن,,,اس من جنس واح,,,د
ومن دم واح,,,د، أمَّا ه,,,و فإنَّه ي,,,رى ال,,,وهم فيظنُّه حقيق,,,ة. وإذا ق,,,ال لكم أح,,,د
أيض,,,,,ًا: أنتم خ,,,,,ائنون لألرض ال,,,,,تي فيه,,,,,ا ول,,,,,دتم ومن مائه,,,,,ا ش,,,,,ربتم ومن
يَّة، وحيث تك,ون يك,,ون لن,ا وطن، حقوِلها أكلتم، فقولوا ل,ه: نحن نحبُّ الحرِّ
ونكره العبوديَّة، وحيث تكون العبوديَّة تنتهي أوطاننا. واحذروا أيُّه,,ا األبن,,اء
نى، فق,,,د كنتم جميع,,,ًا فق,,,راء وج,,,ائعين، أن يأخ,,,ذكم الغ,,,رور إذا أص,,,ابكم الِغ,,,
ولم يتغيَّر ش,,,يء ألنَّ َمن ينك,,,ر الماض,,,ي ويتنكَّر ل,,ه ال يس,,,تطيع أن يعيش
في المس,,,,,,,,تقبل. وق,,,,,,,,د كنتم في أوط,,,,,,,,انكم تكره,,,,,,,,ون من ي,,,,,,,,أكلون أم,,,,,,,,والكم،
ويس,,رقون قطع,,انكم، ويحتك,,رون ك,,رومكم، فال ت,,دعوا له,,ؤالء أن يوَل,,دوا من
ص,,وا عليكم حي,,اتكم. إنَّ ال,,ذين يري,,دونكم أذالَّء ت,,ابعين هم جدي,,د بينكم فينغِّ
جماع,ة من األغبي,اء ال,ذين ك,انوا هم ت,ابعين، ويطلب,ون االنتق,ام من أمس,هم
البغيض. وكون,,,وا أوفي,,,اء لألرض ال,,,تي احتض,,,نتكم وأرض,,,عتكم من ث,,,دييها،
فإنَّها أمُّكم بالرضاعة، ومن الخيانة أن تكرهوه,ا أو تلعنوه,ا... أنظ,روا إلى
أهله,ا كي,ف يعيش,,ون وعيش,,وا مثلهم، وكي,,ف يلبس,ون فالبس,,وا مثلهم، وكي,,ف
ثوا مثلهم، وال تفرض,,وا عليهم تقالي,,د ورثتموه,,ا من أج,,دادكم، ثون فتح,,دَّ يتح,,دَّ
ف,,,,,إنَّهم ال يعرفونه,,,,,ا وليس بمق,,,,,دورهم أن يتعلَّموه,,,,,,ا منكم، وب,,,,,داًل من ذل,,,,,ك
تعلَّم,,,وا تقالي,,,دهم، وخ,,,ذوا منه,,,ا م,,,ا يفي,,,دكم. وإذا أق,,,دم أح,,,دكم على مخالف,,,ة
األنظم,,,,,ة، أو أراد أن ينش,,,,,ئ نظام,,,,,ًا على ه,,,,,واه، فوبِّخ,,,,,وه وقول,,,,,وا ل,,,,,ه: أنت
ض,,,يف على ه,,,ذه البقع,,,ة من األرض، وعلى الض,,,يف أن يح,,,ترم األنظم,,,ة

في البيت الذي استضافه. نعم يا إخوتي، أنتم لستم
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 مس,,ؤولين عن كلم,,ة هللا ولس,,تم الم,,دافعين عنه,,ا، وليس هللا في حاج,,ة إلى
بش,,,,ر لكي ينطق,,,,وا باس,,,,مه ويح,,,,اموا عن أمالك,,,,ه وش,,,,ريعته. كون,,,,وا ودع,,,,اء،
وا الي,,,د ال,,,تي أطعمتكم ألنَّه,,,ا ي,,,د مبارك,,,ة ومنه,,,ا أتقي,,,اء، وأوفي,,,اء، وال تعض,,,ُّ

أخذتم الفرح والرجاء.

وإذا مررتم بالقرب من مقبرة، فصلُّوا على األموات وأنتم مغمض,,و العي,,ون،
وال تقول,,,وا: ه,,,ؤالء ليس,,,وا من أمواتن,,,ا، ف,,,األموات ال يعرف,,,ون أس,,,ماءهم وق,,,د
ترك,,,,,,,,وا معاب,,,,,,,,دهم على األرض وذهب,,,,,,,,وا إلى مك,,,,,,,,ان ليس في,,,,,,,,ه معاب,,,,,,,,د وال
أيقون,,,,ات. في الم,,,,وت يتس,,,,اوى البش,,,,ر، فال أبيض وال أس,,,,ود، وال مل,,,,ك وال
عبيد، وال قادة وال صعاليك. الموت يخرجكم من القش,ور البالي,,ة، ويض,,عكم
وجه,,,,ًا لوج,,,,ه أم,,,,ام هللا، ف,,,,ديانتكم حينئ,,,,ٍذ هي م,,,,ا ص,,,,نعتموه إلخ,,,,وِتكم، وم,,,,ا
يتم ب,,,ه من أج,,,ل ع,,,ائالِتكم. وهللا لن يس,,,أل أح,,,دًا عن دين,,,ه ألنَّ دين,,,ه ض,,,حَّ
الخير والس,الم، وال,ذين يقتل,ون وال يفعل,ون الس,الم فه,ؤالء يتع,ذَّبون بفعلِتهم،
أمَّا األش,,قياء ال,,ذين س,,اقتهم الطبيع,,ة فق,,د أحبُّوا س,,الم أنفس,,هم، وقتل,,وا الغ,,ير
من أج,,ل حي,,اِتهم. وص,,دقًا أق,,ول لكم: إنَّ الغرب,,ة تجعلكم تتع,,ذَّبون من أج,,ل
أنفس,,كم ومن أج,,ل غ,,يركم أيض,,ًا، والع,,ذاب فض,,يلة. ف,,افرحوا ألنَّكم اغ,,تربتم
وال تعيش,,,,وا في األح,,,,زان. إنَّ األح,,,,زان نفس,,,,ها ال ت,,,,دخل إلى القل,,,,وب ال,,,,تي

تفيض بالمحبَّة، وال تعانقها األيدي التي تعانق الوجود. 

- الضغينة16

الض,,,,,,,,غينة مقتل,,,,,,,,ة، ليس ألنَّه,,,,,,,,ا نقيض المحبَّة ب,,,,,,,,ل ألنَّه,,,,,,,,ا نقيض الفك,,,,,,,,ر
والحكمة. إذا حقدَت على أخيك فما أنت إالَّ قاتل أعمى وأصمُّ، 
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وإذا حق,,,دَت على زوجت,,,ك وأوالدك تك,,,ون ع,,,دّوًا للحي,,,اة نفس,,,ها، وإذا حق,,,دت
على نفس,,,,,ك تتع,,,,,ذَّب حتَّى الم,,,,,وت. الحق,,,,,د بيت أس,,,,,ود ت,,,,,دخلون إلي,,,,,ه، وال
تخرج,,,,,ون من,,,,,ه إالَّ وقل,,,,,وبكم يابس,,,,,ة، ووج,,,,,وهكم ص,,,,,فراء. من أجل,,,,,ه ان,,,,,دفع
اآلالف إلى الح,,,,روب، وس,,,,يقت البش,,,,ريَّة إلى مج,,,,ازر مخيف,,,,ة. وإذا ك,,,,انت
المحبَّة تعلِّمكم لتصبحوا مفكِّرين وفالس,فة، ف,إنَّ الحق,د يج,رِّدكم من عق,ولكم
فتص,,بحون أش,,باحًا مخيف,,ة في حق,,ل مهج,,ور، تم,,رُّ به,,ا األعاص,,ير والري,,اح
وتلفحه,,ا الش,,موس فال تع,,رف الفص,,ول، لكنَّه,,ا أش,,باح مجرم,,ة، تنفث الن,,ار
من أفواهه,,ا لكي تنش,ر ال,,ذعر والم,وت في األزمن,,ة. وق,د علَّمْتكم الكتب أن
تبغض,,,,,,وا البغض,,,,,,اء، وتحبُّوا المحبَّة، وأن,,,,,ا أعلِّمكم أن تحبُّوا المحبَّة لكي ال
يبقى للبغض كالم على ش,,,,,,,,فاهكم ومك,,,,,,,ان في أفئ,,,,,,,,دتكم. أمَّا إذا بغض,,,,,,,,كم
اآلخ,,,,,رون واحتق,,,,روكم، ف,,,,اعطوهم من كالمكم ذهب,,,,ًا ليغتن,,,,,وا، ومن قل,,,,,وبكم
وا ل,,,ه أناش,,,يد ليس,,,بِّحوا ويرقص,,,وا. وكلَّم,,,ا ع,,,اد إنس,,,ان من حق,,,ده إليكم، فأع,,,دُّ
مائدة عامرة، وادعوا الموسيقيِّين والمرنِّمين، واطلبوا من خ,,دمكم أن يس,,كبوا
الك,,,,,,ؤوس من غ,,,,,,ير حس,,,,,,اب، ف,,,,,,اليوم ت,,,,,,دفنون اللي,,,,,,ل وتحتفل,,,,,,ون بالنه,,,,,,ار،

وستنامون على أجنحة من بياض األقحوان ونقاء الربيع.

ال تع,,اقبوا إنس,,انًا على ض,,غينته، ألنَّكم إذا ع,,اقبتموه أص,,بحتم أنتم حاق,,دين
ومالعين. أمَّا إذا أص,,,,,,,,,بحت ض,,,,,,,,,غينته خط,,,,,,,,,رًا عليكم، فال تقف,,,,,,,,,وا أمام,,,,,,,,,ه
ع,,اجزين وح,,ائرين، ب,,ل كون,,وا أقوي,,اء وُعت,,اة، ألنَّ الض,,عفاء فق,,ط هم ال,,ذين
يسقطون على التراب، فتدوس عليهم الخيول وتأكل العربات من لح,,ومهم،
تهم وينتص,,,رون على الوح,,,وش ال,,,تي ته,,اجمهم. دون بق,,وَّ أمَّا األقوي,,اء فيتمجَّ

وسيقولون لكم: كونوا ضعفاء 
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وخ,,املين، وأن,ا أق,ول لكم: إذا ض,ربكم أح,د بحذائ,ه فال تجيب,وه بالح,ذاء، ب,ل
ل الظالم إلى أن,,,,,وار وك,,,,,واكب. بالكلم,,,,,ة الحقَّة ال,,,,,تي تنق,,,,,ل الجب,,,,,ال، وتح,,,,,وِّ
، ألنَّ الحاق,,,دين ال يعط,,,ونكم واح,,,ذروا أن تكون,,,وا ض,,,حايا في معرك,,,ة الح,,,قِّ
عب,,,,,ير الزن,,,,,ابق وحفي,,,,,ف الش,,,,,جر، ب,,,,,ل يعط,,,,,ونكم أش,,,,,واك الحق,,,,,ول وفحيح
األف,,,,,,,,اعي. فلتكن قل,,,,,,,,وبكم حاض,,,,,,,,رة للمواجه,,,,,,,,ة الص,,,,,,,,عبة، وهي مواجه,,,,,,,,ة
ستخسرون فيها قلياًل، وتربح,ون كث,يرًا، لكنَّ انتص,اركم ه,و انتص,ار مجي,د،

ستفرح به األجيال، وتعتزُّ به العصور اآلتية.

، وبه,,ا اخلع,,وا رداء الكراهي,,ة وتكلَّم,,وا لغ,,ة الس,,الم، فهي لغ,,ة المج,,د األب,,ديِّ
يَّة. عن,,,,,,دما تفهم,,,,,,ون م,,,,,,ون أغالل العبوديَّة لتنطلق,,,,,,وا إلى فض,,,,,,اء الحرِّ تحطِّ
السالم تفهم,,ون لغ,,ة األطي,,ار، وأس,,رار الغاب,,ات والجب,,ال، وتص,,يرون ش,,عراء
يب ال,,ذي يغم,,ركم من غير أن تعرفوا. السالم الذي تعطونه للن,,اس ه,,و الطِّ
ويش,,,,عركم بالغبط,,,,ة، وه,,,,و الس,,,,فينة ال,,,,تي تنق,,,,ذكم في غم,,,,رة الم,,,,وج وه,,,,دير
األعاص,,,,ير، وتوص,,,,لكم إلى المدين,,,,ة ال,,,,تي س,,,,تبنون فيه,,,,ا بي,,,,وتكم، وتربُّون
أوالدكم فيك,,,,,برون ويك,,,,,ثرون في األرض. إنَّ ال,,,,,ذين يعرف,,,,,ون الض,,,,,غينة هم
الجهلة الذين ال يقرأون وال يكتب,,ون، أمَّا ال,,ذين يعرف,,ون الحبَّ فهم الفالس,,فة

الذين اكتشفوا طبيعة هللا وأين يوَج,د، فكالمهم ص,الة وقلوبهم معابد. 

نون17 - المتلوِّ

لين، فخ,,,,,,,,,اطبُتهم بم,,,,,,,,,رارة ق,,,,,,,,,ائاًل: هج,,,,,,,,,رتكم أيُّه,,,,,,,,,ا غض,,,,,,,,,بُت على المتم,,,,,,,,,وِّ
نون.هجرت وجوهكم وأسماَءكم وصوَركم الكبيرة. وتعبت  المتلوِّ
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من كلِّ كلمة تقولون.

أنا في جهة وأنتم في جهة. أنتم مسلَّحون بالحق,,د والض,,غينة، وأن,ا مس,,لَّح بق,,درتي
على الحياة، والضغينة ال تقتل الحياة.

اغض,,,بوا م,,,ا تش,,,اؤون، وافتح,,,وا الن,,,ار كم,,,ا تش,,,اؤون، فاهلل أعط,,,اني أعم,,,ارًا كث,,,يرة
ألعيش في عص,,,,ركم، ف,,,,إذا انتهى عم,,,,ر على أي,,,,دي الطغ,,,,اة  ح,,,,ييُت في عم,,,,ر

آخر...

أنتم تجتمعون في هياكلكم وأنا وحدي، عاريًا في الريح، بصدري أردُّ رصاص,,كم
الغادر. فال تضحكوا في وجهي ألنَّني أكتشف األبالسة وأفضح الثعالب. 

طون الغتيال الكلمة، والكلمة هي األبد واألزل.  وأنتم تخطِّ

وتريدون إطفاء الجمرة التي وضعها هللا في قلبي، وستبقى مشتعلة دائمًا.

ة وال أنتم مجرم,,,ون وتقتل,,,ون في وض,,,ح النه,,,ار، وتكش,,,فون ع,,,,,,,ن خن,,,اجركم الح,,,ادَّ
تخجل,,,ون. وتالحق,,,ون المقت,,,ول إلى الق,,,بر لتقتلع,,,وا أس,,,نانه وقلب,,,ه، وت,,,أكلوا رئتي,,,ه،
وب,,ع,,,,د أن تش,,,بعوا من لحم,,,ه، ت,,,ذهبون إلى بيت,,,ه  في س,,,كينة اللي,,,ل، فتغتص,,,بون

زوجته وتشعلون النيران في الجدران.

أنتم  ص,ور معلَّق,,ة في ص,دور المن,ازل، فرِّيس,يُّون، مقنَّع,,ون، س,,ارقون، وتعيش,ون
على فتات المجد الباطل.

لو كنتم من غير وطني، كنت قلت: لعلَّ هؤالء يكرهونني ألنَّ أجدادي 
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اضطهدوا أجدادهم، وليس لي حقٌّ على َمن ليس من أهلي. ولو كنت من غير
لونكم، كنت قلت: هؤالء لم يألفوا أجناس بشر تختلف عنهم، فألدعهم وشأنهم.

لو كنتم من غير ديني، كنت قلت في نفسي: قد أكون كافرًا في نظرهم، وهم ال
يحبُّون الكافرين.

لكنَّكم من وط,,,ني، ول,,,وني، ودي,,,ني... ف,,,أيُّ وطن علَّمكم أن تفتك,,,وا بأبنائ,,,ه؟ وأيُّ
دين أوعز إليكم أن تقتلوا وتمثِّلوا باالجساد؟

، وتقول,,,وا: ههن,,,ا اذًا، فتعطف,,,وا عليَّ أنتم تطلب,,,ون منِّي أن أق,,,ف على أب,,,وابكم ش,,,حَّ
رجل خاضع وضعيف، وفي وسعنا أن نمتلك,,ه، ونس,,يِّره كم,,ا نش,اء. وتري,,دون أن
أع,,ترف أم,,ام البش,,ر ب,,أنَّكم نبالء ومالئك,,ة، فتكرِّم,,وني، وتك,,افئوني كم,,ا تك,,افئون
الع,,,,,اجزين من أتب,,,,,اعكم. وتحبُّون أن أق,,,,,ول فيكم كالم,,,,,ًا لتغ,,,,,دقوا عليَّ باله,,,,,دايا،
موا ألطف,,الي ش,ربة م,,اء، ولكنَّني ال أق,,ول إالَّ حقيقتكم الجارح,ة، وأم,,وت من وتق,,دِّ

العطش وال أشرب من أيديكم، ألّن أيديكم صفراء، وماءكم مالح ومسموم. 

من أيِّ جنس أنتم وأج,,,,,دادكم ب,,,,,اعوا المس,,,,,يح وأنك,,,,,روه، وأنتم تص,,,,,لبون اإلنس,,,,,ان
وتخونون,,,,,,ه؟ وكي,,,,,,ف تج,,,,,,رؤون على الص,,,,,,الة، وص,,,,,,التكم ش,,,,,,تائم وطعن,,,,,,ات في
الض,,,,مير؟ كي,,,,ف يس,,,,تقبلونكم في المعاب,,,,د، وفي ص,,,,دوركم معاب,,,,د فارغ,,,,ة إالَّ من
الخري,,,,,,,,ف واليب,,,,,,,,اس؟ وكي,,,,,,,,ف ت,,,,,,,,دَّعون أنَّكم أبن,,,,,,,,اء هللا وأنتم الجهل,,,,,,,,ة والنمَّامون
واألف,,,,اَّكون، ف,,,,إذا طلب منكم أخ,,,,وكم رغيف,,,,ًا اعطيتم,,,,وه كيس,,,,ًا ممل,,,,وءًا باألف,,,,اعي
والعق,,,,ارب، وق,,,,د ت,,,,دفعون بالمس,,,,امير إلى حلق,,,,ه، وتص,,,,لبون أبن,,,,اءه على أب,,,,واب

المدينة؟
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ع,,,رفتكم ي,,,وم اض,,,طهدتموني، وخنتم,,,وني، وطردتم,,,وني من دي,,,اركم، وكنت
أعطيكم الكلم,,ة، وأص,,حبكم إلى حق,,ول الفك,,ر ألغ,,نيكم. ولم أع,,رف أنَّكم ال

تميِّزون بين الكلمة والحذاء، وبين الوردة والخنجر.

ي,,ا لهفي على أمَّة فيه,,ا تعيث,,ون فس,,ادًا، وُتظه,,رون عليه,,ا العط,,ف والمحبَّة،
في مسرحيَّة مبكية ال يكشفها إالَّ األذكياء والمؤمنون!

ي,,,,,ا لهفي على أمَّة ك,,,,,ذبتم عليه,,,,,ا ط,,,,,وياًل وم,,,,,ا زلتم تك,,,,,ذبون، في,,,,,ا لكم من
ممثِّلين بارعين ويا لنا من متفرِّجين أغبياء!

ُكلوا واش,,ربوا على س,,ذاجة الن,,اس ال,,ذين يجهل,,ونكم، وافرح,,وا ألنَّكم ترقص,,ون
في المآتم وتبصقون على الجثث المحنَّطة.

ن,,,,ون، ي,,,,ا أبن,,,,اء األف,,,,اعي: إنَّ إلهكم ال ولكنِّي ص,,,,دقًا أق,,,,ول لكم أيُّه,,,,ا المتلوِّ
يشبهني وال يناسبني، وال يمتُّ إليَّ بصلة، فأنا أعبد إله الحقِّ الذي يعطي
ثوب,,,,,,,ه لمحت,,,,,,,اج، وخ,,,,,,,بزه لج,,,,,,,ائع. إلهي ي,,,,,,,زورني عن,,,,,,,دما أك,,,,,,,ون في ال,,,,,,,برد
والعاصفة، فيضع الحطب في موقدي، ويترك على كتفي رداًء، وفي فمى

لقمة.

إلهكم مزيَّف مزيَّف...  تمث,,,,,,,,ال ف,,,,,,,,ارغ من المع,,,,,,,,نى، وإلهي حيٌّ في ك,,,,,,,,ّل
ثه. مكان، أستمع إلى صوته وأحدِّ

دوها، فم,,,ا أروع لس,,,ت من عب,,,دة األص,,,نام ألعب,,,دكم، فاعب,,,دوا أنفس,,,كم ومجِّ,,,
دون دون إله,,ًا يك,,ون فيهم ويكون,,ون في,,ه، وم,,ا أبش,,ع ال,,ذين يمجِّ,,, ال,,ذين يمجِّ,,
إلهًا من صنع أيديهم المدنَّسة، روحه من تراب ووجهه من حديد وصدأ.
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-الصدق18

 َمن هم الصادقون؟ 

 هم ال,,ذين يرفع,,ون جب,,اههم للش,,مس، وال يخ,,افون من العواص,,ف والرع,,ود.
الص,,,,دق ه,,,,و الوع,,,,د ال,,,,ذي قطع,,,,ه هللا للبش,,,,ر، وهم  يك,,,,ذبون. والك,,,,ذب ه,,,,و
ن ويخ,,,اف من افتض,,,اح أم,,,ره؟ ه,,,و الجبان,,,ة. أم,,,ا رأيتم الك,,,اذب كي,,,ف يتل,,,وَّ

القاتل المقنَّع الذي يقتل الضمير فيه قبل أن يقتل اإلنسان. 

الص,,,,,ادق يتح,,,,,دَّث إلى هللا وهللا يحادث,,,,,ه، والك,,,,,اذب ش,,,,,يطان أعمى، يتخفَّى
على ال,,,,,,,,,دروب والمف,,,,,,,,,ارق ليوق,,,,,,,,,ع بين الن,,,,,,,,,اس. الص,,,,,,,,,دق يجعلكم أنقي,,,,,,,,,اء
وط,,,اهرين، والك,,,ذب يجبلكم ب,,,تراب أس,,,ود، فمهم,,,ا تظ,,,اهرتم ب,,,البراءة يك,,,ون
الحق,,,,د ظ,,,,اهرًا على وج,,,,وهكم. ول,,,,و غطَّيتم  س,,,,واد  نفوِسك,,,,,,,م  بثل,,,,وج القمم

وأجنحة المالئكة، فإنَّ األص,,ب,اغ ال تخفي شيئًا من طبيعة الذات.

الك,,,اذب يقت,,,ل أهل,,,ه وأبن,,,اءه ويض,,,رم الن,,,يران في المن,,,ازل، فيحيله,,,,ا رم,,,ادًا،
والصادق يبني بالمحبَّة، والمحبَّة تبنيه.

ي,,,,,ه، ويجعل,,,,,ه وم,,,,,ا أجم,,,,,ل اإلنس,,,,,ان ال,,,,,ذي يع,,,,,ترف بأخطائ,,,,,ه، فاعتراف,,,,,ه ينقِّ
ثك بالرفق والحن,ان، صافيًا كالثلج، وطليقًا كالينابيع. أمَّا الكاذب الذي يحدِّ
ويطعنك بخنجر عندما تغيب عن أبصاره، فهو أبشع من الفرِّيس,,يِّين وأقبح

من الصالبين.

وما أكثر الحمقى الذين يكذبون كلَّ يوم،  فالناس يعرفونهم، وإن
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 ك,,,,,,,انوا ال يقول,,,,,,,ون حقيقتهم. الك,,,,,,,اذبون يحُكم,,,,,,,ون على الن,,,,,,,اس بالجه,,,,,,,ل،
ويفرح,,ون ألنَّهم أذكى من أن يكتش,,َفهم البش,,ر. لكنَّ هللا جع,,ل للن,,اس عق,,واًل
وأعين,,ًا، فليس ك,لُّ من تجاه,ل ج,,اهاًل، وليس ك,,لُّ َمن ت,,ذاكى ذكّي,,ًا. وص,دقًا
يَّة، والك,,,,ذب ه,,,,,و ابن أق,,,,ول لكم أيُّه,,,,ا األبن,,,,,اء إنَّ الص,,,,,دق مول,,,,ود من الحرِّ
ي,,,,,ة، وَدع,,,,,وا أبن,,,,,اء العبوديَّة في ك,,,,,لِّ واد، العبوديَّة. فكون,,,,,وا أنتم أبن,,,,,اء الحرِّ
فهؤالء يعيشون في القي,,ظ، ويموت,,ون في األس,,ى، وتك,,ون أكف,,انهم من س,,واد

الليل وأجنحة الوطاويط.

-يوم الثأر19

يفهم,,,ون كي,,,ف أنَّ ك,,,انوا يم,,,دُّون رغي,,,ف ال,,,دموع كب,,,يرًا  كض,,,وء القم,,,ر، وال
كلمة يمكن أن تيبس، وتحملها عربُة السكوِت إلى رصيف بعيد، أبع,,د من

أجنحة الخيال.

ل,,وه م,,اًء ، أرس,,لوا رجاًل منهم، إلى القبائ,,ل، وحمَّ بعد أيَّام م,,,,,ن الغضب المرِّ
مالحًا، وطعامًا ال ُيشبع نفس,ًا حاق,,دة. ك,ان ذل,ك الرج,ل أخ,ًا للقتي,ل، وحفي,,دًا

للقتلة.

أمروه بأن يعود إليهم، بعد حين، وفي قلبه خطيئة.

قالوا له: أنت رس,وُل العتم,,ة، فلن يه,دأ لن,,ا ب,,ال، قب,,ل أن ت,ُ,فرغ ه,,ذه البندقيَّة
في جسد.

ك,,,,انت في ض,,,,ميره غاب,,,,ة، لكنَّه مش,,,,ى ط,,,,وياًل، ط,,,,وياًل، وأس,,,,ئلته في فم,,,,ه
كصيحة غراب:
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د الحياة فجأة، وتنهار السماء؟ لماذا تتجمَّ

لماذا ال يعيد البكاء سفينة من جزر الصمت والضياع؟

لماذا ال تتحطَّم أضالع الزوال، ونعيش إلى نهايةالنهاية؟

ومن ه,,و القات,,ل ي,,ا ت,,رى؟ أص,,هيُل حدي,,ٍد؟ أم لحظ,,ٌة مريض,,ة؟ أم ص,,دفة المك,,ان
والزمان، والدم يسيل  بينهما؟ وهل تمحو إغماضة عين صورة جميلة في قلب؟

ارتعش من ه,,ول أفك,,اره، وص,,عد بين التالل، ينش,,د أغني,,ة عن رج,,ل ت,,رك بيت,,ه،
وأهله، فابتلعه الغموض، وأصبح وردًة في بال.

كان علي,ه أن يج,د أح,دًا مس,,ؤواًل عن الغي,,اب، لكي ينقضَّ علي,ه، ف,يروي عطش,,ه
إلى الث,,,,أر. وبع,,,,د رحل,,,,ة ك,,,,اد يغلب,,,,ه فيه,,,,ا الض,,,,جر، رأى نبع,,,,ًا يتس,,,,اقط من بين
ته، وكم ك,,,انت دهش,,,ته عظيم,,,ة عن,,,دما الص,,,خور، ف,,,اقترب لكي يش,,,رب من فض,,,َّ
لمح من بين األش,جار الكثيف,ة رجاًل جالس,ًا على حج,ر، ويض,ع رأس,ه بين يدي,ه،

كمن يفكِّر!

ة، والحرق,,ة في مقلتي,,ه، حّتى إذا تعب من البك,,اء، كان الرجل الج,الس يبكي بش,دَّ
رفع يديه إلى الغيوم البيضاء، وهو يقول بصوت متقّطع:

ه,,,,,ل أطلب من,,,,,ك المس,,,,,امحة ي,,,,,ا ربُّ إذا ك,,,,,انت نفس,,,,,ي ال تسامحن,,,,,,ي؟... وه,,,,,ل
أس,,,تحقُّ أن ُأدعى ل,,,,ك ابن,,,ًا، إذا كنُت كف,,,رت ب,,,النبوءة واألنبي,,,اء؟... نعم ي,,,ا إل,,,ه

 أخم,,دُتهاالنور والوالدة، لقد أخطأت في حقَِّك، وأخمدت الحياة في أح,,د أبنائ,,ك.
بدم بارد، كأنِّي حيواٌن في 
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يَّة، ال يع,,,,,,رف مع,,,,,,نى الش,,,,,,رائع والن,,,,,,واميس، فأص,,,,,,بح الن,,,,,,دم فأس,,,,,,ًا على برِّ
عظ,,امي، وك,,اد األس,,ى يطحُن رأس,,ي الف,,ارغ إالَّ من ص,,وت ين,,ادي كط,,ائر
الهام,,,ة... فم,,,اذا أفع,,,ل ي,,,ا ربُّ لكي أكفِّ,,,ر عمَّا جنيت,,,ه؟ وه,,,ل من توب,,,ة في
رني؟ لق,,,د خنُت المحبَّة، وه,,,ربت الك,,,ون يمكنه,,,ا أن تمح,,,و اإلثم ال,,,ذي ي,,,دمِّ
منه,,,,ا كجب,,,,اٍن إلى أقبي,,,,ة الض,,,,غينة، ومن,,,,ازل العبوديَّة... فم,,,,ات الرج,,,,ل...
م,,,ات، ودم,,,اؤه على أص,,,ابعي... م,,,ات وي,,,داه ض,,,ارعتان إلى الس,,,ماء، وفي
وجه,,ه س,,ؤال أك,,بر من الص,,باح. م,,ات ألنَّ اإلنس,,ان ال,,ذي فيَّ ص,,ار دمي,,ة
... مات مرَّة واحدة... وبينما كان يغمض عينيه ق,ال لي: "أن,ا في يد الشرِّ
ال أعرف,,,,,,,,ك، فلم,,,,,,,,اذا تري,,,,,,,,دني أن أت,,,,,,,,رك أبن,,,,,,,,ائي في الحق,,,,,,,,ل، وأذهب إلى
جن,,ازتي؟" م,,ات م,,رَّة فق,,ط، وأن,,ا أم,,وت م,,رَّات، ألنَّ رحيل,,ه من ه,,ذه األرض
ص,,,,ار عقرب,,,,ًا تن,,,,ام تحت وس,,,,ادتي، وتتل,,,,وى تحت ثي,,,,ابي. من أجل,,,,ه أس,,,,لِّم

روحي في الليل والنهار، في
 الصبح والمساء، في الشتاء والصيف، ألنِّي أع,,,رف أنَّ جريمت,ي ال نهاية

 لها. جريمة تنحِدر كالسيِف على عنقي.

ك,,,,,ان يق,,,,,ول ذل,,,,,ك، ورأس,,,,,ه بين يدي,,,,,ه. وعن,,,,,دما انتهى من كالم,,,,,ه، أجهش
بالبكاء مرَّة أخرى. وكان الرجل اآلخر واقفًا وراء األشجار الكثيفة، م,ذهواًل
بها إلي,,ه. ك,,ان س,,هاًل علي,,ه أن يطل,,ق الن,,ار ممَّا س,,معه. رف,,ع بندقيَّت,,ه، وص,,وَّ
في رأس,,ه ألنَّه ق,,ريب من,,ه، وال تفص,,لهما س,,وى خط,,وات... غ,,ير أنَّ الع,,رق
ه. ك,,ان يتص,,بَّب من جبين,,ه. أخفض بندقيَّت,,ه لكي يمس,,ح الع,,رق بط,,رف كمِّ,,
وما إن رفع البندقيَّة من جديد، حتَّى شعر بأنَّ يدًا لطيفة تمتدُّ إليه، وت,,دفع
ب,,ه إلى ال,,وراء، وص,,وتًا خفيف,,ًا ي,,أمره ب,,أن يتخلَّى عن قناع,,ه األس,,ود، ويع,,ود

إلى أهله مبتسمًا،
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 وعاقاًل كطفل صغير. 

اء، والنس,,اء وفي اليوم التالي، رجع إلى قبيلته، فاجتمع حوله الرجال األشدَّ
واألطفال جميعًا، وسألوه: هل قتلت,َه؟

أجابهم: ذهبت لكي أقتله، فوجدت أنَّه قتل نفسه...

- هل تعني أنَّنا ثأرنا من القاتل؟

- نعم، لقد ثأرنا ولم نطلق رصاصة في فراغ... ثأرن,,ا ولم نف,,رغ بندقيَّة في
جسد.

ثنا بلغ,ة غامض,ة يتس,اوى فيه,ا الم,وت والحي,اة. نري,د أن نفهم َمن - ال تح,دِّ
ه,,و القات,,ل؟ ولم,,اذا قتل,,ه؟ ونري,,د أن ن,,راه جثَّة بال ح,,راك ليتس,,اوى القات,,ل م,,ع

المقتول... قْل لنا الصحيح.

- إنَّه رجل ال تعرفونه، وال يعرفه أح,,,,,د. رج,,,ل غريب عن ذاته. وكم

 كنت أري,,,,د أن أطل,,,,ق الن,,,,ار في وجه,,,,ه! ف,,,,أنتم تعلم,,,,ون جيِّ,,,,دًا أن,,,,ني لس,,,,ت
ض,,,عيفًا، وال أخ,,,اف من المواجه,,,ة، وبن,,,دقيَّتي ال تخطئ، لكنَّن,,,,ي رأيت,,,ه جثَّة

هامدة! سألت عنه نفسه، فأجابتن,ي: "لقد أخذ حياته بيده."

تف,,رَّق الرج,,ال والنس,,اء واألطف,,ال، وك,,ان الظالم ق,,د ب,,دأ يخيِّم على األرض،
فلمعت نجم,ة في الس,ماء، كأنَّه,ا ص,الة، ورف,رفت بوم,ة على غص,ن ش,جرة

هرمة، كأنَّها قبر حالك.
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- الرجل وأبناؤه20

سمعُت رجاًل يتشاجر مع أبنائه، ويق,ول لهم: أنتم لس,ُتم أبن,ائي وال أع,رفكم.
اق,,,تربُت من الرج,,,ل ال,,,ذي ك,,,ان ذا هيب,,,ة ووق,,,ار، ولم,,,,َّا رآني خ,,,فَّ إليَّ وه,,,و
يطرح التعب عن وجهه المجعَّد. وكانت عيناه تتألآلن ب,دموع الخيب,ة. ق,ال
لي بص,,,,,وت ج,,,,,اّف: ه,,,,,ل رأيَت ي,,,,,,ا س,,,,,يِّدي الك,,,,,اهن؟ إنَّ ه,,,,,,ؤالء األوالد ال
يحترمون,,ني ويع,,املونني بقس,,وة. ثمَّ اق,,ترب منِّي أبن,,اؤه وق,,الوا: ه,,ذا العج,,وز
الذي يقف أمامك أيُّها الك,اهن يحتقرن,ا ألنَّن,ا أص,غر من,ه، ويري,د أن يف,رض
ر، فال يج,,,,,وز لآلب,,,,,اء أن علين,,,,,ا تعاليم,,,,,ه وش,,,,,رائعه، ونحن في زمن التط,,,,,وُّ

يحكموا علينا.

وقفت أمام األب وأبنائه متض,,ايقًا من كالم,,ه وكالمهم، ثمَّ خ,,اطبتهم ق,,ائاًل:
ويَل,,,ه َمن يف,,,رِّق بين األب وأبنائ,,,ه، وبين األمِّ وابنته,,,ا، وبين الج,,,ار وج,,,اره،
فقد جاء ليهدم ال ليبني. فانظروا إلى األمام  أُيها الن,,اس، ولكن ال تتنكَّروا
لم,,ا تركتم,,,وه وراءكم، ف,,,إنَّ الم,,,رء يأخ,,,ذ م,,ا يفي,,,ده من الماض,,,ي وه,,,و يخط,,,و
بخط,,وات حثيث,,ة إلى المس,,تقبل. أم,,ا رأيتم كي,,ف أنَّ الطي,,ور ت,,ترك أعشاش,,ها
في الصباح وتعود إليها في المس,,اء؟ وكي,,ف أنَّ القطع,,ان في ال,,براري تحنُّ
إلى حظائره,,ا، على ال,,رغم من أنَّ الطبيع,,ة تعطيه,,ا ك,,لَّ ش,,يء من المأك,,ل
والمش,,,رب؟ فال تتس,,,رَّعوا في أحك,,,امكم، وال تنش,,,غلوا بالتع,,,اليم الض,,,الَّة ال,,,تي
تس,,,,,عى إلى التخ,,,,,ريب. إنَّ هللا أوج,,,,,دكم وأحبَّكم ويري,,,,,دكم أن تحبُّوا الغرب,,,,,اء
عنكم، فكي,,,,ف بأقرب,,,,ائكم ي,,,,ا قليلي اإليم,,,,ان؟ إنَّ المحبَّة هي الش,,,,مس ال,,,,تي
تض,,,,,,,,يء عليكم جميع,,,,,,,,ًا وال تميِّ,,,,,,,,ز أح,,,,,,,,دًا منكم، وعليكم أنتم أن تس,,,,,,,,تهدوا
بأنواره,,,,,,,,ا فال تض,,,,,,,,يعوا في الطري,,,,,,,,ق. كون,,,,,,,,وا ودع,,,,,,,,اء كاليم,,,,,,,,ام، وأقوي,,,,,,,,اء
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كالعاص,فة. وكون,وا فاض,لين كالم,اء الرق,راق وث,ابتين كأش,جار الغاب,ة. هك,ذا
ثهم عن أعلِّمكم وأوص,,,,,يكم، فخ,,,,,ذ أيُّه,,,,,ا الرج,,,,,ل أبن,,,,,اءك إلى الم,,,,,نزل، وح,,,,,دِّ
المحبَّة ال,,,,,,,,,تي في قلبِ,,,,,,,,,ك، فهم ال يرونه,,,,,,,,,ا ألنَّ المحبَّة تتخفَّى وراء قن,,,,,,,,,اع
قوا شفَّاف، وأنتم أيُّها األوالد، سيروا إلى منزلكم واإليمان في قل,وبكم، وص,دِّ
أنَّ من أعطوكم الحياة ال يستطيعون أن يمنعوه,ا عنكم، ف,إنَّ األرض ال,تي
أطلعت الش,,جرة ال تغادره,,ا وال تبتع,,د عنه,,ا، ب,,ل تظ,,لُّ ملتص,,قة به,,ا، ولكن
عليكم أن ُتظه,,,روا العط,,,ف على َمن هم أك,,,بر منكم، ألنَّ ه,,,ؤالء يش,,,عرون
بالوح,,,,,دة والع,,,,,ذاب كلَّم,,,,,ا تق,,,,,ادمت األيَّام... نعم أيُّه,,,,,ا األبن,,,,,اء األع,,,,,زَّاء، إنَّ
الش,,,,,جاعة تنقص,,,,,كم وأنتم تس,,,,,يرون في المع,,,,,ارج الملتوي,,,,,ة، ف,,,,,إذا زلَّت بكم
أق,,,,,,دامكم ص,,,,,,رختم: َمن يخلِّص,,,,,,نا؟ ولكنِّي أق,,,,,,ول لكم ص,,,,,,دقًا: إنَّ اإلنس,,,,,,ان

يخلِّص نفسه ويخلِّص اآلخرين معه أيضًا.

كم، ف,,اطرحوا الض,,عف أنتم أيُّها األحبَّة مختلفون ألنَّ الض,,عف يمتل,,ك نفوس,,َ
عن أجس,,,,,,ادكم وأرواحكم وانهض,,,,,,وا إلى الفض,,,,,,يلة فعانقوه,,,,,,ا وافرح,,,,,,وا به,,,,,,ا.
وعندما يقول الم,رء ألبنائ,ه: أنتم لس,تم أبن,ائي، فإنَّه ينك,ر ذات,ه ويقتله,ا أم,ام
عينيه، بل يس,,ير في مأتمه,ا وه,و يبكي وينتحب. وعن,دما ال يح,ترم األبن,,اء
آب,,,اءهم وأمَّه,,,اِتهم ف,,,إنَّهم يكف,,,رون باهلل ال,,,ذي أوج,,,دهم كم,,,ا أوج,,,د الن,,,ور من
الش,,مس والنه,,ر من الينب,,وع. وإذا ك,,ان اآلب,,اء يفرض,,ون عليكم ش,,رائعهم فال
تغضبوا، بل خذوا منها ما يفيدكم، وإذا سألوكم: لماذا لم تأخذوا ك,,لَّ ش,,يء
ذ. وإنِّي فقول,,وا لهم: إنَّ َمن ُيعطي كث,,يرًا ال يس,,أل عن القلي,,ل ال,,ذي لم يؤَخ,,
مون صدقًا أق,,ول لكم: إنَّ م,,ا تأخذون,,ه من أهِلكم ه,,و الخم,,يرة ال,,تي به,,ا تتق,,دَّ

وتغتُنون. 
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نظ,,,,ر األبن,,,,اء بعض,,,,هم إلى بعض، وق,,,,الوا لوال,,,,دهم: س,,,,امحنا ي,,,,ا أبي على
ض,,,عفنا واقبلن,,,ا في ملكوت,,,ك، فإنَّن,,,ا ق,,,د ظننَّا أنَّن,,,ا أبن,,,اء الحي,,,اة، ونس,,,ينا أنََّك
أنت َمن أعطان,,ا الحي,,اة. ونع,,ُدك ي,,ا أبي ب,,أن نبقى أوفي,,اء ل,,ك ول,,و أص,,بحنا

رجااًل، فإنَّ قطرة الماء تعود إلى البحر، فيحضنها بحنان ورفق.

تهلَّلت أس,,ارير الوال,,د العج,,وز، وق,,ال بص,,وت ع,,ذب: ط,,وبى لكم ي,,ا أبن,,ائي
ألنَّكم اهت,,ديُتم إلى الحقيق,,ة، وخ,,رجتم من العتم,,ة إلى ن,,ور الص,,باح. تع,,الوا
معي إلى الم,,,,,,نزل لنحتف,,,,,,ل بع,,,,,,ودِتكم من رحل,,,,,,ة الض,,,,,,,الل، ونغتب,,,,,,,ط مع,,,,,,ًا

بانتصاركم وانتصاري. 

-  المال21

ح,,دثت مجاع,,ة في ذل,,ك الزم,,ان، ف,,اقترب منِّي جماع,,ة من الفالَّحين ال,,ذين
تهم الحاج,,,,ة، ودفع,,,,وا بأبن,,,,ائهم إلى أقف,,,,رت حق,,,,ولهم، وغزاه,,,,ا الج,,,,راد، فعض,,,,َ
ل في الق,,,رى المج,,,اورة. ق,,,ال لي أح,,,دهم: إنَّ المعاب,,,د هي بي,,,وت هللا، التس,,,وُّ
وعليَك أن تساعدنا، فنحن أبناء هللا، وقد صرفنا من أموالنا لكي نبني ه,,ذا
المعبد. وقال آخر: إنَّ المعابد هي منازل الفقراء، وفيه,,ا الُق,وت ألجس,,ادهم
وأرواحهم. وقالت امرأة: أال ترى أيُّها الك,,اهن م,,اذا أص,ابنا؟ فلم,,اذا ال تفع,,ل

شيئًا إلنقاذنا وإشباع أوالدنا الذين يبكون ويئنُّون؟

قلت  للن,,اس: ص,,دقُتم ي,,,ا أبنائ,,,ي وأحبَّائ,,,ي، فالمعاب,,,د ه,,,ي من,,ازل أرواحكم،
وأنتم سكبتم فيها العرق والدموع، ورفعتم  أعمدتها على أكتافكم المرهقة. 
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نى وفي أيَّام الفق,,ر والمجاع,,ة. وإنَّ هللا لن والمعاب,,د تص,,لح لكم في أيَّام الِغ,,
يح,,,زن إذا أع,,,اد إليكم أم,,,والكم، ولن يبقى عاري,,,ًا إذا أعط,,,اكم لباس,,,ًا لتس,,,تروا
ع,,ريكم، ولن يج,,وع إذا فتح لكم أبواب,,ه لت,,أكلوا وتش,,ربوا من خيراِت,,ه. إنَّ في
خزان,,,تي قلياًل من الم,,,ال، فخ,,,ذوه واش,,,تروا ب,,,ه خ,,,بزًا لتش,,,بعوا، ف,,,إنَّ المجاع,,,ة
قاسية وال ترحم، ولعلَّه,,ا من عالم,,ات األزمن,,ة. وفي الص,,ندوق عن,,د الزاوي,,ة
هن,,,,,,اك، بعض من نق,,,,,,وِدكم ال,,,,,,تي كنتم تض,,,,,,عونها في,,,,,,ه ن,,,,,,ذورًا وص,,,,,,دقات،
فافتحوه واس,تعيدوا أم,والكم، واذهب,وا إلى الس,وق وابحث,وا عن طع,ام ألبن,ائكم
وبن,,اتكم. وص,,دقًا أق,,ول لكم أيُّه,,ا الن,,اس الفق,,راء: إنَّكم حين تأخ,,ذون من هللا
ال ت,,,,نزعون عن أنفس,,,,كم ص,,,,فة العط,,,,اء، فق,,,,د أعطيتم بف,,,,رح عن,,,,دما ك,,,,انت
ك,,,رومكم غنيَّة وخ,,,وابيكم طافح,,,ة ب,,,الزيت، ونحتْت أي,,,ديكم الط,,,,اهرة حج,,,ارة
المعبد البيضاء... وكنتم في الس,,نين الماض,,ية تج,,ودون بم,,ا ملكت أيم,,انكم
وال تبخل,,ون في ش,,يء، حتَّى أص,,بحتم في ك,,رمكم وعط,,ائكم مض,,رب المث,,ل
في الق,,,رى والم,,,دن... وال يض,,,ير المعب,,,د أن يك,,,افئكم على أرواحكم الطيِّب,,,ة
وقل,,وبكم الع,,امرة بمحبَّة الخ,,الق. نعم ي,,ا إخ,,وتي، إنَّ ك,,لَّ حج,,ر هن,,ا ينط,,ق
بما صنعتم في الزمان الغابر، وكلُّ جدار يتحدَّث عن تضحياتكم الغالي,,ة.
لقد كانت تجارتكم رابحة، ولم تدفنوا في األرض كن,,وزكم، ف,,احِملوا أرب,,احكم
ال,,تي نلتموه,ا من م,,ذبح ال,ربِّ الغ,,افر، واذهب,وا إلى بي,وتكم ف,رحين متهلِّلين،
وارقص,,وا ألنَّ هللا يع,,,رفكم في الف,,,رح والح,,,زن وال يتخلَّى عنكم حين تكون,,ون
في حاجة إليه... ولكْن ال تقولوا أم,,ام الن,اس: إنَّ هللا أعطان,ا، فال,,ذي يأخ,,ذ
يأخ,,,ذ بص,,,مت وال,,,ذي يعطي يعطي بص,,,مت أيض,,,ًا. وإذا س,,,ألكم األغني,,,اء:

من أين جئتم بالمال وقد
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 كنتم فق,,,,,راء؟ فال تجيب,,,,,وا، ألنَّكم إذا نطقتم بالحقيق,,,,,ة، ف,,,,,إنَّ الكث,,,,,يرين منهم
س,,,,,يجيئون إلى ه,,,,,ذا المك,,,,,ان، ليك,,,,,ذبوا على هللا ويتظ,,,,,اهروا بالحاج,,,,,ة، وهم
يري,,دون أن يأخ,,ذوا مثلم,,ا أخ,,ذتم، فيزي,,دون على ث,,رواتهم ول,,و ق,,درًا قلياًل...
إنَّ ه,,ؤالء ي,,ا إخ,,وتي وأبن,,ائي ال يش,,بعون ول,,و ك,,انت جمي,,ع كن,,وز ال,,دنيا في
أيديهم. أنتم تشعرون بالجوع في أيَّام  الجوع، أمَّا ش,,عورهم ب,,الجوع فق,,د ب,,دأ

منذ والدتهم وال ينتهي إالَّ إذا صاروا في القبور.

يَّة22 - الحرِّ

يَّة ف,,,,,,,أنتم ج,,,,,,,اهلون من قبائ,,,,,,,ل الثلج والخم,,,,,,,ول، وإذا لم إذا لم تعرف,,,,,,,وا الحرِّ
س,وا به,ا ف,,إنَّ معاب,دكم من رم,اد وأحالمكم من ت,راب... يَّة وتتقدَّ سوا الحرِّ تقدِّ
يَّة هي العش,,,,ق الس,,,,ماويُّ ال,,,,ذي غم,,,,ركم وجعلكم تنطق,,,,ون بالعج,,,,ائب، الحرِّ

فتحيون الموتى، وتبرئون المخلَّعين.

يَّة هي األمُّ ال,,,,,,تي أعطتكم ال,,,,,,والدة، وأرض,,,,,,عتكم، وعلَّمتكم أن تتكلَّم,,,,,,وا الحرِّ
لت أسماءكم في سجلِّ الخالدين. وهي الصباح ال,,ذي يش,,رق وتفكِّروا، وسجَّ
نوا الص,باح لكي ال يه,رب من أم,امكم، فتص,بحوا أنتم في عي,ونكم، فاحتض,ِ

والعدم واحدًا ال ينقسم.

دفة، وليس له,ا يَّة لفظة جاءت بها الصُّ سيقولون لكم في المجالس إنَّ الحرِّ
رتم معنى في القواميس والكتب المقدَّسة. وسيقولون أيضًا أم,امكم: إذا تح,,رَّ
من العبوديَّة والخن,,,,وع، ف,,,,أنتم تس,,,,تجيبون لن,,,,داء الث,,,,ورة، والث,,,,ورة من ص,,,,نيع
الش,,ياطين. وال,,ذين يقول,,ون ذل,,ك هم أولئ,,ك ال,,ذين ينظ,,رون إلى الش,,مس وال

يرونها، ألنَّهم يرتدون أقنعة من
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 خي,,,,وط الظالم، ويس,,,,تجيبون لن,,,,داء الس,,,,كوت. ويري,,,,دونكم أن تس,,,,يروا على
خطى األج,,,داد ال,,,ذين ك,,,انوا يقبِّل,,,ون الي,,,د ال,,,تي تقتلهم، ويخض,,,عون للس,,,يف

الممدود على رقابهم.

يَّتكم هم عبي,د الكتب الص,فراء ال,تي ج,اءت به,ا األنظم,,ة، وق,,د ال,ذين يكره,,ون ح,رِّ
ولدُتم في العواصف والرياح، فال نظام يقيِّدكم، وال موت يأخذ أمكنتكم.

ال,,,ذين يرفض,,,,ون أن تتكلَّم,,,وا وتكتب,,,وا وتق,,,رأوا ه,,,,,م كهن,,,ة الزن,,,ازين، حيث العتم,,,ة
ثت أي,,,,,,ديهم ب,,,,,,دماء األطف,,,,,,ال وص,,,,,,راخ األبديَّة ونعي,,,,,,ق الغ,,,,,,راب. هم ال,,,,,,ذين تل,,,,,,وَّ

المالئكة.

الذين يراقبون أفواهكم، ويمنعونكم من أن تحبُّوا نساءكم، وأن تفرح,,وا م,,ع أبن,,ائكم
هم أحف,,اد الش,,رائع اآلث,,ِ,مة ال,,تي س,,طَّرتها أي,,ادي الش,,ؤم في العص,,ور ال,ب,ائ,,,دة، ولم

ي,زل كَتبتها يموتون وُيوَلدون على أسرَّة مخلَّعة، وينشرون الويل والخراب.

الحرِّيَّة نقيض الم,,,,وت. له,,,,ا الك,,,,واكب المش,,,,رقة ول,,,,ه عتم,,,,ة القب,,,,ور. له,,,,ا حفي,,,,ف
الش,,جر ول,,ه الخري,,ف الع,,اري. وله,,ا الج,,داول المرنِّم,,ة ول,,ه الخ,,رائب واألش,,باح...
فس,,,يروا م,,,ع الن,,,ور والغن,,,اء واطرح,,,وا عن  أي,,,ديكم القي,,,ود الص,,,دئة، وكون,,,وا ُع,,,راة
كالحقيق,,ة، وه,,ادرين كالس,,يول الجارف,,ة. وكلَّم,,ا س,,ألكم أح,,د: أين تس,,كنون؟ وم,,اذا
ت,,أكلون وتش,,ربون؟ ولم,,اذا أنتم ع,,راة كالص,,خور؟ قول,,وا لهم: نحن نس,,كن في روح
هللا وعناوينن,,ا مكتوب,,ة في س,,فر الخل,,ود... نحن نأك,,ل من خ,,بز الحي,,اة، ونش,,رب

 ألنَّ الذين يرتدون الثياب لم تلفح عبير الزنابق في الحقول. ونحن عراة

67



يَّة أجس,,,,,,ادهم ري,,,,,,اح الغض,,,,,,ب، ولم تغم,,,,,,ر وج,,,,,,ودهم أن,,,,,,وار الفض,,,,,,يلة. الحرِّ
ص,,,,نعتنا كم,,,,ا يص,,,,نع الفالَّح محراث,,,,ًا يش,,,,قُّ األرض، وكم,,,,ا تص,,,,نع الطي,,,,ور
غناء يكسر بندقيَّة الصيَّاد، وكما يص,نع الطف,ل س,فينة من ورق ليغ,زو به,ا
يَّة، وإذا أنكرناه,ا أنكَرن,ا الوج,ود ورمى البح,ار والمحيط,ات. نحن أبن,اء الحرِّ
رتن,ا من ال,وهم والض,ياع، وأعطتن,ا س,الحًا بنا في الغياهب. نحبُّها ألنَّها حرَّ

لنقتل الجمود، ونتمرَّد على الظالم الرهيب.  

يَّة ه,,,,و الخ,,,,وف. وص,,,,دقًا أق,,,,ول لكم ي,,,,ا أحبَّائي إنَّ ال,,,,ذي يمنعكم عن الحرِّ
ولكي تنتص,,,روا على ه,,,ذا الع,,,دوِّ الم,,,تربِّص بكم، فاص,,,نعوا س,,,يوفًا من ن,,,ار
ورماحًا من لهيب، واطعنوه في الص,ميمم، ف,إذا خ,رَّ ص,ريعًا ش,عرتم ب,األلم،
وص,,رختم ألنَّ ج,,زءًا منكم ق,,د ف,,ارق الحي,,اة. وإذا طعنُتم الخ,,وف ولم تقتل,,وه،

فإنَّه يستطيع أن يولد فيكم م,,,ن ج,,ديد ويسيطر على 

مها.  أرواحكم فيستعبدها ويحطِّ

ون على الش,,,,,جاعة هي األداة ال,,,,,تي تتخلَّص,,,,,ون به,,,,,ا من الخ,,,,,وف، وتنقض,,,,,ُّ
االستس,,الم، وَمن ال يمل,,ك الش,,جاعة، فإنَّه س,,يبقى خاض,,عًا وذلياًل، وس,,تمرُّ

به العواصف فترميه جثَّة هامدة على قارعة الطريق.

فتم,,رَّدوا على َم,,,,,,ن وض,,عوا الحدي,,د في معاص,,مكم، وليكن لكم م,,,,,,,ن قل,,وبكم
ركم. وعن,,دما روا من داخلكم فال أحد يحرِّ سالحًا تواجهون به، وإذا لم تتحرَّ
روا لكم معب,,,,,دًا دوا الق,,,,,وَّة ال,,,,,تي في أرواحكم، وعمِّ,,,,, تص,,,,,بحون أقوي,,,,,اء، فمجِّ,,,,,

يَّة. سون فيه المجد، وترفعون صالتكم إلى إله الحرِّ ُتقدِّ
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- الفرح والحزن23

يخ,,برونكم عن الف,,رح ويقول,,ون عن أنفس,,هم إنَّهم اغتبط,,وا في أعراس,,هم وأعي,,ادهم.
ويقول,,,ون لكم أيض,,,ًا إنَّ أح,,,دًا اغتب,,,ط ألنَّ أرض,,,ه ج,,,ادت علي,,,ه ب,,,الخير فأص,,,ابه

الِغنى. فقولوا لهؤالء: إنَّ الغبطة التي تأتي وتذهب هي غبطة ناقصة. 

إنَّ ف,,رحكم ال,,دائم ه,,و رض,,اكم عن حي,,اِتكم، ورض,,اكم ه,,ذا ال يتغيَّر مهم,,ا تغيَّرت
لت أحوال الزمان. الفصول وتبدَّ

أع,,رف فاّلح,,ًا يغتب,,ط إذا أعطى حقل,,ه ثم,,ارًا وف,,يرة، ويغتب,,ط أيض,,ًا إذا جفَّت آب,,اره
وأتلفت األعاص,,,,ير زروع,,,,ه، فكم,,,,ا أنَّ العط,,,,اء من عم,,,,ل هللا فاألخ,,,,ذ أيض,,,,ًا من
عمل,,,ه. وإنَّ ه,,,ذا الفالَّح ال,,,ذي يف,,,رح كث,,,يرًا ويح,,,زن قلياًل ه,,,و واح,,,د من األخي,,,ار

والنبالء.

وأع,,رف رجاًل آخ,,ر نج,,ا م,,,,ن الم,,وت وم,,,,ات رفاق,,,ه، فف,,رح ألنَّ الم,,وت لم يص,,به،
فيا لتعاسة فرحه!

وأع,,,رف واح,,,دًا ف,,,,,,رَح ألنَّه وض,,,ع حيات,,,ه في خط,,,ر وأنق,,,ذ غرب,,,اء ك,,,انوا في عين
العاص,,,,فة، فم,,,,ا أج,,,,ود س,,,,عادته وإن  ك,,,,انت س,,,,عادة ع,,,,ابرة! وأع,,,,,,رف رجاًل رابع,,,,ًا
غمرته السعادة ب,ع,دم,,,ا أخرج,ه ص,يَّاد م,,,ن البح,ر، وك,,ان على ش,فير الغ,رق، ف,ردَّ
له جميله بأن أعطاه حقاًل يزرعه، ومنزاًل يسكنه مع زوجت,ه وأبنائ,ه، فه,ذا الرج,ل

يستطع أن يهب من الذي ردَّ اإلحسان باإلحسان هو رجل عظيم، ألنَّه لم 
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روحه فوهب من أمواله.

ة وأع,رف ام,رأة تف,رح ألنَّ زوجه,ا يحبُّه,ا وهي تحبُّه، فحبُّهم,ا معموديَّة وقص,َّ
خالدة.

أمَّا الح,,,,,,زن، فال ينبغي أن تكره,,,,,,وه... وال ينبغي أيض,,,,,,ًا أن تس,,,,,,يروا مع,,,,,,ه
يس,,,,ين، بي,,,,َد أنَّ ر النفس وتجعلكم قدِّ ض,,,,عفاء ومستس,,,,لمين، فالمعان,,,,اة تطهِّ,,,,

المعاناة الدائمة انتحار.

ر كث,,يرين غ,,يركم. ركم، ولم يح,,رِّ ف,,افرحوا أيُّه,,ا الن,,اس ألنَّ هللا أوج,,دكم، وح,,رَّ
وقد أعطاكم أوالدًا صالحين وأزواجًا وزوجات، ووهبكم عقواًل تب,,دع وتفكِّ,,ر،

وعيونًا تنظر إلى البعيد، وغمركم بمحبَّة ال تزول. 

اف,,رح,,,,,,وا ألنكم ُتحبُّون وتعش,,,,قون وتغنّ,,,,ون للحكم,,,,ة، والحكم,,,,ة ه,,,,,,ي الكت,,,,اب
الذي يْغنيكم ويحفظكم من األذى. 

افرح,,,وا ألنَّكم تنظ,,,رون إلى الش,,,مس وه,,,,,,,,ي تش,,,رق، وإلى اللي,,,ل وه,,,و يج,,,رُّ
أذياله، وألنَّكم تتمتَّعون بالربيع والصيف، وتباركون الشتاء والرعود.

افرحوا ألنَّ لكم أرواحًا خالدة ال تموت وإن مات الزمان.  وإذا كان أح,,دكم
يظنُّ أنَّ الموت نهاية، فإنَّ حزنه طويل، وال يستحقُّ أن يوَلد.

وما أبش,,ع ال,ذين يقنط,,ون ويتمنَّون الم,وت، فه,,ؤالء يبغض,,ون هللا! أمَّا ال,,ذين
يقتلون أنفسهم فقد اختاروا أن ينكسروا أمام الرياح بداًل من أن يكسروها.
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ط,,,,,وبى للح,,,,,زانى ألنَّ هللا يع,,,,,وِّض عليهم أح,,,,,زانهم بف,,,,,رح غ,,,,,امر، وط,,,,,وبى
للف,,رحين ال,,ذين ال ي,,ؤذون أح,,دًا، ب,,ل ينش,,رون غبطتهم على الن,,اس، ليك,,ون

الفرح وليمة للجياع والعطاش.

هؤالء العلماء والشعراء والفنَّانون والحّطابون والنّجارون جعلوا حياتن,,ا فرح,,ًا
فط,وبى لهم. وه,,ؤالء المل,وك والص,عاليك والحاق,,دون مألوا أيَّامن,,ا حزن,,ًا، في,,ا

لبشاعتهم ويا لقبح نفوِسهم!

وإذا كنتم تفرحون، فعليكم أن تعرفوا أن هذا الفرح قد يكتنفه الحزن، فليكن
رون م,ا أعط,اه حزنكم لحظ,,ات وف,رحكم أيَّام,ًا، فهك,ذا تش,كرون الحي,اة، وتق,دِّ

هللا لكم من غير أن يطلب منكم شيئًا في المقابل.

- األعداد24

ثون عن األع,,داد، وتْحس,,بون م,,ا في حق,,ولكم من أنتم تخطئ,,ون عن,,دما تتح,,دَّ
ث,,,,مار وفاكه,,,ة، وم,,,ا على بي,,,ادركم من الخ,,,ير. وتخطئ,,,ون عن,,,دما تجمع,,,ون
وتطرح,,,,,,ون أم,,,,,,والكم بع,,,,,,د أن تع,,,,,,ودوا من الس,,,,,,وق وق,,,,,,د بعتم أو اش,,,,,,تريتم.
وتخطئون أيضًا حين تع,,دُّون زوج,,اتكم وأوالدكم، فاألرق,,ام ليس,,ت إالَّ أوهام,,ًا
. والحقيق,,,,,,,ة هي أنَّ األرق,,,,,,,ام ال قها الع,,,,,,,الم الم,,,,,,,اّديُّ وض,,,,,,,عها العلم، وص,,,,,,,دَّ

تصدق.

كم م,,,,,رَّة قلتم إنَّكم وزوج,,,,,اتكم واح,,,,,د وال يف,,,,,رِّق بينكم أح,,,,,د؟ وقلُتم أيض,,,,,ًا إنَّ
ة ك,,ائنين اث,,نين، أمَّا في ال,,روح والعق,,ل والجس,,د الرج,,ل والم,,رأة كان,,ا في الم,,ادَّ

فهما واحد ال يتجزَّأ؟
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وكم مرَّة نظرتم إلى أنفس,كم، فوج,دتم أنَّكم جس,,د وروح وقلب وفك,,ر، ولكنَّكم
في الحقيقة واحد ال أكثر؟  

وإنَّ الواح,,,,,د منكم يس,,,,,تطيع أن يك,,,,,ون أك,,,,,ثر من واح,,,,,د: فه,,,,,,و زوج، وابن،
، وحفيد في آن معًا، بيَد أنَّه واحد واحد. وشقيق، وجدٌّ

وق,,,,د تظنُّون أنَّ الفص,,,ول أربع,,,ة، وه,,,,ي فص,,,ل واح,,,د يرت,,,دي ثياب,,,ًا مختلف,,,ة.
وتتوهَّم,,,ون أنَّ الزه,,,رة وعبيره,,,ا ش,,,يئان مختلف,,,ان، وك,,,ذلك الش,,,مس ونوره,,,ا،
والعصفور وغناؤه، والبحيرة وماؤه,,ا. كم,,ا تزعم,,ون أنَّ الطري,,ق ال,,تي تص,,عد
بكم إلى التالل هي غ,,ير الطري,,ق ال,,تي تأخ,,ذكم إلى األودي,,ة العميق,,ة، وأنَّ

السير إلى األمام يختلف عن السير إلى الوراء.

إنَّ ال,,ذين اجته,,دوا لكي يعلِّم,,وكم األرق,,ام هم ال,,ذين جعل,,وكم تنقس,,مون على
ق,,,,وا بين المف,,,,رد والجم,,,,ع. وعن,,,,دما ينتص,,,,,,ر دوكم على أن تفرِّ أنفس,,,,كم، وع,,,,وَّ
العقل على ال,,روح يق,ع الم,,رء في الخط,,أ، كم,,ا يخطئ عن,دما تنتص,,ر ال,روح

على العقل.

تعلَّمتم أن تجمع,,وا األش,,جار، والجب,,ال، ورم,,ال البح,,ار، ولم تفكِّ,,روا في م,,ا
ه,,و أبع,,د من الحقيق,,ة المج,,رَّدة، ألنَّ عي,,ونكم هي أدوات لعق,,ولكم ال,,تي إذا

عملت وحدها، ال تهتدي إلى الصواب.

ة وال,روح، لكنتم اكتش,فتم بس,هولة أنَّ النظ,,ر إلى ولو كنتم توازنون بين المادَّ
األشياء مجتمعة ال يعني أنَّها ليست واحدًا.
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ده أرق,,,ام، فال تنظ,,,روا إلي,,,ه بأفك,,,اركم ه عق,,,ل وال تح,,,دِّ هك,,,ذا ه,,,و هللا، ال يح,,,دُّ
فق,,,ط ب,,,ل ب,,,أرواحكم أيض,,,ًا لتكتش,,,فوا أنَّه واح,,,د. وإذا س,,,معتم َمن يقول,,,ون إنَّه
غير واحد، فاسألوهم عن ذلك وانتظروا منهم أن ُيجيبوا، فلعلَّه واحد وغ,,ير
واح,,,,,,د في وقت واح,,,,,,د. وال تس,,,,,,تعجلوا في الحكم، ف,,,,,,إنَّ أحك,,,,,,امكم س,,,,,,تكون
خاطئ,,,,,ة إذا كنتم تس,,,,,تخدمون أبص,,,,,اركم للوص,,,,,ول إلى الحقيق,,,,,ة. وإيَّاكم أن
تتَّهم,,وا أح,,دًا بالض,,الل، ألنَّ ذل,,ك ُيح,,دث الش,,قاق والفرق,,ة بين الن,,اس. وم,,ا
أبغض الفرق,,,,,,,ة إذا ك,,,,,,,انت ابن,,,,,,,ة األفك,,,,,,,ار المج,,,,,,,رَّدة واألرواح المعطَّل,,,,,,,ة...

رة! والقلوب المتحجِّ

- الدين والكفر25

جاءني قوم برجل كافر وأرادوا أن يقتلوه أم,,ام المعب,,د، فنه,,رتهم ومنعتهم أن
؟  يؤذوه، ثمَّ سألته: لماذا أنت كافر يا بنيَّ

فقال: لست بكافر،  ولكنَّني أص,لِّي إلل,ه ال يش,به إلههم. فس,ألته: وَمن ه,و
اإلله الذي تعبده؟

 فق,,,ال: إنَّني أعب,,,,د إله,,,ًا وجدت,,,,ه بقناع,,,ة نفس,,,,ي، وأتض,,,رَّع إلي,,,ه بملء قل,,,,بي
وجوارحي، وأعمل الخير بين الناس، فأطمئنُّ إلى حياتي وآخرتي.

ثمَّ س,,,,,,ألت الق,,,,,,وم: لم,,,,,,اذا تحكم,,,,,,ون على ه,,,,,,ذا الرج,,,,,,ل ب,,,,,,الموت؟ فأج,,,,,,ابوا
غاضبين: لقد خالف شريعتنا وخان أمانتنا، فهل ُنبقي عليه حّيًا؟!
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ص,,,رخت بهم ق,,,ائاًل: س,,,امحكم هللا أيُّه,,,ا األحبَّة الج,,,اهلون. أفال تعلم,,,ون أنَّ
هذا الرجل الذي تضطهدونه قد خالف شريعتي أيضًا، ولعلَّ دينه ال يش,,به
م ل,,,,ه الطع,,,,ام دي,,,,ني؟ غ,,,,ير أنَّني ال أعاقب,,,,ه، ب,,,,ل أس,,,,تقبله في معب,,,,دي، وأق,,,,دِّ

والشراب، وأدعوه لكي يحضر العيد فيفرح قلبه ويتهلَّل.

-وعلى م,,,,اذا أنت أمين إذن أيُّه,,,,ا الك,,,,اهن؟ إنَّك أيض,,,,ًا تخ,,,,الف الش,,,,ريعة،
وتتنكَّر للديانة.

-كالَّ أيُّها األبناء، فإنَّ الغضب ال,,ذي يتملَّك في أفئ,,دتكم ه,,و ال,ذي ي,,دفعكم
إلى القت,,ل والعق,,اب، وإنَّني ألس,,الكم واح,,دًا واح,,دًا: َمن منكم ك,,ان قاض,,يًا أو
حاكم,,,,ًا بالع,,,,دل في أيِّ زمن؟ وَمن منكم حص,,,,ل على توكي,,,,ل من هللا لكي
ي,,,,دافع عن,,,,ه ويع,,,,اقب َمن يخالفون,,,,ه؟ ومن أيِّ محكم,,,,ة حص,,,,لتم على ح,,,,قِّ
المرافع,,,,,ة واإلدان,,,,,ة؟ انظ,,,,,روا إلى الطي,,,,,ور كي,,,,,ف تس,,,,,بِّح الخ,,,,,الق وليس له,,,,,ا
كت,,اب، وانظ,,روا إلى الش,,جرة كي,,ف ترف,,ع ذراعيه,,ا وتتض,,رَّع لإلل,,ه الح,,بيب،
وانظ,روا إلى األم,واج كي,ف تتل,و ص,التها األبديَّة، وهي لم ت,دخل يوم,ًا إلى
معبد، وال تعرف الركوع... إنَّ هللا يحبُّ عبادتكم ويق,,دِّس وج,,ودكم، وعليكم
أن تحبُّوه من غير أن تطلبوا منه ش,,يئًا في المقاب,,ل، فالمعاب,,د ليس,ت أمكن,ة
لون إلي,,ه من الطري,,ق لل,,بيع والش,,راء. وإذا رأيتم أنَّ الن,,اس يحبُّون هللا، وَيص,,ِ
ال,,,,تي ال تس,,,,يرون عليه,,,,ا، فال تلعن,,,,وهم ألنَّهم إخ,,,,وة لكم في ال,,,,دين وأنتم ال
تعلم,,,,,,ون. وق,,,,,,,د يك,,,,,,,ون هللا راض,,,,,,,يًا عنهم أك,,,,,,,ثر ممَّا ه,,,,,,,و راض منكم ومن

عبادتكم. إنَّ هللا ال يريد منكم دينكم بل يريد إيمانكم.

امتعض القوم منِّي، وشهروا سيوفهم يريدون أن يجهزوا على الرجل،
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وهو ساكن وكئيب، فأسرعُت ووقفت بينه وبينهم، وقلت لهم بصوت عاٍل:
أعي,,,دوا س,,,يوفكم إلى أغماده,,,ا، وإالَّ فعليكم أن تقتل,,,وني قب,,,ل أن تقتل,,,وا رجاًل
بريئ,,,ًا. وإنَّكم لن ت,,,ذهبوا لتع,,,اقبوا آالف البش,,,ر ال,,,ذين يعيش,,,ون في الغاب,,,ات
ويعب,,دون الش,,مس والقم,,ر واألش,,جار. وق,,د جَعلن,,ا هللا مختلفين لحكم,,ة من,,ه،
ف,,,,,إذا جاه,,,,,دنا لكي يك,,,,,ون جمي,,,,,ع الن,,,,,اس أمَّة واح,,,,,دة خالفن,,,,,ا تل,,,,,ك الحكم,,,,,ة
بون ل,,دينكم إنَّه وعارض,,نا إرادة هللا. وص,,دقًا أق,,ول لكم أيُّه,,ا األبن,,اء المتعص,,ِّ
لو جاءني أحد إلى هذا المعبد وأنك,ر وج,ود هللا أم,امي، لم,ا غض,بت من,ه،
ولم,,ا أس,,أت إلي,,ه، ب,,ل ألخذت,,ه ب,,اللين، وح,,اولت أن أقنع,,ه بخط,,إ رأي,,ه، ف,,إذا
اقتنع يكون اقتناعه والدة ثاني,ة ل,ه، وإذا لم يقتن,,ع ال ينبغي أن يك,,ون عن,اده
موت,,ًا. أمَّا الحكم على اإلنس,,ان فال يص,,در عن أن,,اس يص,,يبون ويخطئ,,ون،

بل يصدر عن اإلله العادل الذي يصيب وال يخطئ.

لق,,د أرس,,ل هللا إلين,,ا أنبي,اء كث,,يرين لحكم,,ة من,ه، وك,,ان يمكن,ه أن يرس,ل إلين,,ا
نبّيًا واحدًا، ويقول: اتبعوه، فنكون على دين واحد وال نختلف. أمَّا اختالفن,,ا
على األنبي,,اء وَمن منهم ه,,و األفض,,ل، فق,,د جعَلن,,ا ض,,حايا لمج,,ازر مرعب,,ة
وحروب دامي,ة. ونحن في ه,ذه الناحي,ة دفعن,ا ث,,منًا باهظ,ًا لح,رب عبثيَّة م,ا

زال دخانها يتصاعد في الفضاء.

ق,,وا نظ,,ر الق,,وم بعض,,هم إلى اآلخ,,ر، وأع,,ادوا س,,يوفهم إلى مواض,,عها، ثمَّ تفرَّ
وهم يتهامسون. أمَّا الرجل، فخرَّ ساجدًا على أدراج المعب,,د، وق,ال لي: ق,ل
لي يا سيِّدي َمن هو اإلله الذي تعبده، فإنِّي أحبُّ أن أعبده مدى الحياة.
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- روح الخير26

ثونكم عن الخير، والخير ليس بعي,,دًا عنكم. إنَّه أمام,,,كم على الطري,,ق، يحدِّ
وفي ال,,,,,بيوت، وفي الحان,,,,,ات، ولكنَّكم في كث,,,,,ير من األحي,,,,,ان ال تص,,,,,غون

لصوته، وال تستجيبون إلغرائه.

الخ,,,ير يك,,,,ون في الص,,,,حو والعاص,,,فة، في الغ,,,,نى وفي الج,,,وع. والش,,,,رُّ  ال
يك,,,ون إالَّ في الخطيئ,,,ة. وإذا فعلتم خ,,,يرًا، ف,,,اتركوه وراءكم وال ت,,,دعوه يلح,,,ق
بكم، فإذا سرتم مع الخير الذي فعلتم,وه ينقص أج,ركم، ويق,لُّ فض,لكم. وإذا
سمعتم عن أحد ال يفعل خيرًا وال  شّرًا، فاس,ألوا عن مع,نى وج,وده، ألنَّ ال
وج,ود إلنس,,ان ال يفع,ل خ,يرًا وال ش,,ّرًا. وإن ك,ان أح,,د يفع,ل خ,يرًا وش,,ّرًا مع,,ًا،
فإنَّه أفض,,,,,,ل من أن,,,,,,اس كث,,,,,,يرين، وإذا قلتم عن,,,,,,ه إنَّه رج,,,,,,ل ش,,,,,,رِّير ف,,,,,,إنَّكم
ي شرَّه بخيره، فال تنظرون بعين واحدة، فاألفضل أن تقولوا: إنَّه رجل يغطِّ
ه,,,,و ش,,,,يطان رجيم وال ه,,,,و مالك عاق,,,,ل. وص,,,,دقًا أق,,,,ول لكم: إنَّه ليس من
إنس,,,ان يحبُّ الش,,,رور وال يفع,,,ل الخ,,,ير، وليس من إنس,,,ان يفع,,,ل الخ,,,ير وال
يفعل الشّر. فالخير والشرُّ يتعانقان كم,ا تتع,,انق ال,وردة واله,,واء. وم,ا أعظم

المرء الذي يكثر خيره ويقلُّ شرُّه!

ب,,ه. فص,,دقًا وقد سمعتم عن األنانيِّ الذي يأخذ وال يعطي، ألنَّ عط,,اءه يعذِّ
أق,,,,,ول لكم إنَّ األن,,,,,انيَّ يعيش مع,,,,,ذَّبًا على ه,,,,,ذه األرض ألنَّه ال ُيس,,,,,عد َمن
يحتاجون إليه، وال ُيسرُّ بالعطاء الجمي,,ل. وإن أعطى م,,ن غ,ير أن ي,,,دري،

فعطاؤه ال قيمة له ألنَّه غير مقصود وال يعلم به نفسه.
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وس,معتم أيض,ًا من بعض المفكِّ,رين أنَّ اإلنس,ان ق,,د ُول,د في,ه الخ,ير ويم,وت
مع,,ه، ولكنَّه إذا ش,,عر بالحاج,,ة فق,,د يقت,,ل أو يس,,رق ليعيش. وإنِّي ألس,,ألكم
وأنتم تغف,,,,,رون لص,,,,,احب الحاج,,,,,ة خطيئت,,,,,ه: م,,,,,ا الف,,,,,رق بين ه,,,,,ذا الخ,,,,,اطئ
ل الم,,وت على ه الحاج,,ة ويعطش ويج,,وع، فيفض,,ِّ الش,,رِّير وبين ال,,ذي تعض,,ُّ

أن يفعل شّرًا؟ 

وق,,,,,,,,,,ال لكم مفكِّ,,,,,,رون آخ,,,,,,,,,رون إنَّكم إذا أحببتم هللا كث,,,,,,يرًا فخ,,,,,,يرًا تفعل,,,,,,ون،
ولكنَّكم ال ترتكب,,ون الش,,رور إذا لم تحبُّوا هللا، ف,,بئس ال,,ذي يق,,ول ذل,,ك، ألنَّ
محبَّة هللا هي قيمة الخير وجوهره. وأنتم عندما تضعون قرش,,ًا في ي,,د فق,,ير

ال تأخذونها من جيوبكم بل من يد هللا.

 وأنتم ال تتعلَّم,,,,,ون الخ,,,,,ير وال تعلِّمون,,,,,ه ألبن,,,,,ائكم، فه,,,,,و طبيع,,,,,ة فيكم كم,,,,,ا
الش,,عر طبيع,,ة في الش,,اعر، وكم,,ا الل,,ون طبيع,,ة في الغاب,,ة. وه,,ذه الطبيع,,ة
ق,,د تبخ,,ل أحيان,,ًا وق,,د تج,,ود أحيان,,ًا أخ,,رى، لكنَّه,,ا في جمي,,ع أحواله,,ا طبيع,,ة
خيِّرة ومعط,,اء. فط,,وبى لل,,ذي يعطي قلياًل من القلي,,ل ال,,ذي يملك,,ه، وط,وبى
لل,,,ذي يعطي كث,,,يرًا من الكث,,,ير ال,,,ذي مع,,,ه، فق,,,د انتص,,,ر الخ,,,ير على الش,,,رِّ

    فيهما معًا، ورفعهما الخير إلى مصاف النبالء والعباقرة.  

-الحقيقة27

الحقيق,,,,ة األك,,,,ثر وض,,,,وحًا هي أنَّكم ال تعرف,,,,ون الحقيق,,,,ة، فليس من حقيق,,,,ة
كاملة. وإذا كانت الحقيقة غير كاملة فهي شيء من الكذب.
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ون إذن على أّنكم تعرفون أكثر من غيركم؟ ولماذا تعتقدون أنَّ لماذا تصرُّ
غ,,,يركم جاه,,,ل وأنَّ هللا أعط,,,اه أق,,,لَّ ممَّا أعط,,,اكم؟ ولم,,,اذا ترفع,,,ون أص,,,واتكم

عندما تقولون الحقيقة وال تخجلون؟

التكبُّر ه,,,و ال,,,ذي يجعلكم تعتق,,,دون أنَّكم أفض,,,ل من طي,,,ور الس,,,ماء، وأنف,,,ع
من وحوش الغابة، وأكثر وداعة من ال,ورود؟ أمَّا التواض,ع فإنَّه يض,,ع أم,ام
أعينكم مرآت,,,,,ه الص,,,,,افية، وم,,,,,ا إن تنظ,,,,,روا إلى ذواتكم حتَّى تكتش,,,,,فوا أنَّه,,,,,ا

ليست أعظم من أشياء صغيرة ال تعيرونها اهتمامًا.

لق,,د تعلَّمتم أن تقول,,وا إنَّ الالش,,يء ه,,و ال ش,,يء، لكنِّي أق,,ول لكم ص,,دقًا إنَّ
الالشيء هو شيء موجود، ولو لم يكن موجودًا لما قلتم إنَّه ال شيء. 

ن منها الكون أربعة: م,اء ون,ار وت,راب وه,واء. ة التي يتكوَّ وتعلَّمتم أنَّ المادَّ
فم,,,ا أدراكم م,,,اذا يوج,,,د في المك,,,ان ال,,,ذي ال تص,,,ل إلي,,,ه عق,,,ولكم وأفئ,,,دتكم؟
ة، ب,,,ل ه,,,و األص,,,ل ال,,,ذي انفص,,,لت عن,,,ه وه,,,ل تعلم,,,ون أنَّ الف,,,راغ ه,,,,و م,,,ادَّ

ة التي تلمسونها وترونها؟ المادَّ

إنَّ ك,لَّ ش,يء تنظ,,رون إلي,ه ك,ان في الب,دء خي,ااًل ثمَّ رس,مته ي,د فنَّان ق,دير.
والفنَّان نفسه هو الذي يعطيكم بعض المعرفة، ويخفي كثيرًا من التفاصيل
ال,,,,تي تحت,,,,اجون إليه,,,,ا وتبحث,,,,ون عنه,,,,ا من غ,,,,ير فائ,,,,دة، فعق,,,,ولكم تص,,,,طدم

بحائط مسدود.

وكم من الن,,,,,,,,اس أرادوا أن تظه,,,,,,,,ر لهم الص,,,,,,,,ورة كامل,,,,,,,,ة فعج,,,,,,,,زوا ويئس,,,,,,,,وا
وأصابهم الجنون، ولو كانوا عقالء لكانوا َوفَّروا على أنفسهم جهدًا 
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وتعب,,ًا مض,,نيًا، واقتنع,,وا ب,,أنَّ م,,ا ه,,و موج,,ود ه,,و ج,,زء ض,,ئيل من الموج,,ود، وأنَّ
أفكارهم عاجزة عن إدراك المعالم الخفيَّة التي حجبها هللا.

ويقولون لكم إنَّهم يعرفون، أو إّن المعرفة موج,ودة في مك,ان م,ا، فقول,وا لهم: إنَّ
ثون عنه,,,,,ا م,,,,,ا هي إالَّ البعض القلي,,,,,ل ال,,,,,ذي ال يكفي. أمَّا المعرف,,,,,ة ال,,,,,تي تتح,,,,,دَّ
المعرف,,,ة الكامل,,,ة فهي الحلم ال,,,ذي ال يتحقَّق مهم,,,ا ط,,,ال ال,,,زمن، فال الفلس,,,فة وال
العلم ق,,,ادران على الوص,,,ول إليه,,,ا. الحقيق,,,ة هي الفض,,,اء ال,,ذي ال يبلغ,,,ه الط,,ائر

المالَّح من ك,,لِّ جوانب,,ه مهم,,ا مهم,,ا عال جناح,,ه، وهي البح,,ر ال,,ذي ال يمس,,ك به
ك,,,,ان عتّي,,,,ًا. فال تخجل,,,,وا من الق,,,,ول إنَّكم ال تعرف,,,,ون، ألنَّكم تظه,,,,رون تواض,,,,عكم
ع,,,,ي المعرف,ة إنَّه ال يع,رف إالَّ للن,اس وال تتكبَّرون، وال تخاف,,,,,وا أن تقول,,,,,وا لمن يدَّ

ا الكثير فليس ملكًا ألحد، وال سطوة ألحد عليه. القليل القليل، أمَّ

-ساكن الغابة28

صادفت رجاًل يعيش في الحقول والبراري، ويرتدي األسمال، ويأكل من أعشاب
األرض، فس,,ألته: م,,ا اس,,مك؟ ق,,ال: اس,,مي الخطيئ,,ة، ومن الخطيئ,,ة ول,,دت، وفي
الخطيئ,,ة أم,,وت. قلت: َمن أهل,,ك؟ ق,,ال العاص,,فة والمط,,ر والص,,قيع. قلت: وأين
تن,,,,,ام؟ ق,,,,,ال: أن,,,,,ام في تل,,,,,ك األودي,,,,ة الشاس,,,,,عة وأتغطَّى بنحيب الغاب,,,,,ات وه,,,,,دير

الجداول.

بت من كالم الرج,,ل وس,,ألته: لم,,اذا ال تفع,,ل كم,,ا يفع,,ل اآلخ,,رون، فتب,,ني ل,,ك تعجَّ
 ذلك. ال,,بيتبيتًا، وترتدي ثيابًا جميلة، وتتزوَّج وتنجب؟ قال: ال أحتاج إلى كلِّ

مقبرة، والثياب نعش، والزواج يأخذني من 
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وحدتي فأعيش وأموت بعيدًا عن الوحدة.

قلت للرج,,ل: ه,,ل أنت من الش,,ياطين؟ ض,,حك ض,,حكة طويل,,ة وق,,ال: الجنُّ
ال يظه,,,,رون على البش,,,,ر وأن,,,,ا أظه,,,,ر. الجنُّ ال يعطش,,,,ون ويجوع,,,,ون وأن,,,,ا
أعطش وأجوع،  ل,ذلك ت,راني أقت,ات من الحق,ول وأش,رب من العي,ون. الجنُّ
أفضل من البشر ألنَّهم ال يقتتلون وال يتدافعون إلى الموت والفناء. ه,,ربت
، وهم يرون,,,,ني وال أراهم، ويس,,,معونني وأن,,,ا أغنِّي من البش,,,,ر ألعاش,,,ر الجنَّ
في اللي,,,,,ل، فيتن,,,,,ادون إلى حلق,,,,,ات ال,,,,,رقص. يرقص,,,,,ون ع,,,,,راة ألنَّ األث,,,,,واب
تأسرهم في العتمة األبديَّة. أقول لك الحقيق,,ة: أن,,ا أحبُّ الجنَّ وليت,,ني واح,,د

منهم.

نظ,,,,رت إلي,,,,ه نظ,,,,رة فيه,,,,ا الرأف,,,,ة والعط,,,,ف، وقلت ل,,,,ه: أنت ه,,,,ارب إذن من
عالم,,,ك الحقيقيِّ إلى ع,,,الم من الخي,,,ال وال,,,وهم. عرفت,,,ك من نظرات,,,ك القلق,,,ة
فين  ال,,ذين ... أنت تش,,به المتص,,وِّ ومن طريق,,ة عيش,,ك في الع,,راء. ي,,ا ب,,نيَّ
يلج,,أون إلى القف,,ار خوف,,ًا من البش,,ر. والن,,اس ال,,ذين هن,,اك في البعي,,د، في
أبع,,,د ممَّا ت,,,رى عين,,,اك يرفع,,,ون المن,,,ازل، ويرس,,,لون الط,,,ائرات إلى م,,,ا وراء
ة. األف,,,,ق، ويقتحم,,,,ون المج,,,,رَّات والك,,,,واكب. هم يص,,,,نعون روح,,,,ًا من الم,,,,ادَّ

ة هي ال شيء. فناء. والروح من غير مادَّ

ح,,,,,دَّق الرج,,,,,ل فيَّ متهكِّم,,,,,ًا وس,,,,,اخرًا، فظه,,,,,رت ش,,,,,فتاه النافرت,,,,,ان الزرق,,,,,اوان
وأسنانه الملتوية، ونه,,رني: ه,ل جئَت أيُّه,,ا الرج,,ل الش,,رِّير إليَّ لكي تبع,,دني
عن تعاليمي وتعيدني إلى أفكار هجرتها، ولم يبَق منها س,وى ذك,,رى أليم,ة

تعصف بنفسي؟
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أت من روع الرج,,ل، وأفهمت,,ه ب,,أنَّني لس,,ت ش,,رِّيرًا، ب,,ل أن,,ا ك,,اهن المعب,,د ه,,دَّ
ال,,ذي ينش,,د الن,,ور والع,,دل. وعن,,د ذل,,ك  رج,,ع إلى ال,,وراء كم,,ا ي,,تراجع الظ,,لُّ
. لكنَّه عن,,,,,دما آنس في أم,,,,,ام الش,,,,,مس الس,,,,,اطعة، روي,,,,,دًا روي,,,,,دًا ليض,,,,,محلَّ

وجهي ابتسامة، وفي لهجتي ص,,,,دق,,,ًا، جمد في مكانه وأرهف أذنيه، 

فقلت ل,,,ه بص,,,وت منخفض: ه,,,ل تع,,,رف أيُّه,,,ا الرج,,,ل أنَّ أج,,,دادك الق,,,دماء
ذهب,,وا في مركب,,ات إلى الفض,,اء البعي,,د، وعرف,,وا أناس,,ًا يعيش,,ون في ك,,واكب
غ,,ير مرئّي,,ة؟ س,,تقول عنِّي إنَّني أه,,زل، لكنَّ ه,,ذا الجي,,ل ال ينقض,,ي قب,,ل أن
ت,,راهم وتتح,,دَّث إليهم... وص,,دقًا أق,,ول ل,,ك: إنَّ َمن يص,,نعون لن,,ا كرس,,ّيًا أو
سريرًا أو آلة نحتاج إليها إنَّما ه,م أفضل بكثير ممَّن يجلس,,ون تحت ظالل

الوهم، ويتثاءبون في خيام القعود...

تغيَّرت هيئ,,,ة الرج,,,ل ونظ,,,ر إلى الس,,,ماء نظ,,,رة عميق,,,ة وس,,,ألني: ه,,,ل هن,,,اك
أناس في كوكب غير هذا؟

فأجبته على الف,ور: وه,ل ق,ال ل,,ك أح,,د إنَّ ه,ؤالء البش,,ر ال وج,,ود لهم؟ ه,,ل
ق,,,,,رأت في كت,,,,,اب أنَّ انتظ,,,,,ارهم خطيئ,,,,,ة، والح,,,,,ديث عنهم ض,,,,,الل؟... لق,,,,,د
أوهموك بأنَّك الوحيد القادر على المعرفة، وأوهموك بأنَّ عليك أن تخض,,ع
للتقالي,,,د فتول,,,د كم,,,ا يري,,,دون، وتعيش كم,,,ا يعرف,,,ون، وتم,,,وت كم,,,ا يش,,,تهون.
يرس,,,,مون ل,,,,ك طريق,,,,ًا من الظالل فتس,,,,ير عليه,,,,ا وتظنُّ أنَّه,,,,ا الطري,,,,ق ال,,,,تي
توص,,,,,,,لك إلى هللا. هللا ال يوج,,,,,,,د إالَّ في الن,,,,,,,ور. ول,,,,,,,و أرادك هللا أن تك,,,,,,,ون
غص,,,,ن ش,,,,جرة أو حش,,,,,رة ص,,,,,غيرة لكنت ك,,,,,ذلك. لكنَّه أرادك إنس,,,,انًا لتفكِّ,,,,ر

.ستيقظ في الغد على غير ما أنت عليه اليوموت
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رونك بالس,,عادة، ويقنعون,,ك ب,,أن تس,,كن إنَّك ت,,رى في ه,,ذا العص,,ر أناس,,ًا يبش,,ِّ
في الكه,,وف العميق,,,ة، وترت,,,دي الخش,,ن من اللب,,اس. وق,,د يطلب,,,ون من,,ك أن
تقت,,,ل من أج,,,ل الغبط,,,ة. فاح,,,ذر ه,,,ؤالء ألنَّهم مخ,,,دَّرون ومض,,,لَّلون. ص,,,دقًا
أقول لك أيُّها الرجل: إنَّ السعادة التي يطلبها البشر إنَّم,,ا هي قريب,,ة منهم.
ثون باس,,مه وهناك َمن يحاضرون عن هللا وهم أبعد الناس عنه، وَمن يتحدَّ
وكأنَّه ال يعرف كيف يفكِّر أو يتكلَّم، وهناك َمن يتظ,,اهرون بحبِّهم ل,,ه وهم

يجلدون إنسانه ويذيقونه من المرِّ ألوانًا.

كنت أتح,,,,دَّث وس,,,,اكن الغاب,,,,ة ش,,,,اخص إليَّ وك,,,,أنَّ على رأس,,,,ه الط,,,,ير، ثمَّ
قك؟ سألني: كيف أصدِّ

ادين والخبَّازين ارين والح,,,,,,,دَّ قلت ل,,,,,,,ه: إذهب معي إلى المدين,,,,,,,ة ل,,,,,,,ترى النجَّ
ار وهم يعمل,,ون ويس,,بِّحون هللا بأص,,وات المالئك,,ة. ه,,ؤالء ي,,ا أخي هم والتجَّ
ثون المؤمن,,ون الحقيقيُّون ال,,ذين ال يمثِّل,,ون وال يك,,ذبون، بينم,,ا كث,,يرون يتح,,دَّ
عن النهار، وقلوبهم فيها ليل حالك. وم,ا أبش,ع اإلنس,ان ال,ذي يرت,دي ثياب,ًا

ليست له، ويتكلَّم بلسانه وليس من قلبه.

ثي نظ,,,,,رة فيه,,,,,ا الخ,,,,,وف والعجب، وخلُت أنَّ عص,,,,,ورًا من نظ,,,,,ر إليَّ مح,,,,,دِّ
الدهشة نزلت على رأسه الكبير، فارتجفت لحيته، واتَّسعت حدقتاه وقال:

لن أعود إلى المدينة ألنَّ أهلها اضطهدوني وأخرجوني من منازلهم، 
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وك,,,,انوا يبخل,,,,ون عليَّ بقط,,,,رة م,,,,اء. أمَّا هن,,,,ا فأج,,,,د م,,,,ا يكفي,,,,ني من الطع,,,,ام
يَّة. والشراب، وال يضطهدني أحد. هنا أعرف الحرِّ

ه,,,,ززت برأس,,,,ي موافق,,,,ًا على كالم الرج,,,,ل. فلس,,,,ت أس,,,,تطيع أن أج,,,,بره على
رني ب,,,,,,,الرومنطيقيِّين حي,,,,,,,اة ال يري,,,,,,,دها. وعلى ال,,,,,,,رغم من جهل,,,,,,,ه، فق,,,,,,,د ذكَّ
الح,,,المين ال,,,ذين يتوه,,,ون في الغاب,,,ات وال,,,براري، ويتظ,,,اهرون بالبك,,,اء لكي
هم روس,,,,و من أش,,,,دِّ الم,,,,دافعين عن ثقاف,,,,ة يش,,,,فق الن,,,,اس عليهم. وك,,,,ان ج,,,,دُّ
الغاب,,,,ة. ولكنَّ روس,,,,و لم ينتب,,,,ه إلى أنَّ الغاب,,,,ة هي أيض,,,,ًا مك,,,,ان للش,,,,رور؛
فالش,,رُّ ليس مرتبط,,ًا بالمك,,ان، ب,,ل ه,,و مرتب,,ط بطبيع,,ة اإلنس,,ان. وق,,د يك,,ون
الم,,رء ط,,اهرًا في مدين,,ة، وش,,رِّيرًا في ص,,حراء. وق,,ديمًا ك,,ان الن,,اس يقتتل,,ون
بالحجارة والنبال، واليوم يقتتلون بالبنادق والمدافع. لقد تغيَّرت الوس,,ائل أمَّا
الطب,,ائع فهي ذاته,,ا. وكم من الح,,روب دارت رحاه,,ا في الم,,دنيَّات القديم,,ة
عن,,دما ك,ان الن,,اس يعيش,,ون في ال,,براري والكه,وف، وين,,امون تحت أغص,,ان

الشجر.

إنَّ الرج,,ل ال,,ذي أم,,امي أفض,,ل من روس,,و بكث,,ير، ول,,و ك,,ان روس,,و مقتنع,,ًا
ه إليه,,,,,ا ولم يعش في ب,,,,,أنَّ الغاب,,,,,ة هي مك,,,,,ان ص,,,,,الح للس,,,,,كن، لك,,,,,ان توجَّ

مدينة.

، ومش,يت إلى المدين,,ة حيث تركت إنسان الغاب,,ة هائم,,ًا في عالم,ه الطف,,وليِّ
د العق,,,,,,ل الص,,,,,,خب والض,,,,,,جيج واآلالت ال,,,,,,تي تعل,,,,,,ك الزم,,,,,,ان. وكنت أمجِّ,,,,,,
وال,,,,روح، وأغنِّي للِعلم ال,,,,ذي أخ,,,,رج اإلنس,,,,ان من ظالم األودي,,,,ة إلى ش,,,,مس

المعرفة، وفي الوقت نفسه كنت أتألَّم من أولئك الذين 
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روا، فرفعوا ألنفسهم سجونًا من خيوط الليل، ولبسوا أثواب رفضوا أن يتطوَّ
، وركب,,,وا الحم,,,,,ير والخي,,,ول... إنَّ ال,,,,ذين الق,,,رون الغ,,,,ابرة، وحمل,,,,وا العص,,,,يَّ

   يفعلون ذلك إنَّما يعيشون عيش الحَجر، ويستحقُّون سخرية األقدار.

-القاتلون بالسيف29

ستشاهدون وأنتم في طريقكم حاملين للسيوف، يرفعونها في وجه الش,,مس.
يرتدون الحماقة ثيابًا،ويحملون الجهل زادًا وعتادًا.

هؤالء هم أعداء البشرية، وأع,داء الفك,ر والتق,دم. سيعترض,ونكم في ال,دروب
ال,,,وعرة ويس,,,ألونكم عن أس,,,مائكم وم,,,دنكم وزوج,,,اتكم، فقول,,,وا لهم إّنكم أبن,,,اء
هللا، وليس,,ت لكم أس,,ماءكما المج,,رات البعي,,دة ال أس,,ماء له,,ا. وإذا ق,,الوا لكم:
بم تؤمن,,,,,,ون؟ فقول,,,,,وا لهم: نحن ن,,,,,,ؤمن بك,,,,,ّل ش,,,,,,يء، ن,,,,,ؤمن بحبّ,,,,,,ة ال,,,,,,تراب
والج,,,,ذور والس,,,,ماء والش,,,,جر الع,,,,اري ألنه,,,,ا كّله,,,,ا من عم,,,,ل واح,,,,د، ونعتن,,,,ق
الفك,,,,ر ألن,,,,ه فك,,,,ر المب,,,,دع،  ونق,,,,ّدس الري,,,,اح ال,,,,تي تقتحم الغاب,,,,ات فتغيِّره,,,,ا

وتلبسها العراءلكي تعود من عرائها خلقًا آخر.

نعم ي,,,,ا أبن,,,,ائي، س,,,,يحلُّ الظالم على األرض، وتته,,,,ّدد الحض,,,,ارة، س,,,,تطفئ
األن,,,,,,,,وار في حفالت ال,,,,,,,,رقص والط,,,,,,,,رب، وس,,,,,,,,ُتلعن الموس,,,,,,,,يقى، وي,,,,,,,,دوس
الحاق,,,,,,دون على األدب والفلس,,,,,,فة والِعلم. لكّنه,,,,,,ا ف,,,,,,ترة قص,,,,,,يرة لن تلبث أن
تنتهي، ألّن هللا وض,,ع فيكم ش,,علة الحي,,اة، والحي,اة ال ت,,دوس عليه,ا جحاف,ل
الم,,,وت، إال لتزي,,,دها حي,,,اة وأماًل. أنظ,,,روا إلى أش,,,واك الحق,,,ول، فإّنه,,,ا على

قساوتها تزهر، وانظروا إلى الغيوم،  فإّنها 
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على س,,وادها تغ,,دق لكم وتجع,,ل ك,,رومكم طافح,,ة بالعناقي,,د، وتمأل ين,,ابيعكم
وأنه,,,,اركم وبح,,,,اركم م,,,,اء لتش,,,,ربوا وتس,,,,قوا العط,,,,اش. إّن األرض ت,,,,دور إلى
األمام، ومثله,ا أرواحكم، وال يع,ود إلى ال,وراء إاّل َمن حّلت في قلب,ه العتم,ة

فحجبت عنه كّل شيء جميل.

واألزمن,,ة ي,,ا إخ,,وتي وأحّب,,ائي تس,,ير كم,,ا ش,,اء هللا له,,ا أن تس,,ير، فَمن يمن,,ع
كلم,,ة هللا من أن تك,,ون األص,,ل والحقيق,,ة؟ ومن يج,,رؤ على محارب,,ة الن,,ور
وه,,,,,,و بعي,,,د وال ُيط,,,ال؟ َمن س,,,يمنعكم من أن تط,,,أ أق,,,دامكم على الك,,,واكب،

لتجدوا فيها من يحّدثكم ويستمع إليكم؟

سترون المدن مهّدمة، والمعابد مخّلعة األبواب ينعق البوم على ش,,بابيكها،
وتسكنها الضباع، ستشاهدون آالفًا من الن,,اس يلتحف,,ون الع,,راء، ويتش,,ردون
في المغاور والكهوف والصحاري، فال تبكوا عليهم، بل اعطوهم القوَّة لكي
يثبت,,وا في إيم,,انهم. وقول,,وا لهم إّن البك,,اء على الماض,,ي جه,,ل، والنحيب ال
يص,,,نع األمج,,,اد. وق,,,د يع,,,ذبونكم ويقتل,,,ونكم ويعلق,,,ون أجس,,,ادكم على أع,,,واد
المش,,,,,,انق، فابتس,,,,,,موا وأنتم تف,,,,,,ارقون الحي,,,,,,اة، ألّنكم بم,,,,,,وتكم خلعتم أب,,,,,,واب
العبودّية وكسرتم شوكة الطغيان. إّن موتكم كموت الزهرة، وانكس,,ار الم,,وج

على شاطئ البحر.

ا مص,,ير أولئ,,ك ال,,ذين طفحت أك,,وابهم بالحق,,د فالبك,,اء والظلم,,ة، فحي,,اتهم أّم,,
مملوءة بالبؤس وم,وتهم هزيم,,ة، ومق,,رُّهم حف,,رة أبدّي,,ة ليس فيه,,ا إاّل الص,,مت

والوحدة.
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-أوطانكم30

كّلم,,,ا ابتع,,,دت أوط,,,انكم عنكم اق,,,تربت منكم أك,,,ثر، ولكّن أوط,,,انكم هي في
قلوبكم، وأوطانكم هي حّرّيتكم، فأينما حللتم ال تسألوا عن األرض والسماء
والبح,,ار، وال تقول,,وا: من يحكم ه,,ذه البالد وس,,ّكانها؟ ب,,ل انظ,,روا إذا ك,,انت
الفضاءات أوس,,ع من أحالمكم البعي,,دة، وعن,,دما ت,,رون أّن أجنحتكم ال تبل,,غ
إلى س,,,,,ماء، ب,,,,,ل تص,,,,,طدم بج,,,,,دران مطليّ,,,,,ة بالس,,,,,واد، فعّلم,,,,,وا أجنحتكم أن
تخ,,,,,,,ترق الح,,,,,,,دود والمحيط,,,,,,,ات. وإذا ض,,,,,,,اقت عليكم األرض فاس,,,,,,,كنوا في
الخيال، واذهبوا إلى ج,زر ال تص,ل إليه,ا الس,فن الع,ابرة، وهن,اك أقيم,وا م,ع
الص,,,مت والص,,,الة، إّن الص,,,مت ه,,,و أجم,,,ل العب,,,ادة، والص,,,الة هي أجم,,,ل
الف,,رح. حيث تعيش,,ون ع,,راة وال يق,,ول لكم أح,,د: خ,,ذوا ثياب,,ًا واس,,تروا ع,,ريكم
تك,,,,ون ب,,,,راءتكم للخل,,,,ود. إن األجس,,,,اد ليس,,,,ت خاطئ,,,,ة ب,,,,ل إن الخطيئ,,,,ة في

العين التي تنظر والقلوب التي تشتهي.

وإذا ذهبتم إلى أوطان بعيدة فعلِّموا أبناءها الع,زف على المزم,ار، واجلس,وا
معهم على األرض لكي يعرف,,,,وا كم أنتم متواض,,,,عون، وإذا أعط,,,,وكم أرض,,,,ًا
كي تزرع,,وا وتحص,,دوا، ف,,اجعلوا البن,,ائهم نص,,يبًا من أع,,دالكم. إّن لص,,احب
ًا عليكم. وستش,,,,,,,تاقون كث,,,,,,,يرًا إلى م,,,,,,,واطنكم األولى ألّنه,,,,,,,ا لم األرض حقّ,,,,,,,
تنفص,,,ل عن أرواحكم، وم,,,ا ت,,,زال أص,,,وات أج,,,دادكم وآب,,,ائكم تط,,,اردكم على
أجنح,,ة الري,,اح، فب,,اركوا ال,,ريح ال,,تي حملت أص,,وات الغ,,ابرين، ولكن إّي,,اكم

أن تغرقوا في العاطفة فإّنها تقتلكم، وال تترك منكم إاّل القشور الفارغة.
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وألّن أوط,,,انكم هي الحري,,ة فال تأخ,,,ذوا الحري,,ة من اآلخ,,,رين. كون,,وا طليقين
كالين,,ابيع، ومض,,يئين كالقنادي,,ل ال,,تي تمح,,و عتم,,ة اللي,,ل، فم,,ا أك,,ثر ال,,ذين
ي,,,,ّدعون الحري,,,,ة وهم محبوس,,,,ون في أقف,,,,اص من حدي,,,,د. وم,,,,ا أك,,,,ثر أع,,,,داء
الحّريّ,,,,ة وهم ي,,,,دافعون عنه,,,,ا. ال تكون,,,,وا مث,,,,ل ه,,,,ؤالء ال,,,,ذين يتوهم,,,,ون أنهم

كاألطيار، لكنَّ أجنحتهم مكسورة وهم ال يعلمون.

ال تطلب,,,,,,,,,وا م,,,,,,,,,,,ن أوط,,,,,,,,,انكم أن تعطيكم، ألنه,,,,,,,,,ا تعطيكم م,,,,,,,,,,,,,ن غ,,,,,,,,,ير أن
تطلب,,,,,,,,وا،فاعطوه,,,,,,,,ا أنتم من زادكم أيض,,,,,,,,ًا، وكم من ج,,,,,,,,ائع ال يطلب منكم

رغيفًا، وكم من مشّرد ال يسألكم عن رداء.

خ,,ذوا أوط,,انكم معكم إلى حيث ت,,ذهبون، فاألوط,,ان ليس,,ت من طين وم,,اء.
ه ح,,,,,دود. هي أنتم وِمن غ,,,,,يركم أنتم ال مك,,,,,ان هي الوج,,,,,ود ال,,,,,ذي ال تح,,,,,دُّ

للمكان.

-األفكارر31

أنتم تس,,يرون وأفك,,اركم تس,,ير أم,,امكم لت,,دلَّكم على م,,واطن الخ,,ير. واألفك,,ار
رة ف,,إنَّ هللا ال هي مراي,,ا تنعكس عليه,,ا محبَّة هللا، ومن ك,,انت أفك,,اره متحجِّ,,

يعمل فيه، وال هو يعمل بروح هللا.

وبعض الن,,اس أفك,,ارهم من ن,,ار، وه,,ؤالء هم القيِّم,,ون على كن,,وز األرض،
من أي,,,,,ديهم ت,,,,,دفق الغالل، ومن عق,,,,ولهم وقل,,,,وبهم يقتبس الع,,,,الم قبس,,,,ًا من
الن,,ور. هم ال,,ذين ينهض,,ون بكم إلى غ,,د النق,,اء، ف,,إذا قرع,,وا على أب,,وابكم ال
تقول,وا: نحن ال نع,رفكم، ف,إنَّكم تعرف,ونهم من غ,ير أن تعرف,وا، وأم,ام أعينكم

ما صنعوه لكم من الحجر والحديد
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 وألوان الحبر. عيونهم تنظر إلى فوق، إلى الكواكب، وإلى خلق هللا الذي
موا ال ُيح,دُّ ب,زمن  وأمكن,ة. ف,ادخلوهم إلى بي,وتكم وانص,توا إلى أق,والهم، وق,دِّ
لهم من أثوابكم لكي يرتدوا، وأشعلوا نار م,واقكم ليأخ,ذوا منه,,ا ال,دفء، وإذا
سألوكم ع,ن ف,,راش، ف,اعطوهم أس,ّرتكم ون,اموا على الحض,يض، فق,د س,هروا

طوياًل وأنتم نائمون.

قّدس,,وا أفك,,ار الش,,عراء ألّنهم يص,,ّبون لكم خم,,ورًا ال تف,,ني، ويعط,,ونكم لهيب,,ًا
ال ينطفئ وحّبًا ال يزول.

ومّجدوا الموسيقّيين الذين يطيرون بكم على أجنحة علوية.

وارقصوا مع المغّنين وهم يهيمون حنانًا مع الكلمة العذبة واللحن الرقيق.

واغبط,,,,,,,,وا المخ,,,,,,,,ترعين ألّنهم رفع,,,,,,,,وا بينكم وبين العواص,,,,,,,,ف ج,,,,,,,,درانًا، فال
تشعرون بقساوتها.

ا ال,,ذين يش,,ّدون بأفك,,اركم إلى ال,وراء فال تص,,غوا إليهم، وغ,,ادروا هي,,اكلهم أّم,,
ليأكلها الغبار، فهؤالء ال يستحّقون أن تعطوهم آذان,,ًا ص,,اغية، وال يفهم,,ون
أّن األش,,,رعة ال تبح,,,ر إلى ال,,,وراء وأّن الش,,,مس ال تع,,,رج. وم,,,ا أقبح أولئ,,,ك
ال,,,,ذين يلعن,,,,ون الن,,,,ور وهم يحت,,,,اجون إلي,,,,ه لكي يخرج,,,,وا من أقبي,,,,ة أفك,,,,ارهم
الص,,دئة، وم,,ا أتعس ال,,ذين يكره,,ون الس,,فر إلى ش,,واطئ جدي,,دة وق,,د ف,,رغت

موانئهم من مائها وهجرتها المراكب وانتحرت فيها األمواج. 
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ا األفك,,,ار إّن الفك,,,ر ال,,,ذي يب,,,دع ه,,,و الفك,,,ر ال,,,ذي يق,,,ّربكم من الس,,,ماء، أمّ,,,
الجام,,,,دة فمص,,,,يرها اللعن,,,,ة والش,,,,تيمة،  وأص,,,,حابها لن يخرج,,,,وا من ش,,,,رنقة

الفشل ألن الفشل مكتوب على جباههم.

-الطعام واللباس32

لباس,,,,كم قش,,,,ور لكم كم,,,,ا تغّطي القش,,,,ور ث,,,,,مرة، ف,,,,أنتم ال ترت,,,,دون ثياب,,,,ًا ب,,,,ل
ترتدون عرَيكم ألنَّكم ولدتم عراة وعراة تموت,,ون. وتحّب,,ون ثي,,ابكم وتتف,,اخرون
به,,ا في األعي,,اد وتتس,,ابقون على ش,,رائها، ول,,وال ه,,ذا لك,,ان الخّي,,اطون م,,اتوا

جوعًا، فأنتم تفعلون خيرًا لهم عندما تتزّينون بألبستكم.

ول,,,,وال اّنكم تخ,,,,افون من أن تظه,,,,ر ع,,,,وراتكم أم,,,,ام الن,,,,اس م,,,,ا كنتم غّطيتم
ان القبائ,,,,ل أجس,,,,ادكم بأردي,,,ة، ب,,,,ل كنتم تهيم,,,ون في الغاب,,,ات والقف,,,,ار كس,,,,كَّ

البدائّية، فيظهر كلُّ ما فيكم واضحًا وطاهرًا وليس فيه عيب.

إّن الع,,,,,,,ار ليس في أجس,,,,,,,ادكم إّنم,,,,,,,ا ه,,,,,,,و في العي,,,,,,,ون ال,,,,,,,تي تنظ,,,,,,,ر إليكم
وتش,,,,تهي. تل,,,,ك العي,,,,و ن ع,,,,ثرات أم,,,,ام ع,,,,ريكم، ف,,,,اقتلعوا ع,,,,ريكم قب,,,,ل أ ن
ت,,,أكلكم عي,,,ون الن,,,اس. ف,,,إنَّهم ال يعش,,,قون أرواحكم وال يش,,,تهون القَيم ال,,,تي
تؤمنون بها، كلُّ ما يريدونه هو األجساد العارية التي تش,,بع نهمهم وت,,روي
غليلهم. الجسد مقتلة للجسد والروح حياة للروح. وجمي,,ل أن يحّب اإلنس,,ان
ام,,,,رأة جميل,,,,ة وأن تحبَّه وأن يش,,,,تهيها وتش,,,,تهيه، بي,,,,د أنَّ الص,,,,حيح ه,,,,و أن

يحبَّ روحها أيضًا ألّن الروح جسد من غير ثياب.
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ل القصيدة الباردة إلى أغنية على الشفاه.   الروح هي اللحن الذي يحوِّ

أمَّا الطعام فأنتم تجمعون,,ه من بي,,ادركم وحق,,ولكم وتخّبئون,,ه ألوق,,ات الش,,تاء،
ف,,,الخوف من الج,,,وع ه,,,و ال,,,,ذي يجعلكم ج,,,ائعين. ف,,,,اكتفوا من الطع,,,ام بم,,,ا
يش,,,,بعكم ال بم,,,,ا يجعلكم متخمين. وإذا أطعمتم من طع,,,,امكم إنس,,,,انًا جائع,,,,ًا
تكونون خيِّرين في عيون هللا، أّما إذا أعطيتم اآلخرين قب,,ل أن ت,,أكلوا أنتم،
فتكون,,,,,ون أفض,,,,,ل الخيّ,,,,,رين. وإذا كنتم ج,,,,,ائعين وط,,,,,رق على ب,,,,,ابكم ج,,,,,ائع
فأعطيتموه ليأكل ولم تأكلوا أنتم، فإنَّكم إذَّاك أفضل من أفضل الخيِّرين.

إذا ص,,,,ادفتم فق,,,,يرًا على الطري,,,,ق، فال تفرح,,,,وا ألنَّ هللا جعلكم أغني,,,,اء، ب,,,,ل
احزنوا للفقير ألنَّه يعيش فقيرًا.

ال تخ,,,,,افوا من الج,,,,,وع وأنتم أص,,,,,ّحاء، ب,,,,,ل خ,,,,,افوا من,,,,,ه إذا داهمكم م,,,,,رض
ومنعكم من العم,,,,,,ل، إّن هللا أعط,,,,,,اكم أجس,,,,,,ادًا وأرواح,,,,,,ًا ال تج,,,,,,وع، ولكّنكم

حّولتم تلك األجساد واألرواح إلى مواضع للخوف والرهبة.

أعط,,,وا من,,,ازلكم للغرب,,,اء وافتح,,,وا مخ,,,ازنكم للمحت,,,اجين، لكي يخ,,,رج الخ,,,وف
منه,,ا وال يع,,ود. وس,,تجدون أن هللا لن ي,,ترككم ج,,ائعين، فه,,و ي,,أتي إليكم في
اللي,,ل، وي,,ترك عن,,د أس,,رَّتكم كن,,وزًا، ويض,,ع على موائ,,دكم خ,,بزًا مقّدس,,ًا، لكي

تأكلوا وال تجوعوا أبدًا.
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-معبد لجميع الشعوب:33

تعجب,,,ون ي,,,ا أحبّ,,,ائي من أنَّني فتحت أب,,,واب المعب,,,د لجمي,,,ع الش,,,عوب، فاهلل
جمعكم ال ليف,,رِّقكم وف,,رَّقكم ألنَّ اختالفكم حكم,,ة. وق,,د ول,,دتم على دين ليس
ألنَّكم اخ,,ترتم دينكم ب,,ل ألنَّ آب,,اءكم وأج,,دادكم ك,,انوا على ه,,ذا ال,,دين. وبع,,د
لونه فيك,,,,ون لكم. ل,,,,ذلك أن ول,,,,دتم لم يس,,,,ألكم أح,,,,د عن ال,,,,دين ال,,,,ذي تفض,,,,ّ
فاألدي,,ان ليس,,ت من,,ازل من حج,,ر مقفل,,ة األب,,واب. وإنَّكم عن,,دما تعب,,دون هللا
ًا كي,,,ف تص,,,لُّون. أمَّا ال,,,ذين ق,,,الوا لكم إنَّ تك,,,ون عب,,,ادتكم ِدين,,,ًا، وليس مهمّ,,,
ار الهيك,,,ل ال,,,ذين أص,,,ابهم الغ,,,نى وم,,,,ا دين اآلخ,,,رين ليس ص,,,حيحًا فهم تجَّ

زالوا يجمعون المال وال يشبعون، ولبسوا التكبُّر درعًا. 

حقيق,,,,ة أق,,,,ول لكم إنَّ ال,,,,ذي يعم,,,,ل في حقل,,,,ه يص,,,,ّلي إلل,,,,ه األرض، وال,,,,ذي
اتون يبحر في مركبه إلى البحر البعيد يصلِّي إلل,ه البح,,ر، والفّن,,انون والنّح,
والراقص,,,ون والع,,,املون في المص,,,انع لك,,,ّل منهم إل,,,ه يحبُّه، ولكنَّ ك,,,لَّ تل,,,ك
اآللهة إنَّما هي في الحقيق,,ة إل,ه واح,,د. ف,,أحبُّوا إلهكم ألنَّه أحّبكم وال تقول,,وا:
لم,,اذا أعطيت اآلخ,,رين أك,,ثر مم,,ا أعطيتن,,ا، فق,,د يك,,ون أعط,,اكم أك,,ثر منهم
وال تعرف,,ون، وق,,د يك,,ون أعط,,اهم كث,,يرًا لكّنهم يحزن,,ون في م,,ا عن,,دهم وأنتم
تفرح,,ون بالقلي,ل،  فهن,,اك َمن يأخ,,ذون الكث,ير وم,,ع الكث,,ير يحزن,,ون، وهن,,اك
من يأخذون القليل ومن القليل يغتبطون، أما الذين في أيديهم الغنى ف,,إنَّهم
ون أي,,ديهم ألنَّ نفوس,,هم ض,,عيفة، ال يش,,بعون ول,,و أص,,بحوا في القب,,ور. يم,,دُّ
يه,,,,,,ا ويتظ,,,,,,اهرون بالحاج,,,,,,ة وأم,,,,,,والهم في الخ,,,,,,زائن يأكله,,,,,,ا الص,,,,,,دأ، ويغطِّ

الغبار...
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كون,,,وا إخ,,,وة في معب,,,د ال,,,روح، وال تس,,,ألوا أح,,,دكم: من أين أنت؟ ومن هم,,,ا
أب,,,,وك وأمُّك؟ ف,,,,المؤمن ال يس,,,,أل أح,,,,دًا عن أص,,,,له ودين,,,,ه، فاألص,,,,ل واح,,,,د

ين واحد كما أنَّ هللا واحد في كلِّ األمكنة. والدِّ

-المسامحة 34

أقف على قمَّة الجبل. أتَ,خطَّى الدم.

لم أرث من أج,,,,دادي إالَّ ه,,,,ذا الج,,,,دول، وتل,,,,ك الغيم,,,,ة البيض,,,,اء، وابتس,,,,امة
الكروم.

م كان ُممكنًا أن تنبت لي قرون وأظالف. أن يكون رأسي من نح,,اس. أه,,دِّ
ب,,,,ه الج,,,,دران. أطحن الم,,,,دن. أث,,,,ير الغب,,,,ار. لكنَّ في رأس,,,,ي معزوف,,,,ة، وفي

أسماعي  أناشيد البح .

أنا أعطيكم إرث الموعودين. 

أنا أقودكم لتضرموا النار في القبائل، فاالنتقام هزيمة، والثأر وباء.

عندما تسامحون، فأنتم ترتفع,,ون إلى هللا بأجس,,اد من ن,,ور. وتدوس,,ون على
الك,,,,,,واكب. وعن,,,,,,دما تحق,,,,,,دون، ف,,,,,,إنَّ أرواحكم تك,,,,,,ون محبوس,,,,,,ة في أوك,,,,,,ار

الظالم، وقلوبكم أضيق من نعوش.

إذا سامحُتم، ترفرفون بأجنحة المالئكة. 

وإذا ثأرتم للدم البالي، فأنتم تصبغون حياتكم بالسواد، وال تغادرون المآتم.
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يَّة )الحّرّية 35 (2-دعوة إلى الحرِّ

عودوا إلى حضوركم، ألنَّ الغياب أشبه بالعتمة. ال تجادلوا باع,,ة الحم,,ام،
بل خذوا الهيكل من أمامهم. خذوه إلى أبعد من الشهوة.

لماذا تكتبون مواعيد الجريمة، وتشربون الخيبة في أك,واب؟ ولم,اذا تعط,ون
خ,,,,بزًا لَمن ال َيس,,,,تحقُّ غ,,,,ير الج,,,,وع؟ لم,,,,اذا َتموت,,,,ون على س,,,,رير الوح,,,,دة،

والسكاكيُن على صدوركم؟

يَّة ت,,,,,دعوكم إلى غالله,,,,,ا، والربي,,,,,ع يعطيكم مراي,,,,,ا العب,,,,,ير، فخ,,,,,ذوا من الحرِّ
ص,,باحه أثواب,ًا،  وخ,,ذوا من الس,,ماء خ,,بز التقدم,ة. خ,ذوا الزه,رة إلى حقله,,ا،

لوا الماء إلى خمر. والينبوع إلى ظالله، والحياة إلى أجسادها. حوِّ

قوا أنَّ البح,ر أك,بر من دمع,ة على وج,وهكم، وأنَّ الي,د المرتجف,ة ال ال تص,دِّ
قوا اللي,,ل، فإنَّه ق,,ديم كالعص,,ور، متنكِّ,,ر كالس,,ارقين، م الش,,تاء. ال تص,,دِّ تحطِّ
وأنتم واض,,حون على الس,,طور، كتاب,,ة أعم,,ق من الفك,,ر وال,,وردة. أنتم نه,,ار

يقطع السيف، ويلوي شوكة الموت.

ق,,,,الوا لكم إنَّكم ول,,,,دتم من غ,,,,ير أجنح,,,,ة، وإنَّ ُخط,,,,اكم ال تلح,,,,ق ب,,,,الرعود.
وق,,,,,الوا لكم إنَّ خطاي,,,,,اكم معلَّق,,,,,ة في الج,,,,,دران، وفي أوراق الش,,,,,جر، فق,,,,,ط

لتكونوا ساكتين كأعشاب الحقول.

إذا كنتم أنتم األمس، فمن يأتي بعدكم؟ وإذا كنتم اليوم، ف,,م,اذا 

قبله؟ أنتم كلُّ الزمن الذي كان قبل آدم، وال ينتهي في مكان. لكم يٌد 
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ته,,,,دم الج,,,,دران العالي,,,,ة، وتعي,,,,د الطري,,,,ق إلى طريقه,,,,ا، وت,,,,ردُّ الص,,,,باح إلى
صباحه، وُتخرج الكواكب من ُعلِب الظالم.

وا على م,,,,,وا األقف,,,,,اص ال,,,,,تي علَّقوه,,,,,ا على م,,,,,داخل القص,,,,,ور. وانقض,,,,,ُّ حطِّ
التماثي,,,,ل المجنَّح,,,,ة، وعلى م,,,,دائح الفرِّيس,,,,يِّين الكذب,,,,ة. انقلب,,,,وا على س,,,,كوٍت
مجِرم، على حاجتكم إلى الطعام والم,اء. لتحِمل,,وا ذواِتكم من أقبي,,ة الخ,,وف

إلى قصائد التمرُّد.

الخ,,,وف ال ينجب طفاًل. الم,,,وت ال يعطي حي,,,اة. اليب,,,اس ال يص,,,نع غاب,,,ة. وإنَّ
البح,,يرة الراك,,دة ليس فيه,,ا س,,وى الع,,دم ال,,ذي ال يمكن أن يب,,دع. فلتكن ض,,لوعكم
معبدًا إلله الشمس، الذي أوجدكم لتكون جباهكم أعلى من الش,موس، وأنقى من

أثواب المالئكة. 

-المرأة الغريبة36

اض,,,,طهَد أبن,,,,اء رعيَّتي رجاًل ألنَّه ت,,,,زوَّج ام,,,,رأة من غ,,,,ير دين,,,,ه، فعيَّروه وش,,,,تموه،
ورجموه بالحجارة، فخاف على نفسه، وهرول إلى معبدي ليس,,ألني عن رأيي في

ما حدث له، وهل عليه أن يطلِّق زوجته لكي ينجو بنفسه من العقاب؟

قال لي والدمعة في عينه: لست أعرف كي,ف أتص,رَّف... ه,ل أن,ا على خط,إ أم
على ض,,,الل؟ ه,,,ل تحرم,,,ني الش,,,ريعة من حقِّي في اختي,,,ار الم,,,رأة ال,,,تي أري,,,دها

زوجة لي وأّمًا ألوالدي؟

انتظرُت الرجل حتَّى يفرغ من كالمه، ثمَّ طلبُت منه أن يروي
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لها على نس,,اء ته من ب,,دايتها، ويخ,,برني لم,,اذا اخت,,ار تل,,ك الم,,رأة وفض,,َّ  قص,,َّ
الناحية؟

قال لي وهو يزيح تعبًا أثق,,ل كاهل,,ه: م,,اتت زوج,,تي األولى من,,ذ زمن بعي,,د،
وضاقت سبل العيش في وجهي، فأخ,,ذُت أوالدي وس,,افرت إلى ق,,ارَّة أخ,,رى
لكي أعمل وأجني بعضًا من الم,,ال... تعبت في المهج,,ر وتغيَّرت هيئ,,تي،
فغ,,,زا الش,,,يب رأس,,,ي، ورس,,,م الخري,,,ف على وجهي آث,,,ار العاص,,,فة والرع,,,ود.
وه,,ا أن,,ا كم,,ا ت,,راني، رج,,ل أنهكت,,ه األّي,,ام وس,,قته من مرارته,,ا علقم,,ًا. وبع,,د
حين، خس,,رت عملي في البالد ال,,تي كنت فيه,,ا، وش,,عرت بالحاج,,ة ُتطِب,,ق
بي,,,,,ديها القاس,,,,,يتين على عنقي، وذبلت أحالمي، فح,,,,,زمت حق,,,,,ائبي وع,,,,دُت

إلى هنا، وليس معي سوى خيبة تقتلني وأسى  يعتصرني...

توقَّف الرجل هنيهة عن الكالم ليأخذ نفسًا عميقًا، فسألته:

وهل تجد هنا َمن يعوِّض عليك خسارتك، ويعيد إليك األمل؟

-كأنَّك تس,,كن في قل,,بي أيُّه,,ا الك,,اهن الجلي,,ل، وتحسُّ بم,,ا أعاني,,ه. ص,,حيح
أنَّني ع,,,,,,,,دت إلى أهلي، ولكنَّني وج,,,,,,,,,دتهم قس,,,,,,,,,اة ُعت,,,,,,,,اة، يفرح,,,,,,,,ون ب,,,,,,,,آالم
وا في الضعفاء، ويسخرون ممَّن عصفت به األيَّام وغلبته األقدار. لقد ّسدُّ
وجهي ك,,,لَّ طري,,,ق، وع,,,املوني معامل,,,ة الخ,,,ادم ال,,,ذليل ال,,,ذي يطلب طعام,,,ًا

ورداًء ومنزاًل فال يجد.

-لعلَّهم ال يستطيعون المساعدة، وال لوم عليهم...

-وهل أنا ال ألوم الفقراء الذين ال يملكون شيئًا ليعطوا منه؟ إنَّني ألوم 
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َمن يس,,كنون في األب,,راج العالي,,ة... ه,,ؤالء ك,,انوا يعرفون,,ني قب,,ل أن أس,,افر
إلى القارَّة البعيدة، وكانوا يطرقون على بابي لحاجة، فأسارع إلى نج,,دتهم،
وك,,انوا يطلب,,ون ف,,أعطيهم ممَّا ت,,وافر في قبض,,تي... كنت أعتق,,د ي,,ا س,,يِّدي
الكاهن أنَّهم سيّردُّون جميلي، فصرفت أيَّامًا طويلة أق,,رع وأطلب، فلم يفتح
لي أحد ولم أجد َمن يساعدني في شربة ماء... علمُت ياس,,يِّدي أنَّ ه,,ؤالء
يفهمون من الش,ريعة م,ا يع,ود عليهم بالفائ,دة، أمَّا أن يعطف,وا على الن,اس،

فذلك ليس من شأنهم وال من طبيعتهم.

-وأوالدك ماذا يفعلون؟

-أوالدي؟... لق,,,,,د تخرَّج,,,,,وا من الجامع,,,,,,ات، وكنُت أري,,,,,دهم أن يعمل,,,,,وا في
اختصاصهم، وهم اآلن يعملون في مصانع... نريد أن نعيش...

فوهم؟ -ألم تطلب ممَّن يعرفونك أن يوظِّ

قني أيُّها الكاهن، أوالدي مقطوعون من ش,,جرة. لم ينظ,,ر إليهم أح,,د. -صدِّ
وأنت تع,,رف أنَّ هن,,اك الكث,,ير من ف,,رص العم,,ل في ه,,ذه الناحي,,ة، بع,,د أن
وض,,,,عت الح,,,,رب أوزاره,,,,ا، وانتعش,,,,ْت حرك,,,,ة البن,,,,اء... جمي,,,,ع من أع,,,,رفهم
وا الط,,,,رف ع,,,,,,,ن حاجتن,,,,ا إلى وتع,,,,رفهم أش,,,,احوا النظ,,,,ر عن أوالدي، وغض,,,,ُّ

العمل لكي نبدأ حياة جديدة. كدنا نموت جوعًا لوال تلك المرأة.

- تقصد المرأة التي تزوَّجَتها؟!
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-نعم ي,,ا س,,يِّدي. ام,,رأة غريب,,ة ومن غ,,ير دي,,ني... ك,,ان أح,,د أبن,,ائي يبحث
عن عم,,,ل، فقص,,,َدها على غ,,,ير معرف,,,ة، ولم تكن ل,,,ديها حاج,,,ة لمن يعم,,,ل
تنا، وكي,,,,ف خ,,,,ذلتنا في مكتبه,,,,ا، ولكنَّه,,,,ا س,,,,ألته عن نفس,,,,ه، فأخبره,,,,ا بقص,,,,َّ
ااٌلق,,,,,دار، ف,,,,,رقَّت لحال,,,,,ه، ووعدت,,,,,ه خ,,,,,يرًا، وبع,,,,,د أيَّام قليل,,,,,ة أعطت,,,,,ه عماًل،
ة إلى ش,ابٍّ مثل,ه. وك,ان ه,و يع,رف وتظ,اهرت أمام,ه بأنَّه,ا في حاج,ة ماس,َّ

ة التي أخبرها. أنَّها تمثِّل عليه لكي ال يشعر بعطفها وتأثُّرها بالقصَّ

ده ديان,,ة، وال يميِّّ,,زه انتم,,اء. فق,,د يك,,ون موج,,ودًا -ام,,رأة نبيل,,ة، والنب,,ل ال تح,,دِّ
في حي,,وان يهبُّ لنج,,دة ص,,احبه إذا أص,,ابه مك,,روه، وق,,د يخل,,و من,,ه إنس,,ان
قاس,,ي القلب، ع,,ديم الش,,عور، يق,,رأ من الفك,,ر م,,ا يوج,,د في الح,,بر فق,,ط، وال
يقرأ في الروح. إنَّني أعجب أيُّه,ا الرج,,ل من وص,,ف المش,اعر الخيِّ,,رة بأنَّه,,ا
إنس,,انيَّة، م,,ع أنَّ الن,,اس يحق,,دون ويقتل,,ون ويمارس,,ون أبش,,ع الع,,ادات. وم,,ا
الح,,روب ال,,تي تراه,,ا إالَّ دلي,,ل على وحش,,يَّة اإلنس,,ان ال,,ذي يق,,ول عن نفس,,ه
إنَّه ص,,,,,,احب الش,,,,,,عور.  إنَّ الش,,,,,,عور  ق,,,,,,د يك,,,,,,ون في الطي,,,,,,ور الص,,,,,,غيرة،
والخي,,,ول ال,,,تي تس,,,ارع إلى إنق,,اذ إنس,,,ان من الغ,,,رق، والكالب ال,,تي تح,,,امي
ر ليس في,,ه قبس من ش,,عاع عن ال,,بيوت، وق,,د ال يك,,ون في ض,,مير متحجِّ,,

الخالق...

-صحيح يا سيِّدي، وقد كنت قباًل أحبُّ ديانتي، وأتفاخر بها، وأعتقد أنَّه,,ا
الديان,,,,,ة الفض,,,,,لى... أمَّا اآلن، فص,,,,,رت على يقين أنَّ اإلنس,,,,,ان أرف,,,,,ع من
الدين، وأنَّ الدين ال,ذي يعج,,ز عن تعليم الفض,ائل يخ,,ذل اإلنس,,ان، ويحب,,ط
األمل. لقد تزوَّجت تلك المرأة، وهي أرمل,ة أيض,,ًا، بع,د أن اكتش,,فت م,,ا في

قلبها من حياة، وما في روحها من طهارة، فهل أنا
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 خاطئ؟

قلت للرجل: أنت لست خاطئًا، بل أنت أفضل َمن رأيت من الن,,اس. وَمن
يتَّهمون,,,ك بالخطيئ,,,ة ويعت,,,دون علي,,,ك، ال يقلُّون وحش,,,يَّة عن أولئ,,,ك الطغ,,,اة
المالعين ال,,,,,ذين ترك,,,,,وك في مهبِّ ال,,,,,ريح، وانص,,,,,رفوا إلى س,,,,,عادتهم غ,,,,,ير

آبهين بجروحك المفتوحة وقلبك النازف.  

- العظة األخيرة: وصيَّتي37

، فأوص,,يت الك,,اهن األص,,غر ب,,أن ك,,رَّت األيَّام وأص,,بحت طاعن,,ًا في الس,,نِّ
يأخ,,ذ مك,,اني ويهتمَّ بش,,ؤون رعيَّتي، بع,,د أن تعلَّم كث,,يرًا من الحكم,,ة وص,,ار

قادرًا على تعليم الناس.

سألني أهل الناحية:  ما هي وصيَّتك األخيرة لنا؟ 

ف,,أجبتهم:  ليس,,ت عن,,دي كلم,,ة ي,,ا إخ,,وتي أقوله,,ا اآلن إالَّ أن ت,,َدعوا الس,,الم
يعيش ويكبر في بيوتكم وشوارعكم. 

ل في حق,,,ولكم وتحت أش,,,جاركم، فال تقول,,,وا ل,,,ه: أنَت إذا رأيتم س,,,المًا يتج,,,وَّ
ثوه، واس,,,هروا غ,,,ريب، فم,,,ا ال,,,ذي ج,,,اء ب,,,ك إلى هن,,,ا؟ ب,,,ل س,,,لِّموا علي,,,ه وح,,,دِّ
م,,ع,,,,ه، واصغوا إلى كلِّ كلمة يقولها، ففي حديثه أسرار ق,,,,د ال يكون سهاًل

عليكم فهمها. 

نعم يا إخ,وت,ي وأحبَّتي، لقد أرهقتنا الحرب وجوَّعتنا، غير أنَّنا 
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لم ن,,,يئس، ب,,,ل جاه,,,دنا ليك,,,ون لن,,,ا ف,,,رح وس,,,الم، وه,,,ذا الجه,,,اد ك,,,ان مرهق,,,ًا
وصعبًا. وص,,دقًا أق,,ول لكم: إنَّ ال,ذين حمل,وا الس,,الح وذهب,,وا إلى الس,احات
ليقتل,,,وا وُيقتل,,,وا، هم أك,,,ثر الن,,,اس ندام,,,ة ويأس,,,ًا. وإنَّ الزم,,,ان ش,,,اهد على م,,,ا
فعلت أيديهم، و الزمان ال يعود إلى الوراء، وال يمحو ما كتبه الحقد بح,,بر
ال,,,,,,دم وال,,,,,,دموع...  لق,,,,,,د طعنْتكم الح,,,,,,راب في الص,,,,,,ميم، وأخ,,,,,,ذت البن,,,,,,ادق
أطفالكم منكم، والتهمت النيران بيوتكم. وأين هم َمن أعلنوا الح,,رب عليكم؟
إنَّهم في أقبية العدم، بعضهم ماتوا كمدًا وحسرة، وبعضهم ظلُّوا حياء لكنَّ
المق,,,,ابر تس,,,,كن أرواحهم. وإنَّ ال,,,,ذين يش,,,,علون الثق,,,,اب فبالثق,,,,اب يح,,,,ترقون،

والذين يصنعون السالم فبالسالم تكون غبطتهم وال تزول.

فاصنعوا سالمًا يا إخ,وتي، وليكن س,المًا ي,دوم ألبن,ائكم وأحف,ادكم، وازرع,وا
في كلِّ حقل شجرة سالم، وأضيئوا في كلِّ بيت ش,,معة للس,,الم، وص,لُّوا وال
تملُّوا إلله السالم. وإذا سمعتم ذات يوم إل,ه الح,رب يص,رخ إليكم، ف,اخرجوا
إلي,,,ه عُ,,,,راة حف,,,اة واط,,,,ردوه من بينكم، وإذا رفض الرحي,,,ل، ف,,,اطرحوه أرض,,,,,ًا

وعفِّروا وجهه بالتراب، واقطعوا لسانه لكي ال يبقى له صوت. 

ولن تك,,,,,ون لي، في م,,,,,ا تبقَّى من حي,,,,,اة، غبط,,,,,ة أك,,,,,بر من غبط,,,,,تي بإل,,,,,ه
السالم الذي يعيش معكم،  ولن يخرج من بينكم بعد اآلن.
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